
Hyperfenylalaninemie 
Synoniem  
Fenylketonurie (PKU) 

Pathway 

Klinische beschrijving  
Fenylketonurie, beter hyperfenylalaninemie (verhoogde concentratie van fenylalanine) is een 

erfelijke en aangeboren aminozuurstofwisselingsziekte. Het is de meest bekende en meest 

voorkomende stoornis in de stofwisseling van aminozuren.   

Er zijn twee vormen: 

Bij de klassieke vorm ontbreekt geheel of gedeeltelijk de activiteit van een bepaald enzym, namelijk 

van het fenylalanine hydroxilase dat het aminozuur L-fenylalanine omzet in het aminozuur L-tyrosine. 

Hierdoor wordt, hoofdzakelijk in de lever, het aminozuur fenylalanine, een bestanddeel van eiwitten, 

niet of  onvoldoende afgebroken. Er ontstaat een ophoping van fenylalanine in de weefsels en alle 

lichaamsvochten.  De opstapeling in de weefsels van fenylalanine begint na de geboorte in functie 

van het nuchter zijn (katabolisme) en de eiwittoevoer via de voeding. Vooral de hersenen zijn zeer 

gevoelig aan beschadiging door hyperfenylalaninemie. Misleidend bij deze ziekte is dat de eerste 

weken tot maanden nagenoeg niets gemerkt wordt van deze hersenbeschadiging.  Onbehandeld 

heeft een patiënt een sterk verlaagd IQ  geassocieerd aan ernstige neurologische en psychiatrische 

stoornissen (epilepsie, agressie, autistiform gedrag) en huidafwijkingen (weinig pigment, eczema, 

fotosensitiviteit).  De NMR-beelden van de hersenen tonen aantasting van de witte stof in de 

hersenen of demyelinisatie.  Via alternatieve stofwisselingsbanen worden vanuit fenylalanine de 

fenylketonen gevormd die uitgescheiden worden in de urine (fenylketonurie) en in het zweet (muffe 

geur-“muizengeur”). 

Bij de andere vorm, de maligne PKU (1-3% van de PKU-patiënten), ligt de oorzaak in de aanmaak van 

het tetrahydrobiopterine (BH4), de cofactor van het enzym fenylalanine hydroxilase, en ontstaat er 

naast hyperfenylalaninemie een tekort aan neurotransmitters, stoffen betrokken bij 

prikkeloverdracht in het zenuwstelsel.  

Diagnose  
In België worden tegenwoordig alle pasgeborenen gescreend, binnen 5 dagen na de geboorte, door 

middel van 'het hielprikje' (zie voor meer details onder “neonatale massascreening”). De diagnose 

hyperfenylalaninemie kan gesteld worden met behulp van deze bloedtest. Omdat de behandeling 

van de klassieke en de maligne vorm essentieel van elkaar verschillen moet direct na een positieve 

screening verder onderzoek hiernaar worden verricht: een BH4 test met volgen van fenylalanine en 

tyrosine bloedspiegels, urine onderzoek op pterines en specifieke enzymdiagnostiek. 

Genetisch onderzoek - DNA-diagnostiek - is mogelijk, evenals prenatale diagnostiek.  

Staalnames: 



De hielprik gebeurt door het opvangen van bloeddruppels op een speciaal filterpapier, het 

zogenaamde bloedkaartje.  De screening gebeurt via een enzymatische test of door middel van 

Tandem Massaspectrometrie (MSMS). 

Een kwantitatieve aminozurenanalyse op serum via vloeistofchromatografie laat toe om het resultaat 

van de screening te bevestigen en de diagnose hyperfenylalaninemie te stellen. 

Fenylketonen worden in de urine uitgescheiden als de bloedspiegel van fenylalanine wekenlang 

boven 15 mg/dL uitstijgt.  De diagnose wordt aldus hopelijk nooit meer gesteld op basis van een 

fenylketonurie. 

Een diepgevroren urinestaal (afgenomen tijdens de BH4 test) en een bloedkaartje voor DHPR 

enzymactiviteit worden verstuurd naar prof. JL Dhondt te Rijsel of dr. N Blau te Zürich voor verdere 

investigaties naar een stoornis in het BH4 metabolisme. 

DNA-diagnostiek voor klassieke hyperfenylalaninemie wordt uitgevoerd in het BIOMED-DWI te 

Diepenbeek.  Het gen is gelokaliseerd op chromosoom 12q en meer dan 300 mutaties zijn 

beschreven. 

Behandeling  
De behandeling van de klassieke vorm richt zich op het voorkomen van de ophoping van het 

aminozuur fenylalanine. Dit aminozuur is een bestanddeel van alle eiwitrijke voeding, daarom zal een 

streng eiwitarm dieet moeten worden samengesteld. Aan dit dieet moet een speciaal 

eiwitvervangend aminozuurmengsel, vitaminen en mineralen worden toegevoegd. Deze zijn 

noodzakelijk voor de groei en de ontwikkeling. Daar fenylalanine een essentieel aminozuur is, d.w.z. 

dat wij het niet kunnen aanmaken in onze stofwisseling, is een aanvoer van een kleine hoeveelheid 

via inname van natuurlijke eiwitten noodzakelijk.  Specialistische begeleiding medisch en door een 

diëtiste is noodzakelijk, waarbij regelmatig bloedonderzoek zal worden verricht. Afhankelijk van de 

bloedspiegel wordt het dieet steeds weer aangepast.  Tekorten zoals voor L-tyrosine en zink worden 

gecorrigeerd door extra toediening van dit aminozuur en mineraal.  De dieetbehandeling moet in 

principe levenslang worden volgehouden. Dit betekent een grote sociale en psychische belasting 

voor de patiënt en het hele gezin. Tijdens de zwangerschap van een vrouw met PKU moet een extra 

streng dieet voor en tijdens de zwangerschap gevolgd worden. Hoge fenylalaninespiegels bij de 

moeder kunnen bij het kind hartafwijkingen en beschadiging van de hersenen veroorzaken. Er 

bestaan echter ook lichtere varianten waarbij nog wel sprake is van enige enzymactiviteit met als 

gevolg een hogere tolerantie voor inname van fenylalanine. Hierbij hoeft een minder streng dieet 

(atypische vorm) of zelfs geen dieet (milde vorm) te worden gevolgd.  

De behandeling van maligne PKU bestaat niet uit een dieet, maar uit toediening van bepaalde 

stoffen: BH4 of de voorlopers van de neurotransmitters dopamine onder de vorm van L-

Dopa/Carbidopa en serotonine onder de vorm van 5-hydroxytryptofaan.  

Voorkomen (frequentie)  
De klassieke vorm van hyperfenylalaninemie komt in Noord-Europese landen voor bij 1 op de 10.000 

tot 1.20.000 pasgeborenen.  In Vlaanderen ligt de prevalentie tussen de 1 op 9.000 (Limburg) en 1 op 

20.000 (Antwerpen) pasgeborenen. 



Overerving  
De overerving van zowel de klassieke als de maligne vorm verloopt autosomaal recessief, wat 

betekent dat er een herhalingsrisico binnen het gezin is van 1:4 voor elke zwangerschap. 

Prognose 
Vroege diagnose en behandeling van deze stofwisselingsziekte hebben het risico van mentale 

handicap doen afnemen van 80-90% naar 4-8%.  Uit een studie uitgevoerd in Antwerpen blijkt echter 

dat, ondanks de screening en een goede dieetbehandeling, het IQ van deze patiëntjes lager ligt dan 

gemiddeld (gemiddeld 86,3%), met vaak een discrepantie tussen het verbaal en performantieel IQ, 

en dat er eveneens meer gedragsstoornissen (o.a. ADHD in 21%) voorkomen.  Het afzwakken of 

stoppen van het dieet kan aanleiding geven tot functionele stoornissen (concentratie, planning, 

rekenen, gedragsproblemen) en/of ernstige neurologische stoornissen zoals spiertrekkingen 

(myoclonieën) en tremor.  Er wordt internationaal aanbevolen om de fenylalanine bloedspiegel te 

houden beneden de 700 µmol/L of 11,7 mg/dL. 

Nuttig naslagwerk: de klapper “Fenylketonurie.  Stap voor stap” opgesteld door de diëtisten 

verbonden aan de Centra voor Erfelijke Metabole Aandoeningen. 

 


