
Έφηβοι – Ενήλικες με PKU 

• Οι διατροφικές προτιμήσεις είναι συνήθως παρόμοιες με άτομα ίδιας ηλικίας χωρίς PKU 

• Κατανάλωση τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας σε phe

• Μείωση υποκατάστου πρωτεΐνης από 3-4φ/ημέρα σε 1-2φ/ημέρα 

• Δυσκολία λήψης της φόρμουλας αμινοξέων στο σχολείο / στη δουλειά 

• Νευρολογική συμπτωματολογία (ασθενείς off diet)

• Αυξημένες τιμές phe αίματος

How practical are recommendations for dietary control in phenylketonuria? 
Walter JH, White FJ, Hall SK, MacDonald A, Rylance G, Boneh A, Francis DE, 
Shortland GJ, Schmidt M, Vail ALancet. 2002 Jul 6; 360(9326):55-7.

Χαμηλή συμμόρφωση στην PKU δίαιτα
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Μη συμμόρφωση στη διαιτητική αγωγή 

Hofman, D. L., Champ, C. L., Lawton, C. L., Henderson, M., & Dye, L. (2018). A systematic review of cognitive 
functioning in early treated adults with phenylketonuria. Orphanet journal of rare diseases, 13(1), 150.

→ Ανάλυση 16 μελετών 
→ Απαιτείται επιπλέον μελέτη σχετικά με την συσχέτιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων και της συμμόρφωσης στην 

PKU διαιτητική αγωγή στους ενήλικες ασθενείς 
→ H μείωση των επιπέδων Phe αίματος έχει συσχετιστεί με μείωση των νευρολογικών / ψυχιατρικών συμπτωμάτων 

και βελτίωση της εκτελεστικής λειτουργίας 



1) Διαιτητική αγωγή εφ’ όρου ζωής 
2) Συνεχής παρακολούθηση ανεξάρτητα 

από τη συμμόρφωση του ασθενή  



Μελέτη NHS

631 συμμετέχοντες 
54% ενήλικες με PKU 
46% γονείς / φροντιστές παιδιών με PKU 

Ford, S., O'Driscoll, M., & MacDonald, A. (2018). Living with Phenylketonuria: Lessons 
from the PKU community. Molecular genetics and metabolism reports, 17, 57-63.

Η μεγαλύτερη μελέτη με PKU ασθενείς
Ηνωμένο Βασίλειο

Online ερωτηματολόγιο 
Αποστολή απευθείας στον ασθενή/γονέα

Θεματολογία ερωτηματολογίου: 

- Διαιτητική διαχείριση 

- Έλεγχος phe αίματος 

- Γνώσεις για το νόσημα

- Τύπος μεταβολικού κέντρου / follow up 

- Κοινωνικά θέματα

- Συμπτωματολογία (νευρολογική, ψυχολογική)

- Συμμόρφωση στη διαιτητική αγωγή 

Αποτελέσματα:

- Μόνο 57% των ενηλίκων ακολουθεί 
δίαιτα χαμηλή σε Phe

- 39% των ενηλίκων δεν λάμβανε το 
υποκατάστατο πρωτεΐνης

- 55% των ενηλίκων δήλωσε ότι είχε 
δυσκολία στην διαχείριση του ΣΒ 



Προκλήσεις κατά τη συμμόρφωση στην PKU δίαιτα 

Ford, S., O'Driscoll, M., & MacDonald, A. (2018). Living with Phenylketonuria: Lessons 
from the PKU community. Molecular genetics and metabolism reports, 17, 57-63.
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- Παρατηρήθηκε καλύτερη συμμόρφωση στη δίαιτα σε ασθενείς που δήλωσαν ότι έχουν υποστήριξη από την 
οικογένεια / σύντροφο 

- Πολλοί ασθενείς δήλωσαν ότι αισθάνονται απομονωμένοι από την PKU κοινότητα και ότι δεν είχαν συχνή 
επικοινωνία με την μεταβολική τους ομάδα 

- Μόνο 20% των ενήλικων ασθενών δήλωσε ότι λάμβανε ψυχολογική υποστήριξη 

Υπάρχει ανάγκη για διερεύνηση εναλλακτικών διαιτητικών επιλογών και θεραπειών και είναι 
υψίστης σημασίας η συνεχής ψυχολογική υποστήριξη των ενήλικων ασθενών με PKU.



Υποκατάστατο πρωτεΐνης

• Συμβάλει στην διατήρηση καλού μεταβολικού ελέγχου 

• Στοχεύει στην κάλυψη των πρωτεϊνικών απαιτήσεων 

• Αποτελεί κύρια πηγή πρόσληψης μικροθρεπτικών συστατικών 

(Η ελλιπής πρόσληψη ΑΑ-PS οδηγεί σε μειωμένη πρόσληψη μικροθρεπτικών
συστατικών παρά την αυξημένη πρόσληψη φυσικής πρωτεΐνης )

• Συμβάλει θετικά στη διατήρηση υγιούς ΒΣ, ΔΜΣ



Δέσμευση και μακροχρόνια συμμόρφωση στη διαιτητική αγωγή 

Thomas, J., Nguyen-Driver, M., Bausell, H., Breck, J., Zambrano, J., & Birardi, V. (2017). Strategies for successful long-term engagement of adults 
with phenylalanine hydroxylase deficiency returning to the clinic. Journal of Inborn Errors of Metabolism and Screening, 5, 2326409817733015.
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•Αναγνώριση της 
προσπάθειας του ασθενή

•Υπενθύμιση ότι θα 
χρειαστεί χρόνος για την 
υποχώρηση των 
συμπτωμάτων

•Προσθήκη κινήτρου –
εξατομίκευση στόχου
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• Ανάπτυξη εξατομικευμένου 
διαιτητικού πλάνου

• Συζήτηση για τις προσδοκίες του 
ασθενή από την μεταβολική 
ομάδα 

• Συζήτηση για αισθήματα του 
ασθενή και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει 

• Εκπαίδευση και επεξήγηση των 
PKU συστάσεων / Phe ισοδύναμα
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•Διατήρηση συχνούς 
επικοινωνίας 

•Παραπομπή του ασθενή σε 
ψυχολόγο / οδοντίατρο 

•Ενημερωτικά έντυπα / 
συνταγές για το σπίτι 

•Επικοινωνία ασθενών 
(σύλλογοι ασθενών)

•Επίλυση προβλημάτων που 
αφορούν την παροχή των 
ιατρικών τροφίμων 



Επιστροφή στη PKU δίαιτα

❑Κατανόηση της σημασίας της δίαιτας και σημαντικότητα της τήρησή της εφ’ όρου ζωής 

❑Ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων

❑Τιμές phe αίματος κάθε 2 εβδομάδες / κάθε μήνα

❑Εξοικείωση με το υποκ. πρωτεΐνης (δειγματισμός)

❑Συνεχής επικοινωνία και υποστήριξη από την μεταβολική ομάδα

Βασικότερα σημεία 



Ομαδικές συνεδρίες PKU 

• Ασθενείς που έχουν την ίδια πάθηση, ίδιες δυσκολίες

• Υποστήριξη – γνωριμία και συνεχής επικοινωνία 

• Επαρκής χρόνος για εκπαίδευση σχετικά με την δίαιτα. «Η δίαιτα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για 
την διαχείριση της PKU» (Spronsen et al 2017) 

• Κίνητρο για να έρθουν οι ασθενείς σε επαφή με την μεταβολική ομάδα (κυρίως ασθενείς που 
βρίσκονται μακριά από το μεταβολικό κέντρο, δεν προλαβαίνουν λόγω υποχρεώσεων κλπ)

Σε ποιους απευθύνεται;

Ασθενείς Off Diet, Ασθενείς που ξεκινούν εκ νέου τη δίαιτα,  Ασθενείς σε follow up 

Εξατομίκευση και ατομική συνεδρία προτείνεται σε: ασθενείς με κατάθλιψη, γυναίκες κατά την 
εγκυμοσύνη, ασθενείς με βαριά διανοητική υστέρηση



Northern General Hospital, Sheffield, UK 

• 43 PKU ασθενείς (18 A / 25 Γ)
• Μέση ηλικία: 30,5 έτη 
• 27 υπό PKU δίαιτα – 16 off diet

✓ Οι ασθενείς ζήτησαν την συμμετοχή ψυχολόγου, την 
παρουσίαση γευμάτων και την αποστολή συνταγών 

Σεπ 2018 – Σεπ 2019, PKU ομαδικές συνεδρίες  

100% των συμμετεχόντων θα πρότειναν το session 

✓ Ενθάρυνση για συμμόρφωση στη δίαιτα – Πιο δεκτικοί ασθενείς 



• Workshops / Webinars για επικοινωνία με τους ΕΥ – βελτίωση συμμόρφωσης

• Online παρουσιάσεις για την PKU δίαιτα – αξιολόγηση γνώσεων των 
ασθενών και αποστολή feedback στον ΕΥ

• Ιστοσελίδες που στοχεύουν στην ευεξία των ασθενών (ενήλικες ασθενείς)

• Ευρωπαϊκές ιστοσελίδες(ESPKU) αλλά και ελληνικές (ΙΥΠ, Κρίκος Ζωής) που 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με προκλήσεις στην καθημερινότητα των 
ασθενών (περιεχόμενο phe τροφίμων, διατροφική ετικέτα, συνταγές κλπ)

• 'YouTube’ εκπαιδευτικά βίντεο ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τη δίαιτα 
ανάλογα την ηλικία του ασθενή 

MacDonald, A., Van Wegberg, A. M. J., Ahring, K., Beblo, S., Bélanger-Quintana, A., Burlina, A., ... & Huijbregts, S. 
C. (2020). PKU dietary handbook to accompany PKU guidelines. Orphanet journal of rare diseases, 15(1), 1-21.

Online υποστήριξη και εκπαίδευση ασθενών 
Εποχή τεχνολογίας!

https://www.ich.gr

https://krikoszois.gr
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