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Sziasztok!
Kedves PKU-s Társak, Szülőtársak, PKU-s gyermeket nevelő családok és Érdeklődők!
Talán Ti is éreztétek, amikor kezetekbe vettétek a PKU Magazint, hogy ez a számunk kicsit
vaskosabb lett, mint az eddigiek. Talán észrevettétek, hogy nem küldtünk ősszel magazint
és – bízom benne -, hogy kicsit hiányoltátok is… legalább néhányan. E furcsa helyzet
magyarázata az, hogy egyszemélyes kreatív és adminisztrációs szerkesztőségünk – ez jelen
esetben én volnék – nyár végén kidőlt és ez egészen november első hetéig tartott. Szóval jó
okunk van a „kárpótlásra” (aki még emlékszik ennek a szónak a PKU-beli vonatkozására,
az már meglehetősen öreg régóta jár táborokba). A kárpótlást ezúttal jelenlegi dupla
számunk kívánja szolgáltatni.
Először is címlapunkról szólnék, amelyen ELŐSZÖR szerepel magyar PKU-s baba (és
szülei). Ugye egyetért mindenki, hogy tündéri a kis Iza? Róluk a Riportban olvashattok
bővebben, hogyan készülnek Iza első karácsonyára.
A magazin szerkesztésében arra törekedtünk, hogy – ha már „duplázunk”- mindenki
megtalálja a neki tetsző és őt érintő írásokat egy lapszámon belül, így magazinunk első fele
a kisgyermekes családoknak szól, inkább gyermekekre vonatkozó cikkeket vadásztunk és
írtunk nektek. Fókuszban - mi más is lehetne, mint az év legnagyobb kis PKU-sokat érintő
eseménye - a szajoli nyári tábor. Gyüre Eszter a szegedi sütőstúdió receptjeit osztja meg
veletek, hogy azok is elkészíthessék a diétás finomságokat, akiknek nem volt lehetőségük a
rendezvényen részt venni. A „PKU a Nagyvilágban” rovatunkban a braziliai Rio De
Janiero-ban
megrendezett
Veleszületett,
Ritka
Anyagcsere
Betegségek
13.
Világkongresszusról esik szó, amelyről szintén Eszti tudósítását olvashatjátok.
A magazin második – felnőtteknek szóló – része főleg az október 21-22-én, Budapesten
megrendezett Felnőtt Napról szól. Igyekeztünk minden fontos, ott elhangzott információt
itt is megerősíteni, hiszen sokkal több PKU-s felnőtt van, mint amennyien a rendezvényen
jelen tudtak lenni, de hisszük, hogy ezek az életbevágó fontosságú információk sokakhoz
eljutnak általunk és minőségibb életet tudnak élni egy jól kezelt felnőttkori PKU mellett is.
Kívánom, hogy mindenkinek nyújtson kellemes kikapcsolódást és hasznos időtöltést a
magazin, kérem, hogy ha bármilyen gondolatotok,
ötletetek támad, amely hasznunkra válhat vagy szívesen
megosztanátok másokkal, küldjétek el nekünk.
ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJÉVET
KÍVÁNOK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
KÖSZÖNJÜK, HOGY 2017-BEN VELÜNK VOLTATOK!

Üdvözlettel,
Mészárosné Molnár Tímea
szerkesztő
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FÓKUSZBAN
Nyári tábor Szajolban
2017. júniusban Szajolban, egy ismert, ámde megújult helyen a Nairam Clubhotelben
rendezte meg a Magyarországi PKU Egyesület nyári táborát, amelynek egyhetes
vakációt tölthetett együtt megannyi PKU-s és családja kedvezményes részvételi
feltételekkel.
Régi-új tábor Szajolban
Idén az a szerencsés helyzet ért minket, hogy szponzorainknak köszönhetően baráti áron
tölthettünk csaknem egy hetet a Szolnok és Szajol között lévő Nairam klubhotelben.
Voltunk ugyan már egy alkalommal itt, 9 éve, úgyhogy a meglepetés csak a szúnyogok –
csökkenő – számában ért minket.
Érkezéskor így sok múltból felmerengő élmény, és egy üdvözlő csomag (a tudnivalókkal
és egy tetszetős kis hátizsákkal) várt minket a néha már kifulladni látszó szervezőkkel
egyetemben. Remek kis szállásunk volt, és a étkezések során egy külön asztalon mindig
várt valami meglepetés – finomság a PKU-sokra. Nem maradhatott el az első nap a
vérvétel sem.
Unatkozni nem volt idő. Minden nap volt valami érdekes program.
Egyik
délelőtt
például
a
buborékfocit kipróbálók állították
fejére a világot, délután pedig
újfajta fehérjeszegény
termék
bemutatja volt, ahol közösen
készítettünk
pizzát
és
hamburgert. Este Kiss Erika
mesélt a budapesti központ
újdonságairól, és választ adott a
felmerülő kérdésekre, valamint
bemutatkozott
a
budapesti
központ új dietetikusa, Szilfai
Nikolett.
Egy délután a Bókay és Rácz doktor tartott előadást a PKU kezelésével, és az új kutatási
eredményekkel kapcsolatban.
Aztán délelőtt lazító program következett, csapatépítés volt nyolc csapattal, amit vegyesen
alakítottunk ki. Igazán változatos, ügyességi, találékonyságot igénylő feladatok voltak, ha
egyáltalán volt, aki kihagyta, bánhatta!
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Voltak még további vetélkedők, és idén sem maradhatott el a sárkányhajózás a HoltTiszán. Akinek kedve volt, kiegészítette a programot horgászással, vagy sétarepüléssel, és
az utolsó este nem maradhatott el a közös szalonnasütés sem.
A gyerekek igazán jól érezték magukat, hiszen az időjárás is kegyes volt hozzánk,
úgyhogy egy alapos terheléses tesztet is sikerült lefuttatni a gyerekmedencén (a gyerekek
tovább bírták volna). Több alkalommal volt diétás fagyi vacsora után, a non plus utra
pedig a világító karkötő volt, amivel boldogan rohangáltak a szalonnázás közben,
búcsúzóul pedig még egy csillámtetkóra is futotta.

Ezúton is köszönjük a tárbort, azt gondolom, a szervezőknek sikerült magasra tenni a
lécet. Összegzésként elmondhatom, hogy mindenképpen érdemes a táborban részt venni,
hiszen vannak olyan újdonságok mind a PKU kezelésében, a gondozóközpontok
működésében, mind az egyre bővülő diétás élelmiszerekben, amit máshol nem tud az
ember magába szívni.
Jó volt újra látni az évtizedes jó barátokat, és új ismeretségeket kötni.
Üdvözlettel,
Barta Levente
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Eddig szinte minden nyári táborban részt vettünk, most sem szerettük volna kihagyni! Ez
egy jó lehetőség és hely a PKU-soknak (diétázóknak) hogy hozzájuk hasonlókkal
találkozzanak, jó lehetőség a szülőknek hogy kapcsolatokat építsenek és információt
cseréljenek!
Ebben a táborban tetszett a helyválasztás. Csendes, nyugodt, igényes és rendezett a szállás,
az ételek finomak (diétás is)! Tetszettek a programok, hogy voltak is, de nem voltak
túlzsúfolva a napok. Legjobban a csapatépítő program, a közös sütések-főzések és a
beszélgetős programok tetszettek. Orsi és Andi mint eddig mindig nagyon kitettek
magukért a szervezés terén, sok munkájuk van benne és ez meg is látszik!

Ami nem tetszett az az ételek terén volt, hogy rengeteg húst ettünk azon a héten (normál
étrendben)! Én csak max heti egyszer eszek húst, így a hét végére már majdnem
húscsömöröm volt... Ha lehetne, ezen változtatnék és csökkenteném a hús mennyiségét. A
másik ami nem tetszett, bár ez a vendéglátók hibája, hogy amikor volt a bulizós este és
diszkó volt meg DJ, pont a buli tetőfokán vetett véget a bulinak a gondnok (vagy vki),
pedig még lett volna időnk bőven folytatni a bulit.
Remélem a következő években is lesznek táborok!
Üdvözlettel:
Palkovics Kriszti, Palkovics Lili, Méhes Dávid, Méhes Antónia
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Doki-üzi
Dr. Papp Ferenc és Dr. Rácz Gábor PKU-gondozóorvosok rovata
Mi a teendő félrenyelés esetén? Ha a kicsi játék, vagy evés közben egyik pillanatról a másikra heves
köhögésben tör ki, akkor elképzelhető, hogy félrenyelt, vagy lenyelt valamit. Egy apró falat, vagy
játékdarab is okozhat súlyos tüneteket.

A kisgyermekek hirtelen, heves köhögése komoly bajt jelezhet!

Gyermekkorban gyakori eset
Már a mászni tudó gyerekek is mindent a szájukba vesznek, így ismerkednek a körülöttük
lévő tárgyakkal. Szívesen kóstolgatják a földön elérhető lehullott apró tárgyakat –
gombokat, pénzérmet, apró magvakat – de a hozzátáplálás során is előfordulhat, hogy a
szilárd étellel még épp csak ismerkedő gyerek félrenyel. Ez még a legóvatosabb szülő
mellett is megeshet, hiszen elég egy kis nevetés, vagy sírás, tüsszentés ahhoz, hogy az
éppen a szájában lévő falat a légcsőbe kerüljön. Ilyenkor a szervezet köhögéssel védekezik,
így próbálja meg a légutakat megtisztítani.
Betegség, vagy idegentest?
Az idegentest lenyelése kapcsán fellépő köhögés egyértelműen különbözik a betegségek,
kórokozók következtében fellépő köhögéstől – magyarázza dr. Hidvégi Edit
tüdőgyógyász, gasztroenterológus, a Tüdőközpont gyermekorvosa. „Ilyen esetben a
köhögés mindig nagyon hirtelen jelentkezik, görcsös jellegű, a gyermek ijedt, levegő után
kapkod, a nyakához nyúl, arca kipirult az erőlködéstől. A félrenyelés azonban nem mindig
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jár intenzív köhögéssel, okozhatja a légutak teljes elzáródását is. Ilyenkor a gyermek
képtelen köhögni, vagy lélegezni, rövid időn belül elveszti az eszméletét.”
Mit tegyünk, ha a gyermek félrenyelt?
Ha a gyermek köhög, akkor bíztassuk erre a továbbiakban is, így van rá esély, hogy
felköhögi a félrenyelt falatot. Nézzünk a szájába, és ha látszik az idegen test, távolítsuk el.
Ha nem látható, üljünk egy székre, a gyermeket fektessük a lábunkra úgy, hogy a feje kissé
lelógjon. Egyik kezünkkel támasszuk meg a mellkasát, a másik kézzel határozottan, de
nem túl erősen 4-5 alkalommal mérjünk ütést a két lapocka közé a hátára. Ezt követően
nézzük meg, hogy látszik-e az idegentest. Ha nem, ismételjük tovább a műveletet.
Csecsemőknél is hasonlóan végezzük a mozdulatot, náluk azonban az ujjbeggyel mérünk
ütést a lapockák közé, és a hátukra fordítva mellkasi lökést is végzünk ötször.

Tüdőgyulladást is okozhat!
Előfordulhat, hogy a köhögés megszűnésével a gyermek újra kap levegőt, látszólag
megszűntek a panaszai, ám ez megtévesztő lehet. A légutakban maradt idegen testre –
még ha a légzést közvetlenül nem is akadályozza - az idővel megjelenő asztmatikus légzés,
hörgőtágulat, vagy tályog hívhatja fel a figyelmet. Antibiotikumra nem
reagáló tüdőgyulladás esetén is gondolni kell erre a lehetőségre. Gyanú esetén röntgen
vizsgálatra és hörgőtükrözésre kerül sor. Az altatásban végzett hörgőtükrözés során, az
orvos fogók segítségével az idegentestet is eltávolítja.
Forrás: Tüdőközpont

Ezúton is felhívjuk figyelmeteket, hogy Szegeden kontrollra
bejelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:
06-62/342-217 vagy 06-62/342-218
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Régebbi PKU újságok minden számában olvashatták
diétázóink, de ma is nagyon helytálló a figyelmeztetés, így
fontosnak tartjuk szó szerint itt is közölni:

 KEDVES PKU-S! 
JÓL JEGYEZD MEG!
A DIÉTÁT EGÉSZ ÉLETEN ÁT FOLYTATNI
KELL, HOGY EDDIGI JÓ EREDMÉNYEIDET EL
NE RONTSD!

Csodabogár-hírek

Drága diétázó Gyerekek,
kedves diétázó Felnőttek és Családok!
Szeretetteljes, áldott ünnepeket kívánunk
Nektek és az újévben is sikereket,
egészséget és boldogságot!

Baráti öleléssel,
Havasi Anikó, Molnár-Gábor Ottilia,
Bencsik Réka és Bigda Orsolya
a Nutricia Advanced Medical csapata
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Riport Az első karácsonyra készülünk
Címlapunkon először a PKU Magazin létezése óta magyar, PKU-s gyermek és családja látható.
Sinka Izabella nagytarcsai kis PKU-s, egy cuki kis hölgy, aki a fényképezőgép előtt nem esik kétségbe
és az igazi modelleket is felülmúlja profi pózolásával és bájos mosolyával. Egy karácsonyi fotósorozat
készült a családdal, amelyből néhányat szemezgettünk a róluk szóló riportunk mellé. Ismerjük meg a
kis címlaplányt és szüleit!
Sinka Iza élete első karácsonyára
készülődik. Természetesen a szülők,
Viki és Zoli is izgatottan várják az
ünnepet, az ajándékokon túl
PKU Magazin: - Milyen kisbaba Izabella?
Vékony Viktória, Iza édesanyja: Izabella, egy igazi álom baba. Nagyon jó
kedélyű, mosolygós kislány. Szinte
minden helyzetben jól érzi magát, és két
hónapos kora óta átalussza az éjszakákat.
Jól eső érzés látni, hogy milyen szépen
fejlődik. Csodás érzés, amikor sikongatva
üdvözöl minket mikor meglát, vagy
éppen csak úgy mondja a magáét.
Egyszerűen imádnivaló.
Ahogy nyílik az értelme, napról napra
egyre több örömet hoz az életünkbe.

- Lassan már mindent ehet, a gomba
kivételével, bár még napi 3x eszik tápszert
is. Az a tapasztalatunk, hogy Izabella
szívesebben fogyaszt általában véve
gyümölcsöket, bár a nagymama párolt
zöldségeit is nagyon szokta szeretni. A
gyümölcsök közül az alma és a banán, a
zöldségek közül pedig, a sütőtök és az
édesburgonya a favorit. Szereti az édeset,
de próbáljuk a natúr ízekkel is
összebarátkoztatni.

- Van-e már kialakult napi rutionotok?
Mennyire tartjátok fontosnak?
Sinka Zoltán, Iza édesapja: - Igen van.
Napközben általában Viki és Izabella
együtt vannak, ilyenkor közösen elvégzik
a napi teendőket, és sokat játszanak.
Az esti fürdetés pedig szinte mindig az én
kiváltságom.
Mikor
végeztünk
a
fürdéssel, egy kis játék következik immár
közösen, majd Viki elkészíti a vacsorát,
ami gondosan kiszámolt adagokból, és az
elmaradhatatlan tápszerből áll.
- Hol tartotok most a hozzátáplálásban, miket
ehet már Izuka? Mi a kedvenc étele?

- Van-e valami olyan fontos dolog, amire még
odafigyeltek a főzésben – akár olyan, amit Ti
most saját étrendetekben alkalmaztok, de
később Izánál is odafigyelnétek rá?(Olyanokra
gondolok például, hogy: egészséges összetevők,
friss zöldségek, kényelmi termékek használata
leveskocka vagy inkább otthon készített húslé
felhasználása, stb.)
- Mivel még igazán nem ”indult be” a
PKU-s életmód a mi életünkben, hiszen
Izabella még csak 9 hónapos, és nemrég
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bújt ki az első két foga, eddig csak
pépesítve
kapta
az
ételeket.
Az
alapanyagokat
véve
eddig
még
viszonylag könnyű volt a dolgunk, inkább
ez után jönnek majd a kihívások.

az ember
akar.

Megállapodtunk abban, hogy amit a
kislányunk eléri azt a kort, amikor már
szilárd táplálékot is fogyaszthat, addigra
mi is nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni
arra, hogy milyen ételt fogyasztunk.

- Mi a legfontosabb, amit ezidő alatt
megtanultatok a PKU-ról vagy a diétáról?

Nyilvánvaló
módon
szeretnénk
a
legjobbat nyújtani a számára, és azt
gondoljuk, hogy ha jó példával járunk
előtte, akkor nem csak ő, hanem mi is
nyerhetünk ezzel az egésszel, hiszen
egészségesebben étkezünk, mint Iza
megszületése előtt. Ezért olyan dolgokat
szeretnénk megtartani, ami normál
esetben természetesnek kellene, hogy
legyen, de úgy vélem, hogy ez közel sem
lesz egyszerű feladat a számunkra.
Igyekszünk
nem
feldolgozott
élelmiszereket fogyasztani, sok zöldséget
enni, és a cukorbevitelt minimalizálni,
amit pedig elfogyasztunk, azt kiváltani
lassabban felszívódó fajtákkal (méz,
nádcukor,
nyírfacukor,
stb..)
A
zöldségfogyasztás is nagyon fontos, az
élelmi rostok, amiket ilyen formában
beviszünk, nagyon jó hatással vannak a
szervezetünkre.
A
leveskockák
használatát eddig is mellőztük. Nem
biztos, hogy jó, ha az ember a nátrium
glutamát ízét szereti/szokja meg már
csecsemő korától, nem pedig a nagyi
leveséét, ami egy pelenkán átszűrve egy
PKU-snak is adható.
Ételízesítéshez, különböző üzletekben
kaphatóak természetes összetevőkből
álló só alapú ételízesítők is, amelyek
kiválóan helyettesítik a leveskockákat, ha

mindenféleképpen

ízesíteni

Kerüljük a transz zsírsavakat, és a késői
órákban való evést.

A
legfontosabb
dolog,
amit
megtanultunk, hogy össze kell tartanunk
annak érdekében, hogy a gyermekünk,
egy teljes életet élő, vidám emberré
válhasson. Ez adott egy olyan pluszt a
kapcsolatunknak
egymással,
és
Izabellával szemben is, amit csak azok
tudnak megérteni, akik átéltek már
hasonlót.
Sajnos vannak rossz tapasztalatink is
bőven, de mára szerencsére minden
visszakerült a rendes kerékvágásba..
- Sportos életmódot éltek. Fontosnak tartjátok,
hogy Iza is sportoljon? Ahogy Zolival
beszéltem, el tudom képzelni, hogy már
komplett terve van Iza sportjövőjét illetően…

- Mindketten fontosnak tartjuk, hogy
Izabellával megszerettessük a mozgást.
Nagyon szeretjük a természetet, és
fontosnak tartjuk ezt a szenvedélyünket a
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gyermekünknek is megmutathassuk.
Idővel pedig majd eldől, hogy ő is szeretie az efféle szabadidős tevékenységeket,
vagy esetleg valami teljesen másban leli
örömét. Nagyon örülnénk neki, ha
Izabellával minél több dolgot ki tudnánk
próbálni, de erőltetni nem szeretnénk
semmit. A lényeg, hogy jól érezze magát
Iza.
Úgy gondolom, hogy a rendszeres sport,
rendkívüli hatással van egy ember
személyiségfejlődésére. Segít a problémák
leküzdésében, és a céljaink elérésében.
Megtanít küzdeni a céljainkért, ami nagy
segítségünkre lehet a hétköznapok
problémáinak leküzdésében. Egyszerűen,
és
észrevétlenül
megtanít
hinni
önmagunkban.
- A decemberi ünnepek előtt állunk. A Mikulás
puttonyából mit fog kapni Iza?
- Sok-sok gyümölcsöt és egy zenélő
mesekönyvet. Virgácsot egyenlőre nem
kap, hiszen nagyon jó kislány. Ez lesz az
első közös karácsonyunk, biztos rengeteg
örömünk lesz az elkövetkező időszakban.
- Karácsonyban a hangulat kialakítása,
megteremtése vagy az ajándék fog nagyobb
fejtörést okozni?
- Az ajándék nem fog fejtörést okozni mert
már kitaláltuk, hogy Iza mit fog kapni.
Úgy gondoltuk, hogy egy aranyos
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kesztyűbábbal és egy meleg kiscipővel
lepi meg az angyalka. Nem szeretnénk az
utolsó pillanatra hagyni a vásárlást,
hiszen kisbabával nehezebb üzletrőlüzletre
járni
a
tömegben.
A
hangulatfelelős is Izus lesz. Csupa mosoly
kislány, már előre látjuk ahogy csapkodva
a kezével örülni fog a színes gömböknek
és az ajándékoknak..

- Tervezitek-e, hogy eljöttök az egyesületi
Mikulás-karácsony rendezvényre?
- Természetesen ott leszünk, már
kitöltöttük a jelentkezési lapot. Jó lesz
találkozni a sorstársakkal és beszélgetni
egy jót a többi szülővel.

Köszönöm a riportot és kívánom, hogy
teljen úgy Iza első karácsonya, ahogy azt
megálmodtátok!
MMT

Ha ti is szeretnétek címlapra kerülni, kérjük, jelezzétek szerkesztőségünknek és lehet, hogy
a következő lapszámunkban már a ti PKU-s manótok mosolyog az olvasókra a címlapon.
Bizonyára szép emlék lesz a családnak és a gyermeknek is! Persze, felnőtt PKU-soktól és
családjuktól is várjuk a képeket, örömmel írnánk róluk is!
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Diéta az életünk része
Gyüre Eszter dietetikus rovata
A szegedi sütőstúdió receptjei
Szeptember 23-án rendeztük meg Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem,
Egészségtudományi és Szociális Képzési Karának Tankonyháján az őszi
sütőstúdiót, amelyet a Nutricia Advanced Medical támogatásának
köszönhetünk.
A rendezvényen szép számmal jelentek meg idősebb, fiatalabb PKU-sok családjaikkal,
párjaikkal és mindenki szívesen részt vett a diétás fogások elkészítésében. Lássuk, mik is
voltak ezek:

Sajtgombóc leves
Hozzávalók a leveshez
2-3 evőkanál olíva olaj
95 g vöröshagyma
10g fokhagyma
85g sárgarépa
65 g fehérrépa
35g zeller
40 g karalábé
2 db Tesco Value Tyúkhúsleveskocka
1-2 kk. fűszerpaprika
5g Damin alacsony fehérjetartalmú lisztkeverék
3g friss petrezselyemzöld
őrölt feketebors
őrölt kapor
só
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Hozzávalók a sajtgombóchoz
75g Violife növényi sajt , natúr
5g Loprofin alacsony fehérjetartalmú tojáspótló por +25 ml víz
10g Damin alacsony fehérjetartalmú lisztkeverék
1 késhegynyi őrölt bors
1 késhegynyi őrölt szerecsendió
Elkészítése
A meghámozott, apróra vágott vöröshagymát és a zúzott fokhagymát 1 evőkanál olíva olajon üvegesre
dinszteljük. Hozzáadjuk a karikára vágott sárgarépát, fehérrépát, zellert, karalábét és további 1-2 evőkanál
olíva olajat adunk a zöldségekhez, majd tovább pároljuk.
A tűzről lehúzva megszórjuk a Damin liszttel és a fűszerpaprikával. Közben 1 liter meleg vízben 2 db
tyúkhúsleves kockát feloldunk és hozzáöntjük a zöldségekhez, majd ezt követően még 0,5 liter vizet öntünk
hozzá. Ezután hozzáteszünk 1 késhegynyi borsot, majd puhára főzzük a zöldségeket. Kis idő elteltével
beletesszük a levesbe a szárított kaprot és a felaprított zöldség zöldet is.
Közben elkészítjük a sajtgombócot (kb.12 db lesz). A növényi sajtot lereszeljük, ehhez adjuk a vízzel
elkevert Loprofin tojáspótló port, majd hozzátesszük a Damin lisztet, a borsot és a szerecsendiót és a
kezünkkel összegyúrjuk. Ezt követően a masszából vizes kézzel mogyorónyi gombócokat formázunk, ami
majd főzés közben meg fog duzzadni.
Amennyiben a zödség puha, akkor belerakjuk a levesbe a sajtgombócot és közben még fűszerezzük a levest
sóval, borssal, kaporral. A levest ezután kb. 5-8 percig főzzük, amíg a sajtgombócok fel nem jönnek a
tetejére.
A kiszabott mennyiség alapján kb.4 adag levest kapunk.
Tápanyagtartalom
Mennyiség
100g
1adag*

Energia
(kcal)
46,8
156,78

Phe
(mg)
14,53
48,7

Fehérje
(g)
0,02
0,07

Zsír
(g)
3,12
10,5

Szénhidrát
(g)
3,87
12,96

*1 adag kb.335 ml

Töltött padlizsán
Hozzávalók
540g padlizsán
35g vöröshagyma
10g fokhagyma
150 g paradicsom (héjját akár le is húzhatjuk)
60 Loprofin alacsony fehérjetartalmú virsli
40 g vaj
50g Violife sajt, pizzafeltét olvadós
1 tk. őrölt kakukkfű
só
őrölt feketebors
Elkészítése
A padlizsán szárát levágjuk, majd hosszában elfelezzük, és a belsejét kikaparjuk, de nem túl mélyen és
félretesszük a félbevágott padlizsánt is és a belsejét is. Ha a magok nagyok, akkor azokat szedjük ki és
dobjuk ki! A fél padlizsánokat enyhén sózzuk be.

PKU Magazin IV. évf./3-4. szám

15

A vöröshagymát apróra vágjuk, a fokhagymát összezúzzuk. Egy serpenyőben megolvasztjuk a vajat és
üvegesre dinszteljük benne a hagymát. Ezután hozzáadjuk a fokhagymát, a padlizsán belsejét és tovább
sütjük.
Amikor látjuk, hogy a padlizsán megpuhult, hozzáadjuk a kockára vágott paradicsomot, a, meghintjük
kakukkfűvel és az egészet jól összesütjük. Ezután belekeverjük a karikára vágott Loprofin virslit és a reszelt
növényi sajtot, sózzuk és borsozzuk.
Ezzel a töltelékkel megtöltjük a félbe vágott padlizsánokat.
Előmelegített sütőben 180 Celsius fokon sütjük, amíg a padlizsán széle meg nem puhul. Ez nagyobb
padlizsánnál kb.40 -45 percet vesz igénybe.
A kiszabott mennyiség alapján 2 adag töltött padlizsánt kapunk.
Tápanyagtartalom
Mennyiség

Energia
(kcal)

100g
1db*

104,7
309,9

Phe
(mg)
71,76
212,4

Fehérje
(g)
1,98
5,86

Zsír
(g)
20,55
60,8

Szénhidrát
(g)
6,07
17,96

*1 db kb.296 g

Zöldséges pite
Hozzávalók a tésztához
300 g Loprofin alacsony fehérjetartalmú
lisztkeverék
80 g vaj
80g margarin
70 ml víz
Hozzávalók a töltelékhez
35 g vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
15 g póréhagyma
70 g brokkoli
90 g kaliforniai paprika
50g csiperke gomba
425 ml Tesco Free From Besamel Szósz
2 evőkanál napraforgó olaj
5g margarin a piteforma kikenéséhez
Elkészítése
A Loprofin lisztet tegyük egy tálba, adjuk hozzá a kisebb darabokra vágott vajat és margarint és jól gyúrjuk
össze, amíg szemcsés állagú nem lesz. Ezután keverjük hozzá a vizet és gyúrjuk tovább, amíg puha, de nem
túl tapadós, sima tésztát kapunk.
Két sütőpapír között nyújtsuk ki a tésztát, de arra ügyeljünk, hogy ne legyen túl vékony. Akkorára nyújtsuk,
hogy jóval túlérjen a piteformán, ugyanis a tésztából peremet is kell kialakítanunk . A piteforma mérete
27x27x 3.6 cm legyen.
A kinyújtott tésztát és a nyújtófát is szórjuk meg kevés Loprofin liszttel, majd a tésztát tekerjük fel a
nyújtófára és fektessük az előzőleg margarinnal kikent piteformába. A formán jóval túl lógó részeket vágjuk
le, formáljuk henger alakúvá és akkora nagyságúvá, hogy felül körbeérje a formánkat. Helyezzük a
piteformára körbe peremként és kicsit nyomogassuk meg a felületét, hogy jól odatapadjon.
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Közben készítsük el a tölteléket. Az 1 evőkanál napraforgó olajat felhevítjük, hozzáadjuk az apróra vágott
vöröshagymát és a zúzott fokhagymát, majd üvegesre pároljuk. Ezután még 1 evőkanál olajat adunk hozzá
és az összes apróra vágott zöldséget beletesszük. Következő lépésként a besamel szószt is hozzáadjuk a
zöldségekhez és az egészet összerottyantjuk. Külön sót, borsot nem szükséges hozzá adni, mivel a besamel
mártás eleve tartalmaz sót is, de ha sótlannak vagy nem elég fűszeresnek ítéljük, természetesen ízlés szerint
tehetünk hozzá.
200 Celsius fokra előmelegített sütőben 30-35 percig sütjük.
A kiszabott mennyiség alapján 8 szelet pitét kapunk.

Tápanyagtartalom
Mennyiség
100g
1 adag

Energia
(kcal)
410,04
418,2

Phe
(mg)
38,2
38,9

Fehérje
(g)
1,06
1,08

Zsír
(g)
28,47
29,03

Szénhidrát
(g)
36,26
36,98

*1 db kb.102g

Szilvásgombóc
Hozzávalók
250 g burgonya (hámozott, nyers)
5g Loprofin alacsony fehérjetartalmú tojáspótló por
25g vaj
100g Damin alacsony fehérjetartalmú lisztkeverék
3 db szilva
3 kk. kristálycukor
1,5 kk. fahéj
40g fehérjeszegény zsemlemorzsa
1 evőkanál napraforgó olaj
Elkészítése
A meghámozott, hosszába félbe vágott burgonyát, forrásban lévő sós vízben feltesszük főni. Amint megfőtt,
leszűrjük és krumplinyomón áttörjük és hagyjuk teljesen kihűlni.
A kihűlt burgonyához hozzáadjuk a Damin lisztet, a Loprofin tojáspótló port a vajat és a sót, majd jól
összegyúrjuk. Ezután a tésztát kinyújtjuk, de arra ügyeljünk, hogy ne legyen túl vékony, majd 6 db kb.8X8
cm-es négyzetet vágunk belőle. A szilvákat félbevágjuk.
Minden egyes kockára egy fél darab szilvát helyezünk és megszórjuk fahéjas cukorral és ezután a négyzetek
széleit felhajtjuk és gombócokat formázunk majd forrásban lévő sós vízben kifőzzük.
Akkor jó a gombóc, ha feljön a víz tetejére, onnan kezdve még rövid ideig főzzük. 1 evőkanál olajon a
zsemlemorzsát világosra pirítjuk és a leszűrt gombócokat még melegen belehempergetjük. A tetejét
porcukorral meghintve tálaljuk.
A kiszabott mennyiség alapján 6 db gombócot kapunk.
Tápanyagtartalom
Energia
Phe
Fehérje Zsír Szénhidrát
Mennyiség
(kcal)
(mg)
(g)
(g)
(g)
100g
221,8
6,32
48,57
64,1
1,39
1adag*
170,78
4,86
37,3
49,3
1,07
*1 adag kb.77 g

PKU Magazin IV. évf./3-4. szám

17

Boszorkánykrém
Hozzávalók
125g gesztenyemassza
250g alma ( hámozott, nyers, magháza eltávolítva)
75 ml Hulala cukrászati habalapanyag
1 evőkanál kristálycukor
1 kk.őrölt fahéj
Kandírozott gyümölcs
Elkészítése
A gesztenyemasszát felengedjük. Az almát miután
meghámoztuk, félbevágtuk és magházát kiemeltük egy
lábosba tesszük, és kevés vizet engedünk rá.
Kristálycukorral és fahéjjal ízesítjük és kb.3 percig főzzük.
Ezután leszűrjük, majd botmixerrel pépesítjük.
Egy másik edényben a Hulalát kemény habbá verjük. A felvert hab felét hozzáadjuk az almapüréhez, jól
összekeverjük.
Közben a gesztenyemasszát villával összetörjük. Egy üvegkehely aljára teszünk az összetört
gesztenyemasszából, erre pedig egy réteg almahab kerül, erre megint egy réteg gesztenyepüre, majd újabb
réteg almahab, végül a sort egy réteg Hulala zárja.
Tetejét kandírozott gyümölccsel szórhatjuk meg.
Tápanyagtartalom
Mennyiség
100g

Energia
(kcal)
168,2

Phe
(mg)
42,4

Fehérje
(g)
0,92

Zsír
(g)
5,93

Szénhidrát
(g)
27,76

Csokoládés banánturmix
Hozzávalók
0,5 db banán
250 ml alacsony fehérjetartalmú tejpótló ital
1 teáskanál Tesco Value Cocoa kakaós kenhető krém
5 g vaníliás cukor
Elkészítése
A fél darab banán héját eltávolítjuk, felkarikázzuk és hozzáadjuk a többi hozzávalót, majd botmixerrel vagy
turmixgéppel összeturmixoljuk.
A kiszabott mennyiség alapján 2 adag turmixot kapunk.
Tápanyagtartalom
Mennyiség
100ml
1adag*

Energia
(kcal)
81,1
133,81

Phe
(mg)
19,4
32,01

Fehérje
(g)
0,65
1,07

Zsír
(g)
3,22
5,31

Szénhidrát
(g)
12,2
20,13

*1 db kb.165 ml

Gyüre Eszter
dietetikus SZTE-SZAKK
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JÁTÉK
Küldd be a megfejtést szerkesztőségünk címére e-mailben vagy postán.
A helyesen válaszolók között Loprofin-termékeket sorsolunk ki!
Hány élőlényt és hány élettelen tárgyat látsz a képen?

Kedves Játékosok!
Köszönjük helyes válaszokat, amit előző nyereményjátékunk megfejtéseként beküldtetek.
A kék giliszta térhetett nyugovóra a kis ágyikóban.
A sorsolás után a Loprofin-ajándékcsomagot nyerte:
Bertus Izabella
GRATULÁLUNK NEKI!
Reméljük, ezúttal is sokan fogtok velünk játszani az értékes – és finom! – nyereményekért!
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Tini-csodák
A tinikorú PKU-s csodabogarainknak szóló rovatunkban a 11-18 éves korú lányok-fiúk aktuális
kérdéseivel foglalkozunk. Természetesen várjuk a kérdéseiteket, vitatandó témákat a
sargamaci@gmail.com címre és a legtöbb tini által feltett problémakört taglaljuk! A tanácsadók
ezúttal nem szakemberek, hanem felnőtt, tapasztalt PKU-sok, akik már esetleg szembenéztek hasonló
problémákkal, így saját bőrükön tapasztalták meg a reakciókat!

Pattanás, mitesszer, akné
Tinikorban zavaró és gyakori bőrpanasz a pattanás és az akné. Akárhogy is próbáljuk elkerülni egykettőt mindig fel tudunk fedezni reggel, amikor megpillantjuk álmos arccal a tükörben ábrázatunkat.
„Már megint kijött egy! Hogy takarjam el? Mit kell csinálnom, hogy ne jöjjön ki ez a vacak? Mit
tegyek rá?”

Mi a pattanás és mik a megjelenésének okai?
A pattanás oka az, hogy a faggyúmirigyek eltömődnek és ezek általában sajnos be is
gyulladnak. A faggyúmirigy-termelés függ attól, hogy a szervezet épp hol tart a
hormontermelésben. Ez mivel általában serdülőkor környékén felfokozódik, a pattanások
is leginkább ezen időszakra tehetők. Amikor a szervezet működése ideális, a faggyú a
pórusokon (nyílásokon) keresztül távozik. Ha ezek a pórusok eltömődnek,
Propionbacterium acnes baktériumok elszaporodnak. Ez ellen a szervezet védekezik a
fehérvérsejtekkel való bekebelezéssel, és ekkor jelenik meg a gyulladás a bőrön, pattanás
formájában.
A pattanás kiváltó okai lehetnek:
 Hormonháztartás (férfihormonok: nőkben a petefészkek és a mellékvesék
termelik.)
 Progeszteron tartalmú hormonkészítmények (pl. fogamzásgátló)
 Zsíros kozmetikumok, smink (ezek eltávolításának hiánya)
 Stressz, lelki okok;
 Emésztési rendellenességek;
 Ásványi anyag, nyomelemhiány;
 Helytelen táplálkozás;
 Keringési zavarok;
 Hanyag bőrápolás.
Általában fiúknál jellemző, akár már 8-9 éves korban előjöhetnek az első pattanások. A
nőknél a havivérzést megelőzően több pattanás tűnhet fel.
Sokszor csak egy göb jelenik meg, néhány napon belül elmúlik. A piros pattanás fehér
gennyel a közepén zárt mitesszer, a kivezető nyílást szaruréteg fedi. Ezek általában kicsik,
de hajlamosak begyulladni.
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Az aknénak három súlyossági fokozata ismert. Az elsőben a mitesszerek száma enyhén
megszaporodik, csak nagyon gyenge gyulladásos tüneteket látunk, és az esetek nagy
százaléka magától gyógyul. Ez az enyhe forma többnyire a pubertás kezdetén jelentkezik,
inkább csak az arcon és környékén. A második súlyossági fokozatban a mitesszerek
mellett sok erősebben gyulladt, fájdalmas csomó észlelhető, és néhány hólyag is
megjelenik. Itt már hegesedés is bekövetkezhet. A harmadik, legsúlyosabb fokozatban
számos, puhatapintású, fájdalmas csomó látható, erős gyulladásos környezetben. A
csomókból gyakran genny tör felszínre. A csomók beolvadásakor tályogok keletkeznek, a
szomszédos tályogok összeolvadhatnak.
A tünetekhez sorolhatjuk a gyógyuló
pattanások után maradó hegeket is.
Gyógyuláskor
a
pattanásos
szövetkárosodás kis sebként viselkedik.
Teljes gyógyuláskor a sebet záró,
kezdetben normálisan pirosas és a
bőrből kissé kiemelkedő hegszövet
vérellátása csökken, elhalványul. Ezek
az ún. maculák sokszor csak hat hónap
elteltével tűnnek el végleg. A sötétebb
bőrön, még tovább látszanak.
A pattanások kezelése
1. El a kezekkel! Ne nyomkodjuk „házilag”, bízzuk szakemberre, kozmetikusra!
2. Nagyon fontos a tisztálkodás, a higiénia! Reggel és este tisztítsuk meg az arcbőrt,
távolítsuk el a sminket mindig! Kerüljük a szárító, bőrt izgató folyékony szappanok
használatát, mert ez fokozza a faggyútermelést. Ajánlott a rendszeres hajmosás is,
mert ezáltal a homlok fokozott zsírosodása is elkerülhető.
3. Antibiotikum tartalmú kenőcs vagy antibiotikum tartalmú gyógyszert is felírhat
bőrgyógyász.
4. A mérsékelt napfény jó hatással lehet a pattanásokra, ám napoztatni,
szoláriumoztatni a pattanásokat nem szabad.
5. Amennyiben az aknék a serdülőkor után nem múlnak el, úgy a kozmetikai
kezelésen túl érdemes felkeresni bőrgyógyász szakorvost, és felderíteni, hogy mi áll
a pattanásos bőr hátterében. A diagnózist felállítva az orvos eldönti, hogy
elegendő a bőr kozmetikusi kezelése, vagy szükséges szakorvosi kezelés is.
És te mit gondolsz? 
Örülnénk, ha megosztanád a fenti írással kapcsolatos gondolataidat velünk, akár tiniként olvastad,
akár szülőként, akár érdeklődőként. Tudni szeretnénk a TI véleményeteket is, volt-e ilyen helyzet az
életetekben, mi bánt most benneteket, hogyan tudtok túllépni rajta. Írjatok, ha csak egyszerűen
tanácsot szeretnétek kapni egy-egy (akár PKU-tól független) probléma kapcsán. Akár névtelenül is
jöhetnek az írások a sargamaci@gmail.com e-mailre (vagy elérhetőségeink valamelyikére) a
szerkesztőségünkbe!
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Lélekhang
Johanna
December közeledtével mindig eszembe jut egy régi történet, amikor is – mint szegedi
egyesületi tag – a helyi szociális intézetbe vittem egy kislánynak egyesületi Mikuláscsomagot. Nagyon örült neki a kislány, csillogó szemekkel fogadta a PKU-s csokit, amit
végre ő is megehetett, de sajnos sokat – állapota miatt – nem tudtunk vele beszélgetni.
Mellette Johanna volt, egy akkor 18-19 éves vidámszemű, mosolygós lány. Sajnos
kerekesszékben kényszerült élni, mivel nyitott gerinccel született. Beszélgettünk, elég
sokat. Elmondtam, hogy hoztam a kislánynak egy olyan Mikulás-csomagot, amit ő is ehet.
Mondta, hogy látja, hogy ő mindig más kap, mint ők, de nem igazán érti, hogy miről szól
ez a diéta, mert soha nem meséltek neki erről. Így – már amennyire lehet – röviden
elmondtam, mivel jár a PKU, milyen diétát kell betartanunk, milyen tápszert kell enni, de
alapvetően normális életet lehet élni, ha betartjuk ezeket. Johannát nagyon érdekelték a
részletek is, hogyan veszem be a tápszert, hányszor, nem közösítettek-e ki a többiek a
suliban azért, mert én PKU-s vagyok (mondtam, hogy nem, teljesen normálisan fogadták),
tanácsot kért, hogy ő mit ajándékozhatna a közelgő karácsonyon a kis PKU-s társának,
illetve részletesen kikérdezett, mit szabad ennünk, mit számolással és mit tilos. Amikor a
tilos élelmiszereket soroltam, kicsit felhúzta a szemöldökét – tudjuk, hosszú ez a lista  majd ő, aki ott, a szociális otthonban, egy kerekesszékben éli az életét teljesen ép ésszel,
fiatal lányként azt mondta nekem, annak, aki épp két munkahelyi ügyintézés között saját
lábán beszaladt egy gyors meglepire az otthonba, hogy „Te, szegény, de rossz lehet
neked!”, földbe gyökerezett a lábam, nem tudtam megszólalni és valószínűleg
borzalmasan elszégyelltem magam. Neki azt kellene mondania, hogy milyen jó nekem,
hogy én szaladhatok a busz után, a családommal élhetek és munka után oda megyek a
barátaimmal, ahova szeretnék, nem sajnálni!
Azóta értem és tudom, hogy ha az ember a saját sorsát elfogadja, meg tud békélni a
problémáival, a „keresztjét hordozni tudja”, élni tud az elé táruló lehetőségekkel és
pozitívan szemléli az életét, akkor gyakorlatilag mindene megvan, ami egy
kiegyensúlyozott lelkiállapothoz kell.
Johanna azóta sajnos már nem él, de tanítását sosem feledem. Ő volt az, akivel egész
életemben fél órát beszéltem, de egy örök életre megváltoztatott bennem valamit.
Fantasztikus ember volt.
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Akikre büszkék vagyunk
Opauszki Viktória Kinga
2017. őszén tartottuk kislányom, Opauszki Viktória Kinga keresztelőjét. A keresztelő
egybeesett a 2.születésnapjával, így szélesebb családi és baráti körben került sor a nagy
eseményre. Viktória keresztanyja a húgom, Arnóczkiné Opauszki Betti lett, akinek a kisfia,
Milán szintén klasszikus PKU-s , ő egyébként pedig az én keresztfiam.

Üdvözlettel:
Opauszki Zita, Vikike anyukája

Így látom a doktor bácsikat
Bodnár Bella kis PKU-s diétázó mindig örömmel , mosolygósan jár kontrollra, nagyon
szereti a doktor bácsikat, a legutóbbi sütőstúsdión pedig le is rajzolta őket!
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Az ősz színei
Daczó Zsoltika kis PKU-s diétázó kedvenc elfoglaltsága a rajzolás, az óvodában ki is
állították a munkáit, amik a legszebbek lettek a csoportjában! Ezúton is gratulálunk neki!

Sandó Lara
Egyik legkisebb „ritka kincs”, Sandó Lara. 3 hónapos, PKU-hoz hasonló a diétája, de neki
három aminosav is gondot okoz. Kívánunk neki kicsattanó egészséget, és könnyű
diétázást!
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Baba-sarok
PKU-s a kisbabám - Az első három év (0-3 év)
Amikor
a
kisbabádat
PKU-val
diagnosztizálták – bizonyára érzelmes és
felkavaró időszak volt számodra. Fontos
azonban emlékezni arra, hogyha a PKUs gyermekek kora csecsemőkoruktól
kezdve megfelelő diétát tartanak,
normális, egészséges életet élhetnek.
Nagy
segítség
és
hasznos
információforrás lehet, ha kapcsolatot
tartasz más hasonló problémával élő
családokkal
és
tőlük
kérdezel,
beszélgetsz velük, tudsz meg többet a
mindennapokról.
Kérdezd bátran a gyermekorvosodat,
dietetikusodat és a gondozóközpont munkatársait, akik a gyermeked fejlődése során erős
támaszul szolgálnak majd.

Gyakori kérdések
Annyira összezavarodtam és meg vagyok ijedve, mert a kisbabámat PKU-val
diagnosztizálták. Ez normális?
A szülők számára egy újszülött érkezése örömteli esemény. Ez az időszak felkavaró is
lehet, ha kiderül, hogy a kicsi PKU-s, és nyilvánvalóvá válik, hogy ez mivel jár. A
diagnózist követő néhány hét kissé ijesztő lehet, mivel ez az időszak sok bizonytalanságot
hordoz. Természetes, ha ilyenkor bánatot, csalódottságot, lelkifurdalást, szomorúságot
és/vagy dühöt érzel, mivel a diagnózis derült égből villámcsapásként érheti a szülőket, és
a szülés előtti tervek, például hogy csak és kizárólag anyatejjel táplálja kisbabáját, lehet,
hogy teljesen felülíródnak. A legtöbb szülő optimistább lesz, amikor látja, hogy a kicsi
normálisan nő és fejlődik, és megérti, hogyan kell az optimális tartományban tartani a vér
fenilalanin szintjét. Ha ez megnyugtat, a korai hetekben és hónapokban oszdd meg
nyugodtan élményeid másokkal, és azoknak a családtagoknak és barátoknak, akik iránt
bizalommal vagy, engedd meg, hogy támogassanak, ha lehetőségük adódik rá.
Források:
PKU Handbook [2005]. Australasian Society for Inborn Errors of Metabolism (ASIEM) (Australia
and New Zealand). 1. fejezet: Mi az a PKU?
My PKU Binder [2011]. National PKU Alliance (USA). 4. fejezet: Diagnosis to 2 Years.
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Szoptathatok?
A diagnózis után elképzelhető, hogy pár napra abba kell hagynod a szoptatást vagy
általános babatápszert kell adnod a kisbabádnak, hogy csökkenjen a vére PHE-szintje. Ez
stresszes lehet, hiszen éppen a szoptatás fontos, megalapozó időszakában történik. Ekkor
is fontos fenntartani a tejtermelést, hogy amint lehet, folytatni tudd a szoptatást. A
gondozóközpontban dolgozó orvosok illetve dietetikusok tanácsokkal fognak ellátni arra
vonatkozóan, hogy ezt hogyan oldd meg fejéssel. Amint a kisbabád kevesebb anyatejhez
jut vagy általános babatápszert kap, a PKU-s tápszer további PHE-mentes fehérjével,
különböző tápanyagokkal és energiával fogja ellátni gyermeked, hogy növekedhessen.

Mit mondjak a többieknek?
Ha az embernek PKU-s a gyermeke, az egyik kihívás, amivel szembe kell néznie, az az,
hogy mivel ez egy ritka anyagcserezavar, csak kevesen hallottak róla. A PKU
elmagyarázása a családtagoknak, a barátoknak, a gyermekednek, illetve a többieknek
idővel egyre könnyebb lesz, ahogy gyakorlatot szerzel benne. Néhányan már nem sokkal a
szülés után készen arra, hogy elmondják a hírt a családtagoknak és a barátoknak; mások
inkább várnak a diagnózis hírének megosztásával, amíg magabiztosabbak nem lesznek az
ügyben. Utóbbi eset azt jelenti, hogy a többi emberrel akkor osztod meg ezt az információt,
amikor akarod. Ahhoz, hogy ezt megtedd, szeretnénk segítséget nyújtani a PKU-val
kapcsolatos legfontosabb vázlatpontok megadásával.


A PKU genetikai eredetű anyagcserezavar, tehát nem fertőző.



Azon kívül, hogy különleges diétára van szüksége, az ön gyermeke egészséges és
ugyanazokat a dolgokat csinálhatja, mint a többi gyerek.



Az ön gyermekének szervezete a fehérjetartalmú ételekből származó fenil-alanin
(PHE) nevű aminosavat nem képes megfelelő módon átalakítani.



A PHE így felhalmozódik a vérben, és ha ez a PHE-szint sokáig túl magas marad, az
károsítja a fejlődő agyat.



A PHE-szegény étrend betartása elfogadható tartományban tartja a PHE-szintet, ami
lehetővé teszi a normális fejlődést és az egészséges életet.



Az ön gyermeke nem lesz „beteg” a túl magas fehérjetartalmú élelmiszerek
fogyasztásától, de ha ez a helyzet sokáig fennáll, idővel állandó mentális és fizikai
egészségügyi problémát fog okozni.



Ha a gyermek olyan fehérjetartalmú élelmiszert fogyaszt, ami nem része a diétának,
az nem tekinthető „kényeztetésnek”, mivel kihatással van a gyermek PKU-jára.



A gyermeke nem fogja kinőni a PKU-t, azt javasoljuk tehát, hogy a gyermek tartsa be
a diétát, hogy a lehető legjobb eredményt érhessük el.
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Forrás:
PKU Handbook [2005]. Australasian Society for Inborn Errors of Metabolism (ASIEM) (Australia
and New Zealand). 2. fejezet: What does a diagnosis of PKU mean for my baby and our family?
My PKU Binder [2011]. National PKU Alliance (USA). 4. fejezet: Diagnosis to 2 years.
Kihez fordulhatok további támogatásért?
Sok szülő szerint a más PKU-s gyermekeket nevelő
családoktól kapott támogatás megerősíti őket abban a
tudatban, hogy a gyermekük egészsége rendben lesz.
Hasznos lesz, ha beszélsz nagyobb PKU-s gyermekes
szülőkkel arról, hogyan készítik el a különleges ételeket,
illetve hogy milyen a PKU-val élni. Látni más PKU-s
gyermekeket, ahogy rendben nőnek és fejlődnek,
megnyugtató érzés. Beszélgess a Gondozóközpontban
dolgozó egészségügyi szakemberekkel, akik segíthetnek
neked hasonló helyzetben lévő családot találni, akik
megértik az aggodalmadat.
Hivatkozási forrás:
PKU Handbook [2005]. Australasian Society for Inborn Errors of Metabolism (ASIEM) (Australia
and New Zealand). 2. fejezet: What does a diagnosis of PKU mean for my baby and our family?
My PKU Binder [2011]. National PKU Alliance (USA). 4. fejezet: Diagnosis to 2 Years.
A Magyarországi PKU Egyesület elérhetőségeit megtalálod a magazin hátlapján, ahol
szívesen segítenek a felmerülő kérdéseid megválaszolásában. (szerk.)
Újszülöttszűrés
Minden újszülöttet szűrnek PKU-ra, ehhez a baba pár napos korában a sarkából vesznek
vérmintát. Ha a babájának vérében magas a PHE-szint, fenilketonúriát gyanítanak, de ezt
ellenőrizni kell és meg kell erősíteni.
Laboratóriumi tesztek
A vérvizsgálatot követően meg fognak benneteket keresni, ha a PHE-szint túl magas.
További vizsgálatokkal erősítik meg a diagnózist, és a Gondozó gyermekklinika
tanácsokkal fog adni neked a kezelést illetve a diétát illetően. Magyarországon két helyen,
Budapesten és Szegeden található Anyagcsere Szűrő és Gondozóközpont. Címet és
elérhetőségeket a Kapcsolat oldalon találsz.
Anyagcsere Szűrő és Gondozóközpont
Az anyagcserezavarral élőket gondozó klinika dolgozói azért vannak, hogy
megválaszolják a PKU-val kapcsolatos, akár a PKU okaira, akár a kezelés módjára
vonatkozó esetleges kérdéseidet. Tanácsokkal látnak el téged a diéta bevezetését illetően,
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hogy a kisbabád vérében a fenilalanin szintet az ajánlott tartományban lehessen tartani.
Valószínűleg ajánlani fogják neked az anyatejjel kombinálható PKU-s csecsemőknek való
speciális tápszert vagy általános csecsemőtápszert. Azt is elmondják, hogyan és hol
szerezd be ezeket, és mennyit kapjon belőle a kisbabád. Arra vonatkozóan is tanácsokat
fognak adni, hogy hogyan kell figyelemmel kísérni a baba PHE-szintjét.
A korai diagnózis, a fehérjeszegény étrend betartása és a rendszeres vérvétel
segítségével a PHE-szintet megfelelő tartományban lehet tartani.
Források:
PKU Handbook [2005]. Australasian Society
for Inborn Errors of Metabolism (ASIEM)
(Australia and New Zealand). 1. fejezet: Mi
az a PKU?
Eat Right Stay Bright [2010], Guide for
Hyperphenylanemia (USA). L. Bernstein and
C. Freehauf. Chapter 1.
My PKU Binder [2011]. National PKU
Alliance (USA). 4. fejezet: Diagnosis to 2
Years.
Mit mondanak más szülők, akik hasonló helyzetben vannak?
„Még mindig emlékszem arra a telefonhívásra, amikor tájékoztattak arról, hogy az újszülött fiunk
PKU-tesztje pozitív lett. A férjemmel hónapokon át szomorkodtunk a diagnózis miatt, ugyanakkor
lassan rájöttünk, hogy a PKU-t hatékonyan lehet kezelni, és ez már a fiunk személyiségének a
része.”
„A fiunk gyönyörű és nagyon okos baba. Fejlődésben megelőzi a bátyját, és normális ütemben nő.
Amikor először hallottam, hogy PKU-val diagnosztizálták, nagyon aggódtam amiatt, hogy Gábor
nem lesz »jól«. Heteken át sírtam. Most már tudom, hogy Gábor nemcsak hogy jól van, hanem
nagyon szépen fejlődik.”
„Ne pánikolj, amikor az interneten található ijesztő információkat olvasod! A fiam életének első
másfél évét könnyek között töltöttem, attól rettegve, hogy szellemileg károsodik. Pedig hát okos fiú.”
„Arra jöttem rá, hogy ha mindenkit felhívok telefonon, beszélek nekik a PKU-ról és megnyugtatom
őket, azzal én is hamarabb elfogadom a helyzetet. Minél több embernek mondtam, hogy »Nézd,
minden rendben van, nem is olyan rossz a helyzet«, annál inkább megerősítettem saját magamban
is, hogy minden rendben lesz.”
Hivatkozási forrás:
My PKU Binder [2011]. National PKU Alliance (USA). 4. fejezet: Diagnosis to 2 Years.
***
Megjegyzés: A PKU diétája egyénenként különbözik, az itt leírt információk kizárólag iránymutató
jellegűek. A dietetikusod és/vagy az orvosod a PKU diétával kapcsolatos minden kérdésedről
tájékoztatást fog adni Neked és a családodnak is, fordulj hozzájuk bizalommal!
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PKU a nagyvilágban
„Az ember mindent nélkülözhet, csak a másik embert nem. Különösen a betegségben tanuljuk meg,
milyen nagy szükségünk van a másik emberre.” (Paul Valery)

Beszámoló Rioból, a Veleszületett, Ritka Anyagcsere Betegségek 13.
Világkongresszusáról
2017.09.05-09.08. között került megrendezésre a veleszületett, ritka anyagcsere betegségek 13.
világkongresszusa, amin kollegáimmal részt vehettem.

Izgatottan vártam az utazást, a hosszú repülőút
után éjszaka landoltunk Rio repterén. A több
órás időeltolódással nem törődve ámulattal
néztem a reptérről a szállodához vezető úton
Rio csodálatos esti fényeit.
Szeptember 6-án részt vehettem a Nutricia
Szimpóziumon, ahol sok érdekes dolgot
hallhattam, neves előadóktól. Ezt tekintsük át
kicsit részletesebben:

Az első előadó Prof. John Walter a Manchesteri Tudományos Központ tiszteletbeli
professzora, aki több mint 25 éve foglalkozik ritka anyagcsere betegekkel. Előadásának
címe az étrendi kezelés sikeressége súlyos fenil-alanin hidroxiláz hiányban. Szó volt a
nemzetközi szűrés fontosságáról az újszülöttek körében, a szűrőpapíros vérminta
küldésének fontosságáról, így a szakemberek visszajelzést kaphatnak, hogy a páciens
valóban jól tartja-e a diétát és amennyiben megfelelő vérszintjei vannak, a szövődmények
elkerülhetőek pl. tanulási nehézségek, epilepszia.
Megfelelő vérszintekkel rendelkező páciensek normál IQ-val rendelkeznek, így teljes
és egészséges életet élhetnek.
Második előadó Dr. Skadi Beblo aki a Lipcsei Egyetem Klinikai Központjából érkezett.
Előadásának címe: Kihívások a „relaxált” PKU diétát illetően: táplálkozási szokások és
mikrotápanyagok. Kiemelte, hogy a PKU egyike a leggyakoribb ritka, veleszületett
anyagcserebetegségeknek, incidenciája 1: 3.000 és 1:30.000 között változik. Ebben a
kórképben fenil-alanin hidroxiláz (PAH) enzim nem megfelelő működésével van
probléma.
Amennyiben már csecsemőkorban nem kezdjük el a megfelelő terápiát, akkor mentális
retardáció, neurológiai tünetek és számos szövődmény alakulhat ki, ami sajnos
visszafordíthatatlan károsodásokat okoz a szervezetben.
Az egyetlen kezelési mód az élethosszig tartó szigorú fehérjeszegény és fenil-alanin
szegény étrend, kiegészítve a megfelelő fenil-alanin mentes gyógytápszerrel, ezáltal az
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egyén teljes életet élhet, mentális és fizikális képességeiben semmiben sem különbözik
nem PKU-s társaitól.
A napi fenil-alanin tolerancia függ attól, hogy a
fenil-alanin hidroxiláz enzim mennyire működik,
egyébként az aktivitás mértéke az egyes pácienseket
tekintve különböző. Vannak olyan páciensek,
akiknek az enzimaktivitásuk jobb – itt kiemelendő,
hogy nem klasszikus PKU-sokról beszélünk – a PKU
enyhébb formái állnak fent náluk, ezáltal nagyon
szigorú diétás megszorításokra nincs szükségük,
számukra elég a „relaxált”, (kevésbé szigorú) diéta.
Nekik nyújt segítséget a Nutricia cég új fejlesztésű,
ízesített tápszere, GMPro, ami egy glycomacropeptid
(GMP) alapú
fehérjepótló tápszer, megfelelő
mikronutriens,
eszenciális
aminosav,
fehérje
tartalommal a páciensek részére. Érdekessége, hogy
meghatározott mennyiségű fenil-alanint is tartalmaz, ezáltal íze lágyabb, selymesebb a
jelenleg forgalomban lévő tápszerekhez képest. A tápszer por formátumú, rázókában
könnyen elkészíthető, valamint volt lehetőségünk megkóstolni is.
A 3. előadó Prof. Maria Gizewska Lengyelországból. Előadása szintén a fenilketonúriáról
szólt, ahol fontos szerepet kapott a neurotoxicitás. Kiemelte, hogy a PKU-val kapcsolatos
tanulmányok, több, mint 80 éves múltra térnek vissza, beleértve a neurotoxicitást is.
Beszélt a kezelési módokról is klasszikus PKU esetén a diétáról, és reszponzív formáknál a
gyógyszeres terápiákról. Megemlítette , hogy a tartósan magas vérszint az agyban szürkeilletve fehérállományi
abnormalitásokhoz vezethet. Beszélt a dysmyelizációs
változásokról, a myelin/dopamin teoriáról, valamint ismertette, hogy kezeletlen PKU
esetén milyen szövődményekkel, tünetekkel kell számolni, így ezek közül szeretnék
náhányat megemlíteni: csökkent IQ
szint
(kb.20-40),
epilepszia,
hyperaktivitás,
szorongás,
depresszió,
agorafobia,
ADHD,
szociális izoláció, beszédzavarok,
neurológiai tünetek (pl. remegés).
A kezelés a későn kiszűrt PKUsoknál is nagy jelentőséggel bír,
mivel a további állapotromlás
megelőzhető, viszont az addig
kialakult kóros állapot már nem
visszafordítható.
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A
konferencia
a
Windsor
Kongresszusi És Expo Centerben
került megrendezésre, Barra Da
Tijuca városrészben, modern és
biztonságos területén, csaknem az
óceán partján,ahonnan a híres
Ipanema beach, a
Copacabana
beach és a történelmi városközpont
a jól kiépített metróhálózatnak
köszönhetően
könnyen
megközelíthető. Ebben a városban
unatkozni nem lehet, hiszen a fő
látnivalókon kívül körülbelül 50
múzeummal,
több
mint
200
mozival,
színházzal,
zenei-és
művészeti
kiállítóhellyel
rendelkezik.
A
legnagyobb élmény
számomra, hogy közösen
ellátogattunk Rio belvárosába ahol megkóstoltuk a brazilok
nemzeti italát ami a Caipirinha névre hallgat, egyébként a
brazilok azt mondják a szemükkel is isszák. Voltunk még a
Cukorsüveg hegyen, ahol aranyos kis makikkal is
találkoztunk; a Krisztus-szobornál, melynek lábánál
megpihentünk és kávéztunk a gyönyörű panorámát élvezve;
a Copacabana beachen, ahol akaratunk ellenére
megfürödtünk a hullámokban, valamint utcai zenészeket
hallgattunk a híres Selarón-lépcsőkön ülve; a szakemberek
számára rendezett estélyen pedig szamba táncosokkal
rophattuk együtt. A bátrabbak ellátogattak a favellába is, ami
köznyelven nyomornegyednek mondható, ide helyi kísérő
nélkül nem érdemes ellátogatni, mert könnyen áldozattá
válhatsz.

Gyüre Eszter
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PKU Wellness
A kötődés, ragaszkodás a babamasszázsban
A masszázs felnőtteknek is a wellness, a „jól létezés” egyik fő eleme, tehát miért ne volna a babáknak
is egy jóleső, szükséges és kellemes ellazulás? Babamasszázst már egészen újszülött kortól
bevezethetünk a napi rutinba, akár az esti fürdés előtt vagy után, hiszen ezzel nemcsak kényeztetjük
a kis babatestet, hanem ezáltal az érintés fontosságát is átadhatjuk neki, amely akár
intelligenciaszintjére is jó hatással lehet. (forrás: Vimala McClure – Babamasszázs)
A kötődés és ragaszkodás
A kötődés alapjelenség, amely a Világegyetemben mindenhol jelen van. A fizika
fogalmaival élve: energiamezők között jön létre, amelyekből részecskék keletkeznek. Egy
emberi szív két élő sejtje, amely egymás közelében van, együtt ver. Az állatvilágban és az
emberi életben egyaránt az anya és kicsinyei között fennálló testi és lelki kötődés
meghatározza a későbbi kapcsolatokat és az egészséges fejlődést. Az érzékelés által
szerzett tapasztalatoknak és a szeretettel átitatott légkörnek köszönhetően a szülő és
csecsemője közel kerülnek egymáshoz, tökéletes egyensúly jön létre kettejük között.
A kötődés kialakulásának kritikus időszaka az állatoknál a születés körüli időszak. Az
embernél kevésbé körülhatárolt, nem szorítható időpontok közé, akár hónapokig, évekig is
elhúzódhat.
A kötődésen kívül gyakran használjuk még a
ragaszkodás szót is. A kötődés a szülés körüli
időszakra tehető, s utal az állatvilág és az
emberiség közötti hasonlóságra. A ragaszkodás
hosszabb időszak alatt alakul ki és bármely két
élőlény között lehetséges.
A kötődés – Frank Bolton szerint – a biológiai
anyában kezdődik a terhesség során, majd
folytatódik a szülés alatt és a kisbaba életének első
néhány napján. Ezzel szemben a ragaszkodás a
biológiai vagy az örökbe fogadó szülő gyermeke
közötti kölcsönhatás, amely az első együtt töltött év
során alakul ki, és életük folyamán mind
szorosabbá válik. Frank Bolton szerint ilyenkor
mindkét fél úgy érzi, hogy a másik pótolhatatlan
számára.
Kennel és Kraus azt írja a kötődésről, hogy
„egyedülálló kapcsolat két ember között, amely
különleges és maradandó”. Ez a definíció érvényes
lehet a ragaszkodásra is.
A nem vagy bizonytalanul kötő csecsemők felnőttként egy sor rendellenes viselkedési
mintát mutathatnak: a kapcsolatok kialakításában, fenntartásában mutatkozó
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nehézségektől legsúlyosabb esetben a deviáns, bűnöző viselkedésig. A bizonytalanul
kötődő baba nem mer ellazulni, nem bízik abban, hogy szükségleteit kielégítik, vagy hogy
a világ jó és barátságos hely. Az ilyen gyermekek félnek a környezetüktől, nehezen bíznak
meg bárkiben, alig nyílnak meg mások előtt, gyakran felgyülemlik bennük a düh, amely
később felszínre törhet. Nem tanulnak meg bízni másokban.
A gyermek élete tehát attól függ, hogy érzelmileg milyen erősen kötődnek hozzá a szülei.
Azok az anyák, akik a csecsemő életének első óráiban és napjaiban kötődnek a babához,
később is közelebb állnak hozzá, viselkedésük nyugalmat áraszt, többször teremtenek
szemkontaktust és gyakrabban érintik meg kisbabájukat. A korai kapcsolatot kialakító
anyukák babája háromévesen a Stanford-Binet-féle IQ-teszten jelentősen magasabb
eredményt érnek el, mint az anyukájuktól elválasztott csöppségek.
A kötődés és ragaszkodás legfontosabb elemei és kivitelezésük a babamasszázsban
Szemkontaktus: A szemkontaktus az egyik legerőteljesebb közlési eszköz. A szülők
először akkor érzik igazán közel magukat közel babájukhoz, amikor egymás szemébe
néznek. A szemkontaktus kifejezett jelzés a baba szervezete számára. Az agyba eljutó
üzenet lehetővé teszi, hogy a szülés alatt beindult stresszhormon termelése leálljon. Ennek
köszönhetően egy sor pozitív visszajelzés születik mind a szülő, mind a kisbaba számára,
ezáltal folyamatosan erősödik az üzenet: „Most már nyugodtan ellazulhatsz.”
Bőrkontaktus: Az anyuka ösztönösen simogatja az újszülöttet, akár tudatalatt is
támogatva ezzel az érzékszervek fejlődését. Az érintés nagyon fontos szerepet játszik a
kötődés kialakulásában.
„A csecsemő az anyja felé fordul. Hogyan fog erre az anya válaszolni? Megérinti őt? Vagy
elfordul tőle? Milyen egyszerű ez a helyzet, mennyire tartalmatlannak tűnik! Megtéveszt
bennünket ezen esemény nemes egyszerűsége, mert bár másodpercenként tart csupán,
évtizedekig érezteti hatását. Az anya csecsemője felé fordul, és megérinti. Egyikük sem
beszél. Ki gondolta volna, hogy ennyire fontos lehet megérinteni egy másik emberi lényt.”
(The Infant Mind)
A szülői hang: Attól kezdve, hogy a baba a magzati élet hetedik hónapja körül először
reagált a hangra, folyamatosan „hallgatózott”. Teste összhangban mozog az anya
beszédmódjával és a magas hangok különösen kedvesek számára. A kisbaba idővel
bizonyos hangokat összekapcsol a masszázzsal. Ismételgetve a nevét, a „lazíts” szót,
megtanulja elengedni a feszültséget. A babamasszázs segítségével a születéskor kezdődő
kötődés tovább erősödik. A kisbaba megtanul örülni a kölcsönös szeretet nyújtotta
felbecsülhetetlen nyugalomnak és biztonságérzetnek. Édesanyja vagy édesapja a szemébe
néz, énekel neki, megnyugtató hangon beszél hozzá és gyengéden simogatja a bőrét. Így
nap mint nap újra gyakorolják a kötődés kialakulásának „koreográfiáját”.
Egymás megismerése: A rendszeres masszírozás lehetőséget ad a szülőnek, hogy
közelebbről megismerje kisbabája testbeszédét, közléseinek sajátosságát, ingerküszöbét,
megtanulja, milyen érzés megérinteni őt és milyen kisbabája feszült , illetve ellazult
állapotban.
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Kérdezz-felelek
Többségében a magazinunkhoz érkezett kérdésekre igyekszünk rovatunkban választ adni – szakértők
segítségével, de mivel napjainkban nagyon fontos információbázis az internet, a segítő csoportok,
fórumok és a tematikus Facebook-oldalak, így azokat sem kerüljük ki. Több eszmecserét olvashatunk
egy-egy kérdésre vonatkozólag, illetve ártatlan feltevés is generálhat vitákat. Tudjuk (illetve
tudnunk KELL), hogy ezek az – akár látszólagos szakértőtől kapott válaszok – nem mindig hitelesek,
esetleg nem tényekkel alátámasztott magyarázatok, így kellő óvatossággal kezeljük!
Néhány közérdekű kérdést kaptunk el a világhálóról, amely a magyarországi diétázókat is érdekelhet,
illetve – ha már „Kérdezz-felelek” a magyar oldalakról is kiemeltünk néhány fontos kérdést…
Kérdés: - Hogyan lehet por vagy folyékony tápszert repülőre felvinni?
Dr. Rácz Gábor, orvos: - Kérésre igazolást állítunk ki magyar és angol
nyelven a diétázónak. Ezzel az igazolással a tápszert akár a reptéri
vizsgálaton, akár a határátkelőkön át lehet vinni. Arra kell csak figyelni,
hogy – ha többféle tápszert (tejpótló is például!) fogyaszt a diétázó – arra a
tápszerre legyen kiállítva az igazolás, amit épp magával visz, ha ez többféle,
Rácz doki
akkor minden speciális tápszer, gyógyszer legyen rajta az igazoláson.
Kérdés: - Szülinapot ünnepeltek az oviban a gyerekek tortát ettek, de nekem nem szóltak az óvónők
egyszer sem. A gyermekem nem tudott enni a magas fehérjetartalmú tortából, csak nézte ahogy a
többi gyermek eszik és nagyon csalódott volt.
Gyüre Eszter, dietetikus: - Érdemes az óvónőkkel tisztázni már az elején a
diéta alapelveit, hogy mik azok az élelmiszerek melyek beleférnek az étrendbe
mért mennyiségben és mik a tilosak. Érdemes az óvodában hagyni a gyermek
nevével felcímkézve fehérjeszegény kekszet, ropit, nápolyit, amit az óvónők
oda tudnak adni a gyermeknek ezeken az alkalmakon, így ő sem marad ki a
Eszter
programokból. Élelmiszerboltokban, nagyobb áruházláncoknál lehet kapni
előre elkészített, csomagolt gesztenyepürét, somlói galuskát, fekete erdő desszertet, ami
fehérjetartalmánál fogva mért mennyiségben beilleszthető az étrendbe, így érdemes ezeket
is beszerezni abban az esetben, ha az ünnepi alkalmakról tudomást szerzünk.
Kérdés: - Hogyan léphetek be a Magyarországi PKU Egyesületbe?
Rákos Balázs, a Magyarországi PKU Egyesület titkára: - Azoknak, akik már
2017-ben tagok voltak, csak az éves tagsági díjat kell befizetni és a címemre
(kisbazso@freemail.hu e-mail címre vagy a 9431 Fertőd, Mentes M. u. 1.
levelezési címre) elküldeni azt ezt igazoló bizonylatot legkésőbb 2018. február
Balázs
28-ig. Azoknak, akik 2018-ban lépnek be az egyesületbe – tehát 2017-ben még
vagy már nem voltak tagok – ki kell tölteni a Tagsági adatlapot, ezt elküldeni a fenti
címekre a tagdíj befizetéséről szóló igazolással együtt. Csak és kizárólag kézzel aláírt
Tagsági adatlapot fogadunk el. Minden PKU-s és veleszületett anyagcserezavarral küzdő
diétázót szeretettel – és programokkal – várunk egyesületünkbe!
Várjuk kérdéseiteket! Ahogy látjátok, igyekszünk a témához legmegfelelőbb
szakértőket, válaszadókat kérdezni és felkutatni!
Itt kérdés nem maradhat megválaszolatlanul!
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FELNŐTT NAP 2017

„Senki nem mondta, hogyan kell csinálni ezt. A
felnőtt életet. Mármint azon túl, hogy innentől
felelős vagy a tetteidért, fiam, meg hogy menj el a
fodrászhoz most már tényleg, és hogy hogy néz ki
az ünneplő ruhához az a tornacipő.”
(Keresztury Tibor)
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FÓKUSZBAN
Felnőtt-nap 2017
Október 21-22- én rendezték meg Budapesten a Szőnyi Hotelben a Nutricia
támogatásával és szervezésében a felnőtt PKU-napot.
Dr. Szabó Lajos ösztöndíj-átadó
A program az ösztöndíj átadóval kezdődött, majd pedig szakmai programokkal
folytatódott.
A Dr. Szabó Lajos ösztöndíjban 12 középiskolás és 6 főiskolás diétázó részesült:
Középiskolások: Hosszú Kristóf, Posta Adél, Fatér Jázmin, Kovács Zsófia, Luta Adrienn,
Fatér Viktória, Török Eszter, Erdődi Zsombor, Bella Zsófia, Kezdődy Roberta, Kiss
Tamás, Kardos Bálint
Főiskolások: Bak Athéna, Turbók Helga, Vásárhelyi Botond, Tóth Márk, Együd
Norbert, Gyapjas Edit.
Néhány díjazottat sikerült elcsípni egy-egy gyors kérdésre.
Megtudtuk, hogy Luta Adrienn Idén először kapta meg az ösztöndíjat. Székesfehérváron az
I. Istvan Szakgimnáziumban tanul pedagógia szakon. Az ösztöndíjat 2-3 éven belül angol
nyelvvizsgára szeretné költeni. Később a tanulmányaira fordítaná, estlegesen főiskolára,
illetve a jövőben is szeretné megpályázni az ösztöndíjat, ha lesz rá lehetőség.
Fatér Jázmin Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban tanul angol kéttannyelvű
osztályba jár. Év végén le kell tennie egy érettségi szintű vizsgát azért hogy jövőre a
történelmet a földrajzot az informatikát és a civilizációt angolul tanulhassa. Az ösztöndíjat
angol tanulmányaimhoz szeretné felhasználni.
Fatér Viktória a szintén a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumba jár, német
történelem szakon tanul. Az ösztöndíjat a középiskolai tanulmányaimra szeretném
fordítani.
Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak!
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Felnőtt Szakmai Program
A fő téma a maternális PKU volt amely úgy gondolom minden PKU-s fiatal számára
fontos.
A szakmai előadásokat Dr. Reismann Péter a budapesti gondozóközpont orvosa kezdte. Az
ő témája a másodlagosan kialakuló betegségekről beszélt a felnőtt korban. Előadásából
megtudhattuk, hogy mik azok a betegségek amelyek mindenkit érintenek és nem azért
mert PKU-sok vagyunk. Ilyen többek között a magas vérnyomás betegsége,
cukorbetegség.
A következő előadó Dr. Aradi Gabriella volt, aki a fenilketonúria neurológiai
következményeiről beszélt. Elmondta, hogy minden életszakaszban fontos a diéta
betartása, mert komoly neurológiai problémákat okoz a diéta elhanyagolása. „Elrettentő
példaként” bemutatta képeken a kezelt és kezeletlen anyagcsere betegségben szenvedőket.
Az ő előadását követte Kiss Erika aki szintén a diéta fontosságáról beszélt, és a diétavezetési típusokról. Továbbá előadásában szó volt arról, hogy hogyan lehet egy utazás
alkalmával megszervezni a PKU-s étkezést, akár egy külföldi út során is. Elmondta, hogy
különböző diétás segítséget is tud nyújtani egyedi diétatervvel, bármiben a segítségünkre
lesz. Példaként említett meg engem, mert én segítséget kértem Tőle a fogyókúrában.
Tanácsokkal látott el, kielemezte a testösszetételem is In-Body készülék segítségével. Sok
segítséget kaptam tőle. Majd Kricsfalussy Martina saját tapasztalatait mesélte el a
terhességéről, és hogy milyen nehézségei voltak. Elmondta, hogy sokszor nehéz volt a
szigorú diétát betartani, de mivel fontosnak tartotta, hogy egészséges kisbabája szülessen,
és minden rendben legyen, ezért szigorúan tartotta a diétát.
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Az ebédet követően Dr. Bókay János tartott előadást a maternális PKU szindrómáról.
Előadásából megtudhattuk, hogy milyen „problémákat” okoz a terhesség alatt be nem
tartott diéta. Milyen komoly problémák jelentkezhetnek a születendő gyermeknél.
Dr. Rácz Gábor előadása következett, aki „tudományos alapon”magyarázta el” a
fenilketonuria szerepét a szervezetben.
A továbbiakban Gyüre Eszter tartott dietetikai előadást a PKU-s nő terhességre, szülésre
való felkészüléséről, itt feladat volt például, hogy különböző ételek fehérjetartalmát kellett
megmondani, kiszámolni. Alacsony fehérjetartalmú élelmiszerekről beszéltünk, amelyek
jól beilleszthetők.
Simon Erika pedig arról beszélt az előadásában, hogy milyen egyszerűen lehet elmondani
egy családtagnak, barátnak, egy új szerelemnél hogy mi is az a PKU. És ötleteket
kaphattunk, hogy ha egy társasági eseményre elmegyünk, étterembe stb, hogy miket
ehetünk.

A meglepetés-program
Szabaduló szobába mentünk, ahol 3x 5 fős
csapatokat alkotva kellett különböző
szobákból megadott időn belül kijutni.
Szuper élmény volt, és remek csapatépítő.
A szállásra visszaérve elkezdődhetett a
kötetlen beszélgetés. Rég nem látott
barátokkal beszélgettünk, nosztalgiáztunk
egészen éjszakáig 
Másnap reggel a reggelit követően a hazautazás előtt a Nutricia munkatársaival
beszélgettünk, ahol elmondhattuk az ötleteinket a jövőre nézve.
Nekem ez a rendezvény nagyon hasznos volt. Olyan információkat kaptam, amelynek
birtokában a későbbiekben nem lesz problémám, ha pl. állapotos leszek. Több ötletet
kaptam, hogy milyen ételeket és hogyan illeszthetek be a diétába. Mindig nagyon fontos
hogy ezekről a kérdésekről beszéljünk, és a „fiatalabb” korosztály is hallja ezeket az
előadásokat, és tudjunk beszélgetni a PKU-ról.
Remélhetőleg legközelebb még többen leszünk, és más is hallhatja a hasznos eladásokat.
Nagyon szuper két napot töltöttünk el. Úgy gondolom hasznos volt mindannyiunk
számára. Hatalmas köszönet érte a Nutricia munkatársainak: Orsinak, Ancsának, és
Ottinak, hogy megszervezték ezt a hétvégét. Örülök, hogy volt lehetőségünk részt venni
Nekünk, felnőtteknek szóló rendezvényen.
Bakos Barbara
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Doki-üzi
Ezúttal Doki-üzi rovatunk nemcsak egy témát boncolgat, mivel úgy gondoltuk,
mindenkinek hasznos, ha részesül mindabban az információs anyagban, amely – orvosi
részről – a Felnőtt nap keretein belül az előadásokon elhangzott. Ezért most
közzétesszük minden előadás kivonatos anyagát. Kérjük, olvassátok el figyelmesen,
hiszen sosem tudhatjátok, melyik élethelyzetben válnak fontossá, hasznossá az itt írtak.

A maternális fenilketonuria (MPKU) és a megelőzés lehetőségei
Dr. Bókay János – SOTE I. sz. Gyermekklinika, Budapest

A fenilketonuria, a PKU egy genetikailag meghatározott betegség., amelynek lényege,
hogy egy enzimhiba miatt a táplálékkal bevitt természetes fehérjék lebomlásában zavar
támad.
Pontosabban ez azt jelenti, hogy a lebomlás során, egy többlépcsős kémiai folyamatban az
egyik aminosav, a fenilalanin (phe), amely a fehérjék egyik építőköve, nem tud átalakulni
tirozinná, és a lebomlási folyamat ennél a lépcsőfoknál megreked. Ennek az lesz a
legfontosabb következménye, hogy a szervezetben felszaporodik a phe és annak egyéb
anyagcsere termékei, amelyek az idegrendszerre nézve mérgezőek, és károsítják azt.
Így jönnek létre a PKU ismert idegrendszeri szövődményei, amelyek lehetnek enyhék,
koncentrációs, vagy tanulási zavarok, vagy kezeletlen esetekben egészen súlyosak, mint
amilyen az önellátási képtelenségig súlyosbodó teljes elbutulás, az epilepsziás görcsök stb.
Ma már közel ezer olyan génhibát- mutációt ismerünk, amelyek felelőssé tehetőek a PKU
létrejöttéért. Az egyes génhibák a két allélon még kombinálódhatnak is, egymás hatását
enyhítve, vagy erősítve.
A genetikai hiba határozza meg a betegség súlyosságát, az un. fenilalanin toleranciát, tehát
azt, hogy természetes fehérjéből mennyi a napi bevihető maximális mennyiség, ami mellett
a vér phe szintje még az elfogadható tartományban marad. Ez az érték életkoronként
változik, a mai gyakorlat során 3 éves kor alatt maximum 360, 6-14 éves életkor között
maximum 480, és 14 éves kor felett is legfeljebb 600 μmol/l (=10mg%) Persze ismert,
hogy a vér phe szintjét még számos egyéb tényező (betegség, láz, növekedés, fizikai
terhelés, vagy éppen a várandósság) is befolyásolhatja, ami a bevitel további megszorítását
teheti szükségessé.
A PKU kezelésének ma általánosan elfogadott módja a fehérje- (phe-) szegény diéta,
amelynek lényege a táplálkozás során a fehérjék bevitelének, a phe tolerancia által
megszabott mértékű korlátozása. Miután ez a fehérjeszegény étrend nem biztosítaná a
gyerekek megfelelő mértékű növekedését, fejlődését, az optimális növekedéshez szükséges
fehérje fennmaradó mennyiségét speciális összetételű, fehérjepótló tápszerrel kell fedezni.
A tápszerek phe mentes, aminosav-keverékek, vitaminokkal, nyomelemekkel és ásványi
anyagokkal kiegészítve, hogy megelőzhető legyen valamely hiányállapot kialakulása. A
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megfelelően beállított, és ellenőrzött diéta mellett mint tudjuk a PKU-s egyének
tünetmentesek, teljes életet élnek, és idegrendszeri, mentális fejlődésük is megfelelő.
A diétás megfelelő betartása sok betegnél romlik a serdülőkor idején. Ebben, a szülők-, és
minden korlátozás ellen lázadó életkorban fordul elő leginkább a tápszerek
fogyasztásának elhanyagolása, és a diéta lazítása, vagy teljes felfüggesztése. Gyakori tehát,
hogy a felnőttkor küszöbén az érintett nők vérének phe koncentrációja éppen akkor
emelkedik ismét a kórosan magas tartományba, amikor termékenységi életszakaszba
lépnek.
Létezik a veleszületett phe anyagcserezavaroknak olyan enyhe formája is, a PKU-s
betegekhez közel hasonló gyakorisággal, ahol a kiszűrt betegekben a vér phe
koncentrációja az emelkedő fehérje bevitel ellenére, később sem emelkedik olyan
mértékben (360 umol/l koncentráció fölé), ami diétás megszorítást tenne szükségessé.
Ezek az un. hyperfenilalaninémiás (HPA-s) egyének optimális esetben, időszakos orvosi
ellenőrzés mellett, diétás megszorítás nélkül, teljes életet élnek. Betegségtudat nem alakul
ki, az évek múlása során sokuknál a vérminta küldése egyre rendszertelenebbé válik,
elhanyagolják az ellenőrzéseket is. Sajnálatos módon közülük egyre többen válnak
elérhetetlenné a gondozás számára, esetleg el is feledkeznek róla, hogy anyagcsere
problémájuk van.
A PKU szűrés 1975-ben történt hazai bevezetése óta, az akkor kiszűrt betegek az elmúlt
évtizedekben kerültek fogamzóképes korba, és ezeknek a várandósságoknak az
anyagcsere szempontból történő menedzselése, a magzati károsodások megelőzése új
feladatként jelentkezett, és mind a mai napig változatlan kihívást jelent.
Az embrió fejlődése során a szervrendszerek kialakulása az egyik legfontosabb lépcsőfok.
A központi idegrendszer, a koponya és a szív kifejlődése a terhesség 5.-8. hetében megy
végbe A várandósság kapcsán azonban, bár az anyai és a magzati vérellátás közös, a
méhlepényen keresztül mégis egy un aktív transzport irányul a magzat felé, aminek
következtében az utóbbi vérében mérhető phe koncentráció az anyai vérszintnél
magasabb, elérheti annak többszörös értékét is. Ez a magzat számára már súlyosan
toxikus, különösen a korai terhességben, amikor a létfontosságú szervek, szervrendszerek
vannak kialakulóban.
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El lehet képzelni, hogy ha egy 20 éves, 50 kg súlyú fiatal nő a számára még megengedhető
600 μmol/l-es phe szintet tart a diétája mellett, akkor ennek 2,5x értéke 1500 μmol/l phe
szint milyen mértékben mérgezi egy mondjuk 1 kg-os magzat szervezetét!!
A kialakuló károsodás természetesen független attól, hogy a születendő gyermek örökli-e
a PKU-t, mint betegséget. Az ellenőrizetlen anyai phe hatása sokban hasonlít ahhoz, amit
alkoholista, vagy a terhességét végig drogozó anyák újszülöttjeinél látunk.
Az érintett esetekben a spontán vetélések számának kockázata jelentősen 24 %-al megnő.
A felmérések során a méhen belüli növekedés elmaradása 40%-ban, a kisfejűség
előfordulási gyakorisága 73%-ban, az idegrendszeri fejlődés visszamaradása 92 %-ban, és
veleszületett szívhibák pedig 12 %-ban tapasztalhatóak. Beszámoltak még egyéb, enyhe
idegrendszeri eltérésekről, az arckoponya fejlődési zavaráról, és gyakorta érintett a
születést követő növekedési ütem is.
A megfigyelt rendellenességek közvetlen összefüggést mutattak a várandósság alatt az
anyai vérben mért phe koncentrációval, vagy annak gyakori kiugrásaival.
Felismerve a kérdés orvosi jelentőségét a 80-as évek végén az Egyesült Államokban
államilag támogatott átfogó nemzetközi programot indítottak a terhességek magzati
kimenetelének pontos feltérképezése, és a születési rendellenességek megelőzése céljából.
A Németország és Kanada részvételével végzett multi-centrikus tanulmány eredményei
szerint a kockázat minimálisra való csökkentése csak előre tervezett várandóssággal, az
anyai vér phe koncentrációjának már a fogamzás előtti szoros ellenőrzésével lehetséges.
Ezt a szoros ellenőrzést – az un. anyagcsere kontrollt - a terhesség teljes időtartama alatt
elengedhetetlenül szükséges fenntartani. Jelen álláspont szerint az a vér phe szint, ami a
magzat szempontjából még veszélytelen, 240 μmol/l (=4mg%). Természetesen minél
lazább diétát tart egy felnőtt nő a gyermekvállalás előtt, annál nehezebb ezt a diétás
szigorítást a mindennapi gyakorlatban megvalósítani!
Különös nehézséget jelentenek azok a HPA-s felnőttek, akiknek phe szintje soha nem
emelkedett meg annyira, hogy az diéta bevezetését tegye szükségessé. Ezeknek az
egyéneknek nincs betegségtudata, nem járnak gondozásra. Előfordulhat, hogy még a
nőgyógyásznál, vagy a várandósgondozás során sem derül ki, hogy anyagcsere
problémájuk volt, illetve van, ugyanakkor magasabb phe szintjük a magzatra nézve már
veszélyes lehet.
Szintén kihívást jelent, hogy a fehérjepótló tápszerek íze, ami mint tudjuk nem igazán
kellemes, de a diétázók az évek során már megszokták, a várandósság során, különösen
annak első hónapjaiban nehezebben fogyaszthatók, hiszen ilyenkor az érintettek szaglása,
ízérzése sokkal intenzívebbé válik, és gyakori a hányás is.
Ugyanakkor, míg egyrészről a mindennapi táplálkozás során a fehérjebevitel további
megszorítása szükséges, másrészről viszont a magzat megfelelő növekedésének érdekében
a várandósnak megfelelő mennyiségű kalóriát kell bevinnie a szervezetébe, és a két
követelmény együttes megvalósítása fokozott kihívást jelent.
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Mit tettünk-teszünk a budapesti centrumban a maternális PKU, és szövődményeinek
megelőzése érdekében?
1. Minden regisztrált PKU-s, illetve HPA-s leány betegünk családjának 5 évente
tájékoztató levelet küldünk a maternális PKU veszélyeiről és a megelőzés lehetőségéről.
2. Ugyanezt a levelet a gondozáson való megjelenéskor, évente a 12 évnél idősebb lányok,
illetve szüleik személyesen is kézhez kapják, miközben szóban is tájékoztatjuk őket.
3. Az évente megrendezésre kerülő PKU-s táborainkban külön felvilágosító előadást
tartunk a témában. Öt évente speciális, tematikus hétvégéket is szervezünk a szülőképes
korba került fiataloknak, ahol szóba kerül a fogamzásgátlás is.
4. Speciális oktató hétvégéket, sütő-főző stúdiókat rendezünk a diétás fegyelem javítására.
5. Szakmai előadásokat tartunk szülész-nőgyógyászoknak, védőnőknek, hogy gondoljanak
a MPKU-ra, mint lehetőségre, és terhes gondozás kapcsán célzottan kérdezzenek rá az
esetleges anyagcsere betegségre.
6. Közösségi portálon, dietetikai blogon, PKU Egyesület weboldalán, valamint tájékoztató
kiadványokon keresztül tájékoztatunk.
Az anyagcsere-gondozás során a dietetikusé a fő szerep. A várandósság megtervezésének
jelentősége felbecsülhetetlen, hiszen a cél az anyagcsere-kontroll, a vér phe szintek
optimalizálása a fogantatás időpontjára, majd annak folyamatos fenntartása egészen a
gyermek születéséig.
Gyermekvállalás előtt három hónapos próbadiéta során, étrendi változtatásokkal, a
fehérjepótló tápszerek adagolásával, vagy adagjának módosításával érjük el a kívánatos
vérszinteket, és követően kap „zöld utat” a terhesség vállalása. A dietetikai ellenőrzések
havonta egy alkalommal személyesen, telefonon/e-mailben szükség szerint heti több
alkalommal is történnek. Az érintettektől hetente egy-két alkalommal kérünk szűrőpapíros
vérmintát phe meghatározásra, (célérték 60-240 µmol/l), magas érték esetén ismételve.
Egy felnőtt PKU-s átlag napi 300-500 mg napi phe bevitelével szemben (egyéni phe
toleranciától is függ) a terhesség alatt a javasolt bevitel csak 150-200 mg, tehát a napi
bevitel 50-60 %-kal is csökken! A PKU-s betegek diétájuk során nem fogyaszthatnak
tejtermékeket, tojást, húsféléket, lisztes ételeket, kenyér féleségeket, csokoládét, olajos
magvakat, szóját, szárazhüvelyeseket, zöldborsót. Ehhez a várandósság során további
szigorítások társulnak (burgonya, zöldségfélék bevitelének mennyiségi korlátozása).
Ugyanakkor mindhárom trimeszterben fontos a napi energia bevitelt 2155-3155 kcal
mennyiségben biztosítani.
A várandósok orvosi ellenőrzésére az anyagcsere gondozóban 3 havonta történik, minden
alkalommal diétás tanácsadással egybekötve. Ezen alkalmak során a testsúly, vérnyomás
ellenőrzése mellett számos laboratóriumi vizsgálatot is szükséges elvégezni
Fontos a szakmák közötti együttműködés, hiszen bármilyen kiugró értékről, a magzat
veszélyeztetettségéről a szülést vezető szakorvosnak is tudnia kell, illetve a magzat
fejlődését is különös figyelemmel kell nyomon követnie.
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Célszerű, hogy az MPKU kialakulásának legkisebb gyanúja esetén is a szülés olyan
intézményben történjen, ahol az újszülött speciális ellátása is megfelelő szinten
biztosítható.
A budapesti centrumhoz tartozó betegek közül az elmúlt évtizedekben 23 PKU-s és 38
HPA-s várandósságából összesen 50 újszülött született. Ezek közül a HPA-s mamák mind
egészségesek voltak. A PKU-s várandósságokból született újszülöttek közül, eltekintve
attól, hogy két gyermek örökölte a szülők PKU-ját, 23 újszülöttből 19 lett egészséges.
Szomorú Tény azonban, hogy született négy kisfejű, károsodott újszülött is, amiből a
legszomorúbb, hogy ez a 4 gyermek ugyanazon két PKU-s anya terhességének gyümölcse,
akik minden korábbi felvilágosítás ellenére nem tartották a diétát, és nem jártak
anyagcsere gondozásra sem!
A megelőzés, hasonló esetek elkerülése közös feladat, amely csak akkor valósítható meg,
ha a gondozóközpont dolgozói, az orvos, a dietetikus és az érintett betegek között az évek
során szoros és jó bizalmi kapcsolat alakul ki, amelynek során a gyermeket vállaló PKU-s
belátja, hogy fontos a szakértő segítség, és el is fogadja azt, tudva, hogy ez a születendő
gyermek egészségének záloga!
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Másodlagosan kialakuló betegségek felnőttkorban
Dr. Reismann Péter - Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest
A fenilketonuria 1975 óta az országos újszülöttkori szűrőprogram része. A terápia alapja
az élethosszig tartó, természetes fehérjében szegény étrend és a napi rendszerességgel
elfogyasztandó orvosi tápszer. Az érintett újszülötteket gondozásba veszik anyagcsereprofillal bíró gyermekgyógyászati klinikán. Mára már felnőtt több olyan generáció, amely
születésétől kezdve a fenti terápiával él. Elérték a felnőttkort, egy részük anyagcsereprofillal bíró belgyógyászati gondozóközpontba jár ellenőrzésre. A mai tudásunk alapján
a PKU-s felnőttnek élete végéig a vér fenilalanin szintjét 600 mikromol/L (10 mg%) alatt
kell tartani, hogy az alapbetegségből eredő szövődményektől - a lehetőségekhez képest
- mentes maradjon!
Az életkor előrehaladtával számos olyan tényezővel kell számolnunk, mely befolyásolja a
felnőtt PKU-s életét.
Az első fontos tényező a terápiahűség, azaz mennyire szigorúan tartja a természetes
fehérjében szegény diétát és fogyasztja naponta többször az orvosi tápszert. A felnőtt PKUsok nagy része elköltözik a szülői házból, önálló életet kezd, így rá hárul a feladat és a
felelősség is, hogy a diétára odafigyeljen, bevásároljon, megfelelő ételeket főzzön, a
tápszereket beszerezze! Sajnos, sokszor látható, hogy az önálló életvitel a diéta rovására
íródhat! Ezért külön odafigyelést igényel mind a szülőktől, mind a PKU-s fiatalfelnőttől,
mind a gondozóközponttól, hogy ezen „átállási” időszakban is a diéta ne maradjon el, a
vérszintek a céltartományba maradjanak!

Ha a diétát nem tartják, az orvosi tápszert nem fogyasztják
hosszútávon, akkor különböző szövődmények megjelenésével kell
számolnunk!
A legérzékenyebb szerv, amely magas vér fenilalanin szint esetén súlyosan károsodhat, az
agy. Az agy működésének romlása sok esetben nem visszafordítható, így a megelőzés az
egyetlen jó és hatásos lépés. Ha a vér fenilalanin szint sokáig magas, akkor az agysejtekben
is magas lesz a fenilalanin szint, mely negatívan befolyásolja a gondolkodást, a lelki
állapotot, a döntéseket, összességében a mindennapi életvitel, mely munkahelyi vagy
otthoni/családi problémákhoz vezethet!
A bőr ekzémássá és sápadttá válhat, ennek hátterében a bőr pigment csökkent képződése
áll, mely a tirozin nevű aminosavból származik.
A csont erősségét és töréssel szembeni ellenálló-képességét számos faktor befolyásolja.
Megfigyelték, hogy PKU-ban a csont „sűrűsége” alacsonyabb lehet a hasonló életkorú,
nem PKU-s emberekéhez képest. Ebben nemcsak a magas fenilalanin szintnek van
meghatározó szerepe, de a kevés testmozgás is szerepet játszhat! Fontos bátorítani a PKUsokat, hogy minél többet mozogjanak, sportoljanak, mert ezáltal erősödhet a csont! A csont
anyagcseréjéhez elengedhetetlen a megfelelő kálcium és D-vitamin ellátottság, így sok
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PKU-snál napi rendszerességgel kell kálciumot és D-vitamint tartalmazó étrendkiegészítőt
fogyasztani. Időszakosan a csontsűrűség kontrollja szükséges a gondozóközpontokban!
Jelen korunk felnőtt népbetegségei közé tartozik a túlsúly, a cukorbetegség, a magas
vérnyomás és a magas vérzsírszint. Ezen betegségek hosszútávon a szív és az érrendszer
állapotát rontják, melyek különböző szervkárosodásokhoz vezethetnek. Ezen betegségek
megelőzése az egészséges életvitel megőrzésével lehetséges, melynek alapjai a
testsúlygyarapodás elkerülése és a rendszeres testmozgás. Ez különösen fontos PKU
esetén, mivel a fenti betegségek mindegyikében valamely diétás megszorítás az elsődleges
terápiás lépés. Cukorbetegség esetén a szénhidrát bevitelt kell korlátozni, magas
vérzsírszint esetén a zsírszegény étrend bevezetése szükséges, túlsúly esetén
kalóriaszegény diétát kell tartani. Nem kell nagyon hangsúlyozni, hogy az amúgy is
„nehéz” PKU-s diéta mellé, mennyire bonyolult lehet a fenti diétás elvárásokat
hozzáilleszteni!

Összefoglalásul elmondható, hogy a már jól ismert kezeléssel, mint a természetes
fehérjében szegény étrend és a tápszer mindennapi elfogyasztásával jól kezelhető a
PKU!
A szövődmények megelőzhetőek, ha a vérszintek a kívánt tartományban vannak, ezt a
rendszeres vér fenilalanin szint ellenőrzéssel tudjuk biztosítani. Ahhoz, hogy
felnőttkorban is teljes értékű életet éljenek a PKU-sok a fenti kezelés és ellenőrzés mellett
fokozott figyelmet kell szentelni a mindennapi mozgásra, a testsúlygyarapodás
elkerülésére, hogy a „tipikus” felnőttkori betegségek ne társuljanak a PKU-hoz! Ebben
mindenképp segítséget tud nyújtani vagy a szegedi vagy a budapesti gondozóközpont!
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A fenilalanin szerepe a szervezetünkben
Dr. Rácz Gábor – SZTE Gyermekklinika, Szeged
A PKU-s diétázók életminőségét leginkább az befolyásolja, hogy mennyire jól tartják a
diétájukat, milyen jól főznek, mennyi örömet találnak a vegán-jellegű ételekben; és nem az,
hogy ismerik-e az anyagcserezavaruk biokémiai alapjait. A saját tapasztalatom az, hogy a
páciensek egy része annak ellenére, hogy minden alkalommal beszélgetünk ilyesmiről,
nincsen teljesen tisztában azzal, hogy mik az aminosavak, és az egyik miért okoz náluk
bajt. Ezért időnként érdemes lehet felfrissíteni a tudásukat a témáról, ami segíthet
megérteni azt, hogy miért is érdemes tartani a diétát, miért kell a tápszereket
elfogyasztani.
Az aminosavak kis szerves molekulák, melyek a fehérjék építőkövei. Húszféle aminosav
van a szervezetünkben, egyik a fenilalanin. Ez esszenciális aminosav, ami azt jelenti, hogy
az emberi (állati) szervezet nem képes előállítani, szemben az olyan aminosavakkal, mint
pl. a glicin. Az esszenciális aminosavakat csak a növények állítják elő, az állatok végső
soron csak innen, a növények, ill. növényevő állatok elfogyasztása révén jutnak hozzájuk!
Az aminosavakból a sejtek endoplazmás retikulumában lévő riboszómák a genetikai kód
alapján polipeptideket (aminosav láncokat) gyártanak. Ezek a láncok a fizikokémiai
tulajdonságaik által vezérelve meghatározott szerkezetű, sajátos funkciókat végző
fehérjemolekulákká rendeződnek. Ha a genetikai kód megváltozása (mutáció) miatt a
polipeptid láncban olyan változás történik, ami miatt nem tud a szokásos alakú
fehérjemolekulává feltekeredni, akkor elveszítheti a funkcióját, az eredmény egy genetikai
betegség.
A testünket kb. 20000 féle fehérje
alkotja,
sejttípusonként
változó
mennyiségben
és
összetételben.
Sejtenként
1-3
milliárd
darab
fehérjemolekula van, egyenként néhány
száz-húszmillió példányban. A fehérjék
összehangolt, szabályozott működése
eredményezi
végső
soron
az
életfunkciókat. Egy 70 kg-os felnőttben
kb. 12 kg fehérje van, ennek egyhuszada
a fenilalanin (Phe).
A Phe egyrészt tehát minden fehérjében
jelen lévő életfontosságú aminosav. Másrészt a tirozin (Tyr) aminosavvá alakul, ami fontos
molekulák előanyaga. A Phe-Tyr átalakulásának zavara a PKU oka. A Phe, illetve a tirozin
aztán több lépésben le is bomolhat (egyébként ezeknek a lépéseknek is megvannak a saját
betegségeik, pl. a tirozinémia).
A növekedés és a lebontott, elveszített fehérjék miatt fontos az esszenciális aminosavak
folyamatos bevitele, ami a Phe vonatkozásában nem PKU-sok számára napi 20 mg/kg (a
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70 kg-os felnőtt esetében 1.5 gramm/nap). Ez furcsamódon nem sokkal több, mint a felnőtt
PKU-s 6 800 mg/nap maximális bevitele. Másfél gramm Phe-t kb. 150 gramm csirkehús
tartalmaz, de ennél általában sokkal többet eszünk, mert a hasznosulás nyilván nem
tökéletes – illetve az étkezés túlmutat a puszta táplálékbevitelen –, ám ez nem okoz
problémát, a felesleg lebomlik. A PKU diétázóban a normál bevitel, pláne a felesleg
problémát okoz, ezért kell a fehérjeszegény diéta. A megengedett 600 mg Phe-t tartalmazó
normál fehérje mennyiség viszont csak a fele-harmada a minimális adagnak, de ebben már
túl kevés a többi aminosav. Ezért szükséges a többi aminosav bevitele a tápszerrel.
Túl kevés fenilalanin, és általában az esszenciális aminosavak elégtelen bevitele esetén a
sejtek és szervek működése zavart szenved, mert kevesebb fehérje képződik. A túl óvatos
PKU-s diétázó bőrszárazságot, hámlást, hasmenést, fogyást, végül általános fogyást,
leépülést fog tapasztalni.
A tirozinból a bőr festéksejteiben melanin termelődik, ami a barnás színt adja, ill. a fény
UV sugarai ellen véd. PKU esetén a kevesebb tirozinból kevesebb melanin képződhet,
emiatt a nem kezelt betegek szőkék és világos bőrűek.
Az idegrendszerben és a mellékvesében a tirozinból katekolaminok (dopamin, adrenalin
és noradrenalin) készülnek, melyek fontos idegingerületátvivő anyagok ill. hormonok.
A dopamin a keringési rendszerben helytől függően értágulatot vagy érösszehúzódást
okoz, és fokozza a szívizom-összehúzódást.
Az agyban 4 dopamin rendszer van, ezek szerepe:
 Mezokortikális pálya: a középagyból vezet az agykéregbe; emlékezés, figyelem,
problémamegoldó-képesség.
 Mezolimbikus pálya: a középagyból vezet a limbikus (érzelmi) struktúrákhoz; ehhez
a kellemes érzetek, az ösztönös magatartás, a jutalmazás és az addikció kialakulása
kapcsolhatóak.
 Mezostriatális pálya: a középagyból a striátumhoz vezet, az akaratlagos és a
spontán mozgások szerveződését szabályozzák.
 Tuberoinfundibuláris pálya: a prolaktin szekréciót szabályozza az agyalapi
mirigyben.
Az adrenalin hormonként a mellékvesevelőben termelődik és onnan választódik ki a
vérbe. Emeli a vércukorszintet, fokozza a szív teljesítményét, kiváltja a stressz-reakciót.
A noradrenalin és adrenalin gyógyszerként szűkíti az ereket, emeli a vérnyomást.
Neurotranszmitterként a központi- és a szimpatikus idegrendszerben is jelen van. Jelentős
a hangulat meghatározásában; hangulatzavar (depresszió, mánia) hátterében a
noradrenerg ingerületátvitel zavara, hiánya ill. túlműködése áll.
Stresszhormonként az agynak azt a részét érinti, amely a figyelmet és a válaszreakciókat
ellenőrzi. Az adrenalinhoz hasonlóan a noradrenalin is részt vesz a fight-or-flight reakció
(„üss vagy fuss”) kiváltásában.
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PKÚjdonságok
Új atípusos-atípusos PKU
Ismert, hogy az atípusos PKU oka egy kofaktor, a tetrahidrobiopterin (BH4) hiánya. A BH4
a fenilalanin hidroxiláz, tirozin hidroxiláz, triptofán hidroxiláz és nitrogén-monoxid
szintáz kofaktora. A BH4 hiányban ez a 4 enzim működése szenved zavart, ami PKU-t és
katekolamin hiányt okoz. Idén leírtak egy „atípusos-atípusos PKU” formát, mely nem a
BH4 képződésének zavarára vezethető vissza, hanem a BH4-et használó enzimek normális
feltekerődését (folding) biztosító specifikus chaperon molekula hiánya okozza.
Új PKU differenciáldiagnosztika teszt
Ha a újszülöttkori anyagcsereszűréssel magas Phe szintet találunk egy babánál, nagyon
fontos elkülöníteni, hogy klasszikus PKU-val vagy BH4 hiánnyal állunk-e szemben. Erre a
legjobb módszer a BH4 terhelés. Ha a magas Phe szint BH4 adása után 24 óráig vagy
tovább is magas marad, akkor nem BH4 hiányról van szó. Ez egy legalább kétnapos
procedúra, több vérvétellel jár. Németországban fejlesztenek egy módszert, ami ezt a
tesztet radikálisan lerövidíti. Radioaktívan jelölt fenilalanint adnak az újszülöttnek. Ha a
fél óra múlva kilélegzett levegőben nem jelenik meg radioaktív bomlástermék, az azt
jelenti, hogy a Phe nem bomlott le. Aztán adnak BH4-et, és utána újra rövid idővel vesznek
levegő mintát; ha nincs radioaktív jel, a BH4 sem, hat, klasszikus PKU-ról van szó.
Az előny tehát az, hogy nincs sorozatos vérvétel, aminek az eredménye legtöbbször csak
másnap van meg, az egész teszt gyorsabb.
ÚJ EU PKU irányelv
Az EU-s országokban nemcsak az uborka görbületét szabályozzák egységesen, hanem
immár a PKU-s diagnosztikai és kezelési alapelveket is. A tagállamok között a
legjelentősebb különbségek az ajánlott felső Phe szint vonatkozásában voltak, pl.
Németországban egy felnőtt számára elfogadott volt a 900 µmol/l-es érték. Mai tudásunk
szerint ez túl megengedő; kisebb korban viszont valószínűleg túl szigorú volt a 240 µmol/l
felső határ. Mostantól 0-12 éves kor között 120-360 µmol/l a célérték, 12 éves kor felett
pedig a betartható és biztonságos 120-600 µmol/l. Számos más témában is
megszövegezték az egységes és egyértelmű ajánlásokat.
Új kezelési lehetőségek
A phehérjeszegény diéta + Phe-mentes tápszer továbbra is gold standard. Vannak azonban
már kiegészítő kezelések, melyek némileg könnyíthetik a sokszor nehezen tartható diétát.
A tetrahidrobiopterin alkalmazható olyan, nem klasszikus, enyhébb PKU-s esetekben,
amikor az enzim megváltozott szerkezete valamelyest helyreállhat nagyobb
koncentrációjú BH4 hatására. Ez a BH4-reszponzív PKU, mely hazánkban elég ritka.
Hátrány a gyógyszer igen magas ára, így ezt elsősorban a BH4 hiányban adjuk, ahol ez a
kezelés lényege.
A nagy semleges oldalláncú aminosavak (large neutral amino acid, LNAA) feleslegben,
azaz nagy mennyiségben adva kiszorítják a Phe-t a bélen történő felszívódásból illetve az
agyi transzportból. Tehát kevesebb jut be a vérkeringésbe, onnan pedig kevesebb jut az
agyba, ahol a problémát, a betegség tüneteit okozná. Az LNAA táplálékkiegészítőt
Dániában gyártják, és néhány országban érhető el.
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A tejsavóból kivont glikomakropeptidek (GMP) speciális fehérjék, minimális mennyiségű
aromás oldalláncú aminosavat (Phe, Tyr, Trp) tartalmaznak. A GMP-t tartalmazó
készítmények kissé természetesebb ízűek, mint a hagyományos tápszerek. Megfigyeltek
egy-két kedvező élettani hatást is. A megszokott tápszerek aminosav keverékek, savas
kémhatásúak, emiatt kissé fokozódik a kalcium ürítés. A GMP-nél ez a kedvezőtlen hatás
hiányzik, ami előnyösebb hatással van a csontsűrűségre.
Már klinikai kipróbálás fázisában van a bakteriális eredetű fenilalanin-ammónia liáz
(PAL), mint enzimterápia. Heti-kétheti gyakorisággal bőr alá adott injekció hatására a Phe
szint 30-50%-kal csökken, cserébe némileg több természetes fehérje fogyasztható.

A phenylketonuria neurológiai vonatkozásai
Dr Aradi Gabriella - neurológus
Kórélettani háttér
A phenylketonuria anyagcsere betegség. A phenylalanin tirozinná és további
metabolitokká történő lebontása sérül a phenylalanin-hidroxiláz enzim elégtelen
működése következtében.
Neurológiai szempontból fontos metabolitok, a dopamin, noradrenalin és a melanin. A
megváltozott lebontási folyamat magyarázza a kezeletlen betegség esetében jelentkező
mozgás-, hangulat- és viselkedészavart, intellektus csökkenést.
Genetika szerepe
A kórkép autoszóm recesszív öröklésmenetet mutat. Ez azt jelenti, hogy amennyiben
mindkét szülő hordozza a betegségért felelős gént, minden születendő gyermeküknek 25%
esélye van az anyagcsere probléma kialakulására. Magyarországon évente 10 új esete
észlelnek. Minden 50. ember hordozza a kóros gént.
Történelmi áttekintés
A betegséget Dr. Ivar Asbjørn Følling norvég biokémikus ismerte fel 1934-ben. A ő
nyomdokain haladva dolgozta ki és közölte le 1953-ban Birminghamban Dr Horst Bickel
az anyagcsere rendeződéséhez szükséges diétát. A szűrő vizsgálat bevezetése Dr Robert
Guthrie nevéhez köthető, aki lehetővé tette az újszülöttek vérének phenylketonuria
irányában történő elemzését. 1963-tól Szegeden 1968-óta, Dr. Szabó Lajos végzett vér
vizsgálatot újszülötteken. 1975-óta Magyarországon kötelező a babák szűrése.
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Gyermekkori tünetek
A diéta bevezetése előtt, genetikai anomáliával született újszülötteken táplálási nehézség,
mikrokephalia, ekzemás bőrtünetek, szívfejlődési rendellenesség volt észlelhető. 4-6 éves
korra járászavar, IQ csökkenés, meglassultság jelentkezett. 10 éves korra epilepsziás
rohamok, izommerevség, élénk reflexek, lassú írás, akaratlan mozgások, remegés,
viselkedési és figyelem zavar, autizmus alakulhatott ki.
Felnőttkori tünetek
Diéta hiányában felnőtt korra a szellemi képességek jelentős csökkenése jelentkezett. Az
esetek 25 %-ban epileptiform görcsök jelentkeztek. A beteg nagy részénél végtagi remegés,
járás- és viselkedési zavar, parkinsonizmus, furcsa kéztartás alakult ki.
Diagnosztika
Diagnosztikát tekintve koponya MR, EEG és neuropszichológiai tesztek említendők meg.
MR felvételeken az agykamrák és körül és a nyakszirti lebenyben fehérállománybeli
jelzavar, agykérgi volumen csökkenés, a pigmentált agyi területek (substancia nigra, locus
coeruleus) halványabb megjelenése (melanin termelődés zavara miatt) észlelhető diétát
nem tartó betegen. Az MR eltérések nem specifikusak és nem arányosak a klinikai tünetek
súlyosságával, valamint reverzibilisek lehetnek. A jelzavarért szövettant tekintve
demyelinizáció, gliózis, oedema felelős.
Az EEG-n diffúz lassulás és epileptiform kisülések egyaránt észlelhetők diétát nem tartó
betegnél. Kóros EEG összefügg az alacsony mentális teljesítménnyel. Neuropszichológiai
vizsgálatokként említendő meg az Addenbrook teszt, órateszt, mini mental vizsgálat.
Ezekkel a feladatokkal a lebenyi funkciókat illetve a memóriát vizsgáljuk.
A diéta felfedezését és bevezetését követően a fent részletezett kórjelek és radiológiai, EEG
tünetek már nem vagy igen ritkán fordulnak elő. Pontosan kiszámított, előírást követő
étrenddel megelőzhető a tünetek kialakulása.
Kimenetel
Korán elkezdett és betartott diéta kulcsfontosságú a kognitív funkciók megőrzésében,
viselkedészavar megelőzésében. Gondozott esetekben felnőttkora a páciensek többségénél
normál intellectus jellemző, de előfordulhat enyhe figyelemzavar, kognitív részfunkciók
gyengesége is. Későn megkezdett diéta gyerekeknél csak a viselkedés zavart csökkenti,
felnőttek esetében a kognitív tüneteken enyhíti.
Összefoglalás
Mivel anyagcsere betegségről van szó és egyelőre nincs lehetőség az érintett
enzimpótlására, az egyetlen megoldás a diéta pontos követése. A páciensek gondozásában
kiemeltszerep jut a belgyógyásznak és dietetikusnak.
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Kognitív funkciók
tesztekkel

vizsgálata

PKU-s

gyermekekben

CANTAB

Dr. Becsei Dóra, témavezető: Dr. Bókay János - Semmelweis Egyetem, I. sz.
Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest
A kognitív funkciók azok a szellemi tevékenységeink, melyek kihatnak az élet minden
tevékenységére. Fő elemei a tudatosság, érzékelés, megérzések, okfejtés, végrehajtás,
alsóbbrendű formák: szelektív figyelem, vizuális rövidtávú memória, észlelési tanulás. A
végrehajtó tevékenységek is ide tartoznak, melyek pl. a tervezés, szervezés,
munkamemória, kognitív tartalmak megtartása és váltása, bizonyos automatikus válaszok
gátlása.
A fenilketonuria (PKU) máig általánosan elfogadott kezelése az életre szóló Phe-szegény
diéta, fehérjepótló tápszerrel kiegészítve. Cél a fenilalanint (Phe-t) a központi idegrendszer
szempontjából veszélytelenül alacsony szinten tartani. Ez 4-6 éves korban 120-240, 7-12
évesen 120-480, 13 éves kor felett 120-600 μmol/l értékeket jelent. Kezeletlen PKU-s
esetekben jól ismertek az ideggyógyászati szövődmények, a szellemi visszamaradottság,
görcsök, komoly, pszichiátriai betegségig fokozódó magatartásbeli problémák.
Ugyanakkor kezelt gyermekekben is leírtak finomabb idegrendszeri-kognitív eltéréseket.
Egy új, nemzetközileg elfogadott számítógépes alapú módszerrel, a CANTAB
tesztsorozattal (Cambridge Cognition Ltd., http://www.cambridgecognition.com)
vizsgáltuk eddig 45 PKU-s és 109 korcsoportos kontroll (nem PKU-s) alanyunkat. A PKU-s
gyermekeket jól és kevésbé jól diétázó csoportra osztottuk. Kevésbé jól diétázónak vettük,
ha volt 4-6 éves korcsoportban 3, 7-12 évesen 4, 13 év fölött pedig 5 olyan éves Phe-átlaga,
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amely meghaladta a céltartomány felső határát. Vizsgáltunk reakcióidőt 4,
munkamemóriát 2, általános képességet, pontosságot, mozgási időt, gátló felügyeletet,
térbeli tervezést, szervező képességet, problémamegoldó képességet, logikát jellemző 1-1
teszttel.
Jelentős különbséget kaptunk PKU és kontroll összehasonlításban három reakcióidőt
vizsgáló feladattal, két munkamemóriát és 1-1 mozgási időt, általános képességet, gátló
kontrollt felmérő feladattal. Legkifejezettebb különbséget az ábrautánzós teszt alatti
gondolkodási időben találtunk, ami az egészségesekhez képest 2,3x különbséget hozott.
Az átlagos kognitív teljesítmény jellemzésére normalizált, súlyozott eredményekből egy 010 skálájú pontrendszert hoztunk létre, 0 volt a legrosszabb, 10 az elérhető legjobb pont.
0-12 éveseket tekintve PKU-s és kontroll átlag közt 1,05 pont különbség van, a PKU-sok
hátrányával. Ugyanez a különbség 13 éves kor fölötti gyermekek esetén 1,35 pont. A
fiatalabb, rosszabbul diétázó PKU-sok közül is többen meghaladták, úgy PKU-s, mint
kontroll átlagot. Az idősebb korosztályból azonban a jól diétázó gyermekek teljesítménye
is csak két esetben érte el a kontroll gyermekek átlagát. Ez alapján felmerül, hogy az
idősebb korosztály kevésbé szigorú diétája mellett felléphetnek finom kognitív zavarok. Ez
alapján érdemes fontolóra venni a diéta szigorítását ebben a korcsoportban.
Kiszámoltuk továbbá, hogy hogyan befolyásolja az átlagos kognitív teljesítményt az
életátlag Phe-szint. Számításaink szerint azonos Phe-szint mellett 1 évet öregedve 0,24
pomt javulás jelentkezik. Míg azonos korban 100 μmol/l Phe-emelkedés 0,23 pont romlást
eredményez a kognitív teljesítményben. Ez azt jelenti, hogy ha lenne két, egyébként azonos
képességekkel rendelkező, jól diétázó 15 éves gyermek, 0,98 pont különbség is adódhat
teljesítményük közt a 0-10 skálán, aszerint, hogy mennyire szigorúan (célérték alsó vagy
felső határértékét megcélozva) tartják-e be a diétát. E számításunk szerint is érdemes a
diétát szigorúan betartani 13 éves kor fölött is, felvetődik a diéta esetleges szigorításának
szükségessége is.
A rutin klinikai gyakorlatban még nem elterjedt CANTAB tesztekkel tehát az eddig
használt pszichológiai tesztek mellett, árnyaltabban tudtuk vizsgálni a finomabb kognitív
funkciókat PKU-s és kontroll gyermekekben. Több kognitív funkcióban is találtunk
eltérést, legjelentősebbet egy komplex, ábrautánzós teszt alatti gondolkodási idő során.
Eredményeink alapján szerint a kor és a diéta is jelentősen befolyásolja a finom kognitív
teljesítményt, felmerül esetleges szigorításának szükségessége, főleg a 13 év feletti
korosztályban.
Vizsgálatunk hasonló formában megjelent a Gyermekorvos Továbbképzés folyóiratban (2017, 16(3),
132-136.o.)
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Csodabogár-hírek
Kérjük azokat a felnőtt diétázókat, akik nem rendszeresen jönnek
egyesületi és egyéb rendezvényekre, szíveskedjenek megadni
elérhetőségeiket számunkra – akár a PKU Magazin hátulján található
BÁRMELYIK elérhetőségen -, mivel FELNŐTT PROGRAMJAINKON
FELTÉTLENÜL számítunk megjelenésükre.
Baráti öleléssel,
Havasi Anikó, Molnár-Gábor Ottilia,
Bencsik Réka és Bigda Orsolya
a Nutricia Advanced Medical csapata

Régebbi PKU újságok minden számában olvashatták
diétázóink, de ma is nagyon helytálló a figyelmeztetés, így
fontosnak tartjuk szó szerint itt is közölni:

 KEDVES PKU-S! 
JÓL JEGYEZD MEG!
A DIÉTÁT EGÉSZ ÉLETEN ÁT FOLYTATNI
KELL, HOGY EDDIGI JÓ EREDMÉNYEIDET EL
NE RONTSD!
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Diéta az életünk része
A diéta a felnőtt PKU-sok élete részének kell, hogy legyen, ezért a
Felnőtt Nap dietetikai jellegű előadásait itt tesszük közzé.
Compliance alakulása tinédzser és felnőtt korban
Kiss Erika RD, MSc, jogi szakokleveles táplálkozástudományi szakértő
Kedves Olvasóim!
A PKU-s felnőtt nap rendezvényre a „Compliance alakulása tinédzser és felnőtt korban”
című témát kaptam. Mit is jelent a „compliance”? Az orvostudományban a compliance
alatt a terápiahűséget értjük, mennyire sikerül betartani az orvos-dietetikus tanácsát,
javaslatát, vagyis a diéta betarthatósága ugyanolyan lenne, mint kisgyermek korban?
Mivel Magyarországon a PKU tömegszűrése 1975 óta áll rendelkezésre, és kötelezően
minden egyes megszületett csecsemőnél el kell végezni a vizsgálatot, a felnövekvő
generáció ma már elérte a 30-as vagy akár 40 éves kort is, így elég sok tapasztalattal
rendelkezünk, a tinédzser korban, illetve felnőtt korban felmerülő nehézségekről. Jó volna
azt hinni, az élet minden egyes napján ugyanolyan fegyelmezetten be lehet tartani a diétát,
de vannak olyan élethelyzetek, vagy új kihívások, amelyek felvetnek nehézségeket.
Minden diétázó és családja a kiszűrés pillanatában elsajátítja a diétás kezelés alapelveit,
hisz ezért töltenek el egy teljes hetet kiszűréskor a Gyermekklinikán, annak érdekében,
minél alaposabban megtanulhassák a tilos és fogyasztható élelmiszereket, a helyettesítő
termékek választékával megismerkedhessenek, a diétás bolthálózatokkal, a fenilalanin
tolerancia kiszámolásával, a gyógytápszerek alkalmazhatóságával. Ebben az időszakban
megtanítom mindezek mellett a szülőket, az ujjbegyszúrás technikájára,
megismerkedhetnek az egyesület által nyújtott lehetőségekkel, valamint az összes szociális
juttatás igénybevételéről.
Sikerül ebben az időszakban olyan behatóan megismerkedni a családokkal, hogy közösen
el tudjuk dönteni melyik PKU diétás „iskola” áll legközelebb az ő
gondolkodásmódjukhoz, melyet tudnák a meghatékonyabban elsajátítani. Legtöbben a
klasszikus megoldást választják az úgynevezett „tiltó-korlátozó” iskolát, melyben
meghatározzuk a tilos és fogyasztható élelmiszereket. Itt nem tudunk beilleszteni
magasabb fehérjetartamú normál ételeket, ugyanakkor pontosan betarthatók a szabályok.
A másik iskola az úgynevezett „exchange” rendszer, ahol egy táblázat segítségével tudja
meghatározni az édesanya, hány egységet ehet egy adott ételből gyermeke. A harmadik
PKU-s iskola az „intelligens” diéta, melynél a mérleg használata alapvető fontosságú,
mindent célszerű pontosan lemérni és kalkulálni annak érdekében, hogy magasabb
fehérjetartalmú ételek is bevezetésre kerülhessenek úgy, hogy a vér phe szint a normál
tartományban mozogjon (ez ugye életkoronként változik 120-360, 120-480, 120-600 umol/l,
és terhesség esetén 60-240 umol/l).

PKU Magazin IV. évf./3-4. szám

55

Ugyanakkor felnőtt korban a diéta betartását megnehezíti ahogy a diétázóink kirepülnek
otthonról, elkezdenek dolgozni, és akár 10-12 órát is távol töltenek otthonuktól. Előre meg
kell tervezni az egész napi étrendet, emellett el is kell készíteni, és magukkal szükséges
vinni a munkahelyre. Találkoztam már olyan munkahellyel, ahol nem volt mikro és nem
lehetett megmelegíteni az ebédet, ebben az esetben a vízforraló, és a zacskós levesek lettek
a mindennapos ebédek alapjai, a saláták, gyümölcsök, gyümölcsleves mellett, valamint a
körtekását is napi szinten visszaállítottuk az étrendbe. Érdemes hétvégén nagyobb
adagokat megfőzni, és kiporciózva lefagyasztani, hogy egyszerűbbek lehessenek a
hétköznapok.
Azokban a családokban, ahol a PKU-s felnőtt nő
egyedüli diétázó, és amellett férjének, gyerekeinek
normál kosztot is elkészít, általában háttérbe szorul
a saját diétája, mivel már alig marad ideje munka
mellett kétféle étrendet is elkészíteni. Itt is nagy
segítség lehet, ha a nagymamákat is bevonjuk az
ételkészítésbe, osszuk le a feladatokat, és együtt
sokkal könnyebb lehet! Felnőttkorban is hasznos,
ha diétás étrendünket időről időre leírjuk
pontosan, azaz egy táplálkozási naplót készítünk
úgy, hogy 3 napig pontosan leírunk mindent, amit
elfogyasztunk ételt és italt, és a negyedik nap egy
reggeli
vérmintával
együtt
felküldjük
a
gondozóközpontba. Ekkor pontosan ki lehet
számítani az aktuális phe bevitelt, és közösen
kialakíthatjuk, hogy akár több normál élelmiszert
is beépítsünk a diétába úgy, hogy a vérszintek
megfelelőek legyenek. Ebben is nagyon szívesen
segítünk!
Sok diétázó szívesen utazik külföldre akár szabadidejében, akár munkájával
kapcsolatban, ezeket az utakat közösen szoktuk megtervezni a diéta szempontjából.
Legutóbb egy három hetes amerikai útnál térképeztük fel közösen, hol lehet diétás
élelmiszereket vásárolni, hol vannak olyan éttermek, szállások, ahol nyugodt szívvel lehet
fehérjeszegény ételeket is találni. Az utazás előtt heteket azzal töltöttünk, hogy
leteszteljük, milyen ételeket tudunk beilleszteni anélkül, hogy megemelkedne a vér he
szint. Úgy vélem mindannyiunk számára megnyugtató, ha felkészülünk egy ilyen
hosszabb útra, és az egészséget szem előtt tartva tervezzük meg az utazást.
Sokak számára a sport szerencsére a mindennapok része, ebben az esetben a
fehérjefogyasztás külön figyelmet igényel, melyet a sportágnak megfelelően állítunk be.
A csapatsportok mellett, egyéni bajnokainkkal is büszkélkedhetünk, valamint a
versenytánc, és rúdtánc is többek kedvenc időtöltése, ahol a megfelelő testsúly
elengedhetetlen. Ebben is nagy segítségünkre van az inbody készülék, mely behatóan

PKU Magazin IV. évf./3-4. szám

56

meghatározza mennyi szervezetünk víztere, zsírtömege, izomzata, valamint milyenek
csontjaink szerkezete. Mindezek mellett meghatározza mennyit célszerű fogyni vagy hízni,
ezt az izomból vagy zsírból kell megtennünk, és részletes edzéstervet is összeállít
számunkra. Ha valaki szeretne részt venni egy ilyen vizsgálaton, időpontegyeztetés után
megteheti.
A felnőttkor kiemelt időszaka a PKU-s lányok esetében a terhesség időszaka, amikor
szemünk előtt az lebeg, hogy a magas phe szintek ne károsítsák a magzatot, ennek
érdekében kifejezetten szigorú diétát szükséges tartanunk. Ezért javasoljuk a tervezett
terhességeket, mely előtt egy három hónapos időszakban mindenki ki tudja próbálni,
valóban sikerül-e betartani a szigorú szabályokat. Szerencsére 70-nél több csemete
született már PKU-s és HPA-s lányoknál, és az esetek nagytöbbségénél közös erővel
sikerült megvalósítani az étrendet. Igaz ehhez hetente két alkalommal szükséges vérmintát
küldeni, szinte nincs olyan hét, hogy ne beszélnénk telefonon, e-mailben, stb. és
egyeztetjük a diétás lehetőségeket. A felnőtt napon volt lehetőségünk megcsodálni az
egyik legifjabb kislegényt Martinkát, aki szintén édesanyja kitartó diétájának köszönheti
jó egészségét, melyhez a legnagyobb örömmel járultam hozzá!
Remélem még sok ilyen hasznos rendezvényen találkozhatunk, melyre mindenképpen
érdemes eljönni, hisz nemcsak elméletben lehet elsajátítani az információkat, hanem
gyakorlati ismereteket is megtanítunk, valamint találkozni lehet a PKU-s társakkal is!
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, és boldog új esztendőt, reménykedve abban, a
következő évben is sikerül minden nap egy kicsivel többet tenni testi és lelki
egészségünkért! Ha ebben bármilyen formában segíthetek, szívesen állok rendelkezésre az
alábbi elérhetőségeken: kisserikadietetikus@gmail.com, tel.: 0620-8258299, blogomon:
pkudieta.blogspot.hu, a budapesti Anyagcsere Központokban, a Semmelweis Egyetem
I.számú Gyermekklinikán (Budapest, Bókay János utca 54), valamint a II-es számú
Belgyógyászati Klinikán a Felnőtt PKU Gondozási Központban (Budapest, Szentkirályi
utca 46.)!

Hogyan mutassam be a diétámat
másoknak?
Simon Erika, dietetikus – SOTE I. sz.
Gyermekklinika, Budapest
A fehérjeszegény diéta betartása nagyon fontos a szellemi és
a fizikai egészséged szempontjából, noha néha nem könnyű.
A családunk, barátaink fontos támaszt jelentenek az
életünkben, ők azok az emberek, akik mellett mersz
önmagad lenni. Ha úgy határozol, hogy beszélsz arról
az emberekkel, hogy mi is az a PKU, annak személyes
döntésednek kell lennie. A barátaid, új ismerőseid
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nem fogják tudni megállapítani, hogy Te PKU-val élsz, ugyanakkor észrevehetik, hogy
különleges étrendet tartasz, és kérdéseket tehetnek fel. Ilyenkor célszerű lehet ezeket a
példákat hozni: „A PKU egy anyagcserezavar.”, vagy „Nem fertőző, nem lehet elkapni!”,
esetleg „Nem betegség, csak egy állapot.”, de azt is mondhatod, hogy „Nem betegség, csak
mást eszik a PKU-s, mint a nem PKU-sok!, vagy, hogy „A PKU-soknak speciális diétát
kell tartaniuk, és így a PKU-s emberek teljesen egészségesek.”. Természetesen ilyenkor
kérdésekre is számíthatsz. Sokszor felmerül kérdésként, hogy hogyan öröklődik a PKU;
hogy gyógyítható-e; mi az a tápszer; miért kell fogyasztani; még akár olyan kérdést is
kaphatsz, hogy mikor hagyhatod abba diétádat. Ekkor érdemes minél egyszerűbben és
pontosan magyarázni.
Amikor már túl vagy az első kérdéseken, sor kerül az első baráti összejövetelekre, családi
mulatságokra. A diétádról ezekben a szituációkban sem szabad megfeledkezni,
ugyanakkor a diéta miatt nem érdemes lemondani a társas élményekről sem.
A meghívás után gondold végig, hova mész, és tervezd meg előre, ha ott étkezésre is sor
kerülne, akkor mit fogsz enni. Ha nyilvános helyre mentek és lehetőséged van rá, keress rá
a neten a vendéglő étlapjára, és tanulmányozd át azt. Tervezd meg az étkezést, és így ott
nem kerülsz kínos szituációba, a hosszan tartó „válogatással”. A legtöbb helyen salátát,
valamilyen burgonya köretet, rizst, hús-, és tészta nélküli leveseket, párolt vagy grillezett
zöldségeket tudsz rendelni. Érdemes megnézni az indiai, ázsiai, görög, török, francia,
spanyol éttermek kínálatát, több diétába illeszthető ételt lelhetsz az étlapon! Ha tudsz,
egyél a találkozó előtt, hogy ne éhezz, ha véletlenül nem találnál valamilyen diétába
illeszthető ételt.
Az összejövetelekre, bulikra vigyél
magaddal fehérjeszegény ételeket,
rágcsálnivalókat. Így biztos lehetsz
benne, hogy egyfajta étel biztosan
akad majd, amit biztonsággal
elfogyaszthatsz. Kínáld meg a
többieket is! Ne feledd, hogy teljesen
rendben van, ha visszautasítod az
ételt, amivel megkínálnak. Jelezd
nyugodtan, hogy Te ezt nem eheted.
Ha
többször
mész
ugyanoda
vendégségbe, nyugodtan ajándékozz
az alap diétás élelmiszerekből a
vendéglátónak (PKU-s tészta, PKU-s
liszt, PKU-s zsemlemorzsa, tojáspótlópor, stb.), így biztos lehetsz benne, hogy mindig van
nála Neked való élelmiszer, vagy menjetek el együtt bevásárolni!

A legfontosabb mindig az legyen, hogy ne kockáztasd az egészségedet,
és ne érezd magad kellemetlenül, hogy diétázol! Ahhoz mindig
ragaszkodj, és tartsd be egy életen át az összes alapelvét!
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Fehérjeszegény diéta a várandósság ideje alatt
Gyüre Eszter, dietetikus – SZTE-SZAKK, Szeged
Minden PKU-s nőben előbb-utóbb felmerül a kérdés, hogy szeretne családot
alapítani. Természetesen a megfelelő szabályok szigorú betartásával a PKU-s
nők is világra hozhatnak egészséges gyermeket.

Amennyiben egy PKU-s hölgy és a partnere gyermeket szeretne
vállalni, nagyon fontos, hogy gondosan készüljenek fel a terhességre.
Ehhez hozzátartozik a fogantatás előtt egy részletes konzultáció a nőgyógyásszal, valamint
az anyagcsere gondozóközponttal, ahol orvosi és dietetikai tanácsadáson egyaránt részt
kell venni.
Elsőként fogalmazódik meg a kérdés a párokban, hogy a születendő gyermek lehet-e PKUs avagy sem. Itt szeretném eloszlatni azt a tévhitet, hogy a gyermek PKU-val születik-e,
nem a terhesség alatti fenil-alanin vérszinttől függ, hanem a szülők génjeitől, hiszen egyik
gént az anyától a másik gént az apától örököljük, beleértve a PKU-ban oly fontos PAH
enzim működéséért felelős géneket is.
Tekintsük át leegyszerűsítve a lehetőségeket:
A PKU-s nő vagy PKU-s férfi, minden esetben csak PKU-s gént adhat tovább. A többi teljes
egészében a partneren múlik:
 Amennyiben a partner is PKU-s : 100% az esély , hogy az összes gyermek PKU-s lesz
 Amennyiben a partner hordozó: 50% az esélye , hogy a gyermek hordozó lesz és
szintén 50% a lehetősége , hogy PKU-s lesz
 Amennyiben a partner nem hordozó: a gyermek minden esetben egy PKU-t hordozó
és egy egészséges génnel fog rendelkezni, tehát így biztosan hordozó lesz.

Terhesség előtt
 Mielőtt egy pár abbahagyja a védekezést, a PKU-s hölgy legyen 100%-ig biztos
abban, hogy fenil-alanin vérszintjét megfelelő tartományban tudja tartani. Erről
legalább 3 hónapon át tartott szigorú diétával győződhet meg, ahol a cél, hogy a phe
vérszintje 60-240 µmol/liter (1-4 mg%) közötti tartományban legyen, melyet a
terhesség teljes időtartama alatt tartania kell.
 Legalább hetente egyszer küldjön szűrőpapíros vérmintát az anyagcsere
gondozóközpontba.
 Szűrőpapíros vérmintával egy időben táplálkozási napló küldése történjen meg az
illetékes dietetikusnak, amelyben szerepelnie kell az étkezések számának, idejének,
mennyiségének, valamint a napi fenil-alanin-, fehérje- és energia- bevitelnek.
 Fontos, hogy a diétázó megfelelő felvilágosításban részesüljön a számára szükséges
fenil-alanin mentes gyógytápszerekről, a diétába esetlegesen beépítendő
szénhidrátmodulokról, ezek a napi adagolásáról és ismerje a diéta alapelveit
valamint a forgalomban lévő diétás élelmiszereket, melyeket beiktathat étrendjébe.
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 A helyes vérvételi technika elsajátítása, mely az ujjbegyből történik, szintén
sarkalatos pontja a felkészülésnek.
 Ahhoz, hogy a vérszintek a megfelelő tartományban maradjanak, feltétlenül
szükséges a fenil-alanin tolerancia meghatározása. A phe tűrőképesség, azt a fenilalanin mennyiséget jelenti, amit naponta a PKU-s diétázó a természetes
élelmiszerekből elfogyaszthat oly módon, hogy a vér phe szintje az előírt
tartományban marad.
 Nem utolsó sorban fontos a testsúly rendezése is. A fogyás hatására
megemelkedhet a vér phe szintje, mivel a szervezet ilyenkor lebontja a saját
testfehérjéit és ez magas phe vérszintet eredményez. Ez a folyamatot más néven
katabolizmusnak is nevezzük.

Terhesség alatt:
 A phe vérszintet 60-240 µmol/liter (1-4 mg%) értéken tartani
 A tirozint 50-100 µmol/liter (0,9-1,8 mg%) között ajánlott tartani. Abban az esetben
ha tirozin szint a vérben kevesebb, mint 50 µmol/liter, akkor külön kiegészítés
szükséges. A tyr kiegészítésről és a megfelelő dózis beállításáról az anyagcsere
gondozóközpont ad felvilágosítást és nyújt segítséget.
 Szűrőpapíros vérmintát, heti 2x küldeni az illetékes anyagcsere gondozóközpontba.
Fontos, hogy a vért étkezés után kb. 2 órával vegyük le.
 Az előírt terhességi súlyt elérni
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 A napi meghatározott phe-, fehérje- és energia-bevitelt pontosan elfogyasztani. A
nem megfelelő fehérje- és phe- bevitel következtében megemelkedik a fenil-alanin
vérszint, ennek eredménye pedig a magzat normálistól elmaradott növekedése lesz,
amely kihatással lesz a súlyára és a hosszára is egyaránt.
 Terhesvitaminok használata, különösen a már tervezett terhesség előtt és az első
harmadban ajánlottak, az orvos utasítása szerint, különösen ügyelve arra, hogy
fenil-alanin forrást ne tartalmazzanak.
Egyéb ellenőrző vizsgálatok:
 Vérkép a 12., 20., 32. terhességi héten. Feltétlenül kiemelendő, hogy amennyiben a
szérum vas alacsony vaspótlás válhat szükségessé az orvos utasítása szerint.
 Szérum albumin, szérum fehérje szintek ellenőrzése havonta, alacsony érték esetén
phe-mentes gyógytápszer emelése.
 Szérum koleszterin szint ellenőrzése, túlzottan alacsony érték esetén spontán vetélés
előfordulhat
 Testsúlymérés hetente történjen
 Ultrahangos vizsgálat a szülész orvos javaslata alapján történjen, de a 10-12., 18-22.,
32-34. hétben feltétlenül szükséges,

Diéta terhesség alatt
Klasszikus PKU-s terhesnek már nem újdonság a speciális fehérje- és fenil-alanin szegény
diéta tartása. Ennek a lényege, hogy az összfehérje bevitel legalább 70%-át speciális fenilalanin mentes gyógytápszerrel kell biztosítani, 30%-át pedig természetes fehérjével
(élelmiszerrel).
Ez terhesség alatt fokozottabban érvényes, mivel még jobban csökkenteni kell a
természetes fehérjebevitelt, célzottabban oda kell figyelni, hogy mit eszik a kismama.
Számos élelmiszer, ami eddig megengedett volt mért mennyiségben, annak bevitelét
terhesség alatt tovább kell csökkenteni, vagy ha a tolerancia úgy kívánja, akkor javasolt
elhagyni ( pl. kevesebb burgonya, magasabb phe. tartalmú zöldségfélék és egyes diétába
beilleszthető normál élelmiszerek elhagyása). Ezzel egyidejűleg viszont a fenil-alanin
mentes tápszer mennyiségét növelnünk kell, hogy a napi fehérje –és tápanyagigényt
fedezni tudjuk és a babánk megfelelően fejlődjön.
Előnyős, ha a napi étkezések száma legalább 5, de legideálisabb a 6X-i táplálkozás. Itt is
érvényesül az az aranyszabály, hogy többször és kevesebbet együnk, így elkerülhetjük a
rossz közérzettel járó kellemetlenségeket (pl. hányás, gyomorégés, hasmenés), mivel nem
erőltetjük meg a gyomrunkat.
Kiemelném, hogy a diétát illetően az energia bevitel legalább 30%-át szükséges zsiradékból
fedezni. Megengedett a margarin, vaj, növényi olajok, zsírok (pl. setés, liba és kacsa).
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A telítetlen zsírsavak közül, különösen kettő féle, a linolsav és a limolénsav, jótékony
hatását emelném ki a diétában, melyek a hidegen sajtolt növényi olajokban fordulnak elő
(pl. lenolaj, repceolaj)
Az energia bevitel nagy részét szénhidrátokkal fedezzük, többek között speciális tészták,
speciális lisztkeverékből készült kenyérfélék és péksütemények és kekszek, speciális
rizspótló. Méz, szőlőcukor vagy kemény cukorka fogyasztása, különféle lekvárok,
gyümölcsök, rostos ivólevek, szörpök étrendbe iktatásával, mind a kalória bevitelt
növeljük.
Amennyiben a napi kalória bevitel nem kielégítő, úgy energiapótlás válhat szükségessé,
szénhidrátmodul beiktatásával. Ennek napi mennyiségét a gondozóközpont orvosa vagy
dietetikusa határozza meg. Előnye, hogy fehérjét nem tartalmaz, csak összetett
szénhidrátot (maltodextrint). Íze, illata nincs, por formátumánál fogva könnyen oldódik,
így belekeverhető akár teába, üdítőitalba, szörpbe,és a már kész ételbe is, fogyasztás előtt.
Az energia bevitel mindig egyénre szabott, függ a testsúlytól, fizikai aktivitástól és még
sok egyéb tényezőtől, de átlagban, az első trimeszterben 2200 kcal, a második és harmadik
trimeszterben 2500 kcal.
Terhességben a napi folyadékbevitel 2-3,5 liter naponta.
A fenil-alanin bevitel is teljesen egyénre szabott, átlagban elmondható, hogy az első
trimeszterben 200-600 mg között mozog, a második trimeszterben 200-800 mg, a harmadik
trimeszterben pedig 300-1200 mg között van a napi bevitel.

A következő táblázat összefoglalja, hogy mennyi fenil-alanin, tyrozin, összfehérje,
energia és folyadék szükséges trimeszterenként:
Trimeszter és életkor

Phe (mg/
nap)

Tyr (g/ nap)

Fehérje(g/
nap)

Energia
(kcal/ nap)

Folyadék
(ml/ nap)

Első trimeszter
(0-14.terhességi hét)
15-19 éves nő
>19 éves

200-600
200-600

5,3-7,6
5,1-7,4

>76
>74

2200
(2000-3500)
2200
(2000-3000)

2000-3500
2000-3500

Második trimeszter
(14-27.terhességi hét)
15-19 éves nő
> 19 éves nő

200-800
200-800

5,3-7,6
5,1-7,4

>76
>74

2500
(2000-3500)
2500
(2000-3500)

2000-3500
2000-3500

Harmadik trimeszter
(14-27.terhességi hét)
15-19 éves nő
> 19 éves nő

300-1200
300-1200

5,3-7,6
5,1-7,4

>76
>74

2500
(2000-3500)
2500
(2000-3500)

2000-3000
2000-3000
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Különösen nagy figyelmet kell fordítani a PKU-s terhes nőnek arra, hogy ne fogyasszon
fenil-alanin tartalmú édesítőszereket (ASPARTAM, NUTRASWEET) tartalmazó
termékeket, mint például light üdítőitalok, egyes rágógumik, de megtalálhatóak bizonyos
gyógyszerekben és pezsgőtablettákban is.
Tippek, praktikák
Hányinger esetén:
 Gyakran a tápszer bevétele problémát okoz jellegzetes illata, íze miatt. A napi előírt
tápszermennyiséget célszerű legalább 3-5 részre elosztva bevenni.
Ma már nagyon sokféle formátumú tápszer létezik (por, folyadék, puding állagú). A
tápszer bevétele előszőr a nap folyamán mindig reggeli után történjenAmennyiben por
formátumú tápszert választunk beletehetjük teába, amit mézzel vagy cukorral ízesítünk,
így elnyomjuk a kellemetlen ízt és illatot. Beletehetjük a diétába beilleszthető speciális tejbe
és ízesíthetjük speciális kakaóporral is, vagy üdítőitalba, vagy szörpben is feloldhatjuk.
Előre elkészített ízesített gyári speciális fenilalanin mentes tápszernél segít, ha előtte jól
behűtjük. Valamint jó ötlet még, ha az előre elkészített tápszeradagot jégkockatartóba
öntjük és lefagyasztjuk, majd elszopogatjuk. Amennyiben ezek a módszerek sem
célravezetőek , használhatunk patikában használható orr-, illetve szájmaszkot.
Itt fontos kiemelni, hogy a speciális tápszert, főzése, sütése nem megengedett!
 Naponta, többször kis adagokat fogyasszunk. Biztosítsunk az étkezéshez nyugodt
körülményeket, lassan együnk és alaposan rágjuk meg az ételt.
 Könnyű ételeket válasszunk, a túlságosan zsíros, fűszeres és nehéz fogásokat
kerüljük.
 Reggel, felkelés után az ágyban jó hatású lehet, néhány darab diétába beilleszthető
keksz, kevés teával. Ne keljünk ki mindjárt az ágyból, pihenjünk még 15-20 percet.
 Ha az ivás hányingert okoz, akkor csak kortyonként fogyasszuk a folyadékot.
 A hideg italok, mentolos vagy savanykás italok (pl. limonádé) csökkenthetik a
hányingert.
 Kerüljük a cigarettát, alkoholt, kávét és a koffein más formáit.
 Kerüljük a stresszes helyzeteket.
 Tartózkodjunk sokat a friss levegőn, szellőztessünk sokat, abban a helységekben
ahol tartózkodunk.
 Ne hordjunk szoros ruhákat, amik a gyomrunknál vagy a nyakunknál szorítanak és
kényelmetlenek.
Gyomorégés ellen:
Kerüljük a fűszeres, csípős, savas ételeket, szénsavas italokat, kávát, alkoholt, dohányzást.
Evés után közvetlenül ne hajoljunk le és ne feküdjünk le.
Lefekvés előtt emeljük meg fejünket, a meglévőn kívül legalább még egy nagypárnával,
így csökkenthetjük a gyomorsav nyelőcsőbe történő visszaáramlását.
Igyunk meg napi két-három csésze gyógyteát. Jó hatású lehet a kamilla- és a citromfű tea,
illetve a levendula –és körömvirág tea.
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Székrekedés ellen:
 Megfelelő folyadékbevitel
 Rostdús táplálkozás (aszalt gyümölcsök beillesztése , nyers gyümölcsök fogyasztása
héjastól és minél több zöldségféle étrendbe iktatása)
 Reggel közvetlenül felkelés után elfogyasztott langyos víz, még a reggeli előtt
Amennyiben a PKU-s nő az előírt utasításokat nem tartja be, számolnia kell a maternális
PKU szindrómával (MPKU). A vér emelkedett anyai fenil-alanin koncentrációja
következtében a terhesség alatt magzati károsodás alakul ki.
Az a PKU-s nő, aki nem az előírásoknak megfelelően tartja a diétáját terhessége alatt, a
következőkkel számolhat:
 Spontán vetélés
 Kisebb születési súly
 Veleszületett szívfejlődési rendellenességek
 Kis fejkörfogat ( microcephalia)
 A gyermek szellemi elmaradása, csökkent IQ
 Növekedésben való visszamaradás
 Idegrendszeri tünetek
Amit HPA esetén tudni érdemes
Hiperfenilalaninaemia esetén a fenilalanin szint nem emelkedik meg tartósan olyan
mértékben, mint egy klasszikus PKU-s esetében, és a vizeletben kórós anyagcseretermékek
nem jelennek meg, a tirozin szint is normál értéket mutat, így a fehérje és a fenil-alanin
bevitel megszorítása nem indokolt, diéta nem szükséges. A PAH enzim normálishoz
viszonyított, enyhébb aktivitása mellett is megfelelő testi és szellemi fejlődés megy végbe.
Ezen egyének kontrollja is rendszeres, főként, hogy a HPA-s lányok terhessége esetén is
elvárt, hogy vérszintjük a normál tartományban maradjon. Ehhez az esetek nagy részében
nincs szükség a speciális, szigorú diétára, csak minimális étrendi megszorításra, így
elegendő, ha pl a húsokat elhagyják étrendjükből, vagy a normál tejet speciális
fehérjeszegény tejpótlóval helyettesítik. Amennyiben a HPA-s nő gyermeket szeretne
vállalni, előtte feltétlenül keresse fel a területileg illetékes anyagcsere gondozóközpontot.
ÖSSZEGZÉS
A legnagyobb problémának azt tartom, hogy a PKU-s hölgyek nagy része tudatosan
nem készül a terhességre, a fogantatás előtt hónapokban nem jelzi, hogy babát tervez
párjával, csak akkor jelentkezik, amikor a fogantatás megtörtént. Sajnálatos módon nem
történik meg a fenil-alanin tolerancia meghatározása, nem számolja pontosan a fenil-alanin
bevitelt, rosszabb esetben azt sem tudja mennyi fenil-alanint fogyaszt naponta, sőt
szűrőpapíros vérmintát sem küld kellő rendszerességgel, így gyakran magas fenil-alanin
vérszinttel kezdi meg az első trimesztert. Amennyiben már néhány hetes terhesen , a
terhességben elvártnál jóval magasabb vérszinttel jelentkezik, megfontolandó számára a
terhesség megszakítás lehetősége, de természetesen ez egyéni döntés , hogy a gyermeket
vállalja- e úgy, hogy magas kockázattal beteg(pl. microcephalia, szívfejlődési
rendellenésségek) vagy szellemi fogyatékos lesz , és itt természetesen nem arra gondolok,
hogy klasszikus PKU-s lenne a magzat, hiszen tudjuk a klasszikus PKU-jól kezelhető
diétával, a gyermek így teljes életet élhet.
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Milyen fehérjeszegény alapanyaggal helyettesítünk és mire használjuk
Mit

Mivel

Mire használjuk?

Helyettesíthetünk
Hús Helyett

Gomba, Zöldségek, Gyümölcsök

Rántott patisszon, gombapörkölt, sült
sárgarépa, bundázott alma, töltött
paradicsom, burgonya krokett,
karfiolfasírt

Liszt helyett

Keményítő, fehérjeszegény
kenyérporok,fehérjeszegény
lisztkeverékek

Keményítőből és fehérjeszegény
lisztkeverékből ugyanazt el lehet
készíteni, mint a normál
lisztből(kenyér, sütemények, kelt,omlós-, linzer tésztákat)

Tészta helyett

Fehérjeszegény tészta

Levesbetétként, főételként,
édességként, köretként

Dara helyett

Fehérjeszegény dara

Tejbegríz, Smarni, Köretként,Hamis
túrógombóc

Rizs helyett

Fehérjeszegény Rizs
( „Műrizs”)

Köretként, Rizottó, Tejberizs,
Rizskoch

Sütemények helyett

Keményítőből, fehérjeszegény
lisztkeverékből készült édességek,
fehérjeszegény süteményporok

Ugyanazok az ételek elkészíthetők,
mint a fehérjeszegény lisztből

Tej helyett

diétás tejpótló italok

„Tej” , kakaó, tejeskávé, karamell,
turmixok

Kakaó helyett

diétás kakaópor

Kakaó, ételkészítéshez

Tojás helyett

Tojáshelyettesítő por

Rántotta, bundázás, tojásos nokedli

Normál tölcsér helyett

PKU-s tölcsér

Vihetjük magunkkal
cukrászdába,kicsiknek összetörve
gyümölcsökkel, diétás tejszínhabbal

Müzli helyett

diétás flakes-ek

Reggelik, Kisétkezések
kiegészítésére

A gondozó központokban kontroll alkalmával vagy egyéb rendezvényeken is
készséggel válaszolunk a családtervezéssel, terhességgel kapcsolatban felmerülő
kérdésekre, merjetek kérdezni!
Gyüre Eszter
dietetikus SZTE-SZAKK
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JÁTÉK
Küldd be a megfejtést szerkesztőségünk címére e-mailben vagy postán.
A helyesen válaszolók között Loprofin-termékeket sorsolunk ki!
Párosítsátok össze az alábbi élelmiszereket a phe-tartalommal! Küldjétek be a helyes
válaszokat hozzánk és nyerjetek! E-mail: sargamaci@gmail.com
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Egy fantasztikus átalakulás története
Talán emlékeztek, hogy egy nagy-fogyás alkalmával már bemutattuk nektek Solymosi Brigittát, aki
óriási akaraterővel hősként küzdött, hogy az áhított célt elérje és fogyjon, alakuljon, erősödjön –
miközben PKU-s diétát tart. Most az edzője Ralbovszki Valéria meséli el a tapasztalatait.

Az edző szemével…
A Lady Fitness edzőtermet 20 éve vezetem Baján,testépítésfitness nemzetközi szakoktató vagyok. Brigi túlsúlyosan,
fogyási szándékkal érkezett hozzánk. Az első edzéskor
elmondta betegségét, áttanulmányoztam azt. Úgy gondolom,
nem betegséggel, hanem állapottal állunk szemben, ezért
soha nem kezeltem őt másképp, mint edzőtársait. Edzéstervét
ugyanúgy nagy ismétléssel, eleinte kis súlyokkal indítottam,
majd mikor már edzettségi szintje emelkedett, akkor nagyobb
súlyokra álltunk,megtartva a magasabb ismétlésszámot. Heti
4 x edz, edzései energikusak,3x15-20-as szériával dolgozik.
Étrendjét nagyon szigorúan betartja a mindennapokban,és
hétvégék alkalmával is. Edzőtársai is elfogadják ezt,az első 12 alkalommal kérdezték,ő miért eszik mást. Mára már teljesen természetes,hogy neki más
van az asztalon. Edzéseit olyan fegyelmezettség, rendezettség jellemzi, hogy példával jár
elő társainak. Van, aki egy héten egyszer vele edz, hogy motiválja az edzésben,segít neki a
lelkesedése. Izomzata nagyon szépen formálódik, hosszú-szép-vékony-szálkás
izomtömege nagyon jól fejlődik. Hasi tájon nehezebben a siker, de a nők 99 %-a ezzel
küzd. Ebben az ütemben fejlődve, jövő nyárra már az is top-formában lesz.
Meggyőződésem,hogy pozitív hozzáállása sokat segít a fejlődésben. Brigi egy
meghatározó személyisége a teremnek.
Ejtsünk szót a nem fogyni, hanem izomtömeget növelni szeretőkről! Sajnos a (természetes)
fehérje bevitelt nem lehet emelni, így a 4x8-as ismétlésekre állnék be, nagy súlyokkal! A
vitaminok és ásványi anyagok pótlását azonban minden esetben fontosnak tartom. Ami
még elengedhetetlen,az a folyadékbevitel,napi 2-3 liter ásványvíz mellé 2000 mg Lcarnitint javasolok naponta.
Az alapelvem az, hogy sovány tehén nem gazella, úgyhogy véleményem szerint a szép
szálkás testre törekedjünk, nem a súly a fontos!
És te mit gondolsz? 
Örülnénk, ha megosztanád a fenti írással kapcsolatos gondolataidat velünk, akár tiniként olvastad,
akár szülőként, akár érdeklődőként. Tudni szeretnénk a TI véleményeteket is, volt-e ilyen helyzet az
életetekben, mi bánt most benneteket, hogyan tudtok túllépni rajta. Írjatok, ha csak egyszerűen
tanácsot szeretnétek kapni egy-egy (akár PKU-tól független) probléma kapcsán. Akár névtelenül is
jöhetnek az írások a sargamaci@gmail.com e-mailre (vagy elérhetőségeink valamelyikére) a
szerkesztőségünkbe!
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Lélekhang
Dr. Somogyi Csilla díj 2018.
Idei díjazott: Rákos Balázs
1998-ban érettségiztem a kapuvári Felsőbüki nagy Pál
Gimnáziumban. 2000-ben német nyelvtanári diplomát
szereztem a Berzsenyi Dániel Tanárképző főiskolán,
Szombathelyen.
2002-ben
oktatásinformatikus
végzettséget, 2010-ben informatikai rendszergazda, majd
2011-ben IT bizonság-technikusi végzettséget szereztem.
1997-től 2007-ig az Agyagosszergényi Általános
Iskolában tanítottam német nyelvet, informatikát és
angolt. 2006-tól 2007-ig óraadóként tanítottam angol
nyelvet a fertőendrédi Endrédy Vendel Általános
Iskolában. 2007-től 2008-ig recepciósként, majd vezető
recepciósként dolgoztam a kapuvári Flóra Termálfürdőben és Panzióban. 2008-ban
óraadóként tanítottam német nyelvet a Soproni Vendéglátóipari Szakközépiskolában.
2008-tól 2014-ig a soproni Tóth Antal Iskolában tanítottam német nyelvet és informatikát
hallássérült
és
beszédfogyatékos
diákoknak.
2011-2012-ben
az
intézmény
Igazgatóhelyettese voltam.
2014-től a hegykői Fertő-táj Általános Iskolában tanítok német nyelvet és informatikát.
A Magyarországi PKU Egyesületnek alapítása óta tagja vagyok. 1995-től küldött, 2005-től
elnökségi tag, 2006 óta az egyesület titkára. 1998-tól 2005-ig (két év kihagyással) vettem
részt a táborok helyszínen történő lebonyolításában. 2008 óta vezetjük feleségemmel az
egyesület tagnyilvántartását. Feleségem, Anita és gyermekünk Krisztán (10 éves) szintén
PKU-s.
Idén az a megtiszteltetés ért, hogy az Egyesület elnöksége
engem jelölt a Dr. Somogyi Csilla Díjra. Ezt a jelölést a
kuratórium el is fogadta így ötödikként 2017. november 18án átvehettem ezt – a számomra fontos – kitüntetést. Az
átadó ünnepség előtt rövid megemlékezést tartottunk a
Farkasréti temetőben Csilla Néni nyughelyénél. A családias
eseményen részt vettek a családtagok, a korábbi díjazottak
valamin az ő családtagjaik és a kuratórium tagjai.
Még vagyunk néhányan, akik Csilla Néni emlékét és
örökségét ápoljuk. Sajnos azok az értékek, melyeket ő
képviselt egyre inkább kihalóban vannak. A mostani
felnőtteknek még személyes kapcsolatuk volt Csilla nénivel,
de sokaknak ő már csak egy név – a sok közül. Nem érezték
– érezhették – azt a szeretetet, mellyel Csilla Néni mindenki
felé, válogatás nélkül fordult. Mindig tudta hol kél el a segítség, hol van szükség egy jó
szóra, s ezt – sokszor családját is háttérbe szorítva – meg is adta.
Köszönöm az elnökségnek és a kuratóriumnak, hogy megkaphattam a kitüntetést.
Fertőd, 2017. december 3.

Rákos Balázs
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Elérhetőségek, közérdekű információk:
A PKU Magazint lektorálja:
Szegedi Anyagcsere Ambulancia, Nutricia Advanced Medical Nutrition
Szegedi gondozóközpont: SZTE Gyermekgyógyászati Klinika, Anyagcsere-genetika
Ambulancia (6725 Szeged, Korányi fasor 14-15., Tel.: 62/545-331, E-mail:
genetikai.amb.pedia@med.u-szeged.hu)
Kezelőorvosok: Dr. Papp Ferenc, Dr. Rácz Gábor
Asszisztens: Savanya Mónika
Dietetikus: Gyüre Eszter ( Tel.: 30/422-86-58, 62/544-000/2330. mellék
(hétköznap 8-16 óra között), E-mail: anyagcserediet.szeged@gmail.com)
Nutricia-infovonal: 40/223-223, Web: www.csodabogar.hu
Budapesti gondozóközpont: SE ÁOK I. sz. Gyermekklinika (1083 Budapest, Bókay u. 54.)
Kezelőorvosok: Dr. Bókay János, Dr. Zsidegh Petra, Dr. Reismann Péter
Dietetikusok: Kiss Erika, Simon Erika
PKU-sok érdekképviseleti szerve:
Magyarországi PKU Egyesület
Tel.: 30/602-7185
Web: www.PKUegyesulet.hu
Alapítvány a fenilketonúriás gyermekekért
Adószám: 19672847-1-42
Web: PKUegyesulet.hu/index.php/alapitvany
Kiadvány információk:
Megjelenik: negyedévente, 350 példányban, alternatív terjesztés postai úton
Nyomdai munka: E-press Nyomda, Együttműködő partner: Nutricia Advanced
Medical Nutrition. Szerkesztő: Mészárosné Molnár Tímea ( Tel.: 70/365-5501, E-mail:
sargamaci@gmail.com)
(Copyright: MMT, Numil Magyarország. Kft. . Illusztrációként saját készítésű fotókat, vásárolt képeket, engedélyezett
fotókat és az all-free-download.com, pixabay.com és freeimages.com weblapokon közzétett képeket használunk fel.)
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