
 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 1 

 

:: Niedobór reduktazy dihydropterydyny 

ORPHA:226 

 

 

Definicja choroby: 

Niedobór reduktazy dihydropterydyny (DHPR) to ciężka postać hiperfenyloalaninemii (HPA) 

spowodowana upośledzeniem regeneracji tetrahydrobiopteryny (BH4) (sprawdź ten termin), prowadząca 

do obniżenia poziomu neuroprzekaźników (dopaminy, serotoniny) oraz kwasu foliowego w płynie 

mózgowo-rdzeniowym i dająca objawy neurologiczne takie jak opóźnienie psychoruchowe, hipotonia, 

napady drgawkowe, nieprawidłowe ruchy, nadmierne ślinienie oraz trudności w połykaniu. 

 

Epidemiologia: 

Niedobór DHPR występuje niezmiernie rzadko, ale stanowi około jednej trzeciej przypadków wszystkich 

postaci niedoboru BH4. Częściej występuje w regionie basenu Morza Śródziemnego. 

 

Obraz kliniczny: 

W przypadku braku leczenia choroba najczęściej objawia się w 4-5 miesiącu życia opóźnieniem 

psychoruchowym, zaburzeniem napięcia, napadami drgawkowymi, napadem przymusowego patrzenia z 

rotacją gałek (ang. oculogiric crisis), sennością (dobowe wahania czuwania), drażliwością, hipertermią, 

nadmiernym ślinieniem, trudnościami w połykaniu i nieprawidłowymi ruchami. Małogłowie odnotowano u 

jednej trzeciej pacjentów. W ciężkich przypadkach występuje ryzyko przedwczesnego porodu i niskiej 

masy urodzeniowej, a objawy kliniczne takie jak hipotonia, osłabienie odruchu ssania oraz zmniejszenie 

liczby ruchów spontanicznych są obecne od narodzin.  

 

Etiologia: 

Niedobór DHPR spowodowany jest mutacjami genu QDPR, który koduje reduktazę dihydropterydyny 

zaangażowaną w drugi etap regeneracji BH4. Niedobór BH4 prowadzi do hiperfenyloalaninemii 

spowodowanej wtórną wadą hydroksylazy fenyloalaniny oraz zmniejszeniem stężenia dopaminy i 

serotoniny spowodowanym niedoborem enzymu zależnego od kofaktora BH4 zaangażowanego w 

syntezę neuroprzekaźników. W wyniku dwóch określonych mutacji (p.G151S i p.F212C) dochodzi do 

rozwoju łagodnej postaci niedoboru DHPR, w której zaburzony zostaje tylko metabolizm serotoniny. 

 

Metody diagnostyczne: 

Chorobę najczęściej wykrywa się z powodu podwyższonego poziomu fenyloalaniny w trakcie badań 

przesiewowych noworodków. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania obniżonej aktywności  DHPR 

w komórkach krwi oraz zmniejszeniu metabolitów  serotoniny i dopaminy oraz kwasu foliowego w płynie 
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mózgowo-rdzeniowym. W badaniu obrazowym mózgu mogą być widoczne zwapnienia zwojów 

podstawnych istoty białej lub szarej. W 50% przypadków badanie EEG wykazuje aktywność napadową. 

Rozpoznanie potwierdza wynik badania genetycznego. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić fenyloketonurię klasyczną oraz inne przypadki niedoboru 

BH4 (np. niedobór syntazy 6-pirogronylo-tetrahydropteryny, niedobór cyklohydrolazy GTP; sprawdź te 

terminy), infekcje przedurodzeniowe, zespół Aicardiego i Goutièresa, parkinsonizm dziecięcy (niedobór 

transportera dopaminy lub hydrolazy tyrozyny) oraz choroby istoty białej (ceroidolipofuscynoza, 

gangliozydoza, choroba Aleksandra). 

 

Diagnostyka prenatalna: 

Można przeprowadzić prenatalne badanie molekularne jeżeli w rodzinie zidentyfikowano mutację 

odpowiedzialną za chorobę. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Dziedziczenie jest autosomalne recesywne, istnieje 25% ryzyko wystąpienia choroby w następnej ciąży. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Celem terapii jest obniżenie poziomu fenyloalaniny we krwi poprzez podawanie BH4, najczęściej w 

połączeniu z dietą eliminującą fenyloalaninę oraz przywrócenie odpowiedniego poziomu 

neuroprzekaźników w mózgu poprzez podawanie prekursorów (L-dopa/karbidowa i 5-hydroksytryptofan). 

Długotrwale działających agonistów dopaminy (pramipeksol, ropinorol) można zastosować do 

ustabilizowania stanu klinicznego i biochemicznego. Inhibitory monoaminooksydazy (selegilina) są 

przydatne do wydłużenia działania prekursorów neuroprzekaźników. Podawanie metylofolianu lub kwasu 

folinowego pozwala przywrócić odpowiedni poziom kwasu foliowego w mózgu.  

 

Rokowanie: 

Bez leczenia śmierć najczęściej następuje w niemowlęctwie lub dzieciństwie. Przy leczeniu rokowanie 

zależy od wieku rozpoznania oraz jakości leczenia i jego przestrzegania. Pomimo leczenia u większości 

pacjentów występuje pewnego stopnia opóźnienie rozwoju, a w niektórych przypadkach zaburzenia 

mózgu. 

. 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


