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:: Tyrozynemia typu 1 

 

Orpha number: ORPHA882 

 

Definicja choroby: 

Tyrozynemia typu 1 (HTI) to wrodzona wada katabolizmu tyrozyny spowodowana nieprawidłową 

aktywnością hydrolazy fumaryloacetooctanu (FAH), która charakteryzuje się postępującą chorobą 

wątroby, dysfunkcją kanalików nerkowych, przełomami podobnymi do porfirii i radykalną poprawą po 

wdrożeniu leczenia nityzynonem. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania wynosi 1/100000 w większości rejonów, ale w niektórych regionach jest bardziej 

powszechna, szczególnie w kanadyjskim Quebeku. 

 

Obraz kliniczny: 

Tyrozynemia typu 1 jest chorobą klinicznie heterogenną. Objawy mogą pojawić się w ciągu kilku 

pierwszych miesięcy (postać ostra), w połowie pierwszego roku życia (postać podostra) lub w ciągu kilku 

następnych lat (postać chroniczna). W postaci ostrej dominują objawy niewydolności wątroby (skaza 

krwotoczna, hipoglikemia, wodobrzusze itp.), często z sepsą i gwałtownym pogorszeniem. Często obecna 

jest łagodna choroba proksymalnych kanalików nerkowych. Postać podostra objawia się podobnie, ale 

przebieg kliniczny jest łagodniejszy, najczęściej występuje hepatomegalia lub krzywica hipofosfatemiczna 

(spowodowana dysfunkcją kanalików). Współistniejąca choroba może przyspieszyć przełom wątrobowy. 

Postać przewlekła manifestuje się hepatomegalią wtórną do marskości wątroby i często tubulopatią, 

prowadząca do krzywicy i niewydolności wątroby. Przełomy neurologiczne występują rzadko, jednakże 

nieleczone mogą stanowić powikłanie w każdej postaci choroby. Przełomy przypominają te przy ostrej 

porfirii napadowej, manifestują się bolesnymi parastezjami (zmuszającymi pacjentów do przyjmowania 

pozycji opistotonicznej, samookaleczeń), objawami autonomicznymi (nadciśnienie, tachykardia, 

niedrożność jelit) oraz niewydolnościa oddechową. U wszystkich pacjentów istnieje wysokie ryzyko 

rozwoju raka wątrobowokomórkowego (hepatocellular carcinoma – HCC) wtórnie do marskości wątroby. 

 

Etiologia: 

Niedobór hydrolazy fumaryloacetooctanu jest spowodowany mutacją genu FAH (15q23-q25) skutkuje 

gromadzeniem się fumaryloacetooctanu i maleiloacetooctanu, które prowadzą do uszkodzenia wątroby i 

nerek. Gromadzenie się ich pochodnych (bursztynyloacetonu i bursztynyloacetooctanu) prowadzi do 

gromadzenia się kwasu delta-aminolewulinowego skutkuje zahamowaniem syntezy porfobilinogenu i 

przełomami podobnymi jak w porfirii. 
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Metody diagnostyczne: 

Funkcje syntetyczne wątroby są najczęściej mocno upośledzone, dochodzi do koagulopatii i 

hipoalbuminemii. Podwyższony poziom bursztynyloacetonu w suchej kropli krwi, osoczu lub moczu jest 

objawem patognomicznym. Do innych nieprawidłowości należy podwyższony poziom alfa-fetoproteiny 

(szczególnie w postaci ostrej u niemowląt), podwyższony poziom tyrozyny, fenyloalaniny i metioniny w 

osoczu, podwyższony poziom kwasu delta-aminolewulinowego w moczu oraz objawy tubulopatii 

Fanconiego. Rozpoznanie potwierdza wynik badania genetycznego. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić galaktozemię klasyczną, dziedziczną nietolerancję fruktozy 

oraz niedobór 1,6-difosfatazy glukozy, chorobę Wilsona oraz niektóre choroby mitochondrialne (sprawdź 

te terminy). 

 

Diagnostyka prenatalna: 

W badaniu prenatalnym można wykonać analizę mutacji w próbkach pobranych podczas biopsji 

kosmówki, jeżeli znana jest mutacja sprawcza w rodzinie lub poprzez oznaczenie FAH w próbkach z 

biopsji kosmówki lub amniocytach oraz ustaleniu poziomu bursztynyloacetonu w płynie owodniowym. W 

wielu krajach dostępne jest badanie przesiewowe. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Tyrozynemia typu 1 jest chorobą autosomalną recesywną, istnieje 25% ryzyko wystąpienia choroby u 

następnego dziecka w rodzinie. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Po potwierdzeniu rozpoznania należy rozpocząć doustne podawanie nityzynonu (NTBC) w dawce 1-2 

mg/kg jeden raz dziennie wraz z leczeniem ostrej niewydolności wątroby. Równocześnie należy włączyć 

dietę niskobiałkową. Na długotrwałe leczenie pacjentów należy skierować do specjalistycznego centrum. 

U poważnie chorych dzieci należy rozważyć przeszczep wątroby (jeżeli funkcje wątroby nie poprawią się 

w ciągu tygodnia od rozpoczęcia terapii nityzynonem), w przypadku podejrzenia lub rozpoznania HCC lub 

niedostępności leczenia. 

 

Rokowanie: 

Leczenie nityzynonem, w połączeniu z dietą niskobiałkową pozwala większości pacjentów żyć w dobrym 

zdrowiu. Na rokowanie ma wpływ ryzyko raka wątrobowokomórkowego. 

 

Recenzent-ekspert: Dr Hélène OGIER DE BAULNY 
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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. 

 

 

 


