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Tyrozynemia typu 2 

 

ORPHA28378 

 

Definicja choroby: 

Tyrozynemia typu 2 to wrodzona wada metabolizmu tyrozyny charakteryzująca się hipertyrozynemią z 

objawami oczno-skórnymi oraz w niektórych przypadkach niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania nie jest znana, ale w literaturze opisano mniej niż 150 przypadków. Choroba jest 

bardziej popularna w populacji Arabskiej i Śródziemnomorskiej. 

 

Obraz kliniczny: 

Zmiany skórne występują w 80% przypadków, zmiany w oczach w 75% przypadków, natomiast objawy 

neurologiczne oraz różnego stopnia niepełnosprawność intelektualna w około 60% przypadków. Czas 

pojawienia się pierwszych objawów jest zmienny, ale objawy oczne (zaczerwienie, światłowstręt, 

nadmierne łzawienie oraz ból) najczęściej rozwijają się w pierwszym roku życia. Do objawów ocznych 

należy zmętnienie rogówki z obustronnymi drzewkowatymi zmianami rogówki (pseudodrzewkowate 

zapalenie rogówki), neowaskularyzacja, owrzodzenia i bliznowacenie rogówki, które mogą prowadzić do 

obniżenia ostrości wzroku. Objawy skórne najczęściej pojawiają się po pierwszym roku życia, ale mogą 

rozwinąć się w tym samym czasie co objawy oczne. Na  zmiany skórne składają się  bezświądowe, 

hiperkeratotyczne grudki i płytki, zlokalizowane głównie na dłoniach i podeszwach (hiperkeratoza 

dłoniowo-podeszwowa). Zmiany są bolesne i postępujące oraz często towarzyszy im nadmierna 

potliwość. Objawy ze strony centralnego układu nerwowego są bardzo zmienne, a najczęściej występuje 

niepełnosprawność intelektualna (od łagodnej do ciężkiej). Inne objawy ze strony centralnego układu 

nerwowego obejmują problemy behawioralne, oczopląs, drżenie, ataksję oraz drgawki. 

 

Etiologia: 

Tyrozynemia typu 2 spowodowana jest mutacjami w genie TAT (16q22.1) kodującym aminotransferazę 

tyrozyny (TAT).  Podwyższony poziom tyrozyny spowodowany niedoborem TAT sprzyja odkładaniu się 

kryształów tyrozyny i wywołuje odpowiedź zapalną, której rezultatem są objawy oczno-skórne. 

Sugerowano, że rozległość zmian w układzie nerwowym jest zależna od poziomu tyrozyny w osoczu. 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie stawia się na podstawie objawów klinicznych oraz wykrycia wysokiego poziomu tyrozyny w 

osoczu i moczu, a także podwyższonego poziomu metabolitów tyrozyny w moczu (takich ja 4-

hydroksyfenylopirogronian, 4-hydroksyfenylomleczan, 4-hydroksyfenylooctan, N-acetylo-tyrozyna). 



 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 2 

 

Oznaczanie TAT w materiale z biopsji wątroby najczęściej nie jest potrzebne do ustalenia rozpoznania. 

Niektórzy pacjenci z tyrozynemią typu 2 mogą zostać zidentyfikowani w trakcie badań przesiewowych 

noworodków. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Często jako pierwsze pojawiają się objawy oczne, pseudodrzewkowate zapalenie rogówki może zostać 

pomylone z opryszczkowym zapaleniem rogówki. 

 

Diagnostyka prenatalna: 

Molekularne badanie genetyczne jest możliwe w rodzinach, w których zidentyfikowano mutację TAT. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Tyrozynemia typu 2 jest dziedziczona w sposób autosomalny recesywny. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Należy wdrożyć dietę eliminującą fenyloalaninę i tyrozynę. W celu leczenia zmian skórnych można 

podawać retinoidy. 

 

Rokowanie: 

Stosowanie diety eliminacyjnej powoduje obniżenie poziomu tyrozyny w osoczu oraz szybkie ustąpienie 

objawów ocznych. Jednakże zakres, do którego dieta pozwala na zapobieganie zmianom w CUN 

pozostaje niejasny. 
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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. 

 


