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:: Τυροσιναιμία τύπου 1 

Αξηζκφο Orphanet: 882 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η ηπξνζηλαηκία ηχπνπ 1 (ΑΤΙ) είλαη κηα ελδνγελήο δηαηαξαρή ηνπ θαηαβνιηζκνχ ηεο ηπξνζίλεο 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ειαηησκαηηθή δξαζηηθφηεηα  ηεο πδξνιάζεο ηνπ αθεηνμηθνχ θνπκαξπιίνπ 

(FAH) θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πξννδεπηηθή επαηηθή λφζν, λεθξηθή ζσιελαξηαθή δπζιεηηνπξγία, 

θξίζεηο πνπ πξνζνκνηάδνπλ ηελ πνξθπξία θαη κηα δξακαηηθή βειηίσζε ηεο πξφγλσζεο κεηά 

απφ ζεξαπεία κε ληηηζηλφλε(nitisone).  

 

Η ζπρλφηεηα ησλ γελλήζεσλ είλαη 1 / 100.000 ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο, αιιά ε λφζνο είλαη 

πην θνηλή ζε κεξηθέο πεξηνρέο, θπξίσο ζην Κεκπέθ, ηνλ Καλαδά.  

Η HT1 είλαη θιηληθά εηεξνγελήο. Τα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα εκθαληζζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξψησλ κελψλ δσήο (νμχο ηχπνο), ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ πξψηνπ έηνπο (ππνμχο ηχπνο) ή θαηά 

ηα επφκελα έηε κέρξη ηελ ελειηθίσζε (ρξφληνο ηχπνο). Σηνλ νμχ ηχπν, θπξηαξρνχλ εθδειψζεηο 

επαηηθήο αλεπάξθεηαο (αηκνξξαγηθή δηάζεζε, ππνγιπθαηκία, αζθίηεο, θιπ) κε ζπρλά επεηζφδηα 

ζεςαηκίαο θαη ξαγδαία επηδείλσζε. Ήπηα εγγχο ζσιελαξηαθή λφζνο είλαη ζπλήζσο παξνχζα. Ο 

ππνμχο ηχπνο εθδειψλεηαη κε παξφκνηα αιιά ιηγφηεξν ζνβαξή θιηληθή εηθφλα θαη εκθαλίδεηαη 

ζπλήζσο κε επαηνκεγαιία ή ππνθσζθαηαηκηθή ξαρίηηδα (ιφγσ ζσιελαξηαθήο δπζιεηηνπξγίαο). 

Η ζπλνδφο λφζνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαηηθή θξίζε. Ο ρξφληνο ηχπνο εθδειψλεηαη κε 

επαηνκεγαιία, πνπ πξνθαιείηαη δεπηεξνπαζψο ηεο θίξξσζεο θαη ζπρλά ζσιελαξηνπάζεηα, πνπ 

νδεγεί ζε ξαρίηηδα θαη λεθξηθή αλεπάξθεηα. Οη λεπξνινγηθέο θξίζεηο είλαη ζπάληεο θαηά ηελ 

εκθάληζε ηεο λφζνπ. Ωζηφζν κπνξνχλ λα πεξηπιέμνπλ νπνηνδήπνηε ηχπν ηεο λφζνπ φηαλ νη 

αζζελείο δελ ιακβάλνπλ ζεξαπεία. Οη θξίζεηο κνηάδνπλ κε απηέο ηεο νμείαο δηαιείπνπζαο 

πνξθπξίαο, εθδειψλνληαη  κε επψδπλεο παξαηζζήζεηο (πνπ πξνθαιεί ζηνπο αζζελείο 

νπηζζφηνλν, απηφ-αθξσηεξηαζκνχο), ζπκπηψκαηα απφ ην απηφλνκν (ππέξηαζε, ηαρπθαξδία, 

εηιεφ) θαη αλαπλεπζηηθή  αληηξξφπεζε. Όινη νη αζζελείο έρνπλ πςειφ θίλδπλν εκθάληζεο  

επαηνθπηηαξηθνχ θαξθηλψκαηνο (HCC) ιφγσ ηεο θίξξσζεο. 

Η έιιεηςε  ηεο πδξνιάζεο ηνπ αθεηνμηθνχ θνπκαξπιίνπ, FAH (15q23-q25) νδεγεί ζε 

ζπζζψξεπζε θνπκαξπι- θαη καιευι-αθεηννμηθνχ  πνπ πξνθαινχλ επαηνλεθξηθή βιάβε. Η 

ζπζζψξεπζε ησλ παξαγψγσλ ηνπο (ειεθηξπιν-αθεηφλε (SA) θαη ειεθηξπιν-αθεηννμηθφ (SAA)) 

νδεγνχλ ζε ζπζζψξεπζε δέιηα-ακηλνιεβνπιηληθνχ νμένο (δ-ALA) κε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή 

ηεο ζχλζεζεο ηνπ πνξθνρνιεξπζξηλνγφλνπ θαη θξίζεηο πνπ πξνζνκνηάδνπλ κε πνξθπξία.  

Οη ζπλζεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ήπαηνο ζπλήζσο  επεξεάδνληαη ζνβαξά κε δηαηαξαρέο ηεο 

πεθηηθφηεηαο θαη ππνιεπθσκαηηλαηκία. Απμεκέλα επίπεδα SA ζε απνμεξακέλε θειίδα αίκαηνο, 

ζην πιάζκα ή ζηα νχξα είλαη παζνγλσκνληθά. Άιιεο δηαηαξαρέο είλαη ε απμεκέλε θεηνπξσηετλε 

α (εηδηθά ζε ζνβαξά άξξσζηα βξέθε), απμεκέλα επίπεδα ηπξνζίλεο, θαηλπιαιαλίλεο θαη 

κεζεηνλίλεο ζην πιάζκα, απμεκέλε απέθθξηζε κέζσ ησλ νχξσλ δ-ALA θαζψο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζσιελαξηνπάζεηαο Fanconi. Σπλήζσο ε δηάγλσζε επηβεβαηψλεηαη κε ηνλ 

έιεγρν ησλ  κεηαιιάμεσλ. 



 

 

Βξείηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην  www.orpha.net 2 

 

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ θιαζηθή γαιαθηνδαηκία, ηελ θιεξνλνκηθή δπζαλεμία ζηε 

θξνπθηφδε θαη ηελ αλεπάξθεηα ηεο δηζθσθαηάζεο ηεο 1,6 δηζθσθνξηθήο θξνπθηφδεο, ηελ λφζν 

ηνπ Wilson θαη κεξηθέο κηηνρνλδξηαθέο δηαηαξαρέο. (δείηε ηνπο φξνπο απηνχο). 

Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη εθηθηή κε έιεγρν ησλ κεηαιιάμεσλ ζε δείγκα ρνξηαθήο ιάρλεο 

(CVS), αλ νη παζνγφλεο κεηαιιάμεηο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη γλσζηέο  ή,  ελαιιαθηηθά, κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο δξαζηηθφηεηαο ηεο  FAH ζε ρνξηαθέο ιάρλεο ή ακληνθχηηαξα θαη 

πξνζδηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ SA ζην ακληαθφ πγξφ. Αληρλεπηηθά πξνγξάκκαηα  

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ λενγλψλ είλαη δηαζέζηκα ζε πνιιέο ρψξεο. 

Η HT1 είλαη έλα απηνζσκαηηθφ ππνιεηπφκελν λφζεκα κε θίλδπλν επαλεκθάληζεο κέζα ζε κηα 

νηθνγέλεηα 25%.  

 

Μφιηο ε δηάγλσζε επηβεβαησζεί  (ή αθφκε θαη φηαλ έρεη ηεζεί ε ππνςία ηεο λφζνπ) μεθηλά ε 

ρνξήγεζε ληηηζηλφλεο (NTBC) απφ ην ζηφκα ζε κία δφζε ησλ 1-2 mg / kg κία θνξά ηελ εκέξα, 

καδί κε επείγνπζα ζεξαπεία γηα ηελ νμεία επαηηθή αλεπάξθεηα, αλ είλαη απαξαίηεηε. Γίαηηα κε 

πεξηνξηζκφ ηεο πξσηεΐλεο πξέπεη επίζεο λα αξρίδεη παξάιιεια. Οη αζζελείο ζα πξέπεη λα 

παξαπέκπνληαη  ζε έλα εηδηθφ θέληξν γηα ηε καθξνρξφληα αληηκεηψπηζή  ηνπο. Η κεηακφζρεπζε 

ηνπ ήπαηνο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζηα νμέσο πάζρνληα βξέθε (φηαλ κέζα ζε κηα εβδνκάδα 

δελ αληαπνθξίλεηαη ε επαηηθή ιεηηνπξγία ζηελ ληηηζηλφλε), ζην HCC πνπ είηε έρεη δηαγλσζζεί, 

είηε έρεη ηεζεί ε ππνςία ηνπ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κε κε ζπκκφξθσζε ή πνπ δελ είλαη 

πξνζβάζηκε ε ζεξαπεία..  

 

Η ζεξαπεία κε ληηηζηλφλε, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα δίαηηα ρακειή ζε πξσηεΐλε επηηξέπεη πιένλ 

ζηνπο αζζελείο λα επηβηψζνπλ κε θαιή πγεία. Η πξφγλσζε θπξηαξρείηαη απφ ηνλ θίλδπλν γηα 

HCC. 
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Τν έγγξαθν απηφ απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 
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