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:: Τυροσιναιμία τύπου 2   

Αξηζκόο Orphanet: 28378 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η ηπξνζηλαηκία ηύπνπ 2 είλαη ελδνγελήο δηαηαξαρή  ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηεο ηπξνζίλεο πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη από ππεξηπξνζηλαηκία κε νθζαικνδεξκαηηθέο εθδειώζεηο θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο, λνεηηθή πζηέξεζε. 

Ο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο, αιιά έρνπλ αλαθεξζεί ιηγόηεξεο από 150 πεξηπηώζεηο ζηε 

βηβιηνγξαθία κέρξη ζήκεξα. Η αζζέλεηα θαίλεηαη λα είλαη πην ζπρλή ζηνλ αξαβηθό θαη ζηνλ 

κεζνγεηαθό πιεζπζκό. 

Γεξκαηηθέο βιάβεο εκθαλίδνληαη ζην 80% ησλ πεξηπηώζεσλ,  νθζαικηθή ζπκκεηνρή ζην 75% 

ησλ πεξηπηώζεσλ, λεπξνινγηθά επξήκαηα θαη θάπνηνπ βαζκνύ λνεηηθή πζηέξεζε ζε πνζνζηό 

έσο 60%. Η έλαξμε πνηθίιεη, αιιά ηα νθζαικηθά ζπκπηώκαηα (εξπζξόηεηα, θσηνθνβία, 

ππεξβνιηθή δαθξύξξνηα θαη πόλνο) ζπλήζσο εκθαλίδνληαη η θαηά ην πξώην έηνο ηεο δσήο. Τα 

νθζαικηθά ζεκεία πεξηιακβάλνπλ ζόισζε ηνπ θεξαηνεηδνύο κε ακθνηεξόπιεπξεο δελδξηηηθνύ 

ηύπνπ βιάβεο ηνπ θεξαηνεηδνύο ρηηώλα (ςεπδνδελδξηηηθή θεξαηίηηδα), λεναγγείσζε, εμέιθσζε 

ηνπ θεξαηνεηδνύο θαη νπιέο, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο νπηηθήο νμύηεηαο. Οη 

δεξκαηηθέο εθδειώζεηο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη  κεηά ηνλ πξώην ρξόλν ηεο δσήο, αιιά κπνξεί λα 

εθδεισζνύλ  ηνλ ίδην ρξόλν κε ηα νθζαικηθά ζπκπηώκαηα. Οη δεξκαηηθέο βιάβεο απνηεινύληαη 

από κε θλεζκώδεηο, ππεξθεξαησζηθέο βιαηίδεο θαη πιάθεο πνπ εληνπίδνληαη  θπξίσο ζηηο 

παιάκεο θαη ζηα πέικαηα (παιακνπεικαηηαία ππεξθεξάησζε). Απηέο νη βιάβεο είλαη επώδπλεο 

θαη εμειηζόκελεο  θαη ζπρλά ζπλδένληαη κε ππεξηδξσζία. Η ζπκκεηνρή ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ 

ζπζηήκαηνο (ΚΝΣ), είλαη εμαηξεηηθά πνηθίιε κε ηελ λνεηηθή πζηέξεζε (πνπ θπκαίλεηαη από ήπηα 

έσο ζνβαξή) λα είλαη ε πην θνηλή εθδήισζε. Άιια ζπκπηώκαηα πνπ νθείινληαη ηελ πξνζβνιή 

ηνπ ΚΝΣ είλαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, λπζηαγκόο, ηξόκνο, αηαμία, θαη ζπαζκνί. 

Η ηπξνζηλαηκία ηύπνπ 2 πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην ηεο ΤΑΤ (16q22.1) πνπ 

θσδηθνπνηεί ηελ ακηλνηξαλζθεξάζε ηεο ηπξνζίλεο (ΤΑΤ). Τα απμεκέλα επίπεδα ηεο ηπξνζίλεο 

πνπ πξνθαινύληαη από ηελ αλεπάξθεηα ηεο ΤΑΤ θαίλεηαη λα πξνθαινύλ ελαπόζεζε 

θξπζηάιισλ ηπξνζίλεο πνπ νδεγεί ζε θιεγκνλώδε αληίδξαζε θαη ζε νθζαικνδεξκαηηθά 

ζπκπηώκαηα. Έρεη επίζεο πξνηαζεί όηη ππάξρεη έλαο ζπζρεηηζκόο κεηαμύ ηεο έθηαζεο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ΚΝΣ θαη ηα επίπεδα ηεο ηπξνζίλεο ζην πιάζκα. 

Η δηάγλσζε ηίζεηαη κε βάζε ηα θιηληθά επξήκαηα θαη ηελ αλίρλεπζε πςειώλ επηπέδσλ ηπξνζίλεο 

πιάζκαηνο θαη νύξσλ, θαζώο θαη απμεκέλα επίπεδα κεηαβνιηηώλ ηπξνζίλεο ζηα νύξα (όπσο 4-

πδξνμπθαηλπινππξνζηαθπιηθό, 4- πδξνμπθαηλπιγαιαθηηθό, 4-πδξνμπθαηλπινμηθό θαη Ν-

αθεηπιηπξνζίλε). Η κέηξεζε ηεο δξαζηηθόηεηαο ηεο  TAT ζε δείγκαηα βηνςίαο ήπαηνο δελ είλαη 

ζπλήζσο απαξαίηεηε  γηα ηε δηάγλσζε. Μεξηθνί αζζελείο κε ηπξνζηλαηκία ηύπνπ 2 κπνξεί λα 

εληνπηζζνύλ κέζσ πξνγξακκάησλ πξνζπκπησκαηηθνύ ειέγρνπ λενγλώλ. 

Καζώο ηα νθζαικηθά επξήκαηα είλαη ζπρλά νη αξρηθέο εθδειώζεηο ηεο λόζνπ, ε ςεπδνδελδξηηηθή 

θεξαηίηηδα ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηελ θεξαηίηηδα από απιό έξπεηα (βιέπε ηνλ όξν απηό).  
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Η κνξηαθή πξνγελλεηηθή δηάγλσζε έρεη αλαθεξζεί ζε νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο είραλ ήδε 

εληνπηζηεί νη κεηαιιάμεηο ΤΑΤ.  

 

Η ηπξνζηλαηκία ηύπνπ 2 κεηαδίδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ραξαθηήξα.  

 

Η αληηκεηώπηζε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θαηλπιαιαλίλεο θαη ηεο ηπξνζίλεο 

από ηελ δηαηξνθή. Γηα ηε ζεξαπεία ησλ δεξκαηηθώλ αιινηώζεσλ κπνξεί  επίζεο λα ρνξεγεζνύλ 

από ηνπ ζηόκαηνο ξεηηλνεηδή. Η ειεγρόκελε δηαηξνθή έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο ηπξνζίλεο ζην πιάζκα θαη ηελ ηαρεία αληηκεηώπηζε ησλ νθζαικνδεξκαηηθώλ 

εθδειώζεσλ. Ωζηόζν, ν βαζκόο ζηνλ νπνίν απηή ε ειεγρόκελε δηαηξνθή απνηξέπεη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ΚΝΣ δελ είλαη ζαθήο. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

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

 

 

 


