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 تیروزینمی

با اختالل در روند چند مرحله ای تجزیه اسید آمینه می باشند که ژنتیکی های بیماری تیروزینمی گروهی از 

در صورت عدم تجزیه تیروزین مشخص می شود. اسید آمینه تیروزین جزء سازنده بسیاری از پروتئین هاست که 

وجود  ینمیروزیسه نوع ت در بافت ها و اندام ها تجمع یافته و می تواند منجر به مشکالت جدی در سالمتی شود.

  دارد:

  نوعI  ( به علت نقص در آنزیم فوماریل استو استات هیدروالزFAH) 

  نوعII ( به علت نقص در آنزیم تیروزین آمینو ترانسفرازTAT) 

  نوعIII  4 میعلت نقص در آنزبه- ( هیدروکسی فنیل پیروات دهیدروژنازHPPD) 

 

 
 

 عالئم بیماری

این اختالل با بیماری پیشرونده کبدی و اختالل عملکرد کلیه و اعصاب محیطی مشخص  : Iتیروزینمی نوع 

از تولد با  در حادترین شکل، بیماران طی چند هفته پس شروع آن از نوزادی تا نوجوانی متفاوت است. می شود.

 نارسایی شدید کبد مواجه می شوند.

 مکن است عالمت اصلی در تیروزینمی مزمن باشد.م ریکتز 
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 شود.در تظاهرات بالینی بیماری مشاهده میکبدو طحال  عالئمی مانند رشد ضعیف بدن و بزرگ شدن 

بیماری با زمان شروع عالئم تظاهرات بالینی بیماری به طور معمول در دو سال اول زندگی رخ می دهد. شدت 

 ارتباط دارد، که در اوایل شدیدتر است.

 رخ می دهد. یجوان نیدر سن یکبد یسلولها نومیکارس ای روزیدر اثر س مرگ،  در صورت عدم درمان

 

بگذارد. عالئم و نشانه ها  ریتأث یچشم ، پوست و رشد ذهن یتواند رو یم II نوع ینمیروزیت :IIنوع  ینمیروزیت

 ریغ تیاز حد ، حساس شیب زشیچشم ، اشک ر یشود و شامل درد و قرمز یشروع م یکودک لیغالباً از اوا

 50. حدود استکف دست(  پرکراتوزیو دردناک کف دست و کف پا )ها می( و پوست ضخایبه نور )فوتوفوب یعیطب

 .هستند ناتوانی ذهنی یدارا یحدتا  II نوع ینمیروزیدرصد از افراد مبتال به ت

شود.  یخون و دفع گسترده مشتقات آن به ادرار مشخص م نیروزیسطح ت شیبا افزا  :IIIنوع  ینمیروزیت

اما در   .دارند یکبد بیتشنج ، بدون وجود آس ای و فیخف یذهن یاختالل عقب ماندگ نیمبتال به ا مارانیب

مطالعات برنامه  قیشده از طر ییشناسا مارانیاعم از بدون عالمت در ب ریمتغ اریبس ینیبال ریتصومجموع 

 .آتاکسی وجود دارد و نقایص ذهنیاز جمله  یمبتال به تظاهرات عصب مارانیب تانوزادان  یغربالگر

 

 نحوه توارث بیماری

 گوتیهتروز ای گوتیدر اثر جهش هموزمحسوب می شوند و اتوزومال مغلوب  تتیروزینمی اختالالهر سه نوع 

 ایجاد می شوند.III )و IIو  I) به ترتیب برای نوع  HPDو  FAH ،TATهای  مرکب در ژن

 

 تشخیص بیماری

سوکسینیل افزایش غلظت  با بررسی گیرد.با استفاده از آزمایشات معمول بیوشیمیایی انجام می Iنوع تشخیص 

و افزایش غلظت متابولیت  فنیل آالنین در پالسمادر خون و ادرار، افزایش غلظت تیروزین، متیونین و استون 

درادرار و یا با استفاده از آزمایشات ژنتیک δ-ALA  (delta-aminolevulinic acid )های تیروزین و ترکیب 

 مولکولی میتوان بیماری را تشخیص داد. 

در مایع  استو استازآنزیم فوماریل و یا  سوکسینیل استونتشخیص قبل از تولد بیماری با بررسی آنزیم 

 آمنیوتیک قابل انجام است.
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سطح  شیدر پالسما و ادرار و افزا نیروزیت یباال زانیم صیو تشخ ینیبال یها افتهیبراساس  IIنوع  صیتشخ

 4االکتات ،  لیفن یدروکسیه-4،  رواتیپ لیفن یدروکسیه 4در ادرار )مانند  نیروزیت یها تیمتابول

 شود. یم نیی( تعنیروزیت لیاستN-استات و  لیفن یدروکسیه

در آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی تشخیص ژنتیک بیماری با استفاده از روشهای مولکولی امکان پذیر 

 است. 

 

 درمان

درمان مشخصی برای تیروزینمی وجود ندارد با این وجود، مدیریت بیماری با استفاده از محدودیت های غذایی و 

رژیم غذایی با میزان تیروزین و فنیل آالنین پایین بالفاصله پس از تشخیص بیماری  است.داروها امکان پذیر 

 مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

 منابع

 

https://www.omim.org/entry/276700 

https://www.omim.org/entry/276600  

https://www.omim.org/entry/276710 

https://en.wikipedia.org 

bin/OC_Exp.php?Expert=882-https://www.orpha.net/consor/cgi 

bin/OC_Exp.php?Expert=28378-https://www.orpha.net/consor/cgi 

bin/OC_Exp.php?Lng=EN&Expert=69723-https://www.orpha.net/consor/cgi 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gtr/conditions/C0268490/ 
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