آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر زینلی

تیروزینمی
تیروزینمی گروهی از بیماری های ژنتیکی می باشند که با اختالل در روند چند مرحله ای تجزیه اسید آمینه
تیروزین مشخص می شود .اسید آمینه تیروزین جزء سازنده بسیاری از پروتئین هاست که در صورت عدم تجزیه
در بافت ها و اندام ها تجمع یافته و می تواند منجر به مشکالت جدی در سالمتی شود .سه نوع تیروزینمی وجود
دارد:
 نوع  Iبه علت نقص در آنزیم فوماریل استو استات هیدروالز ()FAH
 نوع  IIبه علت نقص در آنزیم تیروزین آمینو ترانسفراز ()TAT
 نوع  IIIبه علت نقص در آنزیم  -4هیدروکسی فنیل پیروات دهیدروژناز ()HPPD

عالئم بیماری
تیروزینمی نوع  :Iاین اختالل با بیماری پیشرونده کبدی و اختالل عملکرد کلیه و اعصاب محیطی مشخص
می شود .شروع آن از نوزادی تا نوجوانی متفاوت است .در حادترین شکل ،بیماران طی چند هفته پس از تولد با
نارسایی شدید کبد مواجه می شوند.
ریکتز ممکن است عالمت اصلی در تیروزینمی مزمن باشد.
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عالئمی مانند رشد ضعیف بدن و بزرگ شدن کبدو طحال در تظاهرات بالینی بیماری مشاهده میشود.
تظاهرات بالینی بیماری به طور معمول در دو سال اول زندگی رخ می دهد .شدت بیماری با زمان شروع عالئم
ارتباط دارد ،که در اوایل شدیدتر است.
در صورت عدم درمان  ،مرگ در اثر سیروز یا کارسینوم سلولهای کبدی در سنین جوانی رخ می دهد.
تیروزینمی نوع  :IIتیروزینمی نوع  IIمی تواند روی چشم  ،پوست و رشد ذهنی تأثیر بگذارد .عالئم و نشانه ها
غالباً از اوایل کودکی شروع می شود و شامل درد و قرمزی چشم  ،اشک ریزش بیش از حد  ،حساسیت غیر
طبیعی به نور (فوتوفوبیا) و پوست ضخیم و دردناک کف دست و کف پا (هایپرکراتوز کف دست) است .حدود 50
درصد از افراد مبتال به تیروزینمی نوع  IIتا حدی دارای ناتوانی ذهنی هستند.

تیروزینمی نوع  :IIIبا افزایش سطح تیروزین خون و دفع گسترده مشتقات آن به ادرار مشخص می شود.
بیماران مبتال به این اختالل عقب ماندگی ذهنی خفیف و یا تشنج  ،بدون وجود آسیب کبدی دارند .اما در
مجموع تصویر بالینی بسیار متغیر اعم از بدون عالمت در بیماران شناسایی شده از طریق مطالعات برنامه
غربالگری نوزادان تا بیماران مبتال به تظاهرات عصبی از جمله نقایص ذهنی و آتاکسی وجود دارد.

نحوه توارث بیماری
هر سه نوع تیروزینمی اختالالت اتوزومال مغلوب محسوب می شوند و در اثر جهش هموزیگوت یا هتروزیگوت
مرکب در ژن های  TAT ،FAHو  ( HPDبه ترتیب برای نوع  Iو  IIو( IIIایجاد می شوند.

تشخیص بیماری
تشخیص نوع  Iبا استفاده از آزمایشات معمول بیوشیمیایی انجام میگیرد .با بررسی افزایش غلظت سوکسینیل
استون در خون و ادرار ،افزایش غلظت تیروزین ،متیونین و فنیل آالنین در پالسما و افزایش غلظت متابولیت
های تیروزین و ترکیب  )delta-aminolevulinic acid ( δ-ALAدرادرار و یا با استفاده از آزمایشات ژنتیک
مولکولی میتوان بیماری را تشخیص داد.
تشخیص قبل از تولد بیماری با بررسی آنزیم سوکسینیل استون و یا آنزیم فوماریل استو استاز در مایع
آمنیوتیک قابل انجام است.
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تشخیص نوع  IIبراساس یافته های بالینی و تشخیص میزان باالی تیروزین در پالسما و ادرار و افزایش سطح
متابولیت های تیروزین در ادرار (مانند  4هیدروکسی فنیل پیروات -4 ،هیدروکسی فنیل االکتات 4 ،
هیدروکسی فنیل استات و N-استیل تیروزین) تعیین می شود.
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
داروها امکان پذیر است .رژیم غذایی با میزان تیروزین و فنیل آالنین پایین بالفاصله پس از تشخیص بیماری
مورد استفاده قرار میگیرد.
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