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:: Choroba Denta typu 1 

 

Orpha number: ORPHA93622 

 

Definicja choroby: 

Choroba Denta typu 1 to postać choroby Denta (sprawdź ten termin) z dominującymi objawami 

nerkowymi. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania nie jest znana, ale odnotowano mniej niż 250 rodzin. 

 

Obraz kliniczny: 

Choroba najczęściej występuje tylko u mężczyzn, a objawy mogą pojawić się we wczesnym dzieciństwie. 

Charakteryzuje się dysfunkcją proksymalnych kanalików nerkowych oraz białkomoczem 

drobnocząsteczkowym (99% przypadków) z towarzyszącą hiperkalciurią (95%), kamicą nerkową (50%) i 

nefrokalcynozą (75%) oraz postępującą niewydolnością nerek. Dysfunkcja proksymalnych kanalików 

nerkowych może być cięższa niż w zespole Fanconiego i objawia się aminoacydurią, fosfaturią, glikozurią, 

urykozurią, kaliurezą oraz upośledzeniem zakwaszania moczu, dodatkowo często dochodzi do powikłań w 

postaci krzywicy i osteomalacji. U tych pacjentów mogą występować bóle kości oraz trudności w 

poruszaniu się spowodowane krzywicą, a także objawy kamicy nerkowej takie jak ból brzucha i 

krwiomocz. Czasami pacjenci trafiają na konsultację w wyniku przypadkowego wykrycia biologicznych 

objawów niewydolności proksymalnych kanalików nerkowych, do których należy białkomocz 

drobnocząsteczkowy charakteryzujący się wydalaniem białek takich jak mikroglobulina alfa-1 i beta-2, 

białka wiążącego retinol (RBP), białka Clara oraz białka wiążącego witaminę D. U niektórych pacjentów 

utrata RBP w moczu może powodować epizody kurzej ślepoty. Występuje wyraźna wewnątrzrodzinna i 

pozarodzinna zmienność występowania kamicy nerkowej. U kobiet nosicielek mogą być obecne łagodne 

objawy takie jak proteinuria drobnocząsteczkowa oraz hiperkalciuria, natomiast rzadko dochodzi do 

rozwoju kamicy nerkowej i niewydolności nerek. 

 

Etiologia: 

Choroba Denta typu 1 może być spowodowana przez mutacje dezaktywujące genu CLCN5, który 

zlokalizowany jest na chromosomie Xp11.22 i koduje kanał chlorkowy (CIC-5). Odnotowano ponad 140 

mutacji CLCN5. U około 40% pacjentów nie występują mutacje CLCN5, pomimo że klinicznie są nie do 

odróżnienia od pacjentów z mutacjami CLCN5. 

 

Metody diagnostyczne: 
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Rozpoznanie można postawić na podstawie obecności białkomoczu drobnocząsteczkowego, hiperkalciurii 

i przynajmniej jednego z następujących objawów: nefrokalcynozy, kamieni nerkowych, krwiomoczu, 

hipofosfatemii lub niewydolności nerek. Rozpoznanie potwierdza wynik molekularnego badania 

genetycznego. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić inne przyczyny uogólnionej dysfunkcji proksymalnych 

kanalików nerkowych. 

 

Diagnostyka prenatalna: 

Badanie prenatalne oraz genetyczne badanie przedimplantacyjne nie jest zalecane ze względu na brak 

dowodów na korelację genotyp-fenotyp oraz dobre rokowanie. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Choroba dziedziczona jest w sposób recesywny sprzężony z chromosomem X. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Opieka jest wspomagająca i skupia się na leczeniu hiperkalciurii oraz zapobieganiu tworzeniu się kamieni 

w nerkach. Diuretyki tiazydowe mogą zostać wykorzystane w leczeniu hiperkalciurii pomimo znacznych 

działań niepożądanych obejmujących hipowolemię i hipokalemię związanych z pierwotną tubulopatią. 

Jednocześnie należy zachować ostrożność w leczeniu krzywicy ponieważ podawanie witaminy D może 

nasilać hiperkalciurię. Wysokie dawki cytrynianu pozwalają na długotrwałą kontrolę hiperkalciurii i mogą 

opóźnić postęp choroby nerek, a nawet zapobiegają formowaniu się kamieni. 

 

Rokowanie: 

Do końcowej fazy niewydolności nerek dochodzi pomiędzy 3 a 5 dekadą życia u 30-80% chorych 

mężczyzn. 
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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. 

 

 

 


