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Hipofosfatazja niemowlęca 

 

ORPHA247651 

 

Definicja choroby: 

Hipofosfatazja niemowlęca (infantile hypophosphatasia – I-HPP) to bardzo rzadka, ciężka postać 

hipofosfatazji (sprawdź ten termin) charakteryzująca się krzywicą niemowlęcą bez podwyższonej 

aktywności fosfatazy zasadowej (ALP) w osoczu  i szerokim spektrum objawów klinicznych 

spowodowanych hipomineralizacją. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania I-HPP nie jest znana. Do dnia dzisiejszego odnotowano około 90 przypadków. 

 

Obraz kliniczny: 

Noworodki z I-HPP mogą wyglądać normalnie w momencie narodzin. Objawy kliniczne przypominające 

krzywicę najczęściej pojawiają się pomiędzy narodzinami a szóstym miesiącem życia. Do objawów 

początkowych należy drażliwość, słaby apetyt, zaburzenia wzrastania, obniżone napięcie mięśniowe oraz 

rzadziej napady padaczkowe. Inne objawy kliniczne I-HPP obejmują zahamowanie wzrostu, niski wzrost, 

niebieską twardówkę, hipomineralizację kości (zmiękczenie lub ścieczenie czaszki, różaniec krzywiczy, 

skolioza, pogrubienie kości nadgarstków i stawów skokowych oraz łukowate wygięcie kości), 

kranisynostoza (możliwie z podwyższeniem ciśnienia wewnątrzczaszkowego), wiotkość stawów oraz 

hiperkalciuria lub hiperkalcemia. U niektórych pacjentów występuje przedwczesna utrata zębów 

mlecznych. U niektórych starszych niemowląt odnotowano uszkodzenie nerek (nefrokalcynozę 

spowodowaną hiperkalciurą). Stopień ciężkości choroby jest zmienny, ale u pacjentów w pierwszym roku 

życia występuje ryzyko niewydolności oddechowej spowodowanej deformacjami krzywiczymi klatki 

piersiowej. Objawy kliniczne umiarkowanie ciężkiej I-HPP mogą pokrywać się z objawami dziecięcej HPP 

(sprawdź ten termin). 

 

Etiologia: 

Przyczyną hipofosfatazji są mutacje genu ALPL (1p36.12). Specyficzny mechanizm lezący u podstaw I-

HPP nie został wyjaśniony.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

Odnotowano autosomalny recesywny model dziedziczenia. 

 

. 



 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 2 

 

Recenzent-ekspert: Prof.  Etienne MORNET 

 

Aktualizacja: Kwiecień 2015 

  

Tłumaczenie: Styczeń 2017  

 

This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

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. 

 

 

 


