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::  Kwasica proksymalnych kanalików nerkowych 
 

Orpha number: 47159 

 

 

Definicja choroby: 
 
Kwasica proksymalnych kanalików nerkowych (ang. proximal renal tubular acidosis, pRTA) jest cewkową 

chorobą nerek, charakteryzującą się upośledzeniem zdolności kanalika proksymalnego do reabsorpcji 

dwuwęglanów z przesączu kłębuszkowego, co prowadzi do hiperchloremicznej kwasicy metabolicznej. 

 

 

Epidemiologia: 
 

Częstość występowania jest nieznana, ale izolowana dziedziczna pRTA jest bardzo rzadką chorobą. 

Stosunkowo często występuje polekowa pRTA. 

 

 

*Opis kliniczny: 

 

Dziedziczna pRTA może ujawnić się od okresu niemowlęctwa do okresu dojrzałości, początkowo 

objawiając się bardzo zasadowym odczynem moczu na skutek utraty dwuwęglanów. Autosomalna 

recesywna pRTA (AR pRTA; zobacz to hasło) wiąże się z ciężkim upośledzeniem wzrastania, 

prowadzącym do niskorosłości, niepełnosprawnością intelektualną, chorobami oczu, takimi jak keratopatia 

pasmowata, zaćma i jaskra. W autosomalnej dominującej postaci pRTA (AD pRTA; zobacz to hasło) 

obserwuje się opóźnienie wzrastania i zmniejszoną gęstość kostną na skutek kwasicy metabolicznej. W 

niektórych postaciach pRTA może występować hipokaliemia, która może wywoływać objawy okresowego 

porażenia hipokaliemicznego (zobacz to hasło). Często stwierdza się krzywicę i osteomalację 

spowodowane niedoborem witaminy D i utratą fosforanów. W przypadkach pRTA związanych z 

pierwotnym zespołem Fanconiego (zobacz to hasło), mogą wystąpić glikozuria, aminoacyduria, fosfaturia, 

utrata kwasu moczowego i białkomocz cewkowy. 

 

 

*Etiologia: 

 

Izolowana pRTA może być nabyta lub dziedziczona recesywnie (w większości przypadków) lub 

dominująco. AR pRTA spowodowana jest mutacją genu SLC4A4 (4q13.3), który koduje elektrogenny 

sodowo-dwuwęglanowy kotransporter 1 (kNBC1). AD pRTA spowodowana jest mutacjami genu, który nie 

został jeszcze zidentyfikowany. W kanaliku proksymalnym dochodzi do reabsorpcji około 80% 
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przesączonych dwuwęglanów, więc jego wady prowadzą do utraty dwuwęglanów. Niektóre leki mogą 

powodować rozwój nabytych postaci pRTA. Inhibitory anhydrazy węglanowej wywołują izolowaną pRTA, 

natomiast inne leki (w tym oksaliplatyna, ifosfamid, adefowir, tenofowir, cydofowir, kwas walproinowy, 

aminoglikozydy, topiramat i didanozyna) mogą powodować pRTA związaną z zespołem Fanconiego 

(zobacz to hasło). Rzadko opisywano pRTA w chorobach kłębuszkowych, w których wiązała się z 

uszkodzeniem kanalików, a w niektórych przypadkach współwystępowała ze szpiczakiem mnogim 

(zobacz to hasło). 

 

 

*Metody diagnostyczne: 

 

W przeciwieństwie do pacjentów z dystalną RTA (dRTA; zobacz to hasło), pacjenci z pRTA zachowują 

zdolność do obniżania pH moczu poniżej 5,5, przy wystarczająco niskim stężeniu HCO3- w osoczu, 

poniżej progu dla kanalikowej reabsorpcji HCO3-. Rozpoznanie opiera się na wykazaniu utraty HCO3- w 

moczu (zwiększone frakcyjne wydalanie HCO3-). Test miareczkowania HCO3- potwierdza rozpoznanie 

pRTA, wykazując nadmierny wzrost wydalania HCO3- w moczu i pH moczu, w miarę wzrostu stężenia 

HCO3- w osoczu powyżej progu nerkowego. Genetyczna analiza molekularna może zidentyfikować 

mutacje genu SLC4A4. 

 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

W różnicowaniu należy przede wszystkim uwzględnić dRTA. Powinno się także wykluczyć inne 

dziedziczne tubulopatie proksymalne, takie jak zespół oczno-mózgowo-nerkowy, chorobę Denta i 

glikogenozę spowodowaną niedoborem GLUT2 (zobacz te hasła). 

 

 

Diagnostyka prenatalna: 

 

Nie przeprowadza się diagnostyki prenatalnej.  

 

 

Poradnictwo genetyczne:  

 

W przypadkach sporadycznych nie jest możliwe poradnictwo genetyczne, ale może dotyczyć przypadków 

pRTA o dziedziczeniu autosomalnie dominującym albo recesywnym. 
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Postępowanie i leczenie: 

 

Leczenie zależy od etiologii choroby. Dziedziczna pRTA wymaga leczenia zastępczego dwuwęglanami 

przez całe życie. U dzieci, w celu normalizacji stężenia dwuwęglanów w surowicy, wymagana jest podaż  

dużych ilości dwuwęglanów (10-15 mEq/kg/dziennie). Czasami stosuje się diuretyki tiazydowe (np. 

hydrochlorotiazyd, 25-50 mg/dziennie) w celu zwiększenia reabsorpcji dwuwęglanów i stąd redukcji 

wymaganej ilości dwuwęglanów. Powinno monitorować się poziom potasu w osoczu, a w niektórych 

przypadkach może zaistnieć potrzeba podawania mieszanek soli dwuwęglanów potasu. Polekowa pRTA 

jest zwykle odwracalna wraz z odstawieniem leku. 

 

 

Rokowanie: 

Rokowanie jest pomyślne pod warunkiem odpowiedniego leczenia.  
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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. 

 

 

 

 

 


