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::  Zespół torbiele nerek i cukrzyca 
 

Orpha number: 93111 

 
Definicja choroby: 

Zespół torbiele nerek i cukrzyca (RCAD) jest rzadką postacią cukrzycy o początku w młodym wieku 

(MODY; zob. to hasło), charakteryzującą się klinicznie heterogenną torbielowatością nerek oraz 

wczesnym początkiem rodzinnej cukrzycy nieautoimmunologicznej. Innymi cechami tego zespołu jest 

atrofia trzustki, zaburzenia czynności wątroby oraz anomalie układu rozrodczego. 

 

Epidemiologia: 

RCAD stanowi 1-5% przypadków cukrzycy typu MODY w zależności od tego, czy jej przypadki 

stwierdzono u chorych z chorobami nerek. Liczba chorych kobiet w stosunku do mężczyzn jest taka sama. 

 

Opis kliniczny: 

U pacjentów z RCAD cukrzyca ujawnia się zazwyczaj między 10. a 40. rokiem życia. W przeciwieństwie 

do pacjentów z mutacjami w HNF1A, ci z RCAD nie są wrażliwi na pochodne sulfonylomocznika. 

Większość chorych dosyć szybko przechodzi na leczenie insuliną. Nieprawidłowości strukturalne trzustki, 

takie jak atrofia czy hipoplazja oraz zaburzenia zewnątrzwydzielnicze obserwuje się odpowiednio u około 

10% i 6% pacjentów. Zazwyczaj anomalie nerek występują wcześnie i obejmują torbiele nerek, dysplazję 

nerek, jednostronną agnezję nerki (zob. te hasła), zniekształcenia dróg odprowadzających mocz, 

hipoplastyczne kłębuszkowe zapalenie nerek oraz rzadko, zespół Fanconiego lub chromofobowy rak 

komórek nerkowych (zob. to hasło). U połowy chorych występują zaburzenia czynności nerek, a 12% ma 

schyłkową niewydolność nerek. Obserwuje się także nieprawidłowości układu rozrodczego u kobiet i 

mężczyzn, podwyższone wartości enzymów wątrobowych lub strukturalne nieprawidłowości wątroby, 

hiperurykemię i zwiększone stężenie PTH. 

 

Etiologia:  

RCAD jest spowodowana mutacjami heterozygotycznymi w genie ludzkiego czynnika transkrypcyjnego 2 

(HNF1B; 17q12), który koduje hepatocytowy czynnik jądrowy 1 beta. Bierze on udział w rozwoju trzustki, 

wątroby i dróg moczowo-płciowych, co wyjaśnia fenotyp tego zaburzenia. 

 

Poradnictwo genetyczne (jeśli się odnosi):  

W przypadku cukrzycy o wczesnym początku, stosowaniu leczenia w celu utrzymywaniu endogennego 

wydzielania insuliny i dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku cukrzycy związanego z torbielowatością 

nerek, należy przeprowadzić badanie genetyczne pod kątem mutacji HNF1B. U dużej części chorych z 
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RCAD występuje delecja całego lub części genu. Zespół ten dziedziczony jest w sposób autosomalny 

dominujący. Zaleca się zatem badanie przesiewowe wśród najbliższych członków rodziny. 
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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. 

 

 

 


