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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η ασθένεια του Dent (δείτε αυτόν τον όρο) τύπος 1 είναι ο τύπος της  νόσου με προεξάρχοντα τα 

νεφρολογικά συμπτώματα.. Η επίπτωση είναι άγνωστη, αλλά έχουν αναφερθεί λιγότερες από 

250 οικογένειες. Η ασθένεια παρατηρείται γενικά μόνο σε άνδρες, οι οποίοι μπορεί να 

εκδηλώσουν συμπτώματα από την πρώιμη παιδική ηλικία. Χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία 

του νεφρικού εγγύς σωληναρίου (ΕΣ) και πρωτεϊνουρία που αφορά πρωτείνες μικρού μοριακού 

βάρους (ΧΜΒ) (99% των περιπτώσεων), η οποία  συνδυάζεται με υπερασβεστουρία (95%), 

νεφρολιθίαση (50%), νεφρασβέστωση (75%), και προοδευτική νεφρική ανεπάρκεια. Η 

δυσλειτουργία του ΕΣ μπορεί να είναι πιο σοβαρή από αυτή του συνδρόμου Fanconi, δηλαδή 

αμινοξυουρία, φωσφατουρία, γλυκοζουρία, ουρικοζουρία, αυξημένη απέκκριση καλίου και 

επηρεασμένη οξινοποίηση των ούρων , και συχνά, επιπλέκεται από ραχίτιδα ή οστεομαλακία. Οι 

ασθενείς αυτοί μπορεί να παρουσιάσουν πόνο στα οστά και δυσκολία στο περπάτημα, λόγω 

ραχίτιδας, ή συμπτώματα νεφρολιθίασης όπως κοιλιακό άλγος και αιματουρία. Περιστασιακά, οι 

ασθενείς παραπέμπονται προς διερεύνηση  ως αποτέλεσμα της τυχαίας ανακάλυψης των 

βιολογικών εκδηλώσεις της δυσλειτουργίας ΕΣ, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεϊνουρίας ΧΜΒ, 

η οποία χαρακτηρίζεται από την απέκκριση  πρωτεϊνών όπως οι μικροσφαιρίνες αλφα-1 και 

βήτα-2, η πρωτεΐνη δέσμευσης της ρετινόλης (RBP), η πρωτεΐνη κυπάρου Clara, και η πρωτεΐνη 

δέσμευσης  της βιταμίνης D. Σε ορισμένους ασθενείς η απώλεια RBP στα ούρα  μπορεί να 

προκαλέσει επεισόδια νυκταλωπίας. Υπάρχει σημαντική δια-και ενδο-οικογενειακή 

ποικιλομορφία ως προς την εμφάνιση της νεφρολιθίασης. Οι γυναίκες φορείς μπορεί να 

παρουσιάσουν ηπιότερες εκδηλώσεις  με πρωτεϊνουρία ΧΜΒ και υπερασβεστιουρία ενώ σπάνια 

αναπτύσσουν νεφρολιθίαση και νεφρική ανεπάρκεια. Η ασθένεια του Dent τύπος 1 μπορεί να 

προκληθεί από μεταλλάξεις αδρανοποίησης στο γονίδιο <i> CLCN5 </ i>, το οποίο βρίσκεται στο 

χρωμόσωμα Xp11.22 και κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη 746 αμινοξέων η οποία δρά ως 

ηλεκτρογενής ανταλλάκτης Cl-/ Η + (ClC-5). Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 140 

μεταλλάξεις <i> CLCN5 </ i>. Περίπου το 40% των ασθενών δεν έχουν μεταλλάξεις στο γονίδιο 

<i> CLCN5 </ i>, αν και είναι κλινικά πανομοιότυποι με εκείνους που έχουν μεταλλάξεις <i> 

CLCN5 </ i>. Η διάγνωση βασίζεται στην παρουσία πρωτεϊνουρίας ΧΜΒ υπερασβεστιουρίας και 

τουλάχιστον ενός από τα ακόλουθα: νεφροασβέστωση, νεφρολιθίαση, αιματουρία, 

υποφωσφαταιμία, ή νεφρική ανεπάρκεια. Η μοριακή γενετική επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Η 

διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τις άλλες αιτίες της γενικευμένης δυσλειτουργίας του εγγύς 

σωληναρίου. Η ασθένεια κληρονομείται με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο. Η προγεννητική 

διάγνωση και η προ-εμφυτευτική γενετική ανάλυση δεν συνιστάται, επειδή δεν υπάρχει απόδειξη 

συσχέτισης  γονοτύπου-φαινοτύπου και λόγω της γενικά καλή πρόγνωσης. Η φροντίδα είναι 

υποστηρικτική, με έμφαση στη θεραπεία της υπερασβεστιουρίας και την πρόληψη της 

νεφρολιθίασης. Τα θειαζιδικά διουρητικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία της 

υπερασβεστιουρίας, αν και έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 



 

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασθένεια στο  www.orpha.net 2 

 

υποογκαιμίας και υποκαλιαιμίας που σχετίζονται με την πρωτογενή σωληναριοπάθεια. Ομοίως, 

η αντιμετώπιση της ραχίτιδας με βιταμίνη D πρέπει να γίνεται με προσοχή επειδή μπορεί να 

αυξήσει την υπερασβεστιουρία. Ο μακροχρόνιος έλεγχος της υπερασβεστουρίας με δίαιτα 

υψηλής περιεκτικότητας  σε κιτρικά θα μπορούσε να καθυστερήσει την εξέλιξη της νεφρικής 

νόσου, ακόμη και εν απουσία του σχηματισμού πέτρας. Η εξέλιξη σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού 

σταδίου παρατηρείται μεταξύ της 3ης και του 5ης δεκαετίας της ζωής στο 30-80% των 

προσβεβλημένων ανδρών. 
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Το έγγραφο αυτό αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να υποκαταστήσει την Ιατρική φροντίδα που παρέχεται από ειδικούς επιστήμονες 

και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαν βάση για τη διάγνωση ή θεραπεία. 

 

 

 


