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:: Hipokalcemia autosomalna dominująca  
 

 

Orpha number: ORPHA428 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Hipokalcemia autosomalna dominująca (hipokalcemia AD) jest zaburzeniem homeostazy 

wapnia, charakteryzującym się różnego stopnia hipokalcemią z nieprawidłowo niskimi 

stężeniami parathormonu (PTH) i utrzymującą się prawidłową lub zwiększoną kalciurią. 

Epidemiologia:   

Częstość występowania choroby jest nieznana, prawdopodobne niedoszacowana, ponieważ 

hipokalcemia może być bezobjawowa. 

*Opis kliniczny:   

Objawy kliniczne i wiek ujawnienia są bardzo różne (w zależności od stopnia hipokalcemii), od 

zupełnie bezobjawowych pacjentów (u których rozpoznanie jest stawiane przypadkowo), do 

pacjentów z ograniczonymi objawami (skurcze, osłabienie, parestezje) i pacjentów z 

wyniszczającymi objawami (najczęściej trudnymi do kontrolowania, nawracającymi drgawkami). 

Oprócz hipokalcemii, obserwuje się hiperkalciurię lub względną hiperkalciurię (kalciuria w 

zakresie normy, jednak wysoka w stosunku do hipokalcemii). Często występują również 

hiperfosfatemia, hipomagnezemia i hipermagnezuria. Opisywano także nefrokalcynozę i 

upośledzoną czynność nerek, a także przypadki hipokalcemii AD z klasycznymi objawami 

zespołu Barttera (BS; BS typ 5; zob. to hasło). Stężenia PTH w surowicy są prawidłowe lub 

niskie, a powinny być podwyższone przy hipokalcemii. Na homeostazę wapnia, oprócz regulacji 

przez PTH, wpływ mają również czynniki środowiskowe (takie jak dieta i poziom witaminy D), co 

może tłumaczyć dlaczego początkowo dobrze kontrolowana hipokalcemia staje się objawowa w 

różnych okresach  życia. 

*Etiologia:   

Hipokalcemia AD jest spowodowana mutacjami aktywującymi genu <i>CASR</i> (3q21.1), 

kodującego wapniowo-wrażliwy receptor (ang. calcium-sensing receptor; CaSR). Związek 

hipokalcemii AD z BS wynika ze specyficznych, silnie aktywujących mutacji <i>CASR</i> 

(L125P, C131W i A843E). CaSR odgrywa kluczową rolę w regulacji gospodarki wapniowo-

fosforanowej, poprzez kontrolowanie wydzielania PTH i wydalanie wapnia z moczem w 

odpowiedzi na wahania stężeń wapnia w surowicy. Mutacje z nabyciem funkcji <i>CASR</i> 

powodują zwiększoną wrażliwość przytarczyc i komórek nerek na poziomy wapnia, prowadząc 

do obniżenia kalcemii, która jednak odbierana jest jako prawidłowa. 
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Metody diagnostyczne:   

Rozpoznanie stawiane jest na podstawie oznaczania stężenia składników mineralnych w 

surowicy i w moczu, jak również stężenia PTH oraz analizy molekularnej i wykazania 

aktywującej mutacji <i>CaSR</i>. 

*Diagnostyka różnicowa:   

Diagnostyka różnicowa powinna obejmować inne przyczyny niedoczynności przytarczyc, jak 

również BS u pacjentów z objawami zespołu nerkowej utraty soli. 

Diagnostyka prenatalna:   

Istnieje możliwość diagnostyki prenatalnej. 

Poradnictwo genetyczne: 

Pacjentom można zaproponować poradnictwo genetyczne, jednak należy poinformować ich o 

szerokiej zmienności obrazu klinicznego. 

Leczenie i monitorowanie: 

Leczenie mające na celu normalizację kalcemii powinno być prowadzone ostrożnie, ponieważ 

zwiększenie poziomu wapnia (nawet w zakresie normy) może być odebrane przez nerki jako 

hiperkalcemia i prowadzić do zwiększonego wydalania wapnia z moczem, a nawet do 

nefrokalcynozy i niewydolności nerek. Dlatego, bezobjawowi pacjenci niekoniecznie muszą być 

leczeni. Leczenie powinno być nastawione na znalezienie równowagi między klinicznymi 

objawami hipokalcemii i utrzymaniem homeostazy wapnia, a faktycznym celem powinna być 

hiperkalciuria a nie hipokalcemia. Leczenie opiera się na podawaniu 1-alfa hydroksylowanej 

witaminy D (w dawkach od 0,5 do 1,5 mikrograma dziennie; dzieci mogą wymagać większych 

dawek). Konieczne jest uważne monitorowanie kalciurii i regularne wykonywanie USG nerek. 

Rokowanie:   

Rokowanie jest zmienne, w zależności od nasilenia hipokalcemii i możliwych następstw 

nieodpowiedniego 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.  

 

 

 


