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:: Izolowana autosomalnie dominująca 

hipomagnezemia Glaudemans’a 

 

Orpha number: ORPHA199326 

 

Definicja choroby: 

Izolowana autosomalnie dominująca hipomagnezemia Glaudemans’a (ang. Isolated autosomal dominant 

hypomagnesemia, Glaudemans type; IADHG) jest formą  rodzinnej pierwotnej hipomagnezemii (FPH, 

zobacz ten termin), charakteryzującą się niskimi poziomami magnezu (Mg) w surowicy przy prawidłowychj 

wartościach Mg w moczu. Typowe objawy kliniczne obejmują nawracające kurcze mięśniowe, napady 

tężyczki, drżenie, osłabienie siły mięśniowej, zwłaszcza w dystalnych odcinkach kończyn. Choroba może 

być śmiertelna.  

 

Epidemiologia: 

IADHG została opisana w jednej dużej brazylijskiej rodzinie składającej się z 46 osób, z których 21 było 

dotkniętych schorzeniem.  

 

Obraz kliniczny: 

Pierwsze objawy IADHG typowo rozwijają się we wczesnym dzieciństwie. Klinicznie choroba manifestuje 

się nawracającymi i nasilonymi kurczami mięśniowymi, napadami tężyczki, drżeniem, osłabieniem siły 

mięśniowej, zwłaszcza w dystalnych odcinkach kończyn. Objawy dodatkowe obejmują miokimie w obrębie 

twarzy, zaburzenia rytmu serca, silne skurcze i bóle mięśni.   

 

Etiologia: 

IADHG spowodowana jest mutacją N255D genu KCNA1 (12p13), kodującego bramkowany napięciem 

kanał potasowy Kv1.1 (ulegający ekspresji w nerkach, gdzie kolokalizuje z TRPM6 w błonie wierzchołka 

dystalnych kanalików krętych). Na skutek mutacji genu KCNA1  białko traci funkcję kanału, z efektem 

dominującym negatywnym na typ dziki Kv1.1, który jest zaangażowany w utrzymanie prawidłowego 

napięcia błony i optymalizację funkcjonowania kanału TRPM6.  

 

Diagnostyka: 

Diagnoza opiera się na wynikach badań laboratoryjnych wykazujących niskie poziomy Mg w surowicy, 

przy prawidłowych poziomach potasu (K) i wapnia (Ca) w surowicy oraz prawidłowym poziomie Ca 

wydalanego z moczem. Diagnozę potwierdza skrining genetyczny w kierunku mutacji genu KCNA1.   
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Diagnostyka różnicowa: 

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić inne formy FPH oraz napadową ataksję typu 1 (zobacz te 

terminy).  

 

Poradnictwo genetyczne:  

Choroba dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący. Rodzinom ryzyka powinno być oferowane 

poradnicwto genetyczne i udzielona informacja  o 50% ryzyku powtórzenia się choroby.  

 

Postępowanie i leczenie:  

Postępowanie jest głównie objawowe i obejmuje suplementację chlorkiem magnezu. W trakcie ostrych 

objawów klinicznych preferowane jest dożylne lub domięśniowe podanie siarczanu magnezu.   

 

Rokowanie: 

Rokowanie w dużym stopniu zależy od szybkości postawienia rozpoznania i włączenia leczenia, na skutek 

napadów tężyczki choroba być śmiertelna.  

Recenzent-ekspert: Dr Rosa VARGAS-POUSSOU 

Aktualizacja: Luty 2014 

Tłumaczenie: Grudzień 2014 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

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. 

 

 

 


