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:: Pierwotna hiperoksaluria typu 2  
 

 

Orpha number: ORPHA93599 

 

STRESZCZENIE 

*Definicja choroby:  

Pierwotna hiperoksaluria (PH) typu 2 jest rzadkim zaburzeniem metabolizmu kwasu 

glioksalowego spowodowanym niedoborem enzymu reduktazy glioksalanowej/reduktazy 

hydroksypirogronianowej (GR/HPR), charakteryzujący się wystąpieniem objawów klinicznych w 

dzieciństwie, takich jak nawracająca kamica nerkowa, nefrokalcynoza i schyłkowa niewydolność 

nerek a w konsekwencji i oksyloza ogólnoustrojowa. 

 

*Epidemiologia: 

Nieznana jest częstość występowania choroby. Typ 2 pierwotnej hiperoksalurii (PH2) występuje 

rzadziej niż typ 1 (PH1) (zob. to hasło). 

 

*Opis kliniczny: 

PH2 ma zazwyczaj swój początek w dzieciństwie. Objawy kliniczne obejmują kamicę 

nerkową/zastój w drogach moczowych, krwiomocz, kolkę nerkową, ale może wystąpić także 

nefrokalcynoza i schyłkowa niewydolność nerek z oksylozą ogólnoustrojową – choć objawy te 

obserwuje się częściej i wcześniej w pierwotnej hiperoksalurii typu 1, niż typu 2. 

 

Etiologia:  

PH2 spowodowana jest mutacjami w genie GRHPR, kodującym enzym reduktazę 

glioksalanowąj/reduktazę hydroksypirogronianową. 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie kliniczne stawiane jest na podstawie pomiaru szczawianów i  L-gliceranów w 

moczu, analizy złogów nerkowych, badań genetycznych, a czasem na podstawie aktywności 

enzymu reduktazy glioksalanowej w bioptacie wątroby. 

 

*Rozpoznanie różnicowe: 
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Inne zaburzenia z obecnością złogów to pierwotna hiperoksaluria typu 1, pierwotna 

hiperoksaluria typu 3, choroba Denta, pierwotna nerkowa kwasica nerkowa, cystynuria, 

ksantynuria i niedobór fosforybozylotransferazy adeninowej (zob. te hasła). 

 

Badania prenatalne: 

Możliwe są genetyczne badania prenatalne i przedimplantacyjne kobiet w ciąży z grupy ryzyka 

oraz rodzin, w których choroba występuje.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

Pierwotna hiperoksaluria typu 2 dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny. Rodzinom, 

w których występuje schorzenie, zaleca się poradnictwo i badania genetyczne. 

 

*Postępowanie i leczenie: 

W utrzymaniu funkcji nerek niezbędne są wcześnie podjęte środki wspomagające oraz 

codzienna opieka. Leczenie ma na celu zminimalizowanie odkładania się szczawianów wapnia, 

by nie dopuścić do zaawansowanej niewydolności nerek poprzez utrzymywanie wysokiego 

poziomu wydalania moczu. W zaawansowanym stadium choroby wskazany może być 

przeszczep nerki i dializy. 

 

*Rokowanie: 

Bez podjęcia leczenia rokowanie jest bardzo poważne. 
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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. 

 


