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:: Rodzinna pierwotna hipomagnezemia z 

hiperkalciurią i nefrokalcynozą 

 

Orpha number: ORPHA306516 

 

Definicja choroby: 

Rodzinna pierwotna hipomagnezemia z hiperkalciurią i nefrokalcynozą (ang. Familial primary 

hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis, FHHNC) jest formą rodzinnej pierwotnej 

hipomagnezemii (FPH, zobacz ten termin), charakteryzującą się nerkową utratą magnezu (Mg) i wapnia 

(Ca), kamicą nerkową, niewydolnością nerek i, w niektórych przypadkach,  zajęciem narządu wzroku. 

Opisano dwa typy  FHHNC: FHHNC z ciężkimi objawami ocznymi (FHHNCOI)  i bez objawów ocznych 

(FHHN) (zobacz te terminy).   

 

Epidemiologia: 

Do chwili obecnej opisano w literaturze około 200 przypadków zespołu.   

 

Obraz kliniczny: 

Średni wiek zachorowania przypada między 1 a 8 rokiem życia. Najczęściej obserwowanymi objawami są 

nawracające infekcje dróg moczowych, kamica nerkowa, wapnica nerek, wielomocz, nadmierne 

pragnienie, nietrzymanie moczu, krwiomocz i ropomocz. Objawy dodatkowe obejmują brak prawidłowego 

rozwoju, drgawki, bóle brzucha, tężyczkę i rzadko - krzywicę. Pacjentci rozwijają  przewlekłą chorobę 

nerek (PChN, ang. chronic kidney disease, CKD), prowadząca do schyłkowej choroby nerek (ESRD). 

Opisano dwa podtypy FHHNC: FHHNCOI i FHHN. Obie formy mają identyczne objawy nerkowe. 

Poważne zaburzenia narządu wzroku (rozszczep plamki żółtej, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, 

oczopląs, lub utrata widzenia) zostały opisane tylko w przebiegu FHHNCOI, podczas gdy w niektórych 

przypadkach FHHN odnotowano jedynie łagodne niespecyficzne objawy oczne (krótkowzroczność, 

astygmatyzm, nadwzroczność albo zez).  

 

Etiologia: 

Choroba spowodowana jest mutacjami genów CLDN16 (3q28) i CLDN19 (1p34.2), kodujących 

odpowiednio białka: klaudynę-16 i klaudynę-19. Ekspresja obu białek zachodzi w grubym ramieniu 

wstępującym pętli Henlego, gdzie białka oddziałują między sobą tworząc heteromultimery i biorą udział w 

pozakomórkowej resorbcji Mg i Ca.  Mutacje inaktywujące obu genów powodują utratę Mg i Ca z moczem. 

Objawy oczne występują u chorych z mutacjami genu CLDN19, ponieważ kodowane przez niego białko- 

klaudyna -19 ulega ekspresji w nabłonku barwnikowym siatkówki.  
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Diagnostyka: 

Diagnoza oparta jest na współwystępowaniu triady objawów: hipomagnezemii, hiperkalciurii  i wapnicy 

nerek. Hipokalcemia, hiperurykemia, częściowa kwasica cewkowa dalsza i hipocitraturia są objawami 

dodatkowo wspierającymi rozpoznanie.  Poziomy parathormonu są wysokie przed wystąpieniem 

przewlekłej choroby nerek. Obserwuje się nasilone wydalanie magnezu z moczem, podczas gdy poziomy 

Mg w surowicy są nieadekwatnie niskie. Zaburzenia oczne identyfikuje sie w badaniu dna oka i optycznej 

tomografii koherentnej (OCT). Diagnozę  potwierdza badanie genetyczne w kierunku mutacji genów 

CLDN16 i CLDN19. 

 

Diagnostyka różnicowa: 

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić zespół Bartter’a, hipokalcemię autosomalnie dominującą, 

chorobę Dent’a, wrodzoną krzywicę hipofosfatemiczną z hiperkalciurią, kwasice cewkowe dalsze oraz 

inne tubulopatie wywołujące wczesną wapnicę nerek (takie jak pierwotna hiperoksaluria) (zobacz 

właściwe terminy). 

 

Poradnictwo genetyczne:  

Choroba dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny. Parom wysokiego ryzyka (oboje partnerzy są 

nosicielami mutacji wywołujących chorobę) powinno być oferowane poradnicwto genetyczne i udzielona 

informacja  o 25% ryzyku posiadania chorego dziecka.  

 

Postępowanie i leczenie:  

Postępowanie jest głównie objawowe, polega na podawaniu suplementów Mg w dużych dawkach oraz 

diuretyków tiazydowych zmniejszających wydalanie Ca z moczem i hamujących powstawanie kamieni 

nerkowych. Indometacyna może być użyta do zwiększenia resorpcji Ca. W  leczeniu wykorzystuje się 

równiez terapie mające na celu opóźnienie progresji PChN oraz klasyczne strategie postępowania w 

kamicy nerek. Przeszczepienie nerki jest optymalnym sposobem leczenia schyłkowej niewydolności 

nerek. Pacjentom z ciężkimi zaburzeniami ocznymi można zaproponować wszczepienie soczewki.   

 

Rokowanie: 

Progresja do schyłkowej niewydolności nerek jest częsta (50% chorych w ciągu 20 lat). Dane uzyskane z 

obserwacji jednej z opisanych grup chorych sugerowały wyższe ryzyko rozwoju PChN u pacjentów z 

mutacjami genu CLDN19, aniżeli CLDN16.   

Recenzent-ekspert: Dr Rosa VARGAS-POUSSOU 

Aktualizacja: Luty 2014 
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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. 

 

 

 


