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:: Rodzinna pierwotna hipomagnezemia z 

normokalciurią i normokalcemią 

 

Orpha number: ORPHA34527 

 

Definicja choroby: 

Rodzinna pierwotna hipomagnezemia z  normokalciurią i normokalcemią  (ang. Familial primary 

hypomagnesemia with normocalciuria and normocalcemia, FPHNN) jest formą rodzinnej pierwotnej 

hipomagnezemii (FPH, zobacz ten termin), charakteryzującą się niskimi poziomami magnezu (Mg) w 

surowicy i nieadekwatnie prawidłowymi wartościami Mg w moczu (tzn. nerkowa hipomagnezemia). 

Objawy typowe obejmują osłabienie siły mięśniowej kończyn, bóle i zawroty głowy, napady drgawkowe, 

zrywne odruchy głębokie i łagodne do umiarkowanego opóźnienie rozwoju psychoruchowego.  

 

Epidemiologia: 

Do chwili obecnej opisano w literaturze mniej niż 10 przypadków zespołu (3 rodziny)  .  

 

Obraz kliniczny: 

Wiek wystąpienia pierwszych objawów jest zróżnicowany i waha się od 3 miesiąca do 15 roku życia, w 

zależności zaangażowanych w patogenezę genów i typu mutacji. Klinicznie choroba charakteryzuje się 

występowaniem osłabienia siły mięśniowej kończyn, bólami i zawrotami głowy, drgawkami,  łagodnym do 

umiarkowanego opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, opóźnieniem rozwoju mowy oraz zrywnymi 

odruchami głębokimi.  

 

Etiologia: 

FPHNN spowodowana jest mutacjami genów CNNM2 (10q23.32) lub EGF (4q25). Gen CNNM2 koduje 

cyklinę M2, białko ubikwitynujące, eksprymowane głównie w ramieniu wstępującym pętli Henlego i 

kanalikach dystalnych nerek, gdzie -jak się uważa, wspomaga mechanizm detekcji Mg. Gen EGF koduje 

hormon magnezotropowy, którego mutacje prowadzą do powstania uszkodzonego pro-EGF. W 

konsekwencji nerkowy receptor dla EGF (EGFR) jest niewystarczająco  stymulowany, co prowadzi do 

niedostatecznej stymulacji nabłonkowego kanału Mg TRPM6 i w rezultacie do utraty magnezu. Tak więc, 

obserwowany u chorych defekt nerkowej resorpcji Mg, spowodowany jest niezdolnością nerek do redukcji 

wydalania Mg w warunkach obniżonego poziomu magnezu.   

 

Diagnostyka: 
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Diagnoza oparta jest na wynikach badań laboratoryjnych, wskazujących na znaczne obniżenie poziomu 

magnezu w surowicy, przy braku innych zaburzeń elektrolitowych, normokalcemii, niskich lub 

prawidłowych wartościach wapnia (Ca) w moczu i prawidłowych wartościach Mg w moczu. Klinicznie 

ujemny jest zarówno objaw Chwostka jak i Trousseau’a. Diagnozę potwierdza badanie molekularne w 

kierunku mutacji genów CNNM2 i EGF.  

 

Diagnostyka różnicowa: 

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić inne formy FPH z prawidłowym wydalaniem wapnia z 

moczem, jak to ma miejsce w niektórych przypadkach klasycznego zespołu Bartter’a (zobacz te terminy). 

 

Poradnictwo genetyczne:  

Choroba dziedziczy się zarówno w sposób autosomalny dominujący dla mutacji w genie CNNM2, lub 

autosomalny recesywny w przypadku nosicielstwa mutacji genu EGF. Parom wysokiego ryzyka  powinno 

być oferowane poradnicwto genetyczne i udzielona informacja o ryzyku posiadania chorego dziecka.  

 

Postępowanie i leczenie: 

Postępowanie jest głównie objawowe i obejmuje suplementację magnezu.   

 

Rokowanie: 

Nasilenie objawów klinicznych jest zróżnicowane.  
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Aktualizacja: Luty 2014 
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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. 

 

 

 


