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:: Ciężka pierwotna nadczynność przytarczyc 

noworodków 
 

 

Orpha number: ORPHA417 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby: 

Ciężka pierwotna nadczynność przytarczyc noworodków (neonatal severe primary 

hyperparathyroidism, NSHPT)  cechuje się ciężką hiperkalcemią (> 3.5 mM) od urodzenia 

związaną ze znaczną nadczynnością przytarczyc.  

 

Epidemiologia:   

Częstość występowania jest nieznana.  

 

Opis kliniczny:   

Objawy kliniczne występują wcześnie (z początkiem w pierwszych dniach życia) i są ciężkie, 

obejmują niewydolność oddechową z powodu hipotonii i zniekształceń klatki piersiowej, 

niedowapnienie kości oraz liczne ich złamania. Wszystkie te objawy wpływają na rokowanie.  

 

*Etiologia:   

NSHPT związana jest w większości przypadków z homozygotycznymi mutacjami inaktywującymi 

w obrębie genu <i>CASR</i>, zmapowanego w 3q21.1. Gen ten koduje receptor wykrywający 

wapń (calcium-sensing receptor, CaSR), który należy do podrodziny receptorów 

przezbłonowych sprzężonych z białkiem G. CaSR odgrywa kluczową rolę w regulacji 

metabolizmu fosforu i wapnia przez kontrolowanie wydzielania hormonu przytarczyc (PTH) i 

wapnia do moczu w odpowiedzi na zmiany w poziomie wapnia w surowicy.  

 

*Metody diagnostyczne:   

U dzieci występują skrajnie wysokie stężenia wapnia i PTH w surowicy i względna hipokalcuria, 

ale w niektórych przypadkach występuje znacznie podwyższona kalcuria.  
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*Rozpoznanie różnicowe:  

Należy różnicować z rodzinną hipokalcurią hiperkalcemiczną (FHH; zob. to hasło). W 

przypadkach FHH hiperkalcemia jest zwykle mniej nasilona i poziomy PTH są niższe niż w 

NSHPT i w większości przypadków FHH przebiega bezobjawowo.  

 

* Diagnoza prenatalna:   

Badania prenatalne można zaproponować w rodzinach, w których oboje rodzice mają FHH. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

NSHPT jest homozygotyczną forma FHH i dziedziczy się jako cecha autosomalna recesywna. 

Niemniej występują sporadyczne formy NSHPT, które są związane z heterozygotyczną mutacją 

<i>de novo</i> w genie <i>CASR</i>. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Kontrolę hiperkalcemii często osiąga się kolejnymi interwencjami, obejmującymi bisfosfoniany i 

dializę. Jeśli to nie przynosi oczekiwanego efektu, konieczna jest radykalna resekcja 

przytarczyc. Po tym zabiegu, do końca życia, konieczne jest przyjmowanie witaminy 1α-OH D3.  

 

Rokowanie:   

Większość chorych umiera w okresie noworodkowym z powodu powikłań hiperkalcemii – 

niewydolności oddechowej i skrajnej hiperkalcemii. Osoby, które przeżyją mogą prowadzić 

normalne życie.  
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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. 

 

 

 


