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:: Rodzinna hipokalcuria hiperkalcemiczna 
 

 

Orpha number: ORPHA405   

  

Definicja choroby: 

Rodzinna hipokalcuria hiperkalcemiczna (familial hypocalciuric hypercalcemia, FHH) jest zwykle 

bezobjawowym zaburzeniem genetycznym metabolizmu mineralnego, cechującym się trwającą 

przez całe życie umiarkowaną hiperkalcemią, której towarzyszy normo- lub hipokalcuria i 

zwiększone stężenia parathormonu (PTH) w osoczu.  

 

*Epidemiologia:   

Częstość występowania nie jest znana.  

 

*Opis kliniczny:   

FHH charakteryzuje się umiarkowaną, ale istotną hiperkalcemią, przy której stwierdzane 

poziomy PTH i wapnia w moczu wydają się nieodpowiednie: poziom PTH w surowicy jest 

prawidłowy lub lekko podwyższony i kalcuria jest niska. FHH zwykle przebiega bezobjawowo 

przez całe życie, ale mogą pojawiać się objawy takie jak zmęczenie, osłabienie, nadmierne 

pragnienie i zaburzenie procesów myślowych. Niektóre osoby dorosłe cierpią na nawracające 

zapalenie trzustki, chondrokalcynozę i przedwczesne zwapnienie naczyń krwionośnych.  

 

*Etiologia:   

Wyróżnia się trzy typy genetyczne FHH w zależności od lokalizacji mutacji. FHH typ 1 stanowi 

65% przypadków i spowodowana jest mutacjami inaktywującymi w genie <i>CASR</i>, 

zmapowanym na 3q21.1. Ten gen koduje receptor wapnia (calcium-sensing receptor (CaSR). 

Utrata czynności CaSR skutkuje obniżeniem czułości komórek przytarczyc i nerek na poziom 

wapnia i hiperkalcemia odbierana jest jako stan normalny. Pozostałe 35% przypadków jest 

związane albo z mutacją w genie podjednostki sigma 1 kompleksu 2 białek związanych z 

adaptorem (<i>AP2S1</i>) zmapowanym na 19q13.2-q13.3, albo z jeszcze niewykrytymi 

zaburzeniami genetycznymi. FHH typ 2 został zmapowany na 19p, a niedawno stwierdzono, ze 

FHH typ 3 jest  skutkiem mutacji <i>AP2S1</i>. FHH rzadko powodowana jest przeciwciałami 

przeciwko CaSR u osób bez stwierdzonej mutacji.  
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Metody diagnostyczne:   

FHH jest podejrzewana gdy stwierdzana jest łagodna hiperkalcemia oraz normalny lub nieco 

podwyższony poziom PTH, względna hipokalcuria, prawidłowe poziomy fosforanów i/lub gdy 

wykryty jest gruczolak przytarczyc. U członków rodziny bada się poziom wapnia w surowicy i 

przeprowadza analizę w kierunku mutacji <i>CASR</i> w celu potwierdzenia rozpoznania. 

Ponieważ mutacje <i>de novo</i> są często opisywane, w przypadkach typowych cech 

klinicznych, nawet przy braku hiperkalcemii w wywiadzie rodzinnym, gen <i>CASR</i> należy 

sekwencjonować. W FHH typie 3 występuje łagodna hipofosfatemia i podwyższone stężenia 

PTH w osoczu. Mutacje w genie <i>AP2S1</i> stwierdza się w FHH typie 3. 

 

*Rozpoznanie różnicowe:   

Pierwotna nadczynność przytarczyc jest klinicznie podobna do FHH i musi zostać wykluczona. 

FHH należy podejrzewać w przypadkach uporczywej hiperkalcemii po chirurgicznym usunięciu 

gruczolaka przytarczyc. Inne choroby, z którymi należy różnicować to humoralna hiperkalcemia 

złośliwa i hiperkalcemia złośliwa i sarkoidoza (zob. to hasło). 

 

*Rozpoznanie prenatalne:   

Ponieważ FHH jest chorobą łagodną, nie zaleca się badań prenatalnych. Można rozważyć 

wykonanie badań prenatalnych w przypadku gdy oboje rodziców ma FHH, gdyż u ich potomstwa 

jest większe ryzyko ciężkiej pierwotnej nadczynności przytarczyc noworodków (neonatal severe 

primary hyperparathyroidism, NSHPT; zob. to hasło), która może zagrażać życiu.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

FHH dziedziczy się jako cecha dominująca. Można proponować poradnictwo genetyczne 

członkom rodzin osób dotkniętych FHH, a badania przesiewowe w kierunku mutacji 

<i>CASR</i> mogą wykryć osoby z FHH. 

 

*Postępowanie i leczenie:   

FHH przebiega zwykle bezobjawowo, leczenie nie jest więc konieczne. Hiperkalcemia 

obserwowana w FHH nie odpowiada na podawane środki moczopędne lub bisfosfoniany. 

Radykalna resekcja przytarczyc może być korzystna u osób z trwale podniesionym poziomem 

wapnia w surowicy > 14 mg/dL, albo z NSHPT czy nawracającym zapaleniem trzustki. 

Diagnozować należy kobiety ciężarne z FHH, ponieważ środowisko o stałej i znacznej 

hiperkalcemii prowadzić może u płodu do zahamowania endogennego wydzielania PTH i 
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wysokiego ryzyka rozwoju ciężkiej hipokalcemii w pierwszych dniach życia. U noworodków 

mających rodziców z FHH należy monitorować poziom wapnia przez pierwsze kilka dni życia  ze 

względu na możliwość rozwoju NSHPT wymagającego natychmiastowego leczenia. 

 

*Rokowanie:   

FHH nie obniża oczekiwanej długości życia i ma przebieg łagodny i stabilny.  

 

Recenzent-ekspert: Prof. Anne Lienhardt-Roussie 

Data: styczeń 2013 

Tłumaczenie: wrzesień 2013 

 

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. 

 

 

 


