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Uvod

Izolirana ledvična glikozurija je stanje povečanega izločanje glukoze v urinu ob normalnem krvnem
sladkorju in brez pridruženih drugih znakov okvare proksimalnega tubula.

Prikaz primera

Julija 2020 je bila v nefrološko ambulanto napotena 33 letna gospa z napotno diagnozo stanje po okužbi
sečil in glikozurija. V družini ni bilo ledvičnih bolezni. Gospa je v preteklosti nekajkrat prebolela okužbo
spodnjih sečil, sicer pa je bila brez pridruženih bolezni in brez redne terapije. Maja je bila obravnavana na
urgenci zaradi okužbe sečil. V laboratorijskih izvidih so beležili normalen hemogram, visok CRP 245
mmol/L, blago hiponatriemijo in hipokaliemijo (Na 132, K 3,5), krvni sladkor je bil normalen (glu 6,1),
dušični retenti so bili normalni, v urinu je bila prisotna proteinurija 3+, glikozurija 3+, metilketoni 2+, v
sedimentu levkociturija in bakteriurija. Prejela je antibiotik ciprofloksacin in bila odpuščena v domačo
oskrbo. Kot svetovano je pri izbranem zdravniku kontrolirala laboratorijske izvide, vnetje se je umirilo,
krvni sladkor je bil normalen, vztrajala pa je izolirana glikozurija (glukoza 4+).

Ob pregledu v nefrološki ambulanti smo ugotavljali dobro klinično stanje. Težave je zanikala. Urin je bil
bister, mikcije nepekoče, nikturije ni navajala.

Ponovili smo laboratorijske izvide; pomembnejši izvidi so v nadaljevanju navedeni:

Preiskave so potrdile izolirano glikozurijo.
Krvni sladkor in HbA1c sta bila normalna. V vzorcu urina je bilo 233 mmol/L glukoze (okrog 40 g/L), ob nizko
normalnem serumskem natriju je bil natrij v vzorcu urina visok (172 mmol/L). Drugih znakov okvare
proksimalnega tubula ni bilo ni bilo.

Zaključek:
Pri gospe gre najverjetneje za primarno ledvično glikozurijo. Gre za redko nebolezensko stanje, ki je posledica
mutacije v SGLT transporterju v proksimalnem tubulu.

Glukoza 4,3 mmol/L; Sečnina 6,5 mmol/L; Kreatinin 54 µmol/L; Natrij 137 mmol/L; Klorid 105 mmol/L; Kalcij 2,21 
mmol/L; Fosfat anorg. 1,02 mmol/L; Urat 220 µmol/L, Znižanje zmrzišča 526 mK

HbA1c 5,2 %;

pH  7,35 1; HCO3 24,7 mmol/L; 

U-Glukoza 233,7 mmol/L; U-Kalij 44 mmol/L; U-Natrij 172 mmol/L; U-Klorid 225 mmol/L; U-Fosfati 16,5 mmol/L; U-
Kalcij 5,2 mmol/L; U-Kreatinin  9,8 mmol/L; U-Glukoza  4 poE; U-Proteini 0,09 g/L; U-Znižanje zmrzišča 1992 mK. 


