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:: Pseudohipoaldosteronizm typu 2  
 

 

Orpha number: ORPHA757 

 

STRESZCZENIE 

Pseudohipoaldosteronizm typu 2 (PHA2) to rzadka wrodzona forma nadciśnienia, 

charakteryzująca się hiperkaliemią,  metaboliczną zasadowicą hiperchloremiczną, prawidłowym 

lub podwyższonym stężeniem aldosteronu, niskim stężeniem reniny i prawidłową funkcją nerek. 

Częstość występowania jest nieznana. W literaturze opisano około 80 rodzin, ale tylko 10 to 

genetycznie potwierdzone przypadki. Pacjenci poniżej 20 roku życia najczęściej maja  

prawidłowe ciśnienie krwi, ale później, po osiągnięciu dorosłości, rozwija  się u nich 

nadciśnienie. Hiperkaliemia, łagodna zasadowica hiperchloremiczna i niskie stężenie  reniny to 

stałe objawy, obecne od młodego wieku. W niektórych przypadkach opisano zaburzenia 

wzrastania. U pacjentów nie ma zaburzenia funkcji nerek. Zespół Spitzera i Weinsteina (lub 

młodzieńczy zespół hiperkaliemiczny)  uznawany jest za wczesne stadium PAH2, z 

nadciśnieniem i  innymi objawami klinicznymi, takimi jak niski wzrost, słabość  mięśni i okresowy 

paraliż. Pseudohipoaldosteronizm typu 2 spowodowany jest mutacjami w genach <WNK1> 

(PHA2C) na chromosomie 12 i <WNK4> (PHA2B) na chromosomie 17, kodujących kinazę 

WNK1 i WNK4, które regulują kotransportery Na-Cl i Na-K-Cl (odpowiednio NCC i NKCC2) oraz 

zlokalizowane w błonie luminalnej cewek kanalików dalszych kanały potasowe (ROMK). Mutacje tych 

genów prowadzą  do zwiększonej reabsorpcji NaCl i obniżonego wydzielania potasu. Ponadto 

zasugerowano istnienie jeszcze innego locus na chromosomie 1 (PHA2A). Dziedziczenie jest 

autosomalne dominujące. Diagnozę stawia się na podstawie badań biochemicznych, które 

wykazują  hiperkaliemię, zasadowicę hiperchloremiczną, niską  aktywność reniny w osoczu oraz 

prawidłowe lub podwyższone stężenie aldosteronu. Wskaźnik filtracji kłębuszkowej jest w 

normie. Często obserwuje się hiperwolemię. Hiperkalciuria i niski poziom  gęstości mineralnej 

kości występuje w przypadku mutacji <WNK4>.  Diagnostyka różnicowa obejmuje 

hiperkaliemiczną kwasicę kanalików nerkowych,  hipoaldosteronizm i wrodzoną stomatocytozę 

(DHS) (sprawdź te terminy), rzadką dominującą formę wrodzonej anemii hemolitycznej 

związanej z pseudohiperkaliemią. Leczenie opiera się na podawaniu niskich dawek diuretyków 

tiazydowych, które są bardzo efektywne w leczeniu nadciśnienia, hiperkaliemii i hiperkalciurii. 

Pacjenci PHA2 z mutacjami <WNK4>  wykazują lepszą odpowiedź na diuretyki tiazydowe, niż  

pacjenci z mutacjami <WNK1>. Leczenie PHA2 mineralokortykosteroidami nie przynosi efektu. 

Pacjenci muszą przestrzegać diety o obniżonej zawartości sodu. Rokowanie jest dobre pod 

warunkiem stosowania trwającego całe życie leczenia. Jeżeli występuje hiperkalciuria 

komplikacją choroby może być kamica nerkowa. 
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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. 

 

 

 


