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:: Zespół Liddle’a 
 

 

Orpha number: ORPHA526 

 

STRESZCZENIE 

Zespół Liddle’a to rzadka wrodzona postać nadciśnienia tętniczego charakteryzująca się 

ciężkim, wcześnie występującym nadciśnieniem połączonym z obniżonym poziomem potasu, 

reniny i aldosteronu w osoczu. Częstość występowania nie jest znana. Do dnia dzisiejszego 

odpisano około 80 przypadków. Ciężkie nadciśnienie występuje u młodych pacjentów, od 

dzieciństwa do okresu wczesnej dorosłości (<35 roku życia). U dzieci choroba z reguły 

przebiega bezobjawowo. Dorośli mogą mieć objawy hipokaliemii, takie jak osłabienie, 

zmęczenie, bóle mięśni, zaparcia lub palpitacje. Wywiad rodzinny często wskazuje na 

występowanie nadciśnienia tętniczego w kilku pokoleniach sugerując autosomalny dominujący 

sposób dziedziczenia. Zespół Liddle’a spowodowany jest mutacją „przejmowania funkcji” w 

genach kodujących nabłonkowe kanały sodowe (ENaC), zaangażowane w reabsorpcję sodu w 

dalszych kanalikach nerkowych. Kanał składa się z trzech podjednostek (alfa, beta, gamma), a 

mutacje występują w C-terminalnym końcu jednostek beta i gamma, w regionie bogatym w 

prolinę tzw. motyw PY, kodowanych odpowiednio przez geny <SCNN1B> i <SCNN1G> (16p13-

p12). Mutacje te uszkadzają interakcję ENaC z białkiem Nedd4 (ligaza E3), a także późniejszą 

degradację przez system proteosomów ubikwityny. Powoduje to konstytutywną ekspresję 

kanałów ENAC w błonie, indukując reabsorpcję sodu, wtórne wydzielanie potasu i ostatecznie 

nadciśnienie. Przypadkowe wykrycie wczesnego nadciśnienia, zwłaszcza w przypadku 

obciążonego wywiadu rodzinnego może naprowadzić na rozpoznanie. Diagnozę potwierdza się 

badaniem poziomu elektrolitów we krwi i w moczu, które wykazują hipokaliemię, obniżony lub w 

normie poziom reniny i aldosteronu, alkalozę metaboliczną z wysokim poziomem sodu w osoczu 

oraz niskim poziomem wydalanego z moczem sodu i aldosteronu a wysokim poziomem potasu. 

Diagnozę potwierdzają ostatecznie badania genetyczne. Obraz kliniczny przypomina pierwotny 

hiperaldosteronizm (sprawdź ten termin), ale profil hormonalny przypomina hiporeninizm-

hypoaldosteronizm (sprawdź ten termin). Dziedziczenie jest autosomalne dominujące. Leczenie 

polega na podawaniu diuretyków oszczędzających potas, takich jak amiloryd lub triamteren, 

które działają przez blokowanie aktywności ENaC. W rezultacie obniża się ciśnienie krwi i 

wyrównuje hipokaliemia i alkaloza metaboliczna. Standardowe terapie obniżające ciśnienie krwi 

nie są efektywne. Pacjenci muszą także przestrzegać diety o obniżonej zawartości sodu. 

Rokowanie jest dobre jeśli stosuje się lecznie. Bez leczenia najczęściej występują powikłania 

sercowo-naczyniowe i  nerkowe. 
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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. 

 

 

 


