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  עודף מינרלוקורטיקואידים גלוי

(Apparent mineralocorticoid excess) 

 ORPHA320: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

( המאופיינת על pseudohyperaldosteronismאלדוסטרון בדם )צורה נדירה של מצב המדמה רמות גבוהות של 

 ידי התפרצות מוקדמת מאוד ויתר לחץ דם חמור, הקשור לרמות נמוכות של רנין ורמות נמוכות של אלדוסטרון. 

 

 אפידמיולוגיה

 100-קשה להערכה וסביר להניח שמשתנה בין אוכלוסיות כתלות ברמת הקרבה המשפחתית. פחות מהשכיחות 

 מקרים דווחו בספרות עד כה. 

 

 תיאור קליני

על ידי השתנת  ןא מאופייובמהלך השנים הראשונות לחיים וה ן( לרוב מאובחAMEעודף מינרלוקורטיקואידים גלוי )

ושל אלדוסטרון, רמות נמוכות של יתר וצימאון יתר, כשל בשגשוג, יתר לחץ דם חמור עם רמות נמוכות של רנין 

שנים  10אשלגן בדם בצורה משמעותית עם בסיסיות יתר מטבולית, ולרוב הסתיידות הכליה. שבץ נצפה לפני גיל 

 אצל ילדים שלא קיבלו טיפול. 

 

 אטיולוגיה

AME בדן תפקוד בגן ונגרם על ידי מוטציות או מחיקות הומוזיגוטיות או הטרוזיגוטיות מורכבות של אHSD11B2 

(q2216 בכל המקרים, מוטציות אלה מובילות .) בטא-11של הפעילות של  ניכרתלביטול או לירידה-

 ול לקורטיזון. (, אנזים המעורב בהפיכת קורטיזbeta-HSD2-11) 2הידרוקסיסטרואיד דהידרוגנאז מסוג 

 

 טכניקות אבחון

( ביחס של 100עד  10ת )פי ניכריש לחשוד באבחון על בסיס המאפיינים הקליניים והביוכימיים. איתור ירידה 

( בפלזמה THF+alloTHF/THE( או של המטבוליטים שעברו הידרוקסילציה מרובעת )F/Eקורטיזול/קורטיזון )

, נגרמת גם על ידי AME (AME2ובשתן, הוא אינדיקציה משמעותית לאבחון. יחד עם זאת, צורה קלה יותר של 

( תוארה עם יתר לחץ דם פחות חמור וחריגות קלות בלבד במטבוליזם של קורטיזול. ניתן HSD11B2מוטציות בגן 

 לאשר את האבחון באמצעות בדיקה גנטית. 

 

 אבחנה מבדלת

[, pseudohyperaldosteronism)]  בדם אלדוסטרון של גבוהות רמות המדמה כוללות מצבת ומבדלה תואבחנה

, כמו גם צורות אחרות של התפרצות מוקדמת של יתר ([; ראה ערך זהLiddle syndromeתסמונת לידל ]במיוחד 

של שוש )ליקוריץ( יכולה לגרום לתמונה קלינית לחץ דם של הילדות )במיוחד יתר לחץ דם כלייתי(. צריכה טבעית 
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תים נדירות אצל ילדים מאחר שהיא דורשת חשיפה מתמשכת יאך תופעה זו נצפית רק לע AMEשמדמה את 

 וכרונית, או גבוהה וחריפה, כדי לגרום להשפעות חריגות. 

 

 לידתי-טרוםאבחון 

לידתי עשוי להישקל במצב של מקרה -עבור משפחות בהן זוהתה כבר המוטציה הגורמת למחלה, אבחון טרום

 חיים אצל ילד קודם. -מסכן

 

 ייעוץ גנטי

 ההעברה היא אוטוזומלית רצסיבית. 

 

 ניהול וטיפול

 )מערכת העצבים המרכזית, הכליות, הלב והרשתית(. אבחון וטיפול מוקדמים חשובים למניעת נזק לאיבר הקצה

. הראשונה היא חסימה של הקולטן AME-לטיפול ב שתי אסטרטגיות עיקריותניתן להשתמש ב

מ"ג/ק"ג/יום(, בשילוב עם תיאזידים  2-10[ spironolactone)] ספירונולקטוןבאמצעת המינרלוקורטיקואידי 

(thiazidesכדי לסייע בהבאת לחץ הדם לע ) רכים תקינים ולהפחית את יתר הסידן בשתן ואת ההסתיידות של

הורמון יה השנייה והמשלימה היא מתן קורטיקואידים אקסוגניים כדי לחסום את ההכליות. האסטרטג

( ולדכא את ההפרשה האנדוגנית של קורטיזול. אסטרטגיה זו הוכחה כיעילה על לחץ ACTH) אדרנוקורטיקוטרופיה

ושל אלדוסטרון, אך יש לה השפעה מועטה על הריכוזים בשתן של קורטיזול, קורטיזון  הדם, הרמות של רנין

תים קרובות נדרשים גם חומרים נוגדי יתר לחץ דם שאינם יוקורטיקוסטרון. מאחר שלחץ הדם הינו חמור, לע

 ספציפיים )למשל, אנטגוניסטים של סידן(. 

 

 פרוגנוזה

של הלב ושל  הספיק-יתר לחץ דם ממאיר, שבץ, איהמלווה בורה היא חמ AMEבהיעדר טיפול, הפרוגנוזה של 

 הכליות. אולם, נראה כי הפרוגנוזה טובה עבור מטופלים עם טיפול מתאים. 

 

 :מומחהמבקר 

 קסבייה ז'נמטרפרופ' 
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מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי"
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