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 2מסוג פסאודוהיפואלדוסטרוניזם 

(Pseudohypoaldosteronism type 2) 

 ORPHAcode757: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי רמות גבוהות של אשלגן בדם  , חמצת מטבולית קלה עם  צורה גנטית נדירה של יתר לחץ דם המאופיינת על 

(,  renin(, רמות נמוכות של רנין )aldosterone, רמות תקינות או גבוהות של אלדוסטרון )רמות גבוהות של כלוריד 

 ( כלייתי תקין.  GFRעם קצב סינון גלומרולרי )

 

 אפידמיולוגיה 

 אנשים ומשפחות פגועים.   180שכיחות ההפרעה אינה ידועה. עד כה, דווח על מעל 

 

 תיאור קליני 

  של גבוהות  רמות   עם קלה חמצת , בדם אשלגן  של גבוהות רמות .  בבגרות   דם  לחץ יתר  מפתחים  לרוב  המטופלים 

  תקינות להיות עשויות  האלדוסטרון רמות .  קבועים   ממצאים והן  צעיר  מגיל  מופיעות  רנין של נמוכות  רמות ו  כלוריד

-אי   מציגים לא   המטופלים. מסוימים  במקרים   תואר בגדילה  ליקוי .  קרובות תים ילע  נצפה בדם   נוזל יתר. גבוהות  עד

המוקדם   המצג  היא ( Spitzer-Weinstein syndrome) ויינשטיין -שפיצר תסמונת  כי  היא הסברה. כליות  ספיקת 

קומה   ( עם יתר לחץ דם הקשור לממצאים קליניים אחרים, כגון PHA2) 2פסאודוהיפואלדוסטרוניזם מסוג  של

 נמוכה, חולשת שרירים, שיתוק תקופתי וחריגות בשיניים.  

 

 

 אטיולוגיה 

גן ספציפי.  1q31-q42לכרומוזום  מופתה    2Aמסוג    PHAסוגי משנה אטיולוגיים:    5ישנם   , אבל עד כה לא זוהה 

PHA    2מסוגB  ב בשל    מת נגר ב   2Cמסוג    WNK4(q21.217  ,)PHA -מוטציות  מוטציות    WNK1 -נגרמת בשל 

(p13.3312  ,)PHA    2מסוגD  נגרמת בשל מוטציות ב-KLHL3  (q31.25ו )-PHA    2מסוגE    נגרמת בשל מוטציות

, בהתאמה,  WNK4-ו  WNK1מקודדים לפרוטאין קינאז מסוג סרין/תראונין    WNK4-ו   CUL3  (q36.22  .)WNK1-ב

נתרן ואשלגן בצינורית הכליה הדיסטלית. מוטציות הגורמות למחלה בגנים  אשר מווסתים את הספיגה החוזרת של  

  KLHL3-ו  CUL3מובילות להגברת הספיגה החוזרת של נתרן ולירידה בהפרשת האשלגן. תוצרי החלבון של  אלה  

של  מתפ מהקומפלקס  כחלק  יחד  בפירוק  cullin-RING-based E3 ubiquitin ligaseקדים  תפקיד  לו  אשר   ,

 .  WINK4-ו  WNK1חלבונים המתווך על ידי יוביקוויטין של  

 

 טכניקות אבחון

באמצעות קבוצת ממצאים קליניים וביוכימיים טיפוסיים, כולל יתר לחץ דם, רמות גבוהות של אשלגן    מבוסס האבחון 

)במסגרת של   כלוריד    GFRבדם  גבוהות של  רמות  לא תקין של אשלגן בשתן,  באופן  נמוכה  עם הפרשה  תקין( 
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סידן של  גבוהות  רמות  בפלזמה,  רנין  של  ירודה  או  נמוכה  פעילות  מטבולית,  חמצת  והיסטוריה  בשתן,    בדם, 

 באמצעות בדיקה גנטית.  משפחתית. ניתן לאשר את האבחון 

 

 אבחנה מבדלת

המבדלת  ה  האבחנה אם  כרונית.  כליות  מחלת  במיוחד  בדם,  אשלגן  של  גבוהות  לרמות  אחרים  גורמים  -כוללת 

GFR    חמצת כוללות  המבדלות  האבחנות  כפי    אבובית תקין,  בדם,  אשלגן  של  גבוהות  לרמות  הגורמת  הכליה 

ב  איPHA1-שרואים  אלדוסטרון,  של  נמוכות  רמות  בדם  -,  אשלגן  של  גבוהות  ורמות  ראשונית  אדרנלית  ספיקה 

 ( תרופה  לנטילת  מעכבי  המשנית  סטרואידים,  שאינן  דלקת  נוגדות  תרופות  אשלגן,  אוגרי  משתנים  למשל, 

( טרימתופרים  של  trimethoprimאנגיוטנסין,  גבוהות  לרמות  הגורמת  הכליה  אבובית  חמצת  של  אלה  צורות   ,)

עם נטילת מעכבי    PHA2ניתן לראות צורה נרכשת של  אשלגן בדם לרוב קשורות ליתר נוזל בדם וללחץ דם נמוך.  

 (.  tacrolimus(, במיוחד טקרולימוס ) calcineurinקלצינורין )

 

 לידתי -טרוםאבחון 

 אפשרי כאשר המוטציה הגנטית זוהתה בעבר אצל בן משפחה פגוע.   לידתי -טרוםאבחון 

 

 ייעוץ גנטי

של   ההורשה  אולם,    PHA2דפוס  דומיננטי;  אוטוזומלי  לרוב  ב   PHA2הוא  מוטציות  לעבור  KLHL3 -בשל  יכולה 

היא  תב פגוע  מהורה  המוטציה  של  צאצא  של  להורשה  הסיכון  דומיננטית.  או  רצסיבית  אוטוזומלית  בצורה  ורשה 

אוטוזומלית רצסיבית הוא בהכרח נשא    PHA2עבור הצורות האוטוזומליות הדומיננטיות. צאצא של אדם עם    50%

וריאנטים פתוגניים חדשים.   היווצרות  אסימפטומטי. תיתכן  הגן    PHA2ולרוב הוא  לרוב הצורה    CUL3בשל  היא 

או    WNK4בשל    PHA2הוא לרוב פחות חמור מאשר    WNK1בשל    2מסוג    PHAהחמורה ביותר. הפנוטיפ של  

 .  KLHL3מוטציה דומיננטית או רצסיבית בגן 

 

 ניהול וטיפול

 ( יעילים מאוד בתיקון של יתר לחץ דם  thiazide diureticsהטיפול מבוסס על משתני תיאזיד  ( במינון נמוך אשר 

בדם  אשלגן  של  גבוהות  רמות  משניים(,  סיבוכים  למניעת  בשתן.    )חשוב  סידן  של  גבוהות  ורמות 

 ככל הנראה מחמירים את יתר לחץ הדם.  מינרלוקורטיקואידים אקסוגניים לא משפרים את החריגות הביוכימיות ו

 

 פרוגנוזה

( עלול להיות סיבוך של המחלה אם  Nephrolithiasisהפרוגנוזה טובה עם טיפול לאורך כל החיים. אבנים בכליות )

 אינה מטופלת והרמות הגבוהות של סידן בשתן נמשכות.  

 

 :מומחהמבקר 

 ERN ERKNET | ]לא ידוע[

  ERKNet  | דטלף בוקנהאוארפרופ' 
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 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

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

 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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