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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Ο ςεπδνυπναιδνζηεξνληζκφο ηχπνπ 2 (ΡΗΑ2) είλαη κηα ζπάληα θιεξνλνκηθή κνξθή ππέξηαζεο 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξθαιηαηκία, ππεξρισξαηκηθή κεηαβνιηθή νμέσζε, θπζηνινγηθή ή 

απμεκέλε αιδνζηεξφλε, ρακειή ξελίλε, θαη θπζηνινγηθή λεθξηθή ιεηηνπξγία. Ο επηπνιαζκφο 

είλαη άγλσζηνο. Έρνπλ αλαθεξζεί ζηε βηβιηνγξαθία πεξίπνπ 80 νηθνγέλεηεο, αιιά κφλν ζε 10 

πεξηπηψζεηο ε δηάγλσζε είλαη  γελεηηθά επηβεβαησκέλα.  

Οη αζζελείο ειηθίαο θάησ ησλ 20 εηψλ έρνπλ ζπλήζσο θπζηνινγηθή πίεζε αίκαηνο, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα, ζηελ ελήιηθε δσή  εθδειψλνπλ  ππέξηαζε. Η ππεξθαιηαηκία, ε ήπηα ππεξρισξαηκηθή 

νμέσζε θαη ε ρακειή ξελίλε είλαη παξνχζεο  απφ πνιχ κηθξή ειηθία θαη είλαη ζηαζεξά επξήκαηα. 

Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη πεξηγξαθεί αλεπαξθήο αλάπηπμε. Οη αζζελείο δελ παξνπζηάδνπλ 

λεθξηθή αλεπάξθεηα. Τν ζχλδξνκν Spitzer-Weinstein (ή ζχλδξνκν εθεβηθήο ππεξθαιηαηκίαο) 

πηζηεχεηαη φηη απνηειεί ηελ πξψηκε εθδήισζε  ηεο ΡΗΑ2 κε ππέξηαζε πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε 

άιια θιηληθά επξήκαηα, φπσο θνληφ αλάζηεκα, κπτθή αδπλακία θαη πεξηνδηθή παξάιπζε. Ο 

ςεπδνυπναιδνζηεξνλνληζκφο ηχπνπ 2 νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα WNK1 (PHA2C) 

ζην ρξσκφζσκα 12 θαη WNK4 (PHA2B) ζην ρξσκφζσκα 17 πνπ θσδηθνπνηεί ηηο θηλάζεο κε ή 

ρσξίο-ιπζίλε WNK1 θαη WNK4 πνπ ξπζκίδνπλ ηνπο ζπλκεηαθνξείο Na-Cl θαη Na-K-Cl (NCC θαη 

NKCC2, αληίζηνηρα) θαη ζηνλ λεθξφ ηνπο δηαχινπο θαιίνπ(ROMK)  ζηελ εμσηεξηθή ζηνηβάδα ηεο 

κπειψδνπο κνίξαο ζηα άπσ λεθξηθά ζσιελάξηα. Μεηαιιάμεηο ζε απηά ηα γνλίδηα νδεγνχλ ζε 

απμεκέλε επαλαξξφθεζε NaCl θαη κεησκέλε απέθθξηζε θαιίνπ. Επηπξνζζέησο ππάξρεη 

γελεηηθή εηεξνγέλεηα θαζψο έρεη πξνηαζεί θαη άιιε ζέζε ζην ρξσκφζσκα 1 (PHA2A). Η 

δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηηο βηνρεκηθέο εμεηάζεηο πνπ δείρλνπλ ππεξθαιηαηκία, ππεξρισξαηκηθή 

νμέσζε, ρακειή ή ηειείσο θαηαζηαικέλε δξαζηηθφηεηα ηεο ξελίλεο πιάζκαηνο θαη θπζηνινγηθά 

σο πςειά επίπεδα αιδνζηεξφλεο. Ο ξπζκφο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο είλαη θπζηνινγηθφο. ζπρλά 

Σπρλά παξαηεξείηαη θαηαθξάηεζε πγξψλ. Υπεξαζβεζηηνπξία θαη ρακειή νζηηθή ππθλφηεηα είλαη 

παξνχζεο ζηηο πεξηπηψζεηο κε κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην WNK4.  

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηελ ππεξθαιαηκηθή λεθξηθή ζσιελαξηαθή νμέσζε, ηνλ 

ππαιδνζηεξνληζκφ θαη ηελ θιεξνλνκηθή ζηνκαηνθπηηάξσζε κε αθπδαησκέλα εξπζξά (DHS) 

(δείηε απηνχο ηνπο φξνπο), κηα ζπάληα κνξθή επηθξαηεηηθήο θιεξνλνκηθήο αηκνιπηηθήο αλαηκίαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ςεπδνυπεξθαιαηκία.Μεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθφ επηθξαηεηηθφ 

ραξαθηήξα. Η ζεξαπεία βαζίδεηαη ζηελ ρνξήγεζε ρακειψλ δφζεσλ  ζεηαδηδηθψλ δηνπξεηηθψλ 

πνπ είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηε δηφξζσζε ηεο ππέξηαζεο, ηεο ππεξθαιηαηκίαο θαη ηεο 

ππεξαζβεζηηνπξίαο. Οη αζζελείο κε ΡΗΑ2 θαη κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην WNK4 έρνπλ  θαιχηεξε 

αληαπφθξηζε ζηα ζεηαδηδηθά δηνπξεηηθά απφ ηνπο αζζελείο κε κεηαιιάμεηο ζηνγνλίδην WNK1. Η 

ΡΗΑ2 δελ αληαπνθξίλεηαη ζε εμσγελή ρνξήγεζε αιαηνθνξηηθνεηδψλ. Οη αζζελείο πξέπεη λα 

αθνινπζνχλ κηα δίαηηα ρακειή ζε λάηξην. Η πξφγλσζε είλαη θαιή κε ηε δηα βίνπ ζεξαπεία. Η 

λεθξνιηζίαζε κπνξεί λα είλαη κηα επηπινθή ηεο λφζνπ, εάλ ππάξρεη  ππεξαζβεζηηνπξία.  
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Τν έγγξαθν απηφ απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


