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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Ο νηθνγελήο ππεξαιδνζηεξνληζκόο ηύπνπ II (FH-ΙΙ) είλαη κηα θιεξνλνκηθή κνξθή ηνπ
πξσηνπαζνύο αιδνζηεξνληζκνύ (ΡΑ) πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ππέξηαζε πνηθίιεο
ζνβαξόηεηαο θαη ππεξαιδνζηεξνληζκό κε ζεξαπεύζηκν κε γιπθνθνξηνθνεηδή.
Ο ΡΑ είλαη ε πην θνηλή κνξθή δεπηεξνπαζνύο ππέξηαζεο θαη βξίζθεηαη ζην 10% ησλ
πεξηπηώζεσλ. Ωζηόζν, νηθνγελείο κνξθέο είλαη ζπάληεο θαη αληηπξνζσπεύνπλ ην 5% ησλ
πεξηπηώζεσλ ελειίθσλ κε PA. Ο FH-ΙΙ ζεσξείηαη ε πην θνηλή κνξθή ηνπ νηθνγελνύο
ππεξαιδνζηεξνληζκνύ θαη εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 4% ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηπηώζεσλ PA.Η
ππέξηαζε, πνηθίιεο ζνβαξόηεηαο, αθόκε θαη εληόο ησλ κειώλ ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο,
παξαηεξείηαη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο αζζελείο θαη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο.
Ο FH-II κπνξεί λα εκθαληζζεί είηε σο αδέλσκα παξαγσγήο αιδνζηεξόλεο (APA; δείηε απηό ηνλ
όξν), ακθνηεξόπιεπξνο επηλεθξηδηαθόο ππεξαιδνζηεξνληζκόο (BAH), ή θαη ηα δύν. Κόπσζε θαη
κπτθή αδπλακία έρνπλ αλαθεξζεί. Μπνξεί λα ζπκβνύλ επηπινθέο ιόγσ ππέξηαζεο, ρξόληαο
αύμεζε ηεο έθθξηζεο αιδνζηεξόλεο πνπ ζπλνδεύνληαη από θαηαθξάηεζε λαηξίνπ θαη
ππνθαιηαηκία (βξίζθεηαη ζην πεξίπνπ 25% ησλ αζζελώλ). Επηπιένλ, νη αζζελείο κε ΡΑ
δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν θαξδηαγγεηαθώλ επεηζνδίσλ, όπσο ζηεθαληαία λόζν, εγθεθαιηθό
επεηζόδην, κε ζαλαηεθόξν έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, θνιπηθή καξκαξπγή θαη θαξδηαθή
αλεπάξθεηα.Ο αθξηβήο αηηηνπαζνγελεηηθόο κεραληζκόο είλαη άγλσζηνο. Αλάιπζε ζύλδεζεο έρεη
δείμεη ζπζρέηηζε κε ηελ ρξσκνζσκηθή πεξηνρή 7p22, αιιά θαλέλα παζνγόλν γνλίδην δελ έρεη
βξεζεί κέρξη ζήκεξα. Σε κεξηθέο ζπάληεο πεξηπηώζεηο νηθνγελεηώλ κε ήπηα κνξθή ηεο FH-ΙΙΙ,
αιιά πνπ κνηάδεη κε FH-II, έρνπλ εληνπηζηεί ζπγθεθξηκέλεο εηεξόδπγεο παξαλνεκαηηθέο
κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ KCNJ5 (11q24), πνπ θσδηθνπνηεί έλα δίαπιν θαιίνπ πνπ
ελεξγνπνηείηαη από G πξσηείλε θαη εμππεξεηεί ηελ είζνδν ζηα θύηηαξα GIRK-4 (p.G151E,
p.Y152C) θαη πξνθαιεί FH ηύπνπ ΙΙΙ (βι. ηνλ όξν απηό). Ο FH-II δηαγηγλώζθεηαη όηαλ ν PA
βξίζθεηαη ζε δύν ή πεξηζζόηεξα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο, από ηε βηνρεκηθή εμέηαζε (έιεγρνο ηνπ
πειίθνπ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο αιδνζηεξόλεο / ηελ ξελίλε πιάζκαηνο (PRA), ή ηελ
δνθηκαζία θαηαζηνιήο ηεο αιδνζηεξόλεο κε θινπξνθνξηηδόλε ή πξνζζήθε άιαηνο) θαη όηαλ ε
δηάγλσζε ηνπ νηθνγελνύο ηύπνπ ηνπ ππεξαιδνζηεξνληζκνύ I (FH-I; δείηε απηόλ ηνλ όξν)
απνθιεηζζεί κέζσ έιεγρνπ κε δεκηνπξγία πβξηδηθώλ γνληδίσλ. Οη αζζελείο παξνπζηάδνπλ κε
εηδηθή πνηθίιε αληαπόθξηζε ζηελ αιδνζηεξόλε ζηελ όξζηα ζηάζε θαη ζηελ έγρπζεο AngII. Η
επηλεθξηδηαθή θιεβηθή δεηγκαηνιεςία θαη νη ηερληθέο απεηθόληζεο (αμνληθή ηνκνγξαθία,
καγλεηηθή ηνκνγξαθία) επηηξέπνπλ ηε δηάθξηζε ησλ εηεξόπιεπξσλ (APA, εηεξόπιεπξεο
ππεξπιαζίαο ησλ επηλεθξηδίσλ) από ηηο ακθνηεξόπιεπξεο κνξθέο ηεο λόζνπ. Η FH-II δελ
δηαθνξνπνηείηαη θιηληθά θαη βηνρεκηθά από ηελ ζπνξαδηθή PA. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε
πεξηιακβάλεη επίζεο ηηο άιιεο κνξθέο FH (FH-I θαη FH-III, δείηε απηνύο ηνπο όξνπο).
Η FH-II κεηαβηβάδεηαη κε ηνλ απηνζσκαηηθό επηθξαηεηηθό ηξόπν, κε πνηθίιε δηεηζδπηηθόηεηα.
Η FH-II δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αγσγή κε γιπθνθνξηηθνεηδή. Η επηλεθξηδεθηνκή
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πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΑΡΑ, ελώ ζηηο πεξίπησζεηο ηνπ BAH ρνξεγνύληαη
αληαγσληζηέο αιδνζηεξόλεο. Σε πεξίπησζε ζνβαξήο ή / θαη αλζεθηηθήο ππέξηαζεο, είλαη
απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε επηπιένλ αληηππεξηαζηθώλ θαξκάθσλ.
Με ζεξαπεία ε πξόγλσζε είλαη θαιή. Η θαξδηαγγεηαθή λνζεξόηεηα ησλ αζζελώλ κε FH-ΙΙ είλαη
απμεκέλε, ζε ζύγθξηζε κε αζζελείο κε ηδηνπαζή ππέξηαζε.
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο
θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία.

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην www.orpha.net 2

