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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η απηνζσκαηηθή ππνιεηπόκελε άπσ λεθξηθή ζσιελαξηαθή νμέσζε (AR dRTA) είλαη κηα 

θιεξνλνκηθή κνξθή ηεο άπσ λεθξηθήο ζσιελαξηαθήο νμέσζεο (dRTA, δείηε ηνλ όξν απηό) 

πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ππνθαιηαηκηθή ππεξρισξαηκηθή κεηαβνιηθή νμέσζε.Σπρλά 

εκθαλίδεηαη θώθσζε ζπλήζσο λσξίο ή αξγόηεξα ζηε δσή, αιιά κπνξεί λα απνπζηάδεη ή λα 

κελ δηαγλσζηεί πνηέ.  

 

Ο επηπνιαζκόο είλαη άγλσζηνο.  

 

Η έλαξμε ηεο λόζνπ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηελ βξεθηθή ή ηελ πξώηκε παηδηθή ειηθία κε 

πνιπνπξία, πνιπδηςία, αδπλακία θαη θόπσζε. Κνηλέο εθδειώζεηο ηεο λόζνπ είλαη ε δπζηξνθία, 

ε ξαρίηηδα θαη ε αλαραίηηζε ηεο αλάπηπμεο (πνπ πξνθύπηεη από ηελ απώιεηα ησλ αιάησλ 

αζβεζηίνπ από ηα νζηά) θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πξννδεπηηθή λόζν ησλ νζηώλ ζηνπο 

ελήιηθεο. Μεξηθνί αζζελείο κπνξεί λα είλαη αζπκπησκαηηθνί. Η θώθσζε κπνξεί λα εκθαληζζεί 

πνιύ λσξίο ή αξγόηεξα ζηε δσή. Η θώθσζε είλαη ζπλήζσο ακθνηεξόπιεπξε, ζηαδηαθή θαη 

δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεξαπεία κε αιθαιηθά.  

 

Η απηνζσκαηηθή ππνιεηπόκελε dRTA νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο ζηα γνλίδηα ATP6V1B1 (2ξ13) 

ή ATP6V0A4 (7q34). Απηά ηα γνλίδηα θσδηθνπνηνύλ ηηο λεθξό-εηδηθέο Β1 θαη α4 ηζόκνξθεο 

ππνκνλάδεο ηεο  H + -ΑΤΡάζεο, αληίζηνηρα. Οη κεηαιιάμεηο ζην ATP6V1B1 ζπλήζσο 

ζρεηίδνληαη κε πξώηκε έλαξμε ηεο θώθσζεο, ελώ έρνπλ αλαθεξζεί κεηαιιάμεηο στο ATP6V0A4 

ηόζν κε πξώηκε, όζν  θαη κε όςηκε εκθάληζε θώθσζεο, κε ηελ θώθσζε όκσο λα ζπλδέεηαη κε 

κεηαιιάμεηο θαη ζηα δύν γνλίδηα.  

 

Η λόζνο θιεξνλνκείηαη κε απηνζσκαηηθό ππνιεηπόκελν ηξόπν θαη είλαη δπλαηή ε γελεηηθή 

ζπκβνπιεπηηθή.  
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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. 

 

 

 

 


