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Özet 

Psödohipoaldosteronizm, aldosterona periferik direnç sonucu gelişen ve tuz kaybı ile karakterize bir hastalıktır. Ateş yüksekliği, 

kusma, ishal ve huzursuzluk şikayetleri ile başvuran iki aylık kız hastanın biyokimyasal analizinde hiponatremi (119 mmol/L), 

hiperkalemi (6,9 mmol/L) ve hiperkloremik metabolik asidoz saptandı. Hastanın yapılan idrar analizi ve dışkı direk bakısı 

normal saptandı; idrar ve dışkı kültüründe üreme saptanmadı. Hastanın hesaplanan transtubuler potasyum gradienti düşük 

bulundu. Hastada psödohipoaldosteronizm düşünülerek bakılan aldosteron düzeyi yüksek (3000ng/dL), plazma renin aktivitesi 

yüksek (150 ng/mL/saat) saptandı. Adrenal yetmezlik açısından istenen tetkiklerde, ACTH normal (30 pg/mL), kortizol yüksek 

(63,4 µg/dL), 17-OH progesteron (9,85 ng/dL) normal saptandı. Olguya psödohipoaldosteronizm tanısı kondu. Hastaya 

planlanan uygun sıvı tedavisi sonrası sodyum ve potasyum düzeyleri normal sınırlarda saptandı. Süt çoçuklarında biyokimya 

analizinde hiperpotasemi, hiponatremi ve metabolik asidoz saptandığında konjenital adrenal hiperplazi ayırıcı tanısında 

psödohipoaldosteronizm göz önünde bulundurulmalıdır.   

Anahtar kelimeler: aldosteron, direnç, psödohipoaldosteronizm 

 

Summary 

Pseudohypoaldosteronism  is characterized by salt loss which is due to aldosterone peripheral resistance. Two-month-old female 

patient who presented with complaints of high fever, vomiting, diarrhea and restlessness had hyponatremia (119 mmol/L), 

hyperkalemia (6.9 mmol/L) and hyperchloremic metabolic acidosis. The patient's direct examination of the urine and stool 

analysis were normal; there was no reproductionon urine and stool cultures. Transtubuler potassium gradient that was calculated 

from the patient was low. As pseudohypoaldosteronism thought as the diagnosis; high levels of aldosterone (3000ng/dL) and 

high plasma renin activity (150 ng/mL/ h) was detected. In terms of adrenal insufficiency, ACTH was normal (30 pg/mL), 

cortisol level was high (63.4 mg /dL) and 17-OH progesteron (9.85 ng/dL) were within normal limits. The patient was diagnosed 

with pseudohypoaldosteronism. Her sodium and potassium levels were normal after appropriate replacement treatment had 

planned. Infants who presented with hyperkalemia, hyponatremia and metabolic acidosis, should be considered in 

pseudohypoaldosteronism and congenital adrenal hyperplasia. 
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Giriş 
 

Psödohipoaldosteronizm (PHA), aldosterona periferik 

direnç sonucu gelişen tuz kaybettiren bir hastalıktır. 

Mineralokortikoid reseptörü veya epitelyal sodyum 

kanalındaki mutasyon sonucu primer olabileceği gibi 

infeksiyon, üropati ve ilaçlara bağlı sekonder PHA 

olarak da gelişebilir (1). Üç tip olan PHA; tip 1 ve tip 3 

tuz kaybettiren, tip 2 tuz tutan form olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Tip 1 psödohipoaldosteronizm, sistemik ve 

renal form olarak ikiye ayrılır. Sistemik form otozomal 

resesif kalıtılmakla birlikte epitelyal sodyum kanalındaki 

mutasyon sonucu gelişir. Renal form ise otozomal 

dominant kalıtılır ve mineralokortikoid reseptöründeki 

mutasyondan kaynaklanır (2). Psödohipoaldosteronizmin 

karakteristik bulguları hiponatremi, hiperkalemi, 

metabolik asidoz, yüksek aldosteron ve renin duzeyidir. 

Klinikte kilo kaybı, büyüme geriliği, dehidratasyon, 

tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu şeklinde 

karşımıza çıkar (1). Bu makale ile 

psödohipoaldosteronizm tanısı konulan bir olgu 

sunularak, literatür eşliğinde tartışmak amaçlanmıştır. 
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Olgu 
 

Ateş yüksekliği, kusma, ishal ve huzursuzluk şikayetleri 

ile başvuran iki aylık kız hastanın fizik bakısında tartısı 

4700 gram (10-25 P), boyu 52 cm (50-75 P), tansiyonu 

normal (80/50 mmHg) olarak saptandı. Solukluğu olan, 

dehidrate görünen ve bağırsak sesleri hiperaktif olan 

hastanın diğer sistem bakıları doğal saptandı. 

Laboratuvar tetkiklerinde kan üre azotu (64 mg/dL) ve 

kreatinin düzeyi düşük (0,2mg/dL), hiponatremi (119 

mmol/L), hiperkalemi (6.9mmol/L) ve hiperkloremik 

metabolik asidoz saptandı. Hastanın yapılan idrar analizi 

ve dışkı direk bakısı normal saptandı; idrar ve dışkı 

kültüründe üreme saptanmadı. Hastanın hesaplanan 

transtubuler potasyum gradienti düşük bulundu. Hastada 

psödohipoaldosteronizm düşünülerek bakılan aldosteron 

düzeyi yüksek (>3000ng/dL), plazma renin aktivitesi 

yüksek (>150ng/mL/saat) saptandı. Hipovolemi ve 

hiponatremi esnasında; adrenal yetmezlik açısından 

yapılan tetkiklerde, adrenokortikotropik hormon 

(ACTH) normal (30 pg/mL), kortizol düzeyi yüksek (65 

µg/dL), 17-OH progesteron (9,85ng/dL) normal 

saptandı. Sekonder psödohipoaldosteronizm için yapılan 

ürüner sistem ultrasonografisi normal bulundu. Olguya 

psödohipoaldosteronizm tanısı kondu. Planlanan uygun 

sıvı tedavisi sonrası sodyum ve potasyum düzeyleri 

normal sınırlarda saptandı.  

 

Tartışma 
 

Bu makalede 18 aylık bir infantta gelişen 

psödohipoaldosteronizm olgusu sunulmuştur. Böbrek 

tübülüslerinin, kolon, ter ve tükürük bezlerinin 

aldosterona direnci olarak bilinen 

psödohipoaldosteronizm, yenidoğan ve infantlarda 

görülen konjenital adrenal hiperplaziye benzeyen bir tuz 

kaybı sendromudur (3,4,5,6). Laboratuvar özellikleri 

hiponatremi, hiperkalemi, metabolik asidoz, yüksek 

plazma aldosteron ve düşük renin düzeylerine rağmen 

oluşan yüksek üriner sodyum ve düşük potasyum 

ekskresyonu ile karakterizedir (7,8). Sunulan olguda da 

hiponatremi, hiperkalemi, metabolik asidoz mevcuttu. 

Transtubuler potasyum gradienti düşük ve idrar sodyum 

atılımının yüksek saptanması üzerine hastada aldosteron 

direnci düşünüldü. Hastadan psödohipoaldosteronizm 

nedeniyle gönderilen plazma aldosteron ve renin düzeyi 

yüksek saptandı. Tip 1 psödohipoaldosteronizm (PHA 1) 

semptom ve bulguları; nonspesifik olarak beslenememe, 

kilo kaybı, kusma, diyare, poliüri ve dehidratasyonu 

içerir (1). Sunulan olgu da ateş yüksekliği, kusma, ishal 

ve huzursuzluk şikayeti ile başvurmuştu. PHA tip 1 

hastalarda görülen semptomları gösteren infantlarda, tuz 

kaybettirici tip konjenital adrenal hiperplazi de ayırıcı 

tanıda göz önünde bulundurulmalıdır (6,7, 8). Bu sebeble  

 

hastadan gönderilen plazma kortizol ve ACTH düzeyleri 

normal saptanmıştır. 

 

Sistemik psödohipoaldosteronizm otozomal resesif 

kalıtılır ve tuz kaybı formlarının ciddi formudur. 

Sistemik psödohipoaldosteronizm 22 homozigot veya 

birleşik heterozigot fonksiyon kaybına neden olan ENaC 

geninin mutasyonundan kaynaklanmaktadır (9). PHA üç 

farklı klinik antite olarak sınıflandırılabilir. Primer tuz 

kaybı ile giden sendromlar, PHA tip 1 ve PHA tip 3 ve 

potasyum tutan PHA tip 2. Bütün formlar 

mineralokortikoid sinyal iletiminde bozukluklara bağlı 

gelişen mineralokortikoid direnci nedeniyle oluşur. PHA 

tip 1’de, hedef organlar (böbrek, kolon, ter ve tükürük 

bezleri) aldosterona cevapsızdır. PHA tip 1’in otozomal 

resesif ve otozomal dominant olarak iki tipi 

tanımlanmıştır (10). Otozomal resesif PHA tip 1 olan 

hastalar böbrek, kolon, ter bezi ve tükrük bezinden tuz 

kaybederler, hastalar volüm kaybı nedeni ile hayatı 

boyunca sodyum replasmanı gerektirirler. Otozomal 

dominant PHA tip 1 olan hastalar otozomal resesif PHA 

tip 1 olan hastalara göre daha hafif klinik ile seyreder 

(11). Hastalar doğumdan itibaren asemptomatik veya 

hasta olabilir, erken çocukluk döneminden sonra tuz 

replasmanı gerekmez. Otozomal dominant PHA tip 1’e 

neden olan mineralokortikoid reseptörünü kodlayan 

genlerde heterozigot mutasyonlar gösterilmiştir (12).  

 

Hastalık, böbreklerden tuz kaybı, ter ve tükürükte tuz 

miktarının artışı ve hiperkalemi ile seyreder. Epitelyal 

sodyum kanallarının (ENaC) üç (a‚ b ve g) subünitinden 

birini ilgilendiren bir mutasyon söz konusudur. Serum 

aldosteron düzeyi yüksektir. Volüm deplesyonu 

nedeniyle plazma renin aktivitesi de artar. Plazma 

aldosteron ve renin yüksek ise psödohipoaldosteronizm, 

yüksek renine düşük aldosteron eşlik ediyorsa 

hipoaldosteronizm, aldosteron ve renin düşük ise 

hiporeninemik hipoaldosteronizm düşünülmelidir 

(13,14). Hastalık yenidoğan döneminde, kusma, 

hiponatremi, büyüme geriliği ve bazen respiratuar distres 

sendromu ile ortaya çıkar. Bu dönemde bebekler ciddi 

tuz replasmanı ve potasyum kontrolü ile yaşamlarını 

sürdürebilirler. Hiponatremi, hiperpotasemi ve metabolik 

asidozu olan hastalarda renin yüksek, aldosteron düşük 

ise konjenital adrenal hiperplazi gözden 

kaçırılmamalıdır. 

 

İnfantlarda biyokimya analizinde hiperpotasemi, 

hiponatremi ve metabolik asidoz saptandığında 

psödohipoaldosteronizm göz önünde bulundurulmalıdır.   
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