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Nadnercza

Parzysty narząd położony zaotrzewnowo.

U dorosłych nadnercze ma ok. 5 cm wysokości, 3 cm szerokości i 1 cm 
grubości. 

Masa - około 10-18 g (kora stanowi około 80-90% masy). 

Składa się z 2 części: 

 Wewnętrznej - rdzeń,

 Zewnętrznej - kora:

Warstwa kłębkowata – MKS (aldosteron, dezoksykortykosteron),

Warstwa pasmowata - GKS (kortyzol, kortyzon),

Warstwa siatkowata – androgeny (DHEA, androstendion, testosteron 
(wytwarzany w znikomych ilościach).



Niedoczynność kory nadnerczy (1)

• Pierwotna:

 Proces autoimmunologiczny (najczęściej 80-90%, u około 70% chorych
występują przeciwciała przeciw enzymom steroidogenezy nadnerczowej),

 Infekcje: gruźlica, grzybica, HIV, CMV,

 Nowotwory (pierwotne, przerzuty) – tylko gdy zajęcie obu nadnerczy i
zniszczenie > 90% miąższu, głównie nowotwory żołądka, nerki, piersi i płuc,

 Polekowe zmniejszenie syntezy hormonów (przejściowe) - leki hamujące
steroidogenezę lub zwiększające metabolizm kortyzolu (metyrapon,
etomidat, ketokonazol, mitotan, ryfampicyna, fenobarbital i inne).



Niedoczynność kory nadnerczy (2)

Pierwotne (c.d):

 Złogi i nacieki (amyloidoza, adrenoleukodystrofia, sarkoidoza,
hemochromatoza),

 Zaburzenia wrodzone (zespół Allgrove’a, wrodzony przerost
nadnerczy, wrodzona hipoplazja nadnerczy),

 Zaburzenia krzepnięcia (wylewy krwi do nadnerczy z zespołem
rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC) - najczęściej w
przebiegu posocznicy meningokokowej), leczenie przeciwzakrzepowe,
zespół antyfosfolipidowy, ciężkie urazy),

 Inne: stan po obustronnej adrenalektomii.



Niedoczynność kory nadnercza (3)

• Wtórna (częściej niż pierwotna):

 Guzy przysadki > 1 cm,

 Uszkodzenie pooperacyjne, po radioterapii,

 Limfocytarne zapalenie przysadki (zwykle jako pierwszy ujawnia się
niedobór ACTH),

 Udar przysadki (Z. Sheena, niedoczynność przedniego i tylnego płata
przysadki),

 Zahamowanie przysadki po leczeniu farmakologicznymi dawkami
GKS, obniżona rezerwa nadnerczowa,

 Histiocytoza, sarkoidoza.



Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy
Objawy (1)

Podmiotowe

• Narastające osłabienie, zmęczenie, zmniejszenie sił witalnych,

• Brak apetytu, 

• Objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, wymioty, 
biegunki, zaparcia, bóle brzucha, 

• Zwiększone zapotrzebowanie na sól (< 20%, ale nie występuję w innej 
chorobie), 

• Zawroty głowy,

• Bóle mięśni i stawów,

• Zaburzenie miesiączkowania (rzadkie miesiączki lub wtórny brak 
miesiączki),

• Obniżony nastrój, depresja.



Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy
Objawy (2)

Przedmiotowe:

• Spadek masy ciała (przy braku apetytu),

• Ciemne zabarwienie skóry, błon śluzowych, otoczek sutkowych  (nadmiar 
ACTH i melanotropiny – tylko w postaci pierwotnej),

• Niedociśnienie (RR skurczowe < 110 mm Hg), hipotonia ortostatyczna 

• Bielactwo,

• Zwapnienia na małżowinach usznych (głównie u mężczyzn).



Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy
Objawy (3)

Biochemiczne:

• Hiperkaliemia Hiperkalcemia

• Hiponatremia ↑ TSH

• Hipoglikemia, płaska krzywa cukrowa w teście OGTT

• Anemia: normocytowa, normochromiczna (czasami makrocytarna jako 
wynik towarzyszącego niedoboru witaminy B12 lub niedoczynności 
tarczycy),

• Limfocytoza, eozynofilia (ustępują po włączeniu substytucji).



Najbardziej charakterystyczne

1. Utrata masy ciała (brak apetytu, nudności)
2. Zwiększone zapotrzebowanie na sól - ale tylko u 

< 20%, nie występuje w innych chorobach. 
3. Ciemna skóra (tylko w pierwotnej)
4. Obniżony poziom sodu (ale też we wtórnej bo 

wzrost syntezy ADH w n.k.n.)









Autoimmunologiczne zespoły 
wielogruczołowe 

(autoimmune polyglandular syndromes - APS) 

APS I (1/100000, autosomalnie recesywnie, często u rodzeństwa):

•przewlekła kandidioza błon śluzowych (70-90%), zwykle jako 

pierwsza manifestacja,

•niedoczynność przytarczyc (80-90%),

•niedoczynność kory nadnerczy (60-80%),

• autoimmunologiczne zapalenie tarczycy,

• łysienie plackowate,

•hipogonadyzm,

• cukrzyca typu 1,

•bielactwo,

•miastenia,

•niedokrwistość złośliwa,

•brak śledziony.



APS II (dziedziczenie wielogenowe, związane z układem HLA, 10-20/100000, 

często w kolejnych pokoleniach):

• pierwotna niedoczynność nadnerczy (100%),

• autoimmunologiczne zapalenie tarczycy (70-80%),

• cukrzyca typu 1 (50-60%),

• hipogonadyzm,

• bielactwo, 

• łysienie plackowate,

90% - choroba Addisona + ch. Hashimoto

APS III (APS II, bez ch. Addisona) (częściej w z. Downa, w różyczce wrodzonej)

APS IV (nie APS I, nie APS II, nie APS III;): 

a). pierwotna niedoczynność kory nadnerczy

b). przedwczesne wygaśnięcie funkcji jajników…

Autoimmunologiczne zespoły 
wielogruczołowe 

(autoimmune polyglandular syndromes - APS)



Rozpoznanie (1)



Rozpoznanie (2)

• DZM: wydalenie kortyzolu, 17OHCS ↓

•↓ DHEA-S, aldosteron, androstendion i ↑ARO (pierwotna),

•Test z Synacthenem krótkodziałającym (250 µg/dl): norma to wzrost kortyzolu 
> 18 µg/dl (540 nmol/l) w 30’ lub 60’ oraz wzrost o co najmniej 7 (9) µg/dl (200 
nmol/l (250) (u około 60% z niedoczynnością wtórną, wynik jest fałszywie 
ujemny).

•Test hipoglikemii poinsulinowej i test z metyraponem (przydatniejsze we 
wtórnej niedoczynności kory nadnerczy).

•Przydatne, gdy spodziewamy się raczej wykluczyć niedoczynność:

przy glikemii < 40 mg%, poziom kortyzolu powinien przekroczyć 18 µg/dl, 
(najczęściej > 25 µg/dl).

•Testu hipoglikemii nie powinno się wykonywać gdy kortyzol < 5 (7) µg/dl !!!
•Test z metyraponem - idea - zahamowanie produkcji kortyzolu, wzrost wartości 

11-dezoksykortyzolu, wzrost ACTH (> 75 pg/ml).



Rozpoznanie (3)

Testy rezerwy nadnerczowej u chorego leczonego wcześniej substytucyjnie

– co najmniej 1 doba po odstawieniu Hydrokortyzonu (3 doby). 

Należy zastosować osłonę: Deksametason (2 razy 0.25 mg) 

Fludrokortyzon (0.1 mg/24h).

Badanie immunologiczne:
p/ciała przeciwko 21-hydroksylazie (u ponad 80%), 

p/ciała przeciwko 17-hydroksylazie – nie są obligatoryjne.

Inne nieprawidłowości: 
↑PRL (bo podwyższony ACTH),
↑TSH (współistniejąca niedoczynność tarczycy, lub efekt hipokortyzolemii).



Rozpoznanie (4)

Badania obrazowe:

Tomografia komputerowa: może uwidaczniać charakterystyczne zmiany organiczne. 

W gruźlicy początkowo opisywane jest powiększenie nadnerczy,  a w późniejszych fazach 
zwapnienie (u 50% chorych).

W TK uwidacznia się przerzuty nowotworowe, naciek nowotworowy, oraz ogniska 
pokrwotoczne. 

W w/w przypadkach niedoczynność pojawia się, gdy zniszczeniu ulegnie co najmniej 90% 
kory nadnerczy

- zmiany powinny być widoczne również w USG.

USG niezbędne minimum w diagnostyce niedoczynności kory nadnerczy. 



Leczenie (1)

Glukokortykosteroidy

Hydrokortyzon: 5-35 mg (2-3 dawki) (większe dawki w PNKN) (okres półtrwania hydrokortyzonu: 2-2.5 h). 

Rano: ½-⅔ dawki dobowej, druga dawka 6-8 godz. po pierwszej ( w przypadku 3 dawek, drugą podaje się 
po 4 h a trzecią po 8 h).

Nie zaleca się podawania na noc: hiperkortyzolemia nocna, zaburzenia snu.

Wyjątki: 

1. praca nocna,

2. cukrzyca (dopuszcza się małą dawkę wieczorem jeśli w nocy i nad ranem skłonność do hipoglikemii).

Podawanie 3 dawek może zabezpieczać przed hipokortyzolemią poranną: 

poranne zmęczenie, osłabienie, bóle głowy, nudności - ustępują 0.5-1 h po przyjęciu hydrokortyzonu.



Leczenie (2)

Mineralokortykosteroidy – tylko PNKN

Fludrokortyzon – 0.05-0.2 mg/dziennie

1 dawka (Cortineff) – rano ½-1 tabl.,aktualnie nie zaleca się podawania co 2-gi dzień.

Nie należy ograniczać soli w diecie.

Z reguły tylko w pnkn, ale w wnkn po wielu latach dochodzi do zaniku nadnerczy i wówczas też).

Androgeny

DHEA: 10-25 mg rano (wówczas gdy pomimo optymalnego wyrównania gks i mks chory skarży się
na złe samopoczucie, obniżony nastrój, libido).

Przedawkowanie:

kobiety: hirsutyzm, łojotok

mężczyźni: ginekomastia



Leczenie (3)

Kontrola:

• Stan kliniczny pacjenta – utrata apetytu może świadczyć o zbyt małej dawce,

• Ocena RR, Na, K,

• ARO (górna granica normy) (ale nie w ciąży bo fizjologiczny wzrost wydzielania reniny),

Nadciśnienie: redukujemy dawkę fludrokortyzonu ale tylko jeśli obrzęki, hipokaliemia i niskie ARO. Nie 
zaleca się jego odstawienia. 

• Gdy brak w/w objawów, ARO w normie lub za wysokie to nie należy redukować dawki 
fludrokortyzonu - może być go za mało.

Leczenie nadciśnienia: 

• 1. ACE inhibitor/sartany, 

• 2. dihydropirydowe blokery kanałów wapniowych,

• 3. alfa-bloker

Tiazydy i beta-blokery - wyjątkowo

Antagonista aldosteronu - zdecydowanie NIE



Przełom nadnerczowy

Stan bezpośredniego zagrożenia życia!!!

Przyczyny:

• PNKN + stres (np. infekcja, zabieg),

• Obustronny wylew/zawał nadnerczy (sepsa),

• Zawał przysadki,

• Nagłe odstawienie długotrwałej glukokortykosteroidoterapii.



Przełom nadnerczowy

 Objawy zwiastujące: brak apetytu, nudności, bóle brzucha i uczucie

rozbicia, osłabienie,

 Zagrażający przełom: nasilenie osłabienia, objawy grypopodobne, ↓ RR,

↑ temperatury,

 Przełom: wymioty, biegunka, ↓ RR, zaburzenia świadomości, wstrząs,

↓↓ hipoglikemia i hiponatremia,

↑↑ hiperkaliemia i hiperkalcemia.

WCZESNE WSTRZYKNIĘCIE i.v. 100 mg HYDROKORTYZONU – MOŻE

ZATRZYMAĆ ROZWÓJ PRZEŁOMU !!!



Leczenie (1)

 Leczenie przełomu należy rozpocząć niezwłocznie!!! (błędne podanie

hydrokortyzonu jest lepszym rozwiązaniem niż zaniechanie).

 100 mg Hydrokortyzonu i.v. a następnie 200-400 mg i.v. dziennie w 4

dawkach podzielonych lub we wlewie kroplowym.

W pierwszej fazie wstrząsu podawanie fludrokortyzonu jest zbędne

(hydrokortyzon wywiera także działanie mineralokortykosteroidowe).



Leczenie (2)

•Należy prowadzić intensywną płynoterapię, głównie 0,9% NaCl (początkowo

z prędkością do 1000 ml / godzinę).

• Z uwagi na hipoglikemię wskazane jest podawanie 5% roztworu glukozy, lub

dodanie kilku ampułek 20% albo 40% glukozy do wlewu z soli fizjologicznej.

Taki wlew należy prowadzić przez pierwsze dwie doby leczenia.

W przypadku znacznej hipowolemii należy ponadto stosować płyny

osmotycznie czynne (dekstran, osocze, albuminy, HEC).



Jak unikać przełomu? (1)

• Odpowiednia substytucja steroidami, adekwatna do przyczyn

niedoczynności kory nadnerczy.

• Bardzo ważne jest stosowanie osłony steroidowej przy zabiegu

operacyjnym u pacjentów z przebytą (6-12 miesięcy) lub w trakcie

steroidoterapii.

•!!! Należy pamiętać, że czasem objawy niedoczynności mogą

wystąpić przy przewlekłym stosowaniu steroidów wziewnych lub

wlewów doodbytniczych.



Należy zwiększać dawki hydrokortyzonu podczas chorób gorączkowych, 
dużego stresu psychicznego i fizycznego.

Biegunka, wymioty - lek podać drogą parenteralną.

Leczenie lewotyroksyną zwiększa klirens kortyzolu i zapotrzebowanie na 
hydrokortyzon.

Osłona zabiegu operacyjnego, osłona porodu - hydrokortyzon i.v.

Stopniowe odstawienie długotrwałej GKS

.

Jak unikać przełomu? (2)



Zabieg operacyjny 
Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy

 Dzień przed operacją – 40 mg Hydrokortyzonu p.o.

 W dniu zabiegu: 100 mg i.v we wlewie w czasie zabiegu a następnie 100 mg i.v. co 8 h

 1. doba: 100 mg i.v co 8 h

 2. doba: 50 mg i.m. co 6 h (w razie ↓RR – dodatkowo 100 mg i.v. we wlewie)

 3. doba: 50 mg i.m. co 8 h

 4. i 5. doba: 60 mg/d p.o.

 6. doba: 40 mg/d p.o.

 7. doba: 30 mg/d p.o.



Zabieg operacyjny 
Wtórna niedoczynność kory nadnerczy

W dniu operacji: 100 mg hydrokortyzonu i.v. we wlewie w czasie

zabiegu a potem 50 mg i.m. co 8 h

 1. doba: 50 mg i.m. co 8-12 h, w razie ↓RR 100 mg we wlewie i.v.

 2. doba: 50 mg i.m., rano

 od 3. doby: leczenie p.o.

W razie powikłań leczenia operacyjnego np. zakażenie, należy

utrzymać zwiększoną dawkę np. 50 mg i.v. 3-4/dzień, i opóźnić

wdrożenie kortykosteroidoterapii p.o.



Zespół Cushinga endogenny

• Nadmierne wydzielanie glukokortykosteroidów przez korę nadnerczy niezależnie od 
pierwotnej przyczyny zaburzeń.

Nadmiar ACTH (80-85%)
• Nadmierne wytwarzanie ACTH przez przysadkę  – najczęściej (Choroba Cushinga),
• Ektopowe wydzielanie ACTH przez guz o lokalizacji pozaprzysadkowej (rzadko),
• Zespół ektopowego wydzielania CRH (najrzadziej).

Pierwotna nadczynność nadnerczy (10-15%)
• Guz nadnerczy (łagodny lub złośliwy),
• Obustronny rozrost kory nadnerczy:
• a). makroguzkowy,
• b). mikroguzkowy (kompleks Carneya, pierwotny drobnoguzkowy pigmentowy 

przerost nadnerczy)
• Zespół McCune’a-Albright



Objawy przedmiotowe (1)

• Otyłość centralna (nagromadzenie tkanki tłuszczowej na tułowiu, w okolicach 
nadobojczykowych, na karku i szczupłe kończyny),

• Twarz zaokrąglona („księżycowata”) i zaczerwieniona (nadkrwistość i ścieńczenie 
skóry),

• Osłabienie siły mięśni proksymalnych i szczupłość kończyn,

• Ścieńczenie skory i szerokie czerwone rozstępy (pękanie włókien sprężystych), 
najczęściej na brzuchu i biodrach, ale u osób młodych też na udach, okolice 
dołów podkolanowych, pachowych i łokciowych,

• Wylewy krwawe do skóry, czasem samoistne wybroczyny, 

• Nadciśnienie tętnicze,

• Trądzik,

• Hirsutyzm,

• Obniżona odporność.



Objawy podmiotowe  (2)

• Łatwe męczenie się i zła tolerancja wysiłku,

• Nadmierny apetyt,

• Skłonność do zakażeń, zwłaszcza oportunistycznych,

• Jaskra, zaćma, 

• Zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia libido,

• Zaburzenia neuropsychologiczne (depresja, chwiejność 
emocjonalna, upośledzenie czynności poznawczych, 
zaburzenia snu),

• Objawy CHNS,

• Objawy choroby wrzodowej.



Odchylenia biochemiczne (3)

• Hiperglikemia - nietolerancja glukozy lub cukrzyca,

• Hipokaliemia, hiperkaliuria, hipofosfatemia i hiperfosfaturia,

• ↑ TCH, LDL, TG, ↓ HDL,

• Leukocytoza z przewagą neutrofili,

• ↑ RBC, PLT, Hemoglobina.





















Rozpoznanie (1)

Badania przesiewowe (I rzut)

Dobowe wydalenie wolnego kortyzolu (UFC)

Test  hamowania DEXA (nocny, krótki)

Późnowieczorne oznaczenie kortyzolu w ślinie 

Badania przesiewowe (II rzut)

Rytm dobowy kortyzolu, ew. stężenie kortyzolu o północy

Test hamowania DEXA (2 mg)

Test hamowania DEXA 2 mg z testem stymulacyjnym z użyciem CRH

Badania różnicowe:

Oznaczenie ACTH

Test hamowania DEXA (8 mg)

Test stymulacyjny z CRH



Rozpoznanie (2)

24-h wydalenie wolnego kortyzolu w moczu (UFC):

• 4-krotny wzrost potwierdza rozpoznanie

• Przy uzasadnionym obrazie klinicznym a  prawidłowym wyniku należy 
powtórzyć 3 razy.

Wady:

- Prawidłowy wynik nie wyklucza subklinicznego zespołu Cushinga,

- Nieprzydatny gdy GFR < 30 ml/min,

- Nie zawsze przydatny w tzw. stanach pseudo-Cushinga.



Rozpoznanie (3)

Test hamowania DEXA nocny  



Rozpoznanie (4)

Test hamowania małą dawka DEXA (2 mg)

• 0.5 mg p.o co 6 h, przez 2 dni 

Prawidłowa odpowiedź: 

•↓ UFC < 10 µg/24 h (27 nmol/24h) lub

•↓ kortyzolu w osoczu < 1.8 µg/dl (50 nmol/l)



Rozpoznanie (5)

Wyniki fałszywie dodatnie mogą być warunkowane przez: 

• Choroby przewlekłe i związaną z nimi długotrwałą hospitalizację, 
ostrą chorobę, depresję, alkoholizm, wysokie stężenie estrogenów, 
niewydolność nerek. 

• Czynnikami warunkującymi także nieprawidłową supresję, może być 
przyjmowanie leków przyspieszających metabolizm deksametazonu, 
do których zaliczamy m.in. fenytoinę, barbiturany, karbamazepina, 
ryfampicyna, meprobamat, aminoglutetimid, metakwalon.



Rozpoznanie (6)

• Test hamowania dużą dawka DEXA (8 mg) 

2 mg co 6 h p.o. przez 2 dni:

↓UFC < o 50% do wartości wyjściowej – ACTH zależny Z. Cushinga

(Ch. Cushinga – czułość i swoistość 80%).

↓UFC < o 90% do wartości wyjściowej 

(100% specyficzności dla Ch. Cushinga).

Brak spadku – ektopia lub autonomia nadnerczy.



Rozpoznanie (7)

• Stężenie ACTH w porannej próbce krwi pobranej do schłodzonej probówki z EDTA



Rozpoznanie (8)





Rozpoznanie (9)

• TK ew. MRI nadnerczy

• MRI przysadki

• Cewnikowanie zatok skalistych

• Lokalizacja ektopii (TK lub MRI szyi, klatki piersiowej, brzucha, scyntygrafia 
receptorowa, PET…)





Stany Pseudocushinga





Leczenie

• Adrenalektomia jedno- lub dwustronna,

• Transsfenoidalne usunięcie gruczolaka przysadki,

• Usunięcie operacyjne guza ektopowego,

• Leczenie farmakologiczne

Hamujące steroidogenezę: aminoglutetymid, metyrapon, mitotan, 
ketokonazol,

Hamujące sekrecję ACTH: analogi somatostatyny, walproiniany, 
cyproheptadyna, pizotifen.



Subkliniczny zespół Cushinga

Hiperkortyzolemia w badaniach laboratoryjnych bez klinicznych cech.

Postępowanie zależne od wieku i chorób współistniejących:
> 70 r.ż. - obserwacja
< 50 r.ż. - operacja

50-70 r.ż.
+cukrzyca (świeżo lub późno wykryta, pogorszenie przebiegu),
+NT (ciężkie do kontroli)
+hiperlipidemia, wysokie BMI
Rozważyć leczenie operacyjne
Jeśli dobra, stabilna kontrola w/w stanów - obserwacja.
Bardzo ważna systematyczna kontrola RR, lipidogramu i BMI.



Incydentaloma

• Guz wykryty przypadkowo w badaniu obrazowym wykonanym z innych 
wskazań niż choroba nadnerczy (USG – potwierdzić w TK),

• TK:  około 4%

• K : M - 2.5 : 1

• Najczęściej gruczolak nieczynny hormonalnie,

• Inne guzy: gruczolak czynny hormonalnie, rak, guz chromochłonny, 
przerzuty, rozrost guzkowy. 

• częściej u kobiet (2.5 raza), częściej u ludzi starszych (skłonność do rozwoju 
zmian wstecznych w naczyniach krwionośnych i powstanie na tym podłożu 
zmian guzkowych).



Postępowanie (1)

1. 

1. Ocena charakteru guza (ważne wykluczenie subklinicznej nadczynności 
nadnerczy i choroby nowotworowej):

• Fenotypowa
• Hormonalne
2. Wybór metody leczenia
3. Kontrola długoterminowa

Cechy gruczolaka (TK jamy brzusznej):
• Rozmiar zwykle do 3.0 cm 
• Okrągły/owalny kształt, wyraźne granice 
• Zwykle homogenna struktura
• Densyjność do 10 j.H. – I faza TK
• Wypłukiwanie ≥ 50% po 10 min.
• Wzrost < 1 cm/rok



Postępowanie (2)

Badanie hormonalne niezbędne:

• DHEAS, Androstendion (markery raka nadnerczy),

• stężenie sodu, potasu, glukoza (OGTT), morfologia, lipidogram

• kortyzol po 1 mg DEXA,

• kortyzol DZM, kortyzol o 24.00,

• ACTH,

• ARO/Aldosteron,

• Metoksypochodne w DZM



Postępowanie (3)

1. Adrenalektomia:

• Guz czynny hormonalnie

• Wielkość ≥ 4 cm

• Nagły wzrost (> 8 mm na rok)

• Podejrzenie nowotworu

2. Obserwacja:

• < 3 cm,  kontrolne USG lub TK po 6-12 miesiącach, brak 
progresji - co 12 miesięcy,

• badania hormonalne: kortyzol, DHEAS

3. Adrenalektomia do rozważenia:

• 3-4 cm, USG lub TK co 3 miesiące


