ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی و ﺑﯾﻣﺎری آدﯾﺳون ١

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی )آدرﻧﺎل( ﺷراﯾطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ھورﻣوﻧﮭﺎی آدرﻧﺎل ﯾﻌﻧﯽ ﮐورﺗﯾزول وآﻟدﺳﺗرون ﺗوﺻﯾف ﻣﯽ
ﮔردد.
ﻏدد آدرﻧﺎل اﻋﺿﺎی ﮐوﭼﮑﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺑﺎﻻی ھر دو ﮐﻠﯾﮫ ﻗرار دارﻧد و ﺷﺎﻣل ﯾﮏ ﻻﯾﮫ داﺧﻠﯽ ﺑﻧﺎم ﻣدوﻻ و ﻗﺳﻣت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻧﺎم
ﮐورﺗﮑس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ھر ﻻﯾﮫ ھورﻣوﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ ﮐﻧﺗرل ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد.
ﺗوﻟﯾد ھورﻣون ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن ھﯾﭘوﺗﺎﻻﻣوس ،ﻏده ھﯾﭘوﻓﯾز و ﻏدد آدرﻧﺎل ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.اﮔر ھر ﺑﺧش از اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻋﻣﻠﮑرد ﺧود
را از دﺳت دھد ﻣوﺟب اﯾﺟﺎد اﺧﺗﻼل ﻋﻣده ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری در ﺑدن ﻣﯽ ﮔردد.
در ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯾﮫ ﻏدد آدرﻧﺎل  -اﻏﻠب ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری آدﯾﺳون ﻣﻌروف اﺳت -ﻣﯾزان ھر دو ھورﻣون ﮐورﺗﯾزول و آﻟدﺳﺗرون دﭼﺎر اﺧﺗﻼل
ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻋﻠت آن ﮐﺎھش ﻓﻌﺎﻟﯾت ﯾﺎ آﺳﯾب ﻏدد آدرﻧﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ آدرﻧﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﻋدم ﻋﻣﻠﮑرد ﻏده ھﯾﭘوﻓﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑر روی ﺗوﻟﯾد ﮐورﺗﯾزول ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد.
ﮐورﺗﯾزول ﯾﮏ ﮔﻠوﮐوﮐورﺗﯾﮑوﺋﯾد ھورﻣون اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺑﺧش ﻗﺷری ﯾﺎ ﮐورﺗﮑس ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود .از ﺟﻣﻠﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻣﮭم آن ﻣﯾﺗوان
ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﺑر روی ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم ﮐرﺑوھﯾدراﺗﮭﺎ ،ﭘروﺗﺋﯾن ھﺎ و ﭼرﺑﯽ ھﺎ ،ﺗﺎﺛﯾر ﺑر ﻣﯾزان ﻗﻧد ﺧون،ﻋﻣل ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﺿد اﻟﺗﮭﺎب و
ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑدن در واﮐﻧش ﺑﮫ اﺳﺗرس اﺷﺎره ﻧﻣود.
آﻟدﺳﺗرون ﯾﮏ ﻣﯾﻧراﻟوﮐورﺗﯾﮑوﺋﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮐورﺗﮑس ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود و ﻧﻘش آن ﮐﻧﺗرل ﺗﻌﺎدل ﻧﻣﮏ و ﭘﺗﺎﺳﯾم در ﺑدن اﺳت.ﮐﺎھش ﯾﺎ
ﻋدم وﺟود اﯾن ھورﻣون ﺳﺑب ﺿﻌف و از دﺳت دادن آب ﺑدن )دھﯾدراﺗﮫ ﺷدن( ،ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑدن در ﺣﻔظ ﻓﺷﺎر ﺧون و ﻋدم ﮐﻔﺎﯾت در
واﮐﻧش ﺑﮫ اﺳﺗرس ﻣﯽ ﮔردد.
ﻣﯾزان ﺷﯾوع آدﯾﺳون ﺣدود  1ﺗﺎ  3ﻧﻔر در ﯾﮏ ﺟﻣﻌﯾت  100.000ﻧﻔری در آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﯾﻣﺎری در ﺗﻣﺎم ﺳﻧﯾن دﯾده ﻣﯽ ﺷود
وﻣﯾزان ﺑروز آن در ﺑﯾن زﻧﺎن و ﻣردان ﯾﮑﺳﺎن اﺳت.
ﻋﻼﯾم ﻧﻘص و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آدرﻧﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣدود  80ﺗﺎ  90درﺻد ﮐورﺗﮑس از ﺑﯾن ﻧرود  ،ﺑروز ﻧﮑﻧد.
در آﻣرﯾﮑﺎ ﺣدود  % 70ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯾﮫ در ﺑزرﮔﺳﺎﻻن ﻧﺎﺷﯽ از ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری اﺗو اﯾﻣﯾون اﺳت .در ﺳﺎﯾر ﻣوارد اﯾن آﺳﯾب ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋواﻣﻠﯽ ﻧظﯾر :ﺗوﺑرﮐﻠوزﯾس) ،ﯾﮏ ﻋﻠت ﻣﻌﻣول در  30درﺻد ﺟواﻣﻌﯽ ﮐﮫ ﺳل ﺷﺎﯾﻊ اﺳت( ﻋﻔوﻧﺗﮭﺎی ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎﯾﯽ ،وﯾروﺳﯽ و ﻗﺎرﭼﯽ،
ﺧوﻧرﯾزی آدرﻧﺎل و اﻧﺗﺷﺎر ﺳرطﺎن ﺑﮫ ﻏدد آدرﻧﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
در ﮐودﮐﺎن ﺣدود  %70ﻣوارد ﺷﺎﻣل ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ارﺛﯽ و ھﺎﯾﭘر ﭘﻼزی ارﺛﯽ آدرﻧﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد % 30 .ﻣوارد دﯾﮕر ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی
اﺗواﯾﻣﯾون اﺳت .ﺳﺎﯾر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣﺎدرزادی ﻣﺛل آدرﻧوﻟوﮐودﯾﺳﺗروﻓﯽ از دﻻﯾل ﻏﯾر ﻣﻌﻣول اﯾن ﻧﻘص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ آدرﻧﺎل ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎھش ﺗوﻟﯾد(  ACTHآدرﻧوﮐورﺗﯾﮑو ﺗروﭘﯾﮏ ھورﻣون( از ھﯾﭘوﻓﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھورﻣون  ACTHﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘﯾﮏ در ﻏده ھﯾﭘوﻓﯾز اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾﺎم ﺗوﻟﯾد ﮐوورﺗﯾزول را ﺑﮫ ﮐورﺗﮑس ﻣﯽ رﺳﺎﻧد و اﮔر ﺑﮫ ﻣﯾزان ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺑﺎﺷد )ﺑﮫ دﻟﯾل آﺳﯾب ھﯾﭘوﻓﯾز ،وﺟود ﺗوﻣور در ھﯾﭘوﻓﯾز ﯾﺎ ﺑﮫ ھر دﻟﯾل دﯾﮕر( ﺗوﻟﯾد ﮐورﺗﯾزول ﺗﺣرﯾﮏ ﻧﻣﯽ ﮔردد.
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ آدرﻧﺎل اﻏﻠب ﺑﮫ دﻧﺑﺎل درﻣﺎن ﺑﺎ ﮐورﺗﯾﮑواﺳﺗروﺋﯾدھﺎ )ﻣﺎﻧﻧد ﭘردﻧﯾزون ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺎھش اﻟﺗﮭﺎب در ﺑﯾﻣﺎری ھﺎﯾﯽ ﻧظﯾر
آرﺗرﯾت روﻣﺎﺗوﺋﯾد ﺗﺟوﯾز ﻣﯾﮕردد( رخ ﻣﯽ دھد و ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣوﺟب ﯾﮏ ﻗﻔﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در ﺗوﻟﯾد ھورﻣون ﮔردد .اﯾﻧﮕوﻧﮫ درﻣﺎن ھﺎ ﺗوﻟﯾد
طﺑﯾﻌﯽ ﮐورﺗﯾزول را ﺳرﮐوب ﻣﯽ ﮐﻧد وﻟﯽ ﺑﻌد از ﭼن ھﻔﺗﮫ ﯾﺎ ﭼد ﻣﺎه ﭘس از ﭘﺎﯾﺎن درﻣﺎن ﺑﺎ ﮐورﺗﯾﮑواﺳﺗروﺋﯾد ﺗوﻟﯾد آن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻣﯾزان طﺑﯾﻌﯽ ﺑﺎزﮔردد.
در ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ آدرﻧﺎل ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﯾزان ﺗوﻟﯾد آﻟدﺳﺗرون ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار ﻧﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ
ﻋﻼﺋم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آدرﻧﺎل ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺑﮭم و ﻏﯾر اﺧﺻﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﮐﻧدی ﭘدﯾدار ﺷوﻧد .در اﺑﺗدا ھﻧﮕﺎم وارد ﺷدن
ﺷوک ﯾﺎ اﺳﺗرس ﺑﮫ ﻓرد ظﺎھر ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﭘس از آن در ﻋرض ﭼﻧد ﻣﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻣراه ﺑﺎ ﻋﻼﺋم زﯾر ﺑروز ﮐﻧﻧد:
درد ﺷﮑﻣﯽﮐم ﺷدن ﻣوی ﺑدندھﯾدراﺗﮫ ﺷدن ﺑﮫ ھﻣراه ﺑﯾﻣﺎری آدﯾﺳوناﺳﮭﺎل ﯾﺎ ﯾﺑوﺳتﺳرﮔﯾﺟﮫ ﯾﺎ ﺿﻌفﺧﺳﺗﮕﯽاﻓزاﯾش رﻧﮕداﻧﮫ ھﺎی ﭘوﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﻣراه ﺑﯾﻣﺎری آدﯾﺳون وﺟود ﻟﮑﮫ ھﺎی ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﯽ ﺑﺧﺻوص در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﭼﯾﻧﮭﺎی ﭘوﺳﺗﯽ ،ﺑرﺧﯽ اوﻗﺎتوﺟود ﮐﮏ و ﻣﮏ و ﺧﺎل در ﺻورت و ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ھﺎﻟﮫ ھﺎی ﮐﻣرﻧﮓ در اطراف ﻧوک ﭘﺳﺗﺎن ،ﻟب و رﮐﺗوم
درد ﻣﻔﺎﺻل و ﻋﺿﻼتﮐﺎھش ﻓﺷﺎر ﺧونﮐﺎھش ﮔﻠوﮐز ﺧونﺿﻌف ﻋﺿﻼﻧﯽﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺧوردن ﻧﻣﮏ ﺑﮫ ھﻣراه ﺑﯾﻣﺎری آدﯾﺳوناﺳﺗﻔراغ
ﮐﺎھش وزنﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آدرﻧﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑطور ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﺳرﯾﻊ ﺑروز ﮐﻧد.
ﺣدود  %25ﻣوارد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آدرﻧﺎل ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﺣران آدرﻧﺎل )ﺑﺣران آدﯾﺳوﻧﯽ ﻧﯾز ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷود( رخ ﻣﯽ دھد.اﯾن ﺑﺣران ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺗوﺳط ﯾﮏ دوره اﻓزاﯾش اﺳﺗرس ،ﺿرﺑﮫ ،ﺟراﺣﯽ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻋﻔوﻧت ﺷدﯾد اﯾﺟﺎد ﺷود ﮐﮫ در ﺻورت ﻋدم ﻣداوا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﺷﻧده ﺑﺎﺷد.
در ﯾﮏ ﺑﺣران آدرﻧﺎل ﻋﻼﯾم زﯾر ﻣﯽ واﻧد دﯾده ﺷود:
از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدﮔﯽ ﮐﻠﯾﮫاز دﺳت دادن ھوﺷﯾﺎریﮐﺎھش ﻓﺷﺎر ﺧوندرد ﺷدﯾد در ﺷﮑم ،ﭘﺎ ھﺎ و ﻗﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﮐﻣراﺳﺗﻔراغ ﺷدﯾد ،اﺳﮭﺎل-ﺷوک
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آزﻣﺎﯾش ھﺎ
ﻋﻼﺋﻣﯽ ھﻣﭼون اﻓزاﯾش رﻧﮕداﻧﮫ ھﺎی ﭘوﺳﺗﯽ )ھﺎﯾﭘرﭘﯾﮕﻣﺎﻧﺗﺎﺳﯾون( ،ﺿﻌف ،ﮐﺎھش ﻓﺷﺎر ﺧون و ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ ﺧوردن ﻧﻣﮏ ﺑﮫ ﺧﺻوص
اﮔر ﺑروز اﯾن ﻋﻼﺋم ھﻧﮕﺎم اﺳﺗرس ﺗﺷدﯾد ﯾﺎﺑد ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘزﺷﮏ را ﺑﮫ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آدرﻧﺎل ﻣﺷﮑوک ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗﺳﺗﮭﺎی آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آدرﻧﺎل و اﻓﺗراق ﻧوع ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﮫ اوﻟﯾﮫ ﯾﺎ ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﯾﺎ ﻋﻠل ﺟﺎﻧﺑﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ،
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .اﯾن آزﻣﺎﯾش ھﺎ اﻏﻠب ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻌﺎدل اﻟﮑﺗروﻟﯾت ﺑﯾﻣﺎر ،ﻣﯾزان ﻗﻧد ﺧون و ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﻠﯾﮫ درﺧواﺳت
ﻣﯽ ﺷوﻧد.
در ﺣﯾن ﯾﮏ ﺑﺣران آدرﻧﺎل اﯾن آزﻣﺎﯾش ھﺎ ﺑرای ﻣﺷﺧص ﺷدن ﺷدت اﺧﺗﻼﻻت و ﭘﯾﮕﯾری اﺛرﺑﺧﺷﯽ درﻣﺎن درﺧواﺳت ﻣﯽ ﮔردﻧد.

ﮐورﺗﯾزول
ﻣﻌﻣوﻻ ﻣﻘدار آن در ﺻﺑﺢ زود در ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺣد ﺧود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻏده آدرﻧﺎل ﻓﺎﻗد ﻋﻣﻠﮑرد ﻋﺎدی ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫ ھورﻣون ACTH
ﺗﺣرﯾﮏ ﻧﺷود ﻣﯾزان ﮐورﺗﯾزول ﺑﺻورت داﺋم ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ ﻣﺎﻧد .اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯾزان ﮐورﺗﯾزول ﺑﮫ ھﻣراه  ACTHو ﺗﺳت ﺗﺣرﯾﮏ ACTH
در ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آدرﻧﺎل ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.

ھورﻣون ACTH
اﯾن ھورﻣون ﯾﮑﯽ از ھورﻣون ھﺎی ھﯾﭘوﻓﯾز اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘش اﻧﺗﻘﺎل ﭘﯾﺎم ﺑﮫ ﻏده آدرﻧﺎل ﺟﮭت ﺗوﻟﯾد ﮐورﺗﯾزول را ﺑﮫ ﻋﮭده دارد .اﯾن ﺗﺳت
در اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺗﺳت اﺻﻠﯽ ﺑرای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد آدرﻧﺎل ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻘدار آن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﺑﺎﺷد.
در ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آدرﻧﺎل ﮐﺎھش  ACTHﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ آدرﻧﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﻓزاﯾش آن ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯾﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد )ﺑﯾﻣﺎری آدﯾﺳون( ACTH .اﻏﻠب ﺑطور ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺳت ﺗﺣرﯾﮏ  ACTHدرﺧواﺳت ﻣﯽ ﺷود.

ﺗﺳت ﺗﺣرﯾﮏ ACTH
اﯾن ﺗﺳت ﺷﺎﻣل اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯾزان ﮐورﺗﯾزول ﺧون ﺑﯾﻣﺎر ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺗزرﯾق ﺳﻧﺗﺗﯾﮏ )ﻣﺻﻧوﻋﯽ(  ACTHﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻏدد آدرﻧﺎل
ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻧد ﻣﯾزان ﮐورﺗﯾزول در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺗﺣرﯾﮏ ﺑوﺳﯾﻠﮫ  ACTHاﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .اﮔر اﯾن ﻏدد آﺳﯾب دﯾده ﯾﺎ ﻏﯾر ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻧد ﭘﺎﺳﺦ آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ  ACTHﺑﮫ ﺣداﻗل ﺧود ﺧواھد رﺳﯾد .اﯾن ﺗﺳت ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺳرﯾﻊ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﺳت  ACTHدرﺧواﺳت ﺷود ،اﮔر ﻏﯾر طﺑﯾﻌﯽ
ﺑﺎﺷد ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ھﻣراه ﺗﺳت ﺗﺣرﯾﮏ  ACTHﺑرای ﭘﯾﮕﯾری و اﻓﺗراق ﺑﯾن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯾﮫ و ﺛﺎﻧوﯾﮫ ﻣدت آن از  ١ﺗﺎ  3روز ﺑﮫ طول
اﻧﺟﺎﻣد.

آﻟدوﺳﺗرون
ﻣﯾزان آﻟدوﺳﺗرون ﺧون ﯾﺎ ادرار ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺑﯾﻣﺎری آدﯾﺳون و ﺗﻌﯾﯾن اﯾﻧﮑﮫ ﻏده آدرﻧﺎل ﭼﮫ ﻣﻘدار آﻟدوﺳﺗرون ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ﻧﻘش
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ای دارد .اﮔر ﻣﯾزان آن ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﺷد ﺑﯾﺎﻧﮕر اﻣﮑﺎن وﺟود ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯾﮫ ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی در ﺑﯾﻣﺎراﺳت.

اﻟﮑﺗروﻟﯾت ھﺎ
اﻟﮑﺗروﻟﯾت ھﺎ )ﺳدﯾم ،ﭘﺗﺎﺳﯾم ،ﮐﻠراﯾد و دی اﮐﺳﯾد ﮐرﺑن( ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷدت ﻋدم ﺗﻌﺎدل اﻟﮑﺗروﻟﯾﺗﯽ و ﺑررﺳﯽ
ﺗﺎﺛﯾر درﻣﺎن ،اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ ﺷوﻧد .اﻟﮑﺗروﻟﯾت ھﺎ ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻋﺎﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻗرا دارﻧد؛ در ﺑﯾﻣﺎری آدﯾﺳون اﻏﻠب ﻣﯾزان ﺳدﯾم ،ﮐﻠراﯾد و
دی اﮐﺳﯾد ﮐرﺑن ﭘﺎﯾﯾن اﺳت در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﯾزان ﭘﺗﺎﺳﯾم ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺳﯾﺎر اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.

ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻏدد ﻓوق ﮐﻠﯾوی و ﺑﯾﻣﺎری آدﯾﺳون ٣

ﮐراﺗﯾﻧﯾن و BUN
اﯾن ﺗﺳﺗﮭﺎ ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﻠﯾﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.

ﻣﯾزان ﮔﻠوﮐز
ﻣﯾزان ﮔﻠوﮐز در طول ﺑﺣران آدرﻧﺎل ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﺷد .ﮔﻠوﮐز ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﻣﺎر در ھﻧﮕﺎم ﺑﺣران
درﺧواﺳت ﺷود.
ﺗﺳﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ اوﻗﺎت در ﺧواﺳت ﻣﯽ ﺷوﻧد:
ﺗﺳت اﻧﺳوﻟﯾن ،ﻣﺣرک ھﯾﭘو ﮔﻠﯾﺳﻣﯽ .ﮔﺎھﯽ ﭘزﺷﮏ اﯾن ﺗﺳت را ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻏدد آدرﻧﺎل درﺧواﺳت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﯾزان ﮔﻠوﮐز ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺗزرﯾق اﻧﺳوﻟﯾن ﮐﮫ ﺟﮭت اﯾﺟﺎد ﺷوک در ھﯾﭘوﻓﯾز ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ،اﻧدازه ﮔﯾری ﻣﯽ ﺷود؛ در اﻓراد ﺳﺎﻟم
ﻣﯾزان ﻗﻧد ﺧون اﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﮐورﺗﯾزول اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد در ﺻورﺗﯾﮑﮫ در اﻓراد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آدرﻧﺎل ﻣﯾزان ﮐرﺗﯾزول ﻣﻣﮑن اﺳت
ﭘﺎﯾﯾن ﺑﻣﺎﻧد و ﻣﯾزان ﻗﻧد ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﺑﮫ ﺳطﺢ اوﻟﯾﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔردد.

رﻧﯾن
ﻓﻌﺎﻟﯾت رﻧﯾن در ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯾﮫ آدرﻧﺎل اﻓزاﯾش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد زﯾرا ﻓﻘدان آﻟدوﺳﺗرون ﺳﺑب اﻓزاﯾش از دﺳت دادن ﺳدﯾم از طرﯾق ﮐﻠﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد
ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎھش ﻣﯾزان ﺳدﯾم ﺧون و ﮐﺎھش ﻣﻘدار ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑدن )ﺑﮫ ھﻣراه ﮐﺎھش ﻓﺷﺎر ﺧون و ﺣﺟم ﺧون( ﺳﺑب ﺗﺣرﯾﮏ ﭘروﺳﮫ ﺗوﻟﯾد رﻧﯾن
ﺗوﺳط ﮐﻠﯾﮫ ﻣﯽ ﮔردد.

اﺗوآﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ھﺎی -21ھﯾدروﮐﺳﯾﻼز:
ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﭘروﺳﮫ ﺗﺷﺧﯾص ھﻧﮕﺎم ﺷﮏ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری آدﯾﺳون ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی اﺗواﯾﻣﯾون ،اﯾن ﺗﺳت درﺧواﺳت ﻣﯽ
ﮔردد.

ﺗﺳﺗﮭﺎی ﻏﯾر آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ
اﺳﺗﻔﺎده از اﺷﻌﮫ اﯾﮑس ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﮐﻠﺳﯾﻔﯾﮑﺎﺳﯾون )آھﮑﯽ ﺷدن( ﮐورﺗﮑس در ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾﻣﺎری ﺳل ﺻورت
ﺑﮕﯾرد.
ﺑرﺧﯽ ﻣواﻗﻊ از  (CT(Computerized Tomographyاﺳﮑن و) Magnetic Resonance Imaging) MRIﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺷﮑل و
اﻧدازه ﻏدد آدرﻧﺎل و ھﯾﭘوﻓﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮔردد.

درﻣﺎن
روﺷﮭﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اوﻟﯾﮫ آدرﻧﺎل وﺟود دارد وﻟﯽ ﺑﺎزﮔﺷت ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑطور ﻗطﻌﯽ ﻧﯾﺳت .اﮔر ﺷراﯾط اﯾﺟﺎد
ﺷده ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﺷد در ﺻورت از ﺑﯾن ﺑردن ﻋﺎﻣل ﻋﻔوﻧت ،ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﮐورﺗﮑس درﮔﯾر ﯾﮏ آﺳﯾب ﺟدی و ﭘﺎﯾدار ﺷده ﺑﺎﺷد
اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺷت ﺑرﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی آدرﻧﺎل ﺑﮫ وﺿﻌﯾت اوﻟﯾﮫ وﺟود دارد .
ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﯾن اﻓراد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺳﺎﻟم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣدت طﺑﯾﻌﯽ طول ﻋﻣر آﻧﮭﺎ ﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ھورﻣوﻧﮭﺎی از دﺳت
رﻓﺗﮫ و رﻋﺎﯾت ﺑرﺧﯽ ﻧﮑﺎت و اﻗداﻣﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ دارد.
در ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ اﮔر ﻋﻠت آن آﺳﯾب ﯾﺎ ﻧﻘص درھﯾﭘوﻓﯾز ﺑﺎﺷد ﺑﯾﻣﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﮫ درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھد .ﺑﮫ ھر ﺣﺎل اﮔر ﺷراﯾط
زﻣﯾﻧﮫ ای ﺑوﺟود آورﻧده ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد وﻗﺗﯽ ﻋﻠت ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ درﻣﺎن ﺑﺎ ﮐورﺗﯾﮑواﺳﺗروﺋﯾد ﺑﺎﺷد از ﺑﯾن ﺑرود اﻣﮑﺎن ﺗوﻟﯾد ﮐورﺗﯾزول ﺑﮫ
ﺣﺎﻟت اوﻟﯾﮫ ﺟود دارد.
درﻣﺎن ﺑرای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺛﺎﻧوﯾﮫ آدرﻧﺎل اﻏﻠب ﺷﺎﻣل ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ھورﻣون ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠوم آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ اﯾران

