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А/Р – съотношение алдостерон/ренин
АД – автозомно-доминантно, 
АПА – алдостерон продуциращ аденом, 
АПС – aвтоимунен полиендокринен синдром;
АХ – артериална хипертония;
БК – болест на Cushing;
ВНХ – вродена надбъбречнокорова хиперплазия;
ГК – глюкокортикоиди;
ДХЕА – дехидроепиандростерон;
КТ (CT) – компютърна томография; 
МК – минералокортикоиди; 
МРТ (MRI) – магнитно-резонансна томография; 
ПА – първичен  алдостеронизъм;
ПРА – плазмена ренинова активност;
СRН – кортикотропин-освобождаващ хормон;
СК – синдром на Cushing;
ФХА – фамилен хипералдостеронизъм;
ХЕ – Хънсфилдови единици;
ХХН – хипоталамо-хипофизно-надбъбречна ос;
11β-HSD – 11β-хидроксистероиддехидрогеназа;
3-MT – 3-метокситирамин;
АСЕ инхибитори – инхибитори на ангиотензин-конвертира-
щия ензим;
АСТН – адренокортикотропен  хормон; 
AIMAH – ACTH-независима адренокортикална хиперплазия; 
CPR – препоръка за добра клинична практика извън система-
та GRADE;
MN – метанефрин; 
NMN – норметанефрин; 
PPGL –  феохромоцитом/параганглиом;
SDH – сукцинатдехидрогеназа;
AKK – адренокортикален карцином;
РТ – радиотерапия;
РЕТ-СТ – позитронно-емисионна томография/ СТ;

Съкращения:
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Препоръки за добра клинична практика при заболявания на надбъбречните жлези / 2019

Въведение

 В настоящите Препоръки за добра клинична практика при 
заболявания на надбъбречните жлези са използвани препоръ-
чаните от системата GRADE определения за ниво на доказа-
телственост и степени на препоръчителност: Системата 
класифицира качеството на доказателственост в четири 
нива със следните символи: ⊕○○○  (много ниско =D); ⊕⊕○○ 
(ниско = C); ⊕⊕⊕○  (умерено = B); и ⊕⊕⊕⊕ (високо = A) качест-
во. С оглед по-голяма яснота препоръките С и D са обединени 
в категория С (ниска степен на доказателственост). Препо-
ръките са класифицирани в 2 степени на препоръчителност: 
силни, класифицирани от I степен (“препоръчваме”) или сла-
би, класифицирани от IIстепен  (“предлагаме”). Адаптира-
но по Brian et al. A Case for Clarity, Consistency, and Helpfulness: 
State-of-the-Art Clinical Practice Guidelines in Endocrinology Using 
the Grading of Recommendations, Assessment, Development, 
and Evaluation System. The Journal of Clinical Endocrinology & 
Metabolism, Vol. 93, Issue 3, 1 March 2008, Pages 666–673, https://
doi.org/10.1210/jc.2007-1907, Endocrine Society’s Clinical Practice 
Guidelines program.
 Настоящите препоръки са разработени не само на база 
посочените литературни източници и международни кон-
сенсуси, както и въз основа на собствения клиничен опит 
на авторския колектив, натрупан в Експертния център по 
редки болести, УСБАЛЕ “Акад. Ив. Пенчев”, Катедра по ендо-
кринология, Медицински университет, София с ръководител 
Проф. Сабина Захариева. 
 Основен проблем при създаването на международни и на-
ционални препоръки за диагностика и лечение на редки боле-
сти е малкият брой болни, включени в рандомизираните и 
обсервационните проучвания, както и недостатъчно продъл-
жителното наблюдение на тези пациенти. По тази причина 
не всички ръководства имат възприетите нива на доказател-
ственост, като част от тях нямат задължителен характер. 
В много случаи наблюдението на пациентите се базира само 
на клиничния опит на ендокринолозите съобразно индивидуал-
ните особености и потребности на всеки отделен пациент. 
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I. ПЪРВИЧНА НАДБЪБРЕЧНА НЕДОСТА-
ТЪЧНОСТ (БОЛЕСТ НА ADDISON)
 Надбъбречната недостатъчност се характеризира с на-
рушена надбъбречнокорова функция и намалена продукция на 
минералокортикоиди, глюкокортикоиди и/или надбъбречни 
андрогени. Надбъбречната недостатъчност може да бъде 
причинена от заболявания на: 
 1. Кората на надбъбречните жлези (първична); 
 2. Хипофизата (вторична) в резултат на намалена или 
липсваща секреция на адренокортикотропния хормон (АСТН); 
 3. Хипоталамуса (третична) в резултат на намалена или 
липсваща секреция на кортикотропин-рилийзинг хормона 
(corticotropin-releasinghormone, СRН).
Вторичната и третична надбъбречна недостатъчност са 
разгледани в препоръките за хипопитуитаризъм.

Първична надбъбречна недостатъчност 
(Болест на Addison)

 Описана е през 1855 год. от Thomas Addison. Болестта на  
Addison е рядко заболяване със заболеваемост 4 на 1 000 000 
души годишно и болестност 100-140 случая на един милион. Съ-
отношението жени:мъже е ~2:1. Заболяването се диагностици-
ра най-често във възрастта 30-40 години. До 1920 г. най-честата 
причина за надбъбречната недостатъчност е била туберкулоза-
та, а след 1950 г. – автоимуният адреналит (изолиран или в рам-
ките на автоимунен полигландуларен синдром).

В този контекст е уместно лечението на възрастни пациен-
ти с редки болести да се осъществява в експертни центро-
ве и/или във високоспециализирани клиники от специалисти с 
достатъчен опит. Трябва да се насърчава създаването на ре-
гистри, чрез които пациентите да се мониторират за по-про-
дължителен период от време и по този начин да се създаде 
основа за повишаване степента на доказателственост на 
препоръките в дългосрочен план.

Министерство на здравеопазването
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Хронична първична надбъбречна недостатъчност: Загубата на 
повече от 90% от кората на двете надбъбречни жлези води 
до клинична проява на надбъбречна недостатъчност. Паци-
ентите с хронична първична надбъбречна недостатъчност 
могат да имат симптоми на глюкокoртикоиден, минералокор-
тикоиден и андрогенен дефицит (Табл. 2). В много случаи се 
наблюдава бързо настъпваща деструкция на надбъбречната 
кора. При около 25% от болните заболяването се изявява с 
криза или прекриза. Деструкцията на надбъбречната кора от 
хеморагии води до внезапна загуба на глюкокортикоидната и 
минералокортикоидната секреция и се изявява с остра надбъ-
бречна криза.

Таблица 1.  Класификация на първичната надбъбречна недостатъчност

•В рамките на Автоимунен полиендокринен синдром тип 1 (АПС 1) и 
Автоимунен полиендокринен синдром тип 2 (АПС 2)
•Туберкулоза
•Гъбични инфекции
•Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) 
•Хеморагии – сепсис, антикоагуланти
•Метастази – карцином на гърдата, белия дроб, дебелото черво, ме-
ланом, лимфом
•Инфилтративни процеси – саркоидоза, хемохроматоза, първична 
амилоидоза
•Двустранна адреналектомия
•Вродена надбъбречна хиперплазия
•Вродена надбъбречна хипоплазия
•Вродена резистентност към ACTH (дефицит на глюкокортикоиди) 
•Инхибитори на стероидогенезата (метирапон, кетоконазол, ами-
ноглутетимид)
•Адренолитични медикаменти (о,р’ DDD,сурамин) 
•Глюкокортикоидни антагонисти (RU 486)
•Лекарства, които ускоряват метаболизма на кортизола
•Т

4
 ускорява метаболизма на кортизола чрез стимулиране на  ензима 

11β-HSD2
•Синдроми, свързани с метаболитни нарушения – митохондриални 
болести (рядко), адренолевкодистрофия при мъже, болест на Wolman
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Таблица 2.  Клинични прояви на първичната надбъбречна недоста-
тъчност

      Симптоми                                                         Честота (%)                                                     

     Астено-адинамия                                             100 

     Анорексия                                                         100                              

     Гастроинтестинални  прояви                  92

     Гадене                                                     86

     Повръщане                                                       75

     Констипация                                            33

     Коремни болки                                                  31

     Диария                                                              16

    “Глад” за сол                                                      16

     Замайване при изправено положение             12

     Мускулни и ставни болки                               13

     Обективно състояние 

     Загуба на тегло                                               100

     Меланодермия                                                  94

     Хипотония                                                       88-94

     Витилиго                                                         10-20

     Калцификации в ставите                                5

     Лабораторни изследвания 

     Електролитни нарушения                                92

     Хипонатремия                                             88

     Хиперкалемия                                                 64

     Хиперкалцемия                                                  6

     Азотемия                                                          55

     Анемия                                                               40

     Еозинофилия                                                     17

Пациенти, които трябва да бъдат изследвани за над-
бъбречна недостатъчност:
 •Препоръчва се изследването на болни с остри заболява-
ния, при които има симптоми, насочващи към надбъбречна
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недостатъчност (хиповолемия, хипотония, хипонатремия, 
хиперкалемия, висока температура, коремни болки, хиперпиг-
ментация, хипогликемия – по-често при деца) (1| ⊕⊕⊕○)
 •Като потвърдителен тест се препоръчва стимулацио-
нен тест с кортикотропин  при болни с клинични прояви за 
първична надбъбречна недостатъчност, ако състоянието 
на пациента позволява провеждането на теста. (1| ⊕⊕⊕⊕)

Оптимални диагностични тестове
 •Предлага се стимулационен тест с кортикотропин  
като “златен стандарт” за диагностициране на първичната 
(но не вторичната) надбъбречна недостатъчност, тъй като 
е добре валидиран.  Резултатите от теста не се променят 
значимо от денонощните вариации в секрецията на хормони-
те. По тази причина тестът може да се провежда във вся-
ко време, когато е възможно. Кръвни проби за определяне на 
кортизол в плазмата се вземат преди и на 30 или 60 min след 
болусно (венозно или мускулно) инжектиране на стандартна 
доза 250 μg кортикотропин. Ниво на кортизола под 500 nmol/L 
(18 μg/dL) (в зависимост от приложения метод) на 30 или 60 
min. доказва надбъбречна недостатъчност. (2| ⊕⊕○○)
 •Предлага се стимулационен тест с ниска доза кортико-
тропин (1 μg) само при ограничено количество на субстанция-
та. (2| ⊕⊕○○)
 •Ако не е възможно да се осъществи тест с кортикот-
ропин, се предлага изследване сутрин на плазмени кортизол и 
адренокортикотропен хормон (ACTH) като първа стъпка за 
доказване на диагнозата (докато стане възможно осъщест-
вяванета на теста с кортикотропин). Диагнозата е твърде 
вероятна при сутрешен кортизол  <140 nmol/L (5 μg/dL) и ви-
соко плазмено ниво на ACTH – 2 пъти над горната граница на 
референтните стойности за дадения метод. (2| ⊕○○○)
 •Препоръчва се едновременно измерване на плазмен ре-
нин/плазмена ренинова активност и алдостерон за преценка 
на тежестта на минералокортикодния дефицит. (1| ⊕⊕⊕○)
 •При всички болни с потвърдена диагноза трябва да устано-
ви етиологията на първичната надбъбречна недостатъчност. 



Bulgarian Society of Endocrinology10

 •При болни със симптоми на остра надбъбречна недоста-
        тъчност или надбъбречна криза се препоръчва незабав-
        но започване на терапия с венозно вливане на хидрокор-
        тизон преди получаване на резултатите от диагностич-
        ните тестове. (1| ⊕⊕⊕○)
Препоръчва се определяне на сутрешни ACTH и кортизол в 
плазмата преди започване на лечението с хидрокортизон. 
Ако състоянието на болния позволява може да се направи 
тест с кортикотропин. Обикновено тестът с кортикотро-
пин се провежда след преминаване на надбъбречната криза-
при стабилизиране на състоянието на пациента. 

Министерство на здравеопазването

Таблица 3. Клинични и лабораторни прояви при остра надбъбреч-
на недостатъчност

 Надбъбречната криза или острата надбъбречна недостатъч-
ност е спешно състояние Тя представлява усложнение в хода на 
хроничната първична надбъбречна недостатъчност и може да 
бъде предизвикана от тежка инфекция, стрес, двустранен над-
бъбречен инфаркт или кръвоизлив. Причина за надбъбречната 
криза е минералокортикоидният дефицит, а основните клинич-
ни прояви са хипотонията и циркулаторният колапс. 

Надбъбречна криза

Дехидратация, хипотония или шок в зависимост от тежестта 
на интеркурентното заболяване

Гадене и повръщане с анамнестични данни за анорексия и загуба 
на тегло

Коремни болки, понякога картина на “остър корем”

Необяснима хипогликемия

Необяснима температура

Хипонатремия, хиперкалемия, азотемия, хиперкалцемия, 
еозинофилия

Хиперпигментация или витилиго

Други прояви на автоимунни ендокринни дефицити като 
хипотиреоидизъм или гонадна недостатъчност
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Лечение на първичната надбъбречна недостатъчност.
 В повечето развити страни хидрокортизонът е предпо-
читан медикамент за заместващо лечение. Широко приложе-
ние намира и кортизон ацетат. В България хидрокортизон и 
кортизон ацетат не са разрешени за употреба. 
Поради краткия полуживот (около 90 min) на хидрокортизо-
на, се препоръчва фракционирано приемане per os (двукрат-
но, трикратно) с цел имитиране на нормалния денонощен 
ритъм. Последната доза трябва да бъде приета не по-къс-
но от 4–6 часа преди лягане. ACTH не може да се използва 
като маркер, тъй като пациенти с адекватно заместващо 
лечение често имат високо ниво на АСТН. Това се дължи на  
нарушение на нормалната обратна връзка между кортизола 
и АСТН при това заболяване. Дългодействащите синтетич-
ни глюкокортикоиди като преднизон, преднизолон или декса-
метазон също се прилагат, но техният по-продължителен 
ефект може да доведе до симптоми на предозиране – кожни 
промени, загуба на мускулна маса и костна плътност, нат-
рупване на висцерална мастна тъкан. Поради продължител-
ния ефект на действие на синтетичните глюкокортикоиди, 
някои автори ги прилагат еднократно дневно.

Препоръки за заместващо лечение.
 •Препоръчва се лечението на първичната надбъбречна
        недостатъчност да се осъществява с глюкокортикоид-
        ни хормони. (1| ⊕⊕⊕⊕)
 •Предлага се хидрокортизон (15–25 mg) или кортизон
        ацетат (20–35 mg) в два или три приема през устата.
        При двукратен режим най-високата доза трябва да се
        приема сутрин при ставане, а следващата – 2 часа след
        обедното хранене. При трикратен режим приемите са
        сутрин, обед и до 16 ч. следобед. В отделни случаи може
        да се окаже подходящ още по-фракциониран режим. 
        (2| ⊕⊕○○)
 •Като алтернатива на хидрокортизона могат да се при-
         лагат преднизон 5-7,5 mg дневно или преднизолон 3–5 mg
        дневно в два или един прием. (2| ⊕○○○)
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 •Не се предлага лечение с дексаметазон поради трудно
         титриране на дозата и риск от предозиране. (2| ⊕⊕○○)
 •Предлага се мониториране на заместващото лечение с
        глюкокортикоиди чрез клинична преценка (наддаване на
           тегло, ортостатична хипотония, симптоми на хиперкорти-
         золизъм). (2| ⊕⊕⊕○)
 •Не се предлага мониториране на адекватността на 
        заместващото лечение чрез хормонални показатели. 
        Лечението трябва да се коригира само на базата на кли-   
        ничния отговор. (2| ⊕⊕⊕○)

Заместване с минералокортикоиди.
 •Препоръчва се болни с доказан дефицит на алдостерон
        да провеждат заместващо лечение с флудрокортизон
        (начална доза 50–100 μg) при неограничен прием на сол.
        (1| ⊕⊕⊕⊕)
 •Препоръчва се мониторирането на заместващото лече-
        ние да се извършва въз основа на клиничната преценка
        (“глад” за сол, ортостатична хипотония, отоци) и на ре-
        зултатите от определянето на електролитите (хипер-,
        хипокалемия). (1| ⊕⊕⊕○)
 •При болни, развили хипертония при приемане на флудро-
        кортизон се предлага редуциране на дозата на медика-
        мента. (2| ⊕○○○) 
 •Ако кръвното налягане остава високо, се предлага включ-
ване на антихипертензивна терапия на фона на лечението с 
флудрокортизон. (2| ⊕○○○) При болни с предшестваща арте-
риална хипертония се налага внимателна преценка на дозите 
както на флудрокортизона, така и на глюкокортикоидите, тъй 
като предозирането и на двата медикамента може до повиши 
кръвното налягане. Ако се прецени, че заместващото лечение 
е адекватно, но кръвното налягане продължава да е високо,  се 
препоръват като първоетапни медикаменти ангиотензин ре-
цепторни  блокери/АСЕ инхибитори. Второетапното лечение 
включва дихидропиридинови калциеви антагонисти. Диурети-
ците трябва да се избягват. Блокерите на алдостероновите 
рецептори (спиронолактон, еплеренон) са противопоказани.
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Заместващо лечение с дехидроепиандростерон (ДХЕА)
 •Предлага се заместване с ДХЕА при жени с първична над-
        бъбречна недостатъчност и оплаквания от  намалено 
        либидо, депресивен синдром и астеноадинамия, въпреки
        адекватното лечение с глюкокортикоиди и минералокор-
        тикоиди. (2| ⊕⊕○○)
 •Предлага се начално лечение с ДХЕА от 6 месеца. Ако паци-
        ентът не отчита добър ефект, лечението с ДХЕА тряб-
        ва да бъде прекратено. (2| ⊕⊕○○)
 •Предлага се мониториране на лечението с ДХЕА чрез из-
        мерване на сутрешното серумно ниво на ДХЕА, което
          трябва да бъде в средните граници на нормата. (2| ⊕⊕○○) 
Лечение по време на бременност.
 •Предлага се бременните жени да се мониторират за кли-
        нични симптоми на недостатъчно заместване или пре-
        дозиране с глюкокортикоиди (наддавене на тегло, умора,
         ортостатична хипотония или хипертония, хипергликемия),
         поне веднъж на три месеца. 
 •Ако се налага, предлага се увеличението на дозата на хи-
         дрокортизона да се извършва след третия триместър на
         бременността.
 •При бременни жени се предпочита прилагането на хидро-
         кортизон вместо кортизон ацетат, преднизолон или
         преднизон. (2| ⊕⊕○○). 
 •Не се препоръчва прилагане на дексаметазон, тъй като
         медикаментът не се инактивира в плацентата и премина-
        ва  в плода. (1| ⊕⊕○○)
 •Препоръчва се дозата на хидрокортизона по време на
        раждането да се увеличи както при голяма хирургична 
          интервенция. След раждането дозата на хидрокортизона
        спада до нивото преди бременността. (1| ⊕⊕○○)

Лечение и превенция на надбъбречни кризи при пациенти с 
първична надбъбречна недостатъчност.
Първоначалната цел на лечението е овладяване на хипотонията, 
т.е. корекция на дефицита на кръвния обем, възстановяване на 
електролитния баланс и кортизоловия дефицит  (Таблица 4) 



Bulgarian Society of Endocrinology14

Министерство на здравеопазването

Таблица 4. Лечение на острата надбъбречна недостатъчност 
(надбъбречна криза)

 Спешни мерки

 1. Вземат се кръвни проби за серумни електролити, глюкоза,  
  кортизол и АСТН.

 2. Без да се изчакват резултатите се започва колкото е въз-
  можно по-бързо инфузия на 1000 ml физиологичен разтвор (0,9% 
  NaCl ) или на физиологичен разтвор с 50 g/L (5%) глюкоза. 

 3. Измерват се централно и периферно венозно налягане с 
  оглед избягване на повишен плазмен обем.
 4. Венозно инжектиране на хидрокортизон (100 mg веднага и 
  след това на всеки 6 часа), обща доза 200–400 mg/дневно. В след-
  ващите дни дозата се редуцира до 100 mg дневно.

 5. При малки хирургични интервенции – хидрокортизон 25-75 mg
  дневно (1-2 дни). При големи хирургични интервенции – хидрокор-
  тизон 100 mg венозно, последван от продължителна инфузия на 
  200 mg хидрокортизон/24 ч. Като алтернатива – 50 mg на всеки 
  6 ч. мускулно или венозно

 Поведение след стабилизиране на състоянието на пациента

 1. Продължаване на инфузията на  физиологичен разтвор (0,9%
  NaCl) с по-бавна скорост в следващите 24-48 часа. Общото коли-
  чество на течностите е 2-3 l за денонощие. При стабилизиране 
  на състоянието на пациента дозата на хидрокортизона са нама-
  лява до 50 mg на 6 часа. На 4-5-ти ден се преминава на поддържаща
  терапия с глюкокортикоиди и при необходимост се добавят и 
  минералокортикоиди. 

 2. Лечение на евентуални инфекции, изявили надбъбречната криза.

 3. Кратък ACTH стимулационен тест за потвърждаване на 
  диагнозата надбъбречна недостатъчност (ако не е била известна).

 4. Определяне на типа и причината на надбъбречната 
  недостатъчност.

 5. Преминаване на поддържащо лечение с глюкокортикоиди в
  рамките на 1-3 дни, ако състоянието на болния позволява.

 6. Ако се налага – добавяне на лечение с Fludrocortisone (0,1 mg
  per os дневно)

 •Препоръчва се при болни със съмнение за надбъбречна
        криза да се започне веднага парентерално лечение със
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        100 mg хидрокортизон венозно (мускулно при липса на 
        венозен път) с адекватна корекция на кръвния обем и
         увеличение на всеки 6 часа на общата доза на хидрокорти-
        зон до 200 mg за 24 часа. При болни в шок трябва да се
        приложи 1 l физиологичен разтвор венозно през първия
         час. Поради  възможна хипогликемия, е уместно да се добави
        5% декстроза към физиологичния разтвор. (1| ⊕⊕⊕○). 
 •При липса на хидрокортизон като алтернатива може да
        се приложи преднизолон. В краен случай може да се прило-
        жи дексаметазон ако липсват други глюкокортикоиди. 
        (2| ⊕⊕○○)
 •При съпъстващи остри заболявания или стресови ситуа-
        ции се предлага увеличение на дозата на глюкокортикои-
        да, съответстващо на тежестта на състоянието на 
        болния. Обикновено оралната доза се увеличава двукрат-
        но или трикратно и след възстановяването на болния се
        връща към първоначалната в рамките 2-3 дни. При невъз-
        можност за орално приложение, трябва да се започне
         парентерално (венозно, мускулно, подкожно) инжектиране
        на 100 mg хидрокортизон. Лечение с минералокортикои-
        ди не се налага ако дозата на хидрокортизона превишава
        50 mg/24 ч. (2| ⊕⊕○○)
 •Препоръчва се обучение на болния как да увеличава доза-
         та при стрес и да профилактира надбъбречна криза, както 
         и сам да си инжектира глюкокортикоиди при спешност.  
 •Препоръчва се всички пациенти да  носят медицински
         знак – гривна или огърлица и да притежават спешна меди-
         цинска карта (“стероидна карта”), която да дава инфор-
         мация за диагнозата, лекарствата и дневните дози, както
        и за лекуващия лекар. Членовете на семейството трябва
        да бъдат обучавани периодично. 
 •Болните, които живеят далече от болнични заведения,
        или предвиждат по-дълга ваканция трябва да имат в себе
        си хидрокортизон (преднизон) за спешно инжекционно 
        приложение и да са обучени как и кога да го прилагат.
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Наблюдение на пациентите с първична надбъбречна 
недостатъчност.
Целта на лечението и наблюдението е да се възстанови нор-
малното качество на живот  и професионалната активност 
на болните.
 •Препоръчва се болните с първична надбъбречна недо-
статъчност да се проследяват от ендокринолог поне вед-
нъж годишно. Специално внимание да се обърне за симптоми 
на недостатъчност или предозиране. 
 •Предлага се провеждане един път годишно на скрининг 
за автоимунни заболявания, които често съпътстват над-
бъбречната недостатъчност - автоимунни тиреоидни забо-
лявания, захарен диабет, преждевременна яйчникова недоста-
тъчност, автоимунен гастрит и др. (2| ⊕⊕○○)
 •Предлага се обучение на болните относно увеличение-
то на дозата на глюкокортикоидите по преме на стресови 
ситуации и интеркурентни инфекции. Обучението трябва 
да включва познаване на началните симптоми на надбъбреч-
ната криза. 
 •Предлага се генетична консултация на пациентите с 
надбъбречна недостатъчност, дължаща се на моногенни за-
болявания. 

  Препоръки за диагноза на първична            
  надбъбречна недостатъчност

Препоръчва се изследването на болни с остри за-
болявания, при които има симптоми, насочващи към 
надбъбречна недостатъчност (хиповолемия, хипо-
тония, хипонатремия, хиперкалемия, висока темпе-
ратура, коремни болки, хиперпигментация, хипогли-
кемия – по-често при деца) (1| ⊕⊕⊕○) 

Като потвърдителен тест се препоръчва стимула-
ционен тест с кортикотропин при болни с клинични 
прояви за първична надбъбречна недостатъчност, 
ако състоянието на пациента позволява провежда-
нето на теста. (1| ⊕⊕⊕⊕)

I          B

I          B

 Клас   Ниво
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  Препоръки за диагноза на първична                                Клас   Ниво
  надбъбречна недостатъчност

Оптимални диагностични тестове. 
Предлага се стимулационен тест с кортикотропин  
като “златен стандарт” за диагностициране на пър-
вичната (но не вторичната) надбъбречна недостатъч-
ност, тъй като е добре валидиран. (2| ⊕⊕○○)
 
Предлага се стимулационен тест с ниска доза кор-
тикотропин (1 μg) само при ограничено количество 
на субстанцията. (2| ⊕⊕○○)

Ако не е възможно да се осъществи тест с кортико-
тропин, се предлага изследване сутрин на плазмени 
кортизол и адренокортикотропен хормон (ACTH) 
като първа стъпка за доказване на диагнозата (до-
като стане възможно осъществяванета на теста с 
кортикотропин). (2| ⊕○○○)

Препоръчва се едновременно измерване на плазмен 
ренин/плазмена ренинова активност и алдостерон 
за преценка на тежестта на минералокортикодния 
дефицит. (1| ⊕⊕⊕○)

При болни със симптоми на остра надбъбречна не-
достатъчност или надбъбречна криза се препоръчва 
незабавно започване на терапия с венозно вливане 
на хидрокортизон преди получаване на резултатите 
от диагностичните тестове. (1| ⊕⊕⊕○)

Препоръки за лечение на първичната надбъбречна 
недостатъчност. 
Препоръчва се лечението на първичната надбъбреч-
на недостатъчност да се осъществява с глюкокор-
тикоидни хормони. (1| ⊕⊕⊕⊕)

Предлага се хидрокортизон (15–25 mg) или кортизон 
ацетат (20–35 mg) в два или три приема през уста-
та. (2| ⊕⊕○○)

Като алтернатива на хидрокортизона могат да се 
прилагат преднизон 5-7,5 mg дневно или преднизолон 
3–5 mg дневно в два или един прием. (2| ⊕○○○)

Не се предлага лечение с дексаметазон поради труд-
но титриране на дозата и риск от предозиране. 
(2|⊕⊕○○)

II         C

II         C

II         C

I         B

I         B

Клас   Ниво

I         A

II         C

II         C

II         C
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Предлага се мониториране на заместващото лече-
ние с глюкокортикоиди чрез клинична преценка (над-
даване на тегло, ортостатична хипотония, симпто-
ми на хиперкортизолизъм). (2|⊕⊕⊕○)

Не се предлага мониториране на адекватността на 
заместващото лечение чрез хормонални показатели. 
Лечението трябва да се коригира само на базата на 
клиничния отговор. (2|⊕⊕⊕○)

Препоръчва се болни с доказан дефицит на алдосте-
рон да провеждат заместващо лечение с флудрокор-
тизон (начална доза 50–100 μg) при неограничен при-
ем на сол. (1|⊕⊕⊕⊕)

Препоръчва се мониторирането на заместващото 
лечение да се извършва въз основа на клиничната 
преценка (“глад” за сол, ортостатична хипотония, 
отоци) и на резултатите от определянето на елек-
тролитите (хипер-, хипокалемия). (1|⊕⊕⊕○)

При болни, развили хипертония при приемане на 
флудрокортизон, се предлага редуциране на дозата 
на медикамента. (2|⊕○○○) 

Ако кръвното налягане остава високо, се предлага 
включване на антихипертензивна терапия на фона 
на лечението с флудрокортизон. (2|⊕○○○)

Предлага се заместване с дехидроепиандростерон 
(ДХЕА) при жени с първична надбъбречна недостатъч-
ност и оплаквания от  намалено либидо, депресивен 
синдром и астеноадинамия, въпреки адекватното 
лечение с глюкокортикоиди и минералокортикоиди. 
(2|⊕⊕○○)

Предлага се начално лечение с ДХЕА от 6 месеца. Ако 
пациентът не отчита добър ефект, лечението с 
ДХЕА трябва да бъде прекратено. (2| ⊕⊕○○) 

Предлага се мониториране на лечението с ДХЕА чрез 
измерване на сутрешното серумно ниво на ДХЕА, 
което трябва да бъде в средните граници на норма-
та. (2| ⊕⊕○○) 

Лечение по време на бременност.
При бременни жени се предпочита прилагането на 
хидрокортизон вместо кортизон ацетат, преднизо-
лон или преднизон. (2| ⊕⊕○○).

II         C

II         B

I         B

I         B

II         C

II         C

II         C

II         C

II         C

II         C
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I         C

I         C

I         B

II         C

II         C

II         C

Клас   Ниво

Не се препоръчва прилагане на дексаметазон, тъй 
като медикаментът не се инактивира в плацентата 
и преминава в плода. (1| ⊕⊕○○) 

Препоръчва се дозата на хидрокортизона по вре-
ме на раждането да се увеличи както при голяма 
хирургична интервенция. След раждането дозата 
на хидрокортизона спада до нивото преди бремен-
ността. (1| ⊕⊕○○) 

Лечение и превенция на надбъбречни кризи при пациен-
ти с първична надбъбречна недостатъчност. 

Препоръчва се при болни със съмнение за надбъбреч-
на криза да се започне веднага парентерално лечение 
със 100 mg хидрокортизон венозно (мускулно при 
липса на венозен път) с адекватна корекция на кръв-
ния обем и увеличение на всеки 6 часа на общата доза 
на хидрокортизон до 200 mg за 24 часа. (1| ⊕⊕⊕○). 

При липса на хидрокортизон като алтернатива може 
да се приложи преднизилон. В краен случай може да се 
приложи дексаметазон ако липсват други глюкокор-
тикоиди. (2| ⊕⊕○○) 

При съпътстващи остри заболявания или стресови 
ситуации се предлага увеличение на дозата на глюко-
кортикоида, съответстващо на тежестта на със-
тоянието на болния (2| ⊕⊕○○). 

Препоръки за наблюдение на пациентите с първич-
на надбъбречна недостатъчност. 

Препоръчва се болните с първична надбъбречна не-
достатъчност да се проследяват от ендокринолог 
поне веднъж годишно. Специално внимание да се обър-
не за симптоми на недостатъчност или предозиране. 
  
Предлага се провеждане един път годишно на 
скрининг за автоимунни заболявания, които често 
съпътстват надбъбречната недостатъчност - 
автоимунни тиреоидни заболявания, захарен диа-
бет, преждевременна яйчникова недостатъчност, 
автоимунен гастрит и др. (2| ⊕⊕○○)

Клас   Ниво

II.  СИНДРОМ НА CUSHING
Характеристики, етиологични форми и клинична картина
 Синдромът на Cushing (СК) се дължи на хроничното въз-
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действие върху тъканите на ексцесивни нива на глюкокорти-
коидите. Докато ятрогенната форма, дължаща се на приема-
не на високи дози кортикостероиди е честа, ендогенният СК 
е рядко заболяване. Честотата при европейската популация е 
2-3 случая на 1 милион население за една година. По наши данни 
заболеваемостта в България е 1,42/млн/година. Заболяването 
е по-често при жени в активна възраст.

Класификация
 Синдромът на Cushing се разделя на две основни форми- 
ятрогенен и ендогенен. Поради широкото приложение на 
глюкокортикоидите в клиничната практика ятрогенната 
форма на СК е много разпространена. Ендогенният СК се раз-
деля на две основни форми – АСТН- зависима и АСТН- независи-
ма форма (табл. 5). От формите зависими от ACTH, хипофи-
зарната форма на СК (болестта на Cushing (БК)) е най-честата 
и е причина за 60-80% от всички случаи на синдрома. Ектопич-
на секреция на АСТН може да се срещне при различни тумори, 
най-чест от които е белодробният карцином. От ACTH-неза-
висимите причини, най-честата е приемане на кортикостеро-
иди. Ексцесивна автономна продукция на кортизол се среща 
при надбъбречен аденом или карцином. Най-редките форми на 
СК са ектопична продукция на кортикотропин рилизинг хор-
мон (CRH), макронодуларна надбъбречна хиперплазия в резул-
тат на абнормна експресия на хормонални рецептори (сто-
машен инхибиторен полипептид, катехоламини, вазопресин, 
интерлевкин-1 и др.), синдромът на McCune-Albright и първич-
ната пигментна нодуларна надбъбречна болест. Последната 
се съчетава в около 50% от случаите с комплекса на Carney. 
Състоянията на псевдо-Cushing се представят с клинични ха-
рактеристики, наподобяващи истинския СК и някои биохимич-
ни данни за хиперкортизолемия. Депресията и алкохолизмът 
са две състояния, при които лечението на водещата причи-
на води до обратно развитие на кушингоидното състояние. 
Някои форми на обикновеното затлъстяване могат също да 
създадат диагностични проблеми. 
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Таблица 5.  Класификация на синдрома на Cushing

 Синдром на Cushing, зависим от ACTH

  1. Болест на Cushing (хипофизарно-зависим синдром на Cushing) 
  2. Ектопичен ACTH синдром
  3. Ектопичен CRH синдром (много рядък)
  4. Макронодуларна надбъбречна хиперплазия
  5. Ятрогенен (екзогенно третиране с 1-24 ACTH)

 Синдром на Cushing, независим от ACTH

  1. Надбъбречен аденом
  2. Надбъбречен карцином
  3. ACTH-независима двустранна макронодуларна адренокортикална надбъбреч-
на хиперплазия (ACTH-independent macronodular adrenocortical hyperplasia, AIMAH)
  4. AIMAH в резултат на абнормна (ектопична) експресия на хормонални 
рецептори
  5. Първична пигментна нодуларна адренокортикална надбъбречна болест 
(PPNAD) – в съчетание с комплекса на Carney или спорадична 
  6. Синдром на McCune-Albright 
  7. Ятрогенен (екзогенно назначаване на глюкокортикоиди – фармакологични 
дози prednisolone, dexamethasone)

 Синдроми на псевдо-Cushing

   Алкохолизъм •  Депресия •  Затлъстяване •  PCOS

Патофизиология
 Глюкокортикоидният хормон кортизол се секретира от 
zona fasciculata и zona reticularis на надбъбречната жлеза под въз-
действието на ACTH от хипофизата. От своя страна, ACTH се 
секретира в отговор на стимулацията от кортикотропин рили-
зинг хормона (corticotrophin releasing hormone, CRH) и вазопресина 
от хипоталамуса. Кортизолът упражнява негативен обратен 
контрол върху секрецията на CRH и вазопресина на нивото на 
хипоталамуса и върху секрецията на ACTH на нивото на хипофи-
зата. Загубата на нормалния механизъм на обратна връзка на 
хипоталамо-хипофизарно-надбъбречната ос заедно със загубата 
на денонощния ритъм на кортизолова секреция води до хронично 
въздействие на ексцесивно високите нива на циркулиращия
кортизол върху организма, в резултат на което се развива кли-
ничната картина на ендогенния синдром на Cushing.
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Клинична картина 
 Опрделя се от тежестта и продължителността на хипер-
кортизолизма. Тя включва множество неспецифични симптоми, 
нито един от които не е патогномоничен. И все пак, относи-
телно характерно за СК е доминирането на симптомите на хи-
перкатаболизъм – мускулна слабост, лесно ранима кожа, поява 
на червено-виолетови стрии, остеопороза и др. От същест-
вено значение е индивидуалната чувствителност на глюко-
кортикоидния рецептор. В най-общия случай пациентите имат 
няколко симптома, които обаче са често срещани и в общата 
популация и се припокриват с други състояния (табл. 6). 

Таблица 6. Характерни симптоми, признаци и припокриващи се състоянияa

Легенда: СК – синдром на Cushing, 
СПКЯ – синдром на поликистозните яйчници

Симптоми                              Признаци                       Припокриващи се
                                                                                        състояния
Симптоми, които в най-голяма степен характеризират СК
Лесно ранима кожа
Плетора
Проксимална миопатия (мускулна слабост)
Червено-виолетови стрии, широки над 1 см

Симптоми, характерни за СК, които са често срещани в общата 
популация.

Депресия                            Мастна гърбица                    Хипертонияб

Лесна умора                       Луновидно лице                     Надбъбречни аденоми
Покачване на тегло          Затлъстяване                       Остеопорозаб

Промяна в апетита          Запълнени                              СПКЯ
                                            надключични ямки
Понижена                           Периферни отоци                Хипокалиемия
концентрация  
Понижено либидо              Акне                                       Нефролитиаза
Когнитивни                       Хирзутизъм                           Необичайни инфекции
нарушения                                                                         
Инсомния                           Трудно заздравяващи рани   Захарен диабет тип 2б

Раздразнителност            Тънка, прозрачна кожаб

Менструални
нарушения

а Изброяването е в случаен ред 
б Синдром на Cushing е по-вероятен при поява в по-ранна възраст.
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  Фенотип, който наподобява         Фенотип, който не наподобява
  ендогенния СК                                  ендогенния СК 

  Бременност                                         Стрес (болка, операция)
  Психиатрични заболявания                Малнутриция, анорексия
  Алкохолизъм                                        Интензивни физически натоварвания                        
  Затлъстяване                                     Хипоталамична аменорея
  Лошо контролиран захарен                CBG ексцес (серумен, но не и уринен 
  диабет                                                 кортизол)

а Въпреки малката вероятност за припокриване на тези състояния с орга-
ничен СК, при наличие на суспекция за такъв, е необходимо пациентът да 
бъде изследван в тази насока

Таблица 7. Състояния на Псевдо-Cushinga

 В допълнение съществуват състояния, които се изявяват 
със симптоми на хиперкортизолизъм, но не са резултат на ор-
ганичен процес – т.нар. псевдо-Cushing състояния (табл. 7). Те 
са свързани с функционална хронична свръхсекреция на ACTH 
от нормални кортикотрофи, т.е. касае се за функционален 
ACTH-зависим хиперкортизолизъм, който претърпява обратно 
развитие при отстраняване на подлежащата причина.

Легенда: CBG- кортизол-свързващ глобулин

Поставяне на диагноза синдром на Cushing
 Основните нарушения при синдрома на Cushing са хипер-
кортизолизмът с нарушен нормален ритъм на кортизоловата 
секреция и нарушен механизъм на обратна връзка с хипотала-
мо-хипофизарната ос. На тези основни нарушения се базират 
диагностичните тестове за потвърждаване на диагнозата 
(фиг. 1). Като начални тестове за скрининг на синдрома на 
Cushing трябва да се прилагат такива с висока чувствител-
ност, за да не бъдат пропуснати по-леките случаи. На втори 
етап са необходими тестове с висока специфичност, за да се 
избегнат фалшиво-позитивните резултати. Екзогенните ес-
трогени повишават кортизол-свързващия глобулин и по този 
начин нивото на общия кортизол. Ето защо при всички случаи, 
когато в серума се определя общ кортизол трябва да се спре 
лечението с орални контрацептивни средства или хормонал-
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но-заместващото лечение за 6 седмици. Като начално изслед-
ване за синдрома на Cushing се препоръчва един от следните 
тестове:
 •Свободен кортизол в 24-часова урина (двукратно);
 •Нощен слюнчен кортизол (двукратно) (вече излиза на 2-ро 
място в диагностиката);
 •Супресионен тест с 1 mg дексаметазон 
(“нощен тест”,“експресен блокаж”);
 •Супресионен тест с дексаметазон 2 mg/дневно за 48ч 
(“малък блокаж”).

 След поставяне на диагноза синдром на Cushing, трябва да 
се направи диференциална диагноза между ACTH-зависимите и 
ACTH-независимите форми. Определянето на ACTH е първата 
стъпка за търсене на причината на заболяването. При болни 
с ниско/недоловимо ниво на ACTH трябва да се направи образ-
на диагностика – КТ/МРТ на надбъбречни жлези с цел търсене 
на надбъбречен аденом с атрофия на контралатерална над-
бъбречната жлеза или билатерална хиперплазия (микро/макро-
нодуларна) на надбъбречните жлези. Болните с нормално или 
повишено ниво на ACTH подлежат на допълнителни изследва-
ния: МРТ на хипофизата, ACTH в кръвни проби от катетери-
зацията на sinus petrosus inferior, тест с CRH и/или супресионен 
тест с 8 mg дексаметазон. 
Второетапни тестове за диференциална диагноза на форми-
те на синдрома на Cushing:
 •ACTH
 •Голям блокаж с 8 mg дексаметазон
 •Тест със CRH
 •Тест с DDAVP (Minirin ®)
 •Магнитно-резонансна томография (МРТ) на хипофизата 
 •Двустранна катетеризация на sinus petrosus inferior – BIPSS 
(bilateral inferior petrosal sinus sampling).

Препоръки за клиничната практика
 •Преди преминаване към изследване в насока СК се препо-
ръчва снемане на подробна анамнеза за изключване на екзоге-
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нен прием на кортикостероиди – ятрогенен СК (1⊕⊕⊕⊕).
 •Препоръчва се провеждане на скринингови тестове при 
следните групи пациенти:
  – пациенти със симптоми, нехарактерни за възрастта
        (артериална хипертония, остеопороза) (1⊕⊕⊕⊕).
   – пациенти с множество симптоми и такива с прогреси-
         ращ характер (1⊕⊕○○).
  – деца с изоставане в растежа в съчетание с наднормено
         тегло (1⊕○○○).
  – пациенти с надбъбречни инциденталоми с характери-
         стика на аденоми (1⊕○○○).
 •Препоръчва се да не се осъществява по-разпространено
         извършване на изследвания в насока СК при други групи 
         пациенти  (1⊕○○○).
 •При изследване в насока СК е препоръчително да се 
         използва 1 от следните  скринингови тестове (1⊕○○○): 
  – Свободен уринен кортизол (СУК) в 24-часова урина (поне
         двукратно измерване);
  – Слюнчен кортизол в полунощ (двукратно) 
  – “Експресен блокаж” – супресионен тест с 1 mg 
         Дексаметазон;
  – “Малък блокаж” – супресионен тест с Дексаметазон
         2mg/дневно за 48 часа

Забележка: При висока клинична суспекция за СК е оправдано 
използването на 2 от скрининговите тестове с висока специ-
фичност едновременно.
 •Препоръчва се да не се използват следните тестове 
като скринингови за СК (1⊕○○○): 
  – Случайно измерени стойности на кортизол и ACTH;
  – 17-кетостероиди в 24-часова урина;
  – Тест с инсулинова хипогликемия (инсулинов толерансен
         тест);
  – Тест с Лоперамид;
  – Изследвания за диференциална диагноза на различните
         етиологични форми на СК (визуализиращи методи на хи-
         пофиза и надбъбреци, супресионен тест с 8 мг Дексаме-
         тазон – “голям блокаж”)
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Фигура 1. Алгоритъм за поставяне на диагноза Синдром на Cushing

Нормален резул-
тат – синдром на 

Кушинг е малко 
вероятен

Провеждане на един от следните тестове

Да се отчитат ограниченията на всеки тест. 
Да се използва двудневният тест с 2 мг

 дексаметазон в някои популации

Синдром 
на Кушинг

тат – синдром на 

Съмнение за синдром на Кушинг
(консултация с ендокринолог)

Провеждане на един от следните тестове

Изследване на ензогенен прием 
на кортикостероиди

Синдром Синдром 

При всеки абнормен резултат:
(консултация с ендокринолог)

Противоречиви
Резултати

(допълнителни 
изследвания)

Нормален резул-
тат – синдром на 

Кушинг е малко 
вероятен

Абнормни
резултати

Следва да се извършат едно или две от другите 
посочени по-горе изследвания, да се обсъди повта-

рянето на абнормното изследване, както и про-
веждането на комбиниран тест с дексаметазон 

CRH и  или определяне на нощен серумен кортизол 
в някои популации.

Да се отчитат ограниченията на всеки тест. 

Свободен уринен 
кортизол

(≥2 теста)

Да се отчитат ограниченията на всеки тест. 

Експресен блокаж с 
дексаметазон

(1мг)

Да се отчитат ограниченията на всеки тест. 

Слюнчен кортизол 
в полунощ
(≥2 теста)



Българско Дружество по Ендокринология 27

Препоръки за добра клинична практика при заболявания на надбъбречните жлези / 2019              

  •При нормални резултати от скрининговите тестове, 
но висока суспекция за СК (наличие на характерни симптоми 
в съчетание с надбъбречен инциденталом или вероятност за 
цикличен СК), е препоръчително провеждане на по-задълбоче-
ни изследвания за потвърждаване или изключване на диагно-
зата (1⊕○○○).
 •При нормални резултати и липса на признаци и симпто-
ми, характерни за СК, но при наличие на прогресираща симп-
томатика, може да се има предвид преоценка на състояние-
то след 6 месеца (2⊕○○○).
 •При поне 1 абнормен резултат от високоспецифичните 
скринингови тестове се препоръчва провеждане на по-задъл-
бочени изследвания за потвърждаване или изключване на диа-
гнозата (1⊕○○○). 
 •Поведение при наличие на абнормен резултат от скри-
нинговите тестове
  – При наличие на абнормен резултат на един от високо-
         специфичните скринингови тестове сепрепоръчва из-
         вършване на втори тест от същата група (1⊕○○○).
         Като второетапни потвърдителни тестове в опреде-
         лени ситуации трябва да се има предвид използването
         на серумен кортизол в полунощ и комбиниран тест 
         “малък блокаж” – CRH (1⊕○○○).
  – Препоръчва се тестът с Дезмопресин да не се използва
         в клиничната практика, освен с научни цели (2⊕○○○). 
  – Препоръчва се да не се осъществява по-нататъшно про-
         веждане на изследвания в насока СК при наличие на отри-
         цателни резултати от 2 различни скринингови теста
          (освен в случаите със суспекция за много редки форми на
         цикличен СК) (1⊕○○○).
  – Препоръчва се провеждането на изследвания за уточня-
         ване на етиологичната форма на СК при 2 абнормни 
         резултата от 2 различни скринингови теста (1⊕⊕○○). 
  – Трябва да се има предвид по-задълбочено изследване на
         пациентите с отрицателни резултати от тестовете,
          които са подозрителни за цикличен СК, както и при тези 
          с противоречиви резултати от тестовете, особено ако 
         имат типични клинични симптоми (2⊕○○○).
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Препоръки за предпочитание на конкретни скринингови 
тестове при определени групи пациенти:
  – При бременни жени се препоръчва определянето на СУК,
         но не и на супресионни тестове с дексаметазон. Уринната
         екскреция на СУК се запазва в същите референтни гра-
         ници по време на първия триместър и се увеличава до
          3 пъти през втория и третия триместър на бременност-
         та. Следователно, диагностични стойности на СУК по
          време на втори и трети триместър са тези, които пре-
         вишават 3 пъти горната референтна граница (1⊕⊕⊕○). 
  – При пациенти с епилепсия, на лечение с антиепилептични
          лекарства, които водят до повишен клирънс на дексаме-
         тазон, не се препоръчва използването на супресионни 
         тестове с дексаметазон. В тези случаи е предпочитан
         тестът със слюнчен кортизол в полунощ, серумен кор-
         тизол в полунощ и СУК (1⊕⊕⊕○).
  – При пациенти с хронично бъбречно заболяване следва да
         се има предвид използването на експресен блокаж, но не
         и на СУК (2⊕○○○). 
  – При пациенти с цикличен СК следва да се има предвид
          изследването на СУК и серумен кортизол в полунощ, а не
         прилагане на супресионните тестове с дексаметазон
         (2⊕○○○). 
  – При надбъбречни инциденталоми трябва да се има пред-
         вид използването на експресен блокаж и серумен корти-
          зол в полунощ  (2⊕⊕○○) (табл. 8).



Българско Дружество по Ендокринология 29

Препоръки за добра клинична практика при заболявания на надбъбречните жлези / 2019

Легенда: eGFR – изчислена гломерулна филтрация, CBG – кортизол-свързващ 
протеин, ДM – Дексаметазон

Таблица 8. Особености на отделните скринингови тестове и огра-
ничения при използването им.

   Тест       Предупреждение      Как може да бъде      Потвърждаване
                                                       избегнат                    на резултата
                                                       проблемът? 

Всички      Могат да бъдат                 При висока клинична
тестове     фалшиво нормални при       суспекция да се повто-
                     случаи на цикличен СК        ри тестът след
                                                         определен интервал
                                                                    от време или при
                                                                    влошаване на състоя-
                                                                    нието на пациента

Свободен    Може да бъде фалшиво      Препоръки за намаля-       Да се измери обема
уринен        повишен при прием на        ване на приема на             урина, при висок обем
кортизол    течности  над 5 л дневно     течности на приема       да се обърна внимание
                                                                 на течности

                    Може да бъде фалшиво
                      повишен или понижен
                     при неправилно
                     събирана урина
                      
                     При случаи на хронично       Повишено внимание         Да се изследва серумен
                      бъбречно заболяване          при eGFR 30-50 ml/min      креатинин, не се допу-
                      е повишен                                                             ска вариация с повече
                                                                                                              от 15% в рамките на
                                                                                                              2 различни дни

Експресен     Може да бъде фалшиво                                                 Да се изследва нивото
блокаж          нормален при БК                                                            на ДM, при нормално
                      поради забавен                                                              ниво, да се има
                      метаболизъм на ДM                                                      предвид приемане
                                                                                                              на диагнозата БК

                       Може да бъде фалшиво       Повишено внимание при   Да се изследва нивото
                       абнормен при пациенти       пациенти, приемащи        на ДМ, при ниско ниво 
                       с повишен CBG (прием на     медикаменти, които       да се увеличи дозата до
                       естрогени) и при тези с       се метаболизират          постигане на желаното
                       бърз метаболизъм на ДM     от CYP3A4                       ниво. Да се изследва CBG, 
                                                                                                                      при високо ниво да се
                                                                                                             преустанови приемът на
                                                                                                                 естрогени за 4-6 седмици

Слюнчен       Може да бъде фалшиво      Когато се използва
кортизол      абнормен при по-възрас-     при тези популации да
                      тни пациенти, хиперто-    се имат предвид само
                      ници и диабетици Може   нормалните резултати.
                      да бъде фалшиво абнор- 
                      мен при пациенти, рабо-
                      тещи на нощни смени
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 •Тестове за диференциална диагноза между ACTH-за-
висимите форми на СК.
Неизвазивни тестове:
 ACTH – Най-лесният метод е измерването на сутрешен плаз-
мен АСТН чрез имунорадиометричен метод. Стойности под 10 
ng/L (2 pmol/L) потвърждават ACTH-независимите форми. Об-
ратно, ако нивата на АСТН са над 20 ng/L (4 pmol/L), синдромът 
на Cushing е ACTH-зависим. Междинните стойности са по-малко 
дискриминативни. В тези случаи е уместно провеждане на до-
пълнителни тестове (напр. тест със СРХ). Липсата на отговор 
на АСТН към CRH говори за ACTH-независима форма.
 “Голям блокаж” – супресионен тест с висока доза (8 mg) де-
ксаметазон. Супресионният тест с 8 мг. дексаметазон също 
е предложен от Liddle за отдиференциране на болестта на 
Cushing от надбъбречните аденоми, секретиращи кортизол. 
Прилага се, когато нивата на АСТН са гранични (2-4 pmol/L). 
Тестът се провежда с 8 mg дексаметазон разпределени по 2 
mg на 6 ч. за 2 дни, или в еднократна доза от 8 mg приета в 
полунощ (нощен, overnight). 
Супресионният тест с 8 mg дексаметазон не се препоръчва 
рутинно, а само когато не може да се проведе тестът за 
катетеризация на sinus petrosus inferior, или при трудни ди-
агностични случаи в комбинация с теста със CRH. Липсват 
точни критерии за пълно разграничаване на болест на Cushing 
и ектопичен АСТН синдром. 
 Тест със CRH. Използването на теста със CRH за дифе-
ренциална диагноза на ACTH-зависимите форми на синдрома 
на Cushing се базира на хипотезата, че хипофизните кортико-
тропни аденоми имат рецептори за CRH, докато при екто-
пичните тумори, секретиращи ACTH, липсват такива рецеп-
тори, поради което при тях липсва и отговор на АСТН към 
стимулацията със CRH. Тестът се извършва със синтетичен 
овчи (oCRH) или човешки CRH (hCRH) в доза 1 μg/kg тегло или 
100 μg болусно, i.v. През определени интервали се измерват 
промените в нивата на ACTH и кортизола (плазмен и слюнчен). 
В Северна Америка се работи предимно с oCRH, докато в ос-
таналите части на света – предимно с hCRH. В заключение, 
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тестът със CRH е подходящ за диференциална диагноза на 
ACTH-зависимите форми на синдрома на Cushing, особено ако 
се комбинира със супресионния тест с 2 mg или 8 mg дексаме-
тазон. Все още няма утвърдени прагови стойности за теста 
със CRH, поради което се налага всеки център да изработи 
собствени норми.

Инвазивни тестове
 Кръвни проби при двустранна катетеризация на sinus 
petrosus inferior. Това е “златният стандарт” за диференциал-
ната диагноза между болест на Cushing и ектопичния АСТН 
синдром. Процедурата се състои в поставяне на катетер в 
sinus petrosus inferior, който дренира кръвта от хипофизата. 
Стандартният протокол включва периферна кръвна проба за 
ACTH и кръвни проби от двата sinus petrosus inferior преди и 
след стимулация със CRH. Кръв за определяне на АСТХ се взе-
ма през определени интервали – преди, на 3-5 мин и на 10-та 
мин след i.v. инжектиране на овчи или човешки CRH (овчи -1 μg/
kg, човешки – 100μg). Изчислява се съотношението на АСТН в 
кръвна проба от sinus petrosus inferior към АСТН в периферна 
кръв. Ако базисното съотношение е 2:1 и повече, а след сти-
мулация със СRH е над 3:1 се потвъждава диагнозата болест 
на Cushing. При липса на градиент (сътношение по-малко от 
2:1 базисно и 3:1 след стимулация), диагнозата е ектопичен 
ACTH синдром. Трябва да се отбележи, че процедурата е много 
трудна технически и трябва да се изпълнява от опитен екип.  

 •Определяне топиката на тумора

Хипофиза. При пациенти с ACTH-зависим синдром на Cushing 
метод на избор е магнитно-резонансната томография (MRI) 
на хипофизата с контрастно усилване с гадолиниум. Интер-
претацията на резултатите от визуализиращите методи 
трябва да се прави заедно с резултатите от хормоналните 
изследвания и тестове, поради високата честота (10-20%) 
на нефункциониращите хипофизни аденоми (инциденталоми). 
Повечето ACTH-секретиращи аденоми са с размер под 1 cm, 
тоест микроаденоми. 
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 Ектопични тумори. Прилагат се СТ и MRI на гръдния кош 
и корема, тъй като това са най-честите локализации на ек-
топичните тумори. Овесеноклетъчните белодробни карци-
номи обикновено се визуализират лесно. Малките бронхиални 
карциноидни тумори с диаметър под 1 cm създават повече 
трудности. Чрез MRI могат да визуализират лезии в гръдния 
кош, които не са открити на КТ. Повечето тумори с екто-
пична секреция на АСТН са с невроендокринна диференциация 
и могат да експресират соматостатинови рецептори. В за-
висимост от своя субтип, соматостатиновите рецептори 
могат да се свързват с различни соматостатинови аналози 
като октреотид или ланреотид. Сцинтиграфия с маркирания 
соматостатинов аналог (111In-pentetreotide) може да покаже 
функционалния капацитет на вече идентифицирани тумори 
или да локализира тумори неидентифицирани до този момент 
с другите визуализиращи методи. Опитът показва, че с този 
метод се диагностицират много малко случаи, които не са 
били локализирани с конвенционалните методи. Позитронна-
та емисионна томография (PET) с 18-flurodeoxyglucose може да 
се приложи при някои метаболитно активни тумори, но те не 
са чести при болните с ектопичен ACTH синдром.
 Образна диагностика на ACTH-независимите форми на 
синдрома на Cushing. Високо резолюционната СТ на надбъб-
речните жлези е средство на избор за визуализиране на над-
бъбречните лезии. С този метод могат да се открият маси 
с размери над 1 сm, както и да се визуализира контралатерал-
ната жлеза. Надбъбречните тумори се очертават като ед-
ностранни маси с атрофична контралатерална надбъбречна 
жлеза. Ако лезията е с размери над 5 сm в диаметър буди съм-
нение за малигненост. Възможни са и двустранни аденоми. 

Лечение на болните със СК
Транссфеноидална аденомектомия
 Транссфеноидалната аденомектомия е средство на избор 
при болестта на Cushing. Според различните студии ремисия-
та варира от 70 до 75%, въпреки че при микроаденоми тя може 
да достигне до 90%. От болните, постигнали ремисия, около 
25% развиват рецидиви до 10 г. Обикновено рецидивите са
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ранни (до петата година). Прогностични маркери за дълго-
срочна ремисия са възраст над 25 години, данни от MRI за ми-
кроаденом, липса на инвазия на dura mater или sinus cavernosus 
от страната на тумора, хистологично потвърждаване на 
АСТН-секретиращ тумор, следоперативни ниски нива на кор-
тизола и продължителна надбъбречна недостатъчност. При 
доказан аденом чрез визуализиращите техники се прилага се-
лективна транссфеноидална аденомектомия. Ако туморът не е 
бил визуализиран предварително се прилага хемихипофизекто-
мия. В този случай е важна латерализацията на тумора, доказана 
чрез катетеризация на sinus petrosus inferior, което предполага на-
сочена интервенция и избягване на панхипопитуитаризъм.

Адреналектомия
 Адреналектомията е дефинитивно лечение за всички слу-
чаи на ACTH-независимите форми на синдрома на Cushing. При 
надбъбречните аденоми и карциноми се прилага едностранна 
адреналектомия, а в случаите на АСТН-независима хиперплазия 
– двустранна адреналектомия. Ремисията при надбъбречните 
аденоми след операция от квалифициран хирург доближава до 
100% и е асоциирана с ниска заболеваемост и смъртност. При 
надбъбречен карцином се прилага по-разширена хирургическа 
интервенция с цел удължаване на живота на болния. Този под-
ход може да наложи множество операции, за отстраняване на 
първичните лезии, локалните рецидиви, както и чернодробни, 
гръдни и интракраниални метастази.
 Двустраната адреналектомия е средство на избор и при 
ACTH-зависимите форми на синдрома на Cushing, когато с дру-
гите методи на лечение не е постигнат успех. При болните с 
аденом на хипофизата, секретиращ ACTH, които са претър-
пели двустранна тотална адреналектомия може да се развие 
синдром на Nelson. По-често синдром на Nelson се наблюдава 
у млади хора и при болни, при които хипофизарният аденом 
е бил визуализиран преди транссфеноидалната аденомекто-
мия. Основна проява на синдрома на Nelson е развитието на 
ACTH-секретиращ хипофизарен аденом (corticotrophinoma) с аг-
ресивен характер, който може да инвазира съседни структу-
ри.  Нивото на плазмения АСТН е силно повишено (>500 ng/l). 
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Болните са интензивно пигментирани. За лечение на синдрома 
на Nelson се прилагат различни терапевтични подходи: опе-
ративно отстраняване на аденома, медикаментозно лечение 
с допаминови агонисти, соматостатиновия аналог pasireotide, 
алкилиращия агент temozolomidе. 
 Въведена през 1992 г., лапароскопската адреналектомия (ед-
ностранна и двустранна) показа предимствата си като по-малко 
травмираща болните и е средство на избор в много центрове. 
Усложненията са по-малко в сравнение с отворения оперативен 
подход, оперативният престой е скъсен и възстановяването 
на болния е по-бързо. След двустранна адреналектомия болни-
те трябва да приемат до края на живота си заместващо лече-
ние с глюкокортикоиди и минералокортикоиди. Едностранната 
адреналектомия налага лечение с глюкокортикоиди до възста-
новяване на потиснатата контралатерална надбъбречна жлеза. 
Времето за възстанавояване на хипоталамо-хипофизарно-надбъ-
бречната ос варира от три месеца до две години.

Хирургично лечение на ектопичния ACTH синдром
Ако туморите с ектопична секреция на ACTH са бенигнени и 
се визуализират добре, болните имат шанс за пълно излеку-
ване, например след лобектомия при бронхиален карциноиден 
тумор. При наличие на метастази шансовете за успех са зна-
чително по-малки. При липса на резултат от другите мето-
ди, се прилага двустранна тотална адреналектомия, за да се 
премахне източникът на повишената кортизолова продукция. 

Лъчелечение
Прилага се много рядко като първоетапно лечение при болест 
на Cushing, като резултатите по отношение на дълготрайна-
та ремисия са около 50%. Обратно, когато се приложи като 
второетапна терапия при неуспех от хирургичното лечение 
на хипофизата, с лъчелечението може да се постигне дълго-
трайна ремисия на клиничните и биохимични показатели в 80% 
от случаите. Конвенционалната лъчетерапия на хипофизарни-
те тумори се извършва с обща доза от 4500 до 5000 cGy, раз-
пределена в 25 фракционирани дози за около 35 дни.  
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Фракционираната стереотактична конформална лъчетера-
пия се използва с цел оптимизиране на дозата, което води до 
по-малък риск от усложнения в сравнение с конвенционална-
та фракционирана лъчетерапия. Дневната доза не превишава 
180 cGy, което намалява вероятността за развитие на нев-
рит на очния нерв и кортикална некроза при по-високи общи 
и фракционирани дози. И при двата подхода на лъчелечение 
началото на ремисията може да се очаква след втората го-
дина. Това налага прилагане на медикаментозно лечение в пе-
риода до изявата на ефекта от лъчетерапията. Все по-често 
при аденомите на хипофизата се прилага стереотактичната 
радиохирургия (гама-нож). Приложението є изисква облъчвани-
ят тумор да е с малки размери, да отстои поне на 5 мм от 
оптикохиазмалния апарат и да е с много точно дефинирани 
очертания на MRI. Лъчелечението с гама нож се прилага като 
второетапно лечение след хирургичното, както при болните 
с болестта на Cushing, така и при тези със синдрома на Nelson. 
Голямо предимство е, че лечението се провежда в един сеанс.
Радиохирургията на хипофизната жлеза с протонни лъчи има 
сходна ефикасност на гама-ножа като второетапна терапия. 

Медикаментозно лечение.
 При болните със синдром на Cushing, медикаментозното 
лечение се прилага в много случаи преди оперативното, с цел 
понижение на хиперкортизолемията и намаление на усложне-
нията при дефинитивната процедура. Медикаментозното ле-
чениее показано при болните с болест на Cushing, докато се 
очаква ефектът на лъчелечението. При пациентите, при кои-
то хирургичното и/или лъчелечението не са ефективни, меди-
каментозното лечение може да се приложи преди двустран-
ната тотална адреналектомия. При ектопичен АСТН синдром 
не винаги е възможно веднага да се идентифицира източника 
на секреция на ACTH. В тези случаи се налага медикаментозно 
лечение до провеждането на повторни изследвания и уста-
новяването на първичното огнище. Накрая, медикаментозно 
лечение се прилага като палиативно при болни със синдром на 
Cushing в резултат на метастатичен карцином. 
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 Цели при лечение на пациенти със СК
 •При пациенти със СК се препоръчва нормализиране на 
нивата на кортизола или антагонизиране на кортизоловия 
рецептор с цел елиминиране на признаците и симптомите на 
хиперкортизолизма и едновременно с това лечение на придру-
жаващите заболявания (1 ⊕⊕⊕○).
 Целта на лечението е отстраняване на първичния тумор и 
нормализиране на кортизоловите нива. Това води до клинично 
и биохимично подобрение и на асоциираните с хиперкортизо-
лизма нарушения- андроиднен тип затлъстяване, артериална 
хипертония, инсулинова резистентност, нарушен глюкозен 
толеранс, дислипидемия, остеопороза и подобряване на ка-
чеството на живот на пациентите. Често обаче тези нару-
шения персистират и след постигане на хормонална ремисия и 
налагат прилагане на специфично лечение.
 •Препоръчва се да не се започва лечение, ако не е потвър-
дена диагнозата СК (1 ⊕○○○)
 •Препоръчва се да не се прилага специфично лечение при гра-
нични биохимични показатели, както и при липса на типични симп-
томи и признаци, характерни за СК. Ползите от нормализиране на 
кортизоловите нива в тези ситуации не са доказани  (2 ⊕○○○)
 Няма ясни доказателства за развитие на усложнения, свър-
зани с хиперкортизолизма при случаи на субклиничен и цикли-
чен СК. Независимо от това някои от тези случаи имат тен-
денция да прогресират до тежък хиперкортизолизъм. Именно 
при тях прилагането на лечение би намалило тежките послед-
ствия. Тъй като доказателствата в тази насока не са доста-
тъчни, при липса на категорични биохимични показатели, диаг-
ностични за СК, проследяването на пациентите във времето 
се оказва най-добрият подход.

Допълнителни терапевтични мерки
 •Препоръчва се провеждане на обучение на пациентите и 
техните семейства по отношение на заболяването, терапевтич-
ните възможности и очакванията след постигане на ремисия. 

Препоръки за клиничната практика.
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 •Препоръчва се скрининг на всички пациенти със СК за 
придружаващи заболявания, свързани с хиперкортизолизма 
(психиатрични заболявания, диабет, артериална хипертония, 
хипокалиемия, инфекции, дислипидемия, остеопороза) и про-
веждане на съответно специфично лечение. 
 •Препоръчително е лечение от мултидисциплинарен екип, 
включващ опитен ендокринолог, като е уместно пациентът 
да бъде максимално информиран по отношение на терапев-
тичните възможности и да се вземе предвид неговото жела-
ние при започване на лечение. 
 •Трябва да се има предвид насочено изследване за дълбоки 
венозни тромбози при пациенти със СК, както и преценка за 
необходимостта от включването на антикоагулантна тера-
пия (2 ⊕⊕○○)
 •При пациенти, които са кандидати за оперативно лече-
ние, трябва да се има предвид периоперативна профилактика 
за венозен тромбемболизъм (2 ⊕⊕○○).
С оглед на повишения риск от инфекции е препоръчително об-
съждане с пациентите и даване на препоръки за поставяне 
на ваксини съобразно възрастта – основно противогрипни, 
пневмококови и за Herpes zoster.

Лечение на първа линия
 •Препоръчва се оперативно отстраняване на първичния 
тумор(и), причиняващ хиперкортизолизъм, с изключение на 
случаите, при които това не е възможно или не се очаква да 
доведе до значимо повлияване на глюкокортикоидния ексцес. 
Уточняването на етиологичната форма преди преминаване 
към оперативната интервенция е изключително важен етап 
от цялостния подход към тези пациенти (1 ⊕⊕⊕⊕).
	 m	 При единичен надбъбречен аденом се препоръчва ед-
ностранна адреналектомия в ръцете на опитен хирург (1 ⊕⊕ 
⊕⊕). Това води до дефинитивно излекуване в почти 100% от 
случаите на доброкачествени надбъбречни формации. При АКК 
прогнозата е лоша и изборът на лечение се определя от стадия 
на заболяването, като при локализирани тумори се цели тотал-
ното им хирургично отстраняване. Прилагането на лапаро-
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скопски методи при тези случаи е дискутабилно. При данни за 
хиперкортизолизъм е уместно първоначално медикаментозно 
лечение за нормализиране на кортизоловите нива. Проследява-
нето е обект на мултидисциплинарен екип, който да прецени 
необходимостта от химиотерапия (вкл. лечение с Митотан) 
и лъчетерапия.
	 m	При ектопичен ACTH синдром се препоръчва определяне 
топиката и резекция на първичния тумор с/без лимфна дисек-
ция (1 ⊕⊕⊕⊕). Проучванията показват, че при липса на данни 
за дисеминация на този тип тумори излекуване се наблюдава 
в около 76% от случаите.
	 m	При Болест на Cushing се препоръчва транссфеноидална 
аденомектомия (ТСА), извършена от опитен неврохирург 
(1⊕⊕⊕⊕).
 В повечето случаи се касае за доброкачествени микроадено-
ми (< 1 сm), които се визуализират при МРТ изследване в около 
60% от случаите. От друга страна при 10% от здравите хора 
се открива несекретиращ хипофизен аденом при извършване 
на МРТ, т.е. наличието на аденом не потвърждава категорич-
но диагнозата БК. При пациенти с доказан ACTH-зависим СК и 
липса на хипофизен аденом на МРТ е уместно извършването на 
катетеризация на синус петрозус инфериор с оглед диференци-
ална диагноза между БК и ектопичен ACTH синдром.

Препоръки за постоперативния период:
 – Препоръчва се често измерване на серумен натрий през 
първите 5-14 дни следоперативно и обучение на пациентите 
по отношение на възможните усложнения на водно-електро-
литния баланс, вкл. и познаване на симптомите, които нала-
гат спешно поведение (1 ⊕⊕○○).
 – Препоръчва се оценка на свободен Т

4
 и пролактин в рам-

ките на 1-2 седмици след операцията с оглед евентуален хипо-
питуитаризъм (1 ⊕⊕○○). Понижение на свободния или свързан 
Т

4
 (в сравнение с предоперативните стойности) в рамките на 

седмица след операцията е показателно за вторичен хипоти-
реоидизъм. Ниските стойности на пролактина говорят в на-
сока хипопитуитаризъм и могат да се установят незабавно
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след операцията. Тъй като дефицитите по различните оси мо-
гат да бъдат преходни или да са били вследствие на хиперкор-
тизолизма е уместна периодична преоценка във времето на 
нуждата от съответна заместваща терапия. 
 – Препоръчва се извършване на магниторезонансна томо-
графия (МРТ) в рамките на 1-3 месеца след успешна ТСА. 
 – Препоръчва се оперативно отстраняване на двустранни 
надбъбречни формации. При случаи на двустранна макронодулар-
на надбъбречна хиперплазия е подходящо медикаментозно лече-
ние, водещо до блокиране на аберантни рецептори (1⊕⊕○○).

Ремисия и рецидиви след оперативно отстраняване на тумора
 •Препоръчва се индивидуализиран подход, базиран на
постоперативния статус на пациента – хипокортизолизъм, 
хиперкортизолизъм или еукортизолизъм. 
 •Препоръчва се провеждане на допълнително лечение при па-
циенти с персистиращ изявен хиперкортизолизъм (1⊕⊕⊕⊕).
 •Препоръчва се измерване на слюнчен или серумен корти-
зол в полунощ при пациенти в ремисия след ТСА, включително 
и тези, при които еукортизолизъм е постигнат с медикамен-
тозно лечение предоперативно (1⊕⊕○○).
 •Препоръчва се използване на скринингови тестове за 
откриване на рецидиви при пациенти с ACTH-зависим хипер-
кортизолизъм, постигнали ремисия (1⊕⊕⊕○). Първата оценка 
за рецидив е показана след възстановяване интегритета на хи-
поталамо-хипофизарната ос (ХХН ос), след което пациентите 
с БК, постигнали ремисия след ТСА, подлежат на ежегоден скри-
нинг. Ранното възстановяване на оста (в рамките на 6 месеца 
след операцията) е предиктор за повишен риск от рецидив. 
Рецидив след оперативно отстраняване на ACTH-секретиращ 
тумор най-често означава наличие на метастази.

Започване и преустановяване на глюкокортикоид-замества-
що лечение и проследяване на дефицитите по другите оси.
 •Пациенти с хипокортицизъм подлежат на заместващо 
лечение с глюкокортикоиди, като следва да бъде проведено 
обучение за надбъбречна недостатъчност след постигане на 
ремисия (1⊕⊕⊕⊕).
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 •Препоръчва се лечението да се провежда с хидрокорти-
зон, тъй като синтетичните аналози с по-дълъг полуживот 
могат да предизвикат по-продължително, дори трайно потис-
кане на ХХН ос. Като алтернатива на хидрокортизон или при 
желание на пациента за прием на еднократна дневна доза е до-
пустимо използването на други глюкокортикоиди във възмож-
но най-ниската доза, водеща до подобряване на симптомите.
 •Препоръчва се проследяване на сутрешен кортизол и из-
вършване на тест със синтетичен ACTH или инсулин-индуци-
рана хипогликемия за оценка на възстановяването на ХХН ос 
при пациенти с поне една налична интактна надбъбречна жлеза. 
При положителен отговор на споменатите тестове се препо-
ръчва преустановяване на заместващото лечение (1⊕⊕ ⊕○).
 Уместно е изследване на сутрешен кортизол (преди прие-
ма на дневната доза глюкокортикоиди) на всеки 3 месеца за 
оценка интегритета на ХХН ос. При стойност на кортизола 
под 138 nmol/l заместващото лечение се продължава, над 200 
nmol/l е препоръчително извършване на стимулационен тест 
с ACTH, за нормален отговор на който се счита пикова стой-
ност на кортизола над 500 nmol/l.
 •Препоръчва се преоценка на нуждата от заместващо ле-
чение по отношение на останалите хипофизни оси в постопе-
ративния период (1⊕⊕ ⊕○).

Лечение на втора линия 
 •При пациенти с ACTH-зависим хиперкортизолизъм след 
неуспешна ТСА, както и при тези с висок оперативен риск, 
трябва да се има предвид мултидисциплинарен подход поради 
наличието на различни възможности за лечение на втора ли-
ния – повторна ТСА, лъчелечение, медикаментозна терапия и 
двустранна адреналектомия (2 ⊕⊕○○).
 •В тези случаи трябва да се вземат под внимание желание-
то на пациента, целите на лечението, размера и разположе-
нието на тумора, необходимостта от спешна намеса, приема 
на други лекарства (за евентуални взаимодействия), странич-
ните ефекти на медикаментите, пола, възрастта.
	 m	Трябва да се има предвид двустранна адреналектомия при
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случаи на окултен и метастатичен ектопичен ACTH синдром, 
както и като животоспасяващо средство при тежки случаи 
на БК, които не биха били оптимално контролирани чрез меди-
каментозна терапия (2⊕⊕⊕○).
	 m	 Препоръчва се регулярно проследяване за прогресия на 
размерите на тумора чрез МРТ и измерване нивата на ACTH 
при пациенти с болест на Cushing, подложени на двустранна 
адреналектомия, както и при тези с предполагаем окултен ек-
топичен ACTH синдром, тъй като при последните е възможно 
наличието на хипофизен, а не ектопичен тумор (1⊕⊕⊕○). 
След двустранна адреналектомия по повод БК, около 21% от 
пациентите развиват синдром на Нелсон. Прогресия на разме-
рите на аденома е наблюдавана при около 50% от пациенти-
те, като рискът корелира с нивата на ACTH. При тези пациен-
ти доживотното проследяване е изключително важно, като 
то трябва да включва преглед (за поява на хиперпигментации), 
изследване на ACTH и контролни МРТ на хипофиза.
 •Повторна ТСА трябва да се има предвид при пациенти с 
данни за непълна резекция или остатъчна хипофизна форма-
ция от МРТ (2⊕⊕○○).
Повторната ТСА носи по-висок риск от хипопитуитаризъм и 
по-малка вероятност за излекуване в сравнение с първата. Въ-
преки това ремисия може да бъде постигната много по-бързо в 
сравнение с другите възможности за лечение на втора линия и 
това трябва да се има предвид при обсъждането на различните 
възможности, особено при наличието на опитен неврохирург.
 •Радиотерапия/радиохирургия за лечение на БК следва 
да се има предвид при доказан ефект на медикаментозната 
терапия, тъй като хиперкортизолизмът следва да бъде ме-
дикаментозно контролиран до изчакване на изява на ефекта 
(1⊕○○○). Независимо от вида на радиотерапията началото на 
хормоналната ремисия може да се наблюдава след месеци до 
години, като биохимичен контрол се постига при 28-86% от 
пациентите. Това налага прилагане на медикаментозно лече-
ние в периода до изявата на ефекта от РТ.
	 m	Следва да се има предвид като втора линия на лечение при 
пациенти, при които ТСА е неефективна, както и при тези с 
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рецидив след ТСА (2⊕⊕○○).
	 m	Препоръчва се прилагане на радиотерапия при съмнение 
за инвазивни кортикотропни аденоми  (1⊕⊕⊕○).
	 m	Препоръчва се измерване на серумен или свободен ури-
нен кортизол при преустановена глюкокортикоид-замества-
ща терапия на 6-12 месечни интервали за оценка за ефекта на 
радиотерапията, както и при случаи на надбъбречна криза по 
време на провеждане на лечението (1⊕⊕⊕○).
Забележка: Пациентите трябва да имат предвид цената, 
достъпността и удобството на радиохирургията спрямо 
фракционираната радиотерапия, когато са поставени пред 
избор между двете.

Медикаментозно лечение
 •Препоръчва се използването на инхибитори на стероидо-
генезата при следните ситуации: като втора линия на лечение 
след неуспешна ТСА при пациенти с БК самостоятелно или в 
комбинация с радиотерапия; като лечение на първа линия при ек-
топичен ACTH синдром в случаи на окултен или метастатичен 
вариант; като допълващо лечение за редуциране на кортизоло-
вите нива при адренокортикален карцином (1⊕⊕⊕○).
	 m	Трябва да се има предвид медикаментозно лечение насоче-
но към хипофизата при пациенти с БК, които са с висок опера-
тивен риск и при тези с персистираща БК след ТСА  (2⊕⊕⊕○).
	 m	Трябва да се има предвид употребата на антагонисти на 
глюкокортикоидния рецептор при пациенти със захарен диа-
бет или нарушен глюкозен толеранс, които са с висок опера-
тивен риск и при тези с персистираща БК след ТСА (2⊕⊕⊕○).
	 m	 При случаите на ектопичен ACTH синдром медикамен-
тозно лечение влиза в съображение при невъзможност за 
откриване на топиката на първичния тумор. Препоръчва се 
използване на таргетна терапия (2⊕○○○). ACTH-секретиращи-
те тумори експресират соматостатинови рецептори тип 2 
(SST2) и допаминови рецептори тип 2. 
 Медикаментите, които влизат в съображение при лечение-
то на хиперкортизолизъм, са изброени в таблица 9. Изборът 
на медикаментозно лечение се определя от индивидуалните
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Таблица 9. Медикаментозно лечение на хиперкортизолизма.

                  Механизъм  и                 Странични                      Дози
                 начало на действие        ефекти

                                            Инхибитори на стероидогенезата

                     Инхибиция на 11β-                ГИТ, хепатотоксичност,   400-1600 mg дневно,
                     хидроксилаза (синтез на     хипогонадизъм при             прием на всеки 6-8 часа,
                     кортизол), С 17-20 лиаза     мъже, обриви, изисква       перорална употреба
                     (андрогени), 17- и 18-            стомашна киселинност,
                     хидроксилаза, блокира          лекарствени
                     синтеза на холестерол       взаимодействия 
                     (основно LDL); 
                     бързо начало на действие 

                      Инхибиция на 11β-               ГИТ, хирзутизъм, отоци,   500 mg до 6000 mg
                      хидроксилаза (синтез на    артериална хипертония,    дневно, 
                      кортизол); бързо начало    хипокалиемия, обриви         прием на 6-8 часа,
                      на действие                                                                     перорална употреба

               Адренолитик, одобрен за   ГИТ, ЦНС, гинекомастия,   250 mg – начална доза,
                     употреба при АКК; бавно    левкоцити,  Т4,  CBG,  след което 500-8000 mg
                     начало на действие трансаминази,  LDL,        дневно, 
                                                                    лекарствени                       перорална употреба
                                                                    взаимодействия 

                     Инхибиция на 11β-                Дълбоко седиране,              Първоначален болус и
                     хидроксилаза, на 17-             анестезия, изисква             титриране на дозата,
                     хидроксилазата и по-слаб    мониториране в                 <0,1 mg/kg/h и.в
                     ефект върху С 17-20           интензивен сектор 
                     лиазата 

                              Хипофизно-насочени  медикаменти

                Допаминов рецепторен     Астения, замаяност, ГИТ    1-7 mg седмично, 
                агонист                                                                             прием 2х седмично
                                                                                                                     или ежедневно,
                                                                                                                 перорално

                     Соматостатинов рецеп-   ГИТ, хипергликемия,                 600 mcg 2 пъти
                     торен агонист                    холелитиаза, преходно   дневно, 
                     (тип 1, 2, 3 и 5)                    трансаминази,  QT            подкожно приложение

                                    Глюкокортикоид- рецепторен антагонист

                     Глюкокортикоид-                  Хипокортицизъм, умора,    300-1200 mg дневно,
                     рецепторен антагонист     гадене, повръщане,             перорална употреба
                     (тип 2)                                   артралгии, главоболие,
                                                                    артериална хипертония,
                                                                    хипокалиемия, отоци,
                                                                    ендометриална 
                                                                    хиперплазия, 
                                                                   менструални нарушения 
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характеристики на пациента, ефикасността и цената на ме-
дикамента. Целта е нормализиране на нивата на кортизола 
(изключение- Мифепристон). Трябва да се има предвид, че при 
лечение с инхибитори на стероидогенезата, както и с мифе-
пристон, може да настъпи хипокортицизъм, симптомите на 
който се припокриват със страничните ефекти на медика-
ментите. Мониторирането на лечението включва клиничния 
отговор и биохимичните показатели – СУК, сутрешен серу-
мен кортизол, циркадианен ритъм на кортизола (с изкл. на ми-
фепристон). При клинична суспекция за надбъбречна недоста-
тъчност е уместно редуциране на дозите на медикаментите 
или преустановяване на лечението.

 Поведение при дългосрочно проследяване след постигане на 
ремисия на хиперкортизолизма
 •Препоръчва се провеждане на специфично лечение на при-
дружаващите заболявания, свързани с хиперкортизолизма (сър-
дечно-съдови, остеопороза и психиатрични заболявания) при 
всички пациенти със СК до категорични данни за тяхното из-
лекуване. Възможна е също така изява на предшестващо или 
развило се по време на хиперкортизолизма автоимунно заболя-
ване, което е било потиснато от високите кортизолови нива. 
 Препоръчва се периодична хормонална преоценка за реци-
див на хиперкортизолизма до живот при всички пациенти, 
с изключение на тези след адреналектомия по повод на над-
бъбречен аденом с измерена рентгенова плътност при КТ 
изследване <10 Хънсфилдови единици. При тези с плътност, 
надвишаваща споменатата или симптоми, суспектни за АКК, 
се препоръчва провеждането на допълнителни визуализиращи 
методи за оценка за малигненост(1⊕⊕⊕○).
 •Препоръчва се провеждане на обучение на засегнатите 
пациенти и техните семейства за поява на клинични симпто-
ми на хипокортицизъм след успешна оперативна интервен-
ция- десквамация на кожата, опадане на косата, грипоподобни 
симптоми, неразположение, ставни болки. Пациентите пона-
сят симптомите на глюкокортикоидното отпадане много 
по-лесно, когато имат съзнанието, че те са индикатор за из-
лекуване на заболяването. Уместно е даване на препоръки за 
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начин на живот и хранене, които биха оптимизирали процеса 
на възстановяване. 
 •При пациенти с надбъбречни аденоми с рентгенова плът-
ност <10 Хънсфилдови единици трябва да се има предвид пери-
одична преоценка по отношение на свързаните с хиперкортизо-
лизма придружаващи заболявания (2⊕⊕○○). При тези с по-висока 
рентгенова плътност или данни от хистологията, суспектни 
за малигненост, да се има предвид провеждане на визуализиращи 
методи с оглед дисеминация на процеса (2⊕○○○).
 •Препоръчва се пациенти с първична пигментна ноду-
ларна надбъбречна болест в рамките на комплекс на Карни да 
подлежат  до живот на ежегодно проследяване за поява или 
рецидив  на сърдечни миксоми и други характерни за синдрома 
заболявания (тумори на тестисите, акромегалия, тиреоидни 
възли)  (1⊕⊕⊕⊕).

Поведение при спешни ситуации
 •Лечение по спешност на хиперкортизолизма се препоръч-
ва при животозастрашаващи усложнения на СК като инфек-
ции, белодробна тромбемболия, сърдечно-съдови усложнения 
и остра психоза (1⊕⊕⊕○)
Трябва да се вземат спешни мерки и за придружаващите 
състояния, представляващи опасност за живота (приложение 
на антикоагуланти, антибиотици и др.).
 Двустранната адреналектомия осигурява незабавен кон-
трол на хиперкортизолизма и може да се окаже животоспа-
сяваща в определени ситуации. При пациенти с висок опера-
тивен риск  тази стъпка е уместно да бъде предприета след 
опит за агресивна медикаментозна терапия, която не е дала 
резултат.
 Инхибиторите на стероидогенезата Кетоконазол и Мети-
рапон имат бързо начало на действие и могат бързо да по-
нижат нивата на кортизола. При тежък хиперкортизолизъм 
имат по-добър ефект при едновременно приложение.
 Няма данни за приложение на Мифепристон при спешни си-
туации въпреки бързото му начало на действие, което го прави 
теоретично подходящ. Доказан е обаче ефектът му за подобря-
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ване на симптоматиката на остра психоза в рамките на дни.
Етомидат е уместно да влиза в съображение при пациенти, 
които не са в състояние да приемат перорални медикаменти. 

  Препоръки за диагноза на синдром на Cushing                Клас   Ниво

Препоръчва се снемане на подробна анамнеза за из-
ключване на екзогенен прием на кортикостероиди – 
ятрогенен синдром на Cushing (СК) преди преминаване 
към изследване в насока СК 

Препоръчва се провеждане на скринингови тестове 
за СК при:
 – пациенти със симптоми, нехарактерни за въз-
растта (артериална хипертония, остеопороза); 

 – пациенти с множество симптоми и с такива с 
прогресиращ характер;

 – деца с изоставане в растежа в съчетание с 
наднормено тегло; 

 – пациенти с надбъбречни инциденталоми с харак-
теристика на аденоми

Препоръчва се да не се осъществяват по-задълбочени из-
следвания в насока СК при други групи пациенти. 

Препоръчва се използване на един от следните скри-
нингови тестове при изследване в насока СК: 
 – Свободен уринен кортизол (СУК) в 24-часова 
урина (поне двукратно измерване);
 – Слюнчен кортизол (двукратно) 
 – “Експресен блокаж” – супресионен тест с 1 mg 
Дексаметазон;
 – “Малък блокаж” – супресионен тест с Дексаме-
тазон 2mg/дневно за 48 часа

Препоръчва се да не се използват като скринингови 
за СК следните тестове: 
 – Случайно измерени стойности на кортизол и 
адренокортикотропния хормон (ACTH);
 – 17-кетостероиди в 24-часова урина;
 – Тест с инсулинова хипогликемия (инсулинов то-
лерантен тест);
 – Тест с Лоперамид;
 – Изследвания за диференциална диагноза на раз-
личните етиологични форми на СК (визуализиращи 
методи за хипофиза и надбъбреци, супресионен тест 
с 8 mg Дексаметазон – “голям блокаж”)

I         А

I         C

I         B

I         C

I         C

I         C

I         C

I         C
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  Препоръки за диагноза на синдром на Cushing                Клас   Ниво

При нормални резултати от скрининговите тесто-
ве, но висока суспекцияза СК (наличие на характерни 
симптоми в съчетание с надбъбречен инциденталом 
или вероятност за цикличен СК) е препоръчително 
провеждане на по-задълбочени изследвания за пот-
върждаване или изключване на диагнозата.

При нормални резултати от скрининговите тесто-
ве и липса на признаци и симптоми, характерни за 
СК, но при наличие на прогресираща симптоматика, 
трябва да се направи преоценка на състоянието след 
6 месеца. 

При наличие на поне един абнормен резултат от ви-
сокоспецифичните скринингови тестове, се препо-
ръчва провеждане на по-задълбочени изследвания за 
потвърждаване или изключване на диагнозата. 

Поведение при абнормен резултат от скринингови-
тте тестове.
Като второетапни потвърдителни тестове в опре-
делени ситуации трябва да се имат предвид серумен 
кортизол в полунощ и комбиниран тест “малък бло-
каж” – кортикотропин рилийзинг хормон (CRH). 

Препоръчва се да не се използва тестът с Дезмопре-
син, освен при научни цели. 

Препоръчва се да не се осъществява по-нататъшно 
провеждане нa изследвания в насока СК при наличие 
на отрицателни резултати от 2 различни скрининго-
ви теста (освен когато има съмнение за много редки-
те форми на цикличен СК). 

Препоръчва се провеждането на изследвания за 
уточняване на етиологичната форма на СК при 2 аб-
нормни резултата от 2 различни скринингови теста. 

Трябва да се има предвид по-задълбочено изследване на 
пациентите с отрицателни резултати от тестове-
те, които са високосуспектни за цикличен СК, както и 
тези с противоречиви резултати от тестовете, осо-
бено ако имат типичните клинични симптоми. 

Цели при лечение на пациенти със СK
 
При пациенти с изявен СК се препоръчва нормализи-
ране на нивата на кортизола или антагонизиране на 
кортизоловия рецептор с цел намаляване до изчезва-

I         C

II         C

II         C

Клас   Ниво

I         C

I         C

II         C

I         C

I         C

I         C
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не на симптомите на хиперкортизолизма като едно-
временно с това се провежда лечение на придружава-
щите заболявания. 

Препоръчва се да не се започва лечение, ако не е по-
твърдена диагнозата СК. 

Препоръчва се да не се прилага специфично лечение 
при гранични биохимични показатели, както и при 
липса на типични симптоми и признаци, характерни 
за СК. Ползите от нормализиране на кортизоловите 
нива в тези ситуации не са доказани. 

Препоръчва се провеждане на обучение на пациенти-
те и техните семейства по отношение на заболява-
нето, терапевтичните възможности и очакванията 
след постигане на ремисия.
Препоръчва се скрининг на всички пациенти със СК за 
придружаващи заболявания, свързани с хиперкортизо-
лизма (психиатрични заболявания, диабет, артериална 
хипертония, хипокалиемия, инфекции, дислипидемия, 
остеопороза) и провеждане на специфично лечение.
  
Препоръчва се лечението да се провежда от мулти-
дисциплинарен екип, включващ ендокринолог с опит 
в тази патология, като пациентът трябва да бъде 
максимално информиран по отношение на терапев-
тичните възможности и да се вземе предвид негово-
то желание за започване на лечение.
  
Трябва да се направи насочено изследване за дълбоки 
венозни тромбози при пациенти със СК, както и да 
се прецени необходимостта от включването на ан-
тикоагулантна терапия.

При пациенти, които подлежат на оперативно лече-
ние, трябва да се има предвид периоперативна про-
филактика на венозен тромбемболизъм.

С оглед на повишения риск от инфекции на пациенти-
те се дават препоръки за поставяне на ваксини съо-
бразно възрастта – основно противогрипни, пневмо-
кокови и за Herpes zoster.

Препоръчва се оперативно отстраняване на първич-
ния тумор(и), причиняващ хиперкортизолизъм, с из-
ключение на случаите, при които това не е възможно

I         C

I         C

Клас   Ниво

II         B

II         B

I         A

I         C

                   Допълнителни терапевтични мерки              Клас   Ниво

                          Лечение на първа линия 
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или	не	се	очаква	това	да	доведе	до	значимо	повлия-
ване	на	глюкокортикоидния	ексцес.	Уточняването	на	
етиологичната	форма	преди	преминаване	към	опера-
тивната	 интервенция	 е	 изключително	 важен	 етап	
от	цялостния	подход	към	тези	пациенти.	

При	единичен	надбъбречен	аденом	се	препоръчва	ед-
ностранна	 адреналектомия,	 извършена	 от	 опитен	
хирург.	

При	ектопичен	ACTH	синдром	се	препоръчва	локали-
зиране	и	резекция	на	първичния	тумор	с/без	лимфна	
дисекция.	

При	Болест	на	Cushing	(БК)	се	препоръчва	транссфе-
ноидална	 аденомектомия	 (ТСА),	 извършена	 от	 опи-
тен	неврохирург.	

Препоръчва	се	често	измерване	на	серумен	натрий	
през	 първите	 5-14	 дни	 следоперативно	 и	 обучение	
на	 пациентите	 по	 отношение	 на	 възможните	 ус-
ложнения	 на	 водно-електролитния	 баланс,	 както	 и	
запознаване	със	симптомите,	които	налагат	спешно	
поведение.	

Препоръчва	 се	 изследване	 на	 свободен	 Т
4
	 и	 пролак-

тин	в	рамките	на	1-2	седмици	след	операцията	с	ог-
лед	 евентуален	 хипопитуитаризъм	 и	 хиперпролак-
тинемия.	

Препоръчва	се	извършване	следоперативно	на	маг-
ниторезонансна	томография	(МРТ)	в	рамките	на	1-3	
месеца	след	успешна	ТСА		
Препоръчва	 се	 оперативно	 отстраняване	 на	 дву-
странни	 надбъбречни	 формации,	 докато	 при	 дву-
странна	 макронодуларна	 надбъбречна	 хиперплазия	
може	да	се	направи	опит	с	медикаментозно	лечение,	
целящо	блокиране	на	аберантните	рецептори	

Препоръчва	 се	 индивидуализиран	 подход,	 базиран	 на	
постоперативния	статус	на	пациента	–	хипокортизо-
лизъм,	хиперкортизолизъм	или	еукортизолизъм.	

Препоръчва	се	провеждане	на	допълнително	лечение	при	
пациенти	с	персистиращ	изявен	хиперкортизолизъм.

I         A

I         B

I         C

II         C

I         A

I         C

     Препоки за поведение в периода след ТСА           Клас   Ниво

I         A

Ремисия и рецидиви след оперативно отстраняване 
на тумора

Клас   Ниво
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Препоръчва	 се	 измерване	 на	 слюнчен	 или	 серумен	
кортизол	 в	 полунощ	 при	 пациенти	 в	 ремисия	 след	
ТСА,	 включително	 и	 при	 тези,	 при	 които	 предопе-
ративно	е	постигнат	еукортизолизъм	с	медикамен-
тозно	лечение.	

Препоръчва	се	използване	на	скринингови	тестове	
за	откриване	на	рецидиви	при	пациенти	с	ACTH-зави-
сим	хиперкортизолизъм,	постигнали	ремисия.

Пациенти	с	хипокортицизъм	подлежат	на	замества-
що	лечение	с	глюкокортикоиди,	като	след	постигане	
на	ремисия	следва	да	бъде	проведено	обучение	за	над-
бъбречна	недостатъчност.

Препоръчва	се	изследване	на	сутрешен	кортизол	и	из-
вършване	на	стимулационни	тестове	с	ACTH	или	инсу-
лин-индуцирана	хипогликемия	за	оценка	на	възстановя-
ването	на	хипоталамо-хипофизно-надбъбречната	(ХХН)	
ос	при	пациенти	с	поне	една	налична	интактна	надбъб-
речна	жлеза.	При	положителен	отговор	(повишение	на	
нивото	на	кортизола)	на	споменатите	тестове	се	пре-
поръчва	преустановяване	на	заместващото	лечение.	

Препоръчва	се	преоценка	на	нуждата	от	замества-
що	лечение	по	отношение	на	останалите	хипофизни	
оси	в	постоперативния	период.	

При	 пациенти	 с	 ACTH-зависим	 хиперкортизолизъм	
след	неуспешна	ТСА,	както	и	при	тези	с	висок	опера-
тивен	риск,	трябва	да	се	прилага	мултидисциплинарен	
подход	 поради	 различни	 възможности	 за	 лечение	 на	
втора	линия	–	повторна	ТСА,	лъчелечение,	медикамен-
тона	терапия	и	двустранна	адреналектомия.	

Трябва	 да	 се	 има	 предвид	 двустранна	 адреналекто-
мия	 при	 случаи	 на	 окултен	 (оставащ	 недоказан)	 и	
метастатичен	 ектопичен	 ACTH	 синдром,	 както	 и	
като	животоспасяващо	средство	при	тежки	случаи	
на	болест	на	Cushing,	които	не	биха	били	оптимално	
контролирани	чрез	медикаментозна	терапия.

При	пациенти	с	болест	на	Cushing,	претърпяли	ТСА	и	
двустранна	адреналектомия,	се	препоръчва	регуляр-

I         B

I         B

II         C

II         B

I         B

Започване и преустановяване на заместващото 
лечение с глюкокортикоиди и проследяване на де-
фицитите по другите оси.

I         A

I         C

Клас   Ниво

                          Лечение на втора линия Клас   Ниво

I         B
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но	проследяване	за	рецидив/прогресия	на	размерите	
на	хипофизния	тумор	чрез	МРТ	и	измерване	нивата	
на	ACTH.	При	болни	с	недоказан	ектопичен	ACTH	и	по-
дозиранокултен	тумор	не	е	изключена	възможност-
та	за	хипофизен	тумор.	

Повторна	ТСА	може	да	се	има	предвид	при	пациенти	
с	данни	за	непълна	резекция	или	остатъчна	хипофиз-
на	формация	от	МРТ.	

Радиотерапия/радиохирургия	за	лечение	на	болест	на	
Cushing	следва	да	се	има	предвид	при	доказан	ефект	на	
медикаментозната	терапия,	тъй	като	хиперкортизо-
лизмът	следва	да	бъде	медикаментозно	контролиран	
до	изчакване	на	изява	на	ефекта	на	радиотерапията	
(обикновено	настъпващ	след	втората	година).	

Радиотерапия/радиохирургия	следва	да	се	има	предвид	
като	втора	линия	на	лечение	при	пациенти,	при	които	
ТСА	е	неефективна	и	при	тези	с	рецидив	след	ТСА.

Препоръчва	се	прилагане	на	радиотерапия	при	съмне-
ние	за	инвазивни	кортикотропни	аденоми.

Препоръчва	 се	 измерване	 на	 серумен	 или	 свободен	
уринен	кортизол	при	преустановена	заместваща	те-
рапия	с	глюкокортикоиди	през	интервали	от	6-12	ме-
сеца	за	оценка	на	ефекта	от	радиотерапията,	както	
и	при	случаи	на	надбъбречна	криза	по	време	на	про-
веждане	на	лечението.	

Медикаментозно	лечение-	препоръчва	се	използване-
то	на	инхибитори	на	стероидогенезата	при	следни-
те	случаи:	като	втора	линия	лечение	след	неуспешна	
ТСА	при	пациенти	с	болест	на	Cushing	самостоятелно	
или	 в	 комбинация	 с	 радиотерапия;	 като	 лечение	 на	
първа	линия	при	ектопичен	ACTH	синдром	в	случаи	на	
окултен	или	метастатичен	вариант;	като	допълва-
що	лечение	за	редуциране	на	кортизоловите	нива	при	
адренокортикален	карцином	(АКК).	

Трябва	да	се	има	предвид	хипофизно-насочено	медика-
ментозно	лечение	при	пациенти	с	болест	на	Cushing,	
които	са	с	висок	оперативен	риск	и	при	тези	с	перси-
стираща	болест	на	Cushing	след	ТСА.	

Трябва	да	се	има	предвид	употребата	на	антагонис-
ти	на	глюкокортикоидните	рецептори	при	пациенти	
със	захарен	диабет	или	нарушен	глюкозен	толеранс,	
които	са	с	висок	оперативен	риск	и	при	тези	с	перси-
стираща	болест	на	Cushing	след	ТСА.

II         C

I         B

I         B

II         B

II         C

II         C

I         B

II         B

I         B
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I         B

II         C

I         A

II         C

Клас   Ниво

При	 случаите	 на	 ектопичен	 ACTH	 синдром	 медика-
ментозно	 лечение	 влиза	 в	 съображение	 при	 невъз-
можност	 за	 откриване	 на	 топиката	 на	 първичния	
тумор.	Препоръчва	се	използване	на	таргетна	тера-
пия,	насочена	към	надбъбречните	жлези.

Поведение при дългосрочно проследяване след 
постигане на ремисия на хиперкортизолизма		
Препоръчва	се	провеждане	на	 специфично	лечение	на	
придружаващите	заболявания,	свързани	с	хиперкорти-
золизма	(сърдечно-съдови,	остеопороза	и	психиатрични	
заболявания)	при	всички	пациенти	със	СК	до	получаване	
на	 категорични	 данни	 за	 тяхното	 излекуване.	 Препо-
ръчва	 се	периодична	преценка	 за	рецидив	чрез	 хормо-
нални	изследвания	 при	 всички	пациенти,	 с	 изключение	
на	тези	след	адреналектомия	по	повод	на	надбъбречен	
аденом	с	измерена	рентгенова	плътност	при	КТ	<	10	
Хънсфилдови	единици.	При	тези	с	плътност,	надвиша-
ваща	споменатата	или	 симптоми,	 суспектни	за	 адре-
нокортикален	карцином,	се	препоръчват	допълнителни	
визуализиращи	методи	за	оценка	за	малигненост.	

Препоръчва	се	провеждане	на	обучение	на	пациенти-
те	и	техните	семейства	за	клиничните	симптоми	на	
хипокортицизъм	след	успешна	оперативна	интервен-
ция-	десквамация	на	кожата,	опадане	на	косата,	грипо-
подобни	симптоми,	неразположение,	ставни	болки.		
При	пациенти	с	надбъбречни	аденоми	с	рентгенова	
плътност	 <10	 Хънсфилдови	 единици	 трябва	 да	 се	
има	предвид	периодично	проследяване	на	свързаните	
с	хиперкортизолизма	придружаващи	заболявания.
При	тези	с	по-висока	рентгенова	плътност	на	аде-
нома	или	данни	от	хистологичното	изследване,	сус-
пектни	за	малигненост,	трябва	да	се	проведе	образ-
на	диагностика	с	оглед	дисеминация	на	процеса.

Препоръчва	се	пациенти	с	първична	пигментна	ноду-
ларна	надбъбречна	болест	в	рамките	на	комплекса	на	
Карни	да	се	проследяват	ежегодно	до	края	на	живота	
за	поява	или	рецидив	на	сърдечни	миксоми	и	други	за-
болявания,	включени	в	синдрома	(тумори	на	тестиси-
те,	акромегалия,	тиреоидни	възли).

                Поведение при особени ситуации	

Препоръчва	се	лечение	по	спешност	на	болните	с	хи-
перкортизолизъм	при	животозастрашаващи	усложне-
ния	на	СК	като	инфекции,	белодробна	тромбемболия,	
сърдечно-съдови	усложнения	и	остра	психоза.

Клас   Ниво
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III. ПЪРВИЧЕН АЛДОСТЕРОНИЗЪМ

Дефиниция на първичния алдостеронизъм (ПА). 
	 Първичният	 алдостеронизъм	 е	 група	 от	 нарушения,	 при	
които	продукцията	на	алдостерона	е	относително	автоном-
на	и	не	се	потиска	след	обременяване	с	натрий.	Основни	харак-
теристики	на	 заболяването	са	 артериална	 хипертония,	 сър-
дечно-съдова	увреда,	намалена	екскреция	на	натрий,	потиснат	
ренин	и	увеличена	калиева	екскреция,	която	може	да	доведе	до	
хипокалиемия.	Най-често	етиологията	на	ПА	е	свързана	с	над-
бъбречен	аденом	(аденом	на	Кон),	едностранна	или	двустранна	
надбъбречна	хиперплазия,	в	редки	случаи	карцином	или	фамил-
ни	форми.

Основни клинични характеристики
 Хипертония.	 Хипертонията	е	основната	клинична	проява	
на	ПА,	свързана	основно	с	хиперволемията,	която	води	и	до	
потискане	на	ренина.	Ниските	стойности	на	ренина	са	от	зна-
чение	за	диференциране	на	първичен	от	вторичен	хипералдос-
теронизъм.	При	ПА	най-често	се	установява	тежка	и	резис-
тентна	артериална	хипертония.
 Хипокалемия.	 Въпреки	 че	 хипокалемията	 традиционно	 се	
счита	за	задължителен	признак	на	ПА,	последните	проучвания	
показват,	 че	 повече	 от	 половината	 пациенти	 са	 нормокале-
мични.	Ниските	нива	на	калий	допринасят	за	изявата	на	мета-
болитна	алкалоза,	която	е	обусловена	най-вече	от	повишена-
та	екскреция	на	водород.

Уточнения
Клинично значение на първичния алдостеронизъм
	 Най-често	етиологията	на	ПА	е	свързана	с	надбъбречен	аде-
ном	(аденом	на	Кон),	едностранна	или	двустранна	надбъбречна	
хиперплазия,	в	редки	случаи	карцином	или	фамилни	форми.
Каква е честотата на първичния алдостеронизъм?
	 Повечето	експерти	в	миналото	описват	ПА	при	по-малко	
от	1%	от	пациентите	с	лека	до	умерено	тежка	артериална	
хипертония,	като	хипокалиемията	е	приемана	задължителен
елемент	за	диагнозата.	В	последните	години	крос-секционни
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и	проспективни	проучвания	докладват	средна	честота	на	ПА	
около	5-10%	сред	хипертониците.	

Каква е специфичността на хипокалемията за диагноза на 
първичния алдостеронизъм?
	 Пациентите	 с	 ПА	 с	 хипокалемия	 обхващат	 около	 9-37%.	
Това	означава,	че	нормокалиемичната	форма	е	по-често	среща-
на,	а	хипокалиемията	се	установява	само	в	по-тежките	случаи	
и	има	ниска	специфичност	за	диагнозата.

Защо е важно да диагностицираме първичния алдостеронизъм?
	 Не	само	високата	честота	на	ПА	определя	значението	на	
ранната	диагноза.	Установено	е,	че	пациентите	с	ПА	имат	по-
вишена	сърдечносъдова	заболеваемост	и	смъртност	в	срав-
нение	със	съответни	по	пол,	възраст	и	нива	на	артериалното	
налягане	пациенти	с	есенциална	хипертония.	От	друга	страна	
съществува	специфично	и	ефективно	лечение	на	заболяване-
то	чрез	 адреналектомия	или	приложение	на	 антагонисти	на	
минералокортикоидните	рецептори.

Диагноза на първичния алдостеронизъм 
Скрининг 

Препоръчва се търсене на ПА сред следните групи пациенти: 
 •С трайно повишено артериално налягане над 150/100 
mm Hg при три измервания в различни дни
 •С резистентна на лечение артериална хипертония (с 
три медикамента, вкл. диуретик) 
 •С контролирана артериална хипертония на лечение с че-
тири или повече медикамента
 •Млади хипертоници или с фамилна анамнеза за артери-
ална хипертония от млада възраст
 •С артериална хипертония, асоциирана с хипокалиемия 
(спонтанна или индуцирана от диуретик)
 •С артериална хипертония, асоциирана с надбъбречен ин-
циденталом
 •С артериална хипертония, асоциирана със сънна апнея
 •При анамнеза за мозъчно-съдов инцидент в млада въз-
раст (по-млади от 40-годишна възраст)
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 •Хипертоници-роднини от първа линия на пациенти с ПА 
(1 ⊕⊕○○)
Препоръчва се скринингът да се осъществи с използване на 
съотношението алдостерон/ренин (1 ⊕⊕○○)

Като	скрининг	за	диагнозата	ПА	се	препоръчва	използването	
на	съотношението	алдостерон/ренин	при	следните	условия:
	 •Коригиране	на	евентуална	хипокалиемия
	 •Спиране	на	приема	на	медикаменти,	които	повлияват	съ-
отношението	алдостерон/ренин:
	 m	спиронолактон,	еплеренон,	амилорид,	триамтерен,	К-губе-
щи	диуретици	(най-малко	за	4	седмици)
	 m	 бета-блокери,	 АСЕ-инхибитори,	 централнодействащи	
медикаменти,	 нестероидни	 противовъзпалителни	 средства,		
сартани	(най-малко	за	2	седмици)
	 •За	контролиране	на	артериалната	хипертония	могат	да	
се	използват	верапамил	депо-форми,	алфа	блокери
	 •Естроген-съдържащите	медикаменти	понижават	актив-
ния	ренин	и	могат	да	доведат	до	фалшиво	положително	съот-
ношение.	
	 При	 практическото	 изследване	 на	 съотношението	 А/Р	
трябва	да	се	има	предвид	и	влиянието	на	антихипертензив-
ните	медикаменти	върху	алдостерона	и	ренина.	Бета	блоке-
рите	водят	до	намалена	продукция	на	ренин	чрез	потискане	
на	бета-адренорецепторно-медиираната	стимулация	на	ренин	
от	юкстагломерулните	клетки.	Нестероидните	противовъз-
палителни	 средства	 също	 потискат	 нивата	 на	 ренина	 чрез	
индуциране	на	бъбречна	задръжка	на	натрий	и	намаляване	на	
бъбречните	 простагландини	 (стимулатори	 на	 ренина).	 Кло-
нидин	и	метилдопа	имат	подобни	ефекти	върху	секрецията	
на	 ренин	 чрез	 намаляване	 на	 симпатиковата	 активност	 на	
централно	ниво.	Диуретиците	увеличават	рениновите	нива	
чрез	намаляване	на	кръвния	обем	и	симпатикова	стимулация.	
Дихидрипиридиновите	калциеви	антагонисти	също	водят	до	
увеличаване	на	нивата	на	ренина	чрез	рефлексна	симпатикова	
стимулация	при	понижаване	на	артериалното	налягане,	натри-
уретични	ефекти	и	директна	стимулация	на	калций	зависими-
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те	регулаторни	механизми	на	ренина.	Все	пак	според	изслед-
ванията	 тяхното	 влияние	 върху	 съотношението	 е	 по-слабо	
изразено	в	сравнение	с	това	на	другите	медикаменти.	Инхиби-
тори	на	ангиотензин-конвертиращия	ензим	(ACE-	инхибитори)	
и	ангитензин	2-рецепторните	антагонисти	понижават	нива-
та	на	ангиотензин-2,	като	по	този	начин	намаляват	неговото	
потискащо	влияние	върху	секрецията	на	ренин	и	понижават	
секрецията	на	алдостерон.
	 Кръвните	проби	се	вземат	в	седящо	положение	след	15	ми-
нутна	почивка,	сутрин,	поне	2	часа	след	ставане	от	леглото.	
Необходимо	е	да	се	избягва	хемолиза,	която	би	могла	да	маски-
ра	евентуална	хипокалиемия.	Не	се	препоръчва	ограничаване	
на	натриевия	прием	преди	изследването.	При	осъществяване	
на	скрининга	за	ПА	се	препоръчва	използването	на	плазмена	
ренинова	активност	(ПРА)	или	на	активен	ренин	(АР).	Тъй	като	
съотношението	А/Р	е	зависимо	от	знаменателя	е	необходимо	
реактивите,	използвани	за	ренин,	да	са	с	достатъчна	чувст-
вителност	за	ниските	нива:	0,2	 -	0,3	ng/ml/h	за	ПРА	и	2	mU/l	
за	АР.	Въпреки	че	в	повечето	лаборатории		алдостеронът	се	
измерва	чрез	радиоимунологичен	метод,	той	е	с	недостатъч-
на	 стандартизация	 и	 практиката	 напоследък	 се	 препоръчва	
тандем	мас	спектрометрията.

Потвърждение на диагнозата 
Потвърждение на диагнозата на ПА
 •При повечето пациенти с повишено съотношение алдос-
терон/ренин се препоръчва използването на потвърдителен 
тест (1 ⊕⊕○○). Най-често използваната прагова стойности 
на сътоношението алдостерон/ренин е 750 (алдостерон 
pmol/l / плазмена ренинова активност ng/ml/h). 
 •При пациенти със спонтанна хипокалиемия, потисната 
ПРА и алдостерон >20 ng/dl (>550 pmol/l) диагнозата може да се 
постави без извършване на  потвърдителен тест (2 ⊕⊕○○). 

	 В	 практиката	 съществуват	 4	 вида	 потвърдителни	 тес-
та:	обременяване	с	натрий	пер	ос,	инфузионно	обременяване	
с	физиологичен	разтвор,	флудрокортизонов	тест,	каптопри-
лов	тест.	Засега	не	съществува	консенсус	по	отношение	на	
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избора	 на	 потвърдителен	 тест,	 тъй	 като	 ефективността	
на	 отделните	 методи	 е	 оценявана	 главно	 в	 ретроспективни	
проучвания	сред	малки	групи	болни.	В	България	към	момента	се	
прилага	Каптоприлов	тест,	който	включва	перорално	приложе-
ние	на	50	mg	Каптоприл	след	поне	30	мин.	в	седящо	положение.	
Кръвни	проби	за	алдостерон,	ПРА	или	активен	ренин	се	взимат	
на	90-тата	минута	след	приложение	на	Каптоприл	при	пациент	
в	седящо	положение.	Нормално	алдостерон	се	понижава	с	>30%	
в	 сравнение	 с	 изходната	 стойност	 след	 приложение	 на	 Кап-
топрил.	При	ПА	е	налице	констелация	от	повишен	алдостерон	
(>330	pmol/l)	и	потисната	ПРА.

Диференциална диагноза 
 •При всички пациенти с ПА се препоръчва осъществя-
ването на компютърна томография (КТ) на надбъбречните 
жлези като първа стъпка в диференциалната диагноза, как-
то и за да се изключат големи формации, които могат да 
представляват надбъбречен карцином (1 ⊕⊕⊕○)
 •Препоръчва се катетеризация на надбъбречните вени с 
цел установяване на повишена секреция на алдостерон уни-
латерално (латерализация на секрецията) (1 ⊕⊕⊕○). 
 •При млади пациенти (< 35г) със спонтанна хипокалиемия, 
силно повишени нива на алдостерона (>30 ng/dL; 831 pmol/L) и 
едностранна лезия с характеристика на надбъбречен аденом 
е възможно да се пристъпи към оперативно лечение без про-
веждане на катетеризация на надбъбречните вени (2 ⊕○○○).
 •При пациенти с диагностициран ПА преди 20-годишна въз-
раст, с фамилна история за ПА и с анамнеза за мозъчно-съдов 
инцидент в млада възраст се препоръчва генетично изследване 
за фамилен хипералдостеронизъм (ФХА) тип 1(2 ⊕⊕○○).
 •При много млади пациенти с ПА се препоръчва търсене 
на мутация на гена KCNJ5 за търсене на ФХА тип 3 (2 ⊕○○○).

Образни изследвания
	 Аденомът	на	Кон	обикновено	се	визуализира	като	малък	(<2	
см)	хиподенсен	нодул.	При	идиопатична	форма	на	ПА	надбъб-
речните	жлези	се	визуализират	без	патологични	изменения	
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или	с	нодуларни	промени.	Надбъбречните	алдостерон-продуци-
ращи	карциноми	са	обикновено	с	размер	над	4	см,	но	понякога	
по-малки,	със	съмнителни	характеристики	за	формация	със	зло-
качествен	характер.	Недостатъците	на	визуализиращите	ме-
тоди	са	свързани	основно	с	факта,	че	несекретиращите	надбъ-
бречни	тумори	са	чести,	особено	при	пациенти	над	40-годишна	
възраст,	като	техният	КТ	образ	е	неразличим	от	този	на	аде-
ном	на	Кон.	Според	проучванията	МРТ	няма	съществени	пре-
димства	по	отношение	на	диференциалната	диагноза	на	ПА.	

Катетеризация на надбъбречните жлези
	 Златен	стандарт	в	диференциалната	диагноза	на	ПА	е	ка-
тетеризацията	 на	 надбъбречните	 вени	 с	 цел	 установяване	
на	 повишена	 секреция	 на	 алдостерон	 унилатерално	 (латера-
лизация	на	секрецията).	Ключов	момент	в	лечението	на	ПА	е	
установяването	на	характера	на	секрецията	на	алдостерон-	
едностранна	 или	 двустранна.	 При	 практическото	 извърш-
ване	на	катетеризацията	на	надбъбречните	вени	се	вземат		
кръвни	проби	от	надбъбречните	вени	и	от	периферна	вена	
(в	лакътната	ямка	или	долна	куха	вена)	и	се	измерват	нивата	
на	алдостерон	и	кортизол	в	надбъбречните	вени	и	нивото	на	
кортизол	в	периферната	вена.	Процедурата	е	високоспециа-
лизирана,	технически	трудна,	особено	по	отношение	на	каню-
лирането	на	дясната	вена	(с	диаметър	и	дължина	от	порядъка	
само	на	няколко	мм).

Интерпретацията на резултатите  включва на първо място 
преценка за успеха на процедурата.	За	да	се	определи	дали	е	осъ-
ществена	канюлация	в	правилния	съд,	се	изчислява	градиента	
на	кортизола	от	всяка	надбъбречна	вена	спрямо	периферната	
вена.	При	успешна	катетеризация,	извършена	след	стимулация	
с	АКТХ,	съотношението	е	над	10:1.	При	успешна	катетериза-
ция,	извършена	без	стимулация	с	АКТХ,	съотношението	е	над	
3:1.	Вторият	момент	е	преценка	за	наличие	или	липса	на	латера-
лизация	на	секрецията	на	алдостерон.	За	определяне	на	източ-
ника	на	секрецията	на	алдостерон	се	използва	съотношението	
алдостерон/кортизол,	 което	 се	 изчислява	 от	 двете	 страни,	
като	при	стойности	2-5	пъти	по-високи	от	доминантната	
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страна	се	приема	латерализация	на	секрецията.	

Лечение
 •Препоръчва се осъществяването на едностранна ла-
пароскопска адреналектомия (ЛА) при всички пациенти с 
доказана латерализирана форма на ПА (аденом на Кон). При 
нежелание от страна на пациента или противопоказания за 
оперативно лечение се препоръчва лечение с антагонист на 
минералокортикоидните рецептори (1 ⊕⊕⊕○).
 •При всички пациенти с доказана билатерална форма на 
ПА (без латерализация на секрецията- двустранна хиперпла-
зия, двустранен аденом) се препоръчва медикаментозно ле-
чение с антагонист на минералокортикоидните рецептори 
(спиронолактон или еплеренон) (1 ⊕⊕○○).
 •При ФХА1 се препоръчва лечение с глюкокортикоиди  в 
най-малката доза, която нормализира артериалното наляга-
не и нивата на калий.  При липса на достатъчен ефект тряб-
ва да се има предвид терапия с антагонист на минералокор-
тикоидните рецептори (1 ⊕○○○).

Оперативно лечение- лапароскопска адреналектомия
	 Лапароскопската	адреналектомия	 	води	до	нормализиране	
на	калий	и	подобрение	на	стойностите	на	артериалното	наля-
гане	при	всички	болни,	както	и	до	излекуване	на	артериалната	
хипертония	при	около	50%	(35-80%)	от	болните.	Препоръчва	
се	екстирпация	на	цялата	надбъбречната	жлеза,	тъй	като	ка-
тетеризацията	на	надбъбречни	вени	не	идентифицира	опре-
делен	участък	от	 	жлезата,	 който	секретира	алдостерон	и	
след	парциална	адреналектомия	(отстраняване	само	на	визуа-
лизиран	 аденом)	 артериалната	 хипертония,	 а	 в	 около	 10%	 и	
повишените	нива	на	алдостерон,	персистират.

Предоперативна подготовка и следоперативен контрол
	 Необходим	е	добър	контрол	на	артериалното	налягане	и	на	
калиемията	предоперативно,	 за	което	най-често	се	включва	
антагонист	на	минералокортикоидните	рецептори.	Следопе-
ративно	е	необходимо	проследяване	на	нивата	на	ренин	и	
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алдостерон;	прекратяване	на	приема	на		калиеви	препарати	и	
спиронолактон	от	първия	следоперативен	ден	и	ако	клинично-
то	 състояние	 позволява-	 намаляване	 на	 антихипертензивна-
та	терапия.	В	постоперативния	период	се	осъществява	вли-
ване	на	физиологичен	разтвор,	като	се	избягва	КCl	(освен	ако	
К	не	е	<3mmo/l).	

Медикаментозно лечение
Оперативното	лечение	не	е	ефективно	при	пациенти	с	дву-
странна	форма	на	ПА.	Засега	като	средство	на	избор	при	ле-
чението	на	такива	болни	с	ПА	се	препоръчва	Спиронолактон,	
а	 като	алтернатива-	 Еплеренон.	В	момента	се	разработват	
инхибитори	на	алдостерон	синтазата-	нов	клас	медикаменти	
за	лечение	на	ПА.	

 Спиронолактонът	 е	медикамент	на	избор	при	лечението	
на	 ПА	 в	 последните	 четири	 десетилетия.	 Няколко	 обсерва-
ционни	проучвания	показват	намаление	на	систоличното	АН	
средно	с	25%,	а	на	диастоличното	средно	с	22%	в	отговор	на	
лечение	с	50-400	mg/дн	Спиронолактон	за	период	от	1	до	96	
месеца.	Страничните	ефекти	на	спиронолактона	се	свързват	
с	гинекомастия	и	менструални	нарушения.	Гинекомастията	е	
дозо-зависима.	 Началната	 доза	 на	 спиронолактона	 е	 12,5-25	
мг/веднъж	дневно;	лечението	продължава	с	най-ниската	ефек-
тивна	доза,	която	се	установява	чрез	постепенно	титриране	
до	максималната	доза	от	100	мг/дн.	
 Еплеренонът	е	сравнително	нов	селективен	минералокор-
тикоид-рецепторен	антагонист	без	антиандрогенните	и	про-
гестагенните	 ефекти	 на	 спиронолактона,	 което	 редуцира	
честотата	на	страничните	ефекти.	Еплеренонът	притежава	
60%	от	активността	на	спиронолактона	като	антагонист	на	
МК	рецептори.	 Еплеренонът	трябва	да	се	прилага	два	пъти	
дневно,	имайки	предвид	по-краткия	му	полуживот.	Началната	
доза	на	приложение	е		25	мг	два	пъти/дневно.
При	липса	на	възможност	за	извършване	на	катетеризация	на	
надбъбречните	 вени	 лечението	 (оперативно	 или	 медикамен-
тозно)	 се	 определя	 индивидуално	 според	 клиничните	 особе-
ности	и	морфологичната	находка	при	отделните	пациенти.
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Генетични форми
Фамилен хипералдостеронизъм тип 1 (ФХА 1)
 Етиология и патогенеза.	Фамилният	хипералдостеронизъм	
тип	I	представлява	моногенна	форма	на	артериална	хиперто-
ния,	която	се	предава	по	автозомно-доминантен	път.	Основни-
ят	дефект	е	генна	дупликация	с	неравномерен	crossing-over	меж-
ду	два	хомоложни	гена	–	CYP11B1	и	CYP11B2,	разположени	в	8-ма	
хромозома.	В	резултат	на	сливането	на	двата	гена	се	получава	
допълнителен	хибриден	ген	и	повишена	секреция	на	алдостерон	
под	влияние	на	АCТХ.	Клиничната	картина	при	ФХА	1	варира	от	
тежка	хипертония	от	млада	възраст	до	нормотензивни	паци-
енти.	 Характерна	 е	 повишена	 заболеваемост	 и	 смъртност,	
обусловени	от	мозъчно-съдови	усложнения	–	хеморагичен	мозъ-
чен	инфаркт	и	руптура	на	интракраниални	аневризми.	За	диаг-
ностициране	на	ФХА	тип	1	се	препоръчват		високоспециализи-
рани	генетични	методи	от	типа	Southern	blot	и	PCR-	long	range.
	 Групи	пациенти,	подлежащи	на	скрининг	за	ФХА	1:
	 1.	Пациенти	с	диагностициран	първичен	алдостеронизъм		
	 (ПА)	преди	20-годишна	възраст
	 2.	Пациенти	с	фамилна	история	за	ПА
	 3.	При	анамнеза	за	мозъчно-съдов	инцидент	в	млада	възраст

Лечение на фамилен хипералдостеронизъм тип 1
	 Препоръчва	 се	 лечение	 с	 глюкокортикоиди	 (ГК)	 в	 най-мал-
ката	доза,	която	нормализира	артериалното	налягане	и	нива-
та	на	калия.	Препоръчва	се	употребата	на	дългодействащи	
ГК	като	дексаметазон,	 за	да	се	осигури	по-дълъг	супресивен	
ефект	върху	АCТХ.	Лечението	се	прилага	вечер	преди	лягане,	
за	да	се	потисне	сутрешния	пик	на	АCТХ.	Понякога	лечението	
с	ГК	не	води	до	нормализиране	на	артериалното	налягане;	в	та-
кива	случаи	трябва	да	се	има	предвид	терапия	с	антагонист	
на	минералокортикоидните	рецептори.	Началната	доза	на	де-
ксаметазона	е	0,125–0,25	mg/дневно.	Страничните	му	ефекти	
се	свързват	с	ятрогенен	хиперкортизолизъм	и	с	нарушение	на	
костния	растеж	при	деца,	като	при	децата	може	да	се	предпо-
чете	лечение	с	еплеренон.	
Съществуват и някои други по-редки форми на фамилен ПА 
(ФХА тип 2, ФХА тип 3). 
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Фамилен хипералдостеронизъм тип 2 (ФХА 2)
	 Пациентите	с	ФХА	2	имат	фамилна	история	за	ПА	(аденом	
на	 надбъбречната	 жлеза	 или	 надбъбречна	 хиперплазия)	 като	
всеки	 от	 случаите	 в	 семейството	 е	 клинично,	 биохимично	 и	
морфологично	неразличим	от	спорадичния	ПА.	Диагнозата	ФХА	
2	може	да	се	постави	при	наличие	на	хормонални	данни	за	ПА	
при	двама	или	повече	от	членовете	на	семейството.	Клинич-
ната	картина	при	ФХА	2,	подобно	на	ФХА	1,	и	на	спорадичния	
ПА,	е	разнообразна	–	АХ	се	диагностицира	предимно	в	средна	
възраст,	описани	са	както	пациенти	с	резистентна	хиперто-
ния,	така	и	нормотензивни	случаи.	В	повечето	семейства	вер-
тикалното	предаване	предполага	автозомно-доминантно	уна-
следяване,	но	за	разлика	от	хипералдостеронизма,	зависим	от	
дексаметазон,	ФХА	2	не	се	асоциира	с	наличието	на	хибриден	ген.	
Идентифициран	е	локус	в	7p22	хромозомата,	свързан	с	ФХА	2.

Фамилен хипералдостеронизъм тип 3 (ФХА 3)
	 Фамилният	хипералдостеронизъм	тип	3	е	установен	в	се-
мейства	с	тежка	хипертония	от	детска	възраст,	при	които	
не	 се	 намира	 хибриден	 ген.	 Налице	 е	 масивна	 хиперплазия	 на	
двете	надбъбречни	жлези	предимно	за	сметка	на	зона	фасци-
кулата.	Етиологията	на	ФХА	3	е	свързана		с	мутации	в	KCNJ	
гена,	която	води	до	нарушена	селективност	на	калиевите	ка-
налчета	и	деполяризация	на	мембраната	на	клетки	на	зона	гло-
мерулоза.	Соматични	и	герминативни	мутации	в	KCNJ5	гена	
водят	 до:	 1)	 свръхпродукция	 на	 алдостерон	 и	 2)	 автономна	
клетъчна	пролиферация.

Генетични промени при спорадичните аденоми на Кон
	 Мутациите	в	KCNJ	гена	са	причина	и	за	една	част	от	спора-
дичните	аденоми	на	Кон,	както	и	за	фамилната	форма	на	ПА-	
ФХА	3.	Соматични	мутации	в	КCNJ5	гена	са	установени	при	
около	40%	от	пациентите	с	аденом	на	Кон.	Установени	са	и	
други	по-редки	соматични	мутации	в	гените	ATP1A1,	ATP2B3,	
CACNA1D	и	CTNNB,	които	кодират	субедици	на	Na+/K+	помпа,	
Ca2+	ATФ-аза	или	други	видове	калциеви	транспортни	канали.
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Таблица 10.	Сравнение	между	различните	генетични	форми	на	първи-
чен	алдостеронизъм.

                                        ФХА 1                    ФХА 2       ФХА 3

Мутация			 								Хибриден	ген  	 					CLCN2		 						KCNJ5
                              CYP11B1/CYP11B2

Унаследяване		 														АД		 																				АД																								АД	

Възраст	при										Различна,																	Като	при															Предимно	в
поставяне	на									предимно	млади					спорадичен	АПА	 детството
диагнозата		 		
Хипертония											От	нормотензи-				От	нормотензи-				Тежка
																																вни	до	тежка										вни	до	тежка									хипертония
	 																										хипертония													хипертония

Нива	на																		От	леко	до													От	леко	до											Силно	завишени
алдостерона		 				силно	завишени						силно	завишени

Калий		 																		Нормален	до											Нормален	до									Хипокалиемия
																																хипокалиемия										хипокалиемия	

Морфология	на					Нормална,															Аденом,																		Нормална,	
НД	жлези																хиперплазия												хиперплазия											хиперплазия

Лечение		 			Дексаметазон	или				Унилатерална								Билатерална
																															антагонист	на							адреналектомия				адреналектомия
																															МК	рецептор									или	антагонист	
																																																															на	МК	рецептор		

ФХА	–	фамилен	хипералдостеронизъм,	АД	–	автозомно-доминантно,	
АПА	–	алдостерон	продуциращ	аденом,	МК	–	минералокортикоиден
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Потвърдителен	тест

Билатерална

Лапароскопска
адреналектомия

Фигура 2.	Алгоритъм	за	диагноза,	диференциална	диагноза	и	лечение	
на	първичен	алдостеронизъм

Скрининг:	съотношение	
алдостерон/ренин Спонтанна	хипокалиемия	

потисната	ПРА	и	алдос-
терон	(>550pmol/l)

Не	е	нужен	
потвърдителен	тестпотвърдителен	тестКТ	на	надбъбречните	жлези

БилатералнаБилатералнаБилатерална

Катетеризация	на	
надбъбречните	жлези

Възраст	<35г.,	хипо-
калиемия,	алдостерон	
30ng/dL	831	pmol/L),	
типичен	КТ	образ	на	
унилатерален	аденом

Лечение	с	минера-
локортикоиден

антагонист

ЛапароскопскаЛапароскопска

      Препоръки за скрининг за първичен                             Клас   Ниво
      алдостеронизъм (ПА)                                                     

Препоръчва	се	търсене	на	ПА	сред	пациенти	с	трай-
но	повишено	артериално	налягане	над	150/100	mmHg	
при	три	измервания	в	различни	дни;	с	резистентна	на	
лечение	артериална	хипертония	(АХ);	с	контролирана	
АХ	на	лечение	с	четири	или	повече	медикамента;	млади	
хипертоници	или	с	фамилна	анамнеза	за	АХ	от	млада

I         C

Унилатерална
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I         B

I         C

II         C

I         B

II         C

II         C

I         B

II         C

възраст; с АХ, асоциирана с хипокалиемия и/или с над-
бъбречен инциденталом и/или със сънна апнея; при 
анамнеза за мозъчно-съдов инцидент в млада въз-
раст (<40г); хипертоници-роднини от първа линия на 
пациенти с ПА (1 ⊕⊕⊕○)

Препоръчва се скринингът да се осъществи с използ-
ване на съотношението алдостерон/ренин (1 ⊕⊕○○)

Потвърждение на диагнозата на ПА   
  
При повечето пациенти с повишено съотношение 
алдостерон/ренин се препоръчва използването на 
потвърдителен тест (1 ⊕⊕○○) 

При пациенти със спонтанна хипокалиемия, потисна-
та плазмена ренинова активност (ПРА) и алдостерон 
> 20 ng/dl (>550 pmol/l) диагнозата може да се постави 
без извършване на  потвърдителен тест (2 ⊕○○○)

Диференциална диагноза

При всички пациенти с ПА се препоръчва осъщест-
вяването на компютърна томография (КТ) на надбъ-
бречните жлези като първа стъпка в диференциална-
та диагноза(1 ⊕⊕⊕○)

Препоръчва се катетеризация на надбъбречните 
вени с цел установяване на повишена секреция на ал-
достерон унилатерално (латерализация на секреция-
та) (1 ⊕⊕⊕○)

При млади пациенти (<35г) със спонтанна хипокалие-
мия, силно повишени нива на алдостерона ( >30 ng/dL; 
831 pmol/l) и едностранна лезия с характеристика на 
надбъбречен аденом е възможно да се пристъпи към 
оперативно лечение без провеждане на катетериза-
ция на надбъбречните вени (2 ⊕○○○) 

При пациенти с диагностициран ПА преди 20-годиш-
на възраст, с фамилна история за ПА и с анамнеза за 
мозъчно-съдов инцидент в млада възраст се препо-
ръчва генетично изследване за фамилен хипералдос-
теронизъм (ФХА) тип 1 (2⊕⊕○○) 

При много млади пациенти с ПА се препоръчва тър-
сене на мутация на гена KCNJ5 за търсене на ФХА 
тип 3 (2 ⊕⊕⊕○) 

Клас    Ниво

Клас    Ниво
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                                     Лечение                                           Клас    Ниво

Препоръчва се осъществяването на едностран-
на лапароскопска адреналектомия (ЛА) при всички 
пациенти с доказана латерализирана форма на ПА 
(аденом на Кон) (1 ⊕⊕⊕○)

При всички пациенти с доказана билатерална форма 
се препоръчва медикаментозно лечение с антаго-
нист на минералокортикоидните рецептори (спиро-
нолактон или еплеренон) (1 ⊕⊕○○)

При ФХА1 се препоръчва лечение с глюкокортикоиди  
в най-малката доза, която нормализира артериалното 
налягане и нивата на калий.  При липса на достатъчен 
ефект трябва да се има предвид терапия с антагонист 
на минералокортикоидните рецептори (1 ⊕⊕⊕○)

I         B

I         C

I         C

IV. ФЕОХРОМОЦИТОМ

Определение
 Феохромоцитомът е невроендокринен тумор, който в 
90% от случаите е с адренална локализация и в около 10% е 
с екстраадренален произход (параганглиом). Параганглиомите 
се развиват предимно от симпатикусовите ганглии по проте-
жение на трункус симпатикус и могат да бъдат локализирани 
в областта на гръдния кош, коремната кухина или малкия таз. 
Парасимпатиковите параганглиоми произхождат най-често 
от глософарингеалните и вагусните нерви в областта на ши-
ята и черепната основа и не произвеждат катехоламини. 

Епидемиология
 Феохромоцитомите/параганглиоми (PPGL) са изключител-
но редки тумори – сред лицата с хипертония честотата въз-
лиза на около 0,2-0,6% от възрастните хипертоници и 1,7% 
от децата с хипертония. Не рядко тази диагноза се поставя 
пост мортем – проучванията на аутопсионни серии показват 
недиагностицирани тумори при 0,05–0,1% от пациентите. 
От друга страна, 5-10% от т.нар. инциденталоми (случайно 
открити при образна диагностика надбъбречни формации) се
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оказват феохромоцитоми. Генетичните форми съставляват
около 30-40% от всички случаи. Само 10% от всички тумори 
са малигнени по характер. 

Клинична картина
Ранното диагностициране и оперативно отстраняване на този 
тумор е от изключителна важност поради няколко причини: 
 1) високата сърдечно-съдова заболеваемост и смърт-
ност при тези болни поради супрафизиолигичните нива на 
катехоламините в циркулацията; 
 2) PPGLs нарастват с времето и могат да предизвикат 
компресивна симптоматика от съседни органи; 
 3) ранното откриване на фамилните форми може да дове-
де до по-ранна диагностика и лечение на други членове на се-
мейството; 
 4) единственият сигурен белег на малигненост при този 
рядък тумор са метастазите, а това е твърде късен белег. 

 В клиничната картина на преден план излиза артериалната 
хипертония, която е водещ симптом при над 90% от болните. 
В повечето случаи тя е с кризисен характер, като в между-
кризисния период артериалното налягане може да бъде пови-
шено (60%) или нормално (40%), но обикновено показва голяма 
лабилност. Често  хипертонията е с незадоволителен контрол 
на фона на конвенционалната антихипертензивна терапия, с 
малигнен или резистентен ход. Кризите често са съпроводе-
ни с класическата за феохромоцитом триада (главоболие, сър-
цебиене, изпотяване) и богата вегетативна симптоматика 
(тремор, побледняване или почервеняване на лицето, тръпки, 
замъглено зрение от мидриазата и т.н.). Болните обикновено 
имат немотивирана загуба на тегло, субфебрилитет, а при 
50% се наблюдават въглехидратни нарушения (предиабет-
ни нарушения или изявен симтоматичен  захарен диабет). В 
междукризисния период се оплакват от студени крайници, ин-
толеранс към топлина, склонност към констипация и холели-
тиаза. Недиагностицираният феохромоцитом носи риск от 
различни остри усложнения като стабилна и нестабилна анги-
на; ангина на Принцметал, остър миокарден инфаркт; мозъчен 
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инсулт; остра левокамерна недостатъчност, такоцубо/ ин-
вертен такоцубо кардиомиопатия, белодробен едем (карди-
огенен или некардиогенен), мултисистемна катехоламинова 
криза. Често хронично усложнение на късно диагностицирания 
феохромоцитом е катехоламиновата кардиомиопатия, която 
бива дилатативна или хипертрофична и може да се изяви кли-
нично със стенокардна симптоматика, прояви на сърдечна не-
достатъчност, ритъмна и проводна патология.  

Лабораторна диагностика

 •Препоръчва се първоначалното биохимично изследване 
за изключване или потвърждаване на PPGL да бъде опреде-
лянето на свободни уринни метанефини или фракционирани 
плазмени метанефрини, които са стабилни крайни метаболи-
ти на катехоламините. (1| ⊕⊕⊕⊕)
 •Предлага се да се използва приоритетно течна хромато-
графия с масспектрометрия (LC-MS/MS) или електрохимична 
детекция (LC-ECD) за биохимична диагноза на PPGL. (2| ⊕⊕○○)

 Горепосочените два метода за анализ имат предимство 
пред имунологичните поради по-високата си висока чувстви-
телност и специфичност, поради което се смятат за рефе-
рентни за биохимична диагностика на феохромоцитом.  При 
невъзможност за прилагането им все още се допуска опреде-
ляне на метанефрини в плазма или урина чрез радиоимунологи-
чен анализ (RIA). 

 •За измерване на плазмените метанефини се препоръчва 
да се вземе венозна кръвна проба след поне 30 минути покой 
в легнало положение и при интерпретацията на резултати-
те да се използват референтни граници за това положение. 
(2| ⊕⊕○○)

Това изискване е въведено за да се избегнат фалшиво поло-
жителни резултати, въпреки че метанефрините са стабилни 
метаболити и възможността за подобна грешка е значител-
но по-ниска в сравнение с тази при изследване на плазмени ка-
техоламини. 
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 •Препоръчва се при всички пациенти с повишени нива на 
метанефрините да се проведе адекватно проследяване в за-
висимост от степента на повишението и от клиничната 
симптоматика. (1| ⊕⊕⊕⊕)
 Пациентите трябва да бъдат насочвани към специализира-
ни експертни центрове, където можe де се извърши диагно-
стика с референтните методи за феохромоцитом. 
Когато се измерват уринни метанефрини трябва да се измери 
концентрацията на креатинин в урината като надежден мар-
кер за адекватността на 24-часовата уринна  проба. 

 Разграничаването на истински повишените от фалшиво 
положителните резултати е главно на базата на магнитуда на 
повишението, но понякога това не е достатъчен белег. В та-
кива случаи се препоръчва да се повтори теста при стриктно 
спазване на необходимите условия. Ако резултатите отново 
са гранични в съображение влиза клонидиновият супресивен 
тест, който има висока специфичност и чувствителност за 
изключване на фалшиво-положителните резултати, въпреки 
че все още не е валидиран в нито едно проспективно проучва-
не (таблица 12). 
 Фалшиво положителни резултати могат да се получат 
при прием на лекарства, които пряко взаимодействат с мето-
дите за измерване (напр. Ацетаминофен, Мезаламин, Сулфаса-
лазин при LC-ECD методите) или пречат на разпределението 
на катехоламини (напр. трициклични антидепресанти) (табли-
ца 11). При интерпретацията на резултатите трябва да се 
вземат предвид и съпътстващи тежки и остри състояния, 
предизвикващи симпатикотония. 

 •Допаминовият метаболит 3-methoxytyramine (3-MT) се 
утвърждава като маркер за малигнен характер на тумора. 
Изследването на този показател трябва да се извършва су-
трин на гладно. 
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Таблица 11. Основни групи лекарства, които могат да предизвикат фал-
шиво положителни резултати за плазмените и уринните метанефрини. 

Легенда: MAO, моноамино оксидаза; MN, метанефрин; NMN, нормета-
нефрин; ++ значително покачване; + леко покачване; − няма покачване.аАна-
литична интерференция при някои от методите (LC-ECD). B Фармакодина-
мична интерференция, водеща до повишени нива при всички аналитични 
методи. CАналитична интерференция с някои LC-ECD методи и фармакоди-
намична интерференция, водеща до покачване на допаминовиа метаболит 
3-methoxytyramine при всички аналитични методи.

                                                                 Плазма                     Урина 
          
                                                           NMN        MN         NMN         MN

Acetaminophena                                   ++          −            ++   − 

Labetalola                                    −          −            ++  ++

Sotalola                                                  −          −            ++  ++

α-Methyldopaa                                   ++          −            ++   −

Трициклични антидепресантиb        ++          −            ++   −

Buspironea                                    −         ++             −  ++

Phenoxybenzamineb                      ++          −            ++   −

MAO-инхибиториb                      ++         ++            ++  ++

Симпатикомиметициb                       +          +             +   +

Cocaineb                                   ++          +            ++   +

Sulphasalazinea                                   ++          −            ++    −

Levodopac                                    +          +            ++   +

 •Предлага се изследване на хромогранин A предоператив-
но при пациентите с нормални предоперативни нива на плаз-
мените и уринни метанефрини и 3MT. (2| ⊕⊕○○)

Хромогранин А  е чувствителен, но неспецифичен показател и 
може да бъде повишен при наличието на различни невроендо-
кринни тумори. При назначаването на този тест трябва да 
се вземат под внимание всички фактори, които биха могли да 
се отразят на циркулаторните му нива (нарушена гломерулна 
филтрация, прием на инхибитори на протонната помпа, 



Българско Дружество по Ендокринология 71

сърдечна недостатъчност и др.). Препоръчва се всички поло-
жителни резултати да бъдат проследени. Назначаването на 
допълнителни биохимични тестове или образна диагностика 
зависи от преценката на специалист от експертен център, с 
достатъчен опит в диагностиката и лечението на това ряд-
ко заболяване. 
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Таблица 12.  Протокол за извършване на Клонидинов супресионен тест.

Използва се за диференциална диагноза между лекосте-
пенно повишени нива на норметанефрин в резултат на 
повишена симпатикусова активност от автономна ка-
техоламинова секреция при феохромоцитом.

Тестът се използва за разграничаване на пациентите  с 
леко повишени нива на плазмените метанефрини в ре-
зултат на повишена симпатикусова активност от па-
циентите с повишени нива в резултат на РPGL.

 Да се спрат симпатиколитичните медикаменти поне 
48 часа преди извършването на теста

Тестът се извършва в легнало положение.

Тестът е противопоказан ако АН<110/60 mm Hg или при 
пациенти с намален плазмен обем. 

Поставя се венозна канюла на антекубиталната вена. 

След  20 минути легнало положение с поставена веноз-
на канюла се взема първата кръвна проба.

Clonidine се дава орално в доза 300 µg/70 kg телесно тегло. 
Регулярно се измерват артериалното налягане и сър-
дечната честота преди и по време на теста. 

Три часа след приема на клонидин се взема повторна 
кръвна проба.

След вземането на кръвните проби епруветките се 
поставят незабавно в лед. 

В двете кръвни проби се измерва плазмен норметанефрин. 

Абномен резултат, в потвърждение на диагнозата фе-
охромоцитом, е повишение или липса на потискане с 
поне 40% в нивата на плазмения норметанефрин на 3-ти 
час от теста в сравнение с изходната стойност. 

Принцип на 
теста:

Показания:

Подготовка 
за теста:

Процедура:

Интерпре- 
тация: 
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Образна диагностика:
 •Препоръчва се образните изследвания за търсене на 
PPGL да започнат, когато има ясни биохимични данни. 
(1| ⊕⊕⊕⊕)

Въпреки това, не трябва да се забравя, че в някои случаи може 
да са налице т.нар. “тихи” (хормонално неактивни) РPGL. Често 
това са параганглиоми в областта на черепна основа, глава и 
шия, както и параганглиоми при пациенти с мутации в гените за 
субединиците на SDH. Тези тумори могат да достигнат големи 
размери без да изявят някаква специфична клинична симптома-
тика и могат да бъдат открити само с образна диагностика. 

 •Предлага се компютърна томография (CТ), а не магнит-
но-резонансна томография (MRI) като първи избор на образ-
на диагностика поради по-голямата си достъпност и  отлич-
ната си пространствена резолюция за гръден кош, коремна 
кухина и малък таз. (2| ⊕⊕⊕⊕)
 •Препоръчва се магнитно-резонансна томография (MRI) 
при следните случаи: пациенти с метастатичен PPGL; за от-
криване на параганглиоми на основата на черепа и шията; 
при пациенти с хирургични клипсове, които причиняват ар-
тефакти при използване на CT; при пациенти с алергия към 
CT контраст и при пациенти, при които радиационното об-
лъчване трябва да бъде ограничено (деца, бременни жени, па-
циенти с известни герминативни мутации, както и тези с 
прекомерно  излагане на радиация). (1| ⊕⊕⊕⊕)
 •Предлага се използването на 123I-метайодобензилгуа-
нидин (MIBG) сцинтиграфия при: пациенти с метастати-
чен PPGL; когато се планира радиотерапия с използване на 
131I-MIBG; при някои пациенти с повишен риск за метаста-
тично заболяване (голям размер на първичния тумор, ек-
страадренални или мултифокални тумори или рецидив на за-
боляването. (2| ⊕⊕⊕⊕)

Методът е с чувствителност (85-88%) и специфичност (70-
100%) за откриване на адренални  феохромоцитоми. За пара-ган-
глиоми чувствителността е 56-75%, специфичността 84-100% 
съответно. Чувствителността за метастазиращите PPGL е
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по-ниска (56-83%), но изследването е показано при пациенти, при 
които хирургичното лечение не е опция, за преценка на очаква-
ния ефект от евентуално лечение с 131I-MIBG. Провеждането на 
изследването и интерпретацията на резултатите трябва да 
се извършват от опитни специалисти по нуклеарна медицина 
в специализирани центрове, където рутинно се извършва тази 
диагностика. Натрупването на 123I-MIBG може да бъде потисна-
то при прием на някои медикаменти: 1) симпатикомиметици; 2) 
блокери на серотониновия реъптейк като кокаин и трициклич-
ни антидепресанти; и 3) препарати с алфа- и бета-блокираща 
активност. Тези медикаменти трябва да се преустановят поне 
2 седмици преди изследването.  Натрупването на 123I-MIBG е 
значително намалено при некротичните тумори. Изследване-
то е противопоказано при бременни жени. 

 •Предлага се използването на 18F-флуородезоксиглюкозна 
(18F-FDG) позитронно-емисионна томография (PET)/СТ като 
скринингов метод за метастатично заболяване привъзмож-
ност преоперативно при следните пациенти: 1) всички па-
циенти с параганглиоми; 2) пациентите с феохромоцитоми 
и повишени плазмени или уринни нива на 3-methoxytyramine 
(3MT); 3) пациенти, носители на герминативни мутации в 
гена, кодиращ SDHB. (2| ⊕⊕⊕○)
 18F-FDG PET/CT е предпочитаният образен метод при пациен-
ти с известен метастатичен PPGL поради високата си чувст-
вителност (88%) спрямо доброкачествените варианти на ту-
мора (58%). Методът е най-информативен при метастатични 
SDHB-позитивни PPGL. Изследването е противопоказано при 
бременни жени. 

Соматостатин-рецепторна сцинтиграфия с 111In-диетилен 
триамин пентаоцетна киселина-пентетреотид се препоръч-
ва при метастатично заболяване при SDHx-свързани тумори.
Ултразвуковите методи на изследване не се препоръчват по-
ради ниската си диагностична стойност при PPGL.

Генетично изследване:
 •Препоръчва се при всички пациенти с PPGL да се обсъди 
извършване на генетично изследване. (1| ⊕⊕⊕○)
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 Препоръката за обсъждане на генетично изследване при 
всеки пациент, диагностициран с феохромоцитом/параганг-
лиом се базира на следните причини: 1) поне 30% от всички 
пациенти с PPGL имат патогенни мутации, предразполагащи 
към това заболяване; 2) мутации на SDHB водят до метаста-
тично заболяване при поне 40% от засегнатите пациенти; и 
3) установяването на наследствен синдром в пробанда може 
да доведе до по-ранна диагностика и лечение на PPGL и други 
синдромни прояви при негови родственици.
Въпреки препоръката, поради високата цена генетичен анализ 
се прави не на всички пациенти с феохромоцитом. 

Задължителен генетичен скрининг би трябвало да се извър-
ши при: 1) положителна фамилна анамнеза за PPGL; 2) двустра-
нен или мултифокален характер на тумора; 3) ексреадренална 
локализация (всички случаи на параганглиом); 4) ранна изява на 
заболяването (под 30 годишна възрраст); 5) злокачествени 
PPGL; 6) наличие на други асоциирани симптоми или заболява-
ния, характерни за определен фамилен синдром. 
Към настоящия момент са налице 14 гена, мутации в които 
могат да доведат до развитие на феохромоцитом: NF1, RET, 
VHL, SDHD, SDHC, SDHB,  EGLN1/PHD2, КIF1p, SDH5/SDHAF2, 
IDH1, TMEM127, SDHA,  MAX и HIF2a. 

 •Препоръчва се използването на утвърдени диагностич-
ни алгоритми с приоритетно изследване на определение па-
нели от гени в зависимост от клиничните характеристики 
при всеки отделен пациент.  (1| ⊕⊕⊕○) (фиг. 3).
 •Предлага се пациентите с параганглиоми да бъдат из-
следвани за мутации в гените, кодиращи субединиците на 
сукцинат-дехидрогеназата (SDH); пациентите с метаста-
тично заболяване да бъдат изследвани за мутации в гена за 
SDHB. (2| ⊕⊕⊕○)
 •Препоръчва се извършването на генетична консултация 
преди извършването и след получаване на резултатите от ге-
нетичния анализ. Генетичните тестове трябва да се извърш-
ват в утвърдени сертифицирани генетични лаборатории.
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Фигура 3.  Алгоритъм за генетичен анализ в 
зависимост от клиничните характеристики.

Targeted genetic testing

PPGL
diagnosis

SDHB, SDHC, VHL, MAXSDHB, SDHC, VHL, MASDHBMetastatic

PPGL
diagnosis

SDHD, SDHB, SDHC

SDHB, SDHD, SDHC

SDHB, SDHD, SDHC, VHL, MAX

SDHD, SDHB, SDHC, MAX

TMEM127, MAX

Nonmetastatic

Skull base and neck

Extra-adrenal

Adrenal

SDHB, SDHD, SDHC, VHL, MAXSDHB, SDHD, SDHC, VHL, MAXNoradrenergic

Dopaminergic

Dopaminergic SDHD, SDHB, SDHC

SDHD, SDHB, SDHC, MAXSDHD, SDHB, SDHC, MAX

TMEM127, MAX

Noradrenergic VHL

Adrenergic RET

Източник: The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 99, 
Issue 6, 1 June 2014, Pages 1915–1942, https://doi.org/10.1210/jc.2014-1498
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Фигура 4. Алгоритъм на диагностичния процес в зависимост от 
генотипно-фенотипните корелации.

Skull base
neck

Adrenal 123I-MIBG or 18 F-DOPA or 18 F-FDG

18F-DOPA or 111 In-Pentetreotide

18 F-DOPA or 111 In-Pentetreotide

18 F-FDG or 111 In-Pentetreotide*
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Източник: The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 99, 
Issue 6, 1 June 2014, Pages 1915–1942, https://doi.org/10.1210/jc.2014-1498
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Предоперативна подготовка
Предоперативната подготовка при пациентите с феохромо-
цитом има две основни цели: трайно нормализиране на арте-
риалното налягане и възстановяване на плазмения обем с цел 
да се избегнат остри усложнения в периоперативния период. 
 
 •Препоръчва се всички пациенти с хормоналноактивни 
PPGL да бъдат подложени на предоперативна блокада за пре-
дотвратяване на периоперативни сърдечно-съдови усложне-
ния. (1/ ⊕⊕○○). 

Като средство на първи избор се предлагат алфа-адренергич-
ните рецепторни блокери (2|⊕⊕○○).

 В никакъв случай не бива да се прилагат самостоятелно 
бета-адренергични рецепторни блокери поради риск от про-
вокиране на хипертонична криза при липса на ефективна ал-
фа-блокада. С внимание трябва да се прилагат и препаратите 
с комбинирана алфа- и бета-блокираща активност поради до-
миниращата им бета-блокираща активност. (Labetalol a:b =1: 
5). Тези медикаменти трябва да се добавят към алфа-блокер. 
Ако не се постигне нормализиране на артериалното налягане 
на фона на монотерапия с алфа-блокер, средства на втори из-
бор са АСЕ-инхибиторите, сартаните (при непоносимост или 
противопоказания за АСЕ-инхибитор) и калциевите антаго-
нисти от недихидропиридинов тип. 

 •Препоръчва се предоперативното лечение да продължи  
от 7 до 14 дни, за да се осигури достатъчно време за норма-
лизиране на кръвното налягане и сърдечната честота. След 
нормализиране на стойностите на артериалното налягане, 
към терапевтичната схема трябва да се включи диета с ви-
соко съдържание на натрий и прием на течности, за да се 
нормализира намаленият плазмен обем преди операцията и 
по такъв начин да се предотврати тежка хипотония в ран-
ния постоперативен период. (1| ⊕⊕○○)
 •Препоръчва се регулярен контрол на кръвното наляга-

Препоръки за добра клинична практика при заболявания на надбъбречните жлези / 2019
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не, сърдечната честота и нивата на кръвната захар и свое-
временно коригиране на терапията за тяхното трайно нор-
мализиране в ранния следоперативен период. (1| ⊕⊕○○)
 •Предлага се следоперативно проследяване на свободни 
уринни или фракционирани плазмени метанефрини за изключ-
ване на персистиращо заболяване, както и ежегодното им из-
мерване за изключване на рецидивиращо или метастатично 
заболяване. (2| ⊕⊕○○) 

Таблица 13.  Перорални медикаменти, използвани в лечението на 
феохромоцитом.

α-Methyl-
ρ-L-tyrosine

Лекарство Доза, мг/дн            Странични реакции

Ортостатична хипотония, тахикардия, 
миоза,назална конгестия, диария, потиска-
не на еякулацията, умора

Ефект на първата доза, замайване, сънли-
вост, главоболие, умора, палпитации, гадене

Ефект на първата доза, замъглено зрение, 
замайване, назална конгестия, гадене, пери-
ферен оток, палпитации, сомнолентност

Ефект на първата доза, ортостаза, пери-
ферен оток, умора, сомнолентност

Замайване, умора, гадене, назална конгес-
тия, импотентност

 
Оток, замайване,  главоболие, зачервяване, 
гадене,диспепсия

 
Седация, диария, безпокайство, кошмари, 
кристалурия, галакторея, екстрапирамид-
на симптоматика

α-Адренергични блокери

20-100 

Prazosin 1-20

Terazosin 1-20

Phenoxy-
benzamine

Doxazosin 1-20

Labetalol 200-1200

Verapamil 120-360

Инхибитори на катехоламиновата синтеза

1000-4000

Комбинирани α- и β-адренергични блокери

Калциеви антагонисти
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Таблица 14. Интравенозни лекарства, използвани при лечение на 
феохромоцитом.
 

Esmolol

Лекарство Доза, мг/дн

1 mg i.v. пробна доза, след което 2 до 5 mg i.v. болус при 
нужда или на постоянна инфузия

За  безопасни  се  приемат  инфузии  в  доза 2 mcg/kg 
телесно  тегло минута, а дози по-високи от 4 mcg/kg 
в минута могат да доведат до цианидно отравяне в 
рамките на 3 часа. Дози над 10 mcg/kg в минута рядко 
се използват, а максималната доза не трябва да преви-
шава 800 mcg/min

Начална доза от 5.0 mg/час, след което скоростта на 
инфузията може да бъде увеличена с 2.5 mg/час на все-
ки 15 мин до максимална скорост от  15mg/час

амп. 0,01% 1 ml /=0,1 mg/ i.m или i.v./разтворен в 10 ml 
физ.р-р/- много бавно венозно

Начална терапия с болус от 1 до 1,5 mg/kg (75 до 100 mg); 
при нужда допълнителни болуси от 0,5 до 0,75 mg/kg (25 до 
50 mg) могат да бъдат прилагани на всеки 5 до 10 минути 
до максимална доза от 3 mg/kg. Продължава се с поддър-
жаща инфузия от 2 до 4 mg/min (30 до 50 mg/kg в минута), 
съобразена с кръвните нива и с променения метаболизъм 
(сърдечна недостатъчност, чернодробен застой)

Първоначална насищаща доза от 0,5 mg/kg се влива за 
една минута, последвана от поддържаща инфузия от 
0,05 mg/kg в минута за следващите 4 минути. В зави-
симост от търсеният камерен ефект поддържащата 
инфузия може да бъде продължена със скорост 0,05 
mg/kg в минута и увеличена стъпаловидно (със стъпки 
от 0,1 mg/kg в минута до максимум 0,2 mg/kg в мину-
та), като всяка стъпка продължава ≥ 4 минути.

За артериалната хипертония

Nitroprusside

Nicardipine

Phentolamine

Clonidin 

Lidocaine

За сърдечните аритмии

Хирургично лечение

 •Препоръчва се минимално инвазивна адреналектомия 
(лапароскопска) за повечето от надбъбречни феохромоцито-
ми. (1| ⊕⊕○○) 
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Препоръчва се класическа отворена резекция да се предпри-
ема при големи тумори ( >6 см) или инвазивни феохромоци-
томи, за да се осигури пълна резекция на тумора, да се пре-
дотврати разрушаването на тумора и да се избегне локален 
рецидив. (1| ⊕⊕○○) 
Предлага се открита резекция за параганглиоми, но лапаро-
скопска операция може да влезе в съображение при малки, 
неинвазивни параганглиоми в хирургично благоприятни об-
ласти. (2| ⊕○○○)

 Лапароскопската операция е свързана с по-слаба болка и 
кръвозагуба, по-малка интраоперативна смъртност и по-кра-
тък болничен престой в сравнение с класическата отво-
рена операция. Използват се два основни достъпа: латера-
лен трансабдоминален/трансперитонеален (Gagner) и заден 
ретроперитонеален достъп (Walz). Безопасната лапароскоп-
ска адреналектомия изисква висококвалифицирани хирурзи и 
анестезиолози,  центрове с опит в лапароскопската техника 
и в периоперативното проследяване на тези болни, както и 
тесен контакт с квалифицирани ендокринолози с опит в диаг-
ностиката и лечението на редки ендокринни заболявания. Опе-
ративната интервенция трябва да се превърне в отворена 
резекция, ако лапароскопският подход е труден. 

 •Предлага се парциална адреналектомия за определени па-
циенти, катонапример тези с наследствен феохромоцитом, 
или с малки тумори, които вече са преминали през контра-
латерална тотална адреналектомия, с цел да се запази част 
от надбъбречната кора и по този начин да се предотврати 
траен хипокортицизъм. (2| ⊕○○○)

Постоперативно проследяване 
 •Препоръчва се  да се дефинира малигненост на феохро-
моцитом или параганглиом  (PPGL) при наличие на метастази 
в лимфните възли или далечни метастази.
 •Препоръчва се да се изследват уринни метанефрини и 3MT 
2–6 седмици след хирургичното лечение при пациенти, които 
са били с предоперативно повишени нива на тези показатели.
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	 •Предлага	 се	да	 се	изследва	 хромогранин	A	2–6	 седмици	
след	хирургичното	лечение	при	пациенти	с	нормални	предо-
перативни	нива	на	метанефрините	и	3МТ	и	повишени	предо-
перативни	нива	на	хромогранин	А.	
	 •Препоръчва	 се	 извършването	 на	 образно	 изследване	 3	
месеца	след	оперативната	интервенция	при:	
	 1)	 пациенти	 с	 повишени	 постоперативни	 нива	 на	 MN	
или	3MT;	
	 2)	 пациенти	 с	 нормални	 предоперативни	 нива	 на	 мета-
нефрините	и	3MT;	
	 3)	пациенти,	при	които	метанефрините	и	3MT	не	са	били	
изследвани	предоперативно.	
	 •Предлага	 се	 постоперативно	 проследяване	 поне	 10	 го-
дини	при	всички	пациенти,	оперирани	за	PPGL	с	цел	скрининг	
за	локален	или	метастатичен	рецидив	или	поява	на	нови	ту-
мори.	Високорисковите	пациенти	(млади	пациенти	и	лица	с	
генетично	 заболяване,	 големи	 тумори	 и/или	 параганглиом)	
трябва	да	бъдат	проследявани	доживотно.	(2|	⊕○○○)
	 •Препоръчва	 се	 ежегодно	 изследване	 на	 плазмени	 или	
уринни	метанефрини	и	3MT	за	скрининг	за	локален	или	ме-
тастатичен	рецидив	или	нови	тумори.	(1|	⊕○○○)
	 •Предлага	се	ежегодно	изследване	на	хромогранин	А	при	па-
циенти,	оперирани	за	феохромоцитом/параганглиом	с	нормал-
ни	предоперативни	нива	на	метанефрините,	3МТ	и	повишени	
предоперативни	нива	на	хромогранин	А	за	скрининг	за	локален	
или	местастатичен	рецидив	или	нови	тумори.	(2|	⊕○○○)
	 •Предлага	се	провеждане	на	образна	диагностика	веднъж	
на	1–2		години	при	пациенти	с	биохимично	негативни	PPGL	
за	скрининг	за	локален	или	метастатичен	рецидив	или	нови	
тумори.	(2|	⊕○○○)

Индивидуализиран	подход
	 •Фамилният фeохромоцитом е тумор с изразени генотип-
но-фенотипни корелации и изисква персонализиран подход в 
биохимичната и образната диагностика, хирургичното лече-
ние и следоперативното проследяване при всеки пациент в 
зависимост от типа на установената мутация (фигура 4).
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	 •Препоръчва се пациентите с PPGL да бъдат диагности-
цирани и лекувани от мултидисциплинарни екипи в експертни 
центрове с опит. Това важи в особено голяма степен за бре-
менните жени и пациентите с метастатично заболяване.

	Препоръки	за	лабораторна	диагностика	при															
	пациенти	с	феохромоцитом/параганглиом

I									A

II									C

II									C

Клас				Ниво

II									C

Предлага се при възможност да се използва с прио-
ритет течна хроматография с масспектрометрия 
(LC-MS/MS) или електрохимична детекция (LC-ECD) за 
биохимична диагноза на PPGL. (2| ⊕⊕○○). При невъз-
можност за осъществяване на тези методики алтер-
натива остават имунологичните методи за детекция.

За измерване на плазмените метанефини се препо-
ръчва да се вземе венозна кръвна проба след поне 30 
минути покой в легнало положение и при интерпре-
тацията на резултатите да се използват референт-
ни граници за това положение. (2| ⊕⊕○○) 

Препоръчва се при всички пациенти с повишени нива 
на метанефрините да се проведе адекватно просле-
дяване в зависимост от степента на повишението и 
от клиничната симптоматика. (1| ⊕⊕⊕⊕)

Предлага се изследване на хромогранин A предопера-
тивно при пациентите с нормални предоперативни 
нива на плазмените и уринни метанефрини и 3MT. 
(2| ⊕⊕○○) 

Препоръки	за	образна	диагностика	при	феохромоци-
том/параганглиом

Препоръчва се образните изследвания за търсене на 
PPGL да започнат, когато има ясни биохимични данни. 
(1| ⊕⊕⊕⊕) 

Предлага се компютърна томография (СТ), а не магнит-
но-резонансна томография (МРТ) като първа избор на 
образна диагностика поради по-голямата си достъп-
ност и отличната си пространствена резолюция за гръ-
ден кош, коремна кухина и малък таз. (2|⊕⊕⊕⊕) 

Препоръчва се МРТ при следните случаи: пациенти с 
метастатичен PPGL; за откриване на параганглиоми 
на основата на черепа и шията; при пациенти с

Клас				Ниво

I									A

II									A

I									A
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II									A

I									B

II									B

II									B

хирургични клипсове, които причиняват артефакти 
при използване на СТ; при пациенти с алергия към СТ 
контраст и при пациенти, при които радиационното 
облъчване трябва да бъде ограничено (деца, бремен-
ни жени, пациенти с известни герминативни мута-
ции, както и тези с прекомерно  излагане на радиа-
ция). (1| ⊕⊕⊕⊕)

Предлага се използването на 123I-метайодобензилгуа-
нидин (MIBG) сцинтиграфия при: пациенти с метас-
татичен PPGL; когато се планира радиотерапия с 
131I-MIBG; при някои пациенти с повишен риск за ме-
тастатично заболяване (голям размер на първичния 
тумор, екстраадренални или мултифокални тумори 
или рецидив на заболяването. (2| ⊕⊕⊕⊕)

Предлага се използването на 18F-флуородезоксиглю-
козна (18F-FDG) позитронно-емисионна томография 
(PET)/СТ като скринингов метод за метастатично 
заболяване при възможност преоперативно при след-
ните пациенти: 1) всички пациенти с параганглиоми; 
2) пациентите с феохромоцитоми и повишени плаз-
мени или уринни нива на 3-methoxytyramine (3MT); 3) па-
циенти, носители на герминативни мутации в гена, 
кодиращ SDHB. (2| ⊕⊕⊕○)

Генетично	изследване	при	пациенти	с	
феохромоцитом/параганглиом

Препоръчва се при всички пациенти с PPGL да се обсъ-
ди извършване на генетично изследване. (1| ⊕⊕⊕○)

Препоръчва се използването на утвърдени диагностич-
ни алгоритми с приоритетно изследване на определение 
панели от гени в зависимост от клиничните характе-
ристики при всеки отделен пациент.  (1| ⊕⊕⊕○)

Предлага се пациентите с параганглиоми да бъдат 
изследвани за мутации в гените, кодиращи субедини-
ците на сукцинат-дехидрогеназата (SDH); пациенти-
те с метастатично заболяване да бъдат изследвани 
за мутации в гена за SDHB. (2| ⊕⊕⊕○)

Препоръчва се извършването на генетична консул-
тация преди извършването и след получаване на ре-
зултатите от генетичния анализ. Генетичните 

Клас				Ниво

I									B



Bulgarian Society of Endocrinology84

Министерство на здравеопазването

I									C

II									C

II									C

I									C

Клас				Ниво

I									C

I									C

тестове трябва да се извършват в утвърдени сер-
тифицирани генетични лаборатории. 
 
Предоперативна	подготовка	при	пациенти	с	
феохромоцитом/параганглиом

Препоръчва се всички пациенти с хормоналноактив-
ни PPGL да бъдат подложени на предоперативна бло-
када за предотвратяване на периоперативни сърдеч-
но-съдови усложнения. (1| ⊕⊕○○)  

Предлага се алфа-адренергичните рецепторни блоке-
ри като средство на първи избор. (2| ⊕⊕○○)

Препоръчва се предоперативното лечение да продъл-
жи 7 до 14 дни, за да се осигури достатъчно време за 
нормализиране на кръвното налягане и сърдечната 
честота. След нормализиране на стойностите на 
артериалното налягане, към терапевтичната схема 
трябва да се включи диета с високо съдържание на 
натрий и прием на течности, за да се нормализира на-
маленият плазмен обем преди операцията и по такъв 
начин да се предотврати тежка хипотония в ранния 
постоперативен период. (1| ⊕⊕○○)

Препоръчва се регулярен контрол на кръвното на-
лягане, сърдечната честота и нивата на кръвната 
захар и своевременно коригиране на терапията за 
тяхното трайно нормализиране в ранния следопера-
тивен период. (1| ⊕⊕○○) 

Предлага се следоперативно проследяване на свобод-
ни уринни или фракционирани плазмени метанефрини 
за изключване на персистиращо заболяване, както и 
ежегодното им измерване за изключване на рецидиви-
ращо или метастатично заболяване. (2| ⊕⊕○○)

Хирургично	лечение	на	феохромоцитом/параганглиом
 
Препоръчва се минимално инвазивна адреналектомия 
(лапароскопска) за повечето от надбъбречни феохро-
моцитоми. (1| ⊕⊕○○)  

Препоръчва се класическа отворена резекция да се 
предприема при големи тумори ( > 6 см) или инвазивни 
феохромоцитоми, за да се осигури пълна резекция на 
тумора, да се предотврати разрушаването на тумора 
и да се избегне локален рецидив. (1| ⊕○○○)  

Клас				Ниво

I									C
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II									C

II									C

II									C

I									C

Клас				Ниво

Предлага се открита резекция за параганглиоми, но 
лапароскопска операция може да влезе в съображение 
при малки, неинвазивни параганглиоми в хирургично 
благоприятни области. (2| ⊕○○○) 

Предлага се парциална адреналектомия за определени 
пациенти, като например тези с наследствен фео-
хромоцитом, или с малки тумори, които вече са пре-
минали през контралатерална тотална адреналекто-
мия, с цел да се запази част от надбъбречната кора и 
по този начин да се предотврати траен хипокорти-
цизъм. (2| ⊕○○○)

Препоръки	за	постоперативно	проследяване	на	
пациентите	с	феохромоцитом/параганглиом

Препоръчва се да се дефинира малигненост на фео-
хромоцитом или параганглиом (PPGL) при наличие на 
метастази в лимфните възли или далечни метастази 
 
Препоръчва се да се изследват уринни метанефрини 
и 3MT 2–6 седмици след хирургичното лечение при па-
циенти, които са били с предоперативно повишени 
нива на тези показатели.  
Предлага се да се изследва хромогранин A 2–6 седми-
ци след хирургичното лечение при пациенти с нормал-
ни предоперативни нива на метанефрините и 3МТ и 
повишени предоперативни нива на хромогранин А. 
 
Препоръчва се извършването на образно изследване 3 
месеца след оперативната интервенция при: 1) пациен-
ти с повишени постоперативни нива на MN или 3MT; 
2) пациенти с нормални предоперативни нива на мета-
нефрините и 3MT; 3) пациенти, при които метанефри-
ните и 3MT не са били изследвани предоперативно.   
Предлага се постоперативно проследяване поне 10 
години при всички пациенти, оперирани за PPGL с цел 
скрининг за локален или метастатичен рецидив или 
поява на нови тумори. Високорисковите пациенти 
(млади пациенти и лица с генетично заболяване, го-
леми тумори и/или параганглиом) трябва да бъдат 
проследявани доживотно. (2| ⊕○○○)

Препоръчва се ежегодно изследване на плазмени или 
уринни метанефрини и 3MT за скрининг за локален
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II									C

I										Cили местастатичен рецидив или нови тумори. 
(1| ⊕○○○)

Предлага се ежегодно изследване на хромогранин А 
при пациенти, оперирани за феохромоцитом/пара-
ганглиом с нормални предоперативни нива на мета-
нефрините, 3МТ и повишени предоперативни нива на 
хромогранин А за скрининг за локален или местаста-
тичен рецидив или нови тумори. (2| ⊕○○○)

Предлага се провеждане на образна диагностика вед-
нъж на 1–2 години при пациенти с биохимично нега-
тивни PPGL за скрининг за локален или местастати-
чен рецидив или нови тумори. (2| ⊕○○○)

II									C

 V.	НАДБЪБРЕЧНИ	ИНЦИДЕНТАЛОМИ
 
Препоръки	за	поведение	при	надбъбречни	
инциденталоми
 Терминът надбъбречен инциденталом се използва за фор-
мация, изхождаща от надбъбречните жлези, която се откри-
ва случайно в хода на образната диагностика, извършена по 
причини, които не са свързани с подозрение за надбъбречно 
заболяване. Надбъбречни тумори, които се откриват при 
скринингови образни изследвания при пациенти с наследстве-
ни синдроми, потенциално свързани с надбъбречна патология, 
са извън обхвата на това определение. Надбъбречните фор-
мации, които се откриват при абдоминални образни изследва-
ния, проведени в хода на стадиране на малигнени заболявания, 
също не се приемат за надбъбречни инциденталоми. Подобни 
случаи, обаче, са сравнително чести в клиничната практика, 
поради което поведението в подобни ситуации е разгледана в 
отделен раздел на настоящите препоръки. 
 Честотата на надбъбречните инциденталоми варира зна-
чително в зависимост от начина на откриването на тумора 
(аутопсионни проучвания или доклади от резултати от об-
разни изследвания), от подбора на пациентите (обща попула-
ция или обособени категории пациенти) и от средната въз



Българско Дружество по Ендокринология 87

раст на изследваната популация. В аутопсионни изследвания 
честотата е около 2% (1-8,7%), увеличаваща се с възрастта 
на пациентите. В образни проучвания честотата е около 3% 
във възрастта до 50 години и се увеличава до 10% при най-въз-
растните. В детска възраст надбъбречните инциденталоми 
са изключително редки. 
 Надбъбречните инциденталоми не са единна нозологична 
единица, а представляват сборно понятие, което обединява 
много и различни патологични състояния, които имат сходен 
начин на диагностициране. Диференциалната диагноза на слу-
чайно откритите надбъбречни тумори е твърде обширна, 
но преобладаващата част от тях представляват хормононе-
секретиращи кортикални аденоми. 

Препоръки за добра клинична практика при заболявания на надбъбречните жлези / 2019

Таблица 15. Диференциална диагноза на надбъбречните инциденталоми.

															Тип	 																															Средна		 														Обхват
																																																										честота	(%)

Клинични	проучвания

 Аденом                                         80                  33–96
    Хормонално неактивен              75                  71–84
    Кортизол-секретиращ              12                  1,0–29
    Алдостерон-секретиращ              2,5                  1,6–3,3
 Феохромоцитом                           7,0                  1,5–14
 Карцином                                         8,0                  1,2–11
 Метастаза                                         5,0                   0–18

Хирургични	проучвания
 Аденом                                         55                   49–69
    Хормонално неактивен              69                        52–75
    Кортизол-секретиращ              10                   1,0–15
    Алдостерон-секретиращ              6,0                   2,0–7,0
 Феохромоцитом                           10                   11–23
 Карцином                                         11                   1,2–12
 Миелолипом                                         8,0                   7,0–15
 Киста                                                      5,0                   4,0–22
 Ганглионевром                                         4,0                      0–8,0
 Метастаза                                         7,0                    0–21



Bulgarian Society of Endocrinology88

Министерство на здравеопазването

Независимо от големия брой възможни етиологични причини, 
основното диагностично предизвикателство при откриване 
на надбъбречен инциденталом е идентифицирането на злока-
чествените лезии, както и на хормоносекретиращите тумо-
ри, тъй като тези категории пациенти подлежат на послед-
ващо лечение.

Допълнителни
изследвания, 
оперативно 

лечение

Оперативно 
лечение

Фигура 6
Не се налагат 

повече 
изследвания

Не се налагат 
Оперативно 

Допълнителни

Хормоно-
несекретираща

доброкачествена
формация 

(аденом, липом)

Надбъбречен 
аденом с 

автономна 
кортизолова 

секреция

Хормонално 
активен или 

малигнен
тумор

Неясна 
формация

Хормонално Надбъбречен Надбъбречен Надбъбречен Хормоно-Хормоно-

Надбъбречен	инциденталом

Оценка	на	хормоналната	секреция
• Клиничен преглед
•Експресен блокаж с 1мг дексаметазон
• Плазмени или уринни метанефрини
• Съотношение акдостерон/ренин1

• Полови хормони и стероидни 
   прекурсори2

Оценка	за	малигненост
• Нативна КТ
•При недостатъчна яснота: 
  КТ с  контраст, ЯМР или FDG ПЕТ/КТ

Цел:	Да	се	постави	дефинитивна	диагноза

Фигура 5. Алгоритъм на поведение при пациент с надбъбречен 
инциденталом.

1. Само при пациенти с придружаваща хипертония и/или хипокалемия 
2. Само при пациенти с клинични и/или образни данни адренокортикален карцином
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Общи положения

	 •Препоръчва се пациентите с надбъбречен инциденталом 
да бъдат обсъждани в мултидисциплинарен експертен екип 
при наличие на поне едно от следните обстоятелства:
 – Има съмнение на малигненост на формацията
 – Има данни за хормонална хиперсекреция
 – Налице са данни за значително нарастване на лезията в
         хода на проследяването
 – Обмисля се хирургично лечение

Оценка на риска от малигненост

	 ○ Препоръчва се установяване дали надбъбречната форма-
ция е доброкачествена или злокачествена по време на първо-
началното диагностициране.
	 ○ Препоръчва се всички надбъбречни инциденталоми да 
бъдат оценени с образно изследване, което да определи дали  
формацията е хомогенна и богата на липиди и следователно 
доброкачествена (1|⊕○○○).  За тази цел се препоръчва основ-
но използването на нативна компютърна томография (КТ) 
(1| ⊕○○○). 
	 ○ Ако нативната КТ насочва към доброкачествена над-
бъбречна формация (плътност <10 ХЕ), която е хомогенна и 
по-малка от 4 см, не се налага последващо образно проследява-
не (2| ⊕○○○). 
	 ○ Ако не може с категоричност да се установи характе-
ра на надбъбречната формация с нативна КТ и резултатите 
от хормоналните изследвания не показват хормонална хипер-
секреция, съществуват три опции пред мултидисциплинарния 
екип, имайки предвид клиничното състояние на пациента:
 – повторно образно изследване от друг вид
 – проследяване след 6-12 месеца (нативна КТ или МРТ)
 – насочване за хирургично лечение
	 ○ Не се препоръчва провеждането на биопсия на надбъб-
речните жлези при пациенти с надбъбречни лезии освен при 
определени пациенти с анамнеза за екстраадренално злока-
чествено заболяване.
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Оценка на хормоналната секреция

	 ○ Всеки пациент с надбъбречен инциденталом трябва да 
бъде подложен на цялостен клиничен преглед за признаци и 
симптоми на свръхсекреция на надбъбречни хормони.
	 ○ При всеки пациент с надбъбречен инциденталом трябва 
да бъде проведен супресионен тест с 1 мг дексаметазон за 
изключване на хиперкортизолизъм (1| ⊕⊕○○).
	 ○ Резултатите от супресионния тест с 1 мг дексамета-
зон трябва да се интерпретират като количествени, а не 
като категорийни (да/не) променливи (2| ⊕○○○). Препоръчва 
се, обаче, използването на прагова стойност на серумния кор-
тизол след приложението на дексаметазон <50 nmol/l (1,8 µg/
dl) като диагностичен критерий за изключване на автономна 
кортизолова секреция (1| ⊕⊕○○).
	 ○ Нива на серумния кортизол след супресионния тест с 1 
мг дексаметазон между 50 и 138 nmol/l (1,9-5,0 µg/dl) трябва 
да се приемат като “възможна автономна кортизолова секре-
ция”, а нива >138 nmol (>5,0 µg/dl) – като “автономна кортизо-
лова секреция”. В тези случаи се налага провеждането на до-
пълнителни тестове за потвърждаване на автономността 
на секрецията и степента на хиперкортизолизъм. За клинично-
то поведение, обаче, най-голямо значение имат наличието на 
усложнения, които биха могли да се дължат на хиперкортизо-
лизма, и възрастта на пациента. 
	 ○ Автономната кортизолова секреция не трябва да се при-
ема като повишен риск от развитие на изявен синдром на Ку-
шинг (1| ⊕⊕○○).
	 ○ Препоръчва се пациентите с “възможна автономна кор-
тизолова секреция” и “автономна кортизолова секреция” да 
се изследват в насока артериална хипертония и захарен диа-
бет тип 2 (1| ⊕○○○).
	 ○ Пациентите с “автономна кортизолова секреция” тряб-
ва да бъдат скринирани за остеопороза и да бъдат лекувани 
своевременно (2| ⊕○○○).
	 ○ Решението, дали пациентите с “автономна кортизолова 
секреция”, дължаща се на доброкачествен надбъбречен аде-
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ном, и наличие на усложнения, които биха могли да се дължат 
на хиперкортизолизма, да бъдат насочени за оперативно лече-
ние трябва да бъде индивидуално (2| ⊕○○○). В такива случаи 
трябва да се вземат предвид възрастта на пациента, сте-
пента на хиперкортизолизма, общото състояние, придружа-
ващите заболявания и желанието на пациента. При всички 
пациенти, насочени за оперативно лечение, трябва да бъде 
потвърден АКТХ-независимият характер на кортизоловата 
секреция. 
	 ○ Трябва да бъде изключен феохромоцитом чрез измерване 
на плазмени или уринни метанефрини.
	 ○ При пациенти с придружаваща артериална хипертония и 
хипокалиемия трябва да се определи съотношението алдосте-
рон/плазмена ренинова активност за изключване на първичен 
хипералдостеронизъм.
	 ○ При пациенти с клинични и образни характеристики, на-
сочващи към адренокортикален карцином, трябва да се изслед-
ват половите хормони и стероидните прекурсори.

Оперативно лечение

	 ○ При едностранни надбъбречни тумори с изявена хормо-
нална хиперсекреция лечението на избор е адреналектомията.
	 ○ Не се препоръчва оперативно лечение при пациенти с 
безсимптомни, функционално неактивни, едностранни надбъ-
бречни тумори с явни доброкачествени характеристики от 
образните изследвания (1| ⊕○○○).
	 ○ При пациенти с едностранни надбъбречни формации с ха-
рактеристики, съмнителни за малигненост, и диаметър ≤6 см, 
но без данни за локална инвазия,  се препоръчва лапароскопска 
адреналектомия (2| ⊕○○○)
	 ○ При пациенти с едностранни надбъбречни формации с ха-
рактеристики, съмнителни за малигненост, и данни за локална 
инвазия се препоръчва отворена адреналектомия (1| ⊕○○○).
	 ○ При пациенти, непопадащи в една от горните категории, 
е необходим индивидуален подход  (2| ⊕○○○).
	 ○ При пациентите, насочени за оперативно лечение пора-
ди надбъбречен тумор с “възможна автономна кортизолова
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секреция”, т.е., които не потискат серумния кортизол <50 
nmol/l след приложения на 1 мг дексаметазон, се препоръчва 
периоперативно приложение на глюкокортикоиди.

Проследяване при пациентите, които не са показани за опе-
ративно лечение при първоначалната диагноза

	 ○ Не се препоръчва последващо образно проследяване при 
пациенти с надбъбречна формация < 4 см и ясни доброкачестве-
ни характеристики от образните изследвания (2| ⊕○○○).
	 ○ При пациенти с надбъбречна формация, характерът на 
която не може да бъде категорично определен от образните 
изследвания, които не желаят оперативно лечение след първо-
началната диагноза, се препоръчва провеждането на повторна 
нативна КТ или ЯМР след 6-12 месеца за изключване на значимо 
нарастване на размера (2| ⊕○○○) Ако по време на този период 
лезията нарасне с повече от 20% (в допълнение към поне 5 мм 
нарастване на най-големия размер) се препоръчва хирургично ле-
чение. Ако има нарастване, по-малко от тези стойности, тряб-
ва да се направи ново образно изследване след 6-12 месеца.
	 ○ Не се препоръчва повторна хормонална оценка при паци-
енти с нормални хормонални резултати при първоначалните 
изследвания освен при поява на нова клинична симптоматика 
на свръхсекреция или влошаване на съпътстващите заболява-
ния (хипертония, захарен диабет тип 2) (2| ⊕○○○).
	 ○ При пациенти с “автономна кортизолова секреция” без 
симптоми на изявен синдром на Кушинг се препоръчва еже-
годна клинична оценка на съпътстващите заболявания, които 
биха могли да се дължат на хиперкортизолизъм (2| ⊕○○○). В 
зависимост от тази оценка могат да се преценят потенциал-
ните ползи от оперативно лечение. 

Специални случаи

○ Пациенти с двустранни надбъбречни инциденталоми
 – При пациенти с двустранни надбъбречни формации, вся-
ка надбъбречна лезия трябва да бъде оценявана по време на 
първоначалното откриване според същия протокол, както 
при едностранни надбъбречни формации, за да се установи
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дали всяка или и двете лезии са доброкачествени или злока-
чествени.
 – При всички пациенти с двустранни надбъбречни инциден-
таломи трябва да се проведе клинична и хормонална оценка 
идентична на тази при пациенти с едностранни надбъбреч-
ни инциденталоми. Същото се отнася и за оценката на при-
дружаващите заболявания, които биха могли да се дължат 
на автономна кортизолова секреция. В допълнение, трябва 
да се изследват нивата на 17-ОН-прогестерон за изключване 
на вродена надбъбречна хиперплазия, както и да се изследват 
за надбъбречна недостатъчност при клинично съмнение или 
образни данни, насочващи към и двустранно инфилтративно 
заболяване или хеморагии. 
 – За всички пациенти с двустранни инциденталоми се от-
насят същите показания за оперативно лечение и проследява-
не, както при пациентите с едностранни формации. 
 – Не се препоръчва двустранна адреналектомия при паци-
енти с двустранни надбъбречни формации и АКТХ-независимa 
“автономна кортизолова секреция” без клинични симптоми на 
изявен синдром на Кушинг. При определени пациенти може да 
се извърши едностранна адреналектомия на доминантната 
лезия като се вземат предвид възрастта, степента на хипер-
кортизолизъм, общото състояние, съпътстващите заболя-
вания и желанието на пациента. 
 
○ Надбъбречни инциденталоми при млади пациенти и пациен-
ти в напреднала възраст

 – При откриване на надбъбречна формация при деца, подра-
стващи, бременни жени и лица <40 г трябва да се направи не-
забавна оценка на поведението поради голямата вероятност 
за малигнен характер на лезията.
 – Предлага се използването на МРТ вместо КТ при деца, 
подрастващи, бременни и лица <40 години.
 – При възрастни пациенти с влошено общо състояние 
трябва да се прецени съотношението полза/риск от терапев-
тичното поведение.
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○ Пациенти с новоустановена надбъбречна формация и 
анамнеза за злокачествено заболяване

 – Препоръчва се изследването на плазмени или уринни ме-
танефрини за изключване на феохромоцитом при пациенти 
с екстраадренално злокачествено заболяване и надбъбречна 
формация с несигурни образни характеристики, дори в случа-
ите, в които вероятността за метастази е висока. Провеж-
дането на допълнителни хормонални изследвания трябва да се 
определи индивидуално.
 – При пациенти с анамнеза за екстраадренално злокачест-
вено заболяване, FDG-PET/CT, проведена за основното заболя-
ване, може да замени другите образни изследвания.
 – При пациенти с анамнеза за екстраадренално злокачест-
вено заболяване надбъбречните формации, охарактеризирани 
като доброкачествени чрез нативна КТ, не налагат по-ната-
тъшно образно проследяване, различно от това за основното 
заболяване.
 – За надбъбречните  лезии с неясни характеристики  при 
пациенти с анамнеза за екстраадренално злокачествено за-
боляване се препоръчва образно проследяване за оценка на 
потенциален растеж на същия интервал като проследява-
нето на основното заболяване. Като алтернатива може да 
се обсъди провеждането на FDG-PET/CT, оперативно лечение 
или биопсия. 
 – Надбъбречна биопсия е показана само ако са изпълнени 
следните критерии: 
 – формацията е хормонално неактивна (изключен е феохро-
моцитом)
 – формацията не е категорично характеризирана като до-
брокачествена
 – изясняването на хистологията ще промени терапевтич-
ното поведение
 – При големи двустранни надбъбречни метастази се препо-
ръчва оценка на остатъчната надбъбречна функция.
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Пояснения

 В контекста на надбъбречните инциденталоми в литера-
турата широко се използва термина “субклиничен синдром на 
Кушинг”. С него се отбелязват пациенти с биохимични данни за 
хиперкортизолизъм, но  без класически клинични симптоми на 
синдром на Кушинг (основно липса на катаболни признаци като 
миопатия, стрии, ранимост на кожата). Налице са, обаче, много 
доказателства, че пациентите с клинично неизявен хиперкор-
тизолизъм много рядко развиват изявен синдром на Кушинг и 
че това са две различни състояния. По тази причина все пове-
че автори избягват термина “субклиничен синдром на Кушинг” 
и го заместват с “автономна кортизолова секреция”. Въпреки 
това, тази лекостепенна кортизолова секреция е свързана с 
определени усложнения като артериална хипертония, въглехи-
дратни нарушения, затлъстяване, дислипидемия, остеопороза.

 За разграничаването на злокачествени от доброкачестве-
ни надбъбречни лезии към момента се използват три основни 
образни метода: компютърна томография (CТ), ядрено-маг-
нитен резонанс (MPT) и позитрон-емисионна томография с  
18F-2-дезокси-D-глюкоза (основно комбинирана с CТ – FDG-PET/
CT). CТ и MPT са техники основно за установяване на добро-
качествени лезии, докато FDG-PET/CT се използва основно за 
откриване на злокачествени заболявания. 
 CТ притежава висока пространствена разделителна спо-
собност, което позволява оценка на плътността на тъканите 
чрез измерване на рентгеновата абсорбция. Това позволява из-
числяване на тъканното отслабване (тъканната плътност), 
което се измерва в Хънсфилдови единици (ХЕ). Рентгеновата 
абсорбция на тъканите се сравнява с водата, за която е при-
ета стойност 0 ХЕ. При нативна CТ най-широко използвана е 
прагова стойност  ≤10 ХЕ за отдиференциране на богатите 
на липиди доброкачествени надбъбречни аденоми. Около 30 % 
от доброкачествените аденоми, обаче, имат стойности > 10 
ХЕ при нативна CТ, тъй като са бедни на липиди, и  се припо-
криват с плътността на малигнените лезии и феохромоцито-
мите. CТ с определяне на контрастното отмиване използва
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уникалната перфузионна характеристика на аденомите. Те 
поемат бързо интравенозния контраст, но също така бързо 
го отделят – това явление е наречено “contrast enhancement 
washout”. Малигнените лезии обикновено бързо поглъщат кон-
траста, но го отделят по-бавно. Измерването на рентгенова-
та плътност преди инжектирането на контраст (ХЕнатив), 
60 секунди след инжектирането (ХЕмакс) и 15 минути след кон-
траста позволява изчисляването на относителното отмива-
не и абсолютното отмиване. Относително отмиване >40% и 
абсолютно отмиване >60% показват, че надбъбречната лезия 
е доброкачествена. 
 МРТ представлява нейонизираща образна техника, която 
използва слабите радиосигнали, които се излъчват от телес-
ните тъкани, когато са поставени в силно магнитно поле и 
се приложат радиочестотни импулси. Предимствата на МРТ 
пред СТ са липсата на радиационно облъчване, липсата на 
йод-съдържащи контрастни вещества и по-добрата тъканна 
разделителна способност. За диференциацията на злокачест-
вени от доброкачествени надбъбречни лезии най-често се 
използва техниката с химическо отместване (chemical shift). 
Тя се основава на факта, че когато са изложени на магнитно 
поле,  протоните на водата трептят с малко по-различна чес-
тота от протоните на липидите. 
 FDG РЕТ/СТ представлява нуклеарно-медицинска техника, 
при която се използва позитрон-излъчващ радиофармацевтик 
(18F), с който е маркирана 2-дезокси-D-глюкоза. Раковите клет-
ки имат повишени нужди от глюкоза и поемат повече глюкоза 
и дезоксиглюкоза от нормалните клетки. 18F- FDG не е специ-
фичен маркер за раковите клетки, а само за повишен глюкозен 
метаболизъм. Количественото определяне на концентрация-
та на 18F в тъканите позволяван изчисляването на най-често 
използвания индекс – standard uptake value (SUV), който сравнява 
интензитета на надбъбречната жлеза със средния интензи-
тет на цялото тяло. FDG РЕТ има висока чувствителност за 
установяване на метаболитни промени, но пространствената 
є разделителна способност за анатомична локализация е ниска. 
Ето защо в клиничната практика FDG РЕТ се комбинира с СТ. 
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Образни характеристики на надбъбречните лезии:

Доброкачествени аденоми
 •Окръглени и хомогенни, гладък контур с ясни граници
 •Размер <4 см, едностранни
 •Ниски стойности на отслабването при нативна СТ (<10 ХЕ)
 •Бърз washout 
 •Изоинтенсни с черния дроб при Т1 и Т2 изследванията 
при  МРТ
 •Данни за липиди при chemical shift

Феохромоцитом 
 •Повишени стойности на отслабването при нативна 
СТ (>20 ХЕ)
 •Повишен васкуларитет
 •Забавен washout
 •Висок сигнален интезитет при Т2 при МРТ
 •Кистозни и хеморагични промени

Адренокортикален карцином
 •Неправилна форма
 •Нехомогенна плътност с централни зони с ниско отслаб-
ване поради некротични промени
 •Калцификати
 •Диаметър >4 см
 •Едностранни
 •Повишени стойности на отслабването при нативна СТ
(>20 ХЕ)
 •Нехомогенно усилване след контраст
 •Забавен washout
 •Хипоинтенсни в спрямо черния дроб при Т1 и висок до сре-
ден сигнален интензитет при Т2 при МРТ
 •Висок SUV при FDG РЕТ/СТ
 •Наличие на локална инвазия или метастази

Надбъбречни метастази
 •Неправилна форма и нехомогенна структура
 •Често двустранни
 •Повишени стойности на отслабването при нативна СТ
(>20 ХЕ)
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            Оценка на риска от малигненост              

II    

I          

I         C

Клас    Ниво

II         C

Препоръчва се установяване дали надбъбречната 
формация е доброкачествена или злокачествена по 
време на първоначалното диагностициране. 

Препоръчва се всички надбъбречни инциденталоми да 
бъдат оценени с образно изследване, което да опре-
дели дали формацията е хомогенна и богата на липиди 
и следователно доброкачествена (⊕ ○○○).  За тази 
цел се препоръчва основно използването на нативна 
компютърна томография (СТ) (1| ⊕○○○). 

Ако нативната СТ насочва към доброкачествена над-
бъбречна формация (плътност <10 ХЕ), която е хо-
могенна и по-малка от 4 см, не се налага последващо 
образно проследяване (2| ⊕○○○).

  Оценка на хормоналната секреция

Всеки пациент с надбъбречен инциденталом трябва 
да бъде подложен на цялостен клиничен преглед за 
признаци и симптоми на свръхсекреция на надбъбреч-
ни хормони. 
При всеки пациент с надбъбречен инциденталом 
трябва да бъде проведен супресионен тест с 1 мг 
дексаметазон за изключване на хиперкортизолизъм 
(1| ⊕⊕○○).

Препоръчва се, използването на прагова стойност 
на серумния кортизол след приложението на дексаме-
тазон <50 nmol/l (1,8 μg/dl)като диагностичен крите-
рий за изключване на автономна кортизолова секре-
ция (1| ⊕⊕○○).

Нива на серумния кортизол след супресионния тест 
с 1 мг дексаметазон между 50 и 138 nmol/l(1,9-5,0 μg/
dl) трябва да се приемат като “възможна автономна 
кортизолова секреция”, а нива >138 nmol (>5,0 μg/dl)

Клас    Ниво

I          

I         B

I         C

 •Забавен washout
 •Изоинтенсни или леко хипоинтенсни в спрямо черния 
дроб при Т1 и висок до среден сигнален интензитет при Т2 
при МРТ
 •Повишен SUV при  FDG РЕТ/СТ
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I         B

II          

II         C

I          

I         C

I          

 – като “автономна кортизолова секреция”. 

Автономната кортизолова секреция не трябва да 
се приема като повишен риск от развитие на изявен 
синдром на Cushing (1| ⊕⊕○○).

Препоръчва се пациентите с “възможна автономна 
кортизолова секреция” и “автономна кортизолова 
секреция” да се изследват в насока артериална хипер-
тония и захарен диабет тип 2 (1| ⊕○○○).  

Пациентите с “автономна кортизолова секреция” 
трябва да бъдат скринирани за остеопороза и да бъ-
дат лекувани своевременно (2| ⊕○○○).  

Решението, дали пациентите с “автономна кортизо-
лова секреция”, дължаща се на доброкачествен надбъ-
бречен аденом, и наличие на усложнения, които биха 
могли да се дължат на хиперкортизолизма, да бъдат 
насочени за оперативно лечение трябва да бъде инди-
видуално (2| ⊕○○○). 

Трябва да бъде изключен феохромоцитом чрез измер-
ване на плазмени или уринни метанефрини.  
При пациенти с придружаваща артериална хиперто-
ния и хипокалиемия трябва да се определи съотно-
шението алдостерон/плазмена ренинова активност 
за изключване на първичен хипералдостеронизъм.  
При пациенти с клинични и образни характеристики, 
насочващи към адренокортикален карцином, трябва 
да се изследват половите хормони и стероидните 
прекурсори. 
 
Оперативно лечение 

При едностранни надбъбречни тумори с изявена хор-
монална хиперсекреция лечението на избор е адре-
налектомията.   
Не се препоръчва оперативно лечение при пациенти с 
безсимптомни, функционално неактивни, едностранни 
надбъбречни тумори с явни доброкачествени характе-
ристики от образните изследвания (1| ⊕○○○). 

При пациенти с едностранни надбъбречни формации с 
характеристики, съмнителни за малигненост, и диаме-
тър   6 см, но без данни за локална инвазия,  се препоръч-
ва лапароскопска адреналектомия (2| ⊕○○○). 

Клас    Ниво

I         C

II         C

I          

II         C
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II         C

II         C

I         C

Клас    Ниво

При пациенти с едностранни надбъбречни формации 
с характеристики, съмнителни за малигненост, и дан-
ни за локална инвазия се препоръчва отворена адре-
налектомия (1| ⊕○○○). 

При пациенти, непопадащи в една от горните кате-
гории, е необходим индивидуален подход (2| ⊕○○○).
 
Проследяване при пациентите, които не са показани 
за оперативно лечение при първоначалната диагноза 

Не се препоръчва последващо образно проследяване 
при пациенти с надбъбречна формация < 4 см и ясни 
доброкачествени характеристики от образните из-
следвания (2| ⊕○○○). 

При пациенти с надбъбречна формация, характерът 
на която не може да бъде категорично определен от 
образните изследвания, които не желаят оперативно 
лечение след първоначалната диагноза, се препоръчва 
провеждането на повторна нативна СТ или МРТ след 
6-12 месеца за изключване на значимо нарастване на 
размера (2| ⊕○○○). 

Не се препоръчва повторна хормонална оценка при 
пациенти с нормални хормонални резултати при пър-
воначалните изследвания освен при поява на нова кли-
нична симптоматика на свръхсекреция или влошаване 
на съпътстващите заболявания (хипертония, заха-
рен диабет тип 2) (2| ⊕○○○). 

При пациенти с “автономна кортизолова секреция” 
без симптоми на изявен синдром на Cushing се препо-
ръчва ежегодна клинична оценка на съпътстващите 
заболявания, които биха могли да се дължат на хипер-
кортизолизъм (2| ⊕○○○). 

II         C

II         C

II         C
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VI. ВРОДЕНА НАДБЪБРЕЧНА ХИПЕРПЛА-
ЗИЯ ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ

Дефиниция:
 Вродената надбъбречнокорова хиперплазия (ВНХ) обхваща 
група автозомно-рецесивни заболявания, които са резултат 
от ензимни дефекти на стероидогенезата, водещи до нару-
шен синтез на кортизол в надбъбречните жлези. 

Епидемиология
 Данните от неонаталния скрининг за ВНХ и националните 
регистри на редица държави показват честота на ВНХ от 
1:14,000 до 1:18,000 родени деца, като в над 95% от случаите 
се отнася за класическа форма на 21-хидроксилазна недоста-
тъчност. За разлика от редките класически форми, некласи-
ческата ВНХ, обусловена от мутации на 21-хидроксилазата 
е едно от най-честите автозомно-рецесивни състояния. По-
следни проучвания в САЩ сочат честота от 1:200 в общата 
популация, като некласическата форма на ВНХ е много по-чес-
та сред популации с повишен косангвинитет.

Патофизиология
Ензимният дефект в надбъбречните жлези е свързан с пони-
жен синтез на кортизол, като по пътя на отрицателната обрат-
на връзка понижените нива на кортизола индуцират хронично 
увеличени нива на адренокортикотропния хормон (АCТХ). В ре-
зултат на това надбъбречната кора бива свръхстимулирана 
и хиперплазира, като се увеличава продукцията на прекурсори-
те преди ензимния дефект. 
 При най-честия дефицит на 21-хидроксилаза се нарушава 
преобразуването на 17-хидроксипрогестерона и прогестерона-
до 11-деоксикортизол и деоксикортикостерон, които са пред-
шественици на кортизола и алдостерона. Наред с дефицита на 
минералкортикоиди и глюкокортикоиди ензимният дефект води 
до повишаване на кортизоловите прекурсори, които се преобра-
зуват в големи количества надбъбречни андрогени. Развитието 
на хипокортицизъм, хипоалдостеронизъм и хиперандрогения са в 
основата на клиничната изява на заболяването.
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 Класическата проста вирилизираща форма на ВНХ по 
типа на 21-хидроксилазния дефицит се проявява при новоро-
дените от женски пол още с раждането поради наличието на 
интерсексуални гениталии. Ако заболяването не бъде разпоз-
нато и лекувано навреме следва бърз препубертетен растеж 
и при двата пола, преждевременно полово развитие с ранно 
затвяряне на епифизарните фуги и значително по-нисък от 
прогнозния краен ръст. 
 Сол-губещата форма на ВНХ се характеризира с тежък ми-
нералкортикоиден дефицит с изразена солева загуба, хипото-
ния и при ненавременно лечение - опасност от фетален хипо-
волемичен шок. 
 В допълнение към т.нар. класически форми значително 
по-често се срещат по-леките некласически форми на ВНХ, 
при които ензимната активност на 21-хидроксилазата е 20 до 
50% в сравнение с 0 до 2% при класическите форми. Засегна-
тите жени нямат интерсексуални гениталии, липсват
манифестни хипокортицизъм и хипоалдостеронизъм. Водеща 
в тези случаи е андрогенната хиперсекреция, атипичните кли-
нични прояви включват преждевременно пубархе, хирзутизъм 
и менструални нарушения. Фертилитетът при жени с ВНХ е 
намален в резултат на различни биологични (хормонален дисба-
ланс), механични (свързани с проведени коригиращи операции), 
психологически и сексуални фактори, като най-засегнати са 
пациентките със сол-губеща форма на болестта. Менструал-
ни нарушения и ановулация се срещат в 30 до 75% от жените с 
различни форми на ВНХ, като причина за това са както повише-
ните нива на андрогените и прогестерона, така и нарушената 
регулация на хипоталамо-хипофизно-гонадната ос в резултат 
на пренаталната експозиция с полови стероиди.
 Тежестта на заболяването може да зависи от специфичния 
генен дефект, но точни генотипно-фенотипни корелации не 
са установени. Известни са повече от 100 мутации на гена 
за 21-хидроксилазна недостатъчност, които включват както 
пълна делеция на гена, така и точкови мутации, които повлия-
ват в различна степен ензимната активност. Тъй като

Препоръки за добра клинична практика при заболявания на надбъбречните жлези / 2019
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засегнатите пациенти често са двойни хетерозиготи по от-
ношение на различните мутации, фенотипната изява на моле-
кулните дефекти може да варира значително.
 Клиничната картина на другите ензимни блокове /извън 
21-хидроксилазния дефицит/ е обобщена на таблица 16. Тъй 
като те са много редки, до момента няма големи проучвания 
и съответно систематизирани препоръки за клиничното по-
ведение при тези пациенти. Уместно е приложение на общите 
принципи, възприети при ВНХ по типа на 21-хидроксилазен де-
фицит, като те трябва да бъдат съобразени с конкретните 
особености и нужди на всеки отделен пациент.  

Диагноза на ВНХ
 Благодарение на въведения задължителен неонатален скри-
нинг за ВНХ в България основната част от пациентите с кла-
сическа форма на заболяването се диагностицират в детски 
ендокринологични клиники, като при навършване на 18 годиш-
на възраст те се насочват за проследяване от специалисти 
по ендокринология и болести на обмяната с вече уточнена 
диагноза. Обратно, пациентите с некласическа форма на за-
боляването търсят лекарска помощ най-вече в адолесцент-
на и зряла възраст, поради което тяхното диагностициране 
най-често е задължение на специалистите по ендокринология 
и болести на обмяната.
Публикуваните международни консенсуси налагат като зла-
тен стандарт за хормоналната диагноза стимулационният 
тест с АКТХ (250 μg cosyntropin венозно /Синактенов тест/).
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Таблица 16. Клинични, хормонални и генетични характеристики на дефе-
ктите в стероидогенезата извън 21-хидроксилазния дефицит. DHEA -де-
хидроепиандростерон; DOC – деоксикортикостерон; 3β-HSD – 3β-хидроксис-
тероид дехидрогеназа; OH – хидроксилаза; 17-OHP- 17-хидроксипрогестерон.

Заболяване       Ензимен          Гениталии        Минерало-         Характерна
                          дефект                              кортикоиден     хормонална
                                                                                ефект          констелация

Липоидна             StAR       Женски, липса на      Загуба            Ниски нива на
хиперплазия              полово развитие      на сол            всички стероиди

Липоидна           P450scc    Женски, липса на       Загуба           Ниски нива на
хиперплазия              полово развитие       на сол          всички стероиди

3β-HSD,              3β-HSD Жени:                        Загуба          Повишени DHEA
класическа                           Вирилизирани,          на сол           и 17-прегненолон,
форма                               Мъже:                                            нисък
                                             Недостатъчно                             андростендион
                                             вирилизирани                         и тестостерон

Дефицит на     P450c17     Различно по           Хипокалие-       Нормални или 
17α-OH                                степен полово     мична ниско-    намалени
                                             развитие               ренинова        андрогени и
                                                                            хипертония    естрогени, 
                                                                                                    повишен DOC и 
                                                                                                    кортикостерон

Дефицит на     P450c17    Женски, липса на                           Намалени
17,20-лиаза                         полово развитие         Липсва         андрогени и
                                            /интерсексуални                           естрогени

Комбиниран     P450c17     Женски, липса на    Хипокалие-       Намалени
дефицит на                       полово развитие/   мична ниско-    андрогени и
17α-ОH/17,20-                      интерсексуални    ренинова         естрогени
лиаза                                                                   хипертония   
Дефицит на    P450c11B1    Жени:                     Ниско-             Повишени DOC,
11β-ОН,                                Вирилизирани        ренинова        11-деоксикорти-
класическа                           Мъже:                    хипертония    зол и андрогени, 
форма                                  Непроменени                                 нисък К

Дефицит на    P450c11B1   Нормални                                       Повишен 11-
11β-ОН,                               гениталии при                               деоксикортизол
некласическа                       раждането,            Нормален      ± DOC, повишени
форма                               хиперандрогени-                             андрогени
                                             зъм след
                                                      раждането
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Препоръки за клиничната практика:
 •При пациенти със симптоматика, суспектна за ВНХ се 
препоръчваскрининг за заболяването чрез определяне на из-
ходен серумен 17-хидроксипрогестерон рано сутрин (преди 8 
часа). Изследването следва да се направи чрез течна хромато-
графия – тандем масспектрометрия (1| ⊕⊕⊕○);
 •При индивиди с граничен 17-хидроксипрогестерон се пре-
поръчва провеждане на Синактенов тест с определяне на 
17-хидроксипрогестероновите нива в хода на стимулацията. 
За отдиференциране на 21-хидроксилазен блок отдруги ензимни 
дефекти се препоръчва определяне на пълен стероиден адрено-
кортикален профил в хода на Синактенов тест/ (1| ⊕⊕⊕○);
 Синактенов тест следва да се осъществява при пациен-
ти със симптоматика, суспектна за ВНХ, като изследването 
трябва да бъде рано сутрин (7:30 - 8 часа). При теста трябва 
да се определят нивата на 17-хидроксипрогестерон /при не-
обходимост и на кортизол и андростендион/ – базисно и на 
60-та минута след приложение на медикамента. Нивата, изме-
рени след стимулация с АCТХ, са над 30 nmol/L при пациенти с 
ВНХ и между 10 и 30 nmol/L при хетерозиготни носители на 
мутация в гена за 21 хидроксилаза. Следва да се допълни, че 
според някои автори границата за диагностициране на късна 
форма на ВНХ следва да бъде 45 nmol/L, а при стойности меж-
ду 30 nmol/L и 45 nmol/L е необходимо генетично изследване за 
разграничаване на хетерозиготно носителство. При хетеро-
зиготните носители не се налага лечение, но те подлежат на 
медико-генетична консултация при желание за бременност. 
 Изследването на 17-хидроксипрогестерон следва да се 
направи чрез течна хроматография – тандеммасспектроме-
трия, но поради много високата цена у нас такава препоръка 
не може да се направи и се допуска използване на радиоиму-
нологични методи. За отдиференциране на 21-хидроксилазен 
блок от други ензимни дефекти се препоръчва определяне на 
пълен стероиден адренокортикален профил след стимулация с 
козинтропин (Синактенов тест) при финансова възможност. 
Стимулационен тест обаче не се налага при всички суспектни 
за ВНХ пациенти. Например, базисна концентрация на 17-хидро-
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ксипрогестерон под 6 nmol/L в ранна фоликулинова фаза на мен-
струалния цикъл изключва късна форма на 21-хидроксилазен де-
фицит, а стойност над 30 nmol/L потвърждава заболяването.
 При лица с вродена надбъбречна хиперплазия e желателно 
генотипиране, когато резултатите от пълния адренокорти-
калния профил след стимулация са противоречиви, или когато 
тест със Синактен не може да се осъществи. Генетични из-
следвания се препоръчват и с оглед медико-генетична консул-
тация, но често извършването им е ограничено от твърде 
високата им цена. Допълнителното генотипиране на поне един 
родител може да подпомогне тълкуването на резултатите от 
генетичните тестове поради сложността на локуса CYP21A2.

Лечение на класическа форма на вродена надбъбречна 
хиперплазия (ВНХ)
 Целта на хормоналното лечение е да се коригира дефици-
тът на кортизол и да се потисне свръхпродукцията на АКТХ. 
Адекватното лечение с глюкокортикоиди намалява стимулаци-
ята на андрогенната продукция, риска от по-нататъшна вири-
лизация, осигурява нормализиране на менструалните нарушения 
и повлиява инфертилитета. Лечението на 21-хидроксилазния 
дефицит се определя в зависимост от тежестта на ензимния 
дефект и клиничните симптоми, пола и възрастта на пациен-
тите, а актуалните международни препоръки са:
 •При възрастни пациенти с класическа вродена надбъб-
речна хиперплазия, препоръчваме използване на хидрокорти-
зон ежедневно и/или дългодействащи глюкокортикоиди, при 
необходимост в комбинация с минералокортикоиди, съобраз-
но клиничните нужди на пациента (1| ⊕⊕⊕○).
 •При всички индивиди с класическа форма на вродена над-
бъбречна хиперплазия, ние препоръчваме наблюдение за при-
знацина глюкокортикоиден излишък, както и за прекомерна 
супресия на серумните андрогени, с оглед оптимизиране дози-
те на стероидната терапия. (1| ⊕⊕⊕○).
 •При всички индивиди с класическа форма на вродена над-
бъбречна хиперплазия, препоръчваме наблюдение за признаци 
на минералокортикоиден дефицит или излишък (1| ⊕⊕⊕○).
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 •При всички пациенти с вродена надбъбречна хиперплазия,
които провеждат лечение с глюкокортикоиди, препоръчва-
ме увеличаване дозата на глюкокортикоидите в стресови 
ситуации, като фебрилно състояние (температура >38,5°С), 
гастроентерити с дехидратация, оперативна интервенция 
особено под обща анестезия, тежки травми и др. (1| ⊕⊕⊕○).
 •При пациенти с вродена надбъбречна хиперплазия, които 
са подложени на  умствен и/или емоционален стрес, леко про-
тичащи заболявания и/или преди рутинни физически натовар-
вания не се препоръчва увеличаване дозата на глюкокортико-
идите (1| ⊕⊕○○).
 •Пациентите с класическа форма на вродена надбъбреч-
на хиперплазия, при които се налага лечение, трябва винаги 
да носят в себе си идентификационен документ, който да 
предупреждава за наличието нанадбъбречна недостатъч-
ност (1| ⊕⊕○○).
 •При пациенти с вродена надбъбречна хиперплазия ние-
препоръчваме адекватно обучение на пациентите и чест кон-
такт между тях и лекуващия екип с оглед предотвратяване 
на евентуални надбъбречни кризи. Необходимо е да се увели-
чава дозата на глюкокортикоида (но не и на минералокортико-
идите) при интеркурентни заболявания (1| ⊕⊕⊕○). 
 Пациенти над 18 години с класическа вродена надбъб-
речна хиперплазия по типа на 21–хидроксилазен дефицит 
следва да се лекуват с хидрокортизон ежедневно и/или с 
дългодействащи глюкокортикоиди, налични на българския 
пазар. При необходимост следва да се използват и минера-
локортикоиди, съобразно клиничните нужди на пациента. 
Могат да се използват медикаменти като hydrocortisone 
(15-25mg/d в 2-3 приема), prednisone (5-7,5mg/d в 2 приема), 
prednisolone (4-6 mg/d в 2 приема), methylprednisolone (4-6 mg/d 
в 2 приема), dexamethasone (0,25-0,50 mg/d в 1 прием), с или без 
fludrocortisone  (0,05-2 mg/d в 1-2 приема). 
 Трябва да се подчертае, че опитите да се нормализират ни-
вата на 17-хидроксипрогестерона обикновено водят до предо-
зиране и симптоми на екзогенен хиперкортицизъм. При всички 
индивиди с класическа форма на вродена надбъбречна хиперпла-
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зия е необходимо системно наблюдение за признаци на глюко-
кортикоиден излишък, както и за супресия на серумните андро-
гени, с оглед оптимизиране дозите на стероидната терапия. 
Нормализирането на 17-хидроксипрогестерона не бива да бъде 
цел на терапията, а лечението на хирзутизма и другите кли-
нични белези на хиперандрогенизъм трябва да бъде съобразено 
с препоръките за терапия на тези състояния в общата попу-
лация. При всички индивиди с класическа форма на вродена над-
бъбречна хиперплазия се препоръчва също така наблюдение за 
признаци на минералокортикоиден дефицит или излишък. Про-
следяването на артериалното налягане, електролитния баланс 
и съотношението алдостерон/плазмена ренинова активност 
може да подпомогне адекватното дозиране на терапията. 
 При лечение на ВНХ по типа на 11β-хидроксилазна недоста-
тъчност приложението на глюкокортикоиди потиска АCТН 
и съответно секрецията на деоксикортикостерон, което в 
повечето случаи води до нормализиране на кръвното налягане. 
Аналогично е поведението и при пациентите с 17α-хидрокси-
лазен /17,20 лиазен дефицит. При пациенти с 3β-хидроксисте-
роиддехидрогеназен дефицит, приложението на глюкокор-
тикоиди намалява производството на андрогени. При тези 
пациенти има минералокортикоиден дефицит, поради което 
обикновено се налага и лечение с флудрокортизон. 
 При жените е уместно провеждане на гинекологично из-
следване, насочено върху функционалната женска анатомия, 
наличието на вагинална стеноза или други органични наруше-
ния. На пациентките с вродена надбъбречна хиперплазия, кои-
то желаят да се оперират във връзка с промени във външните 
гениталии, може да се предложи вагинопластика при използ-
ване на урогенитална мобилизация, както и нервно-васкулар-
но-съхраняваща клиторопластика за тежка клиторомегалия.

Дозиране  в условия на стрес 
 Съгласно международните препоръки при всички пациенти 
с класическа форма на вродена надбъбречна хиперплазия, които 
провеждат лечение с глюкокортикоиди, е уместно увеличаване 
дозата на глюкокортикоидите в стресови ситуации, като 

Препоръки за добра клинична практика при заболявания на надбъбречните жлези / 2019
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фебрилно състояние, гастроентерити с дехидратация, опера-
тивни интервенции особено под обща анестезия, тежки трав-
ми и др. Пациентите с класическа форма на вродена надбъбреч-
на хиперплазия, при които се налага лечение, трябва винаги да 
носят в себе си идентификационен документ, който да преду-
преждава за наличието нанадбъбречна недостатъчност. 
Необходимо е клиницистите да обучават пациентите относ-
но рисковете за здравето при тяхното заболяване, както и от-
носно необходимостта от тесен контакт с лекуващия екип с 
цел предотвратяване на евентуални надбъбречни кризи. При 
пациенти с вродена надбъбречна хиперплазия, които са подло-
жени на умствен и/или емоционален стрес, леко протичащи 
заболявания и/или преди рутинни физически натоварвания не 
се налага увеличаване дозата на глюкокортикоидите.  
 
Мониториране на пациентите – препоръки за клинична-
та практика
 •При възрастни болни с вродена надбъбречна хиперплазия 
ние препоръчваме ежегодна оценка на състоянието от спе-
циалист включително определяне на кръвно налягане, индекс 
на телесна маса, насочено търсене на признаци за евентуално 
предозиране с кортикостероиди, както и биохимични и хормо-
нални измервания с цел да се оцени адекватността на замес-
тителната терапия с глюкокортикоиди и минералокортикои-
ди (1| ⊕⊕○○). 
 •При възрастни пациенти с вродена надбъбречна хипер-
плазия ние препоръчваме проследяване на хормоналните пока-
затели, което да е съобразено с циркадния ритъм на хормонал-
ните показатели и терапевтичната схема при всеки отделен 
болен (1| ⊕⊕○○).
 •При възрастни пациенти с вродена надбъбречна хипер-
плазия ние препоръчваме клиницистите да не се стремят 
към пълно потискане на ендогенната надбъбречна стероидна 
секреция с оглед предотвратяване неблагоприятните ефек-
ти от предозиране с кортикостероиди (1| ⊕⊕⊕○).
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Лечение при некласическа форма на ВНХ
 Установяването на некласическа форма на ВНХ поражда 
много въпроси, свързани с потенциалното кортикостероид-
но лечение при тези пациенти. Нормалното количество на 
глюкокортикоиди в организма е необходимо за поддържане на 
интактна хипоталамо-хипофизна функция, нормален АКТХ и 
съответно нормални надбъбречни андрогени. От друга стра-
на дълготрайното провеждане на глюкокортикоидна терапия 
води до хиперкортизолемия и множество неблагоприятни 
странични ефекти при липса на специфичен клиничен или био-
химичен маркер, който да оцени адекватността на субститу-
иращата терапия.

Препоръки за клиничната практика
 •При асимптоматични индивиди с некласическа форма на 
ВНХ /при липса на бременност/ не се препоръчва лечение с 
глюкокортикоиди (1| ⊕⊕⊕○);
 •На пациенти с некласическа форма на ВНХ, които са 
лекувани с кортикостероиди в детска възраст, може да се 
предложи преустановяване на терапията в зряла възраст 
при достигнат краен ръст и липса на изразена симптомати-
ка (2| ⊕⊕⊕○);
 •При възрастни жени с некласическа форма на ВНХ, кои-
то страдат от изразена хиперандрогения или инфертилитет 
може да се приложи глюкокортикоидно лечение (2| ⊕⊕○○).

 Най-честите оплаквания на жените с некласическа форма 
на ВНХ са хирзутизъм, акне и менструални нарушения, като 
понастоящем се счита, че  подходът в тези случаи следва да 
бъде аналогичен на този при синдром на поликистозните яйч-
ници. Препоръчва се употреба на орални контрацептиви при 
липса на противопоказания за тяхното приложение. В случай 
на недостатъчен ефект от медикаментозната и козметична-
та терапия след 6 месеца, може да се добави и антиандроген. 
Глюкокортикоиди следва да се прилагат при пациентки, които 
не отговарят на лечението с орални контрацептиви и анти-
андрогени или имат противопоказания за тяхната употреба. 
Въпреки тези общи препоръки следва да се има предвид, че
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в много случаи се налага индивидуална оценка и терапевтичен 
подход при всеки отделен случай, като се отчитат различни 
специфики включително субективното желание или несъгла-
сие на пациентката да приема определен вид терапия.  
 Мъжете с некласическа форма на ВНХ не подлежат на ле-
чение, освен при спермални нарушения и инфертилитет. В 
тези случаи може да се включи интермитентна терапия с 
кортикостероиди. Разрастването на адренални остатъци 
в тестистите, както и безплодието са често срещани при 
мъже с класически форми на ВНХ, докато при мъже с некла-
сическа форма те се срещат много рядко. Въпреки това, при 
отделни пациенти с междинен фенотип между класическите 
и некласическите форми, както и при данни за адренални оста-
тъци в тестисите или надбъбречни тумори продължително-
то глюкокортикоидно лечение може да бъде необходимо.
Инфертилитетът е чест проблем при жените с ВНХ. При 
желание за бременност първо средство на избор е терапи-
ята с глюкокортикоиди, като се препоръчва употребата на 
препарати като хидрокортизон, преднизон или преднизолон, 
при които е нисък рискът от фетална експозиция. Кломифен 
цитрат и други асистирани репродуктивни техники може да 
се обсъждат, ако терапията само с глюкокортикоиди се е ока-
зала неефективна.
Пациентите с некласически форми на вродена надбъбреч-
на хиперплазия обикновено не се нуждаят от приложение на 
кортикостероиди в стресови ситуации /големи оперативни 
интервенции, раждане и т.н./, но такова може да бъде необхо-
димо, ако е доказан субоптимален отговор на кортизола (под 
400-500 nmol/L) в хода на Синактенов тест, както и при ятро-
генна надбъбречна супресия.

Лечение на пациентки с вродена надбъбречна хиперпла-
зия по време на бременност
 
 Бременните жени с вродена надбъбречна хиперплазия след-
ва да се наблюдават от ендокринолози с достатъчно опит в 
областта на ВНХ. При установяване на бременност у паци-
ентки с вродена надбъбречна хиперплазия е необходимо да се
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продължи терапията с хидрокортизон/преднизолон и флуд-
рокортизон, в дозите, прилагани преди бременността, като 
терапията следва да се коригира при поява на симптоми или 
признаци за глюкокортикоидна недостатъчност. Клиницисти-
те трябва да направят оценка на необходимостта от увели-
чаване на глюкокортикоидите по време навтория и третия 
триместър, както и да определят стресовите дози на глюко-
кортикоидите по време на раждането. При бременни жени с 
вродена надбъбречна хиперплазия не се препоръчва използва-
не на глюкокортикоиди, които преминават през плацентата, 
като дексаметазон. Уместно е съвместно проследяване на та-
кива бременности от акушер-гинеколог и ендокринолог, а при 
необходимост и от други специалисти.  

Дългосрочна грижа за пациенти с вродена надбъбречна 
хиперплазия 

Прехвърляне на пациентите от педиатрично наблюдение 
към наблюдение от ендокринолог
При индивиди в юношеска възраст с вродена надбъбречна 
хиперплазия, е уместно преходът на пациентите от детски 
ендокринолог към ендокринолог да започне да се осъщест-
вява няколко години преди формалното преустановяване на 
педиатричните грижи. Според международните препоръки е 
необходимо сформиране на съвместни екипи, включващи пе-
диатрични ендокринолози, специалисти по репродуктивна 
медицина, ендокринолози и уролози, които да осъществяват 
съвместна грижа за пациентите в преходната възраст. 

Генетично консултиране
 Медико-генетични консултации на деца, юноши, девойки и 
възрастни с класическа и некласическа форма на ВНХ, както и 
на техните партньори при желание за бременност, следва да 
се осъществяват от медицински специалисти с достатъчно 
опит по отношение на ВНХ.  
 В някои случаи е уместно да се генотипира CYP21A2, за 
да се идентифицира хетерозиготно носителство. На този 
етап, опитите да се изполват биохимични маркери за отди-
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фенциране на хетерозиготните носители от здрави индиви-
ди са неуспешни.

Наблюдение за дългосрочни усложнения при вродена над-
бъбречна хиперплазия 

 Супресията на андрогенното производство при пациенти 
с ВНХ в повечето случаи изисква употреба на хидрокорти-
зон в доза по-висока от обичайната ендогенна кортизолова 
продукция, което може да повлияе негативно костната мине-
рална плътност. За разлика от другите заболявания, лекува-
ни с хронична глюкокортикоидна терапия, обаче, ефектът на 
глюкокортикоидите върху костите се опозира от влиянието 
на повишените андрогени и тяхната потенциална конверсия 
в естрогени. Поради това постменопаузалните пациентки с 
ВНХ са изложени на по-висок риск от остеопороза, в сравне-
ние с по-младите жени. Съобразно настоящите международ-
ни препоръки, скрининг за отклонения в костната минерална 
плътност е уместен при всички пациенти с вродена надбъ-
бречна хиперплазия, които са употребявали продължително 
време по-висока от средната доза глюкокортикоиди или са 
претърпели нетравматична фрактура. Остеометрия може 
да бъде уместна също така при пациенти с белези на екзоге-
нен хиперкортицизъм или данни за трайна супресия на серум-
ните андрогени и 17-хидроксипрогестерон.  
 Допълнителни образни изследвания се налагат рядко, но 
при пациенти с лош контрол на заболяването, съмнение за 
надбъбречна формация, неповлияване на симптоматиката при 
увеличаване на терапевтичните дози, както и при пропуски 
в терапията в течение на няколко години може да се наложи 
образно изследване на надбъбречните жлези. 
 При мъже с класическа форма на вродена надбъбречна хи-
перплазия се препоръчва периодично ултразвуково изследване 
на тестиситеза оценка в насока евентуални адренални оста-
тъчни тумори на тестисите. 
 При пациенти с вродена надбъбречна хиперплазия може да 
се наблюдават повишени индекс на телесна маса, артериално 
налягане и инсулинова резистентност, както поради предози-
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ране на кортико- и минералкортикоидни медикаменти, така и 
поради ендогенна хиперандрогения при субоптимална терапия. 
Понастоящем на пациентите с ВНХ се препоръчва скрининг 
за метаболитни и сърдечно-съдови заболявания аналогичен на 
този в общата популация. Въпреки това, при определени паци-
енти проследяването по отношението на сърдечно-съдовите 
фактори може да бъде по-интензивно, съобразно индивидуал-
ната преценка на наблюдаващите клиницисти.
Винаги следва да се има предвид психосоциалния стрес, на 
който са подложени пациентите с ВНХ особено при интер-
сексуално състояние и изразена вирилизация. На пациентите 
с вродена надбъбречна хиперплазия следва да се предлага пси-
хологическа подкрепа, а специалистите в областта на психич-
ното здраве трябва да притежават специализирани умения за 
оценка и лечение на психосоциални проблеми, свързани с вроде-
ната надбъбречна хиперплазия. 

Експериментални терапии и бъдещи насоки 
 Бъдещите насоки в терапията на ВНХ са насочени към съз-
даване на нови терапевтични опции, които да имат по-добро 
съотношение полза-риск. Сред най-широко проучваните моле-
кули спада хидрокортизонът с модифицирано освобождаване, 
разработен за еднократно дневно приложение при пациенти с 
първична надбъбречна недостатъчност (Plenadren®,ViroPharma-
Shire). Предварителните проучвания сред пациенти с първич-
на надбъбречна недостатъчност иВНХ показват, че тази 
формула е сравнима с действието на конвенционалния хидро-
кортизон, но може би има по-добър профил по отношение на 
телесното тегло, кръвното налягане и глюкозния метаболи-
зъм. Изцяло нов подход за лечението на ВНХ е създаването на 
инхибитори на андрогенния биосинтез, както и на АСТН и 
кортикотропин-освобождаващ фактор - рецепторни антаго-
нисти. Тези молекули са в процес на клинично изпитване, като 
бъдещето ще покаже, дали те ще се наложат в терапията на 
възрастните пациенти с ВНХ. 
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Клас    Ниво Препоръки за диагноза на ВНХ

При пациенти със симптоматика, суспектна за 
ВНХ, се препоръчва скрининг за заболяването чрез 
определяне на изходен серумен 17-хидроксипрогесте-
рон (7:30 –8:00 часа сутрин). При изходен 17-хидрок-
сипрогестерон ≥ 6 nmol/L се препоръчва провеждане 
на Синактенов тест. Ниво на 17-хидроксипрогесте-
рон в хода на стимулацията над 30 nmol/L предполага 
ВНХ по типа на 21 хидроксилазна недостатъчност.  
При възможност следва да се направи пълен стеро-
иден адренокортикален профил с оглед възможност-
та за други форми на ВНХ (1| ⊕⊕○○);

Препоръки за лечение на класическа форма на ВНХ

При пациенти на възраст над 18 години с класическа 
форма на вродена надбъбречна хиперплазия се препо-
ръчва използване на дългодействащи глюкокорти-
коиди, налични на българския пазар/или хидрокорти-
зон/ ежедневно, при необходимост в комбинация с 
минералокортикоиди, съобразно клиничните нужди 
на пациента (1|⊕⊕⊕○);

При всички индивиди с класическа форма на вроде-
на надбъбречна хиперплазия се препоръчва наблю-
дение за признаци на глюкокортикоиден излишък, 
както и за прекомерна супресия на серумните 
андрогени, с оглед оптимизиране дозите на стеро-
идната терапия (1|⊕⊕⊕○);

При всички пациенти с вродена надбъбречна хи-
перплазия, които провеждат лечение с глюкокор-
тикоиди, се препоръчва увеличаване дозата на 
глюкокортикоидите в стресови ситуации, като 
фебрилитет, оперативни интервенции, тежки 
травми и др. Необходимо е пациентите да носят 
в себе си идентификационен документ, който да 
предупреждава за наличието на надбъбречна недос-
татъчност (1| ⊕⊕⊕○); 

При възрастни болни с вродена надбъбречна хипер-
плазия се препоръчва ежегодна оценка на състояние-
то от специалист с определяне на антропометрич-
ни, физикални и лабораторни показатели с цел да се 
поддържа оптимална заместителна терапия с
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II        C

I         B

глюкокортикоиди и минералокортикоиди и да се из-
бягва предозиране с посочените медикаменти 
(1| ⊕⊕○○); 

Препоръки за лечение на некласическа форма на ВНХ

При асимптомни индивиди с некласическа форма на 
ВНХ, които не целят бременност, не се препоръчва 
лечение с глюкокортикоиди (1| ⊕⊕⊕○);

Приложение на кортикостероиди при некласическа 
форма на ВНХ може да се наложи при жени и мъже 
с инфертилитет, при стресови ситуации /големи 
оперативни интервенции, тежки травми, раждане 
и т.н./, когато пациентът е със субоптимален от-
говор на кортизола (под 400-500 nmol/L) в хода на Си-
нактенов тест, при ятрогенна надбъбречна супре-
сия, както и при други специфични случаи 
(2| ⊕⊕○○).

Клас    Ниво
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