
      
 

 ותרופות יתומות הרשת למחלות נדירות

 תרגום הפורטל אורפנט לשפה העברית מבוצע ביוזמת צוות המכון למחלות נדירות 

 המרכז הרפואי שיבא תל השומר

 
 

 

  - /https://www.orpha.net -מידע נוסף על המחלה ועל שירותים נלווים ניתן למצוא ב

 1 

 

 חריפה של בלוטות יותרת הכליה אי ספיקה 

(Acute adrenal insufficiency) 

 ORPHA95409 :'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ראשונית של בלוטות יותרת הכליה נגרמת על ידי ליקוי פתאומי בייצור הורמוני בלוטות יותרת אי ספיקה 

הכליה )קורטיזול ואלדוסטרון(. היא מייצגת מצב חירום, לפיכך זיהוי מהיר וטיפול מהיר הם קריטיים 

 להישרדות אף טרם ביצוע האבחנה. 

 

 אפידמיולוגיה

 ( אינה ידועה. AAIבלוטות יותרת הכליה ) חריפה שלאי ספיקה השכיחות המדויקת של 

 

 תיאור קליני

המחלה עלולה להופיע בכל גיל. לעתים תכופות ההופעה היא פתאומית. ההתייצגות ההתחלתית עשויה 

להיות בלתי ספציפית ומוגבלת לכאב בטן, בחילות, הקאות, ירידה במשקל, טכיקרדיה וחום. היפוגליקמיה 

רקע היפוגליקמיה או תסמיני התייבשות הם ביטויים שכיחים הנצפים בילדים. אסימפטומטית, פרכוסים על 

      צדדי מבלוטות יותרת הכליה עלולים להוביל למוות במהרה.-ללא טיפול, הלם ודמם דו

 

 אטיולוגיה

כרונית של בלוטות אי ספיקה בחולים עם  AAI -הפסקת מתן סטרואידים היא הסיבה השכיחה ביותר ל

יותרת הכליה. מחלת רקע )זיהום חמור, אוטם חד בשריר הלב, שבץ(, ניתוח ללא תמיכה בבלוטות יותרת 

הכליה, הריון, כל מחלה חריפה או כרונית, או טראומה חמורה מהווים גורמים פוטנציאליים נוספים למשבר 

ראשונית כרונית של בלוטות יותרת אי ספיקה עלולה להתפתח מהחמרה חריפה של  AAIאדרנלי חריף. 

(. הרס בלוטות יותרת הכליה עשוי להיות קשור לאדרנליטיס אוטואימוני )מחלת אדיסון(, CPAIהכליה )

. כמו כן, הוא עלול להיגרם על ידי תרופות 4או  2, 1מבודד או כחלק מפוליאנדוקרינופתיה אוטואימונית מסוג 

חולים עם שחפת, זיהומים פטרייתיים ווירליים מזדמנים בחולים המפחיתות מטבוליזם של סטרואידים עבור 

עם מערכת חיסון מוחלשת וגרורות בבלוטות יותרת הכליה. הרס בלוטות יותרת הכליה עלול להתרחש 

( כפי שנצפה BMAHצדדי  בבלוטות יותרת הכליה )-בשל דמם מסיבי דו  CPAIבהיעדר היסטוריה של 

עשויה לנבוע מאי ספיקה קורטיקוטרופית, מבודדת,  AAI. כמו כן,  Waterhouse-Friderichsenבתסמונת 

או לעתים תכופות יותר כתוצאה מאי ספיקה פיטואיטרית קדמית מלאה. טיפול כרוני בגלוקוקורטיקואידים 

)סטרואיד אקסוגני כגון פרדניזולון פומי או סטרואיד בשאיפה( אף הוא מהווה סיבה לאי ספיקת בלוטות 

אי יה )אי ספיקה משנית של בלוטות יותרת הכליה(. הפסקת טיפול פתאומית עלולה להוביל ליותרת הכל

 חריפה של בלוטות יותרת הכליה.              ספיקה 
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 טכניקות אבחון
אם המטופל מתייצג עם היפוטוניה או  AAIהסימנים הקליניים הם לא ספציפיים, אך יש לחשוד באבחנת 

לקטכולאמינים. בדיקות מעבדה מראות סימנים של אי ספיקת בלוטות יותרת הלם בעלי תגובה לקויה 

רמיה והפרשת נתרן מוגברת בשתן, היפרקלמיה, המטוקריט  גבוה תהכליה )היפוגליקמיה, היפונ

(hemoconcentration המאושרת על ידי )חמצת מטבולית היפוכלורמית ואי ספיקת כליות תפקודית ,)

( מוגברת, ותגובה בלתי מספקת Adreno CorticoTropic Hormone) ACTHהיפוקורטיזולמיה, רמת 

אבסולוטית והיקפית. אי ספיקה מינרלוקורטיקואידית,  AAIמהיר המובילה לאבחנת  ACTHלמבחן גירוי 

(. האבחנה PRAמה )סאם קיימת, ניתנת לאישור על ידי רמות אלדוסטרון נמוכות ופעילות רנין גבוהה בפל

(. במקרה של אי ספיקה MRI, אולטרסאונד או CTוססת על בדיקות דימות שונות )סריקת האטיולוגית מב

 היא נמוכה. ACTHפיטואיטרית קדמית, רמת 

 

 אבחנה מבדלת

משנית של בלוטות יותרת הכליה. לעתים תכופות אבחנה מבדלת כוללת  פריטוניטיס, אי ספיקה יש לשלול 

צדדית של בלוטות יותרת הכליה, תסמונת -להרס בלוטות יותר הכליה כגון כריתה דווכן סיבות אחרות 

Waterhouse-Friderichsen     .אדרנליטיס אוטואימוני, אדרנליטיס זיהומי , 

 

 ניהול וטיפול

 211 – 111ורידי )בהמשך -מ"ג הידרוקורטיזון תוך 111טיפול מיידי ביחידת טיפול נמרץ הוא הכרחי. מתן 

 011ליטר תמיסת סליין במהלך השעה הראשונה,  1שעות( בשילוב עם החייאת נוזלים ) 24מ"ג לאורך 

מ"ג/ק"ג  2מ"ל במהלך השעה השנייה( הוא הטיפול המקובל במשבר אדרנלי. בילדים, המינון מבוסס על 

זה, ניטור לבבי הוא ליטר/מ"ר/יום. במהלך פרק זמן  3שעות ומתן נוזלים ואלקטרוליטים בהסתמך על  6כל 

חיוני. תכשירים אנטיביוטיים, וזופרסורים, הפרין, תרכיז תאי דם אדומים, טסיות, קריופרציפיטט ופלסמה 

טריה קפואה ניתנים אף הם לפי הצורך. אסטרטגיות מניעתיות כוללות העלאת המינון של הורמונים 

-ורידית או תת-שרירית, תוך-רקה תוך, או מתן בהזCPIAסטרואידיים פומיים במהלך עקה במטופלים עם 

 עורית. יש להסביר למטופלים ולבני משפחותיהם מה לעשות במהלך משבר אדרנלי.        

 

 פרוגנוזה

פרוגנוזה משתנה בהתאם לאטיולוגיות, אך בדרך כלל נמצאת בקורלציה למהירות האבחון והסיוע הרפואי. ה

 אי הולם. מוות הוא נדיר כאשר המטופלים מקבלים סיוע רפו

 

 מבקר מומחה:

o פרופ' ג'וליאן לגר 

 

2112-12-11עדכון אחרון:   

 13-11-2122תאריך תרגום: 
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 תקציר זה תורגם ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף לטיפול רפואי 

 מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי"
 /https://www.orpha.net מידע נוסף על המחלה ועל שירותים נלווים ניתן למצוא ב 
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