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Здравей!  
 
 
Да поговорим за вродената надбъбречна хиперплазия или съкратено - ВНХ. 

Това може да ти се стори малко сложно, но не се притеснявай! Ще ти обясним какво 
означава това, защо се случва и как се лекува.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нека първо разкажем за едни от 

органите в твоето тяло, които се наричат 
надбъбречни жлези.  

Тези жлези са съвсем малки и са 
разположени над бъбреците.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надбъбречните жлези са като „шефове”, които казват на останалите органи да 
правят следните три неща:  

 
1. Да поддържат нормално количеството на захарта в кръвта.  
 
2. Да поддържат нормално количество на солта в твоето тяло.  
 
3. Да помагат на твоето тяло да расте.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Надбъбречните жлези командват 

останалите органи като им изпращат 
специални сигнали. Тези сигнали се 
наричат „хормони” и казват на 
органите кога и колко да работят.  

За всяка една от тези три задачи се 
изпраща само един вид хормони. Това 
означава, че има един хормон за 
контролиране на захарта в кръвта ти, 
един за контрол на солта в твоето тяло 
и един, който помага на тялото ти да 
расте.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Какво е вродена надбъбречна недостатъчност? 

Вродена надбъбречна недостатъчност означава, че надбъбречните 
жлези отделят твърде много хормони за растеж на тялото, но недостатъчно хормони 
за контрол на захарта и солта.  

Това означава, че твоето тяло започва да расте по-бързо от нормалното. 
Може да нямаш достатъчно количества захар в кръвта ти и да се чувстваш изморен. 
Някои момчета и момичета може да губят твърде много сол със урината си.  

 

Как вродената надбъбречна недостатъчност влияе на момчетата и 
на момичетата?  

 

Както вече знаеш, вродената надбъбречна недостатъчност се получава 
тогава, когато надбъбречните жлези изпращат твърде много хормони за растеж на 
тялото. Това кара всички деца да растат по-бързо от обикновено. Има и други неща, 
които засягат момчетата и момичетата по различен начин:  

 

• При момчетата: ранно развитие на мускули, уголемяване на половия член и 
окосмяване под мишниците и около  половия член.  

 

• При момичетата: окосмяване под мишниците и между бедрата, твърде 
много косми по останалата част от тялото и по-плътен глас.  



Как се лекува вродената надбъбречна недостатъчност?  

Лекарите могат да лекуват това заболяване със специални лекарства. Тези 
лекарства коригират количеството на хормоните, които се произвеждат от твоите 
надбъбречни жлези. В резултат на това ти ще имаш точното количество хормони, за 
да растеш нормално.Това също така ще помогне на твоето тяло да спре да губи сол 
и да поддържа нормално количество на захарта в кръвта.  

 

Тези лекарства се дават под 
формата на таблетки и може да се 
наложи да ги пиеш всеки ден през 
целия си живот. Количеството 
лекарство, от което се нуждаеш, ще 
зависи от големината на тялото ти. 
Твоят лекар ще ти казва колко 
лекарство ти трябва и как да го 
вземаш.  

 

Какви изследвания са 
необходими по време на 
лечението?  

Много важно е твоето тяло да получава точното количество лекарство. За да 
си сигурен, че това е така, трябва да се направят няколко изследвания. Те могат да 
бъдат направени чрез вземане на кръв от вената, убождане на пръстчето, от урина 
или пък от слюнка.  

За кръвния тест докторът или медицинската сестра ще вземе от вената малко 
от твоята кръв чрез убождане с игла. Може да ти сложат малко специален гел на 
кожата, за да не боли много.  

Вземане на кръв може да стане и чрез убождане на пръст и капване на 
няколко капки кръв върху специална хартия.  

За изследване на урина ще трябва да отидеш до тоалетната и да напълниш с 
урина малко пластмасово шишенце.  

Изследване на слюнка става като напълниш малка пластмасова епруветка с 
малко слюнка.  

 

 

Нужна ли е операция за лечение на вродената надбъбречна 
хиперплазия?                                                                                                                          
При някои момичета, но не и при момчета, може да се наложи операция. Ако тя е 
необходима за теб, лекарите ще говорят за това с твоите мама и татко.  

 



 

Поздравления!  

Сега  ти знаеш какво е вродена надбъбречна недостатъчност, защо се случва 
и как се лекува. Ако не си разбрал някои неща от тази брошура, не се притеснявай 
да попиташ лекарите и другите медицински работници за това. Те ще отговорят на 
всички  въпроси, които ти би могъл да им зададеш.   

 
 
 
 
 
 

 


