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ANATOMİ
SAĞ ADRENAL 

LOKALİZASYON

Sağ böbrek üst pol

anteromedial yüzünden

vena kava inferior’un

arkasına doğru uzanır.



ARTERYEL DOLAŞIM

1) Sağ süperior adrenal pedikül

(Sağ inferior frenik arter)

2) Sağ orta adrenal pedikül

(Aorta)   

3)  Sağ inferior adrenal pedikül
(Sağ renal arter)    

Sağ inf. frenik arter

Orta adr. pedikül

İnf. adr. pedikül

ANATOMİ
SAĞ ADRENAL 



VENÖZ DRENAJ

1) Sağ adrenal ven: İnferior

vena cava’nın postero-lateral

yüzüne dökülür.

2) Aksesuar adrenal  ven: 

Sağ hepatik vene drene 

olur (% 4-10).

ANATOMİ
SAĞ ADRENAL 



ARTERYEL DOLAŞIM

1) Sol inferior frenik arter 
dalları

2) Sol orta adrenal pedikül

(Aorta)   

3)  Sol  inferior adrenal pedikül
(Sol renal arter)    

ANATOMİ
SOL ADRENAL 



VENÖZ DRENAJ

Sol renal ven

ANATOMİ
SOL ADRENAL 



POZİSYON

• Sol  veya sağ lateral
dekubitus pozisyonu

• Her iki alt ekstremite
fleksiyonda

(Krural nöropati!!!)

• Lomber bölgeye yastık 
yerleştirilir.



AMELİYATHANE YERLEŞİM

SAĞ SOL

Cerrah

Hemşire

Hemşire masaı

Asistan

Anestezi

Cerrah

Hemşire

Hemşire masaı

Asistan

Anestezi



CERRAHİ TEKNİKLER

• Konvansiyonel açık cerrahi

• Laparoskopik yöntemler

– Konvansiyonel laparoskopi

– Tek kesiden laparoskopi

• Robotik cerrahi



TROKAR YERLEŞİMİ (SAĞ)

• 4 adet 10 mm’lik trokar

• İlk 10 mm’lik trokar ön 
aksiller çizgi üzerinde kot 
kavsinin 2 cm altından 
yerleştirilir

• 0 veya 30° kamera 
kullanılabilir



• Çalışma trokarları direkt görüş 
altında orta ve arka aksiller 
çizgisi hizasında  kot kavsinin 2 
cm altına yerleştirilir

• 4. trokar ksifoidin 10 cm altında 
sol kostal sınırın altından 
yerleştirilerek karaciğer 
ekartörü olarak kullanılır.

TROKAR YERLEŞİMİ (SAĞ)



İlk trokar: Sol subkostal ön aksiller 
hattan açık olarak girilir.

İkinci ve üçüncü trokarlar: Sol 
subkostal orta aksiller hat ve birinci 
trokarın medialine öne doğru 
yerleştirilir.

Dördüncü trokar: Sol 
kostovertebral açıdan, 11. kot 
altından yerleştirilir. (gerekirse)

TROKAR YERLEŞİMİ (SOL)



EKSPOSURE

SAĞ SOL



VEN LİGASYONU & 
DİSEKSİYON

SAĞ SOL



DİSEKSİYON

SAĞ SOL



VARYASYONLAR



LAPAROSKOPİK GİRİŞİM KARARI

• Deneyimli cerrah & merkez

• Kitlenin yerleşimi ve diğer yapılarla ilişkisi

• Kitlenin boyutu 

(Deneyimli merkezde üst limit 10 - 14cm (?);

daha erken aşamalarda üst limit 6-7 cm olarak     

tercih edilmeli)

Zacharias M. European Urology 2006:49; 448-459



KONTRENDİKASYONLAR

1. Komşu organları infiltre etmiş tümörler ?

2. Gebelik + semptomatik feokromasitoma ?
(ikinci trimester)

3. Geçirilmiş batın cerrahisi ?

4. Büyük feokromasitomalar ?
(fazla manüplasyon = ardışık katekolamin deşarjı)



TEŞEKKÜRLER


