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AMAÇ

• Radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki 
gelişmeler ve tanısal laboratuvar testlerinin 
yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile 
birlikte, adrenal kitlelerin saptanmasında artış 
olmuştur.

• Laparoskopik adrenalektomi (LA), ilk olarak 
1992 yılında Gagner ve ark. tarafından 
uygulanmıştır.



AMAÇ

• Laparaskopik adrenalektomi; hem konvansiyonel 
cerrahiye göre üstünlüklerinin gösterilmesi hemde
birçok merkezde kazanılan deneyimler sonucunda 
rahatlıkla uygulanabilmesi nedeniyle, özellikle benign
adrenal hastalıklarda ilk tercih edilen yöntem 
olmaktadır

• Kliniğimizde gerçekleştirilen sürrenalektomi
olgularının verileri retrospektif olarak sunmayı 
amaçladık



MATERYAL-METOD

• Kasım 2011-kasım 2014 yılları arasında

• Retrospektif çalışma

• Yaş, cinsiyet, adrenal hastalık, tümörün 
lokalizasyonu (sağ-sol), tümör büyüklüğü 
(tomografi veya MR ölçümüne göre), tümör 
ağırlığı gibi demografik özellikleri ve hasta 
yatış ve komplikasyonları incelendi. 

• Laparoskopik adrenalektomi operasyonlarının 
tamamı transperitoneal olarak gerçekleştirildi.



MATERYAL-METOD

• Olguların 3’ünde lomber bölgede ağrı, 

• 1 olguda Cushing sendromu nedeniyle 

araştırılırken tespit edilmiş olgulardı. 

• 22 olgu endokrinoloji kliniğinde 

hipertansiyon, diabetes mellitus nedeniyle 

takipte olan ve tetkikleri sırasında adrenal 
kitle saptanan olgulardı.



MATERYAL-METOD

• Adrenal kitle şikayeti olan olgularda

• Tiroid fonksiyon testleri, 

• plazma adrenokortikotrofik hormon (ACTH),

• kortizol, 

• androsteneidon, 

• dihidroepiandrosteron sülfat (DHEA-S),

• 17-alfa-hidroksi progesteron, 

• aldosteron,

• plazma renin aktivitesi, 

• metanefrin, normetanefrin, idrarda katekolamin (adrenalin, 
noradrenalin, vanilmandelik asit) düzeyleri ölçülmüş olup 
gerekli durumlarda deksametazon supresyon testi 
uygulanmıştır.



MATERYAL-METOD

• Fonksiyone adrenal kitleler için preoperatif

alfa blokör (doksazosin 2x4 mg) ve beta 

blokör (propranolol 1x40 mg veya 

metoprolol suksinat 2x50 mg) 

medikasyonla hastaların tansiyonları 

stabilleştiridi.

• Ameliyat öncesinde 2000 cc intravenöz
sıvı ile hidrasyon sağlandı.



Cerrahi Teknik

• Michel Gagner’ye göre

• İlk trokarın giriş yeri anterior aksiller çizginin hemen 
medialinde kosta yayına paralel ve 2 cm altındadır. 

• Buraya 1- 1.5 cm uzunluğunda insizyon yapılarak 
peritona kadar ulaşılır.

• Karın içine Veress iğnesi sokulur ve 15 mmHg CO2 
gazı verilir.

• İkinci 10 mmlik trokar 11. kostanın ön ucunun hemen 
inferior ve medialinden girilir. 

• Üçüncü trokar ikincinin trokarın daha anterior ve 
medialine dördüncü ise arka koltuk altı çizgisine 
yerleştirilir. 



Cerrahi Teknik

• 25 olgunun 24’ünde Transperitoneal

Laparoskopi başarıyla tamamlandı

• Bir olgu (Cushing sendromu), laparoskopik

başlanıp, operasyon esnasında pankreas 

yaralanması saptanması üzerine açığa geçildi.

• Bir olguda operasyon öncesi görüntülemede 

malignite şüphesi olduğu için açık cerrahi 

başladı.



Cerrahi Teknik

• Sol Adrenal Kitlelerde Pankreas ve dalak 
komşuluklarına dikkat edilmelidir.

• Sağ Adrenal Kitlelerde V.cava inf. Dikkat 
edilmelidir.

• Mümkünse ilk olarak ana adrenal ven
klipslenerek kesilmelidir.

• Muhtemel bir katekolaminerjik deşarja sebep 

olmamak için adrenal beze direkt temas ve 
manipülasyonun en az seviyede tutulmalıdır.



Bulgular

• Toplam 26 hasta

• 17 K,9E

• Yaş ortalaması 47 bulundu. 

• 17 kitle sağ, 8 kitle sol yerleşimli, bir tanesi ise 
cushing hastalığı nedeniyle bilateraldi. 

• 16 olguda adrenokortikal adenom, 

• 7 olguda feokromositoma, 

• 1 olguda myelolipom, 

• 2 olguda da adrenokortikal karsinom saptandı.



Bulgular

• 26 olgunun 24’ünde Transperitoneal

Laparoskopi başarıyla tamamlandı

• Bir olgu (Cushing sendromu),Laparoskopik

başlanıp,operasyon esnasında pankreas 

yaralanması saptanması üzerine açığa geçildi.

• Bir olguda operasyon öncesi görüntülemede 

malignite şüphesi olduğu için açık cerrahi 

başladı.



KOMPLİKASYONLAR

• Bir hastada barsak yaralanması, 

• Bir hastada pankreas yaralanmasına bağlı fistül 

gelişti. 

• Cushing kliniği olan hastaların ikisinde 

retroperitoneal bölge yağlı olduğundan 

disseksiyon esnasında kanama meydana geldi. 



Bulgular

• Olguların hastanede ortalama kalış süresi 

3.2±1.8 (dağılım 1-10) gün

• Ortalama takip süresi 14.1±10.9 (dağılım 

1-46) aydır.

• Patolojisi Adrenokortikal kanser gelen bir 

olgu, akciğer metastazı ve buna bağlı 

semptomlar sonucu eksitus olmuştur.



Tartışma

• Surrenalektominin transperitonealyaklaşımla

yapılması abdominal kavitenin diğer 

organlarının değerlendirilmesine imkan 

sağlayacağı gibi iki taraflı adrenal kitlelerinde 

rezeksiyonuna imkan sağlar.



Tartışma

• Postoperatif analjezik kullanımının azalması,

• Hastanede kalış süresinin daha kısa olması , 

• Daha az komplikasyon oluşması 

• Daha hızlı iyileşme süreci nedeniyle 
laparoskopik adrenalektomi uygun vakalarda 
günümüzde açık girişime göre daha çok tercih 
edilmektedir 

• Çeşitli serilerde kapalıdan açık girişime dönme 
oranları %1 - 5 olarak bildirilmektedir



Teşekkür ederim


