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Herhangi bir firmayla finansal ilişkim yoktur.



Total adrenalektomi gerekçeleri

 Adrenal kitlelerin çoğu unilateral.

 Malign kitlelerde total yapılmalı.



Total adrenalektomi gerekçeleri

(Parsiyel adrenalektominin dezavantajları)

 3 cm nin altında olmalı

 Adrenal kalıntıda (remnant) mikro ya da makronodüler

benign tümör görülebilir.

 Adrenal kalıntıda hiperplazi görülebilir.

 Uzun dönem takipte nüks gelişebilir  (literatürde 10 yıldan 

uzun takip sonuçları yetersiz)



Total adrenalektomi gerekçeleri

(Parsiyel adrenalektominin dezavantajları)

 Adrenal kalıntı yeterli kortikosteroid üretmeyebilir.

 Adrenal kalıntı yeterince kanlanmayabilir.

 Intraoperatif olarak tumor-normal doku ayırımı kolay 

değildir. (yetersiz ya da aşırı cerrahi yapılabilir). Lap USG? 

(kim yapsın?)

 Postoperatif ilaca bağımlılık durumunda remnantın

sorumlu olduğu düşünülüp ikincil ameliyat gerekebilir. 

Gerçekten remnant mı sorumlu?



Total adrenalektomi gerekçeleri

(Parsiyel adrenalektominin dezavantajları)
 Yeterli deneyim yok

 Laparoskopik adrenal cerrahisi: öğrenme eğrisi uzun, 

deneyim uzun yıllar gerektirir. 

Ürologlar yapıyor. Yayınların çoğu Üroloji dergilerinde.

 Cushing, Feokromasitoma, Conn,incidentaloma, hiperplazi, 

bilateral, unilateral, familial, kanser, metastaz, myelolipoma

 Diseksiyon planı ve şekli



Total adrenalektomi gerekçeleri

(Parsiyel adrenalektominin dezavantajları)

 Marjinal, santral tümör

 Lateral, medial tümör

 Anterior, posterior tümör

 Kortikal, medüller tümör

 Kalması gereken dokunun çıkarılması (hormon eksikliği, 

hormon bağımlılığı)

 Çıkarılması gereken dokunun yetersiz çıkarılması (primer

hastalığın devamı, ilaç bağımlılığı,ikincil cerrahi)



Total adrenalektomi gerekçeleri

(Parsiyel adrenalektominin dezavantajları)

 Obesite (yağ ile adrenal ayırımı zorluğu)

 Adrenal venin korunması

 İntraabdominal USG kullanımı

 Patolojik inceleme



Total adrenalektomi gerekçeleri

(Parsiyel adrenalektominin dezavantajları)

 Enükleasyon, parsiyel rezeksiyon

 Koagulasyon, vasküler stapler, ultrasonik disektör, klip

 Ekstrakapsüler diseksiyon

 Cerrahi alanına ekim (nüks)

 Nüksün, yetersiz cerrahinin tesbitinde güçlükler (BT, MR, 

sintigrafi, biyokimyasal testler,vb.)

 İkincil cerrahinin zorluğu, morbiditesi (Laparoskopik, açık)



Neden parsiyel adrenalektomi yapalım ki?

 Parsiyel ve total adrenalektominin operatif ve postoperatif

sonuçları arasında anlamlı fark yok ise

 Tek adrenal sağlamsa

 Bazen total adrenalektomi ile bile Conn Sendromu’nda 

kür sağlanamıyorsa

 Herediter ve bilateral hastalıkta nüks riski yüksekse

 Bilateral hastalık ve soliter adrenalde steroid bağımlılığı 

yüksekse

 Rezidü adrenalde preoperatif olarak histopatolojik yapıyı 

belirlemek imkansızsa

 “Subklinik adrenal yetmezlik” diye bir durum da mevcutsa 



Partial Adrenalectomy,Pub-Med Search

Kaye DR, J Urol 2010;184(1):18-25



Partial Adrenalectomy,Pub-Med Search
Kaye DR, J Urol 2010;184(1):18-25 



Parsiyel adrenalektominin yeri
 Conn Sendromu (Adenoma bağlı primer hiperaldosteronism)

 Bilateral kalıtsal feokromasitoma (ailesel malign feo öyküsü 
olmamalı)

Az sayıda hasta 

Sasagawa I,Eur Urol 2003;43:381-85

Walz MK, World J Surg 2004,28:1323-29

Uzun dönem steroid replasman oranı: %35,%26

Yip L, J Am Coll Surg 2004;198:525

Sanford T, J Urol 2009;181:9

 Remnantta nüks riski var

 Bezin en az 1/3 ü, %15-30 u korunmalı

Brauckhoff M, Chirurg.2003;74:646-51

Brauckhoff M, Surgery 2003;134:1020



Parsiyel adrenalektomi

 Ailesel malign feokromasitomada kontrendike

Proye C,Chirurgie 1992;118:433-38

 Kalıtsal feokromasitomada parsiyel adrenalektomi sonrası 

nüks % 0-100 arası

 Nüksler 10 yıldan sonra 
Inabnet WB,Surgery 2000;128:1007-1011

 >1 nodül varsa aktif nodül remnantta kalmış olabilir 

 Dikkatli hasta seçimi yapılmazsa parsiyel adrenalektomi

başarısız olabilir

Fendrich V,Chirurg 2003;74:473-477



Laparoskopik USG nin zaafları

 Periadrenal yağ dokusunun aşırı olması

 Medüller tümörün kortekse yayılım göstermesi

Walz MK, World J Surg. 2004;28:1323-29



Bilgisayarlı Tomografi (BT)

 BT’ye göre tümör bezin yüzeyinde ise parsiyel

adrenalektomi adayıdır.

 Risk,yarar,komplet rezeksiyon olasılığı hastaya önceden 

anlatılmalı

 Ancak parsiyel adrenalektomi kararı tümör intraoperatif

olarak değerlendirildikten sonra verilir.   



Cerrahi teknik

 Remnant kanlanmasını bozmamak için çevre yağ dokusu 

minimal diseke edilmelidir. (Her zaman mümkün olmaz)

 Adrenal ven korunmalı (Teknik olarak bazen zor ya da 

imkansız)

 Sadece küçük (2 cm),soliter, marjinal, benign adenomlara 

yapılabilir.



Postoperatif Sonuçlar

 Cerrahi sonuçlar

 Klinik sonuçlar

 Fonksiyonel (biyokimyasal) sonuçlar



Primer hiperaldosteronizm

 Aldosteron üreten adenom

 Aldosteron üreten multiadenomlar

 Idiopatik hiperaldosteronizm

 Unilateral adrenal hiperplazi

 Primer adrenal hiperplazi

 Unilateral multipl adrenokortikal mikronodüller

 Adrenal kanser

 Glukokortikoid remediable aldosteronizm

 Kombine adenom ve hiperplazi

Omura M, Metabolism 2002;51:350-355

Weisbrod AB, Ann Surg Oncol 2013;20:753-58

Preoperatif BT, Lap USG, adrenal venöz
örnekleme ile bunları ayırmak MÜMKÜN DEĞİL



Tek taraflı adenom ya da hiperplaziye

bağlı primer hiperaldosteronizmde

unilateral total adrenalektomi ne kadar 

kür sağlıyor?

Yanıt:

Hipertansiyonda düzelme görülüyor 

Ancak kür oranı  % 30-60 

Young WF, Clin Endocrinol (Oxf) 2007;66(5):607-18



Aldosteron üreten adenom

Parsiyel adrenalektomi

 Kontrolsüz HT - % 6.9

 Nüks (8. yıl)     - yok

 Normal plazma renin-ald. düzeyi 

(6. ay)

Total adrenalektomi

 Kontrolsüz HT - % 5.8

 Nüks (8. yıl)     - yok

 Normal plazma renin-ald. düzeyi 

(6. ay)



Tek taraflı adenoma bağlı hiperaldosteronizmde

güncel kanıta dayalı bilimsel çalışmaların 

yetersizlikleri

 Hasta sayısı az

 1 yıllık takipler uzun dönem klinik sonuçları öngörmek için 
yeterli değil

 Tüm hastalarda adrenal venöz örnekleme yapılmadığı için 
aldosteron sekresyon bölgesi bilinmemektedir. (Total 
adrenalektomi spesimenlerinin % 30 unda mikronodüller
saptanmıştır)

Chen S, J Endourol 2014,28/9:1103-06

Ballon M, Vnitr Lek 2009;55:555-59

Zarnegar R, J Vasc Interv Radiol 2008;19:66-71



Parsiyel adrenalektomide kanama miktarı fazla
Fu B, J Urol,2011;185:1578-82



 13 hasta

 Aldosteron üreten adenom

 Ortalama tümör boyutu: 2.1 cm

 Küçük

 Benign

 Tek adenom

Jeschke K, Urol 2003,61(1);69-72



 Aldosteron üreten adenom

 7 hasta

 12 haftalık takip

Al-Subhi S, J Endourol 2000;14(6):497-9



 22 hasta, 11’i aldosteron üreten adenom

 Ort. 11 ay takip

 Normal ve neoplastik doku ayrımı her zaman mümkün 

değil

 2 si MEN-2 A sendromu, biri halen steroid kullanıyor.

 Bilateral feo ve MEN-2 A dışındaki olgulara TOTAL 

ADRENALEKTOMİ önerilir

Walz MK, World J Surg,1998, 22(6):621-6



 Primer hiperaldosteronizm, adenom

 8 hasta

 Ort.çap= 2 cm

 7 hastada adrenal bezin anterior kenarında adenom 

mevcut, enükleasyon yapılmış

 25 aylık takip

 Patoloji: Adenom komşuluğundaki zona glomerulozada

kalınlaşma ve mikronodülarite mevcut

Kok KY, Surg End 2002,16(1):108-11



 Primer hiperaldosteronizm, adenom

 63 total, 29 parsiyel adrenalektomi

 Patoloji:Total adrenalektomilerin %27 sinde adenom dışı 

multiple yer kaplayan lezyon

 Parsiyel adrenalektominin risk-yarar oranı çok iyi 

değerlendirilmeli

 Tek taraflı adenomlarda, şişman, intraoperatif olarak 

adenomun ayırt edilemediği hastalarda total 

adrenalektomi öneriliyor

Ishıdoya S, J Urol 2005,174(1):40-3



 Parsiyel adrenalektomide remnantın fonksiyonel geri 

dönüşü belirsiz

 Medulla-korteks ayırımı bilinmiyor

 Komplet in situ medüller rezeksiyon mümkün değil

 Hiperplazi önemli bir sorun

 Nüks ve kanser yönünden postop yaşam boyu takip 

gerekir

 24 aylık takip kısa

Brauckhoff M, Surg Today,2003;33:342-48



Sonuç-1

 Bilateral hastalık

 3 cm’den küçük adenom

 Aldosteron üreten adenom

 Marjinal tümör

 Obes olmayan hasta

 İntraoperatif USG deneyimi olan radyolog

 Deneyimli cerrah 

olduğunda parsiyel adrenalektomi önerilebilir.



Sonuç-2

 Parsiyel adrenalektomi endikasyonları henüz net olarak 

belirlenmemiştir.

 Retroperitoneoskopik eksplorasyon ve intraoperatif USG 

ile adenom-normal doku ayırımı yapılabilir



Son söz

 Parsiyel adrenalektomi sonuçları ile ilgili meta-analizler,
yeterli sayıda prospektif randomize çalışmalar 
olmadığından, maksimum adrenal korumanın 
üstünlüğünün kanıt değeri bugün için düşüktür.

 Az olguyla bildirilmiş retrospektif çalışmalar;

endikasyon, teknik ve uzun dönem fonksiyonel sonuçlar 
açısından kesin ve güvenilir bilgiler verememektedir. 

(Colleselli D, Curr Opin Urol 2015,25:89-94)



 Teşekkürler...


