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GİRİŞ

• Endokrin hastalıklara bağlı acil cerrahi başvuruları 
nadirdir.

• Hiperparatiroidiye bağlı hiperkalsemi, tiroid
hastalıklarına bağlı solunum sıkıntıları, GEP-
NET’lere bağlı gastrointestinal komplikasyonlar ve 
adrenal hemorajiler için cerrahi tedavi 
gerekebilir.*

*Yao JC, Hassan M, Phan A, et al. One hundred years after carcinoid: epidemiology and prognostic

factors for neuroendocrine tumors in 35.825 cases in United States. J Clin Oncol 2008;26:3063-72.
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GİRİŞ

• Endokrin aciller genellikle cerrahi tedavi öncesinde 
multidisipliner yaklaşımla değerlendirilip uygun medikal 
tedavi sonrası cerrahi girişimler yapılır.

• Nöröendokrin tümörler (GEP-NET) gastrointestinal
komplikasyonlar nedeniyle acil cerrahi girişim 
gerektirebilir. Kesin tanı genellikle peroperatuar ya da 
postoperatif dönemde konur.* 

*Yao JC, Hassan M, Phan A, et al. One hundred years after carcinoid: epidemiology and prognostic

factors for neuroendocrine tumors in 35.825 cases in United States. J Clin Oncol 2008;26:3063-72.
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YÖNTEM VE GEREÇ

• Şubat 2008-Şubat 2015 arasında hastanemiz acil 
servis, dahiliye, endokrin ve cerrahi polikliniklerine 
çeşitli şikayetler ile başvuran, tanısı sonrasında acil 
cerrahi uygulanan olgulara ait;

- demografi, 
- başvuru şikayetleri, 
- tanı, 
- medikal ve cerrahi girişimler, 
- ameliyat
- histopatoloji bulguları retrospektif olarak değerlendirildi.
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BULGULAR

• n=30

• Ortanca yaş 54 (18-76) 

• K/E oranı 17/13
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BULGULAR

• İlk başvuru yeri;

- Acil servis polikliniği : n=19

- Endokrinoloji polikliniği : n=6

- Dahiliye polikliniği : n=3

- Cerrahi polikliniği: n=2
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BULGULAR
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BULGULAR

• Olguların 14’ünde (% 46,6) primer
hiperparatiroidi mevcut olup, başvuru anında 
ortalama kalsiyum değeri 13,3 ± 1,2, PTH değeri 
616 ± 134,4 idi.

• Olguların hastane yatışları sonrası hidrasyon + 
diüretik ± Sinakalset uygulama ardından ortalama 
2,8 ± 0,9 günde ameliyata alındı. 

• Histopatolojik olarak tüm olgularda paratiroid
adenomu saptandı.
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BULGULAR

• Tiroid bezi patolojisi bulunan 3 olgu trakea
basısı ve solunum sıkıntısı nedeniyle acil 
başvurusunda entübe edilen ve acil bilateral
total tiroidektomi yapılan olgulardı.

• Hastaların biri papiller tm, diğeri substernal
guatr, üçüncüsü ise toksik multinodüler guatr 
idi.
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BULGULAR

• On iki olguda (% 40) sindirim sistemi patolojileri 
bulunmaktaydı.

• Yedi olgu akut apandisit, 4 olgu ileus, bir olgu ise 
persistan gastrointestinal sistem (GIS) kanaması 
nedeniyle ameliyata alındı. 

• Apendektomi yapılan olguların 5’inde iyi 
diferansiye nöroendokrin tümör (NET), 2’sinde 
karsinoid tümör görüldü. 
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BULGULAR

• İleus tanılı olguların ikisine segmenter ince bağırsak 
rezeksiyonu yapıldı, birinde multisentrik, diğerinde tek 
intestinal odakta NET saptandı. 

• Bir olguya sigmoid kolon rezeksiyonu yapıldı, patolojisi nde
az diferansiye NET saptandı.

• Subtotal kolektomi yapılan diğer olguda Familial
Adenomatoz Polipozis Koli ile birlikte apendikste karsinoid
tümör saptandı. 

• GIS kanama ile ameliyata alınan olguda ise karaciğerde 
metastatik NET saptandı.
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BULGULAR

• Son olarak, cerrahi polikliniklerinde adrenal 
kitle nedeniyle ameliyata hazırlanırken acil 
servise karın ağrısı ve halsizlik ile başvuran 
olgu hipovolemik şok ile ameliyata alındı. 

• Sol adrenal bezde akut hemoraji mevcuttu, 
histopatolojisinde kortikal adenom saptandı.
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TARTIŞMA

• Endokrin aciller salgıladıkları hormona ve köken 
aldıkları organa göre bulgu verir.

• Hastanın anamnezi, fizik muayene  ve labaratuar
bulguları tanıda önemli olmasına rağmen bazen 
tanı postoperatif dönemde konur.

• Doğru tanı ve tedavi için multidisipliner yaklaşım 
şarttır.
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SONUÇ

İnsidansları nadir de olsa, endokrin sisteme ait
organlarda da acil patolojilerin gelişebileceği
ya da rutin acil uygulamalarda da endokrin
histopatolojilerin yer alabileceği akılda
tutulmalı ve uygun hastalık yönetimi
sağlanmalıdır.
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TEŞEKKÜRLER
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