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Son 20 yılda ABD’de yapılan adrenal cerrahi prosedürler 3 kat arttı.
Lupo J. J Am Coll Surg, 207; S79, 2008

• Görüntüleme yöntemlerinin (BT, MR) yaygınlaşması

• İnsidental adrenal kitle saptama oranı yükseldi

• Minimal invaziv cerrahi teknikler gelişti

• Yeni enerji bazlı cihazların kullanımı yaygınlaştı ( LigaSure, Ultracision). 

Castillo OA et al. J Endourol, 21: 10053, 2007



Geleneksel olarak adrenal kitlelere standart yaklaşım total adrenalektomidir.

• Adrenal kitlelerin çoğu küçük ve non-fonksiyonel

• %15’i hormon-aktif

Mantero F et al. J Clin Endocrinol Metab, 85: 637, 2000



Adrenal koruyucu cerrahi (Korteks)

Subtotal adrenalektomi

Parsiyel adrenalektomi

Korteks koruyucu adrenalektomi

Adrenal koruyucu  adrenalektomi



Adrenal koruyucu cerrahi (Korteks ve medulla) 



Herediter feokromasitoma tedavisinde Subtotal Adrenalektomi

Giordano WC, J Urol ,127:100-2, 1982



• Her ne kadar 1950’li yıllarda parsiyel adrenalektomi;  ACTH’ya bağlı Cushing
hastalığının tedavisinde uygulansa da   

Grabner P et al. Eur J Surg, 157: 461- 4, 1991

• Adrenal kitlelere yaklaşımda oldukça yeni bir stratejidir. 

• 1983’de Irvin ve arkadaşları 3 hastaya subtotal adrenalektomi yaptı.

• Daha sonra 1984’de van Heerden ve arkadaşları MEN 2 sendromlu 2 hasta bildirdi.

Irvin GL 3rd et al. Surgery, 94: 938- 40, 1983

van Heerden JA et al. World J Surg, 8: 612-21, 1984



• 1992’de Gagner laparoskopik adrenalektomiyi,

• 1995’de Selçuk Mercan endoskopik retroperitoneal adrenalektomiyi tarif etti. 

• Adrenalektomide endoskopik dönem başladı. 

• Endoskopik retroperitoneal yaklaşımla adrenal koruyucu cerrahi ilk olarak Martin 
Walz ve arkadaşları tarafından yapıldı.

Gagner M et al. N Engl J Med, 327: 1033, 1992

Mercan S et al. Surgery, 118: 1071-5, 1995         

Walz MK et al. World J Surg, 20: 769- 74, 1996  



Parsiyel adrenalektomi bildiren çalışmalar

Yazar Hasta sayısı Yöntem

Lee ABD, Surgery 1996 15 Açık  

Neumann Almanya, Br J Surg 1999 13 Açık

İkeda Japonya, Bio Pharmacot 2002 10 Laparoskopik

Brauckhoff Almanya, Sur Today 2003 14 Laparoskopik

Diner ABD, Urology 2005 15 Endoskopik

Ishidoya Japonya, J Urology 2005 29 Laparoskopik

Walz Almanya, W J Surg 2004 96 Endoskopik  

Wang Çin, BJU Int 2010 88 Endoskopik

Castinetti Lancet Oncol 2014                       114 Açık/ Laparoskopik



Adrenal koruyucu cerrahi endikasyonları :  
Bilateral Adrenalektomi Gerektiren  Bilateral Adrenal Tümörler 

 Herediter

feokromasitoma

Multipl bilateral

feokromasitoma

• Multipl Endokrin Neoplazi

•(MEN 2)

• Von Hippel-Lindau Sendromu

•(VHL 2)

•Osler Weber-Rendu sendromu 

•Nörofibromatozis (NF1)

•Paraganglioma sendromları

•(Süksinat dehidrogenaz enzim 

mutasyonları  SDH subünit B,C,D 

 ACTH bağımlı Bilateral kortikal hiperplazi • Cushing

• Paraneoplastik

 ACTH bağımsız Mikro- ve makronodüler

hiperplazi

Asimetrik - fonksiyonel

• Conn Sendromu

• Cushing Sendromu

• MEN 1



Neden adrenal koruyucu cerrahi?

• Bilateral adrenalektomi yapılacak hastalarda;

• Adrenal kortikal fonksiyonu korumak

• Yaşam boyu steroid bağımlılığını önlemek

• Steriod tedavisine bağlı komplikasyonların önüne geçmek

• Adrenal yetmezlik bulguları ve addison krizini engellemek. 

Lairmore JS et al. Eur J Surg, 1999

Kaye DR et al. J Urol, 184: 18-25 2010, 



Bilateral adrenalektomi yapılan hastalarda;

• Temel problem hipokortizolizm

• Hastaların 1/3’ü tedaviye rağmen ciddi sağlık sorunları ile hastaneye başvurmakta

• %35’ler varan Addison krizi ve %3 mortalite

• Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı

• Enfeksiyonlara karşı dirençsizlik

• Hayat kalitesi düşük

Telenius-Berg M et al.  Henry Ford H Med J, 37: 160-3, 1989 

Asari R et al. Arch Surg, 141: 1199- 205, 2006   

Kaye DR et al. J Urol, 184: 18-25, 2010



Adrenal Koruyucu Cerrahi yapılacaksa yeterli adrenokortikal fonksiyon sağlamak için  

geride ne kadar sağlam doku bırakılmalı? 

•Büyük rezidü doku Mükemmel fonksiyon

•Yüksek rekürrens riski

•Optimal rezidü doku Yeterli fonksiyon

• Düşük rekürrens riski

•Küçük rezidü doku Yetersiz fonksiyon 

(Adrenal yetmezlik)

•Çok düşük rekürrens riski



• Brauckhoff ve arkadaşları yaptıkları çalışma ile                                               
(Parsiyel adrenalektomi uyguladıkları hastaların 4. gün ve 3. ayda kortizol ve ACTH düzeyleri 
bazal ve synacthen testi ile ölçülmüş)  

• Yeterli adrenal fonksiyon için en az %15-30 rezidü adrenal doku bırakılması 
gerektiğini buldular.

• Yaklaşık adrenal bez volümünün 1/3’üne tekabül eder.   

• Cavallaro ve arkadaşları ise adrenal tümörün sağlam adrenal dokudan 
3mm cerrahi sınır ile çıkarılmasının  yeterli olduğunu bildirdiler.                                                                                     
(radikal tümör eksizyonu ve iyi bir adrenal korteks fonksiyonu sağlamak için)

Brauckhoff M et al. Surgery Today, 33: 342-8, 2003 
Cavallaro G et al. Updates Surg, 63: 35-8, 2011



Parsiyel adrenalektomi tekniğinde adrenal ven korunmalı mı?

• Periferik yerleşimli ve genellikle küçük olan aldosteron salgılayan adrenal 
tümörlerde (Conn Sendromu) korunabilir. 

van Heerden JA et al. Surgery , 98:363-365, 1985



Herediter bilateral feokromasitomda ise adrenal veni korumak gerekmez.

Feokromasitomada adrenal tümörler daha büyük ve santral 

Adrenal ven adreanal medülladan köken alır.  

Hamberger B et al., Henry Ford Hosp Med J , 35:127-128, 1987.



Bir çok çalışma adrenal venin korunmasının gerekli olmadığını ortaya koydu.

• Hatta bilateral korteks koruyucu cerrahi yapılan ve bilateral adrenal ven diseke
edilen hastalarda bile adrenal korteks fonksiyonları iyi

• Diyafragmatik ve retroperitoneal arteriyel ve venöz kollateraller

• Gereksiz aşırı mobilizasyon ve diseksiyondan kaçınmak gerekir. 

Baghai M et al. Arch Surg, 137: 682-9, 2002

Roukounakis N et al. JSLS, 11: 215-8, 2007

Liao CH et al. BJU Int,, 104: 1269-73, 2009



Parsiyel adrenalektomi ile ilgili en önemli konu rekürrens problemidir.

• Deborah Kaye ve arkadaşlarının yaptıkları 22 makale ve 417 parsiyel adrenalektomi
yapılan hastayı içeren araştırmada;

• Rekürrens oranı %3 olarak bulundu, ortalama takip süresi 113 ay, (36-324 ay).

• Parsiyel adrenalektomi için en sık sebep Conn Sendromu (%42)
• İkinci sırada ise feokromasitoma geliyor (%37)

• 1991-1995’e göre, 2001-2005 yılları arası parsiyel adrenalektomi sayısı 10 kat fazla.
• Hastaların %76’ı laparoskopik yöntemle ameliyat edilmiş.

Kaye DR et al. J Urol, 184: 18-25, 2010



Nagaraja ve ark. 60 makalelik metaanalizde; (Int J Surg. Apr 2015)
parsiyel adrenalektomide rekürrens ve fonksiyonel sonuçlar değerlendirildi.

• Genel rekürrens oranı; 8%, 

• Steroid kullanımı gerekmeyen hasta oranı 85%.

• En düşük rekürrens oranı retroperitoneoskopik grupta: 1 %,                                         
Conn Sendromunda: 2%,

• En yüksek rekürrens oranı açık ameliyat yapılan grupta: 15%,                                           
feokromasitoma . ‘da 10 %.

• Steroidden bağımsız yaşam oranı en yüksek Conn Sendromu grubunda: 97% ve 
laparoskopik ameliyat yapılan grupta: 88% .    



Herediter feokromasitomada rekürrens oranı ↑ (%10-20, 10- 20 yılda).

• Hastalığın multifokal doğası gereği nüks oranları ↑

• Literatürde %0-100 arası rekürrenslerin nedeni Walz’a göre takip sürelerinin  farklı

• Herediter feo’da 10. yıldan sonra nüksler görülmeye başlar.

• Lap. ameliyatlar 2000’li yıllardan sonra yaygın, rekürrens oranları için henüz erken. 

• Herediter bilateral feo’larda bir tarafa total diğer tarafa subtotal adrenalektomi
yapmak rekürrens riskini düşürecektir.  

Walz MK, Surg Clin N Am, 84: 743-53, 2004

Asari R et al. Arch Surg, 141: 1199- 205, 2006 

Cavallaro G et al. Updates Surg, 63: 35-8, 2011 



Parsiyel adrenalektomi ile ilgili bir diğer konu ise                                                           
özellikle feokromasitomada persistan hastalık

• Yetersiz rezeksiyon nedeniyle ameliyattan sonra hastalık devam edebilir.

• En sık neden multinodüler adrenal tümörlerde

• Diseksiyon esnasında gözden kaçan nodüller. 

• Parsiyel adrenalektomi planlanan hastalarda mutlaka intraoperatif USG yapılmalı.

Walz MK, Surg Clin N Am, 84: 743-53, 2004

Brauckhoff M et al. Surgery, 134: 1020, 2003 



Teknik olarak parsiyel adrenalektomi

• Tercihen endoskopik yapılmalı (Laparoskopik, endoskopik retroperitoneal)

• Intraoperatif USG (laparoskopik/endoskopik yaklaşımda) önerilmekte

• Adrenal veni korumak gerekmez

• Rezeksiyon; LigaSure, Ultracision, Endostapler, Elektrokoter

• Hemostaz; LigaSure, Ultracision, Endoklip, Elektrokoter, Endosütur

• Rezidü doku: Adrenal bez hacminin 1/3’ü kadar

• Rezidü dokunun beslenmesi için aşırı diseksiyon ve mobilizasyondan sakınmak gerek

• Bilateral adrenal kitlelerde, bir tarafa total diğer taraf subtotal yaklaşım nüksü azaltır  





Sonuç olarak adrenal koruyucu cerrahi 

• Artan sıklıkla uygulanmakta  (Çoğunlukla laparoskopik) 

• Prospektif randomize çalışma olmasa da

• Geniş vaka serileri ve meta-analizler, total adrenalektomi ile 
karşılaştırıldığında cerrahi teknik ve perop. komplikasyonlar açısından 
benzer sonuçlar 

• En önemli endikasyonu herediter bilateral feokromasitoma

• Küçük fonksiyonel unilateral tümörler (Conn S, feo) 4cm↓

• Hastaların %90’dan ↑ için steroid replasmanı gerekmez 

• Yine de hastalar adrenal yetmezlik ve nüks açısından iyi takip edilmeli 



Teşekkür ederim




