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LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ



 

İlk olarak 1992’de Gagner ve arkadaşları
 

tarafından tanımlanmıştır*. 



 

Selçuk Mercan
 

tarafından videoendoskopik retroperitoneal yöntem tarif edildi
 

*.



 

O tarihten bu yana adrenal bez patolojilerinin cerrahi tedavisinde yaygın olarak 
tercih edilen bir yöntem olmuştur.  



 

Açık yöntem ile laparoskopik adrenalektomiyi karşılaştıran prospektif randomize 
çalışma yoktur.



 

Bir çok karşılaştırmalı
 

retrospektif çalışma ve vaka serileri ile adrenal bezin 
minimal invaziv tekniklerle çıkarılmasının avantajları

 
gösterilmiştir.

*Gagner M, Lacroix A, Bolte E, Laparoscopic adrenalectomy in Cushing’s 
syndrome and pheochromocytoma. N Engl J Med 1992; 327: 1033.

*Mercan S, Seven R, Ozarrmagan S, Tezelman S. Endoscopic retroperitonaal 
adrenalectomy. Surgery, 1995; 118:1071-75.  



LAPAROSKOPİK 
ADRENALEKTOMİ



 

Analjezik ihtiyacında 
azalma,



 

Hasta memnuniyetinde 
artma,



 

Daha kısa hastanede kalış
 ve iyileşme süreleri,



 

Daha iyi kozmesis ve daha 
az morbidite *

*

 

Assalia A, Gagner M Laparoscopic Adrenalectomy, Br J Surg. 2004 Oct; 91(10): 1259-

 

74. 
Review 



LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ



 
Laparoskopik cerrahinin genel avantajları

 
yanı

 
sıra



 
Karaciğer, dalak, böbrek, kolon gibi birçok önemli 
intraabdominal organla olan yakın komşulukları

 
ve 



 
Retroperitoneal lokalizasyonu nedeniyle konvansiyonel 
cerrahiye nazaran  mükemmel exposure avantajı

 
sağlar.



LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ



 

Sol adrenal beze, sağ
 lateral abdominal 

dekübitus,  sağ
 

adrenal 
beze sol lateral abdominal 
dekübitus pozisyonda 
yaklaşılmaktadır. 



 

Hastalara 15-200 Ters 
trendelenburg pozisyonu 
verilmekte, ameliyat 
sahasını

 
genişletmek 

amacıyla masa baş
 

ve ayak 
yönünde krista iliaka 
seviyesinin biraz 
üzerinden 20-300

 kırılmaktadır.



 

Sağdaki lezyonlara 4 port 
soldakilere ise 3 port ile 
girişim yapıldı.




 

Sıklıkla hastalara nazogastrik tüp ve Foley katater uygulanmaktadır.  


 

Sol laparoskopik adrenalektomi için genellikle 2 adet 10-11mm’lik 
bir adet 5mm’lik olmak üzere 3 adet trokar yeterli olmaktadır.


 

Batın içine intraabdominal basınç
 

13-14mmHg olana kadar CO2
insüfle edildikten sonra kamera yerleştirilmekte ve dikkatli bir 
explorasyondan sonra ameliyata başlanmaktadır. 


 

Fleksible kamera faydalı
 

olmaktadır.

Mazzaglia PJ, Vezeridis MP  Laparoscopic Adrenalectomy: Balancing the      
Operative Indications With the Technical Advances, J Surg Oncol.

 
2010 101: 739-

 44.







• Postoperatif dönemde nazogastrik tüp ve foley kateteri çekilen hastaya 6-8 
saat sonra oral alıma başlayıp mobilize ediyoruz. Sıklıkla 1-2 gün sonra da 
taburcu ediyoruz.        

• Assalia ve Gagner tarafından yapılan bir analizde, laparoskopik 
adrenalektomi uygulanan 2.550 vaka incelenmiş

 
ve toplam komplikasyon 

oranı
 

9.5% (2.9-
 

20) olarak bulunmuştur. Komplikasyonların 40%’ını
 kanama oluşturmaktadır. Organ yaralanmaları

 
4.2% oranında görülmüştür.  

Aynı
 

çalışmada açığa dönme oranı
 

3.6% olarak bulunmuş, açığa dönme 
nedeni ise çoğunlukla kanama olmuştur (29.7%)*. 

• Laparoskopik adrenalektomi’de mortalite oranı
 

ise oldukça düşüktür 0.2 %
( 0-1.2)

 
**.

* Assalia A, Gagner M

 

Laparoscopic Adrenalectomy, Br J Surg. 2004 Oct; 91(10): 1259-

 

74. 
Review 

**Mazzaglia PJ, Vezeridis MP  Laparoscopic Adrenalectomy: Balancing the Operative 
Indications With the Technical Advances, J Surg Oncol. 2010 101:

 

739-44.



LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ



 

İlk tarif edildiği 1992 yılından bu yana,


 

fonksiyonel ya da non-
 

fonksiyonel,


 

<
 

10-
 

12 cm,  


 

benign, adrenal kitlelerin çıkarılmasında ilk tercih edilen cerrahi tekniktir *. 



 

ABD’de 3144 adrenalektmiyi  inceleyen bir çalışmada ürologların komplikasyon   
oranlarının genel cerrahlara göre daha yüksek .



 

Cerrahın ameliyat sayısı
 

komplikasyon oranları
 

için bağımsız  prediktif  faktör
 

*.

*Gumbs AA, Gagner M, Laparoscopic adrenalectomy. Best Pract Res Clin Endocrinol Metob. 2006, Sep; 20(3): 
483-99. Review   

*Parks HS, Roman SA, Sosa JA, Outcomes from 3144 adrenalectomies in the United States: which matters 
more, surgeon volume  or speciality? Arch Surg. 2009,  Nov; 144(11): 1060-7.
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