
AMELİYAT ÖNCESİ

• ↑Kortizol, uzun süre

Medikal sorun Önlem

DM Medikal regülasyon

HT Medikal regülasyon

KVS riskleri Medikal regülasyon

Osteoporoz Op pozisyonuna özen

Tromboemboli DVT profilaksisi

İmmünsupresyon Profilaktik AB

Stres PPI



AMELİYAT

• HPA aksı baskılı

• Kontralateral atrofi



DEĞİŞEN TREND

• Tm rezeksiyonunu takiben 
perop stres dozunda 
replasman

• Ertesi sabah sKortizol düzeyi

Ve ACTH stimülasyonu ve izlem



ADRENAL YETMEZLİK

• Risk faktörü olan Stresteki hastada 
– Sepsis
– MI
– PE’yi taklit edebilir

• Akut:
– Ateş, şiddetli hipotansiyon, taşikardi, güçsüzlük, 

konfüzyon, bulantı kusma letarji, abdominal ağrı, 
huzursuzluk

• Kronik:
– Kilo kaybı güçsüzlük, konfüzyon, bulantı kusma letarji, 

abd ağrı



ADRENAL YETMEZLİK

• Lab:

– hiponatremi, hiperkalemi, özönofili, azotemi, açlık 
ve reaktif hipoglisemi

• Tanı:

– ACTH inf (250µg) 

– 0, 30 60. dk kan kortizol ölçümü: <20 µg/dl 

• ACTH ölçümü: Primer/Sekonder ayırımı



ADRENAL YETMEZLİK

• Tedavi:
– Şüphe!

• Test sonuçlarını beklemeden volüm resüsitasyonu
– SF+%5Dx 2-3 lt

• Kan ACTH bakılabilir (prm/sek)

• 4mg dexametazon iv

• Hydrokortizon 100 mg/8st

• Hastayı stabilize et, altta yatan enf? araştır.

• İdeme CS dozuna geç….



CERRAHİ

• Hastalar hemen ameliyat sonrası mucize düzelme 
beklememeli, normalleşmenin 6-12 ay sürebileceği 
anlatılmalı

• Tercih Laparoskopik adrenalektomi:
– Cerrahın yapabilirliği
– Hastanın anatomisi
– Hastalığın süresi ile ilişkili

• Açık cerrahi
– Frajil kanam ile saha netliğinin gitmesi, 
– >6 cm tm
– Adrenokortikal ca şüphesi 



KOMPLİKASYONLAR

• Çok frajil doku, tutamama, diseksiyon güçlüğü

• Kanama,

• Ekartörün kc e girmesi

• Küçük tümörün yağ doku içerisinde özellikle solda 
bulunamaması, sınırlanamaması, pankreas diseksiyonu

• Kanama

• Yara sorunları (enfeksiyon, ayrışma, fıtık)

• DVT-PE

• Adrenal Yetmezlik

• Uzun süre CS replasmanı alma olasılığı (6-18 ay)



scc

• Adrenal insidentalomaların %5’i
• Tanı biyokimyasal
• 1 mg dxmethasone supr testi*
• Cerrahi?

• SCC te ise ameliyatta CS’ e gerek yok.
• Ertesi gün sabah kortizolü ile kontrol, HPA aksı 

baskılı değilse CS gerek olmayabilir.

• Adrenal Cushing bilat adenom. Hangisi?


