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ADRENALİN CERRAHİ  HA STALIKLARI  

 

GENEL BİLGİLER 

Adrenal bez cerrahisi genellikle primer hiperaldosteronizm, feokromositoma, hiperadrenokortisizm 

(Cushing hastalığı veya Cushing sendromu) ve daha nadir olarak da diğer adrenokortikal tümörler 

nedeniyle uygulanırlar. Bu durumlar genellikle adrenal homonlardan bir veya birkaçının normalden 

fazla salgılanmasına bağlıdır.  

ANATOMİ  

Her bir adrenal bez yaklaşık 4 gramdır ve böbreğin üst iç kısmına tünemiş gibi oturmuşlardır. İnferior 

frenik arter, aorta ve renal arterden kanlanırlar. Sağ adrenal ven kısa ve geniştir, doğrudan kaval vene 

dökülür. Sol adrenal ven ise sol renal vene dökülür. Adrenal korteks rutin histolojik çalışmalarda ayırt 

edilebilen 3 bölgeden meydana gelir. En dıştaki Z.Glomerüloza aldosteron sentezlerken, ortadaki 

Z.Fasikülata ve Z.Retikülaris sırasıyla kortizol ve androjen sentezler. Adrenal medülla bezin en iç 

kısmını oluşturur ve katekolaminler salgılar. Gross olarak korteks parlak sarı renkteyken medülla daha 

koyudur.  

FİZYOLOJİ  

ACTH (adrenokortikotropik hormon), hipotalamustan salgılanan CRF (kortikotropin salgılatıcı 

faktör)’nin etkisi altında hipofizin kortikotropin hücrelerinden salgılanır. Adrenal bezden salgılanan 

majör glukokortikoid olan kortizol, ACTH’nın sentez ve salınımını baskılar. Adrenokortikal hormonlar 

olan aldosteron, kortizol ve androjenler kolesterol molekülünün bir seri enzimatik değişiklikleri 

sonucunda sentezlenirler. Normal bir erişkinde her gün 10–30 mgr. kortizol, 100–150 mgr. aldosteron 

ve çok küçük miktarlarda androjen salgılanır. Aldosteron ve androjen sentezi ACTH tarafından ancak 

kısmen kontrol edilir. Aldosteron sentez ve salınımı asıl olarak renin ve anjiyotensin seviyeleri ile 

kontrol edilir. Renin ve anjiyotensin seviyeleri ise plazma hacmi ve Na+ konsantrasyonu ile yakın 

ilişkidedir. K+ seviyeleri de aldosteron salınımını doğrudan etkiler. Hiponatremi ve hipovolemide 

normal olarak ortaya çıkan hipokalemi aldosteron seviyelerinde belirgin bir artışa neden olur. 

Kortikosteroid hormonların fizyolojik etkileri çok iyi bir şekilde tanımlanmıştır. Glukokortikoidler 

(kortizol ve kortikosteron) katabolizmayı artırır, insülin direncini yükseltir ve anti enflamatuvar-

immünosupresif etki yapar. Ayrıca yara iyileşmesini geciktirir ve kemik reabsorbsiyonunu artırır. 

Majör mineralokortikoid olan aldosteron gastrointestinal seviyede ve nefronun distal toplayıcı 

segmentinde Na+ karşılık K+ ve H+ değişimini sağlayarak damar içi sıvı hacmini korumaya çalışır. 

Adrenal seks steroidleri normalde oldukça az miktarlarda üretilir ve fetal dokuların veya ileride 

gonadların ve sekonder seks karakterlerinin gelişmesinde etkili olmazlar. Fazla olarak tüm 

kortikosteroid hormonlar su ve sodyum dengesi üzerinde mineralokortikoid etkiye sahiptir. 
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CERRAHİ PRENSİPLER  

Adrenal cerrahinin ana prensipleri şöyle sıralanabilir: 

1. Cerrah ameliyattan önce mümkün olduğunca tanıdan ve 

lezyonun yerinden emin olmalıdır.  Lezyonun tam olarak lokalize 

edilemediği bazı durumlarda cerrahi sadece tanıya 

dayandırılmalıdır. 

2. Makroskopik değişiklikler sıklıkla belli belirsiz olduklarından 

cerrah tam bir hemostaz ile çalışmalı ve normalden farklı en ufak 

bir değişikliği tanıyabilme yeteneğinde olmalıdır.  

3. Ameliyat veya hastalığın doğal gidişi nedeniyle ortaya çıkabilecek 

metabolik problemlerle başa çıkabilmesi için hasta ameliyat 

öncesi tam olarak hazırlanmalıdır. 

4. Cerrah ve diğer konsültan hekimler (anestezist, endokrinolog) 

ameliyat sırasında veya ameliyattan sonra ortaya çıkabilecek 

metabolik krizleri tanıyabilmeli ve tedavi edebilmelidirler.  

GÖRÜNTÜLEME  

Adrenal kitlesi olan bir hastanın değerlendirilmesi iyi bir anamnez, fizik 

muayene ve uygun biyokimyasal testlerden sonra konan ön tanının olası 

kitlenin (tümörün) tam lokalizasyonu ve buna bağlı cerrahi ön 

planlamanın yapılabilmesi için görüntüleme yöntemlerine 

başvurulmalıdır. 

Adrenal kitleler genellikle BT veya MRI ile saptanırlar. Fonksiyone 

tümörler adrenal sintigrafi ile saptanabilir. Kortikal tümörler için 131I–6β-

iodometil-norkolesterol (NP-59), medüller tümörler için ise 131I-

metaiodobenzilguanidin (MIBG)  kullanılmaktadır.  

Ultrasonografi tartışmalıdır. Çocuklar ve hamile kadınlar için öncelikli 

olarak kullanılabilir. Eğer lezyonun çapı 2 cm’den büyükse, kistlerin solid 

kitlelerden ayırt edilmesinde faydalanılır. Ayrıca lezyonların takip 

edilmesinde de yararlanılabilir. 

Arteriyografi ve adrenal venografi bugün için yerini BT ve MRI’ya terk 

etmiştir. Selektif arteriyografi ise BT ile kitlenin adrenal veya renal 

kaynaklı olup olmadığının anlaşılmasında faydalı olabilir.   

 

 

 

 

Seyrek non-sekretuvar 

kanserler dışında adrenal 

cerrahi için 

endikasyonlar 

hipersekretuvar 

durumlarda oluşur.  

Tanı ve tedavi için bir 

hipersekretuvar durumun 

(örneğin kanda ve 

idrarda fazla kortizol, 

aldosteron veya 

katekolaminlerin 

ölçülmesi) doğrulanması 

ile başlar.  

Problemin adrenalden 

veya adrenal dışından 

kaynaklandığını tespit 

edebilmek için şüpheli 

hormon uyaranlarının 

seviyeleri (ACTH, renin 

vb.) ölçülmelidir.  

Eğer uyaranların 

seviyeleri normal veya 

düşük, fakat hormon 

sekresyonu fazla 

miktarda ise otonom 

sekresyon kanıtlanmış 

olur. Bir sonraki adım, 

feokromositoma hariç 

otonominin derecesini 

saptamaktır.  

Bu çoğunlukla 

hiperplazileri (ki bu 

kontrol 

mekanizmalarının 

hepsine olmamakla 

birlikte çoğuna cevap 

verir) adenomlardan ve 

adenomları da kanserden 

ayırt eden bir işlemdir. 

Genelde kanserler bir 

feed-back varsa bunun 

çok az etkisindedirler.  

S ENDROM  

Belli belirti ve bulguların –
patolojik bir durumu 
göstermek üzere- bir arada 
oluşturduğu klinik gösteri; 
klinik tablo 
Kocatürk U. Açıklamalı 

Tıp Terimleri Sözlüğü. 

Ankara: Nobel Tıp 

Kitabevi. 2005. 
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ADRENAL KORTEKS 

HASTALIKLARI 

PRİMER HİPERALDOSTERONİZM (CONN SENDROMU)  

Aldosteronizm primer veya sekonder formlarda olabilir. Renal vasküler 

hastalıklar, renin salgılayan tümörler ve düşük damar içi hacimle 

seyreden siroz gibi hastalıklar sonucunda ortaya çıkan sekonder 

hiperaldosteronizmde hem aldosteron hem de renin seviyeleri artmıştır. 

Yüksek aldosteron seviyeleri artmış renin salınımına bağlıdır. 

Burada primer hiperaldosteronizm (Conn sendromu) incelenecek ve 

cerrahi tedavisi üzerinde durulacaktır.  

Primer hiperaldosteronizm aldosteronun adrenal korteksten aşırı 

miktarda salgılanması sonucu plazma renin aktivitesinin baskılanması ile 

hipertansiyon-hipopotaseminin ortaya çıkması durumudur. Primer 

hiperaldosteronizmde aldosteron seviyeleri artarken, renin seviyeleri 

düşer.  

Primer hiperaldosteronizmin alt tipleri arasında aldosteron salgılayan 

adenoma (aldosteronoma, ~%75) ile adrenal hiperplazi ile giden idiopatik 

hiperaldosteronizm (~%20) en sık görülenlerdir. Aldosteronomalar 

genellikle tek ve küçük (0.5–2 cm) olur. Unilateral primer adrenal 

hiperplazi, aldosteron-üreten adrenokortikal karsinoma ve ailesel 

hiperaldosteronizm daha nadir olarak görülür. Cerrahi sadece aldosteron 

üreten adenomalarda ve unilateral primer adrenal hiperplazilerde 

faydalıdır. 

Klinik özellik olarak 30-60 yaş arası en sık görüldükleri zaman aralığıdır. 

Erkek/kadın oranı 2/3’dür. 

KLİNİK. Hipertansiyon ve hipopotasemi çoğunlukla 

hiperaldosteronizmin araştırılmasına yol açar. Semptomlar aldosteronun 

distal nefronda sodyuma karşılık potasyum ve hidrojen iyonlarını 

değiştirme özelliğine bağlı olarak gelişir. Bu nedenle aldosteron 

sekresyonu kronik olarak arttığında serum potasyum ve hidrojen iyon 

konsantrasyonu azalırken (hipokalemi ve alkaloz), total vücut sodyumu 

artar ve hipertansiyona neden olur. Hastalarda genel bir malazi, kas 

güçsüzlüğü, poliüri, polidipsi, kramplar ve paresteziler görülür. Tetani ve 

hipopotasemik paralizi nadirdir. Baş ağrısı sıklıkla vardır. Hipertansiyon 

genellikle orta veya ağırdır ve tedaviye dirençlidir. Ancak ileri retinopati 

nadir görülür.  

   

ALDOS TERON  

Adrenal korteks tarafından 

salgılanan en etkin 

mineralokortikoid olan 

aldosteron vücudun 

elektrolit sarfiyatını, sıvı 

hacmini ve kan basıncı 

regüle eder.  

Fazla miktarda aldosteron 

total vücut sodyumunu 

artırır. Kontrol renin-

anjiyotensin sisteminde 

bulunur. 

 

 

CONN S ENDROMU  

Conn 1955’de, 34 yaşındaki 

bir kadında diyastolik 

hipertansiyon, genel 

güçsüzlük, poliüri, 

hipopotasemi, hipernatremi 

ve alkaloz tanımladı.  

Sağ adrenal bezdeki 

adenomun alınması ile 

hastanın şikâyetleri ortadan 

kalktı.  

Hastanın 24 saatlik idrar 

örneklerinde aldosteron 

seviyeleri artmış olarak 

bulundu.  

Hipertansiyona sekonder 

gelişen progresif kardiyo-

renal yetmezlik en sık 

görülen komplikasyondur. 

Az sayıda olguda ağır 

hipopotasemiyi hemen 

hemen tam bir kas paralizisi 

izler. Kardiyopatisi olan 

hastalar özellikle dijital de 

alıyorlarsa hipopotasemi 

nedeniyle ritm bozuklukları 

gösterebilirler. Miyokardiyal 

infarktüs sık ve ciddi bir 

komplikasyondur. 
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PAK/PRA 

Kullanılan ilaçları kes* 

Olası primer 
hiperparatiroidizm 

 

 

İnce kesit adrenal BT 

Adrenal ven örneklemi 

 

Örneklem yapılamadı 

 
Nonlateralize 

(bilateral adrenal 
hiperplazi) 

 

 

Lateralize 
(aldosteronoma) 

 

Gözlem, 
Eğer şüphe devam ediyorsa 
testleri yenilemeyi düşün 

 

Medikal tedavi 

 

Adrenelektomi 

 

24 saatlik idrarda serbest aldosteron 
İdrarla potasyum atılımı 

Oral veya IV sodyum yüklemesi 

B
İY

O
K

İM
Y

A
SA

L
 T

A
N

I 

Tek taraflı adrenal kitle >1 cm, 
karşı adrenal normal, yaş ≤40 

İdrar aldosteronu supresyonu yok 
 

İdrar aldosteronu 
supresyonu var 

 

<30 
 

<30 
 

Nonlateralize BT 
>40 yaş hasta için göz önünde bulundur 

 

L
O

K
A

L
İZ

A
SY

O
N

 
T

E
D

A
V

İ 

*spironolakton, ACE inhibitörleri, diüretikler, β-blokerler 
 
Primer aldosteronizmde tanı, lokalizasyon ve tedavi basamakları şöyle özetlenebilir: PAK/PRA oranının saptanmasını takiben 
sodyum yükleme testi yapılır. Biyokimyasal tanı konduktan sonra BT ile non-invaziv lokalizasyon araştırması yapılır. BT’de tanı 
konan tek taraflı sorunsuz lezyonlarda adrenalektomi olgularından %90’ından fazlasında kür sağlar. Şüpheli BT bulguları 
saptandığında veya özellikle 60 yaşından büyük hastalarda adrenal ven örneklemi uygulanır. Çünkü bu iki grupta non-fonksiyonel 
kortikal adenom olma olasılığı %4 ve daha üzerindedir. Non-fonksiyonel kortikal adenomlar da yanlış pozitif BT bulgusuna yol 
açabilirler. 
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LABORATUVAR. En basit uygulanacak test plazma aldosteronu (ng/dl) 

ile renin (ng/ml/h) arasındaki orandır. Kesin tanı için plazma renin 

aktivitesi (PRA) ve plazma aldosteron konsantrasyon (PAK) değerleri 

izlenmelidir. PAK/PRA oranı >30 ve PAK değeri >20ngl/dl ise tanı %90 

doğrudur. Spironolakton alan hastalarda veriler güvenilir değildir ve 

östrojen de anjiyotensinojeni artırarak plazma aldosteron seviyelerini 

artırır. Bu nedenle bu tür ilaçların tetkiklerden önce 6 hafta süreyle 

kesilmesi gerekir. Aynı şekilde diüretikler, ACE inhibitörleri, prostoglandin 

sentetaz inhibitörleri, siproheptadin ve vazodilatatörler de renin-

anjiyotensinojen-aldosteron aksını etkileyerek farklı sonuçlara neden 

olabilirler. Bu ilaçlar da tetkiklerden 2 hafta önce kesilmelidir.  

Eğer bu testler pozitif çıkarsa ikinci aşamada destekleyici tetkikler gerekir. 

Sodyum yüklemesine rağmen aldosteron salınımının baskılanamaması 

veya düşük sodyum içeren diyet ile plazma renin aktivitesi stimüle 

edilememesi çoğu hastada primer hiperaldosteronizmi destekler. Yüksek 

rezolüsyonlu ince kesit BT ve MRI da çok küçük lezyonlar dışında 

lokalizasyonu gösterebilir.  

TEDAVİ. Tedavi lezyona göre değişir. Aldosteronomalı hastalar için 

unilateral adrenalektomi uygun olur. İdiopatik hiperaldosteronizmli veya 

düşkün durumdaki aldosteronomalı hastalar için medikal tedavi 

denenmelidir.  

Medikal Tedavi 

Medikal tedavinin amacı hipertansiyon ve hipopotasemiyi kontrol 

etmektir. Amilorid daha iyi tolere edilebilecek olmasına rağmen genellikle 

spironolakton hafif olgularda sıklıkla zaman sınırlaması olmaksızın 

kullanılır. Spironolaktonun yüksek dozlardaki yan etkileri impotans, 

jinekomasti ve postural hipotansiyon iyi tolere edilemez. ACE inhibitörleri 

ve kalsiyum kanal blokerleri bazen başarı ile kullanılmaktadır.  

Cerrahi Tedavi 

Fonksiyone lezyonun saptanması ve tümörün lokalizasyonu. 

Biyokimyasal ve hormonal ölçümler adenom ve hiperplazinin normalden 

sapmış fizyolojisine tanı koydurur. Adenomu hiperplaziden ayırt etmek 

önemlidir. Adenomlar renin stimülasyonuna cevap vermezken hiperplazik 

adrenaller cevap verirler. Hiperplazilerde her iki taraftaki adrenaller eşit 

büyüklüktedirler. 18 OH-kortikosteronun serum seviyeleri 85 ng/dl’den 

büyük ise adenomu, bu değerden daha düşük ise nodüler hiperplaziyi 

gösterir. Karsinomlu hastaların çok yüksek aldosteron seviyeleri vardır. 

Hastaların %80’den fazlasında BT ve MRI 0.5 cm’lik çapa kadar olan 

adenomları lokalize eder. Biyokimyasal bulgular adenomu göstermesine 

rağmen BT ile tümör saptanamıyorsa, aşırı aldosteron salınımının ne 

tarafta olduğunu lokalize edebilmek için bilateral adrenal ven 

AMELİYAT ÖNCESİ  
HAZIRLIK 

Kan basıncı ve 
hipopotasemi ameliyat 

öncesi kontrol altına 

alınmalıdır. Yarışmalı 

aldosteron antagonisti 

olan spironolakton en 

ideal medikasyon 

aracıdır. 

Mineralokortikoid 

reseptörlerini bloklayarak 

potasyum tutulumunu 

artırır, normal potasyum 

seviyelerini sağlar ve 
hücre dışı sıvı hacmini 

düşürerek kan basıncını 

kontrol eder. 

Spironolakton tedavisi 

preoperatif olarak en az 

1–2 hafta kullanılmalıdır. 

Kalsiyum kanal blokerleri 

ve diüretikler de 

hipertansiyonu kontrol 

altına almada 

kullanılabilirler.    
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kateterizasyonu gerekir. Sintigrafi sırasında tesadüfen saptanan bir kitle 

tek başına ameliyat için yeterli bulgu değildir.   

Cerrahi. Aldosteronomalar genellikle küçük ve benign olduklarından o 

tarafta laparoskopik adrenalektomi tercih edilecek cerrahi yöntem 

olmalıdır. İdiopatik hiperaldosteronizm medikal olarak tedavi edildikleri 

için ve bilateral aldosteronomalar nadir olduğu için bilateral 

adrenalektominin endikasyonu yoktur.  

Postoperatif bakım. Hiperaldosteronizm için tek taraflı adrenelektomi 
yapıldığında ameliyat öncesinde ve sonrasında kortikosteroid vermeye 
gerek yoktur. Ancak bazen hastalarda suprese olmuş karşı adrenalden 
dolayı geçici bir adrenal yetmezliği gelişebilir. Bu nadir durum preoperatif 
spironolakton verilerek tedavi edilebilir. 

 

HİPERADRENOKORTİSİZM (CUSHİNG SENDROMU)  

Cushing sendromu kronik glukokortikoid salınımına bağlıdır ve ACTH 

salınımının artmasına veya ACTH’dan bağımsız olarak glukokortikoid 

salgılayan adrenokortikal tümörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Artmış 

ACTH salınımı hipofizer adenomalardan (Cushing hastalığı) olabileceği gibi, 

hipofiz dışı ACTH salgılayan tümörlerden de (ektopik ACTH salınımı) ortaya 

çıkabilir. ACTH’ya bağımlı olmayan Cushing sendromu genellikle 

adrenokortikal adenom, makro/mikronodüler hiperplazi veya karsinom 

gibi primer adrenal hastalıklardan kaynaklanır.  

Cushing sendromunun en yaygın sebebi eksojen glukokortikoidlerin veya 

ACTH’nın verilmesine bağlı olarak iatrojeniktir.  

Ön hipofizden ACTH’nın fazla salgılanması (Cushing hastalığı) ise endojen 

hiperkortizolizmin en yaygın patolojik nedenidir (%65–70). Bunlar çapı 1 

cm’den küçük mikroadenomlardır. MRI tercih edilen görüntüleme 

yöntemidir. Ancak MRI’nın kortikotropin salgılayan adenomlar ile non-

fonksiyone hipofiz insidentelomalarını ayırt edemediği akılda tutulmalıdır. 

Bu nedenle biyokimyasal doğrulama gereklidir. ACTH’nın ektopik 

salgılanması sıklıkla küçük hücreli akciğer karsinomunda görülür. 

Kadın/erkek oranı 10/1’dir. Her ne kadar görülme yaşı aralığı çocukluk ile 

sekizinci dekat arasında ise de en sık görüldüğü yaş aralığı üçüncü ve 

dördüncü dekatlardır. Anamnezde olay hafif, fazla belirti vermeyen 

formdan hızla ilerleyen ve ölüme yol açan şekillere kadar geniş bir 

yelpazede yer alır. Tanı karmaşıktır ve tedavi seçimi sıklıkla klinik ve 

biyokimyasal değerlendirmeye bağlıdır.    

Adrenal bezler artmış ACTH salınımına normal olarak bilateral adrenal 

hiperplazi ile sonuçlanacak şekilde cevap verirler.   

KLİNİK. Hiperkortisizmin klasik belirtileri arasında trunkal obezite (%95), 

hipertansiyon (%70), glukoz intoleransı (%80), sentripedal yağ dağılımı 

MODERN 
NÖROŞİRÜRJİNİN 

BABASI:  

HARVEY WILLIAMS 
CUSHING  

(8 Nisan 1869 - 7 Ekim 

1939) Cushing 
sendromunu ilk olarak 
tanımlayan Amerikalı 
beyin cerrahıdır.  
Cushing çocukken, bilim 
ve tıbba ilgisinin 
gelişmesine neden olan 
Cleveland Manual 
Training School’a devam 
etmiştir. Deneysel ve 
"fizik-odaklı" bir eğitim 
yaklaşımına sahip olan 
okul onun cerrahi 
kariyere yönelmesinde 
önemli bir rol oynadı.  
Okulun el becerisi eğitim 
programı da bir cerrah 
olarak Cushing’e 
gelecekteki başarısı için 
katkıda bulunmuştur. 
 
Cushing’in bilime 
bıraktığı miraslar şöyle 
sıralanabilir: 
İntrakranial tümörler 
için yapılan zor beyin 
operasyonları sonrası 
hastaların yaşam şansını 
önemli ölçüde artıracak 
yöntemler geliştirmiştir. 
 
Beyin tümörlerinin 
teşhisinde x-ışınları 
kullanılmıştır. 
 
İnsan duyusal korteks 
çalışmalarında elektriksel 
uyarı kullanmıştır. 
 
Fizikçi WT Bovie ile 
birlikte Bovie 
elektrokoterin 
geliştirilmesinde çok 
önemli rol oynamıştır. 
 
William Harvey Cushing 
XX. yüzyılın ilk 
dekatlarında beyin 
cerrahları için dünyanın 
en önde gelen öğretmeni 
olmuştur.    
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(%80), ekstremitelerde kas atrofisi (%70), hirsutizm (%80), mensturasyon değişiklikleri veya impotans 

(%75), pletorik yüz (%85), ciltte mor strialar (%50), psikolojik semptomlar (%40), akne (%40) ve 

baş/sırt ağrısı bulunur. 

En dikkat çekici belirtiler halsizlik ve depresyondur. Halsizlik ve diğer belirtiler keza uzun süreli ve 

yüksek dozda adrenokortikal sterodiler ve ACTH verilmesinden sonra da görülür. Hipofiz tümörleri ve 

ektopik ACTH salgılayan tümörler de çoğunlukla ACTH kadar melanotropin salgılatan hormon (MSH) 

da salgılarlar. Bu nedenle aşırı ACTH’ya bağlı Cushing sendromunda artmış cilt pigmentasyonu önemli 

bir bulgudur.  

Cerrah için önemli olan bulgulardan ikisi de obezite (90 kg’ı aşması nadirdir) ve adele zafiyetidir. 

Bunlar da olası postoperatif pulmoner problemlerle ilişkilerinde sonucu etkileyici (prediktif) değerler 

taşırlar. Diğer önemli belirtiler enfeksiyon eğilimini gösteren akne ve diyabetes mellitus ile atrofik cilt 

ve kolay zedelenebilme olup, bunlar da zor bir ameliyat ve kötü yara iyileşmesinin habercileridir.   

 

CUSHING SENDROMU’NUN NEDENLERİ 

                                                     TANI ORAN (%) 

ACTH BAĞIMLI 

Cushing hastalığı 68 
Ektopik ACTH sendromu 12 
Ektopik CRF sendromu <1 

ACTH BAĞIMSIZ 
Adrenal adenoma 10 
Adrenal karsinoma 8 
Adrenal kortikal hiperplazi 1 

PSÖDO-CUSHING SENDROMU 
Majör depresyon 1 

Alkolizm <1 

 

 

CUSHING SENDROMU’NUN BELİRTİLERİ 
SİSTEM BELİRTİ 
GENEL Kilo kaybı-santral obezite, Buffalo sırtı, Supraklaviküler yağ birikintisi 
DERİ Hirsutizm, pletore, mor strialar, akne, ekimoz 
KALP-DAMAR  Hipertansiyon 
KAS-İSKELET Genel güçsüzlük, osteopeni 
NÖRO-PSİKİYATRİK Emosyonel labilite, psikoz, depresyon 
METABOLİK Diyabet mellitus veya glukoz intoleransı, hiperlipidemi 
RENAL Poliüri, böbrek taşları 
GONADAL İmpotans 
 

TANI. Tek bir test ile tanı koymak mümkün olmadığından kombine testler kullanılmalıdır. Amaç 

öncelikle hiperkortisizmi ortaya koymak ve sonra da kaynağı tespit etmektir.  

1) Hiperkortisizmin varlığını göstermek: 

a) Normal kişilerde plazma ACTH’ı günlük ritimlerle değişiklik gösterir ve bu da kortizonun 

diürnal salınımı ile bağlantılıdır. Sabahları seviyeler en yüksektedir ve gün boyunca azalarak 

akşam en düşük değere iner. Cushing hastalığında bu sirkadyen ritm bozulmuştur. Bu 

nedenle hiperkortisizm için en iyi tetkik serbest kortizolün idrarla atılımını ölçmektir. Serbest 

kortizolün 24 saatlik idrarda atılımının 100 mg’dan daha fazla olması Cushing sendromu için 
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oldukça diagnostiktir. Plazma kortizol seviyesinin tek başına 

ölçümü diürnal ritm nedeniyle Cushing sendromu için güvenilir 

değildir. 

b) Gecelik deksametazon supresyon testi (gece saat 11.00’da 1 mg 

p.o. deksametazon vermek ve sabah 08.00’da plazma kortizol 

seviyesi ölçmek) özellikle sınırda yükselmiş üriner kortizolu 

bulunan şişman ve deprese hastalarda Cushing sendromunu 

desteklemek için kullanılır. 1 mg deksametazon ortalama 30 mg 

kortizole eşdeğerdir ve normalde ACTH salınımını baskılar, 

böylece kortizol üretimini durdurur. Otonom adrenokortikal 

tümörler veya artmış ACTH tarafından stimüle edilmiş adrenal 

varlığı gibi gerçek hiperkortisizmli hastalarda normal adrenal-

hipofizer feed-back kaybolmuştur ve genellikle sabah plazma 

kortizolu seviyesini 5 mg/dl’nin altında suprese edemezler. Eğer 

plazma kortizol seviyeleri gecelik deksametazon supresyon testi 

ile deprese edilemezse ve idrarda serbest kortizol atılımı 

yüksekse hasta Cushing sendromudur. 

2) Hiperkortisizmin kaynağını saptamak: 

a) Plazma bazal ACTH seviyelerinin immünoradyometrik ölçümlerle 

(IRMA) tespiti en iyi yöntemdir. Düşük plazma ACTH seviyeleri 

(<5 pgr/ml) adrenokortikal tümörleri işaret eder. Yüksek plazma 

seviyeleri ise (>1000 pg/ml) ektopik ACTH sendromu olan 

hastalarda gözlenir.  

b) Yardımcı olabilen ek testler Metirapon testi ve CRF infüzyon 

testidir. Hipofizer kaynaklı yüksek ACTH salınımı olan hastalarda 

bu testlere ACTH’da ve üriner 17-hidroksisteroidlerde 

kompansatuvar yükselme şeklinde cevap gelişir. Hâlbuki suprese 

hipotalamo-hipofizer hastalarda (primer adrenal tümör, ektopik 

ACTH sendromu vb) genellikle kompansatuvar yükselme 

göstermezler. 

c) Görüntüleme testleri biyokimyasal testlerin temelinde 

şüphelenilen lezyonları tanımada yardımcıdırlar. Sella tursikanın 

MRI’ı hipofizer adenomlar için en iyi görüntüleme testidir. Ancak 

normal insanların %10 kadarında MRI’da fokal hipofizer lezyonlar 

görülebildiği gibi bazı Cushing sendromlu hastaların da 

lezyonlarının MRI’da tespit edilemeyebileceğini de unutmamak 

gerekir. Eğer hipofizer MRI kesin lezyonu ortaya koyamazsa CRF 

stimülasyonu ile bilateral inferior sinus petrosus örneklemesi 

denenebilir. Primer adrenal hastalıklardan kaynaklanan Cushing 

sendromunda ince kesit BT veya MRI incelemeleri adrenal 

tümörleri veya hiperplazileri ortaya koyabilir. Ektopik Cushing 

NELSON SENDROMU 

Cushing sendromu 
nedeniyle bilateral 
adrenalektomi 
uygulanan hastaların 
yaklaşık %10’unda 
görülen kompleks bir 
sendromdur. 
 
 ACTH salgılayan ve çok 
agresif seyreden bir 
hipofizer adenomanın 
genişlemesine ve 
sonrasında sella dışına 
taşmasına bağlı 
semptomlar görülür.  
 
Plazma ACTH seviyeleri 
belirgin şekilde artmıştır.  
 
Hastalar sıklıkla 
hiperpigmente, hipofiz 
fonksiyonları azalmıştır 
ve kitle etkisine bağlı 
olarak baş ağrısı, görme 
alanı yetersizlikleri ve 
optik sinire bası sonrası 
körlük bile görülebilir.  
 
Hiperkortisizm nedeniyle 
hipofizer seviyede feed-
back kontrolünün 
kalkması bu tümörlerde 
görülen saldırganlığı 
açıklayabilir. 



Dr. Tamer Akça 

Adrenalin Cerrahi Hastalıkları 

 
9 

 

sendromu için batın veya toraksın BT veya MRI incelemeleri 

uygun olur.  

KOMPLİKASONLAR. Ağır terminal komplikasyonlar sıklıkla 

hipertansiyon, diyabetes mellitus ve ağır, tüketici adale zafiyeti ile 

halsizliktir. Adrenal kanseri ve hipofiz tümörlerinin de aynı şekilde 

komplikasyonlar vardır. Psikozlar sıktır.  

Adrenelektomi sonrasında olguların yaklaşık %20’sinde Nelson sendromu 

ortaya çıkar.      

TEDAVİ. Kortizol salgılayan adrenal tümörler veya ACTH salgılayan 

tümörler için en iyi tedavi yöntemi rezeksiyondur. Medikal tedavi ise 

hiperkortisizmin geçici olarak kontrol altına alınması gerektiği 

durumlarda, rezeksiyonla tam kür sağlanamayan hastalarda veya tam bir 

rezeksiyonun mümkün olmadığı durumlarda denenebilir: 

1) Medikal tedavide ilaçlar genellikle destek amaçlı kullanılır. 

Hiperkortisizm ketokonazol, metirapon veya aminoglutetemid ile 

kontrol altına alınabilir. Bu ilaçların tümü steroid biyosentezini inhibe 

ederek etki gösterirler. Mitotane adrenal kortekse toksik olan bir DDT 

derivesidir. Özellikle adrenokortikal karsinoma gibi durumlarda, 

adrenal hipersekresyonun tedavisinde orta derecede bir başarı elde 

edilirse de yan etkileri açısından ciddi sorunlar doğurabilir. 

2) Hipofizer adenoma eksizyonu özellikle Cushing hastalığı olan 

hastalarda transsfenoidal olarak uygulanır. Semptomlar hızla geriler 

ve yeterli rezidüel hipofizer-adrenal fonksiyon için genellikle sağlanır. 

Bu tedavinin etkinliği nedeniyle Cushing hastalığının primer 

tedavisinde radyoterapi genellikle önerilmez.  

3) Adrenalektomi. Diğer adrenal tümörlü hastalarla karşılaştırıldığında 

Cushing sendromlu hastalarda yara enfeksiyonu, kanama, peptik 

ülser ve pulmoner emboli gibi postoperatif komplikasyonlar daha sık 

olmasına rağmen adrenalektomi hiperkortisizmin yıkıcı etkilerini geri 

döndürmede oldukça başarılıdır. Adrenalektomi laparoskopik veya 

açık yöntemle yapılabilir. Tek taraflı adrenalektomi kortizol salgılayan 

adenomlarda veya karsinomlarda endikedir. Ameliyattan 1–2 yıl 

sonra diğer taraftaki adrenal ve hipotalamik-hiofizer-adrenal aks 

üzerindeki baskılama tamamen ortadan kalkar. Total bilateral 

adrenalektomi Cushing hastalığı olan veya ACTH salgılayan tümörü 

rezeke edilemeyecek durumdaki ektopik ACTH sendromlu gibi 

seçilmiş olgularda uygulanabilir. Ayrıca bilateral primer adrenal 

hastalığı olan hastalarda da uygulanır. Cushing sendromlu hastalarda, 

genellikle başlangıçta yetersiz adrenokortikal rezerv bırakması ve 

ACTH stimülasyonunun devamı nedeniyle hastalığın sıklıkla 

tekrarlaması söz konusu olduğundan subtotal rezeksiyon önerilmez. 

ADRENOKORTİKAL 
YETMEZLİK  

(ADDİSON HASTALIĞI) 

Thomas Addison adrenal 
yetmezliğin klinik 
belirtilerini 1855’de 
tanımladı. Tüberküloz 
yakın zamana kadar 
hastalığın en sık görülen 
nedeni iken, şimdilerde 
bezin otoimmün 
harabiyetine neden olan 
idiopatik şekli daha fazla 
görülmektedir. Özellikle 
akciğer kanserinden 
gelişen bilateral 
metastatik lezyonlar, 
Addison’a neden olabilen 
durumlardır.  
 
Bilateral adrenal 
hemoraji, Von 
Reklinghausen, gebelik, 
yanık, sepsis ve 
intraabdominal 
enfeksiyonlar da nedenler 
arasındadır. 
Adrenokortikal 
yetmezlik, ayrıca, majör 
cerrahi tedavi, travma 
veya sepsis gibi 
nedenlerle kronik 
kortikosteroid tedavisi 
olan hastalarda da 
görülebilir.  
 
Karakteristik bulgu ve 
belirtiler bitkinlik, kilo 
kaybı, bulantı ve kusma, 
karın ağrısı, ısı 
değişiklikleri, 
hiponatremi, 
hiperpotasemi ve 
eozinofilidir. MSH 
artması nedeniyle bukkal 
mukoza ekstansör 
yüzeyde ve palmar 
yüzeylerde 
hiperpigmentasyona 
neden olur. ACTH 
infüzyonu ve adrenalden 
kortizol salınımındaki 
eksiklik bir primer 
adrenokortikal 
yetmezliğin varlığını 
destekler.  
 
Akut vakalarda erişkin 
hastalar büyük miktarda 
glukokortikoid (her 6/8 
saatte 100 mg IV 
hidrokortizon fosfat) ve 
mineralokortikoid (her 
gün 0.10 mg 
florohidrokortizon) 
tedavisi almalıdırlar.  
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4) Postoperatif tedavi. Total adrenalektomiden sonra hayat boyu 

kortikosteroid destek tedavisi mutlak gereklidir. Total 

adrenalektomili veya destek tedavisi altındaki hastalarda genel 

anestezi veya enfeksiyon gibi stresler Addison benzeri krizlere yol 

açabilir. Adrenal yetmezlik ateş, hiperpotasemi, karın ağrısı ve 

hipotansiyon görülür ve hızla müdahale edilip serum fizyolojik 

infüzyonu ve kortizolle tedavi edilmelidir.  

PROGNOZ. Benign nedenler sonucu oluşan kısa süreli Cushing 

sendromunda prognozu adrenelektomi veya hipofizer adenomların 

çıkarılmasından sonra oldukça iyidir. Klinik belirtiler birkaç hafta içinde 

azalmaya başlar ve kural olarak iyileşirler. Uzun süren hastalıkta 

hipertansiyon ve depresyon çeşitli derecelerde devam etme 

eğilimindedir. Beklenen hayat süresi özellikle kortikal kanserli hastalarda 

kısalmıştır. Tüm nükslerin yaklaşık yarısı benign veya malign karsinoid 

tümörlerde görülür ve bunlar ince barsaklar veya apandiks ya da 

bronşiyal adenom olarak akciğerde ortaya çıkarlar. Kortikosteroid yapan 

tümörler nadiren şifa bulurlar. 

Total adrenelektomi sonrasında en büyük uzun süreli sorun adrenal veya 

adenom dokusunun geride kalması sonucu oluşan nükstür (%10). ACTH 

yapan hipofiz tümörü ile birlikte olan hipofiz hiperplazili hastaların 

yaklaşık %20’sinde Nelson sendromu meydana gelir.   

ADRENAL MEDULLA 

HASTALIKLARI 

FİZYOLOJİ  

Adrenal medülla hücreleri noradrenalin (norepinefrin) (%20), adrenalin 

(epinefrin) (%80) ve dopamin gibi biyolojik olarak aktif olan aminler 

(katekolaminler) salgılarlar. Dolaşımdaki epinefrin ve norepinefrinin farklı 

organlardaki etkisi, direkt sempatik stimülasyon etkisinin hemen hemen 

aynıdır; ancak hormonların kandan uzaklaştırılmaları yavaş olduğundan 

etkileri 5–10 kat daha uzun sürer. Adrenal medülladan sentez edilip 

salgılanan başlıca katekolamin epinefrindir. Norepinefrin daha az 

miktarlarda depolanır ve salgılanır. Dolaşımdaki norepinefrin, vücudun 

bütün kan damarlarında konstriksiyona neden olur. Kalp aktivitesini 

artırır, gastrointestinal kanalda inhibisyona ve gözlerde pupillanın 

genişlemesine yol açar. Katekolaminlerin sentezi ve salınımı otonom sinir 

sistemi aracılığı ile düzenlenir. Alfa ve beta reseptörler özel aktiviteleri ile 

ayırt edilir ve her birinin karakteristik inhibitörü vardır. Alfa reseptörler 

en çok noradrenaline duyarlıdır ve fentolamin ve fenoksibenzamin ile 

antagonize olurlar. Beta reseptörler ise en çok adrenaline duyarlıdırlar ve 

ADRENOG ENİTAL 
S ENDROMLAR  

Bu sendromlar kortizol 
sentezi için gerekli bir 
veya daha fazla enzimin 
yetmezliği sonucu ortaya 
çıkarlar. Dolaşımdaki 
kortizolün kaybıyla 
birlikte, ACTH seviyeleri 
yükselir, korteks 
hiperplazisi stimüle 
edilerek kortizol 
prekürsörleri (öncülleri) 
üretilebilir.  
 
Bu öncüllerin 
androstenodion ve 
testosteron sentez yoluna 
kaymasıyla karakteristik 
virilizan bulgular ortaya 
çıkar.  
 
Erkeklerde penis ve kas 
kitlesinin hipertrofisi ile 
vücut kıllanmasındaki 
prematüre artış şeklinde 
görülen klinik belirti ve 
bulgular 2 veya 3 
yaşından sonra ortaya 
çıkar. Kadınlarda ise 
klitoris hipertrofisi ve 
labioskrotal yaprakların 
bileşimi şeklindeki 
bulgular doğumdan 
itibaren ortaya çıkar. İç 
genital organlar ise 
(overler, uterus ve 
salpenksler) etkilenmez.  
 
Eksik olan enzimler 21-
hidroksilaz (en sık), 11-
betahidroksilaz, 3-
betahidroksidehidrogena
z, 17-hidroksilaz ve 
desmolazdır.  
 
Tedavi prensipleri dış 
genital 
malformasyonların erken 
dönemde cerrahi olarak 
düzeltilmesi ve 
dolaşımdaki ACTH 
seviyelerinin 
düşürebilmek için eksik 
olan kortizolün yerine 
konması şeklindedir. 
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propranolol ile antagonize edilirler. Katekolaminlerin metabolizması iki 

enzim ile yönetilir: Monoamin oksidaz ve katekol-o-metil transferaz. 

FEOKROMOSİTOMA  

Feokromositomalar, sempatoadrenal sistemin kromaffin hücrelerinden 

köken alan neoplaziler olup düzensiz, epizodik ve aşırı katekolamin 

salgılanmasına sebep olurlar. Feokromositomaların çoğu daha fazla 

norepinefrin ve daha az olarak da epinefrin salgılarlar. Nadiren epinefrin 

daha çok veya tek başına salgılanır.  

Patolojik olarak feokromositoma kırmızımsı-yeşil ve sıklıkla nekroz, 

hemoraji ve bazen de kistik alanlara sahip olarak görülür. Yetişkinlerdeki 

feokromositomaların ortalama %80-85’i adrenal medüllada oluşurken, 

%10-15’i paravertebral ganglionlar, posterior mediasten, Zuckerkandl 

organı (en sık) veya mesane gibi adrenal dışı kromaffin doku içeren 

yerlerde olur.  

Feokromositomalar hipertansif hastaların %0.1’inden daha azında 

görülürken, BT ile tesadüfen saptanan adrenal tümörlerin yaklaşık 

%5’inde ortaya çıkar. Çoğu feokromositoma diğer hastalıklardan bağımsız 

olarak tek başına görülmesine rağmen MEN IIa, MEN IIb, von 

Recklinghausen hastalığı, von Hippel-Lindau hastalığı gibi bazı ailesel 

sendromlarla birlikte de görülebilir. Özellikle genç hastalarda veya 

multifokal tümörleri olan hastalarda bu sendromların taranması 

önemlidir.  

SEMPTOMLAR. Feokromositomanın semptomları katekolaminlere bağlı 

olarak aşırı sempatik stimülasyon nedeniyle ortaya çıkar ve paroksismal 

frontal baş ağrısı, aşırı terleme, çarpıntı, flushing ve anksieteyi kapsar. 

Önemli bir özellik de aynı anda ortaya çıkan çarpıntı, baş ağrısı ve 

terlemenin oluşturduğu triaddır. Semptomlar bir epinefrin 

enjeksiyonundan sonra beklenebilecek olanların aynısıdır. Hasta bir arak 

sırasında gözlenmedikçe fizik muayenede herhangi bir özellik yoktur. En 

sık rastlanan belirti epizodik veya sürekli devam eden hipertansiyondur 

(%90).  

Devamlı hipertansiyon varlığında taşikardi, retinopati, hipermetabolizm, 

emosyonel bozukluk ve kilo kaybı görülebilir. Klinik bulgular egzoftalmi de 

dâhil olmak üzere hipertiroidiyi taklit edebilir. Aşırı epinefrin salınımı kan 

glukozunu yükseltir ve bu nedenle diyabetes mellitusu taklit edebilir. Aşırı 

norepinefrin salınımı da insülin salınımını azaltarak diyabetes mellitusu 

taklit etmesine neden olabilir. 

Erişkinlerde feokromositoma sıklıkla benigndir. Olguların %10’unda 

multipl tümörler vardır. Çocuklarda hipertansiyon daha az belirgindir ve 

FEOKROMOSİTOMA  
VE %10’LAR 

KURALI  

Bugün bu kriterlerde 
değişik oranların varlığı 
anlaşılmışsa da tarihsel 
olarak önemli bu kurala 
göre: 
Tüm feokromositoma 
olgularının %10’u; 
maligndir, 
bilateraldir, 
ekstra adrenal 
yerleşimlidir, 
çocuklarda görülür, 
aileseldir, 
nüks eder,  
MEN sendromları ile 
birliktedir,  
bir kardiyo-vasküler kriz 
ile ortaya çıkar. 

 

MEN IIA  

medüller tiroid 
karsinomu + 
feokromositoma + 
hiperparatiroidizm 
 

MEN IIB  

medüller tiroid 
karsinomu+ 
feokromositoma + 
mukozal nöromalar + 
marfanoid duruş + 
ganglionöromatozis 
 
 

VON 
RECKLINGHAUSEN 

HASTALIĞI  

café au lait spots + 
nörofibromatozis + 
feokromositoma 
 

VON HİPPEL -
LİNDAU HASTALIĞI  

retinal hemanjiyoma + 
MSS’nin 
hemanjiyoblastoması + 
böbrek kistleri ve 
karsinoması + 
feokromositoma + 
pankreas kisti + epididim 
kistadenomu 
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yaklaşık %50’si multipl veya adrenal bez dışında tümöre sahiptir. Malign 

tümörler çocuklarda daha sıktır. 

LABORATUVAR. Biyokimyasal teşhis 24 saatlik idrarda katekolaminlerin 

ve metabolitlerinin (metanefrinler, valinmandelik asit) artışını ortaya 

koymakla olur. Katekolaminler için normal değerleri saptamak ve 

tanımlamak zordur. Stresin küçük dereceleri bile normal kişilerde 

katekolaminleri, intermitant sekresyonlu tümörleri olan bazı hastalarda 

görülen değerlere kadar yükseltebilir. Yeni radyoenzimetrik veya yüksek 

performanslı likit kromatografi (HPLC) metotlarıyla ölçümler plazma 

norepinefrin ve epinefrin için ayakta 150-500 pg/ml, stimüle edilmemiş 

erişkinde 50-150 pg/ml değerlerini verir. Normalin iki katından daha 

düşük değerler tanıyı yeniden değerlendirmeyi gerektirir. 

Destekleyici laboratuvar bulguları hiperglisemi ve polistemidir. Bazıları 

vazoaktif polipeptidler (VIP, somatostatin vb.) salgıladığı için 

semptomatoloji genişler. Bu bulgulardan iki ve daha fazlasının varlığı 

maligniteyi düşündürür. 

TÜMÖRÜN LOKALİZASYONU. Radyolojik bulgular düz batın 

grafilerinde solid bir tümör veya böbrek gölgesinin itilmesi şeklinde fark 

edilebilecek bulgulardır. BT tercih edilen görüntüleme yöntemidir ve 1 

cm’den büyük feokromositomaların %90-95’ini saptar. MRI da hastayı 

radyasyondan koruması açısından tercih edilebilir. Eğer BT bulguları 

kesin değilse 131I-MIBG (meta-iyodo-benzil-guanidin) verildikten sonra 

yapılan sintigrafi intra ve ekstra adrenal feokromositomalar için oldukça 

spesifiktir. Arteriyografi bir hipertansif krizi başlatabilir ve kan basıncı 

medikal olarak kontrol edilene kadar yapılmamalıdır. Vena Kava kanının 

kateterle çeşitli örneklerinin alınması ektopik tümörlerin 

lokalizasyonunda yardımcı olabilir.        

KOMPLİKASYONLAR: Feokromositomanın komplikasyonları 

çoğunlukla hipertansiyon sekelleridir. Serebral hemoraji nedeniyle 

hemipleji, renal yetmezlik, miyokard infarktüsü ve kardiyak 

dekompresyon görülebilir. Bazı ölümlerden tahminen katekolaminlerden 

kaynaklanan ani ventriküler aritmiler sorumludur. Feokromositomalı 

hastalarda çoğunlukla devamlı vazokonstrüksiyon sonucunda kan 

volümü defisiti gelişir ve bu da vazokonstrüksiyon devam ettiği sürece 

klinik olarak fark edilebilecek belirgin bir duruma gelmez. Fazla 

katekolaminler bir ameliyat sırasında olduğu gibi ortadan kaldırılırsa, 

yani tümör çıkarılırsa kan volümü aniden yetersiz hale gelebilir. 

Preoperatif alfa-adrenerjik blokaj yapan ajanlarla tedavi edilmemiş 

hastalarda postoperatif hipotansiyon sıktır ve ağır olabilir. Doku  

ANTOINE MARFAN VE 
Ü NLÜ  

MARFANOİDLER  

Marfan Sendromu’nun 
isim babası Fransız 
pediatrist 
Antoine Marfan bu 
olguyu ilk kez 1896’da 5 
yaşındaki bir kız 
çocuğunda bulunan 
çarpıcı özelliklerden yola 
çıkarak tanımlamıştır.  
 
Hastalığın genetik geçişi 
ise New York Mount Sinai 
Medical Center’den 
Francesco Ramirez 
tarafından ortaya 
konmuştur 
 
Tarihte yer alan ünlü 
marfanlar arasında; 
 
Flo Hyman (ABD Bayan 
Voleybol takımı ile gümüş 
madalya kazanan 
voleybolcu, 1986’da 
Japonya’daki bir voleybol 
karşılaşmasında Marfan 
sendromuna bağlı aort 
diseksiyonu nedeniyle 
hayatını kaybetmiştir) 
 
Jonathan Larson (Rent 
müzikalinin yaratıcısı 
kompozitör ve oyun 
yazarı) 
Vincent Schiavelli (aktör) 
 
Niccolò Paganini (İtalyan 
müzisyen ve besteci) 
Sergei Rachmaninoff 
(Tatar Kökenli Rus 
besteci, orkestra şefi, 
piyanist.) 
 
Abraham Lincoln 
(ABD’nin 16. Başkanı, 
çoğunlukla iskelet 
bulguları Marfan olarak 
yorumlanan Lincoln’un 
son zamanlarda MEN IIB 
hastası olduğu 
düşünülmektedir) 
 

 
LINCOLN 

Director: Steven Spielberg 
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       veya 
 
             pozitif 
 
 
 
     
          pozitif 
 
 
       veya 
 

 

 

 

                         

 

negatif 
 
 
 

 
 

FEOKROMOSİTOMA ŞÜPHESİ OLAN HASTANIN DEĞERLENDİRME ŞEMASI 
 

Kuşkulu feokromositoma: 
Hipertansiyon+palpitasyon, baş ağrısı, terleme, anksiyete, artmış kan şekeri 

İdrar tetkiki İdrar tetkikini tekrarla 

α-blokerlerle 
tedaviye başla  

Plazma tetkiki 

Provokatif plazma tetkikleri (seyrek) 

negatif 

negatif 

 

BT veya MRI, nükleer 
tarama (I131- 
metaiodobenzil 
guanidin), ultrason 
veya kan örneği ile 
lokalizasyon 

Klonidin supresyon tetkikleri (seyrek) 

Tümörü eksize et 
Hastayı izle veya ampirik olarak tedavi et 
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perfüzyonunu sürdürmek için çoğunlukla katekolamin infüzyonunu ve kan 

volümünü artırmak gerekir.  

Feokromositmanın bir komplikasyonu da katekolamin infüzyonu ile 

deneysel olarak da oluşturulabilen kardiyomiyopatidir. 

TEDAVİ.  

Ameliyat öncesi hazırlık. Benign ve malign feokromositomanın tedavisi 

cerrahi eksizyondur. Ancak biyokimyasal tanı konur konmaz alfa adrenerjik 

blokaj tedavisi derhal başlanmalıdır. Bu preoperatif tedavinin amaçları; (a) 

artmış katekolaminler nedeniyle almış kan volümünü düzeltmek, (b) olası 

ağır krizleri ve bunların komplikasyonlarını önlemek ve (c) hastayı 

kardiyomiyopatiden korumaktır.  

Hipertansiyonun yakın takibi kan hacmini normal düzeyinde tutmak için 

gereklidir. Fenoksibenzamin 10 mg/12 h p.o. başlanır ve istenen etki veya 

engelleyici yan etkiler başlayana kadar 20–40 m/12 h p.o.’ya artırılır. Çoğu 

hasta kan basıncını stabilize etmek ve semptomları azaltmak için bu 

tedaviye 10–14 gün ihtiyaç gösterir. Fenoksibenzamine ek olarak tirozin 

hidroksilazı inhibe eden ve böylece katekolamin sentezini azaltan metirozin 

de preoperatif olarak verilebilir. Kalsiyum kanal blokerleri ve prazosin gibi 

yarışmalı seçici alfa adrenerjik bloker ajanlar da etkili olurlar. Propranolol 

gibi beta adrenerjik blokerler de alfa blokajın ardından aritmi ve taşikardi 

tedavisi için verilirler. Ancak eğer alfa adrenerjik blokajdan önce verilirlerse 

bu ajanların etkisini antagonize ederek hipertansif krizi artırabilirler. 

Histamin salınımını artırarak krizi derinleştiren opioidlerden de 

kaçınılmalıdır.  

Cerrahi. Feokromositomanın kesin tedavisi eksizyondur. 5–6 cm.ye kadar 

olan adrenal kitleler güvenli olarak laparoskopik olarak çıkarılabilir. Ancak 

daha büyük kitleler için laparotomi gerekir. Tümör manüple edilmeden 

evvel ani hipertansiyonu önlemek için nitroprussid ve kardiyak disritmiler 

için beta blokerler verilmelidir. MEN II hastalarında ve bilateral 

feokromositomalarda postoperatif adrenal yetmezliği engellemek için 

küçük tümörün olduğu tarafı koruyarak tek taraflı adrenalektomi 

uygulanabilir.  

 

EM İ L Z U C K ER K A N D L 
(1 8 4 9 - 1 9 1 0 )  

 
Macar anatomist. Kardeşi 
ürolog Otto Zuckerkandl’dır. 
1874’de Viyana 
Üniversitesi’nden tıp doktoru 
olarak mezun oldu ve daha 
sonra Karl von Rokitansky’nin 
yanında anatomi ihtisası 
yaptı.  
1879’da Viyana 
Üniversitesi’nde yardımcı 
doçent ve 1882’de Graz 
Üniversitesi’nde profesör oldu. 
Viyana 
Üniversitesi’nde1888’den 
başlayarak tanımlayıcı ve 
topografik anatomi profesörü 
olarak çalıştı. 
Morfolojinin hemen tüm 
alanlarında çalışmalar 
yaparak nazal kavitenin 
normal ve patolojik 
anatomisi, yüz iskeleti, kan 
damarları, beyin ve kromafin 
sistem gibi konularda 
katkılarda bulundu. 

Z U C K E R K A N D L 
ORG A N I  

Aort bifurkasyonunda ya da 
alt mezenterik arter 
orijininde bulunan ve nöral 
krestten köken alan bir 
kromafin organdır. 
Paragangliyoma veya 
feokromositoma kaynağı 
olabilir. 

 

Z U C K ER K A N D L 
TÜ B ER K Ü L Ü  

Zuckerkandl tüberkülü tiroid 
bezinin her iki lobunun en 
arka tarafında bulunan 
piramit şeklindeki uzantısıdır.  
Emil Zuckerkandl tarafından 
1902’de “processus posterior 
glandulae thyreoideae” olarak 
adlandırılmıştır. Yapısı 
rekürren laringeal sinir, 
inferiyor tiroid arter, Berry 
ligamanı ve paratiroid bezleri 
ile yakından ilişkili 
olduğundan tiroid cerrahisi 
için önemlidir.  
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ADRENOKORTİKAL KARSİNOMA 

Adrenokortikal karsinoma nadir fakat agresif malignite olup bu tip kanserli hastaların çoğu lokal 

yayılmış hastalık olarak ortaya çıkar. Adrenal hormon aşırı yapımına bağlı sendromlar hızlı ilerleyici 

hiperkortisizm, hiperaldosteronizm ve virilizasyonu kapsayabilir. BT’de komşu yapılara yayılmış büyük 

(>6cm) adrenal kitleler karsinomaya benzer görünüm verirler. İyi sınırlı lokal tümörlerin tam cerrahi 

rezeksiyonu adrenokortikal karsinomanın tedavisi için tek şanstır. Adrenokortikal karsinomanın kesin 

teşhisi nodal ve uzak metastazların operatif ve patolojik olarak ortaya konmasını gerektirir. Lokal 

ilerlemiş veya metastatik karsinomanın palyatif cerrahi debulkingi bu hastalarda bazı yavaş büyüyen 

hormon yapan kanserlerde semptomatik rahatlama sağlayabilir. Mitotane ile yapılan kemoterapi 

bazen etkili olabilir.  

 

ADRENAL KANSERDE TNM SINIFLANDIRMASI 
Primer Tümör (T) (Erkek ve Kadın) 

TX Primer tümör değerlendirilemiyor 
T0 Primer tümöre ait bulgu yok 
T1 Tümörün en büyük boyutu ≤ 5 cm, ekstra-adrenal invazyon yok 
T2 Tümörün en büyük boyutu > 5 cm, ekstra-adrenal invazyon yok 
T3 Tümör herhangi bir boyutta olup lokal invazyon mevcuttur; ancak komşu organ tutulumu yoktur 

T4 
Tümör herhangi bir boyutta olup komşu organ (böbrek, diyaframa, büyük damarlar, pankreas, dalak 
ve karaciğer) tutulumu mevcuttur 

Bölgesel Lenf Nodları (N) 
NX Bölgesel lenf nodu değerlendirilemiyor 
N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok 
N1 Bölgesel lenf nodu metastazı var (para/peri-aortik, retroperitoneal) 

Uzak Metastaz (M) 
M0 Uzak metastaz yok 
M1 Uzak metastaz var 

ANATOMİK EVRE/PROGNOSTİK GRUPLAR 
Evre I T1 N0 M0 
Evre II T2 N0 M0 
Evre III T1 N1 M0 

 T2 N1 M0 
 T3 N0 M0 

Evre IV T3 N1 M0 
 T4 N0 M0 
 T4 N1 M0 
 Herhangi bir T Herhangi bir N M1 
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TESADÜFEN SAPTANAN ADRENAL KİTLE 

Karın şikâyetleri olan hastalara uygulanan bilgisayarlı tomografilerde fonksiyonel olmayan adrenal 

kitlelere rastlanabilir. Adrenal korteks veya medülla fonksiyon bozukluğu olmayan hastalarda 

bilgisayarlı tomografi ile adrenal kitle saptama oranı yaklaşık %0.5-1’dir. Bu lezyonlar sıklıkla benign 

adenomalardır. Seçilmemiş serilerde, bu lezyonların 1/5’inde primer adrenokortikal karsinom veya 

fonksiyonel adenoma vardır. Fonksiyone kitleler ve nonfonksiyone 6 cm’den büyük çaplı lezyonlar 

malignite gelişme riski göz önünde bulundurularak alınmalıdır. 3 cm’den büyük adrenal kitleler takip 

edilmeli (3–6 aylık aralıklarla) ve boyutları büyüdüğü takdirde alınmalıdır.  

 

SORULAR          TANISAL GİRİŞİMLER   TEDAVİ 
 
 
 
 

       
      Evet 

          Adrenelektomi 
 
 
 
 
 

       Hayır 
                        

        Adrenelektomiyi düşün  
                                

Evet 
                     

         Kanser               Sistemik tedavi 
  
       öyküsü   

   
Hayır 

 
 

 
 

6 ay içinde BT/MRI 
tekrarı 

 
          
                Hayır 

 
                 Evet 
 
           
         Adrenelektomi 

 
 
 

 

1. 
Tümör 

fonksiyone mi? 

2. 
Bu bir 

metastatik 
lezyon mu? 

3. 
Malignite riski 

yüksek mi? 
 

1) Düşük doz DST* 
2) 24 saatlik idrarda 
kortizol, 17-
ketosteroidler, VMA, 
metanefrinler, 
katekolaminler 
3) Hipertansif hastalarda 
plazma aldosteronu, 
renin ve elektrolitleri 

Soliter metastaz? 

3. soruya bakınız 

<3cm, 
görüntülemede 
benign sınırlar 

3 – 5 cm. 

>5 cm. 

Genç hasta, 
Şüpheli görüntüleme, 
Minimal komorbidite 
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TESADÜFEN SAPTANAN ADRENAL KİTLELERDE AYIRICI TANI 

FONKİSYONEL TÜMÖRLER 

BENIGN 

Aldosteronoma 

Kortizol üreten adenom 

Seks steroidleri üreten adenom 

Feokromositoma  

MALIGN 
Adrenokortikal kanser 

Malign feokromositoma 

NON-FONKSİYONEL TÜMÖRLER 
BENIGN 

Kortikal adenom 

Miyelolipoma 

Kist 

Ganglionöroma 

Hemoraji 

MALIGN Metastaz 
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