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anatomi fizyoloji cerrahi prensipler hiperaldosteronizm

hiperadrenokortisizm feokromositoma
adreanokortikal
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Addison veya uzun 
süreli KS tedavisi

Normal

Cushing Sendromu

Cushing Hastalığı

idiopatik Adrenal 
Hiperplaziprof. d
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diurnal ritm
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cerrahi prensipler
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tanı

•anamnez

• fizik muayene

•biyokimya

lezyonun yeri

• BT veya MRI (öncelikli) 

• sintigrafi (fonksiyone tümörler)

• ultrasonografi? 
• >2cm tm solid/kistik; çocuklar; 

hamileler; takip

• selektif arteriyografi
(adrenal/renal ayrımı)
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ameliyat öncesi 
hazırlık

temiz görüntü 
için dikkatli 

cerrahi

per-
postoperatif

metabolik
krizler

tanı ve 
lokalizasyon
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adrenal korteks 
hastalıkları
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hiperaldosteronizm
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primer hiperaldosteronizm (Conn Sendromu)
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etyoloji

• aldosteron salgılayan 
adenoma 
(aldosteronoma; %75) 

• adrenal hiperplazi ile 
giden idiopatik
hiperaldosteronizm
(%25)

klinik

• genel malazi, kas 
güçsüzlüğü, poliüri, 
polidipsi, kramp, 
parestezi

• tetani ve 
hipopotasemik 
paralizi (nadir)

• baş ağrısı (sık)

• hipertansiyon (orta 
veya ağır, tedaviye 
dirençli) 

laboratuvar

• aldosteron (yüksek)

• renin (düşük)

• hipopotasemi

• PAK değeri >20ngl/dl 
iken; PAK/PRA oranı 
>30 (tanı %90)prof. d

r. ta
mer akça



primer hiperaldosteronizm (Conn Sendromu)
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Conn Sendromlu Hastada Adrenal Adenoma
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medikal tedavi

• amaç 
hipertansiyon ve 
hipopotasemi
kontrolü 

• amilorid (daha iyi 
tolere edilir)

• spironolakton 
(sıklıkla)

• ACE inhibitörleri 
(bazen)

• kalsiyum kanal 
blokerleri (bazen)

cerrahi tedavi

• ameliyat öncesi 
hazırlık

• spironolakton, 
preop. 1-2 hafta 
(kan basıncı ve 
hipopotasemi için)

• kalsiyum kanal 
blokerleri ve 
diüretik
(hipertansiyon için 
bazen) 

cerrahi tedavi

• ipsilateral
laparoskopik
adrenalektomi

• postoperatif geçici 
adrenal yetmezliği 
için spironolakton
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sekonder hiperaldosteronizm
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etyoloji

• renal kan akımının 
azalması

• renal arter stenozu

• siroz

• konjestif kalp yetmezliği

tedavi

• etyolojiye yönelik
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hiperadrenokortisizm
(Cushing Sendromu)

adrenalin cerrahi hastalıkları 15

prof. d
r. ta

mer akça



adrenalin cerrahi hastalıkları 16

CUSHING SENDROMU’NUN NEDENLERİ (en sık iatrojenik)

TANI ORAN (%)

ACTH Bağımlı

Cushing hastalığı (adenom; en sık 
patoloji)

68

Ektopik ACTH sendromu 12

Ektopik CRF sendromu <1

ACTH Bağımsız

Adrenal adenoma 10

Adrenal karsinoma 8

Adrenal kortikal hiperplazi 1

Psödo-Cushing
Sendromu

Majör depresyon 1

Alkolizm <1
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CUSHING SENDROMU’NUN BELİRTİLERİ

SİSTEM BELİRTİ

Genel Kilo kaybı-santral obezite, Buffalo sırtı, supraklaviküler yağ birikintisi

Deri Hirsutizm, pletora, mor strialar, akne, ekimoz

Kalp-Damar Hipertansiyon

Kas-İskelet Genel güçsüzlük, osteopeni

Nöro-psikiyatrik Emosyonel labilite, psikoz, desresyon

Metabolik Diyabet mellitus veya glukoz intoleransı, hiperlipidemi

Renal Poliüri, böbrek taşları

Gonadal İmpotans
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cerrah için belirtiler
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• obezite (90 kg’ı aşması nadir)

• adele zafiyeti
olası postoperatif

pulmoner problemler

• akne 

• diyabetes mellitus
enfeksiyon eğilimi

• atrofik cilt 

• kolay zedelenebilme
zor bir ameliyat ve 

kötü yara iyileşmesi
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tanı
hiperkortisizm
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tanı
kaynağı tespit

adrenalin cerrahi hastalıkları 21

gecelik deksametazon
supresyon testi

• sınırda yükselmiş üriner
kortizolu bulunan şişman 
ve deprese hastalar 

• 1 mg deksametazon (30 
mg kortizol) 

• plazma kortizol seviyeleri 
deprese edilemez ve 
idrarda serbest kortizol
atılımı yüksek (Cushing
Sendromu)

plazma bazal ACTH 
seviyesi (immüno-
radyometri; IRMA)

• düşük plazma ACTH (<5 
pgr/ml)

• adrenokortikal tümör

• yüksek plazma ACTH 
(>1000 pg/ml)

• ektopik ACTH 
sendromu

metirapon testi ve CRF 
infüzyon testi

• yüksek ACTH ve üriner
17-hidroksisteroidlerde 
kompansatuvar yükselme

• hipofizer kaynaklı 
yüksek ACTH salınımı

• kompansatuvar yükselme 
yokluğu

• suprese hipotalamo-
hipofizer hastalar 
(primer adrenal tümör, 
ektopik ACTH 
sendromu vb)

MRI (sella tursika)

BT / MRI (adrenal; ektopik
- batın/toraks)
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medikal tedavi
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destek

• geçici hiperkortisizm 
kontrolü

• rezeksiyonla tam kür 
sağlanamayanlarda 

• tam bir rezeksiyon 
mümkün olmadığında

steroid biyosentezi
inhibisyonu

• ketokonazol

• metirapon

• aminoglutetemid

• mitotane
• adrenal kortekse toksik bir 

DDT derivesi
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cerrahi tedavi
kortizol salgılayan adrenal tümör ve ACTH salgılayan tümör için ideal
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transsfenoidal hipofizer adenoma 
eksizyonu

• Cushing hastalığı

adrenalektomi

(hiperkortisizmin yıkıcı etkilerini geri 
döndürmek için)

• tek taraflı adrenalektomi

• kortizol salgılayan adenom

• karsinom

• bilateral adrenalektomi

• Cushing hastalığı 

• ACTH salgılayan tümörü rezeke 
edilemeyecek durumdaki ektopik 
ACTH sendromlu olgular 

• bilateral primer adrenal hastalık
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prognoz
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hayat boyu kortikosteroid
desteği 

• genel anestezi, enfeksiyon 
gibi stres; Addison benzeri 
krizler

• ateş, hiperpotasemi, karın 
ağrısı ve hipotansiyon 

• hızla müdahale edilip SF 
infüzyonu ve kortizol

Nelson Sendromu

• bilateral adrenalektomide 
%10 

• ACTH salgılayan ve agresif 
seyreden bir hipofizer
adenomanın genişlemesine 
ve sonrasında sella dışına 
taşmasına bağlı semptomlar
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ADRENAL 
MEDULLA 

HASTALIKLARI
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fizyoloji

adrenalin cerrahi hastalıkları 27

epinefrin

• adrenal 
medülladan
sentez edilip 
salgılanan 
başlıca
katekolamin

norepinefrin

• daha az 
miktarlarda 
depolanır ve 
salgılanır

sentez ve 
salınım

• OSS aracılığı ile
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feokromositoma 
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sempatoadrenal
sistemin kromaffin

hücrelerinden köken 
alan neoplaziler

• düzensiz, epizodik ve 
aşırı katekolamin
salgılanması 

• (NE ve daha az E) 
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yerleşim
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adrenal; 85%

adrenal dışı; 
15%
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• feokromositoma + medüller tiroid
karsinomu + hiperparatiroidizmMEN IIa

• feokromositoma + medüller tiroid
karsinomu+ mukozal nöromalar + 
marfanoid duruş + ganglionöromatozi

MEN IIb

• feokromositoma + café au lait spots + 
nörofibromatozisvon Recklinghausen

• feokromositoma + retinal hemanjiyoma + 
MSS’nin hemanjiyoblastoması + böbrek 
kistleri ve karsinoması + pankreas kisti + 
epididim kistadenomu

von Hippel-Lindau
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klinik
katekolaminlere bağlı aşırı sempatik stimülasyon
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tanı
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/24h
katekolamin, metanefrinler, VMA

>1cm
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cerrahi tedavi
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preoperatif alfa 
adrenerjik blokaj 

tedavisi (10-14 gün)

• fenoksibenzamin

• metirozin

• kalsiyum kanal 
blokerleri 

• prazosin 

• propranolol

preoperatif alfa 
adrenerjik blokaj 

tedavisi (10-14 gün)

• artmış katekolaminler 
nedeniyle almış kan 
volümünü düzeltmek

• olası ağır krizleri ve 
bunların 
komplikasyonlarını 
önlemek

• hastayı 
kardiyomiyopatiden
korumak

< 5-6 cm. tümör:
laparoskopik

adrenalektomi

• tümör manüple 
edilmeden evvel beta 
blokerler 

• ani hipertansiyonu 
önlemek için 
nitroprussid 

• kardiyak disritmiler
için verilmeli
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ADRENOKORTİKAL 
KARSİNOMA
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adrenokortikal karsinoma
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nadir fakat agresif 

• hızlı ilerleyici 
hiperkortisizm

• hiperaldosteronizm 

• virilizasyon

tanı

• BT

• kesin teşhis 

• nodal ve uzak 
metastazların 
operatif ve 
patolojik olarak 
ortaya konması ile

tedavi

• tam rezeksiyon

• iyi sınırlı lokal 
tümörler

• debulking

• lokal ilerlemiş veya 
metastatik
karsinoma

• mitotane
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özet
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okuma önerisi
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Açıklamalı Tıp 
Terimleri 
Sözlüğü 

Prof. Dr. Utkan Kocatürk

Nobel Tıp Kitabevleri

Doktorlar Nasıl 
Düşünür? 

Dr. Jerome Groopman
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