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Χαιρετισμός Προέδρου
Το 4ο ηλεκτρονικό τεύχος του Περιοδικού της Εταιρείας μας αναδεικνύει ένα τομέα 
της Ενδοκρινικής Χειρουργικής που υπολείπεται τόσο στην χώρα μας όσο και 
διεθνώς. Οι παθήσεις των επινεφριδίων υποδιαγιγνώσκονται (όπως πχ ο πρωτοπα-
θής υπεραλδοστερονισμός) ακόμη και σήμερα. Ο έλεγχος των συχνά πλέον τυχαία 
ανευρισκόμενων όγκων των επινεφριδίων αντιμετωπίζεται επιφανειακά χωρίς να 
αναδεικνύεται έγκαιρα η πιθανή υποκλινική λειτουργικότητα τους. Ο ρόλος του 
σύγχρονου Χειρουργού Ενδοκρινών Αδένων είναι τόσο η σε βάθος γνώση όλων των 
παθήσεων των επινεφριδίων όσο και η εκπαίδευση του στις σύγχρονες τεχνικές της 
επινεφριδεκτομής.
Οι συγγραφείς του τεύχους αυτού θίγουν ορισμένα από τα θέματα που αφορούν τη 
χειρουργική των επινεφριδίων. Αν μελετήσουμε προσεχτικά όλες αυτές τις εργασίες 
και θα γίνουμε καλύτεροι χειρουργοί ενδοκρινών αδένων και πιθανόν να αγαπήσου-

με περισσότερο αυτόν το τομέα ώστε να στείλουμε τις δικές μας πλέον ανασκοπήσεις, τις δικές μας χειρουργικές 
εμπειρίες και προτάσεις για ένα επόμενο τεύχος με περισσότερα θέματα για τα επινεφρίδια. 

Καθηγητής Δημήτρης Λινός
Πρόεδρος ΕΕΧΕΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΣ 
TOY 4ου ΤΕΥΧΟΥΣ

Αγαπητοί συνάδερφοι,
Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε με την σειρά μας στο Τέταρτο  τεύ-
χος του ηλεκτρονικού περιοδικού της ΕΕΧΕΑ. Στα προηγούμενα τεύχη 
συζητήθηκαν αμφιλεγόμενα θέματα στην χειρουργική των ενδοκρινών 
αδένων, ακολούθως επικεντρωθήκαμε στην χειρουργική του παραθυ-
ρεοειδούς αδένα και τέλος αναπτύξαμε το θέμα των  απειλητικών για την 
ζωή καρκίνων  των ενδοκρινών αδένων. 
Την επιμέλεια του 4ου τεύχους που ασχολείται με ενδιαφέροντα αλλά 
και αμφιλεγόμενα θέματα χειρουργικής επινεφριδίων ανέλαβε ο Κος 
Γιώργος Ν. Ζωγράφος τον οποίο καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε για 
την προσφορά του. 
Η ομάδα του Κου Γ.Ν. Ζωγράφού με μια εξαιρετική επιλογή θεματο λο-
γίας μας προσέφερε ένα τεύχος που καλύπτει σφαιρικά το θέμα και ελ-
πίζουμε να το απολαύσετε και να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σε αυτό. 
Για ακόμα μια φορά σας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το περιοδικό είναι 
ανοικτό σε όλους , και ότι επιζητούμε την καθολική συμμετοχή στην σύ-
νταξη και στο υλικό του περιοδικού. Θα χαρούμε να λάβουμε εργασίες 
από σας είτε υπό την μορφή ανασκόπησης της βιβλιογραφίας είτε υπό 
την μορφή παρουσίασης της δουλειάς κάθε κλινικής.  
Παράλληλα έχουμε κοινοποιήσει σε όλους ότι είναι ανοικτές οι αιτήσεις 
για τους guest editors του έτους 2022 και αισιοδοξούμε να εκφράσουν 
ενδιαφέρον έμπειροι συνάδερφοί οι οποίοι θα αναλάβουν την σύνταξη 
των τευχών του 2022 

Θα σας παρακαλούσαμε να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας
στέλνοντας  e-mail προς το Δ.Σ της Ε.Ε.Χ.Ε.Α (info@eexea.gr)

Αισιοδοξούμε να δούμε περισσότερες εργασίες στα επόμενα τεύχη. 
Κάθε συνεισφορά είναι πολύτιμη για το επιστημονικό έργο της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

    ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

www.eexea.gr  
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Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά να συμμε-
τέχουμε με την συγγραφή 7 εργασιών στο 4ο  
τεύχος του περιοδικου της Ελληνικης Εταιρείας 
Χειρουργών Ενδοκρινών Αδένων.

Το ηλεκτρονικό αυτό ελληνόγλωσσο περι-
οδικό προσθέτει πολλά στην ποιοτική ελληνι-
κή ιατρική βιβλιογραφία γιατί συμμετέχουν με 
ομαδικό πνεύμα πολλοί διακεκριμένοι συνά-
δελφοι..

Η Ελληνικη Εταιρεία Χειρουργών Ενδοκρι-
νών Αδένων εχει μακρά ιστορία υψηλού επι-
πέδου συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων για 
guidelines, consensus , και πλέον παρεμβαίνει 
στα επιστημονικά δρώμενα με την θεσμοθέτη-
ση ιατρικού περιοδικού.

Η Ελληνικη Εταιρεία Χειρουργών Ενδοκρι-
νών Αδένων με την δημοσίευση στο περιοδικό 
της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 27 ξενό-

γλωσσων εργασιών με γενικό θέμα Guidelines 

in Endocrine Surgery  τον Ιανουάριο του 2015, 

συνέβαλε στην διαμόρφωση των διεθνών οδη-

γιών στην αντιμετώπιση των παθήσεων των εν-

δοκρινών αδένων.

Το συγκεκριμένο 4ο τεύχος περιλαμβάνει 

7 ανασκοπήσεις πάνω σε ενδιαφέροντα αλλά 

και αμφιλεγόμενα θέματα χειρουργικής επινε-

φριδίων, όπου συμμετέχουν αφ’ ενός έμπειροι 

στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων συ-

νάδελφοι χειρουργοί αλλά και ειδικευόμενοι 

χειρουργικής , οι οποίοι πρέπει με την βοήθεια 

των ειδικευμένων να διατυπώνουν ποικιλοτρό-

πως γραπτό ιατρικό λόγο που αντιστοιχεί σε 

σύγχρονες γνώσεις.

Το περιοδικό αυτό βρίσκεται πλέον σταθερά 

στο site της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας 

και ελπίζουμε να έχει όλο και μεγαλύτερη ανα-

γνωσιμότητα.

Ζωγράφος Ν.  Γεώργιος
Διευθυντής Γ’  Χειρουργικής Κλινικής

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
 «Γ. Γεννηματάς»

Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

Πρόλογος  Προέδρου
της Ελληνικής Χειρουργικής

Εταιρείας

Γεωργίου Ν.  Ζωγράφου

Ζωγράφος Ν.  Γεώργιος
Διευθυντής Γ Χειρουργικής Κλινικής

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών  «Γ. Γεννηματάς»
Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
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Το περιοδικό θα εκδίδεται κάθε 3 μήνες και θα 
προωθείται ηλεκτρονικά και δωρεάν στα μέλη της 
Ε.Ε.Χ.Ε.Α καθώς και στα μέλη άλλων εταιριών κατό-
πιν συμφωνίας με τα Δ.Σ των εταιριών. Παράλληλα, 
θα δημοσιοποιείται στο site  της εταιρίας.  

Η θεματολογία είναι ελεύθερη και αφορά σε θέ-
ματα που άπτονται της χειρουργικής των ενδοκρι-
νών αδένων και μπορεί να είναι κάποια ανασκόπη-
ση της διεθνούς βιβλιογραφίας, ενδιαφέροντα νέα 
από διεθνή συνέδρια, νέες τεχνικές, αμφιλεγόμενα 
θέματα  ή εργασίες από δικό σας υλικό  (original 
articles). 

Παράλληλα θα  υπάρχουν προσκεκλημένα άρ-
θρα που θα σκοπεύουν να  ενημερώσουν όλους 
μας για τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα τόσο 
από χειρουργούς αλλά και από ενδοκρινολόγους 
και απεικονιστές.   

Δεν θα είναι περιοδικό με κρίση εργασιών άρα 
δεν θα απορρίπτονται άρθρα από συναδέρφους που 
θέλουν να μοιραστούν την εμπειρία τους με τα υπό-
λοιπα μέλη της εταιρίας. 

Για τον λόγο αυτό  την πλήρη ευθύνη για το περι-

εχόμενο,  την επιστημονική επάρκεια και  τον ορθο-
γραφικό / συντακτικό έλεγχο  θα έχει ο συγγραφέας 
που θα την υποβάλει. 

Οι εργασίες θα πρέπει να υποβάλλονται με συ-
νημμένα αρχεία στο email της εταιρίας info@eexea.
gr υπό την μορφή word document με την εξής δομή.

1. Τίτλος εργασίας 

2. Ονοματεπώνυμο και τίτλος συγγραφέα/ων 

3. Ιδιότητα συγγραφέα 

4. Τόπος εργασίας του συγγραφέα ( νοσοκομείο , 
κλινική κλπ)  

5.  Προαιρετικά μικρή περίληψη ( έως 300 λέξεις) 

6. Κείμενο ( έως 3000 λέξεις  για review και έως 
2000 για τα υπόλοιπα ) 

7. Ενδεικτική Βιβλιογραφία  

8. Πίνακες σε ξεχωριστά αρχεία word

9. Εικόνες σε JPEG κατά προτίμηση με υψηλή ανά-
λυση (> 200 dpi) σε ξεχωριστά αρχεία 

Επίσημη γλώσσα θα είναι τα Ελληνικά για τους 
Έλληνες συγγραφείς και τα Αγγλικά για τους ξένους.   

Λίγα λόγια για το περιοδικό 
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Περίληψη 
Ο πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός είναι η πιο 

κοινή αιτία δευτεροπαθούς υπέρτασης καθώς και υπέρ-
τασης που σχετίζεται με τους ενδοκρινείς αδένες. Χαρα-
κτηρίζεται από αυτόνομη έκκριση και αυξημένα επίπεδα 
αλδοστερόνης στο αίμα, και μπορεί να προέρχεται από 
εκκριτικό αδένωμα επινεφριδίου ή αμφοτερόπλευρη επι-
νεφριδιακή υπερπλασία.

Σε σύγκριση με τους ασθενείς με πρωτοπαθή υπέρ-
ταση, οι ασθενείς με πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό 
έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου, αναστρέψιμης καρδιακής ανακοπής και κολ-
πικής μαρμαρυγής. Επιπλέον εμφανίζουν χειρότερο επί-
πεδο ζωής σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο. 

Μέχρι τώρα, ο έλεγχος για τον πρωτοπαθή υπεραλδο-
στερονισμό πραγματοποιείται επί αποτυχίας της κλασικής 
θεραπείας για την πρωτοπαθή υπέρταση. Ωστόσο σήμε-
ρα υπάρχει έντονη συζήτηση για το εάν ο προσδιορισμός 
της αιτίας της υπέρτασης πρέπει να γίνεται σε νωρίτερα 
στάδια, με στόχο την ανεύρεση δυνητικά θεραπεύσιμων 
μορφών υπέρτασης, γεγονός που αποτελεί κυρίαρχο εν-
διαφέρον για τα συστήματα υγείας. Επιπλέον η αναγνώ-
ριση του τύπου του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονισμού 

με στόχο την ανεύρεση των χειρουργικά θεραπεύσιμων 
μορφών του, απαιτεί την χρήση καθετηριασμούς της επι-
νεφριδικής φλέβας.

Ο Καθετηριασμός της Επινεφριδικής Φλέβας (ΚΕΦ) 
αποτελεί τεχνικά μια πρόκληση, πραγματοποιείται σε τρι-
τοβάθμια νοσοκομεία και έχει ακόμη περιορισμένη χρήση 
για την διάγνωση του πρωτοπαθούς υπεραλδοστερονι-
σμού. 

Η ετερόπλευρη λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή είναι 
η βασική μέθοδος αντιμετώπισης του αδενώματος στον 
πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό.

Εισαγωγή 
Ο πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός (ΠΥ) είναι μια 

κοινή θεραπεύσιμη μορφή αρτηριακής υπέρτασης, η 
οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα ρενίνης πλά-
σματος και υψηλά επίπεδα αλδοστερόνης πλάσματος 
[1]. Ο ΠΥ παρουσιάζει επιπλοκές στον καρδιακό μύ, στο 
τοίχωμα των αγγείων και στα νεφρά. Οι ασθενείς με ΠΥ, 
έχουν 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα για ΑΕΕ (αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο), 7 φορές αυξημένες πιθανότητες 
για έμφραγμα μυοκαρδίου και 12 φορές αυξημένες πι-
θανότητες εμφάνισης ΚΜ (κολπικής μαρμαρυγής) [2-4]. 

Νεώτερα Δεδομένα και Αμφιλογίες
στην Χειρουργική Αντιμετώπιση

του Συνδρόμου CONN
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Επιμελήτρια Α’ Χειρουργός 
Γ’ Χειρουργική Κλινική 
Γ.Ν.Α . «Γ. Γεννηματάς» 

Ντόκος Γεώργιος

Χειρουργός 
Γ’ Χειρουργική Κλινική 
Γ.Ν.Α . «Γ. Γεννηματάς» 

Θανασά Αντωνία Αμαλία (Ειδικευόμενη Γενικής Χειρουργικής),
Πατέας Κωνσταντίνος (Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής ),
Ζωγράφος Ν. Γεώργιος (Διευθυντής Γ’ Χειρουργικής Κλινικής,

Πρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας )
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Ωστόσο ο ΠΥ διαγνώσκεται σπάνια διότι μιμείται την πρω-
τοπαθή υπέρταση. Οι ασθενείς που εμφανίζουν ανθεκτι-
κή ΑΥ ( αρτηριακή υπέρταση) είναι αυτοί που μέχρι τώρα 
ελέγχονται για ΠΥ.

Η ανθεκτική ΑΥ χαρακτηρίζεται από αποτυχία ρύθμι-
σης της ΑΠ (αρτηριακή πίεση) σε φυσιολογικά επίπεδα, 
με την χρήση τριών αντιυπερτασικών ένα εκ των οποίων 
είναι διουρητικό [29,31]. Εμφανίζεται σε ποσοστό 12% 
έως και 30%  στους υπερτασικούς ασθενείς. Η θνητότητα 
και θνησιμότητα είναι μεγαλύτερη.

Στις ΗΠΑ, δοθέντος του γεγονότος ότι το 1/8 των υπερ-
τασικών ασθενών έχουν ανθεκτική ΑΥ, το 1/5 από αυτούς 
έχουν ΠΥ και οι μισοί από αυτούς έχουν ετερόπλευρη 
νόσο, εκτιμάται ότι πάνω από 1.000.000 υπερτασικών 
ασθενών μπορούν δυνητικά να θεραπευτούν αν υποβλη-
θούν σε χειρουργική επέμβαση .

Η πιο χρήσιμη ταξινόμηση του ΠΥ παρουσιάζεται στον 
πίνακα Ι και διακρίνει την νόσο σε χειρουργικά και μη χει-
ρουργικά θεραπεύσιμες μορφές. Η ετερόπλευρη επινε-
φριδεκτομη, όταν έχει προσδιοριστεί μέσω του ΚΕΦ, απο-
τελεί θεραπεία της νόσου και αποκαθιστά ή βελτιώνει την 
ΑΥ, με πολύ καλύτερα αποτελέσματα όταν η διάγνωση 
γίνει σε πρώιμα στάδια. Είναι φανερό ότι η αποτυχία στην 
αντιμετώπιση του ΠΥ μετά από χειρουργική επέμβαση, 
συνδέεται άμεσα με την χρονική διάρκεια της υπέρτασης.

Η πρώιμη διάγνωση του ΠΥ καθώς και των διαφόρων 
τύπων αυτού είναι μεγάλης σημασίας. Ακόμα και αν πρό-
κειται για μη χειρουργικά θεραπεύσιμο τύπο, η έγκαιρη 
διάγνωση επιτρέπει την στοχευμένη φαρμακευτική θε-
ραπεία προκειμένου να αποφευχθούν οι καρδιαγγειακές 
επιπλοκές [7].

Στρατηγική ελέγχου στον Πρωτοπαθή Υπεραλδοστε-
ρονισμό 

Ο ΠΥ υποδιαγνώσκεται για πληθώρα λόγους. Πρω-
ταρχικά η κοινή αντίληψη που έχει επικρατήσει, είναι 
ότι πρόκειται για μια πολύ σπάνια πάθηση, ωστόσο 
υπάρχουν ξεκάθαρες αποδείξεις ότι πρόκειται για το 
αντίθετο [5,6]. Η μελέτη PAPY ( Primary Aldosteronism 
Prevalence in Hypertension) [52], η πρώτη μεγάλη προ-
οπτική μελέτη που χρησιμοποιεί αυστηρή μεθοδολογία 
στην διάγνωση του ΠΥ και του αδενώματος που παράγει 
αλδοστερόνη (ΑΠΑ),καταγράφει ποσοστό 11,2% νεοδι-
αγνωσθέντων υπερτασικών ασθενών, αναδεικνύοντας 
ότι ο ΠΥ είναι η πιο κοινή θεραπεύσιμη ενδοκρινολογική 

μορφή υπέρτασης. Ωστόσο 10 χρόνια μετά, μια αναδρο-
μική μελέτη οικογενειακών ιατρών σε 2 Ευρωπαϊκές 
χώρες με υψηλό επίπεδο παροχών υγείας, κατέδειξε 
ότι οι γιατροί ακόμα πιστεύουν ότι πρόκειται για σπάνια 
πάθηση και γι’ αυτό ακόμα ελέγχουν μόνο το 1% με 2% 
των υπερτασικών ασθενών [5]. Αυτό έρχεται σε αντίθε-
ση με το υψηλό ποσοστό (5,9%), που εμφανίζεται στους 
υπερτασικούς ασθενείς που ελέγχονται συστηματικά 
στην κλινική πράξη [6].

Επιπλέον, η ετερόπλευρη νόσος εμφανίζεται στα 2/3 
των περιπτώσεων στα κέντρα τα οποία συστηματικά 
χρησιμοποιούν τον ΚΕΦ προκειμένου να αναγνωριστεί 
ο τύπος του ΠΥ. Αυτή η συχνότητα είναι 2 φορές μεγα-
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λύτερη σε σχέση με τα κέντρα που δεν χρησιμοποιούν 
τον ΚΕΦ, γεγονός που αναδεικνύει ότι ο χειρουργικά 
θεραπεύσιμος ΠΥ είναι αρκετά κοινός, αλλά επίσης και 
ότι ο ΚΕΦ είναι απαραίτητος στον εντοπισμό των περι-
πτώσεων που θα ωφεληθούν από ένα χειρουργείο [7].

Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο ο ΠΥ υποδιαγνώ-
σκεται είναι ότι ακόμα και σήμερα μόνο οι υπερτασικοί 
ασθενείς που εμφανίζουν υποκαλιαιμία, ελέγχονται για 
ΠΥ, παρόλο που πάνω από πέντε δεκαετίες ο Jerome 
Conn, περιέγραψε ότι οι ασθενείς με ΠΥ και φυσιολογι-
κό κάλιο όρου μιμούνται την πρωτοπαθή υπέρταση [8]. 
Στην μελέτη PAPY κατά την εμφάνιση της νόσου , πάνω 
από το μισό των ασθενών με ΑΠΑ και 82%  των ασθενών 
με αμφοτερόπλευρο τύπο ΠΥ εμφανίζουν φυσιολογικό 
κάλιο, γεγονός που αποδεικνύει ότι ένα από τα υποτιθέ-
μενα «κλασικά χαρακτηριστικά» του ΠΥ απουσιάζει στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων. Έτσι και κατά συνέπεια, 
η υποκαλιαιμία δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για τον έλεγχο για ΠΥ, αντιθέτως πολλοί ασθενείς με ΠΥ 
και φυσιολογικό κάλιο δε θα ελέγχονταν ποτέ αν ακο-
λουθούταν η παραπάνω τακτική.

Στην υποδιάγνωση του ΠΥ συμβάλλει επίσης το γε-
γονός ότι ελέγχονται μόνο οι ασθενείς των οποίων η 
συγκέντρωση αλδοστερόνης πλάσματος (PAC, plasma 
aldosterone concentration) ξεπερνά ένα συγκεκριμένο 
όριο το οποίο είναι συνήθως 15ng/dl (416pmol/l) [9]. Το 
γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα εξής : 

1.  Υπάρχουν περιπτώσεις ΠΥ που εμφανίζουν μόνο 
ως ένδειξη της νόσου, χαμηλή ρενίνη πλάσματος. 
Οι περιπτώσεις αυτές με φυσιολογικο PAC διαγι-
γνώσκονται ως πρωτοπαθής υπέρταση με χαμηλή 
ρενίνη και όχι ως ΠΥ. 

2.  Η κυμαινόμενη έκκριση της αλδοστερόνης επηρ-
ρεάζεται από την πρόσληψη άλατος. Έτσι ένα ορι-
ακά αυξημένο PAC αποδεικνύει την παρουσία ΠΥ 
εάν η πρόσληψη Να+ ξεπερνά τα 300 mEq/day, 
ενώ θεωρείται φυσιολογική απάντηση όταν η πρό-
σληψη άλατος είναι χαμηλή και η πρόσληψη  Na+ 
είναι κάτω από 75 mEq/day.

3.  Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στην ευαισθησία των 
νεφρών και του αγγειακού συστήματος στην αλ-
δοστερόνη ανάμεσα στις διάφορες φυλές και στα 
άτομα ξεχωριστά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα σε 
ορισμένες φυλετικές ομάδες ο ΠΥ να εμφανίζεται 
με ήπια αύξηση του PAC.

Κατά συνέπεια λοιπόν, στην διάγνωση του ΠΥ τα επί-

πεδα αλδοστερόνης δε μας λένε την πλήρη αλήθεια 
[10]. Πιθανώς χρειάζονται διαφορετικά όρια για το PAC, 
και τον λόγο αλδοστερόνης ρενίνης (ARR, aldosterone 
to renin ratio) για την διάγνωση στους διάφορους πλη-
θυσμούς.

Η επίγνωση των υψηλών ποσοστών του ΠΥ είναι 
πρωταρχικής σημασίας που θα επηρεάσει την στρατηγι-
κή στην διερεύνηση των ασθενών με υπέρταση. 

Η στρατηγική που ακολουθήθηκε για τον έλεγχο των 
υπερτασικών ασθενών προσδιορίστηκε αρχικά το 2008 
από την Ενδοκρινολογική Κοινότητα και αφορούσε συ-
γκεκριμένες κατηγορίες ασθενών με βασικό κριτήριο το 
κόστος για τα συστήματα υγείας [11]. Το 2016 ωστόσο οι 
κατηγορίες αυτές διευρύνθηκαν και αναγνωρίζοντας τα 
υψηλά ποσοστά του ΠΥ, περιέλαβαν ασθενείς με υπνική 
άπνοια [12]. Ο ΠΥ είναι αρκετά συχνός σε ασθενείς με 
υπνική άπνοια και το αντίστροφο. Πιθανώς λόγω της κα-
τακράτησης υγρών, ο υπεραλδοστερονισμός προκαλεί 
οίδημα των μαλακών ιστών της ανώτερης αναπνευστι-
κής οδού. Η αντιμετώπιση του υπεραλδοστερονισμού 
στους ασθενείς με υπνική άπνοια, φαρμακευτική ή χει-
ρουργική, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του δείκτη 
άπνοιας-υπόπνοιας και της περιφέρειας του τραχήλου 
[13,14]. Άλλη μελέτη έχει δείξει ότι οι ασθενείς με υπνι-
κή άπνοια έχουν δυο φορές μεγαλύτερη πιθανότητα 
ανάπτυξης ΠΥ λόγω της υποξίας, αύξησης της ενδοθη-
λίνης-1 του πλάσματος, το οποίο είναι εκκριταγωγό της 
αλδοστερόνης [15].

Συμπερασματικά είναι σαφές ότι οι κατηγορίες των 
ασθενών που πρέπει να ελέγχονται για ΠΥ χρειάζεται να 
επεκταθούν και άλλο (Πίνακας ΙΙ), όπως για παράδειγμα 
στους ασθενείς με άγνωστης αιτιολογίας κολπική μαρ-
μαρυγή [16]. Το παραπάνω συμπέρασμα τεκμηριώνεται 
σαφώς και στην πρόσφατη προοπτική μελέτη PAPPHY 
(Prospective Appraisal of the Prevalence of Primary 
aldosteronism in Hypertensive patients presenting 
with atrial flutter or fibrillation) [17]. Στην σύγχρονη 
βιβλιογραφία προτείνεται ότι ο έλεγχος για τον ΠΥ θα 
ήταν λογικό να επεκτείνεται σε σε όλους τους νεοεμ-
φανιζόμενους υπερτασικούς οι οποίοι δυνητικά μπορεί 
να οφελειθούν από την επινεφριδεκτομή, όπως για πα-
ράδειγμα νέες γυναίκες με μικρής διαρκείας υπέρταση 
[7,18]. Τα δυο σημεία που θα πρέπει να ξεπεραστούν 
σε αυτή την πρόταση είναι το κόστος του ελέγχου και 
η χρήση του ΚΕΦ στην διαγνωστική προσπέλαση του 
ασθενούς, ωστόσο ακόμα και όταν η αναγνώριση του 
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τύπου του ΠΥ δεν είναι εφικτή η διάγνωση και μόνο του 
ΠΥ είναι αρκετή για την πιο στοχευμένη και αποτελε-
σματική θεραπεία [19-21].

Διάγνωση
Η διάγνωση του ΠΥ στηρίζεται στα χαμηλά ή μη ανι-

χνεύσιμα επίπεδα ρενίνης, και στην αναντίστοιχα υψη-
λή έκκριση αλδοστερόνης [58]. Έτσι ο λόγος ρενίνης/
αλδοστερόνης (ARR, Aldosterone -Renine Ratio) έχει 
καθιερωθεί ως η πιο απλουστευμένη προσέγγιση για 
την διάγνωση του ΠΥ [25]. Ωστόσο τα ίδια αποτελέσμα-
τα ARR μπορεί να προκύψουν από διαφορετικές τιμές 
PAC και ρενίνης και να υποδηλώνουν διαφορετικές πα-
θοφυσιολογικές και κλινικές επιπτώσεις. Έτσι προκειμέ-
νου να αποφευχθούν ψευδώς θετικές διαγνώσεις ΠΥ, 
προσδιορίζεται η αξία στην μέτρηση της ρενίνης με ένα 
ελάχιστο όριο που είναι 0,2mU/l για την δραστικότητα 
της ρενίνης στο πλάσμα (PRA, plasma renin activity) ή 
2mIU/l για την συγκέντρωση της ενεργούς ρενίνης στο 
πλάσμα (DRC, direct active renin concentration) [72].
Αυτή η προσαρμογή έχει μεγάλη σημασία για ασθε-
νείς με χαμηλά όρια ρενίνης όπως οι ηλικιωμένοι και η 
Αφρικανική φυλή.

Ο λόγος αλδοστερόνης/ρενίνη (ARR) θα πρέπει να 
εκτιμάται πάντα σε συνδυασμό με το PAC και την τιμή 
της ρενίνης και όχι ως ένα αποκλειστικά αριθμητικό 
αποτέλεσμα που προκύπτει από τον λόγο των δυο τι-
μών  . Επιπλέον ο ARR δεν πρέπει να εκτιμάται απλά 
ως θετικός ή αρνητικός αλλά έχει σημασία η τιμή και 
ποσό αυξημένη είναι, καθώς μπορεί άμεσα να θέσει την 
διάγνωση του ΠΥ [23]. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω 
και όπως φαίνεται και στον πίνακα ΙΙΙ, οι ασθενείς με 
ARR >45ng/mUI ή επαναλαμβανόμενα ανεβασμένες 
τιμές πάνω από 20,6ng/mIU είναι υποψήφιοι να αντιμε-
τωπιστούν χειρουργικά. Οι ασθενείς αυτοί στη συνέχεια 
υποβάλλονται σε αξονική τομογραφία και ΚΕΦ [25]. 
Σε ασθενείς που ο λόγος ARR είναι <45ng/mUI αλλά 
>20,6ng/mUI θα πρέπει να επανελέγχεται βελτιώνο-

ντας όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τις μετρήσεις όπως η υποκαλιαιμία, η πρόσληψη άλα-
τος, η θέση του ασθενούς κατά την λήψη του δείγματος, 
η μεταφορά του δείγματος, τα φάρμακα που λαμβάνει 
[28,30]. Επιπλέον σε ότι έχει σχέση με τις τιμές της ρε-
νίνης, αρκετά κέντρα έχουν αντικαταστήσει την PRA με 
την DRC καθώς είναι φτηνότερη, γρηγορότερη, γίνεται 
αυτομάτως χωρίς την απασχόληση ανθρώπινου δυνα-
μικού και τα δείγματα επεξεργάζονται σε θερμοκρασία 
δωματίου [73].

Μεγάλη σημασία έχει να διευκρινίσουμε στα πλαίσια 
της διαγνωστικής προσπέλασης τον ρόλο των δοκιμα-
σιών επιβεβαίωσης του ΠΥ [32]. Η ανάγκη ανάπτυξης 
των δοκιμασιών επιβεβαιώσεις προέκυψε από το γεγο-
νός ότι τα χαμηλά όρια στον λόγο ARR δίνουν αρκετά 
ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Προκειμένου αυτά τα 
ψευδώς θετικά να αναγνωριστούν και να αποκλειστούν 
από την διενέργεια ΚΕΦ έχουν προταθεί οι δοκιμασίες 
επιβεβαίωσης που είναι :

1. Από του στόματος λήψη άλατος
2.  Ενδοφλέβια έγχυση ΝaCl 0,9%, με τον ασθενή σε 

θέση ανάκλησης. (SIT)
3.  Από του στόματος λήψη φθοριουδροκορτιζόνης. 

(FST)
4.  Η δοκιμασία καπτοπριλης

Οι δοκιμασίες αυτές παρόλο που αναφέρονται ως 
δοκιμασίες επιβεβαίωσης, επί της ουσίας έχουν ως 
στόχο τον αποκλεισμό του ΠΥ. Η αρνητική προγνωστική 
τους αξία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την θετική. 
Οι δοκιμασίες αυτές έχουν σκοπό να αναδείξουν ότι η 
έκκριση αλδοστερόνης είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη 
από το σύστημα ρενίνης- αγγειοτενσίνης [32-34]. Καμία 
ωστόσο από τις μελέτες που αναφέρονται στις δοκιμα-
σίες αυτές δεν πληρούν τις προδιαγραφές των Διαγνω-
στικών Κριτηρίων Ακρίβειας (Standards for Reporting 
Diagnostic Accuracy Criteria) [24]. Με βάση λοιπόν τα 
παραπάνω δεδομένα και τις τελευταίες κατευθυντή-



HELLENIC JOURNAL OF ENDOCRINE SURGERY 11

ριες γραμμές της Endocrine Society Clinical Practice 
Guidelines, προτείνεται να αποφεύγονται οι δοκιμασίες 
αποκλεισμού σε ασθενείς με σαφή βιοχημική διάγνωση 
του ΠΥ (ARR> 45ng/mlU) [11]. Ο διαγνωστικός αλγό-
ριθμος που ακολουθείται συνοψίζεται στον Πίνακα ΙΙΙ.

Απεικονιστικές μέθοδοι 
Η αξονική τομογραφία λεπτών τομών (3mm) συστή-

νεται και προτιμάται στους ασθενείς με ΠΥ προκειμέ-
νου να αποκλεισθεί ένα κακόηθες νεόπλασμα επινε-
φιδίου [35] που παράγει αλδοστερόνη, καθώς και να 
αναγνωρισθεί η επινεφριδική φλέβα προσφέροντας 
έτσι καθοδήγηση στον επεμβατικό ακτινολόγο που θα 
πραγματοποιήσει τον ΚΕΦ. Η αξονική τομογραφία δεν 
επαρκεί από μόνη της για να οδηγηθεί ο ασθενής στο 
χειρουργείο. Για την ακρίβεια στην μελέτη για τον ΚΕΦ 
των Young WF et al, 22% των  ασθενών με αρνητική 
αξονική τομογραφία εμφάνισαν μονόπλευρη νόσο μετά 
από τον ΚΕΦ και 25% των ασθενών με όγκο στην μια 
πλευρά στην αξονική τομογραφία, εμφάνισαν αμφοτε-
ρόπλευρη ή στην αντίθετη πλευρά νόσο [36]. Αν στηρι-
χτούμε λοιπόν μόνο στην αξονική τομογραφία περίπου 
το ένα πέμπτο των ασθενών δεν θα είχαν υποβληθεί σε 
θεραπευτικό χειρουργείο επινεφριδεκτομής και κάποιοι 
θα είχαν αποφύγει ένα χειρουργείο που δεν ήταν απα-
ραίτητο, όπως τεκμηριώνεται και από τις τρεις μεγάλες 
μελέτες των Kempers MJE et al, Lim V et al, Ladurner 

R et al., για την ακρίβεια στην διάγνωση του ΠΥ, των 
οποίων τα αποτελέσματα συμπίπτουν [37-39].

 Συμπερασματικά η αξονική τομογραφία δεν είναι 
αξιόπιστη στην αναγνώριση ετερόπλευρης νόσου στον 
ΠΥ κυρίως για μικρά αδενώματα και τα αποτελέσματα 
της μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένη στρατηγική 
αντιμετώπισης του ΠΥ [40]. Επιπλέον οι ασθενείς των 
οποίων η διάγνωση στηρίζεται αποκλειστικά στην αξο-
νική τομογραφία παρουσιάζουν μειωμένη πιθανότατα 
πλήρους βιοχημικής ίασης της νόσου, σε σχέση με αυ-
τούς που υποβάλλονται σε ΚΕΦ.

Καθετηριασμός της επινεφριδιακής φλέβας 
Ο ΚΕΦ έχει τον πιο βασικό διαγνωστικό ρόλο στην 

αναγνώριση των ασθενών που είναι υποψήφιοι για 
μονόπλευρη επινεφριδεκτομή [41]. Πρόκειται για μια 
ακριβή, τεχνικά απαιτητική μέθοδο και αυτό γιατί η δε-
ξιά επινεφριδική φλέβα είναι μικρή σε μήκος και μπορεί 
να είναι δύσκολο να εντοπιστεί και να καθετηριαστεί. 
Ωστόσο ο κίνδυνος ρήξης της επινεφριδικής φλέβας 
είναι πολύ μικρός και ανέρχεται μόλις στο 0,7% [42]. Η 
επιτυχία εξαρτάται από την ειδικότητα και την εμπειρία 
του επεμβατικού ακτινολόγου και κυμαίνεται από 74% 
έως 96%.

Πριν την πραγματοποίηση του ΚΕΦ είναι απολύτως 
απαραίτητο να υπάρχει ξεκάθαρη βιοχημική διάγνωση 
του ΠΥ και αυτό γιατί ο σκοπός της εξέτασης είναι η ανα-
γνώριση των χειρουργικά θεραπεύσιμων περιπτώσεων 
[11,41]. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι μόνο οι 
ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση και αντοχή στα φάρ-
μακα, στους οποίους συχνά καλύπτεται ο ΠΥ. Η χρήση 
πολλαπλών αντιυπερτασικών φαρμάκων με στόχο τον 
έλεγχο της υπέρτασης μπορεί να εμποδίσει την βιοχημι-
κή διάγνωση της νόσου [26,27]. Στους ασθενείς αυτούς 
με πολύ υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο η μονόπλευρη 
επινεφριδεκτομή συχνά έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο 
της πίεσης, γι’ αυτό και ο ΚΕΦ μπορεί να γίνει στους 
ασθενείς αυτούς και να αναδείξει το παθολογικό επινε-
φρίδιο με υπερέκκριση αλδοστερόνης.

Οι ασθενείς που δεν πρέπει να υποβληθούν σε ΚΕΦ 
είναι αυτοί που δεν είναι υποψήφιοι για γενική αναισθη-
σία και/ή χειρουργείο, οι ασθενείς που δεν επιθυμούν 
να χειρουργηθούν και προτιμούν την φαρμακευτική 
αγωγή, ασθενείς με οικογενή υπεραλδοστερονισμό και 
παρουσία μεταλλάξεων καθώς και εκείνοι με μεγάλους 
όγκους που υποδηλώνουν φλοιοεπινεφριδιακό καρκί-
νο. Τέλος οι ασθενείς με ηλικία <35 έτη, με σαφή βιοχη-
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μική διάγνωση του ΠΥ, αδένωμα επινεφριδίου στην μια 
πλευρά και φυσιολογικό ετερόπλευρο επινεφρίδιο στην 
αξονική τομογραφία, δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε 
ΚΕΦ διότι είναι σπάνια η ύπαρξη μη λειτουργικού φλιο-

επινεφριδικού αδενώματος σε νέους ασθενείς. Στον Πί-
νακα ΙV φαίνεται ο αλγόριθμος που ακολουθείται για το 
ποιος ασθενής πρόκειται να οδηγηθεί σε ΚΕΦ [55].

σαφή βιοχημική διάγνωση του ΠΥ, αδένωμα επινε-
φριδίου στην μια πλευρά και φυσιολογικό ετερόπλευρο 
επινεφρίδιο στην αξονική τομογραφία, δεν χρειάζεται 
να υποβληθούν σε ΚΕΦ διότι είναι σπάνια η ύπαρξη μη 
λειτουργικού φλιοεπινεφριδικού αδενώματος σε νέους 
ασθενείς. Στον Πίνακα ΙV φαίνεται ο αλγόριθμος που 
ακολουθείται για το ποιος ασθενής πρόκειται να οδηγη-
θεί σε ΚΕΦ [55].

Μεγάλη σημασία για τα ακριβέστερα αποτελέσματα 
του ΚΕΦ έχουν, η ταχεία μέτρηση της κορτιζολης πλά-
σματος που επιβεβαιώνει τον σωστό καθετηριασμό της 
φλέβας, η μείωση του στρες του ασθενούς κατά την 
εξέταση, ο αμφοτερόπλευρος ταυτόχρονος καθετηρια-
σμός ο οποίος πρέπει να προτιμάται καθώς και η φαρ-
μακευτική διέγερση (συνήθως με κορτικοτροπίνη) κατά 
την διάρκεια της εξέτασης [55,63].

 Οι δύο πιο σημαντικοί δείκτες που μελετώνται 
είναι ο SI (Selectivity Index) και ο LI (Lateralization 
Index). Ο SI είναι ο λόγος της συγκέντρωσης κορτιζό-
λης στο πλάσμα στην πλευρά που έχουμε καθετηριάσει 

(PCCside) προς την συγκέντρωση της κορτιζόλης στο 
πλασμα στην κάτω κοίλη φλέβα (PCCivc)  (PCCside/
PCCivc).  Αν τα ευρήματα είναι πάνω από το όριο επιβε-
βαιώνουν την επιτυχία του ΚΕΦ. Το όριο που χρησιμο-
ποιείται είναι το ≥2.0 όταν δεν χρησιμοποιείται η διέγερ-
ση και το ≥3 όταν έχουμε συνεχή διέγερση. 

(όπου PAC-PCC dominant η συγκέντρωση αλδοστε-
ρόνη-κορτιζόλης στην επικρατούσα πλευρά και PAC-
PCCnondominant η συγκέντρωση αλδοστερόνης-κο-
πτιζόλης στην μη επικρατούσα πλευρά). Το όριο του LI 
για μονόπλευρη νόσο με βάση την πρόσφατη μελέτη 
AVIS-2 [44] κυμαίνεται από 2.0 έως 5.0. και πάνω από 
5.0, όταν γίνεται φαρμακευτική διέγερση, σε εναρμόνι-
ση με τον SI. Στον πίνακα V συνοψίζονται τα αποτελέ-
σματα από 6 διαφορετικές μελέτες που χρησιμοποιούν 
διαφορετικά πρωτόκολλα και ανάλογη είναι και η ερμη-
νεία τους [43].

 

 Μεγάλη σημασία για τα ακριβέστερα αποτελέσματα του ΚΕΦ έχουν, η ταχεία μέτρηση 

της κορτιζολης πλάσματος που επιβεβαιώνει τον σωστό καθετηριασμό της φλέβας, η μείωση 

του στρες του ασθενούς κατά την εξέταση, ο αμφοτερόπλευρος ταυτόχρονος καθετηριασμός ο 

οποίος πρέπει να προτιμάται καθώς και η φαρμακευτική διέγερση (συνήθως με 

κορτικοτροπίνη) κατά την διάρκεια της εξέτασης [55,63]. 

 Οι δύο πιο σημαντικοί δείκτες που μελετώνται είναι ο SI (Selectivity Index) και ο LI 

(Lateralization Index). Ο SI είναι ο λόγος της συγκέντρωσης κορτιζόλης στο πλάσμα στην 

πλευρά που έχουμε καθετηριάσει (PCCside) προς την συγκέντρωση της κορτιζόλης στο 

πλασμα στην κάτω κοίλη φλέβα (PCCivc)  (PCCside/PCCivc).  Αν τα ευρήματα είναι πάνω από 
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(όπου PAC-PCC dominant η συγκέντρωση αλδοστερόνη-κορτιζόλης στην επικρατούσα 

πλευρά και PAC-PCCnondominant η συγκέντρωση αλδοστερόνης-κοπτιζόλης στην μη 

επικρατούσα πλευρά). Το όριο του LI για μονόπλευρη νόσο με βάση την πρόσφατη μελέτη 
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Στην ”The SPARTACUS Trial”, την πρώτη τυχαιοποι-
ημένη προοπτική μελέτη, η οποία είχε ως στόχο να απα-
ντήσει στο ερώτημα εάν ο ΚΕΦ πραγματικά πλεονεκτεί 
στην διαφορική διάγνωση του ΠΥ σε σχέση με την αξο-
νική τομογραφία, οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν τυχαία 
ανάλογα με τα αποτελέσματα του ΚΕΦ ή της απεικόνι-
σης. Τα κλινικά αποτελέσματα ένα χρόνο μετά και για τις 
δύο ομάδες των ασθενών δεν είχαν καμία διαφορά [66].

Ωστόσο στην πιο πρόσφατη μελέτη, AVIS-2 ( Adrenal 
Vein sampling International Study 2) στην οποία μελε-
τήθηκαν 1625 ασθενείς με ΠΥ, γίνεται σαφές ότι τα απο-
τελέσματα της επινεφριδεκτομής υπό την καθοδήγηση 
του ΚΕΦ είναι καλύτερα από το να μην είχε πραγματο-
ποιηθεί η εξέταση.

Έτσι και με βάση τα παραπάνω, ο ΚΕΦ αποτελεί το 
χρυσό διαγνωστικό τεστ στην αναγνώριση του τύπου 
του ΠΥ.

Θεραπεία 
Χειρουργική Θεραπεία 
Ο στόχος της θεραπείας στους ασθενείς με ΠΥ είναι 

η αποκατάσταση της υποκαλιαιμίας, η πρόληψη από τις 
επιπλοκές της υπέρτασης και την νοσηρότητα και θνη-
τότητα που συνδέεται με αυτή [67]. Ο τύπος του ΠΥ είναι 
αυτός που θα μας υπαγορεύσει την καταλληλότερη  και 
πιο αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή. Η καλύτερη 
θεραπεία για το ΑΠΑ και την ετερόπλευρη  επινεφριδική 
υπερπλασία είναι η χειρουργική αντιμετώπιση, και αυτό 
γιατί είναι πια αποδεδειγμένο ότι ο έλεγχος της πίεσης 
βελτιώνεται σε όλους τους ασθενείς και περίπου το 30-

60% δεν χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή. Σε μια ανα-
δρομική μελέτη από 12 διαφορετικά κέντρα, που αφο-
ρούσε 705 ασθενείς με ΠΥ οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν 
χειρουργικά, οι 259 (37%) θεραπεύτηκαν από την υπέρ-
ταση και οι 334 (47%) παρουσίασαν βελτίωση [61]. Η  
πλήρης κλινική ύφεση της υπέρτασης ήταν πιο πιθανή 
σε γυναίκες και νεώτερες ηλικίες. Προγνωστικοί παρά-
γοντες που μπορούν να προβλέψουν την παραμονή της 
υπέρτασης είναι, η ύπαρξη τουλάχιστον ενός συγγενή 
πρώτου βαθμού με υπέρταση, η χρήση πάνω από δύο 
αντιυπερτασικών προεγχειρητικά, η μεγαλύτερη ηλικία, 
αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης ορού και η μεγαλύτερη 
διάρκεια της υπέρτασης [62].

Η ετερόπλευρη  λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή 
(εικόνες 1) από εξειδικευμένο χειρουργό στην λαπα-
ροσκοπική των επινεφριδίων, αποτελεί την χειρουργική 
θεραπεία εκλογής. Οι ασθενείς τυπικά χρειάζονται μια 
νύχτα νοσηλείας ενώ επιστρέφουν στις επαγγελματικές 
τους υποχρεώσεις και στην φυσιολογική τους δραστη-
ριότητα σε 7-10 ημέρες. Τα ΑΠΑ μπορεί να είναι μικρά 
και πολλαπλά με αποτέλεσμα ο χειρουργός να μη μπο-
ρεί να τα διακρίνει διεγχειρητικά, το γεγονός αυτό επι-
βάλει την αφαίρεση ολόκληρου του επινεφριδίου [64]. 
Στην μελέτη των Νanba AT et al,  από τους 55 ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε επινεφριδεκτομή οι 3 (5,5%) υπο-
βλήθηκαν σε μερική επινεφριδεκτομή και συγκεκριμέ-
να αφαίρεση όγκου που είχε εντοπιστεί τόσο από την 
αξονική όσο και με τον ΚΕΦ. Και οι 3 αυτοι ασθενείς 
μετεγχειρητικά συνέχιζαν να εμφανίζουν ΠΥ [60]. Η 
ανοσοιστοχημική μελέτη του όγκου ήταν αρνητική για 
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το CYP11B2, γεγονός που αποδεικνύει ότι όγκος που 
αφαιρέθηκε δεν ήταν το αίτιο του υπεραλδοστερονι-
σμού και διεγχειρητικά δεν μπόρεσε να αναγνωριστεί 
το αίτιο του ΠΥ. Τεχνικά θεωρείται αμφιλεγόμενο το 
υπόλειμμα του επινεφριδικού ιστού, ενώ δεν είναι εύ-
κολος ο διαχωρισμός υγιούς επινεφριδικού ιστού από 
το αδένωμα.Στις περισσότερες μελέτες που έχουν έως 
τώρα δημοσιευθεί φαίνεται ότι η μερική επινεφριδεκτο-
μή δεν παρουσιάζει κανένα πλεονέκτημα σε σχέση με 
την ολική [51,59,65,68]. Η πιο πρόσφατη μελέτη που 
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της μερικής επινεφριδε-
κτόμης είναι των Ancesti U et al,  η οποία συγκρίνει την 
ελάχιστα επεμβατική μερική επινεφριδεκτομή, με την 
ελάχιστα επεμβατική ολική επινεφριδεκτομή [69]. Τα 
αποτελέσματα στην μελέτη αυτή βασίστηκαν στα κριτή-
ρια PASO και είναι συγκρίσιμα και για τις δύο ομάδες.

Εικόνα 1

Στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές επινεφριδεκτο-
μής εκτός από την λαπαροσκοπική διακοιλιακή που 
είναι και η πιο συχνή, περιλαμβάνονται η ενδοσκοπική 
οπισθοπεριτοναϊκή (αμέσως πιο συχνή μετά την λαπα-
ροσκοπική) και η ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπα-
ροσκοπική. Στα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής 
επινεφριδεκτομής περιλαμβάνονται η ευκολία στην εκ-
μάθηση, η πλήρης έκθεση της περιτοναϊκής κοιλότητας, 
μπορεί να συνδυαστεί με άλλες επεμβάσεις της κοιλι-
ακής χώρας, μεγαλύτερος χώρος εργασίας όταν πρό-
κειται για μεγάλους όγκους, περισσότερο κατάλληλη 
για παχύσαρκους ασθενείς και η μετατροπή σε ανοιχτό 
χειρουργείο είναι πιο εύκολη και γρήγορη. Στα μειονε-
κτήματα της λαπαροσκοπικής επινεφριδεκτομής περι-
λαμβάνονται η κινητοποίηση άλλων οργάνων καθώς και 
ο κίνδυνος τραυματισμού ενδοπεριτοναϊκών οργάνων, 
μεγαλύτερος χειρουργικός χρόνος, η ανάγκη επανατο-
ποθέτησης του ασθενούς σε περίπτωση αμφοτερόπλευ-
ρης επινεφριδεκτομής, πιθανή δυσκολία στην είσοδο 
στην περιτοναϊκή κοιλότητα λόγω προηγούμενων επεμ-

βάσεων, πιθανότητα συμφύσεων μετεγχειρητικά καθώς 
και κίνδυνος εμφάνισης μετεγχειρητικής κήλης. Στις 
αντενδείξεις της λαπαροσκοπικής επινεφριδεκτομής 
είναι αδυναμία ανοχής στο πνευμοπεριτόναιο, η υπο-
ψία κακοήθειας και η είσοδος σε γειτονικά όργανα. Η 
ενδοσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή επινεφριδεκτομή 
πλεονεκτεί στο ότι δεν είναι απαραίτητη η κινητοποίηση 
άλλων οργάνων, δεν επηρεάζεται από τυχόν προηγη-
θείσες επεμβάσεις της κοιλιακής χώρας, δεν απαιτεί 
δημιουργία πνευμοπεριτοναίου, δεν χρειάζεται αλλαγή 
θέσης για αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή, μικρής 
διάρκειας χειρουργικός χρόνος, καλύτερο κοσμητικό 
αποτέλεσμα. Στα μειονεκτήματα της συγκαταλέγονται η 
μεγαλύτερη δυσκολία στην εκμάθηση, η ακαταλληλότη-
τα για τους παχύσαρκους ασθενείς καθώς και για τους 
μεγάλους όγκους, περιορισμός στο χειρουργικό πεδίο 
και αυξημένος κίνδυνος αύξησης της ενδοφθάλμιας 
πίεσης σε παρατεταμένες επεμβάσεις. Οι αντενδείξεις 
είναι αδυναμία του ασθενούς να είναι σε πρήνη θέση, 
υποψία κακοήθειας και τραυματισμός γειτονικού ορ-
γάνου. Σε ότι αφορά την ρομποτικά υποβοηθούμενη 
λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή φαίνεται ότι πρό-
κειται για μια ασφαλή και εφικτή μέθοδο για επιλεγμέ-
νους ασθενείς, με κλινικά αποτελέσματα σε ότι αφορά 
την νοσηρότητα, τη θνητότητα τον μέσο όρο νοσηλείας , 
αντίστοιχα της λαπαροσκοπικής [50,70,71]. Η χειρουρ-
γική τεχνική που θα ακολουθηθεί εξαρτάται πάντα από 
την εμπειρία του χειρουργού.

Συμπερασματικά η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτο-
μή έχει επικρατήσει στην χειρουργική των καλοήθων 
όγκων των επινεφριδίων χωρίς να χρειαστούν τυχαιο-
ποιημένες μελέτες γι’ αυτό. Η σύσταση της European 
Society of Endocrine Surgeons (ESES) είναι ότι η επι-
νεφριδεκτομές πρέπει να πραγματοποιούνται σε κέντρα 
όπου πραγματοποιούνται τουλάχιστον 6 επινεφριδεκτο-
μές τον χρόνο, ενώ για τον επινεφριδιακό καρκίνο σε 
κέντρα που πραγματοποιούνται τουλάχιστον 12 επινε-
φριδεκτομές τον χρόνο [56].

Φαρμακευτική θεραπεία 
Στην φαρμακευτική  θεραπεία του ΠΥ υπάγονται όλες 

εκείνες οι περιπτώσεις που έχουν ήδη συζητηθεί στον 
πίνακα Ι καθώς και εκείνοι οι ασθενείς που δεν επιθυ-
μούν χειρουργική επέμβαση όπως φαίνεται στον πίνακα 
ΙΙΙ. Ωστόσο υπάρχει μεγάλή διαμάχη στην βιβλιογραφία 
μεταξύ φαρμακευτικής και χειρουργικής αντιμετώπι-
σης, (6 προοπτικές μελέτες παρουσιάζουν αντίστοιχα 
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αποτελέσματα και 6 με καλύτερα αποτελέσματα της χει-
ρουργικής θεραπείας).

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι οι ανταγω-
νιστές των αλατοκορτικοειδών  (MRA), όπως η σπιρονο-
λακτόνη, η επλερενόνη και η αμιλορίδη. Για τους ασθε-
νείς με οικογενή υπεραλδοστερονισμό τύπου Ι η χρήση 
γλυκοκορτικοειδών είναι η θεραπεία εκλογής για τον 
έλεγχο της πίεσης και της υποκαλιαιμίας [53].

Συμπεράσματα 
Ο ΠΥ αποτελεί μια σχετικά κοινή αιτία υπέρτασης 

και πρέπει να τον υποπτευόμαστε σε όλους τους υπερ-
τασικούς ασθενείς, οι οποίοι θα πρέπει να ελεγχθούν 
τουλάχιστον μια φορά για ΠΥ και αυτό γιατί μπορούν 
να θεραπευτούν είτε με χειρουργική παρέμβαση ή με 
στοχευμένη φαρμακευτική αγωγή [54]. Εφόσον ανα-
δειχτεί ετερόπλευρη  νόσος, ο υπεραλδοστερονισμός 
και η υποκαλιαιμία θεραπεύονται μετά από επινεφρι-
δεκτομή σε σχεδόν όλους τους ασθενείς [45-49,51]. Η 
υπέρταση επίσης μπορεί να θεραπευτεί ή να ελεγχθεί 

καλύτερα και με λιγότερα φάρμακα. Οι καρδιαγγεια-
κές επιπλοκές και η νεφρική βλάβη μπορούν επίσης 
να προληφθούν. Μετά την βιοχημική επιβεβαίωση της 
νόσου είναι απαραίτητη η αξονική τομογραφία για τον 
αποκλεισμό καρκινώματος και τον προσδιορισμό της 
ανατομίας της επινεφριδικής φλέβας. Οι ασθενείς που 
είναι υποψήφιοι για χειρουργική αντιμετώπιση πρέπει 
να υποβάλλονται απαραιτήτως σε ΚΕΦ, προκειμένου να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια ο τύπος της νόσου και ο αδέ-
νας με την παθολογική έκκριση αλδοστερόνης. Η χει-
ρουργική επέμβαση εκλογής είναι η ετερόπλευρη  λα-
παροσκοπική επινεφριδεκτομή. Όλοι οι ασθενείς πρέπει 
να παρακολουθούνται μετεγχειρητικά για 4 εβδομάδες 
όσον αφορά τα επίπεδα  καλίου αλλά και η βιοχημική 
παρακολούθηση σε ότι αφορά την νόσο είναι απαραί-
τητη τους πρώτους 6 μήνες. Για τους ασθενείς που δεν 
θα αντιμετωπιστούν χειρουργικά, οι ανταγωνιστές των 
αλατοκορτικοειδών θεωρείται η φαρμακευτική θερα-
πεία εκλογής.
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Εισαγωγή 
Τα φαιοχρωμοκυττώματα είναι όγκοι που εκκρίνουν 

κατεχολαμίνες και προέρχονται από τα κύτταρα χρωμα-
φίνης του μυελού των επινεφριδίων καθώς και από τα 
συμπαθητικά γάγγλια (παραγαγγλιώματα/ έξω-επινε-
φριδιακά φαιοχρωμοκυττώματα).Επειδή οι δύο τύποι 
έχουν παρόμοιες κλινικές εκδηλώσεις και παρόμοια 
αντιμετώπιση, πολλοί κλινικοί γιατροί χρησιμοποιούν 
τον όρο «φαιοχρωμοκύττωμα» για να αναφερθούν τόσο 
στα επινεφριδιακά φαιοχρωμοκυττώματα όσο και στα 
παραγαγγλιώματα ενώ στην διεθνή βιβλιογραφία ανα-
φέρονται με την ονομασία PPGLs (Pheochromocytomas-
Paragangliomas). Ωστόσο, η διάκριση μεταξύ των δύο 
είναι σημαντική λόγω του διαφορετικού κινδύνου κακοή-
θειας και του διαφορετικού γενετικού υπόβαθρου.

Είναι σπάνιοι όγκοι και εμφανίζονται σε λιγότερο από 
0,2% των ασθενών με υπέρταση [1,2]. Εκτιμάται ότι η 
επίπτωση του φαιοχρωμοκυτώματος είναι περίπου 0,8 
ανά 100.000 άτομα ανά έτος [3]. Αν και μπορεί να εμ-
φανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία, είναι πιο συνηθισμένα 
την 4η με 5η  δεκαετία και είναι εξίσου κοινά σε άνδρες 
και γυναίκες [4].Οι περισσότεροι όγκοι είναι σποραδι-
κοί,ωστόσο περίπου το 40% των ασθενών εμφανίζουν 
φαιοχρωμοκύτωμα στο πλαίσιο οικογενούς συνδρόμου 
όπως το σύνδρομο von Hippel-Lindau (VHL), η πολλα-
πλή ενδοκρινική νεοπλασία τύπου 2 (MEN2) και λιγότερο 

συχνά, η νευροϊνωμάτωση τύπου 1 (NF1). Η κατά προ-
σέγγιση συχνότητα του φαιοχρωμοκυτώματος σε αυτές 
τις διαταραχές είναι 10 έως 20% στο σύνδρομο VHL, 
50% στο MEN2 και 2 έως 3& στο NF1[5]. Σε αυτούς τους 
ασθενείς είναι πιθανότερο να υπάρχει φαιοχρωμοκύττω-
μα αμφοτερόπλευρα ή παραγαγγλίωμα.

Συμπτώματα υπάρχουν σε περίπου 50% των ασθενών 
με φαιοχρωμοκύττωμα και είναι συνήθως παροξυσμικά. 
Η κλασική τριάδα των συμπτωμάτων περιλαμβάνει πονο-
κέφαλο(σε έως και 90 % των συμπτωματικών ασθενών) 
εφιδρώσεις (σε έως 60 με 70% ) και αίσθημα παλμών 
[1,6]. Περίπου οι μισοί ασθενείς έχουν παροξυσμική 
υπέρταση.Άλλα λιγότερο κοινά συμπτώματα και σημεία 
είναι η ορθοστατική υπόταση ,καρδιομυοπάθεια (αποδί-
δεται στην περίσσεια κατεχολαμίνης και είναι παρόμοια 
με την καρδιομυοπάθεια που προκαλείται από το στρες 
-takotsubo),αντίσταση στην ινσουλίνη,αγχώδης συν-
δρομή ,δύσπνοια,τρόμος,ναυτία κ.ά. Λόγω της μεγάλης 
ποικιλίας συμπτωμάτων το φαιοχρωμοκύττωμα χαρα-
κτηρίζεται ως «μεγάλος μίμος». Με την ευρεία χρήση 
των απεικονιστικών μεθόδων, ένας αυξανόμενος αριθ-
μός ασθενών με φαιοχρωμοκύτωμα διαγιγνώσκεται στο 
προ-συμπτωματικό στάδιο. Σε περίπου 60% των ασθε-
νών, ο όγκος ανακαλύπτεται τυχαία κατά τη διενέργεια 
αξονικής τομογραφίας (CT) ή μαγνητικής τομογραφίας 
(MRI)  κοιλιάς για άλλους λόγους [7,8].
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Η διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος βασίζεται στη 
βιοχημική επιβεβαίωση της υπερέκκρισης των κατεχο-
λαμινών καθώς και την ταυτοποίηση του όγκου με απει-
κονιστικές μεθόδους. Μετρώνται τα επίπεδα κατεχολα-
μινών και μετανεφρινών πλάσματος και ούρων 24ωρου. 
Η μέτρηση των μετανεφρινών στο αίμα έχει μεγάλη 
ευαισθησία (95-98%) και μικρή ειδικότητα (89-95%) γι 
αυτό προτείνεται μόνο στους ασθενείς στους οποίους η 
απεικόνιση έχει στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της πα-
ρουσίας φαιοχρωμοκυτώματος. Στους ασθενείς με μι-
κρή πιθανότητα παρουσίας φαιοχρωμοκυτώματος, από 
την απεικόνιση, προτείνεται η μέτρηση μετανεφρινών 
στα ούρα 24ώρου[9,10,11]. Η αξονική τομογραφία ή η 
μαγνητική τομογραφία άνω και κάτω  κοιλίας με ευαι-
σθησία 98-100% και ειδικότητα 70% είναι οι εξετάσεις 
εκλογής στην διάγνωση του φαιοχρωμοκυττώματος με 
κάποια από τα χαρακτηριστικά του να είναι ο ανομοιογε-
νής έντονος εμπλουτισμός με καθυστερημένη απόπλυση 
στην CT, η μη έκπτωση του σήματος στην εκτός φάσης 
MRI ακολουθία λόγω πτωχού ενδοκυττάριου λίπους του 
μυελού των επινεφριδίων[12].Το σπινθηρογράφημα με 
ραδιενεργή μετά-ϊωδο-μπενζυλ-γουαδίνη I-123(MIBG) 
μπορεί να ανιχνεύσει όγκους που δεν ανιχνεύονται στην 
CT ή MRI [13].

Αλγόριθμος αντιμετώπισης φαιοχρωμοκυτωματος

Προεγχειρητική προετοιμασία
Στόχοι της προεγχειρητικής προετοιμασίας είναι η 

πρόληψη και ρύθμιση της υπέρτασης ,των υπερτασικών 
κρίσεων,της ταχυκαρδίας καθώς και η έκπτυξη του εν-
δαγγειακού όγκου.Η κατάλληλη προεγχειρητική προετοι-
μασία μείωσε την εγχειρητική θνητότητα και νοσηρότητα 
από 20-45% στο 0-5%[14].

Σε πρώτο στάδιο προτείνεται η χορήγηση αποκλειστών 
των α-αδρενεργικών υποδοχέων 7 έως 14 ημέρες προ 
του χειρουργείου. Μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας εν-
δείκνυται σε ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυο-
καρδίου, καρδιομυοπάθεια λόγω υπερέκκρισης κατεχο-
λαμινών, ανθεκτική υπέρταση[15].Η φαινοξυβενζαμίνη 
ένας μη ειδικός ,μη-συναγωνιστικός α-αποκλειστής με 
μακροχρόνια δράση είναι το προτιμώμενο φάρμακο για 
την προεγχειρητική προετοιμασία με την αρχική δόση να 
είναι 10 mg μία ή δύο φορές ημερησίως και τη δόση να 
αυξάνεται κατά 10 έως 20 mg  κάθε δύο έως τρεις ημέ-
ρες ανάλογα με τις ανάγκες και την τελική δόση να είναι 
συνήθως μεταξύ 20 και 100 mg ημερησίως. Κριτήρια 
για επιτυχή αδρενεργικό αποκλεισμό είναι ΑΠ <160/80 
mmHg,ορθοστατική υπόταση(όχι όμως ΑΠ<80/45),-
φυσιολογικό ηλεκτροκαρδιογράφημα.Οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες της φαινοξυβενζαμίνης περιλαμβάνουν την 
ορθοστατική υπόταση,ζάλη,ρινική συμφόρηση και παλίν-
δρομη εκσπερμάτιση.Επίσης λόγω της μακράς δράσης 
της και του μη επιθυμητού αποκλεισμού των α2 αδρενερ-
γικών υποδοχέων προκαλείται μετεγχειρητική υπόταση 
από την παρατεταμένη αγγειοδιαστολή και αντανακλα-
στική ταχυκαρδία.Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης 
εκλεκτικοί,συναγωνιστικοί α1-αδρενεργικοί αποκλειστές 
( πραζοσίνη, τεραζοσίνη ή δοξαζοσίνη) όταν ενδείκνυται 
μακροχρόνια φαρμακολογική θεραπεία (π.χ. για μετα-
στατικό φαιοχρωμοκύττωμα). Τη δεύτερη ή τρίτη ημέρα 
έναρξης του άλφα-αδρενεργικού αποκλεισμού, οι ασθε-
νείς ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν μια δίαιτα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε αλάτι που βοηθά στην έκπτυξη του 
ενδαγγειακού όγκου και στην ορθοστατική υπόταση που 
σχετίζεται με τον α-αδρενεργικό αποκλεισμό.

Σε δεύτερο στάδιο αφού επιτευχθεί επαρκής αποκλει-
σμός των α-αδρενεργικών υποδοχέων, ξεκινά ο β-αδρε-
νεργικός αποκλεισμός(ατενολόλη,προπρανολόλη) συνή-
θως δύο έως τρεις ημέρες προεγχειρητικά με σκοπό τον 
έλεγχο της ταχυκαρδίας. Ο β-αδρενεργικός αποκλεισμός 
δεν πρέπει ποτέ να ξεκινάει πρώτα επειδή ενέχεται ο σο-
βαρός κίνδυνος επιδείνωσης της ΑΠ λόγω κατάργησης 
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της περιφερικής αγγειοδιαστολής από τους β2 υποδοχείς 
[11]

Αν και συνιστάται η περιεγχειρητική χρήση α-αδρενερ-
γικού αποκλεισμού, ένα δεύτερο σχήμα που έχει χρησι-
μοποιηθεί περιλαμβάνει τη χορήγηση ενός αποκλειστή 
διαύλων ασβεστίου [16,17]. Η νικαρδιπίνη και η αμλοδι-
πίνη είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι αποκλειστές 
διαύλων ασβεστίου. Οι πολύ λίγες μελέτες που εξέτασαν 
την χρήση των δύο σχημάτων κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι οι αποκλειστές α-υποδοχέων και διαύλων ασβε-
στίου είναι ισοδύναμοι όσον αφορά την προετοιμασία των 
ασθενών αλλά λόγω του μικρού δείγματος ασθενών και 
επειδή οι σοβαρές περιεγχειρητικές επιπλοκές είναι σπά-
νιες στη σύγχρονη εποχή, είναι σίγουρα πιθανό ότι δεν 
ανιχνεύτηκε διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ακόμη και 
αν υπάρχει[18,19].Ο κύριος ρόλος αυτής της κατηγορί-
ας φαρμάκων μπορεί να είναι είτε να συμπληρώσει το 
συνδυασμένο πρωτόκολλο α και β-αδρενεργικών απο-
κλειστών όταν ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης είναι 
ανεπαρκής ή να το αντικαταστήσει σε ασθενείς με σημα-
ντικές ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτό.

Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ορισμένες μελέ-
τες που υποστηρίζουν ότι ο προεγχειρητικός αδρενεργι-
κός αποκλεισμός μπορεί να μην είναι απαραίτητος πριν 
από την εκτομή του φαιοχρωμοκυτώματος,ειδικά για 
ασθενείς που είναι νορμοτασικοι προεγχειρητικά. Ωστό-
σο, οι μελέτες αυτές είναι αναδρομικές ,κάποιες με σο-
βαρά ελαττώματα σχεδιασμού που περιλαμβάνουν μικρό 
δείγμα ασθενών και πιθανώς δεν έχουν επαρκή ισχύ για 
να ανιχνεύσουν διαφορά ανάμεσα στην χορήγηση ή όχι 
αδρενεργικού αποκλεισμού[19].

Χειρουργική αντιμετώπιση
Η οριστική και εκλογής θεραπεία των φαιοχρωμοκυτ-

τωμάτων είναι η χειρουργική εξαίρεση τους.Οι αρχές της 
χειρουργικής των φαιοχρωμοκυττωμάτων περιλαμβά-
νουν την πλήρη εκτομή του όγκου , την αποφυγή κατα-
κερματισμού του,την ελαχιστοποίηση των χειρισμων,τον 
έλεγχο φλεβών και αρτηριών και την επιμελή αιμόσταση. 
Οι ιδιαιτερότητες στην χειρουργική  των φαιοχρωμοκυτ-
τωμάτων περιλαμβάνουν την ευμεταβλητότητα της αρτη-
ριακής πίεσης,το υψηλό ποσοστό κακοήθειας και δυνητι-
κής κακοήθειας και την αγγειοβρίθεια του όγκου

Για πολλές δεκαετίες η επέμβαση εκλογής ήταν η 
ανοιχτή με πρόσθια προσπέλαση με εκτομή en bloc του 
όγκου, έλεγχο του άλλου επινεφριδίου και έλεγχο πα-

ρουσίας  μεταστάσεων.Με την ακρίβεια στην απεικόνιση  
δεν είναι πλέον απαραίτητος  ο έλεγχος χειρουργικά του 
άλλου επινεφριδίου ενώ η εκτίμηση παρουσίας μεταστα-
τικής νόσου είναι δυνατή με την λαπαροσκοπική προσέγ-
γιση και έτσι οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές υπερίσχυ-
σαν.Πλεονεκτούν σε σχέση με την ανοικτή επέμβαση,  
λόγω των μικρότερων ποσοστών επιπλοκών ,της μικρό-
τερης απώλειας αίματος, της μικρότερης ανάγκης για 
μετάγγιση,του λιγότερου μετεγχειρητικού άλγους,της 
πιο γρήγορης επανόδου σε σίτιση και δραστηριότητα,του 
καλύτερου κοσμητικού αποτελέσματος καθώς και της 
μικρότερης διάρκειας και του χαμηλότερου συνολικού 
κόστους νοσηλείας[20].

Η μόνη αντένδειξη για λαπαροσκοπική προσπέλαση  
είναι ευρήματα συμβατά με κακοήθεια (διήθηση πέριξ 
οργάνων ή αγγείων) Το μέγεθος του όγκου είναι ένα 
επίσης ζήτημα για την ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση.
Οι οδηγίες που δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Εν-
δοκρινολογική Εταιρεία το 2014 προτείνουν ανοιχτή επι-
νεφριδεκτομή σε όγκους μεγαλύτερους από 6 εκατοστά  
με το σκεπτικό να εξασφαλιστουν ασφαλή ογκολογικά 
όρια εκτομής και λόγω του αυξημένου κινδύνου ρήξης 
της κάψας του όγκου[11].Όμως πρέπει να επισημανθεί 
ότι το μέγεθος του όγκου δεν έχει αποδειχθεί οριστικά ότι 
είναι αξιόπιστος προγνωστικός παράγοντας υποτροπής ή 
κακοήθειας, με διαφορετικές μελέτες να καταλήγουν σε 
αντίθετα συμπεράσματα[21].Κατά την λαπαροσκοπική 
προσέγγιση είναι δυνατό, εφ΄όσον υπάρχει εμπειρία , 
να εκτιμηθεί η ογκολογική επάρκεια της επέμβασης και 
να μετατραπεί έγκαιρα σε ανοιχτή.Τηρούνται οι κανόνες 
ογκολογικής εκτομής,αποφεύγεται η διάνοιξη της κά-
ψας που μπορεί να οδηγήσει σε διασπορά του όγκου και 
πραγματοποιείται παρασκευή των στοιχείων μακριά από 
τον όγκο με ευρεία έκθεση και περιορισμό των χειρισμών 
επί του όγκου.

Η διακοιλιακή λαπαροσκοπική προσπέλαση και η 
οπισθοπεριτοναϊκή ενδοσκοπική προσπέλαση (ERA) θε-
ωρούνται και οι δύο gold standards στην χειρουργική 
αντιμετώπιση του φαιοχρωμοκυτώματος. H διακοιλιακή 
λαπαροσκόπηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με πρόσθια 
είτε πλάγια προσπέλαση. Η πρόσθια προσπέλαση είναι 
η λιγότερο εφαρμοζόμενη καθώς έχει τις περισσότερες 
τεχνικές δυσκολίες γύρω από την κινητοποίηση των εν-
δοκοιλιακών σπλάχνων και τον μεγαλύτερο χειρουργικό 
χρόνο [22].προσέγγιση έχει επικρατήσει στα περισσότε-
ρα κέντρα διεθνώς, διότι προσφέρει καλύτερη ανατομική 
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έκθεση των γειτνιαζόντων με το επινεφρίδιο αγγείων και 
οργάνων.  Η πλάγια λαπαροσκοπική  Η οπισθοπεριτοναϊ-
κή προσπέλαση έχει θεωρηθεί μία ασφαλής εναλλακτική 
επιλογή στην παραδοσιακή λαπαροσκοπική προσέγγιση, 
με μεγαλύτερη καμπύλη εκμάθησης, όμως. Οι Walz et al. 
μέσα από μία μεγάλη σειρά περιστατικών , με αποτελέ-
σματα βέβαια συγκρίσιμα με αυτά της παραδοσιακής λα-
παροσκόπησης ,συστήνουν έντονα της υιοθέτηση αυτής 
της προσπέλασης λόγω της άμεσης πρόσβασης στον επι-
νεφριδιακό αδένα [23]. Γενικότερα η ελάχιστα επεμβα-
τική προσέγγιση των καλοήθων φαιοχρωμοκυττωμάτων 
είναι πιο απαιτητική από άλλους καλοήθεις όγκους επινε-
φριδίων λόγω της αγγειοβριθειας και της ευθρυπτότητας 
του όγκου.  

Παραγαγγλιώματα της κοιλίας μπορούν επίσης να 
προσεγγιστούν λαπαροσκοπικά σε επιλεγμένες περιπτώ-
σεις με την  μετατροπή σε ανοιχτή επέμβαση να ενδεί-
κνυται εάν είναι τεχνικά δύσκολη η πρόσβαση στον όγκο 
ή εάν υπάρχει υποψία κακοήθους νόσου [24].Τα παρα-
γαγγλιώματα του τραχήλου, του θώρακα και της ουροδό-
χου κύστης απαιτούν εξειδικευμένες προσεγγίσεις.

Παρασκευασματα φαιοχρωμοκυττωμάτων
(PASS score : 4 , 5)

Διεγχειρητικές προκλήσεις 
Στόχος κατά την διάρκεια του χειρουργείου εί-

ναι η αποφυγή διεγερτικών παραγόντων ή χειρι-
σμών και η διατήρηση της αιμοδυναμικής σταθε-
ρότητας με παράγοντες βραχείας δράσης.Στιγμές 
αιμοδυναμικής αστάθειας είναι η εισαγωγή στην 
αναισθησία και η διασωλήνωση (επίπεδα κατεχο-
λαμινών στην διασωλήνωση 2000-20000 pg/ml 
σε ασθενείς με φαιοχρωμοκύττωμα σε αντίθε-
ση με 200-2000 pg/ml σε άλλες επεμβάσεις) ,η 
εγκατάσταση του πνευμοπεριτοναίου (λόγω πίε-
σης του όγκου ,αλλαγών στην αιματική ροή , της 
συμπαθητικής απάντησης στην υπερκαπνία) κα-

θώς και η παρασκευή του όγκου και οι χειρισμοί 
πριν την απολίνωση της κύριας επινεφριδιακής 
φλέβας [25]. Η πρώιμη απολίνωση της επινεφρι-
διακής φλέβας έχει ιστορικά προταθεί ως προλη-
πτικός παράγοντας ελαχιστοποίησης της ορμονι-
κής έκκρισης με αρκετούς βέβαια συγγραφείς να 
υποστηρίζουν την ασφάλεια της καθυστερημένης 
απολινωσης [26,27]. Απαραίτητη είναι η επικοι-
νωνία χειρουργού και αναισθησιολόγου προ 
της απολίνωσης της επινεφριδιακής φλέβας για 
έναρξη χορήγησης μεγάλης ποσότητας υγρών 
ώστε να μην κατακρημνιστεί η αρτηριακή πίεση 
λόγω της απότομης πτώσης των κατεχολαμινών 
σε συνδυασμό με την δράση των  αποκλειστών 
των α αδρενεργικών υποδοχέων.Σε μερικούς 
όγκους λόγω μεγάλης αγγειοβρίθειας η απολί-
νωση της επινεφριδιακής φλέβας μπορεί να μην 
αρκεί για την πτώση των κατεχολαμινών.Διεγχει-
ρητική υπερτασική αιχμή μπορεί να ελεγχθεί είτε 
με φαιντολαμίνη είτε με νιτροπρωσσικό νάτριο ή 
νικαρδιπίνη.

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ
Στα φαιοχρωμοκυττώματα η διαφορική διά-

γνωση μεταξύ καλοήθους και κακοήθους φαιο-
χρωμοκυτώματος είναι δύσκολη γιατί δεν υπάρ-
χουν  συγκεκριμένα απεικονιστικά ή ιστολογικά 
κριτήρια που να τα διαχωρίζουν με ακρίβεια. Στην 
παθολογοανατομική εξέταση έχουν χρώμα κοκ-
κινωπό-γκρι και συχνά εμφανίζουν περιοχές με 
νεκρώσεις , αιμορραγικές διηθήσεις ή κύστεις. 
Το συνηθισμένο τους μέγεθος είναι 100 γραμμά-
ρια και η διάμετρος  τους 5 εκατοστά περίπου, 
αλλά μπορεί να είναι μικρότερα, 2-3 εκατοστά  ή 
και μεγαλύτερα 12-16 εκατοστά[28]. Το μεγα-
λύτερο μέγεθος έχει συσχετιστεί με μεγαλύτερη 
πιθανότητα κακοήθειας. Δεν υπάρχουν ειδικά 
στοιχεία από τα κύτταρα που να καθορίζουν την 
ύπαρξη ή όχι κακοήθειας . Διήθηση φλεβών ή 
κάψας μπορεί να υπάρχουν και σε καλοήθη φαι-
οχρωμοκυττώματα. Κακόηθες φαιοχρωμοκύτ-
τωμα μπορεί να διαγνωστεί με βεβαιότητα  όταν 
υπάρχει μεταστατική νόσος  σε ιστούς που φυσι-
ολογικά δεν έχουν κύτταρα χρωμαφίνης (λεμφα-
δένες, ήπαρ, οστά ,πνεύμονες, απομακρυσμένες 
θέσεις).  Συχνά η καλοήθεια ή η κακοήθεια ενός 
φαιοχρωμοκυτώματος μπορεί να κριθεί και κατά 
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τη διάρκεια του follow up.Υπάρχει αρκετή συζή-
τηση γύρω από τον καθορισμό της καλοήθειας 
ή της κακοήθειας στα φαιοχρωμοκυττώματα και 
παραγαγγλιώματα.  Παρόλο που αρκετές προεγ-
χειρητικές παράμετροι έχουν προταθεί ως ενδει-
κτικές της πιθανότητας παρουσίας επιθετικής συ-
μπεριφοράς , η πρόγνωση της νόσου στηρίζεται 
κυρίως στην ιστολογική διάγνωση. Με βάση την 
ιστολογική έκθεση των φαιοχρωμοκυττωμάτων 
και παραγαγγλιωμάτων έχουν δημιουργηθεί συ-
στήματα που έχουν ως στόχο να προσεγγίσουν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πιθανότητα 
παρουσίας καλοήθειας ή κακοήθειας[29,30]. 
Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει μέχρι στιγ-
μής  κάποιος ιστολογικός δείκτης που να μπορεί 
από μόνος του να προβλέψει την πιθανότητα κα-
κοήθειας στα φαιοχρωμοκυττώματα και τα παρα-
γαγγλιώματα.

Το PASS score ( Pheochromocytoma of the 
Adrenal Gland Scored Scale) εισήχθη το 2002 από 
τον Dr Lester Thompson και σχεδιάστηκε αρχικά 
μόνο για τα φαιοχρωμοκυττώματα. Βασίστηκε σε 
μια μελέτη 100 περιπτώσεων φαιοχρωμοκυττώ-
ματος και περιλαμβάνει 12 διαφορετικά ιστολογι-
κά χαρακτηριστικά τα οποία βαθμολογούνται με 
έναν ή δύο βαθμούς το καθένα . Τα ιστολογικά 
αυτά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα: μεγά-
λες φωλεές κυττάρων/διάχυτη ανάπτυξη(βαθ-
μός=2),μεσαίου-μεγάλου μεγέθους κεντρικές 
φωλεές κυττάρων (βαθμός=2), αυξημένη κυτ-
ταροβρίθεια (βαθμός=2),ομοιογενής πληθυσμός 
κυττάρων (βαθμός=2), ακανθώδεις προσεκβο-
λές κυττάρων(βαθμός=2), μιτώσεις>3/10HPF 
(βαθμοί=2), άτυπες μιτώσεις (βαθμοί=2), επέ-
κταση στο λιπώδη ιστό(βαθμός=2), διήθηση αγ-
γείων (βαθμός=1),διήθηση κάψας (βαθμός=1), 
σημαντικός πλειομορφισμός των πυρήνων (βαθ-
μός=1) και υπερχρωματικοί πυρήνες(βαθμός=1). 
Τα καλοήθη φαιοχρωμοκυττώματα  έχουν  score 
<4  ενώ το κακοήθη  >6. Αυτές οι τιμές καθιερώ-
θηκαν ενώ ασθενείς με score >4 χρήζουν  στε-
νής παρακολούθησης για την έγκαιρη ανίχνευση 
υποτροπής. Το PASS score εδραιώθηκε  έκτοτε 
και χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές μελέτες. Η αξία 
του αμφισβητήθηκε παρόλα αυτά   σε ορισμένες 
μελέτες , λόγω της έλλειψης συμφωνίας (inter 
and intraobserver variation)  που παρουσιάζει 

μεταξύ των παθολογοανατόμων καθώς και λόγω 
του γεγονότος  ότι στηρίζεται μόνο σε ιστολογι-
κούς δείκτες[31]. 

Το 2005 ο  Noriko Kimura με τους συνεργάτες 
του πρότειναν ένα άλλο σύστημα για την εκτίμη-
ση της πιθανότητας κακοήθειας βασισμένο σε 
146 φαιοχρωμοκυττώματα και παραγαγγλιώμα-
τα. Το σύστημα αυτό ανανεώθηκε το 2014 με μια 
μελέτη  163 όγκων  , 40 εκ  των οποίων είχαν με-
ταστάσεις . Πρόκειται για το GAPP score (Grading 
system for adrenal pheochromocytoma and 
paraganglioma)  .  Ο αλγόριθμος GAPP βασι-
σμένος στο PASS score περιλαμβάνει τέσσερις 
ιστολογικές παραμέτρους  από το PASS score 
(histological pattern, cellularity, comedo-type 
necrosis, capsular-vascular invasion) , ανοσο-
ϊστοχημικούς (Ki67) και κλινικούς (βιοχημικό 
προφίλ-κατεχολαμίνες) δείκτες. Ki 67 >3% θε-
ωρείται σημαντικός παράγοντας για την πρόβλε-
ψη κακοήθειας. Επιπρόσθετα όγκοι με έκκριση 
νοραδρεναλίνης έχουν υψηλότερη βαθμολογία 
σε σχέση με τους μη εκκριτικούς όγκους ή τους 
όγκους που εκκρίνουν αδρεναλίνη. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι τα φαιοχρωμοκυττώματα παράγουν 
κυρίως αδρεναλίνη ενώ τα λειτουργικά παρα-
γαγγλιώματα παράγουν νοραδρεναλίνη. Κακοή-
θεις όγκοι παράγουν κυρίως νοραδρεναλίνη.  Το 
GAPP score είναι σχεδιασμένο  για τα φαιοχρω-
μοκυττώματα και για τα παραγαγγλιώματα. Χωρί-
ζεται σε τρεις κατηγορίες με βάση τη βαθμολογία 
: 1) καλής διαφοροποίησης (well-differentiated 
type) με βαθμολογία: 0-2 , 2) μέτριας διαφο-
ροποίησης (moderately differentiated type) με 
βαθμολογία: 3-6 και 3)κακής διαφοροποίησης 
(poorly differentiated type) με βαθμολογία: 7-10. 
Οι ασθενείς με  καλής διαφοροποίησης φαιοχρω-
μοκυττώματα και παραγαγγλιώματα έχουν καλή 
πρόγνωση ενώ εκείνοι με  μέτριας και κακής δι-
αφοροποίησης έχουν  χειρότερη πρόγνωση. Επι-
πρόσθετα όγκοι με υψηλότερα GAPP score πα-
ρουσιάζουν πιο γρήγορα μεταστάσεις σε σχέση 
με  εκείνους που έχουν χαμηλό score[32].

 Πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(WHO Classification of Endocrine Organs ,2017 
4th edition) αναφέρει ότι θεωρεί ως δεδομένο 
ότι όλα τα φαιοχρωμοκυττώματα και παραγαγγλι-
ώματα είναι δυνητικά κακοήθη με πιθανότητα άλ-
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λοτε άλλου βαθμού εμφάνισης μεταστάσεων  και 
ότι τα συστήματα ταξινόμησης χρησιμοποιούνται 
για την πρόβλεψη με μεγαλύτερη ακρίβεια  του 
χρόνου εμφάνισης μεταστάσεων και την παρα-
κολούθηση της πορείας της νόσου μετά την χει-
ρουργική επέμβαση.  Η απόφαση αυτή βασίστηκε 
σε μελέτη μεγάλου αριθμού περιπτώσεων φαιο-
χρωμοκυττωμάτων και παραγαγγλιωμάτων από 
την Ιαπωνία , όπου μεγάλο ποσοστό  ασθενών  
με αρχική διάγνωση καλοήθους νόσου εμφανι-
σαν τελικά μεταστάσεις[33].

Πίνακας 1 : PASS Score

Υπολειμματική νόσος / υποτροπή 
Οι ασθενείς με φαιοχρωμοκύττωμα ή παρα-

γαγγλίωμα μπορεί να παρουσιάσουν υπολειμμα-
τική νόσο ή υποτροπή της νόσου μετά την αρχική 

εκτομή του όγκου.Η ιστολογική ταξινόμηση με 
PASS score>6 ,το μέγεθος του όγκου και η γε-
νετική προδιάθεση παίζουν τον σημαντικότερο 
ρόλο για την υποτροπή της νόσου[35].Ποσοστά 
υποτροπής 6.5-16.5% έχουν καταγραφεί σε δι-
άφορες σειρές μετά από εκτομή στην περιοχή 
της εκτομής ή σε απομακρυσμένες θέσεις [36].
Παράγοντες σχετικοί με την αρχική επέμβαση 
συμβάλλουν στην εμφάνιση υποτροπής όπως η 
εμφύτευση επινεφριδιακού ιστού σε διάφορα ση-
μεία στην περιτοναϊκή κοιλότητα μακριά από την 
περιοχή εκτομής του όγκου(φαιοχρωμοκυττω-
ματος).Η τοπική υποτροπή δεν είναι αποδεικτική 
κακοήθειας,καθώς μπορεί να οφείλεται σε ατελή 
χειρουργική εξαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου. 
O ασθενής μετεγχειρητικά θα πρέπει να παρακο-
λουθείται τακτικά δεδομένου ότι η χειρουργική 
εξαίρεση δεν οδηγεί πάντοτε στην πλήρη ύφεση 
της νόσου ή στην επάνοδο της ΑΠ σε φυσιολογι-
κά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, συνιστάται ετήσι-
ος ορμονικός έλεγχος για 10 χρόνια σε ασθενείς 
με σποραδικό φαιοχρωμοκύττωμα και εφ’ όρου 
ζωής σε ασθενείς με οικογενή σύνδρομα[36]

Μεταστατική νόσος 
H θεραπεία του μεταστατικού κακοήθους φαι-

οχρωμοκυτώματος περιλαμβάνει:την φαρμακευ-
τική αγωγή για τον έλεγχο της υπέρτασης και των 
συμπτωμάτων της υπερκατεχολαμιναιμίας, την 
χειρουργική αντιμετώπιση για ριζική εξαίρεση 
του πρωτοπαθούς όγκου όποτε αυτή είναι δυνατή 
καθώς και των μεγάλων μεταστατικών εστιών,την 
χημειοθεραπεία για την μείωση της έκκρισης των 
κατεχολαμινών και τον έλεγχο των συμπτωμάτων 
καθώς και για συρρίκνωση του πρωτοπαθούς 
όγκου και των μεταστάσεων ,την ακτινοθεραπεία 
κυρίως των οστικών μεταστάσεων και τέλος την 
χορήγηση  I-123 MIBG με τους ίδιους στόχους 
όπως η χημειοθεραπεία.

Καμία από τις παραπάνω θεραπείες δεν έχει 
αποδειχθεί ότι αλλάζει την πρόγνωση.Η εξαίρε-
ση του πρωτοπαθούς όγκου και των μεταστά-
σεων καθώς και η ελάττωση του φορτίου του 
όγκου(κυτταρομείωση/surgical debulking) θε-
ωρείται η πιο αποτελεσματική θεραπεία για τον 
έλεγχο των συμπτωμάτων και την βελτίωση της 
γενικης κατάστασης του ασθενούς[37]

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΣ
Μεγάλες φωλεές 
κυττάρων/διάχυτη 
ανάπτυξη(>10%του 
όγκου)

2

Μεσαίου-μεγάλου 
μεγέθους κεντρικές 
φωλεές κυττάρων

2

Αυξημένη 
κυτταροβρίθεια

2

Ομοιογενής 
πληθυσμός κυττάρων

2

Ακανθώδεις 
προσεκβολές 
κυττάρων

2

Μιτώσεις>3/10HPF 2

Άτυπες μιτώσεις 2

Επέκταση στο λιπώδη 
ιστό

2

Διήθηση αγγείων 1

Διήθηση κάψας 1

Σημαντικός 
πλειομορφισμός των 
πυρήνων

1

Υπερχρωματικοί 
πυρήνες

1
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Αλγόριθμος αντιμετώπισης μεταστατικής νόσου
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Θεοχαρίδης Βασίλειος 

Ειδικευόμενος
Γενικής Χειρουργικής 
Γ’ Χειρουργική Κλινική 
Γ.Ν.Α « Γ.Γεννηματάς»

Επιλογή Τεχνικής στην Ελάχιστα Επεμβατική 
Χειρουργική των Επινεφριδιακών Νεοπλασμάτων

Περίληψη
Η εξέλιξη στις απεικονιστικές μεθόδους έχει ανα-

δείξει την πρώιμη διάγνωση τόσο των καλοήθων όσο 
και των κακοήθων  επινεφριδιακών νεοπλασμάτων. 
Η χειρουργική των επινεφριδίων μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί με ανοικτή, λαπαροσκοπική ή ρομποτικά 
υποβοηθούμενη επέμβαση. Η ελάχιστα επεμβατική 
χειρουργική, λόγω των καλύτερων αποτελεσμάτων 
που προσφέρει στην αντιμετώπιση  ασθενών με επι-
νεφριδιακά νεοπλάσματα, έχει αντικαταστήσει σε 
μεγάλο βαθμό την ανοικτή χειρουργική. Αποτελεί 
την επέμβαση εκλογής για  τις καλοήθεις παθήσεις 
των επινεφριδίων  ενώ παραμένει αμφιλεγόμενη για 
τους κακοήθεις επινεφριδιακούς όγκους.  Δυνητικά 
κακοήθεις πρωτοπαθείς επινεφριδιακοί όγκοι και 
μονήρεις επινεφριδιακές μεταστάσεις, αν και παλαι-
ότερα αποτελούσαν αντένδειξη για λαπαροσκοπική 
προσπέλαση, σήμερα αφαιρούνται λαπαροσκοπικά 
σε ορισμένα κέντρα. Είναι δεδομένο ότι η θεραπευ-
τική λαπαροσκοπική εκτομή οφείλει να ακολουθήσει 
τις ογκολογικές αρχές της ανοικτής τεχνικής, απο-
φεύγοντας την διάσπαση της κάψας του όγκου. Η 
πιο διαδεδομένη τεχνική της ελάχιστα επεμβατικής 
χειρουργικής  είναι η λαπαροσκοπική διαπεριτοναϊ-

κή επινεφριδεκτομή και ακολουθεί η οπισθοπεριτο-
ναϊκή ελάχιστα επεμβατική επινεφριδεκτομή. Λόγω 
του διαφορετικού τρόπου προσπέλασης, κάθε μία 
έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και τεχνικές δυ-
σκολίες, ενώ και οι δύο έχουν αποδειχθεί ότι είναι 
αποτελεσματικές και ασφαλείς. Για την επιλογή της 
εκάστοτε μεθόδου θα πρέπει να συνυπολογίζονται η 
εμπειρία του χειρουργού με την κάθε  τεχνική, τα χα-
ρακτηριστικά του όγκου, το χειρουργικό ιστορικό του 
ασθενούς καθώς και τα ανθρωπομετρικά χαρακτη-
ριστικά του. Η ρομποτικά υποβοηθούμενη επινεφρι-
διεκτομή  έχει φανεί ότι είναι εφάμιλλη των λοιπών 
τεχνικών ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής  όσον 
αφορά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. 
Χρειάζονται, ωστόσο, περισσότερες και καλύτερης 
ποιότητας μελέτες για να αποδειχθεί αν οι τεχνικές 
διευκολύνσεις που παρέχει μεταφράζονται σε καλύ-
τερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, ενώ το υψη-
λό κόστος της αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για 
την ευρεία υιοθέτησή της. Μέχρι στιγμής οι οδηγίες 
(recommendation) και τα διεθνή consensus κατα-
τάσσουν ως εξίσου ασφαλείς και τις τρεις επιλογές 
της ελάχιστα επεμβατικής επινεφριδεκτομης , υπό 
την προϋπόθεση της πλήρους εκπαίδευσης και του 
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επαρκούς αριθμού επινεφριδιεκτομών του χειρουρ-
γού κατ΄έτος. 

Λέξεις κλειδιά: ελάχιστα επεμβατική χειρουργι-
κή , διακοιλιακη προσπελαση , οπισθοπεριτοναϊκή 
προσπέλαση, ρομποτικά υποβοηθούμενη επινεφρι-
δεκτομη 

Εισαγωγή
Η ελάχιστα επεμβατική επινεφριδεκτομή, μέσω 

της λαπαροσκοπικής διακοιλιακής προσπέλασης, ει-
σήχθη για πρώτη φορά το 1992 από τον Μ. Gagner, 
ο οποίος ανακοίνωσε την ελάχιστα επεμβατική εκτο-
μή επινεφριδίων σε 3 ασθενείς με λειτουργικους 
ογκους, αναδιαρθρώνοντας τον τρόπο αντιμετώπι-
σης των επινεφριδιακών νεοπλασιών.[1] Έκτοτε, η 
ελάχιστα επεμβατική επινεφριδεκτομή έχει φανεί 
ότι σχετίζεται με λιγότερο μετεγχειρητικό άλγος , 
μικρότερη απώλεια αίματος, μικρότερη νοσηρότητα 
, ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς, μικρότερη 
διάρκεια νοσηλείας και ταχύτερη επαναφορά  στην 
καθημερινή δραστηριότητα.[2-4]. Τα πλεονεκτήματα 
αυτά έχουν συμβάλει μαζί με άλλους παράγοντες  
σε αυξημένη συχνότητα χειρουργικής αντιμετώπι-
σης επινεφριδιακών παθήσεων και διεύρυνση των 
ενδείξεων της επινεφριδιεκτομής.[5-7]. Η ελάχιστα 
επεμβατική επινεφριδεκτομή είναι η προσέγγιση 
εκλογής στους καλοήθεις επινεφριδιακούς όγκους, 
πολύ συχνά εφαρμοζόμενη στους μεταστατικούς 
επινεφριδιακούς όγκους, ενώ είναι αμφιλεγόμενη η 
υιοθέτησή της στο πρωτοπαθές φλοιοεπινεφριδιακό 
καρκίνωμα. Η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή εί-
ναι εφικτή στις κακοήθειες και μπορεί να είναι ριζική 
, αρκεί να τηρούνται οι αρχές της ογκολογικής χει-
ρουργικής. Είναι απαραίτητη η Ro εκτομή, με απο-
φυγή κατακερματισμού του όγκου και διατήρηση 
ακέραιας της  κάψας του. Γίνεται χρήση grippers στα 
ports, αναρρόφηση του πνευμοπεριτοναίου , χρήση 
σάκου περισυλλογής του παρασκευάσματος και έκ-
πλυση των θέσεων των ports. [8]

Λαπαροσκοπική διαπεριτοναϊκή 
επινεφριδιεκτομή
H λαπαροσκοπική διαπεριτοναϊκή προσπέλαση 

(Lateral Transperitoneal Adrenalectomy - LTA), 
εισήχθη από τον Μ. Gagner και εξέλιξε την επινε-
φριδεκτομή από μία επέμβαση πού γίνονταν με αμ-

φοτερόπλευρη πλάγια ή θωρακοκοιλιακή τομή σε 
ελάχιστα επεμβατική. Η LTA παρέχει οικείο εγχειρη-
τικό πεδίο λόγω της εμπειρίας από την ανοικτή χει-
ρουργική  και αυτό είναι ένας λόγος που προτιμάται 
από πολλούς χειρουργούς. Μπορεί επίσης να συν-
δυαστεί με κάποια άλλη ενδοκοιλιακή επέμβαση και 
παρέχει ευκολότερη πρόσβαση κατά την μετατροπή 
σε ανοικτή επέμβαση χωρίς ανάγκη για αλλαγή της 
θέσης του ασθενούς .Μειονεκτήματα της τεχνικής 
αυτής είναι το ότι απαιτείται κινητοποίηση ενδοκοι-
λιακών δομών , μπορεί να υπάρχουν συμφύσεις αν 
έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση και  κατά την 
αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή απαιτείται αλ-
λαγή θέσης του ασθενούς. Με την λαπαροσκοπική 
διακοιλιακή προσπέλαση υπάρχει δυνατότητα αφαί-
ρεσης και καλοήθων όγκων μεγάλου μεγέθους από 
χειρουργούς με εμπειρία στην λαπαροσκοπική χει-
ρουργική.. Ο ασθενής τοποθετείται σε πλάγια κατα-
κεκλιμένη θέση ενώ γίνεται ειδικό σπάσιμο στο  χει-
ρουργικό τραπέζι ώστε να διευρυνθεί το διάστημα 
μεταξύ πλευρών και λαγονίου άκανθας.

Τοποθετούνται κατά κανόνα 4 ports ( 2x11mm 
και 2x5mm στις αριστερές επινεφριδιεκτομές και 
2x11mm, 1x12mm, 1x5mm στις δεξιές επινεφριδι-
εκτομές), ενώ εάν κριθεί απαραίτητο γίνεται τοποθέ-
τηση επιπρόσθετου port συνήθως των 5 mm [9]  

Οι χρόνοι της δεξιάς λαπαροσκοπικής επιενφριδι-
εκτομής είναι οι ακόλουθοι : 
•  Ο δεξιός τρίγωνος σύνδεσμος και οι οπισθοπε-

ριτοναϊκές προσφύσεις του ήπατος καυτηριάζο-
νται και διατέμνονται προκειμένου να επιτευχθεί 
έλξη του ήπατος και έκθεση των άνω ορίων του 
όγκου, 
•  Η κινητοποίηση του ήπατος είναι απαραίτητη ιδι-

αίτερα σε ευμεγέθεις όγκους. 
•  Αφού διανοιχθεί το οπίσθιο περιτόναιο, ανα-

γνωρίζεται η κάτω κοίλη φλέβα και διαχωρίζεται 
από τον όγκο. 
•  Το περιεπινεφριδιακό λίπος απωθείται άνωθεν 

με endo-peanuts. 
•  Ακολούθως αναγνωρίζεται, παρασκευάζεται, 

απολινώνεται με 2 clips και διατέμνεται η επινε-
φριδιακή φλέβα.
•    Τα άνω και κάτω επινεφριδιακά αγγεία καυτη-

ριάζονται με ψαλίδι υπερήχων.
•  Το παρασκεύασμα τοποθετείται σε σάκο και 
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εξέρχεται δια της τομής που πραγματοποιήθηκε 
με την τεχνική Hasson. 

Οι χρόνοι της αριστερής διακοιλιακής λαπαρο-
σκοπικής επινεφριδεκτομης είναι οι ακόλουθοι :
•  Η αριστερή κολική καμπή κινητοποιείται πάντα 

σε ευμεγέθεις όγκους και εκτίθεται ο  άνω πό-
λος του νεφρού. 
•  Οι προσφύσεις του σπληνός καυτηριάζονται και 

διατέμνονται και αναγνωρίζεται η ουρά του πα-
γκρέατος.
•  Ο σπλήνας κινητοποιείται περαιτέρω έως ότου 

εμφανιστεί ο στόμαχος. 
•  Στη συνέχεια διανοίγεται η περιτονία του Gerota, 

αναγνωρίζεται το επινεφρίδιο, παρασκευάζεται, 
απολινώνεται και  διατέμνεται η επινεφριδιακή 
φλέβα. 
•  Ενίοτε αναγνωρίζεται η νεφρική φλέβα πριν την 

απολίνωση της επινεφριδιακής φλέβας. 
•  Τα άνω επινεφριδιακά αγγεία καυτηριάζονται 

συνήθως με ψαλίδι υπερήχων.
•  Το παρασκεύασμα τοποθετείται σε σάκο και 

εξέρχεται δια της τομής που πραγματοποιήθηκε 
με την τεχνική Hasson. 

Εικόνες 1,2  : Τοποθέτηση των ports στην δεξιά
και στην αριστερή διακοιλιακή λαπαροσκοπική

επινεφριδιεκτομή

Ιδιαίτερα βοηθητική σε μεγάλους όγκους είναι  
η τεχνική hand-assisted , όπου με ειδικό εξοπλι-
σμό υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθεί στην πε-
ριτοναϊκή κοιλότητα το ένα χέρι του χειρουργού 
από μικρή τομή  ενώ ταυτόχρονα διατηρείται  το 

πνευμοπεριτόναιο. Η μετατροπή από λαπαροσκο-
πική ή τεχνική hand-assisted σε ανοιχτή επέμβα-
ση δεν είναι συχνή σε χειρουργούς με εμπειρία 
στην λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή. Σε ανα-
δρομική μελέτη 261 ασθενών από έναν χειρουρ-
γό μόνο σε 8 ασθενείς (3%) έγινε μετατροπή σε 
ανοιχτή επέμβαση λόγω μεγέθους της μάζας ή 
λόγω διήθησης των γειτονικών ιστών . [10] Σε 
αναδρομική μελέτη 456 ασθενών που υποβλή-
θηκαν σε λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή  σε  
δυο κέντρα μόνο σε 25 ασθενείς πραγματοποι-
ήθηκε μετατροπή σε ανοικτή επέμβαση με πιο 
συχνές αιτίες το μεγάλο μέγεθος του όγκου,  νο-
σογόνος παχυσαρκία (ΒΜΙ>24 kg/m2) και η διά-
γνωση φαιοχρωμοκυττώματος . [11] Όταν κριθεί 
απαραίτητη η μετατροπή σε ανοικτή επέμβαση 
πραγματοποιείται υποπλευριος τομη  χωρίς να 
χρειαστεί αλλαγή της θέσης του ασθενούς. 

Οπίσθια οπισθοπεριτοναϊκή ελάχιστα επεμβα-
τική επινεφριδεκτομή

Η κυριαρχία της λαπαροσκοπικής διαπεριτοναϊ-
κής προσπέλασης αμφισβητήθηκε από τον Bonjer 
το 2000,  ο οποίος ανέδειξε την αποτελεσματικό-
τητα της πλάγιας οπισθοπεριτοναϊκής επινεφρι-
διεκτομής για όγκους διαστάσεων κάτω των 6 
εκατοστών.[12] Όμως, η κύρια ώθηση στην εξωπε-
ριτοναϊκή προσέγγιση δόθηκε με τον Walz o οποίος 
κατέστησε δημοφιλή την οπίσθια οπισθοπεριτονα-
ϊκή προσέγγιση (Posterior Retroperitoneoscopic 
Adrenalectomy - PRA), με τον ασθενή σε μια τρο-
ποποιημένη πρηνή θέση.[13]

Η PRA, αν και όχι τόσο συχνά επιλεγόμενη όσο 
η LTΑ, παρέχει τα δικά της πλεονεκτήματα. Με το 
να παρέχεται άμεση πρόσβαση στο επινεφρίδιο, 
ο χειρουργός απαλλάσσεται από την ανάγκη πα-
ρασκευής άλλων δομών. Στην δεξιά πλευρά, δεν 
απαιτείται η κινητοποίηση του ήπατος, ενώ αρι-
στερά αποφεύγεται η κινητοποίηση του σπληνός 
και της σπληνικής καμπής, κάτι το οποίο μπορεί 
να απαιτηθεί στην διαπεριτοναϊκή προσπέλαση. Η 
ποιότητα του εγχειρητικού πεδίου δεν επηρεάζεται 
από συμφύσεις που προκλήθηκαν από προηγού-
μενες επεμβάσεις. Επίσης, στην αμφοτερόπλευρη 
επινεφριδεκτομή δεν απαιτείται αλλαγή θέσης του 
ασθενούς. Μειονέκτημα αποτελεί ο περιορισμέ-
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νος χώρος εργασίας που μπορεί να δημιουργηθεί 
στο οπισθοπεριτόναιο, περιορίζοντας το μέγεθος 
του όγκου που μπορεί να εκταμεί, κατά πολλούς, 
στα 6-7 cm. Μπορεί να πραγματοποιηθεί με οπί-
σθια ή πλάγια προσπέλαση. Ο ασθενής τοποθε-
τείται σε πρηνή θέση και τοποθετούνται τρια ports 
(1x12mm και  2x10ή  5mm) ή σε πλάγια θέση και 
τοποθετούνται και πάλι τρια ports. 

Οι χρόνοι της οπισθοπεριτοναικης προσπέλα-
σης είναι οι ακόλουθοι : 
•  Η τοποθέτηση των ports πραγματοποιείται 

υπό άμεση όραση
•  Η πρώτη τομή γίνεται ένα εκατοστό κάτωθεν 

της 12ης πλευράς 
•  Το οπίσθιο περιτόναιο διανοίγεται με αμβλεία 

παρασκευή με το δάχτυλο μέχρι το διάφραγ-
μα 
•  Το επόμενο  port τοποθετείται με το δάχτυλο 

του χειρουργού μέσα στο οπίσθιο περιτόναιο 
ως οδηγό
•  Το πνευμοπεριτόναιο διευρύνει τον χώρο 

ώστε να υπάρχει δυνατότητα να εργαστεί ο 
χειρουργός 
•  Σημαντικό βήμα είναι η έκθεση του άνω πό-

λου του νεφρού με διάνοιξη της περιτονίας 
του Gerota και διαχωρισμό του επινεφριδίου 
με το περιεπινεφριδιακό λίπος από τον νε-
φρό . 
•  Μετά από  πλήρη κινητοποίηση του άνω πό-

λου το οπισθοπεριτοναϊκό λίπος που περιέχει 
το επινεφρίδιο απωθείται κεφαλικά 
•  Αναγνώριση αγγείων επινεφριδίου και απο-

λίνωση αυτών 
•  Αποφυγή ρήξης της κάψας του όγκου και το-

ποθέτηση αυτού σε σάκο περισυλλογής. 
Σε ανάγκη μετατροπής σε ανοικτή επέμβαση 

πρέπει να γίνει αλλαγή της θέσης του ασθενούς 
και η επέμβαση να ολοκληρωθεί με διακοιλιακή 
ή οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση.

Εικόνες  3,4 : Τοποθέτηση  των ports σε πλάγια 
και οπίσθια οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση

Σύγκριση διακοιλιακής και οπισθοπεριτοναϊ-
κής προσπέλασης (LTA versus PRA)

Οι μελέτες που συγκρίνουν τις δύο ελάχιστα 
επεμβατικές προσεγγίσεις είναι, ως επί το πλεί-
στον, μη τυχαιοποιημένες και αναδρομικές με-
λέτες. Οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές 
(RCTs) που υπάρχουν είναι οι παρακάτω:

Οι Barczynski et al. σε μία μελέτη με 65 ασθενείς 
με 5-ετές follow-up είχαν μικρότερο διεγχειρητι-
κό χρόνο στο σκέλος της PRA (50.7 vs 77.3 min, 
p<0.001). Επίσης διαπιστώθηκε μικρότερη εκτιμώ-
μενη απώλεια αίματος, λιγότερο μετεγχειρητικό άλ-
γος, συντομότερος χρόνος νοσηλείας και χαμηλό-
τερο κόστος. Τέλος, σε μακροπρόθεσμο follow-up 
των 5 ετών υπήρξε 16.1% επίπτωση μετεγχειρητι-
κής κήλης στο σκέλος της LTA (5 περιπτώσεις), ενώ 
μηδενική επίπτωση υπήρξε στο PRA σκέλος της 
μελέτης (p = 0.022).[14] H μελέτη των Kozłowski et 
al. σε 77 ασθενείς με όγκους ως 8 cm, έδειξε πα-
ρόμοιους διεγχειρητικούς χρόνους στις δύο τεχνι-
κές, με μηδενικές μετατροπές σε ανοικτή επέμβα-
ση, αλλά με στατιστικά σημαντικά μικρότερο χρόνο 
νοσηλείας και λιγότερο μετεγχειρητικό άλγος κατά 
την 1η μετεγχειρητική ημέρα στην ομάδα που υπο-
βλήθηκε σε PRA.[15] H μελέτη των Chai et al. σε 
83 ασθενείς με ετερόπλευρους καλοήθεις όγκους 
εως 7 cm έδειξε παρόμοιο διεγχειρητικό χρόνο, 
απώλεια αίματος και μετεγχειρητικό άλγος στις δύο 
τεχνικές. Υπήρξε μια μετατροπή σε ανοικτή επέμ-
βαση στην ομάδα της PRA, λόγω αιμορραγίας και 
μια επανεισαγωγή λόγω ειλεού την 4η μετεγχειρη-
τική μέρα στο σκέλος της LTA.

H πιο πρόσφατη μέτα-ανάλυση στο συγκεκρι-
μένο θέμα συμπεριέλαβε τα αποτελέσματα των 
παραπάνω 3 RCTs και επιπλέον 9 μη τυχαιοποι-
ημένων μελετών.[16] Τα χαρακτηριστικά των 
ασθενών των 2 σκελών της μελέτης ήταν παρό-
μοια, εκτός των στατιστικά σημαντικά μικρότερων 
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όγκων (κατά 0.78 cm) στο σκέλος της PRA. Δεν 
υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον 
αφορά τον εγχειρητικό χρόνο, της μετατροπές 
σε ανοικτή επέμβαση, τον πόνο κατά την 1η με-
τεγχειρητική ημέρα, τον χρόνο κινητοποίησης και 
επιστροφής στην συνήθη δραστηριότητα και τις 
άμεσες μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Σημαντικό εύρημα της αναδρομική μελέτης 
των Merrero et al. ήταν συσχέτιση της PRA με 
αυξημένη συχνότητα διάρρηξης της κάψας του 
όγκου σε σχέση με την LTA, ακόμα και σε μι-
κρούς όγκους (12.6% vs 7.6%, p<0.02).[17]

Συμπερασματικά, έχει αποδειχθεί πολλαπλώς 
ότι και οι δύο προσεγγίσεις είναι ασφαλείς, απο-
τελεσματικές και με πολύ μικρή νοσηρότητα σε 
έμπειρα χέρια. Οι μικρές διαφορές υπέρ της PRA, 
όπως ο μικρότερος χρόνος ως την πρόσληψη από 
το στόμα υγρών και σίτισης που προκύπτουν από 
τις παραπάνω μελέτες, είναι αμφίβολο αν έχουν 
κάποιο κλινικά σημαντικό αντίκτυπο. Πολλοί συγ-
γραφείς πιστεύουν ότι οι παραπάνω προσεγγίσεις 
θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές η μία προς 
την άλλη, και όχι ανταγωνιστικές. Το ιδανικό, αν 
και όχι πάντοτε εύκολο, είναι να υπάρχει εμπειρία 

και με τις δύο προσεγγίσεις, με την επιλογή της 
κατάλληλης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
ασθενούς. Σημαντικό κριτήριο είναι το μέγεθος 
του όγκου, ο οποίος όταν ξεπερνά τα 6 cm, κα-
θιστά την προτιμητέα την LTA, ενώ ιστορικό προ-
ηγούμενων ενδοκοιλιακών επεμβάσεων πιθανόν 
να οδηγήσει στην αποφυγή της. Σε αμφοτερό-
πλευρες επινεφριδεκτομές η PRA μπορεί να είναι 
συμφέρουσα, γιατί αναιρεί την ανάγκη επανατο-
ποθέτησης του ασθενούς.[18] 

Επιπλέον τοπογραφικές παράμετροι πρέπει 
να συνυπολογίζονται στην επιλογή της PRA. Μι-
κρή απόσταση της περιτονίας του Gerota από το 
δέρμα, μικρή ποσότητα περινεφρικού λίπους, και 
12η πλευρά που βρίσκεται κεφαλικά της νεφρικής 
πύλης, αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες για την υι-
οθέτηση της οπισθοπεριτοναϊκής προσπέλασης. 
Όγκοι που βρίσκονται ανώτερα του άνω πόλου 
του νεφρού είναι, επίσης, καλύτεροι υποψήφιοι 
για την PRA.[19, 20] Τέλος, το γεγονός ότι η PRA 
σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα διάρρηξης της 
κάψας του όγκου θα πρέπει να συνυπολογίζεται, 
ειδικά σε περιπτώσεις πιθανής ή επιβεβαιωμένης 
κακοήθειας.[17].

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗ 

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ

Πλεονεκτήματα

• Πιο εύκολη εκμάθηση 
• Έκθεση όλης της περιτοναϊκής κοιλότητας 
• Συνδυάζεται με άλλες επεμβάσεις 
• Ανεση χώρου για παρασκευή μεγάλων όγκων 
• Κατάλληλη για ασθενείς με παχυσαρκία 
• Εύκολη και γρήγορη μετατροπή σε ανοικτή 

• Δεν υπάρχει ανάγκη κινητοποίησης άλλων οργάνων 
• Δεν επηρεάζεται από συμφύσεις 
•  Αποφυγή πνευμοπεριτοναίου για τους ασθενείς με 

καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα 
• Στην ίδια θέση για αμφοτερόπλευρη επινεφριδιεκτομή 
• Μικρότερη διάρκεια χειρουργείου 

Mειονεκτήματα

• Απαραίτητη η κινητοποίηση και άλλων οργάνων 
• Κίνδυνος τραυματισμού ενδοκοιλιακών οργάνων
• Μεγαλύτερη διάρκεια επέμβασης 
• Παρουσία συμφύσεων από άλλες επεμβάσεις 
• Κίνδυνος δημιουργίας συμφύσεων 
• Κίνδυνος ανάπτυξης μτχ κήλης

• Πιο δύσκολη στην εκμάθηση 
•  Δεν είναι κατάλληλη για ασθενείς με νοσογόνο 

παχυσαρκία 
• Δεν είναι κατάλληλη για όγκους μεγάλου μεγέθους 
•  Στενός χώρος εργασίας (μικρή απόσταση ανάμεσα 

στην 12η πλευρά και στην λαγόνια άκανθα <4 εκ)
•  Αυξημένος κίνδυνος  ενδοφθάλμιας πίεσης σε 

παρατεταμένο χρόνο επέμβασης 

Αντενδείξεις

• Αδυναμία ανοχής πνευμοπεριτοναίου 
• Υποψία κακοήθειας 
• Διήθηση γειτονικών οργάνων

• Αδυναμία ανοχής της πρηνούς θέσης 
• Υποψία κακοήθειας 
• Διήθηση γειτονικών οργάνων

Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα , μειονεκτήματα και αντενδείξεις διακοιλιακής
και οπισθοπεριτοναϊκής λαπαροσκοπικής προσέγγισης . [23]
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Ρομποτικά υποβοηθούμενη επινεφριδιεκτομή
Την εξέλιξη στην ελάχιστα επεμβατική χει-

ρουργική των επινεφριδίων επιδιώκει να επιφέ-
ρει η ρομποτική χειρουργική. To 1999 οι Huben 
et al. ανακοίνωσαν την πρώτη ρομποτικά βοη-
θούμενη επινεφριδεκτομή χρησιμοποιώντας το 
σύστημα ZEUS AESOP.[21] Μετά την εισαγωγή 
του συστήματος da Vinci και την διάδοσή του, 
υπήρξε ανάπτυξη και τυποποίηση της ρομποτικά 
υποβοηθούμενης επινεφριδιεκτομής. Η ρομποτι-
κή επινεφριδεκτομή μπορεί να γίνει είτε με την 
διαπεριτοναϊκή ή με την οπισθοπεριτοναϊκή προ-
σπέλαση.

Οι υποστηρικτές της ρομποτικής τεχνικής ανα-
φέρουν ως πλεονεκτήματά της την τρισδιάστατη 
εικόνα και την αντίληψη του βάθους, τους πολ-
λούς βαθμούς ελευθερίας στην κίνηση των ερ-
γαλείων και τις ανώτερες εργονομικές συνθήκες 
που παρέχει στον χειρουργό. Οι επικριτές της 
τεχνικής προβάλλουν ως αντεπιχείρημα το υψη-
λό κόστος της και την καμπύλη εκμάθησης που 
υπάρχει για όλη την χειρουργική ομάδα.

Η ρομποτική επινεφριδεκτομή έχει φανεί ότι 
είναι όσο αποτελεσματική και ασφαλής όσο η λα-
παροσκοπική προσέγγιση.[22] Η καμπύλη εκμά-
θησης έχει υπολογιστεί ότι είναι περί τις 15-20 
επεμβάσεις, πιθανώς μικρότερη από της λαπαρο-
σκοπικής επινεφριδεκτομής, η οποία αναφέρεται 
ότι είναι περίπου 30.[23-26] Σε μια μεγάλη μέ-
τα-ανάλυση με 1162 ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε επινεφριδεκτομή (747 σε ρομποτική και 415 
σε λαπαροσκοπική) φάνηκε ότι δεν υπήρξαν στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές σε διεγχειρητικές 
και μετεγχειρητικές επιπλοκές, στην συχνότητα 
μετατροπής, καθώς και στην θνητότητα. [22] Η 
ρομποτική τεχνική σχετιζόταν στατιστικά σημα-
ντικά με αυξημένο διεγχειρητικό χρόνο, κάτι 
που μπορεί οφείλεται στον χρόνο που απαιτείται 
για την τοποθέτηση του ρομποτικού συστήματος 
(docking time) καθώς και στην καμπύλη εκμάθη-
σης που περιέχουν κάποιες μελέτες. 

Στην πρόσφατη αναδρομική μελέτη των 
Mishra et al. που συνέκρινε τις δύο τεχνικές 
επινεφριδεκτομής για πρωτοπαθείς κακοήθεις 
όγκους επινεφριδίου, φάνηκε χαμηλότερη συ-
χνότητα μετατροπής σε ανοικτή επέμβαση κατά 

την ρομποτική επινεφριδεκτομή (5.9% vs 17.2%; 
p=0.04). Δεν βρέθηκε διαφορά όσον αφορά τα 
θετικά όρια, τον χρόνο νοσηλείας, την συχνότη-
τα επανεισαγωγής και την θνητότητα .[27] Σε μια 
αναδρομική μελέτη των Morelli et al. σε όγκους 
>6 cm στο ρομποτικό σκέλος υπήρξε μικρότερος 
διεγχειρητικός χρόνος κατά περίπου 39 λεπτά (p 
= 0.010), ενώ σε ασθενείς με BMI ≥ 30 kg/m2, 
υπήρξε μικρότερος κατά 74.5 λεπτά (p<0.009). 
To πλεονέκτημα αυτό της ρομποτικής προσέγ-
γισης, αντιθέτως, δεν φάνηκε στις μελέτες των 
Greilsamer et al. και Coste et al.[28, 29]

Σε μελέτη των Gullianoti et al το 2011, πα-
ρουσιάζεται μετεγχειρητικός χρόνος νοσηλείας 
4ημέρου μετά από ρομποτική επινεφριδιεκτομή , 
νοσηλεία κατά πολύ μεγαλύτερη της λαπαροσκο-
πικής χειρουργικής. [30]

Σημαντική τροχοπέδη στην ευρεία διάδοση της 
ρομποτικής επινεφριδεκτομής αποτελεί το κόστος 
της. Οι Brunaud et al. ανέδειξαν ότι το κόστος της 
ήταν 2.3 φορές υψηλότερο της λαπαροσκοπικής.
[24] Οι Morino et al. έκαναν την ίδια διαπίστωση, 
αποδίδοντας το υψηλότερο κόστος στα περιορισμέ-
νου αριθμού χρήσεων ρομποτικά εξαρτήματα και 
στους αυξημένους διεγχειρητικούς χρόνους που 
παρατηρήθηκαν στο ρομποτικό σκέλος της μελέ-
της, χωρίς όμως να συνυπολογιστούν το αρχικό 
κόστος κτήσης του συστήματος.[30] Τρόποι μείω-
σης του κόστους της ρομποτικής επέμβασης που 
έχουν προταθεί είναι η υλοποίησή της σε κέντρα 
ρομποτικής χειρουργικής με μεγάλη κίνηση ασθε-
νών,[31,32] περιορισμός του αριθμού των ρομποτι-
κών εργαλείων που χρησιμοποιούνται και την χρή-
ση μιας έμπειρης χειρουργικής ομάδας.[33]

Εν κατακλείδι, στη ρομποτική χειρουργική των 
επινεφριδίων, λόγω του αυξημένου κόστους 
που ως σήμερα την επιβαρύνει και τις ειδικές 
συνθήκες που απαιτεί, πρέπει να αποδειχθεί ότι 
υπάρχουν συγκεκριμένες υποομάδες ασθενών 
στις οποίες υπερέχει από τις κλασικές ελάχιστα 
επεμβατικές μεθόδους. Αυτές μπορεί να είναι 
ασθενείς με μεγάλους όγκους ή παχύσαρκοι 
ασθενείς. Τα έως τώρα δεδομένα, ωστόσο, είναι 
αντικρουόμενα και για την διαλεύκανση αυτού 
του ερωτήματος απαιτούνται μελέτες καλύτερης 
ποιότητας.
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Single port λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή 
Η τεχνική χρησιμοποίησης ενός μόνο port 

(single incision or single port laparoscopic 
adrenalectomy ) μπορεί να πραγματοποιηθεί δι-
ακοιλιακά ή οπισθοπεριτοναϊκά . Υπάρχουν με-
λέτες που την συγκρίνουν με την κλασική λαπα-
ροσκοπική επινεφριδεκτομή , τα δεδομένα είναι 
όμως περιορισμένα και δεν φαίνεται να υπάρχει 
ιδιαίτερο όφελος όσον αφορά την διάρκεια νοση-
λείας και το αισθητικό αποτέλεσμα. [34]

Διατήρηση επινεφριδιακου ιστού
Η διατήρηση του επινεφριδιακου ιστού μπορεί 

να γίνει είτε στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές 
είτε στην ανοιχτή επέμβαση .Οι κύριες ενδείξεις 
για διατήρηση επινεφριδιακού ιστού είναι τα αμ-
φοτερόπλευρα καλοήθη οικογενή φαιοχρωμο-
κυττώματα στο πλαίσιο των συνδρόμων MEN2, 
VHL, NF-1 καθώς και στο σύνδρομο Conn, αν εί-
ναι εφικτό. Στους ασθενείς με σύνδρομο Cushing 
που σχετίζεται είτε με υπερπλασία είτε με σαφές 
καλόηθες αδένωμα, η μερική επινεφριδεκτομή 
μπορεί να είναι μία επιλογή εφόσον οι ασθενείς 
έχουν ήδη υποβληθεί σε ετερόπλευρη επινεφρι-
δεκτομη.Έχει το πλεονέκτημα της αποφυγής της 
θεραπείας υποκατάστασης με κορτιζολη . Για να 
επιτευχθεί αυτό είναι απαραίτητο να παραμείνει 
το 10-20% του επινεφριδιακου ιστού ενώ υπάρ-
χουν περιορισμοί στην αξιολόγηση του τμήματος 
που απομένει .Υπάρχουν σπάνια δεδομένα από 
μεγάλες προοπτικές συγκριτικές μακροχρόνιες 
μελέτες που να συγκρίνουν την μερική και την 

ολική επινεφριδεκτομή. Η λαπαροσκοπική, η 
οπισθοπεριτοναϊκή οπίσθιας προσπέλασης και η 
ρομποτική μερική επινεφριδεκτομή είναι ισάξιες 
μέθοδοι, όμως σε κάποιες περιπτώσεις οι δυνα-
τότητες που προσφέρει η καθεμία μπορεί να δια-
φέρουν.[35]

Συμπέρασμα 
Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, λόγω των 

καλύτερων αποτελεσμάτων που προσφέρει στην 
αντιμετώπιση  ασθενών με επινεφριδιακά νεοπλά-
σματα, έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την 
ανοικτή χειρουργική.  Η πιο διαδεδομένη τεχνική 
της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής  είναι η 
λαπαροσκοπική διαπεριτοναϊκή επινεφριδεκτομή 
και ακολουθεί η οπίσθια οπισθοπεριτοναϊκή ελά-
χιστα επεμβατική επινεφριδεκτομή. Η ρομποτικά 
υποβοηθούμενη επινεφριδιεκτομή  έχει φανεί 
ότι είναι εφάμιλλη των λοιπών τεχνικών ελάχιστα 
επεμβατικής χειρουργικής  όσον αφορά την απο-
τελεσματικότητα και την ασφάλεια. Χρειάζονται, 
ωστόσο, περισσότερες και καλύτερης ποιότητας 
μελέτες για να αποδειχθεί αν οι τεχνικές διευκο-
λύνσεις που παρέχει μεταφράζονται σε καλύτερα 
αποτελέσματα για τους ασθενείς, ενώ το υψηλό 
κόστος της αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για 
την ευρεία υιοθέτησή της. Μέχρι στιγμής οι οδη-
γίες (recommendation) και τα διεθνή consensus 
κατατάσσουν ως εξίσου ασφαλείς και τις τρεις 
επιλογές της ελάχιστα επεμβατικής επινεφριδε-
κτομης , υπό την προϋπόθεση της πλήρους εκ-
παίδευσης και του επαρκούς αριθμού επινεφρι-
διεκτομών του χειρουργού κατ΄έτος. 
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Φλουοροσκοπική κάμερα Fluobeam 
για την έγκυρη και έγκαιρη 
αναγνώριση των παραθυρεοειδών 
αδένων ή αδενωμάτων 
διεγχειρητικά

Ειδική διπολική λαβίδα παρασκευής 
ιστών, απολίνωσης  και διατομής 
αγγείων πολλαπλών χρήσεων 
THERMOCISION lamidey

Λογοθεραπευτική κάλυψη
μετεγχειρητικά σε 
περιπτώσεις βράγχους 
φωνής

RENÚ VOICE, 
Εμφυτεύσιμο υλικό 
αποκατάστασης παρά-
λυσης φωνητικών 

Συσκευή Ραδιοσυχνοτήτων για 
χορδεκτομές/χορδοτομές 
CURIS 4MHz με εξειδικευμένο 
σετ μονοπολικών ακίδων 
ραδιοσυχνοτήτων, διπλής 
ενεργείας 4MHz/4ΜΗz

Ειδικο ηλεκτροδίο 
συνεχούς 
νευροπαρακολούθησης 

Εινδοτραχειακός σωλήνας 
με ενσωματωμένα 
ηλεκτρόδια 

Ειδικές διπολικές 
αντικολλητικές λαβίδες 
διαθερμίας για αιμό-
σταση Supergliss Suer

Νευροπαρακολούθηση 
με συσκευή NIM VITAL
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Περίληψη
Η μείωση της θνητότητας στους ασθενείς με 

καρκίνο έχει ως αποτέλεσμα την πιο συχνή εμ-
φάνιση μεταστάσεων. Τα  επινεφρίδια αποτελούν 
συχνή θέση εμφάνισης μεταστάσεων από διάφο-
ρα όργανα όπως οι πνεύμονες , ο μαστός, το με-
λάνωμα, ο νεφρός και το παχύ έντερο. Παραδο-
σιακά η εμφάνιση μεταστάσεων στα επινεφρίδια 
είχε θεωρηθεί οτι χαρακτηρίζει προχωρημένη 
νόσο και σπάνια η αντιμετώπιση ήταν χειρουργι-
κή. Με την εισαγωγή όμως της λαπαροσκοπικής 
χειρουργικής το 1992 , η εκτομή των μονήρων 
επινεφριδιακών μεταστάσεων ξεκίνησε να εφαρ-
μόζεται με ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα. 
Επιπρόσθετα με την εξέλιξη των απεικονιστικών 
μεθόδων έχει αυξηθεί σημαντικά η έγκαιρη ανί-
χνευση επινεφριδιακών μεταστάσεων , σύγχρο-
νων ή μετάχρονων. Αρκετοί συγγραφείς πα-
ρουσιάζουν πολύ καλά αποτελέσματα μετά από 
επινεφριδεκτομή όσον αφορά την επιβίωση σε 
επιλεγμένους ασθενείς. Η λαπαροσκοπική επινε-
φριδεκτομή είναι  ασφαλής και αποτελεσματική  

τεχνική για τις μονήρεις μεταστασεις των επινε-
φριδίων σε επιλεγμένους ασθενείς με όγκους με-
γέθους μικρότερου των 6 με 8 εκατοστών.    Επι 
του παρόντος η τεκμηρίωση για σύσταση επινε-
φριδεκτομής στους ασθενείς με μονήρη μετάστα-
ση βασίζεται σε αναδρομικές μελέτες. Υπάρχει 
ανάγκη για δημιουργία προοπτικών τυχαιοποιη-
μένων μελετών ώστε να συσταθούν επίσημες κα-
τευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των 
επινεφριδιακών μεταστάσεων.  

Λέξεις κλειδιά : μονήρης μετάσταση επινεφρι-
δίου , επινεφριδιεκτομή, λαπαροσκοπική επινε-
φριδιεκτομή, επιβίωση

Εισαγωγή 
Τα επινεφρίδια αποτελούν την τέταρτη πιο συ-

χνή θέση ανάπτυξης  μεταστάσεων από πρωτο-
παθείς όγκους άλλων οργάνων μετά από τους 
πνεύμονες , το ήπαρ και τα οστά . [1] Οι  μετα-
στάσεις  στα επινεφρίδια αποτελούν  τον δεύτερο 
πιο συχνό τύπο  μάζας  στα επινεφρίδια μετά το 
καλόηθες αδένωμα. Οι  μονήρεις μεταστάσεις 
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στα επινεφρίδια είναι σπάνιες ενώ οι περισσότε-
ρες επινεφριδιακές μεταστάσεις εμφανίζονται σε 
ασθενείς με προχωρημένη νόσο. [2] Ασθενείς με 
πρωτοπαθείς όγκους σε συμπαγή όργανα βρί-
σκονται υπό τακτική παρακολούθηση για μεγά-
λο χρονικό διάστημα για την έγκαιρη ανιχνευση 
τοπικής υποτροπής ή μετάστασης. Οι απεικο-
νιστικές μέθοδοι όπως η αξονική τομογραφία 
(CT), η μαγνητική τομογραφία (MRI)  και το PET 
scanning (positron emission tomography) χρησι-
μοποιούνται ευρέως οπότε η συχνότητα  τυχαίας 
εμφάνισης όγκων στα επινεφρίδια έχει αυξηθεί 
σημαντικά. [3] Πρόσφατη μετα-ανάλυση ανέδειξε 
ότι η συχνότητα εμφάνισης επινεφριδιακής με-
τάστασης σε ασθενή με τυχαίωμα χωρίς ιστορι-
κό κακοήθειας είναι 0.7-2.3% , ενώ με ιστορικό 
κακοήθειας είναι 30-70%. [4,5] Τα  επινεφρίδια 
δεν αποτελούν συνεπώς μόνο θέσεις εμφάνισης 
μεταστάσεων αλλά συχνά φέρουν και καλοήθεις 
όγκους. Για τον λόγο αυτό μια μάζα στα επινεφρί-
δια αποτελεί  μια διαγνωστική πρόκληση για τον 
ιατρό και μια πηγή άγχους για τον ασθενή.

 Κατά κανόνα ο πρωτοπαθής όγκος έχει γίνει 
ήδη αντιληπτός όταν μια πιθανή μετάσταση εμφα-
νίζεται στα επινεφρίδια και συνήθως υποδηλώνει 
διασπορά της νόσου. Παρόλα αυτά , υπάρχουν 
και οι μονήρεις μεταστασεις που αντιπροσωπεύ-
ουν πιο περιορισμένη νόσο και η εκτομή τους 
φαίνεται να προσφέρει καλύτερη πρόγνωση σε 
επιλεγμένους ασθενείς . [6.7]

Υπάρχουν αρκετές μελέτες που αναφέρουν 
περιπτώσεις  ασθενών ελεύθερων νόσου μετά 
από εκτομή μονήρους μετάστασης επινεφριδί-
ου. Βέβαια υπάρχει το επιχείρημα ότι η καλύτερη 
επιβίωση προκύπτει από την επιλογή ασθενών 
με λιγότερο επιθετική νόσο που ενδεχομένως 
να ζούσαν περισσότερο και χωρίς την εκτομή της 
μετάστασης . [8] Το αντίθετο επιχείρημα υποστη-
ρίζει ότι όπως η εκτομή μεταστάσεων σε άλλα όρ-
γανα βελτιώνει την επιβίωση , το ίδιο συμβαίνει 
και με τις  μονήρεις μεταστάσεις των επινεφρι-
δίων. Λόγω της μικρής συχνότητας εμφάνισης 
μεταστάσεων στα επινεφρίδια είναι δύσκολο να 
πραγματοποιηθούν τυχαιοποιημένες μελέτες που 
να συγκρίνουν την επιβίωση μετά από εκτομή με  
την επιβίωση μετά από απλή παρακολούθηση. 

Για τον λόγο αυτό η γνώση που έχουμε μέχρι 
τώρα στηρίζεται σε αναδρομικές μελέτες ασθε-
νών που έχουν υποβληθεί σε εκτομή μονήρους 
μετάστασης επινεφριδίου. 

Η διαφορική διάγνωση ενός μεταστατικού 
όγκου από μια πρωτοπαθή μάζα επινεφριδιου 
αποτελεί συχνά πρόκληση και απαιτεί απεικονι-
στικές και βιοχημικές εξετάσεις και σε κάποιες 
περιπτώσεις βιοψία του όγκου. Η χρήση πιο ευ-
αίσθητων απεικονιστικών τεχνικών όπως η αξο-
νική τομογραφία με λεπτές τομές , η μαγνητική 
τομογραφία και το PET scan έχει οδηγήσει στην 
έγκαιρη ανίχνευση μικρών μεταστατικών όγκων 
που παλαιότερα θα έμεναν αδιαγνωστοι . Η απει-
κόνιση καθορίζει επίσης ποιοι ασθενείς έχουν 
πολλαπλές μεταστατικές εστίες και ποιοι έχουν 
μικρές μονήρεις μεταστάσεις οι οποίες επιδέχο-
νται εξαίρεσης . 

Επιδημιολογία 
Τα επινεφρίδια αναλογικά με το μέγεθος τους 

αποτελούν συχνή θέση εμφάνισης μεταστάσεων 
από πρωτοπαθείς όγκους άλλων οργάνων . [9] 
Η συχνότητα εμφάνισης τους μετά από αυτοψίες, 
επινεφριδιεκτομές και βιοψίες με λεπτή βελόνα 
(FNA ) είναι 3.1,7.5 και 33% αντίστοιχα . [10] Οι 
αμφοτερόπλευρες μεταστάσεις στα επινεφρίδια 
είναι σπάνιες (<0.5%) και εμφανίζονται πιο συχνά 
σε ασθενείς με μελάνωμα, καρκίνο θυρεοειδούς, 
ηπατοκυτταρικό καρκίνο, καρκίνο ουροδόχου 
κύστεως και σε ποσοστό 4% σε μη μικροκυττα-
ρικό καρκίνο πνεύμονα , ενώ η συχνότητα εμ-
φάνισης τους σε ασθενείς με λέμφωμα φτάνει 
το 71% [11,12] Το 50% περίπου των μελανω-
μάτων δίνει μεταστάσεις στα επινεφρίδια , όπως 
επίσης το 30-40% των καρκίνων του μαστού και 
του πνεύμονα και το 10-20% των καρκίνων του 
νεφρού και του γαστρεντερικού σωλήνα όπως 
αναδεικνύεται από τις διάφορες σειρές . [12,13] 
Πρόσφατη μετα-ανάλυση ανέδειξε ότι η συχνό-
τητα εμφάνισης επινεφριδιακών μεταστάσεων σε 
ασθενείς με τυχαίωμα επινεφριδίου χωρίς γνω-
στό ιστορικό κακοήθειας κυμαίνεται από 0.7 με 
2.3 % . Αντίθετα περίπου 30-70% των ασθενών 
με τυχαίωμα επινεφριδίου και ιστορικό κακοήθει-
ας εμφανίζουν μετάσταση στα επινεφρίδια . [14] 
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Ο μέσος χρόνος εμφάνισης επινεφριδιακής με-
τάστασης από την αρχική διάγνωση είναι 2.5 έτη 
ενώ έχουν  αναφερθεί μεταστάσεις και μετά από 
22 έτη.[5] Επίσης σπάνια ανευρίσκονται μεταστά-
σεις στα επινεφρίδια πριν την ανεύρεση του πρω-
τοπαθούς όγκου. Σε μελέτη των Lee et al μόνο 
το 0.2% των ασθενών είχαν μονήρη μετάσταση 
στο επινεφρίδιο ως πρώτη εκδήλωση παρουσίας 
πρωτοπαθούς όγκου σε άλλα όργανα. Όλοι αυτοί 
οι όγκοι ήταν μεγάλοι σε μέγεθος (>6 εκατοστά) 
με κλινικά συμπτώματα , οπότε δεν μπορούσαν 
να θεωρηθούν τυχαιώματα. [15] Οι μεταστάσεις 
των επινεφριδίων μπορεί να εμφανίζονται ταυτό-
χρονα με την εμφάνιση του πρωτοπαθούς όγκου 
ή μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αρχική 
διάγνωση   και ονομάζονται σύγχρονες ή μετά 
από ένα διάστημα ελεύθερο νόσου μεγαλύτερο 
από 6 μήνες και ονομάζονται μετάγχρονες . [10]

 
Παθογένεση
Το πλούσιο τριχοειδικό δίκτυο των επινεφριδί-

ων και η  πιθανή επικοινωνία ανάμεσα στα  πνευ-
μονικά  και οπισθοπεριτοναϊκά  λεμφικά δίκτυα  
διευκολύνουν την δημιουργία μετάστασης . Δη-
μιουργία μετάστασης μπορεί επίσης να δημιουρ-
γηθεί με διασπορά νόσου μέσα από τα αγγεία της 
κάψας του Gerota , λεμφικά αγγεία , αρτηρίες ή 
ανάστροφη ροή φλεβών. [16] Οι περισσότερες 
μεταστάσεις των επινεφριδίων είναι αιματογε-
νούς προέλευσης. Υπάρχει δυνατότητα να δη-
μιουργηθούν και λεμφογενώς σε πρωτοπαθείς 
όγκους πνεύμονα μέσω του οπισθοπεριτοναϊκού 
χώρου. Φαίνεται να υπάρχει σχέση των μονό-
πλευρων μεταστάσεων με μια πιο ήπια μεταστα-
τική νόσο και αυτή να σχετίζεται με λεμφογενή 
διασπορά. [17] Σπάνια πνευμονικές μεταστάσεις 
ανευρίσκονται μετά την ανεύρεση επινεφριδι-
ακής μετάστασης και αυτό μπορεί να σημαίνει 
λανθάνουσα παρουσία αυτών την στιγμή της ανί-
χνευσης των επινεφριδιακών μεταστάσεων. [18] 
Σε καρκίνο νεφρού η δημιουργία μετάστασης στο 
επινεφρίδιο έχει συσχετιστεί με το μέγεθος του 
πρωτοπαθούς όγκου και την εντόπιση , με τους 
όγκους του αριστερού νεφρού , του  άνω πόλου 
και τους πολυεστιακούς να είναι πιο συχνά μετα-
στατικοί. [16] 

Κλινικές εκδηλώσεις 
Το 95% των ασθενών με μετάσταση στα επι-

νεφρίδια είναι ασυμπτωματικοί. Σπάνια μπορεί 
να υπάρχει άλγος στην οσφύ , κοιλιακό ή θω-
ρακικό άλγος. [19] Επινεφριδιακή ανεπάρκεια 
εμφανίζεται σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά <1% 
και αφορά αμφοτερόπλευρες μεταστάσεις ή αι-
μορραγία επινεφριδίου , με συμπτώματα όπως 
ναυτία , έμετος , αδυναμία, υπονατριαιμία ή και 
κανονική κρίση  Addison. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
για να εκδηλωθεί λειτουργική ανεπάρκεια φλοι-
ού πρέπει να καταστραφεί περισσότερο από το 
90% του παρεγχύματος του επινεφριδίου. Συχνά 
τα συμπτώματα της επινεφριδιακής ανεπάρκειας 
καλύπτονται από την εικόνα της προχωρημένης 
νόσου. [20] Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η 
εκτίμηση της λειτουργίας των επινεφριδίων ώστε 
να αποκλειστεί η επινεφριδιακή ανεπάρκεια ή να 
δοθεί θεραπεία υποκατάστασης αν κριθεί απα-
ραίτητο. [21]

Ο ορμονικός έλεγχος είναι επίσης απαραίτη-
τος επειδή το 48% των επινεφριδιακών μαζών 
σε ασθενείς με πρωτοπαθείς όγκους σε άλλα όρ-
γανα είναι τυχαιώματα . Γίνεται μέτρηση μετανε-
φρινών και νορμετανεφρινών πλάσματος , κατε-
χολαμινών και μετανεφρινών ούρων 24ωρου για 
τον αποκλεισμό παρουσίας φαιοχρωμοκυττώμα-
τος. Γίνεται μέτρηση της ελεύθερης κορτιζόλης 
ούρων και τεστ καταστολής με δεξαμεθαζόνη 
(overnight 1 mg dexamethasone suppression 
test) . Σε υπερτασικούς γίνεται μέτρηση ρενίνης 
πλάσματος και αλδοστερόνης . [22]

Απεικονιστικές εξετάσεις 
Για την εκτίμηση μιας πιθανής επινεφριδια-

κής μετάστασης οι πιο χρήσιμες εξετάσεις είναι 
η αξονική τομογραφία κοιλίας , η  μαγνητική το-
μογραφία κοιλίας και το PET scan . Το αδένωμα 
επινεφριδίου είναι η πιο συχνή καλοήθης επινε-
φριδιακή μάζα και η απεικόνιση πρέπει να διαχω-
ρίσει όσο είναι εφικτό το επινεφριδιακό αδένωμα 
από την επινεφριδιακή μετάσταση. Η απεικονιστι-
κή διάκριση μιας επινεφριδιακής μετάστασης από 
ένα αδένωμα βασίζεται στο μέγεθος του όγκου 
και στην ανομοιογένεια της μάζας, χαρακτηριστι-
κά που έχουν υψηλή ειδικότητα και χαμηλή ευ-
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αισθησία. [23] Οι μεταστάσεις των επινεφριδίων 
έχουν συνήθως ομαλά όρια όπως τα αδενώματα 
και δεν διηθούν γειτονικούς ιστούς. Συνήθως μια 
απλή αξονική θώρακος περιλαμβάνει και τομές 
από την άνω κοιλία και τα  επινεφρίδια. Μια μάζα 
επινεφριδίου που αυξάνεται σε μέγεθος περισ-
σότερο από 20 % του συνολικού της όγκου και 
σε διάρκεια 6 μηνών είναι ύποπτη για κακοήθεια 
εκτός από την σπάνια περίπτωση αιμορραγίας 
του επινεφριδίου. Αντίθετα μια μάζα επινεφριδί-
ου που είναι παρούσα την στιγμή της διάγνωσης 
της πρωτοπαθούς εστίας και παραμένει σταθερή 
για χρόνια είναι απίθανο να είναι κακοήθης.[24]

Είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενδοκυττάρια περι-
εκτικότητα σε λίπος της μάζας και πως αυτή εκ-
φράζεται στην απεικόνιση. Το 70% των αδενωμά-
των του φλοιού είναι πλούσια σε λίπος. Αντίθετα 
οι κακοήθεις όγκοι έχουν μικρή περιεκτικότητα 
σε λίπος. Η αξονική και η μαγνητική τομογρα-
φία κοιλίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά 
τα χαρακτηριστικά για την διαφορική διάγνωση 
της καλοήθειας και κακοήθειας των επινεφριδί-
ων. Η μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπος αντιστοιχεί 
σε μειωμένη πυκνότητα ιστών στην απεικόνιση. 
Το 1998 σε μια μετα-ανάλυση ο Boland GW και 
οι συνεργάτες του έθεσαν το όριο των 10 μονά-
δων Hounsfield (HU) για την διάκριση μεταξύ 
των καλοήθειας και της κακοήθειας με ποσο-
στό ευαισθησίας 71% και ειδικότητας 98%. [25] 
Αδενώματα πλούσια σε λίπος έχουν πυκνότητα 
σε αξονική τομογραφία (CT) χωρίς σκιαγραφικό 
<10 HU , ενώ αδενώματα που δεν έχουν αρκε-
τή ποσότητα λίπους έχουν πυκνότητα σε αξονι-
κή τομογραφία (CT) χωρίς σκιαγραφικό >10HU 
.[25] Τα αδενωματα σε μια αξονική κοιλίας έχουν 
κατά κανόνα μέγεθος μικρότερο από 4 εκατοστά, 
ομοιογενή σύσταση , ομαλά όρια και πυκνότη-
τα <10 HU. Αντίθετα η μετάσταση έχει ύποπτα 
απεικονιστικά χαρακτηριστικά με μέγεθος μεγα-
λύτερο από 4 εκατοστά , συχνά και πάνω από 6 
εκατοστά, παρουσιάζει διήθηση των γύρω ιστών, 
ασαφή όρια και περιοχές νέκρωσης. Βέβαια όπως 
προαναφέρθηκε συχνά οι μεταστάσεις έχουν 
σαφή όρια και δεν διηθούν γειτονικούς ιστούς 
ενω και στα αρχικά τους στάδια έχουν συνήθως  
ομοιογενή σύσταση. Η αξονική κοιλίας με λεπτές 

τομές μπορεί να δώσει με ακρίβεια στοιχεία για 
το σχήμα , τα όρια και το μέγεθος. Εναλλακτική  
μέθοδος είναι η Dual-energy CT η οποία παρέχει 
πληροφορίες για την σύσταση ενός ιστού από τον 
τρόπο που συμπεριφέρεται αυτός σε διαφορετι-
κές δόσεις ενέργειας. [26] Σημαντικές πληροφο-
ρίες παρέχονται επίσης από την ταχύτητα αποβο-
λής του σκιαγραφικού από τους ιστούς (contrast 
washout behaviour). Οι κακοήθεις όγκοι των 
επινεφριδίων έχουν πλούσια αγγείωση με πυκνή 
μικροαγγείωση οπότε δημιουργείται αργή ροή 
στο αίμα, υψηλή διαπερατότητα ενδοθηλίου και 
άθροιση του σκιαγραφικού μέσα στην μάζα . Τα 
αδενώματα προσλαμβάνουν γρήγορα σκιαγραφι-
κό αλλά και το χάνουν γρήγορα . Αντίθετα κακοή-
θεις όγκοι προσλαμβάνουν γρήγορα το σκιαγρα-
φικό αλλα το αποβάλλουν αργά  (slower contrast 
washout).  Η διαφορά στην λήψη από την αρχική 
πρόσληψη του σκιαγραφικού μέχρι την αποβολή 
του μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση μεταξύ 
καλοήθους και κακοήθους όγκου. [27] H μαγνη-
τική τομογραφία κοιλίας παρέχει επίσης χρήσι-
μες πληροφορίες για την περιεκτικότητα της μά-
ζας σε λίπος. Τα αδενώματα στις Τ1 ακολουθίες 
έχουν πυκνότητα παρόμοια με αυτή του ήπατος 
ενώ στις Τ2 ακολουθίες έχουν ενδιάμεσης έντα-
σης σήμα. Οι μεταστάσεις έχουν υψηλής έντασης 
σήμα στις Τ2 ακολουθίες. 

Το PET-CT (18F-fluorodeoxyglucose positron 
emission tomography ) βασίζεται στον μεταβολι-
σμό της γλυκόζης στις κακοήθειες . Μπορεί να 
ξεχωρίσει τους καλοήθεις όγκους από τις μετα-
στάσεις των επινεφριδίων με 100% ευαισθησία 
και ειδικότητα ενώ μπορεί να ανιχνεύσει την πα-
ρουσία μεταστάσεων με 100% ευαισθησία και 
80% ειδικότητα . [28] Τα ευρήματα του 18FDG-
PET θεωρούνται θετικά όταν η βασική πρόσληψη 
(standardised uptake value -SUV) στο επινεφρί-
διο είναι ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του ήπατος με 
το κλάσμα πρόσληψη όγκου /πρόσληψη ήπατος 
> 1.5. [29] Σε πρόσφατη μελέτη βρέθηκαν χαμη-
λότερες τιμές SUVmax σε όγκους μη λειτουργι-
κούς (SUVmax =3.2) ενώ είχαν πολύ μεγαλύτε-
ρες τιμές όγκοι με έκκριση κορτιζόλης . Μέχρι 
στιγμής δεν έχει βρεθεί η τιμή που θα καθορίζει 
με ακρίβεια την παρουσία καλοήθειας ή κακο-
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ήθειας. [30]     Βασική πρόσληψη SUVmax=3.1 
έχει ευαισθησία 98.5% και ειδικότητα 92% για να 
ξεχωρίσει ένα καλόηθες αδένωμα από μια κακο-
ήθη νόσο ενώ σε ασθενείς με εξωεπινεφριδιακή 
κακοήθεια  SUVmax >1.8% έχει ευαισθησία 82% 
και ειδικότητα 96% για την ανίχνευση κακοήθους 
νόσου . Η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να διαχω-
ρίσει το φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα από την 
μετάσταση. Επίσης  ψευδώς θετικά αποτελέσμα-
τα μπορεί να παρουσιαστούν σε μερικά καλοήθη 
αδενώματα και σε φλεγμονώδεις νόσους όπως 
φυματίωση ή σαρκοείδωση. Ψευδώς αρνητικά 
αποτελέσματα μπορεί να κρύψουν μεταστατικούς 
όγκους μικρότερους του 1 εκατοστού, μεταστά-
σεις με νέκρωση ή αιμορραγία και μεταστάσεις 
από non-FDP avid κακοήθειες. [29,30]

Εικόνα 1 : αμφοτερόπλευρες μεταστάσεις
επινεφριδίων από καρκίνο στομάχου, περιοχές 

νεκρώσεων και αιμορραγίας.

Βιοψία δια λεπτής βελόνας 
Η βιοψία δια λεπτής βελόνας υπό αξονική το-

μογραφία είναι χρήσιμη σε διφορούμενη απει-
κόνιση , σε ορμονικά ανενεργείς μάζες και στην 
λήψη της απόφασης για θεραπεία. Δεν είναι χρή-
σιμη σε γενικευμένη μεταστατική νόσο ενώ  συμ-
βάλλει στην εκτίμηση ολιγομεταστατικής νόσου 
στο επινεφρίδιο. Είναι απαραίτητο να αποκλειστεί 
η πιθανότητα παρουσίας φαιοχρωμοκυττώματος 
ώστε να μην παρουσιαστεί κάποια κριση . Η βιο-
ψία δεν έχει ένδειξη όταν υπάρχει η υποψία  πα-
ρουσίας φλοιοεπινεφριδιακoύ καρκινώματος κα-
θώς υπάρχει κίνδυνος διασποράς της νόσου και 
δυσκολία στην διάκριση μεταξύ αδενώματος και 
καρκινώματος. [31,32] Είναι ιδιαίτερα ακριβής 
στη διάκριση όγκων φλοιού από μεταστατικούς 
όγκους σε ασθενείς με ιστορικό κακοήθειας με 
ευαισθησία 81-100% και ειδικότητα 83-100%.

[28]  Είναι λιγότερο ακριβής στην διάκριση με-
ταξύ αδενώματος και φλοιοεπινεφριδιακού καρ-
κινώματος με ευαισθησία 54-86% ενώ έχει και 
υψηλό ποσοστό ψευδώς αρνητικών αποτελεσμά-
των. [32]

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μεταστάσεων επι-
νεφριδίων από συγκεκριμένους πρωτοπαθείς 
όγκους . 

1. Μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα 
και μετάσταση επινεφριδίου: νόσος έξω από τον 
θώρακα θα μπορούσε να θεωρηθεί πολύ προ-
χωρημένη , όμως η μονηρης μετάσταση στο επι-
νεφριδιο έχει πολύ καλύτερη πρόγνωση από μια 
μονήρη μετάσταση σε ένα άλλο όργανο Η εκτομή 
της μονηρους μετάστασης βελτιώνει σημαντικά 
την επιβίωση και η εμφάνιση μετάστασης μετά 
από ένα διάστημα ελεύθερο νόσου μεγαλύτερο 
από 6 μήνες αποτελεί θετικό προγνωστικό παρά-
γοντα .[33,34]

2. Καρκίνος νεφρού και μετάσταση επινεφριδί-
ου : η συμπεριφορά του όγκου του νεφρού  είναι 
απρόβλεπτη, μπορεί να εμφανιστεί σύγχρονη με-
τάσταση σε κα΄ποιο όργανο  ή και μετά από χρό-
νια και  μπορεί να δημιουργηθεί στο  ομόπλευρο 
ή στο ετερόπλευρο επινεφρίδιο ή και στα δύο 
(3-5%,0.7%,<0.5%) . Η εμπλοκή του επινεφρι-
δίου είναι σημαντική για  την πρόγνωση .Όταν 
η μετάσταση δημιουργείται κατά συνέχεια ιστού 
στο ομόπλευρο επινεφρίδιο το στάδιο της νόσου 
είναι pΤ3a , ενώ όταν υπάρχει μετάσταση στο 
ετερόπλευρο επινεφρίδιο θεωρείται αιματογενής 
διασπορά και είναι στάδιο IV. Δεν προτείνεται η 
προφυλακτική εκτομή του ετερόπλευρου επινε-
φριδίου. [35,36]

3. Μελάνωμα και μετάσταση επινεφριδίου : Σε 
νεκροτομικές μελέτες το 50% των μελανωμάτων 
έχει μετάσταση στο επινεφρίδιο. Όπως προανα-
φέρθηκε  30 χρόνια πριν υπήρξαν ενδείξεις οτι 
η εκτομή των μονήρων επινεφριδιακών μεταστά-
σεων είχε θετικό αποτέλεσμα στην επιβίωση. Σή-
μερα έχει αποδειχθεί ότι προσφέρει ανακούφιση 
από τα συμπτώματα και καλύτερη επιβίωση. [37] 

Χειρουργική αντιμετώπιση 
Η χειρουργική εκτομή των επινεφριδιακών 
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μεταστάσεων εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 40 
χρόνια πριν σε ασθενείς με καρκίνο μαστού. Το 
1982 ο Twomey P και οι συνεργάτες του πα-
ρουσίασαν δυο ασθενείς που έζησαν 6 και 14 
χρονια μετα από επιτυχή εκτομή επινεφριδιακής 
μετάστασης από καρκίνο πνεύμονα .[38] Η εκτο-
μή των επινεφριδιακών μεταστάσεων έγινε  απο-
δεκτή αργότερα , μετά από μελέτη των Luketich 
JD & Burt ME , οι οποίοι παρουσίασαν πολύ κα-
λύτερη επιβίωση με την εκτομή μετάστασης ( 30 
μήνες μετά από εκτομή σε σχέση με 6-8 μήνες 
χωρίς εκτομή). [39]Έκτοτε έχουν γραφτεί αρκε-
τές μελέτες που στηρίζουν αυτήν την θέση. Η 
εκτομή των μονήρων επινεφριδιακών μεταστά-
σεων παρέχει την δυνατότητα να βελτιωθεί η 
πρόγνωση σε επιλεγμένους ασθενείς . Υπάρχουν 
μελέτες με ασθενείς που παραμένουν ελεύθεροι 
νόσου αρκετά χρόνια μετά από την εκτομή της 
μονήρους μετάστασης. [7] Λόγω της σπανιότη-
τας των επινεφριδιακών μεταστάσεων δεν είναι 
εύκολη η πραγματοποίηση τυχαιοποιημένης με-
λέτης που να συγκρίνει την διαφορά στην επιβί-
ωση με ή χωρίς την νεκτομή της μετάστασης. Οι 
μεταστάσεις των επινεφριδίων  προέρχονται από 
διαφορετικά πρωτοπαθή όργανα, με διαφορετική 
συμπεριφορά και με χρήση διαφορετικών θερα-
πευτικών χειρισμών . Υπάρχουν μελέτες με περι-
πτώσεις μεταστάσεων από διαφορετικά  όργανα 
και  άλλες με μεταστάσεις από ένα συγκεκριμένο 
όργανο, οπότε η σύγκριση αυτών των μελετών εί-
ναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι γνώσεις μας μέχρι στιγ-
μής βασίζονται σε αναδρομικές μελέτες ασθενών 
που έχουν υποβληθεί σε εκτομή μονήρων μετα-
στάσεων των επινεφριδίων. [2]

Η εμφάνιση περισσότερων από μια εξαιρέσι-
μων μεταστάσεων δεν αποτελεί αντένδειξη για 
την εκτομή μιας επινεφριδιακής μετάστασης . 
Στην ολιγομεταστατική νόσο υπάρχουν 1-5 με-
μονωμένες μακροσκοπικά ορατές μεταστάσεις. 
Σκανδιναβική πολυκεντρική μελέτη ανέδειξε 
πολύ καλά αποτελέσματα με εκτομή μεταστάσε-
ων από διάφορα σημεία .[40] Σε καποιες σειρές 
η εκτομή της μετάστασης που προκαλούσε άλγος 
μπορεί να μην είχε καλύτερη επιβίωση , βελτίω-
σε όμως τον πόνο. [41] Σε μελέτη των Kim SH 
και συνεργατών η  εκτομή μονήρους επινεφριδι-

ακής μετάστασης είχε ποσοστά 5ετούς επιβίωσης 
20-45% ενώ μικρότερος αριθμός ασθενών είχε 
και πολύ καλύτερη επιβίωση. [42] Σε μετα-ανα-
λυση 114 ασθενών με μη μικροκυτταρικό καρ-
κίνο πνεύμονα που υποβλήθηκαν σε εκτομή με-
τάστασης επινεφριδίου παρουσίασαν  25% 5ετή 
επιβίωση ,ενώ επίσης σε μελέτη 52 ασθενών με 
εκτομή επινεφριδιακών μεταστάσεων , η συνολι-
κή επιβίωση ήταν 40% στα 2 έτη με μέση επιβί-
ωση 13 μήνες και διάστημα ελεύθερο νόσου 19 
μήνες. [11]  Όσον αφορά τους προγνωστικούς 
παράγοντες επιβίωσης φαίνεται πως την καλύ-
τερη επιβίωση έχουν οι ασθενείς με μετάσταση 
επινεφριδίου από κολοορθικό καρκίνο ενώ την 
χειρότερη οι ασθενείς με μετάσταση από καρκί-
νο του πνεύμονα ή μελάνωμα .  Προγνωστικοί 
παράγοντες που σχετίζονται με το ογκολογικό 
αποτέλεσμα την μετεγχειρητική ανάρρωση και 
την επιβίωση είναι το διάστημα ελεύθερο νόσου 
μεγαλύτερο από 6 μήνες, η ριζικότητα της επέμ-
βασης , η απουσία διήθησης γειτονικών ιστών , η 
συνολική κατάσταση του ασθενούς και ο ρυθμός 
ανάπτυξης του όγκου. [43-45]

Η εκτομή του επινεφριδίου μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί με λαπαροσκοπική ή ανοικτή επέμβα-
ση. Οι μεταστάσεις των επινεφριδίων είναι μικρές 
και περιορίζονται συνήθως μέσα στην κάψα του 
οργάνου και αυτό επιτρέπει την πραγματοποίη-
ση λαπαροσκοπικής επέμβασης και ενισχύει την 
υπόθεση ότι με την εκτομή του επινεφριδίου είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν αρνητικά όρια εκτομής . 
[46] Το κλειδί για μια επιτυχημένη επέμβαση εί-
ναι τα καθαρά όρια εκτομής και η αποφυγή ρήξης 
του όγκου ώστε να αποφύγουμε τοπική υποτρο-
πή. Τα καθαρά όρια μπορούν να επιτευχθούν 
και με λαπαροσκοπική και ανοιχτή επέμβαση 
αρκεί να τηρηθούν οι κανόνες της ογκολογικής 
χειρουργικής με αποφυγή κατακερματισμού του 
όγκου, χρήση grippers στα ports, με την αναρ-
ρόφηση του πνευμοπεριτοναίου και χρήση σά-
κου περισυλλογής. [47,48] Τα πλεονεκτήματα 
της λαπαροσκοπικής χειρουργικής είναι γνωστά, 
λιγότερο μετεγχειρητικό άλγος, καλύτερο αισθη-
τικό αποτέλεσμα, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας 
και ταχύτερη επάνοδος στις δραστηριότητες. Η 
αυξημένη εμπειρία των χειρουργών στην λαπα-
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ροσκοπική χειρουργική μέσα από ογκολογικές 
επεμβάσεις  άλλων ενδοκοιλιακών οργάνων και 
η εξέλιξη της τεχνολογίας με την χρήση των πη-
γών ενέργειας έχει καταστήσει την λαπαροσκο-
πική επινεφριδεκτομή την επέμβαση εκλογής για 
τους περισσότερους μεταστατικούς όγκους των 
επινεφριδίων. [21] Η ακρίβεια στην χειρουργική 
τεχνική έχει μεγάλη σημασία ώστε να επιτευχθεί 
το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ατελής εκτομή οδηγεί 
σε επιμονή της νόσου και χειρότερη επιβίωση. Τα 
όρια  της εκτομής είναι ο νεφρός, το διάφραγμα 
, ο τετράγωνος οσφυϊκός μυς, η κάτω κοίλη φλέ-
βα δεξιά και η ουρά του παγκρέατος αριστερά. 
Η εκτομή του όγκου του επινεφριδίου μετά του 
περιεπινεφριδιακού λίπους  πρέπει να αφήνει 
καθαρά αυτά τα όρια . Αν δεν υπάρχει αυτή η δυ-
νατότητα με την λαπαροσκοπική προσπέλαση, η 
επέμβαση πρέπει να μετατρέπεται σε ανοιχτή.  Σε 
ανοιχτή επέμβαση υποβάλλονται εξαρχής ασθε-
νείς με μεγάλους όγκους , μεγαλύτερους από 6 
με 8 εκατοστά, με διήθηση γειτονικών ιστών, με 
θρόμβο στην κάτω κοίλη φλέβα και με ενδείξεις 
διήθησης λεμφαδένων. [49] Σχετική αντένδειξη 
για λαπαροσκοπική επέμβαση είναι το ιστορικό 
επεμβάσεων στην κοιλιακή χώρα , η νοσογόνος 
παχυσαρκία , οι διαταραχές πηκτικότητας και η 
καρδιοαναπνευστική νόσος. [50]

Οι μη χειρουργικές μέθοδοι αντιμετώπισης πε-
ριλαμβάνουν την συστηματική χημειοθεραπεία, 
την καυτηρίαση με χρήση ραδιοσυχνοτήτων , τον 
δια-αρτηριακό εμβολισμό  και την στερεοτακτική 
ακτινοθεραπεία . Η μέση επιβίωση είναι 11-13.6 
μήνες σε σχέση με τους 21.4 μήνες μετά από την 
εκτομή. [51] Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η χρή-
ση ραδιοσυχνοτήτων είναι ασφαλής αποτελεσμα-
τική και τεχνικά εφικτή για τον καυτηριασμό των 
επινεφριδιακών μετάστασεων. Πραγματοποιείται 
διαδερμικά υπό τοπική ή γενική αναισθησία.  Επι-

πλοκές της τεχνικής είναι ο πνευμοθώρακας , η 
αιμορραγία, η θερμική κάκωση σε μη επιθυμητά 
σημεία και η εμφάνιση λοίμωξης. [52-56]

Εικόνα 2: Μετάσταση δεξιού
επινεφριδίου από καρκίνο νεφρού

Εικόνα 3: Μετάσταση δεξιού επινεφριδίου από 
καρκίνο πνεύμονα .

Συμπέρασμα 
Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι στιγμής , 

η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την θεραπεία εκλο-
γής και είναι πιο αποτελεσματική σε σχέση με τις μη 
επεμβατικες τεχνικές για τις μονήρεις μεταστάσεις 
των επινεφριδίων και την ολιγομεταστατική νόσο  σε 
επιλεγμένους ασθενείς  με βελτίωση στην συνολική 
επιβίωση. Το μέγεθος της μετάστασης , η απουσία 
εξωεπινεφριδιακής επέκτασης του όγκου από την 
απεικόνιση , η βιολογία του όγκου και η συνολική κα-
τάσταση του ασθενούς αποτελούν καθοριστικούς  πα-
ράγοντες για την επιλογή της τεχνικής . Η λαπαροσκο-
πική προσέγγιση αποτελεί την επέμβαση εκλογής σε 
μεταστατικούς  όγκους μικρότερους απο 6 εκατοστά .
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Περίληψη
Το υποκλινικό σύνδρομο Cushing (subclinical 

Cushing’s syndrome-SCS) είναι μία διαταραχή 
που χαρακτηρίζεται από αυτόνομη έκκριση κορτι-
ζόλης με ταυτόχρονη  παρουσία ενός  τυχαιώμα-
τος στο επινεφρίδιο και  με απουσία κλινικών εκ-
δηλώσεων του συνδρόμου Cushing. Το SCS έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς έχει συσχετιστεί με 
διάφορες παθήσεις όπως η αθηροσκλήρωση και 
η αρτηριακή υπέρταση. Παρόλη την μακρόχρονη 
έρευνα, το SCS συνεχίζει να αποτελεί  ένα αμφι-
λεγόμενο θέμα όσον αφορά   τη διάγνωση και την 
επακόλουθη αντιμετώπισή του. Αρκετά θέματα 
μένουν να επιλυθούν.  Μία καθολική συμφωνία 
σχετικά με την ορμονολογική διάγνωση του συν-
δρόμου μένει να εδραιωθεί. Η αυτόνομη έκκριση 
της κορτιζόλης έχει  καθοριστεί  με ακρίβεια ενώ 
αρκετοί ορισμοί έχουν προταθεί. Η ετερογένεια 
των  διαγνωστικών κριτηρίων έχει ως αποτέλε-
σμα την δυσκολία σύγκρισης   μελετών που αφο-

ρούν την αντιμετώπιση  του συνδρόμου. Η ελάχι-
στη επεμβατική επινεφριδιεκτομή  φαίνεται πως  
σε μερικούς ασθενείς, βελτιώνει τις διαταραχές 
που απορρέουν από το σύνδρομο. Η αναγνώριση 
αυτών των ασθενών θα πρέπει να είναι ο στόχος 
των μελλοντικών ερευνών. Σε αυτή την ανασκό-
πηση, συνοψίζονται οι τρέχουσες απόψεις γύρω 
από το SCS και τις ενδείξεις χειρουργικής αντιμε-
τώπισης του.

Λέξεις κλειδιά : Υποκλινικό σύνδρομο Cushing, 
υπερκορτιζολαιμία,  λαπαροσκοπική επινεφριδιε-
κτομή. 

Εισαγωγή 
Η υποκλινική  νόσος των επινεφριδίων περι-

λαμβάνει ένα φάσμα παθολογικών καταστάσεων 
που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στην υποκλι-
νική νόσο που οφείλεται σε ορμόνες του φλοιού 
των επινεφριδίων και στην υποκλινική νόσο που 
οφείλεται σε ορμόνες του μυελού των επινεφρι-
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δίων [1-3]. Η υποκλινική επινεφριδιακή ανεπάρ-
κεια είναι μία αναγνωρισμένη  διαταραχή, όπου 
η αυτοανοσία προκαλεί μία σχετική επινεφριδια-
κή ανεπάρκεια η οποία θα γίνει κλινικά εμφανής 
κατά τη διάρκεια περιόδων έντονου στρες [4]. 
Η διαχείριση της φλοιοεπινεφριδιακής ανεπάρ-
κειας στοχεύει στην αναγνώριση των ασθενών 
που βρίσκονται σε αυτόν τον κίνδυνο και στην 
έγκαιρη χορήγηση  κατάλληλης υποκατάστασης. 
Το υποκλινικό σύνδρομο Conn είναι μία σχετικά 
πρόσφατα αναγνωρισμένη οντότητα για την οποία  
μένει να καθοριστεί αν είναι πρόδρομος κατάστα-
ση του κλασικού συνδρόμου Conn [1]. Φαίνεται 
να σχετίζεται με την διαστολική πίεση , ενώ συχνά 
συνυπάρχει με περίσσεια εκκρισης κορτιζόλης 
και τον αυξημένο μεταβολικό κίνδυνο από την 
δράση της τελευταίας . Η αντιμετώπιση του είναι 
συντηρητική και  στηρίζεται κυρίως στην τακτική 
και προσεκτική παρακολούθηση. Τα «σιωπηλά» 
φαιοχρωμοκυττώματα μπορούν να θεωρηθούν  
ως  υποκλινική  νόσος του μυελού των επινε-
φριδίων και  οι ασθενείς  σε ποσοστό 50% έχουν 
φυσιολογική πίεση ενώ σε 50 % μέτρια υπέρταση  
[5]. Εξαιτίας της απρόβλεπτης φύσης τους και του 
δυνητικά κακοήθους δυναμικού τους, η αντιμε-
τώπιση τους είναι αυστηρά χειρουργική. 

Οι παραπάνω περιγραφείσες διαταραχές μοιά-
ζουν ελαφρώς αμφιλεγόμενες σχετικά με τη διά-
γνωση τους και την μετέπειτα αντιμετώπιση τους. 
Τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες το υποκλινικό 
σύνδρομο Cushing εμφανίστηκε ως μία ξεχωρι-
στή ενδοκρινολογική διαταραχή. Το τυπικό σύν-
δρομο Cushing, είναι σπάνια πάθηση , απειλητική 
για την ζωή, εξαιτίας διαφόρων διαταραχών που 
προκαλεί , συμπεριλαμβανομένης και της ακραί-
ας καταβολικής κατάστασης. Η επίπτωση της , 
βασισμένη σε πληθυσμιακές μελέτες, είναι κατά 
προσέγγιση 2 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα 
ανά έτος , καθιστώντας  τη μία σπάνια νόσο [3]. 
Το SCS από την άλλη πλευρά διαγιγνώσκεται με 
αυξανόμενο ρυθμό στον γενικό πληθυσμό , με 
τον σχετικό επιπολασμό να εκτιμάται σε 0,2 – 2%. 
Όπως και με άλλες ενδοκρινολογικές παθήσεις 
σε αυξανόμενη  συχνότητα (π.χ. καρκίνος του 
θυρεοειδούς αδένα) , δεν έχει διευκρινιστεί αν 
αυτή η αύξηση οφείλεται περισσότερο στην έντο-

νη κλινική υποψία των ιατρών και στην βελτίωση 
των μεθόδων απεικόνισης [6]. Το SCS είναι ένα 
αμφιλεγόμενο θέμα τις τελευταίες δεκαετίες και 
ένα σταθερό πεδίο διαφωνίας που αφορά  τον 
ορισμό , τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του.

Το SCS περιγράφηκε πρώτη φορά το 1974 ως 
«προκλινικό σύνδρομο Cushing» , σε ασθενείς με 
υπερέκκριση γλυκοκορτικοειδών και ενεργούς 
όγκους σε σπινθηρογραφικές μελέτες [7]. Αυτός 
ο ορισμός επιλέχθηκε γιατί υπήρχε η άποψη ότι 
το SCS είναι πρόδρομος του SC, που έκτοτε απο-
δείχθηκε ότι έχει σπάνια εμφάνιση [8]. Αυτά τα 
σύνδρομα έχουν κοινές εκδηλώσεις  αλλά έχουν 
βασικές διαφορές, με σημαντικότερη το γεγο-
νός ότι στο SCS  δεν υπάρχει έντονη καταβολι-
κή κατάσταση που να προκαλεί μυϊκή ατροφία 
και δερματική λύση όπως στο SC. Παρόλα αυτά, 
το SCS σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα και 
θνησιμότητα εξαιτίας την αθηροσκλήρωσης , της 
αρτηριακής υπέρτασης , της παχυσαρκίας , της 
οστεοπόρωσης και του σακχαρώδη διαβήτη τύ-
που ΙΙ κ.α [9-11]. Έτσι, η διάγνωση του SCS είναι 
ζωτικής σημασίας , είτε η θεραπεία είναι χειρουρ-
γική είτε όχι. Σε αυτή τη σύντομη ανασκόπηση, 
αναδεικνύουμε  τις  τρέχουσες αμφιλεγόμενες 
απόψεις γύρω από το SCS και σχολιάζουμε  τα 
πλεονεκτήματα και τις παγίδες της χειρουργικής 
αντιμετώπισης τους. 

Ορισμός και Ορολογία
Κατά καιρούς, διάφοροι ορισμοί έχουν προ-

ταθεί για να χαρακτηρίσουν το υποκλινικό σύν-
δρομο Cushing (SCS) . Όπως προηγουμένως 
γράφτηκε, “προκλινικό Cushing”, ήταν ο πρώτος 
ορισμός που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει 
τη διαταραχή αυτή αλλά δεν ευδοκίμησε λόγω της 
διαπίστωσης ότι η πλειοψηφία των περιπτώσεων 
SCS αποτελούν μία ξεχωριστή κλινική οντότητα 
[7]. Εναλλακτικοί πρόσφατοι ορισμοί χρησιμοποι-
ήθηκαν στην επιστημονική βιβλιογραφία όπως 
υποκλινική υπερκορτιζολαιμία και υποκλινική 
αυτόνομη υπερέκκριση γλυκοκορτικοειδών [12]. 
Το 2016, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοκρινών αδέ-
νων σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό οργανισμό 
μελέτης των επινεφριδιακών όγκων , πρότειναν 
την υιοθέτηση των ορισμών « αυτόνομη έκκρι-



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ50

ση κορτιζόλης» και «πιθανή αυτόνομη έκκριση 
κορτιζόλης» [13]. Αυτή η πρόταση στόχευε στο 
να ξεκαθαριστεί η σύγχυση ανάμεσα στο SCS και 
το CS. Το CS είναι μία καλά ορισμένη διαταραχή 
και η αντιμετώπισή του είναι σαφώς καθορισμένη 
[14,15], ενώ το SCS έχει ξεχωριστά δικά του χα-
ρακτηριστικά  και οι δύο αυτές νοσολογικές οντό-
τητες δε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με το ίδιο 
σκεπτικό. Σε αυτή την ανασκόπηση , ο ορισμός 
SCS θα χρησιμοποιηθεί σε αντιστοιχία με την διε-
θνή βιβλιογραφία , σε μία προσπάθεια αποφυγής 
σύγχυσης.

Σε γενικές γραμμές, η διάγνωση του SCS 
απαιτεί 3 παραμέτρους: μία ορμονική διαταραχή 
στον άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια, 
την παρουσία τυχαιώματος επινεφριδίου και τον 
κλινικό αποκλεισμό ύπαρξης CS [16]. Ο αποκλει-
σμός του CS σε κλινικό επίπεδο προϋποθέτει 
έναν έμπειρο κλινικό ιατρό, καθώς έχει αποδει-
χθεί ότι ένας ιατρός με μικρή κλινική εμπειρία  
μπορεί να κατατάξει λάθος ως CS μία διαταραχή, 
μπερδεύοντας κλινικές ομοιότητες π.χ. παχυσαρ-
κία σε ηλικιωμένους [17]. Η ενδελεχής κλινική 
εξέταση είναι ζωτικής σημασίας.

Επίσης, η διάγνωση που στηρίζεται σε ορμονο-
λογικές εξετάσεις , εμφανίζει κάποια προβλήμα-
τα και δεν υπάρχει παγκόσμια αποδεκτά ορισμός 
της αυτόνομης έκκρισης  κορτιζόλης.  Φαίνεται 
πως η αυτόνομη έκκριση κορτιζόλης ακολουθεί 
ένα συνεχές από τις φυσιολογικές τιμές μέχρι την 
κλινικά εμφανή αυτόνομη έκκριση κορτιζόλης. Η 
έκκριση της μπορεί να είναι διαλείπουσα ενώ μια 
ήπια αύξηση μπορεί να μην ανιχνεύεται με τον 
κλασικό βιοχημικό έλεγχο. [18 ] Χρησιμοποιώ-
ντας σαν αρχή τις  αυθεντικές κατευθυντήριες 
οδηγίες του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας που δη-
μοσιεύθηκαν το 2002 , έχουν γίνει τουλάχιστον 
πέντε προσπάθειες από καταξιωμένες  ιατρικές 
εταιρείες για να ορίσουν την αυτονομία στην έκ-
κριση της κορτιζόλης [19-22]. Μία ποικιλία ορ-
μονολογικών εξετάσεων έχουν συμπεριληφθεί 
στην έρευνα, αλλά η πιο σημαντική είναι η δοκι-
μασία καταστολής με δεξαμεθαζόνη. Είναι εκτός 
του πεδίου αυτής της ανασκόπησης να καταγρά-
ψουμε λεπτομερώς τις διαφορές στην μεθοδο-
λογία διάγνωσης που προτείνονται από τις διά-

φορες κατευθυντήριες οδηγίες, όμως υπάρχουν 
εντυπωσιακές διαφορές που μπορεί να έχουν 
βαθιά επίδραση στη διάγνωση και την αντιμετώ-
πιση του SCS. Οι κατευθυντήριες οδηγίες που 
δημοσιεύθηκαν από την Αμερικάνικη εταιρεία 
των Κλινικών Ενδοκρινολόγων σε συνεργασία 
με την Αμερικάνικη Εταιρεία χειρουργών ενδο-
κρινών αδένων πρότειναν υψηλότερη τιμή αυ-
τόνομης έκκρισης μετά από καταστολή ( > 5 μg/
dL) συγκριτικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες της 
Γαλλικής Εταιρείας Ενδοκρινολογίας (> 1.8μg/
dL), σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί η ειδικότητα 
και να μειωθεί ο αριθμός των ψευδώς θετικών 
αποτελεσμάτων [21,22].  Αντιθέτως, οι γαλλικές 
κατευθυντήριες οδηγίες επέλεξαν την πλευρά 
της μεγαλύτερης ευαισθησίας, ακόμα και αν τα 
αποτελέσματα οδηγούν σε υπερβολική θεραπεία 
σε κάποιες περιπτώσεις.  Οι κατευθυντήριες οδη-
γίες του 2016 από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εν-
δοκρινολογίας, στρέφονται στην κατεύθυνση να 
εξισορροπήσουν  τις διαφορές ανάμεσα σε αυτές 
τις δύο απόψεις,  αναγνωρίζοντας το όριο > 5μg/
dL ώς αδιάψευστη αυτόνομη υπερέκκριση στην 
κορτιζόλη και ταυτόχρονα υιοθετώντας χαμηλό-
τερες τιμές για περιπτώσεις όπου άλλες ορμονι-
κές ανωμαλίες παρατηρούνται (π.χ. χαμηλά επί-
πεδα ανδρογόνων) [13]. 

Το υποκλινικό σύνδρομο Cushing εμφανίζει 
μεγαλύτερη συχνότητα στα αμφοτερόπλευρα τυ-
χαιώματα  (30% vs 5.5%) και είναι πιθανό και σε 
αυτά η έκκριση κορτιζόλης να είναι διαλείπουσα. 
Δεν  υπάρχονυ   διαφορές στην συχνότητα παχυ-
σαρκίας , υπέρτασης , διαβήτη και υπερλιπιδαιμί-
ας σε σχέση με τα ετερόπλευρα αδενώματα  ενώ  
υπάρχει δυσκολία στην σύγκριση των μελετών 
λόγω των διαφορών στα κριτήρια, στον αριθμό 
των ασθενών και στο διαφορετικό διάστημα πα-
ρακολούθησης μεταξύ των μελετών. [23 ]  

Η προσπάθεια να καθοριστεί η «αληθής» αυ-
τόνομη έκκριση συναντά δυσκολίες λόγω  του 
γεγονότος  ότι υπάρχουν ελάχιστες μελέτες σε 
υγιείς ασθενείς. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί  αν 
κάποιες περιπτώσεις αυτόνομης έκκρισης από 
τα επινεφρίδια είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο 
κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Σε μία μελέ-
τη που δημοσιεύθηκε το 2009 σε 72 υγιή άτομα 
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χωρίς επινεφριδιακές ανωμαλίες από την απει-
κόνιση με αξονική τομογραφία, η φυσιολογική 
αυτόνομη έκκριση διαπιστώθηκε κάτω από 3μg/
dL, αναδεικνύοντας ότι υπάρχει τουλάχιστον μια 
μορφή αυτόνομης έκκρισης σε κατά τα άλλα υγιή 
άτομα [24]. 

Πρόσφατα προτάθηκε ότι το gold standard για να 
εδραιωθεί το SCS μπορεί να επιτευχθεί μόνο  μετά 
από επινεφριδιεκτομή [25]. O Lee et al. πρότειναν 
ότι μόνο με την παρουσία μετεγχειρητικής επινε-
φριδιακής ανεπάρκειας , όπως ορίζεται από την 
δοκιμασία διέγερσης από την ACTH  αποδεικνύε-
ται τελικά ότι η αυτόνομη έκκριση της κορτιζόλης 
έχει κλινική σημασία. Ενώ αυτή η άποψη είναι εν-
διαφέρουσα και ακούγεται σωστή , δεν προσφέρει 
ιδιαίτερη βοήθεια στην προεγχειρητική διάγνωση 
και αντιμετώπιση. Επιπρόσθετα, η μετεγχειρητική 
επινεφριδιακή ανεπάρκεια αποδεικνύει  ότι η έκ-
κριση κορτιζόλης ήταν  αρκετά ικανή ώστε  για να 
καταστείλει τον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-ε-
πινεφριδίων. Η μακροχρόνια  έκκριση  κορτιζόλης 
χωρίς καταστολή του άξονα υποθάλαμος-υπόφυ-
ση -επινεφρίδια  μπορεί να έχει πολλές επιβλαβείς 
επιπτώσεις σε αρκετά συστήματα. 

Τελευταία χρησιμοποιούνται χρωματογραφι-
κές τεχνικές για την ταυτοποιηση και ποσοτικο-
ποίηση των στεροειδών και των μεταβολιτών 
τους στα βιολογικά υγρά . Η προσέγγιση αυτή χα-
ρακτηρίζεται με τον όρο metabolomics και απο-
τελεί μια ελπίδα στην εξέλιξη των διαγνωστικών 
τεστ , τόσο για την ορμονική έκκριση όσο και για 
τον καθορισμό παρουσίας κακοήθειας . [26] 

Αντιμετώπιση.
Τα δύο κρίσιμα ζητήματα στην διαχείριση του 

SCS είναι η εκτίμηση της πιθανότητας κακοή-
θειας ενός τυχαιώματος στο επινεφρίδιο και η 
διαχείριση της περίσσειας έκκρισης κορτιζόλης 
που οδηγεί στην εμφάνιση διαφόρων νοσηροτή-
των όπως η αρτηριακή υπέρταση και ο πρόσφατα 
διαγνωσμένος  σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ. 
Η μελέτη-ορόσημο του Εθνικού Ινστιτούτου της 
Ιταλίας διαφώτισε τη σημασία του μεγέθους του 
τυχαιώματος  στην εκτίμηση πιθανού φλοιοεπινε-
φριδιακού καρκινώματος [27].  Η μέγιστη διάμε-
τρος >4 εκ. έχει συσχετιστεί με αυξημένη πιθα-

νότητα κακοήθειας. Έχει διαπιστωθεί ότι το 93% 
όλων των φλοιοεπινεφριδιακών καρκινωμάτων 
έχει διάμετρο >4 εκ. τη στιγμή της διάγνωσης 
όμως πρέπει να σημειωθεί ότι περίπου το 76% 
των τυχαιωμάτων μεγέθους > 4 εκ. ήταν καλοή-
θη αδενώματα μετά από βιοψία. Το μέγεθος του 
όγκου στην στιγμή της διάγνωσης έχει βαθιά επί-
δραση στην επιβίωση σε αυτό τον επιθετικό τύπο 
καρκίνου. Παραταύτα, χειρουργική παρέμβαση 
συνιστάται ισχυρά σε κάθε ασθενή  με τυχαίω-
μα επινεφριδίου >4 εκ. σε διάμετρο, ειδικά σε 
νέους ασθενείς.  Ο ρυθμός αύξησης του μεγέ-
θους είναι ένας άλλος παράγοντας  που πρέπει 
να μελετηθεί – αύξηση στο μέγεθος 20% (του-
λάχιστον 5 χιλ.) σε 6 μήνες παρακολούθηση με 
αξονική τομογραφία είναι ένας ανεξάρτητος πα-
ράγοντας  κινδύνου για κακοήθεια. Ανεξάρτητα 
από την έκκριση της κορτιζόλης, ο αποκλεισμός  
της κακοήθειας πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο 
στη διερεύνηση του SCS.  Η παρουσία των αποτι-
τανώσεων, τα ανώμαλα όρια και ετερογενής ενί-
σχυση με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό θα πρέπει να 
εγείρει την υποψία [28]. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
ο αποκλεισμός της κακοήθειας υπερισχύει των 
ορμονολογικών διαταραχών. Όταν υπάρχει υπο-
ψία για κακοήθεια, η χειρουργική αντιμετώπιση 
πρέπει να είναι η θεραπεία εκλογής. 

Αντιθέτως, δεν υπάρχει καθολική συναίνεση 
στην αντιμετώπιση των ορμονικά ενεργών τυχαι-
ωμάτων χωρίς σημεία κακοήθειας. Οι πρόσφατες 
κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρεί-
ας Ενδοκρινολογίας υποστηρίζουν  την χειρουρ-
γική αντιμετώπιση  στην αυτόνομη έκκριση της 
κορτιζόλης. Στην περίπτωση της πιθανής έκκρι-
σης κορτιζόλης , το χειρουργείο είναι μία επιλογή 
σε συνάρτηση με άλλες ορμονικές ανωμαλίες και 
την παρουσία πρόσφατα διαγνωσμένων συννο-
σηροτήτων.  Για παράδειγμα, ένας κατά τα άλλα 
υγιής ασθενής με αιφνίδια έναρξη τύπου ΙΙ σακ-
χαρώδους διαβήτη  ή αρτηριακής υπέρτασης  και 
ταυτόχρονη παρουσία τυχαιώματος επινεφριδίου 
θα πρέπει να θεωρηθεί υποψήφιος για χειρουρ-
γική αντιμετώπιση. Αυτές οι αποφάσεις θα πρέ-
πει να είναι εντελώς εξατομικευμένες καθώς δεν 
υπάρχει ακόμα καθολική συναίνεση στην σωστή 
κατεύθυνση αντιμετώπισης.
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Εικόνα 1 : Υποκλινικό Cushing
σε ασθενή με αδένωμα επινεφριδίου δ:3.6 εκ.

Χειρουργική αντιμετώπιση.
Η χρησιμότητα των μελετών που εξετάζουν 

τον ρόλο της  χειρουργικής επέμβασης στο SCS 
είναι περιορισμένη για πολλούς λόγους. Η μεγά-
λη πλειοψηφία τους  είναι μη τυχαιοποιημένες 
μελέτες με περιορισμένο αριθμό ασθενών [29]. 
Επιπρόσθετα υπάρχει ετερογένεια στον ορισμό 
του SCS, κάνοντας τις συγκριτικές μελέτες δύ-
σκολες. Η συχνή επαρκής παρακολούθηση των 
ασθενών δεν έχει τεκμηριωθεί , με αποτέλεσμα 
οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της επινεφριδιεκτο-
μής να μην μπορούν να εκτιμηθούν με ακρίβεια 
. Επιπλέον, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα από 
την σύγκριση της χειρουργικής παρέμβασης  και 
της συντηρητικής αντιμετώπισης. Όλα τα παρα-
πάνω καθιστούν την εκτίμηση της επινεφριδιε-
κτομής προβληματική.

Παρ’όλα τα εμφανή μειονεκτήματα, τα στοι-
χεία από τις συστηματικές μετα-αναλύσεις είναι 
ενθαρρυντικά. Οι συγγραφείς μεγάλων μετα-α-
ναλύσεων απέδειξαν σημαντική βελτίωση  της 
αρτηριακής υπέρτασης μετά από το χειρουργείο 
(72%), και στον έλεγχο της γλυκόζης (50%) κα-
θώς και στη μείωση του δείκτη μάζας σώματος 
(40%) αλλά όχι σημαντική επίδραση στην δυσλι-
πιδαιμία και στην σχετιζόμενη με την οστεοπό-
ρωση νοσηρότητα [29]. Αυτά τα αποτελέσματα 
αντικατοπτρίζουν τα ευρήματα της έρευνας του 
δικού μας κέντρου υπέρ της επινεφριδιεκτομής 
σε ασθενείς με SCS. Κατά τη διάρκεια μίας μέσης 
παρακολούθησης 77 μηνών, περίπου το 70% 
των υπερτασικών ασθενών εμφάνισαν ομαλοποί-
ηση της αρτηριακής πίεσης και το 41% των σακ-
χαροδιαβητικών ασθενών (τύπου ΙΙ) είχαν βελτί-
ωση στον γλυκαιμικό έλεγχο [30]. 

Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι συγ-
γραφείς των μετα-αναλύσεων κατέγραψαν ασυμ-
φωνία μεταξύ των μελετών σχετικά με τα διαγνω-
στικά κριτήρια του SCS. Αυτά τα αρχικά δεδομένα 
κατέδειξαν έναν μεγάλο αριθμό ασθενών με SCS 
που επωφελήθηκαν από την επινεφριδιεκτομή 
αλλά δεν κατέστη διακριτό ποιοι ασθενείς ωφε-
λούνται  περισσότερο. Τα υποσχόμενα αποτελέ-
σματα πρέπει να επιβεβαιωθούν με καλά σχεδια-
σμένες τυχαιοποιημένες μελέτες.

Εικόνες 2,3 : Χειρουργικά παρασκευάσματα
καλοήθων αδενωμάτων μέγιστης διαμέτρου

3,2 εκ και 3,5 εκ. ασθενών με
υποκλινικό σύνδρομο Cushing .

Ειδικά Θέματα 
Τα αμφοτερόπλευρα τυχαιώματα αποτελούν 

μία ενδιαφέρουσα πρόκληση. 
Τίθεται το ερώτημα για το ποια είναι η σωστή 

πορεία δράσης σε SCS και παρουσία αμφοτερό-
πλευρων τυχαιωμάτων [31]. Επί απουσίας υποψί-
ας για κακοήθεια, η απάντηση δεν είναι ξεκάθα-
ρη.  Μελέτες εντοπισμού με χρήση επεμβατικών 
ακτινολογικών τεχνικών είναι εξαιρετικά δύσκο-
λες σε επινεφριδιακή νόσο και δεν φαίνεται να 
έχουν ρόλο στη διαγνωστική προσέγγιση του 
SCS. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊ-
κής Εταιρείας Ενδοκρινολογίας δεν προτείνουν 
διαγνωστικά βήματα διαφορετικά από αυτά που 
ισχύουν για το μονήρες τυχαίωμα. Το μέγεθος 
του τυχαιώματος δεν συνεπάγεται απαραίτητα 
και αυξημένη έκκριση ορμονών. Σε περιπτώσεις 
όπου η αυτόνομη έκκριση έχει εδραιωθεί και 
συσχετιστεί με αυξημένη νοσηρότητα, (π.χ. αρ-
τηριακή υπέρταση ανθεκτική στην συντηρητική 
θεραπεία),η ετερόπλευρη επινεφριδιεκτομή βα-
σισμένη στο μέγεθος του τυχαιώματος έχει θεω-
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ρηθεί ως αποδεκτή επιλογή (εκτομή της επικρα-
τούσας βλάβης ). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, 
η συνεχής επαγρύπνηση μέσω μιας τακτικής 
απεικονιστικής παρακολούθησης είναι μία λογική 
προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθη-
σης, αν εμφανιστούν ύποπτα χαρακτηριστικά , η 
χειρουργική αντιμετώπιση είναι η θεραπεία εκλο-
γής. Η αμφοτερόπλευρη επινεφριδιεκτομή πρέ-
πει να αποφευχθεί σε κάθε περίπτωση, αν έχει 
αποκλειστεί η πιθανότητα κακοήθειας. 

Η μακροοζώδης υπερπλασία είναι μία ακόμα 
μοναδική κατάσταση. Στο κλασικό CS, η αμφοτε-
ρόπλευρη επινεφριδιεκτομή είναι μία αποδεκτή 
τακτική  εξαιτίας της υψηλής νοσηρότητας και 
θνησιμότητας  που σχετίζονται με αυτή την κατά-
σταση[32]. Οι πιθανοί κίνδυνοι της επινεφριδια-
κής ανεπάρκειας θεωρούνται αποδεκτοί, συγκρι-
νόμενοι με τους κινδύνους από το μακροχρόνιο 
CS. Αντιθέτως, η αμφοτερόπλευρη επινεφριδιε-
κτομή δεν ενδείκνυται στο SCS. Ωστόσο, η μο-
νόπλευρη επινεφριδιεκτομή ίσως έχει ρόλο στην 
αντιμετώπιση του SCS  σε περιπτώσεις  που οι 
επιπλοκές του είναι ανθεκτικές στην συντηρητική 
θεραπεία. Παρολ’αυτά, καμιά μεγάλης κλίμακας 
μελέτη δεν έχει διερευνήσει σε βάθος αυτή την 
προσέγγιση[33].

Τεχνικά θέματα της ελάχιστα επεμβατικής επι-
νεφριδιεκτομής, Διακοιλιακή λαπαροσκοπική ή 
οπισθοπεριτοναϊκή ενδοσκοπική προσπέλαση;

Στην περίπτωση της ύπαρξης ένδειξης για 
χειρουργική αντιμετώπιση , οι ελάχιστες επεμ-
βατικές τεχνικές προτιμώνται από την ανοιχτή 
χειρουργική. Η διακοιλιακή λαπαροσκοπική προ-
σπέλαση και οπισθοπεριτοναϊκή ενδοσκοπική 
προσπέλαση (ERA)  θεωρούνται και οι δύο gold 
standards στην χειρουργική αντιμετώπιση του 
SCS. H διακοιλιακή λαπαροσκόπηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με πρόσθια είτε πλάγια προ-
σπέλαση. Η πρόσθια προσπέλαση είναι η λιγότε-
ρο εφαρμοζόμενη καθώς έχει τις περισσότερες 
τεχνικές δυσκολίες γύρω από την κινητοποίηση 
των ενδοκοιλιακών σπλάχνων και τον μεγαλύτε-
ρο χειρουργικό χρόνο [34]. Η λαπαροσκοπική δι-
ακοιλιακή προσπέλαση έχει αρκετά  πλεονεκτή-
ματα σε σχέση με την οπισθοπεριτοναϊκή  . Είναι 
πιο εύκολη στην εκμάθηση, παρέχει την δυνατό-

τητα έκθεσης όλης της περιτοναϊκής κοιλότητας , 
διαθέτει  άνεση χώρου για παρασκευη μεγάλων 
όγκων, συνδυάζεται με άλλες επεμβάσεις, εί-
ναι κατάλληλη για ασθενείς με παχυσαρκία και 
υπάρχει δυνατότητα άμεσης μετατροπής σε ανοι-
χτή όταν κριθεί αναγκαίο.   

Η οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση  έχει θεω-
ρηθεί μία ασφαλής εναλλακτική επιλογή στην πα-
ραδοσιακή  λαπαροσκοπική προσέγγιση, με με-
γαλύτερη καμπύλη εκμάθησης, όμως. Οι Walz et 
al. πρόσφατα ξεκαθάρισαν μέσα από μία μεγάλη 
σειρά περιστατικών , με αποτελέσματα συγκρίσι-
μα με αυτά της παραδοσιακής λαπαροσκόπησης 
και συστήνουν έντονα της υιοθέτηση αυτής της 
προσπέλασης λόγω της άμεσης πρόσβασης στον 
επινεφριδιακό αδένα [35-37]. H ERA παρουσιά-
ζει αρκετές τεχνικές διαφορές συγκρινόμενη με 
την διακοιλιακή λαπαροσκοπική προσέγγιση , με 
την θέση του ασθενούς να είναι η πιο εμφανής. Ο 
ασθενής είναι πάντα σε πρηνή θέση , που απαιτεί 
μεγάλο βαθμό προσοχής από την αναισθησιολο-
γική ομάδα για να αποφευχθεί μία μη αναστρέ-
ψιμη μετακίνηση του ενδοτραχειακού σωλήνα. 
Αν έχει προγραμματιστεί αμφοτερόπλευρη επι-
νεφριδιεκτομή, οι αρθρώσεις του ισχίου και του 
γόνατος είναι σε κάμψη 90 μοιρών [38]. Αυτή η 
ιδιαίτερη θέση  προσδίδει ένα πλεονέκτημα στην 
αμφοτερόπλευρη επινεφριδιεκτομή , καθώς δεν 
χρειάζεται να αλλάξει η θέση του ασθενούς κατά 
τη διάρκεια του χειρουργείου ,όπως απαιτεί-
ται στην λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή [39], 
αλλά στην περίπτωση του SCS, η αμφοτερόπλευ-
ρη επινεφριδιεκτομή εκτελείται σπάνια. Επιπρο-
σθέτως,  στην περίπτωση της μετατροπής της 
λαπαροσκοπικής σε ανοιχτή επινεφριδιεκτομή , η 
πρηνής θέση μπορεί να δημιουργήσει ιδιαίτερα 
προβλήματα  σε επείγουσα βάση. 

H ERA θέτει ειδικές προκλήσεις σε χειρουρ-
γούς καλά εκπαιδευμένους σε άλλες προηγμέ-
νες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις , καθώς άλλα 
οδηγά σημεία πρέπει να ανευρεθούν. Το ανα-
τομικό σημείο που είναι κλειδί είναι ο άνω πό-
λος του νεφρού από τον οποίο το επινεφρίδιο 
σχολαστικά παρασκευάζεται[37]. Ένα ξεκάθαρο 
πλεονέκτημα της ERA , είναι ότι εκτός από τον 
νεφρό, δεν υπάρχει άλλο συμπαγές ή κοίλο 
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σπλάχνο στην περιοχή που να κινδυνεύει από 
κάκωση.  Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία , ειδικά 
στην λαπαροσκοπική αριστερή επινεφριδιεκτομή 
που υπάρχει κίνδυνος κάκωσης του σπλήνα, της 
ουράς του παγκρέατος και της σπληνικής καμπής 
του παχέος εντέρου. H ERA είναι ιδανική για 
ασθενείς με ιστορικό προηγηθείσας λαπαροτο-
μίας ,όπου οι  μετεγχειρητικές συμφύσεις  ίσως 
δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα με την 
παραδοσιακή προσπέλαση. Η εκτομή μεγάλων 
όγκων έχει σημειωθεί ως ένα πιθανό ζήτημα της 
ERA. Παρολ’αυτά, με την αυξανόμενη εμπειρία 
σε αυτή την προσέγγιση , το μέγεθος του όγκου 
δε μοιάζει να είναι ένας ξεκάθαρος περιορισμός 
της μεθόδου [40]. 

Καμία συστηματική ανασκόπηση, δεν ανέδειξε 
υπεροχή της μίας έναντι της άλλης προσπέλα-
σης [41,42] και η επιλογή αυτής εξαρτάται από 
την προτίμηση και την εμπειρία του εκάστοτε χει-
ρουργού.

Ακολούθως, αναλύονται σύντομα οι τεχνικές 
πτυχές της διακοιλιακής λαπαροσκοπικής προ-
σπέλασης, που αποτελεί την επιλεγμένη προσέγ-
γιση της ομάδας μας.

Λαπαροσκοπικη δεξιά επινεφριδιεκτομή (δια-
κοιλιακή προσπέλαση).

Για την δεξιά επινεφριδιεκτομή, χρησιμοποι-
ούνται 2 ports 10mm, ένα 12mm και ένα 5mm, 
που τοποθετούνται κάτω από τη δεξιά υποπλεύ-
ρια γραμμή. Ο δεξιός τρίγωνος σύνδεσμος και 
οι οπισθοπεριτοναϊκές προσφύσεις του ήπατος  
καυτηριάζονται και διατέμνονται με χρήση πηγών 
ενέργειας ώστε να επιτραπεί η κεφαλική ανάκλι-
ση του ήπατος και η έκθεση του ορίου του όγκου. 
Η κινητοποίηση του ήπατος είναι απαραίτητη ει-
δικά σε ευμεγέθεις όγκους. Ένας απωθητήρας 
σπλάχνων (Endo Paddle, Covidien) εισάγεται 
στην κοιλια μέσω του Port των 12m. H υπο-ηπα-
τική μοίρα της κάτω κοίλης φλέβας, αναγνωρίζε-
ται εύκολα , πλάγια και οπισθίως της χοληδόχου 
κύστης. Το περιεπινεφριδιακό λίπος παρασκευ-
άζεται ήπια προς τα πάνω με τη χρήση retractor 
(Endo Peanut, Covidien) για να εξασφαλιστεί η 
πλήρης και ριζική εκτομή του όγκου και για να 
επιτραπεί ο χειρισμός του όγκου αποφεύγοντας 

την αιμορραγία ή την σύλληψη του αδένα. Τα 
κάτω επινεφριδιακά αγγεία καυτηριάζονται ή 
απολινώνονται με clips. Αφού το οπίσθιο περιτό-
ναιο διαταμεί, αναγνωρίζεται η κάτω κοίλη φλέβα 
και παρασκευάζεται ο όγκος από αυτή.Η εκτομή 
συνεχίζει κεφαλικά και πλαγίως της κάτω κοίλης 
φλέβας , μέχρι την αναγνώριση και τη διατομή 
της κύριας δεξιάς  επινεφριδιακής φλέβας  με 
χρήση δύο clips.

Λαπαροσκοπική αριστερή επινεφριδιεκτομή 
(διακοιλιακή προσπέλαση).

Χρησιμοποιούνται δύο ports 10mm και δύο 
5mm, 3-4 εκ. κάτω και κατά μήκος της αριστερής 
υποπλεύριας γραμμής. Η αριστερή κολική καμπή 
κινητοποιείται πάντα κατά μήκος της γραμμής του 
Toldt και αναγνωρίζεται ο άνω πόλος του αριστε-
ρού νεφρού.Οι σύνδεσμοι του σπληνός καυτη-
ριάζονται και διατέμνονται στην αριστερή πλευρά 
με το ψαλίδι υπερήχων και αναγνωρίζεται η ουρά 
του παγκρέατος που συχνά κινητοποιείται ήπια 
και απωθείται προς την μέση γραμμή ταυτόχρο-
να  με τον σπλήνα. Η παρασκευή του σπληνός 
συνεχίζεται μέχρι ο θόλος του στομάχου να είναι 
ορατός. Πολλές φορές, η περιτονία του Gerota 
διατέμνεται και αναγνωρίζεται το επινεφρίδιο. Η 
κύρια επινεφριδιακή φλέβα παρασκευάζεται, το-
ποθετούνται δύο clips και διατέμνεται. Προηγεί-
ται η αναγνώριση και η παρασκευή της νεφρικής 
φλέβας πριν  την τοποθέτηση των clips. Τα άνω 
επινεφριδιακά αγγεία αναγνωρίζονται και είτε 
καυτηριάζονται είτε τοποθετούνται clips  μετά 
την βασική φλεβική απολίνωση. Το ψαλίδι υπε-
ρήχων χρησιμοποιείται πριν  και μετά την απολί-
νωση των βασικών αγγείων, για την απολίνωση 
των μικρότερων αγγείων και του λιπώδους ιστού. 
Όπως και στην δεξιά, έτσι και στην αριστερή επι-
νεφριδιεκτομή γίνεται προσπάθεια για en bloc 
εκτομή του περιεπινεφριδιακού λιπώδους ιστού 
μαζί με το επινεφρίδιο, για να εξασφαλιστεί η ευ-
ρεία και ολική εκτομή του επινεφριδιακού ιστού. 
Το παρασκεύασμα τοποθετείται σε ένα σάκο και 
αφαιρείται μέσα από μία μικρή επέκταση της το-
μής που έχει γίνει  με την τεχνική Hasson. Σπάνια 
τοποθετείται  σωλήνας παροχέτευσης. 
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Συμπέρασμα.
Το SCS έχει τραβήξει την προσοχή των ενδο-

κρινολόγων και των χειρουργών των ενδοκρινών 
αδένων εξαιτίας της συσχέτισης του με άλλες δι-
αταραχές. Η ασυμφωνία για τα διαγνωστικά κρι-
τήρια καθιστούν την αξιολόγηση της βέλτιστης 
διαχείρισης δυσχερή. Μελέτες που συγκρίνουν 
την αποτελεσματικότητα της χειρουργικής πα-
ρέμβασης με την καλύτερη φαρμακευτική θε-
ραπεία ανέδειξαν εντυπωσιακή βελτίωση σε 
συγκεκριμένους ασθενείς που αντιμετωπίστη-
καν χειρουργικά. Το μεγαλύτερο εμπόδιο που 
πρέπει να ξεπεραστεί μελετώντας  το SCS είναι 
η έλλειψη κοινής γλώσσας μεταξύ ενδοκρινολό-
γων και χειρουργών των ενδοκρινών αδένων. 

Παρ’όλες τις πολυετείς έρευνες, το SCS παρα-
μένει μία ανεπαρκώς μελετημένη νόσος. Μέχρι 
σήμερα δεν υπάρχει καθολική συναίνεση γύρω 
από τα αντικειμενικά διαγνωστικά κριτήρια. Μελ-
λοντικές μελέτες απαιτούνται για να απαντηθούν 
αυτά τα θέματα. Η επινεφριδιεκτομή αποτελεί μία 
αποτελεσματική, μακράς διάρκειας, θεραπευτική 
στρατηγική για ορισμένους ασθενείς με υποκλι-
νικό σύνδρομο Cushing . Η μελέτη του συνόλου 
των στεροειδών θα μπορέσει στο μέλλον να κα-
θορίσει ποιοι ασθενείς είναι σε μεγαλύτερο κίν-
δυνο καρδιαγγειακής νόσου και ενδεχομένως 
να βοηθήσει στην επιλογή των ασθενών για χει-
ρουργική επέμβαση. 
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Περίληψη 
Η επινεφριδιακή ανεπάρκεια αποτελεί μία πολύ 

δύσκολη κατάσταση για τον ασθενή που απαιτεί 
φαρμακευτική υποκατάσταση εφ’ όρου ζωής και 
συνδέεται με αυξημένο ποσοστό νοσηρότητας, 
λόγω είτε ανεπαρκούς είτε υπερβολικής υποκατά-
στασης. Το σκεπτικό διατήρησης της φλοιώδους  
μοίρας με την διενέργεια μερικής επινεφριδιεκτο-
μής ξεκίνησε στο πλαίσιο της προσπάθειας απο-
φυγής των συνεπειών της επινεφριδιακής ανε-
πάρκειας. Η χρήση προηγμένων τεχνολογικών 
μέσων στην χειρουργική των επινεφριδίων έχει 
διευκολύνει πολύ την διενέργεια μερικών επινε-
φριδιεκτομών, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο 
την χρήση αυτής της μεθόδου σε  συγκεκριμένες  
παθήσεις  των επινεφριδίων. Το κληρονομικό φαι-
οχρωμοκύττωμα και σε ορισμένες περιπτώσεις  το 
σύνδρομο Conn, αποτελούν τις ενδείξεις διενέρ-
γειας μερικής επινεφριδιεκτομής, παρόλο που οι  
προυποθέσεις  οι οποίες θα επιτρέψουν εν τέλει 
την διατήρηση επινεφριδιακού ιστού είναι ακόμα 
υπό συζήτηση. Η μερική επινεφριδεκτομή μπο-
ρεί να διενεργηθεί με όλους τους τρόπους ελά-
χιστα επεμβατικής χειρουργικής επινεφριδίων. 

Καμία από τις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές 
τεχνικές – λαπαροσκοπική, οπισθοπεριτοναϊκή 
προσπέλαση ή ρομποτικά υποβοηθούμενη επι-
νεφριδιεκτομή  – δεν έχει  αναδειχθεί μέχρι στιγ-
μής ως η ιδανική για την μερική επινεφριδεκτομή, 
λόγω της απουσίας τυχαιοποιημένων προοπτικών 
μελετών.  Με αυτό το άρθρο, εκτός από την ανα-
σκόπηση των ενδείξεων, των αποτελεσμάτων και 
των διαφόρων τύπων μερικής επινεφριδιεκτομής, 
αναλύονται και ζητήματα που είναι αμφιλεγόμενα  
ως προς το μέγεθος του επινεφριδιακού ιστού που 
διατηρείται, την απολίνωση ή όχι της επινεφριδι-
ακής φλέβας και τους τρόπους αναγνώρισης του 
επινεφριδιακού όγκου. 

Λέξεις κλειδιά : διατήρηση επινεφριδιακού 
ιστού, μερική επινεφριδιεκτομή, λαπαροσκοπική 
διατήρηση επινεφριδιακού ιστού, οπισθοπεριτο-
ναϊκή προσπέλαση, ρομποτικά υποβοηθούμενη 
διατήρηση επινεφριδιακού ιστού.

Εισαγωγή 
Από ιστορικής άποψης, η διατήρηση επινε-

φριδιακού ιστού κατά τις επινεφριδιεκτομές, δεν 
αποτελεί καινοτόμα σκέψη, μιας και υπάρχουν 
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αναφορές που χρονολογούνται από το 1934 και 
που υποστηρίζουν αυτή την χειρουργική μέθοδο 
σε περιπτώσεις σοβαρής ανθεκτικής υπέρτασης. 
[1-3]. Έκτοτε, οι ενδείξεις μερικής επινεφριδιεκτο-
μής σταδιακά στράφηκαν προς την αντιμετώπιση 
παθήσεων των επινεφριδίων ως μια εναλλακτική 
της ολικής επινεφριδιεκτομής. Η πρώτη σύγχρονη 
μερική επινεφριδεκτομή διενεργήθηκε το 1985 
από τον van Heerden για την θεραπεία αμφοτε-
ρόπλευρου φαιοχρωμοκυττώματος σε ασθενή με 
σύνδρομη ΜΕΝ 2Α [4].

Η επινεφριδιακή ανεπάρκεια αποτελεί μία πολύ 
δύσκολη κατάσταση για τον ασθενή που απαι-
τεί φαρμακευτική υποκατάσταση εφ’ όρου ζωής. 
Εκτός από την βασική υποκατάσταση, αυτοί οι 
ασθενείς θα πρέπει να εκπαιδευτούν να προσαρ-
μόζουν την ημερήσια δόση γλυκοκορτικοειδών 
ανάλογα με το   σωματικό  και το πνευματικό τους  
στρες. Έχει φανεί πλέον πως η χρόνια εξάρτηση 
από στεροειδή έχει αρνητική επιρροή τόσο στην 
ποιότητα της ζωής του ασθενούς, όσο και στην 
ικανότητά του να εργάζεται [5-7]. Επιπλέον, η 
ανεπαρκής υποκατάσταση μπορεί να οδηγήσει 
σε κρίση Addison, με μία πιθανότητα εμφάνισης 
που φτάνει στο 35% μετά από αμφοτερόπλευρη 
επινεφριδεκτομή. Ενώ σε ένα ποσοστό 3% η εκ-
δήλωση κρίσης Addison μπορεί να φανεί μοιραία. 
Η υπερβολική υποκατάσταση από την άλλη με 
γλυκοκορτικοειδή μπορεί να οδηγήσει σε ιατρογε-
νές σύνδρομο Cushing, με επακόλουθο εκτός των 
άλλων και την παρουσία αρτηριακής υπέρτασης, 
οστεοπόρωσης, σακχαρώδους διαβήτη, πεπτικών 
ελκών και ανοσοκαταστολής [9]. 

Η σκέψη διατήρησης υγιούς φλοιώδους επι-
νεφριδιακού ιστού, με την έννοια της μερικής 
επινεφριδιεκτομής, αφορούσε την προσπάθεια 
αποφυγής των  συνεπειών της επινεφριδιακής 
ανεπάρκειας. Μια σειρά από διαφορετικούς 
όρους χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την προσέγ-
γιση, περιλαμβάνοντας μερική , υφολική εκτο-
μή  επινεφριδίου , οργάνου , φλοιού ( partial, 
subtotal, adrenal, organ, cortical , preserving, 
sparing).  Κάποιοι ερευνητές χρησιμοποιούν τον 
όρο “επινεφριδιεκτομή με διατήρηση του φλοιού”, 
επειδή βασικός  στόχος  είναι η  προστασία της 
λειτουργίας του φλοιού του επινεφριδίου. Από την 

άλλη μεριά, στους ασθενείς με φαιοχρωμοκύττω-
μα, η διατήρηση του μυελού του επινεφριδίου δεν 
είναι αποδεκτή, διότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως να 
οδηγούσε σε υποτροπή της νόσου. Δυστυχώς, η 
μακροσκοπική διεγχειρητική διάκριση μεταξύ του 
φλοιού και του μυελού του επινεφριδίου είναι 
αδύνατη, ακόμα και στην λαπαροσκοπική χειρουρ-
γική [10,11]. Συμπερασματικά, ο όρος “διατήρηση 
του φλοιού” δεν είναι ορθός και έτσι καλό είναι να 
αποφεύγεται [12].

Παρόλα αυτά, η πραγματική πρόκληση, έγκειται 
στο να διευκρινιστεί σε ποιες περιπτώσεις αυτή η 
προσέγγιση είναι τεχνικά εφικτή χωρίς να γίνεται 
εις βάρος της αποτελεσματικότητας. Η διατήρηση 
επινεφριδιακού ιστού κατά την επινεφριδεκτομή 
πραγματοποιείται με σκοπό να επιτευχθούν οι πα-
ρακάτω στόχοι: 

1.  επαρκής μείωση της ορμονικής υπερέκκρι-
σης στις περιπτώσεις των εκκριτικών όγκων 
(θεραπεία ή αποφυγή παραμονής ή/και υπο-
τροπής της νόσου)

2.  μείωση της ανάγκης υποκατάστασης με στε-
ροειδή για μακρό χρονικό διάστημα

Παρόλο που η επιλογή της αυτόλογης μεταμό-
σχευσης ήταν διαθέσιμη στο παρελθόν, όσες φο-
ρές πραγματοποιήθηκε , δεν είχε ικανοποιητικά 
αποτελέσματα και πλέον έχει εγκαταληφθεί [10].

Η χρήση των νέων τεχνολογικών επιλογών 
στην χειρουργική των επινεφριδίων έχει διευκο-
λύνει αρκετά της πραγματοποίηση της μερικής 
επινεφριδιεκτομής. Η ακριβής διαίρεση του επινε-
φριδιακού παρεγχύματος με την χρήση ψαλιδιών 
υπερήχου ή εργαλείων απολίνωσης αγγείων με το 
πλεονέκτημα της  μεγέθυνσης στην λαπαροσκοπι-
κή χειρουργική , έχει γίνει η καταλληλότερη τεχνι-
κή προσέγγιση για την διατήρηση επινεφριδιακού 
ιστού . Το 1996 ο Walz με τους συνεργάτες του 
περιέγραψαν την πρώτη οπισθοπεριτοναϊκή μερι-
κή επινεφριδεκτομή, ενώ το 1997 ο Janetschek 
με τους συνεργάτες του περιέγραψαν την πρώτη 
λαπαροσκοπική μερική επινεφριδεκτομή [13,14].

Σε αυτό το άρθρο θα γίνει αναφορά στα διάφο-
ρα ερωτήματα που προκύπτουν επί του θέματος 
και που αφορούν στις χειρουργικές ενδείξεις, στα 
αποτελέσματα και στις διάφορες τεχνικές της με-



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ60

ρικής επινεφριδιεκτομής, ως μία προσπάθεια δι-
ευκρίνησης του ρόλου της εν λόγω χειρουργικής 
τεχνικής στην σύγχρονη χειρουργική  των επινε-
φριδίων. 

Μέθοδος 
Μία περιεκτική ανασκόπηση της αγγλικής βι-

βλιογραφίας πραγματοποιήθηκε με την χρήση της 
βάσης δεδομένων PubMed. Χρησιμοποιήθηκαν οι 
κάτωθι λέξεις κλειδιά : “μερική επινεφριδεκτομή”, 
“υφολική επινεφριδεκτομή” Δεν εισήχθησαν χρο-
νολογικοί περιορισμοί. Ανάμεσα στα άρθρα που 
ανευρέθησαν, συμπεριλήφθηκαν τελικά  μόνο 
εκείνα που αφορούν στις ενδείξεις και στις διάφο-
ρες τεχνικές της μερικής επινεφριδεκτομής.

Ενδείξεις 
Οι  ασθενείς που έχουν επινεφριδιακές παθήσεις 

που χρήζουν είτε ταυτόχρονα είτε σε δύο χρόνους 
αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή έχουν κίνδυ-
νο μετεγχειρητικής επινεφριδιακής ανεπάρκειας.  
Μεταξύ αυτών, οι πιο αντιπροσωπευτικοί υποψή-
φιοι είναι οι ασθενείς με κληρονομικό φαιοχρωμο-
κύττωμα στο πλαίσιο των συνδρόμων ΜΕΝ 2, Νευ-
ροϊνωμάτωσης τύπου  1 (NF-1) και  του συνδρόμου  
von Hippel Lindau (VHL). Σύγχρονο ή μετάχρονο 
φαιοχρωμοκύττωμα αμφοτερόπλευρα μπορεί να 
παρουσιαστεί άλλα είναι σπάνιο. Μία άλλη ομάδα 
ασθενών που μπορεί να αποκτήσουν επινεφριδι-
ακή ανεπάρκεια, είναι εκείνοι που έχουν ένα επι-
νεφρίδιο, λόγω ιστορικού  επινεφριδιεκτομής στο 
πλαίσιο τραυματισμού ή χειρουργικής επέμβασης  
στον νεφρό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια μελλο-
ντική ετερόπλευρη επινεφριδεκτομη οδηγεί  σε 
επινεφριδιακή ανεπάρκεια.

Οι ασθενείς με σύνδρομο Cushing αντιμετω-
πίζουν τον κίνδυνο παροδικής επινεφριδιακής 
ανεπάρκειας στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο. 
Αδενώματα με υπερέκκριση κορτιζόλης είναι πι-
θανό να προκαλέσουν μακροχρόνια ανεπάρκεια 
κορτιζόλης μετά από την επινεφριδεκτομή λόγω 
των αποτελεσμάτων που έχει η χρόνια υπερκορ-
τιζολαιμία στον άξονα υποθάλαμος - υπόφυση 
- επινεφρίδιο και στην υπολειτουργία του υγιούς 
επινεφριδίου. Γι’ αυτόν το λόγο, αυτοί οι ασθε-
νείς στηρίζονται στην υποκατάσταση με  γλυκο-

κορτικοειδή μετεγχειρητικά μέχρι να επέλθει η 
ομοιόσταση στον άξονα. Οι υπόλοιποι ασθενείς 
με παθήσεις των επινεφριδίων δεν θα χρειαστούν 
υποχρεωτικά ορμονική υποκατάσταση μετά την 
επινεφριδεκτομή, αν και σε καταστάσεις στρες 
υπάρχει ενδεχόμενο να μην παρουσιάσουν μια 
άριστη απάντηση [15].

 Οι πιθανές ενδείξεις μερικής επινεφριδε-
κτομής που διερευνώνται σε αυτό το άρθρο αφο-
ρούν στα κληρονομικά φαιοχρωμοκυττώματα, στο 
σύνδρομο Conn, στο σύνδρομο Cushing και σε 
άλλες καλοήθεις παθήσεις των επινεφριδίων.

Κληρονομικό φαιοχρωμοκύττωμα 
Το φαιοχρωμοκύττωμα είναι ένας σπάνιος νευ-

ροενδοκρινής όγκος που αναπτύσσεται από τα 
κύτταρα χρωμαφίνης του μυελού των επινεφριδί-
ων. Τα περισσότερα φαιοχρωμοκυττώματα παρου-
σιάζονται ως σποραδική νόσος, αλλά περίπου το 
40% των ασθενών το παρουσιάζουν στο πλαίσιο 
κάποιου συνδρόμου. Τα γονίδια που εμπλέκονται 
σε αυτή την νόσο είναι το RET (MEN 2 σύνδρομο), 
NF-1 (νευροϊνωμάτωση τύπου 1), VHL (von Hippel 
Lindau σύνδρομο),  σουκινικη δευδρογοναση 
(SDHB και SDHD), MAX και TMEM127 [10]. Μετα-
ξύ αυτών των ευαίσθητων γονιδίων, RET, VHL και 
NF-1 μεταλλάξεις συνήθως προκαλούν αμφοτερό-
πλευρα καλοήθη φαιοχρωμοκυττώματα. Ειδικότε-
ρα, περισσότερο από το 50% των ασθενών με φαι-
οχρωμοκύττωμα σχετιζόμενο με το MEN 2, έχουν 
ή θα αναπτύξουν αμφοτερόπλευρους όγκους [12]. 
Στις περισσότερες μελέτες, ο εκτιμώμενος κίνδυ-
νος κακοήθους φαιοχρωμοκυττώματος στο πλαί-
σιο του συνδρόμου ΜΕΝ 2 είναι κάτω από 5%, ενώ 
ένα ποσοστό κακοήθειας κάτω από 1% αναφέρεται 
σε μία μεγάλη αναδρομική μελέτη με 563 ασθενείς 
[16,17]. Από την άλλη μεριά, οι μεταλλάξεις   στις 
τέσσερις υποομάδες SDH έχει φανεί πως προκαλεί 
μονήρεις όγκους με μεγαλύτερο ποσοστό κακο-
ήθειας, ιδίως στους ασθενείς που φέρουν SDHB 
μεταλλάξεις. Γι’ αυτόν το λόγο, το σκεπτικό της 
διατήρησης επινεφριδιακού ιστού κατά την επινε-
φριδεκτομή, βρίσκει εφαρμογή στους ασθενείς με 
κληρονομικό αμφοτερόπλευρο φαιοχρωμοκύττω-
μα χαμηλής κακοήθειας, ως εκ τούτου, ασθενείς 
με VHL, MEN 2 και NF 1 σύνδρομα.



HELLENIC JOURNAL OF ENDOCRINE SURGERY 61

Οι κλινικές εκδηλώσεις των VHL, MEN 2A, MEN 
2B παρουσιάζονται στο πίνακα 1. Η συχνότητα του 
φαιοχρωμοκυττώματος σε αυτές τις διαταραχές 
κατά προσέγγιση είναι 10 με 20% στο VHL, 50% 
στο MEN 2 και 0.1 με 5.7% στο NF-1 [12].

Το κύριο θέμα που χρειάζεται να αξιολογηθεί 
έναντι της εφόρου ζωής μη εξάρτησης από λήψη 
στεροϊδών όταν εκτελείται επινεφριδεκτομή με 
διατήρηση επινεφριδιακού ιστού σε ασθενείς με 
κληρονομικό φαιοχρωμοκύττωμα, είναι η υποτρο-
πή της νόσου. Το συνολικό ποσοστό εμφάνισης 
υποτροπής σε ετερόπλευρη μερική επινεφριδε-
κτομή εκτιμάται στο 38,5% [18].  Παρόλα αυτά, 
θα πρέπει να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός με-
ταξύ της εμφάνισης υποτροπής στο ίδιο σημείο 
ή ετερόπλευρα, δεδομένου ότι μόνο η υποτροπή 
στο ίδιο σημείο μπορεί να αποφευχθεί με την διε-
νέργεια ολικής επινεφριδεκτομής. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με μελέτες έχει φανεί πως ο κίνδυνος 
εμφάνισης υποτροπής σύστοιχα είναι σημαντικά 
μικρότερος (0-14%)  από τον κίνδυνο εμφάνισης 
υποτροπής ετερόπλευρα (43-57%) μετά από  με-
ρική επινεφριδεκτομή [17, 19, 20]. Επίσης, με την 
εξέλιξη  των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων έχει 
φανεί πως η πιθανότητα εμφάνισης υποτροπής 
έχει μειωθεί σημαντικά. Έτσι, ενώ σε παλαιότερες 
μελέτες, που επικρατούσε η ανοιχτή μέθοδος, τα 
ποσοστά υποτροπής ήταν από 0% έως 21%, στις 
σύγχρονες μελέτες, όπου έχει αυξηθεί πολύ η 
χρήση ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων στην χει-
ρουργική των επινεφριδίων, το ποσοστό εμφάνι-
σης υποτροπής δεν ξεπερνά το 3% [10, 17, 21, 
22]. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δηλαδή τα χαμη-
λά ποσοστά υποτροπών καθώς και την καλοήθη 
φύση αυτών των όγκων, η μερική επινεφριδεκτο-
μή αποτελεί τεχνική εκλογής σε ασθενείς με κλη-
ρονομικό φαιοχρωμοκύττωμα [12].

Παρόλα αυτά, παραμένει αναπάντητο το ερώτη-
μα κατά πόσο η διατήρηση επινεφριδιακού ιστού 
ως τεχνική θα πρέπει να εφαρμόζεται και στα δύο 
επινεφρίδια στους ασθενείς με αμφοτερόπλευ-
ρους όγκους. Ο Castinetti και οι συνεργάτες του 
υποστηρίζουν εντόνως την διενέργεια αμφοτερο-
πλευρης μερικής επινεφριδεκτομής, δεδομένου 
ότι αυξάνεται η πιθανότητα ο ασθενής να μην 
παρουσιάσει εξάρτηση  εφόρου ζωής από τα στε-

ροειδή, παρόλο που το ποσοστό εμφάνισης υπο-
τροπής αυξάνεται [10]. Από την άλλη πλευρά, η 
διενέργεια μερικής επινεφριδιεκτομής μόνο για το 
ένα επινεφρίδιο και η πλήρης εξαίρεση του άλλου, 
προσφέρει μικρότερες πιθανότητες υποτροπής, 
αλλά ταυτόχρονα ενέχει τον κίνδυνο μελλοντικά 
ο ασθενής εκτός από μία πιθανή υποτροπή να 
έχει και ανάγκη μόνιμης φαρμακευτικής υποκα-
τάστασης [9, 23-25]. Μία λογική τακτική θα ήταν 
η διενέργεια μερικής επινεφριδιεκτομής στη μία 
πλευρά, κι εφόσον ο χειρουργός είναι ικανοποιη-
μένος από τον ιστό που παραμένει ως προς την αι-
μάτωση του, διενέργεια ολικής επινεφριδιεκτομής 
στην άλλη πλευρά [12]. Στην πρακτική της δικής 
μας κλινικής, διενεργείται ολική επινεφριδεκτομή 
στην πλευρά με τον μεγαλύτερο όγκο και μερική 
στην αντίθετη πλευρά. 

Εν τελεί, παρόλο που τα πλεονεκτήματα της 
μερικής επινεφριδεκτομής σε αμφοτερόπλευρα 
φαιοχρωμοκυττώματα στο πλαίσιο των MEN 2, 
VHL, και NF-1 συνδρόμων είναι σαφή, η τεχνική 
αυτή είναι υπό συζήτηση για τους ασθενείς με 
ετερόπλευρους όγκους, μιας και η ετερόπλευρη 
ολική επινεφριδεκτομή  αποτελεί παραδοσιακά 
την επέμβαση  εκλογής για αυτούς τους ασθενείς. 
Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, αυτή η άποψη 
έχει αμφισβητηθεί από τους ειδικούς που υποστη-
ρίζουν την διατήρηση επινεφριδιακού ιστού σαν 
την προτιμότερη τεχνική, λόγω του μεγάλου πο-
σοστού ασθενών (περίπου 30%) που αναμένεται 
να αναπτύξουν μέσα στα χρόνια και στο άλλο επι-
νεφρίδιο νόσο [17, 22].

Εικόνα 1,2 : Ασθενής με σύνδρομο MEN 2,
αμφοτερόπλευρη επινεφριδιεκτομή

με διατήρηση επινεφριδιακού ιστού δεξιά.
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Παρόλο που υπάρχει σημαντικός αριθμός με-
λετών που περιγράφουν τα μακροχρόνια απο-
τελέσματα της μερικής επινεφριδιεκτομής για τα 
κληρονομικά φαιοχρωμοκυττώματα, η πλειονό-
τητά τους αφορά σε αναφορές σε μεμονωμένα 
περιστατικά ή σε μικρές σειρές περιστατικών που 
περιλαμβάνουν λιγότερους από 10 ασθενείς. Επι-
πλέον, οι υπάρχουσες μελέτες χαρακτηρίζονται 

από μεγάλη ετερογένεια σχετικά με την διάρκεια 
της μετεγχειρητικής παρακολούθησης των ασθε-
νών, καθώς και με τον ορισμό της υποτροπής και 
της εξάρτησης από φαρμακευτικά σκευάσματα. 
Για παράδειγμα , μελέτες με σχετικά μικρή με-
τεγχειρητική παρακολούθηση ( λιγότερο από 5 
χρόνια) είναι πιθανό να υποεκτιμήσουν το ποσο-
στό εμφάνισης υποτροπής. Επίσης, ο ορισμός της 

VHL MEN2A MEN2B

Φαιοχρωμοκύττωμα 
Παραγαγγλίωμα 
Αιμαγγειοβλάστωμα 
Αμφιβληστροειδοπάθεια 
Καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων
Νευροενδοκρινείς όγκοι 
παγκρέατος Όγκοι μέσου ωτός 
Θηλώδη κυσταδενώματα 
επιδιδυμίδας 

Μυελοειδές καρκίνωμα 
θυρεοειδούς 
Φαιοχρωμοκύττωμα
Πρωτοπαθής 
υπερπαραθυρεοειδισμός
Δερματική αμυλοείδωση λειχήνων

Μυελοειδές καρκίνωμα 
θυρεοειδούς 
Φαιοχρωμοκύττωμα
Βλεννογονικά νευρώματα 
Χαλαρότητα αρθρώσεων 
Μυελίνωση νεύρων κερατοειδούς 
Γαγγλιονευρώματα  εντέρου

Πίνακας 1: Κλινικές εκδηλώσεις των VHL και MEN 2 συνδρόμων

Πίνακας 2 Μελέτες που αφορούν την διατήρηση επινεφριδιακού ιστού στα κληρονομικά
φαιοχρωμοκυττώματα. Μελέτες που περιλαμβάνουν λιγότερους από 10 ασθενείς έχουν εξαιρεθεί

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΈΤΟΣ
ΑΡ.

ΑΣΘΕΝΩΝ
ΣΎΝΔΡΟΜΟ Χ/Ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΥΠΟΤΡΟΠΉ

Lee et al 1996 15 MEN2,VHL ΑΕ 138 93% 21%

Neumann et al 1999 26 MEN2,NF1,VHL AE 73 100% 3,8%

Yip et al 2004 26 MEN2,NF1,VHL ΑΕ, ΛΕ 71 65% 10%

Walz et al 2004 12
MEN2,N-

F1,VHL,SDHD
ΟΟΕ 51 91,7% 0%

Diner et al 2005 33 VHL,MEN2 ΑΕ, ΛΕ 36 94,5% 6%

Asari et al 2006 13 MEN2A ΑΕ, ΛΕ 120 ** 51,8%

Benhammou et al 2010 26 VHL ΑΕ, ΛΕ 111 89% 11%

Alesina et al 2012 57 MEN2,VHL
ΛΕ, 

ΟΟΕ
48 91% 0%*

Grubbs et al 2013 50 MEN2,NF1,VHL ΑΕ, ΛΕ 89 78% 7%

Castinetti et al 2014 114 MEN2 ΑΕ, ΛΕ 120 57% 3%

Nockel et al 2017 10 MEN2,NF1,VHL ΑΕ, ΛΕ ΜΔ 80% ΜΔ

ΑΕ: ανοιχτή επινεφριδεκτομή, ΛΕ: λαπαροσκοπική επινεφριδεκοτή, ΟΟΕ: οπισθοριτοναϊκή οπίσθιας προσπέλασης επινεφριδεκτομή, 

ΜΔ: μη διαθέσιμα δεδομένα

* Μία εμμένουσα νόσος,

** Μόνο 1 αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή
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υποτροπής διαφέρει ανάμεσα στις διάφορες μελέ-
τες, μιας και ως υποτροπή μπορεί να αναφέρεται 
κάποιος σε επανεμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων 
με ή χωρίς  βιοχημική υποτροπή και με ή χωρίς 
απεικονιστική υποτροπή. Για αυτούς τους λόγους, 
ο συνδυασμός δεδομένων από αυτές τις μελέτες 
είναι αρκετά σύνθετος. Στον πίνακα 2 συνοψίζο-
νται τα δεδομένα από τις μελέτες με πάνω από 10 
ασθενείς σχετιζόμενα με την διατήρηση επινεφρι-
διακού ιστού στην χειρουργική κληρονομικού φαι-
οχρωμοκυττώματος.

Σύνδρομο CONN
Ο πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός αποτελεί 

στις μέρες μας το δεύτερο συχνότερο αίτιο δευ-
τεροπαθούς υπέρτασης [26].  Τα ετερόπλευρα 
αδενώματα με αυτονομία στην έκκριση αλδοστε-
ρόνης, όπως περιγράφηκαν αρχικά από τον Conn 
το 1054, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν τον πιο 
συχνό τύπο πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού [27].

Οι ασθενείς με πρωτοπαθή αλδοστερονισμό, 
στους οποίους έχει διευκρινιστεί προεγχειρητικά 
ποιο από τα δύο επινεφρίδια πάσχει, αντιμετω-
πίζονται με ετερόπλευρη επινεφριδεκτομη [28]. 
Παρόλα αυτά, υπάρχουν διάφορα χαρακτηριστικά 
της νόσου που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν 
την χειρουργική επέμβαση: παραδείγματος χά-
ριν, ο Nakada και οι συνεργάτες του έχουν δεί-
ξει πως οι ασθενείς με αδενώματα που εκκρίνουν 
αλδοστερόνη δεν έχουν ικανοποιητική απάντηση 
σε καταστάσεις στρες μετά από ετερόπλευρη επι-
νεφριδεκτομη [15]. Επιπλέον, είναι πλέον γνω-
στό πως η πιθανότητα παρουσίας κακοήθειας σε 
αυτά τα αδενώματα δεν είναι αμελητέα [29]. Τα 
αλδοστερινώματα είναι συνήθως μικρά σε μέγε-
θος, καλοήθη και με περιφερική εντόπιση [30,31], 
χαρακτηριστικά που θα συζητηθούν ως προς την 
δυνατότητα αντιμετώπισης τους με μερική επινε-
φριδεκτομή.

Οι ασθενείς με αμφοτερόπλευρα, λειτουργικά 
αδενώματα, είναι συνήθως υποψήφιοι για συντη-
ρητική αντιμετώπιση. Σύμφωνα με τον Wu και τους 
συνεργάτες του, τα σύγχρονα και τα μετάχρονα 
αμφοτερόπλευρα αδενώματα που εκκρίνουν αλ-
δοστερόνη, δεν αποτελούν σπάνιες παθολογικές 
οντότητες, αφού αποτελούν το 4,3% των συνολι-

κών περιπτώσεων [32].
Τα περιεγχειρητικά και μακροχρόνια αποτε-

λέσματα της μερικής επινεφριδιεκτομής για τον 
πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό που καταγρά-
φονται στην βιβλιογραφία προέρχονται από μικρές 
σειρές περιστατικών (πίνακας 3) και η υπεροχή 
αυτής της μεθόδου έναντι της ολικής επινεφριδι-
εκτομής έχει φανεί σε μικρό αριθμό συγκριτικών 
μελετών [33, 34]. Σύμφωνα με τον Colleselli και 
τους συνεργάτες του, η μερική επινεφριδεκτομή, 
επειδή ταιριάζει απόλυτα στα μικρά ετερόπλευ-
ρα αλδοστερινώματα, έχει κερδίσει ευρεία απο-
δοχή ως μέθοδος εκλογής [29]. Παρόλα αυτά, 
δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία σχετικά με την 
χρησιμότητα της μερικής επινεφριδιεκτομής στο 
σύνδρομο Conn. Πιθανότατα, η βασική σκέψη με 
την μερική επινεφριδεκτομή στο σύνδρομο Conn, 
ακόμα και όταν έχει πιστοποιηθεί η εντόπιση του 
αδενώματος και η υπερέκκριση αλδοστερόνης, 
είναι η πιθανότητα παρουσίας πολλαπλών αδε-
νωμάτων στον ίδιο αδένα. O Imai και οι συνερ-
γάτες του βρήκαν πως το 10,1% των ασθενών με 
πρωτοπαθή υπεραλδοστερονισμό είχαν πάνω από 
ένα οζίδιο στο επινεφρίδιο [30]. O Ishidoya και οι 
συνεργάτες του συνέκριναν την μερική και την 
ολική επινεφριδεκτομή στον πρωτοπαθή υπεραλ-
δοστερονισμό και κατέληξαν πως η προτιμότερη 
επέμβαση είναι αυτή που αφαιρείται όλος ο επι-
νεφριδιακός ιστός κι αυτό γιατί στο 27% των δειγ-
μάτων, βρέθηκαν πολλαπλές εστίες που δεν ήταν 
αναγκαστικά εκκριτικές [35]. Μία άλλη σκέψη από 
τους αντιπάλους της μερικής επινεφριδιεκτομής 
είναι πως πολλές φορές το αδένωμα που εκκρί-
νει αλδοστερόνη συνυπάρχει με υπερπλασία του 
επινεφριδίου. Ο Fu και οι συνεργάτες του βρήκαν 
πως παρά την λεπτομερή προεγχειρητική διερεύ-
νηση με αξονική τομογραφία και καθετηριασμό 
επινεφριδιακών φλεβών, ένα 10% των ασθε-
νών με προεγχειρητική διάγνωση ετερόπλευρου 
αδενώματος που εκκρίνει αλδοστερόνη, τελικά 
διαγνώστηκαν με συνυπάρχουσα επινεφριδιακή 
υπερπλασία [33]. Συμπερασματικά επί απουσίας 
πιο ισχυρών ενδείξεων, η ολική επινεφριδεκτομή 
για ετερόπλευρα αδενώματα που εκκρίνουν αλδο-
στερόνη παραμένει η θεραπεία εκλογής σύμφωνα 
με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες [28].
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΈΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Χ/Ο ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΟΛΙΑ

Nakada et al 1995 26 ΑΕ 60 Θεραπεία/υποτροπή (-)

Janetschek et al 1997 1 ΛΕ 7 Θεραπεία/υποτροπή (-)

Walz et al 1998 11 ΟΟΕ 11 Θεραπεία/υποτροπή (-)

Omai et al 1999 3 ΛΕ ΜΔ Θεραπεία

Al-Sobbi et al 2000 7 ΛΕ 12 Θεραπεία/υποτροπή (-)

Sasagawa et al 2000 11 ΟΕΕ 10
Θεραπεία (8)/ Μείωση φαρμάκων (2)/ 

Υποτροπή (-)

Kok et al 2001 8 ΛΕ 25
Θεραπεία (7)/ Μείωση φαρμάκων (1)/ 

Υποτροπή (-)

Jesche et al 2003 13 ΛΕ 39 Θεραπεία/υποτροπή (-)

Meria et al 2003 20 ΛΕ 44 Θεραπεία/υποτροπή (-)

Walz et al 2004 30 ΟΟΕ 51 Θεραπεία 93%

Ishidoya et al 2005 29 ΛΕ 60,3
Θερπαεία (4)/ Μείωση φαρμάκων (1)/ 

Υποτροπή (-)

Liao et al 2009 5 ΛΕ 44
Θεραπεία 72,1%/Μείωση φαρμάκων 

27,9%

Σύνδρομο CUSHING
Το σύνδρομο Cushing είναι μια πάθηση που 

χαρακτηρίζεται από την παρουσία χρόνιας υπερ-
κορτιζολαιμίας. Επιπλέον, από τους ασθενείς με 
σύνδρομο Cushing, το 80% παρουσιάζει εξάρτηση 
από την έκκριση ACTH, είτε λόγω υπερέκκρισης 
από την υπόφυση (70%) είτε λόγω έκτοπης έκκρι-
σης (10%). Το υπόλοιπο 20% των ασθενών δεν 
παρουσιάζουν εξάρτηση από την ACTH, λόγω υπε-
ρέκκρισης της κορτιζόλης από επινεφριδιακά αδε-
νώματα (10%), ή από καρκινώματα (8%), ή λόγω 
υπερπλασίας (2%) [36]. Σύμφωνα με τα ανωτέρω 
επιδημιολογικά δεδομένα, μόνο ένα μικρό ποσο-
στό των ασθενών με αδενώματα που σχετίζονται με 
ανάπτυξη συνδρόμου Cushing αποτελούν κατάλ-
ληλους υποψηφίους για χειρουργείο. Παραμένει 
ωστόσο υπό διερεύνηση κατά πόσο οι ασθενείς με 
αμφοτερόπλευρη επινεφριδιακή νόσο θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με μερική επινεφριδεκτομή.

Ο Walters και οι συνεργάτες του ήταν οι πρώτοι 
που ανέφεραν την ολική ή μερική επινεφριδεκτο-
μή για το σύνδρομο Cushing το 1934. Σε αυτή την 
αναφορά τους, οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν 
λόγω “υπερνεφρικού συνδρόμου” είχαν μία θνη-
σιμότητα 30% ακόμα και μετά από μερική επινε-
φριδεκτομή [37]. Υπάρχουν λίγες αναφορές στην 
βιβλιογραφία σχετικά με την χρησιμότητα της με-
ρικής επινεφριδιεκτομής στο σύνδρομο Cushing 
που σχετίζεται με ετερόπλευρα αδενώματα καθώς 
και τα αποτελέσματα αυτών είναι αμφιλεγόμενα, 
με βραχυχρόνια μετεγχειρητική παρακολούθηση 
και σε όρους αποτελεσματικότητας και ποσοστού 
υποτροπής [31, 38-41].

Αμφοτερόπλευρη επινεφριδιακή νόσος σχετι-
ζόμενη με το σύνδρομο Cushing συνήθως αντιμε-
τωπίζεται με αμφοτερόπλευρη επινεφριδεκτομή. 
Η χρησιμότητα της υφολικής επινεφριδιεκτομής 
είναι αμφισβητήσιμη λόγω του γεγονότος ότι ο 

Πίνακας 3 Αναφορές σε μερική επινεφριδεκτομή σε ασθενείς με αδενώματα που εκκρίνουν αλδοστερόνη

ΑΕ: ανοικτή μερική επινεφριδεκτομή, ΛΕ: λαπαροσκοπική μερική επινεφριδεκτομή, ΟΟΕ: οπισθοπεριτοναϊκή οπίσθιας προσπέ-

λασης μερική επινεφριδεκτομή, ΡΕ: ρομποτική μερική επινεφριδεκτομή ΜΔ: μη διαθέσιμα δεδομένα
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εναπομείναν επινεφριδιακός ιστός δεν είναι φυ-
σιολογικός κι έτσι ενισχύεται ο κίνδυνος υποτρο-
πής. Από την άλλη πλευρά, η παραμονή ενός ακα-
τάλληλου τμήματος επινεφριδιακού ιστού δεν θα 
επιτρέψει τον απογαλακτισμό του ασθενούς από 
τα στεροειδή [42]. Ο Iacobone και οι συνεργάτες 
του ανέφεραν το 2008 επτά διαδοχικούς ασθενείς 
με αμφοτερόπλευρη επινεφριδιακή υπερπλασία 
και ασυμμετρία στην έκκριση, οι οποίοι αντιμετω-
πίστηκαν με ετερόπλευρη επινεφριδιεκτομή του 
μεγαλύτερου αδένα. Ένας εξ αυτών χρειάστηκε 
συμπληρωματική επινεφριδεκτομή ενώ οι υπόλοι-
ποι πέτυχαν απαλλαγή από τα συμπτώματα  του 
συνδρόμου  Cushing για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα  [43]. Μια πιο εμπεριστατωμένη προσέγγιση θα 
ήταν η ανεύρεση του επινεφριδίου που εκκρίνει 
καθ υπεροχήν κορτιζόλη, μέσω καθετηριασμού 
των επινεφριδιακών φλεβών, όπως πρότειναν ο 
Young και οι συνεργάτες του. Σύμφωνα με τους 
προαναφερθέντες, σε έξι από τους δέκα ασθενείς 
με αμφοτερόπλευρους επινεφριδιακούς όγκους 
και σύνδρομο Cushing ανεξάρτητο της ACTH, η 
ετερόπλευρη επινεφριδιεκτομή που πραγματοποι-
ήθηκε μετά από καθετηριασμό των επινεφριδια-
κών φλεβών και την ανεύρεση του “εκκριτικού” 
επινεφριδίου, δεν οδήγησε σε υποτροπή της νό-
σου [44]. Επίσης, παρουσίασαν μια μεγαλύτερη 
σειρά με 87 ασθενείς με ετερόπλευρα αδενώματα 
που αντιμετωπίστηκαν με μερική επινεφριδεκτο-
μή, με εξαίρετα αποτελέσματα, παρόλο που η με-
τεγχειρητική περίοδος παρακολούθησης ήταν από 
2 έως 12 μήνες [45]. Σε μια πρόσφατη μελέτη από 
τον Lowery και τους συνεργάτες του, 39 από τους 
42 ασθενείς με αμφοτερόπλευρη επινεφριδιακή 
νόσο, αντιμετωπίστηκαν με τεχνικές διατήρησης 
οργάνου. Έπειτα από ένα διάστημα μετεγχειρη-
τικής παρακολούθησης 40 μηνών το ποσοστό 
επιτυχίας ήταν 92%. Σε τρεις ασθενείς η υπερ-
κορτιζολαιμία επανήλθε και χρειάστηκαν επανε-
πέμβαση και 11 ασθενείς χρειάστηκαν φαρμακευ-
τική υποκατάσταση. Οι ερευνητές κατέληξαν στο 
συμπέρασμα πως η αμφοτερόπλευρη νόσος που 
σχετίζεται με υπερκορτιζολαιμία αποτελεί ένδειξη 
διατήρησης επινεφριδιακού ιστού [46].

 Παρόλα αυτά, οι λίγες σειρές ασθενών 
που έχουν παρουσιαστεί είναι μικρές και με μικρή 

μετεγχειρητική περίοδο παρακολούθησης, δεδο-
μένου και ότι οι ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν 
αντιμετωπίστηκαν για καλοήθη νόσο. Επιπλέον, η 
αποτυχία διατήρησης επινεφριδιακού ιστού οδή-
γησε σε επανεπέμβαση, με τον κίνδυνο είτε αυ-
ξημένης θνητότητας είτε μετατροπής σε ανοιχτή 
χειρουργική. Δεδομένων αυτών, δεν θεωρείται 
πως υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τον καθο-
ρισμό του περιεγχειρητικού κινδύνου υποτροπής 
της νόσου.

Σε αντίθεση με την αλδοστερόνη, η υπερέκκρι-
ση γλυκοκορτικοειδών είναι πολύ συχνή σε επινε-
φριδιακά καρκινώματα. Σχετικά με αυτά, παρου-
σιάζονται σε ένα ποσοστό 50-70% με σύνδρομο 
Cushing ή με μικτό Cushing και αρρενωποιητικά 
σύνδρομα [47]. Από αυτή την άποψη, το μέγεθος 
του όγκου καθώς και τα λεπτομερή ακτινολογικά 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
στον κλινικό καθορισμό της πιθανής παρουσίας 
κακοήθειας. Συμπερασματικά, η απόφαση για δι-
ατήρηση επινεφριδιακού ιστού στους ασθενείς με 
σύνδρομο Cushing θα πρέπει να αποφεύγεται.

Μη λειτουργικοί επινεφριδιακοί όγκοι 
Η ένδειξη μερικής επινεφριδιεκτομής σε ασθε-

νείς με επινεφριδιακές ενδοθηλιακές κύστεις είναι 
προφανής δεδομένου ότι το μέγεθος και η εντόπι-
ση τους επιτρέπει την διατήρηση επινεφριδιακού 
ιστού [24,48,49]. Αυτοί οι όγκοι συνήθως εύκολα 
μπορούν να χαρακτηριστούν λόγω των σαφών 
απεικονιστικών τους χαρακτηριστικών με ένα πο-
σοστό των περιπτώσεων να υπερεκτιμούνται ως 
επινεφριδιακά νεοπλάσματα [50]. Οι ασθενείς με 
μεγάλες επινεφριδιακές κύστεις, συχνά οδηγού-
νται στο χειρουργείο.

Αντιθέτως, η μερική επινεφριδεκτομή δεν εν-
δείκνυται στην αντιμετώπιση άλλων μη λειτουρ-
γικών επινεφριδιακών όγκων λόγω πιθανούς κα-
κοήθους εξαλλαγής αυτού του είδους των όγκων. 
Οι επινεφριδιακοί όγκοι που ανευρίσκονται τυχαία 
(τυχαιώματα), χωρίς να εκκρίνουν κάποια ορμόνη, 
σε ένα ποσοστό 2 με 5% έχουν την πιθανότητα να 
κρύβουν κάποια κακοήθεια [51, 52]. Το μέγεθος 
αυτών τον όγκων ή η μεταβολή αυτού μέσα στον 
χρόνο, καθώς και κάποια απεικονιστικά χαρακτη-
ριστικά του, μπορούν να καθορίσουν την πιθανή 
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παρουσία κακοήθειας και να οριστεί έτσι το θερα-
πευτικό πλάνο [53, 54]. Ένα πιθανό δίλημμα σχε-
τικά με την διατήρηση επινεφριδιακού ιστού υφί-
σταται στην περίπτωση αμφοτερόπλευρων όγκων, 
μη εκκριτικών, με καλοήθη χαρακτηριστικά.  Γενι-
κά, μικροί ετεροπλευροι ή και αμφοτερόπλευροι 
επινεφριδιακοί όγκοι κάτω των 4 εκατοστών με 
καλοήθη απεικονιστικά χαρακτηριστικά θα πρέ-
πει να παρακολουθούνται ετησίως. Παρά τις λίγες 
αναφορές περιστατικών στην βιβλιογραφία, η δι-
ατήρηση επινεφριδιακού ιστού αντενδείκνυται σε 
μη εκκριτικά επινεφριδιακά νεοπλάσματα [56].

Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές 
Η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή έχει γίνει 

η μέθοδος εκλογής για όλους τους καλοήθεις 
επινεφριδιακούς όγκους. Συγκριτικά με την πα-
ραδοσιακή ανοιχτή προσέγγιση, η λαπαροσκοπι-
κή σχετίζεται με λιγότερο μετεγχειρητικό άλγος 
, βραχύτερη νοσηλεία και χρόνο ανάρρωσης και 
μεγαλύτερη ικανοποίηση των ασθενών. Αυτά τα 
σαφή πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής επινε-
φριδεκτομής δεν επιτρέπει την διενέργεια  καμί-
ας προοπτικής, τυχαιοποιημένης μελέτης που να 
την συγκρίνει με την κλασική ανοικτή μέθοδο, είτε 
αυτό αφορά την διακοιλιακή είτε την οπισθοπε-
ριτοναϊκή προσπέλαση. Οι ελάχιστα επεμβατικές 
τεχνικές περιλαμβάνουν την λαπαροσκοπική την 
ενδοσκοπική οπισθοπεριτοναϊκή και την ρομποτι-
κά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική προσέγγιση.

 Η διατήρηση επινεφριδιακού ιστού μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με όλες τις ελάχιστα επεμβα-
τικές μεθόδους, όπως υποδεικνύουν οι επιστημο-
νικές εταιρείες ομόφωνα, καθώς και όπως προ-
κύπτει από τις περισσότερες μετά αναλύσεις και 
συστηματικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας. 
Παρόλα αυτά, σημειώνουμε την απουσία τυχαι-
οποιημένων προοπτικών μελετών για να συγκρί-
νουν τις ανωτέρω τεχνικές [29].

Λαπαροσκοπική προσέγγιση
Η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή έχει αναδει-

χθεί από το 1992 ως η επέμβαση εκλογής  για τους 
περισσότερους καλοήθεις και ορισμένους κακοή-
θεις επινεφριδιακούς όγκους [57].  Οι ενδείξεις 
λαπαροσκοπικής επινεφριδεκτομής συνεχίζουν 

να επεκτείνονται ως αποτέλεσμα της εκτενέστε-
ρης γνώσης των επινεφριδιακών τυχαιωμάτων, 
της προόδου στην λαπαροσκοπική χειρουργική 
και στην χειρουργική εμπειρία και εξειδίκευση 
[58]. Η εισαγωγή της λαπαροσκοπησης στην χει-
ρουργική των επινεφριδίων συνέστησε ορόσημο, 
το οποίο ακολούθησε η αντιμετώπιση της μερικής 
επινεφριδκεκτομής με πιο θετική ματιά από τους 
χειρουργούς επινεφριδίων. Η λαπαροσκοπική με-
ρική επινεφριδεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί 
είτε με πλάγια  είτε με πρόσθια διακοιλιακή προ-
σέγγιση. Η πρόσθια  προσέγγιση με τον ασθενή 
σε ύπτια θέση  επιτρέπει την αμφοτερόπλευρη 
επινεφριδεκτομή χωρίς να χρειάζεται η αλλαγή 
θέσης. Παρόλα αυτά η μεγάλη πλειονότητα των 
χειρουργών προτιμούν την πλάγια  προσέγγιση 
γιατί έτσι υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη έκθε-
ση του επινεφριδιακού όγκου και των γύρω ορ-
γάνων, καθώς και πιο ασφαλής  προσέγγιση και  
παρασκευή των αγγείων [23, 59, 60]. Η επιμελής 
κινητοποίηση του όγκου μπορεί να αναδείξει κα-
κοήθη δυναμική αυτού παρά την προεγχειρητική 
αξιολόγηση του ως καλοήθη. Η λαπαροσκοπική 
προσέγγιση επιτρέπει την ταυτόχρονη αντιμετώπι-
ση σύγχρονων παθήσεων, όπως είναι η χολολιθί-
αση, οι κήλες και οι ηπατικές κύστεις.

Οπισθοπεριτοναϊκή προσέγγιση 
Ο Walz και οι συνεργάτες του ήταν οι πρώτοι 

που εισήγαγαν την οπίσθιας προσπέλασης οπι-
σθοπεριτοναϊκή μερική επινεφριδεκτομή  το 1996 
[13]. Η οπίσθια και η πλάγια προσπέλαση στις  
οπισθοπεριτοναϊκές τεχνικές είχαν περιγραφεί. 
Από τις δύο η οπίσθια προσέγγιση αναφέρεται ως 
προτιμητέα από την πλειονότητα των χειρουργών, 
δεδομένου ότι η πλάγια  τεχνική σχετίζεται με πα-
ρατεταμένο χειρουργικό χρόνο και με την ανάγκη 
χρήσης περισσότερων εργαλείων ταυτόχρονων 
(μεγαλύτερος αριθμός trocars) [40]. Συγκριτι-
κά με την λαπαροσκοπική τεχνική, ο χώρος που 
δημιουργείται κατά την οπισθοπεριτοναϊκή προ-
σέγγιση είναι κάπως περιορισμένος, καθιστώντας 
την διαδικασία ακατάλληλη για μεγάλους όγκους. 
Στους ασθενείς με αμφοτερόπλευρους όγκους η 
οπισθοπεριτοναϊκή προσέγγιση πλεονεκτεί στο ότι 
δεν χρειάζεται η αλλαγή θέσης του ασθενούς.
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Η μεγαλύτερη έως τώρα σειρά ασθενών έχει 
παρουσιαστεί από τον Walz και τους συνεργάτες 
του και αποτελείται από 100 διαδοχικές οπισθοπε-
ριτοναϊκές οπίσθιας προσπέλασης και 225 ολικές 
επινεφριδιεκτομές. Σε αυτή την μελέτη, δεν παρα-
τηρήθηκαν διαφορές σχετικές με επιπλοκές, απώ-
λεια αίματος και χειρουργικού χρόνου μεταξύ των 
δύο ομάδων [31]. Ο Fu και οι συνεργάτες του δη-
μοσίευσαν μια σειρά το 2011 με 108 και 104 ασθε-
νείς με μερική και ολική οπισθοπεριτοναϊκή επινε-
φριδεκτομή αντίστοιχα, λόγω αλδοστερινωμάτων. 
Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και 
οι δύο μέθοδοι ήταν εξίσου αποτελεσματικές [33]. 
Παρόμοια αποτελέσματα παρουσιάστηκαν και από 
άλλους συγγραφείς, αλλά σε μικρότερες σειρές, 
αν και ο όρος που χρησιμοποιούν για την περιγρα-
φή της τεχνικής ήταν η ¨διατήρηση του επινεφρι-
διακού φλοιού”, όρος που εγείρει ερωτήματα και 
δημιουργεί παρανοήσεις [61].

 Ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική 
προσέγγιση
Η ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική 

προσέγγιση έχει περιγραφεί τόσο για την πλά-
για  και για  πρόσθια διακοιλιακή τεχνική, όσο και 
για την οπίσθια οπισθοπεριτοναϊκή. Αυτές οι ρο-
μποτικές τεχνικές, μέσα από διάφορες μελέτες, 
φαίνονται ασφαλείς και εφαρμόσιμες, αλλά δεν 
έχουν αποδειχθεί ότι είναι ανώτερες από την λα-
παροσκοπική [62]. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα 
της ρομποτικής είναι τα αρθρωτά εργαλεία, που 
προσφέρουν 7 βαθμούς ελευθερίας και συνε-
πώς διευκολύνουν την παρασκευή του όγκου [63, 
64]. Τα μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου περι-
λαμβάνουν την καμπύλη εκμάθησης περίπου 20 
περιστατικών, ακόμα και για έμπειρους στην λα-
παροσκοπική χειρουργούς , μεγαλύτερο εγχειρη-
τικό χρόνο και αυξημένο κόστος [64]. Δυστυχώς, 
δεδομένα σχετικά με την ρομποτική μερική επινε-
φριδεκτομή προέρχονται μόνο από μικρές σειρές 
ασθενώς, χωρίς άμεση σύγκριση μεταξύ ρομπο-
τικής και λαπαροσκοπικής μερικής επινεφριδε-
κτομής. Παρόλα αυτά, η ρομποτική μερική επινε-
φριδεκτομή αποτελεί μία εναλλακτική επιλογή σε 
έμπειρα χέρια.

 Αναγκαίος όγκος απομένοντος επινεφριδια-
κού ιστού 
Ο ελάχιστος όγκος επινεφριδιακού ιστού που 

έχει προταθεί ότι χρειάζεται ώστε να διασφαλι-
στεί η φλοιική λειτουργία είναι το ένα τέταρτο με 
ένα τρίτο του επινεφριδιακού ιστού [31, 48, 65]. 
Ο Brauckhoff και οι συνεργάτες του πρότειναν 
την διατήρηση το λιγότερο 15 με 30% του επι-
νεφριδιακού ιστού κατά την αμφοτερόπλευρη 
επινεφριδεκτομή ώστε να υπάρχει φυσιολογική 
λειτουργική ανάρρωση [66]. Ο Alesina και οι συ-
νεργάτες του παρουσίασαν πως όλοι οι ασθενείς 
με διατήρηση λιγότερου από 15% του επινεφρι-
διακού ιστού τελικά χρειάστηκαν μόνιμη φαρμα-
κευτική υποκατάσταση [21]. Πρέπει να σημειωθεί 
πως είναι αποδεκτό από όλους πως εφόσον δεν 
είναι δυνατή η διατήρηση του αναγκαίου όγκου 
επινεφριδιακού ιστού, τότε θα πρέπει να διενερ-
γηθεί ολική επινεφριδεκτομή, μιας και το ρίσκο 
εμφάνισης υποτροπής είναι μεγαλύτερο του ανα-
μενόμενου οφέλους [65]. Μία άλλη παράμετρος 
που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν εκτιμάται ο 
όγκος του εναπομείναντος επινεφριδίου είναι ότι 
ο όγκος θα πρέπει να εξαιρείται μαζί με μια κάψα 
υγιούς ιστού. Παρόλο που οι όγκοι που αφαιρού-
νται με διατήρηση επινεφριδιακού ιστού πρέπει να 
είναι χαμηλού κινδύνου για κακοήθεια, ένα όριο 
εκτομής το λιγότερο 3-5mm υγιούς φλοιού πρέ-
πει να περιλαμβάνεται πέριξ του όγκου [48]. Ση-
μειωτέον, άλλοι συγγραφείς προτείνουν ευρύτερα 
όρια εκτομής, της τάξεως του 0,5-1 cm [31, 67]. 
Ο Cavallaro και οι συνεργάτες του  διενήργησαν 
ιστολογική εξέταση σε 37 χειρουργικά παρασκευ-
άσματα ολικών επινεφριδιεκτομών που πραγμα-
τοποιήθηκαν λόγω παρουσίας αδενωμάτων και 
κατέληξαν πως ένα όριο 3mm είναι ικανοποιητικό 
ώστε να χαρακτηριστεί η εκτομή ριζική [23].

Εντόπιση του όγκου 
Η αρτηριακή παροχή του επινεφριδίου εξαρτά-

ται από περίπου 60 μικρές αρτηρίες που εκφύο-
νται από την αορτή, την φρενική και την νεφρική 
αρτηρία που περιβάλλουν το όργανο. Συμπερα-
σματικά, είναι επιτακτικό ότι το τμήμα του αδένα 
που θα παραμείνει δεν θα πρέπει να κινητοποιη-
θεί από το οπίσθιο περιτόναιο, ώστε να εξασφα-
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λιστεί επαρκής αιματική παροχή. [67]. Αυτός είναι 
και ο λόγος που οι ασθενείς με κεντρικά εντοπι-
ζόμενους όγκους δεν είναι καλοί υποψήφιου για 
μερική επινεφριδεκτομή [68]. Η αποφυγή της κι-
νητοποίησης του τμήματος που πρόκειται να πα-
ραμείνει είναι επίσης επιτακτική στην περίπτωση 
που η κεντρική φλέβα δεν μπορεί να προστατευτεί 
και έτσι η φλεβική απορροή του οργάνου θα στη-
ρίζεται στις μικρές φλέβες που βρίσκονται μαζί με 
τις αρτηρίες.

 Απολίνωση ή διατήρηση της επινεφριδιακής 
φλέβας
Αντιφατικά  δεδομένα υπάρχουν στην βιβλιο-

γραφία σχετικά με την αναγκαιότητα διατήρησης 
της επινεφριδιακής φλέβας ώστε να προστατευ-
τεί η λειτουργία του φλοιού του εναπομείναντος 
επινεφριδίου. Η διατήρηση της επινεφριδιακής 
φλέβας είναι απίθανη σε όγκους που γειτνιάζουν 
μαζί της. Η διατήρηση της έχει το θεωρητικό πλε-
ονέκτημα της αποφυγής φλεβικής συμφόρησης 
στο τμήμα του  επινεφριδίου που διατηρείται [4, 
69], αλλά υπάρχουν αναφορές για απολίνωση της 
φλέβας σε πάνω από το 70% των περιστατικών σε 
μεγάλες σειρές ασθενών με πολύ ικανοποιητικά 
αποτελέσματα [21, 24, 40, 70]. Αυτό μπορεί να ερ-
μηνευτεί από την αγγειοβρίθεια του επινεφριδίου, 
που επιτρέπει την αιματική απορροή μέσω μικρών 
φλεβών που διατρέχουν μαζί με το αρτηριακό δί-
κτυο του αδένα [71].

Σε μερικές συγκριτικές μελέτες, δεν έχει πα-
ρατηρηθεί καμία διαφορά στην εξάρτηση από 
στεροειδή μετεγχειρητικά μεταξύ των ασθενών 
με διατήρηση της επινεφριδιακής φλέβας και αυ-
τών στους οποίους απολινώθηκε [22, 31, 72]. Ο 
Ρουκουνάκης και οι συνεργάτες του παρουσία-
σαν επτά περιστατικά με διατήρηση της επινεφρι-
διακής φλέβας, προτείνοντας ότι αυτή η τεχνική 
μειώνει τον χειρουργικό χρόνο και κίνδυνο ενώ 
αποφεύγεται  η εκτεταμένη κινητοποίηση του επι-
νεφριδίου, η οποία ενδεχομένως  μπορεί να βλά-
ψει  την βιωσιμότητα του τμήματος που πρέπει να 
διατηρηθεί [73]. Ο Sasagawa και οι συνεργάτες 
του πρότειναν πως η μερική επινεφριδεκτομή με 
διατήρηση της επινεφριδιακής φλέβας είναι ασφα-
λέστερη από την ολική επινεφριδεκτομή λόγω του 

μειωμένου κινδύνου αιμορραγιας, παρόλο που 
τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα μειώνουν αυτόν 
τον κίνδυνο [40]. Συμπερασματικά , η διατήρηση 
της επινεφριδιακής φλέβας δεν είναι αναγκαία. 
Ωστόσο, θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες δια-
τήρησης της όσο αυτό δεν αντιτίθεται στο πλήρη 
εκτομή του όγκου. 

Τρόποι ακριβούς εντοπισμού του όγκου 
Κατά την μερική επινεφριδεκτομή θα πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η εκτομή να γίνε-
ται σε υγιή όρια, ιδίως όταν έχουμε να κάνουμε 
με μικρούς όγκους που δεν διαχωρίζονται σαφώς 
από το φυσιολογικό επινεφριδιακό παρέγχυμα 
κατά την διάρκεια της λαπαροσκόπησης. Ο ακρι-
βής εντοπισμός   του όγκου μπορεί να επιτευχθεί 
είτε προεγχειρητικά είτε διεγχειρητικά. Κατά την 
προεγχειρητική προετοιμασία, η λεπτομερής απει-
κόνιση  των επινεφριδίων με αξονική ή μαγνητική 
τομογραφία συνήθως προσφέρει τις απαραίτη-
τες πληροφορίες. Παρόλα αυτά, αυτές οι εξετά-
σεις δεν χαρακτηρίζουν την λειτουργικότητα των 
όγκων. Οι ασθενείς με πάνω από έναν όγκους στο 
ίδιο επινεφρίδιο, συνήθως δεν είναι υποψήφιοι 
για μερική επινεφριδεκτομή. Ο Satoh και οι συ-
νεργάτες του έχουν προτείνει πως σε αυτούς τους 
ασθενείς μία μελέτη με τμηματική φλεβική δειγ-
ματοληψία, παρότι είναι πολύ δύσκολη και απαιτη-
τική, μπορεί να προσδιορίσει προεγχειρητικά την 
εντόπιση του όγκου που εκκρίνει αλδοστερόνη, 
προσφέροντας έτσι σημαντικές πληροφορίες για 
τον σχεδιασμό της μερικής επινεφριδεκτομής. Με 
άλλα λόγια, αυτή η τεχνική επιτρέπει τον προσδι-
ορισμό των τμημάτων του επινεφριδίου που μπο-
ρούν να εξαιρεθούν ή να διατηρηθούν [76].

Διεγχειρητικά, οι περισσότεροι συγγραφείς υπο-
στηρίζουν την χρήση λαπαροσκοπικού υπερήχου 
ως το πιο αξιόπιστο μέσο αναγνώρισης του όγκου. 
Ο Pautler και οι συνεργάτες του παρουσίασαν μία 
σειρά με 11 ασθενείς με λαπαροσκοπική μερική 
επινεφριδεκτομή, κατά τις οποίες χρησιμοποιήθη-
κε υπέρηχος, ο οποίος ανέδειξε δύο μάζες, (μία 
επινεφριδιακή και μία εξωεπινεφριδιακή), οι οποί-
ες δεν είχαν φανεί κατά τις προεγχειρητικές απει-
κονίσεις, αλλά και ούτε με την επισκόπηση κατά 
την λαπαροσκόπηση [77]. Η Αμερικανική Εταιρεία 
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Χειρουργών και Λαπαροσκοπων (SAGES) προτεί-
νει στις κατευθυντήριες οδηγίες ότι το διεγχειρη-
τικό υπερηχογράφημα  πρέπει να χρησιμοποιείται 
πολύ κατά την μερική επινεφριδεκτομή ώστε να 
εξασφαλίζεται ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ του 
όγκου και του φυσιολογικού ιστού [74].

Η χρήση του φθορισμού του πράσινου της ιν-
δοκυανίνης (ICG) στην μερική επινεφριδεκτομή 
περιγράφηκε πρώτα το 2013 από τον Manny και 
τους συνεργάτες του με εξαίρετα αποτελέσματα 
ως προς την οπτική της μάζας [78]. Πρόσφατα, ο 
Kahramangil και οι συνεργάτες παρουσίασαν την 
εμπειρία τους με το ICG σε μια μεγάλη αναδρομι-
κή μελέτη μιας προοπτικά διατηρούμενης βάσης 
δεδομένων με 100 ασθενείς με διάφορες παθή-
σεις των επινεφριδίων. Αυτή η μελέτη περιγράφει 
την διαφορά στα μοτίβα φθορισμού που παρατη-
ρούνται μεταξύ όγκων του φλοιού και του μυε-
λού των επινεφριδίων, καθώς και μεταξύ υγιούς 
και παθολογικού ιστού. Οι συγγραφείς κατέληξαν  
στο συμπέρασμα πως η απεικόνιση με ICG, παρό-
λο που έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε 4 ασθενείς 
με μερική επινεφριδεκτομή, είναι χρήσιμη στον 
προσδιορισμό της έκτασης της εκτομής και στην 
εκτίμηση της βιωσιμότητας του εναπομείναντος 
τμήματος [79].

Θέσεις των επιστημονικών εταιρειών 
Παρόλο που οι ενδείξεις μερικής επινεφριδιε-

κτομής έχουν πληθύνει στην εποχή της λαπαρο-
σκοπικής χειρουργικής, αυτή η προσέγγιση δεν 
έχει ακόμα σαφώς αποτυπωθεί ως επιλογή στις 
κατευθυντήριες οδηγίες. Οι κατευθυντήριες οδη-
γίες της SAGES για ελάχιστα επεμβατικές μεθό-
δους στις παθήσεις των επινεφριδίων (2013) στη-
ρίζει ότι “Η μερική επινεφριδεκτομή είναι ασφαλής 
και εφαρμόσιμη  στα χέρια κατάλληλα εκπαιδευ-
μένων χειρουργών. Για τους ασθενείς που χρή-
ζουν αμφοτερόπλευρης επινεφριδεκτομής, όπως 
στο κληρονομικό φαιοχρωμοκύττωμα, η λαπαρο-
σκοπική διατήρηση επινεφριδιακού ιστού μπορεί 
να είναι η επέμβαση εκλογής (++,). Επιπρόσθετη 
ένδειξη χρειάζεται προτού προταθεί η μερική επι-
νεφριδεκτομή για ετερόπλευρους μη κληρονομι-
κούς όγκους” [74]. Στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εν-
δοκρινολογίας (ESE) / Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μελέτης 

των Επινεφριδιακών Ογκων (ENSAT) Κλινικές 
κατευθυντήριες οδηγίες - Διαχείρισης των επινε-
φριδιακών τυχαιωμάτων (2018), αναφέρεται ότι 
“…σε λιγες περιπτώσεις όπου το αμφοτερόπλευ-
ρο χειρουργείο είναι δυνητικά ενδεδειγμένο (π.χ. 
αμφοτερόπλευρα φαιοχρωμοκυττώματα), κάποιος 
μπορεί να σκεφτεί την μερική επινεφριδεκτομή”. 
Θα πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο πως η 
μερική επινεφριδεκτομή σε όγκους ύποπτους για 
επινεφριδιακό καρκίνωμα αντενδείκνυται.

Συμπεράσματα
Η ολική επινεφριδεκτομή αποτελεί το χειρουρ-

γείο εκλογής για την πλειονότητα των επινεφρι-
διακών παθήσεων που χρήζουν χειρουργικής 
αντιμετώπισης. Πλέον, οι κύριες ενδείξεις για δι-
ατήρηση επινεφριδιακού ιστού είναι τα αμφοτερό-
πλευρα καλοήθη οικογενή φαιοχρωμοκυττώματα 
στο πλαίσιο των συνδρόμων MEN2, VHL, NF-1 
καθώς και στο σύνδρομο Conn, αν είναι εφικτό. 
Στους ασθενείς με σύνδρομο Cushing που σχετί-
ζεται είτε με υπερπλασία είτε με σαφές καλόηθες 
αδένωμα, η μερική επινεφριδεκτομή μπορεί να 
είναι μία επιλογή εφόσον οι ασθενείς έχουν ήδη 
υποβληθεί σε ετερόπλευρη επινεφριδεκτομή. Οι 
μη εκκριτικοί όγκοι δεν είναι κατάλληλοι για με-
ρικοί επινεφριδεκτομή, δεδομένου ότι η ένδειξη 
για χειρουργική εξαίρεση τίθεται λόγω πιθανούς 
κακοήθους εξαλλαγής τους.[79]

Παρόλα αυτά ακόμα και με αυτές τις περιορι-
σμένες ενδείξεις υπάρχουν σπάνια δεδομένα από 
μεγάλες προοπτικές συγκριτικές μακροχρόνιες 
μελετες που να συγκρίνουν την μερική και την ολι-
κή επινεφριδεκτομή. Η λαπαροσκοπική, η οπισθο-
περιτοναϊκή οπίσθιας προσπέλασης και η ρομποτι-
κή μερική επινεφριδεκτομή είναι ισάξιες μέθοδοι, 
όμως σε κάποιες περιπτώσεις οι δυνατότητες που 
προσφέρει η καθεμία μπορεί να διαφέρουν.

Σχετικά με την ονοματολογία, βασιζόμενοι στο 
γεγονός ότι διεγχειρητικά είναι αδύνατος ο δια-
χωρισμός μεταξύ του επινεφριδιακού φλοιού και 
μυελού, ο όρος διατήρηση του επινεφριδιακού 
φλοιού δεν είναι σωστή και θα πρέπει να αντικα-
τασταθεί από τον όρο “ “επινεφριδεκτομή με δια-
τήρηση επινεφριδιακού ιστού”.
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Περίληψη
Το φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα είναι μια 

σπάνια και ιδιαίτερα επιθετική κακοήθης νόσος με 
χαμηλά ποσοστά πενταετούς επιβίωσης . Η ακρι-
βής διάγνωση της νόσου είναι ιδιαίτερα σημαντι-
κή καθώς η πρόγνωση , η παρακολούθηση και οι 
θεραπευτικοί χειρισμοί για την αντιμετώπιση ενός 
κακοήθους όγκου διαφέρουν πολύ από την αντί-
στοιχη  προσέγγιση  ενός καλοήθους όγκου. Το 
φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα μπορεί να εμφανι-
στεί με συμπτώματα λόγω υπερέκκρισης ορμονών 
, με κοιλιακό ή οσφυϊκό άλγος λόγω παρουσίας 
ευμεγέθους μάζας  ή και τυχαία σε απεικονιστικό 
έλεγχο στα πλαίσια διερεύνησης άλλης νόσου. Η 
ιστολογική έκθεση του παρασκευάσματος σε συν-
δυασμό με ανοσοϊστοχημικούς και μοριακούς δεί-
κτες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την διάγνωση 
ενώ το στάδιο της νόσου την στιγμή της διάγνω-
σης  και  η ριζικότητα της χειρουργικής επέμβασης  
αποτελούν τους σημαντικότερους προγνωστικούς 
παράγοντες που καθορίζουν την πορεία  της νό-
σου. Η λαπαροσκοπική προσπέλαση, ενώ  έχει 
καθιερωθεί ως η επέμβαση εκλογής για τις καλο-
ήθεις παθήσεις των επινεφριδίων, παραμένει αμ-
φιλεγόμενη για τους κακοήθεις επινεφριδιακούς 

όγκους. Είναι δεδομένο ότι η θεραπευτική λα-
παροσκοπική εκτομή οφείλει να ακολουθήσει τις 
ογκολογικές αρχές της ανοικτής τεχνικής με κύριο 
μέλημα την αποφυγή διάσπασης της κάψας του 
όγκου. Προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες σχε-
τικά με το ρόλο της λαπαροσκοπικής χειρουργικής 
στον καρκίνο των επινεφριδίων δεν είναι εφικτές, 
λόγω της σπανιότητας της νόσου. En bloc εκτομές 
παρακειμένων οργάνων πρέπει να επιτελούνται εξ 
αρχής με ανοικτή προσπέλαση.

Λέξεις κλειδιά : φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνω-
μα , Weiss score, Helsinki score , σταδιοποίηση 
κατά ENSAT, λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή , 
ανοικτή επινεφριδιεκτομή , υποτροπή 

Εισαγωγή 
Το φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα (Adrenal 

Cortex Carcinoma ACC) είναι ένα νεόπλασμα κα-
κής πρόγνωσης , το οποίο διαγιγνώσκεται σε 0.5 με 
2 περιπτώσεις /1.000.000/έτος. [1] Είναι συχνότερο 
στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες ( αναλογία 
1.5/1) και παρουσιάζει δικόρυφη κατανομή με βάση 
την ηλικία,  με συχνότερη εμφάνιση στην παιδική 
ηλικία και στην 4η με 5η δεκαετία της ζωής. [2] Η 
πλειοψηφία των φλοιοεπινεφριδιακών καρκινωμά-
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των είναι σποραδικά  ενώ κάποιες φορές αναπτύσ-
σονται στα πλαίσια κάποιου κληρονομικού συνδρό-
μου όπως  το σύνδρομο Li Fraumeni, το σύνδρομο 
Beckwith-Wiedemann , η πολλαπλή ενδοκρινική 
νεοπλασία (ΜΕΝ) 1, η συγγενής υπερπλασία των 
επινεφριδίων, το σύνδρομο οικογενούς πολυπο-
δίασης και  οι μεταλλάξεις της Β-κατενίνης.[3]  Το 
φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα δίνει μεταστάσεις 
νωρίς στο ήπαρ , τους πνεύμονες και τα οστά και 
αυτό, όπως είναι αναμενόμενο, επιδεινώνει την 
πρόγνωση. [4] Εμφανίζεται σε ποσοστό 2-12% σε 
ασθενείς με τυχαιώματα επινεφριδίων και φαίνε-
ται από τις διάφορες σειρές  πως η συχνότητα των 
τυχαίως ευρισκομένων φλοιοεπινεφριδιακών καρ-
κινωμάτων ολοένα και αυξάνεται. [5] Το είδος της 
εκτομής (R0,R1,R2) είναι σημαντικός παράγοντας 
πρόγνωσης . Μόνο η πλήρης εκτομή (R0) εξασφα-
λίζει επιβίωση μεγάλης διάρκειας. [6] Παρόλο που 
η λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή παρουσιάζεται 
ως επαρκής για το εντοπισμένο φλοιοεπινεφριδια-
κό καρκίνωμα , η ανοικτή επέμβαση , από έμπει-
ρους στην χειρουργική των επινεφριδίων χειρουρ-
γούς, αποτελεί την επέμβαση εκλογής  Ο ρόλος 
της ακτινοθεραπείας και της χημειοθεραπείας είναι 
περιορισμένος. Το φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα 
φαίνεται πως είναι ανθεκτικό στην ακτινοθεραπεία 
, η οποία επιτυγχάνει μόνο  μια προσωρινή μείωση 
του μεγέθους του όγκου. [7] Ο ρόλος της χημειο-
θεραπείας αποτελεί ακόμα θέμα συζήτησης . Έχουν 
χρησιμοποιηθεί διάφοροι συνδυασμοί κυτταροτοξι-
κών παραγόντων, ετοποσίδη, δοξορουβικίνη, σι-
σπλατίνη.  Παρόλα αυτά δεν υπάρχει μέχρι στιγμής 
τεκμηρίωση για την αποτελεσματικότητά τους.[8] 
Υψηλά ποσοστά απάντησης στην μιτοτάνη αναφέ-
ρονται εδώ και δεκαετίες. Η μιτοτάνη παρουσιάζει 
όμως ένα στενό θεραπευτικό παράθυρο και αρκε-
τές παρενέργειες όπως ναυτία , έμετοι, διάρροιες 
και κατάθλιψη.[9] Επιπρόσθετα η τοξική της  δράση 
στο άλλο επινεφρίδιο οδηγεί συχνά σε επινεφριδια-
κή ανεπάρκεια και ανάγκη για αγωγή υποκατάστα-
σης, [10]

 Προεγχειρητικός βιοχημικός και απεικονι-
στικός έλεγχος 
Ο λεπτομερής προεγχειρητικός ενδοκρινολογι-

κός έλεγχος είναι απαραίτητος για να καθοριστεί 

η προέλευση του όγκου (γλυκοκορτικοειδή, αν-
δρογόνα, αλατοκορτικοειδή  και κατεχολαμίνες) 
με βάση το diagnostic work-up for adrenal cancer  
του ENSAT (European Network for the Study Of 
Adrenal Tumors). [11] Περίπου τα ⅔ των ασθενών 
με φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα παρουσιάζουν 
έκκριση ορμονών. Η κορτιζόλη  είναι η πιο συχνή 
ορμόνη με περίπου το 40% των ασθενών να εμ-
φανίζουν σύνδρομο Cushing .[12] Σε σημαντικό 
ποσοστό ασθενών υπάρχει συνδυασμός έκκρισης 
κορτιζόλης και ανδρογόνων (30%). [13] Η έκκρι-
ση αλδοστερόνης στα φλοιοεπινεφριδιακά  καρκι-
νώματα είναι πολύ σπάνια  με ποσοστό <2% των 
περιπτώσεων. [14] 

Πίνακας 1: Βιοχημικός έλεγχος σε ασθενή
με μάζα επινεφριδίου

Εξίσου σημαντική είναι και η ακριβής απεικόνι-
ση του όγκου . Τόσο η αξονική τομογραφία κοιλί-
ας όσο και η μαγνητική τομογραφία θεωρούνται 
εξίσου αποτελεσματικές . Με βάση τις μονάδες 
Hounsfield   (<10) και το γρήγορο  wash -out (σε 
15 min) χαρακτηρίζεται η μάζα ως καλοήθης ή 
κακοήθης. Μια μάζα με λιγότερες από 10 μο-
νάδες Hounsfield είναι κατά κανόνα καλοήθης.  
Σημαντικά είναι επίσης τα χαρακτηριστικά του 
όγκου όπως το μέγεθος, η σύσταση (ομοιογένεια 
ή ανομοιογένεια), τα όρια (ομαλά, ασαφή, διηθη-
τικά) και λεμφαδενοπάθεια.  Η μαγνητική τομο-
γραφία προσθέτει σημαντικές πληροφορίες για 

BIOCHEMICAL EVALUATION 

Glucocorticoid excess ( at least  one of the following tests)

Low dose dexamethasone suppression test 
24-h urinary free cortisol 
Extended (2-day) low dose dexamethasone suppression test
Late night salivary cortisol test  

Sex steroids and precursors

Serum DHEA-S
Serum 17-OH-progesterone
Serum androstenedione
Serum 17β-estradiol (in men and postmenopausal women)

Mineralocorticoid  excess

Serum potassium 
PAC/PRA ( in patients with hypertension and hypokalemia)

Pheochromocytoma testing (at least one test)

Plasma meta- and normetanephrines 
24-h urinary catecholamines , metanephrines, VMA
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την παρουσία νεκρώσεων ή αιμορραγίας  και για 
την διήθηση οργάνων και αγγείων από τον όγκο.  
Επίσης το F-18 /fluorodeoxyglucose-positron 
emission tomography (FDG-PET) προσφέρει 
επιπλέον βοήθεια  για τον διαχωρισμό των δυ-
νητικά κακοήθων από τους καλοήθεις όγκους 
των επινεφριδίων  όταν η απεικόνιση με αξονική 
ή μαγνητική τομογραφία  είναι ασαφής. [15]  Τα 
περισσότερα φλοιοεπινεφριδιακά καρκινώματα 
είναι ανομοιογενή με ανώμαλα όρια και ακανόνι-
στη πρόσληψη του σκιαγραφικού από τα συμπα-
γή στοιχεία του όγκου. Η ανίχνευση τοπικής διή-
θησης ή τοπικής επέκτασης του όγκου στην κάτω 
κοίλη φλέβα , σε λεμφαδένες ή απομακρυσμένες 
μεταστάσεις στο ήπαρ ή στους πνεύμονες είναι 
σημαντική για τον σχεδιασμό της χειρουργικής 
επέμβασης. [16-17] 

Σταδιοποίηση νόσου 
Το στάδιο της νόσου και η ριζική εκτομή αυ-

τού αποτελούν τους πιο σημαντικούς προγνω-
στικούς παράγοντες για τον καρκίνο του φλοι-
ού των επινεφριδίων.[18-19] Η  ταξινόμηση με 
βάση την  European Network for the Study of 
Adrenal Tumors ( ENSAT -staging)   έχει μεγα-
λύτερη ακρίβεια στον προσδιορισμό της πρό-
γνωσης σε σχέση με την σταδιοποίηση με το 

σύστημα της International Union Against Cancer 
staging classification  for ACC . Η σταδιοποίη-
ση κατά ENSAT  (tumor-node-metastasis /TNM 
classification)  ορίζει ως στάδιο   I  το  φλοιο-
επινεφριδιακό καρκίνωμα (ACC)   < 5 εκατοστά 
στην μεγαλύτερη του διάσταση που περιορίζεται 
στον αδένα του επινεφριδίου  (T1,N0,M0), στά-
διο  II όγκος  >5 εκατοστά χωρίς εξωεπινεφρι-
διακή επέκταση (T2,N0,M0), στάδιο III όγκος με 
παρουσία διηθημένων λεμφαδένων ή διήθη-
ση γειτονικών ιστών από τον όγκο ή παρουσία 
θρόμβου στην κάτω κοίλη φλέβα ή στην νεφρική 
φλέβα (T1-T2,N1,M0/T3-T4,N0-N1,M0), ενώ το 
στάδιο  IV περιλαμβάνει μόνο ασθενείς με απο-
μακρυσμένες μεταστάσεις (T1-T4,N0-N1,M1). 
Πρόσφατα η σταδιοποίηση κατά   ENSAT των 
σταδίων  TNM  σε συνδυασμό με τα αποτελέσμα-
τα της χειρουργικής εκτομής του όγκου έχουν 
αναβαθμίσει τον προσδιορισμό της πρόγνωσης 
αναλύοντας ανεξάρτητα τον ρόλο της διήθησης  
των λεμφαδένων στην πρόγνωση της νόσου   κα-
θώς και της διήθησης των φλεβών και του αριθ-
μού των διηθημένων οργάνων από τον όγκο. Η 
mENSAT ταξινόμηση ορίζει ως σταδιο  III τους 
όγκους  T3-4N0M0  και στάδιο  IV με βάση των 
αριθμό των διηθημένων οργάνων από τον όγκο  
IVa:2 όργανα , IVb:3 όργανα , IVc>3 όργανα.[20]

Stage UICC / AJCC ENSAT 

I T1,N0,M0 T1,N0,M0

II T2,N0,M0 T2,N0,M0

III
T3,N0,M0

T1-2,N1,M0

T3-4,N0,M0
T1-2,N1,M0

IV 
T3,N1,M0

T4,N0-1,M0
Any M1

AnyΤ, any N ,M1 

World Health Organization and European Network for the Study of Adrenal Tumors

classification of adrenocortical carcinoma.

Πίνακας 2: Σύγκριση AJCC/ ENSAT

T1: <  5 cm , confined to the adrenal gland 
T2 : > 5 cm , confined to the adrenal gland 
T3 : Tumor of any size with local invasion ,but not invading adjacent organs 
T4 : Tumor of any size with local invasion into adjacent organs/great vessels
N0 : No regional nodal metastasis
N1: Positive regional nodal metastasis
M0: No distant metastasis 
M1: Distant metastasis
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Η παθολογοανατομική ταξινόμηση των όγκων 
του φλοιού των επινεφριδίων αποτελεί συχνά 
πρόκληση και απαιτεί μεγάλη εμπειρία καθώς 
δεν υπάρχει κανένας δείκτης που να μπορεί από 
μόνος του να καθορίσει την παρουσία κακοήθει-
ας. Η τελική έκθεση προκύπτει από την αξιολόγη-
ση αρκετών μορφολογικών παραμέτρων , καμία 
από τις οποίες δεν είναι παθογνωμονική για την 
παρουσία κακοήθειας .  

Υπάρχουν τρία παθολογοανατομικά συστήμα-
τα για τον καθορισμό της ύπαρξης κακοήθειας 
στους όγκους του φλοιού των επινεφριδίων. Τα 
κριτήρια Hough ,τα κριτήρια Van Slooten και τα 
κριτήρια Weiss. [21] Το  Weiss  score  παρουσιά-
στηκε για πρώτη φορά το 1984, αργότερα τροπο-
ποιήθηκε το  2002 και από τότε παραμένει ως το 
πιο σταθερό σύστημα για την διάγνωση του φλοι-
οεπινεφριδιακού καρκινώματος. Περιλαμβάνει 9 
ιστοπαθολογικά κριτήρια  : τρία που σχετίζονται 
με την δομή του όγκου (παρουσία νεκρώσεων , 
διάχυτη αρχιτεκτονική, ποσοστό καθαρών κυτ-
τάρων ), τρία που σχετίζονται με την δομή του 
κυττάρου (άτυπες μιτώσεις, αριθμός μιτώσεων , 
βαθμός διαφοροποίησης πυρήνα) και τρία σχε-
τίζονται με την διήθηση (διήθηση αγγείων, διή-
θηση τριχοειδών, διήθηση κάψας). Με βάση το 
σύστημα  Weiss  , ένας όγκος του φλοιού του 
επινεφριδίου , ορίζεται ως καρκίνωμα όταν πα-
ρουσιάζει τουλάχιστον τρια απο΄τα παραπάνω 
κριτήρια. Η παρουσία τριών ή περισσοτέρων κρι-
τηρίων  Weiss έχει ειδικότητα μεγαλύτερη από 
95% και ευαισθησία που φτάνει το  100% για την 
διάγνωση κακοήθειας σε αρκετές σειρές επινε-
φριδιακών όγκων. Υπάρχουν παρολαυτα μελέ-
τες που υποστηρίζουν ότι όγκοι με  τρία  Weiss 
κριτήρια διατηρούν καλοήθη συμπεριφορά στο 
πέρασμα των χρόνων ενώ όγκοι με δυο κριτήρια 
παρουσιάζουν καμία φορά εξέλιξη με  κακοήθη 
συμπεριφορά στην διάρκεια του follow up. Αυτό  
αναδεικνύει την αδυναμία του  συστήματος ταξι-
νόμησης Weiss στις οριακές περιπτώσεις φλοιο-
επινεφριδιακού καρκινώματος. Συχνά η διάκριση 
μεταξύ καλοήθειας και κακοήθειας στους όγκους 
του φλοιού των επινεφριδιων είναι ιδιαίτερα δύ-
σκολη Σε όγκους με διάμετρο μέχρι 4 εκατοστά 
η πιθανότητα παρουσίας φλοιοεπινεφριδιακού 

καρκινώματος είναι 2%, σε όγκους 4-6 εκατοστά 
είναι 6% και σε όγκους μεγαλύτερους από 6 εκα-
τοστά είναι 25%. [22] 

Πίνακας 3 : Weiss score

Το Lin-Weiss-Bisceglia score  αναπτύχθηκε για 
την ταξινόμηση των φλοιοεπινεφριδιακών καρκι-
νωμάτων ογκοκυτταρικού τύπου που αποτελούν 
το 10 % του συνόλου των ACCs και προτάθηκε 
από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας το  2017. 
(Wong et al 2011). Τα φλοιοεπινεφριδιακά καρ-
κινώματα ογκοκυτταρικού τύπου αποτελούνται 
σε ποσοστό τουλάχιστον 50% από ογκοκυτταρι-
κά κύτταρα και είναι μεικτά (50-90% oncocytic 
cells) ή καθαρά (>90%).  Το κλασσικό  Weiss 
score υπερεκτιμάει την πιθανότητα κακοήθει-
ας σε αυτούς τους όγκους επειδή τα εσωτερικά 
χαρακτηριστικά των ογκοκυτταρικών κυττάρων 
ανεβάζουν αυτοματα το σκορ  σε τιμή μεγαλύ-
τερη του 3 (ηωσινοφιλικά στοιχεία, διαταραχή 
αρχιτεκτονικής, αυξημένος βαθμός διαφοροποί-
ησης).     Μελέτες όπως εκείνη των Renaudin  και 
συνεργατών δείχνουν ότι τα ογκοκυτταρικά καρ-
κινώματα έχουν καλύτερη πρόγνωση σε σχέση 
με τα κλασικά φλοιοεπινεφριδιακά καρκινώμα-
τα με μέση επιβίωση 2 με 4 φορές μεγαλύτερη. 
Όσον αφορά τον μυξοειδή τύπο του φλοιοεπινε-
φριδιακού καρκινώματος αποτελεί έναν ιδιαίτερο 
υπότυπο με ξεχωριστή μορφολογία που δύσκολα 
αξιολογείται από το σύστημα  Weiss.

Τα κριτήρια Weiss είναι τα επικρατέστερα και 
έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια για την δι-

THE WEISS SCORE 

High mitotic rate 

Atypical mitoses

High nuclear grade

Low percentage of clear  eells

Necrosis

Diffuse architecture of the tumor

Capsular invasion

Sinusoidal invasion

Venous invasion

0-2  αδένωμα 
>3 καρκίνωμα 
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άγνωση του φλοιοεπινεφριδιακού καρκινώματος. 
[23] Τα κριτήρια Weiss εφαρμόζονται διεθνώς 
για την διάκριση μεταξύ καλοήθων και κακοήθων 
όγκων του φλοιού των επινεφριδίων παρολαυτά 
δεν είναι επαρκή για όλες τις περιπτώσεις.

Πρόσφατα έχει προταθεί και το Helsinki score 
ως πιο κατάλληλο για όλους τους όγκους του 
φλοιού των επινεφριδίων. Αυτό το σύστημα χρη-
σιμοποιεί δυο κριτήρια από το σύστημα  Weiss 
(νεκρώσεις  x5 and αριθμός μιτώσεων  x3) μαζί 
με τον δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού  Ki67 
(proliferation index ) μετρημένος με χρήση υπο-
λογιστή για την ανάλυση της εικόνας. Το Helsinki 
score , με ένα σημείο οριακό  (cut-off value)  8.5 
,έχει την δυνατότητα να διαγνώσει ένα μεταστατι-
κό αδενοκαρκίνωμα φλοιού με ευαισθησία 100% 
και ειδικότητα  99.4%. Το score  φαίνεται πως έχει 
επίσης συσχέτιση και με τη επιβίωση.  Διαιρώντας 
τους ασθενείς σε τρεις ομάδες παρατηρείται ση-
μαντική διαφορά στην επιβίωση (Pennanen et al 
2015) [24]:

1.  group 1 (καλοήθεις όγκοι  Helsinki score 0 
to 8.5)

2.  group 2 (κακοήθεις όγκοι με  Helsinki score 
8.5 to 17)

3.  group 3 (κακοήθεις όγκοι Helsinki score 
>17).

Πίνακας 4 :Helsinki score

 Χειρουργική αντιμετώπιση φλοιοεπινεφρι-
διακού καρκινώματος 
Η ριζική εκτομή του όγκου με αρνητικά όρια 

εκτομής (R0 Resection) αποτελεί την μοναδική 
θεραπευτική επιλογή για το φλοιοεπινεφριδιακό 
καρκίνωμα . [25,26] Η σημασία της ριζικής εκτο-
μής αναδεικνύεται σε διάφορες μελέτες. Ενδει-
κτικά σε μελέτη των Margonis et al από 13 κέντρα 
των Ηνωμένων Πολιτειών και 165 ασθενείς , ριζι-
κή εκτομή με αρνητικά όρια εκτομής επιτεύχθηκε 

στο 76% των ασθενών , ενώ  η κατάσταση των 
ορίων εκτομής αποτέλεσε ανεξάρτητο προγνω-
στικό παράγοντα για την επιβίωση των ασθενών. 
Η 5ετής επιβίωση ήταν 64.8% για τους ασθενείς 
με ριζική εκτομή (R0 resection ), με το ίδιο  διά-
στημα ελεύθερο υποτροπής στο 30% των ασθε-
νών , ενώ η 5ετής επιβίωση ήταν 33.8% για τους 
ασθενείς με μικροσκοπικά υπολειπόμενη  νόσο 
και ελεύθεροι νόσου στο ίδιο χρονικό διάστημα  
στο 14% των ασθενών  (R1 resection). [27] 

Από την στιγμή που η ριζική εκτομή αποτελεί 
τον σημαντικότερο παράγοντα για την επιβίωση 
, η χειρουργική προσέγγιση οφείλει να πετύχει 
αυτόν τον στόχο. Η ανοικτή επέμβαση σίγουρα 
εξυπηρετεί σε μεγάλο βαθμό  αυτόν τον σκο-
πό καθώς επιτρέπει την εκτομή σε υγιή όρια με 
διατήρηση ακέραιας της κάψας του όγκου , με 
συναφαίρεση όπου είναι απαραίτητο γειτονικών 
οργάνων καθώς και με εκτομή όταν υπάρχει  
bloc  λεμφαδένων. [28-30] Να σημειωθεί ότι η 
ανοικτή επέμβαση των όγκων των επινεφριδίων 
κρύβει τεχνικές δυσκολίες  λόγω της θέσης των 
επινεφριδίων, βαθιά μέσα στην κοιλιακή χώρα 
,  που τα καθιστά ιδιαίτερα δύσκολα σε πρόσβα-
ση . Αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με την 
χρήση της λαπαροσκοπικής χειρουργικής ειδικά 
στους μικρούς όγκους  με μεγέθους <10 εκατο-
στών και σταδίου Ι και ΙΙ κατά ENSAT . [31,32] 
Πολλοί  συγγραφείς υποστηρίζουν οτι με τήρηση 
των κανόνων της ογκολογικής χειρουργικής και 
με διατήρηση ακέραιας της κάψας του όγκου , 
υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα πλε-
ονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής  
στην αντιμετώπιση του φλοιοεπινεφριδιακού 
καρκινώματος. Όπως είναι γνωστό στην λαπαρο-
σκοπική χειρουργική υπάρχει  καλύτερο οπτικό 
πεδίο , άνεση στους χειρισμούς, λιγότερο μετεγ-
χειρητικό άλγος, μικρότερες τομές, μικρότερη 
νοσηρότητα , μικρότερη διάρκεια νοσηλείας και 
ταχύτερη επάνοδος στις δραστηριότητες. [33] 
Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες που να 
συγκρίνουν την λαπαροσκοπική σε σχέση με 
την ανοικτή επέμβαση στα φλοιοεπινεφριδιακά 
καρκινώματα. Υπάρχουν αρκετές αναδρομικές 
μελέτες μερικές από τις οποίες τονιζουν τα πλε-
ονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής 

Helsinki score 

3x mitotic rate

5x necrosis

Ki67 (proliferation index %)

0-8.5 καλοήθεια 
>8.5  κακοήθεια 
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ενώ άλλες εστιάζουν στα μειονεκτήματα .[34-36] 
Σχεδόν όλες συμφωνούν ότι η έλλειψη εμπειρίας 
οδηγεί σε ρήξη του όγκου και ατελείς εκτομές. 
Αρκετές μελέτες δείχνουν υψηλότερα ποσοστά 
ριζικών εκτομών με αρνητικά όρια εκτομής σε 
κέντρα με εμπειρία στην λαπαροσκοπική χει-
ρουργική και στην χειρουργική  των επινεφριδί-
ων. [37,38] Στα κέντρα αυτά η συνολική επιβίωση 
ήταν υψηλότερη σε σχέση με τα κέντρα με μικρό 
αριθμό περιστατικών . [39,40]

Η εκτομή περιοχικών λεμφαδένων τόσο για 
σταδιοποίηση όσο και για πιθανό θεραπευτικό  
όφελος, ενώ ακολουθείται στην χειρουργική των 
περισσότερων ενδοκοιλιακών οργάνων δεν έχει 
ακόμα αποσαφηνιστεί αν  έχει όφελος στην χει-
ρουργική των επινεφριδίων. [41] Αναμφίβολα η 
διήθηση λεμφαδένων έχει αρνητική επίπτωση 
στην πρόγνωση των ασθενών με φλοιοεπινεφρι-
διακό καρκίνωμα . [42] Υπάρχει όμως δυσκολία 
στο να καθοριστούν τα όρια των γειτονικών με τα 
επινεφρίδια λεμφαδένων και υπάρχουν αρκετές 
διαφοροποιήσεις σε ορισμούς και ταξινομήσεις  
ανάμεσα στις διάφορες σειρές. Αναλύσεις από 
το SEER (Surveillance, Epidemiology and End 
Results database ) έδειξαν ότι δεν υπάρχει δια-
φορά στην συνολική επιβίωση σχετική με τη νόσο 
με ή χωρίς λεμφαδενεκτομή στους ασθενείς με 
φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα. [43] Παρολαυτα 
το θέμα της λεμφαδενεκτομής παραμένει ανοιχτό 
και σε αναμονή τεκμηριωμένων μελετών. 

Λόγω της περιορισμένης αποτελεσματικότητας 
και της συνοδού τοξικότητας της συστηματικής 
θεραπείας για το φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα 
, καθίσταται σημαντικός ο ρόλος της χειρουργικής 
επέμβασης και στην τοπικά προχωρημένη νόσο, 
στην υποτροπή και στην μεταστατική νόσο. Παρό-
λο που σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει ίαση 
, η εκτομή μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από 
τα συμπτώματα  σε επιλεγμένους ασθενείς. Η 
αντιμετώπιση αυτών των ασθενών γίνεται με μια 
πιο εξατομικευμένη προσέγγιση και με συνεργα-
σία ειδικοτήτων. Μελέτες αναφέρουν καλύτερα 
ποσοστά επιβίωσης με χειρουργική αντιμετώπιση 
της υποτροπής σε σχέση με την χορήγηση φαρ-
μακευτικής αγωγής. [44] Το φλοιοεπινεφριδιακό 
καρκίνωμα υποτροπιάζει τοπικά στην περιοχή της 

προηγηθείσας εκτομής ,   αλλά συχνά δίνει μετα-
στάσεις στους πνεύμονες  , στο ήπαρ και σε άλλα 
σημεία.  Παρόλο που οι περισσότερες μελέτες εί-
ναι αναδρομικές , φαίνεται πως χρονικό διάστημα 
ελεύθερο νόσου >12 μήνες και δυνατότητα να 
επιτευχθούν αρνητικά όρια εκτομής βελτιώνουν 
σημαντικά την επιβίωση . [45]

Συζήτηση 
Ο ρόλος της λαπαροσκοπικής χειρουργικής 

στους κακοήθεις όγκους των επινεφριδίων είναι 
αμφιλεγόμενος καθώς δεν υπάρχουν μεγάλες 
σειρές στην βιβλιογραφία και αυτό δικαιολογείται 
από την  σπανιότητα  της νόσου. Επιπλέον , υπάρ-
χουν προβληματισμοί σε σχέση με την ανάπτυξη 
τοπικής υποτροπής ή  μεταστάσεων στις θέσεις 
των ports μετά από φαινομενικά  θεραπευτικές 
εκτομές [46]. Η αιτιολογία ανάπτυξης  μεταστάσε-
ων στην θέση των ports παραμένει άγνωστη και 
το πιθανότερο είναι πολυπαραγοντική. Η άμεση  
διήθηση του τραύματος από  καρκινικά κύτταρα 
παίζει τον βασικότερο ρόλο στην ανάπτυξη των 
μεταστάσεων στις  θέσεις των ports. Παρόλα 
αυτά ο μηχανισμός αυτός δεν εξηγεί την ανά-
πτυξη μεταστάσεων στις θέσεις των άλλων ports 
, απ’ όπου δεν γίνεται η αφαίρεση του όγκου. 
Άλλοι  μηχανισμοί που μπορεί να προκαλέσουν 
τοπική υποτροπή ή εμφάνιση μεταστάσεων στις 
θέσεις των ports είναι  η μεταφορά καρκινικών 
κυττάρων μέσω των εργαλείων,  το φαινόμε-
νο της καμινάδας (chimney effect) με την βίαιη 
έξοδο του αέρα του πνευμοπεριτοναίου απο τα 
τραύματα , η κακή χειρουργική τεχνική με σύλ-
ληψη ή κατακερματισμό του όγκου, η δράση του 
πνευμοπεριτοναίου, η αιματογενής διασπορά , η 
απουσία προληπτικών μέτρων για την αποφυγή 
διασποράς της νόσου. Για την επίτευξη καλύτε-
ρων αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη  ή αυστη-
ρή τήρηση των ογκολογικών αρχών της ανοικτής 
χειρουργικής. Επιπρόσθετα , διάφορες τεχνικές 
όπως η χρήση προστατευτικών των τραυμάτων , 
η αναρρόφηση του πνευμοπεριτοναίου ή η εκκέ-
νωση αυτού πριν βγουν τα ports, η συρραφή του 
περιτοναίου έχουν προταθεί και έχουν καλά απο-
τελέσματα [47-48]. 

Η λαπαροσκοπική χειρουργική μπορεί να γίνει 
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αποδεκτή στην χειρουργική αντιμετώπιση της  κα-
κοήθους νόσου με την προϋπόθεση ότι τηρούνται 
κάποιοι βασικοί κανόνες. Πρώτα από όλα πρέπει 
να υπάρχει τεκμηρίωση ότι η λαπαροσκοπική χει-
ρουργική είναι εξίσου ασφαλής με  την αντίστοιχη 
ανοικτή  τεχνική και αυτό  να προκύπτει από την 
αξιολόγηση της μετεγχειρητικής νοσηρότητας και 
θνητότητας,  . Επιπρόσθετα οφείλει να είναι το 
ίδιο ριζική όσον αφορά την εκτομή του όγκου σε 
σχέση με την κλασσική ανοιχτή επέμβαση. 

Υπάρχουν μελέτες με μικρό αριθμό ασθενών 
και παρουσίαση περιπτώσεων  ασθενών με δι-
ασπορά νόσου μετά από λαπαροσκοπική επι-
νεφριδεκτομή για καρκίνο [49]. Σε μελέτη των 
Porpiglia και συνεργατών  με 13 ασθενείς η μέση 
περίοδος παρακολούθησης ήταν 30 μήνες και 
στο διάστημα αυτό 3 ασθενείς πέθαναν λόγω 
ενδοπεριτοναϊκής διασποράς και διήθησης στην 
θέση των ports [50]. Σε άλλη μελέτη των  Miller 
και συνεργατών του παρατηρήθηκε αυξημένος 
αριθμός ασθενών με θετικά όρια εκτομής , κα-
τακερματισμό του όγκου και υποτροπή , με μει-
ωμένη επιβίωση σε ασθενείς σταδίου ΙΙ μετά από 
λαπαροσκοπική επινεφριδιεκτομή [51]. Όμοια ο 
Cooper και οι συνεργάτες του ανέφεραν υψηλό-
τερα ποσοστά θετικών ορίων εκτομής σε ασθε-
νείς με λαπαροσκοπική προσέγγιση . [ 52] 

Τα φλοιοεπινεφριδιακά καρκινώματα πρέπει  
να προσεγγίζονται με ιδιαίτερη προσοχή . Σε αυ-
τούς τους όγκους η περι-επινεφριδιακή διήθηση 
είναι συχνή και η πιθανότητα να γίνει κατακερμα-
τισμός του όγκου και ενδοπεριτοναϊκή διασπορά 
είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ο όγκος πρέπει να κι-
νητοποιηθεί από τον περιβάλλοντα λιπώδη ιστό 
χωρίς να γίνει σύλληψη αυτού με λαβίδες. Οι 
πηγές ενέργειας πρέπει να χρησιμοποιούνται με 
προσοχή ώστε να μην γίνει ρήξη στην κάψα του 
όγκου και διασπορά των καρκινικών κυττάρων. 
Στα φλοιοεπινεφριδιακα καρκινώματα, όπως 
προαναφέρθηκε,    πολλές φορές η διάγνωση του 
καρκίνου επιβεβαιώνεται με την ιστολογική έκθε-
ση, χωρίς να είναι εμφανής προεγχειρητικά. [53] 
Για τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
στην εκτομή όλων των όγκων των επινεφριδίων 
και για τον λόγο αυτό επίσης γεννιέται συχνά το 
δίλημμα ποιά είναι η καταλληλότερη χειρουργική 

τεχνική. Λαμβάνοντας υπ όψιν την επιθετικότητα 
της πρωτοπαθούς κακοήθειας των επινεφριδίων 
γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η ριζική εκτομή με 
υγιή όρια και η αποφυγή  ρήξης της κάψας και 
της επακόλουθης  διασποράς των καρκινικών 
κυττάρων αποτελεί βασικό προγνωστικό παράγο-
ντα για την πορεία της νόσου. Μέχρι τώρα δεν 
υπάρχουν απόλυτες οδηγίες για την επιλογή της 
τεχνικής. Λόγω της σπανιότητας της νόσου δεν 
υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες 
που να συγκρίνουν τις ανοιχτές και τις ελάχιστα 
επεμβατικές τεχνικές. Η γνώση που έχουμε μέχρι 
στιγμής βασίζεται σε αναδρομικές μελέτες και σε 
απόψεις ειδικών. 

Οι αναδρομικές μελέτες παρουσιάζουν αντι-
φατικά αποτελέσματα . Αρκετές σειρές είναι δι-
στακτικές όπως αναφέραμε στην εφαρμογή της 
λαπαροσκοπικής χειρουργικής στους κακοήθεις 
όγκους των επινεφριδίων καθώς εμφανίζουν 
κάποιες περιπτώσεις τοπικής υποτροπής ή καρ-
κινωμάτωσης κοιλίας μετά από λαπαροσκοπική 
προσέγγιση. Ο Lombardi και οι συνεργάτες του 
, αναφέρουν πλήρη λαπαροσκοπική εκτομή 3 
φλοιοεπινεφριδιακών καρκινωμάτων και 2 κα-
κοήθων φαιοχρωμοκυττωμάτων με διατήρηση 
ακέραιας της κάψας τους. Παρόλα αυτά ένας 
ασθενής με φλοιοεπινεφριδιακό καρκίνωμα πα-
ρουσίασε υποτροπή της νόσου στην ελάσσονα 
πύελο 6 μήνες αργότερα και ένας με κακόηθες 
φαιοχρωμοκύττωμα παρουσίασε υποτροπή εν-
δοκοιλιακά ένα  χρόνο μετά την αρχική λαπα-
ροσκοπική επέμβαση [54]. . Ο Gonzalez και οι 
συνεργάτες του όπως και ο Zheng  με τους δι-
κούς του συνεργάτες παρατήρησαν συχνή τοπική 
υποτροπή με την λαπαροσκοπική μέθοδο , ενώ 
ο Leboulleux  βρήκε οτι η λαπαροσκοπική προ-
σέγγιση ήταν ο μοναδικός προγνωστικός παρά-
γοντας για την καρκινωμάτωση κοιλίας [55] 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν σειρές όπως 
των , Brix et al, Donatini et al, Nocca et al, 
Porpiglia et al, Fossa et al, που υποστηρίζουν 
ότι η λαπαροσκοπική προσέγγιση σε αυτούς τους 
όγκους προσφέρει τα πλεονεκτήματα της λαπα-
ροσκοπικής τεχνικής ενώ ταυτόχρονα μπορεί να 
σεβαστεί τις αρχές της ογκολογικής χειρουργι-
κής [56-58]. Όλες αυτές οι σειρές δίνουν έμφαση 
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στον σεβασμό των αρχών της ογκολογικής χει-
ρουργικής ειδικά για τα φλοιοεπινεφριδιακά καρ-
κινώματα με νόσο που περιορίζεται στο επινεφρί-
διο και με μέγεθος μικρότερο από 10 εκατοστά.  

Από όλες αυτές τις μελέτες δεν έχει εξαχθεί 
ένα σαφές συμπέρασμα και αυτό συμβαίνει λόγω 
του γεγονότος ότι είναι αναδρομικές. Επιπρό-
σθετα η απόκλιση στον αριθμό των ασθενών, η 
δυσκολία να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες χει-
ρουργικές τεχνικές καθώς και η μικρή διάρκεια 
παρακολούθησης δυσκολεύουν την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Όσον αφορά τα φλοιοεπινε-
φριδιακά καρκινώματα , δεν υπάρχουν σαφή 
δεδομένα για την εμφάνιση τοπικής υποτροπής 
ή διασποράς της νόσου. Δεν είναι βέβαιο ότι οι 
αναφερόμενες υποτροπές δεν οφείλονται σε 
κακή τεχνική ή σε λανθασμένη επιλογή ασθε-
νών. Επιπλέον σε αρκετές λαπαροσκοπικές επι-
νεφριδεκτομές η διάγνωση του καρκίνου τέθηκε 
μετεγχειρητικά χωρίς να υπάρχει υποψία για την 
παρουσία κακοήθειας προεγχειρητικά. Επειδή 
οι όγκοι αυτοί είναι μικροί και περιορίζονται στο 
επινεφρίδιο , οπότε θεωρούνται λιγότερο επιθε-
τικοί ή είναι δυνητικά κακοήθεις , ενδεχομένως 
τα αποτελέσματα των μελετών αυτών να μην 
απεικονίζουν την αληθινή επιβίωση ή τον αληθι-
νό κίνδυνο εμφάνισης τοπικής υποτροπής [59]. 
Με βάση το γεγονός ότι δεν υπάρχει διαγνωστι-
κό τεστ που να μπορεί με ακρίβεια να καθορίσει 
την παρουσία κακοήθειας προεγχειρητικά συχνά 
είναι δύσκολο να επιλεγεί η καταλληλότερη χει-
ρουργική τεχνική. Ο ρόλος της λαπαροσκοπικής 
προσέγγισης στους μεγάλους σε μέγεθος όγκους 
είναι επίσης διφορούμενος. Δεν υπάρχουν αρκε-
τές μελέτες με κακοήθεις όγκους μεγαλύτερους 
από 8 εκατοστά, παρόλαυτα η συνολική θνησιμό-
τητα και θνητότητα φαίνεται να είναι ανεξάρτητες  
από το μέγεθος του όγκου  [60-62]. Η μετατροπή 
σε ανοιχτή επέμβαση είναι πιο συχνή στους μεγά-
λους όγκους , εξαιτίας της διήθησης των γειτονι-
κών ιστών και οργάνων ή λόγω ρήξης της κάψας 
τους. 

Η ευρωπαϊκή εταιρεία των χειρουργών ενδο-
κρινών αδένων δίνει την οδηγία οτι η λαπαρο-
σκοπική εκτομή του δυνητικά κακοήθους και του 
κακοήθους φλοιοεπινεφριδιακού καρκινώμα-

τος που περιλαμβάνει και την εκτομή του περι-
επινεφριδιακού λίπους και την ριζική εκτομή Ro 
, χωρίς ρήξη της κάψας του όγκου , μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε όγκους σταδίου Ι,ΙΙ και με 
διάμετρο <10 εκατοστά (level C). [63]Επιπρόσθε-
τα η ευρωπαϊκή εταιρεία ενδοκρινολογίας έδω-
σε συστάσεις το 2016 οι οποίες προτείνουν την 
πραγματοποίηση λαπαροσκοπικής επινεφριδιε-
κτομής σε ασθενείς με ετερόπλευρους όγκους 
επινεφριδίων με ακτινολογικά ευρήματα ύποπτα 
για κακοήθεια και διάμετρο μικρότερη ή ίση με 6 
εκατοστά και χωρίς ενδείξεις τοπικής διήθησης. 
Προτείνουν εξατομίκευση της θεραπείας όταν 
δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια. [64,65]  

Συμπέρασμα 
Η ριζική εκτομή του φλοιοεπινεφριδιακού 

καρκινώματος αποτελεί την πιο σημαντική θε-
ραπευτική επιλογή.  Φαίνεται πως η καταλληλό-
τερη χειρουργική προσέγγιση στους κακοήθεις 
όγκους είναι εκείνη με την οποία έχει μεγαλύτε-
ρη εξοικείωση ένας έμπειρος χειρουργός ενδο-
κρινών αδένων και η οποία επιτρέπει την ριζική 
εκτομή της νόσου. Η λαπαροσκοπική διακοιλιακή 
πλάγια επινεφριδιεκτομή είναι μια χειρουργική 
τεχνική  με την οποία μπορεί να επιτευχθεί εκτο-
μή μεγάλων σε μέγεθος όγκων , με τήρηση των  
αρχών της ογκολογικής χειρουργικής όταν επιτε-
λείται από χειρουργική ομάδα με εμπειρία  στην 
λαπαροσκοπική χειρουργική των επινεφριδίων. 
Επι του παρόντος η λαπαροσκοπική τεχνική έχει 
αντένδειξη σε διηθητικούς κακοήθεις όγκους . 
Εκτεταμένες en bloc εκτομές όπως νεφρεκτομή, 
ηπατεκτομή, παγκρεατεκτομή και σπληνεκτομή  
πραγματοποιούνται με ανοικτή επέμβαση. 
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