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•
Akut hastalık durumunda ilk metabolik yanıt vital organlara yeterli desteği sağlayabilmek amacıyla katabolizmanın azaltılmasıdır.
Bu yanıt kısmen endokrin sistem tarafından
oluşturulur. Kritik hastalık ve cerrahi müdahalelerde hipotalamik-pituiter-adrenal aks (HPA)’da
aktivasyon olur. Bu durumlarda serum kortikotropin ve kortizol seviyeleri belirgin olarak
artar. Adrenal bezden kortizol salınımı hipofizden salınan kortikotropin ile kontrol edilir. Hipofiz de hipotalamus tarafından kontrol edilir
(Şekil 1). Hem kortikotropin “releasing” hormon hem de kortikotropin kortizolün negatif
“feedback” etkisi ile kontrol edilir. Adrenal
bezden salınan kortizol kortikosteroid “binding” proteine bağlanır ve %10’dan az bir kısmı serbest olarak dokularda kortizol etkisini

gösterir. Kortizolün damar tonusu, damar geçirgenliği, endotelyal bütünlük ve total vücut
sıvısının vasküler kompartımandaki volümü
üzerine direkt etkisi vardır[1-3]. Adrenalektomi
yapılan hayvanlarda hipovolemik şok olurken,
bu durum dışarıdan kortizol verilmesi ile düzeltilebilir[4,5]. İnsanlardaki adrenal yetmezlikte hem hipovolemik şok hem de hiperdinamik
şok oluşabildiği bildirilmiştir[6,7]. Bu farklılıklar muhtemelen hastanın oluşan klinik tablosu
için yapılan volüm resüsitasyonları sonucunda
ortaya çıkmaktadır. Önemli olan nokta adrenal
yetmezlik tablosunun hipovolemik şok ve septik şoku taklit edebildiği ve bu hastaların ayırıcı tanısında adrenal yetmezliğin düşünülmesi
gerektiğidir[6].
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Şekil 1. Hipotalamik-hipofizer-adrenal aks.
Adrenal yetmezlik üç şekilde görülür:
1. Kronik primer adrenal yetmezlik (Addison hastalığı): En sık nedenleri otoimmün hasar (%70-80), tüberküloz (%20), adrenal kanama, adrenal metastazlar ve AIDS’de sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonudur.
2. Kronik sekonder adrenal yetmezlik: Adrenal korteksi uyaracak kadar ACTH üretilememesi durumunda görülür. En sık nedeni ekzojen steroid tedavisi olmakla birlikte hipopituitarizmde de görülebilir.
3. Akut adrenal kriz: Kronik adrenal yetersizliği olan hastalarda akut stres durumunda artan kortizol gereksinimi nedeniyle veya adrenal
kanama ve hipofiz apopleksisinde de görülebilir.
Akut hastalık sırasında dışarıdan verilen
kortizole normal yanıt devam etmektedir[8,9].
Akut stres altında kortikosteroid “binding”
globulin hızla azalır ve serbest kortizol miktarında artış olur[10]. Birçok kaynakta strese kortizol yanıtı olduğunda dolaşımdaki kortizol seviyesinin 18-20 µg/dL üzerine çıktığı söylenmekle birlikte bu seviye dışarıdan verilen yüksek doz (250 µg) ACTH ile veya insüline hipoglisemi yanıtı ile oluşturulan seviyeden başka
birşey değildir. Oysa hipogliseminin seviyesi
derinleştikçe kortizol miktarında artış olur.
Öyleyse oluşan stresin büyüklüğü ile kortizol
seviyelerinde daha ileri artışlar beklemek gere-
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kir. Örneğin; kan şekeri 40-60 µg/dL’ye düştüğünde 20 µg/dL’nin üzerinde bir serum kortizol
seviyesi oluşurken, 30 µg/dL’nin altına düştüğünde 25 µg/dL’nin üzerinde kortizol seviyeleri
oluşur[11]. Dolayısıyla akut stres durumunda
serum kortizol seviyesinin ne kadar artması gerektiği ile ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz. Laparotomi gibi cerrahi işlemleri takiben erken
postoperatif dönemde serum kortizol ve kortikotropin seviyeleri tepe noktasına ulaşırken, 72
saat içerisinde normal seviyesine döner[8]. Kortizol seviyesi cerrahi işlemin büyüklüğü ile
orantılı olarak 30-50 µg/dL’ye kadar artış gösterir[12-17]. Kritik hastalık durumunda serum
kortizol düzeyi majör cerrahi geçiren hastalardan daha fazla artış gösterir[8]. Majör travması
olan hastalarda serum kortizol seviyesi akut
hastalığı olmayan hastalara göre anlamlı olarak artış gösterir ve en az bir hafta boyunca 30
µg/dL’nin üzerinde seyreder[18]. Yoğun bakım
hastalarında hastalığın ağırlığı ile ilişkili olarak artmaktadır. Hastalık ciddiyet skorları en
yüksek olan hastalarda en yüksek kortizol seviyeleri bulunmaktadır[19,20].
Adrenal fonksiyon inflamasyon ile yakın
ilişki içerisindedir. Adrenal fonksiyonun inflamasyon durumunda artacağı düşünülürken,
özellikle inflamatuvar mediatörlerin adrenal
fonksiyon üzerine baskılayıcı etkileri olduğu
gösterilmiştir. Örneğin; adrenalektomi sonrası
endojen vazoaktif maddelerle olan yanıtta artış
vardır. Ayrıca, daha yüksek tümör nekroz faktörü (TNF) ve interlökin (IL)-6 olurken, inflamatuvar bir uyarana karşı daha az akut faz reaktanı yanıtı oluşmaktadır[21-24]. Önceleri inflamatuvar durumlarda oluşan adrenal süpresyonu, adrenal hücreler üzerine olan ACTH etkisinin direkt inhibisyonu, kortizolün proteine bağlanması ile ilgili değişiklikler ve bozulmuş adrenal kan akımına bağlanıyordu[25-27]. Ayrıca,
bazı ilaçların adrenal yetmezliğe yol açabileceği gösterilmiştir. Örneğin; yoğun bakımlarda ve
ameliyat odalarında sedatif olarak kullanılan
etomidat adlı ilacın tek doz verilmesinde dahi
ACTH ile oluşturulan kortizol artışı 200
nmol/L’nin altında kalmıştır. Bu da etomidatın
tek dozda dahi adrenal steroid sentezini baskılayabildiğini göstermektedir, ancak bu durum
çoğunlukla klinik bir önem oluşturmadığından
yoğun bakımlarda özellikle entübasyon amacıyla kullanılan etomidatın kullanılmaması için
bir gerekçe değildir. İmidazol grubu ilaçlar (örneğin; ketokonazol) da adrenokortikal fonksiyonu baskılayabilir[28,29]. Son yıllarda adrenal
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yetmezlik kavramı akut stres karşısında kortizol seviyelerinin normal değerler üzerine yükselememesi olarak da tanımlanmaktadır[30].
Birçok çalışmada ciddi inflamasyon veya hasar
olan hastalarda inflamasyonun adrenal aktiviteyi baskılayarak beklenenden daha az kortizol
seviyelerine yol açtığı, dolayısıyla inflamasyonun daha da arttığı gösterilmiştir[7,31-37].
KRİTİK HASTALIKTA ADRENAL
YETMEZLİĞİN TANISI
Daha önce belirtildiği gibi kritik hastalık ve
ciddi stres durumlarında bazal kortizol seviyesi genellikle 25 µg/dL’nin altında değildir.
Yoğun bakımda yatan hastalarda birçok tedavi edici müdahale aynı anda yapılır ve bunların bir kısmı belki de klasik adrenal yetmezlik tablosu gösterecek olan hastanın kliniğini
karmaşık hale getirir (Tablo 1). Örneğin; hiponatremi, hipoglisemi ve hiperkalemi intravenöz
(IV) volüm resüsitasyonları ile değiştirilebilir.
Yeterli kortizol konsantrasyonun klinikte
değerlendirilebileceği tek hücresel marker eozinofildir. Yüksek eozinofil sayısı klinisyene mutlaka adrenal yetmezliği hatırlatmalıdır. Ancak
stres durumunda eozinofil sayısı azalacağı için
yoğun bakım hastalarında normal eozinofil sayısı dahi adrenal yetmezliği hatırlatmalıdır. Ne
yazık ki eozinofil sayısının sensitivite ve spesifisitesi hakkında yeterli bilgi yoktur[38,39].
Son yıllarda yoğun bakım hastalarında beklenmedik şekilde düşük olan kortizol seviyelerinin ciddi inflamasyon ve bunun kliniği ile
Tablo 1. Adrenal yetmezliği düşündüren klinik ve laboratuvar sorunları.
Klinik sorunlar
Hemodinamik instabilite
Hiperdinamik (sıklıkla)
Hipodinamik (nadiren)
Belirgin bir kaynağı olmadığı halde devam eden inflamasyon
Ateş
Deliryum
Sıvı sekestrasyonu
Çoklu organ disfonksiyonu
Hipoglisemi
Laboratuvar sorunlar
Hiponatremi
Hiperkalemi
Hipoglisemi
Eozinofili
Yüksek ACTH

birlikte olduğu görülmüştür. Daha önce de
bahsedildiği gibi ateş, hipotansiyon, artmış
kardiyak indeks, düşük sistemik vasküler rezistans ve deliryum bu tablonun sık görülen
özellikleridir. Bu nedenle klinik olarak ciddi
inflamasyonun varlığında ve özellikle de bu
durumu açıklayabilecek bir neden yokken kortizol seviyesi ölçülmelidir. Ayrıca, yüksek eozinofil sayısı ve klasik elektrolit değişikliklerinde de mutlaka kortizol seviyesi ölçülmelidir[6,33,35,38,39].
Klinik laboratuvarlarda total kortizol seviyesi ölçülmektedir. Total kortizol hem serbest
kortizol hem de kortikotropin bağlayıcı globuline (CBG) bağlı kortizolden oluşur. Stres yoksa kortizolün yaklaşık %90’ı CBG’ye bağlıdır.
CBG’nin stres durumunda kapasitesinin nasıl
değişeceğine dair çelişkili sonuçlar vardır[40,41].
Yalnızca serbest kortizol aktif olduğundan total kortizol seviyesinden bağımsız olarak klinik
etki beklenmelidir. Serbest kortizolün doğru
olarak ölçülebildiği durumlarda ise hücresel
kortizol direncinin varlığı söz konusu ise tablonun daha da karmaşıklaşacağı anlaşılır.
Hastalığın ciddiyeti ile kortizol seviyesinin
ilişkisi bilinse bile gerçek yanıtın ne olması gerektiğini bilemeyiz. En önemlisi burada bir eşik
değer ortaya koyabilmektir. Akut hastalıkta adrenal yetersizliğin belirlenebilmesi için birçok
eşik seviye tanımlanmış olmasına rağmen hiçbiri tam olarak tatmin edici değildir[6,35,42].
Kortikotropin stimülasyon testi yoğun bakım hastalarında da çalışılmıştır. Bu test 24
aminoasitten oluşan sentetik bir peptid olan
kortikotropinin (Synacten®) 250 µg intramusküler (IM) veya IV yolla verilmesi ile yapılır.
Kortikotropinin verilmesinden hemen önce ve
sonrasında 30 ve 60. dakikalarda kan alınarak
plazma kortizol seviyesi çalışılır. Otuz ve 60.
dakikalarda 9 µg/dL’den daha az artışlar söz
konusu olduğunda ölüm riskinde belirgin artış
vardır[43,44]. Ayrıca, bazal kortizol değeri kritik
hastalık varlığında 15 µg/mL’den daha az ise
adrenal yetmezlik büyük olasılıkla söz konusudur. Yine bazal kortizol seviyesi 34 µg/mL’den
yüksek ise çoğunlukla adrenal yetmezlik yok
demektir (Şekil 2). Bu değerlerin arasındaki bireylerde adrenal yetmezlik olasılığı nedeniyle
kortikotropin stimülasyon testi yapılması veya
suplemental kortikosteroid verilmesi önerilir.
En azından septik şok olan hastalarda bu kriterler suplemental steroid tedavisinden yarar
görebilecek birçok hastayı belirleyebilir[44].
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Adrenal yetmezlik düşünülen kritik hastalık
Rastgele kortizol ölçümü

> 34 µg/dL

15-34 µg/dL

< 15 µg/dL

Kortikotropin testi ile kortizolde artış

< 9 µg/dL
Muhtemel adrenal yetmezlik
Fizyolojik doz kortikosteroid
tedavisi düşünülmelidir

> 9 µg/dL
Adrenal yetmezlik yok
Kortikosteroid tedavisi
yararsız

Şekil 2. Yoğun bakım hastasında adrenal yetmezliğin araştırılması.
Ancak daha önceden de belirttiğim gibi dolaşan kortikosteroid seviyesi doku seviyesindeki
etkiyi ancak kısmen etkileyebildiği için bu seviyeler her zaman tam doğru olmayabilir.
İdeal olarak yalnızca bazal kortizol seviyesi
ölçümleri yerine kortikotropin stimülasyon testi yapılması daha doğrudur. Kortikotropin testi
250 µg kortikotropin ile yapılabildiği gibi 1 µg
ile (düşük doz) de yapılabilir ve böyle bir testin
daha hassas olduğunu ileri süren yayınlar vardır[30,45]. Normal test sonuçları olan hastalarda
daha sonra adrenal yetmezlik gelişebileceği
unutulmamalıdır. Testin kaç kez yapılabileceği
hakkında açık bir bilgi olmamakla birlikte, takipte gelişen klinik durum ve laboratuvar değerlerine göre testin tekrarlanması gerekebilir.
KRİTİK HASTALARDA ADRENAL
YETMEZLİK NEDENLERİ
Kritik hastalarda adrenal yetmezlik insidansı yatan hastaların ciddiyetine göre değişiklik gösterir. Adrenal yetmezlik insidansı,
yetmezliğin tanımlanması ve tanı koyma teknikleri ile değişken olarak %0 ila %70 arasında bildirilmiştir[35,46-51]. Ancak ortalama olarak yoğun bakım hastalarının yaklaşık
%30’unda adrenal yetmezlik görülürken, sepsis
ve septik şokta bu oranlar %50-60 civarında
bildirilmektedir.
Adrenal yetmezliğin klinik bulguları ortostatik hipotansiyon ve hiperpigmentasyondur. La-
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boratuvar bulgularından daha önce bahsetmiştik. Yoğun bakım hastalarında volüm resüsitasyonuna yanıt vermeyen ve vazokonstrüktör ilaçlara gereksinim duyan hipotansiyon durumunda
akut adrenal yetmezlik akla gelmelidir. Hastaların hemodinamik tablosu sepsisi taklit eder şekilde olabilir. Yoğun bakımda tüm önlemlere
rağmen vazopresör tedavinin sonlandırılamadığı
hastalarda adrenal yetmezlik mutlaka akla gelmelidir. Çoğunlukla altta yatan hastalığa bağlı
olarak santral sinir sistemi yetmezliği (bilinç değişiklikleri) sıklıkla görülür. Daha önceden de
söylendiği gibi eozinofili önemli bir bulgudur.
ADRENAL BEZİN HASTALIKLARI
Kronik Primer Adrenal Yetmezlik
Kronik primer adrenal yetmezliğin ülkemizde hala en sık nedeni tüberkülozdur[52]. Oysa batı Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik
Devletleri (ABD)’nde HIV ve immünsüprese
hastalardaki infeksiyonlar en sık neden olarak
görünmektedir. HIV ve tüberküloz yanında
Cryptococcus neoformans, Toxoplasma gondii,
Histoplasma capsulatum, lenfoma, kanama,
Kaposi sarkomu adrenal bezi tutarak primer
adrenal yetmezlik oluşturabilir. İnfeksiyonlar
yanında ketokonazol, rifampin ve megastrol
asetat adrenal fonksiyonu bozabilir.
Glukokortikoid Kullanımına Bağlı
Adrenal Yetmezlik
Glukokortikoid kullanımı HPA aksını baskılar. Baskılamanın derecesi glukokortikoidin
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potensi, kullanım süresi ve ilaç dozu ile ilişkilidir. Ancak baskılamanın derecesini önceden
kestirmek mümkün değildir[53]. Sistemik glukokortikoid kullanımı beş günden daha kısa
süreli ise çoğunlukla HPA aksını baskılamaz.
Glukokortikoid kullanımını takiben HPA aksının baskılanmasının sona erip ermediği kortizol seviyesi ölçümü ile anlaşılabilir.
Akut Adrenal Kriz
Akut adrenal kriz kronik adrenal yetmezliği
olan ve steroid verilmeyen hastalarda oluşur. Ancak en ciddi tablo adrenal kanama ve infarktüslerde olur. Bu tip hastalar zaten trombolitik tedavi, travma, koagülasyon bozuklukları, ciddi
yanık ve sepsis gibi ciddi bir durum ile karşı karşıyadır. Çok ani bir şekilde kliniği bozulan kritik
hastalarda adrenal yetmezlik düşünülmelidir.
Akut adrenal yetmezliği olan hastalarda bazal
kortizol seviyesi 3 µg/dL’nin altındadır ve kortikotropin yanıtı hiç yoktur. Benzer bir klinik tablo pituiter apopleksi (çoğunlukla akromegali
hastaları ve postpartum) durumunda görülür.
Tedavinin en önemli kısmı yüksek doz parenteral glukokortikoid ve volüm resüsitasyonudur.
Sıvı serum fizyolojik olarak verilir, ancak hipoglisemi varlığında glikoz eklenmelidir. Bir-iki saat içerisinde en az 2-3 L sıvı verilmesi gereklidir.
En sık hidrokortizon kullanılmakla birlikte ülkemizde bulunmadığı için deksametazon 8-16
mg verilebilir. Deksametazon verilirse hasta stabil olduktan sonra kortikotropin stimülasyon
testi yapılabilir. Prednizolon ve kortizol özellikle hipotansif hastalarda kullanılmamalıdır, çünkü her ikisi de aktif forma dönüşerek etki eder
ve bu zaman alıcıdır. Mineralokortikoid çoğunlukla gereksizdir, ancak bol miktarda serum fizyolojiğe gereksinim olduğu bilinmelidir.
Sepsis ve Sistemik İnflamasyonun Uyardığı
Adrenal Yetmezlik
Kortikotropin spesifik reseptörler adrenal
korteks hücrelerinin dış yüzeyinde bulunur ve
uyarının ilk aşaması glukokortikoidin bu reseptörlere bağlanması ile başlar. Bu bağlanmayı takiben adenilat siklaz enzimi aktive olur ve
cAMP üretimi başlar. Artan hücre içi cAMP,
protein kinazı aktive eder ve kolesterol esteraz
enzimi fosforile edilerek kolesterolden pregnenolon sentezlenir. Pregnenolondan da progesteron ve kortizol sentezlenir. Septik plazmadaki
bazı maddeler kortikotropinin membran reseptörüne bağlanmasını ciddi olarak önler[27].
Radyoaktif olarak işaretlenmiş kortikotropinin
septik hasta serumu ile muamele edilmiş adre-

nal hücrelere sağlıklı bireylerin serumları ile
muamele edilmiş adrenal hücrelere göre anlamlı olarak daha az bağlandığı gösterilmiştir[27]. Ayrıca, septik hasta serumu ile karşılaşan adrenal hücrelerde daha az cAMP üretildiği de aynı çalışmada gösterilmiştir.
Sepsis yoğun bakımda en sık mortalite nedenidir. Sepsis hastalarının hangilerinin, ne kadar
steroidden yarar göreceği halen yoğun bir araştırma konusudur[37,48,54-57]. Rivers ve arkadaşları sepsis ve hipotansiyonu olan yaşlı postoperatif hastalarda geçici bir adrenal yetmezliğin olduğunu göstermişlerdir[48]. Bu çalışmada yeterli
volüm resüsitasyonuna rağmen kan basınçları
yükselmeyen ve yoğun bakımda olan 104 hasta
değerlendirilmiştir. Hastaların tamamında vazopresörler kullanılmakta idi. Adrenal disfonksiyon (AD) herhangi bir anda 20 µg/dL’nin altında kortizol seviyesi veya kortikotropin testi ile 9
µg/dL’nin altında artış olması olarak tanımlanırken, fonksiyonel adrenal yetmezlik (FH) herhangi bir anda 30 µg/dL’nin altında kortizol veya kortikotropin testi ile 9 µg/dL’nin altında artış olması şeklinde tanımlanmıştır. Hastaların
%32.7’sinde adrenal yetmezlik (AD + FH) bulunurken, %8.7’sinde AD, %24’ünde FH,
%67.3’ünde normal adrenal fonksiyon bulunmuştur. Bu hastalar akut adrenal kriz tablosunda olmasalar dahi steroid verilmesinden yarar
görebilecek hastalardır.
Annane ve arkadaşları kritik hastalardaki
adrenal yetmezlik konusunda randomize, kontrollü, çok merkezli, çift-kör bir çalışma yapmışlardır[44]. Çalışmaya 299 hasta alınmış ve
250 µg kortikotropin ile yapılan stimülasyon
testinde 9 µg’dan fazla artış olanlar yanıt veren, altında olanlar yanıt vermeyenler olarak
kabul edilmişlerdir. Daha sonra hastaların tamamı IV hidrokortizon ve plasebo grubu olmak
üzere randomize edilmiştir. Yanıt vermeyen
hasta grubundan tedavi alan hasta grubu daha
hızlı iyileşmiş ve mortalitelerinde azalma olmuştur. Yanıt veren grup tedaviden yarar görmemiştir ve bu grupta tedavinin bazı zararlarının olabileceği ileri sürülmüştür. Çalışmacılar
sonuç olarak aşağıdakileri ileri sürmüşlerdir:
1. Hedef grup 250 µg kortikotropin testine
yanıt vermeyen septik şok hastaları olmalıdır.
2. Tedaviye fludrokortizon eklenmesi minerolokortikoid eksikliğini giderebilir.
3. Uzun süreli (bir hafta) steroid tedavisi ile
steroidler çok hızlı kesildiği zaman oluşabilen
sistemik inflamatuvar yanıt sendromundan kaçınılabilir.
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Bu çalışmanın sonuçları oldukça ciddi olarak değerlendirilmelidir, çünkü tedaviden bir
hastanın yarar görebilmesi için yedi hastanın
tedavi alması gerekirken, PROWESS çalışmasında (ağır sepsiste aktive protein C kullanımı)
bu oran 1/16’dır.

9.

Annane ve arkadaşları tarafından yapılan bu
çalışmayı yorumlayan Abraham ve Evans, yoğun bakım hastalarında adrenal rezervin yetersiz oluşu ile ilgili bazı önemli noktalara değinmişlerdir[54]. Birincisi, adrenal yetmezlik nadir
olsa da, görece adrenal yetmezlik sık karşılaşılan bir durumdur. İkincisi, yanıtsız hasta grubundan özellikle bir haftadan daha kısa süredir
vazopresör tedavi alan septik şok hastalarında
mortalite azalmıştır. Üçüncüsü, septik şok hastalarında kortikosteroid tedavisinin yararını
göstermek için daha fazla bilgiye gereksinim
vardır. Yorumcular kortikotropin stimülasyon
testi ile 9 µg’dan daha fazla kortizol seviyesi artışı olan hastalarda kortikosteroid tedavisinden
kaçınılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.

11. Streeten DHP, Anderson GH, Dalakos TG, et al.
Normal and abnormal function of the hypothalamic-pituitary adrenocortical system in man. Endocr Rev 1984;5:371-94.

Yoğun bakımda klasik tedavilere yanıt vermeyen sepsis hastalarında baskılanmış adrenokortikal fonksiyon olduğundan kuşku edilmelidir. Kortikotropin stimülasyon testi yapılmalı
ve sonuçlar beklenmeden kortikosteroid tedavisine başlanmalıdır.
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