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Τυχαιώµατα επινεφριδίων 

Μορφώµατα στα επινεφρίδια που 
διαπιστώθηκαν σε απεικονιστικό 
έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε 
για λόγο άσχετο µε πιθανό 
νόσηµα των επινεφριδίων 	  

Επινεφριδικά µορφώµατα που διαπιστώθηκαν κατά τη 
διάρκεια διερεύνησης κακοήθειας (σταδιοποίηση) δεν 

εµπίπτουν στον αυστηρό ορισµό  



Επίπτωση των επινεφριδικών 
τυχαιωµάτων 

Computed tomography (CT) scans  
USA:  
from 3 million/year in 1980 to 81.2 million/
year in 2014  

UK:  
from 1 million/year in 1996/1997 to 5 
million/year in 2012/2013 

GREECE:  

!320.9 CT scans/1,000/year!

!98.1 MRI scans/1,000/year!

 

Αύξηση χρήσης απεικονίσεων 

Επίπτωση:  0.5-4% 

Vassiliadi DA, Tsagarakis S.,  
Nature Reviews Endocrinology, 2011"

Είναι συχνά! 



Περίπτωση 

Άνδρας 64 ετών  
Οξεία παγκρεατίτιδα 

2007 2010 

Κανένας ορµονικός έλεγχος 

2012 

•  Σοβαρή υπέρταση 
•  Υποκαλιαιµία 
•  Εγγύς µυοπάθεια 
•  Ανορεξία, απώλεια βάρους 

Κορτιζόλη, ανδρογόνα, πρόδροµα 

Καλόηθες ή κακόηθες ; Λειτουργικό ή µη ; Χρήζει χειρουργικής 
αντιµετώπισης; 

Αν ναι, πως; 

Αν όχι χρειάζεται παρακολούθηση; 

Στάδιο IV ACC 
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GRADE approach 

1.  Καθορισµός κλινικών ερωτηµάτων 
2.  Συστηµατική αναζήτηση 

Quality of evidence (4 categories)  

Οι συστάσεις καταγράφονται ως: 
•  recommend (strong recommendation)- συστήνεται  
•  suggest (weak recommendation)-προτείνεται  



R1.1 Συµβούλιο οµάδας ειδικών 
(Multidisciplinary Expert Team Meeting), όταν: 

Στοιχεία ορµονικής υπερέκκρισης 
(περιλαµβανοµενης της αυτόνοµης 

έκκρισης κορτιζόλης) 

Η απεικόνιση δεν 
είναι συµβατή µε 
καλοήθη βλάβη 

Σηµαντική αύξηση του 
µορφώµατος στην 
παρακολούθηση 

Αν υπάρχει η σκέψη 
για χειρουργική 
αντιµετώπιση 
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Καλόηθες ή κακόηθες; 

Recommendation 2.1  
Στόχος να χαρακτηρισθεί το µόρφωµα ως 
καλόηθες ή κακόηθες από την αρχή 

Γιατί;  
Ώστε να αποφευχθούν:  
•  Άχρηστοι επαναλαµβανόµενοι 
έλεγχοι 
•  Ακτινοβολία 
•  Κόστος 

•  Ψυχολογικό stress  

? 



Απεικονιστική αξιολόγηση της 
φύσης του µορφώµατος 

•  CT scan 
•  MRI 
•  PET/CT 

Recommendation 2.2 
Όλα τα τυχαιώµατα θα πρέπει να υποβάλονται 
σε απεικόνιση ώστε να εκτιµηθεί αν είναι 
οµοιογενή και αν έχουν αυξηµένη σύσταση σε 
λίπος και άρα είναι καλοήθη.  



Απεικονιστικός φαινότυπος- CT 

•  Πυκνότητα χωρίς 
σκιαγραφικό 

Hounsfield Units 
<10 = λίπος  

•  Ποσοστό έκπλυσης 
σκιαγραφικού 

Απόλυτο>60%/
Σχετικό>40% 
Υψηλό= καλόηθες 

Absolute washout= (112-53)/(112-27)=69% 
Relative washout= (112-53)/(112)=53% 

•  Οµοιογένεια 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΕΙΑΣ 

10 



Υπόλοιπες απεικονιστικές µέθοδοι 

•  MRI-chemical shift analysis 

•  PET/CT 
– Χαµηλότερη πρόσληψη από του ήπατος (καλόηθες) 
*κυρίως για να αποκλεισθεί η κακοήθεια σε 
περιπτώσείς υψηλή υποψίας (π.χ. γνωστή κακοήθεια) 

Απώλεια σήµατος= λίπος (καλόηθες) 

Οι πληροφορίες που µας παρέχει η 
MRI για τη σύσταση σε λίπος είναι 
παρόµοιες αυτών της CT 



Βέλτιστη απεικονιστική 
µέθοδος 

Μορφώµατα ≤10 HU είναι 
απίθανο να είναι κακοήθη.  

Ποιότητα µελετών χαµηλότερη απ’ οτι 
αναµένετο 
- Καλυτερα δεδοµένα για την CT χωρίς 
σκιαγραφικό 
- Σε «αληθή» τυχαιώµατα:  
Αν HU> 10, ευαισθησία αναγνωρισης 
κακοήθειας: 100 % (95 CI: 91 – 100%) 

R2.2 .., συστήνεται καθ 
υπεροχή η χρήση CT χωρίς 
σκιαγραφικό (HU) 



Βιοψία επινεφριδίου? 

R.2.5  Η σύσταση είναι ενάντια στη 
διενέργεια βιοψίας εκτός: 
Ιστορικό µη επινεφριδικής κακοήθειας 
και όλα από τα κάτωθι:  
1.  Ορµονικά ανενεργή µάζα 
αποκλεισµός 
φαιοχρωµοκυττώµατος !! 

2.  Η µάζα δεν έχει χαρακτηρισθεί ως 
καλοήθης από την απεικόνιση  

3.  Το αποτέλεσµα της βιοψίας θα 
αλλάξει την αντιµετώπιση 



Πως χρησιµοποιείται η απεικόνιση 

Υποστρόγγυλη οµοιογενής <4εκ. 
CT χωρίς σκιαγραφικό 
HU<=10: καλοήθης 

*Οι ετερογενείς µάζες δεν δύναται να 
χαρακτηρισθούν από καµια απεικόνιση 

Η πλειοψηφία 
των 

περιπτώσεων 

-88HU 

Myelolipoma 

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η διάγνωση είναι προφανής 

Cyst 

Προτείνεται να µην 
υπάρχει περαιτέρω 
απεικονιστική 
παρακολούθηση  

c.70% 



Για όλες τις άλλες βλάβες 
(c.20-30%) 

Recommendation 2.4 
Ανάλογα µε το κλινικό πλαίσιο, 3 επιλογές: 

1.  Άµεσα επιπλέον απεικόνιση µε διαφορετική µέθοδο 
2.  Χειρουργείο χωρίς καθυστερηση. 
3.  Νέα απεικόνιση σε 6 µε 12 µήνες 

Lipid poor adenoma  Adrenocortical cancer Pheochromocytoma 

Metastasis 

Other 

Συζήτηση σε MDT meeting 

38HU 21HU 21HU 



R1.1 Συµβούλιο οµάδας ειδικών 
(Multidisciplinary Expert Team Meeting), όταν: 

Στοιχεία ορµονικής υπερέκκρισης 
(περιλαµβανοµενης της αυτόνοµης 

έκκρισης κορτιζόλης) 

Η απεικόνιση δεν 
είναι συµβατή µε 
καλοήθη βλάβη 

Σηµαντική αύξηση του 
µορφώµατος στην 
παρακολούθηση 

Αν υπάρχει η σκέψη 
για χειρουργική 
αντιµετώπιση 



Απεικονιστική 
παρακολούθηση 

Πώς; 
•  CT χωρίς σκιαγραφικό ή MRI µε CSI 
Πόσο συχνά;  

•  Μία νέα απεικόνιση στους 6-12 µήνες 
§  ≥ 20% αύξηση (τουλάχιστον 5 χιλ.) -χειρουργείο 
§  Αν <20% αύξηση, µία ακόµη απεικόνιση σε 6-12 

µήνες 

Απεικονιστικά απρόσδιόριστα µορφώµατα 
που δεν επιλέχθηκε χειρουργική 
αντιµετώπιση κατά τον πλήρη αρχικό έλεγχο  
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Κλινικός έλεγχος ορµονικής 
υπερέκκρισης 

 Σύσταση για λεπτοµερή κλινική εξέταση κάθε ασθενούς για 
συµπτώµατα και σηµεία ορµονικής υπερέκκρισης 

4.5 cm 5.5 cm 

Αµφοτερόπλευρα µορφώµατα σε 
CT ΣΣ λόγω οσφυαλγίας 

65 ετών γυναίκα 

Σοβαρή νόσος Cushing, αδιάγνωστη 
έως τη CT !  

Μυοπάθεια 
Υπέρταση 
Διαβήτης 
Δυσλιπιδαιµία 
Οστεοπόρωση 



Βιοχηµικός έλεγχος ορµονικής 
υπερέκκρισης 

Glomerulosa 

Fasciculata 

Reticularis 

Αλδοστερόνη 

Κορτιζόλη 

DHEA/DHEA-S 
Pheochromocytoma 

1.6-3.3 (2.5)% 

1-29 (12)% 

1.5-14 (7.0)% 
Medulla 

?/ACC 

Σύσταση 
plasma-free metanephrines  
or urinary fractionated  
metanephrines 

Υπέρταση ή ανεξήγητη 
υποκαλιαιµία, συστήνεται 
λόγος aldosterone/renin 

Προτείνεται στεροειδή 
του φύλου και πρόδροµα 
στεροειδή σε ασθενείς µε 
κλινικά ή απεικονιστικά 
χαρακτηριστικά συµβατά 
µε επινεφριδικό καρκινο 



Βιοχηµικός έλεγχος 
υπερέκκρισης ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ 

Σύσταση για χρήση της δοκιµασίας αναστολής µε δεξαµεθαζόνη 
(1mg) λόγω: 
•  Απλή 
•  Έχει χρησιµοποιηθεί στη συντριπτική πλειονότητα των µελετών 
•  Παθοφυσιολογική βάση 

§  Overnight και/ή Low-Dose DST 

§  Μεσονύχτια κορτιζόλη (ορού ή σάλιου) 

§  Ελέυθερη κορτιζόλη ούρων 24-hr 

§  ACTH ή DHEA-S 



Vassiliadi DA & Tsagarakis S, Nature Reviews Endocrinology, 2011 

Η τιμή της κορτιζόλης μετά την αναστολή με 
δεξαμεθαζόνη ως μέτρο της αυτόνομης 

έκκρισης κορτιζόλης:



Η αυτόνομη έκκριση κορτιζόλης 
ακολουθεί ένα συνεχές 

Φυσιολογικό Κλινικό σ. 
Cushing 

1.8 µg/dl  
(50 nmol/l) 

5 µg/dl  
(138 nmol/l) 

Πιθανή 
Αυτόνοµη 
Έκκριση 
Κορτιζόλης 

Αυτόνοµη 
Έκκριση 
Κορτιζόλης 

αποκλείεται Η σύσταση είναι ενάντια στο να θεωρείται η «αυτόνοµη 
έκκριση κορτιζόλης» ως κατασταση µε αυξηµένο κίνδυνο 

εξέλιξης σε κλινικό σύνδροµο Cushing. 



Περαιτέρω έλεγχος της αυτόνομης 
έκκρισης κορτιζόλης 

Πιθανή 
Αυτόνοµη 
Έκκριση 
Κορτιζόλης 
πΑΕΚ 

Αυτόνοµη 
Έκκριση 
Κορτιζόλης 
ΑΕΚ 

Μη ορµονοεκκριτικά 
αδενώµατα 
ΜΟΑ 

1.8 µg/dl  
(50 nmol/l) 

5 µg/dl  
(138 nmol/l) 

• Αν συνοσηρότητες:  
• ACTH  
• επανάληψη DST σε 3-12 mo 

• ACTH 
• UFC 
• µεσονυχτιος κορτ σιέλου 
• επανάληψη DST σε 3-12 mo 



Κλινική συσχέτιση 

•  Η παρουσία συν-νοσηροτήτων που πιθανώς 
σχετίζονται µε την υπερέκκριση κορτιζόλης και η ηλικία 
έχουν µείζονα σηµασία. 

•  Σύσταση για έλεγχο ασθενών µε «πιθανή αυτόνοµη 
έκκριση κορτιζόλης» ή «αυτόνοµη έκκριση κορτιζόλης» 
για  
–  Υπέρταση 
–  Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 

•  Πρόταση για έλεγχο ασθενών µε αυτόνοµη έκκριση 
κορτιζόλης για 
–  Ασυµπτωµατικά σπονδυλικά κατάγµατα 

Συστήνεται θεραπεία 

Προτείνεται θεραπεία 



Αντιµετώπιση της Αυτόνοµης 
Έκκρισης Κορτιζόλης (ΑΕΚ) 

1 

2 



Παρακολούθηση 

Μη ορµονοεκκριτικά 
Πιθανή  
αυτόνοµη  

έκκριση κορτιζόλης 
Αυτόνοµη  

έκκριση κορτιζόλης 

2-4 έτη 
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ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΕΚΤΟΜΗ 

Ετερόπλευροι όγκοι µε 
κλινικά σηµαντική 

ορµονική 
υπερέκκριση 

ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ 

•  αλδοστερόνισµός,  
•  Κλινικό Cushing 
•  φαιοχρωµοκύττωµα 

General consensus as 
indicated by other 
guidelines 

ασυµπτωµατικά, µη 
λειτουργικά 
ετερόπλευρα 

µορφώµατα µε 
σαφώς καλοήθη 
χαρακτηριστικά 

ΟΧΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

consider ασθενείς 
µε αυτόνοµη 
έκκριση 

κορτιζόλης’  

Εξατοµικευση 
•  Ηλικία,  
•  Βαθµός υπερέκκρισης,  
•  Γενικότερη υγεία,  
•  Συν-νοσηρότητες 
•  Επιλογή ασθενούς 

Σε όλους τους υποψήφιους για 
χειρουργείο ασθενείς θα πρέπει να 
επιβεβαιώνεται ότι η υπερέκκριση 
κορτιζόλης είναι ACTH-ανεξάρτητη 



ACS/pACS+νοσηρότητες Υποψία κακοήθειας 

Λαπαροσκοπική  
επινεφριδεκτοµή 

Ανοιχτή  
λαπαροτοµία 

Τοπική διήθηση 

>=6 εκ. 

ΝΑΙ:ΟΧΙ:

ΟΧΙ:

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ:

ΝΑΙ:

ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 



Κάλυψη µε στεροειδή 

Συστήνεται περιεγχειρητική 
κάλυψη µε γλυκοκορτικοειδή σε 
όλους όσους υποβάλονται σε 
χειρουργική αντιµετώπιση και δεν 
αναστέλουν τα επίπεδα 
κορτιζόλης<1,8 µg/dl µετά από 
1mg δεξαµεθαζόνης.  
 



1.6. Ειδικές περιπτώσεις 

•  Ασθενείς µε αµφοτερόπλευρα 

µορφώµατα 

•  Νεαροί ή ηλικιωµένοι 

ασθενείς 

•  Ασθενείς µε ιστορικό µη 

επινεφριδικής κακοήθειας 



9-17%:
Αµφοτερόπλευρα αδενώµατα Μακροοζώδης υπερπλασία Μικροοζώδης υπερπλασία 

Διάχυτη υπερπλασία 
Συστήνεται κάθε επινεφριδική µάζα 
να αξιολογείται κατά την διάγνωση 
χωριστά και µε βάση το ίδιο 
απεικονιστικό πρωτόκολλο όπως για 
τα ετερόπλευρα.  

Αμφοτερόπλευρα μορφώματα 



καλόηθες 

ACC 

Κάθε 
επινεφριδικό 
µόρφωµα θα 
πρέπει να 
αξιολογείται 
χωριστά 

5HU 35HU 

76 ετών γυναίκα 

Υψηλές µετανεφρίνες ούρων 
24hr 



Ορµονικός έλεγχος στα 
αµφοτερόπλευρα µορφώµατα 

•  Συστήνεται η ίδια κλινική και ορµονική αξιολόγηση 
καθώς και ο έλεγχος για συν-νοσηρότητες όπως 
για τα ετερόπλευρα αδενώµατα 

•  Επιπλέον προτείνεται 

o  17-υδροξυπρογεστερόνη (Συγγενής Υπερπλασία 
Επινεφριδίων) 

o Έλεγχος επινεφριδικής ανεπάρκειας εφόσον υπάρχει 
κλινική υποψία ή απεικονιστικά ευρήµατα ενδεικτικά 
διηθητικού νοσήµατος ή αιµορραγίας 



Χειρουργική αντιµετώπιση 
αµφοτερόπλευρων µορφωµάτων 

•  R 6.1.3/4. Σύσταση για 
v χρήση των ίδιων ενδείξεων για χειρουργική 
αντιµετώπιση και παρακολούθηση 

v αποφυγή αµφοτερόπλευρης επινεφριδεκτοµής 
εφόσον δεν υπάρχουν σηµεία κλινικά έκδηλου 
συνδρόµου Cushing.  

Σε επιλεγµένους ασθενείς,  
•  Θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ενδεχόµενο η ετερόπλευρη 
αφαίρεση (επικρατούσα βλάβη) 

•  Όταν υπάρχει ένδειξη αµφοτερόπλευρης επινεφριδεκτοµής θα 
µπορούσε να σκεφτεί κάποιος την επινεφριδεκτοµή µε 
διατήρηση φλοιού 





Τυχαιώµατα σε νεαρή ή σε 
προχωρηµένη ηλικία- συστάσεις 

Παιδιά, έφηβοι, έγκυες και ενήλικες 
<40 ετών.  

•  Επείγουσα εκτίµηση (λόγω 
αυξηµένης πιθανότητας 
κακοήθειας) 

•  Συστήνεται η χρήση MRI αντί για 
CT 

Αντιµετώπιση ασθενών µε 

επηρεασµενη γενική κατάσταση 

και ευθραστη  κατάσταση της 

υγείας τους ανάλογα µε το 

αναµενόµενο κλινικό όφελος 



Ασθενείς µε ιστορικό µη επινεφριδικής 
κακοήθειας 

•  Σύσταση για αποκλεισµό φαιοχρωµοκυττώµατος. 
Επιπλέον ορµονικός έλεγχος εξατοµικεύεται 

•  Συστήνεται ότι η διενέργεια FDG-PET/CT, εφόσον είναι µέρος 
της παρακολούθησης της γνωστής κακοήθειας µπορεί να 
αντικαταστήσει τις υπόλοιπες απεικονιστικές µεθοδούς.  

•  Για απροσδιόριστες βλάβες σύσταση για απεικονιστική 
παρακολούθηση στα ίδια διαστήµατα µε αυτά της 
παρακολούθησης της γνωστής κακοήθειας. Εναλλακτικά 
µπορεί να εξετασθεί το ενδεχόµενο FDG-PET/CT, 
χειρουργικής επέµβασης ή βιοψίας. 

•  Σύσταση για έλεγχο επινεφριδικής επάρκειας σε ασθενείς µε 
ευµεγέθεις αµφοτερόπλευρες επινεφριδικές µεταστάσεις.  



Aldosterinomas

Pheochromocytoma

Metastases

Adrenocortical cancer

Autonomous cortisol secretion

other benign

Benign non-functioning adenomas

Σύνοψη 

Αποφυγή υπερδιάγνωσης 
•  Κατάχρηση 
απεικονίσεων 

•  Υπερθεραπεία 
•  Ψυχολογική επιβάρυνση 

Χωρίς να χάνονται 
κλινικά σηµαντικά 
νοσήµατα !! 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 



Αποτελέσµατα της αναζήτησης 
δεδοµένων 

Evidence για τα κλινικά ερωτήµατα: very low 

•  Δεν υπάρχουν δεδοµένα που να βασίζονται σε RCTs 
για 
–  Βέλτιστη αντιµετώπιση (ένδειξη για χειρουργείο, τύπος 
χειρουργικής επέµβασης)  

–  Βέλτιστο screening 
–  Βέλτιστο follow-up 



Διαχειριση αβεβαιότητας όταν δεν 
υπάρχουν ισχυρά στοιχεία 



Συµπεράσµατα 

•  Οι κατευθυντήριες οδηγίες των ESE/ENS@T είναι οι 
πρώτες που παρέχουν µε συστηµατικό τρόπο συστάσεις 
βασισµένες σε αποδείξεις (evidence-based) 

•  Δίνουν έµφαση στην αναγκαιότητα προσέγγισης των 
ασθενών από οµάδα ειδικών και επιπλέον παρέχουν 
συστάσεις για ειδικές οµάδες ασθενών.  

•  Αν και τα δεδοµένα βασίζονται σε χαµηλής ποιότητας 
µελέτες αναµένεται ότι η προσπάθεια αυτή θα αποτελέσει 
τη βάση για ενσωµάτωση νέων γνώσεων από 
ποιοτικότερες µελέτες που θα επιτρέψει την δηµιουργία 
εγκυρότερων συστασεων στο µέλλον.  



Increased Prevalence Of Adverse 
Metabolic And Cardiovascular Outcomes 

Di Dalmazi et al. European Journal of  Endocrinology . 2012; 166 669–677. 

NonSecreting Adrenal adenomas (NSA): <1.8 mcg/dL 
Intermediate minor Phenotype (ImP): 1.8 - 5 mcg/dL  
Intermediate Major Phenotype (IMP): 1.8 - 5 mcg/dL  
Subclinical Cushing’s syndrome( SCS): >5 mcg/dL  



Decrease Survival Rate with 
Increasing 1-mg DST cut-offs 

Ø 206 patients, with a mean follow-up of 4.2 ± 2.3 yrs !

% Deaths in different DST 
groups 

1% 

13% 

26% 

Debono M, et al. J Clin Endocrinol Metab. 2014.  



Surgical vs. Conservative 
treatment- effect on comorbidities:

Vassiliadi & Tsagarakis, Nature Rev Endocrinol 2011 
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Improvement in hypertension

Reference

Chiodini et al.1 n.a.
12 of 12
8 of 15

12 of 18
5 of 6

0 of 10
0 of 20
0 of 12
0 of 15
0 of 3

Not estimable
1025·00 (19·10, 54 993·88)

28·33 (1·42, 564·77)
59·62 (3·05, 1163·62)

25·67 (0·80, 824·72)

Guerrieri et al.65

Iacobone et al.66

Toniato et al.35

Tsuiki et al.64

a  Hypertension

b  Systolic blood pressure

c  Diastolic blood pressure

Adrenalectomy Observation Odds ratio

0·001 0·1 1 10

Favours adrenalectomyFavours observation

1000

Odds ratio

Reference

Chiodini et al.1 123·9(11·5)
126·9(1·9)

136(20)

n.a.
n.a.

139·4(14·2)
136·1(3·2)

152(20)

n.a.
n.a.

16
28
15

25
19
20

–15·50 (–25·39, –5·61)
–9·20 (–10·66, –7·74)

–16·00 (–29·39, –2·91)
Not estimable
Not estimable

Guerrieri et al.65

Iacobone et al.66

Toniato et al.35

Tsuiki et al.64

Adrenalectomy

n n

Observation

BP (mmHg)* BP (mmHg)*

Adrenalectomy

n n

Observation

BP (mmHg)* BP (mmHg)*

Mean difference

–20 –10 0 10 20

Favours observation Favours adrenalectomy

Mean difference

Reference

Chiodini et al.1 75·5(7·3)
74·7(2·0)

83(8)
n.a.
n.a.

83·1(10·0)
80·6(2·7)

92(7)
n.a.
n.a.

16
28
15

25
19
20

–7·60 (–13·27, –1·93)
–5·90 (–7·24, –4·56)

–9·00 (–13·98, –4·02)
Not estimable
Not estimable

Guerrieri et al.65

Iacobone et al.66

Toniato et al.35

Tsuiki et al.64

Mean difference

–5–10 0 5 10

Favours observationFavours adrenalectomy

Mean difference

Fig. 2 Effect of adrenalectomy on a hypertension, and b systolic and c diastolic BP. Mantel–Haenszel (a) and inverse-variance (b,c)
random-effects methods were used for analysis. *Values are mean(s.d.). Odds ratios and mean differences are shown with 95 per cent c.i.
n.a., Not available

No bene!cial effects on bone mass density were
observed; it worsened in one of 11 operated patients and
in one of nine patients who had conservative treatment
of SCS.
Only one study66 reported results concerning quality of

life. Quality of life was compared by means of the Short
Form 36 (SF-36®; QualityMetric, Lincoln, Rhode Island,
USA) questionnaire in patients who had surgery versus
those who had conservative treatment for SCS. Signif-
icant improvements in mental components of SF-36®
(mean(s.d.) score 43!8(11!8) and 54!1(10!1) before and
after surgery respectively; P= 0!003) and physical com-
ponents (50!9(7!3) and 56!7(7!3); P= 0!002) were found
in operated patients with SCS, with mean score increases
of 23 and 11 per cent respectively. No signi!cant changes

were observed with conservative treatment during the
observation period in either mental score (from 44!5(10!8)
to 44!9(12!4); P= 0!78) or physical score (from 51!7(9!7)
to 50!7(9!4); P= 0!45). At the end of the study the mental
and physical components of SF-36® were signi!cantly
better in operated patients than in controls (P= 0!016 and
P= 0!039 respectively).

Discussion

SCS has become one of the most discussed topics in
endocrine surgery in recent years, because of its increasing
prevalence. An increased risk of cardiovascular mor-
bidity and mortality has been con!rmed even in mild
and subclinical hypercortisolism32, possibly caused

© 2015 BJS Society Ltd www.bjs.co.uk BJS 2015; 102: 318–330
Published by John Wiley & Sons Ltd
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Improvement in glucose metabolism

Reference

Chiodini et al.1 n.a.
n.a.

5 of 10
5 of 8
2 of 9

n.a.
0 of 4
0 of 6
0 of 6
0 of 5

Not estimable
Not estimable

13·00 (0·58, 291·41)
20·43 (0·86, 487·97)

3·67 (0·15, 92·65)

Guerrieri et al.65

Iacobone et al.66

Toniato et al.35

Tsuiki et al.64

Adrenalectomy Observation Odds ratio

0·002 0·1 1 10

Favours adrenalectomyFavours observation

500

Odds ratio

Fig. 3 Effect of adrenalectomy on diabetes mellitus. Mantel–Haenszel random-effects methods were used for analysis. Odds ratios are
shown with 95 per cent c.i. n.a., Not available

Table 5 Clinical outcomes after adrenalectomy and conservative treatment in patients with subclinical Cushing’s syndrome

Proportion of patients with improvement or cured

Arterial
hypertension

Impaired glucose
metabolism

Impaired lipid
metabolism

Increased body
mass index

Impaired bone
mass density

Reference Surgery Control Surgery Control Surgery Control Surgery Control Surgery Control

Perysinakis et al.67 12 of 17 – 5 of 12 – – – 6 of 14 – – –
Iacobone et al.66 8 of 15 0 of 12 5 of 10 0 of 6 2 of 10 0 of 7 6 of 15 0 of 12 0 of 6 0 of 4
Maehana et al.38 5 of 7 – 2 of 2 – 2 of 3 – – – – –
Guerrieri et al.65 12 of 12 0 of 20 n.a. n.a. 0 of 13 n.a. n.a. n.a. – –
Chiodini et al.1 n.a. 0 of 10 n.a. 0 of 4 n.a. n.a. n.a. n.a. – –
Toniato et al.35 12 of 18 0 of 15 5 of 8 0 of 6 3 of 8 0 of 7 3 of 6 n.a. 0 of 5 0 of 5
Tsuiki et al.64 5 of 6 0 of 3 2 of 9 0 of 5 6 of 9 0 of 4 0 of 3 0 of 3 – –

–, Not assessed; n.a., not available.

by glucocorticoid vascular alterations resulting from
cortisol-mediated activation of the mineralocorticoid
receptor32 and insulin resistance syndrome10, as also
occurs in overt Cushing’s syndrome.
However, the optimal treatment of benign adrenal inci-

dentaloma with SCS is still debated. Published studies
have reported con!icting results concerning the impact of
surgery on metabolic syndrome features and osteoporosis,
with both improvements and no changes1,26,27,30,31.
This systematic review aimed to assess the effects of

adrenalectomy in patients with SCS. Only a qualitative
comparison of the outcomes after surgery was possible.
A proper meta-analysis was not attempted because of the
considerable clinical heterogeneity of the published stud-
ies, although the data seem to con"rm a bene"cial effect of
surgery on several outcomes.
The review showed that the number of patients having

surgery for SCS in each study remained limited, ranging
between 10 and 29. To date, only two larger studies62,63
of SCS have been published, including 71 and 55 patients.
These studies were not incorporated in the present analysis
because they included patients who had bilateral adrenalec-
tomy or patients without con"rmation of postoperative
normalization of hormone levels.
Only "ve studies1,35,64–66 analysed here compared the

effects of surgery with a control group of patients who had

conservative treatment for SCS. The remaining studies
included patients with adrenal incidentaloma without
hormonal hypersecretion who underwent adrenalec-
tomy as control group38, or simply described the effect
of surgery without any controls67. Other published
studies26,39,44,49,62,63 included patients with overt Cushing’s
syndrome as controls. No study compared the results of
surgery with that of best medical management of associated
diseases following speci"c treatment guidelines.
The main limitations in data analysis were heterogeneity

in de"nitions of SCS, variable and often inadequate de"-
nitions of endpoints and outcomes, and wide variations in
length of follow-up and age at study entry.
Although absence of the clinical phenotype of overt

Cushing’s syndrome is mandatory for the diagnosis of SCS,
only two studies1,66 clearly described in detail these features
according to speci"c guidelines3. To limit this possible bias,
some frequently cited series of patients with clinically evi-
dent overt Cushing’s syndrome26,27,39,61 were not included
in the present review.
The biochemical de"nition of SCS may be a source

of bias in data analysis, because of the lack of clear and
accepted standards for the diagnosis of SCS. All selected
studies included use of a DST. A low dose of dexametha-
sone (1mg) was administered overnight in most patients,
and the diagnostic cut-off varied widely between 50 and
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GLUCOSE  
METABOLISM 

NO DATA ON HARD END POINTS LIKE CV EVENTS AND MORTALITY 

Iacobone et al, Br J Surg 2015 


