
ka nia struk tur na czy nio wych przez no wo twór, acz kol wiek
nie daw ne do świad cze nia z za sto so wa niem TK su ge ru ją, że jest
to do sko na ła me to da stwier dza nia i okre śla nia gra nic za krze -
pu no wo two ro we go. Za do brych kan dy da tów do ad re na lek to -
mii la pa ro sko po wej uwa ża się pa cjen tów z czyn nym hor mo -
nal nie gu zem, któ re go wy mia ry nie prze kra cza ją 3 do 4 cm
i któ ry nie na cie ka struk tur na czy nio wych. Zwie rzę ta w nie -
sta bil nym sta nie ogól nym lub z nie kon tro lo wa ny mi za bu rze -
nia mi me ta bo licz ny mi, bądź za bu rze nia mi rów no wa gi kwa -
so wo -za sa do wej, za bu rze nia mi krze pli wo ści, nie le czo ny mi,
za awan so wa ny mi za bu rze nia mi ryt mu ser ca, czy nad ci śnie -
niem nie po win ny być pod da wa ne te mu za bie go wi. Zły mi
kan dy da ta mi są rów nież zwie rzę ta, któ re nie to le ru ją wtła cza -
nia po wie trza do ja my brzusz nej (np. z za awan so wa ną cho ro -
bą ukła du krwio no śne go i od de cho we go, z prze pu kli ną prze -
po no wą). Na cie ka nie oko licz nych struk tur na czy nio wych lub
obec ność du że go gu za (>6 cm) sta no wią wska za nie do otwar -
tej ad re na lek to mii; co praw da, nie oce nio no wpły wu roz mia -
rów gu za na śmier tel ność pa cjen tów we te ry na ryj nych przy
wy ko ny wa niu AL. Nie wy star cza ją ce prze szko le nie w tech ni -
ce wy ko ny wa nia AL jest istot nym prze ciw wska za niem do
prze pro wa dza nia te go za bie gu. Opis tech ni ki AL znaj du je się
w ar ty ku łach au tor stwa Pe la eza i wsp. (2008) oraz May he wa
(2009).

GOJENIE NADNERCZY I PRZYSADKI 
MÓZGOWEJ
Biop sję nad ner czy lub przy sad ki mó zgo wej wy ko nu je się nie -
zwy kle rzad ko, za tem nie wie le wia do mo na te mat go je nia się
tych struk tur po za bie gu.

MATERIAŁY STOSOWANE DO SZYCIA 
I SPECJALISTYCZNE NARZĘDZIA
NKN po wo du je nie kie dy opóź nie nia w go je niu się ran; na le -
ży za tem za my kać cię cie po włok brzusz nych z uży ciem sil -
nych, dłu go wchła nia ją cych się lub nie wchła nial nych ni ci (np.
po li diok sa no nu, po ly gli ko na tu, po li pro py le nu lub ny lo nu).
Za le ca się ko rzy sta nie z sa mo utrzy mu ją cych się roz wie ra czy,
jak roz wie racz do po włok brzusz nych Bal fo ur, uła twia ją cych
oglą da nie na rzą dów ja my brzusz nej. Do od su wa nia na rzą dów
trzew nych od nad ner czy wy ko rzy stu je się mięk kie ha ki owi -
nię te zwil żo ny mi ga zi ka mi. Po wstrzy ma nie krwa wie nia po -
przez elek tro kau te ry za cję lub za ło że nie klip sów na czy nio -
wych jest du żo ła twiej sze niż pró by pod wią za nia na czyń
krwio no śnych.

OPIEKA I OCENA POOPERACYJNA
Po prze pro wa dze niu ad re na lek to mii na le ży uważ nie mo ni to -
ro wać stan na wod nie nia oraz rów no wa gę elek tro li to wą pa -
cjen ta i ko ry go wać wszel kie nie pra wi dło wo ści. Obu stron na
ad re na lek to mia po wo du je trwa łą nie do czyn ność nad ner czy,
za tem pa cjen ci po za bie gu wy ma ga ją sta łe go po da wa nia gli -
ko kor ty ko ste ro idów (pred ni zo nu lub pred ni zo lo nu) i/lub mi -

ne ra lo kor ty ko ste ro idów (dez ok sy kor to nu lub flu dro kor ty zo -
nu; ram ka 23-3). Zwie rzę ta te trze ba uważ nie mo ni to ro wać
pod ką tem za pa ści spo wo do wa nej nie do czyn no ścią nad ner -
czy. Za ła ma nie zwią za ne z cho ro bą Ad di so na na stę pu je za -
zwy czaj w chwi li, gdy wy pi su je się zwie rzę ta ze szpi ta la i prze -
cho dzą one pod opie kę wła ści cie li. Na le ży uczu lić wła ści cie li
na ob ja wy de kom pen sa cji, ta kie jak złe sa mo po czu cie, brak
łak nie nia, wy mio ty czy osła bie nie. Po jed no stron nej ad re na -
lek to mii do cho dzi do przej ścio wej nie wy dol no ści nad ner czy,
po nie waż obec ność gu za no wo two ro we go po wo du je su pre sję
prze ciw le głe go nad ner cza. Po za bie gu na le ży po da wać gli ko -
kor ty ko ste ro idy (zob. ram ka 23-3), ale moż na za prze stać ich
po da wa nia po przy wró ce niu pra wi dło we go funk cjo no wa nia
po zo sta łe go nad ner cza, któ re go oce nę prze pro wa dza się po -
przez test sty mu la cji ACTH.

Cho ro ba za to ro wo -za krze po wa płuc sta no wi po ten cjal nie
za gra ża ją ce ży ciu po wi kła nie po za bie gu, zwłasz cza u psów
z no wo two ra mi nad ner czy. Na wy stą pie nie tej cho ro by wska -
zu ją na głe i za awan so wa ne za bu rze nia od de cho we po ja wia ją -
ce się po za bie gu. Ob ra zo wa nie per fu zji płuc po zwa la uwi -
docz nić ob sza ry, któ re nie są do sta tecz nie ukrwio ne. Ko rzy ści
uzy sku je się po przez ści słe ogra ni cze nie ru chu (umiesz cze nie
w klat ce), tle no te ra pię oraz po da wa nie le ków prze ciw za krze -
po wych (np. aspi ry ny, he pa ry ny) i trom bo li tycz nych (np.
strep to ki na zy; zob. ram ka 23-3). Zwie rzę ta ob ję te le cze niem
prze ciw ko cho ro bie za to ro wo -za krze po wej płuc na le ży czę sto
ba dać pod ką tem wy stę po wa nia krwo to ków, a tak że co 2 godz.
ozna czać he ma to kryt. W przy pad ku stwier dze nia zmniej sze -
nia war to ści he ma to kry tu (Ht) lub wy stą pie nia krwo to ków na -
le ży prze rwać wlew strep to ki na zy.
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Ramka 23-3

Leczenie pooperacyjne po adrenalektomii u psów
Octan fludrokortyzonu (Florinef; w Polsce Cortineff)*
0,2 mg/kg p.o. co 12 godz. przez 2–7 dni po zabiegu

Deksametazon
0,01–0,1 mg/kg i.v. lub s.c. co 6–8 godz. przez 1–3 dni 

po zabiegu, po czym lek należy odstawić i rozpocząć
podawanie prednizolonu

POTEM
Prednizolon
0,5 mg/kg co 12 godz. przez 2–3 dni, potem stopniowo

zmniejsza się dawkę co 3 tygodnie, aż do uzyskania
najmniejszej skutecznej dawki

Heparyna (niefrakcjonowana)
35 j./kg s.c. co 12 godz. dzień po zabiegu, następnie stopniowo

zmniejsza się dawkę przez kolejne 4 dni

Hydroksyetyloskrobia
10–20 ml/kg i.v. piątego dnia po zabiegu

p.o. – doustnie (per os); s.c. – podskórnie (subcutaneous); i.v. – dożylnie
(intravenous).
*Fludrokortyzon jest mniej niezawodny w normalizacji stężenia elektrolitów 
w surowicy niż trimetylooctan dezoksykortykosteronu, ale działanie fludrokorty-
zonu utrzymuje się 1 dzień, natomiast efekty jednej iniekcji dezoksykortykoste-
ronu utrzymują się 28 dni.


