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Zoals je in dit plaatje kan zien gaat Endocriene heelkunde van neurochirurgie tot 
urologie/gyneacologie maar in dit uur heeft dr verfaillie al uitgebreid gesproken over de 
schildklier en bijschildklier waarbij ik kort wat zal zeggen over de bijnier en en de 
pancreas.
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Als eerste nog eens een kort overzicht van anatomie:

Arterieel 

-bevloeid door de a suprarenalis sup, media en inferior die achtereenvolgens komen uit 
de phrenica,aorta en a renalis

Veneus:

-Voor wat betreft de veneuze afvloed verschil links en rechts waarbij rechts uit vena 
renalis komt en links korter is en direct uit de vena cava komt.

Lymfatische drainage para aortisch en renaal 
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De bijnier is als een hoed boven de nier en bestaat uit een cortex en medulla.

Doorsnede van buiten naar binnen:

cortex :

• buitenzijde de glomerulosa waarbij productie van aldosteron

• meer naar binnen de Fasciculata met productie Cortisol

Medulla:

• de binnenste laag de medulla de productie van adrenaline
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In 1955 werd door Jerome Conn beschreven een casus beschreven van een 34 
jarige vrouw met hypertensie, veralgemeende zwakte, polyurie en hypokaliemie 
waarbij een vergrootte bijnier te zien was. Patiente werd geopereerd en 
postoperatief vedwenen binnen 2 weken klachten van hypertensie en metabole 
abnormaliteiten. Dit leidde tot Conn’s hypothese dat het klinisch beeld werd 
veroorzaakt door aldosteronsecretie door het adenoom.

-Tegenwoordig geschat dat tussen 5 en 15% mensen met hypertensie er sprake 
is van hyperaldosteronisme
Is er sprake van een bilaterale bijniercortexhypertrofie dan is in de eerste plaats 
een medische behandeling met bijvoorbeeld spironolacton
Als er sprake is van een aldosteron producerend bijnieradenoom dan is een 
surrenalectomie een mogelijkheid

Als onderzoek word g verricht dmv MRI of CT aangevuld met bloedafnames voor 
bepaling van aldosteron in relatie tot renine activiteit. Als er twijfel is welke kant 
is aangedaan word soms een selectieve sampling verricht via angiografie.

-Waarschijnlijk in belgie minder voorkomend maar ook drop/ zoethoutmisbruik 
waarbij Glycyrrhizinezuur lijkt op aldosteron en zelfde kliniek kan geven!!
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De meest voorkomende oorzaak van een te hoog cortisol is een exogene oorzaak door 
cortisone gebruik.

Een tweede is stimulatie bijnier door acth wat veroorzaakt wordt door een adenoom thv 
de hypofyse en dan ziekte cushing genoemd. Een ectopische ACTH productie kan ook 
voorkomen zoals bij sommige longneos.

Een ACTH onafhankelijke oorzaak is gelegen in de bijnier waarbij productie cortisol door 
bijnieradenoom/carcinoom
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Typische kenmerken van een syndroom van cushing zijn: Centrale obesitas, spierzwakte, 
moon face, striae zoals te zien bij  de plaatjes.

Heelkunde kan soms noodzakelijk zijn unilateraal bij een bijnieradenoom maar soms ook 
bilateraal als de ectopische bron van acth niet vindbaar is ofdat heelkunde van de 
hypofyse of RT niet succesvol zijn.
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Een derde tumor van de bijnier is de grote schrik van een anesthesist het 
feochomocytoom, het maakt in ieder geval dat ze in de zaal blijven.

Het is een cathecholamine producerende tumor waarbij klachten als hypertensie, 
hartkloppingen en angsgevoel veroorzaakt door adrenaline of noradrenaline het fight or 
flight hormoon.
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Een derde tumor van de bijnier is de grote schrik van een anesthesist het 
feochomocytoom, het maakt in ieder geval dat ze in de zaal blijven.

Het is een cathecholamine producerende tumor waarbij klachten als hypertensie, 
hartkloppingen en angsgevoel veroorzaakt door adrenaline of noradrenaline het fight or 
flight hormoon.

Het is een NET die kan passen bij een erfelijke aandoening MEN 2a waarbij dit samen 
gaat met hyperparathyroidie en medullair carcinoom thyroid.

( ga ik later nog verder op in)

Diagnostiek bestaat uit enerzijds beeldvorming CT of MRI en in sommige gevallen 
aangevuld met scintigrafie en labo onderzoek waarbij cathecholamines vaak enkel 
tijdens een aanval in het plasma verhoogd zijn maar afbraakproducten in Urine worden 
wel gevonden.

Als behandelling  word vaak gestart met een a blokker en B blokker om hypertensie en 
hartkloppingen tegen te gaan. Er zal enige prehydratie nodig zijn om de bloeddrukval 
perop op te vangen 
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Voor een Incidentaloom wordt Heelkunde 
geadviseerd als letsel

- Atypisch of groot >4-5cm 

- Verdacht solitaire metastase (voorgeschiedenis)

-Hormoon producerend

-De prevalentie varieert van 0.2% tot 7% en neemt toe 
met de leeftijd1 

Follow up 
Om 6mnd-jr met evt hormoonbilan ( 5jr)
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Voor heelkunde van de bijnier is het tegenwoordig met name laparoscopie en enkel zo 
zeer grote tumor kan klassieke benadering aangewezen zijn

Hier een voorbeeld van installatie waarbij patient in 30 graden zijlig wordt geinstalleerd.

Twee korte filmpjes laat deze benadering zien voor zowel links als rechts 
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Het 2e gedeelte van de presentatie gaat over neuroendocriene tumoren van de pancreas 
voorheen ook wel eilandceltumoren genoemd.

Het zijn vrij zeldzame tumoren die niet altijd onderkend worden en bij postmortem 
onderzoek nog al eens worden teruggevonden.

IN 70% van de gevallen gaat het om een hormoonproducerende tumor waarbij on 30% 
ofwel die capaciteit verloren is gegaan of biologisch minder actieve hormonen.
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De meest bekende en voorkomende functionele  NET van de pancreas zijn 

Het insulinoom met prod van isuline

Gastrinoom met prod gastrine

Het glucagonoom met prod van glucagon

Vipoom met prod Vaso  intestinal peptide

En Somatostinoom met prod somatostatine 
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MEN 1 syndroom erfelijke aandoening waarbij een patient meerdere endocrine tumoren 
ontwikkeld waaronder in 60-70 % in de pancreas met Insulinoom en gastrinoom als 
meest voorkomende tumoren.
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Om met de meest voorkomende te beginnen het insulinoom. Vaak kleine tumoren met 
helaas geen duidelijke voorkeurslokalisatie maar meestal behoudens natuurlijk de 
klachten door hypoglycemie wel benigne karakter.

Dus productie insuline door B-CELLEN onafhankelijk van de glucose regulatie wat lijd tot 
hypoglycemien met de klassieke klachten tot comateus.
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Aangezien het kleine tumoren zijn is diagnostiek niet altijd gemakkelijk 
Inmiddels heeft beeldvorming dmv angio CT met een vroeg arteriele fase een  
sensitiviteit van meer dan 90% waarbij letsels tot 4mm kunnen worden aangetoond als 
hypervasculair. Dit samen met een peroperatieve echo maakt dat bijna alle tumoren 
worden teruggevonden en niet zoals vroeger vaker voorkwam we nemen de staart weg 
en hopen dat het letsel erin zat. De anapatholoog zal het ons wel vertellen. Hierbij nog 
op te merken dat we bij mensen met het MEN 1 syndroom soms een staart hebben 
weggenomen met het letsel erin maar er nog meer letsels beschreven werden door 
anapath.

Andere minder freguente ondezoeken zijb octreotide scan ook weinig gevoelig voor zeer 
kleine letsels en kleuren niet bij lage activitiet NET.

Een veneuze sampling werd nog wel eens gedaan voor een richtlijn voor localisatie en er 
kan stimulatie worden verricht met ca gluconaat voor het insulinoom.
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Casus:  jongetje 8 jaar verwezen vanuit nabijgelegen ziekenhuis ivm doen van soms wat 
absenses tijdens de sport op school en kwam eigenlijk altijd weer bij na drinken van wat 
cola. In famillie kwam het MEN 1 syndroom voor waarbij toch maar eens verder 
onderzoek werd verricht. Een vastentest was positief met duidelijk gestegen insuline. 
Een CT angio liet een vermoeden bestaan van een hypervasculair letsel thv copus 
pancreas. Een Enucleatie van deze tumor werd verricht.
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Een 2e NET is het gastrinoom welke ook zeer kleine letsels in tegenstelling tot het 
insulinoom meestal maligne en  meestal terug worden gevonden in de gastrinoma 
triangle panccreaskop en duodenum

In een kwart gaat het hier om een tumor in kader van het MEN syndroom. 

Hormonaal word hier gastrine geproduceerd wat maakt dat hoeveelheid maagzuur 
toeneemd onafhankelijk van de maaltijden
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Klachten van dit teveel aan maagzuur geeft het zollinger ellison syndroom waarbij 
multipele ulcera maag duodenum en  soms waterige diarree door mucosale schade zuur. 
Behandeling met zuurremmers vaak onvoldoende resultaat.
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Naast bepaling gastrine en evt stimulatietst is beeldvorming niet altijd eenvoudig gezien 
de kleine lestels. Er is gelukkig zel enige voorkeurslocalisatie maar kunnen voorkomen 
tot in het duodenum waarbij duodenotomie nodig is.
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Man 43 jaar bankbediende  zonder noemenswaardige antecedenten werd naar de dienst 
dermatologie verwezen uvl rode huiduitslag over zijn lichaam.

Behandeling met corticoidenzalf lost weinig op waarbij nu ook perifeer oedeem beide 
benen en een vaatchirurg werd geconsulteerd.

Met een nieuwe echo duplex werd een zekere mate van veneuze insufficientie 
vastgesteld waarbij een bilaterale stripping en compressietherapie werd uitgevoerd.

Helaas nog altijd een persisterende huiduitslag!! Terug naar dermatologie waarbij een 
bioptie werd genomen. NECROLYTISCH MIGREREND ERYTHEEM

Opnieuw  corticosteroiden maar nu 32 mg oraal
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Groot hypervasculair letsel pancreasstaart in eerste instantie geprotocolleerd al adenoca 
waarvoor verwijzing naar oncologie voor eerder radio en chemotherapie.

Toch uiteindelijk advies gevraagd ivm mogelijk NET.
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Na ook een bevestiging van hyperglucagonemie werd onze patiënt geopereerd.

Een niet miltsparende pancreasstaart resectie werd verricht waarbij  er was sprake was 
van een glucagonoom

Anapathologie T3N1Mx glucagonoom pancreas. 

Normalisatie glucagon en verdwijnen huidletsels !!
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Denk ook aan tromboseprofylaxe!
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Een andere groep patiënten die soms ten onrechte kampen met chronische diarree soms echt in 
periodieken welke via huisarts of gastro-enteroloog behandeld word is het vipoom. 

kliniek:
Werd ook wel eens Pancreatische Cholera genoemd.

Waterige Diarree (soms periodiek en pas late diagnose)
-6-10L per dag 
-Stopt niet bij vasten 
-Cave uitdroging

Hypokaliemie

Achlorydrie ( te weinig maagvocht)
-Klachten gelijkend op reflux
-bacteriele overgroei
-Minder activatie pepsine (malabsorbtie)

Vasodilatatie
Flushing en hypotensie
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Cholecystokinine uit Grieks vrij vertaald beweeg de galblaas en stim prod 
galvocht, relaxatie sphincter oddi, contractie galblaas
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