ÖZGÜN ARAﬁTIRMA

Sirotik hastalarda adrenal yetmezlik prevalans› ve tan›da tükürük
kortizolünün yeri
The prevalence of adrenal insufficiency in cirrhosis and the role of salivary cortisol in the diagnosis
Filiz ARAZ, Birol ÖZER, Bar›ﬂ SOYDAﬁ, Ender SER‹N

Giriﬂ ve Amaç: Stabil sirotik hastalarda, total kortizol ve tükürük kortizolüne göre adrenal yetmezlik prevalans›n›n belirlenmesi ve tan›da
bu kriterlerin uyumunun araﬂt›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂmaya 110 hasta ve 30 sa¤l›kl› kontrol al›nd›. Hasta ve kontrollerin bazal tam kan say›m›, albümin, bilirubin, protrombin zaman›,
total kortizol, tükürük kortizolü, kortizol ba¤layac› globülin de¤erleri
ölçüldü. Serbest kortizolleri Coolens formülü ile hesapland›. Hastalar›n
250 mg synacten uygulanmas› sonras›, 1. saatte total ve tükürük kortizolü ölçülüp, serbest kortizol düzeyleri hesapland›. Bulgular: Hastalar›n yaﬂ ortalamas› 62.1±11.4 y›l olup, 54’ü (%49.1) erkek idi. Ortalama Child skoru 7.2±2.3 olup, 56’s› (%50.9) Child A, 32’si (%29.1)
Child B ve 22’si (%20) Child C idi. Total kortizole göre 23 (%20.9), serbest kortizole göre ise 17 hastada (%15.5) adrenal yetmezlik saptand›. Yirmidört hasta (%21.8) tükürük kortizolü için tan› kriterlerinden en
az birini sa¤lad›. Bazal tükürük kortizolü <1.81 ng/ml olup, ACTH sonras› yeterli tükürük kortizol art›ﬂ› sa¤layamayanlar ile tükürük kortizolü
1.saat <4.96 ng/ml ve delta <3 ng/ml olanlar gerçek adrenal yetmezlik için daha yüksek olas›l›kl› olup, hastalar›n %12.7’sini oluﬂturmuﬂtur.
Tükürük ve total kortizol kriterlerinin uyumu zay›f saptand› (kappa:
0.161). Bazal total kortizol, bazal tükürük kortizolü (r:0.502,
p<0.0001) ve serbest kortizol ile (r:0.579, p<0.0001) orta derecede pozitif korelasyon gösterdi. Bazal tükrük kortizolü ve serbest kortizol aras›nda ise güçlü korelasyonu saptand› (r: 0.706, p<0.0001). Sonuç: Siroz hastalar›nda, total kortizole göre adrenal yetmezlik, serbest ve tükürük kortizolüne k›yasla daha yüksek saptanm›ﬂt›r. Tükürük kortizolü
serbest kortizol ile güçlü korelasyon göstermesi nedeniyle, sirotik hastalarda adrenal yetmezlik tan›s› için uygun bir seçenek olabilir.

Background and Aims: The objective of this study was to assess the
prevalence of adrenal insufficiency according to total and salivary cortisol and to evaluate the discrepancy between these parameters for diagnosis among stable cirrhotic patients. Materials and Methods: A
total of 110 consecutive patients with cirrhosis and 30 healthy controls
were enrolled into the study. Baseline complete blood count, albumin,
bilirubin, prothrombin time, and total and salivary cortisol levels were
measured in both patients and controls and free cortisol level was calculated according to Coolens formula. One hour after the administration of 250 μg synacthen, total and salivary cortisol levels were measured and free cortisol was calculated accordingly. Results: The mean
age of the patients was 62.7±11.4 years, and there were 54 males
(49.1%). Adrenal insufficiency was present in 23 (20.9%) and 17
(15.5%) patients according to total and free cortisol, respectively. At
least one of the criteria for adrenal insufficiency for salivary cortisol
was present in 24 (21.8%) patients. Patients with baseline salivary cortisol <1.81 ng/ml and without satisfactory cortisol increase following
ACTH test, and all patients with salivary cortisol level measured as
<4.96 at 1 hour with delta of <3 ng/ml, regardless of baseline value,
were accepted as having adrenal insufficiency with the highest probability; these constituted 12.7% of all patients. Baseline total cortisol
showed a low correlation with salivary and free cortisol (r: 0.502 and
r: 0.579, respectively). In contrast, the correlation between salivary
and free cortisol was relatively higher (r: 0.706, p<0.0001). Conclusions: Adrenal insufficiency was diagnosed more commonly according
to total cortisol when compared to salivary and free cortisol. Regarding the higher correlation of free cortisol with salivary cortisol relative to total cortisol, salivary cortisol could be a suitable alternative for
the diagnosis of adrenal insufficiency in patients with cirrhosis.

Anahtar Kelimeler: Siroz, adrenal yetmezlik, tükürük kortizolü
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G‹R‹ﬁ
Kortizol, stres yan›t›n›n önemli bir bileﬂeni olup, immün
sistemin normal fonksiyonu, vasküler tonüs, kardiyak
output ve metabolik dengenin devam› ile birçok sellüler
olayda önemli role sahiptir (1, 2). Adrenal yetmezlik dekompanse sirozda %66, akut karaci¤er yetmezli¤inde
%33, transplantasyon merkezinde izlenen hastalarda
%72, sepsis ile izlenen kronik karaci¤er hastalar›nda
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%51, septik ﬂoku olan sirozlu hastalarda %68-77, infeksiyon veya hemodinamik bozuklu¤u olmayan stabil siroz
hastalar›nda ise %38 oran›nda saptanm›ﬂt›r (1, 3-7).
Klinik pratikte, adrenal yetmezlik bazal veya adrenokortikotrofik hormon (ACTH) ile stimulasyon sonras› ölçülen
total serum kortizol düzeyleri ile de¤erlendirilmektedir.
Dolaﬂ›mda kortizolün >%90’›n›n kortizol ba¤lay›c› globü-
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lin (KBG) veya albumine ba¤l› olmas› ve bu proteinlerin
düzeyinin karaci¤er sirozunda düﬂmesi, biyolojik olarak
aktif fraksiyon olan serbest kortizol ölçümünün sirotik
hastalarda adrenal yetmezlik tan›m›nda daha güvenilir
bir parametre olaca¤›n› düﬂündürmektedir (8, 9).

9. Etomidat, ketokonazol gibi kortizol sentezini etkileyen ilaç kullanan hastalar,
10.Kortizol ba¤lay›c› globulin düzeyini de¤iﬂtirdi¤i bilinen
ilaç kullanan hastalar,
11.Tükürük salg›s›n› etkileyen ilaç kullanan hastalar,

Hipoproteinemisi olan kritik düzeyde a¤›r hastalar›n, serum total kortizol düzeylerine dayanarak %40’› adrenal
yetmezlik tan›s› al›r iken, bu hastalar›n bazal ve ACTH testi sonras› serbest kortizol düzeylerinin normal oldu¤u
gösterilmiﬂtir (10).
Serbest serum kortizol ölçümü teknik olarak zor ve pahal› oldu¤undan rutin olarak kullan›lmamaktad›r (11). Serbest kortizol, total serum kortizolü ve KBG düzeyi kullan›larak hesaplanabilece¤i gibi, serbest kortizolü yans›tt›¤›
ve serum protein düzeylerinden etkilenmedi¤i gösterilmiﬂ
olan tükürük kortizolünün ölçümü alternatif bir seçenek
olabilir (12-15). Hemodinamik olarak stabil sirotik hastalarda serum total kortizol ölçümlerine dayanarak
%33’ünde adrenal yetmezlik tan›s› konmuﬂ iken, tükürük
kortizolü esas al›nd›¤›nda bu oran›n %9.1’e düﬂtü¤ü bildirmiﬂtir (16).
Bu çal›ﬂmada, sirotik hastalarda total serum kortizolü,
serbest serum kortizolü ve tükürük kortizolü ile adrenal
yetmezlik prevalans›n›n hesaplanmas› ve tan›da bu parametrelerin uyumlulu¤unun belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.

GEREÇ ve YÖNTEM
Çal›ﬂma Dizayn›
Çal›ﬂmaya 110 stabil siroz hastas› ve 30 sa¤l›kl› kontrol
al›nd›. Karaci¤er biyopsisi ve/veya klinik ve laboratuvar
bulgular› ile siroz tan›s› alm›ﬂ olan hastalar, etiyoloji dikkate al›nmaks›z›n çal›ﬂmaya dahil edildi.
D›ﬂlanma kriterleri:
1. Enfeksiyon veya sepsis bulgular› olan hastalar,
2. Sepsis veya hemorajiye ba¤l› hipotansif ﬂoku olan
hastalar,
3. Hemodinamik olarak instabil veya vazopressör ihtiyac› olan hastalar,
4. Son bir y›l içinde steroid kullanm›ﬂ veya halen kullanmakta olan hastalar,
5. 18 yaﬂ alt›ndaki hastalar,
6. Gebeler,
7. Bilinen adrenal yetmezli¤i olan hastalar,
8. Sjögren sendromu olan hastalar,
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12.Yat›ﬂ› s›ras›nda albumin, taze donmuﬂ plazma veya
glipressin kullanan hastalar, çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›ld›.
Çal›ﬂmaya al›nan hastalardan, yeterli bilgilendirme sonras›nda yaz›l› onam belgesi al›nd›. Çal›ﬂma için üniversitesimiz T›p ve Sa¤l›k Bilimleri Araﬂt›rma Kurulu ve Etik Kurulu’ndan onay al›nd›.
Çal›ﬂma Protokolünün Uygulanmas›
Protokolün uyguland›¤› gün fizik muayenesi yap›lan hastaya damar yolu aç›l›p, 15 dakika sonra kan ve tükürük
örne¤i al›nd›. Hastan›n a¤z›nda herhangi bir nedenle kan
olmamas›na dikkat edildi. Kortikotropinin 250 μg intramusküler uygulanmas›ndan 60 dakika sonra, tekrar kan
ve tükürük örne¤i al›nd›.
Bazal ve stimulasyon sonras› tükürük örneklemesi için
standart olarak ucuna pamuk sar›lm›ﬂ steril çubuklar kullan›ld›. Hastalar, örnekleme öncesindeki bir saat içinde
diﬂlerini f›rçalamamak, sigara içmemek ve su d›ﬂ›nda herhangi bir ﬂey yiyip içmemek konusunda bilgilendirildi.
Hastalardan steril pamuklu çubuklar› 3 dakika a¤›zlar›nda
bekleterek, tamamen tükürük ile ›slatmalar› istendi. Daha
sonra tükürük emdirilen pamuklu k›s›m standart bir
uzunlukta kesilerek, plastik tüplere al›nd› ve -20 °C’de çal›ﬂma zaman›na kadar sakland›.
Al›nan bazal kan örne¤inde tam kan say›m›, protrombin
zaman›, total protein, albumin, bilirubin, total serum kortizolü (TSK) ve kortizol ba¤lay›c› globulin (KBG) düzeyi
çal›ﬂ›ld›. Stimulasyon sonras› 60. dakikada al›nan kan örne¤inde total serum kortizolü çal›ﬂ›ld›.
Ölçüm ve De¤erlendirme
Kronik karaci¤er hastal›¤›n›n derecesi, Child Pugh Turcotte (CPT) skoru ve Model for End Stage Liver Disease
(MELD) ile de¤erlendirildi. Hastalardan al›nan kan örneklerinden bak›lan AST, ALT, total protein, albümin, bilirubin kolorimetrik yöntemler ile Roche Modular DP Otoanalizöründe (Roche diagnostics, 16 GmBH, Mannheim,
Germany), PTZ koagülametrik yöntemle Siemens marka
cihazla (Siemens Healtcare Diagnostics Products GmbH)
ölçüldü. Tam kan say›m› impedans ve optik yöntemler ile
ölçüldü (Abbott CELL-DYN 3700). Total serum kortizol
düzeyi ECLIA E170 ile ölçüldü.
Kortizol ba¤lay›c› globulin düzeyi radyoimmünassay ile
(CBG-RIA-CT, DIAsource Immunoassays SA, Nivelles, Bel-
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gium), tükürük kortizolü EL‹SA ile çal›ﬂ›ld› (EUROIMMUN
EQ,6141-9601 S, Lübeck, Germany)

hastada Budd-Chiari hastal›¤›na ba¤l› siroz tablosu mevcuttu.

Serbest kortizol düzeyi (SKD) Coolens formülü ile aﬂa¤›daki ﬂekilde hesapland› (13).

Ortalama bazal total serum kortizolü, tükürük kortizol ve
serbest kortizol düzeyleri, siroz hastalar›nda kontrollere
göre, istatistiksel olarak anlaml› derecede düﬂük saptand› (p<0.0001). Kontrol bireylerine k›sa ACTH testi yap›lmad›¤›ndan, 1. saat de¤erleri verilememiﬂtir. Hasta ve
kontrol grubun demografik ve laboratuvar de¤erleri Tablo 1’de verilmiﬂtir.

SKD = √(z2 +0.0122 x TSK)-z
z = 0.0167 + 0.182 (KBG- TSK)
Adrenal Yetmezlik Tan›m›
Total kortizol düzeyi esas al›narak, bazal düzeyi <5 μg/dl
olan hastalar ile ACTH testi sonras› 1. saatte total kortizolü <18 μg/dl olan veya bazale göre 9 μg/dl’den daha
az art›ﬂ oluﬂturan hastalar adrenal yetmezlik olarak kabul
edildi (17,18).
Serum serbest kortizol düzeyi esas al›narak, ACTH testi
sonras› 1. saat düzeyi 33 nmol/L’nin alt›nda olan hastalar adrenal yetmezlik olarak kabul edildi (19-21).
Tükürük kortizolü esas al›narak, bazal düzeyi <1.81
ng/ml veya ACTH testi sonras› bazale göre 3 ng/ml’den
az art›ﬂ sa¤layan veya 1. saat düzeyi <4.9 ng/ml olan
hastalar adrenal yetmezlik olarak kabul edildi (16).
‹statistiki Yöntem
Veriler SPSS 18.0 (Statistical Package for Social Science)
program› ile bilgisayar ortam›na aktar›ld›. De¤erler ortalama de¤er±standart sapma (Alt de¤er-Üst de¤er) veya
yüzdelik olarak verildi. Gruplar aras›ndaki de¤erlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Student’s t-test, kategorik de¤iﬂkenlerin
analizinde Pearson Ki Kare testi kullan›ld›. Çoklu gruplar›n
de¤erlerinin analizinde Annova testi kullan›ld›. Korelasyon
analizinde Spearman’s korelasyon testi kullan›ld›. Pearson
korelasyon sabiti için p <0.05 anlaml› kabul edildi.

BULGULAR
Çal›ﬂmaya al›nan hastalar›n 54’ü (%49.1) erkek, 56’s›
(%50.9) kad›n ve yaﬂ ortalamas› 62.1±11 (yaﬂ aral›¤›;1881) y›l idi. Etiyolojik olarak 26’s›nda (%24) hepatit B virüs
(HBV) ve 33’ünde (%30) hepatit C virüs (HCV) saptanm›ﬂ
iken, 33’ünde (%30) kriptojenik siroz mevcuttu. Bunlar›n
d›ﬂ›nda, 7’sinde alkolik, 3’ünde HBV+hepatit Delta virüs,
1’inde otoimmün hepatit, 5’inde primer biliyer siroz ve 2

Çal›ﬂmaya al›nan hastalar›n hiçbirinde tan› alm›ﬂ veya
ﬂüpheli hepatosellüler kanser (HCC) bulgusu mevcut de¤ildi. Hastalar›n ortalama MELD skorlar› 10.7±4.3 ve ortalama Child skorlar› 7.2±2.3 idi. Child gruplar›na göre
hastalar›n demografik, klinik ve laboratuvar de¤erleri
Tablo 2’de verilmiﬂtir.
Hastalar›n ortalama total serum kortizol düzeyleri Child
A, B ve C gruplar› aras›nda benzer iken (p=0.788), ACTH
testi sonras› 1. saatteki ortalama total kortizol düzeyi
Child A’dan C’ye do¤ru gidildikçe, istatistiksel olarak anlaml› ﬂekilde azalmaktad›r (p: 0.046). Ortalama serbest
kortizol ve tükürük kortizolünün bazal, 1. saat ve delta
de¤erleri, Child gruplar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k göstermemektedir (p> 0.05) (Tablo 3).
Yüksek (≥12) ve düﬂük (<12) MELD skoru olan hastalar›n
ortalama bazal total kortizol düzeyleri benzer iken, 1. saat ve delta düzeyleri yüksek MELD skoru olanlarda anlaml› düﬂük saptanm›ﬂt›r (s›ras›yla, p: .025 ve .007). Tükürük kortizolünün ortalama bazal, 1. saat ve delta de¤erleri, yüksek ve düﬂük MELD skoru olan hastalar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k göstermemektedir
(p>0.05). Ortalama bazal serbest kortizol düzeyi MELD
≥12 olan hastalarda düﬂük iken, 1. saat ve delta de¤erleri her iki grup aras›nda anlaml› farkl›l›k göstermemektedir
(p>0.05).
Ortalama bazal total kortizol düzeyi, serbest kortizol ve
tükürük kortizol düzeyleri ile orta derecede korele bulunmuﬂtur (p<0.0001, s›ras›yla; r: 0.539, r: 0.502). Bazal ortalama serbest kortizol ve tükürük kortizolü aras›nda ise
iyi derecede korelasyon saptanm›ﬂt›r (p<0.0001, r:
0.706) (ﬁekil 1).

Tablo 1. Hasta ve kontrollerin demografik ve laboratuvar de¤erleri
Yaﬂ (y›l)
Kad›n Cinsiyet (% )
Total bazal serum kortizolü (mg/dl)

Kontrol

Hasta

P de¤eri

57.6±6.1

62.1±11.4

.040

15 (50)

56 (50.9)

1.000

17.7±2.5

12.7±6.1

.000

Bazal tükürük kortizolü (ng/ml)

2.2±0.1

1.9±0.2

.000

Bazal serbest kortizol (nmol/L)

38.4±9.5

24.4±14.5

.000
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Tablo 2. Child gruplar›na göre hastalar›n demografik, klinik ve laboratuvar de¤erleri
Tüm hastalar
n: 110

Child A
n: 56

Child B
n: 32

Child C
n: 22

P
.050

Yaﬂ (y›l)*

62.1±11.4

60.4±11

66.3±9.8

60.5±11.5

Htc (%)*

36±5.9

39.1±4.3

34.4±6.0

30.7±4.9

.0001

5.53±2.3

5.09±1.9

5.66±2.2

6.43±3.2

.077

Plt (K/mm3)*

123.6±73

115.8±60

140.3±95

119.5±69

.315

Alb (gr/dL)*

3.4±0.7

3.9±0.4

3.1±0.5

WBC (K/mm3)*

2.52±0.41

.000

Bil (mg/dL)*

1.82±2.6

1.05±0.5

1.22±0.6

4.66±4.8

.000

PTZ (sn)*

14.9±3.2

13.7±2.3

15.4±3.5

17.1±3.4

.000

MELD skoru*

10.7±4.3

8.5±2.4

11.2±3.2

15.9±4.9

.000

KGB μg/ml*

58.1±33.1

67.1±38.6

53.4±28.3

42.1±8.4

.006

Cr*

0.8±0.3

0.75±0.22

1.01±0.44

0.9±0.4

.002

Na*

137.0±4.6

139.0±3.2

135.4±5.2

134.3±4.6

.000

4.2±0.5

4.3±0.3

4.4±0.6

4.0±0.5

.036

46 (82.1)
10 (17.9)
0 (0)

5 (15.6)
7 (21.9)
20 (62.5)

1 (4.5)
3 (13.6)
18 (81.8)

.000

K*
Asit n (%)

Yok
Hafif-orta
‹leri

52 (47.3)
20 (18.2)
38 (34.5)

Kriptojenik n (% )

33 (30)

11(20)

12(37)

10 (45)

-

HBV n (% )

26 (24)

19 (34)

4 (13)

3 (14)

-

HCV n (% )

33 (30)

19(34)

9 (28)

5 (23)

-

Di¤er etyoloji n (% )

18 (16)

7 (2)

7 (22)

4 (18)

-

Peritonit n (% )

10 (9)

0

4 (13)

6 (27)

.003

Ensefalopati n (% )

20 (18.2)

0

7 (22)

13 (59)

.000

Diüretik alan n (% )

53 (48)

10 (18)

25 (78)

18 (82)

.000

*Ortalama de¤er±Standart Sapma olarak verilmiﬂtir.

Tablo 3. Child gruplar›na göre bazal ve test sonras› total serum, tükürük ve serbest kortizol düzeyleri
Child A

Child B

Child C

Tüm hastalar

p

Total serum kortizolü (μg/dl)*

Bazal
1. saat
Delta

12.6±6.03
29.8±7.7
17.1±5.5

13.3±7.1
28.4±9.3
15.0±5.7

12.2±5.1
24.6±7.4
12.3±4.9

12.7±6.1
28.3±8.3
15.6±5.7

.788
.046
.003

Tükürük kortizol (ng/ml)*

Bazal
1. saat
Delta

1.9±0.27
5.4±0.9
3.5±0.8

1.9±0.2
5.5±0.7
3.5±0.6

2.0±0.3
5.6±1.2
3.5±1.0

2.0±0.2
5.5±0.9
3.5±0.8

.154
.863
.981

Serbest kortizol (nmol/L)*

Bazal
1. saat
Delta

15.3±1.2
57.8±29.9
42.4±30.3

15.7±1.4
49.7±26.0
33.9±26.4

15.9±1.6
49.9±21.0
33.9±21.9

15.6±1.4
53.9±27.3
38.2±27.8

.168
.309
.281

*Ortalama de¤er±Standart Sapma olarak verilmiﬂtir.

Albumin için ≤2.5 g/dl ve >2.5 g/dl esas al›narak hastalar grupland›¤›nda, ortalama tükürük kortizolü ve serbest
kortizolün bazal, 1. saat ve delta düzeyleri, gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k göstermemiﬂtir (p> 0.05).
Birinci saat total kortizol düzeyinin serbest kortizol ile korelasyonu zay›f saptand› (r:0.308, p<0.001) (ﬁekil 2).
Birinci saat total kortizol düzeyi eﬂ zamanl› tükürük kortizolü ile de orta derecede pozitif korelasyon gösterdi
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(r: 0.505, p<0.0001). Birinci saatteki tükürük kortizolü ile
serbest kortizol aras›nda daha iyi düzeyde pozitif korelasyon saptand› (r: 0.613, p<0.0001).
Child C hastalarda, bazal total kortizol düzeyi ile serbest
kortizol düzeyi aras›nda orta düzeyde pozitif korelasyon
saptand› (r: 0.521, p=0.013) (ﬁekil 2). Child C hastalarda
bazal tükrük ve serbest kortizol aras›nda ise daha iyi derecede pozitif korelasyon saptand› (r: 0.748, p<0.0001)

Sirotik hastalarda adrenal yetmezlik

ﬁekil 1. Bazal tükürük kortizolü ile serbest kortizolün korelasyonu
(r:0.706, p<0.0001)

ﬁekil 2. 1. saat total serum kortizol düzeyinin serbest kortizol ile korelasyonu (r:0.308, p<0.001)

Birinci saat de¤erlerinde de total kortizolün serbest kortizol ile korelasyonunun daha zay›f oldu¤u görüldü (r:
0.451, p= 0.035).

lik, düﬂük albümin gruplar›nda nispeten daha yüksek
oranda belirlenmiﬂ olmakla beraber, fark istatistiksel olarak anlaml› de¤il idi (p= 0.071).

Çal›ﬂmaya al›nan 110 hastan›n 33’ünde (%30) bazal total serum kortizolü <9 μg/dl bulundu. ACTH testi sonras›
bu hastalar›n 15’inde (% 13.6) adrenal yetmezlik saptand›. Bazal total kortizol düzeyi >9 μg/dl olan 77 hastan›n
8’inde (%7.3) adrenal yetmezlik tan›mland›. Bazal serum
kortizol düzeyi <5 μg/dl olan tüm hastalarda ACTH testine yetersiz yan›t al›nd›. Toplam olarak 110 hastan›n
23’ünde (%20.9) adrenal yetmezlik saptand›.

Çal›ﬂmaya al›nan 110 hastan›n 19’unda (%17.3) bazal
tükürük kortizolü <1.81 ng/ml saptand›. Bu hastalar›n
Child gruplar›na göre da¤›l›ma bak›ld›¤›nda, gruplar aras›nda istatistiksel anlaml› farkl›l›k saptanmad› (p: 0.612).

Adrenal yetmezlik Child A hastalar›n %25’inde, Child B
hastalar›n %12.5 ve Child C hastalar›n %22.7’sinde saptanm›ﬂ olup, gruplar aras›nda anlaml› farkl›l›k saptanmam›ﬂt›r (p= 0.372).
MELD skoru ≥12 olan 41 (%37.3) hastan›n 14’ünde
(%34.1), düﬂük MELD skorlu 69 hastan›n ise 9’unda
(%13) total kortizol kriterleri ile adrenal yetmezlik saptanm›ﬂ olup, fark istatistiksel olarak anlaml› idi (p=0.014).
Albümin düzeylerine göre de¤erlendirildi¤inde, albumin
düzeyi <2.8 g/dl olan hastalar›n %28’inde, 2.8-3.5 g/dl
olan hastalar›n %30.3’ünde ve >3,5 g/dl olan hastalar›n
%11.5’inde adrenal yetmezlik saptand›. Adrenal yetmez-

Bazal tükürük kortizolü de¤erlendirildi¤inde, MELD skoru
12’nin alt›nda olan 69 hastan›n 10’u (%14.5), MELD skoru ≥12 olan 41 hastan›n ise 9’unda (%22.5) tükürük kortizolü 1.81 ng/ml’nin alt›nda ölçülmüﬂ olup, istatistiksel
aç›dan anlaml› farkl›l›k saptanmad› (p=0.228)
ACTH testi sonras›nda hastalar›n 96’s›nda (%86.3) birinci saatte tükürük kortizol düzeyi >4.96 ng/ml saptand›.
Bu hastalar›n tamam›nda, tükürük kortizolünde bazal de¤ere göre 3 ng/ml’nin üzerinde art›ﬂ saptand›. 1. saatte
ölçülen tükürük kortizol düzeyi <4.96 ng/ml olan hastalar›n %92.9’unda, delta tükürük kortizol düzeyi <3 ng/ml
saptand›. Bu iki ölçüm, birbiri ile istatistiksel olarak mükemmel uyum göstermektedir (kappa: 0.958) (Tablo 4).
Bazal tükürük kortizol düzeyi >1.81 ng/ml olan 91 hastan›n 86’s›nda (%94.5) 1. saat tükürük kortizol düzeyi
>4.96 ng/ml ölçüldü. Bazal tükürük kortizol düzeyi <1.81

Tablo 4. ACTH testi sonras› 1. saat ve delta tükürük kortizol düzeylerinin uyumu
n(% )

1. saat TK >4.96

1. saat TK < 4.96

Toplam hasta

Delta TK >3

96 (100)

1 (7,1)

97 (88.2)

Delta TK <3

0 (0)

13 (92.9)

13 (11.8)

96 (86.3)

14 (12.7)

110 (100)

Toplam

(kappa:0.958) (TK: Tükürük kortizolü, ng/ml)
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ng/ml olan 19 hastan›n 10’unda (%52.6) 1. saat tükürük
kortizolü >4.96 ng/ml saptand›. 1. saat tükürük kortizolü >4.96 ng/ml olan bu hastalar›n tamam›, bazale göre 3
ng/ml’nin üzerinde kortizol art›ﬂ› sa¤lam›ﬂt›r. Bazal de¤eri >1.81 ng/ml olup,1. saatte tükürük kortizolü <4.96
ng/ml olan 5 hasta vard›. Bazal ve 1. saat tükürük kortizol düzeyinin bu iki s›n›r de¤eri kullan›larak yap›lan testler, istatistiksel olarak orta derecede uyum göstermektedir (kappa: 0.467) (Tablo 5).

bazal düzeyi >1.81 ng/ml olup delta <3 ng/ml olanlar›n
hepsi olarak adrenal yetmezli¤i tan›mlad›¤›m›zda, hastalar›n 14’ü (%12.7) adrenal yetmezlik tan›m›na uymaktad›r.

Bazal tükürük kortizol düzeyi >1.81 ng/ml olan 91 hastan›n 86’s›nda (%94.5) delta tükürük kortizolü >3 ng/ml
saptanm›ﬂt›r. Bazal tükürük kortizol düzeyi <1.81 ng/ml
olan 19 hastan›n 11’inde (%57.9) delta tükürük kortizolü >3 ng/ml saptanm›ﬂt›r (kappa:0.418).

En geniﬂ haliyle, adrenal yetmezlik için bazal, 1. saat ve
delta de¤erlerinden herhangi birini sa¤layan hastalar ile
total serum kortizolüne göre adrenal yetmezlik tan›s›
alan ve almayan hastalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, total serum
kortizolüne göre adrenal yetmezlik tan›s› alan 23 hastan›n 15’i (%65.2) tükürük için yetmezlik kriterlerden herhangi birini sa¤lamad›. 23 hastan›n di¤er 8’i (%34.8) ise
tükürük kriterlerinden en az bir tanesini sa¤layabildi. Bu
iki testin tan›sal anlamda uyumu oldukça zay›ft›r (kappa:
0.161) (Tablo 6).

Tükürük kortizolüne göre adrenal yetmezli¤in bazal, 1.
saat ve delta kriterlerinden herhangi birini taﬂ›yan hasta
say›s› 24 olup, tüm hastalar›n %21.8’ini oluﬂturmaktad›r.
Fakat bazal tükürük kortizolü <1.81 ng/ml olup, 1.saat
tükürük kortizol düzeyi >4.96 ng/ml olan 10 hasta mevcuttur. Benzer ﬂekilde bazal tükürük kortizolü <1.81
ng/ml olup, delta tükürük kortizolü >3 ng/ml saptanan
11 hasta vard›r. Tan› kriterlerinin birbiri ile olan tan›sal
uyumlar›n› de¤erlendirerek, bazal düzeyi <1.81 ng/ml
olup, 1. saat tükürük kortizol düzeyi <4.96 ng/ml veya

Serbest kortizol esas al›narak de¤erlendirilen adrenal yetmezlik, tüm hastalar›n %15.5’inde saptand›. Serbest kortizole göre adrenal yetmezlik tan›s›nda, Child (p=0.681)
ve albümin (p=0.365) gruplar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k saptanmad›. Serbest serum kortizol
düzeyinin <33 nmol/L olmas›na göre adrenal yetmezlik
tan›s› kondu¤unda, yüksek MELD skorlu hastalar›n
%24.4’ü yetmezlik grubuna girerken, düﬂük MELD skorlu hastalar›n %10.1’i bu kriteri sa¤lad›. Yüksek MELD
skorlu hastalar›n daha büyük bir k›sm›nda serum serbest

Tablo 5. Bazal ve ACTH sonras› 1. saat tükürük kortizol düzeylerinin uyumu
n (% )

Bazal TK >1.81

Bazal TK <1.81

Toplam hasta

1. saat TK >4.96

86 (94.5)

10 (52.6)

96 (87.3)

1. saat TK <4.96
Toplam

5 (5.5)

9 (47.4)

14 (12.7)

91 (83.7)

19 (17.3)

110 (100)

(kappa:0.467) (TK: Tükürük kortizolü, ng/ml)

Tablo 6. Tükürük ve total serum kortizol kriterleri ile adrenal yetmezlik
n (% )

Total serum
kortizolüne göre AY (+)

Total serum
kortizolüne göre AY (-)

Tüm
hastalar

Tükürük kriterlerinden herhangi biri (+)

8 (34.8)

16 (18.4)

24 (21.8)

Tükürük kriterlerinden herhangi biri (-)

15 (65.2)

71 (81.6)

86 (78.2)

Toplam

23 (20.9)

87 (79.1)

110 (100)

(kappa:0.161) AY: Adrenal yetmezlik.

Tablo 7. Serbest serum kortizol düzeylerine göre MELD gruplar›nda adrenal yetmezlik
n (%)

MELD <12

MELD ≥12

Toplam hasta

Serbest kortizol >33 nmol/L

62 (89.9)

31 (75.6)

93 (84.5)

Serbest kortizol <33 nmol/L

7 (10.1)

10 (24.4)

17 (15.5)

Tüm hastalar

69 (62.7)

41 (37.3)

110 (100)

(p=0.044)
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kortizol düzeyi <33 nmol/L saptanm›ﬂ olup, fark istatistiksel olarak anlaml› bulundu (p=0.044) (Tablo 7).
ACTH testi sonras› total serum kortizolüne göre adrenal
yetmezlik tan›s› alan 23 hastan›n 9’unda (%39.1) serbest
serum kortizol düzeyi <33 nmol/L saptand›. Bunun yan›nda, total kortizole göre adrenal yetmezlik saptanmayan
hastalar›n %9.2’sinde de serbest kortizol <33 nmol/L
saptand›. Bu iki testin adrenal yetmezlik için tan›sal uyumu istatistiksel olarak zay›ft›r (kappa: 0.331).

TARTIﬁMA
Karaci¤er sirozunda adrenal yetmezlik yüksek oranlarda
bildirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar, dahil edilen hastalar›n klinik
bulgular› ve tan›da kullan›lan kriterler aç›s›ndan de¤iﬂkenlik göstermektedir. Çal›ﬂmam›zda adrenal yetmezli¤i tan›mlayan düﬂük doz ACTH testindeki bozukluklar, infeksiyonu veya hemodinamik bozuklu¤u olmayan siroz hastalar›n›n %20.9’unda saptanm›ﬂt›r. Stabil siroz hastalar›n›n al›nd›¤›, fakat bazal kortizolü 9 μg/dl’nin alt›nda olan
hastalar›n da adrenal yetmezlik olarak kabul edildi¤i bir
çal›ﬂmada bildirilen %33 yetmezlik oran›, beklenece¤i
üzere kendi sonucumuzdan yüksektir (16). Transplantasyon bekleyen stabil hastalarda adrenal yetmezlik %39
olarak bildirmiﬂtir (22). Transplantasyon bekleme listesinde oldukça s›k kullan›lan bir skorlama sistemi olan
MELD’e göre de¤erlendirme yap›ld›¤›nda, MELD skoru
12 ve üzerinde olan hastalar›m›zda adrenal yetmezlik
%34.1 olarak saptanm›ﬂt›r. MELD skoru 12’nin alt›nda
olanlarda ise bu oran %13 olup, fark istatistiksel olarak
anlaml› bulunmuﬂtur (p=0.014). Literatürde adrenal yetmezli¤in %38 olarak bildirildi¤i bir di¤er çal›ﬂmada, hastalar›n %72’si Child B ve C olup, yetmezlik saptanan hastalar›n ortanca MELD skoru 17’dir (1). Çal›ﬂmam›zda yüksek MELD skorlu hastalar grubun sadece %37.3’ünü
oluﬂturdu¤undan adrenal yetmezlik prevalans›m›z, bu çal›ﬂmalara göre düﬂük saptanm›ﬂ olabilir. Pik kortizol <18
μg/dl olarak tan›mlanan adrenal yetmezli¤in hastalar›n
%7.2’sinde bulundu¤unu ve yetmezlik saptanan hastalar›n hepsinin Child C oldu¤unu bildiren bir di¤er çal›ﬂmada, delta kortizol düzeylerindeki yetersiz art›ﬂ adrenal
yetmezlik olarak s›n›flanmad›¤› için, yetmezlik oranlar› çal›ﬂmam›z ve literatürdeki di¤er sonuçlara göre düﬂüktür
(23). Çal›ﬂmalara al›nan hastalar›n kronik karaci¤er hastal›¤›n›n ﬂiddeti aç›s›ndan farkl›l›klar göstermesi ve adrenal
yetmezlik tan›mlamas›nda kullan›lan farkl› kriterler, stabil
hasta gruplar›nda yap›lm›ﬂ benzer çal›ﬂmalarda bile farkl› prevalans sonuçlar›na neden olabilmektedir.
Serumda kortizolün %90’dan fazlas› KBG ve albumine
ba¤l›d›r (12). Kortizolün serbest ve proteine ba¤l› fraksi-

yonlar›n›n toplam›n› ölçen standart yöntemlere dayanarak adrenal yetmezlik tan›s› konmas›, bu proteinlerin düﬂük oldu¤u karaci¤er yetmezli¤i gibi durumlarda yanl›ﬂ
tan›lara yol açabilecektir. Çal›ﬂmam›zda, literatür bilgileri
ile uyumlu olarak Child A’dan C’ye do¤ru KBG düzeyi anlaml› olarak düﬂmüﬂtür (16, 23). Hamrahian ve ark (10)
kritik düzeyde a¤›r hastal›¤› ve hipoproteinemisi olan, bazal ve ACTH uyar› testi sonras› yetersiz kortizol düzeyi
olup adrenal yetmezlik tan›s› alm›ﬂ hastalar›n›n tamam›nda, kontroller ile karﬂ›laﬂt›rd›klar›nda, yeterli düzeyde bazal ve uyar› sonras› artm›ﬂ serbest kortizol düzeyi göstermiﬂlerdir. Bu veri, hipoproteinemisi olan hastalar›n, normal serbest kortizol düzeylerine ra¤men, total kortizole
dayanarak yanl›ﬂ adrenal yetmezlik tan›s› alabileceklerine
iﬂaret etmekte ve bu hasta gruplar›nda total kortizolün
tan›sal do¤rulu¤unu sorgulatmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda albüminin 2.8-3.5 gr/dl’ye göre yap›lan gruplamas›nda, serum total kortizolünün ortalama bazal de¤erleri için
gruplar aras›nda fark gözlenmez iken, ACTH sonras› ortalama 1. saat ve delta kortizol düzeyleri, hipoalbuminemisi olan hastalarda istatistiksel aç›dan anlaml› ﬂekilde
düﬂüktür (p< 0.0001). Düﬂük albümin ve KBG düzeylerini, ACTH testine düﬂük kortizol yan›t› ile iliﬂkilendiren bir
çal›ﬂmada, düﬂük albümin (≤ 2.5g/dL) grubunda, ACTH
sonras› 1. saatte düﬂük kortizol yan›t› elde edilirken, serbest kortizol düzeylerinde gruplar aras›nda farkl›l›k gösterilmemiﬂtir (23). Çal›ﬂma verilerimiz bu bulgular ile uyumludur.
Çal›ﬂmam›zda, ortalama bazal kortizol düzeylerinin Child
gruplar› aras›nda benzer iken (p=0.788), 1. saat ve delta
kortizol düzeylerinin, Child A’dan C’ye do¤ru gidildikçe
azalmas› (s›ras›yla 1. saat ve delta de¤erler için, p=0.046
ve p=0.003) ve yüksek MELD skoru olan hastalarda da
benzer seyrin izlenmesi, ACTH testine yan›tta bazal total
kortizol de¤erinden ziyade 1. saat ve delta kortizol düzeylerinin, kronik karaci¤er hastal›¤›n›n ﬂiddeti ile uyumlu olarak yetersiz oldu¤unu düﬂündürmektedir. Literatür
bilgileri ile uyumlu olarak Child A’dan C’ye do¤ru anlaml› olarak düﬂtü¤ünü gözledi¤imiz KBG düzeyi bu farkl›l›kta etkili olabilir (16, 23). ACTH testine yan›t olarak artan
kortizolün, KBG ba¤lanma kapasitesini aﬂmas›, kortizol
düzeyini düﬂük ölçmemize neden olabilir. Thevonet ve
ark da (23) yüksek MELD skoru, düﬂük albümin ve KBG
olan hastalar›n ACTH testine daha kötü yan›t verdi¤ini,
kortizol art›ﬂ›n›n di¤er hastalara göre düﬂük oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
ACTH testi sonras› pik serbest kortizol düzeyinin 33
nmol/L’den düﬂük olmas›n›n adrenal yetmezli¤i yans›tt›¤›
bildirilmiﬂtir (19-21). Çal›ﬂmam›zda, Coolens formülü ile
hesaplanan serbest serum kortizol düzeylerine göre has-
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talar›m›z›n %15.5’inde adrenal yetmezlik saptanm›ﬂt›r.
Stabil kronik karaci¤er hastalar›nda total kortizole göre
adrenal yetmezli¤in %58 saptand›¤› bir çal›ﬂmada, yetmezlik kabul edilenlerin bazal serbest serum kortizol düzeylerinde anlaml› farkl›l›k gözlenmemiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada, direk ölçülen serbest kortizole göre adrenal yetmezlik, hastalar›n %12’sinde bildirilmiﬂtir (2). Adrenal yetmezlik saptanan hastalar›n tamam› da anlaml› olarak
yüksek MELD skoruna sahiptir (19±3.2’ye karﬂ› 13±0.8).
Takipte ise bu hastalarda yüksek mortalite bildirilmiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda da, MELD skoru 12 ve üzeri hastalar›n
%24.4’ü serbest serum kortizolüne göre adrenal yetmezlik olup, bu oran düﬂük MELD grubuna göre anlaml› olarak yüksektir (p=0.044).
Tükürükte ölçülen kortizolün serbest serum kortizolü ile
denge halinde ve iyi derecede korele oldu¤u bildirilmiﬂtir
(24). Çal›ﬂmam›zda, bazal tükrük kortizolü ile serbest kortizol aras›nda güçlü korelasyon saptanm›ﬂt›r (r: 0.706,
p<0.0001). Golbios ve ark. (16) da bu de¤erler aras›nda
mükemmel korelasyon bildirmiﬂlerdir (r: 0.91, p<0.0001).
Ayn› çal›ﬂmada total serum kortizolü ile serbest kortizol
aras›nda daha zay›f ama pozitif korelasyon saptanm›ﬂt›r
(r: 0.76, p<0.0001). Total kortizole göre hastalar›n
%33’ünde adrenal yetmezlik saptanan bu çal›ﬂmada, tükürük kortizolüne göre ise adrenal yetmezlik %9.1 olarak
bildirilmiﬂtir. Tükürük kortizolüne göre adrenal yetmezli¤i
ise, bazal <1.8 ng/ml, delta <3 ng/ml veya 1. saat <12.7
ng/ml koﬂullar›ndan herhangi birini sa¤lamak olarak tan›mlam›ﬂlard›r.
Adrenal etmezlik tan›s›nda, bazal, 1. saat ve delta tükürük kortizolünün eﬂik de¤erleri için standartlar oluﬂmam›ﬂt›r. Literatürde bazal için 1.81 ng/ml (25), delta için 3
ng/ml (26) önerilirken, bazal ve 1. saat için s›ras›yla, 1.81
ng/ml ve 11.7 ng/ml olarak da bildirilmiﬂtir (19). Bir di¤er çal›ﬂma ise 1. saat için eﬂik de¤eri 4.9 ng/ml olarak
belirlemiﬂtir (27). Çal›ﬂmam›zda tüm hastalar›n ortalama
bazal tükürük kortizolü 1.98±0.28 ng/ml (1.68-3.23)
saptanm›ﬂt›r. 30 sa¤l›kl› kontrolde bazal tükürük kortizolünün ortalamas› 2.20±1.72 ng/ml (1.88-2.58) olup, kontrollerin hiçbirinde tükürük kortizolü <1.81 ng/ml ölçülmemiﬂtir. ACTH sonras› 1. saat ortalama tükrük kortizol
düzeyi ise 5.52±0.95 ng/ml (4.05-9.24) olup, ölçülen en
yüksek de¤er 9.24 ng/ml idi. Tükürük kortizolü ölçümü
için çal›ﬂmalarda kullan›lan farkl› yöntem ve kitlerden dolay› bildirilen ortalama ve eﬂik de¤erler oldukça de¤iﬂkendir ve henüz adrenal yetmezlik tan›s›nda kullan›lacak
standart kriterler oluﬂmam›ﬂt›r. Bu nedenle biz çal›ﬂmam›zda tükürük kortizolünün bazal 1.81 ng/ml, 1. saat
4.96 ng/ml ve delta için 3 ng/ml de¤erlerini eﬂik de¤erler olarak ald›k.
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Çal›ﬂmam›zda, tükürük kortizolüne göre adrenal yetmezli¤in yap›labilecek en geniﬂ tan›mlamas› ile, bazal, 1. saat
ve delta kriterlerinden herhangi birini taﬂ›yan 24 hasta
(%21.8) saptanm›ﬂt›r. Bu oran, Golbios ve ark.n›n (16)
bildirdi¤i %9.1’e göre oldukça yüksektir. Çal›ﬂmam›zdaki
110 hastan›n 19’unda (%17.3) bazal tükürük kortizolü
<1.81 ng/ml saptanm›ﬂt›r. Bu 19 hastan›n 10’unda birinci saat tükürük kortizolü > 4.96 ng/ml olup, bazale göre
3 ng/ml’nin üzerinde, yani literatür bilgilerine göre yeterli say›lan kortizol art›ﬂ› sa¤lanm›ﬂt›r (26). Bu nedenle, bazal de¤eri düﬂük olup, 1. saatte tükürük kortizol düzeyi
>4.96 ng/ml saptanan bu 10 hastan›n adrenal yetmezlik
tan›s› almas› ﬂüphelidir.
Bazal de¤eri >1.81 ng/ml olup, 1. saatte tükürük kortizolü <4.96 ng/ml olan 5 hasta vard›r. 1. saatte ölçülen tükürük kortizol düzeyi <4.96 ng/ml olan hastalar›n
%92.9’unda delta tükürük kortizol düzeyi <3 ng/ml saptand›¤›na göre, bu 5 hastan›n da, bazal de¤eri yüksek olsa da yeterli tükürük kortizol art›ﬂ› sa¤layamamas› nedeniyle adrenal yetmezlik olarak kabul edilmesi daha uygundur. Bazal tükürük kortizol düzeyi <1.81 ng/ml olan
19 hastan›n 11’inde delta tükürük kortizolünde 3 ng/ml
art›ﬂ sa¤land›¤›ndan, bu hastalarda, uyar› testi ile tükürük kortizolünde yeterli art›ﬂ›n oldu¤u kabul edilmelidir.
Delta ve 1. saat de¤erlerinin tan›sal uyumu oldukça yüksek (kappa: 0.958) oldu¤undan, bu kriterlerden ikisini
sa¤lamayan hastalar›n adrenal yetmezlik olarak kabul
edilmemesi sonucu ç›kar›labilir.
Çapraz tablolar›n verdi¤i bu sonuçlara göre, bazal de¤eri
<1.81 ng/ml’den düﬂük ve 1. saat de¤eri 4.96 ng/ml’nin
alt›nda olanlar (9 hasta) ile bazal >1.81 ng/ml olup, 1. saat de¤eri 4.96 ng/ml’nin alt›nda olanlar (%100’ünde delta 3 ng/ml’den düﬂük) (5 hasta) adrenal yetmezlik kabul
edildi¤inde, hastalar›m›z›n 14’ünde (%12.7) adrenal yetmezlik saptad›¤› sonucunu ç›karabiliriz.
Thevonet ve ark. (23) ACTH testi ile adrenal yetmezlik
saptanan siroz hastalar›nda, tükürük ve serbest kortizolün bazal düzeylerini benzer, 1. saat de¤erlerini ise yetmezlik grubunda daha yüksek saptam›ﬂlard›r. Child gruplar› aras›nda ve düﬂük albümin grubunda, serum kortizol
düzeyi düﬂerken, tükürük ve serbest kortizol düzeylerinin
bu parametrelerden ba¤›ms›z oldu¤u sonucunu ç›karm›ﬂlard›r. Eﬂik de¤erler ile ilgili karmaﬂadan dolay› ise tükürük ve serbest kortizol düzeylerine göre adrenal yetmezlik oranlar›n› bildirmemiﬂlerdir.
Golbios ve ark. (16) adrenal yetmezlik tan›s›nda, tükürük
ve total kortizol kriterlerinin uyumunu ileri derecede düﬂük
olarak belirlemiﬂlerdir (kappa: 0.28). Multivaryant analizde, bu iki testin uyumsuzlu¤unu belirleyen tek faktörün hipoalbuminemi oldu¤unu ortaya koymuﬂlard›r. Kendi çal›ﬂ-
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mam›zda da, total kortizol kriterleri ile adrenal yetmezlik
saptad›¤›m›z hastalar›m›z›n sadece %34’ü tükürük için kabul edilen kriterlerden herhangi birini saptam›ﬂ olup, bu iki
test tan› için uyumsuz saptanm›ﬂt›r (kappa: 0.161).
Çal›ﬂmam›z›n k›s›tl› oldu¤u baz› noktalar vard›r. Bazal de¤erlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas› için sa¤l›kl› kontroller al›nm›ﬂ olmakla beraber, ACTH testi yap›lan kontrol grubumuz olmad›¤› için, kendi laboratuvar ve kitimiz için 1. saat ve
delta de¤erlerini belirleyemedik.

Sonuç olarak; bazal total kortizol ve ACTH testi sonuçlar› kronik karaci¤er hastalar›nda adrenal yetmezli¤in gerçek prevalans›n› yans›tmayabilir. Tükürük kortizolü, serbest kortizol ile iyi korelasyon göstermekte olup, total
kortizolün yan›lt›c› olabilece¤i kronik karaci¤er ve benzer
hasta grubunda alternatif bir ölçüm olabilir. Tan›da kullan›m›n›n artmas› için, tükürük kortizolünün kronik karaci¤er hastalar›nda bazal ve uyar› sonras› alt eﬂik de¤erlerinin kontrollü çal›ﬂmalar ile belirlenmesi gerekmektedir.
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