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• 1980’lere kadar Primer Hiperparatiroidide (PHPT) cerrahi 
tedavi öncesi görüntüleme ile lokalizasyon  çalışmaları 
başarısız olduğundan en iyi lokalizasyon yöntemi bilateral 
eksplorasyon iken

• Görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler ve Sestamibi 
(methoxyisobutylisonitrile) ile paratiroid görüntülemenin 
başlaması, 

• US ve sestamibi kombinasyonu ile lokalizasyon başarısının  
yüksek olması sonucu tek adenom saptanan hastalarda daha 
küçük insizyon ile unilateral eksplorasyon, veya selektif 
paratiroidektomi gibi minimal invaziv cerrahi yöntemler (MİC) 
tercih edilmeye başlanmıştır.
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PRE-OPERATUAR TANISAL YÖNTEMLER

• Tc-99m sestamibi sintigrafi
▫ Duyarlılık % 34- % 90 

▫ (Pek çok seride %80-%90)

• Ultrasonografi
▫ Duyarlılık % 27-%89

• Sestamibi + US
▫ Duyarlılık % 78- %96
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PER-OPERATUAR KULLANILAN 

TANIYA YARDIMCI YÖNTEMLER

• Frozen section

• Hızlı PTH tayini

• Gama probu (GP)

1. Palazzo FF, Delbridge LW. Minimal-access / minimally invasive parathyroidectomy for primary

hyperparathyroidism. Surg Clin North Am. 2004 Jun;84(3):717-34.
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MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ YÖNTEMLER

• Unilateral boyun eksplorasyonu
▫ Görüntüleme ile adenom saptanan taraf eksplore edilir, 

adenom çıkarılır, ipsilateral diğer bezden biyopsi yapılabilir

• Selektif paratiroidektomi
▫ Açık Minimal invazif paratiroidektomi (OMIP)

▫ Video-yardımlı paratiroidektomi  (VAP)

▫ Endoskopik paratiroidektomi (EP)

▫ Radio-guided selektif paratiroidektomi (RGSP)
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AMAÇ

Primer hiperparatiroidi cerrahisinde son dekadda
kullanımı yaygınlaşmış olan GP cihazının kliniğimizde
kullanımının kısa dönem faydalarının değerlendirilmesi
amaçlandı.
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MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ ORANI

MiC: Minimal invaziv cerrahi
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YÖNTEM VE GEREÇ
• Aralık 2012 – Aralık 2014

• PHPT tanısı ile başvuran, ultrason veya sintigrafi 
görüntülemesinde lokalizasyonu şüpheli olan olgulara ait; 

▫ demografi, 
▫ görüntüleme yöntemi, 
▫ pre-operatuar ve post-operatuar laboratuar tetkikleri, 
▫ ameliyat bulguları, 
▫ ameliyat tipi, ameliyat süresi, 
▫ komplikasyon verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

• İnvaziv görüntüleme yöntemi kullanılan olgular çalışma 
dışı bırakıldı.  
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YÖNTEM VE GEREÇ

• GP yardımı ile ameliyat edilen (Grup GP) ve GP cihaz 
temini öncesi ameliyat edilen demografik ve klinik olarak 
karşılaştırılabilir olgular (Grup K), kohort olarak 
gruplandırılarak karşılaştırıldı. 

• Grup GP’de; olgulara ameliyat öncesi nükleer tıp kliniği 
tarafından intravenöz olarak 25 mCi 99Tc-MIBI 
verilmesinden iki saat sonra ameliyata başlandı. 

• Ameliyat sırasında cilt, in-vivo paratiroid gland,  ex-vivo 
paratiroid gland ve eksizyon yatağına GP ile sayım yapıldı 
(cps/s). 

•
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YÖNTEM VE GEREÇ

• MİC uygulanan tüm olgularda çıkarılan gland patoloji 
frozen ile teyid edildi.

• İstatistik değerlendirme için SPSS 15 (SPSS Inc. Chicago, 
IL) programı kullanıldı. Verilerin değerlendirmesinde Ki-
Kare, Student t ve Wilcoxon testileri kullanıldı.
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BULGULAR

• Grup GP’de 17, Grup K’da 14 olgu mevcuttu.

• Demografik ve pre-operatif tetkik sonuçları gruplar 
arasında homojendi. 

• Grup GP’de olguların %94,1’ine (n=16) MİC uygulandı, 
Grup K’da MİC oranı %57,1’di (n=8) (p=0,01). 

• İki grupta da komplikasyon görülmezken Grup K’da bir 
olguda nüks nedeniyle re-operasyon gerekti (p=0,20).
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BULGULAR
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Parametre Grup GP
(n=17)

Grup K
(n=14)

P değeri

Pre-op kalsiyum 11,6±1,1 11,7±0,7 0,955

Pre-op PTH 215,9±38,9 216,2±46,7 0,995

Acil yatış 3/14 3/11 0,791

Cerrahi MİC / 4Bez 1/16 6/8 0,011

Ameliyat süresi 45,6±14,2 67,8±32,8 0,014

Hastanede kalış süresi 1,7±0,5 1,9±0,6 0,769

Post-op 3. ay kalsiyum 9,4±0,9 9,2±0,2 0,535

Post-op 3.ay PTH 61,4±12,6 64,6±12,5 0,861
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TARTIŞMA VE SONUÇ
• Primer hiperparatiroidide güncel yaklaşım minimal 

invaziv cerrahidir1.

• Görüntüleme yöntemlerinin kombine kullanımı tanısal 
duyarlılığı artırmaktadır.

• İntraoperatif bir yönlendirme sistemi olan GP, özellikle 
görüntüleme yöntemlerinin kısıtlı bilgi sunduğu 
olgularda, MİC şansını ileri düzeyde artırmakta ve 
ameliyat süresini belirgin olarak kısaltmaktadır. 

• Ancak gerekli tüm olgularda dört bez eksplorasyonundan 
kaçınılmamalıdır.

2. Shindo ML, Rosenthal JM.Minimal access parathyroidectomy using the focused lateral approach: 
technique, indication, and results. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 Dec;133(12):1227-34.

15



TEŞEKKÜRLER

16


