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AMAÇ

 Preoperatif  normokalsemik hiperparatiroidi primer 

hiperparatiroidinin bir antitesiyken, postoperatif

normokalsemik hiperparatiroidi görülebilen, nedeni ve 

önemi halen net olmayan bir antitedir. 

 Çalışmamızda primer hiperparatiroidide postoperatif

parathormon yüksekliği olan hastaların verilerini

değerlendirmeyi amaçladık.



GEREÇ YÖNTEM

S 2011-2014 yılları arasında primer hiperparatiroidi nedeni ile opere
edilen ve takiplerine ulaşılabilen hastaların verileri değerlendirildi. 

S Hastalar postoperatif ilk 6 ay içinde PTH takiplerine göre

2 gruba ayrıldı

Grup 1: Postop PTH yüksekliği olanlar

Grup 2: Postop PTH yüksekliği olmayanlar.

S Bu 2 grup arasında yaş, cinsiyet, preoperatif PTH, kalsiyum, üre, 
kreatinin, magnezyum,fosfor, ALP, D vitamin yetmezliği, 24 saatlik
idrar kalsiyum düzeyleri, çoklu bez hastalığı oranı, postoperatif 1. 
gün kalsiyum, P, PTH, 2. gün kalsiyum değerleri ve takip süreleri
karşılaştırıldı.



BULGULAR

Grup 1 Grup 2 P değeri

Takip süresi 24,9+14ay 19,3+11,6 ay (p<0,05)

Preoperatif  

PTH değerleri

306,6+444,9

pg/ml 

171+185,9 

pg/ml 

(p<0,01)

Postoperatif  1. 

Gün PTH 

değerleri

42,2+33

pg/ml

22,3+18,2 

pg/ml

(p<0,01)

Gruplar arasında yaş, cinsiyet, preoperative kalsiyum, üre, kreatinin, fosfor, 

magnezyum, ALP, D vitamin yetmezliği, D vitamin değerleri, 24 saatlik idrar

kalsiyumu, çoklu bez hastalığı oranı, çıkarılan bezlerin hacmi, postoperative 

1. gün kalsiyum, fosfor ve 2. Gün kalsiyum değerleri arasında anlamlı fark

saptanmadı. 



TARTIŞMA

 Postoperatif PTH yüksekliği nadir bir durum değildir.

 Altta yatan olası etyolojik sebepler; aç kemik sendromu, vitamin D 
yetmezliği, uygunsuz kalsiyum alımı veya emilim bozukluğu, PTH’na
periferik duyarlılığın azalması, kronik böbrek yetmezliği, böbrekten kalsiyum 
kaybı olabileceği bildirilmektedir.

 Bazı çalışmalarda postoperatif parathormon yükseliği olan hastalarda 
rekürens riskinin daha fazla olduğu bildirilmesine rağmen, çoğu çalışma bunu 
destelememektedir.
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SONUÇLAR

 Postoperatif  PTH yüksekliği sık görülebilen klinik bir tablodur. Bu 

hastalarda preoperatif parathormon değerinin daha yüksek olması

daha ciddi klinik tablo veya PTH’na periferik organ direnci ile ilgili

olabilir. Normokalsemiye rağmen postopratif 1. günde daha yüksek

parathormon değerinin olması periferik organ direncini destekleyen

bir bulgudur. 

 Bununla birlikte multifaktöryal olduğu düşünülen bu antitenin tek

başına persistan ve reküren hastalık belirtisi olmadığı bilinmeli, 

hastalar gereksiz görüntüleme tetkiklerine başvurulmadan yakından

takip edilmelidir.


