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Amaç

Hipokalsemi tiroidektomi ameliyatları sonrası en sık karşılaşılan

komplikasyondur. Bu çalışmada amacımız total tiroidektomi sonrası gelişen

hipokalsemi ve serum D vitamini düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.



Gereç ve Yöntem

• Ocak 2014 - Eylül 2014

• İTF Genel Cerrahi AD , A servisi

• 89 ardışık olgu



Gereç ve Yöntem

Hasta seçimi

•Total tiroidektomi endikasyonu konmuş, bası belirtisi ve/veya estetik kusur 
oluşturan multinodüler guatr ve plonjan guatr

•Ameliyat öncesi dönemde İİAB ile malignite tanısı konmuş ve boyun 
diseksiyonu planlanmamış tiroid papiller kanser 



Gereç ve Yöntem

• Geçirilmiş tiroid ve boyun cerrahisi

• Eşlik eden paratiroid hastalığı 

• Santral ve/veya lateral boyun diseksiyonu

• Metabolik kemik hastalığı bulguları 

• Kalsiyum, D vitamini replasmanı

• Anabolik ilaçlar, tiyazid grubu diüretikler gibi kemik metabolizmasını etkileyen 
ilaçları kullanan hastalar çalışma dışında bırakıldı. 

Hasta seçim ve dışlama kriterleri belirlendikten sonra patoloji raporları 
değerlendirilerek insidental paratiroidektomi tespit edilen hastalar da çalışma 
kapsamına alınmadı.



Gereç ve Yöntem

• D vitamini (25-OH D vit.)

• Kalsiyum (Ca)

• Parathormon (PTH)

• Albumin (Alb.)



Gereç ve Yöntem

• Serum kalsiyum düzeyi 8.5 mg/dl’nin altında olan değerler hipokalsemi
olarak değerlendirildi. 

• Hipokalseminin klinik belirtisi olmayıp yalnızca laboratuar bulgusu olanlar 
asemptomatik, klinik bulgusu (Chvostek ve/veya Trousseau bulguları, kas 
spazmı) olan hastalar ise semptomatik hipokalsemi grubuna alındı.

• Asemptomatik hipokalsemi gelişen hastalara oral kalsiyum tedavisi 
uygulandı. Semptomatik hipokalsemi gelişen hastalarda oral kalsiyum ve D 
vitamini tedavisine intravenöz kalsiyum infizyonu da eklendi.

• Tüm hastalar serum kalsiyum ve parathormon düzeyleri normal seviyeye 
gelene kadar aralıklı takiplerle izlendi. 



Gereç ve Yöntem

Preoperatif D vitamin düzeylerine göre 2 grup

Grup 1 (n = 63) ; preoperatif 25-OH D vit.  < 20 ng/ml 

Grup 2 (n = 26) ; preoperatif 25-OH D vit.  ≥ 20 ng/ml

Gruplar yaş, preoperatif ve postoperatif düzeltilmiş kalsiyum ve 

PTH düzeylerine göre karşılaştırıldı. 



Bulgular

Ameliyat öncesi D vitamini düzeylerine göre hasta gruplarının karşılaştırılması



Bulgular

39 hastada Ca ≤ 8.5 mg/dl  (postoperatif hipokalsemi oranı % 43)

•Asemptomatik hipokalsemi : % 35 (30/86) 

•Semptomatik hipokalsemi : % 10 (9/86)

•Tüm hasta grubunda tiroidektomi sonrası serum Ca ve PTH düzeyleri ortalama 8.6 
± 0.6 mg/dl ve 30 ± 19 pg/ml olup, bu değerlerin ameliyat öncesi değerlere göre 
anlamlı olarak daha düşük olduğu gözlendi (p < 0.0001) 

•1 (1.1%) hastada geçici  tek taraflı vokal kord paralizisi

•Kalıcı vokal kord paralizisi veya kalıcı hipoparatiroidi ise hiçbir hastada 
izlenmemiştir.



Bulgular

Ameliyat sonrası hipokalsemi mevcudiyetine göre hasta verilerinin değerlendirmesi



Sonuç 

Retrospektif planlanan çalışmamızda ameliyat öncesi D vitamini
eksikliğinin total tiroidektomi sonrası oluşan hipokalsemi üzerine anlamlı
etkisi saptanmamıştır.

Hipokalsemi gelişen hasta grubunda ameliyat sonrası PTH
düzeylerinin anlamlı olarak düştüğü ; bu nedenle ameliyat sonrası oluşan
hipokalseminin primer olarak paratiroid bezlerin cerrahi travmasına bağlı
olarak geliştiği düşünülmüştür.
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