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GİRİŞ

•Tiroid ve paratiroid hastalıklarının birlikteliği sık 
olarak görülse de paratiroid adenomu ve tiroid
kanseri birlikteliğine literatürde nadir rastlanır. 

•Tiroid kanserleri genellikle asemptomatik
olduğundan, hiperparatiroidili hastalarda kolayca 
gözden kaçabilmektedir. 

•Çalışmamızda kliniğimizde yapılan paratiroid
ameliyatlarını bu açıdan incelemeyi amaçladık.



YÖNTEM  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde Ocak 2009- Aralık 2014 
tarihleri arasında Dr. Cafer Polat yönetiminde 
paratiroid hastalıkları nedeniyle ameliyat 
edilen 91 hastanın dosyaları geriye yönelik 
incelendi.



SONUÇLARIMIZ

•Paratiroid cerrahisi uygulanan 91 hastanın 
18’ine paratiroid cerrahisine ek olarak tiroid
patolojisi nedeniyle lobektomi/ 
tiroidektomi uygulandığı görüldü. 



•Tiroid cerrahisi uygulanan hastaların 
5’inde tiroid bezinde papiller kanser tespit 
edildi. Oran olarak baktığımız da ise 
paratiroid cerrahisi nedeniyle ameliyat 
ettiğimiz hastaların % 5.49’unda papiller
tiroid kanseri tespit edildi. 



•Papiller tiroid kanseri tespit edilen 
hastaların tümü kadın ve yaş ortalaması 
55.8 yıldı. 

•Hastaların 3’ünde tiroid kanseri 
paratiroid patolojisiyle aynı tarafta 
2’sinde ise karşı taraftaydı.



TARTIŞMA

•Eş zamanlı tiroid ve paratiroid bezi 
rahatsızlığı ilk olarak 1947 yılında 
gösterilmiştir(1). 

•Papiller tiroid kanseri tiroid bezinin en sık 
izlenen malignitesidir (2). 



•Hiperparatiroidizm ile medüller tiroid
kanseri arasında MEN II dolayısıyla olabilen 
birliktelik unutulmamalıdır. 

•Ancak paratiroid adenomu ve papiller tiroid
kanseri birlikteliği oldukça nadir olup 
genellikle cerrahi sonrası patolojik 
incelemeyle saptanır. 

•Yapılan çalışmalarda opere edilen paratiroid
adenomlarında hastaların yaklaşık %2,4-
3,7’sinde non- medüller tiroid kanseri 
saptanmıştır(3).



SONUÇ 

•Paratiroid adenomu ve tiroid kanseri birlikteliği 
çok nadir görülen bir durum olsa da tekrarlayan 
ameliyatları önlemek için hiperparatiroidili
hastalarda bu birliktelik akılda tutulmalıdır.



Anahtar Kelimeler:

•Paratiroid

•Papiller tiroid kanseri 

•İnsidental
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