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1Ankara Güven Hastanesi Endokrin Cerrahi Bölümü
2Ankara Güven Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü
3Ankara Güven Hastanesi Endokrinoloji Bölümü
4Ankara Güven Hastanesi Patoloji Bölümü



Giriş

• En sık hiperkalsemi nedeni
– Sporadik, benign tek paratiroid adenomu (80-85%)

– Hiperplazi

– Çift adenom

– Karsinom

• Başlıca tedavi cerrahi

• Bilateral eksplorasyon

• Unilateral sınırlı cerrahi yaklaşım (MIP) soliter adenomlar için
– Daha kısa operasyon süresi

– Daha düşük hastane masrafı

– Daha kısa yatış süresi

– Daha az geçici hipokalsemi



Primer hiperparatiroidi (PHPT)

• Intraoperatif gama probe uygulamaları
– SLNB

– MİP

• MIP başarısı preoperatif görüntülemeye bağlıdır
– Dual phase Tc-MIBI sintigrafisi

– US

– BT, MRG ve PET

– Selektif venöz örnekleme

– Yıkama sıvısında PTH ölçümü



İV Enjeksiyonla Radyocerrahi



ROLL ile Radyocerrahi



Amaç

• Tek paratiroid adenomlarında MIP’de ROLL tekniğinin 
katkısının araştırılması

• ROLL tekniğinin histopatolojik değerlendirme üzerine etkisinin 
araştırılması



Gereç ve Yöntem

• PHPT tanısı ile cerrahi endikasyonu almış tek adenomlu 38 
hasta çalışmaya dahil edildi.

• Operasyon sabahı 0.1 mCi Tc-99m MAA 0.15 cc volümde USG 
kılavuzluğunda lezyon içine uygulandı.

• Gama prob yardımıyla cilt kesisi yapılmadan önce ölçümler 
alınarak kesi seviyesi planlandı.

• Gama cerrahi prob yardımıyla ROLL tekniği ile işaretlenmiş 
lezyonlar bulunarak çıkartıldı



Gereç ve Yöntem

• Tüm hastalar için; 
– Operasyon süresi (cilt kesisinden adenomun çıkarılmasına kadar)

– Morbidite

– Nihai patoloji                      

– Adenomda ROLL işlemine bağlı olabilecek parankimal hemoraji, 
konjesyon, nötrofil infiltrasyonu,nekroz, kistik dejenerasyon, 
subkapsular hematom, subkapsular fibirin/nötrofil lökosit infiltrasyonu 
ve adenomun fibröz kapsülünün bütünlüğünün bozulması 
değerlendirildi

• Postoperatif serum kalsiyum ve PTH değerleri erken ve geç 
dönemde takip edildi.



Gereç ve Yöntem



Bulgular

• Operasyon süresi 13-29’ arasında

• Olguların tümünde paratiroid adenomu histopatolojik olarak 
doğrulandı

• Adenomlarda; parankimal hemoraji, konjesyon, subkapsüler 
hematom, fibrin/lökosit infiltrasyonu ortak değişikliklerdi

• Bu bulgular hiçbir olguda histopatolojik incelemeyi 
güçleştirmedi.

• Rekürren sinir hasarı ve persistan hiperkalsemi görülmedi



Tartışma

• MIP’de radyocerrahi sık uygulanır

• İV enjeksiyon ile gama prob kullanımı 
– geri plan aktivitesi nedeniyle teknik olarak daha zordur

– hasta ve cerrah için radyasyon dozu daha yüksektir

• ROLL tekniği MIP için kullanışlıdır

• ROLL tekniğinin kullanılabilmesi için 
– tek adenom varlığının preoperatif görüntüleme ile doğrulanmış olması

– US’de adenomun görüntülenebilmesi 

– girişim için uygun yerleşimde olması 

– Enjeksiyonun doğru yere yapılmış olması gereklidir


