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GİRİŞ

• Primer hiperparatroidizmde (pHPT) daha önce 
leri boyun eksplorasyonu ile problemli bezin 
bulunup çıkarılması ile tedavi % 95 başarı 
oranıyla yapılmaktaydı.  



GİRİŞ

• pHPT’nin %85–90 sebebinin soliter paratiroid
adenomu (SPA)  olması ve yeni ultrason (US) 
ve sestamibi sintigrafisi (SS) teknikleri ile 
SPA’nın iyi lokalize edilmesi sayesinde tedavide 
minimal invaziv paratiroidektomi (MIP) ilk 
tercih haline gelmiştir. 



GİRİŞ

• Operasyon öncesi cerrahların US yapmasının 
faydasını gösteren çalışma olmasına rağmen 
radyolog ve cerrahın birlikte ultrason yapması 
(RCUS) ile ilgili çalışma bulunmamaktadır. 



AMAÇ

• Bu çalışmada RCUS MIP deki etkinliğini 
paylaşmayı amaçladık.



METOD

• Ocak 2012 -Kasım 2014 tarihleri arasında Dicle 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı'na pHPT nedeniyle başvuran ve SPA 
saptanan 30 hasta çalışmaya dahil edildi. 

• Hastaların; demografik özellikleri, tanıda 
kullanılan görüntüleme yöntemleri, SPA’ nın
lokalizasyonu, operasyonun süresi, hastanede 
kalış süresi, serum kalsiyum (Ca), serum fosfor (P) 
ve parathormon (PTH) değerlerine hastane 
kayıtlarından ulaşıldı ve kaydedildi. 



Minimal invaziv Paratiroidektomi için 
kullanılan iki yöntem

A. Lateral yaklaşım
B. Anterior yaklaşım
C. Sternal çentik
D. Orta hat
E. SKM ön sınırı



BULGULAR

• Çalışmada incelenen 30 hastanın 26’sı kadındı 
ve yaş ortalaması 48,87 idi. 

• Tüm hastalara US ve SS uygulandı. 

• Hastaların hepsinde SPA, US ile doğru şekilde 
saptanırken, SS iki hastada başarısız oldu. 

• SPA’nun en sık lokalizasyonu tiroid sağ 
lobunun alt zonuydu. Lokal anestezi altında 
MIP tüm hastalara başarıyla yapıldı ve hiçbir 
hastada genel anesteziye geçilmedi.



BULGULAR

• Operasyon süresi ortalama 19,87 ± 3,35 
dakikaydı. 

• Operasyon sonrası ortalama Ca ve PTH 
düzeyleri istatiksel olarak anlamlı derecede 
düşerken P düzeyi önemli derecede arttı. 
(Tablo 1)

• Hiçbir hastada rekürren sinir hasarı görülmedi 
ve dren yerleştirilmedi.



Parametreler Operasyon 

öncesi

Operasyon 

sonrası 1. gün

Operasyon 

sonrası 6. ay

Normal sınırlar

PTH 749.22 ±998.04 24.31±15.47 56.73±17.26 15-65 pg/ml

Kalsiyum 11.91±1.89 8.51±0.91 9.13±0.89 8.4-10.2 mg/dl

Fosfor 2.50±0.67 2.88±0.67 3.60±0.61 3.2-5.5 mg/dl

Table I. Hastaların biokimyasal sonuçları

PTH: Paratiroid hormonu



C. Karotis
PA. Paratiroid adenomu
T. Tiroid
Tr. Trake
VJA. Juguler ven



SONUÇ
• MIP’nin başarısının ve lokal anestezi ile 

tamamlanma oranının yüksek olması RCUS’un hem 
hasta seçiminde hem de seçilmiş hastaların başarılı 
tedavisinde çok etkin bir yöntem olduğunu 
düşünüyoruz.

• RCUS ayrıca operasyon süresinin ve hastanede kalış 
süresinin kısalması, daha az doku hasarı oluşumu 
sayesinde komplikasyonların ve dren kullanımının 
azalması gibi faydalar sağlayabilir. Fakat bunların 
ileri çalışmalarla desteklenmesi gerekir.
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