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Olgu

• 31  E, E. Ç.

• 8 yıl önce hastanemizde cerrahi kliniğinde HPT tanısı ile 
ameliyat olmuş olguya , pre operatif dönemde  yapılan 
US inceleme: tiroit lob boyutları artmış  sağ 65x24- sol 
66x22  İstmus kalınlığı 2.8mm. Ayrıca, sağ lob inferior
kesimde 25x22 mm kistik yapıda ve içinde nekrotik 
açıklıklar içeren  lezyon , sağda submental ve   juguler
zincirde  reakti yapıda lenfadenomegali saptandı  
şeklinde rapor edilmiş 

• Adenom eksizyonu yapıldı .

• Patoloji : paratiroid adenomu

• Post operatif dönemde yapılan  ilk kontrol testlerinde 
erken dönemde sorun yokken , 2 yıldan sonrasında  hiper
kalsemi saptanmış. Endokrinolog tarafından olası yandaş 
patolojiler açısından da incelenmiş 



Olgu
• Kliniğimize cerrahi amacıyla alındığında PTH: 453 pg/ml, CA: 11,59 

mg/dl ve  CA: 11,88 mg/dl  idi, hidrasyon CA değeri pre op. 10 a 

kadar geriledi.

• US :tiroit boyutu – sağ lob 20x16mm sol lob 18x10 mm istmus

kalınlığı 3 mm - kontur ve parankim ekosu doğal, tiroit sınırları 

dışında yerleşik  RDUS ile hipervasküler konturu lobule i yapısı 

heterogen ve hipoekoik 24x13x10mm ölçülerinde  solid lezyon 

saptandı , servikal zincirlere bilateral reaktif yapıda  

lenfadenomegali saptandı  : paratiroit adenomu .. , opere olgu 

olması nedeniyle ayırıcı tanıda karsinomu düşündürdü.

• BOYUN MR:Bilateral submandibuler ve üst juguler zincir düzeyinde, 

sağda büyüğü yaklaşık 18x7 mm, solda büyüğü 19x6.5 mm 

boyutlarında ölçülen ovoid konfigürasyonlu, ilk planda reaktif 

olduğu düşünülen lenf nodları izlenmiştir. 

• Bu bulgularla olgunun BT ile incelenmesi önerildi.



Boyun BT inceleme

Mandibula sol yarımında hipodens
yer yer hiperens alanlar içeren   ve 

Sol maksiller sinus
komşluğunda ekpansil lezyon



Olgu

• BOYUN BT : Tiroit sağ lob posterior inferior komşuluğunda 10 
mm.lik hipodens lezyon mevcuttur (paratiroid adenom?lenf
nodu?)…Mandibula sol yarımında içerisinde hiperdens odaklar 
da bulunan ağırlıklı olarak hipodens görünümde lezyon ve 
ayrıca sol maksiller sinüs anteromedial komşuluğunda maksiller
kemikte yaklaşık 28x20 mm boyutunda içerisinde hiperdens
sklerotik odaklar da bulunan ekspansil lezyonlar izlenmektedir.

• Hiperparatiroidi öyküsü bulunan hastada ayırıcı tanıda brown
tm ? fibröz displazi ? düşünüldü…Ayrıca maksiller sinüs inferior
komşuluğunda maksiller kemikte 12 mmlik hiperdens düzgün 
sınırlı düzgün konturlu lezyon izlenmektedir (kemik adası ?).

• Brown tümörü olasılığı ile yapılan  kemik dansitometrik i 
ncelemesinde L1-L4 ve femur bölgesine ait 
değerlendirmesi normal sınırlarda bulunmudu.

• Lokalizasyon amaçlı yapılan MİBİ



MİBİ: sağ lob inferiorunda paratiroit adenomu ile 

uyumlu patolojik aktivite tutulumu

08.2014



Olgu 

• Klinik olarak : Hiperparatiroidi

• nüks olgu olarak ele alındı 

• Biyokimyasal olarak ve sağ lob inferiorunda MİBİ de adenoma 
uyabilecek oluşum saptandı  ve cerrahi kararı alınarak 
uygulandı.

• Eski kesi yerinden loja girildi. Sağ lobektomi ve istmektomi
yapıldı, PT tüm bezleri eksplore edildi, sağ alt yerleşimli patolojik 
olarak tarif edilen kitle çıkarıldı, etrafta çok sayıda benzer 
yapıda mikronodüller vardı, tamamı eksize edildi ,  diğer 
bezlerin yapısı ve görünümü salim olduğundan çıkarılmadı , 
per op PTH tayini için kan alındı ve kesi ppi kapatıldı.

• PTH: 7,94 pg/ml,

• 22.09.2014   CA: 11,2 mg/dl,  23.09.2014   CA: 10,3 mg/dl,   
24.09.2014   CA: 9 mg/dl



Patoloji 

• Paratiromatozis.

• Sağ lob tiroid+paratiroid,sağ lobektomi+paratiroidektomi: PARATİROİD 
TÜMÖRÜ…Vasküler invazyon görülmedi.Kapsüler invazyon
görülmedi…PTH(+)..Thyroglobulin(-).

• KOLLOİDAL GUATR (tiroid sağ lob).

• Sağ servikal lenf nodu; 3 adet lenf nodunda reaktif değişiklikler

• Sağ santral lenf nodu; 1 adet lenf nodunda reaktif değişiklikler .,

• NOT: Kesitlerde tiroide komşu fibröz kapsülle çevrili multiple nodüllerden oluşan 
tümöral infiltrasyon görüldü. Nodüllerin bazıları yağ ve çizgili kas dokusunun içinde 
idi. Nekroz, mitoz ve damar-sinir invazyonu gibi malignite belirteçleri saptanmadı. Bu 
bulgularla ayırıcı tanıya atipik adenom, paratiromatozis ve paratiroid karsinomu
alındı. Ki67 proliferasyon indeksi %1-2 idi. Olguda kesin malignite kriterlerinin 
görülmemesi, proliferasyon indeksinin düşük oluşu ve daha önceden paratiroid
operasyon öyküsü olduğu göz önüne alındığında olguda öncelikle paratiromatozis
düşünüldü…



Tiroglobulin



IHK



Ki 67 



Yer yer paratiroit 

dokuları



Paratiroit adenomu



Tartışma

• Paratiromatozis, ilk olarak 1975 yılında Palmer tarafından 
tarif edildikten sonra literatürde yaklaşık 35 olgu 
bildirilmiştir.

• Embriyolojik artıklardan olan paratiromatozis vakalarında 
paratiroid kalıntıları tiroid glandı ve servikal yağ 
dokusunda görülmekle birlikte en sık timusda yerleşir. 

• Paratiroidler gerekli durumlarda, kas ya da yağ 
dokusuna ekildiklerinde difüzyon ile beslenme, 
anjiogenezis ile büyüme ve oldukları yerde yaşamlarını 
sürdürme eğilimindedirler.

• Paratiromatozis, iyi huylu, bulunduğu bölgede,  yavaş 
büyüme gösteren bir hastalık olarak da isimlendirilebilir.

Sim IW,:Intern Med J. 2013 Jul;43(7):819-22. doi: 10.1111/imj.12185



Tartışma

• Paratiromatozis, klinik olarak hiperparatiroidizmin nadir 
sebeplerindendir..  Genel olarak iki sebeple gelişebileceği tarif 
edilmiştir.

• Primer tipte,  embriyolojik gelişim sırasında kalan paratiroid artıklarının 
hiperplazisine bağlı olabileceği, sekonder olan durumda ise genellikle 
paratiroid ameliyatı sonrası ekim olabileceği tarif edilmektedir.

• İkinci durumda hastada genellikle mevcut olan kronik böbrek 
yetmezliği  ile kalan paratiroit dokuları stimüle olmaktadır. 
Paratiroidektomi sonrası nadiren görülür, hiperparatiroidizm olarak 
karşımıza çıkar , tanı ve tedavinin zor olduğu bir durumdur

• Bazı yayınlarda üçüncü bir teori olarak da düşük gradeli bir malinite
olduğuna dair yazılar da vardır.

Fernandez-Ranvier GG, Cancer 2007;15:255-64

Lentsch EJ,: Arch Otolarynol Head Neck Surg 2003;129:894–6



Tartışma

• Cerrahi sırasında kapsül rüptüre olursa herhangi bir katmanda 
paratiromatozis gelişebilir

• Paratiroidektomi sırasında kapsülün rüptüre olması, dokunun 
dağılmasına ve zamanla çoğalmasına sebep olmaktadır. Bu 
anlamda cerrah etiyolojide etken olabilir. 

• Yayınlarda paratiroid ameliyatı sonrası paratiromatozisin,  5 ay ile 19 
yıl arasında  oluşabileceği  bildirilmektedir. 

• Paratiromatozis tanısı alan 35 hastanın 22’sinde kronik böbrek 
yetmezliğine rastlanmıştır. 

• Böbrek yetmezliği durumunda sekonder hiperparatiroidizm uyarısı 
altında dokuya dağılan bu paratiroit dokularında hiperplazi olduğu 
kabul edilmektedir. 

Wu TJ, Kidney Int. 2012 82:1140. doi: 10.1038/ki.2012.257

Scorza TA, :Endocr Pract.2014;20:4-7



Tartışma 

• Kadınlarda ve beşinci dekatta daha çok görülen paratiromatozisde
yayınlarda tanının zorluğu dikkat çekmektedir. Tanı zorluğunun nedeni 
olarak da genelde akla gelmemesi olarak yorumlanır.

• Ameliyat öncesi tanı konulan sadece 4 olgu bildirilmiştir. 

• Hiperparatiroidizm olması börek taşı, kemik ağrısı, gastrointestinal ve 
psikiyatrik semptomlara yol açabilir. Laboratuar testlerinde kan 
kalsiyum seviyesi  yüksek  bulunurken(1-2 mg/dl ve üstünde), kronik 
renal hastalığı olanlarda normal kalsiyum seviyeleri de bulunabilir.  

• Boyun eksplorasyonu öncesi yapılan görüntüleme yöntemlerinde 
hastaların % 50 ‘ sinden daha azına tanı koyulabilmekle birlikte 
ultrasonografi tanıda en faydalı testlerdendir..

Tublin ME.; J Ultrasound Med 2007;26:847-51

Sim IW,.; Intern Med J. 2013 Jul;43(7):819-22. doi: 10.1111/imj.12185

Fernandez-Ranvier GG, :Cancer 2007;15:255-64

MatsuokaS.;World J Surg. 2007;31:299-305.PMID:17219279



Tartışma 

• Paratiromatozis ayırıcı tanısında, renkli  doppler ultrasonografi 
ile bakıldığında diğer servikal malignitelerden ayırımında 
faydalı olurken, gri skala ultrasonografi benzer özellikler 
gösterebilir.

• MIBI SPECT, hiperaktif paratiroid dokusunun lokalizasyonu için 
sıklıkla kullanılır.

• Ayırıcı tanıda paratiroid adenomu ve karsinomu akla 
gelmelidir. Tüm bu klinik durumlarda inatçı ve yüksek 
parathormon seviyeleri vardır. Paratiroid karsinomlu hastalarda 
kalsiyum seviyesi belirgin yüksektir.

Toreromsa JV;: World J Sur. 2000;24:1386-90

Hâke MP;: Metabolizma. 2012 ;61:762-75. dok: 10.1016/j.metabol.2011.11.001



Tartışma.

• Paratiroid adenomu ön tanısı ile ultrasonografik olarak ince iğne 
biyopsisi ile histopatolojik tanı ya da parathormon bakılmasında ekim 
yapıldığına dair literatürde yayın olmakla birlikte tartışmalıdır.Kesin
tanı histopatolojik olarak konulur.. 

• Makroskopik olarak yumuşak, beyazımsı sarı, mikroskopik boyuttan 2 
santimetreye kadar değişik boyutlarda görülebilir.  Adenom ve 
karsinom tek bir yapı olarak gözlenirken paratiromatozis
multiglandüler bir formda görülür.  Paratiromatozisin, kanser ya da 
adenomdan histolojik olarak farkı paratiroid dokusuna ait gerçek 
kapsülün olmayışıdır. 

• Karsinomda komşu dokulara invazyon, lenf ya da uzak organ 
metastazı olabilir. İHK ile yapılan çalışmalarda bazı 
belirleyicilerin(retinoblastom ekspresyonu, parafibromin kaybı, 
galectin-3 aşırı ekspresyonu) tespiti paratiroid karsinomu ayırıcı 
tanısında kullanılabilir.

Mohammadi A;: Maedica (Buchar). 2012;7:66-69

Baloch ZW, Fraker D, LiVolsi VA. :Diagnostic Cytopathol. 2001;25:403-5



Çıkarımlar 

• Paratiromatozis,  hiperparatiroidizmin nadir sebeplerindendir. 

• Kalsiyum ve PTH yüksekliğinde, geçirilmiş paratiroid cerrahisi olanlarda 
akla getirilmelidir. 

• Ayırıcı tanısında ilk sırada nüks PTA, multipl adenom, paratiroit karsinomu
yer almaktadır.

• Tedavi yöntemi cerrahidir.

• Ameliyat sırasında yapılacak ultrasonografi ile olası odakların tamamının 
çıkarılması sağlanabilir. Bununla birlikte ameliyat sırasında karsinom ayırıcı 
tanısı yapılamasa bile karsinom gibi davranılarak ameliyat edilmesi 
önerilmektedir. 

• Ameliyatın başarılı olamadığı ya da ameliyata engel durumlarda 
medikal tedavi denenebilir. Medikal olarak kalsimimetik
ilaçlar(Cinacalcet®) ve bifosfonatlar kullanılarak kalsiyum ve 
parathormon seviyesi düşürülebilir. 

Edling KL;:Endocr Pract. 2014;20:15-7



Sonuç 

• Paratiroit  cerrahisinde deneyimin 

ikincil sorunlardan kaçınmada 

önemine dikkat çekmek için

bu konu ele alındı. 

• Sunulan olgunun verileri 

değerlendirildiğinde, 

ilk ameliyatta subtotal eksizyon

yapılmasından dolayı paratiromatozis oluştuğu görüşüne varıldı.

cerrah prognostik faktör !


