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Anatomi

• İnsanlarda ikisi altta, ikisi de üstte olmak üzere 
dört adet paratiroit bezi bulunur. Nadiren beş 
veya daha fazla (%0,6), veya dörtten az sayıda 
olabilmektedir. Ayrıca mediasten gibi ektopik
yerleşimde görülebilir. 





• Üst paratiroit bezler embriyolojik hayatta 4. 
brankiyal keseden, lateral tiroit ile beraber 
gelişir ve göç sırasında tiroit median lobuna 
doğru yer değiştirirler. Bundan dolayı üst 
paratiroit bez sıklıkla tiroit ile birlikte bulunur, 
nadiren tiroit parankimi içerisinde yerleşebilir.



• Alt paratiroit bezler timus ile beraber 3. 
brankiyal keseden kökenini alır. Göç sırasında 
timus ile beraber aşağı doğru inerken boyun alt 
kısımlarında timustan ayrılır ve tiroit alt 
kutbunun yakınında yer alırlar.



• Alt paratiroit bezlerin bu embriyolojik inişi 
gerçekleşmez ise üst paratiroit bezleri gibi 
boynun üst kısmında yerleşebilir. Bazen inişe 
devam ederek mediastinum içinde yer 
alabilirler. 

• Alt paratiroit bezleri üsttekilere göre daha geniş 
bir alanda bulunabileceğinden, cerrahi 
eksplorasyonu da daha zor olabilir



• Bu embriyolojik gelişiminden dolayı paratiroit 
bezleri çeneden mediastinuma kadar çok geniş 
bir alanda bulunabilmektedir. Buna rağmen 
cerrahi girişim sırasında hastaların yaklaşık 
%98’inde boyun kesisi ile ulaşılabilecek 
yerleşimde olup, az sayıda olguda mediasten
eksplorasyonu gerekir.



• Paratiroit bezlerin ortalama büyüklükleri 5*3*1 
mm. kadar olup, boyutları 12*2*1 mm. ve 2*2*1 
mm. arasında değişir. Çoğunlukla yağ dokusu ile 
örtülüdürler. Her bir bezin ağırlığı 10 mg. ile 80 
mg. arasında değişmekte olup ortalama 35-40 
mg. dır



• Primer Hiperparatiroidi(pHPT)

%85-90 soliter paratiroid adenomu

%10-15 paratiroid hiperplazisi

%1-2 paratiroid karsinomu



• pHPT’nin konvansiyonel tedavisi, bilateral
boyun eksplorasyonu, tüm paratiroid bezlerinin 
tanımlanması ve patolojik büyümüş bezlerin 
eksize edilmesi şeklindedir.



• Adenom nedeni ile pHPT gelişen hastalarda 
eksizyon yeterli olup diğer bezlerin 
eksplorasyonu olası komplikasyonlar nedeni ile 
günümüzde unilateral , minimal invazif teknikler 
daha çok tercih edilmektedir.



• Retrospektif olarak yapılmış geniş serilerde 
unilateral veya bilateral yapılmış 
eksplorasyonlarda rekürren/persisten
hiperkalsemi oranları arasında anlamlı bir 
farklılık olmadığını gösterilmiştir.



• Ankara Numune EAH hastanesinde Ocak 2011-
Ocak 2015 yılları arasında, benign paratiroid
patolojileri nedeni ile opere edilmiş 292 
hastanın sintigrafi, USG ve operasyon 
esnasındaki lokalizasyonlarını karşılaştırmayı 
amaçladık.



• İlave tiroid patolojisi olmayan hastalara 
genellikle unilateral cerrahi yaklaşım, tiroid
hastalığı tespit edilmiş olan hastalara 
tiroidektomi de ilave edilmiştir. Hiperplazi
nedeni ile opere edilen hastalarda da boyun 
eksplorasyonu yapılmıştır. 



• Cerrahi operasyon postoperatif 1. günde 
kalsiyum ve parathormon seviyeleri tespiti ile 
operasyonun başarısı korele edilmeye 
çalışılmıştır.



• Yapmış olduğumuz çalışmada USG yer bulmada 
sintigrafiye göre üstün olarak tespit edilmiştir.

• USG’nin lokalizasyonu doğru tespit ettiği %15.1 
hastanın yerini sintigrafi yanlış tespit etmişken; 
sintigrafinin lokalizasyonu doğru tespit ettiği 
%13.6 hastanın yerini USG yanlış tespit etmiştir. 
(p<0.05)





• Çalışmamızda sintigrafinin; lokalizasyonunu 
doğru saptama oranı %55,9;  

• USG’nin; lokalizasyonunu doğru saptama oranı 
%57,4 olarak tespit edilmiştir.



• Bilateral boyun eksplorasyonunun larengeal
sinir hasarı ve hipokalsemi açısından risk 
arttırdığı bilinmekte olup, son dönemlerde hem 
komplikasyonların daha az olması hem de 
ameliyat süresinin kısalması nedeni ile minimal 
invazif tekniklere yönelim artmaktadır.



• Bu nedenle lokalizasyon tekniklerinin önemi ve bu 
tekniklerin başarısı giderek önem taşımaktadır.

• Lokalizasyon çalışmaları için USG, sintigrafi, 
SPECT, BT, MRI sayılabilir. 

• USG %95 spesifite, %75-80 sensitiviteye sahiptir. 
Retrotrekeal, retroözefageal, mediastinal
lokalizasyonlarda ve ek tiroid patolojilerinin 
varlığında etkinliği düşmekle birlikte, USG de yeterli 
donanım ve tecrübenin önemi unutulmamalıdır.



• Sintigrafi özellikle son dönemlerde paratiroid
patolojilerinin görüntülenmesinde altın standart 
olarak kabul edilmektedir. Özellikle sestamibi
sintigrafinin %90 spesifite, %75 sensitivitesinin 
olduğu kabul edilmektedir. Ancak tiroid
patolojilerinin eşlik ettiği durumlarda başarı 
oranı düşmekle birlikte ektopik yerleşimli 
patolojilerde başarılı bir yöntemdir.



• Sonuç olarak, paratiroid lezyonlarında, eşlik 
eden tiroid patolojisi görüntüleme yönteminin 
başarısını düşürse de, USG ve sintigrafinin 
birlikte ortak lokalizasyonunda başka 
lokalizasyon çalışmasının gerek olmadığı 
düşüncesindeyiz. Fakat persistan ya da rekürren 
olgularda bunlara ek olarak görüntüleme 
tekniklerinin kullanılmasının daha başarılı 
sonuçlar sağlayacağı kanaatindeyiz. 




