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Giriş
 Paratiroid karsinomu 5 yıllık sağkalımı %80-90, nüks

oranı %50’den fazla olan nadir görülen bir hastalıktır.

 Görülme oranı 10 milyonda 1.25-5.73 arasındadır.

 PHPT vakalarının yaklaşık %1-2’sini oluşturur.



Giriş
 Neredeyse tüm hastalar ‘şiddetli hiperkalsemi’ ile

başvururlar.

 Dikkat çekici düzeyde yükselmiş parathormon ve
kalsiyum düzeyleri preoperatif olarak olası paratiroid
karsinomu yönünden bizi uyarmalıdır.



Giriş

 Paratiroid karsinomunun
tanısı genellikle paratiroid
adenomu nedeniyle opere
edilen hastalarda ameliyat
sırasında adenomun sert, gri
renkte büyük ve çevre
dokulara invazyon yapmış
olması ile koyulur.



Giriş
 Hastalık genellikle yavaş ilerler.

 Lokal nüks ve uzak metastazlarla karakterizedir.

 Hastaların çoğu ciddi hiperkalsemi ve kötü bakım
nedeniyle kaybedilirler.



Giriş
 Güncel cerrahi yaklaşım; çevre doku ve ipsilateral tiroid

dokusuyla beraber tümörün geniş rezeksiyonudur.

 Santral lenf nodu diseksiyonu yapılmasının faydası
tartışmalıdır.

 Adjuvan kemoterapi veya radyoterapi konusunda ortak
bir görüş yoktur.



Amaç

 Nadir görülen bir endokrin tümör olan paratiroid
karsinomu olan hastalarda tedavi sonuçlarını ve
prognostik faktörleri değerlendirmek



Yöntem
 Üç merkezde paratiroid karsinomu nedeniyle ameliyat

edilen hastalar geriye dönük olarak incelendi.

 Paratiroid kanseri nedeniyle cerrahi rezeksiyon
uygulanan bütün hastaların preoperatif serum 
parathormon değerleri ve kalsiyum değerleri kontrol
edildi. 



Yöntem
 Ameliyat tipleri, tümör çapları ve ameliyat sonrası

tedavileri gözden geçirildi.

 Nüks ve sağkalım oranları hesaplandı.

 Nükse etki edecek faktörleri belirlemek üzere istatistiksel
analiz yapıldı .

 Cox-regresyon

 Kaplan Meier



Bulgular
 Ortalama takip süresi = 5 yıl (14- 164 ay)

 8 kadın/ 5 erkek

 Ortalama yaş = 50.3 yıl (24-78) 

 Preoperatif PTH değeri = 681 pg/ml (80-2298 pg/ml) 

 Preoperatif Ca = 13.5 mg/dl (9.8-15.6 mg/dl)

 Ortalama tümör çapı = 22 mm (5-50 mm) 



Bulgular

Cinsiyet kadın erkek p: 0.493

8 5

Yaş <50y >50y p:0.139

7 6

Preoperatif PTH <300 pg/ml >300 pg/ml p: 0.742

5 8

Preoperatif Ca <15 mg/dl >15 mg/dl p: 0.522

9 4



Bulgular

Operasyon tipi Paratiroidektomi Paratiroidektomi + 

hemitiroidektomi

p: 0.389

5 8

Tümör çapı < 3cm > 3cm p: 0.296

8 5

Adjuvan tedavi var yok p:0.683

1 7



Bulgular

 Cinsiyet, yaş, preoperatif parathormon ve
kalsiyum düzeyleri, operasyon tipi, tümör çapı ve
adjuvant tedavinin genel sağkalım üzerine ve
hastalıksız sağkalım üzerine anlamlı bir etkisi
gözlenmedi.



Bulgular

 Takipteki hastalardan 2 tanesinde
paratiroid kanseri dışı nedenlerden dolayı
eksitus gelişti.

 Eksitus gelişen bir hasta meme kanseri, 
diğer hasta serebrovasküler olaya bağlı
komplikasyonlar nedeniyle kaybedildi.

 İki hastada (%15) lokal nüks tespit edildi.



Bulgular
 Lokal nüks gelişen birinci hastanın ilk ameliyatı 

paratiroidektomi idi. İlk ameliyattan 8 ay sonra 
operasyon bölgesinde paratiromatozis olması nedeniyle 
reeksizyon +lobektomi+santral diseksiyon uygulandı. Bu 
ameliyattan yaklaşık 6 ay sonra aynı taraf strap kaslar 
yüzeyinde paratiromatozis olması nedeniyle hasta tekrar 
opere edildi. Strap kasları içine alacak şekilde reeksizyon
uygulandı. Şuan nüks yok ve hayatta.



Bulgular
 Lokal nüks tespit edilen ikinci hastanın ilk 

ameliyatı paratiroidektomi + lobektomi idi. Aynı 
hastada nüks ile eş zamanlı akciğer metastazı 
saptandı. Hasta adjuvan kemo-radyoterapiye 
yönlendirildi.



Tartışma
 Paratiroid kanserine bağlı ölümlerin en sık sebebi şiddetli

hiperkalsemidir. Bizim çalışmamızda hiperkalsemiye
bağlı bir hasta kaybı yaşanmadı.

 En sık nüks operasyondan sonra 2- 5 yıl arasında görülür. 
Görülme sıklığı %49-60 arasında değişir. En sık sebep
yetersiz cerrahi ve doku ekimidir. Bizim serimizde iki
vakada nüks ilk bir yıl içerinde görüldü. Tekrar opere
edilen bir hastada nüks nedeni paratiromatozis olarak
tespit edildi. Nüks oranımız %15 olarak hesaplandı.



Tartışma
 Uzak metastaz hastaların yaklaşık 1/3 ‘ünde görülür. En 

sık etkilenen organlar sırasıyla akciğer, karaciğer ve
kemiktir. Teknik olarak mümkünse rezeksiyon yapılması
gerekir. Bizim 1 hastamızda uzak metastaz saptandı. 
Akciğer metastazı olan hastanın metastazları multıpl
olduğu için rezeksiyon düşünülmedi. 

 Uzak metastaz olan hastamıza adjuvan kemo-
readyoterapi uygulandı. Literatürde kemo-radyoterapinin
genel sağkalıma anlamlı etkisi bildirilmemiştir. 



Sonuç
 Paratiroid karsinomu şiddetli hiperkalsemi ile giden nadir bir

onkolojik hastalıktır.

 Ameliyat öncesi görüntüleme tetkikleri ile lokalizyonun
saptanması önemlidir.

 İİAB yapılması önerilmemektedir.

 Cerrahi olarak çevre dokuyla beraber tümörün en-blok
rezeksiyonu önerilir.

 Kemoterapi veya radyoterapinin etkinliğine dair kanıt yoktur. 
Fakat diğer tedavilerden fayda görmeyen hastalara
uygulanabilir.

 Hastaların nüks hastalık açısından sürekli takibi gereklidir.



Teşekkürler…


