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AMAAMAÇÇ



 

Primer hiperparatiroidide kPrimer hiperparatiroidide küüratif cerrahi tedavi sonrasratif cerrahi tedavi sonrasıı
 normokalsemik parathormon (PTH) ynormokalsemik parathormon (PTH) yüüksekliksekliğği gi göörrüülebilmektedir. lebilmektedir. 



 

Bunun nedeni ve Bunun nedeni ve öönemi halen net denemi halen net değğildir. ildir. 


 

Bu durumu aBu durumu aççııklamak iklamak iççin persistan ve rekin persistan ve reküürren hastalrren hastalıık dk dışıışında; nda; 


 

DDüüşşüük D vitamini dk D vitamini düüzeyizeyi
 

, , 


 

Bozulan renal fonksiyon Bozulan renal fonksiyon 


 

Kemik remineralizasyonuna sekonder cevap Kemik remineralizasyonuna sekonder cevap 
gibi faktgibi faktöörler rler ööne  sne  süürrüülmlmüüşşttüür.r.



 

Bu Bu ççalalışışmada postoperatif PTH ymada postoperatif PTH yüüksekliksekliğği ii iççin risk faktin risk faktöörlerini rlerini 
dedeğğerlendirmeyi amaerlendirmeyi amaççladladıık. k. 

Tracy S. Surgery. 2005;138:1130-6.
Sally E. Surgery. 2002;138:1068-2093
Solorzano CC. Arch 2008;143:659-63.



MATERYAL METOD MATERYAL METOD 



 

Ocak 2006Ocak 2006--AralAralıık 2010 tarihleri arask 2010 tarihleri arasıında primer nda primer 
hiperparatiroidi tanhiperparatiroidi tanııssıı

 
ile opere edilen hastalarile opere edilen hastalarıın verileri n verileri 

retrospektif incelendi. retrospektif incelendi. 


 

ÇÇalalışışma dma dışıışı
 

tutulan hastalar; tutulan hastalar; 


 

Familyal hiperparatiroidizmli hastalar, Familyal hiperparatiroidizmli hastalar, 


 

Postoperatif hipoparatiroidizm geliPostoperatif hipoparatiroidizm gelişşen hastalar, en hastalar, 


 

RekReküürren hiperparatiroidili hastalar, rren hiperparatiroidili hastalar, 


 

Kriterlere uyup takiplerine ulaKriterlere uyup takiplerine ulaşışılamayan hastalar lamayan hastalar ççalalışışma dma dışıışı
 tutuldu.  tutuldu.  



 

Primer hiperparatiroidi tanPrimer hiperparatiroidi tanııssıı
 

ile opere edilen 108 ile opere edilen 108 
hastadan kriterlere uyan ve verilerine ulahastadan kriterlere uyan ve verilerine ulaşışılabilen labilen 
normokalsemik 56 hastannormokalsemik 56 hastanıın verileri den verileri değğerlendirildi. erlendirildi. 



 

Hastalar postoperatif PTH deHastalar postoperatif PTH değğerine gerine gööre 2 gruba ayrre 2 gruba ayrııldldıı..


 

Grup 1: PTH deGrup 1: PTH değğeri normal olan hastalareri normal olan hastalar


 

Grup 2: PTH yGrup 2: PTH yüüksekliksekliğği gelii gelişşen hastalar en hastalar 



MATERYAL METODMATERYAL METOD  DEDEĞĞERLENDERLENDİİRRİİLEN KRLEN KRİİTERLERTERLER


 

YaYaşş, cinsiyet , cinsiyet 


 

Preoperatif laboratuvar dePreoperatif laboratuvar değğerleri:erleri:


 

PTHPTH


 

CaCa


 

PP


 

ALPALP


 

25OH vit D3 25OH vit D3 


 

Preoperatif 17 hastanPreoperatif 17 hastanıın 25OH vit D3 dn 25OH vit D3 düüzeyi mevcut olup, 20 ng/dlzeyi mevcut olup, 20 ng/dl’’nin altnin altıı

 

D vitamini yetmezliD vitamini yetmezliğği olarak i olarak 
kabul edildi. kabul edildi. 



 

KreatininKreatinin


 

Kemik dansitometresinde T skoruKemik dansitometresinde T skoru


 

Postoperatif laboratuvar dePostoperatif laboratuvar değğerlerierleri


 

Birinci gBirinci güün Ca n Ca 


 

En yEn yüüksek PTH deksek PTH değğerlerierleri


 

Ameliyat tipi:Ameliyat tipi:


 

Tek taraflTek taraflıı

 

girigirişşimim


 

İİki taraflki taraflıı

 

girigirişşim im 


 

Patolojik tanPatolojik tanıılar: lar: 


 

Tek adenomTek adenom


 

ÇÇift adenomift adenom


 

Hiperplazi Hiperplazi 


 

Takip sTakip süüresi karresi karşışılalaşşttıırrııldldıı. . 



Grup I Grup I 
(Normal)(Normal)
n:25n:25

Grup IIGrup II
(Y(Yüüksek)ksek)
n:31n:31

P deP değğerieri

YaYaşş 56.656.6++10.510.5 53.9353.93++10.3110.31 >0.05>0.05

Cinsiyet (K/E)Cinsiyet (K/E) 21/421/4 25/625/6 >0.05>0.05

PrePre--op PTHop PTH 174.70174.70++71.5271.52 405.90405.90++392.16392.16 <0.05<0.05

CaCa 11.6611.66++1.121.12 14.6314.63++17.7417.74 >0.05>0.05

PostPost--op PTHop PTH 59.2059.20++10.8310.83 144.24144.24++75.3175.31 <0.05<0.05

PP 2.552.55++0.510.51 2.532.53++0.520.52 >0.05>0.05

ALPALP 101.35+32.43101.35+32.43 175.24175.24++133.00133.00 <0.05<0.05

KreatininKreatinin 0.890.89++0.200.20 0.900.90++0.360.36 >0.05>0.05

Femur yoFemur yoğğunluk (T skor)unluk (T skor) --1.591.59++1.101.10 --1.691.69++1.241.24 >0.05>0.05

Lomber yoLomber yoğğunluk (T skor)unluk (T skor) --1.81.8++1.221.22 --2.102.10++1.031.03 >0.05>0.05

D vit Yet (UlaD vit Yet (Ulaşışılabilen) labilen) 
(Var/Yok)(Var/Yok)

10/510/5 7/07/0 <0.05<0.05

BULGULAR



Grup I Grup I 
(Var/Yok)(Var/Yok)

Grup IIGrup II
(Var/Yok)(Var/Yok)

P deP değğerieri

Tek AdenomTek Adenom 2424 2727 >0.05>0.05

HiperplaziHiperplazi 11 11 >0.05>0.05

ÇÇift Adenomift Adenom 00 33 >0.05>0.05

BULGULAR

Patoloji



Grup I Grup I 
(Var/Yok)(Var/Yok)

Grup IIGrup II
(Var/Yok)(Var/Yok)

P deP değğerieri

Tek TaraflTek Taraflıı
 EksplorasyonEksplorasyon

1919 2424 >0.05>0.05

ÇÇift Taraflift Taraflıı
 EksplorasyonEksplorasyon

66 77 >0.05>0.05

BULGULAR

Operasyon Tipi



SONUSONUÇÇLARLAR


 

YYüüksek PTH ve ALP dksek PTH ve ALP düüzeyleri daha ciddi hiperparatiroidi ve yzeyleri daha ciddi hiperparatiroidi ve yüüksek ksek 
kemik dkemik dööngngüüssüünnüün gn gööstergeleridir. stergeleridir. 


 

Bu hastalar paratiroidektomi sonrasBu hastalar paratiroidektomi sonrasıı
 

kemik akemik aççllığıığına bana bağğllıı
 

olarak olarak 
postoperatif hipokalsemi gelipostoperatif hipokalsemi gelişşimine daha yatkimine daha yatkıındndıırlar. rlar. 



 

Bu normal ekstraselBu normal ekstraselüüler Ca dler Ca düüzeyini szeyini süürdrdüürebilmek irebilmek iççin sekonder in sekonder 
PTH yPTH yüükselmesine neden olabilir.kselmesine neden olabilir.



 

D vitamini eksikliD vitamini eksikliğği preoperatif PTH yi preoperatif PTH yüüksekliksekliğğini daha da arttini daha da arttıırabilir.rabilir.



 
ÇÇalalışışmammamıızda preoperatif PTH, Ca ve D zda preoperatif PTH, Ca ve D 
vitamini yetmezlivitamini yetmezliğği literati literatüür ile benzer r ile benzer 
şşekilde postoperatif  normokalsemik PTH ekilde postoperatif  normokalsemik PTH 
yyüüksekliksekliğği gelii gelişşimi aimi aççııssıından risk faktndan risk faktöörrüü

 olarak belirlendi.olarak belirlendi.

Sally E. Surgery. 2002;132:1086-93

Biscobing DM. Endocr Pract. 201;16:112-7.



SONUSONUÇÇLARLAR


 

EtyolojiEtyoloji
 

multifaktmultifaktööriyelriyel
 

olup, altta yatan olup, altta yatan 
babaşşka faktka faktöörler de olabilir. rler de olabilir. 


 

PrimerPrimer
 

hiperparatiroidilihiperparatiroidili
 

birbirççok hastada ok hastada 
(%55) (%55) paratiroidektomiparatiroidektomi

 
sonrassonrasıı

 normokalsemiknormokalsemik
 

PTH yPTH yüüksekliksekliğği gi göörrüülebilir. lebilir. 


 
HastalarHastalarıın takibinde bu durumun tek n takibinde bu durumun tek 
babaşışına na persistanpersistan

 
veya veya rekreküürrensinrrensin

 ggööstergesi olmadstergesi olmadığıığı
 

akakıılda lda 
bulundurulmalbulundurulmalııddıır. r. 

Biscobing

 

DM. Endocr

 

Pract. 201;16:112-7.
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