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•• ParatiroidParatiroid 
hastalhastalııklarklarıında nda 
cerrahi, cerrahi, bilateralbilateral 
boyun boyun 
eksplorasyonuylaeksplorasyonuyla 
yapyapıılabilirlabilir
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•• ArtmArtmışış
 

paratiroidparatiroid metabolizmasmetabolizmasıı
•• HiperkalsemiHiperkalsemi
•• HiperkalsiHiperkalsiüüriri

HİPERPARATİROİDİ

* Gold

 

E.U¨

 

ber

 

die

 

Bedeutung

 

der Epithelkörperchenvergrö�erungbei

 

der Ostitis

 

fibrosa

 

generalisata

 

Recklinghausen.Mitt

 
Grenzgeb

 

Med

 

Chir

 

1928;41:63–82.



20032003

•• SporadikSporadik ““primerprimer hiperparatiroidininhiperparatiroidinin”” 
etiyolojisinde %85etiyolojisinde %85--95 tek 95 tek paratiroidparatiroid 
adenomu gadenomu göörrüülmektedir.lmektedir.
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20002000’’lerler

**ParatiroidektomiParatiroidektomi
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•• qPTHqPTH yardyardıımlmlıı
 Minimal Minimal invazivinvaziv 

radyoguidedradyoguided 
paratroidektomiparatroidektomi 

(M(MİİRP)RP)

•• qPTHqPTH yardyardıımlmlıı
 Minimal Minimal invazivinvaziv 

tek bez tek bez 
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YYÖÖNTEMNTEM

•• 20072007--2009 y2009 yııllarllarıı
 

arasarasıında nda primerprimer 
hiperparatroidihiperparatroidi (PHPT) nedeni ile (PHPT) nedeni ile opereopere 
edilen 56 hasta edilen 56 hasta ççalalışışmaya almaya alıındndıı. . 

•• BBüüttüün hastalar n hastalar preoperatifpreoperatif ddöönemde nemde 
adenomlaradenomlarıın yerini saptamak in yerini saptamak iççin in 
ggöörrüüntntüüleme teknikleri (USG ve leme teknikleri (USG ve 
SSİİNTNTİİGRAFGRAFİİ) ile ara) ile araşşttıırrııldldıı. . 



YYÖÖNTEMNTEM

•• 25 (%45) hasta MIRP grubuna 25 (%45) hasta MIRP grubuna 

•• 31 (%55) hasta MITBE grubuna al31 (%55) hasta MITBE grubuna alıındndıı. . 



YYÖÖNTEMNTEM

•• MIRP:MIRP:
–– Ameliyattan 3 saat Ameliyattan 3 saat öönce 99mTc MIBI (740 nce 99mTc MIBI (740 

MBqMBq) IV. yolla verildi.) IV. yolla verildi.
–– Ameliyat baAmeliyat başşlamadan lamadan öönce boyun tnce boyun tüüm m 

kadranlarkadranlarıı
 

probeprobe* ile tarand* ile tarandıı. . ÖÖllçüçümler  mler  
lokalizasyon alokalizasyon aççııssıından ameliyat ndan ameliyat ööncesi ncesi 
incelemelerle karincelemelerle karşışılalaşşttıırrııldldıı..

–– Ameliyata baAmeliyata başşlamadan lamadan öönce nce qPTHqPTH ççalalışışmasmasıı
 iiççin in venvenöözz kan kan öörneklemesi yaprneklemesi yapııldldıı

*Navigator, 14-mm probe

 

end, 27-364 KeV

 

energy

 

interval

 

with

 

CdTe

 

material

 
detector



YYÖÖNTEMNTEM

•• MIRP:MIRP:
–– YapYapıılan lan transverstransvers 2cm2cm’’lik lik insizyondaninsizyondan gama gama 

probeprobe kkıılavuzlulavuzluğğunda unda paratiroidparatiroid lojunalojuna girildi.girildi.
–– EksizyonuEksizyonu takiben 15. dakikada takiben 15. dakikada qPTHqPTH 

ççalalışışmasmasıı
 

iiççin in venvenöözz kan kan öörneklemesi yaprneklemesi yapııldldıı..
–– İİlk lk ööllçüçümle karmle karşışılalaşşttıırrııldldığıığında %50nda %50’’den fazla den fazla 

ddüüşşme saptandme saptandııysa cerrahi baysa cerrahi başşararııllıı
 

kabul kabul 
edildi. Ameliyat sonlandedildi. Ameliyat sonlandıırrııldldıı..



YYÖÖNTEMNTEM

•• MITBEMITBE
–– Ameliyata baAmeliyata başşlamadan lamadan öönce nce qPTHqPTH ççalalışışmasmasıı

 iiççin in venvenöözz kan kan öörneklemesi yaprneklemesi yapııldldıı

–– Ameliyat Ameliyat ööncesi ncesi ççalalışışmalarda belirlenen malarda belirlenen 
lokalizasyona ylokalizasyona yöönelecek nelecek şşekilde ekilde transverstransvers 
2cm2cm’’lik lik insizyoninsizyon ile ile paratiroidparatiroid lojunalojuna girildi.girildi.



YYÖÖNTEMNTEM

•• MITBEMITBE
–– EksizyonuEksizyonu takiben 15. dakikada takiben 15. dakikada qPTHqPTH 

ççalalışışmasmasıı
 

iiççin in venvenöözz kan kan öörneklemesi yaprneklemesi yapııldldıı..

–– İİlk lk ööllçüçümle karmle karşışılalaşşttıırrııldldığıığında %50nda %50’’den fazla den fazla 
ddüüşşme saptandme saptandııysa cerrahi baysa cerrahi başşararııllıı

 
kabul kabul 

edildi. Ameliyat sonlandedildi. Ameliyat sonlandıırrııldldıı..



Değişken

MITBE grubu

 

(n = 31) MIRP grubu

 

(n = 25)

Mean Median Range Mean Median Range

Yaş

 

(yıl) 52,50 55,00 24–79 53,20 56,00 25–70

Preoperatif serum kalsiyum (mg/dL) 11,30 11,10 9.8–13.6 11,60 11,30 10.1–14.3

Postoperatif serum kalsiyum (mg/dL) 8,60 8,70 7.1–9.6 8,70 8,70 7.2–10.6

Preoperatif

 

PTH seviyesi

 

(pg/mL) 339,80 181,00 81–2384 424,30 198,00 86–3917

Preoperatif

 

quick PTH seviyesi

 

(pg/mL) 426,00 231,00 76–2500 431,90 246,00 60–3992

Postoperatif

 

quick PTH seviyesi

 

(pg/mL) 54,00 30,00 5–638 35,10 33,00 9–82.0

Cerrahi

 

süre

 

(dk) 58,70 60,00 20–150 33,60 30,00 15–90

Hastanede

 

kalış

 

süresi

 

(gün) 3,60 2,00 1–27 3,40 2,00 1–15



BULGULARBULGULAR

•• PrimerPrimer hiperparatiroidininhiperparatiroidinin cerrahi cerrahi 
tedavisinde tedavisinde preoperatifpreoperatif sestamibisestamibi scanscan ve ve 
USG ile eksize edilecek USG ile eksize edilecek paratiroidparatiroid bezin bezin 
lokalizasyonu saptanmlokalizasyonu saptanmışış

 
ise;ise;

–– MITBE ve MIRP baMITBE ve MIRP başşararıı
 

oranlaroranlarıı
 

aaççııssıından endan eşşit it 
sonuca sahiptir.sonuca sahiptir.

–– İİki grup araski grup arasıında komplikasyon oranlarnda komplikasyon oranlarıı
 aaççııssıından fark saptanmamndan fark saptanmamışışttıır.r.



BULGULARBULGULAR

–– Anestezi ve cerrahi sAnestezi ve cerrahi süüreleri areleri aççııssıından anlamlndan anlamlıı
 farklfarklııllıık saptanmamk saptanmamışışttıır.r.

–– Ortalama hastanede kalOrtalama hastanede kalışış
 

ssüüreleri areleri aççııssıından ndan 
anlamlanlamlıı

 
farklfarklııllıık saptanmamk saptanmamışışttıır.r.



BULGULARBULGULAR

–– Bununla birlikte MITBE yapBununla birlikte MITBE yapıılan grupta toplam lan grupta toplam 
hastane maliyetinin daha az olduhastane maliyetinin daha az olduğğu u 
saptanmsaptanmışışttıır.r.



SONUSONUÇÇ

•• Bu Bu ççalalışışma ma intraoperatifintraoperatif qPTHqPTH yardyardıımmıı
 

ile MITBE ile MITBE 
teknitekniğğinin adenomun inin adenomun ççııkarkarıılmaslmasıında MIRP kadar nda MIRP kadar 
hhıızlzlıı

 
ve gve güüvenilir bir ivenilir bir işşlem oldulem olduğğunu gunu gööstermistermişştir.tir.

•• ÜÜstelik MITBE teknistelik MITBE tekniğğinde ameliyat planlamasinde ameliyat planlamasıı
 iiççin in ““enjeksiyon enjeksiyon –– eksplorasyoneksplorasyon”” arasarasıı

 
optimal optimal 

aralaralığıığı
 

bekleyerek kaybedilen zaman kazanbekleyerek kaybedilen zaman kazanıılmlmışış
 olur.olur.



SONUSONUÇÇ

•• HastanHastanıın ve cerrahn ve cerrahıın radyasyon n radyasyon maruziyetimaruziyeti 
ortadan kalkar.ortadan kalkar.

•• İİntraoperatifntraoperatif donandonanııma sahip olma ma sahip olma 
gerekliligerekliliğği yoktur.i yoktur.

•• Vaka baVaka başışı
 

maliyet ortalama maliyet ortalama $400$400 kadar kadar 
azalazalıır.r.
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