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PRİMER HİPERPARATİROİDİZMİN CERRAHİ
 TEDAVİSİNDE HIZLI PARAT HORMON ÖLÇÜMÜ

 YAPMAKSIZIN UYGULADIĞIMIZ MİNİMAL İNVAZİF 
PARATİROİDEKTOMİYE AİT SONUÇLARIMIZ



PHPT

 PHPT kalsiyumun parathormonu kontrol etme 
mekanizmasındaki bozukluk sonucunda gelişir.

 PHPT %0.1-0.3 oranında görülür. 
Son yıllarda yaygınlaşan biyokimyasal tarama testleri 

sonucu asemptomatik PHPT oranında artış
 

vardır.



 PHPT olgularının %80’inde soliter paratiroid adenomu 
vardır. Paratiroid hiperplazisi %15-20, çoklu adenom ise 
%3-10 arasında bildirilmektedir.

 Paratiroid karsinom oranı
 

%1’den düşüktür. 



KLİNİK ÇALIŞMA

 2003 –
 

2010 yılları
 

arasında
 PHPT tanılı

 
toplam 75

 
hastaya cerrahi girişim uygulandı

 46 hastaya
 

MİP (%61.4)
4  hastada  MİP başlangıç

 
–

 
boyun eksplorasyonuna geçildi 



 

Lokalizasyon güçlüğü
 

nedeniyle
 29

 
hastaya  boyun eksplorasyonu uygulandı

 
(%38.6)



 

Ek tiroid patolojisi ve preoperatif lokalizasyon güçlüğü
 nedeniyle



 Genellikle 4 adet olan paratiroid bezlerin bağ
 

dokusundan 
oluşan kapsülleri vardır.

Otopsi çalışmalarında beş
 

bez olma olasılığı
 

%4-6, üç
 

bez 
olma olasılığı

 
ise %5-13’tür.



 Paratiroid adenomların yaklaşık %5-10’unun da ektopik 
lokalizasyonda olduğu düşünülürse lezyonun tespiti 
kadar karakterize edilebilmesinin de ne derece önemli 
olduğu daha iyi anlaşılmaktadır
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hastaya ait; 
Yaş, cinsiyet
Preoperatif ve postoperatif serum Ca++ ve PTH

 değerleri
Lokalizasyon amacıyla yapılan sestamibi, USG

 
ve BT

 sonuçları
Frozen

 
ve histopatoloji

 
sonuçları

 
literatür ışığında 

incelendi



HASTA BİLGİLERİ
 Yaş

 
ortalamaları

 
55.8

 
(20-80)

 Cinsiyet
E 15
K 31 (%69.5)

 Tüm olgularda frozen
 

işlemi uygulandı
Operasyon öncesi
Serum kalsiyum (Ca++) 12.3

 
mg/dl(9.9-15)

 Parathormon (PTH) 606.6
 

(110-2365)
Operasyon sonrası

 
12. saat

Serum kalsiyum (Ca++) 8.9
 

mg/dl (7.3-10.5)
 Parathormon (PTH) 63.4

 
(4.1-287)





 
Çalışmamızda hastaların hepsi semptomatik

 
PHPT 

olguları
 

idi



 
Batı

 
toplumunda hastaların çoğu asemptomatiktir ve tanı

 rastlantısal olarak konur



HASTA SEÇİMİ
 Bütün semptomatik

 
olgular cerrahi paratiroidektomi 

adayıdır.
Asemptomatik

 
olgulardan;

Serum kalsiyum düzeyi>1 mg/dl,
Kreatin klerensi>60ml/dak,
T skoru <-2.5,
50 yaşından genç

 
olgulara cerrahi girişim önerilir

2008 yılında yenilenen kılavuzda hiperkalsüri 
(>400mg/gün) cerrahi endikasyon kriterleri arasından 
çıkarılmasına karşın, pek çok merkez bu ölçümü

 
göz 

önüne almaktadır.



MALİYET

Asemptomatik PHPT
İzlem
Hiperkalseminin farmakolojik tedavisi
Paratiroidektomi
Asemptomatik PHPT ‘de maliyeti en uygun olan 
tedavi stratejisinin paratiroidektomi olduğu 
sonucuna varılmıştır.



PREOPERATİF GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ?

 PHPT’
 

de preoperatif görüntüleme cerraha yardımcı
 olmak için tasarlanır.

 Pozitif görüntüleme çalışmaları
 

PHPT tanısının 
doğrulanmasında yararlı

 
değildir.

Ayrıca, negatif görüntüleme çalışmaları
 

PHPT tanısını
 ortadan kaldırmaz 

 Bir yada daha fazla görüntüleme çalışmasının amacı
 seçimi öngörülen cerrahi yaklaşıma destektir.



PRİMER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ
 TEDAVİ

 
YAKLAŞIMINDA DEĞİŞEN EĞİLİMLER

 Phpt’de cerrahi tedavi öncesi görüntüleme ile 
lokalizasyon yöntemleri başarısız olduğu için en iyi 
lokalizasyon yöntemi bilateral eksplorasyon
1970-1980

 Görüntüleme yöntemlerinde gelişmeler, sestamibi ile 
paratiroid görüntülemenin başlaması, USG ve sestamibi 
kombinasyonu ile lokalizasyon başarısının yüksek olaması

 sonucu tek adenom saptanan hastalarda unilateral 
eksplorasyon, veya selektif paratiroidektomi
1980-2010



PREOPERATİF LOKALİZASYON 
YÖNTEMLERİ

Tc-99m sestamibi sintigrafi
Kurumlar arası

 
büyük kalite farklılıkları

 
gösterir

Esas avantajı
 

mediasteni de içeren ektopik bölgelerde 
paratiroid bezleri lokalize edebilme yeteneğidir.

Ultrasonografi
Kalite çalışmayı

 
yapan bireyin yeteneğine ve ilgi 

seviyesine bağlıdır
 BT ve MRG
Özellikle persistan veya rekürren hiperparatiroidi 

hastalarında zaman zaman kullanılmaktadır



SPECT
Sestamibi ve BT kombinasyonu

 PET
 Venöz örnekleme
Non-invaziv çalışmaların negatif veya tartışmalı

 olduğu durumlarda
USG eşliğinde İİA ile parathormon tayini
Eşlik eden tiroid nodülleri olan hastalarda saptanan 

bir lezyonun paratiroid olduğundan emin olmak için 
yapılabilir



Selektif paratiroidektomi için hasta seçiminde en önemli 
kriterlerden biri her iki yöntemle de aynı

 lokalizasyonda ve tek bir adenom
 

saptanmasıdır



EN ÇOK KULLANILAN LOKALİZASYON 
YÖNTEMLERİ

Tc-99m sestamibi sintigrafi
DUYARLILIK %34-90 (pek çok seride %80-90)

USG
DUYARLILIK %27-89

Sestamibi+USG
DUYARLILIK %78-96



SESTAMİBİ İLE LOKALİZASYONU 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

MIBI ile lokalizasyon şansı
 

yüksek
Yüksek serum kalsiyum değeri √√
Semptomatik HPT √√
Yüksek HPT değeri (>200pg/ml) √√
Vitamin D eksikliği √√
Adenomdaki oksifilik hücre içeriği > %20 √√
Ektopik adenomlar √√
Multiglandüler paratiroid hastalığı **
Eşlik eden tiroid nodülleri **
Üst boyun bölgesinde yer alan adenomlar **



USG İLE LOKALİZASYONU ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER

USG ile lokalizasyon şansı
Deneyimli radyolog √√
Büyük paratiroid(>500mg) √√
Eşlik eden tiroid nodülleri **
Küçük paratiroid(<500mg) **
Ektopik lokalizasyon **
Deneyim eksikliği **



SESTAMİBİ
 

VE USG İLE AYNI 
LOKALİZASYONDA VE TEK ADENOMLA UYUMLU 

BULGU SAPTANMASI

Skorlama
Serum kalsiyum≥

 
12 mg/dl

PTH düzeyi normal üst sınırın 2 katı
 

veya daha yüksek 
olması

USG ve sestamibi ile tek bir büyük bez saptanması
USG ve sestamibi bulgularının uyumlu olması

Skorlama sistemi ile skor ≥
 

3 olan hastalar selektif 
paratiroidektomi

 
adayı

 
olabilir



İNTRAOPERATİF HIZLI PTH
Neden gereksinim duyuldu?

İntraoperatif PTH ölçümü
 

primer hiperparatiroidi 
ameliyatlarında
Bilateral eksplorasyona alternatif
Diğer pre/intraoperatif lokalizasyon çalışmalarının 

etkinliğine katkı
 

sağlamaktadır
Hipersekresyon yapan bez(ler)in yeterli olarak 

çıkarıldığını
 

konfirme eder
Yapılan ameliyatın tedavi edici bir girişim olduğunu 

tahmin etmeyi sağlar



İOPTH’
 

NIN KATKISI

 İşlem
 

başarı
 

oranı
Sadece preoperatif sestaMIBI            %83
Preoperatif sestaMIBI+ioPTH              %92
Sadece preoperatif USG                       %71
Preoperatif USG+ioPTH                         %86
Preoperatif sestaMIBI+USG                 %95
SestaMIBI+USG+ioPTH                         %97



 Yanlış
 

pozitiflik
ioPTH %50 veya daha fazla düşüş

 
göstermesi sonrası

 bir veya daha fazla büyümüş
 

bez saptanması
 Yanlış

 
negatiflik

ioPTH gerakli düşüşü
 

göstermemesine rağmen başka 
anormal bezin saptanmamasıdır



 Reoperasyonda
ioPTH kullanımı

 
operatif başarıyı

 
%76’dan %94’e 

çıkartmış



 

İrvin GL, et al. Ann Surg 1999;229:874-8


 

Thompson GB, et al. Arch Surg 1999;134:699-705



 Yanlış
 

pozitiflik, çok bezli hastalığı
 

atlayabilmektedir.
ÖZELLİKLE ÇİFT ADENOMDA EN SIK YANLIŞ

 POZİTİFLİK (%55), doğru negatiflik(%45) ortaya 
çıkıyor.
Gaurger PG, ET AL. Surgery 2001:130.1005-10

Yine başka bir çalışmada çift adenom için yanlış
 pozitiflik ve doğru negatiflik oranları

 
%50 olarak 

saptanmıştır
Jaskowiak NT, et al. Arch Surg 2002;137:659-69



 Yanlış
 

negatiflik oranının minimal invaziv 
paratiroidektomi ameliyatlarında açığa dönülmesi nedeni 
ile maliyeti artırdığı

 
bildirilmiştir.

Agorwal G, et al. Surgery 2001;130:963-70



Shabtai M, Ben-Haim M, Muntz Y, et al. 140 consecutive cases of

 

minimally invasive, radio-guided

 

parathyroidectomy. Surg 
Endosc

 

2003;17:688 –91.

 Goldstein RE, Billheimer D, Martin WH, et al. Sestamibi scanning

 

and minimally invasive radioguided parathyroidectomy without 
intraoperative

 

parathyroid hormone measurement. Ann Surg 2003;237:

 

722–31.

 Starr FL, DeCresce R, Prinz R. Use of intraoperative parathyroid

 

hormone measurement does not improve success of bilateral 
neck

 

exploration for hyperparathyroidism. Arch Surg 2001;136:536–42.



PARATİROİD CERRAHİSİNİ
 KİM YAPMALI?

 Cerrahi deneyim paratiroidektomi
 

kür ve komplikasyon 
oranları

 
üzerinde direkt etki yaratan tek önemli 

değişkendir.
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PHPT tanılı
 

hastaya MİP uygulandı
4

 
hastada lokalizasyon güçlüğü

 
nedeniyle boyun 

eksplorasyonu
 

uygulandı
 

(%8.9)
42

 
hastada MİP başarıyla uygulandı

 
(%91.3)

 Postoperatif
 

herhangi bir komplikasyon izlenmedi
Ortalama takip süresi 36.7

 
ay

 2 (%4.7) hastanın takiplerinde nüks
 

hiperparatiroidi
 saptandı



Önemli olan nokta hasta grubunu seçerken bilateral
 eksplorasyon

 
ve selektif

 
paratiroidektomi

 
kriterlerini 

uygulayarak doğru hastaya doğru cerrahi girişim şekli 
uygulamaktır.
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