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AMAAMAÇÇ


 

Primer hiperparatiroidide hiperparatiroid Primer hiperparatiroidide hiperparatiroid 
evrede normal paratiroid bezlerinin evrede normal paratiroid bezlerinin 
fonksiyonu defonksiyonu değğiişşebilmektedir. ebilmektedir. 


 

Bu Bu ççalalışışmada paratiroid adenomu mada paratiroid adenomu 
ççııkarkarııldldııktan sonra erken evrede diktan sonra erken evrede diğğer er 
paratiroidlerin fonksiyonu aparatiroidlerin fonksiyonu aççııssıından ndan 
preoperatif klinik ve laboratuar preoperatif klinik ve laboratuar 
dedeğğerlerinin etkisini deerlerinin etkisini değğerlendirmeyi erlendirmeyi 
amaamaççladladıık. k. 



MATERYAL METODMATERYAL METOD



 
20072007--2010 tarihleri aras2010 tarihleri arasıında primer nda primer 
hiperparatiroid tanhiperparatiroid tanııssıı

 
ile opere edilen hastalardan ile opere edilen hastalardan 

ççalalışışmaya almaya alıınanlar; nanlar; 


 

Paratiroid adenomu tanParatiroid adenomu tanııssıı
 

ile opere edilip tek taraflile opere edilip tek taraflıı
 eksplorasyon uygulananeksplorasyon uygulanan



 

Patolojisinde tek veya Patolojisinde tek veya ççift paratiroid adenomu ift paratiroid adenomu 
saptanan hastalar saptanan hastalar 



 
Hastalar erken PTH deHastalar erken PTH değğerine gerine gööre 2 gruba re 2 gruba 
ayrayrııldldıı..



 

TTüüm hastalarda postoperatif erken dm hastalarda postoperatif erken döönemde PTH denemde PTH değğerleri erleri 
normal snormal sıınnııra veya normalin altra veya normalin altıına dna düüşşttüü. . 



 

Grup I: PTH deGrup I: PTH değğeri 15 pg/mleri 15 pg/ml’’nin  nin  üüststüünde olanlarnde olanlar


 

Grup II: PTH deGrup II: PTH değğeri 15 pg/mleri 15 pg/ml’’nin altnin altıında olanlarnda olanlar



MATERYAL METOD MATERYAL METOD 
DEDEĞĞERLENDERLENDİİRRİİLEN LEN ÖÖZELLZELLİİKLERKLER



 

YaYaşş


 

CinsiyetCinsiyet


 

Klinik bulgular:Klinik bulgular:


 

Halsizlik Halsizlik 


 

Kas, eklem, kemik aKas, eklem, kemik ağğrrıılarlarıı


 

Kemik patolojisi varlKemik patolojisi varlığıığı


 

patolojik kpatolojik kıırrııkk


 

kemik kisti kemik kisti 


 

BBööbrek tabrek taşışı

 

varlvarlığıığı


 

Gastrointestinal bulgu ve semptomlar Gastrointestinal bulgu ve semptomlar 


 

Kemik dansitometrisinde kemik mineral Kemik dansitometrisinde kemik mineral 
yoyoğğunluunluğğu u 


 

Lomber ve femurda en dLomber ve femurda en düüşşüük kemik k kemik 
mineral yomineral yoğğunluunluğğu deu değğeri eri 



 

DiDiğğer paratiroidle ve tiroidle ilgili er paratiroidle ve tiroidle ilgili 
iişşlemlerlemler


 

DiDiğğer paratiroid ger paratiroid göörrüülmedilmedi


 

GGöörrüüllüüp ip işşaretlendiaretlendi


 

GGöörrüüllüüp biyopsi alp biyopsi alıındndıı


 

Ek tiroidektomi yapEk tiroidektomi yapııllııp yapp yapıılmadlmadığıığı



 

Preoperatif laboratuvar dePreoperatif laboratuvar değğerleri:erleri:


 

Parathormon (PTH) Parathormon (PTH) 


 

Kalsiyum (Ca)Kalsiyum (Ca)


 

Fosfor (P)Fosfor (P)


 

Magnesyum (Mg)Magnesyum (Mg)


 

Alkali fosfataz (ALP)Alkali fosfataz (ALP)


 

Kreatinin Kreatinin 


 

Postoperatif laboratuvar dePostoperatif laboratuvar değğerlerierleri


 

Erken PTH Erken PTH 


 

1. g1. güün  PTHn  PTH


 

1. g1. güün Can Ca


 

2. g2. güün  PTHn  PTH


 

2. g2. güün Can Ca


 

Patolojik bezin bPatolojik bezin büüyyüüklklüüğğüü

 

(en b(en büüyyüük k ççapapıına na 
ggööre)re)



Grup I Grup I Grup IIGrup II P deP değğerieri

YaYaşş 55.3355.33++12.5112.51 53.5453.54++13.4713.47 >0.05>0.05

Cinsiyet (K/E)Cinsiyet (K/E) 25/525/5 25/1225/12 >0.05>0.05

Erken PTH DErken PTH Düüzeyizeyi 34.2234.22++12.2912.29 8.698.69++3.543.54 <0.05<0.05

PrePre--op PTHop PTH 357.38357.38++382.95382.95 198.43198.43++99.0499.04 >0.05>0.05

PrePre--op Caop Ca 15.0815.08++18.4618.46 11.5511.55++0.830.83 <0.05<0.05

PrePre--op Pop P 2.552.55++0.520.52 2.442.44++0.600.60 >0.05>0.05

PrePre--op Mgop Mg 1.951.95++0.350.35 2.092.09++0.410.41 <0.05<0.05

PrePre--op ALPop ALP 167.09167.09++130.10130.10 100.64100.64++44.6444.64 >0.05>0.05

PrePre--op Kreatininop Kreatinin 1.011.01++0.440.44 0.920.92++0.230.23 >0.05>0.05

Lomber yoLomber yoğğunluk (T skor)unluk (T skor) --2.092.09++0.890.89 --2.322.32++0.720.72 >0.05>0.05

Femur yoFemur yoğğunluk (T skor)unluk (T skor) --2.322.32++0.720.72 --2.162.16++1.131.13 <0.05<0.05

BULGULAR



SONUSONUÇÇLARLAR



 

ParatiroidParatiroid
 

adenomu eksize edildikten sonra erken evrede adenomu eksize edildikten sonra erken evrede 
PTH dePTH değğeri heri hıızla normale dzla normale döönmekte veya normalin altnmekte veya normalin altıına na 
ddüüşşmektedir. mektedir. 



 

Normal Normal paratiroidlerinparatiroidlerin
 

bazbazıılarlarıı
 

erken evrede normal erken evrede normal 
ddüüzeyde PTH salgzeyde PTH salgıılamalarlamalarıına rana rağğmen, bazmen, bazıılarlarıı

 
belirli bir belirli bir 

zamandan sonra normal fonksiyon gzamandan sonra normal fonksiyon göörebilmektedirler. rebilmektedirler. 


 

Erken evrede normal dErken evrede normal düüzeyde PTH salgzeyde PTH salgııssıı
 

olan olan 
hastalarda hastalarda preoperatifpreoperatif

 
daha ydaha yüüksek PTH ve ALP dksek PTH ve ALP düüzeyleri zeyleri 

daha ciddi daha ciddi hiperparatiroidihiperparatiroidi
 

ve yve yüüksek kemik dksek kemik dööngngüüssüünnüün n 
ggööstergeleridir. Bunlara stergeleridir. Bunlara sekondersekonder

 
geligelişşen yen yüüksek ksek CaCa

 ddööngngüüssüünnüün normal  n normal  paratiroidparatiroid
 

fonsiyonlarfonsiyonlarıınnıınn
 

daha daha 
erken geri derken geri döönmesinde etkili oldunmesinde etkili olduğğunu dunu düüşşüünmekteyiz. nmekteyiz. 
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