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AMAAMAÇÇ


 

Hiperkalsemik kriz belirgin serum kalsiyum Hiperkalsemik kriz belirgin serum kalsiyum 
artartışıışı

 
ile seyreden ciddi ve potansiyel ile seyreden ciddi ve potansiyel 

olarak hayatolarak hayatıı
 

tehdit eden bir durumdur. tehdit eden bir durumdur. 


 
Bu Bu ççalalışışmada hiperkalsemik kriz ile mada hiperkalsemik kriz ile 
babaşşvuran hastalarvuran hastalarıın klinik ve patolojik n klinik ve patolojik 
öözelliklerini dezelliklerini değğerlendirmeyi amaerlendirmeyi amaççladladıık.k.



MATERYAL METODMATERYAL METOD



 

20072007--2010 tarihleri aras2010 tarihleri arasıında primer hiperparatiroidi tannda primer hiperparatiroidi tanııssıı
 ile opere edilen 94 hastanile opere edilen 94 hastanıın verileri incelendi. n verileri incelendi. 



 

Hiperkalsemik kriz: Kalsiyum (Ca) dHiperkalsemik kriz: Kalsiyum (Ca) düüzeyinin 13,5 mg/dl zeyinin 13,5 mg/dl 
üüzerinde olmaszerinde olmasıı



 

Hastalar 2 gruba ayrHastalar 2 gruba ayrııldldıı::


 

Grup I: Ca<13,5 mg/dl Grup I: Ca<13,5 mg/dl 


 

Grup II: Ca>13,5 mg/dlGrup II: Ca>13,5 mg/dl


 

2 grubun verileri kar2 grubun verileri karşışılalaşşttıırrııldldıı


 

İİstatistiksel karstatistiksel karşışılalaşşttıırmada Mannrmada Mann--Whitney U, Perason KiWhitney U, Perason Ki--
 kare testleri kullankare testleri kullanııldldıı

Starker LF. Wold J surg.2011;35:331-335



MATERYAL METODMATERYAL METOD  DEDEĞĞERLENDERLENDİİRRİİLEN PARAMETRELERLEN PARAMETRELER


 

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


 

NNöörokognitif bulgularrokognitif bulgular


 

Gastrointestinal bulgu ve semptomlar Gastrointestinal bulgu ve semptomlar 


 

Kemik dansitometrisinde kemik mineral yoKemik dansitometrisinde kemik mineral yoğğunluunluğğu u 


 

En dEn düüşşüük kemik mineral yok kemik mineral yoğğunluunluğğu deu değğeri eri 


 

Kemik mineral yoKemik mineral yoğğunluunluğğu u 


 

Normal(< 1.5), osteopeni (1.5Normal(< 1.5), osteopeni (1.5--2.5), osteoporoz (>2.5)  2.5), osteoporoz (>2.5)  


 

Preoperatif laboratuar dePreoperatif laboratuar değğerleri:erleri:


 

PTH PTH 


 

En yEn yüüksek kalsiyum ksek kalsiyum 


 

FosforFosfor


 

Alkali fosfataz Alkali fosfataz 


 

Kreatinin Kreatinin 


 

Ameliyat tipi:Ameliyat tipi:


 

Tek taraflTek taraflıı

 

girigirişşimim


 

İİki taraflki taraflıı

 

girigirişşim im 


 

Patolojik tanPatolojik tanıılar: lar: 


 

Tek adenomTek adenom


 

ÇÇift adenomift adenom


 

Hhiperplazi Hhiperplazi 


 

Patolojik bezin bPatolojik bezin büüyyüüklklüüğğüü

 

(en b(en büüyyüük k ççapapıına gna gööre)re)



Grup I Grup I 
(Var/Yok)(Var/Yok)
n:81n:81

Grup IIGrup II
(Var/Yok)(Var/Yok)
n:13n:13

P deP değğerieri

YaYaşş 55.355.3++11.411.4 51.351.3++19.619.6 >0.05>0.05

Cinsiyet (K/E)Cinsiyet (K/E) 64/1764/17 7/67/6 =0.05=0.05

HalsizlikHalsizlik 22/5922/59 2/112/11 >0.5>0.5

Kas, eklem aKas, eklem ağğ.. 39/4139/41 4/94/9 >0.5>0.5

Kemik pat.Kemik pat. 3/783/78 3/103/10 <0.05<0.05

BBööbrek tabrek taşışı 15/6615/66 5/85/8 >0.05>0.05

NNöörokogn. blrokogn. bl 8/738/73 10/310/3 <0.001<0.001

GIS bulgularGIS bulgularıı 6/756/75 4/94/9 <0.05<0.05

OsteoporozOsteoporoz
(Normal/Ostepeni/Osteoporoz)(Normal/Ostepeni/Osteoporoz)

8/12/248/12/24 0/2/00/2/0 <0.05<0.05

Lomber yoLomber yoğğunlukunluk --1.991.99--1.31.3 --1.21.2--0.140.14 >0.05>0.05

Femur yoFemur yoğğunlukunluk --2.142.14--1.141.14 --1.51.5--0.280.28 >0.05>0.05

BULGULAR



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

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

P deP değğerieri

PTHPTH 233.5+183.2233.5+183.2 863.5+778.8863.5+778.8 <0.001<0.001

CaCa 11.7+0.711.7+0.7 14.8+0.914.8+0.9 <0.001<0.001

PP 2.5+0.52.5+0.5 2.3+12.3+1 >0.05>0.05

ALPALP 118.3+81.5118.3+81.5 277.5+198.6277.5+198.6 <0.05<0.05

KreatininKreatinin 0.9+0.30.9+0.3 1.4+0.41.4+0.4 =0.001=0.001
Ameliyat tipiAmeliyat tipi
(Tek/iki tarafl(Tek/iki taraflıı))

64/1764/17 8/58/5 >0.05>0.05

PatolojiPatoloji
(Adenom/(Adenom/ççift adenom/hiperplazi)ift adenom/hiperplazi)

67/9/467/9/4 12/1/012/1/0 >0.05>0.05

Bez bBez büüyyüüklklüüğğüü 1.9+0.71.9+0.7 2.7+1.22.7+1.2 <0.05<0.05

BULGULAR



SONUSONUÇÇLARLAR



 

ÇÇalalışışmammamıızdaki erkek cinsiyetin hiperkalsemik grupta zdaki erkek cinsiyetin hiperkalsemik grupta 
yyüüksek olmasksek olmasıı

 
literatliteratüürde hiperkalsemik krizin erkek rde hiperkalsemik krizin erkek 

cinsiyette daha fazla olma olascinsiyette daha fazla olma olasııllığıığınnıı
 

desteklemektedir. desteklemektedir. 


 

Hem bHem büüyyüük adenomlu hem de PTH dk adenomlu hem de PTH düüzeyi yzeyi yüüksek olan ksek olan 
hastalarda hiperkalsemik kriz gelihastalarda hiperkalsemik kriz gelişşme olasme olasııllığıığı

 
daha daha 

yyüüksektir. ksektir. 


 

Kemik patolojisi ve ALP dKemik patolojisi ve ALP düüzeyinin 2. grupta yzeyinin 2. grupta yüüksek ksek 
olmasolmasıı

 
hiperparatiroidizme bahiperparatiroidizme bağğllıı

 
kronik kemik lezyonu kronik kemik lezyonu 

olanlarda yolanlarda yüüksek kemik dksek kemik dööngngüüssüüne bane bağğllıı
 

hiperkalsemik hiperkalsemik 
kriz gelikriz gelişşme riskinin daha yme riskinin daha yüüksek olabileceksek olabileceğğini ini 
ddüüşşüündndüürmektedir. rmektedir. 



 

NNöörokognitif derokognitif değğiişşiklikler ve kreatinin yiklikler ve kreatinin yüüksekliksekliğği yi yüüksek ksek 
Ca dCa düüzeyinin akut etkilerinin gzeyinin akut etkilerinin gööstergeleridir. stergeleridir. 



SONUSONUÇÇLARLAR



 

Gastrointestinal bulgularGastrointestinal bulgularıın bu grupta fazla olmasn bu grupta fazla olmasıı
 literatliteratüürdeki hiperkalsemik hastalarda pankreatit ve rdeki hiperkalsemik hastalarda pankreatit ve 

agresiv agresiv üülser gelilser gelişşimi riskinin fazla olduimi riskinin fazla olduğğu bulgusunu u bulgusunu 
destekler niteliktedir. destekler niteliktedir. 



 

ÇÇalalışışmammamıızda patolojik azda patolojik aççııdan fark saptanmamasdan fark saptanmamasıına na 
rarağğmen hiperkalsemik kriz grubunda hiperplazinin men hiperkalsemik kriz grubunda hiperplazinin 
olmamasolmamasıı

 
literatliteratüürde adenomlu olan hastalarda rde adenomlu olan hastalarda 

hiperkalsemik krizin daha fazla olduhiperkalsemik krizin daha fazla olduğğu bulgusu ile u bulgusu ile 
uyumludur. uyumludur. 



 

Preoperatif sPreoperatif sııvvıı, di, diüüretik, kalsitonin, bifosfonatlarla retik, kalsitonin, bifosfonatlarla 
kalsiyum dkalsiyum düüzeyleri etkili olarak dzeyleri etkili olarak düüzeltilebilir. Fakat acil zeltilebilir. Fakat acil 
paratiroidektomi hiperkalsemik krizin akut semptom ve paratiroidektomi hiperkalsemik krizin akut semptom ve 
bulgularbulgularıınnıı

 
hhıızlzlıı

 
bir bir şşekilde gidermek ve kalekilde gidermek ve kalııccıı

 
tedavi tedavi 

olarak en etkili yolarak en etkili yööntemdir.ntemdir.
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