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Giriş
1. Tanım
Paratiroid bezlerinin keşfi, yapısının anlaşılması ve hastalıklarının
tanımlanması yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. 1850 yılında,
Sir Richard Owen paratiroid bezlerini ilk kez keşfetmiştir (1). 1880 yılında
İsveçli bir tıp öğrencisi Ivor Sandstrom ilk kez insanda anatomik ve mikroskobik özellikleriyle paratiroid bezleri tanımlamış ve ‘glandulae parathyroidea ’olarak adlandırmıştır (2). Eugene Gley, 1891 yılında, köpeklerde
selektif paratiroidektomi uygulandıktan sonra paratiroid bezlerin kaybının
tetaniye yol açtığını fark etti (3). Max Askanazy, osteitis fibroza sistika ile
ilişkili soliter paratiroid tümörlerini fark etti (4). Jacob Erdheim, 1906 yılında, kemik hastalığı olan hastaların bazılarında kompansatuar olarak büyümüş paratiroid bezlerini gösterdi (5). W. G. MacCallum ve Carl Voegtlin
paratiroid bezleri, Kalsiyum (Ca) ve tetaninin arasındaki bağlantıyı buldu.
1909 yılında, köpeklerde klinik tetaniyi paratiroid ekstresi ya da ekzojen
Ca uygulaması ile tedavi etti (6). Son 125 yılda paratiroid bezleri ve metabolizmasının temel taşlarını oluşturan bu çalışmalar günümüze gelmemizde elzem rol oynamıştır. Primer Hiperparatiroidi (PHPT) hiperkalseminin en sık nedenidir. Sıklıkla 6-7. dekat bayanlarda görülür. PHPT vakaların büyük kısmı semptom vermez. Genellikle hiperkalsemi etyolojisini
araştırırken tanı konur (7, 8). Semptomatik olduğunda klinik belirtileri değişkendir. Hiperkalsemiye bağlı kemik bozukları ve böbrek taşları olabileceği gibi gastrointestinal sisteme ait bulgular da gözlenebilir (9).
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2.

PHPT tipleri

2.1. Semptomatik PHPT: Hastalık, hiperkalsemi ya da Parathormon (PTH) fazlalığı ile birlikte kemik, böbrek, gastrointestinal veya nöromüsküler bozuklukları içeren klinik bulgularla kendini gösterir.
2.2. Asemptomatik PHPT: Hastalarda hiperkalsemi vardır. Beraberinde PTH yüksekliği de olabilir. Hiperkalsemi ya da PTH fazlalığıyla
ilişkili herhangi bir bulgu yoktur.
2.3. Normokalsemik PHPT: Hastalarda total ve iyonize Ca düzeyi
normaldir. Sürekli yüksek PTH düzeyi vardır. PTH yüksekliği herhangi bir
nedene bağlı değildir.
2.4. Hafif PHPT: Yeni tanımlanmış bir gruptur. Uluslararası çalıştaylarda hazırlanan cerrahi kriterleri karşılamayan semptomsuz hastaların
hastalığıdır.
3.

Semptom ve bulguları

· Nefrolitiyazis
· Güçsüzlük
· Halsizlik
· Yorgunluk
· Depresyon
· Letarji
· Vertebra fraktürleri
· Kemik ağrısı
· Abdominal gürültü
· Psişik yakınmalar
· Osteitis fibrosa sistika
· Brown tümörleri
· Band keratopati
· Myopati
· Kas atrofisi
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4.

PHPT’nin biyokimyasal prezentasyonu

PHPT tipleri

Ca

PTH

Klasik PHPT

Yüksek

Yüksek

Normokalsemik PHPT

Normal

Yüksek

Non klasik PHPT (nor- Yüksek
mohormonal veya nonsuprese)

Normal

5. Tanı yöntemleri
PHPT’den şüphelendiğinde ve hiperkalsemi belirlendiğinde, biyokimyasal doğrulama gereklidir. Hiperkalseminin ayırıcı tanısı oldukça geniştir. Hiperkalseminin yatan hastalarda en yaygın nedeni kanserken, ayaktan başvuran hastalardaki en yaygın nedeni PHPT ‘dir. Malignensiler de
sık olarak ayrıcı tanıda düşünülmelidir. Hastaların anamnezleri detaylandırılmalıdır. Malignite hikayesi olan hastalarda hastalıklarına bağlı tipik
semptomları vardır. Genelde PTH baskılanmıştır. Son yıllardaki gelişmelerle maligniteye bağlı PTH yükseklikleri biyokimyasal olarak ayırt edilebilmektedir. Tümörün kendisinden gerçek PTH’nın ektopik sekresyonu,
nadir olarak bildirilmiştir. Malignite ile ilişkili hiperklasemi, en yaygın
şekli tümörler tarafından salınan paratiroid hormon ilişkili peptittir. Biyokimyasal olarak PTH için üretilen test kitleriyle saptanamaz (10).
PHPT tanısı koyarken öncelikle sekonder hiperparatiroidiyi dışlamak gerekir. Böbrek yetmezliği, D vitamini eksikliği, barsak emilim anormallikleri ve renal kaçış sendromu gibi sekonder hiperparatiroidi nedenleri
elenmelidir. Sonra kanda yüksek serum kalsiyum seviyesi gösterilmeli ve
bununla beraber yine kanda yüksek olan PTH değeri ile tanı konmalıdır
(11).
PHPT’de görüntüleme, paratiroid sintigrafisi (PS), ultrasonografi
(USG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme
(MRG) ile yapılabilmekle birlikte ilk olarak önerilen iki yöntem PS ve
USG’dir. Eski cerrahi teknik olarak bilateral boyun disseksiyonu ile dört
adet paratioid bezinin ekplorasyonundan günümüzde minimal invaziv cerrahiye doğru bir geçiş vardır. Minimal invaziv cerrahi ile hastalar daha kısa
sürede işe dönebilmekte, daha az ağrı ve daha az kozmetik iz bırakmaktadır. Görüntüleme PHPT tanısı için kullanılmamaktadır. Biyokimyasal olarak kanıtlanmış PHPT hastalarında lezyonun yerinin belirlenmesi amaçlı
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kullanılmaktadır. Yer belirlenmesiyle birlikte cerrah operasyonda daha rahat hissetmekte ve olası komplikasyonlar en aza indirgenmektedir. Lezyonun yerinin operasyon öncesi belirlenmesi operasyonun başarısını doğrudan etkilemektedir (12).
6.

Tedavi Yöntemleri

Hastaların tedavileri klinik durumlarına göre ayarlanmalıdır.
6.1.

Semptomatik PHPT

Tek küratif tedavisi paratiroidektomidir. Bununla birlikte komorbiditesi çok olan, cerrahi kontrendikasyonları mevcut olan veya daha öce başarısız boyun eksplorasyonu nedeniyle doktorları tarafından paratiroidektomi önerilmeyen, cerrahiyi kabul etmeyen semptomatik PHPT hastalara
medikal tedavi uygulanabilir (13).
6.2.

Asemptomatik PHPT

Cerrahi endikasyonlar 2013 yılında yapılan 4. Uluslararası workshop bildirisine göre;


50 yaş altı hastalar



Serum Ca > 1mg/dL normalin üst sınırının üzerinde


DXA ile BMD: T-skoru < -2.5; lomber omurga, total kalça,
femur boynu ya da distal 1/3 radius


X-ray, BT, MRG, ya da VFA’da vertebra fraktürü



Kreatinin klirensi <60 cc/dk


24 saatlik idrar Ca 400 mg/dL ve biyokimyasal taş risk analizic ile yükselmiş taş riski

X-ray, ultrason ya da BT ile nefrolitiyazis ya da nefrokalsinozis varlığı
(VFA: vertebral fraktür değerlendirmesi, BMD: kemik mineral yoğunluğu, DXA: dual enerjili X-ray absorpsiometri.)
Hastalara, paratiroid cerrahisinin tavsiye edilebilmesi için bu kriterlerden sadece bir tanesini karşılaması yeterlidir. Cerrahi kriterleri taşımayan asemptomatik hastalar en azından yıllık periyotlar izlenebilirler
(13).
6.3.

Normokalsemik PHPT

Bu hastaların tedavi stratejisi henüz yoktur. Normokalsemi devam
ederken osteoporoz, fraktürler veya renal kalküller gibi progresyon varsa
cerrahi düşünülebilir (13).
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7. Amaç
Bu çalışmamızda hastanemizde PHPT nedeniyle paratiroidektomi
yaptığımız 13 vakayı retrospektif olarak incelemeyi ve litaratür eşiliğinde
sunmayı amaçladık.
8.Gereç ve Yöntemler
Kliniğimizde Şubat 2017 – Aralık 2020 tarihleri arasında PHPT nedeni ile operasyona alınan 13 hasta retrospektif olarak incelendi. Çalışma
verileri hasta dosyalarından, epikrizlerden, ameliyat notlarından, patoloji
raporları, biyokimya sonuçları ve servis hasta takip formlarından, bilgisayar kayıtlarından elde edildi. Verilerine tam olarak ulaşılamayan hastalar
çalışma dışına alındı. Primer hiperparatiroidizm tanısı; klinik bulgulara eşlik eden, hiperkalsemi (serum Ca>11.0 mg/dl), hipofosfatemi (serum
P<4.5 mg/dl), yüksek PTH değeri (65 pg/ml) saptanması ve görüntüleme
yöntemleri ile kondu. Tüm hastalara ameliyat öncesi dönemde hemogram
ve rutin biyokimyasal parametreler bakıldı. Ayrıca serum fosfor (P), kalsiyum (Ca), PTH değerleri hem ameliyat öncesi hem de sonrası bakıldı. Preoperatif patolojik glandın tanısı ve lokalizasyonu amacıyla tüm hastalara
boyun ultrasonografisi (USG) ve 99mTc Sestamibi PS yapıldı. Peroperatif
paratiroid adenomu veya hiperplazik dokunun çıkarılmasından 10 dakika
sonra hastadan kan alınarak hızlı PTH çalışıldı. Resim 1’de eksize edilmiş
paratiroid adenomu görülmektedir.
9.Bulgular
Çalışmamızda 9 kadın, 4 erkek olmak üzeri toplam 13 hasta mevcuttu. Ortalama yaş 52.4 (22-85) yıl. En sık görülen şikayet eklem ve kemik ağrısı idi. Ameliyat öncesi kalsiyum değeri ortalaması 11.3 mg/dl idi
(8.3-15.6 mg/dl) ve 12 (% 81) hastada kalsiyum değerleri normal değerin
üzerinde bulundu (normal değer 8.2-10.2 mg/dl). Hastaların PTH ortalama
değeri 443.72 (68-2134) pg/ml idi. Bütün hastalarda PTH değeri yükselmişti (normal değer 10-60 pg/ml). Ortalama operasyon süresi 81.74 (32236) dakika idi. Hastalarımızın preoperatif laboratuvar değerleri tablo-1 de
özetlenmiştir. Peroperatif paratiroid adenomu veya hiperplazik dokunun
çıkarılmasından 10 dakika sonra hastadan kan alınarak hızlı PTH çalışıldı.
12 hastamızda PTH düzeyi düşmüş şekilde yorumlandı. 1 hastada halen
yüksek çıktı. Bunun üzerine eksplorasyona devam edildi. Paratiroid adenomu tiroid dokusunun içerisinde bulundu. Eksize edilmesiyle birlikte 10
dakika sonra hastadan kan alınarak PTH yeniden çalışıldı. Yeni gelen PTH
değeri düşmüş olarak görüldü. Bunun sonucunda bütün hastaların PTH
değerlerinin düşmüş olduğu gözlendi. Hastaların patolojileri 10 olguda
(%77) adenom, 3 olguda (%23) hiperplazi olarak rapor edildi. Paratiroid
adenomlarının ortalama boyutu 0.8 cm (0.8-2.5) olarak ölçüldü. Postoperatif en sık görülen komplikasyon medikal tedaviye cevap veren geçici hipokalsemi oldu.
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Tablo-1 Vakaların Ameliyat Öncesi Laboratuvar Değerleri
Laboratuar Değeri
Parathormon
ng/ml)

(N:

Kalsiyum
mg/dL)

Ortalama

En düşük

10-60 443.72

(N: 9-10.7 11.3

En yüksek

68

2134

8.3

15.6

Tablo-2 Paratiroid Adenomlarının Lokalizasyon Yöntemi
Hasta sayısı

USG ve Sintigrafi kullanılan

9 hasta

+

3 hasta

USG veya Sintigrafi kullanılan

USG veya Sintigrafi ile teyit edilemeyen

+

1 hasta

+

10.Tartışma
Paratiroid glandlar, 3. ve 4. faringeal ceplerin lateral ucundaki endodermal hücrelerin proliferasyonu sonucu oluşurlar. Süperior paratiroid
glandlar 4. faringeal cepten, inferior paratiroid glandlar ve timus ise 3. faringeal cepten kaynaklanırlar (14). Embriyolojik dönemde timus ile alt paratiroid glandlar arasındaki ilişki nedeniyle insanda alt paratiroid glandları
mediastende görülebilir. İnsanlarda sıklıkla dört paratiroid glandı bulunur.
Fakat nadirde olsa farklı sayılarda paratiroid glandı bulunduğuna dair yayınlarda mevcuttur. Akerström ve ark. (15) 503 otopsi yaptıkları bir seride,
olguların % 3’ünde 3 gland, %84’ünde 4 gland ve % 13’ünde 4’ten fazla
gland bildirmişlerdir. Alveryd (16), 354 otopsi sonucunda, % 90.6 sında 4
gland ve % 3.7 sinde ise 5 gland belirlemiştir. Paratiroid glandlar etrafındaki doku ve organ basılarına bağlı olarak yuvarlak, lobüle, oval, yaprak
biçimini gibi farklı şekillerde olabilir (17). PTH kanda iyonize kalsiyum
miktarını artırırken fosfor düzeyini düşürmeye çalışır (18, 19). PHPT en
sık 6. ve 7. dekatta görülür iken kadın /erkek oranı 3/1’dir (7, 20, 21). Çalışmamızda ise en sık 5. dekatta görülmüş ve kadın/erkek oranı ise yaklaşık
6

olarak 3/1’dir. Birçok yayında primer hiperparotiroidinin %85-90’ın nedeni olarak paratiroid adenomları bildirilmektedir (22, 23). Bizim çalışmamız da litaratür ile parelellik gösterip yaklaşık %77 si adenom olarak tespit
edilmiştir.
Boyun eksplarasyonunun bilateral yapılmasının, hipoparatiroidizm
ve rekürren larengial sinir hasarını arttırdığını bildiren yayınlar mevcuttur
(25, 28). Unilateral yaklaşım komplikasyon riskini azalttığı için lokalizasyon çalışmaları ön plana çıkmaktadır (24, 26, 27). Bizlerde lokalizasyon
açısından 9 hastamızda sintigrafi ve ultrasonografi birlikteliğini, 3 hastamızda laboratuvar tetkiklerine ek olarak sintigrafi ve ultrasonografi tetkiklerinden sadece biri ile lokalizasyon teyidi sağladık. Bir hastamızda laboratuvar tetkikleri ile PHPT tanısı konuldu. Ancak adenom radyolojik görüntüleme ve sintigrafi ile teyit edilemedi. Boyun eksplorasyonu yapılarak
adenom eksizyonu gerçekleştirildi.
Paratiroid nodüllerinin büyüklerinin 1-4 cm arasında değiştiğini gösteren yayınlar vardır (29). Bizim çalışmamızda da nodüllerin ortalama boyutları 1.8 cm (0.8-2.5) olarak ölçüldü. Hastaların patolojileri incelendiğinde ise 10 olguda (%77) adenom, 3 olguda (%23) hiperplazi tespit edildi.
Literatüre göre paratiroid ameliyatı için hazırlık yapılan hastaların tiroid
bezinde %20-50 oranında da selim, %6-11 oranında ise malign lezyonlar
bulunabilmektedir (30). Paratiroidektomi planladığımız hastalardan 8 hastaya eşzamanlı total tiroidektomi, 2 hastaya ise hemitiroidektomi yapıldı.
Paratiroid cerrahisinin postoperatif komplikasyonları arasında, yara
enfeksiyonu, nervus rekürrens yaralanması, kalıcı veya geçici ses kısıklığı,
drenaj gerektiren servikal hematom ve hipokalsemi bulunmaktadır (18, 31,
32, 33). Fakat ciddi komplikasyonlar tecrübeli ellerde nadir görülür. Serimizde ensık geçici hipokalsemi ile karşılaştık (%15).
Sonuç olarak; PHPT gerçekte görünenden daha fazla olan, şüphelenildiğinde tanısı kolaylıkla konulabilen bir hastalıktır. Genellikle asemptomatik veya çok farklı semptomlar ile birlikte ilerlediği için klinisyenler tarafından rahatlıkla gözden kaçabilmektedir. Tecrübeli ellerde, multidisipliner yaklaşımla komplikasyonların minimalize edilebileceği kanaatindeyiz.
11.Sonuç
PHPT , için cerrahi girişim en seçkin tedavi yöntemidir. Geçmiş yıllarda asemptomatik hastalar nadiren tespit edilmekte iken; son yıllarda tanı
yöntemlerindeki gelişmelere paralel olarak bu hastaların sayısı artmaktadır. Yeni anlayışa göre primer hiperparatiroidide, asemptomatik bile olsa,
cerrahi için kontrendikasyon yoksa ileride gelişecek olan kas ve iskelet sistemi harabiyetini engellemek amacıyla paratiroidektomi önerilmektedir.
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Resim 1: Eksize edilmiş paratiroid adenomu
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