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• >600 pg/mL PTH düzeylerinde tüm nedenlere bağlı 

mortalitede %21 artış        (DOPPS) 

 

• sHPT tedavisi öncelikle medikal, yanıt vermeyen 

olgularda paratiroid cerrahisi 

                                              (KDOQI 2003, KDIGO 2009) 

Sekonder Hiperparatiroidi (sHPT) 

 



Sekonder Hiperparatiroidide (sHPT) 

Paratiroidektomi Sıklığı 

 

• Diyaliz süresi ile ilişkili: 

– >10 yıl %10 

– >20 yıl %30 

 

• Genç, kadın, diyabetik-olmayan, PD hastalarında paratiroidektomi 
oranları daha yüksek. 

 

• sHPT bulunan hastaların yılda %1-2’sine paratiroid cerrahisi 
uygulanmaktadır. 

 

• Son 10 yılda (kalsimimetik sonrası) oranlar giderek azalsa da SDBY 
hastalarının yaşamları boyunca ~%10’unda paratirodektomi 
gerekmektedir. 

Maeda K. J Jpn Soc Dial Ther. 1997; 32: 1-17 

                             Foley RN. JASN. 2005;16: 210-218. 

                          de Francisco AL. Kidney Int. 2002.(80): 161-166. 

 

 

 

 

 



Dirençli  

Sekonder Hiperparatiroidizm 

• Gecikmiş/yetersiz medikal tedavi 

• Diyaliz süresi uzun olanlarda 

• Sebat eden hiperfosfatemi  

– (P> 6.0 mg/dL) 

• Paratiroid bezinde büyüme 

– Diffüz hiperplaziden nodüler hiperplaziye 

progresyon 

• 6 aydan uzun sebat eden PTH yüksekliği  

– (500 pg/ml altına indirilemez) 

 

 

 



Paratiroid hiperplazi/ nodül 

• Paratiroid hiperplazisi:   
– regresyon yavaş, tam olmayabilir 

 

• Paratiroid adenomu:   
– Ca-SR ve Dvit-R çok düşük,  

– monoklonal proliferasyon  

– Hiperplastik bezde nodül oluşumu (%75) 

– Tıbbi tedaviye yanıt yok 

 

Tominaga Y. Semin Surg Oncol 1997; 1: 78-86. 



sHPT’de Paratiroidektomi Kime 

Yapılmalı? 



Evre 3 – 5 ve 5D KBH olan hastalarda, 

medikal/farmakolojik tedaviye yanıt 

vermeyen ciddi hiperparatiroidi varlığında, 

paratiroidektomi yapılmasını öneriyoruz (2B). 

KDIGO 2009 

KDIGO Guidelines: Kidney Int 76 (Suppl 113): S50-S99, 2009 

KBH evre 5D hastalarında,  

iPTH düzeyini, analiz yönteminin yaklaşık iki 

ile –dokuz katı arasında tutmayı 

öneriyoruz (2C). 



Medikal Tedaviye Dirençli 

 “Semptomatik” Hastalarda 

Paratiroidektomi Endikasyonları 

• PTH eşik değeri net değil, genel kanı 6 ay medikal tedaviye 
rağmen iPTH >800 pg/ml (KDOQI) üzerinde seyreden: 

 

– İlerleyici hiperparatiroid kemik hastalığı  

– kalşiflaksi (kalsifik üremik arteriolopati) 

– İlerleyici iskelet dışı kalsifikasyon 

– Şiddetli hiperkalsemi 

– Şiddetli hiperfosfatemi 

– Semptom/Bulgular: 

• Dirençli kaşıntı 

• Myopati (başka nedene bağlanamayan) 

• Kemik ağrısı 

• Nöropsikiyatrik semptom, epo dirençli anemi,  



• sHPT ilişkili ciddi semptom ve bulgular 

• 6 aydan uzun medikal tedaviye rağmen; 

– persistan yüksek PTH (iPTH> 500 pg/mL) 

– Hiperkalsemi s-Ca> 10.0 mg/dL veya 

– Hiperfosfatemi sPi>6.0 mg/dL 

– En büyük bez (USG): 

• hacmi> 500 mm3 (%85 nodülarite) veya  

• uzun aks> 1 cm  

 

 

sHPT Paratiroidektomi : Cerrahi Endikasyon 

Tominaga Y. Therapeutic Apheresis and Dialysis, 2008; 12: S21-S26 



• COSMOS:  

– 2005-2007 arasında, 
20 Avrupa ülkesi, 
diyaliz popülasyonu, 
prospektif, gözlemsel 
çalışma 

 

– Paratiroidektomi 
yaklaşımı açısından 
Avrupa ülkeleri 
arasında farklılıklar var 

 

Nephrol Dial Transplant 2012;0 : 1-11 



 Paratiroidektomi-Klinik Sonuçlar 



• RKÇ ile uzun dönem sonuçlar ?? 

• Gözlemsel çalışmalarda sağkalım artışı 

bildiriliyor 

• Paratiroidektominin direkt etkisi mi?  

– (daha az ilaç kullanımı, bu hastalar nispeten daha iyi 

durumda) 

 

 

 Paratiroidektomi-Sağkalım 



Kestenbaum et al: Kidney Int 66: 2010-2016, 2004 

•Gözlemsel, retrospektif,  

•USRDS veri tabanı, diyaliz 

hastaları 

•PTX (4558) vs kontrol (4558) 

(Nispeten genç, ko-morbid   

hastalık oranı düşük) 

•Median sağkalım:   

   53.4 vs 46.8 ay 

•Paratiroidektomi olanlarda 

uzun dönemde rölatif ölüm 

riski %10-15 daha düşük 

•Post-op mortalite ilk 30 gün 

(%3.1 vs %1.2) 

 



• Tek merkez, 1977-2002, SDBY 
hastaları, ilk diyalizden itibaren 
sağkalım 

 

•  PTX(40), Kontrol (664) 

 

• PTX grubunda mortalite düşük, 
HR: 0.23[0.14-0.37] 

 

• PTX grubu daha genç, 
komorbidite skoru daha düşük, 
diyaliz süresi daha uzun,  

 

 

 

Trombetti et al: World J Surg 31: 1014-1021, 2007 



Trombetti et al: World J Surg 31: 1014-1021, 2007 

Yaş ve ko-morbidite skoru sağkalımı asıl belirleyici 

  



• Hiperkalsemi, hiperfosfatemi, 
kemik ağrısı, kaşıntı ve 
myopatide düzelme  en 
belirgin bulgu 

 

• Kalşiflaksi hastalarında sağkalım 
artışı 

 

• Kemik mineral dansite artışı - 
kırık riskinde azalma 

 

• Yumuşak doku 
kalsifikasyonlarında azalma 

     (valvüler ve vasküler 
kalsifikasyonlarda etkilenme?) 

 

 

• Kas gücünde artış 

 

• Epo-dirençli anemide iyileşme 

 

• Beslenme durumunda 
düzelme 

 

• Bilişsel fonksiyonda artış 

 

• Bağışıklık durumunda iyileşme 

 

• Uykusuzluğun düzelmesi 

 

• Kan basıncının düşmesi? 

 

Paratiroidektomi-Klinik Sonuçlar 

Pitt SC. Surg Clin North Am 2009; 89: 1227-39 



Kalşiflaksi (kalsifik üremik arteriolopati) 

 

• Purpurik, ağrılı kutanöz 
lezyonlar, tedavi edilmediğinde 
iskemik nekroz ve kuru gangrene 
ilerler. 

 

• Kadınlarda x3 fazla görülür 

 

• Mortalite %90,  

• PTH yüksekliğinde acil 
paratiroidektomi endikasyonu 

 

• PTX ile sağkalım avantajı 

– Girotto ve ark:  

• median sağkalım 36 ay 
vs 3 ay 

Girotto JA Surgery, 2001,130: 645-650. Fine Kidney Int 2002;61: 2210-2217 



Paratiroidektomi Sonrası  

Kemik Mineral Dansite (KMD) Artışı 

• Paratiroidektomi sonrası KMD artışı (lomber, femur 

boynu ve radial): 

– Genellikle %10-12 artış (%7-23) 

– Post-op 1-3.aydan itibaren başlıyor ve 2-3. yılda stabil 

hale geliyor 

– Osteoporotik grupta düzelme osteoporotik 

olmayanlara göre anlamlı olarak daha belirgin 

 

Abdelhadi M. J Clin Endocrinol Metab, 1998; 83: 3845-3851 

Chou FF. Arch Surg, 2001; 136: 1064-1068. 

Yano S. Horm Metab Res. 2003; 35: 259-264. 



• USRDS veritabanı, HD hastaları 

• Paratiroidektomi (5918) ve 

     kontrol (16328), uzun dönem takip  

– Demografik, diyaliz süresi/ 
etiyolojisi, komorbidite ve D vit 
açısından) eşleştirilmiş gruplar 

• Kalça kırığı riskinde %32 azalma 
(p=0.001) 

• Herhangi bir kırık riskinde %31 
azalma (p<0.001) 

Rudser KD, Kestenbaum B. JASN, 2007; 18: 2401-2407 

Paratiroidektomi Sonrası  

Kırık Riskinde Azalma 



Paratiroidektomi Öncesi Değerlendirme 

• Alüminyum ilişkili  ve adinamik kemik hastalığı:  

– Paratiroidektomi tabloyu ağırlaştırır 

– Operasyon öncesi şüpheli olgular araştırılmalı 

 

• Kemik biyopsisi (invazif, sık yapılmıyor):  

– Osteoklast artışı, belirgin osteitis fibroza 

– Tetrasiklin ile işaretlenme artışı,  

– Minimal aluminyum boyanmanın teyid edilmesi 

 

 



• Cerrahi seçenekler: 

– Subtotal paratiroidetomi 

 

– Total paratiroidektomi+ 

 ön kola ototransplantasyon 

 

– Total paratiroidektomi 

• Deneyim gerektiren,  

 zor bir cerrahi  

– Ektopik bez (%15-25)  

     (timus %37, karotis kılıf, 
mediasten) 

– Servikal timektomi genellikle 
yapılıyor  

– 4’ten fazla bez (%6.5-%30) 

 

Paratiroid Cerrahisi 

Akerstrom G. Surgery 1984: 95: 14-21. 

Pattou FN Worl J Surgery 2000; 24: 1330-4. 



Cerrahi Öncesi Paratiroid Görüntülemesi 

• USG ve 99mTc-sestamibi 

sintigrafi 

– Sekonder HPT’de ilk 

operasyonda faydası? 

– duyarlılığı düşük 

    (multipl bez tutulumu 

duyarlılığı azaltıyor) 

 

• İlk operasyonda tercihen 

yapılıyor (ektopik odak?) 

• Re-operasyonda (persisten 
veya rekürren sHPT) 
lokalizasyon  için şart: 

 

– Genellikle tek bez tutulumu 
sözkonusu,  

– duyarlılığı yüksek 

 

 

• Diğer yöntemler: CT, MRG, 
kombine yöntem CT-MIBI-
SPECT 

 

• İntra-operatif 99m Tc-sestamibi 
ve gamma probe ile rekürrens 
riskinde azalma 

 

Wimmer G. Langenbecks Arch Surg 2010; 395: 73-80. 

Nichol P. Surgery 2003; 134: 713 

 



• 3 ve ½ bez çıkartılır 

 

• Vaskülarizasyonu iyi olan 
bir artık parça in situ 
bırakılıp işaretlenir 

 

• Daha az radikal bir işlem 

 

• Hipoparatiroidi riski daha 
düşük 

 

 

• Ön kola işlem yok (damar yolu 
problemi olanlar için avantaj) 

 

• Cerrahi kür oranı yüksek (%90) 

 

• “Totale yakın” alt tipinde kür 
oranı daha yüksek (%96) 

 

• Re-operasyonda komplikasyon 
riski yüksek 

 

 

Subtotal Paratiroidektomi 

Gagne E. JASN 1992; 3: 1008 

Rothmund M. World J Surg. 15: 745 



Total Paratiroidektomi ve Ön Kola 

Ototransplantasyon 

• 4 bez çıkarılır 

• ön kola ototransplantasyon 
– Normal gözüken doku 

 

• Re-operasyonun lokal anestezi 
altında, boyun eksplorasyonu 
olmadan yapılma şansı 

 

• Cerrahi kür oranı yüksek 
(%100) 

 

• Rekürrens daha düşük? 

Gagne E. JASN 1992; 3: 1008 

Rothmund M. World J Surg. 15: 745 

Pitt SC. Surg Clin North Am 2009;89:1227-39 



Total Paratiroidektomi ve Ön Kola 

Ototransplantasyon 

• Rekürrens olan olgularda 

– %80 greftte, %20 boyunda 

rekürrens mevcut 

– ön kolda paratiromatozis 

geliştiği taktirde sonraki 

operasyonlar güç olabilir. 

Melck AL. Surgery, 2010; 148: 867-73. 

    Schlosser K. PMC 2007;8:22 



• Uzun dönem klinik izlem açısından her iki 

yöntem arasında fark yok: 

– 1/3 hastada başarılı 

– 2/3 hastada rekürrens veya hipoparatiroidi 

 

Karşılaştırma: Subtotal Paratiroidektomi– 

Total Paratiroidektomi ve Ototransplantasyon 

Shen WT. Surgery, 2009; 146: 296-299. 

De Francisco ALM. Kidney Int 2002, 61: S161-S166 



Karşılaştırma: Subtotal Paratiroidektomi– 

Total Paratiroidektomi ve Ototransplantasyon 

• Meta-analiz: 53 çalışma, 1983-2004, 501 hasta, rekürren 

veya persistan sHPT 

• Re-operasyon bulguları açısından fark yok 

– Çoklu sayıda bez 

– Gözden kaçırılan in situ bez 

– Negatif re-eksplorasyon açısından fark yok 

  (subtotal PTX’de %42 , Total PTX+Otx %34) 

Richards ML. Surgery. 2006; 139: 174-180 



Total Paratiroidektomi 

(Ototransplantasyonsuz) 

• Rekürrens riski daha düşük: 

– Total Paratiroidektomi +Ototransplantasyon ile Total 

Paratiroidektomi(ototransplantasyonsuz) 

karşılaştırma:           (%45’e karşılık %0-4) 

                                             Lorenz K. World J Surg 2006; 30: 743 

 

• Geniş çaplı retrospektif bir çalışmada %12.2 (14/115) 

rekürrens 

                                             Coulston JE. Br J surg 2010, 97: 1674-1679. 

• Post -operatif dönemde ölçülebilir PTH düzeyleri 

– paratiroid doku odakları (rezidüel veya ektopik) 

 



• Adinamik kemik hastalığı riski?: 

– De Francisco ve ark: 

• 10 hastada post op 37-144 ay izlem 

• Ölçülemeyen PTH düzeyleri 

• Post-op 1. 5 yıl sonra kemik biyopsi: adinamik kemik 

hastalığına (Al negatif) rağmen iyi klinik tolerans 

– KMD yaş grubuna benzer 

– Kırık yok 

– Vasküler kalsifikasyonda progresyon yok 

 

 

 

Total Paratiroidektomi 

(Ototransplantasyonsuz) 

De Francisco ALM. Kidney Int 2002, 61: S161-S166. 



Paratiroidektominin Etkinliği 

• İntra-operatif PTH ölçümü 

– Paratiroidektomi işleminden sonra ilk 10-30 

dakikada iPTH düzeyinde >%50 azalma 

anlamlı 

– 2. jenerasyon PTH testleri  

• yüksek pozitif prediktif değeri  ve zayıf negatif 

prediktif değeri var 

 
Chou F. Arch Surg 2002; 235: 99 



• Yetersiz doku çıkartılması 
(rezidüel doku kalması) 

 

• Nodülarite olan bezin kola 
ototransplantasyonu (>0.5 
gr) 

 

• Ektopik bez  

 

• Üremik ortamda geçen süre 
arttıkça hiperplazi riski artar 

 

• Subtotal ve total 

paratiroidektomi+otogreft 

rekürrens benzer genellikle 

%5-15 (%5-80 aralığında), 

median izlem 36 ay 

 

 

• Total paratiroidektomide 

rekürrens düşük ?(%0-4) 

 

 

Persistan veya Rekürren Hiperparatiroidi 

Kilgo M. Surgery 1998; 124: 677 

Rothmund M. World J Surg; 15: 745 

Ockert S. Langenbeck Arch Surg 2002; 387: 204 



• Bir yöntemin diğerine 
üstünlüğü kesin 
kanıtlanmamıştır 

 

• Cerrahın deneyimi ve 
hastaya özgü unsurlar 
belirleyici 

 

• Kalşiflakside tercih total 
paratiroidektomi 

• Böbrek nakli adayı 
olamayacak ve diyaliz 
süresi beklentisi uzun ise 
total paratiroidektomi  

 

• Nakil adaylarında subtotal 
paratiroidektomi veya total 
paratiroidektomi + 
ototransplantasyon 
önerilebilir 

Hangi paratiroid cerrahisi tipi seçilmeli? 



• Post-op geçici hipokalsemi (%15-30) 

 (aç kemik sendromu- hızlı kemik 

mineralizasyonu): 

 

– Osteoitis fibroza şiddeti ile ilişkili 

– ilk saatler ve günlerde 

– 3 aya uzayabilir 

– Post-op ilk günler yakın Ca takibi 

– Oral Ca (2-4 gr/gün) 

– iv Ca (0.5-5 gr/gün) 

– Oral kalsitriol (2-6 mcg/gün),iv 

kalsitriol 

– cerrahiden birkaç gün önce  

  kalsitriol ve oral kalsiyumun 

başlanması koruyucu 

 

Paratiroidektomi-Komplikasyonlar 

osteoklastik 

aktivite 

osteoblastik 

aktivite 



Paratiroid Cerrahisi:  Komplikasyonlar 

• Ağır kalıcı hipokalsemi (% 0-7):  

– yaşam boyu Ca ve D vitamini desteği  

• Hipoparatiroidizm (%7):  

– kryoprezerve edilmiş dokunun reimplantasyonu gerekir 

• Laringeal sinir hasarı:  

– genellikle geçici, kalıcı hasar nadir (%1) 

• Yara yeri enfeksiyonu, hematom, ölüm nadir 

Nichol P. Ann Surg 2002; 235: 673 



Paratiroidektomi Sonrası  

Mortalite Riski 

• Tominaga: 

– sHBP olan 200 hastada paratiroidektomi sonrası 

10 yıllık sağkalım oranı %77.6 

• Conzo: 

– Paratiroidektomi sonrası 5 yıllık sağkalım 

oranı%76.7 

 

 

Tominaga Y. World J Surg 2009; 33: 2335-42. 

Conzo G. BMJ Surgery, 2013; 13(Suppl 2): S4 



Paratiroid Cerrahisi Açısından  

 Yüksek Riskli Grup 

• İleri yaş 

• Kalp Hastalığı (EF düşüklüğü, iskemik kalp hastalığı, 

kapak hastalığı) 

• Serebral vasküler hastalık  

    (SVO, serebral/cervikal arter stenoz) 

• Solunum yetmezliği 

• Enfeksiyon 

• Ağır KC yetmezliği 

• Ağır demans 



Paratiroid Bezin Kimyasal Ablasyonu 

• Cerrahi riski yüksek olanlarda veya cerrahiyi kabul 
etmeyenlerde 

• Merkez deneyimi gerektirir 

• Paratiroid beze direkt injeksiyon (USG/doppler 
haritalandırma altında): 

– etanol 

– Kalsitriol 

• Laringeal sinir felci riski düşük 

• Rekürrens? 

Kitaoka M. Kidney Int. 1994; 146: 1110-7. 

Shiizaki K. Kidney Int. 2003; 64: 992-1003. 



Kalsimimetik Çağında  

Paratiroidektominin Yeri? 

• Kalsimimetiklerin diyaliz hastalarında 

sHPT’de tedaviye girişi: 

– ABD-FDA Onay: 2004 

– Avrupa (European Medecines Agency: 2005 

– Türkiye: 2010 

– Kalsimimetikler paratiroidektomiyi azalttı mı? 



• 4 ayrı çalışmadan 1184 HD hastası, randomize, çift-kör kontrollü 

• Sinekalset ile plasebo 

• 6-12 ay izlem 

 

• Sinekalset ile: 

– Paratiroidektomi riskinde azalma: RR 0.07, [%95 CI 0.01-0.55] 

– Fraktür riskinde azalma: RR 0.46, [%95 CI 0.22-0.95] 

– KV nedenle hospitalizasyon riskinde azalma : RR 0.61, [%95 CI 
0.43-0.86] 

– Mortalite : RR 0.81, [%95 CI 0.45-1.45] 

 

Cunningham J. Kidney Int. 2005; 1793-1800 

 

 



• 3883 hastada cinecalcet - standart tedavi şeklinde randomizasyon 

• 64 aya varan izlem 

• Primer sonlanım noktası: %15 risk azaltımı 

• Sekonder sonlanım noktası:  

– Cinecalcet ile paratiroidektomi riskinde azalma anlamlı: %56  

• Cinecalcet grubunda 140 paratiroidektomi (%7) 

• Standart tedavi grubunda 278 paratiroidektomi (%14) 

 

NEJM 2012;367: 2482-94 



• Cochrane ve Embase veri tabanı (02/2013’e dek) 

• 18 çalışma (orta-yüksek kalite kanıt kriteri), 7446 
KBH 

• Sinekalset+standart tdv ile plasebo+standart tedavi 

• Sinekalset ile evre 5D KBH’da: 

– Tüm nedenlere bağlı mortalite: RR 0.97 [0.0.89-
1.05] 

– KV nedenli mortalite: RR 0.67 [0.16-2.87] 
Paratiroidektominin önlenmesi anlamlı: RR 
0.49 [0.40-0.59] 

– Hiperkalseminin önlenmesi anlamlı: RR 0.23 
[0.05-0.97] 

 

 

 

Palmer SC. PLOS Medicine 2013; 10(4): e1001436 



Paratiroidektomi-Kalsimimetik 

Maliyet Karşılaştırması 

• Narayan ve ark:  

– USRDS veri tabanı, SDBY kontrolsüz hiperparatiroidi hastaları 

    (hem medikal hem de cerrahi tedavi için uygun olanlar eşleştirilmiş)  

– 2001’de paratiroidektomi yapılanlar –sinekalset,  

– 2 yıl süreyle izlem 

– Maliyet, maliyet yaralılığı (maliyet/kalite-düzeltilmiş yaşam yılı(QALY) 

– Sinekalset diyalizde kalış süresi 7.25+/-0.25 aya kadar olanlarda 
maliyet avantajı sağlıyor 

– Paratiroidektomi diyalizde kalış süresi 15.28-16.32 ay ise maliyet 
avantajı sağlıyor 

 

• Mortalite açısından yüksek risk taşıyan ve yakın vadede nakil 
olacaklarda sinekalset daha avantajlı olabilir. Bunun dışındakilerde 
paratiroidektomi maliyet avantajı açısından öne çıkıyor. 

 

Narayan R. AJKD. 2007; 49: 801-813. 



Kalsimimetik Çağında  

Paratiroidektomi Endikasyonları  

• D vitamini veya analogları ile 
tedaviye dirençli olgularda 
sağkalım beklentisi uzun ise 

– Maliyet avantajı 

 

• Ağır sHPT nedeniyle yaşam 
kalitesi ciddi şekilde bozulmuş 
ise 

 

 

• Kalsimimetik tedavisi yan 
etkiler ve uyum problemi 
nedeniyle sürdürülemiyor ise 

 

• Kalsimimetik kullanımına 
rağmen PTH değerlerinde 
yeterli düşme sağlanamıyor ise  

      

 

Tominaga Y. Therapeutic Apheresis and Dialysis, 2008; 12: S21-S26. 



Cerrahi Bakış Açısıyla  

Kalsimimetik Tedavisi Endikasyonları  

• Genel anestezi altında cerrahi 

riski yüksek olan grup 

 

• Paratiroid bezleri rezeksiyonu 

güç olan bir bölgede ise 

(mediasten) 

 

• PTH salgılayan odak 

görüntüleme yöntemleri ile 

gösterilemediğinde (rekürren 

veya persistan HPT) 

 

 

 

• Tüm paratiroid dokusunun 

rezeksiyonu güç ise (paratiroid 

ca, paratiromatozis) 

 

• Ciddi komplikasyon riski 

yüksek ise (re-operasyon, 

laringeal sinir felci) 

 

• Paratiroidektomiden önce uzun 

süre beklemesi gerekecek 

olanlar 

 

Tominaga Y. Therapeutic Apheresis and Dialysis, 2008; 12: S21-S26. 



• Nakil öncesi sHPT 

şiddeti ile ilişkili 

 

• Nakil sonrası ilk yılda 

genellikle PTH ve Ca 

düşer (ilk 3-6 ay hızlı 

düşüş) 

 

 

 

 

 

Tersiyer Hiperparatiroidizm 

(Böbrek Nakli Sonrası Persistan sHPT ve Hiperkalsemi) 

Evenepoel P. NDT.2005;20.1714-20. 

Torres A. JASN .2002; 13: 551-8. 

• Persistan hiperparatiroidi 

ve hiperkalsemi 1.yılda 

%25-30 

 

• Persistan hiperkalsemi 

uzun dönemde %5-10 

 

• Persistan hiperparatiroidi 

uzun dönemde %17-43 

 



Tersiyer Hiperparatiroidizm 

 

• Hiperkalseminin grefte ve 

hastaya olumsuz etkileri 

– Nefrokalsinozis, nefrolitiazis 

– Vasküler kalsifikasyon 

 

• Paratiroidektominin greft 

üzerine olumsuz etkisi? 

– Erken dönemde greft 

fonksiyon bozukluğu? 
• Hemodinamik etki 

– Uzun dönem etkisi? 

 

• Subtotal veya total 

paratiroidektomi-

ototransplantasyon ile başarı 

şansı yüksek 

 

 

 

 

Evenepoel P. NDT.2007;22:1730-37. 

Schwarz A. NDT .2007; 13: 584-91. 



Böbrek Nakli Olmuş Hastalarda  

Paratiroidektomi Endikasyonları 

• Medikal tedaviye rağmen 

yüksek PTH ve persistan 

hiperkalsemi 

– Ca>10.2 mg/dL  

    (nakil sonrası >3-12 ay) 

– Ciddi hiperkalsemi 

>12mg/dL 

– Hipofosfatemi (renal P 

kaybı) 

• Ciddi osteopeni/düşük kemik 

mineral yoğunluğu 

 

 

• Paratiroid bezi  >500 mg 

(USG, BT, MRG), (%85 

nodülarite)  

• Ciddi semptom/belirtiler 

– Yorgunluk 

– Kaşıntı 

– Kemik ağrısı veya 

travmatik olmayan kırık 

– Peptik ülser 

– Nefrokalsinozis 

 

Paratiroidektomi yapılmadan önce kalsimimetiklerin en az 3-6 ay süreyle 

denenmesi görüşü? grefte olumsuz etkiler? , ilacın lisans problemi 

Pitt SC. Surg Clin North Am 2009;89:1227-39 



• Kesin görüş birliği bulunmuyor…. 

• Böbrek nakli olacaklarda paratiroidektomi 
endikasyonları: 

– Ağır hiperparatiroidi, ciddi hiperkalsemi 

– Kadın ve ciddi osteopeni varlığı 

• Avantajlar: 

– Post-tx hiperkalsemi, hipofosfatemi ve osteopeni, ve 
olası greft-içi kalsifikasyon riskinin önlenmesi 

 

Böbrek Nakli Öncesi 

Paratiroidektomi Kime Yapılmalı ? 

Messa P. J Nephrol 2013; 26: 1025-1032. 



SON SÖZ 

• Paratiroidektomi seçilmiş 

hastalarda hala önemli bir 

tedavi seçeneğidir. 

 

• Mevcut çalışmalar yetersiz,  

    medikal tedavi ile cerrahi 

tedaviyi karşılaştıran veya 

farklı cerrahi tiplerini 

kıyaslayan büyük, 

prospektif çalışmalara 

gerek duyulmaktadır. 

İlginize teşekkürler 


