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ÖZET
Giriﬂ: Gebelik s›ras›nda görülen primer hiperparatiroidizm (PHPT) semptomlar› hyperemezis gravidarum ile benzerdir ve bu
yüzden s›kl›kla kar›ﬂt›r›l›r. E¤er tedavi edilmezse, anne ve fetüste ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Gebelikte görülen PHPT
hastalar›nda anestezi yönetimi, gebelik nedeniyle daha karmaﬂ›k hale gelmektedir.
Olgu sunumu: Bu olguda gebeli¤i s›ras›nda PHPT nedeniyle opere edilen 33 yaﬂ›nda bayan hastada anestezi yönetimini sunmay›
amaçlad›k. Hasta medikal tedavi ve hemodiyaliz uygulamas› ile tedavi edilemeyince cerrahi tedavi uyguland›.
Tart›ﬂma ve Sonuç: Gebelik döneminde görülen PHPT hastalar›, operasyon süresince EKG, kan elektrolit düzeyleri ve
hemodinamik durum de¤iﬂikliklerini tespit etmek için yak›n takip edilmelidir. Elektif cerrahi planlan›rsa ikinci trimester operasyon için
tercih edilmelidir. Anestezi yönetiminde anne ve fetüsü olumsuz etkileyebilecek ilaçlardan kaç›n›lmal›d›r.
ANAHTAR KEL‹MELER: Primer hiperparatiroidizm, Gebelik, Genel anestezi
SUMMARY
Introduction: The symptoms of primary hyperparathyroidism (PHPT) during pregnancy are similar with hyperemesis gravidarum
and for this reason usually could be confusing. If patients are not treated, it might cause serious complications for the mother and
foetus. Anesthesia management in patients with PHPT during pregnancy, becomes more complex because of the pregnancy.
Case report: In this case, we aim to present anesthetic management of a 33-year-old woman who has been operated for PHPT
during pregnancy. When patient could be treated with neither haemodialysis nor medical interventions, surgical treatmant was
performed.
Discussion and Conclusion: Patients with PHPT during pregnancy should be closely monitored to determine the alteration of
ECG, blood electrolyte levels and haemodynamic situation during the operation. Second trimester should be preferred for operation, if
elective surgery is planned. In anesthesia management, drugs which might adversely affect both mother and foetus should be avoided.
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G‹R‹ﬁ
Gebelik s›ras›nda primer hiperparatiroidizm (PHPT)
s›k görülmemekle birlikte hiperemezis gravidarumda da
benzer klinik bulgular gözlenebilir. Gebelerde PHPT insidans› %0.15 ile %1.4 aras›nda de¤iﬂmektedir (1,2). Bu
durum fetus ve anne için ciddi morbidite ve mortaliteye
yol açabilece¤inden geliﬂebilecek klinik olumsuzluklara
karﬂ› haz›rl›kl› olunmal›d›r. En s›k ciddi komplikasyonlar maternal hiperkalseminin neden oldu¤u neonatal
tetani, ölü do¤um ve düﬂük riskidir (3).

Normal serum kalsiyum düzeyi 8.6-10.4 mg dl-1 düzeyindedir. Kalsiyum kemiklerde yap›sal mineral olarak
rol almas›n›n yan›nda koagülasyon, nöral ileti ve nöromüsküler fonksiyon gibi bir çok olayda anahtar rol oynamaktad›r (4). Asemptomatik gebeler hiperparatiroidi
krizi riski alt›ndad›r. Serum kalsiyum düzeyleri 15-20
mg dl-1 düzeylere yükselebilir. ﬁiddetli kas zay›fl›¤›,
yorgunluk, bulant›-kusma dehidratasyon, bilinç de¤iﬂiklikleri ve hatta ölümle sonuçlanan koma hali gözlenebi-
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lir (2,3). Hiperkalsemi acil bir medikal durum olup
mümkünse anestezi uygulanmadan önce düzeltilmeli,
medikal tedaviye yeterli yan›t al›namayan hastalarda hemodiyaliz uygulanmas› düﬂünülmelidir (5).
PHPT bir gebede anestezi uygulamas›, gebeli¤e ba¤l› ortaya ç›kan potansiyel riskler yan›nda hiperkalsemi
tablosu nedeniyle daha da karmaﬂ›k hale gelmektedir.
Literatür incelendi¤inde gebelik döneminde PHPT ile
iliﬂkili çok say›da yay›n olmas›na ra¤men bu hastalar›n
anestezi yönetimi ile iliﬂkili yay›nlar›n k›s›tl› oldu¤u görülmektedir (6,7).
Bu olguda hiperkalsemi semptomlar› ile baﬂvuran,
diyaliz uygulamas›na ra¤men hiperkalsemisi devam eden PHPT gebede paratiroidektomi operasyonu uygulamas› s›ras›ndaki anestezi yönetimi tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
OLGU SUNUMU
Otuzüç yaﬂ›nda 29 haftal›k gebeli¤i mevcut olan
hasta acil servise bulant›-kusma, halsizlik, konstipasyon
ﬂikayeti ile baﬂvurdu. Yap›lan tetkiklerinde düzetilmiﬂ
kalsiyum de¤eri 18.5 olan hasta gerekli de¤erlendirmeler yap›larak PHPT tan›s› ile Endokrinoloji Anabilim
Dal› (AD) taraf›ndan kabul edildi. Hastaya IV hidrasyon, steroid ve kalsitonin, hipomagnezemisinin olmas›
nedeniyle (Mg:0.92 mg dl-1) magnezyum replasman tedavisi baﬂland›. Bu dönemde Parathormon (PTH) düzeyi 649 pg L-1 idi. Hastan›n yap›lan boyun USG’sinde sa¤
alt polde 3 cm, sol orta-üst polde 1.5 cm çapl› paratiroid
adenomuyla uyumlu görüntü saptand›. Takip eden günlerde mevcut tedavilerine ra¤men hiperkalsemisi devam
eden hastaya diyaliz tedavisi uyguland›. Mevcut tedavileri ve 4 günlük diyaliz tedavisine ra¤men düzeltilmiﬂ
kalsiyum de¤eri 18,.5 olan hastaya (Endokrinoloji AD,
Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um AD, Yenido¤an AD, Genel Cerrahi AD taraf›ndan oluﬂturulan) konsey sonucu
bilateral paratiroidektomi yap›lmas›na karar verildi.
Hastan›n preoperatif bak›lan arteriyel kan gaz›nda pH
7.5, pO2: 90 mmHg, pCO2: 37.6 mmHg, baz aç›¤›: 5.6
mmol L-1, HCO3: 29.0 mmol L-1 olup Ca++: 17.4 mg dL-1,
magnezyum: 1.53 mg dL-1 idi, di¤er laboratuar bulgular›
ise normal olarak de¤erlendirildi.
Hastan›n operasyonu genel anestezi alt›nda gerçekleﬂtirildi. Hastaya operasyon esnas›nda elektrokardiyografi (EKG), non-invazif kan bas›nc›(NIBP) , puls oksimetre (SpO2), anestezik gaz konsantrasyonu, end-tidal
karbondioksit (EtCO2) ölçümlerini içeren standart monitorizasyon uyguland›. ‹ndüksiyon öncesinde SpO2: %
98, NIBP: 135 / 98 mmHg, nab›z: 77 dk-1 olarak ölçüldü. Preoksijenizasyondan sonra 140 mg propofol, 7 mg
veküronyum, 75 µg fentanil ile anestezi indüksiyonu
sa¤lanmas›n›n ard›ndan 7.0 numara entübasyon tüpü ile
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endotrakeal entübasyon gerçekleﬂtirildi. Anestezi idamesinde % 0.6-% 0.8 sevofluran ve 2-4 mg kg-1 h-1 total
intravenöz anestezi (TIVA) kombine edilerek 6 lt dk-1 taze gaz (%50 O2+%50 hava) uyguland›.
Hastan›n operasyon süresince solunumsal ve hemodinamik parametreleri stabil seyretti. Operasyonda parathormon seviyelerini ölçmek üzere insizyon öncesi,
sa¤ paratiroid bezi ç›kart›lmadan önce, sa¤ paratiroid
bezi ç›kart›ld›ktan 5 dakika sonra, sol paratiroid bezi ç›kart›lmadan önce, sol paratiroid bezi ç›kart›ld›ktan sonra
ve tüm bezlerin ç›kar›lmas›n›n tamamlanmas›ndan 5 dakika sonra olmak üzere 6 kez kan al›nd›. Biyokimya laboratuar›nca tespit edilen de¤erler s›ras›yla 896, 252,
162, 76, 39, 30 pg mL-1 idi. Hastan›n elektrokardiyogram›nda preoperatif elektrokardiyogram›na k›yasla belirgin herhangi bir de¤iﬂiklik olmad›. Operasyon süresince
1500 cc. kristaloid s›v› verilen hastada 400 cc. idrar ç›k›ﬂ› gözlendi.
‹ki saat süren operasyon sonras›nda spontan solunumu olan hasta ekstübe edildi. Post-operatif takibinde
hastan›n oda havas›nda SpO 2: %97, nab›z: 88 dk -1,
NIBP: 124 /56 mmHg idi. Vital bulgular› stabil seyreden
hastan›n derlenme odas›nda takip edildikten sonra servise transferi sa¤land›.
TARTIﬁMA
Maternal PHPT nedeniyle artm›ﬂ maternal, fetal ve
neonatal risk yüzünden cerrahi uygulamas› giderek tercih edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. 2008 y›l›nda yay›nlanan incelemede semptomatik olan veya serum Ca++ düzeyi 11
mg dl-1 üzerinde olan gebelerin 2. trimesterde cerrahi
olarak tedavi edilmesi, 3. trimesterde tespit edilmiﬂ vakalarda operasyonun yararlar› ve zararlar›n›n hasta ile
paylaﬂ›larak ortak karar verilmesi önerilmiﬂtir (8). E¤er
elektif operasyon planlanm›ﬂsa organogenezin tamamland›¤› ve anesteziyle iliﬂkili erken do¤um riskinin en az
oldu¤u 2. trimester operasyon için tercih edilmektedir.
Hiperkalsemi tedavisi baﬂlang›çta normal salinle
kardiak pompa fonksiyonu takip edilerek s›v› aç›¤›n›n
kapat›lmas›, sonras›nda furosemid ile diürez sa¤lanmas›
ﬂeklinde önerilmektedir. Ancak tiazid kullan›m›ndan kaç›n›lmal›d›r. Acil durumlarda dahi serum Ca düzeyi 14
mg dl-1’nin alt›ndaysa bu tedavi yaklaﬂ›m›ndan fayda
sa¤lanabilir. Di¤er tedaviler kalsitonin ve bifosfonat verilmesidir (4,8). Yan›t al›namayan vakalarda diyaliz endikedir (4). Olgumuzda geliﬂebilecek fetomaternal
komplikasyonlar›n yan› s›ra medikal tedavi ve sonras›nda uygulanan diyalize ra¤men Ca++ düzeylerinin düﬂürülememesi nedeniyle yap›lan konsey sonucunda operasyon karar› al›nd›.
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Nonobstetrik cerrahi uygulanacak gebelerin anestezi
yönetimi hem annenin hem de fetüsün güvenli¤inin ön
planda tutulmas›n› gerektirir. Normal maternal fonksiyonun sürdürülmesinin yan› s›ra uteroplasental kan ak›m›n›n korunmas›, miyometriyumun uyar›lmas›ndan ve
ilaçlar›n fötüs üzerinde olumsuz etkilerinden kaç›n›lmas› gerekmektedir (9). Bu hastalarda lokalizasyon belirlenmiﬂse lokal/rejyonel anestezi ile minimal cerrahi prosedür uygulamas› önerilmektedir. Ancak sempatik blok
geliﬂmesine ba¤l› maternal hipotansiyon ve buna sekonder uterus kanlanmas›n›n azalmas› riski, rejyonel anestezinin genel anestezi uygulamas›na üstünlü¤ünün gösterilememiﬂ olmas›, iﬂlemin sedasyon gerektirmesi ve
uygulanacak cerrahi göz önüne al›narak genel anestezi uygulamas›n›n daha uygun olaca¤›n› düﬂünüldü (6,7).
Gebelerde genel anestezi uygulamas›nda hastan›n
aspirasyon riskine karﬂ› önlem al›nmas›, 12 haftal›k gebelikten itibaren partikülsüz oral antiasitler ve H2 reseptör antagonistleri ile premedikasyon ve h›zl›-seri entübasyon önerilmektedir. Hiperparatiroidinin yol açt›¤› kemik dokulardan kana Ca++ geçiﬂi ve patolojik k›r›klar›n
görülebilmesi nedeniyle entübasyon ve operasyon için
pozisyon verilirken dikkatli olunmal›, boynun aﬂ›r› ekstansiyonundan kaç›n›lmal›d›r. Olguda uygun preoperatif
açl›k süresi ve H2 reseptör antagonisti uygulanm›ﬂ olmas› yeterli görülerek gebeli¤inin geç döneminde olmamas› nedeni ile h›zl› seri entübasyon yerine %100 oksijen ile preoksijenasyon uygulanarak dikkatli bir ﬂekilde
endotrakeal entübasyon gerçekleﬂtirildi. Havayolu
ödemli ve frajil olabilece¤inden 7.0 numara endotrakeal
tüp tercih edildi.
Gebelikte hem ‹V anesteziklere hem de inhalasyon
anesteziklerine gereksinim azalmaktad›r. ‹nhalasyon
anesteziklerinin üçüncü trimesterde uterus atonisi riski
nedeniyle 0,5 MAC de¤erinin alt›nda kullan›lmas› önerilmektedir (9). Tiyopental ve propofol indüksiyon ajan›
olarak kullan›labilir. Propofol gebelik kategorisi B olarak s›n›flanmas›na ra¤men özellikle gebeli¤in ilk trimesterinde TIVA uygulamas› gittikçe popüler hale gelmektedir(9). Bunun yan›nda nitröz oksit, metiyonin sentetaz
enzim inhibisyonuna yol açabilece¤i için özellikle ilk
trimesterde kullan›m›ndan kaç›n›lmas› önerilmektedir
(9). Fentanil, remifentanil, sufentanil gibi k›sa etkili opioidler minimal solunum depresyonuna yol açmalar› nedeniyle gebelikteki nonobstetrik cerrahilerde analjezik
olarak kullan›labilir. NSAI ilaçlar duktus arteriozusun
erken kapanmas›na neden olabilece¤inden kaç›n›lmal›d›r (9). Olguda indüksiyon ajan› olarak propofol tercih
etmemizin yan›nda nitroz oksit kullanmay› tercih etme-
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di¤imiz için k›sa etkili opioid olarak fentanil kullan›ld›
ve anestezi idamesinde 0,4 MAC sevofluran TIVA ile
kombine edildi. Non depolarizan kas gevﬂeticiler gebelikte güvenle kullan›lmaktad›r. Ancak hiperkalseminin
nöromüsküler blok süresini uzatabilece¤i unutulmamal›
ve bu olgularda nöromüsküler monitorizasyon da gerçekleﬂtirilmelidir.
Bu olgularda asidozun iyonize kalsiyum düzeylerini
artt›rabilece¤i göz önüne al›narak EtCO2 monitörizasyonu ile hastan›n normokarbik düzeyde olacak ﬂekilde
ventilasyonu sa¤land›. Hemodinamik olarak stabil seyreden hastaya aﬂ›r› volüm yüklenmesinden kaç›n›larak
s›v› deste¤i sa¤land› ancak operasyon öncesi uygulanm›ﬂ olan diüretik tedavi de göz önüne al›nd›¤›nda idrar
ç›k›ﬂ› yeterli görülerek diüretik tedavi uygulanmad›. Bunun yan›nda iyatrojenik hipokalemi ve hipomagnezemi
aç›s›ndan K+ ve Mg++ düzeyleri takip edilerek (5) erken
dönemde tespit edilen hipomagnezemi için magnezyum
tedavisi baﬂland›.
Gebelikte EKG’de sol aks sapmas›, prematüre at›m,
nonspesifik ST ve T dalgas› de¤iﬂiklikleri gözlenebilmektedir (9). Bununla birlikte hiperkalsemide kardiyovasküler semptomlar de¤iﬂkendir; 15 mg dl-1 kalsiyum
düzeyine kadar kalp kas› kontraksiyonlar› artmakta, bu
düzeyin üzerinde ise miyokardiyal depresyon görülmektedir. Refrakter periyodun k›salmas› nedeniyle aritmiler
gözlenebilir. 13 mg dl-1’nin üzerinde QT intervali k›sal›r,
PR ve QRS intervali uzar. Ciddi hiperkalsemide osborn
dalgalar› (J dalgalar›) ortaya ç›kabilir, atriyoventriküler
blok geliﬂebilir, 15-20 mg dl-1 düzeyinde tam blok hatta
kardiyak arrest gözlenebilir (1). Olgumuzda dikkatli bir
ﬂekilde operasyon öncesi ve sonras›nda 12 derivasyonlu
EKG’nin de¤erlendirilmesinin yan› s›ra operasyon süresince de 2 derivasyonlu (DII ve V5) EKG takibi uyguland› ve hastada operasyon s›ras›nda herhangi bir EKG
de¤iﬂikli¤i tespit edilmedi.
Hastada herhangi bir komplikasyon gözlenmeden
operasyon baﬂar› ile tamamlanm›ﬂ, hasta ekstübe edilerek servise transfer edilmiﬂtir.
Sonuç olarak gebelik döneminde operasyon planlanan PHPT hastalar›n›n özellikle hemodinamik olarak ve
EKG de¤iﬂiklikleri aç›s›ndan dikkatli takip edilmesi,
cerrahinin mümkünse 2. trimesterde uygulanmas›, hem
anneyi hem de fetüsü olumsuz etkileyebilecek ajanlar›n
kullan›m›ndan kaç›n›lmas› gerekmektedir.
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