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Abstrakt 
Bakgrund: Primär hyperparatyreodism orsakas vanligen av paratyroideaadenom. Den enda 

behandlingen som finns är kirurgiskt borttagande av den patologiska paratyroideakörteln. 

Innan operation sker genomförs en paratyroideascintigrafi i ett försök att lokalisera den 

patologiska körteln.  

 

Syfte: Att utvärdera konkordansen mellan paratyroideascintigrafi och operationsfynd vid 

paratyroideaadenom  

 

Metod: En retrospektiv journalgranskning genomfördes av 45 patienter som opererats för 

paratyroideaadenom vid Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro under 2015 och 

2016. Röntgenfynd och operationsresultat var de variabler som inhämtades från journalen.  

 

Resultat: Paratyroideascintigrafi och operation visade adenomlokalisation på samma sida hos 

majoriteten av patienterna (91%). Hos mer än hälften av dessa så angavs exakt samma 

lokalisation vid paratyroideascintigrafi och operation (56%). Paratyroideascintigrafi har 93% 

sensitivitet och 100% specificitet för adenom.  

 

Slutsats: Resultatet från den här studien visar att den paratyroideascintigrafi som används vid 

Universitetssjukhuset Örebro upptäcker majoriteten av adenomen på rätt lokalisation och är 

därmed användbar i kliniken. 

 

Sökord: Paratyroideaadenom, primär hyperparatyreodism, paratyroideascintigrafi   
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1. Bakgrund 
Parathyroideaadenom (PTA) är den vanligaste orsaken till primär hyperparatyreodism 

(pHPT). Ett ensamt adenom utgör orsaken till pHPT i 80-85% av fallen. Generell hyperplasi 

av alla fyra körtlar orsakar 10-15% av pHPT.  Parathyroideaadenom uppkommer oftast 

spontant men kan även vara en del av en ärftlig sjukdom[1]. De ärftliga formerna innefattar 

familjär hyperparatyreodism, multipel endokrin neoplasi typ 1 och 2A och HPT-jaw tumor 

syndrome. Hyperparatyreodism (HPT) orsakat av ärftlig sjukdom involverar ofta hyperplasi 

av alla fyra körtlar [2].  

 
1.1 Uppkomst av paratyroideaadenom 

En uppkomstmekanism för PTA är somatiska mutationer i MEN1-genen. Den genen kodar för 

proteinet menin som finns i cellkärnan. Proteinet fungerar som en tumörsupressor. 

Inaktivering av menin i paratyroideavävnad leder till minskad tillväxthämning och ökning av 

PTH-nivåer [3]. Uppskattningsvis har 20-30% av PTA en mutation i MEN1-genen [4].   

 

Ytterligare en uppkomstmekanism för PTA är inversion av genen som kodar för cyklin D1. 

Resultatet av det blir ett överuttryck av cyklin D1. Inversionen leder till ett rearrangemang av 

cyklin D1-genen så att den hamnar i närheten av genen som kodar för paratyroideahormon 

(PTH) [3,4]. Konsekvensen av det blir att regulatoriska element för PTH nu istället påverkar 

cyclin D1-genen. Överuttryck orsakar cellproliferation. Hos 10-20% av adenomen finns det 

här rearrangemanget medan 40% av PTA har ett överuttryck av cyklin D1 [4].  

 

1.2 Primär hyperparatyreodism 

pHPT är en sjukdom som påverkar kalciummetabolismen. Den orsakar onormalt höga nivåer 

kalcium i serum och höga nivåer PTH [5] i 85-90% av fallen. PTH-nivåerna kan även vara 

normala men det är ändå ett patologiskt tecken då PTH-nivåerna borde vara undertrycka vid 

hyperkalcemi [6].  

 

1.2.1 Epidemiologi 

pHPT kan uppkomma i alla åldrar men incidensen är som högst i åldrarna 60-69 år. 

Sjukdomen drabbar kvinnor två till tre gånger så ofta som den drabbar män [3]. Incidensen 

hos kvinnor är 66 per 100000 personer och år och för män är den 25 per 100000 och år enligt 

en studie gjord av Yeh et al. [7]. En studie gjord av Schneider et al. har visat att uppkomsten 
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av PTA kan associeras med tidigare exponering för joniserande strålning [8]. Andra 

riskfaktorer är i nuläget inte kända.  

 

1.2.2 Klinisk bild 

Det första tecknet på en HPT är förhöjda serumnivåer kalcium. Det upptäcks som regel vid en 

rutinmässig biokemisk provtagning. Vid en detaljerad anamnes kan det även framkomma att 

patienten lider av åkommor som depression, trötthet och lätt utmattning. Om inga ytterligare 

symtom eller kliniska tecken utöver dessa har uppkommit så klassas det som en asymtomatisk 

pHPT. Vid symtomatisk pHPT kan följande symtom uppkomma; njurstenssjukdom, ulcus, 

ökad benresorption, pankreatit, proximal muskelsvaghet, förändringar av den mentala statusen 

[5] och hypertoni [6]. Det är inte klarlagt om ulcus, hypertoni och depression är associerade 

med pHPT då det inte finns någon klar förbättring av symtomen efter behandling[6].  

 

1.2.3 Diagnos 

Vid diagnos är 80% av patienterna med pHPT asymtomatiska. Det har skett en utveckling 

från tidigare då patienter var symtomatiska vid diagnos till att vara asymtomatiska [6]. För att 

få en pHPT-diagnos krävs förhöjda PTH-nivåer med samtidig hyperkalcemi [9].  

 

1.2.4 Behandling 

Den enda definitiva behandlingen som finns av pHPT är kirurgiskt borttagande av den eller de 

sjuka parathyroideakörtlarna[2,6,10]. Indikationer för kirurgi är symtom som är förenliga med 

pHPT, där inkluderas njursten och osteoporos. Ålder under 50 år, glomerulär 

filtrationshastighet (GFR) < 60 ml/min och serumkalcium >2,75 föranleder också behandling 

med kirurgi [11].  

 

1.3 Paratyroidea 

Normalt finns det två par paratyroideakörtlar, ett övre par och ett nedre par. Båda paren består 

av en körtel på vänster kroppshalva och en körtel på höger kroppshalva [12,13]. Det övre 

parets lokalisation är relativt konstant på grund av dess nära relation till tyroidea. Det övre 

paret återfinns på samma nivå som nedre gränsen av cartilago cricoidea. Det nedre parets 

lokalisation har en större variation jämfört med det övre paret. Det är på grund av dess 

embryologiska samhörighet med tymus. Den vanligaste platsen för det nedre paret är vid den 
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laterala nedre delen av tyroidea. Men de kan vara lokaliserade var som helst mellan vinkeln 

på mandibula och övre delen av mediastinum [14].  

 

Det finns två epiteliala celltyper i en normal paratyroidea; principalceller och oxyfila celler. 

Det är principalcellerna som är ansvariga för att produktion och sekretion av PTH. Utöver 

epiteliala celler finns även bindväv [15]. Vid hyperplasi och PTA finns ”water clear cells”, 

dessa celler förekommer inte i en frisk paratyroidea [12].  

 

1.4 Sestamiscintigrafi 

Den metod som används för lokalisering av PTA på Kirurgiska Kliniken vid 

Universitetssjukhuset Örebro är sestamiscintigrafi. Det är en metod som används generellt för 

att lokalisera adenom. Metoden används även för att hitta generell hyperplasi av alla fyra 

körtlar och om det finns två adenom [2]. En studie visade att sensitiviteten för 

sestamiscintigrafi var 88% för enstaka adenom, 30% för dubbla adenom och 44% för multipel 

hyperplasi [16].  

 
99mTc sestamibi är den isotop som används i undersökningarna [2]. Användning av 99mTc 

sestamibi i det här sammanhanget beskrevs första gången av Coakley et al. [17]. Isotopen 

innehåller lipofila katjon molekyler. Den injiceras intravenöst och distribueras med hjälp av 

blodcirkulationen. Isotopen passerar passivt över cellmembranen och centraliseras till 

regionen runt mitokondrierna. PTA och hyperplastiska körtlars förmåga till att upptäckas vid 

sestamiscintigrafi är beroende av närvaron av oxyfila celler som innehåller många 

mitokondrier. Normalt tas inte isotopen upp av friska paratyroideakörtlar [2].  

 

Det finns tre tekniker som används generellt för att upptäcka överaktivitet i 

paratyroideakörtlarna; ”single-phase dual-isotope subtraction imaging’’, ”dual-phase single-

isotope imaging” och en kombination av de båda[2]. Single-phase dual-isotope subtraction 

imaging baseras på att 99mTc sestamibi försvinner snabbare från tyroidea än den gör från 

patologiska paratyroideakörtlar. För att lättare skilja paratyroideakörtlarna från tyroidea 

används en andra isotop för att enbart visualisera tyroidea. De bilderna som fås från injektion 

med den andra isotopen subtraheras från de första bilderna, resultatet blir att den radioaktivitet 

som ses endast kommer ifrån patologiska paratyroideakörtlar. Tekniken ”Dual-phase single-

isotope imaging” uppkom på basis av skillnaden mellan hur snabbt 99mTc sestamibi försvann 
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från tyroidea och tiden det tog att försvinna från patologiska paratyroideakörtlar. Med den här 

tekniken behövs endast en injektion av 99mTc sestamibi följt av röntgen 10-15 minuter efter 

injektion och ytterligare en röntgen 1,5-3 timmar efter injektion [2,18]. Ackumulering 

av 99mTc sestamibi i normal tyroideavävnad minskar med tiden och det möjliggör att man kan 

skilja patologisk paratyroideavävnad från tyroideavävnad [19].  

 

Den röntgenmetod som används är single photon emission computer tomography (SPECT). 

Det innebär att gammastrålningen kommer ifrån den som undersöks och fångas upp av en 

datortomograf. Den bilden som fås jämförs sedan men en vanlig datortomografibild. Ett annat 

alternativ är att SPECT-undersökningen sker samtidigt som den vanliga 

datortomografiundersökningen. Det som fås av den här undersökningen är en kombination av 

den fysiologiska tredimensionella informationen från SPECT och information om anatomin 

från datortomografin[2] ,vilket möjliggör för tolkning av lokalisationen [20].  

 

1.5 Operationsmetod 

De metoder som används vid operation är bilateral exploration eller unilateral exploration. 

Den bilaterala metoden innebär att både vänstra och högra paratyreoideakörtlar identifieras 

för att utesluta om de utgör adenom eller inte. Unilateral exploration innebär att endast högra 

eller vänstra sidans paratyreoideakörtlar undersöks. Det är den preoperativa 

röntgenundersökningen som hjälper kirurgen avgöra vilken sida som ska opereras [10]. Vid 

Kirurgiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro används i första hand den unilaterala 

explorationen om den preoperativa röntgenundersökningen tydligt har visat vilken sida 

adenomet finns på.  

 

Vid Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro används en metod under operation 

för att säkerhetsställa att den paratyroidea som plockats bort utgör adenomet. Den metoden 

går ut på att analysera PTH i blodet. Då utnyttjas hormonets korta halveringstid som är 3 till 5 

minuter [10]. Analys av PTH-nivåerna i blodet görs i samband med operationsstart, när 

adenomet har identifierats, 5 minuter efter att adenomet har tagits bort och sedan 15 minuter 

efter att adenomet har tagits bort. Om PTH-nivåerna sjunker med minst 50% förutsäger det att 

all överfunktionerande vävnad har tagits bort. Då PTH-nivåerna fortsätter vara förhöjda 

föranleder det fortsatt sökande efter mer patologisk vävnad [10].  

 



 7 

En ytterligare kontroll för att se om den paratyroidean som opererats ut är den som utgör 

adenomet så skickas ett fryssnitt till patologen. På patologen analyseras fryssnittet för att se 

vad det innehåller för vävnad.  

 

En risk vid operation är skada på nervus laryngeus recurrens. Nervskadan kan orsaka en 

övergående eller en permanent stämbandsförlamning. Stämbandsförlamning är en allvarlig 

komplikation som dock är ovanlig [6].   

2. Syfte  
Syftet med studien är att genomföra en kvalitetskontroll av de operationer på indikation 

primär hyperparatyreodism som utförts på Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset 

Örebro under år 2015 och 2016. Kvalitetskontrollen utgörs genom att utvärdera konkordansen 

mellan paratyroideascintigrafi och operationsfynd vid paratyroideaadenom . 

 

Den frågeställningen som har ställts för att uppnå detta syfte är: 

I hur stor andel av paratyroideaadenom som i samband med operation påvisats har preoperativ 

röntgen överensstämt med operationsfynd?  

3. Metod 

3.1 Studiedesign 

Studien utgörs av en retrospektiv journalgranskning. Den här designen valdes då den 

möjliggör för inhämtning av den patientinformation som behövs för att uppnå syftet med 

studien.  

 
3.2 Studiepopulation  

Kriterierna för inkludering i studien var diagnos pHPT som behandlats genom operation och 

där en preoperativ paratyroideascintigrafi genomförts. Datainsamling gjordes från de patienter 

som opererats på Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro under år 2015 och 2016. 

Totalt identifierades 49 patienter varav 4 som opererats på indikation sekundär HPT eller ej 

genomgått preoperativ röntgenundersökning exkluderades. Kvarvarande 45 patienter var 

tillgängliga för inklusion i studien.  
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3.3 Datainsamling 

Insamlingsmallen utformades med relevanta variabler  utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Den utformades för att standardisera och effektivisera journalgranskningen.  

De variabler som inkluderas var operationsresultat, röntgenfynd, ålder vid operation och kön. 

Utifrån insamlingsmallen granskades studiepopulationens journaler i det elektroniska 

journalsystemet Kliniska portalen. Den inhämtade informationen samlades i 

kalkylprogrammet Microsoft Excel.  

 

3.4 Bearbetning och analys av data 

Efter färdigställandet av datainsamlingen analyserades resultaten i Excel. Bearbetning 

genomfördes av variablerna där diverse beskrivningar av röntgenfynd gjordes om till 

vänster/höger och övre/nedre för att lättare kunna se om det stämmer överens med 

operationsresultatet. Röntgenfynd och operationsresultat analyserades utefter om adenomets 

lokalisation stämde sidmässigt (höger/vänster) och i vertikalplan (övre/nedre). Om röntgen 

och operationsresultat endast stämde sidmässigt antogs 50% konkordans om de stämde 

sidmässigt och i vertikalplan antogs 100% konkordans. Om inget fynd hittades vid röntgen 

antogs 0% konkordans. Om inget fynd hittades vid röntgenundersökningen och om operation 

resulterade i ingen extirpation antogs 100% konkordans. För att underlätta beräkning antogs 

siffran 1 för 100% överrensstämningsgrad, siffran 2 för 50% överrensstämningsgrad och 

siffran 0 för 0% överrensstämningsgrad.  

 

Beräkningar av data skedde med hjälp av de formler och funktioner som finns i 

kalkylprogrammet Excel.  Ålder vid operation räknades ut i datorprogrammet, medelålder 

användes som mått då spridningen av åldrar ansågs vara normalfördelad.  Resultaten 

sammanställdes sedan till tabeller för att besvara frågeställningen på ett korrekt sätt.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Eftersom studien är en kvalitetskontroll behövdes ingen etikprövning. Istället inhämtades 

tillstånd för registrering av data och utförande av kvalitetskontroll av verksamhetschefen på 

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. All inhämtad data avidentifierades genom 

att personnumret ersattes med en sifferkombination vid sammanställningen av data. 

Sifferkombinationen tillfördes den ursprungliga listan med patienter som opererats för pHPT 

vid Kirurgkliniken för att kunna spåra patientuppgifterna. Avidentifieringen gjordes för att 
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minska risken att obehöriga får tillgång till patientens personnummer. Den ursprungliga listan 

med patientuppgifterna förvarades under studietiden inlåst på ett rum för att förhindra att 

obehöriga fick tillgång till den.  

 

Studien genomfördes utan inhämtat samtycke från patienterna då det är en del i ett 

kvalitetsarbete på Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Stöd till detta hittas i 

Patientdatalagen kap 2, 4 §, punkt 4 [21].  

4. Resultat 

4.1 Patientkaraktäristika  

Detaljer av patientkaraktäristika summeras i tabell 1. Under perioden 2015-2016 opererades 

45 patienter på indikation primär hyperparatyreodism vid Kirurgiska kliniken, 

Universitetssjukhuset Örebro. Medelålder vid diagnos var 59 år, där yngsta var 31 år och 

äldsta 80 år. Medianålder för operation var 56 år.  Majoriteten av patienterna, 79%, var 

kvinnor. Medelålder för kvinnor var 59 år och medelålder för män var 62 år.  

 
Tabell 1 Patientkaraktäristika hos patienter med primär hyperparatyreodism som genomgått operation i Örebro under åren 
2015-2016. 

KARAKTERISTIKA  PATIENTER 
(N=45) 

PROCENT % 

Medelålder vid op   59(31-80)  
    
Medelålder kvinnor  59 (31-80)  

    
Medelålder män  62 (40-75)  
    
Kön    

Kvinnor  35 79 
Män  10 21 

 
 
4.2 Operationsresultat och paratyroideascintigrafi 

Av de 45 operationer som genomfördes under perioden 2015-2016 angav 

paratyroideascintigrafi och operation samma lokalisation för 25 stycken paratyroideaadenom. 

Det utgör 55,5% av alla operationer. Vid 16 operationer angavs endast samma sida vid 

paratyroideascintigrafi och operation vilket utgör 35,5% av operationerna. Vid 4 operationer, 

motsvarande 8,9%, angavs varken samma sida eller samma plats i vertikalplan. Totalt 91% av 

operationerna angav minst samma sida som röntgenfyndet (Figur 1). 
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Figur 1 Konkordans mellan paratyroideascintigrafi och operationsfynd. Andelen patienter där röntgenfynd var det samma 

som operationsresultat, röntgenfynd och operationsresultat visade endast samma sida eller röntgenfynd och 
operationsresultat visade inte samma fynd.. Operationsresultat (OP). 

 
Paratyroideascintigrafi hittade adenom i 91% av undersökningarna och dessa adenom 

verifierades vid operation (n=41),  därmed har paratyroideascintigrafi en sensitivitet på 93%. I 

ett fall kunde inget adenom påvisas efter operation och samma fall var även negativt för 

paratyroideascintigrafi. Inget fall som var positivt för paratyroideascintigrafi var negativt vid 

operation, således 100% specificitet (Tabell 2).  

 
Tabell 2 Paratyroideascintigrafi och operationsresultat. En korstabell som beskriver antalet positiva och negativa 

operationsresultat och paratyroideascintigrafier. Positivt utfall vid både operation och paratyroideascintigrafi hos 41 
patienter.  Positiv operation och negativ paratyroideascintigrafi hos 3 patienter. Negativt utfall vid både operation och 

paratyroideascintigrafi hos en patient. 

  
Operationsresultat 

Positiv Negativ 

 
 
Paratyroideascintigrafi 

Positiv 41 0 

Negativ 3 1 
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5. Diskussion 
Syftet med den här studien var att utvärdera kirurgisk behandling och röntgenologisk 

undersökning och jämföra resultatet från dem hos patienter med pHPT orsakat av PTA vid 

Universitetssjukhuset Örebro under perioden 2015-2016.  

 

Enligt resultaten som presenterats i den här studien så stämmer mer än hälften av fynden som 

lokaliserats via paratyroideascintigrafi exakt med det fynd som hittas vid operation. I över 

90% av röntgenfynden angavs samma sida som operationsresultatet vilket kan tolkas som att 

både den röntgenundersökning och operationsmetod som används är tillräckligt bra för att 

användas på kliniken. Perez-Monte et al. beskriver att det finns en stark korrelation mellan 

fynden från SPECT-undersökningen och resultatet av operation [22]. Goldstein et al. 

beskriver att det finns en konkordans på 77% mellan röntgenfynd och operationsresultat och 

att röntgen förutsåg samma sida alla gånger, 100% konkordans [23]. Resultaten från studierna 

ovan stärker resultatet från den här studien.  

 

Röntgensvaren från de paratyroideascintigrafierna som undersöktes vid den här studien angav 

ofta ord som möjligtvis, kanske och eventuellt i beskrivningen av den exakta lokalisationen på 

adenomet. Det tolkas som att röntgenläkaren inte var helt säker på adenomets lokalisation i 

vertikalplanet. Det tillsammans med paratyroideornas embryologiska utveckling är det som 

kan ha orsakat att konkordansen vid exakta lokalisationen är 56% medan sidmässig 

konkordans är 91%. En studie gjord av Phitayakorn et al. visar att ektopiska körtlar hittas hos 

16%, de ektopiska körtlarna uppkommer genom en onormal embryologisk utveckling. En 

ektopisk lokalisation de övre körtlarna kan ha är under de nedre körtlarna [24] vilket då skulle 

kunna orsaka en felaktig lokalisation i vertikalplanet. Roy et al. visade att ektopiska körtlar 

hittades hos 22% av patienterna [25].  

 

Av alla 45 operationer hittades ett adenom i 98% av dem. Ett adenom hittades i 91% av 

paratyroideascintigrafierna därmed beräknas sensitiviteten för adenom vara 93%. Perez-

Monte et al. har fått liknande resultat från sin studie, SPECT-bilder har 91% sensitivitet för 

adenom [22]. Den slutsats som kan dras utifrån sensitiviteten är att den metod som används, 

paratyroideascintigrafi, hittar många av adenomen men inte alla. Paratyroideascintigrafi 

hittade inget fynd som inte hittades av operation, därmed har den här studien en specificitet på 

100%. Den beräknade specificiteten i den här studien innebär att paratyroideascintigrafi inte 
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hittar några falskt positiva fynd. Sammantaget skulle det här fyndet kunna säga att hittar 

paratyroideascintigrafi ett adenom så kan operatören vara säker på att det finns ett adenom 

där. Vid den operation där det inte hittades något fynd hittades det inte heller något vid 

paratyroideascintigrafin men huruvida det fanns ett adenom som missades vid operation kan 

inte den här typen av studie avgöra.  

 

Det finns många olika teorier om varför PTA inte upptäcks via den preoperativa 

röntgenundersökningen. Hughes et al. säger att ökande preoperativa S-Ca och PTH-nivåer ger 

en mer specifik lokalisation [26] vilket då kan innebära att låga nivåer kan ge en mindre 

specifik lokalisation. Goldstein et al. menar att detta samband skiljer sig mellan könen, hos 

kvinnor finns en signifikant relation mellan en positiv röntgen och ökande PTH-nivåer medan 

sambandet hos män var svagare [23]. Mild hyperkalcemi och multipel körtelhyperplasi är 

huvudsakligen de faktorer som påverkar sensitiviteten hos preoperativa 

röntgenundersökningen med 99mTc sestamibi enligt Medas et al. [27]. Enligt Calva-Cerqueiera 

et al. påverkar storleken på adenomet och som tidigare nämnt PTH-nivåerna hur lätt det är att 

lokalisera adenomet preoperativt [28].  

 

Könsfördelningen för pHPT orsakat av PTA är inte jämt fördelad, den här studien hade en 

ratio på 3,5:1 mellan kvinnor och män. En studie gjord av Shah et al. på 184 patienter som 

behandlats på samma center var ration 7:3 [29]. Mazeh et al. genomförde en studie där ration 

var 3,3:1 [30]. En ratio på 2,8:1 visade  en studie gjord av Miller et al. [31]. De olika 

studiernas könsfördelningen liknar varandra, resultatet från dem visar på att sjukdomen är 

vanligare hos kvinnor. En anledning till att ration inte är exakt samma överallt skulle kunna 

vara att patientgruppen som valts ut är för liten och därmed inte representativ då ration kan 

skilja sig beroende på hur åldersfördelningen ser ut.  

 

Då totalt 91% av operationerna hittade adenomet på samma sida som paratyroideascintigrafi 

gjorde tyder det på att unilateral exploration är en säker operationsmetod för att hitta PTA om 

den preoperativa paratyroideascintigrafin visar ett tydligt fynd. Enligt en studie gjort av 

Bergenfelz et al. så innebar en unilateral exploration minskad operationstid, minskad 

konsumtion av oralt kalcium, lägre kalciumnivåer i serum postoperativt och högre incidens av 

tidig allvarlig symtomatisk hypokalcemi postoperativt . En studie gjord av Westerdahl et al. 

visar att unilateral exploration tillsammans med intraoperativ mätning av PTH uppvisar 

samma långtidsresultat som bilateral exploration [32]. Ytterligare en studie av 371 patienter 
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med pHPT gjord Worsey et al. rekommenderas unilateral exploration för pHPT när det är 

möjligt då det är en säker och effektiv metod [33].  

 

En svaghet men den här studien är att variabler som skulle kunna påverka att adenomet inte 

upptäcks vid den preoperativa röntgenundersökningen inte inkluderas. Det leder till att ingen 

slutsats kan dras från de fall där den preoperativa röntgen inte visar samma fynd som 

operation därmed kan inget rekommenderat tillvägagångssätt för dessa patienter ges. Då den 

här studien har relativt liten tidsomfattning är det här något som skulle kunna undersökas 

under en studie med längre tidsomfattning. Förutom mer tid så behövs ett större patienturval 

för att andelen adenom som inte hittas av paratyroideascintigrafi ska vara fler så att resultatet 

som fås blir mer signifikant. Något som också hade kunnat undersökas i en studie med längre 

tidsomfattning är om det är fördelaktigt med ytterligare röntgen i de fallen där 

paratyroideascintigrafi inte kunde upptäcka ett PTA. 

6. Slutsats 
Den här studien visar att mer än hälften av patienterna har genomgått en 

paratyroideascintigrafi och operation som har visat exakt samma lokalisation av adenomet 

och att mer än 90% av patienterna har genomgått en operation och paratyroideascintigrafi 

som visade samma sidmässiga lokalisation av adenomet. Resultatet som framkommit i den 

här studien skulle kunna användas som ett stöd för att unilateral exploration är tillräcklig vid 

de flesta operationer av PTA och att den röntgenmetoden som används av Kirurgiska 

kliniken, Universitetssjukhuset Örebro är tillräckligt bra för att användas i kliniken. Men en 

studie med större populationsurval bör göras för att erhålla ett mer tillförlitligt resultat. Vidare 

studier inom området skulle kunna beröra om behov av ytterligare radiologiska 

undersökningsmetoder då paratyroideascintigrafi inte visar något fynd.  
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mig i rätt riktning när jag själv har varit på väg åt fel håll. Jag vill också tacka mina 
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runda bordet i biblioteket.  

  



 14 

8. Referenslista 
1. Marcocci C, Cetani F. Primary Hyperparathyroidism. N Engl J Med. 22 december 
2011;365(25):2389–97.  
 
2. Eslamy HK, Ziessman HA. Parathyroid Scintigraphy in Patients with Primary 
Hyperparathyroidism: 99mTc Sestamibi SPECT and SPECT/CT. RadioGraphics. 01 
september 2008;28(5):1461–76.  
 
3. Sharretts JM, Simonds WF. Clinical and molecular genetics of parathyroid neoplasms. Best 
Pract Res Clin Endocrinol Metab. juni 2010;24(3):491–502.  
 
4. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. Robbins and Cotran pathologic basis of disease. 
Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders; 2015. 1101 s.  
 
5. Suliburk JW, Perrier ND. Primary Hyperparathyroidism. The Oncologist. 06 januari 
2007;12(6):644–53.  
 
6. Silverberg SJ, Bilezikian JP, Bone HG, Talpos GB, Horwitz MJ, Stewart AF. Therapeutic 
controversies in primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. juli 
1999;84(7):2275–85.  
 
7. Yeh MW, Ituarte PHG, Zhou HC, Nishimoto S, Amy Liu I-L, Harari A, m.fl. Incidence 
and Prevalence of Primary Hyperparathyroidism in a Racially Mixed Population. J Clin 
Endocrinol Metab. 01 mars 2013;98(3):1122–9.  
 
8. Schneider AB, Gierlowski TC, Shore-Freedman E, Stovall M, Ron E, Lubin J. Dose-
response relationships for radiation-induced hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 
01 januari 1995;80(1):254–7.  
 
9. Bilezikian JP, Potts JT, Fuleihan GE-H, Kleerekoper M, Neer R, Peacock M, m.fl. 
Summary Statement from a Workshop on Asymptomatic Primary Hyperparathyroidism: A 
Perspective for the 21st Century. J Clin Endocrinol Metab. 01 december 2002;87(12):5353–
61.  
 
10. Eigelberger MS, Clark OH. Surgical approaches to primary hyperparathyroidism. 
Endocrinol Metab Clin North Am. september 2000;29(3):479–502.  
 
11. Bilezikian JP, Khan AA, Potts JT. Guidelines for the Management of Asymptomatic 
Primary Hyperparathyroidism: Summary Statement from the Third International Workshop. J 
Clin Endocrinol Metab. 01 februari 2009;94(2):335–9.  
 
12. Arrangoiz R, Cordera F, Caba D, Juárez MM, Moreno E, Luque E. Parathyroid 
Embryology, Anatomy, and Pathophysiology of Primary Hyperparathyroidism. Int J 



 15 

Otolaryngol Head Amp Neck Surg. 27 juli 2017;06(04):39.  
 
13. Ritchie JE, Balasubramanian SP. Anatomy of the pituitary, thyroid, parathyroid and 
adrenal glands. Surg Oxf. 01 oktober 2014;32(10):499–503.  
 
14. Policeni BA, Smoker WRK, Reede DL. Anatomy and Embryology of the Thyroid and 
Parathyroid Glands. Semin Ultrasound CT MRI. 01 april 2012;33(2):104–14.  
 
15. Ross MH, Pawlina W. Histology : a text and atlas : with correlated cell and molecular 
biology. Philadelphia: Wolters Kluwer Health; 2016.  
 
16. Ruda JM, Hollenbeak CS, Stack BC. A systematic review of the diagnosis and treatment 
of primary hyperparathyroidism from 1995 to 2003. Otolaryngol-Head Neck Surg. 01 mars 
2005;132(3):359–72.  
 
17. Coakley AJ, Kettle AG, Wells CP, O’Doherty MJ, Collins RE. 99Tcm sestamibi--a new 
agent for parathyroid imaging. Nucl Med Commun. november 1989;10(11):791–4.  
 
18. Palestro CJ, Tomas MB, Tronco GG. Radionuclide Imaging of the Parathyroid Glands. 
Semin Nucl Med. 01 oktober 2005;35(4):266–76.  
 
19. Neumann DR, Esselstyn CB, Go RT, Wong CO, Rice TW, Obuchowski NA. Comparison 
of double-phase 99mTc-sestamibi with 123I-99mTc-sestamibi subtraction SPECT in 
hyperparathyroidism. AJR Am J Roentgenol. december 1997;169(6):1671–4.  
 
20. Pham TH, Sterioff S, Mullan BP, Wiseman GA, Sebo TJ, Grant CS. Sensitivity and 
Utility of Parathyroid Scintigraphy in Patients with Primary Versus Secondary and Tertiary 
Hyperparathyroidism. World J Surg. 01 mars 2006;30(3):327–32.  
 
21. Riksdagsförvaltningen. Patientdatalag (2008:355) Svensk författningssamling 
2008:2008:355 t.o.m. SFS 2017:60 - Riksdagen [Internet]. [citerad 13 december 2017]. 
Tillgänglig vid: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355 
 
22. Perez-Monte JE, Brown ML, Shah AN, Ranger NT, Watson CG, Carty SE, m.fl. 
Parathyroid adenomas: accurate detection and localization with Tc-99m sestamibi SPECT. 
Radiology. 01 oktober 1996;201(1):85–91.  
 
23. Goldstein RE, Billheimer D, Martin WH, Richards K. Sestamibi scanning and minimally 
invasive radioguided parathyroidectomy without intraoperative parathyroid hormone 
measurement. Ann Surg. maj 2003;237(5):722-730; discussion 730-731.  
 
24. Phitayakorn R, McHenry CR. Incidence and location of ectopic abnormal parathyroid 
glands. Am J Surg. 01 mars 2006;191(3):418–23.  



 16 

25. Roy M, Mazeh H, Chen H, Sippel RS. Incidence and Localization of Ectopic Parathyroid 
Adenomas in Previously Unexplored Patients. World J Surg. 01 januari 2013;37(1):102–6.  
 
26. Hughes DT, Sorensen MJ, Miller BS, Cohen MS, Gauger PG. The biochemical severity of 
primary hyperparathyroidism correlates with the localization accuracy of sestamibi and 
surgeon-performed ultrasound. J Am Coll Surg. november 2014;219(5):1010–9.  
 
27. Medas F, Erdas E, Longheu A, Gordini L, Pisano G, Nicolosi A, m.fl. Retrospective 
evaluation of the pre- and postoperative factors influencing the sensitivity of localization 
studies in primary hyperparathyroidism. Int J Surg Lond Engl. januari 2016;25:82–7.  
 
28. Calva-Cerqueira D, Smith BJ, Hostetler ML, Lal G, Menda Y, O’Dorisio TM, m.fl. 
Minimally invasive parathyroidectomy and preoperative MIBI scans: correlation of gland 
weight and preoperative PTH. J Am Coll Surg. oktober 2007;205(4 Suppl):S38-44.  
 
29. Shah VN, Bhadada SK, Bhansali A, Behera A, Mittal BR, Bhavin V. Influence of age and 
gender on presentation of symptomatic primary hyperparathyroidism. J Postgrad Med. juni 
2012;58(2):107–11.  
 
30. Mazeh H, Sippel RS, Chen H. The role of gender in primary hyperparathyroidism: same 
disease, different presentation. Ann Surg Oncol. september 2012;19(9):2958–62.  
 
31. Miller BS, Dimick J, Wainess R, Burney RE. Age- and Sex-Related Incidence of 
Surgically Treated Primary Hyperparathyroidism. World J Surg. 01 maj 2008;32(5):795–9.  
 
32. Westerdahl J, Bergenfelz A. Unilateral Versus Bilateral Neck Exploration for Primary 
Hyperparathyroidism: Five-Year Follow-up of a Randomized Controlled Trial. Ann Surg. 
december 2007;246(6):976.  
 
33. Worsey MJ, Carty SE, Watson CG. Success of unilateral neck exploration for sporadic 
primary hyperparathyroidism. Surgery. december 1993;114(6):1024-1029; discussion 1029-
1030.  
 


	1. Bakgrund
	1.1 Uppkomst av paratyroideaadenom
	1.2 Primär hyperparatyreodism
	1.2.1 Epidemiologi
	1.2.2 Klinisk bild
	1.2.3 Diagnos
	1.2.4 Behandling

	1.3 Paratyroidea
	1.4 Sestamiscintigrafi
	1.5 Operationsmetod

	2. Syfte
	3. Metod
	3.1 Studiedesign
	3.2 Studiepopulation
	3.3 Datainsamling
	3.4 Bearbetning och analys av data
	3.5 Etiska överväganden

	4. Resultat
	4.1 Patientkaraktäristika
	4.2 Operationsresultat och paratyroideascintigrafi

	5. Diskussion
	6. Slutsats
	7. Tillkännagivanden
	8. Referenslista

