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RESUMO

Arap SS. Hiperparatireoidismo secundário: fatores prognósticos de recidiva atribuída ao
implante após paratireoidectomia total e auto-implante. Tese (Doutorado). São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. 184p.

Nos casos de hiperparatireoidismo secundário onde não é possível o
tratamento clínico, é indicada a paratireoidectomia. No Serviço de Cirurgia
de Cabeça e Pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, o tipo de cirurgia utilizada é a
paratireoidectomia total com auto-implante de paratireóide em membro
superior. Nesses casos, ao contrário da paratireoidectomia total, pode haver
recidiva do hiperparatireoidismo no sítio do implante, com sintomas
sistêmicos e com necessidade de intervenção para retirada do tecido
hiperplásico. Já na paratireoidectomia total, há hipoparatireoidismo
definitivo e risco de doença óssea adinâmica. O estudo tem como escopo
avaliar os pacientes submetidos a paratireoidectomia com implante e
esclarecer se há fatores clínicos e de imunohistoquímica que possam indicar
antes da cirurgia algum risco de recidiva no implante. Dos 135 doentes
tratados no serviço, de julho de 1987 a maio de 2002, identificaram-se 111
submetidos a paratireoidectomia total com implante imediato. Destes, 57
foram passíveis para análise, onde identificaram-se nove recidivas e
necessidade de 14 retiradas de implantes. Foram escolhidos para controle
nove doentes, pareados por idade e sexo, sem sinais clínicos ou laboratoriais
de recidiva de hiperparatireoidismo, seguidos por pelo menos dois anos
após a primeira cirurgia, além de um outro grupo controle, de nove
paratireóides normais ressecadas acidentalmente durante cirurgias de
tireóide para doenças benignas, que não apresentaram evolução com
hiperparatireoidismo após cinco anos de seguimento. Foram avaliados
dados clínicos e laboratoriais do pré-operatório, como tempo de diálise,
tempo de hiperparatireoidismo, paratormônio, cálcio, fósforo e produto
cálcio X fósforo. Foram também avaliados peso das glândulas ressecadas e
tipo histológico na primeira cirurgia e comparados entre os dois grupos.
Nos métodos imunohistoquímicos empregados, utilizou-se anticorpos anti-
receptores de vitamina D e cálcio e anticorpo anti-PTH, e foram
comparados entre os dois grupos. Houve diferença estatisticamente
significante para o grupo recidivado no que se refere à maior dosagem de
PTH no pré-operatório (p=0,0091), ao peso total maior de glândula
ressecada (p=0,0392), ao peso maior da glândula escolhida para implante
(p=0,0052), assim como a presença de hiperplasia nodular na glândula
selecionada para o implante (p=0,0152). Com relação aos três métodos
imunohistoquímicos aplicados, não houve diferença entre os três grupos.



Em um dos nove doentes com recidiva no membro superior não foi possível
controle dos níveis hormonais, mesmo após três ressecções locais. Todos os
fatores de risco de recidiva identificados foram pré ou intra-operatórios e
podem auxiliar na decisão de quanto tecido deve ser implantado. Baseado
neste estudo, sugerimos que a quantidade de implantes de paratireóide deve
variar conforme os níveis de PTH pré-operatório, tamanho das glândulas e
a presença de hiperplasia nodular. As glândulas grandes e/ou nodulares
devem ser evitadas na escolha do tecido a ser implantado.

Descritores: 1. Hiperparatireoidismo secundário/ cirurgia 2.
Paratireoidectomia/ efeitos adversos 3. Glândulas paratireóides/
transplante 4. Glândulas paratireóides/ fisiopatologia 5. Recidiva/
prevenção & controle 6. Receptores de hormônio da paratireóide/ análise 7.
Receptores de calcitriol/ análise 8. Receptores de detenção de cálcio/ análise



SUMMARY

Arap SS. Secondary hyperparathyroidism: prognostic factors of graft-dependent
recurrence after total parathyroidectomy and parathyroid autotransplantation. Tese
(Doutorado). São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2005. 184p.

When clinical treatment of secondary hyperparathyroidism fails,
parathyroidectomy is mandatory. Total parathyroidectomy and immediate
parathyroid autotransplantation in the forearm is the standart treatment at
the Head and Neck Service of Hospital das Clínicas of University of São
Paulo Medical School. In these cases, if hyperparathyroidism reccurs, it
may be caused by hyperplastic graft tissue, with systemic symptoms and,
sometimes, reintervention is need to resect hyperplasic implants. Without
autotransplantation, adinamic bone disease and hypoparathyroidism may
occur. The present study seeks to evaluate patients submitted to total
parathyroidectomy and autotransplantation and try to clarify clinical or
immunohistochemical factors that could predict hyperparathyroidism
recurrence due to graft hyperplasia. Of 135 surgeries of the parathyroid
glands performed at this Hospital, from July 1987 to May 2002; 111 were
parathyroidectomy with autotransplantation. We could retrospectively
analyse data from 57 of them, and identify nine recurrences of
hyperparathyroidism caused by graft hyperplasia, submitted to 14 implant
resections. Two groups were chosen for control: autotransplantation
without clinical or laboratorial recurrence for at least two years (matched
by age and sex) and normal parathyroid incidentally resected during
thyroid operations for benign diseases, without signs of concurrent
hyperparathyroidism for at least five years. We analyzed pre-operative
clinical and laboratorial data, such as dialysis duration,
hyperparathyroidism duration, serum PTH, serum calcium, serum
phosphate and product calcium X phosphate. We also analyzed parathyroid
weight and histological patterns. We studied immunoreactivity to vitamin D
receptor, calcium sensing receptor and anti-parathormone antibody. There
were statistically significant differences among preoperative serum PTH
(p=0,0091), parathyroid gland size resected during first surgery (p=0,0052)
and nodular pattern at parathyroid chosen for transplantation (p=0,0152).
There were no statistically significant differences in all
immunohistochemical applied tests. In all patients, but one, the disease is
controlled. One patient was submitted to three surgeries for resection of the
forearm graft, without disease control. All statistically significant identified
risk factors were pre or perioperative and may help intra operative
decisions.



Based on this study, we sugest tha the amount of graft tissue may be
influenced by pre-op PTH levels, size of glands and presence of nodular
hyperplasia. A big and/or nodular glands should be avoided for implants.
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