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Opis przypadku

33-letnia chora została przyjęta do oddziału Chirurgii Ogólnej 
celem usunięcia gruczolaka przytarczyc. Pacjentka borykała się 
z nawracającą kamicą nerek (pierwszy epizod kolki nerkowej pojawił 
się w 2014 roku). Chora podawała następujące objawy: nudności, 
senność, zawroty głowy, wielomocz, które występowały od listo-
pada 2017 roku. Ambulatoryjnie u pacjentki stwierdzono zwięk-
szone stężenie parathormonu 360 pg/ml (norma od 10–60 pg/ml), 
hiperkalcemię – stężenie wapnia 12,6 m/dl (norma 8,5–10,5 mg/dl) 
i hipofosfatemię 1,5 mg/dl (norma 3,0–4,5 mg/dl). Z tego powodu 

w kwietniu 2018 roku pacjentkę skierowano do Kliniki Endokry-
nologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami we Wrocławiu, gdzie 
wykonano USG tarczycy i przytarczyc, w którym uwidoczniono 
hipoechogeniczną strukturę wielkości 35 x 23 x 14 mm w okolicy 
bieguna dolnego lewego płata tarczycy, mogącą odpowiadać za 
powiększone przytarczyce dolne lewe. Całość obrazu klinicznego 
odpowiadała pierwotnej nadczynności przytarczyc. Ponadto u pa-
cjentki przeprowadzono scyntygrafię przytarczyc. Wykonano rów-
nież badanie plenarne z użyciem dwóch znaczników po substrak-
cji oraz akwizycji SPECT/CT. W wyżej wspomnianej scyntygrafii 
z użyciem 99 mTc uwidoczniono tarczycę o nieco większym płacie 
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streszczenie:  Wprowadzenie: Nadczynnością przytarczyc nazywamy stan nadmiernej produkcji i sekrecji PTH [1]. Najczęstszą przyczyną 
pierwotnej nadczynności przytarczyc jest gruczolak przytarczyc, który dotyczy około 80% przypadków. Pozostałe przypadki to 
przerost przytarczycy – około 15% [2, 3], a w 1–5% – rak [2–5]. Według dostępnych badań choroba rozpoznawana jest u około 40 
osób na 100 000 [3, 5–7]. Najczęstszym powodem powstania gruczolaka jest mutacja w genie MEN 1. Mniej niż 5% przypadków 
to przewlekła nadczynność przytarczyc, która jest składową zespołu gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej MEN 1 MEN 
2a [1]. Nadmiar PTH w ustroju prowadzi do zwiększonej mobilizacji wapnia z kości, a co za tym idzie, wzmożonej osteolizy 
– co więcej – powoduje wzrost wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego. Ponadto zwiększona jest ilość wydalania 
fosforanów wraz z moczem. Obraz kliniczny choroby jest wielopostaciowy i często przebiega ona w sposób utajony. Zazwyczaj 
choroba przyjmuje postać osteoporozy, przewlekłej nawracającej kamicy nerek. Częste są także odmiedniczkowe zapalenia 
nerek na podłożu kamicy. Chorobie mogą towarzyszyć: dysfagia, bóle brzucha, metaliczny posmak w ustach, uporczywe 
zaparcia. Ponadto z układu nerwowego mogą występować takie objawy jak: zawroty i bóle głowy, zaburzenia świadomości. 
Niekiedy pojawiają się zaburzenia rytmu serca pod postacią skurczów dodatkowych i napadowych częstoskurczów. Innymi 
przejawami choroby mogą być: osteoliza, osteoporoza i złamania patologiczne [1].

  cel: Celem tego artykułu jest przybliżenie czytelnikowi przypadku 33-letniej kobiety z pierwotną nadczynnością przytarczyc 
na podłożu gruczolaka.

słOWa kluczOWe:  gruczolak przytarczyc, kamica nerek układu moczowego, nadczynność przytarczyc

abstract:   introduction: Parathyroid hyperactivity is the state of over production of PTH secretion [1]. The most common cause of primary 
hyperparathyroidism is parathyroid adenoma – about 80% of cases, the remaining are parathyroid hyperplasia around 15% 
of cases [2, 3], and in 1–5% of cases, cancer [2–5]. The disease is diagnosed in about 40 per 100.000 persons [3, 5–7]. The 
most common cause of adenoma is mutation in gene MEN 1. Less than 5% of cases are chronic hyperparathyroidism, which 
is a component of the MEN 1 MEN 2a endocrine adenocarcinoma syndrome [1]. Excess path in the body leads to increased 
mobilization of calcium from the bones, and hence increased osteolysis, which also increases the absorption of calcium from 
the digestive system, as well as an increased amount of phosphate excretion in the urine. The clinical picture of the disease 
is polymorphic and often runs in a latent form. Most often the disease occurs in the form of osteoporosis, chronic recurrent 
kidney stones, pyelonephritis associated with urolithiasis is also common. The disease may be accompanied by dysphagia, 
abdominal pain, metallic taste in the mouth, persistent constipation. Symptoms from the system nervous include dizziness 
and headaches, disorders of consciousness. Arrhythmia in the form of additional contractions and paroxysmal tachycardia. 
Osteolysis, osteoporosis and pathological fractures [1]. 

  aim: The purpose of this article is to introduce a case of a 33-year-oldwoman with primary hyperparathyroidism secondary 
to adenoma.
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tarczycy; po jej delikatnym odsunięciu z okolicy dołka jarzmowego 
wycięto zmianę guzowatą. Następnie po wyparowaniu uzyskano 
przytarczyce z okolicy dolnej lewej. Do loży po przytarczycy założo-
no dren, który usunięto po 24 godzinach od zakończenia operacji, 
w pierwszej dobie pooperacyjnej. Chorą w stanie ogólnym dobrym 
wypisano z Oddziału z zaleceniami dalszej kontroli w poradni 
chirurgicznej. Przebieg śród- i pooperacyjny był niepowikłany.

W czwartej dobie pooperacyjnej uzyskano wynik badania histo-
patologicznego:

•	 guzek dołka wycięcie jarzmowego: przetrwała grasica 
z gruczolakiem przytarczyc;

•	 przytarczyca lewa dolna: gruczolak przytarczyc.

dyskusja

Pierwotna nadczynność przytarczyc jest czwartą chorobą endokry-
nologiczną pod względem częstotliwości występowania zaraz po 
cukrzycy, chorobach tarczycy i zespole policystycznych jajników [2, 
3, 8, 9], a jej najczęstszą przyczyną jest pojedynczy gruczolak przy-
tarczyc. Najczęściej dotyczy ona kobiet w 5.–7. dekadzie życia, czyli 
okresie pomenopauzalnym. Przebieg choroby jest zróżnicowany: od 
bezobjawowego przez skąpoobjawowy do ciężkich uszkodzeń wielu 
układów trwających kilka lat, które niekiedy mogą powodować inwa-
lidztwo [10, 11]. Podstawą rozpoznania choroby jest występowanie 
zwiększonego stężenia wapnia we krwi oraz parathormonu. U nie-
których chorych z pierwotną nadczynnością przytarczyc stężenie 
wapnia w surowicy nie musi przekraczać górnej granicy normy, w 
związku z tym zaleca się częste oznaczenia wapnia w surowicy [2, 3]. 
W przypadku oznaczenia PTH opisano przypadki hiperkalcemii z 
niewielkimi wartościami parathormonu [12].  W pełni uzasadnione 
jest zatem wykonywanie badań obrazowych: USG szyi oraz scynty-
grafii celem potwierdzenia rozpoznania. Co więcej, wykonanie badań 
obrazowych pozwala zlokalizować gruczolaka przed podjęciem za-
biegu, co ułatwia chirurgiczne wycięcie zmiany, tym samym zmniej-
szając wystąpienie nawrotów. Ze względu na brak charakterystycz-
nych objawów, istnienie postaci skąpoobjawowej oraz odstępstwa 
w badaniach laboratoryjnych, mogą występować trudności w po-
stawieniu rozpoznania. Ponadto najczęstsze występowanie choro-
by w określonej grupie wiekowej kobiet dodatkowo utrudnia po-
stawienie diagnozy, ponieważ osteoporoza, będąca najczęstszym 
objawem, mylnie jest brana za stan fizjologiczny. Inaczej sprawa 
ma się w przypadku dzieci oraz młodych dorosłych, gdzie jest to 
ewidentna patologia. W tym przypadku czas potrzebny zwykle 
do postawienia rozpoznania od wystąpienia pierwszych objawów 
wynosił odpowiednio 1 do 24 miesięcy (średnio 11) w przypadku 
pierwotnej nadczynności przytarczyc. Natomiast w sytuacjach, 
w których choroba przybiera maskę nefrologiczną od 0,5 do 11 
miesięcy (średnio 4) [13]. W przypadku naszej pacjentki były to 
3 lata. Skrajne przypadki dostępne w literaturze to nawet 10 lat bez 
właściwego rozpoznania [11].

WniOski

Niespecyficzne objawy oraz niedostateczna diagnostyka choroby, 
a także mała świadomość jej występowania, mogą prowadzić 
do przewlekania się w postawieniu właściwego rozpoznania, 
a co za tym idzie, do pojawienia się ciężkich i długotrwałych 
w skutkach objawów.

prawym i niższym wychwycie znacznika w dolnym biegunie pła-
ta lewego. Po podaniu kompleksu 99mTc + MINI uwidoczniono 
obszar wysokiego wychwytu w dolnym biegunie płata lewego, jak 
również kolejny obszar tym razem dodatkowego wychwytu zloka-
lizowany poniżej dolnego bieguna płata lewego tarczycy. Oba te 
obszary pozostawały w łączności ze sobą, które były jednocześnie 
miejscem, w którym znajdował się gruczolak przytarczycy dolnej 
lewej. Zostało to potwierdzone badaniami biochemicznymi i sta-
nem klinicznym pacjentki. Opisany w badaniu scyntygraficznym 
obszar posiadał wymiary 12 x 32 x 11,5 mm i znajdował on się 46 
mm powyżej stawu mostkowo-obojczykowego lewego, leżąc na 
głębokości 26 mm od powierzchni skóry. Odpowiadał on rów-
nież wynikowi badania uzyskanego w USG tarczycy i przytarczyc.

technika Operacyjna

Pacjentka po uzyskaniu adekwatnego poziomu znieczulenia ogól-
nego została ułożona w pozycji na plecach z wypchnięciem barków 
ku przodowi. Po umyciu pola operacyjnego cięciem u podstawy 
szyi rozcięto skórę i tkankę podskórną, a następnie rozpreparo-
wano mięśnie krótkie i dotarto do dolnego bieguna lewego płata 

ryc. 1.  Zdjęcie śródoperacyjne – wypreparowywanie guza przytarczyc.

ryc. 2.  Zdjęcie śródoperacyjne – gruczolak przytarczycy.
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