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Tiroid hastalıkları ve cerrahi
 Tiroid patolojileri sık karşılaşılan klinik durumdur.

 Genel tiroid patolojisi sıklığı >%30, Otopsilerde  >%50

 Endemik bölgelerde daha sık

 Tiroid cerrahisi 

 Tiroid hastalarında  tiroid dışı cerrahi 

 sık yapılıyor

 Elektif /Acil cerrahi



Troid cerrahisinde preop hazırlık
 Tiroid hast ile ilgili özel durumlar

 Hipertiroidizm

 Hipotiroidizm

 Retrosternal guatr

 Hava yolu problemleri, vd

 Eşlik eden endokrin patolojiler (Feokromastoma, vd)

 Eşlik eden morbiditeler (kardiyorespiratuvar sorunlar)

  mortalite ve morbiditeyi arttırmaktadır.



Troid cerrahisinde preop hazırlık
 Cerrahi patoloji hakkında bilgi edinmek

 Tiroid fonk hakkında bilgi edinmek

 Hastanın cerrahiye hazırlanması

 Ötiroidinin sağlanması

 Rutin/özel preop hazırlık

 Entübasyon zorluğunun değerlendirilmesi



Troid cerrahisinde preop hazırlık
 Anamnez

 FM

 Laboratuvar

 Görüntüleme yöntemleri

 US

 Sintigrafi



Troid cerrahisinde preop hazırlık
Öykü ve Fizik muayene

 Hipo/hipertiroidizm belirti ve bulguları

 Soğuk/sıcak intoleransı

 Zayıflama/kilo artışı

 Taşikardi/bradikardi

 Ödem

 Kalpte ritm boz

 Atrial fibrilasyon, atrial flatter

 Ventriküler taşikardi, vent.

 prem atım, proksismal vent. taşikardi

 Ajitasyon, emosyonel lebalite/apati, depresyon, 
demans

 İştah artışı/azalması

 Yorgunluk, halsizlik, bitkinlik, laterji

 Nemli/kuru ve kaba cilt

 Miksödem

 Kalp yetmezliği
 Yüksek outputlu KY

 Periferik ödemle birlikte 
konjestif KY

 İshal/kabızlık (GIS motolitesinde
artış/azalma)

 İnce saçlar, dökülme/kaba kuru 
saçlar, dökülme

 Mens boz, amenore

 Göz bul (ekzoftalmi, canlı bakış)

 Makroglossi



Troid cerrahisinde preop hazırlık
Öykü ve Fizik muayene

 Guatr

 Bası belirtileri

 zor entübasyon

 Eşlik eden hastalıklar

 Endokrin hast (MEN send)

 Feokromasitoma

 Kardiyo-respiratuvar

 Diğer

 Etiyolojiye yönelik sorgulama

 Aile anamnezi



Laboratuvar ve görüntüleme

 Rutin incelemeler

 TF testleri (T3, T4, TSH)

 Sadece FT3 ve FT4 etkindir 

 FT4 Klinik durumun ağırlığıyla orantılıdır.

 Hb, lök, tromb sayısı

 Üre

 Elektrolitler

 Serum Ca

 Ac gr

 İndirekt laringoskopi



Laboratuvar ve görüntüleme
 Özel durumlar

 Retrosternal guatr (mediastene)

 Bası bel varsa  (hava yolu, Vena Cava vd büyük damarlara bası)

 Ortopne

 Disfaji

 hava yolu ve entübasyon zorluğunun değerlendirilmesi
 zor entübasyona hazırlıklı olunması

 Hava yolu anatomisinin değerlenirilmesi

 Lateral torasik gr (trakeal deviasyon, kompresyon)

 BT (boyun ve toraks)
 Multislice3D BT

 Spiral BT 

 Sanal laringoskopi

 3D trakea görüntüsü

 Sanal bronkoskopi

 Sanal videofiberoptik trakeal entübasyon simülasyonu

 MRI (boyun ve toraks)

 Sol fonk testleri gerekebiilir.
 Sabljak V et al. ACI 2011

 Bacuzzi A, et al. IJS 2008

 Guidilines.Arq Bras Cardiol 2007



Tiroidin fonk durumuna özgü durumlar

Hipertiroidili hastanın preop hazılığı
• Hipertiroidizm:

 Hipermetabolik durum (tüm met hızlanma)

 Artmış kategolamin hassasiyeti 

 Subklinik hipertiroidizm (TSH baskılanmıştır, T4 normal)

 Genel populasyonda %1 (kadınların %2’sinde, erkeklerin %0.2’sinde)

 Aşikar hipertiroidizm
 Prevelans % 0.2

 Nedenler:
 Graves hast (toksik diffüz guatr

 Toksik nodüler guatr

 Toksik adenom

 Eksojen tiroid hormonu

 İyot kullanımı

 Tiroiditler



Anestezi/Cerrahi açısından önemli 

hipertiroidi bulguları
 CV

 Artmış kardiyap inotrop ve kronotrop etki + azalmış sistemik vasküler rezistans

 Sol vent hipertrofi

 Anjina, KY, aritmi ve embolik olay insidansında artış

 Kan
 Anemi, trombositopeni, nötropeni

 Artmış faktör VIII düzeyi

 K vit bağlı kuag fak azalma, kanama

 GIS
 Yetersiz ilaç emilimi

 Metabolik
 Hiperkalsemi, hipoalbuminemi, ketoasidoz,

 Artmış ilaç klirensi

 Glukoz intoleransı

 Kilo kaybı ve protein katabolizması

 Sol
 Myopatiyle birlikte sol yet

 Endokrin
 Artmış kortizol yapım ve yıkımı

 Hastanın tüm klinik ve risk faktörleri değerlendirilmelidir.

 Dinlenme halindeki taşikardi, geniş nabız basıncı, egzersiz intoleransı ve 
artan eforla dispne varlığını araştırmalıdır.



Hipertiroidili hastanın preop hazırlığı

 Cerrahi öncesi mutlaka ötiroidi sağlanmalıdır.

 Elektif cerrahi, hasta ötiroidik olana kadar ertelenmelidir.

 Acil cerrahi ise, cerrahinin alternatifi ölüm ise yapılmalıdır.

 Ertelenmezse 

 Tiroid krizi riski

 Mortalite ve morbidite artışı

 Preop

 Tiroid fonk. testleri N olmalı 

 KTA’nın ≤ 85/dk sağlanmalıdır.
• Morgan GE et . Klinik Anesteziyoloji 2008.



Hipertiroidili hastanın preop hazırlığı

 Antitiroid ilaçlar (thionamidler)

 Tiroid sentezini değ aşamalarda inh eder

 Ötiroidi hale gelmesi 6-8 hafta sürer

 Iyot bileşikleri

 Tiroid glandından aktif hormon sekresyonun inhibisyonu

 Tiroid bezinin kanlanmasının azaltır

 Hiperplazik bezin boyutunu küçültür

 İyot organifikasyonunu inh eder (Wolff Chaikoff etkisi) . 
 Guidelines. Arq Bras Cardiol 2007

 Beta blokörler

 Hiperdinamik durumu (sempatik aktivite ) kontrol eder. 

 Semptomatik. iyileşme sağlar (özellikle taşikardiyi düzeltir)

 Periferde T4’ün T3’e dönüşümünü inh eder



Hipertiroidili hastanın preop hazırlığı

Antitiroid ilaçlar 
 propiltiyourasil, metimazol, karbimazol (tiyoüre deriveleri)

 PTU ve MM tercih edilir

 PTU’un yüksek dozlarda periferde T3’ün T4’e dön bloke etmesi MM’e üstünlüğüdür 
 Sabljak V et al. ACI 2011

 PTU: Standart doz  3x 100 mg, ( ciddi tirotoksikoz: 3x 400 mg)

 MM: 10-120 mg günlük tek  doz

 Doz 4-6 haftada aralarla ayarlanır
 Guidelines. Arq Bras Cardiol 2007

 YE açısından takip 

 Nadirdir (%3-12) ,ancak ciddi

 Cilt dök, ateş, kaşıntı, artralji, kemik kaybı, kas güçsüzlüğü, KC enz geçiciartış, ALP artışı, 
hiperkalsemi, lökopeni, agranülositoz (%0.5), hepatit, lupus benzeri sendrom, trombositopeni

 Agranülositozis gözlenirse 
 Cerrahi 1-2 ay ertelenmelidir

 Hematoloji ve endokrinoloji kons gerekir.
 Sabljak V et al. ACI 2011

 Antitiroid ilaçların etkinliği 2-6 haftada ortaya çıkar.

 Ted takibi :T4 ve TSH seviyelerinin ölçümü ile yapılır.



Hipertiroidili hastanın preop hazırlığı

Beta blokörler
 Adrenerjik bel ve bulg kontrol eder. 

 Hipermetabolizm semp azltıması ve taşikardinin düzeltilmesi

 İlk tercih propronolol
 Morgan G et al.Klinik Anesteziyoloji, 2008

 Propronolol periferde T4’ün T3’e dönüşününüde inhibe eden tek beta blokör
 Sabljak V et al. ACI 2011

 Propronolol
 sıklıkla 10-80 mg/ 6-8 saat aralarla verilir

 cerrahi boyunca IV olarak da verilebilir.

 Esmolol cerrahi boyunca verilebilir
 Yükleme dozu 500 mcg/kg 1 dakikada, 

 Devam dozu 25-300 mcg/kg/dakikada
 Guidelines. Arq Bras Cardiol 2007

 Beta blokör kullanırken dikkat 
 Konjestif KY’ni

 Bronkospazmı

 DM’de hipoglisemiyi presipite edebilir



Hipertiroidili hastanın preop hazırlığı

Iyot bileşikleri

 Op öncesi son 10 gün (Max 10 gün)

 Antitiroid ajanlardan en az bir saat sonra (2-3 saat sonra uygulanmalıdır).

 Antitiroidlerden önce kullanılırsa hipertiroidiyi şiddetlendirir.

 Lugol sol (%5 iyot +%10potasyum iyodür): 3x0.1-05 ml (3-5 damla)

 Süpersatüre Potasyum iyodür sol

 İyotlu kontrast maddeler: tiroid hormon sal azaltır ve periferik dön inh eder.
 Iopanoik asit

 Na-ipodat

 500 mg /8 saat aralarla
 Sabljak V et al. ACI 2011

 Guidelines. Arq Bras Cardiol 2007



Hipertiroidili hastanın preop hazırlığı
Acil operasyonlarda
 FT3, FT4 ve TSH ölçümü ile tanı teyit edilmeli

 Antitiroid ilaç

 PTU ilk tercih edilecek ilaç
 1000-1200 m/gün / 3 doza bölünerek

 Beta blokör

 propronolol parenteral olarak verilir

 Esmolol infüzyonu yapılabilir.. 

 Kortikosteroid

 Deksametazon mutlaka verilmeli (Cerrahide kortizolün per yıkımı artmıştır
 İndüksiyon dozu: 100 mg

 İlk 24 saatte  8 saat aralarla 100  mg

 İyot  bileşikleri

 En sık lugol sol kullanılır.

 İyotlu kontrast maddeler

 Sıkı monitorizasyon

 Deksametazon + antitiroid ilaç+ beta blokör + iyotlu kontrast birlikte verilmesinin etkinliği şiddetli hipertiroidisi olan Graves hast da gösterilmiştir.

 Panzer C et al. J Clin Endocrinal Metab 2004

 Operasyon sabahı antitiroid ilaçlar ve β-adrenerjik antagonistlere devam edilir. 

 Preoperatif dönemde yüksek doz sedative/ hipnotik gereksinimi olur. 

 Preoperatif yoğun anksiyete nedeniyle hava yolu problemi olmayan hastalarda premedikasyon yapılması yerinde olacaktır. 
 Morgan GE et al.Klinik Anesteziyoloji , 2008.

 Guidelines. Arq Bras Cardiol 2007

 Bacuzzi A, et al. IJS 2008

 Sabljak V et al. ACI 2011



Tiroid krizi
 Hipertiroidisi kontrol altına alınmamış hipertiroidi

hastalarında

 Cerrahi

 Enfeksiyon

 Travma  gibi tetikleyici faktörler no

 Hipertiroidli hast %1-2 oranında gözlenir.

 Genellikle cerrahiden sonraki 6-24 saatte gözlenir.

 Cerrahi hastada mg ise mortalite %20

 Sabljak V et al. ACI 2011

 Bacuzzi A, et al. IJS 2008



Tiroid krizi tanı
 Klinik +TH

 Artmış TH

 Azalmış TSH

 Hipertermi (>38 C)

 Ajitasyonla birlikte metal durum değ

 Taşiakardi, vent fibrilasyon ve kalp yet

 EKG: 

 aşırı supravent taşikardi, 

 atrial fibrilasyon olabilir.

 AT:

 Malign hipertermi

 Nöroleptik malign send

 Feokromastoma
 Sabljak V et al. ACI 2011



Tiroid krizi tedavisi
 Antitiroid ilaçlar

 PTU ilk seçilecek ilaç (yüksek dozlarda)
 Yükleme dozu:1000 mg (GIS yoluyla), 6 saat arayla 200 mg

 150 mg/4-6 h, 200-250 mg /4-6 h, po, NG, rektal

 Metimazol
 PTU allerjik ise

 20 mg/4 h, IV

 Parenteral kullanımı nedeniyle ilk seçenek olarak önerenler var

 Beta blokörler (propronolol,labetolol, esmolol)
 Propronolol(1-3 mg IV,  her 5-10 dak, max 20 mg

 Esmalol infüzyon olarak verilebilir (cerrahi boyunca, mek ventilasyonda)

 Taşikardinin alternatif tedavisi
 Kalsiyum kanal blokörleri

 Digoksin

 İnorganik iyot

 PTU ted 1 saat sonra başlanmalıdır.

 IV iyot: 1 gr / 8 sat aralarla

 Lityum karbonat (300mg/ 6h)

 İyot allerjisi varsa kullanılır

 Glukokortikoidler

 T4’ün T3’e dön bloke ederler

 Hidrokortizon yükleme dozu: 300 mg IV

 Hidrokortizon 100 mg/6-8 h veya deksametazon 4 mg/6h)

 Plazmaferez, dializ, kolestiramin dolaşımdan TH alınması
 Guidelines. Arq Bras cardiol 2007

 Kaerney T, el al. Postgrad med j 2007

 Bacuzzi A, et al. IJS 2008

 Sabljak V et al. ACI 2011



Tiroid krizi tedavisi
 Klorpromazin

 25-100 mg/4-8 h

 Sedatif

 Antipiretik etki (santral termogenez azaltılarak)

 Destek ted

 KV, resp ve metabolik destek

 AF varsa hızlı dijitalizasyon

 AF dijitalizasyona refrakter ise Amiodarone kullanılabilir.

 Oksijenizasyon

 Hidrasyon (agressif sıvı ted)

 Hastanın Soğutulması

 Asidozun düzeltilmesi

 Solunum desteği

 Metabolik kontrol

 İnotropik ajanlar
 Bacuzzi A, et al. IJS 2008

 Sabljak V et al. ACI 2011

 Guidelines. Arq Bras Cardiol 2007



Tiroid krizi tedavisi
 Anastezi esnasında yanlışlıkla malign hipertermi tanısı 

konulan bir olgu 1mg/kg dantrolenle başarılı şekilde 

tedavi edilmiştir.
• Bacuzzi A, et al. IJS 2008

 Magnezyum sülfat

 Kategolaminlerin no disritmilerin sayı ve şiddetini azaltır.

 James MF.  Br J Anaest 1989



Hipotiroidili hastanın preop hazırlığı

 TH yet met ve organizmada genel yavaşlama

 Subklinik hipotr ( TSH artmış +TH N) 3 kat daha sık gözlenir.

 Hipotiroidizm 10 K>1E

 Subklinik, hafif ve orta dereceli hipotiroidi prevelansı 15/1000’dir 

 Nedenleri: 
 İarrojenik (cerrahi, RaI)

 Otoimmün tiroidit (Hashimato)

 Sessiz postpartum tiroidit

 Shehan send

 Bazı ilaçlar (Amiodoran, vd)
 Guidilines.Arq Bras Cardiol 2007

 Türkmen ÜA, et al. Okmeydanı Tıp Dergisi 2012

 Gören S. TK J Surg Med Sci 2006



Hipotiroidili hastanın preop hazırlığı
 Hipotiroidizm Belirti ve Bulguları

 KV hast
 Myokardial fonk depresyona , kalp hızında yavaşlama

 Hipertansiyon veya hipotansiyon

 Anjina, MI

 Sol sist hast
 Spontan ventilasyonda azalmaya, yüzeyel ve yavaş sol hızı, mek vent ayırma zorluğu

 Anormal baroreseptör fonksiyonuna

 Azalmış plazma volümüne (hipovolemi)

 Anemiye

 Abdominal distansiyon

 GIS motolitesinde azalma

 Met hast
 Hipoglisemiye

 Hiponatremiye (uygunsuz ADH salg)

 Hepatik ilaç metabolizmasında bozulmaya no
 Bacuzzi A, et al. IJS 2008

 Cerrahi ted kullanılan sedatif,  anestezik ve diğer ilaçların dozunun azltılması (%30 azaltma tavsiye ed)

 Buna bağlıhassasiyet artıp, sol yetm gelişebilir
 Bacuzzi A, et al. IJS 2008

 Sabljak V et al. ACI 2011

 Guidilines.Arq Bras Cardiol 2007

 Schiff RL et al Med Clin North Am 2003

 Klinik durum
 Hastanın yaşına

 TH yet şiddetine bağlı oç.



Hipotiroidili hastanın preop hazırlığı
 Subklinik hipotiroidizm, ilave önlem gerekmez

 Hafif veya orta şiddette hipotiroidizm

 cerrahi morbiditenin arttığına dair gösterilmiş bir kanıt yok, 

 cerrahi için kesin KE değil, 

 ertelemek için yeterli kanıt yok. 
 Gören S. TK.J Surg Med Sci 2006

 Weinberg Ad,et al. Arch Intern Med 1983

 Ladenson PW, et al. Am J Med 1984

 Hafif ve orta derece hipotirodi acil cerrahiyi  erteleme gerekmez

 Hafif hipotiroidi elektif cerrahi güvenli olabilir, 
 ileus, postop delirium, ateşşiz enfeks. komp açısından takip edilmeli

 Orta ve şiddetli hipotiroidi olgularında elektif cerrahi ertelenmelidir
 Schiff RL,  Welsh GA. Medical Clinics of North Am 2003

 Şiddetli hipotiroidide komp sıklığı  ve mortalite artmıştır. (miksödem koması)
 Guidilines.Arq Bras Cardiol 2007

 Graham GV, et al. In Anaesthesiol Clin 2000



Hipotiroidili hastanın preop hazırlığı

 Hastanın tüm risk faktörlerini değerlendirilmeli

 Tiroid Hormon replasman tedavisi

 Hipotiroidi de ilaç met.yavaş.sedatif ve anestezik has. artar  sol yet gelişebilir. 

 İlaç dozları azaltılmalıdır (%30 )

 Premedikasyon sırasında çok dikkat edilmeli

 mümkünse premedikasyondan kaçınılmalı ve bölgesel anestezi kullanılmalıdır. 
 Gören S. TKJ Surg Med Sci 2006

 Hipotermiye karşı koruyucu önlemler alınmalıdır.

 Hipotiroid hastaların artmış cerrahi stres boyunca hidrokortizon alması gerekir.
 Bacuzzi A, et al. IJS 2008

 Hipotansiyon, aspirasyon, hipoglisemi ve kanama açısından dikkatli olunmalı 
 Farling PA. Br J Anaesthesia 2000

 Mide boş. yavaş  premed. H2res antag./PPI ve metoklopramid uygulanabilir 
 Gören S. TKJ Surg Med Sci 2006



Hipotiroidili hastanın preop hazırlığı

Tiroid Hormon replasman tedavisi
 Subklinik hipotiroidi: TSH <10 mU/dl ise endişeye gerek yok

 Hafif hipotiroidizmde

 oral hormon replasman ted başlanır, cerrahiyi ertelenmez

 Aşikar hipotiroidi

 Tiroid hormon replasman tedavisi gerekir.

 Düzelme 2-4 hafta alır

 Doz azaltılması gereken durumlar

 > 60 y

 koroner hast

 uzun süre ağır hipotiroidisi olan hastalarda başlangıçta  tam doz verilmemesi gerekir.

 Parenteral formları yok. Po, rektal, NG yoluyla verilir. 

 Tedavinin takibinde serum T4 ve TSH düzeylerine bakılır . 

 !Tiroid hormon replasman tedavisinin miyokart  iskemisine yol açabileceği unutulmamalıdır



Hipotiroidili hastanın preop hazırlığı

Aşikar hipotiroidide

Tiroid Hormon Replasman Tedavisi

 <45 y hastalarda tam doz L-tiroksin verilmelidir
 1.6-2.2  mcg/kg veya 100-200 mcg/gün

 TSH’ın normale gelmesi 4-6 haftayı alır

 >45y hasta 25-50 mcg/gün  dozla başla ve 2 haftalık aralarla arttır

 Koroner hastası 15 mcg/gün  dozla başla, TSH normal olana kadar haftalık 
arttırılır

 Op sabahı T4’ü (yö 7 gün)  almasına gerek yok, T3’ü (yö 1.5 gün) alması 
gerekir

Hidrokortizon (adrenal yet riski nedniyle, ilk 24 saat için,her 8 saatte 100 mg)

Hipotermi proflaksisi, 

KV monitorizasyon
 Guidilines.Arq Bras Cardiol 2007



Şiddetli hipotiroidizm veya Miksödem koması 
Acil cerrahiye gidecekse
 Tiroid hormon replasman ted

 Başlangıç yükleme dozu: 200-500 mcg L-tiroksin 

 İdame dozu: 40-100 mcg T4 /gün.

 Periop periyotta doz %50 T3 ve %50  T4 olarak bölünebilir.
 Ülkemizde TH.nın IV formu yoktur. 

 Po, NG sonda ve beslenme tüpünden 

 Yüksek doz T4 ile kan basıncı, Nb sayısı ve vücut ısısı ilk 24 saat içinde artar  

 Alternatif olarak hızlı başlangıç gösteren T3 kullanılabilir 
 Başlangıç:40 mcg IV veya 3x 10-25 mcg T3

 İdame: 10-20 mcgT3 /gün

 Mümkün olan en kısa zamanda oral hormon replasman ted başla
 Guidilines.Arq Bras Cardiol 2007

 Kadıoğlu P. Endokrinolojide aciller. Mart 2002;265-277

 Kortikosteroid

 6 saat aralarla 100 mg hidrokortizon uzun bir periyot verilir

 Hastanın ısıtılması, doku oksijenizasyonu, asidoz , hipoksi ve hipogliseminin düzeltilmesi
 Sabljak V et al, ACI 2011

 Bready LL, 2007



Hipotiroidik hastada Kateterizasyon ve KV cerrahi

 KV cerrahi veya kateterizasyon hastalarında TH replasman ted. başlanması tartışmalıdır.

 TH  myokardın O2 iht. arttırır  koroner arter hast olanlarda ak. kardiyak iskemi gel

 TH’nın anstabil koroner send. başlatma ve kötüleştirme riski var. 

 TH rep. yapılmadan kateterizasyon veya KVC yapılan hast.olumsuz sonuçlar bulunmamış 
 Drucker DJ et al. Arch Intern Med 1985

 Myerowitz PD, et al. J Thorac Cardiovasc Surg 1983

 TH replasman tedavi ihtiyacı her hasta için bireysel olarak değerlendirilmelidir. 

 Birçok hastada kardiyak girişimden sonra replasman tedavisi başlanabilir. 
 Schiff RL, et al.Med Clin North Am 2003.

 Tiroid replasmanı yapılacaksa yavaş  ve dikkatle yapılmalıdır. 

 Semptomatik kardiyak  veya anstabil kardiyak iskemili hastalarda TH rep. Ted., 
koroner revaskülarizasyon sonrasına ertelenmelidir 

 IV tiroid replasmanı yapılan hastalar kardiyak olarak monitorize edilmeli 

 Kardiyoloji ve endokrinoloji uzmanı tarafından takip edilmelidir 



Tiroid cerrahisinde entübasyon zorluğu
 Ö/hiper/hipotiroid

 Tiroid bezi 100 misline kadar büyüyebilir

 İnternal (plonjan) /eksternal

 Trakea ve/veya larins dislokasyonu

 Trakeal stenoz

 Büyümüş tiroidde entübasyon zor. 5.5 misli bulunmuş, E cinsi ve hipertiroidi ilave risk faktörü
 Kalezic N, et al. Vojnosanit Pregl 2009

 Entübasyon zorluğu
 Tiroid cerrahisinde  %6

 Kanseröz guatr varlığı major faktör
 Trakeal invazyon, infiltrasyon

 Fibrozis

  larins yapıların motolitesini azltır  laringoskopik görüş azalır. 

 Fiberoptik entübasyon için hazırlıklı olunmalıdır.

 Bacuzzi A, et al. IJS 2008

 Dilde büyüme, orofaringeal dokularda gevşeme, büyük guatr ve obesite
 Turan IO, et al. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2010

 Gören S. TK J Surg Med Sci 2006; 2(6):74-80).



Retrosternal guatrlı hastada preop hazırlık

 Retrosternal guatr

 Bası

 Trakea

 Major damarlara

 şiddetli respiratuvar yetmazlik

 Sup V cava send tromboza n olabilirserebral perfüzyonda azlma

 Horner send

 Tüm elektif cerrahiler ertelenmeli ve ilk olarak retrosternal

guatr opere edilmelidir.



Retrosternal guatrlı hastada preop

hazırlık
 Preop değ gerekir

 Göğüs ve boyun gr

 Boyun ve göğüs BT,MR

 İndirekt laringoskopi

 Yönetim:
 Fiberoptik entübasyon

 Fiberoptik bronkoskopi yoksa

 Maske ventilasyonu,

 Laringeal maske

 Kombitüp

 Nazotrakeal entübasyon

 Rijit bronkoskopik entübasyon

 Sablajk V



Paratiroid Cerrahisinde Preop Hasta 

Hazırlığı
 Paratiroid hast Ca ve fosfor met  düzenlemede rol oynar

 Serum Ca regülasyonu PTH ve Vit D tarafından kontrol edilir

 PTH sekr primer serum iyonize Ca tarafından düzenlenir. 

(Negatif fedback)

 Kalsiyum normal serum değeri: 8.8-10.5 mg/dl

 Artmış PTHhiperkalsemiye no

 Primer  hiperparatiroidizm

 Adenom (%90), hiperplazi (%9) Ca %1

 Tersiyer hiper paratiroidi

 Ektopik  hiperparatiroidi



Primer hiperparatrioidi
 Hiperkalsemi ted edilir.

 Semptomatiik olanlar cerrahi olarak ted edilir.

 MEN araştır (MEN I ve II)

 Feokromasitoma, 

 hipofiz adenomları

 Meduller Tiroid Ca
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Paratiroid hast preop hazırlık
 Lokalizasyon tespiti

 Hasta renal, kardiyak ve SSS değerlendirilir.

 Preop intravasküler hacim ve elektrolit boz tamamlanır

 Preop Ca++ > 15 mg/dl  hiperkalseminin acil ted gerekir.



Hiperkalseminin tıbbi tedavisi
 Hidrasyon (bol su içilmesi, SF verilmesi, Ca dilüe edilir.

 Tuz alımı (günlük idrarda 300 mEq/L na çıkışı sağlamak)
 Na diürezi prok tübülden Na ve Ca reasrbsorb inh ederek , Ca atılımını arttırır.

 Furasemid (40-60 mg /gün ,po)

 Zorlu diürez (CVP, serum Mg ve K kontrolü ile 4-6 L SF+ 1-2 saatte bir 20-100 mg furasemid IV)
 Hipomagnezemi ve hipokalemi gelişebilir.

 Oral fosfat (4x250 mg fosfat) ektopik kalsifikasyon olmaması için seum fosfat seviyesi takibi

 Hipofosfotemi  Ca GIS em arttırır, kemik yık sit eder ve Ca’un kemik tarafından alınımını bozar. 
Ayrıca kalp kontraktibiteyi bozar, kon KY no. İskelet kas güçsüzlüğü, tromb disfonk no

 Mitomisin , sitotoksik ajan. PTH bağımlı osteoklast akt inh eder, kemik resob durdurur. 24-48 
saatte serum Ca seviyesini 2 mg/dl’den fazla düşürür

 KC, böbrek ve Kİ toksik takip (tranaaminaz, BUN, trom, hemogram)

 Hiperkalsemi nüksetmezse tekrarlanmaz

 Trombositopeni yaptığı için  cerrahi yapılacak pr hiperparatiroidide kullanılmaz

 Prednizolon (40-200 mg/gün) : malignitelerde, sarkoidoz, hipertiroidizm, Vit D intoks kullanılır

 Kalsitonin :Osteoklastik akt baskılar. Max etkisi 12 satte başlar 24-48 saatte rezistans gelişir.. 
Kortikosteroidle birlikte verilince etkisi uzar ve tolerans gel azalır

 Bifossfanat (etkisi 24-48 saatte başlar, bir hafta sürer. Bir hafta sonra tekrarlanabilir
 Osteoklast aktivitesini inh ederler

 Ciddi hiperkalsemide IV verilebilir

 İndometazin

 Dializ (periton dializi, hemodializ)
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Hipoparatiroidi
 PTH eksikliği veya etkisizliği  hipokalsemi  (<8mg/dl)

 Artmış nöromuskuler irritabilite

 Özellikle ağız çevresi ve parmak uçlarında uyuşma, karıncalanma, tetani, latent tetani

 Epileptiform nöbetler

 Larinx ve bronş spazmı

 Lentiretiküler katarakt  görme kaybı

 Bazal gang kalsifikasyonu ve ekstrapiramidal bozukluklar

 İntrakranial basınç artışı ve papilla ödemi

 İntestinal malabs

 Deride kuruluk, tırnaklarda kırılma, boyuna çizgilenme, cilt ve tırnaklarda kandida 
enf

 Saçlarda kabalaşma, kırılma, kuruma, saç  ve kılların dökülmesi

 Mental küntlük, huzursuzluk, psikoz, depresyon, çocuklarda mental retardasyon

 EKG: QT uzaması, blok, Kons KY
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Hipoparatiroidi preop hasta haz
 Hastanın klinik semptomları kontrol altına alınmalı

 Kalsiyum replasmanı

 Ca eks  Kalsiyum desteği ve Vit D  analaogları ile düzeltilir.

 Kronik hipoparatiroidi tedavisi

 Ca (2-3 gr/gün elemental Ca)

 D vit (50.000-100.000 IU Vit D veya 0.75-2.25 mg 1.25 (OH)2 Vit D

 Serum fosfat seviyesinin yüksekliği

 Fosfat içeren gıdalardan uzak durma

 Fosfat bağlayan reçine (aluminyum hidroksit)

 Fosfatın üriner atılımını arttırmak için SF infüzyonu



Hipoparatiroidi preop hasta haz
 Tetani, konvülsiyon, laringospazm, bronkospazmn acil ted gerekir

 %10 Ca glukonat

 IV, bel. kayboluncaya kadar 10-20 ml

 İnfüzyon hızı dakikada 10 ml’den fazla olmamalıdır

 10 ml Ca glukonat çöz. 90 mg elementer Ca içerir

 Hemen D vit ted başlanmalıdır

 D vit etkisi birkaç günde başlar IV Ca devam edilmeli

 Oral  2saatte bir 200 mg elementer Ca başla. gerekirse 500 mg çıkılmalıdır

 Ted başl. 6 saat sonra serum Ca <7.5 mg/ml sürekli Ca infüzyon

 500 ml %5D +10 ml Ca glukonat, 6 saatte

 Yeterli seviyeye ulaşıncaya kadar Ca glukonat miktarı 6 satte bir 5 ml arttırılabilir

 Ca dirençli konvülsiyonlarda antikonvülsif ted
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 Aydınlatılmış Onam Formu



Sonsöz
 Preop değerlendirme mortalite ve morbidiyi azaltma 

açısından çok önemlidir.

 Hiper ve hipotiroidi hastalarında elektif cerrahi ötiroid 

olana kadar ertelenmelidir.

 Acil operasyonlarda uygun medikal tedavi muhtemel 

komplikasyonları önleyebilir.

 Zor entübasyon açısından hastalar değerlendirilmeli ve 

gerekli önlemler alınmalıdır.

 Preop hazırlık cerrahinin başarısını etkileyen en önemli 

faktördür.



Teşekkür ederim.

 Prof. Dr. Ali Uzunköy


