
İntraoperatif Rekürren Laringeal
Sinir Monitorizasyonunda Tekrar 

Kullanım Güvenlimidir?

Doç. Dr. Barış Saylam

Ankara Numune EAH

Meme Endokrin Cerrahi



Giriş-Amaç

• RLS (rekürren laringeal sinir) paralizisi

• Primer vakalarda kalıcı RLS paralizi
oranı %1-4 arasındadır.

• Sekonder vakalarda bu oran %15 iken 3
ve daha fazla operasyon uygulanmış
hastalarda bu oran %25 lere kadar
çıkabilmektedir.



Giriş-Amaç

– Neuropraksi:sinir kontüzyonu
• Gözlem
• Aylar içinde düzelir

– Aksonotmesis:dejenerasyona bağlı kopma
• Düzelme uzun zaman alır
– Neurotmesis:sinirin komplet ayrılması

Cerrahi onarım gerektirir



RLN HASARI

• Rutin post-operatif laringoskopi YOK 0.3% RLNP

• Rutin post-operatif laringoskopi  VAR7% RLNP



Giriş-Amaç

• Geçirilmiş boyun cerrahisi, nüks, büyük guatr,
malignite ve anatomik varyasyonlar nedeni ile
sinirin zor tanımlandıgı vakalarda sinir hasarı
riskini minimuma indirir (lokalizasyon)

• Operasyon sırasında sinirlerin diğer
dokulardan net olarak ayırt edilmesini sağlar
(identifikasyon)

• Operasyon sonrasında sinir bütünlüğünün
kontrolunu (fonksiyonel bütünlük) ve Olası
hasar noktalarının tesbit edilmesini ve sinir
hasarı mekanizması.



Giriş-Amaç

• Güvenli tiroidektomi ile kalıcı ses
kısıklıgını önler ve cerrahinin sekonder
risklerini (Trakeostomi) ortadan
kaldırarak maddi ve manevi açıdan daha
düşük bir tedavi sağlar.

• Sinirin daha rahat diseksiyonunu
saglayarak cerrahi süresini kısaltır.

• Cihaz nüks operasyonların azalmasını
saglayarak tedavi maliyetini düşürür.



Giriş-Amaç

 Tiroid operasyonlarında intraoperatif
rekürren laringeal sinir monitorizasyonu
(İRLSM), RLS (rekürren laringeal sinir)
paralizisi riskini azaltmak için dünyada yaygın
olarak kullanılan bir yöntemdir.

 En önemli dezavantajı ise yüksek
maliyetidir. Bu çalışmada; tekrar kullanım ile
yapılan İRLSM’nin güvenilirliğinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.



Yöntem-Gereçler

• Çalışmaya Ocak 2014 – Ocak 2015 arasında 
kliniğimizde İOSM ile operasyon uygulanan 
49 hastadan ameliyattan önce kord vokal 
paralizisi tespit edilen 6 hasta çıkartılarak 
43 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu 
hastalarda Avalanche®(XT, Dr. Langer
Medical GmbH) cihaz kullanıldı. 
Monitorizasyon esnasında kullanılan prob ve 
elektrod en fazla iki kez olacak şekilde 
etilen oksitte sterilize edilerek tekrar 
kullanıldı. 



Yöntem-Gereçler

 Ameliyat öncesinde hastaların tümüne
tiroid ultrasonografisi, tiroid hormon
seviyeleri (fT3, fT4, TSH), serum
kalsiyum seviyeleri ve vokal kord
muayeneleri yapıldı. İnce iğne aspirasyon
biyopsisi (İİAB) gereken nodüllere
uygulandı. Gereken hastalara tiroid
sintigrafisi yapıldı



Yöntem-Gereçler

 Postoperatif 3. günde tüm hastalar
indirekt laringoskopi ile vokal kord
fonksiyonları açısından değerlendirildi.

 Postoperatif 24. ve 48. saat kalsiyum
değerleri ölçülerek kaydedildi.

 Sinir hasarı saptanan hastaların takibine 1.-
3. ve 6. ayda indirekt laringoskopi ile devam
edildi.

 Hipokalsemi saptanan hastaların takibine
ayda bir kalsiyum düzeyi bakılarak devam
edildi



Yöntem-Gereçler

• Genel anestezi

• Tek cerrah

• Superior yaklaşım

• RLN lokalize edilince rezeksiyon öncesi 
ve sonrası ölçümler yapıldı

• Vagal monitorizasyon yapılmadı



Yöntem-Gereçler

Cihaz ve Headbox



~1cm

Yöntem-Gereçler

Entübasyon tüpü hazırlanışı ve uygulaması



Yöntem-Gereçler

Entübasyon tüpü elektrodu ve uygulaması



Yöntem-Gereçler

Bipolar Stimülasyon probu



Yöntem-Gereçler



Yöntem-Gereçler

• Hastaların yaş, cinsiyet gibi demografik 
özellikleri, operasyon endikasyonu, 
yapılan operasyon tipi, geçici ya da kalıcı 
sinir hasarı, geçici /kalıcı hipokalsemi, 
patoloji sonuçları ve tekrar kullanım olup 
olmadığı retrospektif olarak taranarak 
tespit edildi



Bulgular

YAŞ

• ilk 50.5 (17-80)

• tekrar 50.1 (22-78)

Cinsiyet 

• ilk 23 K/2 E

• tekrar17 K/1 E



Bulgular

• İlk kullanım olan 25 hastada 50 sinirden 
49u bulundu ve sinyal alındı

• Tekrar kullanım yapılan 18 hastada 36 
sinirden 34’ü bulundu ve sinyal alındı.(Bir 
hastada gözle sağlam olduğu görüldü 
fakat sinyal alınamadı)



Bulgular

İLK TEKRAR Toplam

Selim 
multinodüler
guatr 

4 5 9

Graves’ hastalığı 1 2 3

Hashimoto’s 
tiroiditi 

1 1 2

Folliküler adenom 2 1 3

Hurthle hücreli 
adenom 

1 0 1

Folliküler Kanser 4 1 5

Papiller Kanser 11 7 18

Medüller Kanser 1 1 2

Toplam 25 18 43



Bulgular

İLK TEKRAR Toplam

Total 
Tiroidektomi

10 15 25

TT+bilateral
santral boyun 
diseksiyonu

5 0 5

Tamamlayıcı 
tiroidektomi

9 2 11

TT+ipsilateral
modifiye boyun 
diseksiyonu

0 1 1

TT+bilateral
modifiye boyun 
diseksiyonu

1 0 1

Toplam 25 18 43



Bulgular

Tek taraflı RLS 

hasarı

Toplam 

İLK 1(%4) 25

TEKRAR 1(%5) 18

Hipokalsemi Toplam 

İLK 5(%20) 25

TEKRAR 4(%22) 18



Bulgular

• Toplam 2 hastada geçici RLS paralizisi 
görüldü. Kalıcı RLS paralizisi ise 
gözlenmedi. 

• Birinci hasta multinodüler guatr nedeniyle 
total tiroidektomi yapılmış ve operasyon 
sırasında İRLSM için tekrar kullanım 
uygulanmıştı.

• Diğer hasta nüks multi noduler guatır 
nedeniyle tamamlayıcı tiroidektomi yapılmış 
İRLSM için ilk kullanım uygulanmıştı.



Tarihçe

•Laryngeal palpation with stimulation of  RLN: feel for laryngeal twitch 

•Riddell published in 1970, studies over 1946-1960 

•Palpation of  posterior crico-arytenoid muscle, with stimulation of  0.5-2.0mA 

•Galivan 1986



2007 GODBALLE C, ETA MEETİNG, LİSBONA
2011 DRALLE H, HARVARD MEETİNG, BOSTON

Danimarka 77% Almanya       90% 

Türkiye%?



•Teknoloji geliştiremeyen

•Teknoloji üretemeyen

•Orta gelir düzeyinde ülkeler

•TÜRKİYE



Sonuç

• Tekrar kullanım uyguladığımız  
hastalarda sinir bulma oranının 
yüksekliği ve sadece bir hastada geçici 
sinir hasarı olması, kalıcı sinir hasarının 
ise gözlenmemesi İRLSM ‘nin bu şekilde 
de kullanılabileceğinin bir göstergesidir. 


