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Genel Bilgiler

 Günümüzde, diferansiye tiroid kanserlerinin (DTK) görülme oranı tüm dünyada 

giderek artmaktadır*.

 American Thyroid Association (ATA) 2009 kılavuzunda; 1 cm nin üzerinde 

DTK’ine, total tiroidektomi ya da 1 gr dan az dokunun bırakıldığı near total 

tiroidektomi önerilmektedir**.

* Sung MW, Park B, An SY, Hah JH, Jung YH, Choi HG. Increasing thyroid cancer rate and the extent of thyroid surgery in Korea. PLoS One. 2014 ;9:e113464.

** American Thyroid Association (ATA) Guidelines Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer, Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR, Kloos RT, Lee SL, 

Mandel SJ, Mazzaferri EL, McIver B, Pacini F, Schlumberger M, Sherman SI, Steward DL, Tuttle RM. Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with 

thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2009 ;19:1167-214. 



Genel Bilgiler

 Total tiroidektomi sonrası hipokalsemi, en sık görülen komplikasyondur. Sıklığı 

% 10-36 arasında bildirilmiştir*.

 Total tiroidektomi yapılan hastalarda, postoperatif hipokalsemi gelişimini, 

preoperatif ya da intraoperatif parametrelerle öngörebilmek; bu 

operasyonların sık yapıldığı merkezlerde giderek artan bir önemde karşımıza 

çıkmaktadır**.

* Sheahan P, Mehanna R, Basheeth N, Murphy MS. Is systematic identification of all four parathyroid glands necessary during total thyroidectomy?: A 

prospective study. Laryngoscope 2013; 123:2324-2328.

** Ali S, Yu C, Palmer FL, Ganly I, Shaha A, Shah JP, Kattan MW, Patel SG. Nomogram to aid selection of patients for short-stay thyroidectomy based on 

risk  of postoperative hypocalcemia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;137:1154-60.



Genel Bilgiler

 Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi (MSKKM), total tiroidektomi yapılan 

hastalarda, postoperatif hipokalsemi gelişimi riskini hesaplayan bir nomogram 

oluşturmuştur*.

 Yazarlara göre bu nomogram; total tiroidektomi yapılan hastaların, hastanede 

kalış sürelerini ve postoperatif taburculuk zamanını belirlemede yardımcı 

olabilir*.

 Literatürde; bu nomogramın dış validasyonu mevcut değildir.

* Ali S, Yu C, Palmer FL, Ganly I, Shaha A, Shah JP, Kattan MW, Patel SG. Nomogram to aid selection of patients for short-stay thyroidectomy based on risk  of postoperative 

hypocalcemia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;137:1154-60.



Amaç

 Bu çalışmanın amacı; MSKKM’nin geliştirdiği bu 

nomogramın ülkemizin 3. basamak bir hastanesinde 

doğruluğunu ve uygulanabilirliğini değerlendirmektir.



Yöntem ve Gereçler

 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi kliniğnde, 2010-

2014 yılları arasında DTK tanısı ile, total tiroidektomi yapılan hastalar 

retrospektif olarak incelendi.

 Bu hastalardan nomogram için gerekli kriterlerin tamamlanabildiği 110 hasta 

çalışmaya dahil edildi.



Yöntem ve Gereçler

 Hasta dosyalarından; MSKKM nomogramı hesaplanması için gerekli olan 

aşağıdaki değişkenler toplandı:

 Yaş

 Cinsiyet

 İlaç kullanımı

 Kanser hikayesi

 Preoperatif kalsiyum değeri

 Preoperatif kreatinin konsantrasyonu

 Santral diseksiyon yapılıp yapılmadığı

 Alkalen fosfataz seviyesi



Yöntem ve Gereçler

 Her hasta için ayrı olarak hipokalsemi gelişim riski MSKKM nomogramı 

kullanılarak hesaplandı.

 Nomogramın doğruluğu ROC (receiver operating characteristics) curve ile 

analiz edilerek, eğri altında kalan alana göre (EAA) değerlendirildi.



Bulgular

 Çalışmaya toplamda 110 hasta dahil edildi.

 Hastalar:

 Ortalama yaş; 45,8±12,6 (18-76)

 23 Erkek (% 20,9)

 87 Kadın (% 79,1)



Bulgular

 110 hastadan 39’unda (%35,4) postoperatif ilk değerlendirmede hipokalsemi 

(Ca<8 mg/dl) gözlendi.

 Bu çalışmada MSKKM nomogramı için EAA; 0,527 olarak tespit edildi. 



Tartışma

 Günümüzde tiroid cerrahisi sonrası aynı gün taburculuk şeklinde bir eğilim 

mevcuttur. Ancak postoperatif hipokalsemi gelişimi taburculuk planlanmasında 

problemlere neden olmaktadır*.

 Tiroidektomi sonrası hipokalsemiyi tespit etmede; preoperatif vitamin D 

seviyesi, perioperatif parathormon konsantrasyonu ve postoperatif erken 

dönemde Ca seviyesindeki değişiklikler, faydalı biyokimyasal prediktörlerdir**.

* Ali S, Yu C, Palmer FL, Ganly I, Shaha A, Shah JP, Kattan MW, Patel SG. Nomogram to aid selection of patients for short-stay thyroidectomy based on risk  of postoperative 

hypocalcemia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;137:1154-60.

** Edafe O, Antakia R, Laskar N, Uttley L, Balasubramanian SP. Systematic review  and meta-analysis of predictors of post-thyroidectomy hypocalcaemia. 

Br J Surg. 2014 ;101:307-20.



Tartışma

 Ancak her hasta için, preoperatif parametrelere göre, postoperatif 

hipokalsemiyi öngörmede güvenilir bir yöntem mevcut değildir.

 MSKKM nomogramı, total tirodektomi sonrası hastaların taburculuk planını 

belirlemede yardımcı olabilir. 



Tartışma

 Bu çalışmada MSKKM nomogramının doğruluğu; farklı bir hasta 

popülasyonunda, bağımsız ve karşılaştırılabilir bir kohortta değerlendirilmiştir.

 Nomogram orjinal kohortunda; postoperatif erken dönem kalsiyum ölçümüne 

göre yüksek bir doğruluk oranında çalışmaktadır*.

 Ancak kliniğimizin kohortunda EAA (0,527), orjinal kohorta (0,746) göre düşük 

kalmıştır.

* Ali S, Yu C, Palmer FL, Ganly I, Shaha A, Shah JP, Kattan MW, Patel SG. Nomogram to aid selection of patients for short-stay thyroidectomy based on 

risk  of postoperative hypocalcemia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2011;137:1154-60.



Sonuç

 Sonuç olarak; kliniğimizde total tiroidektomi 

geçiren DTK li hastalarda MSKKM nomogramı, 

postoperatif hipokalsemiyi öngörmede yetersiz 

bulunmuştur.


