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GİRİŞ

Toplumda %19-67 tiroid nodülü mevcut

A.B.D.de yıllık 32000 yeni tiroid ca

Yıllık vaka sayısı ???

Rekürren laringeal sinir hasarı hipoparatiroididen sonra en sık 

ve hayat kalitesini ençok etkileyen morbidite.

Cerrahi ekipmanların ve eğitimdeki ilerlemelere rağmen %1-

3 görülmekte. 



İNTRAOPERATİF SİNİR MONİTORİZASYONU



Vagus ve rekürren larengeal sinirin aralıklı ve devamlı monitorizasyonu 

protokolleri 

Vokal kord fonksiyonu ve ses parametreleri 

Preoperatif ve postoperatif değerlendirmeler

AMAÇ



GEREÇ ve YÖNTEM

 Prospektif randomize kontrollü çalışma

 Bilgisayar yöntemiyle randomizasyon

 37 hasta

 Tiroid ca (medüller ve anaplastik dışı)

 Multinodüler guatr

 Graves

 Bilateral total tiroidektomi

 Trakea, sinir ve özefagus invazyonu ve boyun diseksiyonu gerektirmeyen 

vakalar.



GEREÇ ve YÖNTEM

 3 GRUP

 Devamlı vagus monitorizasyonu

 Bipolar probla aralıklı monitorizasyon

 Monitorizasyon uygulanmayan



GEREÇ ve YÖNTEM

 Direk laringoskopi ve foniatrik değerlendirme

 Preoperatif 

 Postoperatif 1. gün

 Postoperatif 7. gün



GEREÇ ve YÖNTEM

İstatistiksel inceleme

 SPSS versiyon 14.0

 Bağımsız değişkenler için paired t testi

 Sayısal değerler için ortalama ± SD

 p<0.05 anlamlı
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BULGULAR













TARTIŞMA

 Foniatrik değerlendirmede her üç grupta fark yok

 Sadece fhi değerlerinde anlamlı değişiklik



TARTIŞMA

 5 vakada sağ vagusun latensi değeri 3.5 ms ve altında 

 Peroperatif ve postoperatif parasempatomimetik etkiler gözlenmemiştir.



TARTIŞMA

 24 vakada 1 teknik sorun

 ilk 1 saat sinyal alınamadıktan sonra değerler kontrol edildiğinde sinyal alınabildiği 

görüldü.

 Rocuronium???



 3 hastada sinyal kaybı 

 Traksiyon 2 hasta

 Isı hasarı 1 hasta

 Her üç hastada da tip2 sinyal kaybı (20 dakika global kayıp)



SONUÇ

 Aralıklı ve sürekli monitorizasyonun vokal kord ve foniatrik değerler üzerinde 

olumsuz etkisi saptanmamıştır.
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