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• L1: Preoperatif vokal kord incelemesi
• V1: RLS diseksiyonu öncesi aynı taraf vagusun uyarılması
• R1: RLS trakeaozefageal olukta ilk bulunduğunda uyarılması
• R2: Tiroit lojunda cerrahi işlem tamamlandıktan sonra RLS’nin 

diseke edildiği en proksimal noktada uyarılması
• V2: Cerrahi işlem tamamlandıktan sonra vagusun uyarılması

– Postoperatif vokal kord fonksiyonunu ön görmede en duyarlı 
testtir.

• L2: Postoperatif vokal kord incelemesi

İONM’nin Standardizasyonu

Chiang FY. World J Surg, 2010; 34:223-9
Randolph GW, Dralle H with International Intraoperative Monitoring Study Group. Laryngoscope, 2011; 121:S1-16.



EMG Dalgası



• Sinyal kaybı: Sinyal alınmaması veya amplitüd <100 μV

• Nervus vagus: 739,7+433,9 μV

• Reküren laringeal sinir: 891,6+731 μV

• Süperior laringeal sinir: 246,6+98,9 μV

• Sağ ve sol sinirler arası amplitüd farklı değil

• Amplitüd yaş, cinsiyet, tiroid hastalığı tipi, vücut kitle 
indeksi, sinirin diseksiyon genişliği ile ilişkisi yok.

Normal Amplitüd Değerleri

Lorenz K. Langenbecks Arch Surg 2010;395:901-9
Sritharan N. Laryngoscope 2015;125:E84-E89.



• Hastaya yapılan kas gevşetici dozu 

• Sinire prob dokunuşunda değişiklikler

• Sinir üzerindeki fasya ve yumuşak dokudaki değişiklikler

• Uyarı yapılan bölgede kan ve sıvı birikimleri

• Endotrakeal tüp pozisyonu ve buna bağlı elektrotların 
pozisyonundaki değişiklikler

• Sinir içinde motor liflerin pozisyonu

Amplitüd Farklılıklarının Nedenleri

Sritharan N. Laryngoscope 2015;125:E84-E89.



• Nervus vagus

– Sol : 8,14+0,86 ms

– Sağ: 5,47+0,73 ms (p<0,0001)

• Reküren laringeal sinir: 3,96+0,69 ms

• Süperior laringeal sinir: 3,56+0,49 ms

Gecikme Zamanı (Latency)

Sritharan N. Laryngoscope 2015;125:E84-E89.



Normal RLS EMG Dalgaları



Normal EMG Dalgaları



Trakeal Perküsyon



Spontan Solunum Hareketleri



Trakeal Traksiyon



Koter artefaktı



Sinire Yakın Uyarı Artefaktı



Ligasure Artefaktı



İntraoperatif EMG Kayıtları



İntraoperatif EMG Kayıtları



İntraoperatif EMG Kayıtları



• Pozitif EMG cevabı: Uyarı ile vokal korddan 100 μV üzeri EMG dalgası kaydedilmesi
• Negatif EMG cevabı: Uyarı ile vokal korddan 100 μV üzeri EMG dalgası 

kaydedilememesi
• Pozitif Test: Cerrahi işlem sonunda sinyal kaybına bağlı EMG dalgası 

kaydedilememesi (Pozitif EMG cevabı yok)
• Negatif test: Cerrahi işlem sonunda tipik EMG dalgasının kaydedilebilmesi (Pozitif 

EMG cevabı var)  
• Test sonuçları postoperatif vokal kord muaynesi ile birlikte yapılmalıdır
• Gerçek negatif test: Normal EMG dalgası ve postoperatif normal vokal kord 

fonksiyonudur
• Yanlış negatif test: Normal EMG dalgası ve postoperatif vokal kord paralizisi
• Gerçek pozitif test: Sinyal kaybı ve postoperatif vokal kord paralizisi
• Yanlış pozitif test: Sinyal kaybı ve postoperatif normal vokal kord fonksiyonu

Cerrahi Sonrası Test Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi

Randolph GW. Laryngoscope 2011; 121:S1-S16:



• Cihaz ve eklerindeki sorunlar

– Endotrakeal tüpün uygun pozisyonda 
yerleştirilmemesi 

– Tüpün yer değiştirmesi

• Kan ve fasyaların sinir segmentinin uyarılmasını 
engellemesi

• Nöromüsküler blokun devam etmesi

• Oluşan nöropraksinin kısa sürede iyileşmesi

Yanlış Pozitiflik 
(peroperatif sinyal kaybı ve normal vokal kord hareketi)

Nedenleri



• Sinirin yaralanan segment distalinden uyarılması
• Bu ameliyat sonunda vagustan uyarı alınması ile önlenebilir

• Son test yapıldıktan sonra yaralanma olması
• İlerleyici ödeme veya gecikmiş vasküler etkiye bağlı 

olarak gecikmiş nöropraksi gelişmesi
• Vokal kord hareketsizliği sinirsel olmayan nedenlerden 

kaynaklanabilir
– Laringeal ödem
– Aritenoid kıkırdak luksasyonu 

Yanlış Negatiflik 
(peroperatif normal sinyal ve vokal kord paralizisi) Nedenleri



Sinir Yaralanmasının Yeri ve Nedeninin Saptanması 

Chiang FY. Surgery, 2008; 143:743-9.  



Sürekli Vagus Uyarısı



 Sinire uygulanan traksiyonla güç arttıkça 
sinyal kaybı oluşma süresi azalıyor.

 Traksiyonla amplitüdde % 50 düşme 61±5 
sn

 Amplitüdde % 50 düşüşten sinyal kaybına 
kadar 34±5 sn

 Sinire 1-2 mm yakın monopolar koter 
kullanımı ile ciddi amplitüd azalması oluyor.

 Sinir üzerine direkt koter uygulaması ile 
sinyal kaybı oluşmakta ve sinyal geri 
dönmemektedir.

 Sinir klemplendiğinde ve kesildiğinde sinyal 
kaybı olup, geri dönmemektedir.

 Sinyal kaybı olmadan traksiyon 
sonlandırıldığında (amplitüd % 50’den fazla 
düştüğünde) amplitüd iyileşmesi % 98±3 
(Traksiyon zamanı: 56+5 sn)

 Tekrarlayan traksiyonlarda iyileşme kötü; 

 2. traksiyon sonrası % 75±4 (TZ: 38+7 
sn) 

 3. traksyion sonrası % 51±5 (15+4 sn)

 Sinyal kaybı olduğu anda traksiyon 
durdurulunca amplitüd düzelmesi % 36±4

 Sinyal kaybı olduğunda 1 dakika traksiyon 
sonrası  traksiyon sonlandırıldığında 
amplitüd düzelmesi % 15±2

Surgery, 2014; 155; 329-39.



CIONM

100 hasta (188 sinir)
•Vokal kord paralizisi: % 1,6

– Geçici: % 1,1
– 1 hasta 5. haftada paralitik

•Vokal kord paralizisini öngörmede en önemli 
kriter sinyal kaybı
•Vokal kord paralizisine neden olan 
manipulasyonlar cerrah tarafından 
tanımlanabilmiş
•Postoperatif sinir fonksiyonunu 
değerlendirmede;

– Amplitüd değişimleri
– Gecikme zamanı
– Uyarı eşik değeri 

güvenilir kriter değildir

100 hasta (180 sinir)

•RLS paralizisi % 2,2

– Geçici % 1,6

• Tekrarlayan 
traksiyon travması

• En önemli gösterge 
sinyal kaybı

– Kalıcı % 0,6



• Hafif kombine değişimler
– Amplitüd: % 70-50’ye düşme
– Latency: % 5-10 artma

• Orta kombine değişimler
– Amplitüd: % 50-70 düşme
– Latency: % 10’dan fazla artma

• Ciddi kombine değişimler
– Amplitüd: % 70’ten fazla düşme
– Latency: % 10’dan fazla artma 

• Kombine değişim: % 78 traksiyon
• Kombine değişim 
• Yok: VKP: % 0
• Var

– Tek: VKP % 0
– Multipl: VKP: % 50

• Sinyal kaybı gelişenlerde VKP 
var

• Sinyal kaybı gelişmeyen VKP 
yok

Kombine EMG değişiklikleri
Kombine değişim 

(Amplitüd>%50, Latency>%10)

Schneider R. Head Neck 2013;35:1591-8



Ciddi kombine bulgular 
(>7)

 Amplitüd düşmesi > % 70

 Gecikme zamanı uzaması > % 10

Sensitivite: % 67 

Spesifite: % 92

Pozitif prediktif değer: % 33

Negatif prediktif değer: % 97

Reversibilite: % 73

Sinyal kaybı olması

Sensitivite: % 83

Spesifite: % 99

Pozitif prediktif değer: % 83

Negatif prediktif değer: % 98

Reversibilite: % 17

Laryngoscope, 2014; 124:1498-505



122 RLS Sürekli vagus uyarısı (APS)

– Vokal kord paralizisi

– Kalıcı: 1 (% 0,8)

– Geçici: 9 (% 7,4)

– Parsiyel 3

– Tam 6

Şişli Hamidiye Etfal EAH 
Sürekli Vagus Uyarısı



• Sinyal Kaybı
– 1 RLS (Kalıcı paralizi): Bipolar koterle sinirin ön dalının kesilmesi
– 1 RLS: Etken saptanamadı (10. gün v. kord N)
– 1 RLS: Sinirin bağlanıp açılması (6. ay v. kord N)
– 1 RLS: Bery traksiyonu (20. gün v. kord N) 
– 1 RLS: RLS’ye bası (1. ay  v kord N)

• Geçici Sinyal Kaybı
– 1 RLS: 1 mm mesafede bipolar koter kullanımı (12. gün v. kord N)
– 1 RLS (parsiyel paralizi):  Bery bölgesinde tümör traşlanması ve traksiyon (2. ay v. kord N)
– 1 RLS (Parsiyel paralizi): 7. gün vokal kord  N

• Sinyal kaybı olmaksızın
– 1 RLS (parsiyel paralizi): Etken saptanamadı (2.ay v. kord N)
– 1 RLS: Etken saptanamadı (4. ay v. kord N)

Şişli Hamidiye Etfal EAH 
Sürekli Vagus Uyarısı Vokal Kord Paralizisi



Sürekli Vagus Uyarısı



Traksiyona Bağlı Değişiklikler



Kotere Bağlı Sinyal Kaybı



Sinir Kesisi



Impact of CIONM on surgical strategy in bilateral benign

goiter and low risk DTC with LOS at first dominant side

No, or only incomplete

amplitude recovery (< 50 % of BL)

Complete amplitude

recovery (> 50 % of BL)

Complete ipsilateral

hemithyroidectomy

Complete total

thyroidectomy

No contralat surg
Contralat partial 

thyroidectomy

Completion

thyroidectomy

after VF recovery

No further surgery

34/41 HD



• Prospective Evaluation of the Predictive Value of 
Intraoperative Vagus Nerve Amplitude Recovery 

after Loss of Signal during Thyroid Surgery

International IONM Study Group

PREC Çalışması



– Monitorizasyonda teknik sorunlar ve yanlış 
yorumlama cerraha yanlış bir güven duygusu 
verebilir ve istenmeyen sonuçlara neden olabilir. 

– Bunu önlemede; 
• Monitorizasyonun tüm aşamalarının uluslararası 

standartlara göre titizlikle ve doğru bir şekilde 
uygulanması, olası sorunlar çıktığında bunların hangi 
aşamadan kaynaklanabileceğinin bilinmesi

• EMG ile ilgili elektrofizyolojik verilerin bilinmesi, doğru 
yorumlanması önemlidir.

SONUÇ


