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AMAÇ

 Tiroid cerrahisinde,  intraoperatif sinir monitorizasyonu

(IONM) kullanımı giderek artmaktadır. 

 Bu çalışmada; IONM’nin,  vokal kord paralizisi (VKP) için 

yüksek riskli hastalarda  VKP oranlarına etkisini 

değerlendirmeyi amaçladık.



GEREÇ&YÖNTEM

S Mart 2014 ile Mart 2015 tarihleri arasında intraoperatif

sinir monitorizasyonu uygulanan ve verileri prospektif

olarak toplanan 152 hastanın (126K,26E) verileri 

değerlendirildi.Çalışmada yüzey elektrodlu endotrakeal

tüple Medtronic NIM3 ( Medtronic,Jacksonwille,FL) 

IONM cihazı kullanıldı.

S Tüm hastalara, preoperatif ve postoperatif dönemlerde 

vokal kord muayenesi yapıldı.



GEREÇ&YÖNTEM

S Sinyalin alınmaması veya 100 

mikrovoltun altında  olması 

sinyal kaybı olarak tanımlandı.

S Müdahele edilen her bir RLS ayrı 

değerlendirildi

S Tüm hastalarda, loja girmeden 

vagus uyarısı  (V1), rezeksiyon 

öncesi  (R1)  ve sonrası  (R2) 

reküren laringeal sinir (RLS) 

uyarısı alınıp kaydedildi.

S Uyarıda  4Hz 100 mikrosaniye

süreli  1 mA akım, gerektiğinde 

ise nadiren 2 mA akım 

monopolar prob ile uygulandı.



GEREÇ&YÖNTEM

S Müdahele edilen loblar, standart ve zor tiroidektomi olarak 
kategorize edilerek   2 gruba ayırıldı. 

S Grup 1: Vokal kord paralizisi (VKP) için yüksek riskli girişimler;

S Basedow Graves Hastalığı,

S Substernal guatr varlığı, 

S İkincil girişim, 

S Santral diseksiyon olarak tanımlandı.

S Grup 2: VKP için düşük riskli girişimler; bunun dışındaki primer girişim 
uygulanan tarafta diseksiyona maruz kalan RLS’ler.

S VKP 6 aydan önce düzelenler geçici, 6 aydan uzun sürenler kalıcı 
VKP olarak tanımlandı.



BULGULAR

S Yaşları 18-83 arasında değişen toplam 152 hastada                    

( 126K,26E ),  276 RLS  fonksiyonu değerlendirildi. 

S Geçici VKP’lerinin (14 RLS); 4’ü inkomplet, 10’u komplet

VKP idi. Gruplar arasında geçici ve kalıcı VKP açısından 

anlamlı fark saptanmadı.

Geçici VKP Kalıcı VKP

Grup 1 (117) 9 (%7.8) 1 (%0.9)

Grup 2 (159) 5 (% 3.2) 1 (%0.6)



TARTIŞMA

S Barczynski ve ark. , her bir kolda 1000 tane risk altında 

sinirin bulunduğu prospektif randomize çalışmalarında; 

gözle görüp korumaya göre IONM’nin geçici paralizi 

oranını anlamlı olarak azalttığını (%3.8’e karşı %1.9) 

saptamışlardır. Bu fark; santral boyun diseksiyonu yapılan 

tiroit kanserleri, tirotoksikoz, substernal guatr, dev guatr, 

tiroidit gibi yüksek riskli hastalarda daha belirgin olup, 

IONM grubunda geçici paralizi oranı % 2.9 oranında daha 

düşük bulunmuştur. Barczynski M, Konturek A, Cichon S. Br J Surg, 2009;96:240-6



TARTIŞMA

S Chan ve ark. ,sinirin gözle görülüp korunduğu kontrol 
grubu ile IONM kullandıkları grup arasında geçici ve kalıcı 
RLS paralizisi açısından anlamlı fark bulamamışlardır. 
Bununla birlikte her iki grup için alt grup analizi 
yapmışlardır. IONM kullanılmayan grup içinde ikincil 
tiroidektomilerde toplam RLS paralizi oranını primer
tiroidektomilere göre anlamlı olarak yüksek bulmuşlardır 
(%19’a karşın %7.8). IONM grubunda ise ikincil ve primer
tiroidektomiler arasında RLS paralizisi açısından anlamlı 
fark saptamamışlardır (%7.8’e karşın %3.8)

Chan VF, Lang BH, Lo CY. Surgery, 2006; 140:866-72.



SONUÇLAR

S Tiroid cerrahisinde RLS’nin korunması için altın standart 

kabul edilen sinirin gözle görülmesine ek olarak; IONM, 

RLS’nin fonksiyonel olarak değerlendirilmesine olanak 

sağlayan güvenli bir yöntemdir.

S Özellikle IONM aracılığı ile VKP açısından yüksek riskli 

girişimler, geçici ve kalıcı VKP oranlarını arttırmadan 

güvenle uygulanabilir.




