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AMAÇ

 Tiroid cerrahisinde,  intraoperatif sinir monitorizasyonu

(IONM) kullanımı giderek artmaktadır.

 Daha çok reküren laringeal sinirin monitorizasyonuna

odaklanılmış olmasına rağmen, superior laringeal sinirin 

eksternal dalı (SLSE)’nın monitorizasyonu da giderek 

yaygınlaşmaktadır. 

 Bu çalışmada, IONM sırasında, rutin olarak uyguladığımız 

SLSE monitorizasyonu ile elde ettiğimiz verileri 

değerlendirmeyi amaçladık.



S 2014 yılı içinde IONM uygulanan ve

verileri prospektif olarak kaydedilen

hastaların verileri değerlendirildi. 

S Çalışmada yüzey elektrotlu endotrakeal

tüple Medtronic NIM3(Medtronic, 

Jacksonwille,FL) IONM cihazı

kullanıldı. . 

GEREÇ & YÖNTEM



S Üst pol diseksiyonu sırasında krikotiroid aralık diseke edildikten

sonra, SLSE önce gözle görülmeye çalışıldı. 

S SLSE görülemez ise prob ile arandı. 

S SLSE prob ile bulunamaz ise siniri eksplore etmek için inferior 

faringeal konstrüktör kas lifleri diseke edilmedi.

S SLSE fonksiyonu, kriktiroid kasta gözle kasılma görülmesi ile

değerlendirildi. 

S Ayrıca endotrakeal tüpten vokal kordun adduksiyonuna katkısı , 

vokal kordlardan elde edilen EMG verileri ile değerlendirildi. 
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BULGULAR

S 126 hastanın (103K,23E) verileri değerlendirildi.

S 126 hastanın 89’una iki taraflı, 37’sine tek taraflı girişim
uygulandı.

S 215 SLSE değerlendirildi.

S 215 sinirden 201’i (%93,5) gözle veya probla bulundu. 
14’ü (%6,5) bulunamadı.

S Monitorizasyonda saptanan 201 SLSE’den 160’ında (%79.6) 
vokal korddan EMG ile pozitif cevap alındı. 



BULGULAR

S 201 SLSE’nin 60’ı (% 29.9),  krikotiroid kasa girmeden 

önce inferior konstriktor kas üstünde görüldü.  

S 52 sinir (%25.8),  inferior konstriktor kas lifleri 

arasında bulundu.

S 89 sinir (%44.3), inferior konstriktor kas altında 

seyredip,  sadece probla saptanabildi. 



TARTIŞMA

Barczynski ve ark., yaptıkları prospektif
randomize kontrollü bir çalışmada ; 
SLSE’yi IONM yapılan hastalarda    % 
83.8, yapılmayanlarda ise % 34.3 oranında 
saptamışlardır. (p <0.001) Ayrıca IONM 
kullanımının, tiroidektomi sonrası  erken 
ses değişiklikleri riskini de azalttığını
saptamışlardır.

Barczynski M. World J Surg, 2012; 36:1340-7.



SONUÇLAR

 SLSE’nin asıl motor fonksiyonu , krikotiroid kas 

inervasyonu olmasına rağmen vakaların önemli bir 

bölümünde vokal kordun adduktor fonksiyonuna da katkı 

sağlamaktadır.

 SLSE’nin önemli bir bölümü, inferior konstruktor kas lifleri 

arasında veya altında seyrettiği için monitorizasyonsuz

gözle görülme olasılığı düşüktür. 



SONUÇLAR

 Üst pol damarları ile yakın ilişkisi nedeni ile sinirin 

korunabilmesi için  IONM ile eksplore edilmesi gereklidir.

 SLSE’yi eksplore edip korunduğundan emin olmanın en 

uygun yolunun SLSE monitorizasyonu olduğu 

düşüncesindeyiz.




