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 Tiroid cerrahisinde en önemli noktalardan biri 
rekürren laringeal sinire (RLS) zarar 
vermemektir.

 RLS yaralanması riski yüksek olan ameliyatlar
◦ total tiroidektomi, 

◦ dev guatrlarda tiroidektomi

◦ nüks guatrda tiroidektomi

◦ tiroid kanseri nedeniyle tiroidektomi



 RLS’in geçici yaralanma oranı %0.4-7.2 
arasında, kalıcı yaralanma oranı da %0-5.2 
oranında değişmektedir.

 Nüks guatr, tamamlama tiroidektomisi, 
retrosternal guatr gibi ameliyatlarda bu 
oranlar artmaktadır.* 

*Calò PG*, Pisano G, et al. Head and Neck Surgery 2014, 43:16



 Son yıllarda RLS hasarının önlenmesi için 
intraoperatif nöromonitorizasyon (İONM) yöntemi 
kullanılmaya başlanmıştır.

 Hem tek taraflı hem de çift taraflı yaralanmalarda 
etkili olduğu görülmüştür.*

 RLS hasarında azalma*
◦ Geçici RLS hasarında yüksek riskli grupta %2.9 düşük riskli 

grupta %0.9 azalma**

*Rulli F, Ambrogi V:  Acta Otorhinolaryngology Italica 2014;34:223-229 

**Barczynski et al. Br J Surg 2009,96:240-6.



 İONM kullanımı yaygınlaşmaya başlamasıyla 
bu yöntemin cerrah davranışında değişiklik 
oluşturabileceği düşünülmüştür. 

 Özellikle sinir paralizi  riski daha yüksek olan 
nüks ve tamamlama tiroidektomisi gereken 
hasta grubunda cerrahların daha cesaretli 
olabileceği akla gelmektedir.



 Biz bu çalışmamızda İONM kullanımının, 
cerrahi kliniğinde, nüks guatr veya 
tamamlama tiroidektomisi operasyonu 
yapılma oranına etkisini saptamayı amaçladık



 Kliniğimizde İONM yöntemi kullanılmadan 
önce  ve sonrası 18 aylık periyotta yapılan 
tiroidektomi hastaları değerlendirildi.

 Bunların içinde her iki dönemde nüks guatr  
ya da tamamlama tiroidektomisi amacıyla 
yapılan operasyonlar çalışmaya dahil edildi. 



 Çalışma dönemlerinde nüks guatr nedeniyle 
ya da tamamlama tiroidektomisi amacıyla 
opere edilen hasta sayıları karşılaştırıldı.

 Lobektomi sonrası yapılan tamamlama 
tiroidektomileri çalışmaya dahil edilmedi.

 Bu dönemlerde kliniğimizde aktif çalışan 
genel cerrah sayısı ve bu operasyonları kaç 
farklı cerrahın uyguladığı hasta 
dosyalarından belirlenerek karşılaştırıldı.



 Bu dönemlerde aktif olarak çalışan genel 
cerrahlara  mini  anket uygulandı. Nüks guatr 
veya tamamlama tiroidektomi ameliyatlarını  
yapmama ya da  daha sonra yapmaya 
başlama nedenleri sorgulandı. 



 Eylül 2011- Şubat 2013 tarihleri arasında 416 
tiroidektomi uygulandı.

 Bunların 21’i nüks tiroidektomi ve 
tamamlama tiroidektomisi idi (%5.4)

 Bu operasyonları 3 farklı cerrahın uyguladığı, 
diğer 23 cerrahın bu operasyonları 
uygulamadığı görüldü (%11.5). 



 Eylül 2013-Şubat 2015 tarihleri arasında 
İONM kullanılmaya başlandıktan sonra toplam 
528 tiroidektomi yapıldı.

 Bu hastaların 140’ında İONM kullanıldı 
(%26.5).

 Bu olguların 47’si nüks nedeniyle ve 
tamamlama tiroidektomisi amacıyla opere 
edildi (%8.9).



 İONM yapılan dönemde bu operasyonları 6 
farklı cerrahın yaptığı belirlendi (%23.0)

 İONM öncesi ve sonrası dönem 
karşılaştırıldığında İONM kullanımı ile birlikte 
nüks ve tamamlama tiroidektomisi sayılarının 
arttığıgörüldü.

 Ayrıca İONM kullanımı ile beraber bu 
operesyonlara katılan cerrah sayısının arttığı 
saptandı.



 Yapılan ankette daha önce bu operasyonları 
yapmayan 23 cerraha nüks tiroidektomileri 
ameliyat etmemesinin en sık 2 nedeni 
soruldu.

 1. sırada Medikolegal olarak kendini 
güvende hissetmeme ( 21 ) 

 2. sırada Operasyonu riskli görme (18 )

 3.sırada kendini yeterli deneyime sahip 
görmeme (7)

 Nedenleriyle yapmadıkları anlaşıldı.



 İONM kullanımı ile beraber bu operasyonları 
yapmaya başlayan 3 cerraha göre İONM’un 
katkısı:

◦ Medikolegal olarak kendini güvende hissetme: 3

◦ Ameliyatı kolaylaştırma: 3



 Tiroid cerrahisinde RLS’in gözle görülüp 
anatominin net olarak ortaya konması altın 
standarttır.

 RLS hasarı en deneyimli ellerde bile %1-2 
oranında görülebilmektedir.

 RLS hasarını arttıran faktörlerden biri nüks ya 
da tamamlama nedeniyle yapılan 
tiroidektomilerdir.



 Son yıllarda dünya çapında kabul gören İONM 
RLS hasarını önlemede yardımcı bir 
metoddur. 

 Bu yöntemin en önemli unsurlarından biri 
kayıt yapılmasıdır.

 Bu kayıtta diseksiyon öncesi ve sonrası alınan 
dalgalar RLS’in sağlam olduğunu kanıtlar.



 İspanya’da yapılan bir çalışmada yazarlar, 
tiroid cerrahisinde İONM’nun rutin olarak 
kullanılmasını önermektedir. Çünkü İONM 
RLS’in ortaya konmasını kolaylaştırır ve 
cerrahlar kendilerini daha güvende 
hissederler.*

*José Luis Pardal-Refoyo, Acta Otorrinolaringol Esp. 2012;63(5):355-363



 Bizim çalışmamızda İONM kullanımı 
sonrasında nüks tiroidektomi ve tamamlama 
tirodiektomi sayılarının arttığı

 Bu ameliyatları yapan cerrah sayısının da 
arttığı görülmektedir.

 Cerrahların da İONM kullanılmasıyla 
medikolegal olarak güvende hissetmeleri esas 
sebep olduğu görülmüştür.



 Sonuç olarak İONM kullanımı ile nüks 
tiroidektomi ve tamamlayıcı tiroidektomi 
sayıları artmıştır.

 Bu yöntemin RLS hasarını kesin olarak 
engellediği henüz ispatlanamamış olmakla 
beraber hekime bir yardımcı bir yöntemdir.

 Bu yöntemin kullanılması ile cerrahlar 
kendilerini daha güvende hissetmektedirler.
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