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Tiroidektominin en korkulan 
komplikasyonu

• Vokal kord fonksiyon bozukluğu

• Ses kısıklığı-Trakeostomi

• Geçici RLS hasarı %0.4-%7.2*

• Kalıcı RLS hasarı %0-%5.2 *

*Steurer M et al.; Laryngoscope 2002;112:124-33.

Barczyński M et al.; Ann Surg 2011;254:724-9.

Witt RL. J Voice 2005;19:497-500.



Rekürren sinire yıllar içinde değişen 
yaklaşımlar 

• Sakın siniri aramaya kalkışma

• Sinir diseksiyonu yaralanma riskini 
arttırır



Rekürren sinire yıllar içinde değişen 
yaklaşımlar 

• Tiroidektomi esnasında sinirin rutin 
olarak görülmesi ve korunması



Rekürren sinire yıllar içinde değişen 
yaklaşımlar 

• Aralıklı RLS monitorizasyonu



Rekürren sinire yıllar içinde değişen 
yaklaşımlar 

• Sürekli vagal uyarı ile monitorizasyon



Rekürren sinire yıllar içinde değişen 
yaklaşımlar 

• Tiroidektomi esnasında sinirin rutin 
olarak görülmesi ve korunması



İONM RLS hasar riskini azaltıyor mu?

5257 riskli sinir 

• Geçici RLS felci oranı düşük

• Kalıcı RLS felci oranı benzer

35513 riskli sinir

• Geçici ve kalıcı RLS felci 
oranı benzer 
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RLS hasarına yolaçan nedenler

• Termal hasar

• Bağlama/dikiş ile sıkışması

• Traksiyona bağlı gerilme hasarı

• Kesilmesi

• İskemi



Anatomik varyasyonlar 



Ekstarlaringeal dallanma (36-60%)



Trifukasyon



Büyük tiroid

nodülü 

• Distorsiyon

Büyük tiroid

nodülü 



Non-rekürren sinir  0.3-1.6% (sıklıkla sağ tarafta)



Tiroid nodülüne yapışık sinir 



RLS yaralanma riskini en aza 

indirmek için

• Intraoperatif RLS görülmesi 

– Anatomik bütünlük 

– Fonksiyonel bütünlük (İONM)

• Anatomik bütünlük her zaman 

fonksiyonel  RLS anlamına gelmez





















Sürekli vagal uyarı ile monitorizasyon
deneyimi*

• Sürekli vagal uyarı ile sinir monitorizasyonu
uygulanan 140 hasta

• Total sinyal kaybı 2 hasta (%1.4)

• Uygun yaklaşımla 2 (%1.4) hastada da kalıcı 
ses problemi önlendi

• *İÜTF Genel Cerrahi ABD A Servisi



Hasta 1, 32 y K 

• Sol lob PTK (2 cm), lobektomiyi takiben santral 
boyun diseksiyonu esnasında sinyal kaybı,RLS
de,anatomik bütünlük sağlam 

• Ameliyat sonlandırıldı
• Postop laringoskopi: Sol VKP
• 3 ay sonra laringoskopi: vokal kord fonksiyonları 

normal
• Sağ lobektomi uygulandı
• Sürekli monitorizayon olabilecek bilateral VKP ni

önledi



Hasta 2, 56 yaşında K
• Bilateral retrosternal uzanım gösteren MNG
• Sol lobektomi sorunsuz
• Sağ lobektomi esnasında RLS görüldü, diseke

edildi
• ITA düzeyinin ~0.5 cm kranialinde tiroide giren 

vasküler yapı (?) bağlandı-ani sinyal kaybı-
hemen ligasyon açıldı

• Bifurke sağ RLS_posterior dal çok kalın-anterior
dal ince

• Postop laringoskopi : Sağ VKP
• 2 ay sonra RLS fonksiyonları normal
• Sürekli monitorizasyon kalıcı unilateral VKP ni

önledi



Sürekli vagal uyarı ile 
monitorizasyonun avantajları

• Sinirin fonksiyonel bütünlüğü bozulmadan uyarı 
(sinyalde azalma)

• Sinir yaralanması olduğu anda  farkındalık (ani 
sinyal kaybı)

• Segmental yaralanma yanlış negatif riski yok
• Anatomik varyasyonlarda diseksiyona yardımcı
• Bazı olgularda kalıcı RLS paraliziyi önleme
• Tiroidektomiyi evreleme olanağı- bilateral RLS 

paralizi riskinden kaçınma 
• Cerrahi tekniğin gelişmesi



Teşekkürler…


