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TamamlayTamamlayııccıı
 

Tiroidektomi Tiroidektomi 
EndikasyonlarEndikasyonlarıı

İİyi diferansiye tiroid kanseri > 1 cmyi diferansiye tiroid kanseri > 1 cm

İİyi diferansiye tiroid kanseri < 1cm; yi diferansiye tiroid kanseri < 1cm; 
radyoterapi anamnezi veya radyoterapi anamnezi veya 

lenf metastazlenf metastazıı
 

varsavarsa

HHüürthle hrthle hüücreli kanser (kcreli kanser (küçüüçük ve sadece k ve sadece 
kapskapsüül invazyonu olanlar haril invazyonu olanlar hariçç))

MedMedüüller tiroid kanseriller tiroid kanseri

RAI ablasyon endikasyonu RAI ablasyon endikasyonu 



NNüüksks

Nontoksik guatrNontoksik guatrıın cerrahi tedavi sonrasn cerrahi tedavi sonrasıı

palpabl npalpabl nüüks oranks oranıı
 

% 2.5% 2.5--20 20 * * 

3 y3 yııllllıık takipte % 25k takipte % 25--30, ancak US ile 30, ancak US ile 
incelemede kincelemede küçüüçük nodk nodüüller de dahil ller de dahil 
olunca % 75 olunca % 75 ****

*  *  Burman KD.Arch Intern Med 1990,15:2010Burman KD.Arch Intern Med 1990,15:2010

****
 

Miccoli P et al Surgery 1993;114: 1097Miccoli P et al Surgery 1993;114: 1097



TamamlayTamamlayııccıı
 

TiroidektomiTiroidektomi

Skatris dokusu nedeniyle diseksiyon gSkatris dokusu nedeniyle diseksiyon güçüç

KalKalııccıı
 

rekreküürren sinir hasarrren sinir hasarıı
 

(% 2(% 2--18) ile 18) ile 
hipoparatiroidi riski primer girihipoparatiroidi riski primer girişşime gime gööre daha re daha 
yyüüksek (% 1.2ksek (% 1.2--3)3)

NNüüks papiller kanserde USG ile saptanan ks papiller kanserde USG ile saptanan 
ancak palpe edilmeyen lenf gangliyonlarancak palpe edilmeyen lenf gangliyonlarıınnıı

 ttüümmüünnüü
 

eksize etmek zoreksize etmek zor



TamamlayTamamlayııccıı
 

Tiroidektomi Uygulama Tiroidektomi Uygulama 
ZamanZamanıı

Tiroidektomiyi takiben ilk hafta iTiroidektomiyi takiben ilk hafta iççinde inde 
veyaveya

22--3 ay sonra3 ay sonra



TamamlayTamamlayııccıı
 

TiroidektomiTiroidektomi

A. PreoperatifA. Preoperatif
 

DeDeğğerlendirmeerlendirme

B. B. Peroperatif  YaklaPeroperatif  Yaklaşışım Tekniklerim Teknikleri

C. C. Postoperatif SonuPostoperatif Sonuçç
 

DeDeğğerlendirmeerlendirme

1. 1. KomplikasyonKomplikasyon

2. 2. Ameliyat SAmeliyat Süüresiresi

3. 3. Yeterli Rezeksiyon KriterleriYeterli Rezeksiyon Kriterleri

3a. 3a. TamamlayTamamlayııccıı
 

tiroidektomi ve ntiroidektomi ve nüüks ks 
guatrda  TSH> 30 mIU/Lguatrda  TSH> 30 mIU/L

3b. 3b. NNüüks PTK da ks PTK da 

Histopatolojik sonuHistopatolojik sonuçç

Tg dTg düüşşmesimesi

US de  doku gUS de  doku göörrüülmemesilmemesi



Preoperatif DePreoperatif Değğerlendirmeerlendirme

DDışış
 

merkezden gelen hastalarda ilk amelimerkezden gelen hastalarda ilk ameliyyatatıın n 
patoloji preparatlarpatoloji preparatlarıınnıın tekrar incelenmesi n tekrar incelenmesi 

Sintigrafi (bakiye doku lokalizasyonu) Sintigrafi (bakiye doku lokalizasyonu) 

USG (bakiye doku volUSG (bakiye doku volüümmüü) ) 

TSH tayini (>30 mIU/ml ise ve bakiye kTSH tayini (>30 mIU/ml ise ve bakiye küçüüçük k 
ise reoperasyon gerekmeyebilir)ise reoperasyon gerekmeyebilir)

Kalsiyum ve parathormon tayini Kalsiyum ve parathormon tayini 

Vokal kord muayenesi Vokal kord muayenesi 



Bilateral subtotal giriBilateral subtotal girişşim im 
yapyapıılanlarda reoperasyon lanlarda reoperasyon 
teknik olarak zorteknik olarak zor

Bakiye doku tek tarafta Bakiye doku tek tarafta 
ise teknik olarak daha ise teknik olarak daha 
kolaykolay

Lobektomi sonrasLobektomi sonrasıı
 

karkarşışı
 loba reoperasyon primer loba reoperasyon primer 

girigirişşim ile teknik olarak im ile teknik olarak 
farklfarklıı

 
dedeğğilil





TamamlayTamamlayııccıı
 

TiroidektomiTiroidektomi

A. A. Preoperatif  DePreoperatif  Değğerlendirmeerlendirme

B. Peroperatif  YaklaB. Peroperatif  Yaklaşışım Tekniklerim Teknikleri

C. C. Postoperatif SonuPostoperatif Sonuçç
 

DeDeğğerlendirmeerlendirme

1. 1. KomplikasyonKomplikasyon

2. 2. Ameliyat SAmeliyat Süüresiresi

3. 3. Yeterli Rezeksiyon KriterleriYeterli Rezeksiyon Kriterleri

3a. 3a. TamamlayTamamlayııccıı
 

tiroidektomi ve ntiroidektomi ve nüüks ks 
guatrda  TSH> 30 mIU/Lguatrda  TSH> 30 mIU/L

3b. 3b. NNüüks PTK da ks PTK da 

Histopatolojik sonuHistopatolojik sonuçç

Tg dTg düüşşmesimesi

US de  doku gUS de  doku göörrüülmemesilmemesi



Peroperatif  YaklaPeroperatif  Yaklaşışım m 

1. 1. Doku lokalizasyonuDoku lokalizasyonu

io USG io USG 

ROLL (Radioguided okROLL (Radioguided oküült lezyon lt lezyon 
lokalizasyonu)lokalizasyonu)

Boya enjeksiyonuBoya enjeksiyonu

Tel ile iTel ile işşaretlemearetleme

2. 2. RekReküürren sinirin ararren sinirin araşşttıırrııllııp gp göörrüülmesilmesi

NIM (Sinir monitorizasyonu)NIM (Sinir monitorizasyonu)

3. 3. Lateral YaklaLateral Yaklaşışım (SKM)m (SKM)



io USGio USG

AvantajAvantaj

NNüüks tiroid kanserinde ks tiroid kanserinde 

ve lenf gangliyonuve lenf gangliyonu

nnüükslerinin kslerinin 

eksizyonunda etkineksizyonunda etkin

NNüüks tiroid kanseri veyaks tiroid kanseri veya

palpe edilemeyen palpe edilemeyen 

nnüükslerde kslerde ~~
 

1/3 1/3 üünde nde 

ameliyatameliyatıın genin genişşliliğğini ini 

dedeğğiişştirirtirir

DezavantajDezavantaj

DeneyimDeneyim

EkipmanEkipman

KKüçüüçük insizyondan gk insizyondan güçüç

olabilirolabilir

GGöörrüüntntüü
 

kalitesi kalitesi 

(transkutan g(transkutan göörrüüntntüülerler

aaççıık insizyondankik insizyondanki

ggöörrüüntntüülere glere gööre re 

daha iyi)daha iyi)



Reoperatif Tiroidektomide Radioguided Reoperatif Tiroidektomide Radioguided 
CerrahiCerrahi

AvantajAvantaj

Sistemik enjeksiyon enSistemik enjeksiyon en
ssıık  kullank  kullanıılan lan yyööntemntem

NNüüks tiroid kanseri veks tiroid kanseri ve
hiperparatiroidide hiperparatiroidide 
yeterli rezeksiyonuyeterli rezeksiyonu
sasağğlarlar

DezavantajDezavantaj

YYüüksek doz radyoizotop ksek doz radyoizotop 
kullankullanıımmıı

Lezyonun radyoizotopLezyonun radyoizotop
tutmamastutmamasıı

YalancYalancıı
 

negatif veya negatif veya 
pozitif tutulumpozitif tutulum





ROLLROLL

TTüümmöör ir iççi radyoizotop ile ii radyoizotop ile işşaretlenmiaretlenmişş
 

makro agrege makro agrege 
albuminin lezyon ialbuminin lezyon iççine gine göörrüüntntüüleme leme 
yyööntemleri  entemleri  eşşliliğğinde enjeksiyonuinde enjeksiyonu

GammaGamma--probe yardprobe yardıımmıı
 

ile lezyon eksizyonuile lezyon eksizyonu
ÇÇevre dokuya yayevre dokuya yayııllıım veya lenfatik drenaj olmazm veya lenfatik drenaj olmaz
DDüüşşüük doz k doz 
Radyoizotop tutmayan lezyonlar iRadyoizotop tutmayan lezyonlar işşaretleniraretlenir
Background aktivite yokBackground aktivite yok
Daha kaliteli lokalizasyon ve rezeksiyon yeterliliDaha kaliteli lokalizasyon ve rezeksiyon yeterliliğği i 

kontrolkontrolüü
Tel ile iTel ile işşaretlemeye garetlemeye gööre daha hre daha hıızlzlıı, g, güüvenli ve dovenli ve doğğru ru 

eksizyoneksizyon





21 hasta

Nüks PTK
(n= 8)

Tamamlayıcı
Tiroidektomi

(n=8)

Nüks guatr
(n=2)

Hiperparatiroidi
(n=2)

Nüks paratiroid
kanseri
(n=1)

Tg yüksek
USG (+)
İİAB (+)

Papiller kanser
Bakiye doku var Şüpheli İİAB Geçirilmiş total 

tiroidektomi
Paratiroid kanser 

eksizyonu



Doku LokalizasyonuDoku Lokalizasyonu--ROLLROLL
Ameliyattan Ameliyattan öönce  0.1 ml (0.2 mCi) of  99mTc ince  0.1 ml (0.2 mCi) of  99mTc işşaretlenmiaretlenmişş

 MAA lezyon  iMAA lezyon  iççine enjekte edildiine enjekte edildi



ROLLROLL--
 

Enjeksiyondan 30 dk sonra sintigrafiEnjeksiyondan 30 dk sonra sintigrafi





Peroperatif bulgularPeroperatif bulgular


 

Ameliyat sAmeliyat süüresi resi 53.353.3±±
 

7.57.5
 

dkdk


 

CerrahCerrahıın elinin absorbe ettin elinin absorbe ettiğği doz i doz 0.07 0.07 ±±
 

0.02 0.02 
veyaveya

 
0.15 0.15 ±±

 
0.05 mSv/h 0.05 mSv/h (1 veya 3 lezyonun (1 veya 3 lezyonun 

iişşaretlenmesine garetlenmesine gööre)re)


 

Genel popGenel popüülasyona lasyona öönerilen limit 50 mSv/ynerilen limit 50 mSv/yııll



Postoperatif bulgularPostoperatif bulgular

GeGeççici hipokalsemi n=1 ici hipokalsemi n=1 

KalKalııccıı
 

hipokalsemi ve vokal kord paralizisi yokhipokalsemi ve vokal kord paralizisi yok

††İİleri tetkikle kemik metastazleri tetkikle kemik metastazıı

 
saptandsaptandıı

‡‡

 
NNüüks antitiroglobulin antikor yks antitiroglobulin antikor yüükselmesi ile saptandkselmesi ile saptandıı. . 

Anti Tg preop 243IU/ml iken postop 50 IU/ml saptandAnti Tg preop 243IU/ml iken postop 50 IU/ml saptandıı..



ROLLROLL

ROLL tekniROLL tekniğği tamamlayi tamamlayııccıı
 

tiroidektomi ve tiroidektomi ve 
nnüüks olgularda lezyonlarks olgularda lezyonlarıı

 
lokalize lokalize 

etmek aetmek aççııssıından bandan başşararııllıı
 

bir teknikbir teknik

NNüüks tiroid kanserlerinde kompartmana ks tiroid kanserlerinde kompartmana 
yyöönelik diseksiyon anelik diseksiyon aççııssıından iyi bir ndan iyi bir 
kkıılavuzlavuz

Komplikasyon riskini azaltmaktadKomplikasyon riskini azaltmaktadıırr



NIMNIM--Sinir MonitorizasyonuSinir Monitorizasyonu





Randomized clinical trial of visualization Randomized clinical trial of visualization versusversus
 neuromonitoring of recurrent laryngeal nerves duringneuromonitoring of recurrent laryngeal nerves during

 thyroidectomythyroidectomy
 M. Barczynski, A. Konturek and S. CichonM. Barczynski, A. Konturek and S. Cichon

 British Journal of Surgery British Journal of Surgery 2009; 96: 2402009; 96: 240––246246



TamamlayTamamlayııccıı
 

TiroidektomiTiroidektomi

A. A. PreoperatifPreoperatif
 

DeDeğğerlendirmeerlendirme

B. B. PeroperatifPeroperatif
 

YaklaYaklaşışım Tekniklerim Teknikleri

C. C. PostoperatifPostoperatif
 

SonuSonuçç
 

DeDeğğerlendirmeerlendirme

1. 1. KomplikasyonKomplikasyon

2. 2. Ameliyat SAmeliyat Süüresiresi

3. 3. Yeterli Rezeksiyon KriterleriYeterli Rezeksiyon Kriterleri

3a. 3a. TamamlayTamamlayııccıı
 

tiroidektomitiroidektomi
 

ve ve nnüüksks
 guatrda  TSH> 30 guatrda  TSH> 30 mIUmIU/L/L

3b. 3b. NNüüksks
 

PTK da PTK da 

HistopatolojikHistopatolojik
 

sonusonuçç

TgTg
 

ddüüşşmesimesi

US de  doku gUS de  doku göörrüülmemesilmemesi



GilesGiles
 

Y, Boztepe H, Y, Boztepe H, TerzioTerzioğğlulu
 

T, T, TezelmanTezelman
 

S. S. TheThe
 

advanrageadvanrage
 of total of total thyroidectomythyroidectomy

 
toto

 
avoidavoid

 
reoperationreoperation

 
forfor

 
incidentalincidental

 thyroidthyroid
 

cancercancer
 

in in multinodularmultinodular
 

goitregoitre. . ArchArch
 

SurgSurg
 

2004;139:1792004;139:179
 

..Grup 1 Total veya Grup 1 Total veya nearnear
 

total total tiroidektomitiroidektomi
 

n= 109n= 109

Grup 2 Grup 2 BilateralBilateral
 

subtotalsubtotal
 

tiroidektomitiroidektomi
 
n= 109n= 109

grup 1grup 1
 
grubgrub

 
2           p2           p

Vokal Vokal kordkord
 

paralizi  paralizi  %  0.9           %  0.9       >0.05%  0.9           %  0.9       >0.05

HipoparatiroidizmHipoparatiroidizm
 
%   1.8%   1.8

 
%  0.9       >0.05%  0.9       >0.05

PapillaryPapillary
 

CaCa
 

10(% 9.2)       8(% 7.3)    =0.810(% 9.2)       8(% 7.3)    =0.8

RAI RAI ablasyonuablasyonu
 

55
 

4*4*
 

=0.007=0.007

*4 *4 üüne tamamlayne tamamlayııccıı
 

tiroidektomitiroidektomi
 

uygulanduygulandıı





SonuSonuçç--II

TiroidTiroid
 

kanserinin ideal cerrahi tedavisinde 1 cm kanserinin ideal cerrahi tedavisinde 1 cm üüststüü
 ttüümmöörlerde total/totale yakrlerde total/totale yakıın n tiroidektomitiroidektomi

 öönerilirnerilir

PreoperatifPreoperatif
 

kanser kanser şşüüphesi olmayan hastada phesi olmayan hastada bilateralbilateral
 subtotalsubtotal

 
tiroidektomidentiroidektomiden

 
kakaççıınmak gerekirnmak gerekir

LobektomiLobektomi
 

veya veya DunhillDunhill
 

ameliyatameliyatıı
 

(tek tarafl(tek taraflıı
 total kartotal karşışı

 
taraf taraf subtotalsubtotal

 
tiroidektomitiroidektomi

 
girigirişşimi)  imi)  



SonuSonuçç--IIII

Gereksiz Gereksiz reoperasyonreoperasyon
 

kakaççıınmaknmak

Ameliyat Ameliyat ööncesi  klinik dencesi  klinik değğerlendirmeerlendirme

vokal vokal kordkord
 

muayenesi muayenesi 

sintigrafi ve USGsintigrafi ve USG

Vokal Vokal kordkord
 

paralizisi olan hastalar paralizisi olan hastalar 

ddüüşşüük risk grubu ise  dok risk grubu ise  doğğrudan RAI rudan RAI 
ddüüşşüünnüülebilir  ve/veyalebilir  ve/veya

reoperasyonreoperasyon
 

şşart ise sinir art ise sinir monitorizasyonumonitorizasyonu
 komplikasyonu azaltkomplikasyonu azaltıırr
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