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Giriş

 Şüphesiz ki hemostaz cerrahi prosedürün önemli birparçasıdır.
 Özellikle tiroid bezinin vasküler yapılardan zengin olmasıve olası bir kanama durumunda hava yolu kompresyonuolması sebebiyle daha fazla önem kazanmaktadır.

Shandilya M, Cervical haematoma after thyroid surgery: management and prevention. Ir Med J 2006



Giriş

 İntraoperatif olarak hemostazı sağlamak için bir çokyöntem kullanılmaktadır.
 Trendelenburg pozisyonu ve uygulanan valsalva manevrasıvenöz basıncı arttırarak olası bir kanama odağınıgöstermede yardımcı olabilmektedirler

I Moumoulıdıs, Haemostasis in head and neck surgical procedures Valsalva manoeuvre versusTrendelenburg tilt, Ann R Coll Surg Engl 2010;



Amaç

 Bu çalışma; tiroid cerrahisinde, yeterli hemostazı sağlamakiçin trendelenburg pozisyonuna valsalva manevrasınıneklenmesinin hemostaza katkısını irdelemektir



Gereç ve yöntem
 Eylül 2010 – Kasım 2010
 n: 68 ardışık hasta
 Prospektif
 SPSS 11.5
 Student T testi



Gereç ve yöntem
 Çalışma protokolü
 Trendelenburg pozisyonu (Ameliyat masasına 1 dakikasüreyle 30 derecelik açı )
 Elle karın içi basınç artımı (10 saniye boyunca epigastrikbölgeye elle bası )



Gereç ve yöntem
 Valsalva manevrası uygulaması (toraks içi basıncı 30cmH2O’e yükseltilmesi )
 Ek kanama odaklarını tespit etmek
 Kanamayı durdurmak



CİNSİYET E K

YAŞ

PATOLOJİ

OPERASYON

OPERASYON SÜRESİ dk

TRENDELENBURG SÜRESİ 1 dk
KANAMA ODAĞI SAYISI

DAMAR ÇAPI ≤2mm ≥ 2mm

HEMOSTAZ KOAGÜLASYON LİGASYON

VALSALVA
SÜRESİ 30 sn
KANAMA ODAĞI SAYISI

DAMAR ÇAPI ≤2mm ≥ 2mm

HEMOSTAZ KOAGÜLASYON LİGASYON

HEMOSTAZ SÜRESİ

DREN VAR YOK

DREN MİKTARI

POSTOPERATİF KOMPLİKASYONNOT



Bulgular

 E/K : 14/54
 Ortalama yaş: 51,5 y (22-76)
 Total tiroidektomi: %86.7
 Ameliyat süresi: 90 dk (45-180 dk)
 Dren: %11.8 (retrosternal guatr )
 Kanama odağı 68 hastadan 43’ünde saptandı.



Bulgular

p<0,05



Bulgular
 Trendelenburg pozisyonu için 1 ve Valsalva manevrası için1 odak dışında, tüm kanama odakları minör odak (< 2 mm)şeklinde idi
 Bu odaklardan Trendelenburg pozisyonu için 1 ve Valsalvamanevrası için 3 odak dışında, tüm odaklar koterizasyon ilekontrol altına alındı.
 Yalnızca %4.4 odakta bağlama veya dikiş gereksinimiduyuldu.
 Hemostaz için harcanan median süre 8.82 saniye olarakhesaplandı.



Sonuç
 Etkili hemostaz her cerrahi prosedür için önemlidir.Fakat tiroidektomi sonrası oluşabilecek bir hematomhava yolu basısından dolayı ayrı bir önemtaşımaktadır.
 Klinik olarak komplike olmayan tiroidektomioperasyonları sonrası dren kullanmamayı tercihetmekteyiz.

Khanna J, et al. Is the routine drainage after surgery for thyroid necessary? A prospective randomizedclinical study. BMC Surg 2005;Lee SW Is lack of placement of drains after thyroidectomy with central neck dissection safe? Aprospective, randomized study. Laryngoscope 2006



Sonuç
 Her ne kadar saptanan kanama odakların çoğu minör odakşeklinde olsa da, Trendelenburg pozisyonu sonrasıuygulanan Valsalva manevrası ek kanama odaklarınınsaptanmasına yardımcı olmaktadır.
 Tiroidektomi sonrasında, kanama kontrolü sırasında, herhastaya rutin olarak Trendelenburg pozisyonununverilmesini ve kanama kontrolüne Valsalva manevrası iledevam edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
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