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2. ENDOKRİN CERRAHİ TEMEL EĞİTİM ÇALIŞTAYI
Çalıştay Koordinatörleri: Semih Baskan, Yeşim Erbil, Bahadır Güllüoğlu
Eğitmenler: Müfide Akçay, Ali İlker Filiz, Bahadır M. Güllüoğlu, Günay
Gürleyik, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Özer Makay, Türkay
Kırdak, Serdar Özbaş, Mehmet Uludağ, Haluk Recai Ünalp
11 00 11 15
11:00-11:15

AÇILIŞ (Ç
(Çalıştayın
l t
amacı, ttanımı ve beklentiler)
b kl til )
Semih Baskan

11:15-11:35

Ders 1 “Tiroidin fonksiyonel patofizyolojisi; gebelik, çocukluk
ve adolesan dönemlerinde ortaya çıkan hipertiroidiye cerrahi
yaklaşım”
Müfide Akçay

11:35-11:50

Soru – Yanıt

11:50-12:10

Ders 2 “Endokrin hastalıklarında cerrahi tedavi öncesi
değerlendirme ve girişim hazırlıkları”
Mehmet Hacıyanlı

12:10-12:25

Soru – Yanıt
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12:25-12:45

Ders 3 “Nodüler guatra cerrahi yaklaşım ve girişim kararını
etkileyen faktörler”
Bahadır M. Güllüoğlu

12:45-13:00

Soru – Yanıt

13:00-14:00

Öğle Yemeği Arası

14:00-14:20

Ders 4 “Sporadik ve ailesel meduller tiroid kanserine
cerrahi yaklaşım”
Mehmet Uludağ, Göktürk Maralcan

14:20-14:35

Soru – Yanıt

14:35-14:55
14:35
14:55

Ders 5 “Diferansiye
Diferansiye tiroid kanserinin tedavi sonrası izlem
yöntemleri”
Türkay Kırdak

14:55-15:10

Soru – Yanıt

15:10-15:30

Ders 6 “Tiroid cerrahisinde risk azaltım stratejileri”
Ali İlker Filiz

15:30-15:45
15:45-16:05

Soru – Yanıt
Ders 7 “Tiroidektomi komplikasyonlarının (RLS hasarı ve
hipoparatiroidizm) tedavisi”
Gökhan İçöz, Özer Makay

16:05-16:20

Soru – Yanıt

16:20-16:40

Ara

16:40-17:00

Ders 8 “Sekonder ve tersiyer hiperparatirodizmin cerrahi tedavisi”
Haluk Recai Ünalp

17:00-17:15

Soru – Yanıt

17:15-17:35

Ders 9 “Adrenal embriyolojisi, cerrahi anatomisi ve patofizyolojisi”
Günay Gürleyik

17:35-17:50

Soru – Yanıt

17:50-18:10

Ders 10 “Sporadik ve ailesel feokromositomaya cerrahi yaklaşım”
Serdar Özbaş

18:10-18:25

Soru – Yanıt

18:25-18:30

KAPANIŞ
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DERS – 1
TİROİDİN FONKSİYONEL
PATOFİZYOLOJİSİ;
GEBELİK,ÇOCUKLUK VE
ADOLESAN DÖNEMLERİNDE
ORTAYA ÇIKAN HİPERTİROİDİYE
İ
İ İ İ
CERRAHİ YAKLAŞIM

TİROİDİN
İ İ İ FONKSİYONEL
İ
PATOFİZYOLOJİSİ
Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
ERZURUM
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Tiroid Fizyolojisi
• Tiroid hormonları genel anlamda bazal
metabolizmayı
t b li
düzenleyen
dü
l
h
hormonlardır.
l d
• Hormonların etkileri hücre membranı,
mitokondri ve nükleusta bulunan
reseptörlerin uyarılmasına bağlıdır.
• Nükleus uyarısı gen transkripsiyonunu
artırarak hücrede farklı protein yapımını
sağlar.

• Tiroid hormonlarının fizyolojik etkisini
d ği ti
değiştiren
medyatörler;
d tö l
– Glukokortikoidler
– Somatostatin
– Sitokinler
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HİPOTİROİDİZM TANIMI
• Kanda tiroid hormonu düzeyinin düşük olmasıdır.
• Kanda ölçülen tiroid hormonları 5 tanedir.
–
–
–
–
–

TT4
TT3
FT3
FT4 (0.8 – 2.0 pg/mL)
rT3

• TSH (0.4 – 4.0 mIU/mL), hipofiz hormonu olmasına
rağmen tiroid hormonları ile yakın ilişkili olduğundan
rağmen,
olduğundan,
tiroid fonksiyon testi olarak yaygın olarak
kullanılmaktadır.

HİPOTİROİDİZM NEDENLERİ
1. Primer hipotiroidizm
– Hashimoto tiroiditi
– Reversibl
R
ibl otoimmun
t i
hi
hipotiroidizm
ti idi
– Tedavi amaçlı I131 uygulanması
– Boyuna external ışınlama
– Tiroidektomi
– İyot eksikliği veya fazlalığı
– Bazı ilaçlar
– Kalıtsal hormon yapım bozukluğu
– Tiroidin doğumsal gelişme bozukluğu
2. Santral hipotiroidizm
- Sekonder
- Tersiyer
3. Genelleşmiş tiroid hormonu direnci
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Hashimoto Tiroiditi
• Otoimmunite
• Genetik faktörler
• Çevresel faktörler suçlanmakta.

Otoimmunite
• Tiroid peroksidazını taşıyan tiroid
mikrozomalarına
ik
l
kkarşı gelişmiş
li i inhibitör
i hibitö
antikorlar, bu mikrozomları ve içindeki bu
enzimi yok eder.
• Tiroid peroksidaz, tiroid hormonu
yapımının temel enzimi olduğundan,
hormon sentezi durur, kanda TSH artar,
bu da guatr yapar.
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Genetik faktörler
• HLA genleri incelenmiş ve HLA-DR3, HLAD 5 ve HLA
Dr5
HLA-B8
B8 ilile H
Hashimoto
hi t arasında
d
yakın bir ilgi olduğu görülmüş.

Reversibl otoimmun hipotiroidizm
• Subakut tiroiditler (sessiz ve postpartum
ti idit) otoimmün
tiroidit)
t i
ü ve viral
i l nedenlerle
d l l T
Thücre aracılığı ile destrüktif tiroidite yol
açar. Bu tablo 6 – 8 ay içinde düzelir.
• Sitokine bağlı tiroidit malign tm veya
hepatit B ve C’nin
C nin IL-2
IL 2 veya IL-α
IL α ile
tedavisi TPO antikor oluşumuna ve tiroid
disfonksiyonuna yol açar.
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RAİ, boyuna RT uygulanması
• Radyasyon tiroiditi, buna bağlı kalıcı tiroid
d k
dokusu
yıkımı
k
ve hi
hipotiroidizm
ti idi
meydana
d
gelir.

Tiroidektomi
• Tiroid bezinin neoplazmlarında uygulanan
t t l veya near – total
total
t t l tiroidektomi
ti id kt i
ameliyatlarında kalıcı hipotiroidizm
meydana gelir.
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İlaçlar
• Anti – tiroid ilaçlar
– Propil thiourasil
– Metil thiourasil
– Carbimazol

• Lityum karbonat
• İyot içeren ilaçlar

İyot
• Dışarıdan alınan iyot’ un hem eksikliği
hem de fazlalığı hipotiroidizm ve guatr
yapar.
• İyot eksikliğinde tiroid hormonu yapımı
yetersiz kalır.
• İyot fazlalığında Wolf – Chaikoff etkisi ve
H hi t h
Hashimoto
hastalığının
t lğ
ttetiklenmesi
tikl
i
hipotiroidizm ve guatr’ a neden olur.
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Kalıtsal hastalıklar
• Tiroid bezinin kalıtımsal olarak yeterince
gelişmemiş
li
i olması,
l
• Tiroid peroksidaz enzimini kodlayan gen
mutasyonu hipotiroidizme neden olur.
• Bebeklik çağındaki bu tablo zeka ve
somatik gelişme geriliği ile birliktedir
birliktedir. Bu
tablo kretenizm adını alır.

Santral hipotiroidizm
• TSH (tirotropin) salgısının bozulduğu hipofiz
hastalıkları (tm,
(tm metastaz,
metastaz travma
travma, cerrahi
cerrahi,
Sheehan sendr) sekonder hipotiroidizm’ e,
• Tirotropin (TSH) salgılatan hormon (TRH)
salgısının bozulduğu hipotalamusun hastalıkları
(travma, tm, cerrahi, metastaz) tersiyer
hipotiroidizm’ e neden olur
hipotiroidizm
olur.
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Tiroid hormonu direnci
• Tiroid hormonu reseptörleri:
– TR a: 17. kromozomdaki gen tarafından
– TR b: 3. kromozomdaki gen tarafından kontrol
edilir.

• TR b’yi yöneten kromozomda mutasyon

Tirotoksikozis tanımı
• Kandaki tiroid hormonlarının düzeyinin yüksek
olması durumudur
durumudur.
• Bu durum, tiroid bezinin fazla çalışıp, fazla
hormon üretmesinden kaynaklanıyorsa
hipertiroidizm adını alır.
• Bunu tanımanın pratik yolu tiroid bezinin
radyoaktif iyotu tutmasının (RAİ uptake)
d ğ l di il
değerlendirilmesidir.
idi
• RAİ uptake artmış ise bu hipertiroidizmdir.
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Tirotoksikozis nedenleri
• RAİ uptake artması
– Graves hastalığı
– Toksik nodüler guatr
• Toksik adenom
• Toksik mültinodüler
guatr (Plummer hst)

• RAİ uptake azalması
– Dışarıdan tiroid
hormonu alınması
– Tiroiditlerin erken
dönemleri

– TSH salgılayan hipofiz
tm
– Struma ovari

Graves Hastalığı
• Otoimmun bir hastalık.
• TSH reseptörüne karşı gelişen uyarıcı
tipteki antikorlar, aynen TSH gibi, TSH
reseptörüne bağlanır, tiroid bezinin hem
çalışmasını, hem de büyümesini uyarır.
• Bu da
da, hem hipertiroidizme hem de guatr
oluşumuna neden olur.
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Otoimmuniteyi başlatan;
• Genetik sebepler:
– Çeşitli HLA haplotipleri ile ilişkili.
– Ayrıca sitotoksik T-lenfosit antijen 4
polimorfizmi ile ilişkili.
– Bu olay sensitize T-helper lenfositlerinin, B
lenfositleri uyarmasına sebep olur. B
lenfositler de TSH reseptörüne karşı Ab üretir.

• Çevresel sebepler:
– İnfeksiyonlar
İ
– Cinsiyet
– Stres
– Sigara
– İyot fazlalığı
– Doğum sonrası
– Lityum tedavisi

13

07.12.2010

Toksik nodüler ve multinodüler
guatr
• Monoklonal tümörlerdir.
• Bu
B tümörleri
tü ö l i oluşturan
l t
tiroid
ti id ffolliküler
llikül epitel
it l
hücrelerinin membranında bulunan TSH
reseptörlerindeki bazı mutasyonlar, bu follikül
epitel hücrelerinin TSH kontrolü dışında
çalışmasına ve çoğalmasına neden olur.
• Bu mutant follikül epitel hücrelerinden gelişen
neoplazmlar, TSH’ dan bağımsız olarak, fazla
iyot tutar, hormon yapar. Bu da hipertiroidizme
neden olur.

Dışarıdan tiroid hormonu
alınması
• Tiroidektomi ameliyatlarından sonra,
replasman
l
amacı ilile veya TSH
baskılanması için dışarıdan tiroid hormonu
(T4, T3) alınması,
• Hekim tavsiyesi olmamasına rağmen,
kalori harcanması ve zayıflama amacı ile
insanların dşarıdan tiroid hormonu alması
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Subakut granülomatöz tiroidit
• Viral olabilir.
• Otoimmunite rol oynayabilir.
• Genetik predispozisyon rol oynayabilir.
– Hastalık ile HLA-B35 arasında yakın bir ilişki olduğu belirtilmiş.

• Tiroidit tablosunun erken döneminde tirotoksikozis
vardır, RAİ uptake azalmıştır.
• Tirotoksikozisin nedeni, tiroidite bağlı parçalanan tiroid
dokusu follikül boşluğunda
ğ
depolanmış tiroid
hormonlarının dolaşıma geçmesidir.

Subakut lenfositik tiroidit
• Hastalığa yol açan bilinmeyen bir faktör
çokk anii olarak
l k iinflamasyonun
fl
başlamasına, tiroid folliküllerinin tahrip
olmasına ve tiroglobülin proteolizinin
aktive olmasına neden olur.
• Buradaki tirotoksikozis patogenezi aynen
subakut granülamatöz tiroiditte olduğu
gibidir.
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GEBELİKTE
İ
HİPERTİROİDİZM
Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
ERZURUM

Gebelikte fizyolojik değişiklikler
•
•
•
•
•
•

TBG ↑
HCG ↑
Plazma volümü ↑
Tip III deiyodinaz ↑
Tiroidin büyüklük ve kanlanması ↑
İyot ihtiyacı ↑ (maternal tiroksin üretimi ↑,
fetüse iyot transferi, renal iyot atılımı ↑)
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Tiroid fonksiyon testleri
•
•
•
•
•
•

Serum total T3 ve T4 ↑
sT4 N
TSH ↑
T4’ün T3’e indirgenmesi ↑
Tiroglobulin ↑
İyot eks olan bölgede hormon yapımı ↓

Gebelikte Hipertiroidizm

• Oldukça nadirdir (%0.01-%0.4)
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• Hipertiroidi gestasyonel geçici
ti t k ik i t ayrılmalıdır.
tirotoksikozisten
l ld
• Çünkü ikincisi hafiftir ve tedavi
gerektirmez.

Gebelikte hipertiroidi nedeni olan
hastalıklar
•
•
•
•
•
•
•

Basedow-Graves hastalığı
Multinodüler guatr
Toksik adenom
Tiroiditler
TSH yapan hipofiz tm
Struma ovari
Hi
Hiperemezis
i gravidaruma
id
eşlik
lik eden
d
tirotoksikozis
• Mol hidatiform
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Basedow-Graves
• Gebelikte en sık hipertiroidi sebebi.
• TSAb anneden
d çocuğa
ğ geçip
i ffetüste
tü t
Graves hastalığına yol açabilir.
• Tedavi edilmemiş hipertiroidi;
– Preeklamsi
– Prematüre doğum
– İntrauterin büyüme geriliği
– Düşük doğum ağırlığı
Pillar N, et al. Int J Gynecol Obstet 2010; 108: 61-64

Belirti ve Bulgular
• Klasik hipertiroidi belirti ve bulguları
görülür
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Tanı
•
•
•
•
•

Total ve sT4 ↑
TSH çok düşük
USG
Gerekirse İİAB
TSH res antikorları

Dikkat
• RAI veya Tc verilerek tetkik
yapılmamalıdır.
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Tedavi
• Tercih edilen yöntem ATİİ tedavisidir.
• Kısa süreli beta bloker ve iyodür verilebilir.

ATİ
• Gebelikte en çok önerilen ilaç
propiltiyourasil
ilti
il (PTU)’dir.
(PTU)’di
• PTU proteinlere bağlanır ve plasenta gibi
biyolojik membranları geçemez.
• Doz: 150 mg x 3
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• Metimazol (MMI): 20 ng x 2
• MMI koanal atrezi ve aplasia cutis
yapabilir.
• Hasta 2 haftada bir kontrol edilir.
• Doğumdan 1-2 hafta önce ilaç kesilir.

• Beta adrenerjik bloker: 20-40 mg x 3 x 15
gün
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Cerrahi Tedavi
• Çok tercih edilmez.
• İlaca
İ
dirençli veya ilaç alamayan veya
• Çok büyük guatr olana uygulanabilir.

• Gebelikte kesinlikle RAİİ tedavisi
kullanılmamalıdır.
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SONUÇ
• Gebeliğin erken döneminde mutlaka TSH,
sT4 ve TAb bakılmalıdır.
• Eğer bunlarda anomali varsa gebelik
boyunca izlenmelidir.
•

Gartner R. Curr Opin Obstet Gynecol 2009; 21: 501-507

ÇOCUKTA HİPERTİROİDİZM
Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
ERZURUM
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• Çocuklukta hipertiroidizm nadir ancak ciddi
bir durum.
• En sık sebep (%95) Graves Hastalığı

Tirotoksikozis nedenleri
1.Hipertiroidizm
-Diffüz
Diffüz toksik guatr (Graves Hastalığı)
-Nodüler toksik guatr (Plummer Hastalığı)
2.TSH’ya bağlı hipertiroidizm
-TSH üreten hipofiz tm
-Tiroid hormonuna karşı hipofiz direnci
3 Nadir sebepler
3.Nadir
-Kronik lenfositik tiroidit
-Subakut tiroidit
-Aşırı tiroid hormonu alımı
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Graves Hastalığı

• En sık hipertiroidizme yol açan hastalıktır.

Patogenez
•
•
•
•

Kesin belli değil.
Genetik sebepler (%80)
Çevresel faktörler
İmmün sistem arasındaki etkileşime bağlı
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İnsidans
• Çocukların 1/5000’inde görülür.
• Çocuk hastalar tüm Graves’li hastaların
%1-5’ini oluşturur.
• Kızlarda
• Adolesanlarda
• Başka otoimmun hst olanda sık.

• Çocuklarda (özellikle 5 yaş altı),
adolesanlara
d l
l
göre;
ö
– Hastalık daha ağır seyreder.
– Daha uzun tedavi gerektirir.
– Remisyon oranı daha azdır.
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Klinik
• Belirti ve bulgular erişkin ile aynı.
• Oftalmopati ve tiroid krizi erişkinden az.

Klinik
• Tremor, uykusuzluk, kilo kaybı, proksimal
k zayıflığı,
kas
fl ğ sıcağa
ğ ttahammülsüzlük,
h
ül ü lük b
baş
ağrısı, taşikardi
• Poliüri, noktüri
• Adolesanda puberte gecikir
• Adet olmuşsa sekonder amenore
• Gelişme geriliği olur.
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Lab
•
•
•
•

TSH çok düşük (<0.3 mU/l)
sT4 ve sT3 çok yüksek
Ancak bazen sT4 N, sT3 ↑ (T3 toksikozisi)
TRAb pozitif (5 yaş ↓ daha yüksek)

Görüntüleme
• USG’de gland diffüz büyük, homojen,
hipervasküler
• Gland %10 normal volümde
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Tedavi
• 1.ATİ:
• PTU
PTU: Başlangıç
B l
dozu:
d
5-10
10 mg/kg/gün,
/k / ü max 300
mg/gün (3x1)
• MMI: Başlangıç dozu: 0.5-1 mg/kg/gün, max 30
mg/gün (3x1)
• 2-4 hafta sonra doz %30-50 azaltılır

• Başlangıçta 2 hafta beta bloker verilebilir
( t veya kardiak
(astım
k di k yetmezlik
t
lik h
hariç)
i ) (2
mg/kg/gün/2x1)
• Bazen tıbbi tedaviye 2-4 yıl devam
edilebilir.
edilebilir
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Dikkat
• Yüksek dozda ATİİ vermek veya
• L-tiroksin eklemek doğru değil.

•

Kaguelidou F, et al. Horm Res 2009; 71: 310-317

Yan etkiler
•
•
•
•

Çocukta ATİ’a bağlı yan etkiler %14-24
PTU 1/2000 çocukta akut hepatotoksisite
MMI cilt erüpsiyonları ve artralji
Agranülositozis %0.3 ↓

•

Rivkees SA, et al. doi: 10.1155/2010/176970
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• 2.Cerrahi: Total tiroidektomi tercih edilir.
Çünkü;
– Deneyimli ellerde komp düşük
– Subtotalden sonra rekürren hipertiroidi riski

•
•

Kaguelidou F, et al. Horm Res 2009; 71: 310-317
Raval MV, et al. J Pediatr Surg 2009; 44: 1529-1533

Cerrahi endikasyonlar
•
•
•
•

Medikal tedavi başarısız ise
Çok büyük guatr varsa
RAİ istenmiyorsa
Ciddi oftalmopati varsa (RAİ kontrendike)
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• 3.Radyoaktif iyot:
– Önemli
Ö
komp bildirilmemiş.
– Cerrahiden sonra rekürrens olursa RAİ
uygulanabilir.
ğ ğ g x 50-200 µ
µCi))
RAİ dozu: ((tahmini tiroid ağırlığı
131
/ (fraksiyonel 24 saatlik I uptake)

Oftalmopati tedavisi
• Cerrahiden sonra %85 düzelme
• %1 kötüleşme
• %5 operasyondan sonra oftalmopati
başlar

•

Sherman J, et al. Surgery 2006; 140: 1056-1061
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• 1.Steroid: 5-20 g/gün prednizon
2.Somatostatin analogları

∗Retrobulber radyasyonun yeri yok (tümör
oluşturma riski).
Krassas GE, Gogakos A. J Pediatr Endocrinol Metab 2006; 19: 1193-1206

Prognoz
• Relaps:
– %75 ilacı bıraktıktan sonra 6 ay içinde
– %10 ilacı bıraktıktan sonra 18 ay içinde

–

Kaguelidou F, et al. Horm Res 2009; 71: 310-317
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Relaps için prediktif faktörler
• Kafkas ırkı olmayanda
• Daha küçüklerde
• Başlangıçta sT4 ↑ ve TRAb ↑ olanda
relaps daha yüksek

•

Kaguelidou F, et al. Horm Res 2009; 71: 310-317

Relaps
• Tedavi kesildikten sonra;
– %60 1 yılda
– %68 2 yılda
– ATİ süresi ne kadar uzun olursa relaps o
kadar düşük.
ş
–

Kaguelidou F, et al. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 3817-3826
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Neonatal Hipertiroidizm
• 1. Geçici neonatal hipertiroidizm (neonatal
G
Graves
Hastalığı)
H t lğ)
• 2. Kalıcı neonatal hipertiroidizm

Neonatal Graves Hastalığı
• Annedeki TRAb’ların bebeğe geçmesiyle
gelişir.
li i
• Graves’li annelerin %2-3’ünde veya
• 1/50.000 yeni doğanda görülür.
• Graves’li annelerin bebeği
– Hipertiroidik
Hi ti idik (%5
(%5.6)
6)
– Hipotiroidik (%11)
– Ötiroidik (%83.4)
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Klinik
• Genelde yaşamın ilk haftası sonunda
ortaya çıkar.
çıkar
• Taşikardi (160/dk üzeri)
• Kilo alamama
• İrritabilite
• Prominent eyes
• Nadiren hepatosplenomegali, sarılık
• Disritmi, kalp yetm

Lab
• Tiroid hormonları artmış
• TSH azalmış
• TRAb pozitif
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Tedavi
• Anneye ait TRAb’ların ortadan kalkmasıyla
bi k haftada
birkaç
h ft d dü
düzelir.
li
• Kısa süreli ATİ ve beta bloker
• Tedavi genelde 4-6 hafta
• Eğer hastalık anne karnında teşhis edilirse
anneye ATİ verilir

Kalıcı neonatal hipertiroidizm
• Oldukça nadir olup TSH reseptöründeki
germline
li mutasyonlara
t
l
b
bağlıdır
ğl d
• Medikal tedavi çoğunlukla başarısızdır.
Erken, agresif tedavi (tiroidektomi veya
RAİ) gerektirir.
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SONUÇ
• Hipertiroidi belirti ve bulgusu olan çocuk ve
adolesanlar,
d l
l
• Herhangi bir tiroid hastalığı olan anneden
doğan bebekler tiroid hastalığı yönünden
incelenmelidir.

DERS – 2

ENDOKRİN HASTALIKLARINDA
CERRAHİ TEDAVİ ÖNCESİ
DEĞERLENDİRME VE GİRİŞİM
HAZIRLIKLARI
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ENDOKRİN HASTALIKLARINDA
CERRAHİ TEDAVİ ÖNCESİ
DEĞERLENDİRME VE GİRİŞİM
HAZIRLIKLARI
Dr. Mehmet Hacıyanlı
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.
Genel Cerrahi Kliniği İzmir
2. Endokrin Cerrahi Temel Eğitim Çalıştayı
2- 5 Aralık 2010 Antalya

PREOPERATİF HAZIRLIK
• Tiroid hastalıkları
– Hipertiroidi

• Paratiroid hastalıkları
– Hiperkalsemik kriz

• Adrenal bez hastalıkları
– Feokromasitoma

• Nöroendokrin tümörler
– İnsülinoma
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Tiroid Hastalıkları
• Hipertiroidi
• Amaç: Ötiroid
Ö
hale getirmek/semptomatik
kontrol
– Antitiroid medikasyonlar
•
•
•
•

propylthiouracil
Methimazole
Potasyum perchlorate
Potasyum Iodide

– Propranalol

PARATİROİD HASTALIKLARI
Hiperkalsemi
• İdrar Ca++ atılımını arttırmak
– Dehidratasyonu düzelt
düzelt, SF diürezi
– Furosemid
• KB, serum K ve MG düzeyi izlemi

• Bifosfanat (pamidronate disodium)
– 60-90 mg / 6-24 st infuzyon
– En düşük düzeye 5 günden önce ulaşılmaz, etkinlik-12 hafta sürer.

• Sentetik kalsitonin, mithramycin
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FEOKROMASİTOMA
Preoperatif Hazırlık Rejimleri
• Kombine α + β blokaj
• Fenoksibenzamin
• Selektif α1-bloker (Örn. Prazosin)
• Propanolol

• Metirozin
• Kalsiyum Kanal Blokeri (KKB)
• Nikardipin

• Değişik rejimleri karşılaştıran randomize klinik
çalışmalar yok!

Preoperatif: α + β blokaj
• Preop en az 14 gün önce başlanır.
• ESS re
re-ekspansiyonu
ekspansiyonu için yeterli zamana izin verir.

• Fenoksibenzamin
•
•
•
•

Seçkin ilaç.
α-reseptörler (α1 > α2) ‘e kovalent olarak bağlanır.
Günde iki kez 10 mg oral başlanır 10-20 mg/gün’e çıkılır.
KB kontrol edilene kadar ve daha fazla paroksizm olmayana
kadar arttırlır.
• İdame
İd
40 80 mg/g
40-80
/ (bazen
(b
> 200 mg/g
/ gerekebilir)
k bili )
• Tuz yükleme: NaCl 600 mg günde 2 yada 3 kez tolere
edilene kadar verilir.
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Preoperatif: α + β blokaj
• Fenoksibenzamin (devam)
• Yan etkiler: KB normale g
getirmek için doz ayarlaması
y
gerekir,
g
refleks taşikardi.
• Çekilme: Pressor ajana cevap vermeyebilen periop
hipotansiyon/şok.

• Selektif α1-blokerler
•
•
•
•
•

Pirazosin, Terazosin, Doxazosin
Feo’ya preop hazırlık için Prazosin ile ilgili veri az.
İnkomplet α-blokaj yaptığından rutin kullanılmaz.
Fenoksibenzamin’den
Fenoksibenzamin
den daha az ortostaz & refleks taşikardi.
taşikardi
Uzun süreli tedavi için daha fazla kullanılır (inoperable yada
malign Feo)

Preoperatif: α + β blokaj
• β-blokaj
• R
Refleks
fl k taşikardiyi
ik di i kkontroll etmek
k iiçin
i ve cerrahi
hi
sırasında aritmi profilaksisi için kullanılır.
• Yalnızca etkin α-blokaj sonrası başlanır (HTN’u
provake edebilir.)
• Şüpheli KKY/dilate KMP
Düşük doz başlanır.
• Feo hazırlığı
ğ için
ç en fazla ççalışılan
ş
Propanolol’dür.
p
» 10 mg oral 2x1 başlanır
arttırılır.

Kalp kızı kontrolünde doz
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Preoperatif: α + β blokaj
• α + β blokaja rağmen KB hala kontrol
edilemiyorsa
dil i
• Fenoksibenzamin’e Prazosin ekle!
• KKB’ye ACE-I ekle!
• Diüretiklerden kaçın! (zaten ECF hacmi kısıtlanmış
durumda)
• Metirozin

Preoperatif: α + β blokaj
• İlaçlar cerrahi girişimin yapılacağı gün sabah
verilmelidir
• Perioperatif HTN:
• IV fentolamin
– Kısa etkili non-selektif α-bloker
– Test dozu 1 mg, daha sonra 2-5 mg IV (kan basıncı
kontrolünde)

• IV Nitroprusside (NTP)

• P
Periop
i aritmi:
it i IV esmolol
l l
• Periop Hipotansiyon: IV kirstalloid +/- kolloid
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Feo: HTN krizin tedavisi
•
•
•
•

IV Fentolamin
IV NTP
IV Esmolol
IV Labetalol – kombine α + β bloker

Preoperatif: Metirozin
Tirozin

TH

L-Dopa

Dopamin

• Tirozin Hidroksilaz
Hidroksilaz’ın
ın sentetik inhibitörüdür (TH)
DBH
• 250 mg 4x1
maximum 1 gm 4x1
Norepinefrin
• Ağır yan etkiler: sedasyon, ekstrapiramidal, diyare,
bulantı/kusma, anksiyete, renal/kolesterol taşları, PNMT
galaktore
Epinefrin
• Tek başına kullanım KB kontrolünde yetersiz kalabilir
ev Foe operasyonu sırasında HTN krizleri
bildirilmiştir.
• Sınırlı kullanım: inoperabl/malign Feo yada α + β
blokaja hazırlık yada diğer preop hazırlık.
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Preoperatif Kalsiyum Kanal Blokeri
• Cleveland klinik deneyimi
• Yalnızca 6 kardiyovasküler komplikasyon
• Tümü preop α-blokajı yapılan hastalarda oluşmuştur.
• Fenoksibenzamin almayan hastalarda daha az sıvı gerekir.
(956 ml intraop, 479 ml POD#1)

• KKB
• Vasküler düz kasa norepinefrin aracılı Ca taşınmasını bloke
eder.
eder

• Nikardipin: en yaygın kullanılan ajandır.

Preoperatif: Kalsiyum Kanal Blokeri
• Nikardipin (Fransa Çalışması)
• KB’nı
KB nı kontrol etmek için ve ESS düzlemesine izin vermek için
preop. haftalar önce başlanmalıdır.
• Entübasyon sonrası
IV Nikardipin (2.5 ug/kg/dk)
• Sistolik KB’ına göre IV Nikardipin: Tümörün venöz drenajının
ligasyonundan önce durdurulmalıdır.
• Taşikardi: IV esmolol ile tedavi

• Avantaj: Komple olarak α
α-blokajı
blokajı yapılan
hastalarda periop hipotansiyon hala pressör
ajanlara yanıtlı olabilir.
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Preoperatif: Kalsiyum Kanal Blokeri
• Cleveland klinik:
• Yalnızca % 10 oranında fenoksibenzamin kullanıldı
• Preop. Oral tedavi için KKB’ler 1. seçenek ilaçlar.
• KB hala yüksek ise KKB’lere selektif α1-blokerler (Prazosin,
Terazosin, Doxazosin) eklenmelidir.
• Periop aritmi: İV esmolol
• Periop HTN: İV NTP
• Periop hipotansiyon:
» IV kristalloid yada kolloid
» Dopamin, norepi, epi, fenilefrin.

Operasyon Sırasında Ameliyathanede

• Gece yarısı salin için hasta bir gece önce kabul edilmelidir.
• Arteryel yol, EKG monitor, CVP yolu açılmalıdır.
• Bilinen KKY varsa: Swan-Ganz
Swan Ganz kateterizasyon göz önünde
bulundurulmalıdır.
• Preop. kullanılan İlaçlara bakılmaksızın:
• Hazır tutulacaklar: İV fentolamin, İV NTP, İV esmolol
• Kristalloid +/- kolloid ile hipotansiyon tedavisi
• Hedefler: CVP için12 yada Wedge için 15 cm
• İnotroplar
p etkili olmayabilir!
y
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Operasyon sırasında Ameliyathanede
• Anestetik seçimi:
• E
Enfluran
fl
yada
d isofluran:
i fl
Mi k d katekolaminlere
Miyokardı
k k l i l
duyarlı yapmaz.
• Halotan: kalbi duyarlı yapar
aritmi

• Lapraskopik adrenalektomi: Eğer tümör <
8cm ise.

Postoperatif
• Olguların çoğunda tüm KB ilaçları post operatif
dönemde kesilir
kesilir.
• Postop hipotansiyon: İV kristalloid
• HTN’suzluk oranı:5 yılda % 74, 10 yılda % 45

• Postoperatif 2 hafta sonra 24h’lik idrar
toplanmalıdır.
• Surveyans:
• 24h
24h’lik
lik idrar toplanması (yılda 4 defa) en az yıl yapılmalıdır
yapılmalıdır.
• Yaşam boyu izlem
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Insülinoma
• Perioperatif yakın kan glukoz düzey izlemi

DERS – 3
NODÜLER GUATRA CERRAHİ
YAKLAŞIM VE GİRİŞİM KARARINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
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2. Temel Endokrin Cerrahi Çalıştayı
2 Aralık 2010, Antalya

NODÜLER GUATRA CERRAHİ YAKLAŞIM
ve GİRİŞİM KARARINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Bahadır M. Güllüoğlu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
Neden Cerrahi?
• Kime izlem ?
• Kime tiroidektomi ?
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
TİROİD NODÜLÜ
PREVALANS

Palpasyon ile
Otopsi serileri
Ultrasonografi ile

% 3‐
3‐8
% 50
% 50‐
50‐70

Yaş ilerledikçe prevalans artmaktadır !!

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
Cerrahi Tedavi Endikasyonları
• Histopatolojik kanser tanısı
• Kanser şüphesi
(şüpheli İİAB, ani büyüyen nodül, vb
vb.)
.)
• Bası bulguları ve yakınmaları
• Toksik değişiklik
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
KİME CERRAHİ TEDAVİ ?
• Yüksek nodül prevalansı
• Düşük kanser insidansı
• Sınırlı sağlık bütçesi
Tedavi için doğru hasta seçilmelidir !
Cerrahi ya da dahiliye uzmanı gereksiz tetkik ve tedavinin
önüne geçebilmek için tedaviye gerçekten ihtiyacı olan
nadir sayıdaki hastayı doğru olarak seçebilmelidir.

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
FİZİK BAKI
BASI BULGULARI
• Dispne
• Wheezing
• Stridor
• Öksürük
Ök ü ük
• Ses kısıklığı
• Superior vena kava sendromu
• Pemberton bulgusu
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
BASI BULGULARI
GÖRÜNTÜLEME
Ö Ü Ü
• AC PA grafisi
• Servikal ve/ya Toraks BT
PULMONER FONKSİYON TESTLERİ

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
BASI
AMELİYAT
İ
ENDİKASYONLARI
İ
• Basıya bağlı yakınmalar ve/ya klinik bulgular
• Belirgin trakeal stenoz
• İnspiryum ve ekspiryumda havayolu akım
anomalilerinin olması
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
NODÜLDE KANSER PREVALANSI
Genel;
% 5‐
5‐15
Soğuk nodül;
Ilık nodül;
Sıcak nodül;
Otonom toksik nodül;

% 16
%9
% 1‐
1‐4
%0

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
ŞÜPHELİ BULGULAR
• Yakın
Y k zamanda
d ortaya
t
çıkan
k nodül
dül olması
l
• Sert, fikse, düzensiz sınırlı nodül olması
• Hızlı büyüyen nodül olması
• Ailede tiroid kanseri öyküsü olması
y bölgesine
g
iyonize
y
radyasyon
y y alınması
• Baş‐
Başş‐boyun
• Genç yaş (<15 yaş)
• İleri yaş (>60 yaş), özellikle erkeklerde
• Kalıcı ses kısıklığı olması
• Beraberinde boyunda büyümüş lenf nodu olması
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
LABORATUVAR
Kanser Ayırıcı Tanısında Yeri Olmayanlar:
• Tiroid Fonksiyon Testleri
• Tiroid Otoantikorları
• Tiroglobulin (Tg)

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
LABORATUVAR
Kanser için ayırıcı tanıda yeri olabilen:
• Kalsitonin

55

07.12.2010

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
ULTRASONOGRAFİ
KANSERİ İŞARET EDEN BULGULAR
• Solid komponentin ağırlıkta olması
• Hipoekojenite
• Mikrokalsifikasyon varlığı
•H
Halonun
l
hiç
hi olmaması
l
ya d
da ttam olmaması
l
• Düzensiz sınır varlığı
• Nodül içi vasküleritenin artmış olması
• Şüpheli lenf nodlarının eşlik etmesi

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
ULTRASONOGRAFİİ
Nodülün boyutu veya zaman içinde
boyutunun artıyor olması kesin kriterler
arasında değildir.
değildir
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
NEYE BİYOPSİ ?
• Soliter nodül
– Mikrokalsifikasyon varlığı
– Solid (büyük oranda solid)
veya kaba kalsifikasyonlu
– Kistik/solid karışık
(büyük oranda kistik)
– Yukarıdakilerin hiçbirisi ancak
bir önceki ölçüme göre büyüme gösteren
– Tamamı ile kistik, yukarıdaki özelliklerin
hiçbirisi taşımayan ve büyüme göstermeyen

• Multipl nodül

≥1 cm olanlara İİAB
≥1,5 cm olanlara İİAB
≥2 cm olanlara İİAB
İİAB
İİAB gerekli değil
Her bir nodül yukarıdaki
kriterlere göre bir bir
değerlendirilmeli ve
ona göre yaklaşım
benimsenmelidir.

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
İ.İ.A.B. İÇİN 5 NEDEN
• Ele gelen nodül
• 15 mm üzeri boyut
• Şüpheli görüntüleme özellikleri
• Boyun bölgesine iyonize radyasyon alma öyküsü
• Ailesel tiroid kanseri öyküsü
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
GÖRÜNTÜLEME
Kanser Ayırıcı Tanısında Gerekli Olmayan Yöntemler:

• Tiroid sintigrafisi
• Tiroid BT
• Tiroid MR

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
İ.İ.A.B.
Y l negatiflik
Yanlış
tiflik
% 0.3‐
0.3‐1
Özgüllük
% 83 (68‐
(68‐98)
Özgünlük
% 92 (72
(72‐‐100)
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
İİ
İ.İ.A.B.
Şüpheli sitoloji

%

% kanser

Papiller kanser için şüpheli

10

90

Foliküler neoplazm

55

20

Hürthle hücreli neoplazm

20

30

Hiperselüler foliküler aspirat

15

0

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
Anamnez
Fizik Muayene
TSH

Sintigrafi

(USG ?)
İ.İ.A.B.
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
Soliter tiroid nodülü
TSH testi
Ötiroid

Tirotoksik
Sintigrafi

USG

Soğuk nodül

İİAB

Sıcak nodül
RAI ablasyon veya Cerrahi

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
15 mm’den küçük
ancak en az bir adet
şüpheli özellik var

15 mm’den büyük nodül

15mm’den küçük herhangi şüpheli
bir özellik taşımayan nodül

USG yardımlı İİAB

Selim

Şüpheli

her 1‐
1‐2 yılda bir
USG tekrarı ile kontrol

Malign

Cerrahi

6 ay sonra USG kontrol

Yetersiz

11‐‐3 ay sonra İİAB tekrarı
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
Soliter tiroid nodülü
USG
İİAB
Benign

Yetersiz

Malign

Şüpheli

1‐2 yılda bir
1‐3 ay sonra
USG ile
e kontrol
o t o rebiyopsi
eb yops

Sintigrafi

Soğuk nodül
Cerrahi

Sıcak nodül
RAI / cerrahi

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
CERRAHİ GENİŞLİĞİ
Bası bulgusu veren asimetrik multinodüler guatr için:
• Hemitiroidektomi
veya

• Total tiroidektomi (tx)
veya

• Totalden az tx
(tek taraflı total tx + kontralateral subtotal/totale yakın tx
tx))
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
CERRAHİ GENİŞLİĞİ
Bası bulgusu veren bilateral multinodüler guatr için:
• Total tx
veya

• Totalden az tx
(ttekk ttaraflı
fl ttotal
t l tx
t + kontralateral
k t l t l subtotal/totale
bt t l/t t l yakın
k ttx)
tx)

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
CERRAHİ GENİŞLİĞİ
Şüpheli İİAB için:
(Papiller kanser için şüpheli İİAB)
İİAB)

• Hemitiroidektomi + (frozen
(frozen inceleme ?*)
* lehte ya da aleyhte tavsiye yoktur.
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
CERRAHİ GENİŞLİĞİ
Şüpheli İİAB için:
(Foliküler / Hurthle hücreli neoplazi)
neoplazi)
• Hemitiroidektomi + istmusektomi
(frozen inceleme önerilmez !!!
!!!))

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
CERRAHİ GENİŞLİĞİ
Yetersiz İİAB için:
(+ Asimetrik multinodüler guatr)

• Hemitiroidektomi
(+Bilateral multinodüler guatr)

• Hemitiroidektomi
• Total tx veya
• Totalden az tx

veya
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
CERRAHİ GENİŞLİĞİ
T k ik soliter
Toksik
li nodül
dül için:
i i
• Hemitiroidektomi + istmusektomi

Multinodüler toksik guatr için:
• Totalden az tx
(tek taraflı total tx + kontralateral subtotal/totale yakın tx)
tx)
veya
• Total tx

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
Toksik Nodüler Guatr
ALTERNATİF TEDAVİ
Radyoaktif İyot Tedavisi
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NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
Kaçınılması Önerilen Cerrahi Tipleri:
• Tek taraflı subtotal tiroidektomi
• Çift taraflı subtotal tiroidektomi

NODÜLER GUATR CERRAHİSİ
• Neden en az bir lobun total çıkarılması önerilir?
• Total tiroidektomi ile totalden az tiroidektomi arası tercih neye
göre yapılmalı?
(Tecrübe, komplikasyon, kanser çıkma olasılığı, nüks oranı vb.)

• Totalden az yapılacaksa; subtotal ile totale yakın tiroidektomi
arası tercih
t ih neye göre
ö yapılmalı?
l l?
(Tecrübe, komplikasyon, kanser çıkma olasılığı, nüks oranı vb.)

• Frozen incelemenin yeri var mıdır?
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DERS – 4a
SPORADİK VE AİLESEL MEDULLER
TİROİD KANSERİNE CERRAHİ
YAKLAŞIM

SPORADİK MEDÜLLER
TİROİD KANSERİ
Doç. Dr
Doç
Dr. Mehmet Uludağ
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2. Genel Cerrahi Kliniği
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MEDÜLLER TİROİD KANSERİ (MTK)
• Parafoliküler hücrelerde gelişir
–
–
–
–

Nöroektodermal kökenlidir
Tiroid hücre kitlesinin % 1’ni oluşrurur
Tiroidin üst 1/3 poesteriorunda yerleşir
Kalsitonin üretir

• Tiroid nodüllü hastalar arasında prevalansı %
0.32-1.37
• Tiroid kanserlerinin % 5
5-10
10’u
u
• Tiroid kanserlerinden ölümlerin % 13.4’ü
Moo-Young TA. Surg Clin North Am 2009;89(5):1193-1204
Elisei R. J Clin Endocrinol Metab 2004;89(1):163-168
Vierhapper H. J Clin Endocrinol Metab 1994;78(4):826-829.
Hazard JB. J Clin Endocrinol Metab 1959;19:152-161

MEDÜLLER TİROİD KANSERİ
Sporadik % 75

Herediter % 25

Moo-Young TA. Surg Clin North Am 2009;89(5):1193-1204
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Sporadik Medüller Tiroid Kanseri
•
•
•
•
•

Germline RET protoonkogen mutasyonu (-)
C hü
hücre hi
hiperplazisi
l i i ((-))
Aile öyküsü (-)
Feokromositoma ile ilişki (-)
Tek parafoliküler hücre (monoklonal origin)
– Somatik RET protoonkogen mutasyonu (% 25)
– Bilinmeyen diğer mekanizmalar

•
•
•
•
•

Genelde tek odaklıdır
Gri-beyaz sert, solid tümörlerdir
Stromal amiloid birikimi ayırıcı özellik (olguların 1/3’de var)
En sık 4. dekatta ortaya çıkar
K=E
Jiménez C. Endocrinol Metab Clin North Am 2008;37(2):481-496.
You YN. Surg Oncol Clin N Am 2006; 15:639-60.

Sporadik Medüller Tiroid Kanseri
Klinik prezentasyon
• Tiroid nodülü
• Palpabl servikal lenf nodu
• Nadiren uzak metaztazlara bağlı
– Diare, yüz kızarması
– Kemik ağrısı
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Sporadik Medüller Tiroid Kanseri
Tanı
• İnce iğne aspirasyon biyopsisi:
– MTK’li h
hastaların
t l
% 82
82-89’una
89’
preop ttanı koyulanbilir
k
l bili
– Sensitivitesi % 64

Chang TC. Acta Cytol 2005;49(5):477-482.
Papaparaskeva K. Diagn Cytopathol 2000;22(6):351-358

• Kalsitonin:

Mayr B. Eur J Endocrinol 1999;141(3):286-289.

– Sensitivite % 98 Mayr B. Eur J Endocrinol 1999;141(3):286-289.
– Preoperatif tanı ve takipte en sensitiv belirteç
– Preoperatif MTK şüphesi olan hastalarda bakılmalıdır
Ball DW. Endocrinol Metab Clin North Am 2007;36(3):823-837.

– Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde rutin kalsitonin bakılması:
• Tarama ile hastalar daha erken safhada teşhis edilebilmektedir
• Tiroid nodüllerinin değerlendirilmesinde rutin kalsitonin maliyet etkin
olmasında rağmen,
• Tiroid nodüllü hastalar arasında MTK’i prevalansı % 0.32-1.37
• Ayırıcı tanı için kesin eşik değerin olmaması
• Rutin uygulama ile ilgili kesin öneri yoktur
Mayr B. Eur J Endocrinol 1999;141(3):286-289., Cheung K J Clin Endocrinol Metab 2008;93(6):2173-2180.
Castro MR, Ann Intern Med 2005;142(11):926-931.
ATA Guidelines Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer Thyroid 2009;19(11):1167-1214.

Sporadik Medüller Tiroid Kanseri
Tanı
Bazal kalsitonin

10-100 pg/ml

Uyarılmış kalsitonin

<100 pg/ml
> 100 pg/ml
MTK şüphesi
Ek değerlendirmeler
Tedavi

Ek malinite bulgusu yok
4-6 ay sonra klinik ve
laboratuvar değerlendirme
Brauckhoff M, Scand J Surg. 2004;93:249-260,
Karges W, Exp Clin Endocrinol Diabetes 2004;112(1):52-58.
American Thyroid Association Guidelines Task Force, Thyroid 2009;19(6):565-612
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MTK’de preoperatif değerlendirme
•
•
•
•

Aile öyküsü
Fizik muayene
Laboratuar değerlendirme
Radyolojik inceleme

Moo-Young TA. Surg Clin North Am 2009;89:1193-1204

MTK’de preoperatif değerlendirme:
Aile öyküsü
•
•
•
•
•

Tiroid ve paratiroid hastalığı
Adrenal tümörler
Hipertansiyon
Hirschsprung hastalığı
Ani açıklanamayan ölüm

Moo-Young TA. Surg Clin North Am 2009;89:1193-1204
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MTK’de preoperatif değerlendirme:
Fizik Muayene
• Palpabl boyun kitleleri;
– ççapı
p
– etraf yapılara fiske olup olmadığı

• Servikal LAP varlığı
• Yaygın lokal hastalığın semptomları;
–
–
–
–
–

disfaji
ses kısıklığı
dispne
stridor
t id
öksürük

• Preoperatif vokal kord muayenesi
Moo-Young TA. Surg Clin North Am 2009;89:1193-1204

MTK’de preoperatif laboratuvar testleri

amaç
• Metastatik hastalığın genişliğini tahmin etmek.
Bu tetkiklere bağlı olarak;
– preoperatif görüntüleme yöntemleri ile hastalığın
yaygınlığı belirlenebilir
– cerrahi yaklaşım değişebilir.

• MEN II’de MTK ile birlikte bulunabilen primer
hiperparatiroidi ve/veya feokromositomayı tespit
etmek için.
için Bunların varlığında;
– cerrahi öncelik ve yaklaşım değişecektir.

• RET mutasyon taşıyıcılarını tespit etmek için.
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MTK’de preoperatif değerlendirme:
Laboratuar testleri
• basal kalsitonin
• karsinoembriyojenik antijen (CEA)
• kalsiyum
k l i
– düzeltilmiş (albumin değerine göre) kalsiyum
– iyonize kalsiyum

• RET protoonkogen analizi
Öneri 53 öneri düzeyi A
American Thyroid Association Guidelines Task Force,
Force Kloos RT,
RT Eng C,
C Evans DB,
DB et al.
al

thyroid
cancer: management
guidelines of
the American Thyroid Association.
Thyroid 2009;19:565-612
• 10 yaşından Medullary
büyük
MTK’lı
hastalarda
feokromositoma
için;
• plazma metanefrinleri
• 24 saatlik idrar katekolaminleri

Moo-Young TA. Surg Clin North Am 2009;89:1193-1204

MTK’de preoperatif değerlendirme:
Radyoloji
•
•

Boyun USG
Öneri 58, öneri düzeyi A

Servikal lenf nodu metastazı veya bazal
kalsitonin düzeyi 400 pg/ml’nin üzerinde olan
hastalarda;
–
–
–

Boyun BT
Th k BT
Thoraks
Trifazik kontrastlı multidedektör karaciğer BT veya
kontrastlı karaciğer MR
Öneri 59, öneri düzeyi C

American Thyroid Association Guidelines Task Force, Kloos RT, Eng C, Evans DB, et al.
Medullary thyroid cancer: management guidelines of the American Thyroid Association. Thyroid 2009;19:565-612
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MTK’de lenf bezi metastazı
•
•
•

Santral ve ipsilateral metastaz % 34-57
Kontralateral metastaz % 16
16-20
20
Lateral skip metastaz % 15-20

•

Palpabl MTK hastalarda;

Machens A. World J Surg 2002;26(1):22-28, Tamagnini P. Br J Surg 2005;92(4):449-453, Tavares MR.Surg Today 2008;38(6):499-504

–
–
–

santral ve ipsilateral servikal lenf bezi metastazı olasılığı % 75’den fazla
kontralateral metastaz olasılığı % 47
% 10-15 uzak metastaz
Machens A Br J Surg 2008;95(5):586-591

•

Santral lenf nodu metastazına göre lateral metastaz oranı;
–

ipsilateral lenf bezi metastazı olasılığını
•
•
•

–

yok ise % 10,1
metastatik santral lenf bezi sayısı 1-3 olduğunda oran % 77
4’ten fazla santral lenf bezi metastazı % 98

Kontralateral lenf bezi metastaz olasılığı;
•
•
•

santral metastaz yok ise % 4.9
1-9 metastaz varlığında % 28
10’dan fazla santral metastazda ise % 77
Machens A. Surgery 2006;139(1):28-32.

MTK’de kötü prognostik faktörler
• yaş
• ileri evre
Pelizzo MR. Eur J Surg Oncol 2007;33:493-497, Modigliani E Clin Endocrinol (Oxf) 1998;48:265-273

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gilliland FD. Cancer 1997;79:564-573, Samaan NA. J Clin Endocrinol Metab 1988;67:801-805
yaşın 60’ın
üzerinde olması
erkek cinsiyet
tiroid kapsül invazyonu
ekstratiroidal yayılım
uzak metastaz varlığı
tümörün inkomplet rezeksiyonu
tümörün diferansiyasyonu
negatif amiloid boyanması
918 no’lu kodonda somatik RET protoonkogen mutasyonu

Gilliland FD. Cancer 1997;79:564-573, You YN. Surg Oncol Clin N Am 2006;15:639-960
Scopsi L. Cancer 1996;78:2173-2183, Gülben K. World J Surg 2006;30(1):84-90,
Pyke CM. Surgery 1991;110(6):964-970, Laure Giraudet A. Eur J Endocrinol 2008;158(2):239-246
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MTK’de Cerrahi Tedavi
Preoperatif veya intraoperatif tanı koyulan hastalar
+
Total tiroidektomi
+
Proflaktik veya terapötik santral boyun diseksiyonu
Lateral metastaz var

Lateral metastaz yok

+

Proflaktik lateral boyun diseksiyonu
ATA klavuzu

Evet
E
v

Hayır

Terapötik lateral boyun diseksiyonu

Nonpalpabl tümör

Tek taraflı

Palpabl tümör

Bilateral
Machens A. World J Surg 2002;26(1):22-28
Moley JF. Ann Surg 1999;229(6):880-887

American Thyroid Association Guidelines Task Force, Kloos RT, Eng C, Evans DB, et al.
Medullary thyroid cancer: management guidelines of the American Thyroid Association.
Thyroid 2009;19:565-612

MTK’de Cerrahi Tedavi
Postoperatif tanı koyulan hastalar
multisentrik tümör
ektratiroidal yayılım
pozitif cerrahi sınır
C hücre hiperplazisi
Hemitiroidektomi

Tamamlayıcı tiroidektomi
Santral boyun diseksiyonu

RET mutasyonu pozitif
veya MEN 2 aile öyküsü
USG’de karşı taraf tiroid lobunda
tümör şüphesi, santral veya lateral
boyun kompartmanlarında
metastaz şüphesi
Bazal kalsitonin N

Özellikler negatif
Bazal kalsitonin

Tamamlayıcı tiroidektomi
Santral boyun diseksiyonu
+/Lateral boyun diseksiyonu

Takip
Tamamlayıcı tiroidektomi
Santral boyun diseksiyonu

American Thyroid Association Guidelines Task Force, Kloos RT, Eng C, Evans DB, et al.
Medullary thyroid cancer: management guidelines of the American Thyroid Association.
Thyroid 2009;19:565-612

74

07.12.2010

MTK Survi
EVRE
Evre I
Evre II
Evre III
Evre IV

10 yıllık sürvi
% 100
% 92,6
% 70,9
%20,9

Biyokimyasal kür sağlanan hastalar
Kür sağlanamayan hastalar

10 yıllık sürvi
% 97
% 70

Modigliani E. Clin Endocrinol (Oxf) 1998;48:265-273

SONUÇ
• MTK’de prognozu arttırabilecek en önemli
f ktö erken
faktör
k teşhistir.
t hi ti
• Kür oranı düşük olsa da uygun cerrahi
girişim ile iyi uzun süreli sonuçlar elde
edilebilmektedir.
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DERS – 4b
SPORADİK VE AİLESEL MEDULLER
TİROİD KANSERİNE CERRAHİ
YAKLAŞIM
Ş

Ailesel Medüller Tiroit
K
Kanserinde
i d C
Cerrahi
hi Y
Yaklaşım
kl
Doç. Dr. Göktürk Maralcan
Gaziantep Üniversitesi
Ü
Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD
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Sunum Planı
•
•
•
•
•
•
•

Tanım
Preop Değerlendirme
Cerrahi Girişim Stratejisi
Cerrahi Girişim Seçenekleri
Postop Değerlendirme ve Takip
Prognoz
Sonuç

MTK SENDROMLARI
MEN2A: MTK+Feo+PHPT+Lich.pl.amyloid.
MEN2B: MTK+Feo+Marfanoid hab.+Mukok.Ganglionörom.
AMTK: MTK
MEN2A ve Hirschspr.:MTK+Feo+PHPT+Hirschspr. H.
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AMTK için Preop Bilinmesi Öncelikli
Noktalar
•
•
•
•
•

Kalsitonin dü
düzeyleri
e leri ölçülmüş mü?
Genetik tarama yapılmış mı?
Sadece AMTK mi?
AMTK dışı sendroma ait bir MTK mi?
Eğ bir
Eğer
bi sendroma
d
aitit MTK iise ttedavi
d i
planında öncelik sırası ne olmalıdır?

Genetik tarama,
Alt standarttır.
Altın
t d tt
Genetik tarama ile preklinik tanı konması, survival’ı düzeltir.
Tedavi yaklaşımını ve sonucunu tahmin etmekte faydalıdır.
Cerrahi için zamanı ve cerrahinin genişliğini önerebilir
önerebilir.
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AMTK ve MTK’lu Sendromlarda
Endikasyona Göre Yapılması Gereken
Cerrahi Girişimler
1.
1
2.
3.
4.
5
5.
6.

Adrenalektomi
TT
Boyun diseksiyonu / diseksiyonları
Tm debulking’i
Paratiroidektomi
Paratiroit biyopsisi-önkola
ototransplantasyonu

Hastada, feo varsa önce bu opere
edilmelidir.
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MTK’de TT tercih edilir.
Neden?
1. Multisentrisite insidensinin yüksek
olması.
2. Daha agresif seyretmesi.
3. İyot 131 tedavisinin genellikle etkili
olmaması

Profilaktik Tiroidektomi
Tümör gelişmeden önce tiroidektomi
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Erken Tiroidektomi
Preklinik evrede tiroidektomi

Mutasyon doğrulandığında, RET
mutasyon taşıyıcılarında TT endikedir.
MEN2A hastalarında;
Altı yaşından önce yapılmalıdır.
MEN2B hastalarında;
Bi yaşından
Bir
d ö
önce yapılmalıdır.
l ld
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Cerrahi strateji

Prof

Erken

Tiroidektomi
Bilateral SBD
Bil. Fonks (LBD)
Transsternal
Mediastinal Dis.

+
+
_

+
+
+

_

_

AMTK ve MTK’lu Sendromlarda
Endikasyona Göre Yapılacak Boyun
Diseksiyonları
1. Bilateral Santral Boyun Diseksiyonu
1
2. İpsilateral Modifiye Radikal Boyun
Diseksiyonu ( BSBD ile birlikte )
3. Bilateral Modifiye Radikal Boyun
Diseksiyonu
y
( BSBD ile birlikte )
4. Profilaktik Lateral Boyun Diseksiyonu
5. Kontrlateral Boyun Diseksiyonu
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SANTRAL BOYUN DİSEKSİYONU
Santral kompartman nodları hastalığın
seyri sırasında sıklıkla erken olarak
tutulduklarından TT ile birlikte bilateral
santral boyun diseksiyonu rutin olarak
yapılmalıdır.
yapılmalıdır

İpsilateral veya Bilateral Modifiye Radikal
Lenf Nodu Diseksiyonu
Palpe edilen servikal lenf nodları veya
tutulmuş santral boyun lenf nodları
varlığında tavsiye edilmektedir.
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Profilaktik Lateral Boyun
Diseksiyonu
Rolü tartışmalıdır.
Bir santrimetreden büyük tümörlü
hastalarda ipsilateral profilaktik modifiye
radikal lenf nodu diseksiyonu tavsiye
edilmektedir.Bunun nedeni; bu hastaların
%60’ından
%60
ından fazlasında nodal metastazların
var olmasıdır.

Kontrlateral Boyun
y Diseksiyonu
y
Eğer ipsilateral lenf nodları pozitif ise bir
kontrlateral nod diseksiyonu da
yapılmalıdır.
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Tm Debulking
Lokal nüks veya metastatik hastalıkta
tavsiye ediliyor.

POSTOP TAKİP
Hikaye
FM
Yıllık kalsitonin
Yıllık CEA
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Nüks Hastalığı Lokalize Etmek İçin
Kullanılan Başlıca Modaliteler
US
CT
MRI
Torakoskopi
Laparoskopi
Kemik sintigrafisi
FDG PET

Medüller Tiroit Kanserinde
Prognozu Etkileyen Başlıca
Faktörler
• Hastalığın tipi
• Hastalığın evresi
Uzak metastaz
Lenf nodu metastazı
Tümör hacmi/çapı
• Cerrahinin genişliği
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Prognozu düzeltmek mümkün mü?
EVET
Nasıl?
ERKEN TANIYLA

HMTK, profilaktik
HMTK
fil k ik tiroidektominin
i id k
i i
malignansiden koruduğu model hastalıktır.
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HMTK, erken
HMTK
k ( preklinik
kli ik ) tiroidektomi
i id k
i ilile
kür sağlanan ( %98’e kadar ) model bir
hastalıktır.

Ortalama On Yıllık Yaşam Oranları
Lenf nodu tutulumu yoksa %80
Lenf nodu tutulumu varsa %45
MEN2B ise %35
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En iyi prognozlu olanlar, non-MEN AMTK’lu
hastalardır.

TT+LND [ BSBD,
BSBD BLBD ( Transsternal
mediastinal D ) ] klinik olarak en iyi uzun
dönem sonuçlara ulaşır.
Bununla birlikte, kür şansı düşüktür.
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SONUÇ
AMTK’ nin tedavisinin başarılı olması için
b l
başlıca
kural
k l erken
k ttanıdır.
d
Erken tanıdan sonra önemli olan nokta,
hastaya göre doğru cerrahi yaklaşımı
uygulamaktır.
Cerrahi yaklaşımın yol haritasının en dikkat
çekici unsuru da genetik taramadan elde
edilen verilerdir.

DERS –5
DİFERANSİYE TİROİD KANSERİNİN
TEDAVİ SONRASI İZLEM
YÖNTEMLERİ
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Diferansiye Tiroid Kanserinin
Tedavi Sonrası İzlem
Yöntemleri
Doç. Dr. Türkay Kırdak
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Endokrin Cerrahi Birimi
Antalya, 2010

Kanserli hastanın takibi
• Amaç;
- erken tanı
- tedaviye rağmen devam eden veya
tekrarlayan bölgesel /metastatik hastalığın
tedavisi
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Takip Aşamaları
1. İlk tedavi sonrası erken dönem (ilk birkaç
ay)
2. Hastalıksız dönemin ortaya konması (612. ay)
y)
3. Uzun dönemdeki takipler

Diferansiye Kanserde İlk Tedavi
Süreci

Total
Tiroidektomi

RAİ Ablasyon

Supresyon
Tedavisi
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Tiroidektomi sonrası durumun
saptanması (erken dönem)
• Risk
Ri k grupları
l
(Düşük riskli / Yüksek riskli)
• Cerrahinin genişliği
(Total tiroidektomi / Hemitiroidektomi)

İlk tedavi başarılı olmuş
mudur?
• Geride tiroid dokusu kalmaması
tedavi şansını arttırır.
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İlk tedavi sonrası geride
tümör bulunmadığını
gösteren ölçütler
• Klinik bulgu olmaması
• Görüntüleme yöntemlerinde tümör
saptanmaması (RAİ, US)
• Serum Tg düzeylerinin izlenemez
düzeylerde olması (supresyon veya
stimulasyon sırasında)

İlk tedavi sonrası takip
• Serum tiroglobülin
• İyod131 tüm vücut sintigrafisi
• Ultrasonografi
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Tiroid Hormon Süpresyonu
• TSH (tirotiropin);Tiroid epitelyal hücrelerinin ve
kanserli tiroid hücrelerinin çoğalmasını uyarır.
TT ve HT sonrası süpresyon
• Eksojen Levotiroksin (T4), TSH salgısını baskılar
• Diferansiye tümörlerde adjuvan tedavi
• Amacı nüksleri azaltmak

Tiroid Hormon Süpresyonu
•TSH çok düşük/ ölçülemez seviyelere
inmelidir
•Düşük riskli: 0.1‐0.5 mU/L
•Yüksek riskli: < 0.1 mU/L

(B)

(ATA 2009)
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Tiroid Hormon Süpresyonu
*U
*Uzun
süre
ü TSH baskılamasının
b kl
istenmeyen etkileri
• Osteopeni
• Kardiyak problemler

LT4 süpresyonunun uygunluğu
• TSH, sT3, sT4
• 2-3. ayda
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Tiroglobülin
• Normal veya kanserli tiroid dokusundan
kaynaklanır

Tiroidektomi sonrası
Tiroglobülin
• TT sonrası olması beklenen Tg değerleri
- T4 kullanan olgu <2 ng/mL
- Hipotiroid olgu <5 ng/mL

(Schwartz 1421)
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Tiroidektomi sonrası Tg
yüksekliği
Tg> 2 ng/mL (özellikle TSH uyarısı ile
yükselme)
• Normal tiroid dokusu artığı
• Kanserli tiroid dokusu artığı (Rezidüel
hastalık)
• Tekrarlayan hastalık (Nüks)
(Schwartz 1421)

Tg duyarlık ve özgüllüğünü
etkileyen faktörler
• Total Tiroidektomi
• Ablasyon
• Uyarılmış Tg ölçümü
• Anti Tg Antikorları
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Uyarılmış Tg ölçümü öncesi
Tiroid folikül hücrelerinin
uyarılması,
Yöntem 1
Levotiroksin’in
kesilmesi

TSH’un
yükselmesi

Tg yüksekliği

Uyarılmış Tg ölçümü öncesi
Tiroid folikül hücrelerinin
uyarılması,
Yöntem 2

rhTSH

Tg
yükselişi
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Serum Tg düzeyi ve Tiroid
kanseri
• rhTSH stimülasyonu sonrası serum Tg< 0.5
ng/mL %98-99.5 tümör olmadığını gösterir.
• Geride tümör kalan veya nüks olguların
%95’inde Tg> 2 ng/mL
• Ablasyon yapılmış ve TSH Supresyon
tedavisi alan olgularda (unstimulated) Tg
yüksekliği önemlidir.

Tiroglobülin değerlerinin
takibi
• Uyarılmış Tg< 1 ng/mL, uzun dönem takibe
al
(Her 6-12 ayda ölçüm)
• Uyarılmış Tg >2 ng/mL, RAİ tüm vücut
sintigrafi

ATA 2009
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Tg yüksekliği saptanan
olgularda;
- Fizik muayene
- Boyun (US)
- Toraks (BT)
- RAİ Tüm vücut sintigrafisi

Anti-Tg Antikorları
• Genel populasyonun %10’unda (+)
• Tiroid kanserli olguların %25’inde (+)
• Serum Tg ölçümlerinin izlenemez/düşük
çıkmasına yol açar. (Yanlış negatiflik)

ATA 2009
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Tg

Nüks/Metastaz

AntiTg. Ab

Tiroglobülin izlem sıklığı
• Başlangıçta her 6-12 ayda
• Hastalık yoksa yıllık takiplere geçilir
Hataları azaltmak için;
• Aynı laboratuvar/aynı ölçüm metodu ile
takip
• Her Tg ölçümünde Antikor da izlenmelidir

ATA2009

(A)
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Düşük riskli hasta+ablasyon+
(-)US+ ölçülemeyen Tg (TSH baskılı
iken)
• İlk yıl içinde hastalığın olmadığını göstermek
için uyarılmış Tg ölçümü yapılır (A)
• Tg ölçülemeyecek kadar düşükse sonraki
izlem:
* Yıllık;
- klinik muayne
- Uyarılmamış Tg ölçümü (THR

ATA2009

Boyun US
• Diferansiye tiroid kanserli olgularda
servikal lenf nodu metastaz oranı %20-50
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Boyun US
• Tiroid yatağı, santral/lateral boyun lenf
nodları
• 6/12 ayda bir
• Hasta riski ve Tg düzeyi göz önüne alınır
(B)
(Yüksek riskli hastada takiplere eklenir)
• US’de şüpheli ve en küçük çapı >5-8 mm
lenf nodlarına İAB ve Tg (A)
• US’de şüpheli ve çapı< 5-8 mm lenf
nodları takip edilebilir. Büyüme varsa ATA 2009

RAİ Tüm Vücut Sintigrafisi
Amaç:
• Normal ve kanserli tiroid doku kalıntısının
saptanması
Duyarlılığın azaldığı durumlar:
• Büyük tiroid kalıntısı varlığında
((ekstratiroidal yyayılımın
y
saptanmasında
p
duyarlılık azalır)
• Kötü diferansiye tümör varlığında
• Yaşlı hastalar
(ATA 2009)
• HCC
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RAİ Tüm vücut sintigrafisi
• Hangi hastaya?
- Uyarılmış Tg>2 ng/mL

(ATA 2009)

RAİ-131 Tüm Vücut
Sintigrafisi
• Takipler sırasında Tg yüksekliği saptanan
olguların %15-20 ‘sinde RAİ sintigrafisi ile
patolojik aktivite tutulumu saptanır.
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RAİ Tüm Vücut Sintigrafisine
Hazırlık,
Duyarlılığın Arttırılması,
Yöntemler
1. Levotiroksin’in kesilmesi
2. rhTSH

RAİ sintigrafisine hazırlık
• Tiroid hormonu kesilmesi
- LT4 kesilir, LT3’e geçilir (2–4 hf.), LT3
k ili (2 hf.)
kesilir
hf )
veya
- LT4 kesilir (3 hf.), LT3 kullanılmaz.
• Her iki metod ile
- %90 olguda TSH >30mU/L
- hipotiroid semptomlarda fark yok (B)
• 1-5mCi RAI-131 (TRACER DOSE)
• Tetkik sonrası 2-3. gün T4 tekrar başlanır
(ATA 2009)
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RAİ sintigrafisine hazırlık
• rhTSH (Tirojen) tiroksin kesilmesine
k
karşı
bir
bi seçenek
k olabilir
l bili mi?
i?
- Hipotiroidizmin sorun yaratacağı
olgular
- TSH yokluğu
• Etkinliği LT4 kesilmesi ile benzer (A)

(ATA 2009)

Ablasyon sonrası
Tüm vücut RAİ sintigrafisi
• Tedavi dozunu takiben 2-10. günler arası
(B)
• Ek metastatik odak saptanması, %10-26
• Evrelemeyi %10 etkiliyor
• Klinik tedaviyi etkileme olasılığı, %9-15
ATA 2009
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RAİ sintigrafisi
• Tekrarlayan hastalığın saptanması
- duyarlılık %43-85
- özgüllük %96-100
• Duyarlılığı olumsuz etkileyen durumlar
(Yalancı negatiflik)
1. Düşük doz RAİ verilmiş olması
2. TSH’nın yeterli yükselmemesi
(TSH<30µU/L)
3. Tümörün Tg sentezi sürer ama iyot
tutamaz
4 Si ti fi t k iği d ki t i likl

Tg yüksekliği saptanan ancak
RAİ Sintigrafisi (-) olgular
Uyarılmış Tg> 5-10ng/mL
• BT (Boyun, Toraks)
• Boyun MR
• PET

ATA 2009
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Tg yüksekliği saptanan ancak
RAİ Sintigrafisi (-) olgular
•

18FDG-PET

• SGK ÖDEMESİ (1100 TL)
Endikasyon
y
ş Tg>
g 10ng/mL
g
• Uyarılmış
(rhTSH sonrası Tg>5)
• Tümörü saptama oranı %50
ATA 2009

Tg yüksekliğine rağmen tüm
görüntüleme yöntemleri (-)
olgular

Tg > 10 ng/mL

• I-131 ablasyon tedavisi
Tg <5-10 ng/mL
• TSH süpresyonu ile İzlem (Tg ve US)
• İzlemde Tg yükseliyorsa I-131 ile
ablasyon

ATA 2009
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Hemitiroidektomi sonrası
gözlem
• Ablasyon yapılamaz
• Tg ölçülemez
Takipler
• FM
• US
• MR/BT

SONUÇ
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Diferansiye Tiroid kanserinde takip
aşamaları
Hastalığın
yayılımının
belirlenmesi ve İlk
Tedavi
- Rezidü hast.
yok
- Riskli hasta
- Uzun dönem takip
- Düşük riskli hasta

- Cerrahi
- RAİ Ablasyon

- Tüm Vücut RAİ
- Uyarılmış Tg
- Baskılanmış Tg
- TSH, sT4
- Boyun Muayenesi

6-12. Aylar
• 6-12. ay takibi, hastalığın olmadığını
göstermek
ö t
k iiçin
i yapılır.
l
- fizik muayene
- boyun US
- uyarılmış serum Tg ölçümü
- tüm vücut İyot-131
İ
sintigrafisi
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Uzun Dönem, Yıllık Takipler
• Testlerinde şüphe bulunmayan olgular
Düşük risk
Yüksek
risk
- FM
- FM
- Uyarılmamış Tg
Uyarılmamış Tg
- Boyun US ?
- Boyun US

İzlemde Görüntüleme
Endikasyonları
• TSH supresyonu yapılan olgularda;
- Tg‘nin izlenir olması / izlenir hale
gelmesi
• TSH supresyonu yapılmayan olgularda;
- Tg> 2ng/mL
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DERS – 6
TİROİD CERRAHİSİNDE RİSK
AZALTIM STRATEJİLERİ
İ
İ

TİROİD CERRAHİSİNDE RİSK
AZALTIM STRATEJİLERİ

Dr. Ali İlker Filiz
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
Genel Cerrahi Servisi
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Tiroid Cerrahisinde Strateji
•
•
•
•
•
•

Tanı kesin mi?
Cerrahi endikasyon var mı?
Preoperatif hazırlık gerekiyor mu?
Nasıl bir cerrahi?
Postoperatif komplikasyonlar biliniyor mu?
Komplikasyonları önlemek için ne yapmak
gerekir?

• Komplikasyon insidansı düşer
– Optimal koşullar
– Doğru anatomik ve fizyolojik bilgi
– Dikkatli cerrahi

• Komplikasyonlar
– Fiziksel faktörler
• Büyük ve intratorasik guatr
• Yaygın malignite
• Primer
Pi
veya sekonder
k d cerrahi
hi

– Sosyal faktörler
• Uzun bekleme süresi
• Az ameliyat salonu

malignitelerde
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• Komplikasyonlardan korunmak için
– Anatomi ve fizyolojinin iyi bilinmesi
– Etraf dokulara saygı
– Özenli hemostaz
– Tecrübe
– Gerekirse deneyimli merkeze sevk

• Preoperatif değerlendirme
– Genel fizik durum
– Genetik anormallikler
– İlaç
İl kkullanımı
ll
• Aspirin
• Antikoagulanlar

– Daha önce yapılmış ameliyatın sonuçları
– Kanama bozukluğu
– Multidisipliner yaklaşım
– Hasta bilgilendirilmesi
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• Nodül değerlendirilmesi
– Tiroid fonksiyonları
– TSH kontrolü
– Sıcak nodüllerde daha az kanser riski

• Obstruktif bulgular
– Disfaji, dispne, horlama, Pemberton belirtisi

• İİAB ile kanser değerlendirilmesi

Komplikasyonlar
• Genel
–
–
–
–
–

Benign kardiyak aritmi (%0,4)
Kardiyak arrest (%0,1)
Bronşit, pnömoni (%0,5)
Sistit (%0,2)
(%0 2)
Ateş (%0,2)

• Özel (cerrahi tekniğe bağlı)
– Vokal kord disfonksiyonu
• İnferior laringeal sinir yaralanması
• Superior laringeal sinir yaralanması
– Hipoparatiroidizm
– Kanama, Hematom
– Seröz veya lenfatik kaçak
– Özefagus, torasik kanal, juguler ven, karotis arter yaralanması
• Nadir, büyük ve invazif tümörlerde geniş cerrahi yapıldığında
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Cihazlar ve Teknik
Tiroid cerrahisi eski dönemlere
nazaran daha güvenli. Neden?

cerrah
cihazlar / teknoloji

117

07.12.2010

“Surgeon volume as a predictor of outcomes in
inpatient and outpatient endocrine surgery.”
Stavrakis A, Surgery, 2007
• Tiroid, paratiroid ve adrenal cerrahisinde cerrahın
ameliyat sayısının klinik ve ekonomik sonuçları
•
•
•
•
•
•

Grup A: 1 - 3 ameliyat / yıl
Grup B: 4 – 8
Grup C: 9 – 19
Grup D: 20 – 50
Grup E: 51 – 99
Grup F: >100
Ameliyat sayısı komplikasyon oranları, hastanede kalış
süresi ve maliyet ile yakından ilişkili
En az komplikasyon oranı > veya = 100 ameliyat / yıl

Total tiroidektomi deneyimli ellerde daha
mı güvenli?
• Retrospektif olgu serileri (Kanıt düzeyi IV)
– Deneyimli
D
i li ellerde
ll d kkomplikasyon
lik
dü
düşüyor
ü
• Prospektif seriler (Kanıt düzeyi II-III)
– Deneyimli ellerde komplikasyon düşüyor

Öneri Düzeyi C
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İnferior laringeal sinir yaralanması
• Ses kalitesinde değişiklik, tekrarlayan aspirasyonlar, ciddi
dispne
• İnsidans
– Kalıcı → %0 -18
18,6
6 (%2
(%2,3)
3)
– Geçici → %1,4 - %38,4 (%9,8)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geniş tiroidektomiler (TT, TYT)
Toksik MNG
Graves hastalığı
Rekürren guatr
Retrosternal guatr
Tiroid kanseri
Tamamlayıcı tiroidektomi
Yaş (>50)
Sinirin ortaya konamadığı durumlar

Riski arttıran durumlar

Sinir yaralanmasını azaltabilecek olan
3 temel strateji
• Sinirin ekstralaringeal bölümünün diseke edilerek
görünür hale gelmesi (en sık yöntem)
• Post. krikoaritenoid kaslara elektrod yerleştirerek
laringeal elektromiyografik aktivitenin kesintisiz izlenmesi
• İntraoperatif
İ
sinir stimülasyonu (monitorizasyonu)
En önemlisi sinir anatomisinin iyi bilinmesi
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Siniri ortaya koymak için 4 yol
• A. Carotis Communis hizasında diseksiyon
– Avantajları
• Daha kalın
• Reoperasyonlarda bu bölge daha güvenli
– Dezavantajı
D
t j
• Zahmetli

• Berry ligamanı seviyesinde aranır
– Avantajı
• Sinir fikse
– Dezavantajları
• Tiroid arkasında, ulaşım zor
• Hipervasküler bölge
• Nöropraksi riski

• Palpasyonla tespit edilebilir
• Sinir monitorizasyonu

Sinir monitorizasyonu
• Sinir yaralanmaları azalmış ancak ortadan
k lk
kalkmamıştır
t
Her olguda sinir
• 1938 → Lahey
aranmalı ve bulunmalı
• 1956 → Riddell
• 2002 → Hermann (~ 27000)
– 1979-1990 (15.865) → %1,1
– 1991-1998 (10.548) → %0,4
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• Bu yöntemle → risk minimal
• Risk faktörleri
–
–
–
–
–

Rezeksiyon genişliği
Nüks guatr
Anormal anatomi
Büyük guatr
Deneyimsizlik

• Bunlara rağmen → risk 2,5
• Sorun hala devam etmekte, malpraktis
• Sinir monitorizasyonu kurtarıcı (?)

• 1966 → Shedd
• 1969 → Flisberg

Elektriksel
stimülasyon

• İntraoperatif rekürren sinir stimülasyonu
• Stimülasyona vokal kord cevabının saptanması
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• Stimülasyon
– Sinir üzerine direkt veya etraf dokulara
– İndirekt olarak vagusa
g

• Stimülasyon cevabını saptama
– Endotrakeal tüp yüzey elektrodları (en sık)
– Krikoaritenoid kasın parmakla kontrolü
– Laringoskop ile vokal kordların gözlenmesi
– İntramuskuler vokal kord elektrodları
– Postkrikoid yüzey elektrodu

• Monitorizasyonun 3 fonksiyonu
– Sinir belirlenmesini ve bulunmasını
kolaylaştırmak
– Sinir diseksiyonuna yardımcı olmak
– Postoperatif sinir fonksiyonu hakkında
intraoperatif tahminde bulunmak
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• İntraoperatif RLS yaralanması tahmini zor
• 10 RLS yaralanmasından
l
d bi
birii iintraoperatif
t
tif ttespit
it
edilmiş
• RLS belirlenmesi ve korunması postoperatif
paraliziyi tamamen engellemez
• Monitorizasyon diğer tarafın korunmasına katkı
sağlar

Monitorizasyon ne kadar etkili ?
• 1999-2002 arasında (n<100)
– Yaralanmayı azaltmıyor
– Sinir tespitinde güvenli ve etkili
• 2002(n>100)
– Monitorizasyon nasıl yapılmalı
– Karşılaştırmalı çalışma yok
– Karşılaştırmalı çalışmalar
• Yaralanmayı azaltmıyor
– (Kanıt düzeyi III – Öneri C)
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• n=1000
– 1. grup (n=500) → RLN görüntülenmesi
– 2. grup (n=500) → RLN görüntülenmesi + monitorizasyon

– Yüksek riskli hastalarda
• Geçici paralizi anlamlı azalıyor
• Kalıcı paralizide fark yok

Kanser cerrahisi
K
hi i
Lenf nodu diseksiyonu
Graves
Retrosternal guatr
Büyük guatr
Tiroidit

• Yaralanma azalmıyor
• Pozitif prediktif değer değişken (%10-90)
– Sinyal yokluğu
•
•
•
•

Teknik problemler
Yaralanma yok
Normal kord fonksiyonları
Geçici – kalıcı paralizi

• Yöntemin değeri
ğ düşüyor
ş y
• Yanlış bilgiler
– Teknik yaralanma riskini arttırıyor
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• 2010, PÇ
–
–
–
–
–

237 hasta, 409 risk altındaki sinir
1. g
grup
p ((n=210)) → IONM ile sinir belirlenmesi
2. grup (n=119) → IONM kullanılmadan belirleme
Komplikasyon farkı yok
1. grupta sinir belirlenme zamanı daha kısa

• 2008, kanıta dayalı literatür analizi
– Ciddi kanıtlar yok, öneri dereceleri düşük
– Farklı yöntemler kullanılmış
– Standardizasyon gerekli

•
•
•
•

2010, prospektif ve randomize değil
289 hasta
2006-2007 → 113 hasta
2007-2009 → 176 hasta
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• Monitorizasyon
– Siniri belirlemede yardımcı
– Sinirin sağlam olduğunu ya da olmadığını
bildirir
– Güven duygusu getirebilir
– Hiçbir zaman cerrahın tecrübesinin, dikkatli ve
özenli tekniğinin yerini alamaz
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Sinir monitorizasyonu yasal olarak bizi
korur mu?
• 1993’de medikolegal analiz
– Endokrin cerrahi
• RLS yaralanmaları 1. sırada

• 2007, Horne
– KBB uzmanlarının %22’si tekniği kullanıyor

• 2009,
2009 Sturgeon
– Tekniği kullananların %10’u
– Tekniği kullanmayanların %12’si davalık

Sinir monitorizasyonu

kullanılmış

kullanılmamış

Cerrahlar dava edilmiş

130

07.12.2010

• Bizi koruyan dikkatli ve özenli diseksiyon

Sup. Laringeal sinir yaralanması
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%65
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Gerilme
Diseksiyon
Trunkal ligasyon

%0-20

SLS-E
STA

%5
1 cm

Tip 1

Tip 2a

Tip 2b

• Eksternal sinir (Galli-Curci siniri)
– Normal
N
l sesin
i sağlanmasında
ğl
d ö
önemlili
– Sesin tınısını sağlar
– Bağırmayı sağlar
– Şarkıcılarda, spikerlerde, politikacılarda
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Sinir yaralanmasından korunmak için
• Üst pol damarlarının tek tek ve tiroide yakın
bağlanması
• Diseksiyonun lateralden mediale yapılması
• İnferior faringeal kasın dikkatli incelenmesi
• Bağlama sırasında klemp yerine sütür
kullanılması
• İntraoperatif
İ
monitorizasyon
– Graves, Hashimato, Kanser

SLS-Eksternal dalın ortaya konması
gerekli mi?
• Gerekli değil
– Sup damarların KT kastan uzak, kapsüle yakın bağlanması
yeterli
•

PRÇ, n=289, 2001, 2 grup
– Gerekli değil, komplikasyon farkı yok
– Ameliyat süresini uzatıyor
– Yakın bağlama yeterli

• NRPÇ, 1995
– Büyük guatrlarda Tip 2b sık
– Siniri ortaya koymak yaralanmayı önler
• PRKÇ, 2005, n=100, 3 grup
– Sinir ortaya konmalı
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Hipokalsemi
•
•
•
•

En sık komplikasyon
Geçici → %0,3
%0 3-49
49
Kalıcı → %0-13
Biyokimyasal → %83

• Risk faktörleri
–
–
–
–
–
–
–

Malignite
Tiroidektomi genişliği
Graves
Retrosternal guatr
Lenf nodu diseksiyonu
Reoperasyon
iyatrojenik

• Bezi belirlemek için biyopsiye gerek yok
– Yaralanma
– Hipokalsemi

• Bezin tanım kriterleri
– Pozisyon
– Tiroidden bağımsız mobilizasyon
– Kahverengimsi renk
– Düz,
Düz ince bir yüzey
– Vasküler pedikül
– Kolay kanaması, subkapsüler hematom
– Yağlı şapka
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• En sık neden iskemik yaralanma
• Kotere bağlı
• Devaskülarizasyon
• İnferior tiroid arterin bağlanması
– Trunkal ligasyon
g y
• Hematom

• Paratiroid bezlerini korumak için
– Bezler rutin olarak ortaya konmalı
– Kan akımı korunmalı
– Aşırı mobilizasyondan kaçınılmalı
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• Bez hasarını önlemenin en etkin yolu
– Anatominin çok iyi bilinmesi
– Korunması için gayret gösterilmesi
– Transplantasyon
• Bezin birinde bile iskemi şüphesi varsa yapılmalı

– Transplante edilen doku 1 mm’lik parçalara
bölünmeli
• Yeniden damarlanma 3 hafta
• Normal kalsiyum seviyeleri 6 hafta

Kaç bez belirlenip korunmalı?
• En az 3 bez korunmalı
• Sadece 1 bezi görüp korumak yeterli (?)
– Bezlerin manipülasyonu hipokalsemiye neden olabilir

• Kanıta dayalı bir öneri yok
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• Rengi değişmeyen bezler canlı mı?
• 34 paratiroid bez incelenmiş
– 17 tanesi canlı değil
• 5 tanesi siyah renkte
• 12 tanesi normal renkte

–Ş
Şüphe
p duyulan
y
beze frozen inceleme
– Gerekirse transplantasyon

Kalıcı riski azaltmak için teknik önlemler
• Paratiroidler, kapsül içindeyse dikkatli diseksiyon
• İnferior tiroid arter dalları p
perikapsüler
p
bağlanmalı
ğ

• T
Trakeoözefageal
k ö f
l olukta
l kt di
diseksiyon
k i
sınırlı
l olmalı
l l
• Transplantasyon dikkate alınmalı
• Venöz konjesyon varsa dekomprese edilmeli
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İntraoperatif PTH
• 2008, PRÇ, 340 hasta
– TT’den
de 10-20
0 0 da
dak so
sonra
a IOPTH
O
<10
0 ng/mL
g/
• Transplantasyon kalıcı riski sıfıra yaklaştırıyor
• Geçici riski anlamlı azaltıyor
• Kalsiyum ihtiyacı azalıyor

•
• 2008, kanıta dayalı çalışma
– Perioperatif PTH hipokalsemiyi doğru tahmin edebilir
(%100 değil)
– PTH normal ise ciddi hipokalsemi çok nadir
– Kalsiyum ve D vitamini tedavisine erken başlanabilir
– Kanıt düzeyi III, Öneri C

PTH seviyesine ne zaman bakalım?
• Tiroidektomi yapıldıktan 10 dak sonra bakmak
hipokalsemi tahmini yapmak için yeterli
• Kanıt düzeyi III, Öneri C
• Postoperatif 8 ve 14. saatlerde Ca
– Aynı kalırsa ya da pozitife kayma varsa
güvenle taburcu edilebilir
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Rutin oral destek yapalım mı?
• İki tane az hasta sayılı RÇ (Kanıt düzeyi II)
• Bir tane olgu serisi (Kanıt düzeyi V)
• Oral kalsiyum desteği hipokalsemi insidansını ve
ciddiyetini azaltır (Öneri B)

Kanama
• Hayatı tehdit eden kanama oranı %1
•
•
•
•
•

Venöz hipertansiyon
Glandüler büyüme (artmış vaskülarite)
Atipik damarlanma
Substernal guatr
İntratorasik guatr

• Sinir ve paratiroid bulunmasında sorun
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ant. juguler venlerin
Orta tiroid ven
yetersiz
etersi ligas
ligasyonu
on
Sup. tiroid damarlar
İnf. tiroid damarlar
Koterize venlerin açılması
Öğürme
ğ
Kusma
Uyanma esnasında AKB ↑

Graves hastalığında güvenli cerrahi için
nasıl bir hazırlık?
• Preoperatif hazırlık önemli
– intraoperatif veya postoperatif komplikasyonlardan
korunma
• 43 hasta Metimazol veya Propiltiyourasil, preoperatif
• Doppler USG ile tiroid kan akımı ve
immünohistokimyasal olarak mikrodamar dansitesi
Uzun tedavi (12 ay) intraoperatif kan kaybını 142 kat
azaltıyor
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• 36 hasta, prospektif randomize olarak Lugol solüsyonu
alan ve almayan olarak 2 gruba ayrılmış
• Doppler USG ile tiroid kan akımı ve
immünohistokimyasal olarak mikrodamar dansitesi

Lugol tiroid vaskülaritesini azaltıyor ve intraoperatif
kan kaybını 9,33 kat azaltıyor

Tiroid arter embolizasyonu
• ATİ intoleransı olan veya RAİ tedavisini kabul

etmeyenlerde
t
l d
– Tiroid kan akımını azaltır
– Kan kaybını azaltır
– Ameliyat zamanını kısaltır
– Komplikasyon oranları aynı
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• Perioperatif kanama
– Ters Trendelenburg pozisyonu
– Hasta başının yaklaşık 20° yükseltilmesi

• Postoperatif kanama
– Baş aşağıya indirilir
– Anestezi intratorasik basıncı arttırır
– Boyun venlerindeki basınç artar

Hematom
• %0-3
• Yetersiz
Y t i h
hemostaz
t
Venöz basınç artışı
• Erken tanı önemli
– 2-4 saat içinde ortaya çıkar

• Venöz kompresyon
Laringeal ödem
Solunum sıkıntısı
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• Valsalva manevrası ile kontrol edilmeli

• Odak tespit edilemezse
• Venöz sızıntı tarzında kanama
Fibrin yapıştırıcı

Rutin drenaj kanamayı ve hematomu
önler mi?
•
•
•
•
•

2007, metaanaliz
11 PRÇ
1244 hasta
Dren kullanılan → 617
Dren kullanılmayan → 627
Anlamlı fark yok
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Baskılı pansuman yapalım mı?
•
•
•
•

2008, PRKÇ
108 h
hasta,
t 116 ti
tiroid
id cerrahisi
hi i
Baskılı pansuman → 57
Normal pansuman → 59
y
Anlamlı fark yok

Hematom riski aynı gün taburcu
etmek için engel midir?
• 2001, retrospektif
• 13817 h
hasta,
t 1976
1976-2000
2000
• 42 hasta hematom nedeniyle reopere
• 18 hematom olgusu → postop 6. saatte
16 hematom olgusu → postop 7-24.
7 24. saatte
8 hematom olgusu → postop 24 saat sonra
%57

Aynı gün taburcu edilmemeli

146

07.12.2010

• 2008, retrospektif
• 6830 hasta, 1991-2006
• 70 h
hasta
t h
hematom
t
nedeniyle
d i l reopere
• 37 hematom olgusu → postop 6. saatte
27 hematom olgusu → postop 7-24. saatte
7 hematom olgusu → postop 24 saat sonra
%47

Aynı gün taburcu edilmemeli

• 2010, Retro ve prospektif, 2003-2009
• 1064 hasta günübirlik cerrahi
– 613 TT
– 451 diğer yöntemler
– Ortalama taburcu zamanı 2 saat 42 dakika
– 2 hastada (%0.19) hematom
• 1 hasta 24 saat içinde

Aynı gün taburcu etmek güvenli bir yöntem
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Damar mühürleme sistemleri
• Ultrasonik disektör ve elektrotermal bipolar
sistemler
–
–
–
–

Güvenli
Ameliyat süresini kısaltır
Postop ağrıyı azaltır
Maliyeti arttırmaz

RLS yaralanmasına neden olurlar mı?
•
•
•
•
•
•
•
•

Kesilme
Bağlanma
T k i
Traksiyona
bağlı
b ğl gerilme
il
Aspirasyon
Kompresyon
Kontüzyon
Aşırı iskeletizasyona bağlı iskemi
Elektrik ve ısıya bağlı yanma

• Ç
Çevre d
dokularda
k l d ısıya b
bağlı
ğl yaralanma
l
oluşturabilirler
l t bili l
• Görünür olmadığı için göz ardı edilebilir
• Termal yayılımın ne kadar zarar verdiğini bilmiyoruz
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•
•
•
•

2003, deneysel çalışma
8d
domuz, Li
LigaSure
S
LS 1000 5 mm → ince barsak ve kolon
LS 1100 10 mm → karaciğer ve kısa gastrik
damarlar

• LS 1000 → termal yayılım 4,4 mm; ısı 100°C
• LS 1100 → termal yayılım 1,8 mm; ısı 35°C

• 2003, deneysel çalışma, domuz
• Ultracision, farklı güç seviyeleri (3, 4, 5)
• 5. güç seviyesinde, 15 saniye
– 1 cm uzaklıkta → 140°C
– 2,5 cm uzaklıkta → 60°C

• Makroskopik yaralanma yok
• Mikroskopik yaralanma
–
–
–
–

Büyük
Bü
ük d
damarların
l
media
di tabakasında
b k
d
Mide kardiya duvarında
Üreter duvarında
Safra kanalı duvarlarında
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• Önerileri;
– 4. ve 5. derecede 10 saniyeden fazla etraf
dokulara zarar verebilir
– Önemli yapıların etrafında 3. seviyede 5
saniyeden fazla kullanmamak gerekir
– 4. ve 5. seviyede kullanılacaksa neresi olursa
olsun 5 saniyeden fazla kullanmamak gerekir

• 2008, Avrupa Endokrin Cerrahi kongresi
• Ultracision, deneysel çalışma, fare
• Siyatik
Si tik sinire
i i etkisi
tki i
– Bipolar cihazlardan daha güvenli
– Sinire olan güvenlik mesafesi belirtilmemiş

Önemli yapılara 2-3
2 3 mm yakın kanama
kontrolü sütürle yapılmalı
Kullanım sonrası uçlar soğutulmalı
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Graves hastalarında cilt
dezenfeksiyonunu povidon-iyot ile
yapalım mı?
• Çalışma yok, Tecrübelere göre bir sorun
olmamış
• Hipertiroidi
– İyodin içeren antiseptik krem ve pansuman
malzemesi kullanımı
– Yanık hastalarında topikal iyot kullanımı
– Bası yaraları için kullanılan iyotlu ıslak pansumanlar
– İyodin içeren ilaçlar dikkatli verilmeli

Ameliyat öncesi hasta pozisyonu
komplikasyona neden olur mu?
• Ulnar sinir paralizisi
– Kol adduksiyonuna bağlı
• Postoperatif frontal ve oksipital başağrıları
– Hiperekstansiyon sonucu
• Postoperatif bulantı ve kusma
– İnternal juguler ven çapının düşmesi
– Beyin kan akımının ekstrajuguler yollardan drenajının
azalması
– 20° ters Trendelenburg ile konjesyon azalır
– Konjesyon azalınca kan kaybı da azalır
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DERS – 7a
TİROİDEKTOMİ
KOMPLİKASYONLARININ (RLS
HASARI VE HİPOPARATİROİDİZM)
TEDAVİSİ

Rekürren Laringeal Sinir
Yaralanması ve Tedavisi
Dr. Gökhan İçöz.
Ege Üniversitesi
Ü
Tıp fakültesi
Genel Cerrahi A.D.

152

07.12.2010

Rekürren Laringeal Sinir (RLS)

Laringeal Sinirler
A) SLS
- Eksternal dal: krikotiroid kas
innervasyonu
- Internal dal: sensöriyel
B) RLS
• -boynun alt kısımlarında, trakeadan
• uzakta
-inferior tiroid arteri çaprazladığı yerde
-krikoidin
k ik idi yakınında
k
d llarinkse
i k girerken,
i k
Berry ligamanının hemen etrafında
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NON-RLS
• En tehlikeli varyasyon ve
sıklıkla sağda
• Solda olması için ductus
arteriosus yokluğu gerekir
ki fetüsün yaşamı ile
bağdaşmaz
ğ ş
• Ancak situs inversus
varlığında

Klasik Bilgi
• Post-tiroidektomi ses değişikliklerinde majör neden
RLS Hasarı: Geçici…… : %2.6-%5.9
Kalıcı…….. :%0.5-%2.4
• Yetersiz laringeal kapanma neticesinde:
- aspirasyon
- efor
f ile
il zorlu
l solunum
l
- ses kalitesinde bozulma; kaba ve hava kaçaklı bir
ses, konuşma performansında azalma ve vokal
yorgunluk
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• Tanı:
İndirek laringoskopi
Videolaringostroboskopi
EMG
• 12 aydan uzun sürede Kalıcı

Diğer Ses Değişikliği Sebepleri
•
•
•
•

Superior laringeal sinir hasarı
Ekstralaringeal kasların hasarı
Hipotiroidi
Aritenoid Subluksasyonu
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RLS hasarı; Risk ?
• Geniş rezeksiyon
((santral diss. vb))
• Rekürren guatr
• Anormal anatomi
(ekstralaringeal dallanma)
• Büyük ve retrosternal doku
• Cerrahın tecrübesizliği

RLS hasarı; Risk ?

OPERASYON
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RLS Hasarı Önlenebilir mi?
• Ameliyat
A li
kkararı
endikasyonu çok iyi belirle, özellikle nüks guatrda

• Plan
iyi bir preoperatif görüntüleme ve zamanlama

• Teknik
bakir alandan başla, erkenden görmeye çalış, monitorizasyon

Perop RLS Hasarı
• Kesilme
Tü ö iinvazyonu
Tümör
• 1910 Direkt anastomoz
1926 Ansa servikalis anastomozu
1927 Vagus anastomozu
1968 Sinir greftlemesi
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Perop RLS Hasarı
• RLS adductor ve abductor lifler içerir
((ancak belirgin
g bir ayrım
y
yoktur)
y
)
• Rastgele rejenerasyon; add ve abd lifler karışık :
‘’misdirected regeneration’’
• RLS 4 kat daha fazla adductor lif içerir
• Larinksde adductorlar daha güçlü
• Reinervasyon yapılan kord; sıklıkla median pozisyonda
kalır.

RLS Anastomozu
• Ameliyathane mikroskobu veya loop ile
• 10/0 monoflaman sütür materyaleri
• Tercihen tek anastomoz
RLS primer anastomozu
RLS-ansa
RLS-vagus
• Anastomoz
A
t
uygulananlarda
l
l d 1 yıll sonunda
d d
daha
h iiyii
‘’maksimum fonasyon zamanı’’ ve ‘’fonasyon etkinlik
indeksi’’ elde edilmiştir.
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RLS-Ansa Anastomozu
• Ansa servikalis (descendes hypoglossi)
tiroid önü adalelere dal veren motor sinir
• Çap olarak anastomoz uygunluğu
• EMG çalışmaları bu kasların respirasyon ve fonasyonda
aktif olduğunu göstermiştir.
• Sakrifiye edilmesi fonksiyonel ve kosmetik bir sekel
oluşturmaz.
• RLS anterior dalı tercih edilmeli

RLS Diğer Hasar Mekanizmaları
• Gerilme
• Bası ve ezilme
• Termal
• Elektriksel
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RLS Hasar Patofizyolojisi
• Nöropraksi
(geçici ileti kaybı)

• Aksonotemezis
(myelin kılıf hasarı)

• Nörotemezis
(endo-, peri-, epi-, nöral yapılarda hasar)

TANI: İndirekt Laringoskopi

160

07.12.2010

TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
UNİLATERAL

BİLATERAL

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Foniatrik Eğitim
Mikroenjeksiyon Teknikleri
Tip I Medializasyon tiroplasti
Aritenoid Addüksiyonu
Reinnervasyon yöntemleri

Trakeotomi
Botoks
Lazer kordotomi/kordektomi
Endoskopik lateralizasyon
Aritenoidopeksi
Tip II Laterizasyon Tiroplasti
Reinnervasyon yöntemleri

TEDAVİ ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

• Cerrah
• KBB Uzmanı

Multidisipliner
Yaklaşım

• Ses Terapisti
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Tek Taraflı Paralizide Algoritma
Asemptomatik ;
Normal ses,,
aspirasyon yok

p
Takip

Semptomlarda
Düzelme

Paralizi
Tolere
Edilebilir
Semptomlar

12 ay
bekle
Semptomlar
devam

S
Semptomatik
t
tik

Ciddi Aspirasyon
Kötü ses
Altta yatan Akc Hast.

Cerrahi vokal fold
medializasyonu
- Tiroplasti
- Enjeksiyon
- Arytenoid
A t
id
adduksiyonu

Enjeksiyon ile
medializasyon

FONİATRİK EĞİTİM
• A
Amaç: Paralitik
P litik olan
l vokal
k l kkordun
d h
hareketini
k ti i
sağlamak değil, karşı vokal kordun glottik
boşluğu kompanze etmesi
• Genel olarak paralitik vokal kord orta hattan ne
k d uzak
kadar
k ve ne kkadar
d atrofik
t fik iise h
hastanın
t
sesii
o kadar kötü
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FONİATRİK EĞİTİM
Gevşeme Egzersizleri
• Vokal kord paralizili hastalarda glottik kapanma yeterli
sağlanamadığından dolayı subglottik bölgede yeterli basınçta ve
sürede hava tutulamadığı için konuşma sırasında erken yorulma ve
güçsüzlük önemli bir sorun
• Bunu kompanse etmek için fonasyon sırasında supraglottik
yapılarda aşırı kasılma meydana gelir.
• Tedavide baş-boyun ve omuz kaslarının gevşemesine yönelik
masajlar, egzersizler ve yoga gibi sporlar uygulanabilir.

FONİATRİK EĞİTİM
Diyafram Solunumu
• Foniatrik eğitimde en önemli basamak
• Diyafram solunumunun düzenli uygulanması
hastanın konuşma sırasında nefesini kontrollü
şekilde kullanmasına ve ses kısıklığının
azalmasına önemli katkılar yapmaktadır.
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FONİATRİK EĞİTİM
Rezonans Egzersizleri
• Vokal kord paralizili hastalarda en önemli sorun laringeal
hiperfonksiyon
• Konuşma yükünün yüzün rezonans sağlayan
bölümlerine yüklenmesi larinksin yükünü azaltmakta
• Sonuçta vokal kordlardaki gerginlik azalmakta
maksimum fonasyon süresi uzamakta ve hastanın doğru
ses perdesini yakalaması mümkün olmakta

MİKROENJEKSİYON
• Amaç: Paralitik vokal kordu medialize edip glottik
aralığı daraltarak normal olanın paralitik ile
temasını sağlamak
• Endikasyon:
1. Aspirasyon
2. Ses kalitesini düzeltme isteği
• Tiroaritenoid kas içine yapılır.
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MİKROENJEKSİYON
MATERYELLER
• Teflon
• Yağ
• Kollagen
– Otolog kollagen
– Heterolog kollagen
• Hyalüronik asit
• Kalsiyum hidroksiapatit jel
• Polidimetilsiloksan jel

MİKROENJEKSİYON
Teknik
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Yağ Enjeksiyonu
•
•
•
•

İlk kez 1987’de uygulandı
Hi
Hipoallerjik
ll jik
Ses kalitesinde anlamlı düzelme
En uygun geçici medializasyon teknikleri
arasındadır
• Fibröz doku oluşumu ve yer değiştirme olmaz
• Dezavantajı 1 ay içinde %20-50 sinin absorbe
olmasıdır. Bu nedenle gerekenden fazla enjekte
edilmesi önerilir

Kollagen Enjeksiyonu
• Homolog veya heterelog kollagen
• Minimal glottik yetmezlikte ve kord vokal
atrofisinde uygulanmakta
• Doku içindeki stabilitesi yüksektir. 1 yıl kadar
kalabilmektedir.
• Az volümde enjeksiyon yeterlidir.
• Kord vokalden çıkarılabilir(reversibl)
(
)
• Hipersensitivite reaksiyonu gelişebilir.
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Gelfoam Enjeksiyonu
• Reversibl yöntemdir.
• 1 gr. Gelfoam 4 ml serum fizyolojik içinde
karıştırılarak uygulanmaktadır.
• Ses ve aspirasyon problemlerini geçici
olarak giderir.

MİKROENJEKSİYON
Komplikasyonlar
EMİLEBİLİR
• Materyalin
M t
li
resorbsiyonu; seste
bozulma
• Doku alınan bölgede
hematom ve
enfeksiyon

KALICI MATERYEL
• Solunum sıkıntısı
• Hemoptizi
• Teflon granülomu
• Doğru olmayan enjeksiyon
sonucu migrasyon
• Kord kalınlığı artarak vokal
gövde-mukozal örtü ilişkisini ve
vibrasyonu engelleyerek ses
kalitesini kötüleştirebilir.
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TİROPLASTİ
4 tip tiroplasti tekniği mevcuttur
• Tip 1
• Tip 2
• Tip 3
• Tip 4

medializasyon laringoplasti
lateralizasyon
kısaltma ve gevşetme operayonları
uzatma ve germe operasyonları

Medializasyon Endikasyonları
• Vokal kordların intermediate ve lateral
pozisyonda
i
d kkaldığı
ld ğ
• Aspirasyonun önemli bir problem olduğu
• Acil ses restorasyonu gereken vakalar
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Tiroplasti Öncesi

Laringeal
EMG’de pozitif
prognoz ve
iyileşme
y ş
eğilimi
ğ

Mikroenjeksiyon
laringoplastisi

Manuel Kompresyon Testi

Medializasyon tiroplastinin yararlı olup olamayacağı
hakkında fikir verebilir.
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Tip 1 Tiroplasti
• Tiroid kıkırdak üzerinde
vokal kord düzeyinde
kıkırdak pencere açılır
• Paralitik tarafın paraglottik
bölgesine implant yerleştirilir
• Sonuçta karşı vokal kordun
temas edebileceği stabil bir
vokal kord düzeyi elde edilir

Tip 1 Tiroplasti
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Tip 1 Tiroplasti
• Postoperatif dönemde
antibioterapi
p ve steroid
verilir.
• Postoperatif erken
dönemde fısıldamaması
ve bağırılmaması önerilir.
• Postop. 2., 6. ve 12. ayda
kontrol

Komplikasyonlar
• Seste gerileme
• Hematom
• Hava yolu obstrüksiyonu
• Trakeotomi %1
• Yara yeri enfeksiyonu
• Kondritis
• Greft migrasyonu
• Greft atılımı

Aritenoid Addüksiyonu
• Geniş posterior glottik açıklıklarda ve
iki kord vokalin aynı seviyede olmaması
(yetersiz subglottik basınç) durumlarında endike
• İrreversibl
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Aritenoid Addüksiyonu
• Medial laringoplasti ile kombine olarak
uygulanabilir.
uygulanabilir
• Amaç: Aritenoid kartilajın musküler prosesini
anterior pozisyona getirerek vokal prosesin
anterior ve mediale doğru dönmesini sağlamak

Yöntem

• Aritenoid kartilajın musküler proçesi anterior sütür
traksiyonu ile çekilir
• Böylelikle vokal kordların mediale çekilmesi sağlanır.
• Sütür çok gergin olmamalı
(aritenoid kartilaj anteriora hareket edebilir)
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Tekniklerin Kıyaslanması
Tiroplasti

Otolog yağ

Arytenoid Add.

Süre

30-60 dk

15-30 dk

30dk-2sa

Anestezi

Lokal

Genel

Genel

Kolaylık

Kolay

Kolay

Değişken

Geri Dönüşüm

Değişken

Evet

Hayır

Endikasyon

Kalıcı Paralizi

Her türlü paralizi

Kalıcı Paralizi

Dispne/Ödem

<%1

<%1

%1-3.5

Hematom

<%2

<%2

<%2

Implant çıkarma

<%2

0

0

Memnuniyet

%95-100

%95-100

%95-100

Seste düzelme

%70-100

%70-100

%70-100

Aspirasyonda d.

%95

%95

%95

Maliyet

Orta

Düşük

Orta-Yüksek

Komplikasyon

Reinnervasyon
-Ankiloz saptanmamış ve
irreversibl paralizilerde
• - Kas-sinir pedikülü
omohyoid
sternohyoid

Başarısızlık
• Yaygın
Y
d
denervasyonlar
l
sonucu gelişen
denervasyon atrofisi

y - Rekürren sinir
ansa servikalis
frenik sinir
preganglionik parasempatik
nöronlar
n. hipoglossus

• İrreversibl kas fibrozisi
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Teknik
• Sinir kas pedikülü
p
reinnerve edilmek istenen
intrensek larengeal kas
üzerine taşınarak sütüre
edilir.

y Medializasyon tiroplasti

yöntemi ile aynı seansta
uygulanabilir.

Bilateral Vokal Kord Paralizileri
• Daha nadir
• Hava yolu obstrüksiyonuna bağlı solunum sıkıntısı
• Ses kısıklığı her olguda görülmez
Tedavi amacı:
- solunum sıkıntısını düzeltilmesi
- ses kalitesinin bozulmaması
- aspirasyona yol açmamaktır.
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Bilateral Vokal Kord Paralizileri
• Trakeotomi (ACİL)
• Cerrahi teknikler vokal kordların lateralizasyonuna yönelik
• En sık lateralizasyon prosedürleri:
-lazer kordektomi/kordotomi ve aritenoidektomi
• Reinnervasyon yöntemleri
• Özellikle erken dönemde botoks uygulamaları

Botoks
•
•
•
•
•
•
•

Botilinum toksin tip A
Nöromüsküler son plaktan asetilkolin salınımını engeller
Tiroaritenoid ve krikotroid kasa enjeksiyon
Endolaringeal-perkutanöz (EMG yardımı)
5-15 ünite enjeksiyon; etki 3 gün içinde başlamakta
Geçici etki (2 hafta-1 ay)
Postoperatif komplikasyon minimal
- aspirasyon
- hava kaçaklı ses
- disfaji
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Endoskopik Lateralizasyon

SONUÇ
Vokal kord paralizilerinde tedavinin temel amaçları;
• Solunum sıkıntısını gidermek (Bilateral)
• Ses kalitesini arttırmak ( Unilateral)
• Aspirasyonu önlemek
• Bu semptomlara bağlı olarak ortaya çıkan sosyal
ve psikolojik yıkımı önlemektir
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DERS – 7b

TİROİDEKTOMİ
KOMPLİKASYONLARININ (RLS
HASARI VE HİPOPARATİROİDİZM)
TEDAVİSİ

Tiroidektomi komplikasyonlarının
tedavisi
Hipoparatiroidizm
Özer Makay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD
Endokrin Cerrahisi Birimi
İzmir
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İçerik
• Nedir?
• Neden ortaya çıkar?
• Risk ne kadar?
• Nasıl ortaya koyalım?
• Öngörmek mümkün mü?
• Nasıl tedavi edelim?
• Kalıcı mı?

178

07.12.2010

PTH

Kalsiyum
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XX X

• Geleneksel görüş
– Rezerv geniş, kalıcı komplikasyon için ciddi
hasar gerekli
– 1 normal bez, normo
normo-PTH
PTH ve normokalsemi
için yeterli
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Nedir?
• Post-tiroidektomi hipokalsemi
p
– İdeal tanım = Ameliyat sonrası ortaya çıkan ve
tedavi gerektiren düzeltilmiş total / iyonize
kalsiyum düzeyi düşüklüğü Mehanna HM – Head & Neck 2010
– Kan Ca düzeyi
y < 8.0 mg/dL
g
((en sık kullanılan tanım))
– Kalıcı = Cerrahiden 6 ay sonra normokalsemiyi
sağlayacak PTH yetersizliği
Shoback D – NEJM 2008

Nedir?

Düzeltilmiş Ca (mg/dL)
=
Ölçülen Ca + 0.8 [4 – Serum Albumin (g/dL)]
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Neden ortaya çıkar?
• Geri
G i dönüşsüz
dö ü ü h
hasarlanma
l
– Çekme, yakma, hematom
– Kanlanmasının bozulması

• İnsidental çıkarılma / aspirasyon
• Doku hipotermisi

Shaha A – Milan Konferansı 2006

Neden ortaya çıkar?
• Etken?
– Deneyim Shoback D – NEJM 2008
– Cerrahinin genişliği (± lenfatik dx)
– Substernal guatr White ML – World J Surg 2008
– Tekrarlayıcı cerrahi

Vaiman M – Surg Today 2010

– Graves hastalığı / Hashimoto tiroiditi Stalberg P – World J Surg 2008
– Bezlerin tanımlanamaması (dislokasyonlar!)
– Laboratuvar faktörü (yalancı sonuçlar!!!)
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Risk ne kadar?
• Geçici

– %1 - %65

• Kalıcı

Grodzki S – World J Surg 2008
Shaha A – Am J Otolaryngol 1998
Boger MS – Surg Clin North Am 2004

– % 0.9 – 1.6 Shoback D – NEJM 2008
– %0 - %4 (total tiroidektomide)
– <%2 Boger MS – Surg Clin North Am 2004

Prinz RA – Curr Probl Surg 2002
Schüssler CM – J Surg Res 2006
Erbil Y – Clin Otolaryngol 2007

Nasıl önleyelim?
• İyi
y anatomi bilgisi
g
– Yerleşim ve varyasyonlar iyi bilinmeli

• Titiz teknik
• Yeterli aydınlatma & büyütücü gözlük kullanımı
• İyi hemostaz
• Tereddütsüz cerrah
– Piyes kontrol edilmeli (gerekirse frozen kesit)
– Ekim Lo CY – ANZ J Surg 2002
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Nasıl önleyelim?
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Nasıl ortaya koyalım?
• Semptomatik
– Nöromüsküler yakınmalar
• Dudak çevresinde ve/veya parmak uçlarında
duyarsızlık / karıncalanma
• Kas krampları ve/veya spazmları
• Anksiyete, hiperventilasyon,
tetani veya nöbetler
• Chvostek ve Trousseau belirtileri

• Biyokimyasal

Nasıl ortaya koyalım?

Netter 1965
Springhouse 2006
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Öngörmek mümkün mü?
• Cerrahiye ait faktörler
• Hastaya ait faktörler
• Genellikle ameliyatın 24-48. saatinde ortaya çıkar
• Dört günden sonra da görülebilir

Pattou F – World J Surg 1998

Öngörmek mümkün mü?
•

Ameliyat sonrası (8. ve 24. saatler) kalsiyum eğrisi Pfleiderer AG – Ann R Coll Surg 2006

•

Ameliyat öncesi 25-hidroksi vit D ölçümü Erbil Y – Arch Surg 2007

•

Ameliyat öncesi yıkama sıvısından PTH ölçümü

•

Ameliyat öncesi / sırası / sonrası kan PTH ölçümleri

Kamer E – Int J Surg 2009

– Ameliyat sonrası ölçümler hipokalsemiyi öngörebilir, ancak %100 etkin değil (Öneri C)
– Uzlaşılmış kestirim değeri yok (PTH <10-15

pg/mL?)

Grodski S – World J Surg 2008, Boger MS – Surg Clin North Am 2004
Cote V – Otolar Head Neck Surg 2008, Younwirth L – Surgery 2010

•

Kılavuz?

– Avustralya 2007
•
•
•
•

PO 4. saat PTH bakısı
Normal PTH, normokalsemi öngörüsüdür. Taburculuk (+)
Ölçülemeyen PTH = tedavi başla
Tedavi başlanan hastaya haftada 1 Ca bakısı
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Nasıl tedavi edelim?
• Temel hedef

– Semptom kontrolü ve sistemik etkilerden hastayı korumak
– Biyokimyasal
• Ca = 8.0-8.5 mg/dL
• 24 h idrar Ca < 300mg
• Ca x P < 55

• Kılavuz
– Yok

• Yönetim, merkezden merkeze değişmekte

– Rutin yerine koyma / Gereğinde yerine koyma
– Rutin kullanım, hipokalsemi insidansını azaltabilir (Öneri B)

Grodski S – World J Surg 2008
Tartaglia F – Am J Surg 2005

Nasıl tedavi edelim?
• Kalsiyum tuzları
– İntravenöz
İ t
ö
– Oral

• Vit D / Vit D analogları

– Pth’a bağımlı renal 1,25 Vit D üretimi etkilenmektedir
– Oral kalsiyum alımını 4 kat artırır
y
alım ihtiyacını
y
azaltır Holick MF – N Engl J Med 2007
– Kalsiyum

• Sentetik PTH?

– sorular çok, cevaplar yok, piyasada yok
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Nasıl tedavi edelim?
• Kalsiyum tuzları
– İntravenöz
• Semptomatik hastaya mutlaka
• Ca < 8.0 mg/dL (asemptomatik dahi olsa)
• Oral tedaviye geçiş (Kalsiyum ± Vit D)
• Kalsiyum glukonat
–
–
–
–
–

1 gr’da
gr da 93 mg elemental Ca
1-2 gr Ca, 100 ml %5 Dekstroz içerisinde, yavaş infüzyon (10 dk)
Kalsiyum düzeyini 2-3 saat kadar yüksek tutar
Tekrar infüzyon gerekliliği
Monitorizasyon

Tohme – Endocrinol Metab Clin North Am. 1993
Rude - Curr Ther Endocrinol Metab. 1997

Nasıl tedavi edelim?
• Kalsiyum tuzları
– Oral
O l
• Kalsiyum karbonat
– %40 elemental kalsiyum
– Başlangıç = 500-1000mg/günde (3x1)
– Calcium Sandoz / Calcimed / Calcimax D3
Arbos / Cals D3 / Calci-D / Cal-D-Vita
– Kabızlık. Emilim, y
yemeklerle alındığında
ğ
optimum
p

• Kalsiyum sitrat
– %21 elemental kalsiyum
– TR’de yok
– PPI kullanan veya aklorhidrili hastalarda etkili
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Nasıl tedavi edelim?
•

Vit D / Vit D analogları
–
–

Hipoparatiroidi yönetiminde gerekli!
Vit D entoksikasyonuna dikkat!

1.
2
2.
3.
4.

Vit D2 (ergokalsiferol)
Vit D3 (kolekolsiferol
k l k l if l)
1.25 Vit D3 (kalsitriol)
1α hidroksi Vit D3 (alfa-kalsidiol)

Nasıl tedavi edelim?
– Vit D2 (ergokalsiferol) / Vit D3 (kolekolsiferol)
• 25.000-100.000 IU/günde (1x1)
• Etki 10-14 günde

– 1.25 Vit D3 (kalsitriol)
• 0.25-1.0 μg/günde (2x1)
• Etki 1-2 günde
• En aktif metabolit

– 1α hidroksi Vit D3 (alfa-kalsidiol)
• 0.5-3.0 μg/günde (2x1)
• Etki 1-2 günde
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Nasıl tedavi edelim?
– Vit D2 (ergokalsiferol) / Vit D3 (kolekolsiferol)
• Calcium Sandoz forte / Calci-D / Monovit D3 / Cal-D-Vita

– 1.25 Vit D3 (kalsitriol)
• Rocaltrol / Osteo-D / Decostriol / Calcijex (PE formu)

– 1α hidroksi Vit D3 (alfa-kalsidiol)
(
)
• Alpha D3 / One-Alpha

Tedaviye ne kadar devam edelim?
• Ashok Shaha:
– ’30 yıldır bu işin içindeyim. Bu sorunun cevabını bulamadım.’
– ‘Altı gr Kalsiyum + 0.5 μg Kalsitriol ile taburcu ediyorum, 6

hafta sonra önce Vit D, sonra kalsiyumu azaltarak kesiyorum.’
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Kalıcı mı?
• Takipte Ca, P, Kreatinin ve PTH ölçümleri
• PTH ≥ 15-20 pg/mL = Umut var! Shaha A – Milan Konferansı 2006
• PTH < 10 pg/ ml’de dahi hastaların %82’sinde
paratiroid fonksiyonları normale dönebilir Chen
Ch n H – J S
Surg R
Ress 2010

☺
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DERS – 8
SEKONDER VE TERSİYER
HİPERPARATİRODİZMİN
CERRAHİ TEDAVİSİ

2.ENDOKRİN CERRAHİ
TEMEL EĞİTİM ÇALIŞTAYI

SEKONDER VE TERSİYER
HİPERPARATİRODİZMİN
CERRAHİ TEDAVİSİ

Doç. Dr. Haluk Recai Ünalp
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4. Genel Cerrahi Kliniği
İzmir
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Sekonder hiperparatiroidi (SHPT) nedir ?
Paratiroid

Eksternal bir faktör tarafından uyarılması

paratiroid hormon (PTH)

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Sekonder hiperparatiroidi nedenleri ?
‘Eksternal bir faktör’
ne olabilir ??

Kalsiyum eksikliği
-Eksik diyetle alım
-İdrarda aşırı kayıp
-Hipermagnezüri
p
g

D Vitamini bozuklukları
-D vitamini eksikliği, malabsorbsiyonu,
yetersizsentez (osteomalazi, rikets)
-D vitamini yıkımı (bazı ilaç etkileri ile)
-Uzun dönem lityum kullanımı

Fosfat atılımının bozulması
-Böbrek hastalıkları
-Alüminyum zehirlenmesi
-Bazı kanserler
-Malnutrisyon Malabsorbsiyon
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

SHPT’nin en sık nedeni ;
Kronik Böbrek yetmezliği

%90

KBY

SHPT

Bu nedenle renal hiperparatiroidizm olarak adlandırılır.

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Paratiroid bezlerindeki patoloji nedir ?
Genellikle

patoloji
Bazen

4 bezde
hiperplazi

Nadiren

2 veya 3 bezde
hiperplazi
(asimetrik tutulum)
nedeni?

paratiroid
adenomu
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

SHPT’de tedavinin amacı nedir ?

Serum
kalsiyum ve fosfor
düzeylerini kontrol etmek

Serum
PTH düzeylerini
normal sınırlara çekmek

Böylece
kemik resorbsiyonunu
engellemektir

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

NASIL TEDAVİ EDELİM ??

MEDİKAL TEDAVİ

- Oral kalsiyum ve vitamin D
- Alternatif tedavi yöntemleri
* Kalsimimetik ajanların (cinecalcet)
* Fosfat bağlayıcılar ve D vit. Analogları

CERRAHİ TEDAVİ

-

Subtotal paratiroidektomi
Total paratiroidektomi
-

(+) ototransplantasyon
(-) ototransplantasyon
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

3 ÖNEMLİ SORU

1 - Preoperatif görüntülüme ;gerekli mi ?
2 - Operasyonlar ; hangisini yapacağız?
3- İntraoperatif yardımcıların kullanımı ?

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Preoperatif görüntülümeler gerekli mi?

Cerrahi endikasyon konulduktan sonra SHPT’de
preoperatif lokalizasyon çalışmaları rutin olarak
gerekmez.
gerekmez
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

çünkü ?

–G
Genellikle
llikl 4 b
bez hi
hiperplazisi
l i i söz
ö kkonusu olduğundan
ld ğ d zaten
t
ameliyatta 4 bezin de bulunması zorundadır .
(preop görüntülemeler cerrahi prosedürü değiştirmeyecektir.)

– Multiglandüler hastalıkta görüntüleme yöntemlerinin
sensitivitesi düşüktür
– 99mTc-sestamibi sintigarafisi,
– ultrasonografi,
– manyetik rezonans görüntüleme

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Preoperatif görüntülemeler ile
ektopik yerleşimli bezler
saptanabilir
p
mi?

• Ektopik bez saptanan olguların yalnızca %32’si preoperatif
görüntüleme yöntemleri ile görüntülenebilmiştir
• Diğer yandan bunların çoğunluğu mediastinal yerleşimlidir.

(Dolayısı ile yararı sınırlı)
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Rekürren veya persistan olgularda
preoperatif görüntüleme yöntemleri
yararlı olabilir mi?
y
EVET !!
Pekürren veya persistan olgularda
re eksplorasyon öncesi
re-eksplorasyon
preoperatif görüntüleme mutlaka gereklidir.

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Operasyonlar : yöntemler

Subtotal
paratiroidektomi

Total
paratiroidektomi

Ototransplantasyon
Ot
t
l t
var

Ototransplantasyon
Ot
t
l t
yok

198

07.12.2010

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Üç yaklaşımda da ortak yanlar nelerdir?

Kocher’in kolye insizyonu

Bilateral boyun eksplorasyonu
ile
4 paratiroid bezi görülür

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

1. Yaklaşım : Subtotal paratiroidektomi
• 4 paratiroid bezi de ortaya koy.
• En normal görünen (en küçük) bezin yarısını geride bırak (50 mg)
• Kanlanması korunmuş dokuyu yerinde bırak

3 bezi de çıkart

1. bez
çıkart

3.bez
çıkart

2. bez
çıkart
4. bezin
yarısını çıkart
(50 mg kalsın)
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

- Klip veya nonabsorbabl sütür ile kalan paratiroidi işaretle
-Klip veya nonabsorbabl sütür kullanımı rekürrensin için
re-eksplorasyon yapılanlarda rekürren laringeal sinir
yaralanması riskini azalır.

Klip veya nonabsorbabl sütür
Kalan
K
l
bez

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Dikkat ; paratiromatozis riski
- Paratiroid bez kapsülünün
p
zedelenmemesi ve operasyon
p
y
alanına paratiroid hücre ekimi yapılmaması önemlidir.
- Paratiromatozis önemli bir rekürrens nedenidir.

Paratiroid

Dökülen hücreler

Rekürrens
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Subtotal paratiroidektominin avantajı var mıdır ?
- EVET !
Kanlanmakta olan
remnant doku
fonksiyon görmeye
devam eder

Postoperatif
Postoperatif
hipokalsemi
hipokalsemi
riski az riski
az !

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

2. Yaklaşım : Total paratiroidektomi ve
ototransplantasyon
Teknik
– 4 paratiroid
ti id bezi
b i de
d eksize
k i edilir.
dili
– Takiben en normal görülen bezin yine 50 mg kadar bölümü 1 mm
kalınlığında 15-20 ince parçaya bölünür.
– Bu doku kas dokusu içerisinde oluşturulan bir yada birkaç cebe ekilir
– Bu cep üzerine non-absorbabl bir sütür yada metal klip ile işaret konulur.

1 bez
1.

3.bez

2 bez
2.

4 bezi de çıkart

Birinin yarısını
kas içine ek
(50 mg)

4. bez
Klip veya nonabsorbabl sütür
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Ekim için neresi önerilir ??
Arteriovenöz fistül
açılmayacak ise
önkol kaslar

Strap kasları
ya da
SKM kas

Rekürrens gelişince
2 girişim
2.
- Lokal anestezi ile
- Kolay

- Genel anestezi ile
- Zor

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Ekim sonrası fonksiyon ?

- Tartışmalıdır
- PO 15. günden sonra serum PTH düzeyinde artma
beklenir.
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Subtotal paratiroidektomiye
karşılık
Total paratiroidektomi + ototransplantasyon
Hangi teknik seçilmeli?
- Her iki teknik de standarttır.
- Her ikisinin de avantaj ve dezavantajları mevcuttur.
Seçim cerrahin tercihi

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Subtotal paratiroidektomiye
karşılık
Total paratiroidektomi + ototransplantasyon
Hangi teknik seçilmeli?
Subtotal
paratiroidektomi

total paratiroidektomi +
ototransplantasyon

PO hiperkalsemi

%10-16

%5-38

Rekürrens nedeni ile
reoperasyon

%8

%2-6

PO 12 aydan fazla süren
hipokalsemi

%4-25

%5-30
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Timektomi eklenmeli mi ?
• Her iki yyaklaşıma da servikal timektominin eklenmesi
önerilmektedir
• Bu sayede olası ve ektopik yerleşimli 4. ve 5. bez (%10) ve
timus içerisinde yerleşmiş olan rudimenter paratiroid
hücreleri de elimine edilmiş olur.

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Bu iki teknikte
Kemik re
re--mineralizasyonu açısından fark var mı ?
Total paratiroidektomi + ototransplantasyon yapılanlarda
sonuçlar daha iyi..
( çoğu retrospektif çalışma !)
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Kriyoprezervasyon yapılmalı mı ?
• Kriyoprezervasyon nedir ??
– Remnant yada otogreft mal-fonksiyonu veya kalıcı
hipoparatiroidi ile karşılaşıldığında kullanmak üzere bir
miktar paratiroid dokusunun kriyoprezervasyon için
ayrılmalıdır
• Yararı oluyor mu ??
• Saklama süresi ??

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

3. Yaklaşım : ototransplantasyon yapılmaksızın
Total paratiroidektomi
• Ototransplantasyon yapılmaksızın total paratiroidektomi
yapılmasının amacı rekürrensleri önlemedir
• ± servikal timektomi
• Gelişen
ş hipokalsemi
p
medikal tedavi ile önlenmekte.
• Ancak yine de kriyopreservasyonu da yapılmakta
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Ameliyat
y sonrası hastalarda beklendiği
ğ kadar
hipoparatiroidi ve adinamik kemik hastalığı gelişmemiştir
Bunun olası açıklaması bu vakalarda servikal timektominin
rutin olarak yapılmaması olabilir.

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Cerrahi girişime göre
rekürrens oranları farklı mıdır
rekürrens
oranları
Subtotal

%5-12

Total paratiroidektomi+ototransplantasyon %5-12
Total paratiroidektomi

%0-4
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

İntraoperatif yardımcıların kullanımı
• İntra-operatif
p
parathormon
p
kullanımı
• Radyoguided paratiroidektomi

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

İntraoperatif yardımcıların kullanımı

• İntraoperatif parathormon (IOPTH) kullanımı primer
hiperparatiroidili hastalarda rezeksiyonun yeterliliğinin
ölçülebilir bir parametresidir.
• Fakat SHPT’de dört bezin de eksplorasyonu
yapılacağından IOPTH kullanımı operatif stratejiyi
değiştirmez
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Radyoguided paratiroidektomi
• Yararlanıldığı durumlar ?
– Fazla sayıdaki bezin yada ektopik bezin intraoperatif saptanmasında,
– boyunda yada önkolda işaret konulmamış fakat rekürrens gelişen
olgularda bezin saptanmasında yararlıdır.
– Uygulama operasyon süresini kısaltır
– Frozen ile konfirmasyon ihtiyacını ortadan kaldırır

• dezavantajları
d
jl
- Ancak nükleer tıp laboratuarına bağımlı olunması
- enjeksiyon-operasyon arası sürenin iyi ayarlanması gerekmesi

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Persistans rekürrens olgularda
Persistans-rekürrens
cerrahi yaklaşım
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Persistans-rekürrens nedeni nedir ?

ilk operasyonda
yetersiz yada tam olmaması
.

fazla veya ektopik
yerleşimli bir bez olması
yada
otograft kaynak.

4 bezden daha az
bez saptanması
veya
servikal timektominin
yapılmaması.

Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Persistans-rekürrens paratiroid bezi nerede olabilir ?
NEREDE ?

retroözefajiyal
yada
mediastinal
yerleşimli
l i li

normal anatomik
pozisyonda
karotid kılıfı
içerisinde
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Bölüm 1 : SEKONDER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Persistans-Rekürrens Tedaviler ?

– Cerrahi tedavi (eğer belirlenmiş ise)
– Etanol enjeksiyonu (cerrahi girişim riskli ise)

Bölüm 2 : TERSİYER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

BÖLÜM 2
Tersiyer hiperparatiroidi (THPT)
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Bölüm 2 : TERSİYER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Tersiyer hiperparatiroidi (THPT) ?

Bazen SHPT bulunan
B
b l
bi
bir h
hasta
t
otonom hiperplastik paratiroid bezi geliştirir

Tersiyer hiperparatiroidizm

Bölüm 2 : TERSİYER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Tersiyer hiperparatiroidi
Başarılı böbrek transplantasyonundan sonra serum kalsiyum
konsantrasyonu normale dönmez ve hiperkalsemi devam
eder (6 ay beklenmeli).
Tersiyer hiperparatiroidizm için cerrahi tedavi tüm
medikal uygulamalar sonucuna kadar ertelenmelidir.

211

07.12.2010

Bölüm 2 : TERSİYER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Tersiyer hiperparatiroidi

Medikal
M
dik l yaklaşım
kl
- Vitamin D ile tedavi,
- Kalsiyum verilmesi ve
- Fosfat bağlayıcılarının verilmesini içerir

Bölüm 2 : TERSİYER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Tersiyer hiperparatiroidi
Operasyon endikasyonları:
(1) CalciumxFosfat>70,
(2) Ciddi kemik hastalığı ve ağrısı
(3) kaşıntı ve
(4) aşırı yumuşak doku kalsifikasyonu ve kalsiflaksi.
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Bölüm 2 : TERSİYER HİPERPARATİROİDİDE CERRAHİ TEDAVİ

Operasyonlar : yöntemler
THPT’li hastalarda
h t l d cerrahi
hi tedavisinde
t d i i d 3 yaklaşım
kl
:

1. Subtotal paratiroidektomi
2. Total paratiroidektomi ve ototransplantasyon
3. Total paratiroidektomi (ototransplantasyon yapılmaksızın)

DERS – 9

ADRENAL EMBRİYOLOJİSİ,
CERRAHİİ ANATOMİSİ
İ İ VE
PATOFİZYOLOJİSİ
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Adrenal bez anatomi, fizyoloji ve
fizyopatolojisi
Dr. Günay GÜRLEYİK
H d
Haydarpaşa
N
Numune
E
Eğitim
i i ve A
Araştırma
Hastanesi

1552 Bartholomaeus Eustachius
glandulae renis incumbentes
• Böbreğin superior medial yüzünde, T 11-12
vertebralar
t b l hi
hizasında,
d fib
fibröz
ö kkapsül
ül ilile sarılı,
l
koyu sarı renkte, ince granüler yüzeyli
(normal adultların %3’de makronoduler, 2/3’de mikronoduler yapı )
• 5-7gr ağırlığında, 4-5cm uzunluğunda,
genişliğinde,
ğ
1cm kalınlığında
ğ
2-3cm g
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• Adrenal bezler herbiri farklı embriyolojik,
anatomik,
t ik histolojik
hi t l jik ve sekretuar
k t
ö
özellik
llik
taşıyan iki farklı kısımdan oluşur.
Dışta korteks
İçte Medulla

Embriyoloji
Korteks,
Gestasyonun 5.haftasında mezodermal
dokudan gelişir
gelişir.
İçte fetal korteks
Dışta kalıcı korteks (hayatın ilk 3 yılında maturasyon)
Medulla,
Ektodermal orijinli
Paraaortik ve paravertebral alana göç eden nöral krest
hücreleri
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Arteryel kanlanma
Subkapsuler arterioler pleksus ile sarılı
Superior adrenal arter… İnf.frenik arter
Orta adrenal arter…Aorta
İnferior adrenal arter…Renal arter
Venöz kanlanma
Sağ adrenal ven(0.5cm)…İnf.V.Cava
Sol adrenal ven(2cm)…..Sol Renal V.

Lenfatik drenaj
Subkapsüler pleksus
Meduller pleksus
Böbrek hilusu, aorta laterali, diafragma ve mediasten
Kapsül lenfatikleri direkt duktus torasikusa
İnnervasyon
Korteks vazomotor inervasyon
Medulla Splanik sinirler, lumbar sempatik zincir, çöliak
pleksus lifleri
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Korteks
Gland volumunun %80-90 yapar.
2cm kalınlığında, lipid içerik nedeniyle sarı renkli
Zona Glomerulosa
kapsülün hemen altında,küçük, yuvarlak hücre
Mineralokortikoid(aldosteron)
Zona Fasikülata
büyük sitoplazmasız(clear cell) hücreler
Glukortikoid
Zona Retikularis
Küçük, düzensiz sıralı,çok yağ içeren hücreler
Androjen,
j , östrogen,kortizol
g ,

Medulla
Gland volumunun %10 yapar.Kırmızı-kahve renkli hücreler
Epinefrin, Norepinefrin

Adrenal bez fizyolojisi
Kortekste yapılan tüm steroid hormonların etken maddesi

kolesterol
Mitokondride pregnolole bağlanma
Endoplazmik retikuluma taşınma
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Kolesterol

pregnolon

17α-hidroksipregnolon

progesteron

17αhidroksiprogesteron
p g

11deoksikortikosteron

11deoksikortizol

kortikosteron

kortizol

DEA
S
Androstenedion

18
18hidroksikortikostero
n
aldosteron

Mineralokortikoid‐Aldosteron
(Renin‐Angiotensin‐Aldosteron)
Renal kan akımı azalma
Plazma Na seviyesinde azalma
Juxtaglomerüler hücre stimulasyonu
Sempatik tonus artışı
Yarı ömrü 15‐20 dk (karaciğer ve böbrekten atılır)
%30‐50 serbest formda (kalan kısım globuline bağlı)
Distal tubulusten sodyum reabsorbsiyonu
Potasyum ve hidrojen atılımı

219

07.12.2010

Primer Hiperaldosteronizm
Adenom
Hiperplazi
K i
Karsinom
Hipertansiyon, kas güçsüzlüğü, poliüri, polidipsi
Hipokalemi, PCA/PRA 1:20-35
Adrenal CT, MR yada 131I-NP59 Sintigrafi
Cerrahi tedavi(tercihen laparoskopik girişim)
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Glukokortikoidler
Kortizol
CRH…..ACTH….Kortizol.
ağrı
stress
travma
hipoglisemi
hipoksi

ACTH salınımını artırır

ACTH salınımının diurnal ritmi vardır.
(Kortizol düzeyi sabah pik yapar, akşam en düşük seviyededir)

Kortizol, yarı ömrü 60-90 dk
%95 karaciğerde glukronik asitle metabolize olur,
idrarla atılır.
plazmada serbest(aktif
(
form))
%10 kadarı p
kalanı albumin yada globuline bağlı
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Cushing Sendromu
Fazlaca glukokortikoid yapımı
Adrenal kaynaklı……..adenom,
y
, karsinom,, hiperplazi
p p

(ACTH’dan bağımsız)
Santral obesite, hirsutizm, hipertansiyon, hiperglisemi
poliüri,mensturel değişiklik
24 saatlik idrarda serbest kortizol düzeyi
Deksametozon supresyon testi
Gece tükrük kortizol düzeyi
Görüntüleme yöntemleri…. CT
MR
Sintigrafi

222

07.12.2010

Adrenal Androjenler
Zona faskülata ve retikularis (ACTH stimulasyonu)
DEA, DEAS, ve az miktarda testesteron,östrojen
Albumine zayıf bağlanır.
bağlanır
Konjuge olup idrarla atılır.
Fetal dönem erkek genital gelişim
Pubertede sekonder seks karakterleri oluşumu
Fazla yapımı
erken puberte(akne
puberte(akne, hirsutizm)

Virilizan Sendromlar

Katekolaminler
Epinefrin, norepinefrin, dopamin
Tirozin
Dopa
Dopamin

Noradrenalin

(Feniletonolamin N-metiltransferaz)
Adrenalin
Karaciğer ve böbrekte metabolize olur, idrarla atılır.

Feokromositoma
%10 kuralı bilateral, malign, pediatrik yaş grubunda,
ekstra adrenal
Başağrısı, hipertansiyon, çarpıntı,terleme
İdrarda metanefrin, katekolamin, plazma
metanefrin
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Adrenal İnsidentaloma

Fonksiyonel
mi

Metastatik mi

Malign mi

1. Düşük doz DSS
2. 24 sa.idrar kortizol, VMA, metanefrin,
katekolamin,17-ketosteroid
,
3. Plazma potasyum, aldosteron, renin

Malignite öyküsü

≤3cm , bening görüntüleme….Takip
3-5 cm
≥5 cm ……Cerrahi

DERS – 10

SPORADİK VE AİLESEL
FEOKROMOSİTOMAYA
İ
CERRAHİİ
YAKLAŞIM
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SPORADİK VE AİLESEL
FEOKROMOSİTOMAYA
CERRAHİ YAKLAŞIM
Prof Dr.
Prof.
Dr Serdar ÖZBAŞ
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı – AYDIN
9. MedikalMedikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası
Eğitim Kursu
2 Aralık 2010 - Antalya

FEOKROMOSİTOMA
• Adrenal medulla – kromaffin hücreler –
nöroektodermal – nöroendokrin tümörlerdir
• Nadir tümörlerdir (2(2-8/milyon)
• Otopsi serilerinde %0.3%0.3-0.95
• Biyokimyasal olarak tarama yapılan serilerde
yaklaşık %1.9
%1 9
• Hipertansiyon hastalarının %0.1%0.1-0.5
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FEOKROMOSİTOMA
• 40 - 50’li yaşlarda pik
yapar
• K=E
• Katekolamin
K t k l i salınımı
l
– Adrenalin
– Noradrenalin*

• “%10” kuralı
k l
– %10’u iki taraflı
– %10’u malign
– %10’u adrenal dışı
%10’u pediyatrik
hastalarda
– %10’u ailesel

PARAGANGLİOMA
• Adrenal
paraganglioma =
feokromositoma
• Ekstra
Ekstra--adrenal
feokromositoma
(Fonksiyonel
paragangliomaparaganglioma
li
sempatik
paraganglioma)
– Kafa tabanı – mesane
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SPORADİK FEOKROMOSİTOMA
• Olguların %75’i
• 40
40--50 yaş arası
• Germline mutasyonları dışlandıktan sonra
– Tümörogenezisin genetik mekanizmaları tam
olarak anlaşılabilmiş değildir

AİLESEL FEOKROMOSİTOMA
• Multiple endokrin neoplazi Tip 2 (10q11)
• Von Hippel Lindau (3p25)
• Nörofibromatozis tip 1 (von Recklinghausens
hastalığı, 17q)
• Paraganglioma sendrom (Süksinat dehidrogenaz
B,C ve D alt tipleri [SDHB, SDHC ve SDHD])
• Ailesel feokromositoma ile birlikte bilinmeyen
genetik, Tübero sklerozis
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AİLESEL FEOKROMOSİTOMA
• Ailesel hastalık ihtimalini her zaman akılda
tutmak gerekir.
– Olguların %25’i

MALİGN FEOKROMOSİTOMA
•
•
•
•
•
•
•

Sıklık %10
%50 senkron - %50 metakron
Sempatik paragangliomalarda risk daha fazladır
Kadınlarda 3 kat daha fazla görülür
Hipertansiyon devamlıdır
Sağkalımda azalma ile ilişkilidir
Belirgin metastaz varlığı yoksa histopatolojik
incelemeden sonra bile tanı zordur
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MALİGN FEOKROMOSİTOMA
• Metastatik hastalığın en sık görüldüğü
alanlar
l l kkemik,
ik kkaraciğer,
iğ böl
bölgesell llenff
nodları, akciğer ve peritondur
– Beyin, plevra, deri ve kaslar da bazen
tutulabilir

• Ancak kapsüler ve vasküler tutulum
benign lezyonlarda da görülebilir

MALİGNİTE İÇİN YENİ BELİRTEÇLER
• Telomeraz aktivitesi - hTERT (human telomerase
reverse transkriptase) ekspresyonu sensitif bir tümör
belirtecidir
• Ki
Ki--67 / MIB67 / MIB -1 immünoreaktivitesi - proliferatif
aktiviteyi gösterir
• Ki
Ki--67 / MIB67 / MIBMIB-1 ve hTERT ekspresyonlarının
beraber değerlendirilmesi, benign ve malign
paraganglioma ayırımında %90 spesifisite ve
sensitiviteye sahiptir
• Yeni belirteçler (Örn: VEGF prognostik bilgi verme
anlamında önemli olabilir)
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SEMPTOMLAR ve BULGULAR
• Hastaların büyük kısmı hipertansiyon (devamlı veya paroksismal),
flushing ve palpitasyon atakları nedeniyle başvururlar
• Anksiyete, titreme, paresteziler, ateş basması, göğüs ağrısı, nefes
darlığı, karın ağrısı, bulantı, kusma ve diğer semptomlar spesifik
değildir ve epizodik olabilir
• Myokard enfarktüsü gibi kardiyovasküler komplikasyonlar ve
serebrovasküler olaylar oluşabilir
• Bu semptomlar egzersiz, idrar yapma ve dışkılama gibi bir dizi
uyarıyla tetiklenebilir

SEMPTOMLAR ve BULGULAR
• En sık görülen klinik belirti hipertansiyondur
– Gerçekte,
Gerçekte feokromositomalar hipertansiyonun tamamen tedavi
edilebilen birkaç nedeninden biridir ve hipertansif hastaların
%0.1--0.2’inde bulunur
%0.1

• Tanı konmamış hastalarda başka ameliyatlar ya da
biyopsiler sırasında ani ölümler gelişebilir
• Hastaların %15’inde rastlantısal olarak tanı konur.
– İnsidentalomaların %10’unda feokromositoma saptanır
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TANI
• Plazma serbest metanefrinlerinin spesifisitesi %99’dur
%99 dur
– Negatif sonuç feokromositoma tanısını dışlamada
önemlidir

• İdrarda katekolaminler veya metanefrin düzeyleri
– Hafif yükselmeler (2 kat) fizik aktivite veya strese bağlı
olabilir
– 24 saatlik idrarda metanefrin düzeyinin sensitivitesi
yüksektir

TANI
• Provokasyon testleri
– İntravenöz yoldan 11-2 mg’lık glukagon uygulandıktan 11-3 dakika sonra
ü kkatına
üç
t
varan bir
bi artış
t ya da
d uyarılmış
l
dü
düzeylerin
l i 2000 pg/mL’nin
/ L’ i
üzerinde olması %80 duyarlılık ve %100 özgüllükle feokromositomayı
düşündürür
– Normal klonidin baskılama testi, 0.3 mg’lık oral klonidin dozundan 22-3
saat sonra bazal katekolamin düzeylerinde 500 pg/mL’den az bir
azalma şeklinde tanımlanır
– Provokasyon testleri mortalite ve önemli ölçüde morbiditeyle ilişkilidir ve
nadiren kullanılırlar

• Kromogranin A
– Duyarlılığının %83 ve özgüllüğünün %96 olduğu ve katekolamin
ölçümüyle birlikte feokromositoma tanısında yararlı olduğu bildirilmiştir
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GÖRÜNTÜLEME
• MIBG
– Ekstraadrenal paraganglioma ve
metastatik hastalığı saptamada
ve zor olgularda yüksek doğruluğa
sahip olabilir

• BT, MR*
– Sensitivite %90%90-100
– Spesifisite %70%70-80
– Ç
Çoğu
ğ olguda
g
başka
ş bir tetkik
yapılmasına gerek kalmaz

PET-BT metastatik hastalıktan şüphe edildiğinde veya diğer
PETlokalizasyon çalışmalarından sonuç alınamadıysa tanıda
yardımcı olabilir
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PREOPERATİF HAZIRLIK
• α-reseptör blokajı yapan ajanlar
– Fenoksibenzamin (Günde maksimum 100 mg)
• 2-3 hafta önce

– Doxazosine
– ACE inhibitörleri ve kalsiyum kanal blokürleri ***

• β-reseptör blokajı yapan ajanlar (gerekli ise)
– Propranolol 4040-120 mg gün

• Sıvı resüsitasyonuna dikkat edilmelidir

OPERASYON SIRASINDA
• Hiper ve hipotansiyona müdahale (anestezist tecrübesi)
• Santral venöz kateter ve arteriyel monitorizasyon
• Kardiyomyopatisi olan hastalarda transözofagiyal ekokardiyografi
• Kan basıncını düşürmek amacıyla birçok ajan kullanılabilir
(nitroprusside, nitrogliserin, adenozin ve magnesyum - Fentolamin
daha az uygundur)
• Hipotansif ataklar sırasında veya tümör çıktıktan sonra
noradrenaline ihtiyaç olabilir
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CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

• Tek taraflı sporadik veya herediter
feokromositoma – tek taraflı adrenalektomi
– Açık adrenalektomi
– Laparoskopik adrenalektomi (Günümüzde
daha çok tercih edilmektedir)

CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ
• Bilateral feokromositoma
– MEN Tip2, VHL ve NF1 akla gelmelidir
– Açık adrenalektomi
– Laparoskopik adrenalektomi (Günümüzde
daha ç
çok tercih edilmektedir))
• Hayat boyu steroid replasmanı
• Osteoporozis, hipoandrojenizm ve Addison krizi
riski
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CERRAHİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ
• Malign feokromositoma veya malignite
potansiyeli yüksek olanlarda –
adrenalektomi
– Metastaz için etkin bir tedavi yoktur

• Mümkün olduğu kadar çıkarılmalıdır ve
gerektiğinde
ktiği d cerrahi
hi ttekrar
k edilmelidir
dil lidi
• Nüksler sıklıkla 55-10 yıl sonra gerçekleşir

MALİGN FEOKROMOSİTOMA ve
PARAGANGLİOMADA TEDAVİ
• 131I-MIBG
• Kemoterapi
• Lokal semptomatik
lezyonlar için radyoterapi
• 5 yıllık sağkalım %30
%30--60
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PARSİYEL ADRENALEKTOMİ
• Bil
Bilateral
t l ve malignite
li it açısından
d dü
düşük
ük risk
i k söz
ö
konusu ise, parsiyel adrenalektomi önerilebilir

PARSİYEL ADRENALEKTOMİ
• Bu teknik bilateral feokromositomalarda kişiyi
hayat boyu steroid replasmanından kurtarmak
amacıyla adrenal kortikal fonksiyonların bir
kısmını korumak için geliştirilmiştir.
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PARSİYEL ADRENALEKTOMİ
• Bu konudaki ilk çalışmalar açık adrenalektominin
yapıldığı yıllarda başlamış ve endoskopik
adrenalektominin uygulanmaya başlamasıyla devam
etmiş ve endikasyonları genişletilmeye çalışılmıştır.

–
–
–
–
–
–
–
–

Lee JE ve ark. Surgery 1996; 120: 1064–
1064–71.
Walther MM ve ark. J Urol 1999; 161: 395–
395–8.
Walz MK ve ark. World J Surg 1998; 22: 621–
621–7.
Imai T ve ark. Surg Endosc 1999; 13: 343–
343–5.
Pautler SE ve ark. J Urol 2002; 168: 1352–
1352–5.
Iihara M ve ark. Surgery 2003; 134: 1066
1066–
–73.
Diner EK ev ark. Urology 2005; 66:19–
66:19–23.
Walz MK. Surg Clin North Am 2004; 84:743–
84:743–53.

ENDİKASYONLARI
• En sık kullanım alanı;
– Tek taraflı aldosteron salgılayan adenom
– Unilateral veya bilateral feokromositoma

– Ramacciato G ve ark. Am Surg 2005; 71: 321321-5.
– Brunt LM. Surg Endosc 2006; 20: 351351-361.
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BİLATERAL FEOKROMOSİTOMA

• MEN Tip 2 ve von Hippel
Hippel--Lindau gibi
herediter sendromlarda sık görülür
– Yaşam boyu risk %50
• Yarısı bilateral

– Çocuklarda ve gençlerde

BİLATERAL FEOKROMOSİTOMA
• Adrenal ototransplantation
– Otogreftin başarısı %29
• Inabnet WB ve ark. Surgery 2000; 128:1007–
128:1007–12.

• Parsiyal, subtotal veya korteks koruyucu
adrenalektomi herediter feokromositomada
((özellikle rutin taramada saptanan
p
ufak
tümörlerde) iyi bir alternatif olmuştur.
– Asari R ve ark. Arch Surg 2006; 141:1199–
141:1199–205.
– Diner EK ev ark. Urology 2005; 66:19–
66:19–23.
– Walz MK. Surg Clin North Am 2004; 84:743–
84:743–53.

238

07.12.2010

BİLATERAL FEOKROMOSİTOMA
PARSİYEL ADRENALEKTOMİ
• Malign feokromositoma sıklığının yüksek
olmaması
• Rekürens riskinin kabul edilebilir olması
– %3
%3--27

• Kortikosteroide bağımlılık ihtimalinin düşük
olması
– %65
%65--90

PARSİYEL ADRENALEKTOMİ
• Parsiyel adrenalektomi sıklıkla adrenal bezin
periferinde yerleşmiş
yerleşmiş, iyi sınırlı
sınırlı, küçük
tümörlerde (<2 cm) uygulanır.
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PARSİYEL ADRENALEKTOMİ
•

Adrenal bezin;
– Üçte biri korunmalıdır !!!
– %15
%15--30’u korunmalıdır !!!
–

•

Brauckhoff M ve ark. Surgery 2003; 134: 1020–7

Spesmen çıkartıldıktan sonra cerrahi sınırda tümör olmadığı kontrol
edilmelidir

PARSİYEL ADRENALEKTOMİ
• Transabdominal veya retroperitoneal
– Daha
a a ço
çok te
tercih
c ed
edilen
e yö
yöntem
te lateral
ate a ttransabdominal
a sabdo
a
girişimdir
• Umbilikal port
• Pozisyon için kaybedilen zaman vs adrenal bezlerin tam
ekspojuru

• Orta adrenal ven
– Korunmak zorunda değildir (mümkün olduğunca
korumaya çalışılır)

• Tek tarafta vs iki tarafta doku bırakılması ???

240

07.12.2010

SONUÇ
• Potansiyel olarak öldürücü ancak sıklıkla
kür sağlanabilecek benign bir tümördür
• Daha önce düşünüldüğünden daha fazla
oranda ailesel olgularla karşılaşılmaktadır
• 50 yaşın altında genetik test (RET, VHL,
SDHB, SDHD) yapılması önerilmektedir
– Tarama protokolleri uygulanmalıdır

SONUÇ
• Feokromositoma ve paraganglioma için
önerilen
ö il ttedavi
d i şekli
kli cerrahi
hi rezeksiyondur
k i
d
• Bilateral hastalıkta iki taraflı
adrenalektominin hayat boyu morbiditesi
düşünülerek korteks koruyucu (parsiyel)
düşünülerek,
adrenalektomi düşünülebilir

241

