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A Rare Variation of Inferior Laryngeal Nerve:
Nonrecurrent Laryngeal Nerve
İnferior Larengeal Sinirin Nadir Bir Varyasyonu:
Nonrekürren Larengeal Sinir
Case Report
Olgu Sunumu
Abstract

Özet
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A nonrecurrent laryngeal nerve variant of the inferior
laryngeal nerve is very rarely seen, and surgeons should
keep it in mind during thyroid surgery. Preoperative
findings, like situs invertus and dysphagia lusoria, may
be suggestive of a nonrecurrent laryngeal nerve. How-

ever, these findings always have not to be together with
nonrecurrent laryngeal nerve, like our case.

Non rekürren sinir, inferior larengeal sinirin oldukça nadir görülen tiroid cerrahisi sırasında her zaman cerrahın
aklında bulundurması gereken bir varyasyonudur. Situs
invertus ve disfagia lusoria gibi preoperatif bulgular cerrahı non rekürren sinir için şüphelendirebilir. Ancak bu

bulgular her zaman bizim olgumuzda da olduğu gibi
non rekürren sinir ile birlikte olmak zorunda değildir.

Giriş

Sağ tiroid arter ve venleri bağlandıktan sonra tiroid
lobu mediale devrildiğinde sağ rekürren larengeal
sinirin normal lokalizasyonunda olmadığı görüldü.
Bu sunumumuzda total tiroidektomi cerrahisi sırasında karşılaşılan sağ non-rekürren larengeal sinirli
olgumuzdan literatür desteğinde bahsedeceğiz.

İnferior larengeal sinir diğer bir deyişle rekürren
larengeal sinir (RLS) vagus sinirinin bir dalıdır.
Larenksin intrinsik kaslarının ve vokal kord inferiorundaki mukozanın duyusal innervasyonundan sorumludur. Uzun trasesi nedeniyle servikal
ve torasik bölgedeki cerrahi prosedürlerde hasar
görebilir. RLS’nin zarar görmesi aynı tarafta vokal kord paralizisine yol açarak hastada ses kısıklığına neden olur. Eğer her iki taraftaki sinirde
hasar görürse afoni ve dispneyle karşı karşıya kalınır.
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İnferior larengeal sinir anatomik olarak sağda subklavian arter solda aort ark seviyesinde vagustan
ayrılıp, bu oluşumların etrafından dönerek, posteriora ve superiora yönelip trakeoözefageal sulkus
boyunca ilerler ve krikoid kıkırdak hizasında larenkse girer. RLS nadir (%1’den az) olarak servikal
bölgede vagustan ayrılıp, bahsedilen oluşumlar etrafından dönerek dik bir şekilde larinkse girer (1).
Bu durum non rekürren larengeal sinir (NRLS)
olarak isimlendirilir.
Boyunda kitle şikayetiyle kliniğimize başvuran 41
yaşındaki bayan hastaya total tiroidektomi cerrahisi planlandı. Operasyona öncelikle sol tiroid lobundan başlandı. Sol RLS trakeoözefageal olukta
seyrettiği görüldü. Sağ tiroid lobektomiye geçildi.
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Olgu Sunumu

Boyunda orta hatta iki yıldır var olan ve zamanla
giderek büyüyen kitle şikayeti ile başvuran 41 yaşında bayan hastanın yapılan fizik muayenesinde
tiroid lojunda 4 x 4 cm’lik mobil kitle palpe edildi. Tiroid fonksiyon testleri normal olan hastanın boyun ultrasonografisinde (USG) sağ tiroid
lobundan kaynaklanan 4 x 3 cm’lik kistik alanlar
içeren ince halo ile çevrili içerisinde vaskülarizasyon gösteren heterojen ekojen ve solda 2 x 2 cm
boyutlarında ince halo ile çevrili heterojen ekojen
multipl nodüller görüldü. Hastanın yapılan tiroid
sintigrafisinde tiroid bilateral hiperplazik görünümde olup multinodüler guatr ile uyumlu izlendi.
Hastanın yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinde
benign sitoloji ile uyumlu gelmesi üzerine hastaya
multinodüler tiroid guatr ön tanısı ile total tiroidektomi operasyonu planlandı. Operasyona önce
sol tiroid lobundan başlandı. Üst ve alt tiroid arter ve ven ile orta tiroid ven bağlandı. Paratiroid
bezleri gözetilerek tiroid fasyasına yakın fasya diseksiyonu yapıldı. Sol RLS trakeoözefageal oluk-
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ta seyrettiği görüldü. Aynı şekilde sol tiroid lobunun arterleri
ve venleri bağlandıktan sonra paratiroid bezleri gözetilerek
fasya diseksiyonu yapıldı. Ancak sağ RLS’nin normal lokalizasyonda olmadığı izlendi. Sim üçgeni eksplore edildi, ancak
sinir görülemedi. Sağ RLS krikotiroid bileşke posteriorunda
larinkse girdiği noktada bulundu ve retrograd diseke edilerek
takip edildi. Sinirin krikotiroid bileşke posteriorundaki giriş
yerinden laterale doğru seyir göstererek karotis kılıfında vagustan ayrıldığı izlendi. Sinirin var olan bu anatomik varyasyonu
dikkate alındığında NRLS olarak değerlendirildi (Resim 1).
Total tiroidektomisi tamamlanan hastanın yapılan postoperatif indirekt laringoskopi muayenesinde vokal kordlarda paralizi
olmadığı görüldü. Yazılı hasta onamı alınmıştır.

Tartışma

Tiroidektomi operasyonunun en önemli iki komplikasyonu
RLS yaralanması ve hipoparatiroidi gelişmesidir. Tiroid cerrahisi ile uğraşan cerrahların RLS ve paratiroid bezlerinin anatomik
yerleşimini ve bu yapıların varyasyonlarını bilmesi operasyonun
güvenliği açısından oldukça önemlidir. RLS’nin tüm anatomik
seyri boyunca 30’a yakın varyasyonu bulunmaktadır (2). Literatürde NRLS’nin görülme sıklığı %1’den az olarak bildirilmiştir
(1). Henry ve ark. (3) tarafından yapılan çalışmada tiroidektomi
veya paratiroidektomi yapılan 6307 hastanın sadece 33 tanesinde NRLS bildirilmiştir (%0.52). Ayrıca literatürde %0.2 oranında aynı tarafta hem RLS hem de NRLS birlikte bulunabileceğine dair yayınlar da bulunmaktadır (4, 5).

Resim 1. İntraoperatif tiroidektomize hastada NRLS
NRLS: Nonrekürren larengeal sinir

Nonrekürren larengeal sinir vagustan servikal bölgede ayrılmaktadır. Üç tipe ayrılmıştır (6). Tip 1: vagustan direkt ayrılan sinir
superior tiroid arter pedikülü ile birliktedir (6). Tip 2a: NRLS
inferior tiroid artere veya onun üzerinde artere paralel ilerler.
Tip 2b: NRLS, inferior tiroid arterin altında veya dalları arasında ilerler (6). Bizim vakamızda sinir inferior tiroid arterin yaklaşık 0.5 cm üzerinde seyretmekteydi yani Tip 2a ile uyumlu bir
görünüm mevcuttu.
Nonrekürren larengeal sinirin preoperatif tanısını eğer hastada
situs invertus, disfajia lusoria gibi eşlik eden başka bulgular yoksa
koymak oldukça zordur. Preoperatif dönemde çektirilen akciğer
grafisinde situs invertus görülmesi sol NRLS için oldukça anlamlı iken; sağ aberan retroözefagial subklavian artere bağlı disfajia lusoria görülmesi sağ NRLS açısından oldukça anlamlıdır.
Ancak her olguda damar anomalisi NRLS’ye eşlik etmemektedir.
Vakamızın yapılan preoperatif akciğer grafisinin değerlendirmesinde subklavian arterin bir varyasyonu görülmemiştir. Operasyon sonrası yapılan boyun bilgisayarlı tomografisi (BT), toraks,
BT ve boyun manyetik rezonans anjiografisinde (Resim 2) subklavian arterin varyasyonuna rastlanmadı.
Tiroid cerrahisi yapılırken hangi cerrahi tekniğin RLS yaralanma riskini azalttığı hakkında tartışmalar oldukça fazladır. Biz
kliniğimizde fasya diseksiyonu yöntemiyle tiroid kapsülüne yakın çalışmaktayız. Bu yöntemle sinir üzerindeki fasyayı kaldırmamaktayız. Mevcut tekniğimizde; üst, alt tiroid ven ve arterleri

Resim 2. MR anjiografi. NRLS'ye eşlik eden aberran subkalvian
arter izlenmedi
MR: manyetik rezonans; NRLS: nonrekürren larengeal sinir

ile orta tiroid ven bağlanarak tiroid mobilize edilir. Tiroid lobu
babcock yardımı ile yukarı kaldırılır, her iki paratiroid bezi kanlanması korunarak diseke edilir. Tiroide yakın çalışılarak fasya
diseksiyonu yapılırken RLS’nin transparan fasya altındaki seyri
görülür. RLS görülür ancak üzerindeki fasya diseke edilmeden
tiroidektomi tamamlanır. Ancak her olguda transparan fasya altında RLS görülemez, bu durumda Sim’s üçgeni bulunur ve burada sinir tanınarak tiroidektomi tamamlanır. Sim’s üçgeninde
de sinir eksplore edilemezse NRLS akla gelmelidir.
Bu yöntemle sinir ile direk bir temas olmadığı için yaralanma
ihtimalini de minimalize etmekteyiz. Tiroid cerrahisine RLS
eksplorasyonu ile başlayan ekoller de mevcuttur. Bu teknikte
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önce sinir Sim’s üçgeninde bulunur ve sonrasında sinir gözetilerek tiroid eksizyonu yapılır. Literatürde bu yöntemin sinirin
güvenliği açısından daha uygun olduğunu belirten yayınlar bulunmaktadır (6).
İntraoperatif dönemde sinirin beklenen anatomik yeri olan trakeoözefagial olukta bulunamaması durumunda karotis kılıfından transvers olarak çıkan ve krikotiroid eklemin posteriorunda yer alan Killian-Jamieson alanından larenkse giren yapılara
NRLS olabileceği düşünülerek dikkat edilmelidir. Vagusun normalden daha medialde bulunması da yine cerrah için bir ipucu
olabilir (6).
Kliniğimizde yapılan 200’ü aşkın tiroidektomi ve paratiroidektomi vakalarımızdan sadece birinde saptanan sağ NRLS, literatür bilgileri ile uyumludur.

Sonuç

İnferior larengeal sinir varyasyonlarının olabilmesi ve hassas bir
sinir olması nedeniyle tiroidektomi cerrahisi sırasında oldukça
dikkat edilmesi gereken bir anatomik yapıdır. Preoperatif dönemde yapılacak görüntülemeler var olabilecek varyasyonlar
hakkında bilgi verebilmekle birlikte görüntüleme yöntemlerinin
normal olması sinirde varyasyon olmadığı anlamına gelmemektedir.
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