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 STRESZCZENIE:   Reoperacje tarczycy są wyzwaniem dla każdego chirurga. Są trudne technicznie i obarczone większym ryzykiem powikłań niż 
w przypadku zabiegów pierwotnych. Jednym z powikłań zabiegów wykonywanych na tarczycy jest uszkodzenie nerwu krta-
niowego wstecznego (NKW). 

  Celem pracy jest ocena skuteczności zastosowania śródoperacyjnego neuromonitoringu (IONM) w zapobieganiu uszkodze-
niom NKW podczas reoperacji gruczołu tarczowego z powodu wola nawrotowego.

  Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano wyniki reoperacji tarczycy, które zostały wykonane w Klinice Chirurgii 
Endokrynologicznej, Ogólnej i Naczyniowej UM w Łodzi od stycznia 2014 roku do czerwca 2016 roku. Do badania włączono 
80 pacjentów. Chorych podzielono na dwie grupy. Grupę A stanowiło 27 pacjentów, u których podczas operacji zastosowano 
IONM. W grupie B – składającej się z 53 pacjentów – podczas operacji NKW lokalizowano wzrokowo. W ocenie statystycznej 
brano pod uwagę nie liczbę pacjentów, ale liczbę zagrożonych uszkodzeniem NKW (łącznie 133). W grupie A stwierdzono ry-
zyko uszkodzenia NKW u 47 pacjentów, w grupie B – u 86 chorych. Porównano, czy zastosowanie IONM miało wpływ na czę-
stość porażeń NKW oraz czas trwania operacji.

  Wyniki: W grupie A w okresie pooperacyjnym rozpoznano 5 porażeń NKW (5/47; 10,64%). W grupie B do porażenia NKW do-
szło w 13 przypadkach (13/86; 15,12%) – brak istotności statystycznej (p=0,47). Średni czas trwania operacji był krótszy w gru-
pie B i wynosił 71,29 min.  ± 17,125 min., natomiast w grupie A – 75,75 min. ± 17,94 min. Zanotowano brak istotności statystycz-
nej (p=0,377).

  Wnioski: Zastosowanie śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych wstecznych nie wpływa w istotny sposób 
na zmniejszenie odsetka porażeń nerwów oraz czas trwania operacji.

SŁOWA KLUCZOWE: wole nawrotowe, nerw krtaniowy wsteczny, neuromonitoring śródoperacyjny

ABSTRACT:  Reoperations of the thyroid gland are challenging to any surgeon. Such procedures are technically difficult and involve higher 
risk of complications than primary procedures. Recurrent laryngeal nerve (RLN) palsy is one of such complications

  The aim of the study was to evaluate the effectiveness of intraoperative neuromonitoring (IONM) in preventing RLN palsy 
during recurrent goiter operations.

  Material and methods. We retrospectively analyzed the results of thyroid reoperation performed at the Department of En-
docrine, General and Vascular Surgery of Medical University of Lodz in the period from January 2014 to June 2016. The study 
included 80 patients, who were divided into 2 groups: group A consisted of 27 patients, who had undergone surgery with the 
use of IONM, while group B included 53 patients, in whom RLN was identified visually. During statistical analysis we took into 
account the number of nerves at risk, not the number of patients. There were 47 nerves at risk In group A and 86 in group B. 
We analyzed whether application of IONM had any effect on the frequency of RLN palsy and procedure duration.

  Results. The frequency of RLN palsy was 10.64% (5/47) in group A and 15.12% (13/86) in group B (no statistical significance, 
p=0,47). Mean operation time was shorter in group B 71.29 ± 17.125 minutes vs. 75.75 ± 17.94 minutes in group A (no statistical 
significance, p=0,377).

 Conclusion. Use of IONM did not significantly reduce the occurrence of RLN palsy and procedure duration.
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WSTĘP

Reoperacje tarczycy są wyzwaniem dla każdego chirurga. Ope-
racje te są trudne technicznie i obarczone większym ryzykiem 
powikłań niż w przypadku zabiegów pierwotnych [1, 2]. Spowo-

dowane jest to rozplemem tkanki włóknistej w uprzednio ope-
rowanej okolicy oraz przemianami bliznowatymi, co w konse-
kwencji może prowadzić do zwiększonego ryzyka krwawienia 
śród- i pooperacyjnego oraz zmian w układzie anatomicznym 
struktur szyi [ 3].
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Jednym z powikłań zabiegów wykonywanych na tarczycy jest uszko-
dzenie nerwu krtaniowego wstecznego (NKW). Efektem uszkodzenia 
NKW mogą być zaburzenia fonacji, zaburzenia oddychania a nawet 
stridor i niewydolność oddechowa będąca wynikiem obustronnego 
porażenia nerwów [4, 5]. Częstość występowania porażenia NKW 
oscyluje od 1% do 20%. Podczas operacji z powodu nowotworów 
złośliwych tarczycy, oraz operacji wola nawrotowego, odsetek ten 
rośnie. Istnieją doniesienia opisujące 8-krotnie większe ryzyko uszko-
dzenia NKW podczas operacji wola nawrotowego. Natomiast do-
świadczenie operatora oraz prawidłowa technika chirurgiczna mają 
korzystny wpływ na ograniczenie częstości tego powikłania [2, 6].

Od lat obowiązującym standardem postępowania mającym na celu 
zmniejszenie odsetka uszkodzeń nerwów jest uwidocznienie ich 
przebiegu w polu operacyjnym przed wykonaniem resekcji gruczo-
łu tarczowego [7, 8]. Już w 1938 roku Lahey stwierdził, że uwidocz-
nienie i zachowanie integralności NKW podczas operacji tarczycy 
zmniejsza odsetek jego uszkodzeń [9]. Mimo podjęcia tych działań, 
powikłanie nadal występuje. Dlatego poszukiwano narzędzia, które 
mogłoby wspomóc operatora w lokalizowaniu tej struktury. Tego 
typu narzędziem jest śródoperacyjny neuromonitoring (intraopera-
tive neuromonitoring – IONM) nerwu krtaniowego wstecznego. Po 
raz pierwszy technikę tę zastosowali Shedd i wsp. w 1966 roku [10]. 
Od tamtego czasu technologia ta nieustannie się rozwija, a neuro-
monitoring stosowany jest w coraz większej liczbie ośrodków [11]. 
Opracowano także międzynarodowe wytyczne mające na celu stan-
daryzację tej metody [12].

Celem pracy jest ocena skuteczności zastosowania śródoperacyj-
nego neuromonitoringu w zapobieganiu uszkodzeniom nerwów 
krtaniowych wstecznych podczas reoperacji gruczołu tarczowego 
z powodu wola nawrotowego.

MATERIAŁ I METODY

Analizie retrospektywnej poddano wyniki reoperacji tarczycy z po-
wodu wola nawrotowego, które wykonano w Klinice Chirurgii Endo-
krynologicznej, Ogólnej i Naczyniowej Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi od stycznia 2014 roku do czerwca 2016 roku. Do badania 
włączono 80 pacjentów – 76 kobiet i 4 mężczyzn (charakterystyka 
badanych grup – tabela 1). Z badania wykluczono pacjentów z roz-
poznaniem lub podejrzeniem nowotworu złośliwego tarczycy, cho-
rych u których reoperacja dotyczyła jedynie płata piramidowego oraz 
pacjentów z rozpoznanym porażeniem fałdów głosowych. Pacjentów 
podzielono na dwie grupy. Grupę A – 27 pacjentów (33,75%) stano-
wiły osoby, u których podczas operacji zastosowano IONM. Grupa 
B – 53 pacjentów (66,25%) to osoby, u których podczas operacji ner-
wy krtaniowe wsteczne lokalizowano jedynie wzrokowo. Pacjenci 
do obu grup byli przydzielani losowo, w zależności od dostępności 
sprzętu wykorzystywanego w neuromonitoringu. W ocenie staty-
stycznej brano pod uwagę nie liczbę pacjentów, a liczbę zagrożo-
nych nerwów krtaniowych wstecznych (łącznie 133 NKW). W gru-
pie A podczas operacji stwierdzono ryzyko uszkodzenia 47 NKW, 
w grupie B – 86 NKW. Porównano czy zastosowanie IONM miało 
wpływ na częstość porażeń NKW oraz na czas trwania operacji.

U wszystkich pacjentów wykonano diagnostykę przedoperacyjną. 
Oceniono czynność hormonalną tarczycy (TSH, fT3 i fT4), wyko-
nano badanie ultrasonograficzne gruczołu oraz biopsję aspiracyjną 
cienkoigłową podejrzanych zmian ogniskowych, oceniano w laryn-

goskopii czynność fałdów głosowych, wykonano RTG klatki pier-
siowej oraz – u części pacjentów ze śródpiersiową lokalizacją wola 
– wykonano tomografię komputerową szyi i klatki piersiowej. 

Wśród rozpoznań przedoperacyjnych w 70 przypadkach (87,5%) 
stwierdzono wole guzowate obojętne nawrotowe, w 10 przypadkach 
(12,5%) wole guzowate nadczynne nawrotowe (w stadium eutyreozy). 

Operację przeprowadzono w ułożeniu na plecach z głową odgiętą 
ku tyłowi. Dostęp do tarczycy uzyskiwano, wykonując cięcie koł-
nierzowe u podstawy szyi przez bliznę po poprzedniej operacji.

Wykonano łącznie 53 operacje całkowitego wycięcia gruczołu tar-
czowego (66,25%) oraz 27 lobektomii (33,75%). W 11 przypadkach 
(13,75%) stwierdzono śródpiersiową lokalizację zmian, co wiązało 
się z rozszerzeniem zakresu zabiegu o eksplorację śródpiersia, a w 2 
przypadkach (2,32%) konieczne było wykonanie częściowej sterno-
tomii celem bezpiecznego usunięcia zmian. Dane opisujące zakres 
wykonywanych procedur chirurgicznych przedstawiono w tabeli 2. 

Zabiegi wykonywano w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym. 
U wszystkich pacjentów oceniono czynność fałdów głosowych 
w laryngoskopii przed i po zabiegu operacyjnym. Pacjenci, u których 
wykonywano IONM, podczas indukcji znieczulenia otrzymywali 
krótkodziałający lek zwiotczający mięśnie poprzecznie prążkowa-
ne. U pacjentów z grupy A zastosowano technikę neuromonitorin-
gu przerywanego przy użyciu systemu C2 NerveMonitor (Inomed, 

Tab. I. Charakterystyka badanych grup.

GRUPA A GRUPA B

Liczba pacjentów [n(%)] 27 (33,75%) 53 (66,25%)

Liczba zagrożonych 
nerwów [n(%)] 47 (35,34%) 86 (64,66%)

Średni wiek [lata ± SD] 
(zakres)

55,81 lat ±9,29
(39–70 lat)

59,11 lat ±9,46
(33–75 lat)

Płeć [n]
kobiety
mężczyźni

27
0

49
4

Tab. II. Zakres wykonywanych operacji.

ŁĄCZNIE 80 OPERACJI GRUPA A GRUPA B

Tyroidektomia [n=53] 20 (25%) 33 (41,25%)

Lobektomia [n=27] 7 (8,75%) 20 (25%)

Poszerzenie zabiegu o 
eksplorację w zakresie 
śródpiersia

5 (6,25%) 6 (7,5%)

Konieczność wykonania 
sternotomii 0 2 (2,5%)

Tab. III. Wyniki

GRUPA A
(N=47)

GRUPA B
(N=86) P

Częstość porażeń nerwów 
krtaniowych wstecznych.

5/47
10,64%

13/86
15,12%

0,47

Czas trwania operacji [min]:
średnia ± SD [min]
zakres (min.-max.)
mediana

75,75 ± 17,94
50–120
75

71,29 ±17,125
45–110
70

0,377



13POL PRZEGL CHIR, 2017: 89 (3), 11-15

artykuł oryginalny / original article

Niemcy). Do mapowania przebiegu nerwów używano elektrody bi-
polarnej (Inomed, Niemcy), a do odbioru sygnału – elektrody przy-
klejanej na rurkę intubacyjną na wysokości fałdów głosowych. Przed 
wykonaniem resekcji płata lokalizowano najpierw nerw błędny po 
stronie operowanej celem uzyskania sygnału z elektrody odbiorczej 
(V1), a następnie lokalizowano nerw krtaniowy wsteczny (R1). Po 
wycięciu płata tarczycy ponownie wykonywano neuromonitoring 
nerwu krtaniowego wstecznego (R2) i błędnego (V2) zgodnie z re-
komendacjami Międzynarodowej Grupy Badawczej ds. Neuromo-
nitoringu w Chirurgii Tarczycy i Przytarczyc [12]. Jeśli operacja do-
tyczyła obu płatów tarczycy, opisane powyżej czynności powtarzano 
analogicznie po drugiej stronie.

Po zabiegu materiał pooperacyjny przekazywano do rutynowe-
go badania histopatologicznego. W 75 przypadkach stwierdzono 
zmiany rozrostowe, w 5 przypadkach  zmiany zapalne, a w jednym 
– ognisko raka brodawkowatego tarczycy.

Uzyskane dane poddano analizie statystycznej. Do tego celu wyko-
rzystano program Statistica. Na podstawie uzyskanych wyników 
sporządzono następujące statystyki opisowe dla każdej z grup: śred-
nia arytmetyczna, odchylnie standardowe (SD), wartości minimal-
ne i maksymalne, mediana, proporcja (wyrażona w procentach). 
Do porównania wyników uzyskanych w obu grupach zastosowa-
no test chi-kwadrat (??²) dla zmiennych o charakterze nominalnym 
oraz test t-Studenta dla zmiennych ilościowych. Za poziom istot-
ności statystycznej przyjęto wartość p < 0,05.

WYNIKI

W grupie pacjentów, u których zastosowano śródoperacyjny neu-
romonitoring NKW (grupa A) stwierdzono ryzyko uszkodzenia 47 
nerwów. W okresie pooperacyjnym rozpoznano 5 porażeń NKW 
(5/47; 10,64%). W grupie pacjentów, u których nie użyto neuromo-
nitoringu (grupa B) stwierdzono ryzyko uszkodzenia 86 nerwów. Do 
porażenia NKW doszło w 13 przypadkach (13/86; 15,12%). Różni-
ca częstości występowania tego powikłania pomiędzy grupami nie 
była istotna statystycznie (p=0,47). Tabela 3.

W grupie A w dwóch przypadkach (7,41%) rozpoznano obu-
stronne porażenie fałdów głosach, a w jednym przypadku (3,70%) 
jednostronne. Natomiast w grupie B porażenia obustronne 
zdiagnozowano u 5 pacjentów (9,43%), natomiast jednostron-
ne u 3 (3,49%).

Średni czas trwania operacji był krótszy w grupie B i wynosił 71,29 
min. ±17,125 min. Natomiast w grupie A czas trwania operacji wy-
nosił średnio 75,75 min. ±17,94 min. Różnica ta nie była istotna sta-
tystycznie (p=0,377). Rycina 1.

OMÓWIENIE

W doniesieniach naukowych zajmujących się problematyką porażeń 
NKW po operacji tarczycy, opisywana częstość występowania tego 
powikłania znacznie się różni. W przypadku porażeń przejściowych 
wynosi od 0% do 7,1% natomiast w przypadku porażeń trwałych od 
0% do 11%. Zastosowanie w trakcie operacji IONM nie wpłynęło 
w istotny sposób na zmniejszenie częstotliwości występowania tego 
zdarzenia niepożądanego [11].

W 2011 roku opublikowano wyniki metaanalizy porównującej czę-
stość porażeń fałdów głosowych po operacjach tarczycy z zastoso-
waniem neuromonitoringu i bez jego użycia [13]. Analizie poddano 
łącznie rezultaty 43 badań (20 prospektywnych i 23 retrospektyw-
nych), w których podczas operacji stwierdzono ryzyko uszkodze-
nia 64 699 NKW. Całkowity odsetek porażenia fałdów głosowych 
wynosił 3,52% w grupie pacjentów, u których zastosowano IONM 
oraz 3,12% w grupie pacjentów, u których go nie używano. Częstość 
występowania porażeń czasowych wynosiła odpowiednio 2,74% 
i 2,49%, trwałych 0,75% i 0,58%. Różnica w wynikach nie była istot-
na statystycznie.

W 2013 roku Sanabria i wsp. opublikowali wyniki metaanalizy, do 
której włączono 6 badań z randomizacją [14]. Analiza objęła łącz-
nie 1602 pacjentów. Oceniano czy zastosowanie IONM ma wpływ 
na zmniejszenie częstości porażeń NKW i gałęzi zewnętrznej ner-
wu krtaniowego górnego (EBSLN) podczas operacji tarczycy. Je-
śli chodzi o ocenę częstości porażeń NKW zweryfikowano wyni-
ki operacji 1513 pacjentów, podczas których stwierdzono ryzyko 
uszkodzenia 2912 nerwów. Odsetek czasowych porażeń wynosił 
2,2% przypadków w grupie z zastosowaniem neuromonitoringu, 
natomiast w grupie, w której nie był stosowany – 3,9%. Z kolei czę-
stość porażeń trwałych stanowiła odpowiednio 0,5% i 0,8%. Róż-
nice te nie były istotne statystycznie. Badacze stwierdzili, że mimo 
włączonej do metaanalizy dużej liczby pacjentów, badanie nie ma 
jednak dostatecznej siły oddziaływania statystycznego, zwłaszcza 
w grupie pacjentów z trwałym porażeniem NKW. Podkreślono, że 
analiza taka powinna uwzględniać wyniki operacji 4500 pacjentów 
lub 9000 zagrożonych nerwów. 

Autorzy skupili się także na ekonomicznych aspektach zastosowa-
nia IONM. Zaobserwowali, że z punktu widzenia systemu ochrony 
zdrowia efekt zastosowania IONM jest praktycznie nieistotny. Aby 
uniknąć jednego trwałego porażenia NKW trzeba zastosować IONM 
w 100–200 operacjach. Podkreślili więc, że cena aparatury służącej 
do neuromonitoringu powinna być odpowiednio skalkulowana.

Zbliżone wyniki uzyskali autorzy metaanalizy, która ukazała się 
w kolejnym roku i uwzględniła wyniki operacji 23 512 pacjentów, 

Ryc. 1. Średni czas trwania operacji.
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co daje łącznie 35 513 zagrożonych nerwów (24 038 w grupie z za-
stosowaniem IONM – grupa IONM oraz 11 475 w grupie, w której 
lokalizowano nerwy wzrokowo – grupa VA) [15]. Całkowita czę-
stość porażeń wynosiła w grupie IONM 3,47%, natomiast w gru-
pie VA – 3,67%. Częstość porażeń przejściowych wynosiła odpo-
wiednio 2,62% i 2,72%, z kolei porażeń trwałych 0,79% i 0,92%. 

Podsumowując wyniki metaanaliz, stwierdzono, że zastosowa-
nie IONM nie wpływa istotnie na zmniejszenie częstości porażeń 
NKW podczas operacji tarczycy. IONM jest przydatnym narzę-
dziem służącym do lokalizacji nerwów, natomiast nie powinno 
się rezygnować z preparowania NKW celem ich uwidocznienia 
w polu operacyjnym. Problem ten wymaga przeprowadzenia 
dobrze zaplanowanych prospektywnych badań z randomizacją, 
wieloośrodkowych, na dużej grupie chorych, zwłaszcza w gru-
pie pacjentów wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań. Metody-
kę tych badań powinno się oprzeć na standardach dotyczących 
zastosowania neuromonitoringu. Należy również podkreślić, że 
porównując częstość porażeń przejściowych i trwałych, więk-
szość z nich jest przemijająca [13, 14, 15].

Do uszkodzenia nerwów częściej dochodzi podczas operacji tar-
czycy określanych mianem wysokiego ryzyka (high-risk thyroid 
surgery). Do tego typu zabiegów zalicza się procedury wykony-
wane z powodu wola dużych rozmiarów, wola zamostkowego, 
wola nawrotowego, choroby Gravesa-Basedowa, nadczynności, 
zapalenia czy raka tarczycy [6, 13, 15, 16, 17]. Częstość porażeń 
NKW w cytowanych pozycjach piśmiennictwa waha się od 3,0% 
do 8,8% w grupie pacjentów, u których zastosowano IONM oraz 
od 5,8% do 9,1% u pacjentów, u których nerwy lokalizowano bez 
użycia neuromonitoringu. W większości przypadków różnice te 
nie były istotne statystycznie. Jedynie Barczyński i wsp. donoszą, 
że zastosowanie IONM w istotnie statystycznie sposób zmniej-
szyło występowanie przejściowych porażeń NKW w tego typu 
operacjach [6].  

Zlokalizowanie nerwu krtaniowego wstecznego podczas re-
operacji tarczycy jest czasami niezwykle trudne. Alesina i wsp. 
ocenili skuteczność neuromonitoringu w reoperacjach tarczycy 
[18]. Przeanalizowali wyniki 250 reoperacji wykonanych u 246 
pacjentów z powodu wola nawrotowego (203 przypadki), nad-
czynności tarczycy (26 przypadków) i wznowy raka tarczycy 
(17 przypadków). IONM zastosowano u 89 operowanych (gru-
pa NM), natomiast 131 osób zoperowano bez użycia IONM 
(grupa NV). Z badania zostali wykluczeni pacjenci u których 
wykonywano tyroidektomię uzupełniającą z powodu raka tar-
czycy, chorzy u których wcześniejsza operacja była wykonana 
po drugiej stronie szyi oraz osoby z odrostowym płatem pirami-
dowym. Łącznie wykonano 250 zabiegów. Ryzyko uszkodzenia 
NKW stwierdzono w 128 przypadkach w grupie NM i w 161 
przypadkach w grupie NV. Częstość przemijających porażeń 
NKW wyniosła 6,2% w grupie NM i 2,5% w grupie NV. Nie 
stwierdzono istotnej statystycznie różnicy. Podsumowując – 
badacze stwierdzili, że najważniejszym czynnikiem powodzenia 
powtórnej operacji tarczycy jest doświadczenie chirurga. Aby 
zminimalizować ryzyko uszkodzenia NKW autorzy zasugerowa-
li, aby preparowanie zaczynać od strony grzbietowej gruczołu, 
czyli w miejscu gdzie teoretycznie powinno być najmniej tkan-
ki bliznowatej. Stwierdzili także, że akceptowalnym sposobem 
prezerwacji nerwu jest zachowanie niewielkiego fragmentu 
tkanki tarczycy w okolicy więzadła Berry’ego. Na koniec pod-

kreślono, że stosowanie neuromonitoringu nie może zastąpić 
rutynowego uwidocznienia nerwów krtaniowych w polu ope-
racyjnym oraz ostrożnego preparowania tkanek.

W naszym badaniu – grupa pacjentów, u których podczas za-
biegów zastosowano IONM, wykazywała mniejszą częstotli-
wość porażeń NKW (10,64%) niż w grupa chorych, u których 
nerwy lokalizowano jedynie wzrokowo (15,12%). Różnica ta 
była jednak nieistotna statystycznie (p=0,47). Stosunkowo wy-
soka częstość porażeń wynikała z tego, że podczas wielu ope-
racji stwierdzono inne czynniki wysokiego ryzyka uszkodzenia 
NKW. W 10 przypadkach (12,5%) operowano z powodu wola 
nadczynnego, w 11 przypadkach (13,75%) zmiany były zloka-
lizowane w śródpiersiu, w 2 przypadkach (2,32%) konieczne 
było wykonanie sternotomii, a w 2przypadkach  rozpoznano 
wole olbrzymie (masa gruczołu >300 g). Poza tym w naszej ana-
lizie wzięliśmy pod uwagę wszystkie porażenia pooperacyjne 
(stwierdzone w pierwszej dobie po operacji). W większości do-
niesień badacze oceniali odsetek porażeń czasowych i trwałych 
(w tych przypadkach częstość powikłania była znacznie niższa). 
W badaniach naukowych, które skupiają się na tej problematy-
ce, funkcjonują dwie definicje przejściowego (transient) i trwa-
łego (permanent) porażenia NKW. Część autorów podaje, że 
trwałym porażeniem możemy nazwać takie, które utrzymuje 
się przez ponad 6 miesięcy po operacji, natomiast część uwa-
ża, że tego typu powikłanie możemy rozpoznać dopiero po 12 
miesiącach od zabiegu [15]. Okres obserwacji pooperacyjnej 
naszych pacjentów nadal trwa. Pełne dane będziemy w stanie 
podać dopiero po 12 miesiącach od ostatniej operacji.

Zastosowanie neuromonitoringu nie wpłynęło w istotny sposób 
na czas trwania operacji. Średni czas trwania zabiegu był krótszy 
w grupie B i wynosił 71,29 min.  ±17,125 min., natomiast w grupie 
A zabieg trwał średnio 75,75 min. ±17,94 min. Różnica ta nie była 
istotna statystycznie (p=0,377). Podobne wyniki uzyskali autorzy 
cytowanych wcześniej badań. Średni czas trwania operacji w gru-
pie zastosowaniem IONM był dłuższy niż w grupie, w której go nie 
stosowano i wynosił: 97,6 min. vs 94,6 min. – Pisanu i wsp. [15], 
119 min. ±51 min. vs 116 min.±37 min. – Chan i wsp. [17], 99 min. 
±43 min. vs 80 min. ±27 min. – Alesina i wsp. [18]. Różnice te nie 
były istotne statystycznie. Według naszych doświadczeń dłuższy 
czas trwania operacji z neuromonitoringiem wynika z tego, że ko-
nieczne jest w tych przypadkach dodatkowe preparowanie w oko-
licy naczyń szyjnych w celu zlokalizowania nerwów błędnych, aby 
uzyskać sygnał V1 przed i V2 po resekcji gruczołu.

Reasumując, z reoperacjami tarczycy związane jest zwiększone ry-
zyko uszkodzenia nerwów krtaniowych wstecznych. Złotym stan-
dardem podczas tego typu operacji jest uwidocznienie przebiegu 
nerwów przed wykonaniem resekcji tarczycy. Zastosowanie śród-
operacyjnego neuromonitoringu nerwów krtaniowych wstecznych 
nie wpływa w istotny sposób na zmniejszenie ryzyka ich uszkodze-
nia. Konieczne są dalsze badania oceniające skuteczność tej pro-
cedury, które będą przprowadzone na większej liczbie pacjentów. 

WNIOSKI

Zastosowanie śródoperacyjnego neuromonitoringu nerwów krta-
niowych wstecznych nie wpływa w istotny sposób na zmniejszenie 
odsetka porażeń nerwów oraz czas trwania operacji. 
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