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ÖZET 
 

 

Tek veya Çift Aritenoidin Korunabildiği Suprakrikoid Parsiyel 
Larenjektomili  Hastalarda Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlar 

 

Suprakrikoid parsiyel larenjektomi (SKPL) yaptığımız larenks 

karsinomalı hastalarımızda, tek aritenoidin veya çift ariteonoidin  

korunabildiği durumlarda, fonksiyonel ve onkolojik sonuçlarımızı 

değerlendirmek, çalışmamızın amacını oluşturmaktadır. 

Ocak 2006 - Nisan 2016 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda larenks kanseri tanısıyla 

SKPL yapılan 50 hastanın medikal kayıtları restrospektif olarak analiz edildi. 

Hastalardan 27’sine tek aritenoidin korunduğu SKPL, 23’üne çift aritenoidin 

korunduğu SKPL uygulandı. Bu hastalardan 38’ine krikohyoidopeksi (KHP), 

12’sine krikohyoidoepiglottopeksi (KHEP) uygulandı. Nazogastrik tüp (NG) 

çekilme başarı oranı, ortalama NG çekilme süresi, dekanülasyon başarı 

oranı, ortalama dekanülasyon süresi, aspirasyon pnömonisi insidansı, genel 

sağkalım , hastalığa özgü sağkalım, lokal kontrol oranı, larengeal korunma 

oranı gibi parameterler değerlendirildi. Aritenoid korunumuna göre 

fonksiyonel ve onkolojik sonuçlar değerlendirildi ve istatistiksel olarak 

karşılaştırıldı. 

Yaş ortalaması 59,20±9,23’tü ve hastaların hepsi erkekti. Ortalama 

izlem süresi 39 aydı. Ortalama NG çekilme süresi tek ve çift aritenoidli SKPL 

gruplarında sırası ile 22 gün (10-48) ve 19,50 gün (10-51) olarak hesaplandı 

(p=0,446). Ortalama dekanülasyon süresi, tek ve çift aritenoidli SKPL 

gruplarında sırası ile 12 gün (6-29) ve 8,50 gün (6-31) olarak hesaplandı. 

Dekanülasyon süresi tek aritenodili SKPL grubunda belirgin olarak daha uzun 

saptandı (p=0,017). Aspirasyon pnömoni insidansı, NG çekilme oranı ve 

dekanülasyon oranı açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. 1, 

3, 5 yıllık genel sağkalım oranı sırası ile %90, %78, %70’di. 1, 3, 5 yıllık 

hastalığa özgü sağkalım oranı sırası ile %94, %88, %86’dı. Beş yıllık lokal 
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kontrol oranı %90’dı. Beş yıllık genel sağkalım açısından iki grup arasında 

(tek-çift) anlamlı fark olsada 5 yıllık hastalığa özgü sağkalımı açısından 

gruplar arasında fark yoktu (5 yıllık genel sağkalım için p=0,045, 5 yıllık 

hastalığa özgü sağkalım için p=0,265). 

Fonksiyonel sonuçlara bakıldığında, tek aritenoidin korunduğu SKPL 

grubunda ortalama NG çekilme ve dekanülasyon sürelerinde uzama ve 

aspirasyon pnömonisi insidansında artma olsa da, sadece dekanülasyon 

süresi bakımından istatistiksel anlamlı fark saptandı. Bu da aritenoid 

rezeksiyonunun neolarenksin hava yolu restorasyonunu  olumsuz etkilediğini 

göstermektedir. Tek aritenoidli grupta hava yolu restorasyonu gecikse de 

gruplar arasında dekanülasyon başarısı açısından fark olmaması, sonuçta 

her iki grupta da havayolu restorasyonunun makul düzeylerde 

tamamlandığını göstermektedir. Tek aritenoidli SKPL, makul onkolojik ve 

fonksiyonel sonuçlar sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Suprakrikoid parsiyel larenjektomi, aritenoid 

eksizyonu, fonksiyonel sonuçlar, onkolojik sonuçlar 
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SUMMARY 
 

 

Functional  and Oncological Results of Supracricoid Partial 
Laryngectomy with Sparing Unilateral or Bilateral Arytenoids 

 

The aim of our study was to evaluate the functional and oncologic 

results of the patients with laryngeal carcinoma, in whom we performed 

supracricoid partial laryngectomy (SCPL), with sparing unilateral or bilateral 

arytenoids. 

Between January 2006 and April 2016, medical records of 50 

patients who were diagnosed with laryngeal carcinoma in Uludağ University 

Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, were analyzed 

retrospectively. Supracricoid partial laryngectomy was performed in 27 

patients with sparing unilateral arytenoid, and SCPL with 23 patients with 

sparing bilateral arytenoids. Thirty-eight of the patients underwent 

cricohyoidopexy (CHP) and 12 patients underwent cricohyoidoepiglottopexy 

(CHEP). Parameters such as nasogastric tube (NG) withdrawal success rate, 

mean NG withdrawal time, decanulation success rate, mean decanulation 

time, aspiration pneumonia incidence, overall survival, disease specific 

survival, local control rate and laryngeal preservation rates were evaluated. 

Functional and oncologic outcomes were evaluated according to arytenoid 

preservation and the results were compared statistically. 

The mean age was 59.20±9.23 and all patients were male. The 

average follow-up period was 39 months. Mean NG withdrawal time was 

calculated  in the unilateral and bilateral aritenoids SCPL groups as  22 days 

(10-48) and 19.50 days (10-51), respectively (p = 0.446). The mean 

decanulation time in the unilateral and bilateral aritenoids SCPL groups were 

calculated as 12 days (6-29) and 8.50 days (6-31), respectively. The 

decanulation time was significantly longer in the unilateral arytenoid group of 

the SCPL (p=0.017). There was no significant difference between the groups 

in terms of aspiration pneumonia incidence, NG withdrawal rate and 
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decanulation rate. The overall survival rates in 1, 3 and 5 years were 90%, 

78% and 70% respectively. The disease specific survival rates in 1, 3 and 5 

years were 94%, 88% and 86%, respectively. The 5-year local control rate 

was 90%. There was difference between the groups (unilateral-bilateral) in 

terms of 5-year overall survival (p=0,045), elsewhere 5-year disease specific 

survival was not significant between the groups (p=0,265). 

The comparison of the functional results between unilateral arytenoid 

group and bilateral arytenoids group showed that both the mean NG 

withdrawal and decanulation time were longer and also the incidence of 

aspiration pneumonia was higher in the unilateral group. But there was 

statistical significance only in the decanulation time. This suggests that 

arytenoid resection negatively affects airway restoration of the neolarynx. 

Although the airway restoration was delayed in the unilateral arytenoid group, 

there was no difference in decanulation success between the groups, 

indicates that airway restoration was completed at reasonable levels in both 

groups. Unilateral arytenoid SCPL allows reasonable oncological and 

functional results. 

Keywords: Supracricoid partial laryngectomy, arytenoid excision, 

functional results, oncologic results  
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GİRİŞ 
 

 

Larenks kanseri tedavisinin temelini sağkalımı artırmak ve larengeal 

fonksiyonları korumak oluşturur. Bu yüzden, tümörün güvenli bir şekilde 

ortadan kaldırılması kadar organ koruyucu cerrahilerin uygulanması da 

önemlidir. Suprakrikoid parsiyel larenjektomi evresi T1b’den T4a’ya kadar 

seçili hastalarda uygulanabilen iyi bir organ koruyucu cerrahi modalitesidir.  

Suprakrikoid parsiyel larenjektomi tekniği ilk defa 1959 yılında Majer 

ve Reider tarafından seçili glottik ve supraglottik kanserler için total 

larenjektomiye alternatif olarak tanımlandı (1). 1974 yılında Piquet tarafından 

modifiye edildi (2). Teknik larenksin temel fonksiyonel anotomik ünitesinin 

korunması esasına dayanır. Krikoaritenoid ünite olarak isimlendirilen bu yapı, 

krikoid ve aritenoid kıkırdak, posterior ve lateral krikoaritenoid kas, rekürren 

ve süperior larengeal sinir bileşenlerinden oluşur. Krikoid kıkırdak, havayolu 

açıklığını sağlayarak respiratuvar fonksiyonun sürdürülmesini sağlar. Krikoid 

üzerinde konumlanan tek bir aritenoidin korunması larenksin  fonasyon ve 

sifinkter fonksiyonlarının korunmasınının temelini oluşturur. 

SKPL tekniği, tiroid kıkırdakla ile birlikte vokal kordların, vestibüler 

foldların, bilateral paraglottik alanların rezeksiyonunu içerir (3, 4). Tümör 

genişliğine bağlı olarak epiglot, preepiglottik alan ve aritenoidlerden bir tanesi 

de cerrahi spesmene eklenir. SKPL, kullanılan rekonstrüksiyon modalitesine 

göre Krikohiyoidopeksi (KHP)  ve Krikohiyoidoepiglottopeksi (KHEP) olarak 

sınıflanır (3, 4). 

SKPL yüksek lokal kontrol oranları ile ve kalıcı stoma oluşturmadan 

konuşma ve yutma fonksiyonlarının korunmasına izin verir (5). Ayrıca RT 

sonrası, transoral lazer cerrahisi ve önceki cerrahi sonrası rekürrens gelişen 

hastalar için iyi bir kurtarma cerrahi prosedürüdür (6, 7). 

SKPL, onkolojik sonuçları açısından uygun bir parsiyel larenjektomi 

tekniği olarak kabul edilmektedir. Literatürde %95’ lere varan lokal kontrol 

oranları bildirilmiştir (8-15). Fakat tekniğin fonksiyonel sonuçları açısından 

farklı serilerde farklı sonuçlar bildirilmiştir. Literatürde çoğunlukla, tek 
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aritenoidin korunduğu SKPL serileri, bilateral aritenoidin korunduğu  SKPL 

serileri ile karşılaştırıldığında, tek aritenoid korunumunun fonksiyonel 

sonuçları bozduğunu savunulmaktadır (14-18).  

Bu çalışmada, SKPL yaptığımız hastalarımızda, tek aritenoidin veya 

çift aritenoidin korunması durumuna göre, fonksiyonel ve onkolojik 

sonuçlarımızı sunmayı ve bunları literatür verileri ile birlikte karşılaştırmayı 

amaçladık.  

 

Larenks Kanseri 
 
Larenks kanseri tüm vücut malignitelerinin % 2-5’ini, baş-boyun 

malignitelerinin ise %25’ini oluşturmaktadır. Larenks kanseri en sık 5-7. 

dekadlar arasında görülür ve erkek/kadın oranı 10/1 arasında değişmektedir 

(19-21). Sigara içen ve erkeklerle aynı işlerde çalışan kadınların sayısının 

artmasıyla erkek/kadın oranlarının azaldığı ve 5–6/1 şeklinde değiştiği 

konusunda çalışmalar bulunmaktadır (22).  

T.C. Sağlık Bakanlığı kanser istatistik 2013 verilerine göre, larenks 

kanseri erkeklerde en sık görülen 10 kanser (7. sırada) arasında yer almakta 

ve yıllık 100.000 nüfusta 7 insidansa sahiptir (23). Yani 70 milyon Türkiye 

genelinde yılda yaklaşık 5000- 5500 erkek gırtlak kanserine yakalanmaktadır. 

Larenks kanseri bulunan bir hastada aynı anda (senkron) birden 

fazla karsinom görülme oranı yaklaşık %1, metakron primer tümör ihtimali ise 

%5-10’dur. Larenks kanseri, başka bir tümör ile beraber olma ihtimali en 

yüksek olan tümördür (24). 

 

Etyoloji              
Heredite, hormonlar, hava kirliliği, asbest, tahta tozu, kömür, çeşitli 

metaller, virüs enfeksiyonları ve diyet etyolojide sorumu tutulan etkenler 

arasında olsa da, sigara karsinojen olduğu kesinlikle ispatlanan en önemli 

etkendir (25, 26). Sigara otuzun üzerinde karsinojenik madde içermektedir. 

İçilen sigara sayısı kadar yılı da önemlidir. Larengofarengeal reflünün sigara 

içmeyen hastalarda görülen larenks kanserinin nedeni olabileceği 
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düşünülmektedir (27, 28). Ayrıca reflü postkrikoid kanserde sık 

görülmektedir. Önemli etiyolojik faktörlerden birisi de alkoldür ve sigara ile 

birlikte sinerjik etkisi gösterilmiştir (29, 30).               

Plummer-Vinson sendromu ve sülfirik asit de larenks kanserinin risk 

faktörleri arasında yer alır (31, 32). 

 

Patoloji  
Larenks malign tümörlerinin yaklaşık %95-98’i yassı epitel hücreli 

kanserdir (30). Bunun da bazaloid, papiller ve verrüköz karsinom gibi 

varyantları vardır. Larenksin premalign lezyonları genellikle lökoplaki olarak 

adlandırılır. Mikroskopik olarak hiperkeratozdan, epitelin yaygın displazisine 

kadar uzanırlar. Karsinoma insitu, skuamöz epitelin bazal membrana 

invazyon yapmayan kanseri için kullanılan terimdir ve kanserin en erken 

formudur.  

 

Diğer larenks kanserleri (insidansları düşük);  

- Küçük hücreli karsinom  

- Mukoepidermoid karsinom  

- Adenokarsinom  

- Adenoid kistik karsinom  

- Sarkomlar (kondrosarkom, fibrosarkom, rabdosarkom vb.) 

 

Differansiyasyon derecesine göre;  

- İyi diferansiye  

- Orta derecede diferansiye  

- Az differansiye veya undifferansiye olarak sınıflandırılır.    

 

Larenks Kanserinde Lokalizasyonun Önemi  
Larenks kanserinin lokalizasyon özelliklerinin bilinmesi, tedavinin 

planlanmasında metastaz dışında önemli bir yere sahiptir. Parsiyel 

larenjektomi planlanıyorsa, cerrah olası güvenlik sınırını iyi belirleyebilmeli ve 
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larenksin kalan kısmının koruyucu mekanizmasını fonksiyonel pozisyonda 

bırakabilmelidir. 

Larenks kanserleri lokalizasyonlarına göre supraglottik, glottik, 

subglottik ve transglottik olarak 4 grupta incelenir.  

Supraglottik kanserler (%41-45); epiglotun serbest kenarından 

ventriküle kadar olan alana lokalize tümörlerdir. Supraglottik bölge lenfatikten 

zengindir ve bu bölge tümörlerinin lenfatik yayılımları kolaydır (33). Kolayca 

tiroid kıkırdağa penetre olabilmesi ve  preepiglottik alana yayılabilmesi kolay 

olduğu için  prognozu kötüdür.  

Supraglottik tümörlerde tedavi yöntemleri; erken evre (T1-T2) 

olgularda radyoterapi, endoskopik lazer ile rezeksiyon ve supraglottik 

larenjektomi şeklinde olurken, ileri evre olgularda genişletilmiş supraglottik 

larenjektomi, SKPL-KHP, ve total larenjektomidir (TL) (34-37). Erken ve 

bilateral boyun metastazı yapma oranı yüksek olduğu için bilateral boyun 

diseksiyonu planlanmalıdır (36).                

Glottik kanserler (%56-60); genellikle vokal kordu ve ön komisürü 

tutarlar. Lenfatiklerin yok denecek kadar az olması, tiroid kıkırdağın iyi bir 

bariyer oluşturması, iyi diferansiye tümör olmaları yayılımın yavaş olmasını 

sağlayan en önemli faktörlerdir (38). 

Evresine göre uygulanan tedavi yaklaşımları şunlardır: Radyoterapi, 

endoskopik kordektomi, larengofissür kordektomi, frontolateral parsiyel 

larenjektomi (Leroux-Robert), frontal-anterior parsiyel larenjektomi (Tucker), 

horizontal glottektomi (Calearo), SKPL-KHEP, near total larenjektomi ve total 

larenjektomi (34-37). Tedavi modalitesi lezyonun yeri, büyüklüğü, lokal 

yayılımı, preepiglottik ve paraglottik alan tutulumları, tiroid kıkırdak  

invazyonu ile birlikte hastanın genel durumu göz önüne alınarak belirlenir. 

Boyun diseksiyonu da tedavi modalitesine eklenebilir. 

Subglottik kanserler (%1-2); vokal kordların önde 5 mm ve arkada 10 

mm aşağısından krikoid kıkırdak alt sınırına kadar olan bölgeden 

kaynaklanır.  
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Tedavide seçkin modalite total larenjektomi ve paratrakeal lenf 

nodülleri ile birlikte boyun diseksiyonudur. Primer radyoterapi de sınırlı ve 

kısmi başarılar elde edilerek kullanılmıştır (36, 39). 

Transglottik kanserler; bir larengeal bölgeden glottisi geçerek diğer 

bölgeye atlayan tümörlere verilen isimdir. Erken dönemde paraglottik alana 

yayıldıklarından prognozları kötüdür (38). 

 

Yayılım Paterni 
Larenks kanseri direkt invazyon, lenfatik, hematojen ve perinöral 

yollar ile yayılım gösterir. Tümörün başlangıç yerine göre direk invazyon 

bölgeleri değişir. Suprahiyoid epiglot lezyonları, epiglot serbest kenarını tutup 

vallekula ve dil köküne; infrahiyoid epiglot lezyonları, preepiglottik bölgeye; 

ariepiglottik plika lezyonları paraglottik boşluğa ve sinüs priformise; bant 

ventrikül lezyonları epiglot, ön komissür, aritenoid, ariepiglottik plika ve 

paraglottik boşluğa yayılma eğilimi gösterirler (19).  

Glottik lezyonlar ön komissürden tiroid kıkırdağa,ventrikül yolu ile 

paraglottik boşluğa, ve subglottik bölgeye yayılabilirler (19).  

Konus elastikus ve kuadrangular membran, tümörün yayılması için 

bariyer görevi görse de ileri evre tümörlerde köprü görevi görmektedirler (40). 

Tümör bu bariyerleri aştığı zaman boyun yumuşak dokularına ve larenks 

içinde vertikal olarak yayılabilir. Preepiglottik ve paraglottik bölgeler, bu iki 

yapıya daha derin olarak yerleşmiştir. Özellikle ileri evre supraglottik 

tümörlerde preepiglottik bölge, ileri evre glottik tümörlerde paraglottik bölge 

tutulumu görülmektedir. Bu bölgelerin tutulumu tümörün vertikal doğrultuda 

ilerlemesini kolaylaştırmakta ve sıklıkla vokal kord hareketliliğini bozmaktadır.  

Subglottik lezyonlar krikotiroid aralık yoluyla larenks dışına çıkıp 

tiroidi invaze edebilir. Lümende trakeaya doğru ilerleyebilir. Krikoid kıkırdağı 

invaze edebilir ve tiroaritenoid kası tutarak vokal kordu hareketsiz hale 

getirebilir (41).  

Akciğer ve kemikler en sık uzak metastaz bölgeleridir (42). 
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Evreleme  
Larenks kanserlerinin evrelemesi hususunda American Joint 

Committee on Cancer (AJCC)’nın 2012 yılında yayınladığı kılavuz dikkate 

alınmıştır (43) (Tablo-1). 

TNM evreleme sistemi kanserleri, primer tümörün boyut ve uzanımı 

(T), bölgesel lenf nodu tutulumu (N) ve uzak metastazın olup olmaması (M) 

yanında son yıllarda dikkatlice seçilen anatomik olmayan prognostik faktörler 

ile destekleyerek sınıflandırmaktadır. 

 

TNM Tanımlaması 
Primer Tümör (T)  
Tx Primer tümör değerlendirilemiyor 

T0 Primer tümöre ait herhangi bir bulgu yok 

Tis Karsinoma in situ 

 

Supraglottis  
T1 Normal vokal kord hareketleriyle birlikte supraglottisin bir kesimine 

sınırlı tümör  

T2 Larenks fiksasyonu olmadan supraglottisin birden fazla alt 

bölgesine veya glottise ya da supraglottis dışında bir bölgeye (Dil kökü, 

valleküla, piriform sinüsün mediyal duvar mukozası, vb) invaze tümör  

T3 Vokal kord fiksasyonuyla birlikte larenkse sınırlı ve/veya 

postkrikoid alanın, preepiglotik boşluk, paraglotik boşluktan herhangi birine 

ve/veya tiroid kıkırdağın iç korteksine invaze tümör  

T4a Orta düzeyde lokal ileri hastalık Tiroid kıkırdak ve/veya larenks 

dışında herhangi bir dokuya (trakea, dilin ekstrinsik kasları dahil boyun 

yumuşak dokusu, strap kası, tiroid veya özofagus vb) invaze tümör  

T4b Çok ileri düzeyde lokal ileri hastalık Tümör prevertebral boşluğa 

invaze veya karotid arteri sarmış 
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Glottis 
T1 Normal vokal kord hareketleriyle birlikte vokal kord(lar)a sınırlı 

(anterior veya posterior komissürü tutabilir) tümör  
T1a Bir vokal korda sınırlı tümör  

T1b Her iki vokal kordu tutmuş tümör  

T2 Supraglottis ve/veya subglottise uzanan tümör ve/veya vokal kord 

hareketlerinde bozukluk  

T3 Vokal kord fiksasyonuyla birlikte larenkse sınırlı ve/veya 

paraglottik boşluğa invaze ve/ veya tiroid kıkırdağın iç korteksine invaze 

tümör  

T4a Orta düzeyde lokal ileri hastalık Tiroid kıkırdağın dış korteksine 

ve/veya larenks dışında herhangi bir dokuya (trakea, dilin ekstrinsik kasları 

dahil boyun yumuşak dokusu, strap kası, tiroid veya özofagus vb) invaze 

tümör  

T4b Çok ileri düzeyde lokal ileri hastalık Tümör prevertebral boşluğa 

invaze veya karotid arteri sarmış  

 

Subglottis  
T1 Subglottise sınırlı tümör  

T2 Tümör vokal korda uzanıyor ve vokal kord hareketleri normal ya 

da bozulmuş  

T3 Vokal kord fiksasyonuyla birlikte larenkse sınırlı tümör 

T4a Orta düzeyde lokal ileri hastalık Krikoid veya tiroid kıkırdağa 

ve/veya larenks dışında herhangi bir dokuya (trakea, dilin ekstrinsik kasları 

dahil boyun yumuşak dokusu, strap kası, tiroid veya özofagus vb) invaze 

tümör  

T4b Çok ileri düzeyde lokal ileri hastalık Tümör prevertebral boşluğa 

invaze veya karotid arteri sarmış  

 

Bölgesel Lenf Bezleri (N) 
Nx Bölgesel lenf nodları değerlendirilemiyor 

N0 Bölgesel lenf nodu metastazı yok  
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N1 Aynı tarafta en büyük boyutu ≤3 cm olan tek lenf nodu metastazı 

N2 Aynı tarafta en büyük boyutu >3 cm ancak ≤6 cm tek lenf nodu 

metastazı veya aynı tarafta en büyük boyutu ≤6 cm tek lenf nodu metastazı 

veya iki taraflı ya da karşı tarafta en büyük boyutu ≤6 cm lenf nodu 

metastaz(lar)ı 

N2a Aynı tarafta en büyük boyutu >3 cm ancak ≤6 cm tek lenf nodu 

metastazı  

N2b Aynı tarafta en büyük boyutu ≤6 cm tek lenf nodu metastazı  

N2c İki taraflı ya da karşı tarafta en büyük boyutu ≤6 cm lenf nodu 

metastaz(lar)ı  

N3 En büyük boyutu >6 cm olan lenf nodu metastaz(lar)ı 

 

Uzak Metastaz (M)  
M0 Uzak metastaz yok  

M1 Uzak metastaz var 

 

Tablo-1: Evrelendirme tablosu 

Evre T N M 
Evre 0 Tis N0 M0 
Evre I T1 N0 M0 
Evre II T2 N1 M0 
Evre III T3 N0 M0 
 T1 N1 M0 
 T2 N1 M0 
 T3 N1 M0 
Evre IVA T4a N0 M0 
 T4a N1 M0 
 T1 N2 M0 
 T2 N2 M0 
 T3 N2 M0 
 T4a N2 M0 
Evre IVB T4b Herhangi N M0 
 Herhangi T N3 M0 
Evre IVC Herhangi T Herhangi N M1 
T, Tümör evresi; N, Lenf nodu evresi; M, uzak metastaz 
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Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi 
 
Suprakrikoid parsiyel larenjektomi, ilk defa 1959 yılında Majer ve 

Reider tarafından tanımlandı (1). 1974 yılında Piquet tarafından modifiye 

edildi (2).  

Suprakrikoid parsiyel larenjektomi organ koruyucu bir cerrahi  

olmakla birlikte aslında radikal bir girişimdir. SKPL’nin rekonstrüksiyona göre 

Krikohyoidopeksi (KHP) ve Krikohyoidoepiglottopeksi (KHEP) olmak üzere iki 

alt tipi vardır. SKPL ile trakeostomi gerektirmeksizin fizyolojik yutma ve 

konuşmayı sağlamak mümkündür. SKPL, krikoaritenoid ünitesini larengeal 

fonksiyonlar için ana birim olarak kabul edip, bu ünitenin korunması üzerine 

kurulmuştur. Operasyon sonrası dönemde krikoaritenoid bileşke, lateral 

krikoaritenoid kasların işbirliği ile neoglottik abduksiyon ve addüksiyondan, 

dolayısı ile konuşma ve yutmadan sorumludur. Vokal ligamentler ve 

tiroaritenoid kas, konuşma zerafetini ve inceliğini sağlar. Ancak fonasyon 

fonksiyonu esas gücünü mobil ve duyarlı krikoaritenoid üniteden almaktadır. 

Optimal fonksiyonel sonuçlar için en az bir krikoaritenoid ünite SKPL’de 

korunmak zorundadır (44).  

SKPL-KHEP primer olarak seçilmiş glottik tümör için endikedir. Bu 

teknikle her iki gerçek vokal kordun, her iki paraglottik boşluğun, epiglot 1/3 

alt kısmının ve preepiglottik boşluğun ve endike olduğunda bir aritenoidin 

rezeksiyonu yapılabilmektedir (45) (Şekil-1). SKPL-KHEP minimal tiroid 

kıkırdak invazyonu yapmış tümörler için de uygulanabilir (44). 
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Şekil-1: KHEP rezeksiyon ve rekonstrüksiyonun şematik gösterimi (45) 

 

Supraglottik parsiyel larenjektomi tekniği ile güvenli onkolojik 

rezeksiyon sağlanamadığı zaman  supraglottik tümörler için SKPL-KHP 

endikasyonu doğmaktadır. Ventriküler invazyon, glottik yayılım ve/veya vokal 

kord hareketlerinde azalma ve paraglottik alana yayılım SKPL-KHP 

endikasyonuna girer (45) (Şekil-2). SKPL-KHP preepiglottik boşluk tutulumu, 

kord yetersizliği olan transglottik karsinomalar ile tiroid kıkırdakda minimal 

invazyon olan supraglottik karsinomalarda da uygulanmaktadır (44). 

 

 

Şekil-2: KHP rezeksiyon ve rekonstrüksiyonun şematik gösterimi (45) 
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Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi KHEP’nin Endikasyonları   
1. T2 glottik tümör (Ventrikül, yalancı kord, epiglot petiolune, aritenoid 

kıkırdak ön bölümüne sınırlı yayılım ve/veya vokal kord hareket kısıtlılığı)   

2. T3 glottik lezyon   

3. T4 glottik tümör (sınırlı tiroid kıkırdak invazyonu) (46). 

 

Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi KHEP’nin 
Kontrendikasyonları 

1. Aritenoid fiksasyonu   

2. Vertikal larenjektomiye imkan vermeyen subglottik yayılım (önde 

10 mm arkada 5 mm’den fazla subglottik yayılım)   

3. Preepiglottik yayılım   

4. Krikoid kıkırdak invazyonu   

5. Tiroid kıkırdak dış perikondrium invazyonu   

6. Ekstralarengeal yayılım (46).   

  

Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi KHP’nin Endikasyonları   
1. T2-T3 Supraglottik karsinomlar(Ventrikül taban tutulumu, azalmış   

vokal   kord   veya   aritenoid mobilitesi, preepiglottik alan tutulumu)   

2. SeçilmişT4 supraglottik karsinom (sınırlı tiroid kıkırdak invazyonu)  

3. Preepiglottik bölge invazyonlu ön kommüssür lezyonları (46).  

  

Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi KHP’nin 
Kontrendikasyonları   

1. Aritenoid fiksasyonu  

2. Önde 10 mm arkada 5 mm’den fazla tümörün subglottik yayılım   

3. Yaygın preepiglottik alan yayılımı  

4. Yukarıda hyoid kemiğe aşağıda krikoid kıkırdağa uzanan 

tümörlerde  

5. Tiroid kıkırdak dış perikondrium invazyonu (47). 
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GEREÇ VE YÖNTEMLER 
 

 

Bu çalışmada, Ocak 2006 - Nisan 2016 tarihleri arasında Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda larenks 

kanseri tanısıyla SKPL yapılan 50 hastanın medikal kayıtları restrospektif 

olarak analiz edilmiş  ve sunulmuştur. Çalışmamız Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Etik Kurulu’nun 24 Kasım 2015 tarih ve 2015-20/11 sayılı izniyle 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim 

Dalı’nda yapılmıştır. 

Hastaların hepsinin histopatolojik tanısı yassı epitel hücreli 

karsinomadır. Larenks kanseri tanısı konduktan sonra hastaların endoskopik 

verileri ve radyolojik görüntülemeleri yardımı ile primer tümörün yaygınlığı ve 

evresi belirlenerek uygulanacak cerrahi modaliteye karar verildi. Takip süresi 

en az 1 yıl olan hastalar (ölüm nedeniyle 1 yıllık takip süresine ulaşamamış 

hastalar da dahil edilmiştir) çalışmaya dahil edildi. 

Preoperatif dönemde kontrastlı boyun bilgisayarlı tomografi (BT) ile 

kıkırdak invazyonu, tümör invazyon derinliği ve genişliği ve lenf nodu varlığı 

değerlendirildi. Ayrıca tüm hastalar rutin kan biyokimyasal incelemeleri ve  

göğüs grafileri ile değerlendirildi. Gerekirse toraks BT görüntülemeleri yapıldı 

ve akciğer metastazı veya sekonder akciğer kanseri dışlandı.  

Hastalar iki gruba ayrıldı: Tek aritenoidin korunduğu SKPL ve Çift 

aritenoidin korunduğu SKPL. Klinik olarak N0 boyunlara profilaktik selektif 

boyun diseksiyonu yapıldı. Klinik olarak N(+) boyunlara uygun onkolojik 

sınırlarda radikal, modifiye radikal, genişletilmiş radikal veya selektif boyun 

diseksiyonu yapıldı. 

Yapılacak SKPL şekli tümörün lokalizasyonu ve tümörün genişliğine 

göre belirlendi.  Rekonstrüksiyon, frozen ile negatif cerrahi sınır elde 

edildikten sonra yapıldı. 38 hastaya KHP, 12 hastaya KHEP uygulandı. 

TNM evrelemesi, American Joint Committee on Cancer (AJCC)’nın 

2012 kılavuzuna uygun yapıldı. T1 ve T2 evreli hastalar erken evre olrak 

değerlendirildi ve tek bir başlık altında toplandı. T3 ve T4 evreli hastalar lokal 
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ileri evre olarak değerlendirildi ve tek başlık altında toplandı. Patolojik olarak 

metastatik lenf nodu saptanmayan hastalar N0, saptanan hastlar ise N+ 

olarak değerlendirildi. Ayrıca primer tümörün histopatolojik alt tipi, 

diferansiyasyon derecesi belirlendi.  

Postoperatif dönemde hastaların patolojik tanıları Baş-Boyun  

Konseyinde ele alınarak ek tedavi gerekliliği değerlendirildi. Genel olarak T4 

tümör, subglottik uzanım, az diferansiye tümör, yassı epitel hücreli (YEH) 

karsinom bazaloid varyantı, perinöral ve/veya vasküler invazyon varlığı, 

N1’den daha yaygın boyun metastazları, ekstrakapsüler yayılım, konglomere 

LAP bulunması halinde ek tedavi (RT ve/veya KT) önerildi.  

Tüm hastalara per-operatif trakeotomi uygulandı ve erken 

postoperatif dönemdeki beslenmeleri nazogastrik tüp (NG) ile sağlandı. 

Hastaların klinik bilgileri preoperatif ve postoperatif dönemi içerecek şekilde 

retrospektif olarak  incelendi. Patoloji kayıtları değerlendirildi. Patoloji 

kayıtlarından tümör evresi, lenf nodu metastazı evresi, tümör lokalizasyonu, 

tümör alt tipi ve diferansiyasyon derecesi değerlendirildi. Hastaların 

demografik bilgileri, izlem süresi, cerrahi modalitenin rekonstrüksiyon tekniği, 

adjuvan terapi, lokal rekürrens, bölgesel rekürrens veya uzak metastaz 

durumu, postroperatif dönemde eğer yapıldı ise yapılan mikrocerrahi (S/L 

veya transoral lazer cerrahisi) sayısı, kurtarma cerrahisi durumu, SKPL 

öncesi dönemde larenks ca nedeni ile uygulanmış KRT veya cerrahi öyküsü 

(SKPL  bu hastalarda kurtarma cerrahisi olarak yapıldı.), sağ kalım durumu, 

eğer ölüm söz konusu ise ölüm nedeni, NG çekilme zamanı, dekanülasyon 

zamanı, aspirasyon pnömonisi insidansı kayıtlar incelenerek belirlendi. 

Postoperatif klinik takiplerinde hastalara birkaç günde bir endoskopik 

muayene yapılarak hava yolu ve larengeal refleksler değerlendirildi. Eğer 

neolarenks ödemli ise azalan dozlarda günlük steroid tedavisi başlandı. Eğer 

hava yolu stabil ise, aspirasyon pnömonisi yoksa veya komplikasyona bağlı 

tekrar cerrahi planlanmıyorsa hastalar dekanüle edildi. Sonraki birkaç gün 

içerisinde hastalara yutma rehabilitasyon manevraları hakkında bilgi verildi ve 

ilk planda kıvamlı gıdalar başlandı. Aspirasyonsuz bir şekilde günlük oral alım 

miktarının %50’sine ulaşıldığı zaman NG tüp çekildi. 
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Fonksiyonel sonuçlar her iki grubun (tek aritenoid ve çift aritenoidin 

korunduğu SKPL) NG çekilme başarısı, NG çekilme süresi , dekanülasyon 

başarısı, dekanülasyon süresi, aspirasyon pnömonisi insidansı açısından 

karşılaştırıldı. Ayrıca bu sonuçlar rekonstrüksiyon şekline görede (KHP-

KHEP) karşılaştırıldı. Onkolojik sonuçlar genel sağkalım, hastalığa özgü 

sağkalım, lokal kontrol, larengeal korunma oranı açısından karşılaştırıldı. 

Genel sağ kalım için nedenine bakılmaksızın ölüm tarihi baz alındı. Hastalığa 

özgü sağkalım için ise ölüm nedeni larenks kanseri olanların ölüm tarihi 

alındı.  

Hastalar postoperatif takiplerinde ilk yıl 1 aylık, ikinci yıl 3 aylık ve 

sonraki dönemde 5. yıla kadar da 6 aylık ve sonrasında da yıllık aralıklarla 

takip edildi. Detaylı baş boyun muayenesi, endoskopi ve 6 aylık aralıklarla da 

yapılan göğüs x-ray görüntüleme, BT ile değerlendirildi. Gereklilik halinde 

manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve pozitron emisyon tomografi PET-BT 

ile de görüntüleme yapıldı.   

 

İstatistiksel Analiz 
 
Verilerin normal dağılıma sahip olup olmadığı  Shapiro-Wilk testi ile 

test edilmiştir. Normal dağılıma sahip verilerin iki grup arasında 

karşılaştırlmasında bağımsız örneklem T-test, normal dağılıma sahip 

olmayanların iki bağımsız grup arasında karşılaştırlmasında Mann-Whitney U 

testi kullanılmıştır. Normal dağılıma sahip verilerin tanımlayıcı istatistikleri 

ortalama±SD, normal dağılıma sahip olmayan verilerin tanımlayıcı 

istatistikleri ise median (min.-max.) ile verilmiştir. Kategorik verilerin 

karşılaştırılmasında Pearson ki-kare, Fisher exact, Fisher-Freman-Halton 

testi  kullanılmıştır. Kategorik değişkenler, frekans (n) ve yüzde (%) ile 

verilmiştir. Verilerin genel sağkalım, hastalığa özgü sağkalım, lokal kontrol 

oranları, Kaplan-Meier yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Tüm istatistiksel 

analizler, %95 güven düzeyi ve 𝛼=0.05 anlamalılık düzeyinde IBM SPSS 

Statistics 21 programında yapılmıştır.  
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BULGULAR 
 

 
Çalışmaya dahil edilen 50 hastanın hepsi erkekti. Yaş aralığı 41 ile 

82 arasındaydı. Yaş ortalaması 59,20±9,23 olarak hesaplandı. İki grup 

kıyaslandığında yaş açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0,913) 

(Tablo-2). 

 

Tablo-2: SKPL uygulanan 50 hastanın onkolojik ve fonksiyonel sonuçları ile 
ilişkili demoğrafik, klinik ve patolojik verileri  

 Tek 
aritenoidli 
SKPL 
(n=27) 

Çift 
aritenoidli 
SKPL 
(n=23)      

p değeri 

Yaş, ort., yıl 59,33±9,923 59,04±8,568 0,913 
Ort. izlem süresi, (min.-max.), ay 28 (2-96) 67 (2-109) 0,015 
Tümör lokalizasyonu, n (%)   0,004 
   Supraglottik (n=16) 6 (22,2) 10 (43,5)  
   Glottik (n=7) 1 (3,7) 6 (26,1)  
   Transglottik (n=27) 20 (74,1) 7 (30,4)  
T evresi, n (%)   0,179 
   T1/T2 (n=21) 9 (33,3) 12 (52,2)  
   T3/T4 (n=29) 18 (66,7) 11 (47,8)  
N evresi, n (%)   0,073 
   N0 (n=35) 16 (59,3) 19 (82,6)  
   N(+) (n=15) 11 (40,7) 4 (17,4)  
Rekonstrüksiyon şekli, n (%) 
   KHP (n=38) 

 
23 (85,2) 

 
15 (65,2) 

0,099 

   KHEP (n=12) 4 (14,8) 8 (34,8)  
Boyun diseksiyonu, n (%) 
   Yok (n=2) 

 
0 (0) 

 
2 (8,7) 

0,231 

   Tek taraflı (n=3) 1 (3,7) 2 (8,7)  
   Çift taraflı (n=45) 26 (96,3) 19 (82,6)  
Adjuvan tedavi, n (%)   0,566 
   Sadece cerrahi (n=32) 16 (59,3) 16 (69,6)  
   RT (n=13) 7 (25,9) 6 (26,1)  
   KRT (n=5) 4 (14,8) 1 (4,3)  
SKPL, Suprakrikoid parsiyel larenjektomi; Ort., Ortalama; T, Tümör evresi; N, Lenf nodu 
evresi; RT,Radyoterapi; KRT, Kemoterapi+Radyoterapi; KHP, Krikohiyoidopeksi; KHEP, 
Krikohiyoidoepiglottopeksi. 
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Ortalama izlem süresi 39 aydı (median 39 ay; min.-max., 2-109). İki 

grup arasında fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,015) (Tablo-2). Çift 

aritenoidli SKPL grubunda ortalama izlem süresi daha uzundu. 

SKPL yapılan hastaların 27’sinin (%54) tek aritenoidi korundu ve 

bunlar tek aritenoidli SKPL grubuna dahil edildi. Geri kalan 23 (%46) 

hastanın ise her iki aritenoidi korundu ve bunlar çift aritenoidli SKPL grubuna 

dahil edildi. Tek aritenoidli SKPL grubundaki hastaların tümör lokalizasyonu 

bakıldığında 6’sı (%22,2) supraglottik, 1’i (%3,7) glottik, 20’si (%74,1) 

transglottik yerleşimliydi (Tablo-2). Bunlardan 9’u (%33,3) erken (T1/T2), 18’i 

(%66,7) lokal ileri (T3/T4) tümör evresine sahipti (Tablo-2, Şekil-3). Çift 

aritenoidlli SKPL grubundaki hastaların ise 10’u (%43,5) supraglottik, 6’sı 

(%26,1) glottik, 7’si (%30,4) transglottik yerleşimliydi (Tablo-2). Bunlardan 

12’si (%52,2) erken (T1/T2), 11’i (%47,8) lokal ileri (T3/T4) tümör evresine 

sahipti (Tablo-2, Şekil-3). İki grup arasında tümör lokalizasyonu açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,004). Farkı oluşturan kısım tek 

aritenoidli SKPL yapılan gruptaki transglottik yerleşimli vaka sayısının diğer 

gruba oranla fazla olmasıdır. İki grup arasında tümör evresi açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,179). 

 

 

Şekil-3: Tek-çift aritenoidin korunduğu SKPL uygulanan hastalarda T 
evresini gösteren grafik. 
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Tek aritenoidli SKPL grubundaki hastaların 23’ünün (%85,2) 

larengeal rekonstrüksiyonu KHP, 4’ ünün (%14,8) KHEP şeklinde yapıldı 

(Şekil-4). Çift aritenoidlli SKPL grubundaki hastaların 15’inin (%65,2) 

larengeal rekonstrüksiyonu  KHP, 8’ inin (%34,8) KHEP şeklinde yapıldı 

(Şekil-4). İki grup arasında larengeal rekonstrüksiyon açısından istatistiksel 

olarak anlamlı fark yoktu (p=0,099) (Tablo-2). 

 

 

Şekil-4: Tek-çift aritenoidin korunduğu SKPL uygulanan hastalarda KHP ve 
KHEP oranlarını gösteren grafik. 

 

3 (%6) hastaya tek taraflı, 45 (%90) hastaya bilateral boyun 

diseksiyonu yapıldı. 2 (%4) hastaya boyun diseksiyonu yapılmadı.  Tek ve çift 

aritenoidli SKPL grupları arasında boyun diseksiyonu modalitesi açısından 

anlamlı istatiksel fark yoktu (p=0,231) (Tablo-2). Tek aritenoidli SKPL yapılan 

27 hastanın 11’inde (%40,7), çift aritenoidli SKPL yapılan 23 hastanın 4’ünde 

(%17,4) lenf nodu metastazı saptandı. Tek aritenoidli SKPL grubunda N(+) 

olan hasta sayısı daha yüksek olsa da iki grup arasında istatistiksel anlamlı 

fark yoktu (p=0,073) (Tablo-2). Tek aritenoidli SKPL grubundaki N(+) 

hastaların 6 tanesi N1, 4 tanesi N2, 1 tanesi N3 lenf nodu evresine sahipti. 

Çift aritenoidli SKPL grubundaki N(+) 4 hastanında lenf nodu evresi N1’ di. 
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50 hastanın hepsinde larengeal tümör yassı epitelyal hücreli 

karsinomdu. 5 (%10) hastada bazaloid varyantı, 1 (%2) hastada ise papiller 

varyantı gözlendi. 5 (%10) hastada iyi, 23 (%46) hastada orta ve  22 (%44) 

hastada az diferansiye yassı epitelyal hücreli tümör olarak raporlandı.    

Tek aritenoidli SKPL grubundaki hastaların 16’sında (%59,3) sadece 

cerrahi yapıldı, 7’sine (%25,9) adjuvan RT, 4’üne (%14,8) adjuvan KRT 

uygulandı. Çift aritenoidli SKPL grubundaki hastaların 16’sında (%69,1) 

sadece cerrahi yapıldı, 6’sına (%26,1) adjuvan RT, 1’ine (%4,3)  adjuvan 

KRT uygulandı. Gruplar arasında post operatif adjuvan tedaviler açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p=0,566) (Tablo-2). 

4 (%8) hastaya takipte total larenjektomi uygulandı. Larenks koruma 

oranı % 92’di. Tek aritenoidli SKPL grubunda 3 (%11,1) hastaya, çift 

aritenoidli SKPL grubunda 1 (%4,3) hastaya total larenjektomi (TL) 

uygulandı. Larenks koruma oranı tek aritenoidli SKPL grubunda %88,9, çift 

aritenoidli SKPL grubunda 95,7’di. Tek-çift SKPL grupları arasında larengeal 

korunma oranı açısından anlamlı istatistiksel fark yoktu (p=0,614) (Tablo-3). 

Total larenjektomi yapılan 4 hastanın 2’si kurtarma cerrahisi, diğer 2‘si ise 

fonksiyonel amaçlı yapıldı. Tek aritenodli SKPL grubunda  3 hastanın 2’sine 

kurtarma cerrahisi amacıyla TL uygulandı. 3. hastaya ve çift aritenoidli SKPL 

grubundaki tek hastaya fonksiyonel amaçlı TL uygulandı. Kurtarma cerrahisi 

(TL) açısından iki grup arasında anlamlı istatistiksel fark yoktu (p=0,493) 

(Tablo-3).  

 

Onkolojik Sonuçlar 
 
50 hastanın 15’i (%30) izlem sürecinde öldü ve  5 yıllık genel 

sağkalım oranı %70‘di (Şekil-5). Toplam 7 (%14) hasta larenks kanseri 

nedeniyle öldü. 5 yıllık hastalığa özgü sağkalım oranı % 86’dı (Şekil-6). Tek 

aritenoidli SKPL grubunda 5 (%18,5) hasta, çift aritenoidli SKPL grubunda 2 

(%8,7) hasta larenks kanseri nedeni ile öldü.  Tek aritenoidli SKPL grubunda 

6 (%22,2),  çift aritenoidli SKPL grubunda 2 (%8,7) hasta larengeal kanser 

dışı nedenle öldü.  
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Şekil-5: SKPL uygulanan hastaların 5 yıllık genel sağkalımı (Kaplan-Meier 
analizi) 
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Şekil-6: SKPL uygulanan hastaların 5 yıllık hastalığa özgü sağkalımı 
(Kaplan-Meier analizi) 

 

Tek aritenoidli SKPL grubu için 1 ,3 ,5 yıllık genel sağkalım oranı 

sırası ile %88,9, %70,4, %59,3’tü. Çift aritenoidli SKPL grubu için 1, 3 ,5 yıllık 

genel sağkalım oranı sırası ile %91,3, %87, %82,6’tü (Şekil-7). 1 ve 3 yıllık 

genel sağ kalım açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

yoktu (1 yıllık için p=0,785, 3 yıllık için p=0,155). Fakat iki grup arasında 5 

yıllık genel sağkalım açısından anlamlı fark vardı (p=0,045) (Tablo-3). 
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Şekil-7: Tek ve çift aritenoidin korunduğu SKPL uygulanan hastaların 5 yıllık 
genel sağkalımı (Kaplan-Meier analizi) 

 

Tek aritenoidli SKPL grubu için 1 ,3 ,5 yıllık hastalığa özgü sağkalım 

oranı sırası ile %92,6, %85,2, %81,5’ti. Çift aritenoidli SKPL grubu için 1 ,3 ,5 

yıllık hastalığa özgü sağkalım oranı sırası ile %95,7, %91,3, %91,3’tü (Şekil-

8). Hastalığa özgü sağkalım açısından gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu (1 yıllık için p=0,660, 3 yıllık için p=0.508, 5 yıllık için 

p=0,265) (Tablo-3). 
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Şekil-8: Tek ve çift aritenoidin korunduğu SKPL uygulanan hastaların 5 yıllık 
hastalığa özgü sağkalımı (Kaplan-Meier analizi) 

 

Larengeal rekonstrüksiyon şekline göre kıyasladığımızda KHP 

uygulanan grubun 5 yıllık genel sağkalımı %76,3 , 5 yıllık hastalığa özgü 

sağkalımı ise %89,5’ti (Şekil-9, Şekil-10). KHEP uygulanan grubun 5 yıllık 

genel sağkalımı %50, 5 yıllık hastalığa özgü sağkalımı ise %75’ti (Şekil-9, 

Şekil-10). Her iki grup arasında 5 yıllık genel sağkalım ve 5 yıllık hastalığa 

özgü sağkalım açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (genel sağkalım için 

p=0,09, hastalığa özgü sağkalım için p=0,189).  
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Şekil-9: KHP ve KHEP uygulanan hastaların 5 yıllık genel sağkalımı (Kaplan-
Meier analizi) 
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Şekil-10: KHP ve KHEP uygulanan hastaların 5 yıllık hastalığa özgü 
sağkalımı (Kaplan-Meier analizi) 

 

Erken evre tümör (T1/T2) grubunda 5 yıllık genel sağkalım % 76,2  , 

5 yıllık hastalığa özgü sağkalımı ise %95,2’di (Şekil-11, Şekil-12). Lokal ileri 

evre tümör (T3/T4) grubunda ise 5 yıllık genel sağkalım % 65,5, 5 yıllık 

hastalığa özgü sağkalımı ise %79,3’tü (Şekil-11, Şekil-12). Her iki grup 

arasında 5 yıllık genel sağkalım ve 5 yıllık hastalığa özgü sağkalım açısından 

istatistiksel fark yoktu (genel sağkalım için p=0,431 , hastalığa özgü sağkalım 

için p=0,135).  
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Şekil-11: T1/T2 ve T3/T4 evreli hastaların 5 yıllık genel sağkalımı (Kaplan-
Meier analizi) 
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Şekil-12: T1/T2 ve T3/T4 evreli hastaların 5 yıllık hastalığa özgü sağkalımı 
(Kaplan-Meier analizi) 

 

Tümör diferansiyasyonuna göre 5 yıllık genel sağkalım 

incelendiğinde iyi diferansiye larenks kanseri olan hastaların sağkalım oranı 

%60, orta diferansiyede %73,9, az diferansiye  %68,2’di. Gruplar arası 

anlamlı istatstiksel fark yoktu (p=0,820). Tümör diferansiyasyonuna göre 5 

yıllık hastalığa özgü sağkalım incelendiğinde iyi diferansiye grup için %100, 

orta diferansiye grup için %82,6, az diferansiye grup için %86 olarak 

saptanmıştır. Gruplar arası anlamlı istatistiksel fark yoktu (p=0,634). Yani 

tümör diferansiyasyonu ile sağkalım arasında ilişki gözlenmemiştir. 
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Tablo-3: SKPL uygulanan hastaların onkolojik verileri 

 Tek 
aritenoidli 
SKPL 
(n=27) 

Çift 
aritenoidli 
SKPL 
(n=23)      

p değeri 

Lokal rekürrens (n=5) (%) 3 (11,1) 2 (8,7) 1 
Rejyonel rekürrens (n=1) (%) 1 (3,7) 0 (0) 1 
Uzak metastaz (n=6) (%) 5 (18,5) 1 (4,3) 0,199 
Kurtarma cerrahisi (n=2) (%) 2 (7,4) 0 (0) 0,493 
5 yıllık genel sağkalım (%) 59,3 82,6 0,045 
5 yıllık hastalığa özgü sağkalım (%) 81,5 91,3 0,265 
Larengeal korunma oranı (%) 88,9 95,7 0,614 
5 yıllık lokal kontrol oranı (%) 88,9 91,3 0,698 
SKPL, Suprakrikoid parsiyel larenjektomi.  

 

Lokal kontrol ve Rekürrens 
Lokal rekürrens oranı %10’du (5/50). Tek aritenoidli SKPL grubu için 

lokal rekürrens oranı %11,1 (3/27), çift aritenoidli SKPL grubu için %8,7’di 

(2/23). İki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=1) (Tablo-3).  

Tek aritenoidli SKPL grubunda lokal nüks gelişen 3 hastanında 

cerrahi sınırları intaktı. Birinci hastaya (T3 N0) postopetarif adjuvan RT 

uygulandı. Bu hastanın rekürrensi postoperatif 13. ay subglottik bölgede 

gelişti  ve kurtarma cerrahisi (TL) yapıldı. TL sonrası KRT tedavisi de aldı ve 

sonrasında boyun nüksü nedeniyle TL sonrası 1. yılında öldü. Evre 4 (T2 

N2c) larenks kanseri olan ikinci hastaya postoperatif dönemde RT planlandı 

fakat postop dönemde pnömoni nedeni ile uzun süreli hastanede medikal 

tedavi alan hastaya RT uygulanamadı. Bu hastanın rekürrensi postoperatif 

21. ayda subglottik bölgede gelişti ve kurtarma cerrahisi (TL) yapıldı. Daha 

sonrasında larenks kanseri dışı bir nedenle öldü. Üçüncü hastaya (T3 N0) 

SKPL sonrası takip önerildi ve 3. ayda subglottik nüks gelişti. Ayrıca kraniyal 

ve akciğer metastazı da saptandığı kurtarma cerrahisi yapılmadı ve KRT 

uygulandı. Çift aritenoidli SKPL grubundaki lokal rekürrens gelişen 2 

hastadan birincisinin (T4 N0) cerrahi sınırları intakttı. Postoperatif RT 

uygulandı. Bu hastanın rekürrensi postoperatif 19. ayda subglottik bölgede 

gelişti. Hasta genel durumu bozukluğu nedeni ile kurtarma cerrahisi yerine 

RT planlandı. Hasta RT uygulanamadan öldü. Bu gruptaki ikinci hastanın 
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(T1b N0) cerrahi sınırında orta derecede displazi gözlendi. Bu hastaya baş-

boyun konseyinde takip kararı önerildi. Rekürrensi postoperatif 25. ayda 

vokal proceste gelişti ve transoral lazer cerrahisi uygulandı ve negatif cerrahi 

sınırlar ile kür sağlandı. Bu hastada aynı zamanda akciğer metastazı 

(postoperatif 31. ay) da gelişti ve akciğer lobektomi uygulandı. Daha sonraki 

takiplerinde hasta larengeal kanser dışı bir nedenle öldü. Tablo 4’te 

lokorejyonel nüks verileri detaylı bir şekilde verilmektedir.  

5 yıllık lokal kontrol oranı %90’dı (Şekil-13). Tek aritenoidli SKPL 

grubunda 3 ve 5 yıllık lokal kontrol oranı %88,9, çift aritenoidli SKPL 

grubunda ise %91,3’tü (Şekil-14). Her iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu (p=0,698) (Tablo-3). Bir yıllık lokal kontrol oranı  tek 

aritenoidli SKPL grubunda %96,3, çift aritenoidli suprakrikoid larenjektomi 

grubunda ise %100’dü. 1 yıllık lokal kontrol oranı açısından iki grup arasında 

anlamlı fark yoktu (p=0,359). 
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Şekil-13: SKPL uygulanan hastaların 5 yıllık lokal kontrol oranı (Kaplan-
Meier analizi) 
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Şekil-14: Tek ve çift aritenoidin korunduğu SKPL uygulanan hastaların 5 
yıllık lokal kontrol oranı (Kaplan-Meier analizi) 

 

Bölgesel rekürrens oranı %2’di. Sadece 1 (%2) hastamızda bölgesel 

rekürrens gözlendi. Primer olarak tek aritenoidli SKPL ve bilateral lateral 

boyun diseksiyonu yapılan bu hastanın patolojik evresi T3 N2b‘di. Cerrahi 

sınırlar intaktı. Bu hastaya postop dönemde RT planlandı fakat hasta bu 

tedaviyi istemediği için uygulanmadı. Bölgesel rekürrensi postoperatif 23. 

ayda gelişti. Hastaya radikal boyun diseksiyonu uygulandı. Daha sonraki 

takiplerinde larenks kanseri dışı bir nedenle hasta öldü (Tablo-4). Bölgesel 

rekürrens açısından iki grup kıyaslandığı zaman istatistiksel anlamlı fark 

yoktu (p=1) (Tablo-3).  5 yıllık bölgesel kontrol oranı tek aritenoidli SKPL 

grubunda %96,3, çift aritenoidli SKPL grubunda ise %100’dü (Şekil-15). İki 

grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,303). 
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Tablo-4: SKPL sonrası lokorejyonel nüks verileri 

Uygulanan 
tedavi 

 Yaş 
 

  Evre Rekürrens 
(Bölge/süre)      

Rekürrens 
tedavisi 

Sonuç 

Tek 
aritenoidli 
SKPL-
KHEP,  
BBD, RT 

56 T3 N0 Subglottik/ 
13. ay 

TL, KRT 24. ayda öldü 
(larenks 
kanseri 
nedenli) 

Tek 
aritenoidli 
SKPL-KHP, 
BBD 

62 T2 N2c Subglottik/21
. ay 

TL 25. ayda öldü 
(larenks 
kanseri dışı bir 
nedenle) 

Tek 
aritenoidli 
SKPL-KHP, 
BBD 

60 T3 N0 Subglottik/3. 
ay, akc. 

met./4. ay, 
kraniyal 
met./12. ay  

Palyatif KRT KRT tedavi 
sürecinde 
(izlem süresi 
16 ay) 

Çift 
aritenoidli 
SKPL-
KHEP, 
BBD, RT 

69 T4 N0 Subglottik/ 
19. ay 

RT planlandı, 
fakat 
uygulanamadı 

23. ayda öldü 
(larenks 
kanseri 
nedenli) 

Çift 
aritenoidli 
SKPL-
KHEP, 
BBD 

59 T1b N0 Vokal 
proces/25. 
ay, akc. 

metastazı/31
. ay 

Transoral 
lazer 
cerrahisi, akc. 
lobektomi 

36. ayda öldü 
(larenks 
kanseri dışı bir 
nedenle) 

Tek 
aritenoidli 
SKPL-
KHEP,  
BBD 

47 T3 N2b Boyun sağ 
taraflı/23. ay 

Radikal BD 29. ayda öldü 
(larenks 
kanseri dışı bir 
nedenle) 

SKPL, Suprakrikoid parsiyel larenjektomi; T, Tümör evresi; N, Lenf nodu evresi; BBD, 
Bilateral boyun diseksiyonu; RT,Radyoterapi; KRT, Kemoterapi+Radyoterapi; KHP, 
Krikohiyoidopeksi; KHEP, Krikohiyoidoepiglottopeksi ; TL, Total larenjektomi; Akc, Akciğer; 
Met, Metastaz. 
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Şekil-15: Tek ve çift aritenoidin korunduğu SKPL uygulanan hastaların 5 
yıllık bölgösel kontrol oranı (Kaplan-Meier analizi) 

 

6 hastada uzak metastaz gelişti (uzak metastaz oranı, %12). Tek 

aritenoidli SKPL grubunda 5 (%18,5) hastada uzak metastaz gözlendi. 5’inde 

de akciğer metastazı gözlendi. 1 hastada eş zamanlı kraniyal metastaz da 

gözlendi. Bu 5 hastadan 3’ü ex oldu. Bir hasta KT aldı ve sağlıklı takip 

edilmektedir. 5. hastaya (aynı zamanda kraniyal metastazı olan) ise palyatif  

KRT uygulandı. Çift aritenoidli SKPL grubunda 1 (%4,3) hastada akciğer 

metastazı gelişti ve takibinde ex oldu. Her iki grup arasında uzak metastaz 

açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0,199) (Tablo-3).     

Takipleri sırasında 3 (%6) hastada primer akciğer kanseri, 1 (%2) 

hastada nazofarenks kanseri gelişti. 

50 hastanın 9’una (%18) daha önce primer larenks kanseri nedeniyle 

RT veya kordektomi uygulanmıştı. Bu hastalara takiplerinde nüks geliştiği için  

kurtarma cerrahisi amacıyla SKPL uygulandı. Tek aritenoidli SKPL grubunda 
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3 (% 11,1) ,çift aritenoidli SKPL grubunda ise 6 (% 26,1) hasta bu grubun 

içine girmektedir. Kurtarma cerrahisi amacıyla SKPL uygulanması açısından 

tek ve çift SKPL grupları kıyaslandığında iki grup arasında istatistiksel 

anlamlı fark saptanmadı (p=0,270). Beş yıllık genel sağkalım, 5 yıllık 

hastalığa özgü sağkalım oranları kurtarma cerrahisi amacıyla SKPL yapılan 

grupta sırası ile %77,8 ve %88,9 iken, primer SKPL yapılan grupta %68,9 ve 

%85,4’tü (Şekil-16, Şekil-17). İki grup arasında her iki sağkalım ölçütü 

açısından anlamlı istatistiksel fark yoktu (5 yıllık genel sağkalım, p=0,902; 5 

yıllık hastalığa özgü sağkalım, p=0,989). 

 

 

Şekil-16: SKPL’nin kurtarma cerrahisi olup olmamasına göre 5 yıllık genel 
sağkalım (Kaplan-Meier analizi) 
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Şekil-17: SKPL’nin kurtarma cerrahisi olup olmamasına göre 5 yıllık 
hastalığa özgü sağkalım (Kaplan-Meier analizi) 

 
Fonksiyonel sonuçlar 
 

Fonksiyonel sonuçları değerlendrmek için nazogastrik tüp çekilme 

başarı oranı, nazogastrik tüp çekilme süresi, dekanülasyon başarı oranı, 

dekanülasyon süresi, aspirasyon pnömonisi insidansı ve fonksiyonel 

larenjektomi gerekliliği değerlendirildi.  

Nazogastrik tüp çekilme başarısı %90 olarak gözlendi (5/50). Tek 

aritenoidli SKPL grubunda NG çekilme başarı oranı % 85,2’di (23/27).  Çift 

aritenoidli SKPL grubunda NG çekilme başarı oranı % 95,7’di (22/23). İki 

grup arasında NG çekilme başarısı açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu 

(p=0,357). Ortalama NG çekilme süresi açısından bakıldığında tek aritenoidli 

SKPL grubunda 22 gün (median, 22 gün; min.-max.,10-48 gün), çift 

aritenoidli SKPL grubunda 19,50 gün (median , 19,50; min.-max.,10-51 gün) 
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olarak hesaplandı (Şekil-18). Ortalama NG çekilme süresi çift aritenoidli 

SKPL grubunda daha düşük olsa da istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 

(p=0,446) (Tablo-5). NG çekilemeyen hastaların hepsinin de larengeal 

rekonstrüksiyonu CHP şeklinde idi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi 

(p=0,319). Tablo-6’da SKPL sonrası NG’si çekilemeyen hastaların verileri 

daha detaylı bir şekilde verilmektedir. 

 

Tablo-5: SKPL uygulanan hastaların tek veya çift aritenoid korunumuna göre 
fonksiyonel sonuçları  

 Tek 
aritenoidli 
SKPL 
(n=27) 

Çift 
aritenoidli 
SKPL 
(n=23)      

p değeri 

Ort. NG çekilme süresi, gün  22 (10-48) 19,50 (10-51) 0,446 
Ort. dekanülasyon süresi, gün  12 (6-29) 8,50 (6-31) 0,017 
SKPL, Suprakrikoid parsiyel larenjektomi; Ort., Ortalama; NG, Nazogastrik tüp  

 

 

Şekil-18: SKPL uygulanan hastaların tek ve çift aritenoid korunumuna göre 
NG çekilme sürelerini gösteren grafik. 
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Tablo-6: SKPL sonrası NG’si çekilemeyen hastaların verileri 

Uygulanan 
tedavi 

Aritenoid 
korunma  
durumu 

Yaş 
 

Evre Sonuç 

KHP Tek  67 T4 N0 PEG uygulandı 
KHP Tek 82 T3 N0 PEG uygulandı 
KHP Tek 75 T3 N0 TL (fonksiyonel 

amaçlı) 
KHP Tek 66 T3 N2c Larenks kanseri 

dışı bir nedenle 
öldü 

KHP Çift 58 T1 N0 TL (fonksiyonel 
amaçlı) 

SKPL, Suprakrikoid parsiyel larenjektomi; NG, Nazogastrik tüp; T, Tümör evresi; N, Lenf 
nodu evresi; KHP, Krikohiyoidopeksi; TL, Total larenjektomi; PEG, Perkutan enteral 
gastrostomi. 

 

Çalışmaya dahil edilen hastaları larengeal rekonstrüksiyon şekline 

göre KHP ve KHEP diye iki gruba ayırdığımız zaman ortalama NG çekilme 

süresi KHP grubunda 21 gün (median, 21; min.-max., 10-51), KHEP 

grubunda 19,50 gün (median, 19,50; min.-max., 10-42) olarak bulundu. Bu iki 

grup arasında da istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0,518) (Tablo-7).  

 

Tablo-7: SKPL uygulanan hastaların larengeal rekonstrüksiyon şekline 
(KHP-KHEP) göre fonksiyonel sonuçları 

 KHP (n=38) KHEP (n=12)      p değeri 
Ort. NG çekilme süresi, gün 21 (10-51) 19,50 (10-42) 0,518 
Ort. dekanülasyon süresi, gün 11 (6-31) 9,50 (6-20) 0,713 
SKPL, Suprakrikoid parsiyel larenjektomi; Ort., Ortalama; NG, Nazogastrik tüp; KHP, 
Krikohiyoidopeksi; KHEP, Krikohiyoidoepiglottopeksi.  

 

KHP ve KHEP grupları kendi içinde aritenoid korunumuna göre tek-

çift aritenoidli SKPL başlıkları altında 2 alt subgrupta değerlendirildiği zaman 

KHP uygulanan  tek aritenoidli SKPL hastalarının ortalama NG çekilme 

süresi 23 gün (median 23 gün; min.-max 10-48 gün)  iken, KHP uygulanan  

çift aritenoidli SKPL grubunda 16 gün  (median, 16; min.-max.,10-51 gün) 

olarak bulundu. Bu iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0,098) 

(Tablo-8).  
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Tablo-8: KHP uygulanan hastaların tek veya çift aritenoid korunumuna göre 
fonksiyonel sonuçları 

 KHP- Tek 
aritenoidli 
SKPL 
(n=23) 

KHP- Çift 
aritenoidli 
SKPL 
(n=15)     

p değeri 

Ort. NG çekilme süresi, gün 23 (10-48)     16 (10-51) 0,098 
Ort. dekanülasyon süresi, gün 12 (6-29) 8,50 (6-31) 0,154 
SKPL, Suprakrikoid parsiyel larenjektomi; Ort., Ortalama; NG, Nazogastrik tüp; KHP, 
Krikohiyoidopeksi.  

 

KHEP uygulanan  tek aritenoidli SKPL hastalarının ortalama NG 

çekilme süresi 14,75±5,679 iken, KHEP uygulanan  çift aritenoidli SKPL 

hastalarının ortalama NG çekilme süresi 24,38±10,569 olarak bulundu. Bu iki 

grup arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0,125) (Tablo-9). 

 

Tablo-9: KHEP uygulanan hastaların tek veya çift aritenoid korunumuna göre 
fonksiyonel sonuçları 

 KHEP- Tek 
aritenoidli 
SKPL 
(n=4) 

KHEP- Çift 
aritenoidli 
SKPL 
(n=8)     

p değeri 

Ort. NG çekilme süresi, gün 14,75±5,679  24,38±10,569 0,125 
Ort. dekanülasyon süresi, gün 15,25±5,50 8,63±1,847 0,090 
SKPL, Suprakrikoid parsiyel larenjektomi; Ort., Ortalama; NG, Nazogastrik tüp; KHEP, 
Krikohiyoidoepiglottopeksi. 

 

Erken evre (T1/T2) hastaların ortalama NG çekilme süresi 23 gün 

(median, 23 gün; min.-max.,10-48) iken  ve lokal ileri evre (T3/T4) hastaların 

ki 20 gün (median, 20 gün; min.-max.,10-51) olarak bulundu. İki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,208) (Tablo-10). 

 

Tablo-10: T1/T2 ve T3/T4 evreli hastaların fonksiyonel sonuçları 

 T1/T2 evre 
(n=21) 

 T3/T4 evre 
(n=29) 

p değeri 

Ort. NG çekilme süresi, gün 23 (10-48)  20 (10-51) 0,208 
Ort. dekanülasyon süresi, gün 9 (6-29) 11 (6-31) 0,071 
Ort., Ortalama; NG, Nazogastrik tüp. 
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Erken evre (T1/T2) hastaların tek aritenoidli SKPL uygulananlarında 

ortalama NG çekilme süresi 28,11±13,402, çift aritenoidli SKPL 

uygulananlarında 22,73±10,209 olarak bulundu. İki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark yoktu (p=0,321) (Tablo-11). 

 

Tablo-11: Erken evre (T1/T2) hastaların tek ve çift aritenoidli SKPL 
uygulananlarında fonksiyonel sonuçlar 

 T1/T2 evre 
Tek 
aritenoidli 
SKPL 
(n=9) 

T1/T2 evre 
Çift 
aritenoidli 
SKPL 
(n=12)  

p değeri 

Ort. NG çekilme süresi, gün 28,11±13,402  22,73±10,209 0,321 
Ort. dekanülasyon süresi, gün 9 (6-29) 9 (6-15) 0,657 
SKPL, Suprakrikoid parsiyel larenjektomi; Ort., Ortalama; NG, Nazogastrik tüp.  

 

Lokal ileri evre (T3/T4) hastaların tek aritenoidli SKPL 

uygulananlarında ortalama NG çekilme süresi 20,50 gün (median 20,50 gün; 

min.-max., 10-39) , çift aritenoidli SKPL uygulananlarında 14 gün (median 14 

gün; min.-max., 10-51)  olarak bulundu. İki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark yoktu (p=0,647) (Tablo-12). 

 

Tablo-12: Lokal ileri evre (T3/T4) hastaların tek ve çift aritenoidli SKPL 
uygulananlarında fonksiyonel sonuçlar 

 T3/T4 evre 
Tek 
aritenoidli 
SKPL 
(n=18) 

T3/T4 evre 
Çift 
aritenoidli 
SKPL 
(n=11)  

p değeri 

Ort. NG çekilme süresi, gün 20,50 (10-39) 14 (10-51) 0,647 
Ort. dekanülasyon süresi, gün 12 (7-20) 8 (6-31) 0,017 
SKPL, Suprakrikoid parsiyel larenjektomi; Ort., Ortalama; NG, Nazogastrik tüp. 

 

Dekanülasyon başarı oranı % 94 (47/50) olarak gözlendi. Tek 

aritenoidli SKPL grubunda 2 (%7,4) hasta dekanüle edilemedi. Çift aritenoidli 

SKPL grubunda 1 (%4,3) hasta dekanüle edilemedi. Tek aritenoidli SKPL 
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grubunda dekanülasyon başarı oranı %92,6, çift aritenoidli SKPL grubunda 

ise %95,7’di. İki grup arasında dekanülasyon başarısı açısından anlamlı fark 

yoktu (p=1). Ortalama dekanülasyon zamanı açısından bakıldığında tek 

aritenoidli SKPL grubunda 12 gün (median, 12 gün; min.-max.,6-29 gün), çift 

aritenoidli SKPL grubunda 8,50 gün (median , 8,50 gün; min.-max., 6-31 gün) 

olarak hesaplandı (Şekil-19). İki grup arasında ortalama dekanülasyon 

zamanı açısından anlamlı fark vardı (p=0,017) (Tablo-5). Dekanüle 

edilemeyen hastaların 3’ününde larengeal rekonstruksiyonu KHP idi. Bu fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=1). Tablo-13’te SKPL sonrası dekanüle 

edilemeyen hastaların verileri detaylı bir şekilde verilmektedir. 

 

 

Şekil-19: SKPL uygulanan hastaların tek veya çift aritenoid korunumuna 
göre dekanülasyon sürelerini gösteren grafik. 
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Tablo-13: SKPL sonrası dekanüle edilemeyen hastaların verileri 

Uygulanan  
tedavi 

Aritenoid 
korunma  
durumu 

Yaş  Evre Neden Sonuç 

KHP Tek  62 T2 N2c Larengeal 
sineşi ve 
stenoz 

TOLC (güvenli 
hava yolu 
sağlanamadı), TL 
(nüks nedeni ile 
kurtarma 
cerrahisi 
amacıyla) 

KHP Tek 67 T4 N0 Aritenoid 
ödemi, hava 
pasajına 
mukozal 
prolapsus 

Akc. met. 
nedeniyle öldü  

KHP, KRT Çift 64 T2 N1 Larengeal 
sineşi ve 
stenoz 

TOLC (güvenli 
hava yolu 
sağlanamadı), 
traketomili takip 
edilmekte 

SKPL, Suprakrikoid parsiyel larenjektomi; T, Tümör evresi; N, Lenf nodu evresi; KHP, 
Krikohiyoidopeksi; TL, Total larenjektomi; TOLC,Transoral lazer cerrahisi; Akc, Akciğer; Met, 
Metastaz; KRT, Kemoterapi+Radyoterapi  

 

KHP uygulanan hastaların ortalama dekanülasyon süresi 11 gün 

(median, 11gün; min.-max.,6-31gün) iken, KHEP uygulanan hastaların 

ortalama dekanülasyon süresi 9,50 gündü (median, 9,50 gün; min.-max., 6-

20 gün). Rekonstrüksiyon şekli KHP-KHEP olup olmamasına göre iki grup 

arasında ortalama dekanülasyon süresi açısından fark yoktu (p=0,713) 

(Tablo-7). 

KHP uygulanan tek aritenoidli SKPL grubunda ortalama 

dekanülasyon süresi 12 gün (median 12 gün;min.-max., 6-29 gün) iken, KHP 

uygulanan cift aritenoidli SKPL grubunda ortalama dekanülasyon süresi 8,50 

gündü (median 8,50 gün;min.-max., 6-31 gün). Bu iki grup arasında 

istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0,154) (Tablo-8). 

KHEP uygulanan tek aritenoidli SKPL grubunda ortalama 

dekanülasyon süresi 15,25±5,50 gün, KHEP uygulanan çift aritenoidli SKPL 
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grubunda ortalama dekanülasyon süresi 8,63±1,847 gündü. Bu iki grup 

arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0,092) (Tablo-9). 

Erken evre (T1/T2) hastaların ortalama dekanülasyon süresi 9 gün 

(median, 9 gün; min.-max.,6-29 gün) iken  ve geç evre (T3/T4) hastaların ki 

11 gün (median, 11 gün; min.-max.,6-31gün) olarak bulundu. İki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,071) (Tablo-10). 

Erken evre (T1/T2) hastaların tek aritenoidli SKPL uygulanan 

grubunda ortalama dekanülasyon süresi 9 gün (median, 9 gün; min.-max., 6-

29 gün) , çift aritenoidli SKPL uygulanan grubunda ortalama dekanülasyon 

süresi 9 gün (median, 9 gün; min.-max., 6-15 gün) olarak gözlendi. İki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,657) (Tablo-11). 

Lokal ileri evre (T3/T4) hastaların tek aritenoidli SKPL uygulanan 

grubunda ortalama dekanülasyon süresi 12 gün (median, 12 gün; min.-max., 

7-20 gün), çift aritenoidli SKPL uygulanan grubunda ortalama dekanülasyon 

süresi 8 gün (median, 8 gün; min.-max., 6-31gün) olarak gözlendi. İki grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,017) (Tablo-12). 

Tek aritenoidli SKPL grubunda 10 (%37), çift aritenoidli SKPL 

grubunda 5 (%21,7) hastada aspirasyon pnömonisi gözlendi (Şekil-20). Tek-

çift aritenoid korunumuna göre iki grup arasında aspirasyon pnömoni 

insidansı açısından istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0,239). Larengeal 

rekonstrüksiyona göre bakıldığı zaman KHP grubunda 12 (%31,6), KHEP 

grubunda ise 3 (%25) hastada aspirasyon pnömonisi gözlendi (Şekil-21). İki 

grup arasında anlamlı istatistiksel fark gözlenmedi (p=1). KHP uygulanan 38 

hasta tek veya çift aritenoid korunmasına göre iki grupta incelendiğinde tek 

aritenoidli grupta 9 (%39,1) hastada, çift aritenoidli grupta 3 (%20) hastada 

aspirasyon pnömonisi gözlendi. Bu iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark 

yoktu (p=0,294). KHEP uygulanan 12 hasta tek veya çift aritenoid 

korunmasına göre iki grupta incelendiğinde tek aritenoidli grupta 1 (%25) 

hastada, çift aritenoidli grupta 2 (%25) hastada aspirasyon pnömonisi 

gözlendi. Bu iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=1).  
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Şekil-20: Tek-çift aritenoidin korunduğu SKPL uygulanan hastalarda 
aspirasyon pnömonisi oranlarını gösteren grafik. 

 

 

Şekil-21: KHP ve KHEP uygulanan hastalarda aspirasyon pnömonisi 
oranlarını gösteren grafik. 

 

Aspirasyon pnömonisi gelişmeyen grubun ortalama dekanülasyon 

zamanı 10 gün (median, 10 gün; min.-max., 6-31), aspirasyon pnömonisi 

gelişen grubun ki 11,50 gündü (median, 11,50 gün; min.-max., 6-29). 
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Aspirasyon pnömonisi ile dekanülasyon zamanı arasında arasında 

istatistiksel anlamlı bir bağlantı yoktu (p=0,433). 

Transoral mikrocerrahi, postop dönem izlemlerinde hastalara kontrol 

ve biyopsi amaçlı süspansiyon/laringoskopi şeklinde veya postoperatif 

dönemde gelişen neoglottise prolobe olan mukozanın ve neolarenksteki 

sineşi veya granülasyon dokusunun eksizyonu amacıyla lazer cerrahisi 

şeklinde uygulandı. Transoral mikrocerrahi tek aritenoidli SKPL uygulanan 27 

hastanın 7’sine (%25,9), çift aritenoidli SKPL uygulanan 23 hastanın 6’sına 

(%26,1) uygulandı. Bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu 

(p=0,990). 
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TARTIŞMA 
 

 

Larenks kanserinin tedavisindeki en önemli hedef onkolojik 

prensiplerden ödün vermeden, larengeal fonksiyonları mümkün olduğunca 

koruyarak elde edilebilecek en yüksek hastalıksız sağkalım oranlarını 

sağlamaktır. SKPL seçili ileri evre vakalarda  en azından tek bir krikoaritenoid 

ünitenin korunabildiği ve larenksin sfinkterik anotomisinin büyük bir kısmının 

eksize edildiği bir cerrahidir (48). Krikoaritenoid ünite aritenoid kıkırdak, 

krikoid kıkırdak, ipsilateral süperior ve rekürren larengeal sinir, interaritenoid 

kas, ipsilateral posterior ve lateral krikoaritenoid kastan oluşmaktadır ve 

yutma ve fonasyonun temel anotomik yapısını oluşturmaktadır. Bu 

fonksiyonel birimin nasıl çalıştığının anlaşılması, vokal kord fiksasyonu ve 

aritenoid hareketi bozulmuş daha ileri kanser vakalarında bile tek bir 

aritenoidin alınarak  larenksin korunmasına olanak sağlar (3, 4, 48). SKPL, 

epiglotun eksize edilip edilmemesine göre larengeal rekonstrüksiyon şekli 

KHP veya KHEP şeklinde uygulanır (49). 

Konservasyon larenks cerrahisinin temel prensibi larengeal 

fonksiyonların korunması ve iyi onkolojik sonuçlarla hastalığın lokal 

kontrolünü sağlamaktır. Basaran ve ark. (50) SKPL yapılan hastalardaki 

aritenoidektominin fonksiyonel ve onkolojik etkinliğini araştırdılar ve tek 

aritenodli ve çift aritenoidli gruplar arasında 5 yıllık hastalığa özgü sağkalım 

oranlarını % 89.5 ve % 93 ve larenks korunma oranlarını % 89.2 ve  % 88.7 

olarak bildirdiler. Leone ve ark. (14) SKPL uyguladıkları hastalarının 3 ve 5 

yıllık genel sağkalım oranlarını sırası ile %78,3 ve %73,7  ve  lokal kontrol 

oranını % 92.1 olarak bildirdiler. Park ve ark. (16) SKPL uyguladıkları 

hastalarının 5 yıllık genel sağkalım ve 5 yıllık hastalığa özgü sağkalım 

oranlarını sırası ile %66,6 ve %72,1 olarak bildirdiler. Pinar ve ark. (13) SKPL 

uygulanan hastalarında 1, 3 ve 5 yıllık genel sağkalım  oranlarını sırası ile 

%100, %96,4 ve %82,1 ve 1, 3 ve 5 yıllık lokal kontrol oranları sırası ile 

%100, %96,1 ve % 92.5 olarak bildirdiler. Oztürk ve ark. (15) yaptığı 

çalışmada, SKPL uygulanan hastalarında 3 ve 5 yıllık genel sağkalım 
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oranlarını sırası ile %90 ve %80,4  ve  3 ve 5 yıllık lokal kontrol oranlarını 

sırası ile % 84,2 ve %82,4 olarak bildirdiler. Topaloğlu (51) tarafından 

yayınlanan seride KHP sonrası lokal kontrol oranı % 97.8 idi. Dufour ve ark. 

(52) yaptığı çalışmada 1, 3 ve 5 yıllık lokal kontrol oranları sırası ile %97,3, 

%93,5 ve % 91,4 olarak bildirdiler. Tablo 14, SKPL uygulanan hastaların 

literatürdeki onkolojik sonuçlarını göstermektedir. 

 

Tablo-14: Literatürdeki SKPL sonrası onkolojik sonuçlar 

Çalışma yazarı  
(yıl) 

5 yıllık genel 
sağkalım (%) 

5 yıllık 
hastalığa özgü 
sağkalım (%) 

5 yıllık lokal 
kontrol oranı 
(%) 

Park ve ark. (2011) 66,6 72,1 - 
Pınar ve ark. (2012) 82,1 - 92,5 
Leone ve ark. (2014) 73,7 - 92,1 
Basaran ve ark. (2015) - 89,5 (Tek) 

93 (Çift) 
- 

Ozturk ve ark. (2016) 80,4 - 82,4 
SKPL, Suprakrikoid parsiyel larenjektomi; Tek/Çift, aritenoid korunma durumu  

  

Bizim çalışmamızda, tek ve çift aritenoidli SKPL grubu için 1, 3, 5 

yıllık genel sağkalım oranılarının, 1, 3, 5 yıllık hastalığa özgü sağkalım 

oranlarının, 1, 3 ve 5 yıllık lokal kontrol oranlarının, larengeal korunma 

oranının literatürle uyumlu olduğu gözlendi. 5 yıllık genel sağ kalım oranı 

açısından çift aritenoidli SKPL grubu lehine anlamlı istatistiksel bir fark olsa 

da 5 yıllık hastalığa özgü sağkalım oranı açısından iki grup arası anlamlı 

isttastiksel fark yoktu. Ayrıca yukarıdaki diğer bütün parametreler açısından 

da iki grup arasında fark yoktu. Buradan SKPL’nin lokal ileri evre tümörler için 

uygun onkolojik sonuçlara sahip olduğu ve  total larenjektomiye alternatif bir 

tedavi prosedürü olduğu söylenebilir. İleri evre tümör (T3/T4) vaka sayısı tek 

aritenoidli SKPL grubunda daha fazla olmasına rağmen iki grup arasındaki 

benzer onkolojik sonuçlar elde edilmesi, tek aritenoidli SKPL’nin güvenli bir 

prosedür olduğunu göstermektedir. 

Lokorejyonel nüks gelişen hastalardan 5’inin larenks kanseri, evre 3 

veya 4 ‘tü. Lokal nüks açısından baktığımızda hastaların 4’ünde subglottik 

nüks gözlendi. Her ne kadar perop çalışılan frozen kesitler ile negatif cerrahi 
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sınırlara ulaşılsa da muhtemel yakın cerrahi sınırlar nükslere neden 

olmaktadır. Bu sebeple perop cerrahi sınır yakınlığına dikkat edilmesi 

gerekirse SKPL’den vazgeçilip TL uygulanması ve eğer SKPL uygulandı ise 

postoperatif dönemde planlı süspansiyon/laringoskopik girişim düşünülebilir. 

Nüks nedenleri arasında preop değerlendirmenin yetersiz yapılması, 

larenksin korunması amacıyla endikasyon sınırlarının genişletilerek SKPL’nin 

uygulanması, endikasyonu olduğu halde postoperatif KRT’nin 

uygulanamaması sayılabilir.  Bu faktörlere dikkat edilerek nüks oranlarının 

azaltılacağını düşünmekteyiz. Lokal rekürrensler en geç 25. ayda olmuştur. 

Bu veri dikkate alınarak lokal rekürrensler açısından hastaların postoperatif 

ilk 2 yıl yakın takibi gerekmektedir. 

Larengeal rekonstrüksiyon yöntemine göre değerlendirdiğimizde, 

KHP ve KHEP gruplarının hem 5 yıllık genel sağkalım hem de 5 yıllık 

hastalığa özgü sağkalım oranları arasında istatistiksel anlamlı fark olmaması 

larenks kanserinin yönetiminde her iki tekniğinde efektif bir yöntem olduğunu 

göstermektedir.  

SKPL’nin kurtarma cerrahisi amacıyla yapıldığı hastaların ve primer 

SKPL uygulanan hastaların 5 yıllık genel ve hastalığa özgü sağkalım oranları 

arasında istatiksel anlamlı fark olmaması literatür sonuçları ile uyumludur ve 

SKPL'nin güvenilir kurtarma prosedürü olduğunu göstermektedir. Larenksin 

onkolojik tedavisinin ve kurtarma cerrahisinin temeli olan total larenjektomi 

sonuçları ile SKPL sonuçları birbiri ile uyumludur (53-55).   

Dekanülasyon oranı ve dekanülasyon süresi, SKPL’nin fonksiyonel 

başarısını belirleyen önemli parametrelerdir. NG çekilme süresi neolarenksin 

rehabilitasyon süresini ve yutma fonksiyonunu gösteren değerli bir 

parametredir. Dekanülasyon, konuşmanın ve yutmanın rehabilitasyonu için 

önemli bir adımdır (12). Dekanülasyonun gecikmesi larenkste granülasyonla 

sonuçlanan inflamatur değişikliklere neden olur ve disfajiye neden olacak 

şekilde yutma esnasında larenksin elevasyonunu bozar (16).  

Literatürde, SKPL serilerinin dekanülasyon başarı oranı % 86 ile % 

100 arasında ve ortalama dekanülasyon süresi 8 ila 91 gün arasında 

değişmektedir (8, 12, 13, 15, 56-58). NG çekilme başarısı açısından literatür 
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verileri %92-100 şeklinde bildirilmiştir (13, 15, 59-61). Bizim çalışmamızda 

gözlemlediğimiz dekanülasyon başarı oranı, NG çekilme başarı oranı literatür 

ile uyumlu idi.  

SKPL'yi takiben neoglottik tam kapanma, yutma sırasında fonasyon 

ve hava yolu korunumu açısından önemli bir faktördür (16). Dekanülasyon 

süresi ve NG çekilme süresi fonksiyonel postoperatif rehabilitasyonun önemli 

bir indikatörüdür. Bron ve ark. (12) SKPL (KHP/KHEP) hastalarında aritenoid 

rezeksiyonun etkisini değerlendirdiler. Hem cerrahi tipi (KHP/KHEP) hem de 

aritenoid rezeksiyona bağlı olarak NG çekilme süresinin önemli bir değişikilik 

göstermediğini ve postoperatif erken dönemde aritenoid  rezeksiyonun 

yutkunma fonksiyonunu etkilemediğini belirttiler.  Akbaş ve Demireller (17) 

KHP uygulanan 46 hastanın değerlendirildiği çalışmada tek veya çift 

aritenoidin korunumuna göre kıyaslandığında hem ortalama dekanülasyon 

süresi ve hem de ortalama NG çekilme süresinin istatistiksel olarak anlamlı 

bir şekilde tek aritenoidin korunduğu grupta daha uzun olduğunu bildirdiler. 

Yüce ve ark. (18) KHP uygulanan 20 hastada aritenoid rezeksiyonu etkilerini 

değerlendirdikleri çalışmada, ortalama deknülasyon ve ortalama NG çekilme 

süresinin istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde tek aritenoidli grupta daha 

uzun olduğunu bildirdiler. Park ve ark. (16) KHEP uygulanan hastalar, 

değerlendirildiğinde, her iki aritenoidin korunduğu grupta ortalama 

dekanülasyon ve NG çekilme süresi sırasıyla 15.27 gün ve 20.39 gün iken, 

tek aritenoidin korunduğu grupta 21.25 gün ve 29.05 gün olarak bildirdiler. Bu 

değerler istatistiksel anlamlı olarak farklı bulunmuştur. KHP'li  hastalarda, 

ortalama dekanülasyon ve NG çekilme süresi, çift aritenoidin korunduğu 

grupta sırası ile 21.19 ve 23.33 gün, tek aritenoidin korunduğu grupta 27.30  

ve 35.40 gün olarak bulunmuştur. Bu değerlerin istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır. Bu durumun çalışmalarındaki KHP uygulanan hasta sayısının 

azlığına bağlı olabileceği bildirilmiştir. Tüm hastalar aritenoid rezeksiyonuna 

göre değerlendirildiğinde, ortalama dekanülasyon süresi açısından (tek 

aritenoidin korunabildiği grupta daha uzun) istatistiksel anlamlı fark olduğu, 

ortalama NG çekilme süresi açısından istatistiksel anlamlı fark 

gözlemlemediklerini bildirdiler. KHP uygulanan hastlarda ortalama 
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dekanülasyon ve NG çekilme süresi  sırası ile 23.16 ve 31.66 gün iken, 

KHEP’li vakalarda 16.78 ve 22.66 olarak gözlemlenmiş. Saito ve ark. (60) 

yaptığı çalışmada aritenoidektomi yapılan grupta süre daha uzun olsa da NG 

çekilme süresi açısından iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

Basaran ve ark. (50) yaptıkları çalışmada ortalama dekanülasyon ve 

ortalama NG çekilme süresi açısından  tek ve çift aritenoidli SKPL grupları 

arasında istatistiksel anlamlı fark olmasa da verilerin tek aritenoidli SKPL 

grubunda daha kısa olması literatür ile çelişmektedir. Pinar ve ark. (13)  KHP 

uygulanan hastalardaki ortalama dekanülasyon ve NG çekilme süresinin 

KHEP uygulanan hastalardan anlamlı olarak daha uzun olduğunu ve tek 

taraflı parsiyel veya total aritenoidektominin yutma rehabiltasyonu konusunda 

hiçbir etkisi olmadığını bildirmiştir. Leone ve ark. (14) yaptığı çalışmada, 

cerrahi tipine (KHP-KHEP) ve aritenoidektomi yapılıp yapılmamasına göre 

NG çekilme süresi açısından anlamlı fark olduğu (KHP’li ve aitenodektomili 

vakalarda gecikme şeklinde), ancak bu gruplar arasında dekanülasyon süresi 

açısından anlamlı bir farkın olmadığını rapor etmişlerdir. Oztürk ve ark. (15) 

yaptığı çalışmada aritenoid rezeksiyonunun NG çekilme süresini belirgin 

olarak artırdığını ve  aritoneoid rezeksiyonun dekanülasyon süresini anlamlı 

olarak etkilemesede, aritenoid rezeksiyonlu hastalarda dekanülasyon 

süresinin daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Aynı çalışmada NG tüp 

çekilme süresinin KHP uygulanan hastalarda daha yüksek olsada istatistiksel 

anlamlı olmadığı ve dekanülasyon süresinin istatistiksel olarak anlamlı bir 

şekilde KHP uygulanan hastalarda yüksek olduğunu bildirdiler. Cho ve ark 

(59) ve Gallo ve ark (62) yaptıkları çalışmalarda KHP’li hastalarda NG 

çekilme süresinin istatiksel olarak anlamlı yüksek olduğunu bildirdiler. Tablo 

15, SKPL uygulanan hastaların aritenoid korunumuna göre literatürdeki 

fonksiyonel sonuçlarını göstermektedir.   
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Tablo-15: Literatürdeki aritenoid korunumuna göre fonksiyonel sonuçlar 

Çalışma 
yazarı  
(yıl) 

Cerrahi 
modalite 

Ort. dek/ 
Ort. NG 

Tek 
aritenoid 
korunumu 

Çift 
aritenoid 
korunumu 

İstatistiki 
anlamlılık 

Bron ve 
ark (2000) 

SKPL Ort dek.  29  22 yok 
Ort. NG 36 15 yok 

Akbaş ve 
Demireller 
(2005) 

KHP Ort. dek.  41 20 var 
Ort. NG  40 21  var  

Yüce ve 
ark. (2009) 

KHP Ort. dek. 40,2 20,8 var 
Ort. NG 18,4 8,8 var 

Park ve 
ark. (2011) 

SKPL Ort. dek. 23,27 16,83 var 
Ort. NG 27,23 24,19 yok 

Leone ve 
ark. (2014) 

SKPL Ort. dek. 25 25,2 yok 
Ort. NG 18,8 12,9 var 

Basaran 
ve ark. 
(2015) 

SKPL Ort. dek. 43 57 yok 
Ort. NG 20 40 yok 

SKPL, Suprakrikoid parsiyel larenjektomi; Ort. dek., Ortalama dekanülasyon süresi (gün); 
Ort. NG., Ortalama nazogastrik tüp çekilme süresi (gün); KHP, Krikohiyoidopeksi.  

 

Bizim çalışmamızda, hem ortalama dekanülasyon süresi hem de 

ortalama NG çekilme süresi birçok değişkene göre ayrı ayrı değerlendirildi. 

Ortalama NG çekilme süresi çift aritenoidli SKPL grubunda daha düşük olsa 

da istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi (p=0,446). Ortalama NG 

çekilme süresi KHP grubunda KHEP grubuna kıyasla geçikmiş olsa da, 

gruplar arasında istatistiksel amlamlı fark yoktu (p=0,518). KHP uygulanan  

tek aritenoidli SKPL hastalarının ortalama NG çekilme süresi, KHP 

uygulanan  çift aritenoidli SKPL grubuna kıyasla gecikmiş olsada, iki grup 

arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0,098). KHEP uygulanan  tek 

aritenoidli SKPL hastalarının ortalama NG çekilme süresi, çift aritenoidli 

SKPL hastalarına oranla daha kısa idi. KHEP uygulanan çift aritenoidektomili 

SKPL  grubunda NG çekilme süresinin gecikmesi çalışmamızdaki ender 

parodoksik kısımlardan biri olsa da iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark 

yoktu (p=0,125). Bunun da KHEP uygulanan gruptaki hasta sayısının az 

olmasına bağlı olduğu düşünüldü. Erken evre (T1/T2) hastaların tek 

aritenoidli SKPL uygulananlarında ortalama NG çekilme süresi, çift aritenoidli 

SKPL uygulananlara oranla daha gecikmiş olsa da, iki grup arasında 
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istatstiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,321). Geç evre (T3/T4) hastaların 

tek aritenoidli SKPL uygulananlarında ortalama NG çekilme süresi, çift 

aritenoidli SKPL uygulananlara oranla daha gecikmiş olsa da, İki grup 

arasında istatstiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,647).  

İki grup arasında dekanülasyon süresi açısından çift aritenoidli SKPL 

grubu lehine anlamlı fark vardı (p=0,017). Bu istatistiksel fark, postop hava 

yolu restorasyonu hususunda aritenoidektominin olumsuz bir etkisi olduğunu 

göstermektedir. Aritenoidektomi, postoperatif dönemde gelişen ödem ve 

neolarenksin rehabilitasyonundaki gecikme nedeniyle hava yolu 

problemlerine neden olmaktadır. Tek aritenoidli grupta hava yolu 

restorasyonu gecikse de gruplar arasında dekanülasyon başarısı açısından 

fark olmaması, sonuçta her iki grupta da havayolu restorasyonunun makul 

düzeylerde tamamlandığını göstermektedir. 

KHP yapılan hastaların ortalama dekanülasyon süresi, KHEP yapılan 

hastaların ortalama dekanülasyon süresine göre gecikmiş olsa da, 

rekonstrüksiyon şekli KHP-KHEP olup olmamasına göre iki grup arasında 

ortalama dekanülasyon süresi açısından fark yoktu (p=0,713). KHP 

uygulanan tek aritenoidli SKPL grubunda ortalama dekanülasyon süresi, 

KHP uygulanan cift aritenoidli SKPL grubunun ortalama dekanülasyon 

süresine göre gecikmiş olsa da iki grup arasında istatistiksel anlamlı fark 

yoktu (p=0,154). KHEP uygulanan tek aritenoidli SKPL grubunda ortalama 

dekanülasyon süresi, KHEP uygulanan çift aritenoidli SKPL grubunda 

ortalama dekanülasyon süresine göre gecikmiş olsa da iki grup arasında 

istatistiksel anlamlı fark yoktu (p=0,092). Erken evre (T1/T2) hastaların tek 

aritenoidli SKPL uygulanan grubu ile çift aritenoidli SKPL uygulanan grubu ile 

ortalama dekanülasyon süresi açısından  kıyaslandığında iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p=0,657). Geç evre (T3/T4) hastaların 

tek aritenoidli SKPL uygulanan grubunda ortalama dekanülasyon süresi, çift 

aritenoidli SKPL uygulanan grubuna göre daha uzundu  ve iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p=0,017).  

T evresi arttıkça cerrahi ile rezeke edilecek doku miktarının artması 

beklenmektedir. Korunan larengeal doku yüzdesinde ki azalma neolarengeal 



51 
 

rehabilitasyon süresinin uzamasına neden olacaktır. Bu da fonksiyonel 

sonuçlara yansıyacaktır. Çalışmamızda, istastistiksel farklı olmasa da ileri 

evre tümör (T3/T4) olan vaka sayısı tek aritenoidli grupta daha fazla idi. 

Ayrıca hem dekanülasyon süresi hemde NG çekilme süresi tek aritenoidli 

grupta gecikmişti (NG çekilme süresindeki gecikme istatistiksel anlamlı 

değildi). 

NG çekilme süresi açısından genelde tek aritenoidli SCPL uygulanan 

gruplarda gecikme olduğu görülse de yapılan bütün karşılaştırmaların 

hiçbirinde anlamlı fark gözlenmedi. KHP-KHEP ve bu larengeal 

rekonstrüksiyon şeklleri tek-çift grupları diye kendi içerisinde kıyaslandığında 

NG çekilme süresi ve ortalama dekanülasyon süresi açısından genelde KHP 

ve tek aritenoidli gruplarda gecikmeler olsa da, istatistiksel anlamlı fark 

gözlenmedi. Aritenoidler KHP hastalarında laringeal sfinkterin tek kalan 

yapısı olduğundan, bir aritenoidin ilave rezeksiyonunun fonksiyon üzerinde 

olumsuz bir etkisi olabileceği düşünülebilr. Fakat bu açıdan KHP ve KHEP 

uygulanan gruplar arasında KHP grubunda gecikmeler olsada, anlamlı 

istatistiksel fark gözlemlemedik. Park ve ark. (16) yaptığı çalışmada 

bahsettikleri gibi, KHEP li hastalarda kalan epiglot dokusunun, cerrahi travma 

ve ödem nedeniyle erken dönemde hava yolu koruma fonksiyonunu  tam 

anlamı ile sağlayamadığını düşünmekteyiz. SKPL rekonstrüksiyon tipinin ve 

aritenoid rezeksiyonunun yutma üzerine istatistisksel anlamlı bir etkisi 

gözlemlenmedi.  

Korunmuş aritenoidin kompansatuar aktivitesi ve aritenoidektomi 

alanını kaplayan mukozanın hipertrofisinden kaynaklanan kitle etkisi  glottik 

tam kapanmaya yol açar (16). Çalışmamızda iki grup arasında ortalama NG 

çekilme süresi açısından fark gözlemlenmedi. Ortalama dekanülasyon süresi 

açısından çift aritenoidli SKPL grubu lehine anlamlı fark olsa da sonuçta 

dekanülasyon başarısı açısından 2 grup arasında da fark yoktu.  Fonksiyonel 

sonuçlar arasında fark olmaması onkolojik nedenlerle gereklilik halinde tek 

aritenoid dokusunun fonksiyonel eksikliği ile sonuçlanmadan, rezeke 

edilebileceğini göstermektedir. SKPL hastaları, iyi fonksiyonel sonuçlar elde 
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etmek için cerrahiden sonra kapsamlı rehabilitasyona ihtiyaç duymaktadır 

(63). 

NG’si çekilemeyen hastaların istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 

larengeal rekonstrüksiyonu KHP şeklinde idi (Tablo-6). Bu hastaların 

hiçbirine postoperatif dönemde adjuvan RT uygulanmadı. Ayrıca bu 

hastalardan ikisi 75 yaşından büyüktü. Bu 5 hastanın 4’ü tek aritenoidli SKPL 

grubunda bulunmaktaydı. Bu 4 hastanın 2‘sine kronik aspirasyon ve disfaji 

nedeni ile PEG uygulandı. İlk hastaya larenks kanseri nedeni ile SKPL 

öncesinde RT tedavisi aldı ve nüks geliştiği için SKPL uygulandı. Üçüncü 

hastaya postoperatif 2. ayında fonksiyonel amaçlı  TL uygulandı ve sonuncu 

hasta ise postop 2. ayında larenks kanseri dışı bir nedenle öldü. Çift 

aritenoidli grupta olan hastaya postop 2. ayında fonksiyonel amaçlı TL 

uygulandı. NG çekilme başarısızlığında istatistiksel anlamlılık 

gözlemlemesekte rekonstrüksiyon şekli (hastaların hepsi KHP), cerrahi 

travma, duyusal inervasyonu tamamlanmış neoglottis, hastaya bağlı yaş gibi 

faktörlerin önemli olduğunu düşünmekteytiz.  Uygulanan daha az travmatik 

bir cerrahi, erken dönemde başlanan rehabilitasyon, uygun hasta seçimi ile 

ng çekilme başarısızlığının önlenebilceğini ön görmekteyiz. 

Dekanüle edilemeyen hastaların 3’ününde istatistiksel olarak anlamlı 

olmasada larengeal rekonstrüksiyonu KHP idi (Tablo-13). Bunlardan ikisi tek 

aritenoidli SKPL grubunda bulunmaktaydı. İki hastaya da postoperatif 

dönemde adjuvan RT uygulanmadı. Bu hastalardan 1.’sinde larengeal sineşi 

ve stenoz mevcuttu. Bu hastaya transoral lazer cerrahisi uygulansa da yeterli 

hava yolu pasajı oluşturulamadığı için dekanüle edilemedi ve sonrasında 21. 

ayında lokal nüks saptanması üzerine kurtarma cerrahisi amaçlı TL 

uygulandı. Daha sonraki postop takibinde larenks kanseri dışı bir nedenle 

hasta öldü. İkinci hastaya daha önce larenks kanseri nedeniyle primer RT 

uygulandı ve bu süreçten 2 yıl sonra larenks kanseri nüks ettiği için SKPL 

kurtarma cerrahisi amacıyla uygulandı. Bu hastada aritenoid ödemi ve hava 

pasajına aritenoid mukoza prolapsusu vardı. Postoperatif 15. ayında akciğer 

metastazı tespit edildi ve  postoperatif 17. ayında öldü. Çift aritenoidli SKPL 

yapılan hastada ise larengeal sineşi, stenoz ve yumuşak doku ödemi nedeni 
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ile hava yolu obliterasyonu gelişti. Bu hastaya postoperatif dönemde KRT 

uygulandı. Postop döneminde transoral lazer cerrahisi uygulansada güvenli 

bir hava yolu oluşturulamadığı için  trakeotomili takip edildi. Dekanülasyon 

başarısızlığında 2. hastanın preop dönemde, 3. hastanın postop dönemde 

aldıkları RT ye sekonder gelişen fibrozis ve buna bağlı meydana gelen 

larengeal stenoz ve sineşiye bağlı olduğunu düşünmekteyiz. İlk hastada ise 

larengeal stenoz nedeninin cerrahi travmaya bağlı olduğunu  düşünmekteyiz. 

Korunan larengeal kısımların postoperatif dönemde fonksiyon görebilir 

şekilde iyileşmesi uygun arteryel beslenme, venöz dönüş, olabildiğince daha 

az travma, postoperatif dönemde cerrahi saha enfeksiyonlarından korunma 

gibi faktörlere bağlıdır. Hem larenks dokusunun vasküler ve nöral 

inervasyonunun cerrahi sırasında doku travmasına bağlı olarak bozulması 

hem de RT’nin neden olduğu fibrozis ve doku ödemi dekanülasyon 

problemlerini doğurmaktadır. Bu iki kavram hususunda dikkatli olunursa 

dekanülasyon başarısızlığının önlenebileceğini öngörmekteyiz.          

Aspirasyon SKPL’nin temel fonksiyonel sorunlarından biridir. 

Aspirasyon asemptomatik inflamatuar reaksiyondan ciddi pnömoniye kadar 

değişebilen akciğer komplikasyonlarına neden olabilmektedir. Aspirasyon 

pnömonisi insidansı, kronik aspirasyona işaret eden bir parametre olarak 

kullanılabilir. Park ve ark. (16) yaptığı çalışmada aritenoid rezeksiyonu ve 

aspirasyon pnömonisi arasındaki ilişkiyi rapor etmişler ve tek aritenodin 

korunduğu gruptaki hastaların %48’inde pnömoni geliştiğini belirtmişlerdir. 

Castro ve ark. (64) yaptığı çalışmada tek aritenoid korunduğu SKPL 

uygulanan hastalarda aspirasyon ve ilişkili pnömoni oranının arttığını 

bildirmiştir. Schwaab ve ark. (65) ve Lewin ve ark. (66) tek bir aritenoid 

korunumunun hastada aspirasyon oranını arttığını, ancak bu değişikliğin 

önemli  olmadığını belirtti.  Lallemant ve ark. (67) tek bir sağlam arittenoid 

korunumun herhangi bir işlev farkı yaratmadığını belirtti. Bron ve ark. (12) tek 

taraflı aritenoidektomi uygulanan hastaların daha iyi yutma-aspirasyon 

fonksiyonuna sahip olduklarını bildirmişlerdir. 

Bizim çalışmamızda, tek aritenoidli grupta aspirasyon pnömoni 

yüzdesi daha fazla olsada anlamlı istatistiksel fark olmadığı gözlendi 
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(p=0,239). KHP veya KHEP uygulanan gruplar kendi içinde tek ve çift 

aritenoid korunumuna göre aspirasyon pnömonisi açısından kıyaslandığında 

da gruplar arasında anlamlı istatistiksel fark gözlenmedi (KHP için p=0,294, 

KHEP için p=1). Aritenoidektomi ile aspirasyon pnömonisi arasında anlamlı 

bir ilişki yoktu. Yukarıda da bahsedildiği gibi yutma fonksiyonu açısından da 

iki grup arsında istatistiksel fark yoktu. Yutma ve aspirasyon hususunda iki 

grup arasında fark oluşmamasının nedeninin  aritenoidektomi yapılan 

taraftaki mukozanın kaplayıcı hipertrofisine ve  karşı tarafın kompansatuar 

etkisine bağlı olduğunu düşünmekteyiz. Weinstein ve Accourreye (68) 

korunmuş aritenoid mukozasının aritoneoidektomi alanındaki kitle etkisinin 

fonksiyonel sonuçlar için önemli olduğunu bildirmiştir. Yüce ve ark. (18), 

ameliyattan 1 yıl sonra yutkunma ve ses fonksiyonlarının iyileşmesinin, 

korunmuş aritenoidin kompanzatuar etkisinden kaynaklanabileceğini bildirdi. 

Bu yüzden uygun neoglottik kapanma elde edebilmek için aritenoidektomi 

yapılan tarafta onkolojik güvenli sınırlar dahilinde mukozanın korunumu ve 

aitenoidektomi sahasının rekonstrüksiyonuna dikkat etmek gerekir.   
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SONUÇLAR 
 

 

SKPL uygulanan hastalar tek veya çift aritenoid korunumuna göre 

kıyaslandığında; ortalama NG çekilme süresi tek aritenoidli grupta daha uzun 

olarak saptansa da istatistiksel olarak anlamlı değildi. 

SKPL uygulanan hastalar tek veya çift aritenoid korunumuna göre 

kıyaslandığında; ortalama dekanülasyon süresi tek aritenoidli grupta anlamlı 

olarak daha uzun olduğu bulundu. 

SKPL uygulanan hastalar tek veya çift aritenoid korunumuna göre 

kıyaslandığında; aspirasyon pnömoni yüzdesi tek aritenoidli grupta daha 

yüksek olarak saptansa da istatistiksel olarak anlamlı değildi. 

SKPL yapılan hastalar larengeal rekonstrüksiyonuna göre 

kıyaslandığında; KHP uygulanan hastalarda, KHEP uygulanan hastalara 

nazaran ort. NG çekilme süresi, ort. dekanülasyon süresi ve aspirasyon 

pnömonisi yüzdesi daha fazla olsada, iki grup arasında anlamlı fark 

saptanmadı. 

Tek-çift aritenoidli SKPL gruplarının 1, 3 yıllık genel sağkalım oranları 

arasında anlamlı fark saptanmadı. Beş yıllık genel sağ kalım oranı çift 

aritenoidli SKPL grubunda daha yüksekti. Fakat  1, 3, 5 yıllık hastalık spesifik 

sağkalım oranı açısından, iki grup açısından anlamlı fark saptanmadı.  

Tek-çift aritenoidli SKPL grupları arasında; lokal kontrol oranı, 

bölgesel kontrol oranı ve uzak metastaz yüzdesi açısından anlamlı fark 

saptanmadı.   

Tek aritenoidin korunduğu SKPL grubunda fonksiyonel olarak ort. NG 

çekilme süresi, ortalama dekanülasyon sürelerinde uzama ve aspirasyon 

pnömonisi insidansında artma olsada, sadece dekanülasyon süresi 

bakımından anlamlı fark saptandı. Bu da aritenoid rezeksiyonunun 

neolarenksin hava yolu korunumu hususundaki rehabilitasyonunu  olumsuz 

etkilediğini göstermektedir. Tek aritenoidli grupta hava yolu rehabilitasyonu 

gecikse de gruplar arasında da dekanülasyon başarısı açısından fark 
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olmaması, sonuçta her iki grupta da havayolu rehabilitasyonun makul 

düzeylerde tamamlandığını göstermektedir. 

SKPL kabul edilebilir onkolojik ve fonksiyonel sonuçlara sahiptir ve 

doğru endikasyonlarla total larenjektomiye alternatif olan organ koruyucu bir 

cerrahidir. Aritenoid invazyonu veya vokal kord fiksasyonu olan ilerlemiş 

laringeal kanser hastaları için tek aritenoidli SKPL, makul onkolojik güvenliğe 

ve fonksiyonel işlevselliğe olanak sağlar. 

Eğer SKPL uygun endikasyonlarla, deneyimli cerrahi ekip tarafından 

yapılırsa ve postoperatif  uygun rehabilitasyon hizmeti verilirse aritenoid 

korunumuna bakılmaksızın iyi onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar alınacağını 

düşünmekteyiz.   
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