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KL‹N‹K ÇALIfiMA

Erken evreli glottik kanserlerde cerrahi tedavi seçimi ve
onkolojik sonuçlar
An evaluation of surgical techniques and oncologic results in early glottic cancers
Dr. M. Kezban GÜRBÜZ, Dr. Erkan N. ÖZÜDO⁄RU, Dr. Hamdi ÇAKLI,
Dr. Emre C‹NG‹, Dr. M. Cem KEÇ‹K, Dr. Cemal C‹NG‹

Amaç: Erken evreli glottik kanser tan›s› ile cerrahi tedavi uygulanan olgularda seçilen cerrahi yöntem ve sa¤kal›m oranlar› de¤erlendirildi.
Hastalar ve Yöntemler: Çal›flmaya erken evreli glottik
kanseri nedeniyle cerrahi tedavi gören 29 hasta (28 erkek, 1 kad›n; ort. yafl 59; da¤›l›m 47-73) al›nd›. Ön komissür tutulumu, sub- veya supraglottik yay›l›m derecesi ve
kord mobilitesi gibi faktörler göz önüne al›narak uygulanan cerrahi yöntemler ve sa¤kal›m oranlar› belirlendi. Tümörlerin TNM s›n›fland›rmas› American Joint Committee
on Cancer (AJCC) 1992 ölçütlerine göre yap›ld›.
Bulgular: Tümör evreleri iki olguda (%7) TisN0, 20 olguda (%69) T1N0, yedi olguda (%24) T2N0 bulundu.
Dokuz olguda (%31) larengofissür+kordektomi, 18 olguda (%62) frontolateral larenjektomi, iki olguda (%7)
vertikal hemilarenjektomi yap›ld›. On olgunun ameliyat
sonras› histopatolojik incelemelerinde cerrahi s›n›r pozitifli¤i belirlendi. Bunlar›n dördü radyoterapi sonras›nda, di¤er dördü rutin kontrollerinde sorunsuz olarak izlendi; di¤er iki olguda ise nüks nedeniyle total larenjektomi yap›ld›. Yaln›zca üç olgu hastal›k d›fl› nedenlerle
kaybedildi. ‹ki y›ll›k sa¤kal›m oran› %88.8, befl y›ll›k
sa¤kal›m oran› %80 bulundu.
Sonuç: Erken evreli glottik kanserli hastalarda, ön
komissür tutulumu, subglottise, supraglottise ve ventriküle yay›l›m derecesi uygulanacak cerrahi yöntemin
seçiminde büyük önem tafl›maktad›r.

Objectives: We evaluated the surgical techniques
employed and survival rates in patients who were treated for early glottic cancer.
Patients and Methods: The study included 29 patients (28
males, 1 female; mean age 59 years; range 47 to 73 years)
who underwent surgery for early glottic cancer. Surgical
techniques were employed in view of factors such as
involvement of the anterior commissure, the extent of subor supraglottic invasion, and cord mobility. Two- and fiveyear survival rates were calculated. TNM classification was
made according to the 1992 AJCC staging system.
Results: Preoperative tumor stages were TisN0 (n=2, 7%),
T1N0 (n=20, 69%), and T2N0 (n=7, 24%). Surgical techniques included laryngofissure and cordectomy (n=9, 31%),
frontolateral laryngectomy (n=18, 62%), and vertical hemilaryngectomy (n=2, 7%). Positive surgical margins were
reported postoperatively in 10 patients, eight of whom
remained tumor-free with (n=4) or without (n=4) radiation
therapy during the follow-up period, while two patients
underwent total laryngectomy because of local recurrences.
Three patients died due to causes other than the primary
disease. Two- and five-year survival rates were 88.8% and
80%, respectively.
Conclusion: Involvement of the anterior commissure, and
the extent of invasion to the subglottis, supraglottis, and the
laryngeal ventricle seem to play a major role in selecting the
most appropriate surgical technique in early glottic cancer.

Anahtar Sözcükler: Karsinom, yass› epitel hücreli/s›n›fland›rma; glottis/cerrahi; larenjeal neoplazmlar/s›n›fland›rma/cerrahi; larenjektomi/yöntem; neoplazm nüksü, lokal; neoplazm evrelemesi; sa¤kal›m oran›.

Key Words: Carcinoma, squamous cell/classification; glottis/
surgery; laryngeal neoplasms/classification/surgery; laryngectomy/methods; neoplasm recurrence, local; neoplasm staging;
survival rate.
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Glottik yerleflim gösteren larenjeal kanserlerde belirtiler, di¤er larenks kanserlerine göre daha erken dönemde ortaya ç›kt›¤› için bu hastalar daha erken evrede hekime baflvurmakta ve konservatif cerrahi yöntemlerden daha fazla yararlanabilmektedir. Önerilmifl
çok say›da cerrahi teknikten hastaya en uygun olan›n›n seçilmesi ya da radyoterapi ile bu olgularda yüksek sa¤kal›m oranlar› elde edilebilmektedir.

bilgilere göre semptomlar›n süresi 2 ay ile 5 y›l aras›nda de¤iflmekteydi. Sadece bir olgunun (%3.4) özgeçmiflinde sigara kullan›m öyküsü yoktu. Yirmi sekiz olguda (%96.6) sigara kullan›m süresi 30-50 y›l aras›nda
(ort. 1 paket/gün) de¤iflmekteydi.
Olgular›n tan› kondu¤u andaki TNM s›n›fland›rmas› Tablo I’de gösterildi.
On sekiz olguda (%62.1) tümör tek kordda s›n›rl› idi; 10 olguda (%34.5) ise tek kord tutulumu yan›
s›ra ön komissüre uzan›m vard›. Bir olguda (%3.4)
tümörün tek kordu ve ön komissürü tutup karfl› tarafa da geçti¤i saptand›.

AJCC 1992 ölçütlerine göre, evre 0 (TisN0M0), evre
1 (T1N0M0) ve evre 2 (T2N0M0) tümörler erken evre l i
glottik kanserler olarak tan›mlanm›flt›r.[1] Erken evre l i
glottik kanserleri, vokal kordda s›n›rl›, kas ve kartilaja
kadar yay›lmam›fl, subglottik veya supraglottik bölgeye s›n›rl› yay›l›m gösteren, metastatik potansiyeli bulunmayan lezyonlar olarak belirtilmifltir.[2]

Uygulanan cerrahi tedavilerin da¤›l›m› Tablo
II’de gösterildi. Frontolateral larenjektomi uygulanan 18 olgunun üçünde (%16.6) ameliyat öncesi bilgisayarl› boyun tomografilerinde patolojik boyutta
lenf nodlar› saptanmas› nedeniyle tümörün oldu¤u
tarafta elektif boyun diseksiyonu uyguland›. Bu olgular›n hiçbirinde histopatolojik olarak boyunda
karsinom metastaz› belirlenmedi.

Bu çal›flmada, yukar›daki tariflere uygun olarak
erken evreli glottik kanser tan›s› konan ve cerrahi
yolla tedavileri yap›lan olgularda ald›¤›m›z sonuçlar ve bu tür olgularda seçilebilecek cerrahi tedavi
yöntemleri de¤erlendirildi.

Tüm olgularda ameliyat s›ras›nda cerrahi s›n›rlar›n kontrolü frozen section ile yap›ld› ve hiçbir olguda
malignite olmad›¤› belirlendi. Ancak ameliyat sonras›
histopatolojik incelemeler sonucunda 29 olgunun
10’unda (%34.4) cerrahi s›n›rda tümörün devam etti¤i,
bunlar›n dördünde (%13.7) karsinoma in situ fleklinde
tümör devaml›l›¤› oldu¤u belirlendi. Bu dört olgunun
birinde ameliyat sonras›nda geliflen fistül tedavi sonras› 17. günde kapand›; bu olgular›n sonraki kontro llerinde herhangi bir sorun görülmedi. Cerrahi s›n›rlarda tümör varl›¤› bildirilen di¤er dört olgu (%13.7)
ameliyat sonras› dönemde radyoterapiye gönderildi;

HASTALAR VE YÖNTEMLER
A¤ustos 1991-fiubat 2002 tarihleri aras›nda, Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›’nda erken evreli glottik kanser tan›s› konarak
farkl› tipte cerrahi giriflimler ile tedavi edilen 29 hastan›n (28 erkek, 1 kad›n; or. yafl 59; da¤›l›m 47-73) dosyalar› ve bafl-boyun tümör takip formlar› retrospektif
olarak de¤erlendirildi. Ameliyat sonras› dönemde düzenli kontrollerine gelmeyen hastalara telefon ile ulafl›ld› ve bu hastalar poliklini¤imize davet edilerek
kontrol muayeneleri yap›ld›. Tümörlerin TNM s›n›flanmas› AJCC 1992 ölçütlerine göre yap›ld›.[1]

TABLO I

Olgular yafl, cinsiyet, tümör yerleflim yeri, evresi,
yap›lan tedaviler ve sa¤kal›m gibi çeflitli özellikler
aç›s›ndan incelendi ve tümör yayg›nl›¤›na göre hangi cerrahi yöntemlerin seçilebilece¤i araflt›r›ld›.

OLGULARIN TNM SINIFLANDIRMASI
TNM
TisN0M0
T1N0M0
T2N0M0

BULGULAR
‹ndirekt larengoskopi, fiberoptik farengolare n g o skopi ve direkt larengoskopi ile tümörlerin tam olarak
yerleflimleri ve yay›l›m› belirlendi; tüm olgulardan biyopsi materyali al›nd›. Histopatolojik tan› 26 olguda
(%89.7) yass› epitel hücreli karsinom, iki olguda (%6.8)
in situ karsinom, bir olguda (%3.4) verrüköz karsinom
idi. Klini¤imize baflvurma flikayeti 22 olguda (%75.9)
sadece ses k›s›kl›¤› iken, yedi olguda (%25.1) ses k›s›kl›¤›na ek olarak, bo¤az a¤r›s›, kula¤a yans›yan a¤r› gibi baflka semptomlar da vard›. Hastalardan edinilen

Say›

Yüzde

2
20
7

7
69
24

TABLO II
YAPILAN AMEL‹YAT TÜRLER‹
Ameliyat
Larengofissür+kordektomi
Frontolateral larenjektomi
Vertikal hemilarenjektomi
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Say›

Yüzde

9
18
2

31
62
7
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bu olgularda da radyoterapi sonras› dönemde herhangi bir sorunla karfl›lafl›lmad›. Cerrahi s›n›rda tümör pozitifli¤i saptanan son iki olguda (%6.8) ilk üç ay
içinde lokal nüks geliflmesi üzerine, subglottik invazyon nedeniyle kurtarma cerrahisi olarak total larenjektomi uyguland›. Bu olgular›n birinde, total larenjektomiden alt› ay sonra bölgesel nüks de geliflmesi
üzerine hastaya boyun diseksiyonu ve sonras›nda
radyoterapi uyguland›. Ayr›ca, ameliyat sonras›ndaki
histopatolojik incelemelerde cerrahi s›n›rlar›n temiz
oldu¤u bildirilen 19 olgunun (%65.5) birinde (%3.4),
ameliyattan üç y›l sonra lokal nüks geliflti. Lokal nüks
geliflen üç olgunun ikisine frontolateral larenjektomi,
birine larengofissür+kordektomi yap›lm›flt›. Daha
sonra, kurtarma cerrahisi olarak bu olgular›n birine
total larenjektomi, ikisine total larenjektomi+radikal
boyun diseksiyonu uyguland›.

gelerin çok daha iyi gözlemlenmesi mümkündür.
Ancak baz› olgularda tüm bu inceleme yöntemlerine ra¤men, ameliyat s›ras›nda daha önce düflünülenden daha genifl yay›l›ml› bir tümör ile karfl›laflma
olas›l›¤› vard›r. Ön komissür tutulumlu olgularda
ameliyat s›ras›nda saptanan tiroit kartilaj infiltrasyonu bunun en tipik örne¤idir. Bu nedenle, cerrahi tedavi planlanan hastalarda bu olas›l›k hasta ve yak›nlar›na anlat›lmal› ve böyle bir durumda daha genifl
bir rezeksiyon için onaylar› al›nmal›d›r.
Erken evreli glottik kanserlerde cerrahi tedavi ile
radyoterapinin sa¤kal›m oranlar›n›n birbirine çok yak›n olmas›, uygulanacak tedavi yönteminin seçiminde
gerek hekim gerekse hasta aç›s›ndan tereddüt yaratabilir. Evre 0 (TisN0M0) olgularda, öncelikli tedavi yöntemi vokal kord stripingi veya radyoterapi olabilir.
Özellikle mesleki aç›dan ses kullan›c›s› olanlarda, tedaviden sonra ses kalitesinin daha iyi olmas› nedeniyle radyoterapinin seçilmesi gerekti¤ini düflünüyoruz.
Vokal kord stripingi sonras›ndaki histopatolojik incelemede invaziv karsinom görülmesi durumunda ise,
kurtarma cerrahisi olarak CO2 lazer veya larengofissür yolu ile kordektomi ya da radyoterapi kullan›labilir. Biz bu evredeki iki olguda, vokal kord stripingi
sonras›nda s›k takibe gelemiyecek olmalar› nedeniyle
larengofissür ile kordektomi uygulad›k.
T1aN0M0 (evre 1) olgularda ön komissür tutulumu
olup olmamas› büyük önem tafl›r. Ön komissür tutulumu olmayan olgularda, endoskopik yolla veya larengofissür yolu ile kordektomi ya da vertikal parsiyel
larenjektomi kullan›lmaktad›r. Endoskopik CO2 lazer
kordektomi de son y›llarda giderek yayg›nlaflmakta[4]
d›r. Ucuz olmas›, uygulan›m kolayl›¤› ve lateral termal hasar yapmamas› gibi özellikleri nedeniyle, radyofrekans ablasyon tekni¤inin gelecekte bu olgularda
CO2 lazerin yerini alabilece¤ini düflünüyoruz. Biz bu
özellikteki yedi olguda larengofissür kordektomi uygulad›k. Ön komissür tutulumlu olgularda bu teknikler yetersiz kalabildi¤i gibi nüks de geliflebilmektedir.[5] Bu nedenle, T1 evresindeki ön komissür tutulumlu 13 olguda frontolateral larenjektomi uygulad›k.
T1b olgularda ön komissür yan› s›ra her iki kord tu,
tulumu vard › r. Cevanflir bu evredeki tümörlerin yay›l›m derecelerinin ifade edilmesi için büyük ve küçük
“U”, büyük ve küçük “J” tan›mlar›n› kullanm›fl; bu tümörlerin vertikal planda rezeksiyonundan sonra, kendi gelifltirdi¤i iki zamanl› aç›k hemilarenjektomi tekni¤i ile larenjeal lümene yat›r›lan cilt flebi yard›m›yla rekonstrüksiyon uygulam›flt›r.[6] Bu tümörlerde, daha ziyade Tucker taraf›ndan tan›t›lan epiglottik larengop-

Toplam 29 olgunun üçü (%10.3) hastal›k d›fl› nedenlerle kaybedildi. Tüm olgular için iki y›ll›k sa¤kal›m oran› %88.8 (24/27), befl y›ll›k sa¤kal›m oran›
%80 (12/15) bulundu. Radyoterapi gören befl olgu
ç›kar›ld›ktan sonra, yaln›z cerrahi tedavi ile elde edilen sa¤kal›m oranlar›, iki y›lda %87.5 (21/24), befl
y›lda %76.9 (10/13) bulundu.
TARTIfiMA
T3 ve T4 evresine ulaflmam›fl, bölgesel ve uzak
metastaz› bulunmayan erken evreli glottik kanserlerde, uygun tedavi yöntemiyle yüksek sa¤kal›m
oranlar› elde edilebilmektedir. Tedavi yönteminin
planlanmas›nda, tümörün yayg›nl›¤›n›n belirlenmesi büyük önem tafl›r; çünkü bu bölge tümörleri, ön
komissürü tutarak buradan tiroit kartilaja infiltre
olabildikleri gibi,[3] ventrikül apeksinden paraglottik
bölgeye, buradan da larenksin d›fl›na yay›larak T4
evresine geçebilmekte ya da subglottik yay›l›m nedeniyle parsiyel larenjektomi teknikleri uygulanamaz hale gelmektedir. Ayr›ca, bu flekilde yay›l›m
olas›l›klar›, tümörün metastatik potansiyelini de art›rmaktad›r. Bu nedenle, tedavi öncesinde titiz bir
inceleme yap›lmal› ve tümörün gerçekten erken evrede olup olmad›¤› araflt›r›lmal›d›r. Ameliyat öncesi
incelemelerde fiberoptik larengoskopi, kontrastl› boyun bilgisayarl› tomografi, larenjeal manyetik rezonans görüntüleme ve suspansiyon mikrolarengoskopi büyük de¤ere sahiptir. Ventriküle ve subglottise do¤ru yay›l›m›n de¤erlendirilmesinde ise, suspansiyon larengoskopun içinden uygulanan yeterli
uzunluktaki aç›l› rijid teleskoplar ve bunlarla elde
edilen görüntülerin monitöre aktar›lmas› ile bu böl196
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lasti ile de rekonstrüksiyon yap›labilir.[7] Çal›flmam›zda T1b evresinde bir olgu bulunmaktayd›; bu olguda
frontolateral larenjektomi uygulad›k. Bu evredeki olgularda horizontal glottektomi de uygulanmas› ve rekonstrüksiyonu kolay bir yöntem olarak görülmekte[8,9]
dir. Ayr›ca, önde 10 mm’ye kadar subglottik yay›l›m› olan T2 olgularda bu yöntemin onkolojik olarak
güvenilir oldu¤unu düflünüyoru z .

yap›lmas›n› önermifllerdir. Wax ve Touma[15] radyoterapiden sonra nüks geliflmesi nedeniyle, kurtarma
cerrahisi olarak larenjektomi uygulanan erken evre
li glottik kanseri olan N0 olgular›n %10’unda gizli
metastaz saptam›fllard›r. Olgular›m›zda 1992 AJCC
ölçütleri esas al›nm›fl olmakla birlikte, gizli bölgesel
metastaz olas›l›¤› nedeniyle boyun diseksiyonunun
da cerrahi tedaviye eklenmesinin düflünüldü¤ü olgular göz önüne al›narak, 1998 s›n›flamas›n›n kullan›lmas›n› daha yararl› buluyoruz.

Osguthorpe ve Putney[10] ön komissürde 12-15
mm’den, aritenoidin vokal proçesinde ise 5 mm’den
daha fazla subglottise inmemifl ve yalanc› kordlar›n
serbest kenar›ndan daha fazla supraglottise yay›lmam›fl T2 glottik tümörlerde konservasyon cerrahisi uygulanabilece¤ini; bu s›n›rlar içinde olmakla birlikte
interaritenoid bölge, krikoaritenoid eklem veya iki tarafl› aritenoid infiltrasyonu yapm›fl ya da her iki
kordda azalm›fl motilite veya tiroit kartilajda penetrasyon meydana getirmifl tümörlerde ise konservasyon cerrahisinin kontrendike oldu¤unu belirtmifllerdir. Biz de, tümörün bu s›n›rlar içinde kald›¤› yedi olgunun beflinde frontolateral larenjektomi, ikisinde
vertikal hemilarenjektomi uygulad›k. Supraglottise
yukar›daki tariflerden[10] daha fazla yay›l›m göstermifl
olgular›n önemli bir k›sm›nda ise krikohyoidopeksili
suprakrikoid parsiyel larenjektomi uygulanabilir.[11]

Ameliyattan sonra histopatolojik olarak cerrahi s›n›rda tümör devaml›l›¤›n›n ortaya ç›kmas›, ameliyatlar›n baflar›s›n› etkileyen ve cerrah› endifleye sokan bir
durumdur. Ameliyat s›ras›nda frozen section deste¤i
ile rezeksiyon yap›lmas›na ra¤men, ameliyattan sonra
bu sorunla karfl›lafl›labilir. Frozen section ile %4.5 oran›nda yanl›fl sonuç al›nabilece¤i belirtilmifltir.[16] Ay r ›ca, glottik bölgedeki rezeksiyon s›n›r›n›n tümöre 3-5
mm kadar yak›n olmas›[10] patolo¤un materyalin do¤ru yerlerinden kesit alabilmesini zorlaflt›rmakta, bu da
cerrahi s›n›rda yanl›fl pozitif sonuçlara neden olmaktad›r. Çal›flmam›zda 10 olguda (%34.4) cerrahi s›n›rda
tümörün devam etti¤i bildirildi; bu olgulardan dörd ü
radyoterapiye gönderildi. Geri kalan alt› olgunun dördünde nüks geliflmezken, ikisinde subglottise do¤ru
yay›lan nüks nedeniyle total larenjektomi uyguland›.
Tümör rezeksiyonu s›ras›nda cerrah ile patolo¤un yak›n iletiflimde bulunarak cerrahi s›n›r için kesit al›nacak yerleri birlikte saptamalar›n›n, yanl›fl pozitif veya
yanl›fl negatif sonuçlar› önemli ölçüde önleyece¤ini
düflünüyoruz.

AJCC’nin 1992’de kabul etti¤i ölçütlerde glottik
T2 olgularda T2a ve T2b fleklinde ayr›ma gidilmemiflken, 1998’de kabul edilen s›n›flama sisteminde, normal kord mobilitesi olan olgular T2a, azalm›fl kord
mobilitesi olan olgular T2b olarak de¤erlendirilmifltir.[1,12] T2 evresindeki olgular›n üçünde, vokal kord
mobilitesinin azalm›fl olmas› ve ameliyat öncesi boyun tomografilerinde patolojik boyutlu lenf nodu
saptanmas› nedeniyle elektif boyun diseksiyonu uygulad›k. Bu olgular›n hiçbirinde histopatolojik olarak bölgesel metastaz saptanmad›. T2b olgularda ise,
metastatik potansiyelin artm›fl olmas› nedeniyle,
ameliyat öncesi bilgisayarl› boyun tomografisi bulgular› da göz önüne al›narak, Amerikan Otorinolarengoloji ve Bafl-Boyun Cerrahisi Akademisi (AAOHNS) ve Amerikan Bafl-Boyun Cerrahisi Derne¤i’nin (ASHNS) ortaklafla yapt›klar› 2001 s›n›flama[13]
s›na uygun olarak boynun IIA, III ve IV. bölgelerini içeren selektif boyun diseksiyonu (IIA, III, IV) yap›lmas›n›n uygun olaca¤›n› düflünüyoruz. Öte yandan, Köybafl›oglu ve ark.[14] benzer flekilde larenjeal
kanserli olgularda IIB bölgesinde (supra-retrospinal
recess) histopatolojik metastaza rastlamad›klar› için
N0 boyunlarda lateral selektif boyun diseksiyonu

Cerrahi s›n›rda tümör saptanan olgularda yap›lacak
ifllemler hastan›n radyoterapiye gönderilmesi, yeniden
ameliyat veya s›k aral›klarla takiptir. Primer ameliyatla
larenksin do¤al damarsal yap›s›nda oluflan bozulman›n, ameliyat› izleyen radyoterapiden sonra lokal doku
nekrozu gibi komplikasyonlar› art›rmas› nedeniyle,[17]
frozen section deste¤i ile tümörün tam olarak ç›kar›ld›¤› düflünülen olgular›n s›k aral›kla takibe al›nmas›n›n,
nüks geliflen olgularda ise parsiyel larenjektomi tekniklerine öncelik verilerek kurtarma ameliyat› yap›lmas›n›n daha uygun olaca¤›n› düflünüyoruz.
Radyoterapiden sonra nüks geliflen olgular›n baz›lar›nda parsiyel larenjektomi uygulanabilir. Toma
ve ark.[18] tiroit kartilaja veya aritenoidin vokal proçesten daha fazla bölümüne infiltrasyon olmamas›
ve Morgagni sinüsünün lateral uzant›s›ndan daha
fazla supraglottik yay›l›m bulunmamas› flart› ile, bu
tür olgularda parsiyel larenjektomi uygulanabilece197
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¤ini belirtmifllerdir. Çal›flmam›zda radyoterapi sonras›nda ameliyat edilen olgu bulunmamaktad›r.

5.

Erken evreli glottik kanserlerde cerrahi, radyoterapi veya ikisinin birlikte uyguland›¤› olgularda elde edilen sa¤kal›m oranlar› üzerine Amerika Birleflik Devletleri ulusal kanser kay›tlar›nda, erken evreli glottik kanseri (evre 1 ve evre 2) olan toplam 1657
olgu üzerinde yap›lan bir araflt›rmada, yaln›zca cerrahi tedavi ile evre 1 olgularda %93 oran›nda iki y›ll›k, %81 oran›nda befl y›ll›k; yaln›z radyoterapi ile
%90 oran›nda iki y›ll›k, %73 oran›nda befl y›ll›k sa¤kal›m elde edildi¤i; cerrahi ve radyoterapinin birlikte uygulanmas›n›n bu oranlarda önemli bir de¤ifliklik meydana getirmedi¤i belirtilmifltir. Evre 2 olgularda ise yaln›zca cerrahi ile %82 oran›nda iki y›ll›k,
%57 oran›nda befl y›ll›k; yaln›zca radyoterapi ile
%83 oran›nda iki y›ll›k ve %69 oran›nda befl y›ll›k
sa¤kal›m elde edilmifl; bu iki tedavi yönteminin birarada uygulanmas› durumunda, cerrahi tedaviye
göre iki y›ll›k sa¤kal›m oran›n›n %5, befl y›ll›k sa¤
kal›m›n ise %13 oran›nda yükseldi¤i bildirilmifltir.[1,5]

6.

7.

8.

9.
10.

Çal›flmam›zda, T1 olgularda iki y›ll›k sa¤kal›m
%100, befl y›ll›k sa¤kal›m %95 bulunmufltur; T2 olgular›n azl›¤› nedeniyle iki ve befl y›ll›k sa¤kal›m hesaplanmam›flt›r. Genel olarak elde edilen %88.8 ve %80’li iki
ve befl y›ll›k sa¤kal›m oranlar›n›n literatürle uyumlu
oldu¤u görülmektedir. Çal›flma kapsam›nda tedavi
edilen hastal›¤› nedeniyle kaybedilen olgu ise yoktur.

11.

12.

Erken evreli glottik kanseri nedeniyle cerrahi tedavi uygulanmas›na karar verilen hastalarda, ön komissür tutulumu ve subglottis, supraglottis ve ventriküle yay›l›m derecesi uygulanacak cerrahi yöntemin seçiminde öncelikle göz önünde bulundurulmas› gereken noktalardand›r. Ayr›ca, kord mobilitesinin azald›¤› T2 olgularda (T2b) cerrahi tedaviye selektif boyun diseksiyonunun da eklenmesinin yararl› olaca¤› düflüncesindeyiz.

13.

14.
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