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KL‹N‹K ÇALIfiMA

Total farengolarengoözofajektomi ve gastrik pull-up giriflimi
uygulanan 10 olgunun de¤erlendirilmesi
Total pharyngolaryngoesophagectomy and gastric pull-up: an evaluation of 10 cases
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Amaç: Servikal özofagus uzan›ml› hipofarenks kanseri
nedeniyle total farengolarengoözofajektomi ve gastrik
pull-up (T-FLÖ ve GPU) ile tedavi edilen olgular de¤erlendirildi.

Objectives: We evaluated the patients who underwent
total pharyngolaryngoesophagectomy (T-PLE) and gastric
pull-up (GPU) for hypopharyngeal tumors extending to the
cervical esophagus.

Hastalar ve Yöntemler: Çal›flmada T-FLÖ, GPU, total tiroidektomi ve zon VI’y› da içeren iki tarafl› boyun diseksiyonu uygulanan 10 hasta (8 kad›n, 2 erkek; ort. yafl 50;
da¤›l›m 39-60) geriye dönük olarak incelendi. Histopatolojik tan› sekiz olguda yass› hücreli karsinom, bir olguda
bazaloid yass› hücreli karsinom, bir olguda adenokistik
karsinom idi. Sekiz olgu evre IVA, ikisi evre III; sekiz olgu T4a, iki olgu T3; yedi olgu N+ (6 olgu N2, 1 olgu N1), üç
olgu ise N0 idi.

Patients and Methods: Ten patients (8 females, 2 males;
mean age 50 years; range 39 to 60 years) were treated with
T-PLE and GPU, total thyroidectomy, and bilateral neck dissection including zone VI. Histopathologic diagnoses were
squamous cell carcinoma (n=8), basaloid squamous cell carcinoma (n=1), and adenoid cystic carcinoma (n=1). Clinical
stage, tumor stage, and nodal status were as follows: eight
patients IVA, two patients III; eight patients T4a, two patients
T3; seven patients N+ (6 N2, 1 N1), three patients N0.

Bulgular: Üç hasta (%30) ameliyattan sonra bir ay içinde
yaflam›n› kaybetti. ‹ki hasta ameliyattan sonra yedinci ve
birinci y›llarda yaflamlar›n› sürdürmekteydi. Di¤er befl hastan›n üçü kanserden, ikisi kanser d›fl› nedenlerden öldü.
Sa¤kal›m oranlar› bir y›l için %20, befl y›l için %14.3 bulundu. Histopatolojik incelemede, cerrahi s›n›rlar dokuz olguda negatif idi. Ameliyat sonras›nda a¤›zdan g›da al›m›na
ortalama dokuz günde (da¤›l›m 4-14 gün) baflland›; hastanede kal›fl süresi ortalama 23 gün (12-36 gün) idi.

Results: Three patients (30%) died within a month after
surgery. Two patients were alive after the seventh and first
postoperative years, respectively. The remaining five patients
died because of causes related (n=3) to or unrelated (n=2) to
carcinoma. Survival was 20% for one year, and 14.3% for five
years. Histopathologically, surgical margins were free of
tumor in nine cases. The mean time to the initiation of oral
feeding was nine days (range 4 to 14 days), and the mean
hospital stay was 23 days (range 12 to 36 days).

Sonuç: Erken dönemde a¤›zdan g›daya geçilmesi ve hastalar›n k›sa sürede taburcu edilmeleri nedeniyle, T-FLÖ ve
GPU birçok olguda yaflam kalitesini palyatif olarak art›ran
bir seçenektir.

Conclusion: Early initiation of oral feeding and relatively
short hospitalization periods make T-PLE and GPU an
appropriate palliative procedure, increasing the quality of
life for many patients.

Anahtar Sözcükler: Karsinom, skuamöz hücreli; özofajeal neoplaziler/cerrahi; özofajektomi; hipofarenjeal neoplaziler/cerrahi; larenjektomi; farenjektomi; sa¤kal›m oran›.

Key Words: Carcinoma, squamous cell; esophageal neoplasms/
surgery; esophagectomy; hypopharyngeal neoplasms/surgery;
laryngectomy; pharyngectomy; survival rate.
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Total farengolarengoözofajektomi ve gastrik pull-up giriflimi uygulanan 10 olgunun de¤erlendirilmesi

Hipofarenkse s›n›rl› kanserlerde total veya parsiyel farengolarenjektomi sonras› defektin onar›m›
için çeflitli seçenekler bulunmas›na karfl›n, servikal
özofagusa da uzanan tümörlerde standart cerrahi tedavi olan total farengolarengoözofajektomi (T-FLÖ)
sonras› sindirim sisteminin devaml›l›¤›n›n sa¤lanabilece¤i tek yöntem viseral interpozisyon ve tercihen gastrik pull-up’d›r (GPU).[1] Hipofarenks ve servikal özofagusta kanserin atlar tarzda (skip) multisentrik olmas› da bu tekni¤i gerekli k›lmaktad›r.[2,3]
Baz› veriler bu hastal›kta eflzamanl› veya ard›fl›k uygulanan kemo-radyoterapinin de etkinli¤ini göstermektedir.[4]

lojik tan› sekiz olguda yass› hücreli karsinom, bir olguda bazaloid yass› hücreli karsinom, bir olguda ise
adenokistik karsinom idi. ‹ki olguda Plummer- Vi nson sendromu vard›. Evrelendirme AJCC’nin (American Joint Committee on Cancer) 2002 y›l›nda yeniden gözden geçirilen sistemine göre yap›ld›.[8] Buna
göre, hipofarenks kanserleri baz›nda sekiz olgu evre
IVA, ikisi evre III; sekiz olgu T4a, iki olgu T3; yedi olgu N+ (6 olgu N2, 1 olgu N1), üç olgu ise N0 idi. Ameliyattan sonra bir ay içinde kaybedilen üç olgu d›fl›nda, tüm hastalara radyoterapi, befl hastaya da adjuvan kemoterapi uyguland›.
BULGULAR

Bu tümörlerin ileri evrede tan›nmas›, hastan›n
a¤›zdan g›da al›m›n› ciddi flekilde bozarak genel durumunu kötülefltirmesi yan›nda, tedavi amac›yla
vücuttaki üç bofllu¤u da içeren böyle büyük bir cerrahi uygulama, onkolojik sonuçlar›, morbiditesi ve
hatta mortalitesi aç›s›ndan s›kl›kla sorgulanmakta;
bu giriflimin genellikle iyilefltirici de¤il, palyatif ol[5-7]
du¤u kan›s› yayg›nlaflmaktad›r.

Üç hasta (%30) ameliyattan sonra bir ay içinde
yaflam›n› kaybetti. Ölüm nedeni üç olguda da innominat arter y›rt›¤›na ba¤l› trakeostomadan yo¤un
kanama idi. Bir olguda anastomoz yerinden tükürük kaça¤› da saptand›. Di¤er yedi olgunun ikisi
ameliyattan sonraki yedinci ve birinci y›llar›nda
hayattad›r. Di¤er befl olgu ise kaybedildi. Üç olguda ölüm nedeni tedavi edilen kanser (bir olguda lok o rejyonel nüks, iki olguda rejyonel nüks ve uzak
metastaz; bu olgular›n birinde dilde ikinci primer
saptand›.), iki olguda ise kanser d›fl› nedenlerd i .
Kanser nedeniyle kaybedilen üç olguda cerrahi
sonras› ortalama yaflam süresi befl ay (4, 5 ve 6 ay)
idi. Kanser d›fl› nedenlerle kaybedilen iki olgu d›flar›da tutuldu¤unda, hastal›¤a özgü sa¤kal›m oran›
bir y›l için %25, befl y›l için %14.3 bulundu. Tüm olg u l a rda mutlak sa¤kal›m oran› %20, ortalama sa¤kal›m süresi 12.2 ay idi.

Bu çal›flmada T-FLÖ ve GPU uygulanan 10 olguyla ilgili deneyimlerimizi aktard›k.
HASTALAR VE YÖNTEMLER
fiubat 1996-2002 tarihleri aras›nda servikal özofagus uzan›ml› hipofarenks kanseri nedeniyle en blok
olarak T-FLÖ, GPU ve total tiroidektomi ve zon-VI’y›
da içeren iki tarafl› boyun diseksiyonu (fiekil 1a-c)
uygulanan 10 hasta (8 kad›n, 2 erkek; ort. yafl 50; da¤›l›m 39-60) re t rospektif olarak incelendi. Histopato-

(a)

(b)

(c)

fiekil 1 - Total farengolarengoözofajektomi, gastrik pull-up ve total tiroidektomi ve iki tarafl› zon-VI’y› da içeren iki tarafl› boyun diseksi yonu yap›lan bir olguda en blok rezeksiyon örne¤inin ( a ) önden, (b) arkadan ve (c) sol resessus priformis ile postkrikoid bölgede
yerleflen ve servikal özofagusa uzanan tümörün yak›ndan görünümü.
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Cerrahi örneklerin incelenmesinde, dokuz olguda (%90) cerrahi s›n›rlar›n negatif oldu¤u, yedi olgunun (%70) N+ oldu¤u görüldü. Klinik olarak N0 olarak de¤erlendirilen üç olgunun ikisinde lenf nodu
tutulumuna rastland› (yalanc› negatiflik oran› %67);
N+ olarak de¤erlendirilen yedi olgunun ikisi patolojik olarak N0 (yalanc› pozitiflik %29) bulundu. pN+
olgular›n üçünde (%43) ekstrakapsüler yay›l›m bildirildi. N+ bulunan yedi olguda toplam 46 pozitif
lenf nodu saptand› (ort. pozitif lenf nodu say›s› 6.6).

mifltir.), ölüm oran› ise %12 (da¤›l›m %0-33) bulunmufltur. Ölüm nedeni olarak da s›kl›kla pnömoni,
[11]
sepsis ve innominat arter y›rt›¤› bildirilmifltir.
[5]
Da¤l› ve ark.n›n çal›flmalar›nda ölüm oran› %27.3
(3/11) bulunmufltur. Çal›flmam›zda da bafllang›çtaki ölüm oran› %30’dur. Bu veriler T-FLÖ ve
GPU’nun, ameliyata ba¤l› ölüm oran› yüksek bir giriflim oldu¤unu göstermektedir.
Ameliyata ba¤l› en s›k karfl›lafl›lan ölüm nedenlerinden biri, olgular›m›zda da görüldü¤ü gibi innominat arter y›rt›¤›d›r. Bu durum, cerrahi teknikte
mediastinal aflaman›n önemini ve trakeostoman›n
gergin oluflturulmamas› gerekti¤ini göstermektedir.
Meta-analizde mortalitenin di¤er nedenleri olarak
bildirilen, pnömoni, sepsis, karotis y›rt›¤› ve pulmoner emboli[11] olgular›m›zda görülmemifltir.

Ameliyat sonras›nda a¤›zdan g›da al›m›na ortalama dokuz günde (da¤›l›m 4-14 gün) baflland›; bafllang›çta kaybedilen üç olgu d›fl›ndaki yedi olgunun hastanede kal›fl süresi ortalama 23 gün (12-36 gün) idi.
Paratiroidleri sternokleidomastoid kas içine gömülen bir olgu d›fl›nda di¤er hastalarda hipoparotiroidi
(%90), tüm olgularda hipotiroidi (%100) saptand›. Befl
olguda (%50) pnömotoraks geliflti ve toraks tüpü ile
tedavi edildi.

Giriflim sonras›nda olgular›n yaklafl›k 2/3’ünde
komplikasyonla karfl›lafl›lmakta, olgular›m›zda oldu¤u gibi bu duruma hafif komplikasyonlar da eklenirse oran daha da yükselmektedir. Bu komplikasyonlar içinde en s›k görülenler pnömotoraks, hipotiroidi ve hipoparatiroididir. Yap›lan meta-analizde
pnömotoraks %10-85, hipoparatiroidi %12-40, hipotiroidi ise %20-70 oranlar›nda bildirilmifltir.[11] Ancak, sadece total tiroidektomi yap›lan olgular incelendi¤inde, hipoparatiroidizm oran› %20-100 (ort.
[12]
%32.5) aras›nda de¤iflmektedir.
Çal›flmam›zda
pnömotoraks oran› bu s›n›rlar içinde olmas›na ra¤men, hipoparatiroidi ve hipotiroidi oranlar› daha
yüksektir. Bunun nedeni, olgular›n tümünde primer
tümörün ileri evrede olmas› ve cerrahiye total tiroidektominin eklenmesidir. Bu yaklafl›m›n bir sonucu
olarak, yaln›zca ameliyat s›ras›nda negatif cerrahi s›n›r elde edemedi¤imiz bir olguda lokal nüks görülmüfl, ön kompartman veya mediastinde lenf nodu
nüksü olmam›flt›r. Literatürde s›kl›kla bildirilen lokal ve sistemik enfeksiyon olgular›m›zda saptanmam›flt›r. Komplikasyon oranlar›n›n yüksek olmas›n›n
nedeni, yap›lan cerrahi giriflimin agresifli¤inin yan›
s›ra hastalarda bulunan sistemik sorunlard›r.

TARTIfiMA
Hipofarenks ve servikal özofagusu tutan kanserlerin cerrahi tedavisi, bafl-boyun onkolojik cerrahisinin en sorunlu giriflimlerinden biridir. Bu bölge tümörlerinin tedavisinde günümüzde en s›k kullan›lan cerrahi yöntem T-FLÖ ve GPU’dur. ‹lk kez
1936’da tan›mlanan T-FLÖ ve GPU tekni¤i, 1960 y›l›nda Ong ve Lee[9] taraf›ndan tek aflamal› bir ameliyat olarak tan›mlanmas›ndan sonra daha s›k kullan›lmaya bafllanm›flt›r.[10] Genellikle ileri evrede saptanan ve ciddi yutma sorunlar› nedeniyle hastan›n
genel durumunu bozan, hangi tedavi yap›l›rsa yap›ls›n onkolojik sonuçlar› çok iyi olmayan hipofarenks ve servikal özofagus kanserlerinde, vücudun
her üç bofllu¤unu da (boyun, gö¤üs, bat›n) içeren bu
giriflim, morbiditesi ve mortalitesi aç›s›ndan ciddi
flekilde sorgulanmal›d›r. Ancak, uzun süredir a¤›zdan g›da alamayan ve genel durumu oldukça kötü
olan hastalarda, ameliyat›n ölümle sonuçlanmamas›
halinde, k›sa bir süre sonra a¤›zdan g›daya bafllanabilmesi, palyatif ve s›n›rl› bir süre de olsa daha kaliteli bir yaflam sa¤lanmas› da göz ard› edilmemelidir.

Uygulanan agresif cerrahi giriflime ve adjuvan
tedavilere (radyoterapi ve/veya kemoterapi) ra¤men, bu hastalarda sa¤kal›m oranlar› çok yüksek
de¤ildir. Bu durum, cerrahi d›fl› di¤er tedavi yöntemleri için de geçerlidir. Çal›flmam›zdaki ve literatürde bildirilen sa¤kal›m oranlar› Tablo I’de gösterilmifltir.[1,2,5,6,13-19] Çal›flmam›zda, sa¤kal›m oranlar›n›n
biraz daha düflük olmas›n›n nedeni, bafl-boyun kanserlerinin prognozunda rol oynayan en önemli et-

Yap›lan bir meta-analizde, 1960 y›l›ndan itibare n
yay›nlanm›fl 54 makale incelenmifl ve yazarlar›n
kendi çal›flmalar›ndaki 40 olgu ile birlikte toplam
2281 olguda bu giriflimin morbidite ve mortalitesi
de¤erlendirilmifltir.[11] Bu inceleme sonucunda, ortalama komplikasyon oran› %62 (da¤›l›m %9-100; baz› çal›flmalarda hafif komplikasyonlar bildirilme110
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TABLO I
TOTAL FARENGOLARENGOÖZOFAJEKTOM‹ VE GASTR‹K PULL-UP ‹Ç‹N B‹LD‹R‹LEN
ONKOLOJ‹K VE FONKS‹YONEL SONUÇLAR
Onkolojik sonuçlar (Sa¤kal›m-%)
Çal›flma
[1]

Triboulet ve ark.
Bussi ve ark.[2]
Da¤l› ve ark.[5]
[6]
Toprak ve ark.
[13]
Ullah ve ark.
Laterza ve ark.[14]
Wei ve ark.[15]
K›yak ve ark.[16]
Cahow ve Sasaki[17]
[18]
Mehta ve ark.
[19]
Ujiki ve ark.
Bu çal›flma

Fonksiyonel sonuçlar (ort./gün)

Y›l›

1 y›l

5 y›l

A¤›zdan g›da al›m›

Hastanede kalma süresi

2001
2000
2002
2000
2002
1994
1998
1997
1994
1990
1987
2003

62
–
54
–
65
–
–
–
–
–
–
25

25
–
18
–
26
16.6
24.5
–
–
–
–
14.3

–
5-9
9
10
–
–
6
–
–
–
15
9

–
–
15
16
34
–
–
11
16
18/48*
23/44*
23

*Komplike olgularda

ken olan boyun lenf nodu tutulumunun olgular›m›zda s›k görülmesidir. Olgular›m›z›n %70’i N+ idi;
pozitif lenf nodu say›s› ortalamas› 6.6, ekstrakapsüler yay›l›m oran› %43 bulundu. Martins,[20] gerçek N+
oran›n› %53.3 olarak bildirmifltir. Tüm adjuvan tedavilere ra¤men, hastal›k nedeniyle kaybedilen üç olguda da rejyonel nüks, ikisinde uzak metastaz saptand›. Rejyonel nüks oluflumlar›n›n tümü boynun
lateralinde görüldü; ön kompartman ve/veya mediastinde görülmedi. K›yak ve ark.n›n[16] çal›flmalar›nda da, ölen hastalarda (tüm olgular›n yar›s›) nedenin rejyonel nüks oldu¤u bildirilmifltir.

dönemde a¤›zdan g›daya geçilmesi ve k›sa sürede
hastalar›n taburcu edilmeleri nedeniyle, birçok olguda k›s›tl› süreyle de olsa yaflam kalitesini art›ran,
palyatif olarak etkin bir tedavi seçene¤idir.
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