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Globus faringeus etyolojisinde epiglot anteversiyonu
ve cerrahi tedavisi
Epiglottic anteversion’ in the etiology of globus pharyngeus and
surgical management
Dr. Ahmet URAL,1 Dr. Ahmet KÖYBAﬁIO⁄LU,1 Dr. Sabri USLU,1 Dr. Alper CEYLAN,1
Dr. Korhan ASAL,2 Dr. Fikret ‹LER‹1

Amaç: Globus faringeus (GF), etyolojisinde “epiglot anteversiyonu” tan›mlanarak bu durumun tedavisi için lazerle parsiyel epiglottektomi de¤eri araﬂt›r›ld›.

Sonuç: “Epiglot anteversiyonu”, GF etyolojisinde
ak›lda tutulmal›d›r. Uygun olgularda lazerle parsiyel
epiglottektomi umut vaat etmektedir.

Objectives: To define the role of epiglottic “anteversion” in the etiology of globus pharyngeus, and the
to search the effectiveness of laser partial epiglottectomy in its treatment.
Patients and Methods: Four patients, who had
admitted to our clinic between 2001 and 2003 with the
complaint of GP, had undergone laryngoscopic examination. They revealed a structurally “anteverted”
epiglottis which was in contact with tongue base and
vallecula. After ruling out the etiologic factors of GP,
these patients were operated under general anesthesia and laser partial epiglottectomy was carried out. In
this procedure, the part of epiglottis 1 cm from the free
margin which forms the contact points with tongue
base and vallecula, was excised with laser.
Results: Three patients were symptom-free totally,
while one patient reported a partial cure.
Conclusion: “Epiglottic anteversion” should be kept
in mind in the etiology of GP. Laser partial epiglottectomy may be helpful in the treatment of selected
cases.

Anahtar Sözcükler: Epiglot anteversiyonu, globus faringeus, cerrahi tedavi, lazer parsiyel epiglottektomi.
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Hastalar ve Yöntemler: 2001-2003 tarihleri aras›nda klini¤imize GF yak›nmas› ile baﬂvuran hastalar›n
dördünde (dört kad›n ort. yaﬂ 52.5; da¤›l›m 48-58)
epiglotun yap›sal olarak “anteverte” oldu¤u ve dil kökü ile vallekülaya temas etti¤i görüldü. Globus faringeusa yol açabilecek di¤er etmenler ekarte edildikten sonra, bu dört hastaya genel anestezi alt›nda lazer ile parsiyel epiglottektomi yap›ld›. Valleküla ve dil
köküyle temas eden epiglot k›sm›, transvers olarak
serbest kenardan itibaren 1 cm’lik k›sm› kapsayacak
ﬂekilde eksize edildi.
Bulgular: Hastalar›n üçünde tam, birinde k›smi
semptomatik düzelme sa¤land›.
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lotun dil kökü-valleküla ile temas halinde oluﬂunun
bo¤azdaki tak›lma ve rahats›zl›k hissinin temelinde
yatan bir neden olabilece¤inden hareketle uygun olgularda mikrolaringoskobik olarak so¤uk b›çak ile
parsiyel epiglottektomi yapm›ﬂ ve 13 hastan›n 12’sinde (%92.31) semptomlar›n tamamen düzeldi¤ini öne
sürmüﬂtür. Bu verilerin ›ﬂ›¤›nda basamakl› tan›sal
yaklaﬂ›mla di¤er etmenlerin hiçbirinin saptanamad›¤› GF olgular›n›n baz›lar›nda yap›lan indirekt larengoskobik muayene sonucunda epiglot serbest kenar›n›n dil kökü ve vallekülayla temas halinde oldu¤u
görüldü. Bu durum “Epiglot Anteversiyonu” olarak
adland›r›ld› (ﬁekil 1a). Lazerle parsiyel epiglottektomi yap›larak temas noktalar›n›n ortadan kald›r›lmas› planland›. Dört hastadan oluﬂan grupta cerrahi iﬂlem ameliyat öncesi ve sonras› dönemde herhangi
bir komplikasyonla karﬂ›laﬂmaks›z›n gerçekleﬂtirildi
(ﬁekil 1b).

Globus faringeus (GF), s›kça karﬂ›laﬂ›lmas›na
karﬂ›n etyopatogenezi çok iyi ayd›nlat›lamam›ﬂ bir
konudur. Malcolmson[1] globus hastalar›n›n daha
önceleri san›ld›¤› gibi histerik kiﬂilik yap›s›nda olmad›klar›n›, klinik ve radyolojik inceleme yap›l›rsa
yaklaﬂ›k %79 oran›nda organik bir nedenin bulunabilece¤ini savunmuﬂtur. Güncel yay›nlarda psödodisfaji olarak da adland›r›lan GF, bo¤azda kitle ve
tak›lma hissi olarak tan›mlanabilir.
Kulak burun bo¤az poliklinik baﬂvurular›n›n yaklaﬂ›k %4’ünü oluﬂturmaktad›r.[2,3] Genellikle bildirilen
ﬂikayet median veya paramedian planda bo¤azda bir
kitle varl›¤› hissidir. Kilo kayb› ya da gerçek anlamda
bir disfaji yoktur. Tipik olarak semptomlar kat› g›da
al›m›yla azal›r, yemek aralar›nda ve kuru yutkunmalarda daha da belirginleﬂir ki, bu nokta malignansilerle ayr›mda önemlidir. Baﬂ-boyun malignansisi
olan olgular›n %5’inde GF ana ﬂikayeti oluﬂturur.[4]
Genç ve orta yaﬂl› yetiﬂkinlerin yaklaﬂ›k %45’inin,
duygusal durumla da iliﬂkili olarak globus semptomundan etkilendi¤i bildirilmiﬂtir.[5] En çok gastroözefageal reflü olmak üzere pek çok etyolojik faktör suçlanmas›na karﬂ›n farkl› çal›ﬂmalar sonucunda hastalar›n %38-%60’›nda reflü tespit edilebilmiﬂtir.[6] Özefageal hareket bozukluklar› tiroid bezi nodülleri, daha önce san›lan›n aksine histeri de¤il depresyon ve
obsesif-kompulsif bozukluk farkl› yay›nlarda de¤iﬂik
oranlarda ortaya konan etmenler aras›ndad›r.[7-10] Globus faringeus hastalar›n›n %40-%70’inin tedavi almalar›na karﬂ›n ﬂikayetlerinde herhangi bir düzelme olmad›¤› görülmüﬂtür.[11] Bu yüksek oran, GF hastalar›n›n tan› ve tedavisi için yeni aray›ﬂlar› beraberinde
getirmiﬂtir. Quesada ve ark.[12] GF etyolojisinde epig-

(a)

HASTALAR VE YÖNTEMLER
Globus faringeus semptomu olan ve epiglot anteversiyonu d›ﬂ›nda nedeni aç›klayacak herhangi bir
patoloji saptanmayan dört kad›n olgu (ort. yaﬂ 52.5;
da¤›l›m 48-58) lazer ile parsiyel epiglottektomi yap›larak tedavi edildi. Hastalara iliﬂkin karakteristik
özellikler Tablo I’de özetlenmiﬂtir. Hastalar Nisan
2001-A¤ustos 2003 tarihleri aras›nda klini¤imizde
görülmüﬂtü. Hastalardan ayr›nt›l› öykü al›narak
tam kulak burun bo¤az muayenesi yap›ld›. Stiloid
ç›k›nt›ya yönelik 3-boyutlu bilgisayarl› tomografiler,
farengoözefageal patolojiler yönünden baryumlu
özefagogram, servikal osteofit oluﬂumu aç›s›ndan
servikal grafiler çekildi, oklüzyon sorunlar›n› sapta-

(b)

ﬁekil 1 - (a) Epiglot anteversiyonunun fiberoptik görünümü. (b) Lazerle parsiyel epiglottektomi sonras› epiglotun geç dönem durumu.
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TABLO I
HASTALARIN DEMOGRAF‹K VE SEMPTOMATOLOJ‹K VER‹LER‹N‹N DÖKÜMÜ
No

Yaﬂ

Cinsiyet

Alkol

Sigara

Bo¤azda
tak›lma

Bo¤az temizleme
gereksinimi

Bo¤azda
kuruma

Öksürük

1
2
3
4

58
53
51
48

Kad›n
Kad›n
Kad›n
Kad›n

–
–
–
–

–
–
–
–

+
+
+
+

+
–
+
+

–
+
–
+

–
–
+
+
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mak için diﬂ hekimli¤i ve psikojenik etmenler aç›s›ndan psikiyatri konsültasyonu yap›ld›. Herhangi bir
patoloji saptanamasa da hastalar›n hepsine, ampirik
olarak üç ay süresince proton-pompa inhibitörü ve
gastrointesinal motilite düzenleyiciden oluﬂan antireflü tedaviuyguland›.

Bu çal›ﬂmayla nedeni çok iyi bilinmeyen bir durum olan GF’ye yeni, etkin, tan›sal ve terapötik bak›ﬂ aç›s› getirilmesi hedeflendi. Histerik kiﬂilik yap›s›, gastroözefageal reflü, krikofarengeus kas spazm›ve klinik olarak saptanamayan tiroid lezyonlar› sorumlu oldu¤u düﬂünülen faktörler aras›ndad›r.[6,8,13]

Gerek indirekt larengoskopi, gerekse fiberoptik
larengoskopiyle hastalar›n tümünde epiglotun dil
kökü ve vallekülayla temas halinde oldu¤u, “epiglot
anteversiyonu”saptand› ve hastalar bilgilendirildi.

Bradley ve Narula’n›n[4] yapm›ﬂ olduklar› çal›ﬂmada GF’nin 6 ve 7. dekadlar d›ﬂ›nda her iki cinsiyette de eﬂit s›kl›kta görüldü¤ü, bu dönemlerde kad›nlarda erkeklere göre iki kat daha s›k ortaya ç›kt›¤› bildirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada 145 GF hastas› incelenmiﬂ, bunlar›n %51’inde semptomu aç›klayabilecek patoloji bulunamam›ﬂ, %13’ünde reflü, %7’inde
farenjit, %6’s›nda psikiyatrik sorunlar belirlenmiﬂtir.[4] Daha seyrek olarak ise mukozal web, sinüzit,
oral-dental enfeksiyon, vallekülar kist, guatr, motor
nöron bozuklu¤u ile karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda
semptomlarda k›smi düzelme bildiren hastada hyoid kemi¤in küçük boynuzu hizas›nda elle muayeneyle artan a¤r› yak›nmas› mevcuttu. Hastan›n artm›ﬂ eritrosit sedimentasyon h›z› ve kemik sintigrafisinde stilohyoid kas›n hyoid kemi¤e ba¤land›¤› bölgede aktivite art›ﬂ› vard›. Tüm bu bulgular “stilohyoid kas insersiyon tendinozu“nun (stilohyoid kas›n hyoid kemi¤in küçük boynuzuna insersiyon
yapt›¤› k›s›mdaki non-enfeksiyöz enflamasyon) lehine olarak düﬂünüldü ve hastaya parsiyel hyoidektomi yap›ld›. Hastan›n yak›nmalar› parsiyel hyoidektomi sonras› üçüncü ayda tama yak›n düzeldi.
Literatürde “stilohyoid kas insersiyon tendinozu”
ile ilgili veri bulunamad›, ancak bu klinik tablonun
tedaviye yan›ts›z GF olgular›nda ak›lda tutulmas›
gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Bizim çal›ﬂmam›zda tüm
hastalar›n kad›n oluﬂu olas›l›kla hasta say›s›n›n azl›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu konuda daha kapsaml› çal›ﬂmalar yap›lmas› daha de¤erli bigiler sa¤layabilir. Reflü, suçlanan faktörler içerisinde en öne

Bilgilendirilmiﬂ onay formu al›nd›ktan sonra
hastalara genel anestezi alt›nda, lazerle parsiyel
epiglottektomi (LPE) yap›ld›. Süspansuvar mikrolarengoskopide oldu¤u gibi endotrakeal tüp konulan
hastalara direkt larengoskopi yap›larak epiglot ekspoziyonu sa¤land›. Epiglot mikroforseps yard›m›yla
tutularak 400 mm objektif lens tak›lm›ﬂ olan Zeiss
ameliyathane mikroskobu ba¤lant›l› Laserscope
KTP-532 lazer (Laserscope Inc., San Jose, USA) ile 10
Watt’l›k enerji uygulanarak serbest kenardan itibaren 1.5 cm derinli¤indeki k›s›m eksize edildi. Ameliyat s›ras›nda hemostaza gerek kalmad›.
BULGULAR
Ameliyat sonras› dönemde hastalarda herhangi
bir komplikasyonla karﬂ›laﬂ›lmad›. Hastalar›n tümü
ameliyat sonras› ikinci günde taburcu edildi. Hastalar 1, 3, 6 ve 12. ayda tekrar de¤erlendirildi. Bu de¤erlendirmede semptomlar yeniden sorguland› ve indirekt larengoskopi yap›ld›. Ameliyat sonras› birinci y›l›n› dolduran üç hastan›n üçü de art›k GF semptomundan yak›nmamaktad›r. Hastalarda semptomatik
düzelme ameliyat sonras› 10. günde tam olarak izlendi. Bir olgu ise ameliyat sonras› 12. ayda semptomlar›nda göreceli azalmaoldu¤unu bildirdi. Hastan›n
daha önce tek tarafl› uzam›ﬂ stiloid ç›k›nt› nedeniyle
geçirdi¤i bir ameliyat öyküsü mevcuttu, son durumunda tama yak›n düzelme sa¤land›.
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ç›kan› olmas›na karﬂ›n hastalar›n ancak %35-70’inde
görülür.[14]
Marshall ve ark.[8] GF hastalar›n›n %72’sinde tiroid bezine ait sorunlar oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
Ancak post-mortem çal›ﬂmalarda tiroid bezi anormalliklerinin genel nüfusta %50 s›kl›kla ortaya ç›kt›¤› bildirilmiﬂtir.[15] Ezzat ve ark.[16] ultrasonografiyi
kullanarak yapt›klar› incelemede asemptomatik deneklerin %67’sinde tiroid sorunlar›yla karﬂ›laﬂt›klar›n› bildirmiﬂlerdir. Moloy ve Charter[2] çal›ﬂmalar›nda hastalar›n %53’ünün sorunun ne oldu¤u hakk›nda aç›klama yap›lmas› durumunda düzeldiklerini
öne sürmüﬂlerdir. Reflü veya psikiyatrik nedenlerin
varl›¤›nda etkin bir sa¤alt›m olas› olmamaktad›r.[2]
Bu gibi olgular için krikofarengeal miyotomi terapötik bir seçenek olarak düﬂünülmüﬂse de yeterli literatür deste¤inden yoksun oldu¤u için uygulanabilir
olmaktan uzakt›r.[12] Krikofarengeal myotomi ile tedavi edilmek istenen bir hastada, semptomda azalma olmas›na karﬂ›n giriﬂim öncesi ve sonras› krikofarengeal bas›nç de¤erinin ayn› oluﬂu ilginçtir.[17]
Globus faringeus semptomatolojisinde, epiglotun
yutma iﬂlevi sonras›nda yerine dönmesinde yavaﬂlamay› suçlayan bir çal›ﬂma, tedavide epiglota yönelik giriﬂimleri gündeme getirmesi aç›s›ndan önemli
bir dönüm noktas› olmuﬂtur.[12] Globus faringeus tedavisinde uygulanan LPE tekni¤i ve “epiglot anteversiyonu” terimi literatürde bir ilki oluﬂturmas› bak›m›ndan ayr›ca önem taﬂ›maktad›r.
Lazerle parsiyel epiglottektomi, etkin kanama
kontrolü sa¤lamas›, ameliyat süresinin k›sa oluﬂu,
ameliyat sonras› ses, beslenme ve solunum yolu
semptomlar›na yol açmamas› nedeniyle son derece
kullan›ﬂl› bir yöntemdir. Ruff ve Bellens’in[18] çal›ﬂmas›nda belirtildi¤i gibi epiglotu etkileyerek tolere
edilemeyen semptomlara yol açan belirli olmayan
epiglot patolojileri için parsiyel epiglottektomi kullan›labilecek bir yöntemdir.
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