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GİRİŞ 

Primer habis laringeal tümörlerin % 90'ını oluşturan larinks kar

sinomu en sık 5 ila 7. dekadlar arasında görülür. Erkek kadın oranı 1/5 ile 

1/20 oranı arasında değişir. Larinks t ümörleri lokalizasyonlarına göre sup

raglottik, glottik, subglottik ve transglot tik oarak sınıflandırılırla r. Piri

form sinus neoplazmları hipofarinksten kaynaklandığı halde, larinkse 

yakın komşuluğu nedeniyle larinks tümörleri arasında değerlendirilir. 

Laringografi ve direkt radyografi laringeal yüzeyde gelişmiş pato

lojiyi ve larinks hava kolonunu gösterir. Mukozal yüzeyi ve intrensek larin

geal yap ıların hareketini inceleyebilen laringoskopik muayeneye bir üstün

lükleri yoktur. 

Larinks BT incelemesinde tümörün larinks içindeki yayılımı, 

paralaringeal, preepiglotik derin laringeal alanlar, kıkırdak yapılar, sub

glottik bölge, boyun lenf ganglionları değerlendirilebilmektedir. Bu açıdan 

BT, laringeal kitlelerin klinik endoskopik değerlendirmesini tamamlayıcı 

bir yöntem olmaktadır. 

Çalışmamızda, 1991 yılında Iarinks ve piriform sinus karsinomu 

tanılı 16 olgunun laringoskopi ve BT bulgularını değerlendirerek, olguları 

TNM sistemiyle sınıfladık. 13 olguda BT ve laringoskopi sonuçlarını, histo

patoloj ik bulgularla karşılaştırdık . 
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Bilgisayarlı tomografi, laringeal kanserlerin derin yayılımını, 

kıkırdak yapıların ve subglottik alanın tümöral tutulumunu görü.ntülemekle 

birlikte, bazı noktalarda sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle laringoskopik bul

guları destekleyici olup, tümör evrelenmesinde kullanılabilecek tamamlayı

cı bir radyolojik yöntemdir. 
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GENEL BİLGİLER 

EMBRİYOLOJl(l 1,26) 

5 mm'lik bir embriyoda, larinks trakea ' nın üst parçasının genişle

miş bir bölümü olarak gözükmektedir. Bunun ön kısmında dilin kökünü 

yap11cak olan copula bulunmaktadır. Copula primer ağız boşluğunun tabanı

na aittir. Üçüncü, dördüncü yutak kavislerinin ventraldeki birleşme nokta

sında yerleşmiştir. Gelişimin beşinci haftasında arytenoid kıkırdaklar belir

meğe başlar. Burada oluşan iki kabartı gırtlağın üst deliğini gittikçe daral

tır . Bu kabartılar dilin kök kısmına doğru epiglotis'e karşı gelişir ve sonun

da da epiglotisin lateral kenarlarına, aryteno-epiglotik kıvrıntılarla birleşir

ler. 

Bu gelişim sonunda epiglotis ve iki aritenoid kabartı başlangıçta 

T şeklinde beliren ve hemen arkasından ovalimsi şekil alan bir delik meyda

na getirirler. Gelişimin onuncu haftasında ses telleri belirmeye başlar. 

Epiglottis'deki kıkırdak ancak gelişimin beşinci ayında belirir. Larinks 

kıkırdaklarının 4., 5. ve 6. yutak kavislerindeki kıkırdaklardan geliştiği 

kabul edilmektedir. Buna karşılık tiroid kıkırdak 3. ve 4. yutak kavislerin

deki kıkırdaklardan gelişir. Larinks boşluğu geçici olarak bir süre epitelyal 

bir tıkaç ile kapanır,. sonra tekrar açılır . Bu şekilde larinks mukozası oluş

maktadır. Larinks kasları ise 4., 5. ve 6. yutak kavislerindeki myotomlar

dan· gelişmektedir. 
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HİSTOLOJl(7,26) 

Larinks üst solunum yolu organıdır. Ayrıca ses ile ilgili yapısal 

özelliklere sahiptir. Duvarı esas bakımdan mukoza, çok az belirgin submu

koza, birbirine fibroelastik membranlarla bağlı kıkırdaklar ve kıkırdaklarla 

ilişkili iskelet kaslarından oluşmuştur. 

Mukoza epiteli psôdostratifiye prizmatik titrek tUylU solunum 

epitelidir. Epitelin içinde kalisiform hücreler serpilmiştir. Plika vokalis ve 

epiglot ön yüzü, arka yüzünün alt bölümü çok katlı yassı epitelle döşelidir. 

Lamina propria sadece çok katlı yassı epitel altında vardır, prizmatik tit

rek tüylü epitel altında bulunmaz. Lamina propria elastik liflerden zengin

dir. Lenfositler, lenf folikülleri, tubuloalveoler seromuköz karışık bezler 

içerir. Plika vokalisler hizasında bez yoktur. 

Tiroid ve krikoid kıkırdaklar, hyalin kıkırdak; epiglot, korniku

lat, kuneifo rm kıkırdaklar ise elastik kıkırdak yapısındadır. 

Arytenoid kıkırdağın ise apeks ve procesus vokalisi dışında 

kalan kısmı hyalin kıkırdaktır. Larinks kıkırdakları birbirine mukozanın 

elastik liflerd eıı zengin bağ dokusu ile ilişkili fibroelastik membranlar ve 

iskelet kasları ile bağlıdır. 

ANATOMl(S, 12,24) 

Larinks dil kökünden trakeaya kadar uzanır. Üst bölümü farink

sin laringeal bölümüne, alt bölümü trakeaya açılır. 

Erişkin erkeklerde 3-4-5-6. servikal vertebra seviyesinde, erişkin 

kadın ve çocukta ise bunun biraz daha yukarı seviyesinde lokalizedir. 

Larinks cins ve yaşa göre büyüklük ve şekil farkları gösterir. 

Puberte dönemindeki erkeklerde larinks boyutlarında belirgin artma gözle
nir. 

Yirmi yaşından sonra larinks kıkırdakları kemikleşmeye başlar. 
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Epiglot ve arytenoid kıkırdağın procesus vokalisi hayat boyu kemikleşmez. 

Larinks iç boşluğuna kavum laringis adı verilir . Bu boşluk yukarı

dan aşağı doğru üst, orta ve alt olmak üzere üç kısma ayrılır. 

ÜST KISIM: (Vestibulum Laringis) 

Aditus laringisden plika ventrikülarise (false kord vokal) kadar 
olan kısımdır. 

ORTA KISIM: (Ventrikulus Laringis) 
Plika ventrikülaris (false kord vokal), plika vokalis arasında 

kalan kısımdır. 

ALT KISIM: (Kavum İnfraglottikum) 
Plika vokalis altında kalan kısımdır. 

Larinks anatomik olarak kıkırdaklar, bu kıkırdakları birbirine 
bağlayan eklem ve bağlar ile kaslardan yapılmış olup, iç yilzünü mukoza 
döşer. 

LARİNKS KIKIRDAKLARI: 
Tek olanlar: epiglot, tiroid, krikoid kıkırdaklar. 

Çift olanlar: Arytenoid, kornikulat, kuneiform kıkırdaklardır. 

LARİNKS LİGAMANLARI: 

Larinks kıkırdakları arasındaki ligamanlar: 
Lig. krikotiroidea, Lig. tiroepiglotiku m, Lig. aryepiglotiku m, Lig. -

ventrikulare, Lig.vokale. 

Larinks ile komşu oluşumlar arasındakiligamanlar : 

Lig. tirohyodea, Lig. hyoepiglotikum, Lig. pharyngoepiglotikum, 
Lig. krikotrakeale. 

LARİNKS KASLARI: 

Larinks kıkırdakları arasındaki kaslar: 

M.krikotiroidea, M.krikoaryteneoid posterior - laterale, M.tiro
arytenoidea, M.arytenoidus. 
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Epiglottis 

Hyo1d keaılk 

T1 rcıtıyoid 181tıran 

Krlkotirold ekll!lll 

Şekil 1: Larinksin önden görünümü 

Tlroid kıkırdak 

F alse kord vokal 

Kord vokal 

Krikoid kıkırdak 

l<uadranguler mııotıran 

Şekil 2. Larinksin koronal kesiti 

Tlrold kıkı.rdak 

postar1or krikotiroid kas 
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Larinks ile komşu oluşumlar arasındaki kaslar: 
M.sternotirod, M.tirohiyoid, M.stylopharingicus, M.konstriktür 

pharingis inferior. 

LARİNKS ARTERLERİ VE YENLERİ: 
Arteria karotis eksterna'nın dalları olan arteria tiroidea superi

or ve inferior arteryal dolaşımını sağlar. 

Aynı isimli venler aracılığı ile venöz kanı vena jugularis interna

ya dökülür. 

LARİNKS SİNİRLERİ: 

N.Laringeus superior sadece M.krikotiroideusa dal verir. 
N.Laringeus inferior (n.recurrens) ise, M.krikotiroideus hariç 

tüm larinks kaslarını inerve eder. 

LARİNKS LENF DOLAŞIMI: 
Özellikle supraglottik larinksin zengin lenfatik dolaşımı vardır. 

Vokal kordların lenfatik drenajı azdır. Submukozal lenfatikler larinks 
tümörlerinin regional lenf metastazlarında önemlidir. 

Supraglottik lenfatikler; membrana tirohyoideayı geçerek oshyo

ideumun altındaki lenf ganglionlarına dökülürler. Burada kısmen faringeal 
lenfatiklerle birleşerek derin servikal lenf zincirinin üst ve orta bölümleri

ne direne olurlar. 

İnfraglotik lenfatikler; krikotiroid membran yoluyla tiroid istmu

su bölgesinde delphian lenf ganglionlarına dökülürler. Ayrıca inferior tiro
id artere komşu seyreden inferolateral yolla da direne olurlar. Her iki 

grupda derin servikal lenf zincirine dökülür. infraglottik bölgede kontrala

teral tarafa lenfatik yayılım daha muhtemeldir. 

Laringeal lenfatikler genellikle anastomoz yapmazlar. Bu da 

metastaz aranmasında, metastaza göre tümör lokalizasyonunda önemlidir. 

LARİNKSlN TOMOGRAFlK ANATOMİSİ(13) 

Larinksin bilgisayarlı tomografik anatomisi aksiyel planda alınan 

BT kesitlerinde (Resim 1) görülmektedir. 



..EF 

GH 
Resim 1. Larinks BT kesitleri 
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Şekil 1 'in açıklamaları: 

A. Epiglotun suprahiyoid bölümü (beyaz ok) vallekula arkasında, laringeal 

vestibul önünde görülmektedir; (C) lnternal karotid arter; (J) lnternal 

juguler ven; (G) Submandibuler gland; (A) Digastrik kasın anterior 

bölümü; (M) Mylohyoid ve geniohyoid kaslar; (SCM) sterno kleidomas

toid kas; (siyah oklar) arka farinks duvarı (beyaz ok ucu) üst internal 

juguler lenf ganglionu. 

B. (Hb) Hyoid kemik; (V) vallekula ortada glossoepiglottik kıvrım (beyaz 

ok) ile ikiye ayrılmaktadır. (beyaz ok ucu) epiglot; (Ve) vestibul; (M) 

Mylohyoid ve geniohyoid kaslar. 

C. (V) Vallekulalar daha küçük boyutlarda izlenmektedir. (büyük beyaz 

ok) Omohyoid kas; (küçük beyaz oklar) platysma kası. 

D. Yağ dansitesindeki (PES) preepiglotik mesafe, yumuşak doku dansite

sinde olan epiglotun (beyaz ok başı) anteriorunda izlenmektedir. Late

ralde (PLS) paralaringeal mesafeye ve posteriorda aryepiglot ik kıvrım

lara (beyaz küçü'k oklar) doğru "uzanmaktadı r. P (piriform sinus), (si 

yah ok başı) tiro id kıkırdağın superior kornu; (büyük beyaz ok ucu) spi

nal aksesor lenf ganglionu. 

E. Sol aryepiglotik kıvrım (ok). sol piriform sin us (P) ve laringeal vestibu

lu (Ve) birbirinden ayırmaktadır. Aryepiglotik kıvrımlar normalde asi

metrik izlenebilir. 

F. Laringeal ventrikül içinde çok az miktarda hava izlenmektedir (beyaz 

ok ucu). (S) İnfrahyoid kaslar, (beyaz ok) epiglot. 

G. False kord vokal seviyesi: False kord vokal (küçük beyaz oklar) aryte

nid kıkırdağın apeksi (siyah ok ucu) ve tiroid kıkırdak çentiği seviyesin

de görülmektedir, lateralinde yağ dansitesinde paralaringeal mesafe 

mevcuttur. Tiroid kıkırdakta düzensiz mineralizasyon izlenmektedir; 

(C) Arteria karotis kommunis, (J) İnternal juguler ven; (S) infrahyoid 

kaslar; (SCM) sternokleidomastoid kas. 

H. Arytenoid kıkırdağın (A) anteromedial uzantısı olan vokal proses (be

yaz ok ucu). Arytenoid kıkırdak (A), bu seviyede krikoid kıkırdak (Cr) 

ile eklem yapmaktadır. Kord vokal (beyaz oklar). Tiroid kıkırdak larin

geal prominensi (P). 
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LARİNKS KANSERLERl(5, 10, 13, 18,22) 

Larinks kanserleri tüm vücut kanserlerinin erkeklerde % 2'sini, 

kadınlarda ise % 0,4'ünü oluşturur. Beşinci, altıncı ve yedinci dekadlarda 

sık gözlenir. Hastaların % 96'sı erkektir, ancak erkek kadın oranı 5: 1 'den 

20:1 'e kadar değişen oranlardadır. Ve piriform sinus karsinomları kadınlar

da daha sık izlendiğinden bu oranın dışında kalır. Sigara ve beraberinde 

alkol kullanımı risk faktörüdür . Larinks tümörleri lokalizasyonlarına göre 

glottik, supraglottik, subglottik, transglottik olarak isimlendirilir. Postkri

koid, piriform sinüs neoplazmları hipofarenksden kaynaklandığı halde 

larinkse komşuluğu nedeni ile larinks tümörleri içinde değerlendirilebilir. 

GLOTTİK TÜMÖRLER: 

Tüm olguların % 60-65'ini içerir. Kord vokalden, özellikle 1/3 

anterior bölümünden kaynaklanır. Çevresindeki kıkırdak yapı ve lenfatik 

dolaşımın çok az olması nedeniyle uzun süre lokalize kalabilir. Subglottik 

bölgeye, karşı kord vokale, anterior veya posterior kommissüre, aritenoid 

kıkırdağın vokal prosesine, supraglottik bölgeye yayılabilir. Lenf ganglion

larına metastaz çok nadirdir. 

SUPRAGLOTTİK TÜMÖRLER: 

Laringeal karsinomların % 30-35' ini oluşturur. Supraglottik böl

gede anterior supraglottik (epiglotik), marginal (aryepiglottik kıvrım), fal

se kord vokal, bölümlerini tutabilir. Ve bu lokalizasyonlara göre sınıflandı

rılırlar . Bu tümörler preepiglotik ve paralaringeal alanlara yayılabilirler . 

% 40 olguda lenf ganglionlarına metastaz görülür. 

İNFRAGLOTTİK TÜMÖRLER: 

Laringeal karsinomların % 5'ini oluşturur. Bu grupda subglottik 

alana 10 mm'den fazla yayılmış glottik tümörler ve gerçek subglottik tümör

ler incelenir. Sadece subglottik bölgede lokalize gerçek subglottik karsi.; 
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nom nadirdir. Servikal lenf ganglionlarına metastaz % 20 olguda görülür. 

TRANSGLOTTİK TÜMÖRLER: 

Laringeal karsinomların % 5'ini oluşturur. Laringeal ventrikülü 

tutan karsinomlardır. Beraberinde supraglottik veya subglottik bölgeler de 

tutulur. Lenf ganglionlarına metastaz % 50 olguda görülür. 

PİRİFORM SİNÜS TÜMÖRLERİ: 

Laringeal kar.sinomların % 10-20'sini oluşturur. Ve endolarinks

den kaynaklanan karsinomlardan daha agresif seyirlidir. Posterior faringe

al duvara, dil köküne, aryepiglotik kıvrıma, preepiglotik mesafeye, parala

ringeal alana yayılabilirler. 

Lar inks tümörlerinden glottik tümörler daha selim seyirli olup, 

supı:aglo tt ik ve piriform sin üs tümörleri daha agresif seyir gösterirle r. 

LARİNKS TÜMÖRLERİNİN TNM SiSTEMiNE GÖRE SINIFLAMASI* 

SUPRAGLOTTİS 

Tis Karsinoma insitu 

T1 . Oluştuğu bölgede sınırlı tümör, kord hareketi normal 

T 2 Komşu supraglottik alanlara veya glottise yayılmış tümör, kord 

hareketi normal 

T3 Kord vokalde fiksasyon yapan ve/veya postkrikoid mesafe, piri

form sinüs medial duvar, preepiglotik mesafeye invazyon göste

ren ancak larinksde sın ırlı tümör 

T4 Larinks s ınırlarını aşan orofa rinks, boyun yumuşak dokularına 

yayılım gösteren veya tiroid kıkırdak destruksiyonu yapan 

tümör. 



12 

GLOTTİS 

Tis Karsinoma insitu 

T 1 Kord vokalde sınırlı tümör. Kord hareketi normal 

T2 Supraglottik veya subglottik alana yayılım gösteren tümör. Kord 

hareketi normal 

T3 Larinksde sınırlı, kord fiksasyonu yapan tümör 

T4 Tiroid kıkırdak destrilksiyonu yapan ve/veya larinks sınırlarını 

aşan tümör. 

SUBGLOTTİS 

Tis Karsinoma insitu 

T1 Subglotik bölgede sınırlı tümör 

T 2 Vokal kordlara yayılan tümör. Kord hareketi normal veya fikse. 

T 3 Larinksde sınırlı, kord fiksasyonu yapan tümör. 

T4 Kıkırdak destrüksiyonu yapan ve/veya larinks sınırlarını aşan 

tümör. 

NODAL TUTULUM 

N0 Palpabl lenf ganglionu yok. 

N1 Lezyon tarafında 3 cm. veya daha küçük ebadlarda tek lenf gang

lionu 

N2 Lezyon tarafında 2-6 cm ebadlarında tek lenf ganglionu veya 6 

cm.den büyük olmayan tek taraflı birden çok lenf ganglionları 

N3 Masif tek taraflı multipl lenf ganglionları 

Bilateral lenf ganglionları 

Kontrlateral tarafta lenf ganglioiıu 

M0 Uzak metastaz yok 

M1 Servikal lenf ganglionları dışında uzak metastazlar. 

• American J oint Commitee on Cancer Staging (AJC, 1978). 
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LARİNKS TÜMÖRLERİNİN RADYOLOJİK TANI 

YÖNTEMLERİ( 13, 15, 16,25) 

1- Direkt radyo·grafi 

2- Kseroradyografi 

3- Konvansiyonel tomografi 

4- Laringografi 

5- Bilgisayarlı tomografi 

6- Magnetik rezonans görüntüleme. 

Larinks tümörlerinin evrelenmesinde BT'nin uygulanımından 

önce direkt radyografi, konvansiyonel tomografi, kseroradyografi, laringog

rafi gibi klasik radyoloj ik yöntemler kullanılmıştır. 

1- DİREKT RADYOGRAFİ: 

Lateral projeksiyonda alınır. Larinksin kaba iskelet yapısını ve 

hav~ kolonu ile ilişkisini gösterir. 

2- KSERORADYOGRAFİ: 

Bu tanı yöntemi de larinks hava kofonunu ve kaba iskelet yapısı

nı gösterir. 

3- KONVANSİYONEL TOMOGRAFİ: 

Koronal planda yapılan tomografik incelemede kord vokal false 

kord vokal ve bunların arasında laringeal ventrikül, larinks hava kolonu 

görüntülenir. Fonasyonla kord hareketleri takip edilir. 

4- LARİNGOGRAFİ: 

Uygulanımı zor olan ve sadece mukozal yüzeyi gösteren inceleme 

yöntemidir. Paralaringeal ve preepiglotik bölge değerlendirilemez. 

Belirtmiş olduğumuz bu klasik radyolojik yöntemlerin klinik 

laringoskopik muayeneye bir üstünlükleri yoktur. Laringeal yüzeyde bulu

nan herhangi bir patolojiyi ve larinks hava kolonunu gösterirler. 
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5- BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ : Laringeal kitlelerin klinik 

endoskopik değerlendirilmesini tamamlayıcı bir gö rüntüleme yönte midir. 

Larinks in aksiyal BT kesitlerinde tümörün larinks içindeki yayılımı, parala

ringeal alan, larinks kıkırdak yapısı ve komşu yumuşak dokular detaylı ola

rak değerlendirilir. Yüksek rezolüsyonlu ve kısa sürelerde ince kes itler ala

bilen BT cihazları ile daha kaliteli görüntüler elde edilir. 

Bilgisaya rlı tomografi inceleme süres inin kısa olu'şu nedeni ile 

laringeal karsinomlarda ilk tercih edilen inceleme yönte midir. 

6- MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME: 

Çok yönlü kesit elde edebilme, küçük alanları yüzeye! antenler 

ile (surface coil) da ha iyi görüntüleyebilme ve yüksek doku kontrastı nede

ni ile larinks incelemelerinde daha detaylı bilgi verebilmektedir. 

Aksiyel, koronel, sagital p lanla rda alınan kesitlerle, tümör yayılı

mın~a özellikle dil kökü, laringeal ventrikül bölgesine yayılımda bilgisayar

lı tomografiden üstündür. Bilgisayarlı tomografide olduğu gibi kıkırdak 

mineralizasyonundaki varyasyo nlar, kıkırdak destrüksiyonunu taklit edebi

lir. 

Bilgisaya rlı tomografi ile tümör yayılımı hakkında yeterli bilgi 

sağlan am ayan ve intravenöz kontrast verilemeyen hastalara, Manyetik 

Rezonans görüntülem~ uygulanır . 
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GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmamızda, larinks ve piriform sinus karsinomu ön tanısı 

konan 16 olgu preoperatif dönemde BT ve Iaringoskopi ile incelendi. Olgu

ların direkt laringoskopi, BT tetkiki ve histopatolojik sonuçlarına göre 

TNM sistemiyle sınıflaması yapıldı. Histopatolojik bulgular ile klinik ve 

BT .bulguları karşılaştırıldı. Larinks tümörlerinde lezyonun yerleşimi ile 

yayılımını değerlendirmede ve TNM sistemine göre evrelendirmede Brnin 

rolü araştırıldı. 2 piriform sinus karsinomlu olgu da bu grup içinde değer

lendirildi. 

16 olgunun ıs•i erkek, l'i kadın olup 18 ile 75 yaşları arasında

dır. Hastaların yaş ortalaması 54.93'tür (Diagram 1). 

Olguların tümü 2 *. ve 3 * *. generasyon BT cihazları ile incelendi. 

Hasta supin pozisyonda omuzunun altına ince bir yastık yerleştirilerek yatı

rıldı. Boyun hafif hiperekstansiyona getirildi, böylece larinksin longitudi

nal aksının kesit planına dik olması sağlandı. Lateral topogram alınarak 

kord vokale paralel olacak şekilde gantry'ye minimal açı verildi. Dil kökün

den toraks. girişine kadar 5 mm'lik kolimasyonla 3.4 sn süren kesitler alın

dı. Kord vokal seviyesinde 1-2 mm'lik kolimasyon kullanıldı. İnceleme sıra -

*Somatom Il Siemens, Erlangen-B.Almanya. 
**CGR CE 10000, Thomson, Paris-Fransa. 
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sında hastaya nefesini istirahat halinde alıp vermeye devam etmesi ve yut

kunmaması söylendi. "İ" fonasyonu ve valsalva manevrası ile piriform 

sinus, aryepiglotik kıvrım, kord hareketl~ri değerlendirildi. 

Olguların tümünün BT incelemesi kontrastsız ve 0.4 gr/kg iyotlu 

kontrast madde intravenöz yoldan bolus + infuzyon tekniğiyle verilerek 

kontrastlı olarak yapıldı. 

Geniş pencere aralıkları ile larinks kıkırdak iskelet yapısı da 

değerlendirildi. Supraglottik tümörlü hastalarda boyun lenfatik zincirleri

ne metastaz saptandı, ancak nodal tutulum bu çalışmada spesifik olarak 

araştırılmadı. 

Opere olan olgu ların larinks piyesleri değişik yerlerinden ve cer

rahi sınırın çevresinde n çok sayıda biyopsi alınarak histopatolojik olarak 

incelendi. Bu olguların laringoskopik, BT ve histopatoloj ik bulguları karşı

laşt~rıldı. 

Primer radyo te rapi uygulanan 3 erken evreli olgunun ise laringos

kopik ve BT bulguları karşıl aştı rıldı. 
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16 olgunun yaş ve cinsiyete göre dağılımı 
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OLGULAR 
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OLGU 1 

İSİM K.K. 

CİNSİYET VE YAŞ : Erkek, 63 

PROTOKOL-TARİH : 5362, 5.2.91 

LARİNGOSKOPİK BULGULAR: 

Epiglottan kaynaklanan larinks hava kolonunu kısmen kapatan 

tümöral kitle mevcuttur. Komşu supraglottik alanlar doğal görü

nümdedir. (T 1) 

BT BULGULARI: 

Supraglottik bölgede epiglottan kaynaklanan, false kord vokal ve 

kord vokali tutan, komşu paralaringeal alanları, preepiglotik 

mesafeyi kapatan tümöral kitle mevcuttur. Larinks hava kolonu 

kord vokal seviyesinde tamama yakın, supraglottik seviyede kıs

men kapalı izlenmektedir. (T3) 

HİSTOPATOLOJİK DEÔERLENDİRME: 

Epiglot ve false kord vokal'de; preepiglotik, paralaringeal alanla

da tümöral tutulum saptanmıştır. (T3) 



A 

c 

20 

Resim 2 • Olgu 1 

A: Epiglot 

B: Epiglot, aryepiglotik kıvrım 

C: False kord vokal 

D: Kord vokal 

Epiglot, false kord vokal, kord vokali tutan; komşu paralaringeal alanları, 

preepiglotik mesafeyi kapatan tümöral kitle. Kord vokal seviyesinde 

larinks hava kolonu kapalı izlenmektedir. 

B 

D 



OLGU 

İSİM 

: 2 

: T.G. 
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CİNSİYET VE YAŞ 

PROTOKOL· TARİH 

: Erkek, 63 

: 5670, 18.2.91 

LARİNGOSKOPİK BULGULAR: 

EpigJot ve sol false kord vokali tutan tümöral kitle izlenmiştir. 

(Tı) 

BT BULGULARI: 

Supraglottik bölgede epiglotu tutan, sol aryepiglotik kıvrım ve 

sol false kord vokale uzanım gösteren tümöral kitle mevcuttur. 

Preepiglotik mesafe, sol paralaringeal alan, sol . piriform sinus 

kapalı izlenmektedir. (T3) 

HİSTOPATOLOJİK DEÔERLENDİRME: 

Epiglot, aryepiglotik kıvrım ve false kord vokal sol yarısında, 

derin laringeal alanlarda tümöral tutulum saptanmıştır. (T3) 
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A 

c 
Resim 3 - Olgu 2 

A: Epiglot 

B: Epiglot, aryepiglotik kıvrım 

C: False kord vokal 

D : False kord vokal 

B 

D 

Epiglot, so'l false kord vokal , sol aryepiglotik kıvrım'ı tutan tümöral kitle. 

Preepi~lotik mesafe, sol paralaringeal alan, sol piriform sinus kapalı izlen

mektedir. 



OLGU 

İSİM 

: 3 

: A.K. 
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CİNSİYET VE YAŞ 

PROTOKOL - TARİH 

: Erkek, 54 

: 5696, 20.2.91 

LARİNGOSKOPİK BULGULAR: 

Epiglot ve sol false kord vokali tutan tümöral kitle mevcuttur. 

Sol piriform sinus medial duvarına tümöral uzanım saptanmıştır 

(T3). 

BT BULGULARI: 

Supraglottik bölgede epiglotu, sol false kord vokali, aryepiglotik 

kıvrımı tutan, ayrıca preepiglotik alana, sol piriform sinüse uza

nan tümöral kitle izlenmektedir (T3). 

HİSTOPATOLOJİK DEÖERLENDİRME: 

Epiglot, sol fal se kord vokal ve derin laringeal alanlarda tümöral 

yayılım saptanmıştır. (T3) 



A 

c 

A: Epiglot 

B: Aryepiglotik kıvrım 

C: False kord vokal 

D: Kord vokal 
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B 

Resim 4 - Olgu 3 

Epiglot, sol aryepiglotik kıvrım, sol false kord vokal'i tutan; preepiglotik 

alanı, sol piriform sinüsü kapatan tümöral kitle izlenmektedir. 



OLGU 

İSİM 

: 4 

: S.F. 
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CİNSİYET VE YAŞ 

PROTOKOL - TARİH 

: Erkek, 60 

: 1270, 6.3.91 

LARİNGOSKOPİK BULGULAR: 

Sağ false kord vokal, kord vokal ve .laringeal ventrikülü tutan 

tümöral kitle mevcuttur. Kord vokal fiksedir. (T3) 

BT BULGULARI: 

Sağ . false kord vokal, s.ağ kord vokal, anterior komissur ve infrag

lottik bölgeyi tutarak, larinks hava kolonuna vejetan tarzda uza

nan tümöral kitle izlenmektedir. (T3) 

HİSTOPATOLOJİK DEÔERLENDİRME: 

False kord vokal, kord vokal, laringeal ventrikül ve infraglottik 

bölgede tümöral tutulum saptanmıştır. (T3) 



A 

c 

A: False kord vokal 

B: Kord vokal 

C: Kord vokal 

D: İnfraglottik bölge 

26 

B 

D 
Resim 5 - Olgu 4 

Sağ fa lse kord vokal, sağ kord vokal, anterior komissur ve infraglottik böl

gede tümöral kitle izlenmektedir. 
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OLGU : 6 

İS İM D.T. 

CİNSİYET VE YAŞ : E rkek, 67 

PROTOKOL - TARİH : 1970, -3.4.91 

LARİNGOSKOPİK BULGULAR: 

Sol kord vokal 1 /3 orta bölümünde,. yaklaşık 1 cm çapında tümö

ral kitle saptanmıştır. Kord hareketleri doğaldır. (T 1) 

BT BULGULARI: 

Sol kord vokal 1/3 orta bölümünde kord yüzeyinde minimal kaba

rıklık olu şturan, yumuşak doku kitlesi izlenmektedir. (T 1) 

*T 1 glottik tümörlü b u olgumuza p rimer radyoterapi uygulandı. 
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Resim 6 - Olgu 6 

A-B: Kord vokal 

Sol kord vokal 1/3 orta bölümünde kord yüzeyinde, minimal kabarıklık 

oluşturan yumuşak doku kitlesi izlenmektedir. 



OLGU 

İSİM 

: 7 

: T.G. 
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CİNSİYET VE YAŞ 

PROTOKOL - TARİH 

: Erkek, 62 

: 6093, 29.4.91 

LARİNGOSKOPİK BULGULAR: 

Sol kord vokal 1/3 orta bölümünde yaklaşık 1,5-2 cm çapında 

tümöral kitle saptanmıştır. Kord hareketleri doğaldır. (T1) 

BT BULGULARI: 

Sol kord vokal 1/3 orta bölümünde laringeal vestibuluma uza

nan, küçük yumuşak doku kitlesi izlenmektedir. (T 1) 

*T 1 glottik tümörlü bu olgumuza primer radyoterapi uygulandı. 
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A B 

c D 
Resim 7 - Olgu 7 

A-B-C-D: Kord vokal 

Sol kord vokal 1/3 orta bölümünde larinks hava kolonuna uzanan, küçük 

yumuşak doku kitlesi izlenmektedir. 



OLGU 

İSİM 

8 

A.D. 
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CİNSİYET VE YAŞ 

PROTOKOL - TARİH 

Erkek, 18 

668, 23 .5 .91 

LARİNGOSKOPlK BULGULAR: 

Epiglot aryepiglotik kıvrım, false kord vokal'i tutan, larinks hava 

kolonunu, postkrikoid mesafeyi ve piriform sinusu kapatan tümö

ral kitle mevcuttur. (T3) 

BT BULGULARI: 

Epiglotu, false kord vokali, aryepiglotik kıvrımı, kord vokali 

tutan ve preepiglotik bölgeyi, piriform sinusu kapatan tümöral 

kitle izlenmektedir. Tümöral kitle aşağıda proksimal osefagusa 

kadar uzanmaktadır. (T3) 

HİSTOPATOLOJİK DEÔERLENDİRME: 

Supraglottik ve glottik bölgelerde, piriform sinus, postkrikoid 

mesafede tümöral tutulum saptanmıştır. (T3) 
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A 

r 

c 
Resim 8 - Olgu 8 

A: Epiglot 

B: Epiglot-aryepiglotik kıvrım 

C: False kord vokal 

D: Kord vokal 

B 

• 

D 

Epiglotu, false kord vokali, aryepiglotik kıvrımı, kord vokali tutan ve pre

epiglotik bölgeyi, piriform sinusu kapatan tümöral kitle izlenmektedir. 



OLGU 

İSİM 

9 

M.Y. 
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CİNSİYET VE YAŞ 

PROTOKOL - TARİH 

: Erkek, 53 

: 6740, 27.5.91 

LARİNGOSKOPİK BULGULAR: 

Supraglottik bölgede larinks hava kolonunu tamama yakın kapa

tan tümöral kitle mevcuttur. Kord vokal değerlendirilememiştir. 

(T2) 

BT BULGULARI: 

Epiglot, aryepiglotik kıvrım, false kord vokal ve kord vokali 

tutan; preepiglotik, paralaringeal alanları, piriform sinusu kapa

tan tümöral kitle izlenmektedir. Sol spinal aksesor lenf zincirin

de 2 cm ve 1,5 cm çaplarında lenfadenopatiler mevcuttur. (T3) 

HİSTOPATOLOJİK DEGERLENDİRME: 

Epiglot, aryepiglotik kıvrım, false kord vokal ve derin laringeal 

alanlarda tümöral tutulum saptanmıştır. (T3) 
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A B 

-# ·,. 

c D 

A: Epiglot 

B: Aryepiglotik kıvrım 

C: False kord vokal 

D: Kord vokal 

Resim 9 - Olgu 9 

Epiglot, aryepiglotik kıvrım, false kord vokal ve kord vokali tutan; preepig

lotik, paralaringeal alanları, piriform sinusu kapatan, tümöral kitle izlen

mektedir. Sol spinal aksesor lenf zincirinde 2 cm ve 1,5 cm çaplarında len

fadenopatiler mevcuttur. 



OLGU 

İSİM 

: 11 

: S.K. 
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CİNSİYET VE YAŞ 

PROTOKOL - TAR İH 

: Erkek, 61 

: 7117,27.6.91 

LARİNGOSKOPİK BULGULAR: 

Sol kord vokalde fiksasyon yapan tümöral kitle mevcuttur. (T 3 ) 

BT BULGULARI: 

Sol kord vokalde "İ" fonasyonu ile hareket izlenmemektedir ve 

komşu paralaringeal alan kapalıdır. (T3) 

HİSTOPATOLOJİK DEGERLENDİRME: 

Sol kord voka ld e tü möral ki tle. (T3) 
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A B 

c D 
Resim 10 - Olgu 11 

A-B-C-D: Kord vokal 

Sol kord vokalde fiksasyon mevcuttur. Komşu paralaringeal alan kapalıdır. 



OLGU 

İSİM 

14 

M.G. 

37 

CİNS VE YAŞ 

PROTOKOL - TARİH 

Erkek, 41 

5017, 1.9 .11 

LARİNGOSKOPİK BULGULAR: 

E piglot, sağ a ryepiglotik kıvrım, sağ fa lse kord vokali tutan t ümö

ral kitle mevcuttur. (T3) 

BT BULGULA RI: 

Epiglot, sağ aryepiglo tik kıvrım, sağ false kord vokal, sağ kord 

vokali tutan tümöral kitle izlenmektedir. Preepiglotik alan, sağ 

piriform sinus ve paral~ringeal alan kapalı görünümdedir. (T3) 

HİSTOPATOLOJİK DEÖERLENDİRME: 

Epiglot , sağ fal se ko rd vokal , aryepiglotik kıvrımda ve derin 

la ringeal alanlarda tümöral yayılım saptanmıştır. (T3) 
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A 

c 
Resim 11 - Olgu 14 

A: Epiglot 

B: Epiglot - aryepiglotik kıvrım 

C: False kord vokal 

D: Kord vokal 

B 

1 I 
~ .. 

D 

Epiglot, sağ aryepiglotik kıvrım, sağ false kord vokal, sağ kord vokali tutan 

ve preepiglotik, paralaringeal alanları, sağ piriform sinusu kapatan tümö

ral kitle izlenmektedir. 



OLGULAR 

Klinik Değerlendirme BT Değerlendirme Histopatolojik Yayılım 

Supraglottik 
~ .4s~ 

~ ~~ =B cıs~ Cins Prot. .... 
ö ... j! -a _ğ o o i o 

No isim Tarih Yaş No. E A F 6 ...... 00 E A F 6 E A F 6 - bb 

1 K.K. 5.2.91 E/63 5362 + - - - - + - + + - + - + - -
2 T.G. 18.2.91 E/63 5670 + - + - - + + + - - + + + - -
3 A.K. 20.2.91 E/54 5696 + - + - - + + + - - + - .+ - -
4 S.F. 6.3.91 E/60 1270 - - + + - - - + + + - - + + + 

5 H.T. 18.3.91 K/34 1608 + + + - - + + + - - + + + - -
6 D.T. 3.4.91 E/67 1970 - - - + - - - - + - Radyoterapi yapıldı 

7 T.G. 29.4.91 E/62 6093 - - - + - - - - + - Radyoterapi yapıldı 

8 A.D. 23.5.91 E/18 668 + + + - - + + + + - + + + + -

9 M.Y. 27.5.91 E/53 6740 + + - - - + + + + - + + + - -
10 M.G. 30.5.91 E/61 2814 - - - + - - - - - - Radyoterapi yapıldı 

11 S.K. 27.6.91 E/61 7117 - - - + - - - - + - - - - + -
12 o.s. 12.7.91 E/57 4023 - - - + - - - - - - - - - + -
13 N.D. 6.9.91 E/55 4897 - + + + - - + + - - - + + + -
14 M.G. 1.9.91 E/41 5017 + + + - - + + + + - + + + - -
ıs- A.K. 2.10.91 E/75 5823 - + - - - - + - - - - + + - -
16 H.A. 23.10.91 E/55 5957 - + + + - - + + + - - + + - -

E: Epiglot; A: Aryepiglotik kıvrım F: False kord vokal 
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B ULGULAR 

Larinks karsinom ve piriform sinüs karsinom histopatolojik tanı

lı 16 olgunun laringoskopik bulgularını, BT bulgularını ve opere olan 13 

hastanın (% 81 ,25) histopatolojik bulgularını değerlendirerek, bunları 

TNM sistem iyle sınıfladık . (Tablo 1) 

Klinik ve BT bulgularına göre bu olguların 2'si (% 12,5) piriform 

sinüs, 8'i (% 50) supraglottik, l'i (% 6,25) transglottik, 5'i (% 31,25) glot

tik bölge yerleşimliydi. 

Laringoskopik TNM sınıflamasına göre 5 T 1, 7 T2, 4 T 3 sınıfında 

tüm ör saptadık. 

Bu olguların lO'unda (% 62,5) BT ile tümör sınıflaması değişti. 

BT bulgularının da eklenmesiyle 2 olgu (% 12,5) daha düşük evrede, 8 

olgu (% 50) ise daha ileri evrelerde sınıflandı. 8 olgunun ?'sinde BT ile 

tümörün preepiglottik .bölgeye, paralaringeal alana ve piriform sinüse yayıl

mış olduğu belirlendi. Bu bulgular histopatolojik verilerle doğrulandı. 1 

olguda ise (% 6,25) klinik olarak saptanmayan kıkırdak destrilksiyonu BT 

ile görüldü ve tümörün evresi T 2 den T4 e yükseldi. 

Laringoskopik incelemede T 1 ve T 3 evrelerde sınıflanan 2 glottik 

tümör olgusu (% 12,5) BT ile normal sınırlarda değerlendirildi. 



41 

Supraglottik bölgeye lokalize tümörü olan 4 olguda (% 25), BT 

ile glottik sahaya yayılım gö rü ldü . Ancak hist opatolojik ince lemede, glottik 

bölgede sadece ödem mevcuttu, tümöral yayılım izlenmedi. 

Transglottik tümörlü olguda ise infraglottik bölge laringoskopi 

ile değerlendirilemedi. Bilgisayarlı tomografik incelem ede ise infraglottik 

bölgede, larinks hava kolonuna uzanan tümöral kitle gö rüldü. 

Laringoskopi ile false ko rd vokal, a ryepiglotik kıvrım, kord 

vokal gibi farklı bölgeler i' no rmal olarak değerlendirilen 3 olgunun (% 

18, 75) BT incele mesinde, bu bölgelerde tümö ral t utulum gö rüldü ve histo

patoloji il e doğrulandı. 

Laringoskop i ile T 3 glottik lokalizasyonlu 1 olguda (% 6,25) 

BT' de •t• fonasyonu ile kordla rda fiksasyon saptandı. 

4 supraglottik t ümörlü olguda (% 25) boyu n in ternal juguler ve 

spinal a ksesor lenf zincirlerinde lenfadenopatiler izlend i. 

Preoperatif BT'lerinde t iroid kıkırdakları normal gör üle n 2 olgu

nun (% 12,5) histopatolojik incelemesinde, mikroskopik kıkırdak invazyo

nu bulunmaktaydı. 

Laringoskop ik incel emede T 1 evred e sınıflan an 2 glottik tümör 

olgusunun ( % 12,5) BT bulgula rı , endoskop ik bulgula rı ile uyumluydu . 
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TABLO 1. Olgulann klinik, BT, Histopatolojik Bulgulanna Göre TNM Sınıflaması 

Klinik, BT 
bulgulanna göre Histopatolojik 

lokalizasyon Klinik tanı BTtanı değerlendirme 

1 Supraglottik Tı T3 T3 

2 Supraglottik Tı T3 T3 

3 Supraglotti.k TJ TJ T3 

4 Transglottik TJ T3 T3 

5 Piriform sinus Tı T3 T3 

6 Glottik Tı Tı Radyoterapi yapudı 

7 Glotti.k Tı Tı Radyoterapi yapıldı 

8 Piriform sinus Tı T3 T3 

9 Supraglottik Tı T3 T3 

10 Glotti.k Tı To Radyoterapi yapıldı 

11 Glottik TJ T3 T3 

12 Glottik Tı To Tı 

13 Supraglottik Tı Tı T" 

14 Supraglottik Tı T3 TJ 

15 Supraglottik Tı T3 TJ 

16 Supraglottik Tı T4 T4 
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TABLO 2. BT'de Paralaringeal (PL), Preepiglotik (PE) ve Piriform Sinus (PS) Bölgeleri
ne Tümöral Yayılım İzlenen Olgular(*) 

Olgu 1 PE,SolPL 

Olgu2 PE, Sol PL, Sol PS 

Olgu3 PE, Sol PS 

Olgu5 PE, PS, Sol PL 

Olgu8 PE, PS 

Olgu9 PE, PL, PS 

Olgu 11 PL 

Olgu 14 PE, PS, PL 

Olgu 15 PL 

•Bu bölgelere yayılım histopatolojik sonuçlarla doğrulanmıştır. 



44 

İRDELEME 

Bilgi sayarlı tomografi , larinks tümörle rin in incelenmesin de la rin

goskopi ve diğer radyolojik görüntüleme yöntemlerine gö re daha detaylı 

bilgiler veren bir yöntemdir(1, 16, 17). BT, mukozal yüzeyleri değerlendiren 

direkt ve indirekt laringoskopiy i bütünleyici bilgiler verir(9, 17,23). 

Laringoskopi, Iaringeal tümörlerin tanısında ve taranmas ında 

değerlidir. Ayrıca intrens~k la ringeal yapıların hareketini de inceler(23 ) . 

Laringeal yapılardak i fiksasyon de rin tümöral yayılımı veya sinir d isfonksi

yonunu düşündürm ektedir. Ancak, laringoskopi ile submukozal yayılım, 

kıkırdak yapılar, büyük supraglottik ve/veya glo ttik tümörlerde, subglottik 

bölgeye yayılım ye terli olarak değerlendirilememektedir(2,8 , 16, 17) . 

Küçük mukozal patolojiler ise, laringoskopi ile görülebilmesine 

karşın, BT'de izle ne meyebilmektedir(l 7, 19) . Çalışmamızda da la ringosko

pi ile T1 ve T2 evrede saptanan, 2 glottik tümör olgusunun BT incelem esi 

normal olarak d eğerlendi rilm iştir. Reid ve arkadaşla rı yaptıkları bir çalış

mada, kord voka l loka lizasyonlu 2 tümör olgusunda yanlış negatif sonuç bil

dirmektedirle r( 17). 

Laringoskopik muayenede, T 1 evredeki glo ttik lokalizasyonlu 

diğer 2 olgumuzun BT tetkikinde ise, yüzeye! yerleşimli tümöral kitle sap

tanmıştır . 
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BT ile larinkste sadece doku dansitesi, fascial yağlı planlar değer

lendirilebilmekte, histolojik tanıya gidilememektedir. Bundan dolayı doku

daki fibrozis veya ödem tümöral yayılımı taklit edebilmektedir(3,9, 17, 19). 

Çalışmamızdaki supraglottik bölgede lokalize tümörü bulunan 4 olgunun 

BT incelemesinde, tümöral yayılımın glottik sahaya kadar uzandığı saptan

dı. Ancak histopatolojik incelemede glottik bölgedeki bu kalınlaşmanın 

tümöre bağlı olmadığı ve dokudaki ödem sonucu oluştuğu bulundu. Reid ve 

arkadaşları da çalışmalarında 4 olguda yanlış pozitif yayılım bildirmekte

dirler( 17). 

BT incelemelerde kord vokal ve false kord vokal arasındaki larin

geal ventrikül değerlendirilememektedir. BT'de laringeal ventrikül ancak 

% 10 oranında değerlendirilebilmektedir(lO, 15, 19). Transglottik tümörlü 1 

olgumuzda, laringoskopik muayenede vent riküler b ölgede tümöral k itle 

görülmesine rağmen BT ince lemesi bir özell ik göstermemişt i r. 

Kord vokalle r yüksek rezolüsyonlu, ince kesi t BT incele mede 

daha net izlenm ektedir (8, 9, 19). " İ" fon asyonu e sn asında kord vokalle r 

adduksiyon sonucu o r t a h~ttın üzerinde birle şm ekted ir ( l , 2 , 8, 19). Subglot

tik bölgede kriko id kıkırdağın tutulumu, krikoarite no id eklem, voka l kas 

ve tiroid kıkırdağın tüm öral invazyonu sonucu kord voka ller abduksiyon 

pozisyonunda fikse kalırlar(8, 10, 19). Laringoskopik inceleme ile T3 glottik 

tümörlü bir olgunun fonksiyonel BT incelemesinde, kord vokalde fiksasyon 

ve kord vokale komşu paralaringeal alanda yoğunluk izlendi. Histopatolo

jik incelemede kord vokaldeki tümöral kitlenin, komşu paralaringeal alanı 

da kapatarak derin yayılım gösterdiği doğrulandı. Kord vokaldeki fiksas

yon endoskopi ile de saptanmaktadır. Ancak BT inceleme, fiksasyon nede

nini de ortaya koymaktadır ve buna göre cerrahi tedavinin planlanmasını 

mümkün kılmaktadır(8, 10). 

BT incelemede, piriform sinus kısmen kapalı görünümde, arye

piglotik kıvrım kalın ve düzensiz olarak izlenmektedir( 1,2,8). Bilgisayarlı 

tomografik incelemede, normalde fonasyon ve valsalva manevrası sonucu 

piriform sinus genişler ve aryepiglotik kıvrım daha iyi izlenebilir(l,2,8). 
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Çalışmamızda valsalva manevrası veya fonasyonla yapılan bilgisayarlı 

tomografik incelemelerd e, olguların 6 ' sında piriform sinusun kapalı olması 

tümöral yayılım olarak değerlendirildi. Bu olguların sadece 1 'inde laringos

kopide de piriform sinüse yayılım görülebildi. Gamsu ve arkadaşları piri

form sinüse tümöral yayılımın değerlendirilmesinde BT'nin daha sensitif 

olduğunu bildirmektedir(8) . Çalışmamızdaki bulgularım ız literatürle uyum 

göstermektedir. 

Tümörün subglottik bölgeye yayılımı BT ile kolaylıkla belirlene

bilmektedir. Bu yayılımın tespit edilmesi cerrahi planlama açısından çok 

önemlidir(8, 1O, 14 ). Çalışmamızda, transglottik tümörlü 1 olgunun laringos

kopik incelemesinde subglo ttik alan değerlendirilememiş tir . BT tetkiki ise 

subglottik alanda tümör uzanımının bulunduğunu göstermiştir . Yapılan his

topatolojik değerlendirmeyle BT tekkikin in son uçları doğrulanmıştı r. Sub

glottik alana uzanım, BT kesitlerinde krikoid kıkırdak iç yüzünde kitle ola

rak saptan maktadır. Laringoskopinin t ümör lokalizasyonuna bağlı olarak 

bu ~ölgeye inemediği du rumlarda BT, klinik muayene bu lgularını tamamla

yan ve tedavi plan lamasını yönlendiren önemli bir radyolojik yön tem 

olmaktadır(8, 9). 

Preepiglot ik ve p aralaringeal alanla r, BT'de yağ dansit esinde 

izlenmektedir. Bu alanlar yoluyla supraglottik tümörler çeşitli yönlerde 

yayılmaktadır(S,9, 17). Laringoskopi ile derin yayılım değerlendirilememek

tedir. BT incelemede preepiglotik paralaringeal alanlarda izlenen yumuşak 

doku yoğunluğu, derin laringeal yayılımı gösteren bir bulgu olup TNM sınıf

lamasında evrenin d oğru saptanmasına etki etmektedir(8, 17,22). 

Çalışmamızdaki 9 olguda, BT'de preepiglotik ve/veya paralarin

geal alanlara tümöral yayılım saptandı. Bunların 7'si BT incelemesinde 

görülen derin laringeal yayılımları nedeniyle laringoskopik muayeneye 

göre daha ileri evre olarak değerlendirildi. Kalan 2 olgunun laringoskopik 

muayenelerinde; birinde kord fiksasyonu diğerinde p iriform sinus medial 

duvar tutulumu nedeniyle derin yayılım saptanabildi. Ve Bilgisayarlı tomog

rafik inceleme sonucu bu 2 olgudaki TNM sınıflamasında bir değişiklik 
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olmadı. 

Kıkırdak destrüksiyonu saptanan larinks tümörü olgularında, pri

mer radyoterapi veya konservatif cerrahi yöntemler uygulanmamakta

dır(lO, 13). Laringeal kıkırdağın tümöral invazyonu, total larinjektomiyi 

gerektirmektedir( 17). BT, kıkırdak invazyonunu değerlendirmede ideal bir 

inceleme yöntemidir . Tümöre komşu bölgedeki kıkırdak kenar bütünlüğü

nün bozulması, .daha ileri dönemlerde ise kıkırdağın parçalanması tümör 

tutulumunu gösteren önemli BT kriterleridir( 4,8). Ancak tiroid kıkırdakta 

normal şartlarda irregular kalsifikasyon ve ossifikasyonlar görülebilmekte

dir( 4,8, 17, 19). Ayrıca kalsifiye olmamış bir kıkırdak da Bilgisayarlı Tomog

rafik incelemede destrüksiyonu taklit edebilmektedir(5,9, 12, 17, 19). 

Yüksek rezolüsyonlu, kısa sürelerde ince kesitler alabilen BT 

cihazları ile, kenar devamlılığı kalsifiye olmamış bir kıkırdakta dahi görüle

bilmektedir(8, 9, 17). 

Laringoskopi ile T 2-supraglottik tümör tanılı 1 olguda BT'de tiro

id kıkırdak kenar bütünlüğünün bozulmuş olması, tiroid kıkırdağın invazyo

nu olarak değerlendirildi ~e olgu T4-evre olarak sınıflandırıldı . Total larin

jektomi uygulanan bu olguda histopatolojik sonuçlar BT bulgularını doğru

ladı. Diğer 2 olguda ise BT'de kıkırdak invazyonu seçilemedi. Ancak histo

patolojik incelemede mikroskopik kıkırdak invazyonu görüldü. Çalışmamız

la uyumlu olarak Sagel, Schild, Mafee ve arkadaşlarının çalışmalarında da 

küçük mikroskopik erken dönemdeki kıkırdak invazyonlarının BT'de sap

tanmayabileceği bildirilmektedir( 14, 19,20). 

Supraglottik ve piriform sinüs tümörlerinde % 25-50 olguda 

boyun lenfatik zincirine metastaz görülmektedir(13, 14). Çalışmamızda da 

4 supraglottik tümörlü olguda boyun internal juguler ve spinal aksesor lenf 

zincirinde 2 cm çaplarında lenfadenomegaliler saptandı. 

Daha önceki yıllarda, larinks karsinomlarının tedavisi total larin

jektomi ve/veya radyoterapi olduğu için, tümör yayılımını değerlendirme

nin ve evrelendirmenin fazla bir önemi olmamıştır( 10, 15, 17, 19) . Ancak 
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günümüzde konserva tif cerrahi yöntemlerinin uygulamaya girmesiyle, 

tümör yayılımını ve tümörün evresini doğru olarak saptamak önem kazan

mıştır. BT ile tümörün gerçek anatomik lokalizasyonunu, yayılımını, büyük

lüğünü, tiroid kıkırdak iskeleti, preepiglotik paralaringeal alanları, subglot

tik bölgeyi değerlendirmek mümkün olmaktadır( 1,2,3,9,1O,14, 19). 

Bilgisayarlı tomografi, laringeal kanserlerin derin yayılımını, 

kıkırdak yapıların ve subglottik alanın tümöral tutulumunu görüntülemekle 

birlikte, bazı noktalarda sınırlı kalmaktadır . Bundan dolayı laringoskopik 

bulguları destekleyici, tümör evrelenmesinde kullanılabilecek, tamamlayıcı 

bir radyoloj ik yöntemdir. 
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SONUÇ 

14 larinks karsinomu ve 2 piriform sinüs karsinomu histopatolo

jik tanılı toplam 16 olgunun laringoskopik bulgularını, BT bulgularını ve 

opere olan 13 hastanın histopatolojik bulgularını değerlendirdik. Bu bulgu

larla olgularımızı TNM sistemiyle sınıfladık. 

La ringoskopide submukozal yayılım ile büyük supraglottik . glot

tik tümörlerde kitlenin alt bölümü değerlendirilememektedir. Oysa BT ile 

derin laringeal yapılar, kıkırdak yapılar, bölgesel lenf ganglionları değer

lendirilebilmektedir. Valsalva manevrası ve fonasyon ile kord vokal hare

ketleri, piriform sinus, aryepiglotik kıvrım hakkında detaylı sonuçlar elde 

edilmektedir. 

Ancak bunların yanında BT, laringeal tümörlerin değerlendiril

mesinde bazı noktalarda sınırlı kalmaktadır. Dokudaki ödem, fibrozis BT 

ile tümöral yayılımı taklit ederek yanlış pozitif değerler oluşturmaktadır. 

Kıkırdak kalsifikasyon ve ossifikasyonundaki varyasyonlar tümö

ral kıkırdak invazyonunu taklit edebilmekte, küçük kıkırdak invazyonlarını 

BT'de değerlendirmek güç olmaktadır. Laringeal ventrikül ve küçük muko

za! patolojilerin değerlendirilmesinde, laringoskopi ile BT'ye göre daha 

doğru sonuçlar alınmaktadır. 
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Günümüzde supraglottik veya vertikal parsiyel larinjektomi gibi 

konservatif cerrahi yöntemlerin uygulama alanına girmesiyle, laringeal 

tümörlerin yayılımını saptamak ve doğru bir şekilde evrelendirmek daha 

da önem kazanmıştır. Bilgisayarlı tomografik inceleme, larinks tümörleri

nin gerçek anatomik yayılımını belirleyen, tümör evrelemesinde değerli bul

gular veren, laringoskopik verileri destekleyici ve tamamlayıcı bir radyolo

jik yöntemdir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada 1991 yılı içinde larinks ve piriform sinus karsino

mu tanısı konan 16 olgunun BT ve laringoskopi bu lguların ı değerlendirdik. 

Opere edilen 13 olguda, bu bulguları his topatolojik sonuçlar ile karşılaştır

dık ve olgularımızı TNM sistemine göre evreledik . 

BT incelemelerinde, derin laringeal yayılım ve kıkı rdak invazyo

nu saptanan olgular ileri evre olarak sınıfland ı rıldı ve histopatolojik sonuç

lar ile doğrulandı. Laringoskopide saptanan bazı yüzeyel mukoza! tümörler 

ve laringeal ventriküler patolojiler BT kesitlerinde görülmedi. 

Büyük supraglottik tümörlü olgularda, larinks alt bölümlerinin 

BT'de daha net değerlendirilebileceğini tesbit ettik. 

Tiroid kıkırdak tutu~umunu BT' de tesp it ederek, histop.atolojik 

olarak doğruladık . Ancak, mikroskopik kıkırdak tutu lumunu saptamada 

BT'nin yetersiz kaldığını belirledik. 

Laringoskopi, sadece mukozal yüzeyi ve intrensek laringeal yapı

ların hareketini inceler. Tümörün ge rçek anatomik lokalizasyonunu, büyük

lüğünü, derin yayılımını belirlemede sınırlı kalmaktadır . BT ise özellikle 

preepiglotik alanın neoplastik invazyonunu, kıkırdak yapıların tutulumunu, 

subglottik bölgeyi değerlendirmektedir. 
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Günümüzde konservatif cerrahi yöntemlerin uygulama alanına 

girmesiyle, larinks tümörlerinin derin yayılımını saptamak, tedavi planla

ması açısından önemli olmuştur. Bu nedenle, larinks karsinomlu olgularda 

derin tutulumun belirlenmesinde güvenilir bir yöntem olan Bilgisayarlı 

Tomografinin laringoskopiyi tamamlayıcı olarak kullanılması gerektiği 

kanısındayız. 
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