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Laryngocele: report of two cases

Laryngocele is a rare disease, which is described as an abnormal
dilatation of the sacculus. The treatment of the disease changes
with age. While direct laryngoscopic marsupialisation is recom-
mended in the newborn period, external approach is the method
of choice in adults. We are presenting two cases operated with
external approach.
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Özet

Sakkülün anormal dilatasyonu olarak tarif edilen larengosel oldukça
nadir görülen bir patolojidir. Tedavisinde tercih edilen yöntem yafla
göre de¤iflebilmektedir. Eriflkinlerde eksternal yaklafl›m tercih edil-
mekte iken, yeni do¤an yafl grubunda direkt larengoskopik marsü-
piyalizasyon önerilmektedir. Bu makale ile eksternal yaklafl›mla ope-
re edilen iki larengosel olgusu sunulmufltur.
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Girifl
Larengeal ventrikülün ön k›sm›ndaki küçük bir ke-

se olan sakkül, di¤er bir isimle larengeal apendiks in-

san larenkslerinin büyük bir k›sm›nda mevcuttur. Çok

say›da muköz gland içeren sakkül, ventrikülün anterior

k›sm›na bir a¤›z ile boflal›r ve band, epiglot taban›, ti-

roid kartilaj iç yüzü aras›nda uzan›r. Sakkülün vertikal

boyu insanlar›n %75’inde ortalama 6-8 mm’dir.1

Larengosel sakkülün anormal dilatasyonudur.1-3 Bu

tan›m ayr›nt› içermedi¤inden dolay›, baz› otörler sak-

küldeki dilatasyonun tiroid kartilaj›n üstüne veya pos-

terioruna uzand›¤›nda larengosel olarak isimlendirilme-

sini önermektedir.4

Larengosel tirohiyoid membran ile olan iliflkisine

göre üç tipe ayr›l›r. Tirohiyoid membran›n medialinde

ise internal larengosel, lateralinde ise eksternal laren-

gosel, hem medial hem de lateralinde ise miks tip la-

rengosel olarak adland›r›l›r.1,2 Larengosel ile larenks lü-

meni aras›nda devaml›l›k bozulursa s›v› retansiyonu

oluflabilir. Biriken s›v› enfekte ise larengopiyosel ola-

rak adland›r›l›r.5
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Olgu Sunumu

Olgu 1

K.S. 40 y›ld›r zaman zaman profesyonel ses sanatç›-

l›¤› yapan, 60 yafl›nda erkek hasta. Yedi y›l önce boyun

sol tarafinda flifllik ve a¤r› flikayeti bafllam›fl ve medikal

tedaviyle flikayetleri azalm›fl. Ayn› flikayetleri zaman

içinde dört kez daha tekrarlam›fl ve her seferinde anti-

biyotik tedavisi ile flikayetleri azal›yormufl. En son sekiz

ay önce boyun sol tarafindaki flifllik ve a¤r› flikayeti tek-

rarlam›fl ve sonras›nda boyun cildinden ak›nt› bafllam›fl.

Uzun süreli antibiyotik tedavisi gördükten sonra ciltteki

ak›nt›s› kaybolmufl, fakat boyundaki flifllik flikayeti de-

vaml› hal alm›fl. Ayr›ca hastan›n zaman zaman tekrarla-

yan, spontan iyileflen disfoni flikayeti oluyormufl.

Muayenesinde sol boyunda sternokleidomastoid kas

önünde, 5x4 cm elastik k›vaml› kitle ve kitle üzerine

uyan k›s›mda fistülizasyon skar› mevcuttu. ‹ndirekt la-

rengoskopik muayenesinde sol band ve sol ariepiglot-

tik plikada dolgunluk vard›. Kontrastl› bilgisayarl› to-

mografi (BT) çal›flmas›nda larenks hava kolonunu da-

raltan, solda submandibuler bölgeye, hiyoid kemik ya-

k›n komflulu¤u boyunca uzanan, en genifl yerinde 5 cm

boyutlar›na ulaflan hipodens kistik kitle lezyonu saptan-

d›. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkikinde

larenks sol taraf›n› deforme eden, sakkül seviyesinden

bafllay›p bilobe flekilde tiroid kartilaj› aflarak cilt alt›na

uzanan 5x4 cm boyutlar›nda kitle saptand› (Resim 1).

Eksternal yaklafl›m ile operasyona karar verilen has-

taya, tiroid kartilaj üst seviyesinde sternokleidomastoid

kas ile boyun orta hatt› aras›nda horizontal cilt insizyo-

nu yap›ld›. Subplatismal flepler eleve edildi. ‹nfrahiyo-

id kaslar içinden k›smen d›flar› do¤ru protüde olmufl, içi

püy dolu kitle ile karfl›lafl›ld›. Kitle ile civar dokular ara-

s›nda muhtemelen geçirilmifl enfeksiyonlara ba¤l› yap›-

fl›kl›klar vard›. Kitle etraf dokulardan disseke edilerek

tirohiyoid membrandan protüde oldu¤u k›sma kadar

gelindi ve tirohiyoid membran insize edildi. Tiroid ala

ekartasyonu ile yeterli görüfl sa¤lanmas› üzerine, tiroid

kartilaj kesisi yap›lmadan çal›fl›ld›. ‹nternal parça etraf

dokulardan disseke edilerek köken ald›¤› ventrikül

apeksinden ba¤lanarak ç›kar›ld›. Bu ifllemler s›ras›nda

superior larengeal arter, ven ve sinir korundu ve endo-

larenkse girilmedi. Katlar uygun flekilde kapat›larak

operasyon sonland›r›ld›. Postoperatif dönemde herhan-

gi bir komplikasyon görülmeyen hastada bir senelik ta-

kip sonunda nüks saptanmad›.

Olgu 2

A. 59 yafl›nda, bayan hasta. Befl ay önce ses k›s›kl›-

¤›, bo¤azda g›c›klanma hissi, sinirlilik hali, öksürük fli-

kayetleri bafllam›fl. Hasta bu flikayetlerle hastanemiz

Genel Cerrahi Poliklini¤i’ne baflvurmufl, yap›lan mu-

ayene ve tetkiklerinde, so¤uk tiroid nodülü tespit edil-

mifl ve ameliyat endikasyonu konularak yat›fl› yap›lm›fl.

Klini¤imize ses k›s›kl›¤› sebebiyle konsültasyon için

gönderilen hastan›n indirekt larengoskopik muayene-

sinde sa¤ bandda dolgunluk tespit edildi ve BT tetkiki

istendi. Yap›lan BT tetkikinde, sa¤da vallekula lokali-

zasyonunda 2x2 cm boyutlar›nda vallekuler kist veya

larengosel olabilece¤i düflünülen kistik bir lezyon

tespit edildi.

Hastaya total tiroidektomi ve eksternal yaklafl›m ile

larengosel eksizyonu ameliyat› uyguland›. Sternumun

iki santim üzerinden horizontal cilt insizyonu ile girildi.

Total tiroidektomi yap›ld›. Cilt insizyonu sa¤a do¤ru

uzat›ld›. Strep adeleler transvers olarak kesilerek tiroid

kartilaj superior kenar›na ulafl›ld›. Tiroid kartilaj peri-

kondriumuna sa¤ tarafta üst kenardan insizyon yap›la-

rak periost eleve edildi, sonras›nda horizontal lateral ti-

rotomi uygulanarak kartilaj›n üst k›sm› ç›kar›ld›. Para-

glottik bölgeye ulafl›ld›. Sa¤ ventrikül apeksinden bafl-
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Resim 1. Olgu 1’in manyetik rezonans görüntüleme tetkiki.
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lay›p tirohiyoid membrandan geçerek d›flar›ya yay›lan

2.5x1.5 cm larengosel etraf dokulardan disseke edilerek

köken ald›¤› ventrikül apeksinden ba¤lanarak ç›kar›ld›

(Resim 2). Katlar uygun flekilde kapat›larak operasyon

sonland›r›ld›. Ekstübasyon sonras›nda herhangi bir so-

lunum s›k›nt›s› olmad›. Postoperatif dönemde herhangi

bir komplikasyon görülmedi.

Histopatolojik incelemede tiroid glandda 0.5 cm ça-

p›nda bir bölgede papiller karsinom tespit edildi. Has-

tan›n iki y›ll›k takiplerinde nüks saptanmad›.

Tart›flma
Larengosel oldukça nadir görülen bir hastal›kt›r. ‹n-

sidans› tam olarak bilinmemektedir. Cam iflçileri, nefes-

li çalg› çalan kifliler, herhangi bir sebeple sesini yo¤un

flekilde kullanan kifliler, ast›m veya sigara içimine ba¤l›

kronik öksürü¤ü olan kiflilerde s›k görülür. Baz› faktör-

lerin, sakkulus boyunca transglottik bas›nçta art›fla yol

açarak larengosel oluflmas›na yol açt›klar›na inan›lmak-

tad›r.1 Konjenital lezyonlarla beraber bulunmas› özellik-

le yeni do¤anlarda görülür.1,2

Larenks kanserleriyle larengoselin birlikte görülme

s›kl›¤› konusunda yay›nlar mevcuttur.3,6 Bird, 242 la-

renks kanserli hastan›n piyesleri üzerinde yapm›fl oldu-

¤u bir çal›flmada, bu piyeslerde %17.2 oran›nda laren-

gosel bulundu¤unu tespit etmifltir.3

Larengoselin semptomlar› kitlenin büyüklü¤üne,

eksternal, internal veya miks olufluna ve yafla ba¤l› ola-

rak de¤ifliklik göstermektedir. Eriflkinlerde boyun kitle-

si, ses k›s›kl›¤›, a¤r›, stridor ve disfaji görülebilir.2,7,8 Ço-

cuklardaki semptomlar› hava yolu obstrüksiyonu, bes-

lenme güçlü¤ü, k›s›k ve zay›f sesle a¤lamad›r.9 Valsalva

manevras› eksternal larengoselde boyun kitlesinde bü-

yümeye sebep olur. Boyun kitlesi üzerine bas› yap›lma-

s› bir ça¤›ldama sesi oluflturabilir; bu bulgu Bryce belir-

tisi olarak isimlendirilir.2 ‹ndirekt larengoskopik muaye-

nede genellikle bandda ve ariepiglottik plikada dolgun-

luk tespit edilir. ‹lk olgumuzda ilk flikayet boyun kitle-

si idi. Enfekte olan boyun kitlesi cilde fistülize olmufltu.

‹kinci olgumuzun ana flikayeti ise ara ara oluflan ses k›-

s›kl›¤› idi.

Larengoselin klasik radyolojik görüntüsü supraglot-

tik bölgede hava dolu kesedir. Konvansiyonel radyolo-

jik tetkikler büyük olmayan lezyonlarda yetersizdir. BT

özellikle içi hava dolu larengosel ve larengopiyoseli

ay›rmada yararl›d›r. MRG’de içi hava dolu, çevre doku-

larla belirgin olarak ayr›lan supraglottik ya¤ dokusunu

komprese eden kitle görülür.3

Larengosel

Resim 2. Olgu 2’nin ç›kart›lan piyesinin görünümü.
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Larengosel tedavisinde eksternal yaklafl›m ve direkt

larengoskopik yaklafl›m olmak üzere iki türlü cerrahi

yaklafl›m seçene¤i vard›r. Direkt larengoskopi ile kitle-

nin ç›kar›lmas› veya marsüpiyalizasyonu, operasyon

sonras› nüks etme ve operasyon esnas›nda kitlenin eks-

pozisyonunda zorluk, larengeal vasküler yap›lar›n ze-

delenmesinden kaynaklanan kanamalar›n kontrol edil-

mesindeki güçlük gibi riskleri sebebiyle çok küçük in-

ternal larengosellerde ve özellikle çocuklarda tercih

edilir.5,10

Günümüzde en çok kullan›lan eksternal cerrahi yak-

lafl›mlar› ise lateral tirotomi ve tirohiyoid membran yak-

lafl›m›d›r.10,11 Bu iki yaklafl›m birlikte de uygulanabilir.

Larengofissür ve lateral farengotomi yaklafl›mlar› ise

çok nadir olarak kullan›labilmektedir.5

Lateral tirotomi yaklafl›m›nda paraglottik bölgeye

daha iyi ulafl›labilmesi için tiroid kartilaja kesi yap›l›r

veya bir parça ç›kar›l›r. Thome ve ark.11 yapt›klar› bir

çal›flmada lateral tirotomi yaklafl›mlar›n› yedi alt grup

halinde toplam›fllard›r. ‹kinci olgumuzda tiroid kartilaj

üst k›sm›ndan horizontal bir insizyon yap›larak bir par-

ça tiroid kartilaj ç›kar›lm›flt›r. 

Tirohiyoid membran yaklafl›m›nda bu membrana bir

kesi yap›ld›ktan sonra tiroid ala ekartman› yap›larak la-

rengosel boynunun larenks mukozas› ile birleflti¤i k›s-

m›na ulafl›l›r. Baz› olgularda lateral tirotomiye gerek

kalmadan tirohiyoid membran›n insizyonunu ve sonra-

s›nda tiroid ala ekartman› larengosel boynunun larenks

mukozas› ile birleflti¤i k›s›ma ulaflmada yeterli olabil-

mektedir.9 Bizim ilk olgumuzda tirotomi yap›lmadan ti-

rohiyoid membran yaklafl›m› uygulanm›flt›r.
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