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Aç›k teknik fonksiyonel boyun diseksiyonu
B. Veyseller, O. Özturan, F. Aksoy, F.G. ‹vgin Bayraktar, E. Soylu

Özet
Amaç: Baﬂ-boyun yassı epitel hücreli kanserlerinin boyun tedavisinde altın standart olan boyun diseksiyonunda daha geniﬂ
bir görüﬂ sahası sa¤layan ve daha düﬂük bir morbiditeye sahip
olan yeni bir boyun diseksiyonu tekni¤i ile klasik fonksiyonel
diseksiyonu tekni¤ini karﬂılaﬂtırmak.

Giriﬂ
Baﬂ boyun yass› epitel hücreli kanserlerinin boyun tedavisinde alt›n standart olan boyun diseksiyonundan daha geniﬂ bir görüﬂ sahas› sa¤layan ve daha düﬂük bir morbiditeye sahip olan yeni bir boyun

Yöntem: Larenks kanseri tanısı ile cerrahi tedavi uygulanan 21

diseksiyonu tekni¤i ile klasik fonksiyonel boyun di-

hastaya 42 boyun diseksiyonu uygulandı. Tümörün a¤ırlıklı oldu¤u tarafa açık teknik fonksiyonel boyun diseksiyonu
(çalıﬂma grubu), karﬂı tarafa ise klasik fonksiyonel boyun diseksiyonu (kontrol grubu) uygulandı. Ameliyat öncesi ve ameliyat
sonrası 1. ve 6. aylarda SKM ve trapez kas EMG’leri ve nörolojik muayeneleri yapıldı. Boyun diseksiyonu materyallerinin histopatolojik incelemesi sonrasında diseke edilen lenf dü¤ümleri
sayısal olarak de¤erlendirildi.

seksiyonunu karﬂ›laﬂt›rmak.

Gereç ve Yöntem
Haziran 2006 - A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda ileri larenks kanseri tan›s› konularak cerrahi tedavi uygulanan 21 hasta çal›ﬂmaya dahil edildi. Çal›ﬂmaya

Bulgular: Postop birinci ve altıncı aylardaki EMG de¤erlendirme-

al›nan 21 hastaya 42 boyun diseksiyonu yap›ld›. Tü-

lerinde anlamlı bir fark görülmemesine ra¤men sonuçlar kontrol
grubuna göre daha iyi bulundu. EMG sonuçları altıncı ayda birinci aya göre anlamlı derecede daha iyi sonçlandı. Ortalama diseke edilen lenf dü¤ümleri sayısı,çalıﬂma grubunda anlamlı derecede daha fazla bulundu.

mörün a¤›rl›kl› oldu¤u tarafa aç›k fonksiyonel bo-

Sonuç: Çalıﬂmamızdaki açık teknik fonksiyonel boyun diseksi-

hastalar›n rutin kontrollerinin yan› s›ra 1. ve 6. ayda

yonu daha geniﬂ görüﬂ sahası sa¤layan ve klasik fonksiyonel
boyun diseksyonu ile karﬂılaﬂtırıldı¤ında, spinal aksesuar sinirle
ilgili morbiditenin daha az ve daha etkin bir diseksiyon tekni¤i
olarak de¤erlendirilebilir.

nörolojik muayeneleri ve SKM ile trapezius kaslar›-
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yun diseksiyonu (çal›ﬂma grubu), karﬂ› tarafa ise klasik fonksiyonel boyun diseksiyonu (MRBD Tip 3)
(kontrol grubu) uyguland›. Ameliyat sonras›nda

n›n EMG’leri tekrarland›. Yirmi hasta erkek, sadece
1’i kad›nd›. Tüm hastalarda primer tümörü larenks
kanseri idi. En genç hasta 40, en yaﬂl› ise 74 yaﬂ›nda
idi. Yaﬂ ortalamas› 54.5 olarak hesapland›.
Cerrahi teknik
Aç›k fonksiyonel boyun diseksiyonu tekni¤imiz-
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de SKM kas klavikula ve sternum yap›ﬂma noktalar›ndan periostu ile eleve edilerek posterolaterale
do¤ru yat›r›ld› (Resim 1 ve 2). Bu iﬂlem esnas›nda
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Resim 1.

SKM kas› klavikula ve sternuma yap›ﬂt›¤› yerden kesilir.
[Bu resim, derginin www.turkarchotolaryngol.org adresindeki online versiyonunda renkli görülebilir]

Resim 2.

SKM kas›n›n distalden kesilmesiyle bütün boyun lenf nodu düzeyleri ve damar-sinirlerine rahat bir
ulaﬂ›m sa¤lan›r. [Bu resim, derginin www.turkarchotolaryngol.org adresindeki online versiyonunda
renkli görülebilir]
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SKM kas›n› inferiordan besleyen transvers servikal

n›n çekilmesinden dolay› gerilime u¤rayan SAS’›n

arterin zedelenmemesine özel önem gösterildi. Böy-

hasarlanmas› önlenmiﬂ oldu.

lece boynun bütün lenf nodlar›na rahat ve tam bir
görüﬂ sa¤layan bir ulaﬂ›m elde edildi. Boyun diseksiyonu tamamlan›ncaya kadar SKM kas› ›slak bir pet
ile örtüldü ve herhangi bir gerilime u¤rat›lmad›. Bu

Bulgular
Bu çal›ﬂmada 21 hastaya bilateral boyun diseksi-

teknikle bütün önemli damar ve sinirler ile 1-5 dü-

yonu yap›larak toplam 42 boyun üzerinde çal›ﬂ›ld›.

zey lenf nodlar›na tam bir görüﬂ alt›nda uygun cer-

Her hastada boynun bir taraf›na MRBD tip-3 (fonk-

rahi diseksiyon yap›ld›. Bu görüﬂ sahas› klasik

siyonel boyun diseksiyonu) uyguland› (kontrol gru-

RBD’deki görüﬂ sahas›ndan daha az de¤ildi. Rahat

bu), di¤er tarafa da yukar›da tarif edilen aç›k teknik

bir ulaﬂ›mla 1-5 düzey lenf nodlar› (2B de dahil ol-

fonksiyonel boyun diseksiyonu tekni¤i uyguland›

mak üzere) temizlendi. Damar-sinir paketi diseke

(çal›ﬂma grubu).

edildi. SAS, üst 1/3’te bulunarak diseke edildi. Trape-

Çal›ﬂma ve kontrol gruplar›nda SKM ve trapezius

zius kas›na giden dal› da görülerek diseke edildi. Bo-

kaslar›n›n 1 ve 6. ay aras›ndaki elde edilen denervas-

yun diseksiyonu bitiminde ›slak pet alt›nda muhafa-

yon de¤eri de¤iﬂimine bu aylar aras›ndaki de¤erle-

za edilen SKM kas›, sternuma ve klavikulaya yap›ﬂt›-

rin farklar› al›narak bak›ld›. Kontrol grubunda de-

¤› yere 3-0 vikril ile dikildi (Resim 3). Bu yaklaﬂ›mla

nervasyonda biraz daha fazla azalma gözlenmesine

klasik MRBD’de ameliyat boyunca ekartörle gerili-

karﬂ›n elde edilen sonuca göre her iki grupta elde

me u¤rat›lan SKM kas›n›n hasarlanmas› ve SKM kas›-

edilen iyileﬂme miktarlar› aras›ndaki fark istatistiksel

Resim 3.

Boyun diseksiyonu sonras›nda, ameliyat boyunca ›slak bir pet alt›nda muhafaza edilen ve gerilim travmas›na u¤rat›lmayan SKM kas› yap›ﬂt›¤› yere dikilir. [Bu resim, derginin www.turkarchotolaryngol.org
adresindeki online versiyonunda renkli görülebilir]
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olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r. (Trapezius için p de¤eri 0.534, SKM için 0.463 bulunmuﬂtur (p≤0.05 istatistiksel olarak anlaml› de¤erdir).
Kontrol grubunda boyun diseksiyonunda ç›kar›lan ortalama lenf nodu say›s› 16 iken, çal›ﬂma grubunda 22 olarak bulundu. Çal›ﬂma grubunda boyun
diseksiyonu ile ç›kar›lan ortalama lenf nodu say›s›
kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksektir (P<0.05).

Tart›ﬂma
Baﬂ boyun tümörlerinin tedavisinde servikal metastazlar›n kontrolü için radikal boyun diseksiyonu
(RBD) ilk olarak Crile taraf›ndan tan›mlanmas›ndan
günümüze 100 y›l› aﬂk›n süre geçmiﬂtir.1 Spinal aksesuar sinir (SAS) rezeksiyonu sonucu oluﬂan 11. sinir
sendromu trapezius kas denervasyonuna sekonder
olarak geliﬂir. En belirgin bulgular› omuz a¤r›s›, güçsüzlük, omuzda mobilite bozuklu¤u, düﬂük omuzdur.2
Postoperatif omuz sendromundan kaç›nmak için
SAS’›n korundu¤u klasik RBD’nin modifikasyonlar›
tan›mlanm›ﬂt›r.3 Bu modifikasyonlarda amaç, onkolojik olarak radikal boyun diseksiyonundan daha az
olmayan bir sürvi ile daha az morbiditeye yol açmakt›r. SAS’›n korundu¤u giriﬂimler yap›ld›¤›nda
fonksiyonel bozukluklar›n ve a¤r›n›n daha az oldu¤u gösterilmiﬂtir.4,5 Onbirinci sinir sendromu SAS’›n
korundu¤u diseksiyonlarda bile oluﬂabilir. Trapezius kas› devre d›ﬂ› kalmas› durumunda omuzda serratus anterior kas› skapulay› inferior ve laterale çeker, bu da omuz hareketlerini engeller ve düﬂük
omuz geliﬂimine yol açar.7 Hillel ve ark. RBD uygulanan hastalar›n neredeyse tamam›na yak›n›nda
SAS’›n feda edilmesinin bir sonucu olarak a¤r›, güçsüzlük, düﬂük omuzdan yak›nd›klar›n› bildirmiﬂtir.8
RBD’de SAS tamamen feda edilmesine karﬂ›n postoperatif olarak tam denervasyon geliﬂmesi %100 de¤ildir. Leipzig ve ark. klasik RBD yap›lan hastalar›n
%60’›ndan fazlas›nda ileri omuz rahats›zl›¤›na yol
açt›¤›n›, halbuki SAS’›n, internal juguler venin ve
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SKM kas›n korundu¤u vakalarda omuz rahats›zl›¤›
en düﬂük oranda görüldü¤ü (%30), RBD yap›lan
hastalar›n %40’›nda minimal omuz rahats›zl›¤› oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Bu durum belki trapezius kas
ikili sinir innervasyonu varl›¤› sebebiyledir.4
Soo ve ark.’n›n9 yapt›klar› çal›ﬂmada intraoperatif
aksiyon potansiyellerini ölçerek trapezius kas›n›n
spinal servikal sinirlerden de dallar ald›¤›n› ortaya
koymalar›yla ayd›nlat›lm›ﬂt›r. RBD ile MRBD’yi postoperatif morbidite aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›ran birçok çal›ﬂma yap›lm›ﬂ ve bu çal›ﬂmalar sonucunda MRBD’nin
postoperatif morbiditesinin RBD’ye göre daha düﬂük
oldu¤u ortaya konmuﬂtur.4,10-13 MRBD’de SAS’›n korunmas› için yap›lan diseksiyon ve skeletinizasyon
da asl›nda omuz sendromu ve sinir disfonksiyonuna
yol açabilen yeterince travmatik bir iﬂlemdir. Beﬂinci
bölge lenf nodu diseksiyonu yap›lanlarla yap›lmayanlar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, yap›lmayanlarda istatistiksel olarak yap›lanlara göre daha iyi EMG sonuçlar›,
daha iyi omuz a¤r› skoru, daha az fiziksel problemler
saptanm›ﬂt›r.14
MRBD’de özellikle 5. bölgeye ulaﬂabilmek için
SKM kas› ekartörlerle gerilim travmas›na u¤rat›lmaktad›r ve SKM kas›n›n kendi yap›s› ve içerisinde
da¤›lan sinir lifleri hasar görebilmektedir. Ohtawa
ve ark’n›n MRBD sonras›nda SKM kas atrofisi oluﬂmuﬂ, 40 hasta üzerinde yapt›klar› çal›ﬂmada, SKM
kas atrofisinin SKM kas liflerine, içinden geçen sinir
liflerine ve SKM kas›n›n beslendi¤i damarlara verilen hasardan kaynakland›¤› sonucuna varm›ﬂlard›r.15
MRBD’de postoperatif morbidite RBD’ye göre daha
düﬂük olmas›na karﬂ›n, yap›lan çal›ﬂmalarda sonuçlar›n tatmin edici olmad›¤› ortaya konulmuﬂtur.16
Bizim çal›ﬂmam›z, boyundaki bütün lenf nodlar›na kolayl›kla, tam ve daha rahat ulaﬂmak, boyun giriﬂiminin onkolojik etkinli¤i artt›rmak, MRBD’de 5.
bölgeye ve SKM kas›n›n alt›na ulaﬂabilmek için SKM
kas›na ekartörle uygulanan traksiyon travmas›n› ortadan kald›rarak postoperatif morbiditeyi azaltmak
hipotezine dayanmaktad›r.
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RBD’de SKM kas›n›n feda edilmesinin amac›,
SKM kas, internal juguler ven ve SAS do¤rudan tutulmam›ﬂsa, lenf nodlar›na daha kolay ulaﬂmay› temin
etmektir. Bu çal›ﬂmada SKM kas›n›n inferior yap›ﬂma yerinden kesilerek posterolaterale eleve edilmesi ile SKM’nin feda edilme gereklili¤i ortadan kald›r›lm›ﬂ olur. Bu çal›ﬂmada uygulanan teknik SKM kas› ve SAS’›n direkt tutuldu¤u vakalar d›ﬂ›nda bütün
boyunlarda uygulanabilmektedir.
Çal›ﬂma grubu hastalar› postoperatif 1. ay ve 6. ayda hem trapezius hem de SKM kaslar›n›n EMG bulgular› bak›m›ndan 1. ayda daha fazla olmak üzere
daha iyi sonuçlar vermiﬂtir. Fakat bu sonuçlar istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r. Daha geniﬂ bir
seri ile anlaml› sonuçlar elde edilebilece¤i kan›s›nday›z.
Bu çal›ﬂmada postoperatif 6. ayda trapezius ve
SKM kaslar›n›n EMG sonuçlar› hem çal›ﬂma grubunda hem de kontrol grubunda 1. aya göre istatistiksel
olarak anlaml› derecede daha iyi bulunmuﬂtur. Bu
da postoperatif 1. ayda oluﬂan morbiditenin 6. aya
do¤ru anlaml› derecede iyileﬂti¤ini göstermektedir.
Remmler ve ark.17 MRBD’yi takiben önemli, fakat ge-

grubuna göre istatistiksel olarak anlaml› derecede
daha fazla lenf nodu ç›kar›ld›¤› anlaﬂ›ld›. Bu da çal›ﬂma grubu hastalar›nda uygulanan teknikle kontrol
grubuna göre görüﬂ sahas›n›n daha geniﬂ ve bütün
lenf nodu düzeylerine ulaﬂman›n daha rahat oldu¤u
hipotezini do¤rulamaktad›r. Bu teknik ilk uygulamalar›m›zda tekni¤e yeni oldu¤umuzdan fonksiyonel
boyun diseksiyonundan daha uzun süre almas›na
ra¤men tecrübelerimiz artt›kça aç›k teknikte daha
geniﬂ bir sahada çal›ﬂt›¤›m›zdan ve ekartasyon gerektirmedi¤inden operasyonu kolaylaﬂt›rmakta,
operasyon süresi daha k›sa olmuﬂtur.
Sonuç olarak bu teknikte ameliyat görüﬂ sahas›n›n MRBD’ye göre daha geniﬂ oldu¤u, anlaml› derecede daha fazla lenf noduna ulaﬂ›labildi¤i ve ç›kar›labildi¤i, postoperatif SAS ve SKM kas› fonksiyonlar›n›n MRBD’ye göre istatistiksel olarak anlaml› olmasa da özellikle erken dönemde daha iyi oldu¤u söylenebilir.
Ayr›ca bu tekni¤in daha ileri evre boyunlarda uygulanabilir olmas› da klasik MRBD ve RBD’ye göre
üstünlüklerindendir. Bu çal›ﬂman›n daha fazla vaka
ve çal›ﬂma ile desteklenmesi gerekmektedir.

çici ve geri dönüﬂümlü omuz disfonksiyonu oluﬂtu¤unu saptam›ﬂlard›r. Postoperatif 6. ayda trapezius
kas›nda önemli bir iyileﬂme oldu¤unu ve 6. aydan
sonraki iyileﬂmenin minimum düzeyde oldu¤unu
da bildirdiler. Bu bilgi dikkate al›narak hastalar›m›zda postoperatif 2. test 6. ayda uyguland›. Bu çal›ﬂmalar da göstermektedir ki SAS korundu¤unda postoperatif erken dönemde diseksiyon sonras›nda oluﬂan hasarlardan dolay› elektrofizyolojik sonuçlar
önemli derecede kötü bulunmas›na karﬂ›n geç dönemde anlaml› derecede iyileﬂme kaydedilmektedir. Bizim çal›ﬂmam›zdaki sonuçlarda bu çal›ﬂmalara
uyum göstermekte ve postop 6. ayda kaslarda büyük ölçüde düzelme göstermektedir.
Cerrahi etkinli¤i göstermek için ç›kar›lan lenf nodu say›s› karﬂ›laﬂt›r›ld›. Çal›ﬂma grubunda kontrol
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