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KL‹N‹K ÇALIﬁMA

Larenks kanserli hastalar›n cerrahi tedavi sonras› yaﬂam
kalitesinin de¤erlendirilmesi
Assessment of quality of life in patients with laryngeal cancer after
surgical treatment
Dr. Abdullah TAﬁ, Dr. Recep YA⁄IZ, Dr. Ahmet R. KARASAL‹HO⁄LU, Dr. Muhsin KOTEN,
Dr. Mustafa Kemal ADALI, Dr. Cem UZUN

Amaç: Larenks kanseri nedeniyle de¤iﬂik tekniklerde larenjektomi ameliyat› uygulanan hastalar›n yaﬂam kalitesi de¤erlendirildi, total larenjektomili ve parsiyel larenjektomili hastalar
karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Hastalar ve Yöntemler: Total larenjektomi uygulanm›ﬂ (22 olgu) ve parsiyel larenjektomi uygulanm›ﬂ (24 olgu) olguya
EORTC-QoL-C30 (Avrupa kanser araﬂt›rma ve tedavi organizasyonu-yaﬂam kalitesi C30) temel al›narak kendi toplumumuza uygun 32 soruluk anket haz›rland›. Total larenjektomi ve
parsiyel larenjektomi uygulanan hastalar bu ankette verdikleri yan›tlara göre karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Bulgular: Anketteki sorulara göre karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda 12 soruda total larenjektomi ile parsiyel larenjektomi aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›klar bulundu. Fonksiyonel bozukluklara bak›ld›¤›nda en belirgin olan iletiﬂimle ilgili olan rahats›zl›klard›r. Bunun yan›nda a¤r›, koku alma bozuklu¤u ve balgam art›ﬂ› yap›lan ameliyata ba¤l› artan morbiditeye aittir. Psikolojik ve sosyal yaﬂamla ilgili sorularda, özellikle psikolojik ve
ekonomik olarak total larenjektomi uygulanan hastalar›n belirgin etkilendikleri gözlendi.
Sonuç: Total larenjektomi uygulanan hastalar tedavinin getirdi¤i fiziksel ve psiko-sosyal dezavantajlar› yo¤un olarak yaﬂamaktad›rlar. Bu olumsuz etkilenmelerin tespit edilerek en aza
indirilmesi amac›yla; toplumumuza uygun yaﬂam kalitesi de¤erlendirme araçlar›n›n geliﬂtirilmesine, hastal›k ve tedavinin
getirdi¤i fiziksel, psiko-sosyal ve ekonomik dezavantajlar› taﬂ›yan kiﬂilere ve ailelerine yönelik bilgilendirme ve psikolojik
destek sa¤lanmal›d›r.

Objectives: To evaluate quality of life of the patients undergone a surgical treatment for larynx cancer and to compare
quality of life between patients with total laryngectomy and
partial laryngectomy.
Patients and Methods: Thirty-two questions were asked to
patients, who underwent total laryngectomy (22 subjects) or
who underwent partial laryngectomy (24 subjects). These
questions were based on the European Organization for
Research on Treatment of Cancer questionnaires Quality of
Life - C30 (EORTC-QoL-C30) and adapted to our nation.
Patients with total laryngectomy and those with partial lar›ngectomy were compared according to the answers.
Results: We found significant statistical differences between
total and partial laryngectomy patients in 12 questions. When
functional disorders were evaluated, the most significant was
one associated with communication. However, pain, smell disorders and increased secretion belonged to morbidity that rised
in relation to psycologic and social life. It was observed that
patients with total laryngectomy were particularly affected psycologically and economically.
Conclusion: Patients, who underwent total laryngectomy, live
densely physical and psyco-social disadvantages that arise from the
treatment. In order to establish these negative effects and to minimize them tools of assesment of quality of life should be developed.
This assessment should be appropriate to our nation, providing information and psycological support for individuals and their families,
who have psyco-social and economical disadvantages that arise
from the disease and the treatment.

Anahtar Sözcükler: Larenks neoplazileri/psikoloji/tedavi; ameliyat
sonras› komplikasyon; yaﬂam kalitesi; soru formlar›; kendini
de¤erlendirme (psikoloji).

Key Words: Laryngeal neoplasms/psychology/therapy; postoperative complications; quality of life; questionnaires; self assessment
(psychology).
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Baﬂ-boyun bölgesinde en s›k rastlanan malign tümörler larenks karsinomlar›d›r.[1] Tüm vücut kanserlerinin erkekte %2-3, kad›nda %0.4’ünü oluﬂturur.[2]
Klinik olarak kanserde yaﬂam süresi, lokorejyonel
tümör kontrolü ve hastal›ks›z geçen süre geleneksel
olarak araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Son zamanlarda sa¤l›kla iliﬂkili yaﬂam kalitesi de¤erlendirmeleri yap›lmaktad›r.[3]
Yaﬂam kalitesinin de¤erlendirilmesinde amaç benzer hastal›ks›z sa¤ kal›m sonuçlar› sa¤layan tedavi
yöntemleri aras›nda hastan›n yaﬂam kalitesine en az
olumsuz etkisi bulunan tedavi yönteminin bulunmas›d›r. Larenks ve hipofarenks kanserlerinin tedavisi kiﬂinin hayat›na önemli derecede etki etmektedir. Özellikle larenjektomide nefes alma, yutma ve
konuﬂma gibi çok önemli fonksiyonlar etkilenir.[4]
Kanserin hastay› sadece medikal de¤il ayn› zamanda psikolojik ve sosyal olarak da etkiledi¤i bilinmektedir.[5] Yutma, konuﬂma, a¤r› ve psikolojik stres
sorunlar› sadece tedavi s›ras›nda de¤il y›llar sonrada s›kl›kla devam eder.[6] Son y›llarda birçok baﬂ-boyuna spesifik yaﬂam kalitesi de¤erlendirme formlar›
geliﬂtirilmiﬂ ve uygulanm›ﬂt›r.[7-10] Bunlardan Washington Üniversitesi yaﬂam kalitesi sorgulamas›,[7]
Avrupa kanser araﬂt›rma ve tedavi organizasyonu
yaﬂam kalitesi C30 (EORTC OoL C30) ve EORTC
OoL H&N 35[10] baﬂ boyun kanserli hastalarda s›k
olarak kullan›lmaktad›r. Baﬂ-boyun bölgesindeki
her tümör yerleﬂim yerine özgü sorunlar oluﬂturur.
Larenks kanserinde iletiﬂim, gingival kanserde diﬂ,
oral kanserde a¤r› ve farengeal kanserde beslenme
sorunlar› meydana gelir.[3]

mi (8 olgu) ameliyatlar› uygulanm›ﬂt›. Hastalara rutin kontrolleri esnas›nda çal›ﬂman›n amac› ayr›nt›l›
olarak anlat›l›p onaylar› al›nd›ktan sonra yaﬂam kalitesi de¤erlendirme formlar› ayr› bir odada kendi
baﬂ›na doldurtuldu. Okur-yazar olmayan hastalara
(3 olgu) formlar bir araﬂt›rma görevlisi yard›m›yla
doldurtuldu. Hastalar›n yaﬂam kalitesi formu yan›nda hastan›n yaﬂ›, cinsiyeti, tümöre uygulanan
cerrahi, boyun diseksiyonu, e¤itim durumu, medeni
hali ve ﬂu anda kiminle yaﬂad›¤›, tümör evresi, ameliyat sonras› radyoterapi al›p almad›¤›, ameliyat tarihi ile formun dolduruldu¤u tarih kaydedildi. Tedavinin sonland›r›lmas› ile anketin yap›ld›¤› zaman
aras›nda geçen süre 9-84 ay (ortalama 27 ay) idi. Çal›ﬂma kapsam›nda yer alan olgular›n tümü lokorejyonal tümör kontrolü sa¤lanm›ﬂ ve hastal›ks›z olarak yaﬂamlar›n› sürdürmekteydi.

HASTALAR VE YÖNTEMLER

Hastalara EORTC-QoL-C30 (Avrupa kanser araﬂt›rma ve tedavi organizasyonu - yaﬂam kalitesi C30)
temel al›narak kendi toplumumuza uygun 32 soru
soruldu. Bunlardan 28’i evet/hay›r yan›tl› di¤er dört
soruda ise tercihli yan›tlar mevcuttu (Tablo I). Bu sorularla larenjektomi sonras› kiﬂinin fonksiyonel rahats›zl›klar›n›, sosyal yaﬂam› ve kiﬂisel psikolojisi
de¤erlendirildi. On beﬂ soru (1-15) ile fonksiyonel
rahats›zl›klar› de¤erlendirildi. Bu sorulardan dördü
(12-15) iletiﬂimle ilgili sorunlar›, di¤er 11 soru (1-11)
yutma, a¤r›, duyu ve ameliyata ba¤l› artm›ﬂ morbiditeyi de¤erlendiriyordu. Psikolojik ve sosyal yaﬂamla ilgili 12 soru mevcuttu (16-27) bu sorulardan
ikisi (16,17) ailesel çevreyle, ikisi (18,19) sosyal çevreyle ilgili sorular›, dört soru (20-24) kiﬂilerin psikolojik durumlar›n›, üç soru (25-27) meslek ve ekonomik durumla ilgili sorular›, bir soru (28) genel olarak
kiﬂinin yaﬂam›n›n etkilenip etkilenmedi¤ini soruyordu. Geri kalan dört soru (29-32) ise tekli sorular
olarak sorulmuﬂtu.

Bu çal›ﬂma Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi
KBB klini¤inde larenks kanseri nedeniyle cerrahi
tedavi uygulanm›ﬂ 46 hasta üzerinde yaﬂam kalitesi formu doldurtularak yap›ld›. Hastalar total larenjektomi (22 olgu) ve parsiyel larenjektomi (24 olgu)
olarak iki grupta incelendi. Parsiyel larenjektomi
olarak; Kordektomi (4 olgu), Horizontal glottektomi (1 olgu), Frontal anterior larenjektomi (Tucker)
(2 olgu), Vertikal hemilarenjektomi (3 olgu), Horizontal supraglottik larenjektomi (3 olgu), Krikohyoidoepiglottopeksi ile suprakrikoid larenjektomi (3
olgu), Krikohyoidopeksi ile supraglottik larenjekto-

Total larenjektomi ve parsiyel larenjektomi uygulanan hasta gruplar› aras›nda istatistiksel karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›. Ayr›ca, ba¤›ms›z de¤iﬂkenlerin (hasta
yaﬂ› ve ameliyat sonras› geçen süre) yaﬂam kalitesi
üzerindeki etkisi araﬂt›r›ld›. Boyun diseksiyonunnun yaﬂam kalitesi üzerine etkisini araﬂt›rmak için
parsiyel larenjektomili olgular seçildi, zira total larenjektomili hastalar›n biri hariç tümüne boyun diseksiyonu uygulanm›ﬂt›. Radyoterapinin etkisini
de¤erlendirmek için ise total larenjektomili hastalar
seçildi. Burada yine parsiyel larenjektomi olup radyoterapi gören iki olgu oldu¤u için total larenjekto-

Bu çal›ﬂman›n amac›, larenks karsinomu nedeniyle cerrahi tedavi olarak total larenjektomi veya
parsiyel larenjektomi uygulanm›ﬂ hastalar›n yaﬂam
kalitelerini, EORTC QoL C30 sorgulamas› kullan›larak de¤erlendirmektir.
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TABLO I
HASTALARIMIZA UYGULADI⁄IMIZ YAﬁAM KAL‹TES‹ DE⁄ERLEND‹RME FORMU
Anket sorular›
Tedavi sonras› öksürük ﬂikayetiniz artt› m›?
A¤›zda-bo¤azda a¤r› var m›?
Kendinizi hasta hissediyor musunuz?
A¤r›kesici ilaçlar› daha s›k kullan›yor musunuz?
Kat› g›dalar› yutmakta zorluk var m›?
S›v› g›dalar› yutmakta zorluk var m›?
Tat alma bozuklu¤u var m›?
Koku alma bozuklu¤u var m›?
A¤›z-bo¤az kurulu¤u var m›?
Balgam ç›karman›zda art›ﬂ var m›?
Yiyecekleri yutarken öksürük oluyor mu?
Telefon çald›¤›nda yan›t vermekten rahats›zl›k duyuyor musunuz?
Ailenizle anlaﬂmakta (iletiﬂimde) zorlan›yor musunuz?
Arkadaﬂlar›n›zla anlaﬂmakta (iletiﬂimde) zorlan›yor musunuz?
Yabanc›larla konuﬂmakta zorlan›yor musunuz?
Tedavi sonras› ailenizle bir sorununuz var m›?
Tedavi sonras›nda cinsel iste¤inizde azalma var m›?
Tedavi sonras› arkadaﬂlar›n›zla bir sorununuz var m›?
Arkadaﬂlar›n›zla birlikte d›ﬂar›ya ç›k›p geziyor musunuz?
Tedavi sonras› d›ﬂ görünüﬂünüzden rahats›z oluyor musunuz?
Tedavi sonras› sesinizden rahats›zl›k duyuyor musunuz?
Hastal›¤›n›zdan utan›yor musunuz?
Tedaviden sonra kendinizi daha yaln›z hissediyor musunuz?

Evet

Hay›r

















































Ayn›

Daha iyi

Hafif kötü

Ayn›

Artt›

Azald›

Ayn›

‹ﬂsiz

Emekli

Evet

Hay›r




Sizin moral durumunuz nas›l?
Tedaviden sonra maddi durumunuz nas›l etkilendi?



Çal›ﬂma gücünüz nas›l etkilendi?



Tedavi sonras› iﬂinizde bir de¤iﬂiklik oldu mu?







Tedavi hayat›n›z› de¤iﬂtirdi mi?
Nefes darl›¤›n›z var m›?
Uykusuzluk çekiyor musunuz?
‹ﬂtah kayb› var m›?
‹shal/kab›zl›k var m›?

mili hastalar seçildi. Yaﬂ analizi için hastalar; 60 yaﬂ
alt› ve 60 yaﬂ üstü olarak ayr›ld›. Ameliyat sonras›
geçen süre ise 9 ay-1 y›l, 1-3 y›l, üç y›l üzerindeki
hastalardan oluﬂturuldu. ‹statistiksel incelemeler
Chi-square yöntemi kullan›larak yap›ld›.









Çok kötü







‹ﬂ de¤iﬂtirmiﬂ









BULGULAR
Larenks karsinomu nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 46 hastan›n demografik özellikleri ve uygulanan cerrahi Tablo II’de verilmiﬂtir. Total ve parsiyel
larenjektomi uygulanan hastalar anket formuna göre
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TABLO II

olarak yüksek bulunmuﬂtur (Tablo III). Hastalar›m›z›n yaﬂ gruplar›na, ameliyattan test yap›lmas›na kadar geçen süreye ve uygulanan cerrahiye göre karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda total larenjektomi uygulanan 60 yaﬂ
alt› hastalarda ve ameliyat ile test zaman› aras›ndaki
süre daha yak›n olanlarda (9-12 ay) yaﬂam kalitesinin
negatif yönde daha fazla etkilendi¤i saptand› (Tablo
IV). Total larenjektomili 22 hastan›n 21’ine, parsiyel
larenjektomili 24 hastan›n 10’una boyun diseksiyonu
uygulanm›ﬂt›. Boyun diseksiyonunun yaﬂam kalitesine etkisini de¤erlendirmek için parsiyel larenjektomi uygulanan hastalar seçildi. Parsiyel larenjektomi
ile birlikte boyun diseksiyonu uygulanan ve sadece
parsiyel larenjektomi uygulanan hastalar karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, boyun diseksiyonunun yaﬂam kalitesini
olumsuz yönde etkiledi¤i saptand› (p<0.001). Radyoterapinin yaﬂam kalitesine etkisini ise total larenjektomi yap›lan ve ameliyat sonras› radyoterapi uygulanan 11 hasta ile radyoterapi almayan 11 hasta karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda aralar›nda istatistiksel anlaml› fark
bulunmad› (p>0.05).

OLGULARIN DEMOGRAF‹K B‹LG‹LER‹ VE
UYGULANAN CERRAH‹

Yaﬂ ortalamas›
Cinsiyet
Erkek/kad›n
E¤itim durumu
Okur-yazar de¤il
‹lkö¤retim
Lise
Yüksekokul
Medeni hali
Evli/bekar
Tümör evresi
T1-T2
T3-T4
Boyun diseksiyonu
RBD+FBD*
RBD
FBD
‹ki tarafl› FBD
Ameliyat sonras›
radyoterapi

Total
larenjektomi
(n=22)

Parsiyel
larenjektomi
(n=24)

56.5 (46-70)

56.7 (42-73)

20/2

24/–

3
17
2
–

–
22
1
1

21/1

23/1

–
22

24
–

16
3
–
2

2
5
2
1

11

2

‹statistiksel fark bulunmayan ancak hem total
hem de parsiyel larenjektomili olgular›n benzer yan›t verdikleri sorulara bak›ld›¤›nda; “a¤›zda ve bo¤azda kurulu¤un” total larenjektomili hastalar›n
%36’s›nda parsiyel larenjektomili hastalar›n %21’inde oldu¤u saptand›. “Arkadaﬂlar›n›zla d›ﬂar›ya ç›k›p geziyor musunuz” sorusuna total larenjektomili
grubun %36’s› ve parsiyel larenjektomili grubun
%17’si hay›r yan›t› vermiﬂtir. “D›ﬂ görünüﬂünüzden
rahats›z oluyor musunuz” sorusuna, total larenjektomili grubun %27’si ve parsiyel larenjektomili grubun %8’i evet yan›t› vermiﬂtir. “Kendinizi yaln›z hissediyor musunuz” sorusuna total larenjektomili
grubun %36’s› ve parsiyel larenjektomili grubun
%17’si evet yan›t›n› vermiﬂtir. Moral durumlar› ile ilgili soruya total larenjektomili hastalar›n %54’ü ayn›, %18’i daha iyi, %13’ü hafif kötü, %13’ü çok kötü
yan›t›n› vermiﬂtir. Parsiyel larenjektomili hastalar
ayn› soruya %67 ayn›, %25 daha iyi, %8 hafif kötü
yan›t› vermiﬂtir. “‹ﬂinizde de¤iﬂiklik oldu mu?” sorusuna total larenjektomili hastalar›n %50’si ayn› iﬂlerini yapt›klar›n›, %23’ü iﬂsiz oldu¤unu (daha önce
çal›ﬂt›klar›n›), %27’si ise emekliye ayr›ld›¤›n› bildirmiﬂtir. Ayn› soruya parsiyel larenjektomili hastalar›n
%71’i ayn› iﬂi yapt›¤›n›, %8’i iﬂsiz oldu¤unu, %17’si
emekliye ayr›ld›¤›n›, %4’ü ise iﬂini de¤iﬂtirdi¤ini bildirmiﬂtir. “Cinsel iste¤inizde azalma var m›?” sorusuna total larenjektomililerin %86’s›, parsiyel larenjektomililerin %87’si hay›r yan›t› vermiﬂlerdir.

*RBD: Radikal boyun diseksiyonu; FBD: Fonksiyonel boyun diseksiyonu.

fonksiyonel ve psikolojik-sosyal yönden de¤erlendirildi¤inde parsiyel larenjektomili hastalar›n daha iyi
yaﬂam kalitesine sahip oldu¤u saptand› (p<0.001).
Anketteki sorulara göre karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda fonksiyonel, psikolojik ve sosyal yaﬂamla ilgili 12 soruda
total larenjektomi ile parsiyel larenjekomi aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›klar bulundu. Bu
sorulara verilen yan›tlar ve istatistiksel de¤erler Tablo III’de verilmiﬂtir. Total larenjektomi uygulanm›ﬂ
hastalar›n “fonksiyonel rahats›zl›klar›na” bak›ld›¤›nda en belirgin olan iletiﬂimle ilgili olan rahats›zl›klard›r. Bunun yan›nda a¤r›, koku alma bozuklu¤u ve
balgam art›ﬂ› yap›lan total larenjektomi ameliyat›na
ba¤l› artan morbiditeye aittir. “Psikolojik ve sosyal
yaﬂam”, “ekonomik durum” ile ilgili alanlarda total
larenjektomi uygulanan hastalar›n belirgin etkilendikleri gözlendi. Total larenjektomi uygulanan hastalar›n büyük k›sm› (%59) tedavi ile hayatlar›n›n de¤iﬂti¤ini ifade etmiﬂlerdir. Bu oran parsiyel larenjektomili olgulardaki oran ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda anlaml›
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TABLO III
TOTAL LARENJEKTOM‹ VE PARS‹YEL LARENJEKTOM‹ UYGULANAN HASTALARIN YAﬁAM
KAL‹TES‹ DE⁄ERLEND‹RME FORMUNA VERD‹KLER‹ YANITLARA GÖRE KARﬁILAﬁTIRMALARI
Total larenjektomi
(n=22)
%
A¤r›
Koku alma bozuklu¤u
Balgam ç›karma
Telefona yan›t vermede zorluk
Aile ile iletiﬂimde zorluk
Arkadaﬂlar› ile iletiﬂimde zorluk
Yabanc›larla iletiﬂimde zorluk
Sesinden rahats›zl›k duyma
Hastal›¤›ndan utanma
Ekonomik durumda kötüleﬂme
Çal›ﬂma gücünde azalma
Tedavi ile hayat› de¤iﬂme

6
16
13
16
8
12
17
18
6
6
14
13

Parsiyel larenjektomi
(n=22)
%

27
73
59
73
36
55
77
82
27
27
63
59

TARTIﬁMA

0
1
4
2
0
1
1
5
1
1
7
1

p

0
4
17
8
0
4
4
21
4
4
29
4

<0.05
<0.001
<0.01
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.05
<0.05
<0.05
<0.001

mör evresinin artmas›yla yaﬂam kalitesi aras›nda
ters bir iliﬂkinin oldu¤unu desteklemektedir. Bu
bulgular literatürle uyum göstermektedir.[1,11,12] Bu
çal›ﬂmada, cinsiyet, e¤itim durumu, medeni hal ve
yaﬂad›¤› ortam de¤iﬂkenlerinde olgu say›s›ndaki
da¤›l›m nedeniyle istatistiksel de¤erlendirme yap›lmad›. Ancak literatürde, evli olup ailesi ile birlikte

Bu çal›ﬂmada total larenjektomili hastalar›n yaﬂam kalitelerinin, hem fonksiyonel hemde psikolojik ve sosyal yönden parsiyel larenjektomililere göre daha düﬂük bir yaﬂam kalitesine sahip oldu¤u
gösterilmiﬂtir. Özellikle konuﬂamama ile ilgili ve
trakeostomaya ba¤l› s›k›nt›lar› mevcuttu. Bu da tü-

TABLO IV
TOTAL VE PARS‹YEL LARENJEKTOM‹L‹ OLGULARIN YAﬁ VE AMEL‹YAT SONRASI
TEST YAPMA SÜRELER‹N‹N ANKET SORULARINA GÖRE KARﬁILAﬁTIRMASI*
Yaﬂ (p<)

A¤r›
Koku alma bozuklu¤u
Balgam ç›karma
Telefona yan›t vermede zorluk
Aile ile iletiﬂimde zorluk
Arkadaﬂlar› ile iletiﬂimde zorluk
Yabanc›larla iletiﬂimde zorluk
Sesinden rahats›zl›k duyma
Hastal›¤›ndan utanma
Çal›ﬂma gücünde azalma
Tedavi ile hayat› de¤iﬂme

Test tarihi-Ameliyat tarihi (p<)

<60
n=26

≥60
n=20

9-12 ay
n=18

1-3 y›l
n=13

3 y›l ↑
n=15

0.05
0.005
0.005
0.001
0.01
0.005
0.001
0.001
0.05
0.005
0.001

–
0.001
–
0.05
–
–
0.05
0.05
–
–
–

–
0.001
–
0.05
0.01
0.001
0.001
0.001
–
0.005
0.001

–
0.01
0.01
0.01
–
–
–
–
–
–
–

–

*Tabloda sadece istatistiksel olarak anlaml› olan “p” de¤erleri verilmiﬂtir.
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–
–
–
0.01
–
–
–
–
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türde yap›lan çal›ﬂmalarda belirgin olarak bunu
desteklemektedir.[4,12] Burada kiﬂilerin finansal olarak zorlanmalar› kiﬂilerin yüksek oranda emekliye
ayr›lmalar›ndan kaynaklan›rken, bizim olgular›m›z›n baz›lar› sosyal güvencesi olmayan ve çal›ﬂamayan kiﬂilerdi. Literatürde bildirilen yay›nlarda larenjektomili hastalarda sekse ilginin azald›¤› tespit
edilmiﬂtir.[3] Bizim çal›ﬂmam›zda total larenjektomili hastalarla parsiyel larenjektomili hastalar aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmad›. Bizim çal›ﬂmam›zda total larenjektomili hastalar›n psikolojik olarakta
düﬂük yaﬂam kalitesine sahip oldu¤u görüldü. Bununla birlikte hem total hemde parsiyel larenjektomi uygulanm›ﬂ hastalar›n kendilerini sosyal çevreden izole ettikleri ve tedavi sonras› yaln›zl›k hissettiklerini ifade etmiﬂlerdir. Bu sorunlar›n çözümü
için larenks kanserli olgulara ameliyat öncesi ve
sonras›nda psikolojik destek sa¤lamal›d›r.

yaﬂayanlar›n daha yüksek yaﬂam kalitesine sahip
oldu¤u gösterilmiﬂtir.[13] Cinsiyetle karﬂ›laﬂt›rma yap›ld›¤›nda kad›n hastalar›n fonksiyonel ve psikolojik alanlarda daha düﬂük yaﬂam kalitesine sahip oldu¤u bildirilmiﬂtir.[3] Bizim çal›ﬂmam›zda 60 yaﬂ alt›
total larenjektomili olgular›n 60 yaﬂ üzerindekilere
göre daha düﬂük yaﬂam kalitesine sahip oldu¤u
saptand›. Hammerlid ve ark.,[3] de Graeff ve ark.[14]
çal›ﬂmalar›nda fiziksel fonksiyonlarda, gençlerde
yaﬂl›lara göre düﬂük sonuçlar elde edildi¤ini bildirmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda ameliyat-yaﬂam kalitesi
formu doldurulma zaman› aras›ndaki süre 9-12 ay
olan total larenjektomili hastalar›n daha belirgin
olarak etkilendi¤i gözlendi. Bir çok çal›ﬂmada ilk 12
ay hastalar›n yeni durumlar›na al›ﬂmalar› için gerekli süre olarak bildirilmiﬂtir.[14,15] A¤r› sorusuna
evet yan›t› veren total larenjektomili hastalar›m›z›n
tümü radikal boyun diseksiyonu uygulanm›ﬂ ve
ameliyat sonras› radyoterapi gören hastalard›. Bu
çal›ﬂmada parsiyel larenjektomili hastalarda boyun
diseksiyonunun yaﬂam kalitesini olumsuz yönde
etkiledi¤i saptand›. Ancak, radyoterapinin yaﬂam
kalitesi üzerine etkinli¤i total larenjektomili hastalarda saptanmad›. Total larenjektomili hastalar›n
büyük k›sm› beklenildi¤i gibi koku alamama yak›nmas›na sahipti. Total larenjektomili hastalar›n en
büyük s›k›nt›lar›ndan biri de konuﬂma ile ilgili
olanlar›yd›. Konuﬂamama total larenjektomili kiﬂilerde genel yaﬂam kalitesini etkileyen bir faktör olarak de¤erlendirildi. Literatürde yay›nlanm›ﬂ çal›ﬂmalarda bizim bulgular›m›za benzer sonuçlar elde
edilmiﬂtir.[1,4,16,17] Yine ülkemizde Washinton Üniversitesi yaﬂam kalitesi sorgulamas› kullan›larak yap›lan bir çal›ﬂmada total-near total larenjektomi uygulanan hastalar›n a¤r›, d›ﬂ görünüﬂ, iﬂ hayat›, konuﬂma fonksiyonu skorlar› aç›s›ndan fonksiyonel
cerrahi uygulanan hastalara göre daha düﬂük yaﬂam kalitelerine sahip oldu¤u görülmüﬂtür.[18] Ayr›ca, ayn› çal›ﬂmada boyun diseksiyonunun ve ameliyat sonras› radyoterapinin yaﬂam kalitesini olumsuz yönde etkiledi¤i vurgulanm›ﬂt›r. Total larenjektomi olup özofagus konuﬂma sesi ç›karan hastalar
bu sorulara daha olumlu yan›tlar vermiﬂlerdir. Bu
ameliyat uygulanan hastalara ameliyat sonras› özofagus konuﬂma sesi ç›karmas›na yönelik e¤itim verilerek veya ses restorasyon prosedürlerinin uygulanarak yaﬂam kalitesinin yükseltilmesi göz önünde
bulundurulmal›d›r. Total larenjektomili hastalarda
çal›ﬂma gücü kayb› ve ekonomik yönden kötüleﬂme
bu kiﬂilerin yaﬂam kalitesini etkilemekteydi. Litera-

Kulland›¤›m›z yaﬂam kalitesi de¤erlendirme formu hastalar›m›zla ilgili bir çok sorunu ortaya koymuﬂtur. Ancak yinede kendi toplumuza uygun bir
yaﬂam kalitesi de¤erlendirme protokolü oluﬂturulmal›d›r. Genelde kullan›lan yaﬂam kalitesi formlar›nda bulunmayan ancak bir çok total larenjektomili
hastam›z›n rahats›zl›k duydu¤u; banyo yapmakta
zorluk, yüzememek gibi s›k›nt›lar›da de¤erlendirilmelidir.
Sonuç olarak, total larenjektomi uygulanan hastalar tedavinin getirdi¤i fiziksel ve psiko-sosyal dezavantajlar› yo¤un olarak yaﬂamaktad›rlar. Bu olumsuz etkilenmelerin tespit edilerek en aza indirilmesi
amac›yla; toplumumuza uygun yaﬂam kalitesi de¤erlendirme araçlar›n›n geliﬂtirilmesine, hastal›k ve
tedavinin getirdi¤i fiziksel, psiko-sosyal ve ekonomik dezavantajlar› taﬂ›yan kiﬂilere ve ailelerine yönelik bilgilendirme ve psikolojik destek sa¤lanmal›d›r.
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