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KL‹N‹K ÇALIﬁMA

Total larenjektomi sonras›nda farengokutanöz fistül s›kl›¤› ve
risk faktörlerinin analizi
Pharyngocutaneous fistula after total laryngectomy:
Incidence and analysis of risk factors
Dr. Elif GÜÇLÜ, Dr. Ercan PINAR, Dr. Semih ÖNCEL, Dr. Ça¤lar ÇALLI

Amaç: Total larenjektomi sonras› geliﬂen farengokutanöz fistüllerin görülme s›kl›¤› ve predispozan risk
faktörleri incelendi.
Hastalar ve Yöntemler: Total larenjektomi uygulanan 210 hasta (19 kad›n, 191 erkek; ort. yaﬂ 60±9;
da¤›l›m 39-77) geriye dönük olarak incelendi. Hastalarda fistüle neden olabilecek 13 risk faktörü (yaﬂ,
cinsiyet, ameliyat öncesi ve sonras› anemi ve hipoalbuminemi, diabetes mellitus, koroner arter hastal›¤›, kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›, hipertansiyon,
ameliyat öncesi trakeostomi, tümörün evresi ve yerleﬂim yeri) de¤erlendirildi.
Bulgular: K›rk bir hastada (%19.5) farengokutanöz
fistül görüldü. Fistülün ortaya ç›kma süresi ortalama
7.7 gündü (da¤›l›m 2-16. gün). ‹ncelenen risk faktörlerinden koroner arter hastal›¤› (p=0.00), ameliyat
sonras› hemoglobin (p=0.000) ve albumin (p<0.005)
düzeylerinin s›ras›yla 10.7±1.2 g/dl ve 3.0±0.5 g/dl’den daha düﬂük olmas› anlaml› risk faktörleri olarak
bulundu.
Sonuç: Farengokutanöz fistül total larenjektomininin
en s›k komplikasyonudur. Özellikle koroner arter
hastal›¤›, anemi ve hipolbuminemi olan hastalarda
cerrahi teknikte ve ameliyat sonras› bak›mda fistül
geliﬂimi aç›s›ndan daha dikkatli olunmas› gerekti¤i
kan›s›nday›z.

Objectives: We evaluated the incidence and predisposing risk factors of pharyngocutaneous fistulas
that develop after total laryngectomy.
Patients and Methods: The records of 210 patients
(19 females, 191 males; mean age 60±9 years; range
39 to 77 years) who underwent total laryngectomy
were retrospectively reviewed. Thirteen predisposing
risk factors were evaluated (age, sex, pre-and postoperative anemia and hypoalbuminemia, diabetes
mellitus, coronary artery disease, chronic obstructive
pulmonary disease, hypertension, preoperative tracheotomy, tumor stage and localization).
Results: Pharyngocutaneous fistulas were found in
41 patients (19.5%). The mean duration for fistula
formation was 7.7 days (range 2 to 16 days).
Coronary artery disease (p=0.00), postoperative
hemoglobin (p=0.000) and albumin (p<0.005) levels
lower than 10.7±1.2 g/dl and 3.0±0.5 g/dl, respectively, were found to be significant risk factors for fistula formation.
Conclusion: Fistula formation is the most frequent
complication in laryngectomy patients. To prevent
fistula formation, special attention should be paid to
surgical technique and postoperative care especially in patients who have coronary artery disease,
anemia, and hypoalbuminemia.

Anahtar Sözcükler: Fistül/etyoloji; larenjektomi; farenks
hastal›klar›/etyoloji; risk faktörü.

Key Words: Fistula/etiology; laryngectomy; pharyngeal
diseases/etiology; risk factors.

◆

‹zmir Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi 3. Kulak Burun Bo¤az Hastal›klar› Klini¤i (Department of Otolaryngology, ‹zmir Training and Research Hospital),
‹zmir, Turkey.

◆

Dergiye geliﬂ tarihi - 3 A¤ustos 2006 (Received - August 3, 2006). Düzeltme iste¤i - 28 Aral›k 2006 (Request for revision - December 28, 2006).
Yay›n için kabul tarihi - 30 Ocak 2007 (Accepted for publication - January 30, 2007).

◆

‹letiﬂim adresi (Correspondence): Dr. Ercan P›nar. ﬁair Eﬂref Bulvar›, No: 80/13, 35220 ‹zmir, Turkey.
Tel: +90 232 - 463 82 79 Faks (Fax) : +90 232 - 464 74 77 e-posta (e-mail): ercanpinar@yahoo.com

260

Total larenjektomi sonras›nda farengokutanöz fistül s›kl›¤› ve risk faktörlerinin analizi

Farengokutanöz fistüller total larenjektominin en
s›k görülen komplikasyonudur.[1] Fistül geliﬂimi hastalarda morbiditeye yol açmakta ve hastanede yat›ﬂ
süresini art›rmaktad›r. Çeﬂitli çal›ﬂmalarda, fistül
s›kl›¤›n›n %5-65 aras›nda de¤iﬂiklik gösterdi¤i belirtilmiﬂtir.[2-5] Ameliyat sonras› fistül geliﬂme oran›,
son y›llarda düﬂmekle birlikte, sadece birkaç araﬂt›rmada %10’dan daha az fistül oran› bildirilmiﬂtir.[6-8]

lobin ve albumin seviyeleri ile fistül aras›ndaki iliﬂki t-testi ile de¤erlendirildi, p<0.05 de¤erler istatistiksel olarak anlaml› kabul edildi.
BULGULAR
K›rk bir hastada (%19.5) fistül saptand›. Bu hastalar›n 37'si erkek, dördü kad›nd›. Fistüllü hastalarda ortalama yaﬂ 59.3, fistülü olmayan hastalarda
60.4 idi. Cinsiyet ve yaﬂ ile fistül aras›nda istatistiksel bir iliﬂki saptanmad› (p>0.05). Fistülün ortaya
ç›kma süresi ortalama 7.7 gündü (2-16. günler). Yirmi dokuz hastada (%71) fistül konservatif yöntemlerle iyileﬂti, 12 hastada (%29) fistül reparasyonu için
cerrahi uyguland›. Cerrahi uygulanan hastalarda
fistül 2 cm’den daha büyüktü. Hiçbir hastada fistüle
ba¤l› ölüm tespit edilmedi, bütün fistüller konservatif yöntemlerle ya da cerrahi olarak kapand›.

Predispozan faktörler birçok çal›ﬂmada ayr›nt›l›
ﬂekilde araﬂt›r›lm›ﬂsa da, fistülün etyolojisini belirlemek halen tart›ﬂmal›d›r. Farengokutanöz fistül etyolojisi multifaktöriyeldir. Sistemik hastal›klar ve lokal
faktörler fistül geliﬂiminde rol oynamaktad›r. Predispozan faktör olarak anemi, hipoalbuminemi,
ameliyat öncesi radyoterapi, trakeotomi, ameliyat
sonras› kusma, tümörün evresi, tümörün yerleﬂim
yeri, boyun diseksiyonu, cerrahi s›n›r pozitifli¤i, diyabet, koroner kalp hastal›¤› gibi sistemik hastal›klar›n risk faktörü olabilece¤i gösterilmiﬂtir.[9,10]

Tümörün evresi ve yerleﬂim yeri, ameliyat öncesi radyoterapi uygulanmas› ve trakeostomi aç›lmas›,
diabetes mellitus, kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›, hipertansiyon olmas› ile fistül aras›nda istatistiksel bir iliﬂki saptanmad› (p>0.05) (Tablo I). Bununla
birlikte koroner arter hastal›¤› ile fistül geliﬂimi aras›nda anlaml› iliﬂki (p=0.00) saptand› (Tablo I). Ameliyat sonras› hemoglobin seviyesi 10.7±1.2 gr/dl'nin
alt›nda olanlarda (p=0.000), ameliyat sonras› albumin seviyesi 3.0±0.5 gr/dl’nin alt›nda olanlarda
(p<0.005) istatistiksel olarak anlaml› derecede daha
s›k fistül görüldü (Tablo II).

Bu çal›ﬂman›n amac› klini¤imizde ameliyat olan
hastalarda fistül oran›n› belirlemek ve etyolojisinde
neden olabilecek predispozan faktörleri incelemektir.
HASTALAR VE YÖNTEMLER
Temmuz 2001-Temmuz 2006 tarihleri aras›nda larenks karsinomu nedeniyle total larenjektomi olan
210 hasta (19 kad›n, 191 erkek; ort. yaﬂ 60±9; da¤›l›m
39-77) çal›ﬂmaya al›nd›. Hastalarda fistüle neden
olabilecek 13 risk faktörü (yaﬂ, cinsiyet, ameliyat öncesi ve sonras› anemi (hemoglobin düzeylerine bak›ld›) ve hipoalbuminemi, diabetes mellitus, koroner arter hastal›¤›, kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›, hipertansiyon, ameliyat öncesi trakeostomi, tümörün evresi ve yerleﬂim yeri) de¤erlendirildi. Hastalara total larenjektomi ile beraber iki tarafl› boyun
diseksiyonu da uyguland›. ‹ki yüz on hastada 420
boyun diseksiyonu yap›ld›. Boyun diseksiyonlar›n›n
18’i radikal, 216’s› fonksiyonel ve 186’s› lateral diseksiyondu. Özofagoplasti üç kat olarak 3.0 vikril ile
her hastada gambi sütürü ﬂeklinde uyguland›. Her
hastaya ameliyat sonras› dönemde ‹V antibiyotik tedavisi ve ranititidin uyguland›. Predispozan faktörler ile fistül aras›ndaki iliﬂki istatistiksel olarak de¤erlendirildi.

TARTIﬁMA
Farengokutanöz fistüller baﬂ-boyun cerrahisinin
en s›k görülen komplikasyonu olup, bazen dramatik
sonuçlara neden olabilir. Fistül, risk faktörü olan
hastalarda olabilece¤i gibi, risk faktörü olmayan
hastalarda da görülebilir. Son y›llarda yap›lan çal›ﬂmalarda fistül oran› %13-25 aras›nda de¤iﬂmektedir.[11-13] Çal›ﬂmam›zda %19.5 olarak saptad›¤›m›z total larenjektomi sonras› farengokutanöz fistül oran›,
literatür bulgular› ile uyumluydu.
Anemi fistül için önemli bir risk faktörüdür. Aneminin yara iyileﬂmesini olumsuz yönde etkileyerek
fistül oluﬂumuna neden oldu¤u gösterilmiﬂtir.[14] Redaelli ve ark.[15] çal›ﬂmalar›nda, 12.5 g/dl’nin alt›ndaki
hemoglobin seviyelerinde fistül riskinin dokuz kat
artt›¤›n› göstermiﬂlerdir. Bizim çal›ﬂmam›zda da ameliyat sonras› hemoglobin seviyesinin 10.7±1.2
gr/dl’nin alt›nda olmas› ile fistül aras›nda istatistiksel
anlaml› bir iliﬂki saptand›. Malnutrisyon baﬂ-boyun

‹statistiksel yöntem
Fistülde etkili olan risk faktörleri student t-testi
ve Ki-kare testi ile analiz edildi. Fistül ve hasta ile ilgili risk faktörleri aras›ndaki iliﬂki ki-kare testi ile
de¤erlendirildi. Ameliyat öncesi ve sonras› hemog261
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hasta ile ilgili risk faktörleridir. Virtaniemi ve ark.[17]
fistül ile yaﬂ ve kronik hastal›klar aras›nda bir iliﬂki
saptamam›ﬂlard›r. Kalp hastal›¤› gibi durumlarda
fistül riski, yetersiz iyileﬂmeye ba¤l› olarak daha fazla görülmüﬂtür.[14] Bizim çal›ﬂmam›zda da yaﬂ, cinsiyet, kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›, diyabet ve hipertansiyon ile fistül aras›nda istatistiksel anlaml› bir
iliﬂki saptanmam›ﬂ, sadece koroner arter hastal›¤› ile
fistül aras›nda anlaml› iliﬂki bulunmuﬂtur.

TABLO I
R‹SK FAKTÖRLER‹ ‹LE F‹STÜL GEL‹ﬁ‹M‹
ARASINDAK‹ ‹L‹ﬁK‹
Risk faktörleri
Yaﬂ
>65
<65
Cinsiyet
Erkek
Kad›n
Koroner arter
hastal›¤›
Evet
Hay›r
Diabetes mellitus
Evet
Hay›r
Hipertansiyon
Evet
Hay›r
KOAH
Evet
Hay›r
Tümörde T evresi
3
4
Tümör yerleﬂim
yeri
Supraglottik
Transglottik
Glottik
Subglottik
Hipofarengeal
Ameliyat öncesi
trakeotomi
Evet
Hay›r

Hasta Hasta say›s› ‹nsidans
say›s›
fistül (+)
(Yüzde)

p

129
81

21
20

16.2
24.6

0.592

191
19

37
4

19.3
28.5

0.726

6
204

6
35

100
17.1

0.00

11
199

2
39

18.1
19.5

0.653

15
195

4
37

26.6
18.9

0.787

11
199

5
36

45.4
18.0

0.083

126
84

31
10

24.6
12

0.829

75
72
45
7
11

17
13
8
1
2

22.6
18.0
17.7
14.2
18.1

0.732

53
157

14
27

26.4
17.1

0.427

Fistül geliﬂiminde etkili lokal faktörlerden radyoterapi, tedavi alan›nda iyileﬂme kapasitesini düﬂürerek bu etkiyi yapmaktad›r. Özellikle radyoterapi ile
cerrahi aras›ndaki sürenin üç aydan k›sa oldu¤u durumlarda fistül geliﬂme oran›n›n artt›¤› belirtilmiﬂtir.[2] Birçok araﬂt›rmac› radyoterapinin fistül riskini
art›rd›¤›n› göstermiﬂ,[7,8,18] bununla birlikte baz› araﬂt›rmac›lar da anlaml› iliﬂki saptamad›klar›n› bildirmiﬂlerdir.[8,15,19-21] Bizim çal›ﬂmam›zda sadece üç hasta
ameliyat öncesi radyoterapi görmüﬂtü, bu hastalardan ikisinde fistül saptanm›ﬂt›. Ameliyat öncesi radyoterapi uygulanmas› ile fistül geliﬂimi aras›ndaki
iliﬂki aç›s›ndan, radyoterapi uygulanan hasta say›m›z istatistiksel anlaml›l›k için yeterli de¤ildir.
Ameliyat öncesi trakeostomi özellikle ileri evre
kanserli hastalarda yap›lmaktad›r ve fistül etyolojisinde rol oynamaktad›r. Birçok araﬂt›rmac› fistül ile
ameliyat öncesi trakeostomi aras›nda iliﬂki saptamam›ﬂt›r.[4,8,10,15,19] Çal›ﬂmam›zda da literatür ile uyumlu
olarak fistül ile ameliyat öncesi trakeostomi aras›nda iliﬂki saptanmad›.
Tümör evresi ve geniﬂletilmiﬂ larenjektomi fistül
oluﬂumunda risk faktörüdür. Soylu ve ark.n›n[22] çal›ﬂmas›nda tümörün T evresi ile fistül aras›nda anlaml› iliﬂki saptanm›ﬂ bununla birlikte di¤er araﬂt›rmac›lar anlaml› bir iliﬂki bulamam›ﬂlard›r.[7,8,15,19] Supraglottik ve hipofarenkse ulaﬂm›ﬂ tümörlerde cerrahi olarak daha fazla rezeksiyon yap›lmas› nedeniyle,
farengeal mukozada gerilim olmakta ve fistül yayg›nl›¤› geliﬂme olas›l›¤› artmaktad›r.[22] Grau ve
ark.[23] nonglottik tümörlerin glottik tümörlere göre
daha fazla fistüle neden oldu¤unu göstermiﬂlerdir.
Bizim çal›ﬂmam›zda tümörün evresi ve yerleﬂim yeri ile fistül aras›nda anlaml› bir iliﬂki saptanmad›.

KOAH: Kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤›.

kanser ameliyatlar›nda çok s›k karﬂ›laﬂ›lan bir metabolik durumdur. Malnutrisyon da anemi gibi yara iyileﬂmesini geciktirmekte ve prognozuda kötü yönde
etkilemektedir.[16] Çal›ﬂmam›zda ameliyat sonras› albumin seviyesinin 3.04±0.5 mg/dl’nin alt›nda olmas›
ile fistül aras›nda istatistiksel anlaml› iliﬂki saptand›.

Sonuç olarak, çal›ﬂmam›zda ameliyat sonras›
anemi ve hipoalbuminemi ile fistül ortaya ç›kmas›
aras›nda anlaml› iliﬂki saptand›. Bu nedenle ameliyat s›ras›nda, etkili kanama kontrolü yap›lmal›, aﬂ›r› kan kayb› durumlar›nda mutlaka kan transfüzyonu yap›lmal›d›r. Ayr›ca ameliyat öncesi ve sonras›

Yaﬂ, cinsiyet, diyabet, koroner arter hastal›¤›, hipertansiyon, kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› di¤er
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TABLO II
F‹STÜL GEL‹ﬁ‹M‹ ‹LE AMEL‹YAT ÖNCES‹ VE SONRASI HEMOGLOB‹N VE ALBUM‹N
SEV‹YELER‹N‹N ‹L‹ﬁK‹S‹
Risk faktörleri

Hasta say›s›

Ortalama de¤er

p

169

13.37±1.4

0.828

41

13.32±1.5

169

11.51±1.1

41

10.70±1.2

169

3.96±0.5

41

3.93±0.5

169

3.27±0.4

41

3.04±0.5

Ameliyat öncesi hemoglobin
Fistül (-)
Ameliyat öncesi hemoglobin
Fistül (+)
Ameliyat sonras› hemoglobin
Fistül(-)
Ameliyat sonras› hemoglobin
Fistül (+)
Ameliyat öncesi albumin
Fistül (-)
Ameliyat öncesi albumin
Fistül (+)
Ameliyat sonras› albumin
Fistül (-)
Ameliyat sonras› albumin
Fistül (+)

nitrojen balans› normal s›n›rlarda tutulmaya çal›ﬂ›lmal›d›r. Biz, koroner hastal›¤›, anemi ve nitrojen balans› bozuk hastalarda ameliyat sonras› dönemde
yak›n izlemin fistül riskini düﬂürece¤i kan›s›nday›z.
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