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ÖZET
Son İ 2 yıld a kliniğim izdepetroz kem iği infîltre eden dış kulağın
skuamöz veya bazal hücreli karsinomu ve çok ilerlemiş, nüfa malign
parotis tümörü olan 30 hastada total veyasubtotalpetrozektom i
yapıldı. 19 hasta cerrahi vefveya radyoterapi ile tedavi sonrası nülcs
ile başvurdu. 18 hastaya total, 12 hastaya subtotal petrozektom i
yapıldı. Total petrozektom i yapılan hastaların hepsinde, subtotal
petrozektomiyapılan hastaların 7 ‘sinde intrakranyal ve ekstrakranyal
girişim kombine edildi. 5 hastada ise ekstralcranyalyaklaşımla sub
total petrozektomiyapıldı. Oluşan defektler 13 hastadapektoralis
majör, 13 hastada alt trapez jle b i ve 4 hastada lokal skalpflebi ile
onarıldı. Radikal boyun diseksiyonu ile birliktepeirozelctomiyapılan
1 7 hastanın 7 ’sinde alt kranial sinirlerdeparalİzi oldu; bunların
4undeaspirasyonpnömönisi gelişti. Hastaların ikisine yalnız geçici
trakeotomi, birine beslenme tüpü ve birisine geçici trakeotomi ve
beslenm e tüpü gerekti. Üç hasta p o s to p e r a tif erken dönem de
kaybedildi, Hastalar 6 ay ile 8 y ıl arasında takip edildiler. B ir hasta
hariç hiçbir hastada lolcal nüks görülmedi. 2 y ıl ve daha fazla süreyle
izlenen olgularda iki yıllık sağ kalım %53 ’tü. Elde edilen sonuçlar,
sınırlı cerrahi ile lokal tümör kontrolünün zor olduğu bu olgularda
total ve subtotalpetrozektomininsağlmlımı arttırdığım göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: P etrozektom i, p arotis tümörleri, skuam oz
ve basa! b azal hücreli kanserler.

GİRİŞ
İlerlem iş kulak karsinom ları ve agresif seyir
gösteren parotis tümörleri baş-boyun cerrahlarının
karşılaştığı en zor problemlerden birini oluşturur. Bu
tümörler lokal olarak büyüyerek orta kafa çukuruna
yayılım gösterebilir, beyin, majör dural sinüsler, a.
karotis intema ve kranial sinirler gibi vital yapılan invaze
edebilir, kanama veya menenjit oluşturarak ölüme
neden olabilir 1.
Orta kafa çukurunda ilerleyen tümörlerin cerrahi
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SUM M ARY
Total and subtotalpetrosectomy: A 30 case experience
Thirty patientswith squamous or boşal celi carcinoma ofthe external
ear that involve thepetrcms bone, andparotid tumors thathave invaded external auditory canal and extended to the middle cranial
fo s s a were treated by total o r su b to ta l petrosectom y. N ineteen
p a tie n ts w ere a dm itted with recu ıren t tum ours after surgery
and/or radiotherapy. Total p e tro se cto m y w ere done in 18 p a 
tients and su b to ta l petro secto m y in 12 p atients. Intracranial
and extracranial c o m b in ed approaches were u sed in ali total
p etrosectom y p a tie n ts and in 7su b to ta l petrosectom y patients.
In 5 p a tie n ts su b to ta l p etro secto m y w as done through extracranial approach. R esu ltin g defects were reconstructed with
p e cto ra lis m ajör m y o cu ta n e o u sfla p in 1 3 patients, low er trap e ziu s m yocutaneous isla n d fla p in 13 p a tie n ts a n d lo calscalp
jla p in 4 patients. İn 17 cases p etro secto m y p rocedure w as
com bined wiih radical n e ck dissection; low er cranial nerve
p a lsy occurred in 7 a n d aspiration p n e m o n ia developed in 4
o f these patients. Two o f the p a tie n ts required a tem porary
tracheotom y only, one needed a fe e d in g tube and one required
both tem porary tracheotom y a n d fe e d in g tube. Three p a tien ts
d ied in early p o sto p era tive period. P a tien ts w e re fo llo w e d fo r
6 m onths to 8 years. L o c a l recurrences w ere n o t seen in any
p a tie n ts except one. T w o y e a rs su rviva l rate w as 53% f o r p a 
tients fo llo w e d 2 or m ore years. These results sug g est that
total or subtotal petrosectom y w il! im prove survival rates o f
advanced tum our p a tie n ts in w hom local control is dijficult
with lim ited surgery.
Key Words: Petrosectomy, parotid tumor, sguamous and basal celi
carcinoma.

tedavisinde görülen yüksek mortalite veya morbidite ve
kısa zamanda ortaya çıkan nüks nedeniyle daha önceleri
ya radyoterapi ile kom bine edilen ko n serv atif
rezeksiyonlarla tedavi edilirler veya irrezektabl olarak
kabul edilerek sadece radyoterapi ile tedavi edilirlerdi
2’3. Daha önce radyoterapi yapılmış ve nüks ortaya çıkan
hastalar ise kaderine bırakılır ve kısa zamanda nüksler
ortaya çıkarak kaybedilirlerdi4’5.
Bilgisayarlı tom ografi ve magnetik rezonans
görüntüleme gibi tekniklerin ortaya çıkması ile bu
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tüm örlerin yayılım ının daha kesin olarak ortaya
konulabilmesi, en uygun cerrahi girişimin seçilebilmesi
ve daha kesin rekonstrüksiyon planı yapılabilmesi
m üm kün olm uştur u ' 12. K afa tabanı cerrahi
anatomisinin daha iyi anlaşılması ve kranyofasyal
osteotomilerin kullanılması ile daha geniş ekspozisyon
elde edilmesi ile vital yapıların bulunduğu orta kafa
çukuruna ulaşım kolaylaşmıştır13’14. Tüm bu gelişmeler
sonucunda kafa tabanına yayılmış tümörlerin daha
güvenli ve tam olarak ortaya çıkartılabilmesi mümkün
olmuştur. Uzak flepler ve m ikrovasküler serbest
fleb lerin k u llanılm ası sonucu geniş tüm ör
rezeksiyonlan sonucu ortaya çıkan büyük defektlerin
kapatılm ası k o lay laşm ıştır ‘-12»15-16.17, G üvenli
reko n strü k siy o n olanaklarının gelişm esi ile bu
tüm örlerin daha, em in olarak çıkartılm aları ve
fonksiyonların korunması mümkün olmuştur
K afa tabanı tüm örlerine yaklaşım daki bütün bu
gelişmeler ile bu tümörlerin cerrahi tedavisinde görülen
mortalite oranları % 10 gibi kabul edilebilir düzeylere
indirilebilmiştir 6/7. Böylelikle hem fonksiyonel olarak
hem de onkolojik olarak daha iyi sonuçlar elde
edilmiştir 6'10,17’18.
Son 12 yılda kliniğimizde petroz kemiği infıltre
eden dış kulağın skuamöz ve bazal hücreli karsinomu
ve dış kulak yoluna, orta kafa çukuruna veya jugular
foramendeki nörovasküler yapılara ilerlemiş matign
parotis tümörü olan 30 hastaya total veya subtotal
petrozektomi yapıldı. 30 olguda elde ettiğimiz sonuçlar;
temporal kemik, dura ve hatta kafa tabanı dışında karotis
arterini işgal eden tümörlerin cerrahi olarak başarıyla
çıkarılabileceğini ve m eydana gelecek kompleks
defektlerin hemen onarılabileceğini göstermektedir. Bu
girişimle mortalite oranı %10’a düşmüş ve morbidite
azalmıştır. Fonksiyonel ve onkolojik açıdan başarılı
sonuçlar elde edilmiştir. Bu yazının amacı 12 yılda kulak
ve parotid glandm agressiv tümörü olan 30 hastadan
elde ettiğimiz deneyimleri sunmak ve bu tümörlerin
tedavisinde total ve subtotal petrozektomi girişimini
önermektir.

GEREÇ VE YÖNTEM
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde 3 Şubat
1984 ile 1 Temmuz 1996 tarihleri arasında çok agressiv
parotis tümörü veya ilerlemiş kulak karsinomuna (bazal
veya skuamöz hücreli) sahip 30 hasta total ve subtotal
petrozektomi girişimi kullanılarak ameliyatla tedavi
edildi. Bu çalışmada retrospektif inceleme için; görülen
belirtiler, önceki tedavi, radyografık İncelemeler, tümör
h isto lo jisi,
cerrahi
girişim ler, p ero p era tif
komplikasyonlar, klinik takip ve sonuçları kapsayan
klasik yöntemler kullanıldı.
Yaş aralığı 32 ile 72 arasında değişen (ortalama 53
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yaş) 3 0 hastamn 17 ’si erkek ve 3 ’ü kadmdı. Tüm hastalar
plastik cerrahi, nöroşirurji, KBB ve anestezistler
tarafından ameliyat öncesi değerlendirildi. 19 hasta
yalnız cerrahi eksizyondan veya cerrahi eksizyon ve
radyoterapiden sonra nüks veya devam eden hastalığa
sahipti. Nükslü hastaların büyük bir çoğunluğu periauricular bölgede ağrı belirtilerine sahipti. 10 hasta bu ağrı
ile birlikte işitme kaybı ve/veya disfajiye sahipti. Parotis
tümör nüksünden dolayı palpabl bir kitle 7 hastada
parotis bölgesinde, 4 hastada parotis bölgesi ve aynı taraf
boyunda tesbit edildi. 19 hasta periferal yayılım ile
birlikte kulak kanalının derinliklerine ilerlemiş skuamöz
veya bazal hücreli kansere sahipti. 14 hastada preoperatif
devrede, tümör infiltrasyonundan veya daha önce
geçirilmiş ameliyattan dolayı oluşmuş fasyal paralizi ile
karşılaşıldı.
Bütün hastalara, direkt radyografi ile birlikte aksial
ve koronal projeksiyonlarda yüksek rezolüsyonlu
kontrast bilgisayarlı tomografiyi kapsayan radyolojik
görüntülemeler yapıldı. Serideki son 12 hasta, hastalığın
yayılım ını tesbit etm ek için m agnetik resonans
görüntüleme (MRI) kullanılarak incelendi. 18 hastaya
intrakranial arter ve venöz sistemin işgal edilme şüphesi
nedeniyle ayrıca servikokarotis anjiografi yapıldı.
Tümörün a. karotise çok yakın olduğu iki hastada
serebral karşı akımı değerlendirm ek için karotis
kompresyon anjiografisi yapıldı.
30 hastalık serimizde, 3 hasta dış kulak yoluna
ilerlemiş bazal hücreli karsinom, 16 hasta dış kulak ve
dış kulak yolunun skuamöz hücreli karsinomu ve 11
hasta dış kulak yoluna, orta kafa çukuruna veya jugular
foramendeki-nprovasküler yapılara ilerlemiş nüks malign parotis-tümörü nedeniyle ameliyat edildi. Parotis
tüm örü nedeniyle am eliyat edilen hastalar
mukoepidermiod karsinom, adenokarsinom, skuamöz
karsinom ve adenoid kistik karsinom’u içeren ilerlemiş
parotis kanserine sahipti. Kulakta veya çevre derisinde
nüks lezyona sahip 11 hastada ve yeni tesbit edilen
lezyona sahip 8 hastada histopatoloji insizyonel biopsi
ile sağlandı. Parotisten kaynaklanan nüks tümörle gelen
11 hastanın ikisinde tanı koymak için iğne aspirasyon
(FNA) sitolojik değerlendirmesi yapıldı. Dokuz hastada
ise tümör rezeksiyonu esnasında tanı doğrulandı.
Rezeksiyonun her sınırından çok sayıda frozen section
ameliyat esnasında hazır bulunan patoloji uzmanı
tarafından incelendi.
18 hastaya total ve 12 hastaya subtotal petrozektomi
yapıldı. 25 hastada hem intrakranyal hem ekstrakranyal
kom bine yaklaşım yapıldı. 5 hastada sadece
ekstrakranyal yaklaşım yapıldı. 17 hastada radikal boyun
diseksiyonu ve 6 hastaya genişletilm iş radikal
mastoidektomi de yapıldı. 3 hastaya aynı zamanda
trakeotom i de gerekti. 3 hastada tem poral lob
üzerindeki küçük bir dura bölümü tümör tutulumu
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nedeniyle eksize edildi. Dural defektprimer sütür veya
tem poral superficial fasya kullanılarak onarıldı.
Yumuşak doku defekti 13 hastada pectoralis majör ile,
13 hastada alt trapez flebi ile, 4 hastada lokal skalp flebi
ile onarıldı. Hiçbir hastada kemik defekti onarılmadı.
Paralitik yüzün reanimasyonu için sekonder olarak 11
hastada fasyal süspansion yapıldı. 22 hastada lateral
kantoplasti ve kas kaldırılm ası gibi okuloplastik
teknikler kullanıldı.

CERRAHİ TEKNİK
Önce temporal kraniotomi yapılır. Bunu müteakip,
tümör çevresindeki sağlam dokulardan insize edilir,
derine doğru gidilirken zigomatik arkın ön ve arka
uçlarından, ramus mandibulanm da orta kısmından
osteotomi yapılarak serbestleştirilir. Cildi infıltre eden
tümörlerde kulak da eksizyon hudutlarının içinde kalır.
Eğer nüks etmiş veya çok ilerlemiş parotis tümörü
nedeni ile petrozektomi yapılacaksa total parotidektomi
yapılır ve fasyal sinirin korunmasına çalışılmaz. Tümör
boyunda metastaz yapmış ise ve daha önce radikal
boyun disseksİyonu yapılm am ışsa, tem poral
kraniotomıyi takiben önce radikal boyun disseksİyonu
yapılır, sonra yukarıda belirtilen tümör eksizyonuna ve
petrozektom iye geçilir. Vena ju g u laris interna
petrozektomi tamamlanıncaya kadar bağlanmamalıdır.
Aksi takdirde sigmoid ve lateral sinüslerde göllemne
ve büyüme olur ve ameliyat esnasında burada olabilecek
kanamanın kontrolü güçleşir. Tümörün rezektabl olup
olmadığına intraoperatif kesin karar vermek için tem
poral lob nazikçe eleve edilir ve petroz kemiğin kranyal
kısmı gözlemlenir. Eğer trigeminal sinir invazyonu
varsa, ya da tümör petroz apeksin ötesine geçmiş ve
kavemöz sinüs tutulumu varsa irrezektabl olarak kabul
edilir ve ameliyat sona erdirilir. Temporal lob durasmm
tutulumu kötü prognostik işaret sayılsa da rezeksiyon
yapılmalıdır. Eğer sigmoid sinüs tutulumu varsa dura
rezeks iyonun dan önce sigmoid sinüs bağlanmalıdır.
Sigmoid sinüs, üst yarısının üzerinden geçirilen
anevrizma iğnesi yardımıyla çift olarak bağlanır. Bu
sırada “.vein of Labbe”nin azami özen gösterilerek
yaralanmaması, bağlanmaması ve bası alünda kalmaması
gerekmektedir.
Petrozektomi için yapılacak osteotomi için önce
temporal lob ekarte edilir. Petroz kemiği üçgen şeklinde
eksize etmek amaçlanarak önce önden kafa tabanında
mediale doğru, sonra kranyotominin alt arka kısmından
mediale ve üçgenin tepesine doğru osteotomi yapılır.
Osteotomi hatları birleştirilerek tümör ve kemikler,
yapılmışsa boyun disseksİyonu meteryali ile birlikte
enblock dışarıya alınır. Bu osteotomiyi müteakip
korunan a. carotis interna ve v. jugularis interna boylu
boyunca kafa içine girdiği yere kadar görünür duruma
gelir. Petroz kemiğin maniplasyonu ve çıkarılması

esnasında a. carotis intemamn yaralanması durumunda
a. carotis interna bağlanır. Eğer enblock rezeksiyon
mümkün görünm üyorsa frozen section ile tem iz
sınırlar elde edilene kadar rezeksiyona devam edilir.
Eğer dura rezeksiyonu yapılm ışsa dura tam iri
yapılmalıdır. Dura tamiri için fascia temporalis veya fascia la ta ’dan faydalanılabilir. Eğer prim er olarak
kapatılamayacak kadar büyük cilt defekti mevcut ise
bizim vakalarımızda olduğu gibi kas-deri Heplerinden
yararlanılır. V akalarım ızda boyun disseksİyonu
gerekmeyenlerde alt trapez kas-deri flebi, boyun
disseksİyonu uygulananlarda ise boyundaki insizyon
göğüse kadar uzatılarak pectoralis majör kas-deri flebi
uygulandı.

SONUÇLAR
Am eliyatta ölüm olmadı. 3 hasta ameliyattan
sonraki erken dönemde kaybedildi. Bu hastalardan biri
2. gün yaygın beyin enfarktüsü nedeniyle, diğeri 15.
gün pulmoner emboli nedeniyle ve diğer hasta ise 60.
günde pnömoniye bağlı akciğer ve kalp yetersizliği
nedeniyle öldü. 4 hasta kontrollere gelmediği için kalan
23 hastanın ameliyat sonrası takibi yapılabildi. Hastalar
en az 6 ay en çok 8 yıl ve ortalama olarak 42 ay takip
edildiler. 2 yıl ve daha fazla süreyle izlenen olgularda
iki yıllık sağ kalım %53 (16 olgu) olarak bulundu. İki
hasta ameliyattan 3 yıl sonra myokard enfarktüsünden
öldü. Ortalama takipleri 21 ay olan 5 hasta yaygın uzak
metastazlarla öldü. Diğer 16 olgudan 12’si halen takip
edilmektedir. Bunların 8’i hastalık belirtileri olmadan
yaşamaktadır, 3 ’ü uzak metastazlı ve biri lokal nükslü
olarak yaşamaktadır. 4 hasta beş yıllık sürviye sahiptir,
5 kez nüks etmiş hastaya yapılan total petrozektomi,
m astoidektom i ve parsiyel occipital kem ik
rezeksiyonuna rağmen 3 yıl sonra lokal nüks görüldü.
3 hastada bir yıl sonra boyun metastazı oldu, bu hastalara
radikal boyun diseksiyonu yapıldı. Bu hastalardan ikisi
boyun dıseksiyonundan sonraki 2 yıldır yaşamaktadır
ve klinik ve radyolojik olarak hastalıksızdırlar. Diğer
hasta ameliyattan 6 ay soma öldü.
30 hastanın hepsi fasyal paralıziye sahipti. Bir
hastada subtotal petrozektomiden sonra fasyal sinirin
distal ve proksimal uçları korunarak sinir grefti ile
onanm yapıldı. Radikal boyun disseksİyonu ile birlikte
petrozektomi yapılan 17 hastanın 7 ’sinde yutma ve
solunum güçlüğü gelişti. Bu hastalardan 4 ’ünde
aspirasyon pnömonisi oldu. Hastaların ikisine geçici
trakeotomi gerekti, birinde beslenme tüpüne ihtiyaç
oldu. Bir hastaya ise hem geçici trakeotomi, hem de
beslenme tüpü gerekti. Dört hastada serebrospinal sıvı
kaçağı tesbit edildi. Bu hastalar yatak istirahati ve lumbar subaraknoidal drenaj gibi konservatif yöntemlerle
sekel bırakm aksızın tedavi edildi. M enenjit hiç
görülmedi. Total petrozektom i geçiren hastalarda
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Şekil 1 : 1 . Olgu: H.K., 65 yaş, E. hasta. Sağ dış kulaktan
kaynaklanan epidermoid karsinom. a) Hastanın ameliyat öncesi
görünümü, b) Ameliyat öncesi MR incelemesinde tümörün dış
kuiağı doldurduğu, Temporomandibular ekleme, irıfratemporaf fossaya yayılım gösterdiği ve parotis bezini oblitere ettiği
görülüyor, c) Hastanın ameliyattan 1 hafta sonraki görünümü,
d) Ameliyat sonrası BT inceleme de total petrozektomi sonrası
oluşan defekt görülmektedir.

görülen denge kusuru genellikle kısa süre içinde
kayboldu.

ÖRNEK OLGULAR
Olgu 1: 65 yaşında erkek hasta. Sağ dış kulaktan
kaynaklanan, dış kulağı doldurmuş, temporomandibular ekleme, infratemporal fossaya yayılım gösteren,
parotis bezini oblitere eden skuamöz hücreli karsinom.
Kronik obstruktif akciğer hastalığı olan bu hasta ameliyat
öncesi medikal tedavi ile ameliyata hazırlandı. Hem
ekstrakranial hem de intrakranyal yaklaşımla total
petrozektomi yapıldı. Oluşan defekt pektoralis majör
flebi ile onarıldı. Hasta yoğun bakımdayken aspirasyon
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pnomonisi oldu ve ameliyattan 60 gün sonra, yoğun
bakım da pnöm oniye bağlı solunum ve dolaşım
yetersizliği nedeniyle kaybedildi. (Şekil 1)
Olgu 2: 63 yaşmda erkek hasta, 1 senedir dış kulak
yolunda iyileşmeyen yara ile kliniğimize başvurdu. Sol
kulakta dış kulak yolunu doldurmuş, parotis loju, tem
poromandibular eklem ve zigomatik arka doğru uzanım,
yer yer skuamöz farklılaşma gösteren bazal hücreli
epitelioma nedeniyle subtotal petrozektomi yapıldı. İç
kulak korundu, fasyal sinir defekti sinir grefti ile onarıldı.
Pektoralis majör flebi ile onarım yapıldı. Hasta ameliyat
sonrası 6, ayında sorunsuz olarak izlenmektedir. Fasyal
sinir fonksiyonlarında henüz b ir ilerlem e
kaydedilmemiştir (Şekil 2)

İRDELEME
Dış kulak ve parotisten kaynaklanan ve orta kafa
çukuruna kadar ilerlemiş tüm örlerin tedavisi için

Şekil 2 :2 . Olgu: 63 yaş, E. Hasta, 1 senedir dış kulak yolunda
iyileşmeyen yara. Resim a) kulak konkasından kaynaklanan
ve dış kulak yoluna ilerlemiş ülsere lezyon. b) Ameliyat öncesi
BT incelemede tümörün dış kulak yolunu doldurduğu, parotis
loju, tem porom andibular eklem ve zigom atik arka doğru
uzanımları olduğu görülmektedir, c) Tümör rezeksiyonu sınırları
ve pektoraiis majör flebi ile onarım ameliyatın başlangıcında
planlanmış durumda d) Hastanın ameliyattan 3 ay sonraki
görünümü.

geçmişte çok radikal rezeksiyonlardan 19 konservatif,
palyatif girişimlere20kadar birbirine zıt olan ameliyatlar
Önerilmiştir. Bu bölge tümörlerinde ilk radikal girişim
Parsons ve Lewis tarafından 1954 yılında subtotal temporal kemik rezeksiyonu olarak yapılmıştır 21. Bu
tarihten sonra birçok yazar bu radikal girişimleri
savunmuştur l’6*7’18’19-22'23. Ancak bu radikal girişimler
de başlangıçta görülen yüksek oranlı mortalite veya
m orbidite ve elde edilen düşük sürvi nedeniyle
sorgulanmaya başlanmış ve daha konservatif girişimlerin
daha uygun olacağı bildirilmiştir 2,21’24. Bazı yazarlar
fasyal sinir ve orta kulağı koruyan sınırlı cerrahi
girişimlerle yüksek sürvi oranları bildirilmiştir 21,24.
Ancak aynı sonuçlar diğer yazarlar tarafından elde
edilememiştir i3.
Kranyofasyal cerrahi ve rekonstrüktif cerrahideki
son gelişmeler daha önceleri yaklaşılamaz kabul edilen
bu bölge lezyonlarına bazı kranyofasyal cerrahi
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merkezlerinde güvenli cerrahi girişim yapılmasına olanak
sağlamıştır 1’7-1!’ıs. Bu kompleks cerrahi girişimler baş
boyun cerrahları, KBB uzmanları, beyin cerrahları,
rek o n strü k tif cerrah, anestezist, nöroradyologlar
arasında sıkı bir işbirliğini gerektirir. Son yıllarda petroz
kemiği tutan ilerlemiş tümörlerin tedavisinde Lewis,
Fisch, Jackson ve Leonetti tarafından subtotal veya total petrozektomi girişimi ile iyi sonuçlar bildirilmiştir
6, 7, 22 , 25,26

Plastik cerrahi literatüründe petrozektom ileri
oldukça az görmekteyiz. Ekstrakranyal ve intrakranyal
girişimle kombine edilen total petrozektomi girişimi
bir çok yazar gibi bize göre de orta kafa çukuruna
ilerlemiş kulak ve parotis tümörlerinin cerrahi tedavisi
için en uygun g irişim d ir 6"'°. Subtotal ve total
petrozektomi ile tümörün radikal olarak çıkartıldığı
girişimlerde %50-60 gibi bu tip ilerlemiş tümörler için
yüksek bir sürvi elde edilmesi mümkün olmuştur flJ.
Biz de çok ilerlemiş hastalığa sahip 30 olguluk serimizde
2 yıl veya daha uzun süreyle İzlenen olgularda %53
oranında 2 yıllık sağkalım elde ettik. Bu hastalardan
biri hariç hiçbirinde lokal nüks görülmedi. Elde ettiğimiz
sonuçlar subtotal ve total petrozektomi ile radikal bir
tümör rezeksiyonu yapıldığında tümörün lokal ve uzak
kontrolünün başarılı bir şekilde yapılabileceğini
göstermektedir,
Petrozektomi teknik olarak çok zor bir ameliyattır.
Bu girişimle görülen morbidite sağırlık, fasyal paralizi
ve komplikasyonlar ise ameliyat sırasında ciddi kanama
olasılığı ve hemiplejidir. Ameliyat sırasında kavernöz
sinüse girilirse en kötü olasılık körlük, en iyi ihtimal
ise immobil göz ortaya çıkmasıdır. Bu yüzden bu bölge
tümörleriyle uğraşan kişilerin bu tip ameliyatlarla yeterli
derecede tecrübe kazanmış olması gereklidir. Uygun
hasta seçim i, m ultid isp lin er yaklaşım , bölge
anatomisinin iyi bilinmesi, ameliyatın teknik detaylarına
uyulması ve titiz, dikkatli cerrahi çalışma bu girişimle
elde edilecek başarı için önkoşullardır. Kliniğimize
bölgemizdeki çeşitli hastanelerden kafa tabanına yayılım
gösteren, nüks etmiş veya rezidü hastalığa sahip çok
sayıda olgu konsültasyon amacıyla gönderilmektedir.
Bu hastalar kranyofasyal cerrahi konusunda yetişmiş
p lastik cerrahlar, beyin cerrahisi uzm anlan,
otolaringologlar, anestezi ekibi ve ilgili diğer branşlar
tarafından değerlendirilm ektedir. Bize başvuran
hastaların çoğunluğunda (%63) cerrahi ve/veya
radyoterapi sonrası nüks veya devam eden tümör
mevcuttu. Bu hastaların çoğu başvurdukları diğer
kliniklerde inoperabl olarak kabul edilmişlerdi. Bu
hastalara daha önce radyoterapi uygulandığı için tek
tedavi opsiyonu cerrahi girişim idi. Tümörün
genişlediği BT veya MR inceleme ile saptandı. Trigeminal sinir tutulumu, beyin invazyonu ve tümörün petroz
apeksin ötesine yayıldığı ve kavernöz sinir tutulumu olan
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hastalar inoperabl olarak değerlendirildi. Bazı yazarlar
tümörün temporal lob durasım tuttuğu durumları kötü
prognostik işaret saydıkları için inoperabl olarak kabul
etmektedirler27. Bizim serimizde temporal lob durasmm
tutulumu inoperabilite kriteri olarak kabul edilmedi. Bu
hastalarda dura eksizyonu yapıldı. Sigmoid sinüs
tutulumu olan hastalarda sigmoid sinüs bağlandıktan
sonra dura rezeksiyonu yapıldı. Sigm oid sinüs
bağlanırken vein o f Labbe nin korunmasına özen
gösterildi. Vein of Labbe ipsilateral temporal lob ağırlıklı
drenajı ve bununla birlikte kollateralleri yardımıyla bazal
venöz plexusa hemisferik venöz boşalımı da sağlar. Bu
venin bağlanması venöz yetersizlikle sonuçlanır. Dura
rezeksiyonu sonucu oluşan defekt temporal kas fasyası
veya tensor fasya latadan alman fasya greftleriyle tamir
edildi. 4 hastada ameliyat sonrası dura fıstülü gelişti.
Bu hastalarda fıstül konservatif tedavi ile kendiliğinden
iyileşti.
Kulak kanserinde sürvi için en önemli faktörün
hastaların genel durumu olduğu Stell tarafından dış
kulak ve orta kulak kanserine sahip 47 hastanın
değerlendirilmesi sonucu gösterilm iştir 28. Bu tip
ekstensif cerrahi yapılacak hastaların fizyolojik ve
psikolojik olarak bu ameliyatı tolere edebilecek olması
gereklidir. Bizim serimizdeki dış kulaktan kaynaklanan
ve orta kafa çukuruna, parotis, TME ve infratemporal
fossa’ya yayılımı olan çok geniş epidermoid karsinomu
olan bir hasta KOAH nedeniyle ameliyat öncesi 2 ay
tedavi yapıldı. Bu hasta ameliyat ve hemen ameliyat
sonrası dönemi iyi tolere ettiği halde 1. hafta sonunda
ortaya çıkan aspirasyon pnömonisi nedeniyle genel
durumu bozuldu. Yapılan tedavilere cevap vermedi ve
ameliyat sonrası 2. ay sonunda hasta kaybedildi.
Tümörün kulak bölgesindeki yayılımı, yerleşimi
nerede olursa olsun, transkartilajinöz yolladır A
Özellikle agressif seyirli olan bazal hücreli kanserler
olmak üzere bazı kanserlerde yayılım gizli kalabilir.
Dışardan bakıldığında gross bir tümör gözükmezken
bilgisayarlı tom ografi veya m agnetik rezonans
görüntüleme gibi ileri radyolojik tetkikler kullanıldığında
tümörün görünen sınırlarının çok Ötesine, kafa tabanına
doğru yayılmış olduğu saptanabilir. Hatta bazen bu tür
ileri radyolojik görüntüleme tetkiklerinde dahi bir bulgu
gözükm ezken cerrahi eksizyon sonrası patoloji
raporlarında tümörün cerrahi sınırlarda devam ettiği
rapor edilebilir A Bu hastalarda kısa süre içinde lokal
nüks görülür,Bu duruma en iyi Örnek olarak bizim
serimizdeki bir hasta gösterilebilir. 5 kez dış kulaktan
kaynaklanan bazal h ü creli kanser nedeniyle
konvansiyonel rezeksiyonlar yapılan 42 yaşındaki erkek
hasta, otolaringologlar tarafından yapılan son
rezeksiyonda yine cerrahi sınırlarda tümör gelmesi
üzerine kliniğim ize sevk edilm işti. Bu hastanın
bilgisayarlı tomografisinde geçirilmiş çok sayıdaki
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ameliyata bağlı oluşan anatomik düzensizlikler nedeniyle
yayılım gösterilememişti. Biz bu hastada daha önce
geçirdiği ameliyatlarla doğal beriyerlerin yıkıldığını ve
böylelikle tümörün transkartilajinöz yolla kafa tabanına
yayıldığını düşündük ve hastaya total petrozektomi
yaptık. Bu hastada temporal durada tümör invazyonu
saptadık,
P arotis tüm örleri
de Özellikle
parotidektomilerden sonra, nüks ettiklerinde orta kafa
çukuruna veya jugular foramendeki nörovasküler
yapılara invazyon gösterebilir6. Parotis tümörlerinde bu
sinsi yayılımı ortaya çıkartmak ve küratİf bir rezeksiyon
yapılabilmek için BT veya MR gibi ileri radyolojik
görüntüleme teknikleri kullanılmalıdır. Tümörün karotis
arterine yakın olduğu olgularda ve petrozektominin son
aşam asında piyes çıkartılırken a. karotis interna
yaralanabilir. Böyle bir duruma karar vermek için
serebral karşı akımın bulunup bulunmadığının bilinmesi
önem kazanır. Serebral karşı akımın olup olmadığı
angiografi sırasında kompresyon, çapraz klamplama
(eross damping) ve EEG ile bir süre izleme ile veya
ameliyat şuasında ameliyat yapılan tarafta a. karotis
intema’nm oklüzyonu ve radyoaktif traser kullanılarak
kan akımının hesaplanması ile gösterilebilir 9. Bu
metodlar tam olarak olmasada a. karotisin feda edileceği
durumlarda karar vermede yardımcı olur. Eğer serebral
karşı akım mevcutsa a. karotis intema feda edilebilir.
Eğer serebral karşı akım yoksa damar grefti kullanılarak
a, karotis intemanm devamlılığı sağlanmalıdır 6,n’19. biz
2 hastamızda karotis kompresyon anjiografisi ile serebral
karşı akım ın m evcudiyetini am eliyat öncesi
değerlendirdik. 1 hastada karşı hemisferden akımın
devam etmediğini saptadık ve ameliyatta a. carotis
intemanm yaralanmaması için daha dikkatli davrandık.
Ekstrakranyal yoldan yapılan parsiyel petrozektomi
girişimi facial siniri korumak için ideal olmasına karşın
tümörün çevresindeki sağlam doku ile birlikte tek parça
olarak çıkarılamaması veya daha önemlisi bölgenin
anatomisinden dolayı tamamen çıkarılmış olmasından
kuşku duyulm asına neden olm aktadır. P arsiyel
petrozektomi daha çok konservatif ve palyatif bir girişim
olarak tercih edilmektedir, bizim serimizdeki bütün
hastalara cerrahi girişim küratif amaçla yapıldı. Fasyal
sinirin ve dış kulağın korunması hedeflenmeden radikal
subtotal veya total petrozektomi yapıldı. Tümörün
m edialde çok ilerlem ediği 5 hastaya sadece
ekstrakranyal yaklaşımla subtotal petrozektomi yaptık.
Bu hastaların hepsinde cerrahi sınırlar frozen seetion
ile kontrol edildi. 7 hastada ise tümör hem intrakranyal
hem de ekstrakranyal girişim ile subtotal petrozektomi
yapılarak tek parça olarak çıkartıldı. Sadece ekstrakranial
yaklaşımla subtotal petrozektomi yapılan hastalardan
birinde fasyal sinirin proksimal ve distal uçlan ortaya
konduktan sonra sinir grefti İle fasyal sinir onarımı
yapıldı. Kalan hastaların hepsinde fasyal sinir, dış kulak,

orta kulak ve total petrozektomi yapılan hastalarda iç
kulak tümörü ile birlikte çıkartıldı. Serimizdeki hastalann
14'ünde (%47) bize başvurduklarında daha önce
geçirilmiş cerrahi girişim ve/veya radyoterapiye bağlı
ya da tümör tutulumu nedeniyle fasyal sinir paralizisi
vardı. Fasyal sinir paralizisinin reanimasyonu bu
hastaların bundan sonraki sosyal yaşamları için önem
taşımaktadır. Bu yüzden uzun sürvi beklenen ve genel
durumu uygun olan 22 hastaya fasyal sinir reanimasyonu
önerdik. Hastaların hiçbiri komplike bir cerrahi girişimi
kabul etmedi. Hastaların hepsi lateralkantoplasti ve kaşın
kaldırılması gibi basit girişimleri kabul ettiler. 11 hastaya
fasyal süspansiyon ile ağız komissürü düzeltmesi yapıldı.
Total petrozektomi yapılan hastalarda görülen denge
kusurunun bir süre sonra düzeldiği görüldü. 4 hastada
görülen serobrospinal sıvı kaçağı konservatif tedavilerle
kendiliğinden kapandı. Ameliyat sonrası altkranyal sinir
paralizisi olan 7 hastadan 4 ’ünde aspirasyon pn örn on isi
gelişti. Bu hastalardan biri ameliyattan 60 gün sonra
pnömoniye bağlı akciğer ve kalp yetersizliği nedeniyle
kaybedildi. Bazı hastalarda ise solunum ve beslenme
problemleri görüldü. %53 gibi ilerlemiş kanserler için
yüksek sürvi elde ettiğimiz gözönüne alındığında,
çaresiz durum daki bu h astalar için radikal
rezeksiyonlarm kabul edilebilir mortalite ve morbidite
ile İyi bir tedavi alternatifi olduğu görülmektedir.
A. karotis intema ve v. jugularis intema’nm kafa
tabanına girdiği yere kadar izlenebilm esi ve
osteotomilerİn bu damarları yaralamadan güvenli bir
şekilde yapılabilmesi için bu bölgenin ekspojur’unun
iyi olması gereklidir, özellikle ilerlemiş olgularda
ekspojur’u sağlamak için zigomatik ark, mandibula
kondil ve ramus üst kısmının rezeksiyonu gerekli
olabilir. Çok ilerlemiş durumlarda bu bölge tümör
rezeksiyonu sınırları içinde kalır. O lguların
çoğunluğunda zigom atik ark, m andibula kondil
rezeksiyonu ve tümörün lokal yayılımının geniş, infratemporal çukura doğru olduğu olgularda mandibula
ramus üst kısmının rezeksiyonu yapıldı.
İlerlemiş nüks veya rezidü tümörü olan hastaların
çoğunluğunda tedavi amacıyla boyun diseksiyonu
yapılması gereklidir. Bizim serimizdeki 17 hastada
boyun diseksiyonu tedavi amacıyla yapıldı. Diğer
hastalarda a. karotis intema ve v. jugularis intema üst
boyun bölgesinin diseksiyonu ile kafa tabamna girdiği
yere kadar takip edildi. V. jugularis intem anm
bağlanması mümkün olduğu kadar sonlara bırakıldı.
Böylelikle ameliyatın güvenli ve daha az kanamalı olarak
yapılabilmesi mümkün oldu. Bazı olgularda v. jugularis
intema ve venoz sinüsler korunabildi.
Subtotal ve total petrozektomilerden soma dura,
a. karotis intema ve kavernöz sinüs gibi majör yapılar
açığa çıkmakta ve üç boyutlu bir defekt oluşmaktadır.
Bu majör yapıların yaralanması, serebrospinal sıvı
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kaçağı, hematom ve seroma gelişmesi ve enfeksiyon gibi
hayatı tehdit edici komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu
komplikasyonların önlenmesi için oluşan defektin ölü
boşluk kalmayacak ve tüm küçük boşluklarda dahil
olm ak üzere tüm boşlukları kapatacak şekilde,
kanlanması iyi, güvenilir bir doku ile kapatılması
gereklidir. Subtotal ve total petrozektomilerden sonra
oluşan defektin onarımmda defektin büyüklüğüne göre
skalp, temporalis kas flebi ve galea frontalis pericranial
flap gibi lokal flepler kullanılabilir1Ğ’29,30. Oluşan defekt
daha büyük olduğunda veya daha önce geçirilmiş
cerrahi girişimler ya da radyoterapi nedeniyle lokal
dokuların kullanılamadığı durumlarda pektoralis maj ör,
trapezius ve latissimus dorsi gibi pediküllü myokutan
flepler kullanılabilir 31~34. Lokal veya uzak pediküllü
fleplerle kapatılamayacak kadar geniş ve doldurulması
gereken potansiyel ölü boşluğa sahip bir defekt
oluştuğunda rectus abdominis veya latisimus dorsi gibi
kas veya myokutan serbest fleplerin kullanılması
gerekebilir r 12.15.17 _ g azı yazarlar böyle kompleks
defektlerin birkaçında serbest fleple onarım zorunluğu
olduğunu belirtm esine karşın 12,lî’17, bizim hiçbir
olgumuzda buna ihtiyaç duymadık. Biz 13 olguda pectoralis majör ve 13 olguda alt trapez kas-deri flebi ile
onarım yaptık ve hiçbir sorunla karşılaşm adık.
G enellikle lateral pozisyonda hem tüm ör
rezeksiyonunu hemde trapez flep hazırlığını yapabildik.
Ancak daha önceden radikal boyun disseksiyonunun
yapılmış olması trapez flebin kullanılmasını engeller.
Bu durumda pectoralis majör flebinin kullanılması
uygun olur. Defektin büyük olmadığı dört hastamızda
onarım lokal skalp flebi ile yapıldı. İkisinde erkek tipi
kellik olduğu için flebin ince olması dışında bir sorun
yaratmadı. Petrozektomi sonrası oluşan kemik defekti,
onarım gerektirm ez. Bu bölge travmadan kısmın
konman bir bölgedir. Ayııca kas-deri Heplerinin sağladığı
kalınlığın hem travmaya karşı koruyucu etkisi vardır hem
de bu bölgede kemiğin olmaması nedeniyle oluşan kontur
bozukluğunu Önler.
Sonuç olarak, kulak ve kulak çevresi derisinden
veya parotis glandmdan kaynaklanan ilerlemiş veya
nüksetmiş kanserlerde subtotal veya total petrozektomi
girişimi ile tümörün total olarak çıkartılmasının kabul
edilebilir ameliyat morbidite ve mortalite oranlarıyla
mümkün olduğunu ve bu girişimle sürvıde olumlu bir
artış elde edileceğine inanıyoruz.
Prof. Dr. A li N ih a t M IN D IK O Ğ L U
Kirazhbağlar Sokak No: 10
80870 Yeniköy
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