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 Larinksin optimal görüntülenmesi için has-
talara uygulanabilecek manevraları ve bun-
ların uygulama alanlarını öğrenmek

 Larinks anatomik alt yapılarının lezyonlarla 
ilişkisinin pratikteki önemini kavramak

 Kord parezi/paralizisinde radyolojik değer-
lendirme konusunda bilgi sahibi olmak

 Larinks kanserlerinin radyolojik değerlen-
dirmesinde önemli noktaları kavramak

 Larinksin ekstramukozal nadir patolojileri 
hakkında bilgi sahibi olmak

 Giriş 

Larinks son derece önemli fonksiyonları ne-
deniyle büyük öneme sahip bir organdır. Hem 
hareketli yapısı, hem de küçük ve önemli ana-
tomik alt yapıları nedeniyle özellikle kanser 
hastalarının değerlendirilmesinde radyologlar 
açısından sorunlu bir organdır. Bilgisayarlı 
tomografi (BT) görüntülerinin değerlendiril-
mesinde lezyonun boyutlarının küçük olması, 
manyetik rezonans (MR) görüntülemede ise 
organın hareketli yapısı nedeniyle larinksin 
radyolojik değerlendirilmesinde radyologlar 
genellikle sıkıntılarla karşılaşır. Beyin, spinal 
kanal, kas-iskelet sistemi....vs gibi statik or-
ganlarla karşılaştırıldığında larinksin radyolo-
jik değerlendirmesinin zorluğu daha iyi anla-
şılabilir. Bu nedenle,  bu yazıda anatomik ve 
radyolojik genel değerlendirmelerin yanında 
larinksin görüntülemesinde karşılaşılabilecek 
sıkıntıları aşmaya yönelik özel vurgular yapı-
lacaktır.

 Larinks Görüntülemesi 

Günümüz cihazlarında son derece yüksek 
temporal çözünürlük ve izometrik voksellerin 
kazandırdığı görüntü kaybı olmadan multipla-
nar reformat görüntü elde edebilme özelliği, la-
rinks değerlendirmesinde BT’ye avantaj sağlar. 
Çok dedektörlü cihazlarla bir boynun ortalama 
BT tarama zamanı 2-4 saniyedir [1]. Bu süre 
sadece larinkse yönelik tarama yapıldığında 
daha da kısalır. Çoğu larinks hastalarının uzun 
süreli incelemeyi tolere edememesi nedeniyle 
BT genellikle ilk tercih edilen modalitedir. An-
cak BT incelemenin birtakım sıkıntıları vardır. 
Örneğin glottik düzeydeki bir lezyonun görün-
tülenmesi kordların çekim anındaki pozisyo-
nuyla doğrudan ilişkilidir. Bu düzeyde sınırlı 
kalan küçük bir lezyonun tespiti, kord kalınlı-
ğındaki asimetri veya o lezyonun tiroaritenoid 
kasına göre atenuasyon farklılığına dayanır. 
Tarama anında adduksiyon halindeki kordlarda 
bu lezyonlar kolaylıkla gözden kaçabilir. Bir 
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başka örnek, supraglottik veya glottik bir lez-
yonun anterior kommissür ile olan ilişkisinin 
değerlendirilmesidir. Çekim anında kordlarda 
mukozal appozisyon olup rima glottis kapalı 
olduğunda anterior kommissür değerlendirile-
mez hale gelir. 

MR görüntüleme yumuşak doku çözünür-
lüğü avantajıyla birlikte, doku sellülaritesi ve 
perfüzyonu hakkında ek bilgiler sağlar. Özel-
likle opere edilmiş ve/veya kemoradyoterapi 
görmüş onkolojik hasta takibinde MR çok daha 
avantajlıdır (Resim 1). Aslında tercih edilecek 
yöntem, hastanın koşulları, patolojinin türü, 
yerleşimi ve boyutları ile de ilgilidir. Bunla-
rın tetkik öncesi radyolog tarafından bilinmesi 
mümkün olmadığından istenen tetkikin sonu-

cunda elde ettiği bilgilerden tatmin olmayan 
radyolog diğer modaliteden (BT, MR veya her 
ikisi birden) destek alabilir.

Larinkse ait patolojik olay ile klinisyene ilk 
müracat edildiğinde genel muayene yanında 
hastanın dikkatli bir laringoskopik muayenesi 
yapılır. Bu muayenede endolaringeal mukoza 
ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir. Submukozal 
patolojiler açısından indirekt bulgularla fikir 
edinilir ve kord hareketlerine bakılır. Laringos-
kopik değerlendirmenin sıkıntıları, lezyonun 
kaudale doğru subglottik alan ve trakeaya uzan-
masıyla artar. Eğer geniş bir supraglottik kitle 
larinks vestibülüne doğru endoluminal ekzofi-
tik büyüme gösterirse, lezyon kaudalinin de-
ğerlendirilmesi daha da zorlaşır. Preepiglottik 
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Resim 1. A-C. (A) Radioterapi sonrası larinks kan-
serli hastada vokal kordlar düzeyinden geçen 
ADC görüntü; inflamasyon alanı içinde kısıtlan-
mış diffüzyon gösteren persiste tümörü net bir 
şekilde ortaya koyuyor (Diffüzyon ağırlıklı gö-
rüntü (DAG) b: 800 sn/mm2 de elde edildi). (B, C) 
3D GRE T1 ağırlıklı yağ baskılı postkontrast MR 
aksiyel görüntü (b); sol vokal kordda tümörün 
kontrast/sinyal eğrisini zamana karşı ortaya ko-
yuyor (C). Tümörün (L1) karşı taraf normal vo-
kal korda göre (L2) 60. saniyeden sonra net bir 
şekilde kontrastlanma farkı ortaya koyduğuna 
dikkat ediniz.C
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alan, ventrikül içi mukoza ve anterior kommis-
sürün endoskopik olarak değerlendirmesi, pos-
terior laringeal duvar ve interaritenoid mesa-
feye göre daha sıkıntılıdır. Ancak genel olarak 
mukoza kaynaklı hemen her patoloji, çok nadir 
durumlar dışında endoskopik olarak tespit edi-
lebilir ve genel anestezi altında direkt laringos-
kopi ile biopsi alınabilir [2]. Radyoloji, primer 
tanı metodu olan endoskopiyi tamamlayıcı bir 
rol üstlenir. Hasta açısından optimal bir sağal-
tıma varabilmek ve olabildiğince hastalıklı do-
kularda kür sağlayıp, normal dokuları koruya-
bilmek için radyolojiye refere edilmeden önce, 
hastaya herhangi bir invaziv işlem yapılmama-
sı gerekir. Bu, hem perilezyoner ödemi arttırıp 
lezyonu olduğundan geniş değerlendirmemek, 
hem de olası vasküler lezyonlarda ortaya çıka-
bilecek katastrofik komplikasyonları önlemek 
için şarttır. Endoskopistin muayene bulgularını 
ve radyologdan beklentilerini ayrıntılı olarak 
bildirmesi, radyolojik analizin optimal yapıl-
masına katkı sağlayacaktır. Endoskopik olarak 
bir kitle tespit edildiğinde radyologdan genel 
olarak beklenen, primer lezyonun horizontal 
planda derin dokulara invazyon derecesi, kau-
dale doğru subglottik alana uzanım ve larinksin 
anatomik alt yapıları (özellikle kıkırdaklar) ile 
lezyonun ilişkisidir [3]. Radyolog primer la-
rinks lezyonunun yanında, boyunda eşlik eden 
diğer patolojileri de araştırır. Özellikle larinks 
kanserli olgularda lenf nodu yayılımı ve ikinci 
primer olası patolojik olayları değerlendirmek 
radyoloğun sorumluluğundadır. Radyolojik 
olarak tespit edilen ve fizik muayene ile palpe 
edilemeyen metastatik lenfadenopatilerin ra-
porlanması klinisyen için özellikle önemlidir. 
Hatırlanmalıdır ki çoğu cerrah klinik olarak 
N0 kabul edilen supraglottik kanserlerde bile 
koruyucu selektif boyun diseksiyonu uygula-
mayı tercih eder [2]. Bir lenf nodu metastaz 
varlığı uygulanacak boyun diseksiyonunun 
tipini değiştireceği gibi, hasta prognozunu da 
%50 azaltır. Kapsül dışına taşan metastatik no-
dal hastalıklarda ise prognoz % 50 daha azalır 
ve tedaviye çoğunlukla kemoradyoterapi ilave 
edilir [2]. 

Fizik muayenede nispeten sık karşılaşılan 
sorunlardan biri de prelaringeal alanda palpe 

edilen kitlelerdir. Endoskopik muayenede la-
rinks anterior duvarında kitle tespit edildiğin-
de, klinisyen bu kitle ile aynı düzlemde anteri-
or boyunda palpe ettiği kitle arasındaki ilişkiyi 
merak eder. Çünkü eğer palpe edilen kitle bir 
lenf nodu tutulumu ise N evresini (en az N1) , 
eğer primer tümörün prelaringeal uzanımı ise T 
evresini (en az T4a) değiştirecektir. 

Bir diğer önemli nokta ise sağaltım seçene-
ği olarak cerrahi düşünülen kanser hastaların-
da, T4 evre primer tümör veya ekstrakapsüler 
yayılımlı dev nodal metastatik hastalıklarda 
prevertebral fasya ve karotid arterin invazyon 
varlığının değerlendirilmesidir. Eğer invaz-
yon varsa veya kitlenin mediasten uzanımı 
tespit edilirse (çok daha nadirdir) genel yak-
laşım hastanın opere edilemez (inoperabl) 
kabul edilmesidir [2, 3]. Karotid arter veya 
prevertebral fasya invazyonlarının radyolojik 
olarak değerlendirilmeleri her zaman objektif 
olmayabilir. Karotid arter invazyonu değer-
lendirmesinde genel olarak kabul edilen, kit-
le ile damarın çepersel ilişkisidir. Eğer kitle, 
arteri 270 derece veya daha fazla çevreliyor-
sa damar büyük olasılıkla invaze kabul edilir 
[2-4]. Ancak yine de kitlenin daha küçük açı 
ile damar duvarıyla ilişkilendiği halde duva-
rı invaze ettiği durumlar olduğu gibi, damarı 
tamamen çevrelediği halde operasyon anında 
kolayca sıyrılabildiği vakalarla karşılaşılabili-
nir.

Prevertebral fasya tutulumunu değerlendir-
mek daha da zordur. Skopik incelemede yut-
kunma anında kitle ile ilişkili görülen faringeal 
konstrüktör kaslarda hareketin azalması veya 
fiksasyonu, fasyanın tutulduğunu destekler [2]. 
MR incelemede sagittal T1 ağırlıklı görüntü-
lerde kitle ile prevertebral kaslar arası yağlı 
planın silinmesi fasyanın atake olabileceğini 
akla getirir. Kesin invazyon tanısı, preverteb-
ral kaslar içinde T2A sekanslarda kitle ile izo-
intens sinyal artımı ve postkontrast yağ baskılı 
T1 sekanslarda kitle ile izointens intramusku-
ler kontrastlanma görünmesiyle konur. Damar 
duvar invazyonunun kesitsel görüntülemede 
objektif kriteri ise intimal yüzeyde düzensizlik 
oluşturacak şekilde tümörün doğrudan lümene 
kadar uzanımını göstermektir.
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Larinks görüntülenmesinde bir diğer önemli 
husus ventrikülün ortaya konmasıdır. Hem ana-
tomik oryantasyonu sağlamak, hem de kesitle-
rin kordlara paralel olarak alınmasını sağlamak 
için larinks ventrikülünün gösterilmesi şarttır. 
Aksiyel kesitler topogramda görülen ventriküle 
paralel olacak şekilde alınır. Eğer topogramda 
ventrikül görülemiyorsa C4 vertebra korpusuna 
paralel görüntüler alınmaya çalışılır. Ancak ar-
tık günümüz BT cihazlarıyla tarama yapıldıktan 
sonra elde olunan aksiyel kesitlerin istenilen 
plana dönüştürülmesi, istenildiği gibi açı veril-
mesi mümkündür. Ventrikülü ortaya çıkarmak 
için literatürde çeşitli manevralar önerilmiştir. 
Bunlardan biri modifiye valsalva manevrası, di-
ğeri “i” fonasyon yapılmasıdır [1, 4]. Birincisi 
çekim anında kapalı ağız ve buruna karşı hasta-
nın zorlu ekspirium yapması, ikincisi ise yüksek 
sesle birkaç saniye süren “i” sesi çıkarmasıdır. 
MR incelemede çekim anında kollabe bile olsa, 
yumuşak doku rezolüsyon avantajı nedeniyle, 
hemen her zaman ventrikül görüntülenecektir.

Kıkırdaklar larinksin en zor değerlendirilen 
alt ünitelerindendir. Her iki modalitenin de 
avantaj ve dezavantajları vardır. Aritenoid ve 
krikoid kıkırdaklar, çoğu hastaların ileri yaşta 
olması ve bu kıkırdakların ossifikasyonlarının 

tam olması nedeniyle her iki modalitede nispe-
ten eşit duyarlılık ve özgüllükte değerlendiri-
lebilir. Genel olarak korteksin minör erezyonu 
BT ile, majör destrüksiyon oluşturmayan me-
duller infiltrasyon ise MR ile daha iyi gösterile-
bilir. Kanserli hastalarda eşlik eden perilezyo-
ner ödem ise her iki modalitede, ama özellikle 
MR görüntülemede doğruluk oranını kısıtlar. 
Tiroid kıkırdakların ossifiye olmayan bileşen-
leri (nonossifiye gap) sıktır ve her iki tarafta 
asimetrik olabilir. Bu nonossifiye kondroid 
komponentin minör invazyonlarının gösteril-
mesi son derece zordur. MR, artmış T2 sinyali 
veya kontrast tutulumu ile fikir verebilir. Ancak 
larinks malignitelerinin büyük çoğunluğunu 
oluşturan skuamöz hücreli karsinomun daima 
peritümöral ödem ile birlikte presente olduğu 
hatırlanmalıdır. Bu nedenle kıkırdak içinde 
görülen ödeme bağlı sinyal değişiklikleri veya 
kontrast tutulumları kolaylıkla tümör sanılabi-
lir. Kıkırdak invazyonunun radyolojik değer-
lendirilmesinde kabul edilen ortak görüş şudur: 
tümörün kıkırdağın her iki tarafında varlığını 
görmek kıkırdak invazyonunun en kesin delili-
dir (trough and through tümör yayılımı). 

Ses kısıklığı ile başvuran vokal kord pare-
zi/paralizisi (VKP) olan hastalarda (Resim 2) 
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Resim 2. A, B. Ses kısıklığı olan iki farklı hastada vokal kordlar düzeyinden geçen MR (A) ve BT (B) 
görüntüler. STIR aksiyel plan MR görüntülemede sol vokal kordda akut-subakut dönem parezi/pa-
raliziyi yansıtan diffüz homojen sinyal artımı izlenirken, kronik paralizisi olan hastada (B) tiroari-
tenoid kasında (TAK) denervasyon atrofisine sekonder sağ vokal kordda belirgin volüm kaybı ve 
ventrikülde genişleme izleniyor.

A B



etyolojiye yönelik araştırma yapmak için rad-
yolojik tetkik istenir. Bu nedenle VKP olan 
hastalarda nasıl bir radyolojik araştırma uygu-
lanacağının bilinmesi önemlidir. Bu hastalarda 
amaç, larinksin nöromüsküler aktivitesini bo-
zan patolojik olayın, larinksin tüm motor sinir 
traseleri boyunca aranmasıdır. Bilindiği gibi 
her iki vokal kordun hareketi esas olarak rekür-
ren laringeal sinirler (RLS) tarafından sağlanır. 
Bu sinirler 10. kafa çifti (vagal sinir) dallarıdır. 
Her iki RLS vagustan farklı şekilde köken alır. 
Sağ taraf RLS supraklaviküler alanda vagustan 
çıkarak subklavian arter altında loop yapar ve 
trakeoösefageal olukda yukarı seyrederek tiro-
aritenoid gap yoluyla larinkse girer. Bu nedenle 
sağ taraf VKP’si olan hastalarda beyin sapın-
da vagal nükleusdan başlayarak kaudale doğru 
supraklaviküler fossayı da içine alacak şekilde 
kranioservikal tarama yapılması yeterlidir. Bu-
nun yanında sol RLS, mediasten sol yarısında 
vagustan köken aldıktan sonra arkus aorta al-
tında subaortik loop göstererek trakeoösefageal 
oluğa girer ve superiora doğru oluk içinde seyir 
gösterir. Bu nedenle sol VKP’si olan hastalarda 
kranium ve boyunla birlikte mediasten de in-
celemeye dahil edilir. Ses kısıklığı nedeniyle 
kliniğe başvuran, muayenesinde sol VKP sap-
tanan hastalarda radyolojik inceleme sonucu 

akciğer kanserlerine rastlamak pratikte hiç de 
az rastlanır bir durum değildir.

Larinks kanserli hastaların BT incelemesinde 
karşılaşılabilecek önemli bir başka sıkıntı da 
anterior kommissür değerlendirmesidir. Ante-
rior kommissür, kanserli hastalarda evreleme-
de yeri olmayan, ancak tutulduğunda tedaviyi 
değiştirebilen önemli bir anatomik alt yapıdır. 
Anatomi bölümünde bahsedilecek olan bu ya-
pının özellikle kanserli hastalarda tutulumunu 
değerlendirmek, bütünüyle kordların çekim 
anındaki pozisyonuyla ilişkilidir. Bu önemli 
anatomik alt yapının radyolojik değerlendirme-
sinde zorlukları aşmak için cihazın tarama za-
manı çok kısa olmalı ve tarama alanı sadece la-
rinksden oluşmalıdır (mobil epiglot ile krikoid 
kıkırdak alt sınırı arası). Hastaya çekim zama-
nı ile senkronize bir şekilde, ağzını kapatarak 
burnundan kesintisiz, sürekli ve yavaşça nefes 
alması komutu verilir. Bu durumda kordlardan 
en az birinde hareket varsa abduksiyon olacak 
ve rima glottis açılacaktır (Resim 3). Bu durum 
anterior kommissürün optimal değerlendirilme-
sine olanak verir. Bu çekimi yapmadan önce 
hastaya prova yaptırmak oldukça önemlidir. 
Bu şekilde ilk taramada başarılı bir sonuç elde 
edilebilinmesi mümkün olabilir ve incelemenin 
tekrarından kaçınılmış olur [1].E
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Resim 3. A, B. İnspirasyon manevrası. Yalancı kord-ventrikül-gerçek kord kompleksinin inspirasyon 
anında koronal plan BT görüntüleri (A). Aynı hastanın aksiyel planda kord seviyesinden geçen BT 
görüntüsü (B). İnspirasyon anında kordların abduksiyonu ile anterior kommissürün (ok) net bir şe-
kilde açıldığına dikkat ediniz.

A B



 Normal Anatomi 

Larinks, solunum (respirasyon), konuşma 
(fonasyon) ve aspirasyondan koruma (pro-
teksiyon) gibi oldukça önemli görevleri olan 
küçük, silindir yapıda bir organdır. Esas ola-
rak hava sütununu çevreleyen kas, yağ ve kı-
kırdak dokulardan oluşur [2]. Bu yapılar hem 
BT hem MR inceleme için çok iyi bir kontrast 
oluşturur. Son derece önemli görevleri olan bu 
anatomik yapının radyolojik olarak ayrıntılı bir 
şekilde demostre edilmesi ve kanıta dayalı ola-
rak lezyonun haritalanması gerekir. Unutulma-
ması gereken nokta, radyolojinin endoskopiyi 
tamamlayıcı bir rolü olduğudur. Dolayısıyla, 
mukoza primer olarak endoskopistin sorum-
luluğunda değerlendirilirken, ekstramukozal 
derin dokuların değerlendirilmesi radyoloğun 
sorumluluğundadır. Embriyolojik gelişim iti-
barıyla larinks kraniokaudal planda 3 bölgeye 
ayrılır. Bu bölgeler kanserin yerleşim yerine 
göre prognostik önem arzederler. Metastatik 
yayılım, prognoz ve yapılacak cerrahi tedavi-
leri belirlemeleri açısından son derece önemli-
dirler. 

Yalancı kord ve gerçek kordlar ile bunların 
aralarında yer alan küçük hava resesi (laringeal 
ventrikül) larinksin ana yapısını oluşturur (Re-
sim 4). Ventrikül, larinks anatomisinin anahtar 
noktasıdır ve gösterilmesi radyolojik açıdan 
son derece önemlidir. Larinks ventrikülünün ön 
kısmında bulunan ve kranyal yönde paraglottik 
yağlı dokuya protrüzyon oluşturan son derece 
küçük reses ise sakkül veya appendiks adını 
alır. Bu resesin patolojik genişlemesi sakküler 
kist veya daha sık kullanılan ismiyle laringosel 
adını alır. Bazen hava kesesi şeklinde, bazen 
sıvı ile dolu ve bazen de enfekte sıvı ile dolu 
olabilir (laringopiyosel) (Resim 5). Erişkin bir 
hastada laringosel değerlendirilirken kontrast 
madde kullanılması tavsiye edilir. Çünkü bu 
hastalarda ventrikül ağzını obstrükte eden kü-
çük tümörler ekarte edilmelidir.

Larinksin temelini bu bahsettiğimiz yalan-
cı kord-ventrikül-gerçek kord kompleksinden 
oluşan kompakt yapı oluştururken, genel ola-
rak larinks bütünü, kraniokaudal aksda 3 ana 

bölgeden oluşur: Supraglottik, glottik ve subg-
lottik bölgeler. Ventrikül, supraglottik bölgeyi, 
kaudalindeki glottik ve subglottik bölgelerden 
ayıran yapıdır. Yalancı kordlar supraglottik böl-
gede yer alırken, gerçek kordlar glottik bölgede 
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Resim 4. “İ” Fonasyon manevrası. Yalancı 
kord-ventrikül-gerçek kord kompleksinin “i” fo-
nasyon ile elde edilen koronal plan BT görüntü-
sü. Ventrikül, yalancı ve gerçek kordlar arasında 
gösteriliyor (ok).

Resim 5. Koronal plan yağ baskılı T1 agırlıklı 
postkontrast MR görüntüleme. Solda ekstrala-
ringeal uzanımlı, periferal kontrastlanan, sıvı 
kolleksiyonu şeklinde eksternal laringopiyosel 
izleniyor. Lezyonun sol larinks ventrikülüne 
kadar paraglottik alan boyunca endolaringeal 
uzandığına dikkat ediniz.
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bulunurlar. Glottik bölgede yumuşak dokunun 
geniş volümünü tiroaritenoid kaslar (TAK) 
oluşturur. Bu kaslar dışında mukoza altında yer 
alan, sırasıyla vokal ligaman, Reinke alanı ve 
daha derinde yer alan paraglottik yağlı doku bu 
seviyede yer alan diğer kıkırdak dışı yumuşak 
doku yapılarıdır. Glottik bölgenin paraglottik 
yağlı dokusu supraventriküler düzeydeki parag-
lottik yağlı dokunun kaudale, infraventriküler 
alana devamıdır ve bu düzeyde oldukça ince 
yapıdadır. Çoğunlukla radyolojik olarak görül-
mez veya çok ince kalibrasyonda görülebilir. 
Glottik bölge, larinks ventrikülünün kaudalinde 
yer alan ve rima glottis adını verdiğimiz hava 
kolonunu çevreleyen 10 mm‘lik vertikal alanı 
kapsar ve gerçek kordların bitimiyle infraglot-
tik alan başlar. Bir başka deyişle koronal planda 
ventrikül seviyesinin altında yer alan 10 mm’lik 
larinks segmenti glottik seviyeyi oluştururken, 
bunun da altında yer alan ve krikoid kıkırdakın 
alt sınırı düzleminde sonlanan üçüncü ve en ka-
udal laringeal bölge infraglottik alandır. Infrag-
lottik veya subglottik alan olarak adlandırılan 
bu bölgede krikoid kıkırdak içinde yumuşak 
doku gösterilmesi daima patolojik kabul edilir 
(Resim 6). Larinksin hyalin kıkırdakları bilin-
diği gibi iki aritenoid, iki tiroid ve bir krikoid 

kıkırdakdan oluşur. Krikoid kıkırdak laringeal 
hava lümenini açık tutan ve tüm yapının ana 
iskelesini oluşturan kıkırdaktır ve bu kıkırdağa 
majör tümör invazyonu olması durumunda total 
larinjektomi endikasyonu oluşur. 

Aritenoid kıkırdaklar en küçük kıkırdaklar 
olması nedeniyle değerlendirmesi zor olan ya-
pılardır. Çoğunlukla aritenoid apeksinin tutulu-
mu endoskopide kolaylıkla fark edilir. Radyo-
lojik olarak krikoaritenoid eklem tutulumunun 
belirlenmesi klinisyen için daha değerli bilgi-
dir.

Tiroid kıkırdakları çoğunlukla kemikleşme-
miş bileşeni bulunan kıkırdaklardır. Kemik-
leşmemiş olan kısımların, kemikleşmiş kıkır-
daklara göre tümöre karşı daha fazla dirençli 
oldukları unutulmamalıdır. 

Epiglot, dil kökü ile larinks vestibülü ara-
sında yer alan, yaprak şeklinde bir yapıdır 
ve yutma esnasında larinks girişini kapatır. 
Fibroelastik kıkırdaktır ve bu nedenle hyalin 
kıkırdakların aksine kemikleşmez. Kemikleş-
miş veya kalsifiye olması her zaman patolojik 
durumu ifade eder. Kanama sonrası gelişen 
distrofik kalsifikasyonlar, granülomatöz has-
talıklar kalsifikasyonun sebebi olabilir. Epig-
lotun anteriorunda yer alan, önde hyoid ke-
mik ve tirohyoid membranla sınırlanan alan 
preepiglottik alan (Boyer alanı) olarak bilinir 
ve içini dolduran yağlı doku her iki lateralden 
herhangi bir fasyal bariyer olmaksızın tiroid 
kıkırdak iç perikondriumu komşuluğunda pa-
raglottik alan olarak devamlılık gösterir. Bu 
son derece önemli anatomik yapının ilk defa 
tanımlanması Tucker ve Smith [5] tarafından 
yapılmıştır. Paraglottik alan dar bir alandır 
ve dışta tiroid kıkırdak ile sınırlı olduğundan 
endoskopide buranın tümör veya tümör dışı 
hastalıklarda tutulumu, indirekt olarak mu-
koza kabarıklığı ve/veya renk değişikliğin-
den anlaşılabilir. Ancak preepiglottik alanda 
yağlı doku ile dolu geniş bir boşluk bulunur. 
Endoskopistin kör kaldığı noktalardan birisi 
bu alanın değerlendirilmesidir. Endofitik bü-
yüyen primer veya sekonder epiglot kitlele-
ri kolaylıkla gözden kaçabilir. Preepiglottik 
alan kaudalde epiglot petiolünün devamı olan 
tiroepiglottik ligaman ile sınırlanır ve ante-
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Resim 6. Larinksin infraglottik düzeyden geçen ak-
siyel plan kemik pencere BT görüntüsü. Uzun süre 
entübe edilmiş pediatrik hastada krikoid kartilaj 
içersinde lümeni konsantrik daraltan fibrozis-gra-
nülasyon dokusu (oklar) geliştiği izleniyor.



rior kommissürün hemen üstünde sonlanır. 
Preepiglottik veya paraglottik alanların tutu-
lumunda tümör en az T3 olarak evrelenir ve 
lenfatik içeriği çok zengin olduğundan lenf 
nodu metastazları hiçde nadir değildir [4]. 
Krikotiroid membranın anteriorunda bulunan 
Delphian nodunun palpasyonu (VI. seviye 
nod) subglottik tümörlerin bazen ilk muayene 
bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Daha önce 
belirtildiği gibi palpe edilen bu prelaringeal 
kitlelerin lenf nodu veya primer tümörün uza-
nımı açısından ayrımının yapılması prognos-
tik öneme sahiptir.

Krikoid kıkırdağın yapısı gereği, kitlelerin 
infraglottik alana uzanımlarının anterior veya 
posteriordan olmasının ayrı önemleri vardır. 
Kıkırdak posteriorda kalın (quadrat lamina), 
anteriorda oldukça ince (anterior ark) yapıda 
ve bir yüzük şeklindedir. İnferiorda krikoidin 
sonlandığı ve trakeanın başladığı sınır, ön ve 
arkada aynı horizontal düzlemdedir. Krikoid 
kıkırdağın bu yapısı nedeniyle kitlenin ante-
riorda 10 mm, posteriorda 5 mm infraglottik 
alana uzanımı parsiyel larenjektomi sınırları 
içinde yer alırken daha fazla kaudale uzanım 
durumunda hasta subtotal larenjektomi ope-
rasyon şansını kaybeder ve çoğunlukla klinis-
yenler cerrahi tedavi olarak total larinjektomiyi 
önerir ve uygular [2-5]. 

Anterior kommissür, glottik düzlemde tiroid 
kıkırdakların anteriorda birleşme (konverjans) 
gösterdiği yerin komşuluğu olan endolaringe-
al alandır. Kesitsel tarama ventriküle paralel 
olarak yapıldığında bu lokalizasyon, aksiyel 
planda krikoaritenoid eklem seviyesiyle aynı 
düzleme gelir. Normal koşullarda ve vokal 
kordlar abduksiyonda iken bu lokalizasyonda 
ya hiç yumuşak doku olmaz ve sadece hava 
görünür veya 1 mm’yi geçmeyen kalınlıkta 
yumuşak doku bulunur. Aritenoidin vokal pro-
sesinden çıkan vokal ligamanların anteriorda 
horizontal planda devamı olan Broyle ligaman-
ları anterior kommissürde tiroid kıkırdakların 
içersine devamlılık gösterir ve bu bölgede kı-
kırdak perikondriumu bulunmaz. Bu nedenle 
anterior kommissür tutulumu, kanserli hasta-
ların sağaltımı ve prognozunda oldukça önem 
arz eder. Eğer tek taraflı kord tümörü anterior 

kommissürü tutmuş ve karşı kordun 1/3 ünden 
daha az kesimine uzanmışsa genişletilmiş par-
siyel rezeksiyon şansı hala vardır [2, 3]. Ancak 
kommissür yoluyla tümörün prelaringeal derin 
dokuya invazyonu çok kolay olabileceğinden 
prelaringeal yağlı doku ve strap kaslarının çok 
dikkatli değerlendirilmesi oldukça önem kaza-
nır. Anterior kommissürü tutmuş tümörün pre-
laringeal yumuşak dokuya uzanımı (T4a evre ) 
erkenden ve kolaylıkla gelişebilir. 

Anterior kommissüre karşılık gelen aynı düz-
lemdeki posterior larinks duvarı, interaritenoid 
alan veya posterior kommissür adını alır ve bu-
rası endoskopi ile kolaylıkla değerlendirilebilir.

Epiglotun her iki lateralden aritenoid apek-
sine uzanan katlantıları arioepiglotik foldlar 
adını alır ve priform sinüslerin medial duvarını 
oluşturur. Bu katlantıların distalindeki kunei-
form - kornikulat kıkırdaklar, larinksin intren-
sek kasları, fasya ve ligamanları larinksin diğer 
önemli anatomik alt yapılarını oluşturur. 

Son olarak hipofarenkse ait olmakla birlikte 
larinksle ilişkisi nedeniyle iki önemli anatomik 
yapıdan bahsedeceğiz. Bunlardan ilki piriform 
sinüsler olup arioepiglottik foldların laterali ve 
tiroid kıkırdakların posteromedial kesimlerinin 
medialinde yer alan anterior farengeal reses-
lerdir [6]. Buranın tümörleri laringeal tümör-
lerle karıştırılmamalı veya tümörlerin farinks 
/ larinks uzanımları açısından hatalı radyolojik 
değerlendirme yapılmamasına özenle dikkat 
edilmesi gerekir. Diğer ekstralaringeal anato-
mik yapı ise postkrikoid alandır. Bu alan hi-
pofarinksin ön duvarı olup anterior faringeal 
mukozaya karşılık gelir. Bilindiği gibi farin-
geal konstrüktör kaslar aynı tiroid kıkırdaklar 
seviyesinde olduğu gibi krikoid kıkırdaklar se-
viyesinde de kıkırdakların arkasına değil, late-
ral duvarlarına yapışır. Bu nedenle postkrikoid 
alanda kas bulunmaz, hipofarinksin anterior 
mukozası ve submukozal alan krikoidin arka 
duvarına yaslanır.

 Larinks Kanserleri 

Larinks kanserleri ülkemizde en sık kanserler 
arasında 5. sırada yer alırken Amerika Birleşik 
Devletlerinde tüm kanserler arasında 11., baş 
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boyun kanserleri sıralamasında ise 2. sırada 
yer almaktadır [2, 3]. Sigara ile doğrudan iliş-
kilidir. Alkol ve bazı onkolojik viruslar larinks 
kanserlerinin etyolojisinde yer alan diğer başta 
gelen unsurlardır. Son yıllarda özellikle Avrupa 
ülkelerinde gittikçe artan oranda saptanan Hu-
man Papilloma Virus (HPV) ilişkili oral kavite 
ve tonsil kanserleri ile birlikte, bu virüsle iliş-
kili larinks kanserlerine de sık rastlanmaktadır. 
Viral nedenli olmayan kanserlere göre HPV 
nedenli baş boyun kanserleri nispeten daha iyi 
prognoza sahiptir. Onkojenik virus kökenli baş 
boyun kanserlerinde immunhistokimyasal ola-
rak hücre siklusu içinde bulunan bazı protein-
lerin gösterilmesi tanıya yardımcıdır. Lösemi, 
lenfoma ve baş boyun kanserlerini de kapsayan 
birçok solid tümörde p16 proteinini kodlayan 
gende oluşan değişimler nedeniyle bu proteinin 
kaybı ve ekspresyonunda azalma olur. HPV ile 
enfekte olgularda p16 proteininde artış dikka-
ti çeker. Displazi olmayan hücrelerde p16 çok 
düşük olduğundan immunhistokimyasal olarak 
tespit edilemez. Yüksek riskli HPV tiplerinde-
ki displazik hücrelerde p16 güçlü ekspresyon 
gösterir ve immunhistokimyasal olarak kolay-
ca gösterilir. Hücre siklusu içerisinde yapılan 
proteinlerin (ki67, PCNA,, siklinler...vb) ta-
yini, hücre proliferasyonu ölçüm yollarından 
biridir ve immunhistokimyasal olarak yapılır. 
Yüksek proliferasyon kötü prognoz demektir. 
Bu nedenle bu proteinler bazı baş boyun kan-
seleri de dahil olmak üzere birçok kanser has-
tasında prognostik gösterge olarak kullanılır ve 
analiz edilir. P16, 9. kromozomda, ki67 ise 10. 
kromozomda bulunur [7].

Sigaranın kanserojen etkisi larinks ile birlik-
te başta akciğerler olmak üzere birçok organı 
etkileyeceğinden, bu hastaların başlangıç tanı 
dönemlerinde ve takipte, olası senkron veya 
metakron tümörler açısından da araştırma yap-
mak gerekmektedir. Başlangıç ilk tespit edilme 
anında, respiratuar sistemde ikinci bir primer tü-
mör tespit olasılığı %5-10 oranındadır [2, 3] ve 
bunların yarısından fazlası akciğerlerde görülür. 
Bu durumda akciğerin ikinci primer tümörü ile 
larinks tümörünün akciğere metastazı arasında 
ayırım yapmak zor olabilir. Klinik bulguların 
yanında radyolojiden de ayırım için yararlanılır.

Glottik kanserlerin ses tellerini etkileyip 
erkenden ses kısıklığına neden olması nede-
niyle bu tümörler çok küçükken yakalanır ve 
glottik erken evre yüzeyel tümörlerde bazen 
radyolojik görüntülemeye gereksinim duyul-
maz. Çünkü bu tümörlerin radyolojik olarak 
gösterilmesi çok zor olabileceği gibi bu dü-
zeyde bulunan vokal kordların epiteli ile ( çok 
katlı yassı epitel) vokal ligamanlar arasında-
ki subepitelyal Reinke boşluğu lenfatik doku 
içermez. Bu nedenle glottik bölgeye sınırlı er-
ken evre tümörlerde (T1/T2) lenfatik yayılım 
pek beklenmez. Glottik tümörlerin yaklaşık 
%75 kadarı bu şekilde başlangıç erken evre 
tümör şeklinde presente olurken, buna kar-
şılık supraglottik bölge tümörleri uzun süre 
sessiz kalıp büyük boyutlara ulaşabilirler ve 
geç evre klinikle ortaya çkarlar (T3/T4). Sup-
raglottik düzeyde yer alan tümörlerin parag-
lottik ve preepiglottik invazyon derecesi ile 
lenf nodlarının metastatik tutulumu arasında 
doğrusal bir bağlantı vardır. Tümör invazyon 
derecesi arttıkça lenf nodu metastaz olasılığı 
artar. Supraglottik ve derin glottik tümörlerin 
lenfatik drenajı yukarı doğrudur (seviye 2 ve 
3). İnferior juguler zincir metastazları (seviye 
4) larinks kanserlerinde beklenmez. Bu durum 
daha çok tümörün infraglottik alana belirgin 
derecede uzanım gösterdiği durumlarda karşı-
mıza çıkar. 

Primer olarak infraglottik larinks kanseri gö-
rülme sıklığı diğer laringeal bölge kanserleri-
ne göre çok daha nadirdir (%5’den az). En sık 
glottik (%50-60) ve daha sonra supraglottik la-
rinks kanserleri (%30-40) görülür. İnfraglottik 
uzanım veya primer olarak infraglottik alanda 
kanser görülmesi oldukça kötü prognoz işareti-
dir. Laringeal ventrikülün her iki tarafına doğ-
ru kranyal ve kaudal uza nan tümörler ile inf-
raglottik alana 10 mm’den daha fazla uzanan 
glottik tümörlere veya bu ikisini de kapsayan 
geniş vertikal uzanımlı tümörlere transglottik 
tümörler denir.

Larinks kanserlerinin patolojik tanısı genel 
anestezi altında direkt laringoskopi ile yapılır. 
Büyük çoğunluğu klasik yassı epitel hücreli 
karsinomlardan oluşur (%95). Diferansiasyon 
derecelerine göre iyi, orta ve kötü olmak üzere 
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üç gruba ayrılırlar. Glottik bölge karsinomları 
genellikle iyi diferansiye olup daha az agresif 
davranış sergilerler [4].

Glottik ve infraglottik bölgede gelişen la-
rinks tümörlerinin neredeyse tamamı skuamöz 
hücreli kanserlerden oluşur. Glottik bölgenin 
küçük lezyonları çoğunlukla radyoterapi (RT), 
kord stripping (soyulma) ya da laser rezeksi-
yonu ile tedavi edilir. Bu bölgeye sınırlı kan-
serlerde konuşmayı korumaya yönelik olarak 
yapılan standart konservatif cerrahi tedavi ver-
tikal hemilarenjektomidir. Bu cerrahide daha 
önce bahsettiğimiz, larinksin esasını oluşturan 
kompakt yapı (yalancı ve gerçek kordlar ile 
aralarındaki ventrikül) ile birlikte tiroid kıkır-
dak ala’sının büyük kesimi tek taraflı olarak 
çıkarılır. Tiroid ala’sının dış perikondriumu 
bırakılır ve zamanla bu perikondriumun tekrar 
rejenere-ossifiye olması mümkündür. Tümörün 
posteriorda krikoaritenoid eklemi invaze etme-
si, lateralde kordu bütünüyle fikse edecek kadar 
derin dokuya uzanması, paraglottik alanı geniş 
olarak invaze etmesi veya tiroid kıkırdakın tam 
kat tutulumu bu cerrahi için kontraendikasyon 
oluşturur. Glottik tümörler için kritik noktalar 
tümörün inferior ekstansiyonu, anterior kom-
missür tutulumu, aritenoid ve tiroid kıkırdak 
invazyonları ile paraglottik alanda tümörün 
ventrikül seviyesi veya üzerine uzanımıdır. Tü-
mörün superiorda ventrikülü geçerek kranyal 
yönde uzanmasıyla, yalancı kordu majör invaze 
ettiği durumlar vertikal hemilarenjektomi için 
kontraendikasyon oluşturur. Submukozal alan-
da bu düzeyde lenfoid doku genellikle yoktur. 
Derin dokuda paraglottik alan tutulduysa lenf 
nodu yayılımı kranyal yönde üst juguler zin-
cire olabilir. Bu uzanımlar arasında belkide en 
önemlisi lezyonun inferiora uzanımı ve krikoid 
kıkırdak ile olan ilişkisidir. Krikoid kıkırdakın 
üst sınırına tümör ulaştığında klasik vertikal 
hemilarenjektomi yapılamaz. Bazı cerrahlar 
totale yakın parsiyel larenjektomi uygulaması 
ile bu hastalara yaklaşım uygulayabilirler an-
cak krikoid kıkırdak larinksin yapısının teme-
lidir ve rekonstrüksiyonu son derece zordur. 
Krikoid tutulduğunda hastanın konvansiyonel 
parsiyel rezeksiyon ile tedavisi terk edilir ve to-
tal larenjektomi bu hastaların standart tedavisi 

olarak kabul edilir. Glottik bölge tümörlerinin 
değerlendirmesinde önemli bir laringeal yapı 
da tümörün inferiora uzanımını belirleyen ko-
nus elastikus adlı membrandır. Vokal ligamanın 
inferiora devamı olan bu membran paraglottik 
alanın alt sınırını oluşturur. Tümör genellik-
le paraglottik alandan inferiora uzanırken bu 
membranla sınırlı kalır. Endoskopide mukoza 
normal görülürken tümör mukoza altında in-
fraglottik alana doğru, bu membranla sınırlı 
bir şekilde, paraglottik alan boyunca minimal 
uzanabilir. Bu membranın krikoid kıkırdak üst 
sınırlarına yapıştığı kabul edilir. 

Supraglottik larinks kanserlerinde standart 
ses koruyucu cerrahi tedavi supraglottik hori-
zontal larinjektomidir. Neredeyse bütün supra-
ventriküler larinks yapıları bu cerrahide çıkarı-
lır ve mümkünse aritenoid kıkırdaklar korunur. 
Supraglottik kanserlerde preepiglotik alan tu-
tulumu parsiyel rezeksiyon açısından bir engel 
oluşturmaz ancak nodal metastaz olasılığı çok 
artacağından cerrahi yaklaşım modifiye edilir. 
Radyolog için değerlendirilmesi gereken en 
önemli anatomik alt yapı supraglottik tümörler 
için ventriküldür. Ventrikül en iyi koronal plan-
da değerlendirilir ve tümörün ventrikülle ilişki-
sinin değerlendirilmesinde ya manevralı çekim 
uygulanır veya indirekt anatomik işaretlerden 
yararlanılır. Supraglottik larinjektomi için 
kontraendikasyon oluşturan durumlar arasında 
tümörün krikoid kıkırdağa kadar uzanımı, bila-
teral aritenoid kıkırdakların tutulumu veya ari-
tenoid fiksasyonu, tiroid kıkırdağın bütünüyle 
invazyonu, gerçek vokal kordda transglottik 
uzanım veya kord hareketinin bozulması, pri-
form sinüs apeksi veya postkrikoid alan tutu-
lumu, dil kökünün derin invazyonu sayılabilir.

Skuamöz hücreli kanserler larinks malignite-
lerinin yaklaşık %95’ini oluşturmakla birlikte 
çeşitli benign ve malign larinks tümörlerine 
rastlamak mümkündür. Mukozal maligniteler 
endoskopi ve biopsi ile tanılanırken submuko-
zal kitle lezyonlarında radyolojik tanı büyük 
önem kazanır. Lezyon yüzeyini bütünüyle mun-
tazam bir mukoza kaplıyor ise skuamöz hüc-
reli karsinomdan uzaklaşılır. Ekstramukozal 
larinks kanserleri arasında adenokarsinomlar, 
verrüköz, anaplastik ve iğsi hücreli karsinom-
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lar sayılabilir. Bunlar arasında adenokarsinom-
lar tükrük bezlerinde görülenlerin aynı isimli 
subtipleridir. Her ne kadar bütün lezyonlar rad-
yolojik olarak spesifik tanısal bulgular taşıma-
sa da vasküler lezyonların varlığını belirtmek 
klinisyen açısından altın değerinde bilgidir.

Larinksin ekstramukozal tümörleri arasında 
kondrosarkomlar özellikle kendilerinden bahse-
dilmeyi hak ederler. Çünkü bu tümörler hemen 
her zaman krikoid kıkırdak episentrik yerleşim-
leri ve çoğunlukla halkasal şekilde kalsifikas-
yon içerikleri ile radyologlar açısından tanısı 
nispeten kolay lezyonlardır (Resim 7).

Larinksin bahsettiğimiz bu neoplastik hasta-
lıkları dışında daha nadir görülen birçok neop-
lastik ve nonneoplastik hastalıkları mevcuttur. 
Bu hastalıkların tanısında klinisyen ile iyi bir 
diyalog kurmak ve ortak görüş birliğine vararak 
hareket etmek en doğrusudur. Örneğin larinks 
tüberkülozları, radyolojik olarak destrüktif ma-
lign kitleleri taklit edebilirler. Hastanın kliniği 
ile birlikte akciğerlerde radyolojik olarak tanı-
yı destekleyen bulguların ortaya konması aktif 
hastalıkta yapılacak girişimsel işlemlere sekon-
der gelişebilecek fistülizasyon, perikondrit gibi 
komplikasyonları önlemede faydalı olabilir. 
Kondrit ve perikondrit gibi kıkırdakların en-

fektif hastalıklarında morbidite veya mortalite-
yi etkileyen komplikasyonlar oluşabilir.
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Resim 7. A, B. Krikoid kondrosarkomu. Aksiyel plan postkontrast BT (A) ve yağ baskılı T1 ağırlıklı MR 
(B) görüntüler. Krikoid kartilajda episentrik yerleşim gösteren ekspansil kitlenin (oklar) özellikle BT 
incelemede ekstramukozal kaynaklı olduğu net bir şekilde gösterilmiş (Prof. Dr. Fevzi Sefa Dere-
köy'ün izniyle).
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1.  Larinks ventrikülü aşağıdaki hangi laringeal anatomik yapıları birbirinden ayırır.
a. Glottik-subglottik alan
b. Subglottik- infraglottik alan
c. Supraglottik-preepiglottik alan
d. Anterior-posterior kommissür
e. Glottik-supraglottik alan

2.  Larinksin en sık rastlanan patolojisi aşağıdakilerden hangisidir
a. Laringosel
b. Yassı epitel hücreli karsinom
c. Kondrosarkom
d. Paragangliom
e. Mukoepidermoid karsinom

3.  Larinks kanserli hastalarda aşağıdakilerden hangisi inoperabl kriteri değildir?
a. Prevertebral fasya tutulumu
b. Karotid arter invazyonu
c. Mediasten invazyonu
d. Hastanın yeterli akciğer rezervi olmaması
e. Kıkırdakların tam kat destrüksiyonu

4.  Sol vokal kord parezi/paralizisi ile gelen hastada aşağıdaki BT tetkiklerinden hangisi yapılma-
lıdır?
a. Kranyum-boyun ve mediastenin kontrastlı BT ile taranması
b. Kranyum ve boynun kontrastlı BT ile taranması
c. Sadece larinksin “i” fonasyon esnasında kontrastlı BT ile taranması
d. Kranyumun kontrastlı MR ile taranması
e. Boynun kontrastlı MR ile taranması

5.  Aşağıdaki yapılardan hangisi priform sinüsü larinks vestibülünden ayırır?
a. Anterior kommissür
b. Preepiglottik alan
c. Krikoid kıkırdak
d. Konus elastikus
e. Arioepiglottik katlantılar

Cevaplar: 1e, 2b, 3e, 4a, 5e

Larinks

İrfan Çelebi

444 Çalışma Soruları


