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ÖZET

ABSTRACT

Fonksiyonel boyun diseksiyonu ve post-operatif radyoterapinin internal juguler ven üzerine etkisi

Effect of the functional neck dissection and post-operative
radiotheraphy on the internal jugular vein

Amaçlar: Fonksiyonel boyun diseksiyonu (FBD) ve postoperatif boyun
diseksiyonu sonras›nda internal juguler venin (‹JV) lümen çap›n›n ölçülmesi ve ‹JV çevresinde oluﬂan granülasyon dokusu, fibrotik doku ve lenfadenopatilerin gösterilmesi.
Gereç ve Yöntem: Bu çal›ﬂmada 2003 ocak ve 2006 eylül aylar› aras›nda 22 FBD yap›lan baﬂ boyun kanserli 16 hasta de¤erlendirilmiﬂtir. Öncelikle granülasyon dokusu, fibrotik doku ve lenfadenopatiyi göstermek
için ‹JV çevre yumuﬂak dokusu ve lenfatik zincir gri skala USG ile de¤erlendirildi.
Bulgular: Gri skala USG ile 22 olgunun 14'ünde (63.6%) ‹JV etraf›nda
herhangi bir patolojik dokuya rastlanmazken; 8 (36.4%)olguda lumeni
daraltan granülasyon dokusu gözlendi. Renkli doppler USG ile 14 olguda
(63.6%) venöz lümen aç›k iken 8 olguda (36.4%) lümen darl›¤›na rastland›. Ayr›ca postoperatif radyoterapi kullananlarda 100% granülasyon
dokusu görülürken, radyoterapi almayanlarda bu oran 22% idi.
Sonuçlar: Bu çal›ﬂmada venöz oklüzyon oran› düﬂük bulundu; ‹JV çevresindeki patolojik de¤iﬂiklikler nedeniyle lümen daralsa bile venöz ak›m ve
fonksiyonu bozulmam›ﬂt›r. Sonuç olarak uygun seçilmiﬂ hastalarda, nörovasküler yap› ve çevre dokular›n dikkatli disseksiyonuyla FBD baﬂ boyun kanserli hastalardaki boyun metastaz› tedavisinde tercih edilebilir
bir metottur.
Anahtar kelimeler: ‹nternal juguler ven, Fonksiyonel boyun diseksiyonu,
Radyoterapi, Ultrasongrafi

Objectives: To measure postoperative internal jugular vein (I.J.V.)
luminal diameter and to demonstrate the granulation tissues, fibrotic
tissues or lymphadenopathies arising around adjacent structures of IJV
after Functional Neck Dissection (FND) and postoperative radiotherapy.
Study Design and Methods: Sixteen patients with head and neck
cancer who underwent 22 FND between january 2003-september 2006
were evaluated in this study. First the adjacent soft tissues around IJV
and the lymphatic chain are examined by the grey scale
ultrasonography to demonstrate the granulation tissues, fibrotic tissues
and lympadenopathies. After that, coloured Doppler ultrasonographic
examination was made for examining the I.J.V. luminal diameter.
Results: In the study group with grey scale ultrasonography 14 of 22
(63.6%) patients had no adjacent pathological structure surrounding
I.J.V. , but 8 (36.4%) patients had granulation tissues reducing the size
of I.V.J. lumen. With coloured Doppler ultrasonography 14 of 22 (63.6%)
patients had open venous lumen; but 8 of 22 (36,4%) had narrowed
lumen. Also postoperative radiotherapy had %100 granulation tissue
formation compared with the 22% rate of non-radiotherapy group.
Conclusions: Venous occlusion rates are very low in our study and also
even if the venous lumen is narrowed by secondary pathological
changes around IJV, it does not effect venous flow and function. So it’s
shown that in suitably chosen patients with a careful dissection of
neurovascular structures and surrounding tissues, FND is a preferrable
method for neck metastasis treatment of head and neck cancers.
Key words: ‹nternal jugular vein, Functional Neck Dissection,
Radiotherapy, Ultrasonography
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G‹R‹ﬁ
aﬂ ve boyun kanserli hastalar›n %15-20’si boyunda lenfadenopati ile baﬂvurmaktad›r. Tedavi edil-
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meyen lenf nodlar›, rekürrensin %50-95’inden sorumludur. No boyunlarda da de¤iﬂen oranlarda nüksle karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Lenf nodlar›n›n filtrasyon görevini
üstlenmesi kanserin bölge d›ﬂ›na ç›kmas›na engel oldu¤unu düﬂündürmekte ve baﬂ boyun kanserlerinde
yüksek servikal metastaz oran›na karﬂ›n düﬂük uzak
metastaz varl›¤› bu filtrasyon görevini desteklemektedir. Baﬂ ve boyun kanserlerinde servikal lenf nodu
tutulumunun kontrolü potansiyel rekürren hastal›¤›n
önlenmesinde gereklidir (7).
Uzun y›llardan beri radikal boyun diseksiyonu ser-
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vikal metastaz tedavisinde temel yöntem olarak geçerlili¤ini korumuﬂtur. Geçen yüzy›l›n ortalar›na do¤ru internal juguler veni (‹.J.V.) diseksiyonuna ba¤l› yüz
ve beyin ödeminin tan›mlanmas›yla radikal boyun diseksiyonun onkolojik gereklili¤i sorgulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r (12). Daha sonra modifiye radikal boyun diseksiyonlar› tan›mlanm›ﬂ ve lenfatik dokunun spinal aksesuar siniri, ‹.J.V.’yi ve sternokleidomastoid (S.K.M.)
kas› koruyarak da ayn› onkolojik güvenilirlikle ç›kar›labilece¤i gösterilmiﬂtir. Modifiye radikal boyun diseksiyonunun uygun seçilmiﬂ hastalarda nodal rekürrens
oran›n› artt›rmad›¤› görüldükçe spinal aksesuar sinirin
ve ‹.J.V.’nin korunmas› giderek daha fazla onay bulmuﬂtur. Bugün art›k No ve N1 boyunlar için ço¤u
merkezde modifiye radikal boyun diseksiyonu veya selektif boyun diseksiyonlar› tercih edilmektedir (1).
Modifiye radikal boyun diseksiyonunun bir tipi
olan fonksiyonel boyun diseksiyonunda (F.B.D.), korunan anatomik yap›lardan ‹.J.V.’nin postoperatif dönemde fonksiyon kayb›na u¤rad›¤› çeﬂitli yay›nlarda
belirtilmiﬂtir (9,15,17,21-24). Literatürdeki bu yay›nlarda; Ayr›ca ‹.J.V. etraf›nda cerrahiye sekonder geliﬂen
patolojik dokular, venin ak›m h›z› ve çap›nda minimal
azalma, parsiyel oklüzyon, trombüs ve total oklüzyon
gibi farkl› komplikasyonlara rastlanm›ﬂt›r (9). Di¤er
yönden baz› çal›ﬂmalarda, uygulanan postoperatif
radyoterapinin ven duvar›nda ve etraf›ndaki dokularda reaksiyona yol açarak ven çap›nda daralmaya ve
fonksiyonunda bozulmaya yol açt›¤› belirtilmiﬂtir (14).
Yapt›¤›m›z bu çal›ﬂmada, klini¤imizde uygulanan
F.B.D. sonras›nda postoperatif ‹.J.V. lümen aç›kl›¤› ve
komﬂu yap›larda oluﬂabilecek granülasyon dokusu,
fibrozis ve lenfadenopati gibi patolojilerin varl›¤›n›
göstermek için gri skala ve renkli doppler ultrasonografi yap›ld›.

hücreli karsinomu, 1’i dil skuamoz hücreli karsinomu
nedeniyle ameliyat edildi. Çal›ﬂma grubunda toplam
4 (%18.2) boyuna radyoterapi uyguland›.
Bu çal›ﬂmada, F.B.D. yap›lan 16 hasta, postoperatif 4 ay ile 40 ay aras› takip sürecinde de¤erlendirildi.
‹stanbul Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi Radyoloji Klini¤i’nde, önce gri skala ultrasonografi ile ‹.J.V.’ye komﬂu yumuﬂak dokular ve lenfatik zincirler incelenerek granülasyon dokusu, fibro-

ﬁekil 1: Çal›ﬂma grubunda, normal ‹.J.V. doppler ultrasonografi-bulgular›.

GEREÇ VE YÖNTEM
Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi I.KBB Klini¤i’nde, 16 hastada Ocak 2003 –Eylül
2006 tarihleri aras›nda, 22 F.B.D. uygulanan seride bu
çal›ﬂma gerçekleﬂtilirdi. Hastalar›n 12’si (%75) erkek,
4’ü (%25) kad›nd›. Hastalar›n yaﬂlar› 47-78 aras›nda
de¤iﬂmekteydi (ortalama 55). Histolojik tan›lar› iyi ve
orta diferansiye olan hastalar›n 15’i larenks skuamoz

ﬁekil 2: Çal›ﬂma grubunda ‹.J.V.’ye d›ﬂtan granülasyon dokusu bas›s› sonucu lümende daralma oldu¤u fakat kan ak›m›n›n
devam etti¤i görülmektedir.
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Tablo 1: Çal›ﬂma grubundaki ‹.J.V.’lerin doppler ultrasonografik de¤erlendirmesi
Ad›,
Soyad›

Yaﬂ›
Cinsi yeti

Yap›lan
Ameliyat
+/-RT

Boyun
Dis.
Taraf›

‹JV çevre komﬂu yap›lar›nda patolojik Doku
Yok
Y

R.Y.

50,E

Neartotal
Larenj.

Sa¤
Sol

Granülas.
Dokusu
GD

Y

M.A.

55,E

Total
Larenj.

Sa¤
Sol

A.Ç.

55,E

Total
Larenj.
+RT

Sa¤
Sol

H.K.

51,E

Total
Larenj.

Sa¤
Sol

H.A.

54,E

Total
Larenj.
+RT

Sa¤
Sol

Y.A.

57,E

Total
Larenj.

Sa¤
Sol

Y

Fibrotik
Doku
F

Lenfa
denopati
LAP

‹JV lümeni
Aç›k

Daralm›ﬂ

Kapal›

A

D

K

A
GD

D

GD

D

Y

A
GD
GD

Y
Y

D
D
A
A

GD
GD

D
D
A

GD

D

‹.T.

52,E

Neartotal
Larenj.

Sol

Y

A

M.A.

50,K

Subtotl
Glossek
tomi

Sol

Y

A

H.T.

78,K

Neartotal
Larenj.

Sa¤

Y

A

M.C.

50,K

Total
Larenj.

Sol

Y

A

M.A.

58,E

Krikohyoiopeksi

Sol

Y

A

H.‹.ﬁ.

71,E

Neartotal
Larenj.

Sol

Y

A

R.K.

48,E

Suprakrikoid
Larenj.

Sa¤

Y

A

C.Ç.

52,E

Suprakrikoid
Larenj.

Sol

Y.T.

52,E

Total
Larenj.

Sa¤

Y

A

H.G.

47,K

Total
Larenj.

Sol

Y

A

GD

tik doku ve lenfadenopatinin bulunup bulunmad›¤›
tarand›. Daha sonra GE Logiq 200 Pro cihaz› (GE Medical Systems, Milwaukee, WI, ABD), 7.5 mHz lineer
prob kullan›larak renkli doppler ultrasonografi yap›ld›. ‹.J.V. lümeninin aç›k, daralm›ﬂ veya kapal› olup olmad›¤›, venöz yap›lar ve komﬂu patolojik dokular›n
bas›s› incelenerek de¤erlendirildi. Hastalarda bu de¤erlendirme sonucunda çekilen ‹.J.V.’nin normal
doppler ultrasonografik görüntüsü ﬁekil 1’de gösterildi. Çevresindeki granülasyon dokusu nedeniyle lümeni daralan ‹.J.V.’nin doppler ultrasonografik görüntüsü ise ﬁekil 2’de verildi.
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D

Çal›ﬂma grubundaki bilateral F.B.D. yap›lan 2 hastan›n postoperatif patoloji sonucunda 3 santimetreden küçük ipsilateral lenfadenopati (N1 boyun) görüldü. Hastalara Kartal Devlet E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde boyun
bölgesine bilateral radyoterapi uyguland›.
‹statistiksel ‹ncelemeler
Çal›ﬂmada elde edilen; ‹.J.V. lümen aç›kl›¤›, daralmas› ve çevresinde geliﬂen granülasyon dokusu, fibrozis ve lenfadenopati bulgular› sonuçlar› de¤erlendi-
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Tablo 2: Çal›ﬂma grubuna ait ‹.J.V. doppler ultrasonografik de¤erlendirmesi.
n

%

‹JV Lümen Geniﬂli¤inde
De¤iﬂikli¤e Yol Açan
Komﬂu Yap› Patolojileri

Yok
Granülasyon dokusu
Fibrotik doku
Lenfadenopati

14
8
-

36,4
63,6
-

‹JV Lümeni

Aç›k
Daralm›ﬂ
Kapal›

14
8
-

63,6
36,4
-

rilirken, istatistiksel analizler için SPSS (Statistical
Package for Social Sciences) for Windows 10.0 program› kullan›ld›. Çal›ﬂma verileri de¤erlendirilirken tan›mlay›c› istatistiksel metodlar›n (ortalama, standart
sapma, frekans) yan›s›ra niceliksel verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Student t testi ve Mann Whitney U test
kullan›ld›. Nitel verilerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ise KiKare testi ve Fisher’s Exact Ki-Kare testi kullan›ld›. Parametreler aras›ndaki iliﬂkilerin incelenmesinde Pearson korelasyon testi kullan›ld›. Sonuçlar %95’lik güven aral›¤›nda, anlaml›l›k p<0.05 düzeyinde de¤erlendirildi.

BULGULAR
Klini¤imizde baﬂ ve boyun tümörü tan›s› alan 16
hastaya, 6’s›nda bilateral olmak üzere, toplam 22
F.B.D. uyguland›. Çal›ﬂmam›zda F.B.D. sonras›nda ‹.J.V.
fonksiyonlar› venöz komﬂu yap›lar› ve lümen aç›kl›¤›
incelenerek de¤erlendirildi. Bu amaçla hastalara gri
skala ve renkli doppler ultrasonografi yap›ld›. Öncelikle ‹.J.V. etraf›ndaki komﬂu yap›lar› incelemek için gri
skala ultrasonografisi kullan›ld›. Venöz yap›lar etraf›ndaki cerrahiye sekonder geliﬂen granülasyon dokusu,
fibrozis ve lenfadenopati incelendi. Daha sonra ‹.J.V.
çevresindeki bu patolojik dokular›n venöz lümende
de¤iﬂikli¤e yol aç›p açmad›¤›n› de¤erlendirmek için
hastalara renkli doppler ultrasonografi yap›ld›. Renkli
doppler ultrasonografi ile ‹.J.V. lümen çap› ve kan ak›m› incelendi. Bu de¤erlendirmeler sonucunda venöz
lümenler aç›k, kapal› ve daralm›ﬂ olarak s›n›fland›r›ld›.
Hastalar›n ‹.J.V. renkli doppler ultrasonografik görüntüleri neticesinde elde edilen granülasyon dokusu, fibrotik doku ve lenfadenopati bulgular› ve venöz lümenin bu yap›lar›n bas›s›na ba¤l› aç›k, kapal› ve daralm›ﬂ
olma sonuçlar› Tablo 1’de özetlendi. Çal›ﬂma grubun-

daki 22 olgunun 8‘inde, ‹.J.V.’ye d›ﬂtan bas› nedeniyle
lümende çap de¤iﬂiklikleri tespit edildi, ancak hiçbir
olguda venöz lümende tam oklüzyon görülmedi. Tüm
olgularda lümeni daraltan yap›lar çevredeki granülasyon dokusundan oluﬂmaktayd›. Di¤er hastalar›n venöz
lümen çap› ve aç›kl›¤› normal bulundu ve venöz komﬂu yap›larda herhangi bir patolojiye rastlanmad›. Bu
sonuçlar›n çal›ﬂma grubu içindeki s›kl›¤› ve yüzdelik
oranlar› Tablo 2’de verildi.
Çal›ﬂma grubunda, gri skala ultrasonografi ile ‹.J.V.
çevre dokular› de¤erlendirilen 22 olgunun 14’ünde
(%63.6) lümen geniﬂli¤inde de¤iﬂikli¤e yol açan komﬂu yap› patolojilerine rastlanmad›, ancak 8 olguda
(%36.4) ‹.J.V. lümenini daraltan granülasyon dokusu
mevcuttu (ﬁekil 3). Renkli doppler ultrasonografi ile
‹.J.V. lümeni ve kan ak›m› de¤erlendirilen 22 olgunun
14’ünde (%63.6) lümen aç›k iken; 8 olguda (%36.4)
ise lümen daralm›ﬂt› (ﬁekil 4).

ﬁekil 3: Çal›ﬂma grubunda ‹.J.V. lümen geniﬂli¤inde de¤iﬂikli¤e
yol açan komﬂu yap› patolojilerinin da¤›l›m›.

ﬁekil 4: Çal›ﬂma grubunda ‹.J.V. lümeni da¤›l›m›
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Tablo 3: Radyoterapiye göre doppler ultrasonografi bulgular›n›n de¤erlendirilmesi.
Radyoterapi

p

Var (n=4)
Ort±SD (Medyan)

Yok (n=18)
Ort±SD (Medyan)

+

‹JV Lümen Geniﬂli¤inde De¤iﬂikli¤e
Yol Açan Komﬂu Yap› Patolojileri

Yok
Granülasyon dokusu

4 (%100)

14 (%77,8)
4 (%22,2)

0,010*

+

Aç›k
Daralm›ﬂ

4 (%100)

14 (%77,8)
4 (%22,2)

0,010*

‹JV Lümeni

+

Fisher’s Exact Test, ?Mann Whitney U Test * p<0.05

ﬁekil 5: Radyoterapi varl›¤›na göre ‹.J.V. lümen geniﬂli¤inde
de¤iﬂikli¤e yol açan komﬂu yap› patolojileri da¤›l›m›.

ﬂikli¤e yol açan komﬂu yap› patolojileri aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki bulunmaktad›r
(p<0.05). Radyoterapi alan olgularda granülasyon
dokusu görülme oran› (%100), radyoterapi almayan
olgularda granülasyon dokusu görülme oran›ndan
(%22.2) anlaml› düzeyde yüksektir (ﬁekil 5). Radyoterapi ile ‹.J.V. lümeni aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliﬂki bulunmaktad›r (p<0.05). Radyoterapi
alan olgularda ‹.J.V. lümeninin daralm›ﬂ olma oran›
(%100), radyoterapi almayan olgularda ‹.J.V. lümeninin daralm›ﬂ olma oran›ndan (%22.2) anlaml› düzeyde yüksektir (ﬁekil 6). Radyoterapi, venöz duvarda
fibrozis oluﬂturarak ven çap›nda daralmaya ve fonksiyonunda bozulmaya yol açar. Radyoterapi ayn› zamanda venin etraf›ndaki dokularda reaksiyona yol
açarak, özellikle granülasyon dokusu ve fibrozis oluﬂturarak, venin kan ak›m›nda ve kalibresinde de¤iﬂikliklere neden olur.

TARTIﬁMA

ﬁekil 6: Radyoterapi varl›¤›na göre ‹.J.V. lümeni da¤›l›m›.

F.B.D. yap›lan 16 hastadaki 22 olgunun 4’üne
(%18.2) ameliyat sonras› radyoterapi uyguland›. Radyoterapinin oluﬂturdu¤u muhtemel doku hasar› nedeniyle ‹.J.V.’de ve komﬂulu¤undaki yap›larda meydana gelen de¤iﬂiklikler, çal›ﬂma grubu içinde radyoterapi tedavisi gören ve görmeyen hastalar aras›nda
karﬂ›laﬂt›r›ld› (Tablo 3). Hastalara postoperatif uygulanan radyoterapi ile ‹.J.V. lümen geniﬂli¤inde de¤i28

Baﬂ ve boyun tümörlerinde servikal metastaz tedavisinde, boyun lenfatik gruplar, spinal aksesuar sinir, ‹.J.V. ve S.K.M. kas›n›n ç›kar›ld›¤› radikal boyun diseksiyonu Crile’in 1906’da ilk tan›m›ndan beri temel
yöntem olarak geçerlili¤ini korudu¤u Akdeniz ve arkadaﬂlar› taraf›ndan vurgulanm›ﬂt›r (16). Ancak geçen yüzy›l›n ortalar›na do¤ru, ‹.J.V. diseksiyonuna
ba¤l› yüz ve beyin ödemi, spinal aksesuar sinir fonksiyon kayb› nedeniyle oluﬂan trapez kas› paralizisine
ba¤l› a¤r›l› omuz sendromu, baﬂ boyun hareketlerinde k›s›tl›l›k ve S.K.M. kas›n›n kesilmesine ba¤l› olarak
uzun sürede geliﬂebilen vertebral deformiteler gibi istenmeyen yan etkilerden kaç›nmak için radikal boyun
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diseksiyonunun onkolojik gereklili¤i sorgulanmaya
baﬂlanm›ﬂt›r (3) ve Zohar ve arkadaﬂlar› (2), Barlett ve
Callender (8) spinal aksesuar sinir, ‹.J.V. , S.K.M. kas›n
korundu¤u modifiye radikal boyun diseksiyonunu tariflemiﬂlerdir. Bu anatomik yap›lardan özellikle bilateral ç›kar›ld›¤›nda oluﬂturdu¤u beyin ve yüz ödemi
nedeniyle hayati önemi olan ‹.J.V.’nin korunmas›na
daha önem verilerek modifiye radikal boyun diseksiyonlar›n›n üçüncü tipi olan F.B.D. ortaya konmuﬂtur.
F.B.D. ilk defa 1963 y›l›nda Suarez taraf›ndan tan›mland› (9). Daha sonra ‹ngiliz Literatürü’nde Bocca
ve Pignataro taraf›ndan popülarize edildi (10).
F.B.D.’de boyun lenfatik dokular›n; spinal aksesuar sinir, ‹.J.V. ve S.K.M. kas› koruyarak da ayn› onkolojik
güvenilirlikle ç›kar›labilece¤i gösterilmiﬂtir. F.B.D.’nin
uygun seçilmiﬂ hastalarda nodal rekürrens oran›n›
artt›rmad›¤› görüldükçe spinal aksesuar sinirin ve
‹.J.V.‘nin korunmas› giderek daha fazla taraftar bulmuﬂtur (13).
F.B.D. sonras› ‹.J.V. korunmas›na ra¤men venöz lümende ve çevresinde oluﬂan, lümen aç›kl›¤›n› ve kan
ak›m›n› de¤iﬂtiren olas› patolojiler venin fonksiyonunu bozabilirler. Bu patolojilerin tan›s› için venografi,
bilgisayarl› tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi ve renkli doppler ultrasonografi
teknikleri kullan›l›r. Baxter ve arkadaﬂlar› (7), Katz ve
arkadaﬂlar› (18), Zohar ve arkadaﬂlar› (4), Docherty ve
arkadaﬂlar› (14) ile Köybaﬂ›o¤lu ve arkadaﬂlar› (5)
‹.J.V.’nin lümen aç›kl›¤›n› ve kan ak›m›n› de¤erlendirmek için venöz doppler ultrasonografinin uygun bir
metod oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Doppler ultrasonografinin %95 sensitivite, %91-100 aras› spesitivite ve
%97.5 do¤rulu¤a sahip oldu¤unu rapor etmiﬂlerdir.
Bu tan› arac›n›n ‹.J.V.’deki trombüsü ve lümen aç›kl›¤›n› de¤erlendirmede, retrograd venogram, manyetik
rezonans görüntüleme ve bilgisayarl› tomografi gibi
di¤er metodlardan daha etkili, daha ekonomik, noninvazif, daha yayg›n oldu¤u ve radyasyona maruz
kalma riskinin olmamas› nedeniyle radyasyona sekonder komplikasyon riski taﬂ›mad›¤› belirtilmiﬂtir. Çal›ﬂmam›zda bütün olgular›n ‹.J.V.’leri, belirtilen nedenlere dayanarak doppler ultrasonografi ile de¤erlendirildi.
F.B.D. s›ras›nda ‹.J.V. korunmas›na ra¤men, diseksiyon s›ras›nda oluﬂan cerrahi travma venöz aç›kl›¤› et-

kilemekte ve fonksiyonunu bozmaktad›r (10,11). ‹.J.V.
lümen aç›kl›¤›nda ve kan ak›m›nda de¤iﬂikli¤e neden
olan etkenler ﬂunlard›r (4):
a) Venin mobilizasyonu s›ras›nda oluﬂan travman›n ven intimas›nda oluﬂturdu¤u hasar,
b) Venin adventisyas›n›n soyulmas› s›ras›nda, vende ortaya ç›kan devaskülarizasyonun transmural hasar oluﬂturmas›.,
c) Koterle oluﬂan termal hasar,
d) Vene gelen kollaterallerin venden uzak ba¤lanmas› ile oluﬂan poﬂ içinde trombüs oluﬂumu ya da vene çok yak›n ba¤lanmas› nedeniyle ven lümeninde
daralma olmas›,
e) Ven duvar›n›n operasyon lambalar›n›n s›cakl›¤›ndan etkilenmesi,
f) Sternokleidomastoid ve omohyoid kaslar›n›n
fasyalar› soyulunca gevﬂeyip yap›ﬂarak internal juguler vene bas› yapmas›,
g) ‹.J.V. etraf›nda postoperatif oluﬂan granülasyon
dokusu, fibrozis ve lenfadenopatinin bas› yapmas›d›r.
Diseksiyona ba¤l› olmayan nedenler aras›nda ise;
tümör kitlesinin veya rekonstrüksiyon için kullan›lan
pektoralis miyokütan flebi gibi yap›lar›n bas› yaparak
do¤rudan staza yol açmas›, tümörün damara do¤rudan invazyonu (12) veya kaﬂeksi, dehidratasyon, fungal enfeksiyona ba¤l› komﬂu yap›lar›n bas›s› düﬂünülebilir (4,13).
Ahn ve arkadaﬂlar› (9), F.B.D. yap›lan vakalarda
‹.J.V. korundu¤u halde %33’e varan oranlarda venöz
lümen daralmas›yla karﬂ›laﬂm›ﬂlard›r. Diseksiyon nedeniyle oluﬂan cerrahi travma, venöz lümende ve
komﬂu yap›lar›nda görülen de¤iﬂikliklerin sebebi olarak gösterilmiﬂtir.
Bu sonuçlar›n aksine, literatürdeki di¤er baz› çal›ﬂmalarda, dikkatlice yap›lan F.B.D.’lerin ‹.J.V. aç›kl›¤›n›
etkilemedi¤i belirtilmiﬂtir.
Cotter ve arkadaﬂlar› (12), 79 modifiye radikal boyun diseksiyonunun 68‘inde (%86) ‹.J.V.’yi patent
bulmuﬂlar ve operatif travman›n venöz lümeni etkilemesi aç›s›ndan önemli bir faktör olmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir.
Akdeniz ve arkadaﬂlar›n›n çal›ﬂmas›nda (25), 28
hastada yap›lan 39 F.B.D.’nin 36 (%92) olgusunda
‹.J.V.’nin ak›m h›z› ve çap› normal bulunmuﬂ, sadece 3
(%8) olguda lümen çap›nda minimal daralma saptan-
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m›ﬂt›r. Bu bulgular›n, F.B.D.’nin geç postoperatif dönemde ‹.J.V. aç›kl›¤›n› etkilemedi¤i belirtilmiﬂtir.
Fisher ve arkadaﬂlar› (18) ile Quraishi ve arkadaﬂlar› (26), F.B.D. sonras› ‹.J.V.’nin oklüzyon s›kl›¤›n›
%2.8-9.6 olarak bildirmiﬂlerdir.
Maria ve arkadaﬂlar› (20) ise F.B.D. sonras› ‹.J.V.
aç›kl›k oran›n› %100 olarak belirtmiﬂ ve hiçbir olguda trombüse veya baﬂka bir sebebe ba¤l› lümen daralmas›na rastlamam›ﬂlard›r.
Yapt›¤›m›z çal›ﬂmada, incelenen 22 F.B.D.’de ‹.J.V.
korunmas›na ra¤men; 8 (%36.4) olguda lümen d›ﬂ›
nedenle; özellikle ‹.J.V. etraf›nda oluﬂan granülasyon
dokusu nedeniyle parsiyel oklüzyon saptand›. Fakat
venöz ak›m›n devam etti¤i görüldü. ‹.J.V.’lerin lümen
aç›kl›¤›n› etkileyen granülasyon dokular›n›n cerrahi
travmaya sekonder geliﬂti¤i düﬂünüldü.
Tümörün veya rekonstrüksiyon için kullan›lan flebin bas›s› ile tümörün direkt invazyonu hariç tutuldu¤unda diseksiyon iﬂleminin kendisi de ‹.J.V. aç›kl›¤›n›
etkilemektedir (12). ‹.J.V. aç›kl›¤›n›n ve fonksiyonunun bozulmas›ndan kaç›nmak için özelikle ven çevresinde özenli çal›ﬂ›lmas›, vene giren damarlar›n uygun
ba¤lanmas›, venin koterizasyonundan kaç›n›lmas›,
ven duvar›n›n serum fizyolojikle nemlendirilmiﬂ tamponlarla korunmas›, perioperatif antibiyotik kullan›m›, drenlerin özenle yerleﬂtirilmesi ve bas› yapan pansumandan kaç›nmak faydal› olacakt›r (6,19).
Radyoterapi, venöz duvarda fibrozis oluﬂturarak
ven çap›nda daralmaya ve fonksiyonunda bozulmaya
yol açabilir. Radyoterapi ayn› zamanda venin etraf›ndaki dokularda reaksiyona yol açarak, özellikle granülasyon dokusu ve fibrozis oluﬂturarak, venin kan ak›m›nda ve kalibresinde de¤iﬂikliklere neden olabilir. Bu
etki minimal olabilece¤i gibi istatistiksel olarak anlaml› bulunabilir (14). Docherty ve arkadaﬂlar› (14) yaln›z
cerrahi, cerrahi + radyoterapi ve yaln›z radyoterapi
uygulanan hastalar› karﬂ›laﬂt›rarak, radyoterapinin ven
duvar›nda yo¤un fibrozis oluﬂturdu¤unu, venin kalibresinde daralmaya yol açarak fonksiyonel bozuklu¤a
yol açt›¤›n› belirtmiﬂlerdir. Yaln›z cerrahi yap›lan 8 olgunun 1’inde (%12) oklüzyon saptanm›ﬂt›r. Cerrahi ve
radyoterapinin birlikte uyguland›¤› grupta ‹.J.V. lümeni %82 olguda daralm›ﬂ olarak bulunmuﬂtur.
Radyoterapinin etkilerini ortaya koymak için yapt›¤›m›z çal›ﬂmada radyoterapi alan ve almayan olgu30

lar› karﬂ›laﬂt›rd›k. Radyoterapi ve ‹.J.V. lümeni aras›nda anlaml› bir iliﬂki bulunmaktad›r. Radyoterapi alan
olgularda granülasyon dokusu görülme oran› (%100),
radyoterapi almayan olgularda granülasyon dokusu
görülme oran›ndan (%22.2) anlaml› düzeyde yüksek
bulunmuﬂtur. Radyoterapi alan olgularda ‹.J.V. lümeninin daralm›ﬂ olma oran› (%100), radyoterapi almayan olgular›n oran›ndan (%22.2) anlaml› düzeyde
yüksek sonuçlanm›ﬂt›r.

SONUÇ
Bu çal›ﬂmada, F.B.D. yap›lan hastalarda, ‹.J.V.
doppler ultrasonografik incelemesinde, sekiz hastada,
d›ﬂtan granülasyon dokusu bas›s›na ba¤l› lümen darl›¤› saptand›. Ancak bunun kan ak›m›na bir etkisi olmad›¤› gözlendi. Diseksiyonun, ‹.J.V. kan ak›m›na etkisi olmad›¤› saptanm›ﬂt›r; ancak cerrahiye sekonder
oluﬂan granülasyon dokusunun vene bas›s› nedeniyle
lümeninde daralmaya neden olabildi¤i görülmektedir. Cerrahi sonras› uygulanan radyoterapi, venin etraf›ndaki dokularda reaksiyona yol açarak özellikle
granülasyon dokusu oluﬂturarak, ven çap›nda daralmaya ve fonksiyonunda bozulmaya neden olabilir.
Çal›ﬂmam›zda radyoterapi ve ‹.J.V. lümeni aras›nda
anlaml› bir iliﬂki bulunmaktad›r.
F.B.D. sonras›nda ‹.J.V. lümeninde ve çevresinde
oluﬂan, lümen aç›kl›¤›n› ve kan ak›m›n› de¤iﬂtiren
olas› patolojilerin geliﬂme ihtimalini azaltmak için;
perioparatif antibiyotik kullan›m›, ven intimas›n› zedelememek, ven adventisyas› soyulurken devaskülarizasyonundan kaç›nmak, aﬂ›r› koter kullanmamak, poﬂ
içinde geliﬂebilecek trombozun önlenmesi için ven
kollaterallerini çok distal ya da proksimalden ba¤lamamak, ven üzerini nemli tutmak, veni zedelememek,
ameliyat lambalar›n›n ›s›s›na uzun süre maruz b›rakmamak, flep ve pansuman bas›s›ndan kaç›nmak ve
özenli diseksiyon önemlidir.
Sonuç olarak, F.B.D.ve postoperatif uygulanan
radyoterapi sonras› ‹.J.V. fonksiyonunun de¤erlendirilmesinde literatürdeki total venöz oklüzyon s›kl›¤›na ra¤men bizim çal›ﬂmam›zda bu klinik antitelere
daha az s›kl›kla rastlanmas›, ‹.J.V. ve çevresinde cerrahiye ve radyoterapiye sekonder geliﬂen patolojik de¤iﬂikliklerin venöz lümeni daraltsa bile venöz kan ak›-

Ümraniye T›p Dergisi, Cilt 2, Say› 1, 2009 / Medical Journal of Ümraniye, Volume 2, Number 1, 2009

M. Karaman, D. Akduman, Ö. Türk, T. E. Habeﬂo¤lu, Ö. Bilaç, O. Dede, C. Uslu

m› ve fonksiyonunda bozuklu¤a yol açmamas›, cerrahi s›ras›nda mevcut nörovasküler yap› ve çevresindeki dokulara özen gösterilmesi bu metodun uygun se-

çilen hastalarda baﬂ boyun tümörlerinde servikal metastaz tedavisinde tercih edinilebilinir bir yöntem oldu¤unu göstermektedir.
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