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Palpebral torbaların tedavisinde yeni yöntem; 
SEPTO-ORBİTO-PERİOSTOPLASTİ*

Ö. ŞENSÖZ, U. KOÇ ER, AK. PERÇİN, M. MUTAF, K. ARİFOĞLU. 
Ankara Numune Hastanesi 2. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği.

SUM M ARY

A N E W  TECNIQUE FOR THE TREATMENT OF PAL
PEBRAL BAGS: SEPTO- ORBITO-PERIOSTOPLASTY

A new technique fo r  thc treatment o f palpebral baş* ix presen
le d. The tec.hnique consists o f returning herniated fa l pads 
from  septum to îhe orbital cavity. Rctaining it by rne.ans o f e İl
ker a c.ontinous suture to plicate septum or suture septum to 
periosteum o f orbital rim. This new procedure name d septoor- 
biîo-periostoplasty and applied to 10 patients between Febru- 
ary 1990-April 1992.
The procedure and results obtaimd ar e described.

Key words : Palpebra, Orbital septum., Periostoplasty.

ÖZET
Palpebral torbaların tedavisi için yeni bir yöntem sunulmuş
tur. Bu teknikte septumdan fılıklaşan intra orbital yağ dokusu 
orbital kaviteye, anatomik yerine iade edilip, devamlı sütürle 
septum ya plike edilerek sağlamlaştınlmakta ya da septum 
transvers olarak insize de ildikten sonra periorbita periostuna 
süt üre edilmektedir. Septo-orbito-periostoplasti adını verdiği
miz bu teknik 1990 şubat, 1992 nisan aylan arasında, 10 has
taya. uygulanmıştır. Avantaj, dezavantaj ve sonuçlarımız su
nulmuştur.

Anahtar kelimeler : Palpebrü, Orbital septum, Periostoplasti.
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Baggy eyelid deformitesi sık rastlantın deformite 
olup, etiyoloj isinin majör komponeııtini orbital septum- 
dan öne doğru fıtıklaşan intraorbital yağ dokusu oluştur
maktadır. Diğer faktörler ise orbiküler kas atrofısi, ve 
cild gevşekliğidir. Birkaç faktör biraıada bulunabilir. Bu 
yapılar orbitin anterior desteğini sağlar [1,2].

Bazı durumlarda palpebral torbalar; allerjİ, böbrek 
hastalığı, karaciğer sirozu, kalp hastalığı veya hiperaktif 
tiroid hastabğına bağlı olabilir.

Veya herediter olmak fazla yağın varlığı da bu 
görüntüyü oluşturabilir.

„ Yaşlanma ile birlikte globun destek yapılmanın pro- 
gressif gerilmesi sonucunda, glob dalla aşağı doğru yer 
değiştirirken orbitin zemini ile glob arasındtıki boşluğu 
daraltır. Bu azalma orbital yağ dokusunun dışarı doğru 
itilmesini sağlar. Palpebral torbaların insan vücudundaki 
diğer hemiler gibi tedavi edilebileceği düşüncesinden

* 14. Ulusal Türk Plastik Cerralıi Derneği Kongresince sunulmuştur.
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yola çıkmak septo-orbito-periostoplasti tekniğini tamir 
ladık.

GEREÇ VE YÖNTEM;
1990 şubat ev 1992 nisan ayları arasında yaşları 3i 

65 masında değişen [tablo 1] 8 kadın, 2 erkek olma 
üzere toplam 10 hastaya tanımladığımız tekniği uygul; 
dik. 2 hastaya sadece üst göz kapağına uyguladık. B 
hastada septo-orbito-periostoplasti sub-SMAS sul 
peıiosteal alm ve yüz germe ile kombine edildi. Hastal; 
rımızııı en uzun takibi 1.5 yıl yapıldı.

Teknik;
Tanımladığımız teknik septumu öne doğru iterek 1 

tıklaşan intra orbial yağ dokusu eksize edilmeden, ge 
anatomik yerine itildikten sonra, gevşemiş septum ; 
plike edilmekte, ya da gevşemiş septum transvers olan 
insize edildikten sonra periorbita periostuna sütüre ed
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Tablo 1. Olgularımız.

Yaş Cins Üst Alt Komplikasyon

35 K Bil at er al Bilateral Yok

35 K Bilateral Bilateral Yok

65 E Bilateral ...... ........ Yok

49 K Bilateral Bilateral Yok

48 K Bilateral Bilateral Yok

48 K Bilateral Yok

47 K Bilateral Bilateral Yok

42 E Bilateral Bilateral Yok

36 K Bilateral Bilateral Yok

48 K Bilateral Bilateral Yok

inektedir. Üst ve alt göz kapağı septumuna uygulanmak
tadır. Üst ve alt orbital bölgede cild, orbikülaris oküli 
kası geçildikten sonra septumla karşılaşılır.

Septum, globu göz kapaklarından aylımı lamiııar 
yapı gösteren fibröz bir bııriy erdir. [3, 4] Üst ve alt orbi
tal rim periostundan başlar. Üst göz kapağında levator 
apenörozunun tarsla birleştiği yerin hemen üstünde, alt 
göz kapağında ise alt üus boyunca sonlanır. Göz kapak

larının hareketine bir etkisi yoktur. [4].
Yaşlanmanın etkisi ile septum gevşer ve intra örtü

nü yağ dokusu buradan fıtıklaşır.
Hastanın palpebral torbalarım oluşturan komponen- 

tlere göre cild veya eild-kas tlabi şekhnde flab disseke 
edilir. Orbital septumla çevrelenmiş yağ pad’leri 
görülür. [Şekil 2). Yağ dokusu öne doğru aşırı fıtıklaş- 
mamış ise septum göz kapağını ektropioııa getirmeye-

Şekil 1- Orbital bölgenin sagittal kesiti. 1. üst intra orbital yağ dokusu, 2. üst orbital septum, 2. üst orbiküler kas, 4. levator apenö- 
rozu, 5. Konjonktiva, 6. üst tars, 7. alt tars, 8. kapsülopalpebral fasiya, 9. inferior oblikkas, 10. alt intra orbital yağ dokusu, 11. alt 
septum.
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cek şekilde 5/0 vicryl ile kontinu darcık plike edilir [Şe
kil 3].

Eğer intra orbital yağ dokusu aşırı fitıklaşmış ve pit- 
otik bir hal almış ise [Şekil 4] septum transvers olarak 
insize edildikten sonra, yağ pad’i geri orbital kavitedeki 
anatomik yerine iade edilecek şekilde çevre dokudan bir 
miktar disseke edilir. Orbital kaviteye iadesinden sonra 
septumdaki insizyon vücudun diğer bölgelerindeki her- 
ııiasyonun onanmına benzer şekilde 5/0 vicryl ile konti
nu olarak periorbita periostuna sütüre edilir [Şekil 5].

Cild ve/veya kas eksi zyonunun takiben konvansiyo- 
nel procedür ile cild kas kapatılır. Steri-stıip yerleştiri
lir. Operasyondan sonra nazik pansumanla kapatılır.

Sonuçlarımız;
10 hastamızda komplikasyon görülmedi. Hepsinde 

palpebral torba düzeltimi çok iyi idi. 1.5 yıllık takipleri
mizde rekürrens gözlenmedi [Şekil 6,7].

TARTIŞMA
întraorbitai yağ dokusunun önünde bariyer görevini 

üstlenen septum, yaşlanma ile birlikte gevşemektedir ve 
sonucunda göz küresinin hareketleri sırasında yumuşak 
bir zemin oluşturan yağ dokusu öne doğru fıtıklaşmak- 
tadır. İntra orbital yağ dokusunda herhangi bir artış sos 
konusu değildir.

La Plaza'mn palpebral torba için tanımladığı cüret
kar yöntem düşüncelerimize ışık tutmuştur. La Plaza sa
dece alt göz kapağı için uyguladığı yönteminde intra or- 
bital yağ dokusu eksize etmeden, litıklaşan yağ dokusı 
önünde kapsülopalpebral fasciayı periorbitaperiostun; 
sütüre ederek bariyer oluşturmuştur [1],

Tanımladığımız septo-orbito-perios toplasti yöntem 
ise alt ve üst göz kapakları için uygulanabilmektedir 
Gevşemiş septumun uygun şekilde sütüre edilmesini] 
ektropiona neden olmadığı bilinmektedir [4].

Şekil 2. Üst orbital. bölgedeki sep t um dan fiti klayan yağ dokusu.
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Şekil 4. Öne asm  [ılıklaşan i r  jnloUk yay dokusu

Şekil 5. Operasyon sırasında sepi umun periarbiraı u n oa ıo ıa  sitilin > dddiku u somaki ^orunlusu

Şekil 6. Sol, 36 yaşında üst ve alt göz kapağında- palpehrat torbaları mevcut preop resmi. Sağ, s ep lo - o rb i t o -p e rio s top las tiden 
1.5 yıl sonraki resmi 131
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Şekil 7. Üst sol, 38 yaşında özellikle üst medial bölgedeki torbalan dikkat çekici, preop resmi Üst sağ, üst septumplike alt 
septum ise periorbitaperiostuna sütüre edildi 1 yıl sonraki resmi. Alt sol, preop oblik rejim. Alt sağ, postop oblik resim.

1.5 yıllık  takibimizde komplikasyon görülmemiştir. 
Orbital kavitede basmç artımı olabilir mi? sorusu akla 
gelebilir. Orbital kavile yaklaşık 29 cc dir ve 1 ccden 
fazla olmayan fıtıklaşan yağ kitlesinin bir sorun oluştur
mayacağı açıktır.

Her palpebral torbası olan hasta için uygulanmaz. 
Kontraendikasyonlan; Egzoftabnus, nazojugal ve/veya 
palpebromalar foldu aşın bariz olan hastalardır.

Bu teknik diğer kullanılmakta olan tekniklerden 
daha sofistikedir. İyi anatomik bilgi ve kuru bir operasy
on alanı gerektirmektedir.

Bu teknikle elde ettiğimiz avantajlanmız; az hema- 
tom, göz kapaklarında daha fazla homojenisite, körlük 
riskinin olmaması, batan göz deformitesinin olmaması
dır.

Hastalarımız hala takibimizdedir.

Doç. Op. Dr. Ömer ŞENÖZ
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