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ÖZET
Alt ve üst göz kapaklarım içine alan "divided nevüs" 
birçok estetik ve fonksiyonel sorunlara yol açan nadir bir 
konjenital anomalidir. Nevüs, alt ve üst göz kapaklarının 
birbirlerine bitişik kısımlarını içerir, kapaklar kapatıldığı 
zaman, göz geniş bir neviis ile örtülmüş izlenimi verir. 
N evüsün  m aligniteye dönüşme riski ve kötü  
görünüm ünden  dolayı çeşitli tedavi metodları 
uygulanmıştır.
Kliniğimizde, yetişkin bir erkek hastanın sağ üst ve alt göz 
kapaklarının konjenital "divided nevus'ü eksize edildi ve 
oluşan defekt kulak arkasından alınan tam kalınlıkta 
deri grefti ile onarıldı.
Olgumuzdan elde edilen sonuç fonsiyonel ve estetik açıdan 
oldukça m.emnun edici idi.
Anahtar Kelimeler: "Divided nevüs", göz kapaklan, tam 
kalınlıkta deri grefti.

GlRÎŞ
"Divided nevus" (göz kapak ların ın  ikiye 

bö lünm üş ncvüsü), este tik  ve fonksiyonel 
sorunlara açan ve nad ir görülen b ir konjenital 
anom alidir. H istopatolojik olarak m elanositik, 
sellüler yada kom paund  karak terde olabilen 
"divided nevüs", üst ve alt göz kapakların ın  
b irb irle rine  b itişik  k ısım larını içerir ve göz 
kapatıldığında tek b ir nevüs izlenimi verir, Bu 
anom alinin fetal gelişim sırasında göz kapakları 
birleşirken oluşup, göz kapakları ayrıldığında 
ikiye bölünerek "divided nevüs" şeklini aldığı 
d ü şü n ü lm ek ted ir 1-3. Bu nevüs aynı zam anda 
"kissing nevus" olarak da adlandırılm aktadır M.

Embriyolojik çalışmalar gösterm iştir ki, göz 
kapakları ilk olarak altıncı gestasyon haftasında 
e k to d e rm a l ç ık ın tıla r  o la ra k  o lu şu r la r . 
Dokuzuncu haftada lıer iki göz kapağı çıkıntısı

SUMMARY
Nevus o f the upper and lozver eyelids "Divided nevus"
Divided nevus that involves the upper and lower lids o f one 
eye is a rare congenital anomaly producing several 

functional and aesthetic problems. The nevus is present İn 
contiguous areas o f the upper and lower lid margins, so 
that when the lids closed, the eye appears to be covered by 
on large nevus. The several treatment methods have been 
p erförme d becaıtse o f the severe disfigurement and risk of 
malignant change in  the nevus.
In our clinic, the congenital divided nevus of the right 
upper and lozver lids of an adult male patient was excised 
and the defect was repaired with fu l l  thickness skin gmft 
taken from behind the ear.
The result obtained from our case was quite satisfactory 

from functional and aesthetic points of viezu.
Key Words: Divided nevus, eyelids, fu l l  thickness skin 
gmft.

birbirine doğru büyür ve birleşm eye başlarlar. 
Bu sırada birleşim  hattında lipid depolanm aları 
g ö rü lü r. O nbeşinc i h a ftad a  göz kapakları 
ta m a m e n  b i r l e ş m iş t i r  ve y irm i ile  
yirm idördüncü haftalara kadar birleşik kalırlar. 
B undan sonra  göz kapakları aşamalı olarak 
ayrılmaya başlar. Göz kapakların ın  birleşm iş 
olduğu dönem de nevüs oluştuysa göz kapaklan 
ayrılırken nevüs de ikiye ayrılır ve "divided 
nevüs" oluşur 2>3.

OLGU SUNUMU
Yirmi yaşında erkek hasta, sağ üst ve alt göz 

kapaklarının tüm ünü içeren kıllı nevüsün estetik 
olm ayan g ö rü n tü sü  sebeb i ile kliniğim ize 
m ü racaa t e tti (Şekil la -b ) Y apılan  fizik 
m uayenesinde lezyonun sağ üst ve alt göz 
kapaklannm  tüm ünü içeren 4x1 cm ve 3.5x1.2
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cm b o y u tla rın d a , koyu renkli, üzeri kıllı, 
palpasyonla kadife hissi veren ve kirpiklerin  
büyük b ir kısm ını içeren  fakat konjunklivaya 
uzanm ayan b ir lezyon olduğu görüldü. Nevüs 
göz k ap a k la rın ın  en  ve b o y la rın d a  b ir 
değişikliğe yol açm am ış fakat kalınlıklarında 
artışa yol açmıştı. Nevüs yakınında benzer bir 
satellit lezyon tespit edilm edi. Nevüs hastanın 
göz kapak larında pitoz, epifora, ektrop iyon  
yada g ö rü ş  a la n ın d a  k ıs ıtlılık  gibi b ir  
fo n k siy o n e l b o zu k lu ğ a  yol açm am ış idi. 
H astan ın  ak rab a la rın d a  b en zer b ir  lezyon 
olm adığı öğren ild i. H astayı estetik  açıdan 
rahatsız eden nevüsün eksize edilm esine karar 
verild i. O p erasy o n  genel anestezi a ltın d a  
yapıldı. Sağ üst ve alt göz kapaklarını içeren 
nevüs, orbikularıs okuli kası üzerinden tam  kat 
eksize edildi. Lezyonun içerdiği kirpik kökleri 
de eksize ed ilen  kısm a dahil edildi. Göz 
kapaklarının boyunda artışa yol açm adığından 
tarsokonjonktival eksizyon yapılm adı. Fakat 
2m m ,lik konjunktiva kirpik kökleri ile birlikte

eksize edildi. O luşan  defek t h e r  iki kulak 
arkasından alm an tam  kalınlıktaki cilt greftleri 
ile onarıldı, G reftler 5-0 plain katküt. ile sütüre 
edildi. Göz kapaklarına geçici tarsorafi yapıldı. 
G reftler 5 gün sonra açıldı. G reftlerde kayıp 
yoktu. Lezyonun histopatolojik incelem esinde; 
epiderm is ile derm iş bileşkesinde ve derm işte 
yerleşik nevüs h ü cre le rin in  o lu ştu rd u ğ u  ve 
malignite belirtisi görülm eyen kom paund nevüs 
karak terinde olduğu öğrenildi. Altıncı aydaki 
kontrolünde; göz kapaklarının kapanm ası tam 
idi. Pitoz, ep ifo ra , ek trop iyon  yada görüş 
alanında kısıtlılık gibi fonkisyonel b ir bozukluk 
yoktu. Lezyonda nüks tesp it edilm edi (Şekil 
2a,b). Estetik açıdan tatm in olan hastaya daha 
sonra m ikrogreft saç nakli yöntem i ile kirpik 
rekonstrüksiyonu planlandı.

TARTIŞMA
ilk kez 1919'da Fuclıs tarafından tarif edilmiş 

ve lite ra tü rd e  b u g ü n e  k ad a r çok az olgu 
bildirilm iştir. Lezyon ile ilgili olarak çok fazla
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olgu sunulm am ış olm asına rağm en çok çeşitli 
tedavi yöntem leri önerilm iştir. Fuchs 6 olgu 
b ild irm iş, fakat o lg u ların  h içb irin e  tedavi 
uygulam am ıştır. C ollenza 1937[de 2 olgu 
b ild irm iş ve lezyonun tam  k at eksizyonu, 
defek tin  de ku lak  a rk asın d an  a lm an  tam  
kalınlıktaki cilt grefti ile onarım ıyla başarılı 
sonuçlar a lm ıştır2. Ehlers 1969'da sunduğu 10 
olguda eksizyon-sütür, eksizyon, tam  kalınlıkta 
elit grefti, ve kriy o terapi gibi değişik tedaviler 
u y g u lam ış tır2. Mc D onnell ve Mayou 1988'de 
yeni doğm uş b ir olguda önce derm abrazyonu 
denem işler; nevüs 4 h a ftad a  başlangıçtaki 
kabarık lığ ına ve p igm en tasyonuna erişince, 
lezyonun tam  kat eksizyonu ve oluşan defektin 
de kulak arkasından alm an tam  kalınlıkta cilt 
grefti ile onarımıyla tam tedavi sağlam ışlardır2. 
P apadopoulos 1991’de bildirildiği b ir olguda 
lezyonun tam  kat eksizyonunu takiben oluşan 
defekti tam  kalınlıkta cilt grefti ve üst göz 
kapağından kaldırılan lateral pediküllü kas-cilt 
transpozisyon flebi ile onarm ıştır. Daha sonra 
bildirdiği kom pund  nevüs karakterli 2 olguda 
ise tanjansiyel eksizyon ve seri eksizyonlar ile 
başarılı so n u ç la r a lm ıştır 3d. M atsuo 1991 
yılında 1 olgu sunm uş, tarsı invaze etmiş olan 
lezyonu, tarsı da içerecek şekilde tam  kat eksize 
e tm iştir. D efek tin , kon k al kartila j g refti, 
orbikularis okuli kas cilt Hepleri ve karşı taraf 
üst göz kapağından alm an tam  kalınlıktaki cilt 
grefti ile o n arm ıştır5. Yohinori 1996'da 2 olgu 
sunm uş, k riy o te rap i ve u ltraso n ik  cerrah i 
aspiratör kullanarak yapılan derm abrazyon ile 
başarılı sonuçlar aldığını b ild irm iştir6.

"Dividcd nevus", üzerindeki kıllar ile kornea 
irr ita sy o n u n a  yol açabileceği gibi, p itoz, 
epifora, ektropiyon ve görüş alanındaki kısıüılık 
gibi fonksiyonel bozukluklara da neden olabilir. 
Estetik açıdan da hastayı rahatsız edici b ir 
durum  yaratır 2.

Lezyon ayrıca m alig n ite  aç ısın d an  da 
değerlendirilm elid ir. K om paund tip "divided 
nevüs"lerde m align dönüşüm  riski h e r zaman 
v a rd ır  ve d a im a  tam  k a t ek s izy o n u  
ö n e r ilm e k te d ir . K o m p au n d  k a ra k te rd e k i 
"divided nevüs" lerde ise herzam an tam  kat 
eksizyon şart değildir. Önce bir punch biyopsi 
ile nevüsün  d e rin liğ in in  ve h is to p ato lo jik  
yapısının tespit edilmesi önerilm ektedir 2’4.

Epiderm is ve yüzeyel derm işte yerleşimli,

k o m p au n d  k arak terli "d ivided nevüs"lerde; 
Özellikle göz k ap ak la rın d a  deform iteye yol 
açm am ış ise le z y o n u n  d e rm a b ra z y o n u , 
tanjansiyel eksizyonu, eksizyon sonrası sekonder 
iyileşmeye b ırakılm ası yada oluşan defektin  
lokal flepler ve tam  kalınlıktaki cilt greftleri ile 
onarım ı yeterli tedavi sağlyabilir 2 A.

Lezyonun derin  dermişe, cilt altı dokusuna, 
ha tta  ta rsa  k ad a r invaze o lduğu  o lgularda 
dermabrazyon yada tanjansiyel eksizyon yetersiz 
kalm akta ve lezyonun kısa b ir sürede eski haline 
dönm e riskinin yüksek olduğu bildirilm ektedir 
2. Bu neden le derin  yerleşim li lezyonlar, göz 
kapaklarında deform iteye yol açmış ise yada 
m elanositik karak terde ise tam  kat eksizyonu 
önerilmektedir. O luşan defekt tam  kalınlıkta cilt 
greftleriyle, lokal kas cilt Hepleriyle, gerekirse 
tars rekonstrüksiyonu  için konkadan  alm an 
kıkırdak greftiyle de onarılm aktadır 2>4,s.

O lgum uzda; fizik m uayene bulguları ve 
lite ra tü rd e  b ild irilen  tedavi y ö n tem lerin in  
başarıları gözönüne alınarak lezyonun tam kat 
eksizyonu ve defektin de tam kalınlıkta cilt grefti 
ile onarılm asıyla estetik ve fonksiyonel açıdan 
m em nuniyet verici sonuç elde edildi.
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