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ÖZET

SUMMARY

Üst göz kapağı pitozu, karşıya bakış pozisyonunda kapağın
normale göre daha düşük olması ve globu normalden daha
fa zla kapatm ası ile ka ra kter izedir. P atoloji görm e
fonksiyonunu belirli derecede engelleyebilir. Tedavide değişik
yöntemler kullanılmaktadır ; Tarif edilen yöntemler uygun
endlkasyonlarla kullanılınca başarılı sonuçlar alınmaktadır.
Fakat birkaç anatomik patolojinin bir arada bulunabildiği
travmatik pitoz olgularında bazen tek bir yöntem ile tedavi
mümkün olmayabilmektedir. Bu tür olgularda patolojiye
yönelik yaklaşım gereklidir.
Bu makalede 54 yaşındaki bir erkek hastada, bir yıl önce
geçirdiği orbital travma sonucu gelişen bir pitoz olgusu
sunulmaktadır. Sol üst göz kapağında İleri derecede pitozu
olan hastanın kapak lateralinde skarı ve lenfodemi vardı.
Vertikal horizontal kapak boyutları normalden fazlaydı.
L e n f ödemin oluşturduğu a ğ ırlık artışı nedeniyle kas
hareketinin kapağı kaldırmaya etkisi î mm kadardı ve
supratarsal fo ld silinmişti. Lateral kantus mediale doğru
deplaseydi. Deformitenin kompleks yapıda olması nedeniyle
onanında birkaç prosedürün bir arada kullanılm ası
düşünüldü. Hastanın kapak lateralinden kama rezeksiyon,
frontal kasa fasya ile askılama ve lateral kantoplastiyapıldı,
bir yıllık takibimizde fonksiyonel ve estetik açıdan iyi bir sonuç
alındığı ve sağ göz kapağı ile iyi bir simetrinin sağlandığı
gözlendi. Bu makalede pitoz onaranında kullanılacak tekniğin
seçiminde deform itenin önemini ve bazen birden fazla
prosedürün bir arada kullanılabileceğini vurgulamak istedik.
Anahtar Kelimeler: Travmatik pitoz, lenf ödem, frontal kasa
askılama.

Decisiotı Making in Traumatic Ptos is: Case Report
Ptosis o f the upper eyelid should be defıned as the drooping
o f the upper lid margin to a position that is lower than it
normally would be during straight-ahead gaze. This jinding
suggests that in the relcaedposition the upper eyelid is lower
than normal and interferes with the visual fıeld. Different
techniques have been describedin the treatment. AU techniques
have been described that have merit and have been used
successfully. But, in the traumatic pitozis that consist o f
heterogeneous group o f disor der s, treatment can not be
possible with only oneprocedure in some times. In this cases,
it is necessary to selectprocedures according to the disorders.
In tihs paper we presented a 54 year-old man who sustained
orbital trauma oneyear before and because o f tihs trauma he
has severe left upper eyelid pitosis. There w as a mature scar
on his left eyelid laterally. He presented with marked
lymphedema on the eyelid and inability to öpen. Vertical and
horizontal dimenssions o f the eyelid w ere excess. His levator
function was 1 mm because o f the increased weight due to
lymphedema and supratarsal fo ld was lost. Lateral canthus
was deplaced medially. We tought that treatment o f this
deformity couldn ’t be possible using only one procedure
because o f its complesity. We planned a wedge resection on
the lateral third o f the eyelid, frontalis muscle sıtspension and
lateral canihoplasty. Complete correction o f the ptosis and
good symmetry with the right eyelid were apparent one year
after. Functionally and cosmetically acceptable result w as
achieved. In this paper we emphasized that complexity o f
deformity is important to choice ofsurgicalprocedure in ptosis
surgeıy and \ve may need simultaneous appliation o f different
procedures İn some times.
Key Words: Traumatic ptosis, lymphedema, frontal muscle
suspension.

Pitoz karşıya bakışta, üst göz kapağının, korneanın
üst kenannı normalden fazla kapatması ile karakterize
olan patolojidir u . Görüşün engellenmesinin getirdiği
problemlerin yanında, hastada psikolojik sıkıntılar da
yaratabilm ektedir. K onjenital ve edinsel olarak
sınıflandırılabilmekle birlikte anatomik deformiteye göre
yapılan sınıflam a, sistem ik değerlendirm eyi

kolaylaştırıp, tedavinin planlanmasında yardımcı olur,
bu sınıflandırmaya göre pitoz nörojenik, myojenik,
aponevrotik ve mekanik olabilir 16. Pitoz onanmı için,
levator kasının fonksiyonuna göre birçok onanm tekniği
tanım lanm ıştır !’5. Bu yöntem lerin herbiri uygun
endikasy o nlarla
k u llanıldığında
başarılı
olabilmektedirler. Birden fazla anatomik patolojinin
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birlikte olduğu travmatik pitoz olgularında ise patolojiye
yönelik yaklaşım düşünülmelidir4.
O LG U

Sol göz üst kapağını kaldıramama şikayeti ile
kliniğimize gelen 54 yaşında erkek hastanın 1 yıl önce
geçirdiği trafik kazasına bağlı olarak sol göz üst
kapağındaki keşişine primer yara onarımı yapılmış
olduğu anlaşıldı. Hastanın yapılan muayenesinde; sol göz
üst kapağında lateral kantus seviyesinden başlayıp
mediale doğru ilerleyen olgunlaşmış skarı vardı. Üst göz
kapağı karşıya bakışta korneayı tamamen kapatıyordu.
L en f dolaşım ının bozulm uş olm asından dolayı
lenfödeme bağlı olarak kapak dokusu kalınlaşmıştı.
Kapak vertikal ve horizontal boyu normalden fazlaydı,
levator kasının kapağı kaldırmaya etkisi 1 mm kadardı.
Supratarsal fold yoktu, lateral kantus mediale doğru yer
değiştirmişti (Şekil I).
Birden fazla defonnitenin aynı anda bulunmasından
dolayı patolojinin, pitoz onarımmda kullanılan klasik
yöntem lerden sadece birisi ile onarılam ayacağı
düşünülerek üç ayrı girişim planlandı.
1. F rontal kasa serbest fasya lata grefti ile
süspansiyon.
2. Lenfödeme bağlı olarak artan kapak ağırlığını
azaltmak ve uzayan horizontal kapak boyunu kısaltmak
için kapak serbest kenarının 1/3 lateralinden kama
rezeksiyon.
3. Lateral kantusun lokalizasyonımu düzeltmek için
lateral kantopeksi (Şekil 2),
Lokal infiltrasyon anestezi ile ilk olarak lateral
kantus seviyesindeki skar dokusuna uygun olacak şekilde
planlanan Y şeklindeki insizyon ile travma sonucu
birbirinden ayrılmış olan lateral kantal ligamentin iki ucu
bulundu. 4-0 naylon sütur ile iki uç birbirine süture edildi.
Deri insizyonu V şeklinde süture edilerek Y-V ilerletme
yapılmış oldu.

Şekil 1: Hastanın ameliyat öncesi sol üst göz kapağındaki
deformitesinin görünümü. İleri derecede pitotikgöz kapağının
vertikal ve horîzantal boyutları artmış.

Daha sonra, kapak serbest kenarının 1/3 lateraline
4 mm kadar genişlikte planlanan tam tabaka kama
rezeksiyon yapıldı. Her bir tabaka ayrı ayrı süture
edilerek, kapak horizontal boyu kısaltıîırken ağırlığı
azaltıldı.
Son olarak, serbest fasya lata grefti kullanılarak,
kapak medial 1/3 ve lateral 1/3’üne uyan seviyelerden
tarsa tutturulan fasya şeridi ile kaş üstü hizasında üç
noktaya uygun gerginlikte frontal askı lama yapıldı.
P ostoperatif 1. günden itabaren hastanın kaş
kaldırma egzersizi yapması sağlandı. 1 yılı geçen
takibimizde komplikasyon ile karşılaşılmadı. Hastanın
kaşım kaldmnası ile göz kapağını yeterli ölçüde yukarıya
kaldırabildiği, görüş alanında herhangi bir engelleme
olmadıı istirahat halinde simetrinin sağlandığı uykuda
gözün açık kalmadığı tespit edildi. Lateral kantus normal
yerindeydi ve karşı tarafla karşılaştırılınca simetrikti.
Estetik ve fonksiyonel açıdan tatminkar sonuç elde edildi
(Şekil 3).

Şekil 2: Ameliyatın planlanması. Fasya lata grefti ile frontal
kasa askılama, kapak lateralinden kama rezeksiyon ve lateral
kantopeksi.

Şekil 3: Hastanın ameliyattan 1 yıl sonraki görünümü. Pitoz
düzelmiş ve diğer kapak ile simetri sağlanmış.
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TRAUMATÎC PTOSİS

T A R T IŞ M A

Göz kapağı pitozu patolojinin başladğı zamana göre
genellikle konjetinal ve edinsel olarak iki ana gruba
ayrılır. Anatom ik deformite esas alınarak yapılan
sınıflama ise travmatik pitoz olgularının anlaşılmasında
ve ted av isin in planlanm asında daha faydalı
olabilmektedir. Bu da dört ana grup altında toplanabilir;
aponevrotik, norojenik, myojenik ve mekanik lX5-6.
Fakat değişik patolojilerin birarada bulunmasıyla
karakterize olabilen travmatik pitoz olguları her zaman
basit bir sınıflamaya sokulamayabilir. Böyle durumlarda
tedavi daha karm aşık hale gelebilir 7'8. Sunmuş
olduğum uz olguda olduğu gibi travm atik pitoz
olgularında birden fazla potoloji pitoza neden olarak
pitozun derecesini artırabilir. Travma neticesi lavator
aponevrozunun tarstan ayrılmasına ve nörolojik hasara
ilaveten lenfatik akımının da bozulmasıyla gelişen,
lenfödem kapak kalınlığını, boyutlarını ve ağırlığını
artırarak ilaveten mekanik olarak da pitoza neden olduğu
görülmüştür, levator adelede fonksiyon olmaması
nedeniyle frontal askılama yapılması planlanmış fakat
artm ış kapak ağ ırlığının da azaltılm ası gereği
düşünülmüştür.
Pitoz onarımmda genel olarak levator kasının
fonksiyonunun değerlendirilmesi teşhis ve tedavinin
yönlendirilm esinde belirleyici bir faktör olarak
kullanılmaktadır 12,5. Ancak etyoloji ve varsa pitozun
beraberindeki mevcut anatomik patolojilere yönelik
değerlendirme ve tedavi planlaması da düşünülmelidir A
Travmatik pitoz olgularında, kapağın yapısını,
pozisyonunu ve hareketini etkileyen birden fazla
anatom ik p ato lo ji bir arada bulu n ab ilir 7A Bu
deformitelerin her biri pitozun derecesini daha da artırır.
Bu tür travmatik pitoz olgularında klasik pitoz onarım
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yöntemlerine ilave olarak patolojiye yönelik yardımcı
cerrahi prosedürler rekonstrüksiyonda kullanılmalıdır.
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