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ÖZET
Göz ve gözle ilgili yapılar alt gözkapağının dahil olduğu 
periorh ita l bölge tarafından korunmaktadırlar. A lt 
gözkapağının bu fonksiyonel önemi yanında estetik önemi de 
yardır. Bu nedenlerden dolayıperİorbital bölgenin önemli bir 
bölümünü oluşturan alt gözkapağının rekonstrüksiyonu için 
çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.
Alt gözkapağının kısmi veya tam-tabaka kayıplarında değişik 
tedayi p rensip leri uygulanmaktadır. Bu alanın  
rekonstrüksiyonıında, bu tabakaların yerine benzer özellikteki, 
dokuların kullanılması gerekmektedir. Bu yazıda, alt gözkapağı 
rekonstrüksiyon seçenekleri gözden geçirilmekte ve konuyla 
ilgili deneyimlerimiz sunulmaktadır.
A nah tar K elim eler: A lt gözkapağı, gözkapağı
rekonstrüksiyonu

GİRİŞ
Göz ve gözle ilgili yapılar alt gözkapağının da dahil 

o lduğu p e rİo rb ita l bö lg e  ta ra fından  çepeçevre 
ko runm ak tad ırlar. Bu n ed en le , a lt gözkapağı 
bütünlüğünün sağlanması fonksiyonel açıdan gereklidir. 
Yüz este tiğ i aç ıs ın d an  da alt gözkapağı 
rekostrüksiyonunun önemi büyüktür.

Alt gözkapağı ön tabakası temel olarak deri ve 
orbikularis okuli kası, arka tabakası ise tarsal plak ve 
konjunktiva tarafından oluşturulmaktadır. Gözkapağının 
kısmi veya tam kayıplarında bu tabakaların yerini tutacak 
dokular ku llan ılarak  gözkapağı rekonstrüksiyonu 
yapılmalıdır.

Konjenital veya edinsel nedenlerle meydana gelen 
alt gözkapağı doku defektlerinin onarımı için birçok 
seçenek m evcuttur. D eğ işik  tedavi seçeneklerin i 
değerlendirirken doku defektinin büyüklüğü ve geriye 
kalan gözkapağı doku miktarı göz önünde tutulmaktadır. 
D oku e la s tik iy e ti de seç ilecek  ted av i şek lin i 
etkilemektedir. Yaşlandıkça esneyen ve sarkan dokular 
bu bölge rekonstrüksiyonunun yaşlılarda gençlere göre 
daha kolay olmasına yol açmaktadır.

SUMMARY
Revieıv o f  Options fo r  Loıver Eyelid Reconstruction and Our 
Related Clinical Experience
The eye and Us related structures are protected by the 
perİorbital tissues, including the lower eyelid. In addition to 
its functional importance, the loıver eyelid also has esthetic 
significance. As a result o f  this, numerous reconstruction 
methods has been developed fo r  loıver eyelid defects. 
Different treatment principles are employedforpartial orfull- 
thickness tissue loss o f  the loıver eyelid. Tissues that have 
characteristics identical or similar to loıver eyelid tissue should 
be used to replace partial or fıt ll-thickness tissue loss o f this 
structure. This paper reviews the options fo r  loıver eyelid 
reconstruction and dıscusses our experience in this area.
Key Words: Loıver eyelid, eyelid reconstruction

Kısmi-Kalınlıktu Doku Kaybı Rekonstrüksiyonu
Alt gözkapağı Ön tabaka defektleri Özellikle medial 

ve lateral kantuslara yakın ise sekonder iyileşmeye 
bırakılabilirler1. Doku defekti ne kadar yüzeyel ve küçük 
olursa alınacak sonuç da o kadar iyi ve kısa zamanda 
olacaktır. Doku defekti büyüdükçe ve derinleştikçe bu 
yöntemle iyi ve hızlı bir sonuç alma beklentisi azalır. 
Bunun nedeni ise skar dokusu ve epitelizasyon ile oluşan 
dokunun renk ve kalite açısından genellikle çevre deriden 
farklı olmasıdır. Deformiteye neden olmayacaksa bu tür 
defektleri priıner olarak kapatmak, sekonder iyileşmenin 
getireceği olumsuz sonuçları ortadan kaldıracaktır.

Sadece deri kaybı olan durumlarda kısmi veya tam- 
kalınlıkta deri grefti uygulaması sıklıkla uygulanan bir 
yöntemdir2̂3. Sekonderkontraksiyonun önlenmesi veya 
azaltılması için geniş defektlerde tam kalınlıkta veya 
kaim kısmi-kalınlıkta deri grefti tercih edilmelidir. Deri 
grefti uygulaması için aranılan en önemli şart, grefti 
koyacağımız sahada iyi bir vaskuler yatak olmasıdır. Bu 
amaçla üst gözkapağı, preaurikular ve retroaurikular 
bölgeler gibi baş-boyun bölgesindeki deri grefti donor 
alanları tercih edilmektedir. Deri grefti uygulaması ile
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oldukça geniş defektier kapatılabilmektedir ancak çevre 
doku rengi ve kalitesi ile uyum sağlamama riski vardır4'5.

Alt gözkapağı ön tabaka rekonstrüksiyonunda bizim 
genellikle tercih  ettiğim iz yöntem  üst gözkapağı 
muskulokutan flebidir. Bu flep ilk kez Tripier tarafından 
bipediküllü olarak tanımlanmış olup daha sonra birçok 
varyasyonu geliştirilerek kullanılmıştır f"13. Bu flep 
k u llan ıla rak  iyi ka litede  ve renk te  b ir doku ile 
rekonstrüksiyon yapılmaktadır. Tek seansta uygulanan 
ve greft uygulamasında olduğu gibi özel pansuman 
gerektirmeyen bir yöntemdir. Bu flep, doku defektinin 
lokalizasyonuna göre medial, lateral, superomedial ve 
superolateral pediküllü  olarak tek pediküllü veya 
b ip ed ik ü llü  şek ille rd e  alt gözkapağ ı 
rekonstrüksiyonunda kullanılabilmektedir 4AS' 10. Biz 
kliniğimizde bu flebi kullanarak toplam 16 hastada alt 
gözkapağı ön tabaka rekonstrüksiyonu yaptık (Şekil 1, 
2, 3).

M ustarde’nin yanak rotasyon flebi ve alm flebi 
gözkap ağ ın ın  tam am ın a  yak ın  k ay ıp la rın d a  
kullanılabilirler5J4. Üst gözkapağı rekonstrüksiyonu için 
kalın olan bu dokular alt kapak rekonstrüksiyonunda iyi 
sonuç verirler. Değişik boyutta ve yerleşimdeki ön tabaka 
defek tlerin in  onarım ında kullanılan  diğer tedavi 
yöntemleri arasında değişik tasarımlı alt ve üst gözkapağı 
Hepleri mevcuttur 15'2n.

Tarsal plak kayıplarında tars desteğinin yerini 
tutabilecek sert bir doku ile rekonstrüksiyon yapmak 
gerekir. B urayı tam ir etm ek için  en uygun doku 
kıkırdaktır5. Bu kıkırdak nazal septum veya kulaktan 
alınabilir. Bunun yanında sert damak grefti ile de bu 
sertliğin sağlanabileceği bildirilmiştir 21. Tarsal plak 
kayıplan genellikle mukoza veya deri kaybı ile birlikte 
meydana gelmektedir. Arka tabaka kayıplarında en sık 
kullanılan tedavi yöntem leri kondrom ukozal greft 
uygulam ası ve üst kapak tan  hazırlanan  H ughes

Şekil 1A: Cerrahi bir girişim sonrasında sağ ait gözkapağında ektropiyon meydana gelen bu hasta kliniğimize başvurdu. Hastanın 
klinik olarak değerlendirilmesi sonucunda sadece ön tabaka rekonstrüksiyonunun gerektiği anlaşıldı. B: Alt blefaroplasti insizyonu 
yapılarak deri ve orbikularis okuli kası muskulokutan flep tarzında kaldırıldı. Ortaya çıkan defektin büyüklüğüne göre lateral bazlı 
üst gözkapağı muskulokutan flebi kullanılarak ektropiyon düzeltildi.

Şekil 2A: Alt gözkapağı medialindeki kanayan keratoa kanto ma eksize edildi. Alt gözkapağı medial 1/3‘ünde oluşan doku defektinin 
anarımı için medial bazlı üst gözkapağı muskulokutan flebi planlandı. B: Hasta geç dönemde kontrole geldiğinde flebin çevre 
dokulara çok iyi uyum gösterdiği görüldü.
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Şekil 3A: Sağ alt gözkapağının lateral bölümünü hafif derecede everte eden ve büyümeye devam eden hidrosistoma için 
eksizyon ve lateral bazlı üst gözkapağı muskulokutan flebi planlandı. B: Postoperatif 2 ay sonraki görünüm.

Şekil 4A: Periorbital travma sonrasında sağ göz çevresinde yoğun skar formasyonu meydana gelmişti. Üst ve alt gözkapaklarındaki 
doku defektleri nedeniyle ciddî korneal hasar oluşmuştu. B: Radial önkol serbest flebi ile alt ve üst gözkapağı rekonstrüksiyonu 
yapıldı. Amaç rima palpebraleyi daraltmak ve gözü korumaktı. Posteriorda mevcut olan konjunktiva defekti ise ven grefti 
kullanılarak onarıldı.

tarsokonjunktival flebidir. İzole konjunktiva kayıpları 
için kullanılacak en uygun dokular konjunktiva, mukoza, 
periost veya ven grefitidir 5. Üst kapak muskulokutan 
flebine tarsal plağın da dahil edilmesiyle alt kapak 

. kıkırdak ve deri kaybı telafi edilebilmektedir l3.

Tam-Kat Doku Kaybı Rekonstrüksiyonu
Alt gözkapağının %30-40'ını içeren tam-tabaka doku 

; kaybı primer olarak tamir edilebilir. Defektlerin pentago- 
nal, hek zag o n al veya ob lik  üçgen  şek ille re  
dönüştürülmesi iyi sonuç vermektedir 5. Daha geniş 
defektlerde veya doku elastik iyetin in  az olduğu 
durumlarda lateral kantotomi yaparak yara dudaklarının 
y ak la ş tırılm ası k o lay la ş tır ılab ilir . Bu yo lla  
kapatılamayacak büyüklükteki defektlerde deri eksiğini 
gidermek için kantotomi yapılan tarafta z-pîasti veya 
Tenzel semisirkuler flebi planlanabilir5. Bu işlemlerle 
gözkapağının %40-60'mı oluşturan bir defekti kapatmak 
mümkün olabilm ektedir f’9. Papp’ın tarif ettiği üst 
gözkapağı rotasyon flebi ile de lateral kantotom i 
so n rasında  alt g özkapağ ın ın  % 30-60 'ınm

rekonstrüksiyonu m üm kün olab ilm ekted ir ancak 
komplike bir tekniktir22. Kantotomi ile birlikte uygulanan 
bu yöntem ler lateral kantusun yerini değiştirerek 
gözkapağı temel anatomisini bozmaktadırlar.

Zigomatik bölgede hazırlanan subkutan pediküllü 
yanak flebi ile de vaskularize Ön tabaka rekonstrüksiyonu 
yapılabilir. Arka tabaka için de kondromukozal greft 
veya flep k u llan ılab ilir . A slında  üst kapak 
rekonstrüksiyonu için tarif edilen bu yöntemle alt 
gözkapağının tamamının rekonstrüksiyonu mümkün 
olabilmektedir. Donor alanda bırakacağı skar dışında 
geniş defektlerde seçilebilecek bir yöntemdir 23.

Kulaktan alman kondrokutanöz kompozit greftle de 
alt gözkapağı rekonstrüksiyonu yapılabilir 1 ’5. Bu yöntem 
alt gözkapağının 1/4'ünden daha küçük olan defektlerde 
kullanılabilir ancak kom pozit greftin alıcı sahada 
vaskularize olamama riski mevcuttur.

Tarsokonjunktival flep veya kondromukozal flep ile 
birlikte deri grefti uygulaması veya kondromukozal greft 
ile deri flebi kullanılması tam kat doku defektlerini 
kapatmak için kullanılan yöntemlerdir U5’22’24. Mustarde
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yanak rotasyon flebi ve üst gözkapağı flebi ile arka tabaka 
greftlerim, temporal kas veya temporoparietal fasya flebi 
ile de ön ve arka tabaka greftlerini vaskularize etmek 
mümkündür5'11'25.

Lokal f lep le rin  bazı n eden le rden  dolayı 
kullanılamaması durumunda nadiren serbest fleplerin 
kullanımı gerekebilir. Ancak, baş-boyunbölgesi dışından 
getirilen dokular genellikle fonksiyonel amaca hizmet 
ederken, est etile açıdan istenilen doku kalitesi ve rengini 
sağlayamazlar (Şekil 4).

Doku ekspansiyonu da akılda tutulması gereken bir 
diğer yöntemdir. Bu yöntemle iyi sonuçlar alan cerrahlar 
m evcuttur21’26. Periokuler bölge çevresindeki dokuların 
ekspansiyonu sonucunda benzer renkte ve kalitede 
dokularla periokuler estetik üniteyi tekrar oluşturmak 
mümkündür. Ancak iki seansta tamamlanan, uzun süren, 
hasta için zahmetli olan ve komplikasyon oranı yüksek 
olan bir yöntemdir. Yine de diğer tek seanslı yöntemlerin 
uygulanamadığı geniş periorbital defektlerde tercih 
edilebilecek bir yöntem olduğu kanısındayız.

SONUÇ
Çok sayıda alt gözkapağı rekonstrüksiyon seçeneği 

mevcuttur. Bunları değerlendirirken ve uygun olanı 
seçerken en iyi sonucu veren ve en az hasara yol açan 
yöntemi seçmek gerekir. Bu bölgede lokal dokuların 
ku llan ılm ası ha lin d e  donor alan  m o rb id itesi 
sınırlandırılmakta ve benzer dokular ile rekonstrüksiyon 
sağlanmaktadır.
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