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ÖZET

SUM M ARY

Blefaroptozisin düzeltilmesi için birçok tedavi yöntemi tarif
edilmiştir. A ncak ye te rli levator fonksiyonu olm ayan
durumlarda genellikle astçı bir materyelin kullanıldığı statik
frontal askı yöntemi tercih edilmektedir. Son zamanlarda bu
yönteme alternatifolarak orbikularis okuli kasflebi ile onarım
tekniği geliştirilmiştir Bu yöntemle orbikularis okulinin fron
tal kas ile olan devamlılığından yararlanılarak gözkapağı na
hareket kazandırılmaktadır.
Kliniğimizde, sol travmatik blefaroptozis nedeniyle levator
cerrahisi, yapılan ama yeterli kapak elevasyonu sağlanamayan
bir hastaya orbikularis okuli kas flebi kullanılarak dinamik
onarım yapılmıştır.
Orbikularis okuli kas flebi kullanılarak uygulanan bu yöntem,
gözkapağı ptozis tedavisini istenilen düzeyde sağlamıştır.
Yöntem, tek insizyondan yapılabilen, kolay ve kısa süren bir
işlemdir. Levator fonltsiyonunun az olduğu veya olmadığı
vakalarda bu yöntemle iyi sonuç almak mümkündür.
Anahtar Kelimeler; Orbikularis okuli kas flebi, blefaroptozis,
travmatik blefaroptozis

Management o f Blepharoptosis with an Orbicularis Oculi
Muscle Flap; Report o f a Trauma Case
Nıım erous m anagem ent m ethods ar e d escrib ed fo r
blepharoptosis. The static frontal sling procedure is generally preferred for irealment o f blepharoptosis with poor levator function. Recently, the orbicularis oculi muscle flap has
been described as an alternativeprocedure. In this technique,
eyelid elevation is achieved usingfrontal and orbicularis oculi
muscle.
Dynamic restoration with an orbicularis oculi muscle flap
was performed in a paüent with traumatic blepharoptosis.
Levator surgery had already been done, but the resultant eye
lid elevation was inadequate. Use o f the orbicularis oculi.
muscle flap is a good way to manage eyelidp tos is. The proce
dure is simple, quick, and requires only one incision. This
method makes it possible to achîeve a satisfactory result in
cases vvhere levatorfunction İs poor or absent.
Key Words: Orbicularis oculi, muscle flap, blepharoptosis,
traumatic blepharoptosis

GİRİŞ
Blefaroptozis, m ümidinse en doğal dinamik onarım
yöntemi olan levator cerrahisi ile düzeltilmelidir. Ancak
levator kasının veya innervasyonunun anatomik veya
fizyolojik bozuklukları nedeniyle bu her zaman mümkün
olamamaktadır. Bu gibi durumlarda genellikle statik
frontal askı yöntemi tercih edilmektedir 'd Frontal askı
yönteminin bazı dezavantajlarının olması nedeniyle son
zamanlarda orbikularis okuli kas flebi ile onarım
alternatif olarak tarif edilm iştir 4>5. Bu yöntem le
orbikularis okuli ve frontal kas yardımıyla gözkapağma
hareket kazandırılmaktadır.
Kliniğimizde, sol travmatik blefaroptosis nedeniyle
levator cerrahisi yapılan ama yeterli kapak elevasyonu
sağlanamayan bir hastaya orbikularis okuli kas flebi
kullanılarak dinamik onarım yapılmıştır.

OLGU SUNUMU
Yirmi iki yaşındaki bayan hasta trafik kazası
esnasında meydana gelen periorbital travma nedeniyle
başka bir merkezde acil şartlarda müdahale gördükten 5
gün sonra sol üst gözkapağı şişliği ve ptozisi nedeniyle
kliniğimize başvurdu (Şekil 1). Ödemin yatışmasından
ve diğer yaraların iyileşmesinden 1 ay sonra hasta tekrar
değerlendirildi (Şekil 2). Gözkapağmda hiçbir hareket
belirtisi olmaması nedeniyle bölgeye lokal anestezi
altında tanısal amaçlı cerrahi girişim yapıldı.
Üst kapak katlantı yerinden yapılan insizyonla cilt
ve cilt-altı dokular geçilerek bölge anatomisi incelendi.
Levator aponörozunun tarstan ayrıldığı ve kas
komponentinin distal bölümünün, de hasara uğradığı
gözlendi. Levator aponörozunun distali, anatomik
devamlılığını kaybetmesi nedeniyle 2-3 mm kısaltıldı.
Daha sonra kas onarım ı da yapılarak levator
aponörozunun distal ucu tarsal plağa yaklaştırılarak
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Şekil 1: Travma sonrası erken dönemde soi periorbital
bölgenin görünümü. Gözkapağı ödemli ve blefaroptozis
mevcut.

Şekil 2: Orbikularis okuli kas flebi distalinin ark şekline
getirilerek tarsusa dikilmesinin şematik görünümü.

Şekil 3A,B: Hasta 6 ay sonra kontrole geldiğinde gözkapağı açıklığının iyi düzeyde olduğu ve gözkapağını rahatça açıp
kapatabildiği gözlendi.

dikildi. Bu işlem, ameliyat sonrasında istenilen düzeyde
kapak elevasyonunun sağlanamaması ihtimaline karşı
ameliyat sonrasında ayarlanabilen dikişler ile yapıldı6.
Ameliyattan 3 gün sonra kapağın ancak 1-2 mm
kaldırılabildiği gözlendi. Bu nedenle ayarlanabilen
dikişler sıkılarak levator kasının fonksiyonu artırılmaya
çalışıldı ancak pek başarılı olunamadı. Hasta 3 ay sonra
tekrar ameliyat edildi. Bu kez orbikularis okuli kas flebi
ile dinamik onarım yapıldı.
Lokal anestezi altında, üst kapak katlantı yerinden
cilt insizyonu yapılarak orbikularis okuli kası geçildi ve
levator-tarsal plak kompleksi ortaya çıkarıldı. Bu
bağlantının sağlam olduğu görüldü. Deri ve orbikularis
okuli kası arasından yapılan disseksiyonla cilt flebi kaş
üst sınırına kadar hazırlandı. Daha sonra orbikularis okuli
kası ve altındaki orbital septum, levator palpebra superior
kası üzerinden, bir miktar supraorbital yağ dokusu eksize
edilerek, superior orbital rime kadar izole edildi.
Orbikularis okuli kası, tarsal plağın enine uygun bir
şekilde superior bazlı bir flep olarak hazırlandı.
Gözkapağı üst limbusun 1 mm üzerinde duracak
seviyede ayarlandı ve kas flebinin fazlası ark şeklinde
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eksize edilerek tarsusa dikildi (Şekil 3).
Postoperatif erken dönemde ve 6 ay sonra gözkapağı
açıklığının iyi bir düzeyde olduğunu gördük. Bu arada
erken dönemde oluşan 2-3 mm’lik lagoftalmus 1 ay
içinde kendiliğinden düzeldi. Bu süre içinde yapay
gözyaşı ve antibiyotikli pomatlar kullanıldı. Hasta 6 ay
sonra kontrole geldiğinde gözkapağını rahatça açıp
kapatabildiği gözlendi. G özkapağı lateralindeki
kirpiklerin hafif aşağıya dönmesi nedeniyle gözkapağı
açıklığı bir miktar perdelendi ancak bu durum bir makyaj
aleti olan kirpik kıvırıcı ile giderildi.
TARTIŞMA
Blefaroptozis tedavisi, ilk aşamada ptozisin derecesi
ve levator palpebra superior kasının fonksiyonuna göre
belirlenmektedir Levator fonksiyonu 4 mm’den az olan
ciddi derecedeki blefaroptoziste genellikle dinamik olan
levator cerrahisi değil, statik frontal askı yöntemi tercih
edilmektedir1_3. Travmatik olgularda bu kural her zaman
geçerli değildir. Travmatik bir ptozis vakasmda altta
yatan neden sadece levator aponörozunun tarsal plaktan
ayrılması olabilir ve bunun tedavisi de oldukça kolaydır.

Türk Plast Rekonstr Est CerDerg (2002) Cilt: 10, Sayı:3

Bu gibi travm atik olgularda mümkünse anatomik
bütünlüğü bozulan yapılar onarılmak ve normal levator
fonksiyonunun kazandırılm asına çalışılm alıdır.
A natom ik bütünlüğün sağlanm ası ise m utlaka
fonksiyonun geriye döneceği anlamına gelmemektedir.
Travmanın neden olduğu kas veya sinir fizyolojisinin
bozulması da bu olaydan sorumlu olabilir. Bizim ilk
müdahalemizin başarılı olmaması da bu nedenlere bağlı
olabilir.
Levator palpebra superior kasının fonksiyonundan
yararlanamayacağımızı düşündüğümüz durumlarda
sıklıkla başvurulan yöntem frontal askı yöntemidir.
G özkapağı otolog, heterolog veya alloplastik
materyellerle frontal kasa asılmaktadır 'A Sonuçta
yapılan işlem bu materyallerle tarsm yukarıya çekilerek
istenilen noktada frontal kasa asılmasıdır. Ancak bu
yöntemin bazı dezavantajları mevcuttur. Uyurken
gözkapağı açık kalmaktadır. Yukarıya bakarken ptosıs,
aşağıya bakarken ise lagoftaîmus olmaktadır Bunların
yanında, otojen olmayan materyellerin enfeksiyon ve
yabancı cisim reaksiyonu gibi riskleri olması nedeniyle
genellikle fasia veya tendon gibi otolog askı materyalleri
tercih edilmektedir. Bu durumda ise ek bir cerrahi işlem
ve donor alan morbiditesi oluşmaktadır7. Özbek ve
arkadaşları değişik etiyolojilere bağlı bîefaroptozis
vakalarında orbikularis okuli flep transpozisyonu ve
levator k ısaltm a tekniğini kom bine olarak
kullanmışlardır. Bu yöntemde, orbikularis okuli kası
inferior p ed ik ü llü kuadranguler bir flep olarak
hazırlanm akta ve gözkapağı istenilen seviyede
supraorbital rime asılmaktadır. Beraberinde uygulanan
levator cerrahisi de bu asma yöntemine dinamik bir boyut
kazandırmıştır8.
Son zamanlarda tarif edilen ve levator fonksiyonu
olmayan vakalarda kullanılabilen orbikularis olculi kas
flebi ile onarım yöntemi, ptozis onarımmı dinamik bir
hale getirmiştir. Bu yöntemle orbikularis okuli kasının
: ve orbital septumun frontal kas ile olan devamlılığından
yararlanarak gözkapağı hareketlen dirilmektedir. Baik ve
arkadaşları, orbikularis okuli kasını lateral ve medial
planda kesm eden hazırlam aktadırlar 4. Tsai ve
arkadaşları ise lateral ve medial orbital rim hizasında
vertikal keşi yaparak superior bazlı dikdörtgen bir kas

flebi hazırlamaktadırlar. Bu yöntemin uygulandığı 6 hasta
ise daha önce klasik frontal askı yöntemiyle tedavi
edilmiş ve başardı sonuç alınamamış kişilerdi5. Bizim
kullandığımız yöntem de Tsai ve arkadaşlarının tarif ettiği
modifıye tekniktir.
Sonuç olarak orbikularis okuli kas flebi kullanılması
gözkapağı ptozis tedavisini istenilen düzeyde sağlamıştır.
Yöntem, tek insizy ondan yapılabilen kolay ve kısa süren
bir işlemdir. Levator fonksiyonunun az olduğu veya
olmadığı vakalarda bu yöntemin uygulanabileceği
kanısındayız.
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