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ÖZET
Fasiyalparalizilİ hastalarda gelişen lagoftalmusun tedavisinde 
amaç hem gözün fonksiyonlarım korumak, hem de kozmetik 
açıdan kabul edilebilir bir gölünüm sağlamaktır. Lagoftalmus 
sonucu korneanın açıkta kalmasına bağlı olarak korneal 
abrazyondan korneal ülserasyon, hatta perforasyona kadar 
varan elcspojur keratit gelişebilir. Lagoftalmus tedavisinde 
tarsorafi, kantoplasti, temporal kas transpozisyonuun yanı 
sıra göz kapağında ağırlık oluşturmak amaçlı silikon strip, 
mıknatıs gibiprostetik materyaller uygulanmıştır.
Fasiyal paralizili hastalarda bu göz komplikasyonlarını 
engellemek için, göz kapağına altın implant yerleştirme 
operasyonu gerçekleştirdik. Kliniğimizde 9 fasiyal paralizili 
hastanın keratit skorlamalan yapılarak, kullanılacak altın 
implantın ağırlığım saptamak için ağırlık testi yapıldı. 24 ayar, 
0,8-İ, 5 gram altın implantlar göz kapağına supratarsal 
insizyondan, tarsa suture edilerek yerleştirildi. Hastalar 6-18 
ay süresince takip edildi. 7 hastada tam kapanma, 1 hastada 
yetersiz kapanma ve 1 hastada da implant ekspozisyonu oldu. 
Fasiyalparalİzide lagoftalmus tedavisi için altın implantyöntemi, 
kolay uygulanabilir olması, hasta uyumunun yüksek ve 
sonuçların fonksiyonel ve kozmetik açıdan kabul edilebilir 
olması nedeniyle kliniğimizde uygulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Fasiyal par alizi, lagoftalmus, altın ağırlık

GİRİŞ
Fasiyal sinir paralizisi sonucu göz kapaklarında 

kapanmama, alt göz kapağı tonusunda azalma ve paralitik 
ektropion, üst göz kapağı retraksiyonu ve lakrimal pompa 
fonksiyonlarında bozulma olur. Fasiyal paralizi sonucu 
gelişen klinik tablodaki en önemli sorunlardan biri 
lagoftalmustur. Göz kapağının tam olarak kapanamadığı 
bu paralitik tablonun en dramatik sonucu körlük olmakla 
birlikte, gözün kapanmasındaki defekt korneal kuruluğa, 
konjonktivit ve değişen derecelerde keratit gelişimine 
yol açar N6.

Fasiyal paralizili hastalarda tedaviye yönelik çeşitli 
cerrahi yöntemler tanımlanmıştır. Bunların arasında primer 
sinir tamiri, cross-fasiyal sinir greftlemesi, hrpoglossus- 
fasiyal sinir transferi, kas transferleri ve fasya greftleri

SUM M ARY
Gold Weight Eyelid Implantation in Facial Nerve Palsy
The purposes in ireating lagophthalmus afterfacial nerve palsy 
ar e to reserve the functions o f  the eye and also to provide a 
cosmetically acceptable appearance. Exposure keraütis ranging 

from comeal abration and corneal ulceration to evenperföration 
may occur secondaıy to corneal exposure in lagophthalmus. 
İn the treatment o f lagophthalmus; prosthetic materials such 
as siUcone strip, and magnet are used in order to obtain gravity 
besides tarsorraphy, canthoplasty and temporalis muscle 
transposition.
Gold weight eyelid implantation is applied in our clinic to 
prevent ocular complications. After keratitis scoring for 9 
patienis with facial nerve palsy, vveight test is applied to 
determine the vveight o f  the gold to be used. 24 grade, 0.8-1.5 
gr gold implants areplaced into the eyelid by tarsal sutures 
after supratarsal incision. The patients are followedfor 6-18 
months. Full closure is obtained in 7 patients, w hile one patient 
had incompetent closure and implant exposition occurred in 
another.
We apply gold vveight eyelid implantation fo r  lagophthalmus 
treatment in our clinic because it is an easy applicable method 
which has good functional and cosmetic results besides high 
patient compliance.
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sayılabilir. Tüm bu operasyonlar zaman alıcı, komplike ve 
genellikle istenilen ideal sonucun elde edilemediği 
işlem lerdir. O ysa lokal anestezi altında kolayca 
gerçekleştirilen altın implant uygulaması, fonksiyonel ve 
estetik olarak daha fazla yarar sağlayacaktır7"9.

Lagoftalmus tedavisinde, göz kapağına altın implant 
uygulamaları 30 yılı aşkın süredir uygulanmakta ve 
geliştirilmektedir10’’1. Bu çahşmada lagoftalmus nedeniyle 
altın ağırlık operasyonu yapılan 9 hasta sunulmakta ve 
tecrübelerimiz tartışılmaktadır.

GEREÇ ve YÖNTEM
Ekim 2000 - Temmuz 2002 tarihleri arasında yüz felcine 

bağlı paralitik lagoftalmusu olan 9 hastaya altın implant 
uygulaması yapıldı. Olgularımızın 6’ sı erkek, 3 ’ ü kadındı.
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Fasiyal paralizi 2 olguda parotis tümör rezeksiyonu, 1 
olguda pontoserebellar köşe tümörü operasyonu, 1 
olguda subkondiler mandibula Iraktürü sonrasında, 1 
olguda temporomandibular eklem kemik fİbrodisplazisi 
sonucunda, 1 olgudatemporal kemik fraktürü sonrasmda 
ve 3 olguda BelTs paralizisi ile meydana gelmişti. Fasiyal 
paralizinin başlam a süresi 1 ile 10 sene arasında 
değişmekteydi. Görme keskinliği, lagokalmus derecesi, 
korneal sensasyon, keratit, lakrimasyon için oftalmolojik 
değerlendirmeler yapılarak kaydedildi. Hastalarda 24 ayar 
0,8-1,5 gr ağırlığında eliptik, göz kapağı kurvaturuna 
uygun şekilde açılandırılarak hazırlatılmış altm implantlar 
kullanıldı (Şekil 1,2). İmplantlannkalınlığı 1 mm, boyudan 
5-8 mm x 10-15 mm arasında idi. Kullanılacak implantm 
ağırlığı hasta ayakta ya da oturur pozisyonda iken üst 
göz kapağı derisine geçici olarak yapıştırılan, pitoz 
oluşturmadan göz kapağının tam olarak kapanmasını 
sağlayan deneme implantlarıyla belirlendi (Şekil 3). 
İmplantlann üzerine tarsa tespit için gereken 2 adet delik 
açtırıldı. Operasyondan önce implantlar otoklav ile 
sterilize edildi. Hastalar 6-18 ay süresince takip edildi.

CF.RRAHİİFKNİK
G özkapağ ın ın  m id p u p ille r hattı o rta lanarak  

supratarsalkatlantıüzerinden 10mm’ likinsizyonyapıldı.

Şekil 1: Uygulanan altın İmplantm görünümü

Şekil 2: Uygulanan altın implantm görünümü

Orbikularis okuli kası geçilerek tarsal seviyeye kadar inildi 
ve bu planda bir cep hazırlandı. Disseksiyon esnasında 
gözkapağı riminden 3-4 mm’ lik uzaklık sabit olarak 
korundu. Hastaya uygun boyut ve ağırlıktaki implant, 
uygun kavis verilerek nonabsorbabl bir sütür ile tarsa 
suture edildi. Orbikularis okuli ve deri sütüre edildi.

BULGULAR
A m eliyat sonrası erken dönem  kon tro lle rde  

hastaların hiçbirisinde enfeksiyon, yaranın açılması, 
implant ekspozisyonu, hematom gibi komplikasyonlar 
görülmedi. Daha önce var olan göz iritasyon bulguları 
düzeldi. Hastaların 1. ay kontrollerinde yapılan kapanma 
derecesi tespitinde 7 hastada tam kapanma (3-4 saniye 
içinde kapanma olması), 1 hastada yetersiz kapanma 
(kapanma süresinin 5 saniyeyi aşması) tespit edildi; 1 
hastada da implant ekspozisyonu tespit edildi. İmplantm 
ekspozisyonuna göz kapağı ovuşturulmasmın neden 
olduğu tespit edildi ve hastanın da isteği üzerine implant 
ç ıkarıld ı. Geç dönem  tak ip le rd e  h asta la rın  göz 
bu lgu larındak i iy ileşm enin  yan ısıra  göz kapağı 
fonksiyonlarındaki düzelmenin devamlılığı da gözlendi 
(Şekil 4,5).

Şekil 3: Uygulanan altın implantm görünümü

Şekil 4: Olgu 3' ün ameliyat öncesi ve sonraki görünümü
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Şekil 5: Olgu T  nin ameliyat öncesi ve sonraki görünümü

TARTIŞMA
F asiy a l p a ra liz i so n rasın d a  göz kapağ ı 

korreksiyonunda ideal sonuç için uygulanacak yöntem, 
tüm bu tabloyu düzeltmeli, estetik olarak kabul edilebilir 
bir sonuç vermeli ve diğer göz kapağı ile simetriyi 
sağ lam alıd ır. O perasyondak i am acım ız p itoz  
oluşturm aksızm , uykuda veya istem li olarak göz 
kapağının tam kapanmasını sağlamaktır. Göz kapaklarının 
kapanm asın ı sağlam ak iç in  uygulanan m ekanik  
yön tem ler a rasın d a  göz k ap ak la rın a  m ıknatıs 
yerleştirilmesi, silikon askı implantları, palpebral tel 
yayları ve üst göz kapağına ağırlık yerleştirilmesi 
sayılabilir. Yine bu amaçla uygulanan en popüler tedavi 
metodlarmdan biri de altın implant uygulamalarıdır 
2,3,5,12,13 Ayııca bu uygulama göz kapağı fonksiyonlarmı 
fizyolojisine yakın hale getirmesi, kolay uygulanabilmesi 
ve geri dönüşümlü bir yöntem olması yönleriyle de tercih 
sebeplerindendir3'12. Altın implantm ağırlığı, operasyon 
son rasında  y e te rli göz kapağ ı fonksiyonunun  
sağlanm ası açısından çok önemlidir. Bu ağırlığın 
belirlenmesinde standart bir yöntem geliştirilmemiş 
olmasına rağmen, göz kapağı üzerine yapıştırılarak açma 
kapama işlemleri yaptırılan hastalarda, kapanmayı 
sağlayan en az ağırlık seçilmektedir5’10. Lui ve arkadaşları 
bu yöntemle belirlenen uygun ağırlıktaki implantm en az 
30 dakika üst göz kapağında tutularak levator yorgunluğu 
bulunan hastalarda ikincil revizyonların önleyebileceğini 
bildirmiştir. Ülkemizde Şenyuva ve Görken yaptıkları 
ça lışm alarda , uygun a ğ ırlığ ın  denem e yo luy la  
belirlenerek uygulanmasının komplikasyonları önlemede 
faydalı olduğunu bildirmişlerdir Biz çalışmamızda 
ameliyat öncesi üst göz kapağına ağırlık yapıştırarak ve 
en az 30 dakika bekleterek en iyi sonucun alınabileceğini 
kanısına vardık. Ayrıca Özcan en az standart olarak 2 gr 
ağırlık kullandığını belirtse de bazı hastalarda 2 gri lık 
implantm ağırlık belirleme işlemlerinde pitoza neden 
olduğunu gözlem ledik  14. İm plantm  fiksasyonu, 
ektrüzyon riskini en aza indirerek morbiditenin azalmasına 
önemli katkıda bulunmaktadır '-3-10. Tarsal plate üzerine

sütür ile fiksasyonu sağlamak amacıyla implant üzerine 
birkaç küçük delik açılması oldukça etkili bir yöntemdir. 
Ayrıca Şenyuva’ nm belirttiği gibi tespit edilmediği 
durumlarda göz kapağı cildi ile birlikte sarkması olabilir 
13. K lin ik  uygu lam alarım ız  ışığ ında; im plant 
fıksasyonunun yapılması gerektiğini, bu yapılmazsa en 
azmdan göz kapağmda açılacak poşun implant ile aynı 
bo y u tta  o lm asına  d ikkat ed ilm esi gerek tiğ in i 
düşünüyoruz. İmplantm ekspozisyonu ya da korneaya 
zara r verm em esi aç ısından  h as ta la ra  göz 
ovuşturmasından kaçınmaları önerilmelidir. Aksi takdirde 
bizim vakalarımızın birinde olduğu gibi ekspozisyona 
neden olabilmektedir. Günümüzde ortasında tek delik 
bulunan veya muîtiple delik bulunan hazır implantlar 
bulunm aktadır. Yapım tekniği Barclay ve Roberts 
tarafından detaylı olarak bildirilmiştir. Piyasada hazır 
implantlar olmakla birlikte bir diş laboratuvanna göz kapalı 
pozisyonundayken üst kapak glob eğimine uygun ve 
üst tars boyutlarında akriliğe şekil verilerek kalıp 
hazırlanmalıdır. Özcan, göz açık ve kapalı durumlarında 
kapak eğiminin eşit olmadığı için implantm hem medial 
hem de lateral uçlarının bir miktar eğilmesini önermektedir. 
Eğer bükülmez ise Özellikle lateralde implanta ait bir çıkıntı 
oluşturmakta ve deride belirmektedir. Ayrıca kornea 
eğimine uygun bükülmeyenlerde astigmatizmaya yol 
açabilmektedir. Biz altm implantm Özcan’ m belirttiği gibi 
h az ırlanm ası ve tüm  k apağa  yay ılm ası fik rin i 
savunmaktayız 14.

İm plant uygulam ası, bölgede nonenfeksıyöz 
inflamatuar bir reaksiyon başlatmaktadır. Kimi hastada 
göz kapağmda ödem, eritem şeklinde görülmekte, bu 
reaksiyon spontan olarak veya lokal steroid tedavileri ile 
kontrol altına alınabilmektedn15J 6.

Altın implant yerleştirilmesiyle birlikte geri dönen 
göz kapağı fonksiyonları sayesinde korneal örtme ve 
koruma sağlanmaktadır 12'17. Orta ve ileri derecede 
lagoftalmusun cerrahisinde ek olarak alt göz kapağı 
ektropion onarımı, medial kantoplasti veya brow lift 
operasyonları gibi kombinasyonlar ile daha başarılı 
sonuçlar elde edilmektedir5.

Serimizin çok fazla olmamasına rağmen uyguladığımız 
yöntem basit ve etkili bir yöntemdir. Geri dönüşümlü bir 
işlem olması açısından geçici fasiyal paralizilerde bile altın 
implant uygulamasının gözün fonksiyonlarmı korumada 
rutine gireceği kanısındayız.
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