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ÖZET
Biefaroptoz birçok değişik nedene bağlı olarak gelişen ve 
farklı şiddette kendini gösteren üst göz kapağının anormal 
düşüklüğüdür. Bugüne kadar birçok cerrahi onarım tekniği 
tanımlanmıştır. Cerrahi girişiminde ana belirleyici etken 
ptozis derecesi ve kapak İşlevinin miktarıdır. Ağır ptozlarda 
fronüal askı yöntemi birçok cerrahlar tarafından kabul gören 
cerrahi yöntemdir. Yine aynı şekilde frontal kas ilerletme ağır 
kongenital ptozlarda başarıyla kullanılmaktadır. Bu klinik 
çalışmamızda, ağır kongenitalptozu olan 15 olgumuzun (13'ü 
ekek 2 ’si bayan ortlama yaş 25+1.2 ) sonuçlarını superior 
tabanlı flep (frontal kas ilerletme) ve üç bantlı frontal askı 
yöntemi (tribant fiksasyonu) kullanılarak her İki tebliğin 
avantaj ve dezavantajları tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ptoz, Frontal Askı, Superior Tabanlı 
Flep

GİRİŞ
Biefaroptoz en sık doğumsal nedenler olmak üzere 

birçok değişik nedene bağlı olarak gelişen üst göz kapağının 
anormal düşüklüğüdür. Bugüne kadar birçok cerrahi 
onarım tekniği tanımlanmıştır. Cerrahi girişiminde ana 
belirleyici etken ptozis derecesi ve kapak işlevinin 
miktarıdır4.

Levator fonksiyonun 4 mm ve daha az olduğu ağır 
ptozlarda frontial askı yöntemi birçok cerrahlar tarafından 
kabul gören celrahi yöntemdir4,6. Yine ağır ve orta dereceli 
ptozlarda frontal kas ilerletme yöntemi de tercih edilen 
başka bir onarım yöntemidir7,4.

Bu klinik çalışmamızda, ağır kongenital ptozu olan 
15 olgumuzun sonuçlarını superior tabanlı flep (frontal

SUMMARY
Blepharoptosis is a common eyeliddeformity which may have 
diverse etiologi.es,expressed in varying degrees o f sever Uy. 
Many surgical techniques for correcüon oftheptosis have 
been developed, and the operative approach is based on the 
exient o f eyelid ex.ıırisi.on. Suspension o f the upper eyelid to 
frontalis mitsele is the acceptedprocedure for the correction 
of the severe congenital blepharoptosis with poor to absent 
levator funcüon. Muscle Advancement operation can be 
successfully in cases o f severe congenital ptosis. This paper 
revievvs and compares frontalis sling (tribant fixation) and 
Frontalis Muscle Advancement operation in severe congenital 
bleferoptosis according to otır knovvledge in limited 15 cases 
(13 male 2female mean age 25±1.2 ) .
Keywords: Ptoz, Frontalis Sling, Frontalis Muscle 
Advancement

kas ilerletme) ve üç bantlı frontal askı yöntemi (modifiye 
Garcia yöntemi) kullanılarak her iki tekniğin avantaj ve 
dezavantajları tartışılmaktadır9.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma Diyarbakır Asker Hastanesinde 15 

doğumsal ağır ptozu olan hastalarda 1999- 2003 yılları 
arasında gerçekleştirildi. Olguların 13'ü ekek 2'si bayan 
ortlama yaş 25+1.2 (22-33) idi. Beş olguda iki taraflı diğer 
10 olguda ise tek taraflı ptoz mevcut olup levator kas 
işlevleri 4 mm altında ve ptoz dereceleri ise 1-3 mm 
arasında idi.
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T. Anestezi
Operasyonlarda anestezi seçimini genelde sedayon 

desteği ile lokal olarak tercih ettik fakat bunu tolere 
edemeyen hastalarda genel anestezi tercih edildi.

2.0perasyon Öncesi Değerlendirme
Operasyon öncesi detaylı anamnez alındı. Üst göz 

kapağının pozisyonu, levator fonksiyonu, frontal kas gücü, 
ve superior rektus kası L.-Y. Zhou and T.-S.Chang'm tarif 
ettiği şekilde değerlendirildi7.

3.Cerrahi Teknik

a) Frontal Asla
Frontal askı yönteminde Garcia ve Blandford'un 

tanımladığı tekniği esas almakla birlikte, tarif edilen teknikte 
küçük bir m odifikasyon da yaparak operasyonlar 
gerçekleştirildis . Aşağıda da belirtildiği modifikasyon 3 
lü bandın tarsa sütüre edilmesini takiben supratarsal kıvrımı 
oluşturmak için hem bandın tars hemde üst göz kapağmda 
cilde stitürc edilmesi şeklinde gerçekleştirildi. Supratarsal 
alanda eliptik insizyon planlandı. Yine kaşın 0,5-1 cm 
üzerinde olacak şekilde askı tarzına göre 3 adet 8-10 mm 
insizyon planlandı. Komeal koruyucu yerleştirildikten 
sonra tüm insizyonlar 1/100000 adrcnalinli Prilokain 
(Citanest/AstraZcncka/Türkiye) ile anestetize edildi, 
Supratarsal kıvrım seviyesinden yukarıda planlanan bir 
eliptik cilt eksizyonu ile orbiküler kas açığa çıkarıldı. 
Kastan 2-3 mm şerit eksize edilerek tars üst ucu açığa 
çıkarıldı. Tars üzeri 3-4 mm açıldı. Fasyal şeritler alt 
uçlarından tarsa 6/0 prolen ile dikildikten sonra ince 
hemostat ile açılan kas altı tünellerden kaş üstü alana 
geçirildi. Üst insizy onlardan çıkarılan fasyal ar hasta 
oturtulup aşağı yukarı baktırılarak uygun gerginlikte 
işaretlendi (Resim 1-2). İşaretli yerlerden 5/0 prolen ile 
frontal kasa sütüre ile tesbİt edildi. Göz kapağı insizyonu 
dikilirken ciltten geçilen dikiş, tars üst ucundan da küçük 
bir adım geçilecek şekilde diğer cilt kenarından çıkıldı. 
Böylece oldukça uygun bir supratarsal kıvrım oluşumu 
sağlandı.(Resim 3-4)

Resim 1: Frontal Askı yöntemi (fasyalar hasta oturtulup aşağı 
yuka rı b a k t ır ı la ra k  uygun g e rg in lik te  işa re t le n m es i)

Resim 2 : Frontal Askı yöntem inde tünellerin hazırlanm ası

Resim 3: Frontal Askı yöntemi uygulanacak olgunun preoperatif 
görünümü

Resim 4: Frontal Askı yöntemi uygulanan olgunun postoperatif 
görünümü
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b) Frontai İlerletme
Üst göz kapağın alt kenarından 8-10 mm yukarıya 

supratarsal insizyon yapılmasını takiben 2 mm genişliğinde 
orbikiilaris kası eksize edildi. Septum orbitale geçilerek 
levator aponevrozuna ve levator kasına ulaşıldı. Disseksiyon 
kraniyel yönde devam edilerek orbital rimc ulaşıldı. Whitnall 
ligamenti proksimalinde, levator kas lateralinden ilerlenerek 
ve supraorbital damar ve sinir yapıları korunarak frontai 
kas disseksiyonu yapıldı. L şeklinde insizyon ile vertikal 
2-2.5 em ve horizontal 2.5-3.5 cm kas flebi hazırlanmak 
galeal plandan disekke edildi. (Resim 5) Takiben hazırlanan 
kas llebi tars üzerine taşınarak, üst göz kapağı limbusun 
superiorunda kalacak tarzda 5/0 prolen ile sütüre edildi
10. (Resim 6-7)

Tüm insizyon hatlarına kloramfenikol %V lik Oftalmik 
pomad (Kemicetine ofltalmik pomad/Dcva İlaç/Türkiye) 
uygulandı. Alt göz kapağından geçilen geçici askı sütürü 
(frost sütürü) 36-48 saat tutulduktan soma çıkarıldı.

Resim 5: Frontai İlerletme yöntemi (L şeklinde insizyon ile vertikal 
2-2,5 cm ve horizontal 2,5-3.5 cm kas flebi hazırlanm ası )

Resim 6: Frontai ilerletme yöntemi uygulanacak olgunun preoperatif 
görünümü

SONUÇLAR
Sonuçlar Manner kriterlerine göre iyi, tatminkar ve 

kötü olarak değerlendirildi11. Postoperatif dönemde üst 
göz kapağı limbusun 1 mm üstünde yer alıyorsa sonuç 
iyi, limbusun 1 mm aşağısına düşerse ve görüşü 
engellemiyorsa tatminkar, bakışı engelleyecek tarzda

Resim 7ı Frontai ilerletme yöntemi uygulanan olgunun postoperatif 
görünümü

düşme varsa kötü olarak değerlendirildi. Üst göz kapağının 
limbusla olan ilişkisinin yanında aynı zamanda sağlam 
olan diğer göz kapağıyla olan ilişkisine bakıldı. (Tablo-1) 
Erkek hastalanıl hepsi asker hasta olmaları nedeniyle takip 
süreleri 2 yıl idi. Olgularımızın l'inde aşırı düzeltme, 2' 
sinde ise yetersiz düzeltme saptandı. Yetersiz düzeltme 
yapılan 2 olguda ödemin geçmesi beldendi ve 1 hafta sonra 
tekrar öpere edildiler.

TARTIŞMA
Ağır ptozu olan olgularda frontai askı yöntemiyle 

tarsııı frontai kasa asılması sıklıkla tercih edilen cerrahi 
bir yöntemdir. Yine ağır ptoz olgularında Ramirez ve bazı 
yazarlar frontai kas ilerletme yöntemiyle başarılı şekilde 
onanının yapılabileceği gösterilmiştir 7,12J;5 . Levator 
rezeksiyonun ağır ptozlarda kullanılabileceği seçilmiş 
olgularda da kullanılabileneceği gösterilm iştir 14 .

Burada sunulan 15 olguluk seri ışığında, ağır doğumsal 
ptoziu olgularda, superior tabanlı fleple (frontai kas 
ilerletme), frontai askı yönteminin karşılaştırılması 
yapılmıştır.
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Asla materyali olarak fasya, silikon ve polypropilcn 
gibi çeşitli maddeler kulîamlabilmcktedir.Frontal asla 
yönteminde kullanılan allogrefilerin zamanla enfeksiyon, 
resorbsiyon ve pyojenik granülom oluşumuna neden 
olabildiği, polypropylene veya polyester gibi alloplastik 
matcryelerin ise enfeksiyon ve ekspozisyona yol açabildiği 
bildirilmiştir 15. Otojen olması dolayısıyla fasya grefti en 
çok tercih edilen materyaldir 16,17. Bu sebepten dolayı 
tercihimizi otojen fasya olarak yaptık. Fasya lata sağlamlığı 
ve yeterli materyalin kolayca temin edilmesi gibi avantajlara 
sahiptir. Faysa lata alırken uylıık lateralindc az nedbe doku 
oluşumu için tendon stripcr'ı kullandık. Operasyon sonrası 
uyluğun dış üst tarafında oluşan nedbe dokusu oldukça 
kabul edilebilir düzeydeydi. Ancak bu şekilde bir donör 
alan deformitesini istemeyen olgularda derin temporal 
fasyada donör alan olarak kullanılabilir 114.

Olgularımızda genelde cilt fazlalığı olduğu için, 
operasyona üst blefaroplasti tarzında cilt ve kas eksizyonu 
ile başlanıldı ve fasya şeritleri tarsa 3 ayrı noktadan 6/0 
prolen dikişle tesbit edildi. Bu sayede ameliyat sırasında 
ne k ad ar g e rg in lik le  ask ı u y g u lay ab ileceğ i 
saptanabilmektedir. (Resim 1) Bu uygulama aynı zamanda 
ameliyat sonrası cilt katlantısı olmasını önlediği gibi, cilt 
dikişi sırasında (cilt-tars-ciit dikişi) supratarsal kıvrımı 
o lu ş tu rm a s ı b ak ım ın d an  o ld u k ça  y a ra r lıd ır .

Üst İnsizyonlar, 3 şerit yönteminde, kaşın 0,5-1 cm 
üzerinde 3 adet 8-10 mm insizyonlar olup en alt frontal 
kıvrım hizasında yerleştirilir. Cilt ve kasın altından İnce 
uçlu bir hemostat ile basitçe tünel açılarak fasya şeritleri 
kolaylıkla tünelden geçirilir. Ameliyatın lokal anestezi ile 
yapılması bu aşamada hastanın oturtulup karşıya bakması

sağlanarak fasyanm istenildiği kadar gerilmesi imkanını 
verir. Hatta ameliyat sonrası ödem çözüldükten soma 
yetersiz asıldığı düşünülürse aym insizyonlardan kolayca 
girilerek yeniden asılabilir.

Frontal kas ilerletme yönteminde bu kadar rahat askı 
ayarlama imkanı yoktur. Klinik tecrübelerimize göre frontal 
kas ilerletme yöntemi disseksiyonımun fazlalığı ve ameliyat 
sırasında kanam a ile sonrasında hem atom  gibi 
komplikasyonların daha fazla olması dezavantajlarına 
sahiptir. Kaş altı insizyonu, 2,5-3 cm’lİk uzun ve tek bir 
insizyon olmakla birlikte, bıraktığı nedbe dokusu oldukça 
kabul edilebilir düzeydedir. Ancak frontal kas ilerletme 
yöntemi, daha önce başarısız ameliyatlar geçirmiş, nisbeten 
nedbe dokusu fazlalığı gösteren olgularda, otojen fasyaya 
altemaüf olarak ve beslenmesi güzel bir kas flebi avantaj lan 
yönüyle kullanılabilir düşüncesindeyiz. Ancak yeni 
olgularda ameliyat sonrası ödemin azlığı, uygulama 
kolaylığı ve disseksiyon sırasında önemli oluşumların 
yaralanma riskinin düşüldüğü nedeniyle tercihin otojen 
fasiyadan yana olması gerektiğini düşünmekteyiz.

Frontal askı yönteminin (otojen fasya ile) klinik 
tecrübemize göre daha kolay uygulanabilmesi, sedasyon 
anestezi desteğinde lokal anesteziyle yapılabilmesi ve 
operasyon esnasında kontrollü olarak üst göz kapağmm 
ayarlanabilmesi gibi avantajlara sahiptir. Yine ağır ptoz 
gösteren düşük levator fonksiyonlu olgularda, frontal askı 
yöntemiyle (otojen fasya ile) yapılan cerrahi girişim 
sonuçlarımız mevcut bilgilerimize göre daha başarılı olarak 
değerlendirdik. Fakat olgularımız sınırlı sayıda olması 
nedeniyle daha geniş geniş bir seri oluşturulmasını 
önermekteyiz.

GÖZ K AI’AĞI SAYISI

FRONTAL ASKIYLA ONARIM

iyi 8 5

tatminkar 3 3

kötü - 1

undereorreetion - 1

övere orrectîon 1 1
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