T. Oft. Gaz. 39, 477-484, 2009

Perioküler Bazal Hücreli Karsinomlarda Cerrahi Eksizyon ve
Onar›m Sonuçlar›: Klinik Deneyimlerimiz
Dilek Yüksel (*), Evin ﬁ›ngar (*), Burçin Çak›r (*), Remzi Kas›m (*), Sunay Duman (*)

ÖZET
Amaç: Göz kapaklar› ve çevresinde yerleﬂim gösteren bazal hücreli karsinom (BHK) olgular›nda cerrahi eksizyon ve onar›m tekniklerimizi ve sonuçlar›n› de¤erlendirmek.
Yöntem: Bu çal›ﬂmada 1999-2008 döneminde BHK bulunan 27 olguda uygulad›¤›m›z eksizyon ve onar›m tekniklerimiz ve sonuçlar› de¤erlendirildi. Cerrahi eksizyon tümör s›n›r›ndan 5
mm uzakl›ktan uyguland›. Dondurulmuﬂ kesit denetimi 6 olguda uygulan›rken, 21 olguda uygulanmad›. Cerrahi eksizyon sonras› oluﬂan defektlerden arka lamellan›n onar›m› için sert damak
mukoza grefti ve üst kapak tarsokonjonktival grefti kullan›l›rken, ön lamellan›n onar›m› için çeﬂitli greft ve flepler kullan›ld›.
Bulgular: Dondurulmuﬂ kesit denetimi yap›lmayan 21 olgudan 1’inde cerrahi s›n›ra yak›n tümör dokusunun saptanmas› nedeniyle erken dönemde eksizyon tekrarland›. Bu olgular›n hiçbirinde izleme dönemi içinde yineleme görülmedi. Dondurulmuﬂ kesit denetimi yap›lan 6 olgudan
1’inde ise yineleme görüldü. ‹ki kez yineleme anamnezi veren bu olguda tümör dokusu iç kantal bölgedeydi. Bu çal›ﬂmada arka lamella onar›m› için sert damak mukoza grefti, ön lamella
onar›m› için üst kapak cildi s›k olarak kullan›ld›. Cerrahi onar›m sonras› 2 olguda kapak kenar›nda ﬂekil bozuklu¤u, 1 olguda hafif alt kapak retraksiyonu, 1 olguda ciltte skar dokusu, 1 olguda hafif semblefaron saptand›. Di¤er olgularda ise kozmetik sonucun iyi oldu¤u saptand›.
Tart›ﬂma: Bu çal›ﬂmada, s›n›rl› say›da hasta grubunda, perioküler BHK'lar›n çevresindeki 5
mm'lik sa¤lam dokuyla birlikte ç›kart›ld›ktan sonra tekrarlamad›¤› gözlenmiﬂtir. Buna karﬂ›l›k,
yüksek riskli BHK'lar›n, seyrek de olsa, intraoperatif dondurulmuﬂ kesit biyopsiyle cerrahi s›n›rlar›n denetimine ra¤men nüksetti¤i izlendi. Hastalar›n ço¤unda, arka lamella defektlerinde sert
damak mukoza greftinin kullan›m›yla, ön lamella defektlerinde üst gözkapa¤› cildinin kullan›m›yla tatminkar kapak onar›m› elde edildi.
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SUMMARY
Surgical Excision and Reconstruction Results On Periocular Basal Cell Carcinoma:
Our Clinical Experiences
Purpose: To evaluate our surgical excision and reconstruction techniques and results for
patients with basal cell carcinoma (BCC) in the eyelids and periocular region.
Methods: We evaluated the surgical excision and reconstruction techniques and results in a
retrospective study of 27 patients with BCC, operated between 1999 to 2008 years. Surgical
excision was performed at a 5mm distance from the tumor margin. Frozen section (FS) was performed at 6 cases, but it was not performed at 21 patients. For posterior lamella defects occurred
after excision, hard palate mucous graft (HPMG) and superior eyelid tarsoconjuctival graft were
used. As for anterior lamella defects, different grafts and flaps were used.
Results: Due to the detection of residual tumor cells near the surgical border in 1 of 21
patients not controlled by FS, an early revision was performed. In these cases, there was no
recurrence in the follow-up. Recurrence was determined in 1 of 6 cases controlled by FS. In this
case, twice recurrence was seen previously and tumor was at medial canthal area. In this study,
HPMG for reconstruction of posterior lamella defects and superior eyelid skin for reconstruction of anterior lamella defects were used frequently. After reconstruction, lid margin deformity in 2 cases, minimal lower eyelid retraction in 1 case, cutaneous scar in 1 case, minimal symblepharon in 1 case were determined.Satisfactory cosmetic results were achieved in other cases.
Conclusion: In this study,no recurrence was reported in a limited number of patients with
periocular BCC excised at a 5mm distance from the tumor margin together with the healthy tissue. However, recurrence can rarely be seen in patients with high-risk BCC despite clear borders seen in intraoperative FS. In most of the patients, satisfactory lid repair was acquired with
HPMG for reconstruction of posterior lamella defects and superior eyelid skin for reconstruction of anterior lamella defects.
Key Words: Basal cell carcinoma, eyelid reconstructions, frozen section, surgical excision
G‹R‹ﬁ
Bazal hücreli karsinom (BHK) gözkapaklar› ve çevresinde görülen en yayg›n kötü huylu tümördür ve tüm kötü
huylu gözkapa¤› tümörlerinin % 90’›n› oluﬂturmaktad›r
(1). Uzun süreli güneﬂ ›ﬂ›¤›na maruz kalan yaﬂl›larda s›k
olarak görülmektedir (2). Bazal hücreli karsinom s›kl›kla
çevre dokulara yay›l›m göstermekle birlikte, % 2-11 oran›nda mortalite, % 0.0028-0.5 oran›nda uzak metastaz bildirilmektedir (2, 3). Ço¤unlukla cerrahi eksizyon ile kesin
tedavi sa¤lanmaktad›r.,
Bu çal›ﬂmada gözkapa¤› ve çevresinde BHK bulunan
olgularda uygulad›¤›m›z cerrahi eksizyon, onar›m yöntemlerimiz ve sonuçlar› sunulacakt›r.

YÖNTEM VE GEREÇ
Bu çal›ﬂmada 1999-2008 döneminde gözkapaklar› ve
çevresinde BHK bulunan 27 olguda uygulad›¤›m›z eksizyon ve onar›m tekniklerimiz ve sonuçlar›m›z retrospektif
olarak de¤erlendirildi. Olgular›n 15’i kad›n, 12’si erkek

olup yaﬂlar› 42 ile 84 (ortalama: 61.3 y›l) aras›nda de¤iﬂmekteydi. Olgular›n 13’ünde alt kapak, 1’inde üst kapak,
1’inde alt-üst kapak tutulumu saptand›. Tümör 8 olguda iç
kantal bölgede, 2 olguda d›ﬂ kantal bölgede, 2 olguda orbital kenar hizas›nda yerleﬂim göstermekteydi. ‹ç kantal bölge tutulumu bulunan olgulardan 1’inde tümöral oluﬂum
her iki gözkapa¤›na, 1’inde ise alt kapa¤a uzan›m göstermekteydi. Tümöral lezyon 27 olgunun 3’ünde punktum
ve/veya kanalikül yak›n›nda yerleﬂirken, 3’ünde lakrimal
kese tutulumuna neden olan derin dokulara yay›l›m bulunuyordu. Bu 6 olgunun 2’sinde tümörün ayn› zamanda fornikse yak›n yerleﬂim gösterdi¤i gözlenirken, 3’ünde daha
önce baﬂka kliniklerde geçirilmiﬂ ameliyat, 1’inde ise tümöral lezyonun bulundu¤u iç kantal bölgeye yönelik travma nedeniyle ameliyat anamnezi mevcuttu.
Tüm olgularda cerrahi giriﬂim öncesi fotografik dökümantasyon al›nd›. Tümörlerdeki yay›l›m›n derinli¤i, lezyonun alt›ndaki doku üzerindeki hareketlili¤i de¤erlendirilerek saptanmaya çal›ﬂ›ld›. Lakrimal keseye yay›l›m süphesi
bulunan olgularda, manyetik rezonans görüntüleme tetkiki
yap›ld›. Cerrahi eksizyon 24 olguda lokal anestezi ile, 3 ol-
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guda genel anestezi ile uyguland›. Lokal anestezi için %
0.5’lik bupivacaine ve % 000125 epinefrin içeren % 2'lik
lignocaine kar›ﬂ›m› kullan›ld›. Tümör s›n›r› makroskopik
olarak belirlendikten sonra, eksizyon s›n›r› tümör s›n›r›ndan 5 mm uzakl›kta olacak ﬂekilde iﬂaretlendi. Eksizyon
tüm olgularda ayn› uzakl›ktan yap›ld›. Cerrahi eksizyon
sonras› ç›kart›lan materyaller sütürle iﬂaretlenerek patolojik de¤erlendirmeye gönderildi. Dondurulmuﬂ kesit denetimi lakrimal sistem ve fornikse yak›n ve/veya derin dokulara yay›l›m gösteren veya yineleme anamnezi veren 6 olguda uygulan›rken, 21 olguda uygulanmad›. Dondurulmuﬂ
kesit denetimi uygulanan olgulardan 4’ünde morfeaform
BHK, 2’sinde nodüloülseratif BHK bulunmaktayd›. Nodüloülseratif BHK bulunan 2 olgu ile morfeaform BHK bulunan 2 olguda geçirilmiﬂ ameliyat anamnezi mevcuttu.
Dondurulmuﬂ kesit denetimi uygulanmayan, iyi s›n›rl› ve
ilk kez cerrahi giriﬂim uygulanan 21 olgudan 8’inde nodüloülseratif, 13’inde nodüler tip BHK bulunmaktayd›.
Ön ve arka lamellan›n birlikte tutuldu¤u 17 olgunun
13’ünde eksizyon yap›ld›ktan sonra kapak uzunlu¤unun %
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50’si ile % 100’ünü kaplayan tam kat defektler oluﬂtu. Bu
olgular›n 10’unda arka lamellan›n onar›m› için sert damak
mukoza grefti, 3’ünde üst kapak tarsokonjonktival grefti
kullan›l›rken, ön lamellan›n onar›m› için transpozisyon
flepleri (üst kapak, nazojugal ve yanak), al›n ve ilerletme
flepleri kullan›ld› (ﬁekil 1-3). Dört olguda ise kapak uzunlu¤unun yaklaﬂ›k % 25-30’unu içeren tam kat defektler
oluﬂtu. Primer sütürasyon uygulanan bu olgulardan 2’sinde giriﬂime kantolizis eklendi. Arka lamella onar›m› için
kullan›lan sert damak mukoza grefti, 10 olgunun 9’unda
lokal anestezi ile (ﬁekil 2c), 1’inde genel anestezi ile al›nd›. Sert damak grefti al›nd›ktan sonra eksizyon alan›na kanama kontrolü için surgicell yerleﬂtirildi. Kalan 10 olguda
ise eksizyon sonras› ön lamellada oluﬂan defektler, çeﬂitli
greft (üst kapak, kulak arkas›) ve fleplerle (üst kapak, al›n,
ilerletme, iki loblu, o-z plasty) onar›ld› (ﬁekil 4,5). Üst kapak cildinin flep veya greft olarak kullan›ld›¤› 6 olguda ayn› giriﬂimde di¤er gözkapa¤›na da blefaroplasti uygulanarak bilateral blefaroplasti gerçekleﬂtirildi. (ﬁekil 4). Olgulardan 2’sinde alt punktum ve alt kanalikül, 1’inde her iki
kanalikül, 3’ünde ise lakrimal kese eksizyonu uyguland›.

ﬁekil 1. A) Alt kapak mediali ve lakrimal sisteme yay›l›m gösteren BHK’lu bir olgu. B) Tümöral lezyonun dondurulmuﬂ
kesit denetimi ile alt kapak ve lakrimal keseyi de içeren eksizyonu C) Eksizyon sonras› oluﬂan defektin görünümü
D) Defektin sert damak mukoza grefti ve nazojugal transpozisyon flebi kullan›larak onar›m›ndan sonraki görünümü.
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Alt punktum ve alt kanalikül lateralinin eksize edildi¤i bir
olguda ayn› giriﬂimde nazolakrimal silikon entübasyon uyguland›. Tüm giriﬂimler ayn› cerrah (DY) taraf›ndan gerçekleﬂtirildi. Olgular 1 y›l ile 7 y›l aras›nda (ortalama 39.4
ay) biomikroskopik kontrol ve fotografik dökümantasyon
al›narak izlendi.
BULGULAR
Tümörlerin da¤›l›mlar› incelendi¤inde; 10 olguda
nodüloülseratif, 13 olguda nodüler, 4 olguda morfeaform
(sklerozan) BHK saptand›. Olgular›n 6’s›nda tümöral
lezyon pigmentasyon göstermekteydi. Dondurulmuﬂ kesit denetimi uygulanmayan 21 olgu içinde, cerrahi s›n›ra
çok yak›n tümör dokusunun saptand›¤› 1 olguda (% 4.7)
erken dönemde (1. hafta) giriﬂim tekrarland›. Üst kapakta ön ve arka lamellan›n birlikte tutuldu¤u ve eksizyon
sonras› primer sütürasyon uygulanm›ﬂ olan bu olguda,
eksizyon alan› geniﬂletildi ve kantolizis uygulanarak primer sütürasyon tekrarland›. Dondurulmuﬂ kesit denetimi

uygulanmayan di¤er olgularda ise, histopatolojik olarak
cerrahi s›n›rlar›n temiz oldu¤u saptand›. Bu olgularda izleme dönemi içinde yineleme görülmedi.
Dondurulmuﬂ kesit denetimi uygulanan 6 olgunun
5’inde cerrahi s›n›rlar›n temiz oldu¤u bildirildi. 1 olguda
ise tümör dokusunun eksizyon s›n›r›na (alt kanalikül yak›n›) çok yak›n oldu¤unun bildirilmesi nedeniyle bu olguda ayn› giriﬂimde alt kanalikül eksize edildi. Dondurulmuﬂ kesit denetimi uygulanan ve cerrahi s›n›rlar›n temiz
oldu¤u bildirilen olgulardan birinde defekt onar›m› s›ras›nda ﬂüpheli bir alandan biyopsi al›nd›. Bu olguda tümöral kitle iç kantal bölgede derin yay›l›m yaparak alt ve üst
kapa¤a uzan›m göstermekteydi Sert damak mukoza grefti ve al›n flebi ile onar›m uygulanan bu olguda biyopsi
materyalinde tümör dokusunun saptanmas› nedeniyle giriﬂim sonras›nda radyoterapi uyguland›. Daha önce 2 kez
yineleme anamnezi bulunan bu olguda 1 y›l içinde bir kez
daha yineleme görüldü. Dondurulmuﬂ kesit denetimi yap›lan 6 olgunun 1’i d›ﬂ›nda yineleme görülmedi. Bu olgular›n 4’ünde morfeaform BHK mevcuttu.

ﬁekil 2. A) Alt kapakta BHK bulunan bir olgu. B) Tümör s›n›r›ndan 5 mm uzakl›ktan yap›lan eksizyon sonras›nda oluﬂan
defekt ve al›nm›ﬂ olan sert damak mukoza greftinin sütüre edilmeden önceki görünümü C) Lokal anestezi ile al›nan sert
damak mukoza greftinin görünümü D) Defektin sert damak mukoza grefti ve üst kapak transpozisyon flebi kullan›larak
onar›m› E) Olgunun defekt onar›m›ndan sonraki görünümü.
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ﬁekil 3. A) Tüm alt kapak, lakrimal sistem, üst kapak medialinde yayg›n BHK bulunan olgu. B) Cerrahi eksizyon
s›n›r›n›n tümör s›n›r›ndan 5 mm uzakl›ktan iﬂaretlenmesi C) Fornikse de yak›n olan tümöral lezyonun dondurulmuﬂ
kesit denetimi ile tüm alt kapak, üst kapak mediali, alt-üst kanalikül ve lakrimal keseyi de içeren eksizyonu D) Tümöral
dokunun dondurulmuﬂ kesit denetimi ile ortadan kald›r›lmas›ndan sonra, defektin sert damak mukoza grefti ve transpozisyon flebi kullan›larak onar›m›ndan sonraki görünümü.

Bu çal›ﬂmada arka lamella onar›m› için en s›k sert
damak mukoza grefti, ön lamella onar›m› için ise en s›k
üst kapak cildinin kullan›lm›ﬂ oldu¤u tespit edildi. Cerrahi onar›m sonras› erken dönemde bir olguda flep alt›n-

da kanama gözlendi. Bu olgu atrial fibrilasyon ve tromboemboli anamnezi nedeniyle varfarin sodyum (kumadin) kullanan ve cerrahi tedaviden 10 gün önce kumadin
tedavisi kesilmiﬂ olan bir olguydu. Sert damak mukoza

ﬁekil 4. A) Orbital kenar hizas›nda yerleﬂim gösteren 2 odakl› BHK ve bilateral alt kapak ektropionu bulunan olgu
B) BHK’lar›n eksizyonu sonras› oluﬂan defektlerin bilateral blefaroplastiden elde edilen cilt kullan›larak onar›m› ve
olgunun bilateral ektropion cerrahisi uyguland›ktan sonraki görünümü.
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ﬁekil 5. A, B ) Medial kantal bölgedeki BHK’un eksizyonu ve oluﬂan defektin onar›m› için oluﬂturulan al›n flebinin
görünümü C) Cerrahi tedaviden 2 y›l sonraki görünümü

grefti ve üst kapak transpozisyon flebinin kullan›ld›¤› bu
olguda ameliyat sonras›nda ortaya ç›kan kanama, problem oluﬂturmadan rezorbe oldu. ‹zleme döneminde 2 olguda kapak kenar›nda ﬂekil bozuklu¤u, 1 olguda hafif alt
kapak retraksiyonu, 1 olguda ciltte skatris, 1 olguda hafif semblefaron saptand›. Di¤er olgularda ise kozmetik
sonucun iyi oldu¤u gözlendi.
TARTIﬁMA
Bazal hücreli karsinom yavaﬂ ilerleyen, s›kl›kla komﬂu dokulara yay›l›m gösteren kötü huylu bir tümördür ve
çeﬂitli tedavi yöntemleri kullan›lm›ﬂt›r. Cerrahi eksizyon
ise kesin tedavi olarak kabul edilmektedir. Bazal hücreli
karsinom klinik görünümü temel al›narak nodüler, nodüloülseratif ve morpheaform (sklerozan) olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. S›kl›kla alt kapakta yerleﬂim gösteren BHK,
% 73 oran›nda nodüler tip ﬂeklinde görülmektedir (4). Yap›lan çal›ﬂmalarda, BHK’un subklinik geniﬂleme gösteren
morpheaform tipinde nodüler tipe göre daha s›k olarak yetersiz eksizyon bildirilmektedir (5–7). Tekrarlayan cerrahilerin uyguland›¤› olgularda yineleme oran›n›n % 50’ye
kadar yükseldi¤i bildirilmektedir. Bu durum, yineleme
görülen tümörlerin yay›l›m potansiyeli daha fazla olan
hücrelerden oluﬂmas› ile aç›klanmaktad›r (4). ‹ç kantal
bölgede, derin dokulara yay›l›m yapan morpheaform tip
BHK’un en fazla yineleme riski taﬂ›d›¤› bildirilmektedir
(4, 8-11). Bu bölgede yo¤un kan damarlar›, sinirler, lakrimal drenaj sistemi, iç kantal tendon ve orbital septal ba¤lant›lar›n oluﬂturdu¤u karmaﬂ›k anatomi nedeniyle kötü
huylu tümörlerin yay›l›m› daha h›zl› ve kontrolsuz olabilmekte ve cerrahi tedavi aç›s›ndan da güçlükler bulunmaktad›r. Bu nedenle iç kantal bölgede tekrarlayan cerrahilerin uyguland›¤› olgularda destekleyici radyoterapi önerilmektedir (4). Çal›ﬂmam›zda da iç kantal bölgeden birkaç
kez cerrahi giriﬂim geçirdi¤i ö¤renilen, morpheaform tip
BHK bulunan olguda eksizyon sonras› radyoterapi uygulanmas›na ra¤men yinelemeye engel olunamam›ﬂt›r. Ayr›ca çal›ﬂmam›zda tümöral lezyonun iç kantal bölge, lakri-

mal sistem ve fornikse yak›n olmas› durumunda dondurulmuﬂ kesit denetimi uygulanm›ﬂt›r ve 6 olguda lakrimal
drenaj sistemi eksizyonu gerekli olmuﬂtur.
Gözkapa¤›ndaki kötü huylu tümörlerde yineleme
oranlar›n› azaltmak amac›yla dondurulmuﬂ kesit denetimi
kullan›lmaktad›r (12,13). Bu yöntem standart veya Mohs
mikrografik cerrahi (MMC) tekni¤i kullan›larak uygulanmaktad›r. Mohs mikrografik cerrahi tekni¤inde cerrahi kenarlar›n tamam› de¤erlendirilirken, standart teknikde cerrahi kenarlardan rastgele al›nan örnekler de¤erlendirilmektedir. Bu nedenle standart teknikde, de¤erlendirilmeden kalan alanlarda tümör hücrelerinin bulunma ihtimalinin oldu¤u bildirilmektedir (14). Ghauri ve ark’lar›n›n çal›ﬂmalar›nda, dondurulmuﬂ kesit denetimi ile cerrahi s›n›rlarda tümör dokusu saptanmayan olgular›n % 5’inde, daha sonra yap›lan ayr›nt›l› patolojik incelemede cerrahi s›n›rlarda tümör dokusuna rastland›¤› bildirmektedirler
(15). Nemet ve ark, BHK’da tümör s›n›r›ndan 3 mm uzakl›ktan yap›lan eksizyon sonras›nda % 25.4 oran›nda cerrahi s›n›rlarda tümör dokusu saptand›¤›n› rapor etmektedir
(5). Bu çal›ﬂmada iç kantal bölgede yerleﬂmiﬂ, lakrimal
sisteme yak›n ve yineleme görülen olgularda dondurulmuﬂ kesit denetimi uygulan›rken, iyi s›n›rl› olgularda tümör s›n›r›ndan 3 mm uzakl›ktan eksizyon uygulanm›ﬂt›r.
Ayn› çal›ﬂmada standart dondurulmuﬂ kesit denetimi ile %
4.7 yineleme bildirilirken, MMC tekni¤i ile yineleme görülmedi¤i bildirilmektedir. Bizim çal›ﬂmam›zda da benzer
olgularda standart dondurulmuﬂ kesit denetimi uygulan›rken, tüm olgularda tümör s›n›r›ndan 5 mm uzakl›ktan eksizyon yap›lm›ﬂt›r. Wolf ve Zitelli’nin çal›ﬂmalar›nda, tümör s›n›r›ndan 2 mm uzakl›ktan uygulanan eksizyon ile %
70 oran›nda, 3 mm uzakl›ktan uygulanan eksizyon ile %
85 oran›nda, 4 mm uzakl›ktan uygulanan eksizyon ile %
95 oran›nda tümör dokusunun tamamen ortadan kald›r›ld›¤› bildirmektedirler (7). Atasoy ve Yaz›c›’n›n çal›ﬂmalar›nda da dondurulmuﬂ kesit denetimi ile birlikte tümör s›n›r›ndan 4-5 mm uzakl›ktan yap›lan eksizyon ile, geniﬂ
yay›l›m bulunan olgular› da içeren bazal hücreli karsinomlu 34 olgunun 2’sinde (% 5.8) yineleme bildirilmek-
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tedirler (16). Hamada ve ark ise, % 70’ini iyi s›n›rl› tümörlerin oluﬂturdu¤u olgularda dondurulmuﬂ kesit denetimi
uygulamadan tümör s›n›r›ndan 4 mm uzakl›ktan uygulad›klar› eksizyon ve primer sütürasyon ile yineleme tespit
etmediklerini bildirmektedirler (17). Çal›ﬂmam›zda tümör
s›n›rlar› iyi gözlenebilen olgularda, dondurulmuﬂ kesit denetimi uygulamadan tümör s›n›r›ndan 5 mm uzakl›ktan
uygulad›¤›m›z eksizyon ile yineleme olmad›¤›n› saptad›k.
Bu durumda, tümör s›n›rlar›n›n iyi gözlenebilmesi, eksizyonun yeterli geniﬂlikte yap›labilmesine imkan tan›mas›
nedeniyle önem taﬂ›makta ve bu olgularda yineleme oranlar› daha düﬂük olmaktad›r.
Yap›lan çal›ﬂmalarda, histopatolojik olarak cerrahi s›n›rlarda tümör dokusu saptanan bazal hücreli karsinomlu
olgular›n sadece az bir bölümünde klinik olarak yineleme
görüldü¤ü bildirilmektedir. Günalp ve Akbaﬂ’›n çal›ﬂmalar›nda, cerrahi s›n›rlarda tümör hücresi bulunan olgular›n %
13.5’inde yineleme gözlendi¤i, cerrahi s›n›rda tümör hücresi bulunan ve bulunmayan olgulardaki yineleme oranlar›n››n istatistiksel olarak anlaml› bulunmad›¤› saptanm›ﬂt›r(18). Nemet ve ark’n›n çal›ﬂmalar›nda ise, cerrahi s›n›rlarda tümör dokusunun saptand›¤› olgularda ortalama 33
ayl›k izleme döneminde % 8.9 oran›nda yineleme gözlendi¤i bildirmektedirler (5). Hamada ve ark’da histopatolojik
olarak cerrahi s›n›rlarda tümör dokusu saptanan olgularda
eksizyonun tekrarlanmas› halinde, % 53 oran›nda tümör
dokusunun tespit edilmedi¤ini raporlamaktad›rlar (17). Bu
durum, eksizyon materyalinin geniﬂli¤i ve histopatolojik
de¤erlendirilme aﬂamas›n›n önem taﬂ›d›¤›n› göstermektedir. Eksizyon materyalinin kenarlar›nda b›rak›lan sa¤lam
dokunun yetersiz olmas› durumunda, preperat›n örnekleme ve fiksasyonu s›ras›nda oluﬂan distorsiyonun yanl›ﬂ ve
güvenilir olmayan sonuçlara neden olabilece¤i bildirilmektedir (17). Bu nedenle histopatolojik olarak cerrahi s›n›rlarda tümör dokusunun bulundu¤u ve yetersiz eksizyon
olarak tan›mlanan olgularda klinik olarak yineleme oran›
beklenenden daha düﬂük olmaktad›r (19-21).
Mohs mikrografik cerrahi tekni¤i kullan›larak uygulanan dondurulmuﬂ kesit denetimi en güvenilir teknik olmakla birlikte, mikrografik kesitleri de¤erlendirme aﬂamas›n›n uzun sürmesi ve tecrübeli bir patolog gerektirmesinin
yan›s›ra, pahal› olmas› nedeniyle gerek ülkemizde gerekse
yurtd›ﬂ›ndaki bir çok klinikte uygulanamamaktad›r (14,
17). Standart dondurulmuﬂ kesit denetimi uygulamas›nda
ise yeterli geniﬂlikte eksizyon yap›lmamas› durumunda,
cerrahi s›n›rlardan rastgele örnekleme yap›lmas› nedeniyle
güvenilir olmayan sonuçlar ortaya ç›kabilmektedir (14).
Yine eksizyon geniﬂli¤inin yetersiz olmas› durumunda materyalin distorsiyonu patolojik de¤erlendirilmenin yanl›ﬂ
sonuçlanmas›na neden olabilmektedir (17). Bu durumda
güvenli bir cerrahi eksizyon için en önemli etkenin eksiz-
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yon geniﬂli¤i oldu¤u bir kez daha anlaﬂ›lmaktad›r. Dondurulmuﬂ kesit denetiminin uyguland›¤› durumlarda da eksizyonun yeterli geniﬂlikte yap›lmas› önem taﬂ›maktad›r.
Çal›ﬂmam›zda emniyetli cerrahi kenar olarak tan›mlanan,
eksizyon s›n›r› ile tümör s›n›r› aras›ndaki uzakl›¤›n 5 mm
olarak belirlenmesi ile yetersiz eksizyon ve yineleme oran›m›z›n azald›¤› kan›s›nday›z. Ayr›ca yineleme riski yüksek olan olgularda dondurulmuﬂ kesit denetiminin uygulanmas›n›n yineleme oran›m›z›n azalmas›na önemli ölçüde
katk›da bulundu¤unu düﬂünmekteyiz. Sonuç olarak, göz
kapa¤› BHK’da yineleme oranlar›n› önemli olçüde azaltt›¤› bilinen dondurulmuﬂ kesit denetimi ile güvenilir sonuçlar al›nabilmesinin, eksizyon geniﬂli¤inin yeterli miktarda
yap›lmas› ile mümkün oldu¤u unutulmamal›, mümkünse
MMC tekni¤i tercih edilmelidir.
Tümöral lezyonun ortadan kald›r›lmas›ndan sonra
ikinci derecede önem verilmesi gereken konu ise ortaya
ç›kan defektin onar›lmas› ve kabul edilebilir bir görünüm
elde edilmesidir. Oluﬂan defektin lokalizasyonu, büyüklü¤ü ve derinli¤i dikkate al›narak çeﬂitli onar›m teknikleri
kullan›lmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda ön ve arka lamella tutulumu bulunan ve tümöral lezyonun eksizyonu sonras›nda
ortaya ç›kan arka lamella defekti için s›kl›kla sert damak
mukoza grefti kullan›ld›. Tarsokonjonktival doku ile benzerlik gösteren sert damak mukaza grefti içerdi¤i yo¤un
kollajen fibrilleri nedeniyle dokuya stabilite sa¤lamaktad›r (22). Tarsokonjonktival dokunun greft olarak kullan›lmas› için uygun büyüklükte al›nmas›nda zorluklar olabilmekte ve % 10 oran›nda skarisyel entropion, üst kapak
retraksiyonu ve blefaroptozis komplikasyonlar› görülebilmektedir (23, 24). Bu nedenle biz, sert damak greftini daha s›kl›kla tercih etmekteyiz. Islak, sert ve ayn› zamanda
esnek bir yap›ya sahip olan sert damak greftleri, göz küresi ve gözkapa¤› aras›nda kolay uyum sa¤lamakta ve greftin al›nd›¤› donör bölgesi de k›sa süre içinde tamamen iyileﬂmektedir. Ayr›ca sert damak greftinde postoperatif dönemde en fazla % 10 kadar bir küçülme oldu¤u da bildirilmektedir (25-27). Benzer amaçla kullan›lan burun septumu ve kulak k›k›rdak greftleri ise çok daha kal›n ve sert
olmalar› nedeniyle gözkapa¤› ile göz küresi aras›nda
uyum problemleri ve irritasyona neden olabilmekte ve
onar›m sonras›nda gözkapa¤›nda olmas› gerekenden daha
sert bir yap›yla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r (28,29). Çal›ﬂmam›zda
sert damak mukoza grefti kullanarak arka lamella onar›m›
uygulad›¤›m›z olgularda iyileﬂme döneminde herhangi bir
problemle karﬂ›laﬂ›lmam›ﬂt›r. Bu olgularda üst kapak, nasojugal ve yanak transpozisyon flepleri kullan›lan›larak
uygulanan ön lamella onar›m› sonras›nda elde edilen kozmetik sonuçlar›n da oldukça tatminkar oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Üst kapak cildinin flep veya greft olarak kullan›ld›¤›
ve ayn› giriﬂimde di¤er üst gözkapa¤›na blefaroplasti uygulad›¤›m›z olgularda mükemmel kozmetik sonuca ula-
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ﬂ›ld›¤› gözlenmiﬂtir. Bu nedenle ileri yaﬂdaki olgularda ön
lamellada oluﬂan defektlerin kapat›lmas›nda üst kapak cildinin kullan›lmas› ile daha h›zl› ve etkili bir onar›m mümkün olurken, giriﬂimin bilateral üst kapak blefaroplastisi
ile sonland›r›lmas› hastalar›n hem fonksiyonel ve hem de
kozmetik olarak rehabilite edilmesine imkan vermektedir.
Sonuç olarak, çal›ﬂmam›zda da uygulad›¤›m›z gibi tümör s›n›r›n›n yeterince gözlenemedi¤i, derin doku yay›l›m› bulunan olgular, iç kantal bölge lokalizasyonu ve özellikle morfeaform tip BHK ve yineleme gösteren olgularda
dondurulmuﬂ kesit denetiminin uygulanmas›, mümkünse
MMC tekni¤inin tercih edilmesi gerekti¤i unutulmamal›d›r. ‹yi s›n›rl› BHK ve ilk kez eksizyon uygulanacak olgularda ise emniyetli cerrahi kenar›n 5 mm olarak belirlenmesinin s›kl›kla yeterli olaca¤› düﬂünülmekle birlikte,
mümkünse giriﬂime dondurulmuﬂ kesit denetiminin de eklenmesinin faydal› olaca¤› dikkate al›nmal›d›r. Özellikle
dondurulmuﬂ kesit denetimininin yeterli geniﬂlikte eksizyon yap›lmas› durumunda daha güvenilir sonuçlar verece¤inin unutulmamas› ise, giriﬂimin en kritik aﬂamas›n›
oluﬂturmaktad›r. Ayr›ca bu çal›ﬂmada arka lamella defektlerinin onar›m› için sert damak mukoza greftinin, ön lamella defektlerinin onar›m› için üst kapak cildinin kullan›m› ile tatminkar sonuçlar›n al›nd›¤› saptanm›ﬂt›r. Uygun
olgularda ayn› giriﬂimde di¤er gözkapa¤›na blefaroplasti
uygulanmas› ile de mükemmel kozmetik sonuca ulaﬂ›ld›¤› gözlenmiﬂtir.
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