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Göz kapağı düşüklüğü kişinin ne gibi bir rahatsızlık duymasına neden olur?
Göz asimetrisinin, fotoğraflarda bir gözü büyük diğeri küçük çıkma şikayetlerinin en sık nedeni gözkapağı düşüklü-
ğüdür. Gözkapağı düşüklüğü ister kapak seviyesindeki düşüklük olsun (ptozis) isterse kapağın üstündeki dokuların 
sarkmasına bağlı olsun, düşüklüğün seviyesine bağlı olarak kişinin görmesinde azalma, karanlık ortamlarda iyi göre-
meme, görme alanında daralma gibi görme fonksiyonları ile ilgili problemler yapabilir. Ayrıca, görme aksını açabilmek 
için alnını, kaşlarını yukarı kaldırma alışkanlığı yapabileceği için gün sonuna doğru bu bölgelerde gerilim tipi ağrı, 
alında derin çizgilenme gibi problemlere yol açabilmektedir. Ameliyat ile gözkapağındaki düşüklükten veya üzerinde-
ki sarkmalardan kurtulan çoğu hasta, gözlerinin üzerindeki aşırı ağrılıktan, baskıdan kurtulduklarından ve gözlerinin 
çok rahatladığından bahsetmekte, bazıları da renkleri daha parlak, görüntüleri çok daha aydınlık ve net gördüklerini 
ifade etmektedirler.

Doğuştan kapak düşüklüğü neden olur?
Gözkapağını kaldıran kasın gelişmediği ya da bozuk geliştiği bu durumda, bebek kapak düşüklüğü ile doğar. Konje-
nital ptozis dediğimiz bu durum genetik olarak aktarılan bir durum değildir ve sadece bir şanssızlıktır. Beklemekle 
kendiliğinden düzelmez. Genellikle (%70’inde) tek göz kapağında olan bu durum görme aksını kapatıyorsa, kalıcı 
görme kaybı olmaması için vakit kaybedilmeden ameliyatla düzeltilmelidir. Doğuştan görme aksını kapatmayan dü-
şüklüklerde ideal ameliyat zamanı 2-4 yaş arasındadır. 

Göz kapağı düşüklüğünün altında yatan başka bir rahatsızlık olabilir mi?
Bu çok önemli bir soru. Göz yüzeyinin ve gözkapağının kirpikli kenarındaki problemler, ayrıca şiddetli kuru göz ve 
alerjiler, kontakt lens kullanımı, bazı göz hastalıkları da gözkapağı düşüklüğü ortaya çıkartabilmektedir ve bu nedenle 
ameliyat kararı alınmadan önce detaylı bir göz muayenesinden geçmiş olmak şarttır. Daha da önemlisi gözbebeğinin, 
göz hareketlerinin, gözkapağını hareket ettiren kasların fonksiyonlarının detaylıca değerlendirildiği oküloplastik mu-
ayene neticesinde altta yatabilen bazı çok önemli nörolojik hastalıklar tespit edilebilmektedir. Nadir olmasına rağmen 
tespit edilmediğinde görmenin ya da hayatın kaybedilebileceği bu ciddi rahatsızlıklar nedeniyle gözkapağı düşüklüğü 
hafife alınmaması gereken bir durumdur.

Göz kapağı düşüklüğü ne zaman acildir?
Eğer çok kısa bir sürede aniden kapak düşüklüğünüz geliştiyse, çift görme, kas güçsüzlüğü, ciddi baş ağrısı gibi 
bulgular da varsa, ya da beraberinde göz iltihabı, gözde ağrı-kızarıklık, öne doğru çıkıklık, gözü hareket ettirirken 
zorlanma gibi bulgular varsa vakit kaybetmeden bu konuda uzmanlaşmış bir göz doktoruna ulaşmanız uygun olacaktır. 

Gözkapağı düşüklüğü nasıl tedavi edilir?
Gözkapağı düşüklüğünde altta yatan bir hastalık varsa bu durum tedavi edildiğinde sorun düzelecektir. Ancak, altta 
yatan başka bir durum söz konusu değilse tek tedavisi cerrahidir. Kapak düşüklüğüne neden olan kas gevşekliği 
değişik yöntemlerle giderilebilir. Hangi yöntemin seçileceği yapılacak muayenede tespit edilir. Uygun kişilerde kesi/
yara izi olmaksızın kapağın içerisinden yapılacak kısa bir ameliyatla bu durumu düzeltmek mümkün olabilmektedir. 
Ameliyat sonrası 3-7 gün sürebilen şişlik-morluk olabilir; ancak göz kapatılmadığı için ağır aktivitelerin kısıtlandığı 
normal hayat devam ettirilebilir. Eğer beraberinde ciltte sarkma, kaş düşüklüğü, gözyaşı bezinde sarkma gibi durum-
lar da varsa aynı seansta bu durumlar da düzeltilebilir.  

Göz kapağı düşüklüğü ameliyatı harici yöntemlerle de düzeltilebilir mi?
Gerçek gözkapağı düşüklüğü (ptozis), yani kapak kenarının gözü örtecek şekilde kapattığı durum ameliyatsız olarak 
düzelmez. Ancak, kapak üzerindeki cilt ve az miktarda cilt altı dokuların sarkmasına bağlı olan ya da düşük durumdaki 
kaşın ağırlığı nedeniyle az miktarda sarkma görülen bazı durumlarda botoks, ip uygulamaları, plazma ve radyofrekans 
cihazları ile tedaviler kullanabilmekteyiz ancak çok kısıtlı bir hasta grubunda ve kısıtlı bir süre yanıt aldığımız için 
ideal olan yine cerrahi yöntemler olmaktadır.
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