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ÖZ E T

Son on yıl içinde bütün iri ve pitotik memelerde «Wise» kalıbı ile «Strömbeck» 
yöntemini uyguladık. Hatta meme başı ve areola kompleksi aktarımı yaptığımız çok iri 
memelerde bile keşi çizgilerini planlarken bu kalıptan yararlandık. Ancak bu ulusların 
beden yapılarını gözönüne alarak vakalarımızın çoğunda bu kalıpta bazı değişiklikler 
yapmayı areola'yı yerine aktarırken bazı ölçülere dikkat etmemiz gerektiğini düşündük. 

Makalemizde «Wise» kalıbı ve «Strömbeck» yöntemi kısaca özetlenecek, başlangıç-
ta karşılaştığımız zorluklar ve yaptığımız değişiklikler etraflıca anlatılacaktır.

G İ R İ Ş

1922'de Thorek(l), 1948'de Bames(2), 1949’da Aufricht(3), 1950’de 
Maliniac'ın(4) başlatıp geliştirdikleri meme rekonstürüksiyonları 1956’da 
Wise(5) tarafından preoparatif kalıpla çalışması ile daha da ilerledi. 1964’de 
Strömbeck(6) deri flepleri ve insizyonların preoperatif planlanması için mo- 
difiye deri kalıbı rapor etti. Strömbeck'in bu raporunun önemi, meme başı - 
areola kompleksinin transvers pediküllü dermal flep üstünde kalması ve di-
ğer kısımlarda meme glandı ve yağ dokusu eksizyonu yaparak memeye ye-
niden şekil vermesi idi. Bundan sonra meme başı - areola kompleksini 
Skoog(7) lateral, McKissock(8) vertikai, Weiner(9) superior dermal pedikül 
üstünde bırakarak yeni yöntemler geliştirdiler.

Mamoplastilerde genel olarak iki tip gelişim vardır. Bunlardan birinde 
meme başı - areola kompleksi pediküle bağlı kalarak, İkincisinde ise serbest

(*) VIII. Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresinde sunulmuştur,
[**) Gazi 0. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı,

[***) Gazi Ü. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
{****) Gazi Q Tıp Fak. Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Araş. Görevlisi.

1



full-thickness deri grefti halinde taşınır. Serbest olarak taşınması ileri de-
recede hipertrofik ve pitotik memelerde uygulanır.

İri ve/veya sarkık memelerin düzeltilmesi için kullanılan cerrahi yön-
temlerin üç amacı vardır. 1 - Büyük memelerin neden olduğu fizikî şikayetle-
rin giderilmesi, 2 - Memenin konik görünümünün yeniden sağlanması ve 
3 - Meme başının erektiI fonksiyonunun ve hissinin korunmasıdır.

GEREÇ ve YÖNTEM

On yılda total 124 olgumuzda “Wise” kalıbı ile “ Strömbeck” yöntemi 
uyguladık.

Olgularımızı 22-64 yaş grubu arasındaki hastalar oluşturmaktadır.

85 pitotik memeli olgumuza “Wise”  paterni ile “ Strömbeck” yöntemi 
İle.dermal mastopeksi yaptık.

39 olgumuza yine aynı yöntem ile reduction mamoplasti uyguladık.

Bu 39 olgumuzun 7'sinde memelerdeki fazla hipertrofiden dolayı me-
me başı - areola kompleksini full - thichness deri grefti olarak yeni yerine 
taşıdık.

Şekil 1 : Meme başı - areola kompleksinin . Şekil 2 Meme başj - areola. kompleksinin 
güç taşınacağı olguya ait . ç i z i m . g ü ç  taşınacağı olguya ait çizim.
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Şekil 3 : Meme başı - areola kompleksinin Şekil 4 i Meme başı - areola kompleksinin 
daha rahat taşınacağı olguya ait çizim, daha rahat taşınacağı olguya ait çizim ve

M bölgeleri.

Bu yazımızda "Mise” paterni ile ' ‘Strömbeck" yönteminde uyguladığı-
mız modifikasyonlardan bahsedeceğiz,

Reduction mamoplastilerde, Özellikle gevşek ve sarkık memelerde, kla-
sik Strömbeok yöntemindeki meme başı - areola kompleksinin yeni taşına-
cak yerini pektoraî fasiyaya kadar bir silindir şeklinde eksize etmekten vaz-
geçtik. Sadece bu bölgedeki epidermis ve dermişi subkutan dokuya kadar 
çıkartıyoruz ve meme başı - areola kompleksini dermal pediküiü ile buraya 
taşıyoruz.

“VVise" kalıbı ile “ Strömbeck" yönteminde dermai transvers bipedikül- 
lü meme başı - areola kompleksinin yeni yerine taşınması, bu olgularda, Şe-
kil 1, 2’de görüldüğü gibi, AB ve AC mesafeleri BD ve DC mesafelerinden 
büyük ise dermai pediküldeki gerginlikten dolayı güç olacaktır. Bu mesa-
feler şekil 3 ve 4 ’de biraz daha rahat, şekil 5rde ise gerginlik hemen he-
men sıfır olduğu için meme başı - areola kompleksi yeni yerine rahatlıkla 
taşınacaktır. İşte bundan dolayı şekil l ’deki gibi olgularımızda B ve C kö-
şelerinde dermal pediküle relaksasyon insizyonları yapmaktayız(lO). (T) şek-
linde kapanan insizyonumuzda vertikal hatta gerginlik olması nedeni ile bun-
da da modifikasyona gittik: Şekil 4 ’de görüldüğü gibi, AB ve AC noktafarm-
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Şekil 9 : Serbest olarak aktarılacak meme Şekil 10 : Hipertrofik ve pitotik memenin
başı - areola kompleksinin yeni yerinin çi~ ameliyat öncesi görünümü.
zimi.

dan geçen çizginin, flepîerin alt kenarlarına kadar uzatılması İle elde edilen 
çizgilerin lateralinde kalan bölgeler (M), dezepitelize edilmeden bırakılabi-
lir. Bu da tecrübelerimize göre ve vakaya göre değişmek üzere 0.5 - 1.5 cm 
arasında değişen bir deri flebi rahatlığını sağlamaktadır ki bu da İnsizyon 
dikildiğinde klasik yöntemdeki kadar fazla gerginlik oluşmasını Önlemekte-
dir (Şekil 6). Aşırı hipertrofik memelerde yine “Wise" paternine göre meme 
dokusu, yağ dokusu ve deri amputasyonu gerekmekte ve meme başı - areola 
kompleksi full-thickness deri grefti olarak önceden planlanan yere taşınmak-
tadır. Klasik yöntemlere göre yaptığımız bu tür ameliyatlarda meme başı - 
areola kompleksi genellikle yukarda kalmaktadır. Onun için insizyon ve ek- 
sisyon, ayni “ 'Wise’r kalıbı kullanılarak planlanmakta (Şekil 7), ancak yuvar-
lak bölüm çizilmeden, meme dokusunun gerginliğine göre gerekli "V” ke-
şişi İle deri ve meme dokusu kama tarzında çıkarılmaktadır (Şekil 8). Meme 
dikilerek yeniden şekillendirildikten sonra meme başı - areola kompleksi, 
meme üzerine uygun bir yere ve mümkün olduğu kadar aşağı lokalizasyon- 
lu (Şekil 9) full-thickness deri grefti olarak yeni yerine yerleştirilir.
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Şekil 11 : Hipertrofik ve pitotik memenin Şekil 12 : Hîpertrofik ve pitotik memenin 
ameliyat sonrası görünümü. ameliyat öncesi ve sonrası görünümü.

TARTIŞMA

Başlangıçta yaptığımız klasik, reduction mamoplastilerde, meme başı - 
areola kompleksinin yeni yerinde deri ve altındaki meme ve yağ dokusunu 
pektoral kas fasyasına kadar çıkartıyorduk. Postoperatif devrelerde bu has-
talarda çukur ve ekseriyetle aşağıya doğru dönük meme başı oluşuyordu. 
Daha sonra sadece deri veya çok az miktarda deri altı dokusu çıkartarak 
meme başı - areola aktarımı yaptığımız olgularda böyle bir komplikasyonla 
karşılaşmadık.

Bipedüküilü dermal fiebin üst kenarı kısa olan olgularda meme başı - 
areola kompleksi aktarımı yaptığımız zaman, postoperatif devrede meme ba-
şında depresyon, içe veya dışa çekilmeler gözledik. Dermal pedikülün üst 
kenarının bir veya iki üst köşesine gerektiğinde yapılan gevşetici insizyon- 
larla da bu komplikasyonun oluşmadığını gözledik. “ T” insizyonun vertikal 
kısmında postoperatif devrede gerginliğe bağlı skar genişlemesi veya erken 
postoperatif devrelerde açılmalar bipediküllü dermal fiebin alt kısımlarındaki
0 .5-1 .5  cm'li'k insizyonu mediale kaydırmakla postoperatif devrede hiç açıl-
ma olmadığı gibi, skarın genişliğinde de çok azalma elde ettik.
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Aşırs hipertroffk ve sarkık memelerde ampütasyondan Önce veya am- 
pütasyon sırasında yeni meme başı - areola yerinin hazırlanması bize olgu-
larımızda areolanın çok yukarıda kaldığını gösterdi. Bunun içinde yeni meme 
başı - areola yerini memeye şekil verdikten sonra saptayarak daha iyi neti-
celer elde ettik.

Olgumuza ait resimler şekil 10,11 ve 12'de görülmektedir.

S O N U Ç

Olgularımızda uyguladığımız “VVise” kalıbı. ile "Strömbeck” yöntemin-
de reduction mamoplastilerde meme başı - areola kompleksinin taşınacağı 
yerde meme ve yağ dokusundan fazla eksizyon yapmamayı, gerektiğinde 
bipediküllü dermaî flebe relaksasyon insizyonlarm yapılmasını, flep insiz- 
yonlarının 0.5 - 1.5 cm mediale kaydırılmasını ve serbest olarak aktarılacak 
full-thickness meme başı - areola deri greftinin memeye şekil verildikten 
sonra yeni ve uygun yerine aktarılmasının iyi sonuçlar vereceği kanısındayız.

S U M M A R Y

Mammoplasiîes by Usîng SVîodîfied VVise Pattern

İn the past ten years, the Strömbeck technique has been applied to ali reduction 
mammoplasties by using the «Wise« pattern, İn cases of amputation for large breasts 
the same pattern are used with free nipple transplantation. Hovvever, by paying more 
attention to the nation-wide shape of the brests of Turkish population, some simple 
but important changes have been made to the Wise pattern in order to obtain better 
results.

İn this paper, the changes which have been done in this pattern is explained by 
sketches in detail, and the result obtained from this techkjue are shown by two cases.
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