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ÖZET
Liposuctionla vücut konturlarının düzeltilmesi estetik plastik
cerrahide sdc uygulanan işlemlerdendir. Son yıllarda cerrahi
teknik ve kullanılan araç gereçlerde meydana gelen gelişmeler
liposuetion işlemini olumlu yönde etkilemiştir. Standart
liposuetion uzun zamandan beri kullanılmasına karşın,
ultrasonik liposuetion İn kullanımı son on yıla dayanmaktadır.
Günümüzde ultrasonik liposuetion ile vücut konturlarının
düzeltilmesi oldukça rağbet görmektedir. Bu çalışmada,
ultrasonik liposuetion sonrası üçü erkek, 3 4 ’ü kadın olmak
üzere toplam 37 hastada elde edilen sonuçlar, deneyimimiz
ve tekniğin avantaj ve dezavantajları sunulm aktadır.
Hastaların büyük bir kısmı ikinci yazar tarafından öpere
edilmiştir. Tüm hastalarda aynı cihaz (Mentor Contour Genesis System) ve jeneratör gücü %60-%75 arasında olacak
şekilde kullanıldı. Maksimum 7650ml (kan/yağ oram, 1000/
6650) aspire edildi, iki hastada meydana gelen serama ’nın
(%5.4) dışında ciddi komplikasiyona rastlanmadı. Tüm
vakalarda 1-12 aylık takip süresi sonrası hasta ve hekimi
tatmin edici sonuçlar elde edildi. Ultrasonik liposuetion i
özellikle sırt bölgesinde, jinekomastili hastalarda, sekonder
olgularda ve deri retraksiyonunun gerekli olduğu vakalarda
belirli bir deneyim sonrası önermekleyiz.
Anahtar Kelimeler: Liposuetion, Ultrasonik liposuetion,
Kontur düzeltilmesi.

GİRİŞ
Standart liposuetion ilk olarak 1970’li yıllarda
kullanılmaya başlandığından günümüze dek büyük bir
değişim e
uğram ıştır.
Y üksek teknolojinin
avantajlarından faydalanarak ultrason dalgalarının
kullanımı ile vücut konturlannm düzeltilmesi gündeme
gelmiştir. Ultrasonik liposuetion, ilk olarak 1988’de
Zocchi tarafından kullanılmaya başlanmış ve günümüze
gelene kadar bir evrim geçirmiştir1. Başlangıçta oldukça
güçlü ultrasonik jeneratörlerin kullanımı deride yanık
ve nekroza neden olmasına karşın, düşük jeneratörlerin

SUMMARY
Ultrasonik assisted liposuetion in body contouring: Our
Experience
Liposuetion is one o f the most common procedures in aesthetic plastic surgeıy. During the lastyears, the technological advancements in both surgical techniques and Instruments
used have improved the results. Although suetion assisted
lipectomy has been used fo r years, in last few years ultrasonic assisted liposuetion in body contouring has become more
popular. In this article, results o f 37patients (3 male, 34female), our experiences as well as the advantages and disadvantages o f this technique are presented. Ali patients were
treated with the same machine (Mentor Contour Genesis Sys
tem) with generator power at 60%-75%. Maximum aspiration was 7650ml with a blood/lipid ratio of1000/6650ml. Two
patients developed seroma, but no serious complications were
observed. The results were satisfactory in ali patients during
1-12 months o f follovv up. We recom m end ultrasonic
liposuetion especially fo r back area, gynecomastia, and secondary cases and fo r patients with skin redundaney to obtain
adeguate skin retraetion.
Key Words: Liposuetion, Ultrasonic Liposuetion, Body con
touring.

kullanımı yetersiz etki göstermiştir. Son yıllarda “Men
tor Contour Genesis System” ve “Lysonix 2000 genera
tor” gibi etkili aletlerin kullanımı ile başarılı sonuçlar
bildirilmektedir. Ultrasonik dalgaların yağ hücrelerinin
üzerindeki etki mekanizması tam olarak bilinmemekle
birlikte üç mekanizmadan bahsedilmektedirI’2,3:
1Kavitasyon (mikrokabarcıklann oluşturulması),
ultrasonik dalgaları kompresyon (negatif basme) ve
ekspansiyon (pozitif basme) sikluslarından oluşur. Bu
b asınçların
dönüşüm lü
olarak
değişm esi
mikrokabarcıklann oluşmasına neden olmaktadır. Stabil
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olm ayan m ik rokabarcıklar, yağ hücrelerinin
parçalanmasına ve dolayısıyla hücre içi komponentlann
açığa çıkmasına yol açmaktadır.
2- Mikromekanik etki, ultrasonik dalgalann hücre
içi organik moleküllerin üzerindeki direkt etkisine
bağlıdır.
3- Termal etki, elektrik enerjisinin ultrasonik
enerjiye dönüşümü sırasında ortaya çıkan ve probun
ısınmasıyla oluşan etki, dokular tarafından ultrasonik
enerjinin absorpsiyonu ve bu enerjinin ısıya dönüşmesi
ve ayrıca prob boyunca sürtünmeye bağlı ısının meydana
gelmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.
M ikromekanik ve termal mekanizmaların yağ
hücreleri üzerindeki etkileri düşüktür.
U ltraso n ik lip o su c tio n ’nin konvansiyonel
lip o su c tio n ’a nazaran daha avantajlı olduğu
bildirilmektedir. Bunlar, dokuların daha az travmaya
maruz kalması ve buna bağlı olarak oluşabilecek ekimoz
ve ödemin az olması, kan kaybının düşük olması ve
yüzeysel liposuction sonrası deri retraksiyonunun daha
iyi olması ve meydana gelebilecek sarkmaların az
olmasıdır1’2. Bü çalışmada “Mentor Contour Genesis
System” kullanarak ultrasonik liposuction ile ilgili
kazandığım ız deneyim ler ve klinik sonuçlarımızı
bildirmekteyiz.

GEREÇ VE YÖNTEM
Kiliniğimizde Ekim 1999-Ekim 2000 yıllan arasında
yaşlan 21-53 arasında değişen, üçü erkek, 34’i kadın
olmak üzere toplam 37 olgu lipodistrofi nedeni ile
ultrasonik liposuction ile tedavi edildi. Tüm hastalara
ameliyattan 3 gün önce başlanacak şekilde ve ameliyat
sonrası 3 hafta devam edilmek üzere günde 2 adet Bromelain tablet “Natural Pineapple Enzyme” ve lOOOmg
C vitamini önerildi. Lipo süeti on’m uygulandığı bölgeler;
karın, bel, kalça, trokanter, uyluk, sırt ve meme idi.
Çalışmadaki değerlendirilen kriterler ise; liposuction’m
uygulandığı bölgeler, işlem süresi (ultrasonik jeneratörün
çalışmasından ultrasonik liposuction’ın bitimine kadar
geçen süre olarak hesaplandı), aspire edilen sıvıların
miktarı, aspirasyon materyalinde kan/yağ oram ve
ototransfüzyon dışmda ekstra kan transfüzyonu gerekli
olup olmadığı. Ekimoz ve ödem sübjektif olarak
değerlendirildi. Komplikasyonlar olarak Yanık, seroma
ve deride düzensizlikler olup olmadığı incelendi.

gerekli olan küçük insizyonlar yapıldı. Tüm olgularda
superwet tekniği uygulandı, infiltrasyon sıvısı olarak oda
ısısında serum fizyolojik (% 0.09 NaCl) kullanıldı; bir
litrede, lm g adrenalin ve 250mg lidokain. Hazırlanmış
olan infiltrasiyon sıvısı bu insizyonlardan, önce derin
daha sonra yüzeyel bölgelere infiltre edilerek bölgeler
şişirildi. Yaklaşık 15-20 dakika bir beldeme süresi sonrası
daha önce yapılmış olan insizyonlar, kullanılacak probun
çapma göre, 8-l0m m kadar büyütüldü. Ultrasonik
jeneratörü olarak Mentor jeneratörü (Mentor Contour
Genesis System) kullanıldı. Olguların büyükbir kısmında
5m m lik delikli probe ve jeneratör gücü %65 olacak
şekilde kullanıldı. Sırt bölgesinde, jinekom astili
hastalarda ve sekondar olgularda fıbroz nedeni ile
jeneratör güçü % 75 olarak uygulandı. Probun direkt
deriye temas etmemesi için etrafı ıslak bir bezle korundu.
Subkutan yağ dokusuna, insizyon koruyucusunun
içinden, yerleştirilen prob yavaş ve hiç güç kullanmadan
ileri ve geri hareket ettirilerek yüzeysel tabakalardan
başlayarak derine doğru liposuction işlemine başlandı.
Prob yağ dokusunda yavaş hareket ettirilerek ve her
hangi bir dirençle karşılaşıldığında geri çektirildi.
Direncin aşılması için prob aynı bölgeye tekrar ilerletildi.
Ultrasonik liposuction işlemi bitiminde içeride
kalmış olan erimiş yağ dokuları standart liposuction ile
temizlendi. İnce kontur düzeltilmesi için küçük çaplı
standart liposuction kanülü kullanıldı. Pen-rose dreni
24-48 saat sonra çıkartılmak üzere kondu ve insizyonlar
dikildi. Tüm hastalar işlem sonrası bir gün hastanede
izlendi, akşam ve ertesi sabah kan değerleri ve idrar
dansitesi kontrol edildi. Hastalara 3 hafta süre ile varis
çorabı ve/veya karın korsesi önerildi. Fizik tedaviye 10.
Günde ve endermolojiye (LPG) 3. Haftada başlandı.

BULGULAR
Dört hastada meme, 6 hastada sırt bölgelerine
ultrasonik liposuction uygulanır iken, diğerlerinde ise
karın, bel, bacak, trokanter ve uyluk bölgelerine
uygulandı. îlk yaptığımız olgularda işlem süresi uzun
sürmesine rağmen, sonraki olgularda belli bir deneyim
sonrası işlem daha kısa sürmüştür (karın, kalça, bel uyluk
için 100-140 dakika). Postoperatif dönemde standart
Tablo 1.Aspirasyon Materyalinde Kan/Yağ Oranı (10 hastada)

C errahi Teknik

İşlem öncesi hasta ayakta iken standart
liposuetion’da olduğu gibi ultrasonik liposuction’m
uygulanacağı bölgeler işaretlendi. Sekonder olgularda
aspire edilmesi veya yağ dokusunun enjekte edilmesi
gereken bölgeler farklı renklerle işaretlendi. Genel
anestezi altında bölgelerin lokalizasyonuna göre hastalar
yüzüstü veya sırtüstü pozisyonda masaya yatırıldı, uygun
saha temizliği ve örtü sonrası 15 nolu bistüri kullanılarak

Hastalar
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liposuction’a oranla daha az ekimoz ve ödem görüldü.
Aspirasyon materiyalinde kan/yağ oram düşüktü (Tablo
!)■
Maksimum 7650 cc aspire edildi (kan/yağ oranı
1000/6650). Otuz yedi hastanın 13'ünde otoransfüzyon
yapıldı, hiç bir hastada extra kan transfüzyonuna gerek
duyulmadı. Otuz yedi olguda her hangi bir ciddi
komplikasyon olmadı (Tablo 2). İki hastada uyluk ön
yüzünde, birinde iki hafta, diğerinde ise dört hafta süren
seroma meydana geldi. Aralıklı ponksiyonlarla tedavi
edildi. Tüm olgularda 1-12 aylık takip süresi sonunda
ta tm in edici sonuçlar elde edildi (Şekil 1 -5 ).
Tablo 2: Ko m p likasiyo n la r
Komplikasiyonlar

Hasta sayısı

S ero m a

2

Term al yan ık

■
-

Kontur bozukluğu
H ip erp igm en tasiyo n

Oran %
% 5.4

Şekil 1. 28 yaşında kadın hasta. Bel, kalça, trokanter ve
bacaklardan toplam 3300ml aspire edildi. Şekil 3 A, B, C
preoperatif ve Şekil 3 D, E F postoperatif görünümler
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Şekil 2. 31 yaşında kadın hasta. Karın, bel, kalça, trokanter ve bacaklardan toplam 4260ml aspire edildi. Şekil 5 A, B, C preoperatif
ve Şekil 5 D, E, F postoperatif görünümler. Karın derisinde yeterli deri retraksîyonu elde edilmiştir.
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Şekil 3. 32 yaşında kadın hasta. Bel kalça, trokanter ve bacaklardan toplam 3000ml aspire edildi. Şekil 4 A, B, C preoperatif ve
Şekil 4 D, E, F postoperatif görünümler
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Şekil 4. 34 yaşında jinekomastili hasta, her iki meme'ye uitrasonik liposuction uygulandı. Toplam 450ml asplre edildi. Şekil 1 A,
B, C preop eratif ve Şekil 1 D, E, F postoperatif görünümler
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Şekil 5. 45 yaşında kadın hasta. Sırt bölgesinden toplam 200ml aspire edildi. Şekil 2 A, B, C preoperatif ve Şekil 2 D, E, F
postoperatif görünümler

1.72
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TARTIŞMA
Teşhis ve tedavi amacı ile ultrasonik dalgaların
kullanımı uzun yıllardan beri bilinmektedir. Cerrahi
alanda ise ilk olarak 1960’lı yıllarda Kelman tarafından
katarakt cerrahisinde kullanılmıştır. “Cavitron ultrasonik
sırrgical aspiratör” cihazı bir çok cerrahi alanlarda
(genel cerrahi, beyin cerrahi, jinekoloji ve üroloji) son
yinni yıldan beri kullanılmaktadır2'5. Ultrasonik eneıjinin
yağ hücrelerinin parçalanm asında ve em uîsifiye
edilmesindeki kullanımına ise 1980’li yılların sonuna
doğru Zocchi tarafından başlanm ıştır1. Başlangıçta
oldukça güçlü aletlerin kullanım ı ile ciddi
kom plikasyonlar meydana gelmiştir. Son yıllarda
oldukça etkili aletlerin kullanımı ile başarılı sonuçlar
bildirilm iştir. U ltrasonik liposuctionTn standart
liposuctionla karşılaştırıldığında bir çok avantajının
olmasına karşın her işlemde olduğu gibi dezavantajları
da mevcuttur (Tablo 3)2. Genel olarak yağ dokusunun
emuîsifiye edilmesi için kullanılan ultrasonik aletler,
jeneratör, “handpiece” ve titanium yapımlı prob olmak
üzere üç parçadan oluşmaktadır. Jeneratör, düşük
frekanslı olan normal elektrik akımını yüksek frekanslı
alcıma dönüştürür. “Handpiece’”te bulunan “piezoelectric” kristallar elektrik akımını mekanik vibrasyona
(ultrasonik enerjiye) dönüştürür. “Handpiece”’in ucunda
bulunan titanium prob ise bu mekanik vibrasyonu
amplifİy e ederek probun uc kısmına ve daha sonra hedef
dokulara iletir. Probun ucu sürekli hareket halinde olup
(40-13Omm) yağ dokusu etrafında bulunan sıvıda
dönüşüm lü yüksek ve düşük basınç oluşturarak
kavitasyona ve yağ hücrelerin parçalanmasına neden
olmaktadır. Titanium prob, ultrasonik enerjiyi daha iyi
iletm esi, işlem sırasında az ısı oluşturm ası ve
kavitasiyonu daha iyi oluşturmasından dolayı tercih
edilmektedir *'3,6.
Tablo 3. Ultrasonik liposuction'nın avantaj ve dezavantajları2
Avantajları

Dezavantajları

1- Deri retraksiyonu
2- Kan kaybının düşük olması

1- Termal yanıklar
2- Seroma insidansının
yüksek olması
3- Büyük insizyonlann
yapılması
4- Ameliyat süresinin
uzun olması
5- İşlemin daha az
yorucu olması

3- Ekimozun az olması
4- Fibrotik bölgelerin kolayca
5- Pahalı olması

Ultrasonik dalgaların yağ hücreleri üzerindeki seçici
etkisi, yağ dokusu dansitesinin diğer dokularla (damar,
sinir ve fibrotik dokular) karşılaştırıldığında daha düşük
olmasına bağlıdır. Yağ hücrelerinin parçalanması için
ultrasonik enerjisinin optimum değerleri ise, frekansın
20kHz ve cihaz maksimum gücünün %65-%70 arasında

olmasıdır ‘T Uyluk iç kısmı için %65 güç, 10-12dk süre
ile kullanıldığında yeterli olmakta ve yaklaşık 250-300ml
aspirasyon sağlamaktadır. Primer vakalarda %70 güç ile
45-60ml/dk aspire edilir iken, sekonder olgularda ise
daha az m iktar aspire edilm ektedir1. U ltrasonik
liposuction’nın en önemli avantajlarından biri de deri
retraksiyonunu gerçekleştirmesidir. Deri retraksiy onunu
sağlayan faktörler ise;
1- ultrasonik liposuction ile dermişi yağ dokusundan
tamamen arındırarak derinin alt tabakalara sadece
damarsal yapılar ve elastik bağ dokusu ağı ile
bağlantılı kalması
2- Serbest yağ asitlerin açığa çıkması ve bunların
lokal ize bir inflamasyona neden olması,
3- kontrollü termal travma 1,7
Yapılmış deneysel çalışmalarda ultrasonik dalgaların
sinir ve damarsal yapılara olumsuz etkisinin daha az ve
geçici olduğu gösterilmektedir.2,8,9. Ultrasonik frekansın
normal insanın işitme sınırlan dışında olmasına rağmen
işlem esnasında sürekli bir tiz ses duyulabilir. Ancak bu
sesin ameliyat odasında bulunan cerrah ve ekip üzerinde
herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı gösterilmiştir
2,10

Bu çalışmada, 37 hasta lipodistrofi nedeni ile
ultrasonik liposuctionla tedavi edildi. Tüm hastalarda
Mentorjeneratörü(MentorContourGenesis System) ve
jeneratör gücü %65 olacak şekilde kullanıldı. Özellikle
sırt ve jinekomastili hastalarda ve sekonder olgularda
bölgelerin sert ve fibrotik olması nedeni ile jeneratör
gücü %75 olarak kullanıldı. İnfiltrasiyon fazının aksine
işlemin yüzeysel tabakalardan derine doğru yapılmasına
dikkat edilmelidir. Böylece şişirilmiş olan derin tabaka
yüzeysel tabaka için b ir destek oluşturur. Deri
retraksiyonunu sağlamak için yüzeysel liposuction subdermal bölgeye yapılmalıdır. Özellikle karın bölgesinde
yeterli deri retraksiy onu elde edilmiş ve karın germe
ameliyatına gerek kalmadan tatmin edici sonuçlar elde
edilmiştir. Tüm hastalarda intraoperatif kan kaybının
düşük olduğu, ödem ve ekimozun az olduğu ve yeterli
deri retraksiyonun sağlandığı gözlenm iştir. Bu
avantajların yanısıra işlemin uzun sürmesi, daha çok
konsantrasiyon gerektirmesi ve büyük insizyonlann (8lOmm) yapılması bu yöntemin dezavantaları olarak
görülmüştür.
Ultrasonik liposuction yaparken dikkat edilmesi
gereken hususlar ise; probun sürekli hareket ettirilmesi
ve bulunduğu ortamın ıslak olmasıdır. Ayrıca probun
dışarıda kalan kısmının deriye temas etmemesine dikkat
edilmelidir. İşlem esnasında, hiç bir güç leullanmadan
prob ileri ve geri hareket ettirilmeli ve aynı bölgeye uzun
süre temas ettirilmemelidir. Bu yavaş hareketler,
konvansiyonal liposuction’nın aksine cerrahın fiziksel
yorgunluğunu azaltm akla birlikte, işlem in uzun
sürmesine neden olmaktadır. İşlem süresi ilk vakalarda
uzun sürmesine karşın (karın, bel ve kalça için 100173
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140dk) daha sonra belirli bir deneyim sonrası kısa
sürmüştür. Bu süre, bir tarafın ultrasonik aspirasiyonuı
tamamlandığında cerrahın diğer bölgenin ultrasonik
aspırasyonuna başlaması ve ilk bölgenin temizleme
fazına başka bir kişi tarafından devam edilmesi ile
kısaîmıştır. Aspirasyon materiyelindeki kan/yağ oram
konvansiyonal liposuction’a oranla oldukça düşük
olduğu tesb it edilm iştir. M aksim um 7650m l
aspirasiyondaki kan/yağ oranı 1000/6650ml idi. Toplam
13 hastada ototransfüzyon yapıldı. Hiç bir hastada ekstra
kan transfüzyonuna gerek duyulmadı. Bu da kan kaybının
düşük olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
İlk bildirilmiş serilerde komplikasyonların oranının
yüksek olmasına karşın daha sonraki çalışmalarda bu
oranın daha düşük olduğu bildirilmektedir2. Ultrasonik
enerjinin yan ürünü olan ısı, termal yanıklara neden
olabilir. Bizim çalışmamızda herhangi bir termal yanığa
rastlanmamıştır. Seroma, ultrasonik liposuction’da
standart liposuction’m aksine daha sık görülmektedir.
Bunun da nedeni ultrasonik enerjinin yağ hücrelerinin
parçalanmasında etkili olması ve seroma için potansiyel
oluşturacak geniş kavitelere neden olmasıdır. Seromanm
en sık geliştiği bölgeler ise karın, bel ve kalça
bölgeleridir. Bu komplikasyon, ultrasonik enerjinin aynı
bölgeye 15 dakik a’d an uzun süre uygulanması, karın
bölgesi ve büyük asp irasiy o n lard a daha sık
görülmektedir. İşlem soması dren kullanımı konusunda
farklı görüşler bildirilmektedir xı. Otuz yedi vakalık
serimizde iki hastada (%5.4) uyluk ön yüzünde seroma
görüldü. Birinci hastada işlem soması dren kullanılmaz
iken ikinci hastada dren kullanılmıştır. Seroma aralıklı
ponksiyonlarla, birinde iki hafta diğerinde ise dört hafta
sonra kayboldu. İlk olgularda dren kullanılmamakla
birlikte daha sonraki olgularımızda 24-48 saat sonra
çıkartılm ak üzere dren kullanılm ıştır. U ltrasonik
liposuction soması sinir demyeîinizasyonuna bağlı geçici
ağrılı ve uzun süren nöropraksi bildirilmektedir2. Bizim
çalışmamızda 6 hasta liposuction yapılan bölgelerde
geçici uyuşukluk tanımlamasına karşın hiç bir hastada
daha ciddi periferik sinir belirtileri görülmedi. Kontur
deformitelerinin, ultrasonik liposuction (%5-%7) sonrası
standart liposuction’a (%15-%20) oranla daha az olduğu
bildirilmektedir2. Bu da ultrasonik liposuction’m yerini
özellikle sekonder olgularda desteklem ektedir.
Hastalarımızın ikisi sekonder vaka idi, daha önce başka
bir merkezde standart liposuctionla tedavi edilmiş ve
özellikle bacak lateralinde ve gluteal bölgelerde deride
düzensizlikler ve kontur deform iteleri mevcuttu.
Ultrasonik liposuction sonrası tatmin edici sonuç elde
edilmiştir.
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Sonuç olarak ultrasonik liposuction, standart
liposuction’nm alternatifi olmaktan öte, bu tekniğin bir
uzantısı veya tamamlayıcısı olarak kabul edilmelidir.
Ultrasonik liposuction’ı, özellikle sırt bölgesinde,
jinekomastili hastalarda ve sekondar olgularda bölgelerin
sert ve fıbrotik olması nedeni ile Önermekteyiz. Ayrıca
liposuction sonrası deri retraksiyonunun gerekli olduğu
hastalarda ve sekonder olgularda deri yüzeyinde oluşan
düzensizliklerin giderilm esinde faydalı olacağını
düşünmekteyiz. Uygun hasta seçimi ve belli bir deneyim
sonrası yapıldığında emniyetli ve etkili olduğu ve elde
edilecek sonuçların standart liposuction’a oranla daha
başanlı olacağı kanaatindeyiz
Dr. Galip AĞAOĞLU
Manolyalı Sok. No: 33
Levent, 80620 İSTANBUL
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