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ÖZET

SUMMARY

Meme hipertrofilerinirı tüm tiplerinde başarılı redüksiyon ve
mastopeksi sağlayabilecek tek bir aperatif prosedür yoktur1.
Günümüzde bu amaçla p e k çok teknik kullanılmaktadır1'2. Bu
tekniklerden biri olan inferior pediküllü teknik sahip olduğu
avantajlarla değişik büyüklükteki hipertrofık memelerde ve
memeptozisinde başarıyla kullanılabilmektedir. Bu avantajları
arasında "nipple-areola ’’kompleksi dolaşımının güvenilirliği
ve duyarlılığının korunması, postoperatif dönemde laktasyon
olasılığının yüksekliği, postoperatif meme projeksiyonunun
tatminkar olması ve sonuçların kalıcılığı sayılabilir. Ankara
Numune H astanesi 1. P lastik ve R ekonstrüktif Cerrahi
K lin iğinde in ferio r p e d ik ü llü teknik ile redüksiyon
mammoplasti 1998 yılından beri 25 hastaya uygulanmış ve
yöntem sonuçları ile birlikle tartışılmıştır.
A n ahtar K elim eler: K üçültm e m am m oplastisi, meme
hipertrofısi, inferior pedikül.

Experience in Reduction Mammoplasty with inferior Pedicle
Technique
There is not unigue method which is being used in ali mastopexy and reduction mammoplasty cases. İnferiorly based
glandular pedicle pedicle technigue which has many advantages can be used fo r reduction o f hipertrophic breasts as
well as correction o f breast ptosis. The advantages o f the tech
nigue are: safety o f nipple-areola circulation, protection o f
nipple sensation, high breast feeding ability following surgery, good breast projection, long lasting results as well as
highpatient satisfaction. Betvveen 1998-2000years in depar tment o f 1. Plastic and Reconstructive Surgery 25 reduction
mammoplasty cases which ıvere done using inferiorly based
glandular pedicle technigue were presented in this paper .
Key Words: Reduction mammoplasties, hypertrophic breast,
inferiorly based pedicle.

GİRİŞ
Bir kadının memelerinin büyüklüğü, şekli, simetrisi
m ental ve fiziksel açıdan bireyi önem li ölçüde
etkilemektedir. Aşın büyük memeler hastalarda sırt,
om uz ve bel ağrılarının y anısıra meme altında
:maserasyona yol açmakta, ayrıca kişinin kendine olan
güvenini azaltarak mental açıdan da sorunlara neden
olmaktadır. İşte bu nedenlerle büyük meme şikayeti
nedeni ile pek çok kadın plastik cerrahlara
başvurmaktadır. Plastik cerrahi pratiğinde bu amaçla
değişik küçültm e m am m oplasti yöntem leri
geliştirilmiştir. Ancak bunların hemen hepsi birbirlerine
göre değişik avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Günümüz
plastik cerrahi pratiğinde her büyüklükteki memeye
uygun tek bir ideal yöntemden bahsetmek mümkün
değildir. Ancak inferior pediküllü teknik değişik
büy ük lü k tek i hipertrofik m em elerde ve ptotik
memelerde kullanılabilmektedir. İnferior pediküllü
teknik A ufricht tarafından ilk kez 1950 yılında
tanımlanmış, daha sonra Ribeiro (1973), Robbins (1973),
Curtiss ve Goldwyn (1977) ve Georgiade (1979-1983)
tarafından çeşitli modifikasyonlarla tanıtılmıştır '"7.

Bu yazıda Ankara Numune Hastanesi 1. Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinde inferior pediküllü
teknik ile redüksiyon mammoplasti tekniği kulanılarak
öpere edilen 25 hasta sunularak yöntem sonuçları ile
birlikte tartışılmıştır.
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MATERYAL YE METOD
1998-2000 yılları arasında A nkara Numune
Hastanesi 1. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğine
meme büyüklüğü şikayeti ile başvuran ortalama ameliyat
yaşı 38 olan ve rezeksiyon miktarı 700-2500 gr. arasında
değişen 25 hastaya inferior pediküllü teknik kullanıldı.
Planlama
İnferior pediküllü tekniğin esası bir inferior
dermoparankimal pedikül üzerinde yapılan nipple-are
ola transpozisyonudur4"7. Hasta ayakta ve dikpoziyonda
dururken midstemal olarak geçen orta hat, ve klavikula
orta hattı nipple ortasından geçecek şekilde işaretlenir.
İnferior dermal pedikülün t abanı hastanın gerçek
inframammal sulkusundan 0.5cm yukarıda olacak
şekilde çizilir. Yeni nipple midstemal hattan 20-22 cm
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uzakta planlandıktan sonra 4-4.5 cm çaplı bir areola
işaretleyicisi ile areola çizilir. Yeni areolanm lcm
üzerinden geçerek 6-9cm genişliğinde inferior pedikül
çizilir. Bu dermal flep 28cm’e kadar uzatılabilir. Medial ve lateral fieplerin kenarı 5cm olan bir “Wise pattem” yardımı ile medial ve lateral kenarlar çizildikten
sonra bu deri pedikülleri inferior kenar ile lazy-S
çizimleri ile birleştirilir (Şekil 1-4). İnferior bazlı der
mal flep oluşturulduktan sonra arzulanan miktarda meme
dokusu kolayca rezeke edilebilir. P ediküle
dezepitelizasyon yapılır. Özellikle dikkat edilmesi
gereken nokta pedikülde nipple-areola kompleksi
hizasında en az 5cm., tabanda ise 8-10 cm bırakılarak
birpiramid oluşturulmasıdır. Bu dar ve uzun bir flepte
bile güvenli dolaşımı sağlar ve aynı zamanda nipple

projeksiyonunu ve koni şeklindeki memeyi oluşturacak
olan kitleyi sağlar. Böylece 2500gr.a kadar olan meme
dokusu güvenle ve kolayca rezeke edilebilmektedir.
(Şekil 5-8).
SONUÇLAR
Kliniğim izde 1998-2000 yılları arasında yaş
ortalamaları 38 olan 25 hastada bu yöntem uygulanmıştır.
İnferior dermal pedikülün uzunluğu en fazla 25cm olarak
ve eksize edilen meme dokusu ağırlıkları ise 700-2500
gr olarak kaydedilmiştir. Hastalarımızdan iki tanesi
ameliyat sonrası hamile kalmışlar ve doğum sonrası
em zirebilm işlerdir.
B ilin en
tekniklerle
değerlendirildiğinde preop ve postop dönemler arasında
nipple-areola duyarlılığında bir fark tesbit edilmemiştir.

Şekil 1: Hipertrofik ve ptotik memeye sahip bir hastanın
preoperatif görünümü

Şekil 2: Aynı hastanın preoperatif dönemde planlanması

Şekil 3: Preoperatif dönemde inferior pedikül genişliğinin
saptanması

Şekil 4: Preoperatif dönemde inferior pedikül uzunluğunun
saptanması
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Şekil 5ı İnferior pedikülün dezepitelizasyonu

Şekil 6: Eksizyon materyalinin görünümü

Şekil 7: İnferior pedikülün peroperatuar görünümü

Şekil 8: Peroperatuar olarak rezeksiyonu tamamlanmış ve
sadece dezepitelizasyonu yapılmış meme arasındaki farkın
görünümü

Şekil 9: Preoperatif hipertrofik memesi olan hastanın ön-arka
görünümü

Şekil 10: Aynı hastanın postoperatif ön-arka görünümü
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Şekil 11: Aynı hastanın sağ yan görünümü

Şekil 13: Aynı hastanın postoperatif ön-arka görünümü

Geç dönem sonuçlarımıza bakıldığında makromastilerin
düzeltilmesinden sonra hastalarımız ve bizler için
oldukça memnun edici olarak değerlendirilmiştir (Şekil
9-13).
TARTIŞMA
İdeal bir küçültme mammoplastisinde amaçlar:
Meme dokusunun küçültülürken “nipple-areola”
ko m p leksinin beslenm esinin ve duyarlılığının
korunması, minimal skarla, hasta ve cerrah tarafından
tatminkar, uzun süre kalıcı, estetik olarak memnun edici
daha küçük bir meme elde etmektir. Bu amaçla değişik
yöntem ler tarif edilmiştir. Bunlar arasında ençok
kullanılanlar olarak Weiner m süperior pediküllü tekniği,
McKissock tarafından tariflenen vertikal bipediküllü
teknik, Strombeck’ın horizontal bipediküllü tekniği,
Skoog’un lateral pediküllü tekniği, inferior pediküllü
teknik, Madeline Lejour un vertikal mammoplastisi
say ılab ilir 1"7. İnferior pedikül ile redüksiyon
mammoplasti tekniği yaklaşık elli yıl önce Aufricth
tarafından tanım lanm ış olm asına rağm en diğer
redüksiyon mammoplastilerden daha az kullanılmıştır3'
7. Skoog’un süperior pediküllü yöntemi, Weiner yöntemi,
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Şekil 12: Preoperatif hipertrofîk memesi olan hastanın önarka görünümü

Strombeck ve McKissock yöntemleri ise aşırı pitotik
memelerde ve makromastilerde uygulanan teknikler
olsalar bife bazı riskler taşnlars_12. Hazırlanan pediküller
büyük memelerde uzun olacağı için kapanma sırasında
katlanınca nipple-areola kompleksinin dolaşımı bu
tekniklerde bozulabilir . Ancak, inferior pediküllü
yöntemde nipple areola kom pleksinin transpozisyonundan çok ilerletilmesi söz konusu olacağından böyle
bir kaygı yoktur. Georgiade nipple-inframammarian çizgi
arasının uzun olduğu hastalarda da yöntemin güvenle
kullam labieceğini ve bu tip hastalarda pedikül
genişliğinin artırılarak 3:1 bo y :g en işlik oranı
sağlandığında dolaşım da herhangi bir problemle
karşlaşılmayacağmı belirtmiştir.7,13
Kliniğimizde bu teknik kullanılarak öpere edilen
hastalarda nipple-areola transpozisyonu yaklaşık 12-15
cm., eksize edilen meme dokusu 700-2500 gr/ meme
olarak ölçülmesine rağmen nipple-areola kompleksinin
parsiyel kaybına dahi rastlanmamıştır.
İnferior pediküllü yöntem in avantajlarını
sıralayacak olursak 3’7’13'16;
1Bu teknik S trom beck ve M cK issock
m etodlarm dan avantajlıdır. Çünkü nipple-areola
kompleksinin yaşayabilirliği dermoparankimal piramidal
bir pedikülden sağlanır, lateral ve medial deri Heplerinde
de minimal ‘ımdermining’ yapıldığından nipple-areola
kompleksi ile, lateral ve medial deri pediküllerinin kaybı
çok nadirdir.
2Göğüs duvarı üzerinde yaklaşık 1,5-2 cmlik meme
dokusu bırakıldığından 3-5. interkostal sinirler korunur
ve buna bağlı olarak n ip p le-areo la duyarlılığı
operasyondan etkilenmemektedir. Mandrekas ve
arkadaşları 371 vakalık serilerinde bu şekilde öpere
ettikleri h astalarında herhangi b ir problem le
karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir.
3- A reolada gerginlik yaratm adan iyi bir
repozisyona izin veren bu teknikte pedildilde distorsiyon
olm am akta ve değişik büyüklükteki m em elerde
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kullanılabilmektedir.
4- Ç ok fazla m iktarda mem e dokusunun
uzaklaştırılmasında güvenle kullanılabilir. Pedikül
içersinde meme kanallarını koruduğu için postoperatif
dönemdeki ham ileliklerde laktasyon gerçekleşme
olasılığı yüksektir.
5- Flep kalınlığının hastanın meme dokusuna göre
hazırlanarak üst ve alt kutupta dolgunluğun sağlanması
cm. yi geçmemesi gerektiğini bildirmişlerdir. Crepeu ve
Klein ise yaptıkları çalışmada 4.5 cm uzunluğundaki flep
kenarlarının ameliyattan ortalama bir sene sonra tekrar
ölçüldüğünde 5.5 cm ye uzadığını bu nedenle operasyon
sırasında uzun hazırlanan Heplerin geç postoperatif
dönemde yukarı bakan meme görüntüsüne yol açtığım
belirtmişlerdir2’16.
Bu avantajları nedeni ile bizler inferior pediküllü
tekniğin tüm redüksiyon mammoplasti vakalarında
uygulanabileceğine inanıyoruz. Ama özellikle de
nipple’m bariz bir şekilde pitotik olduğu ve/veya nipple
sensasy onunun hasta için çok önemli olduğu durumlarda
ve am eliyat sonrası emzirme kaygısı taşm ıyorsa
yöntemin kullanılmasını uygun buluyoruz.
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