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ÖZET

SUM M ARY

Redaksiyon mammoplasti ameliyatlarının hedefleri, memeyi
uygun boyutta küçültüp, simetrik ve genç meme görünümü
elde ederken, bunu minimal ve gizlenebilen skar ile yapmak
ve elde edilen sonucun uzun süreli olmasını sağlamak şeklinde
sıralanabilir. Bunlardan ilk İki param etre birçok meme
küçültme tekniği ile sağlanabilirken vertikalskar mammoplasti
tekniği inframammarial hattaki horizontal skarı elimine ederek
total skar uzunluğundaki azalmayı sağlar. Bununla birlikle
klasik vertikal skar mammoplasti yöntemi, kendine özgü bir
takım dezavantajlarının olmasından dolayı çok geniş bir
uygulama alanı bulamamıştır. Bazı cerrahlar ise yöntemin
sadece küçük memelerde kullanılabileceğine inanmaktadırlar.
Kliniğimizde, Kasım 1999-Aralık2002yılları arasında medial
dermoglandüler pedikül, vertikal skar yöntemini kullanarak
23 hastada toplam 46 redüksiyon mammoplasti ameliyatı
yaptık. Rezeke edilen ortalama doku ağırlığı 780 gr ve
ortalama nipple transpozisyon mesafesi 9.5 cm 'di. Bu teknikle
inframammarial skar elimine edilip total skar uzunluğu önemli
Ölçüde azaltılırken medial dermoglandüler pedikül kullanımı
ile nipple-areola yeni yerine güvenle ve kolaylıkla transpoze
edilip bütün hastalarda duyu da korunmuştur.
Ortalama 2 yıllık takibimizde elde edilen sonuçlar tatmin edici
bulundu. Medial dermoglandüler pedikül Jcullanılarakyapılan
vertikal skar m am m oplasti tekniğinin güvenli, kolay
uygulanabilir, kısa ameliyat süreli, bir yöntem olduğu ve küçük
memelerle birlikte daha büyük memelerin küçültülmesi nde de
kullanılabilecek bir teknik olduğunu düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Vertikal skar mammoplasti, medial
dermoglandüler pedikül, redüksiyon mammoplasti

Reduction Mammaplasty with M edial Dermoglandüler
Pedicle Vertical Scar Teehnique
Reduction mammaplasty has the follcnving goals: approprite
reduction o f breast size, symmetric andyouthful breast shape,
minimal and inconspicous scars andstable long term results.
Although the first twoparameters can be obtainedhy various
reduction techniques, vertical scar mammaplasty eliminates
the horizontal inframammary scar, thereby reducing total scar
length. Hovvever, the vertical scar mammaplasty has not
become widely accepled by surgeons because o f its own
drawbacks. Som e believe that the vertical reduction
mammaplasty İs only applicable to smaller breast reductions.
From November 1999 to December 2002, we performed total
46 breast reductions in 23 p a iien ts using the m edial
dermoglandüler pedicle vertical scar technique. Mean weight
o f tissue removed was 780 gr, and mean change in nipple
position was 9.5 cm. By using the medial dermoglandüler
pedicle vertical scar technique, the nipple-areola was safely
and easily transposed to it İv new site and it ’s sensation was
retained in ali patients while the inframammarial scar was
eliminated.
A fter 2 years mean follovving period, our results ıvere
satisfactory. We think that medial dermoglandüler pedicle
vertical scar mammaplasty technicjue is a sa f e, easy, time
saving, and useful for both small and large breast reductions.
Key Words: Vertical sc a r m am maplasty, m edial
dermoglandüler pedicle, reduction mammaplasty

GİRİŞ
Redüksiyon mammaplasti ameliyatları, memedeki
kitle fazlalığı nedeniyle oluşan iskelet sistem i ve
d erm ato lo jik ra h a tsız lık la rı giderm enin yanında,
ameliyat sonrası elde edilen estetik düzelme neticesinde,

hastanın psikolojisine ve sosyal yaşantısına olumlu katkı
yapması nedeniyle de plastik cerrahi alanında sıklığı ve
p o p ü la rite si g id e re k a rtm a k ta d ır. M o rb id ite n in
azalmasına, doku yaşam güvenilirliğinin artmasına, iyi
ve kalıcı estetik sonuç alm aya yönelik tekniklerin

25. Ulusai Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahî Kongresi'nde, Samsun 14-17 Ekim 2003, sözel bildiri olarak sunulmuştur.
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geliştirilmesi ve kul lam İm ası da, hastalar arasındaki
b e k le n tile ri a rtırm a k ta d ır. G e n e llik le h a sta la rın
endişeleri ameliyat sonrası kalacak olan izlerinin ne
derecede olacağı, meme şeklinin nasıl olacağı, genç
meme görünümünün olup olmayacağı, simetrinin nasıl
olacağı ve elde edilen şeklin devamlılığı üzerinedir.
Meme büyüklüğü nedeniyle sırt ağrısı, meme altında
m aserasyon ve derm atolojik rahatsızlıkları olan ve
fiziksel aktivitesi kısıtlanmış, orta ve ileri yaş gmbundaki
hastalar ameliyat sonrası memelerinin küçülm esiyle
şikayetlerinin düzelm esine rağm en, beklentilerinin
fazlalığı nedeniyle ameliyattan sonra kalabilecek olan
şekil bozukluğu ve kötü görünümlü skarlardan mutsuz
olurlar. Yine aynı şekilde mem esi büyük olan genç
hastalarda, her ne kadar am eliyat sonrası m em eleri
istedikleri büyüklüğe gelse de belirgin ameliyat skarları
ve m em e şe k lin in b o z u k lu ğ u h a s ta la n m em nun
etmeyebilecektir. Bu beklentiler doğrultusunda meme
küçültm e am eliyatlarındaki tem el am açlar m em eyi
vücuda uygun büyüklükte olacak şekilde küçültmek,
simetriyi sağlamak, genç meme görünümü oluşturmak,
m inim al ve görülm eyecek skar bırakm ak, duyuyu
korumak, elde edilen şeklin kalıcı olmasını sağlamak,
morbiditeyi minimale indirmek şeklinde sıralanabilir.
Rediiksiyon mammoplasti ameliyat tekniklerinin
birçoğu bu amaçların belirli bir kısmını sağlamaktadır.
Fakat infram am m arial hattaki skar, klasik am eliyat
teknikleri ile ortadan kaldırılamamakta, buda hastalarda
m utsuzluk nedeni olabilm ektedir. B u nedenle son
yıllarda, memede inframammarial hatta skar bırakmayıp
sadece vertikal hatta skar bırakması ve memeye iyi şekil
verilmesi gibi gibi çok önemli avantajlarından dolayı,
vertikal skar m am m oplasti tekniğinin popülaritesi
giderek artmıştır. Teknik ilk olarak, Dartİgues1tarafından
m astopeksi için tanım lanm ıştır. 1957 yılında A ria,2
vertikal mammoplasti yöntemini meme redüksıyonunda
da kullanmıştır. 1970 yılında Lasus,3 tekniği yeniden
popülarize etmiştir, ancak skarm inframammarial foldun
altına taşması nedeniyle L ya da ters T şeklinde skara
dönm ek zorunda k alm ıştır.4 D aha sonra Lasus alt
eksizyon sınırını foldun 2-5 cm yukarısında olacak
şekilde yapmış olduğu modifikasyon ile tekrar tek bir
vertikal skara dönmüştür.5’6Lejour7,8,9 ise tekniğe yapmış
old u ğ u k e n d i m o d ifik a s y o n la rı ile daha b ü y ük
m e m e le re d e u y g u la y a ra k k u lla n ım ın dah a da
yaygınlaşmasına ve popülarize olmasına neden olmuştur.
Fakat bu tekniğin uygulamasında karşılaşılan bir takım
güçlükler ve görünümün erken dönemde hasta açısından
tolere etmedeki sıkıntılar tekniğin bir kısım cerrahlar
tarafından tercih edilmeme nedeni olmuştur. Bu nedenle
vertikal skar m am m oplasti tekniği üzerinde birçok
modifikasyon tanım lanm ıştır.10"16 Bunlardan birisi de
Asplund ve D evies’in 17 ilk kez tarif ettikleri medial
pedikül vertikal skar mammoplasti tekniğidir.
Biz de bu çalışmamızda uygulama kolaylığı ve kİ asile

vertikal mammoplasti tekniğinin dezavantajlarını ortadan
kaldırdığına inandığımız, medial pedikül kullanılarak
y a p ıla n v e rtik a l sk ar m am m o p lasti te k n iğ in i
uyguladığımız hastalarda elde ettiğimiz sonuçlan gözden
geçirerek değerlendireceğiz.

GEREÇ ve YÖNTEM
Kasım 1999-Aralık 2002 yılları arasında meme
hipertrofısi ve pitozisi olan toplam 23 hasta, medial
pedikül vertikal skar mammoplasti yöntemi ile öpere
edildi. Hastaların en küçüğü 23, en büyüğü 52 yaşında
olup yaş ortalaması 38 di. H astaların sıklıkla ifade
ettikleri şikayetleri; boyun ve bel ağrısı, meme altında
maserasyon, sütyen askısının baskısı ve en çok olarakta
kozmetik görünümün kötü olmasıydı. Ameliyat sonrası
sonuçla ilgili olarak üzerinde en çok durdukları hususlar
ise, meme şeklinin nasıl olacağı ve memede ne kadar
skar kalacağıydı, 10 hastada iki meme arasında büyüklük
ve nipple areola mesafesi bakımından asimetri mevcuttu.
Hasta ayakta iken yapılan ölçümlerde suprastemal çentik
ile nipple-areola arası mesafe ortalama 32 cm olup, 27
ile 35 cm arasında değişiyordu. Yeni nipple-areolanın
planlandığı yer ile suprastem al çentik arasındaki
mesafenin ortalaması 21.2 cm ’di (20-22 cm). Ameliyat
öncesi tüm hastalarda preoperatif rutin tetkiler yapıldı.
Mammografı ve gerekirse ultrasonografı ile herhangi bir
patoloji olup olmadığı araştırıldı,

METOD
Planlama:
A m eliyat planlam ası hasta ayakta iken yapılır.
Planlamaya başlamadan önce, dikkatli bir inspeksiyon
ve ölçümler ile iki meme arasında herhangi bir asimetri
olup olm adığı tesp it edilir. Planlam ada ilk olarak
suprastemal çentikten göbeğe kadar orta hattı gösteren
çizim yapılır. Daha sonra mevcut inframammarial fold
çizilerek belirlenir. Klaviloıla orta hattından başlayıp,
mpple'ın 1 cm medialinden geçip, inframammarial foldu
çaprazlayacak şekilde çizim yapılarak, memenin doğal
aksı b e lirle n ir. D ah a so n ra n ip p le T n yeni y e ri
inframammarial fold seviyesine ve suprastemal çentikten
20-22 cm uzaklığa gelecek şekilde işaretlenir. Yeni
areo lam n üst se v iy e sin d e n b aşlay an , 14-16 cm
uzunluğunda ve meme aksını ortasına alan, açıklığı
aşağıya bakan, yarım daire şeklindeki yeni areola çevresi
çizilir. Bu çizginin her iki ucu aşağıdaki meme dokusu
rezeksiyonu için planlanan insizyon hatlarının çizgisiyle
birleştirilir. Areola çevresindeki insizyon uzunluğunun
16 cm"i geçmemesi areolamn postoperatif dönemde
genişlem esine nedep olm am ak için önem lidir.11,12
Aşağıdaki rezeksiyon hattı, memenin büyüklüğüne ve
çıkarılması gereken dokunun miktarına göre genişliği
belirlenerek, açıklığı yukarı bakan yarım daire şeklinde
ve en alt seviyesi mevcut inframammarial foldun 2-4
cm kadar üzerinden geçecek şekilde çizilir. İki vertikal
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çizgi arasındaki mesafe, rezeksiyonu planlanan doku
fazlaysa geniş, az ise dar tutulur. Bu planlama esnasında,
memenin alt kısmı içeriye doğru invagine edilerek veya
pinch testi yapılarak rezeksiyon yapılacak doku miktarı
belirlenir ve insizyon hattının rahat kapatılabilecek
ohnası test edilir (Şekil 1). Areola çevresini belirleyen
çizginin alt ucu ile aşağıdaki rezeksiyon hattının veıtikal
ayaklanılın üst uçlan birbirleriyle birleştirilir. Son olarak
medial derm oğlandül er pedikül tabanı m ediale gelecek
şekilde çizilir. Pedikül genişliği 6-8 cm tutulur ve areola
distalinden 1 cm doku areolanın güvenliği için pediküle
dahil edilir (Şekil 2).

olarak vertikal hat kapatılır (Şekil 5). Areola 4-0 ve 5-0
monocryl sütur materyalleri ile çift tabaka olarak süture
edilerek ameliyat sonlandirılır. İnsizyon hatlarına steristrip konulur ve sadece insizyon hatları yumuşak bir
pansum an m ateryali ile kapatılır. H astaya uygun
boyuttaki Özel destekli bir sütyen giydirilir, böylece
meme ekstemal olarakta desteklenerek, erken dönemde
formasyonuna katkıda bulunulur. Drenler postoperatif
2. veya 3. gün gelen mayinin 20 cc altına düşmesi ve
serohem orajik olm asıyla birlikte çekilir. H astanın
sütyenini en az 3 hafta süreyle sürekli kullanması, sonraki
3 aylık dönemde de sosyal yaşantısına göre azami sürece
kullanması tavsiye edilir.

CERRAHİ TEKNİK
Pedikül etrafı ve tabanı dışındaki insizyon hatlarına
ve meme tabanına 1/200.000 adrenalin içeren xylocaine
lokal anestezik enjek siy o n u y ap ılır ve on dakika
beklenerek operasyona başlanır. İlk olarak pedikül
üzerinde dezepitelizasyon yapılır ve etrafından dikey
olarak tabana kadar aynı genişlikte kalacak şekilde
insizyonlar yapılarak geriye kalan meme dokusundan
pedikül ayrılır. Planlanan dokunun eksizyonu deriyle
birlikte blok olarak y apılır (Şekil 3). A lt bölgede
subkutan diseksiyon yapılarak folda kadar olan dokunun
eksizyonuda yapılarak, vertikal skar hâtûndaki derinin
kontraksiyonu kolaylaştırılır. Daha fazla doku çıkartmak
gerektiği zaman medial ve lateralde subkutan diseksiyon
yapılarak geriye k alan dokudan eksizyon yapılır.
Glandüler eksizyon yapılırken pektoral kas basyasının
üzerinde b ir m iktar yağ dokusu bırakılm aya özen
gösterilir. Bu şekilde duyunun korunm asına katkıda
bulunulur. Yine bu aşamada aksillaya doğru yağ birikimi
varsa aspirasyon lipektomi işlemi yapılır.
E ksizyon işlem inin tam am lanm asından sonra
dikkatli bir hem ostazı takiben ilk olarak yeni areola
açıklığının alt ucunu kapatmak amacıyla tercihen 3-0
polydiaxonane sütur materyali ile süture edilir. Pedildilün
göğüs duvarından ayrılmamasına dilek at ederek nippleareolayeni yerine önce geçici süturlar ile adapte edilir.
Bu işlem esnasında pedikülün yukarıya transpoze
olmasıyla da medial dolgunluk artmış olur. Daha sonra
eksizyon sonrasında memenin alt kısmında lateral ve
medialde kalan meme dokusu 3-0 polydiaxonane ile
karşılıklı olarak birbirine süture edilerek m em enin
formasyonu sağlanır ve istenen konik şekli elde edilir
(Şekil 4). Gerek görüldüğü durumda pektoral fasyadanda
sütur geçilerek fıksasyon yapılır. M emenin formasyonu
sağlandıktan sonra vakumlu dren konulur ve ilk olarak
3-0 polydiaxonane sütur ile derin dermiş süture edilir.
Bu esnada bir miktar büzülerek ve meme dokusundan
da aralıklarla geçilerek sütur hattının insizyon hattından
daha kısa olm ası sağlanır. Bu m iktar hastanın deri
elastikiyetine ve cerrahın öngörüsüne göre ayarlanır. Bu
şekilde nihai skarın kısa olması sağlanmış olur. Daha
sonra 4-0 monocryl veyapolydiaxonane ile, subkutikuler
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SONUÇLAR
Toplam 23 hastanın öpere edildiği serimizde her bir
memeden çıkarılan doku miktarı 425 gr ile 980 gr arasında
olup ortalama eksizyon miktarı 780 gr dı. Hastaların yeni
nipple ile suprastemal çentik arasındaki mesafe 20 ile 22
cm arasında değişmekte ortalaması 21.2 cm dİ. 6 ay ile 3
yıl arasında değişen ortalama 2 yıllık takibimizde erken
dönemde 3 hastada vertikal sütur hattında minimal ayrılma
ve iyileşme gecikmesi, 2 hastada deımal infeksiyon ve 1
hastada ise tek taraf memede 2 hafta süren yağ nekrozu
karşılaştığımız komplikasyonlardı. Bu hastaların hepsinde
de günlük lokal yara bakımı ile iyileşme sağlandı. Bİr
hastada 2 gün süren ve kendiliğinden gerileyen nİppleareola venoz konjesyonu dışında herhangi bir dolaşım
problemi oluşmadı. Bunlar dışında erken postoperatif
dönemde herhangi bir önemli komplikasyon gözlenmedi.
2 hastada tek taraf nipple-areolada üç ay kadar süren geçici
hipoestezi dışında hiçbir hastada kalıcı duyu problemi
oluşmadı. Vertikal bölgedeki başlangıçta büzük gözüken
skar hattının ortalama 1.5 aylık sürede tamamen düzeldiği
gözlendi. Sadece 2 hastada tek taraflı olarak minimal skar
revizyonu yapıldı. H astaların skarın ilk günlerdeki
görünümünden memnun olmamalarına karşın daha sonra
iyileşm enin tam am lanm asıyla bu rahatsızlıklarının
kalmadığı gözlendi. Yine erken postoperatif dönemde
memenin üst ve medial dolgunluğunun fazla olmasına
karşın alt kısımda yeterli dolgunluk olmaması hastalarda
başlangıçta bir kaygı uyandırsada, 3. haftadan itibaren üst
dolgunluğun normale inip aşağıdaki dolgunluğun artması
ve mem enin ortalam a 3 ay sonunda istenilen şekle
ulaşmasıyla, hastaların tedirginliğinin ortadan kalktığı
gözlendi. Elde edilen meme şeklinin kalıcılığının ise, daha
önce k lasik te k n ik leri k u llan arak ed in d iğ im iz
deneyimlerimize göre daha uzun süreli olduğu ve iki taraf
arasında maksimum simetrinin elde edildiği görüldü.
Boyun ve bel ağrısı, sütyen askı yerinde basıya bağlı
rahatsızlığı ve meme altında maserasyonproblemleri olan
hastaların sorunlarının ortadan kalktığı görüldü. Geç
postoperatif dönemde hamile kalan bir hasta ise çocuğunu
emzirebildiğim ifade etti.
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Şekil 3: Medial pedikülün dezepitelize edilmiş ve eksizyon
yapılacak dokunun intraoperatuar görünümü.

Şekil 1: Eksize edilecek olan dokunun sınırlarının, memenin
ait kısmı invagine edilerek belirlenip, açıklığı yukarıya bakacak
ve en ait sınırı foldun 2~4 cm üstünde kalacak yarım daire
şeklinde çizilmesi

Şekil 4: Eksizyon işlemi tamamlandıktan sonra nipple-areolanın
yeni yerine transpozisyonu, lateralde ve medialde kalan meme
dokusunun birbirine sütüre edilm esi ile memenin form e
edilmesi.

Şekil 2: Hastanın planlamasının tamamlanmış görünümü.

Şekil 5: Vertikal sütür hattının ameliyat sonrası görünümü.
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Şekil 6: Meme hipertrofisi ve ptozisi olan bir hastanın ön arka
görünümü.

Şekil 8: Aynı hastanın preoperatif sağ yan görünümü,

Şekil 7: Aynı hastanın ameliyattan 1 yıl sonraki görünümü.

Şekil 9: Aynı hastanın preoperatif sağ yan görünümü.
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Şekil 10: Meme hipertrofisi ve ptozisi olan 2. hastanın ön arka
görünümü.

Şekil 12: 2. hastanın preoperatif sağ yan görünümü,
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O rta la m a 2 y ıllık ta k ip d ö n e m in in so nunda
o lg u la rım ız d a , m o rb id ite n in d ü şü k o ld u ğ u ve
uygulamanın kolay olduğunu düşündüğümüz, medial
pedikül vertikal slcar mammoplasti yöntemi ile aldığımız
sonuçların, biz ve hastalar açısından oldukça tatmin edici
olduğu görüldü (Şekil 6 0 3 ).

TARTIŞMA
Meme küçültme ameliyatlarının tarihçesine bakıldığı
zaman çabaların, genellikle nipple-areolanın yeni yerine
transferini, serbest greft haline getirmeden, en güvenli
şekilde sağlayacak olan, flepli yöntemler üzerinde olduğu
görülm ektedir.10’18 N ipple-areolayı pedikülle taşıyan
tekniklerin tanımlanmasıyla, 1960 lardan itibaren geniş
dennal ve glandüler diseksiyon gerektiren Biesenberger
tekniği gibi teknikler terkedilmeye başlanmıştır,10’10Arie,
Pitanguy ve Strom beck deri di seks iyonu yapmadan
çıkarılacak dokunun blok olarak çıkarıldığı ve nippleareolanın bir pedikül ile taşındığı m odem tekniklerin
gelişiminin öncüsü olmuşlardır.10’19’20’21 Arie ve Pitanguy
süperiorpediküllü yöntemi kullanmışlar, Strombeck ise
1959 da kutanöz horizontal bipediküllü yöntemi tarif
etm iştir.1019’20’21 M cK issock tarafından ta rif edilen,
vertikal bipediküllü yöntem 1970’H yıllarda en çok
kullanılan yöntem olmuştur.1u’21221980 ve 1990’larda ise
uygulama kolaylığı ve güvenilirliliği nedeniyle inferior
pedikül tekniği en popüler teknik olm uştur.10’22’24’25’20
Fakat bu tekniklerin hepsinde de inframammarial hat
boyunca uzanan horizontal skar önemli bir dezavantaj
oluşturmuştur. Horizontal skarın elimine edildiği vertikal
skar mammoplasti tekniği ise ilk olarak 1925 yılında
Dartigues tarafından mastopeksi için tarif edilmiş ve Arie
trafmdan 1957 de meme küçültme içinde kullanılmıştır.10
1970 y ılın d a L asu s su p e rio r p e d ik ü l v e rtik al
m ammoplasti tekniğini yeniden popülarize etmiştir.3
Lejour ve arkadaşlarının7,8’9 teknik üzerinde yapmış
o ld u k la rı b irta k ım m o d ifik a s y o n la rla , y e n id e n
tanım lam aları ile vertikal m am m oplasti tekniğinin
popülaritesi dahada artm iştır. D aha sonra ise hem
Lejour’un kendisi hemde bir çok cerrah teknik üzerinde
y a p m ış o lu k la rı m o d ifik a s y o n la rı ile v e rtik a l
m a m m o p la sti te k n iğ in in d ah a da g e lişm esin i
sağlamışlardır.' u. 11,12,13,14, ı s, 17,27,28,29
Günümüzde Lejour’un uyguladığı superior pedikül,
vertikal skar mammoplasti tekniği sıklıkla kullanılan ve
tercih konusu olan tekniklerin başında gelmesine rağmen,
yen i u y g u la y a n la r iç in ö ğ ren m en in zo r olm ası,
uygulamanın daha çok küçük memelerle sınırlı kalması
ve postoperatif erken dönemdeki görüntüyü hastanın
tolere etmesindeki güçlük gibi nedenler, birçok cerrah
için yöntemi uygulamada isteksizlik yaratmaktadır.10,11
Hall-Findlay,10 superior pedikül vertikal mammoplasti
yönteminin, skar problem ini önemli ölçüde çözmüş
olmasına karşın tekniğin Kuzey A m erika’daki plastik
cerrahlar arasında yeterince sık kullanımının olmadığını

b elirtm iştir. B unun n e d e n le ri ol arak ta, tek n iğ in
uygulam asının küçük m em elerle sınırlı olm asını,
m orbiditenin fazla olmasını, yeni uygulayanlar için
öğrenmenin zorluğunu ileri sürmüştür. Flall-Findlay,10
Asplaund ve Davies’in17 ilk olarak kullandığı medial
pedikül vertikal skar mammoplasti tekniğini, 400 olguluk
serilerinde kendi m odifikasyonlarını ilave ederek
kullanmış ve sonuçlarının iyi olduğunu bildirmiştir.
Subderm al diseksiyon yapm ayarak, m orbiditenin
azaldığım, yöntemi uygulamanın daha kolay olduğunu,
medial pedikülün transpozisy onunun daha kolay ve daha
güvenilir olduğunu, iyileşmeninde daha çabuk olduğunu
ileri s ü rm ü ş tü r,10 B iz im b u lg u la rım ız d a H allFindlay ’mkileri destekler niteliktedir.
Lejour vertikal skar m am m oplasti yöntem inde
kullanılan superior pedikülün, bazen yeni yerine
ad aptasyonunun zo r o lm ası ve deri disek siy o n u
nedeniyle yara iyileşmesinin güçlüğü, yöntemin önemli
dezavantajlarını o lu ştu rm ak tad ır.10 H albuki bizim
olgularımızda kullandığımız medial pedikül ile nippleareola yapısının yeni yerine taşınmasında herhangi bir
problemle karşılaşılmamıştır. Areolaya en yakın pedikül
planlaması yapılacak yerin, eksızyonun medial sınırı
olması ve sadece dermal değil derm oglandüler bir
pedikül olması, ayrıca transpozisyon için pektoral
fasyadan ayırmaya ihtiyaç duyulmaması hem areolanın,
kan dolaşımının daha iyi olmasını, hemde duyunun daha
iyi korunmasını sağlamaktadır. Ayrıca areolanın süt.
kanalları ile bağlantısının bozulmamasıda hastanın süt
verme olasılığını arttırmaktadır. Bizim olgularımızda da
herhangi bir areola nekrozu ve kalıcı duyu kaybı
görülmemiştir ve hamile kalan bir hastada çocuğunu
emzİrebilmiştir. Halbuki klasik olarak superior pedikül
kullanımmdanipple-areola’yı yeni yerine taşırken flebiti
katlanıp sıkışm asını önlem ek için tabandan ayırıp
inceltmek gerekmekte bu da areolada dolaşım ve duyu
problem lerinin yaşanm asına neden olabilm ektedir.10
Literatürde medial pedikül yönteminde duyunun daha
iyi korunduğunu gösteren çalışm aların10,30 olması da
bizim sonuçlarımızı destekler niteliktedir.
M ed ial p e d ik ü l v e rtik a l sk a r re d ü k siy o n
m am m o p lasti y ö n tem in d e, p ed ik ü lü n y u k arıy a
transpozisy onu ile meme üst ve medial kısmında istenen
dolgunluk daha iyi elde edilebilmekte ve her zaman
glandm pektoral fasyaya tespiti gerekm em ektedir.
Halbuki superior pedikül kullanıldığında pedikül kendi
üzerinde katlanm akta ve nipple-areola yeni yerine
taşınırken teknik zorluklar yaşanabilin ektedir. Lejour
vertikal m am m oplasti tekniğinde olduğu gibi aşırı
subdermal diseksiyon gerekmemekte, sadece lateralden
fazla doku çıkarm ak g erektiği zam an subderm al
diseksiyon yapılm akta böylece m orbidite daha az
olmaktadır. Medial ve lateralde kalan glandüler dokunun
karşılıklı süture edilmesiyle memeye verilen formasyon
ile de erken postoperatif dönemi hastaların daha rahat
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tolere etmeleri sağlanmaktadır. Halbuki Lejour vertikal
mammûplasti tekniğinde, erken postoperatif dönemdeki
memenin görünümü hastayı mutsuz etmekte ve memenin
istenen formu alması uzun zaman almaktadır.10M edial
ve lateralden yeterli eksizyon yapıldıktan som a deri
uçlan istenildiği şekilde büzülerek süture edilebilmekte
ve s kar kısaltılabilm ektedir. Ayrıca fazla subdermal
diseksiyon yapılmadığı için deriyle birlikte glandüler
doku eksizyonu blok halde yapılarak ameliyat süresi daha
da kısalmaktadır. İnsizyon hattının sadece vertikalde
kalması ve süture edilecek yerin az olması ameliyat
süresinin kısa olmasında başka bir etkendir,
Nahabedian ve arkadaşları,31 serbest nipple-areola
greft yöntemiyle küçültmeyi gerektirecek derecede ciddi
meme hipertrofısi olan 23 vakalık serilerinde, medial
pedikül yöntemi kullandıklarını belirtip elde ettikleri
başarılı sonuçlan yayınlamışlardır. Ortalama nippleareola transpozisyon m esafesinin 17.1 cm, ortalama
eksizyonun te k ta ra f m em e için 1604 gr olduğu
olgulannda sadece 1 vakada tek taraflı nipple-areola
duyu kaybı olduğunu, bunun dışında herhangi bir
dolaşım problem i yaşamadıklarım belirterek medial
pedikülün birçok avantajının olduğunu belirtmişlerdir.31
Medial pedikül vertikal skar mammoplasti tekniği,
sadece küçük boyuttaki memelerle sınırlı kalmayıp daha
büyük boyuttaki mem elerede uygulanabilir. Yapılan
anatomik çalışmalar internal mammarial arterin memenin
kan dolaşımının sağlanmasında % 70 hastada dominant
olduğunu gösterm ektedir.31’32,33 Ayrıca nipple-areola
kom pleksinin inervasyonunun 4. 5. 6. intercostal
sinirlerden olduğu gösterilmiştir.33’34’33 Medial pedikül
yerleşiminin bu anatomik yapıların üzerinde olması,
nipple-areola dolaşım ının ve duyusunun daha iyi
korunmasına olanak sağlamaktadır. Ayrıca pozisyonu
gereği bükülme ve torsiyone olmaması transpozisyonunu
kolaylaştırarak komplikasyon oranımda azaltmaktadır.
Bu özelliklerinden dolayı medial pedikül yöntemi ile
meme küçültme yöntemi büyük boyuttaki memelerde de
kullanılabilmektedir.31
S o nuç o la ra k m e d ia l p e d ik ü l v e rtik a l sk ar
mammoplasti yöntemi klasik vertikal mammoplastinin,
inframam m arial skarın elim ine edilip skarm sadece
vertikal hatta kalması ve elde edilen şeklin uzun süreli
olması gibi çok önemli avantajlarına ilaveten, pedikülün
dermoglandüler olması, boyunun kısa olması, memenin
dolaşım paternine uygun planlanması, göğüs duvarından
ay ırm a g e re k m e m e si n e d e n iy le n ip p le -a re o la
d o la şım ın ın daha g ü v en li o lm asın ı ve duyunun
korunm asın ı sağlar. P ed ik ü lü n p o zisy o n u gereği
transpozisyonu ve memeye şekil vermek daha kolay olur,
üst ve m edial dolgunluk pedikül transpozisyonu ile
kendiliğinden sağlanır, elde edilen şekil kalıcıdır.
İnframamarial horizontal hatta insizyon olmaması kan
kaybının ve ameliyat süresinin kısa olmasına neden
olm aktadır. Tekniğin bu saydığım ız avantajlarına

ilaveten nispeten kolay, büyük memelerede uygulanabilir
olması ve ınorbiditesinin düşük olması nedeniyle de
redüksiyon mammoplasti gereken olgularda düşünülmesi
gerektiğine inanıyoruz.
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