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ÖZET
Inverte meme ucu, estetik ve fonksiyonel sorunlara neden
olmaktadır. Şiddetli vakalarda inflamasyon, enfeksiyon ve
emzirme sorunlarına neden olabilmektedir, ilk olarak Sir
A shely Cooper tarafından ta rif edildiğinden bu yana
tedavisinde bir çok teknik tarif edilmiştir. Inverte meme ucu
konjenital ve edinsel olmak üzere ila tipte görülür. Konjenital
ınverte meme ucu olguların büyük bir kısmını oluşturun
In v e rsiy o n u n şid d e tin e göre h a sta la r üç g ru p la
sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada literatürde inverte meme
ucunun görülme sıklığı, sınıflandırılması, ceiTahi ve cerrahi
olmayan tedavisi, ve tedavi sonrası olası komplikasyonları
gözden geçirilmektedir.
A n ah tar K elim eler: M em e ucu, Inverte m em e ucu

SUMMARY
Inverted nipple is a deformity tiıat causes both aesthetic and
fu n c tio n a l pro b lem s. İn severe cases, it m ay cause
inflammation, infeetion and nursing problems. Since İtsfîrst
deseription by Sir Ashely Cooper, many teehniques have been
deseribed över years to correct the deformity. The inverted
nipple is m ost often congeniial, but it may be acquired.
According to the severity o f the inversion, patients are divided
İnto three groııps. No single procedure could be applied to
ali the patients. Thîs art içle presents a review o f the literatüre
concerning inverted nippleprevalence, classifıcation, surgical
and nonsurgical treatment and the possible complications
folla wing surgical treatment.
Keywords: Nipple, inverted nipple

GİRİŞ
İnverte meme ucu, meme ucunun bir kısmının veya
tam am ının içe doğru gömülmesidir. İnverte m em e ucu
genel olarak ergenlik çağında m em elerin gelişm esi ile
ortaya çıkmaktadır. İnverte meme ueu, estetik, fonksiyonel,
ve psikolojik sorunlara neden olmaktadır. Meme ucundan
salgılanan salgıların birikim i ve tem izlik zorluğu nedeni
ile inflamasyon ve enfeksiyon gibi sorunlara neden olurken
bebek emzirmede dc güçlükler d o ğ u ru r1,2.
D uktal sistem in y etersiz gelişim i bu d efo rm ite n in
oluşm asındaki en önemli faktördür. D iğer faktörler ise;
norm a] m em e ucunu everte eden düz kas liflerin in
yetersizliği ve meme ucu altında normaldan daha az bağ
dokusunun bulunmasıdır3,5. Bu bantların serbestleştirilmesi
cerrahi tedavinin temelini oluşturmaktadır.
İnverte meme ucu konjenital ve edinsel olmak üzere
iki tipte görülür 1,6.
Konjenital inverte meme ucu: Olguların çoğunluğunu
oluşturur. Skoog'a göre konjenital olguların %50'sinde aile
hikayesi pozitiftir7. Konjenital inverte meme ucu umblike
ve invajine olmak üzere İlci şekilde olabilir. Umblike meme
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ucu h afif traksiyonla rahatlıkla dışarı alınabilir. İnvajine
meme ucu ise traksiyonla dışarı alınam az1. Van WingerdenK
um blike yerine "retraetile" geri çekilebilir sözcüğünü
kullanmıştır.
Edinsel inverte meme ucu: Hamilelik, estetik meme
cerrahisi (reduksiyon mammoplasti, mastopeksi), meme
kanseri ve mastit sonrası görülür.

GÖRÜLME SIKLIĞI
Park ve arkadaşları 1, yaşlan 19-26 arasmda değişen
1,625 evli olmayan kadın üzerinde yaptıklan bir çalışmada
konjenital inverte meme ucunun görülme sıklığının % 3.26
olduğunu tesbit etmişlerdir. K adınların %87 sinde çift
taraflı ve % 13 de tek taraflı olduğu görülmüştür. Sol tarafta
daha sık görüldüğü tesbit edilmiştir. İnverte meme ucunun
%96 sının umblike ve %4 invajine olduğunu bildirmişlerdir.
Crestinu ’umbılıke meme ucunun % 73 ve invajine meme
ucunun % 26 olduğunu bildirm iştir. Schwager ve ark.3
339 otopsi ve radikal mastektomi sonrası meme örneklerin
incelemesinde inverte meme ucunun görülme sıklığının
% 1.77 olduğunu bildirmişlerdir.
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SINIFLANDIRILMASI
Han ve H ong 2, inverte m em e ucunun tanısına ve
uygun cerrahi yöntem in seçimine yardım cı olması amacı
ile, meme ucunun inversiyonunun ve fıbrozisinin şiddetine
göre bu deformiteyi üç gruba ayırmışlardır. Altmış hastadaki
107 inverte meme ucunun değerlendirilmesinde 14 meme
ucunun Grade I, 84 m em e ucunun Grade II ve 9 meme
u c u n u n G ra d e III o ld u ğ u n u te s b it e tm iş le rd ir.

Grade I: M eme ucu, m anual traksiyonla kolayca
dışarı alınır ve projeksiyonunu traksiyon yapılm aksızın
korur. Meme ucu altında fıbrozis minimaldir. Meme ucuna
traksiyon ve tabanına tek "purse-string" stitür atılarak
tedavi edilir.
Grade II: O lguların büyük bir kısm ını oluşturur.
M em e ucu m anual traksiyonla dışarı alınabilir. A ncak
projeksiyonunu Grade 1'deki kadar kolay muhafaza edemez
ve tekrar retrakte olur. M eme ucu altındaki fıbrotik doku
daha fazladır. Süt kanallarını koruyacak şekilde künt
diseksiyonla fıbrotik bantlar traksiyon olmaksızın meme
ucu dışarıda kalacak şekilde serbestleştirilir. D aha soma
intradcrmal purse-string sütür konulur.
Grade III: Olguların çok az bir kısm ını oluşturur.
Meme ucunun manual traksiyonla dışarı alınması oldukça
zordur. Fibrotik dokuların aşırı olm ası nedeni ile süt
kanallarına zarar vermeden bu dokuların serbestleştirilmesi
hemen hemen imkansızdır. Traksiyon sütürü ile meme ucu
dışarıda tutulur. Meme ucu altındaki tüm fıbrotik dokular
serbestleştirilir ve retrakte süt kanalları, özellikle meme
dokusunun orta kısm ından ayrılır. İlci veya 3 dezepitelizc
dermal flep meme ucunun altında birleştirilir. Daha sonra
purse-string sütürü konulur.
G rade II ve IlI'un tedavisindeki en önemli nokta,
retraksiyona neden olan tüm fibrotik dokuların disseke
e d ilm e sid ir. M em e u c u k e n d iliğ in d e n tra k siy o n
yapılmaksızın dışarıda kalacak şekilde serbestlcştirilmelidir.
Sakai ve ark. 10yukanda bahsedilen sınflamaya benzer
inverte m em e ucu sınıflam ası yaparak, deform iteyi üç
dereceye ayırmışlardır. Tedavi ettikleri 255 inverte meme
ucunun, 23'ünün Grade I, 88'in G rade II ve 144'ünün
Grade III olduğunu bildirmişlerdir.
Teng ve ark. n tedavi ettikleri 26 inverte meme ucunun
6'sinin Grade 1,9'unun Grade II ve 1l ’nin Grade III olduğunu
bildirmişlerdir.
Sakai ve ark. ile Teng ve ark., Han ve Hong'un aksine
Grade III deformitenin en sile görüldüğünü bildirmişlerdir.
CERRAHİ TEDAVİ
İnverte meme ucu 1840'ta Sir Ashely Cooper tarafından
tanımlanmıştır. Cerrahi tedavisi ilk olarak 1879'da Kehrer
tarafından tarif edilmiş ve günümüze kadar literatürde çok
sayıda yöntem bildirilm iştir 12. Bu yöntem lerin tek tek
gözden geçirilmesi kaplayacağı yer açısından olanaksızdır.
T arif edilen yöntem ler çoğunlukla ortak aşam alardan
oluşmaktadırlar. Mevcut olan deformitenin şiddetine göre
genelde meme ucu etrafındaki dokular aşağı tabana doğru
kesilir, retraksiyona neden olan tüm fıbroduktal dokular
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serbestleştirilir ve projeksiyonu korumak için meme ucu
altma dermal flepler yerleştirilir ve tabam daraltılır. Yanı
sıra m em e ucu altındaki bağ dokusunu desteklem ek
am acı ile b u ra y a te n d o n , k ık ırd a k v ey a sü tü rle r
konulmaktadır5,7,12,26.
Bu yöntem leri genel olarak iki gruba ayırabiliriz:
1- S üt k a n a lla rın ı k o ru y a n y ö n te m le r 7,12,17’:l9,25 .
2- Süt kanallarım a durumuna bakılmaksızın meme ucuna
giden tüm dokuların serbestleştirilm esi ve m em e ucu
a ltın d a k i y e te rsiz d o k u la rın a rtırılm a sın a y ö n elik
yöntemler18,21,26,27.
Ayrıca cerrahi yöntemler m em e ucu altındaki doku
yetersizliğini giderm ek amacı ile kullanılan doku tipine
göre iki grupta toplanabilir:
1- A reola flepleri kullanarak rekonstrüksiyon 14,19,20 .
2- M em e dokusunu kullanarak rekonstrüksiyon 18,24 .
Süt kanallarım koruyan yöntemleri:
Ehlsahy 19areoladan hazırladığı iki adet dezepitelize
üçgen dermal flebi eleve ettiği meme başı altında ham ak
benzeri b ir yapı o lu ştu racak şekilde birleştirm iştir.
Hauben ve M ahler17tekniğinde meme ucunu retrakte
ettikten sonra meme ucu tabanına doğru insizyon yapılarak
meme başı çevresindeki dokular disseke edilir. Daha sonra
meme ucu projeksiyonunu korum ak İçin tabanına pursestring sütürü konulur.
Lee ve ark. 12 süt kanallarını koruyarak meme ucu
altında oluşturulan tünnele karşılıklı areoladan hazırladıkları
dezepitelize iki üçgen flep kaydırmışlardır. Meme ucunu
desteklemek için flepler meme ucunda oluşturulan yarıkta
birleştirilmiştir. Otuz beş inverte meme ucunun tedavisinde
kullandıkları bu yöntem ile her hangi bir komplikasyonla
karşılaşmamışlardır. Ortalama 24 aylık takiplerde meme
u c u n d a y e t e r li p r o je k s iy o n e ld e e tm iş le r d ir .
Sakai 10 özellikle, G rade II ve III v ak alar için,
em zirm eyi bozm am ak am acıyla, m em e ucu m eridyeni
üzerinden areolaya devam eden cilt insizyonu yapmış, süt
kanallarım korumak amacıyla diseksiyona makas ile devam
etmiştir. Tüm bantları serbestleştirdikten Sonra meme ucunu
eleve ederek yum uşak doku o n an ın ım tam am lam ış,
retraksiyonu engellem ek için de cildi her iki ucunda Z
plasty flepler oluşturarak kapatmıştır.
H uang 25, E lsahy'in yöntem ini m odifiye ederek,
rekürrensi azaltmak amacı ile ikili flep yerine üçlü dermal
flep kullanmıştır. M eme ucu eleve edildikten sonra en
geniş yeri meme ucu tabanında olacak şekilde uçlan areola
ve meme ucuna uzanan birbirlerine eşit uzaklıkta üç adet
elmas şekilli dermal flep hazırlamış, areola üzerinde kalan
kısımları dezepitelize ederek, eleve edilmiş m em e ucu
altma turn-over edilip birbirleri ile birleştirmiştir. Böylecc
meme ucunu destekleyen ve relapsı engelleyen bir yapı
oluşturm uştur. K ırk altı inverte m em e ucu tedavisinde
kullanılan bu yöntem her hangi bir ciddi kom pliksyona
neden olmamıştır. Sadece 5 m em e ucu derisinde kısmi
dezepiteüzasyon oluşmuştur.
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Süt kanalianm korumayan yöntemler:
Broadbent ve W olff18meme ucu ve areola üzerinden
geçen bir insizyon ile alttaki dulctusları, fasiyal bantları,
kasları ve m evcut bantları transekte etmişlerdir. Böylece,
iki seviyeli keşi ile oluşan ve derin dokuları içeren karşılıklı
iki adet flep elde etmişlerdir. Bu flepler, eleve edilerek
meme ucu altında birleştirilmiştir,
H artram pf ve Schneider 26 m em e ucuna traksiyon
yaptıktan sonra, meme ucu-areola bileşkesinden küçük
insizyonla girerek, retraksiyona sebep olan, süt kanalları
dahil tüm dokuları bistürü ile kesm işlerdir. İki adet
horizantal matres sütürü m em e ucu tabanından geçecek
şekilde koymuşlar ve bu sütürleri iki hafta sonra almışlardır.
Oluşan granulasyon dokusunun meme başı eversiyonu için
yeterli olduğunu tesbit etmişlerdir.
T e im o u ria n ve A d h a m 'd a 20 iki ü çg e n flep
kullanm ışlardır. A ncak Elsahy yöntem in aksine meme
u cu n a giden tüm süt k an a lla rı ve fib ro tik ban tları
kesmişlerdir.
P creira Filho ve ark. 27 G rade II ve III vakalara
mikroinsizyon prosedürünü uygulamışlardır. Bu yöntemde,
16-18 gauge ADM IX 11/2 MTW N oK orno. 5215 ve no.
5216 iğneler kullanılmıştır. M eme ucu, traksiyon sütürü
ile eleve edildikten sonra areola bileşkesinde saat 3 veya
9 hizasında ta rif edilen iğneler ile cilt perfore edilip,
in v e rsiy o n a sebep olan b an tlar kesilir. M em e u cu
serbestleştirildikten sonra daha önce konmuş olan traksiyon
sütürü gergin bir şekilde meme cildine yapıştırılır. 7-10
gün bu şekilde kalması sağlanır.
C errahi y ö n tem lerin yanısıra, cerrahi olm ayan
y ö n te m e le r de in v e rte m em e u cunun te d a v is in d e
kullanılmıştır. Scholten28ve T a l27basit, uygulaması kolay,
ve süt k an a lla rım kesm eden, "piercing" y ö n tem in i
kullanmıştır. Meme ucuna traksiyon uygulandıktan sonra,
areola ile bileşke hattı işaretlenir, ardından iv. kateter ile
cilt perfore edilir. M eme ucu orta hattına kadar kateter
derine doğru ilerletilirken, daha sonra yüzeye doğru
yöneltilir ve giriş deliğinin tam karşısından (areola-nipple
bileşkeden) cildden çıkılır. Kateterin içinden çelik piercing
ilerletilir ve her iki ucundaki toplar vasıtası ile tesbit edilir.
Teng 11 inverte m em e ucuna sürekli distraksiyon
sağlayan tel, yay ve enjektörden oluşan b ir aparey
kullanmışlardır. Saat 3, 6, 9, 12 hizasından asılan meme
ucu, yay sistemi vasıtasıyla sürekli traksiyona maruz kalır.
Bir aylık bir sürenin yeterli olduğunu belirten yazar, 3 ve
h atta 6 aya kadar sistemi yerinde tutm asını gerektiren
olgularla da karşılaştığım bildirmiştir.

ve fibrotik bantların disseksiyonu sonrası görülmektedir2.
Sakai ve ark. 10 255 vakalık serilerinde 4 parsiyel
nekroz ve 8 ( % 3) nüks bildirmişlerdir. Parsiyel nekrozlu
olguların tamamının takip sırasında iyileştiğini ve tatmin
e d ic i s o n u ç la r e ld e e d ild iğ in i b ild ir m iş le r d ir .
Rekürrensi belirleyen en önemli faktör, meme ucuna
traksiyon olm aksızın projeksiyonunu koruyana k ad ar
retraksiyona neden olan tüm bantların serbcstleştirilmesidir.
D iğer önemli bir komplikasyon ise meme ucu duyu
kaybıdır, Terill ve Stapleton'ın 32 26 vakalık serilerinde,
kalıcı duyu kaybı oram %20. olarak bildirilmiştir. D iğer
bir çalışmada ise ( 8 vakalık ) herhangi bir duyu kaybm a
rastlanm am ıştır27.
İnsizyonlarm büyüklüğü ve nörovasküler dermal ve
subdermal pleksusların korunması duyu kaybım belirleyen
faktörlerdir5'-'2” 2 .
İnverte meme ucunun tedavisinde, tartışmak olan bir
diğer husus ise hastanın emzirebilin esidir. Pürse string
sü tü r tek n iğ i ile ted av i ed ilen h astalard a em zirm e
fo n k sy o n u n koru n d u ğ u bild irilm iş olsa da b u k o n u
tartışm alıdır2’9,12,27.
O lguların Grade'inc göre uygun cerrahi yöntem in
se çim i ile k o m p lik a s y o n vc re k ü rra n s o ra n la rı
azaltılabilmektedir.
Son olarak, inverte meme ucunun tari f edilmesinden
bu y a n a te d a v is in d e o ld u k ç a çok sa y ıd a y ö n te m
tanımlanmıştır. Kullanılan onlarca cerrahi yöntemlerin ve
bir o kadarda tarif edilen yöntem lerin m odifikasyonları
gözden geçirildiğinde uygulanacak tedavinin seçim inde
d ik k at ed ilm esi g erek en fak tö rler; 1- m e v cu t olan
deform itenin şiddeti, 2- hastanın ham ilelik ve em zirme
b e k le n tisi, ve 3- ce rra h ın y atk ın o ld u ğ u tek n ik tir.
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