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AN UNSATISFACTORY RESULT FOLLOWING VERTICAL SCAR BREAST REDUCTION 
AND ITS CORRECTION 

VERTİKAL MEME KÜÇÜLTME SONRASI GELİŞEN İSTENMEYEN BİR SONUÇ VE 
DÜZELTİLMESİ

Sayın Editör;

Meme küçültme plastik cerrahide en sık uygulanan 
ameliyatlardandır. Bu amaçla pek çok yöntem geliştiril-
miştir. En sık kullanılan yöntem inferior pediküllü Wise 
patern meme küçültme tekniğidir.1-3 Meme küçültme 
ameliyatı sonrasında kalan yara izlerini azaltmak ama-
cıyla ise günümüzde en sık kullanılan teknik vertikal 
meme küçültme tekniğidir. Ancak bu tekniğin uzun bir 
öğrenme eğrisi vardır ve tecrübesiz ellerde istenmeyen 
sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, vertikal 
meme küçültme ameliyatı sonrasında gelişen kötü bir 
sonuç ve rekonstrüksiyonu sunulmaktadır.

Olgu Sunumu

İki yıl önce bir başka merkezde vertikal teknikle 
santral pediküllü meme küçültme ameliyatı geçirmiş 
olan 32 yaşındaki kadın hasta, ameliyat sonrası meme 
boyutlarının beklediğinden küçük olması ve yara izlerin-
den rahatsızlık duyması nedeniyle başvurdu. Fizik mua-
yenede her iki memede de üst kutupta doku eksikliği 
mevcuttu ve sol areola sağa göre yaklaşık 2,5 cm aşağı-
da yerleşimliydi. Her iki memede de vertikal skarlarda 
genişleme mevcuttu. Ayrıca vertikal skarların meme altı 
oluğunu aşarak göğüs ön duvarı boyunca yaklaşık 2 cm 
aşağıya uzandığı ve bu bölgelerde çöküklük oluştuğu 
saptandı (Şekil 1a-c). İlk olarak eski skarlar eksize edil-
di ve subglandular plana 120 cc, pürtüklü, orta profilli, 
anatomik şekilli silikon meme protezleri (120 cc; 9,0 x 
8,6 x 3,5 cm) yerleştirildi. Sol memeye mastopeksi uy-
gulandı. Vertikal skarlar meme altı oluğunun üzerine 
taşındı. çöküklük olan bölgelere ise her iki memede 
toplamda yaklaşık 35 cc yağ enjeksiyonu yapıldı. Yağ 
enjeksiyonu yeniden tekrarlanmadı. Ameliyat öncesi 
83B olan meme boyutu, ameliyat sonrası 89B olarak öl-
çüldü. Bir yıl sonrasında hastanın sonuçtan memnuni-
yeti tamdı (Şekil 2a-c). 

Meme küçültme için geliştirilmiş pek çok teknik 
mevcuttur. Ancak tüm tekniklerde skar oluşumu kaçı-
nılmazdır. Halen günümüzde en sık kullanılan teknik-
ler, ters-T şeklinde bir skarla sonuçlanan insizyonların 
kullanıldığı tekniklerdir.1 Hasta ve cerrah memnuniyeti 
açısından mümkün olduğunca az skar bırakabilmek için 
geliştirilen tekniklerden birisi de vertikal meme küçült-
me tekniğidir. Yapılan çalışmalar özellikle genç hastala-
rın daha az skar bırakarak iyileştiği için vertikal meme 
küçültme ameliyatını talep ettiğini göstermektedir. 
Vertikal meme küçültmeyi tercih eden hasta grubunun 
yaş ortalaması diğer yöntemlerden ortalama 7 yaş daha 
küçüktür.1 

Vertikal meme küçültme tekniğinin komplikasyon 
oranı %10-40 arasındadır.1,2 Revizyon ihtiyacı ise %11-
20 arasındadır.1,2 En sık revizyon nedeni ise vertikal 
insizyonun alt kutbunda köpek kulağı oluşumudur.1-3 
Bu problemi gidermek için kısa bir horizontal insizyonla 
fazla dokunun eksize edilmesiyle L-skara dönüştürme, 
kısa bir T-skara dönüştürme veya toplayıcı dikişlerle in-
sizyonun alt kutupta büzülerek skarın küçültülmesi en 
sık uygulanan yöntemlerdir.1 

Sonuç olarak, bu olguda da görüldüğü gibi, verti-
kal insizyonun doğru planlanmaması ameliyat sonrası 
hasta memnuniyetini olumsuz etkileyen bir faktördür. 
Ayrıca, meme boyutları küçültülürken geride bırakıla-
cak meme boyutunun hastanın beklentilerini karşıla-
yacak miktarda olmasına da dikkat edilmelidir. Özellikle 
estetik beklentilerin daha fazla olduğu genç hasta gru-
bunda bu daha fazla önem arz etmektedir.
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Şekil 2a-c. Hastanın ameliyattan 1 yıl sonraki ön, sol oblik ve sol yan görünümü.

Şekil 1a-c. Hastanın ameliyat öncesi ön, sol oblik ve sol yan görünümü.
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