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Meme küçültme plastik cerrahide en çok uygula-
nan ve hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu ameli-
yatlardan biridir. Meme küçültme ameliyatlarından son-
ra komplikasyon oranı %11 olarak bildirilmiş1 olup en 
sık komplikasyonlar hematom, enfeksiyon, cilt fleple-
rinde nekroz ve tekrar operasyon gereksinimidir. Nadir 
bir komplikasyon olarak operasyon bölgesinde cerrahi 
travma sonrası oluşan pyoderma gangrenosum vakası 
da bildirilmiştir. 2

Elli iki yaşında kadın hasta kliniğimize bilateral mak-
romamaya bağlı sırt ve omuz ağrısı şikayetiyle başvur-
du. Hastanın fizik muayenesinde makromamaya bağlı 
intertrigo, sağ ve sol nipple suprasternal çentik mesa-
feleri sırasıyla 33 cm ve 32 cm olarak saptandı. Hastaya 
bilateral Wise patern superomedial dermoglandüler pe-
diküllü meme küçültme operasyonu yapıldı. Postopera-
tif dönemde 10. gün , 5. hafta ve 2. ay kontrollerinde 
komplikasyon saptanmadı. Ancak postoperatif dönem-
de 2. aydan itibaren sol nipple areola kompleksinin alt 
polünde, vertikal skarla birleşen bölgede kabuklanma 
ve sulanma şikayeti başladı. Günlük nemli pansuman-
larla takip edilen hastanın postoperatif 2,5 ayda ve 3. 
ayda kabuklanan alanında genişleme saptandı . (Şekil 
1) Bunun üzerine Dermatoloji bölümüne konsülte edil-
di. Bu bölümde hastanın egzama ile uyumlu görünümü 
saptanarak hastaya topikal steroidli tedavi başlandı. 
Takiplerinde egzamatize alanda küçülme saptanan has-
tada topikal tedaviye devam edildi ve takiplerinde lez-
yonların gerileyerek hafif bir pigmentasyon bırakarak 
iyileştiği gözlendi. (Şekil 2)

Meme küçültme ameliyatları sonrası oluşabilen er-
ken dönem komplikasyonlar iyi bilinmekle birlikte, geç 
dönem komplikasyonlar halen çok açık değildir. Olgu-
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Şekil 1. Postoperatif 2,5 ay görünümü

Şekil 2. Postoperatif 2,5 ay görünümü, yakın plan
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muzda da olabileceği gibi 3 insizyon hattı çevresinde 
giysilerde bulunan tekstil boyalarının kontakt dermatit 
oluşturup egzama görünümüne yol açabileceği bildiril-
miştir. Yine sütür materyallerine karşı da bu şekilde bir 
reaksiyon gözlenebilmektedir. Diğer yandan olgumu-
zun tek taraflı olması burada negatif bir unsur olarak 
göze çarpmaktadır. Olası nedenler dışlandığında gözle-
nen idiopatik dermatit de bildirilmiştir. 4

Sonuç olarak, bu olguda gözlendiği gibi, meme kü-
çültme ameliyatları sonrasında da cerrahi travma saha-
sında geç dönemde egzamatize görünüm bir kompli-
kasyon olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda olası 
nedenlerin dikkatle sorgulanması , mümkünse bulunan 
etkenin uzaklaştırılması ve neden bulunamıyorsa da to-
pikal tedavi ile bu alanın kontrol altına alınarak semp-
tomların yatıştırılması gerekmektedir.
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