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Ektopik meme dokusu (politelia ve polimasti) 
%0,4-6 oranında görülen memenin en sık konjenital 
anomalisidir.1,2 Genellikle sporadiktir ve erkeklerde 
daha fazla görülür. Embriyonik süt çizgisinin geçtiği 
hatta yerleşen bu dokular puberte, gebelik ve mens-
trüel siklustaki hormonal değişikliklerden etkilenmek-
tedir. Genellikle rahatsız edici görüntü nedeniyle eksize 
edilmektedir. Memenin benign lezyonlarının eksizyonu 
sonrasında meme görünümünde değişiklikler olabil-
mektedir. Bu şekil değişimleri hem memenin büyüklü-
ğüne hem de lezyonun yeri ve büyüklüğüne göre artıp 

azalabilmektedir. Memenin benign lezyonları nedeniyle 
ameliyat edilen hastalar meme görünümünde ameliyat 
sonrası oluşan olumsuz değişiklikleri malign nedenlerle 
ameliyat edilenlere kıyasla daha az tolere etmektedir.3 

Bu nedenle benign meme kitlelerinin tedavisi yapılır-
ken meme şeklinin bozulmamasına daha fazla özen 
gösterilmelidir.

Bu çalışmada meme alt polde yerleşmiş bir polithe-
lia olgusunda lezyon eksizyonu ile aynı zamanda mas-
topeksi uygulayarak elde edilen memnun edici sonuç 
sunulmaktadır.
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şekil 2. Hastanın ameliyat öncesi ön, sol ve sağ oblik görünümü (a-c)
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güzelleşebilir. Hem meme büyüklüğü ve simetrisi hem 
de meme başlarının konumu bu yöntemler ile daha iyi 
kontrol altında tutulabilir. Bu noktada daha yüksek dü-
zeyde hasta memnuniyeti elde edilebilir.

Sonuç olarak, bu olguda olduğu gibi polithelia, 
meme derisinde konjenital nevüs, fibroadenom gibi iyi 
huylu meme patolojilerinin tedavisine mastopeksi tek-
nikleri eklenerek, mevcut patolojinin tedavisi yapılırken 
aynı zamanda daha estetik bir meme şekli oluşturula-
bilir. Özellikle genç hasta grubunda estetik görünüm 
daha fazla önem taşımaktadır ve meme şeklinde olum-
suz değişiklikler yaratacak tekniklerden uzak durulması 
gerekir. 
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Otuz dokuz yaşında kadın hasta sağ memede ak-
sesuar meme başı nedeniyle başvurdu (Şekil 1 a-c). Sağ 
meme alt polde yaklaşık esas meme başı büyüklüğün-
de aksesuar areola ve meme ucu tespit edildi. Aynı za-
manda her iki memede pitozis vardı. Sağda psödopitoz, 
solda Regnault Evre 1 pitozis bulunan hastaya eksizyon 
ile birlikte mastopeksi önerildi. Hastanın iki çocuğu var-
dı ve iki çocuğunu da sadece sol memeden birer yıl em-
zirmişti. Sağ esas meme başından veya aksesuar meme 
başından hiç süt gelmediğini belirtti. Meme asimetrisi 
mevcuttu. Suprasternal çentikten sağ meme başı uzak-
lığı 19 cm, sol meme başı uzaklığı ise 21 cm’ydi. Sağ 
memedeki aksesuar meme başı deri eksizyonuna dahil 
edilecek şekilde vertikal mastopeksi insizyonu yapıldı. 
Superior pediküllü inferior parenkimal flep ile üst pol 
dolgunluğu arttırıldı (Şekil 2 a-c). Sağ meme başı yük-
sekliği değiştirilmedi. Suprasternal çentikten sol meme 
başı mesafesi 19 cm’ye çıkarılacak ve meme başı küçül-
tülecek şekilde sol periareolar hilal şekilli eksizyon ek-
lendi. Hem aksesuar meme başı için hem de meme pi-
tozu için aynı seansta yapılan bu ameliyatın sonucunda 
yüksek seviyede hasta memnuniyeti sağlandı. 

Mastopeksi tekniklerinde deri eksizyonu, meme 
parenkiminin dikişler ile tespiti, meme içi flepler, dermal 
flepler ve yapay greftlerin kullanımı vb. teknikler mev-
cuttur. Bu olguda olduğu gibi hafif pitozis vakalarında 
sirkumareolar tekniklerin kullanımı öne çıkmaktadır.4 
Ancak olguda öncelikle sağ meme alt poldeki aksesuar 
meme başının çıkarılması da hedeflendiğinden vertikal 
teknik tercih edilmiştir. Aynı zamanda sol meme başının 
küçültülmesi ve 2 cm yukarı alınması için sol meme ba-
şında hilal şekilli deri eksizyonu da uygulanmıştır. Her 
iki memede üst polde dolgunluk yaratmak amacıyla 
inferior parenkimal flep üst pole taşınmış ve tespit edil-
miştir. Postoperatif komplikasyon görülmemiştir. Hasta-
nın takibi ikinci yılında devam etmektedir. 

Memenin benign lezyonları nedeniyle ameliyat 
olanlarda %12-32 oranında meme şeklinden memnu-
niyetsizlik görülebilmektedir.5-7 Bu nedenle memenin 
benign lezyonları söz konusu olduğunda memenin şek-
lini olumsuz yönde değiştirmeyecek teknikler uygulan-
malıdır. Hatta meme şeklini mevcut halinden daha iyi 
bir görünüm sağlayacak redüksiyon mammoplasti veya 
mastopeksi yöntemleri aynı seansa eklenebilir. Böyle-
ce hasta mevcut lezyondan kurtulurken aynı zaman-
da memenin estetik görünümü de bozulmaz, aksine 
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