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Summary

Intraduction: There are several methods described in the literature for nipple reconstructi-
on. In our study we present a new method for this purpose: the Ying-Yang flap.

Materials and Methods: Sixteen patients who had gone two-staged breast reconstructions
with tissue expanders and silicone implants were included in our study. While 8 of them had
immediate breast reconstruction concurrently with the tumor resection, the other 8 had go-
ne through late breast reconstructions. Ying-Yang shaped flaps designed on the mastec-
tomy scar at the same level with the other nipple were utilized for nipple reconstructions.

Results: No partial or total flap necrosis were observed.  Nipple projections have been
stable in all patients during follow up period which was approximately 23 months, in avera-
ge (13-41 mths).

Discussion: Various methods have been described for nipple reconstructions previously in
literature. Our method was capable of creating an adequate nipple size and it did not requi-
re additional incisions. Therefore, it can especially be preferred when the previous mastec-
tomy scar is at the same level with the contralateral nipple. 

Özet:

Amaç: Meme ucu rekonstrüksiyonu için literatürde tanımlanmış çok sayıda metot mevcut-
tur. Bu çalışmada meme ucu rekonstrüksiyonu için tariflenen Ying-Yang flep metotu
tartışılmıştır.

Hastalar ve Metot: Doku genişletici ve silikon implant ile iki seanslı meme onarımı yapılan
16 hasta çalışmaya dahil edildi. Sekiz hasta tümör rezeksiyonu ile eş zamanlı rekonstrük-
siyon olgusu iken, diğer sekiz hasta geç meme rekonstrüksiyonu uygulanan olgular idi.
Meme ucu onarımı için, karşı meme ucu ile aynı seviyede mastektomi skarı üzerinde Ying-
Yang şekilli flepler kullanıldı.

Bulgular: Hiçbir hastada kısmi-tam flep kaybı gözlenmedi. Tüm olgularda karşı meme ucu
ile aynı seviyede meme ucu oluşumu sağlandı. Ortalama 23 (13-41) ay takip edilen hasta-
ların tamamında meme ucu projeksiyonunun stabil kaldığı gözlendi. 

Tartışma: Meme ucu rekonstrüksiyonunda tanımlanmış metotlar olmasına rağmen eski
mastektomi insizyonu karşı taraf meme ucu ile aynı seviyede ise yeterli büyüklükte bir
meme ucu oluşturabilecek bu yöntem yeni bir insizyon yapılmayacağından dolayı tercih
edilebilir.   
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Giriş
Dünyada çok sayıda kadın mastektomi sonrası
meme rekonstrüksiyonu ameliyatı olmaktadır1,2.
Meme rekonstrüksiyonunda ulaşılmak istenen
ana hedefler; yeni memede yeterli kitlenin elde
edilmesi, karşı meme ile simetrinin sağlanması ve
meme ucu-areola kompleksi (MAK)’nin ideal yer
ve şekilde onarımıdır3. Retrospektif analizler gös-
termiştir ki meme rekonstrüksiyonu olan hasta-
nın memnuniyeti meme ucu ve areolanın varlı-
ğıyla koreledir4. MAK rekonstrüksiyonu için lite-
ratürde lokal fleplerden oluşan çok sayıda teknik
tariflenmiştir. Rekonstrüksiyonun amacı, projek-
siyon, nitelik ve renk açısından gerçeğe yakın bir
MAK elde edilmesidir5. Bu çalışmadaki amacımız;
şekil ve hacim olarak iyi bir şekilde onarımı yapıl-
mış memede, yeni bir verici saha morbiditesi
(skar) oluşturmadan meme ucu rekonstrüksiyo-
nunu sağlayacak yeni bir tekniği tanımlamaktır.

Hastalar ve Yöntem
Doku genişletici ve silikon implant ile iki seanslı
meme onarımı yapılan 16 hasta çalışmaya dahil
edildi. Bu hastaların sekizinde rekonstrüksiyon
tümör rezeksiyonu ile eş zamanlı olarak başlatılır-
ken, diğer sekiz hasta geç meme rekonstrüksiyo-
nu uygulanan olgular idi. Geç meme rekonstrük-
siyonu uygulanan iki olguda, endoskopik olarak
hazırlanan pediküllü latissimus dorsi kas flebinin
transpozisyonu sonrası doku genişleticiler bu kas
ile örtüldü. Diğer altı geç meme rekonstrüksiyonu
olgusu standart iki seanslı meme onarımı yapılan
hastalar idi. Olgularda ikinci seans ameliyatları
için yeterli doku genişlemesi ortalama 65-7 ayda
sağlandı.

Eş zamanlı rekonstrüksiyon yapılan olguların
tamamında, pediküllü latissimus dorsi kas flebi-
nin kullanıldığı iki geç rekonstrüksiyon olgusu ile
standart iki seanslı onarım yapılan üç geç rekons-
trüksiyon olgusunda, MAK rekonstrüksiyonu,
ikinci seans (doku genişleticinin çıkarılması ve
kalıcı protez ile değişim) sırasında yapıldı. Kalan
üç geç rekonstrüksiyon olgusunda, MAK onarımı
ikinci seans sonrasına bırakıldı.

Bu olguların tamamında, Ying-Yang tekniği ile
meme ucu onarımı uygulandı. Mastektomi insiz-
yonunun karşı taraf meme ucu ile transvers plan-
da aynı seviyede olduğu hastalarda bu yöntem
tercih edildi. Bu metotta kullanılacak flepler eski
mastektomi insizyon hattı üzerinde planlandı. 

Cerrahi Teknik: Mastektomi insizyonu üze-
rinde karşı meme ucuna simetrik olacak şekilde

merkez nokta belirlendi. Bu şekilde yeni meme
ucunun yeri tespit edildi. Merkez  nokta etrafında
50 mm’lik bir daire çizildi. Daire vertikal ve trans-
vers çaplar çizilerek 4 eşit parçaya bölündü (Şekil
1). Bu konumda eski insizyon hattı nedbesi trans-
vers plandaki çap olarak kabul edildi. Flepler üst
lateral ve alt medial çeyreklerde Ying-Yang (Çin
felsefesinde karşıt kutupluluğun sembolüdür;
Ying-güneşli-, Yang-gölgeli- gibi) sembolüne uy-
gun olacak şekilde 15x25 mm boyutlarında plan-
landı ve kaldırıldı (Şekil 2). İki flebin ön 1/2’lik
kısmı de-epitelize edildi ve bu kısımlar içe doğru
kendi üzerine katlandı. Bu şekilde, meme ucunda
uygun projeksiyonun oluşması sağlandı. Flepler
merkez nokta esas alınarak birbirleri üzerine
adapte edildi. Cilt-altına iki veya üç adet emilebi-
len dikiş yerleştirildi ve deri 5/0 polipropilen ile
suture edildi. 

Meme ucu onarımından 4 ay sonra dövme ile
areola onarımı yapılarak MAK rekonstrüksiyonu
tamamlandı.

Sonuç

Hiçbir hastada kısmi ya da tam flep kaybı gözlen-
medi. Hastaların tümünde karşı meme ucu ile ay-
nı seviyede ve mastektomi skarı üzerinde yeni me-
me ucu oluşumu sağlandı (Şekil 1,2). Ortalama 23
(13-41) ay takip edilen hastaların tamamında me-
me ucu projeksiyonunun stabil kaldığı gözlendi.

Tartışma
MAK rekonstrüksiyonu ideal bir meme rekons-
trüksiyonunun vazgeçilmez bir parçasıdır4. Meme
ucu rekonstrüksiyonunda yeterli projeksiyon ve
areola renk uyumunun sağlanması cerrah için zor
ama hasta memnuniyeti için çok önemli bir konu-
dur. Bu önemleri sebebi ile meme-ucu ve MAK re-
konstrüksiyonları daima ilgi çekmiş ve bu konu-
da çok sayıda teknik tariflenmiştir. 

Vertikal bir cilt ve cilt-altı yağ dokusunu içeren
skate flep, 1984 yılında Little tarafından tariflenen
bir lokal fleptir6. Deri grefti kullanımını gerektir-
diği için skate flep,  ek verici saha morbiditesine
neden olmaktadır. Anton ve ark.7 tarafından 1990
yılında tanımlanan star flep, skate flebin modifiye
edilmiş halidir. Bu flepte donör saha vertikal bir
skarla primer kapatılır, ancak bu yöntem ile yeter-
li projeksiyon sağlanamamaktadır. Kroll and Ha-
milton8 tarafından 1989 da tanımlanan double-op-
posing tab (DOT) flepte, aynı eksen üzerinden do-
ku çalındığı için meme projeksiyonu azalmakta
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ve areola platosunda düzleşme görülmektedir9.
DOP flep oval şekilli bir meme başı oluşturdu-
ğundan ikincil bir şekillendirme işlemine ihtiyaç
duyurabilmektedir5. Ying-Yang flepte tüm insiz-
yonlar meme ucu ve eski mastektomi skarında
kaldığı için verici sahada ek deformite (skar) oluş-

turulmamaktadır. Ek verici saha deformitesi bı-
rakmaması, doku genişletici sebebi ile incelmiş
derili olgularda önemli bir avantajtır. Bununla be-
raber, eski mastektomi insizyonu karşı taraf me-
me ucu ile aynı seviyede olan seçilmiş olgu ihtiya-
cı tekniğin bir dezavantajıdır.
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Şekil 1: A. Mastektomi tarafında, karşı tarafta redüksiyon yapılan meme ile aynı seviyede yeni meme ucunun planı,
B.Ying-Yang flebin dizaynı, C. Fleplerin kaldırılması ve kısmi de-epitelizasyon, D. Fleplerin birbirine adaptasyonu, E. Ye-
ni meme ucunun anterior görünümü, F. Meme ucunun lateral görünümü.
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Meme ucu projeksiyonun uzun takiplerde azal-
masına sebep olarak birçok neden gösterilmiştir.
Bunlar sert bağ doku desteğinin kaybı, onarılan
meme ucunun kontraksiyon ile aşağı çekilmesi-
dir10,11. Meme ucu projeksiyonun sağlanması ve de-
vamlılığı için yağ, kostal kartilaj gibi otolog mater-
yaller yanında hidroksiapatit, alloderm gibi yaban-
cı cisimler de kullanılmıştır. Bu uygulamalarda;
ekstrüzyon, enfeksiyon ve rahatsızlık hissi gibi is-
tenmeyen yan etkiler sıklıkla olasıdır10-14. Ying-Yang
tekniğinde ki de-epitelizasyonlar ideal projeksiyo-
nun sağlanmasında büyük önem taşır. Bununla be-
raber, de-epitelize dokunun avasküler bir greft de-
ğil, vasküler bir doku olması projeksiyonun kalıcı

olmasında rol oynar. Bu durum Ying-Yang flebini
diğer lokal fleplerden ayıran önemli avantajıdır. 

Meme ucu rekonstrüksiyonunu daha gerçekçi
kılan uygun renkteki pigmentlerin intradermal
enjeksiyonu prensibine dayanan dövme ile are-
olanın yapılandırılmasıdır15. Bu sebeple Ying-
Yang flep olgularımızda areola için dövmeyi ter-
cih ettik. Bununla beraber, flebin diğer areola
oluşturucu tekniklerle rahatlıkla kombine edilebi-
leceğini söyleyebiliriz.

Sonuç olarak, ek verici saha deformitesine ne-
den olmayan Ying-Yang flebi ile projeksiyonu ka-
lıcı meme ucu onarımının kolayca yapılabileceği
düşüncesindeyiz.
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Şekil 2: Sol meme rekonstrüksiyonu tamamlanmış olguda meme ucunun A. anterior, B. lateral ve C. oblik görünümü.
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