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Yerleştirme Sırasında Gerçekleşen Meme İmplantı Rüptürü
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ÖZET
Cronin ve Gerow`un silikon jel ile doldurulmuş silikon torbaları meme büyütme amaçlı kullanmasından beri silikon jel implantlar 50 yıl
boyunca yaygın olarak kullanıldı. Bu prosedür için çeşitli istenmeyen komplikasyonlar mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de implant rüptürüdür. İmplant rüptür oranları üzerine bir çok çalışma yapılmıştır. İnsidans %3.1 - 5.7 arasında değişmektedir. Kliniğimize bilateral meme
büyütme amacı ile başvuran 30 yaşında kadın hasta sunmaktayız. 240 ml`lik anatomik implantın sol memeye yerleştirilmesi sırasında rüptürü
gerçekleşmiştir. Bu durumun nadir görünen bir durum olduğu görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: Meme. İmplant. Rüptür.
Breast Implant Rupture During the Placement: A Rare Case
ABSTRACT
Since Cronin and Gerow began to use a silicone bag filled with silicone gel for breast augmentation, silicone gel breast implants have been
widely used for over 50 years. There are several undesirable complications for this procedure. One of them is implant rupture. There are
several studies focusing on implant rupture rates. The incidance is changing between %3.1-5.7. We present a case of a 30-year-old patient
admitted to our department for bilateral breast augmentation procedure. During the placement of a 240 ml anatomic implant to the left breast,
the implant ruptured. We believe that implant rupture during implant placement is a rare entity.
Key Words: Breast. Implant. Rupture.

Sayın Editör;
Cronin ve Gerow`un silikon jel ile doldurulmuş silikon torbaları meme büyütme amaçlı kullanmasından
beri silikon jel implantlar 50 yıl boyunca yaygın olarak kullanıldı1. Kolay cerrahi tekniği ve kısa operasyon süresi sebebiyle en sık gerçekleştirilen estetik
operasyonlarından biridir.
Silikon implant rüptürü sayısı son yıllarda artış göstermiştir. Meme büyütme operasyonlarının yaygınlaşmasıyla beraber rüptür oranının düşünüldüğünden
daha fazla olduğu anlaşılmıştır2. İmplant rüptürü hakkında yapılan çeşitli çalışmalarda rüptür insidansı %3.1 - 5.7 olarak değişmektedir3,4.
Rüptür durumunda, implant materyalinin biyo-uyumlu
olması, toksik,karsinojen ya da teratojen olmaması ve
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kolay çıkarılabilir olması önemlidir1. Rüptürün en
olası sebebi; implantın yerleştirildiği cebin tekrarlayan
travmaya maruz kalmasıdır. Implant içinde düşük
molekül ağırlıklı siloksan konsatrasyonu da şişerek
elastomer implant kılıfında zayıflamaya ve rüptüre
sebep olmaktadır5,6. Rüptür için başlıca risk faktörleri;
kapsüler kontraktür ve göğüse yüksek şidddetli travmadır (kaza anında emniyet kemerine bağlı travma,
künt travma, mamografi sırasında baskı, vs.)7.
30 yaşında kadın hasta bilateral meme büyütme amacıyla kliniğimze başvurdu. Dual plan tip II büyütme
mamoplastisi planlandı. Inframamarial transver insizyonla 240 ml anatomik implant sağ memeye sorunsuz
olarak yerleştirildi. Sol memeye yerleştirilmesi sırasında implant rüptürü gerçekleşti. Rüptüre implant
hemen çıkarıldı (Şekil 1). Cep yıkanarak temizlendi.
Başka bir implant hazırlanan cebe sorunsuz yerleştirildi. Hastanın 2 yıllık takibi sırasında herhangi bir
sorun yaşanmadı.
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Kaynaklar

Şekil 1:
Rüptüre implant
Rüptüre olan implantın yerleştirilmesi sırasında herhangi bir kesici alet kullanılmadı, diseksiyon ve yerleştirme metodu sağ meme ile aynı şekilde uygulandı.
Her iki implant aynı cerrah tarafından yerleştirildi.
Yerleştirme sırasında gerçekleşen implant rüptürünün
nadir bir durum olduğu görüşündeyiz. Bu sebeple;
implantların alıştığımızdan daha narin olabileceği
durumuna dikkat çekmek istedik.
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