
Meme büyütme ameliyatında yağ enjeksiyonu ve silikon yöntemleri arasındaki 10 fark

Ülkemizde göğüsleri küçük pek çok kadın var. Bazılarının memeleri neredeyse normal bir erkek 
memesi şeklinde. Bir başka grup kadında ise doğum ve emzirme dönemleri sonrasında zaten küçük 
olan memelerde sarkma ya da daha da küçülme oluşabiliyor. Ne yazık ki kadının öz güvenini son 
derece kötü yönde etkileyen bu durumun ameliyat dışı bir tedavisi mevcut değil. Çok az olan meme 
dokusu yağ ya da krem sürülerek, sprey sıkılarak büyütülemez. Piyasada bu amaçla satılan bir çok 
ürün mevcut. Bunları kullanan kişilerden edindiğim bilgilere göre olsa olsa sadece adet dönemine 
benzer bir şişlik oluşuyormuş. O da işlem bırakıldığında tamamen kayboluyormuş. 

Yağ enjeksiyonu biz plastik cerrahların vücut ve yüze şekil verme amaçlı çok severek kullandığımız 
bir yöntem. Göğüs büyütme amaçlı da kullanım mümkün meme bezi ile göğüs kası arasına seviye 
seviye verilen yağ dokusu ile memeye şekil vermek mümkün. Maliyeti de son derece uygun üstelik 
kendi dokunuzla yapılan bir işlem. Bu durum bir çok kişiye çok cazip geliyor. Ancak ne yazık ki 
memeye takılan meme silikonlar kadar başarılı sonuçları elde etmek mümkün olmuyor. Ama yinede 
bazı şekil bozukluklarını ve eşitsizlikleri eşitlemek için kesinlikle güvenle kullandığımız bir cerrahi 
işlem. Aşağıda sizleri kelime ve cümlelere boğmadan meme silikonu  ve yağ enjeksiyonu ile meme 
büyütme işlemleri hakkında karşılaştırma yapan bir tablo oluşturdum. Bu tabloya bakarak kolayca 
bilgi sahibi olabilirsiniz.

                   Yağ enjeksiyonu                   Silikon implant

• Kişinin kendi dokusu • Yabancı cisim

• Ameliyat süresi uzun • Ameliyat süresi kısa

• Aynı anda yağ alınan bölgede incelme • Böyle bir şey yok

• Çok büyütme mümkün değil. • Meme istenilen boyuta getirilebilir.

• Bir kaç kez tekrar gerekebilir. • Tek seferde yapılır. Ömür boyu gider.

• Doğal görünüm • Daha dik, sarkmayan görünüm

• Memede şekil bozukluğu varsa onu 
düzeltmede daha etkili (tüberöz meme, 
asimetrik meme gibi.)

• Memede aşırı şekil bozukluğu varsa ek 
olarak yağ enjeksiyonu yapılması 
gerekebilir.

• Zayıf kişilerde yeterli yağ olmadığından 
başarı daha az.

• Kişinin kilosu ile bağımsız herkese 
yapılabilir.

• Birden fazla operasyon gerekebileceği 
için daha pahalı

• Tek operasyonda bittiği için daha ucuz

• Bir miktar meme dokusu olması şart • Göğüs dümdüz bile olabilir 
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