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BACAK ESTETİĞİ
Bacak estetiğinde ne gibi sorunlarla 
karşılaşıyorsunuz?
Kalın bacak, kalın ayak bileği, ince bacak, 
parantez bacak, asimetrik bacak, kaslı bacak, 
diz çevresi sorunlar, bacak içi sarkmalar ve 
X bacak en fazla karşılaştığımız sorunlar 
arasında. Hemen hepsinde temel özellik 
etek giyememe, dar pantolon ya da şort 
giyememe, kalın bacaklar için çizme 
giyememe, yaz geldiği zaman deniz ve havuza 
girmekten kaçınma, bu sorunu saklama ve 
gizlemenin stres ve sıkıntısı, bazen karşı 
cinsle iletişim sorunu sıklıkla gördüğümüz 
ortak noktalar. Özellikle işi gereği etek 
giymek zorunda olanlarda bacak estetiğini 
kariyer estetiği olarak da düşünmek 
mümkün.
Bacak estetiğine yaklaşımda temel 
estetik yaklaşımınız nedir?
Özellikle kalın ya da çarpık bacaklarda 
Michelangelo prensibini uyguluyorum. 
Bu ünlü heykeltıraşın nasıl heykel yaptığı 
ile ilgili “Mermerin içinde kalmış meleği 
gördüm ve onu özgür bırakıncaya kadar 
yonttum” sözünü cerrahiye uygulanmasını 
içeriyor.
En önemli konu plastik cerrahın bakış açısı, 
perspektifi. Oranlar, simetri, altın oran ve 
uyum ilkelerini göz önünde bulundurarak 
işlemin yapılması gerekli. Pahalı gelişmiş 
cihazlar ya da aletler sadece yardımcı oluyor.

Parantez bacak nedir ve tedavisi 
nasıldır?
Topuklar birleştirildiği zaman üst iç bacağın 
açık kalması, dizden sonra dışa açılma, 
üst bacak aksı ile alt bacak aksının farklı 
aksta olması parantez bacağı açıklar. Bu 
sorunun tedavisi  yağ rezervinin durumuna 
göre değişir. Yeterli ise hücre enjeksiyonu 
öncelikle düşünürüz. Yağ hücresini 
aldıktan sonra hücre kokteyli tipine karar 
verilir. Sadece yağ hücresi, kök hücreden 
zenginleştirilmiş yağ hücresi ya da aktife 
edilmiş yağ hücresi gibi. Yağ rezervinin 
yeterli olmadığı durumlarda ise silikonu 
tercih ederiz. Bir başka konu bacakları çarpık 
gösteren kemik çıkıntılar ya da kemiğin 
eğri yansımaları. Gerçek bacak estetiğinde 
bu yansımaların yağ hücresi ile kamuflajı 
gerekli. Bazı durumlarda dış parantezliği 
azaltmak için botoks ya da mikronörotomi  
de eklenebiliyor.
Üst beden inceliyor fakat alt beden 
ve bacaklar bir türlü incelmiyorsa bu 
sorun ne olabilir?  
Lipohipertrofi olarak bilinen bacak 
yağlanması bazı durumlarda ise kronik bir 
sorun olan lipödem en önemli nedenlerdir. 
Ayak bileği, alt bacak, diz çevresi, üst bacak 
ve kalça bölgesinin çevresinde orantısız 
yağ birikmesi olur. Kişinin üst bedeni 
incedir. Bazen kol ve karın bölgesini de 
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tutar. Lipödemli yağ dokusunun hissi 
normal yağ dokusunun hissinden farklıdır. 
Evrelerine göre ele gelen his değişir. Erken 
evrelerde sert yağ kitleleri ele gelirken, ileri 
evrelerde yumuşak ve gamzeli bir doku 
ele gelir. Özellikle diz çevresi ve iç bacakta 
doku yığılmaları meydana gelebilir. Teşhis 
öykü ve muayene bulguları ile konabilir. 
Şüpheli durumlarda ya da destek olarak MR 
kullanılır.
Lipödem tedavisi nasıldır?
Öncelikle sorunlu yağın olabildiğince 
uzaklaştırılması gerekir. Ancak lipödemde 
yağ alınması ile lipödemi olmayan bir kişiden 
yağ alınması prensipleri aynı değildir. 
Lipödemde yağı alırken toplardamar 
ve lenf damarlarına hasarın minimum 
olması gerekir.  Ayrıca amaç sadece yağın 
alınması değil bacağın şekillendirilmesi ve 
doku sıkılaşmasının sağlanmasıdır. Klasik 
liposuction normal yağlanmada etkili bir 
yöntem olmasına rağmen lipödemde tercih 
edilmez. Aslında lipödem tedavisinde 
bölgeye göre planlama yapmak gereklidir. 
Alt bacak ve diz çevresi için superdry teknik 
kansız ortamda sonucu görerek yapılan bir 
yöntem olarak oldukça etkilidir. Basen ve 
iç bacaklar için ise ultralipo, vaser 4D ya da 
lazer multiplexin kombinasyonları yapılır.
Ronaldo bacağı sorunu nedir ve 
tedavisi nasıldır?
Bacak kalınlığının, çarpıklığının ya da 

biçimsizliğinin nedenlerinden birisi baldır 
kaslarının kalın ve istenmeyen şekilde 
olmasıdır. Bu durum için sıklıkla Ronaldo 
bacağı ya da futbolcu bacağı tanımları 
yapılır.  Zarif ve yumuşak konturlarda 
olması gereken bayan bacağında bu tür 
aşırı kas gelişimi psikolojik olarak da stres 
vericidir.  Bu tür sorunları olan kadınlar bacak 
inceltme ve şekillendirme işlemine ihtiyaç 
duyar. Bu tür baldır kasları bazı sporlardan 
kötü etkilenip daha da biçimsizleşebilir.  
Özellikle balerinlerde parmak ucu yükselme 
hareketlerinde sürekli çalışan baldır kasları 
genişlemektedir. Baldır kaslarının bazen iç 
bölümü gelişmez dış bölümü gelişir ve bu 
durum bacağa parantez ve çarpık bir 
hava verir. 

Baldır bölümünde 4 adet kas bulunur. 
Bu kasların ikisinin geçici ya da kalıcı 
çalışmasının engellenmesi yürüme, koşma, 
spor yapma ya da merdiven çıkma gibi 
eylemleri etkilemez.  

Baldır kaslarına yönelik işlemlerin farklı 
türleri vardır.  Bu teknikler ile bacak inceltme 
ve şekillendirme mümkün. Baldır kasının 
traşlanması, mikronörotomi bu işlemlerin 
başında gelir. 
İnce bacakta neler yapılabilir?

İnce ayak bileğinde tek çözüm yağ 
enjeksiyonudur. İnce baldırlar da ise 
silikon implant ve yağ enjeksiyonu birlikte 
kullanılabilir. 
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