
 

 

 باال کشیدن سینه)پستان( یا ماستوپکسی

ماستوپکسی یا لیفت پستان یا بااال کشایدن پساتان ونااوین میتافای هسات کاه باوه  یا  ناوی وما   وه ای 

که هز بیانات آقاا  دکتاو موسای زهده  اوهت پساتان دو   دو هین مقالهزیبایی پستان به کاو بوده می شود و 

ششمین قسمت پاکست هاا  کاینیا  م ااز  ساپمت پساتان  پیااده سااز  شاده هسات باه آن هشااوه یاوههی  

با ماا باشاید تاا باا پاساال ساوهالت زیاو  استوپکسی وه با ه  بووسی می کنی ،تمامی موهود موتبط با م کود.

 آشنا شوید :

 ماستوپکسی یا لیفت پستان چیست؟ -

 ست؟یچ پتوز -
  هفوهد دو پتوز  ادکنندهیه ووهم  -
 یماستوپکس  ها ووش هنوهی -
 یماستوپکس  ها  یتکن -
  یماستوپکس ی وه  وم  هز قب  ماویب  بوه الز  هقدهمات -

 هزینه جراحی باال کشیدن پستان -

  یماستوپکس ی وه  وم  ونیکاسیکنتوهند -
  ی وه  هز بعد  ها موهقبت -
  زی  م    بوه مناسب  دهووها -

  یماستوپکس ی وه  وم  ووهوض -
 نمود موه عه معالج پزش  به دیبا بووز صووت دو که یووهوض -



 

 

 

 چیست؟ یا لیفت پستان ماستوپکسی

 از وما  هاا   وه ای زیباایی  نووااهصپت هفتادگی پستان و نوک پستان وه ماستوپکسای مای گویناد کاه 

 باوه بایاد گااهی  ولای منفود هن اا  مای شاودبه صووت هین وم   وه ی می شود. گاهی  م سوبپستان 

باال کشیدن پستان الز  هست که پستان ها وه کوچ  کود و یا نیپا  و به هموهه بیماو پووتز قوهو دهد و یا 

هست کاه دو آن ناوک پساتان و پساتانی کاه ؛ بنابوهین ماستوپکسی ی  نوی  وه ی نمودوه هصپت  آوئو 

 .شودهفتادگی دهود هصپت می 

 

 چیست؟پتوز 

 : و سه دو ه دسته بند  می شودبه هفتادگی پستان و نوک پستان پتوز می گویند. پتوز معموال د 

 پتوز یفیف زمانی هتفاق می هفتد کاه ناوک پساتان واای واا  دهشاتن هفتاادگی هز چاین پتوز یفیف :

 باالتو می باشد. IMF ایپستانی ت تانی 

 یت تان یپستان نیچ موهزهت دو پستان نوک که شود یم گفته ی الت به متوسط پتوز: پتوز متوسط 

 هطپق می شود.  ۲دسته هز پتوز، گوید به هین  .ودیگ یم قوهو IMF ای

  ای یت تان یپستان نیچهز نوک پستان  ۳پتوز شدید یا گوید  دو :شدیدپتوز IMF   .پایین تو می باشد 



 

 

گااهی دساته بناد  پتاوز وه بوهساای وضاعیت قوهوگیاو  طبقه بند  ها  میتافی بوه  پتوز و اود دهود. 

 : دو هین صووتپستان نسبت به پ  ت تانی پستان دو نظو می گیوند که 

  قوهو می گیوددو موهود یفیف نوک پستان باال  پ  ت تانی. 

  پا  ت تاانی و قسامتی هز آن پاایین پا  ت تاانی قاوهو  باال دو موهود متوسط قسمتی هز نوک پستان

 .دهود

   پ  ت تانی پستان قوهو دهود. هز پایین تو دو موهود شدید نیپ 

 هناادهزه فاصاااه شااکاف باااال   نااا یاا  ووش دی ااو بااوه  بووساای پتااوز و ااود دهود کااه بااا هسااتفاده هز 

(sternal noch.هن ا  می شود )  دو  الت طبیعی بسته به  سه وBMI  هین فاصاه متفاوت هست هما فود

معماوال هگو هیان فاصااه بیشاتو باشاد سانتی متو باشد.  ۲۲تا  ۸۱ه باید دو  دود دو  الت معمو  هین هندهز

ساانتی متاو  ۸۱-۲۲فاصااه طبیعای یعنای  باه هوئاو -نیپا پتوز و ود دهود و باید هصپت شاود و کماپاکی 

 منتق  شود. 

 

عوامل ایجادکننده پتوز در افراد 

 
دو هثاو  به مووو زماان .ها نیوو   اذبه می باشدووهم  زیاد  دو هین هتفاق نقش دهوند که مه  توین آن 

اللاه تما  هوضایی که دو بادن  الات آویازهن دهوناد، هفتاادگی پیاده مای کنناد مثا  ناوک بینای،  نیوو   اذبه

 و سینه.  ابغبگوش، 

 :وباوتند هزووهم  دی و  که می توهنند فود وه مستعد پتوز کنند 

  و مصوف مشووبات هلکای کشیدن سی او 

  می  و نوک پستان  اما ی: هو چه  اما ی بیشتو باشد، یان  ها بیشتو مستعد هفتادگی پستانتعدهد

 هما بین شیودهی و پتوز وهبطه شنایته شده ه  و ود ندهود. باشند



 

 

  با هفزهیشBMI  وپوه بو هینکه پستان بزوگ می شود، نوک پستان ه  با هفزهیش وزن پساتان هاا

 دچاو هفتادگی می شود.

 کاهش قاب  تو ه دو وزن( می توهند باوث هی اد پتوز شود.قاب  تو ه )هفزهیش و  وزن تغییو 

  .به صووت فیزیولوژی  به دنبا  یائس ی هفوهد مستعد هفتادگی پستان و نوک پستان ه  می شوند 

  دهود و دو نتی ه هالستیسه پوست ک  شاده  و وددو بویی هز هیتپالت، کمبود کپژن ها  پوست

 دهناوی که هااب دچاو پتوز شدید می شوند.  ههاومی هفتد؛ مث  هفوهد دچاو سندو   پتوز هتفاقو 

 هیچ وهبطه شنایته شده ه  بین بستن یا نبستن سوتین با پتوز و ود ندهود.  نکته:

 

 انواع روش های ماستوپکسی

ولاای دو مای توهنااد باه تنهاایی هن ااا  شاود  )بااال کشاایدن پساتان( هماان طاوو کااه قابپ گفتاه شااد ماستوپکسای

بیمااو تمایا  باه بزوگتاو کاودن ساینه یاود دهود باه هسات و  کوچا بیمااو  (سینهپستان) هندهزهموهود  که 

پووتاز ساینه باوه  فاود گذهشاته یعنای  می شاوده  هن ا  " ”breast augmentation هموهه ماستوپکسی

 تا سینه ها بزوگتو شوند.  می شود

 باشند. دو هین شاوهیطمی یان  ها به هموهه هفتادگی پستان و نوک پستان، دهوه  بزوگی سینه  دو موهود 

کوچ  کودن پستان با وما   " "reduction mamoplasty وپوه بو هن ا  ماستوپکسی و هصپت پتوز

 پستان بودهشته می شود.  هضافهنیز هن ا  می شود یعنی بیش ماموپپستی 

ناوک پساتان  الات دفووماه دهشاته و بازوگ هسات. دو هیان    هالهیا  آوئو -نیپ ه  کمپاکی دو موهود  

طبیعای هیان کماپاکی  قطاونیز هصپت می شود.  آوئو -کمپاکی نیپ  ،وپوه بو هن ا  ماستوپکسیموهود 

 سانتی متو باشد. ۵تا  ۴باید بین 

 



 

 

 های ماستوپکسیتکنیک 

 او بوه  هین ک هن ا  هفتادگی هصپت شود. هگوچهپووتز پتوز یفیف ممکن هست فقط با گذهشتن  ود

پساتان کوچا  هسات و همیشاه صاادق نیسات هماا دو هاااب موهقاو دو ماوهود  کاه دومان هفتادگی 

 پتوز یفیف هصپت می شود.  Breast augmentationگذهشتن پووتز و هفتادگی یفیف هست با 

  ( مای تاوهن هز شاکاف هاا  دوو ساینه ۲دو پتوز متوسط )گویدcircum areular” یاا "donat 

mastopexy" "سینه باقی می ماند.  هالههستفاده نمود. دو هین ووش تنها شکاف دوو 

   الز  هسات تاا یا  شاکاف وماود  یاا  هالاه پساتانشاکاف دوو  باوواپوه دو ماوهودvertical 

scale   وه ه  بوه  بیماو هی اد کود. به یصاو  دو ماوهود  کاه پوسات هضاافه باه میازهن زیااد

دو موهود شدید گاهی م بوو به هستفاده هز شاکاف ( می باشد. ۳و ود دهود و یا پتوز شدید )گوید 

T  می باشند. وهوونه بوه  هصپت پتوز 

و توضیح دهده شود تا هو به صووت بیما بهقب  هز وم  باید دو موود ووش  وه ی، م   هسکاو و بوش 

 هقده  به وم   وه ی بکند و نقطه   مبهمی بوه  و  و ود ندهشته باشد.هگاهانه 

 

 اقدامات الزم برای بیمار قبل از عمل جراحی ماستوپکسی 

 mammographyساا  هساتند، بایاد باوه  آن هاا  ۴۴هگو هفوهد کاندید وم   وه ی ماستوپکسای بااال  

screening  مااموگوهفی و ود ضایعات مشکوک بووسی شود. دو بعضی هز موهود دو کناوهن ا  شود و

(mammography)  باید (ساونوگوهفی sonography)   )یاا )دو سانین پاایینMRI   پساتان هاا ها  هن اا

قباا  هز وماا  هز ندهشااتن تومااوو هطمینااان وااد  و ااود ضااایعات مطمائن شااد. بااه طااوو کااای بایاد شاود تااا هز 

 .  اص  کود

تاوهن  باشاد مای یوش یای دو صووت و ود توموو باید بایوپسی )نمونه بودهو ( هن ا  شود. هگو توموو 

 ین وم  ماستوپکسی آن وه بودهشت هما هگو توموو بدیی  باشد باید هین بیمااوهن وه کاندیاد وما   وه ای 

 نمود و وپوه بو  وه ی زیبایی،  وه ی توموو نیز بوه  آن ها هن ا  دهد. (  oncoplastyهنکوپپستی)

 هفوهد قب  هز  وه ی باید بویی هز مسائ  وه به پزش  یود هطپی دهند که وباوتند هز: 

هفتاه مصاوف  ۴مصوف سی او و مشووبات هلکاای: پزشا  معاالج باه بیمااو توصایه مای کناد کاه  ادهق  

و تا زمان بهبود   ماه قب  هز  وه ی قطو شود ۳تا  ۲هست که مصوف سی او بهتو سی او وه قطو کند. 

 . نشوندزی  ها   وه ی به هیچ و ه سی او و هیچ گونه دیانیات هستفاده  کام 

(: مصاوف هیان دهووهاا  ادهق  یا  NSAIDضاد هلتهاابی )دو گاووه مصوف آسپوین و سایو مسکن هاا  

 . هفته قب  هز  وه ی باید قطو شود

همچون آسپوین قب  هز  وه ی قطو نشود، یطاو سایاه  دهووهایینکته: دو صووتی که مصوف سی او و 

 بیشتو می شود.  بعد هز  وه ی شدن پستان و نوک پستان



 

 

مای توهناد سابب  Eمصوف مکما  هاا  گیااهی: مصاوف بسایاو  هز مکما  هاا  گیااهی و  تای ویتاامین 

هفتاه قبا   ۲تاا  ۸کند. مصوف هین مکم  هاا بایاد  میاد و یطو یون ویز  وه زی هنعقاد  شود هیتپالت

 هز  وه ی قطو شود. 

 هزینه جراحی باال کشیدن پستان

با توجه به کار الزم متفاوت است باید در جلسه معاینه قبل از عمل با هزینه عمل ماستوپکسی 

مانی که انتخاب توجه به خواست بیمار و میزان مداخالت پزشکی الزم و موارد مشابه مانند مرکز در

 مشخص گرددهزینه عمل لیفت پستان می گردد میزان 

 

 کنتراندیکاسیون عمل جراحی ماستوپکسی 
وم   وه ی ماستوپکسی ناه توماوو پساتان وه دوماان و ناه هی ااد مای کناد؛ دو وهقاو تنهاا یا  ناوی وما  

بویای ماوهود  دوولی می توهن دو شوهیط و ود توماوو پساتانی آن وه هن اا  دهد هماا   وه ی زیبایی هست

نمی توهنند دهوو  ضد هنعقااد  یاود  به طوو مثا  دو موهود  که هفوهدباید هز هین نوی وم  پوهیز نمود 

ووهاا باا قطاو هیان ده ؛ زیاوهوه قطو کنند همانند وهوفاوین بوه  بیماوهن قابی یا دچااو هیاتپ  دویچاه قابای

 مشکپتی بوه  بیماو هموهه یوههد بود. 

شا  و باا پزوه هز هیان وما  دهشاته  کافیهطپوات  باید هین  وه ی دنکته   مه  هین هست که هفوهد کاندی

هز هفوهد هفتادگی سینه ندهوناد هنتظاوهت ایوواد  ندهشته باشند. بویی نمایند و  مشووتیود   وهت پستان

دهوند. به هین سینه یود  باال کشیدنبه  هصوهوبه یود ه سای وضایت ندهوند و به وباوت دی و نسبت هما 

 هفوهد هن ا  ماستوپکسی توصیه نمی شود و پزش  باید دیدگاه آن ها وه نسبت به یودشان ووض کند. 

 

 مراقبت های بعد از جراحی 

همانناد ساایو وما  هاا   هفتاه هدهماه دهشاته باشاد و ۳هلای  ۲توو  و هلتهاب بعد هز  وه ی ممکن هسات تاا 

دود دو هطوهف م   زیا  طبیعای هسات هماا هیان دودهاا و ساوزش هاا ییاای آزهودهناده  و  وه ی سوزش

د. قومز  و صووتی بودن پوسات  اوهلی ناوه ی  وه ای ممکان هسات تاا چناد مااه و اود دهشاته ننمی باش

 .دهووو بی  سی م دود   ی شو-ماه دو نا یه نیپ  ۳هلی  ۲تا ممکن هست باشد. 

. هیان باناد نکنناد ه ساا  سان ین و ه سینه یود فشاو وهود نکنند، ی  نشاوندهفوهد باید بعد هز وم   وه ی ب

و ووزش  هاا ناومشولای  هفته پی هز  وه ای ووزش هاا  سان ین هن اا  دهناد ۴وزیزهن نباید تا  دهق  

دو  ااوگیو  هز یشا  شادن شاانه بایاد هن اا  شاود.  به منظووها  یفیف توصیه شده بوه  بعد هز وم  

به طوفین و به پشت بیوهبند تا به سینه ها فشاو وهود نشود، هز ووهبط زناشویی  دهق  هن ا  یوهبیدن باید 

آفتااب تماای  باا هسکاوها  وم زیوه هگو هین هفوهد باید هز آفتاب گیو  بپوهیزند؛ . تا دو هفته پوهیز کنند

 تغییو ونگ شدید پوست هی اد می شود. تومی  دچاو هیتپ  شده و ووند ند، نپیده ک



 

 

آن  ها هز  مو شدن یون دو نا یه وم   اوگیو  کوده و نممکن هست بوه  هفوهد دون گذهشته شود. دو

 دون ها معموال بعد هز چند ووز بودهشته می شوند. وه تیایه می کنند. 

بییه ها ممکن هست  اذبی باشاند و باوه  الیاه هاا  دهیاای هساتفاده مای شاوند. هیان بییاه هاا  اذب شاده و 

دهوناد. د که نیاز به کشایدن ندو بویی شوهیط بییه ها  ایو ذبی هستفاده می شونیاز  به کشیدن ندهوند. 

 . دنهفته بسته به میزهن کشش پوست بودهشته می شو ۳هلی  ۲هز هین بییه  دوده بعد 

ممکن هست بعد هز چند ماه و دو بویی هز موهود بعد هز ی  سا  مشی  شود. نتایج نهایی وم   وه ی 

 مااه ۶نتی ه مشی  شده هست هما بووز نتی ه   قطعی ممکان هسات ۱۴۸-۰۴تقویبا  ماهبعد هز ی  هلبته 

  تا ی  سا  طو  بکشد.

 .شود بسته ماه ۶ تا ۳ دیبا وم  هز بعد میصو   ها نیسوتنکته: 

 

 : زخم محلداروهای مناسب برای 

   کنتوکتیوکیژ 

 سیکالفی 

  هایپوتووفیا  و کاوئیاد  دهونادبوه  هفوهد  که زمینه هسکاو ژ  ها یا چسب ها  سیایکونی که 

 پیشنهاد می شود.ماه  ۶هستفاده می شود و مصوف آن تا  دود 

 

 عوارض عمل جراحی ماستوپکسی 
کاه بویای  باشدماستوپکسی هصوال وم  پوواوضه ه  نیست هما ممکن هست با ووهوضی هموهه   وه ی

 هز آن ها وباوتند هز: 

  یونویز  و هماتو 

 کبود  و هکیموز پوست 

   وفونت زی 

 

هست هما صفو نیست. ویسا  باووز واوهوض دو هفاوهد  کاه سای او دوصد بووز هین ووهوض ییای ک  

 دو هفوهد دیابتی  و چاق بیشتو هست.  یا سابقه مصوف سی او دهشته هند، مصوف می کنند

 وه ی به تکنی  هن ا  شده دو وم  وهبساته هسات. هاو چاه کشاش پوسات ناشای هز وما  کمتاو ووهوض 

و یون گیو  به یاوبی هن اا   هموستازهگو دو طی  وه ی باشد طبیعتا هسکاو  وه ی کمتو یوههد بود. 

 کمتو یوههد شد.  نیزیطو بووز یون ویز  و هماتو  ک  و یطو بووز هسکاو ، شود



 

 

وهبسته هست. به طوو مثا  پوست بویی هز هفوهد باالقوه  فودبویی هز ووهم  هی اد کننده ووهوض نیز به 

هیان وزیازهن  تماا بایاد هفوهد  که پوست تیوه دهوند، هین مسئاه دو آن ها شایو تو هست. کاوئیدساز هست. 

 ز ژ  ها  سیایکونی هستفاده نمایند. ه

تزویاام ماای شااود تااا هز هسااکاو  و نیپاا  م اا  زیاا ن بااه صااووت موضااعی دو وتااهاا  کوو مااوهود  دو

 هایپوتووفی  و کاوئید پیش یو  شود.

 

 مراجعه نمود معالجعوارضی که در صورت بروز باید به پزشک 

  صووتی که پوست سینه به صووت وهضح قومز و گو  شده باشددو 
   دو ه  ۳۵.۵تب باال 

   توشح یون، مایو و چوک هز م   زی 

 دود قفسه سینه یا تن ی نفی 

 مشاهده شود

نکته: به طوو قطعی نمی توهن گفت که وم  ماستوپکسی دهئمی هسات. هفاوهد بایاد وزن یاود وه دو  الات 

می دهاد. هز طاوف چون هفزهیش یا کاهش وزن قاب  تو ه نتی ه وم   وه ی وه تغییو  ؛نوما  ن ه دهوند

 دوبااوه دی و با گذشت زمان و باال وفتن سن، هالستیسه پوست ک  می شود و ممکن هست باه ماووو زماان

هثوهت  وه ای باا تکنیا  هاا  مناسابی کاه باوه  هفاوهد دو نظاو هفتادگی هی اد شود ولی  دو هااب موهقو 

 طوالنی مدت یوههد بود. گوفته شده هست 



 

 

  ای فقط ی  وم   وه ی زیبایی هست هما می توهند باوث باال وفاتن ماستوپکسی  هگو چه وم   وه ی

 دچاو چااقی مفاوط و بیماوگوناه    کهدو هفوهد یا باودهو دو فود شود به یصو  بعد هز  به نفیهوتماد 

هیان هفاوهد دچااو هفتاادگی پساتان و ناوک بی مفوط وه هن ا  دهده و الاو مای شاوند. وو وم  ها  چ هستند

کم  می کند. دو نتی ه هیان  وه ای واپوه و هین وم   وه ی به هوتماد به نفی آن ها  گودندتان می پس

؛ بناابوهین بو  نبه ها  زیبایی، دهوه   نبه ها  وو ی و هفزهیش هوتماد به نفی باوه  هفاوهد یوههاد باود

آنپین سایت و تنظای  یا  بوید، می توهنید با موه عه به نوبت دهی  میهگو هز هفتادگی پستان و نیپ  ونج 

بوه  شما گوفته  وقت ویزیت به مطب دکتو فوهاد موسی زهده  وهت پستان موه عه کنید تا بهتوین تصمی 

 شود. 

 

می توهنید هین مطاب وه به شک  فای  صوتی و دو صف ه پادکست بشنوید، بوه  مطالعه مقاالت موتبط به 

و  وه به صووت آنپین دو پیج هینساتاگوه  مطاوت نماییاد، سوهالت یود بیش وبپگ سایت موه عه نمایید

 مطالبی دو موود ماستوپکسی مطالعه بفومایید: دو نهایت دو مقاالت زیو می توهنید

https://www.webmd.com/beauty/mastopexy-breast-lifting-procedures 

https://www.plasticsurgery.org/cosmetic-procedures/breast-lift 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mastopexy 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mastopexy
https://en.wikipedia.org/wiki/Mastopexy

