
 

 

 چه الزم است درمورد ماموپالستی بدانید.هر آن

 

شود. اما مزایای این نوع هایی است که برای زیبایی انجام میجزو جراحی (mammoplasty)ماموپالستی 

د. کسب اطالعات کامل در مورد هر نوع عمل جراحی باعث کاهش گیرهای مختلفی را در بر میعمل، جنبه

شود. در این مقاله قصد داریم اطالعات جامعی در مورد ماموپالستی روند درمان میاسترس بیمار و آگاهی از 

ترین سواالت . جراحی پستان به مهم زاده متخصص جراحی عمومی، الپاراسکوپیدکتر فرهاد موسی ارائه دهیم.

 اند.در این زمینه پاسخ داده

 ماموپالستی چیست؟ 

 های انجام این عمل جراحی چیست؟مزیت 

 بهترین زمان برای مراجعه به پزشک در چه سنی است؟ 

 های مختلفی دارد؟آیا ماموپالستی روش 

 عوارض ماموپالستی چیست؟ 

 اقدامات الزم پیش از انجام عمل جراحی چیست؟ اطالعات و 

 پزشک پیش از عمل باید چه اقداماتی انجام دهد؟ 

 کند؟تر بعد از عمل کمک میچه فاکتورهایی به ریکاوری بهتر و مشکالت کم 



 

 

 شود؟یین مینتیجه ماموپالستی چه زمانی تع 

 ماموپالستی چیست؟

 

ی پستان یا تغییر موقعیت نوک آن است. این عمل جراحی اغلب با هدف ماموپالستی شامل اصالح شکل و اندازه

یا (macromastia) شود. برخی از بیماران به دلیل اختالالت مادرزادی مانند ماکروماستیا زیبایی انجام می

ها رشد شوند که پستانبه این عمل نیاز دارند. این اختالالت باعث می( Gigantomastia)ژیگانتوماستیا 

 زیادی داشته باشند و بیش از حد بزرگ شوند.

 (Hypoplastic) کند. این افراد دچار هایپوپالستیکها رشد نمیدر برخی از افراد یکی یا هر دوی پستان

، های سرطان پستانی چون سوختگی، درمانختلفمهای ای از بیماران نیز به علتپستان دستههمچنین هستند. 

شود. ماموپالستی برای حل مشکالت این بیماران کاربرد دارد. به طور کلی این عمل ، نامتقارن میتروماضربه یا 

 هاست.جراحی شامل اصالح شکل و ایجاد تقارن در پستان

 توان به دو نوع تقسیم کرد.به طور کلی ماموپالستی را می

  ،آگمنتیشن ماموپالستینوع اول (augmentation mammoplasty )های است. در این نوع پستان

 شود.کنند. این کار معموال با استفاده از پروتز انجام میکوچک را بزرگ می

 ریداکشن ماموپالستی ،نوع دوم (reduction mammoplasty) ها بزرگ است. در این نوع پستان

ها دهیم، پستانهای بعدی در مورد آن توضیح میهای مختلفی که در قسمتهستند. با استفاده از روش

 کنند.را کوچک می



 

 

  شود، معموال هدف نوع دوم آن است.زمانی که صحبت از ماموپالستی می

 های انجام این عمل جراحی چیست؟مزیت

 

های جسمی، تواند در جنبهکند. این عمل میهای مختلف مزایایی برای بیمار فراهم میبهماموپالستی از جن

 ایم.ترین فواید این عمل جراحی برای بانوان اشاره کردهروحی و درمانی برای فرد تأثیرگذار باشد. در ادامه به مهم

 ن دردها در ناحیه گردن، شوند. ایهای عصبی و ایجاد درد میهای بزرگ باعث کشیده شدن رشتهپستان

شوند. به مرور زمان نیز امکان ابتال به عالئم آرتروز یا دیسک گردن نیز وجود شانه و پشت احساس می

 شود.ها باعث کاهش درد و پیشگیری از عالئم میکوچک کردن آن دارد.

 هاست.ترین اهداف ماموپالستی کاهش وزن پستانیکی از مهم 

 با انجام عمل جراحی بیمار صحیح شود. بزرگی پستان منجر به بد ایستادن و خم شدن رو به جلو می

 آید.های ستون فقرات به وجود نمیایستد. بنابراین عوارض ناشی از بد ایستادن مانند آسیبمی

 کنند.یهای ورزشی و حتی کارهای روزانه اختالل ایجاد مهای خیلی بزرگ در انجام فعالیتپستان 

 ها ها، بهبود عملکرد و حتی بهبود کیفیت زندگی آنماموپالستی باعث افزایش اعتماد به نفس خانم

 شود.می



 

 

 ماند. این رطوبت محیطی مناسب برای ها مرطوب میها بزرگ هستند، معموال زیر آنزمانی که پستان

های قارچی کند. احتمال بروز این مشکل برای افرادی که مستعد عفونتها را فراهم میرشد قارچ

به این نکته کنند، باید هستند، بیشتر است. بنابراین بیماران دیابتی و افرادی که کورتون مصرف می

  توجه ویژه داشته باشند.

 های خیلی بزرگ روند تصویربرداری و ماموگرافیپستان (mammography)  را با مشکل مواجه

های خطرناک در تصاویر دیده نشود. حتی زمانی که خود ها و کیستکنند. ممکن است عارضهمی

  شوند.کند نیز متوجه وجود موارد مشکوک نمیها را معاینه میشخص یا پزشک پستان

 شود.ها نیز از دیگر عوارض واضح ماموپالستی محسوب میزیبایی اندام خانم

 ن برای مراجعه به پزشک در چه سنی است؟بهترین زما

 

ها پس از شیردهی دچار افتادگی پستان و کنند. برخی از خانمبیماران در سنین مختلف به پزشک مراجعه می

شوند. بنابراین نیاز به جراحی دارند. زمان بارداری نیز از دیگر شل شدن پل فوقانی پستان و پوست آن می

شوند. به می(hypertrophic) های بزرگ یا هیپرتروفیک ها دچار پستاناز خانمهایی است که برخی موقعیت



 

 

شوند و ها نیز بعد از منوپوز یا یائسگی دچار افتادگی پستان میهمین دلیل به جراحی نیاز دارند. برخی از خانم

 کنند. برای اصالح فرم آن اقدام می

را به بعد از دوران بلوغ موکول کند. اما در برخی از  دهد که انجام این عمل جراحیپزشک معالج ترجیح می

های این افراد ها زیاد است. ممکن است پستاندختران نوجوان، به صورت ژنتیکی رشد یک یا هردوی پستان

متقارن نباشد یا اندازه آن بیش از حد بزرگ باشد. در این صورت پزشک مجبور به انجام عمل در دوران نوجوانی 

ها دوباره . اما ممکن است تا رسیدن به سن جوانی، پستانته ماموپالستی خطری برای نوجوانان نداردشود. البمی

 تغییر شکل بدهند و نیاز به جراحی دوباره وجود داشته باشد.

 به طور کلی ماموپالستی در هر سنی قابل انجام است و محدودیتی ندارد.

 های مختلفی دارد؟آیا ماموپالستی روش

 

 ایم.ها توضیح دادهشود که در ادامه در مورد هر یک از آنماموپالستی به سه روش انجام می

 ( روش وایز پترنwise pattern بعد از عمل جراحی اسکار لنگری شکلی در پایین پستان ایجاد :)

 شود.می

 ( روش لژورLeJeourدر این روش یک شکاف دور هاله سینه و یکی به صورت عمودی ایجاد :) شود. می

 این روش سوپریور پدیکل است. یعنی خونرسانی با استفاده از پدیکل حفظ خواهد شد.

 روش دنات یا پری آلئورال (pre-aloreal) شود و : در این روش ماموپالستی از دو هاله سینه انجام می

 به یک شکاف نیاز دارد. 

پزشک با توجه به فاکتورهایی چون فیزیک بیمار، شود. دید پزشک معالج انجام میانتخاب روش با توجه به صالح

 کند.میزان بزرگی پستان، عرض قفسه سینه و اندازه هاله پستان روش عمل جراحی را تعیین می

 عوارض ماموپالستی چیست؟



 

 

 

توان گفت این عمل کامال بدون عارضه است. به طور کلی برای ماموپالستی عوارض شایعی وجود ندارد. اما نمی

شوند. عوارض احتمالی ماموپالستی را کمی از بیماران با خطرات ناشی از عوارض این جراحی مواجه میدرصد 

 کنیم.بیان می

 .عفونت زخم 

 .باز شدن زخم 

 .خونریزی و هماتوم 

 ها(آسیمتری پستان )عدم تقارن پستان (Breast asymmetry.) 

 .اسکار بعد از عمل 

  اختالل حس نیپل(nipple)  پستان.و پوست 

 .نیاز به جراحی مجدد 

 .سیاه شدن بخشی از پوست پستان یا بخشی از آن 

یا افتاده باشد، احتمال  های بیمار بیش از حد بزرگسیاهی و کبودی در میان بیماران شایع نیست. اما اگر پستان

  بروز این مشکل وجود خواهد داشت.



 

 

 اطالعات و اقدامات الزم پیش از انجام عمل جراحی چیست؟

 

ای و های زمینهپیش از عمل بیمار و پزشک باید اقدامات مختلفی را انجام دهند. بیمار باید در مورد تمام بیماری

هایی ترین بیماریکند با پزشک مشورت کند. اتوامیون، دیابت، مصرف کورتون و... از مهمداروهایی که مصرف می

رف دارو را با پزشک در میان بگذارید. برخی از بیماران ها مطلع باشد. سابقه مصهستند که پزشک باید از آن

کاری تیرویئد در روند ماموپالستی تأثیری ندارند. اما کنند که داروهایی چون آسپرین یا داروهای کمتصور می

 ها با پزشک صحبت کنید. شما باید در مورد همه داروها و حتی داروهای گیاهی و مکمل

کند. بنابراین اگر بیمار پیش مکملی است که انعقاد خون را با مشکل مواجه می Eبه عنوان مثال داروی ویتامین 

بنابراین پزشک توصیه  های جدی مواجه خواهد شد.ها و کبودیاز جراحی آن را مصرف کرده باشد، با هماتوم

دستورات دارویی در مورد تمام داروهای . کند که دو هفته پیش از عمل مصرف این داروها را متوقف کنیدمی

 شود.الزم توسط پزشک ارائه می

حتی افرادی کند، باید حتما مدتی قبل از انجام ماموپالستی سیگار را ترک کند. چنانچه بیمار سیگار مصرف می

کشند، باید جانب احتیاط را کنند سیگار میها زندگی میکه سیگاری غیرفعال هستند، یعنی افرادی که با آن

شود. کند و باعث کاهش خونرسانی به پستان و نوک آن میدود سیگار روند خونرسانی را مختل میرعایت کنند. 

 کبودی است.نتیجه این موضوع افزایش زمان بهبود زخم، خونریزی و 



 

 

 پزشک پیش از عمل باید چه اقداماتی انجام دهد؟

 

پزشک دور قفسه پزشک نیز قبل از عمل باید معاینات دقیقی داشته باشد و تمام شرایط بیمار را بررسی کند. 

گیری و فاصله حفره تا باالی جناق )برای سنجش میزان افتادگی( را اندازه سینه، اندازه کاپ فعلی پستان

 .کندمی

سال به سونوگرافی هر دو  ۵۳کند. بیماران زیر های الزم از زوایای مختلف را صادر میپزشک دستور عکس

سال عالوه بر سونوگرافی به ماموگرافی نیز نیاز دارند.  ۰۴پستان و زیر بغل نیاز خواهند داشت. بیماران باالی 

بارداری و شیردهی و زمینه خانوادگی سرطان سال هستند نیز با توجه به سابقه  ۰۴تا  ۵۳بیمارانی که بین 

های پستان به تشخیص پزشک، به سونو و ماموگرافی نیاز دارند. این موارد برای اطمینان از عدم وجود ضایعه

 شود.مشکوک پیش از جراحی انجام می

که آیا به نتایج  فهمیدبا این کار شما می در گام بعدی پزشک نتایج بیماران قبلی را به شما نشان خواهد داد.

توانید اسکارها و شکل پستان قبل و بعد از کنید یا خیر. همچنین میدلخواه خود از ماموپالستی دست پیدا می

این موضوع در  بینید را پیش از عمل بدانید.توانید نتایجی که در آینده میعمل را مشاهده کنید. بنابراین می

 ادی دارد.اطمینان و آسایش خاطر بیماران تأثیر زی

 ؟کندتر بعد از عمل کمک میچه فاکتورهایی به ریکاوری بهتر و مشکالت کم



 

 

 

ها و ترشحات ناشی گذارد. درن خونابهای به نام درن را در هر دو پستان بیمار کار میپزشک پس از عمل وسیله

باید  درنرا انجام دهد. ترشحات کند. درن باید خالء داشته باشد تا بتواند مکش الزم از ماموپالستی را تخلیه می

لیتر در روز میلی ۵۴الی  ۴۴هستند یا بیشتر از  آلودخونساعت خالی شود. درن تا زمانی که ترشحات  ۴۰هر 

 ماند.هستند، باقی می

چرا که با نفوذ آب به این وسیله احتمال تا زمانی که درن وجود دارد، استحمام کامل برای بیمار ممنوع است. 

پایین تنه را نیز کند. برای استحمام در این دوران الزم است سر و گردن را جدا بشویید. عفونت افزایش پیدا می

 .ها و زیر بغل باید از دستمال مرطوب استفاده کنیداز زیر سینه بشویید. برای تمیز کردن سینه

ستی در اغلب موارد نیازی به تعویض ندارد. پزشک در مواردی که پانسمان خونی پانسمان پس از جراحی ماموپال

کند. پس از استخراج درن نیز، پزشک حفره ناشی از وجود وسیله را پانسمان یا عفونی شود، آن را عوض می

. داردم کامل را بیمار اجازه استحما آنساعت باز کرد. بعد از  ۰۴الی  ۴۰توان بعد از کند. این پانسمان را میمی

 کند.زمان دقیق اجازه استحمام کامل را پزشک تعیین میالبته 



 

 

کرده است را دوباره مصرف کند. البته پزشک تواند داروهایی که قبل از ماموپالستی مصرف میبیمار می

ه همین مصرف آسپرین باعث هماتوم و کبودی است و ب مثالشود. هایی برای بعضی از داروها قائل میمحدودیت

بیوتیک وجود ندارد؛ برای ماموگرافی نیازی به استفاده از آنتی اجازه پزشک باید مصرف آن را ادامه داد.با دلیل 

 مگر اینکه بیمار دیابتی باشد یا کورتون مصرف کند. 

کمک ها دهی بهتر پستانها به فرماین سوتین های مخصوص استفاده کند.ماه از سوتین ۵الی۴بیمار باید بین 

 ها استفاده نکند.ساعت در روز از این سوتین ۵تا۴کنند. بیمار مجاز است می

 شود؟نتیجه ماموپالستی چه زمانی تعیین می

 

های الزم رعایت شود، نتیجه کلی ماموپالستی بعد از یک ماه در صورتی که تمامی نکات گفته شده و مراقبت

رسد. البته ها به نتیجه کامل عمل جراحی میبعد از شش ماه الی یک سال نیز فرم پستان مشخص خواهد شد.

های سرپایی و کوچکی نیاز داشته باشد. این ی شش ماه الی یک ساله به جراحیممکن است بیمار در این بازه

ها وجود نی بابت آنشود و جای نگراهای اضافه انجام میحسی موضعی و برای برداشتن پوستها با بیجراحی

 ندارد.



 

 

 بندیجمع

اکنون اطالعات جامعی در مورد ماموپالستی به دست آوردید. در صورتی که جراح متخصصی کارآزموده و 

توانید اطمینان داشته باشید که به نتایج دلخواه خود خواهید رسید. یکی ای برای این کار انتخاب کنید، میحرفه

اند به شما در زمینه انتخاب پزشک کمک کند، مشاهده نتایج قبلی و سابقه کار توترین مواردی که میاز مهم

 آورد.توجه به این نکات بهترین فرم اندام را برای شما به ارمغان می است.


