
مش كالژن

دكتر آزاده جواليي، دانشيار جراحي
ن مهديهواحد تخصصي پستان، بيمارستان فوق تخصصي زنا

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

زپستان با مش و پروتبازسازي فوري 



مش كالژن
:بازسازي فوري بهترين نوع بازسازي است زيرا

وجود بر خالف بازسازي بعد از ماستكتومي به اندازه كافي پوست
.دارد

.حفظ شده استIMFخط زير پستان يا 
.ودپس كافيست حجم پستان جايگزين ش



مش كالژن

ط فالپ بر حسب فرم بدن بيمار ممكن است بتوان حجم را توس
ه دار يا ماهيچه اي مثل فالپ عضله التيسيموس پاي/ هاي چربي

.آزاد يا فالپ شكمي آزاد جايگزين كرد



ه دار تاخيري با فالپ شكمي پايبازسازي
آنسال قبل با يك بار حاملگي بعد از15



همراه باز سازي فوري با فالپ التيسيموس
يربا بازسازي فوري نوك و هاله، بيماران اخ



مش كالژن
.ار استباز سازي با فالپ نيازمند برش ديگر به روي بدن بيم

زمان بر است و مدت زمان جراحي را افزايش داده و جراح را 
.خسته مي كند

جه نياز به مهارت خاص براي اجتناب از عوارض و نيل به نتي
.خوب دارد



مش كالژن
.باز سازي با پروتز بسيار ساده است

.دقيقه زمان عمل را افزايش مي دهد30تا 20فقط 
د اما اگرچه با توجه به هزينه پروتز و مش گران به نظر مي رس

تاق عمل با توجه به نيل به نتيجه نهايي و كاهش سكانس هاي ا
.در نهايت مقرون به صرفه است



مش كالژن
چه بيماري كانديد اين جراحي است؟

اندازه پستان كوچك و متوسط با پتوز خفيف
ف بافت چربي كافي زير پوست براي حفظ خون رساني غال

پوست



مش كالژن
چه بيماري كانديد اين جراحي است؟

اندازه پستان كوچك و متوسط با پتوز خفيف
سي سي خواهد 400در اين حالت اندازه پروتز مورد نياز زير 

.بود





مش كالژن
چه بيماري كانديد اين جراحي است؟

ف بافت چربي كافي زير پوست براي حفظ خون رساني غال
پوست





مش كالژن
چه بيماري كانديد اين جراحي است؟

ف بافت چربي كافي زير پوست براي حفظ خون رساني غال
پوست

نيم؟چگونه بافت چربي زير جلدي را ارزيابي ك



ام آر آيماموگرافي









.ستسايز پستان مناسب اما چربي زير پوست كافي ني
.تبيمار براي اين عمل مناسب نيس. خطر نكروز پوست





مش كالژن
ت؟اسجراحينوعاينمنعپاژهبيمارهيانوكپوست،درگيريآيا

.خير
ريدرگيدر.شودميبرداشتهناحيهآنباشدموضعيدرگيرياگر

نوكوشودبرداشتهنوكبايدونيستنوكحفظامكانپاژهونوگ
.شودسازيبازتاخيرييازمانهم



مش كالژن

است؟آيا درگيري زير بغل يا نياز به اشعه منع اين نوع جراحي
.  خير



مش كالژن
آيا نياز به شيمي درماني تاثيري بر اين نوع جراحي دارد؟

اد مي بعضي اعتقاد دارند كه شيمي درماني احتمل عوارض را زي. خير
.  كند پس ابتدا جراحي را توصيه مي كنند

يمي برعكس گروه ديگر با توجه به احتمال عوارض اين جراحي كه ش
.درماني را به تاخير مي اندازد توصيه به نئوآدجوانت مي كنند



مش كالژن
در چه كساني نبايد اين جراحي انجام شود؟

:هر زمان احتمال عوارض زياد است
بيماران سيگاري

بيماران ديابتي
بيماران چاق

افتادگي زياد، پستان هاي بزرگ و خيلي بزرگ



مش كالژن

عارضه اين عمل چيست؟
ت كه مهم ترين و خطرناك ترين عارضه نكروز كامل پوست اس

.پوشش روي مش و پروتز را حذف مي كند



مش كالژن
براي اجتناب از نكروز چه بايد كرد؟

ناسبهيدرو ديسكسيون با تزريق مايع در زير پوست با ضخامت م
ديسكسيون با متز يا چاقو و عدم استفاده از كوتر

ي انتخاب درست اندازه پروتز براي به حداقل رساندن فشار به رو
فالپ پوستي



شنكروز كامل پوست و مشخص شدن پروتز و م



مش كالژن
در صورت نكروز پوست چه مي توان كرد؟
.احتمال ترميم خود به خود بسيار نادر است

.پا بايد با فالپ بافتي روي پروتز و مش را پوشش داد
.يا پروتز و مش را خارج كرد و فالپ جايگزين كرد

.يا پروتز و مش را خارج كرد و ترميم را به بعد موكول كرد



مش كالژن

چرا در بازسازي احتمال نكروز پوست وجود دارد اما در بزرگ 
د؟كردن پستان حتي با پروتز بزرگ اين احتمال وجود ندار





مش كالژن
:روش هاي بازسازي پستان با پروتز

:زير عضله-1
ده و قسمت قسمت پاييني عضله پكتورال از قفسه سينه بلند ش

تن پاييني اتصال آن به جناغ جدا مي شود درست مثل گذاش
پروتز زيبايي زير عضله با پالن دوگانه





مش كالژن
:روش هاي بازسازي پستان با پروتز

:زير عضله-1
پروتز بر خالف جراحي زيبايي پروتز چون بافت پستان به روي

اييني وجود ندارد بايد توسط مش پوشش داده شود كه به لبه پ
.دوخته مي شودIMFعضله پكتورال و خط زيري پستان 



مش كالژن







روي عضله با پوشش
كامل مش پاكت

زير عضله با مش 
وصله



مش كالژن
:روش هاي بازسازي پستان با پروتز

:زير عضله-1
اما اگرچه مش به كار رفته كوچكتر و در نتيجه ارزان تر است

.زمان جراحي طوالني تر است



مش كالژن

:روش هاي بازسازي پستان با پروتز
:روي عضله-1

دقيقه تا نيم ساعت به جراحي اضافه 20بسيار ساده است و فقط 
.ميشود

ت و در بايد از مش پاكت استفاده شود كه مش مستعطيل بزرگ اس
به پشت تا مي خورد تا به دور IMFپايين در ناحيه خط زير پستان 

ه فيكس پروتز پاكت ايجاد كند و در همه جا به عضله پكتورال با بخي
.مي شود







مش كالژن
چگونه مش را انتخاب كنيم؟

پاكت را براي تيگر سايز بزرگ و براي كالژن نوع. كار سختي نيست
.انتخاب مي كنيم

دقيقه در 15اما مش كالژن بايد . مش تيگر نياز به آماده سازي ندارد
بك شكم نرمال سالين هيدراته شود تا از حالت مستعطيل به حالت مش

.دار تبديل شود





مقايسه بازسازي زير عضله با روي عضله



مش كالژن
:انتخاب پروتز
گرد يا اشكي؟

SMOOTH  ياTEXTURED؟
چه اندازه اي؟

؟PROJECTIONچه ميزان برجستگي يا 



:پروتز آناتوميكال

.دارداشكيحالترخنيم
ياباشدگردتواندميقاعده
ايكمترارتفاعازآنعرض
.باشدبيشتر

:گردپروتز 

.ردداكرهنيمحالترخنيم
.استگردآنقاعده



[P----------------------------

:صافپروتز 
SMOOTH

ليزوصافتز.پرسطح
.است



نيم رخ پروتز گرد و آناتوميكال



دنجانشيني پروتر گرد و اناتوميكال در ب



 PROJECTIONميزان برجستگي يا



 PROJECTIONميزان برجستگي يا



فاوت يك سايز پروتز بر حسب اندازه قاعده مي تواند برجستگي مت
.تر مي شودبا حجم ثابت با كم شدن قاعده برجستگي بيش. داشته باشد

پروتز گرد



فاوت يك سايز پروتز بر حسب اندازه قاعده مي تواند برجستگي مت
.تر مي شودبا حجم ثابت با كم شدن قاعده برجستگي بيش. داشته باشد

پروتز آناتوميكال



مش كالژن
چگونه سايز پروتز را انتخاب كنيم؟

و اگر بر خالف جراحي زيبايي مالك ما اندازه پستان خود بيمار است
يك مرحله اي بيمار تمايل به پستان بزرگتر داشته باشد نبايد از روش

ست استفاده كرد چون خطر فشار به روي فالپ پوستي و نكروز پو
.  در اين حالت استفاده از اكسپندر ايمن تر است. وجود دارد
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نيم؟چگونه سايز پروتز را انتخاب ك

عرض قفسه سينه:  خط صورتي
ارتفاع پستان:  خط سبز
برجستگي پستان: خط آبي
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نيم؟چگونه سايز پروتز را انتخاب ك

پستانعرض :  خط صورتي
ارتفاع پستان:  خط سبز
برجستگي پستان: خط آبي

ندازه پوست پستان را پينچ مي كنيم و عرض آن را ا
با كم كردن اين . ضرب مي كنيم2مي گيريم و در 

ز عدد از عرض و ارتفاع پستان، عرض و ارتفاع پروت
.مشخص مي شود
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نيم؟چگونه سايز پروتز را انتخاب ك

عرض پستان:  خط صورتي
ارتفاع پستان:  خط سبز
برجستگي پستان: خط آبي

تفاده براي بازسازي معموال از پروتز آناتوميكال اس
ست مي كنيم اما بر حسب آناتومي بيمار ممكن ا

.پروتز گرد هم مناسب باشد





وتز و ماستكتومي دو طرفه با بازسازي هم زمان با مش و پر
پيوند آزاد نوك در بيمار چاق با پستان هاي حجيم

چ اين كار بسيار پر خطر است و به هي
.وجه توصيه نمي شود


