
11

Na sku tek nadmier nie roz wi nię tych pier -
si, które czę sto przy po mi na ją ko bie cy biust
(fot. 1), męż czy źni uni ka ją miejsc, w których
na le ży ob na żyć swój tors, ta kich jak sau na,
pły wal nia czy sa la gim na stycz na. 

Wy róż nia się trzy pod sta wo we po sta cie
gi ne ko ma stii: tłu szczo wa, gru czo ło wa i mie -
sza na. Po stać tłu szczo wa czę sto zwią za na
jest z oty ło ścią, na to miast po stać gru czo ło wa
spo ty ka na jest wie lo krot nie u męż czyzn uzu -
peł nia ją cych swo ją die tę pre pa ra ta mi me ta -
bo licz ny mi. Stąd dość czę ste wy stę po wa nie
te go ty pu gi ne ko ma stii u kul tu ry stów (fot. 2).
Naj czę st szą po sta cią te go de fek tu jest jej
struk tu ra mie sza na – gru czo ło wo-tłu szczo -
wa (fot. 3). 

Pierw sze ob ja wy nadmier ne go roz ro stu
mę skich pier si po ja wia ją się w okre sie doj -
rze wa nia. Za wsze na le ży wów czas spraw -
dzić po ziom pro lak ty ny – hor mo nu od po -
wie dzial ne go za roz wój pier si. W pro ce sie

dia gno zo wa nia gi ne ko ma stii oraz jej le cze nia
na le ży uwzglę dnić aspekt onko lo gicz ny scho -
rze nia, bo wiem rak pier si u męż czyzn, mi mo
że wy stę pu je znacz nie rza dziej niż u ko biet –
za le dwie 1% ra ków, sta no wi po waż ne za -
gro że nie dla zdro wia i ży cia pa cjen ta. 

Pod sta wo wym spo so bem le cze nia gi ne -
ko ma stii jest jej chi rur gicz ne usu nię cie.
W 2012 r. wy ko na no w Sta nach Zjed no czo -
nych 20 723 ope ra cje z po wo du gi ne ko ma -
stii. Dla po rów na nia w tym sa mym okre sie
wy ko na no tam 330 631 ope ra cji po więk -
sze nia pier si z uży ciem im plan tów. Wśród
me tod chi rur gicz nych bar dzo czę sto sto so -
wa ne jest wy cię cie chi rur gicz ne, a w skraj -
nych przy pad kach pla sty ki skór ne tej oko li cy.
Te go ty pu dzia ła nia po zo sta wia ją naj czę ściej
bar dzo wi docz ne bli zny. 

W ostat nich la tach co raz czę ściej sto so -
wa ne są tech ni ki ma ło in wa zyj ne, ta kie jak 
li po suk cja i me to da sha ve, które za cho wu jąc

chirurgia estetyczna

Gi ne ko ma stia, czy li nadmier ny roz wój gru czo łów pier sio wych 
u męż czyzn, jest sto sun ko wo czę stym scho rze niem do ty czą cym 
po nad 5% mę skiej po pu la cji. By wa, że sta no wi ona po waż ny pro blem
este tycz ny i psy chicz ny. 

Ginekomastia 
– jak ją leczyć?

Fot. 1. Ginekomastia – wygląd piersi 

mężczyzny.

Fot. 2. Gruczołowa postać ginekomastii

u kulturysty.
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peł ną ra dy kal ność za bie gu, da ją do bre efek -
ty este tycz ne i po zo sta wia ją nie wi docz ne
bli zny. Oczy wi ście, nie każ dy pa cjent kwa li -
fi ku je się do za bie gu ma ło in wa zyj ne go. Je dy -
nie te oso by, u których ela stycz ność skóry
po zwa la ro ko wać do bre jej ob kur cze nie,
mo gą sko rzy stać z do bro dziejstw tej me to -
dy. Naj czę ściej le cze nie jest prze pro wa dza -
ne w peł nym znie czu le niu (na rko zie).
Poprzez nie wiel kie na kłu cie skóry dłu go ści 
3 mm wpro wa dza na jest naj pierw son da do
li po suk cji, a na stęp nie przy rząd zwa ny sha -
ve rem (fot. 4). Po zwa la on na pre cy zyj ne
usu nię cie po szcze gól nych frag men tów gru -
czo łu pier sio we go. Podob nie jak to ma miej -
sce u ko biet przy usu wa niu guz ków pier si
mam mo to mem, tak że tu taj za cho dzi moż li -
wość ba da nia usu nię tych tka nek pod ką tem
wy klu cze nia cho ro by no wo two ro wej. Za bieg
wy ma ga du żej fi ne zji ze stro ny chi rur ga.
Koń ców ka sha ve ra jest bo wiem na rzę dziem
nie wy ba cza ją cym błę dów. Wła ści wie kie ro -
wa na przez spraw ną rę kę chi rur ga po zwa la

pre cy zyj nie usu nąć nadmier nie roz ro śnię te
tkan ki mę skich pier si. Śla dy po ope ra cji są
mi ni mal ne i spro wa dza ją się do nie wiel kiej
bli zny dłu go ści 3 mm zlo ka li zo wa nej pod
pier sią. W okre sie po o pe ra cyj nym pa cjent
po wi nien no sić od po wie dnio do bra ny strój
uci sko wy po zwa la ją cy na ogra ni cze nie
obrzę ku i wła ści we wy mo de lo wa nie skóry
(fot. 5). Po nie sio ne tru dy na gra dza wi dok
kształt ne go mę skie go tor su (fot. 6 i 7). By -
wa, że za bieg sta no wi sil ną mo ty wa cję dla
pa cjen tów, by prze sta wić się na zdro wy
tryb ży cia, kształ tu ją cy od po wie dnie na wy ki
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Fot. 5. Strój uciskowy jest stosowany przez 

4 tygodnie po operacji ginekomastii.

Fot. 6. Przykład ginekomastii mieszanej:

A – przed, B – po operacji metodą shave.

Fot. 3. Mieszana postać ginekomastii. Fot. 4. Operacja ginekomastii z użyciem shavera.
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ży wie nio we i wła ści wą ak tyw ność ru cho wą.
Wszy st ko to słu ży po pra wie sta nu zdro wia
i kon dy cji męż czyzn. Jak wie my, nie za wsze

jest z tym ła two. Stąd za bieg ko rek cji gi ne -
ko ma stii moż na śmia ło na zwać pro ce du rą
le czą cą mę skie cia ło i mę skie ego.

Fot. 7. Przykład ginekomastii mieszanej: A – przed, B – po operacji metodą shave.
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