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chirurgia estetyczna

Co za dużo, to niezdrowo

Czy to mo że wy bu ja łe ocze ki wa nia ko -
biet wo bec wła sne go cia ła, czy też na tu ra
jest tak nie do sko na ła i po wo du je, że efek ty
jej dzia ła nia tak da le ko odbie ga ją od ocze ki -
wań zu peł nie nor mal nych ko biet? Do kład ne
spoj rze nie na to za ga dnie nie skła nia do przy -
pu szczeń, że bliż szy praw dy jest za rzut wo -
bec Mat ki Na tu ry. Pier si ja ko struk tu ra ana to -
micz na nie słu żą je dy nie do wy kar mie nia po -
tom stwa, ale peł nią tak że ro le se ksu al no-
psy cho-spo łecz ne, więc moż na zro zu mieć
ko bie ty, które ocze ku ją od nich pro por cji,
pięk na i funk cjo nal no ści. 

Szcze gól ne miej sce w sze ro kiej ga mie
de fek tów pier si zaj mu je ich znacz ny prze -
rost, pierw szy raz opi sa ny w 1648 ro ku[1].
Wie lo krot nie w pi śmien nic twie podaje się
po ję cie ma kro ma stii (z grec kie go ma cro) –

roz rost pier si po wy żej 1,5 kg do 2,5 kg oraz
po ję cie gi gan to ma stii (z grec kie go – gi gan ti -
cos) które obej mu je pier si prze kra cza ją ce
wa gę 2,5 kg[2,3]. Ja ko przy czy nę nadmier ne go
roz ro stu pier si po da je się naj czę ściej
podwyż szo ny po ziom lub też zwięk szo ną
wraż li wość tka nek pier si na estro ge ny, pro -
ge ste ron, pro lak ty nę oraz licz ne czyn ni ki
wzro stu[4-6]. Nadmier ny roz miar pier si mo że
być przy czy ną wie lu do le gli wo ści, ta kich jak
bóle bar ków, krę go słu pa, trud no ści w peł nej
spraw no ści fi zycz nej, du szno ści noc ne i bóle
gło wy. Rów nie uciąż li we są pro ble my na tu ry
psy cho lo gicz no-spo łecz nej. Oso by po sia da -
ją ce du ży biust są czę sto przedmio tem zło śli -
wych uwag, dys kry mi na cji, ma ją pro ble my
z do bra niem od po wie dniej bie li zny i ubio -
rów. Bar dzo czę sto wy stę pu ją rów nież za -
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bu rze nia w sfe rze se ksu al nej. Ro zu mie jąc
ska lę pro ble mu, chi rur gia pla stycz na pro po -
nu je w ta kiej sy tu a cji za bieg zmniej sze nia
pier si. Ma jąc na wzglę dzie szcze gól ny cha -
rak ter oko li cy ope ro wa nej, na le ży ta ką ko -
rek cję wy ko rzy stać do te go, by po za sa mym
zmniej sze niem nadać pier siom este tycz ny
kształt. 

Kwa li fi ka cja do za bie gów zmniej sze nia
pier si po win na być bar dzo szcze góło wa.
Na le ży wziąć pod uwa gę nie tyl ko roz miar
i kształt pier si, ale tak że wszy st kie do le gli wo -
ści, które z prze ro stem pier si są zwią za ne.
Ogro mnie waż na jest oce na ogól ne go sta nu
zdro wia pa cjent ki. Cze ka ją bo wiem 4-5-go -
dzin na ope ra cja w znie czu le niu ogól nym
oraz kil ku dnio we ogra ni cze nie spraw no ści
ru cho wej. Szcze gól ną uwa gę na le ży zwrócić
na stan ukła du ser co wo-na czy nio we go.
Prze by ty za wał ser ca oraz nad ci śnie nie tęt ni -
cze mo gą być prze ciw ska za nia mi do ope ra -
cji. Co wię cej, nadwa ga znacz ne go stop nia
czę sto wy mu sza na pa cjen cie zmniej sze nie
wa gi przed ope ra cją. Za bu rze nia en do kry -
no lo gicz ne, szcze gól nie funk cji tar czy cy, wy -
ma ga ją kon sul ta cji en do kry no lo ga, który mo -
że za le cić in ne daw ki le ków w okre sie oko -
ło o pe ra cyj nym. Pa cjent ki ope ro wa ne z po -
wo du gi gan to ma stii są na ra żo ne na wy stą -
pie nie po wi kłań za krze po wo-za to ro wych.
Na le ży o tym pa mię tać i w okre sie oko ło o -
pe ra cyj nym wdro żyć po stę po wa nie pro fi lak -

tycz ne. Obe cność du żych ży la ków wy ma ga
ich usu nię cia przed ope ra cją re duk cji pier si.

Oce nia jąc gru czoł pier sio wy wska za ne
jest wy ko na nie ba da nia mam mo gra ficz ne go.
Na le ży jed no cze śnie po in for mo wać pa cjent -
kę, że ope ra cja spo wo du je trwa łe zmia ny
w ana to mii pier si, więc po now ne ba da nie
mam mo gra ficz ne po win no być wy ko na ne
rok po ope ra cji. Wy nik te go dru gie go ba da -
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Ryc. 2. Operacja redukcji i podniesienia piersi sposobem wertykalnym zapewnia mniej widoczne
blizny oraz lepszą projekcję do przodu skorygowanych piersi.

Ryc. 1. Pozioma blizna w okolicy fałdu
podpiersiowego po zabiegu redukcji piersi
techniką odwróconej litery „T”.
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nia bę dzie sta no wił w przy szło ści punkt od -
nie sie nia dla ra dio lo ga wy ko nu ją ce go ko lej ne
ba da nia na wet po wie lu la tach. 

Ostat nim waż nym ele men tem w kwa li fi -
ka cji pa cjen tek do za bie gów re duk cji pier si
jest oce na ich sta nu psy chicz ne go, mo ty wa -
cji, świa do mo ści ist nie ją cych za gro żeń i po -
zio mu ocze ki wań. Pierś po za bie gu re duk cyj -
nym nig dy nie bę dzie bo wiem tak pięk na jak
pierś zdro wa i kształt na. Ope ra cja po zo sta wi
za wsze trwa łe bli zny, cze go pa cjent ka mu si
mieć świa do mość. Obo wiąz kiem chi rur ga
jest tak że po in for mo wać pa cjent kę o moż li -
wych, ty po wych po wi kła niach zwią za nych
z ope ra cją. Do pie ro na pod sta wie ta kiej wie -
dzy pa cjent ka mo że pod jąć de cy zję o ope ra -
cji, która po win na być w 100% świa do ma.

Ska la do le gli wo ści zwią za nych z ma kro-
lub gi gan to ma stią jest jed nak naj czę ściej tak
uciąż li wa, że pa cjent ki de cy du ją się na ko rek -
cję ope ra cyj ną. 

Ist nie je wie le tech nik re duk cji pier si. Ich
sto so wa nie za le ży od ska li ich roz ro stu oraz
od pre fe ren cji chi rur ga. Naj czę ściej jed nak
ich podział jest uza leż nio ny od dwóch ele -
men tów: kie run ku ukrwie nia kom ple ksu
bro daw ka-otocz ka sut ko wa oraz lo ka li za cji
cięć skór nych i zwią za nych z tym bli zna mi na
pier siach. Dla pa cjent ki naj waż niej sze jest to
dru gie kry te rium, po nie waż to bli zny są
głów ną ska zą, która przy po mi na o prze by tej
ope ra cji. Więk szość chi rur gów pla sty ków
pre fe ru je cię cia po zo sta wia ją ce bli zny
w kształ cie od wróco nej li te ry „T” oraz bli -
znę do o ko ła otocz ki (Wi se-Pat tern Bre ast
Re duc tion) (ryc. 1.). Naj mniej este tycz ną
oka zu je się bli zna prze bie ga ją ca po zio mo
w oko li cy fał du pod pier sio we go. Wie lo krot -
nie ule ga ona po sze rze niu, a na wet zmia -
nom roz ro sto wym w oko li cach przy mo st -
ko wych. Po nad to, na wet gdy jej lo ka li za cja
jest do brze za pla no wa na, to wsku tek zmian
za cho dzą cych w ope ro wa nej pier si do cho -
dzi czę sto do prze mie szcze nia się bli zny ku
górze, na dol ny bie gun pier si.

Co raz więk szą po pu lar ność zy sku je
w ostat nich cza sach we rty kal ny spo sób re -
duk cji i po d nie sie nia pier si (Ver ti cal Bre ast
Re duc tion) (ryc 2.). Me to da spo pu la ry zo wa -
na przez Ma de le i ne Le jo ur[7,8,9,10] po zwa la na
po zo sta wie nie blizn je dy nie do o ko ła otocz -
ki sut ko wej i pio no wej. Po nad to pio no we
zszy cie bocz nych seg men tów gru czo łu
pier sio we go za pew nia mu znacz nie lep szą
pro jek cję ku przo do wi niż w przy pad ku
tech ni ki od wróco ne go „T”.

Nie zmier nie istot ne jest od po wie dnie
przy go to wa nie i zszy cie brze gów ran. Za sto -
so wa nie de li kat nej tech ni ki opar tej na
szwach śród skór nych o wy dłu żo nym okre sie
wchła nia nia po zwa la unik nąć sze ro kich i nie -
e ste tycz nych blizn. Wdro że nie kom ple kso -
we go pro gra mu opie ki nad ra ną, a na stęp nie
bli zną po o pe ra cyj ną, opar te go na sto so wa -
niu tech ni ki LLLT (low le vel la ser the ra py), sa -
mo przy lep nych opa trun ków si li ko no wych
i la se ra frak cyj ne go CO2 po zwa la uzy skać
do bre re zul ta ty (ryc. 3).

Wie lo krot nie po ro ku od ope ra cji bli zny
są bar dzo dys kret ne i nie sta no wią dla pa -
cjent ki pro ble mu este tycz ne go (ryc. 4).

W ostat nich la tach znacz nie wzro sła po -
pu lar ność sto so wa nia za bie gów prze szcze pu
wła sne go tłu szczu. Te go ty pu pro ce du ra po -
zwa la na nada nie „ostat nie go szli fu” za bie -
gom re duk cji i po d nie sie nia pier si. Co waż -
ne, mo że być wie lo krot nie po wta rza na, tak

Ryc. 3. Zastosowanie techniki LLLT znacznie
poprawia jakość blizn po operacjach redukcji
piersi.
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by osta tecz ny efekt ope ra cji nie tyl ko uwal -
niał pa cjent kę od ob ja wów du że go biu stu,
ale tak że cie szył ją no wym, atrak cyj nym wy -
glą dem. Dziś re duk cja pier si po win na speł -
niać za rów no zdro wot ne ocze ki wa nia pa -
cjent ki, jak rów nież jej po trze by este tycz ne.
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Ryc. 4. Dyskretne blizny po zabiegu redukcji 
i podniesienia piersi.
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