
135 A l j a m i l a . c o mالجميلة

هل عملّية زرع الثدي تناس���ب جميع الس���ّيدات؟ أم أّن 
هناك حاالت ال تناسبها هذه التقنّية؟

هن���اك حاالت تكون فيه���ا عملّية إعادة بن���اء الثدي على 
الف���ور من بع���د اس���تئصاله غير ممكنة عل���ى اإلطالق، 
مثل الحاالت الت���ي توجد فيها غدد مصابة في مناطق 
مختلف���ة، مث���ل منطقة تح���ت اإلبطي���ن، أو الحاجة إلى 
استكمال العالج بالعالج اإلشعاعّي أو الكيميائّي؛ وكلتا 
الحالتي���ن ال تتوافقان مع العملّي���ات التجميلّية وتؤّثران 
بنس���بة كبي���رة عل���ى نتائجه���ا. وهن���اك ح���االت أخرى ال 
تس���تطيع معها السّيدة الخضوع للعملّية، مثل التدخين 
ومرض الس���ّكري وارتف���اع في ضغط ال���دم، باإلضافة 
إلى السمنة ومشاكل غذائّية أخرى. جميع هذه العوامل 
تح���ول دون التئ���ام الج���رح، وبالتالي تؤّثر عل���ى النتيجة. 
، ومن ثّم  لذلك يجب على المريضة الش���فاء منه���ا أّواًلً

تصبح مؤّهلة للخضوع لترميم الثدي وزراعته.

ما هي آلّية إجراء هذه العملّية؟
هن���اك تقنّي���ات ال حص���ر لها إلع���ادة بناء الث���دي، وهي 
تختل���ف اعتمادًا على وضع المريض���ة وعلى حجم الجزء 
الذي تّمت إزالته من الثدي أو إذا كان األخير قد استؤصل 
كلّي���ًا أم جزئّي���ًا. ف���ي حالة اإلزال���ة الجزئّي���ة، نمنح الوقت 
والفرصة لألنسجة لتلتحم وترّمم الجزء المستأصل من 
جدي���د، ويمكن أن نقوم بتعديل ش���كلها من خالل حقن 
الده���ون ونقله���ا من أج���زاء أخرى من الجس���م، لنحصل 
ف���ي نهاية المط���اف على ثديي���ن متماثلين في الحجم 

وأقرب إلى الشكل الطبيعي.

ُتعتب�ر عملّي�ة زراع�ة وترميم الثدي م�ن العملّيات الش�ائعة، 
بخاّص�ٍة بع�د تعرّض الس�ّيدة لعملّي�ة اس�تئصال الثدي إثر 
إصابته بورم سرطاني، لتجنّب انتشار الورم في سائر الجسم. 
وُتَع�ّد هذه العملّي�ة تجميلّية ف�ي جانب منه�ا، حيث تعود 
المرأة إل�ى مظهرها الطبيعي، مع إمكانّية زراعة الحلمة ليعود 
مظهره قريب�ًا لما كان عليه قبل االس�تئصال. ولكنّها أيضًا 
نوع من العالج النفس�ي، فعملية االستئصال تؤّثر سلبًا على 
نفس�ّية المرأة، وتش�عرها بأّنه�ا فقدت أنوثته�ا، إلى درجة 
أّنه في بعض األحيان تخش�ى الس�ّيدات من الخضوع لهذه 
العملّي�ة. لهذه الغاية، التقت "الجميلة" الدكتورعلي ش�رانق، 
اختصاصي وجرّاح تجميل وترميم في عيادة "جونكويرا الطبّية" 
Junqueira Medical Clinic، في الجميرا، كي يحّدثنا أكثر 

عن هذه العمليّة، وعمّا لها وما عليها.  دبي | الشيماء مزروع

تشّعبت عملّيات تجميل وترميم الثدي بعد استئصاله، 
فما هي طبيعة هذه العملّيات؟

عملّية ترميم الثدي هي عملّية إعادة بناء ثدي على نحو 
تراكم���ّي، كي يتوافق م���ع بقايا الث���دي الطبيعّي. وإذا 
ش���ملت خّطة العالج الخاّصة بالسّيدة عملّية استئصال 
الثدي، عليها أن تقّرر ما يجب فعله بالنس���بة إلى الثدي 
المفقود. بعض النساء يخترن أن يكون لهّن صدر مستٍو 
ف���ي أح���د الجوانب، واس���تخدام بدي���ل )ث���دي صناعّي( 
داخ���ل حّماالت الصدر، فيما بعضهّن اآلخر يخترن عملّية 
الترميم التي يتّم إجراؤها وفق الجزء الُمزال أو المفقود 
م���ن الثدي، أو زراعة ث���دي كامل في حال���ة إصابة الغّدة 

كّلها، ويتّم تحديد ذلك مع الطبيب الجّراح.

ما هو الوقت المناس���ب لكي تقوم المريضة بتجميل 
لثديها بعد استئصاله، بسبب اإلصابة بالسرطان؟

أّواًل قب���ل التفكير والخض���وع لعملّية ترميم، يجب التأّكد 
من الش���فاء التاّم واالنتهاء من تناول األدوية المتعّلقة 
بالم���رض، لتف���ادي أّي تفاقم أو مضاعف���ات قد تحدث. 
ذلك ألّن األدوية التي يتّم تناولها بسبب فترة اإلصابة 
تؤّثر بنسبة كبيرة على نتائج العملّيات الجراحّية؛ لذا يجب 
إجراء فحوصات شاملة ومراجعتها مع الطبيب للتأّكد من 
الش���فاء وخلّو الجسم من أّي أثر للمرض؛ وعندها فقط 
تب���دأ رحلة الع���الج التجميلّي���ة. أّما بالنس���بة إلى الوقت 
الذي تس���تغرقه الجراحة، فيعتمد على كّمية الثدي التي 
تّم���ت إزالته���ا، والتقنّيات المختلفة الت���ي من الضرورّي 
���ق إلعادة بنائه، وإذا ما كان ينطوي على تصحيح  أن تطبَّ
الث���دي اآلخ���ر للتناظر أو ال. في ضوء ه���ذه المعطيات، 

قد تمتّد الجراحة من ساعتين إلى 6 ساعات.
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