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Plastic Surgery  |  جراحات تجميلّية

م���ن خلّو جس���مها من األمراض والعوام���ل التي تحول 
بينه���ا وبين نج���اح عملّي���ة الزراعة، مثل الس���كرّي، ارتفاع 
ضغ���ط ال���دم، أمراض القل���ب، التدخين، ومن ش���فائها 
تمامًا من آثار العالج الكيميائّي أو اإلش���عاعّي في حال 
كان���ت تخضع ألحدهم���ا. كما أّن هناك تعاليَم وش���روطًا 
يقّدمه���ا الطبيب الج���ّراح يجب التقّيد وااللت���زام بها من 

أجل ضمان نجاح العملّية.

ما مّدة فت���رة النقاهة التي يجب أن تقضيها المريضة 
بعد إجراء العملّية؟

يعتم���د طول فت���رة النقاهة على وض���ع المريضة ونوع 
الزراع���ة الت���ي خضعت له���ا. وعمومًا أثناء ه���ذه الفترة، 
يح���دث أل���م خفي���ف يعاَلج بالمس���ّكنات وبع���ض التوّرم 
والكدم���ات، التي تزول خالل أس���ابيع. أّما ع���ن النتيجة، 
فتظهر خالل ثالثة أشهر، عندما يعود الشكل والملمس 

إلى طبيعتهما.

ما هي نسبة اآلثار الجانبّية مقارنًة بالفائدة المكتسبة 
من هذه العملّية؟

الجدي���ر ذكره أّن زراعة الث���دي جراحة تجميلّي���ة وترميمّية، 
فال يجب أن تصاحبها آثار جانبّية، ألّن الغرض منها في 
األس���اس هو التجميل وتحسين الش���كل. كما أّن عملّية 
الزرع في نهاية المطاف هي إجراء شكلّي فقط، أي أّن 

الثدي سيفقد وظائفه كغّدة.
بالنس���بة للفائ���دة المكتس���بة، ه���ي بالتأكيد إع���ادة ثقة 
المرأة بنفسها واستعادة أنوثتها، ولو كان ذلك بالشكل 
فقط، ألّن شكل الثدي وحجمه من األمور المهّمة التي 
تؤّث���ر بالفع���ل على نم���ط حياة الم���رأة، ثقتها بنفس���ها 

وتعزيز جمالها.

هل هناك أنواع لألثداء المزروعة؟
نع���م بالتأكي���د، هناك أنواع وط���رق مختلفة يلج���أ الجّراح 
إلى اس���تخدام إحداها بن���اًء على حال���ة المريضة. يمكن 
م الثدي باس���تخدام الغرس االصطناعّية، كغرسة  أن ُيرمَّ
الس���يليكون، وه���ي من أكث���ر الطرق واألنواع ش���يوعًا، 
حيث يتّم استخدامها لدى 50 % من النساء، ألّنها تمنح 
ش���كاًل طبيعّيًا ف���ي نهاية العالج ونس���بة نجاحها عالية. 
ويج���ب عل���ى المريضة زي���ارة الطبيب دورياًّ كّل أس���بوع 
ليراقب مدى مالءمة حجم الثدي وتواُفقه مع جس���مها، 
وم���ن ثّم تتّم إزالته عند الوصول إلى الحجم المطلوب، 
ليتّم استبداله بحش���وة هالمّية أكثر تماسكًا على شكل 
 قطرة، وذلك لتعطي ش���كاًل طبيعّيًا أكثر للثدي الجديد.
وهناك الترميم باس���تخدام أنس���جة مأخ���وذة من أماكن 
أخرى من جس���م المريضة، وتش���ّكل نس���بة اس���تخدامه 
25 %، كاس���تخدام أنس���جة من جدار البطن، والردفين، 
والفخذي���ن أو الظه���ر. أّم���ا ف���ي حال���ة تش���ّوه الحلم���ة، 
فُين���زع جل���د ذي ل���ون داك���ن م���ن المناط���ق الموج���ودة 
ف���ي الجس���م، والت���ي يك���ون فيه���ا داكن���ًا بنس���بة أكبر 
وتجميل���ه. ترقيع���ه  ث���ّم  وم���ن  أخ���رى،  المناط���ق   م���ن 
وف���ي بعض األحيان، يلجأ الجّراح إلى ترميم الثدي بكلتا 

الطريقتين للحصول على نتائج جّيدة تالئم المريضة.
أّما عن النس���بة المتبّقية، أي ال����25 %، فتتّم إعادة بناء 
الثدي عن طريق الجراحة المجهرّية Microsurgery، حيث 
تؤخذ أنس���جة م���ن مناط���ق متفّرقة من الجس���م وُيعاد 

زرعها في الجزء السفلّي من الثديين.  

ما ه���ي التعليمات التي يجب عل���ى المريضة اّتباعها 
قبل الخضوع لمثل هذه العملّيات؟

كما ذكرنا س���ابقًا، يجب على المريضة التأّكد مع طبيبها 
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