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Αύμεζε καζηώλ
ΑΝΑΙΘΗΙΑ: Γεληθή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45 min -1 ώξα.
ΜΕΣΑΓΓΙΗ ΑΙΜΑΣΟ: Δελ απαηηείηαη.
ΤΝΗΘΗ ΝΟΗΛΕΙΑ: 1 24σξν
ΥΡΟΝΟ ΑΝΑΡΡΩΗ: 3 εκέξεο
ΑΦΑΙΡΕΗ ΡΑΜΜΑΣΩΝ: Αλ ππάξρνπλ εμσηεξηθά ξάκκαηα αθαηξνύληαη ηελ 10ε-12ε εκέξα.
ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΗΗ: Μεηά ηελ 1ε εκέξα.
ΑΘΛΗΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ: Μεηά ηελ 40ε εκέξα.
ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ: Μεηά ηελ 3ε- 4ε εκέξα.
ΜΕΣΕΓΥΕΙΡΗΣΙΚΗ ΕΠΙΔΕΗ: Πεξίδεζε καζηώλ κε ειαζηηθνύο επηδέζκνπο θαηά ηα ηξηα
πξώηα 24σξα. ηεζόδεζκνο ζειαζκνύ ή εηδηθόο νξζνπεδηθόο ζηεζόδεζκνο ζηε ζπλέρεηα γηα 3040 εκέξεο.
ΣΕΛΙΚΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ: Άκεζα νξαηό απνηέιεζκα. «Φπζηθνί» καζηνί ζε 30 εκέξεο..

Αύμεζε ή απμεηηθή ησλ καζηώλ είλαη ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πνπ
επηηπγράλεη ηελ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ καζηώλ γηα θνζκεηηθνύο ιόγνπο ή γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ζπγγελώλ ή κεηεγρεηξεηηθώλ δπζκνξθηώλ.
ηελ αγγιηθή γιώζζα ε επέκβαζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο όξνπο
augmentation mammoplasty, breast augmentation, breast enlargement ή breast
enhancement.
Πξνζέζεηο καζηώλ: Η αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ καζηώλ είλαη δπλαηή κε
επεκβάζεηο κεηαθνξάο γεηηνληθώλ ή απνκαθξπζκέλσλ, απηόινγσλ ηζηώλ από ηελ
ίδηα ηε γπλαίθα. Σέηνηεο επεκβάζεηο είλαη ε πξνώζεζε ηκήκαηνο ρνξίνπ-ιίπνπο από
ην θαηώηεξν ζσξαθηθό ηνίρσκα, ε πξόζζηα κεηαθίλεζε ηκήκαηνο από ηνπο πιαηύο
ξαρηαίνπο κπο θαη ε κεηαθνξά αγγεηνύκελσλ ηκεκάησλ ρνξίνπ-ιίπνπο κε ηε βνήζεηα
κηθξνζθνπίνπ. Οη επεκβάζεηο όκσο απηέο είλαη ηδηαίηεξα ηξαπκαηηθέο, κεγάιεο
δηάξθεηαο, πξνθαινύλ θαθώζεηο ζηηο πεξηνρέο ιήςεο ησλ κεηαθεξόκελσλ ηζηώλ,
αθήλνπλ δύζκνξθεο νπιέο ελώ ην αηζζεηηθό απνηέιεζκά ηνπο είλαη, ζπλήζσο ,
απνγνεηεπηηθό.
Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο απηόινγσλ ηζηώλ, από ηελ ίδηα ηε γπλαίθα,
νδήγεζαλ ζηελ αλαδήηεζε πξνζέζεσλ από αδξαλή, βηνζπκβαηά πιηθά. Οη πξνζέζεηο
απηέο ζα έπξεπε:
 Να είλαη θαιά αλεθηέο από ηνλ νξγαληζκό
 Να κελ πξνθαινύλ αληηδξάζεηο απόξξηςεο
 Να κελ ελέρνληαη ζε θαξθηλνγέλεζε
 Να κελ είλαη αληηιεπηέο νπηηθά θαη ςειαθεηηθά
 Να κελ απνκαθξύλνληαη από ηε ζέζε ηνπνζέηεζήο ηνπο
 Να έρνπλ ινγηθό θόζηνο
Οη πξώηεο πξνζέζεηο ζηιηθόλεο ηνπνζεηήζεθαλ ην 1960. Έθηνηε, νη ζπλερείο
έξεπλεο θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή ηειεηνπνηεκέλσλ,

αζθαιώλ πξνζέζεσλ γηα ηνπο καζηνύο πνπ πιεξνύλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. Ο
πιαζηηθόο ρεηξνπξγόο έρεη ζήκεξα ζηε δηάζεζή ηνπ επξύ θάζκα αζθαιώλ
πξνζέζεσλ, ζε πνηθηιία δνκήο, ζρεκάησλ θαη κεγεζώλ πνπ ηνπ παξέρνπλ ηε
δπλαηόηεηα εμαηνκηθεπκέλεο επηινγήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε γπλαίθαο.
Η 50ρξνλε ζρεδόλ εκπεηξία από ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνζέζεσλ ζηιηθόλεο
απέδεημε όηη ηα νθέιε από ηε ρξήζε ηνπο είλαη πνιιά ελώ ηα κεηνλεθηήκαηα
ειάρηζηα. Πνιιά εθαηνκκύξηα γπλαίθεο, ζε όιν ηνλ θόζκν, έρνπλ απαιιαγεί από ην
άγρνο θαη ην ζύκπιεγκα θαησηεξόηεηαο πνπ πξνθαιεί ε απιαζία θαη ε ππνπιαζία
ησλ καζηώλ, ε αληζνκαζηία θαη ε καζηεθηνκή. Δίλαη γλσζηό όηη ν καζηόο απνηειεί
πξσηεύνλ ραξαθηεξηζηηθό ηνπ θύινπ θαη θαηεμνρήλ ζύκβνιν ζειπθόηεηαο.
Η αύμεζε ησλ καζηώλ κε πξνζέζεηο είλαη από ηηο πην δεκνθηιείο θαη
δηαδεδνκέλεο επεκβάζεηο ηεο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο.
Είδε πξνζέζεσλ ζηιηθόλεο: Οη ζύγρξνλεο πξνζέζεηο ησλ καζηώλ είλαη
θάθεινη εκηζθαηξηθνύ ζρήκαηνο, κε ηνίρσκα από ειαζηηθή ζηιηθόλε κεγάιεο
αληνρήο, πνπ πεξηέρνπλ γέιε ζηιηθόλεο ή γεκίδνληαη κε θπζηνινγηθό νξό.
Αλάινγα κε ηελ πθή ηνπ ηνηρώκαηνο δηαθξίλνληαη ζε πξνζέζεηο ιείαο
επηθάλεηαο θαη ηξαρείαο επηθάλεηαο Πξόζθαηα θπθινθόξεζαλ πξνζέζεηο κε
επίζηξσζε ηηηαλίνπ πνπ είλαη όκσο ππό αμηνιόγεζε. Οη πξνζέζεηο ιείαο επηθάλεηαο
ηείλνπλ λα εγθαηαιεηθζνύλ επεηδή πξνθαινύλ ζπρλόηεξα θάςα. ήκεξα
ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θύξην ιόγν πξνζέζεηο ηξαρείαο επηθάλεηαο πνπ είλαη θαιά
αλεθηέο θαη δεκηνπξγνύλ ζπαληόηεξα θάςα.
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Εηθόλα1: Είδε πξνζέζεσλ αλάινγα κε ηελ πθή ηνπ ηνηρώκαηνο:
α. ιείαο επηθάλεηαο, β. ηξαρείαο επηθάλεηαο.

Αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπο νη πξνζέζεηο δηαθξίλνληαη ζε ζηξνγγπιέο θαη
αλαηνκηθέο. Οη ζηξνγγπιέο πξνζέζεηο έρνπλ ζρήκα εκηζθεξνεηδέο γεγνλόο πνπ
πξνζδίδεη νκνηόκνξθε πξνβνιή ζην άλσ θαη ζην θάησ ήκηζπ ηνπ καζηνύ. Αληίζεηα
νη αλαηνκηθέο πξνζέζεηο έρνπλ εκηζηαγνλνεηδέο ζρήκα κε κεγαιύηεξε πξνβνιή ζην
θάησ θαη κηθξόηεξε ζην επάλσ ηκήκα ηνπο. Σν ζρήκα απηό δίλεη κεγάιε πξνβνιή
ζην θάησ ήκηζπ ηνπ καζηνύ θαη κηθξόηεξε ζην επάλσ κε απνηέιεζκα λα θαίλεηαη ν
καζηόο πην θπζηθόο, κε ειαθξά πηώζε.

Εηθόλα 2: Πξνζέζεηο αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπο:
α. ζηξνγγπιή πξόζεζε, β. αλαηνκηθή πξόζεζε.
.

Αλάινγα κε ηελ πξνβνιή (ύςνο) νη πξνζέζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο ρακειήο,
πςειήο θαη πνιύ πςειήο πξνβνιήο.
Με βάζε ην πεξηερόκελν νη πξνζέζεηο δηαθξίλνληαη ζε θπζηνινγηθνύ νξνύ
θαη πγξήο ζηιηθόλεο. Άιιεο νπζίεο, όπσο ην ππθλόξξεπζην δηάιπκα πνιπζαθραξίηε,
έρνπλ παιαηόηεξα ρξεζηκνπνηεζεί.
Οη πξνζέζεηο θπζηνινγηθνύ νξνύ είλαη θελνί αζθνί πνπ δηαζέηνπλ βαιβίδα
από ηελ νπνία, κε ηε βνήζεηα εηδηθνύ θαζεηήξα, εηζάγεηαη θπζηνινγηθόο νξόο,
ακέζσο κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο . Θεσξνύληαη αζθαιέζηεξεο επεηδή δελ ππάξρεη
θίλδπλνο δηαθπγήο ζηιηθόλεο. ε πεξίπησζε ξήμεο ν θπζηνινγηθόο νξόο απνξξνθάηαη
από ηνλ νξγαληζκό ρσξίο επηπηώζεηο. Δπηπιένλ, ε ηνπνζέηεζή ηνπο απαηηεί ζπλήζσο
κηθξόηεξε ηνκή ζην δέξκα. Μεηνλεθηνύλ όκσο ζε δύν ζεκεία: γίλνληαη επθνιόηεξα
αληηιεπηέο κε ηελ ςειάθεζε θαη ζπρλά αδεηάδνπλ ιόγσ εμόδνπ ηνπ θπζηνινγηθνύ
νξνύ από ην ηνίρσκα.
Οη πξνζέζεηο πγξήο ζηιηθόλεο πεξηέρνπλ γέιε ζηιηθόλεο κε απνηέιεζκα λα
γίλνληαη δύζθνια αληηιεπηέο κε ηελ ςειάθεζε θαη λα κελ αδεηάδνπλ. Γηα ην ιόγν
απηό επηηπγράλνπλ θαιύηεξν, κόληκν αηζζεηηθά απνηέιεζκα. Μεηνλέθηεκα ησλ

πξνζέζεσλ απηώλ είλαη ε πηζαλόηεηα κεηαλάζηεπζεο ζηιηθόλεο, ζε πεξίπησζε ξήμεο
θαη ε δεκηνπξγία ζηιηθνλσκάησλ, νγθηδίσλ δειαδή πνπ πεξηέρνπλ ζηιηθόλε.
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Εηθόλα 3: Είδε πξνζέζεσλ αλάινγα κε ην πεξηερόκελό ηνπο: α. πξόζεζε
θπζηνινγηθνύ νξνύ, β. πξόζεζε πγξήο ζηιηθόλεο πςεινύ ημώδνπο,
γ. πξόζεζε ππθλνύ δηαιύκαηνο πνιπζαθραξίηε.

Σν ημώδεο ηεο ζηιηθόλε πνπ πεξηέρεηαη ζηηο πξνζέζεηο απηνύ ηνπ ηύπνπ ηηο
ραξαθηεξίδεη σο πξνζέζεηο ρακεινύ ή πςεινύ ημώδνπο. Οη ηειεπηαίεο ζεσξνύληαη
αζθαιέζηεξεο επεηδή δελ επηηξέπνπλ ηελ απνκάθξπλζε ζηιηθόλεο θαη ηε δεκηνπξγία
ζηιηθνλσκάησλ. Μεηνλεθηνύλ ζην όηη είλαη δπλαηόο ν εληνπηζκόο ηνπο κε ηελ
ςειάθεζε.
Αζθάιεηα πξνζέζεσλ: Η ζηιηθόλε είλαη έλα αδξαλέο βηνζπκβαηό πιηθό πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη πνιιά ρξόληα ζηελ ηαηξηθή ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Η 50ρξνλε
ζρεδόλ ρξήζε ησλ πξνζέζεσλ ζηιηθόλεο από ηνπο πιαζηηθνύο ρεηξνπξγνύο απνηειεί
αξθεηό ρξόλν γηα ηελ εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ. Ο απνινγηζκόο από ηε
ρξήζε ησλ πξνζέζεσλ είλαη ζεηηθόο, γεγνλόο πνπ απνηππώλεηαη ζε ηεξάζηην αξηζκό
ηαηξηθώλ δεκνζηεύζεσλ.
Βεβαίσο νη πξνζέζεηο ησλ καζηώλ δελ είλαη δσληαλνί, ηζηνί πνπ
αλαλεώλνληαη. Δίλαη μέλα πιηθά πνπ ππόθεηληαη ζηε θζνξά ηνπ ρξόλνπ. Γελ είλαη
όκσο ηα κόλα μέλα πιηθά πνπ εηζάγνληαη ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό. Γελ ζα
κπνξνύζε λα θαληαζηεί θαλείο ηε ζύγρξνλε ηαηξηθή ρσξίο ηερλεηέο βαιβίδεο θαξδηάο
, ρσξίο βεκαηνδόηεο, ρσξίο αγγεηαθά κνζρεύκαηα, ηερλεηέο αξζξώζεηο, βίδεο θαη
ιάκεο νζηενζύλζεζεο.
Οη πξνζέζεηο ησλ καζηώλ, σο μέλα ζώκαηα, ρξεηάδνληαη παξαθνινύζεζε.
Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αληηδξάζεηο θαη ζπάληα κπνξεί λα ρξεηαζηεί
αθαίξεζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπο. Σα πξνβιήκαηα απηά δελ αλαηξνύλ κε θαλέλα
ηξόπν ηελ απαιιαγή πνιιώλ εθαηνκκπξίσλ γπλαηθώλ ζε όιν ηνλ θόζκν από ην άγρνο
θαη ην ζύκπιεγκα θαησηεξόηεηαο πνπ πξνθαιεί ε απιαζία θαη ε ππνπιαζία ησλ
καζηώλ, ε αληζνκαζηία θαη ε καζηεθηνκή.
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε ηνπνζέηεζε ησλ πξνζέζεσλ ήηαλ θαη ζπλερίδεη λα
είλαη ειεύζεξε. Αληίζεηα ζηελ Ακεξηθή, ην 1992, ε ππεξεζία ειέγρνπ ηξνθίκσλ θαη
θαξκάθσλ FDA (Food & Drug Administration) απαγόξεπζε ηε ρξήζε πξνζέζεσλ κε
πεξηερόκελν ζηιηθόλεο. Αληίζεηα επέηξεςε ηε ζπλέρηζε ηεο ρξήζεο πξνζέζεσλ
θπζηνινγηθνύ νξνύ. Σν FDA ππνρξέσζε ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο λα

πξνζθνκίζνπλ ζηνηρεία από κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ αζθάιεηα απηνύ ηνπ είδνπο ησλ
πξνζέζεσλ.
Οη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κεγάιεο νκάδεο γπλαηθώλ απέδεημαλ
όηη νη ζηιηθνλνύρεο πξνζέζεηο ησλ καζηώλ:
 Γελ απμάλνπλ ηε γεληθή ζπρλόηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ
 Γελ επζύλνληαη γηα ηελ εκθάληζε άιισλ παζήζεσλ
 Απμάλνπλ ειάρηζηα ηελ πηζαλόηεηα εθδήισζεο παζήζεσλ ηνπ ζπλδεηηθνύ
ηζηνύ
 Γελ πξνθαινύλ αληηδξάζεηο απόξξηςεο
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2006, κεηά ηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθώλ κειεηώλ θαη ησλ
ζπκπεξαζκάησλ ηνπο, ην FDA επέηξεςε εθ λένπ ηε ρξήζε νξηζκέλσλ πξνζέζεσλ
πγξήο ζηιηθόλεο ζε γπλαίθεο άλσ ησλ 22 εηώλ. Δπέβαιε κόλν ηελ ππνρξεσηηθή
γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο αζζελνύο, κεηά ηελ ελεκέξσζή ηεο.
Σν γεγνλόο όηη επηβάιινληαη επίκνλνη έιεγρνη θαη έξεπλεο εηδηθά γηα ηηο
πξνζέζεηο ζηιηθόλεο θαη όρη γηα άιια βηνζπκβαηά ελζέκαηα θαη εκθπηεύκαηα
εμεγείηαη πηζαλόηαηα από ην γεγνλόο όηη νη πξνζέζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο γηα
θνζκεηηθνύο θαη όρη γηα ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο. Πξνθαλώο, εθηόο από ηνπο
πιαζηηθνύο ρεηξνπξγνύο θαη ηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο, ιίγνη είλαη εθείλνη πνπ γλσξίδνπλ
ηη ζεκαίλεη δπζκνξθία θαη κεηνλέθηεκα ζηελ εκθάληζε θαη πόζε ζεκαζία έρεη ε
δηόξζσζή ηνπ.
εκεία εηζαγσγήο πξνζέζεσλ: Οη πξνζέζεηο ηνπνζεηνύληαη κε κηθξέο ηνκέο
ηνπ δέξκαηνο κήθνπο 3-4 εθαηνζηώλ αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο. Οη ελαιιαθηηθέο
ζέζεηο ηεο ηνκήο απηήο είλαη ηξείο:
Μαζράιε: Πιενλεθηεί ζηελ επθνιία ηνπνζέηεζεο ηεο πξόζεζεο θαη ζηελ απνθπγή
ηξαπκαηηζκώλ ηνπ αδέλα. Η νπιή είλαη νξαηή κόλν ζε πεξίπησζε αλύςσζεο ηνπ
βξαρίνλα
Πεξίκεηξνο ηεο άιισο: ρεδηάδεηαη ζπλήζσο ζην θάησ εκηθύθιην ηεο άιισο, ζηα
όξηα ηεο αιιαγήο ηνπ ρξώκαηνο ηνπ δέξκαηνο. Καηά θαλόλα δελ είλαη νξαηή αλ θαη
ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο δηαθξίλεηαη ιεπηή εκηθπθιηθή, ιεπθή γξακκή ζε όιεο ηηο
ζηάζεηο ηνπ ζώκαηνο.

Εηθόλα 4: εκεία εηζαγσγήο ησλ πξνζέζεσλ.

Τπνκάζηηα πηπρή Πιενλεθηεί ζηελ επθνιία ηνπνζέηεζεο ηεο πξόζεζεο θαη ζην
γεγνλόο όηη επηηξέπεη ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο πεξηνρήο ηνπνζέηεζεο. Δπηπιένλ ε
πξνζπέιαζε απηή δελ ηξαπκαηίδεη ηνλ αδέλα. Η νπιή ζηελ ππνκάζηηα πηπρή είλαη
νξαηή κόλν ζηελ ύπηηα ζέζε.
Επίπεδν ηνπνζέηεζεο ησλ πξνζέζεσλ: Η αλαηνκία ηνπ καζηνύ θαη ηνπ
ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο επηηξέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνζέζεσλ ζε δύν επίπεδα:
 Κάησ από ηνλ καδηθό αδέλα.
 Κάησ από ηνλ κείδνλα ζσξαθηθό κπ.

α

β

Εηθόλα 5: Επίπεδα ηνπνζέηεζεο πξνζέζεσλ: α. θάησ από ηνλ αδέλα,
β. θάησ από ηνλ κείδνλα ζσξαθηθό κπ.

Η ηνπνζέηεζε θάησ από ηνλ ζσξαθηθό κπ έρεη δύν θύξηα πιενλεθηήκαηα. Η
πξόζεζε δελ εθάπηεηαη κε ηνλ καδηθό αδέλα θαη επηπιένλ ππνζηεξίδεηαη από ηνλ
κπ κε απνηέιεζκα λα ζπγθξαηείηαη θαιύηεξα ζηε ζέζε ηεο, ηδίσο αλ είλαη νγθώδεο
κε κεγάιν βάξνο. Σα κεηνλεθηήκαηά ηεο όκσο δελ είλαη επθαηαθξόλεηα. Η πίεζε
πνπ αζθείηαη επάλσ ζηελ πξόζεζε από ηνλ ππεξθείκελν κπ κεηώλεη ηελ πξνβνιή ηεο
θαη απμάλεη ηε βάζε ηεο. Δπηπιένλ νη δηαξθείο ζπζπάζεηο ηνπ κπ είλαη δπλαηόλ λα
νδεγήζνπλ ζε κεηαθίλεζε ηεο πξόζεζεο από ηελ αξρηθή ηεο ζέζε. Η ηνπνζέηεζε
θάησ από ηνλ κπ απαηηεί κηα πεξηζζόηεξν ηξαπκαηηθή επέκβαζε πνπ, εθηόο ησλ
άιισλ, ηξαπκαηίδεη έλα ρξήζηκν αλαηνκηθό ζηνηρείν ηνλ κείδνλα ζσξαθηθό κπ.
Η ηνπνζέηεζε αλάκεζα ζηνλ καδηθό αδέλα θαη ζηνλ κπ κεηνλεθηεί θαηά ην
γεγνλόο όηη ε πξόζεζε είλαη πην θνληά ζηνλ αδέλα ηνπ καζηνύ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα
όκσο ε πξόζεζε πεξηηπιίγεηαη από κεκβξάλε (θάςα) από ηλώδε ζπλδεηηθό ηζηό θαη
απνκνλώλεηαη, κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε λα κελ έρεη επαθή κε ηνλ αδέλα ηνπ καζηνύ.
Δπηπιένλ ε ζέζε απηή δελ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθή ζπγθξάηεζε ησλ κεγάισλ,
βαξηώλ θπξίσο πξνζέζεσλ, ηδίσο ζε γπλαίθεο κε ραιαξό δέξκα, γεγνλόο πνπ κπνξεί
λα νδεγήζεη ζηελ ηαρύηεξε, κειινληηθή πηώζε ησλ καζηώλ.
Αληίζεηα, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζέζεο απηήο είλαη αμηόινγα. Η πξνβνιή ηνπ
καζηνύ είλαη θαιύηεξε. Ο έιεγρνο ηεο πξόζεζεο είλαη επθνιόηεξνο κε ηελ
ςειάθεζε θαη ε επέκβαζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηεο είλαη ηαρύηεξε,
ιηγόηεξν ηξαπκαηηθή θαη δελ θαθνπνηεί ηνλ κείδνλα ζσξαθηθό κπ.

Καηά ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα ε ηνπνζέηεζε αλάκεζα ζην καζηό θαη ηνλ
κείδνλα ζσξαθηθό είλαη πξνηηκόηεξε εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πξνεγνύκελεο
καζηεθηνκήο, βεβαξεκέλνπ νηθνγελεηαθνύ ηζηνξηθνύ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ θαη
βαξηάο ηλνθπζηηθήο καζηνπάζεηαο θαη εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο ηνπνζέηεζεο
πξνζέζεσλ κεγάινπ όγθνπ, ζε γπλαίθεο κε ραιαξό δέξκα.
Ελδείμεηο αύμεζεο καζηώλ:
 Απιαζία καζηώλ
 Τπνπιαζία καζηώλ (Μηθξνκαζηία)
 Αληζνκαζηία
 Πηώζε καζηώλ 1νπ βαζκνύ
 Τπνζηξνθή καζηώλ ( εγθπκνζύλε, απώιεηα βάξνπο)
 Μαζηεθηνκή (νιηθή ή κεξηθή )
 Πξνιεπηηθή ππνδόξηα καζηεθηνκή
 Αιιαγή θύινπ
 Ψπρνινγηθνί ιόγνη
Αληελδείμεηο αύμεζεο καζηώλ κε πξνζέζεηο:
 Ηιηθία θάησ ησλ 22 εηώλ
 Κύεζε
 Θειαζκόο
 Καξθίλνο καζηνύ πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί
 Βαξηά ηλνθπζηηθή καζηνπάζεηα
 Δλεξγόο θιεγκνλή ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζώκαηνο
 Βαξηέο, κε ειεγρόκελεο πλεπκνληθέο, θαξδηαθέο ή λεθξηθέο παζήζεηο.
 Απηνάλνζεο παζήζεηο όπσο είλαη ν εξπζεκαηώδεο ιύθνο θαη ε ζθιεξνδεξκία
 Παζήζεηο αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο είλαη ην AIDS
 Αλεμέιεγθηε ππέξηαζε θαη αξξύζκηζηνο δηαβήηεο.
 Γηαηαξαρέο πήμεο ηνπ αίκαηνο
 Ιζηνξηθό αλάπηπμεο ππεξηξνθηθώλ νπιώλ ή ρεινεηδώλ
 νβαξή ςπρηαηξηθή πάζεζε θαη ςπρνινγηθή αζηάζεηα

Δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο πξνζέζεσλ
1ε επίζθεςε: ηελ πξώηε επίζθεςε κεγάιε ζεκαζία έρεη ε γλσξηκία θαη ε
ακθίδξνκε εμνηθείσζε αζζελνύο θαη πιαζηηθνύ ρεηξνπξγνύ.
Ο γηαηξόο ζα πάξεη πιήξεο αηνκηθό θαη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό κε ηδηαίηεξε
πξνζνρή ζηηο παζήζεηο πνπ αθνξνύλ ην καζηό. Θα εμεηάζεη νπηηθά θαη ςειαθεηηθά
ηνπο αδέλεο, ηνπο ιεκθαδέλεο ηεο καράιεο θαη ην δέξκα ησλ καζηώλ, ζα εθηηκήζεη ην
βαζκό ηεο πηώζεο, αλ ππάξρεη, θαη ζα ππνινγίζεη ην κέγεζνο ησλ ππαξρόλησλ
καζηώλ. Θα θαηαγξάςεη ηπρόλ ππάξρνπζα αληζνκαζηία ή άιιεο ζπγγελείο ή
επίθηεηεο δπζκνξθίεο ησλ καζηώλ. Δίλαη πηζαλό, ζε γπλαίθεο κεηά ηελ εκκελόπαπζε,
λα δεηήζεη καζηνγξαθία ή άιιε απεηθνληζηηθή εμέηαζε ησλ καζηώλ.
Ο πιαζηηθόο ρεηξνπξγόο πξέπεη λα εμεγήζεη ζηε γπλαίθα, κε θάζε
ιεπηνκέξεηα, ηα είδε, ηα ζρήκαηα θαη ηα κεγέζε ησλ πξνζέζεσλ, ηα ζεκεία
εηζαγσγήο θαη ηα επίπεδα ηνπνζέηεζεο ησλ πξνζέζεσλ.

Η επηινγή ηνπ είδνπο, ηνπ ζρήκαηνο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ πξνζέζεσλ θαιό
είλαη λα αθήλεηαη ζηνλ πιαζηηθό ρεηξνπξγό. Ο γηαηξόο ζα ιάβεη ππόςε ηνπ νξηζκέλα
αλζξσπνκεηξηθά δεδνκέλα (ε πεξίκεηξνο γηα παξάδεηγκα ησλ καζηώλ, πξέπεη λα
είλαη ίζε κε ηελ πεξίκεηξν ησλ γινπηώλ). Θα ζπλππνινγίζεη επίζεο ην ύςνο, ην
βάξνο, ηνλ ραξαθηήξα, ηηο επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο αιιά θαη
ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ ζώξαθα ηεο γπλαίθαο θαη ζα πξνηείλεη ηηο θαηάιιειεο γηα ηελ
πεξίπησζή ηεο πξνζέζεηο. Αλ ιεθζεί ππόςε όηη ν ηδαληθόο όγθνο ελόο σξαίνπ
καζηνύ, γπλαίθαο θαλνληθώλ δηαζηάζεσλ, θπκαίλεηαη κεηαμύ 400 θαη 500 θ εθ
κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ην θαηάιιειν κέγεζνο πξνζέζεσλ, αθαηξώληαο ηνλ όγθν
ηνπ ππάξρνληνο καζηνύ από ηνλ ηδαληθό. Έλαο άιινο ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηνπ
θαηάιιεινπ κεγέζνπο είλαη ε ηνπνζέηεζε δηαθόξσλ δεηγκάησλ, πνπ πξέπεη λα
δηαζέηεη ν γηαηξόο, ζην ζηεζόδεζκν, πάλσ από ηνπο καζηνύο.
Σα ζέκαηα αζθάιεηαο ησλ πξνζέζεσλ πξέπεη λα δηεπθξηληζηνύλ ήδε ζηελ
πξώηε επίζθεςε. ηελ ίδηα επίζθεςε ν γηαηξόο ζα εμεγήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο
επέκβαζεο. Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ν ρξόλνο αλάξξσζεο, ε κεηεγρεηξεηηθή
δηαδηθαζία θαη νη ηπρόλ επηπινθέο. Μεξηθά από ηα ζέκαηα πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα
δηεπθξηληζηνύλ είλαη:
 Η ηνπνζέηεζε ησλ πξνζέζεσλ επηβάιιεη ηελ πεξηνδηθή
παξαθνινύζεζε θαη ηελ επίζθεςε ζηνλ γηαηξό
 Οη πξνζέζεηο δελ είλαη δσληαλνί ηζηνί. Ωο μέλα ζώκαηα δελ
αλαλεώλνληαη θαη ππόθεηληαη ζηελ θζνξά ηνπ ρξόλνπ. Δίλαη πηζαλό λα
ρξεηαζηεί αθαίξεζε ή αιιαγή ηνπο ζην κέιινλ.
 Καηά ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα νη πξνζέζεηο ησλ καζηώλ πξέπεη λα
αληηθαζίζηαληαη αλά 8-10 ρξόληα. Η αληηθαηάζηαζε ησλ παιηώλ,
θζαξκέλσλ πξνζέζεσλ κε λέεο απμάλεη ηελ αζθάιεηά ηνπο. Δπηπιένλ
δίλεη ηελ επθαηξία ειέγρνπ ησλ καζηώλ ,ππό άκεζε όξαζε, αθαίξεζεο
ελδερόκελεο θάςαο θαη αιιαγήο ηνπ κεγέζνπο ή ηνπ ζρήκαηνο ησλ
πξνζέζεσλ, αλ απηό είλαη απαξαίηεην.
 Η νξηζηηθή αθαίξεζε ησλ πξνζέζεσλ ζπλήζσο επαλαθέξεη ηνπο
καζηνύο ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Γελ απνθιείεηαη όκσο λα











εκθαληζηνύλ αιιαγέο όπσο κηθξή πηώζε, ραιάξσζε ή αιιαγή ηνπ
ζρήκαηνο ησλ καζηώλ.
Οη πξνζέζεηο ζηιηθόλεο είλαη δπλαηόλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά
κειινληηθό ζειαζκό. πλήζσο κεηώλνπλ ηελ πνζόηεηα ηνπ
παξαγόκελνπ γάιαθηνο.

Δλδερόκελε εγθπκνζύλε, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε πξνζέζεσλ, είλαη
πηζαλό λα αιινηώζεη ην αξρηθό απνηέιεζκα.
Οη πξνζέζεηο δπζρεξαίλνπλ ηε δηελέξγεηα θαη ηελ αλάγλσζε ηεο
καζηνγξαθίαο. Τπεξβνιηθή πίεζε θαηά ηε δηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο
είλαη πηζαλό λα πξνθαιέζεη αθόκε θαη ξήμε ησλ πξνζέζεσλ. Γηα ην
ιόγν απηό ν αθηηλνιόγνο πξέπεη λα ελεκεξώλεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ.
Δίλαη πηζαλό λα απαηηεζεί αμνληθή ηνκνγξαθία ή άιιε απεηθνληζηηθή
κέζνδνο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ζην κέιινλ ελδερόκελε
παζνινγηθή θαηάζηαζε ησλ καζηώλ.
Η ςειάθεζε ησλ καζηώλ δελ επεξεάδεηαη δεδνκέλνπ όηη νιόθιεξνο ν
αδέλαο επηθάζεηαη πάλσ ζηηο πξνζέζεηο. Αξθεί ν πιαζηηθόο
ρεηξνπξγόο λα ππνδείμεη ζηε γπλαίθα πσο λα εληνπίδεη ηηο πξνζέζεηο
θαη λα απνκνλώλεη ηνπο αδέλεο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ςειάθεζε ,
πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα.
Δίλαη ππνρξεσηηθέο νη καιάμεηο ησλ καζηώλ ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα. Μηα θαιή ιύζε είλαη λα εθηεινύληαη γηα 2-3 ιεπηά θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ κπάληνπ.
Οη παιαηόηεξεο πξνζέζεηο, κε ιείν ηνίρσκα ζηιηθόλεο, αλέπηπζζαλ ζε
ζεκαληηθό πνζνζηό ζθιεξό πεξίβιεκα ζπλδεηηθνύ ηζηνύ (θάςα) Οη
ζύγρξνλεο πξνζέζεηο κε ηνίρσκα ηξαρείαο επηθάλεηαο ζπάληα
αλαπηύζζνπλ ζθιεξή, αηζζεηή θάςα, ηδίσο αλ δηελεξγνύληαη ηαθηηθέο
καιάμεηο ησλ καζηώλ. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο ε θάςα δελ
είλαη νπηηθά θαη ςειαθεηηθά αηζζεηή. Δληνύηνηο ζε ειάρηζηεο
πεξηπηώζεηο είλαη πηζαλό λα ρξεηαζηεί επέκβαζε γηα απνκάθξπλζε ηεο
θάςαο ή αθόκε θαη αθαίξεζε ησλ πξνζέζεσλ. Η παιαηόηεξε θιεηζηή,

ρσξίο επέκβαζε, θαςνπινηνκή δελ ζπληζηάηαη επεηδή κπνξεί λα
πξνθαιέζεη θαθώζεηο ησλ καζηώλ ή ξήμε ησλ πξνζέζεσλ.
 Σα αεξνπνξηθά ηαμίδηα δελ απεηινύλ ηηο πξνζέζεηο, εθηόο αλ ππάξμεη
βιάβε ζην ζύζηεκα ξύζκηζεο ηεο πίεζεο ζηελ θακπίλα ηνπ
αεξνζθάθνπο!
 Οη πξνζέζεηο ζηιηθόλεο είλαη εμαηξεηηθήο αληνρήο. Δλδερόκελε όκσο
ζνβαξή πιήμε, γηα παξάδεηγκα ζε ηξνραίν αηύρεκα, ζηνπο καζηνύο
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ξήμε ησλ πξνζέζεσλ θαη δηαζπνξά ζηιηθόλεο.
ηελ πεξίπησζε απηή επηβάιιεηαη ε άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ
πξνζέζεσλ από ηνλ γηαηξό.
Καιό είλαη, όια ηα παξαπάλσ λα θαηαγξαθνύλ ζε έλα είδνο ηαηξηθνύ
ζπκθσλεηηθνύ πνπ ζα ππνγξαθεί από ην γηαηξό θαη ηελ αζζελή γηα ακθνηεξόπιεπξε
εμαζθάιηζε θαη πξόιεςε πηζαλώλ παξεμεγήζεσλ.

Πξνεγρεηξεηηθόο θιηληθόο θαη εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο:
Ο βαζηθόο πξνεγρεηξεηηθόο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο πεξηιακβάλεη:
 Γεληθή αίκαηνο
 Οπξία αίκαηνο
 άθραξν αίκαηνο
 Κξεαηηλίλε αίκαηνο
 Ψεπδνρνιελεζηεξάζε νξνύ
 Βαζηθόο αληηπεθηηθόο έιεγρνο
 Αθηηλνγξαθία ζώξαθνο
 Μαζηνγξαθία ( πηζαλώο, ζε γπλαίθεο κεηά ηελ εκκελόπαπζε)
 Ηιεθηξνθαξδηνγξάθεκα
Ο βαζηθόο πξνεγρεηξεηηθόο θιηληθόο έιεγρνο πεξηιακβάλεη:
 Καξδηνινγηθή εθηίκεζε

 Αλαηζζεζηνινγηθή εθηίκεζε
ε πεξίπησζε εληνπηζκνύ παζνινγηθνύ εξγαζηεξηαθνύ ή θιηληθνύ επξήκαηνο ν
έιεγρνο επαλαιακβάλεηαη ή επεθηείλεηαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ γηαηξνύ.
Πξνεγρεηξεηηθά κέηξα:
 Απνθπγή ιήςεο αζπηξίλεο θαη αληηπεθηηθώλ θαξκάθσλ κία εβδνκάδα πξηλ
από ηελ επέκβαζε. Λήςε άιισλ θαξκάθσλ κεηά από ελεκέξσζε ηνπ
γηαηξνύ.
 Γηαθνπή θαπλίζκαηνο 2 εβδνκάδεο πξηλ από ηελ επέκβαζε.
 Πξνκήζεηα ησλ απαηηνύκελσλ θαξκάθσλ κεηά από ζπλελλόεζε κε ην γηαηξό.
 Πξνκήζεηα θαηάιιεινπ ζηεζόδεζκνπ.
 Αθαίξεζε θαθώλ επαθήο.
 Απνθπγή ιήςεο λεξνύ θαη ηξνθήο ηνπιάρηζηνλ 6 ώξεο πξηλ από ηελ
επέκβαζε.
Σερληθή ηνπνζέηεζεο ησλ πξνζέζεσλ:
Η ζήθε ηνπνζέηεζεο ηεο πξόζεζεο δηαλνίγεηαη, κέζσ ηεο πξναπνθαζηζκέλεο
ηνκήο ηνπ δέξκαηνο, κε ηε βνήζεηα ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ θαη ηνπ δείθηε ηνπ
ρεηξνπξγνύ. ηε ζπλέρεηα ειέγρεηαη, ππό άκεζν ςπρξό θσηηζκό, γηα ηπρόλ
αηκνξξαγία ή αλσκαιία.

Εηθόλα 6: Σερληθή ηνπνζέηεζεο πξόζεζεο ζηιηθόλεο κε ππνκάζηηα πξνζπέιαζε: α. δηάλνημε
ηνκήο, β. παξαζθεπή ζήθεο, γ. έιεγρνο ζήθεο, δ. εηζαγσγή πξόζεζεο.

Η επηιεγκέλε πξόζεζε εηζάγεηαη από ηελ νπή ηνπ δέξκαηνο κε ιεπηέο
θηλήζεηο θαη απζηεξά άζεπηεο ζπλζήθεο. Διέγρεηαη ε ζέζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο
ηεο θαη πιάζεηαη ν καζηόο κε ηα ρέξηα, Σέινο, ξάβεηαη ην δέξκα θαηά ζηξώκαηα κε
απνξξνθήζηκα ξάκκαηα.
Γελ είλαη απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε ζσιήλσλ παξνρέηεπζεο. Άιισζηε κπνξεί
λα βιάςνπλ ην ηνίρσκα ηεο πξόζεζεο θαηά ηελ αθαίξεζή ηνπο. Αλαγθαία είλαη ε
ηνπνζέηεζή ηνπο κόλν ζε εηδηθέο ζπλζήθεο (αηκνξξαγηθή ηάζε θιπ).
Μεηεγρεηξεηηθή πνξεία:
 Διάρηζηνο ή ππνθεξηόο πόλνο ,θπξίσο θαηά ην πξώην 24σξν, πνπ ειέγρεηαη
κε παπζίπνλα.
 Οίδεκα ησλ καζηώλ θπξίσο θαηά ηα πξώηα 3ν-4ν 24σξα.
 Πεξίδεζε ησλ καζηώλ κε ειαζηηθνύο επηδέζκνπο ζε ζρήκα νξηδόληηνπ 8 θαηά
ηα πξώηα 3 24σξα. ηεζόδεζκνο ζειαζκνύ ή εηδηθόο νξζνπεδηθόο
ζηεζόδεζκνο ζηε ζπλέρεηα γηα 30-40 εκέξεο.
 Πξώηε αιιαγή ηελ επνκέλε ηεο επέκβαζεο θαη δεύηεξε θαηά ην 3ν 24σξν.
 Λήςε αληηβηνηηθνύ γηα 8 εκέξεο. Λήςε απνηδεκαηηθώλ ή αληηθιεγκνλνδώλ
θαξκάθσλ, αλ ν γηαηξόο ην θξίλεη απαξαίηεην.
 Απνθπγή ύπλνπ ζε πξελή ζέζε 10-15 εκέξεο.
 Μπάλην επηηξέπεηαη κεηά ηελ 3ε-5ε εκέξα.
 Αλ ππάξρνπλ εμσηεξηθά ξάκκαηα αθαηξνύληαη ηελ 10ε-12ε εκέξα.
 Σαθηηθέο καιάμεηο ησλ καζηώλ γηα 1-2 ιεπηά κεηά ηελ 15ε εκέξα.
 Δθηίκεζε ηεο κεηεγρεηξεηηθήο πνξείαο από ην γηαηξό ζε 1 θαη ζε 6 κήλεο.

Επηπινθέο
Οη επηπινθέο ηεο αύμεζεο ησλ καζηώλ, όηαλ ε επέκβαζε δηελεξγείηαη από
έκπεηξν, εηδηθεπκέλν πιαζηηθό ρεηξνπξγό, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο
ρεηξνπξγηθήο θαη ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, είλαη ζπάληεο θαη αληηκεησπίζηκεο.
ηηο
ρεηξνπξγηθέο επηπινθέο ηεο απμεηηθήο ησλ καζηώλ κε πξνζέζεηο
πεξηιακβάλνληαη
 Δπηπινθέο από ηελ αλαηζζεζία
 Αηκάησκα
 Φιεγκνλή
 πάληεο απώηεξεο επηπινθέο:
o Ρήμε ησλ πξνζέζεσλ
 Δλαπόζεζε αζβεζηίνπ ζην πεξίβιεκα ησλ πξνζέζεσλ
 Ννζήκαηα ηνπ ζπλδεηηθνύ ηζηνύ
ηηο αηζζεηηθέο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη
 Μεηαηόπηζε ησλ πξνζέζεσλ
 Άδεηαζκα πξνζέζεσλ θπζηνινγηθνύ νξνύ
 Αλάπηπμε θάςαο
 Γηαηαξαρέο αηζζεηηθόηεηαο ηεο ζειήο
 Τπεξηξνθηθή νπιή

