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Ginel<omastia
- jaI. lą |eczyc?

Ginekomastia, czy}i nadmierny rozwój gruczołów piersiowych
u męź:.czyzn, jest stosunkowo częstym schorzeniem dotyczącym
ponad 5olo męskiej populacjl. By**, że stanowi ona poważny problern
estetyczny i psychiczny.

Na skutek nadmiernie rozwiniętych pier-
si, które często przypominajq kobiecy biuś
(ot |)' męzczyźni unikają miejsc, w lĆorych
na|ezy obnazyć swój tors. takich jak sauna,
płpva|nia czy sa|a gimnaĘczna.

Wyroznia się trzy podstawowe postacie
ginekomastii: tłuszczowa, gruczołowa i mie-
szana. Postać t'luszczowa często zuvięana
jest z otytościq, natomiast postać gruczotowa
spotykana jest wie|okrotnie u męzczyzn uzu-
pełniających swoją dietę preparatami meta-
bolicznymi. St4d dość częste występowanie
tego typu ginekomastii u ku|turystów (ot 2).
Najczęstsz4 postaci4 tego defelĆu jest jej

stru|Ćura mieszana - gruczotowo-t|uszczo-
wa (fot. 3).

Pierwsze objawy nadmiernego rozrostu
męskich piersi pojawiajq się w okresie doj-
rzewania. Zawsze na|ezy wówczas spraw-
dzić poziom pro|aĘny - hormonu odpo-
wiedzia|nego za rozwó) piersi' W procesie

diagnozowania ginekomastii oraz jĄ leczenia
na|ezy uwzg|ędnić aspekt onkoIogiczny scho-
rzenia, bowiem rak piersi u mężcz1zn. mimo
ze występuje znacznie rzadzie1niż u kobiet -

za|edwie |o/o raków, stanowi Powazne za-
grozenie dla zdrowia i zycia pacjenta.

Podstawowym sposobem leczenia gine-
komastii jest jej chirurgiczne usunięcie'
w f0|2 r. wykonano w Stanach Ąednoczo-
nych 20 7f3 operaqe z powodu ginekoma-
stii. Dla porównania w tym samym okresie
wykonano tam 330 63 | operacji powięk-
szenia piersi z uzyciem implantów. Wśrod
metod chirurgicznych bardzo często stoso-
wane jest wycięcie chirurgiczne, a w skraj-
nych przypadkach p|astyki skórne tej oko|icy.
Tego typu dziatania pozostawiajq nączęściej
bardzo widoczne blizny.

W ostatnich |atach coraz częściej stoso-
Wane sq techniki matoinwazyjne, take jak

liposukcja i metoda shave, które zachowujqc

Fot. L Ginekomostio - vvyglqd piersi
meżrzvznlt

Fot,'2' Gruczo|owo postoĆ ginekomostii
u Kulturysty.
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Fot. 3. Mieszono Postoc gnekomostti.

petn4 radyka|ność zabięu' dąą dobre efek-
ty estetyczne i pozostawĘ ni€lvvi(fure

b|izny. oczp,viście, nie każdy paqent kwa|i-
fikuje się do zabiegu rrn|onulazyjnęo..|eĘ-
nie te osoby' u których e|aĘczność *óry
pozwa|a rokować dobre jej obkurczenie,
mogą skorzystać z dobrodzie,jstw tej meto-
dy. Najczęściej |eczenie jest przeprowadza.
ne w pełnym znieczuIeniu (narkozie).
Poprzez niewieIkie nak|ucie skóry długości
3 mm wprowadzana jest najpierw sonda do
|iposukcji, a następnie przyrząd zwany sha-
verem (fot. 4). Pozwala on na precyzyjne
usunięcie poszczególnych fragmentów gru.
czotu piersiowego. Podobnie jakto ma miej-
sce u kobiet pay usuwaniu guzków piersi
mammotomem, takze tutaj zachodzi moż|i.
wość badania usuniętych tkanek pod Ętem
wyk|uczenia choroby nowotworowe]. Z:,błą
wymaga duzej finezji ze strony chirurga.
Końcówka shavera jest bowiem narzędziem
niewybacza.jqcym błędów. Właściwie kiero.
wana przez sprawn4 rękę chirurga pozwa|a

Fot. 5. StrOl uciskowy jest stosowony przez
4 tygodnie po operocji gnekomostii,

F*- 4. apoclo gnekomostti z uzyciem shovera,

precyzyjnie usunqć nadmiernie rozrośnięte

tkanki męskich piersi. ślaay po operacji sq
minima|ne i sprowadzaj4 się do niewie|kiej

b|imy d|ugości 3 mm z|oka|izowanej pod
p|ersĘ. W okresie pooperacyjnym pacjent
porłinien nosić odpowiednio dobrany stro1
uciskowy pozwa|a14cy na ograniczenie
obrzęku i w|aścŃe wymodelowanie skóry
(fot. 5). Poniesione trudy nagradza widok

męskiego torsu (fot. 6 i 7)' By-
wa że zabię stanowi si|n4 motywac1ę dla
pacientó^/' by przestawić się na zdrowy
tyb zycn, kztattujqcy odpowiednie nawyki

fu. ó. Wd grtekomastii mieszonej:
A - Wed, B - p operocji metodq shove.
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Fot, 7 ' Przykłod ginekomostii mieszanej: A - pzed, B - po operocji metodq shove'

}wieniowe i właściwq alĆpvność ruchowq. jest z tym łatwo. St4d zabieg korekcji gine-
Wszystko to stuzy poprawie stanu zdrowia komastii mozna śmiato nazwaĆ procedurq
i kondycji męzczyzn,.]ak wiemy, nie zawsze |eczącq męskie ciato i męskie ego.

rnffiH-
Naj|epiej sprzedająca się p|atforma

|aserowa w Europie i na świecie.

lrnenis M22 ta otwarta p|atforma składajqca się z segmentów, z których każdy może
srcwać niezależnie |ub w zespole.

E2 oferuje w chwi|i obecnej wybór czterech głowic:

. ?L z nowq techno|ogiq oPt zwiększajqcq efektywność i bezpieczeństwo zabiegu
-misi|niejszego na rynku |asera Nd;YAG z końcówkamio różnej średnicy
.ftakcyjnego |asera do odmładzania skóry |eczenia blizn i rozstępów
. bsera do usuwania' tatuaży'

9Ftem M22 jest wyposażony w gotowe ustawienia fabryczne dzięki czemu osoby
rcpocrynajqce pracę mogq od razu prowadzić bezpiecznq i skuteczną terapię. D|a
brdziej doświadczonych użytkowników .udostępniono możliwość indywidua|nego
r1óoru wszystkich parametrów i zapisywanie własnych ustawień.
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