
 

 .دیبدان  یکولکتومیهر آنچه الزم است در مورد عمل پان ی:کولکتومیبه روش پان  یکرتراشیپ

ا  یاضاف  یبرداشتن پوست و چرب  یبرا  ییبایز  یروش جراح  کی  یکولکتومیپان  نیشکم است که 

کاهش وزن در   یپس از جراح  معموالا . پانوس  شود یمشناخته    "بند   شی پ"  ا یپانوس    با نام  یچرب

 . میپردازیمدر ادامه به بررسی کامل این جراحی    .شودیم  جادیشکم ا  ینییپا  ینواح

 

 ست؟ یچ  ی کولکتومیپانعمل  

شکم،   یقسمت تحتان  یبرداشتن پانوس، پوست و بافت اضاف   یبرا  یروش جراح  کی  یکولکتومیپان

 است.  

بردن   ن یبا از ب  ی جراح  ن ی. استین  ییبایز  یجراح  کی  ی کولکتومیتاک، پان  یتام  یجراح  برخالف

پانکندیم  تر صافشکم را    ه یناح  یاضاف  یچرب تام  توان یمرا    ی کولکتومی.   ریسا  ا یتاک    یدر کنار 

 انجام داد.  زین  ی شکم   یها عمل



 

 

 یکولکتومیپان  ی جراح نهیهز

 یمشخص  یانهیهزآن    ی برا  توانینم   جهیدارد. در نت  یبستگ  یبه عوامل مختلف  یجراح  یهانهیهز

 مه ی ، شرکت بشودینم شناخته    ییبایز  یجراح  کی  عنوانبهمعموالا    یکولکتومیکه پان  ییگفت. از آنجا

 دیاشرا داشته ب  ی خاص  طیشرا  دیعمل کمک کند. اما، شما با  نیا  نه یشما ممکن است در پرداخت هز

قبل از عمل در   حتماا در نظر گرفته شود.    یدرمان  ی جراح  کی  عنوانبهشما    یبرا  ی کولکتومیتا پان

 . دیخود صحبت کن یدرمان  مهیعمل با شرکت ب  نه یمورد هز

 ی کولکتومیپان  یانجام جراح  یبرا  جیرا  لیدال

پا  یمختلف  لیدال  به قسمت  در  است  چرب  نییممکن  و  پوست  پ  یاضاف  ی شکم  کند.   دایتجمع 

 از:  اندعبارتعلل    نیترعیشا

 سن •

 کیژنت •

 یباردار •



 

 یقبل  ی جراح •

 اد یوزن ز  کاهش  •

 من مناسب است؟   یبرا  یکولکتوم یپان  ایآ

راه   تواندیم  نیرا دشوار کند. همچن  یتناسل  هیحفظ بهداشت در ناح   تواندیم  یپانوس اضاف  بافت

ممکن است   د، یرا دار  ها ینگران  نیرا دشوار کند. اگر هر کدام از ا  ی بدن  ی هاتیفعال  ریرفتن و انجام سا

 باشد.   دیشما مف  یبرا  ی کولکتومیپان

را   ی پوست اضاف  فقط  یکولکتوم یاست که پان  نیدر ا   ینوپالستیو ابدوم  یکولکتوم ی: تفاوت پاننکته

 . شودینم انجام    یم یسفت شدن عضالت قد  ا یبافت    ب یگونه تخر  چ یروش ه  نیو در ا  داردیبرم

 هستند؟   یچه کسان یکولکتومیپان  ی انجام جراح  یداهایکاند  نیبهتر

 یجد  ی پزشک  طیشرا  ای خاص    ی ماری برخوردارند، ب  ی که از سالمت خوب  یمارانیب  ی برا  ی کولکتومیپان

کاهش   ایدارند، مناسب است. اگر قصد باردار شدن    یجراح   جهیاز نت  یا  نانهیندارد و انتظارات واقع ب

توجه قابل  جراح  د یبا  د، یدار  ی وزن  از  م  ها برنامه  نیا  ی قبل  در  خود  پزشک  با  .  دیگذارب  انی را 

 . ستیمناسب و ورزش ن  ییغذا  میرژ  یبرا   ینیگزیجا  ا ی  یچاق  یبرا   یدرمان  ی کولکتومیپان

 ؟افتدیم   ی چه اتفاق  ی کولکتومیدر طول جلسه مشاوره پان 

 :دیصحبت کن ریکه در مورد موارد ز  د یآماده باش  یکولکتومیطول مشاوره پان  در

  ی جراح  اهداف •

 ی پزشک  ی هادرمانو    ییدارو  ی آلرژ  ،یپزشک  طیشرا •

 و مواد مخدر  گار یالکل، س  ،یاهیگ  یها مکمل، هانیتامی و  ،یفعل  ی مصرف  یداروها •

 ی قبل  ی هایجراح •

همچن  جراح • عموم  تیوضع  نیشما  بررس  یسالمت  را  معاکندیم   یشما  را  شکمتان   نه ی، 

 . کندیمبا شما صحبت    یدرمان  یهانهیگزو در مورد    کندیم



 

به صراحت شما در طول مشاوره   یادیز  یبستگ  یاد یتا حدود ز  یکولکتومیروش پان   یمنیو ا  تیموفق

 .شودیم  دهیپرس  تان یزندگو سبک    هاخواسته  ، یدر مورد سالمت  ی دارد. از شما سواالت

 ی کولکتومیپان  یجراح   ی ها جنبه. درک تمام  دیخود بپرس  کیاز جراح پالست  دیکه دار  ی هر سوال  حتماا 

 مهم است.   اریبس

 یبرا  جانیاضطراب ممکن است ه   نی. ادیاضطراب داشته باش  یکم   یجراح  یاست که برا  یعیطب

احساسات با جراح خود خجالت   نیگذاشتن ا  انیاسترس قبل از عمل باشد. از درم  ا ی  دیظاهر جد

 .دینکش

 ؟ شودیمچگونه انجام   یکولکتومیپان  ی جراح

انجام    ی کولکتومیمتخصص عمل پان  ک یجراح پالست  کی  ی روش جراح  ک یعمل،    نی. ادهدیم را 

ب  ،ی تا پنج ساعت طول بکشد. در طول جراح  تواندیماست که    یتهاجم بود   دیخواه   هوش یشما 

 کرد.  دیاحساس نخواه   ی زیچ  نیبنابرا

 :کندیم  جادیدو برش ا  یانجام جراح  یجراح برا سپس

 در سر تا سر استخوان لگن   یبرش افق  کی •

 . ابدییمگسترش    ی که تا استخوان شرمگاه   ی برش عمود  کی •

به   تواند یم، جراح  هابرش  ق یدارد. از طر  ی برداشته شود بستگ  دیکه با  یبه مقدار پوست  ها برش  طول

 مانده یباق  ی هاببرد. سپس پوست و بافت  نیداشته باشد و آنها را از ب  یدسترس  یو پوست اضاف  یچرب

با بخ  شوندیم  دهیبه طرف هم کش  یبراعمل    ن ی. پزشکان ممکن است در حشوندیبسته م  هیو 

 استفاده کنند.  هیتخل یهالولهاز    ی اضاف  عیبرداشتن ما

کند. پزشک در جلسه مشاوره   دایپ  ر ییمکان آن تغ  ا یموارد، ناف ممکن است برداشته شود    ی برخ  در

 . کندیمبا شما صحبت    کامالا موضوع    ن یقبل از عمل، درباره ا



 

 

 ی کولکتومیپان یهانیگزیجا

 ییهاشما ممکن است متوجه شود که شما با روش  ک یجراح پالست  ه، یاول  ی کیزیف  نه یطول معا  در

ممکن است   نیگزیجا  ی ها . روشدیدلخواه خود برس  جهیبه نت  دیتوانیمدارند هم    یکه تهاجم کمتر

جایگزین   ی ها روشالبته گاهی ممکن است جراح یکی از    باشد.   ینوپالستیابدوم   ا ی  پوساکشنیشامل ل

 را با پانیکولکتومی ترکیب کند تا نتیجه بهتری ایجاد شود.

 ی کولکتومیپان  یدوره نقاهت جراح

است. اما بسته به وسعت عمل، ممکن است   ییسرپا   یجراح  ک ی  یکولکتومیافراد، پان  شتریب  یبرا

که بعد از  کند یم هی. در قبل از مشاوره، جراح به شما توصدیبمان مارستانیشب در ب کیالزم باشد 

 ک که شما را به خانه برساند و در چند روز اول بعد از عمل به شما کم   د یبخواه   یاز کس  ی جراح

اجسام   ا ی  دیداشته باش  ن یسنگ  ت ی گونه فعال  چی ه   د یکند. تا چند هفته پس از انجام عمل شما نبا

 . دی بلند کن  نیسنگ



 

 یسطح  یها هیبخاست.    یعیطب  اریدر محل برش بس  ی تورم و کبود  ،یدرد، ناراحت  ی از جراح  پس

ظرف   است  ممکن  شوند.    کیشما  برداشته  حل    ترقیعم   یهاهیبخهفته  خود  به  . شوندیمخود 

 ت یزیتوسط پزشکتان و  مرتباا   د یبا  داریپا  جیاز نتا  نانیاطم   یو برا  کشدیها طول مکامل ماه  یبهبود

 .  دیشو

 ی . برخکنندیموزن کم    لوگرم یک  5تا    2.5هستند و اغلب    ی راض  ی جراح ن یا  جیاز نتا  مارانیب  اکثر

 . دهندیمرا    ی و بهداشت شخص   یبدن  ت یهم گزارش بهبود فعال مارانیاز ب

 

 ست؟ یچ  یکولکتومیپان  یخطرات جراح

 ی ایمزا  ایکه آ  دیریبگ  میتصم   دیاست. شما با  یشخص   اریبس  ی کولکتومیپان  یانجام جراح   یبرا  میتصم 

 نه.   ای  د یعمل را قبول کن  سکی است که ر  یااندازهآن به  

خواهد داد. قبل از عمل از   ح یشما توض  یبرا  اتی را با جزئ  یخطرات مرتبط با جراح کیپالست  جراح

حاصل شود که به طور کامل   نانیتا اطم  د ینامه را امضا کن تیرضا یها فرمتا  شودیمشما خواسته 

 . دیآن مطلع هست  یعوارض احتمال  ایاز مراحل عمل و خطرات 



 

 است:  ریشامل موارد ز  ی کولکتومیپان یجراح  ی احتمال  خطرات 

 یهوشیب  خطرات  •

 تقارن  عدم •

 ی زیر  خون •

 ی ویو ر  ی عوارض قلب  ، یعمق  دیور  ترومبوز •

 ( یموجود در عمق پوست)نکروز چرب  یبافت چرب  مرگ •

 )سروما( عیما  تجمع •

 هماتوم  •

 عفونت •

 در احساس پوست   رات ییتغ  ریسا  ا ی  یحس  یب •

 مداوم   درد •

 ها برش  فیضع  بهبود •

 مجدد   ی به جراح  ازین •

 مکرر پوست   یشل •

 مدت   ی تورم طوالن  ا یرنگ پوست و    رییتغ •

 زخم نامطلوب   ی جا •

 ی جمع بند

شکم انجام   ه ی از ناح  یاضاف   ی برداشتن چرب  یبرا  ی روش درمان  کیبه عنوان    ی کولکتومیپان  ی جراح

 تیشود و بر فعال  یپوست  کیزخم و تحر  جادیباعث ا  تواندیمپانوس    ای  یاضاف  یچرب  نی. اشودیم

 بگذارد.   ر یشما تأث  یبدن



 

 ی برا  یو اصالح  ییبایز  یهایجراحآن را در کنار    توانیماما    ست،ین  ییبایعمل ز  کی  یکولکتومیپان

 نیتا بهتر  دیبگذار  انیو انتظارات خود را با پزشک خود در م   هانهیگزبهبود ظاهر شکم انجام داد.  

 کند. نیی شما تع  ی روش را برا

 یهادانشگاهدکتر حامد قدسی مدرک تخصص خود را در زمینه جراحی زیبایی از یکی از بهترین  

. برای اندکردهبه بهترین ظاهر خود دست پیدا    با کمک ایشانافراد زیادی    اندکرده  فرانسه دریافت

 به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید.   دیتوانیممشاهده نتایج عمل  

 منابع: 

-https://www.uofmhealth.org/conditions

treatments/surgery/plastic/cosmetic/body/panniculectomy 

-https://www.plasticsurgery.org/reconstructive

procedures/panniculectomy 

panniculectomy-is-https://www.webmd.com/diet/obesity/what# 

https://www.healthline.com/health/panniculectomy#outlook 

 

https://www.uofmhealth.org/conditions-treatments/surgery/plastic/cosmetic/body/panniculectomy
https://www.uofmhealth.org/conditions-treatments/surgery/plastic/cosmetic/body/panniculectomy
https://www.plasticsurgery.org/reconstructive-procedures/panniculectomy
https://www.plasticsurgery.org/reconstructive-procedures/panniculectomy
https://www.webmd.com/diet/obesity/what-is-panniculectomy
https://www.webmd.com/diet/obesity/what-is-panniculectomy
https://www.webmd.com/diet/obesity/what-is-panniculectomy
https://www.healthline.com/health/panniculectomy#outlook

