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انتخاب تکنیک جراحی تخلیه سینه یکی از مسائل مهمی است که ذهن بسیاری از افراد 
ترنسی که مایل هستند طی پروسه ترنزیشن خویش عمل باالتنه انجام دهند را به خود 

های مختلفی صورت  کند. عمل باالتنه در افراد ترنس و غیرباینری به روش مشغول می
احی های جر ترین تکنیک از جمله رایج برش دبلو روش  برش دورهالهگیرد؛ روش  می

 روند. تخلیه سینه به شمار می

به طور کامل  های مختلف جراحی باالتنه تکنیکتر در مقاالت قبلی درمورد جزئیات  پیش
ایم؛ حال در این مقاله سعی بر این داریم تا دو تکنیک برش دورهاله و برش  توضیح داده

د با توجه به دبل را با هم مقایسه نموده، مزایا و معایب هر یک را شرح دهیم تا بتوانی
تری بهترین تکنیک جراحی  های خویش، آگاهانه و با خیال آسوده شرایط و خواسته

 .مناسب خود را انتخاب نمایید

 هایخودتانرامشخصکنیدهاواولویتخواسته .1

که ادامه مقاله را مطالعه کنید، همین حاال قلم و کاغذی بردارید و تمامی  پیش از این
ای خودتان را روی کاغذ آورید. از خودتان بپرسید که از عمل ه ها و اولویت خواسته

خواهید؟ هدفتان از انجام عمل باالتنه چیست؟ در ادامه چند سوال مطرح  باالتنه چه می
های خودتان را مشخص  تر بتوانید خواسته ها راحت کنیم تا با توجه به این سوال می

 .کنید

ای نیست اگر  الً تخت شود؟ یا برایم مسئلهام بعد از عمل کام خواهد سینه آیا دلم می
ام حفظ گردد؟ آیا  خواهد حس جنسی نوک سینه ام کامالً تخت نشود؟ آیا دلم می سینه

برایم مهم است که بعد از عملم، ریسک عمل ترمیمی پایین باشد؟ آیا مایل هستم اندازه 
ام تغییر داده  نهام کوچک شود؟ آیا دوست دارم مکان هاله و نوک سی هاله و نوک سینه

 شود؟

https://helptranscenter.org/
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هایم بزرگ و  های بسیار کوچک و پوست بسیار کشسانی دارم، یا این که سینه آیا سینه
گیری اسکار کلوئیدی دارم و دوست ندارم بعد از عمل جای  افتاده است؟ آیا سابقه شکل

 ای نیست اگر احیانًا هاله و نوک برش بزرگی روی بدنم بر جای بماند؟ آیا برایم مسئله
 ام بعد از عمل از بین برود؟ سینه

هایی که از عمل باالتنه  های فوق فکر کردید و خواسته بسیار خوب؛ حال که روی پرسش
دارید را برای خودتان مشخص کردید، وقت آن فرا رسیده تا از بین تمامی 

گذاری کنید.  ترتیب انتخاب و شماره ترین آنها را به هایتان، سه عدد از مهم خواسته
خص کردن سه اولویت اولتان در انتخاب روش جراحی باالتنه به شما کمک بزرگی مش
که سه اولویت اول خود را مشخص کردید، ادامه مقاله را مطالعه  کند. پس از این می

 .نمایید
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 مزایاومعایبعملباالتنهبهروشبرشدورهالهوبرشدبلرابشناسید .2

تنه، الزم است که مزایا و معایب هر دو روش برای انتخاب آگاهانه تکنیک جراحی باال
برش دورهاله و برش دبل را بشناسید. در ادامه مزایا و معایب هر دو تکنیک را بیان 

 :کنیم می

 مزایای عمل باالتنه به روش دورهاله 

شود و بافت پستان از این طریق تخلیه  برش جراحی دورتادور هاله و نوک سینه زده می
ماند. هاله سینه طی  تان برجای نمی بعد از عمل برش بزرگی روی سینهگردد. بنابراین  می

ها به جای برش زدن  شود، اما نوک سینه خیر. بعضی از جراح این عمل کوچکتر می
زنند و بافت پستان را از این طریق  دایره پایینی هاله را برش می دورتادور هاله، فقط نیم

تان طی  به این روش صورت گیرد، هاله سینه تان کنند؛ اگر عمل تخلیه سینه تخلیه می
 شود؛ عمل کوچک نمی

تان بعد از عمل تاحدودی ممکن است حفظ شود. بعضی از افراد  حس جنسی نوک سینه
شان بعد از عمل دورهاله مثل قبل از عمل است، و  گویند که حس جنسی نوک سینه می

که نسبت به  ن رفته یا اینشان از بی گویند که حس جنسی نوک سینه بعضی دیگر نیز می
 قبل از عمل کاهش یافته است. بنابراین هیچ تضمینی در کار نیست؛

شوند،  طور کامل از بدن جدا نمی که در این روش، هاله و نوک سینه به با توجه به این
 .کند ریسک از بین رفتن هاله و نوک سینه تهدیدتان نمی

 

 

 

https://helptranscenter.org/


6 
 

رنزیشنرسانیترنسجندروتشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

 معایب عمل باالتنه به روش برش دورهاله 

شوند که  افرادی کاندیدای انجام عمل باالتنه به روش دورهاله محسوب می فقط
 افتادگیشان  های بسیار کوچکی داشته، پوست اضافی نداشته باشند و سینه سینه

و غیرباینری کاندیدای مناسبی برای نداشته باشد؛ با این حساب بسیاری از افراد ترنس 
 شوند؛ انجام عمل باالتنه به روش برش دورهاله محسوب نمی

تری برای جراح است. چون جراح الزم  تخلیه سینه به روش برش دورهاله، عمل پیچیده
است از برش کوچکی که روی سینه ایجاد کرده، کل بافت پستان را تخلیه نموده و سینه 

 دهی کند؛ را فرم

نتیجه عمل تخلیه سینه به روش دورهاله برای بسیاری از افراد به اندازه نتیجه عمل 
 شود؛ تخلیه سینه به روش برش دبل تخت نمی

شود، از همین رو افرادی  پوست اضافی سینه طی این روش به اندازه کافی برداشته نمی
محسوب شان پوست اضافی زیادی دارد کاندیدای مناسبی برای این روش  که سینه

 شوند؛ نمی

 کند؛ مکان هاله و نوک سینه طی این روش جراحی تغییر چندانی نمی

روش برش دورهاله با ریسک باالی جراحی ترمیمی همراه است. مثالً ممکن است بعد از 
وچروک بیفتد  تان چین تان دچار فرورفتگی یا برآمدگی شود، یا دورهاله سینه عمل، سینه

 ح این موارد، تحت عمل مجدد ترمیمی قرار گیرید؛و الزم باشد که برای اصال
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افرادی که سینه کوچکی ندارند یا پوستشان کشسان نیست، اگر عمل خود را به روش 
دورهاله انجام دهند، ممکن است به چند عمل ترمیمی دیگر برای اصالح نواقص جراحی 

درنیاید. یکی از  کنند از آب شان به آن خوبی که فکر می نیاز پیدا کنند یا ظاهر سینه
ترین نواقص این جراحی برای افرادی که سینه کوچکی ندارند، ایجاد شدن  رایج
 های عمیق و دائمی دور هاله سینه است؛ وچروک چین

ماند؛ اما  درست است که بعد از جراحی برش دورهاله، برش بزرگی روی سینه برجای نمی
های  دستورالعملعد از عمل به درستی افرادی که سابقه اسکار کلوئیدی داشته باشند یا ب

های خود را  را رعایت نکنند، مثالً وزنه سنگین بلند کنند یا دست مراقبت از اسکار جراحی
منفی  شوند که روی نتیجه عملشان تاثیر بکشند، دچار کشیدگی جای برش دورهاله می

 .گذارد می

 مزایای عمل باالتنه به روش برش دبل 

ای کاندیدای مناسبی برای انجام  تقریبا تمامی افراد ترنس و غیرباینری با هر سایز سینه
 شوند؛ این روش جراحی محسوب می

 شود؛ نتیجه عمل تخلیه سینه به روش برش دبل به اندازه کافی تخت می

تان را  تواند سینه راحتی می تری دارد و بهجراح طی این روش اصطالحًا دست باز
 دهی کند؛ فرم

تواند هاله و نوک  مکان هاله و نوک سینه طی این عمل قابل تغییر است؛ یعنی جراح می
 تان قرار دهد؛ تری روی سینه تان کامالً جدا کرده و مجددًا آنها را در مکان مناسب سینه

تواند هاله و نوک  ییر است؛ یعنی جراح میاندازه هاله و نوک سینه طی این عمل قابل تغ
 تان را به هر اندازه که بخواهید کوچک کند؛ سینه

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2017/02/19/51/
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شود،  ای بزرگ( زده می های حاصل از این عمل زیر عضله پکتورال )عضله سینه برش
تان کار کنید، اسکارهای حاصل از  بنابراین اگر بعد از عمل روی پرورش عضالت سینه

 گردند؛ ان پنهان میت جراحی زیر عضالت سینه

هاله و نوک سینه را کامالً تواند برای افراد متقاضی، خصوصا افراد غیرباینری،  جراح می
 حذف کند؛

 .های مجدد ترمیمی پس از انجام عمل باالتنه به روش برش دبل کمتر است ریسک عمل

 معایب عمل باالتنه به روش برش دبل 

که جراح طی عمل هاله و نوک  بعد از عمل باالتنه به روش برش دبل، با توجه به این
دهد، ریسک عفونت و از بین رفتن  کند و دوباره روی سینه قرار می سینه را کامالً جدا می

ا افرادی که به ، دیابتی، یسیگاریخصوص در افراد  جزئی یا کامل هاله و نوک سینه )به
 کنند( مطرح است؛ پیروی نمی های مراقبت بعد از عمل دستورالعملدرستی از 

کند و دوباره روی  که جراح طی عمل، هاله و نوک سینه را کامالً جدا می با توجه به این
جنسی هاله و نوک سینه بعد از عمل باالتنه به روش برش دبل  دهد، حس سینه قرار می

 رود؛ از بین می

رنگ شود و نیاز به تتو کردن  تان بی امکان دارد بعد از عمل، قسمتی از هاله یا نوک سینه
 هاله یا نوک سینه پیدا کنید؛

ز افرادی که پوست اضافی و چربی بسیاری در ناحیه سینه خود دارند، ممکن است بعد ا
عمل دچار گوشواره شوند و نیاز به عمل ترمیمی پیدا کنند. گوشواره به پوست و چربی 

 زند؛ شود که از پهلوها یا وسط سینه بیرون می اضافی گفته می

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2018/10/29/412/
https://helptranscenter.org/2018/10/29/412/
https://helptranscenter.org/2018/10/29/412/
https://helptranscenter.org/2019/09/05/869/
https://helptranscenter.org/2019/02/20/631/


9 
 

رنزیشنرسانیترنسجندروتشبکهاطالع–سنترترنسهلپ  
www.helptranscenter.org 

 

اگر  .ماند تان برجای می بعد از عمل باالتنه به روش برش دبل، اسکار بزرگی روی سینه
هایتان اسکاردرستی از  یا بعد از عمل بهگیری اسکار کلوئیدی داشته باشید  سابقه شکل

شود. این مسئله برای بعضی  تان کشیده یا برجسته می جای برش جراحی  مراقبت نکنید،
 .از افراد خوشآیند نیست

ترینهردوروش،مناسبهایتانوبابررسیمزایاومعایببراساساولویت .3
 تکنیکجراحیراانتخابکنید

ها و اهدافی که  بسیار خوب؛ حال که قدم اول و دوم را به انجام رساندید، یعنی خواسته
از جراحی باالتنه دارید، و همینطور سه اولویت اولتان را برای خودتان مشخص کردید و 

دیگر وقت آن فرا رسیده که با مزایا و معایب هر دو روش جراحی نیز آشنا شدید، 
 .بهترین تکنیک جراحی را برای عمل باالتنه خود انتخاب کنید

، «تخت شدن سینه به اندازه کافی»به سه اولویت اولتان نگاهی بیاندازید. مثالً اگر 
« تغییر کامل مکان هاله و نوک سینه»، و «ریسک عوارض و مشکالت کمتر بعد از عمل»

ت، به احتمال زیاد عمل باالتنه به روش برش دبل گزینه جزء سه اولویت اول شماس
های بسیار کوچکی دارید، مایل هستید  اما مثالً اگر سینه .بهتری برای شما خواهد بود

تان بعد از عمل تاحدودی حفظ شود، دوست ندارید جای اسکار  حس جنسی نوک سینه
ه مکان هاله و نوک تان بیفتد، برایتان مهم نیست ک بزرگی بعد از عمل روی سینه

های ترمیمی و هزینه  تان طی عمل تغییر داده نشود، و با ریسک بیشتر جراحی سینه
اندازه عمل اصلی است نیز مشکلی ندارید، به احتمال زیاد  های ترمیمی که گاهی هم عمل
 .توانید روی عمل باالتنه به روش دورهاله حساب باز کنید می

 

https://helptranscenter.org/
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نسبت به یکدیگر ندارند، و در « مطلقی»تنه برتری های جراحی باال یک از تکنیک هیچ
ها را به  های شماست که یکی از این تکنیک ها و اولویت حقیقت این شرایط، خواسته

کند. یادتان باشد اگر عمل باالتنه به روش برش  تکنیک برتری برای شخص شما تبدیل می
ین نیست که قرار است دورهاله/دبل برای فرد الف بهترین گزینه بوده است، معنایش ا

همین تکنیک برای شخص شما نیز بهترین گزینه باشد. بنابراین بهترین تکنیک جراحی با 
 .گردد ها، و شرایط شخص شما تعیین می ها، اولویت توجه به خواسته

های  کنند چون سینه بعضی از افراد عمل باالتنه به روش برش دورهاله را انتخاب می
وست کشسانی دارند. دوست ندارند بعد از عمل برش بزرگی بسیار کوچکی داشته و پ

روی بدنشان بیفتد. دوست ندارند با ریسک از بین رفتن هاله و نوک سینه مواجه شوند. 
شان تا حد ممکن حفظ شود. و برایشان مهم نیست  خواهند حس جنسی نوک سینه می

 .رددشان تغییر مکان داده نشود یا کوچکتر نگ اگر هاله و نوک سینه

های بسیار  کنند چون سینه بعضی از افراد عمل باالتنه به روش برش دبل را انتخاب می
هایشان کمی افتادگی دارد، یا پوست کشسانی ندارند. دلشان  کوچکی ندارند، سینه

شان  شان بعد از عمل به اندازه کافی تخت شود، و هاله و نوک سینه خواهد سینه می
تری قرار گیرد. برایشان مهم نیست که حس جنسی  مناسب کوچکتر گردیده و در مکان

های  شان بعد از عمل از بین برود. و دوست ندارند با ریسک باالتر جراحی نوک سینه
 .ترمیمی مواجه شوند
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بعضی از افراد نیز خود را کاندیدای مناسبی برای عمل باالتنه به روش برش دورهاله 
بزرگی دارند، پوست کشسانی ندارند )و روی پوست  های متوسط یا دانند. مثالً سینه نمی

های پوستی دارند(، هاله و نوک سینه بزرگی دارند، یا پوست سینه اضافی  سینه خود ترک
های ترمیمی مواجه شوند. دلشان  خواهد با ریسک باالتر جراحی دارند. دلشان نمی

شان به  دهی سینه فرموچروک بیفتد یا  شان چین خواهد بعد از عمل، دور هاله سینه نمی
 .شیوه مطلوبی صورت نگیرد

بعضی از افراد نیز خود را کاندیدای مناسبی برای عمل باالتنه به روش برش دبل 
دانند که بعد از عمل اسکار  گیری اسکار کلوئیدی دارند و می دانند. مثال سابقه شکل نمی

واهد بود. دوست شان برجای خواهد ماند که برایشان خوشآیند نخ بزرگی روی سینه
شان  ندارند حس جنسی نوک سینه خود را کامالً از دست بدهند و روی زندگی جنسی

 از بین رفتن هاله و نوک سینهکه دوست ندارند با ریسک  تاثیر منفی بگذارد. یا این
 .مواجه شوند

هایتان و با مشورت با جراح،  این شما هستید که با توجه به شرایط و خواسته در نهایت
یک از دو تکنیک برش دورهاله یا برش دبل برایتان بهترین  گیرید که کدام تصمیم می

 .شود گزینه محسوب می
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 جاالزماستبهچندنکتهمهمدراینزمینهاشارهکنیمهمین: 

هایشان پوست  های کوچکی ندارند یا سینه ی که سینهبعضی از افراد ترنس .نکته اول
که بعد از عمل باالتنه به روش دورهاله هیچ جای برشی برجای  اضافی دارد، به خیال این

ماند، اصرار دارند که حتمًا عمل باالتنه خود را به این روش انجام دهند. الزم است  نمی
ه باشید که اتفاقًا بعد از عمل پیش از انتخاب تکنیک جراحی به این نکته توجه داشت

 .ماند باالتنه به روش دورهاله نیز اسکار برجای می

فردی که پیشینه اسکار کلوئیدی داشته باشد، بعد از عملش به روش برش دورهاله نیز 
اش شکل  ای اسکار برجسته دور هاله سینه دایره ممکن است که یک حلقه کامل یا نیم

کند، مثالً از اصول  داری نمی خوبی نگه از جای برش خود بهبگیرد. فردی که بعد از عملش 
کشد نیز،  های خود را می کند، یا دست مراقبت از اسکار آگاه نیست، وزنه سنگین بلند می

شود؛ به این صورت که یک نوار اسکار پهن و کشیده  دچار کشیدگی اسکار دورهاله می
تان بسیار بزرگتر  ا سایز هاله سینهشود ت گیرد و باعث می شده دور هاله سینه شکل می

 .جلوه کند

از طرفی دیگر، اینگونه نیست که هر کسی که عمل باالتنه خود را به روش برش دبل 
دهد، حتمًا دچار اسکار برجسته شود! بسیاری از افراد ترنسی که عمل باالتنه  انجام می

های جراح  دستورالعمل توانند با پیروی از دهند، می خود را به روش برش دبل انجام می
، جای برش جراحی خود را تا حد زیادی ترمیم و مراقبت از اسکارخود و رعایت اصول 

 محو و کمرنگ بسیار سال، دو –طوریکه اسکار عملشان بعد از گذشت یک  محو کنند به
 .شود می
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گیرند.  به اشتباه می« کلوئیدی»را با اسکار « هایپرتروفیک»بسیاری از افراد ترنس اسکار 
برجسته( روندی کامالً طبیعی بعد از جراحی است که )گیری اسکار هایپرتروفیک  شکل

مراقبت از توانید با رعایت اصول  افتد؛ این اسکار را می برای بسیاری از افراد اتفاق می
تا حد زیادی محو و کمرنگ کنید. اما اسکار کلوئیدی )یا اصطالحًا همان گوشت  اسکار

کند، که البته این افراد  کنند را درگیر می اضافی!( فقط درصد کمی از افرادی که جراحی می
اسکار، تا حد زیادی از رشد و گسترش اسکارهای توانند با رعایت اصول مراقبت از  نیز می

 .کلوئیدی خود بکاهند

هایشان پوست  های کوچکی ندارند یا سینه بعضی از افراد ترنسی که سینه .نکته دوم
که بتوانند عمل باالتنه خود را به روش دورهاله انجام دهند،  اضافی دارد، به امید این
هایشان  گیرند تا سایز سینه و سنگین می های غذایی سخت چند ماه قبل از عمل رژیم

کاهش پیدا کند و کاندیدای مناسبی برای انجام عمل باالتنه خود به روش دورهاله 
 .شوند

های غذایی سخت و سنگین نه تنها  الزم است به این نکته توجه داشته باشید که رژیم
کند، بلکه سالمتی  نمیشما را به کاندیدای مناسبی برای روند جراحی دورهاله تبدیل 

گیرند،  های سخت می دهد. افرادی که رژیم تان را نیز در معرض خطر قرار می جسمانی
شان کوچک  کند و سایز سینه شان کاهش پیدا می درست است که بافت چربی سینه

خود  کشسانی خاصیتشان جمع نشده و تا حدودی  شود، اما متاسفانه پوست سینه می
 .دهد را نیز از دست می

هایشان پوست اضافی دارد کاندیدای  تر نیز گفته شد، افرادی که سینه همانطور که پیش
شوند، چون طی این عمل  مناسبی برای انجام عمل باالتنه به روش دورهاله محسوب نمی

خوبی جمع کند و بعد از عمل نیز این ریسک  سینه را بهتواند پوست اضافی  جراح نمی
 .های دائمی دور هاله سینه برجای بماند وکوچر وجود دارد که چین

https://helptranscenter.org/
https://helptranscenter.org/2018/03/25/285/
https://helptranscenter.org/2018/03/25/285/
https://helptranscenter.org/2018/03/25/285/
https://helptranscenter.org/2019/12/15/1000/
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بنابراین به این امید که بتوانید خود را کاندیدای مناسبی برای روند دورهاله کنید، 
های سخت و سنگین نگیرید، و به جای این کار بدن خود را تقویت نموده و اصول  رژیم

 .مراقبت از اسکار بعد از عمل را فراگیرید

هایشان پوست  های کوچکی ندارند یا سینه اد ترنسی که سینهبعضی از افر .نکته سوم
که بتوانند عمل باالتنه خود را به روش دورهاله انجام دهند،  اضافی دارد، به امید این

هایشان کاهش  کنند تا سایز سینه چند ماه قبل از عمل شروع به تستسترون درمانی می
 .التنه خود به روش دورهاله شوندکند و کاندیدای مناسبی برای انجام عمل با  پیدا

های داخل سینه را  الزم است بدانید که درست است که تستسترون تا حدودی چربی
گذارد و شما را در عرض چند  دهد، اما تاثیر چشمگیری روی سایز سینه نمی کاهش می

 !کند ماه به کاندیدای مناسبی برای انجام عمل باالتنه به روش برش دورهاله تبدیل نمی

شود، اما اگر تستسترون درمانی  تستسترون درمانی پیشنیاز عمل باالتنه محسوب نمی
دهی به  کنید و همراه با آن تمرینات پرورش عضالت سینه را نیز انجام دهید، کار فرم

کنید. اما در کل بهتر است به این امید که بتوانید  تر می تان راحت تان را برای جراح سینه
را به اندازه چشمگیری کوچک نموده و کاندیدای مناسبی برای  های بزرگ خود سینه

 .انجام عمل باالتنه به روش برش دورهاله شوید، سراغ تستسترون نروید

همچنین یادتان باشد که اگر بعد از عمل نیز اصالً تستسترون درمانی نکنید و حتی 
اهند کرد! بنابراین هایتان دوباره رشد نخو تخلیه غدد جنسی را نیز انجام ندهید، سینه

خواهید تستسترون درمانی کنید،  ها می خاطر نگرانی از رشد مجدد سینه اگر صرفًا به
هایتان دوباره رشد نخواهند  خیالتان راحت باشد که بدون تستسترون درمانی نیز سینه

کرد. فقط کافی است وزن خود را در محدوده سالمتی نگه دارید و بیش از اندازه 
تان بعد از عمل در اثر تجمع چربی  یدا نکنید، چون در این صورت سایز سینهوزن پ اضافه

 .افزایش پیدا خواهد کرد

https://helptranscenter.org/
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های بزرگی دارند،  ها عمل تخلیه سینه را برای افرادی که سینه بعضی از جراح .نکته چهارم
اند که حتمًا عملشان به روش دورهاله انجام شود، به روش برش  اما اصرار داشته

 .دهند انجام می چوبی نبات آبیا  اهیم دهان

ماهی، با توجه به این که برش جراحی از دو طرف هاله سینه زده  در روش برش دهان
چوبی نیز،  نبات ماند. در روش آب تان برجای می وسط سینه -0-شود، جای برشی مثل  می

مل زیر شود. جای برش بعد از این دو ع خط برش عمودی از هاله به سمت پایین زده می
ماند. این دو روش جراحی معموالً طرفداران  گردد و آشکار می عضله سینه پنهان نمی

ها برای  های مطرح در سطح جهان نیز از انجام این روش زیادی ندارند، و بیشتر جراح
کننده درخواست کند که  که خود مراجعه ورزند، مگر این کنندگان خود امتناع می مراجعه

 .نجام شود و از تمامی مزایا و معایب این روش نیز آگاه باشدعملش به این روش ا

بنابراین اگر با جای برش بعد از عمل مسئله دارید، حتمًا پیش از عمل از تکنیک جراحی 
چوبی گزینه  نبات ماهی و آب جز تکنیک برش دهان جراحتان مطمئن شوید، و اگر به

تان در مکان  جای برش جراحیخواهید  دیگری پیش روی خود ندارید و از طرفی نمی
توانید از همان ابتدا عمل خود را به روش برش دبل انجام  غیرآناتومیکالی قرار گیرد، می

 .دهید
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های بزرگ و افتاده را طی  توانند سینه کنند که می ها ادعا می بعضی از جراح .نکته پنجم
تخلیه کنند تا فرد  یک یا دو مرحله عمل از طریق روش برش دورهاله یا لیپوساکشن

متقاضی مجبور نشود که عمل باالتنه خود را به روش برش دبل انجام دهد و متعاقبًا 
 .جای برش بزرگی روی بدن فرد برجای بماند

هایشان، پوست  این روش، شاید برای بعضی از افرادی که با وجود بزرگ بودن سینه
های بزرگی دارند و  ه سینهاما افرادی ک .بسیار کشسان و جوانی دارند جواب بدهد

های پوستی دارند، اگر عمل  شان ترک پوست کشسانی هم ندارند یا روی پوست سینه
های  شک خود را در معرض ریسک جراحی خود را به روش دورهاله انجام دهند، بدون

دهند. پوست سینه غیرکشسان هر چقدر هم که طی عمل جراحی  ترمیمی مکرر قرار می
جمع شود، ممکن است بعد از گذشت چند ماه از عمل جراحی مجددًا به روش دورهاله 

 .حالت شل و آویزان به خود بگیرد

های بزرگ با پوست اضافی غیرکشسان، عمل  بعضی از افرادی که عالرغم داشتن سینه
خود را به روش دورهاله انجام داده بودند، در نهایت به علت آویزان شدن پوست سینه 

شان، مجبور شدند تحت عمل مجدد ترمیمی قرار  ادن دور هاله سینهچروک افت و یا چین
 .گرفته یا حتی عمل ترمیمی خود را به روش برش دبل انجام دهند

های دنیا  عالوه بر همه این مسائل، همیشه یادتان باشد که بهترین و ماهرترین جراح
دورهاله انجام  های بزرگی دارند را به روش نیز، هرگز عمل باالتنه افرادی که سینه

های  کنند. بنابراین اگر سینه ها آگاه می دهند و فرد متقاضی را از تمامی ریسک نمی
انگیز برخی پزشکان  وغریب یا تبلیغات وسوسه های عجیب بزرگی دارید، به دنبال روش

 .نظر کنید نروید، و از انجام عمل تخلیه سینه به روش دورهاله صرف
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به خودتان فرصت بدهید و خودتان و نیازهایتان را بهتر  اله؛به عنوان نکته پایانی مق
های جراحی داشته باشید. مطالعه کنید.  ای از نتیجه عمل بینانه بشناسید. انتظارات واقع

تحقیق کنید. تصاویر جراحی متعددی ببینید و تجربیات جراحی فراوانی بشنوید. با 
شبه تکنیک  . الزم نیست حتمًا یکها و افراد آگاه مشورت کنید. سوال بپرسید جراح

جراحی مدنظرتان را انتخاب کنید. مطمئن باشید با شناخت بهتر خودتان و کسب 
توانید  های مختلف جراحی، با خیال آسوده می ها و تکنیک آگاهی کافی پیرامون روش

ترین تکنیک جراحی را برای شخص خودتان انتخاب نموده و به  بهترین و مناسب
 .نی جنسیتی دست یابیداحساس شادما
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https://t.me/iransrsresults 
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