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اًتخبة تکٌیک جشاحی فبلَپالستی یکی اص هسبئل هْوی است کِ رّي ثسیبسی اص افشاد تشًسی کِ 

کٌذ. فول  تٌِ خَد سا ثِ سٍش فبلَپالستی اًجبم دٌّذ ثِ خَد هطغَل هی هبیل ّستٌذ فول پبییي

ی ّبیی کِ فول فبلَپالست پزیشد. عجك گفتِ ثیطتش جشاح ّبی هختلفی اًجبم هی فبلَپالستی ثِ سٍش

استبًذاسد عالئی فول فبلَپالستی هحسَة  تکٌیک فبلَپالستی سبفذ دستدٌّذ،  اًجبم هی

ّب ثشای  ضَد؛ تکٌیک فبلَپالستی سبفذ دست دس ثیطتش کطَسّب ٍ تَسظ ثسیبسی اص جشاح هی

 .گیشد هَسد استفبدُ لشاس هی غیشثبیٌشیتشًس ٍ افشاد  سبخت آلت تٌبسلی دس هشداى

است کِ ثِ ًبم  تکٌیک دٍعشفِ کطبلِ ساىّبی جشاحی فبلَپالستی،  یکی دیگش اص تکٌیک

ضوبسی  ضَد. تکٌیک دکتش کین دس کطَسّبی اًگطت ًیض ضٌبختِ هی دکتش کیناش  پذیذآٍسًذُ

ّبی  تکٌیکتش دس همبالت لجلی دسهَسد جضئیبت  پزیشد. پیص ّبی هحذٍدی اًجبم هی تَسظ جشاح

این؛ حبل دس ایي همبلِ سقی ثش ایي داسین تب  ثِ عَس کبهل تَضیح دادُ شاحی فبلَپالستیهختلف ج

دٍ تکٌیک فبلَپالستی سبفذ دست ٍ کطبلِ ساى سا ثب ّن همبیسِ ًوَدُ، هضایب ٍ هقبیت ّش یک سا 

تشی  ّبی خَیص، آگبّبًِ ٍ ثب خیبل آسَدُ ضشح دّین تب ثتَاًیذ ثب تَجِ ثِ ضشایظ ٍ خَاستِ

 .یي تکٌیک جشاحی هٌبست خَد سا اًتخبة ًوبییذثْتش

 ّایخَدتاىراهطخصکٌیذّاٍاٍلَیتخَاستِ .1

ّب ٍ  کِ اداهِ همبلِ سا هغبلقِ کٌیذ، ّویي حبال للن ٍ کبغزی ثشداسیذ ٍ توبهی خَاستِ پیص اص ایي

خَاّیذ؟  هیّبی خَدتبى سا سٍی کبغز آٍسیذ. اص خَدتبى ثپشسیذ کِ اص فول فبلَپالستی چِ  اٍلَیت

کٌین تب ثب تَجِ ثِ ایي  ّذفتبى ثشای اًجبم فول فبلَپالستی چیست؟ دس اداهِ چٌذ سَال هغشح هی

 .ّبی خَدتبى سا هطخع کٌیذ تش ثتَاًیذ خَاستِ ّب ساحت سَال
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ام اص لحبػ ضکل ٍ سبیض ثیطتشیي ضجبّت سا ثِ  خَاّذ آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداًِ آیب دلن هی

شداى سیسجٌذس داضتِ ثبضذ؟ آیب حفؼ فولکشد دستن ثشاین هْن است؟ هثالً ًَاصًذُ آلت تٌبسلی ه

خَاّذ کبسایی دستن توبم ٍ کوبل حفؼ گشدد؟ آیب ثب ثش جبی هبًذى اسکبس ثضسگ  ّستن ٍ دلن هی

دّن اسکبس ثضسگ حبغل اص فول فبلَپالستی  کِ تشجیح هی سٍی سبفذ دستن هطکلی ًذاسم؟ یب ایي

تش پَضبًذُ ضَد؟ آیب سٍی سبفذ دستن تتَ داسم ٍ دلن  ن لشاس گیشد تب ساحتسٍی کطبلِ ساً

ام ثیفتذ؟ آیب اسکبسّبی حبغل اص خَدصًی سٍی سبفذ دستن داسم ٍ  خَاّذ سٍی آلت تٌبسلی ًوی

 خَاّذ سٍی آلتن ثیفتذ؟ دلن ًوی

بفت چشثی سبفذ داًن آلتی کِ ثب استفبدُ اص ث عَسیکِ هی آیب سبفذ دست ثسیبس کن چشثی داسم ثِ

ضَد، لغش کبفی ًخَاّذ داضت؟ آیب کطبلِ ساًن ثبفت چشثی ثسیبسی داسد  دستن سبختِ هی

ضَد، ثسیبس لغَس خَاّذ  داًن آلتی کِ ثب استفبدُ اص ثبفت چشثی کطبلِ ساًن سبختِ هی عَسیکِ هی ثِ

ن لغَس ضَد، ًبچبس خَاست ام ثیص اص آًچِ کِ هی ای ًیست کِ اگش آلت تٌبسلی ضذ؟ آیب ثشاین هسئلِ

ّب  لیپَسبکطي( سا ًیض اًجبم دّن ٍ سیسک)ضَم یک یب چٌذ هشحلِ فول کبّص سبیض آلت تٌبسلی 

ام ثیص اص آًچِ کِ  ای ًیست کِ اگش آلت تٌبسلی ٍ فَاسؼ ایي فول سا ًیض ثپزیشم؟ آیب ثشاین هسئلِ

ْت افضایص سبیض آلت خَاستن ثبسیک ضَد، ًبچبس ضَم یک یب چٌذ هشحلِ فول تضسیك چشثی ج هی

 ّب ٍ فَاسؼ ایي فول سا ًیض ثپزیشم؟ تٌبسلی سا ًیض اًجبم دّن ٍ سیسک

ام سا داضتِ  آیب ثشاین هْن است کِ ثیطتشیي ضبًس ایجبد حس جٌسی دس آلت حبغل اص فبلَپالستی

ّبی کوتشی سا ثشای سسیذى ثِ آلت تٌبسلی هغلَثن پطت  ثبضن؟ آیب ثشاین هْن است کِ تقذاد فول

ای ًیست اگش سبخت کالّک آلت تٌبسلی ثِ هشحلِ دٍم یب سَم فول  سش ثگزاسم؟ آیب ثشاین هسئلِ

ای ًیست اگش فول سبخت پیطبثشاّن ّوضهبى ثب سبخت  ام هَکَل ضَد؟ آیب ثشاین هسئلِ فبلَپالستی

 ام غَست ًگیشد ٍ ثِ هشحلِ دٍم ٍ سَم فولن هَکَل ضَد؟ آلت تٌبسلی
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ام آًمذسی ثضسگ ًجبضذ کِ اص صیش ضَست ٍ ضلَاس جلت تَجِ  آلت تٌبسلیآیب ثشاین هْن است کِ 

ّبی  خَاّذ آلتن دس حیي فقبلیت ًوَدُ ٍ هشا هقزة کٌذ؟ آیب آدم ثسیبس فقبلی ّستن ٍ دلن ًوی

ام سجک ٍ  خَاّذ آلت تٌبسلی حبغل اص فول فبلَپالستی سٍصهشُ ثشاین هضاحوت ایجبد کٌذ؟ دلن هی

خَاّذ ثقذاً ثتَاًن فول کبضت پیٌبیل ایوپلٌت  گیي ٍ حجین؟ دلن هیٍجَس ثبضذ یب سٌ جوـ

ای ًیست اگش ّیچ هَلـ ًتَاًن کبضت پیٌبیل  سخت اًجبم دّن یب ثبدی؟ آیب ثشاین هسئلِ ًیوِ

سخت تٌْب گضیٌِ  ایوپلٌت ثبدی اًجبم دّن؟ آیب ثشاین هْن ًیست اگش کبضت پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ

 پیص سٍین ثبضذ؟

ّبیی کِ اص فول فبلَپالستی  ّبی فَق فکش کشدیذ ٍ خَاستِ ة؛ حبل کِ سٍی پشسصثسیبس خَ

ّبیتبى، سِ فذد  داسیذ سا ثشای خَدتبى هطخع کشدیذ، ٍلت آى فشا سسیذُ تب اص ثیي توبهی خَاستِ

گزاسی کٌیذ. هطخع کشدى سِ اٍلَیت اٍلتبى دس  تشتیت اًتخبة ٍ ضوبسُ تشیي آًْب سا ثِ اص هْن

کِ سِ اٍلَیت اٍل خَد  کٌذ. پس اص ایي جشاحی فبلَپالستی ثِ ضوب کوک ثضسگی هی اًتخبة سٍش

 .سا هطخع کشدیذ، اداهِ همبلِ سا هغبلقِ ًوبییذ

 هسایاٍهعایةفالَپالستیساعذدستٍکطالِراىراتطٌاسیذ .2

ک ثشای اًتخبة آگبّبًِ تکٌیک جشاحی فبلَپالستی، الصم است کِ هضایب ٍ هقبیت ّش دٍ تکٌی

فبلَپالستی سبفذ دست ٍ کطبلِ ساى سا ثطٌبسیذ. دس اداهِ هضایب ٍ هقبیت ّش دٍ تکٌیک سا ثیبى 

 :کٌین هی

 هسایایتکٌیکفالَپالستیساعذدست 

آلت تٌبسلی حبغل اص فبلَپالستی سبفذ دست اص لحبػ ضکل ٍ سبیض، ثیطتشیي ضجبّت سا ثِ آلت 

فول ًیبصی ثِ اًجبم یک یب چٌذ هشحلِ فول تٌبسلی هشداى سیسجٌذس داسد، ثغَسیکِ ثقذ اص 

 کبّص لغش آلت تٌبسلی ًخَاّیذ داضت؛
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سبفذ دست خًَشسبًی ثسیبس خَثی داسد ٍ اص ّویي سٍ ثقذ اص فول فبلَپالستی، سیسک ًکشٍص 

)هشگ( لسوتی اص ثبفت آلت یب کل آلت کوتش است )جشاح عی جلسِ هطبٍسُ پیص اص فول، 

 سٌجذ(؛ سا ثب اًجبم آصهَى آلي هی ٍضقیت خًَشسبًی ثِ سبفذ دست

گیشد. ثیطتش افشاد هتمبضی  فول فبلَپالستی سبفذ دست هقوَالً عی هشاحل کوتشی غَست هی

تَاًٌذ  ّبی جشاح، هی ّب ٍ تشجیحبت خَیص، ٍ ّویٌغَس ثب تَجِ ثِ تَاًبیی ثستِ ثِ خَاستِ

کیسِ ثیضِ، ٍ افضایص عَل ّب، سبخت کالّک، سبخت  ّبی سبخت آلت ّوشاُ ثب اتػبل فػت فول

 پیطبثشاُ سا عی ّوبى هشحلِ اٍل جشاحی ثِ اًجبم ثشسبًٌذ؛

ّب ٍ فَاسؼ کوتشی  ّبی فبلَپالستی، ثب سیسک فول فبلَپالستی سبفذ دست ًسجت ثِ سبیش تکٌیک

 ّوشاُ است؛

ضبًس ایجبد حس جٌسی دس آلت تٌبسلی حبغل اص فبلَپالستی سبفذ دست ثِ دلیل ثشداضتي دٍ 

 ّبی فبلَپالستی است؛ حسی اص سبفذ دست، ثیطتش اص سبیش تکٌیک فػت

افتذ، دس اغلت هَاسد صیش  خظ ثشش فوَدی کِ پس اص جشاحی فبلَپالستی سبفذ دست سٍی آلت هی

 ضَد؛ آلت لشاس گشفتِ ٍ پٌْبى هی

ّب ثِ فٌَاى استبًذاسد عالئی سبخت آلت  فبلَپالستی سبفذ دست عجك فمیذُ ثسیبسی اص جشاح

ضَد، ٍ هغبلقبت ٍ تحمیمبت ثسیبسی سٍی ایي تکٌیک غَست  بسلی هٌتست ثِ هشداًِ ضٌبختِ هیتٌ

 .گشفتِ است
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 هعایةتکٌیکفالَپالستیساعذدست 

 هبًذ؛ ثقذ اص فول فبلَپالستی سبفذ دست، اسکبس ثضسگی سٍی سبفذ دستتبى ثشجبی هی

دّذ،  ش سبفذ دست اًجبم هیسبفذ دست ثیطتش افشادی کِ فول فبلَپالستی خَد سا ثِ سٍ

کٌذ.  ضَد. گبّی گستشُ حشکتی سبفذ دست ًیض کبّص پیذا هی تش اص دست دیگشضبى هی ضقیف

 ایي هسئلِ هوکي است هثالً ثشای افشادی کِ ًَاصًذُ گیتبس ّستٌذ، هطکالتی ایجبد کٌذ؛

کٌیذ،  ثلٌذ هیّب ثقذ اص فول فبلَپالستی سبفذ دست، هَلقی کِ اضیبء سٌگیي  هوکي است تب سبل

دٌّذ، الصم است ایي  ای اًجبم هی سبصی سا ثػَست حشفِ تبى ٍسم کٌذ. افشادی کِ ٍسصش ثذى دست

 ًکتِ سا دسًؾش داضتِ ثبضٌذ؛

آلت تٌبسلی حبغل اص فول فبلَپالستی سبفذ دست دس افشادی کِ الغشاًذام ّستٌذ یب چشثی کبفی 

آیذ ٍ ایي افشاد الصم است چٌذ هشحلِ فول  هیدس ًبحیِ سبفذ دست خَد ًذاسًذ، ثسیبس ثبسیک دس

ّب اًجبم دٌّذ تب آلتطبى ثِ لغش کبفی ثشسذ )الصم  تضسیك چشثی دسٍى آلت ثب پزیشش توبهی سیسک

تبى  ثِ رکش است کِ ثضسگ ثَدى حجن فضالت سبفذ دست ّیچگًَِ تبثیشی سٍی سبیض آلت تٌبسلی

 ضَد(؛ ثشداضتِ ًوی ای اص سبفذ دست ًذاسد، چَى عی ایي فول ّیچ فضلِ

چشثی داضتِ ثبضذ، هوکي است ًتَاًذ فول سبخت کالّک سا عی  اگش فشدی سبفذ دست ثسیبس کن

 اٍلیي هشحلِ فول فبلَپالستی ثِ اًجبم ثشسبًذ؛

گیشد، یقٌی جشاح ثبفتی  فول فبلَپالستی سبفذ دست دس اغلت هَاسد ثِ سٍش فلپ آصاد غَست هی

داسد سا ثػَست کبهل اص ثذى جذا ًوَدُ، سپس آى  تٌبسلی ثشهی کِ اص سبفذ دست ثشای سبخت آلت

ّبی ایي ثبفت سا عی جشاحی  کٌذ، ٍ دس ّویي حبل فشٍق ٍ فػت سا ثِ ًبحیِ تٌبسلی هتػل هی

کٌذ. ثِ ّویي دلیل دس ایي تکٌیک  ّبی ًبحیِ تٌبسلی هتػل هی هیکشٍسکَپی ثِ فشٍق ٍ فػت

 دس خًَشسبًی ثِ آلت تٌبسلی هغشح است؛سیسک ایجبد لختِ خَى یب ثشٍص هطکالتی 
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ثشای پَضبًذى سبفذ دست الصم است گشافت پَستی اص لسوت دیگشی اص ثذى )اغلت ساى پب( 

 .ثشداضتِ ضَد

 (هسایایتکٌیکفالَپالستیدٍطرفِکطالِراى)رٍشدکترکین 

ضَد  ثشداضتِ هیضکلی کِ اص کطبلِ ساى ثشای سبخت آلت  ای ثب تَجِ ثِ ایي کِ ّش دٍ فلپ پشٍاًِ

ضًَذ، آلت تٌبسلی حبغل اص ایي تکٌیک اص  پبیِ هطتشکی داضتِ ٍ اص ّش دٍ سوت خًَشسبًی هی

 خًَشسبًی هغلَثی ثشخَسداس است؛

گیشد  ثب تَجِ ثِ ایي کِ تکٌیک فبلَپالستی دٍعشفِ کطبلِ ساى ثِ سٍش فلپ پذیکل غَست هی

فبدُ لشاس گیشد، ثِ عَس کبهل اص ثذى جذا )یقٌی ثبفتی کِ لشاس است ثشای سبخت آلت هَسد است

ضَد(، دیگش  ّن آٍسدُ هی گشدد ٍ ثِ ّوبى غَست کِ هتػل ثِ ثذى است چشخبًذُ ضذُ ٍ ثِ ًوی

ًیبصی ثِ اًجبم جشاحی هیکشٍسکَپی ثشای اتػبل فشٍق خًَی ًجَدُ ٍ ثٌبثشایي سیسک لختگی خَى 

 ضَد؛ ٍ هطکالت هشثَط ثِ خًَشسبًی آلت کوتش هی

 گشدد؛ شش حبغل اص تکٌیک فبلَپالستی دٍعشفِ کطبلِ ساى ثِ ساحتی صیش ضَست پٌْبى هیجبی ث

ًیبصی ثِ ثشداضتي گشافت پَستی اص لسوت دیگشی اص ثذى ٍجَد ًذاسد ٍ ثشش کطبلِ ساى کِ اص 

 ضَد؛ ّن آٍسدُ هی سبخت آلت استفبدُ ضذُ ثِ ساحتی ثِ  ثبفت آى ثشای

 .ّبی فبلَپالستی است تش اص سبیش تکٌیک لِ ساى اغلت پبییيّضیٌِ فول فبلَپالستی دٍعشفِ کطب
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 (هعایةتکٌیکفالَپالستیدٍطرفِکطالِراى)رٍشدکترکین 

سبیض آلت تٌبسلی حبغل اص ایي تکٌیک ثِ ثذى فشد ثستگی داسد، ٍ ایٌگًَِ ًیست کِ فشد هتمبضی 

 فول ثتَاًذ عَل ٍ لغش هطخػی سا ثِ جشاح پیطٌْبد دّذ؛

هیبًگیي عَل آلت تٌبسلی حبغل اص ایي تکٌیک اص هیبًگیي عَل آلت تٌبسلی هشداى سیسجٌذس دس 

سشاسش جْبى )ثِ جض کطَسّبی کشُ ٍ ٌّذ( کوتش است. هیبًگیي عَل آلت تٌبسلی حبغل اص ایي 

 هتش است؛ سبًتی 405هتش ٍ هیبًگیي فشؼ آى  سبًتی 1.05تکٌیک حذٍد 

تَاًٌذ کبضت  دٌّذ، فمظ هی سا ثِ سٍش دکتش کین اًجبم هی افشادی کِ فول فبلَپالستی خَد

سخت اًجبم دٌّذ. کبضت پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی ثشای ایي افشاد  پیٌبیل ایوپلٌت اص ًَؿ ًیوِ

 پزیش ًخَاّذ ثَد؛ اهکبى

گیشد؛ هقٌبیص ایي است کِ  دس تکٌیک فبلَپالستی دٍعشفِ کطبلِ ساى، اتػبل فػت غَست ًوی

ثقذ اص فول ّیچگًَِ حس جٌسی ًذاسد ٍ ثشای سسیذى ثِ اسگبسن الصم است تبى  آلت تٌبسلی

اًذ  تبى سا کِ دس لسوت پبیِ آلت لشاس گشفتِ تحشیک کٌیذ )ثقضی اص افشاد گفتِ ّوچٌبى کلیتَسیس

 اًذ(؛ ضبى حس الهسِ داضتِ کِ ثقذ اص فول فمظ تب ًیوِ صیشیي آلت تٌبسلی

گشدد؛ ثغَسیکِ عی  عی سِ هشحلِ جشاحی تکویل هیتکٌیک فبلَپالستی دٍعشفِ کطبلِ ساى 

گیشد؛ عی هشحلِ دٍم  ّبی سبخت آلت ٍ کبضت پشٍتض ثیضِ غَست هی هشحلِ اٍل جشاحی، فول

ّبی کبضت پیٌبیل ایوپلٌت، ٍاطیٌکتَهی )تخلیِ ٍ ثستي ٍاطى(، ٍ ثخطی اص سبخت  جشاحی، فول

ّبی افضایص کبهل عَل پیطبثشاُ ٍ  پیطبثشاُ غَست گشفتِ؛ ٍ عی هشحلِ سَم جشاحی ًیض، فول

گیشد. فشد هتمبضی عی ّش هشحلِ ثِ هذت ّفت الی یبصدُ سبفت تحت  سبخت کالّک غَست هی

 گیشد؛ ثیَْضی فوَهی لشاس هی
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 .گیشد ضوبسی غَست هی ّبی اًگطت ایي تکٌیک جشاحی دس کطَسّبی هحذٍد ٍ تَسظ جشاح

اص کطَس کشُ  Dr. Kim Jin Hong دٌّذ، یکی هیّبیی کِ ایي تکٌیک سا اًجبم  تشیي جشاح هقشٍف

ای سٍی  اص کطَس هکضیک ّستٌذ. ٍ هتقبلجب هغبلقبت گستشدُ Dr. Ivan Aguilar جٌَثی، ٍ دیگشی

اًذ، فَاسؼ  ًتیجِ جشاحی ایي تکٌیک، هیضاى سضبیت افشادی کِ ایي فول سا پطت سش گزاضتِ

 است؛ ًگشفتِ غَست …فول ٍ 

ای ایي تکٌیک سٍی آلت تٌبسلی  ّبی پشٍاًِ ّن آٍسدى دٍ سش ثبل ثِ ثشش جشاحی فوَدی حبغل اص

 .افتذ ٍ لبثل دیذى است هی

تریيّایتاىٍتاتررسیهسایاٍهعایةّردٍرٍش،هٌاسةتراساساٍلَیت .3

 تکٌیکجراحیرااًتخابکٌیذ

فی کِ اص جشاحی ّب ٍ اّذا ثسیبس خَة؛ حبل کِ لذم اٍل ٍ دٍم سا ثِ اًجبم سسبًذیذ، یقٌی خَاستِ

فبلَپالستی داسیذ، ٍ ّویٌغَس سِ اٍلَیت اٍلتبى سا ثشای خَدتبى هطخع کشدیذ ٍ ثب هضایب ٍ هقبیت 

ّش دٍ سٍش جشاحی ًیض آضٌب ضذیذ، دیگش ٍلت آى فشا سسیذُ کِ ثْتشیي تکٌیک جشاحی سا ثشای 

 .فول فبلَپالستی خَد اًتخبة کٌیذ

ای کِ  داضتي آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداًِ»هثالً اگش  ثِ سِ اٍلَیت اٍلتبى ًگبّی ثیبًذاصیذ.

، «ایجبد حس جٌسی دس آلت»، «ثیطتشیي ضجبّت سا ثِ آلت تٌبسلی هشداى سیسجٌذس داضتِ ثبضذ

جضء سِ اٍلَیت اٍل ضوبست، ثِ احتوبل صیبد « اهکبى کبضت پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی دس آیٌذُ»ٍ 

ب خَاّذ ثَد. اهب هثالً اگش دٍست ًذاسیذ اسکبس ثضسگی فبلَپالستی سبفذ دست گضیٌِ ثْتشی ثشای ضو

تبى حس جٌسی ًذاضتِ  سٍی سبفذ دستتبى ثش جبی ثوبًذ، ثشایتبى هْن ًیست کِ آلت تٌبسلی

تَاًیذ سٍی  تبى صیش ضَست پٌْبى گشدد، ثِ احتوبل صیبد هی ثبضذ، ٍ یب دٍست داسیذ ثشش فول

 .فبلَپالستی دٍعشفِ کطبلِ ساى حسبة ثبص کٌیذ
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ًسثتتِیکذیگرًذارًذ،ٍ«هطلقی»ّایجراحیفالَپالستیترترییکازتکٌیکّیچ

ّاراتِّایضواستکِیکیازایيتکٌیکّاٍاٍلَیتدرحقیقتایيضرایط،خَاستِ

کٌذ.یادتاىتاضذاگرفالَپالستیساعذتکٌیکترتریترایضخصضواتثذیلهی

تریيگسیٌِتَدُاست،هعٌایصایيًیستکِقراردست/کطالِراىترایفردالفتْ

استّویيتکٌیکترایضخصضواًیستْتریيگسیٌِتاضذ.تٌاترایيتْتریيتکٌیک

 .گرددّا،ٍضرایطضخصضواتعییيهیّا،اٍلَیتجراحیتاتَجِتِخَاستِ

دٌّذ ضکل ٍ  هیکٌٌذ چَى تشجیح  ثقضی اص افشاد تکٌیک فبلَپالستی سبفذ دست سا اًتخبة هی

ضبى ثیطتشیي ضجبّت سا ثِ آلت تٌبسلی هشداى سیسجٌذس  سبیض آلت تٌبسلی هٌتست ثِ هشداًِ

داضتِ ثبضذ، ثشایطبى هْن ًیست کِ اسکبس ثضسگی سٍی سبفذ دستطبى ثش جبی ثوبًذ، تشجیح 

ضبى داضتِ ثبضٌذ، دلطبى  دٌّذ ضبًس ثیطتشی ثشای ایجبد حس جٌسی دس آلت تٌبسلی هی

ای  اّذ فول خَد سا ثِ سٍضی اًجبم دٌّذ کِ اهتحبى خَد سا پس دادُ ٍ تحمیمبت گستشدُخَ هی

دٌّذ فول فبلَپالستی خَد سا دس تقذاد هشاحل کوتشی ثِ  سٍی آى غَست گشفتِ است، تشجیح هی

اًجبم ثشسبًٌذ، ٍ دس فیي حبل ثتَاًٌذ ثقذاً دس غَست توبیل کبضت پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی سا ًیض 

 .دٌّذاًجبم 

کٌٌذ چَى  ثقضی اص افشاد تکٌیک فبلَپالستی دٍعشفِ کطبلِ ساى )سٍش دکتش کین( سا اًتخبة هی

ضبى صیش ضَست پٌْبى ضَد ٍ دس هقشؼ دیذ لشاس ًگیشد، اص جبی  دٌّذ جبی ثشش جشاحی تشجیح هی

 دیگشی اص ثذًطبى گشافت پَستی ثشای پَضبًذى ًبحیِ فول ثشداضتِ ًطَد، ّضیٌِ کوتشی ثبثت

فول فبلَپالستی ثپشداصًذ، ثشایطبى هْن ًیست کِ ًتَاًٌذ کبضت پیٌبیل ایوپلٌت ثبدی اًجبم دٌّذ، 

هتش است، ٍ  سبًتی 1.05ای ًیست کِ هیبًگیي عَل آلت حبغل اص ایي فول حذٍد  ثشایطبى هسئلِ

ادساس ّویي کِ ثتَاًٌذ ثب آلت تٌبسلی خَد ساثغِ جٌسی دخَل ثشلشاس ًوَدُ ٍ دس حبلت ایستبدُ 

 .کٌٌذ ثشایطبى کبفی است
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داًٌذ. هثالً سبفذ  ثقضی اص افشاد ًیض خَد سا کبًذیذای هٌبسجی ثشای فبلَپالستی سبفذ دست ًوی

ضبى ثقذ اص فول ثشایطبى هغلَة  داًٌذ کِ لغش آلت تٌبسلی چشثی داسًذ ٍ هی دست ثسیبس کن

دسٍى آلت اًجبم دادُ ٍ هتقبلجبً ًخَاّذ ثَد ٍ ًبچبساً ثبیذ یک یب چٌذ هشحلِ فول تضسیك چشثی 

ّب ٍ فشٍق خًَی، یب ثذضکلی آلت سا ثپزیشًذ.  سیسک دائوی ًجَدى تضسیك چشثی، آسیت ثِ فػت

تحت ّیچ ضشایغی دٍست ًذاسًذ جبی ثشش ثضسگی سٍی سبفذ دستطبى ثش جبی ثوبًذ. ًَاصًذُ یب 

ست خَد سا ثِ خغش اًذاصًذ. خَاٌّذ سیسک کٌٌذ ٍ فولکشد سبفذ د ای ّستٌذ ٍ ًوی سبص حشفِ ثذى

خَاٌّذ تتَ یب  سٍی سبفذ دستطبى تتَ یب جبی اسکبسّبی ًبضی اص خَدصًی ٍجَد داسد ٍ ًوی

داًٌذ کِ اگش آلت ثسیبس ثبسیکی داضتِ ثبضٌذ،  ضبى لشاس گیشد. یب هی اسکبسّبیطبى سٍی آلت تٌبسلی

اًجبم دٌّذ، سیسک سخت(  خػَظ اص ًَؿ ًیوِ دس غَستی کِ کبضت پیٌبیل ایوپلٌت )ثِ

 .ضبى ثیطتش خَاّذ ثَد صدگی ایوپلٌت اص آلت ثیشٍى

داًٌذ. هثال دس  ثقضی اص افشاد ًیض خَد سا کبًذیذای هٌبسجی ثشای فبلَپالستی دٍعشفِ کطبلِ ساى ًوی

اًذ کِ ایي  لسوت کطبلِ ساى خَد چشثی ثسیبسی داسًذ )الجتِ دکتش کین دس ٍثسبیت خَد ًَضتِ

ٍصى صیبدی داسًذ ًیض اًجبم دٌّذ، فمظ  ذ ثذٍى ّیچ هطکلی ثشای افشادی کِ اضبفِتَاًٌ فول سا هی

ضبى ثقذ اص  داًٌذ کِ آلت تٌبسلی کبفی است پیص اص فول چٌذ فکس اص ثذى هتمبضی ثجیٌٌذ(. هی

فول لغَس خَاّذ ضذ ٍ ضبیذ الصم ضَد یک یب چٌذ هشحلِ فول کبّص لغش آلت )لیپَسبکطي( 

داًٌذ کِ اگش ثخَاٌّذ  جبً سیسک آسیت ثِ فشٍق خًَی آلت سا ًیض ثپزیشًذ. هیاًجبم دٌّذ ٍ هتقبل

ضبى لغَستش ًیض خَاّذ ضذ ٍ  سخت سا ًیض اًجبم دٌّذ، آلت فول کبضت پیٌبیل ایوپلٌت ًیوِ

کِ هبیل ًیستٌذ ثشای سسیذى ثِ آلت  ًقَؽی لشاس خَاّذ گشفت. یب ایي ّوَاسُ دس حبلت ًیوِ

ي فول جشاحی اًجبم دادُ، یب فول خَد سا ثِ سٍضی اًجبم دٌّذ کِ تٌبسلی هغلَثطبى چٌذی

 .هغبلقبت گستشدُ ٍ کبفی سٍی آى غَست ًگشفتِ است
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ّبیتبى ٍ ثب هطَست ثب جشاح، تػوین  دس ًْبیت ایي ضوب ّستیذ کِ ثب تَجِ ثِ ضشایظ ٍ خَاستِ

ثشایتبى ثْتشیي گضیٌِ یک اص دٍ تکٌیک فبلَپالستی سبفذ دست ٍ کطبلِ ساى  گیشیذ کِ کذام هی

ضَد. دس پبیبى همبلِ، لیستی اص همبالت ٍ هغبلقبتی کِ دس صهیٌِ سٍش فبلَپالستی  هحسَة هی

تَاًیذ هغبلقِ کٌیذ ٍ  دٍعشفِ کطبلِ ساى )سٍش دکتش کین( اًتطبس یبفتِ دسج ضذُ است کِ هی

 .تػبٍیش جشاحی هحذٍدی کِ اص ایي تکٌیک هٌتطش ضذُ سا ًیض هطبّذُ ًوبییذ

ثِ خَدتبى فشغت ثذّیذ ٍ خَدتبى ٍ ًیبصّبیتبى سا ثْتش ثطٌبسیذ.  تِعٌَاىًکتِپایاًیهقالِ؛

ّبی جشاحی داضتِ ثبضیذ. هغبلقِ کٌیذ. تحمیك کٌیذ. تػبٍیش  ای اص ًتیجِ فول ثیٌبًِ اًتؾبسات ٍالـ

هطَست کٌیذ.  ّب ٍ افشاد آگبُ جشاحی هتقذدی ثجیٌیذ ٍ تجشثیبت جشاحی فشاٍاًی ثطٌَیذ. ثب جشاح

ضجِ تکٌیک جشاحی هذًؾشتبى سا اًتخبة کٌیذ. هغوئي ثبضیذ  سَال ثپشسیذ. الصم ًیست حتوبً یک

ّبی هختلف جشاحی، ثب  ّب ٍ تکٌیک ثب ضٌبخت ثْتش خَدتبى ٍ کست آگبّی کبفی پیشاهَى سٍش

ة ًوَدُ تشیي تکٌیک جشاحی سا ثشای ضخع خَدتبى اًتخب تَاًیذ ثْتشیي ٍ هٌبست خیبل آسَدُ هی

 .ٍ ثِ احسبس ضبدهبًی جٌسیتی دست یبثیذ
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 هقاالتهرتثط: 

 آضٌاییتاعولفالَپالستیتکٌیکدٍطرفِکطالِراى

https://helptranscenter.org/2015/12/21/16/ 

 Kim FTM Phalloplasty فالَپالستیتَامآضٌاییتاکیناف

https://helptranscenter.org/2015/12/23/17/ 

 راىٍیذیَجراحیفالَپالستیدٍطرفِکطالِ

https://helptranscenter.org/2019/04/13/672/ 

–درگَاداالّارا Dr. Ivan Aguilar فالَپالستیتَسط FTM تجرتِهرحلِاٍلجراحیکین

 تصَیر+9102سالهکسیک،

7/16/803/https://helptranscenter.org/2019/0 

 ٍتسایتدکترکیندرکرُجٌَتی

phalloplasty.htm-https://www.urodoc.co/ftm 

 درکطَرهکسیک Aguilar ٍتسایتدکتر

procedures/-male-to-http://mexicotransgendercenter.com/female 

 

“Bird-Wing” abdominal phalloplasty: A novel surgical technique for penile 

reconstruction 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3687145/ 

Penile reconstruction with bilateral superficial circumflex iliac artery perforator 

(SCIP) flaps  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16780040/ 
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