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BRÖSTREKONSTRUKTIONSOPERATION
Allmänt
Vid din operation har hela bröstet eller en del av bröstet borttagits. Bröstrekonstruktion betyder att man
reparerar den asymmetri som uppkommit vid canceroperationen, eller bygger ett nytt bröst efter
canceroperationen. Rekonstruktionsoperationen kan i vissa fall göra genast i samband med
bröstcanceroperationen, men görs i de flesta fall efteråt när du genomgått behandlingar (läkemedelsoch/eller strålbehandling) för din cancer och vet att din cancer är under kontroll.
För vissa patienter påminner ärren efter bröstoperationen om sjukdomen och väcker därför en önskan
om bröstrekonstruktion.
Ibland kan man förminska det andra bröstet i samband med operationen för att uppnå symmetri.
Ifall du vill ha mera information om hur man går vidare i ärendet, ta kontakt med cancerpoliklinikens
sjukskötare (måndag-fredag kl. 9-11, telefonnummer 06-826 42 24) eller diskutera med din läkare i
samband med ett kontrollbesök.
Du får ifall du önskar en remiss till plastikkirurg, med vilken du kan diskutera noggrannare om olika
operationstekniker och göra en personlig plan för dig enligt dina önskemål.
Att bygga ett nytt bröst är en stor operation (ibland behövs flera ingrepp) som tar sin egen tid att
återhämta sig från, så det lönar sig att fundera på saken i lugn och ro. En del patienter önskar
rekonstruktionsoperation först ett par år efter att bröstcancerbehandlingen avslutats.
Att hålla vikten under kontroll före operationen är viktigt (regelbunden motion och hälsosamma
matvanor).
Det finns ingen klar åldergräns för operationen ifall patientens kondition är bra och övriga, möjliga
kroniska sjukdomar inte är ett hinder för operationen.
Det lönar sig att komma ihåg att sårläkningen är individuell för varje person och tiden för återhämtning
varierar.
Rökning är ett hinder för rekonstruktionsoperationen.
Sammantaget lönar det sig att boka tid för rekonstruktionsoperationen minst ett år efter den första
operationen.

Operationstekniker
Det hur man för en enskild patient bygger ett nytt bröst och med vilken teknik beror i tillägg till patientens
sjukdomstillstånd och önskemål även på patientens kroppsbyggnad.
De flesta operationer görs med s.k. transplantation av egen vävnad vilket betyder att bröstet byggs av
patientens egen vävnad.
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Vid en ryggprotes (LD) vänder man hud, muskel och blodkärl från ryggsidan till bröstkorgen och vid behov
använder man i tillägg ett silikonimplantat för att få tillräcklig volym.
Ifall brösten är stora, så kan en transplantation från buken (s.k. TRAM eller DIEP) komma på fråga (det
förutsätter att det finns tillräckligt med fettvävnad i bukområdet och man inte tidigare gjort öppna
bukoperationer).
Ibland kan transplantationsvävnaden tas från nedre delen av ryggen, rumpan eller insidan av låret (TMG).
När ett nytt bröst byggts med hjälp av transplanterad vävnad görs bröstvårtan om ca ett halvt år
(tatuering) och vid behov görs reparation/tilläggsingrepp (t.ex. fettinjektion).
Med s.k. fri fettinjektion kan man komplettera övriga tekniker (för att förbättra bröstets form) och ibland
räcker återkommande fettinjektioner med ett halvt års mellanrum för att bygga ett litet bröst. Fettet sugs
från kroppen och flyttas via kanyl till bröstet.
Bröstet kan även byggas med hjälp av en protes (implantat), användningstiden är 10-15 år. Under
bröstmuskeln sätts en protes som utvidgar vävnaden, vilken fylls på polikliniken 4-8 gånger med ett par
veckors mellanrum, tills den kan bytas mot ett slutligt silikonimplantat. Ibland kan implantatet inkapslas
och bröstets form kan då förändras och bli hårdare.

Risker
Möjliga komplikationer efter operationen är blödningar, sårläkningsproblem, infektioner och vid
vävnadstransplantation delvis eller hel förlust av det nya bröstet ifall dess blodkärl inte fungerar. Därför är
det ytterst viktigt att patienten inte röker.

Förkortningar
LD= latissimus dorsi, muskelvävnadstransplantat från ryggen
TRAM= transverse rectus abdominis myocutaneus, hud-muskel transplantat från buken
DIEP= vävnadstransplantat från buken utan muskel
TMG= transverse myocutaneus gracilis, vävnadstransplantat från låret
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