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چکیده این مطلب : معرفی انواع ســلولیت. عواملی که در  بروز ســلولیت نقش دارند. ســلولیت در کدام 

نواحی بدن به وجود می آید. درمان های خانگی و ورزشــی ســلولیت. توصیه های ســنتی برای رفع 

ســلولیت. انواع درمان های پزشــکی جهت درمان سلولیت. آیا سلولیت خطرناک است؟ تفاوت چاقی 

و ســلولیت چیســت؟ چرا ســلولیت در مردان کمتر مشاهده میشود ؟ هزینه درمان های سلولیت چگونه 

است ؟

سلولیت چیست ؟

ســلولیت به چربی ذخیره شــده در زیر پوســت گفته میشود که معموال نواحی وسیعی را نیز دربر میگیرد. 

وجود و تاثیر اســتروژن و پروژســترون در ســلولیت باعث میشود که خانم ها به راحتی دچار این معضل 

شــوند میتوان گفت بطور تقریبی 85 درصد بانوان باالی 21 ســال ســلولیت را تجربه کردند. بطور کل سه 

نــوع چربــی در بــدن وجود دارد : چربی های قهوه ای که معموال باقی مانده ی چربی های دوران کودکی 

هســتند که بیشــتر با ورزش های هوازی درمان میشــوند. اصوال محل این چربی ها در پشت گردن و 

ناحیه ی کمر میباشد.

 نوع دوم که شــامل بیشــترین نوع چربی میشــود چربی های تری گلیسریدی هستند که به چربی های 

ســفید یا تک حفره ای نیز معروفند ، عمده ی چربی های بدن انســان در نقاط مختلف از نوع تری 

گلیســریدی هســتند برای درمان این چربی ها از رژیم های درمانی و ورزش هایی که ســوخت و ساز بدن 

را باال میبرند استفاده میشود.

 نوع ســوم چربی ها که در واقع چربی های مقاوم درمان نامیده میشــوند و همان چربی های تری 

گلیســریدی هســتند که به واســطه ی تغییر و عدم تعادل هورمون ها به هم فشرده شده و نوعی بافت 

فیبروزی به وجود آورده اند این چربی ها به چربی های زرد یا همان ســلولیت منجر میشــوند و بســته به 

نــوع و ناحیــه ی ایجــاد عارضه ، درمان آن نیز با درمان دیگر نوع چربی ها متفاوت خواهد بود .

 علت دیگر بروز بیشــتر ســلولیت در خانم ها این اســت که به دالیل ژنتیکی گیرنده های آلفا ۲ در خانم 

ها بیشــتر اســت و چون گیرنده های آلفا ۲ مهارکننده ی عمل لیپولیز )شکســتن چربی( هستند در نتیجه 
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خانم ها بیشــتر درگیر ســلولیت میشــوند برخی خانم ها شکایت دارند که با وجود ورزش و رژیم های 

ســخت غذایی مشــکل ســلولیت آنها حل نمیشود این بدان علت است که درون این چربی های به هم 

فشــرده  هیچ جریان خونی وجود ندارد پس قابلیت خارج شــدن ندارند به همین علت برخی تکنیک ها 

بر آنها اثری ندارند .

سلولیت و درجه بندی آن :

ســلولیت ها بر حسب شدت درجه بندی شده اند .

درجه ی صفر : این نوع ســلولیت تغییر ظاهری ایجاد نکرده و عالئم قابل مشــاهده ای ندارد .

درجه ی یک : این درجه از ســلولیت با تحریک پوســت بطور مثال منقبض شــدن عضله و یا نیشگون 

گرفتن از ناحیه مشــخص میشود .

درجه ی دو : این درجه از ســلولیت در حالتی که فرد ایســتاده اســت که در واقع همان حالتی که به 

پوســت پرتقالی معروف اســت ایجاد میشــود این نوع سلولیت بدون دخالت و در حالت عادی قابل 

مشاهد است . 

درجه ی ســه : در این گرید از ســلولیت در ناحیه ی دارای معضل گره هایی بزرگ و حجیم شــده ،نمایان 

اســت که ظاهری بسیار ناخوشایند نیز دارد . 
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عواملی که در  بروز سلولیت نقش دارند :

1- رژیم ها و عادات بد غذایی مثل : مصرف زیاد شــیرینی جات ،چربی ها ، خوراک های کنســرو شــده ، 

نوشــابه ها ، نوشــیدنی های الکی ، مصرف زیاد سس ها ، میزان مصرف باالی نمک 

2-  رژیم غذایی کم فیبر 

3- ارثی 

4-  چاقی )هر چقدر بافت چربی در بدن بیشــتر شــود احتمال ابتال به ســلولیت نیز بیشتر خواهد شد( 

5-  تغییرات هورمونی مثل بارداری 

6-  افزایش ســن )میزان ابتال به ســلولیت در افرادیکه ســن بیشتری دارند نیز بیشتر است یکی از علل ، 

کم شــدن کالژن بدن اســت که با روند پیری این ماده نیز کاهش میابد( 
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7-  جنسیت 

8- کم شدن آب بدن 

9- عدم تحرک )عدم تحرک و یکجا نشــینی خود باعث انباشــته شــدن چربی میشود که احتمال ایجاد این 

عارضه را باال میبرد (

10-  اجتماع سموم در بدن  

11-  گردش خون نامناسب ...

سلولیت در کدام نواحی بدن به وجود می آید :

ران ، باســن، کشــاله ی ران، زیر شــکم ، لگن، ناحیه ی پایین کمر ، نواحی اطراف بازوها  ) این عارضه در 

مردان بیشــتر در نواحی شــکم و پشت کمر رخ می دهد (
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در درمان ســلولیت از روش های مختلفی اســتفاده میشــود اعم از درمان های خانگی ، ورزشی ، پزشکی 

که در این مقاله همه ی روش ها توضیح داده خواهند شــد .

درمان های خانگی و ورزشی سلولیت :

از نظر طب ســنتی یوگا با ســلولیت مقابله میکند: حرکت های خم شــدن به جلو، حرکت صندلی، حرکت 

عقاب، حرکت جنگجو و همچنین در ورزش میتوان از حرکت های پا، اســکات به دیوار ، اســکات با وزنه و 

حرکات قدرتی و تمرین مقاومتی اســتفاده کرد.

 پیشــنهاد میشــود قبل از شــروع ورزش مخلوطی از سرکه ی سیب ، روغن نارگیل ، کف دریا را روی ناحیه 

ی شــکم قرار داده و گن پالســتیکی بســته شود که در هنگام ورزش با تعریق زیاد به درمان و کوچک شدن 

شــکم نیز کمک میکند ، حجامت درمانی نیز میتواند یکی از شــیوه های کمک کننده باشــد !
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توصیه های سنتی برای رفع سلولیت :

1- از خوردن شــکر زیاد بپرهیزید .

2- میوه جات و ســبزیجات تازه را در ســبد غذایی خود بگنجانید .

3- از مواد غذایی دارای فیبر اســتفاده کنید .

4- از ورزش هــای مثل فیتنس بهره ببرید .

5- دخانیات را حذف کنید .

6- هنــگام ورزش آب به مقدار کافی میل کنید .

7- تا جایی که ممکن اســت از استرس دوری کنید .

8- ماســاژ درمانی با روغن هایی مثل : نارگیل و کرچک . 

9- عرق رازیانه و عســل میتواند دمنوش خوبی باشد.
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در علم پزشــکی درمان های متعددی بصورت کوتاه مدت و یا بلندمدت برای رفع ســلولیت وجود دارد اعم 

از :

درمان سلولیت با کرم های آنتی سلولیت :

برخی بر این عقیده اند که کرم های آنتی ســلولیت میتوانند چربی های زیر پوســت را تجزیه کرده و این 

معضــل را درمــان کننــد اما قطعا درمان با کرم ها صددرصد نخواهد بود. در این کرم ها از موادی مثل : 

آمینوفیلین ، تئوفیلین و کافئین اســتفاده شــده که گفته میشــود باعث افزایش سوخت وساز خواهند شد 

ماده دیگر اســتفاده شــده در این نوع کرم ها رتینول اســت که جهت بهبود بخشیدن به جریان خون مورد 

اســتفاده قرار میگیرد در اینگونه کرم ها موادی مورد مصرف قرار میگیرند که بر اســاس تحقیقات ارائه 

شده در درمان سلولیت موثرند .
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درمان سلولیت با روش لیپوساکشن :

این تکنیک را برخی پزشــکان موثر و برخی دیگر اثر گذار نمیدانند این شــیوه از تکنیک های جراحی 

محســوب شــده و باعث حذف چربی های عمیق تر میشــود و از آنجا که سلولیت در زیر پوست قرار دارد 

برخی پزشــکان بر این عقیده اند این روش برای ســلولیت تاثیر زیادی نخواهد داشــت. لیپوساکشن در 

درمان ســلولیت در از بین بردن حجم چربی ها در نواحی خاص عمل کرده و میتواند در کاهش ســلولیت 

ها موثر باشــد اما اگر ســلولیت ســبک نباشد نمیتوان توسط لیپوساکشن آن را به طور کامل رفع کرد این 

تکنیک با بی حســی موضعی قابل انجام است . 
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درمان سلولیت با کرایولیپولیز :

در این تکنیک درمانی ســلول های چربی فریز شــده و از بین میروند ســپس بدن بصورت طبیعی آنها را 

حذف میکند این تکنیک با از بین بردن چربی ها به کاهش اثرات و رفع ســلولیت کمک میکند.
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درمان سلولیت با روش کویتیشن :

این روش تحت امواج اولتراســوند عمل میکند که روشــی غیر تهاجمی اســت و به آمادگی خاصی قبل از 

انجام نیاز ندارد ابتدا ژل مخصوص ناحیه را پوشــش داده ســپس از طریق حرارت دســتگاه چربیها حل 

شــده و توســط ادرار دفع خواهند شــد کویتیشن بی نیاز از جراحی ست و عوارضی مثل برش و جای زخم 

ندارد هر جلســه ی درمانی حدود یک ربع تا ۲۰دقیقه به زمان نیاز دارد .
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درمان سلولیت با تکنیک مزوتراپی :

درمان ســلولیت با این تکنیک لیپودیســالو نیز نامیده میشــود این روش غیر تهاجمی بوده که برای حذف 

چربی های مقاوم میتوان از آن بهره برد در این شــیوه برای درمان ســلولیت موادی مثل : آمینواســیدها 

، مواد معدنی ، ویتامین ها و... به زیر پوســت تزریق میشــود اینکار توســط سوزنی بسیار ظریف که باعث 

میشــود اینکار بدون درد باشــد درون مزودرم انجام میشــود موادی که از طریق این روش تزریق میشود 

باعث ذوب شــدن چربی های زیر پوســت شــده و سلول های چربی را کوچک میکنند و آنها از حالت 

جامد به مایع تبدیل میکنند.

 پس از این اتفاق چربی ها حل شــده و تجزیه میشــوند. مزوتراپی میتواند باعث بهبود گردش خون شــده 

و در نتیجه پوســتی یکدســت را به وجود آورد که این اتفاق پس از چند جلســه ی درمانی رخ خواهد داد. 

برای انجام مزوتراپی ابتدا بدن بررســی شــده ســپس بی حسی موضعی انجام میشود در مرحله ی بعد، 

محل ضدعفونی شــده و پس از آن تزریق انجام میشــود. این تکنیک بســته به تشخیص پزشک به چند 

جلســه ی درمانی نیاز دارد . ریکاوری در مزوتراپی ســریع بوده و طول درمان خاصی ندارد .  
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درمان سلولیت با لیپوماساژ :

لیپوماســاژ یا ماســاژدرمانی یکی از تکنیک های درمانی اندرومولوژی محسوب میشود که به وسیله ی 

دســتگاه مخصوص اینکار انجام میشــود این روش نوعی ماســاژ مکانیکی است که پوست بین دو غلتک 

قرار میگیرد و با حرکات مخصوص منجر به شکســتن چربی ها میشــود. در لیپوماســاژ عمل تخلیه ی چربی 

یا همان لیپولیز انجام میشــود این تکنیک  الیه های چربی را در زیر پوســت به حرکت درآورده و گردش 

خون را افزایش میدهد این عمل باعث تحریک کالژن و االســتین میشــود که رفع ســلولیت ها را در پی 

دارد. شــیوه لیپوماســاژ غیر تهاجمی بوده و این تکنیک ، اثرگذار و در عین حال کوتاه مدت خواهد بود .
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درمان سلولیت با RF فرکشنال :

 ترکیبی از امواج رادیویی با نیدل یا ســوزن اســت از این تکنیک برای درمان افتادگی پوســت ، افزایش 

قوام و از بین بردن چروک های پوســتی اســتفاده میشــود یکی از مشکالتی که با این روش درمان میشود 

ســلولیت اســت درمان ســلولیت با این تکنیک بدین طریق است که با ورود امواج به الیه ی درم باعث 

آســیب بافتی میشــود که این آســیب بافتی منجر به تحریک کالژن سازی و همچنین سفتی و کشش در 

پوســت میشــود در نهایت پزشــکان از این فرآیند برای درمان سلولیت کمک میگیرند . RF باعث کاهش 

چربی های انباشــته میشــود. اصوال هر جلســه انجام این روش حدود یک ساعت طول میکشد این شیوه 

درجه حرارت زیر پوســت را باال برده که همزمان با این اتفاق تولید کالژن تحریک میشــود .
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درمان سلولیت با ساب سیژن :

این تکنیک یک عمل جراحی جزئی اســت ســاب ســیژن یک روش ساده است که با اعمالی که در زیر 

پوســت انجام میدهد باعث باال رفتن ســطح پوســت و صاف شدن آن میشود برای انجام ساب سیژن 

ابتدا باید ناحیه ی هدف تمیز و ضدعفونی شــده و در برخی مواقع نواحی هدف عالمت گذاری شــود. 

برای انجام این عمل از بی حســی موضعی اســتفاده شــده و نیدل توسط پزشک وارد پوست میشود و با 

حرکاتی تکنیکی بافت فیبروزی ناحیه ی هدف شکســته میشود.

  این عمل خونریزی بســیار کمی داشــته و پس از انجام عمل فشــار مختصری به محل تحت درمان وارد 

میکنند تا از ایجاد برخی عوارض پیشــگیری شــود پس از انجام ســاب سیژن باید مراقبت هایی نیز صورت 

گیرد. میتوان تا ۲۴ ســاعت پس از درمان ســلولیت با این شــیوه، از یخ استفاده کرد. گاهی نیاز است فرد 

آنتی بیوتیک و داروهای ضد التهاب مصرف کند که در صورت نیاز توســط پزشــک تجویز میگردد . نتایج 

ســاب سیژن در حدود دو سال ماندگاری خواهد داشت .

درمان سلولیت با شاک ویو :

برای درمان ســلول های چربی که بســیار ســفت شده اند و بافتی شبیه چرم پیدا کرده اند و با روش های 

دیگر از بین نرفته اند میتوان از این دســتگاه کمک گرفت بدین صورت که امواج صوتی که این دســتگاه 

تولید میکند وارد ناحیه ی تحت درمان شــده و به ســلول های چربی ضربه زده و آنها را منهدم میکند. در 

واقع عملکرد دســتگاه شــاک ویو این اســت که با امواج انفجاری باعث شکسته شدن غشا ضخیم فیبروزی 

میشــود که در نتیجه ی آن غشــا ســلول چربی پاره شده و پس از این اتفاق برخی از سلول ها توسط 

مدفوع دفع شــده و برخی دیگر توســط ســلول های خونی بلعیده میشوند توصیه پزشکان اینست که 

برای ثمر بخشــی ایده آل تر در رفع ســلولیت از ترکیبی از درمان ها اســتفاده شود .
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درمان سلولیت با کربوکسی تراپی :

کربوکســی تراپی نیز یکی از راه های درمانی اســت که در رفع ســلولیت به کار میرود این شیوه نه تنها در 

رفع ســلولیت بلکه در جوانســازی بســیاری از نواحی تاثیر گذار است در کربوکسی تراپی یا همان کربن دی 

اکســید تراپی از گاز co2 اســتفاده میشــود که بطور طبیعی در بدن وجود دارد به همین علت پزشکان آن 

را روشــی بی خطر میدانند در این روش گاز co2 را به وســیله ی ســوزن های ظریفی به ناحیه ی تحت 

درمان وارد میکنند ممکن اســت در لحظه ی تزریق فرد احســاس خارش و یا فشــار در ناحیه ی تحت 

درمان داشــته باشــد که موقتی اســت و رفع خواهد شد پس از تزریق گلبول های قرمز با شدت بیشتری 

وارد ناحیه میشــوند که مجموع این اتفاقات درمان ســلولیت ها را در پی خواهد داشت . 
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آیا سلولیت خطرناک است ؟

ســلولیت بیماری نیســت اما عارضه ی ســلولیت عارضه ی ناخوشایند پوستی است که باعث میشود 

پوســت نامســطح شــده و زیبایی آن از بین برود این عارضه ی پوستی خطرناک نبوده اما بدان علت که 

پوســت و زیبایی را هدف قرار میدهد و میزان ابتال به آن در خانم ها بیشــتر اســت و بانوان نسبت به 

پوســت حساســیت بیشــتری دارند پس در صدد رفع آن هستند راه های درمانی بسیاری برای سلولیت 

وجود دارد که در این مقاله به بخش جامعی از آن اشــاره شــد هر فرد با توجه به شــرایط و نوع سلولیت 

بوجود آمده در بدن خود میتواند نســبت به درمان اقدام کند .
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آیا تکنیک های درمانی سلولیت باعث زیبایی میشوند ؟

زیبایی پوســت به معنای صاف ، هموار و درخشــان بودن پوســت است و سلولیت معضلی است که این 

زیبایی را تحت تاثیر قرار میدهد اما میتوان با انتخاب تکنیک مناســب ســلولیت را درمان کرده و زیبایی 

پوست را برگرداند .

تفاوت چاقی و سلولیت چیست ؟

برخی افراد به علت عدم آگاهی این دو عارضه را یکســان میدانند در حالی که اینگونه نیســت هرچند 

بین چاقی و ســلولیت شــباهت هایی وجود دارد و حتی گاها این دو مشــکل همزمان رخ میدهند ولی 

این موضوع همیشــگی نیســت گاهی حتی با وجود اینکه فرد دچار چاقی نشــده اما سلولیت رخ میدهد 

پس ســلولیت و چاقی یکی نیســتند اما چاقی میتواند یکی از دالیل سلولیت باشد.

 در عارضه ی چاقی رژیم غذایی میتواند اثربخش باشــد اما این روش در درمان ســلولیت تاثیر چندانی 

نخواهد داشــت ، افراد چاق پوســتی ناهموار مثل ســلولیت ندارند کسانیکه دچار چاقی هستند پوستی 

افتاده دارند ولی کســانیکه مشــکل ســلولیت دارند عموما سلولیت ها سفت هستند ، افراد چاق بدنی 

یکدســت چاق دارند اما ســلولیت تنها در برخی نواحی بدن مشــهود است ، چاقی معموال بر اثر خوردن 

غذای زیاد بوجود می آید اما بروز ســلولیت اینگونه نیســت  .
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چرا سلولیت در مردان کمتر مشاهده میشود ؟

بطور کل آقایان نســبت به بانوان پوســت محکمتری دارند، همچنین بهم ریختگی های هورمونی مثل 

یائســگی ، بارداری و ... که در خانم ها بروز میکند در مردان اتفاق نمی افتد و یکی دیگر از مهم ترین 

دالیل وجود 10 برابری هورمون تستوســترون آقایان نســبت به بانوان و تمایل ذخیره چربی در بدن 

آقایان نســبت به بانوان بســیار کمتر اســت. پس آقایان به نسبت خانم ها بسیار کمتر به سلولیت دچار 

میشوند.

هزینه درمان های سلولیت چگونه است ؟

این هزینه بســته به نوع تکنیک ناحیه ی مورد نظر ، پزشــک ، تعداد جلســات درمان و ... متغیر خواهد 

بود و شــما میتوانید در جلســه ی مشــاوره با پزشک و انتخاب نحوه درمان از هزینه ها نیز مطلع گردید .


