
 

 

 

 مانند زیادی های بیماری بروز سبب و است توسعه( حال در چه و یافته توسعه )چه جوامع اکثر مشگل چاقی

 .باشد می ... و آرتروز باال، خون چربی و فشارخون دیابت،
 

 

 

 

 شد. خواهد چاقی با همراه های بیماری تخفیف یا بهبود و مناسب وزن داشتن از ناشی سالمتی و وزن کاهش ببس
 

 و زیبایی جنبه بیشتر و دهد نمی تخفیف یا بهبود را چاقی با همراه های بیماری و نداشته وزن کاهش بر زیادی تاثیر
 دارد. اندام تناسب

 

 

 

 

 

 
 

 از: است عبارت که شود می انجام روش سه به و است بدن ساز و سوخت افزایش و دریافتی کالری کاهش ،چاقی درمان اساس
 

 

 است: جزء دو شامل خود روش این

 دریافتی کالری کاهش و صحیح تغذیه  

 روزانه بدنی فعالیت و مداوم های ورزش انجام  

 )روشباشد 03 تا 03 بین آنان بدنی توده نمایه همان یا BMI یعنی نیست زیاد آنان چاقی درجه که کسانی معموالً
 می خود آل ایده وزن به و برد خواهند روش این از را بهره بیشترین متر( به قد مجذور بر کیلوگرم به وزن تقسیم :محاسبه

 و غذایی رژیم رعایت تداوم برای قوی اراده نیازمند که است مدت طوالنی در وزن این حفظ در بزرگ مشگل اما رسند.
 باشد. می بدنی های فعالیت انجام

 

"روشهای غیر تهاجمی کاهش سایز "  

 :شود می تقسیم دسته دو به متداول درمانی روشهای

چاقی( )درمان وزن کاهش  

موضعی( چاقی )درمان سایز کاهش  
 

 سایز کاهش و وزن کاهش تفاوت شد متذکر باید که ای نکته

 شود. می اطالق یکدیگر بجای اشتباه به و اغلب که باشد می 

 

  :چاقی( )درمان وزن کاهش های روش
 

 زندگی شیوه اصالح-1

 دسته اول

دومدسته   



 

 می مصرف داروها این که مادامی تا و شوند می کیلوگرم 3-03 وزن کاهش سبب و نبوده زیاد داروها این از ناشی وزن کاهش تاثیر میزان
 توسط تنها باید داروها این متعدد عوارض از جلوگیری برای گردد. بازمی قبلی وزن به فرد وزن دارو قطع با و داشت خواهد ادامه شوند

 شود. نمی توصیه وجه هیچ به خودسرانه مصرف و دشو تجویز پزشک
 

 

و جراحی  می شود اطالقجراحی روی دستگاه گوارش برای محدودیت دریافت یا جذب غذا  به تنها روش های جراحی برای درمان چاقی

  BMI)تنها برای کسانی که دچار چاقی مفرط جراحی  درمان. های زیبایی که بافت چربی زیر پوست را خارج می کنند را در بر نمی گیرد

دارند  03تا  03بین  BMIبوده و به هر علت نتوانند از راه اصالح شیوه زندگی یا دارو به اندازه کافی الغر شوند، یا کسانی که ( 03بیش از 

 توصیه می شود.اما از یکی از بیماری های همراه با چاقی رنج می برند، 

 

 
 
 شوند. می تقسیم تهاجمی غیر و تهاجمی کم یا تهاجمی دسته دو به خود روشها این کاتتر از استفاده یا و بیهوشی به نیاز اساس بر

 

 

 

 را اضافه های چربی موضع، کردن باز و ناحیه برش با که است تهاجمی کامالً روشی :تاک تامی یا ابدومینوپالستی 

 این شود. می برطرف نیز پوست افتادگی اضافه های چربی خروج بر عالوه روش این در کشند. می را پوست و کرده خارج
 فقط روش این دارد. را خود )آمبولی( خاص خطرات و داشته یبیهوش و عمل اتاق به نیاز و است کامل جراحی یک روش
 به گیبست موفقیت میزان ندارد. چاقی درمان و وزن کاهش بر تاثیری و باشد می پوستی زیر های چربی زدودن برای

 شکم زیر در بخیه خط پوستی اسکار چنین، هم .ندارد را پوستی افتادگی مشکل لیپوساکشن به نسبت و دارد جراح مهارت
  ماند. خواهد باقی

 

 :کم زمان مدت در نظر مورد ناحیه پوست زیر های چربی و است قبلی روش از تر تهاجمی کم روش این لیپوساکشن 

 اما شود نمی بیهوش بیمار روش این در .شوند می خارج ساکشن از ادهاستف با و لیز مخصوص پروب با و عمل اتاق در
 خروج از بعد یا و نشوند، خارج یکنواخت بطور پوست زیر های چربی است ممکن که آنجایی از دارد. وجود آمبولی خطر

 نیست. ابدومینوپالستی اندازه به لیپوساکشن از پس رضایت شود، ناحیه پوست افتادگی دچار فرد پوست زیر چربی

 

 زد اولترا لیزر (Z-Ultra): روش دو از کمتر آن در آمبولی خطر و بوده لیپوساکشن از تر تهاجمی کم و جدیدتر روشی 

 رضایت میزان نظر از اطالعاتی هنوز روش، این بودن جدید به توجه با گسترده، بسیار تبلیغات رغم علی .است قبلی
 .است نشده منتشر آن احتمالی عوارض و بیماران

 

 دارویی درمان-2

 جراحی درمان-3

 :اندام( )تناسب سایز کاهش های روش
 

 تهاجمی: کم یا تهاجمی روشهای-1

 



 

 بیآس آنان به سرما( یا )گرما یانرژ از استفاده با پوست( زیر چربی )اکثراً بدن سطحی یچرب سلولهای دادن قرار هدف  با ها روش این
 ها روش این داشت. خواهد سایز کاهش نظر مورد موضع آن بدنبال و شد خواهند آنها بردن بین از حدی تا و شدن کوچک موجب و رسانده

 غیر های تکنیک شود. می انجام بیمار بدن داخل کاتتر هرگونه بردن فرو بدون و پوست راه از تنها و  بیهوشی بدون مطب، یا کلینیک در
 از: عبارتند تهاجمی

 شود. می استفاده صوتی امواج حرارتی اثر از ماکروویو، دستگاه مشابه روش این در )اولتراسوند(: صوتی امواج از استفاده 

 سایز کاهش و شده شکسته چربی سلولهای در موجود چربی مولکولهای نظر، مورد موضع شدن گرم و صوتی امواج تابش با
 سایز کاهش روند، نمی بین از چربی ولهایسل روش این در که آنجا از .گیرد می صورت چربی های سلول شدن کوچک از ناشی
   است. بازگشت قابل نیز آن از ناشی

 و انرژی و حرارت افزایش توسط روش این در زدایی چربی پروسه کم(: درجه با )لیزرهای نوری امواج از استفاده 

 و است چربی ایه مولکول نابودی روش این بزرگ عیب .گیرد می صورت چربی سلول داخل چربی های مولکول شکستن
 چربی سلولهای به کالری پر مواد که فرصت اولین در و بوده پذیر برگشت بنابراین .ماند خواهند باقی همچنان چربی های سلول
 پروسه این باشد نداشته کافی بدنی فعالیت و صحیح تغذیه نظر مورد فرد که صورتی در و شود می انجام چربی بازجذب برسد
 گردد. بازمی اول حالت به سال 0-٢ طی زدایی چربی

 رادیوفرکوئنسی الکترومغناطیس امواج از استفاده( یا RF:) موج طول بازه در الکترومغناطیس امواج روش این در 

 به نسبت چربی های سلول الکتریکی باالی مقاومت از فوق روش .شود می تابیده موضع به یمالش پروب یک توسط مشخص
 چربی سلولهای توسط الکترومغناطیس موج انرژی که بطوری کند می استفاده الکترومغناطیس امواج مقابل در اطراف های بافت
 شدن کوچک ثباع و شده چربی یها سلول داخل در چربی مولکول ساختار ریبتخ باعث که شود می تبدیل گرما به و جذب
 بر آن جانبی تاثیر روش این حسن اما است غیردائم باال روش دو مانند روش این سایز کاهش اثر شود. می چربی های سلول

 می پوست االستیسیته باعث که هستند کالژن کننده ترشح های سلول ،ها فیبروبالست است. پوست یها فیبروبالست تحریک
 حد تا و شده پوست لیفتینگ به منجر RF دستگاه توسط ها فیبروبالست تحریک از ناشی پوست کالژن ساخت شافزای شوند.
 )افزایش لیفتینگ باعث سایز کاهش بر عالوه این بنابر برد. می بین از را پوست استریا خطوط یا و ها چروک و چین زیادی

 موضع( هر برای جلسه 6-03) منظم جلسات طی در آن انجام هدف، دو این به رسیدن برای شود. می نیز پوست( کشیدگی
 پوستی زیر های چربی همزمان شکستن و لیفتینگ جهت تهاجمی غیر برتر روش عنوان به امروز تکنولوژی این  است. ضروری

 اپراتور مهارت و استفاده مورد دستگاه نوع و کیفیت به کامل بستگی روش این بخشی اثر میزان .رود می کار به سایز کاهش و
  .دارد آن

 سرما به چربی های سلول باالی حساسیت از گیری بهره و سرما از استفاده با روش این )کرایولیپولیز(: سرما از فادهاست 

 خود درون را موضع آن پوست زیر چربی و پوست از قسمتی خالء نیروی از استفاده با مخصوص هندپیس یک کند. می عمل
 های الیه و پوست البته کند. می منتقل چربی سلولهای به را سانتیگراد درجه 0-03منهای دمای دقیقه 03 مدت به و مکد می
 به نسبت چربی های سلول که آنجا از اند. امان در حرارت کاهش برابر در آسیب گونه هر از سرما ضد مخصوص پد توسط درم

 بدن دفاعی سلولهای توسط ای فتهه 0-0 فرآیند یک طی و شوند می سلولی تخریب دچار ترند، حساس سرما به سلولها سایر
 ندارد شدن بستری به نیاز فرد روش این در است. مشاهده قابل درمان از پس روز 03 تا 03 تغییرسایز و شوند می نابود و هضم

 از پس و بوده درد بدون شده واکیوم ناحیه برجستگی و قرمزی بازگردد. خود کار سر به بالفاصله تواند می آن انجام از پس و
 برگشت سلولی مرگ پروسه و است چربی سلولهای تخریب و نابودی روش این اساس که آنجا از شود. می برطرف روز دو یکی

 تکرار به نظر وردم سایز آوردن بدست برای اوقات گاهی  است. بازگشت قابل غیر آن از ناشی سایز کاهش رو، آن از است ناپذیر

 در "بدانیم بیشتر لیزوکرایولیپ مورد در" قسمت به بیشتر اطالعات برای  باشد. نیاز موضع همان در ماه دو از پس آن

 نمایید. مراجعه سایت همین

 تهاجمی: غیر روشهای-2

 



 
 

 

 

 

 

 مجدداً یادآوری می شود این روشها هیچ جایگاهی در درمان چاقی ندارند

 و تنها برای کاهش سایز بکار می روند.

 به اقدام نماید اعالم است مفتخر خود، مراجعین به مناسب رسانی خدمت راستای در "تهران چاقی درمان مرکز"

 دست نظرتان مورد اندام تناسب به بتوانید شما تا است نموده غیرتهاجمی سایز کاهش مجموعه گشایش

 برای HSCS  )دستگاه دنیا روز تکنولوژی ترین باکیفیت و باالترین از کارگیری به با مجموعه این در یابید.

 در مجرب های اپراتور و کارشناسان همکاری با و دیوفرکوئنسی(را برای NEMESIS دستگاه و کرایولیپولیز

 باشد. می محترم مراجعین به رسانی خدمت و مشاوره انجام آماده زمینه این
 بگیرید: تماس زیر های شماره با 20 تا 15 ساعت از شنبه سه و شنبه روزهای توانید می بیشتر اطالعات کسب برای
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