
 

 

 تفاوت پیکرتراشی، لیپوساکشن و جراحی چاقی)اسلیو معده( 

مختلف و ورزش استفاده کرده   یها می و تا به حال از رژ  دی که الغر شو   دی داشت  می اگر تصم 

 ی حت  ای کاهش وزن   یدر مورد جراح  قیاحتماال در حال تحق د،ی نگرفته ا یخوب  جهی نت یول دی ا

روش ها   نی تا با استفاده از ا دی هست یکرتراشیو پ  پوساکشنیکانتور بدن مانند ل  یروش ها

 . دی ریخود را بگ  رمورد نظ  جهی نت

کاهش وزن و    یجراح  نیخود در درک تفاوت ب  قاتی حال اگر در هنگام تحق  نی ا با

متدها  نی ا  رامونی پ   ی. اصطالحات پزشکدی ست یتنها ن  د،ی مشکل دار یکرتراشیو پ  پوساکشنی ل

فکر کنند که   یبه نادرست  مارانیاز ب  یاری ممکن است مبهم باشند و باعث شود بس

روش   کی یمعده، همگ   و ی وزن مانند اسل  اهشک  یها یو جراح  ی کرتراشی پ پوساکشن،ی ل

  یم  گری کد ی متدها با   نی از ا کی تفاوت هر   یمقاله به بررس نی در ا لیدل نی هستند. به هم 

 . می پرداز

 

 انواع پیکرتراشی یا کانتورینگ 

 ی د یکل ی : تفاوت هایکرتراشیدر مقابل پ یچاق یجراح

 کامالً متفاوت هستند.  ز یدو چ ی چاق  یو جراح   پوساکشن یل



 

 

 کند؟  ی به کاهش وزن کمک م  پوساکشنیل  ایآ

 افرادی که دچار چاقی هستند باید از پیکر تراشی استفاده کنند یا از جراحی چاقی؟ 

 جمع بندی 

 انواع پیکرتراشی یا کانتورینگ 

به وزن    دنی کند بعد از رس یکمک م  مارانیاست که به ب  یا نهی گز  یکرتراش ی پ یبه طور کل

 سالم، فرم خود را بهبود بخشند. 

وزن او را بهبود   ای بخشد، اما اندازه   یرا بهبود م ماریبدن شکل ب  نگی کانتور   یها روش

از  یاست که قبالً مقدار قابل توجه  یماران یب  ی برا جی را  یمرحله بعد  یکرتراشی بخشد. پ ینم 

  ن ی تر جی و ورزش از دست داده اند. را ییغذا می رژ ای   یچاق یجراح  قیوزن خود را از طر

 است: ری بدن شامل موارد ز   یکرتراشیپ   یروش ها

 ی نوپالستی آبدوم یجراح

 راه آنهم یاضافو چربی بردن پوست  ن ی سفت شدن عضالت شکم و از ب  یبرا یجراح نی ا

 شود.  یاز شکم انجام م 

 



 

 

   پوساکشنیل

 یدر قسمت ها شتری ب یکرتراشیو پ  یجدا شده چرب  یکاهش قسمت ها یبرا یجراح نی ا

 مانند بازو ها و ران ها شود یمختلف بدن انجام م 

 بدن   نگیفت یل

بردن    نی از ب  انجام می شود و هدف آن تنه نییپاو  ران بازو،  لیفتینگ بدن بیشتر در نواحی

 است. زانی و آو یاضاف یپوست ها

 

دهند   ینم   یو ورزش پاسخ خوب  ییغذا می که به رژ  یبهبود مناطق ی باال برا  یاز روش ها

  نی آن هستند بهتر ی کیدر نزد ای آل خود هستند  دهی که در وزن ا یمارانی شود. ب یاستفاده م

 . گرفترا خواهند   جهی نت

 ی دی کل  ی: تفاوت هایکرتراشی در مقابل پ یچاق  یجراح

 مارانیاست که به ب یا  نهیگز  یجراح  نی . استی روش کاهش وزن ن  ک ی   یکرتراشی پ یجراح

 بدن خود را بهبود بخشند.   یبه وزن سالم، شکل ظاهر دنی کند بعد از رس ی کمک م

توانند در   یم  یکرتراشیمعده( و پ  وی کاهش وزن)مانند اسل  یکه هر دو روش جراح  یحال در

متفاوت   اری روش ها بس نی اعتماد به نفس شوند، اما ا شی منجر به بهبود ظاهر و افزا  تی نها

 هم دارند.  یمتفاوت اری هستند و اهداف بس



 

 

 .  ست یکاهش وزن ن یکرتراشیکاهش وزن است اما هدف پ یچاق یهدف جراح

پس، با کوچک کردن   یبا یجراح  ای معده  وی کاهش وزن، مانند حلقه معده و اسل  یها روش

کنند. اگر فرد در کنترل   یرا محدود م  ماریب   یافت ی در یکالر زانیاندازه معده، م یکیزی ف

تواند به فرد کمک کند که   یروش ها م  نی باشد، ا  یخورد دچار مشکل م یکه م   ییزها ی چ 

را کنترل کند و اضافه وزن خود را از دست دهد. در مقابل،   دخو   یافت ی در یکالر  زانی م

در اشتها، هضم غذا و سوخت و ساز بدن ندارد و منجر به   یریتاث   یکرتراشی پ یجراح

 کاهش وزن نخواهد شد.

 

 کند. یکار را م نی ا یکرتراشیببرد؛ اما پ  نی را از ب یتواند پوست اضاف یکاهش وزن نم یجراح

وزن، دچار   عی از دست دادن سر لی کاهش وزن به دل  یپس از جراح  مارانی از ب یاری بس 

  یکاهش وزن برا یمعموالً پس از جراح مارانی ب ن،ی شوند. بنابرا یپوست م  یشل شدگ

 کنند.  یم  یکرتراشی اقدام به پ  شان،ی اندام ها ییبایز یپوست و برا  یاز شل شدگ یری جلوگ 

 است.  ییبای ز یکرتراشی که هدف پ یدارد درحال یاهداف درمان یالغر یجراح

فرد   یاست که اشتها نی . هدف آن استی ظاهر شما ن   می بهبود مستق یچاق یها یجراح هدف

به   یابی دست  ،یکرتراشی پ یکند و به او  در کاهش وزن کمک شود. هدف اصل دای کاهش پ

 . یبهبود سالمت جسم  ای است، نه اصالح  باتریز یظاهر



 

 

 کامالً متفاوت هستند.   زی دو چ یچاق  یو جراح   پوساکشنی ل
  قیپوست از طر ر ی ز یاضاف یاست که در آن رسوبات چرب ییبایعمل ز کی   پوساکشنی ل

و فقط به منظور   ستین یعمل اصال ضرور  نی شود. انجام ا یکوچک مکش م   یبرش ها

 یاز بدن رسوبات اضاف هی دو ناح  ای   کی که در  یشود. افراد یشکل دادن به بدن انجام م

 دهند.   مانجا پوساکشنی توانند ل یدارند، م  یچرب

شود قابل   یاز آن خارج م  یکه چرب   یا هی در ناح  یبالفاصله پس از جراح  پوساکشنی ل  جی نتا

  هی در ناح  یراتیی تواند فوراً تغ یو ساده است که م  منی روش ا  کی  پوساکشنی مشاهده است. ل

است که   یشخص ی برا  یروش انتخاب کامالً اشتباه نی حال، ا نی کند. با ا جادیمورد نظر ا

حتی می تواند انجام عمل جراحی چاقی مانند عمل اسلیو معده را  استخواهان کاهش وزن 

عمل های پیکرتراشی یک انتخاب  ید باگز ندر اضافه وزن های شدید هردشوارتر کند پس 

 .باشد

 کند؟   یبه کاهش وزن کمک م پوساکشن ی ل ای آ
  ینم یشود اما به کاهش وزن کمک  ی اضافه بدن خالص م یها یاز دست چرب  پوساکشنی ل

  یبرا یبرد، اغلب به اشتباه راه یم  نی را از ب  یچرب  یسلول ها پوساکشنیکند. از آنجا که ل

مقدار   یحال، حت  ن ی شود. با ا یو ورزش در نظر گرفته م  می به رژ  ازی کاهش وزن بدون ن 

  جهی نخواهد شد. در نت  یمنجر به کاهش وزن قابل مالحظه ا  زی ن   پوساکشنی ل یادی نسبتاً ز 

 شود.  ینم  هی توص یکرتراشی پ یکدام از متد ها چی ه  یکاهش وزن کل یبرا

ندارد.    ندهی در نوسانات وزن آ یری تاث  چی ه یچرب یبردن ساده سلولها  نی ، از ب  نیبر ا عالوه

(،  د ی کمتر از حد ورزش کن  ای )  دی کن یاز حد پرخور  شی ب پوساکشنیاگر بعد از انجام ل

 . دی توانند بزرگتر شوند و دوباره دچار اضافه وزن شو  یمانده شما م  یباق یچرب یسلولها



 

 

 

 افرادی که دچار چاقی هستند باید از پیکر تراشی استفاده کنند یا از جراحی چاقی؟ 

  جهی وزن دارد درنت  یبه کاهش قابل توجه  از ی مربوط به آن، فرد ن  ی ها یماریو ب  یدر چاق

 . ستندی ن یکاهش وزن، کامالً موثر و دائم  یبرا ی جراح  ری غ  یروش ها

شده استفاده  رهی ذخ  ی ها یاز تمام چرب  جی شود بدن خود فرد به تدر ی باعث م  یچاق یجراح

کند.   یم جادی و کنترل شده ا یجیتدر  ،یک ی ولوژ یزیف اری کاهش وزن بس ک ی  نیکند و بنابرا

، فشار خون  2نوع  ابتی مرتبط با وزن مانند د   یها یماری به کاهش ب  نی همچن  یچاق یجراح

از سرطان ها و   ی، برخPCOSآپنه خواب،  ،ی آرتروز مفصل ال،باال، سطح کلسترول با

 کند.   یکمک م رهی غ

  مناسب  نهی گز   یچاق ی کنند، جراح یدست و پنجه نرم م  یکه با چاق ی ماران یب   یرادر نتیجه ب 

  یندهای است. با تداخل در فرآ کانتورینگ یا پیکرتراشیروش های  نسبت به  و درمان حقیقی

 مشکالت مربوط به وزن را کاهش دهد.  یتواند به طور قابل توجه  یم  یچاق ی جراح   ،یچاق

 جمع بندی 

در دستگاه گوارش است که با هدف کاهش وزن و کاهش   یجراح  ینوع   یچاق یجراح

 پوساکشنی ل ای  یکرتراشیکه پ  یشود، در حال  یمشترک مرتبط با وزن انجام م  یها یماریب 

 شوند.  یبدن انجام م نگی و کانتور  یفرم ده یهستند که برا ییبایز یجراح  یعمل ها



 

 

انجام   یچاق  یجراح   و فلوشیپ  مجوز یدارا یجراح عموم کیتوسط   دی با ی الغر یجراح

ها، سراغ پزشک   یجراح   نی از ا کی انجام هر یمهم است که برا اری بس  نی . بنابراشود

 را داشته باشد. اه یجراح نی که قبال تجربه انجام ا دی برو

که بر متد  هستند  ی از جراحان با تجربه و حاذق چاق یک ی خورسند   یحامد قدس دی دکتر س 

تسلط دارند.    شرفتهی پ   اسلیو معده، حلقه معده و الپاراسکوپیمانند جراحی چاقی مختلف  یها

 یادی ز  اری بس مارانیهستند و تا کنون ب IFSO یجراحان چاق  یالملل  نی عضو انجمن ب شانی ا

 یراه ها قیاز طر د ی توان  یم  شتری جهت مشاوره و کسب اطالعات ب   را درمان کرده اند.

 .دیی اقدام نما تیساموجود در  ی ارتباط
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