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Σύμφωνα με πρό-
σφατη μελέτη 
και συντονιστή 

τον καθηγητή Max 
Lafontan ( Inserm 
Toulouse), ειδικό στη 
μικροδιάλυση, η θε-
ραπεία Endermologie® 
αναγκάζει τα λιποκύτ-
ταρα να αποβάλλουν 
το λίπος.  

Η λιπώδης μάζα του μη-
ρού διεγείρεται και η απώ-
λεια βάρους σχετίζεται με 
τη βελτίωση του φαινομέ-
νου της λιπόλυσης.

Οι καιροί είναι 
δύσκολοι για τα 
λιποκύτταρα!

Κληρονομιά ή αποτέλεσμα της καθιστικής ζωής, μέχρι πρόσφατα οι ειδικοί είχαν μόνο 
δύο τρόπους για να τα εξαλείψουν: λιποαναρρόφηση ή δίαιτα. 

Όμως, μια νέα μέθοδος φαίνεται να έχει έλθει στο προσκήνιο χάρις σε μελέτη που διεξή-
χθη από το Groupe Sante Recherche και συντονίστηκε από τον καθηγητή Max Lafontan, 
ειδικό σε τεχνικές λιποδιάλυσης. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, φαίνεται ότι υπό την επή-
ρεια του CELLU M6 και μέσω της μηχανοποίησης και κινητοποίησης του συνδετικού 
ιστού, τα λιποκύτταρα αποκάλυψαν τα μυστικά τους: τα λιποκύτταρα μπορούν να ανα-
μορφωθούν ιδιαίτερα όταν είναι πολύ αδρανή. 

Σπουδαία νέα για τα Ιατρικά Κέντρα θεραπείας Endermologie®.

Μικροδιάλυση 
μέσα στα λιποκύτταρα

Η τεχνική μικροδιάλυσης που εφαρμόζεται στη λιπώδη μάζα (μια τεχνική που μόνο λί-
γες ιατρικές ομάδες σε ολόκληρο το κόσμο μπορούν να εφαρμόσουν) μπορεί, μέσω ει-
δικών καθετήρων, να παρέχει πληροφορίες για το μεταβολισμό των λιποκυττάρων (απο-
θήκευση λίπους/αποβολή - λιπογένεση/λιπόλυση). 

Η τεχνική αυτή έχει δείξει ότι η έντονη φυσική άσκηση για πολλούς μήνες μπορεί να 
βελτιώσει τη λιπολυτική ανταπόκριση των λιποκυττάρων. Αυτή η διαδικασία της μικρο-
διάλυσης παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον για το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της LPG. 
Πράγματι, αν και η αποτελεσματικότητα της τεχνικής LPG για την κυτταρίτιδα δε χρειάζε-
ται περαιτέρω αποδείξεις, παραμένουν ερωτηματικά σχετικά με τη μείωση της περιφέρει-
ας και των πτυχών του δέρματος. Ιδιαίτερα καθώς για ορισμένους μια τέτοια τοπική απώ-

λεια βάρους λέγεται ότι είναι αποτέλεσμα απώλειας υγρών και όχι λίπους.

Έρευνα με Roll in and Roll up
Οκτώ γυναίκες από 35 έως 45 ετών, όλες με κυτταρίτιδα, συμφώνησαν να υπο-

βληθούν σε μικροδιάλυση πριν αρχίσουν ένα πρόγραμμα 12 συνεδριών θεραπείας 
Endermologie®. 

Αυτό έγινε σε 4 εβδομάδες με συχνότητα 3 συνεδρίες ανά εβδομάδα. Χρησιμοποιήθηκε 
το κλασσικό πρωτόκολλο, συνδυάζοντας το Scan και Radar, Roll up και Roll in που εφευ-
ρέθηκαν χάρη στις μεταβλητές ταχύτητες περιστροφής των κυλίνδρων του CELLU M6 
Keymodule. 

Στο τέλος των τεσσάρων εβδομάδων έλαβε χώρα μια ακόμα συνεδρία μικροδιάλυσης 
για να συγκρίνει τα αποτελέσματα πριν και μετά τη θεραπεία Endermologie®. Το κάθε 
άτομο ήταν σημείο αναφοράς και ελέγχου για τον ίδιο του τον εαυτό.

Ζητήθηκε από τις γυναίκες να μην αλλάξουν τίποτα στις διατροφολογικές τους ιδιότητες 
και στα επίπεδα της φυσικής τους δραστηριότητας. Καταγράφηκε η μεταβολική δραστη-
ριότητα της λιπώδους μάζας του μηρού ενώ ταυτόχρονα έγιναν οι συνήθεις μετρήσεις – 
βαθμός κυτταρίτιδας, πτυχές του δέρματος και μετρήσεις περιφέρειας του μηρού. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν σαφή βελτίωση στη λιπολυτική ανταπόκριση της λιπώδους 
μάζας μετά από 12 συνεδρίες με Endermologie®. Με άλλα λόγια, τα λιποκύτταρα μπο-
ρούν να αποβάλλουν το λίπος καλύτερα.

Endermologie®, πραγματική νευρο-ορμονική αποκατάσταση των 
λιποκυττάρων

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν τη διέγερση του ιστού και επιβεβαιώνουν τα αποτε-
λέσματα προηγούμενων κλινικών μελετών. Τα αποτελέσματα μετρήσεων έχουν ως εξής: 
Μειωμένες μετρήσεις (-5% στην περιφέρεια μηρού, -3 cm κατά μέσο όρο), μείωση του 
πάχους των πτυχών του δέρματος (-13% στο πάχος των πτυχών, π.χ.- 3,8 mm) και βελ-
τίωση στο βαθμό της κυτταρίτιδας (-31,8%).

Η ικανότητα των λιποκυττάρων να αποθηκεύουν και να εξουδετερώνουν το λίπος εξαρ-
τάται από τα νευρο-ορμονικά ερεθίσματα, ενεργώντας βάσει δύο τύπων υποδοχέων (πί-
νακας 1). 

Οι υποδοχείς διέγερσης (β) και οι υποδοχείς αναστολής (α) είναι κατανεμημένοι διαφο-
ρετικά βάσει του ανατομικού τύπου και του φύλου. Η εφαρμογή του CELLLU M6 στη λι-
πώδη μάζα του μηρού φαίνεται να ενεργοποιεί τη διέγερση των υποδοχέων (μεγαλύτε-
ρη ευαισθησία στα λιπολυτικά ερεθίσματα). Οι συνεδρίες με το CELLU M6 στη συνέχεια 
«αναμορφώνουν» τα λιποκύτταρα να αποβάλλουν το λίπος.

Μία παρατήρηση που φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το λιποκύττα-
ρο, ενώ παραμένει μεταβολικά αδρανές στη μηριαία περιοχή των γυναικών, φαίνεται να 
επωφελείται τα μέγιστα από αυτή τη «μηχανική θεραπεία ιστού».

Η μελέτη αυτή του καθηγητή Max Lafontan δείχνει ότι η λιπώδης μάζα του μηρού διε-
γείρεται σαφώς και η απώλεια βάρους σχετίζεται με τη βελτίωση του φαινομένου της λι-
πόλυσης, η οποία συχνά είναι ανεπαρκής ιδιαίτερα στο φαινόμενο της κυτταρίτιδας.

Όταν η μηχανοποίηση και η κινητοποίηση 
του συνδετικού ιστού από την LPG αναμορφώνει τα λιποκύτταρα
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ΚαΤαΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΥπΟΔΟΧΕΩΝ

 α υποδοχέας β υποδοχέας

 

 Παρεμποδίζει τη λιπόλυση Διεγείρει τη λιπόλυση
 (εναπόθεση)  (αποβολή)

 Βρίσκεται κατά πλειοψηφία Βρίσκεται κατά μειοψηφία
 στη μηριαία περιοχή  στη μηριαία περιοχή 
 της γυναίκας της γυναίκας

 

 Πολύ ισχυρή ανταπόκριση Πολύ ασθενής ανταπόκριση

Πϊνακας 1. Χαρακτηριστικά υποδοχέων λιποκυττάρων.


