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Santrauka 
Celiulitas yra daugiaveiksnė būklė, kuri pasireiškia 80–
90 proc. lytiškai subrendusių moterų ir yra vienas iš la-
biausiai netoleruojamų kūno estetinių trūkumų. Atlikta 
daug tyrimų, siekiant įvertinti įvairių metodų poveikį, 
sprendžiant šią estetinę problemą, tačiau odos ir poodžio 
struktūrinių pokyčių poveikis moterų gyvenimo kokybei 
Lietuvoje plačiai nenagrinėtas. 
Tyrimo tikslas – įvertinti moterų celiulito ir įvairių gy-
venimo kokybės aspektų sąsajas. 
Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas kiekybinis tyrimas, 
apklausa raštu. Duomenų rinkimui naudotas validuotas 
klausimynas pagal D. Hexsel ir kt. (2011). Tyrimas atlik-
tas 2019 m. lapkričio – 2020 m. gruodžio mėn. Klaipėdos 
miesto grožio ir SPA salonuose, apklaustos 376 moterys, 
pirmą kartą atvykusios dėl estetinių kūno odos priežiūros 
procedūrų, esant įvairioms celiulito stadijoms. Tyrimo 
metu buvo laikomasi etikos principų: anonimiškumo, sa-
vanoriškumo, pagarbos ir konfidencialumo. Duomenims 
analizuoti buvo naudojama statistinė programa SPSS 25. 
Tyrimo rezultatai. Kas penktai (20,3 proc.) respondentei 
celiulitas turėjo gana stiprios įtakos  gyvenimo kokybei; 
beveik kas dešimtai (9,4 proc.)  ši estetinė problema sti-
priai paveikė gyvenimo kokybę. Trečdaliui apklaustųjų 
(33,3 proc.) celiulitas turėjo šiek tiek įtakos gyvenimo 
kokybei. 37 proc. respondenčių celiulitas neturėjo įtakos 
gyvenimo kokybei. Stipriausi priklausomybės ryšiai nu-
statyti tarp celiulito įtakos kūno išvaizdai ir  aprangos 
stiliui (p<0,001); celiulito įtakos laisvalaikio ar fizinei 
veiklai viešose vietose ir laisvalaikio ar fizinei veiklai, 
esant ribotam žmonių skaičiui (p<0,001); tarp neigiamos 
savijautos bei jaudinimosi dėl anticeliulitinių procedūrų 
poveikio (p<0,001). Pastebėtas tiesioginis priklauso-
mybės ryšys tarp skirtingų gyvenimo kokybės aspektų, 

kai didėjant neigiamai įtakai vienoje gyvenimo srityje, 
didėja ir kitose.
Išvados. Tyrimas parodė, kad kas trečiai apklaustai mote-
riai celiulitas turi neigiamos įtakos gyvenimo kokybei. Iš 
visų tirtų gyvenimo kokybės aspektų celiulitas didžiau-
sią neigiamą įtaką turi moterų pasitenkinimui savo kūno 
išvaizda (p<0,05). Kuo didesnę neigiamą celiulito įtaką 
moteris jaučia vienoje gyvenimo srityje, tuo ji ryškesnė 
ir kitoje (p<0,001). Siekiant pagerinti celiulitą turinčių 
moterų gyvenimo kokybę, rekomenduojama sukurti ir 
įgyvendinti holistines sveikatos stiprinimo strategijas, 
kuriomis būtų siekiama moterų informuotumo, sveikatos 
ugdymo, medijų raštingumo, individualizuotų kūno prie-
žiūros programų skirtingoms celiulito stadijoms sklaidos.

Įvadas
Celiulitas yra daugiaveiksnė būklė, kuri pasireiškia 80–90 

proc. lytiškai subrendusių moterų [1, 2]. Jis susijęs su rie-
balinio audinio pakitimais ir gali paveikti bet kurią kūno 
vietą, kur yra poodinis riebalinis audinys, dažniausiai  šlaunų, 
sėdmenų, pilvo srityse, rečiau – kelių, blauzdų ir išorinėje 
rankų dalyje [3, 4].

Tiksli celiulito etiologija nežinoma, tačiau yra keletas 
hipotezių: kraujagyslinė, struktūrinė ir uždegiminė [2,5]. 
Manoma, kad celiulito fiziologiją sudaro uždegiminiai 
veiksniai ir kraujagyslių ar jungiamojo audinio pertvarų 
pakitimai;  yra ir atitinkamas hormoninis komponentas,  
pasireiškiantis beveik visoms moterims ir retai − vyrams 
[4,6]. Celiulito mechanizmas glaudžiai susijęs su sutrikusia 
odos ir poodinio audinio mikrocirkuliacija. Pabrinkę au-
diniai spaudžia kraujagysles, sutrinka mikrocirkuliacija, o 
tai sukelia riebalinių ląstelių išemiją [7]. Odos audiniuose 
pradeda kauptis lipidai ir skysčiai, gaminasi uždegimą 
sukeliančios medžiagos, atsiranda jungiamojo audinio ir 
riebalų ląstelių struktūros pokyčiai - adipocitų hipertrofija, 
susidaro jungiamojo audinio fibrozė [8]. Fibroziniai mazgai 
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sukuria nelygaus reljefo estetinį vaizdą, vadinamą „apelsino 
žievele“ arba celiulitu [1,3,5,7,9]. 

Celiulito paplitimas reikšmingai nesiskiria tarp įvairių 
populiacijų: nutukusių, normalaus svorio, per mažo svorio, 
sportuojančių, jaunų ar pagyvenusių moterų [3]. Nors ce-
liulitas yra dažna fiziologinė dermos, epidermio ir poodinio 
audinio būklė [4], bet tai nėra liga, jis neturi įtakos gyvenimo 
trukmei ir nekelia antrinių ligų rizikos, nedidina sergamumo 
ar mirtingumo [10], tačiau turi neigiamos įtakos ne tik mo-
terų fiziniam grožiui, bet ir psichologinei būklei [1], gali nei-
giamai paveikti moterų savivertę ir pasitikėjimą savimi [8], 
sutrikdyti fizinę, psichinę ir socialinę moters gerovę [8,10]. 

Atlikta pakankamai tyrimų, siekiant įvertinti įvairių me-
todų poveikį, sprendžiant šią estetinę problemą [2,3,8,11,12], 
tačiau, kaip minėti odos ir poodžio struktūriniai pokyčiai 
veikia celiulitą turinčių moterų gyvenimo kokybę, Lietuvoje 
nėra plačiai nagrinėta. 

Tyrimo tikslas – įvertinti moterų  celiulito požymių ir  
įvairių gyvenimo kokybės  aspektų  sąsajas. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atliktas kiekybinis tyrimas: anoniminė anketinė apklausa. 

Tiriamają populiaciją sudarė 376 moterys, nuo 18 iki 45 
metų, pirmą kartą atvykusios dėl estetinių anticeliulitinių 
procedūrų, esant įvairioms celiulito stadijoms. Tiriamųjų 
imties dydis apskaičiuotas atsižvelgiant į Klaipėdos miesto 
moterų populiacijos dydį, naudojant imties dydžio skaičiuo-
klę, parenkant ± 5 proc. paklaidą  ir  95 proc. tikimybę. 
Apklausa vykdyta 2019 m. lapkričio – 2021 m. gruodžio 
mėnesį Klaipėdos miesto grožio ir SPA salonuose. Moterys, 
kurioms anksčiau buvo nustatyta psichikos sutrikimų ir (ar) 
I arba II tipo cukrinis diabetas, nebuvo įtrauktos į tyrimą. 
Tiriamųjų išsilavinimas: vidurinis 21,3 proc. (n=80), aukš-
tesnysis 31,6 proc. (n=119) ir aukštasis 47,1 proc. (n=177); 
celiulito išsivystymo stadijos: antra 14,1 proc. (n=53); trečia 
60,4 proc. (n=227); ketvirta 25,5 proc. (n=96) respondenčių. 
Tyrimo metu buvo laikomasi etikos principų: anonimiškumo, 
savanoriškumo, pagarbos ir konfidencialumo.

Duomenų rinkimui naudotas validuotas klausimynas 
pagal D. Hexsel ir kt. (2011) [13]. Klausimyną sudarė 8 
teiginiai, apimantys šias vertinamas gyvenimo kokybės sritis: 
kūno išvaizdą; aprangos stilių; mitybos įpročius; laisvalaikio 
ar fizinę veiklą viešose vietose (paplūdimyje, sporto salėje 
ir pan.); laisvalaikio ar fizinę veiklą, esant ribotam žmo-
nių skaičiui (masažai, medicininės konsultacijos ir pan.); 
seksualinį gyvenimą, negatyvius jausmus (kaltę, sumaištį, 
nusivylimą, žemą savivertę, gėdą, baimę) ir anticeliulitinių 
procedūrų poveikį (baimė, kad procedūros gali nepadėti). 
Klausimyne naudota 5 balų Likert skalė: visiškai nesijaudinu 
(1 balas), kartais jaudininuosi (2 balai), nei jaudinuosi, nei 

nesijaudinu (3 balai), dažnai jaudinuosi (4 balai), visada 
jaudinuosi (5 balai). Celiulito įtaka gyvenimo kokybei ap-
skaičiuota susumavus kiekvieno teiginio balus, gautus iš 8 
klausimyno teiginių vertinimo (nuo 8 iki 40). Vertinimas: 
nuo 8 iki 16 balų – celiulitas neturi įtakos gyvenimo kokybei; 
nuo 16 iki 24 balų – celiulitas turi šiek tiek įtakos gyvenimo 
kokybei; nuo 24 iki 32 balų – celiulitas gana stipriai veikia 
gyvenimo kokybę; nuo 32 iki 40 balų – celiulitas stipriai 
veikia gyvenimo kokybę (D. Hexsel et. al., 2011). Anketų 
grįžtamumas – 89,7 procento. 

Atlikta statistinė duomenų analizė, naudojant duomenų 
kaupimo ir analizės SPSS programos 25 versijos programinį 
paketą.  Lietuviškosios versijos klausimyno validumui bei 
skalių vidiniam suderinamumui įvertinti  buvo apskaičiuotas 
Cronbach alfa koeficientas, kuris buvo 0,925, todėl galima 
teigti, kad šiame tyrime naudoto klausimyno vidinis sude-
rinamumas yra labai aukštas, skalė patikima. Kintamųjų 
tarpusavio koreliacijai nustatyti  naudotas faktorių  analizės 
statistinis metodas. Kintamieji matuojami rangų skale. Jų 
tarpusavio ryšio stiprumui įvertinti  skaičiuotas  Spearman  
ranginės  koreliacijos  koeficientas  ir atlikta aprašomoji 
statistinė analizė.

Tyrimo rezultatai 
Vertinant, kaip skalės teiginiai dera tarpusavyje, naudotas 

faktorių analizės statistinis metodas. Gauti rezultatai parodė, 
kad duomenys yra tinkami faktorinei analizei, nes KMO 
= 0,913 (p>0,05), o Bartleto sferiškumo testo p reikšmė ˂ 
0,001. Komponentų analizės metodas išskyrė vieną faktorių, 
kuris paaiškina 65,848 proc. duomenų sklaidos. Visų teiginių 
koreliacijos jame (1 lentelė) aukštesnės negu 0,7; tai dar kartą 

Skalės teiginiai
Komponentas 
ir jo faktori-
niai svoriai

1.Celiulito įtaka kūno išvaizdai 0,812
2. Celiulito įtaka aprangos stiliui 0,842
3. Celiulito įtaka mitybos įpročiams 0,763
4. Celiulito įtaka laisvalaikio ar fizinei veiklai-
viešose vietose (paplūdimyje, sporto salėje ir 
pan.) 

0,813

5. Celiulito įtaka laisvalaikio ar fizinei veiklai,  
esant ribotam žmonių skaičiui (masažai, medi-
cininės konsultacijos ir pan.)

0,840

6. Celiulito įtaka seksualiniam gyvenimui 0,818
7. Turėdamos celiulitą, jaučiate negatyvius jaus-
mus (kaltę, sumaištį, nusivylimą, žemą savivertę, 
gėdą, baimę)

0,824

8.  Jaudinatės dėl anticeliulitinių procedūrų po-
veikio (baimė, kad procedūros gali nepadėti) 0,777

1 lentelė. Faktorinės analizės rezultatai. 
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patvirtina, kad jie matuoja tą patį konstruktą – celiulito įtaką 
gyvenimo kokybei.

Susumavus visų 8 teiginių balus, kiekvienai tiriamajai 
apskaičiuotas įvertis, kuris parodė celiulito poveikį respon-
denčių gyvenimo kokybei. Tyrimas parodė, kad celiulitas 
gana stipriai veikia kas penktos (20,3 proc., n=76) tyrimo 
dalyvės gyvenimo kokybę. Ši estetinė problema stipriai vei-
kia beveik dešimtadalio (9,4 proc., n=36) tiriamųjų gyvenimo 
kokybę. Trečdaliui apklaustųjų (33,3 proc., n=125)  celiuli-
tas šiek tiek turi įtakos gyvenimo kokybei. Celiulitas neturi 
įtakos 37 proc. (n=139). respondenčių gyvenimo kokybei. 
Galima teigti, kad trečdalio apklausos dalyvių nuomone, 
celiulitas stipriai ar gana stipriai veikia jų gyvenimo kokybę. 
Reikšmingos koreliacijos tarp atskirų gyvenimo aspektų 
(skalės teiginių) ir tiriamųjų amžiaus grupių (nuo 18 iki 30 
metų ir nuo 31 iki 45 metų), išsilavinimo bei celiulito stadijų 
nenustatyta (p>0,05).

Detaliai vertinant celiulitą turinčių moterų nuomonę apie 
gyvenimo kokybę, turimi duomenys analizuoti pagal atskirus 
kriterjus. Gauti rezultatai pateikiami 2 lentelėje (procentine 
išraiška) ir 3 lentelėje (vidurkiai). Vertinant celiulitą turinčių 
moterų gyvenimo kokybę pagal atskirus kriterijus (2 lentelė), 
matyti, kad dauguma tiriamųjų kartais jaudinasi dėl celiulito 
įtakos kūno išvaizdai (37 proc., n=139), mitybos įpročiams 
(36,4 proc., n=137), laisvalaikio ar fizinei veiklai viešose 
vietose, kur tenka apsinuoginti (paplūdimyje, sporto salėje 
ir pan.) (33,7 proc., n=127) ir aprangos stiliui (31,4 proc., 
n=119). Vertinant gyvenimo kokybę pagal atskirus kriteri-
jus, pastebėta, kad daugiausia tiriamųjų visada jaudinasi dėl 
celiulito įtakos kūno išvaizdai (14,1 proc., n=53) ir įtakos 
laisvalaikio ar fizinei veiklai viešose vietose, kuriose tenka 
apsinuoginti (10,9 proc., n=41). 

Apskaičiavus atskirų skalės teiginių vidurkius nustatyta, 
kokie kriterijai turi didžiausią (ar mažiausią) įtaką gyvenimo 
kokybei. Visų teiginių vidurkiai buvo žemesni už vidutinę 
reikšmę 3 – ,,nei jaudinuosi, nei ne“ (3 lentelė), todėl galima 
teigti, kad, moterų nuomone, celiulitas neturi ypač didelės 
įtakos nei vienam jų gyvenimo aspektui: išvaizdai, veiklai, 
kai reikia apnuoginti kūną, ar emocinei būklei. Aukštesnis 
vidurkis rodo didesnį pritarimą teiginiui, todėl galima teigti, 
kad iš visų tiriamų aspektų celiulitas santykinai didžiausią 
neigiamą įtaką turi moterų pasitenkinimui savo kūno išvaizda 

Kriterijus
Vertinimas, proc.

visiškai nesi-
jaudinu

kartais 
jaudinuosi 

nei jaudi-
nuosi, nei ne

dažnai jau-
dinuosi

visada jau-
dinuosi

1. Celiulito įtaka kūno išvaizdai 12 (n=45) 37 (n=139) 14 (n=53) 22,9 (n=8 6) 14,1 (n=53)

2.Celiulito įtaka aprangos stiliui 22,9 (n=86) 31,4 (n=119) 19,6 (n=73) 17,3 (n=65) 8,8 (n=33)
3.Celiulito įtaka mitybos įpročiams 15,5 (n=58) 36,4 (n=137) 19,1(n=72) 21,1 (n=79) 7,9 (n=30)
4.Celiulito įtaka laisvalaikio ar fizinei veiklai viešose vietose 
(paplūdimyje, sporto salėje ir pan.)

15,5 (n=58) 33,7 (n=127) 17,6 (n=66) 22,3 (n=84) 10,9 (n=41)

5.Celiulito įtaka laisvalaikio ar fizinei veiklai, esant ribotam 
žmonių skaičiui (masažai, medicininės konsultacijos ir pan.)

26,1 (n=99) 25,5 (n=96) 24,3 (n=91) 19,4 (n=73) 4,7 (n=17)

6.Celiulito įtaka seksualiniam gyvenimui 30,8 (n=116) 28,2 (n=106) 23,4 (n=88) 13,2 (n=50) 4,4 (n=16)
7.Turėdamos celiulitą, jaučiate negatyvius jausmus (kaltę, 
sumaištį, nusivylimą, žemą savivertę, gėdą, baimę)

29 (n=108) 27,3 (n=103) 27,6 (n=104) 12,9 (n=49) 3,2 (n=12)

8. Jaudinatės dėl anticeliulitinių procedūrų poveikio (baimė, 
kad procedūros gali nepadėti)

36,4 (n=137) 18,8 (n=71) 29,6 (n=111) 11,7 (n=44) 3,5 (n=13)

2 lentelė. Celiulitą turinčių moterų gyvenimo kokybės aspektų vertinimas (procentais).

Kriterijus Vidurkis Standartinis 
nuokrypis

Celiulito įtaka kūno išvaizdai 2,88 1,26
Celiulito įtaka laisvalaikio ar fizinei 
veiklai viešose vietose (paplūdimyje, 
sporto salėje ir pan.)

2,79 1,25

Celiulito įtaka mitybos įpročiams 2,69 1,19
Celiulito įtaka apsirengimo stiliui 2,57 1,25
Celiulito įtaka laisvalaikio ar fizinei 
veiklai, esant ribotam žmonių skaičiui 
(masažai, medicininės konsultacijos 
ir pan.)

2,51 1,20

Turėdamos celiulitą, jaučiate negaty-
vius jausmus (kaltę, sumaištį, nusivy-
limą, žemą savivertę, gėdą, baimę)?

2,34 1,12

Celiulito įtaka seksualiniam gyveni-
mui

2,32 1,16

 Jaudinatės dėl anticeliulitinių proce-
dūrų poveikio (baimė, kad procedūros 
gali nepadėti)

2,27 1,17

3 lentelė. Celiulitą turinčių moterų gyvenimo kokybės aspektų 
vertinimo skaitinės charakteristikos.
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Skalės teiginiai 1 teig. 2 teig. 3 teig. 4 teig. 5 teig. 6 teig. 7 teig. 8 teig.

1. Celiulito įtaka kūno išvaizdai 1,000 0,735** 0,602** 0,590** 0,581** 0,547** 0,577** 0,570**

2. Celiulito įtaka aprangos stiliui 1,000 0,637** 0,601** 0,632** 0,620** 0,597** 0,585**

3. Celiulito įtaka mitybos įpročiams 1,000 0,527** 0,548** 0,522** 0,584** 0,469**

4. Celiulito įtaka laisvalaikio ar fizinei veiklai viešose 
vietose

1,000 0,761** 0,630** 0,566** 0,517**

5. Celiulito įtaka laisvalaikio ar fizinei veiklai,  
esant ribotam žmonių skaičiui

1,000 0,678** 0,615** 0,568**

6. Celiulito įtaka laisvalaikio ar fizinei veiklai, esant 
ribotam žmonių skaičiui

1,000 0,615** 0,584**

7. Turėdamos celiulitą jaučiate negatyvius jausmus 1,000 0,718**

8. Ar jaudinatės dėl celiulito gydymo efektyvumo? 1,000

bei jų laisvalaikio ar fizinei veiklai viešose vietose, kur tenka 
apnuoginti kūną (įtakos vertinimai atitinkamai 2,88 ir 2,79 
iš 5 galimų).

Vertinant celiulitą turinčių moterų gyvenimo kokybės 
kriterijų tarpusavio sąsajas, apskaičiuotas Spearman rangi-
nės koreliacijos koeficientas. Nustatyta, kad visi gauti ko-
reliacijos koeficientai yra teigiami ir statistiškai reikšmingi 
(p<0,001). Tai rodo vidutinį arba stiprų priklausomybės ryšį 
tarp kriterijų (4 lentelė).

Galima teigti, kad kuo didesnę neigiamą celiulito įtaką 
tiriamoji jaučia vienoje gyvenimo srityje, tuo ji ryškesnė ir 
kitoje. Pavyzdžiui, kuo moteris labiau jaudinasi dėl celiulito 
įtakos savo kūno išvaizdai, tuo ji labiau susirūpinusi dėl 
aprangos, savo mitybos įpročių, dėl laisvalaikio ir fizinės 
veiklos, kur tenka apsinuoginti, seksualinio gyvenimo, jos 
bendra emocinė savijauta yra prastesnė. Stipriausi priklauso-
mybės ryšiai nustatyti tarp celiulito įtakos kūno išvaizdai ir 
įtakos aprangos stiliui (r=0,735); tarp celiulito įtakos laisva-
laikio ar fizinei veiklai viešose vietose, ir įtakos laisvalaikio 
ar fizinei veiklai, esant ribotam žmonių skaičiui (r=0,761); 
tarp neigiamos savijautos ir jaudinimosi dėl anticeliulitinių 
procedūrų poveikio (r=0,718). Celiulitas, neigiamai veik-
damas moters išvaizdą, stipriai paveikia jos aprangos stilių, 
kartu sutrikdo veiklą, kurioje reikia apsinuoginti, o neti-
krumas dėl celiulito mažinimo procedūrų poveikio ženkliai 
pablogina bendrą moters psichologinę savijautą.

Rezultatų aptarimas
Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos nuostata, 

sveikata – tai fizinė, psichologinė ir socialinė gerovė, o ne 
tik ligos ar jos požymių nebuvimas [14]. Šiandieniniame pa-
saulyje ši tema ypač aktuali, nes daugelis žmonių patiria psi-
chologinį diskomfortą ne tik dėl įvairių socialinių veiksnių, 
bet ir dėl savo kūno išvaizdos bei asmens įvaizdžio [13,15]. 
Žiniasklaidos priemonėse žmogaus kūno išvaizdai skiriama 

daug dėmesio, vyrauja tam tikri kūno išvaizdos standartai, 
kurių neatitikimas gali turėti neigiamos įtakos asmens fizinei 
ir psichikos sveikatai bei jo socialiniam gyvenimui [1,16,17]. 
Moterys dėl išvaizdos ir savo kūno įvaizdžio dažniau neri-
mauja, nei vyrai [16,17]. Dažna moterų nepasitenkinimo 
savo išvaizda priežastis yra celiulitas [6, 9]. Atliktas tyrimas 
patvirtino, kad celiulitas didžiausią neigiamą įtaką turi mo-
terų pasitenkinimui savo kūno išvaizda.

Celiulitas daugeliui moterų yra nepageidautinas ne tik 
estetiniu požiūriu, bet gali sumenkinti jų savivertę ir bendrą 
fiziologinę gyvenimo kokybę [10]. Aplinka, kurią moterys 
apibūdina kaip sukeliančią daugiausia diskomforto dėl ce-
liulito, yra paplūdimys ir baseinas [18]. Kaip parodė mūsų 
atliktas tyrimas, moterys ypač jaudinasi dėl celiulito įtakos 
laisvalaikio ar fizinei veiklai, kurios metu reikia apsinuoginti.  
Dalis moterų jaudinasi dėl celiulito poveikio seksualiniam 
gyvenimui. Seniau celiulito paveikta oda buvo laikoma 
normalia būsena ir netgi sveikatos, gerovės ir seksualinio 
patrauklumo simboliu [12].

Pažymėtina, kad Vakarų kultūroje žiniasklaida iliustruoja 
moters grožį, kuriam keliami itin aukšti, praktiškai neįgyven-
dinami standartai [15,17]. Kai kurioms jaunoms moterims 
celiulitas, platūs klubai, stangrumą praradusios krūtys ar ne-
patinkanti kūno forma gali nustelbti kitus vertybinius siekius. 
Visuomenės suformuoti klaidingi įsitikinimai gali neigiamai 
paveikti merginas ir jaunas moteris, ypač žemos savivertės 
[15,19]. Dažnai moterims reikalingos terapinės priemonės, 
pagrįstos holistiniu požiūriu į jų grožį ir sveikatą, kad būtų 
išvengta nerealaus kūno išvaizdos propagavimo [19]. Reko-
menduojama mokyklose kurti sveikatos ugdymo programas 
paauglėms, formuoti teigiamą kūno įvaizdį, tinkamą kūno 
svorio įvertinimą, asmens savivertę ir sveiką gyvenseną. 

Nors yra daug anticeliulitinių odos priežiūros  metodų, 
vis dar nesukurta tobulo būdo ilgalaikiam celiulito sukeltų 
požymių pašalinimui [2]. Didesnis moterų supratimas apie 

4 lentelė. Celiulitą turinčių moterų gyvenimo kokybės kriterijų tarpusavio priklausomybė.
**koreliacija statistiškai reikšminga, kai p=0,001 
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sudėtingą celiulito patofiziologiją pagerintų celiulito paveik-
tos odos priežiūrą [1]. Kosmetologinės anticeliulitinės odos 
priežiūros procedūros turėtų būti parenkamos individualiai, 
atsižvelgiant į moters savybes ir  celiulito laipsnį [1,4,20]. 
Be to, anticeliulitinė programa turėtų būti susieta su išsamia 
informacija apie moterų gyvenimo būdą, fizinį aktyvumą, 
mitybos įpročius, sveikatos būklę bei vartojamus vaistus ir 
kita [5].

Su celiulitu susijusi gyvenimo kokybė yra platus termi-
nas, aprėpiantis ne tik kūno išvaizdą, bet ir psichosocialinius 
ir ekonominius aspektus bei jų bendrą poveikį moteriai. Ce-
liulito paveiktos odos priežiūra ir celiulito mažinimo tikslas 
turėtų didinti moters savivertę [18]. Estetinės medicinos 
specialistams ir kosmetologams labai svarbu pažinti savo 
klientus,  suprasti jų kūno estetines problemas, jausmus, 
įpročius ir  celiulito mažinimo lūkesčius [18]. Tyrimai rodo, 
kad moterų, atlikusių estetinių anticeliulitinių procedūrų 
kursą, gyvenimo kokybė pagerėjo [11].  

Šio tyrimo ribotumas yra tas, kad tyrimo rezultatai at-
skleidė estetinėms kūno priežiūros procedūroms atvykusių 
moterų nuomonę apie jų gyvenimo kokybės aspektus. Tikė-
tina, kad bendrosios moterų populiacijos tyrimo rezultatai 
būtų kitokie. Šis tyrimas apėmė tik Klaipėdos miestą, todėl 
rekomenduojami tyrimai platesnėje geografinėje vietovėje 
su didesniu tiriamųjų skaičiumi.

Išvados
1. Tyrimas parodė, kad kas trečiai apklaustai moteriai 

celiulitas turi neigiamos įtakos  gyvenimo kokybei. Iš visų 
tirtų gyvenimo kokybės aspektų celiulitas didžiausią nei-
giamą įtaką turi moterų pasitenkinimui savo kūno išvaizda 
(p<0,05). Kuo didesnę neigiamą celiulito įtaką moteris jaučia 
vienoje gyvenimo srityje, tuo ji ryškesnė ir kitoje (p<0,001).

2. Celiulitą turinčių moterų gyvenimo kokybei pagerinti 
rekomenduojama kurti ir įgyvendinti holistines sveikatos 
stiprinimo strategijas, siekiant moterų informuotumo, svei-
katos ugdymo, medijų raštingumo, individualizuotų kūno 
priežiūros programų skirtingoms celiulito stadijoms sklaidos.

Literatūra
1. Arora G, Patil A, Hooshanginezhad Z, Fritz K, Salavastru C, 

Kassir M, Goldman MP, Gold MH, Adatto M, Grabbe S, 
Goldust M. Cellulite: Presentation and management. J Cosmet 
Dermatol 2022; 21: 1393- 1401.

      https://doi.org/10.1111/jocd.14815
2. Sadick N. (2019). Treatment for cellulite. International Journal  

Women's Dermatology  2019; 5(1):68-72.
      https://doi.org/10.1016/j.ijwd.2018.09.002
3. Amore R, Amuso D, Leonardi V, Sbarbati A, Conti G, Albini 

M, Leva F, Terranova F, Guida A, Gkritzalas K, Gavashely L, 

Velichenko R. Treatment of Dimpling from Cellulite. Plast 
Reconstr Surg Glob Open 2018; 6(5):e1771.

      https://doi.org/10.1097/GOX.0000000000001771
4. Bauer J, Hoq MN, Mulcahy J, Tofail SA, Gulshan F, Silien C, 

Podbielska H, Akbar MM. Implementation of artificial intel-
ligence and non-contact infrared thermography for prediction 
and personalized automatic identification of different stages of 
cellulite. EPMA Journal 2020; 11(1):17-29.

      https://doi.org/10.1007/s13167-020-00199-x
5. Tokarska K, Tokarski S, Woźniacka A, Sysa-Jędrzejowska 

A, Bogaczewicz J. Cellulite: a cosmetic or systemic issue? 
Contemporary views on the etiopathogenesis of cellulite. 
Postepy Dermatol Alergol 2018; 35:442- 446.

      https://doi.org/10.5114/ada.2018.77235
6. Jameson TB, Ashley D. Black AD, Sharp MH, Wilson JM, 

Stefan MW, Chaudhari S. The effects of fascia manipulation 
with fascia devices on myofascial tissue, subcutaneous fat and 
cellulite in adult women, Cogent Medicine 2019; 6:1.

      https://doi.org/10.1080/2331205X.2019.1606146
 7. Baryluk A, Luniewska M, Garczyński W, Gębska M, Weber-

Nowakowska K. Anti-cellulite and slimming effect of vacuum 
massage-a case study. Journal of Education, Health and Sport 
2017; 7(11): 215-227.  

8. Daszkiewicz M, Telenga M, Wolańska E, Gieysztor E. The 
role of physiotherapy in cosmetology - cellulite reduction and 
body shaping. Aesthetic Cosmetology and Medicine 2020; 
9(6):47-475.

9. Luebberding S, Krueger N, Sadick NS. Cellulite: an evidence-
based review. American journal of clinical dermatology 2015; 
16(4): 243-256.

      https://doi.org/10.1007/s40257-015-0129-5
10. Marques NC, Soares JLM, Guadanhim LR, Sternberg Ffa, Pi-

cosse FR, Yarak S, Bagatin E. Does a controlled diet improve 
cellulite? International Journal  Nutrition 2017; 2(1):25-37.

      https://doi.org/10.14302/issn.2379-7835.ijn-16-986
11. Hexsel D, Camozzato FO, Silva AF, Siega C. Acoustic wave 

therapy for cellulite, body shaping and fat reduction. Journal 
of Cosmetic and Laser Therapy 2017;19 (3):165-173.

      https://doi.org/10.1080/14764172.2016.1269928
12. Piotrowska A, Czerwińska-Ledwig O. Effect of Three-Week 

Vibrotherapy on Selected Skin Parameters of Thighs and 
Buttocks in Women with Cellulite. Cosmetics 2022; 9(1):16.

      https://doi.org/10.3390/cosmetics9010016
13. Hexsel D, Weber MB, Taborda ML, Dal'Forno T, Zechmeis-

ter-Prado D. A quality of life measurement for patients with 
cellulite. Surgical  Cosmetic Dermatology  2011; 3(2): 96-101.

14. Anderson RT, Rajagopalan R. Development and validation of 
quality oflife instrument for cutaneous disease. J Am Acad 
Dermatol 1997; 37(1): 41-50.

      https://doi.org/10.1016/S0190-9622(97)70210-X 
15. Rousseau A, Eggermont S. Media ideals and early adolescents' 



135
body image: Selective avoidance or selective exposure? Body 
Image 2018; 26: 50-59.

      https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2018.06.001
16. Bibiloni MD, Coll JL, Pich J, Pons A, Tur JA. Body image 

satisfaction and weight concerns among a Mediterranean adult 
population. BMC Public Health 2017; 17(1):39.

      https://doi.org/10.1186/s12889-016-3919-7 
17. Heiman T, Olenik-Shemesh D. Perceived body appearance and 

eating habits: The voice of young and adult students attending 
higher education. International Journal Environmental Rese-
arch  Public Health 2019; 16(3), 451.

      https://doi.org/10.3390/ijerph16030451
18. Hexsel D, SIega C, Schilling-Souza J, Stapenhorst A, Rodrigues 

TC, Brum C Assessment of psychological, psychiatric, and 
behavioral aspects of patients with cellulite: a pilot studyurg. 
Cosmet Dermatol 2012; 4(2):131-6.

19. Tiggemann M, Hayden S, Brown Z, Veldhuis J. The effect of 
Instagram "likes" on women's social comparison and body 
dissatisfaction. Body Image 2018; 26: 90-97.

      https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2018.07.002
20. Young VL, DiBernardo BE. Comparison of Cellulite Severity 

Scales and Imaging Methods. Aesthet Surg J 2021; 41(6): 
NP521-NP537.

      https://doi.org/10.1093/asj/sjaa226

 RELATION BETWEEN WOMEN‘S CELLULITE 
SYMPTOMS AND VARIOUS ASPECTS OF 

THEIR QUALITY OF LIFE 
G. Šniepienė, S. Urbonienė,  S. Kasperavičiūtė, J. Andrejeva

Keywords: cellulite, quality of life, women.
Summary
Cellulite is a multifactorial condition that is present in 80% to 

90% of postpubertal women and is one of the most intolerable es-
thetic imperfections. Cellulite is a complex defect of subcutaneous 
fatty tissue induced by changes of fibroussclerosis, which causes 
deformations of the skin relief or so called „orange peel”. A suffici-
ent number of studies have been conducted to evaluate the effecti-
veness of various methods in solving this aesthetic problem. Ho-
wever, most studies performed in Lithuania do not indicate what 
effect cellulite has on the quality of female life.

The aim of the study was to evaluate the relation between wo-
men‘s cellulite symptoms and various aspects of their quality of life.

Research material and methods. Quantitative research question-
naire method was applied in order to conduct a written survey. A 
validated questionnaire according to Hexsel et al. (2011) was used 
as a data collection tool. The research was conducted in the period 
of 2019 November - 2020 December, in the Beauty and Spa salons 
of the city of Klaipėda. The participants were 376 females having 
various stages of cellulite and attending  aesthetic body skin care 
procedures addressing cellulite for the first time. Statistical program 
SPSS 25 was used to analyze the data. Cronbach‘s alpha coeffici-
ent was calculated to assess the internal consistency of the scale. 
In order to find out how the variables correlate with each other, the 
statistical method of Factor analysis was used. The variables were 
measured on a rank scale, and to assess the strength of their mutual 
relationship, the Spearman‘s rank correlation coefficient was cal-
culated, and a Descriptive statistical analysis was performed. The 
study was conducted in accordance with ethical research princi-
ples, such as anonymity, respect, confidentiality and voluntariness.

Results. 20.3% of the participants indicated cellulite reasonably 
affects their quality of life,  9.4% -  intensely affects, 33.3% cellu-
lite slightly affects their quality of life, while 37% of the partici-
pants did  not report any negative effect of this aesthetic problem 
on their life quality. In comparison to other issues, cellulite was the 
one which caused a relatively high negative effect on women‘s sa-
tisfaction with their physical appearance (p<0.05) and their enga-
gement in leisure or physical activities in the public (p<0.05). No 
significant correlation was found between the criteria and the age 
groups, education and various stages of cellulite of the participants 
(p>0.05). There was observed a direct relationship of dependence 
between factors with an increasing negative effect in one area of 
life leading to increasing negative effects in other areas (p<0.001).

Conclusion. The study showed that for every third woman sur-
veyed, cellulite has a negative impact on their quality of life. Of all 
the aspects studied, cellulite has the greatest negative impact on wo-
men‘s satisfaction with their body appearance (p<0.05). The more 
a woman feels the negative influence of cellulite in one area of her 
life, the more pronounced it is in another (p<0.001). In order to 
improve the quality of life of women with cellulite, is recommen-
ded to create and implement holistic health promotion strategies 
aimed at dissemination of women‘s awareness, health education, 
media literacy, as well as the individualized body care programs 
according to different stages of cellulite.  
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