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Skuteczność karboksyterapii
w redukcji cellulitu

Współczesny styl życia sprawia, że niemal każda kobieta, niezależnie od
masy ciała, posiada charakterystyczne oznaki kliniczne cellulitu. Metody jego redukcji stosowane w gabinetach kosmetycznych i gabinetach
medycyny estetycznej ukierunkowane są na poprawę ukrwienia,
zmniejszenie obrzęków oraz zmniejszenie ilości podskórnej tkanki tłuszczowej. Karboksyterapia, redukując znacząco objawy cellulitu, jest
metodą nieinwazyjną i niewymagającą rekonwalescencji.
Karboksyterapia stosowana w celu poprawy estetyki wyglądu jest kontrolowanym zabiegiem po legającym na iniek cji
podskórnej lub śródskórnej oczyszczonego
medycznego dwutlenku węgla, w celu poprawy krążenia krwi w tkankach, poprawy
elastyczności skóry, redukcji cellulitu, rozstępów, redukcji miejscowych depozytów
tkanki tłuszczowej, korekcji efektu kosmetycznego liposukcji[1-3], konturowania niektórych rejonów ciała (uda, biodra, brzuch)
oraz w celu m. in. wspomagania leczenia
łuszczycy i leczenia owrzodzeń powstałych
w konsekwencji mikroangiopatii[4]. Dwutlenek węgla (CO2) może być także aplikowany na skórę w postaci kąpieli kwasowęglowej (mokrej i suchej). Kąpiel kwasowęglo wa jest ką pie lą lecz ni czą, w której
wykorzystuje się wody kwasowęglowe lub
szczawy pochodzące ze źródeł naturalnych
lub wodę wzbogaconą dwutlenkiem węgla.
Ką piel kwa so wę glo wa su cha (ga zo wa
z dwutlenkiem węgla) wykorzystuje dwu-

tlenek węgla bez użycia wody[5,6]. Mechanizm działania podanego miejscowo dwutlenku węgla polega na reakcji z cząsteczkami wody, w wyniku której z udziałem enzymu dehydratazy/anhydrazy węglanowej,
po wsta ją czą stecz ki kwa su wę glo we go,
który dysocjuje do protonu/jonu wodorowego (H+) i jonu wodorowęglanowego.
Powstający kwas obniża pH środowiska
(tkanki), w której powstaje. Obniżone pH
środowiska (zakwaszenie, wartość pH około 6,5-6,8) zmniejsza powinowactwo hemoglobiny do tlenu (O2), a zjawisko nosi
nazwę efektu Bohra[4]. Odtlenowana hemoglobina (deoksyhemoglobina) wiąże jony wodorowe (H+) bardziej aktywnie niż
oksyhemoglobina (utlenowana hemoglobina). Powinowactwo hemoglobiny do tlenu
jest uwarunkowane pH środowiska: im niższe pH, tym mniejsze powinowactwo hemoglobiny do tlenu. Miejscowe obniżenie
pH tkanki wpływa na poprawę efektywności transportu tkankowego CO2 do płuc
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i tlenu (O2) z płuc do tkanek zgodnie
z krzywą dysocjacji hemoglobiny. Ponadto
dochodzi wtedy do rozszerzenia (wazodylatacji) naczyń krwionośnych mikrokrążenia
i wzrostu przepuszczalności ścian naczyń
krwionośnych oraz poprawy stanu strukturalnego i funkcjonalnego włókien kolagenowych[1,3,4].
Dwutlenek węgla podawany śródskórnie/podskórnie powoduje miejscową poprawę utlenowania tkanek i powstawanie
nowych naczyń krwionośnych (neoangiogenezę) oraz wspomaga drenaż limfatyczny
i lipolizę[4]. Wskazania estetyczne do karboksyterapii obejmują:
• re wi ta li za cję skóry (re duk cja zmar szczek, poprawa napięcia i wyglądu
skóry),
• korekcję defektów estetycznych twarzy
(podwójny podbródek, zasinienia skóry
wokół oczu),
• redukcję wiotkości skóry brzucha, pośladków, wewnętrznych powierzchni
ud,
• konturowanie twarzy i ciała,
• redukcję objawów klinicznych cellulitu,
nierówności skóry po liposukcji i rozstępów.
Karboksyterapia stosowana jest także
w redukcji blizn potrądzikowych, atroficznych, prze ro sto wych oraz bli znow ców
(keloidów), wspomaganiu leczenia łuszczycy, łysienia, nieprawidłowo gojących się ran
(owrzodzenia podudzi, owrzodzenia cukrzycowe), wspomaganiu gojenia skóry po
przeszczepach oraz wspomaganiu leczenia
akrocyjanozy choroby Raynauda, choroby
Bürgera oraz obrzęku limfatycznego[1,3,4].
We wspomaganiu leczenia objawów przewlekłej niewydolności żylnej (np. obrzęków żylnych i limfatycznych) stosowana jest
głównie przezskórna metoda aplikacji dwutlenku węgla w postaci kąpieli[7-9]. Przeciwwskazania do karboksyterapii obejmują:
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ciążę, laktację, ostre choroby zakaźne, wysokie ciśnienie krwi, zakrzepowe zapalenie
żył, zaburzenia krzepnięcia krwi, stany zapalne skóry, niewydolność płuc, serca, nerek, terapię inhibitorami dehydratazy/anhydrazy węglanowej, niewyrównaną cukrzycę, ob ni żo ną od por ność orga ni zmu,
skłonności do powstawania bliznowców,
możliwość wystąpienia zakrzepicy żylnej
w obszarze zabiegowym, zakażenia bakteryjne, wirusowe czy grzybice[1,3,4,10].
Kon tro lo wa na śród skór na/pod skór na
iniekcja dwutlenku węgla wymaga zastosowania specjalnych urządzeń. Parametry zabiegu (przepływ gazu cc/min, ogólna objętość gazowego CO2 w ml) dobiera się
w zależności od wskazań i lokalizacji iniekcji. Iniekcje CO2 w postaci gazu wykonuje
się z zastosowaniem igły do mezoterapii
(27 lub 30 G)[4].
Efekt zabiegu w dużym stopniu jest uzależniony od sposobu podania gazu (kąta iniekcji), doboru odpowiedniej dawki oraz ciśnienia wprowadzanego gazu. Powierzchow na/śród kór na
in iek cja
CO 2
wymagająca zastosowania kąta od 15° do
30° stosowana jest m. in. w rewitalizacji
skóry, redukcji zmarszczek, blizn, rozstępów. Podskórna iniekcja, stosowana m.in.
w celu redukcji łysienia, redukcji cellulitu
i miejscowych depozytów tkanki tłuszczowej, wymaga zastosowania kąta iniekcji wynoszącego około 45°C[1,3,4,10].
Procedura zabiegu oraz parametry zależne są od wskazań i muszą być dobierane
indywidualnie. Podczas zabiegu wykonuje
się od kilku do kilkudziesięciu wkłuć igłą
wprowadzającą gaz. Zabiegowi towarzyszy
uczucie rozpierania spowodowane penetracją gazu w skórze. Temperatura aplikowanego CO2 ma kluczowe znaczenie dla
komfortu osoby poddawanej zabiegowi.
Podgrzanie gazu minimalizuje dolegliwości
bólowe, a ilość i częstotliwość zabiegów
uzależniona jest zarówno od wskazań, jak

i obszaru ciała poddawanego terapii. Karboksyterapia uważana jest za metodę nieinwazyjną, jednakże powinna być wykonywana z zastosowaniem urządzeń i materiałów (gaz, bu tla ga zo wa, re duk tor
dostarczający gaz) posiadających certyfikaty
medyczne. Prawidłowo wykonany zabieg
karboksyterapii jest bezpieczny, jednakże
mogą pojawić się efekty uboczne w postaci: bólu, rumienia, obrzęku, siniaków lub
wybroczyn. Rzadko pojawiają się: krwiaki,
in fek cje lub sta ny za pal ne w miej scu
wstrzyknięcia gazowego CO2[1-4].
Cellulit
Cellulit uważany jest za defekt kosmetycz ny o wie lo czyn ni ko wej etio lo gii
i o zróżnicowanym obrazie klinicznym,
w zależności od etapu/stadium zaawansowania, występujący głównie u kobiet. Cellulit rozwija się przez wiele miesięcy, a nawet lat. Pomiędzy poszczególnymi stadiami
zaawansowania nie obserwuje się wyraźnych granic. Defekt ten występuje u większości kobiet (80–90% kobiet po okresie
dojrzewania). Termin cellulit jest popularnym terminem określającym patologiczne
zmiany zwyrodnieniowe tkanki podskórnej
o charakterze obrzękowo zwłóknieniowo
stwardnieniowym. Cellulit jest jedną z najczęściej spotykanych lipodystrofii u kobiet
i dlatego stosuje się medyczne określenie:
lipodystrofia typu kobiecego. W piśmiennictwie medycznym spotyka się także inne
nazewnictwo: liposkleroza, guzkowe twardniejące zwyrodnienie tłuszczowe, zmiany
zwyrodnieniowe tkanki podskórnej oraz
panikulopatia obrzękowo zwłóknieniowo
stwardnieniowa. Objawy kliniczne charakterystyczne dla cellulitu w zaawansowanym
stadium powstawania, to obrzmienie naskórka i rozszerzenie ujść przewodów wyprowadzających gruczołów skóry widoczne, ja ko „skóra po ma rań czo wa” oraz

znaczna wiotkość skóry i nieregularne napięcie skóry, przypominające wyglądem
materac z licznymi zagłębieniami i uwypukleniami, zmieniającymi swoją lokalizację[11-15].
Obraz kliniczny charakterystyczny dla lipodystrofii typu kobiecego występuje najczęściej na biodrach, brzuchu, pośladkach,
górnych i bocznych częściach ud, na plecach w okolicy łopatek, bliżej dołów pachowych, w okolicach części przyśrodkowej
kolan, w okolicach stawów skokowych i ramion (tricepsy)[13]. Czynniki sprzyjające rozwojowi cellulitu obejmują zarówno czynniki uwarunkowane genetycznie, jak i czynniki zwią za ne ze sty lem ży cia, a tak że
współistniejące choroby i ich leczenie.
Uwarunkowania genetyczne predysponujące do wystąpienia cellulitu obejmują:
• płeć żeńską (hormony, głównie estrogeny oraz inna w porównaniu do mężczyzn budowa histologiczna tkanki tłuszczowej podskórnej),
• rasę (częściej u kobiet rasy kaukaskiej),
• typ biologiczny,
• rozmieszczenie tkanki tłuszczowej,
• obecność i wrażliwość niektórych receptorów komórkowych,
• predyspozycje do rozwoju angiopatii
obwodowej (lub skłonność do występowania niewydolności krążenia).
Do czynników związanych ze stylem
życia, które mogą mieć wpływ na powstawanie cellulitu zalicza się:
• niezbilansowaną dietę,
• siedzący tryb życia,
• przebywanie w jednej pozycji przez
długi okres,
• noszenie obcisłych ubrań,
• chodzenie w butach na wysokim obcasie,
• nagrzewanie ciała,
• długotrwały stres.
Do rozwoju lipodystrofii typu kobiecego
mogą przyczyniać się także współistniejące
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choroby (m. in. choroby układu krążenia,
ginekologiczne, nefrologiczne, żołądkowojelitowe oraz zaburzenia metaboliczne i hormonalne), a także niektóre leki (np. leki zawierające estrogeny)[13-15].
Kilka teorii, wyjaśniając powstawanie
cellulitu (hormonalna, krążeniowa oraz receptorów adipocytarnych) wnioskuje, iż
podstawy fizjologiczne lipodystrofii typu kobiecego obejmują pierwotne zmiany zachodzące w adipocytach tkanki tłuszczowej
podskórnej, zaburzenia mikrokrążenia oraz
nieprawidłową nadmierną polimeryzację
tkanki łącznej. Hormony płciowe żeńskie –
estrogeny, wpływają na adipocyty tkanki
tłuszczowej podskórnej, naczynia mikrokrążenia oraz fibroblasty tkanki podskórnej.
Po wsta wa nie cel lu li tu obej mu je zmia ny
mięśni gładkich naczyń przedwłosowatych
i zaburzenia przepuszczalności naczyń włosowatych, rozszerzenia kapilar, gromadzenia się wysięku wokół kapilar i pomiędzy
ko mór ka mi tłu szczo wy mi (adi po cy ta mi)
oraz powstawanie obrzęku. Obrzęk powoduje zmiany metabolizmu komórek (adipocytów i fibroblastów), które inicjują zmiany
w macierzy pozakomórkowej, rozrost adipocytów i tworzenie nieregularnej siatki
włókien srebrochłonnych wokół ka pilar
i adipocytów. Włókna kolagenowe oplatają
grupy adipocytów formując mikroguzki,
które w następstwie tworzą makroguzki.
Podczas powstawania lipodystrofii typu kobiecego dochodzi do zmian klinicznych
w obrazie skóry, do zmian w strukturze
skóry widocznych w preparatach histologicznych oraz do zmian w mikrokrążeniu
widocznych np. w badaniu termograficznym. Wynika z tego, że podstawą klasyfikacji cellulitu mogą być zmiany kliniczne, termograficzne oraz histopatologiczne.
W klasyfikacji klinicznej cellulitu można
wyróżnić cztery stopnie rozwoju:
• stadium I: zmniejszenie elastyczności
skóry,

• stadium II: zmniejszenie elastyczności
skóry, blada skóra, „test uszczypnięcia”
ujemny,
• stadium III: zmniejszenie elastyczności
skóry, blada skóra, „test uszczypnięcia”
miejscowo dodatni, obecność drobnych grudek, wygląd „skórki pomarańczowej”,
• stadium IV: zmniejszenie elastyczności
skóry, blada skóra, „test uszczypnięcia”
dodatni (pofałdowanie skóry widoczne
po ujęcie fałdu skóry między palce),
tworzenie się większych grudek[11-21].
Stadia te są odpowiednikiem trzech
głównych stopni cellulitu opisanych przez
Nürnberger i Müller, a stopniowanie oparte jest na klinicznej ocenie pacjenta i pomocne w wyborze odpowiednich środków
terapeutycznych. Stopnie nasilenia cellulitu
(według Nürnberger i Müller) obejmują:
stopień 0, w którym nie obserwuje się
zmian skórnych; stopień 1, w którym obszar skóry dotkniętej cellulitem jest gładki,
jeżeli pacjent znajduje się w pozycji stojącej
lub leżącej, a pofałdowania skóry uwidoczniają się w wyniku jej uszczypnięcia lub
w trakcie skurczu mięśniowego; stopień 2,
w którym objaw „skórki pomarańczy” wystę pu ją cy w po zy cji sto ją cej, ustę pu je
w pozycji leżącej oraz stopień 3, w którym
pofałdowania skóry oraz objaw „skórki pomarańczy” występują zarówno w pozycji
stojącej, jak i leżącej[22].
Konsystencja skóry także może stanowić podstawę klasyfikacji zmian klinicznych. Ze względu na konsystencję skóry
wyróżnia się cellulit: twardy (lipidowy),
miękki/wiotki (wodny), mieszany, obrzękowy i rzekomy. Postać twarda cellulitu,
występuje głównie u młodych aktywnych
fizycznie kobiet (również z prawidłowym
wskaźnikiem masy ciała). Skóra charakteryzuje się jędrnością i prawidłowym napięciem, a jej obraz nie zmienia się wraz
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ze zmianą pozycji ciała. Charakterystyczny
dla cellulitu objaw „skórki pomarańczowej” pojawia się przy uchwyceniu skóry
w fałd. Postać ta może się przekształcić
w postać wiotką. Postać wiotka cellulitu
może występować u kobiet nieaktywnych
fizycznie oraz u kobiet, których masa ciała
uległa znacznemu obniżeniu. Postać ta
charakteryzuje się utratą napięcia i jędrności skóry. Skóra nabiera materacowatego
wyglądu, a jej obraz zmienia się wraz ze
zmianami pozycji ciała. Postać obrzękowa
jest najcięższą, ale najrzadziej występującą
postacią cellulitu, w której zmiany mogą
być efektem obrzęków różnego rodzaju[15]. Postać mieszana cellulitu jest najczęściej spotykana, w której w różnych miejscach ciała można zaobserwować różne
postacie (np. twardą i wiotką). Niektóre
źródła wyróżniają także cellulit rzekomy,
polegający na opadaniu skóry i tkanki podskórnej, głównie w obrębie pośladków,
ud i ramion[13-15].
Kla sy fi ka cja cel lu li tu ze wzglę du na
zmiany termograficzne obejmuje:
• stadium I: obecność obszarów przekrwienia otoczonych obszarami niedokrwienia,
• stadium II: obecność ognisk przekrwienia niewyraźnie odgraniczonych od obszarów niedokrwienia,
• stadium III: obecność dużych ognisk
niedokrwienia, tzw. skóra leopardzia,
• stadium IV: obecność dużych ognisk
niedokrwienia, tzw. skóra leopardzia
lub rozległych obszarów niedokrwienia
(tzw. „czarne dziury”)[15].
Klasyfikacja histopatologiczna oparta jest
na obecności obrzęku tkanek, zmianach
struktury adipocytów, rozszerzeniu oraz
po gru bieniu śród błonka naczyń żylnych
i tętniczych, obecności mikro- i makroguzków, obecności dużych zmian mikronaczyniowych, zmianach atroficzno dystroficz-
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nych naskórka i przydatków skóry oraz zatarciu granicy pomiędzy skórą właściwą
a tkanką podskórną w zależności od stadium (I-IV). W miejscach występowania
cellulitu dochodzi do ekstruzji (wtłaczania)
tkanki tłuszczowej w głąb warstwy siateczkowatej skóry właściwej. Obecne są także
brodawki tłuszczowe na granicy podskórnej tkanki tłuszczowej i tkanek głębiej położonych. W skórze objętej cellulitem występuje także zmienna grubość przegród
tkanki łącznej, co ma związek w występowaniem objawu materacowego. Tkanka
podskórna w miejscach objętych cellulitem
zawiera także słabiej rozwiniętą sieć naczyń
krwionośnych, w porównaniu do skóry
właściwej[14,15].
Prawidłowe zdiagnozowanie cellulitu
warunkuje skuteczność redukcji jego objawów kli nicz nych. Dia gno sty ka cel lu li tu
obejmuje badanie podmiotowe i przedmiotowe, badania antropometryczne (pomiary masy ciała, wzrostu, masy tkanki
mięśniowej i tkanki tłuszczowej, ocenę
wskaźnika masy ciała BMI (ang. Body Mass
Index), ocenę grubości tkanki podskórnej
z zastosowaniem kalipera/fałdomierza lub
lipometru, ocenę rozmieszczenia tkanki
tłu szczo wej) oraz ba da nia apa ra tu ro we
m.in. impedancję bioelektryczną BIA (ang.
bioelectrical impedance analysis), termografię kontaktową, ultrasonografię klasyczną
(szerokopasmowe głowice o częstotliwościach 7,5-10 MHz), ultrasonografię wysokich częstotliwości (od 20 do 100 MHz),
elastografię obrazującą mechaniczne właściwości tkanek, wideokapilaroskopię, pomiary ukrwienia laserem Dopplera, densytometrię, podwójną absorpcjometrię energii RTG (DXA ang. dual energy X-ray
absorptiometry), tomografię komputerową
oraz ba da nia re zo nan sem ma gne tycz nym[14,15,20,23].
Współczesna kosmetologia i medycyna
estetyczna oferują wiele preparatów i me-

tod, które mogą zapobiegać powstawaniu
zmian klinicznych charakterystycznych dla
cellulitu lub zredukować widoczność istniejących już zmian. Niezwykle ważna jest jednak profilaktyka. Działania profilaktyczne
obejmują ograniczenie do minimum udziału
czynników ryzyka (utrzymywanie odpowiedniej masy ciała, dbałość o właściwą zbilansowaną jakościowo i ilościowo dietę, prawidłowy dobór odzieży i butów, unikanie długotrwałej pozycji, w szczególności pozycji
stojącej i siedzącej, aktywność fizyczną oraz
pielęgnację ciała[11-15]. Składniki kosmetyków
zapobiegających powstawaniu cellulitu oraz
zmniejszających istniejące już objawy kliniczne cellulitu powinny wykazywać właściwości
uszczelniające naczynia włosowate, działać
przeciwobrzękowo, poprawiać mikrokrążenie krwi i limfy, a także regulować metabolizm adipocytów wpływając na procesy lipolizy i lipogenezy[24,25]. Pozytywne efekty działania kosmetyków antycellulitowych mogą
być wzmacniane poprzez body wrapping,
masaże wykonywane manualnie (masaż klasyczny/drenaż limfatyczny) lub z zastosowaniem aparatury (endermologia, rollmasaż,
masaż podciśnieniowy, masaż wibracyjny,
masaż uciskowy/kompresoterapia) lub fizykalne metody wprowadzania w skórę substancji czynnych o działaniu antycellulitowym
(promieniowanie podczerwone, jonoforeza, sonoforeza, elektroporacja, mezoterapia
bezigłowa) lub z zastosowaniem mezoterapii mikroigłowej/igłowej. Oferowane antycellulitowe zabiegi fizykalne obejmują zastosowanie m. in. zogniskowanej fali uderzeniowej (ang. ESWT – Extracorporeal Shock
Wave Therapy), elektrostymulacji mięśni, fal
radiowych RF (ang. RF – radio frequency):
frakcjonowana RF, frakcjonowana RF mikroigłowa, zogniskowananej fali ultradźwiękowej (ang. HIFU – High Intensity Focused
Ultrasound), kawitacji ultradźwiękowej, laserowej lipolizy, kriolipolizy oraz karboksyterapii[20,26-29].

Podsumowanie
Kontrolowane podawanie medycznego
CO2 miejscowo do podskórnej tkanki tłuszczowej zmniejsza wartość pH środowiska, a w efekcie powoduje rozkurcz ścian
naczyń krwionośnych. Wazodylatacja naczyń krwionośnych indukuje powstawanie
subklinicznego stanu zapalnego, w wyniku
którego zostają uruchomione procesy regeneracji i naprawy tkanek. Podczas tych
procesów aktywowane są makrofagi, fibroblasty i komórki śródbłonka, które stymulują powstawanie nowych naczyń krwionośnych (neoangiogeneza) i przebudowę macierzy pozakomórkowej skóry. Wykazano
także, iż karboksyterapia poprawia elastyczność skóry i strukturę skóry po zabiegach liposukcji, wpływając na metabolizm
adipocytów podskórnej tkanki tłuszczowej[30-35]. Karboksyterapia redukuje objawy
kliniczne cellulitu (ze stopnia III do II, według klasyfikacji Nürnberger i Müller). Poprawa stanu klinicznego jako skutkek karboksyterapii, jest efektem poprawy organiza cji włókien ko la ge no wych, po pra wy
utlenowania komórek, poprawy ukrwienia
i drenażu limfatycznego skóry, zmniejszenia
ilości i wielkości adipocytów oraz aktywacji
lipolizy[4,36,37]. Karboksyterapia, charakteryzująca się udowodnionym klinicznym działaniem, może zapewnić skuteczne efekty
jako zabieg mający na celu redukcję objawów klinicznych cellulitu.
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