کربوکسی تراپی در طب زیبایی
مقدمه
دی اکسید کرین درمانی (کربوکسی تراپی) یک تکنیک پزشکی سنتی می باشد که از سال  1932تا به امروز استفاده میشود .اصطالح
کربوکسی تراپی اولین بار بوسیله پاراسونی ( )1995استفاده شد] .[1اصطالحات مترادف مانند کربوسرنوتراپی و کربودی اکسیدی تراپی
( )CDTقدیمی تر می باشند و غالبا در کتب Francophone angiologic medical literatureو منابع اطالعاتی آمریکای جنوبی استفاده
میشود .در طی  15سال گذشته ،این تکنیک احیای تدریجی باورنکردنی داشته است که اوج رشد آن را امروز مشاهده میکنیم .با
استفاده از این روش امکان درمان در حوزه های جدید مانند حوزه زیبایی شناختی مطرح شده است .نتایج جالبی در جوان سازی
پوست ،درمان انواع خاصی از ترک های پوستی مخصوصا در افراد الغر ،درمان ترک های پوستی الغری و ناهنجاری های پوستی ناشی
از پیوستگی غیر طبیعی پوست (سلولیت)بعد از لیپوساکشن و درمان ریزش مو و ( alopeciasکچلی موضعی) کسب شده است .این
تکنیک از روش طبیعی پیروی کرده و به همین جهت برای بسیاری از بیماران جذاب است هرچند این روش میتواند کمی دردناک و
ناخوشایند باشد .در مقایسه با تکنیک های ابزاری امروزی یا سم بو تولینوم  ،نتایج کربوکسی تراپی خوب است اما خیلی سریع و بارز
نمی باشد .گاهی اوقات این روش از جهت رسیدن به بهبودی که بستگی به سن بیولوژیکی دارد نگران کننده است .هرچند ،در درمان
سلولیت( پیوستگی پوستی بعد از لیپوساکشن) و بعضی از ترک های الغری و تاسی های موضعی تاثیرات درمان هم برای بیمار وهم
برای پزشک شگفت انگیز و ارزشمند هستند.
دی اکسید کربن یک گاز کمیاب اتمسفر ( ) 0.038%می باشد و در غلظت های کم غیر قابل اشتعال و غیر سمی بوده و در مقایسه با
هوا  1.5بار سنگین تر است .این گاز در آب بسته به دما و فشار قابل حل می باشد( Adaptation to increased levels .سازش به
سطوح باالی) دی اکسید کربن میتواند رخ دهد ( به عنوان مثال کار کردن در زیر دریایی ها یا مشابه با آن در فضاهای کوچک و
محصور) .در طی تنفس معمولی با  6لیتر هوا  250 ،میلی لیتر اکسیژن در هر دقیقه مصرف میشود و  200میلی لیتر دی اکسید کربن
در هر دقیقه بازدم میشود .در دم عمیق و سریع 5-4 ،لیتر اکسیژن در هر دقیقه مصرف شده و  4.5-4لیتر از دی اکسید کربن در هر
دقیقه بازدم میشود .از طریق کربوکسی تراپی بوسیله جریان گاز  50-30میلی لیتر دی اکسید کربن در هر دقیقه ،افزایش اندک تنفس
غیرارادی افزایش مالیم تراز دی اکسید کربن را برطرف میکند .در الپروسکوپی حتی  20-12لیتر دی اکسید کربن میتواند استفاده
شود تا حفره شکمی را بدون تاثیر سمی افزایش دهد ] .[1-3عالوه براین ،بیمارانی که سیگموئیدوسکوپی را با فرو بردن دی اکسید
کربن به داخل شکم انجام دادند در  % 84موارد عدم ناراحتی را بعد از آزمایش گزارش کردند در حالیکه این مورد برای فرو بردن هوا
 %64بوده است] . [4یافته های آنژیوگرافیک بی خطر بودن گاز دی اکسید کربن را ثابت کرده است .این گاز مسدود کننده رگ
نمیباشد و حتی تزریق  100میلی لیتر از این گاز یا جریان متناوب  30-20میلی لیتر بر ثانیه منجر به هیچ واکنش مضری
نمیگردد].[5
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قسمتی از هموستازی وجود دارد .دی اکسید کربن و اکسیژن هر دو به هموگلوبین متصل میشوند البته مکان اتصال آنها متفاوت است.
در  pHپایین تر و فشار جزئی باالتر دی اکسید کربن ( ،) pCO2قابلیت اتصال هموگلوبین به اکسیژن کاهش می یابد که به اثر بوهر
معروف است و منجر به رهاسازی بیشتر اکسیژن از هموگلبین میگردد .این حالت همراه با گشاد شدن موقتی عروق ( افزایش موضعی
دی اکسی د کربن و یون هیدروژن در مایع خارج سلولی منجر به انبساط ماهیچه های صاف عروق می گردد) منجر به اکسیژن رسانی
بهتر و بهبود کلی متابولیسم موضعی می گردد که یکی از مکانیسم های اصلی تاثیر کربوکسی تراپی می باشد.
گاز دی اکسید کربن در بدن انسان به روش های مختلفی جابجا میشود :


 70تا  80درصد در گلبول های قرمز بوسیله آنزیم کربوآنهیدراز به یون بی کربنات تبدیل میشوند:

 . CO2 + H2O ↔H2CO3↔H+ + HCO3این واکنش خیلی سریع می باشد ( ،)cca 1sیون هیدروژن در گلبول های
قرمز به سیستم های بافر و اساسا به هموگلوبین متصل میگردد .یون بی کربنات از گلبول های قرمز به پالسما انتشار می یابد ( و حدود
 70درصد با یون کلر مبادله می شود) .اگر بیمار بوسیله مسدود کننده های کربوآنهیدراز مواجه شود و مسیر اصلی انتقال دی اکسید
کربن مسدود شود نباید بوسیله کربوکسی تراپی درمان شود.


 10-5درصد دی اکسید کربن د ر پالسما به هموگلوبین متصل میشود و کربوکسیل هموگلوبین ( )CO2HHbرا در واکنش شکل
میدهد Hb–NH2 + CO2 ↔Hb–NH–COO– + H+. :



کمتر از  % 2دی اکسید کربن به پروتیئن های پالسما متصل میگردند .این واکنش خیلی کند بوده و بنابراین خیلی مهم نمی باشد
].[6

تاریخ کربوکسی تراپی در طب عمومی
در نواحی خاصی از جهان  ،گاز دی اکسید کربن طبیعی با  % 99خلوص از زمین برمیخیزد .چنین گازی میتواند با منابع آب عمیق با
خاستگاه فضایی همراه با عناصر کمیاب مخلوط شود .گاز خالصی که در نتیجه دمای زیر  100درجه برمیخیزد موفیت نامیده
میشود] .[7گاهی اوقات برخاستن گاز و آب پدیده جالب طبیعی را خلق میکند ،دریاچه های گل آلود جوشان که بوسیله مواد معدنی (
مانند سولفور و آهن) رنگی میشوند و به عنوان میراث طبیعی منحصر بفرد محافظت میشوند .در نواحی خاصی ،چشمه های معدنی
طبیعی در طی تاریخ به طور طبیعی ایجاد شده اند ( چشمه معدنی رویات در فرانسه ،مرکز بزرگی با خروج گاز محلی با  %99.5دی
اکسید کربن ،و مکان مشابهی در ژاپن).
شاید بهترین نوع تاریخی مستند چشمه معدنی رویات در فرانسه باشد جاییکه اولین چشمه معدنی روم که دارای آب غنی از آهن بود
در سال  20قبل از میالد در عصر امپراتوری  Augustusکشف شد.بعدها سلت ها این مکان را به خاطر معجزه گرامی داشتند هرچند
بعد از حمله بربرها در قرن پنجم این مکان به فراموشی رفت .در اواخر قرون وسطی ،کلیسای بندیکتین در این مکان تاسیس شد و
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اگرچه خیلی زود بوسیله جنگ ها نابود شد اما بعدا کم کم بازکشف شد] .[8در قرن بیستم ،و ورود عصر جدید  ،جایگزینی تحقیقات
علمی با سنت ها صورت گرفت .در سال  Barrieu ،1932اولین شخصی بود که بیمارانش را با دی اکسید کربن خروجی از این مکان
درمان کرد] .[9در همان سال ،این روش در آرژانتین هم دنبال شد] [3و خیلی زود در سال  1934این تکنیک وارد حوزه پزشکی
اسپانیا گردید .در سال  1946در فرانسه ،موسسه تحقیقاتی دیرویات افتتاح شد که به دنبال آن  400کتاب در مورد کربوکسی تراپی در
نیمه دوم قرن منتشر شد] .[8در سال  Romeuf[10] 1953تجارب  20سال خود را درباره این روش منتشر کرد .بنابراین ،تحقیقات
مبنایی درباره کربوکسی تراپی را میتوان در مطالعات  Royatیافت Ambrosi .و همکاران مقاالتشان را منتشر کردند ] [11که بعد از
تزریق زیرپوستی گاز دی اکسید کربن ( 150-300میلی لیتر) به درون قوزک پا منحنی پالس با پیک  15دقیقه بعد از تزریق افزایش
می یافت.مضاف اینکه افزایش منحنی پالس کوچکتر همچنین از سوی دیگر ظاهر میشد( احتماال بوسیله مکانیسم رفلکس).
] Ambrosi[12همچنین بهبود ( tcPCO2فشار اکسیژن دو طرف پوست) بیماران با شلی متناوب که دوره درمان را در چشمه رویات
سپری کردند(  3هفته از تزریق زیر پوستی دی اکسید کربن) نشان داد .بعد از دوره درمان  ،منحنی  tcPO2قبل ،در طی ،و بعد از
آزمایش پیاده روی افزایش داده شد و احیای آن سریعتر شد .ارزیابی  tcPO2در حرفه پزشکی به عنوان یک شاخص معتبر تر از کم
خونی موضعی قبل از عمل و نتیجه revascularizationبعد از عمل نسبت به گردش خون است].[13
در کار دیگر Ambrosi and Lafaye[14] ،با دماسنجی ثابت کردند که بعد از  18روز درمان دمایی مداوم تزریق دی اکسید کربن
( 800-500میلی لیتر) 23 ،بیمار از  32بیمار بیش از  %20گرم شدن بیش از حد و  2بیمار گرم شدن کمتر و  7مورد گرم شدنی
نشان ندادندکه نشان از سرد شدن آرام داشت .در مقاله ] 143 Avril et al[15زخم مطالعه شد(  80تا با خاستگاه سرخرگی 13 ،مورد
با خاستگاه سیاهرگی و  9مورد مویرگی و  31مورد حالت آمیخته داشت) و همگی به درمان معمول جواب نمیدادند .بعد از درمان با
حمام موضعی گاز ( حمام خشک) زخم ها 22.2 ،درصد از زخم ها درمان شدند 57.3 ،درصد بهبود یافتند و  16.1درصد تغییری
نداشتند و تنها  1.4درصد بدتر شدند.
در سال  1989و 1990توافق درباره تاثیرات دی اکسید کربن در کنفرانس بین المللی فرایبورگ بحث شد]:[16,17


افزایش موضعی حمایت خونی و باز شدن مویرگ هایی که از نظر عملکردی بسته می باشند



گشاد شدن بخش هایprecapillary



بهبود اکسیژن رسانی با افزایش آزاد شدن اکسیژن طی تاثیر بوهر( در  PHکمتر و فشار دی اکسید کربن باالتر ،قابلیت اتصال
هموگلوبین به اکسیژن کاهش می یابد)



بهبود قابلیت تغییر شکل گلبول های قرمز



بهینه سازی آستانه گیرنده های دمایی



تاثیر گندزدایی
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اخیرا ،تحقیقات جزئی تر شده است .توری یاما و همکاران ] 83 [18بیمار مبتال به کم خونی حاد که  68بیمار دارای
بیماری( peripheral arterial diseaseشریانی حاشیه ای)بودند با حمام کردن در آب دی اکسید کربن دار (  1000 PPMدر دمای
 37درجه سلسیوس) برای  10دقیقه دوبار در روز برای بیش از  2ماه مواجه کردند )81.2%( ..میتوانستند نجات داده شوند 27 .عضو
از  28عضو ( )96.4%در آغاز درمان جای زخم و قانقاریا روی یک انگشت پا داشتند 13 ،تا از  16عضو ( )81.2%دارای زخم و قانقاریا
در چند انگشت بودند و  29از  39نفر (( %74.4یا زخم و قانقاریا د ر همه انگشتان بودند .آن محققان نتیجه گرفتند که تاثیر آب غنی از
دی اکسید کربن روی میکروسیرکیوالسیون زیر پوستی ممکن است بوسیله(vasodilatationاتساع رگی جانبی) ایجاد شود که بوسیله
افزایش فعالیت پاراسمپاتیک و کاهش فعالیت سمپاتیک مشخص میگردد.
جامعترین تحقیق میتواند در مقاله Irie et alیافت شود ] [19که تاثیرات حمام دی اکسید کربن موش های با کم خونی حاد را مورد
بررسی قرار دادند .آنها نشان دادند که آب غنی از دی اکسید کربن (  1.2-1گرم دی اکسید کربن در هر لیتر آب در (  ph=5باعث
افزایش القای سنتز  VEGFهمراه با فعال سازی مسیر NO-cGMPو سیال سازی سلول های پیش ساز اندوتلیالی می گردد که منجر
به تشکیل مویرگ های جدید وابسته به نیتریک اکسید ( ) NOمیگردد که متعاقبا افزایش در جریان خون همجوار را در پی دارد.
بنابراین ،روش درمانی با حمام آب غنی از دی اکسید کربن میتواند در درمان های ( angiogenicرگ زایی) مرتبط با
 neovascularizationمد نظر قرار گیرد.

کربوکسی تراپی به صورت کلی :انواع مختلفی از درمان ها
در مکان های غیر از چشمه معدنی جاییکه گاز دی اکسید کربن یا آب فوران طبیعی ندارد ما از گاز دی اکسید کربن ارزان باگرید
پزشکی medical grade CO2 gasکه به صورت تجاری فراهم شده است استفاده میکنیم .در چشمه های معدنی بسته به شرایط های
طبیعی ،گازها و آب های طبیعی محلی هنوز به طور گسترده استفاده میشوند.


حمام کردن در آبهای دارای گاز دی اکسید کربن آزاد در غلظت های حداقل  1گرم بر لیتر آب ( کل بدن در حمام /حمام کردن
اعضای بدن /افراد یا راه رفتن معمول در راهروی آب دارای دی اکسید کربن



حمام خارجی خشک -حمام در گاز دی اکسید کربن واقع در لوله حمام( به دلیل اینکه گاز سنگین تر از هوا می باشد) یا در
کیسه( کل بدن /بیشتر از نیمی از بدن /عضو مواجه شده)



اشکال مختلفی از موارد ذکر شده در باال -حرکت جت مانند آب دارای دی اکسید کربن ،بخار آب دی اکسید کربن به طور
موضعی روی اعضای مورد نظر یا قسمت هایی از اعضا استفاده میشود ،لجن گرم آماده شده از خاک محلی و آب دارای دی اکسید
کربن به طور موضعی استفاده میشود



کربوکسی تراپی تزریقی – کربوکسی تراپی در مقیاس دقیق تر که مشکل مورد نظر را هدف گیری میکند به دلیل اینکه این روش
تنها برای محلی که دارای مشکل است یا اطراف آن استفاده میشود .این نوع از درمان معموال در طب زیبایی استفاده میشود .دی
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اکسید کربن تزریق شده در بافت فورا گسترش می یابد و سریع به خون منتشر میشود( انتقال دی اکسید کربن قبال توصیف شده
بود .اکثر گازها بوسیله شش ها حذف میشوند و قسمت کوچکی به اسید کربنیک تبدیل میشود و از طرق کلیه دفع میگردد].[3

مزایای کلی
کربوکسی تراپی میتواند در درمان هر بیماری استفاده شود وقتیکه ما نیاز به بهبود حمایت عروقی و و بهبود درد موضعی داریم .به طور
سنتی ،نتایج خوبی در درمان آسیب های عروقی  ،بیماریهای کم خونی حاد شامل سندروم دیابت ،موربوس بورگر ،سندروم رینود ،نقص
سیاهرگی حاد و لمفاتیکی وجود دارد .یافته جدید درمان نقص قابل برگشت همراه با میکروآنژیوپسی می باشد .در ( dermatology
پوست شناسی) ،این روش در درمان زخم بسیار مفید است شامل زخم پا ،در درمان اختالالت مو و گاهی اوقات در بهبود پسوریازیس،
اسکرودرمی ،آن ژیوکتاتیک روزاسه آ( اگرچه در طی درمان کربوکسی تراپی اتساع رگی وجود دارد در تکرارها گرایش به نرمال سازی
( vascular circulationگردش خون رگی) وجود دارد بنابراین گاهی اوقات در طی جوان سازی صورت شاهد کاهش رگ های کوچک
در پلکها یا روی گونه ها هستیم .بعضی از پزشکان درمان اختالالت ناخن  ،ویتیلیگو ،یا اریسیپالس را با موفقیت تجربه کردند اما این
تجارب همچنین میتواند به وضعیت فردی بیمار وابسته باشد و همیشه قابل تکرار نیست.

 ( General Contraindicationsنقایص کلی )
نقایص کلی کروبوکسی تراپی شامل نقص های تنفسی شدید ،نقص شدید کلیه ،نقص شدید قلب ،بیماران درمان شده با مسدود کننده
های کربوآنهیدراز دچار فراموشی شدید ،نقص حاد کبد با کاهش سطوح پروتیئن پالسما و ( gaseous gangreneقانقارین گازی)
میشوند .هرچند ،در درمان بیماران ب ا شرایط بد کلی به عنوان مثال زخم پا یا قانقاریان ،پزشک باید به طور فردی تصمیم بگیرد .
همانطور که کربوکسی تراپی یک روش درمانی دارویی نیست و جایگزین بعدی تنها میتواند قطع عضو باشد به همین جهت این تکنیک
ارزشمند است و باید امتحان شود اگرچه این شرایط بد در مورد بیماران سالم کمتر رخ میدهد .در طب زیبایی
بیشترین موارد ممنوعیت استفاده مربوط به بارداری و شیردهی می باشد.

مزایا در طب زیبایی
امکان استفاده از کربوکسی تراپی از سال  1993بررسی شد] ،[21اولین بار تحقیقی توسط Brandi &D’Anielloدر دانشگاه سینا ایتالیا
انجام گرفتBrandi .و همکاران ] [22تاثیر کربوکسی تراپی تزریقی را روی بافت چربی در سطح بافتی توصیف کردند :لیز سلول های
چربی منجر به شکستن بافت چربی با رهاسازی تری گلیسریدها در فضاهای بین سلولی میگردد که هر چند این تغییرات به فضاهای
بافتی با ساختارهای رگی و عصبی آسیب نمی ز د .پوست یک ظاهر ضخیم تر نسبت به قبل از درمان داشت و رشته های کالژن آزادانه
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تر توزیع میشد ند .همچنین مشخص شد که بهبود قابلیت ارتجاعی بعد از کربوکسی تراپی سنجش شده بوسیله

cutometer

(کوتومتر)  SEM 474به میزان  %55.5بود ( براندی  ،کارگروه ورسای ،سپتامبر (.2007
توسعه مهارت های عملی ،روش های متفاوت کارکرد تزریقی و تجربه کردن با مزایای جدید و نادر کربوکسی تراپی انجام شده در
جنوب آمریکا مخصوصا در برزیل به دلیل انطباق پذیری و هنر پزشک های محلی کامال امکان پذیر است .با توجه به این تجربه های
آمیخته با تجربه های سایر نواحی جهان ( براندی ،پارماگیانا ،دی آنیلو در ایتالیا ) اکنون مشخص است که کربوکسی تراپی میتواند در
بسیاری از مزایا در طب زیبایی مفید باشد :این مزایا شامل جوان سازی پوست( صورت ،گردن ،پوست بدن) ،درمان عالئم پوستی و انواع
خاصی از ترک ها ( مخصوصا ترک های الغری و چاقی) ،درمان سلولیت( فیبرولیپودیستروفی) و پیوستگی بعد از لیپوساکشن اشاره
کرد .وضعیت مو ها هم موضوع طب زیبایی است ،درمان ریزش مو و ( alopeciasکچلی موضعی) هم باید به این قسمت مشابه با
درمان زخم های نواحی مختلف اضافه شود.

گاز دی اکسید کربن در بافت ها در طب زیبایی
تاثیرات سنتی گاز دی اکسید کربن در بافت ها شامل ( vasodilatationاتساع رگی)  ،بهبود حمایت موضعی خون ،نرمال سازی گردش
خون ،رگ سازی و در نتیجه افزایش متابولیسم موضعی که منجر به بهبود تغذیه ای میگردد .هرچند ،در طب زیبایی به دلیل اینکه
گاهی اوقات به طور شگفت انگیزی بهبود خیره کننده بعد از تنها یک جلسه کربوکسی تراپی در انواع خاصی از عالئم پوستی ،جوان
سازی پوست و یا سلولیت( adhesions /پیوستگی) پوست دیده میشود فرض میشود که سایر فاکتورها هم ممکن است نقش مهمی در
ایجاد تاثیر داشته باشند .این فاکتورها شامل اول شستشوهای مکانیکی بوسیله جریان گاز می باشد .دوم تاثیرات انبساط مکانیکی (
مخصوصا در جوان سازی) و فشار ( مخصوصا در درمان سلولیت یا چاقی) روی سلول ها وجود دارند که ناشی از جریان نسبتا قوی گاز
در طی کربوکسی تراپی می باشد .سوم ،همچنین بعضی از تاثیرات اندک  acidosisموقتی ممکن است وجود داشته باشد].[23,24
اخیرا ،به دلیل سرزندگی گاز دی اکسید کربن و سرعت واکنش های سلولی محلی مشخص نیست تا چگونه نقش واقعی این فاکتورها را
که به طور فرضی اهمیت زیادی در آزمایش ها هم در شرایط زنده و آزمایشگاهی دارند اثبات کنیم .سلول پوستی انسان به طور
مشخص در جو غنی از دی اکسید کربن (  5تا  10درصد بسته به غلظت کربنات هیدروژن در محیط کشت) کشت میشود] .[25شبیه
سازی شرایط کربوکسی تراپی ( که به طور ایده آل شامل نیروی مکانیکی جریان گاز است) در کشت سلول یا مدل مصنوعی پوست
امروزه شدنی نیست و ما تنها میتوانیم به نتایج سایر تحقیقات امید داشته باشیم .مقاالت زیادی وجود دارند که تاثیرات نیروهای
مکانیکی ( معموال کشیده شدن و فشار) روی فیبروبالست های پوستی ،کراتینوسیتها و مالنوسیت ها را توصیف میکنند]. [26-32
مشخص است که سلول ها مخصوصا فیبروبالست ها قادرند تا به سیگنال های مکانیکی با بیان ژن های فراوان پاسخ دهند و چنین
تحریکی را به یک سری رویداد های بیولوژیکی تبدیل کنند و روی آن تاثیر بگذارند که منجر به تغییراتی می گردد به عنوان مثال در
بافت پیوندی  .فیبروبالست ها سیتوکین ها و فاکتورهای رشد اتوکرینی را آزاد میکنند و تاثیرات پاراکرینی می گذارند .فعالیت
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آتوکرینی شامل تبدیل فاکتور رشد بتا( )TGF-Bمی باشد که سنتز و ترشح فاکتور بافت پیوندی ( )CTGFرا القا میکند که باعث سنتز
کالژن و تکثیر فیبروبالست می گردد .فعالیت ( Paracrineپاراکرینی) روی تمایز و رشد کراتینوسیت از طریق

keratinocyte

( growth factorترشح فاکتور رشد کراتینوسیت فیبروبالستی) ( ،)KGFفاکتور تحریک کننده کلنی گرانولوسیت-ماکروفاژ ،اینترلوکین
 IL-6و فاکتور رشد فیپروبالست ( )FGFتاثیر دارد .کراتینوسیت ها  IL-1و پپتید وابسته به هورمون پاراتیروئید را سنتز میکنند که
فیبروبالست ها را تحریک کرده تا  KGFرا تولید کنند .فیبروبالست ها همچنین فاکتور رشد اندوتلیال رگی ( )VEGF-A,B,C,Dرا
تولید میکنند که در تنظیم تکثیر سلول آندوتلیالی لمفاتیکی و رگی از طریق گیرنده هایی که منجر به رگ زائی و تولید لمفوئید
میگردد مهم هستند .هر چند ،اگرچه فیبروبالست ها از مکانهای آناتومیکی متفاوت ،مورفولوژی مشابهی دارند آنها جمعیت های سلولی
هتروژنوس می باشند که وابسته به خاستگاه شان ،پروفایل بیان ژن شان ،فنوتیپ ها و سنتز سیتوکین ها و پروتیئن ها ماتریکس خارج
سلولی به روش ( site-specifc mannerخاص ناحیه) می باشند ].[26,33
به عالوه ،در آزمایشات آنجا میتواند تفاوت هایی باشد که وابسته به نوع کشیده شدن( یک محوری ،دو محوری ،دایره ای و  ، )...مدت
دوام و جنس بستر دارد .در کربوکسی تراپی ،ما میتوانیم کشیده شدن یک طرفه را در مورد جوان سازی پوست و ترک ها و کشیده
شدن و فشار چند طرفه را در درمان سلولیت انتظار داشته باشیم .به طور کلی ،فرض میشود که کشیده شدن مکانیکی منجر به تکثیر
سلولی میگردد در حالیکه فشار مکانیکی منجر به یکسری تمایزات سلولی میگردد].[27
کسلر وهمکاران] [28نشان دادند که ساختارهای اسکلت سلولی فیبروبالست های پوستی روی شبکه های کالژنی در نتیجه بار
مکانیکی تغییر کردند .چنین فیبروبالست هایی رشته های استرس اکتین دائمی را توسعه دادند که کل بدن سلول را حرکت میدهد و
سلول ها را شبیه میوفیبروبالست ها میکند .از طرف دیگر ،فقدان انعطاف منجر به برگشت به سازماندهی دوباره کل اکتین اسکلت
سلولی و پیوستگی موضعی میگردد ،فیبروبالست هایی که ظاهر شدند گرد بودند و رشته های ( actin stressاسترس اکتین) ناپدید
شدند VEGF-C .در فیبروبالست هایی القا شدند که در معرض کشش قابل انبساط قرار گرفتند .فیبروبالست ها

maximal

 expressionTGF-B1را بعد از  12ساعت کشت رو ژل های کالژن قابل انبساط نشان دادند( با  expressionکمتر روی ژل های
بدون کشش) .بعد از  20ساعت  TGF-B1)expressionتنها تحت شرایط کشش باال باقی ماند و در شرایط آرام کاهش یافت .اگرچه
این داده ها میتوانست با کربوکسی تراپی بی ارتباط باشد به دلیل اینکه گاز دی اکسید کربن سریع – متابولیز می باشد ،از واکنشی که
ما میدانیم دی اکسید کربن میتواند در بافت برای یک مدت طوالنی باقی بماند  :بعضی از بیماران درباره سنگینی پا به مدت  1تا دو
روز بعد از کربوکسی تراپی با حجم های باالتر از  600میلی لیتر یا بیشتر حرف میزنند .همچنین بعد از ورود گاز از پلک چشم گاهی
اوقات ما مشاهده میکنیم که بقیه گاز در بافت برای ساعت ها باقی میماند .با حجم های کمتر ،بیان کمتر می شود اما مشخص است
که سپس ما باید نیروهای مکانیکی گاز روی سطح سلولی که گاهی اوقات برای ساعت های متوالی
ادامه می یابد را محاسبه کنیم .بیان  CTGFدر کل دوره آزمایش اتفاق می افتاد و در سلول های تحت استرسنسبت به سلول های با
وضعیت نرمال به طور معنی دار باالتر بود CTGF .مستقل از ترازهای  TGF-Bبود و القایش مستقیما وابسته به استرس مکانیکی بود.
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سلول های  ( HaCaTسل الین کراتینوسیت نامیرای انسانی که غالبا در کشت سلول پوست استفاده میشود) و کراتینوسیت های
نرمال پوست انسان نسبت به کشش مکانیکی بسیار حساس می باشند و با افزایش سنتز  DNAپاسخ میدهند که ویژگی های تولید
مثلی سلول ها را حمایت میکند] .[29حتی یک کشش مکانیکی اعمال شده به کراتینوسیت های  HaCaTچسبندگی بستری را بویژه
به فیبرونکتین و کالژن نوع چهار افزایش میدهندو همچنین منجر به ( redistributionبازپراکنش) سریع  B1-integrinها روی
غشای سلولی پایه ای میگردد  ،اگرچه مقدار کلی این اینتگرین تغییر داده نشد .دسته بندی کردن اینتگرین های  B-1همچنین برای
سایر سل الین ها توصیف شد( سلول های اندوتلیالی ،فیبروبالست ها ،اوستئوبالستها  ،سلول های ماهیچه قلبی) که نشان از یک پاسخ
کلی به این تحریک را دارند .به نظر میرسد که بازسازماندهی دینامیک اینتگرین ها ظرفیت اتصال را تنظیم میکند].[30
] Grinnell et al[29توضیح دادند که رهاسازی کشش مکانیکی ،آپوپتوزیس فیبروبالست های انسانی را روی یک مدل از رگرسیون
بافت گرانوالسیون تحریک میکند در حالیکه پاساژ اولیه فیبروبالست های دیپلوئید انسانی تحت کشش مکانیکی آپوپتوزیس کم را
نشان دادند یا اینکه اصال نشان ندادند Kippenberger et al[27] .روی سلول های  HaCatنشان دادند که کشش مکانیکی فعال سازی
گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ( ) EGFRرا باعث میگردند که به معنی فعال سازی عملی سلول ها می باشد .آنها در آزمایشاتی نشان
دادند که کشش مکانیکی سلول ها را در برابر آغا ز آپوپتوزیس محافظت میکند و اینکه افزایش در تعداد سلول های کشت در پاسخ به
استرس مکانیکی حداقل در قسمتی به علت سرکوب آپپتوزیس می باشد Ferreira et al[34] .در مقاله ای نشان دادند که رت های
ویستار (  10رت نر متولدشده از پدر و مادر مشابه) که در آنها تزریق دی اکسید کربن زیر پوستی صورت گرفته است منجر به افزایش
بازگشت کالژن در پوست در مقایسه با پوست حیوانات تزریق شده با محلول نمک شد .عالوه براین ،بعد از تزریق درن پوستی گاز ،
کالژن متراکم تر بود و آرایشش در پوست حیوانات مسن مشابه با پوست حیوانات جوان بود .این یافته ها جالب هستند و در توافق با
آزمایشات ] Kippenberger et al[27می باشد که انواع خاصی از کربوکسی تراپی را به عنوان یک عامل ضد پیری طبیعی در نظر
گرفتند که تا ثیرات رگ زائی و بهبود غذایی را همانند تاثیرات القا شده در سلول ها بوسیله نیروهای مکانیکی جریان گاز و حجم گاز
ارتباط دادند .هرچند ،برای توضیح جزئی و کامل این مکانیسم ها نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.

ابزارهایی برای کربوکسی تراپی
بعضی از ابزارهای ساده برای کارکرد مقدار ثابتی از گاز (معموال از  1تا  5میلی لیتر) در یک تزریق در سرعت غیر کنترل شده طراحی
میشوند .اینها برای شتستشو درمانی و فیزیوتراپی بی خطر هستند .در طب زیبایی و مخصوصا در درمان صورت ما نیاز به ابزار دقیق تر
با توانایی کاربرد مقادیر خیلی متفاوت از گاز با سرعت های مختلف داریم که وابسته به وضعیت بیمار دارد .همچنین قدرت یا فشار گاز
در لوله مهم می باشد.
تاثیر متفاوت و نتایج ناسازگار در جوان سازی رنگ چهره بوسیله دو ماشین متفاوت که با دوجریان گاز متفاوت تنظیم شدند مشاهده
شدند اما به طور مشهود فشار گاز متفاوت را در لوله فراهم میکند .فردی با فشار کمتر و بنابراین نرم تر بدون نیروی متمرکز گاز منجر
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به نتایجی می شود که چندان مشخص نیست و بیماران نه تنها تفاوت را در احساس کردن جریان گاز در بافت در طی کارکرد احساس
میکنند بلکه همچنین تاثیر را بعد از ابزار نرم تر احساس میکنند( مشاهده منتشر نشده ،کوتنا).
بعضی از ابزارهای آمریکای جنوبی قادرند تا برنامه پالس دهی متناوب داشته باشند که میتواند برای سلولیت جالب باشد .بهترین
ماشین  ،جریان پیوسته و ق ابل تنظیمی از گاز را فراهم میکند .آنها دارای فیلترهای ضد باکتریایی و مکانیکی می باشند که استریل
بودن گاز و گرم بودن گاز را حمایت میکنند ( دریافت گاز سرد دمای اتاق برای بیماران معموال ناخوشایند است) .از جمله این ابزارها
میتوان به ریوالش یا اولوشن ایتالیایی اشاره کرد ،بعضی از این ابزارها ترکیبی از کربوکسی تراپی و  mesotherapyمی باشند.
اگرچه بعضی از پزشک ها توضیح میدهند که نتایج خوب میتواند با هر دستگاهی کسب شود و اینکه نتایج کسب شده با انواع مختلفی
از ماشین ها مشابه می باشند که البته نویسنده با این عقیده موافق نیست .درست است که سلولیت یا ترک ها میتوانند به طور اساسی
بوسیله هر ابزار کربوکسی تراپی درمان شود (اگرچه با ترازهای متفاوتی از راحتی برای بیماران) اما اگر فرد بخواهد تا آزادانه در طیف
گسترده ای از مزایا شامل جوان سازی صورتکار کند پیشنهاد میشود تا با بهترین ابزار کار کند.
تعداد جلسات درمان و توصیه ها بعد از درمان :به طور کلی ،برای درمان کردن شخص کامال ضروری است تا بدانیم تا در طی درمان بیمار
چگونه است و چه نوع احساسی دارد.تزریق گاز میتواند توسط خود فرد صورت گیرد که تزریق اول در کارگاه آموزشی صورت میگیرد.
ت فاوت هایی در درمان نواحی مختلف با ماشین های مختلف وجود دارد اما حداقل خوب است تا یک تزریق کوچک در روی بازوی
جلویی یا روی پشت دست انجام گیرد .در عمل روزانه کربوکسی تراپی روی بدن میتواند بوسیله پرستار آموزش دیده انجام شود و
وابسته به مسئولیت پزشک و وضعیت قانون در کشور ویژه بستگی دارد .هرچند ،حداقل درمان صورت و گردن باید بوسیله پزشک انجام
شود.
بعد از توضیح دادن دوره درمان به بیمار شامل احساس های موضعی که ممکن است در طی عمل رخ دهند (احساساتی مانند سوختن
شدید ،احساس فشار در نواحی عمل ،که برای لحظات متوالی ادامه می یابد و رضایتنامه باید امضا شود .سپس پارامترها ( جریان گاز،
شدت ،زمان صرف شده ،نوع درمان و غیره) بسته به احتماالت فنی ماشین با ابزار درمانی تنظیم میشوند .بعد از ضدعفونی کردن ناحیه
موردنظر ( تنها در نقاط تزریق پیش از تزریق فردانجام می شود – زیرا گاز استریل دارای اثر ضدعفونی کنندگی است و این روش بسیار
ایمن است و امکان فولیکولیت یا هر گونه عفونت پوستی که یک عارضه جانبی است تا حد زیادی ناممکن است .تزریق گاز صورت می
گیرد .لوله اصلی یک بار مصرف از یک دستگاه موجب می شود که گاز از دستگاهی به سوزن برسد ( ما معموال از
سوزن mesotherapeutical needle G 30استفاده کردیم که باید استریل باشد و همیشه برای هر فردی باید سوزن جدیدی استفاده
شود ( شکل  ( .)4.32اگر چه گاز دارای اثر ضدعفونی کنندگی است ،اما در صورت عدم تعویض لوله احتمال انتقال هپاتیت از یک
بیمار به سایر افراد وجود دارد) .بدلیل اینکه بعد از اتصال لوله به سوزن ،لوله حاوی هوا است نه حاوی دی اکسیدکربن ،لذا پیشنهاد می
شود که آنرا دور نگه داشته باشند .این را می توان بوسیله نخستین فشار بر روی کلید روی پا بدست آورد ،چند ثانیه ای باید منتظر بود
که گاز به طور کامل جریان یابد ( در صورتیکه مطمئن نباشید که می توان سوزن را حس نمود یا اینکه لوله در نزدیکی ناحیه شکمی
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مچ دست یک پزشک برای یک لحظه قرار گیرد) و سپس تزریق کند .این ساده ترین و مناسبترین راه حل می باشد ،با این حال ،با
وجود ضرری که برای بیمار دارد بدلیل اینکه وی احساس می کند که گاز همراه با درد ناشی از سوراخ سوزن است بدون اینکه
هیچگونه آمادگی را به یکباره داشته باشد .احتمال دیگر این است که ( به صورت دستی مشکل است و ممکن است که دستیابی برای
پزشکان مرد آسان تر باشد بدین دلیل که قدرت انگشتان آنها بیشتر است )،باید منتظر ب ود تا جریان گاز برقرار شود و سپس با کمک
شصت و انگشت نشانه لوله را به نزدیکی سوزن متصل نمود ،و پس از آن تزریق را انجام داد تا انگشتان آزاد شود و به جریان گاز این
امکان را داد تا به داخل بافت جریان یابد ( براندی ،کارگاه وارساو .)2007 ،در جوان سازی پوست ،زخم های تازه ،زخم های آتروفیک
مسطح ،منافذ بزرگ ،جای زخم های منبسط شده ،گاز به صورت داخل جلدی سطحی استفاده می شود .سفید کننده پوست منطقه ای
فقط در زمانی که گاز تزریق می شود می تواند مشاهده گردد ،و به سرعت تغییر رنگ می یابد و قرمز می شود ( شکل  .)42.3اگر ما
گاز بیشتری را تزریق کنیم ( بستگی به ناحیه و نشانه مورد نظر دارد که بعدا بحث خواهیم نمود) یا اینکه در سطح کمتری این تزریق
را انجام دهیم ،معموالً " آمفیزم در مسیرهای هوایی ایجاد می شود که می توان بسته به شرایط پوست و بخش شاخی پوست این
موضوع را مشاهده نمود ( شکل .)43.4

شکل  .43.1یکی از دستگاه ها برای کربوکسی تراپی ( ،)Carbomedاماده برای درمان.

شکل  .43.2استفاده از سوزنهای 0mesotherapeutical needles G 30و لوله های استریل
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شکل  . 43.3الف ) قرمزی بعد از تزریق های متعدد دی اکسید کربن برای جوان سازی پوست بوسیله کربوکسی تراپی -پیشانی ،پلک
باالیی .ب) قرمزی بعد از تزریق متعدد  CO2به جهت جوان سازی به کمک کربوکسی تراپی – پیشانی و اطراف چشم چپ.

شکل  .43.4استفاده از دی اکسید کربن – آمفیزمی که در حال حاضر وجود دارد ( درمان سلولیت بر روی ران یک فرد الغر).

این گاز تمایل دارد که در جهت سوزن به سادگی وارد شود اما عمدتا در جهت کمترین مقاومت بافت اطراف ( و نیز بخش های عمیف
تر) .این موضوع بویژه برای درمان صورت بسیار مهم است .امفیزم به طور کامل در عرض چند دقیقه محو می شود ،اگرچه برخی اوقات
استراحت آن را می توان مشاهده کرد یا اینکه ساعت های بسیار و حساسیت های زیادی را در ناحیه تحت درمان می توان بخوبی
لمس نمود بویژه بوسیله بیماران حساس .این ترق و تروق معموالً گاهی عجیب و غریب به نظر می رسد و بیماران تمایل به ارزیابی آن
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بعنوان چیز بدی دارند .قرمزی و گرمای این منطقه را می توان برای زمان های طوالنی تری ایجاد نمود اما معموالً بیش از  10دقیقه
طول نمی کشد .حجم گازی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرد معموال کوچک است و از  0/5تا  3میلی لیتر در هر نقطه تزریق
می باشد .برای درمان اختالالت مو ،زخم ها یا برخی از دردهای سطحی ( مانند سندروم تونل مچ دست)  ،این گاز باید به صورت
زیرجلدی سطحی استفاده شود .در این شرایط ،آمفیزم قابل مشاهده در حال حاضر تنها در مناطقی از پوست نازک دیده می شود و
معموال فقط قرمزی را می توان مشاهده کرد .حجم گاز در هر نقطه تزریق معموال از  1تا  5میلی لیتر است.
در درمان سلولیت ،چسبندگی بعد از لیپوساکشن در بدن یا حد فاصل صورت ،گاز باید عمیقاً در داخل پوست بافت چربی تزریق شود.
در اینجا ما تنها در محل درمان افزایش حجم و قرمزی را مشاهده کردیم .حجم هایی که در اینجا در هر بار تزریق می شود باید بیشتر
باشد و از  5تا حتی  50میلی لیتر در هر نقطه تزریق را در بر می گیرد که بستگی به شرایط ،جریان گاز و میزان تحمل بیمار دارد .بعد
از اتمام درمان هنوز هم خونریزی مویرگی را در برخی از محل های تزریق می توان مشاهده کرد که نیاز به تمیزکردن به کمک محلول
های ضدعفونی ،فشرده سازی آنی دارد و یا خمیری را تهیه می کنند و می چسبانند .این تقریبا  20دقیقه بعد یا دیرتر برداشته می
شود .به عنوان روشی تزریقی ،کبودی های گاه گاهی را می توان مشاهده کرد ( معموالً در اغلب موارد بر روی پاها و گردن نسبت به
چهره دیده می شود) .بعد از درمان تا  20دقیقه نباید آرایش نمود ،با این حال همه بیماران این موضوع را رعایت نمی کند .بعد از اینکه
کربوکسی تراپی بر روی پیشانی یا  capillitiumانجام شد ،برخی از بیماران می توانند حساسیتی را در ناحیه تحت درمان حس کنند
 .بدلیل اینکه فشار آمفیزم به صورت مجزا وجود دارد) یا اینکه بسیار به ندرت دچار سردرد می شوند .این احساس ها معموال چندان
دوامی ندارند ،اما سردرد می تواند برای بیماران حساس در طی  24ساعت ایجاد مزاحمت کند .برخی اوقات احساس سنگینی پاها در
درمان سلولیت نیز دیده می شود و به مدت  2-3روز طول می کشد.
الزم نیست که افراد را به طور کامل از انجام نرمش روزانه منع کرد اما خوب است که با بیمار در این باره صحبت کنیم و توصیه کنیم
که از انجام ورزش های سنگین بدنی ،خستگی های ناشی از نرمش یا برخی از حرکات ورزشی عجیب و غریب ( مانند خلبانی هواپیما
یا غواصی ،برخی از انواع حرکات یوگا از نظر تئوری می تواند به ایجاد احساس غیرطبیعی یا در نهایت بروز مشکالت مربوط به پا منجر
شود) اجتناب کنند.
 .43.9مشکالت عمومی
گاهی اوقات خارش و سوزش فیزیکی  ( mechanically inducedالقا کننده فیزیکی) را می توان در طی انجام عملیات برروی پوست
بیماران مشاهده نمود ( شکل  )43.5که بعد از  20دقیقه از بین می رود .برخی از بیماران در طی هر تزریق دچار ضعف می شوند و
کربوکسی تراپی نیز از این قاعده م ستثنی نیست .برای درمان نیمه باالیی بدن نشستن بر روی نیمه باالیی بدن بیمار معموال خوب
است ،برای درمان نیمه پایینی بدن  ،افقی شدن بیمار راحت است .اگر درمان در مناطقی از سر بیمار انجام شود بیشتر در حالت افقی
است ،بیمار باید به صورت نیمه بنشیند چون گاز دی اکسیدکربن که سنگین تر از هوا است به سمت پایین گرایش دارد که همیشه
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بهترین گزینه برای درمان می باشد .در مورد بیماران حساس تر ،مکث هایی در جلسات درمانی ایجاد می شود ،آب سرد می نوشند،
هوای تازه استنشاق می کنند و همچنین محیط آرام می تواند به افراد کمک زیادی کند.

شکل  . 43.5کهیر در بدن بیمار که بعد از درمان کربوکسی تراپی بروز می کند و از عالئم کشش است.

اگر درمان بسیار دردناک باشد ،بی حس کننده های موضعی استفاده می شود ،به عنوان مثال ( Emla ،لیدوکایین /پریلوکایین -که در
حال حاضر تنها مورد موجود در سراسر جهان است ) که منجر به انقباض عروق می شود ،هنوز مشخص نیست که کاربرد آن می تواند
تغییر قابل توجهی در نتایج نهایی بوجود آورد ،بعنوان مثال ،دی اکسید کربن موجب جوان سازی می شود یا نه .بنابراین ،در عمل،
نتیجه می گیریم که برای درمان های عمقی تر ( سلولیت) می تواند بدون هیچ گونه مشکلی مورد استفاده قرار گیرد اما برای جوان
سازی پوست ( از جمله درمان عالیم کشش ،جای زخم ( اسکار) و جراحت) بهتر است که از آن اجتنابب شود ،اگرچه همیشه باید
تصمیمات براساس قدرت و استحکام بیمار اتخاذ شود .این روش ،تا آنجاییکه نویسنده می داند در سراسر جهان رایج است.
همانند هر روشی ،منحنی یادگیری از جنبه پزشک معالج وجود دارد .در اغاز ،همه افراد پروتکل پیشنهادی را دنبال می کنند و در
طول درمان به دقت حجم گاز مورد نظر از جنبه بررسی دستگاه چک می شود .بعداً ( ،بجز در پژوهش) با تجربه بیشتر ،تقریباً در همه

13

شاخص هایی که فرد ت حت درمان معموال باتوجه به محل درمان و با توجه به حجم گاز تصمیمات موردنظر بر طبق میزان انتشار گاز و
بدون توجه به برخی از طرح های آماده شده ،اتخاذ می شوند.
این بهترین راه برای این است که چگونه یک فرد درمان شود و نیز بهترین راه برای اینکه چگونه به بیمار آسیب نرسد .نکته مهم این
است که گاز می تواند بسیار سریع در راستای اندام یا صورت حرکت کند و ( producing burningایجاد سوختگی) کند و یا اینکه
برخی اوقات ممکن است که آمفیزم چند روز طول بکشد ( بعنوان مثال ،اطراف چشم) ،که در بخش های دیگر مورد بحث قرار خواهد
گرفت ( –Pitfallجوان سازی پوست ،مشکالت مورد بحث – درمان سلولیت).
 .43.10احتماالت فعلی استفاده در پزشکی زیبایی
 .43.10جوان سازی پوست
رنگ چهره و صورت ،ناحیه گردن و قفسه سینه  ،پشت دست ها و بازوها نیازمند جوانسازی هستند .در کل ،همانند سایر روش های
درمانی ،نتایج معموالً بر روی پوست نازکتر قابل رویت است در حالیکه پوست های ضخیم تر تنها اندکی واکنش می دهند و درمان در
این افراد چندان نمی تواند رضایت بیمار را جلب کند .به طور معمول ،ما می بینیم که بهبود االستیسیته و صافی پوست در مناطق
تحت درمان برای سایر شاخص ها مانند سلولیت یا اختالالت مو ( در درمان capitelliumما انتظار داریم که اثرات ثانویه جوان
سازی بر روی پیشانی ظاهر شود که به میزان مسافتی که در ناحیه پیشانی گاز وارد می شود بستگی دارد) .بنابراین ،اگر چه ما اندکی
تزریق را عمیق تر انجام دهیم گاز موفق به بهبود سطح می شود.
با این حال ،این درمان معموالً به اندازه کافی در مورد پتوز اولیه صورت کارایی ندارد ( در اینجا سایر روش های درمانی مانند
رادیوفرکانس می توانند بسیار مفید باشند) .بهترین تاثیری که می توان انتظار داشت ،اثری است که بر روی پیشانی ،زیر چشم ها (
حلقه های تیره ،خستگی پوست )،بر روی آرواره ها و بر روی گردن دارند ،حتی بر روی محل ( oral commissuresتالقی دهان) ،با این
حال معموالً بر روی خطوط باالیی لب افراد سیگاری تاثیری ندارد .در پلک های باالیی نتایج کربوکسی تراپی دلگرم کننده است ،چرا
که اگر همه پیشانی همراه با پلک باالیی درمان شود ،بازسازی کالژن می تواند منجر به بهبود اندکی براساس سفت و سخت شدن مجزا
شود ( هر چند نمی تواند برای جراحی  blepharoplastyصورت گیرد .برخی اوقات angiectasis ،اندک را می توان بعنوان نتیجه
عادی سازی گردش خون منطقه ای کالژن سازی جدید اطراف و عروق روی آن مشاهده کرد .این کاربرد در نقاط تزریق نسبتا
متعددی صورت می گیرد که به شرایط پو ست ،پذیرش توسط بیمار بستگی دارد ،اما براساس گسترش گاز باید به دقت بوسیله درمان
حرفه ا ی در طی جلسات درمان مشاهده و بررسی شود .تزریق مقادیر اندکی از گاز مطمئن است ( در حدود  0/5 -1میلی لیتر در
نقطه تزریق) ،در سرعت  ml/min 30 – 40؛ در برخی از دستگاه ها ،جریان گاز می تواند بیشتر شود و به توصیه های سازندگان
بستگی دارد.
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شکل  .43.6طرح کاربردی برای جوان سازی دوباره صورت – تغییر و اصالح بعداز  ( J.C. Lppezسائو پائولو ،برزیل) .الزم نیست که
تزریق در همه این نقاط صورت گیرد و این عمل به شرایط پوست ،مشاهده گسترش گاز تطابق و تحمل بیمار بستگی دارد.

شکل  .43.7شرایط احتمالی بعد از تزریق  CO2به پلک های باالیی و پایینی ( آمفیزم کوچک موقتی را می توان به صورت ورم
مشاهده نمود).
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طرح درمان – تغییر پروتکل مورد استفاده لوپز در شکل  43.6نشان داده شده است .بردارهای تزریق در اینجا کشیده شدند و به طور
گسترده ای طی تجاربی در جهان ثابت شده اند ،هر چند افراد پزشک می توانند تزریق را در طرح های نسبتا متفاوت انجام دهند و این
به آموزش و نظرات آنها بستگی دارد .در اغلب اوقات ما آن را به صورت عمودی برای چین و چروک ها بکار می گیریم ( خطوط افقی
روی پیشانی ،خطوط خنده اطراف دهان) و بر خالف جهت گرانش آن را مورد استفاده قرار می دهیم Insufﬂation .مقادیر بیشتر
گازی به نظر می رسد که میتواند در (  )work shopsکارگاه هاو یا در یوتیوب موثر و مفید باشد اما در عمل عادی به راحتی می
تواند منجر به آمفیزم درون پوستی یا زیر پوستی به صورت مشهودی شود ( شکل  43.7شانس زیادی ،برای اینکه بیمار را به آسانی
برای همیشه ناامید می کند .در ناحیه گردن ما آنرا به طور پراکنده ،بیشتر در امتداد چین و چروک ها البته در صورتی که وجود داشته
باشد ،به کار گرفتیم .در ناحیه دکولت و در پشت دستها طرح کاربردی مشابه مزوتراپی است .نویسنده در نقاط تزریق به صورت
پراکنده و منظم آنرا اعمال نمود و بکار گرفت با هدف دسترسی به انتشار گاز در لحظه ،بویژه در بخش هایی که پیری به شدت بیان
می شود .مهم است که از گاز در صورت به شکل سطحی تا جای ممکن استفاده کنیم و در سایر محل ها به شکل سطحی زیرجلدی.
فریرا در آزمایشات خود که برروی موش ها انجام داده بود نشان داد که کالژن زایی جدید بعد از تزریق دی اکسیدکربن سطحی به
سطح باالتری میرسد (  .)34از آ نجایی که گاز بسیار واضح است باید توجه داشت که برخی از گازها همیشه به داخل بافت نرم
زیرجلدی وراد می شوند که به طور بالقوه می توانند به جای کالژن داخل جلدی بر بافت چربی تاثیر گذارند و سپس منجر به بروز
لیپولیتیک ناخواسته شوند ،بعنوان مثال،به بدتر شدن حالت ظاهری خسته از چهره فرد کمک می کند ( شکل  .)43.8فواصل بین
جلسات باید  2-4هفته باشد ( بدلیل بازسازی کالژن که مدتی هم طول می کشد تقریبا  3-4هفته ) .درمان های مکرر به طور موقت
منجر به ارائه نتایج چشمگیرتر یا سریع تری می شود اما به طور متوسط زمان بیشتر و دردهای مکرری برای بیمار دارد .به نظر می
رسد که در درازمدت جلسات مکرر هیچ مزیت واقعی را بوجود نمیآورند .کربوکسی تراپی می تواند با سایر گزینه های درمانی مانند
مزوتراپی ( بواسطه ویتامین ها یا اسید های هیدرولیک یا هر دو یا بواسطه محلول های سیلیکون ارگانیک – در اروپا محصوالت
 )®Conjonctylترکیب شود .این روش می تواند موجب افزایش تاثیر شود اما به ویزیت های بیشتر بیمار در مطب نیاز است که برای
ترکیب چنین درمان هایی در هر جلسه متداول نیست .معموال از  3تا  10جلسه کربوکسی تراپی باید انجام شود .نتایج می تواند تا حد
زیادی متفاوت باشند ،بسیاری از بیماران نتایج واقعا خوبی را تنها بعد از چهار جلسه درمان دریافت می کنند ،چهره آنها جوان تر ،صاف
و نرم تر به نظر می رسد .و باعث کشیدگی) (liftمی گردد .ما اغلب مشاهده می کنیم که اثر اندک سفت شدگی عمدتا بر روی پیشانی
وجود دارد ( شکل  .)43.9بسته به تطابق،بیمار جوان یا میانسال اگر هیچ نتیجه مثبتی در چهار جلسه حاصل نشود بهتر است که به
بیمار توصیه گردد که از درمان دیگری استفاده کند .بیماران مسن تر از  55-60سال معموالً واکنش بسیار آهسته تری را نشان می
دهند .اثر کلی این است که ،به طور مشابه و همانند سایر روش های جوان سازی ،تنها به تعداد جلسات یا حجم تزریق گاز نباید تکیه
نمود بلکه باید به ژنتیک بیمار  ،وضعیت عمومی و سن بیولوژیک فرد تکیه کرد.
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شکل  .43.8الف) عوارض جانبی ناخواسته :بیمار  48ساله پیش از جوان ساز ی پوست .ب ) عوارض جانبی ناخواسته :بیمار  48ساله
بعد از انجام پنج مرحله درمانی –لیپولیز چربی های ناخواسته کمی و پتوز.

17

شکل  .43.9الف) پیشانی بیمار  46ساله پیش از جوان سازی پوست بوسیله کربوکسی تراپی .ب ) پیشانی همان بیمار بعد از چند
مرحله درمان ( هیچ بوتاکسی استفاده نشد).

در این نقطه می توان به مقاله ورانی و همکاران (  )35اشاره کرد که نویسندگان نتیجه می گرفتند که سنتز کالژن فشرده شده در
پوست قدیمی احتماال نتیجه ( reactionsعکس العمل) فیبروبالست های کاهش یافته با کالژن سالم است ( کالژن در پوست
قدیمی تکه تکه شده است) .در پوست پیر ما میتوانیم انتظار داشته باشیم که سطح کاهش یافته بین اپیدرم و درم تماس ایجاد کند که
این نتیجه آتروفی پوست است که با نتیجه کاهش تبادل مواد مغذی و متابولیت ها در این سطح همراه است .فیبروبالست های کمتری
وجود دارد و ماست سل ها و فیبرهای کالژن ممکن است که سست شده باشند و با افزایش و ضخیم شدن فیبرهای االستیک و جذب
فیبرهای تحت اپیدرم همراه هستند همچنین کاهش تعداد عروق خونی پوستی نیز اتفاق می افتد (  .)36در هردو حالت ( عارضی /
ذاتیextrinsic

 intrinsic agingکربوکسی تراپی می تواند کمک کننده باشد ( شکل  .)43.10ثبات این اثر به سبک زندگی و مراقبت های بعدی
بستگی دارد و معموال از  2تا  6ماه و گاهی هم بیشتر طول می کشد ( شکل .)43.11
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شکل  .43.10الف ) گردن بیمار  62ساله بعد از جوان سازی به کمک کربوکسی تراپی ،ب ) بعد از دو بار درمان با کربوکسی تراپی.

این مهم است که از از انتظارات غیرواقعی بیماران جلوگیری شود و استفاده از جراحی پالستیک یا سایر روش ها به خصوص اگر بیمار
نیاز سریع به آن داشته باشد صورت گیرد ،به ویژه اگر نتیجه سریع و مطمئنی را در جلسات زیاد بدست نیاورده باشد .بیماران راضی
اغلب دوست دارند بر ای درمان کربوکسی تراپی به طور منظم مراجعه کنند ،به مدت یک سال دو یا سه بار در ماه ،برخی ترجیح
میدهند که یک بار در سال مراجعه کنند و درمان های متعدد را انجام دهند .استفاده از سم بوتولینوم (  )BTXمی تواند پیش از شروع
دوره کربوکسی تراپی ( بیشتر منطقی است که با صبوری چین و چروک ها را از بین ببریم و کالژن سازی جدید باید یکنواخت شود و
منجر به ایجاد نتیجه بهتری گردد) یا بین جلسات یا بعد از پایان دوره انجام شود .بهتر است که از گاز و سم برای یک منطقه یکسان
در یک جلسه استفاده نشود – این می تواند منجر به گسترش سم ( توکسین ) شود .به ندرت مشاهده می شود،برخی اوقات ،اگر
کربوکسی تراپی در همان ناحیه بالفاصله بعد از  BTXانجام شود( تقریبا سه روز تا دو هفته بعد) بیمار گزارش می دهد که تاثیر BTX
به طور مشخصی بعداز کربوکسی تراپی کاهش می یابد .این واکنش هنوز بخوبی توضیح داده نشده است .ترکیب کربوکسی تراپی و
پرکننده ها موضوع بحث ها است .اکثر پزشکان از استفاده دقیق سطحی کربوکسی تراپی در محل هایی که پرکننده های قابل جذب
به کار گرفته شده بودند و همچنین در نقاطی که پرکننده های غیر قابل جذب وجود دارند دریغ نمی ورزند ( پلی اکریالمید) .با این
حال ،عاقالنه است که از استفاده دی اکسیدکربن در نزدیکی پلی اکریالمید ،مایع سیلیکون یا جایی که پلی الکتیک اسید استفاده شده
بود ،جلوگیری شود .در اینجا دی اکسید کربن می تواند منجر به بروز آسیب اتفاقی ایمپلنت یا فیبروپالزیای ناخواسته شود .گرانولوماز
یا سایر جنبه ها بعد از اینکه پرکننده ها شاخص های خوبی برای کربوکسی تراپی نیستند تاثیر گذار هستند ،در مورد تالش برای
درمان گرانولوماز بعد از درمالیفت ،این ها بعد از یک جلسه کربوکسی تراپی نسبتا بزرگتر وسخت تر می شوند و ( کوتنا).

 .43.10.1.1مشکالت جوانسازی پوست
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در انواع خاصی از صورت های بالغ باید بسیار مراقب باشیم تا کربوکسی تراپی به دقت انجام شود ،چرا که حتی با بهترین اهداف درمانی
سطحی برخی از مقادیر اندک گاز می تواند عمق متوسطی را بدست آورد که بعد از جلسات تکراری منجر به بروز اثرات لیپولیتیک و
وقوع اتفاقات ناخواست می شود ( شکل  .)43.8در یک مورد  ،من دریافتم که عوارض جانبی منحصر به فرد – به طور کلی به شکل
غیرمنتظره ای موجب بروز فیبروپالزیای پوست بعد از درمان گردن می شود که به تدریج در طی درمان های سه گانه ایجاد می شود (
شکل  .)43.12تنها تصادف غیرمعمولی که در اینج ا وجود داشت این بود که بیمار به طور همزمان هم دارای عفونت تنفسی بود وهم
تحت درمان انتی بیوتیک ها قرار داشت .یک اثر جانبی نسبتا مکرر می تواند بر طول مدت  insufﬂationناخواسته در مناطق صورت
به ویژه در اطراف چشم ها تاثیر گذارد .به طور نرمال ،گاز به سرعت و در طی چند دقیقه محو می شود اما برخی اوقات نیز ممکن است
 2 – 3روز باقی بماند و قابل مشاهده باشد واین موضوع از نظر اجتماعی می تواند مشکل ساز باشد.
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شکل  .43.11الف ) تاثیر کربوکسی تراپی در زمان :بیمار  49ساله پیش از جوان سازی پوست صورت .ب ) بیمار بعد از درمان های سه
گانه .ج)  4ماه بعد از پایان کربوکسی تراپی ( او چهار جلسه درمان را پشت سر گذاشت و هیچ درمان دیگری را نیز استفاده ننمود).

شکل  .43.12الف ) پیش از جوانسازی پوست بوسیله کربوکسی تراپی .ب) اثرات و عوارض جانبی ناخواسته و منحصر به فرد:
فیبروبالست های قابل مشاهده ناخواست بعد از سه جلسه کربوکسی تراپی ( بیمار دارای عفونت تنفسی است که بواسطه آنتی بیوتیک
های سیستماتیک در وسط دوره درمان تحت درمان قرار می گیرد) .بهبود به تدریج صورت می گیرد و در طی زمان به شکل بسیار
آهسته ای بروز میکند.
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این وضعیت می تواند حتی در یک روش دقیق هم اتفاق بیفتد زیرا نواحی صورت با سایر نواحی ایجاد ارتباط میکنند و بنابراین گاهی
اوقات ممکن است که ما از تجمع گاز در اطراف چشم در نتیجه تزریق نه تنها برروی پیشانی یا در کاپیلیتیوم بلکه در نواحی گردنی یا
نازوالبیال تعجب کنیم .گاز تجمع یافته باید محو شود و متابولیزه گردد ،برخی اوقات به ( use mimicاستفاده تقلیدی) هم کمک می
کند ( چشمک زدن) اما چیزهایی مانند فشار مکانیکی(needle puncture،سوراخ سوزن) با هدف دسترسی به گاز خروجی یا

cold

( compressesکمپرسی سرد) نمی تواند منجر به هر گونه بهبودی شود .مهم است که مطمئن شویم که این وضعیت موجب بهبود
خودبخودی بیمار می شود و به بیمار توصیه می شود بر روی سمتی از بدن که مبتال به آمفیزم است نخوابد زیرا دی اکسید کربن می
تواند با کمک گرانش زمین رسوب کند ( ته نشین شود) .بویژه در صورت های متعلق به افراد مسن تر هستند امفیزم با ثبات بیشتر و
به راحتی رخ می دهد که بدلیل بافت های شل و فضای بین الیه های بافتی است.

 .43.10.2اسکارها ( جای زخم ها)
در کربوکسی تراپی زخم ها ما می توانیم انواع مختلف نتایج غیرقابل پیش بینی را بدست آوریم  ،زیرا هر اسکار اصلی است و می تواند
به صورت منحصر به فردی واکنش نشان دهد که به سختی اسکار و بافت زیرین ان  ،عمق و قدمت اسکار  ،محل بدن و واکنش های
فردی بیمار بستگی دارد .مشخص شده است که هر ا ثر زخمی که دو سال بعد از ضربه ایجاد شده است بالغ می شود و بنابراین ما باید
در ذهن خود تمایل خود بهبودی را در این حالت حفظ کنیم .با این حال با تاکید بر این واقعیت که اثرات کربوکسی تراپی بر اسکارها
روشن و ارزشمند است و کسب بهبودی معموال دائمی است ( ممکن است که بتواند آنرا تغییر دهد بعنوان مثال در نتیجه تغییرات
وزنی متعدد که چندان متداول نیست) .فواصل بین جلسات معموال سه تا پنج هفته است که در صورت لزورم الزم است که منتظر
بمانند تا کالژن بازسازی شود ( اگرچه در بعضی موارد واکنش بسیار سریع رخ می دهد ) ( شکل .)43.13
برای اسکارهای تازه  ،قرمز و تازه شفا یافته استفاده از لیزر پالسی خشک می تواند خوب باشد (  ،)PDLبا این حال ،در اینجا ضرر اشعه
 UVو حساسیت به آن بعد از درمان وجود دارد .حس انجام برخی از درمان ها بوسیله  PDLصورت می گیرد و تقریبا یک ماه بعد از
درمان  PDLبوسیله کربوکسی تراپی ادامه می یابد ( شکل .)43.14

 .43.10.3اسکارهای آتروفیک خطی
این واکنش معموال به خوبی انجام می شود و اغلب ما بهبود قابل مشاهده ای را بعد از یک جلسه کربوکسی تراپی مشاهده می کنیم
(شکل  )43.15بویژه اگر آنها بیش از اندازه عمیق باشند و یا اینکه بیش از اندازه پهن و وسیع باشد ( شکل  ( )43.16اسکار تا حدی
گسترده تر).
در درمان ،تزریق به صورت سطحی داخل جلدی است که با کمک سوزن در جهت اسکار صورت می گیرد یا اینکه به صورت مستقیم
در فاصله  2 – 10میلی متری رخ می دهد ( این وقتی است که اسکار تازه باشد ( شکل  ) 43.17و بنابراین ممکن است که به اندازه
کافی سفت نباشد و به طور بالقوه بوسیله جریان گاز گسترش یابد و البته این چیزی است که ما نمی خواهیم) از یک قطب آن معموال
( از قطب پایینی در صورتیکه بیمار نشسته باشد ،زیرا گاز دی اکسید کربن از هوا سنگین تر است ) و به صورت خطی در تزریق های
22

متعدد در امتداد اسکار حرکت می کند ( حرکت دوباره به سوی  2 -5میلی متری کناره های اسکار) و انتظار می رود که در صورت
لزوم کل اسکار از صافی ردشود و در اطراف بافت ها بسته شود ( حداقل 5میلی متری اطراف) که ما نخست می توانیم آنرا به صورت
سفید شدگی و افزایش حجم ببینیم و پس از چند دقیقه به صورت قرمزی مشخص می شود.

شکل  .43.13الف) اسکار  2/5ماهه بر روی پیشانی پیش از کربوکسی تراپی .ب)  3روز بعد از درمان اولیه ( پیش از استفاده از BTX
 12Uدر پیشانی و گالبال که در آن بیمار آرزو می کند که اسکار درمان شود) .ج)  4/5ماه بعد از نخستین درمان کربوکسی تراپی.
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شکل  .43.14الف) اسکارهای هایپرتروفیک  4ماهه بعد از تصادف ماشین ،پیش از درمان  .PDLب ) بدترین حالت این اسکارها یک
هفته بعد از درمان  PDLاولی ه ،پیش از نخستین کربوکسی تراپی .ج ) همان اسکار بعد از چهار مرحله درمان کربوکسی تراپی و  4هفته
بعد از درمان  PDLثانویه ( درمان  PDLثانویه بین کربوکسی تراپی دوم و سوم اتفاق می افتد) .به نظر می رسد که کربوکسی تراپی در
صاف کردن بیشتر و کاهش سطح سخت هایپرتروفیک می تواند کمک کند و  PDLمی تواند در سفید کنندگی موثرتر باشد.

شکل  .43.15الف) اسکار اتروفیک بر روی ناحیه پشتیبعد از کربوکسی تراپی .ب) اسکار آتروفیک بر روی پیشانی دو ماه بعد از درمان
با کربوکسی تراپی.
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شکل  .43.16الف) اسکار آتروفیک برروی ناحیه پشتی بعد از کربوکسی تراپی .ب) اسکار اتروفیک بر روی ناحیه پشت بعد از درمان با
کربوکسی تراپی.

ما می توانیم در اسکارهای سطحی تزریق را به صورت سطحی انجام دهیم اما اگر چسبندگی هایی در زیر اسکار وجود داشته باشد،
بهتر است که بوسیله گاز در بخش زیرین بافت فیلتراسیون صورت گیرد بعنوان مثال ،برای استفاده از جریان گاز بجای سوزن .سرعت
گاز باید  mL/min 30 – 40باشد که به سختی اسکار بستگی دارد و برای اسکارهای سخت تر براساس  ml/min 40تنظیم شود یا
اینکه در برخی دستگاه ها تنظیم می تواند بهتر انجام شود .مقدار گاز تزریق شده چندان زیاد نیست و همانطورکه قبال هم توضیح
داده شد تنها برای فیلتر اسکار و محیط اطراف ان کافی است و به سایز اسکار بستگی دارد .معموالً اثرات تنها بعد از  1تا  2جلسه قابل
مشاهده است ( صاف شده سطح ،کمرنگ شدن قرمزی) ،ما تقریبا  10 – 3جلسه را با هم انجام می دهیم .اگر هیچ بهبودی در طی 4
جلسه صورت نگرفت بهتر است که از روش درمانی دیگر استفاده شود.

 .43.10.4اسکارهای آتروفیک
بویژه در درمان اسکارهای عمیقتر ( بعنوان مثال اسکارهایی که از فیکساتورهای فلزی استفاده شده است و گاهی اوقات در درمان
شکستگی های اندام ها یا اسکارهای بعد از جراحی استفاده می شود و برای درمان هر بخش از اندام نیز استفاده می شود ( شکل های
 43.18و  ) 43.19فیلتراسیون گاز می تواند گاهی اوقات برای بیمار ناخوشایند باشد .چنین اسکارهایی تمایلی به بهبود نیشان نمی
دهند .بنابراین در چنین اسکارهایی ،جراحی ( اگر مناسب است) می تواند راه حل بهتری نسبت به کربوکسی تراپی باشد.
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شکل  .43.17الف)  7اسکارهای تازه اتروف (  7هفته بعد از ضربه) در صورت پیش از کربوکسی تراپی .ب) اسکارها بعد از سه ماه
درمان با کربوکسی .ج ) اسکارها  6ماه بعد از چهارمین جلسه کربوکسی تراپی.

شکل  .43.18اسکارهای اترفویک پس از شکستگی اندام های پایینی – نشانه ای بد برای کربوکسی تراپی.
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 .43.10.5اسکارهای خطی هیپرتروفیک
همچنین برای این نوع اسکار ،کربوکسی تراپی می تواند بسیار مفید باشد .چنین زخم های جراحی تمایل به رنگ پریده شدن دارند و
سطح آنها بعد از درمان کاهش می یابد ( شکل  ،) 43.20با این حال ،ما به ندرت کل سطح را به صورت نرمال و عادی مشاهده می
کنیم ،برخی از هیپرتروفی های جزئی معموال به صورت دائمی باقی می مانند .در درمان ،تزریق به صورت خطی به توده ای از اسکار
وارد می شود و به سمت جلو و در امتداد طول آن امتداد می یابد که به این بستگی دارد که ما چگونه گسترش گاز را مشاهده کنیم .ما
باید سفید شدن بافت اسکار را در طی هر تزریق ببینیم ،از طریق برش کل اسکار که بوسیله گاز فیلتر شده است .به زودی رنگ تغییر
کرده و به قرمز می گراید .سرعت مورد استفاده  ml/min 30 – 40است .بیمار می تواند در ناحیه اسکار احساس سوزش کند اما
درمان معموال تنها یک دقیقه یا کمتر طول می کشد و البته به سایز اسکار بستگی دارد .همانطور که این اسکارها معموالً سخت تر می
شود ،هیچ خطری برای انجام این اشتباه وجود ندارد .باتوجه به تجربه نویسنده در این نوع اسکارها ،کربوکسی تراپی می تواند نتایج
بهتری نسبت به  PDLایجادکند در بعضی موارد ( modern radiofrequency devicesدستگاه های مدرن فرکانس رادیویی) می توانند
بسیار مفید به نظر برسند (.)Accent® bipolar handpiece

 .43.10.6اسکارهای هایپرتروف
با این حال ،گاهی اوقات ما باید در درمان زخم های هیپرتروفیک روی قفسه سینه یک نوجوان مراقب باشیم ( شکل .)43.21
کربوکسی تراپی منجر به هیچ گونه بهبودی در این اسکارها نمی شود و نویسنده این تصور را دارد که جریان گاز دارای قدرتی است که
باید به ارامی گسترش یابد .چنین تجربه ای بسیار نادر است.

کلوئیدهای .43.10.7
متاسفانه به نظر می رسد که در درمان کلوئیدها  ،کربوکسی تراپی به اندازه کافی موثر نیست ،قطعاً ،تنها این روش وجود ندارد .هر فرد
بیماری این حس را دارد که این درمان را امتحان کند ،بهبود نسبی در ساختار سطح وجود دارد ،کاهش اندکی در ارتفاع دیده می شود
( شکل  )43.22و به خصوص در احساسی که در اسکار وجود دارد ( بیماران از افزایش حساسیت اسکار در اغلب موارد رنج می برند و
تمایل به مراجعه عادی دارند) .در درمان ما به سادگی کلوئید را تزریق می کنیم ،سرعت گاز باید باالتر باشد از  50تا ،ml/min 130
که به نوع دستگاه بستگی دارد .د رمان در اینجا باید یک بار در هر هفته یا هر دو هفته انجام شود ،برخی اوقات بیمار اعالم میکند که
بهبود سریعی را بعد از درمان مشاهده نموده است اما معموالً دست کم شش جلسه درمانی باید انجام دهد .ترکیب با سایر روش ها
مانند ژل سیلیکا یا سایر محصوالت موضعی بسیار مفید هستند.
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شکل  .43.19اسکار آتروفی عمیق بعد از ایجاد ضربه بوسیله

یکshrapnel

در زمان جنگ جهانی دوم – چسبندگی سختی زیر اسکار

ظاهر شده و لذا به عنوان یک مانع موثر برای گاز دی اکسید کربن می باشد و هیچ بهبود مشخصی رخ نمی دهد -نشانه بسیار خوبی
برای کربوکسی تراپی نمی باشد.

شکل  .43.20الف) اسکار هیپرتروفی پیش از کربوکسی تراپی .ب) اسکار بعد از درمان کربوکسی تراپی.
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شکل  .43.21دران این اسکارهای هیپرتروف  ،کربوکسی تراپی هیچ تاثیری ندارد.

شکل  .43.22الف) کلوئیدهای اسکار پیش از درمان .ب) اسکار بعد از چهار درمان با کربوکسی تراپی

 .43.10.8اسکارهای آکنه
در کل ،برای کربوکسی تراپی اسکارهای آکنه به ندرت تکنیک موفقیت امیزی وجود دارد .این روش می تواند در مورد جای جوش نه
چندان عمیق بر روی پوست نه چندان سخت بویژه در صورتیکه اسکارها تازه باشند کمک کننده باشد .برای اسکارهایی که بخوبی
29

توسعه یافتند کربوکسی تراپیی گاهی اوقات به خوبی عمل می کند ،بویژه برای آنهایی که چندان عمیق نیستند و آنهایی که خلل و
فرج های بزرگ دارند و لبه های آنها بیش از اندازه سخت نیست ( شکل  43.23و  .)43.24بوکسور ها معموال به هیچ وجه واکنش نمی
دهند .پوست سخت با اسکارهای متعدد ( شکل  )43.25قطعا یک شاخص بدی برای کربوکسی تراپی می باشد عالوه برا ی نکه
اسکارهای با رشته های فیبری سخت تر در زیر آن قرار دارد .انگونه که مشاهده شده است ( کوتنا) در صورتی که فرد به طور منظم از
ارایش استفاده نکند این روش درمانی به تر پاسخ می دهد .این می تواند بواسطه این واقعیت تشریح شود که بازسازی کالژن معموال
چند هفته طول می کشد و اگر در این مدت آرایش انجام شود ممکن است منافذ را پرکند یا اینکه اسکارهایی شبیه توپ را ایجاد کنند
بنابراین در برابر چین و چروک ها آنها به طور موثری عمل می کنند .این گاز ( معموال سرعتی از  30تا  ml/min 50دارند) باید در
اطراف هر اسکار به صورد داخل جلدی بکار روند ( اگر ما پیش بینی کنیم که رشته های فیبروز زیر اسکار وجود داشته باشند) یا
منطقه کوچکی را با اسکارهای متعدد نشان دهد .این منجر به ایجاد تورم و underminingتضعیف سازی می شود و برخی اوقات نیز
ممکن است که کومودون های سخت شده به صورت مکانیکی تخلیه شوند و توسط جریان گاز منتشر شوند .اسکارهای قرمز به سفید
متمایل می شوند و سطح آن به تدریج بهبود می یابد ( شکل های  43.26و  .)43.27با این حال ،جلسات بیشتری مورد نیاز است ( از
 3تا  10یا بیشتر) و با اسکارهای متعدد می توان استفاده از آن می تواند برای بیمار ناخوشایند باشد .بنابراین در حال حاضر ،وقتی که
روش های دیگری وجود دارد تکنیک های بسیار موثری مانند  fractional photothermolysis, fractional radiofrequency olderکه
البته روش های تهاجمی تر درمانی هم هستند ( .لیزر  ، CO2الیه برداری های عمیق و غیره) در مورد تکنیک های مالیم تری مانند
رادیوفرکانس غیرتهاجمی ،درما رولر یا محصوالت اتولوگ برای جوان سازی پوست و درمان اسکار بحث نشده است ( مانند تیسیبا
المان) کروکسی تراپی برای اسکارها ی ناشی از اکنه باید به صورت بسیار اگاهانه ای انجام شود بعنوان مثال شاید برای درمان اسکارهای
جداشده که برای پوست بسیار سنگین هستند .استفاده شود .در سایر انواع اسکارهای اکنه تکنیک های قطع کردن ( e.g., Fraxel
 )®Repairیا رادیوفرکانس ( )e.g., Accent XL® bipolar modeبرای جوان سازی موثرتر پوست استفااده می شود.
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شکل  .43.23الف) اسکارهای نه چندان عمیق و منافذ بزرگ ،پیش از درمان .ب) اسکراها و منافذ  1/5ماه بعد از دوره کربوکسی تراپی
 BTX.به خطوط پیشانی.
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شکل  .43.24الف منافذ بزرگ پیش از کربوکسی تراپی .ب) بعد از یک بار درمان.

 .43.10.9نشانه های کشش
مقادیر اندکی از گاز در تزریق های درون جلدی سطحی صورت گرفت که به طور مستقیم به نشانه کشش مربوط می شود .پیشنهاد
می شود که متورم شدن میتواند به راحتی و به شکل گسترده ای انجام شود و عالیم کششش های متعدد را را در بر نمی گیرد بعنوان
مثال در شکم ( شکل  .) 43.28در درمان انواع عالیم کشش در باسن یا ران ما باید به سرعت با هدف اینکه درمان ناخوشایند برای
بیمار بسیار طوالنی است کار کنیم .در یک تزریق سریع بعد از اینکه در سایر مناطق اعمال شد ترجیحا به صورت سطحی به داخل
کشش های سطحی وارد شد اما با توجه به وضعیت ما می توانیم انرا در بخش های عمیق تر هم بکار بگیریم که به قصد درمان بسیار
پیچیده و بهبود سلولیت انجام می شود .سرعت گاز باید بین  80تا  ml/min 50باشد .بر روی دستگاه هایی که از قبل گرم شده اند
این گاز سرعت بیشتری حتی می یابد .درمان ب اید یک بار در هر دو تا سه هفته یکبار انجام شود  ،سپس هر  4هفته ،تعداد جلسات می
تواند از  6تا  10جلسه متغیر باشد و گاهی هم افزایش می یابد .این روش می تواند برای عالیم کشش و عالو ه براین برروی
انواع(stretch marksاسکار سفید) نیز استفاده شود.
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شکل

.43.25

چنین

منافذ

متعدد

بزرگ

و

اسکارها

ی

انتخاب خوبی برای کربوکسی تراپی نمی باشند.

شکل  .43.26الف) اسکارهای اکنه پیش از کربوکسی تراپی .ب) اسکارها بعد از  11درمان کربوکسی تراپی با بهبود بسیار مجزا.
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مختلف

شکل  .43.27الف) اسکارهای شکل بشقاب بر روی بینی پیش از کربوکسی تراپی ( بیمار دارای درمان لنفاوی

باepisodes of pyodermia

میباشد) .ب ) اسکارهایی بعد از دو بار کربوکسی تراپی.

بهبود می تواند بعد از سومین تا چهارمین درمان مشاهده شود .نشانه های کشش به تدریج کاهش می یابند و کل سطح پوست صاف
تر و فشرده تر می شود ( شکل  .) 43.29بنابراین ،اگرچه نشانه های کششی قابل مشاهده باقی مانند به نظر می رسد که کل منطقه
سالم تر و بهتر می شوند و اغلب اندکی سفت می شوند که اغلب بیماران راضی هستند علیرغم این موضوع در طی استفاده از گاز
ناراحتی هایی نیز دیده می شود.
Pitfalls Stretch Marks .43.10.9.1

برخی اوقات شیارهای پهنی بر روی پوست پتوتیک ناحیه شکمی دیده می شود که می تواند یه موضوع باشد،که در واقع به اندازه کافی
با کربوکسی تراپی واکنش نمی دهند .در اینجا سایر روش ها مانند ( radiofrequencyرادیوفرکانس) یا مزوتراپی می تواند کمک زیادی
کند .در موارد خاص abdominoplasty ،نیز پیشنهاد می شود.
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شکل  . 43.28الف و ب) وضعیت بعد از استفاده از دی اکسید کربن به داخل  .stretch marksج) شرایط احتمالی بعد از استفاده از گاز
دی اکسید کربن به کشش های وسیع و بزرگ.
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شکل  .43.29الف) نشانه های کشش بر روی پا پیش از درمان  .ب) پا بعد از نه مرتبه کربوکسی تراپی ( متاسفانه از زاویه یکسان نشان
دااده شده است اما فرد در حال بهبود است)،

 ( Hair Loss and Alopecias .43.10.10از دست دان مو و آلوپسیاز )
در

مورد

ریزش

مو

یا

آلوپسیای

(

کچلی

موضعی)

اندروژنیک

در

زنانandrogenetic

female

 ، alopeciaگاز باید به صورتی بکار گرفته شود به گونه ای که در نهایت انتشار گاز در نزدیکی کل کاپیلیتیوم انجام شود .این کار معموال
در هفت بار تزریق در هفت نقطه انجام می شود ( شکل  ) 43.20که توسط دارک دیینز از برزیل پیشنهاد شده بود .نویسنده به صورت
زیرجلدی این موارد را به کار می گیرد ( پوست می تواند به اهستگی بوسیله سوزن ( slightly risenافزایش حجم یابد) یا اینکه بعدا
بوسیله حجم گاز تزریق شده بیشتر شود) به این دلیل که ما نیازمند بهبود تغذبه فولیکول های مو هستیم نه اینکه نیازی به ساخت
کالژن داشته باشیم  .برای آلوپسی آره تا ،نویسنده بر این نکته تاکید میکند که تزریق باید در مرکز small alopetic patchesتکه های
کوچک الوپتیک انجام شود ( شکل  )43.30و برای انواع بزرگتر ما از نقاط تزریقی متعددی استفاده می کردیم ،بنابراین insufflate
گاز در فضای زیرپوست که ناحیه تحت درمان است می تواند صورت گیرد .قرمزی خفیف ناشی از اتساع عروق ( signalingپیامرسان)
باید بعد از پایان تزریق مشاهده شود .این نوع کاربری باید به آهستگی انجام شود ،بدین دلیل که هیچ بافت نرمی به گاز اجازه نمی
دهد تا گسترش یابد و بنابراین احساس فشار در ناحیه ت حت درمان می تواند قوی باشد و برای بیمار ایجاد ناخوشایندی را بوجود
بیاورد .سرعت گاز مورد استفاده برای ماشین های گازی خنک می تواند از  30تا  ml/min50باشد و برای دستگاه های گازی که از
قبل گرم شده اند می تواند  ml/min 80 -100باشد که به میزان تحمل بیمار و توصیه های سازندگان بستگی دارد ،که  1-5میلی
لیتر در هر نقطه تزریق صورت می گیرد .فواصل بین درمان به وضعیت بیمار بستگی دارد ،در اغاز هفته های  1تا  2با درمان موفقیت
آمیزی روبرو است که انها می توانند  3-6هفته طول بکشند .تعداد کل درمان معموال از  3تا  20هفته است.
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شکل  . 43.30الف) طرح استفاده از دی اکسید کربن در از دست دادن مو و ریزش الوپسیا ب) طرح استفاده از دی اکسید کربن در

)

alopecia areata patchتکه های ارتا الوپسیا).

کربوکسی تراپی در ریزش مو و الوپسیا معموال بسیار موثر است ( شکل  .)43.31با این حال در موارد مشکل – بیمارانی که مبتال به
بیماری های غده تیروئید نیستند ،یا اینکه اختالالت خود ایمنی یا مشکالت روحی روانی ندارند یا اینکه مبتال به الوپسیا اندروژنیک
هستند – این درمان به احتمال زیاد موفقیت کمتری کسب کرده است .بنابراین مهم است که در مورد انتظارات واقع بینانه بیماران
توضیح داده شود و در این موارد باید بر روی سایر امکانات درمانی نیز تمرکز نمود.

 .43.10.10.1مشکالت آلوپسیا
در طی استفاده از گاز ،جهت تزریق باید به سمت مرکز ناحیه  capillitiumهدایت شود با این حال  ،علیرغم بهترین درمان و مهارت ها
گاز اغلب متمایل به سمت پیشانی  ،اطراف چشم یا گوش و پشت گردن می شود .این می تواند لحظه ای بسیار عجیب و غریب باشد و
برای بیماران ناخوشایند باشد .این احساسات در طی  1 -2دقیقه عادی سازی می شود  ،لذا همیشه خوب است که اندکی بین تزریق
ها منتظر بمانیم با این هدف که درمان بدی برای بیمار نباشد .امفیزمی که به طور بالقوه بیشتر طول می کشد در بخش مشکالت
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پوستی توضیح داده شده است – جوان سازی پوست و همچنین در مورد اینکه چگونه به این بیماران در این مورد اموزش داده شده
است.

 .43.10.11زخم ها
در کنار درمان های سنتی زخم ها مانند زخم های پا یا پای دیابتی ،حتی در  (aesthetic medicineطب زیبایی ) بعد از بررسی های
مختلف جراحی این درمان می تواند مفید باشد.در اینجا کربوکسی تراپی باید به آرامی اعمال شود و سرعت گاز  mL/min 30باشد و
در اطراف زخم ها ایجاد شود حتی هنوز با بخیه ها یا بعد از حذف آنها .نقاط تزریق باید در یک فاصله  1/5سانتی متری صورت گیرد،
فاصله دو سانتی متری لبه های زخم بهتر است .بویژه اگر که در همان(stitches removalروز کشیدن بخیه ها ) انجام شده باشد ،یکی
باید بسیار مالیم باشد و سوزن را در بیرون نگه دارد ،چون در غیر این صورت زخم یا اسکارهای تازه ناقص می توانند به صورت تصادفی
بوسیله نیروی مکانیکی بیشتر باز شوند .پزشک باید بررسی کند که گاز به لبه های زخم منتشر شده است و سپس قرمز می شود اما
مقدار گاز باید مناسب باشد 1 ،میلی لیتر در هر نقطه تزریق ،اندکی کمتر یا بیشتر -اما خیلی زیاد نیست .در زخم های بزرگتر یا عمیق
تر ،حجم گاز مورد استفاده می تواند بیشتر شود ،و به جرم بافت و لبه های زخم بستگی دارد و به طور ایده ال پایه آن باید به سادگی
بوسیله گاز تصفیه شود .در زخم های کوچکتر اغلب  1-3برش می تواند کافی باشد با این حال در زخم های پیچیده تعداد برش ها
افزایش می یابد .اگر زخم بر روی پا یا برروی بخش پایینی پا قرار گیرد یا به ارامی التیام یابد ،توصیه می شود که گاز در نقاطی (در
امتداد ورید اجوف فوقانی)با هدف بهبود جریان خون در کل اندام های پایینی تزریق شود .وقفه های بین جلسات در ابتدا کوتاه است،
که سه مرتبه در هر هفته انجام می شود یا اینکه در موارد بحرانی و مهم حتی ممکن است که هر روز انجام شود ،با بهبود جلسات می
تواند دفعات کمتری داشته باشد یا اینکه  1-2مرتبه در هر هفته انجام شود.در مورد افراد مسن تر این حالت کلی چندان مناسب
نیست کربوکسی تراپی خارجی به شکل حمام  CO2خشک به طور منظم انجام می شود که می تواند یک روش خیلی بهتری باشد و
توسط بیمار با استقبال روبرو شود .واکنش معمول به درمان زخم مرطوب است یا اینکه ترشح می تواند به طور موقت به صورت ترشح
(seromucousسروموکوس) باشد ( تقریبا  1روز طول می کشد) سپس ،آرام می شود ،حواشی قرمز یا سفید می شود ،ترشح کاهش
می یابد ،تمیز کردن زخم و سپس بهبود تدریجی زخم اتفا ق می افتد .انجام دقیق نیز یک روش پیشگیرانه خوبی برای زخم های غیر
طبیعی است.

 .43.10.12سلولیت و چسبندگی بعد از لیپوساکشن
استفاده از کربوکسی تراپی در این شاخص ها شامل  ( histopathological correlationsهمبستگی های هیستوپاتولوژیک) است که با
جزئیات در مقاالت Brandi et al.توصیف شده است (  37و  . Lee&Leibaschoff ،)22این درمان عمدتاً در کارگاه اموزشی نشان داده
شده است و به طور گسترده ای در کل جهان مورد استفاده قرار می گیرد زیرا استفاده از آن اغلب پیچیده نیست و عمدتا توسط
پرستاران بعنوان یک بخشی از مراقبت های پزشکی در مراکز زیبایی ارائه شده است.

38

شکل  .43.31الف) الوپسی آره اتا -تکه آلوپسیک جداسازی شده در کاپیلیتیوم بیمار  37ساله پیش از کربوکسی تراپی .ب) بعد از
هشت مرتبه جلسه درمانی بیمار موی خود را خشک می کند و لذا رنگ آن شناخته شده نیست .ج) یک تکه آلوپسیای کوچک در
زمان هفتمین درمان بروز می کند .د) بهبود سریع این تکه بعد از دو بار درمان.

گازی که در این منطقه سلولیتی در نقاط متعدد تزریق به کار گرفته می شود به صورت جداگانه به شرایط و وضعیت بیمار و سازگاری
وی بستگی دارد .در  ( soft celluliteسلولیت نرم) یا اگر بیمار دارای مشکالتی در طی درمان باشد تنظیم سرعت پایین 10 – 30
 mL/minمی باشد و به آهستگی صورت می گیرد و تنه ا در چهار نقطه تزریق همراه با آنها در قسمت مرکزی بخش درونی و بیرونی
ران انجام شود .لیباشوف پیشنهاد داده است که " نواختن پیانو" در منطقه تحت درمان بوسیله انگشتان دست دیگر با هدف سهولت
احساس بیماران در مورد محل سوزش صورت گیرد .این مانور اغلب می تواند بسیار کمک کننده باشد .حجم تزریق شده باید از  100تا
 200میلی لیتر در هر اندام باشد معموالً در کل به  10یا جلسات بیشتری نیاز است ،در آغاز دوبار در هفته و پس از مدتی با بهبود
نسبی یک بار در هفته یا کمتر می تواند صورت گیرد.
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شکل  .43.32الف) سلولیت در بیمار  37ساله پیش از درمان .ب) بعد از چهار بار کربوکسی تراپی.

اگر سلولیت سخت تر باشد( fibrous septae ،فیبروز سپتا) نیز سخت تر می شود ما باید از از نقاط تزریق بیشتری استفاده کنیم که
به این بستگی دارد که ما چگونه نفوذ گاز را در منطقه بررسی و مشاهده می کنیم ( برخی اوقات به formشکلی از آمفیزم دیده می
شود ،بعضی اوقات ما تنها قرمزی و افزایش حجم را می بینیم) .ما باید از سرعت گاز باالتری استفاده کنیم – از  30تا  80یا 100
 ml/minو حجم گاز بیشتری از  300تا  700یا حتی بیشتر برای هر اندام ( شکل  .)43.32وارالرو و همکاران گزارش دادند که حجم
گاز مورد استفاده در درمان موفقیت آمیز لنفودمای شدید به میزان  mL 1000در هر اندام بود .همکاران آمریکای جنوبی با حمایت
گسترده و پایدار و طوالنی نشان دادند که حجم کل تزریق نکته مهمی برای این اثر نمی باشد ،بیماران متعدد به خوبی واکنش نشان
دادند که حتی پس از استفاده از حجم های اندکی مانند  100 – 200میلی لیتر در هر اندام نیز این واکنش صورت گرفت .با این
حال ،در اینجا این امکان وجود دارد که کیفیت غذای محلی ( بدیهی است که قابلیت صنعتی بودن کمتری نسبت به برخی اروپایی ها
یا کشورهای آمریکای شمالی دارد)و سبک زندگی می تواند اثر مثبتی داشته باشد.

40

شکل  . 43.33الف) چسبندگی بعد از لیپوساکشن های مکرر پیش از درمان .ب) بعد از لیپوساکشن های تکراری و بعد از  11جلسه
کربوکسی تراپی .با این حال ،بیماران با ادامه درمان و نیز پس از سی و شش جلسه درمان رضایت داشتند .این درمان در حال حاضر
بیشتر در مورد حفظ نتایج است ،و بهبود بیشتر به وضوح قابل مشاهده نیست.

سلولیت یک بیماری مدرن است اما باتوجه به سایر نقطه نظرات نوعی از ویژگی های جنسی ثانویه محسوب می شود .بنابراین ،منجر به
عود در طی تقریبا  6ماه گر دید .در این میان ،بیمار می تواند سایر روش ها را پشت سر گذارد یا اینکه ماهی یک بار کربوکسی تراپی را
انجام دهد.

 .43.10.12.1مشکالت سلولیتی
در طی این برنامه ،برخی اوقات بیمار ممکن است که حس سوختن در محل های غیر قابل انتظار داشته باشد .گاز به سرعت در
امتداد(v. saphena magnaورید اجوف صافن مگنا ) یا سایر عروق حرکت می کند و به شکل تعجب آوری به شدت ایجاد سوزش می
کند بعنوان مثال در منطقه مچ گاز تزریق شده بسیار باالتر است ،در ناحیه داخلی ران یا اطراف زانو نیز ممکن است ایجاد شود .در
چسبندگی های بعد از لیپوساکشن ،کربوکسی تراپی می تواند برای ( رسیدن به سطح بسیار منظم) مورد استفاده قرار گیرد .این درمان
می تواند سه هفته بعد از لیپوساکشن شروع شود و دو بار در هفته  ،با پارامترهای درمانی مشابه برای (hard celluliteسلولیت
سخت) انجام شود .برخی اوقات بیماران بعد از اینکه ماه ها یا سال ها قبل لیپوساکشن انجام دادند برای بهبود نامنظم بودن سطحی از
ما سوال می پرسند .در اینجا به خصوص اگر چسبندگی ها نرم تر باشد ،کربوکسی تراپی می تواند بسیار با ارزش باشد با توجه به این
موضوع بیمار نتایج را بعد از  1-2جلسه به وضوح می بیند .ما باید گاز را به صورت عمودی به داخل بافت های چسبنده تزریق کنیم .با
توجه به این کشش برای بیمار دردناک یا ناخوشایند است بویژه اگر چسبندگی ها سخت تر و محکم تر باشند .بنابراین ،بهتر است که
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یک یا دو بار در هفته اجرا شود که درمان را قابل تحمل کند چرا که در مجموع این نشانه نیازمند جلسات متعددی است –  10و یا
حتی بیشتر ( هم چنین  hard septaeمی تواند نرم تر شود و سطح منظم تر گردد و بافت تمایل به سازماندهی مجدد دارد و برخی
از سپتاها در اغاز می توانند بازسازی شوند) .سپس این فواصل می توانند  1یا  2ماهه باشند تا نتایج حفظ شوند همانند درمان سلولیت
 ،البته صاف بودن کل سطح به ندرت امکان پذیر است ( شکل .)43.3

شکل  .43.34چسبندگی های بسیار سخت بعد از لیپوساکشن – شاخص بدی برای کربوکسی تراپی

 ( Pitfalls-Adhesions .43.10.13مشکالت چسبندگی)
در موارد متعددی چسبندگی های سخت می توانند منجر به ایجاد سختی در کل منطقه بعد از لیپوساکشن گردند ،کربوکسی تراپی
بسیار دردناک است و موثر نیست ،بنابراین این نمی تواند یک نشانه خوبی باشد ( شکل .)43.34

 .43.10.14صورت و محدوده بدن
گاز به سادگی به داخل بافت چربی و منطقه هدف وارد می شود ( غبغب ،آرواره ها ،گونه ها و باسن و غیره) .زاویه سوزن باید تقریبا 45
درجه یا بیشتر باشد که به جرم چربی و طول سوزن بستگی دارد ( گاهی اوقات سوزن بلندتر می تواند مفید باشد) .سرعت گاز می
تواند در مقادیر  30تا  ml/min 10تنظیم شود ،که به دستگاه ،تاثیر بیمار در طی درمان و سختی بافت چربی (

بافت چربی نرم

بهتر و سریعتر از بافت چربی سخت می تواند واکنش نشان دهد) بستگی دارد و حجم گاز می تواند از  3تا  50میلی لیتر متغیر باشد یا
اینکه در هر نقطه تزریق برطبق سایز منطقه تحت درمان متفاوت باشد .ما افزایش حجم منطقه ای را بویژه در صورت مشاهده کردیم،
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توصیه می شود که به دقت اجازه دهید تا گاز به میزان زیادی در اطراف پخش شود .برخی اوقات این امکان وجود دارد که بواسطه
فشارهای مکانیکی دست منطقه اطراف را حفظ کنیم اما از انجایی که گاز بسیار ( vividروشن و نافذ) است و به صورت دینامیک و
پویا گسترش مییابد و هرگز زمان طوالنی را نمی طلبد .کاهش چربی ها ی ناخواسته در صورت می تواند به آسانی برای یک فرد فاجعه
به بار آ ورد اگرچه معموال در افراد سالم تمایل به نرمال سازی مجدد مقدار چربی وجود دارد ( سلول های چربی بالغ جدید از سلول
های پیش ساز چربی منشا می گیرند و این حتی در دوران بزرگسالی نیز برای بدن مورد نیاز است و به اثرات هورومونی بستگی دارد.
فواصل بین جلسات از چند روز تا یک هفته متغیر است در مناطق ظریف تر ( صورت ) ما باید حفاظت بیشتری را انجام دهیم و تزریق
یک یا دو بار در هفته صورت گیرد .در رابطه با نتایج نهایی ،تفاوت های بزرگی در بین بیماران وجود داشت  ،برخی از افراد حتی در
مناطق بزرگ بدن به خوبی پاسخ دادند و همراه با بهبود منطقی سبک زندگی این روش می تواند برای آنها متقاعد کننده باشد (
شکل  .)43.35از س وی دیگر یک پزشک می تواند فردی را که دوباره و دوباره می آید را بررسی کند ( حتی تا  40مرتبه) و از وی برای
بهبود برخی مسائل مجزا به رغم تعداد جلسات و حجم گاز تزریق شده سوال بپرسد مانند اینکه از نظر ژنتیکی

facial cheek fullness

( asymmetryبراساس عدم تقارن صورت)  ،واکنش قابل مشاهده و سایر موارد با هم متفاوت هستند .قطعا اختالالت موجود در غدد
درون ریز می تواند تاثیر بیشتری بر نتایج داشته باشد .در مجموع ،این روش ساده ترین نوع استف برای هر مبتدی که نیازمند
دسترسی به تجاربی با روش مورد نظر است مناسب است اگرچه نتایج همیشه مانند درمان سلولیت ارزشمند نیستندBrandi .و
همکاران گزاش تایید بافت شناسی را دادند و بر (lipolytic and lipoclasticلیپولیتیک و تاثیر لیپوکالستیک) بر کربوکسی تراپی تاکید
کردند .با این حال این روش یکی از نخستین انتخاب ها برای هر بیمار چاق که می خواهد کاهش وزن داشته باشد  ،می باشد .در این
مورد رژیم و لیپوسالکشن می تواند مفید باشد.

 .43.11نتیجه گیری
کربوکسی تراپی در طب زیبایی می تواند جذاب با شد بویژه برای بیمارانی که خواهان استفاده از درمان موثر طبیعی هستند .اگرچه
نتایج تا حدی غیرقابل پیش بینی است و تنها به نشانه ،وضعیت و سبک استفاده بستگی ندارد  ،اما بسیار محتمل است که سن
بیولوژیک در این میان بسیار موثر باشد و روش مورد استفاده قادر به ارائه بهبوودی سریع در بسیاری موارد مشکل می باشد البته وقتی
که سایر روشش های درمانی نیز انجام شده باشد و با موفقیت همراه نباشد یا اینکه منجر به ایجاد اثرات کم شود ( چسبندگی بعد از
لیپوساکشن ،سلولیت ،استریا ،بهبود زخم و اسکارهای خاص) .یک پزشک می تواند از یک تکنیک بسیار جالب همه کاره استفاده کند
بویژه یک متخصص پوست هم در زمینه زیبایی شناسی و هم در زمینه پوست می تواند فعال باشد.
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شکل  .43.35الف) فرم بدن – پیش از درمان .ب) بعد از هشت بار درمان .CDT

 .43.12آینده
با پیشرفت سریع دستگاه های پزشکی و گزینه های درمانی جدید براساس عوامل رشد ،سلول های بنیادی یا روش های ژنتیکی ،
آینده کربوکسی تراپی را به سختی می توان پیش گویی کرد .قابل پیش بینی است که در زیبایی شناسی می تواند یک روش منحصر
به فردی برای بیماران وجود داشته باشد که به دنبال درمان " طبیعی" هستند بویژه اگر در حالت ایده ال برخی وسایل جدید
اتوماتیک ایده ال وجود داشته باشد و در همان زمان روش خوبی برای استفاده از دستگاه گاز دی اکسید کربن اختراع شده .در مقابل
کربوکسی تراپی در پزشکی داخلی ( حتی در صورت بهبود متابولیسم heart – Brandiقلب – براندی) در اب درمانی و فیزیوتراپی
احتماال چشم انداز بسیار خوبی را در زمان آینده دارد.
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