
ΣΕΛΙΔΑ 36

Τι είναι η Μεσοθεραπεία; 
Η μεσοθεραπεία πρόσφατα έγινε η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη θεραπεία αισθητικής ιατρι-

κής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Αναπτύχθηκε από ένα Γάλλο γιατρό στη δεκαετία του ‘50, ανα-
φέροντας πως ορισμένες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται καλύτερα με τη μεσοθεραπεία χορηγώ-
ντας μικρές ποσότητες φαρμάκου κατευθείαν στην περιοχή του προβλήματος. Οι μέθοδοι αυ-
τές αποτελούν μία εναλλακτική λύση απέναντι στην επώδυνη κι 
επισφαλή, κάποιες φορές, χρήση των ενδοφλέβιων μεθόδων ή 
στην έμμεση οδό της χορήγησης από το γαστρεντερικό σύστημα. 
Η μεσοθεραπεία μπορεί να βελτιώσει ένα ευρύ φάσμα αισθητι-
κών παθήσεων με τη χορήγηση αμινοξέων, βιταμινών και μεταλ-
λικών στοιχείων κάτω από το δέρμα. Τα φυσικά και μη τοξικά συ-
στατικά συνήθως προέρχονται από βότανα και φυτικά εκχυλίσμα-
τα και λειτουργούν αντιστρέφοντας τη φυσιολογία της κατάστασης 
που μεταφράζεται σε μακροχρόνια αποτελέσματα. 

Τι είναι η Ηλεκτροδιάτρηση (Electroporation); 
Αυτή η μεθοδολογία υιοθετείται στην ιατρική, αξιοποιώντας το 

δυναμικό της χαρακτηριστικό, το οποίο επιφέρει αύξηση της δι-
απερατότητας του δερματικού ιστού. Η ηλεκτροδιάτρηση (μέσω 
της εφαρμογής ηλεκτρικού ρεύματος) του δέρματος εμφανίζεται, 
με την παρουσία διαφοράς δυναμικού στην κυτταρική μεμβρά-
νη σε επίπεδο επιθήλιας κυτταρικής δομής. Κατά συνέπεια, η λι-
πιδιακή στιβάδα της κυτταρικής μεμβράνης υποβάλλεται σε μια 
αλλαγή: το σχηματισμό των πασίγνωστων υδρόφιλων πόρων, οι 
γνωστοί «ηλεκτροπόροι». 

Η δημιουργία των ηλεκτροπόρων εμφανίζεται μεταγενέστερα, 
μετά από την επαγωγή του ηλεκτρικού παλμού και διαρκεί μόνο 
λίγα λεπτά, οδηγώντας, έτσι, σε μια διάχυτη διαπερατότητα των 
μορίων, ακόμη και μεγάλου μοριακού βάρους, καθιστώντας τα ι-
κανά να διαπεράσουν μέσα από ολόκληρο τον ιστό-στόχο του η-
λεκτρικού παλμού. Αυτές οι υδάτινες διαδρομές θα διατηρηθούν 
για μια χρονική περίοδο άμεσα ανάλογη με το μήκος κύματος του 
ίδιου του παλμού: αυτό το διάστημα μπορεί να κυμαίνεται από 
λίγα δευτερόλεπτα μέχρι και περίπου δέκα λεπτά. Αυτό καθιε-
ρώθηκε πρόσφατα από έρευνες του χημικο-βιολογικού τομέα και 
τη διάσημη μελέτη: «Ο ρόλος των καναλιών στη μεταφορά του 
νερού στα κύτταρα». Αυτή η μελέτη βραβεύτηκε το 2003 με το 
βραβείο Νόμπελ Χημείας, που έλαβαν δύο διαπρεπείς Αμερικανοί 
ερευνητές, οι Roderick MacKinnon και Peter Agre. Στην πραγμα-
τικότητα, χάρη σε αυτήν τη μελέτη, έγινε δυνατή η ανακάλυψη 
της ύπαρξης των μοριακών καναλιών που επιτρέπουν στην κυτ-
ταρική μεμβράνη την είσοδο ή έξοδο ζωτικής σημασίας ουσιών, 
όπως νερό και άλατα (πρωτεΐνες της μεμβράνης).

Η τεχνική Isophoresis με το σύστημα EPOREX 
Στην Ιοντοφόρηση ένα ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής έντασης εφαρμόζεται στο δέρμα, εξασφα-

λίζοντας την απαραίτητη διέγερση για την εισχώρηση των μορίων της χορηγούμενης ουσίας. Ο 
αριθμός των φορτισμένων σωματιδίων που μετακινούνται μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την 
ένταση του ρεύματος. Εμφανίζεται περιορισμός στο βάθος διείσδυσης και στη δυνατότητα υψη-
λού βαθμού διέγερσης των ενεργών στοιχείων.

Σε αντίθεση με την ιοντοφόρηση όπου εφαρμόζεται ένα χαμηλό δυναμικό, η ηλεκτροφόρη-
ση προϋποθέτει την εφαρμογή αρκετά υψηλότερης τάσης για μια χρονική περίοδο από 10 μs 
έως 100 ms. Η ηλεκτροφόρηση δημιουργεί προσωρινούς υδρόφιλους πόρους (υδάτινες δι-
αδρομές) κατά μήκος του δερματικού φραγμού, χάρη σε ένα μηχανισμό στιγμιαίας αναδιάτα-
ξης των λιπιδίων. 

Οι πόροι αυτοί επιτρέπουν τη μετακίνηση μακρομορίων με ένα συνδυασμό μηχανισμών διά-
χυσης, ηλεκτροφόρησης και ηλεκτροόσμωσης.

Το EPOREX είναι ένα βελτιωμένο σύστημα διαδερμικής μεταφοράς ουσιών βασισμένο σε ένα 
μεγάλο αριθμό αναγνωρισμένων κλινικών μελετών και ερευνών και ιδιαίτερα στην έρευνα του 
τομέα των φυσικών μηχανισμών που αυξάνουν τη διείσδυση και διάδοση ενεργών στοιχείων 
στην επιδερμίδα. Το EPOREX φέρνει τη νέα γενιά συστημάτων διαδερμικής εισχώρησης ουσιών 
με τη σύμπραξη ήδη γνωστών τεχνικών όπως η ιονοφόρηση, η ιοντοφόρηση και η ηλεκτρο-
φόρηση, μέσω μιας καινοτόμου μεθόδου «ενεργής» μοριακής διαδερμικής μεταφοράς ουσι-
ών που ονομάζεται: «Isophoresis». Το ενδιαφέρον για τη μελέτη στην κοσμητολογία γεννήθη-
κε απο τα αποτελέσματα τα οποία προσέφερε ο συγκεκριμένος εξοπλισμός στην κλνική πρα-
κτική και ιδιαίτερα στην αθλητιατρική, στην τραυματολογία, στη νευρολογία και στη φυσιοθερ-
πεία όπου επιτρέπει την έγχυση αντιφλεγμονωδών, ηπαρινοειδών και βιταμινών.

Πού στοχεύει η Isophoresis; 
Ο κύριος τομέας της μεθόδου αυτής αναφέρεται στους τρόπους ενίσχυσης της σχετικά χαμη-

λής διαπερατότητας του δέρματος, ώστε να διευκολυνθεί η απορρόφηση των φαρμάκων από 
τον οργανισμό. 

Η κύρια δυσκολία για τη χορήγηση των ουσιών δια μέσω του ανθρώπινου δέρματος είναι το 
εξωτερικό στρώμα αυτού, δηλαδή η στιβάδα της κερατίνης, που είναι ένα σκληρό εμπόδιο στη 
μεταφορά των ουσιών. Η λιπιδιακή και η κερατινική δομή της στιβάδας έχει αποτελέσει αντικεί-

μενο δεκάδων μελετών σχετικά με:
•   τις εναλλαγές της σύνθετης αντίστασης της δερμίδας και επακό-

λουθα με τις εναλλαγές της διαπερατότητάς της οι οποίες ελέγ-
χονται κατά πολύ απο το φορτίο του ηλεκτρικού παλμού,

•    τον προσδιορισμό του ηλεκτρικού κύματος κατάλληλο για τη 
διαδερμική χορήγηση των ουσιών,

•   τη δημιουργία συστήματος εκπομπής κατάλληλου ηλεκτρι-
κού παλμού.

Η διέλευση των ουσιών  μέσα από την επιδερμίδα επιτυγχά-
νεται:

•  Διαμέσου των κυττάρων και
•  Ανάμεσα από τα κύτταρα
Οι υδρόφιλες ουσίες περνάνε κυρίως διαμέσου των κυττάρων, 

ενώ, αντίθετα, οι λιπόφιλες από τον πιο πολύπλοκο δρόμο που 
περνάει ανάμεσα από τα κύτταρα.

Με το επιπλέον σύστημα υπερήχων που προσαρμόζεται στο 
EPOREX, οι υπερηχητικοί παλμοί (~25 kHz) παράγονται από 
ένα μετατροπέα τύπου πιεζοηλεκτρικού κρυστάλλου. Η έκθε-
ση του δέρματος στους υπερήχους προκαλεί τη δημιουργία ο-
πών στα κερατινοκύτταρα και την αύξηση των ενδοκυτταρικών 
διαστημάτων.

Με τη νέα τεχνική της Isophoresis έχει επιτευχθεί τεράστια βελ-
τίωση της διαδερμικής μεθόδου χορήγησης των ουσιών, ώστε 
να ξεπεραστούν τα όρια που είχαν τεθεί απο τις τεχνικές του πα-
ρελθόντος, δηλαδή η φτωχή συγκέντρωση των ενεργών στοιχεί-
ων, το περιορισμένο βάθος διείσδυσης, ο περιορισμός των προ-
σμείξεων των ουσιών και η ζημιά που προκαλούσαν στον ιστό 
τα έντονα ηλεκτρικά ρεύματα. Για τους λόγους αυτούς, η μέθο-
δος της Isophoresis αποτελεί την καινοτομία στη μη ενέσιμη με-
σοθεραπεία. Νέες έρευνες έχουν ήδη διεξαχθεί σε πολλές χώ-
ρες με πολύ σημαντικά αποτελέσματα, γεγονός που αποδεικνύει 
το μέλλον αυτής της νέας χωρίς ενέσεις τεχνικής. 

Θάλαμος ιονισμού 
Ο θάλαμος ιονισμού είναι μέρος της κεφαλής θεραπείας και α-

ποτελεί καινοτομία στον κόσμο της ηλεκτροδιάτρησης. Στο θά-
λαμο αυτό πραγματοποιούνται βαθμιαία οι οσμωτικές και αγώ-
γιμες επεξεργασίες των ουσιών καθώς μεταβάλλεται η πολικό-
τητα των μορίων και προσδίδονται ηλεκτρικά χαρακτηριστικά. Σ’ 

ενα δοχείο αγώγιμου τζελ αναμιγνύονται αφυδατωμένες προσμείξεις ουσιών αμέσως πριν από 
τη χρήση και σύμφωνα με το πρωτόκολλο θεραπείας. Η κεφαλή έχει κατασκευασθεί κατά τέ-
τοιο τρόπο, ώστε το εσωτερικό του θαλάμου ιονισμού να βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με το 
μίγμα με σκοπό τη σταθερότητα της διέγερσης των ενεργών στοιχείων για τη μελλοντική δια-
δερμική χορήγηση. 

Με το EPOREX επιτυγχάνεται η μεσοθεραπεία χωρίς ενέσεις και χωρίς πόνο ή εκχυμώσεις,  
ενώ παράλληλα ένα μεγάλο εύρος θεραπειών εφαρμόζεται πλέον και απο χειριστές πέραν της 
ιατρικής ειδικότητας με τεράστια ευκολία και χωρίς κανένα απολύτως κίνδυνο.

Η μεσοθεραπεία με το EPOREX και η τεχνική της Isophoresis εκτελείται με τη διαδερμική χορή-
γηση μικροποσοτήτων διαφόρων ουσιών και προσμίξεων ομοιοπαθητικής της εταιρίας Medical 
& Technology κατευθείαν κάτω από την επιφάνεια του δέρματος για να επιφέρει τη λιπόλυση 
και να βελτιώσει τη λεμφική και φλεβική μικροκυκλοφορία. Κάθε θεραπεία είναι μη επεμβατι-
κή και διαρκεί περίπου είκοσι με σαράντα λεπτά, χωρίς πόνο και χωρίς χρόνο αποθεραπείας, 
δεδομένου ότι ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες αμέσως 
μετά το τέλος της θεραπείας. 

Η θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μετά από μία αρχική συνάντηση με το θεράποντα ια-
τρό-αισθητικό. Μερικά άτομα μπορεί να χρειαστούν θεραπεία 4 εβδομάδων, αν και μια πλή-
ρης θεραπεία διαρκεί περίπου 8 εβδομάδες. Η θεραπεία είναι μακράς διάρκειας και τα αποτε-
λέσματά της ορατά και μετρήσιμα. 

Με το EPOREX τα αποτελέσματα είναι άριστα όπως και η αποδοχή της θεραπείας από τους πελά-
τες. Συμπερασματικά, πρόκειται για μια ανώδυνη εφαρμογή που παρέχει ορατές βελτιώσεις.
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