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Νέα στοιχεία στηρίζουν τη χρήση της ετανερσέπτης στην καταπο-
λέμηση και τον επιτυχημένο έλεγχο των συμπτωμάτων της ψω-
ρίασης1-5. Νέες μελέτες παρέχουν κλινική υποστήριξη για πιο ευ-

έλικτες και εύχρηστες δοσολογικές επιλογές για τους ασθενείς.

κωνσταντινούπολη, τουρκία,  23 Μαΐου 2008
 νέα δεδομένα από σημαντικές κλινικές δοκιμές παρουσιάσθηκαν στο 5ο εαρινό 

Συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας και Αφροδισιολογίας (EADV) 
στην Κωνσταντινούπολη. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η ετανερσέπτη είναι μια εύ-
χρηστη και αποτελεσματική θεραπεία, που βοηθά τους ασθενείς να επιτύχουν διαρ-
κή και επαναλαμβανόμενη ανακούφιση από τις σοβαρές σωματικές και ψυχολογικές 
επιπτώσεις της ψωρίασης1-5.

Στο συμπόσιο αναφέρθηκαν αποτελέσματα από δύο σημαντικές κλινικές δοκιμές:
• Η μελέτη CRYSTEL έδειξε ότι η συνεχής θεραπεία με Enbrel είναι τουλάχιστον 

τόσο αποτελεσματική και ασφαλής όσο και η διακοπείσα θεραπεία σε ασθενείς με 
ψωρίαση. Και τα δύο θεραπευτικά σχήματα βελτίωσαν τη βαθμολογία στην κλίμα-
κα Συνολικής Ιατρικής Αξιολόγησης (Physician Global Assessment - PGA) και την ι-
κανοποίηση του ασθενούς1,2,4,5.

• Η μελέτη 318 ερεύνησε ασθενείς με πολύ χαμηλή βαθμολογία στις κλίμακες 
Αναφοράς Αποτελεσμάτων από Ασθενείς (Patient Reported Outcomes) και έδειξε 
ότι η χορήγηση 50mg Enbrel μια φορά την εβδομάδα οδήγησε σε σημαντική βελ-
τίωσή τους3.

Σχολιάζοντας τη σημασία των αποτελεσμάτων των νέων ερευνών, ο ερευνη-
τής καθηγητής Christopher Griffiths, Καθηγητής δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο 
του Manchester της Μ. Βρετανίας, δήλωσε: «Η ψωρίαση μπορεί να είναι εξαιρετι-
κά στρεσογόνος πάθηση και απαιτεί δια βίου θεραπεία. Υπάρχει πραγματική ανάγκη 
να εστιαστεί η αντιμετώπιση της νόσου στις ανάγκες των ασθενών, με έγκαιρες και 
αποτελεσματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών 
έρχονται να προστεθούν στα υπάρχοντα δεδομένα που δείχνουν ότι η ετανερσέπτη 
είναι ασφαλής και αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται είτε ως συνεχής είτε ως 
διακοπείσα θεραπεία σε ασθενείς με ψωρίαση. επιπλέον, τα ευρήματα της μελέτης 
για χρήση μια φορά την εβδομάδα αποτελούν ένδειξη ότι ένα πιο εύχρηστο θερα-
πευτικό σχήμα είναι μια ρεαλιστική προσδοκία στο πρόσεχες μέλλον».

λεπτομέρειες της μελέτης CRYSTEL που παρουσιάσθηκαν στο 
εαρινό συμπόσιο της EADV

Στη μελέτη CRYSTEL, ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση πήραν μέρος με 
τυχαία κατανομή σε μια ανοιχτή μελέτη και έλαβαν θεραπεία με ετανερσέπτη, είτε 
συνεχόμενα για 54 εβδομάδες είτε με διακοπές ανάλογα με την ανταπόκρισή τους 
στη θεραπεία.

• Η συνεχόμενη θεραπεία με ετανερσέπτη ήταν τουλάχιστον τόσο αποτελεσματι-
κή και ασφαλής όσο και η διακοπείσα θεραπεία σε ασθενείς με ψωρίαση – και τα 
δύο θεραπευτικά σχήματα έδειξαν βελτίωση στην κλίμακα PGA και στο βαθμό ικα-
νοποίησης των ασθενών, ενώ η ικανοποίηση των ασθενών παρέμεινε ίδια και στα 
διαστήματα χωρίς θεραπεία, στην ομάδα ασθενών που ακολούθησε θεραπευτικό 
σχήμα με διακοπές2.

• Οι ασθενείς που ακολούθησαν θεραπεία με ετανερσέπτη έδειξαν διατηρήσιμη 
βελτίωση του Δείκτη Ποιότητας Ζωής στη Δερματολογία (Dermatology Life Quality 
Index - DLQI) για πάνω από 54 εβδομάδες1.

• Οι ασθενείς που έλαβαν Enbrel έδειξαν σημαντική βελτίωση στην ψωρίαση των 
ονύχων ήδη από την 12η εβδομάδα, ενώ τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν μέχρι την 
54η εβδομάδα. Μεγαλύτερη βελτίωση στην ψωρίαση των ονύχων είχε η ομάδα 
ασθενών που έλαβε συνεχόμενη θεραπεία. Ωστόσο και οι δύο ομάδες έδειξαν δι-
αρκή και σημαντική βελτίωση στο σύνολο των 54 εβδομάδων, ενώ η ομάδα που έ-
λαβε διακοπείσα θεραπεία είχε επαναλαμβανόμενη ανταπόκριση κατά την επανά-
ληψη της θεραπείας4.

• Οι ασθενείς που έλαβαν Enbrel έδειξαν σημαντική βελτίωση στην ψωρίαση του 
τριχωτού της κεφαλής ήδη από την 3η εβδομάδα, ενώ τα αποτελέσματα διατηρήθη-

καν μέχρι την 54η εβδομάδα. Μεγαλύτερη βελτίωση της ψωρίασης του τριχωτού της 
κεφαλής (βαθμολογία κατά PSS) έδειξε η ομάδα ασθενών που έλαβε συνεχόμενη 
θεραπεία. Ωστόσο υπήρξε βελτίωση και στην ομάδα που έλαβε τη διακοπείσα θε-
ραπεία, η οποία διατηρήθηκε και μετά την επανάληψη της θεραπείας5.

λεπτομέρειες της μελέτης για χρήση της ετανερσέπτης μια φορά την 
εβδομάδα που παρουσιάσθηκαν στο εαρινό συμπόσιο της EADV

Τα δεδομένα μιας ανεξάρτητης μελέτης δείχνουν ότι η νέα εναλλακτική επιλογή για 
χρήση του Enbrel μια φορά την εβδομάδα μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της ευ-
ελιξίας και της ευκολίας χρήσης της θεραπείας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των 
ασθενών με μέτρια προς βαριά ψωρίαση3. 

Οι ασθενείς με μέτρια προς βαριά ψωρίαση έλαβαν μέρος σε αυτή την μελέτη έ-
χοντας πολύ χαμηλή βαθμολογία στις κλίμακες Αναφοράς Αποτελεσμάτων από 
Ασθενείς (PRO), με τον Δείκτη Ποιότητα Ζωής Δερματολογίας (DLQI) να βρίσκεται σε 
συγκρίσιμα επίπεδα με αυτά ασθενών που υποφέρουν από σοβαρή χρόνια αποφρα-
κτική πνευμονοπάθεια3. Την 12η εβδομάδα, οι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία 50mg 
μια φορά την εβδομάδα (QW) έδειξαν σημαντική βελτίωση στις κλίμακες Αναφοράς 
Αποτελεσμάτων από Ασθενείς (PRO) σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν place-
bo3. Μετά από 24 εβδομάδες θεραπείας με ετανερσέπτη, οι ασθενείς είχαν σημαντι-
κή βελτίωση στις κλίμακες Αναφοράς Αποτελεσμάτων από Ασθενείς (PRO), η οποία 
είναι συμβατή με τη βελτίωση σε κλινικούς δείκτες που έχει αναφερθεί αλλού3.

Οι επιπτώσεις της ψωρίασης
Σε όλη την Ευρώπη υπολογίζεται ότι 5,1 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από 

ψωρίαση, μια στρεσογόνο χρόνια φλεγμονώδη ασθένεια.  Περίπου 80% αυτών των 
ασθενών έχουν ψωρίαση κατά πλάκας, που χαρακτηρίζεται από ερυθρές πλάκες 
του δέρματος που καλύπτονται από αργυρόχροα λέπια7. Η ψωρίαση μπορεί να εί-
ναι εξαιρετικά στρεσογόνος και έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των 
ασθενών. Είναι μια πάθηση που εξασθενεί σωματικά και ψυχολογικά τους ασθενείς 
–στους ενήλικες σχετίζεται επίσης μια αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση παχυσαρκί-
ας, διαβήτη τύπου 2, ηπατικής νόσου και κλινικής κατάθλιψης8. Η Mara Maccarone, 
Πρόεδρος της Πανευρωπαϊκής Οργάνωσης Ασθενών με Ψωρίαση (PE.Pso.POF) α-
ναφέρει: «Πρόσφατα, μελέτη που πραγματοποιήσαμε με τη μορφή πανευρωπαϊκής 
έρευνας των ασθενών με ψωρίαση ανέδειξε τις πολύ μεγάλες επιπτώσεις που έχει η 
ψωρίαση στην καθημερινή ζωή των ασθενών και πόσο αργά αναζητούν θεραπεία 
πολλοί ασθενείς. είναι σημαντικό για τους ασθενείς να τους παρέχονται κατάλληλες 
και αποτελεσματικές θεραπείες όσο το δυνατόν νωρίτερα. Με την έλευση νέων 
συστηματικών θεραπειών, οι ασθενείς με ψωρίαση έχουν περισσότερες επιλογές που 
μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες τους και να τους βοηθήσουν να επιτύχουν 
κάθαρση του δέρματος που βελτιώσει δραματικά τις ζωές τους. Η έρευνά μας δείχνει 
ότι πολλοί ασθενείς που είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για βιολογικές θεραπείες δεν 
τις λαμβάνουν με αποτέλεσμα να παραμένουν για μακρές περιόδους σε θεραπευτι-
κά σχήματα που είναι λιγότερο κατάλληλα για αυτούς».
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Ετανερσέπτη: ένα σημαντικό όπλο για την ανακούφιση
των ενοχλήσεων από την ψωρίαση

Αποτελέσματα 2 μελετών που παρουσιάστηκε στο 5ο Εαρινό Συμπόσιο της EADV  
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Περίληψη
Η εμφάνιση του γερασμένου δέρ-

ματος είναι ένα μείζον αισθητικό θέμα 
που απασχολεί τον τομέα της αισθη-
τικής ιατρικής. Πρόσφατα, η τεχνολο-
γία των ραδιοσυχνοτήτων (RF) εφαρ-
μόστηκε ως μια μη επεμβατική θερα-
πεία των δυσμορφιών που σχετίζο-
νται με τη γήρανση του δέρματος. Το 
σύστημα Accent (Alma Lasers Ltd., 
Caesarea, Israel) είναι ένα καινοτόμο 
σύστημα ραδιοσυχνοτήτων (RF), που 
χρησιμοποιεί δύο ξεχωριστές τεχνολο-
γίες: τη Μονοπολική και τη διπολική 
RF. Βάσει κλινικής μελέτης σε 16 ασθε-
νείς (29-66 ετών) που υπεβλήθησαν σε 
4-6 συνεδρίες με τη Μονοπολική ή/και 
Διπολική κεφαλή επήλθε τόσο υπο-
κειμενική όσο και αντικειμενική βελτί-
ωση στην εμφάνιση των ρυτίδων και 
της δερματικής χαλάρωσης του δέρμα-
τος των μεσήλικων γυναικών. οι εν λό-
γω τεχνολογίες ραδιοσυχνότητας απο-
τελούν μια ασφαλή και αποτελεσματι-
κή μέθοδο για τη θεραπεία της χαλά-
ρωσης του δέρματος του προσώπου 
και του σώματος. Η ευκολία στη χρή-
ση, η αντοχή των ασθενών στη θερα-
πεία χωρίς τη χρήση αναισθησίας, η 
έλλειψη χρόνου αποθεραπείας και το 
χαμηλό ρίσκο για επιδερμική βλάβη 
κάνει τη μη επεμβατική θεραπεία ρα-
διοσυχνοτήτων (RF) μια ασφαλή, απο-
τελεσματική και ιδιαίτερη θεραπευτική 
μέθοδο για την αισθητική επιδιόρθω-
ση των δερματικών ανωμαλιών που 
σχετίζονται με την ηλικία, όπως ρυτί-
δες και χαλάρωση.

Εισαγωγή
Το γερασμένο δέρμα είναι ένα μείζον 

αισθητικό πρόβλημα με πολλαπλούς 
τρόπους αντιμετώπισης. Παρότι έχει α-
ποδειχθεί η αποτελεσματικότητά τους 
για την αντιμετώπισή του, η μικροδερ-
μοαπόξεση, τα χημικά peelings και τα 
laser αναδόμησης έχουν πέσει σε δη-
μοτικότητα λόγω του σημαντικού χρό-

νου αποθεραπείας και της μακράς περι-
όδου αποκατάστασης εξαιτίας της προ-
κληθείσας επιδερμικής βλάβης, όπως 
επίσης και λόγω του ότι η δράση τους 
είναι καθαρά επιδερμική μη έχοντας την 
κλινική δυνατότητα να φτάσουν σε ε-
πίπεδο χορίου. Βασισμένη σε πολυά-
ριθμα ιστολογικά στοιχεία που παρα-
θέτουν την κλινική βελτίωση των επι-
φανειακών ή των ρυτίδων έκφρασης 
και της επιδερμικής χαλάρωσης, η α-
ναδόμηση του δερματικού κολλαγό-
νου, χρησιμοποιώντας μη επεμβατικές 
θερμικά επαγώγιμες τεχνικές, μπορεί να 
βελτιώσει τις κλινικές ενδείξεις της φω-
τογήρανσης, συμπεριλαμβανομένων 
και των ρυτίδων, καθώς και αυτές της 
υφής και του τόνου του προσώπου. Οι 
εν δυνάμει κίνδυνοι, που σχετίζονται 
με τη θεραπεία των επεμβατικών και 
μη lasers και που βασίζονται στην αρ-
χή της επιλεκτικής Φωτοθερμόλυσης, 
έχουν ανοίξει το δρόμο για την εξέλι-
ξη των καινοτόμων μη επεμβατικών 
RF τεχνολογιών στο χώρο της αισθη-
τικής ιατρικής.

Πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις έ-
δωσαν τη δυνατότητα να χρησιμοποι-
ηθούν οι ραδιοσυχνότητες (RF) και για 
μη επεμβατικές αισθητικές εφαρμογές. 
Με ελεγχόμενη κατανομή του RF στη 
δερμίδα, τη βαθύτερη δερμίδα και (σε 
κάποιες περιπτώσεις) στα στρώματα της 
υποδερμίδας-υποδόριου λίπους (εως 
και 20 mm), οι ραδιοσυχνότητες έχουν 
την ικανότητα να κινητοποιούν την πα-
ραγωγή του κολλαγόνου, με αποτέλε-
σμα τη μείωση των ρυτίδων του προ-
σώπου και τη βελτίωση των ρινοχειλι-
κών πτυχών, των σιαγόνιων και των ρυ-
τίδων της πικρίας (μαριονέττας). ακόμα, 
σχετικά με τη δερματική σύσφιγξη του 
δέρματος έχει παρατηρηθεί και σύσφιγ-
ξη του υποδόριου ιστού.

Το σύστημα Accent (Alma Lasers 
Ltd., Caesarea, Israel) αποτελεί τη νέα 
γενιά των θερμοθεραπευτικών συστη-
μάτων, που χρησιμοποιούν την τεχνο-

λογία των ραδιοσυχνοτήτων (RF) για τη 
μη επεμβατική θεραπεία των ανωμα-
λιών του προσώπου, που οφείλονται 
στη γήρανση και τη χαλάρωση του δέρ-
ματος. Κατά παράδοση, η αισθητική ι-
ατρική έχει χρησιμοποιήσει ραδιοσυ-
χνότητες με ένα από τους δύο σχημα-
τισμούς: Μονοπολική (για εν τω βάθει 
θέρμανση) και Διπολική (για επιφανει-
ακή θέρμανση). Και οι δύο τεχνολογί-
ες χρησιμοποιούν ένα σύστημα διπλού 
ηλεκτροδίου: ένα για την εκπομπή της 
ενέργειας των ραδιοσυχνοτήτων και ένα 
δεύτερο που χρησιμεύει ως ηλεκτρό-
διο επιστροφής του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος. ο μηχανισμός, που ευθύνεται 
για τη θερμότητα RF του βιολογικού 
ιστού, στηρίζεται στην αντίσταση της 
αγώγιμης ροής του ηλεκτρικού ρεύ-
ματος (ιστολογικά εξαρτώμενη απο τη 
σύνθετη αντίσταση του ιστού). Το σύ-
στημα Accent, εν αντιθέσει, χρησιμο-
ποιεί δύο μηχανισμούς RF επαγώγιμης 
θερμότητας του βιολογικού ιστού: (1) 
την περιστροφική κίνηση των μορίων 
του νερού (διπολικό μόριο) στα εναλ-
λασσόμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία 
(Μονοπολική) και (2) την αντίσταση 
του ιστού στην αγώγιμη ροή των ρα-
διοσυχνοτήτων (διπολική).

Η Μονοπολική κεφαλή φθάνει στο 
θερμικό της αποτέλεσμα μέσω α) της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ της ταλάντω-
σης των μορίων του νερού στο βιολο-
γικό ιστό και β) της περιστροφής και 
τριβής αυτών. Η Μονοπολική κεφα-
λή εκπέμπει ένα ηλεκτρομαγνητικό πε-
δίο που παράγει θερμότητα στην πα-
ρακείμενη περιοχή αυτής με ελεγχό-
μενο βάθος διείσδυσης όπως φαίνε-
ται στην εικόνα 2. να σημειωθεί ότι η 
υψηλότερη θερμοκρασία που επιτυγ-
χάνεται λαμβάνει χώρα μερικά χιλιο-
στά κάτω από το δέρμα (λευκή περιο-
χή). επομένως, δεν απαιτείται επιθετι-
κός ψυκτικός μηχανισμός για την προ-
στασία της επιδερμίδας.

Επισκόπηση του Συστήματος
Το σύστημα Accent αποτελείται από 

δύο κεφαλές θεραπείας, τη Μονοπολική 
και τη διπολική RF και μία γεννήτρια ρα-
διοσυχνοτήτων που λειτουργεί σε συ-
χνότητα 40.68 MHz. 

Το εν λόγω σύστημα, επίσης, δύ-
ναται να αναβαθμιστεί σε Κλασματική 
Τεχνολογία Fractional RF. 

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας και 
οι δύο κεφαλές χρησιμοποιούνται σε 
μια συνεχή κυκλική κίνηση, ενώ βρί-
σκονται σε συνεχή επαφή με το δέρ-
μα. Η Μονοπολική ενέργεια RF διεισ-
δύει σε ένα βάθος μέχρι και 20 χιλι-
οστά χωρίς να βλάπτει την επιφάνεια 
του δέρματος. Η ενέργεια, που χρησι-
μοποιείται (Watt), εξαρτάται από την ε-
κάστοτε κλινική εφαρμογή και την πε-
ριοχή θεραπείας. 

Η Μονοπολική κεφαλή χρησιμοποιεί 
υψηλότερη ενέργεια, εφόσον θερμαί-
νει μεγαλύτερο όγκο ιστού (ογκομε-
τρική θέρμανση) σε σύγκριση με αυτή 
της διπολικής.

Τόσο η Μονοπολική όσο και η 
Διπολική κεφαλή αποτελούνται από 
ένα συντονιστικό μηχανισμό ραδιοσυ-
χνότητας, που περιλαμβάνει ένα θερ-
μοηλεκτρικό συζευκτικό (TEC) ψυκτικό 
μηχανισμό και ένα διακόπτη ενεργοποί-
ησης του συστήματος. Μια μπλε ενδει-
κτική λυχνία είναι ορατή από τον χειρι-
στή, όταν η κεφαλή ενεργοποιείται. 

τεχνολογία Μονοπολικής και 

Εικόνα 1. Το νερό ως διπολικό μόριο
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Διπολικής ραδιοσυχνότητας
οι τεχνολογίες της Μονοπολικής και 

Διπολικής RF στοχεύουν στη σύσφιγξη 
του χαλαρωμένου δέρματος και στην 
επιδιόρθωση των λεπτών γραμμών και 
των ρυτίδων μέσω δύο θερμικών μη-
χανισμών ως εξής:

Η υψηλή θερμότητα που αναπτύσ-
σεται διασπά του δεσμούς υδρογόνου, 
αλλάζοντας τη μοριακή δομή του τρι-
πλού ελικοειδούς μορίου του κολλα-
γόνου και δια μέσω της θερμικής βλά-
βης, επιφέρεται συρρίκνωση στο κολ-
λαγόνο και 

Ο πολλαπλασιασμός των ινοβλα-
στών που προκαλείται από μικροθερ-
μική βλάβη και ρύθμιση της δομής του 
κολλαγόνου (αναδόμηση), που οδηγεί 
σε ένα πιο παχύ στρώμα δερμίδας. 

Το στρώμα της υποδερμίδας και ο υ-
ποκείμενος ιστός, που περιέχει το κολ-
λαγόνο, θερμαίνονται χωρίς να μετα-
βάλλονται σημαντικά τα μελανοκύτταρα 
και άλλα επιθήλια κύτταρα της επιδερμί-
δας (η τεχνολογία των ραδιοσυχνοτήτων 
δε βασίζεται στην αρχή της Επιλεκτικής 
Φωτοθερμόλυσης). 

Ως αποτέλεσμα, έχουμε τη συρρίκνω-
ση και τη μετέπειτα ρίκνωση του κολ-
λαγόνου και την εν τω βάθει σύσφιγ-
ξη του δέρματος. Η ελεγχόμενη θερ-
μική βλάβη επιφέρει συρρίκνωση του 
ιστού, που ακολουθείται από μια φλεγ-
μονώδη αντίδραση, η οποία προκαλεί 
τη μεταφορά ινοβλαστών στην περιο-
χή. Η περιοχή, ως εκ τούτου, ενισχύ-
εται με επιπρόσθετο συνδετικό ιστό 

ως μέρος της αναπλαστικής και θερα-
πευτικής φάσης του. Αυτή η φάση α-
κολουθείται από περίοδο «αποθερα-
πείας» του επιπρόσθετου συνδετικού 
ιστού, που επιφέρει τη συρρίκνωση και 
σύσφιγξή του.

τεχνική  θεραπείας προσώπου 
οι τυπικές τιμές ενέργειας που χρη-

σιμοποιούνται για θεραπεία με τη 
Μονοπολική κεφαλή κυμαίνονται με-
ταξύ 80-200 Watts και με τη Διπολική 
μεταξύ 60-90 Watts. Αυτές οι τιμές επι-
λέγονται ανάλογα με το πάχος του δέρ-
ματος (παχύ, λεπτό, μέτριο), τη σφρι-
γηλότητα (σφριγηλό, χαλαρό), την ποι-
ότητα (ανθεκτικό, εύθραυστο) και τη 
λιπαρότητα (λιπαρό, κανονικό, ξηρό) 
του δέρματος.

Μονοπολική
- Μάγουλα
- Μέτωπο - Μεσόφρυο 
- Κάτω από το πηγούνι / λαιμός
- διπλοσάγονο
- Περίγραμμα
- Πόδι χήνας
Διπολική
- λεπτός ιστός
- οστεώδεις περιοχές
-  Περιοφθαλμικά, προεξοχές ζυγωμα-

τικών, πλευρές της ρινικής ράχης

θεραπεία ρυτίδων
ο ψυκτικός μηχανισμός πρέπει πά-

ντα να είναι ενεργός (συνιστάται να α-

κουμπάμε πάντα πριν ξεκινήσουμε τη 
θεραπεία το σημείο αφής της κεφαλής 
για να διασφαλίσουμε ότι είναι αρκετά 
κρύο). Η κεφαλή πρέπει να είναι πά-
ντα σε επαφή με το δέρμα (το οποίο 
έχει πρώτα επαλειφθεί με ειδικό λάδι) 
και εν κινήσει, προτού πατήσουμε τη 
σκανδάλη. Ξεκινάμε την τεχνική σχεδι-
άζοντας με μαρκαδόρο-μολύβι πλέγ-
ματα στο δέρμα. Στο πρόσωπο συνι-
στάται χρόνος έκθεσης 30 δευτερολέ-
πτων για κάθε πέρασμα. Πριν την κανο-
νική φάση της θεραπείας, ρυθμίζονται 
πρώτα η ενέργεια των ραδιοσυχνοτή-
των (σε Watts) και ο χρόνος (σε δευτε-
ρόλεπτα) που θα χρειαστεί για να αυ-
ξηθεί η θερμοκρασία της επιδερμίδας 
από την αρχική της στους περίπου 39-
44 oC (50 – 60 oC σε επίπεδο χορίου) . 
Η θερμοκρασία του δέρματος ελέγχε-
ται με τη βοήθεια ενός υπέρυθρου la-
ser θερμομέτρου (εικόνα 4). Η τεχνική 
εφαρμόζεται με μια σταθερά επαφιό-
μενη κυκλική κίνηση, που ξεκινάει με 
μικρότερους κύκλους και που σταδια-
κά εκτείνονται προς τα έξω, πριν μετα-
φερθούμε σε μια άλλη περιοχή για να 
επαναλάβουμε ακριβώς την ίδια τεχνι-
κή, έως ότου λήξει ο προγραμματισμέ-
νος χρόνος θεραπείας. Προκειμένου να 
αποφύγουμε την τριβή και να έχου-
με μια κατάλληλη επιφάνεια δέρμα-
τος χωρίς ίχνη υγρασίας, εφαρμόζεται 
στο δέρμα μια λεπτή επίστρωση από 
λάδι σώματος ακριβώς πριν την έναρ-
ξη της θεραπείας.

οι αρχικές παράμετροι της θεραπεί-
ας (ενέργεια και χρόνος έκθεσης) πρέ-
πει να ρυθμίζονται ανάλογα με τις αρ-
χικές παραμέτρους ασφαλείας. Σε πε-
ριπτώσεις όπου το δέρμα είναι πολύ 
ενυδατωμένο ή υπερευαίσθητο, η ε-
νέργεια πρέπει να μειώνεται κατά 10-
20 Watts. Σε δε περιπτώσεις λιπαρού 
δέρματος, ακμής, πλαδαρού ή γερα-
σμένου δέρματος, η ενέργεια πρέπει 
να αυξάνεται κατά 10 Watts.

Εφόσον φτάσουμε στο θεραπευτικό 
«κατώφλι» των 39-44 oC (Μη θερα-
πευτική φάση: Φάση I), πρέπει να εφαρ-
μοστούν πολλαπλά περάσματα (4-6) 
στην περιοχή θεραπείας (Θεραπευτική 
Φάση: Φάση II). Στη Φάση II, το επίπε-
δο ενέργειας και ο χρόνος έκθεσης πρέ-
πει να μειωθούν κατά 10-15%. Κατά 
τη διάρκεια της Φάσης I και ίί, πρέπει 
να εμφανιστεί ομοιογενές ερύθημα (υ-
περαιμία). Το ερύθημα αυτό ενδέχεται 
να επιμείνει για 15-30 λεπτά μετά το 

Εικόνα 2. Θερμογράφημα της θερμοκρασίας 
της Μονοπολικής RF σε σχέση με το βάθος 
διείσδυσης. 

Εικόνα 3. Ιστολογική εικόνα πριν (α) και 
3 μήνες μετά (β) από 8 συνεδρίες με τη 
Διπολική RF του συστήματος Accent. 
Εμφανώς αυξημένη πυκνότητα δομής 
κολλαγόνου και αναδόμησης χορίου (Prof. 
S. Pugliese, Rome, Italy).

(a) (β)

Εικόνα 4.  Laser υπέρυθρο θερμόμετρο 
για την καταγραφή της επιδερμικής 
θερμοκρασίας.

Εικόνα 5. 70% των ασθενών ήταν ικανο ποιημένοι με τη θεραπεία 
με το Accent όσον αφορά στις ρυτίδες και τη σύσφιγξη του 
προσώπου.

Εικόνα 6. Ένα μήνα μετά την τελευταία συνεδρία. Η κατηγοριοποίηση 
της βελτίωσης έχει ως εξής: 0% = χωρίς βελτίωση, 1-25% = ήπια 
βελτίωση, 26-50% = μερική βελτίωση, 51-75% = σημαντική 
βελτίωση, 76-100% = πολύ καλή βελτίωση.

Εικόνα 7. Ρυτίδες – πόδι της χήνας πριν (a) και 1 μήνα μετά (β) 
από 4 συνεδρίες.

Εικόνα 8. Ρυτίδες – χαλάρωση πριν (a) και 1 μήνα μετά (β) από 
4 συνεδρίες.

(a) (β) (a) (β)
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πέρας της θεραπείας. Για αυτό το λόγο 
συνιστάται η χρήση ενυδατικών, κατα-
πραϋντικών και αναπλαστικών κρεμών 
στην περιοχή της θεραπείας.

επιπροσθέτως, σε σχέση με το επί-
πεδο ενέργειας και το χρόνο έκθεσης, 
ο ασθενής ενδέχεται να νιώσει μια αί-
σθηση θερμότητας ή ακόμη και ενό-
χλησης (αρκετά ασυνήθιστο γεγονός, 
όμως) κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά 
το τέλος της θεραπείας. εντούτοις, αυ-
τή η αίσθηση θερμότητας είναι εντελώς 
προσωρινή. Ως πιθανές παρενέργειες 
μπορούν να χαρακτηριστούν: α) το ε-
ρύθημα (το οποίο ενδέχεται να εμφα-
νιστεί στην περιοχή θεραπείας και εξα-
φανίζεται μέσα σε λίγα λεπτά) και/ή β) 
το επιδερμικό έγκαυμα (το οποίο μπο-
ρεί να προκληθεί, εάν ο χειριστής δεν 
ακολουθήσει το πρωτόκολλο θερα-
πείας, δηλαδή, στην περίπτωση που 
θα χρησιμοποιήσει υψηλότερη ενέρ-
γεια από την απαιτούμενη ή κρατήσει 
την κεφαλή στάσιμη).

Η διαδικασία αμέσως μετά το τέλος 
της θεραπείας περιλαμβάνει: α) απα-
λό καθάρισμα της επιφάνειας του δέρ-
ματος από το λάδι που τοποθετήθηκε 
στην αρχή της θεραπείας και β) ξεκού-
ραση του ασθενούς για 10 λεπτά στο ι-
ατρείο. Καμία άλλη ενέργεια δεν απαι-
τείται μετά το τέλος της θεραπείας (η ε-

φαρμογή των κρεμών είναι προαιρετι-
κή). Η συνιστώμενη θεραπευτική αγω-
γή περιλαμβάνει 6 θεραπείες με μεσο-
διαστήματα 2 εβδομάδων.

κλινική μελέτη
Στο χρονικό διάστημα Νοέμβριος 

2004 - Μάιος 2005, 16 ασθενείς υπε-
βλήθησαν σε θεραπεία για ανωμαλίες 
του δέρματος του προσώπου σχετικές 
με τη γήρανση στην Κλινική LaseOhr 
στην ίερουσαλήμ, ίσραήλ. Όλοι οι α-
σθενείς ήταν γυναίκες (οι ηλικίες των 
οποίων κυμαίνονταν από 29 έως 66). 
επίσης, η υγεία των ασθενών ήταν σε 
καλή κατάσταση και δεν είχαν υποβλη-
θεί σε καμία επέμβαση προσώπου του-
λάχιστον 6 μήνες πριν την έναρξη της 
θεραπείας. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν 
σε 2-6 (4.3±1.3) θεραπείες που γίνο-
νταν κάθε 2-3 εβδομάδες και επέστρε-
ψαν για μια συνεδρία συντήρησης ένα 
μήνα μετά το τέλος και της τελευταίας 
συνεδρίας. οι περιοχές όπου έγιναν οι 
θεραπείες είναι οι εξής: μέτωπο (9 άτο-
μα), μάγουλα (16 άτομα), γραμμές πε-
ριγράμματος (14 άτομα), περιοφθαλ-
μική περιοχή (7 άτομα), ρυτίδες πικρί-
ας (μαριονέττας) (3 άτομα), ρινοχειλι-
κές πτυχές (10 άτομα).

οι θεραπείες πραγματοποιήθηκαν 
χωρίς χρήση οποιασδήποτε μορφής 

αναισθησίας. Κατά τη διάρκεια της θε-
ραπείας και οι δύο κεφαλές χρησιμο-
ποιούνταν με ενεργό ψυκτικό μηχανι-
σμό. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 
επίσης, χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα 
βαθμολόγησης της ενόχλησης από τη 
θεραπεία (0=κρύο, 5=εξαιρετικά ζεστό). 
Προκειμένου να καταγραφεί η αποτελε-
σματικότητα της θεραπείας, ελήφθησαν 
οι καθιερωμένες φωτογραφίες πριν και 
μετά από κάθε συνεδρία, χρησιμοποιώ-
ντας μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 
(Nikon, Coolpix 4300 Japan). Όπως ή-
ταν αναμενόμενο, σε όλους τους ασθε-
νείς αμέσως μετά το πέρας της συνεδρί-
ας παρατηρήθηκε ένα ελαφρύ έως μέ-
τριο ερύθημα, το οποίο ήταν εμφανές 
μετά το δεύτερο πέρασμα και εξαφα-
νίστηκε 1-2 ώρες μετά την ολοκλήρω-
ση της θεραπείας. Τα επίπεδα ενέργειας 
κατά μέσο όρο ήταν 120±20 Watts και 
60±13 Watts για τη Μονοπολική και τη 
Διπολική κεφαλή, αντίστοιχα.

Όταν ο πληθυσμός της μελέτης χωρί-
στηκε σε δύο ηλικιακές ομάδες, η νεό-
τερη ομάδα (29-45 ετών, 6 άτομα) στα-
τιστικά (p<0.01) κατέγραψε σημαντικά 
υψηλότερη βαθμολογία ικανοποίησης 
3.7±0.7 σε σύγκριση με τη γηραιότε-
ρη ομάδα (>46 ετών, 10 άτομα), όπου 
είχαμε μια βαθμολογία ικανοποίησης 
της τάξεως του 2.6±0.8. Η φωτογρα-

φική ανάλυση των πριν και μετά ψηφι-
ακών εικόνων έδειξε αισθητή βελτίωση 
σε 11 από τις 16 περιπτώσεις (69%), ό-
πως αυτές εκτιμήθηκαν από τον θερα-
πευτή. Τέλος, δεν καταγράφηκε καμία 
παρενέργεια.

Συμπέρασμα
Τα κλινικά ευρήματα αυτής της μελέ-

της συνιστούν ότι το σύστημα Accent 
μπορεί να προκαλέσει δερματική σύ-
σφιγξη και ανάπλαση μέσω της ογκο-
μετρικής (Μονοπολική) και επιφανει-
ακής (διπολική) θέρμανσης αντίστοι-
χα, χωρίς να προκαλεί κανενός είδους 
βλάβη στην επιδερμίδα. Σε μερικούς α-
σθενείς παρατηρήθηκε άμεσα και κα-
τά τη διάρκεια των συνεδριών πολύ έ-
ντονα το αποτέλεσμα της σύσφιγξης ε-
ξαιτίας ενός φαινομένου συνυφασμέ-
νο με τις δομικές αλλαγές του κολλα-
γόνου. Μικρότερα και πιο ανεπαίσθη-
τα αποτελέσματα σύσφιγξης, παρατη-
ρήθηκαν ένα και δύο μήνες μετά την τε-
λευταία θεραπεία, μέσα από ένα μηχα-
νισμό, που συνδέεται με την αποκατά-
σταση των θερμικών τραυμάτων όπως 
την κολλαγέννεση, τον τύπο I κολλα-
γόνου και τον παράγοντα ανάπτυξης 
που προέρχεται από τα θρομβοκύττα-
ρα με τελικό αποτέλεσμα τη δερματι-
κή ανάπλαση. ID




