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Σύνοψη
Υποδομή: Προηγούμενες κλινικές μελέτες και έρευ-

νες καταλήγουν ότι η ενέργεια των Ραδιοσυχνοτήτων 
(RF) μπορεί να είναι αποτελεσματική ως θεραπεία 
κατά της κυτταρίτιδας.

Αντικειμενικός Σκοπός: Αυτή η αμφίπλευρη α-
ντικειμενική συγκριτική μελέτη επιχειρεί να εκτιμή-
σει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια ενός 
συστήματος μονοπολικής ραδιοσυχνότητας RF για 
τη βελτίωση της εμφάνισης της κυτταρίτιδας, χρη-
σιμοποιώντας ένα νέο σύστημα διαβάθμισης της 
κυτταρίτιδας.

Μεθοδολογία: Σε αυτή την τυχαίων συνθηκών 
αντικειμενική μελέτη, 10 άτομα (ηλικίας 32 – 57 ε-
τών) με μια κλινικά παρατηρήσιμη τοπική εναπόθε-
ση υποδόριου λίπους και κυτταρίτιδας (τύπου 2 από 
τους 4 που υπάρχουν συνολικά) στην περιοχή των 
μηρών δέχτηκαν μέχρι έξι μονόπλευρες (στον έναν 
από τους δύο μηρούς) θεραπείες με Μονοπολική 
Ραδιοσυχνότητα (RF) σε διάστημα 2 εβδομάδων. 
Η άλλη πλευρά του μηρού που δεν έλαβε καμία 
θεραπεία εξυπηρέτησε ως συγκριτικό σημείο ανα-
φοράς και βασική ομάδα ελέγχου. Οι μηροί που 
θεραπεύτηκαν επιλέχτηκαν τυχαία και εκ περιτρο-
πής. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν α) με ερω-
τηματολόγια στους 10 συμμετέχοντες στην έρευ-
να, β) με τη βοήθεια φωτογραφικού υλικού από 
δύο αντικειμενικούς εκτιμητές (JSD, KAA) και γ) με 
τη νέα κλίμακα αξιολόγησης της κυτταρίτιδας της 
συγγραφέως της κλινικής μελέτης (ΜΑΑ) σε κάθε 
μία από τις συνεδρίες και σε επισκέψεις παρακολού-
θησης στον έναν και στους τρεις μήνες μετά το πέ-
ρας της θεραπείας. Ένα νέο τετραβάθμιο ποσοτικό 
σύστημα αξιολόγησης παρουσιάζεται και εφαρμό-
ζεται για πρώτη φορά, το οποίο βαθμολογεί ξεχω-
ριστά α) την πυκνότητα, β) την κατανομή, γ) το βά-
θος και δ) τη διάμετρο και το περίγραμμα της πτυ-
χής (κυτταρίτιδας).

Αποτελέσματα: Όλοι οι συμμετέχοντες στην έ-
ρευνα ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία. Οι αντικει-
μενικές αξιολογήσεις των φωτογραφιών, χρησιμο-
ποιώντας το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης έδω-
σαν τις παρακάτω μέσες τιμές αποτελεσμάτων στη 
σύγκριση μεταξύ των μηρών που έλαβαν θερα-
πεία και αυτών που δε θεραπεύτηκαν καθόλου: 
πυκνότητα κυτταρίτιδας 2,73 αντί 3,18 (11,25% 

μέση βελτίωση), κατανομή κυτταρίτιδας 2,89 α-
ντί 3,32 (10,75% μέση βελτίωση), βάθος κυττα-
ρίτιδας 1,47 αντί 1,54 (2,5% μέση βελτίωση) και 
μέσο σκορ 2,36 (SEM 0,45) αντί 2,68 (SEM 0,57) 
(8,00±2,84% μέση βελτίωση). Η θεραπεία ήταν 
ανώδυνη και οι όποιες παρενέργειες συμπεριλαμ-
βανομένου και του ελάχιστου έως μέτριου ερυθή-
ματος εξαφανίστηκαν εντός 1 έως 3 ωρών. Επίσης, 
δεν παρατηρήθηκε καμία δημιουργία εγκαύματος, 
ουλής ή μελαγχρωματικής βλάβης.

Συμπεράσματα: Αυτή η τυχαίων συνθηκών, α-
ντικειμενική και ελεγχόμενη συγκριτική μελέτη που 
χρησιμοποίησε μια μετρήσιμη τετραβάθμια κλίμακα 
αξιολόγησης έδειξε ότι το σύστημα Accent μονο-
πολικής ραδιοσυχνότητας (RF) της Alma Lasers εί-
ναι απολύτως ασφαλές για τη θεραπεία της κυττα-
ρίτιδας. Επίσης, αποδείχθηκε μια κλινικά ορατή και 
μετρήσιμη βελτίωση της κυτταρίτιδας, που παρότι 
στατιστικά μπορεί να μη φαίνεται σημαντική, σίγου-
ρα έδειξε μια τάση βελτίωσης σε όλους τους ασθε-
νείς που ακολούθησαν τη θεραπεία των τεσσάρων 
συνεδριών σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Εισαγωγή
Η εφαρμογή της θερμότητας ή η θερμική βλάβη 

στο δέρμα, που έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνω-
ση των περιττών ή των χαλαρών συνδετικών ιστών 
από την αλλοίωση του κολλαγόνου, παρατηρήθη-
κε για πρώτη φορά μέσω της επεμβατικής ανανέ-
ωσης του δέρματος με λέιζερ1. Έπειτα, η σύσφιγ-

ξη του δέρματος και ειδικά η θεραπεία της κυττα-
ρίτιδας εξετάστηκαν με μη-επεμβατικές τεχνολογί-
ες. Η πιο πολυμελετημένη κατηγορία συστημάτων 
για τις παραπάνω δύο περιπτώσεις (σύσφιγξη δέρ-
ματος και κυτταρίτιδα) είναι τα συστήματα ραδιοσυ-
χνοτήτων (RF), τα οποία λειτουργούν σε ηλεκτρομα-
γνητικό φάσμα συχνοτήτων, που κυμαίνονται από 
3 kHz μέχρι 300 mHz.

Η εκπομπή της ραδιοσυχνότητας RF ορίζεται ως 
μονοπολική (Monopolar), όταν η ενέργεια εφαρ-
μόζεται με μορφή ρεύματος μεταξύ μιας μονής ά-
κρης ηλεκτροδίου και μιας επιφάνειας γείωσης. 
Όταν η ενέργεια εφαρμόζεται μεταξύ δύο σημεί-
ων του μεταλλικού άκρου επαφής του κυκλώμα-
τος, το ηλεκτρόδιο θεωρείται διπολικό. Μία νεότε-
ρη εφαρμογή της ραδιοσυχνότητας RF περιλαμβά-
νει την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
(EMR) αντί για ηλεκτρικής. Όταν η ενέργεια της ρα-
διοσυχνότητας διανέμεται ως EMR (ηλεκτρομαγνη-
τική ακτινοβολία), η εκπομπή αυτή ονομάζεται και 
πάλι μονοπολική (Unipolar) και δεν απαιτεί κανέ-
να σημείο γείωσης.

Ένα νέο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων RF με κεφα-
λές τόσο μονοπολικής όσο και διπολικής ραδιοσυ-
χνότητας (Accent, Alma Lasers) έλαβε πρόσφατα 
(μες στο 2007) πιστοποίηση από τον Αμερικανικό 
Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) για τη θεραπεία των 
ρυτίδων και των λεπτών γραμμών. Εισχωρώντας σε 
βάθος μέχρι και 20 mm, η μονοπολική κεφαλή δι-
ανέμει την ενέργεια των ραδιοσυχνοτήτων στον υ-
ποδόριο λιπώδη ιστό, ενώ η διπολική κεφαλή ει-
σχωρεί 2-4 mm για να απελευθερώσει την ενέρ-
γεια RF στο επίπεδο του στρώματος της άνω δερ-
μίδας8. Μία πρόσφατη έρευνα υποστηρίζει ότι αυ-
τό το σύστημα προσφέρει μια αποτελεσματική και 
ασφαλή θεραπεία για την κυτταρίτιδα με μία μείω-
ση όγκου της τάξεως του 20% μετά την ολοκλήρω-
ση δύο κιόλας θεραπειών. Η εν λόγω μελέτη απο-
τίμησε και αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα και 
την ασφάλεια μόνο της μονοπολικής κεφαλής RF 
(Accent) στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας.

Μεθοδολογία
Η επιλογή των ασθενών και η δημιουργία 
τυχαίων και αντικειμενικών συνθηκών

Αυτή η μελέτη έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο 
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του Ινστιτούτου Επιθεωρήσεων του Essex. Σε αυ-
τή την τυχαίων συνθηκών, αντικειμενική μελέτη 
συμμετείχαν 10 άτομα: ηλικία 32-57, μέση ηλικία 
48,6, σταθερή απόκλιση 7,5, τύπος δέρματος I-IV 
με μία ορατή τοπική εναπόθεση υποδόριου λίπους 
και κυτταρίτιδας (βλ. Πίνακα I).

Η επιλογή των ασθενών έγινε έτσι, ώστε να λά-
βουν τη θεραπεία στη μία πλευρά του μηρού με 
το μηρό της αντίθετης πλευράς να εξυπηρετεί ως 
σημείο αναφοράς και βασικού ελέγχου. 

Με μεσοδιάστημα 2 εβδομάδων έλαβαν χώρα 
μέχρι έξι μονόπλευρες θεραπείες με τη μονοπολική 
κεφαλή RF. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριών ή-
ταν στη διακριτική ικανότητα του ερευνητή, ο οποί-
ος όμως έλαβε υπόψη του και το βαθμό βελτίωσης 
και ικανοποίησης των ίδιων των ασθενών. 

Οι τελευταίοι ενημέρωναν τον εισηγητή της έ-
ρευνας, όταν ένιωθαν ικανοποιημένοι με το βαθ-
μό βελτίωσης και ήθελαν να εισαχθούν στη μετέ-
πειτα περίοδο των απλών επισκέψεων παρακολού-
θησης, έτσι ώστε όταν τελείωνε και αυτή η περίο-
δος της παρακολούθησης να ξεκινούσαν τις θερα-
πείες και για τον άλλο μηρό τους που δεν είχε λά-
βει καμία θεραπεία. Η όλη διαδικασία της θερα-
πείας κυμαινόταν μεταξύ τριών και έξι συνεδριών 
(βλ. “Αποτελέσματα”).

Πρωτόκολλο Ραδιοσυχνοτήτων (RF)
Οι περιοχές θεραπείας στο μηρό σημειώθηκαν με 

γραμμές πλέγματος (κάθε πλέγμα είχε μέγεθος 20 
x 25 cm), χρησιμοποιώντας ένα χειρουργικό μαρ-
καδόρο. Στο δέρμα εφαρμόστηκε ειδικό λάδι και η 
θεραπεία ξεκίνησε πρώτα από την μπροστινή πλευ-
ρά του μηρού, θεραπεύοντας ένα πλέγμα τη φορά 
και μετά ακολούθησε και η πίσω πλευρά του μη-
ρού. Η μονοπολική κεφαλή RF λειτουργούσε στα 
150-200 W για ένα πέρασμα 30 δευτερολέπτων. 
Κατά τη διάρκεια κάθε περάσματος, η κεφαλή ε-
κινείτο γρήγορα, καλύπτοντας όλη την επιφάνεια 
του δέρματος εντός του πλέγματος, διασφαλίζο-
ντας τη συνεχή επαφή μεταξύ της άκρης της κεφα-
λής και της επιφάνειας του δέρματος και ασκώντας 
μια ελαφριά πίεση. Η κεφαλή έπρεπε να εφαρμό-
ζεται με κυκλική κίνηση, καλύπτοντας όλη την επι-
φάνεια του δέρματος εντός του πλέγματος. Κάθε 
λίγα δευτερόλεπτα η θερμοκρασία της επιφάνειας 
του δέρματος εντός του πλέγματος μετριόταν μέ-
χρι να επιτευχθεί μια ενιαία θερμοκρασία. Αυτά τα 
περάσματα επαναλαμβάνονταν στην ίδια συχνότη-
τα μέχρι η θερμοκρασία του δέρματος να φτάσει 
τον επιδερμικό στόχο των 40-43 βαθμών Κελσίου. 
Η μέτρηση γινόταν με ένα υπέρυθρο θερμόμετρο 
laser. Αυτή η θερμοκρασία επιλέχθηκε ως το επι-

θυμητό τελικό αποτέλεσμα με βάση ένα μαθηματι-
κό μοντέλο, που εκτιμά ότι η θερμοκρασία των 60-
65 βαθμών Κελσίου (που απαιτείται για τη σύσπα-
ση του κολλαγόνου) στη δικτυωτή δερμίδα συσχε-
τίζεται και αντιστοιχεί με τη θερμοκρασία των 40-
43 βαθμών Κελσίου της επιφάνειας της επιδερμί-
δας. Η διαδικασία ακολουθήθηκε από τρία διαδο-
χικά περάσματα διατήρησης της θερμότητας διάρ-
κειας 30 δευτερολέπτων με ποσοστό μείωσης 10 
W. Όταν όλα τα περάσματα ολοκληρώθηκαν στο 
πρώτο πλέγμα που είχε επιλεγεί πρώτο για τη θε-
ραπεία, όλη η διαδικασία (πρωτόκολλο) που πε-
ριγράφεται παραπάνω επαναλήφθηκε στο παρα-
κείμενο πλέγμα θεραπείας. Όταν όλα τα πλέγματα 
στην μπροστινή πλευρά του μηρού έλαβαν την εν 
λόγω θεραπεία, ζητήθηκε από τον ασθενή να γυ-
ρίσει ανάποδα, προκειμένου να ξεκινήσει η θερα-
πεία και στα πλέγματα του πίσω μέρους των μοι-
ρών. Συνολικά παρήχθησαν τρεις με έξι θεραπείες 
σε διάστημα 2 εβδομάδων.

Αποτελέσματα
Όλοι οι ασθενείς στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 

στη θεραπεία και ακολούθησαν κατά μέσο όρο 
4,22 (σε ένα φάσμα 3-6) θεραπείες σε μεσοδιά-
στημα 2 εβδομάδων.

ΠΙνΑΚΑΣ II. ΑντΙΚΕΙΜΕνΙΚή ΑξΙοΛογήΣή βΑΣΕΙ βΑΘΜοΛογΙΚήΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ  
ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔου βΕΛτΙωΣήΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑτήγοΡΙΑ ΚυττΑΡΙτΙΔΑΣ

anterior Posterior

category treated Mean 
(seM)

control Mean 
(seM)

improvement(%)† p-value (treated 
vs control)*

treated Mean 
(seM)

control Mean 
(seM)

improvement 
(%)†

p-value (treat-
ed vs control)*

Dimple density 3.13 (0.44) 3.25 (0.41) 3.0 0.5983 NS 2.33 (0.55) 3.11 (0.47) 19.5 0.2286 NS

Dimple distribu-
tion

3.11 (0.48) 3.75 (0.25) 15.5 0.1395 NS 2.67 (0.50) 2.89 (0.45) 5.5 0.3466 NS

Dimple depth 1.50 (0.42) 1.75 (0.37) 6.25 0.5983 NS 1.44 (0.24) 1.33 (0.24) -2.75 0.5943 NS

Mean score 2.58 (0.54) 2.92 (0.60) 8.25 (3.74) 0.6537 NS 2.15 (0.37) 2.17 (0.35) 7.42 (6.49) 0.6953 NS

*Paired t-test. {Improvement (%)5(mean control leg score – mean treated leg score / 4)6100. SD5standard deviation; SE5standard error of the mean.

ΠΙνΑΚΑΣ III. ΠοΣοΣτΙΑΙΕΣ (%) βΕΛτΙωΣΕΙΣ ΣτΙΣ ΚΑτήγοΡΙΕΣ ΑξΙοΛογήΣήΣ τήΣ ΚυττΑΡΙτΙΔΑΣ βΑΣΕΙ ΑντΙΚΕΙΜΕνΙΚων ΕΚτΙΜήΣΕων
category anterior Posterior Mean of anterior and posterior

Density 3.00 19.5 11.25

Distribution 15.50 5.5 10.50

Depth 6.25 -2.75 1.75

Mean (SEM) 8.25 (3.74) 7.42 (6.49) 7.83 (3.05)

SEM=standard error of the mean. Improvement (%)=(mean control leg score – mean treated leg score / 4) x 100.

ΠΙνΑΚΑΣ I. ΚΛΙΜΑΚΑ ΑξΙοΛογήΣήΣ ΚυττΑΡΙτΙΔΑΣ
Grade contour dimple density dimple distribution dimple depth diameter % change

0 smooth 0 0 0 100x{[pre-post] / pre}

1 1 indent 1–2/site 1 site Shallow (1–2 mm)

2 2 indents 3–5/site 2 sites Moderate (3–4 mm)

3 3 indents 6–8/site 3 sites Advanced (5–6 mm)

4 >3 indents >9/site 4 or more sites Deep (>7 mm)

Contour: 0=smooth; 1=one indentation; 2=2 indentations; 3=3 indentations; 4=4 or more indentations; indent=overall indentation of contour to thigh. Density: 0=none; 1=1–2 per site; 2=3–5 
per site; 3=6–8 per site; 4=9-10 or more per site. Sites (graded individually): buttock, anterior thigh upper, anterior thigh lower, posterior thigh upper, posterior thigh lower; upper refers to upper 
½ and lower to lower ½ of thigh length. Distribution: 0=none; 1=1 site; 2=2 sites; 3=3 sites; 4=4 or more sites. Depth: 0=n/a; 1=shallow (1–2 mm); 2=moderate (3–4 mm); 3=advanced (5–6 
mm); 4=deep (> 7 mm in depth). Dimple depth was estimated in the blinded evaluations of photographs. Diameter: mean difference in diameter (mm) on photographic superimposition.
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Στον πίνακα II φαίνονται οι αντικειμενικές και επί-
σημες εκτιμήσεις του φωτογραφικού υλικού που ε-
λήφθη κατά την επίσκεψη παρακολούθησης τρεις 
μήνες μετά το τέλος της θεραπείας. Στην αρχή ο 
βαθμός της κυτταρίτιδας ήταν ισοδύναμος μεταξύ 
των μηρών που είχαν λάβει θεραπεία και αυτών 
που απλά εξυπηρετούσαν ως σημείο αναφοράς 
και σύγκρισης, χωρίς να υπάρχει καμία σημαντι-
κή, στατιστικά τουλάχιστον, διαφορά μεταξύ τους. 
Στις ακόλουθες θεραπείες, όμως, χρησιμοποιώντας 
το σύστημα ταξινόμησης, παρατηρήθηκε βελτίω-
ση σε όλες τις κατηγορίες των βαθμίδων κυτταρίτι-
δας, όπως φαίνεται και στον πίνακα I. Η μεγαλύτε-
ρη βελτίωση (κατά 11,25%) παρατηρήθηκε στην 
κατηγορία της πυκνότητας στα λακκάκια του δέρ-
ματος (κυτταρίτιδα) στη σύγκριση μεταξύ των μη-
ρών που είχαν λάβει θεραπεία και αυτών που δεν 
είχαν. Ελαφρώς μικρότερη βελτίωση (κατά 10,75%) 
παρατηρήθηκε μεταξύ των ίδιων μηρών όσον α-
φορά στην κατηγορία της κατανομής στα λακκάκια 
του δέρματος (κυτταρίτιδα).

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι δεν παρατηρή-
θηκε καμία παρενέργεια. Παρουσιάστηκε ένα ελα-
φρύ έως μέτριο ερύθημα, το οποίο όμως εξαφανί-
στηκε εντός μίας ώρας στους περισσότερους από 
τους ασθενείς και στη χειρότερη των περιπτώσεων 
διήρκησε μέχρι και τρεις ώρες. Δεν παρατηρήθηκε 
όμως καμία εμφάνιση εγκαύματος, ουλών ή μελαγ-
χρωματικής βλάβης στο δέρμα των ασθενών.

Κλινικό φωτογραφικό υλικό τριών από των δέκα 
συνολικά ασθενών που ελήφθη τρεις μήνες μετά 
το πέρας της θεραπείας, παρουσιάζεται στις εικό-
νες 1-3. Το πόδι που έχει θεραπευθεί εμφανίζεται 
δίπλα στο πόδι που δεν έχει θεραπευθεί, προκει-

μένου το δεύτερο να εξυπηρετήσει ως σημείο σύ-
γκρισης και ελέγχου και αποδεικνύει τις ευδιάκρι-
τες διαφορές ως προς την πυκνότητα, την κατανο-
μή και το βάθος της κυτταρίτιδας μεταξύ των δύο 
πλευρών.

Συζήτηση
Το σύστημα Accent μονοπολικής ραδιοσυχνό-

τητας RF, που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν την έ-
ρευνα για τη θεραπεία και αντιμετώπιση της κυτ-
ταρίτιδας, εμφανίζεται να είναι απολύτως ασφαλές 
με μια ορατή και μετρήσιμη αποτελεσματικότητα. 
Ακολουθώντας κατά μέσο όρο τέσσερις θεραπείες 
σε διάστημα δύο εβδομάδων, παρατηρήθηκε βελ-
τίωση σε όλους τους ασθενείς κατά την αποτίμηση 
που πραγματοποιήθηκε τρεις μήνες μετά το πέρας 

της θεραπείας. Οι αποτιμήσεις έγιναν από δύο α-
νεξάρτητους εκτιμητές (JDS, KAA). Οι φωτογραφί-
ες ταξινομήθηκαν τυχαία και όχι σε ζευγάρια κατά 
τη διάρκεια της ανάλυσης του φωτογραφικού υλι-
κού. Ο κάθε μηρός βαθμολογήθηκε ανεξάρτητα, 
αλλά στην ίδια φωτογραφία με τον απέναντι μη-
ρό, με τη χρήση της ποσοτικής κλίμακας αξιολό-
γησης (Πίνακες I-III).

Ο σχεδιασμός και η άμεση σύγκριση της παρού-
σας έρευνας αποκλείουν τα θέματα που μπορεί 
να προκαλέσει ο διαφορετικός φωτισμός κατά τη 
φωτογράφηση, η διαφοροποίηση του βάρους και 
της μυϊκής μάζας ή η υποκειμενική εκτίμηση του 
ερευνητή. Κατά μέσο όρο η συνολική βελτίωση 
που παρατηρήθηκε στη σύγκριση μεταξύ των μη-
ρών που είχαν θεραπευτεί και αυτών που δεν εί-

χαν και όπως αυτή βαθμολογήθηκε ποσοτικά από 
τους δύο εκτιμητές ήταν 8%, με μια βελτίωση της 
τάξεως του 11,3% ως προς την πυκνότητα, 10,8% 
ως προς την κατανομή και 2,5% ως προς το βά-
θος της κυτταρίτιδας (Πίνακας II).

Όσον αφορά στο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων RF 
που ερευνάται σε αυτή τη μελέτη, απαιτείται ένας 
βαθμός τεχνικής εξειδίκευσης από το χειριστή και 
η κάθε συνεδρία και για τους δύο μηρούς διαρκεί 
περίπου 30 λεπτά.

Ο μηχανισμός κατά τον οποίο οι ραδιοσυχνότη-
τες βελτιώνουν την εμφάνιση της “φλούδας του 
πορτοκαλιού” πιθανόν να οφείλεται στη σύσπα-
ση του κολλαγόνου και τη διαδικασία δημιουργί-
ας νέων ινών κολλαγόνου (neocollagenesis) στο 
σημείο συνένωσης του κατώτερου μεσοδερμικού 
στρώματος και πολύ πιθανόν να υφίσταται εξαιτί-
ας της διαδικασίας της λιπόλυσης. Η κυτταρίτιδα 
οφείλεται στην ανομοιογενή κατανομή του λίπους 
που βρίσκεται στο κατώτατο μεσοδερμικό στρώ-
μα (STF – Επιφανειακό Παγιδευμένο Λίπος). Αυτό 
το πιο πιθανό να είναι το αποτέλεσμα μιας αδύ-
ναμης δομής του συνδετικού ιστού στο βάθος της 
δερμίδας. 

Οι ορμονικές διαταραχές μπορεί, επίσης, να α-
ποτελούν ένα σημαντικό παράγοντα για την ανά-
πτυξη αυτής της υποδόριας ανομοιομορφίας, μιας 
και η κυτταρίτιδα είναι ένα φαινόμενο που παρα-
τηρείται σχεδόν πάντα στις γυναίκες και πολύ σπά-
νια στους άνδρες. 

Όταν ένα ταχέως ταλαντεύσιμο ηλεκτρομαγνη-
τικό πεδίο ραδιοσυχνοτήτων RF διοχετεύεται στο 
δερματικό ιστό, τα ηλεκτρισμένα μόρια του ιστού 

Εικόνα 1. Ασθενής που έλαβε τέσσερις θεραπείες 
μονοπολικής ραδιοσυχνότητας RF στο δεξί μηρό, 
με τον αριστερό μηρό να εξυπηρετεί ως συγκριτικό 
σημείο αναφοράς και βασική ομάδα ελέγχου. Παραπάνω 
φαίνονται ο μπροστά (A) και ο πίσω (Β) μηρός κατά 
τη φωτογράφηση που έγινε τρεις μήνες μετά το πέρας 
της θεραπείας.

a

B

Εικόνα 2. Ασθενής που έλαβε τρεις θεραπείες 
μονοπολικής ραδιοσυχνότητας RF, με τον αριστερό 
μηρό να εξυπηρετεί ως συγκριτικό σημείο αναφοράς και 
βασική ομάδα ελέγχου. Παραπάνω φαίνονται ο μπροστά 
(A) και ο πίσω (Β) μηρός κατά τη φωτογράφηση που 
έγινε τρεις μήνες μετά το πέρας της θεραπείας.

a

B

Εικόνα 3. Παράδειγμα ασθενούς τρεις μήνες μετά 
από τέσσερις θεραπευτικές συνεδρίες με μονοπολική 
ραδιοσυχνότητα RF, με τον αριστερό μηρό να εξυπηρετεί 
ως συγκριτικό σημείο αναφοράς και βασική ομάδα 
ελέγχου. Παραπάνω ως (Α) φαίνεται ο μπροστινός 
μηρός και ως (Β) ο πίσω.

a

B
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αρχίζουν να κινούνται και αυτή η μοριακή κίνη-
ση αντιστέκεται στην ηλεκτρική ροή. Αυτή η αντί-
σταση στη μοριακή κίνηση παράγει με τη σειρά 
της θερμότητα κατά το νόμο του Ohm. Μια θερ-
μική διαφορά, από την άλλη, δημιουργείται χά-
ρη στον εξ’ επαφής ψυκτικό μηχανισμό του συ-
στήματος, ενώ παράλληλα η θερμότητα αυξάνει 
εσωτερικά στο βάθος της δερμίδας – υποδόριου 
λίπους. Όταν ο δερματικός ιστός φτάνει τους 65-
75 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή, στα επίπεδα της 
φυσικής αλλοίωσης του κολλαγόνου, ξεκινάει η 
επούλωση των πληγών, οι ίνες του κολλαγόνου 
συσπώνται και το δέρμα συσφίγγει8. 

Η μετέπειτα διαδικασία αναγέννησης του κολ-
λαγόνου (neocollagenesis) είναι μια πιθανή εξή-
γηση για την καθυστερημένη βελτίωση ως προς 
τη χαλάρωση του δέρματος, που παρατηρείται 
για πολλούς μήνες μετά το πέρας της θεραπείας. 
Η δε αύξηση του κολλαγόνου στο σημείο συνέ-
νωσης του κατώτερου μεσοδερμικού στρώματος 
είναι αποδεδειγμένη9. 

Η χρήση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας για τη δι-
άλυση των λιποκυττάρων αποτελεί αξίωμα και ί-
σως να είναι και ο μηχανισμός που ερμηνεύει την 

λειτουργία της μονοπολικής ραδιοσυχνότητας, μιας 
και υπάρχουν επίσημα πρακτικά ότι η τελευταία έ-
χει βάθος διείσδυσης 20 mm7. Θα ήταν πολύ εν-
διαφέρον να παρατηρηθεί εάν η πιο αποτελεσμα-
τική προσέγγιση για τη θεραπεία της κυτταρίτιδας 
είναι η αύξηση της δικτυακής δομής του κολλαγό-
νου στο σημείο συνένωσης του κατώτατου μεσο-
δερμικού στρώματος και σε ποιο βαθμό η διαδι-
κασία της λιπόλυσης θα παίξει ρόλο στο μέλλον 
αυτών των θεραπευτικών πηγών ενέργειας. 

Συμπέρασμα
Το σύστημα Accent μονοπολικής ραδιοσυχνό-

τητας RF της Alma Lasers είναι απολύτως ασφα-
λές για τη θεραπεία της κυτταρίτιδας.

Σε αυτήν την αμφίπλευρη, συγκριτική προσπά-
θεια, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών των 
μηρών ήταν κλινικώς ορατές και μετρήσιμες από 
μια νέα κλίμακα αξιολόγησης και έδειξαν μια τά-
ση βελτίωσης, παρότι δεν ήταν πολύ μεγάλης στα-
τιστικής σημασίας. Επιπλέον, η βελτίωση επιτεύ-
χθει ακολουθώντας ένα πρωτόκολλο θεραπείας 
κατά μέσο όρο τεσσάρων συνεδριών, καθιστώ-
ντας την εν λόγω τεχνολογία μια εν δυνάμει ση-

μαντική εξέλιξη στο χώρο της αισθητικής ιατρικής 
και δερματολογίας.
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