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ΠΕΡΙληΨη
Γενικά: Τα λιποκύτταρα στις περιοχές του μηρού είναι γνωστά ως μεταβολικά 
«αδρανή». Οι αλλαγές που σχετίζονται με την υπερτροφία των λιποκυττάρων 
πιθανόν να έχουν ανάμιξη στο σχηματισμό της κυτταρίτιδας. Μία τεχνική μη-
χανικού μασάζ με κυκλοφορικές και δερμοτροφικές ιδιότητες έχει αποδειχθεί 
επιστημονικά πως επηρεάζει κάποιες κλινικές αξιολογήσεις (δηλ. αλλαγές στις 
μορφομετρικές μετρήσεις) σε περιοχές όπου υπάρχει κυτταρίτιδα. Το αν όμως, 
αυτή η τεχνική επηρεάζει και τη λιπολυτική ανταπόκριση του υποδόριου λιπώ-
δους ιστού των περιοχών με κυτταρίτιδα δεν είναι γνωστό.
Σκοπός: Χρησιμοποιώντας την τεχνική της μικροδιάλυσης στον υποδόριο λι-
πώδη ιστό, διεξήχθη μια μελέτη που ερευνά την in situ επίδραση της τεχνικής 
του μηχανικού μασάζ ως προς την ανταπόκριση του λιπώδους ιστού, όταν αυ-
τός λαμβάνει ένα λιπολυτικό ερέθισμα.
Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά εννέα υγιείς γυναίκες με 
κυτταρίτιδα (τύπου ≥ 2), οι οποίες έλαβαν από 12 συνεδρίες τεχνικής μηχανι-
κού μασάζ (Endermologie®). Η μικροδιάλυση πραγματοποιήθηκε στην περιο-
χή του μηριαίου λιπώδους ιστού, προκειμένου να μετρηθεί η λιπολυτική αντα-
πόκριση δια μέσω του προσδιορισμού της γλυκερόλης, που προκύπτει από τη 
διάχυση ενός λιποδιαλυτικού παράγοντα.
αποτελέσματα: Η παρέμβαση της έρευνας μείωσε τα επίπεδα της γλυκερό-
λης σε σύγκριση με αυτή που βρισκόταν σε κατάσταση ηρεμίας, στην περιο-
χή του μηριαίου λιπώδους ιστού. Το λιποκινητικό φαινόμενο της ισοπροτερε-
νόλης ενισχύθηκε μετά από ένα μήνα θεραπείας και επιπλέον, παρατηρήθηκε 
μια καθαρή μείωση των μορφομετρικών μετρήσεων (μείωση της περιφέρειας 
των μηρών κατά μέσο όρο: 3.1 με 3.3cm, P < 0.01).
Συμπέρασμα: Αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν μια αύξηση της λιπολυ-
τικής ανταπόκρισης του μηριαίου λιπώδους ιστού σε γυναίκες με κυτταρίτιδα, 
που υποβλήθησαν σε 12 συνεδρίες μηχανικού μασάζ.

ΕΙΣαΓΩΓη
Στη διαδικασία της λιπόλυσης του ανθρώπινου λιποκυττάρου διαμεσολα-

βεί και η δράση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Η νορεπινεφρίνη 
και η επινεφρίνη διεγείρουν τόσο τους α 2- και β-αδρεναλινεργικούς υποδο-
χείς (AR), που βρίσκονται στην επιφάνεια του λιποκυττάρου. Οι διαφορές στα 
επίπεδα ανταπόκρισης του λιπώδους ιστού στη διέγερση από αδρεναλινεργι-
κούς παράγοντες σχετίζονται με την περιοχή και το φύλο και με τη λειτουργι-
κή ισορροπία μεταξύ των αντιδράσεων των υποδοχέων διέγερσης (β) και των 
υποδοχέων αναστολής (α)1–5.

Στις γυναίκες, η προσαύξηση των λιπιδίων ευνοείται στις γλουτο-μηριαίες 
αποθήκες6, οι οποίες χαρακτηρίζονται από αφθονία σε α 2-AR και σχετικά μα-
λακό λίπος3. Η αυξημένη έκφραση ανταπόκρισης των α 2-AR υποδοχέων-και 
μια επακόλουθη μείωση των β-AR- σε συνδυασμό με την υπερτροφία των λι-
ποκυττάρων μπορεί να υποδηλώνει μια φυσιολογική προσαρμογή, που οδηγεί 
στη μείωση της λιπολυτικής ανταπόκρισης του υπερτροφικού λιποκυττάρου4.

Επιπροσθέτως, η κυκλοφορία του αίματος ήταν πιο ασθενής στις περιοχές 
των μηριαίων αποθηκών από ότι σε αυτές, που εναποθέτεται το κοιλιακό λί-
πος7-8. Απομένει να αποδειχθεί εάν η ελλιπής λιπολυτική ανταπόκριση και η 
μειωμένη τοπική ροή του αίματος (η οποία υποτίθεται ότι οδηγεί και σε στα-

σιμότητα των υγρών) συγκεκριμένα σε αυτές τις 
λιπώδεις περιοχές σχετίζονται με την αιτιολογία 
της κυτταρίτιδας.

Μια τεχνική μηχανικού μασάζ με κυκλοφο-
ρικές και δερμοτροφικές ιδιότητες9–12 φαίνεται 
πως επιδρά σε κλινικές παραμέτρους (δηλ., 
μορφομετρικές μετρήσεις) στις περιοχές κυτταρίτιδας. Το κατά πό-
σο, όμως, αυτή η τεχνική επηρέασε την λιπολυτική ανταπόκριση του υποδό-
ριου λιπώδους ιστού (SCAT=SubCutaneous Adipose Tissue) των περιοχών με 
κυτταρίτιδα δεν είναι γνωστό.

Ο μηχανισμός της κινητοποίησης των λιπιδίων στον SCAT δύναται να κατα-
γραφθεί μέσω της μεθόδου της μικροδιάλυσης13. Πρόκειται για την εισαγωγή 
κάποιων μικρών ειδικών καθετήρων μικροδιάλυσης στο λιπώδη ιστό, προκει-
μένου να καταγράφεται συνεχώς η γλυκερόλη (ο δείκτης της λιπόλυσης) στην 
εξωκυτταρική περιοχή και προκειμένου ταυτόχρονα να διαχέεται αυστηρώς το-
πικά στην περιοχή το φάρμακο, εξαλείφοντας, έτσι, τις όποιες γενικές παρενέρ-
γειες του φαρμάκου14.

Αυτή η in situ και in vivo προσέγγιση επιτρέπει την έρευνα του λιποκυττά-
ρου σε πραγματικό περιβάλλον και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως. Ο ρόλος των 
β και α 2-AR υποδοχέων στον έλεγχο της λιπόλυσης στο λιποκύτταρο του αν-
θρώπινου οργανισμού15-16 και στη λιπολυτική ανταπόκριση του λιπώδους ιστού 
σε λιπόσαρκα και παχύσαρκα άτομα17 έχει ερευνηθεί με τη χρήση της τεχνικής 
των μετρήσεων της γλυκερόλης σε συνδυασμό με τον υπολογισμό των αλλα-
γών της τοπικής ροής του αίματος, καθώς παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρό-
λο στη ρύθμιση της κινητοποίησης των λιπιδίων15.

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τη λιπολυτική ρύθμιση 
των υποδόριων μηριαίων λιποκυττάρων σε εθελόντριες, που υποβλήθησαν σε 
12 συνεδρίες τεχνικής μηχανικού μασάζ. Η διαδικασία της λιπόλυσης δια μέ-
σω της ισοπροτερενόλης και η αιματική ροή του λιπώδους ιστού καθορίστη-
κε, χρησιμοποιώντας in situ τεχνική μικροδιάλυσης πριν και μετά τη θεραπεία 
Endermologie®. Ερευνήθηκαν, επίσης και κλινικές παράμετροι (περιμετρία και 
μετρήσεις δερματικών πτυχών) για να εκτιμηθούν οι μορφολογικές αλλαγές.

ΜΕθΟΔΟλΟΓΙα
Τα Υποκείμενα της Έρευνας

Η πειρατική διαδικασία εγκρίθηκε από το Τοπικό Συμβούλιο Δεοντολογίας 
του Νοσοκομείου της Τουλούζης (Γαλλία) και διεξήχθη σε εννέα υγιείς γυναί-
κες-εθελόντριες, οι οποίες υπέγραψαν ένα ενημερωτικό προσύμφωνο και εί-
χαν κυτταρίτιδα στην περιοχή των μηρών τύπου ≥ 2 σύμφωνα με την κλίμακα 
του Nurnberger18. Προκειμένου να αποφευχθούν οι όποιοι παρεμβατικοί πα-
ράγοντες, που οφείλονται σε ορμονικά ή περιβαλλοντικά αίτια, ζητήθηκε από 
τις εθελόντριες να λάβουν αντισύλληψη από το στόμα για περισσότερους από 
3 μήνες και να διατηρήσουν σταθερές τις διατροφικές τους συνήθειες, το βά-
ρος τους και τη φυσική τους άσκηση καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης. Τα χα-
ρακτηριστικά όσων συμμετείχαν στην έρευνα φαίνονται στον Πίνακα 1.

Το Πειραματικό Πλάνο
Όλες οι αξιολογήσεις -πριν και μετά την έρευνα- πραγματοποιήθηκαν εντός 

Η χρήση της τεχνικής της μικροδιάλυσης για την εκτίμηση 
της λιπολυτικής αντίδρασης του μηριαίου λιπώδους ιστού μετά από 
12 συνεδρίες με την τεχνική του μηχανικού μασάζ (Endermologie®)
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του εργαστηριακού περιβάλλοντος. Η λιπολυτική αντίδραση του μηριαίου λι-
πώδους ιστού και η ικανότητα ανταπόκρισης της τοπικής αιματικής ροής υπο-
λογίστηκαν in situ με την παροχή γλυκερόλης σε δόσεις και το σύνολο της 
παραχθείσας ουρίας, αντιστοίχως, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μικροδιά-
λυσης. Οι αντικειμενικές σωματικές μετρήσεις περιελάμβαναν την περιμετρία 
και το πάχος της δερματικής πτυχής.

Θεραπεία με την τεχνική μηχανικού μασάζ
Η τεχνική μηχανικού μασάζ (Endermologie®) είναι μια μη-επεμβατική τεχνι-

κή, που προσφέρει βαθιά και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη μηχανοποίηση και κι-
νητοποίηση του ιστού. Παρέχεται από ένα ιατρικό σύστημα (εγκεκριμένο από 
το F.D.A.) που αποτελείται από μία κεφαλή με σύστημα εισρόφησης και δυο 
ανεξάρτητους μηχανικούς κυλίνδρους κίνησης, οι οποίοι γραπώνουν και απε-
λευθερώνουν το δερματικό και υποδόριο ιστό. Η κάθε εθελόντρια έλαβε συ-
νολικά 12 συνεδρίες τεχνικής μηχανικού μασάζ (τρεις φορές την εβδομάδα), 
σύμφωνα με ένα εξειδικευμένο πρωτόκολλο θεραπείας.

Βιοχημικοί Προσδιορισμοί
Οι συγκεντρώσεις γλυκερόλης και ουρίας στα δείγματα της μικροδιάλυσης 

αναλύθηκαν με τη χρήση ενζυματικών μεθόδων (όπως περιγράφθηκε παρα-
πάνω)19. Η ουρία χρησιμοποιήθηκε ως μείγμα ενδογενούς ένδειξης, προκειμέ-
νου να καθορίζει την αιματική ροή του λιπώδους ιστού20.

Περιμετρία και δερματική πτυχή
Περιμετρικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με μια ταινία με ακρίβεια χιλι-

οστού στο ίδιο σημείο κάθε μηρού (περίπου στο μέσο αυτού), στην περιοχή 
της μέσης και των γοφών. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις του πάχους 
της δερματικής πτυχής, με τη βοήθεια ενός παχύμετρου σε ένα πλευρικό ση-
μείο του δεξιού και του αριστερού κάτω άκρου. Το δε ύψος κάθε σημείου μέ-
τρησης καθορίστηκε με τη χρήση ενός υψομετρικού οργάνου καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της μελέτης.

Οι αλλαγές του βαθμού ανταπόκρισης της κινητοποίησης των 
λιπιδίων στην ισοπροτερενόλη, που παρακινείται από την τεχνική του 
μηχανικού μασάζ στο μηριαίο λιπώδες ιστό

Η επίδραση της ισοπροτερενόλης στο αποτέλεσμα μέτρησης της γλυκερό-
λης αποτυπώνεται στο διάγραμμα 1.

Σε πρωταρχικό επίπεδο (χωρίς ισοπροτερενόλη), η συγκέντρωση της γλυκε-
ρόλης μειώνεται μετά τη θεραπεία Endermologie®, αλλά η διαφορά αυτή δεν 
είναι μεγάλης σημασίας από στατιστικής άποψης (P= 0.0882).

Λιπολυτική ανταπόκριση και Endermologie®

Τα αποτελέσματα, που εκφράζονται ποσοστιαία πάνω από τις αρχικές τιμές

φαίνονται στο διάγραμμα 2. Μετά από 12 συνεδρίες με την τεχνική μηχανι-
κού μασάζ, ο βαθμός ανταπόκρι-
σης στην έγχυση ισοπροτερενόλης 
βελτιώθηκε στο λιπώδες ιστό για 
τις συνήθεις συγκεντρώσεις που 
χρησιμοποιούνται σε πειράματα με 
τη μέθοδο της μικροδιάλυσης, ως 
εξής: 50% έναντι 27% σε 0.1μM, 
83% έναντι 63% σε 1μM (ANOVA 
P= 0.0441) και 37.5% έναντι 0% 
σε 10μM (ns), αντιστοίχως, σε αντιδράσεις, που μετρήθηκαν πριν και μετά τη 
θεραπεία Endermologie®. 

Οι επιδράσεις της τεχνικής μηχανικού μασάζ στην αιματική ροή του 
μηριαίου λιπώδους ιστού λόγω της ισοπροτερενόλης

Η επίδραση της ισοπροτερενόλης στη συγκέντρωση ουρίας φαίνεται στο δι-
άγραμμα 3. Σε πρωταρχικό επίπεδο (χωρίς ισοπροτερενόλη), η συγκέντρω-
ση της ουρίας είναι όμοια με αυτήν που υπάρχει πριν και μετά τη θεραπεία 
Endermologie® (0.82 ± 0.47 έναντι 0.78 ± 0.39mmol/L, ns).

Η προσθήκη ισοπροτερενόλης στη συσκευή έγχυσης δεν τροποποίησε σημα-
ντικά τα επίπεδα συγκέντρωσης ουρίας, όταν αυτά συγκρίθηκαν με τις αρχικές 
τιμές, εκτός της περίπτωσης όπου το σημείο συγκέντρωσης ήταν το υψηλότε-
ρο (10μM) πριν τη θεραπεία και 1μM μετά τη θεραπεία Endermologie®, όπου 

ΠΙνΑκΑΣ 1. χΑΡΑκΤΗΡΙΣΤΙκΑ ΤΩν υΠΟκΕΙμΕνΩν  
ΤΗΣ ΕΡΕυνΑΣ (N=9)

Μέση τιμή ± sE Κλίμακα 

ηλικία (έτη) 41.2 ± 3.6 36–45 

Ύψος (cm) 164.89 ± 8.34 155–180 

Βάρος (kg) 74.37 ± 13.44 60–97 

Δείκτης μάζας σώματος (kg/m2) 27.16 ± 0.95  22.58–29.94 

ΠΙνΑκΑΣ 2. μΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΣ κΑΙ ΔΕΡμΑΤΙκΩν ΠΤυχΩν 
ΠΡΙν κΑΙ μΕΤΑ ΤΗ θΕΡΑΠΕΙΑ ENDErMOlOgIE® (12 ΣυνΕΔΡΙΕΣ)

Πριν τη θεραπεία Μετά τη θεραπεία p

μέτρηση οσφύος (cm) 97.8±3.6 69.1±3.6 <0.001

μέτρηση ισχίος (cm) 108.7±4.0 108.6±4.0 NS

μέτρηση δεξιού μηρού (cm) 64.7±3.8 61.4±3.0 <0.001

μέτρηση αριστερού μηρού (cm) 64.7±3.8 61.6±3.0 <0.001

δεξιά δερματική πτυχή (mm) 28.4±1.7 24.8±1.4 <0.001

αριστερή δερματική πτυχή (mm) 28.4±1.7 24.6±1.4 <0.001

Τα δεδομένα εκφράζονται ως μέσο ±SEM. Οι τιμές p υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα t-τεστ 
των φοιτητών (n=9)

Διάγραμμα 1 .  Η 
επίδραση της μη-
επιλεκτικής ενεργής ι-
σοπροτερενόλης στους 
β-AR υποδοχείς ως 
προς τη συγκέντρωση 
του υλικού διάλυσης, 
της γλυκερόλης, στο 
μηριαίο SCAT των 8 
γυναικών, που συμ-
μετείχαν στην έρευνα, 
πριν και μετά τη θερα-
πεία Endermologie® (12 
συνεδρίες).

Διάγραμμα 2. Η επίδρα-
ση της μη-επιλεκτικής ε-
νεργής ισοπροτερενόλης 
στους β-AR υποδοχείς 
ως προς την εξέλιξη της 
γλυκερόλης, που εκφρά-
ζεται σε ποσοστιαία ανα-
λογία πάνω από τις αρ-
χικές τιμές, στο μηριαίο 
SCAT των 8 γυναικών, 
που συμμετείχαν στην 
έρευνα, πριν και μετά τη 
θεραπεία Endermologie® 
(12 συνεδρίες).

Διάγραμμα 3 .  Η 
επίδραση της μη-
επιλεκτικής ενεργής ι-
σοπροτερενόλης στους 
β-AR υποδοχείς ως 
προς τη συγκέντρωση 
ουρίας (μείγμα ενδο-
γενούς ένδειξης) στο 
μηριαίο SCAT των 8 
γυναικών, που συμ-
μετείχαν στην έρευνα, 
πριν και μετά τη θερα-
πεία Endermologie® (12 
συνεδρίες).
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η συγκέντρωση ουρίας μειώθηκε (P= 0.004 και P= 0.0102, αντίστοιχα).
Όταν τα αποτελέσματα εκφράζονται ποσοστιαία κάτω από τις αρχικές τιμές, η 

έγχυση ισοπροτερενόλης προκάλεσε μια δοσο-εξαρτώμενη μείωση στα επίπε-
δα συγκέντρωσης ουρίας από 8.5% στα 0.1μM (P= 0.2084) σε 18.3% στα 1μM 
(P= 0.1451) και 46.3% στα 10μM (P= 0.004) πριν τη θεραπεία Endermologie®. 
Η μείωση στη συγκέντρωσης ουρίας, που προκλήθηκε από 0,1, και 1μM ισο-
προτερενόλης είναι μεγαλύτερη μετά τη θεραπεία Endermologie® (23% και 
25%, αντίστοιχα), αλλά δεν είναι σημαντική από στατιστικής άποψης (P= 0.111 
και P=0.257, αντίστοιχα).

Οι επιδράσεις της τεχνικής μηχανικού μασάζ Endermologie® στις 
κλινικές μετρήσεις

Η στατιστική σύγκριση μορφολογικών παραμέτρων συνοψίζεται στον Πίνα-
κα 2. Σε γενικές γραμμές, οι μετρήσεις έδειξαν μια σημαντική μείωση μετά τη 
θεραπεία Endermologie®. Η μείωση αυτή παρατηρείται στις δερματικές πτυχές 
(–12.89% στη δεξιά πλευρά και –13.41% στην αριστερή πλευρά), στις μετρή-
σεις της μέσης και του μηρού (1.7 έως 3.3 cm P<0.01).

ΣυνΟΨη
Αυτή η μελέτη αποδεικνύει ότι μία θεραπεία (12 συνεδρίες) με την τεχνική 

μηχανικού μασάζ: Endermologie® βελτιώνει την επίδραση της in situ ισοπροτε-
ρενόλης ως προς την κινητοποίηση των λιπιδίων στο μηριαίο λιπώδες ιστό γυ-
ναικών με κυτταρίτιδα. Επιπλέον αυτών των λειτουργικών βελτιώσεων στη βι-
ολογία του μηριαίου λιπώδους ιστού, η θεραπεία Endermologie® μείωσε την 
περιφέρεια του σώματος και τις μετρήσεις των δερματικών πτυχών. Ο μηχανι-
σμός της παραπάνω δράσης αυτής της θεραπείας δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος. 
Ενδεχομένως πάντως να ξεκινά τοπικές αλλαγές (δηλ., αναδιαμόρφωση του λι-
πώδους ιστού), οι οποίες έχουν επίπτωση στην ικανότητα λιπολυτικής ανταπό-
κρισης του μηριαίου λιπώδους ιστού.
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