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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι δύο μείζονες δράσεις της Βιταμίνης C στο δέρμα είναι:
Η συμβολή της για τη σύνθεση του κολλαγόνου•	
Αντιοξειδωτική της δράση, για την προστασία του δέρματος από τις ελεύθε-•	
ρες ρίζες.
Άλλες δράσεις της Βιταμίνης C είναι οι ακόλουθες:
Προστατεύει βιολογικά μόρια, όπως οι πρωτεΐνες, τα λίπη, οι υδατάνθρακες •	
και τα νουκλεϊνικά οξέα (DΝΑ, RNA)
Συμβάλλει στην αναγέννηση άλλων αντιοξειδωτικών παραγόντων όπως η βι-•	
ταμίνη Ε (τοκοφερόλη)
Συνεργάζεται με τη βιταμίνη Ε και το ένζυμο υπεροξειδάση της γλουταθειόνης •	
για την αναστολή της καταστρεπτικής διεργασίας της υπεροξείδωσης των Λιπι-
δίων, που συνδέεται με τη διαδικασία της γήρανσης και την εκφύλιση.
Η βιταμίνη C παρέχει στο δέρμα την υψηλή προστασία για την:
Πρόληψη των σημείων της πρόωρης γήρανσης, περιλαμβανομένων των λε-•	
πτών γραμμών και ρυτίδων
Διατήρηση της ακεραιότητας του•	
Προστασία έναντι μελλοντικής βλάβης•	
Σύνθεση κολλαγόνου•	

ΣΚΟΠΟΣ
Ο κύριος σκοπός της μελέτης είναι να διεξαχθεί συγκριτικός έλεγχος σημείων 

γήρανσης, του προϊόντος Chronoderm Vitamine C 10 / 5%, σε σχέση με άλ-
λα προϊόντα Βιταμίνης C που κυκλοφορούν στην αγορά καλλυντικών σε γυναί-
κες άνω των 35 ετών.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Η μελέτη είναι ανοιχτή συγκριτική, τυχαιοποιημένη και έλαβε χώρα στο Νοσο-

κομείο «Α. Συγγρός». Συμμετείχαν 30 γυναίκες >35 ετών με φωτότυπο II και ΙΙΙ και 
στοιχεία φωτογήρανσης στο πρόσωπο και άκρες χείρες (Κριτήρια εισαγωγής).

Κριτήρια αποκλεισμού από τη μελέτη
Γυναίκες άνω των 65 ετών•	
Γυναίκες με ιστορικό αλλεργίας στις δραστικές ουσίες•	
Γυναίκες με δερματοπάθειες (έκζεμα, ψωρίαση, ακμή)•	
Γυναίκες που ακολουθούν ορμονοθεραπεία ή λαμβάνουν φάρμακα που κά-•	
νουν φωτοευαισθησία
Γυναίκες που έχουν κάνει τις τελευταίες 15 ημέρες χημικό peeling ή solarium.•	

ΜΕΘΟΔΟΣ
Τα άτομα της μελέτης χρησιμοποίησαν:

1) στο πρόσωπο το προϊόν A (Chronoderm Vitamine C ορός)
2) στη ραχιαία επιφάνεια άκρων χεριών βάσει τυχαιοποίησης το προϊόν Α και το προ-

ϊόν Β (καλλυντικό προϊόν που κυκλοφορεί και περιέχει Vitamine C κρέμα).
Η αξιολόγηση αλλά και η σύγκριση των αποτελεσμάτων μετά τη χρήση του 

προϊόντος Α και Β έγινε βάσει των παραμέτρων:
Α. Κλινικής αξιολόγησης

Εκτίμηση των κλινικών σημείων:
1. υφής, 2. στιλπνότητας, 3. βάθος των ρυτίδων, 4. απολέπισης, 5. διαταρα-
χών χρωστικής

Η αξιολόγηση των κλινικών κριτηρίων έγινε βάσει κλίμακας 4 διαβαθμίσεων
Β. Εμβιομηχανικής αξιολόγησης
1. Μέτρηση της ενυδάτωσης της επιδερμίδας

Χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα Corneometer της εταιρείας Courage- 
Κhozaha

2. Μέτρηση ελαστικότητας του δέρματος
Χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα της εταιρείας Courage-Khozaka, Γερμανίας

3. Μέτρηση μελαχρώσεων δέρματος
Χρησιμοποιήθηκε το μηχάνημα Mexameter της εταιρείας Courage-Khozaka

Γ. Υποκειμενικής εκτίμησης
Οι εθελοντές ερωτήθηκαν:

1. Για ενοχλητικά σημεία μετά την εφαρμογή του προϊόντος
2. Για την καλλυντική αποδοχή του προϊόντος

Χρόνος αξιολόγησης
Έγιναν 4 αξιολογήσεις σε διαφορετικές χρονικές περιόδους:
Πριν την αγωγή, Επίσκεψη 1•	
Την 30η ημέρα, Επίσκεψη 2•	
Την 60η ημέρα, Επίσκεψη 3•	
Την 120η ημέρα, Επίσκεψη 4•	

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(Διαγράμματα 1-8).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η βιταμίνη C ασκεί πολλαπλές βιολογικές λειτουργίες.
Η εφαρμογή της βιταμίνης C απευθείας στο δέρμα μέσω των καλλυντικών προϊό-

ντων διεγείρει τη σύνθεση των ινοβλαστών, ώστε να παράγουν νέο κολλαγόνο και 
παράλληλα ενυδατώνει και προστατεύει από τις επιθέσεις του περιβάλλοντος.

Στη μελέτη αυτή παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση, από τη χρήση 
του προϊόντος Α, της υφής, στιλπνότητας και ενυδάτωσης του προσώπου και αύ-
ξηση της ελαστικότητας και μείωση των ρυτίδων στατιστικά όμως όχι σημαντικά.

Το προϊόν Α παρουσίασε στατιστικώς σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με 
το προϊόν Β, σε ό,τι άφορά:
1.  Την κλινική αξιολόγηση (υφή. στιλπνότητα και βάθος ρυτίδων)
2.  Την εμβιομηχανική αξιολόγηση (ενυδάτωση, ελαστικότητα)

Οι εθελόντριες βαθμολόγησαν πολύ ψηλά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος A 
(Chronoderm Vit C).

Συγκριτική κλινική μελέτη αξιολόγησης  
του Chronoderm Vitamine C 10% / 5% σε γυναίκες  
ηλικίας άνω των 35 ετών με στοιχεία φωτογήρανσης
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Εικόνα 2. Μέτρηση χρωστικής δέρματος.

Εικόνα 1. Μέτρηση ελαστικότητας 
του δέρματος.
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Διάγραμμα 1. Κλινική αξιολόγηση υφής δέρματος προσώπου (p<0.001). Διάγραμμα 5. Εμβιο-μηχανική Μέτρηση Ελαστικότητας. Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση 
με baseline (p=0.07NS).

Διάγραμμα 2. Κλινική αξιολόγηση στιλπνότητας προσώπου (p<0.001). Διάγραμμα 6. Κλινική αξιολόγηση υφής δέρματος (p=0.002).

Διάγραμμα 3. Κλινική αξιολόγηση βάθους ρυτίδων (p=0.038). Διάγραμμα 7. Κλινική αξιολόγηση βάθους ρυτίδων (p=0.008)

Διάγραμμα 4. Εμβιο-μηχανική Μέτρηση Ενυδάτωσης. Ποσοστιαία μεταβολή σε σχέση 
με baseline (p<0.001).

Διάγραμμα 8. Εμβιο-μηχανική Μέτρηση Ελαστικότητας. Ποσοστιαία (%) μεταβολή 
σε σχέση με baseline (p=0.007). iD


