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Εισαγωγική ενημέρωση
Η μη ενέσιμη μεσοθεραπεία είναι ένα 

βελτιωμένο σύστημα διαδερμικής με-
ταφοράς μικροποσοτήτων δραστικών 
ουσιών. Τα δραστικά συστατικά διεισ-
δύουν άμεσα στην προς δράση περι-
οχή, χρησιμοποιώντας τέσσερις λει-
τουργικές τεχνικές με τις οποίες γίνεται 
εφικτή, χωρίς τη χρήση ενέσεων, η με-
ταφορά τόσο ιοντικών όσο και ουδέ-
τερων ουσιών. Η συσκευή μεσοθερα-
πείας παρέχει τέσσερις τεχνικές:
1.  Ρεύμα ενεργοποίησης, το οποίο προ-

άγει εντονότερη αγγείωση στην πε-
ριοχή θεραπείας, για μεγαλύτερη 
και πιο ομοιόμορφη απορρόφηση 
του δραστικού συστατικού.

2.  Υδροηλεκτροφόρηση, μια μη τραυ-
ματική μέθοδος που χρησιμοποι-
εί παλμικό ρεύμα για να βοηθά τα 
δραστικά συστατικά σε υγρά δια-
λύματα να διαπερνούν τον ιστό του 
δέρματος, με αποτέλεσμα τη μετα-
φορά μορίων διαμέσου του δερμα-
τικού φραγμού.

3.  Ηλεκτροδιήθηση, μια μέθοδος που 
χρησιμοποιεί μαγνητικά πεδία με με-
γάλη ισχύ για να προάγει τη διαπερα-
τότητα (ηλεκτροδιαπερατότητα) της 

κυτταρικής μεμβράνης (αναστρέψιμοι 
και παροδικοί «πόροι»), ενισχύοντας 
έτσι τη διείσδυση των ουσιών. Η τε-
χνική αυτή δε χρησιμοποιεί ηλεκτρό-
διο ουδέτερο ή επιστροφής.

4.  Κρυοφόρηση, ένα σύστημα που 
εφαρμόζει ψύξη για να αυξήσει την 
τοπική αγγείωση, σε συνδυασμό με 
ρεύμα ενεργοποίησης, και μεταφέ-
ρει την ουσία σε χαμηλότερες στι-
βάδες του δέρματος, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απορρό-
φηση και να βελτιώνεται η απόδο-
ση των δραστικών συστατικών του 
διαλύματος.

Η τεχνική της μη ενέσιμης μεσοθε-

ραπείας έχει εφαρμογή σε περιπτώ-
σεις όπως: 

• ανάνηψη από τραυματισμούς σε 
αθλήματα

• αναζωογόνηση προσώπου
• ρευματισμοί
• αλωπεκία
• αντιμετώπιση πόνου
• κυτταρίτιδα
• ραγάδες
• χαλάρωση
• ουλές

Η τεχνική της 
ηλεκτροδιήθησης 

Η ηλεκτροδιήθηση είναι μια πρωτο-
ποριακή, καινοτόμος τεχνική που βα-

σίζεται στο φαινόμενο που ανακαλύ-
φθηκε από τον Dr. Praunist το 2003, 
και για το οποίο τιμήθηκε με το βρα-
βείο Nobel Prize Χημείας 2003.

Ο Dr. Praunist και οι συνεργάτες του 
διεξάγουν έρευνα πάνω στις βιοφυσι-
κές μεθόδους μεταφοράς φαρμάκων, 
χρησιμοποιώντας μηχανική ανάλυση 
και ανακαλύπτοντας νέες τεχνολογίες. 
Η έρευνά του δίνει έμφαση στη μετα-
φορά φαρμάκων, εμβολίων, πρωτει-
νών και γονιδίων μέσα στα κύτταρα και 
τους ιστούς, χρησιμοποιώντας μηχανι-
κές, θερμικές, ακουστικές, ηλεκτρικές 
και άλλες φυσικές δυνάμεις. Αυτές οι 
δυνάμεις οδηγούν μόρια διαμέσου 
βιολογικών φραγμών, μέσω παρο-
δικής, δομικής αναδιοργάνωσης του 
φραγμού στη νανο- και μικρο- κλίμα-
κα. Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας της 
ομάδας του Dr. Praunist, περιλαμβά-
νει τη μελέτη και χρηση μικροσυνθε-
τικών μικροβελόνων, οι οποίες, χωρίς 
πόνο, διαπερνούν το δέρμα και χορη-
γούν φάρμακα και εμβόλια, με ελάχι-
στα επεμβατικό τρόπο. 

Παρακάτω αναφέρονται μελέτες της 
τελευταίας πενταετίας, που αφορούν 
την τεχνική της ηλεκτροδιήθησης.
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Μη ενέσιμη μεσοθεραπεία
Η τεχνική της ηλεκτροδιήθησης 

Αν και η ηλεκτροδιήθηση προσελκύει αυξη-
μένη προσοχή, ως μια τεχνολογία για την 
ενίσχυση της κλινικής χημειοθεραπείας και 

της γονιδιακής θεραπείας των ιστών, ωστόσο λεί-
πουν ακριβείς μετρήσεις της μεταφοράς που διαμε-
σολαβείται με την ηλεκτροδιήθηση σε πολυκυτταρι-
κό περιβάλλον. Έτσι, σκοπός της συγκεκριμένης με-
λέτης είναι η συλλογή επαρκών στοιχείων, που να 
υποστηρίζουν τη χρήση της ηλεκτροδιήθησης σε πο-
λυκυτταρικό περιβάλλον. 

Στη μελέτη αυτή, χρησιμοποιήθηκαν πολυκυτταρικά σφαι-
ροειδή από DU145 καρκινικά προστατικά κύτταρα σαν ιστό-
μοντέλο, για να μετρηθούν τα επίπεδα και η κατανομή της 
πρόσληψης σε ένα πολυκυτταρικό περιβάλλον. Οι μετρή-
σεις αυτές, και η ανάλυσή τους, χρησιμοποιήθηκαν για να 
εξεταστεί η υπόθεση ότι, τα κύτταρα σε ένα πολυκυτταρι-
κό περιβάλλον ανταποκρίνονται στην ηλεκτροδιήθηση με 

έναν ετερογενή τρόπο, ο οποίος διαφέρει από τα μεμο-
νωμένα κύτταρα σε αναστολή, λόγω διαφορών στην 
κατάσταση του κυττάρου, την τοπική συγκέντρωση του 
διαλύματος και το τοπικό ηλεκτρικό πεδίο. Για τη στή-
ριξη της υπόθεσης, η πρόσληψη μορίων ήταν σταθε-
ρά χαμηλότερη για τα κύτταρα μέσα στα σφαιροειδή, 
σε σχέση με τα κύτταρα σε αραίωση, και ήταν ετερο-
γενής στο χώρο, με προοδευτική μικρότερη πρόσλη-
ψη να παρατηρείται σε κύτταρα που βρίσκονταν πιο βα-
θιά μέσα στα σφαιροειδή. Η μειωμένη πρόσληψη και η 
ετερογένεια μπορούν να εξηγηθούν ποιοτικά με το συ-
νυπολογισμό, για τις επιδράσεις του μεγέθους των κυτ-
τάρων στη διαμεμβρανική τάση και τον όγκο του κυτ-
τάρου, του περιορισμένου αποθέματος εξωκυτταρικού 
διαλύματος, της ετερογενούς δύναμης πεδίου λόγω της 
επίδρασης των γειτονικών κυττάρων και των καθυστε-
ρημένων χρόνων λόγω διάχυσης. 

Ηλεκτροδιήθηση ιστών: ποσοτικοποίηση και ανάλυση της ετερογενούς μεταφοράς σε πολυκυτταρικό περιβάλλον
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Αυξημένη διαπερατότητα των εντερικών επιθηλιακών 
μονοστρωματικών κυττάρων μέσω 

της ηλεκτροδιήθησης

esi B. Ghartey-taGoe, JereMy s. MorGanB, anDrew s. neishC,  
Mark r. Prausnitz

J Control 2005

Α υτή η μελέτη εκτίμησε, κατά πό-
σο η ηλεκτροδιήθηση ενισχύει 
τη μεταφορά διαμέσου άθικτων 

εντερικών επιθηλιακών μονοστρωματι-
κών κυττάρων, που μιμούνται το εντε-
ρικό επιθήλιο. Μονοστρωματικά κύτ-
ταρα εκτέθηκαν σε παλμούς ηλεκτρο-
διήθησης και μετά παρακολουθήθηκε η 
διεπιθηλιακή μεταφορά της καλσεΐνης, 
ενός μικρού φθοριο-σημασμένου δεί-
κτη ή της, σημασμενης με φλουροσκεΐ-
νη, αλβουμίνης ορού βοοειδών, μια με-
γάλη πρωτεΐνη. Η συσσωρευτική μετα-
φορά των μορίων διαμέσου των μονο-
στρωματικών κυττάρων αυξήθηκε ση-
μαντικά μετά την ηλεκτροδιήθηση και 
εξαρτήθηκε από την τάση της ηλεκτρο-
διήθησης, τη διάρκεια παλμού και το 
μέγεθος των μορίων. 

Η αυξημένη μεταφορά συνοδεύτηκε από 
μια μείωση στη διεπιθηλιακή ηλεκτρική αντί-

σταση των μονοστρωματικών κυττάρων. Επι-
πλέον ανάλυση των αποτελεσμάτων υποδει-
κνύει ότι, η αύξηση που παρατηρήθηκε μετά 
την ηλεκτροδιήθηση οφείλεται, κατά ένα μέ-
ρος τουλάχιστον, στη νέκρωση ενός μικρού 
κλάσματος κυττάρων, γεγονός το οποίο αύ-
ξησε τη μεταφορά διαμέσου της «διαρροής» 
των νεκρών κυττάρων, που παρέμεναν προ-
σκολλημένα και αύξαναν τη μεταφορά μέσω 
μικρών, παροδικών κενών που δημιουργού-
νταν από τα νεκρά κύτταρα που αποχωρίζο-
νταν, αν και φάνηκε ότι επανασυγκλείονταν 
εντός λίγων λεπτών, από την επιδιόρθωση 
των μονοστρωματικών κυττάρων. Τα ευρή-
ματα αυτά, μπόρεσαν να θέσουν τη βάση 
για την ανάπτυξη της ηλεκτροδιήθησης, ως 
ένα κλινικό εργαλείο για την αύξηση της επι-
θηλιακής διαπερατότητας, και συνεπώς και 
την αύξηση της απορρόφησης των πτωχά 
απορροφούμενων φαρμάκων.

Η επίδραση του κυτταρικού τοιχώματος στη 
διακυτταρική μεταφορά σε κύτταρα φυκιών, μέσω 

της ηλεκτροδιήθησης και των υπερήχων

azenCott hr, Peter GF, Prausnitz Mr
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Η μελέτη αυτή, έχει ως 
στόχο την εκτίμηση του 
ρόλου του κυτταρικού 

τοιχώματος, ως φραγμού στη 
διακυτταρική μεταφορά. Κύτ-
ταρα φυκιών και μεταλλαγμέ-
να κύτταρα, στα οποία έλειπε 
το κυτταρικό τοίχωμα, εκτέ-
θηκαν σε ηλεκτροδιήθηση ή 
υπερήχους. 

Η ηλεκτροδιήθηση στα πρώτα 
κύτταρα αύξησε την πρόσληψη 
καλσεΐνης, αλλά μετέφερε πολύ λι-
γότερη αλβουμίνη ορού βοοειδών. 
Η ηλεκτροδιήθηση των κυττάρων 
με έλλειψη κυτταρικού τοιχώμα-
τος είχε παρόμοια αποτελέσματα, 
όσον αφορά την καλσεΐνη, αλλά 
είχε και αυξημένη πρόσληψη αλ-
βουμίνης ορού βοοειδών. 

Οι υπέρηχοι στα κύτταρα αυτά 
προκάλεσαν την πρόσληψη, τό-

σο της καλσεΐνης όσο και της αλ-
βουμίνης ορού βοοειδών, σε πα-
ρόμοια επίπεδα. 

Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι 
ο φραγμός του κυτταρικού τοιχώ-
ματος στην πρόσληψη της αλβου-
μίνης ορού βοοειδών μπορεί να 
ξεπεραστεί με τη χρήση των υπε-
ρήχων. 

Τέλος, τα ευρήματα της μελέτης 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, η 
ηλεκτροδιήθηση πρωτίστως μετα-
φέρει μόρια διαμέσου της πλασμα-
τικής μεμβράνης, επειδή ο μηχανι-
σμός της ειδικεύεται στη διάσπαση 
της λιπιδιακής μεμβράνης, ενώ οι 
υπέρηχοι μεταφέρουν τα μόρια δι-
αμέσου τόσο της πλασματικής μεμ-
βράνης, όσο και του κυτταρικού 
τοιχώματος, επειδή διασπούν μη 
ειδικά τους επιφανειακούς φραγ-
μούς του κυττάρου. ID


