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Samanburðarprófun til að rannsaka virkni meðferðar
með rauðu og nær-innrauðu ljósi varðandi ánægju
sjúklinga, fækkun fínna lína, hrukka og ójafna í húð
sem og aukinn kollagen- þéttleika innan húðlaga.
Alexander Wunsch og Karsten Matuschka

Útdráttur	
  
Tilgangur: Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða öryggi og virkni tveggja nýrra ljósgjafa til notkunar á
stóra fleti eða allan líkamann sem valda fjöllita ljósnæmislífmótun (photobiomodulation - PBM) án
varmavirkni, í því augnamiði að bæta næmi og útlit húðarinnar. Bakgrunnur: LED-ljósgjafar hafa reynst
öruggir og áhrifaríkir við ljósnæmisyngingu án varmavirkni. Þó geta leysigeislar og LED haft vissa galla
vegna útgeislunnar í "punktformi" og þröngrar litrófsspennivíddar. Þar sem virk litróf fyrir endurnýjun og
viðgerð vefs samanstanda af meiru en bylgjulengd, rannsökuðum við hvort gagnlegt væri að nota fjöllita róf
sem næði yfir breiðara rófsvið. Efni og aðferðir: Í allt tóku 136 sjálfboðaliðar þátt í þessari framvirku,
slembiröðuðu og stýrðu rannsókn. Af þessum sjálfviljugu þátttakendum fengu 113, sem var skipt í fjóra
meðhöndlunarhópa af handahófi, meðhöndlun tvisvar í viku með ýmist 611 - 650 nm eða með 570 - 850 nm
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fjöllita ljósi (jafnað til ca. 9 J/cm á sviðinu 611 - 650 nm) og voru því næst bornir saman við viðmiðunargildi
(n=23). Geislunarstyrkleiki og lengd meðferðar var mismunandi eftir meðferðarhópum. Meðal gagna sem
safnað var við upphaf rannsóknar og eftir 30 meðferðir voru blindað mat af klínískum ljósmyndum,
úthljóðsmælingar á kollagenþéttleika, stafræn prófílmæling unnin í tölvu ásamt mati á ánægju sjúklinga.
Niðurstaða: Þátttakendur í prófuninni upplifðu merkjanlega betra útlit og skynjun litarrafts, minni ójöfnur í
húð, en þær voru prófílmældar, og meiri kollagenþéttleika mælt í úthljóði. Blinda klíníska prófunin á
ljósmyndunum staðfesti umtalsverða breytingu til hins betra í hópunum sem höfðu verið meðhöndlaðir í
samanburði við samanburðarhópinn. Ályktanir: Breiðrófs fjöllita PBM sýndi enga kosti fram yfir litróf með
einungis rauðu ljósi. Þó reyndust báðir hinna nýju ljósgjafa, sem ekki hafa áður verið notaðir við PBM,
skilvirkir og öryggir við yngingu húðar og aukningu á kollageni í húðlögum borið saman við
samanburðarhópinn.

Inngangur
Breyting á frumuvirkni með notkun lágstigs LED-ljóss án varmavirkni kallast ljósnæmislífmótun
(photobiomodulation - PBM) eða lágstigs ljósameðferð (LLLT) og er æ mikilvægari aðferð í klínískri
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læknismeðferð. Þar sem saman koma virkni djúpt inn í húðina og uppsog ákveðinna hluta í
öndunarkeðjuna er ljós á rófinu frá 600 til 1300 nm nytsamlegt til að flýta fyrir lokun sára, viðgerð á vef og
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yngingu húðar. Ólíkt áverkabrottnámi (t.d. endurnýjun efsta húðlags með leysi) og brottnámi án áverka (t.d.
með sterku sveifluvíddarljósi, IPL), sem eru aðferðir til endurnýjunar húðar sem valda afleiddri viðgerð
húðvefs með því að valda stýrðu tjóni annaðhvort í húðþekju eða í leðurhúð, er PBM án áverka sem næst
með því að örva beint endursköpunarferla í húðinni. Virknin felst í aukinni frumuskiptingu, -flutningi og 6
samruna. Mikilvægar frumugerðir fyrir endurnýjun húðar og vefs eru trefjakímufrumur, hyrnisfrumur, og
ónæmisfrumur (mastfrumur, hlutlausar "neutrofílar" og gleypifrumur), sem má örva með ákveðnum
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bylgjulengdum sem ná langt inn í húðvefinn. Þekktar alvarlegar aukaverkanir við beitingu aðferða við
endurnýjun húðar sem valda áverkum eins og bólga, óþægilegir verkir og einangrun frá öðru fólki í lengri
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tíma er ekki þekkt ef PBM er notað. PBM hefur þvert á móti verið notað með góðum árangri til að draga úr
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algengum einkennum eftir endurnýjun á efsta lagi með leysigeisla og IPL-meðhöndlun. Á síðustu áratugum
hefur verið sannað að ljóseindaútgeislun frá leysum eða LED eru virkir ljósgjafar fyrir PBM, sem sýnir að það
er ekki tæknileg útfærsla ljósgjafans, heldur meðferðarþættir eins og bylgjulengd, geislunarstyrkleiki og
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jónageislun sem væntanlega orsaka verkunina. Þó geta gallar fylgt notkun leysi- og LED-ljósgjafa vegna
punktformaðra útgeislunareiginleika þeirra og þröngrar litrófsspennivíddar. Þar sem virk litróf fyrir endurnýjun
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og viðgerð vefs samanstanda af meiru en bylgjulengd
getur það verið gagnlegt að nota í þessu skyni
fjöllita róf sem nær yfir breiðara rófsvið. Við rannsökuðum öryggi og verkun við framkvæmd nýrrar
ljósameðferðar án varmavirkni, brottnáms húðar eða áverka sem beitir fjöllita, lágsviðs- ljósameðferð með
áherslu á þægindatilfinningu í húð, bætt útlit húðar, aukið kollagen milli húðlaga og sjáanlega fækkun fínna
lína og hrukka í framvirkri, slembiraðaðri og stýrðri rannsókn á 136 þáttakendum.

Efni og aðferðir
Þátttakendur og skipulagning rannsóknarinnar
Við framkvæmdum klíníska samanburðarprófun samkvæmt slembiröðun á tímabilinu frá janúar 2012
til desember 2012. Tafla 1 tekur saman einkenni þátttakendahópanna við upphaf (t0).
Þátttakendur voru á aldrinum frá 27 ára til 79 ára. Helstu þættir sem réðu því hver gat tekið þátt var
hæfni til að stjórna sjálfur tækjunum sem notuð voru, hæfni til að skilja meðferðina, undirrituð yfirlýsing um
samþykki og áhugi á að taka þátt yfir lengra tímabil. Þættir sem útilokuðu frá þátttöku voru líkamlegir og
andlegir sjúkdómar sem gátu valdið efa um hæfileika til að veita samþykki, fyrri meðferð með rauðu ljósi
innan við sex mánuði frá byrjun rannsóknar, nýlegar ágengar snyrtimeðferðir eins og botox innan við 12
mánuði fyrir upphaf rannsóknar, núverandi eða eldri tilfelli af húðkrabbameini, núverandi húðsjúkdómar sem
kröfðust meðhöndlunar húðsjúkdómafræðings, núverandi eða áætluð þungun, brjóstagjöf, fyrri vandamál
vegna ofurnæmis fyrir ljósi eða nýleg inntaka lyfja sem getur orsakað slíkt ofurnæmi, flogaveiki og tilhneiging
til að missa meðvitund. Allir þáttakendur gáfu skriflegt samþykki fyrir rannsókninni, sem var viðurkennt af
siðanefnd læknasamtaka "Ethics Committee of the Medical Association" (Landesärztekammer) BadenWürttemberg, Stuttgart, Þýskalandi. Rannsóknin var framkvæmd samkvæmt Helsinki-yfirlýsingunni
(DoH/Oct2008). Eftir yfirlýsinguna um upplýst samþykki, sem fram fór eftir athugun á þáttum sem leiddu til
þátttöku eða útilokunar, var hverjum þátttakanda vísað í einn af fjórum hópum með tölvustýrðu ferli byggðu á
slembiröðun. Hópur 5 var aðallega útvalinn meðal starfsmanna JK án slembiúrtaks og þjónaði hann sem
samanburðarhópur. Hópar 1 til 4 voru meðhöndlaðir tvisvar í viku með 30 meðferðum alls frá janúar 2012. Til
að minnka áhrif hinna ýmsu árstíða var tímabil gagnasöfnunar við upphaf rannsóknar, t15, t30 og eftirfarandi
athuganir, takmarkað við einn mánuð. Gagnasöfnun við upphaf rannsóknar lauk í febrúar 2012 og allir
þátttakendur luku meðferð 30 (t30) í júní 2012.
Samanburðarhópurinn fékk enga meðferð þar sem ekki er hægt að blinda meðferðina og trúlega er
ekki til falskur ljósgjafi sem ekki hefur áhrif. Þeir sem tóku sjálfviljugir þátt í samanburðarhópnum tóku aðeins
þátt í klínískum mælingum, söfnun huglægra þátta eins og tilfinning í húð og litarrafti var ekki framkvæmd.
Þar sem litrófseinkenni lampanna voru eins fyrir hópa eitt og tvö annarsvegar og hópa þrjú og fjögur
hinsvegar var hópum eitt og tvö slegið saman við mat á hóp með meðalþrýstilampa (Energizing Light
Techology, ELT), en hópar þrjú og fjögur voru metnir saman sem lágþrýstilampahópur (Red Light
Technology, RLT) til að ná fram stærri hópum og þarmeð hærra tölfræðilegu gildi. Engu að síður gerði
skiptingin í hópa 1-4 okkur mögulegt að bera saman niðurstöður sem byggðu á mismunandi
meðferðarþáttum eins og rófdreifingu, geislunarstyrkleika og jónageislun. Spurningaskema um þolni notanda
var fyllt út eftir hverja meðferð (t1-t30). Teknar voru stafrænar ljósmyndir og gerðar klínískar mælingar og
hugrænir spurningalistar voru notaðir til að meta litarraft og tilfinningu í húð við upphaf rannsóknar (t0) og
eftir 15 (t15) og 30 (t30) meðferðir. Eftirfarandi safn huglægra og klínískra þátta var tekið saman við t30 + 6
mánuði.
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Tafla 1: Upphafseinkenni (t0) rannsóknarhópa

Kyn
Kona
Karl
Aldur a
Þyngdt a
Andlitslitur/hörundslitur (huglæg) b
Tilfinning í húð (huglæg) b
Sléttleiki húðar b
Kollagen-þéttleiki c
Mat sérfræðinga á hrukkum d
Engar/yfirborðs- eða fínar hrukkur
Fáar hrukkur
Áberandi eða djúpar hrukkur
Aðilar ekki sammála

RLT (n=57)

ELT (n=48)

Controls (n=23)

49/86.0%
8/14.0%
46.2±9.0
72.9±15.22
4.54±1.92
5.33±2.04
15.29±4.20
20.40±6.55

34/70.8%
14/29.2%
48.6±9.8
73.4±13.7
4.87±2.02
5.24±2.18
14.84±4.04
18.96±3.54

15/65.2%
8/34.8%
44.4±10.2
73.7±13.4

11.79±2.17
23.22±7.36

14/24.6%
20/35.1%
13/22.8%
10/17.5%

17/35.4%
11/22.9%
11/22.9%
9/18.8%

5/21.7%
6/26.1%
9/39.1%
3/13.0%

a

Gildi sýna meðaltal ± SD af t0.b
Gildi sýna meðaltal ± SD af t0; lágar tölur vísa til góðra gilda
c
Gildi sýna meðaltal ± SD af t0; háar tölur vísa til góðra gilda
d
Meirihlutaatkvæði þriggja "blindra" sérfræðinga, byggt á Modified Fitzpatrick Winkle Scale.
RLT, red light technology; ELT, energizing light technology.
b

Tafla 2: Einkenni meðferðarvéla, ljósgjafa og notkunarþátta

Tækni
Lampagerð
Meðferðarsvæði
Meðferðarstaða
Geislun (611–650nm)
Heildar- geislun (570–850nm)
Lengd meðferðar
Meðferðarskammtur (611–650nm)
Heildargeislun þátttakenda (570–850nm)

Meðferðareining (hópur 1 – 4)
ELT 2
ELT 30
Energizing light (ELT)
Energizing light (ELT)
Medium pressure
Medium pressure
Partial-body
Full-body
Semi-reclined
Horizontal
7.1mW/cm2
10.4mW/cm2
2
42.8mW/cm
54.8mW/cm2
20mín
15mín
8.5J/cm2
9.4J/cm2
51.4J/cm2
49.3J/cm2

C 46 sun
Red light (RLT)
Low pressure
Full-body
Horizontal
5.9mW/cm2
10.3mW/cm2
25mín
8.9J/cm2
15.5J/cm2

CVT/RVT
Red light (RLT)
Low pressure
Full-body
Vertical
13.3mW/cm2
23.4mW/cm2
12mín
9.6J/cm2
16.8J/cm2

Ljósgjafar
Fjórar einingar sem fengu tvo mismunandi fjöllita ljósgjafa (lágþrýsti- og meðalþrýstiperur) voru
notaðar í rannsókninni. Tafla 2 telur upp perutækni, perugerðir, meðhöndlunarsvæði (allur líkaminn eða hluti
hans), litrófsgildi, lengd meðferðar og meðferðarskammtar fyrir þær einingar sem notaðar voru í þessari
rannsókn.
Meðferðareiningar 2,3 og 4 geisluðu allan líkamann, fram- og bakhlið höfuðs- háls, búks og efri og
neðri útlima á sama tíma. Meðferðareiningar 2 og 3 sem geisluðu allan líkamann gátu boðið upp á meðferð í
liggjandi stöðu en eining 4 útbúin sem klefi til meðferðar í uppréttri stöðu. Eining 1 var þróuð til staðbundinnar
meðferðar á andliti og barmi. Sjúklingur sat á stól sem hallaðist aftur til hálfs. Einingar 1 og 2 voru búnar
meðalþrýstum gasúrhleðsluperum í tengslum við spegla á völdu rófi með tilheyrandi filterkerfum til að eyða
litrófsútgeislun á bylgjulengdum styttri en 570 nm og lengri en 850 nm; þessar einingar nefnast Energizing
Light Techology (ELT). Einingar 3 og 4 voru búnar lágþrýstum gasúrhleðsluperum sem veita hámarkslitrófsútgeislun, aðallega á bilinu 611 nm til 650 nm, kallaðar Red Light Technology (RLT). Vegna
mismunandi litrófseiginleika og geislunarstyrkleika skilgreindum við litrófsbilið á milli 611 nm og 650 nm til
útreikninga á meðferðar-jónageislun. Þetta bylgulengdarbil nær yfir 632.8 nm, sem er miðlæg bylgjulengd í
LLLT og PBM og stendur fyrir ráðandi bylgjulengd HeNe-leysisins (: helíum-neon leysisins). Dreifing
litrófsskammta ELT og RLT ljósgjafa er sýnd á Mynd 1þar sem skammtar fyrir báða ljósgjafa eru staðlaðir
sem 100% fyrir svæðið 611nm til 650 nm. Fyrir þetta litrófssvæði var meðferðarskömmtunum haldið
stöðugum, en geislunarstyrkleiki og meðferðarlengd var mismunandi hjá hópunum fjórum til að hægt væri að
athuga gildi "Bunsen-Roscoe Law of Reciprocity" innan hinna gefnu takmarka mæliþáttanna.
Allar einingar sendu að heita má enga UV-útgeislun sem orsakar hörundsroða (lágmarks
hörundsroðaskammtur hefði ekki náðst, jafnvel eftir margra tíma geislun, samanborið við UV-geislun frá
flúrperum til venjulegra pera.
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Mælingar
Helsti tilgangur rannsóknarinnar var að bæta huglægan skilning á litarrafti og næmi húðarinnar.
Sjálfviljugir þátttakendur voru beðnir um að taka fram að hve miklu leyti þeir væru sammála því sem fram
kom í spurningalistanum með því að merkja við eitt gildi á svartri 10 cm langri línu milli tveggja punkta, sem
hafði hlutverk sýnilegs hliðræns skala (VAS). Auk þess var ætlunin að bæta mælibreyturnar með því að nota
DermaLab Combo (Cortex Technology, Hadsund, Danmörku), tölvustýrt húðgreiningarkerfi búið snúningsúthljóðs-mælisondu (20 MHz) með hárri upplausn til að greina breytingar í þéttleika kollagens í húð, mældu
sem kollagenstyrkgildi (Collagen intesity score - CIS). Primoslite stafrænt jaðargeislunarkerfi (fringe
projection system - GFM Messtechnik, Berlín, Þýskalandi) var notað til að mæla hlutlægar talnafræðilegar
ójöfnur (Ra) yfirborðs húðar á svæðinu kringum augntóttina.
Ljósmyndun
Stafrænu myndirnar fyrir blindaða hrukkumatið voru teknar með Nikon D5100 myndavél sem er búin
Nikkor AF 50 mm 1:1.4 linsu (Nikon Corporation, Chiyoda, Tokyo, Japan) og Walimex RFL-3 hringljósi (ring
light) (Walser GmbH & Co, KG, Burgheim, Þýskalandi).

	
  

Niðurstöður huglægs mats
Huglægir virkniþættir voru metnir af viðkomandi sjálfum við upphaf rannsóknar (t0), eftir 15 (t15) og
30 (t30) meðferðir og eftir t30 + 6 mánuði með hjálp 10 cm sýnilegra hliðrænna skala (VAS) varðandi betra
litarraft og næmi húðar. Þessir þættir voru ekki metnir í samanburðarhópi.

Mynd 1. Dreifing litrófsskammts við energizing light technology (ELT) og red light technology (RLT) ljósgjafa.
Hlutfallið milli skammts og bylgjulengdar við ELT og RLT ljósgjafa, staðlað til spennuvíddar
611 nm-650 nm. Litaðar súlur sýna litrófsskammt í prósentum.
Mat á hlutlægum klínískum breytum
Úthljóðsrannsóknin á kollageni í hárri upplausn gerði mælingu á sýnilegum breytingum í
kollagenþéttleika og tölulegum kollagenstyrksgildum (CIS) mögulega, en hann sýnir þéttleika kollagentrefja í
húð.
Mat rannsakenda
Þrír óháðir læknar sem var ekki kunnugt um klínísk gögn sjúklinga greindu klínískar ljósmyndir
teknar við t0 og t30. Rannsakendur voru beðnir um að raða tilviljunakenndu úrvali af klínískum ljósmyndum
sem voru teknar við t0 og t30 í fyrir/eftir meðferðarröð. Dýpt hrukka við upphaf rannsóknar samkvæmt
Modified Fitzpatrick Wrinkle Scale (MFWS)12 og það hve mikið hefði dregið úr hrukkum eftir meðferð skyldi
metið eftir raðgreiningu. Stig rannsakenda voru tekin saman eftir eftirfarandi meirihlutareglum: ef tveir eða
þrír sérfræðingar gáfu sama atkvæðafjölda var flokkunin sem sammælst var um mælingarniðurstaða (e.
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summary measure), ef sérfræðingarnir þrír gáfu mismunandi stigafjölda var mælingarniðurstaða "engin
breyting".
Tölfræðilegar aðferðir
Gögn í töflunum eru gefin upp sem meðaltal ± staðalfrávik. Samanburður af breytingum á húðnæmi,
litarrafti, ójöfnum og kollagenþéttleika frá upphafi rannsóknar til t30 milli meðferðarhópanna þriggja
(samanburður milli hópa) var framkvæmdur með línulegu módeli með byrjunargildi hvers þátttakanda sem
samdreifniafbrigði (covariant). Mismunur innan sama hóps frá upphafi rannsóknar til t30 var metinn
samkvæmt Mann-Whitney-Wilcoxon-prófinu. Til að bera muninn á hrukkum saman milli hópa notuðum við
Chi-squared prófið. Innan hópanna sannreyndum við kenninguna um líkindi á betra eða verra ástandi með
tvíliða prófum. Öll próf voru tvíhliða og litið var á p-gildi <0.05 sem tölfræðilega marktæk.

Niðurstöður	
  
Einkenni sjúklinga
Upphaflega voru 144 sjálfboðaliðar boðaðir til rannsóknarinnar. Átta sjálfboðaliðar mættu ekki í fyrsta
tíma eftir slembiúrtakið; þar af leiðandi var heildartala þátttakenda í rannsókninni að lokum 136. Fimm
sjálfboðaliðar hættu þátttöku vegna erfiðleika við þátttöku og tímaskorts. Einn sjálfboðaliði gat ekki lokið
rannsókninni vegna meðhöndlunar með sýklalyfum, en það var einn útilokunarþáttanna; einn sjálfboðaliði
hætti vegna búferlaflutnings og einn þátttakandi missti af fjórum meðferðum vegna heilsuhælisdvalar. Að
lokum luku 128 sjálfboðaliðar meðferðinni og eftirfarandi matsferli, af þeim voru 57 meðhöndlaðir með RTL,
48 með ELT og 23 voru í samanburðarhóp. Þátttakendur í RLT- og ELT- hópunum voru eins með tilliti til
aldurs, þyngdar, litarrafts, húðnæmis, ójöfnum í húð og kollagenþéttleika í húð. Hlutfall kvenna var lægra í
ELT- hópnum en í RLT- hópnum. Samanburðarhópurinn hafði að meðaltali örlítið hærri kollagenþéttleika og
lægra meðaltall af ójafnri húð.
Óheppilegar uppákomur
Engir sjálfboðaliðar hættu vegna óheppilegra uppákomna. Engar slíkar komu fyrir á rannsóknartíma
eða á tímanum á eftir þegar fylgst var með sjúklingum. Einn sjálfboðaliði sem hafði sprungnar háræðar í
andliti tók eftir auknum sýnileika þeirra eftir fyrstu meðferðir og ákvað að verja viðkomandi svæði gegn
áhrifum ljóss með því að nota maska til loka meðferðarinnar. Einn sjálfboðaliði tók eftir roða í örvef eftir 40
ára gömul meiðsli á hné sem trúlega kom fram af ELT 30 meðferðinni. Viðkomandi ör greri algerlega á innan
við viku og meðferðin hélt áfram með eðlilegum hætti.
Mat á verkun
Mynd 2 sýnir tvær raðir af úthljóðsskönnun sem sýnir aukinn kollagenþéttleika frá t0 til t30 hjá
þátttakanda í RLT-hópnum og öðrum í ELT-hópnum.
Klínískar ljósmyndir sýna greinilegar breytingar á hrukkum og ójöfnum í húð. Mynd 3 gefur dæmi um
einn þátttakanda úr hverjum hópi og líkir saman ástandi við upphaf rannsóknar (t0) við t30.
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Mynd 2: Dæmi um kollagen-úthljóðsskönnun.
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Mynd 3: Dæmi um ljósmyndir af sjúklingum
Í Töflu 3 eru árangurinn af t30-t0 mælingum fyrir hvert mæligildi í mismunandi sjúklingahópum og
niðurstöður af mati sérfræðinganna á hrukkum tekin saman. Samanburður innan hópsins sýndi hvort t30-t0
munurinn hafði meðaltalið núll fyrir hvern sjúklingahóp fyrir sig.

	
  

Samanburður innan hópa, t20-t0: Í RLT og ELT hópunum batnaði litarraft, næmi húðarinnar,
kollagenstyrksgildi, jöfn áferð húðarinnar og ástand hrukka umtalsvert (p < 0.001). Tafla 3). Breyting á
húðnæmi, litarrafti og jafnri áferð var umtalsverð (p< 0.001 samdreifingargreining) séð í samhengi við gildi
við upphafspunkt (upphaf rannsóknar) í öllum hópum. Þvert á móti sýndu þátttakendur í samanburðarhóp
engan sérstakan mun í kollagenþéttleika og markvert verra ástandi varðandi jafna húð og hrukkur.
Niðurstöðum er nánar lýst á Mynd 4. Hér eru mælingar við upphafspunkt á x-möndli og hærra eða lægra t30
gildi á y-möndli er merkt í lit fyrir mismundandi meðferðarhópa. Á Mynd 4 a, b og d eru næstum því allir ELT
og RLT punktar skráðir undir x-möndli upphafspunkts = 0.00, sem þýðir að húðnæmi, litarraft og jöfn áferð
hefur batnað hjá næstum öllum þátttakendum (p< 0.001). Á Mynd 4 c (CIS) er árangurinn við upphafspunkt
ekki marktækur, en CIS aukningin er marktæk (p < 0,001) og gildi yfir x-möndlinum sýna betra ástand.
Samanburður milli hópanna: Fyrir mikilvægustu virknimæligildi, litarraft og næmi húðarinnar, fannst enginn
marktækur munur milli RLT og ELT hópanna. Á kollagenþéttleika, jafnri áferð og hrukkum var marktækur
munur milli hópanna þriggja eins og sjá má á Töflu 3. Það er enginn munur á RLT og ELT hópunum, en
munur er á báðum hópum miðað við samanburðarhóp eins og sýnt er með bláum punktum á Mynd 4 c og d.
Greining á undirhópum: Við vildum meta hvort RLT-meðferðarhóparnir tveir og ELT-meðferðarhóparnir
tveir sýndu mismunandi niðurstöður; þess vegna bárum við hópana tvo saman. Í RLT-hópnum voru 25
þátttakendur sem notuðu CVT/RVT og 32 sem notuðu C46 ljós. Það var enginn munur á hópunum varðandi
litarraft, næmi húðarinnar, jafna áferð, kollagenþéttleika eða ástand hrukka. Öll þessi mæligildi bötnuðu með
marktækum hætti á mill t0 og t30 (gögn eru ekki sýnd). Við náðum mjög líkum niðurstöðum fyrir ELT-hópana
tvo með 27 þátttakendur í ELT 30 og 21 þátttakanda í ELT 2.
Í RLT-hópnum var lægra hlutfall af karlkyns þátttakendum í samanburði við ELT-hópinn og
samanburðarhópinn. Munur á kynjum varðandi viðbrögð við PBM-meðferðinni fyrir frumgildi var athugaður
innan hers RLT/ELT/samanburðarhóps með Man-Whitney U-prófinu, en við fundum engan marktækan mun
(p > 0,1 fyrir öll próf). Það að taka kyn með sem samdreifingarstuðul í samdreifingargreiningunni hafði í för
7

með sér mjög lík p-gildi í prófunum þegar rannsóknarhóparnir voru bornir saman ólíkt greiningunni án kynja.
Aðeins hvað varðar kollagenaukningu eru bæði kyn og meðferð marktæk.
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Tafla 3: Samamburður á f t30 – t0 niðurstöðum á milli og innan rannsóknarhópa

	
  
RLT (n=57)
Litarraft (huglægt)
a
Húðnæmi (huglægt)
a
Jöfn áferð á yfirborði

-1.29±1.98
-1.01±2.30
-1.79±2.46

Within-group
p value
<0.001
<0.001
<0.001

Mæligildi fyrir
b
kollagenstyrk

5.75±4.54

<0.001

a

Sérfræðingamat,hruk
c
kur
Betra
Sama
Verra

ELT (n=48)
-1.72±2.35
-1.65±2.17
-1.58±2.22

Within-group
p value
<0.001
<0.001
<0.001

6.40±5.17

<0.001

<0.001
40/69%
8/14%
10/17%

Control
s (n=23)

Within-group p
value

0.95±1.4
5
0.26±5.0
9

0.003

Betweengroup p value
0.064
0.167
0.003

0.84

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001
36/75%
7/15%
5/10%

1/4%
5/22%
17/74%

a

Gildin sýna meðaltal ± SD á muninum á t30-t0; neikvæðar tölur þýða betra ástand
Gildin sýna meðaltal ± SK af muninum á t30-t0; jákvæðar tölur þýða betra ástand
c
Meirihlutakosning þriggja "blindaðra" rannsakenda, Chi-squared próf til samanbuurðar milli hópanna, tvíliða próf til
samanburðar innan hópsins. Greining á samdreifingu til samanburðar á milli hópa, one sample Wilcoxon-próf til samanburðar
innan hópsins. RLT, red light technology; ELT, energizing light technology.
b

	
  
Mynd 4: Niðurstöður fyrir t30-t0. Breytingum t30-t0 (y-möndull) er lýst í hlutfalli við upphafsgildi t0 á xmöndlinum. Fyrir A, B og D þýða punktar undir x-möndlinum betrun; fyrir C þýða punktar yfir x-möndlinum
betrun. Red light technology (RLT) og energizing light technology (ELT) t30 – t0 breytingum fækkar með
hærri upphafsgildum.
Eftirfylgni til lengri tíma	
  
Niðurstöður til lengri tíma voru greindar hjá öllum þátttakendum sem til náðist fyrir eftirfylgnisathugun
í nóvember/desember 2012. Samtals 52 af 77 sem tóku þátt í eftirfylgni til lengri tíma, luku meðferðunum 30,
18 þátttakendur héldu áfram og fóru í alls 45 meðferðir og 7 þátttakendur fengu alls 60 meðferðir (t60). Til að
greina verkun til lengri tíma athuguðum við hvort t60- mælingarnar af húðæmni, litarrafti, CIS og Ra væri
9

betra en t0 mælingarnar fyrir þátttakendahópinn með 30 meðferðir. Allir þátttakendur sýndu mun betri
árangur við t60 (Wilcoxon próf ≤ 0.001 fyrir hvern). t60-t0- munurinn er eins og hér segir: meðaltal: 0,99, SD:
1,95 fyrir næmni húðar; meðaltal -1.00, SD: 2.10 fyrir litarrraft; meðaltal: 5.10, SD: 7.56 fyrir CIS; og meðaltal:
-0.64, SD: 3.53 fyrir Ra. Eins og búist var við var munurinn á verkun minni en við t30. Aðeins einn hópur 7
sjálfboðaliða hélt meðhöndlun áfram með góðum árangri eftir 30 viðbótarmeðferðir sem getur að hluta til
skýrst af úrvalsskilyrðum (e. selection bias). Þess vegna þarf að meta virkni til lengri tíma kerfisbundið með
ýtarlegri rannsóknum. Á eftirfylgnitíma fundust engin tilfelli seinna tilkominna aukaverkana.

Umræða	
  
Notkun LED-ljósgjafa með 590, 633 og 830 nm bylgjulengd fyrir ljósnæmisyngingu eingöngu byggt á
ljósum án varmavirkni hefur aukist merkjanlega síðustu ár. Til breytinga á frumuvirkni hefur reynst vel að
13
14
nota fleiri bylgjulengdir eins og 570 nm, 620 nm, 680 nm, 760 nm og 820 nm . meðferðarskammtar eru
2
15
2
mjög breytilegir, frá 0.1 J/cm fyrir 590 nm LED-ljós með sérstakri tíðniröðun allt að 126 J/cm fyrir 633 nm
16 17
stöðugt LED-ljós , . Styrkur ljóssins er dæmigert á bilinu 1 – 1000 mW sem ræðst af gerð ljósgjafa og
1
notkun . Samanburð á virkni fyrir mismunandi gerðir tækja sem læknar hafa til ráðstöfunar er höfundum ekki
kunnugt um.
Þessi rannsókn er fyrsta framvirka klíníska rannsókn sem athugar öryggi og virkni nýrra ljósgjafa til
endurnýjunar húðar og örvunar kollagensyntesu í húð byggt á lágþrýstum og meðalþrýstum
gasúrhleðsluperum. Ólíkt leysum og LED ljósum leyfa þessir ljósgjafar samtímis meðhöndlun með sérsniðnu
rófi samansettu af mismunandi litrófsböndum sem eru virk við PBM. Ef upprunaleg gildi og
samanburðarhópurinn eru skoðuð upplifðu þátttakendur greinilegan mun á eigin mati á húðnæmi og litarrafti
í klínískum rannsóknum metnum út frá mælingum á kollagenþéttleika og jafnri áferð húðarinnar sem og í
færri fínum línum og hrukkum sem samræmist mati þriggja blindaðra rannsakenda sem báru saman t0 og
t30 ljósmyndir.
Eldri niðurstöður gátu gefið til kynna trefjakímfrumuvirkni og endurnýjunarferil í húðvef ásamt
18
auknum kollagenþéttleika í húð og minni öldrunareinkennum . Undirliggjandi virkni felur í sér, að við höldum,
ljósnæmisörvun af endasameindum í rafeindaflutningskeðjunni og þar af leiðandi aukningu á
19
adenosíntrífosfats- (ATP) samþjöppun ásamt valvænni virkjun vatnssameinda sem ljósið leysir úr læðingi ,
20
en þannig batna efnaskipti og jónaflutningskerfi í himnukerunum sem ljósið hefur haft áhrif á. Nánar
greiningar af birtingarformi gena í mannlegum trefjakímfrumum sýndu virkni lágstigs rauðs ljóss með 628 nm
bylgjulengd á 111 mismunandi gen, sem koma við sögu í frumustarfsemi eins og frumuskiptum, frumudauða,
áreitisviðbrögðum, prótein, lípíð- og kolvetnaskiptum, hvatberandi orkuefnaskiptum, DNA-syntesu og
21
viðgerð, starfsemi tengdri andoxun og starfsemi frumu - beinagrind og frumu - frumu samskiptum . Hið
sérstaka hlutverk hvarfgjarnra súrefnistegunda (reactive oxygen species, ROS) við að auka endurnýjun
trefjakímfrumna og hreifanleika þeirra hefur nýlega verið lýst og það gefur til kynna að aukning ROS í
gegnum ljósnæmisdýnamíska meðferð í glasi geti aukið frumustarfsemi trefjakímfrumna í húð með
22
sérstökum boðleiðum proteinkínösu (MAPK) sem jafnskiptingarræsir kemur af stað . Ljósörvuð framleiðsla
sindurefna í mennskri húð hefur verið rannsökuð náið og sýnir hún að rautt ljós með 620- og 67023
bylgjulengd eykur þéttni ROS jafnvel án áhrifa frá ytri ljósnemum .
Þar sem trefjakímfrumur eru orsök þess að sár gróa, húðin endurnýjast og vefur myndast á ný,
ákváðum við í rannsókninni að athuga sérstaklega aukna kollagenþéttni sem varamerki fyrir
trefjakímfrumuvirkni en slepptum ágengum rannsóknaraðferðum eins og blóðprufugreiningu á húðprufum.
24
Úthljóðskollagenmat er lýst sem mögulegri ekki ágengri aðferð til að fylgjast með húðþykkni í öldrunarferli .
25
Skýrsla um örvandi áhrif 660- nm bylgjulengdar leysigeisla á ör-trefjakímfrumu gæti kannski skýrt
hugsanlega lækningu yfir 40 ára gamalla hnémeiðsla, sem var tilfellið hjá einum þátttakanda við ELTmeðferðina. Þess vegna ættu áhrif PBM á örvef að vera rannsökuð nánar.
16-18 26-28
Nokkrir höfundar leggja áherslu á mikilvægi ákveðinna bylgjulengda fyrir fullkominn árangur
,
.
Í rannsókn okkar var munurinn á milli RLT- og ELT- meðferðanna í klínískum niðurstöðum og í ánægju
sjúklinga ekki marktækur, sem þýðir að þrátt fyrir mismunandi litróf voru áhrif beggja ljósgjafa sambærileg ef
litið er til tilgangs rannsóknarinnar. Meiri rannsóknir á meðferðarmæligildum eru nauðsynlegar.
Mat á klínísku ljósmyndunum leiddi í ljós að ástand fínna lína og hrukka hafði versnað með
marktækum hætti frá t0 til t30 hjá samanburðarhópnum, sem ekki var niðurstaða sem vænst hafði verið eftir
aðeins 12 vikur. Hugsanleg skýring gæti verið árstíðabundinn munur á ástandi húðarinnar milli vetrar- og
sumarloftslags og áhrif sólarinnar, þar sem klínísku ljósmyndirnar sýndu sólbruna eftir útiveru.
Við tókum eftir tilhneigingu til að ELT/RLT-meðferð hjá kvenkyns sjálfboðaliðum leiddi til betri
niðurstöðu varðandi kollagenþéttni. Þessi niðurstaða sem er bundin við annað kynið má kannski skýra með
29 30
lífeðlisfræðilegum mun sem er á húð karla og kvenna , hvað varðar innkirtlamagn og magn utanfrumugrunnefni. Það þarf þó að meta þennan mun kynjana nánar í seinni rannsóknum.
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Niðurstöður	
  
RLT og ELT eru aðferðir til meðferðar á öllum líkamanum eða stórum hlutum hans til endurnýjunar
húðar og til að bæta húðnæmi og litarraft. Notkun á RLT og ELT er örugg, PBM-meðferð á húðvef án
húðbrottnáms, hitavirkni eða áverka sem sjúklingar lýsa mikilli ánægju yfir. RLT og ELT geta víkað sviðið fyrir
meðferðir gegn öldrun sem yrðu til staðar fyrir sjúklinga sem óska mildrar og þægilegrar endurnýjunar húðar
sem eingöngu byggist á ljósum.

Þakkir 	
  
Höfundarnir þakka Dr. C. Fischer, Heidelberg, fyrir hjálp og ráðgjöf varðandi tölfræðilega greiningu á
gögnum okkar. Við þökkum sömuleiðis öllum sem tóku sjálfviljugir þátt í þessari rannsókn. Þessi rannsókn
var algerlega fjármögnuð af JK-Holding GmbH, Windhagen, Þýskalandi. Styrktaraðili útvegaði allt efni,
ljósgjafa og matstæki.

Vari vegna hugsanlegs vanhæfis	
  
Stjórnandi rannsóknarinnar (Alexander Wunsch) fékk það verk úthlutað af styrktaraðila að
framkvæma rannsóknina og tók við launum frá honum. Höfundarnir hafa tekið við launum fyrir að áætla,
framkvæma og meta rannsóknina.
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