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Wetenschappelijke studie



Lichttherapie op laag energetisch niveau (LLLT) biedt enorme mogelijkheden
op talrijke therapeutische gebieden. Ondanks een grote hoeveelheid
bewijsmateriaal heeft LLLT echter nog geen brede aanvaarding gekregen in de
wetenschappelijke gemeenschap. Enkele van de belangrijkste redenen voor
deze terughoudendheid zijn de vele werkingsparameters die klinisch kunnen
worden toegepast, de moeilijkheid om de door andere onderzoekers gebruikte
instellingen te reproduceren en het inzicht in de keuze van een effectief
lichtenergie apparaat. Hoewel het vinden van de juiste instellingen en
apparatuur overweldigend kan lijken, hoeft dat niet zo te zijn. De sleutel
tot effectieve klinische resultaten met LLLT is weten wat een veilig en
effectief lichtenergie apparaat is.

Er zijn een aantal producten op de markt met verschillende vermogens,
golflengten en pulsfrequenties,die lichtenergie leveren in zowel korte als
langere perioden. Om te begrijpen hoe deze technologie effectief kan worden
gebruikt, is het nuttig de basisprincipes van de werking van lichttherapie
te begrijpen. Het is bekend dat de gunstige effecten van LLLT een bifasische
dosisrespons vertonen [1,2]. Dit betekent dat er inderdaad een drempel is
bij de boven- en ondergrens van LLLT die leiden tot een positieve
biologische respons, geen respons of een negatieve respons. Dit gezegd
zijnde, is er geen bekende eindige reeks parameters voor effectieve LLLT
dosimetrie, maar eerder een reeks effectieve parameters. Niettemin moet een
voldoende hoeveelheid lichtenergie het doelweefsel bereiken om positieve
klinische resultaten te bereiken.

Voor het bereiken van klinische doeltreffendheid moet dus worden overwogen
de betrokken mechanismen te begrijpen.

De multimoleculaire complexen van het elektronentransportsysteem zijn
gepostuleerd als de lichtreceptoren en een verhoogde mitochondriale
activiteit van de complexen I, II, III en IV is waargenomen [3, 4].
Cytochroom C-oxidase, onderdeel van complex IV, wordt algemeen aanvaard als
de primaire foto-accepterende molecule [3, 5, 6]. De absorptie van deze
lichtenergie resulteert vervolgens in veranderingen in reactieve
zuurstofsoorten (ROS) [7-9] en een verhoogde ATP-productie [10-15].
Verhoging van intracellulaire ROS en ATP activeren transcriptiefactoren, die
leiden tot activering van downstream signaalcascades die resulteren in de
waargenomen gunstige effecten [1]. Deze signaalcascades activeren met name
factoren waarvan bekend is dat ze veroudering tegengaan, wondgenezing
bevorderen, pijn verminderen en acne verbeteren, naast andere klinische
voordelen. Hoewel deze onderzoeksgebieden nog steeds actief worden
onderzocht, zijn ze relatief goed gekarakteriseerd.

Er zijn meerdere kritische parameters die de beschreven biologische reacties
bevorderen, maar de meest kritische zijn golflengte, energiedichtheid en
duur van de behandeling. De golflengte is van bijzonder belang, omdat deze
moet overeenkomen met de absorptie van de gewenste foto-accepterende
molecule, maar ook bepalend is voor de penetratiediepte van het afgegeven
licht (fig. 1), ongeacht het apparaat dat de lichtenergie produceert. De
energiedichtheid moet hoog genoeg zijn om het gewenste effect te bereiken,
maar laag genoeg om geen toxische of schadelijke effecten te veroorzaken. In
het algemeen toont de klinische literatuur aan dat behandelingen die
meerdere keren per week gedurende meerdere weken worden gegeven, een grotere
werkzaamheid opleveren. Deze parameters zullen echter variëren, afhankelijk
van de gewenste toepassing.



Andere bijkomende overwegingen zijn de pulsfrequentie en de technologische
bron van de lichtenergie.

Er zijn geen algemeen aanvaarde of vastgestelde effectieve pulsfrequenties
voor bepaalde klinische toepassingen [16, 17]. Het is echter bekend dat het
pulseren van licht de penetratiediepte vergroot en in sommige gevallen extra
voordeel oplevert in vergelijking met continue toediening van licht. Bij
vergelijking van laser- en LEDbronnen is bovendien gebleken dat beide
bronnen een vergelijkbare werkzaamheid hebben wanneer de optische parameters
nauw op elkaar zijn afgestemd [18].

Bij de energieniveaus die gewoonlijk voor LLLT worden gebruikt, zouden
laser- en LED-bronnen dus door elkaar kunnen worden gebruikt en een
vergelijkbare, zo niet identieke doeltreffendheid bereiken. Met al deze
factoren moet rekening worden gehouden bij de keuze van een geschikt
lichttoestel.

De Celluma van BioPhotas is een apparaat dat is ontworpen om al deze
belangrijke factoren aan te pakken. De Celluma is een veilige, betaalbare en
eenvoudig te gebruiken flexibel LED apparaat. In tegenstelling tot andere
apparaten is het apparaat geprogrammeerd met meerdere bedrijfsmodi voor elke
klinische toepassing, zodat de gebruiker geen speciale training nodig heeft.
De eenvoud van de Celluma zorgt voor een eenvoudige bediening met één druk
op de knop, zonder de complicatie van het aanpassen van meerdere
instellingen zoals vereist bij de meeste laseropstellingen.

De Celluma is door de FDA goedgekeurd voor meerdere indicaties, waaronder:
artritis, spierkramp, spier- en gewrichtspijn, spanning in het spierweefsel,
gewrichts- en spierstijfheid, verminderde lokale circulatie en inflammatoire
acne vulgaris, wat een verder bewijs is van de veiligheid van dit apparaat.
De LED-reeks is ook licht en draagbaar, zodat er geen omslachtige,
omvangrijke hardware nodig is, zoals bij andere soortgelijke apparaten. De
Celluma heeft 345 lichtgevende diodes die lichtenergie uitzenden in het
blauw (465 nm), rood (640 nm) en nabij-infrarood (880nm) golflengten met
frequenties van respectievelijk 80 Hz, 680 Hz en 800 Hz voor een duur van 30
minuten per behandeling.

Twee belangrijke klinische voordelen van de Celluma zijn de langere
behandelingsduur en de superieure aanpassing aan de contouren van het
lichaam (fig. 2). Een langere behandelingsduur geeft het lichaam meer tijd
om te reageren op het therapeutische effect van LLLT. Bovendien is een goede
aanpassing aan de lichaamscontouren essentieel voor een optimale
energieabsorptie. De omgekeerde kwadratenwet stelt dat de intensiteit van
het op het lichaam toegediende licht afneemt met het kwadraat van de afstand
tot de lichtbron. Anders gezegd, als de afstand tussen een lichtbron en een
absorptieoppervlak verdubbelt, neemt de hoeveelheid voor absorptie
beschikbare energie vier keer af. Bijgevolg zal de Celluma die zich voor de
duur van de

behandeling op een constante afstand van het lichaam houdt, resulteren in
een optimaler energieafgifte, wat een duidelijk voordeel is ten opzichte van
starre LED-panelen waarbij de afstand tussen de lichtbron en het voorwerp
verandert, wat leidt tot een inconsistente lichtafgifte.

Kortom, het is duidelijk dat er een brede waaier van optische parameters
bestaat die specifieke biologische reacties opwekken en zo tot betere
therapeutische resultaten leiden. Hier zijn enkele van de belangrijkste
parameters voor effectieve LLLT besproken en is de Celluma geïntroduceerd
als een lichttoestel dat op basis van deze belangrijke parameters is
ontwikkeld. In de wetenschappelijke literatuur is een grote hoeveelheid
bewijsmateriaal te vinden over de heilzame werking van LLLT, die werkt onder
vergelijkbare optische parameters als de Celluma.
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De afstand tussen de lichtbron en het
behandelgebied is een kritische component van
succesvolle klinische resultaten. De Celluma
kan boven het behandelgebied worden
geplaatst of worden gemonteerd om het
gewenste behandelgebied te bereiken, zoals
afgebeeld. De flexibiliteit van het apparaat
maakt een optimale aanpassing aan de
contouren van het lichaam mogelijk. Hierdoor
kan het licht gelijkmatig op een bepaalde plaats
op het lichaam worden toegediend, wat een
duidelijk voordeel is ten opzichte van
soortgelijke, meer rigide lichtbronnen.

De golflengte van het gebruikte licht bepaalt de
penetratiediepte door het weefsel. De menselijke
huid bestaat uit meerdere lagen, van de
oppervlakkige hoornlaag tot het diepere
onderhuidse weefsel. Verschillende golflengtes
hebben verschillende penetratiediepten door het
weefsel. Drie effectieve golflengtes van licht die de
Celluma levert zijn 465 nm blauw, 640 nm rood en
880 nm nabij-infrarood. Elke golflengte wordt
geassocieerd met specifieke heilzame effecten en
de penetratiediepte door het weefsel wordt
weergegeven. Deze golflengten zijn geen
puntmeting maar de gemiddelden van het bereik
waarbinnen ze zich voordoen.
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