ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ (RLT)
Η θεραπεία με κόκκινο φως (RLT) είναι μια πολλά υποσχόμενη
αναδυόμενη θεραπεία κατά πολλών προβλημάτων υγείας. Έχει πολλά
οφέλη για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του πόνου
και της φλεγμονής, της βελτίωσης της ελαστικότητας και της
λάμψης του δέρματος, της ενίσχυσης της τριχοφυΐας, της
βελτίωσης του ύπνου κ.α.

Τι είναι η θεραπεία με κόκκινο φως
(RLT)
Χρησιμοποιήθηκε αρχικά τη δεκαετία του 1990 από επιστήμονες
της ΝΑΣΑ, για να βοηθήσει στην ανάπτυξη φυτών στο διάστημα,
λόγω της ικανότητάς της να προάγει τη φωτοσύνθεση και την
ανάπτυξη των φυτών και στη συνέχεια για να βοηθήσει στην
επούλωση πληγών σε αστροναύτες. Σήμερα χρησιμοποιείται σε
ειδικές κλινικές για δερματικές παθήσεις, τραύματα φλεγμονές,
πόνο, τριχόπτωση και παρενέργειες χημειοθεραπείας (1, 2). Η
θεραπεία με κόκκινο φως είναι μια θεραπεία με λέιζερ και είναι
μια μορφή φωτοβιοτροποποίησης. Το κόκκινο φως χαμηλού μήκους
κύματος διεισδύει βαθιά στο δέρμα και σε αντίθεση με τις
υπεριώδεις (UV) ακτίνες του ήλιου, είναι ασφαλές, δεν καίει
ούτε μαυρίζει το δέρμα και δεν δημιουργεί ηλιακό έγκαυμα, ενώ
αντιθέτως έχει πολλά οφέλη. Η έρευνα έχει δείξει ότι μέσω της
θεραπείας με κόκκινο φως, τα μιτοχόνδρια που είναι το
«εργοστάσιο ενέργειας» των κυττάρων του δέρματος, απορροφούν
τα ευεργετικά σωματίδια φωτός, δημιουργούν περισσότερη
ενέργεια ATP και εν συνεχεία τροφοδοτούν την ενέργεια αυτή σε
όλα τα κύτταρα για αναζωογόνηση και επισκευή των φθαρμένων
κυττάρων.(2)

Οφέλη της θεραπείας με κόκκινο φωs
* Βελτιώνει την επούλωση των πληγών.

* Μειώνει τις ραγάδες
* Μειώνει τις ρυτίδες, τις λεπτές γραμμές και τις κηλίδες
ηλικίας.
* Βελτιώνει την υφή του προσώπου.
* Βελτιώνει την ψωρίαση , τη ροδόχρου ακμή και το έκζεμα .
* Βελτιώνει τις ουλές.
* Βελτιώνει το δέρμα που έχει υποστεί βλάβη από τον ήλιο .
* Βελτιώνει την ανάπτυξη των μαλλιών.
* Βελτιώνει την ακμή.
* Μειώνει τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας του καρκίνου,
συμπεριλαμβανομένης της στοματικής βλεννογονίτιδας.
* Ανακουφίζει από τον πόνο και τη φλεγμονή που σχετίζονται με
τενοντίτιδα αστραγάλου, ρευματοειδή αρθρίτιδα, σύνδρομο
καρπιαίου σωλήνα και οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.
* Για την πρόληψη της επανεμφάνισης του έρπητα .
* Βελτιώνει τον ύπνο

Αναλυτικότερα
1. Υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου
Το κολλαγόνο είναι η κύρια δομική πρωτεΐνη στο σώμα. Βρίσκεται
στο δέρμα, στους τένοντες, στα οστά, στους συνδέσμους και στα
δόντια. Το κολλαγόνο είναι σημαντικό για το δέρμα, γιατί
εξασφαλίζει την ελαστικότητά του και μειώνει τις ρυτίδες.
Είναι επίσης σημαντικό για ένα υγιές έντερο, τα μαλλιά, τα
νύχια, τους συνδέσμους και τα οστά. Έρευνα έχει βρει ότι το
κόκκινο φως μπορεί να αυξήσει την παραγωγή κολλαγόνου και να
προάγει την παραγωγή ινοβλαστών. (2, 3)

2. Μειώνει την φλεγμονή και τον πόνο
Η θεραπεία με κόκκινο φως είναι απίστευτα ευεργετική για τον
πόνο και την φλεγμονή. Σύμφωνα με μια συστημική ανασκόπηση και
μετα-ανάλυση, που αξιολογεί την RLT για μυοσκελετικές
διαταραχές, μπορεί αυτή να μειώσει τον πόνο, όταν
χρησιμοποιείται τακτικά. Φαίνεται ότι βελτιώνει τα χρόνια

προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη φλεγμονή, όπως η
ψωρίαση, η τενοντίτιδα, η παχυσαρκία, η αρθρίτιδα και η
αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (4, 5) . Ερευνητές ανακάλυψαν ότι η
RLT ήταν αποτελεσματική για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και την
οστεοαρθρίτιδα του
γόνατος, (6, 7) τενοντίτιδα αστραγάλου και σύνδρομο καρπιαίου
σωλήνα.

3. Βελτιώνει το δέρμα
Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι
χρησιμοποιούν τη θεραπεία με κόκκινο φως είναι τα οφέλη της
για την υγεία του δέρματος. Μια μελέτη έδειξε ότι μπορεί να
αυξήσει την παραγωγή κολλαγόνου, την παραγωγή ινοβλαστών, το
mRNA και την κυκλοφορία μεταξύ των κυττάρων του δέρματος. Ως
αποτέλεσμα, η RLT μπορεί να βοηθήσει στην ελαστικότητα του
δέρματος, στην υφή του προσώπου, στη μείωση των λεπτών
γραμμών, των ρυτίδων, στη μείωση της βλάβης από τις ελεύθερες
ρίζες, στην θεραπεία της ακμής και στην αναζωογόνηση των
κυττάρων του δέρματος. (2, 3)

4. Διεγείρει τη μιτοχονδριακή υγεία
Τα μιτοχόνδρια είναι η δύναμη των κυττάρων. Οι ερευνητές
ανακάλυψαν ότι ένα από τα κύρια οφέλη της θεραπείας με κόκκινο
φως είναι ότι βοηθά στην τόνωση της μιτοχονδριακής υγείας,
γιατί βοηθά τα μιτοχόνδριά να παράγουν περισσότερη ενέργεια.
Αυτή η διαδικασία επιτρέπει στα μιτοχόνδρια να χρησιμοποιούν
το οξυγόνο πιο αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα την παραγωγή
περισσότερης ATP.
Περισσότερη ενέργεια και καλύτερη
μιτοχονδριακή υγεία σημαίνουν καλύτερη υγεία. (2, 8, 9)

5. Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου
Η θεραπεία με κόκκινο φως μπορεί να είναι ένα φυσικό και
αποτελεσματικόβοήθημα του ύπνου, που βελτιώνει τον κιρκάδιο
ρυθμό και την ποιότητα του ύπνου. Μια μελέτη σε γυναίκες
αθλήτριες μπάσκετ, διαπίστωσε ότι η χρήση θεραπείας με κόκκινο

φως για 14 ημέρες με 30 λεπτά κάθε μέρα, είχε ως αποτέλεσμα οι
αθλήτριες να έχουν καλύτερη ποιότητα ύπνου και μεγαλύτερη
σωματική αντοχή. Μια άλλη μελέτη έδειξε ότι η παραγωγή
μελατονίνης και η θερμοκρασία του σώματος αυξήθηκαν κατά τη
διάρκεια του ύπνου μετά από την χρήση RTL. (10, 11)

6. Υποστηρίζει την ανάπτυξη των μαλλιών
Αν θέλετε να αποκτήσετε όμορφα μαλλιά, περισσότερα ή καλύτερης
ποιότητας, η θεραπεία με κόκκινο φως μπορεί να είναι μια
επιλογή. Περίπου το 50% των ανδρών άνω των 40 ετών και το 75 %
των γυναικών άνω των 65 ετών, πάσχουν από τριχόπτωση. Έρευνες
έχουν βρει ότι η θεραπεία με κόκκινο φως μπορεί να ωφελήσει.
(12,13,15)

7. Προωθεί την επούλωση τραυμάτων και την
αποκατάσταση ιστών
Ένα από τα πιο γνωστά οφέλη της θεραπείας με κόκκινο φως είναι
η επούλωση πληγών. Μια ανασκόπηση 68 μελετών σχετικά με τις
βιολογικές επιδράσεις της θεραπείας με κόκκινο φως στην
επούλωση πληγών, έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της
φλεγμονής στα κύτταρα του δέρματος, στην αύξηση της παραγωγής
κολλαγόνου και ινοβλαστών και στην αγγειογένεση ή στη διέγερση
της ανάπτυξης νέων αιμοφόρων αγγείων. (16) .

8.
Μειώνει
τις
παρενέργειες
της
χημειοθεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της
στοματικής βλεννογονίτιδας.
9. Για την πρόληψη της επανεμφάνισης του
έρπητα .

Είναι ασφαλής η θεραπεία με κόκκινο
φως;
Η θεραπεία με κόκκινο φως φαίνεται να είναι ασφαλής και δεν
σχετίζεται με παρενέργειες, εάν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις
οδηγίες. Αυτή η θεραπεία δεν είναι τοξική, δεν είναι
επεμβατική και δεν είναι τόσο σκληρή όσο ορισμένες τοπικές
θεραπείες δέρματος. Σε αντίθεση με το υπεριώδες φως (UV) που
προκαλεί καρκίνο από τον ήλιο ή τους θαλάμους μαυρίσματος, η
RLT δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον τύπο φωτός.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε για τη
θεραπεία με κόκκινο φως;
Υπάρχουν πολλές μεταβλητές που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν
σκέφτεστε τη θεραπεία με κόκκινο φως:
Καλύπτεται η
RLT από την ασφάλιση υγείας μου; Η
θεραπεία με κόκκινο φως συνήθως δεν καλύπτεται από τα
ασφαλιστικά σας ταμεία, ρωτήστε αν καλύπτεται από την

ασφαλιστική σας εταιρεία.
Πόσες θεραπείες θα χρειαστώ; Πιθανότατα θα χρειαστείτε
συνεχείς θεραπείες 1-3 φορές την εβδομάδα για εβδομάδες,
ανάλογα με την βαρύτητα του προβλήματος.
Θα πετύχω τα επιθυμητά αποτελέσματα; Το δέρμα του
καθενός είναι διαφορετικό, επομένως τα αποτελέσματα
μπορεί να ποικίλλουν.
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