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Abstrakt: 

Byl zkoumán biologický efekt polarizovaného světla halogenové biolampy o hustotě energie 4 J/cm2 po jednom až 4 
nasvíceních primárních fibroblastů lidského embrya. Funkční stádium plazmatické membrány bylo podrobeno 
zkoumáno při vazbě - lektinů a polykationizované vazbě – ferritinu. Bylo zjištěno, že se buněčná vazba Con A 
nezměnila, zatímco počet záporně nabitých vazeb vzrostl na výrazný stupeň oproti nestimulované oblasti vzorku a v 
buněčné kultuře vystavené pouze působení nepolarizovaného světla. Mikrobiologické vyšetření ukázalo, že nedošlo 
k žádným ultrastrukturálním (vnitro-strukturním) deviacím (odchýlením). Kvantitativní zvýšení povrchu se záporným 
nábojem může být považován jako biologický efekt polarizovaného světla na buněčnou membránu. Modifikování efektu 
polarizovaného světla na zbytek baktérií E. coli vystavený ionizovanému záření jasně manifestovalo snížení objemu 
kyslíku v ozařované tkání.  
 

Úvod 
Proces léčby zranění může být příznivě ovlivněn působením koherentního polarizovaného laserového 

světla. Přestože v mnoha publikacích byly zveřejněny pozitivní klinické výsledky, a byl popsán  
mechanismus biologického působení neinvazivního laseru, není výzkum ještě zcela kompletní. Je 
předpoklad, že v horních vrstvách buněčných membránách jsou polární lipidové dvojvrstvy přeskupeny 
vlivem funkčních změn polarizovaného světla.  

Laboratorně „in vitro“ byl studován efekt He-Ne laseru na buněčné membrány. Prokázalo se, že dávka 
1 J/cm

2
 jedné aplikace laserového paprsku na primární fibroblastickou kulturu lidského embrya 

nezpůsobila žádnou funkční nebo morfologickou změnu v buněčném povrchu. Na druhé straně, 
opakované použití laserového  paprsku už tyto funkční změny v buněčné membráně způsobilo, například 
zesílením vazby lektinů, i když se mikro - buněčná stavba zdála beze změn. 

Za jednu z nejdůležitějších vlastností polarizovaného světla laseru je považován jeho biostimulační 
účinek. Bylo zjištěno, že zdroj nekoherentního polarizovaného světla – nazvaného EVOLITE – způsobuje 
ty stejné biostimulační efekty v živých buňkách jako laser. Přestože bylo provedeno mnoho pozitivních 
klinických studií s EVOLITE, nebyly tyto reference o biologických mechanismech jeho působení 
dostupné.  Výsledky referovaly o efektu polarizovaného světla při dávce 4 J/cm

2
 na plazmatickou 

membránu primárního fibroblastu embrya po jednom ozáření stejně jako v případě dalších čtyřech 
následných ozářeních.  

Reakce buněk na ionizované záření může být ovlivněna různými fyzikálními veličinami (jako jsou 
hodnota záření nebo teplota), chemickými faktory (senzibilátory a ochrannými činidly) a biologickými a 
fyziologickými faktory (buněčným cyklem, množstvím DNA). Nyní jsou k dispozici neexperimentální data 
týkající se efektů nepolarizovaného a polarizovaného světla. V těchto studiích byl zkoumán počet zbylých 
baktérií E. coli (předběžně ošetřených polarizovaným světlem) po vystavení účinků  γ – zářením.     
 
Zkratky: ConA – lektin celým názvem contravalin A; DRF – dávku redukující faktor; G – Golgiho komplex; M – mitochondrie; N – 
nukleus (buněčné jádro); SEM – skanovací elektronová mikroskopie; TEM – transmisní elektronová mikroskopie; [

3
H] Con A -  [

3
H] 

contravalin A. 

 

Materiál a metody 
 
Buněčná kultura primárního fibroblastu lidského embrya  

Tato buněčná kultura byla získána ze zdravého plodu během 2 nebo třetího měsíce vývoje. Buňky 
byly pěstovány na Petriho miskách o rozměru 3,5cm v živném roztoku složeném ze 2 ml roztoku Parker 
199 obsahujícího 10% séra od novorozených telat, a 5% CO2 při 37°C. Při výzkumu byla po dobu 96 
hodin ošetřena  jednoduchá vrstva buňky polarizovaným světlem a ne-polarizovaným světlem. 
 
Ozařování buněčné kultury polarizovaným a nepolarizovaným světlem 

Buněčná kultura byla osvěcována polarizovaným světlem lampy EVOLITE (Německá biolampa, Bild – 
systém AB) ze vzdálenosti 6,5 cm od  polarizačního filtru k Petriho misce.  Při těchto podmínkách byl celý 
povrch Petriho misky vystaven působení polarizového světla. Hladina živného roztoku (bez telecího séra) 
byla v Petriho misce 0,5 cm. Během osvěcování byly kryty odstraněny. Délka expozice byla 7 minut. 
Maximálně bylo na buněčnou kulturu provedeno 5 aplikací s intenzitou polarizovaného světla, která 
odpovídala 4 J/cm

2
.    

Kontrolní buňky byly osvěcovány nepolarizovaným světlem ze stejného světelného zdroje. K 
zachování stejné dávky záření, byla použita stejná lampa bez polarizačního filtru při poloviční intenzitě 
v rozsahu 3 aplikací trvajících 7 minut. Kromě toho byly testovány také neosvěcované buněčné kultury při 
zachování stejných laboratorních podmínek.  
 



Vázání lektinu na lidské fibroblasty osvěcované polarizovaným a nepolarizovaným světlem 
Oba nasvícené vzorky (jak polarizovaným tak i nepolarizovaným světlem) a kontrolní vzorek buněčné 

kultury byly označeny při pokojové teplotě po dobu 10minut radioaktivním lektinem, [
3
H] concanavalin A 

([
3
H] Con A)+; Concanavalin A, [

3
H(g)]-, Net -491, se specifickou radioaktivitou 50,0 Ci/mmol, od firmy 

New England Nuclear z Bostonu, MA. Do každé Petriho misky byl přidán fyziologické roztok soli o objemu 
0,5 ml obsahující 0,5 μCi[

3
H] Con A, poté z nich byl opakovaně vypláchnut nevázaný radioaktivní lektin. 

Navázaný lektinu následovalo ihned po 30 a 120 minutách od ošetření světlem. Radioaktivní vazby byla 
sledovány pomocí kapalinové scintilační spektrometrie a výsledky byly vyjádřeny pomocí objemových 
procent k poměru kontrolních kultur, které nebyly nasvíceny. Každý experiment byl uskutečněn v různých 
variantách a měření byla prováděna u všech tří vzorků (kontrolních, ošetřených polarizací a ošetřených 
nepolarizovaným světlem). 
 
Vázání kationizovaného  ferritinu na lidské fibroblasty osvěcované polarizovaným a nepolarizovaným 
světlem 

Byly zkoumány změny v povrchovém náboji buněčných membrán použitím polykationizovaného 
ferritinu (od firmy Sigma ze St. Louis, MO) o celkové koncentraci 0,3 mg/ml. Buňky byly ošetřeny při 
pokojové teplotě po dobu 1minuty. Nenavázaný ferritin byl opakovaně vymýván a buňky byly připraveny 
pro transmisní skanovací elektronovou mikroskopii. 
 
Elektronová mikroskopie 

Tato metoda byla použita během zkoumání mikro-morfologických změn, provedení transmisní 
elektronové mikroskopie (TEM) a skanovací elektronové mikroskopie (SEM) je popsáno v monografii 
Kubalové a kol.  
 
Modifikování efektu polarizovaného světla na radiosenzitivitu 

Escherichia coli B(r6ATCC No. 23227) - (dále jen E. coli ) - rostli ve stacionární fázi v tekutém médiu. 
Buňky byly promývány třikrát pomocí centrifugace a znovu suspendovány 10

7
/ml buffrem (chemický 

tlumič). Suspenze byla před expozicí γ-záření osvětlena polarizovaným světlem po dobu 10 minut (ze 
vzdálenosti 7 cm). Jako zařízení emitující γ-záření bylo použito RH – γ – 30 

60
Co s dávkou v rozsahu 

67,05 Gy/min. Křivka přežití byly vytvořena ze čtyř experimentálních bodů. Křivka nabrala lineární podobu 
a je popsána vztahem: 
 

ln S/S0 = ln n – kD 
 
Kde S je počet buněk, které přežily dávku D,  
S0 je původní počet buněk 
k – je sklon křivky a představuje in-aktivní konstantu 
n – je známé jako extrapolační číslo   
 
Suspenze obsahující 10

7
 životaschopných buněk byla probublávána dusíkem po dobu 15 minut před 

zahájením ozařování. Probublávání plynem pokračovalo při expozici γ-zářením. 
 
 
 

Výsledky 
 
Navázání [

3
H] Con A 

 
Funkční podmínkou plazmatické membrány lidského 
fibroblastu při efektu polarizovaného a 
nepolarizovaného světla byla následná lektinová 
vazba vzniklá v průběhu 2 hodin po nasvícení. 
Prokázalo se, že ani po jednom  a ani po čtyřech 
nasvíceních nedochází ke změnám schopnosti buněk 
vázat lektiny (obr. 1A, B)    

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1: [

3
H] Con A vázání lektinu na lidské fibroblasty osvěcované polarizovaným a nepolarizovaným světlem při dávce 4 J/cm

2
. (A) 

po jedné expozici, (B) – po čtyřech nasvíceních. Nebyly pozorovány žádné signifikantní změny ve vaznosti lektinu u ošetřených a 
neošetřených vzorků.    
 
 



Vazba lektinu [
3
H] Con A na manoso-glukózovou skupinu na buněčném povrchu nebyla ovlivněna ani 

polarizovaným ani nepolarizovaným světlem jak potvrdily srovnávací vzorky z neošetřené oblasti.  
 
Vázání kationizovaného  ferritinu 
Tímto experimentem byla jednoznačně demonstrována rozdílnost mezi 
působením dvou různých druhů světla. Akumulace záporně nabitých 
nábojů na povrchu 30 minut po jednom nasvícení polarizovaným 
světlem byla podstatná (obr. 2). Jak  dokazuje druhý vzorek (obr. 2A), 
polykationiozovaný ferritin byl rovnoměrně vázán k buněčné 
membráně v malých skupinách  (obr. 2B) a tento jen trval ještě další 2 
hodiny. 

Ošetření buněčné kultury nepolarizovaným světlem také zvýšilo 
vaznost polycationizovaného ferritinu (obr. 2C). Přesto, počet záporně 
nabitých nábojů na jedné straně byl podstatně menší než v případě 
vzorku ošetřeného polarizovaným světlem, při stejné délce působení 
30 a 120 minut.         
 
 
Obr. 2: (A)neošetřená kontrolní oblast; (B) oblast buněk 30 minut po osvícení 
polarizovaným světlem o dávce 4J/cm

2
; (C) oblast buněk 30 minut po osvícení 

nepolarizovaným světlem o dávce 4 J/cm
2
.  

 
 
 
 
 
Morfologické zhodnocení 

Výzkum vnitřní struktury fibroblastů neodhalil žádné výrazné rozdíly mezi kontrolním neošetřeným 
vzorkem, buněčnou kulturou osvětlenou polarizovaným světlem a nepolarizovaným světlem (obr. 3A, 3B 
a 3C). 

 

 
 
Obr.3: Vnitřní struktura primárního fibroblastu lidského embrya. (A) neošetřovaný kontrolní vzorek; (B) oblast buněk 30 minut po 
osvícení polarizovaným světlem o dávce 4J/cm

2
; (C) oblast buněk 30 minut po osvícení nepolarizovaným světlem o dávce 4 

J/cm
2
; Ani polarizované ani nepolarizované světlo nevyvolalo žádné výrazné strukturní změny ve srovnání s kontrolním vzorkem 

A; G – Golgiho komplex; N – nukleus (buněčné jádro); M – mitochondrie.   
 

Zkoumáním mikromorfologie buněčného povrchu pomocí SEM, nebyly zjištěny žádné překvapující 
změny v konečné mikromorfologii fibroblastu ošetřeného polarizovaným světlem, stejně tak tomu bylo i 
v případě nepolarizovaného světla. 
 
 
Modifikování efektu polarizovaného světla na přežívající bakterie E.coli po vystavení γ-záření  

Když byly buňky před-ošetřeny polarizovaným světlem nabyla anoxie (nedostatečné okysličování tkání) 
hodnoty k =  7,63 Gy

-1
x10

-4
; u buněk, které nebyly nasvěcovány byla hodnota konstanty 9,55 Gy

-1
 x10

-4
. 

To znamená, že před-ošetření polarizovaným světlem snížilo anoxii způsobenou vlivem γ-záření  o čemž  
vypovídá hodnota DRF (dávku redukující činitel) 1,25. Stejný experiment byl proveden při použití 

A B C 

A

  

B

  

C

  



vzduchu, jako vyrovnávacího plynu. V tomto případě nebyla zjištěna žádná rozdílnost mezi před-
ošetřením pomocí polarizovaného světla a kontrolovanou radioaktivní odezvou.       
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf: Dávka záření – křivka odezvy baktérií skupiny E.coli při 
anoxiálních podmínkách; křivka pro vzorek bez před-ošetření 
polarizovaným světlem (body ●); křivka pro vzorek, který byl 

před expozicí γ-zářením ošetřen polarizovaným světlem 
(body ■).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Diskuze 
Experimentální biofyzikální model prokázal zvýšenou saturaci díky biostimulačnímu efektu vyvolaném po 
působení polarizovaného světla o dávce 4 J/cm

2
. Dávka 4 J/cm

2
 byla pro tento experiment vybrána, 

neboť byla předtím odzkoušena na živých buňkách. 
Biologický efekt polarizovaného světla na primární fibroblasty lidského embrya byl zkoumán metodou 

senzitivní indikace znovu uspořádání plazmatické membrány, konkrétně při sledování navázání lektinu a 
polyionizovaného ferritinu. Dále bylo zkoumáno množství baktérií E. coli před-ošetřených polarizovaným 
světlem, které přežily expozici γ-zářením. Bylo prokázáno, že jedna nebo 4-expozice o dávce 4 J/cm

2
 

nezpůsobily zvýšení vaznosti lektinu na buňky, ale k podstatnému zvýšení v počtu negativně nabitých 
nábojů na buněčném povrchu jednoznačně dokázalo pozitivní ovlivnění buněčných membrán po expozici 
světlem. Podobné výsledky byly získány během experimentů za použití laseru: jedna expozice 
primárního fibroblastu lidského embrya He-Ne laserem o dávce 1J/cm

2
 nezpůsobila žádné výrazné 

změny v množství navázaných [
3
H] Con A na buněčnou membránu. Nicméně, 4-krát opakované ošetření 

v intervalu 24 hodin vedlo ke zvýšení pektinových vazeb a zvýšilo se množství záporně nabitých nábojů 
na buněčné membráně.  

Nepolarizované světlo je také schopno ovlivnit spoustu biologických efektů, ale množství záporně 
nabitých nábojů na vazebné straně buňky vystavené nepolarizovanému světlu se zvýšilo pouze 
nevýznamně ve srovnání s neosvícenými fibroblasty. Funkční změna plazmatické membrány vyvolaná 
působením polarizovaného světla je podstatně vyšší než při použití světla nepolarizovaného. Tedy, 
zvýšení množství záporně nabitých nábojů na buněčném povrchu lidských fibroblastů stejně tak jako 
upravený efekt polarizovaného světla využitý u E.coli jednoznačně prokázal, že polarizované světlo je tím 
faktorem, který vyvolává biostimulační procesy. 
 

Závěr 
Těmito experimenty a experimenty v klinické praxi (chirurgie, revmatologie) byl potvrzen předpoklad, že 
příznivý léčebný efekt způsobený polarizovaným světlem je přímo odpovědný za změny v buněčných 
membránách.              
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