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Experimentální studie, které proběhly ve farmakobiologké laboratoři Komenského lékařské fakulty v Bratislavě pod vedením 

doc. RNDr. Anna Gvozdjakova, DrSc., umožnily zhodnotit vliv červeného polarizovaného světla přístroje Biostimul a koenzymu Q10 

na fyziologické parametry živého organismu.  
Během dvou experimentálních stupňů – v první fázi 14 denního (Mechanismy účinku červeného polarizovaného světla 

Biostimul na subcelulární úrovni) a v druhé 30 denního působení (Simultánní efekt červeného polarizovaného světla 
Biostimul a koenzymu Q10 na mitochondriální funkce) na živé organismy (laboratorní krysy) – byly studovány mechanismy 
účinků polarizovaného světla a koenzymu Q10 na pochody v mitochondriálním aparátu a hladinu specifických látek v plazmě přímo 
v živém organismu (in vivo).  

Takto nebyly tyto děje doposud podrobně popsány, proto tyto studie výrazně přispěly k objasnění a popisu biochemických 
procesů. Studie lze jednoznačně označit za velmi důležité nejen pro výsledky, které díky ní byly získány, ale především pro položení 
základu a stanovení směru dalšího pokračování a zaměření se již na konkrétní vlivy u lidských subjektů.       

Na základě získaných výsledků lze jednoznačně kladně hodnotit efekty, které byly pozitivně prokázány při použití přístroje 
Biostimul, jako zdroje polarizovaného světla červené barvy, a koenzymu Q10, který patří do skupiny antioxidantů. Těmito výsledky lze 
potvrdit hypotézu o stimulačním efektu červeného polarizovaného světla v rámci energetického procesu probíhajícího v buněčných 
mitochondriích a navíc zde byly objevy i zcela nové účinky, které dosud zatím nebyly v odborné literatuře podrobně popsány vůbec, 
nebo byly jen okrajově zmíněny.  

 
Experimentální studie prokázaly velmi příznivý účinek – na:  

1. Zvýšení produkce mitochondriální ATP 
2. Stimulace produkce a zvýšení endogenních antioxidantů a snížení oxidačního stresu 
3. Snížení hladiny lipidových peroxidů 
4. Zvýšení ukazatele RCI (respiračního kontrolního indexu) 
5. Snížení hladiny cholesterolu a triacylglycerolů v plazmě  
 
1. Zvýšení produkce mitochondriální ATP 

Jedná se především o výrazný nárůst hodnot v mitochondriích srdečních a mozkových buněk zvýšenou produkcí ATP 
(adenosin trifosfátu – nejdůležitější energetický zdroj pro buňky). Tento efekt je velmi výrazný pro celkovou schopnost 
regenerace a reparace tělesných buněk. Energie uskladněná v ATP se využívá k životním cílům buňky – ke kopírování DNA 
(genetické informace), vytváření proteinů (enzymů, hormonů), posílání a příjímání signálů z vnějšího světa.   

 
2. Stimulace produkce a zvýšení vnitřní koncentrace antioxidantů 

Během experimentální studie bylo zjištěno, že vlivem polarizovaného světla došlo ke zvýšení objemu endogenních 
(vnitřních) antioxidantů  ubichinonů – CoQ10-OX a CoQ9-OX u exponovaných zvířat, je velmi důležitý pro potlačování vzniku a 
účinků volných radikálů, které vždy vznikají jako vedlejší produkt spalování cukrů. Mitochondriální volné radikály jsou 
nevítanými produkty a jsou odpovědny za zvýšené stárnutí buněk, napadaní a poškozování jejich DNA.    

Volné radikály jsou v podstatě mutageny, které pokud nejsou rychle deaktivovány pomocí antioxidantů (jenž přerušují 
jejich vazby bez záporného vlivu na buňku) mohou snadno přerušit vazbu v molekule DNA a způsobit buněčnou mutaci. 
Největší nebezpečí je v těch tělesných orgánek, které spalují nejvíce energie, jako je mozek a svalová tkáň. Nejhorší formou 
poruch, které mohou tímto mechanismem vzniknou je rakovina, předčasná senilita, nervové a svalové poruchy.  

Jestliže tedy polarizované světlo zvyšuje hladinu tělu přirozených antioxidantů – což bylo experimentálně výrazně 
potvrzeno právě v mitochondriích nejvíce ohrožených buněk (mozkové a srdeční), lze terapii světlem jednoznačně doporučit 
jako preventivní metodu pro celou řadu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. 
 
3. Snížení hladiny lipidových peroxidů 

Dalším výrazným poznatkem, který byl experimentální studií objeven, je právě tato redukce lipidových peroxidů. Lipidová 
peroxidace výrazně přispívá k vývoji některých kardiovaskulárních onemocnění, jako je např. vývoj aterosklerózy. Proto pokud 
je jejich hladina redukována lze tento proces označit za významnou prevenci civilizačních chorob, které se v dnešní populaci 
výrazně podílejí na snížené kvalitě života, zvyšují úmrtnost a přispívají tak ke zkracování průměrného věku populace. 

Polarizované částice světla deaktivují volné radikály a jejich polarita umožňuje lokalizaci na buněčných membránách, kde 
tak mohou endogenní nebo exogenní antioxidanty (jako je CoQ10) deaktivovat radikály a zabraňovat peroxidaci lipidů.  

Lze tedy opět hovořit o výrazných vlastnostech červeného polarizovaného světla v kombinaci s antioxidanty, což v sobě 
skrývá příslib možnosti prevence a ovlivnění celé řady závažných onemocnění (onkologické onemocnění, srdeční a mozková 
selhání, Parkinsonova a Alzheimerova choroba a řada dalších). 



 
4. Zvýšení ukazatele RCI (respiračního kontrolního indexu) 

Pozitivní efekt polarizovaného světla a CoQ10 byl nalezen v ADP:O koeficientu, spojující parametr oxidativní fosforylace 
(buněčného dýchání), a velmi výrazně potom v hodnotě RCI – respiračního kontrolního indexu – parametr určující integritu 
mitochondriální membrány.  

Biologické membrány jsou jedny z nejdůležitějších buněčných struktur, které isolující buňku od extracelulárního prostoru. 
Umožňují průchod některých částic, zatímco pro jiné jsou neprůchodné. Součástí membrán jsou i některé enzymové systémy 
podílející se na metabolismu. Nejdůležitější z nich jsou ty, které zajišťují synthesu ATP v procesu membránové fosforylace. 
Také všechny „elektrické” jevy v organismech (vedení nervového vzruchu) souvisejí s biomembránami. Proto je jejich správná 
funkce a integrita důležitá nejen pro zdravý život buňky, ale i celého organismu. Tento fakt souvisí s možností ovlivnění 
předčasného stárnutí, neboť vlivem celé řady nemocí dochází právě porušení těchto membrán, což vede ke snížení jejich 
efektivity a může vést až k apoptóze (předčasnému úmrtí buňky).   

 
5. Snížení hladiny cholesterolu a triacylglycerolů v plazmě  

Z krevních tuků (lipidů) mají největší význam cholesterol a triglyceridy. V těle jsou transportovány ve formě drobných 
tukových částic (lipoproteinů) o různé velikosti, složení a hustotě.  

Pokud byl tedy v rámci experimentu prokázán pozitivní vliv červeného polarizovaného světla na snížení hladiny těchto 
látek u zdravých jedinců, lze tedy jednoznačně hovořit o možnosti ovlivnění metabolických poruch u celé řady pacientů, kteří 
trpí onemocněním srdce a celého oběhového systému. Právě tyto nemoci jsou dnes ve velké míře příčinou celé řady selhání 
tělesných orgánů a v konečném důsledku i předčasného úmrtí. 

 
 

Perspektivy: 
- Výsledky jasně ukazují, že synergický efekt Biostimulu a CoQ10 může mít významný přínos při léčbě 

pacientů s mitochondriálními poruchami nebo s mitochondriálními nemocemi, mezi které patří 
kardiovaskulární a neurodegenerativní onemocnění. 

- Na základě poznatků z této oblasti, doporučujeme minimální dobu pro dávkování CoQ10 a aplikaci 
Biostimulu u pacientů v rozsahu tří měsíců a více. 
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