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Abstrakt: 

V této studii byl sledován biologický efekt viditelného světla s nízkou hustotou energie. Byly 
srovnávány efekty difúze nepolarizovaného  (DNL) a lineárně polarizovaného světla (LPL) 
v podmínkách „in vivo“ a „in vitro“. 

Pokusy „in vivo“ byly prováděny na lidských lymfocytech, u kterých se ledovala jejich schopnost 
rychlosti transformace a vlastnost vytvářet růžicové uspořádání. V případech jak při použití DNL tak i 
LPL se zvýšil počet rychle – transformovaných buněk dokonce u tkáňových lymfocytů bez PHA a 
snížilo se růžicové uspořádání T-lymfocytů. LPL mělo v tomto případě podstatně výraznější efekt.  

U tumorů sleziny myší vystavených působení nepolarizovaného a polarizovaného světa   „in vivo“ 
došlo k objevení brzdících faktorů v jejich séru, což se potvrdilo i při pokusech, kdy došlo k zastavení 
začlenění [

3
H] – thiaminu „in vitro“ do buněk tumoru, které byly dodané z nádorových tkání 

neošetřených zvířat. Na základě těchto zjištění byly odebrány vzorky séra z tumorů sleziny zvířat, 
které byly vystaveny vlivu polarizovaného světla. Následovalo vyhodnocení těchto vzorků 
v konfrontaci se vzorky z tumorů neošetřeným myší – výsledkem bylo zjištění, že u myší, které byly 
ošetřeny polarizovaným světlem došlo ke snížení schopnosti tumorových (nádorových) buněk 
k mitotickému dělení.  

Na základě výsledků z klinických testů s mimotělním osvěcováním krve ke zvýšení přirozené 
obranyschopnosti imunitního systému organismu bylo doporučeno, provádět aplikace viditelného 
světla (především lineárně polarizovaného) ke stimulaci buněk lidského imunitního systému. 
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Abstrakt: 
Makrofágy jsou zdrojem mnoha důležitých mediátorů určených k léčbě poranění. Buňky náležející do 
buněčné linie makrofágů (U-937) byly vystaveny „in vitro“ dvěma zdrojům světla s různou úrovní 
polarizace (první o polarizace 95% a druhé s hodnotou 14%). Doba osvitu byla 60 a 120s s tím, že 
k osvitu buněk byly použity dvě hustoty energie - 1,44  a 2,88 J/cm

2
 a to u každého světelného zdroje. 

Jako kontrolní byla použita skupina buněk, která nebyla osvětlena. 12 hodin po expozici byl 
z makrofágů  odebrán substrát, který byl umístěn na  jednu vrstvu fibroblastů  3T3.  Fibroblastům byla 
ponechána čtyř denní perioda k jejich růstu. Největší odezva a růst byl zaznamenán u buněčné kultury 
ošetřené substrátem z makrofágů, které byly vystaveny 95% polarizovanému světlu. Jako efektivnější, 
oproti době 60 s,  se ukázalo doba ošetření 120s.         
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Abstrakt: 
Imunitní systém je citlivý na různorodé stresy. Nedávné studie v oblasti neuroimunologie definovaly 

jak změna nálady, stres, roční období a denní rytmus se mohou projevit na účinnosti imunitního 
systému prostřednictvím hormonální regulace. Centrálně k těmto faktorů může přispět i světlo 
vnímané prostřednictvím  zrakově-nervového aparátu a to  zklidněním hormonálního systému. 

U dospělí primátů je pouze viditelné světlo (400 – 700 nm) vnímáno pomocí oční sítnice. Energie 
fotonů je poté transformována a dopravena k mozkové kůře a pomocí alternativní trasy dopravena do 
středního mozku (SM). SM je část hypotalamické oblasti odpovědné za řízení cirkadiálních rytmů. 
Viditelné světlo také působí na hypotalámus a šišinku, což vede k neuroendokrinním změnám. 
Hladina melatoninu, norepinefrinu a acetylcholinu se vlivem světelné energie snižuje, zatímco 
množství kortisonu, serotoninu a dopaminu stoupá. Syntéza vazoaktivních intestinálních polypeptidů 
(VIP), uvolňování žaludečních peptidů (UŽP) a neuropeptidů Y (NPY) v středním mozku potkanů se 
ukázala být také ovlivněna světlem. Tyto vyvolané neuroendokrinní změny mohou vést ke změně 
nálady a ovlivnit cirkadiální cyklus. Všechny tyto neuroendokrinní změny pak mohou vést ke stimulaci 
imunitního systému. 

Změny pomocí světla, které ovlivňují imunitní systém jsou vyvolána i při stimulaci přes pokožku. 
Viditelné světlo (400 – 700 nm) může pronikat do epidermis a podkožních vrstev a může přímo 
působit na cirkulaci lymfocytů, čímž pozitivně ovlivňuje imunitní funkce. Dokonce ani přítomnosti 
fototoxických činidel jako eosin a bengálská růže, nezpůsobilo v případě použití viditelné světla 
utlumení kontaktu nebo zvýšení citlivosti receptorů. Při srovnání účinků viditelného světla a účinkům 
UV – B (280 – 320 nm) a UV – A (320 – 400 nm) „in vivo“ se jasně prokázalo, že záření z ultrafialové 
oblasti může pouze změnit normální imunitní funkce v lidské kůži. Záření z oblasti UV  (B, A) 
způsobuje sice také imunosupresivní změny, ale pomocí jiných mechanismů, zahrnující regulaci 
odlišných interleukinů a růstových faktorů.  

Výzkum efektů viditelného světla u lidských pacientů, pozitivně prokázal, že dochází k: potlačení 
alergických reakcí na pokožce, potlačení pozdější zvýšené citlivosti a produkci antigenů; prodloužení 
životnosti pokožky a zastavení růstové fáze tumorů. 
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Abstrakt: 
Byl srovnán účinek lineárně polarizovaného světla a difúzního nepolarizovaného světla na produkci 
interleukinu-6 (IL-6) „ in vitro“ v lidské buněčné linii lymfomu B a u periferálních monocytů (BLLM) 
zdravých dobrovolníků. Experimentální data ukázala, že došlo k podstatnému zvýšení IL-6 a  zvýšení 
produkce IgM v BLLM po expozici polarizovaným světlem. Zvýšení sekrece IgM byla  důsledkem jejich 
autokrinní regulace pomocí IL-6, protože v přítomnosti anti-IL-6 a receptorů anti-IL-6 vyvolalo 
polarizované světlo sekreci protilátek a produkce IgM byla zrušena. V kontrastu ke stimulačnímu 
efektu IL-6 přivodilo pomocí následující stimulace buněk bakteriálními endotoxiny. Inhibice byla 
výrazný, když byla použita optimální dávka polarizovaného světla. Při stejných experimentálních 
podmínkách nemělo nepolarizované světlo žádný efekt na IL-6 a produkci IgM jak u B buněk tak i 
monocytů. 
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Abstrakt: 
Zjistili jsme, že expozice menší plochy pokožky (400 cm

2
) zdravých dobrovolníků viditelným (400 – 

2000 nm) inkoherentním polarizovaným světlem (stupeň polarizace >95%) s hustotou energie 4,8 – 
9,6 J/cm

2
, vyvolává rychlé strukturně-funkční změny u erytrocytů, leukocytů a některých složek plazmy 

v celém objemu krevního oběhu. Byly zaznamenány změny v: lipidových peroxidovaných produktech 
(LPP) obsažených v membráně erytrocytů, v deformovatelnosti  a viskóznosti erytrocytů, fagocytární 
aktivitě monocytů, cytotoxické aktivitě přirozených buněčných zabijáků určených k likvidaci maligních 
buněk, uvolnění bakteriálních proteinů granulocyty, obsahu LPP a aktivitě anti-oxidantů v plazmě. 
Mnoho z těchto efektů má regulační charakter jako i jejich působení a prodlužuje se i účinek na úroveň 
původně studovaných parametrů: počáteční nízké ukazatele (indicie) stoupaly, zatímco některé 
počáteční  vysoké hodnoty se snížily nebo zůstaly bez efektu. Během 24 hodin se objemové procento 
změn pohybovalo mezi 33 – 62 %. Byla prokázána vysoká podobnost změn v krevním oběhu 
způsobená pomocí stimulace světla přes kůži a přímým působením světelné energie na krevní kulturu 
„in vitro“. Navíc, se evidentně prokázalo, že světlo rapidně zvyšuje modifikaci i v jiných systémech 
v organismu. Bylo charakterizováno mnoho patobiologických podmínek, jako:  zvýšení procesů v LPP, 
rozrušení krevní reologie, snížení přirozené odolnosti a imunity – všechny tyto procesy byly pozitivně 
ovlivněny prostřednictvím viditelného polarizovaného světla, což se ukázalo jako klíčový mechanismu 
jeho terapeutického působení.                       


