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Cíl: 
Stanovit hloubku průniku lineárně polarizovaného světla různé barvy (spektrální charakteristika 626nm, 526 nm a 472 nm) 

biologickou tkání (BT). Potvrdit vědeckou hypotézu o různé hloubce průniku v závislosti na vlnové délce a stanovit hodnotu aktivní 
hloubky průniky pro vlnovou délku 626 nm.      

 
Abstrakt:  

Tato studie stanovila hloubku průniku, pomocí objektivního měření, lineárně polarizovaného světla různé barvy (spektrální 
charakteristika 626nm, 526 nm a 472 nm) biologickou tkání (BT). Hlavním úkolem bylo potvrdit vědeckou hypotézu o různé h loubce 
průniku v závislosti na vlnové délce a stanovit hodnoty hloubky, které jsou pro dané vlnové délky ještě přijatelné z pohledu ovlivnění 
biologických pochodů ve tkáni. Měřeným parametrem byla transmise (propustnost) světelného paprsku  do živočišné (prasečí) tkáně a 
na základě naměřených hodnot, pak byly vypočteny hodnoty průniku polarizovaného světla pro jednotlivé barvy. 

Výsledky této práce podtrhly hlavní vliv vlnové délky v rámci průniku světelné energie do živé tkáně a vyzdvihly význam červené 
barvy, u které byla naměřena hloubka průniku větší než 4,5 cm. Druhou v pořadí se stala barva zelená a na třetím místě s nejmenší 
schopností pronikat do žité tkáně byla barva modrá. 

Tato získaná data jsou velice důležitá pro určení aktivních účinků jednotlivých barev v rámci světelné terapie. Hloubka průniku je 
velice důležitá pro biostimulační účinek světelné energie v živém organismu, zvláště pro stimulaci energetických procesů (zvýšení 
buněčné regenerace a znovu obnovy), při potlačení bolestivých stavů a při protizánětlivém efektu v hlubších tkáňových strukturách 
(například u kloubního aparátu a vnitřních orgánů).     

 

Hloubka průniku světla do tkáně 
Snadno lze určit, že světlo proniká do tkáně hlouběji než 1 - 2 mm. Pokud 

podržíte svou ruku před kapesní svítilnou, můžete vidět, že světlo proniká skrze 
vaše prsty, a ty jsou určitě silnější než pouhé 1 - 2 mm. Povšimnete si také, že 
pronikající světlo je červené, tedy proniká konkrétně červená, zatímco žlutá, zelená 
a modrá je pohlcena.  
 
 
Proces interakce polarizovaného světla a tkáně 

Po dopadu světla na osvětlovanou tkáň, se část světla odrazí a část projde do 
tkáně, kde dochází k jeho rozptylu a absorpci. Absorpce tkání je konečným a 
nejvýznamnějším procesem, bez kterého by nemohla vzniknou fotochemická 
reakce.  

Biostimulační, léčebný efekt polarizovaného světla vyvolává ta část světelné energie, která dosáhne na poškozenou oblast 
s dostatečnou intenzitou. Intenzita polarizovaného světla na jeho cestě ubývá, dochází k reflexi (zrcadlení), k refrakci (zlomu) a difúzi 
(rozptylu) a jen malá část se pak absorbuje (pohltí) a přemění na jinou formu energie, která je pro poškozenou tkáň potřebná a slouží 
k její regeneraci, reparaci, stimulaci.  

Úbytek intenzity při absorpci je přímo úměrný tloušťce tkáně, jejímu složení a intenzitě světla. Absorpce ve tkáni je závislá na vlnové 
délce světelné energie. Různé tkáně mají různý absorpční koeficient pro polarizované světlo stejné vlnové délky. 

Procento absorpce světelné energie hemoglobinem (červeným krevním barvivem) a vodou je nejnižší u vlnových délek 600 – 900 
nm, a v tomto intervalu rovněž postupně klesá i míra absorpce světelné energie melaninem (kožním pigmentem). Tento interval (600 – 
900 nm) byl nazván „laserovým oknem“ a pro úspěch světelné terapie hraje významnou roli. Proto byl pro vlnové délky z této oblasti – 
červené barvy z bílého spektra a také infračerveného spektra – již experimentálně potvrzen fakt, že mají nejvyšší schopnost průniku do 
biologické tkáně. 

Vlnová emise záření, typ pigmentu, buňky a tkáně určují množství absorbovaných paprsků. Kůže s větším obsahem 
pigmentu absorbují především světelné vlnění kratších délek. Lze tedy soudit, že absorpce světelného záření se většinou uskutečňuje 
poměrně pod povrchem kůže. Význam výkonu optického záření pro hlubší tkáně je relativní. Jedním aspektem je absorpce, druhým 
aspektem je transmise a třetím aspektem je účinný efekt světelného záření. Biochemické a bioelektrické účinky vycházejí z přeměny 
optické energie fotonů v buněčnou energii, která může být déle předávána mezibuněčnou komunikací k potřebným strukturám.  

Čím hlouběji světlo proniká, tím menší je množství jeho užitkové energie. Rozhodující pro biostimulační účinek je dosažená 
hustota energie. Emisní výkon nemusí být v úzké souvislosti k transmisi do hlubokých vrstev tkáně. Většinou se při biostimulačním 
působení udává hodnota 1 – 15 J/cm2, která je označována jako hustota energie (2). Minimálním hodnotou je tedy 1 J/cm2, jako hodnota 
energetického kvanta, které má ještě schopnost energetické stimulace živé tkáně.    
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Aktivní hloubka  
Obecně je při interakci světla a tkáně nutno zvažovat parametry terapeutického přístroje (laseru, biolampy) jako je - vlnová délka, 

hustotu energie, velikost osvětlené plochy, dobu exposice, svítivost zdroje a další. Průnik je rovněž velmi závislý na typu tkáně, která je 
vystavena působení světla, a také na jejích vlastnostech - hustotě, pigmentaci, prostorovém uspořádání …). Tkáň s vyšším podílem 
tukových buněk je mnohem propustnější než svalovina, hlavně díky vysokému obsahu hemoglobinu ve svalové tkáni. 

V rámci experimentů již byly stanoveny maximální hodnoty pro hloubku průniku u jednotlivých složek světelného spektra (IR, 
viditelné a UV). Tato maximální hloubka ovšem nemusí mít za následek biologickou odezvu – tzn. že se jedná o pasivní formu průniku, 
kde již není energie fotonů schopna okamžitě ovlivnit energetické procesy v buněčné tkáni. Aktivní hloubka je definována jako oblast 
kde pronikající energie fotonů může okamžitě ovlivnit stimulovanou biologickou tkáň.     

Hloubka průniku světla závisí především na jeho vlnové délce, ale v případě aktivního průniku také na jeho polarizaci, na výkonu 
světelného zdroje (hustotě energie), době expozice nebo zda přístroj pracuje v pulzním režimu.  

Hloubka průniku červeného světla byla studována například v souvislosti s technikou nazývanou PDT (fotodynamická terapie), při 
níž je aplikován například (hematoporphyrin derivát) a pak se ozařuje nádorová oblast polarizovaným světlem o vlnové délce 630 nm. 
Bylo stanoveno, že hloubka průniku je dostatečná k tomu, aby se vyvolala výrazná biologická odezva (nekróza) v hloubce až 10 mm ve 
tkáni. 

Hloubka průniku je tedy mnohem větší u delších vlnových délek – proto moderní přístroje nejvíce využívají červených a 
infračervené vlnových délek. Nemusí to nutně záviset na přímém účinku světla v této hloubce, ale může jít o výsledek jiných způsobů 
komunikace ve tkáni, například o přenos transmiterů nebo signálních látek, kdy je poté dosahováno hloubky až řádově několika cm.  

 
1. Metodika: 
 
Měřený parametr: 
Měřeným parametrem byla v rámci experimentu propustnost světla (neboli transmise). Na základě propustnosti záření o určité vlnové 
délce lze zvážit vhodnost použití pro danou aplikaci. Úkolem bylo nejen zjistit maximální hodnotu dosažené hloubky, ale také rozdílnost 
v propustnosti různých typů živočišné tkáně. 
 
Absorpce světla 

Prochází-li světlo hmotným prostředím, zeslabuje se jeho intenzita jednak rozptylem a jednak absorpcí. Velikost obou efektů 
záleží na povaze prostředí a na vlnové délce záření. V homogenním prostředí, kde je vliv rozptylu zanedbatelný, uplatňuje se pouze 
absorpce, jejíž závislost na vlnové délce je velmi charakteristická pro dané prostředí. 

Mějme homogenní absorbující prostředí tloušťky l, na které dopadá svazek rovnoběžných paprsků o vlnové délce  a intenzitě I0. 

V tomto prostředí si vybereme vrstvu infinitesimální tloušťky dl, na kterou dopadá elektromagnetické záření o intenzitě I. Úbytek 
světelné intenzity v této vrstvě je: 

lII d  d                                                                 

Kde  je konstanta charakterizující velikost absorpce při vlnové délce  a nazývá se absorpční koeficient. Integrací rovnice předchozí 

rovnice s použitím počátečních podmínek: pro l = 0 je I = I0, získáme vztah 
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Kde  Iλ …intenzita světla po absorpci, 
I0λ …intenzita světla před absorpcí, 
αλ  … absorpční koeficient, udává tloušťku vrstvy, v níž se původní intenzita zeslabí.  
l … tloušťka vrstvy. 

 
Rovnice se nazývá Lambertův zákon. Pro poměr světelných intenzit po absorpci a před ní plyne z ní plyne vztah: 

. 

Tento poměr, který může nabývat hodnot od 0 do 1, se nazývá transmise (propustnost) a značí se T. Absorpční koeficient  udává 

reciprokou hodnotu tloušťky vrstvy, v níž se původní intenzita I0 zeslabí na hodnotu 1/e, což je zřejmé z rovnice. Zavedeme-li do 
Lambertova zákona místo přirozeného logaritmu logaritmus dekadický, lze jej napsat ve tvaru 

 l 4343,0 l  
I

I
log

0





   . 

V tomto případě koeficient   udává reciprokou hodnotu tloušťky vrstvy, v níž se původní intenzita I0 zeslabí na její jednu desetinu.  

 
Měření absorpce světla v živočišné tkáni 
K popisu ztrát světla při jeho průniku látkou se používá parametru transmise (neboli propustnost – činitel prostupu) T, jako poměru mezi 
světelným tokem, který prošel látkou (I), a tokem světla na látku dopadajícího (I0).   
     T = I/I0 
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Část světla se ztrácí odrazem na povrchu látky. Jestliže tyto ztráty do podílu nezahrneme a uvažujeme pouze ztráty vzniklé při vlastním 
průchodu objemem látky, nazýváme tuto veličinu vnitřní transmisí (propustností) T i, její doplněk do jedničky (1 – Ti) je pak tzv. pohltivost 
(absorbce). Prochází-li monochromatické světlo vrstvou homogenní absorbující látky, klesá vnitřní transmise s tloušťkou vrstvy podle 
Lambertova zákona. 

Popis analytického zařízení: 
K měření byl použit fotoelektrický fotometr, což je přístroj k měření optického záření zaznamenávající poměr intenzity záření 
absorbovaného měřeným vzorkem k intenzitě referenčního záření v závislosti na vlnové délce záření dopadajícího na vzorek. Fotometr 
pracuje na principu fotoelektrického jevu přeměny světla na elektrický proud. Takto lze stanovit relativní intenzitu jednotlivých 
spektrálních částí v ampérech A (jednotka SI pro elektrický proud).   

 
2. Materiál a příslušenství: 

I.   Přístroje řady Biostimul (SS01 a ACCU +) – výrobce Biotherapy, s.r.o., ČR 
Přístroje řady Biostimul – Color therapy (CT) – výrobce Biotherapy, s.r.o., ČR   

II. Vzorek: biologické tkáně (BT) – pokožka + svalovina z prasete domácího (Sus scrofa f. domestica) 
 
Ad I.: Parametry použitých přístrojů 

 
Biostimul SS01 
Spektrální charakteristika  626 nm +/- 18 nm 
Hustota energie   50 mW/cm2 
Míra polarizace   96 % 
 
Biostimul accu plus 
Spektrální charakteristika  626 nm +/- 18nm 
Hustota energie   50 mW/cm2 
Míra polarizace   96 % 
 
CT – Biostimul zelená 
Spektrální charakteristika  526 +/- 47 mm 
Hustota energie   50 mW/cm2 
Míra polarizace   96 % 
 
CT – Biostimul modrá 
Spektrální charakteristika  472 +/- 35 nm 
Hustota energie   50 mW/cm2 
Míra polarizace   96 % 

 
AD II.: Popis vzorku:  
Jednalo se o čerstvé tkáně z prasete domácího (6 měsíců stará samice), ze které byly připraveny tyto vzorky pro měření: 

 
Vzorek č.1 - (pokožka a tuková tkáň) 

  - celková tloušťka    19 – 21 mm ( d = 20 mm) 
 - tloušťka pokožky   4 mm  
- tloušťka tukové vrstvy  13 – 15 mm 
- rozměr    120 x 100 mm    
 
Vzorek č. 2 – (svalová tkáň)  
- celková tloušťka   24 – 26 mm (d = 25 mm) 
- rozměr     75 x 110 mm 
 
Vzorek č. 3 – (pokožka s tukovou tkání a svalovinou) 
- celková tloušťka   44 – 46 mm (d = 45 mm) 
- tloušťka pokožky   3 mm 
- tloušťka tukové vrstvy  10 – 15 mm 
- tloušťka svaloviny   30 mm 
- rozměr    100 x 115 mm 

 
3. Postup 
 
Obecný popis: 
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V rámci experimentu byly použit terapeutické přístroje Biostimul (výrobce firma Biotherapy s.r.o., ČR) – jako zdroje lineárně 
polarizovaného světla červené, zelené a modré barvy (se spektrální charakteristikou 626, 526 a 472 nm). Pro změření transmise do 
živočišné tkáně byla zvolena pokožka, tuková a svalová tkáň s prasete domácího (Sus scrofa f. domestica).    

Experimentální část studie započala změřením počátečních hodnot intenzit pro stanovení vstupní intenzity, proto byly pomocí 
fotometru měřeny nejprve hodnoty bez přítomnosti vzorků u všech použitých přístrojů. Následně pak byly mezi detekční zařízení a 
použité přístroje vkládány jednotlivé vzorky. Naměřené hodnoty byly zaznamenány do tabulky a poté zpracovány.  
Příprava vzorku: 

1. Byla zajištěna čerstvá tkáň  prasete domácího. 
2. Živočišná tkáň byla očištěna od nečistot a z objemu byly připraveny tři vzorky – pokožka s tukovou tkání, čistá svalovina 

a kombinace všech tří tkání (pokožka + tuk a svalovina).   
3. Očištěné a připravené vzorky byly uloženy do fyziologického roztoku (0, 9 % roztok NaCl, pro udržení osmotické 

hodnoty a pro zachování původní vlastnosti a zabránění rozkladu po určitou dobu). 
4. Před měřením byl vzorek tkáně vždy lehce osušen.  

 
Postup při měření: 

1. Nejprve byla změřena referenční hodnota pro získání vstupní intenzity ze zdroje světla. 
2. Poté byl vždy jeden ze vzorků BT umístěn nad detekční zařízení (fotometr). 
3. Do stojanu nad touto plochou s BT byl umístěn přístroj tak, aby bylo umožněno nastavení jak nastavení přístroje těšně 

nad aplikovanou plochu vzorku (téměř úplné položení – viz obrázek 1). 
4. Přístroj byl poté spuštěn a následně bylo provedeno 6 měření při aplikaci přes vzorek (BT). 
5. Naměřené výsledky byly zapsány do tabulky.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1: Schématické znázornění umístění měřícího zařízení během experimentální části. 

 
Tabulky: Přehled naměřených a vypočtených hodnot  

Červené  polarizované světlo  (626 +/- 18 nm)     

         

Měření 1: PT        

        Průměr 

Iα (mA)  3,00 2,85 2,10 2,70 2,70 3,00 2,73 

I0α (mA)  186,00 181,00 146,00 182,00 182,00 180,00 176,17 

         

T = 0,0161 0,0157 0,0144 0,0148 0,0148 0,0167 0,0154 

% =       1,54% 

Měření 2: SV        

         

Iα (mA)  0,025 0,026 0,024 0,023 0,022 0,027 0,02450 

I0α (mA)  41 42 42 42 44 45 42,67 

         

T = 0,0006098 0,00062 0,00057 0,00055 0,00050 0,00060 0,00057 

% =       0,06% 

         

Měření 3: PTS        
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Iα (mA)  0,015 0,013 0,014 0,013 0,014 0,013 0,0137 

I0α (mA)  50,00 44,00 45,00 44,00 46,00 45,00 45,67 

         

T = 0,0003 0,000295 0,000311 0,000295 0,000304 0,000289 0,00030 

% =       0,03% 

Zelené polarizované světlo  (526 nm +/-  47 nm)     

         

Měření 1: PT        

         

Iα (mA)  0,030 0,025 0,020 0,025 0,025 0,018 0,02 

I0α (mA)  193,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 194,67 

         

T = 0,0001554 0,000128 0,000103 0,000128 0,000128 9,23E-05 0,000122 

% =       0,012% 

         

Měření 2: SV        

Iα (mA)  0,014 0,015 0,014 0,016 0,015 0,016 0,01500 

I0α (mA)  160,00 170,00 170,00 169,00 168,00 168,00 167,50 

         

T = 0,0000875 0,00009 0,00008 0,00009 0,00009 0,00010 0,000090 

% = 0,009% 0,009% 0,008% 0,009% 0,009% 0,010% 0,009% 

         

Měření 3: PTS        

         

Iα (mA)  0,005 0,008 0,008 0,008 0,009 0,007 0,0075 

I0α (mA)  124,00 124,00 124,00 124,00 128,00 126,00 125,00 

         

T = 4,032E-05 6,45E-05 6,45E-05 6,45E-05 7,03E-05 5,56E-05 0,000060 

% =       0,006% 

         

Modré polarizované světlo  (472 nm +/- 35 nm)      

         

Měření 1: PT        

         

Iα (mA)  0,020 0,020 0,020 0,021 0,022 0,022 0,02 

I0α (mA)  218,00 218,00 220,00 220,00 218,00 220,00 219,00 

         

T = 9,174E-05 9,17E-05 9,09E-05 9,55E-05 0,000101 0,0001 0,000095 

% =       0,0095% 

         

Měření 2: SV        

         

Iα (mA)  0,01 0,012 0,012 0,013 0,0125 0,014 0,01225 

I0α (mA)  323,00 325,00 325,00 325,00 325,00 324,00 324,50 

         

T = 3,096E-05 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,00004 0,000038 

% =       0,0038% 

         

Měření 3: PST Hodnoty Iα kolem 0,008 - 0,009 mA jsou již na hranici šumu.   

         

Iα (mA)  0,009 0,01 0,011 0,01 0,009 0,01 0,0098 
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I0α (mA)  231,00 231,00 229,00 229,00 229,00 235,00 230,67 

         

T = Světlo již touto tloušťkou neprochází!   0,000000 

 
Statistika 
Data byla analyzována za použití Excelu a střední statistické hodnoty byly vypočteny za použití Studentského  párového t-testu.  

4.Výsledky a diskuze 
 
Experimentální hodnoty  

Tabulka 1 obsahuje všechny naměřené výsledky, které byly získány v experimentální části studie. Odchylky, které v rámci měření 
byly zaznamenány byly způsobeny určitou nehomogenitou vzorku (různou tloušťkou jednotlivých částí živočišné tkáně). V případě takto 
velkých vzorků, jaké byly použity v rámci tohoto experimentu, se nelze tomuto vlivu vyhnout. Ovšem všechny výsledky se pohybovaly 
v mezích relativní chyby.     

S každým přístrojem Biostimul o různé vlnové délce byla provedena tři měření, během nichž byly použity připravené vzorky 
živočišné tkáně s různou tloušťkou. Měření byla u každého ze vzorků provedena 6krát pro určení relativní odchylky a statistické 
zhodnocení. 
 

1. Měření – vzorek pokožky a tukové vrstvy o celkové tloušťce 2,0 cm  
Výsledky ukázaly nejvýraznější průnik pro červenou barvu, jenž pronikala touto tloušťkou velmi výrazně. Druhá v pořadí 
v hloubce průniku byla barva zelená, ovšem hodnota průniku do živočišné tkáně byla podstatně nižší než jako tomu bylo u 
červené barvy. V případě poslední modré barvy se v u toho vzorku dá hovořit o hodnotách které jsou již na hranici šumu, tedy 
jen díky dostatečné citlivosti detekčního zařízení bylo toto měření úspěšné (graf 1).      
 

Závislost transmise na vlnové délce při průchodu pokožkou a tukovou vrstvou
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Graf 1: Srovnání hodnot transmise při měření přes vzorek o tloušťce 2,0 cm. 

 

  
2. Měření – vzorek svalové tkáně o celkové tloušťce 2,5 cm 

V případě svaloviny byly nejlepší hodnoty naměřeny pro barvu červenou, ovšem u této tloušťky vzorku již byl z výsledků vidět 
výraznější pokles průniku. Zelená barva byla v případě vypočtených hodnot průniku na druhém místě, ale hodnota parametru 
propustnosti již byla velmi nevýrazné. Modrá barva byla opět na posledním místě a v případě naměřených hodnot se již téměř 
jednalo o hranici šumu (graf 2).     
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Závislost transmise na vlnové délce při průchodu svalovinou

0,00%

0,05%

472 nm 526 nm 626 nm

Vlnová délka 

T
ra

n
s

m
is

e
 (

p
ro

p
u

s
tn

o
s

t)

 
Graf 2: Srovnání hodnot transmise při měření přes vzorek o tloušťce 2,5 cm. 

3. Měření – vzorek pokožky se tukovou a svalovou tkání o celkové tloušťce 4,5 cm    
U tohoto  vzorku byl již naměřené hodnoty velmi nevýrazné. V případě červené barvy se dá ještě hovořit na základě výsledků 
o průniku i takto tlustou tkání, avšak tyto hodnoty jsou již také značně nevýrazné. Hodnoty pro zelenou barvu byly  ještě 
vypočteny, ale jejich význam je velmi zkreslený, protože v tkáni takovéto tloušťce se jednalo o zanedbatelnou intenzitu. 
Hodnoty pro modrou barvu již nebylo možno určit, protože detektor již nezachytil žádnou intenzitu (graf 3).  

Závislost transmise na vlnové délce při průchodu pokožkou a svalovinou

0,0000%

0,0200%

0,0400%

472 nm 526 nm 626 nm

Vlnová délka

T
ra

n
s
m

is
e
 (

p
ro

p
u

s
tn

o
s
t)

 
Graf 3: Srovnání hodnot transmise při měření přes vzorek o tloušťce 4,5 cm. 

 
Celkově lze jen potvrdit pořadí jednotlivých barev, které byly u všech tří vzorků naprosto stejné. Nejlepší výsledky byly vždy 

dosaženy u červené barvy, kterou následovala zelná a na posledním místě barva modrá (obr. 1). Jednoznačně byl potvrzen také 
rozdílný stupeň absorpce v rámci u tukové a svalové tkáně.  

V případě tukové tkáně byl zaznamenán podstatně menší pokles ztráty energie než tomu bylo u svalové tkáně. V případě 
svaloviny je tento fakt způsoben obsahem hemoglobinu ve svalové tkáni a větším podílem vody.  
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Při zpracování dat byl také zohledněn možný účinek v rámci aktivního působení světelné energie a určení  aktivní hranice průniku, 

především pro vlnovou délku 626 nm O efektu světelné energie do živočišné tkáně nelze uvažovat pouze z hlediska dosažení 
maximálního průniku, který je většinou již jen pasivní, ale podstatnou úlohu v celkovém účinku hraje převážně hodnota předané energie 
(biostimulační efekt). Většinou se při biostimulačním působení světelné energie v literatuře uvádí jako mezní hodnota dávka 1 – 15 
J/cm2 2. Tento fakt tedy demonstruje i graf 4, který deklaruje hodnoty vypočtené na základě naměřených dat. V případě biostimulačního 
účinku se na výsledném efektu podílí nejen průnik světelných paprsků do hloubky, ale také jeho výkon a dosažená hustota energ ie a 
v neposlední řadě i možnost šíření energetického biostimulačního vlivu do určité vzdálenosti mezi buněčnou komunikací a do velkých 
vzdáleností dokonce i účinky na podkladě reflexních pochodů. 

 
Graf 4: Demonstruje relativní snížení hustoty energie světelného paprsku v závislosti na síle ozářené tkáně. Hustota energie je dána 
poměrem násobku doby aplikace a světelnému výkonu použitého přístroje k aplikační ploše. V tomto konkrétním případě se jednalo o 
přístroj řady Biostimul s hodnotou hustoty energie 50 mW/cm2 a základním aplikačním intervalem 300s, což odpovídá hodnotě 15 
J/cm2. Tento graf tedy ukazuje absorpci světelné energie v závislosti na vyvolání biostimulačního účinku v živočišné tkáni v celé délce  
působení přístroje Biostimul.        

 

 

5. Závěr 
Na základě naměřených hodnot propustnosti polarizovaného světla o vlnové délce 626, 526 a 472 nm, lze s určitou 

pravděpodobností určit přibližnou hranici pasivní hloubky průniku pro jednotlivé barvy, což dokumentuje obr 2.  
 
Experimentální výsledky a také znalosti a zkušenosti, založené na praktické činnosti, nám ukázaly, že se polarizovaným světlem  

z červené oblasti bílého spektra (626 nm) bylo dosaženo nejlepších výsledků při všech měřeních. Výsledek u vzorku o tloušťce 4,5 cm 
ukázal, že červené světlo může pronikat ještě hlouběji. Můžeme tedy říci, že červené polarizované světlo (spektrální charakteristika 626 
nm) výrazně proniká do živočišné tkáně a jeho pasivní hloubka průniku je za hranicí 4,5 cm. 

 
Zelené a modré světlo proniká také do živé tkáně, ale do podstatně menších hloubek než je tomu v případě červené barvy. Při 

srovnání zeleného a modrého světla, lze opět jednoznačně říci, že má daleko lepší schopnost pronikat do živočišné tkáně  než je tomu 
u světla modré barvy. Modré polarizované světlo mělo tedy nejnižší mírů průniku, neboť se skoro všechna jeho energie absorbuje 
v pokožce a v podkoží.    

 
Pokud jde o tedy aktivní průnik světla, neexistuje v rámci živé tkáně žádná přesná hranice. Čím hlouběji od povrchu světlo 

proniká, tím více se zeslabuje. Důležitý je také fakt, že světelná energie  proniká daleko lépe tkání tukovou než svalovou. 
 

Obr.2: Porovnání schopnosti absolutních průniků jednotlivých barev. Číselné údaje v grafu označují vlnovou 
délku jednotlivých barev v nm. Modrá barva je zcela pohlcena tkání v hloubce asi osm mm. zelená barva 
v hloubce jeden a půl cm. Červená barva je schopna proniknout až do hloubky několika cm v závislosti na 

složení tkáně.  
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Existuje však hranice, za kterou je intenzita světla už tak nízká, že nelze pozorovat žádnou biologickou účinnost. Tuto hranici, za 
níž přestává účinnost, nazýváme největší aktivní hloubkou a v rámci této studie byla stanovena pro červenou barvu, která  dosahuje 
biologickou účinnost až v hloubce 4 cm ve tkáni, což závisí na typu tkáně a také na dalších parametrech přístroje jako jsou hustota 
energie a doba působení (graf 4). 

 
Průnik světelné energie do hlubších tkání je velice důležitý pro biologický účinek, zvláště pro stimulaci buněk v okolí kloubů a 

vnitřních orgánů. Což znamená, že světelná energie z červeného spektra je ideální nejen pro stimulační účinek na povrchu pokožky a v 
podkoží, ale také pro schopnost ovlivňovat energetické pochody v hlubších tkáních. Tento fakt jednoznačně dokazuje důležitost 
červené barvy pro terapeutické účely.  

 
Podle výše uvedených faktů je absolutní hloubka průniku zcela závislá na vlnové délce, což znamená, že bez ohledu na to, jak 

slabý (nebo silný) je terapeutický přístroj, dosáhneme stejné hodnoty hloubky průniku. Zmíněná definice ovšem ve skutečnosti určuje 
pouze relativní průnik, přičemž tím rozhodujícím prvkem pro biologický účinek je momentální hodnota aktivní hloubky energie 
světelného paprsku pro vyvolání biostimulačního efektu. To je rozhodující pro prostorovou intenzitu na buněčné membráně hluboko ve 
tkáni a následnou biologickou odezvu, která je nezbytná pro dosažení očekávaného terapeutického výsledku.  
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