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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem využití laseru ve fyzioterapii 

se zaměřením na laserovou akupunkturu u obtíží muskuloligamentózního aparátu. Jedná 

se o rešeršní zpracování aktuálně dostupných zdrojů, přehledových článků a vědeckých 

studií české i zahraniční literatury, které se zaměřují na laserovou terapii, popisují 

stavbu laseru, mechanismus působení laserového paprsku po interakci s tkání, shrnují 

jeho výhody a hodnotí účinnost především v rámci algických stavů pohybového 

aparátu, dále se věnují problematice laserové akupunktury, jejím základům, výhodám 

oproti akupunktuře jehlou a uplatnění v oblasti rehabilitace. 

Muskuloskeletální bolesti jsou jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře 

i následné pracovní neschopnosti v rámci vyspělých zemí světa a díky své rostoucí 

tendenci v posledních letech hrají významnou roli jak pro zasaženého jedince, 

tak pro systém zdravotní péče. Zvýšená prevalence tohoto onemocnění souvisí zejména 

se stále rostoucím výskytem obezity a dlouhověkostí populace v kombinaci 

s nedostatkem pohybu, způsobeným sedavým zaměstnáním a neaktivním životním 

stylem. Jako nejčastější zdravotní komplikace, na kterých se podílí vysoký věk, jsou 

uváděny revmatoidní artritida, osteoartróza a bolesti zad (Brooks, 2006). 

Hlavním limitujícím faktorem těchto obtíží je pociťovaná bolest, která se odráží 

v omezené hybnosti dané části těla, a tím snižuje kvalitu života jedince 

(Kimličková a kol., 2016). Do výčtu obvykle užitých terapií pro muskuloskeletální 

obtíže patří dočasná imobilizace, fyzikální terapie, velmi oblíbenou je farmakoterapie 

a v krajních případech je nutné přistoupit i k chirurgickým zákrokům. Farmakologické 

i chirurgické řešení s sebou přináší řadu specifických rizik v podobě vedlejších účinků 

a možných následných komplikací, jako jsou infekce, dlouhodobá imobilizace 

nebo závislost na lécích. S ohledem na výskyt těchto rizik a prevalenci 

muskuloskeletálních onemocnění je nutné nalézt takovou formu terapie, která přináší 

pozitivní výsledky a zároveň obnáší relativně nízké procento nežádoucích účinků 

s ní spojených (Cotler et al., 2015). 

Laserová terapie byla objevena počátkem 60. let 20. století vynálezem prvního 

laserového zařízení Theodorem H. Maimanem. Od té doby byly uskutečněny tisíce 

vědeckých studií a výzkumů testujících princip laserového zařízení, mechanismus 

působení i účinky generovaného paprsku. Dnes je laserová terapie již běžně 

praktikovanou léčebnou metodou, která nachází vysoké uplatnění napříč zdravotními 
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obory, zvláště pak v rehabilitaci, kde je součástí komplexní péče (Moskvin, 2017b; 

Cotler et al., 2015). Pro terapeutické účely je častěji volen nízkovýkonný laser, jehož 

paprsek působí analgetické, antiedematózní a protizánětlivé účinky, podporuje hojení 

a urychluje regeneraci tkáně, ale své uplatnění při neinvazivní terapii dnes nachází 

i lasery o vysokých výkonech (Navrátil, 2015). Mimo to nabízí aplikace laseru možnost 

bezkontaktní terapie, což je pro mnohé pacienty velmi důležitým a mnohdy 

tím nejpodstatnějším kritériem pro volbu léčebné metody (Simunovic, 1996). 

V klinické praxi je nízkovýkonný laser vysoce aplikován hlavně v asijských 

zemích a východní Evropě, zejména pak v Rusku, zatímco Spojené státy i západní 

Evropa až do nedávna zastávaly na tuto metodu poněkud skeptický názor zapříčiněný 

existencí negativních studií a současně neznalostí mechanismu účinku. Teprve 

počátkem 21. století byla u řady studií se zmiňovaným negativním účinkem prokázána 

nesprávná volba parametrů, což způsobilo ono zkreslení prezentovaných výsledků. 

Následovaly studie, které tyto nesprávné výsledky přebíraly, často pouze na základě 

abstraktů takových studií, a propagovaly dál, aniž by nejdříve pečlivě překontrolovaly 

záznamy o průběhu terapií a užitých parametrech laserového paprsku (Moskvin, 2017a). 

V posledních letech roste zájem také o metody alternativní medicíny, užité jako 

způsob léčby výše popsaných obtíží, kam je mimo jiné řazena i akupunktura. 

Akupunktura je metodou tradiční čínské medicíny a její základy v podobě písemných 

dokumentů i archeologických nálezů jsou staré více než 3000 let (Whittaker, 2004). 

Ovlivněním tzv. akupunkturních bodů uložených v lidském těle za pomoci zavedení 

speciálních tenkých jehel je možné dosáhnout pozitivních výsledků, a to právě v oblasti 

muskuloskeletálních poruch a chronické bolesti. Nevýhodou je, že se jedná o invazivní 

metodu, tudíž nevhodnou pro některé pacienty (Hu et al., 2013). 

V 70. letech 20. století vznikla, jakožto forma neinvazivní a bezkontaktní 

akupunktury, laserová akupunktura, která propojuje výhody tradiční čínské medicíny 

a moderní technologie laseru. U laserové akupunktury se pro stimulaci akupunkturních 

bodů používá paprsku nízkovýkonného laseru namísto akupunkturní jehly a podle 

Růžičky (2003) dosahuje srovnatelných účinků, nedochází však k poškození kožního 

krytu, což zaručuje vyšší bezpečnost a možnost jejího využití i u dětských pacientů 

nebo pacientů trpících fobií z jehel. Akupunkturní body se nachází v rozdílných 

specifických hloubkách tkáně a jejich přesnou lokalizaci popisuje odborná literatura 

tradiční čínské medicíny (Whittaker, 2004).  
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Metodologie 

Bakalářská práce zpracovává zadané téma rešeršní formou a je rozdělena do čtyř 

hlavních kapitol. První kapitola se nejprve věnuje základním informacím o laseru, 

následně mechanismu účinku laserového paprsku na lidskou tkáň, vhodným indikacím 

pro terapeutické využití a možným kontraindikacím. Druhá kapitola je zaměřena 

na odvětví tradiční čínské medicíny – akupunkturu, stručný popis jejích základů 

a techniku provedení. Třetí kapitola přibližuje čtenářům problematiku používání 

nízkovýkonného laseru v rámci poměrně mladé metody laserové akupunktury, popisuje 

základní principy, ozřejmuje její léčebnou efektivnost a využitelnost v oblasti 

rehabilitační péče. Čtvrtou kapitolu tvoří systematický přehled klinických studií 

a výzkumů, které posuzují účinnost jak laserové terapie obecně, tak při ozařování 

akupunkturních bodů metodou laserové akupunktury. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit klady a zápory těchto vybraných metod, 

výsledky zahrnutých studií a zodpovědět následující otázky: 

1. Jaké jsou nejvhodnější indikace pro rehabilitační léčbu terapeutickým laserem? 

2. Jaké jsou nejvhodnější indikace pro rehabilitační léčbu laserovou akupunkturou? 

3. V čem se liší laserová akupunktura od akupunktury popisované tradiční čínskou 

medicínou? 

Stěžejním úkolem vytyčených cílů bylo vyhledat a prostudovat dostupné 

odborné monografie, přehledové články a klinické studie české i zahraniční literatury 

vztahující se k dané problematice, následně zúžit jejich výběr podle specifických kritérií 

a vhodné publikace dále použít jako zdroje a podklady pro bakalářskou práci. 

Použita byla díla psaná pouze v českém, slovenském a anglickém jazyce, vydaná 

v časovém rozmezí od ledna roku 2008 do prosince roku 2018. Fyzické výtisky užitých 

monografií poskytly instituce Národní technická knihovna v Praze a Ústav vědeckých 

informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze. Vyhledávání elektronických zdrojů probíhalo prostřednictvím biomedicínské 

databáze Medline pomocí webového rozhraní PubMed, databází BMČ, ScienceDirect 

a Scopus, dále mezioborovou databází Google Scholar a systémem vyhledávání EBSCO 

Discovery Service. Prohledávání databází bylo provedeno na základě klíčových slov 

low level laser, high intensity laser a laser acupuncture v anglickém jazyce, 
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nízkovýkonný laser, vysokovýkonný laser a laserová akupunktura v jazyce českém, 

obsažených buď v názvu prací, nebo jejich abstraktu. 

Celkem bylo vyhledáno 3161 potenciálně relevantních publikací, z toho 

1781 bylo vyloučeno na základě nastaveného filtrování pro fulltextové dokumenty 

a studie netestující na zvířecích subjektech. Pro zúžení počtu zbylých 1207 publikací 

byla základní klíčová slova prohledána v kombinaci s klíčovými slovy therapy, LLLT 

nebo HILT. Z vyhledaných 874 publikací byly dále vyřazeny ty, které se zabývaly 

využitím laseru u diagnóz, jež nespadají do oboru rehabilitace nebo neobsahují 

poznatky vztahující se k tématu práce, a z toho důvodu nejsou využitelné pro její cíle. 

Nevylučovaly se klinické studie na základě věku, státní příslušnosti nebo pohlaví 

probandů. Po podrobnějším nastudování bylo celkem vybráno a pro další zpracování 

použito 24 studií, které byly vhodné pro účely bakalářské práce a zároveň splňovaly 

všechny stanovené limity. 

Vzhledem k tomu, že v názvu práce nebylo přesně specifikováno, zda se jedná 

o využití pouze nízkovýkonného nebo i vysokovýkonného laseru, byly do vybraných 

studií zahrnuty a okrajově zmíněny i vysokovýkonné lasery v podobě tří studií, které 

se zabývají jeho aplikací, přestože podtitul práce, laserová akupunktura, se vztahuje 

spíše k užívání laserů nízkovýkonných. Všechny vyhledané studie byly podrobně 

rozpracovány v kapitole klinické studie využití laserů ve fyzioterapii, která byla 

dále rozdělena podle výkonu užitého laseru na podkapitoly vysokovýkonné 

a nízkovýkonné lasery. 

Práce se z velké části opírá o zahraniční publikace, jelikož tuzemská literatura 

zmiňuje některá témata, zejména laserovou akupunkturu, pouze okrajově, nejčastěji 

jako podkapitolu knižního oddílu o laseru nebo akupunktuře, nejedná se však 

o primárně řešenou oblast. 

Některé z užitých publikací přesahují rozmezí stáří deseti let. Bylo tak učiněno 

buď v případech, kdy se jednalo o klíčová díla dané problematiky, nebo pro takovou 

tématiku nebyla novější vydána, a pokud byla, čerpala informace právě z těchto starších 

pramenů, které často doslovně citovala. Staršího data je také klinická studie Bjordal 

et al. (2006), zahrnutá ve čtvrté kapitole, z důvodu nenalezení novějších výzkumů, které 

by se vztahovaly ke stejné diagnóze a zároveň dosahovaly srovnatelné kvality 

provedení.  
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1 LASEROTERAPIE 

Laserová terapie je neinvazivní metoda, při které se uplatňují charakteristické 

vlastnosti laserového paprsku, a společně s biolampou je v rámci fyzikální léčby řazena 

do fototerapie polarizovaným světlem. Fototerapie je aplikace elektromagnetického 

záření, která využívá účinků energie fotonů (Poděbradský, 2009). 

Laser je zařízení, které generuje paprsek koherentního elektromagnetického 

vlnění s vysokou hustotou energie a jehož pojmenování je odvozeno z počátečních 

písmem anglického názvu Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, 

tzn. zesilování světla pomocí stimulované emise záření. Laserový paprsek tedy vzniká 

procesem optického zesílení a charakterizují ho vlastnosti společné pro všechny typy 

laserů, ale výrazně odlišné těm, jež popisují ostatní zdroje světelného záření (Navrátil, 

2015). Těmito vlastnostmi jsou: 

- monochromatičnost – vlnění v jedné vlnové délce; 

- polarizace – vlnění pouze v jedné rovině; 

- koherence – vlnění se stejnou fází a frekvencí (jednotlivé vlny se překrývají); 

- nondivergence – malá rozbíhavost paprsku (Ross, 2012). 

 

Obr. 1.1 -  Základní vlastnosti laseru (srovnání s běžným zdrojem světla) (Upraveno ze Slouka, 2015) 

Společně tyto vlastnosti zaručují vyšší terapeutický účinek laserového zařízení 

oproti ostatním světelným zdrojům, a to díky jeho schopnosti generovat záření v podobě 

vysoce směrovaného, nerozbíhajícího se paprsku s jednotnou vlnovou délkou, 

popřípadě vlnovými délkami v úzkém spektrálním rozsahu a vysokou intenzitou, 

což umožňuje lepší zacílení i přenos vytvořené sálavé energie přímo do požadované 

tkáně bez nežádoucích ztrát a převahy termického účinku při průniku do hlouběji 
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uložených tkání. V tkáních je tato energie absorbována prostřednictvím tkáňových 

chromoforů v rozdílných hloubkách podle odpovídající vlnové délky a spouští 

biochemické reakce uvnitř buněk. Při interakci s kůží ztrácí paprsek v jejích horních 

vrstvách svou směrovost zásluhou rozptylu, avšak monochromacita zůstává až do plné 

absorpce záření v tkáni (Moskvin, 2017a; Moskvin, 2017b). Proces absorpce, 

kdy dochází k přeměně laserového záření na jinou formu energie, je nutný pro dosažení 

biologických účinků v ošetřované tkáni (Bard, 2014). 

1.1 Historie laseru 

Pozitivních účinků světla na lidský organismus si byli vědomi již staří Egypťané, 

Řekové a Římané, kteří pro terapie různých patologických stavů využívali sluneční 

paprsky. Během středověku došlo k ústupu od léčby světlem pravděpodobně kvůli 

tehdejším mravům, které považovaly odhalení pokožky za nevhodné. Návrat světla 

do terapie nastal až koncem 19. století, v té době napsal Niels Ryberg Finsen významné 

práce na téma fototerapie a byl oceněn Nobelovou cenou za výsledky dosažené užitím 

světelné terapie u pacientů s dermatologickými problémy, kde jako první použil umělý 

zdroj světla (Jelínková, 2013a; Slouka, 2015). 

Počátek laseru je možné datovat do roku 1900. V prosinci tohoto roku vyslovil 

Max Planck myšlenku o kvantové energii elektromagnetického záření, ve které 

vysvětluje vztah mezi energií a frekvencí záření. Prosazoval názor, že světlo je dvojí 

povahy, buď se může chovat jako vlnění, nebo jako proud částic (fotonů). U tehdejších 

fyziků však s tímto revolučním názorem neuspěl a za svou kvantovou teorii získal 

Nobelovu cenu až v roce 1918 (Bertolotti, 2005). 

Planckovou teorií se inspiroval Albert Einstein, který ji dále rozvíjel. V roce 

1916 získal za objasnění fotoelektrického jevu v jedné ze svých vědeckých prací 

Nobelovu cenu a v následujícím roce jako první popsal princip stimulované emise 

záření, čímž položil základy pro budoucí vznik laseru. Nicméně poprvé byl tento 

princip skutečně využit až v roce 1954, tedy o 30 let později, pro zesílení záření 

mikrovln pomocí přístroje zvaným maser (Microwave Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation), což byl předchůdce laseru. Maser současně a nezávisle na sobě 

sestavili Charles H. Townes se svým týmem na Kolumbijské Univerzitě v USA 

a Nikolaj G. Basov s Alexandrem M. Prochorovem v Rusku. Obě skupiny obdržely 

za tento vynález v roce 1964 Nobelovu cenu. V roce 1958 publikovali Charles Townes 

a Artur Schawlow stěžejní vědeckou práci pro vývoj laseru, jak za pomoci stimulované 
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emise zesílit viditelné světlo zařízením, které nazvali optický maser. Stejného roku 

zažádali o laserový patent a ten jim byl v roce 1960 udělen. O laserový patent 

se přihlásil také Gordon Gould. Svůj nárok dokládal na základě poznámek z roku 1957, 

kde popisoval návrh základních prvků pro konstrukci laserového zařízení a vytvořil 

zkratku laser. Soudní spor trvající 30 let sice nakonec neuznal jeho prvenství, Gould se 

ale stal držitelem řady patentů laserových technologií (Bertolotti, 2005). 

Zatímco probíhaly spory, zkonstruoval kanadský vědec Theodor H. Maiman 

16. května 1960 první funkční laser, kde jako aktivní prostředí zvolil krystal rubínu. 

Ve stejném roce sestavili Ali Javan, William R. Bennet a Donald Herriott první plynový 

laser a o dva roky později vznikly lasery polovodičové zásluhou Roberta Halla. 

Následoval laser neodymový (1964) a excimerový (1975) (Bertolotti, 2005). 

Dalším významným mezníkem v historii laseru se stal rok 1967, kdy profesor 

Endre Mester provedl jednu z prvních studií vlivu laserového záření na tkáň, konkrétně 

na léčbu melanomu, ve které chtěl ověřit pozitivní výsledky předešlé studie doktora 

Paula E. McGuffa. Testování prováděl na potkanech, kterým v místě ozařování oholil 

srst a pod kůži jim skrz incizi implantoval nádorové buňky. Pro ozáření použil stejně 

jako McGuff rubínový laser, ale s výrazně nižším výkonem. Z tohoto důvodu nedosáhl 

stejných ablativních účinků na nádorové buňky ani jiného jejich ovlivnění. Namísto 

toho pozoroval rychlejší regeneraci řezných ran po incizi a stejně tak i dorůstání 

oholené srsti u ozářeného vzorku potkanů oproti kontrolní neozářené skupině. 

Následovaly další výzkumy, kterými potvrdil pozitivní efekt laseru na regeneraci tkáně 

i snížení zánětu, a zavedl tak pojem biostimulace (Gáspár, 2009; Mester, Mester, 

Mester, 1985). 

1.2 Princip laseru 

Obecně laser sestává ze tří základních komponentů, kterými jsou aktivní 

prostředí, optický rezonátor a čerpací (excitační) zdroj. Všechny jsou umístěny uvnitř 

laserové hlavy a jsou nezbytné pro vznik elektromagnetického vlnění (Jelínková, 2013b; 

Jelínková, 2013c). 

Aktivní prostředí se nachází v dutině optického rezonátoru a jedná se o systém 

molekul, atomů či iontů, schopný absorbovat za pomoci čerpacího zdroje kvanta energie 

a následně přejít do excitovaného stavu, ve kterém zůstane dostatečně dlouho na to, 

aby bylo možné uvolnit tuto energii celou současně za pomoci stimulované emise 

záření. 
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Stimulovaná emise slouží k zesílení záření a je možné chápat ji jako vzájemné 

působení atomu v excitovaném stavu s na něj dopadajícím zářením. Excitovaný atom 

během návratu do základního stavu spontánně emituje foton. Následkem interakce, kdy 

emitovaný foton proletí v dostatečné blízkosti dalšího excitovaného atomu, přechází 

tento atom do základního stavu za vyzáření energie totožných vlastností (fáze, 

frekvence, polarizace, směr), jako jsou vlastnosti dopadajícího záření, které tak zesílí.  

Podmínkou tohoto zesílení je vznik tzv. inverzní populace v aktivním prostředí 

neboli protilehlého obsazení energetických hladin. To znamená, že vyšší hladina 

dosahuje většího zastoupení elektronů než nižší, zásluhou dodané energie z vnějšího 

prostředí čerpacím zdrojem. 

Pro aktivní prostředí je třeba volit takovou látku, která je schopna uvolnit energii 

právě formou stimulové emise záření. Vhodné jsou například některé plyny (argon) 

a směsi plynů (helium-neon, oxid uhličitý), kapaliny (organická barviva), polovodiče 

(galium, hliník, arsenid) a pevné látky, zejména pak krystaly, sklo a keramika 

(Jelínková, 2013b, Navrátil, 2015). 

Čerpací (excitační) zdroj je dodavatelem potřebné energie z vnějšího prostředí 

pro vytvoření inverzní populace v aktivním prostředí. Podle typu užitého materiálu 

v aktivním prostředí může být tato energie ve formě elektromagnetického vlnění 

(výbojka či laserová dioda), elektrického výboje, elektrického proudu, chemické reakce 

nebo expanze stlačeného plynu (Jelínková, 2013b). Přijmutím této energie se elektrony 

jednotlivých atomů posunují ze stacionárního stavu do vyšší energetické hladiny, 

a tím se na krátký čas dostávají do excitovaného stavu. Poté, za uvolnění energie 

ve formě tepla, klesají nejdříve na metastabilní úroveň, kde dochází k jejich hromadění, 

a posléze sestupují do základního stavu všechny společně za vyzáření energie formou 

koherentního elektromagnetického vlnění (Jelínková, 2013b). 
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Obr. 1.2 - Schématické znázornění procesu laserového elektromagnetického vlnění (Navrátil, 2015) 

Optický rezonátor je zařízení tvořené systémem dvou či více reflexních povrchů, 

nejčastěji zrcadel, umístěných z obou stran aktivního prostředí, které dokáží zadržet 

optické záření na ohraničeném prostoru po určitou dobu pomocí optické zpětné vazby. 

Jedno ze zrcadel je reflexní a odráží vlnění zpět do aktivního prostředí pro stimulaci 

většího množství fotonů, zatímco druhé, částečně propustné, může buď vlnění také 

odrážet, nebo ho při dosažení dostatečné energie propouští ven z rezonátorů ve formě 

laserového záření (Jelínková, 2013b). Použitá zrcadla mohou být jak rovinná, 

tak s konvexním či konkávním zakřivením (Navrátil, 2015). Některé lasery, 

například plazmové, pracují se zesílenou spontánní emisí, a proto optický rezonátor 

nepotřebují (Jelínková, 2013b). 

 

Obr. 1.3 - Schématické znázornění laseru (Navrátil, 2000) 



19 

Pro terapeutické využití laseru je neméně důležitou částí vláknová optika, která 

slouží k přenosu záření do cílových tkání (Jelínková, 2013b). Mimo vláknové optiky 

je tento přenos možné zajistit soustavou reflexních zrcadel nebo systémem skloubených 

kovových trubic (artikulačních ramen), které jsou vybaveny pohyblivými zrcadly 

pro odraz paprsku (Matsuura, 2013). 

Lasery obvykle obsahují ještě chlazení, jelikož určitá část energie je přeměněna 

na energii tepelnou, a také laserovou řídící jednotku pro nastavení parametrů laserového 

paprsku (Jelínková, 2013c). 

1.3 Klasifikace laserů 

1.3.1 Rozdělení laserů podle aktivního prostředí 

Aktivním prostředím mohou být pevné látky, plyny, kapaliny nebo plasma. 

Mimo to je možné ho vytvořit díky hladinám elektronů v magnetickém poli, jako 

v případě laserů s volnými elektrony. Charakter aktivního prostředí určuje název 

konkrétního laseru a jeho vlnovou délku. Pro neinvazivní laseroterapii se nejčastěji 

využívá plynových a polovodičových laserů (Navrátil, 2015; Jawad et al., 2011). 

- Pevnolátkové 

o Obecně jsou pevnolátkové lasery velmi stabilní a zároveň málo náročné 

na údržbu, proto mohou pracovat v různých režimech a za různých 

pracovních podmínek. Aktivní prostředí tvoří krystalické nebo amorfní 

izolanty. Jejich záření probíhá ve vlnových délkách infračerveného 

až viditelného světla (Kusala, 2004); 

o První pevnolátkový i medicínsky užívaný byl laser rubínový, 

jehož aktivním prostředím je krystal rubínu. Jako nejrozšířenější typ 

pevnolátkového laseru je v současnosti uváděn neodymový YAG laser. 

Jeho aktivní materiál představuje izotropní krystal yttrium aluminium 

granátu dopovaný neodynem. Emituje záření o vlnové délce 1064 nm 

v blízké infračervené oblasti a uplatňuje se zejména v invazivní medicíně 

(Navrátil, 2000). 

- Polovodičové 

o Polovodičový laser, jinak nazýván laserová dioda, pracuje na vlnových 

délkách od blízké ultrafialové do vzdálené infračervené oblasti. Pro práci 

ve střední a vzdálené infračervené oblasti je nutné chlazení. Zdrojem 

energie je zde elektrický proud vehnaný do přechodu PN. Oproti 
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ostatním typům laseru disponuje řadou výhod, kterými jsou malé 

rozměry, vysoká účinnost, snadné spojení s elektronickými součástkami 

a větší hloubka průniku. Nevýhodou je vyšší ztráta energie při rostoucí 

vzdálenosti a horší zacílení způsobené větším rozptylem spektra 

vlnových délek. Vlnovou délku je možné upravit volbou složení 

aktivního prostředí (Navrátil, 2000; Poděbradský, 2009). 

- Plynové 

o Plynové lasery mají homogenní aktivní prostředí tvořené atomy, ionty 

nebo molekulami. Mezi nejrozšířenější patří helium-neonový laser, který 

je běžně využíván ve fyzikální terapii. Jde o nízkovýkonný laser 

s vlnovou délkou 632,8 nm a výkonem 1-100 mW pracující 

v kontinuálním režimu. Jeho aktivní prostředí tvoří elektricky neutrální 

atomy helia a neonu. V atomech neonu vzniká laserové záření. Tento typ 

nízkoenergetického laserového záření ovlivňuje zejména reparační 

procesy, syntézu kolagenu, novotvorbu cév a podporuje epitelizaci. 

Využívá se k laserové akupunktuře a léčbě špatně se hojících 

povrchových ran. Mezi výhody patří malá ztráta energie při rostoucí 

vzdálenosti od místa aplikace a úzké vlnové spektrum ve viditelné 

oblasti pro snažší zacílení. Negativem je snížená schopnost penetrace 

do tkání (Navrátil, 2000; Poděbradský, 2009). 

- Kapalinové 

o Kapalinové lasery jsou označovány také jako lasery barvivové a jejich 

aktivní prostředí vytváří vodnaté či alkoholické roztoky různých 

organických barviv. Jako výhodné se jeví zejména vzhledem k jejich 

schopnosti měnit vlnovou délku volbou vhodného barviva. Díky 

metodám nelineární optiky a za pomoci několika druhů barviv je možné 

dosáhnout téměř všech vlnových délek od 300 nm do 1500 nm. Z tohoto 

hlediska se kapalinové lasery jeví jako ideální, ovšem aktivní prostředí 

tvořené roztoky je velmi náchylné na teplo a světlo, které svým vlivem 

způsobují jeho rozklad, a tedy i krátkou životnost (Kusala, 2004; 

Navrátil, 2000). 
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1.3.2 Rozdělení laserů podle vlnové délky 

Vlnová délka je vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími vrcholy vlny a měří se 

v jednotkách délky nanometrů (Dederich, 1993). Pro terapeutické účely se nejčastěji 

využívají lasery generující záření v ultrafialové (do 400 nm), viditelné (400–760 nm) 

a infračervené (nad 760 nm) oblasti elektromagnetického spektra a jejich vlnovou délku 

určuje látka užitá jako aktivní prostředí v optickém rezonátoru. Vlnová délka ovlivňuje 

hloubku průniku laserového paprsku do tkání. Tato hloubka penetrace souvisí jednak 

s mírou absorpce záření zásluhou specifických tkáňových molekul (chromoforů), 

a jednak s jeho rozptylem po průchodu kůží (Black, 2014; Bard, 2014). 

 

Obr. 1.4 - Elektromagnetické spektrum (upraveno z Bard, 2014) 

Zde platí pravidlo, že kratší vlnové délky mají větší rozptyl a současně vyšší 

míru absorpce, ale pronikají pouze k povrchovým strukturám, zatímco delší vlnové 

délky dokáží díky menšímu rozptylu pronikat hlouběji do tkáně. Hloubka průniku 

se tedy zvyšuje směrem od ultrafialové k infračervené oblasti spektra (Patil, 2008). 

Aby dopadající záření mohlo ovlivnit tkáň, musí být absorbováno 

prostřednictvím absorpčních spekter příslušných chromoforů podle odpovídající vlnové 

délky. Mezi nejdůležitější tkáňové chromofory určující míru absorpce záření v tkáních 

patří voda, hemoglobin a melanin, dále pak proteiny cytochrom-c oxidáza a myoglobin 

(Cotler et al., 2015). 

Hemoglobin, dominantní složka erytrocytů, vysoce pohlcuje záření viditelné 

oblasti spektra v rozmezí 400–600 nm, ale i ultrafialové záření s vlnovou délkou 

280 nm. Míra absorpce melaninem, který je hlavním akceptorem záření v kůži, 

postupně klesá směrem od vlnové délky 400 nm k 750 nm, zatímco absorpce vodou 
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naopak stoupá v oblasti infračervených vlnových délek od 900 nm do 1400 nm (Bard, 

2014; Jelínková, 2013a). 

Navrátil (2000) uvádí, že schopnost absorpce hemoglobinem a vodou je nejnižší 

v intervalu vlnových délek 630–900 nm, kde současně klesá i míra absorpce 

melaninem. Tento interval je popisován jako tzv. optické nebo také terapeutické 

či laserové okno a určuje rozmezí vlnových délek záření s maximální penetrací do tkáně 

(Cotler et al., 2015). Práce Karu (2005) taktéž popisuje ohraničenou oblast 

elektromagnetického spektra, jejíž vlnové délky jsou nejvhodnější pro prostup do tkáně, 

uvádí však rozptyl 600–904 nm. Chung et al. (2012) zase popisuje hodnoty 

600–1070 nm a Cotler et al. (2015) vlnové délky od 660 nm do 905 nm. Uvedené 

intervaly vlnových délek se nepatrně liší, všichni tito autoři se však shodují, 

že pro průnik do tkáně, je nejvhodnější záření v červené a infračervené oblasti 

elektromagnetického spektra (Navrátil, 2000; Cotler et al., 2015; Karu, 2005; Chung 

et al., 2012). 

 

Obr. 1.5 - Optické okno vlnových délek s maximální penetrací do tkáně (upraveno z www.theralase.com) 

Nízkovýkonné lasery o vlnových délkách 630–750 nm jsou používány 

pro ošetření povrchových tkání (kůže, sliznice), zatímco pro ovlivnění hlouběji 

uložených struktur v případě postižení pohybového aparátu je třeba volit vlnové délky 

830 až 904 nm (Navrátil, 2000). U vysokovýkonných laserů se jako nejvhodnější 

pro terapeutické účely jeví vlnové délky 870–930 nm a 1064 nm (Navrátil, 2015). 
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Znalost těchto vztahů umožňuje zvolit v rámci laserové terapie vhodnou vlnovou 

délkou pro přesné zacílení laserového paprsku do požadované tkáně a zároveň šetrnost 

vůči okolním strukturám (Black, 2014; Bard, 2014). 

1.3.3 Rozdělení laserů podle režimu provozu 

Aplikace laseru je možná buď v kontinuálním, nebo pulzním režimu. V případě 

kontinuálního režimu se jedná o nejjednodušší způsob získání laserových impulsů. 

Záření je pomocí externí uzávěrky či modulátoru šířeno během krátkého časového 

intervalu. Nevýhodou tohoto režimu je nízká účinnost způsobená blokací a ztrátou 

vyzařované energie mezi jednotlivými impulsy (Navrátil, 2000). 

Při pulzním režimu jsou impulzy získávány zapínáním a vypínáním laseru 

prostřednitcvím vnitřní modulace. To umožňuje, že se energie nahromaděná mezi 

jednotlivými impulzy vyzáří v impulzu následujícím. Díky tomu je tato metoda 

považována za výhodnější i účinnější (Navrátil, 2000). 

Studie Moskvin (2017b) a Hashmi et al. (2010) potvrzují, že lasery s pulzním 

režimem dokáží při stejné hustotě výkonu pronikat hlouběji do tkáně než lasery 

v režimu kontinuálním a zároveň snižují riziko tepelného poškození při použití vyšších 

výkonů. 

1.3.4 Rozdělení laserů podle výkonu 

Lasery užívané v medicíně rozdělujeme podle výkonu na nízkovýkonné LLLT 

(Low Level Laser Therapy), označované jako lasery třídy III. B a vysokovýkonné 

HLLT (High Level Laser Therapy), které spadají do IV. třídy (Rosina, 2013). 

V případě nízkovýkonných laserů nepřesahuje jejich výkon 500 mW a hustota 

aplikované energie se pohybuje obvykle od 4 do 20 J.cm-2, výjimkou však nejsou 

ani hodnoty 50 J.cm-2 (Navrátil, 2000). 

Vysokovýkonné lasery dosahují výkonu od 500 mW do 12 W a aplikovaná 

hustota energie může být až 600 J.cm-2. Jejich působením dochází k akumulaci velkého 

množství energie v místě, kde je absorbován laserový parsek. Tato energie se pak mění 

buď na tepelnou, mechanickou, nebo vyvolá chemické reakce uvnitř buněk. Dříve byly 

vysokovýkonné lasery využívány hlavně v invazivní medicíně pro vedení ostře 

ohraničeného bezdotykového řezu, ale od konce 90. let se stále více uplatňují 

i u neinvazivních terapeutických postupů (Beneš a kol., 2015; Prouza a kol., 2013). 

V současné době je z vysokovýkonných laserů  v rehabilitaci nejčastěji využíván 

buď modifikovaný invazivní laser Nd:YAG, nebo laser diodový. Aplikace probíhá 
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v pulzním režimu, který generuje krátce trvající impulsy o vysoké intenzitě. Během 

jednotlivých impulzů jsou delší intervaly. Kontinuální aplikace není u těchto výkonů 

možná z důvodu hrozícího tepelného poškození tkáně. Nespornou výhodou laserů 

o vysokém výkonu je propustnost záření do hlubších struktur, urychlení doby aplikace 

i snížení počtu intervencí nutných pro dosažení požadovaného efektu. Mimo to dochází 

k navýšení jak stimulačního, tak analgetického účinku (Slouka, 2015; Prouza a kol, 

2013). 

Dalším příkladem využití vysokovýkonného laseru je MLS (Multiwave Locked 

System) terapie, kdy jsou aplikovány dva laserové paprsky současně. Jeden v pulzním 

a druhý v kontinuálním režimu. Vyzdvihován je zde zejména analgetický efekt. Indikuje 

se k léčbě měkkých tkání, dekubitů, bércových vředů, popálenin a otevřených ran 

(Navrátil, 2014). 

1.4 Laserové aplikátory a aplikace nízkovýkonného laseru 

- Přístroje s bodovým aplikátorem (laserové sondy) 

o Laserové sondy jsou vhodné jak pro statickou, tak dynamickou aplikaci, 

kdy je zapotřebí ozářit větší plochu. Mohou být plynové i polovodičové. 

Jejich aplikací docílíme ozáření přímo postiženého místa a pomocí 

meandrovitého pohybu také rovnoměrné hustoty ozáření postižené 

plochy, proto je využíván nejčastěji (Navrátil, 2015). 

 

Obr. 1.6 - Laserová sonda (BTL, 2019) 

- „Clustery“ – laserové sprchy 

o Tzv. laserové sprchy jsou aplikátory vhodné v případě potřeby ozářit 

větší plochu. V aplikační hlavici je obsaženo více zdrojů záření, 

což umožňuje aplikovat různé vlnové délky během jedné terapie a získat 

tak vyšší pravděpodobnost účinku. Nevýhodou jsou vysoké náklady 

na pořízení i provoz (Procházka, 2014). 
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Obr. 1.7 - Laserová sprcha (BTL, 2019) 

- Laserové „scannery“ 

o Tento typ aplikátoru se využívá pro dynamický způsob ozáření. 

Generovaný laserový paprsek je řízen systémem zrcadel a hranolů tak, 

aby přejížděl nad zvolenou plochou (Poděbradský, 2009). Intenzita 

takového paprsku je více rozptýlena, proto pro dosažení účinku vyžaduje 

delší dobu aplikace (Navrátil, 2015). 

 

Obr. 1.8 - Laserový scanner (Medicínská technika.cz, 2013) 

Aplikační techniku je možné rozdělit na bodovou (statickou) a plošnou 

(dynamickou). Bodová aplikace je prováděna pomocí laserové sondy. Pro ozáření 

větších ploch dynamickou aplikací je možné využít všechny tři typy aplikátorů, tedy 

scanner, cluster i laserovou sondu. V případě laserové sondy je ale nutná ruční 

manipulace. Obecně se během terapie nejprve ošetřuje bodovou technikou postupně 

několik míst a na závěr procedury je postup kombinován s plošnou aplikací. Pro snížení 

ztrát přenášené energie důsledkem odrazu, je nutné při aplikaci udržovat mezi 

povrchem těla a sondou co nejmenší vzdálenost (cca do 1 cm) a paprsek směřovat 

kolmo na ozařovanou oblast (Poděbradský, 2009). 

1.5 Dávkování 

Dávkování neboli hustota energie značí množství dodané energie ve vztahu 

k ozářené ploše ošetřované oblasti a je definována jako F = E/A [J.cm-2], kde veličina 

A udává rozměr ozářené plochy v centimetrech [cm2] a E je velikost emitované energie 

v jednotkách Joule [J] (Jelínková, 2013b). Tato energie je vyjádřena inverzním vztahem 

součinu výkonu laseru ve Wattech [W] a doby ozařování v sekundách [s], to znamená, 

že pro dosažení stejné hustoty energie, je u laserů s nízkým výkonem zapotřebí delší 

doby ozařování než u vysokovýkonných laserů (De Freitas, 2016). Délka aplikace tedy 
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závisí na výkonu užitého laseru a pohybuje se v řádu několika desítek sekund, 

maximálně minut (Zeman, 2013). Podle Moskvina (2017a) by celková doba terapie 

nízkovýkonným laserem neměla překročit 20 minut, během kterých je každá 

z vybraných oblastí či bodů vystavena expozici záření v časovém rozsahu 1,5–5 minut 

nebo v rozsahu 20–40 sekund v případě laserové akupunktury. 

O problematice praktického dávkování jsou stále vedeny diskuze a provádí 

se nová testování i klinické výzkumy. Z těchto důvodů jsou doporučené hodnoty dávek 

uvedené v odborné literatuře nebo manuálech přístrojů pouze orientační. Pro stanovení 

konkrétní dávky je důležitá znalost typu ošetřované tkáně, jejího uložení a rozsahu 

poškození, dále vlastnosti použitého přístroje a také zkušenosti lékaře či terapeuta, který 

aplikuje laser. Při určování konkrétní dávky je třeba přihlédnout také k dalším 

aspektům, jako jsou stav kožního krytu, výsledky předešlých aplikací, kontraindikace 

a další současně probíhající léčba (Poděbradský, 2009; Navrátil, 2015). 

Navrátil (2015) doporučuje optimální hustotu energie u nízkovýkonných laserů 

v rozmezí 5–20 J.cm-2. Ve vztahu ke konkrétním diagnózám se jedná o hodnoty 

nejméně 20–30 J.cm-2 pro entezopatie, 20 J.cm-2 a více pro syndrom karpálního tunelu, 

4–5 J.cm-2 u dekubitů, minimálně 5 J.cm-2 u distorzí a svalových kontuzí a nejméně 

10 J.cm-2 pro terapii Dupuytrenovy kontraktury. Poděbradský (2009) určuje velikost 

dávkování podle ošetřované tkáně od 2 do 15 J.cm-2. Navrátil (2000) udává hustotu 

energie v závislosti na indikaci. Pro achillodynie 10–15 J.cm-2, akutní traumatické stavy 

10–30 J.cm-2, revmatická onemocnění 25–50 J.cm-2, bolesti ramenního kloubu 

a sakroiliakálního skloubení 25–50 J.cm-2 a pro osteoartrózy 10–50 J.cm-2 podle 

hloubky uložení postižené struktury. 

Doporučené hodnoty stanovené Světovou asociací laserové terapie z roku 

2010 jsou 2–8 J.cm-2 pro tendinopatie a artritická postižení kloubů horní končetiny, 

2–12 J.cm-2 pro artritická postižení kloubů dolní končetiny, 4–16 J.cm-2 pro krční 

a bederní páteř a 2–4 J.cm-2 pro temporomandibulární kloub. Velký rozptyl uvedených 

hodnot je dán aplikovanou vlnovou délkou, kdy pro 904 nm bylo užito menší hustoty 

energie než pro kratší vlnové délky 780–860 nm (World Association for Laser Therapy, 

2010). 

Naproti tomu vysokovýkonné lasery využívají násobně vyšší hustotu energie, 

nejčastěji v rozmezí 300–500 J.cm-2 (Navrátil, 2015). 
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1.6 Interakce laserového záření a ozařované tkáně 

Pro vzájemné působení laserového záření s tkání jsou podstatné výstupní 

parametry laserového paprsku (vlnová délka, výkon, hustota energie, provozní režim, 

čas expozice) a optické vlastnosti ozařované tkáně. Tkáň je soubor buněk stejné funkce 

a podle základní klasifikace zahrnuje lidský organismus tkáň svalovou, nervovou, 

pojivovou (vazivo, kost a chrupavky), epitelovou a krev, což je tekutá forma tkáně 

složená z krevní plazmy s vysokým obsahem vody a v ní rozpuštěných krevních 

elementů (Jelínková, 2013a). 

Během interakce laserového záření s tkání dochází nejprve k jeho odrazu, 

následovaném různým poměrem absorpce a rozptylu, nebo přenosem, avšak pouze 

absorbované záření může docílit požadovaných účinků ve tkání (Ankri et al., 2010). 

 

Obr. 1.9 - Interakce laserového záření s tkání (upraveno z Bard, 2014) 

Odraz záření nastává v momentě setkání laserového záření s povrchem kůže, 

kdy je od její nejsvrchnější vrstvy odraženo přibližně 4–7 % dopadajícího paprsku, tato 

část záření již dále do tkáně neprochází. Odražené množství je možné minimalizovat 

aplikací laseru kolmo na povrch tkáně (Anderson, 1981). 

Absorpce záření je zprostředkována absorpčními spektry tkáňových chromoforů, 

které pohlcují odpovídající vlnové délky. Procesem absorpce dochází k přeměně zářivé 

energie na jinou formu energie (tepelnou či mechanickou) nebo k vyvolání chemických 

reakcí uvnitř buněk ozařované tkáně. Absorpce záření a stejně tak přítomnost 

chromoforů ve stimulované tkání jsou nezbytné pro vyvolání požadovaného účinku. 

V případě absence tkáňových chromoforů dochází pouze k přenosu záření skrz tkáň 

bez vyvolání jakýchkoliv účinků (Anderson, 1981). 

Rozptyl způsobuje změnu šíření přijatého záření do různých směrů okolo centra 

rozptylu důsledkem nízké homogenity struktur uložených v kůži a povrchových tkáních, 

od kterých se odráží. Vlnová délka rozptýleného záření se vůči dopadajícímu záření 
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nemění. Míra rozptylu se zvyšuje nepřímo úměrně vlnové délce, čili čím kratší 

je vlnová délka, tím větší je rozptyl, proto se vyskytuje předně u záření v ultrafialové 

oblasti elektromagnetického spektra (Anderson, 1981). 

Poměr absorpce a rozptylu je definován jejich koeficienty v příslušných tkáních. 

Obecně platí, že čím kratší je vlnová délka, tím vyšší je koeficient absorpce a stejně 

tak rozptylu. Z toho vyplývá, že záření v blízké infračervené oblasti proniká hlouběji 

než viditelné a ultrafialové záření (Ankri et al., 2010). 

1.7 Mechanismus účinku laseru na organismus 

Podle studií Karu (2008), Chung et al. (2012), De Freitas (2016), Poyton (2011) 

a článku Navrátil (2014) dosahuje laserová terapie široké škály účinků na molekulární, 

biologické a tkáňové úrovni zásluhou mitochondrií fibroblastů, jež jsou považovány 

za počáteční místo působení laserového paprsku, respektive jejich fotoakceptor 

cytochrom C oxidáza, který svými absorpčními spektry pohlcuje záření vlnových délek 

červené a infračervené oblasti elektromagnetického spektra, čímž iniciuje vznik 

biologických reakcí uvnitř buňky. 

Mitochondrie jsou organely eukaryotických živočišných buněk tvořené dvojitou 

membránou (vnější, vnitřní), mezimembránovým prostorem a matrix s vlastní DNA 

a proteosyntetickým aparátem, který zahajuje spouštění signálních kaskád. Jedná 

se o tzv. buněčné elektrárny, jejichž funkcí je výroba energeticky bohatého 

adenosintrifosfátu (ATP) a přenos energie v buňkách (Navrátil, 2014). 

ATP je základním zdrojem energie pro průběh dalších buněčných reakcí a k jeho 

syntéze dochází prostřednictvím respiračního řetězce, který probíhá na vnitřní 

membráně mitochondrií (Poyton, 2011). 

V  syntéze ATP hraje důležitou úlohu mitochondriální enzym cytochrom 

C oxidáza, zkratkou CCO či COX, což je IV. transmembránový komplex respiračního 

řetězce. Absorpce energie záření v CCO vede k fotodisociaci inhibičního oxidu 

dusnatého (NO) z redoxních center hemu a mědi. Uvolněný NO zvyšuje potenciál 

mitochondriální membrány a transport elektronů skrz řadu transmembránových 

komplexů I, II, III a IV respiračního řetězce na konečný akceptor molekulární kyslík 

(Karu, 2008; Chung et al., 2012; Shimada et al., 2017). 

Přenos elektronů způsobí redukci molekulárního kyslíku za vzniku vody 

a zároveň je spojen s protonovým čerpáním skrze vnitřní mitochondriální membránu 
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z matrix do mezimembránového prostoru, vede k vytvoření protonového gradientů 

a následnému zvyšení produkce ATP (Chung et al., 2012). 

Kromě výroby ATP dochází v souvislosti s absorpcí laserového paprsku 

v mitochondriích ke generaci reaktivních forem kyslíku (ROS), které se podílí 

na buněčné signalizaci, dále k modulaci hladin zánětlivých mediátorů, změně 

propustnosti Ca2+ přes plazmatickou membránu a aktivaci transkripčních faktorů 

buněčné proliferace, reparace a regenerace tkání (Chung et al., 2012; De Freitas, 2016; 

Karu, 2008). 

Vlastní princip terapeutického efektu laseru a přeměny světelné energie na jinou 

je založen na buněčné signalizaci. Buněčná signalizace je způsob, jakým buňky 

vzájemně komunikují prostřednictvím receptorů. Uvolněná signální molekula jedné 

buňky je přijata druhou buňkou, prostřednictvím receptorů uložených na jejím povrchu, 

a následně ovlivňuje různé buněčné procesy uvnitř této buňky. Signální molekulou 

mohou být různé bílkoviny, jako například cytokiny, hormony nebo neurotransmitery. 

Při aplikaci fototerapie se přenos informací mezi buňkami děje buď typem spojení GAP 

junction, bystander efektem nebo chromatofotropní aktivitou lidské krve (Navrátil, 

2015). 

1.7.1 GAP junction (nexus, komunikační spoj) 

Při GAP junction nastává metabolické i elektrické propojení dvou sousedících 

buněk pomocí membránových kanálků (konexonů), ke kterému dochází vzájemným 

přiblížením jejich membrán. Slouží k předávání informací mezi sousedními buňkami. 

Pokud je některá z buněk poškozena, dojde k jejímu odpojení od ostatních, 

a tak zabránění dalšímu poškození (Navrátil, 2015). 

1.7.2 Bystander efekt 

Nazýván také jako syndrom nezúčastněného diváka je jev, kdy neozářené buňky 

reagují na podnět stejným způsobem jako buňky ozářené, pravděpodobně zásluhou 

signálu přijatého z okolí ozářených buněk. Tyto nepřímo ozářené buňky pak přispívají 

k odpovědi buněčné populace (Navrátil, 2014). 

1.7.3 Chromatofotropní aktivita lidské krve 

Ozařováním krve laserem dochází k aktivitě porfyrinů, které se podílí 

na metabolismu hemu. Významný přínos je klinicky potvrzen především 



30 

pro analgetický účinek. Stimulací laserového paprsku se rovněž zlepšuje celkové 

prokrvení tkáně, čímž dochází k redukci tkáňové hypoxie (Navrátil, 2015). 

1.8 Účinky terapeutického laseru 

Poděbradský (2009) rozděluje účinky neinvazivního laseru na přímé a nepřímé. 

1.8.1 Účinky přímé 

Mezi přímé účinky terapeutického laseru patří účinek termický a fotochemický. 

Během termického účinku dochází k lokálnímu zvýšení teploty tkání. Tento proces 

závisí na rozsahu vlnové délky, hustotě energie a režimu provozu laseru. Maximální 

zvýšení se obvykle pohybuje okolo 0,5–1 °C. Při fotochemickém účinku dochází 

zásluhou absorpce záření v tkání k biochemickým reakcím na makromolekulární úrovni 

(Poděbradský, 2009). 

1.8.2 Účinky nepřímé 

V důsledku působení termického a fotochemického účinku dochází v organismu 

k vyvolání účinku analgetického, protizánětlivého a stimulačního neboli účinků 

nepřímých, na které dále navazuje účinek vazodilatační a radioprotektivní (Niemz, 

2004). 

- Analgetický účinek 

Mezinárodní asociace pro studium bolesti (IASP) definuje bolest 

jako: „nepříjemnou smyslovou a emocionální zkušenost spojenou se skutečným 

nebo potencionálním poškozením tkáně nebo popsanou z hlediska takového poškození“ 

(Merskey, 1994). Receptory bolesti (nociceptory) jsou volná nervová zakončení uložená 

v kůži, svalech, kloubech a kostech. Podnět vzniklý v nociceptorech je veden buď slabě 

myelinizovanými vlákny A delta (rychlá bolest), nebo nemyelinizovanými vlákny C 

(pomalá bolest). Oba typy vláken přivádí bolestivé informace přes aferentní dráhy 

do zadních rohů míšních, odkud dále pokračují až do retikulární formace, thalamu 

a kůry mozkové (Kolář, 2012). 

Podle Navrátila (2015) je analgetického účinku laserového záření dosaženo 

zejména snížením citlivosti povrchových tkání a ovlivněním dějů probíhajících 

na nervosvalové ploténce. Laserové záření působí na lipidy buněčné membrány tak, 

že dochází k blokaci kanálků pro průnik iontů do intracelulárního prostoru buňky, 

a tím je zabráněno nežádoucí depolarizaci membrán. Tohoto efektu využívá 



31 

tzv. vrátkový systém tlumení bolesti, kdy dochází ke snížení rychlosti vedení v A delta 

a C nervových vláknech (Navrátil, 2015; Prouza a kol., 2013). 

Nociceptory mají za normálních podmínek rovnovážný membránový potenciál, 

ale jejich podrážděním dojde ke změně tohoto potenciálu a následné desenzibilizaci. 

Pomocí laserového záření je možné tento stav pozitivně ovlivnit a snížit tak přenos 

bolestivého vzruchu. Mediátor nervosvalové ploténky je acetylcholin, který je citlivý 

na laserové záření (Navrátil, 2015). 

Laser svým působením aktivuje retikulární formaci a ovlivňuje vyplavování 

endogenních opiátů endorfinů, které se váží na opiátové receptory nociceptivního 

systému a PAG (substantia grisea centralis). Lokální aplikací laserového záření dochází 

ke zvýšení sekrece kyseliny 5-hydroxyindoloctové v moči. Ta za normálních okolností 

vzniká odbouráváním serotoninu, který inhibuje vedení nocicepce, uvolňuje spasmus 

hladké svaloviny a zvyšuje permeabilitu cév (Kuna, 2005). Uvolnění endorfinů 

je možné dosáhnout také stimulací akupunkturních bodů buď akupunkturní jehlou, 

nebo paprskem laseru (Navrátil, 2015). 

Na lokálním analgetickém účinku se podílí i protizánětlivý efekt. Vlivem 

laserového záření lze dosáhnout redukce otoku díky zlepšené mikrocirkulaci, 

zvýšenému odtoku lymfy z postižené tkáně, vazodilataci a urychlení resorpce bílkovin 

a intersticiální tekutiny (Kuna, 2005). 

- Stimulační („trofotropní přímý”) účinek 

Pro dosažení léčebného cíle je důležité plné zhojení ran bez komplikací. 

V případě špatně se hojící rány dochází k prodloužení rekonvalescence, dyskomfortu 

pacienta a často i vzniku keloidní jizvy. Proces reparace a regenerace ran, které nejsou 

kontaminovány patogeny, je aplikací laserového záření urychlen (Navrátil, 2015). 

Principem je ovlivnění dýchacího řetězce na vnitřní membráně mitochondrií, 

jak už bylo popsáno v kapitole 1.7. Mnoha experimenty byla ověřena schopnost 

laserového paprsku zvyšovat proliferaci fibroblastů a urychlovat kalcifikaci v důsledku 

akumulace vápníku. K hojení kostí přispívá také vazodilatační účinek laserového záření 

na lymfatický systém (Navrátil, 2015). 

Mimo to zvyšuje záření imunologickou reakci a vede k urychlení některých 

reparačních mechanismů, jako jsou aktivace tvorby kolagenu (jizva), novotvorba cév 

a regenerace poškozených tkání a zrání epitelu (Poděbradský, 2009). 
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- Protizánětlivý účinek 

Zánět je definován jako komplexní forma obranné a reparativní reakce 

organismu na poškození. Mezi jeho makroskopické znaky patří zarudnutí (rubor), 

zvýšení teploty (calor), bolest (dolor), otok (tumor) a snížená funkce (functio laesa), 

způsobená zmíněným otokem a bolestí (Bártová, 2015). 

Cílená aplikace terapeutického laseru spouští přirozené protizánětlivé procesy 

organismu reagující na probíhající zánět. Laser svým zářením aktivuje všechny buňky, 

které se podílejí na obraně organismu, příznivě ovlivňuje proces fagocytózy 

a nespecifickou humorální obranu. Mimo to stimuluje syntézu komplementu, cytokinů 

a lysozomů. Na protizánětlivém efektu se také podílí zlepšená lokální mikrocirkulace, 

daná urychlením tkáňového metabolismu. Dilatací lymfatických cév je zrychlen 

lymfatický odtok z postižené oblasti, což snižuje otok. Tento účinek přetrvává 

minimálně 20 minut po ukončení laseroterapie (Navrátil, 2015). 

Z výše popsaného vyplývá, že laserové záření má významný efekt na všechny 

symptomy zánětu tedy otok, zarudnutí, bolest i zvýšenou teplotu (Kuna, 2005). 

Účinek laseru může být prostřednictvím humorálních faktorů navozen 

i v místech, která paprsek přímo neozářil. Z tohoto důvodu není pro dosažení efektu 

nutné provádět aplikaci po celé ploše rány, ale postačí pouze ozáření okrajů daného 

defektu (Navrátil, 2000). 

1.9 Indikace laserové terapie 

Medicínské obory, které pro terapeutické účely využívají neinvazivní laser, jsou 

dermatologie, ortopedie a rehabilitační a fyzikální medicína (Procházka, 2014). 

Mezi hlavní indikace v rehabilitační a fyzikální medicíně patří onemocnění 

měkkých tkání, vertebrogenní bolesti, chronické bolestivé stavy (degenerativní 

postižení kloubů, fibromyalgie a achillodynie), revmatická onemocnění (morbus 

Bechtěrev a revmatoidní artritida) a neurologické poruchy (periferní parézy, kořenové 

syndromy, neuralgie a neuritidy) (Navrátil, 2015; Prouza a kol., 2013). 

Onemocnění měkkých tkání zahrnuje poruchu trofiky kůže (jizvy, rány, 

popáleniny, vředy a dekubity), poúrazové stavy (distorze – „whiplash“ syndrom, 

svalové kontuze, ruptury svalů a šlach, hematomy a edémy) a zánětlivá onemocnění 

(tendinopatie, entezopatie, myozitidy a bursitidy). Další časté diagnózy této skupiny 

jsou humeroskapulární periartropatie („zmrzlé rameno“), chondropatie pately, syndrom 

karpálního tunelu a Dupuytrenova kontraktura (Cotler et al., 2015; Poděbradský, 2009). 
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Mimo výše vyjmenované využíváme laserovou terapii také u těch diagnóz, 

u kterých je možné aplikovat jakýkoli jiný druh fyzikální terapie s analgetickým 

účinkem, s výjimkou onemocnění, která jsou kontraindikována (Navrátil, 2000). 

1.10 Kontraindikace laserové terapie 

Do hlavních kontraindikací podle Poděbradského a Poděbradské (2009) řadíme 

přímé ozáření očí a aplikaci v oblasti maligních tumorů a žláz s vnitřní sekrecí, jako 

je štítná žláza. Naopak Navrátil (2015) popisuje, že oblast štítné žlázy je pro záření 

nevhodná pouze při hypertyreóze. 

Další kontraindikací je období 4–6 měsíců po prodělané radioterapii 

nebo současné užívání fotosenzibilizujících léku a kosmetiky. Z léků je důležité 

upozornit především na Warfarin a lokální formy nesteroidních antirevmatik, 

například  Fastum gel. U pacientů s epileptickou diagnózou záleží na uvážení 

ošetřujícího lékaře, zda tuto metodu léčby zvolí, zásadně by se zde však neměl využívat 

paprsek modulovaný do frekvence (Cotler et al., 2015; Procházka, 2014). 

Oblast podbřišku u těhotných žen se podle většiny autorů z důvodu 

potencionálního teratogenního efektu neozařuje, a to i přesto, že tento negativní účinek 

nebyl dodnes u neinvazivního laseru prokázán (Procházka, 2014). Navrátil (2015) 

popisuje, že riziková je pouze intravaginální aplikace, a to zejména v začátcích 

těhotenství. 

Za relativní kontraindikace jsou považovány horečnaté stavy a infekční 

onemocnění, kdy je nutné posoudit etiologii onemocnění a zdravotní stav nemocného. 

Naprosto nevhodná je pak aplikace na místa zasažená patogeny. U pacientů ohrožených 

vyšší ztrátou krve je třeba dbát zvýšené opatrnosti, stejně tak při aplikaci v oblasti 

se sníženou kožní citlivostí (Navrátil, 2002). Nedoporučuje se ani ozařování míst 

s tetováním (Procházka, 2014). 

Řada autorů ve svých publikacích uvádí i další kontraindikace, které jsou 

z hlediska současných studií považovány za neplatné. Jednou z nich je přítomnost 

kardiostimulátoru. Navrátil (2015) v tomto případě popisuje, že se jedná pouze 

o záměnu laseru a magnetického pole původním autorem a následné přepisování tohoto 

tvrzení dalšími autory bez náležitého odůvodnění. Mezi chybně uváděné kontraindikace 

patří také vysoký věk, zhoršené komunikační a uchopovací schopnosti nebo stavy 

vyčerpanosti (Navrátil, 2015). 
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1.11 Bezpečnost 

Při práci s laserem je třeba dodržovat bezpečnostní opatření daná normou 

a odstupňovaná podle čtyř bezpečnostních tříd, jež poukazují na potenciální nebezpečí 

poranění zářením. Lasery I. a II. třídy nejsou významné z hlediska ochrany zdraví, 

pouze při delším ozáření oka laserem II. třídy by mohlo dojít k poškození zraku. U třídy 

III. A hrozí nebezpečí při přímém pohledu do paprsku. Na rehabilitačních pracovištích 

se nejčastěji můžeme setkat s lasery třídy III. B a v posledních letech i s lasery IV. třídy 

(Zeman, 2013). 

Podle §11 nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím 

zářením jsou na pracovištích s lasery tříd III. B a IV. vyžadována následující 

bezpečnostní opatření. Pacient i terapeut musí v průběhu terapie používat ochranné 

brýle, které eliminují riziko zasažení oka buď přímým pohledem, nebo zrcadlově 

odraženým paprskem. Pokud by hrozilo riziko popálení kůže, je důležité použít také 

ochranné rukavice či návleky. Všechny vstupy do místnosti, kde probíhá aplikace 

laseru, musí být označeny předepsanými výstražnými tabulkami v grafické i textové 

podobě. Dveře místnosti musí být opatřeny dveřní koulí pro zamezení vstupu 

do místnosti nepovolaným osobám. Mimo to jsou dveře propojeny spínačem 

s laserovým aplikátorem, což v případě neočekávaného otevření dveří v době aplikace 

způsobí automatické vypnutí přístroje (Kymplová, 1997; Zeman, 2013). 

Uvnitř místnosti se nesmí vyskytovat lesklé stěny, povrchy a předměty, jako jsou 

zrcadla, na kterých by mohlo dojít k odrazu. Pokud jsou v místnosti okna, musí být 

zajištěna proti proniknutí záření do vnějších prostor, například kryta závěsem 

či žaluziemi, v ideálním případě obojím. Nejsou vhodné žaluzie z lesklého kovového 

materiálu, který by mohl způsobit odraz (Váchová, 2012). 

Kromě výše popsaných opatření je zaměstnavatel podle §6 vládního nařízení 

č. 1/2008 Sb. povinen seznámit zaměstnance s bezpečnostními pracovními postupy, 

které souvisí s expozicí neionizujícího záření, v legislativě však není uveden rozsah 

tohoto školení, kdo ho má vést, ani požadované vzdělání pracovníka, který obsluhuje 

laserové zařízení (Váchová, 2012). 
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2 AKUPUNKTURA 

Akupunktura vznikla spojením latinských slov acus (jehla) a punctio (píchnutí). 

Zabývá se diagnostikou, kauzální i symptomatickou léčbou a prevencí onemocnění 

(Heřt, 2011). 

2.1 Historie 

Akupunktura je významnou součástí tradiční čínské medicíny (dále jako TCM) 

a patří mezi jedny z jejích nejstarších metod. Důkazem, že byla akupunktura využívána 

již v dobách před Kristem, jsou archeologické nálezy kamenných a kostěných jehel 

staré přes sedm tisíc let. Do Evropy začala akupunktura pronikat až v 17. století 

zásluhou rozvíjejících se obchodních a kulturních styků. Následovalo období, 

kdy metodu praktikoval téměř kdokoli, bez ohledu na dostatečné znalosti a pochopení 

principů. Skutečný rozvoj začal až v 1. polovině 20. století díky Georgovi Solié 

de Morant, který je považován za zakladatele současné akupunktury v Evropě (Šmirala, 

1991). 

2.2 Základy akupunktury 

Podstatou akupunktury je stimulace přesně lokalizovaných míst, tzv. aktivních 

nebo také účinných bodů na lidském těle (Růžička, 2003). Stimulaci je možné provádět 

buď zavedením speciální akupunkturní jehly do aktivního bodu, nebo aplikací jiných 

podnětů, jako je manuální tlak prstů, elektrický proud, teplo, ultrazvukové vlnění 

či ozáření pomocí laserového paprsku v případě laserové akupunktury (Kong et al., 

2009). 

2.2.1 Akupunkturní bod 

Akupunkturní bod se nachází na konkrétním místě povrchu kůže, měří 

v průměru 0,1 až 5 mm a zasahuje do hloubky několika mm až cm. Místo, ve kterém 

se nachází, charakterizuje lepší cévní zásobení a zvýšené množství volných nervových 

zakončení. Tyto body je možné vyhledat elektrickými přístroji, neboť jsou to místa 

se sníženým kožním odporem, čili vodivější (Dolejšová a kol., 2012). 

Zajímavým zjištěním je poměrně častá shoda lokalizace spoušťových 

a akupunkturních bodů, kterou ve svých publikacích popisují například Heřt a kol. 

(2002), Hecker a kol. (2010), Kong et al. (2009) nebo Napadow et al. (2008). Význam 
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spoušťových bodů si tedy zřejmě uvědomovali již starověcí čínští lékaři, a proto 

je zahrnuli do svých map akupunkturních bodů pro bolest (Simons et al., 1999). 

Simons et al. (1999) charakterizují spoušťový bod (trigger point) jako změnu 

lokálního svalového napětí odehrávající se pouze v určitém snopci příčně pruhovaného 

svalu. V daném snopci vzniká vlivem patologických jevů v pohybovém aparátu uzlík 

o velikosti 2–6 mm, který je palpačně citlivý až bolestivý. Bolest při palpaci může být 

buď lokálního charakteru, nebo přenesená do vzdálených míst. Jejich vlivem je omezen 

rozsah pohybu i svalová funkce (Simons et al., 1999). 

Dnešní akupunktura popisuje až tisíc aktivních bodů, z nichž přibližně dvě stě 

se využívá v praxi (Šmirala, 2005). Aktivní body jsou seřazeny do kraniokaudálně 

probíhajících drah neboli meridiánů, které klasická akupunktura rozděluje 

na dvanáct hlavních drah párových, dvě hlavní nepárové a řadu dalších drah 

mimořádných a sekundárních. Hlavní dráhy nesou názvy po orgánech, jež zásobují. 

Patří sem například dráha plic, sleziny, srdce, ledvin, jater nebo pankreatu (Heřt a kol., 

2002; Tuo, 2001). 

Rozeznáváme několik typů akupunkturních bodů, a to body sedativní 

s tlumivým účinkem, body tonizační s budivým účinkem, body s účinkem celkovým 

lokalizované na akrech, body první pomoci, které jsou specifické pro určitý symptom 

a při jejich stimulaci nastává rychlá odezva, a body bolesti neboli ahshi body. Tyto 

se neváží na dráhy, ale objevují se pouze při bolestivém onemocnění nebo zranění 

(Marek, 2016). 

2.2.2 Vyhledávání akupunkturních bodů 

Lokalizace akupunkturních bodů je u všech lidí stejná, ovšem s ohledem 

na jejich různé tělesné proporce. Pro přesnější orientaci na lidském těle byly Číňany 

zavedeny speciální měrné jednotky pojmenované cun. Jejich rozměr přibližně odpovídá 

šířce palce na ruce. Rozeznáváme tři druhy cunů, a to absolutní, individuální 

pro velikost daného jedince, a proporcionální, kterým jsme schopni vztáhnout 

individuální velikost jedince k rozměrům jednotlivých partií těla (Soukup, 1993). 

Kromě toho je každý z jednotlivých bodů určen přesným topografickým 

popisem, který určuje vztah bodu k okolním anatomickým strukturám. Dalšími 

metodami pro nalezení bodů jsou palpace nebo elektrické vyhledávací přístroje. Místo 

akupunkturního bodu má svá specifika, která se projevují především odlišnými 

vlastnostmi kůže oproti okolí, jako jsou pružnost a tonizace. Často udávaný je pocit, 
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že kůže v místě akupunkturního bodu při pohmatu „drhne“, jedná se však o ryze 

subjektivní dojem, proto není možné jej blíže specifikovat a každý vyšetřující 

ho popisuje jinak. Stlačením tohoto místa je možné docílit citlivé až bolestivé reakce 

či pocitu brnění, který je buď ohraničený v místě tlaku, nebo se přenáší. Mnohem 

snadnější, avšak ekonomicky nákladnější, je využití vyhledávacího přístroje, který 

je schopen detekovat akupunkturní bod na základě naměřeného zvýšeného elektrického 

potenciálu či naopak sníženého kožního odporu v místě tohoto bodu (Soukup, 1993). 

2.3 Technika provedení  

Zavedení jehly probíhá rotačním pohybem. Užitá jehla musí být vždy sterilní 

a kůže v místě aplikace vydezinfikovaná (Soukup, 1993). Proniknutí jehly do kůže 

může probíhat pod třemi různými úhly, kterými jsou horizontální (10–20°), šikmý (45°) 

a kolmý úhel (90°). Úhel zavedení je volen na základě tloušťky kůže a blízkosti svalu, 

vnitřního orgánu nebo kosti v bodě vpichu. Nejčastěji se využívá zavedení kolmé 

(Slomski, 2018). 

Zasažení aktivního bodu vyvolává u nemocného „charakteristický pocit“, 

čínským názvem te-čchi. Pacienti ho nejčastěji popisují jako brnění, teplo, mravenčení, 

tlak, tíhu i mírnou tupou bolest v místě bodu a jeho okolí, nebo vyzařující v průběhu 

meridiánu proximálním či distálním směrem (Slomski, 2018). 

Základní techniky provedení jsou tonizace pro povzbuzení a sedace pro útlum. 

Při tonizaci se jehla zavádí pomalým rotačním způsobem spíše povrchně. Ihned 

po dosažení správného místa následuje ještě jedna rotace. Jehla se nechává působit 

maximálně 4 minuty a poté je rychlým pohybem vytažena. Po vyjmutí se místo vpichu 

lehce promasíruje. U sedace je jehla zaváděna naopak rychlejším pohybem a do větší 

hloubky. V místě bodu zůstává obvykle 15–20 minut a následně je pomalu a opatrně 

vytažena. Po této technice se místo vpichu nemasíruje (Šmirala, 2005). 

2.4 Mechanismus účinku  

Podle původní filozofie TCM proudí uvnitř meridiánů životní energie čchi, která 

má za úkol zajišťovat rovnováhu mezi dvěma prvotními principy této energie, jinem 

a janem. Jing a jang jsou zastoupené v každé buňce, tkáni i orgánu, neustále spolu 

soupeří a zároveň nemůže jeden bez druhého existovat. Následovníci této filozofie věří, 

že veškerá onemocnění jsou zapříčiněna zablokováním energie čchi, způsobeném 

převahou jednoho z principů (Cosio, 2016). Cílem stimulace aktivních bodů je tedy 
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obnova proudění energie. Nastolením rovnováhy je dosaženo úlevy od bolesti 

a rychlého uzdravení (Slomski, 2018). 

Na objasnění principu působení akupunktury na lidský organismu bylo 

vypracováno nespočet teorií. Vědecký výklad účinnosti akupunktury stojí podle autorů 

Heřt a kol. (2002) na vzájemném propojení tří základních pilířů, kterými jsou 

neurofyziologický, humorální a psychologický mechanismus. 

Psychologickým mechanismem je ve skutečnosti myšlen placebo efekt, 

ve kterém hraje roli ovlivnění psychiky. Jedná se o léčivý účinek založený na víře 

pacienta v jeho existenci, a proto dosahuje pozitivních výsledků, ve skutečnosti však 

nemá vlastní specifický účinek (Heřt a kol., 2002). 

Van den Berg-Wolf (2017) popisuje zajištění účinku akupunktury podrážděním 

nervových zakončení a zároveň pojivových tkání v místě vpichu jehly. K dalším 

specifickým účinkům patří pozitivní vliv na uvolnění endogenních látek, které blokují 

předávání bolestivých signálů svým navázáním na opiátové receptory. 

Mezi nejvíce rozšířené mechanismy patří vrátková teorie Melzaca a Walla, 

kterou popisují Hecker a kol. (2010), Heřt a kol. (2002) i Růžička (2003). Vpichem 

jehly vyvoláme podráždění vedené A-delta vlákny do zadních rohů míšních, 

kde se vlákna dále dělí na dvě větve. Jedna větev zprostředkovává vnímání vpichu, 

zatímco druhá zajišťuje uvolnění enkefalinů, jejichž inhibiční vliv na buňky v substantia 

gelatinosa brání vstupu bolestivých impulsů vedených C vlákny. Podobného tlumivého 

efektu je možné dosáhnout podrážděním A-beta vláken, které vedou jemné 

diskriminační čití (Heřt a kol., 2002). 

2.5 Indikace 

Preventivní a léčebný vliv akupunktury je možné aplikovat u velkého množství 

diagnóz napříč všemi klinickými obory, a to jako léčbu hlavní, rovnocennou součást 

dalších přístupů komplexního léčebného plánu, či léčbu doplňkovou (Šmirala, 2005). 

Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jsou uváděny indikace obsažené v tabulce 

2.1.  
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Tab. 2.1 - Indikace akupunktury podle WHO (upraveno z ČLAS ČLS JEP, 2018) 

Pokud se chceme zaměřit pouze na indikace z pohledu rehabilitace, pak mezi 

nejčastější v klinické praxi patří léčba traumatických poškození a jiných bolestivých 

stavů kloubů, svalů, vazů a šlach, která využívá základního analgetického účinku 

akupunktury (Heřt a kol., 2002; Kong et al., 2009). 

Analgezie navozená akupunkturou již byla prokázána mnoha studiemi, například 

Sherman (2009) ve své práci uvádí několikrát ověřený analgetický efekt v léčbě 

chronických bolestí jako jsou bolesti zad, osteoartritida nebo bolesti hlavy. 

Jiné studie ji dokonce pro její rychlý nastup efektu srovnávají s účinky působení 

morfia a zároveň poukazují na pozitivní vliv při snižování zánětu u revmatoidní 

artritidy. Další výhodou je docílení zvýšené cirkulace, což umožňuje rychlejší hojení 

otoků a hematomů u distorzí nebo jiných traumatických poranění pohybového aparátu. 

V neurologické oblasti funguje jako doplňková terapie při časné léčbě hemiplegie 

způsobené mozkovou příhodou či u periferních nervových poruch a neuralgií (World 

Health Organization, 2002). 

Infekce: 
Rýma, chřipka, zánět průdušek, jater nebo oslabená 

imunita aj. 

Nemoci pohybového 

a nervového systému: 

Záněty kloubů, bolesti nervů, ústřel (ischias), bolesti 

v kříži, záněty šlach a šlachových pouzder, ztuhlá šíje, 

obrna lícního nervu, bolesti trojklanného nervu, bolesti 

hlavy (migrény), mozková mrtvice, mozková obrna, zánět 

předních rohů míšních, kloubní výrony 

Vnitřní onemocnění: 

Astma, vysoký krevní tlak, vředové onemocnění žaludku, 

zánět tlustého střeva, poruchy trávení, hemeroidy, průjem, 

zácpa, cukrovka, snížená hladina cukru v krvi, obezita 

Psychické poruchy: Úzkost, deprese, stres, nespavost nebo závislosti (kouření) 

Kožní onemocnění: Ekzém, akné, pásový opar, lupénka a další 

Ušní, nosní a krční 

onemocnění: 

Hluchota, zvonění v uších, bolesti uší, poruchy zrakové 

ostrosti, závratě, záněty vedlejších nosních dutin, bolesti 

v krku, senná rýma 

Onemocnění 

močových cest 

a pohlavního ústrojí: 

Impotence, neplodnost, premenstruální syndrom, záněty 

malé pánve a pochvy, nepravidelný a bolestivý 

menstruační cyklus, ranní nevolnosti v těhotenství 
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Další uváděnou indikací je terapie spoušťových bodů neboli trigger pointů (Heřt 

a kol., 2002; Simons et al., 1999). Této metodě věnoval celou kapitolu ve své publikaci 

Hecker a kol. (2010), v níž popisuje jednotlivé spoušťové body a k nim přidělené 

speciální body aktivní, kterými je možná jejich stimulace. 

2.6 Kontraindikace  

Základem správné diagnostiky a terapie je kvalifikovaný pracovník se vzdělaním 

v oborech klinické medicíny. V opačném případě se tento akupunkturista stává 

nejzávažnější kontraindikací (Šmirala, 2005). 

Akupunkturu není možné provádět u těch, kteří trpí fobií z jehel nebo z nějakého 

důvodu nejsou schopni setrvat v klidu v jedné poloze. Nevhodní jsou rovněž hůře 

spolupracující pacienti trpící bludy, halucinacemi nebo paranoiou (Sierpina, 2005). 

Šmirala (2005) rozděluje kontraindikace na absolutní a relativní. 

Absolutní: 

- Akutní infekční onemocnění a horečnaté stavy, u kterých není stanovena 

diagnóza, 

- silné bolesti nejasné etiologie, 

- hemofilie a jiné krvácivé stavy, 

- abusus alkoholu, 

- poruchy vědomí a psychomotorický neklid, 

- akutní stavy, které vyžadují chirurgický výkon, 

- vyčerpání organismu, kachexie, 

- ozářená tkáň, nádorově změněná tkáň, pupek a mammila, 

- v období gravidity (mimo vedení porodu) body, které stimulují kontraktilitu 

dělohy. 

Relativní: 

- Těžké formy diabetes mellitus, 

- analgetika, sedativa a hypnotika, 

- dekompenzace respiračního a kardiálního systému, 

- náhlé příhody břišní, 

- rentgenové záření a chemoterapie (aplikace nejdříve za půl roku), 

- varixy, tromboflebitidy, otevřené rány, 
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- zhoubné nádory kromě symptomatické léčby (Šmirala, 2005; ČLAS ČLS JEP, 

2018). 

2.7 Rizika akupunktury 

Jedním ze základních požadavků každé metody v medicíně je bezpečnost 

pacienta. Riziko, které pacient během léčby či terapie podstupuje, by mělo být, pokud 

možno eliminováno nebo alespoň statisticky významně zaostávat za prospěšností dané 

metody (Heřt a kol., 2002). 

Konkrétní rizika akupunktury byla sepsána Rampesem a Jamesem v roce 

1995 v jejich rozsáhlé rešerši, která čítá 216 zpráv o vážných komplikacích 

způsobených akupunkturou. Jedná se o bolest způsobenou pravděpodobně zasažením 

některého z větších nervů, mírné krvácení, kožní problémy v podobě zarudnutí v místě 

vpichu, alergické reakce na materiál jehly a spavost. Mezi závažnější patří 

kardiovaskulární trauma, poškození míchy, infekce z důvodu nerespektování asepse 

a pneumotorax, k těmto však dochází zřídka (Heřt a kol., 2002). 

Witt et al. (2009) uvádí jako nejčastější nežádoucí účinky ty, které jsou 

způsobeny zanedbáním nebo nedostatečnou praxí, patří mezi ně například zlomená 

či zapomenutá jehla nebo pneumotorax. Ten si však může způsobit i sám pacient, který 

si pro udržení tepla zatlačí přikrývkou jehlu hlouběji do hrudníku. 

Pokud se během terapie, nebo po ní projeví u pacienta dyspnoe, bolest 

nebo nepříjemný pocit na hrudi, měl by pacient, kvůli možnosti způsobeného 

pneumotoraxu, zůstat minimálně 48 hodin pod dohledem (Karavis et al., 2015).  
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3 LASEROVÁ AKUPUNKTURA 

Laserová akupunktura je poměrně mladou alternativní terapeutickou metodou, 

která pro stimulaci aktivních bodů využívá paprsku laserového záření. Jedná 

se o spojení holistického přístupu a dosavadních poznatků TCM staré několik tisíc let 

s moderní technologií nízkovýkonného laseru a jeho léčebného efektu na buněčné 

úrovni (Therapy Centre, 2017). 

3.1 Historie 

Detailní zkoumání laserového záření a všech možností jeho využití probíhalo 

v 70. letech současně v Rusku i USA (Thompson, 2013). Největším průkopníkem, který 

poukázal na možné využití laserové akupunktury a zároveň jako první v roce 

1973 učinil stimulaci akupunkturních bodů pomocí laseru, byl Kanaďan Friedrich Plog. 

Méně známým je čínský chirurg Zhou, který od roku 1979 používal laserovou 

akupunkturu jako metodu anestézie pro výkony ve stomatologii (Litscher, 2012). 

Během 80. let se laserová akupunktura zařadila mezi alternativní metody terapie, 

zejména u muskuloskeletálních bolestí. Od té doby je předmětem neustálých výzkumů 

a studií, které si kladou za úkol, co nejpřesněji objasnit mechanismus jejího účinku 

(Thompson, 2013). 

3.2 Parametry aplikace 

Laserová akupunktura používá místo jehly laserový paprsek v červené 

a infračervené oblasti elektromagnetického spektra s vlnovou délkou 600 až 1000 nm 

a výkonem mezi 5 a 500 mW (Hu et al., 2013). 

Velikost dávky, která určuje energii záření, jakou je akupunkturní bod 

stimulován, se různí podle autorů. Podle Füchtenbusch (2014) se u dětí, stimulace 

ušních bodů, bodů na povrchu kůže a akutních stavů využívají hodnoty mezi 

0,5 a 1 J.cm-2, zatímco v případě nervů, svalů a chronických bolesti jsou užité hodnoty 

vyšší, a to okolo 6–8 J.cm-2. Hu et al. (2013) uvádějí, že pro stimulaci akupunkturního 

bodu je třeba nastavit hustotu energie záření v rozmezí 0,1–0,5 J.cm-2 a pro spoušťový 

bod (trigger point) mezi 1 a 4 J.cm-2. 

Někteří autoři se řídí přístupem Paula Nogiera a popisují, že při laserové 

akupunktuře zaleží především na pulzní frekvenci laseru. Paul Nogier tvrdil, 

že jednotlivé frekvence mají svůj vlastní účinek a ovlivňují konkrétní části nervového 

systému a vnitřních orgánů. Nogierovy frekvence vznikly původně pro terapii v rámci 
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systémů ušního boltce a následně byly rozšířeny i na akupunkturu celotělovou. 

Navzdory skutečnosti, že Nogierovy frekvence nebyly nikdy vědecky ověřeny, někteří 

výrobci laserových zařízení je začleňují do přednastavených protokolů svých přístrojů. 

Z toho důvodu mnoho uživatelů věří v jejich studiemi podloženou platnost (Robinson, 

2014). 

3.3 Výhody oproti klasické akupunktuře 

Laserová akupunktura využívá pro stimulaci aktivních bodů paprsku 

nízkovýkonného neinvazivního laseru, tudíž je zcela bezbolestná a je možné ji aplikovat 

i u starších pacientů, dětí a dalších, kteří jsou citlivější na bolest nebo trpí fobií z jehel 

(Law et al., 2015). Při aplikaci nedochází k porušení integrity kůže, což zvyšuje 

bezpečnost v rámci rizika přenosu infekce a nehrozí krvácení ani tvorba hematomů 

(Růžička, 2003). 

Nespornou výhodou je také rychlejší průběh, kdy je doba působení o více 

než polovinu času zkrácena. Množství dostupných studií popisuje srovnatelnou účinnost 

s klasickou akupunkturou, avšak v případě laserové akupunktury je možné dosáhnout 

i lepších výsledků zásluhou možnosti aplikace v místech, která jsou obtížně dostupná, 

více citlivá (ucho, genitálie a perineum) nebo u indikací, které jsou pro akupunkturu 

jehlou kontraindikovány, jako jsou nezhojené rány či porucha krevní srážlivosti 

(Thompson, 2013). 

3.4 Laserová zařízení pro akupunkturu 

3.4.1 Přístroje s bodovým aplikátorem  

Zástupce této skupiny tvoří laserové sondy a pera. Jejich laserový paprsek 

stimuluje body pouze jednotlivě, vždy jeden po druhém. Není možné ovlivnit více bodů 

současně (Weber et al., 2007). 

3.4.2 Systém laserových jehel  

Laser Needle je originální název pro zařízení k aplikaci laserové akupunktury, 

které využívá nízkovýkonné lasery třídy III. B. První laserové jehly vyvinul Dr. Detlef 

Schikora a do lékařské akupunktury se začlenily v roce 2001. Název jehly je poněkud 

nepřesný, neboť neprotínají kůži, ale jsou umístěny na jejím povrchu pomocí 

samolepících aplikátorů (Weber et al., 2007). Tato technologie umožňuje současnou 

stimulaci více různých akupunkturních bodů za pomoci osmi až dvanácti samostatných 

polovodičových diod. Záření laseru o velmi vysoké hustotě je za pomoci speciálních 
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ohebných optických vláken přeneseno přímo na místo aplikace, což snižuje absorpci 

laserového záření v okolních tkáních (Litscher, 2013). 

 

Obr. 3.1 - Aplikace pomocí systému lasernnedle (upraveno z Original Laserneedle, 2017) 

3.5 Indikace 

Diagnózy, u kterých je volena laserová akupunktura, se ve velké míře shodují 

s těmi pro klasickou akupunkturu. Její aplikací je možné ovlivnit zejména myofasciální 

bolest a spoušťové body (Baxter et al., 2008). 

Podle autorů Cosio a Lin (2016) nalézá své uplatnění u akutních i chronických 

vertebrogenních obtíží, zejména v oblasti bederní a krční páteře, bolestí způsobených 

osteoartrózou, a to jak velkých kloubů (kyčelní, kolenní), tak drobných kloubů ruky 

a nohy, u epikondylitid a syndromu karpálního tunelu. 

Aplikace systému laserových jehel je hojně využívaná při bolestech a zánětech 

kloubů včetně drobných kloubů ruky. Dovoluje ozařovat kloub z více stran najednou, 

čímž docílí rovnoměrné cirkulace uvnitř postiženého kloubu. Vhodná je i pro poranění 

svalů a šlach nebo hojení ran, jelikož umožňuje současné ozáření laserovými paprsky 

o vlnových délkách červené, infračervené i ultrafialové oblasti elektromagnetického 

spektra pro dosažení regeneračního a baktericidního účinku (Original Laserneedle, 

2017). 

3.6 Kontraindikace 

Kontraindikace se stejně jako bezpečnostní opatření shodují s laserovou terapií. 

Mezi nejdůležitější patří: 

- Oblast očí, 

- maligní tumory, 

- štítná žláza zejména při hypertyreóze, 

- fotosenzibilizující léky a kosmetika (Navrátil, 2015).  



45 

4 KLINICKÉ STUDIE VYUŽITÍ LASERŮ 

VE FYZIOTERAPII 

4.1 Vysokovýkonné lasery 

4.1.1 Hilterapia 

Hilterapia, označovaná zkratkou HILT z anglického názvu High Intensity Laser 

Therapy, je vysokointenzivní laserová terapie, která využívá vysokovýkonného 

pevnolátkového neodymového laseru (Nd:YAG) v pulzním režimu 

a je charakterizována vysokým maximálním výkonem v rozmezí 1–3 kW. Díky 

schopnosti docílit velmi silného analgetického účinku představuje vhodnou doplňkovou 

terapii rehabilitační péče. Největší využití nalézá při léčbě degenerativních kloubních 

onemocnění, epikondylitid, poúrazových stavů a revmatoidních artritid. Plošná intenzita 

u HILT dosahuje až 15000 W/cm2, což je trojnásobná hodnota oproti ostatním 

vysokovýkonným laserovým terapiím, jejichž intenzita se pohybuje okolo 

5 W/cm2 (Jinochová, 2016). 

Jinochová (2016) provedla studii, ve které posuzovala efekt HILT u pacientů 

s gonartrózou a epikondylitidou. V obou případech došlo ke zlepšení obtíží ihned 

po první aplikaci, a to u 70 % účastníků studie s gonartrózou a u 77 % 

s epikondylitidou. Po třech týdnech od ukončení terapie byl účinek terapie prokázán 

ve 100 % případů. 

4.1.2 Laserová akupunktura s MLS laserem 

Viliani (2016) vypracoval studii, která se zaměřuje na účinky navozené MLS 

laserem při stimulaci akupunkturních bodů u pacientů s vertebrogeními bolestmi 

a bezpečnost při jeho použití. Tento systém vysokovýkonného laseru během aplikace 

kombinuje vlnové délky 808 nm v kontinuálním a 904 nm v pulzním režimu. Díky 

tomuto propojení dochází k navýšení analgetického (pulzní režim) i protizánětlivého 

(kontinuální režim) účinku laseru. Studie se zúčastnilo 41 pacientů ve věku 

od 32 do 94 let, kteří absolvovali 4–8 intervencí s frekvencí dvakrát do týdne. Aktivní 

body byly voleny podle pravidel TCM a ozáření proběhlo v přizpůsobeném programu 

MLS pro laserovou akupunkturu za použití kontaktního nástavce. Aplikované dávky 

se lišily podle hloubky aktivních bodů. Pro body na povrchu byly nižší 

než 0,5 J.cm-2 a pro hlouběji uložené 8,4 J.cm-2. Po ukončení léčby se VAS, hodnocené 

před a po terapiích, snížilo z průměrně hodnoty 7,5 na 3,4. Pozitivní výsledky byly 
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hlášeny také v hodnocení změny stavu pomocí numerické škály PGIC, a to u 75 % 

pacientů. Tato škála posuzuje změnu stavu z pohledu subjektivního úsudku pacienta 

v rámci omezení aktivity, kvality života a dalších kritérií. Během terapie 

ani po ní nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky, včetně svědění nebo erytému. 

Sledované údaje potvrzují účinnost a zároveň bezpečnost této neinvazivní metody. 

4.1.3 Srovnání efektu vysokovýkonného a nízkovýkonného laseru 

Skupina Kimličková a kol. (2016) provedla studii, ve které srovnávala ovlivnění 

bolesti pomocí terapie nízkovýkonným laserem firmy BTL a vysokovýkonným MLS 

laserem u tří indikačních skupin, jež zahrnovaly vertebrogenní algické stavy, 

entezopatie a artrózy. U artróz a VAS dosáhl lepších efektů vysokovýkonný laser 

s vlnovou délkou 808 nm v kontinuálním a 905 nm v pulzním režimu o hustotě energie 

30 J.cm-2, zatímco u entezopatií byly účinky nízkovýkonného i vysokovýkonného laseru 

srovnatelné. Terapie nízkovýkonným laserem probíhala v pulzním režimu, s vlnovou 

délkou 830 nm a hustotou energie 6 J.cm-2. Výsledný analgetický efekt byl u obou 

způsobů laseroterapie téměř shodný, rozdílem byl pouze počet aplikací, nutný 

k dosažení takového terapeutického efektu. U LLLT muselo proběhnout dvanáct 

intervencí, zatímco u MLS postačily čtyři, což zajišťuje vyšší komfort pacienta 

z hlediska snížení finančních nákladů i časové náročnosti. 

4.2 Nízkovýkonné lasery 

4.2.1 Vertebrogenní bolesti 

Kolektiv Gross et al. publikoval na podzim roku 2013 studii, jejímž cílem byla 

aktualizace přehledu klinického hodnocení efektu LLLT v redukci bolesti šíje. 

Předmětem studie byli dospělí jedinci s akutní, subakutní nebo chronickou cervikální 

bolestí různé etiologie, včetně degenerativních změn, akutní radikulopatie, 

myofasciálního syndromu a mechanického poškození. Účinnost LLLT o vlnových 

délkách 830 a 904 nm se projevila zejména u cervikální osteoartrózy a akutní 

radikulopatie, kde došlo ke krátkodobé úlevě od bolesti. V oblasti chronické 

myofasciální bolesti bylo dosaženo nejednoznačných výsledků. Některé studie 

se přiklání k pozitivnímu efektu LLLT, jiné nezaznamenaly rozdíl mezi působením 

LLLT a placeba, nebo naopak vysledovaly lepší výsledky u placeba, což je podle autorů 

dáno nehomogenitou vybraných studií (Gross et al., 2013). 

Pozitivní efekt působení nízkovýkonného laseru v léčbě akutních a chronických 

bolestí krční páteře potvrzuje i dřívější studie skupiny Chow et al. (2009), která 
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provedla metaanalýzu šestnácti randomizovaných studií kontrolovaných placebem, 

nebo jinou aktivní léčbou. Ve dvou studiích s akutní bolestí se účinek dostavil okamžitě, 

a ve všech čtrnácti s chronickou bolestí došlo alespoň k jejímu zmírnění podle 

analogové škály bolesti. Sedm studií poskytlo informace o dlouhodobém efektu, který 

přetrvával až 22 týdnů od ukončení léčby, a pět studií přineslo důkazy nejen o zmírnění 

bolesti, ale také o zlepšení funkčního postižení. Laser byl v průměru aplikován na 11 

bodů s energií od 0,06 do 54 J a dobou ozáření 1–600 s. Intervence se pohybovaly 

od jednorázově poskytnuté léčby až po 15 procedur. Jako optimální dávka na bod byla 

pro vlnovou délku 820–830 nm stanovena hodnota 5,9 J.cm-2 s dobou záření necelých 

40 sekund, a pro vlnovou délku 904 nm dávka 2,2 J.cm-2 po dobu 238 s. Terapie 

s aplikovanou hustotou energie 54 J na bod nezaznamenala žádný efekt. (Chow et al., 

2009). 

Studie provedená formou systematického výzkumu odborné literatury 

ze zahraničních databází, sledovala efekt LLLT v léčbě nespecifických chronických 

bolestí zad v bederní oblasti. Práce zahrnuje sedm randomizovaných kontrolovaných 

studií z let 2000–2014, které srovnávají účinek LLLT a placeba. Po aplikaci LLLT bylo 

v porovnání s placebovou skupinou dosaženo úlevy od bolesti, ale nikoliv zvýšení 

rozsahu pohybu. Tři ze sedmi studií používaly jako doplňkovou léčbu cvičení, 

avšak analýza podskupin dokazuje, že jejich využití nijak neovlivnilo výsledky (Huang 

et al., 2015). 

V případě rešerše Glazov et al., publikované v květnu 2016, byly opět 

prohledávány elektronické databáze randomizovaných studií, které využívaly 

placebových kontrol a zaslepení pro zhodnocení efektu LLLT u chronických 

nespecifických bolestí zad. Vyhledávacím kritériím vyhovělo patnáct studií 

publikovaných do srpna 2014. Pět studií hodnotilo laserovou akupunkturu a zbylých 

deset prací neakupunkturní laserovou terapii. Dávky aplikované laserem se pohybovaly 

ve velkém rozmezí jak pro akupunkturní (0, 2–1,1 J, 12 J a 60–180 J), 

tak pro neakupunkturní laserovou terapii (do 2,8 J, 239 J, 3–25 J). Metaanalýza 

prokázala snížení bolesti ve prospěch laseru trvající až 12 týdnů po ukončení terapie. 

Výraznějšího efektu dosáhly skupiny s neakupunkturní laserovou terapií, ve kterých 

byla aplikována dávka 3 J.cm-2 a více na bod, nebo které ovlivňovaly obtíže s kratší 

dobou trvaní (do 30 měsíců). Pouze jedna ze studií potvrdila zvýšení rozsahu pohybu 

v bederní páteři do flexe o 4 stupně. Průměrně se laserovou intervencí v rámci těchto 

studií podařilo dosáhnout alespoň částečné analgezie v 60 % případů. Osm z deseti 
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neakupunkturních laserových terapií mělo pozitivní výsledky. Nižší efekt u některých 

z terapií laserovou akupunkturou byl pravděpodobně dán aplikací příliš nízkých dávek 

(Glazov et al., 2016). 

4.2.2 Poranění měkkých tkání 

Skupina Freitas et al. (2013) si dala za cíl analyzovat efekt působení 

nízkovýkonného laseru na tkáň jizvy. Studie se účastnilo 17 studentů s jizvou starší 

než 3 týdny, kteří byli nejdříve rozděleni do čtyř skupin podle stáří jizvy a poté 

náhodným výběrem přiděleni do skupiny s aktivní terapií nebo placebem. Během 

5 týdnů proběhlo 15 sezení s frekvencí třikrát do týdne. V závěrečném vyšetření byl 

zaznamenám pozitivní vliv laserového paprsku na makroskopický vzhled jizvy 

ve smyslu zmenšení objemu (tloušťky) jizvy a také na zvýšení poddajnosti ozářené 

jizvy. 

Bjordal et al. (2006) zkoumali pomocí randomizované placebem kontrolované 

studie protizánětlivý a analgetický účinek LLLT na tendinitidu Achillovy šlachy. Studie 

se účastnilo 7 pacientů s bolestivou bilaterální tendinitidou a každý z nich představoval 

zároveň aktivně léčený i placebem kontrolovaný vzorek. Náhodným mechanismem bylo 

zvoleno, že u 4 z pacientů podstoupí aktivní léčbu pravá a u zbylých 3 levá Achillova 

šlacha. Intervence probíhala po dobu 3 minut ozářením tří bodů podél Achillovy šlachy 

v dávce 1,8 J.cm-2. Celková aplikovaná dávka 5,4 J.cm-2 měla podle závěrečného 

vyšetření pozitivní vliv na snížení zánětu i bolesti. Autoři studie doporučují LLLT spíše 

jako doplňkovou než kauzální léčbu a zdůrazňují, že pro stanovení optimálních dávek 

je zapotřebí ještě dalších studií s vyšším počtem probandů a  delší dobou trvání. 

Pro určení okamžité úlevy od bolesti při sportovních úrazech za pomoci 

nízkovýkonného laserů byla provedena dvojitě zaslepená, randomizovaná, placebem 

kontrolovaná srovnávací klinická studie. Předmětem zkoumání bylo 32 sportovců 

s přesně lokalizovanou bolestí během pohybu, kteří byli náhodně rozděleni do dvou 

skupin, přičemž jedné skupině byla aplikována laserová terapie a druhé pouze placebo. 

Skupina s laserovou terapií zahrnovala sportovce s distorzí hlezna, stresovou 

zlomeninou os naviculare, plantární fasciitidou, patelární tendinitidou, 

se spondylolýzou, po artroskopické operaci ramene, s poškozením triangulárního 

komplexu a zlomeninou proximálního článku palce nohy. Probandům této skupiny bylo 

aplikováno záření o výkonu 180 mW po dobu 10 minut do nejvíce bolestivého místa 

v rámci pohybu. Nízkovýkonný laser dosáhl u 75 % účastníků laserové skupiny 
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okamžitého tlumení bolesti o téměř 37 %. Autor tyto výsledky hodnotí jako důležité 

údaje, které prokazují efektivnost laserové terapie v kombinaci se cvičením (Takenori 

et al., 2016). 

4.2.3 Artrózy a artritidy 

Youssef et al. (2016) provedli studii, jejímž cílem bylo zhodnotit účinnost LLLT 

jako podpůrné terapie při cvičebním programu u pacientů ve věku 60–72 let 

s chronickou gonartrózou. Pacienti byli rozděleni do tří rovnocenných skupin. První 

skupině byla aplikována dávka laseru 6 J.cm-2, druhé skupině 3 J.cm-2 a poslední 

skupina zastávala funkci placebové kontroly. Po ukončení osmitýdenní terapie dosáhla 

nejlepších výsledků v oblasti redukce bolesti a zvýšení svalové síly i rozsahu pohybu 

v kloubu první skupina s nejvyšší dávkou laseru, následovala skupina s dávkou 

3 J.cm-2 a nejméně se vliv laseru projevil u placebové kontrolní skupiny. Z výše 

uvedeného lze předpokládat, že současná aplikace LLLT a cvičení je účinnější 

než pouze samotné cvičení a míra zlepšení je závislá na dávce laseru. 

Snížení bolesti a zlepšení funkce při chronické osteoartróze potvrzuje také 

skupina Rayegani et al. (2017) v metaanalýze čtrnácti studií zveřejněných od roku 

1992 do roku 2016. 

Soleimanpour et al. (2014) na základě analýzy rozhovorů s pacienty ve své studii 

uvádějí výrazné snížení nočních bolestí, bolestí při chůzi a redukci otoku v oblasti 

kloubu u 18 pacientů s gonartrózou z celkového počtu 33 pacientů. Zbylých 15 bylo 

vyloučeno z důvodu nedokončené léčby. 

4.2.4 Neuralgie 

Falaki et al. (2014) shrnují dostupné vědecké práce publikované v anglickém 

jazyce od roku 1989 do července 2011, které se zabývají vlivem nízkovýkonného laseru 

na neuralgii trojklanného nervu. Ve studiích byly nejčastěji využity helium-neonové 

(625 nm) a polovodičové lasery (830 nm) v dávkách od 3 do 10 J.cm-2. U obou typů 

laseru bylo dosaženo analgetického efektu, avšak u polovodičového laseru s delší 

vlnovou délkou se tento účinek dostavil za kratší čas. Podle výsledků se LLLT jeví jako 

vhodná náhrada současné farmakologické léčby tohoto onemocnění, minimálně 

u pacientů, kteří jsou rezistentní nebo hypersenzibilní vůči farmakoterapii. 
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4.2.5 Laserová akupunktura 

Skupina Attia et al. (2016) se ve své práci jako první zaměřila na ovlivnění 

revmatoidní artritidy laserovou akupunkturou. Cílem studie bylo zjistit účinky LA 

na oxidativní stres, zánětlivé markery a aktivitu nemoci pacienta. Výzkum zahrnoval 

30 pacientů s RA v testované skupině a 20 zdravých jedinců v kontrolní skupině. 

Pacienti s přidruženými chorobami nebo abúzem alkoholu či nikotinu byli vyloučeni. 

U testované skupiny byl aplikován laser o vlnové délce 904 nm, výkonu 10 mV 

a v dávce 6 J.cm-2 pro každý z osmi vybraných akupunkturních bodů 3krát týdně 

po dobu jednoho měsíce. S ukončením poslední terapie byl prokázán protizánětlivý 

účinek laserové akupunktury díky snížení počtu zánětlivých markerů a také zmírnění 

oxidativního stresu. Aktivita nemoci byla hodnocena pomocí skóre DAS 28 (Disease 

Activity Score), které nabývá hodnot 1–9 a hodnotí čtyři parametry nemoci, a to počet 

oteklých a postižených kloubů, sedimentaci, hladinu CRP a celkový zdravotní stav 

pacienta. Skóre vyšší než 5,1 popisuje vysokou aktivitu onemocnění. Průměrná hodnota 

tohoto skóre u pacientů před zahájením terapie byla 5,8. Výsledky ukázaly zlepšení 

aktivity onemocnění, a to zejména v redukci otoku a bolesti postižených kloubů u 93 % 

pacientů. U 20 % pacientů došlo dokonce k remisi všech symptomů onemocnění. 

U zbylých 80 % pacientů došlo alespoň ke snížení výsledné hodnoty skóre aktivity 

onemocnění oproti výchozí. 

Novější studie kolektivu Adly et al. (2017) srovnává efekt laserové akupunktury 

a reflexní terapie u revmatoidní artritidy. Výzkumnou skupinu tvořilo 30 starších 

jedinců, kteří byli rovnoměrně rozděleni do skupin A a B. Skupina A absolvovala 

aplikaci laserové akupunktury nízkovýkonným laserem třídy III. B o vlnové délce 

904 nm a hustotě energie 4 J.cm-2. Hustota energie byla stanovena na základě 

doporučení světové asociace laserové terapie, která tuto hodnotu považuje 

za nejvhodnější pro ozařování v rámci akupunktury. Ozářeno bylo 12 aktivních bodů 

pomocí polovodičové laserové sondy, která byla v kontaktu s povrchem kůže pod úhlem 

90 stupňů. Skupina B podstoupila reflexní terapii. U obou skupin proběhlo 12 intervencí 

v průběhu 4 týdnů. Hodnocena byla přítomnost zánětlivých markerů v krvi, rozsah 

pohybu v talokrurálním kloubu, v zápěstí a koncentrace ATP. Výsledky ukazují, 

že po ukončení léčby došlo v případě skupiny A ke snížení zánětlivých markerů, 

což potvrzuje protizánětlivý účinek laseru. Tento efekt se však shodně projevil 

i u skupiny B. Naproti tomu u zvýšení koncentrace ATP a bezbolestného rozsahu 

pohybu v hodnocených kloubech dosáhla skupina A v porovnání se skupinou 
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B významně lepších výsledků. Z toho důvodu autoři hodnotí laserovou akupunkturu 

jako velmi prospěšnou pro terapii revmatoidní artritidy. 

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie autorů Helianthi et al. (2016) 

posuzovala účinnost laserové akupunktury v porovnání s placebovou kontrolní skupinou 

při redukci bolesti a zlepšení funkce kloubu u geriatrických pacientů s gonartrózou. 

Požadována byla intenzita bolesti hodnocená číslem 4 a více na vizuální analogové 

škále bolesti (VAS). 62 pacientů bylo náhodně rozděleno do dvou skupin. Skupině 

s laserovou akupunkturou bylo aplikováno záření pomocí laserové sondy o vlnové délce 

785 nm, v dávce 4 J.cm-2 a po dobu 80 sekund na jeden aktivní bod. U kontrolní 

skupiny bylo použito falešné záření. Celková léčebná kúra byla rozdělena 

do deseti intervencí a probíhala dvakrát týdně. Hodnocení výsledků bylo provedeno 

pomocí skóre VAS a Lequesnova algofunkčního indexu. U účastníků skupiny laserové 

akupunktury, kteří dokončili léčbu, ukázalo skóre VAS snížení bolesti a výrazné 

zlepšení zaznamenal i Lequesnův index. V případě laserové akupunktury došlo k úlevě 

od bolesti již po čtyřech intervencích na rozdíl od kontrolní skupiny s aplikací falešného 

záření, která nedosáhla výsledků ani po skončení terapie. 

První studii, která hodnotila působení laserové akupunktury na subakromiální 

impingement syndrom, uskutečnila skupina Kibar et al. (2017) na lékařské fakultě 

v Turecku. Tato randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie 

zahrnovala 73 pacientů ve věkovém rozmezí 18–70 let, kteří trpěli bolestmi ramene 

po dobu nejméně 3 měsíců a tuto bolest hodnotili alespoň jednou na vizuální analogové 

škále hodnotou 4 nebo více. Studie se navíc mohli zúčastnit pouze pacienti 

s diagnostikovaným impingement syndromem I. a II. stupně bez přidružených diagnóz. 

Tito probandi byli náhodně rozděleni do skupiny A s aplikací laserové akupunktury 

a do kontrolní skupiny B s falešným laserem. Terapie probíhala pětkrát týdně po dobu 

3 týdnů u obou skupin. Laserová akupunktura byla prováděna pomocí polovodičového 

laseru v pulzním režimu, s vlnovou délkou 850 nm, výkonem 10 mW a v dávce 

4 J.cm-2 pro každý z 11 ozařovaných aktivních bodů. V závěrečném vyšetření 

po ukončení léčby bylo u skupiny A dosaženo významného zvýšení ROM ramenního 

kloubu, redukce bolesti a zlepšení funkčního stavu oproti kontrolní skupině B, kde byla 

zlepšena pouze aktivní zevní rotace a flexe v daném kloubu. 

Dabbous et al. (2016) vypracovali randomizovanou kontrolní studii, kde zjišťují 

klinický přínos laserové akupunktury v léčbě spasticity v rámci fyzioterapie u dětí 

s mozkovou obrnou. Do dvou rovnoměrných skupin bylo náhodně rozděleno 40 dětí 
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(23 chlapců a 17 dívek) ve věku 1–4 roky. U obou skupin probíhala fyzioterapie 

po dobu tří měsíců. Testovaná skupina navíc absolvovala dvakrát v týdnu laserovou 

akupunkturu, kdežto kontrolní skupina pouze fyzioterapii. U skupiny s LA byl 

aplikován paprsek o vlnové délce 650 nm, s výkonem 50 mW a dávkou 

1,8 J.cm-2 pro každý ze 4 vybraných bodů po dobu 30 vteřin. Hodnocen byl svalový 

tonus podle Ashworthovy škály pro flexory zápěstí a plantární flexory talokrurálního 

kloubu, rozsah pohybu do flexe a extenze v uvedených kloubech a motorické funkce. 

Po ukončení terapie došlo v testované skupině ke zlepšení všech osmi sledovaných 

položek, zatímco u kontrolní skupiny pouze pěti. V rámci testované skupiny bylo 

zjištěno výrazné snížení spasticity jak u flexorů zápěstí, tak plantárních flexorů 

talokrurálního kloubu, kdy všech 20 dětí dosáhlo zlepšení. V kontrolní skupině 

se nepodařilo dosáhnout pozitivních výsledků u 8 dětí pro flexory zápěstí a u 4 dětí 

pro flexory talokrurálního kloubu. Zaznamenán byl dále vyšší rozsah pohybu v obou 

kloubech a zdokonalení motorických funkcí, i zde lepších výsledků dosáhla skupina 

s aplikovanou laserovou akupunkturou. Na základě těchto výsledných hodnot 

se laserová akupunktura jeví jako vhodná pro zajištění lepších výsledků u dětí 

s mozkovou obrnou v kombinaci s fyzioterapií. 

Hu et al. (2014) zkoumali klinické účinky laserové akupunktury v terapii 

funkčních poruch temporomandibulárního skloubení, které se vyznačují bolestivostí 

a omezeným rozsahem pohybu v kloubu. Retrospektivní pozorovací studie byla 

uskutečněna na 29 pacientech s touto indikací, rezistentních na předchozí léčbu. 

U 10 z pacientů se jednalo o akutní fázi onemocnění a u zbylých 19 o chronickou fázi 

trvající více jak 6 měsíců. Terapie laserem o vlnové délce 810 nm, výkonu 150 mW, 

v dávce 0,75 J.cm-2 pro akupunkturní body a 6 J.cm-2 pro bolestivé (ashi) body 

probíhala třikrát do týdne po dobu 4 týdnů. Studie zjistila, že po ukončení terapie LA 

došlo ke značnému snížení intenzity bolesti i ke zvýšení maximálního rozsahu otevření 

úst. Pozitivní výsledky byly pozorovány jak u akutních, tak chronických stavů, avšak ty 

pro dosažení stejných výsledků potřebovaly v průměru o 4 intervence navíc. 

Na hodnocení účinku laserové akupunktury u poruch temporomandibulárního 

skloubení vytvořili studii také Huang et al. (2014), kde bylo aplikací laserové 

akupunktury docíleno různého stupně úlevy od bolesti u 85 % z 20 zúčastněných 

jedinců. Průměrné skóre bolesti získané pomocí vizuální analogové škály bolesti bylo 

sníženo ze 6,3 na 2,5. Pro studii byl využit laser s vlnovou délkou 800 nm a v dávce 

100 J.cm-2 pro každý ze čtyř akupunkturních bodů jednou týdně. 
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Během dvou let byly jedním autorem vypracovány dvě studie Glazov et al. 

(2009) a Glazov (2010) na téma vlivu laserové akupunktury na terapii chronické bolesti 

zad v bederní oblasti, které v obou případech porovnávaly laserovou akupunkturu oproti 

falešnému laserovému paprsku a dosáhly protichůdných výsledků. První z nich, dvojitě 

zaslepená kontrolovaná studie z roku 2009, při terapii použila laserový paprsek 

s vlnovou délkou 830 nm, výkonem 10 mW a v dávce 0,2 J.cm-2 pro každý z bodů. Tato 

původní studie neprokázala rozdíl mezi skupinou s aplikací laserové akupunktury 

a skupinou kontrolní, v obou případech bylo dosaženo stejného pozitivního efektu, který 

byl vyhodnocen jako placebo. V roce 2010 provedl Glazov kontrolní studii, kde již bylo 

dosaženo klinicky významných účinků při krátkodobém sledování, ale nebyly uvedeny 

parametry laseru, se kterým byla studie provedena (Glazov et al., 2009; Glazov, 2010). 

Studie Law et al. (2015) je jedním z nejaktuálnějších systematických přehledů, 

jehož výstup měl posoudit účinky laserové akupunktury na snížení bolesti a ovlivnění 

funkce u muskuloskeletálních poruch. Tento přehled zahrnuje 49 randomizovaných 

kontrolovaných studií, které byly publikovány do března 2013 v odborných časopisech 

nebo článcích a zároveň splňovaly kritéria z hlediska metodologické kvality a parametrů 

laseru. Vybrané studie hodnotily metodu laserové akupunktury nízkovýkonným laserem 

jako primární intervenci působící na akupunkturní, spoušťové (trigger point) 

nebo bolestivé (tender point) body a srovnávaly ji buď s placebovou kontrolní skupinou, 

nebo jinou léčbou (farmakologická, pohybová terapie či elektroterapie). V rámci studií 

bylo aplikováno od 3 do 15 ošetření během 1–12 týdnů. Výsledky ukázaly, 

že u dvou třetin studií dosáhla aplikace laserové akupunktury pozitivních výsledků. 

Tyto zároveň vykazovaly vysokou metodologickou kvalitu a řádně uvedly dávkování 

narozdíl od studií, které zjistily neprůkazný nebo žádný efekt. Všech 33 studií 

s pozitivním efektem zaznamenalo snížení bolesti i zlepšení funkce, a to zejména 

ve srovnání s placebovou kontrolní skupinou. Lepšího efektu bylo dosaženo spíše 

u dlouhodobého sledování než ihned po ošetření. Jako nejběžnější diagnózy byly 

uvedeny laterální epikondylitida, entezopatie, bolest temporomandibulárního kloubu, 

vertebrogenní bolesti a myofasciální bolesti, u kterých byly zaznamenány nejlepší 

výsledky. Téměř 70 % studií, které dosáhly pozitivních výsledků použily parametry 

navržené Baxterem et al. (2008) v jejich předcházející studii, kde pro snížení 

myofasciální bolesti doporučují aplikaci laserové akupunktury o výkonu minimálně 

10 mW a v dávce nejméně 0,5 J na bod. Tato rešerše složená ze 133 studií hodnotila 
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rovněž vliv laserové akupunktury na poruchy pohybového aparátu a 85 % z nich 

dosáhla pozitivních výsledků.  
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5 DISKUZE 

Bolest, zejména muskuloskeletální, je hlavní faktor limitující v pohybu, 

pro který se pacienti rozhodnou vyhledat odbornou pomoc lékařů či fyzioterapeutů. 

Postupně se zvyšující výskyt těchto obtíží je dán především současným životním 

stylem, sedavým zaměstnáním, prací v nevhodné pracovní poloze, nedostatkem pohybu, 

narůstající obezitou a rostoucím průměrným věkem populace (Brooks, 2006). 

Laserová terapie pro své analgetické, protizánětlivé, regenerační 

a antiedematózní účinky nachází uplatnění u široké škály muskuloskeletálních obtíží, 

které zahrnují tendinopatie (Law et al., 2015; Bjordal et al., 2006), vertebrogenní bolesti 

(Gross et al., 2013; Chow et al., 2009; Huang et al., 2015; Glazov et al., 2016), poranění 

nervů (Falaki et al., 2014), chronickou osteoartrózu (Youssef et al., 2016; Rayegani 

et al., 2017; Soleimanpour et al. 2014), revmatoidní artritidu (Attia et al. 2016; Adly 

et al., 2017), subacromiální impingement syndrom (Kibar et al., 2017), myofasciální 

bolesti (Baxter et al., 2008), bolesti temporomandibulárního skloubení (Hu et al., 2014; 

Huang et al., 2014), spoušťové body (Law et al., 2015) a spasticitu (Dabbous et al., 

2016). 

Přestože úplný mechanismus působení laserového paprsku není dosud zcela 

přesně popsán, je zřejmé, že v něm svou nezastupitelnou roli hrají výstupní parametry 

laseru a vlastnosti ozařované tkáně, zejména pak chromofory, které prostřednictvím 

svých absorpčních spekter pohlcují specifické vlnové délky v různých tkáních (Black, 

2014; Bard, 2014). Absorpcí světelného paprsku jsou vyvolány biochemické reakce 

uvnitř buněk, následkem kterých dochází ke stimulaci reparačních a regeneračních 

procesů tkání (Navrátil, 2015). 

Pro dosažení účinku u muskuloskeletálních obtíží jsou nejvhodnější vlnové 

délky červené a blízké infračervené oblasti elektromagnetického spektra z důvodu jejich 

vysoké míry penetrace tkáněmi, díky které jsou schopné ovlivnit i hlouběji uložené 

struktury (Navrátil, 2000; Cotler et al., 2015; Karu, 2005; Chung et al., 2012). Potřebná 

hustota energie se různí podle autorů Navrátil (2000), Navrátil (2015), Poděbradský 

(2009) a WALT (2010). Navrátil (2015) udává optimální hustotu 5–20 J.cm-2, 

Poděbradský (2009) 2–15 J.cm-2. WALT (2010) se  téměř shoduje s Poděbradským 

(2009) a doporučuje rozmezí 2–16 J.cm-2, zatímco Navrátil (2000) se pohybuje 

ve vyšších hodnotách od 10 do 50 J.cm-2. 
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V porovnání vysokovýkonného a nízkovýkonného laseru hodnotí studie 

Kimličková a kol. (2016) MLS laser jako efektivnější v navození analgezie 

u vertebrogenních algických stavů, entezopatií i osteoartróz oproti LLLT, jelikož 

pro dosažení rovnocenného účinku postačila vysokovýkonnému laseru pouze jedna 

třetina z celkového počtu intervencí LLLT, což poukazuje na vyšší komfort pacienta 

z hlediska časové i finanční náročnosti, nicméně pozitivních výsledků u těchto indikací 

dosáhl i laser nízkovýkonný.  

Analgetického účinku u vertebrogenních bolestí dosáhl užitím MLS laseru také 

Viliani (2016), a to v 75 % případů. Následkem redukce bolesti došlo ke zvýšení 

původně omezené aktivity (Viliani, 2016). 

Jinochová (2016) potvrdila účinnost vysokointenzivní laserové terapie (HILT) 

v léčbě degenerativních kloubních onemocnění, epikondylitid, poúrazových stavů 

a revmatoidních artritid. V rámci své studie sledovala navození analgetického účinku 

ihned po první aplikaci u 70 % pacientů s gonartrózou a u 77 % pacientů 

s epikondylitidou. 

Studie zaměřené na využití nízkovýkonného laseru byly rozděleny do pěti 

kategorií na vertebrogenní bolesti, poranění měkkých tkání, artrózy a artritidy, neuralgie 

a laserovou akupunkturu. 

V rámci vertebrogenních bolestí bylo dosaženo pozitivních výsledků u studií 

Chow et al. (2009) pro akutní i chronické bolesti šíje, a u studií Huang et al. (2015) 

a Glazov et al. (2016) pro bolesti bederní oblasti. V případě studie Gross et al. (2013) 

bylo jednoznačné analgezie docíleno pouze u cervikální osteoartrózy a akutní 

radikulopatie. Ve zbytku diagnóz byly výsledky v porovnání s placebovou skupinou 

nejasné, či dokonce byly zjištěny lepší výsledky u placebové skupiny. 

Pro poranění měkkých tkání byly zpracovány tři studie dosahující kladných 

výsledků pro různé indikace. Freitas et al. (2013) zaznamenal pozitivní vliv laserového 

paprsku na zmenšení velikosti a zvýšení pružnosti jizvy ve srovnání s placebovou 

kontrolou. Bjordal et al. (2006) dosáhli analgezie i snížení zánětu při aplikaci záření 

o celkové dávce 5, 4 J.cm-2 u tendinitidy Achillovy šlachy a skupina Takenori et al. 

(2016) ve studii zaměřené na akutní sportovní úrazy prokázala okamžitý útlum bolesti 

o 37 % u tří čtvrtin zúčastněných sportovců ve srovnání s placebovou kontrolou. 

Pro ozáření byl použit poměrně nízký výkon laseru 180 mW, což se odrazilo v delší 

době aplikace. 
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Youssef et al. (2016) dosáhli nejlepších výsledků v terapii chronické gonartrózy 

s aplikovanou dávkou laseru 6 J.cm-2, kdy došlo nejen ke snížení bolesti, ale současně 

i zvýšení svalové síly a rozsahu pohybu v postiženém kolenním kloubu. Částečně 

pozitivní efekt měla také nižší aplikovaná dávka 3 J.cm-2 a minimálního efektu bylo 

dosaženo v kontrolní placebové skupině. Snížení bolesti a zlepšení funkce v rámci 

chronické artrózy popisují rovněž studie Rayegani et al. (2017) a Soleimanpour et al. 

(2014), která kromě analgezie uvádí také antiedematózní účinek. 

Pro ovlivnění bolestí způsobené neuralgií nervus trigeminus považují autoři 

Falaki et al. (2014) za optimální dávku 3-10 J.cm-2. 

V rámci laserové akupunktury nízkovýkonným laserem bylo podrobněji 

prostudováno 7 studií. Studie Attia et al. (2016) a Adly et al. (2017). se shodují 

na protizánětlivém účinku laserové akupunktury u revmatoidní artritidy, zásluhou 

snížení počtu zánětlivých markerů a zmírnění oxidativního stresu. Studie Attia et al. 

(2016) využila laser s vlnovou délkou 904 nm a dávkou 6 J.cm-2, čímž dosáhla redukce 

otoku i bolesti postižených kloubů u 93 % pacientů. Studie Adly et al. (2017) aplikovala 

záření se stejnou vlnovou délkou, ale nižší hustotou energie 4 J.cm-2, což je hodnota 

doporučená Světovou asociací laserové terapie. 

Pro terapii gonartrózy učinili srovnávací studii laserové akupunktury oproti 

placebové skupině autoři Helianthi et al. (2016), kteří stejně jako Adly et al. (2017) 

využili dávku 4 J.cm-2, ale v porovnání se studiemi Adly et al. (2017) a Attia et al. 

(2016) použili kratší vlnovou délku laseru 785 nm. Přesto dosáhli snížení bolesti 

dle vizuální analogové škály již po čtyřech aplikacích, zatímco placebová skupina 

nedosáhla výsledku ani po ukončení desáté terapie. 

Pilotní studie Kibar et al. (2017) posuzovala vliv laserové akupunktury 

na subacromiální impingement a ve výsledném hodnocení dosáhla jak redukce bolesti, 

tak zvýšení rozsahu pohybu v postiženém kloubu aplikací laseru s vlnovou délkou 

850 nm, dávkou 4 J.cm-2 a výkonem 10 mW. 

Studie Dabbous et al. (2016) uvádí snížení spasticity, zvýšení rozsahu pohybu 

i zdokonalení motorických funkcí u dětí s DMO po aplikaci záření o vlnové délce 

650 nm, s výkonem 50 mW a dávkou 1,8 J.cm-2 pro každý ze 4 akupunkturních bodů. 

Pro bolestivý syndrom temporomandibulárního kloubu vypracovali studie 

Hu et al. (2014) a Huang et al. (2014). V obou případech došlo následkem laserové 

akupunktury ke snížení intenzity bolesti a zároveň zvýšení maximálního rozsahu 

otevření úst jak pro akutní, tak chronické stavy, které však pro dosažení stejného účinku 
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potřebovaly větší počet intervencí. Huang et al. (2014) dosáhl u terapie 

temporomandibulárního kloubu analgezie v různém rozsahu u 85 % pacientů, 

oproti skupině Hu et al. (2014) však použil násobně vyšší hodnoty hustoty energie, 

a to 100 J.cm-2 pro laser s vlnovou délku 800 nm. Hu et al. (2014) aplikoval záření 

s celkovou dávkou 7–26 J.cm-2 a obdobnou vlnovou délkou jako Huang et al. (2014). 

V terapii chronické bolesti bederní oblasti dosáhly dvě studie stejného autora 

Glazov et al. (2009) a Glazov (2010) protichůdných výsledků. První studie s využitím 

laseru o vlnové délce 830 nm, výkonem 10 mW a hustotou 0,2 J.cm-2 neprokázala rozdíl 

mezi skupinou laserové akupunktury a kontrolní skupinou, a proto dosažení 

rovnocenného pozitivního efektu přisoudila placebo efektu. V následujícím roce 

už Glazov (2010) dosáhl významnějších klinických účinků, ovšem neuvádí parametry 

užitého laseru. 

Přehledová studie Law et al. (2015) zjistila úspěšnost laserové akupunktury 

ve dvou třetinách případů ze 49 studií jako primární intervence působící 

na akupunkturní, spoušťové nebo bolestivé body v porovnání s placebem nebo jinou 

léčbou (farmakologická, pohybová terapie či elektroterapie). Zásluhou laserové 

akupunktury byla zaznamenána jak redukce bolesti díky navozené analgezii, 

tak zlepšení funkce u následujících diagnóz: laterální epikondylitida a jiné entezopatie, 

bolesti temporomandibulárního kloubu, vertebrogenní a myofasciální bolesti. Obdobná 

studie Baxter et al. (2008) popisuje navození analgezie u 85 % ze 133 studií cílených 

na poruchy pohybového aparátu. Obě tyto přehledové studie použily laser o výkonu 

minimálně 10 mW a s energií 0,5 J pro každý bod. 

Studie Chow et al. (2009) a Takenori et al. (2016) uvádějí, že laserová terapie 

má výrazný efekt už po první aplikaci. V tomto případě je nutné zdůraznit, že se tak 

stává pouze u akutních bolestí, způsobených nejčastěji sportovními úrazy nebo pády. 

U chronických forem se výrazný pozitivní efekt dostavuje až po několika 

absolvovaných terapiích, avšak i po první aplikaci může docházet k částečné úlevě 

(Chow et al., 2009; Youssef et al., 2016; Attia et al., 2016; Adly et al., 2017). 

Studie Gross et al. (2013), Glazov et al. (2009) a některé ze studií rešerše 

Glazov et al. (2016) nezaznamenaly významné rozdíly mezi výsledky aktivně léčené 

skupiny a placebem kontrolované skupiny, sami autoři však jako příčinu uvádí užití 

příliš nízkých dávek laserového záření nebo nedostačující čas intervence. 

Pro objektivní zhodnocení provedených studií je nutné zohlednit  některé 

nedostatky těchto výzkumů, které v hodnocení hrají klíčovou roli. Za největší 
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problematiku zkoumaných studií je považována jejich heterogenita. Využité intervence 

se mnohdy liší v délce průběhu, použité hustotě energie, vlnové délce, režimu provozu 

a výkonu, které dohromady spolu s vlastnostmi optické tkáně udávají průběh interakce 

záření s tkání a míru jeho absorpce v požadovaných tkáních. Pro vytvoření 

evidence-based shody je třeba stanovit přesné výstupní parametry laseru pro konkrétní 

indikace, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků. 

Heterogenitu studií může zapříčinit také záměna fyzikálních veličin energie (J) 

a hustoty energie (J.cm-2), které jsou obvykle označovány jako dávka, přesto že se jedná 

o rozdílné výpočty (De Freitas, 2016). 

Mezi další faktory schopné ovlivnit výsledky výzkumu u sledovaných skupin 

pacientů patří typ studie (zaslepená/nezaslepená) a porovnání aplikace laserového 

paprsku buď s placebovou skupinou, jako v případě studií Gross et al. (2013), Huang 

et al. (2015), Glazov et al. (2016), Freitas et al. (2013), Bjordnal, Martins a Iversen 

(2016), Takenori et al. (2016), Youssef et al. (2016), Helianthi et al. (2016), Kibar et al. 

(2017) a Glazov (2010), kdy ve všech uvedených došlo k pozitivním výsledkům 

ve prospěch laseru oproti kontrolní skupině, či jinou fyzikální metodou, jako u studie 

Adly et al. (2017), která dokazuje nejen účinnost laseru, ale také vyšší efektivnost oproti 

reflexní terapii, jež dosáhla horších výsledků v hodnocení rozsahu pohybu 

v postižených kloubech. 

Zaslepení studie úzce souvisí s placebo efektem, který zlepšuje celkové 

psychické rozpoložení pacienta, a tím napomáhá pozitivnímu hodnocení léčby. 

Pro vyloučení tohoto efektu byla ve většině z vybraných studií vytvořena kontrolní 

placebová skupina, a právě to, zda si je pacient vědom, do které skupiny byl v rámci 

výzkumu randomizovaně zařazen, určuje zaslepenost studie. Pro zvýšení objektivnosti 

hodnocení a validity výsledků je možné využít dvojitého zaslepení, jako ve studiích 

Takenori et al. (2016), Helianthi et al. (2016) a Kibar et al. (2017), kdy kromě pacientů 

není ani terapeut informován, které skupině podává skutečný laser a které pouze 

placebo. 

Na zkreslení výsledného efektu laserové terapie se dále podílí různorodost 

diagnóz, široká škála přidružených zdravotních komplikací, stádium onemocnění, věk 

testovaných jedinců a v neposlední řadě často nedostatečná dokumentace použitých 

výstupních parametrů (Cotler et al., 2015; De Freitas, 2016). 

Následkem vysoké heterogenity intervencí, srovnávaných skupin a aplikovaných 

parametrů, které doposud nejsou standardizované pro jednotlivé indikace, dochází 
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k ovlivnění výsledků, a to jak pozitivnímu, tak negativnímu. Navíc bolest sama o sobě 

je velmi složitý symptom, který se projevuje v různých formách zásluhou souhry 

mechanických, biochemických, psychologických a socioekonomických vlivů (Cotler 

et al., 2015). 

Navzdory těmto faktorům provedené studie dokazují, že laserový paprsek 

nízkovýkonného laseru dokáže vyvolat analgezii, redukovat zánět i otok a zvýšit 

celkovou regeneraci organismu. Dále z výše uvedených studií vyplývá, že laserová 

terapie dosahuje pozitivních účinků nejen jako podpůrná léčba chronických bolestivých 

syndromů, ale také hraje roli při akutních úrazech, zejména pak sportovních, 

kdy je pro dosažení ideálních výsledků třeba aplikovat laser bezprostředně po úrazu, 

nebo alespoň čas mezi ošetřením a úrazem co nejvíce zkrátit (Navrátil, 2015; Takenori 

et al., 2016). 

Výhody laseru oproti ostatním nekoherentním zdrojům záření zajištují jeho 

charakteristické vlastnosti: monochromatičnost, polarizace, koherence a nondivergence, 

zásluhou kterých je možné nastavit a regulovat energii přenášenou fotony, zacílit 

laserový paprsek do požadovaného místa ošetřované tkáně a dopravit jej do tohoto bodu 

beze ztrát (Moskvin, 2017a; Moskvin, 2017b). 

Mimo to má laserová terapie minimum kontraindikací a téměř nulový výskyt 

nežádoucích účinků ve srovnání s jinými léčebnými metodami, například 

s farmakoterapií, která má nejen mnoho vedlejších účinku, ale i následných komplikací. 

Nespornou výhodou je také časová nenáročnost laserové aplikace, jelikož je otázkou 

pouze několika minut. Zároveň však může krátká doba aplikace vzbuzovat v pacientovi 

dojem, že nemůže být účinná, nebo by minimálně měla být delší, aby odpovídala 

cenovým nákladům (Cotler et al., 2015). 

Laserová akupunktura je stejně jako laserová terapie neinvazivní metoda, která 

pro stimulaci akupunkturních bodů využívá laserového paprsku obvykle 

nízkovýkonného laseru a podporuje pozitivní účinky docílené interakcí záření s tkání 

s účinky tradiční čínské medicíny. Oproti akupunktuře jehlou nedochází v případě 

laserové akupunktury k poruše kožního krytu, tudíž se jedná o bezbolestnou a zároveň 

aseptickou metodu, proto je možné využít ji u dětských pacientů a pacientů trpících 

fobií z jehel. Další výhodou je výrazně kratší doba aplikace. Jedinou předností klasické 

akupunktury byla až donedávna možnost ovlivnění více akupunkturních bodů současně, 

což aplikace laserového paprsku neumožňovala. Zásluhou systému laserových jehel 
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s názvem Laserneedle je však nyní možné současně stimulovat až dvanáct 

akupunkturních bodů i za pomoci laserového záření (Litscher, 2013). 

Výrazná limitace pro rozšíření laserové terapie mezi běžně používané 

terapeutické přístupy spočívá ve finanční náročnosti, na rozdíl od většiny ostatních 

přístupů totiž není hrazena zdravotní pojišťovnou. Tento faktor je pro pacienty zásadní, 

většina z nich totiž preferuje nezpoplatněné formy terapie. Možným řešením by bylo 

zařazení laserové terapie do procedur buď plně, nebo alespoň částečně hrazených 

veřejným zdravotnickým systémem, zvláště vzhledem k faktům, které dokládají její 

pozitivní vliv pro terapii bolesti akutních i chronických stavů.  
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6 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce vytváří ucelený přehled informací a poznatků týkajících 

se odvětví laserové terapie, akupunktury, laserové akupunktury a jejich využití v oblasti 

fyzioterapeutické praxe. 

Ačkoli se laserová terapie nyní používá k léčbě nejrůznějších onemocnění, jedná 

se stále o kontroverzní terapeutickou metodu z důvodu vysoké variability možných 

výchozích parametrů laseru pro aplikaci u jednotlivých indikací, a tudíž je jeho 

využívání z velké části založeno na zkušenostech lékaře nebo terapeuta. Jako 

nejdůležitější parametry se jeví vlnová délka, hustota energie, pracovní režim 

(pulzní/kontinuální) a délka aplikace. Pouze při vhodném výběru všech těchto 

parametrů, zejména pak vlnové délky a dávkování, je možné dosáhnout pozitivních 

terapeutických účinků. V opačném případě, kdy je dávkování nedostatečné, 

nebo naopak příliš vysoké, dochází ke snížení účinnosti až negativním výsledkům 

léčby. 

Z výsledků vybraných studií je patrné, že laserová terapie by měla být zařazena 

jako adjuvantní terapie v rámci komplexního rehabilitační přístupu. Rychlejší ústup 

bolesti a otoku zásluhou laseru umožňují dřívější zásah fyzioterapeuta formou manuální 

a pohybové terapie, a zvyšují tak efektivitu léčby. V případě distorzí a svalových 

kontuzí by se v ideálním případě dokonce mělo jednat o metodu první volby. Pokud 

bude laserová terapie navíc doplněna o aktivní formu rehabilitace a kladný přístup 

pacienta, může se stát jednou z účinných cest řešení problematiky muskuloskeletálních 

obtíží, zvýšit kvalitu rehabilitační péče a urychlit rekonvalescenci pacientů. 

Pro dosažení průkaznějších výsledků a definici optimálních parametrů, 

především pak vlnové délky, dávky a intenzity pro jednotlivé diagnózy, by bylo třeba 

zacílit průzkum pouze na jednu až dvě konkrétní indikace. Tato práce se však zabývá 

využitím laseru ve fyzioterapii obecně, proto nebylo možné vybrat do souhrnu studie 

pouze s jednou diagnózou. 

V rámci použitých studií v této bakalářské práci se laserová terapie nejvíce 

osvědčila u vertebrogenních algických syndromů, artróz a distorzí. V případě laserové 

akupunktury bylo nejlepších výsledků dosaženo u revmatoidních artritid, bolestivých 

poruch temporomandibulárního skloubení a sportovních úrazů v podobě distorzí 

a svalových kontuzí.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ATP – adenosintrifosfát 

CCO, COX – cytochrom c oxidáza 

CRP – C-reaktivní protein 

DAS – Disease Activity Score 

DMO – dětská mozková obrna 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

IASP – International Association for the Study of Pain 

LA – laserová akupunktura 

NO – oxid dusnatý 

PAG – substantia grisea centralis 

PGIC – Patient Global Impression of Change 

RA – revmatoidní artritida 

ROM – range of motion 

ROS – Reactive Oxygen Species 

TCM – tradiční čínská medicína 

VAS – vertebrogenní algický syndrom 

WALT – World Association for Laser Therapy 

WHO – World Health Organization 
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