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Anvendelsen af lave niveauer af synligt eller nær-infrarødt (NIR) lys for at reducere smerte, 
inflammation og ødem, fremme heling af sår, dybere væv og nerver og forhindre vævsbeskadigelse 
har været kendt i næsten 40 år siden opfindelsen af lasere. Oprindeligt menes at være en besynderlig 
egenskab af laserlys (blød eller kolde lasere), er emnet nu udvides til at omfatte photobiomodulation 
og photobiostimulation hjælp af ikke-kohærent lys. Trods mange rapporter om positive resultater 
fra eksperimenter udført in vitro, i dyremodeller og i randomiserede, kontrollerede kliniske forsøg, 
LLLT stadig kontroversielt. Dette sandsynligvis skyldes to hovedårsager; For det første er de 
biokemiske mekanismer bag de positive virkninger ufuldstændigt forstået, og for det andet, har 
kompleksiteten af rationelt at vælge blandt en lang række af belysning parametre såsom 
bølgelængde, fluens, effekttæthed, puls struktur og behandling timing førte til offentliggørelsen af 
en række af negative undersøgelser samt mange positive. I særdeleshed har en bifasisk dosis-
respons ofte blevet observeret, når lave niveauer af lys har en meget bedre virkning end højere 
niveauer.  
 
Denne indledende gennemgang vil dække nogle af de foreslåede cellulære kromoforer ansvarlige 
for effekten af synligt lys på pattedyrsceller, herunder cytochrom c oxidase (med absorptionstoppe i 
NIR), og fotoaktive porphyriner. Mitokondrier menes at være et sandsynligt sted for de første 
virkninger af lys, hvilket fører til forøget ATP-produktion, modulering af reaktive oxygenarter, og 
induktion af transkriptionsfaktorer. Disse virkninger fører igen til øget celleproliferation og 
migration (især ved fibroblaster), graduering i niveauer af cytokiner, vækstfaktorer og 
inflammatoriske mediatorer og øget iltningen af vævet. Resultaterne af disse biokemiske og 
cellulære ændringer i dyr og patienter inkluderer sådanne fordele som øget heling af kroniske sår, 
forbedringer i sportsskader og karpaltunnelsyndrom, smerte reduktion i arthritis og neuropatier, og 
lindring af skade efter hjerteanfald, slagtilfælde, nerveskader og retinal toksicitet.  
 
1. BAGGRUND  
 
I 1967 blev et par år efter den første arbejdsdag laser opfundet, Endre Mester i Semmelweis 
University, Budapest, Ungarn ønskede at teste, om laserstråling kan forårsage kræft hos mus [1]. 
Han barberede ryg hår, opdelt dem i to grupper og gav en laser behandling med en lav strøm rubin 
laser (694 nm) til én gruppe. De havde ikke får kræft, og til hans overraskelse hår på behandlede 
gruppe voksede tilbage hurtigere end den ubehandlede gruppe. Dette var den første demonstration 
af "laser biostimulation". Siden da har medicinsk behandling med sammenhængende lys kilder 
(lasere) eller ikke-kohærent lys (lys-dioder, LED) passerede gennem sin barndom og ungdom. I 
øjeblikket er lavt niveau laser (eller lys) terapi (LLLT), også kendt som "kold laser", "blød laser", 



"biostimulation" eller "photobiomodulation" praktiseret som en del af fysisk terapi i mange dele af 
verden. Faktisk lysterapi er en af de ældste terapeutiske metoder, der anvendes af mennesker 
(historisk som sol terapi ved egyptere, senere som UV-terapi, for hvilke Nils Finsen fik Nobelprisen 
i 1904 [2]). Brugen af lasere og lysdioder som lyskilder var det næste skridt i den teknologiske 
udvikling af lysterapi, som nu anvendes til mange tusinder af mennesker over hele verden hver dag. 
I LLLT Spørgsmålet er ikke længere, om lys har biologiske effekter, men snarere, hvor energi fra 
terapeutiske lasere og lysdioder virker på cellulært og organisme niveau, og hvad er de optimale lys 
parametre for forskellige anvendelser af disse lyskilder.  
 
Et vigtigt punkt, der er blevet påvist ved flere undersøgelser i kultur celle [3], dyremodeller [4] og i 
kliniske studier er begrebet en bifasisk dosis respons, når resultatet bliver sammenlignet med den 
samlede leverede lys energitæthed (fluens). Det har vist sig, at der findes en optimal dosis af lys til 
en bestemt anvendelse, og doser lavere end denne optimale værdi, eller mere væsentligt, vil større 
end den optimale værdi har en formindsket terapeutisk resultat, eller høje doser af lys et negativt 
resultat kan endda medføre. Meget tyder på, at både energitæthed og effekttæthed er centrale 
biologiske parametre for effektiviteten af laser terapi, og de kan begge opererer med tærskler (dvs. 
en nedre og en øvre grænse for begge parametre mellem hvilke laser terapi er effektiv, og uden for 
hvilket laserterapi er for svag til at have nogen virkning eller så intens, at det væv inhiberes) [5].  
 
Grunden til, at teknikken kaldes LOW-niveauet er, at de optimale niveauer af energitæthed leverede 
er lave i forhold til andre former for laser terapi som praktiseret i ablation, skæring, og termisk 
koagulere væv. I almindelighed er de effekttætheder, der anvendes til lllt er lavere end dem, der 
kræves for at producere opvarmning af væv, dvs mindre end 100 mW / cm 2, afhængigt af 
bølgelængde og vævstype.  
 
2. fysiske mekanismer  
 
Ifølge kvantemekaniske teori lysenergi sammensat af fotoner eller diskrete pakker af 
elektromagnetisk energi. Energien af en individuel foton kun afhænger af bølgelængden. Derfor 
energien af en "dosis" af lys kun afhænger af antallet af fotoner og deres bølgelængde eller farve 
(blå fotoner har mere energi end grønne fotoner, der har mere energi end rød, der har mere energi 
end NIR osv) . Fotoner, der er leveret i levende væv kan enten blive absorberet eller spredt. Spredte 
fotoner vil med tiden blive absorberet eller vil flygte fra vævet i form af diffus refleksion. De 
fotoner, der absorberes interagere med et organisk molekyle eller kromofor placeret i vævet. Fordi 
disse fotoner har bølgelængder i det røde eller NIR regioner af spektret, kromoforerne som 
absorberer disse fotoner tendens til at have delokaliserede elektroner i molekylorbitaler der kan 
være ophidset fra grundtilstanden til den første exciterede tilstand efter quantum af energi, der 
leveres af foton. Ifølge den første lov om termodynamik, skal den energi, der leveres til vævet skal 
bevares, og tre mulige veje eksisterer for at redegøre for, hvad der sker med den leverede lysenergi 
når lavt niveau laser terapi leveres ind væv.  
 
Den almindeligste vej, der opstår, når lyset absorberes af levende væv kaldes intern omsætning. 
Dette sker, når den første ophidset singlet tilstand kromoforen undergår en overgang fra et højere til 
et lavere elektronisk tilstand. Det er undertiden kaldes "strålingsfri de-excitation", fordi der ikke 
fotoner udsendes. Den adskiller sig fra intersystemkrydsning i, at mens begge er strålingsfri 
metoder til de-excitation, den molekylære spintilstand til intern konvertering forbliver den samme, 
mens det skifter til intersystemkrydsning. Energien af elektronisk exciteret tilstand afgives til 
vibrationsformer af molekylet, med andre ord er excitationsenergi omdannes til varme.  



 
Den anden vej, der kan opstå, er fluorescens. Fluorescens er en luminescens eller re-emission af lys, 
hvor den molekylære absorption af en foton udløser emission af en anden foton med en længere 
bølgelængde. Energien forskel mellem de absorberede og udsendte fotoner ender som molekylære 
vibrationer eller varme. De involverede bølgelængder afhænger af absorbansen kurve og Stokes 
forskydning af særlig fluorofor.  
 
Den tredje vej, der kan opstå efter absorption af lys ved en væv chromofor repræsenterer en række 
processer bredt grupperet under en paraply kategori af fotokemi. På grund af den energi, de 
involverede fotoner, kan kovalente bindinger ikke brydes. Men energi er tilstrækkelig for første 
exciterede singlet-tilstand, der skal dannes, og det kan undergå intersystemkrydsning til langlivede 
triplettilstand af kromoforen. Den lange levetid af denne art tillader reaktioner forekomme som 
energi overførsel til grundtilstanden molekylært oxygen (en triplet) til dannelse af de reaktive arter, 
singlet-oxygen. Alternativt kromoforen triplettilstand kan undergå elektronoverførsel (sandsynligvis 
reduktion) til dannelse af den radikale anion, der derefter kan overføre en elektron til oxygen til 
dannelse af superoxid. Elektron reaktioner transfer er meget vigtige i mitokondrie respiratoriske 
kæde, hvor de vigtigste kromoforer involveret i laser terapi menes at være beliggende. En tredje 
fotokemi vej, der kan opstå efter absorption af en rød eller NIR foton er dissociation af en ikke-
kovalent bundet ligand fra et bindingssted på en metalholdig cofaktor i et enzym. Den mest 
sandsynlige kandidat til denne vej er bindingen af nitrogenoxid til jern-holdige og kobberholdige 
redoxcentre i enhed IV mitokondrie respiratoriske kæde, kendt som cytochrom c-oxidase (se 
nedenfor).  
 
Det skal nævnes, at der er en anden mekanisme, der er blevet foreslået til at redegøre for lave 
niveau laser effekter på væv. Denne forklaring bygger på fænomenet laser speckle, som er særegen 
for laserlys. Speckle effekt er et resultat af interferens af mange bølger, der har forskellige faser, 
hvilket øger sammen for at give en resulterende bølge, hvis amplitude og dermed intensitet varierer 
tilfældigt. Hvert punkt på belyste væv fungerer som en kilde til sekundære sfæriske bølger. Lyset på 
ethvert punkt i det spredte lys område består af bølger, der er blevet spredt fra hvert punkt på det 
oplyste surface.If overfladen er ru nok til at skabe vejlængde forskelle end en bølgelængde, der 
giver anledning til faseændringer større end 2 Amplituden (og dermed intensiteten) af den 
resulterende lys varierer tilfældigt. Det foreslås, at variationen i intensitet mellem speckle pletter, 
der er omkring 1 mikron fra hinanden kan give anledning til små, men stejle temperaturgradienter 
inden subcellulære organeller, såsom mitokondrier uden at forårsage fotokemi. Disse 
temperaturgradienter foreslås at give nogle uspecificerede ændringer i mitokondrie stofskifte  
 
3. BIOKEMISKE MEKANISMER  
 
Der er måske tre hovedområder for medicin og veterinær praksis, hvor LLT har en vigtig rolle at 
spille (Figur 1). Disse er (i) sårheling, vævsreparation og forebyggelse af vævsdød; (Ii) lindring af 
betændelse i kroniske sygdomme og skader med dets tilhørende smerter og ødem; (Iii) lindring af 
neurogene smerter og nogle neurologiske problemer. De foreslåede veje til at forklare 
mekanismerne i LLLT bør ideelt set være gældende for alle disse betingelser.  



 
Figur 1. Skematisk fremstilling af de vigtigste områder for anvendelse af LLLT.  

 
3.1 Tissue Photobiology. Den første lov om Photobiology fastslår, at for lav effekt synligt lys til at 
have nogen virkning på en levende biologisk system, skal fotonerne absorberes af elektroniske 
absorptionsbånd tilhører nogle molekylære kromofor eller photoacceptor [6]. En metode til at finde 
identiteten af denne kromofor er at udføre handling spektre. Dette er en graf, der repræsenterer 
biologisk photoresponse som en funktion af bølgelængde, bølgetal, frekvens eller fotonenergi og 
bør ligne absorptionsspektrum photoacceptor molekyle. Den omstændighed, at en struktureret 
handling spektrum kan konstrueres understøtter hypotesen om eksistensen af cellulære 
photoacceptors og signalveje stimuleret af lys.  
 
Den anden vigtig overvejelse vedrører de optiske egenskaber af væv. Både absorption og 
lysspredning i væv er bølgelængdeafhængig (begge meget højere i det blå område af spektret end 
den rød), og princippet væv kromoforen (hæmoglobin) har høj absorptionsbånd ved bølgelængder 
kortere end 600 nm. Af disse grunde er der en såkaldt "optisk vindue". Den anden vigtig overvejelse 
vedrører de optiske egenskaber af væv. Både absorption og spredning af lys i væv er 
bølgelængdeafhængig (både meget højere i det blå område af spektret end den røde), og princippet 
væv kromoforerne (hæmoglobin og melanin), har høj absorption bands på bølgelængder kortere end 
600 nm. Vand begynder at absorbere betydeligt ved bølgelængder større end 1150 nm. Af disse 
grunde er der en såkaldt "optisk vindue" i væv, der dækker de røde og NIR bølgelængder, hvor 
effektiv vævspenetration af lys maksimeres (figur 2). Så selv om blå, grøn og gul lys kan have 
betydelige virkninger på celler, der vokser i optisk transparent dyrkningsmedium, brug af LLLT i 
dyr og patienter næsten udelukkende involverer rød og NIR-lys (600-950 nm).  



 
Figur 2. Optisk vindue i væv på grund af reduceret absorption af røde og NIR bølgelængder (600-
1200 nm) ved væv chromophorer.  

 
3.2 spektre. Det blev foreslået i 1989, at mekanismen for lllt på celleniveau var baseret på 
absorption af monokromatisk synligt og NIR stråling ved komponenter i den cellulære 
respiratoriske kæde [7]. Den indre mitokondriemembran indeholder 5 komplekser af integrerede 
membranproteiner: NADH-dehydrogenase (Kompleks I) succinatdehydrogenase (Kompleks II), 
cytochrom c-reduktase (Kompleks III), cytochrom c-oxidase (Kompleks IV), ATP-syntase 
(Kompleks V) og to frit diffunderbare molekyler, ubiquinone og cytochrom C, som shuttle 
elektroner fra et kompleks til den næste (Figur 3). Respirationskæden udretter den trinvise 
overførsel af elektroner fra NADH og FADH 2 (produceret i citronsyre eller Krebs cyklus) til 
oxygenmolekyler til dannelse af (ved hjælp af protoner) vandmolekyler udnytte den energi, der 
frigives af denne overførsel til pumpning af protoner (H +) fra matrixen til intermembrane rum. 
Gradienten af protoner, der dannes på tværs af den indre membran ved denne fremgangsmåde 
aktive transport udgør en miniature batteri. De protoner kan flyde ned denne gradient genindtræder 
matrixen, kun gennem en anden kompleks af integrale proteiner i den indre membran, ATP-syntase 
kompleks.  



 
 

Figur 3. Opbygning af mitokondrie respiratoriske kæde.  
 
 
Absorptionsspektre opnået for cytochrom c oxidase i forskellige oxidationstrin blev optaget og 
fundet at være meget lig den handling spektre for biologiske reaktioner på lys. Derfor blev det 
foreslået, at cytochrom c-oxidase (COX) er den primære photoacceptor for røde NIR række i 
pattedyrceller [8] (Figur 4). Den vigtigste enkeltstående molekyle i celler og væv, der absorberer lys 
mellem 630 og 900 nm er Cox (ansvarlig for mere end 50% af absorptionen er større end 800 nm. 
Cytochrom C oxidase indeholder to jern centre, hæm en og hæm en 3 (også benævnt cytochrom en 
og 3), og to kobber centre, CUA og CUB [9]. Fuldt oxideret cytochrom c-oxidase har både jern 
atomer i Fe (III) oxidationstrin, og begge kobber atomer i (II) oxidation Cu stat, mens fuldt 
reduceret cytochrom c oxidase har jern i Fe (II) og kobber i Cu (I) oxidationstrin. Der er mange 
mellemliggende blandet valens former af enzymet og andre koordinere ligander, såsom CO, CN, og 
formate kan være involveret. Alle de mange individuelle oxidationstrin af enzymet har forskellige 
absorptionsspektre [10], således sandsynligvis tegner sig for mindre forskelle i aktion spektre af 
LLLT, der er blevet rapporteret. En nylig papir fra Karu gruppe [11] gav følgende 
bølgelængdeområder fire toppe i lllt handling spektrum: 1) 613,5-623,5 nm, 2) 667,5-683,7 nm, 3) 
750,7-772,3 nm, 4) 812,5-846,0 nm.  



 
 

Figur 4. Struktur og virkemåde cytochrom c-oxidase.  
 
 
En undersøgelse fra Pastore et al. [12] undersøgte effekten af He-Ne laser belysning (632,8 nm) på 
det oprensede cytochrom c-oxidase enzym og fundet øget oxidation af cytochrom c og øget 
elektronoverførsel. Artyukhov og kolleger fandt [13] øget enzymaktivitet katalase efter He-Ne laser 
belysning.  
 
Absorptionen af fotoner fra molekyler fører til elektronisk exciterede tilstande, og dermed kan føre 
til en fremskyndelse af reaktioner elektronoverføringsmiddel [14]. Mere elektron transport 
nødvendigvis fører til øget produktion af ATP [15]. Den lys-induceret stigning i ATP-syntese og 
øget protongradient fører til en stigende aktivitet af Na + / H + og Ca2 + / Na + antiporters og al 
ATP drevne bærere til ioner, såsom Na + / K + ATPase og Ca2 + pumper. ATP er substratet til 
adenylcyclase og dermed ATP niveau styrer niveauet af cAMP. Både Ca 2 + og lejren er meget 
vigtige second messengers. Ca2 + regulerer næsten enhver proces i den menneskelige krop 
(muskelsammentrækning, blodkoagulering signaloverførsel i nerver, genekspression, etc.).  
 
3.3 Nitrogenoxid og LLLT. Lys medieret vasodilation blev første gang beskrevet i 1968 af 
Furchgott i sin nitrogenoxid forskning, der fører til hans modtagelse af Nobelprisen 30 år senere i 
1998 [16]. Senere undersøgelser foretaget af andre forskere bekræftet og forlænget Furchgott tidlige 
arbejde og demonstrere evnen af lys til at påvirke lokaliserede produktion eller frigivelse af NO, og 
for at stimulere vasodilation gennem påvirkning NO på cGMP. Dette fund tyder på, at korrekt 
udformet Belysningsindretningerne kan være effektive, invasive terapeutiske midler til patienter, 
som ville drage fordel af øget lokaliseret ingen tilgængelighed. Men de bølgelængder, der er mest 



effektive på dette lys medieret frigivelse af NO er forskellige fra dem, der anvendes i LLLT, bliver i 
UV-A (320-400 nm) og blå område [17].  
 
Visse lysbølgelængder absorberes af hæmoglobin, og at belysningen kan frigive NO fra 
hæmoglobin (specielt fra nitrosothioler i beta-kæden af hæmoglobin molekyle) i røde blodceller 
(RBC) [18-20] Da RBC kontinuerligt leveres til området for behandling, der er en naturlig 
forsyning af NO, der kan frigives fra hver ny RBC, der passerer under lyskilden, og udsættes for en 
passende bølgelængde tilgængeligt energi. Da halveringstiden af NO frigivet under området for 
belysning er kun 2 til 3 sekunder, NO-frigivelse er meget lokale, forhindrer virkningen af øget NO 
bliver manifesteret i andre dele af kroppen. Vasodilatation fra NO er baseret på dets virkning på 
enzymet guanylatcyklase (GC), som danner cGMP phosphorylere myosin og slappe glatte 
muskelceller i det vaskulære system. Når tilgængelige niveauer af GC er mættet med ingen eller når 
maksimalgrænseværdier for cGMP opnås yderligere vasodilatation gennem belysning vil ikke ske, 
før disse biologiske forbindelser tilbage til deres pre-belysning status. Igen, de bølgelængder, der 
har vist sig at mediere denne virkning tendens til at være i UV-A og blå områder, ikke de røde og 
NIR bølgelængder, der hovedsagelig anvendes til LLLT [21].  
 
Aktiviteten af cytochrom c-oxidase inhiberes af nitrogenoxid (NO) [22, 23]. Denne overraskende 
opdagelse, at kroppen kunne forgifte et af sine egne enzymer blev oprindeligt affærdiget som en 
ufuldkommenhed [24], men et par år senere, flere grupper rapporterede, at mitokondrier produceret 
et enzym, der syntetiserer NEJ [25], der blev identificeret som neuronale isoformer af NO-syntase 
[26]. Det blev foreslået, at evolution udformet cytochrom c oxidase til at binde ikke blot ilt, men 
også NEJ. Virkningen af aftagende åndedræt nogle steder var at aflede ilt andetsteds i celler og væv, 
for eksempel NO blokke åndedræt i endotelceller foring blodkar, og dette hjælper med til at 
overføre oxygen til glatte muskelceller i disse fartøjer [27].  
 
Denne hæmning af mitokondrie åndedræt af NO kan forklares ved en direkte konkurrence mellem 
NO og O 2 for den reducerede binuclear centrum Cub / a3 af cytochrom c-oxidase, og er reversibel 
[28]. Det blev foreslået, at laser bestråling kunne vende den hæmning af cytochrom c-oxidase ved 
NO ved photodissociating NO fra sine bindingssteder [24, 29]. Fordi dette koordinat binding er 
meget svagere end en kovalent binding, denne adskillelse er muligt ved synligt og NIR lys, der ikke 
har tilstrækkelig energi til at bryde kovalente bindinger. Dissociation af NO fra Cox vil således øge 
respirationsfrekvensen ("NO hypotese") [29]. Lys kan faktisk vende hæmning forårsaget af ingen 
binding til cytochromoxidase, både i isolerede mitokondrier og i hele celler [30]. Lys kan også 
beskytte celler mod NO-induceret celledød. Disse eksperimenter anvendte lys i det synlige 
spektrum, med bølgelængder 600-630 nm. NIR synes også at have en effekt på cytochromoxidase 
under forhold, hvor NO er usandsynligt, at være til stede.  
 
Tiina Karu forudsat eksperimentelle bevismateriale [29], at INGEN var involveret i den mekanisme 
af det cellulære respons på LLLT i det røde område af spektret. En suspension af HeLa-celler blev 
bestrålet med 600-860 nm, eller med en diode-laser ved 820 nm, og antallet af celler, der er knyttet 
til en glasmatrix blev talt efter 30 minutters inkubation. Den NO-donorer, natriumnitroprussid 
(SNP), glyceryltrinitrat (GTN) eller natriumnitrit (NaNO2), blev tilsat til den cellulære suspension 
før eller efter bestråling. Behandling af cellulære suspension med SNP før bestråling i væsentlig 
grad ændrer handling frekvenser til styrkelse af cellevedhæftning ejendom, og eliminerer lys-
induceret stigning i antallet af celler, der er knyttet til glasmatricen, angiveligt en bindende NEJ til 
cytochrom c-oxidase . Andre in vivo studier om brugen af 780 nm lys til at stimulere knogleheling 
hos rotter [31], anvendelse af 804 nm laser til at mindske skade påført i rottehjerter efter oprettelsen 



af hjerteanfald [32], har vist signifikante stigninger af NO i belyste væv efter LLLT. På den anden 
side, har undersøgelserne været rapporteret om brug af røde og NIR lllt at behandle mus med gigt 
forårsaget af intraartikulær injektion af zymosan [33], og undersøgelser med 660 nm laser til 
slagtilfælde skabt i rotter [34]. har begge vist en reduktion af NO i vævene. Disse forfattere 
forklarede denne observation ved at foreslå, at LLLT hæmmede inducerbar nitrogenoxidsyntase 
(iNOS).  
 
Ud over at cytochrom c-oxidase medieret stigning i ATP-produktion, kan andre mekanismer 
opererer i lllt. Den første af disse vil vi overveje, er "singlet-ilt hypotese." Visse molekyler med 
synlige absorptionsbånd, ligesom porphyriner mangler overgangsmetal- koordinationscentre [35] og 
nogle flavoproteiner [36], kan omdannes til et langlivet triplet tilstand efter foton absorption. Denne 
triplettilstand kan interagere med grundtilstand ilt med energioverførsel, der fører til produktion af 
en reaktiv species, singlet ilt. Dette er det samme molekyle, der anvendes i fotodynamisk terapi 
(PDT) til at dræbe kræftceller, ødelægge blodkar og dræbe mikrober. Forskere i PDT har kendt i 
lang tid, at meget lave doser af PDT kan forårsage celleproliferation og væv stimulering i stedet for 
drab observeret ved høje doser [37].  
 
Det næste, der foreslås, var den "redoxegenskaber ændring hypotese" [38]. Ændring af 
mitokondrie-metabolisme og aktivering af respirationskæden ved belysning vil også øge 
produktionen af superoxidanioner O 2 .-. Det har vist sig, at det totale cellulære produktion af O 2 .- 
afhænger primært af den metaboliske tilstand af mitokondrier. Andre redox kæder i celler kan også 
aktiveres ved LLLT. NADPH-oxidase er et enzym, der findes på aktiverede neutrofiler, og er i 
stand til ikke-mitokondrie respirationsbølge, og produktion af store mængder af ROS kan induceres 
[39]. Disse virkninger afhænger af den fysiologiske status for værtsorganismen samt stråling 
parametre.  
 
3.4 cellesignalering. Kombinationen af de produkter af reduktionspotentialet og reducere 
kapaciteten af de linkede redoxpar stede i celler og væv repræsenterer redox miljøet (redoxtilstand) 
af cellen. Redoxpar stede i cellen omfatter: nicotinamidadenindinucleotid (oxiderede / reducerede 
former) NAD / NADH nicotinamidadenindinucleotidphosphat NADP / NADPH glutathion / 
glutathiondisulfid par GSH / GSSG og thioredoxin / thioredoxin disulfid par Trx (SH) 2 / TrxSS 
[40]. Flere vigtige regulering veje er medieret gennem cellulær redox tilstand. Ændringer i 
redoxtilstand inducere aktivering af adskillige intracellulære signalveje, regulere 
nukleinsyresyntese, proteinsyntese, enzymaktivering og cellecyklusprogression [41]. Disse 
cytosoliske reaktioner igen inducerer transskriptionelle forandringer. Adskillige 
transkriptionsfaktorer reguleres af ændringer i cellulær redox tilstand. Blandt dem redox faktor-1 
(Ref-1) -afhængig aktivator-protein-1 (AP-1) (Fos og Jun), nuklear faktor (B (NF-KB (B), p53 
aktiverende transskriptionsfaktor / cAMP-respons elementfunktionerne protein (ATF / CREB), 
hypoxi-inducerbare faktor (HIF) -1 En HIF-lignende faktor. Figur 5 illustrerer virkningen af 
redox-følsomme transkriptionsfaktorer aktiveret efter lllt i forårsager transkriptionen af beskyttende 
genprodukter. Som regel den oxiderede form af redox-afhængige transkriptionsfaktorer har lav 
DNA-bindende aktivitet. Ref-1 er en vigtig faktor for den særlige nedsættelse af disse 
transkriptionsfaktorer. Imidlertid blev det også vist, at lave niveauer af oxidanter synes at stimulere 
proliferation og differentiering af nogle type af celler [42-44].  



 
 

Figur 5. Cell signalveje induceret af lllt.  
 
 
Det foreslås, at LLLT frembringer et skift i den samlede celle redoxpotentiale i retning af større 
oxidering [45]. Forskellige celler ved en række vækstbetingelser har tydelige redoxtilstande. Derfor 
virkninger lllt kan variere betydeligt. Cellerne er i første omgang på et mere reduceret tilstand (lav 
intracellulær pH) har et stort potentiale til at reagere på LLLT, mens cellerne på optimale 
redoxtilstand reagere svagt eller ikke reagerer på behandling med lys.  
 
4. in vitro resultater  
 
4.1 celletyper. Der er beviser for, at flere pattedyr og mikrobielle celletyper kan reagere på LLLT. 
Meget af Karu arbejde har anvendt Escherichia coli (en gramnegativ aerob bakterie) [46], og HeLa-
celler [47], og et humant cervikalt carcinom cellelinie. For de kliniske anvendelser af LLLT skal 
valideres, er det langt vigtigere at undersøge effekten af LLLT på ikke-maligne celletyper, der kan 
med fordel stimuleres med henblik på at afhjælpe nogle sygdom eller skade. Til sårheling typen 
undersøgelser, vil sandsynligvis være endotelceller [48], fibroblaster [49], keratinocytter [50], og 
muligvis nogle klasser af leukocytter disse celler. sådanne makrofager [51] og neutrofiler [52]. Til 
smertelindring og nerve genvækst undersøgelser, vil disse celler neuroner [53-55] og gliaceller [56]. 
For anti-inflammatoriske og anti-ødem-applikationer, vil celletyper være makrofager [51], 
mastceller [57], neutrofiler [58], lymfocytter [59], etc. Der er litteratur evidens for in vitro LLLT 
effekter for de fleste af disse celletyper.  
 
4.2 Isolerede mitokondrier. Da den respiratoriske kæde og cytochrom c-oxidase er placeret i 



mitokondrier, har flere grupper testet effekten af LLLT på formuleringer af isolerede mitokondrier. 
Den mest populære system til at studere, er virkningerne af HeNe laserbelysning (632,8 nm) af 
mitokondrier isoleret fra rottelever. Øget proton elektrokemiske potentiale og ATP-syntese blev 
fundet [60]. Øget RNA og proteinsyntese blev påvist efter 5 J / cm 2 [61]. Pastore et al. [62] fandt 
øget aktivitet af cytochrom c-oxidase, og en stigning i polarographically målt iltoptagelse efter 2 J / 
cm 2 632,8 nm. En stor stimulering i proton pumpe aktivitet omkring 55% stigning i H + / e - blev 
forholdet fundet i belyste mitokondrier. Yu et al. [14] anvendte 660 nm laser på en effekttæthed på 
10 mW / cm 2 og viste øget iltforbrug (0,6 J / cm 2 og 1,2 J / cm 2), øget potentiale fosfat, og energi 
opladning (1,8 J / cm 2 og 2,4 J / cm 2), og forbedrede aktiviteter NADH ubiquinon oxidoreduktase, 
ubiquinol, ferricytochrom C oxidoreduktase og ferrocytochrome C, og oxygen oxidoreduktase 
(mellem 0,6 J / cm 2, og 4,8 J / cm 2).  
 
4.3 LLLT cellulært respons. De cellulære reaktioner observeret in vitro efter LLLT kan groft 
klassificeres i henhold til stigninger i stofskiftet, migration, spredning, og stigninger i syntese og 
sekretion af forskellige proteiner. Mange undersøgelser rapporterer effekter på mere end én af disse 
parametre. Yu et al. [50] rapporterede om dyrkede keratinocytter og fibroblaster, der blev bestrålet 
med 0,5-1,5 J / cm 2 HeNe laser (632,8 nm). De fandt en signifikant stigning i basisk 
fibroblastvækstfaktor (bFGF) frigivelse fra både keratinocytter og fibroblaster, og en betydelig 
stigning i nervevækstfaktor frigivelse fra keratinocytter. Medium fra laser bestrålede keratinocytter 
stimuleret [3H] thymidin-optagelse, og spredning af dyrkede melanocytter. Endvidere blev 
melanocyt migration forbedret enten direkte af HeNe laser eller indirekte af mediet stammer fra 
HeNe laser (632,8 nm) behandlede keratinocytter.  
 
Tilstedeværelsen af cellulære responser til lllt på molekylært niveau blev også demonstreret [63]. 
Normale humane fibroblaster blev eksponeret i 3 dage for 0.88J / cm2 af 628 nm lys fra en 
lysemitterende diode. Genekspressionsprofiler Ved bestråling blev undersøgt ved hjælp af et cDNA 
microarray indeholdende 9982 humane gener. 111 gener blev fundet at blive påvirket af lys. Alle 
gener fra antioxidanten relaterede kategori, og gener relateret til energi metabolisme og 
respiratoriske kæde blev opreguleret. De fleste af de gener relateret til celleproliferation opreguleres 
også. Blandt gener relateret til apoptose og stress respons, nogle gener, såsom JAK bindende 
protein opreguleres, andre såsom HSP701A, caspase 6 og stress-induceret phosphoprotein blev 
nedreguleret. Det blev foreslået, at LLLT stimulerer cellevækst direkte ved regulering af 
ekspressionen af specifikke gener, såvel som indirekte ved at regulere ekspressionen af gener 
relateret til DNA-syntese og reparation, og cellemetabolisme.  
 
5. DYREMODELLER  
 
Der har været en lang række dyremodeller der er blevet brugt til at demonstrere LLLT effekter på 
en række sygdomme, skader, og både kroniske og akutte tilstande. I denne gennemgang, vil jeg kun 
diskutere tre bestemte applikationer, hvor der er god litteratur rapporter om effektivitet.  
 
5.1 Sårheling. Litteraturen om lllt anvendes til en stimulering af sårheling i en række dyremodeller 



indeholder både positive og negative undersøgelser. Årsagerne til de modstridende rapporter, nogle 
gange i meget lignende sår modeller, er sandsynligvis forskellige. Det er sandsynligt, at anvendelser 
af LLLT i dyremodeller vil blive mere effektiv, hvis den gennemføres på modeller, der har nogle 
iboende sygdomstilstand.Selv om der har været flere rapporter om, at processer såsom sårheling 
accelereres af LLLT i normale gnavere [3, 34], en alternativ fremgangsmåde er at hæmme heling 
ved at inducere nogle specifikke sygdomstilstand. Dette er sket i tilfælde af diabetes, en sygdom 
kendt for væsentligt nedtrykke sårheling i patienter. LLLT forbedrer sårheling i både diabetiske 
rotter [35, 36] og diabetiske mus [37, 38]. Lllt var også effektiv i røntgenstråling forringet sårheling 
hos mus [39]. En undersøgelse [64] i hårløse mus fundet forbedring i trækstyrke HeNe laser (632,8 
nm) -irradiated sår ved 1 og 2 uger. Desuden blev det samlede kollagenindhold signifikant forøget 2 
måneder, sammenlignet med kontrol sår. Den gavnlige virkning af lllt på sårheling kan forklares af 
flere basale biologiske mekanismer, herunder induktion af ekspression cytokiner og vækstfaktorer, 
der vides at være ansvarlig for de mange faser af sårheling. For det første er der en rapport [65], at 
HeNe laser (632,8 nm) steg både protein og mRNA-niveauer af IL-1 og IL-8 i keratinocytter. Disse 
cytokiner er ansvarlige for den initiale inflammatoriske fase af sårheling. Det andet er der rapporter 
[66], at LLLT kan opregulere cytokiner er ansvarlige for fibroblastproliferation og migration, såsom 
bFGF HGF og SCF. For det tredje er det blevet rapporteret [67] at LLLT kan øge vækstfaktorer, 
såsom VEGF, er ansvarlig for neovaskularisering nødvendig for sårheling. For det fjerde, TGF-ß er 
en vækstfaktor, der er ansvarlig for induktion af collagensyntese fra fibroblaster, og er blevet 
rapporteret at være opreguleret af lllt [68]. For det femte er der rapporter [69, 70], at LLLT kan 
fremkalde fibroblaster til at undergå omdannelse til myofibloblasts, en celletype, der udtrykker den 
glatte muskulatur actin og desmin og har fænotypen af kontraktile celler, skynde sårkontraktion. 5.2 
Neuronal toksicitet. Undersøgelser fra Whelan gruppe har udforsket brugen af 670 nm LED'er i 
bekæmpelsen neuronal skader forårsaget af nervegifte. Methanol forgiftning skyldes dets 
metaboliske omdannelse til myresyre, der producerer skade nethinden og synsnerven, hvilket 
resulterer i blindhed. Ved hjælp af en rottemodel og elektroretinogrammet som en følsom indikator 
for nethindens funktion, de påviste, at tre korte 670 nm LED behandlinger (4 J / cm 2 ), der leveres 
på 5, 25 og 50 timer methanol forgiftning, svækkede retinotoksiske virkninger methanol afledt 
formiat. Der var en betydelig bedring af rod- og kegle-medieret funktion LED-behandlede, 
methanol-beruset rotter og histopatologiske tegn på retinal beskyttelse [71]. En efterfølgende 
undersøgelse [72] undersøgt virkningerne af en irreversibel hæmmer af cytochrom c-oxidase, 
kaliumcyanid, i ubearbejdet dyrkede neuroner. LED behandling delvist gendannet enzymaktivitet 
blokeret af 10-100 uM KCN. Det reducerede signifikant neuronal celledød induceret af 300 uM 
KCN 83,6-43,5%. LED betydeligt restaureret neuronal ATP-indhold kun 10 uM KCN, men ikke 
ved højere koncentrationer af KCN testet. I modsætning LED var i stand til helt at vende de 
skadelige virkninger af tetrodotoxin, som kun indirekte nedreguleret enzym niveau. Blandt de 
testede bølgelængder (670, 728, 770, 830 og 880 nm), den mest effektive redskaber (670 nm og 830 
nm) parallelt NIR spektrum af oxideret cytochrom c-oxidase. 5.3 Nerve regenerering. 
Dyremodeller har været ansat til undersøgelse LLLT virkninger nervereparation [73, 74]. Byrnes et 
al. [56] bruges 1.600 J / cm 2 810 nm diode laser til at forbedre heling og funktionalitet i en T9 
dorsal hemisection af rygmarven i rotter. Anders et al. [75] studerede LLLT til regenerering knust 
rotte ansigtsnerverne; ved at sammenligne 361, 457, 514, 633, 720, og 1064 nm, og fandt det bedste 



svar med 162,4 J / cm 2 af 633 nm HeNe laser. 6. KLINISKE UNDERSØGELSER 
Energibesparende laser terapi bruges af fysioterapeuter til at behandle en bred vifte af akutte og 
kroniske muskuloskeletale smerter, af tandlæger til at behandle betændte orale væv og helbrede 
diverse sår, af dermatologer til at behandle ødem, ikke-helende sår, forbrændinger og dermatitis, 
ved orthopedists at lindre smerter og behandling af kroniske inflammationer og autoimmune 
sygdomme, og andre specialister samt praktiserende læger. Laser terapi er også meget udbredt i 
veterinærmedicin (især i væddeløbshest-uddannelsescentre) og i sport-medicin og rehabilitering 
klinikker (for at mindske hævelse og hæmatom, lindre smerter, forbedre mobiliteten, og behandle 
akutte bløddele). Lasere og lysdioder anvendes direkte til de respektive områder (f.eks sår, steder af 
skader), eller til forskellige punkter på kroppen (akupunkturpunkter, muskel-trigger point). Men en 
af de vigtigste begrænsninger for at fremme lllt feltet i mainstream medicinsk praksis er manglen på 
passende kontrollerede og kliniske forsøg. Forsøgene bør være fremadrettet, placebokontrolleret, og 
dobbelt blindet, og indeholder tilstrækkelige fag at tillade statistisk gyldige konklusioner, der skal 
nås. Kliniske anvendelser af lav effekt laser terapi er forskellige. Feltet er kendetegnet ved en række 
forskellige metoder, og bruger af forskellige lyskilder (lasere, lysdioder) med forskellige parametre 
(bølgelængde, udgangseffekt, kontinuerlig bølge eller pulserede driftstilstande, pulsparametre). I de 
seneste år længere bølgelængder (~ 800-900 nm), og højere udgangseffekter (100 mW) er blevet 
foretrukket i terapeutiske anordninger, især for at tillade dybere vævspenetration. I 2002 modtog 
Microlight Corp 510K FDA godkendelse til ML 830 nm diode laser til behandling af 
karpaltunnelsyndrom. Der var flere kontrollerede forsøg rapporterer betydelig forbedring i smerte, 
og visse forbedringer i objektive resultatmål [76-78]. Siden da har flere lyskilder er blevet godkendt 
som svarende til en infrarød varmelampe til behandling af en bred vifte af sygdomme i ikke 
understøtter med kliniske studier. 7.. Uløste spørgsmål 7.1 bølgelængde. Dette er sandsynligvis 
den parameter, hvor der er størst enighed i lllt samfund. Bølgelængder i 600-700 nm er valgt til 
behandling af overfladisk væv, og bølgelængder mellem 780 og 950 nm er valgt for dybereliggende 
væv, på grund af længere optiske penetration afstande gennem væv. Bølgelængder mellem 700 og 
770 nm, der ikke anses for at have meget aktivitet. Nogle enheder kombinerer en rød bølgelængde 
med et NIR bølgelængde på det grundlag, at kombinationen af to bølgelængder kan have additiv 
effekt, og det kan også lade enheden være mere bredt anvendt til at behandle flere sygdomme. Der 
er selvfølgelig meget mere arbejde, der skal gøres for at definere, hvad der er den optimale 
bølgelængde for de forskellige indikationer, for hvilke LLLT er ansat. 7.2 Laser vs ikke-kohærent 
lys. Et af de mest aktuelle og omdiskuterede spørgsmål i lllt kliniske samfund er om sammenhæng 
og monokromatisk karakter laserstråling har yderligere fordele i forhold til mere bredbåndet lys fra 
en konventionel lyskilde eller LED med samme center bølgelængde og intensitet. To aspekter af 
dette problem skal skelnes: sammenhængen i lys selv og sammenhængen af samspillet mellem lys 
med stof (biomolekyler, væv). Sidstnævnte interaktion producerer fænomen kendt som laser pletter, 
som er blevet postuleret at spille en rolle i photobiomodulation vekselvirkning med celler og 
subcellulære organeller. Det er vanskeligt at udforme et eksperiment for direkte at sammenligne 
kohærent laserlys med ikke-kohærent ikke-laserlys af følgende grunde. Laserlys er næsten altid 
monokromatisk med en båndbredde på 1 nm eller mindre, og det er meget vanskeligt at frembringe 
lys fra enhver anden kilde (selv en LED), som har en båndbredde smallere end 10-20 nm, det vil 
derfor være usikker, hvis de observeres forskelle skyldes sammenhængende versus ikke-kohærent 



lys, eller på grund af monokromatisk kontra smal båndbredde lys. 7.3 dosis. På grund af den mulige 
eksistens af en bifasisk dosisresponskurve ovennævnte, at vælge den rigtige dosering af lys (i form 
af energitæthed ) til en specifik medicinsk tilstand er vanskelig. Derudover har der været en vis 
forvirring i litteraturen om den leverede fluens når lyspletten er lille. Hvis 5J af lys er givet til en 
plet på 5 mm 2 , fluensen er 100 J / cm 2 , hvilket er nominelt den samme indflydelse som 100 J / 
cm 2 leveret til 10 cm 2 , men den samlede energi afgivet i sidstnævnte tilfælde er 200 gange større. 
Den dosis af lys, der anvendes, afhænger af den sygdom, der behandles, og især af, hvor dybt lys 
menes at have behov for at trænge ind i vævet. Doser, der ofte bruges i de røde bølgelængder til 
temmelig overfladiske sygdomme tendens til at være i omegnen af 4 J / cm 2 med en række 1-10 J / 
cm 2 . Doser af NIR bølgelængder, der har tendens til at være ansat for dybereliggende lidelser kan 
være højere end disse værdier, dvs i 10-50 J / cm 2 rækkevidde. Lyset behandling er normalt 
gentages enten hver dag eller hver anden dag, og et behandlingsforløb kan vare i perioder omkring 
to uger. 7.4 Pulserende eller CW. Der har været nogle rapporter om, at puls struktur er en vigtig 
faktor i LLLT; for eksempel Ueda et al. [79, 80] fandt bedre effekter ved hjælp af 1 eller 2 Hz 
pulser end 8 Hz eller CW 830 nm laser på rotte knogleceller, men den underliggende mekanisme 
for denne effekt er uklar. 7.5 Polarisering status. Der er nogle påstande om, at polariseret lys har 
bedre virkninger i LLLT applikationer end ellers identiske ikke-polariseret lys (eller endog 90 
grader drejet polariseret lys) [81]. Imidlertid er det kendt, at polariseret lys hurtigt er forvrænget i 
stærkt spredende medier såsom væv (sandsynligvis i de første få hundrede um), og det er derfor 
usandsynligt, at polarisering kan spille en rolle, bortset fra overfladiske ansøgninger til de øverste 
lag af huden. 7,6 Systemiske effekter. Selvom LLLT hovedsagelig anvendes til lokaliserede 
sygdomme og dens effekt er ofte anset for at være begrænset til det bestrålede område, er der 
rapporter om systemiske virkninger af LLLT handler på et sted fjernt fra belysningen [82, 83] . Det 
er velkendt, at UV-lys kan have systemiske virkninger [84], og det er blevet foreslået, at røde og 
NIR-lys kan også have systemiske effekter. Disse er blevet foreslået at være medieret af opløselige 
mediatorer, såsom endorfiner og serotonin. Der er en hel område kendt som laser akupunktur [85], 
hvor stimulering af specifikke akupunkturpunkter med en fokuseret laserstråle foreslås at have 
lignende effekter på fjerntliggende steder til de mere kendte nåle akupunktur teknikker. 
Redaktionel note (02/23 / 13) Følg dette LINK for en liste over 3080 artikler om LLLT på 
PubMed. 
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