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Sähkömagneettisen spektrin tiettyjen
aallonpituuksien, kuten ultravioletin ja
sinisen valon, fysiologisia vaikutuksia
tunnetaan hyvin, mutta viime aikoina
näyttöä myös punaisen valon (600–
700 nm) ja lähi-infrapunan (700–1000
nm) vaikutuksista on kertynyt runsaasti. Nämä voivat vaikuttaa suoraan
mitokondrioiden toimintaan soluissa,
ja tätä kautta solusignalointiin ja myös
geenien luentaan. Pienteholaserhoitoa
(LLLT) on tutkittu paitsi kiputilojen
hoidossa myös endokrinologiassa
ja muilla lääketieteen erikoisaloilla,
hammaslääketieteessä sekä liikuntatieteissä. Hoitolaite asetetaan yleensä
pinnallisesti tai hoidettavan alueen ylle,
ja valo annetaan paikallisesti hoidettavalle alueelle. Pienteholaserien ja
LED-valojen lääketieteellisestä käytöstä
on meneillään lukuisia kliinisiä tutkimuksia, jotka tulevat täsmentämään
mahdollisia käyttöaiheita nykyistä
paremmin.
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ähkömagneettisen spektrin eri
aallonpituuksilla on havaittu
erilaisia vaikutuksia elimistön
toimintaan. Esimerkiksi ultraviolettisäteilyn (10–400 nm) pisimpien
aallonpituuksien on havaittu vaikuttavan D-vitamiinisynteesiin ja ihon pigmentoitumiseen, ja näkyvällä valolla
(400–700 nm) on tärkeitä vaikutuksia
vuorokausirytmiin ja vireystilaan.
Viime vuosikymmeninä punaisella
valolla (600–700 nm) ja lähi-infrapunalla (700–1000 nm) on havaittu uusia
fysiologisia vaikutuksia. Niiden hyödyntämistä onkin alettu soveltaa eri
sairauksien hoidossa. Näiden aallonpituuksien hoidollisen käytön historia
ulottuu jopa 1900-luvun alkuvuosille,
jolloin julkaistiin kirjoja hehkulamppujen käytöstä muun muassa diabeteksen, kaljuuntumisen ja kroonisen
väsymyksen hoidossa (1). 1960-luvulla
unkarilaistutkija Endre Mester julkaisi
raportteja punaisen laservalon erilaisista vaikutuksista koe-eläimiin (2),
minkä jälkeen aiheesta on julkaistu
runsaasti tieteellistä kirjallisuutta.
PubMed-tietokannassa hakusanat
”low-level laser therapy” ja ”photobiomodulation” tuottavat yhteensä yli 4
600 hakutulosta [luettu 20.11.2015].

Näistä yli 500 on julkaistu vuonna
2014. Valon vaikutuksista on julkaistu huomattavasti perustutkimusta
sekä useita satoja eläinkokeita (rotilla,
hiirillä, jäniksillä, koirilla, lampailla,
hevosilla). Mahdollisia terapeuttisia
vaikutuksia on selvitetty ihmisillä ainakin parissa sadassa kaksoissokkotutkimuksessa.
Suurin osa kliinisistä tutkimuksista
on toteutettu pienteholasereilla (LLLT;
low-level laser therapy), mutta pieni
osa on lisäksi toteutettu LED-valoilla,
polarisoidulla valolla ja vedellä suodatetulla lähi-infrapunalla. Hoitolaite
asetetaan yleensä pinnallisesti tai hoidettavan alueen ylle.

Vaikutusmekanismi
Valon aallonpituudet 600–1100 nm
sijoittuvat nk. optiseen ikkunaan ja
läpäisevät ihon kerroksia huomattavasti paremmin kuin lyhytaaltoisempi
näkyvä valo tai pitempiaaltoinen infrapuna. Valon tärkeimpien fysiologisten
vaikutusten on arveltu johtuvan valon
vaikutuksista sytokromioksidaasiin,
joka on soluissa keskeinen osa mitokondrioiden elektroninsiirtoketjua
(3,4).
Tulehduksen ja sairaustilojen yh-
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teydessä muodostuva typpioksidi voi
heikentää solujen energia-aineenvaihduntaa lamaamalla sytokromioksidaasia. Myös muurahaishappo, syanidi ja
hiilimonoksidi voivat lamata sytokromioksidaasia ja heikentää solujen toimintaa. Punainen valo ja lähi-infrapuna voivat suojata näiltä vaikutuksilta,
mahdollisesti fotodissosiaation kautta
(3–5).
Valon on havaittu lisäävän adenosiinitrifosfaatin ja reaktiivisten happiyhdisteiden muodostumista sekä typpioksidin vapautumista soluissa. Nämä
vaikutukset johtavat suoraan erilaisiin
muutoksiin solujen signaloinnissa ja
geenien luennassa (6,7). Valohoidon
annosvaste ei ole täysin lineaarinen
vaan sen vaikutus ilmenee melko pienellä annoksella, kun taas liian suuri
annos voi kumota vaikutuksen (8–11).
Kiinnostuneille lukijoille lisätietoa
valohoitojen teoreettisesta perustasta
löytyy muun muassa kirjasta Handbook of Photomedicine (Hamblin MR,
Huang Y-Y, toim. Boca Raton, Florida:
CRC Press 2014).

Pienteholaserhoidon (LLLT)
käyttöaiheita
Eläinkokeissa punaisen valon ja lähiinfrapunan on havaittu vaikuttavan
suotuisasti useisiin sairauksiin, joten
mahdollisia hyötyjä eri hoitoaiheisiin on alettu tutkia myös ihmisillä.
Edelleen suurin osa julkaistavista
tutkimuksista on eläinkokeita, mutta
kliinisiä tutkimusartikkeleita tai systemaattisia katsauksia julkaistaan kuukausittain muutamia.
Toistaiseksi julkaisuista ei ole saatu
näyttöä siitä, että punaisella valolla
tai lähi-infrapunalla olisi kliinisesti
merkittäviä haittavaikutuksia.
LLLT:n vaikutuksista erilaisiin kiputiloihin on tehty useita meta-analyysejä. Myönteisiä tuloksia on saatu muun
muassa nivelten kipuun, hartioiden
jännevaivoihin liittyvään kipuun ja
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myofaskiaaliseen lihaskipuun (12–15).
Niskakivun osalta näyttö on niukkaa
(16).
Polven nivelrikon hoidossa LLLT
ei osoittautunut hyödylliseksi metaanalyysissa (17), mutta yksittäisissä
tutkimuksissa on havaittu huomattavaa hyötyä (18,19). Tuoreessa tutkimuksessa LLLT tehosti huomattavasti
liikunnan alaselkäkipua lievittävää
vaikutusta (20).
Tuoreessa meta-analyysissa LLLT:n
raportoitiin parantavan luustolihasten suorituskykyä liikuntasuoritusten (voimaharjoittelu, kuntopyöräily,
juoksu) yhteydessä ja nopeuttavan
niiden palautumista liikunnan jälkeen (21). On myös hieman näyttöä,
että LLLT saattaisi tehostaa liikunnan
hyötyvaikutuksia lihaskasvuun ja
laihduttamisessa (22,23).
Eläintutkimuksiin pohjautuvassa
systemaattisessa katsauksessa todettiin LLLT:n edistävän lihasvaurion paranemista (24), ja lisäksi sarkopenian
eläinmalleissa on saatu myönteisiä
tuloksia (11,25).
50 potilaan kliinisessä tutkimuksessa LLLT lievitti käden ja ranteen
luunmurtumiin liittyvää kipua ja lisäsi käden puristusvoimaa ja sormien
tarttumavoimaa huomattavasti (26).
Myös tenniskyynärpään hoidosta on
olemassa myönteisiä hoitotuloksia
(27,28).
Kahdeksantoista satunnaistettua
kontrolloitua (RCT) tutkimusta ja
yli 1100 potilasta käsittävässä metaanalyysissa havaittiin LLLT:n liittyvän
huomattavasti pienentyneeseen vaikean suun mukosiitin riskiin syöpä- ja
luuydinsiirtopotilailla (29). Kyseessä
on laajin LLLT:hen liittyvä laadukas
meta-analyysi. Meta-analyysin jälkeen
aiheesta on julkaistu vielä pari uutta
kliinistä tutkimusta sekä arvio hoidon
kustannusvaikuttavuudesta.
Lupaavia tuloksia on julkaistu myös
huuliherpeksen hoidossa. Yhdessä

tutkimuksessa LLLT pidensi huuliherpeksen oireetonta jaksoa (mediaani: 37
viikkoa aktiiviryhmässä vs 3 viikkoa
lumeryhmässä) (30). Toisessa tutkimuksessa raportoitiin samansuuntaisia tuloksia (31). Myös aftojen hoidossa
on LLLT:llä saatu hyviä alustavia tuloksia (32), ja LTTT:stä hampaiden hoidossa on julkaistu runsaasti kirjallisuutta.
Brasiliassa toteutetussa 43 kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsivän
potilaan RCT-tutkimuksessa pienteholaserhoitoa saaneiden (23 potilasta)
tyroksiiniannos oli yhdeksänkuukautisen seurannan jälkeen keskimäärin 39
μg/vrk, kun taas lumehoitoryhmässä
(20 potilasta) se oli 107 µg/vrk. Aktiivihoitopotilaista 48 prosentilla kilpirauhashormonien pitoisuudet olivat viitealueella ilman lääkehoitoa (33). Myös
useissa venäjän- ja ukrainankielisissä
artikkeleissa on julkaistu samansuuntaisia tuloksia (34,35).
LLLT:n vaikutusta miesten ja naisten androgeneettiseen hiustenlähtöön
tutkittiin Yhdysvalloissa toteutetussa
puolivuotisessa monikeskustutkimuksessa. Hoitona käytettiin kaupallista
laservalohiusharjaa kolmesti viikossa. Hiusten tiheys (lukumäärä/cm2)
kasvoi aktiiviryhmissä keskimäärin
18–26/cm2, ja lumeryhmissä 2–9/cm2
(36), ja tästä saatiin näyttöä myös toisessa tutkimuksessa (37).
Saksalaisen silmäklinikan 203 verkkokalvorappeumapotilaan aineiston
perusteella silmän sidekalvon läpi annettu LLLT paransi näöntarkkuutta 95
prosentilla potilaista. Lähi-infrapunalaserin (780 nm) valoa annettiin yhteensä neljä kertaa kahden viikon aikana. Parantunut näöntarkkuus säilyi
3–36 kuukautta hoidon jälkeen (38).
Samat kirjoittajat ovat myöhemmin
raportoineet suotuisia tuloksia myös
karsastuksesta tai taittovirheestä johtuvan heikkonäköisyyden hoidossa
nuorilla ja aikuisilla 178 potilaan aineistossa (39). Näihin lupaaviin tulokErikoislääkäri 2/2016 • 26 vsk

siin on kuitenkin syytä suhtautua varauksellisesti, kunnes asiasta saadaan
riippumatonta näyttöä.
Pienteholaserin (tai LED-valon)
vaikutusta aivojen sairauksiin on
selvitetty muun muassa kroonisen
aivovamman, epilepsian, aivohalvauksen, Parkinsonin taudin, Alzheimerin taudin ja ääreishermovaurioiden
eläinmalleissa (9). Ihmistutkimuksia
aiheesta on vain vähän. Aivohalvauksen ehkäisyä kokeiltiin hyvin laajassa
NEST-tutkimussarjassa, joka kuitenkin keskeytettiin hoitotehon puutteen
vuoksi (40). Alustavia myönteisiä tuloksia on saatu perifeerisen fasiaalipareesin ja ääreishermovaurion hoidossa
(41,42).
Lisäksi kiinnostavia tuloksia on julkaistu muun muassa LLLT:n käytöstä
ihosairauksien, rintasyöpään liittyvän
imunestekiertohäiriön, rintaleikkauksen jälkeisen kroonisen kivun ja jäätyneen olkapään hoidossa (43–46).

Pienteholaserhoito Suomessa ja
muualla maailmassa
LLLT:sta ei ole juurikaan käyty keskustelua suomalaisessa lääketieteellisessä
kirjallisuudessa. LLLT:n kliinisen käytön yleisyydestä Suomessa ei ole tietoa,
mutta ainakin yksittäiset hammaslääkärit käyttävät sitä, ja sitä käytetään
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Yksittäisiä opinnäytetöitä on julkaistu yliopisto- ja
ammattikorkeakoulutasolla.
Suomessa toimii Suomen lääketieteellinen laseryhdistys (SLLY; http://
medlaser.fi/slly.html), mutta tällä
järjestöllä ei juuri ole lääkärijäseniä.
Ruotsissa toimii Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (SLMS; www.slms.
org/ ja www.laser.nu/). Maailmalla tällä hetkellä merkittävin alan yhdistys
on World Association for Laser Therapy (WALT; http://waltza.co.za/). Se on
laatinut suosituksia LLLT-tutkimuksia
ja kliinistä käyttöä varten (http://waltErikoislääkäri 2/2016 • 26 vsk

za.co.za/documentation-links/recommendations).

Pienteholaserien vaihtelevuus ja
käyttöparametrit
Vuonna 2011 julkaistiin suositus LLLThoitojen parametrien ilmoittamisesta
tutkimusartikkeleissa (47). Siinä
ehdotetaan ainakin seuraavien tietojen ilmoittamista: aallonpituus, teho,
valotuksen kesto, valokeilan pinta-ala,
pulssituksen parametrit, anatominen
sijainti, hoitokertojen määrä sekä viive
hoitokertojen välillä. Jotkin erikoislehdet vaativatkin näiden hoitoparametrien kattavaa raportointia alkuperäistutkimuksissa.
Koska hoidoissa on monta muuttujaa ja tutkimuksissa käytetään eri
valmistajien laitteita, ovat LLLT-tutkimukset menetelmiltään heterogeenisia. Valohoitotutkimukset poikkeavat usein toisistaan hoitoparametrien
osalta eikä yksittäisistä positiivisista tai
negatiivista tuloksista voi tehdä varmoja päätelmiä, jotka koskisivat myös
LLLT-hoitoa toisilla menetelmillä.
Ruotsalaistutkija Jan Tunér julkaisi vuonna 1998 katsauksen (48), jossa
hän tarkasteli kliinisissä LLLT-tutkimuksissa saatuja negatiivisia tuloksia.
Hän raportoi, että useissa tapauksissa
esimerkiksi liian pieni valoannos tai
hoitotekniikka saattoi selittää tehon
puutetta. Muutamassa kliinisessä tutkimuksessa käytetty laitemalli osoittautui jälkikäteen vialliseksi (14).
Kliinisissä LLLT-tutkimuksissa usein
käytettyjä aallonpituuksia ovat muun
muassa 633, 660, 670, 780, 810, 830 ja
904 nm. Lähi-infrapuna läpäisee kudosta huomattavasti paremmin kuin
punainen valo, minkä vuoksi punaista
valoa on käytetty yleensä enimmäkseen pinnallisiin vaivoihin, kuten suun
limakalvon sairauksiin.
Valotutkimukset on toteutettu lähes
aina laservalolaitteilla, mutta LED-valolla toteutetut tutkimukset ovat osoit-

taneet, että myös tavallinen valo voi
tuottaa samanlaisia fysiologisia vaikutuksia. Joitakin valon ominaisuuksia (koherenssi, pulssitus) saatetaan
korostaa hoitolaitteiden markkinoinnissa, mutta ne eivät ole edellytyksiä
hoidon onnistumiselle (49).
LLLT-hoidoissa käytetty annos
on vaihdellut huomattavasti tutkimuksesta toiseen, kuitenkin yleensä
0,3–1250 J yksittäistä säteilytettävää
aluetta kohden. Useimmiten annos on
ollut 2–48 J, ja tämän suuruusluokan
annoksia WALT suositteleekin eri hoitoaiheisiin. Teho on vaihdellut muutamista milliwateista kokonaisiin watteihin. Sekä valoannoksen että valon
annostelunopeuden on havaittu vaikuttavan hoitotulokseen (12).
Valokeilan pinta-ala on vaihdellut
tutkimuksissa välillä 1 mm2–32 cm2.
Suurempi pinta-ala saattaa tuottaa
useammin positiivisia hoitotuloksia,
mutta näyttöä tästä aiheesta on vähän
(13).
Hoitolaitteet ovat olleet joissakin tilanteissa kekseliäitä: Kaljuuntumisen
hoidossa on käytetty laservalokampaa
(36) ja laservalokypärää (37), aristavan
dentiinin hoidossa laservalohammasharjaa (50). Lähi-infrapunasiteitä, -paitoja ja -sukkia on kokeiltu liikuntasuoritusten tehostamiseen (51).

Tulevaisuudennäkymiä
Pienteholaserien ja LED-valojen kliinisestä käytöstä on keskivahvaa näyttöä
muutamiin hoitoaiheisiin ja niukkaa
näyttöä kymmeniin muihin käyttöaiheisiin. Tällä hetkellä on tekeillä useita
tutkimuksia, jotka lähitulevaisuudessa
tarkentavat valohoidon kliinisiä käyttömahdollisuuksia ja hoidon tehokkuutta (https://clinicaltrials.gov/).
Valohoitojen kustannusvaikuttavuudesta ei ole toistaiseksi julkaistu
paljoa laskelmia. Tällä hetkellä laserhoitolaitteiden korkea hinta nostaa valohoitojen kustannuksia, mutta tule51

vaisuudessa LED-valoihin perustuvat
hoitolaitteet ja kotikäyttöisetkin kuluttajalaitteet saattavat tuoda hintoja alas.
Olisi toivottavaa, että tulevaisuudessa tutkittaisiin myös arkisen polykromaattisen valon (auringonvalon)
käytön vaikutuksia ja mahdollisuuksia
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Esimerkiksi ihmisten kolesteroliarvot laskevat joissakin maissa nimenomaan kesällä, ja siten olisi järkevää
selvittää, voivatko nämä muutokset
johtua pelkästään valoaltistuksesta
(52–54).
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YRITTÄJÄN EDUT
+ PALKANSAAJAN
HELPPOUS
Tarjoamme helpon vaihtoehdon yksityissektorilla työskentelyyn osakeyhtiön
eduilla, mutta vaivattomasti työsuhteessa, ilman ennakkoverojen ja eläkemaksujen suunnittelua ja maksamista. PlusTerveydessä voit toimia haluamallasi
yksityisellä vastaanotolla joko päätoimisesti tai osa-aikaisesti, tai tehdä ostopalvelua julkiselle sektorille.
Ota yhteyttä ja kysy lisää, annamme mielellämme lisätietoja!
OTA YHTEYTTÄ
– KYSY LISÄÄ!
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