
Sähkömagneettisen spektrin eri 
aallonpituuksilla on havaittu 
erilaisia vaikutuksia elimistön 
toimintaan. Esimerkiksi ultra-

violettisäteilyn (10–400 nm) pisimpien 
aallonpituuksien on havaittu vaikutta-
van D-vitamiinisynteesiin ja ihon pig-
mentoitumiseen, ja näkyvällä valolla 
(400–700 nm) on tärkeitä vaikutuksia 
vuorokausirytmiin ja vireystilaan.

Viime vuosikymmeninä punaisella 
valolla (600–700 nm) ja lähi-infrapu-
nalla (700–1000 nm) on havaittu uusia 
fysiologisia vaikutuksia. Niiden hyö-
dyntämistä onkin alettu soveltaa eri 
sairauksien hoidossa. Näiden aallon-
pituuksien hoidollisen käytön historia 
ulottuu jopa 1900-luvun alkuvuosille, 
jolloin julkaistiin kirjoja hehkulamp-
pujen käytöstä muun muassa diabe-
teksen, kaljuuntumisen ja kroonisen 
väsymyksen hoidossa (1). 1960-luvulla 
unkarilaistutkija Endre Mester julkaisi 
raportteja punaisen laservalon erilai-
sista vaikutuksista koe-eläimiin (2), 
minkä jälkeen aiheesta on julkaistu 
runsaasti tieteellistä kirjallisuutta.

PubMed-tietokannassa hakusanat 
”low-level laser therapy” ja ”photobio-
modulation” tuottavat yhteensä yli 4 
600 hakutulosta [luettu 20.11.2015]. 

Näistä yli 500 on julkaistu vuonna 
2014. Valon vaikutuksista on julkais-
tu huomattavasti perustutkimusta 
sekä useita satoja eläinkokeita (rotilla, 
hiirillä, jäniksillä, koirilla, lampailla, 
hevosilla). Mahdollisia terapeuttisia 
vaikutuksia on selvitetty ihmisillä ai-
nakin parissa sadassa kaksoissokkotut-
kimuksessa.

Suurin osa kliinisistä tutkimuksista 
on toteutettu pienteholasereilla (LLLT; 
low-level laser therapy), mutta pieni 
osa on lisäksi toteutettu LED-valoilla, 
polarisoidulla valolla ja vedellä suo-
datetulla lähi-infrapunalla. Hoitolaite 
asetetaan yleensä pinnallisesti tai hoi-
dettavan alueen ylle.

Vaikutusmekanismi
Valon aallonpituudet 600–1100 nm 
sijoittuvat nk. optiseen ikkunaan ja 
läpäisevät ihon kerroksia huomatta-
vasti paremmin kuin lyhytaaltoisempi 
näkyvä valo tai pitempiaaltoinen infra-
puna. Valon tärkeimpien fysiologisten 
vaikutusten on arveltu johtuvan valon 
vaikutuksista sytokromioksidaasiin, 
joka on soluissa keskeinen osa mito-
kondrioiden elektroninsiirtoketjua 
(3,4).

Tulehduksen ja sairaustilojen yh-

Punainen valo ja lähi-infrapuna
sairaustilojen hoidossa

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 run-
saasti. 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 liikunta-
tieteissä. Hoitolaite asetetaan yleensä 
pinnallisesti tai hoidettavan alueen ylle, 
ja valo annetaan paikallisesti hoidet-
tavalle alueelle. Pienteholaserien ja 
LED-valojen lääketieteellisestä käytöstä 
on meneillään lukuisia kliinisiä tutki-
muksia, jotka tulevat täsmentämään 
mahdollisia käyttöaiheita nykyistä 
paremmin.
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KATSAUS

Zerbaxa® 1 g/0,5 g kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos. 
Vaikuttavat aineet ja niiden määrät: Yksi injektiopullo sisältää keftolotsaanisulfaattia, joka vastaa 1 g:aa kef-
tolotsaania, ja tatsobaktaaminatriumia, joka vastaa 0,5 g:aa tatsobaktaamia. Käyttöaiheet: Zerbaxa on tarkoitettu 
aikuisille komplisoituneiden vatsansisäisten infektioiden hoitoon, akuutin pyelonefriitin hoitoon ja komplisoituneiden 
virtsatieinfektioiden hoitoon. Bakteerilääkkeiden asianmukaista käyttöä koskevat viralliset suositukset tulee ottaa huo-
mioon. Annostus ja antotapa käyttöaiheittain: Komplisoitunut vatsansisäinen infektio (käytettävä yhdessä metronidatsolin 
kanssa, jos epäillään anaerobisia taudinaiheuttajia): suositeltu annos on 1 g keftolotsaania/0,5 g tatsobaktaamia 8 tunnin 
välein yhden tunnin infuusiona, hoidon suositeltu kesto 4-14 vuorokautta. Komplisoitunut virtsatieinfektio ja akuutti pyelonef-
riitti: suositeltu annos on 1 g keftolotsaania/0,5 g tatsobaktaamia 8 tunnin välein yhden tunnin infuusiona, hoidon suositeltu kesto 
7 vuorokautta. Jos potilaalla on kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta tai hemodialyysihoitoa vaativa loppuvaiheen mu-
nuaissairaus, annosta tulee säätää (ks. valmisteyhteenveto). Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttaville aineille tai apuaineille, yliherkkyys 
kefalosporiineihin kuuluvalle bakteerilääkkeelle, voimakas yliherkkyys (esim. anafylaktinen reaktio, vaikea ihoreaktio) jollekin toisen-
tyyppiselle beetalaktaamirakenteiselle bakteerilääkkeelle (esim. penisilliinit tai karbapeneemit). Varoitukset ja käyttöön liittyvät varo-
toimet: Jos potilas saa vaikean allergisen reaktion keftolotsaani/tatsobaktaamihoidon aikana, lääkevalmisteen antaminen on lopetettava ja 
annettava asianmukaista hoitoa. Vakavat, joskus kuolemaan johtavat yliherkkyysreaktiot (anafylaktiset reaktiot) ovat mahdollisia. Potilaat, joilla 
on esiintynyt yliherkkyyttä kefalosporiineille, penisilliineille tai muille beetalaktaamirakenteisille bakteerilääkkeille, saattavat olla yliherkkiä myös 
keftolotsaani/tatsobaktaamille. Keftolotsaani/tatsobaktaamia on käytettävä varoen, jos potilas on saanut muita yliherkkyysreaktioita penisilliineistä 
tai muista beetalaktaamirakenteisista bakteerilääkkeistä. Kliinisissä tutkimuksissa keftolotsaani/tatsobaktaamin teho oli heikompi potilailla, joilla oli 
kohtalainen munuaisten toiminta, kuin potilailla, joiden munuaisten toiminta oli normaali tai vain lievästi heikentynyt lähtötilanteessa. Keftolotsaani/tat-
sobaktaamin annos on säädettävä munuaisten toimintakyvyn mukaan (ks. valmisteyhteenveto). Potilaat, joilla oli immuunivaje, ja potilaat, joilla oli vaikea 
neutropenia, suljettiin pois kliinisistä tutkimuksista. Bakteerilääkkeisiin liittyvää koliittia ja pseudomembranoottista koliittia on raportoitu keftolotsaani/tatso-
baktaamin käytön yhteydessä. Keftolotsaani/tatsobaktaamin käyttö voi aiheuttaa resistenttien mikro-organismien ylikasvua. Jos hoidon aikana tai sen jälkeen 
ilmaantuu superinfektio, on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin. Keftolotsaani/tatsobaktaami ei tehoa bakteereihin, jotka tuottavat beetalaktamaasientsyymejä, joiden 
sillä tatsobaktaami ei estä tällaisten entsyymien toimintaa. Keftolotsaani/tatsobaktaami-injektiopullo sisältää 10,0 mmol (230 mg) natriumia. Zerbaxalla voi olla 
vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn. Yhteisvaikutukset: Keftolotsaani/tatsobaktaamilla ei odoteta olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia sytokromi 
P450 entsyymien (CYP) substraattien, estäjien eikä indusoijien kanssa in vitro- ja in vivo -tutkimusten perusteella. In vitro tutkimukset osoittivat, etteivät keftolotsaani, tatsobaktaami ja tatsobaktaamin M1-metaboliitti 
estäneet CYP1A2-, CYP2B6-, CYP2C8-, CYP2C9-, CYP2C19-, CYP2D6- ja CYP3A4 entsyymejä eivätkä indusoineet CYP1A2-, CYP2B6- ja CYP3A4 entsyymejä terapeuttisina pitoisuuksina plasmassa. Tatsobaktaami on 
kuljettajaproteiinien OAT1:n ja OAT3:n substraatti. Lääkeaineet, jotka estävät OAT1- tai OAT3-kuljettajaproteiineja (esim. probenesidi), saattavat suurentaa tatsobaktaamin pitoisuutta plasmassa. Raskaus ja imetys: 
Ei ole olemassa tietoja keftolotsaani/tatsobaktaamin käytöstä raskaana oleville naisille. Tatsobaktaami läpäisee istukan. Ei tiedetä, läpäiseekö keftolotsaani istukan. Ei tiedetä, erittyvätkö keftolotsaani ja tatsobaktaami 
ihmisen rintamaitoon. Keftolotsaanin ja tatsobaktaamin vaikutuksia ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tutkittu. Haittavaikutukset: Yleinen (≥1/100, <1/10): trombosytoosi, hypokalemia, unettomuus, ahdistuneisuus, 
päänsärky, heitehuimaus, hypotensio, pahoinvointi, ripuli, ummetus, oksentelu, mahakipu, ihottuma, kuume, alaniiniamino-transferaasin kohoaminen, aspartaattiaminotransferaasin kohoaminen. Farmakodynamiikka: 
Zerbaxa-valmisteen on kliinisissä tutkimuksissa osoitettu tehoavan seuraaviin taudinaiheuttajiin, jotka olivat sille herkkiä in vitro: komplisoituneissa vatsansisäisissä infektioissa (Gramnegatiiviset bakteerit): Enterobac-
ter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, (Grampositiiviset bakteerit): Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus, Streptococcus 
salivarius. Komplisoituneissa virtsatieinfektioissa mukaan lukien pyelonefriitti (Gramnegatiiviset bakteerit): Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis (ks. valmisteyhteenveto). Pakkauskoko ja hinta: 
(TOH 02/2016): 10 injektiopulloa on 916,67 € (alv 0 %), ei SV-korvattava. Lisätietoja: Valmisteyhteenveto (tekstin muuttamispäivä 15.1.2016), Pharmaca Fennica tai MSD, Keilaranta 3, 02150 Espoo, puh. (09) 804 650.

 

 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

1. Zerbaxa valmisteyhteenveto, tammikuuu 2016.

ZERBAXA® on tarkoitettu aikuisille 
seuraavien infektioiden hoitoon:
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teydessä muodostuva typpioksidi voi 
heikentää solujen energia-aineenvaih-
duntaa lamaamalla sytokromioksidaa-
sia. Myös muurahaishappo, syanidi ja 
hiilimonoksidi voivat lamata sytokro-
mioksidaasia ja heikentää solujen toi-
mintaa. Punainen valo ja lähi-infrapu-
na voivat suojata näiltä vaikutuksilta, 
mahdollisesti fotodissosiaation kautta 
(3–5).

Valon on havaittu lisäävän adenosii-
nitrifosfaatin ja reaktiivisten happiyh-
disteiden muodostumista sekä typpi-
oksidin 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 pie-
nellä annoksella, kun taas liian suuri 
annos voi kumota vaikutuksen (8–11). 
Kiinnostuneille lukijoille lisätietoa 
valohoitojen teoreettisesta perustasta 
löytyy muun muassa kirjasta Hand-
book of Photomedicine (Hamblin MR, 
Huang Y-Y, toim. Boca Raton, Florida: 
CRC Press 2014).

Pienteholaserhoidon (LLLT) 
käyttöaiheita
Eläinkokeissa punaisen valon ja lähi-
infrapunan on havaittu vaikuttavan 
suotuisasti useisiin sairauksiin, joten 
mahdollisia hyötyjä eri hoitoaihei-
siin on alettu tutkia myös ihmisillä. 
Edelleen suurin osa julkaistavista 
tutkimuksista on eläinkokeita, mutta 
kliinisiä tutkimusartikkeleita tai syste-
maattisia katsauksia julkaistaan kuu-
kausittain muutamia.
Toistaiseksi julkaisuista ei ole saatu 
näyttöä siitä, että punaisella valolla 
tai lähi-infrapunalla olisi kliinisesti 
merkittäviä haittavaikutuksia.

LLLT:n vaikutuksista erilaisiin kipu-
tiloihin on tehty useita meta-analyyse-
jä. Myönteisiä tuloksia on saatu muun 
muassa nivelten kipuun, hartioiden 
jännevaivoihin liittyvään kipuun ja 

myofaskiaaliseen lihaskipuun (12–15). 
Niskakivun osalta näyttö on niukkaa 
(16).

Polven nivelrikon hoidossa LLLT 
ei osoittautunut hyödylliseksi meta-
analyysissa (17), mutta yksittäisissä 
tutkimuksissa on havaittu huomat-
tavaa hyötyä (18,19). Tuoreessa tutki-
muksessa LLLT tehosti huomattavasti 
liikunnan alaselkäkipua lievittävää 
vaikutusta (20).

Tuoreessa meta-analyysissa LLLT:n 
raportoitiin parantavan luustolihas-
ten suorituskykyä liikuntasuoritus-
ten (voimaharjoittelu, kuntopyöräily, 
juoksu) yhteydessä ja nopeuttavan 
niiden palautumista liikunnan jäl-
keen (21). On myös hieman näyttöä, 
että LLLT saattaisi tehostaa liikunnan 
hyötyvaikutuksia lihaskasvuun ja 
laihduttamisessa (22,23).

Eläintutkimuksiin pohjautuvassa 
systemaattisessa katsauksessa todet-
tiin LLLT:n edistävän lihasvaurion pa-
ranemista (24), ja lisäksi sarkopenian 
eläinmalleissa on saatu myönteisiä 
tuloksia (11,25).

50 potilaan kliinisessä tutkimuk-
sessa LLLT lievitti käden ja ranteen 
luunmurtumiin liittyvää kipua ja li-
säsi 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 meta-
analyysissa havaittiin LLLT:n liittyvän 
huomattavasti pienentyneeseen vai-
kean 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 huuliher-
peksen oireetonta jaksoa (mediaani: 37 
viikkoa aktiiviryhmässä vs 3 viikkoa 
lumeryhmässä) (30). Toisessa tutki-
muksessa raportoitiin samansuuntai-
sia tuloksia (31). Myös aftojen hoidossa 
on LLLT:llä saatu hyviä alustavia tulok-
sia (32), ja LTTT:stä hampaiden hoidos-
sa on julkaistu runsaasti kirjallisuutta.

Brasiliassa toteutetussa 43 kilpi-
rauhasen vajaatoiminnasta kärsivän 
potilaan RCT-tutkimuksessa piente-
holaserhoitoa saaneiden (23 potilasta) 
tyroksiiniannos oli yhdeksänkuukauti-
sen seurannan jälkeen keskimäärin 39 
μg/vrk, kun taas lumehoitoryhmässä 
(20 potilasta) se oli 107 µg/vrk. Aktiivi-
hoitopotilaista 48 prosentilla kilpirau-
hashormonien pitoisuudet olivat viite-
alueella ilman lääkehoitoa (33). Myös 
useissa venäjän- ja ukrainankielisissä 
artikkeleissa on julkaistu samansuun-
taisia tuloksia (34,35).

LLLT:n vaikutusta miesten ja nais-
ten androgeneettiseen hiustenlähtöön 
tutkittiin Yhdysvalloissa toteutetussa 
puolivuotisessa monikeskustutkimuk-
sessa. Hoitona käytettiin kaupallista 
laservalohiusharjaa kolmesti viikos-
sa. Hiusten tiheys (lukumäärä/cm2) 
kasvoi aktiiviryhmissä keskimäärin 
18–26/cm2, ja lumeryhmissä 2–9/cm2 
(36), ja tästä saatiin näyttöä myös toi-
sessa tutkimuksessa (37).

Saksalaisen silmäklinikan 203 verk-
kokalvorappeumapotilaan aineiston 
perusteella silmän sidekalvon läpi an-
nettu LLLT paransi näöntarkkuutta 95 
prosentilla potilaista. Lähi-infrapuna-
laserin (780 nm) valoa annettiin yh-
teensä neljä kertaa kahden viikon ai-
kana. Parantunut näöntarkkuus säilyi 
3–36 kuukautta hoidon jälkeen (38). 
Samat kirjoittajat ovat myöhemmin 
raportoineet suotuisia tuloksia myös 
karsastuksesta tai taittovirheestä joh-
tuvan heikkonäköisyyden hoidossa 
nuorilla ja aikuisilla 178 potilaan ai-
neistossa (39). Näihin lupaaviin tulok-
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siin on kuitenkin syytä suhtautua va-
rauksellisesti, kunnes asiasta saadaan 
riippumatonta näyttöä.

Pienteholaserin (tai LED-valon) 
vaikutusta aivojen sairauksiin on 
selvitetty muun muassa kroonisen 
aivovamman, epilepsian, aivohalva-
uksen, Parkinsonin taudin, Alzheime-
rin taudin ja ääreishermovaurioiden 
eläinmalleissa (9). Ihmistutkimuksia 
aiheesta on vain vähän. Aivohalvauk-
sen ehkäisyä kokeiltiin hyvin laajassa 
NEST-tutkimussarjassa, joka kuiten-
kin keskeytettiin hoitotehon puutteen 
vuoksi (40). Alustavia myönteisiä tu-
loksia on saatu perifeerisen fasiaalipa-
reesin ja ääreishermovaurion hoidossa 
(41,42).

Lisäksi kiinnostavia tuloksia on jul-
kaistu muun muassa LLLT:n käytöstä 
ihosairauksien, rintasyöpään liittyvän 
imunestekiertohäiriön, rintaleikkauk-
sen jälkeisen kroonisen kivun ja jääty-
neen olkapään hoidossa (43–46).

Pienteholaserhoito Suomessa ja 
muualla maailmassa
LLLT:sta ei ole juurikaan käyty keskus-
telua suomalaisessa lääketieteellisessä 
kirjallisuudessa. LLLT:n kliinisen käy-
tön yleisyydestä Suomessa ei ole tietoa, 
mutta ainakin yksittäiset hammaslää-
kärit käyttävät sitä, ja sitä käytetään 
Helsingin yliopiston eläinlääketieteel-
lisessä tiedekunnassa. Yksittäisiä opin-
näytetöitä on julkaistu yliopisto- ja 
ammattikorkeakoulutasolla.

Suomessa toimii Suomen lääketie-
teellinen laseryhdistys (SLLY; http://
medlaser.fi/slly.html), mutta tällä 
järjestöllä ei juuri ole lääkärijäseniä. 
Ruotsissa toimii Svenska Laser-Medi-
cinska Sällskapet (SLMS; www.slms.
org/ ja www.laser.nu/). Maailmalla täl-
lä hetkellä merkittävin alan yhdistys 
on World Association for Laser Thera-
py (WALT; http://waltza.co.za/). Se on 
laatinut suosituksia LLLT-tutkimuksia 
ja kliinistä käyttöä varten (http://walt-

za.co.za/documentation-links/recom-
mendations).

Pienteholaserien vaihtelevuus ja 
käyttöparametrit
Vuonna 2011 julkaistiin suositus LLLT-
hoitojen parametrien ilmoittamisesta 
tutkimusartikkeleissa (47). Siinä 
ehdotetaan ainakin seuraavien tieto-
jen ilmoittamista: aallonpituus, teho, 
valotuksen kesto, valokeilan pinta-ala, 
pulssituksen parametrit, anatominen 
sijainti, hoitokertojen määrä sekä viive 
hoitokertojen välillä. Jotkin erikoisleh-
det vaativatkin näiden hoitoparamet-
rien kattavaa raportointia alkuperäis-
tutkimuksissa.

Koska hoidoissa on monta muut-
tujaa ja tutkimuksissa käytetään eri 
valmistajien laitteita, ovat LLLT-tut-
kimukset menetelmiltään heterogee-
nisia. Valohoitotutkimukset poikkea-
vat usein toisistaan hoitoparametrien 
osalta eikä yksittäisistä positiivisista tai 
negatiivista tuloksista voi tehdä var-
moja päätelmiä, jotka koskisivat myös 
LLLT-hoitoa toisilla menetelmillä.

Ruotsalaistutkija Jan Tunér julkai-
si vuonna 1998 katsauksen (48), jossa 
hän tarkasteli kliinisissä LLLT-tutki-
muksissa saatuja negatiivisia tuloksia. 
Hän raportoi, että useissa tapauksissa 
esimerkiksi liian pieni valoannos tai 
hoitotekniikka saattoi selittää tehon 
puutetta. Muutamassa kliinisessä tut-
kimuksessa käytetty laitemalli osoit-
tautui jälkikäteen vialliseksi (14).

Kliinisissä LLLT-tutkimuksissa usein 
käytettyjä aallonpituuksia ovat muun 
muassa 633, 660, 670, 780, 810, 830 ja 
904 nm. Lähi-infrapuna läpäisee ku-
dosta huomattavasti paremmin kuin 
punainen valo, minkä vuoksi punaista 
valoa on käytetty yleensä enimmäk-
seen pinnallisiin vaivoihin, kuten suun 
limakalvon sairauksiin.

Valotutkimukset on toteutettu lähes 
aina laservalolaitteilla, mutta LED-va-
lolla toteutetut tutkimukset ovat osoit-

taneet, että myös tavallinen valo voi 
tuottaa samanlaisia fysiologisia vai-
kutuksia. Joitakin valon ominaisuuk-
sia (koherenssi, pulssitus) saatetaan 
korostaa hoitolaitteiden markkinoin-
nissa, mutta ne eivät ole edellytyksiä 
hoidon onnistumiselle (49).

LLLT-hoidoissa käytetty annos 
on vaihdellut huomattavasti tutki-
muksesta 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 hoi-
toaiheisiin. Teho on vaihdellut muu-
tamista milliwateista kokonaisiin wat-
teihin. Sekä valoannoksen että valon 
annostelunopeuden on havaittu vai-
kuttavan 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 ti-
lanteissa kekseliäitä: Kaljuuntumisen 
hoidossa on käytetty laservalokampaa 
(36) ja laservalokypärää (37), aristavan 
dentiinin hoidossa laservalohammas-
harjaa (50). Lähi-infrapunasiteitä, -pai-
toja ja -sukkia on kokeiltu liikuntasuo-
ritusten tehostamiseen (51).

Tulevaisuudennäkymiä
Pienteholaserien ja LED-valojen kliini-
sestä käytöstä on keskivahvaa näyttöä 
muutamiin hoitoaiheisiin ja niukkaa 
näyttöä kymmeniin muihin käyttöai-
heisiin. Tällä hetkellä on tekeillä useita 
tutkimuksia, jotka lähitulevaisuudessa 
tarkentavat valohoidon kliinisiä käyt-
tömahdollisuuksia ja hoidon tehok-
kuutta (https://clinicaltrials.gov/).

Valohoitojen kustannusvaikutta-
vuudesta ei ole toistaiseksi julkaistu 
paljoa laskelmia. Tällä hetkellä laser-
hoitolaitteiden korkea hinta nostaa va-
lohoitojen kustannuksia, mutta tule-
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vaisuudessa LED-valoihin perustuvat 
hoitolaitteet ja kotikäyttöisetkin kulut-
tajalaitteet saattavat tuoda hintoja alas.

Olisi toivottavaa, että tulevaisuu-
dessa tutkittaisiin myös arkisen poly-
kromaattisen valon (auringonvalon) 
käytön vaikutuksia ja mahdollisuuksia 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-
seen. Esimerkiksi ihmisten kolesteroli-
arvot laskevat joissakin maissa nimen-
omaan kesällä, ja siten olisi järkevää 
selvittää, voivatko nämä muutokset 
johtua pelkästään valoaltistuksesta 
(52–54).
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