
Fizjoterapia w praktyce

Jak pomóc koniowi w zaciszu własnej stajni.

Laseroterapia

Urządzenia  laserowe   dzielą  się  na  trzy  podstawowe  grupy,  mianowicie

lasery wysokoenergetyczne (chirurgiczne), lasery średnioenergetyczne oraz lasery

niskoenergetyczne, zwane biostymulacyjnymi, o małej mocy, nieprzekraczającej

kilkudziesięciu mW. Promieniowanie wytwarzane przez laser biostymulacyjny wyka-

zuje właściwości lecznicze, dlatego też  jest on powszechnie stosowany w gabine-

tach  weterynaryjnych.  Obecnie  laser  stał  się  również  elementem  powszechnie

stosowanym w wielu urządzeniach codziennego użytku (odtwarzacze DVD, myszy

komputerowe, drukarki, wskaźniki itp.). W medycynie, lasery wykorzystywane są do

diagnostyki jak i terapii (lasery biostymulacyjne). 

Światło laserowe charakteryzuje się określonymi cechami fizycznymi. Cechy

te decydują o określonym oddziaływaniu biologicznym, co wykorzystywane jest do

celów leczniczych. Charakter oddziaływania promieniowania laserowego z tkan-

ką zależy od jego parametrów oraz właściwości tkanki. Ponieważ promieniowanie

laserowe  o  tej  samej  mocy,  lecz  o  różnych  długościach  fal,  czasie  trwania

ekspozycji,  częstotliwości,  może wywołać różne skutki  podczas oddziaływania z

tkanką biologiczną, lasery podzielono na klasy:

Klasa 1 - lasery całkowicie bezpieczne,

Klasa 2 - lasery niecałkowicie bezpieczne, emitujące promieniowanie widzialne w

zakresie 400-700 nm,

Klasa 3A - lasery niebezpieczne w przypadku patrzenia w wiązkę laserową,

Klasa 3B - lasery niebezpieczne w każdym przypadku patrzenia w wiązkę laserową,
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Klasa 4 - lasery bardzo niebezpieczne, należy chronić oczy i skórę przed promienio-

waniem bezpośrednim i rozproszonym.

Podział laserów na klasy określa stopień zagrożenia oraz wymusza odpowie-

dni  sposób  postępowania  osoby  go  obsługującej,  zapewniając  w  ten  sposób

bezpieczną pracę. Zagrożenia te mogą dotyczyć nie tylko uszkodzeń skóry, ale

również oczu. 

W przypadku lecznic weterynaryjnych najczęściej wykorzystuje się niskoener-

getyczne biostymulatory laserowe w klasie 3B. Emitują one zazwyczaj promienio-

wanie z zakresu podczerwieni lub czerwieni o mocy od 1 do 500 mW.  Wielkość

mocy maksymalnej występującej podczas emisji decyduje o głębokości penetracji

wiązki promieniowania i z tego powodu jest  terapeutycznie istotna. Zależnie od

średniej mocy emisji lasery biotymulacyjne podzielono na słabe(do 5 mW), średnie

(od 6 do 100 mW) i silne (powyżej 100 mW). Lekarz weterynarii, fizjoterapeuta, jak 

i  pacjent  powinni  podczas  zabiegu  mieć  założone  okulary  ochronne,  które

zazwyczaj są sprzedawane w komplecie z urządzeniem.

Charakter pracy lasera może być ciągły lub impulsowy. Emisja ciągła wystę-

puje z jednakową mocą od włączenia do wyłączenia lasera. Emisja impulsowa 

z  kolei  polega na  wyzwalaniu  pojedynczych  lub serii  impulsów.  Warto  również

zwrócić  uwagę  na  zakresy  widma  promieniowania,  w  których  laser  pracuje

(czerwień, podczerwień,  nadfiolet  czy  część  widzialna).  Od długości  fali  zależy

zdolność przenikania (absorpcji promieniowania). Wiadomo, że światło laserowe

wykorzystywane w fizykoterapii  mieści  się  w przedziale 600-1200  nm. Ten zakres

promieniowania zwany ,,oknem optycznym skóry’’ powoduje korzystną absorpcję

przez naskórek, wodę i hemoglobinę. 

Wiązka  lasera  wywołuje  drgania  atomów  w  naświetlanych  komórkach  

i tkankach bez ich destrukcji. Promieniowanie laserowe przenika w głąb tkanek  

i wywołuje reakcję łańcuchową – przekazuje efekty zabiegu leczniczego głębiej,

nawet  do  kilku  centymetrów  w  głąb  tkanek.  Siłownie  energetyczne  komórek
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(mitochondria  magazynujące  energię  oraz  rybosomy,  w  których  przebiega

synteza białka) zaczynają bardzo aktywnie pracować. Usprawnia się więc meta-

bolizm komórkowy całego organizmu.

Działanie lasera obejmuje między innymi przyspieszenie mikrokrążenia, zwiększenie

poziomu metabolizmu tlenowego komórek (przez wzrost syntezy ATP), zwiększenie

produkcji  włókien  kolagenowych,  wzrost  syntezy  prostaglandyn.  Wzrasta  także

aktywność monocytów,  makrofagów  i  neutrofilów co  prowadzi  do  zwiększenia

miejscowej odporności.  

Efekty zabiegu:

• efekt biochemiczny – wydzielanie histaminy i serotoniny (aktywacja proce-

sów odpornościowych organizmu – działanie przeciwzapalne, przeciwaler-

giczne i przeciwbólowe), 

• efekt bioelektryczny – stymulacja wydzielania ATP (adenozynotrifosforanu) –

przekaźnika energetycznego żywego organizmu, 

• efekt bioenergetyczny – stymulacja odżywiania komórek poprzez poprawę

mikrokrążenia i przyspieszenie przemiany materii, co za tym idzie – wpływ na

syntezę  białka  oraz  na  regenerację  komórek  (przyspieszenie  procesów

leczniczych). 

Doskonale  biostymuluje  regenerację  ścięgien,  więzadeł,  mięśni  a  nawet  kości.

Sprawdza się przy zmianach zapalnych pochewek ścięgnistych, torebek stawo-

wych,  zmianach  w  kopytach,  problemach  zwyrodnieniowych  i  wielu  innych.

Polecany także przy wszelkiego rodzaju zmianach skórnych, ranach, przetokach,

bliznach, infekcjach skórnych, alergiach. We wszystkich stanach wymagających

pobudzenia gojenia się ubytku tkankowego.
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