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Η «χαμηλοφ επιπζδου θεραπεία με laser» δεν ςημαίνει χαμηλήσ ποιότητασ θεραπεία.  
Μθ Επεμβατικά Laser ΔΕ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Μθ Αποτελεςματικά Laser 

Low Level Laser Therapy Is Not Low 
 
Αναρωτθκικατε ποτζ αν θ ζκφραςθ «χαμθλοφ επιπζδου κεραπεία με laser» αποτελεί και πρακτικά μια 

«χαμθλισ ποιότθτασ» κεραπεία προσ τουσ αςκενείσ;  
Ή μιπωσ ςκζπτεςτε ότι τα «Μθ Επεμβατικά Laser» πρζπει να κεωροφνται ωσ «Μθ Αποτελεςματικά Laser»; 
 
Δυςτυχϊσ, πολλοί μζςα από τθν ιατρικι κοινότθτα, ζτςι κάπωσ το ζχουν ςτο μυαλό τουσ. Το ςκεπτικό τουσ 

είναι ότι, αφοφ το laser είναι χαμθλισ ιςχφοσ, δθλαδι χωρίσ μεγάλθ ιςχφ, όπωσ αυτό βλζπουν να ςυμβαίνει ςτα 
χειρουργικά laser, προφανϊσ δεν υπάρχει και λόγοσ να το εμπιςτευκοφμε.  

 
Αυτι θ άποψθ άλλωςτε διαφαίνεται ακόμθ και ςτουσ φυςικοκεραπευτζσ οι οποίοι πζφτουν εφκολα ςτθν 

παγίδα των εμπόρων προκειμζνου να τουσ πουλιςουν πανάκριβα και παράλλθλα υψθλισ ιςχφοσ laser, χωρίσ 
όμωσ αυτό να ςθμαίνει ότι το κεραπευτικό αποτζλεςμα του laser που αγόραςαν κα είναι καλφτερο ι 
ποιοτικότερο.  

 
Αποτελεί όμωσ αυτό το ςκεπτικό τουσ ζνα δυνατό επιχείρθμα; Αναμφιςβήτητα ΌΧΙ !!! 
 
Η ζκφραςθ «χαμθλοφ επιπζδου κεραπεία με laser» δεν αποτελεί λόγο να εγκαταλείψουμε τισ αναφορζσ 

μασ ςτα λεγόμενα «χαμθλά επίπεδα» ι και ςε οτιδιποτε άλλο χαρακτθρίηεται ωσ «χαμθλό» ςτισ κεραπευτικζσ 
πράξεισ.  

 
Στισ δεκαετίεσ 70 και 80 οι όροι «Ψυχρό laser» ι «Απαλό laser» χρθςιμοποιοφνταν για να περιγράψουν 

κεραπείεσ με ανεπαίςκθτεσ εκπομπζσ από μια μονοχρωματικι δζςμθ φωτόσ, ίςωσ για να ενιςχφςουν την 
άποψη που τα ήθελε αβλαβή και απολφτωσ αςφαλή, ςε ςφγκριςθ με τα υψθλισ ιςχφοσ παρόμοια χειρουργικά 
laser εκείνθσ τθσ εποχισ.  

 
Πολλά ζχουν αλλάξει από τότε. Με τθν ειςαγωγι νζων απλουςτευμζνων διοδικϊν ι θμιαγωγϊν ςτα τζλθ 

του ‘80 και αρχζσ ‘90, τα ογκϊδθ laser αερίων ι τα laser χρωςτικϊν του παρελκόντοσ ςταδιακά 
εγκαταλείφκθκαν, κακιςτϊντασ ςιμερα πολλά από αυτά ιδθ ξεπεραςμζνα.1.  

 
Η εξζλιξθ ςυνεχίηεται.  
Τεχνολογικά επιτεφγματα επιτρζπουν τθ χριςθ μθ βαςιςμζνων ςτο laser μονοχρωματικϊν πθγϊν φωτόσ 

όπωσ οι δίοδοι εκπομπισ φωτόσ LEDs (Luminous Emission Diodes) ι οι υπερ-ενιςχυμζνεσ δίοδοι εκπομπισ 
φωτόσ SLEDs (Super Luminous Emission Diodes) και τισ πολυχρωματικζσ λάμπεσ πολωμζνου φωτόσ 
προςπακϊντασ ζτςι να επιτφχουν τα ίδια κεραπευτικά αποτελζςματα με τα laser χαμθλισ ιςχφοσ.  

 
Επιπλζον και εκ διαμζτρου αντίκετα από τα μονοχρωματικά laser θμιαγωγϊν του παρελκόντοσ οι νζεσ 

ςυςκευζσ (LED) και (SLD) καταςκευάηονται πλζον ωσ ςυμπλζγματα διόδων από τα οποία γίνεται θ εκπομπι δφο 
ι και περιςςοτζρων κυμάτων φωτόσ από μια και μοναδικι ςυςκευι, μετατρζποντάσ τα ζτςι ςε ποικιλία 
εκπομπϊν διοδικοφ φωτόσ, ςε αντίκεςθ με τισ ςυναφι μονοχρωματικζσ πθγζσ φωτόσ. Καταχωρθμζνα πλζον 
ςτοιχεία μασ δείχνουν ότι τα κεραπευτικά αποτελζςματα των νζων πθγϊν φωτόσ τείνουν να είναι παρεμφερι με 
αυτά των laser υπό προχποκζςεισ λαμβανομζνου υπ’όψθν του μικουσ κφματοσ, τον τρόπο εκπομπισ κακϊσ και 
άλλεσ κεραπευτικζσ παράμετροι.2.  

 
Όςο θ τεχνολογία εξελιςςόταν άλλο τόςο ζχουν εξελιχκεί και τα ακρωνφμια προκειμζνου να περιγράψουν 

τθ κάκε κεραπεία. Ευρζωσ διαδεδομζνεσ ορολογίεσ περιλαμβάνουν τθ χαμθλοφ επιπζδου κεραπεία laser 
(LLLT),3,4. χαμθλισ ενζργειασ κεραπεία laser (LELT),5. τθ χαμθλισ ιςχφοσ ενεργοποιθμζνθ βιο-διζγερςθ (LILAB),2. 
τθ χαμθλισ ιςχφοσ ακτινοβολία laser (LPLI),6. ι χαμθλισ ιςχφοσ κεραπεία laser (LPLT),7. τθν μζςθσ ιςχφοσ 
κεραπεία laser και τθ μονοχρωματικι υπζρυκρθ εκπομπι φωτονίων (MIRE).8,9.  

 
Τόςο μεγάλθ αναςτάτωςθ είχε δθμιουργθκεί από τθν περιγραφι των ίδιων κεραπευτικϊν μεκόδων με 

διαφορετικοφσ όρουσ, ϊςτε πλζον αρκετοί να καταφεφγουν ςτο ςυνδυαςμό ορολογιϊν όπωσ «χαμθλοφ 
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επιπζδου κεραπεία laser» ι «χαμθλισ ενζργειασ» «χαμθλισ ιςχφοσ» «ψυχρό laser» ι ακόμθ και «απαλό laser» 
προκειμζνου να ξεκακαρίςουν το τοπίο.5.  

 
Λογικά λοιπόν θ Παγκόςμια Οργάνωςθ για τθν Θεραπεία με Laser (WALT) εξζδωςε ανακοίνωςθ με τθν 

οποία οι ακόλουκεσ ςυςτάςεισ δίνονται για να αποςαφθνίςουν τα πράγματα, να ελαττϊςουν τθν περαιτζρω 
ςφγχυςθ και να ςταματιςουν τον πολλαπλαςιαςμό των ακρονυμίων ςε ςυνδυαςμό με τθν εξζλιξθ τθσ 
τεχνολογίασ.  

 
Οι οριςμοί «Θεραπεία φωτόσ» ι «Φωτοκεραπεία» κα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για να περιγράψουν μθ 

επεμβατικζσ τεχνικζσ οι οποίεσ εμπεριζχουν κεραπευτικό φωσ. Για παράδειγμα καταςτάςεισ που αφοροφν 
δερματικι ι υπο-δερματικι ακτινοβολία για εποφλωςθ ιςτϊν, φωτο-βελονιςμό, ι ακόμθ και διαδερμικι 
ακτινοβολία για ανακοφφιςθ του αςκενοφσ από τον πόνο.  

 
Παρομοίωσ θ «Φωτο-ακτινοβόλθςθ» ίςωσ είναι κατάλλθλθ να περιγράψει και τθν in-vitro χριςθ 

ακτινοβολίασ ςε ιςτοφσ και κυτταρικζσ καλλιζργειεσ.  
 
Ενϊ θ «Φωτο-βιο-μεταφορά» ι «Φωτο-ιατρικι» ίςωσ είναι οι κατάλλθλεσ ορολογίεσ προκειμζνου να 

περιγράψουν τεχνικζσ, οι οποίεσ καλφπτουν ευρζωσ και τθν επεμβατικι κεραπεία φωτόσ όπωσ είναι θ άμεςθ 
ακτινοβόλθςθ ενόσ ςτομαχικοφ ζλκουσ, του καρδιακοφ εμφράγματοσ, ι κάποιου κατάγματοσ με τθ χριςθ 
κακετιρα.  

 
Υπάρχουν διάφορεσ απόψεισ για αυτζσ τισ αναφορζσ. 
1ον. Οι όροι φωτοκεραπεία, κεραπεία φωτόσ, φωτο-βιο-μεταφορά και φωτο-ακτινοβολία είναι απλοί. 
2ον. Φαίνονται κατάλλθλοι για οποιαδιποτε μορφι κεραπείασ βαςιςμζνθ ςτα laser (SLD) (LED) ι πολωμζνου 

πολυχρωματικοφ φωτόσ, κλπ . 
3ον. Περιορίηουν τθ χριςθ διαφόρων κεραπευτικϊν όρων, εμποδίηοντασ ζτςι τθν αλόγιςτθ ανάπτυξθ των 

ακρονυμίων και ελαττϊνουν τθ ςφγχυςθ όχι μόνο μεταξφ των Ιατρϊν και Φυςικοκεραπευτϊν, αλλά και των 
αςκενϊν οι οποίοι προςερχόμενοι ςτο ιατρείο ρωτοφν π.χ. αν θ κεραπεία τουσ κα περιλαμβάνει ζνα «ψυχρό» 
laser, επειδι κάποιοσ τουσ είπε ότι το ψυχρό laser είναι καλφτερο.  

4ον. Στθ βιβλιογραφία φαίνεται κακαρά ότι τα κεραπευτικά αποτελζςματα τα οποία εκπζμπουν ςτο 
μονοχρωματικό φωσ, ςχετίηονται περιςςότερο με το μικοσ κφματοσ και τισ δόςεισ παρά με τισ πθγζσ του 
παραγόμενου φωτόσ laser (LED), (SLD) και πολωμζνου φωτόσ κλπ. Με άλλα λόγια θ πθγι δε πρζπει απαραίτθτα 
να είναι laser για να παραχκεί ζνα ςχετικό κεραπευτικό αποτζλεςμα. Περιςςότερο ςθμαντικζσ είναι οι ςωςτζσ 
δοςολογίεσ φωτόσ μεταξφ του φάςματοσ των 600-1000 nm όπωσ ςφγχρονεσ ζρευνεσ εξακολουκοφν και 
αποδεικνφουν.2.  

5ον. Όπωσ είναι φυςικό δε υπάρχει τίποτα το αρνθτικό ςτο να χαρακτθρίηεισ κάτι «χαμθλό».  
 
Τζλοσ, θ φωτοκεραπεία ζχει ςθμειϊςει υψθλά ποςοςτά επιτυχίασ τα προθγοφμενα χρόνια. Κζρδιςε  τθν 

αναγνϊριςθ τθσ Αμερικανικισ Διεφκυνςθσ Τροφίμων και Φαρμάκων και ςταδιακά κερδίηει ζδαφοσ ςτθν 
ευρφτερθ κακθμερινι ιατρικι πρακτικι. Πράγματι και δεδομζνου των πολλϊν πλεονεκτθμάτων που ωσ τϊρα 
ζχουν ανακαλυφκεί φαίνεται απολφτωσ αςφαλζσ να ιςχυριςτοφμε πωσ θ «χαμθλοφ επιπζδου κεραπεία με 
laser» δεν είναι χαμθλισ ποιότθτασ και δεν αποτελεί λόγο να εγκαταλείψουμε τισ αναφορζσ μασ ςτα λεγόμενα 
«χαμθλά επίπεδα» ι και ςε οτιδιποτε άλλο χαρακτθρίηεται ωσ χαμθλό ςτισ παραπάνω κεραπείεσ.  
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