
 

 

Δθμοςιεφςεισ κλινικϊν μελετϊν για τθ κεραπεία με laser ςτθν Ελλάδα 
 

Με αφορμι τα 50 χρόνια (μιςόσ αιϊνασ ! ! !) από τθν παρουςίαςθ του πρϊτου λειτουργικοφ laser 
κάποια μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ζκαναν εκτενι αναφορά ςτθν ςπουδαία αυτι ανακάλυψθ. 

«Το λζιηερ εδώ και 50 χρόνια αποτελεί ίςωσ ζνα από τα ςθμαντικότερα δεκανίκια του ανκρώπου 
ςτον μακρφ δρόμο για τθν κατάκτθςθ τθσ γνώςθσ» αναφζρει ςε άρκρο τθσ θ εφθμερίδα «Τα Νζα» ςτισ 
3 Ιουλίου 2010 με αφορμι τα 50 χρόνια από τθν παρουςίαςθ του πρϊτου λειτουργικοφ laser από τον 
ςτρατιωτικό, φυςικό επιςτιμονα, Θεόδωρο Μάϊμαν ςτισ 7 Ιουλίου του 1960.  

«Η ιςτορία του λζιηερ είναι απίςτευτθ», λζει ο Σιμ Χολτ που είναι διευκυντισ του Ινςτιτοφτου 
Φωτονικισ του Πανεπιςτθμίου Strathclyde ςτθ κωτία. «Θα ζλεγα πωσ πρόκειται για τθν πιο 
επαναςτατικι τεχνολογία των τελευταίων 50 χρόνων».  

Σι κα περίμενε κανείσ λοιπόν από μια τζτοια «επαναςτατικι τεχνολογία» ςτον χϊρο τθσ υγείασ;  
φμφωνα με τθν παραπάνω εφθμερίδα αυτι θ «τεχνολογία (βρίςκεται) ςτθν υπθρεςία βελτίωςθσ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ μασ, καταφζραμε να εντοπίηουμε και να εξουδετερώνουμε κάποια είδθ καρκίνων, 
να απολαμβάνουμε τθ χαρά τθσ όραςθσ αλλά και να ικανοποιοφμε τθ ματαιοδοξία μασ εξαλείφοντασ τισ 
ρυτίδεσ από το πρόςωπό μασ». «Με λζιηερ αφαιροφνται τα ςπυράκια τθσ ακμισ και το υποδόριο 
λίποσ». «Με κεραπεία λζιηερ αποκακίςτανται καλφτερα τα κατάγματα».  

υμβαίνουν όμωσ μόνο αυτά ςτθν κεραπευτικι ιατρικι; Κακόλου, το καυματουργό αυτό «φωσ» 
τθσ ακτίνασ λζιηερ που χρθςιμοποιείται για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ βελτιϊνει άμεςα – από τθν πρϊτθ 
επίςκεψθ τα περιςςότερα ςυμπτϊματα των αςκενϊν, ειδικά εκεί όπου υπάρχει πόνοσ, φλεγμονι, 
οίδθμα αλλά και οποιαδιποτε άλλθ υπολειτουργία του οργανιςμοφ του.  

Όμωσ αυτά δεν ακοφγονται.  
Σο χρονικό διάςτθμα που πζραςε από τθν ανακάλυψι του είναι αρκετά μεγάλο και δεν δικαιολογεί 

τθν όποια αρνθτικι άποψθ (για το κεραπευτικό αποτζλεςμα του laser) τόςο από τον ιατρικό κόςμο όςο 
και τουσ αςκενείσ.  

Σα ερωτιματα που λογικά προκφπτουν είναι:  
Γιατί θ κεραπεία με laser δεν πιρε τθν κζςθ που τθσ αρμόηει ςτθν παγκόςμια ςκθνι μεταξφ των 

ςφγχρονων και “ζγκριτων και καταξιωμζνων κεραπειϊν” αν όντωσ πρόκειται για μια καλι κεραπεία;  
Γιατί χρειάςτθκε τόςο πολφ χρόνο προκειμζνου μόνο μια μικρι ομάδα αςκενϊν και ιατρϊν να 

ζχουν ανακαλφψει και αποδεχκεί πλιρωσ ότι θ κεραπεία με laser προςφζρει ςτον αςκενι ανακοφφιςθ 
από χρόνιουσ πόνουσ;  

Η απάντθςθ βρίςκεται ςτθν καλά μεκοδευμζνθ παγίδα που ζςτθςαν κάποιοι που «προωκοφςαν» 
κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά είχαν ανάγκθ οι αςκενείσ.  

Ζνασ άλλοσ λόγοσ είναι ότι θ μζκοδοσ τθσ κεραπευτικισ προςζγγιςθσ των αςκενϊν με laser, τα ζτθ 
1962 – 1967, «περπάτθςε» πρϊτα ςε χϊρεσ του πρϊθν «ανατολικοφ μπλοκ» και όχι από τισ δυτικζσ 
χϊρεσ. Πολλοί επιςτιμονεσ δυτικϊν χωρϊν απζρριπταν οτιδιποτε δεν προερχόταν από τθ δφςθ ι από 
τθν Αμερικι.  

Επί πλζον μεγάλο μζροσ τθσ κλινικισ βιβλιογραφίασ ιταν γραμμζνο και δθμοςιευμζνο ςε γλϊςςεσ 
και περιοδικά ανατολικϊν χωρϊν που δεν κυκλοφοροφςαν και δεν διαβαηόταν από επιςτιμονεσ του 
δυτικοφ κόςμου με ςυνζπεια πολλοί δυτικοί, αξιόλογοι κλινικοί επιςτιμονεσ να ζχουν «μεςάνυχτα» ςε 
αυτόν τον υπζροχο τομζα τθσ κεραπευτικισ με laser.  

Ζνασ ακόμθ πιο ιςχυρόσ λόγοσ ιταν θ υπεροψία κάποιων «επιφανϊν ιατρϊν» οι οποίοι εργάηονταν 
ςε κάποια αξιόλογα κατά τα άλλα δθμόςια νοςοκομεία. Αυτι θ ςτάςθ τουσ, τοφσ οδιγθςε να 
προςπακοφν μόνοι τουσ να κάνουν πράγματα που ποτζ δεν είχαν διδαχκεί, να πειραματίηονται με laser 
που δεν γνϊριηαν καν, βάηοντασ ζτςι τον εαυτό τουσ πάνω και από τουσ ερευνθτζσ κλινικοφσ 
επιςτιμονεσ αλλά και τουσ αςκενείσ τουσ ςε νζεσ περιπζτειεσ με τθν υγεία τουσ.  

Σο ςυμπζραςμα είναι : Χιλιάδεσ μθ αποτελεςματικζσ κεραπείεσ εκτελζςτθκαν με δοςολογίεσ οι 
οποίεσ ιταν εξ’ ολοκλιρου λάκοσ, εξ’ αιτίασ λίγθσ ι κακόλου γνϊςεωσ τόςο για το πϊσ εργάηεται ζνα 
laser ι για τθν απόδοςι του ςε μορφι ενζργειασ.  



 

 

Σο κυριότερο ιταν ότι αυτοί οι «ερευνθτζσ» επιςτιμονεσ ζδωςαν πολφ κακι εικόνα για τθ 
κεραπευτικι με laser και ζτςι μεγάλθ μερίδα από τουσ υπόλοιπουσ ιατροφσ ι φυςικοκεραπευτζσ που θ 
βαςικι εργαςία τουσ ιταν θ αποκατάςταςθ αςκενϊν, ζχοντασ ωσ βάςθ τα φτωχά αποτελζςματά των 
αφενόσ γφριςαν τθν πλάτθ ςτθν αφρόκρεμα των κεραπειϊν που είναι το laser αφετζρου ςτράφθκαν ςε 
κεραπείεσ πανάρχαιεσ και μεκόδουσ βγαλμζνεσ μζςα από τα βάκθ τθσ Ανατολισ ι από τθ ηοφγκλα του 
Αμαηονίου.  

τθ ςυνζχεια παρουςιάηονται κάποιεσ (ςαν τισ προαναφερκείςεσ ςε προθγοφμενο άρκρο) 
δθμοςιευμζνεσ κλινικζσ ζρευνεσ πάνω ςτθ κεραπευτικι με laser που αφοροφν τθ χϊρα μασ κακϊσ και 
θ καλόπιςτθ κριτικι που ζχει αςκθκεί επάνω τουσ και που οφειλόταν το αρνθτικό αποτζλεςμα που 
παρουςίαςαν.  

Πρζπει επίςθσ να τονίςουμε ότι οι δθμοςιευμζνεσ αυτζσ «μελζτεσ» που κα παρουςιαςκοφν 
ςτάκθκαν αιτία και δυςτυχϊσ αποτζλεςαν χειρόφρενο προσ νζουσ επιςτιμονεσ οι οποίοι ικελαν ζςτω 
να πειραματιςκοφν ςτθ κεραπεία με laser.  

Η κακι γνϊςθ των «ερευνθτϊν» πάνω ςτο αντικείμενο και το λάκοσ κεραπευτικό ςφςτθμα laser 
που κατά περίπτωςθ χρθςιμοποιικθκε είχε ωσ αποτζλεςμα να υπάρξει μια περίοδοσ «ςκοταδιςμοφ» 
με ςυνζπεια οι κλινικοί ιατροί και φυςικοκεραπευτζσ επιςτιμονεσ να ςτραφοφν ςε μεκόδουσ που 
μζχρι ςιμερα πολφ λίγα πρόςφεραν ςε αυτοφσ τουσ ίδιουσ ωσ επιςτιμονεσ και ςτθν περαιτζρω πρόοδο 
τθσ επιςτιμθσ αλλά και ακόμθ λιγότερα προσ τουσ αςκενείσ τουσ όταν αυτοί οι αςκενείσ και ςυνζχιηαν 
να πονοφν αλλά και πλιρωναν γι’αυτό.  

Ασ μθν ξεχνοφμε ότι ζνα κετικό ι ζνα αρνθτικό αποτζλεςμα εξαρτάται πάντα από τθν καλι ι τθν 
μθδενικι γνϊςθ που ζχουμε για αυτό που ερευνοφμε.  

 
 

θμείωςθ:  
Οι δικζσ μασ παρατθριςεισ – κριτικζσ καταγράφονται με μπλε γραμματοςειρά. 
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Εφαρμογζσ των Laser Χαμθλισ Ιςχφοσ ςτθν Φυςικοκεραπεία 
Κουράκοσ ., Φυςικοκεραπευτισ, Π.Γ.Ν. «Αςκλθπιείο Βοφλασ»  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΟ ΜΕΟ  
Ζρευνα 1θ 
«Προςπάκεια ερμθνείασ του αναλγθτικοφ αποτελζςματοσ των laser χαμθλισ ιςχφοσ μζςω τθσ 
μελζτθσ τθσ επίδραςθσ τουσ επάνω ςτθν αγωγιμότθτα του επιπολισ κερκιδικοφ νεφρου». 
(Πανελλινιο υνζδριο Φυςικοκεραπείασ, 1990).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρατθριςεισ: 
1. Εκτόσ του ότι θ κεφαλι laser HeNe είναι ςχεδόν ακατάλλθλθ δεν δόκθκε οφτε θ τιμι τθσ ιςχφοσ 

οφτε ο χρόνοσ εκπομπισ τθσ που πικανότατα ίςωσ είναι πολφ μικρόσ αφοφ δεν γνωρίηουμε τθν 
ποςότθτα δοςολογίασ ενζργειασ ςτουσ ιςτοφσ J/cm2.  

2. Εκτόσ του ότι θ κεφαλι laser GaAs είναι ακατάλλθλθ για επιπολισ πακιςεισ, δεν μασ 
αναφζρεται αν εκπζμπει ςτα 904 nm παλμικά ι υπερπαλμικά και ςε ποια ςυχνότθτα. Δεν δόκθκε οφτε 
θ τιμι τθσ μζςθσ ιςχφοσ αλλά οφτε και ο χρόνοσ εκπομπισ τθσ. 
 
 Μετρικθκε θ αιςκθτικι αγωγιμότθτα του επιπολισ κερκιδικοφ νεφρου. 

Η επιλογι αυτοφ του νεφρου ζγινε λόγω του γεγονότοσ ότι αυτόσ ο κλάδοσ  
ευρίςκεται αρκετά επιφανειακά και τα χρθςιμοποιοφμενα laser  

κα μποροφςαν ενδεχομζνωσ να ζχουν κάποια επίδραςθ. 
3. Όταν ζνα laser είναι ακατάλλθλο δεν μπορεί να ζχει επίδραςθ όςο επιφανειακι και αν είναι θ 

πάκθςθ. 
 
ε κάκε άτομο ζγιναν τζςςερισ μετριςεισ:  
 θ 1θ πριν από τθν εφαρμογι των laser,  
  θ 2θ αμζςωσ μετά,  
   θ 3θ 15 λεπτά αργότερα και,  
    θ 4θ μετά από μια ϊρα.  
 Τπολογίςκθκαν θ αιςκθτικι ταχφτθτα αγωγισ, ο λανκάνων χρόνοσ και το φψοσ του προκλθτοφ 

δυναμικοφ. Σα αποτελζςματα εκτιμικθκαν μετά τθν ολοκλιρωςθ και των 120 μετριςεων (480 
θλεκτρομυογραφικζσ μετριςεισ).  

 
 τθν ανάλυςθ κατά ομάδεσ υπιρχε μια αρχικι αφξθςθ τθσ μζςθσ τιμισ τθσ ταχφτθτασ αγωγισ 

που ζφτανε μζχρι και λίαν ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι.  
 



 

 

 Όταν όμωσ ζγινε ςφγκριςθ με τθν ομάδα ελζγχου, τα αποτελζςματα δεν παρουςίαηαν κάποια 
ςτατιςτικι ςθμαντικότθτα.  

 
 Παρόμοια απάντθςθ παρατθρικθκε και ςτο φψοσ του προκλθτοφ δυναμικοφ ιδιαίτερα, ςτθν 

ομάδα GaAs αμζςωσ μετά τθν εφαρμογι.  
 

4. Ειδικά εδϊ αν γνωρίηει κάποιοσ τον τρόπο λειτουργίασ του laser GaAs δεν κα περίμενε κανζνα 
αποτζλεςμα.  

 
 Όταν όμωσ ζγινε και πάλι ςφγκριςθ με τθν ομάδα ελζγχου, τα αποτελζςματα χαρακτθρίςκθκαν 

από ζλλειψθ ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ.  
 

υμπεράςματα:  
 Εφαρμόηοντασ τισ διακζςιμεσ μορφζσ laser χαμθλισ ιςχφοσ,  

δεν κατζςτθ δυνατόν να ανιχνευτεί κάποια ςτατιςτικϊσ ςθμαντικι βιολογικι βελτίωςθ.  
  

5. Η επιςτθμονικι άποψθ είναι ότι θ όλθ ζρευνα βαςίηεται ςε λάκοσ τεχνικι με λάκοσ laser.  
 

 Σο κατάλλθλο laser για τθν ςυγκεκριμζνθ πάκθςθ είναι το laser GaAlAs με εκπομπι ςτα 810-830 
nm, ςε παλμικό ςχιμα 50 Ηz, 6J/cm2, εξαρτϊμενο από τθν ιςχφ του και τθν επιφάνεια κάλυψθσ 
τθσ κεραπείασ. 

 
 Εδϊ αντί για κεραπεία προβλιματοσ ζγινε κεραπεία ςυμπτϊματοσ. 
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Εφαρμογζσ των Laser Χαμθλισ Ιςχφοσ ςτθν Φυςικοκεραπεία 
Κουράκοσ ., Φυςικοκεραπευτισ, Π.Γ.Ν. «Αςκλθπιείο Βοφλασ»  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΟ ΜΕΟ  
Ζρευνα 2θ  
«Η εκτίμθςθ των laser ΗεNe και των διαδικϊν laser ςε ςφνδρομο DeQuervain και οςτεοαρκρίτιδα 
τον αντίχειρα».  
(υμπόςιο ΕΕΕΦ, Ακινα 1992).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Εκτόσ του ότι θ κεφαλι laser HeNe είναι ακατάλλθλθ δεν δόκθκε οφτε θ τιμι τθσ ιςχφοσ 
ςυνεπϊσ ο χρόνοσ εκπομπισ τθσ (των 30”) ίςωσ είναι πολφ μικρόσ αφοφ δεν γνωρίηουμε τθν ποςότθτα 
ενζργειασ j/cm2. 

2. Εκτόσ του ότι θ κεφαλι laser είναι ςχεδόν ακατάλλθλθ, (αναφζρεται ότι εκπζμπει ςτα 902 nm), 
δεν μασ αναφζρεται αν εργάηεται παλμικά ι υπερπαλμικά και ςε ποια ςυχνότθτα. Δεν δόκθκε οφτε θ 
τιμι τθσ μζςθσ ιςχφοσ για να κακορίςουμε τθν ποςότθτα ενζργειασ j/cm2 πράγμα που κα κακόριηε αν ο 
χρόνοσ εκπομπισ τθσ ιταν ο κατάλλθλοσ.  
 

Η εκτίμθςθ τθσ κεραπευτικισ εφαρμογισ, ςτακερι για όλουσ τουσ αςκενείσ, ζγινε με ειδικό 
πρωτόκολλο: 
 πριν από τθν κεραπεία,  
  κατά τθν 5θ και 1Οθ ςυνεδρία και,  
   1 μινα μετά το τζλοσ τθσ κεραπείασ.  

Διαπιςτϊκθκε ότι και οι δφο ομάδεσ κεραπείασ ζδειξαν μια μεγάλθ ςτατιςτικά ςθμαντικι 
διαφορά μετά τθν 5θ ςυνεδρία ενϊ μεταξφ τθσ 5θσ και 10θσ ςυνεδρίασ θ διαφορά αυτι, ςε ςφγκριςθ 
με τθν ομάδα ελζγχου (placebo), εξαφανίςκθκε για τθν ομάδα των laser ενϊ διατθρικθκε αυτι των 
υπεριχων.  

Κατά τθν ςφγκριςθ των ομάδων μεταξφ τουσ,  
κατά τθν 5θ ςυνεδρία, δεν υπιρχε ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά ενϊ,  



 

 

ςτθν 10θ ςυνεδρία διαπιςτϊκθκε υπερίςχυςθ των υπεριχων με ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά. 
υμπζραςμα: 
Η αποτελεςματικότθτα των υπεριχων ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ελυτρίτιδασ του μακρφ απαγωγοφ 

του αντίχειρα επιβεβαιϊνεται με τθν διπλι - τυφλι μελζτθ, ενϊ θ εφαρμογι των laser χαμθλισ ιςχφοσ 
φαίνεται ότι δεν διαφζρει από αυτι των laser placebo.  

Ο μόνοσ λόγοσ για τθν ερμθνεία του αρχικοφ ικανοποιθτικοφ αποτελζςματοσ από τθν εφαρμογι 
των laser είναι θ «ψυχολογικι φόρτιςθ» λόγω τθσ φιμθσ των laser, αλλά και θ πίςτθ του αςκενι ςτθν 
βελτίωςθ του προβλιματοσ του.  

Μια τζτοια επομζνωσ εφαρμογι κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ.  
 
3. Η επιςτθμονικι άποψθ είναι ότι θ όλθ ζρευνα βαςίηεται ςε λάκοσ τεχνικι με λάκοσ laser.  
Σο κατάλλθλο laser για τθν ςυγκεκριμζνθ πάκθςθ είναι το laser GaAlAs με εκπομπι ςτα 810-830 

nm, εξαρτϊμενο από τθν ιςχφ του και τον χρόνο κεραπείασ. 
Εδϊ αντί για κεραπεία προβλιματοσ ζγινε κεραπεία ςυμπτϊματοσ.  
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Εφαρμογζσ των Laser Χαμθλισ Ιςχφοσ ςτθν Φυςικοκεραπεία 
Κουράκοσ ., Φυςικοκεραπευτισ, Π.Γ.Ν. «Αςκλθπιείο Βοφλασ»  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΟ ΜΕΟ  
Ζρευνα 3θ  
«Η αποτελεςματικότθτα του laser ΗeΝe ςτθν Ιδιοπακι Νευραλγία τον Σριδφμου».  
Μπάκασ και ςυνεργάτεσ, 1993.  
τόχοσ αυτισ τθσ μελζτθσ ιταν να ανακουφιςκεί ο πόνοσ που εμφανίηεται ςτθν ιδιοπακι νευραλγία 
του τριδφμου, ειδικά ςε αςκενείσ που είχαν δοκιμάςει ανεπιτυχϊσ άλλεσ κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ,  
με τθν εφαρμογι laser ΗeΝe και να δοκεί μια εξιγθςθ ςε ςχζςθ με το αποτζλεςμα τουσ ςφμφωνα με 
τα δεδομζνα τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Αποτελζςματα: 
 
Η αξιολόγθςθ ζγινε ςτισ παρακάτω παραμζτρουσ: 
 Ελάττωςθ ςτθν δόςθ αναλγθτικϊν φαρμάκων. 
 Αφξθςθ ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ και ςτα προςωπικά ενδιαφζροντα. 
 Αντίδραςθ των αςκενϊν ςτον πόνο (αναλογικζσ κλίμακεσ πόνου από 0-10,  

που ςυμπλθρϊνονταν από τον αςκενι και το γιατρό ι τον κεραπευτι, που ζκανε τθν αξιολόγθςθ). 
 
τθν ομάδα Α,   
Σα αποτελζςματα χαρακτθρίηονται με τθν κλίμακα καλά, μζτρια, πτωχά. 
φμφωνα με τα αποτελζςματα:  
5 αςκενείσ από τουσ οποίουσ ςε κάκε παράμετρο αξιολογοφνται με καλά αποτελζςματα,  
3 αςκενείσ ζνοιωςαν μετριαςμό,  
3 αςκενείσ ςε κάποια ζκταςθ μόνο, ιδιαίτερα όςον αφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ,  
3 αςκενείσ δεν ζδειξαν καμία ανταπόκριςθ εκτόσ από μια αρχικι βελτίωςθ.  
 
τθν ομάδα Β,  
12 από τουσ 17 αςκενείσ ανταποκρίκθκαν (70,5%) μετριάηοντασ τα ςυμπτϊματα τουσ μόνο 

προςωρινά.  
 

Παρατθριςεισ: 
Η επιςτθμονικι άποψθ είναι ότι θ όλθ ζρευνα βαςίηεται ςε λάκοσ κεφαλι laser.  
Σα κατάλλθλα laser για τθν ςυγκεκριμζνθ πάκθςθ είναι το laser GaAs και το GaAlAs με εκπομπι 

ςτα 904 και αντίςτοιχα ςτα 808 nm, με υπερπαλμικι ςυχνότθτα παλλόμενθ ςτα 75 και 150 ι 300 Hz 
εξαρτϊμενο από το φφλο του αςκενοφσ και αντίςτοιχα παλμικά ςτα 50 Hz για το laser του GaAlAs.  

Ακόμθ και αν το laser HeNe που χρθςιμοποιικθκε εδϊ ιταν το κατάλλθλο, θ ζξοδοσ ???? 
εκπομπισ του ςτο 1 mW ιςχφοσ είναι τόςο μθδαμινι που κα επρόκειτο μόνο για καφμα εάν κα υπιρχε 
κάποιο κετικό αποτζλεςμα.  
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Εφαρμογζσ των Laser Χαμθλισ Ιςχφοσ ςτθν Φυςικοκεραπεία 
Κουράκοσ ., Φυςικοκεραπευτισ, Π.Γ.Ν. «Αςκλθπιείο Βοφλασ»  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ω ΑΝΑΛΓΗΣΙΚΟ ΜΕΟ  
Ζρευνα 4θ 
«Χαμθλισ ιςχφοσ laser και Οςφυαλγία - υγκριτικι μελζτθ με Τπεριχουσ».  
(Μπάκασ & υνεργάτεσ, 1993).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Όλοι οι αςκενείσ υποδιαιρζκθκαν ςε 4 κεραπευτικζσ υποομάδεσ 
ςτισ οποίεσ εφαρμόςκθκαν οι ακόλουκεσ διαδικαςίεσ: 

1. Χαμθλισ ακτινοβολίασ laser:  
Σο laser ΗeΝe ςτα 632,8 nm (με 2 αποδόςεισ! ! !)  
εφαρμόςκθκε ςε ςυνδυαςμό  
με laser διόδων GaAs ςτα 904 nm (υπεριϊδθσ! ! !), με 3 αποδόςεισ! ! !).  

{Προςζξτε εδϊ ότι δεν δίνεται θ παραμικρι εντφπωςθ ςτον αναγνϊςτθ ότι πρόκειται περί 
ςοβαρισ ερευνθτικισ πράξθσ αφοφ οι ερευνθτζσ πιραν απλά δυο τφπουσ laser χωρίσ να 
παρουςιάςουν καμιά άλλθ ςθμαντικι παράμετρο όπωσ: 

Ιςχφ εξόδου των κεφαλϊν laser;  
Εκεί όπου χρθςιμοποιικθκε το GaAs θ εκπομπι γινόταν ςε απλό ι υπερπαλμικό ςχιμα;  
Ποια ι ποιεσ ςυχνότθτεσ χρθςιμοποιικθκαν; 
Ποιοσ ιταν χρόνοσ εφαρμογισ ανά cm2 ιςτοφ;  
θμειϊςτε επίςθσ ότι καμιά κεφαλι laser δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με διαφορετικζσ 

«αποδϊςεισ», και ζνα laser GaAs με εκπομπι ςτα 904 nm δεν εκπζμπει υπεριϊδθ ακτινοβολία – ο 
ςωςτόσ όροσ για το ςυγκεκριμζνο μικοσ κφματοσ (904) ςτθ φυςικι επιςτιμθ είναι ‘υπζρυκρθ’}.  

 
Η εφαρμογι γινόταν είτε με απ'ευκείασ επαφι είτε από απόςταςθ,  

ςαρϊνοντασ τθν παραςπονδυλικι περιοχι με ςυνεχι εκπομπι ςτα 15 mW.  
{Ποτζ δεν ζχει κεραπευτικι απόδοςθ μια εκπομπι δζςμθσ laser όταν το μθχάνθμα εκπζμπει 

ςαρωτικά και από απόςταςθ – προδιαγεγραμμζνο αρνθτικό αποτζλεςμα.  
Αν υποκζςουμε ότι θ ιςχφ εξόδου τθσ δζςμθσ όπωσ αναφζρετε είναι ςτα 15 mW πείτε μασ 

ποιοσ ιταν χρόνοσ εφαρμογισ ανά cm2 ιςτοφ ι ςτθν περιοχι;} 
 

Ο χρόνοσ εφαρμογισ ανά ςθμείο ιταν 30”, για εκείνεσ τισ περιπτϊςεισ που είχαν υποβλθκεί ςε 
απ'ευκείασ επαφι.  

{Πόςοσ ιταν ο χρόνοσ κεραπείασ του κάκε laser ξζχωρα;  
Ποια ιταν θ ςυχνότθτα του laser GaAs και ποια ιταν θ μζςθ ιςχφσ τθσ;  
Μιπωσ ο χρόνοσ των 30’’ ιταν πολφ μικρόσ εν ςχζςθ με τθν ιςχφ που δεν μασ λζτε ποια ιταν;}.  
 
Τπιρχαν 5-10 επιλεγμζνα ςθμεία παραςπονδυλικά που ανταποκρίνονταν ςτα ςθμεία τθσ 

ςπονδυλικισ ςτιλθσ ςε ςχζςθ με τισ κλινικζσ ενδείξεισ.  
Σο μθχάνθμα το τοποκετοφςαν είτε κατακόρυφα είτε υπό γωνία 45°. τισ περιπτϊςεισ που θ 

ακτίνα laser εφαρμοηόταν από απόςταςθ, ιταν 50 cm και θ διάρκεια τθσ ακτινοβολίασ 15’, 
{Ποτζ δεν ζχει κεραπευτικι απόδοςθ μια εκπομπι δζςμθσ laser υπό γωνία.  
Πόςο μάλλον όταν το μθχάνθμα εκπζμπει ςαρωτικά και από απόςταςθ – προδιαγεγραμμζνο 

αρνθτικό αποτζλεςμα δεδομζνου και του πολφ μικροφ χρόνου εκπομπισ.  
Πόςοσ ιταν ο χρόνοσ κεραπείασ του κάκε laser ξζχωρα;  
Ποια ιταν θ ςυχνότθτα του laser GaAs ποια ιταν θ μζςθ ιςχφσ τθσ;  
Πάραυτα μεγάλθ αγνωςία ςτο ότι:  
Σα laser ςάρωςθσ ζχουν μθδαμινό αποτζλεςμα ςε εν τω βάκει μυοςκελετικζσ πακιςεισ αλλά 

και ακατάλλθλο για τθν ομάδα Γ’ θ οποία υπζφερε από ριηίτιδεσ θ νευρολογικζσ διαταραχζσ}.  
Ζνα ςφνολο δζκα επαναλιψεων τθσ διαδικαςίασ ολοκλθρϊνονταν ςε κακθμερινι βάςθ με 

εξαίρεςθ τα αββατο-κφριακα. 
 

2. Laser placebo:  
' αυτιν τθν περίπτωςθ οι αςκενείσ αγνοοφςαν τθν πλαςτι εφαρμογι, ακόμα και αν 

προθγουμζνωσ είχαν δει και πλθροφορθκεί για τθν μονάδα laser???.  
 
 



 

 

Πρζπει να τονιςκεί ότι,  
θ εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και των δφο παραπάνω κεραπευτικϊν διαδικαςιϊν 

πραγματοποιικθκε από γιατρό ι φυςικοκεραπευτι τθσ ομάδασ, 
που δεν ιξερε ποια από αυτζσ είχαν εφαρμοςκεί (τυφλι μελζτθ). 

{Ποια ιταν θ γνϊςθ τουσ για το κεραπευτικό laser που κλικθκαν να εφαρμόςουν;} 
 

3. Τπζρθχοι:  
Η εφαρμογι εκτελζςκθκε με ςυχνότθτα 1 ΜΗz με ςυνεχι εκπομπι και κυκλικι κάλυψθ των 

πεδίων εφαρμογισ, που ιταν τρία, παραςπονδυλικά.  
ε μερικζσ περιπτϊςεισ που τα ςυμπτϊματα εςτιάηονταν ςε ιδιαίτερθ περιοχι και θ προσ 

εξζταςθ περιοχι εκεωρείτο ότι κακορίηονταν με ακρίβεια (ςθμείο ςτόχευςθσ), θ εφαρμογι γινόταν 
με παλμικι μορφι και κφκλο απόδοςθσ 4:1.  

Η κεφαλι κεραπείασ παρζμενε ςυνεχϊσ ςτο ςθμείο εφαρμογισ.  
Η ζνταςθ που χρθςιμοποιικθκε ιταν μζχρι 0.8 W/cm2 με ςυνεχι εκπομπι, ενϊ με πάλλουςα 

μορφι κυμαίνονταν από 1,2 ζωσ 1,5. 
{Προςζξτε τθν ακρίβεια με τθν οποία περιγράφεται ο τρόποσ κεραπείασ με τον υπζρθχο – 

υποδθλϊνει πόςο καλά καταρτιςμζνοσ είναι ο χριςτθσ.} 
 

4. Κατάκλιςθ και φάρμακα:  
Αυτι θ ομάδα αςκενϊν χαρακτθρίςκθκε ςαν ομάδα ελζγχου. ' αυτοφσ τουσ αςκενείσ 

εφαρμόςκθκε μια ςυντθρθτικι μζκοδοσ κεραπείασ με κατάκλιςθ από 20 ζωσ 30 θμζρεσ και 
χρθςιμοποίθςθ μθ ςτεροειδϊν αντιφλεγμονωδϊν φαρμάκων ςε ςυνδυαςμό με μυοχαλαρωτικά 
φάρμακα.  
 

Παρατθριςεισ: 
Σζλοσ, το κζμα τθσ αμφιςβιτθςθσ για τθν αξία των κεραπευτικϊν laser μπορεί να τεκεί μόνο ωσ 

πρόςχθμα προκειμζνου κάποιοι να κλείςουν τα μάτια μπροςτά ςε όλθ τθν κλινικι τεκμθρίωςθ που 
υπάρχει.  

ε αυτό εδϊ το άρκρο παρουςίαςα όςο πιο απλοφςτερα μποροφςα μερικά παραδείγματα που με 
μια λεπτομερζςτερθ ματιά μπορεί κανείσ εφκολα να καταλάβει ότι:  

Ζνα κετικό ι ζνα αρνθτικό αποτζλεςμα εξαρτάται πάντα από τθν καλι ι κακόλου γνϊςθ που 
ζχουμε για αυτό που ερευνοφμε.  

Πιςτεφω ότι μια πιο ςυγκεκριμζνθ αναηιτθςθ, βαςιςμζνθ ςε κλινικι εμπειρία, ικανι 
επιςτθμονικι εκτίμθςθ και παρατιρθςθ κα είχε μεγάλθ αξία τόςο για τον ιατρό κεραπευτι όςο και για 
τον κεραπευμζνο αςκενι του.  
 

ασ Ευχαριςτϊ για το χρόνο που διακζςατε για να διαβάςετε αυτό το άρκρο μου.  
 

Νάκαν Κ. Ευαγγζλου 
Dr Θεραπευτικής με Laser 


