
Lāzerterapijas ietekmē lokāli palielinās ribonukleīnskābes daudzums šūnās, 
aktivējas mitohondriji, tiek uzlabota šūnu elpošana un barošana, paaugstinās 
ATF daudzums, kas ir šūnu enerģētiskā substance, paātrinās šūnu sintēze, 
atjaunojas nervu funkcijas, aktivizējas asinsķermenīšu un hormonu darbība. 
Lāzera stars sasniedz zemādas sāpju receptorus, nervu galus un bloķē sāpju 
impulsu. Akupunktūras punktu stimulācijas un siltuma ietekmē paplašinās 
asinsvadi, uzlabojas asinsrite, imūnsistēmas un vielmaiņas norises, atslābst 
savilktie muskuļi, veidojas endorfīni, kas tūdaļ nomāc sāpes. Pozitīvās pārmaiņas 
ātri mazina iekaisuma parādības ādā, zemādā, locītavās, ārstē brūces, čūlas, 
rētas, nervu sistēmu, uzlabo kaulu sadzīšanu utt. 

Augstas intensitātes lāzerterapijas (HILT) 
iedarbība: 

 Biostimulācija – paātrina dzīšanas procesu. 

 Pretsāpju efekts – mazina akūtas sāpes. Tūlītēja pretsāpju iedarbība, kas ļoti ilgi 

turpinās. 

 Pretiekaisuma un prettūskas efekts – stimulē vielmaiņu, ātri mazina tūsku. 

 Siltuma efekts – paaugstinot temperatūru audos, lokāli uzlabo mikrocirkulāciju. 

Zināšanai: 
lāzerterapijas pretsāpju efekts ir tūlītējs un turpinās ilgu laiku pēc procedūras.  
 

 

Medicīniskie efekti. 

Impulsējošais režīms. 

·        Analgētiskais efekts – HIL analgētiskais efekts tiek veicināts galvenokārt 
tad, ja tiek izmantots impulsa režīms. HIL var nodrošināt ļoti īsus impulsus  ar 
ļoti augstu atkārtošanās ātrumu. Ar šo iestatījumu tas spēj radīt spiedienu. 

Spiedienviļņi tiek vadīti audos, kur tie stimulē brīvās nervu endēžas. Balstoties 
uz sāpju vārtu kontroles mehānismu, brīvo nervu galus mehāniska stimulācija 
izraisa to inhibīciju un līdz ar to sāpju mazināšanu. HIL iedarbība ir tūlītēja un 

ilgstoša. 

·        Mikrocirkulācijas stimulācija – HIL radītie mehāniskie viļņi stimulē vietējo 
mikrocirkulāciju un atbalsta pataloģiskās zonas limfu drenāžu. Kombinējot 

biostimulāciju ar fotomehānisko stimulāciju, HIL terapija ārstē audus, 
vienlaikus nodrošinot spēcīgu un atkarību neizraisošu sāpju kontroli. 

·        Pretiekaisuma efekts – Enerģija, kas tiek piegādāta šūnām ar HIL, 

paātrina to vielmaiņu un veicina ātru iekaisumu mediatoru rezorbciju. 
Iekaisuma mediatoru koncentrācijas samazināšana atjauno kapilāru 
caurlaidību, rezultējoties pilnīgā iekaisuma novēršanā un ātrā atgriešanās pie 

ikdienas aktivitātēm. 

  



Nepārtrauktais režīms. 

·        Biostimulācija – Termins biostimulācija nozīmē stimulēt organismu šūnu 
līmenī, lai uzlabotu dzīšanu un atjaunošanos. Šūnās skābekli apstrādā 

mitohondrija. Šeit skābekli apstrādā elpošanas enzīmu kaskāde un to piegādā 
ATP sintēzei, kas sintezē organisma enerģijas avotu – ATP. Ātrāka skābekļa 

un metabolītu apmaiņa lāzera starojuma ietekmē, sekmē palielinātu skābekļa 
piekļuvi mitohondrijai. Tās tiek stimulētas, lai ATP tiktu sintezēts ātrāk. ATP 
pieļauj ātrāku RNS un DNS sintēzi un noved pie ātrākas atlabšanas, dzīšanas 

un edēmas samazināšanos apstrādātajā zonā. 

·        Termiskais efekts – HIL efektu izraisa 1064 nm lāzera staru absorbcija 
virspusējās struktūrās, kas tādējādi izraisa temperatūras paaugstināšanos 

audos. Virspusējo struktūru sildīšana ir saistīta ar izkliedes un absorbcijas 
koeficientu samazināšanos un ļauj pat vēl dziļāk iekļūt 1064 nm gaismā. 

Termiskā iedarbība izraisa arī vazodilatāciju. Tā rezultātā uzlabojas asins 
cirkulācija, audiem tiek piegādāts vairāk skābeklis, un vairāk metabolīti tiek 
resorbēti. 

·        Muskuļu relaksācija – Enerģija, ko HIL vada audos, izraisa virsēju 

hipertermiju un palielina vazodilatāciju apstrādātajā zonā. Uzlabotā asinsrite 
piegādā vairāk asinis apstrādātajai zonai, līdz ar to muskuļi relaksējas. Ar 

sāpīgām muskuļu saistītām indikācijām, piemēram, sprūda punktiem, muskuļu 
celmu utt. Pacients sajūt tūlītēju muskuļu tonusa izraisītu sāpju mazināšanu 
un tūlīt palielina kustības spektru. 

https://www.youtube.com/watch?v=kn7JXDGpEfI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kn7JXDGpEfI

