Muscular pre-conditioning using light-emitting diode therapy (LEDT) for high-intensity exercise:
a randomized double-blind placebo-controlled trial with a single elite runner.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25585514
Stymulacja mięśni (ang. muscular pre-conditioning) przy użyciu terapii światłem LED (ang. LEDT) przed
intensywnymi ćwiczeniami ﬁzycznymi: badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby
z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą placebo u jednego biegacza najwyższej klasy.
Ferraresi C, Beltrame T, Fabrizzi F, do Nascimento ES, Karsten M, Francisco Cde O, Borghi-Silva A, Catai AM, Cardoso DR, Ferreira AG,
Hamblin MR,Bagnato VS, Parizotto NA.

STRESZCZENIE
W ostatnim czasie, terapia wykorzystująca niskoenergetyczne promieniowanie laserowe (ang. LLLT)
stosowana jest, żeby zwiększyć wydajność mięśni.
W niniejszym badaniu oceniamy skuteczność terapii światłem LED w bliskiej podczerwieni (ang.
LEDT) oraz jej mechanizmów mających na celu zwiększenie wydajności mięśni u sportowca najwyższej
klasy.
Przeanalizowano kinetykę poboru tlenu (VO2), markery uszkodzenia mięśni we krwi i w moczu (kinaza
keratynowa i alanina) oraz markery zmęczenia (mleczan). Dodatkowo, przy użyciu protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego ((1)H NMR) oceniono niektóre parametry metaboliczne w moczu.
Sonda prysznicowa łączona LED składająca się z 50 diod (λ = 850 nm; 50 mW 15 s; 37.5 J) została
przyłożona do mięśni nóg, ramion oraz tułowia u biegacza na 5 minut przed intensywnym, nieprzerwanym biegiem z obciążeniem na bieżni.
Sportowiec otrzymał albo Placebo-1-LEDT; albo Placebo-2-LEDT; albo Eﬀective-LEDT w badaniu
klinicznym prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą placebo i siedmiodniową przerwą na wypłukanie leku (ang. washout period) pomiędzy testami.
Terapia LED zwiększyła tempo zużycia tlenu (VO2) (~-9s), zmniejszyła deﬁcyt tlenu (~-10L),
zwiększyła zużycie tlenu z fazy wolnej (~+348 ml min(-1)), jak również zwiększyła czas wykonywania
ćwiczenia (~+589 s). Zastosowanie terapii światłem LED zmniejszyło stężenie markerów uszkodzenia
mięśni we krwi i w moczu oraz markery zmęczenia (stężenie kinazy keratynowej i alaniny oraz mleczanu).

Odkrywamy potencjał

Wyniki sugerują, że stymulacja mięśni przy użyciu terapii światłem LED przed intensywnymi ćwiczeniami może modyﬁkować czynność metaboliczną i czynność nerek w celu osiągnięcia lepszej wydajności.
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