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se ChBFT používá při ovlivňování 
příznaků demence a jejích komplikací, 
zejména u pacientů se sníženou 
pohyblivostí. Vedlejší účinky ChBFT 
nejsou téměř žádné. Jen u bipolární 
poruchy je nezbytné užívat stabilizátor 
nálady, který brání případnému 
nežádoucímu přesmyku do manické 
fáze. Jinak kromě závažných 
onemocnění očí prakticky neexistuje 
kontraindikace k tomuto druhu léčby. 

Jak probíhá léčba ChBFT
Pacient sedí či leží v blízkosti zdroje 
jasného bílého světla, jež obsahuje celé 
barevné spektrum. Intenzita světla 
dopadajícího na tvář rozhoduje o délce 
aplikace. Například při osvětlení 
10 000 luxů je délka expozice půl 
hodiny, v případě 2500 luxů jsou to dvě 

hodiny. Pro srovnání: v kanceláři se 
běžně naměří kolem 500 luxů, zatímco 
venku v létě za slunného dne je téměř 
100 000 luxů.

Rychlý nástup účinku
„U nás platí, že když někdo bere 
antidepresiva, je umělý zdroj jasného 
bílého světla vhodnou alternativou 
v léčbě depresivních příznaků. Efekt 
léčby je ovšem závislý na pravidelné 
každodenní aplikaci,“ upozorňuje 
lékař. Dle článků v odborné literatuře 
je počet těch, kterým léčba zlepší 
příznaky poruch nálady, přibližně 
60–80 % v závislosti na diagnóze. 
„Je nutné si uvědomit, že na nástup 
účinku antidepresiv je třeba počkat 
několik týdnů, zatímco ChBFT má 
nástup v řádu několika dnů. V rámci 
hospitalizace nasadíme pacientovi jak 
antidepresiva, tak zahájíme aplikaci 
ChBFT a po několika dnech zjistíme, 
zda ChBFT léčba funguje, či ne. 
Pacient zároveň musí být poučen, že 

Tam v tzv. suprachiasmatických 
jádrech sídlí centrální hodiny celého 
našeho organismu. Mají na starosti 
naši bdělost, aktivitu, činnost 
jednotlivých orgánových systémů, 
ospalost a hloubku spánku. 

Pomoc při různých 
poruchách a diagnózách 
V současné době platí, že je 
chronobiologická terapie schválená 
metoda léčby u depresivní poruchy (ať 
už periodické či bipolární poruchy), 
lze ji využít také v léčbě „jet-lag“ 
syndromu, u těhotných žen, při 
poporodní depresi, sezonní afektivní 
poruše (SAD) i v léčbě depresivních 
obtíží provázejících různá tělesná 
onemocnění. U starších pacientů 

Nedostatek denního světla bychom rozhodně neměli 
podceňovat. Nepříznivě ovlivňuje veškeré pochody 
v lidském těle včetně psychiky. Proto byly vyvinuty 
simulátory slunečního světla. Pracují s nimi lékaři 
a dostupné jsou i přístroje pro domácí použití.
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efekt léčby 
jasným 
světlem není 
dlouhodobý 
a je proto 
nutná 
pravidelnost 
aplikace. 
ChBFT jako 
součást chronobiologické léčby 
je v současné době možné hradit 
pojišťovnou, ale zatím pouze pro 
hospitalizované pacienty. Ambulantní 

forma chronobiologické léčby zatím 
svůj kód nemá,“ upozorňuje lékař. 
Před zahájením léčby světlem pacient 
vyplní dotazník MEQ (Morningness-
Eveningness Questionnaire) 
na zjištění chronotypu pacienta, podle 
něhož lékař zvolí i nejvhodnější ranní 
hodinu k zahájení aplikace ChBFT.

Domácí terapie světlem
Speciální lampu s jasným bílým 
plnospektrálním světlem si můžete 
pořídit i pro domácí použití či 
do práce, nejprve byste však aplikaci 
měli konzultovat s lékařem, speciálně 
vyškoleným pro chronobiologickou 
léčbu. Objednávat ke konzultaci 
se lze například přímo v poradně 
Laboratoře chronobiologické léčby 
Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK 
(odkaz: https://goo.gl/2ii4Sz)

V příštím díle seriálu o světelné léčbě 
se budeme více věnovat možnostem 
jejího využití u starších pacientů 
a nemocných s Alzheimerovou 
chorobou.    
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aždý živý organismus 
na této planetě se 
přizpůsobuje běhu 

okolního světa. Je tomu tak i u člověka. 
Vrozený rytmus bdění a spánku, 
trvající přibližně čtyřiadvacet hodin, se 
nazývá cirkadiánním rytmem a každé 
ráno se pomocí světla synchronizuje 
s otáčením Země. Silnější umělé světlo 
v noci, či naopak nedostatek světla 
během dne může tento přirozený 
rytmus narušit, zvláště na podzim 
a v zimě. „Je-li tato denní rytmicita 
narušena, mohou se objevit poruchy 
spánku, a to v jakékoli jeho fázi. 
Poruchy spánku jsou často předzvěstí 
rozvoje některých duševních 
onemocnění, jako jsou depresivní 
porucha, bipolární afektivní porucha, 
úzkostné poruchy apod.,“ vysvětluje 

MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.,  
odborný asistent a vedoucí 
lékař ambulancí a Poradny pro 
chronobiologickou léčbu Psychiatrické 
kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. 
Deprese je podle jeho slov jednou 
z diagnóz, kterou je možné úspěšně 
léčit pomocí aplikace jasného denního 
světla – tzv. chronobiologickou 
fototerapií (ChBFT). Jde o správně 
načasované působení světlem vhodné 
intenzity a spektrálního složení 
na člověka za účelem léčení deprese 
nebo úpravy rytmu spánek – bdění. 

Stačí se dívat
Na sítnici lidského oka jsou světločivné 
gangliové buňky, jež reagují 
na světlo a předávají tuto informaci 
po nervových drahách až do mozku. 

Fototerapeutická 
pláž, Alzheimer 

centrum, 
Průhonice

Priessnitzovy léčebné 
lázně, Jeseník
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