SĂNĂTATE

Lumina albastră,
prieten sau duşman?
Specialiştii de la Universitatea Com
plutense din Madrid au descoperit că
lumina albastră emisă de LED-uri poate
distruge definitiv retina. Radiaţiile sunt
foarte mari, iar acestea ne pot lăsa fără
vedere. Conferenţiarul universitar de la
Facultatea de Instalaţii a Universităţii
Tehnice din Cluj-Napoca, Dorin Beu, a
realizat la rându-i un studiu prin care
analizează efectele luminii artificiale
asupra sănătăţii oamenilor. Cercetările de
până acum au arătat că lumina albastră
excită anumite părţi ale creierului,
stimulând vigilenţa şi învăţarea, şi
împiedică secreţia de melatonină, un
hormon produs de glanda pineală situată
între cele două emisfere ale creierului,
care reglează ceasul biologic şi ne ajută să
adormim.

O

mul funcţionează după un bioritm
natural, el are un ceas biologic bine
stabilit care îl face să fie activ ziua
şi să doarmă noaptea. Stilul de viaţă modern
a dat peste cap acest ritm biologic, fapt care
poate duce la degradarea stării de sănătate.
Neoanele albastre din cluburi, dar şi lumina
emisă de aparatura electronică din casă au un
efect energizant care alungă somnul. Şi chiar
dacă toate tipurile de lumină afectează secreţia
de melatonină, cercetătorii au descoperit recent
că lumina albastră - mai exact, cea cu o lungime
de undă de 446-477 nanometri - este mult mai

eficientă decât celelalte în a suprima producţia
importantului hormon.
Dar lumina albastră nu ne e doar duşman.
Într-un studiu realizat de doctorul Michael
R. Hamblin de la Spitalul General din
Massachusetts şi de la Şcoala Medicală Harvard,

o serie de LED-uri albastre au fost folosite
pentru a trata arsurile infectate ale şoarecilor
de laborator. Mai exact, pentru a elimina în
mod selectiv bacteria letală Pseudomonas
aeruginosa din răni. Rezultatele studiului au
fost promiţătoare. Toţi şoarecii trataţi cu lumină
albastră au supravieţuit, în timp ce 82% din
grupul de control netratat au murit. În plus, spre
deosebire de lumina ultravioletă care omoară
bacteria, lumina albastră nu a fost dăunătoare
pentru propriile celule ale animalelor. Stimularea
prin lumină albastră sporeşte totodată vigilenţa
pe timp de noapte, la fel precum cafeaua,
arată un studiu efectuat de specialiștii francezi
din cadrul Centrului Național de Cercetare
Științifică din Paris. Această metodă ar putea
fi în viitor folosită pentru crearea unui sistem
electronic antisomnolenţă, integrat în sistemele
autovehiculelor. De asemenea, experimente
efectuate în Japonia şi în Scoţia au arătat că rata
criminalităţii din anumite zone scade atunci
când lumina albastră este folosită în iluminatul
public. Tot în Japonia, oficialii feroviari au
observat că numărul persoanelor care încearcă
să se sinucidă aruncându-se în faţa trenului a
scăzut după ce la capătul peroanelor au fost
instalate corpuri de iluminat cu lumină albastră.
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