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Obrázek 1
Světelný box

Obrázek 2: 
Tři podmínky experimentální situace 

(červená barva – 629nm, modrá barva – 455nm, 
zelená barva – 508nm)

ÚVOD 
Světlo je hlavním vnějším faktorem ovlivňujícím cirkadiánní systém u člověka. Nárůst zájmu o téma vlivu světla na 
lidskou fyziologii lze připsat objevu ipRGC (intrinsically photosensitive retinal ganglion cells) buněk sítnice, jejichž 
maximální citlivost je v oblasti modré části světelného spektra o vlnové délce 460-480nm. Kromě přímých projekcí 
do suprachiasmatického jádra (SCN), hlavního cirkadiánního pacemakeru však ipRGC projikují i do jiných 
kortikálních a subkortikálních oblastí mozku, díky čemuž se předpokládá vliv světla krátkých vlnových délek na 
kognitivní funkce. 

CÍLE 
Prozkoumat vliv monochromatického světla různých vlnových délek na elektrofyziologické a neuropsychologické 
parametry vigility na vzorku zdravých dospělých. 

Graf 1
Subjektivní ospalost měřená pomocí upravené verze 

Karolinska Sleepiness Scale - KSS (vyšší skór naznačuje 
větší pocit subjektivní ospalosti). Hvězdičkou je označen 

statisticky významný rozdíl mezi světlem modré a červené 
barvy (ANOVA, F = 4,920; p = 0,009; post-hoc test po 

Bonferonniho korekci p = 0,006). T1-T7 označují vymezené 
časy, v kterých probandi označovali pocit aktuální ospalosti

METODIKA 
Studie se účastnilo celkem 12 subjektů (8 žen, 4 muži) ve věku 25-30 let. Každý participant absolvovat 3 měření 
v EEG laboratoři NUDZ. Každé měření sestávalo z kontinuálního, 1h trvajícího měření elektrické aktivity mozku, 
v průběhu kterého byly administrovány škály hodnotící úroveň subjektivní bdělosti (KSS), test reakčního času 
(PVT) a auditivní oddball úkol pro pozdější analýzu P300 komponenty. Před každým měřením subjekt absolvoval 
adaptační fázi (20 minut v naprosté tmě) kvůli adaptaci světločivých buněk sítnice, po které následovala světelná 
expozice pomocí světelného boxu (Obr. 1). Světlo bylo emitováno ze vzdálenosti 30cm v třech různých 
monochromatických nastaveních: modrá (455nm), červená (629nm), zelená (508nm) stejné plošné hustotě záření 

214µW/cm  (Obr. 2) a intenzitách 11,81 lux (455nm), 15,42 lux (508nm) a 29,48 lux pro 629nm světlo. Preprocessing 
EEG dat a analýza P300 proběhly pomocí softvéru BrainVision Analyser, ke statistickým analýzám byly použity 
programy IBM SPSS Statistica a MATLAB.

VÝSLEDKY 

Graf 2
Rozdíl ve skórech v Psychomotor Vigilance Test (PVT) 

před a po expozici světlu. Hvězdičkou je označen 
statisticky významný rozdíl mezi světlem zelené a červené 

barvy (ANOVA; F = 3,719; p = 0,035, post-hoc test po 
Bonferonniho korekci p = 0,033). Jednotlivé sloupce 
reprezentují rozdíl mezi kontrolním měřením za tmy 

a měřením po expozici dané barvě (tj. B1-B2 platí pro 
modrou barvu, G1-G2 pro zelenou a R1-R2 pro červenou).

Graf 3 
Rozdíl v absolutním spektru Fp1 a Fp2 elektrod před a po 
expozici světlu při kognitivní zátěži (PVT). Hvězdičkou je 
označen statisticky významný rozdíl mezi světlem modré 

a zelené barvy (Kruskal-Wallis test, Chi = 6,542 (24-34Hz)
 a 6,847 (35-50Hz), p = 0,038 resp. 0,033). Ve frekvenci 17-23 

Hz je naznačen trend (Chi = 4,979, p = 0,083).

Graf 5
 Součet rozdílů v ploše pod evokovanou odpovědí P300 

v intervalu 250-500ms mezi kontrolním měřením a měřením 
po světelné expozici (Fz+Cz+Pz). Čím vyšší hodnota, tím 

k většímu poklesu plochy pod P300 křivkou došlo po 
světelné expozici, tj. tím méně neurálních zdrojů 

bylo potřeba k dokončení úkolu. 

Graf 4
Rozdíl v latenci P300 odpovědi 

mezi kontrolním měřením za tmy 
a po expozici umělému světlu. Pozitivní hodnoty ukazují 

pokles latence, negativní hodnoty nárůst latence. 

ZÁVĚR

Zjištěné výsledky jsou v souladu se zahraničními výzkumy, které dokládají prokognitivní účinek světla krátkých 
vlnových délek. Potvrzují zejména účinek světla v modrém spektru, které se z hlediska kognice jeví jako 
nejefektivnější. Doložené výsledky mají význam zejména pro oblast spánkové medicíny, kde se v poslední době 
věnuje velká pozornost negativnímu vlivu umělého osvětlení z elektronických zařízení ve večerních hodinách na 
kvalitu spánku a fungování během následujícího dne. Jak je možné vidět z našich výsledků, lze předpokládat, že 
na negativním vlivu se nepodílí pouze akutní suprese večerních/nočních hladin melatoninu ale i přímé zvýšení 
kortikální aktivity, pozorovatelné na různých úrovních. 
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Pokles latence odpovědi P300 mezi měřením  
ve tmě a po expozici světlu
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DISKUZE

Z výsledků všech zkoumaných proměnných lze usuzovat na vyšší prokognitivní potenciál světla krátkých 
vlnových délek. Tento efekt se projevil jako statisticky významný, jak na úrovni subjektivně posuzované ospalosti, 
tak na funkční úrovni ve smyslu reakčního času na vizuální stimul a také na neurofyziologické úrovni ve zvýšené 
absolutní spektrální síle EEG registrovaného nad frontálními oblastmi (Fp1, Fp2), kde lze pozorovat trend napříč 
celým EEG spektrem. S uvedenými výsledky korespondují i naměřené hodnoty P300 komponenty, kde lze 
v případě modré barvy pozorovat snížení latence a v případě modré a zelené barvy i snížení plochy pod 
evokovanou odpovědí. 
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