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ФОТОТЕРАПІЯ 

 
Одним із найважливіших джерел нашого існування є світло. Недостатнє 

травлення і недостатня кількість світла однаково шкідливі для нашого здоров’я. 
Це ще раз свідчить на користь того, що провідною категорією в медицині є 
категорія “міри”. Звідси надмірне або, навпаки, недостатнє освітлення істотно 
впливає на організм людини, що узгоджується з “принципом оптимальності”. Для 
нормального функціонування клітин необхідна енергія, джерелами якої є світло, 
вода, повітря, продукти харчування та електромагнітне випромінювання, що 
надходить з навколишнього середовища. Працездатність людини істотно 
залежить від освітлення робочого місця. Вона найвища, коли людина дивиться на 
захід, декілька нижча – на схід, різко знижується при розташуванні на південь і 
найнижча – на північ. Відтак стає зрозумілим, що в навчальних закладах і 
робочих кабінетах, на заводах столи і конвеєри необхідно орієнтувати таким 
чином, щоб людина розташовувалася обличчям на захід або схід, і, навпаки, 
ліжко встановлювати в лікарнях, дитячих дошкільних установах і спальнях у 
меридіанному напрямі (південь-північ). 

Світлолікування – використання з профілактичною і лікувальною метою 
променистої енергії сонця і штучних джерел світла. 

Для лікування в фізіотерапії використовують: 
1. Сонячне випромінювання (геліотерапія) – інтегральне джерело світла. 
2. Інфрачервоне (ІЧ) випромінювання з довжиною хвилі 400 мкм-760 нм. 
3. Видиме випромінювання з довжиною хвилі 760-400 нм. 
4. Ультрафіолетове (УФ) випромінювання: довгохвильове (ДУФ) – 400-320 

нм, середньохвильове (СУФ) – 320 -280 нм, короткохвильове (КУФ) –280-180 нм. 
5. Лазерне випромінювання (монохроматичне з довжиною хвилі 890 нм, 630 

нм, 690 нм, довгохвильове ультрафіолетове тощо, когерентне, поляризоване). 
6. Пайлер-терапія (лінійне поляризоване некогерентне поліхроматичне 

світло з довжиною хвилі 400-2000 нм – видимий і легкий ІЧ-спектр світла за 
винятком УФ) (рис.30). 

 
Світло має властивості електромагнітної хвилі (відбиватися, 

заломлюватися, поглинатися, інтерференція тощо) і потоку частинок фотонів 
(фотоелектричний і фотохімічний ефекти). 

Рис. 30. Спектр світла 



Існують два основних види джерел світла: теплові і нетеплові 
(люмінесцентні). Для отримання УФ-випромінювання застосовують тільки 
люмінесцентні джерела. 

Механізм дії світла. При поглинанні енергії світлового потоку атомами і 
молекулами тканин організму відбувається її перетворення на теплову і хімічну. 
Фотохімічний ефект і фотобіологічні реакції виникають внаслідок поглинання 
електромагнітної енергії, яка визначається енергією світлових квантів і зростає зі 
зменшенням довжини хвилі (найбільш виражений для ультрафіолетового і 
лазерного випромінювання). Електромагнітні поля і випромінювання мають 
певний просторово-часовий розподіл енергії, яка при взаємодії ЕМП з 
біологічними тканинами трансформується в інші види енергії (механічну, хімічну 
і теплову). Спричинені збудженням або нагріванням тканин організму процеси 
електролітичної дисоціації та іонізації біологічних молекул є пусковою ланкою 
фізико-хімічних і біологічних реакцій, що формують кінцевий терапевтичний 
ефект. 

Глибина проникнення променів у тканини залежить від довжини хвилі: 
наростає при переході від ультрафіолетового випромінювання до жовтогарячого з 
0,7-0,8 до  2,5 мм, а для червоного випромінювання становить 20-30 мм. У 
найближчому діапазоні інфрачервоного випромінювання на довжині хвилі 950 нм 
проникаюча спроможність досягає максимуму і становить 60-70 мм, а в середніх і 
далеких діапазонах знижується до 0,3-0,5 мм. Глибина проникнення лазерного 
випромінювання залежить від діапазону хвилі. 

Світлотерапія широко використовується в медицині для лікування 
захворювань шкіри і внутрішніх органів. 

Протипоказаннями для світлотерапії, крім загальних, є активний 
туберкульоз, тиреотоксикоз, генералізований дерматит, малярія, хвороба 
Аддісона, підвищена чутливість до світла (фотосенсибілізація), системний 
червоний вовчак. 

З огляду на актуальність знання основних понять світлолікування для 
реабілітації різних патологічних станів загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати світлотерапію з 
урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних 
патологічних станів. 

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
- Виділити основні фізико-хімічні й фізіологічні ефекти в дії світла. 
- Пояснити основну мету призначення світлотерапії при різній патології. 
- Визначити показання і протипоказання до використання франклінізації, 

інфітатерапії,УВЧ терапії. 
- Вибрати методики і дозування при призначенні факторів. 

 Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів 
діяльності за темою: 

1. Фізична характеристика світлового випромінювання. 
2. Апаратура.  
3. Механізми дії інфрачервоного, видимого, УФ, лазерного, пайлер-
випромінювання. 



4. Показання і протипоказання до призначення чинників. 
5. Техніка відпускання процедур. 
6. Методики лікування. 
7. Рецептура призначення чинників. 

 Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно 
ознайомитися з основними теоретичними положеннями даного розділу. В цьому 
вам допоможе граф логічної структури (додаток 3).  

 
 

4.1. ЛІКУВАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
ІНФРАЧЕРВОНИХ ПРОМЕНІВ 

 
Лікувальне застосування інфрачервоних (ІЧ) променів полягає в 

опромінюванні ділянок тіла людини променями переважно з довжиною хвилі від 
4000-2000 нм до  760 нм. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Інфрачервоні промені – це 
електромагнітні хвилі довжиною від 3000-4000 до 760 нм. У фізіотерапії 
найбільш широко використовують ближню ділянку ІЧ-випромінювання з 
довжиною хвилі від 760 до 2000 нм, що отримуються за допомогою штучних 
джерел світла. 

АПАРАТИ. Як джерела ІЧ-випромінювання застосовують лампи 
інфрачервоних променів “ЛІК-5М”, джерела поєднаного теплового і видимого 
випромінювання – лампу “Солюкс” стаціонарну “ЛСС-6М”, настільну “ЛСН-1М”, 
“ОСН-70” і пересувну “ПЛС-6М”, ручний рефлектор із синьою лампою (лампа 
Мініна), місцеву світлотеплову ванну для кінцівок “ВК-44” і ванну світлотеплову 
для тулуба – “ВТ-13”, “Infratherap”, “Sollux 500”, “I.R.Lamp”, “IR-radiator”, “T-
300/500”, “S-300/S-500”, “SR300/SR500”, “Theralux Heat Therapy Unit” та інші. До 
джерел інфрачервоного опромінювання належать апарати, в яких металева 
спіраль нагрівається до 600°С. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Кванти ІЧ-
випромінювання мають порівняно невелику енергію і переважно викликають 
тепловий ефект, тому їх називають тепловими променями. Проникають вони в 
глибину тканин до 6 см і спричиняють локальне підвищення температури 
ділянок, що опромінюються на 1-2°С, причому місцева температура на глибині 
підвищується більше, ніж на поверхні. Іншими словами, головним у механізмі дії 
ІЧ-випромінювання є тепловий ефект. 

Фізіологічні ефекти. Тепло подразнює терморецептори та інтерорецептори. 
Від них імпульси надходять до центральної нервової системи, стан якої визначає 
перебіг в організмі різних реакцій у відповідь. Через вплив тепла підвищується не 
тільки місцева на 1-2°С, але й загальна температура тіла. Утворюване тепло 
спричиняє короткочасний спазм до 30 секунд, а потім розширює судини. 
Активується мікроциркуляція, підвищується проникність судин, істотно 
прискорюються метаболічні процеси в опромінюваних тканинах, що сприяє 
видаленню з вогнища запалення продуктів аутолізу, підвищується фагоцитарна 
активність лейкоцитів, активується міграція поліморфноядерних лейкоцитів і 



лімфоцитів в осередок запалення в підгостру і хронічну фази. Посилення 
диференціювання фібробластів і дегрануляції моноцитів, виділення 
простагландинів, цитокінів і калікреїну приводить до активації проліферації в 
осередку запалення і блокаді провідності аферентних провідників больової 
чутливості. Внаслідок зміни імпульсної активності термомеханочутливих 
аферентів шкіри розвиваються нейрорефлекторні реакції в органах, метамерно 
пов’язаних з опромінюваними ділянками шкіри, підвищується еластичність шкіри 
та її електропровідність, спостерігається антиспастичний ефект.  

При відкритій рані ІЧ-випромінювання має висушувальний вплив за 
рахунок виділення з потом рідини і випаровування, спостерігається дегідратація 
запального вогнища; при закритій рані в гострому періоді запалення підвищує 
ексудацію і посилює біль, загострює течію запального процесу (посилює пасивну 
застійну гіперемію, больові відчуття, внаслідок здавлення нервових провідників і 
виділення ацетилхоліну і гістаміну), особливо при локалізації його під 
надкісницею, кістковою капсулою, у дрібних суглобах (через вузьку 
міжсуглобову щілину) і в неподатливих тканинах, а в стадії регресу, навпаки, 
сприяє зворотному розвитку запальних процесів, справляє болезаспокійливу і 
транквілізуючу дію.  

При достатній інтенсивності випромінювання виникає еритема шкіри 
(калорична еритема), яка характеризується відсутністю чітких рубежів, нерівними 
краями, виникає відразу після опромінювання і триває 30-60 хвилин, оскільки в 
основі її виникнення лежать судинні реакції. Пігментація шкіри відбувається 
зазвичай після 15-20 опромінювання і має плямистий характер. ІЧ-промені 
змінюють інтенсивність дії УФ-променів. Так, опромінювання ділянки шкіри ІЧ-
променями до опромінювання УФ-променями посилює дію останніх, а при впливі 
після УФ-опромінювання – ослаблює його. ІЧ-випромінювання значною мірою 
нейтралізує дію рентгенівських променів. 

Лікувальні ефекти: прозапальний, висушувальний, регенеративно-
проліферативний, метаболічний, вазоактивний, антиспастичний, 
імунокорегуючий, гіперпластичний. 

ПОКАЗАННЯ. Інфрачервоне опромінювання використовується при таких 
основних синдромах: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і 
перевернутою чутливістю, дисгормональний з переважанням стрес-лімітуючих 
гормонів, імунопатії з імунодефіцитними станами, дискінетичний і дистонічний 
за гіпертипом, диссекреторний зі зниженою функцією, диспластичний, 
дистрофічний, рановий.  

Захворювання: периферичної нервової системи з больовим синдромом 
(неврити, невралгії), дегенеративні захворювання суглобів і хребта, наслідки 
травм опорно-рухового апарату, хронічні запальні негнійні захворювання 
внутрішніх органів, рани і виразки на фоні гіпореактивності організму, опіки, 
відмороження. 



ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні з загальними, при синдромах: запальних 
явищ (гостра фаза), набряклому, дискінетическому (атонічному), 
дисгормональному (гіпертиреоїдному). 

Захворювання: гострі гнійні, симпаталгії, недостатність мозкового 
кровообігу (особливо у вертебробазілярному басейні та у осіб немолодого віку). 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Рефлектор 
встановлюють дещо збоку від кушетки на відстані 30-100 см від оголеної ділянки 
тіла залежно від потужності лампи. Виділяють загальний і місцевий вплив, 
місцевий і сегментарно-рефлекторний (при впливі на грудну клітину і поперечні 
відділи хребта спостерігається гіперемія внутрішніх органів, підвищується 
сечовидільна функція нирок). Загальне опромінювання проводять у 
світлотепловій ванні. Хворого укладають під каркас ванни і зверху накривають 
простирадлом. Можна провести лікування ранових поверхонь як відкритим, так і 
закритим способами. Перевага відкритого способу: виключається травматизація 
грануляції, усувається запах внаслідок висушування рани. Однак при значних 
запальних явищах, чистих епітелізуючих ранах і свіжих імплантатах, щоб 
уникнути їх висихання, доцільно застосовувати ІЧ-опромінювання через 
пов’язку. 

ДОЗУВАННЯ. Дозування лікувальних процедур здійснюється відповідно 
до потужності потоку енергії, тривалості опромінювання і відчуття хворим 
приємного тепла. Впливають 15-30 хвилин, 1-3 рази на день, на курс лікування до 
20-25 процедур. Відстань між лампою і тілом хворого і потужністю лампи 
співвідноситься як 1 до 10: при 500 Вт – 50 см, при 1000 Вт – 100 см. Рефлектор 
при проведенні процедур встановлюється на відстані 30-100 см від опромінюваної 
поверхні. Повторний курс світлового опромінювання призначають через місяць. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Гострий гломерулонефрит, стадія нестійкої ремісії з 

гіпертензивним синдромом, ХНН1.  
Rp: Інфрачервоне опромінювання від лампи “Солюкс” (потужність лампи        

200 Вт) поперечної ділянки за місцевою методикою, з відстані 20 см, до відчуття 
легкого тепла, 15 хвилин, щодня № 15, двічі на день. 
 

4.2. ЛІКУВАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
ВИДИМИХ ПРОМЕНІВ 

 
Хромотерапія – лікувальне застосування різних ділянок видимого 

випромінювання. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Видиме світло - це електромагнітні 

коливання з довжиною хвилі від 760 до 400 нм. У спектрі видимого світла 
розрізнюють сім основних кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, 
блакитний, синій, фіолетовий. 

АПАРАТИ. Видимі промені отримують за допомогою світлових ламп, що 
містять понад 85% інфрачервоного випромінювання і ламп холодного свічення 
через колірні фільтри, рефлектора медичного Мініна і лампи “Солюкс” з різними 



світлофільтрами, випромінювачі блакитного кольору “КЛА-21”, лампи для 
лікування жовтяниці новонароджених “ВОД-11”. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Видимі промені 
проникають у тканині на глибину до 1 см, їх вплив схожий з реакціями на ІЧ-
опромінювання. Однак кванти видимих променів мають дещо більшу енергію. 
Вони спроможні вибивати електрони в атомі, і цим самим доводити його до 
збудженого стану. 

Фізіологічні ефекти. В механізмі біологічної дії видимих променів основне 
значення надається тепловому ефекту, тому видиме світло часто застосовується в 
поєднанні з ІЧ-випромінюванням. Зміна імпульсної активності 
термомеханочутливих волокон шкіри під дією тепла ініціює сегментарно-
рефлекторні й місцеві реакції активації мікроциркуляторного русла з посиленням 
трофіки тканин, спостерігається конформаційна перебудова елементів дерми, 
активується імуногенез шкіри і гуморальна регуляція обмінних процесів з 
виділенням гормонів гіпофізу. 

Водночас видиме світло являє собою цілу гаму кольорів, до яких не 
байдужа людина, і це широко використовується в медицині. Лікарі Китаю 
вважають, що кольором можна лікувати до 300 захворювань. Білий колір має 
анестезуючу і заспокійливу дію; червоний – збудливу; оранжевий – посилює 
овуляцію і разом з червоним кольором збуджує коркову діяльність; жовтий – 
заспокоює; зелений – урівноважує процеси гальмування і збудження, цим 
підвищуючи працездатність, увагу, є кольором зростання; блакитний – справляє 
потужний заспокійливий ефект, спричиняє руйнування гематопорфірину, що 
входить до складу білірубіну (розпад білірубіну при гемолітичній жовтяниці у 
новонароджених, де товщина шкірного покрову незначна); синій – гальмує, а 
чорний – пригноблює нервово-психічну діяльність. Вважають, що колір через очі 
та прямо впливає на вегетативні центри гіпоталамуса, гіпофізу і ядра зорових 
бугрів, цим регулюючи основні життєві процеси в організмі людини. 

Лікувальні ефекти: психоемоційний, протинабряклий, регенеративно-
проліферативний, метаболічний, тонізуючий, седативний, імуномодулюючий. 

ПОКАЗАННЯ. Хромотерапія показана при синдромах: гіпоергічний 
запальний, дисалгічний з підвищеною, зниженою і перевернутою чутливістю, 
невротичний на фоні збудження або депресії, дисгормональний з переважанням 
стрес-лімітуючих гормонів, імунопатії з імунодефіцитними станами. 

Захворювання: нервово-психічні з порушенням центральних регуляторних 
механізмів, перевтома, неврози, розлад сну, трофічні виразки, жовтяниця 
новонароджених. Хворим у стані психічного збудження показані холодні сині 
кольори; навпаки, за умов пригноблення, депресії, астенічних синдромів – 
“гарячі” рожеві кольори. У гінекології при гіпофункції яєчників – показані 
оранжеві кольори, при гіпербілірубінемії – блакитний колір. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Загальні і захворювання: фотоофтальмія, 
фотоеритема. Хромотерапію необхідно провести з урахуванням початкового 
стану організму на основі “принципу оптимальності”. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Методики, як 
правило, загальні, що впливають на зоровий аналізатор, або місцеві для впливу на 



очі через світлофільтри. Опромінювання новонароджених здійснюють на відстані 
50-70 см від поверхні тіла. 

ДОЗУВАННЯ. Загальний вплив кольором можна здійснювати тривалий 
час (добами). Тривалість процедур і тривалість курсу визначають індивідуально. 
 

4.3. ЛІКУВАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ  
УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ПРОМЕНІВ 

 
Ультрафіолетове (УФ) опромінювання (УФО) здійснюється шляхом 

впливу на тіло або його ділянки дозованою кількістю променів у діапазоні хвиль 
від 400 до 180 нм. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Спектр УФ-опромінювання поділяється 
на ділянку А – довгохвильове (ДУФ) 400-320 нм, ділянка В – середньохвильове 
(СУФ) 320-280 нм і ділянку С – короткохвильове (КУФ) 280-180 нм. 

АПАРАТИ. Штучні джерела для УФО поділяються на дві групи: 
інтегральні, такі, що випромінюють усі три ділянки УФ-спектра, і селективні, що 
випромінюють переважно одну ділянку. Інтенсивне УФО дають лампи, в яких 
відбувається газовий розряд у парах ртуті. 

Джерелами інтегрального УФО є люмінесцентні лампи дугові ртутно-
трубчаті (ДРТ) різної потужності (ДРТ-220, ДРТ-375, ДРТ-1000), які 
використовують у приладах різного призначення: (опромінювач 
ультрафіолетовий на штативі “ОУШ-1” і “ОРК-21М”, опромінювач портативний 
ультрафіолетовий “ОПУ”, великий маяковий ультрафіолетовий опромінювач 
“ОМУ” і опромінювач маякового типу “ЕОКс-2000”, опромінювач для носової 
частини глотки “ОН-7” і ЛОР органів “ОУП-2”, опромінювач ртутно-кварцевий 
настільний “ОКН-11М”, “ОУН 250” і “ОУН 500”, “SH-30”, опромінювачі тіла 
“УФО 1500”, “УФО 4500”, опромінювач фізіотерапевтичний “УГН-1”. 

До селективних джерел належать: люмінесцентні еритемні лампи ЛЕ, 
випускаються потужністю 15 (ЛЕ-15) і 30 Вт (ЛЕ-30), 100-R. Лампи 
випромінюють УФ-промені довжиною 285-380 нм. Лампи встановлюють в 
опромінювачах настінних, підвісних прямого розподілу, підвісних відображеного 
розподілу, а також пересувних еритемних опромінювачах. Довгохвильове 
ультрафіолетове опромінювання застосовують також в установках для загару – 
установка УФ довгохвильова “УУД-1”, соляріях “Ketler”, “Salana”, “Nemectron”, 
“JK-Josef Kratz GmbH” (Німеччина) “Ergoline-26”, що мають різну кількість 
інсоляційних рефлекторних ламп. Селективне довгохвильове випромінювання 
отримують також при допомозі опромінювача “УУД-1”, “УУД-1-А”, “ОУГ-1” 
(для голови), “ОУК-1” (для кінцівок), “ЕОД-10”, “ЕГД-5”, “Psorylux”, “Psorymox”, 
“Valdman”.  

Дугові бактеріоцидні лампи (ДБ) випромінюють переважно 
короткохвильові промені. Випускають бактерицидні лампи ДБ-15, ДБ-30, БД-60, 
які встановлюють в опромінювачах настінних, стельних, на штативі, пересувних. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. УФ-промені 
проникають на глибину 0,1-1 мм. Найменшу проникність має короткохвильове, 
найбільшу – довгохвильове опромінювання. Ефекти УФО насамперед зумовлені 



змінами гістогематичного бар’єру. Довго- і середньохвильові УФ-промені 
взаємодіють переважно з білками протоплазми клітин, короткохвильові – з 
нуклеопротеїдами ядер клітин. Багато які ефекти, що спостерігаються через дію 
УФ випромінювання на біосистеми зумовлені фотомодифікацією біомембран. Це 
має домінуюче значення для УФО клітин, які не діляться і/або в яких ефективно 
йде репарація пошкоджень ДНК. В основі дії УФ-променів лежить 
фотоелектричний ефект – спроможність атомів і молекул поглинати енергію 
кванту. Це приводить до зміни структури найчутливіших до випромінювання 
ДНК, РНК і білкових молекул, розриву слабких зв’язків у молекулі білка, розпаду 
складних молекул на простіші, виникненню клітинних мутацій.  

Для УФО характерні: фотоліз (розпад білків на більш прості, аж до 
амінокислот), фотореактивація (опромінювання ензиму для репаративного 
синтезу в ДНК), фотоізомеризація (речовини під впливом УФО, не змінюючи 
свого хімічного складу, набувають нових фізико-хімічних і біологічних 
властивостей, утворюється вітамін Д), фотооксидація (посилюється перекисне 
окислення ліпідів, утворюються біорадикали), фотобіосинтез (утворення більш 
складних біологічних молекул). У всіх ліпідних системах (мембранах, 
ліпопротеїдах плазми крові, ліпосомах, ізольованих ненасичених жирних 
кислотах та ін.) через дію УФО активується перекисне окислення ланцюгів 
ненасичених жирних кислот. Таке перекисне фотоокислення ліпідів (ПОЛ) 
спостерігається при опромінюванні біооб’єктів на ділянках УФ-А (320-400 нм) і 
УФ-В (280-320 нм), де самі жири не поглинають фотонів. Однак при УФО 
мембран починається ПОЛ, в основному завдяки процесу ініціювання, що 
відбувається при поглинанні УФ випромінювання ліпідним гідроперекисом. Ці 
з’єднання завжди є в ліпідних системах внаслідок істотного перекисного 
автоокислення.  

Основні функціональні ефекти можна розділити на три групи: 1) зниження 
(в рідких випадках стимуляція) ферментативної активності; 2) зміна проникності, 
насамперед для іонів; 3) посилення або ослаблення (залежно від умов) 
агрегаційної взаємодії клітин за участю мембран. Функціональні ефекти при УФО 
мембран визначаються фотоперетворенням ліпідів і білків. ПОЛ справляє свою 
ушкоджуючу дію на біомембрани двома шляхами. Перший стосується 
мембранних сульфгідрильних груп, які в білково-ліпідних системах при УФО 
руйнуються в основному продуктами ПОЛ. Блокування антиоксидантного 
процесу ПОЛ спричиняє різке ослаблення фотолізу сульфгідрильних груп білка. 
Аналогічні результати отримані для мембран еритроцитів і мітохондрій. Ці та 
інші дані вказують, що ПОЛ може модифікувати функції мембран шляхом 
руйнування сульфгідрильних груп їх білків.  

Збільшення іонної проникності біомембран при УФО може відбуватися 
також через порушення властивостей ліпідного біошару, на що вказують досліди 
зі штучними ліпідними мембранами. УФО індукує збільшення іонної проникності 
цих мембран. Закономірності виявленого явища і ефекту збільшення іонної 
проникності біомембран збігаються. УФО, спричиняючи ПОЛ, знижує 
електричну стабільність мембран. УФО біомолекулярних ліпідних мембран при 
певній дозі опромінювання різко знижує їх електричний опір за присутності 



кисню. Це можна трактувати як сильне підвищення проникності мембран 
внаслідок їх електричного пробою, що відбувається через індукцію УФ 
випромінюванням ПОЛ. Можливо, що така спільна дія УФ-променів і 
електричного поля відіграє певну роль у пошкодженні мембранних структур 
клітин, які знаходяться в полі власних потенціалів. При УФО біомембран 
виявляються і кисневозалежні зміни їх функцій, які можна віднести на рахунок 
прямих фотоперетворень білків. 

У шкірі через дію УФО спостерігаються локальні й системні ефекти. Одна 
група ефектів виявляється при однократному опромінюванні, а для інших 
необхідний тривалий вплив малими дозами. З прицілом на з’ясування ролі 
фотомодифікацій біомембран найкраще вивчені трансформації частини (близько 
10% при високих дозах опромінювання) кератоцитів у так звані сонячноопікові 
клітини та індукції еритеми. Є дані, що ряд антиоксидантів, що 
використовуються для місцевої аплікації до опромінювання, на 60-80% пригнічує 
утворення сонячноопікових клітин, формування яких залежить від перекисного 
окислення ліпідів (ПОЛ) в мембранах. Еритемна реакція шкіри є основним 
показником чутливості організму до УФО. Еритему можна віднести до запальних 
реакцій і розглядати як відображення пошкодження шкіри, що є основою для 
затвердження прозапальної спрямованості УФО. Розвиток еритеми після 
опромінювання включає стадії ферментативного циклооксигеназного або 
аферментативного вільнорадикального ПОЛ. Ці відомості отримані при 
дослідженнях ослаблення еритеми інгібіторами вільнорадикального ПОЛ 
(токоферолом, іонолом) та інгібітором циклооксигенази індометацином, що 
наносяться на шкіру суглобів після опромінювання. 

 Протиеритемний ефект антиоксидантів, при їх локальному застосуванні, 
виявляється за критерієм збільшення мінімальної еритемної дози і за зниженням 
ступеня почервоніння. Останнє, що оцінюється за допомогою спектроскопії 
дифузного відображення світла в ділянці поглинання гемоглобіну, значно 
знижується протягом 10-30 годин після УФО при аплікації антиоксидантів. 
Розвиток еритеми знижується, якщо антиоксидант наноситься на опромінену 
ділянку шкіри не пізніше 30 хвилин після впливу УФ променями. Можна 
вважати, що неферментативне ПОЛ закінчується в цей період і переважно 
відповідає за оксигемоглобінову еритему, а циклооксигеназне ПОЛ спричиняє за 
собою дезоксигемоглобінову реакцію. При УФО в шкірі відбуваються 
фотохімічні процеси, що спричиняють зміну білкових структур клітин з 
виділенням гістаміну, ацетилхоліну, простагландинів та інших БАР. Через 2-8 
годин концентрація БАР найвища, через що відбувається розширення капілярів, 
посилення кровотоку, підвищення проникності клітинних мембран, зміна водного 
обміну, гідрофільності колоїдів клітин, співвідношення між електролітами.  

УФО підвищує швидкість некротичних процесів у рані, активує стрес-
реакцію, має первинний прозапальний ефект. Захисною реакцією на дію УФО є 
репарація клітинних пошкоджень, що проявляється збільшенням числа митозів в 
епідермісі і потовщенням поверхневих шарів шкіри (повторний ефект), що сприяє 
застосуванню даного методу для оптимізації відновних процесів у хворих на фоні 
гіпореактивності організму. 



Фізіологічні ефекти. Основними біофізіологічними реакціями на дію УФ-
променів є поява еритеми, пігментація, бактеріостатичний, десенсибілізуючий і 
вітаміноутворюючий (антирахітичний) ефект. Причому ДУФ-випромінювання 
має виражену пігментотвірну дію, СУФ – справляє еритемотвірну і 
антирахітичну дію, КУФ – бактерицидний ефект. 

Довгохвильове УФО стимулює проліферацію клітин мальпігієвого шару 
епідермісу і декарбоксилірування тирозину з подальшим утворенням меланіну в 
клітинах шипуватого шару, з максимумом на третю добу (меланоцитах). 
Посилення меланогенезу приводить до компенсаторної активації синтезу АКТГ. 
Під впливом УФО спостерігається зниження підвищеного артеріального тиску, 
розширення кровоносних судин, зменшення вмісту цукру в крові, підвищення 
функції щитовидної залози. УФ випромінювання спричиняє системну зміну 
імунного статусу організму, яке виявляється ослабленням гіперчутливості 
уповільненого типу.  

Одним із шляхів системних імунних зсувів є трансформація в роговому 
шарі шкіри уроканікової кислоти з транс- в цисформу. Однак спектральна 
залежність ефекту пригнічення реакції уповільненого типу не відповідає спектру 
поглинання уроканікової кислоти. Отже, мембранозалежні процеси в клітинах 
також можуть залучатися до системних імунних ефектів УФО шкіри.  

Залежно від тривалості опромінювання і стану організму склад клітинної 
популяції імунної відповіді може істотно змінюватися. В ослаблених хворих Т-
хелперна реакція шкіри виражена слабко, найбільшою мірою виявляється фаза 
антигенного контакту і диференціювання лімфоцитів з клітин-попередників. Таке 
“тренування” імунно-реактивної системи довгохвильовим УФО підвищує 
неспецифічну резистентність організму до несприятливого впливу чинників 
зовнішнього середовища, з проліферацією В-лімфоцитів, дегрануляцією 
моноцитів і тканинних макрофагів, з виділенням лімфокинів і великої кількості 
неспецифічних гуморальних чинників міжклітинної взаємодії, гістаміну, 
гепарину, ферментів і медіаторів запалення. Причому первинна фаза 
фотодеструкції з викидом медіаторів запалення (гістаміну, серотоніну, 
простагландинів фракції F2а), через 15-16 годин змінюється посиленням 
антисистем і викидом протизапальних медіаторів.  

Середньохвильове УФО спричиняє утворення низькомолекулярних 
продуктів фотолізу білка і активних форм кисню, які активують систему 
мононуклеарних фагоцитів і сприяють дегрануляції лаброцитів і базофілів з 
виділенням медіаторів імунореактивної системи – гістаміну, ейкозаноїдів (кініни, 
простагландини D2, Е2, F2a, лейкотрієни, гепарин, тромбоксани, ацетилхолін, 
гістамін). Вони спричиняють дегрануляцію нейтрофілів, тромбоз 
мікроциркуляторних систем, скорочення гладких м’язів і підвищення 
проникності й тонусу судин, нейрогуморальну активацію шкіряних аферентів з 
подальшим формуванням на шкірі хворого еритеми з чіткими краями, рівним 
червоно-фіолетовим кольором, яка триває від 12 годин до декількох діб.  

Еритема являє собою осередок асептичного запалення, в якому відбувається 
розширення і переповнення кров’ю капілярів, фібриноїдне набухання і зміна 
проникності судинної стінки, посилюються стрес-індукуючі системи і катаболічні 



процеси. Спостерігається невелика набряклість і хворобливість шкіри. На другу 
добу настають некроз і некробіоз клітин епідермісу, набухання шипуватих 
клітин. На 3-4 день епідерміс потовщується за рахунок молодих клітин 
базального шару, виникає злущення клітин поверхневого шару шкіри, зростає в 
крові активність еозіофілів і ендотеліоцитів, вміст гістамінази, 
простагландиндегідрогенази і кінінази, ацетилхолінестерази і ферментів 
гідролізу тироксину, що відображає повторну реакцію протизапальної і стрес-
лімітуючої систем, переважають синтетичні процеси. На 4-7 добу з’являється 
пігментація. 

Реакції, що формуються в шкірі при середньохвильовому УФО, 
визначаються отриманою дозою. При УФО середньохвильовими променями в 
суберитемних дозах ліпідів поверхневих шарів шкіри 7-дегидрохолестерин, що 
міститься в їх складі, перетворюється на холекальциферол (вітамін D3), який зі 
струмом крові переноситься в печінку і перетворюється в 25-
гідроксихолекальциферол, утворює комплекс із кальційзв’язуючим білком і 
регулює всмоктування іонів кальцію та фосфатів у кишечнику і нирках, 
впливаючи цим на загальну резистентність організму і збудливість його нервових 
центрів, підвищення розумової працездатності, накопичення іонізованого кальцію 
в кістках і зубах, спроможність крові згущуватися, скорочення м’язів.  

Важливо пам’ятати, що при тривалому опромінюванні шкіри 
короткохвильовим ультрафіолетовим випромінюванням вітамін D3 переходить у 
свій токсичний дериват – токсистерин. Крім вітаміну D3, даний чинник модулює 
кінетику вітаміну С, нормалізує синтез вітаміну А в організмі і спричиняє 
активацію метаболічних процесів в опромінених тканинах, відновлює 
мукоциліарний транспорт у слизових оболонках трахеї і бронхів, стимулює 
гемопоез, кислототворну функцію шлунка і видільну спроможність нирок. 

УФО середньохвильовими променями в еритемних дозах за рахунок 
виділення медіаторів імунореактивної системи змінює функціональні властивості 
механорецепторів шкіри з подальшим розвитком шкірно-вісцеральних рефлексів, 
що реалізуються на сегментарном і корковопідкорковому рівнях. Активація 
продуктами фотодеструкції механосенсорного поля шкіри викликає інтенсивний 
потік аферентної імпульсації у ЦНС, який послаблює центральне внутрішнє 
гальмування і делокалізує больову домінанту, що відповідно до закону 
негативної індукції гасить домінанту, пов’язану із захворюванням.  

Центральний механізм аналгетичної дії середньохвильового УФО 
доповнюється периферичним блоком провідності нервових провідників. У 
розвитку еритеми важливу роль відіграє нервова система. Пригнічення ЦНС, 
наркоз, пошкодження головного і спинного мозку, травми периферичних нервів 
спричиняють ослаблення і навіть відсутність еритеми. 

Короткохвильове УФО стимулює клітинне дихання формених елементів 
крові при аутотрансфузії ультрафіолетом опроміненої крові (АУФОК), спричиняє 
збільшення кількості оксигемоглобіну і підвищення її кисневої місткості. 
Внаслідок активації процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) в мембранах 
еритроцитів і лейкоцитів, а також руйнування тіолових з’єднань і альфа-
токоферолу в крові з’являється активні радикали, первинні й вторинні продукти 



ПОЛ: дієнові кон’югати, гідроперекис, малоновий діальдегід, які спроможні 
нейтралізувати токсичні продукти. Вільні радикали виступають у ролі своєрідних 
“фагів”, руйнуючи мікроорганізми. Через дію КУФ відбувається інактивація 
біосинтетичного апарату бактерій, денатурація і фотоліз нуклеїнових кислот і 
білків геному мікроорганізмів, грибів і кліщів за рахунок надмірного поглинання 
енергії квантів КУФ молекулами ДНК і РНК. Летальні мутації, що відбуваються 
при цьому з іонізацією атомів спричиняють руйнування алергенів-полютантів і 
зниження алергічної реакції (за невеликої дози активність бактерій підвищується, 
при посиленні впливу спостерігаються бактеріостатичний і потім бактерицидний 
ефекти). Найчутливіші до УФО стрептококи, кишкова паличка, віруси грипу, 
токсини, стійкі – спори.  

Крім того,  після короткохвильового УФО змінюються агрегаційні 
властивості еритроцитів і тромбоцитів, вміст лімфоцитів і Ig A, M, G, 
підвищується бактеріоцидна активність крові. У легенях меншується 
інтерстиціальний токсичний набряк, стимулюється синтез сурфактанту 
альвеолоцитами II типу. Короткохвильові ультрафіолетові промені викликають у 
початковий період опромінювання короткочасний спазм капілярів із подальшим 
більш тривалим розширенням судин. У результаті на опроміненій ділянці 
формується короткохвильова еритема червонуватого кольору з синюшним 
відтінком. Вона розвивається через декілька годин і зникає протягом 1-2 діб. 

Лікувальні ефекти: для довгохвильового УФО – пігментотвірний і 
імуномодулюючий; для середньохвильового УФО – D-вітамінотвірний, що 
забезпечує гомеостаз кальцію і фосфору в крові, метаболічний, проліферативно-
регенеративний (суберитемні дози), прозапальний (первинний), стрес-
індукуючий (первинний), аналгетичний, гіпосенсибілізуючий (еритемні дози), 
гіперпластичний; для короткохвильового УФО – імуностимулюючий, 
метаболічний, коагулокорегуючий, бактерицидний. 

ПОКАЗАННЯ. УФО використовують при таких основних синдромах: 
інфекційний без піретичної реакції, гіпоергічний запальний, дисалгічний зі 
зниженою і перевернутою чутливістю, невротичний на фоні депресії, 
дисгормональний з переважанням стресо-лімітуючих гормонів, імунопатії з 
алергічними або імунодефіцитними станами, диспластичний і дистрофічний за 
гіпотипом, рановий. 

Захворювання: ДУФ у поєднанні з фотосенсибілізуючими препаратами 
(аміфурін, бероксан, псеберан, псорален, пувален) використовують для лікування 
псоріазу, екземи, грибоподібного мікозу, вітиліго, себореї та інших захворювань 
шкіри; СУФ – при рахіті й патології внутрішніх органів (пневмонія, бронхіт, 
бронхіальна астма, виразкова хвороба, гастрит, аднексит), захворюваннях опорно-
рухового апарату (ревматоїдний артрит, хвороба Бехтерєва, спондильоз, міозит), 
захворюваннях нервової системи (поліневрит, мігрень, неврастенія, 
енцефаломієліт, розсіяний склероз, паркінсонізм, фантомні болі та ін.); КУФ – 
для знезараження приміщень, для поверхневої обробки інфікованих ран і 
слизових оболонок (запалення, бактеріоносійство). Д-вітамінотвірну дію УФО 
використовують з профілактичними цілями для дітей, вагітних і матерів-
годувальниць. 



ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіперергічний запальний, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих 
гормонів, органної недостатності в стадії декомпенсації, диспластичний і 
дистрофічний за гіпертипом.  

Захворювання: активний туберкульоз, неврози, фотодерматози, 
тиреотоксикоз, системний червоний вовчак, важка форма атеросклерозу, малярія, 
хвороба Аддісона, підвищена чутливість до ультрафіолетового випромінювання, 
тромбоемболії, гострі запально-гнійні захворювання на фоні гіперреактивності 
організму; для АУФОК протипоказані порфірії, тромбоцитопенії, психічні 
захворювання, гепато- і нефропатії, кальозні виразки шлунка. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. УФО 
поділяють на загальне, місцеве (до 600 см2), сегментарне (опромінювання ділянок 
спини), зональне (послідовно опромінюють 12 зон при псоріазі), фракційне (через 
клейонку з отворами площею 1 см2, які розташовані на відстані 1 см один від 
одного), симетричних ділянок (протилежні кінцівки при переломах). Нині широко 
застосовується внутрішньовенне опромінювання крові через світловоди.  

Перед загальним опромінюванням хворому необхідно роздягнутися. 
Опромінюють почергово передню і задню поверхні тіла. Загальне УФО можна 
провести індивідуальним (у процедурній кабінці) або груповим (солярії) 
методами. Очі хворого під час процедури мають бути захищені спеціальними 
окулярами. 

ДОЗУВАННЯ. Чутливість шкіри до УФ-променів залежить від віку, 
кольору шкіри, ділянки впливу, функції ендокринних залоз і загального стану 
організму. Якщо чутливість шкіри грудей, живота і спини прийняти за 100%, то 
на згинальних поверхнях кінцівок вона складе близько 75%, на розгинальних 
поверхнях, лобі, шиї – близько 50%, на кистях і стопах – 25% . Підвищена 
чутливість шкіри взимку і навесні, у хворих на гіпертонічну хворобу, 
тиреотоксикоз, подагру, екзему, лейкоз, облітеруючий ендартерит, гепатит, у 
вагітних, а також у тих, хто страждає на ревматоїдний артрит, алергічні 
захворювання, у блондинів і дітей, у випадках застосування сенсибілізуючих 
речовин. Знижена чутливість шкіри в осінньо-літній період у людей, старших за 
50 років, у інфекційних виснажених хворих, при газовій гангрені, відмороженнях 
III і IV ступеня, великих травмах м’яких тканин, пошкодженні нервових 
стовбурів, порушенні трофіки тканин, після введення десенсибілізуючих 
речовин. Залежно від вказаних чинників дозування опромінювань змінюють на 
30-50%. Серед суглобів найчутливішими є тазостегнові й плечові, найменше 
реагують на УФО – кисті і стопи.  

УФО вимагає точної дозиметрії. Найпоширенішим є метод дозування в 
біодозах, при якому враховується не тільки сила випромінювання і відстань від 
поверхні тіла, але й біологічна чутливість хворого до УФ променів. За основу 
дозування УФО прийнята індивідуальна або середня біодоза – час 
опромінювання, необхідний для отримання мінімальної (порогової) еритеми за 
певної стандартної відстані від джерела. При еритемі утворюється опік епітелію, 
його руйнування і утворення продуктів розпаду гістаміноподібних речовин, які 
подразнюють рецептурний апарат шкіри і спричиняють розширення капілярів, 



підвищення їх проникності. Найбільшої інтенсивності цей процес досягає через 8-
12 годин. 

Визначають біодозу за допомогою біодозиметра БД-2 (дозиметр Горбачова) 
– пластинка, в якій є 6 отворів, що закриваються засувкою. Таку пластинку 
вшивають у клейонку великих розмірів. Біодозу визначають на долонній поверхні 
передпліччя або на оголеному животі збоку від середньої лінії на рівні пупка. 
Лампу розташовують суворо над дозиметром на відстані 50 см. Через 10 хвилин 
після включення лампи відсовують засувку з першого отвору і опромінюють 
шкіру протягом хвилини. Потім відкривають другий отвір, а потім кожний 
наступний протягом хвилини. Таким чином, ділянка шкіри під останнім отвором 
буде опромінена протягом хвилини, а під першим – 6 хвилин. Через 6-8-24 години 
після опромінювання при огляді шкіри знаходять найслабкіше, але чітко 
окреслене почервоніння. Воно і визначає біодозу.  

Для визначення чутливості слизових оболонок до УФО використовують 
біодозиметр БУФ-1. Для цього біодозиметр надівають на тубус опромінювача, а 
другий кінець з чотирма отворами, закритими заслінками, встановлюють 
контактно на шкірі грудей над соском, де чутливість шкіри наближається до 
чутливості слизових оболонок. Еритемна реакція підвищується  у період 
менструації, вагітності, за наявності тиреотоксикозу, знижується при мікседемі. 
Чутливість до УФО підвищується при прийомі деяких ліків (йоду, 
сульфаніламідів, антибіотиків), при підвищеному рівні жовчних пігментів у крові, 
при збудженні симпатичної нервової системи (вегетативні поліневрити та ін.). 
Ослаблення еритемної реакції спостерігається при здавленні або травмах 
спинного мозку з повним порушенням провідності, при важких травмах 
периферичних нервів. 

Невеликі дози УФО (суберитемні) справляють стимулюючий вплив на 
кровотворення після важких інфекційних хвороб, повторних анеміях і на 
репаративні процеси при зниженій реактивності організму. Еритемні дози 
викликають десенсибілізуючий ефект (1-2 біодози), аналгезуючий і 
протизапальний вплив при захворюваннях внутрішніх органів (3-4 біодози), і 
протизапальний ефект при запаленні шкіри (5-6 біодоз). При місцевих, 
сегментарних, зональних і фракційних опромінюваннях застосовують еритемні 
дози в декілька біодоз відповідно до зростаючої схеми (курс 4-6 опромінювань). 
Проводять УФО з відстані 50 або 35 см (залежно від дози і площі ділянки 
опромінювання) через день або 2-3 дні. Дозу з кожним опромінюванням 
збільшують на 30-50%. Курс еритемотерапії однієї ділянки не має перевищувати  
4-6 процедур. Допустима площа еритемного опромінювання за один день у 
дорослих – 400-500 см2, у дітей до одного року – не більше за 60-80 см2, 5-7 років 
– 150-      200 см2, 8-12 років – 300 см2.  

Допустима площа опромінювання залежить від дози УФО:  
1. Суберитемна (до 1 біодози) – площа не обмежується. 
2. Слабоеритемна (1-2 біодози) – 600 см2.  
3. Середньоеритемна (3-4 біодози) – 300-250 см2.  
4. Велика еритемна (5-7 біодоз) – 100-150 см2.  
5. Гіпереритемна (від 8 до 12 біодоз) – 50-100 см2. 



Для порожнинних опромінювань (рот, вухо, пряма кишка, піхва) 
застосовують портативний опромінювач коротких УФ-променів (ОКУФ) з 
набором тубусів. 

Загальне УФО проводять з відстані 100 см, спочатку опромінюючи 
передню поверхню тіла, потім (тією ж дозою) задню. Чоловіків можна 
опромінювати в плавках. Якщо у пацієнта великий живіт (вагітність, ожиріння та 
ін.) опромінювання проводять у положенні на боку або стоячи. Пальник 
центрують на живіт хворого. Опромінювання проводять щодня за схемами: 
основною (починають з 1/4 біодози і доводять до 3 біодоз), прискореною (з 1/2 до 
4 біодоз) і уповільненою (з 1/8 до 2 біодоз). За уповільненою схемою 
опромінюють ослаблених хворих у період видужання, дітей. За прискореною – 
при переломах кісток, ожирінні, фурункульозі, зниженій чутливості до УФ-
променів, при значному зменшенні відкритої поверхні тіла (наявність пов’язки), 
практично здорових. На курс лікування припадає 20-25 опромінювань. Повторний 
курс проводиться не раніше, ніж через 2-3 місяці. Вибір схеми загального УФО 
залежить від реактивності організму хворого.  

При внутрішньовенному опромінюванні крові в перших процедурах 
опромінюють кров з розрахунку 0,5-0,8 мл на 1 кг маси хворого протягом             
10-15 хвилин, а потім кількість крові збільшують до 1-2 мл/кг. Тривалість 
опромінювання крові не перевищує 10-15 хвилин, тривалість курсу – 7-9 
процедур. Треба відмітити, що не можна призначати УФО відразу ж після 
електрофорезу новокаїну на те ж місце або УВЧ після УФО, оскільки в цих 
випадках УФО еритема не виникає або значно послаблена. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Множинні переломи кісток тазу і гомілок (біодоза 4 хвилини). 
Rp: Загальне УФО за основною схемою 1 і 2 день – 1 хв, 3 і 4 день – 2 хв,       

5 і 6 день – 3 хв, 7 і 8 день – 4 хв, 9 і 10 день – 5 хв, 11 і 12 день – 6 хв, 13 і 14 день 
–  7 хв, 15 і 16 день – 8 хв, 17 і 18 день – 9 хв, 19 і 20 день – 10 хв, 21 і 22 день – 11 
хв, 23 і 24 день – 12 хв, з відстані 1 метр. 
 

 
4.4. ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ 

 
Лазеротерапія – лікувальне застосування монохроматичного (різних 

діапазонів), когерентного, поляризованого світла. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Лазерне випромінювання 

характеризується монохроматичністю (однобарвністю), когерентністю (збігом 
усіх фаз світлових хвиль у просторі й часі), поляризованістю (поперечністю 
світлових хвиль відносно до напряму променя) і потужністю випромінювання. Ці 
властивості лазера дозволяють за необхідності отримати випромінювання високої 
інтенсивності й потужності енергії, виняткової спрямованості – практично 
паралельний пучок світла.  

З перерахованих характеристик лікувального ефекту вирішальними 
вважаються час експозиції опромінювання і густина потоку потужності. Якщо 
густина потоку потужності та енергії характеризується оптичним 



випромінювачем і, як правило, є величинами постійними, то тимчасова експозиція 
варіює від декількох секунд до десятків хвилин. 

 Принцип отримання лазерного випромінювання базується на властивості 
атомів (молекул) через вплив індукуючих електромагнітних хвиль переходити у 
збуджений стан. Збуджений стан атомів нестійкий і короткочасний. Під впливом 
зовнішнього електромагнітного випромінювання може статися лавиноподібний 
перехід атомів із збудженого в незбуджений стан, що спричиняє виникненню 
лазерного випромінювання. Воно має ту ж частоту, фазу, поляризацію і напрям, 
що й індукуюче випромінювання. 

Сьогодні в фізіотерапії використовують лазерне випромінювання майже 
всіх оптичних діапазонів: ультрафіолетовий 180-380 нм (частіше за 
довгохвильовий    320 нм), видимий 380-760 нм (частіше за червоний спектр 630 
нм), інфрачервоний 760 нм – 1000 мкм (частіше за м’який інфрачервоний 890 нм), 
що генеруються в безперервному або імпульсному режимах. Частота 
проходження імпульсів становить 10-5000 Гц з вихідною потужністю до 60 мВт. 

АПАРАТИ. Кожний лазер складається з джерела індукованого 
випромінювання – активної (робочої) речовини, яка може перейти в збуджений 
стан; джерела збудження (імпульсні лампи, лампи накачки, підкачки), 
резонансного пристрою, що дозволяє концентрувати і посилювати 
випромінювання, блоку живлення. Залежно від робочої речовини – джерела 
лазерного випромінювання – виділяють твердотільні, газові, напівпровідникові і 
рідинні лазери.  

Спочатку в клінічній практиці використовували газові низькоінтенсивні 
гелій-неонові лазери, що випромінювали у червоній частині видимого спектра 
(довжина хвилі 632,8 нм), працюючи в імпульсному і безперервному режимі. Ці 
лазери довговічні, надійні у роботі. Найбільш поширеним є випромінювачі      
“АФЛ-2”, “Ягода”, “Рація”, “ФАЛМ-1” з довжиною хвилі 632 нм і такі, що мають 
вихідну потужність у межах 20-40 мВт. Ці апарати дають можливість фокусувати 
лазерний промінь на площі від 2 до 50 см

2. Інтенсивність лазерного 
випромінювання вимірюється густиною потоку потужності у ватах на 1 см2. 
Проникаюча спроможність лазерного випромінювання червоного діапазону 
невелика (до декількох міліметрів). Для лазерного опромінювання крові 
використовують апарати “АЛОК-1”, “АЛОК-2”, “Лам-100”, “Спектр” 
(екстракорпоральне опромінювання крові), апарат лазерний офтальмологічний 
“АОЛ-2”. 

В останні роки в клінічній практиці великого поширення набули нові 
установки на основі напівпровідникових лазерів: “Узор”, “Узор-2К”, “Елат”,    
“Лам 100”, “Мустанг”, “Мілта-01”, “Мілта 01 М-2-2-Д” з додатковим терміналом 
типу “Лазерний душ”, “Vita”. Ці лазери в десятки разів економічніше від газових, 
у стільки ж разів менші за габаритами і вагою; всі їх параметри регулюються без 
додаткових насадок і пристосувань, а довжина хвилі (0,8-1,4 мкм) дозволяє 
доставляти енергію тканинам і органам на глибину 2-5 см.  

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Низькоінтенсивне 
лазерне випромінювання (НЛВ) використовують для біостимуляції тканин, що 



має важливе значення для фізіотерапії. Потужність випромінювання в останньому 
разі порядку 1-6 мВт/см2. 

У процесі впливу НЛВ на біооб’єкт частина випромінювання відбивається, 
інша поглинається. У шкірі та глибше розташованих тканинах є речовини- 
фотосенсибілізатори, спроможні поглинати світлові кванти. До таких належать 
каталаза, цитохромний комплекс, перекисні радикали, деякі фотосинтетичні 
пігменти та ін. При поглинанні світлової енергії виникають різні фізичні процеси, 
основними з яких є зовнішній і внутрішній фотоефекти (фотобіоактивація), 
електролітична дисоціація молекул і різних комплексів, які спричиняють зміну 
електропровідності та електронного збудження біомолекул. Згідно з 
біофізичними канонами у всіх фотобіологічних процесах енергія світла необхідна 
для подолання активаційних бар’єрів хімічних перетворень. Ці процеси 
включають такі стадії: поглинання світла тканинним фотосенсибілізатором і 
утворення електронно-збуджених станів, міграція енергії електронного 
збудження, первинний фотофізичний акт, поява первинних фотопродуктів, 
проміжні стадії, що включають перенесення заряду, утворення первинних 
стабільних хімічних продуктів, фізіологобіохімічні процеси, кінцевий 
фотобіологічний ефект. При взаємодії світла з речовиною відбувається зовнішній 
і внутрішній фотоефекти. З точки зору біофізики для поглинання квантів світла 
через дію низькоенергетичного лазерного випромінювання важливий внутрішній 
фотоефект, коли один з електронів, що знаходяться на нижньому енергетичному 
рівні, переходить на вищий, заповнюючи нижню розпушену орбиталь і 
переводячи цим молекулу фотосенсибілізатора в збуджений (синглетний або 
триплетний) стан. 

Ефект носить дозозалежний характер, більш виражений при низьких 
частотах. У клітинах і тканинах існують власні електромагнітні поля і вільні 
заряди, які перерозподіляються під впливом електричного поля, що створюється 
променем лазера, приводячи до прямої “енергетичної підкачки” організму. 
Спостерігається деполяризація мембран, що спричиняє посилення їх проникності 
в десятки разів для іонів і метаболітів, відбувається збудження іонних каналів 
(коливальних контурів у біомембранах). Це стимулює метаболізм, створює 
оптимальні умови для ауторегуляції в організмі. 

В основі механізму дії лазера лежить взаємодія світла і 
фотосенсибілізатора- речовини, молекули якого спроможні поглинати світло і 
передавати енергію іншим молекулам, що не поглинають світла. Наприклад, 
фотосенсибілізаторами можуть бути порфірин, каталаза, супероксиддисмутаза, 
ферменти, що впливають на окислювальні процеси. Максимальне поглинання 
червоного лазерного випромінювання припадає на молекули ДНК, 
цитохромоксидазу, цитохром, супероксиддисмутазу, каталазу. Через ці ферменти 
здійснюється лікувальний вплив лазерного випромінювання при різних 
патологічних процесах. При збігу довжини хвилі лазерного випромінювання і 
максимумів спектра поглинання деяких біомолекул відбувається його виборче 
поглинання тканинами. Причому інфрачервоне випромінювання поглинається 
переважно молекулами нуклеїнових кислот і кисню, червоне – молекулами ДНК, 
цитохромоксидази, цитохрому С, супероксиддисмутази і каталази.  



У рамках фотобіологічного механізму дії лазерного випромінювання 
заслуговує на увагу реакція нейронів на світло з довжиною хвилі в ділянці 430-   
520 нм, за яких спостерігається гіперполяризація нейрональної мембрани за 
рахунок блокування кальцієвих каналів нервових клітин без зміни їх потенціалу-
чутливості. Випромінювання даної довжини хвилі переважно впливає на ворітний 
комплекс кальцієвого каналу. За найвірогіднішу фоточутливу ворітну частинку 
вважається молекула каротиноїду, цистраснізомеризація якої через дію видимого 
і ультрафіолетового випромінювання відіграє певну роль в управлінні станом 
каналу. Що стосується механізму гіперполяризації, що розвивається паралельно, 
то він не пов’язаний із збільшенням внутрішньоклітинної концентрації іонів 
кальцію. Збільшення швидкості гідролізу АТФ і ефективності транспорту іонів 
кальцію спостерігається при опромінюванні мембран за присутності каталази 
(250-           300 мкг/мл), що є акцептором лазерного випромінювання. Вплив 
променями лазера спричиняє підвищення проникності саркоплазматичного 
ретикулома для оксалату. 

Низькоінтенсивне лазерне випромінювання змінює конформаційні 
властивості молекул білкових структур, порушуючи міжмолекулярні взаємодії і 
зумовлюючи перехід розчинів у новий структурний стан. 

Молекула кисню, будучи акцептором лазерного випромінювання, вибірково 
поглинає світло, запускаючи ланцюжок біологічних реакцій, серед яких 
ключовим є перекисне окислення ліпідів, що індукує біологічні процеси: стрес, 
запалення тощо. Вибіркова активація білоксинтетичного апарату клітинного 
ядра, дихального ланцюга, антиоксидантної системи (як відповідь на посилення 
ПОЛ) і повторних месенжерів (циклічних нуклеотидів, G-білків та іонів Са) 
спричиняє  посилення споживання кисню і збільшення внутрішньоклітинного 
окислення органічних речовин, стимулює синтез білків і нуклеїнових кислот, 
гликоліз, ліполіз і окислювального фосфорилювання клітин. Нормальний перебіг 
широкого спектра біологічних процесів у тканинах відбувається за участю 
вільнорадикальних реакцій. Активація фагоцитарних клітин і фібробластів при 
запаленні супроводжується генерацією активних форм кисню: супероксидного 
аніону, перекису водню, синглетного кисню і гідроксильного радикала. 
Потенційними стимуляторами вироблення активних форм кисню при запально-
дегенеративних захворюваннях є фагоцитоз фібрину, імунних комплексів і 
мікрокристалів, С5а-компонент комплементу, арахідонова кислота, лейкотрієн-В4, 
протеази. Вільні кисневі радикали справляють деструктивну дію на гіалуронову 
кислоту, ДНК та інші біологічні макромолекули. Вони ініціюють 
вільнорадикальний каскад реакцій в клітинних мембранах, спричиняючи 
перекисне окислення ліпідів (ПОЛ). При цьому в клітинах і в позаклітинному 
середовищі нагромаджуються проміжні (гідроперекис ліпідів) й кінцеві 
(малоновий діальдегід) продукти. Вільні кисневі радикали і продукти ПОЛ разом 
з простаноїдами зумовлюють підвищення проникності мікроциркуляторного 
русла. Гідроперекиси ліпідів можуть виступати також хемотаксичними 
чинниками. ПОЛ стимулює неферментний синтез простагландинів і цим 
справляє повторну токсичну дію. Отже, не тільки активні форми кисню, але й 
продукти ПОЛ є дійовими прозапальними чинниками і можуть бути віднесені до 



медіаторів запалення. Все це свідчить про прозапальну спрямованість 
лазеротерапії і диктує її використання у гіпореактивних хворих. Ефект лазерного 
опромінювання виявляється генералізованим, зміни ПОЛ не залежать від 
локалізації впливу. За умов нормореактивності організму ці процеси збалансовані 
і незначна активація ПОЛ має розглядатися як саногенетичний процес, 
спрямований на участь ліпо- і гідро перекисів, що виникають у синтезі біологічно 
активних з’єднань, необхідних для репаративних процесів. Навпаки, при 
гіперреактивності організму вільнорадикальні процеси виражені значніше  (вони 
посилюють запалення), що обмежує використання лазеротерапії в цьому випадку. 

Таким чином, існує 4 основні гіпотези, що пояснюють механізм дії 
лазерного випромінювання низької інтенсивності в клінічній практиці: 

Промені лазера активують деякі ферменти-акцептори, спектр поглинання 
яких збігається з енергетичним спектром лазерного випромінювання. До них 
належать каталаза, церулоплазмін, супероксиддисмутаза, НАДФН-дисмутаза, 
похідні протопорфірину. Поглинаючи лазерну енергію, акцептори-ферменти 
запускають біохімічні процеси. 

Лазерне випромінювання неспецифічно діє на біополімери (білки, ліпіди, 
мембрани, ферменти), внаслідок чого змінюється конформаційна будова 
останніх, їх функціональний стан. 

Внаслідок впливу променями лазера утворюються активні форми кисню, які 
індукують окислювальні процеси. 

Внаслідок випромінювання виникають мікрозміни температурного поля з 
подальшою зміною електропотенціалу клітинних мембран. 

Фізіологічні ефекти. Лазерне випромінювання є стресорним агентом, і 
реакції, що виникають у відповідь на його дію, часто укладаються в схему 
неспецифічної адаптивної відповіді. Встановлене підвищення функції симпатико-
адреналової системи, підвищення стійкості організму до патогенних чинників. 
Залежно від отриманої дози в організмі спочатку відбувається стимуляція 
обмінних процесів на клітинному рівні, потім – на тканинному і в останню чергу 
– на рівні всього організму.  

При середній силі опромінювання спостерігається реакція активації. НЛВ 
справляє активуючий вплив на ПОЛ зі зсувом рівноваги окислювальних систем у 
бік посилення вільнорадикальних процесів. Короткочасне опромінювання 
справляє прозапальний вплив на тканини з інтенсифікацією ПОЛ і підвищенням 
вмісту гістаміну, серотоніну і ПГF2а. Тривале опромінювання сприяє 
протизапальному ефекту з активацією АОС, зниженням вмісту БАР і 
підвищенням ПГЕ2. 

 Випромінювання гелій-неонового лазера прямо не впливає на реакцію 
бластної трансформації лімфоцитів (вплив опосередкований через активацію 
глюкокортикоїдної функції), але в тесті з фітогемаглютиніном стимулюючий 
ефект щодо відношення до функції Т-клітин значно посилюється. Є відомості про 
різний вплив геліонеонового (червоного) і гелій-кадмієвого (синього) 
випромінювання на кількісний склад імуноцитів крові. Використання червоного 
світла спричиняє відсотковий вміст Т-хелперів, а синього – Т-супресорів. 
Активація глюкокортикоїдної функції надниркових залоз лазером сприяє 



зниженню вмісту Т-хелперів і циркулюючих імунних комплексів у крові. Вплив 
лазерним випромінюванням на ділянку надниркових залоз виявляється 
вираженим імунодепресивним ефектом. Імунна супресія поєднувалася з 
посиленням глюкокортикоїдної активності кори надниркових залоз, причому 
опромінювання інфрачервоним променем в імпульсному режимі надавало більш 
виражену дію в порівнянні з безперервним. Незначна глибина проникнення 
енергії лазерного випромінювання зумовлює його дію головним чином на шкіру 
(її нервово-судинний апарат), що є органом імуногенезу. Ось чому основною 
ділянкою терапевтичного застосування лазера є захворювання шкіри, запальні 
захворювання м’язів, суглобів, периферичних нервів.  

Спроможність низькоінтенсивного лазерного випромінювання активізувати 
процеси метаболізму клітин, прискорювати диференціювання клітин лежить в 
основі лазерної стимуляції регенераторного процесу. Після опромінювання 
лазером у рані спостерігається дегрануляція огрядних клітин, збільшується 
кількість фібробластів, полібластів, профібробластів з високим вмістом РНК у 
цитоплазмі і ДНК у ядрі. Серед клітин інфільтрату з’являються численні 
фібробласти, які мають велике число цистерн гранулярної ендоплазматичної 
мережі (ознака посиленого білкового синтезу). Число макрофагів, загиблих 
клітин і клітинного детриту значно зменшується. Як наслідок, відбувається 
прискорення колагеноутворення і більш виражене утворення волокнистої 
тканини при зменшенні клітинних інфільтратів. Лазерне опромінювання 
підвищує мітотичний індекс, збільшується число сполученотканинних елементів 
у поверхневому шарі шкіри.  

Через вплив лазерного випромінювання спостерігається значне зростання 
цитохімічної афінності нейтрофілів, що оцінюється за кількістю гранул 
відновленого формазану в цитоплазмі клітин, відмічається збільшення 
внутрішньоклітинного рН, що має велике значення для процесів фагоцитозу, 
хемотаксису і утворення супероксидних аніонів. В альтеративній фазі запалення 
спостерігається збільшення хемілюмінесценції поліморфнонуклеарів, що 
прискорює виділення ними лізосомних ферментів, які руйнують поверхню 
артикулярного хряща і сприяють посиленню запалення, відбувається деструкція 
мононуклеарних фагоцитів, переобтяжених антигенним матеріалом, і поява 
детриту. 

 Лазерний вплив підвищує активність тих клітин, які переважають у зоні 
впливу під час процедури, тому в уражених суглобах спостерігається пригнічення 
імунопатологічного процесу, але посилюється деструкція хряща. У період 
реструкції сполучної тканини відмічається стимуляція резорбції фібрину А-
клітинами синовіальної оболонки суглобів і секреторної функції В-клітин, 
посилення фіброклазії. Виявляється пригнічення процесів дезорганізації 
з’єднувальної тканини субсиновіального шару суглобів, а також ослаблення 
запальних клітинних реакцій. Синовіоцити типу В активно синтезують 
пластівчастий матеріал у сильно розширених цистернах грубої ендоплазматичної 
мережі. Поблизу синовіального шару визначаються плазматичні клітини з 
оптичною ергастоплазматичною мережею, вираженою антипероксидазною 
активністю вмісту цистерн та їх екзоцитосом. У місцях фіксації субстрату з 



антипероксидазною активністю визначаються зруйновані колагенові волокна, 
велика кількість фагоцитів, що містять фагосоми і клітинний детрит. У частини 
клітин спостерігається осередковий або повний лізис цитолеми. 

Внаслідок дії НЛВ на пошкоджену тканину підвищується швидкість 
кровотоку в тканинах, активується транспорт через судинну стінку, інтенсивно 
формуються судини. Поліпшення мікроциркуляції тканини через вплив 
низькоінтенсивного лазерного випромінювання сприяє зменшенню 
інтерстиціального і внутрішньоклітинного набряку. При опромінюванні 
прикордонних з осередком запалення тканин відбувається стимуляція  
макрофагів і нейроендокринних телець Фреліха. Продукти обміну білків, що 
утворюються при цьому, амінокислот і пігментів, чинників зростання діють як 
ендогенні індуктори репаративних і регенеративних процесів у тканинах. 

Низькоінтенсивне лазерне випромінювання стимулює функцію нервових 
волокон, прискорює їх регенерацію. Промені лазера збільшують швидкість 
розпаду пошкодженого нерва і прискорюють резорбцію його фрагментів, що 
надалі спричиняє збільшення регенерації нервових волокон. Активізуючий вплив 
низькоінтенсивного лазерного випромінювання на процеси катаболізму в 
гострому періоді, мабуть, є важливим моментом запуску відновних процесів, що 
утворюються при цьому, оскільки морфогени і чинники зростання активізують 
клітини фибробластичного ряду. 

Безперечний аналгетичний ефект НЛВ зв’язують з впливом на пороги 
чутливості больових рецепторів і зі зниженням набряклості в тканинах, 
зменшенням здавлення периферичних нервових волокон. При контакті лазерного 
випромінювання зі шкірою знижується чутливість рецепторного апарату шкіри, 
спостерігається знеболюючий ефект і рефлекторні реакції багатьох систем 
організму. Розвиваються зміни в мікроциркуляції і ряд змін в енергетичному 
потенціалі клітин і активності ферментних систем. Вибіркова дія лазерного 
випромінювання на процес активації каталази веде до підвищення 
фосфорилюючої активності мітохондрій. Внаслідок конформаційних змін білків 
натрієвих іонних каналів нейролеми шкіряних аферентів (фотоінактивації) 
лазерне випромінювання пригноблює тактильну чутливість опромінюваної зони. 
Зменшення імпульсної активності нервових закінчень С-аферентів спричиняє 
зниження больової чутливості (за рахунок периферичного аферентного блоку), а 
також збудливості провідних нервових волокон шкіри. 

Низькоінтенсивне лазерне випромінювання справляє виражений 
дезінтоксикаційний ефект, бактеріостатичну і бактерицидну дію на стафілокок за 
рахунок активації ПОЛ, яка приводить до розриву і деструкції їх оболонок. 

Через лазерне опромінювання крові активуються ферментні системи 
еритроцитів, що приводить до збільшення кисневої місткості крові, стимуляції 
функціональної активності формених елементів крові. Іншими словами, лазерне 
випромінювання справляє первинний прозапальний ефект, посилює швидкість 
некротичних процесів у рані, що диктує його використання у хворих на фоні 
зниженої реактивності організму  з метою оптимізації запалення і відновних 
процесів.  



Лікувальні ефекти: стрес-індукуючий, прозапальний (первинний), 
аналгетичний, метаболічний, регенеративно-проліферативний, гіперпластичний, 
імуномодулюючий, бактерицидний, тромбокоагулюючий. 

ПОКАЗАННЯ. Лазерне випромінювання застосувується при таких 
основних синдромах: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і 
перевернутою чутливістю, дисгормональний з переважанням стрес-лімітуючих 
гормонів, імунопатії з імунодефіцитними станами, диспластичний і 
дистрофічний за гіпотипом, рановий.  

Захворювання: нервової системи (травми периферичних нервів, неврити, 
остеохондроз, невралгії, радикуліт, дитячий церебральний параліч, 
сирингомієлія, постінсультні парези і паралічі), серцево-судинної (стенокардія 
напруження I-II ФК, хвороба Рейно, ендартеріїт), дихальної (бронхіт, пневмонія, 
бронхіальна астма), шлунково-кишкового тракту (хронічний гастрит, виразкова 
хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, коліт), сечостатевої системи 
(простатит, цистит), хірургічні (судинні захворювання нижніх кінцівок, 
післяопераційні рани, трофічні виразки, опіки, пролежні, відмороження), 
дерматологічні (дерматози, герпес, червоний плоский лишай), гінекологічні 
(аднексит, ерозія шийки матки, ендометрит), офтальмологічні, стоматологічні 
(стоматит), ЛОР-органів (тонзиліт, фарингіт, отит, ларингіт, синусит), опорно-
рухового апарату (переломи кісток при зниженій консолідації, остеоартрози, 
артрити, плечеволопатковий періартрит). 

Активуючий вплив НЛВ диктує необхідність відбору хворих зі зниженою 
реактивністю. Відмічений позитивний результат лікування при хронічних 
в’ялопроминаючих запальних захворюваннях. При цьому вираженіший ефект 
спостерігається при локальних поверхнево розташованих патологічних процесах 
у шкірі та слизовій оболонці. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіперергічний запальний, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих 
гормонів, дискінетичний і дистонічний за гіпертипом, органної недостатності в 
стадії декомпенсації, диспластичний і дистрофічний за гіпертипом.  

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Лазерне 
випромінювання може використовуватися як для місцевого, так і загального 
впливу. При місцевому впливі опромінювання зазнає безпосередньо осередок 
ураження або рефлексогенні зони, в тому числі біологічно активні точки шкіри, 
що використовуються при акупунктурі. При цьому випромінювач може 
розташовуватися дистанційно (на відстані від об’єкта 25-30 мм при впливі 
розфокусованим променем) або контактно (на  опромінюваному об’єкті при 
лазеропунктурі). Виділяють стабільну і лабільну лазеротерапію. 

При загальній лазеротерапії використовується гідродинамічна приставка 
“лазерний душ”, де функції світловоду виконує потік води, що ллється на тіло 
пацієнта з душової насадки. Досягається висока рівномірність розподілу енергії 
по поверхні тіла пацієнта і, що важливо, відмічається високий психологічний 
ефект процедури. “Лазерний душ” ефективний при лікуванні гнойно-ранової 
інфекції і шкірних захворювань.  



Загальний вплив також досягається при внутрішньовенному, 
внутрішньопорожнинному опромінюванні крові через світловод (випромінювач 
може знаходитися або в природній порожнині – грудній, черевній, або вводиться 
в патологічну порожнину – кісту, абсцес). 

Найбільший коефіцієнт поглинання хвилі довжиною 890 нм характерний 
для крові, що обгрунтовує способи впливу, спрямовані на цю біологічну тканину. 
Досить висока глибина проникнення випромінювання дозволяє справляти вплив 
на кров неінвазивним методом, розташовуючи випромінювач на поверхні шкіри 
над великими кровоносними судинами (найчастіше –кубітальна віна в ділянці 
ліктьового згину). Проводиться також місцевий вплив на тканини в ділянці 
промежини. 

Лазерне опромінювання проводять у положенні хворого сидячи або лежачи. 
Очі мають бути захищені спеціальними окулярами з фільтратами. 
Опромінюванням впливають на осередок ураження, рефлексогенну зону або на 
акупунктурні точки. Ділянку значної площі ділять на декілька полів, 
опромінюючи їх послідовно. За час однієї процедури опромінюють 3-5 полів, їх 
загальна площа не має перевищувати 400 см2. Промінь лазера направляють на 
ділянку перпендикулярно з відстані до      50 см. При проведенні опромінювання 
крові лазером інфрачервоного діапазону промінь направляють перпендикулярно 
поверхні шкіри. 

ДОЗУВАННЯ. У фізіотерапії використовують лазерне опромінювання 
потужністю від 2 до 30 мВт/см2, тривалістю від 20 секунд до 3 хвилин на полє або   
2 хвилини на біологічно активну точку, сумарно до 20 хвилин на декілька точок 
або полів. Проводять процедури щодня або через день, на курс лікування 
призначають до 10 процедур. До лазерного випромінювання виникає адаптація в 
організмі. Кожне подальше випромінювання викликає менш виражені реакції. У 
зв’язку з цим нами розроблений і запропонований метод змінних частот посилки 
імпульсів лазерного випромінювання. Причому, враховуючи закономірності 
відновних процесів у рані, запропоновано змінювати частоту на 5 добу. Первинна 
активація ПОЛ у післяопераційному періоді більш виражена, що диктує 
необхідність починати вплив при вищих частотах посилки імпульсів (наприклад, 
3000 Гц). Навпаки, при патології опорно-рухового апарату обмінно-
дистрофічного генезу початкові впливи мають бути оборежними (впливи “синім” 
або інфрачервоним лазером із частотою 150 Гц з подальшим переходом на 
інтенсивніші режими: “червоний” лазер або високі частоти посилки імпульсів). За 
необхідності повторний курс лазеротерапії призначають через 2-3 місяці. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Хронічний бронхіт, стадія загострення, ДН1. 
Rp: Лазеротерапія від апарата “Узор” на ділянку ліктьового згину, методика 

контактна, частота проходження імпульсів 150 Гц, 15 хвилин, через день № 7. 
 

4.5. ПАЙЛЕР-ТЕРАПІЯ 
 



Пайлер-терапія – лікувальне застосування поляризованого 
поліхроматичного некогерентного з низькою інтенсивністю випромінювання 
світла видимого та інфрачервоного спектра. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. “Пайлер-світло” – це лінійне 
поляризоване некогерентне поліхроматичне світло з довжиною хвилі 400-2000 нм 
(видимий і легкий інфрачервоний спектр світла за винятком УФО). При 
поляризації світлові хвилі проходять тільки в паралельних площинах. Ступінь 
поляризації близько 95%. Світло некогерентне, тому потік випромінювання 
впливає на ділянку шкіри з постійною інтенсивністю. 

АПАРАТИ. Прилади “Біоптрон”, “Біоптрон 2”. У апарат вбудована 
галогенова лампа потужністю 20 Вт (“Bioptrone Compact”) або 100 Вт (“Bioptrone 
2”) з охолоджуючим вентилятором. У прилад додатково вбудований таймер. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Поляризоване світло, 
завдяки інфрачервоному спектру, проникає на глибину до 2,5 см. Підвищується 
температура шкіряної ділянки і підшкіряної клітковини в середньому на 1°С. В 
пайлер-терапії виділяють тепловий (температура впливу становить приблизно 
37°С, тобто на 1°С вище, ніж звичайна температура тіла, за рахунок зігріваючого 
впливу інфрачервоного спектра) і помірний фотохімічний ефект (спектр 
випромінювання лампового приладу “Біоптрон” починається вище за діапазон 
ультрафіолетового світла). Тому після сеансу шкіра не червоніє, не покривається 
загаром, що дозволяє поєднувати пайлер-терапію з електротерапією (ДДС, 
електрофорез та ін.). Для очей світло також не становить небезпеки. Під час 
впливу поляризованим світлом на біооб’єкт частина випромінювання 
відбивається, інша поглинається, причому вже у верхніх шарах шкіри поляризація 
світла зникає. При поглинанні світлової енергії виникають зовнішній і внутрішній 
фотоефекти (фотобіоактивація), електролітична дисоціація молекул і різних 
комплексів, що спричиняє зміни електропровідності та електронного збудження 
біомолекул, відбувається взаємодія світла і фотосенсибілізатора – речовини, 
молекули якого здатні поглинати світло і передавати енергію іншим молекулам, 
які не поглинають світло. 

Фізіологічні ефекти. Акцептором світла нарівні з іншими речовинами є 
кисень клітини, який виборче поглинає світло – запускається ланцюжок 
біологічних реакцій, активується перекисне окислення ліпідів, що індукує стрес-
реакцію, тобто спостерігається неспецифічна адаптивна відповідь. Під впливом 
поляризованого світла збільшується енергетична активність клітинної мембрани. 
Приводяться в дію регенераційні процеси, збільшується поглинання кисню 
тканиною з утворенням аденозинтрифосфату (АТФ) в мітохондріях, 
підвищується біоенергетичний потенціал клітин і швидкість кровотоку в 
тканинах, активується транспорт через судинну стінку, інтенсивно формуються 
судини.  

Поліпшення мікроциркуляції тканини сприяє зменшенню 
інтерстиціального і внутрішньоклітинного набряку при хронічному (але не 
гострому ексудативному) запаленні, зменшується здавлення периферичних 
нервових волокон. При опромінюванні прикордонних з осередокм запалення 
тканин відбувається стимуляція макрофагів і нейроендокринних телець Фреліха. 



Тепло, що утворюється за рахунок інфрачервоного спектра, розширює судини і 
підвищує проникність їх стінок, що сприяє видаленню з осередку запалення 
продуктів аутолізу. Посилюється диференціювання фібробластів і дегрануляція 
моноцитів, виділення простагландинів, цитокінів і калікреїну, що спричиняє 
активацію проліферації в осередок запалення і блокаді провідності аферентних 
провідників больової чутливості з осередку запалення. Внаслідок зміни 
імпульсної активності термомеханочутливих аферентів шкіри розвиваються 
нейро-рефлекторні реакції в органах, метамерно пов’язаних з опроміненими 
ділянками шкіри, підвищується еластичність шкіри та її електропровідність.  

Поляризоване світло справляє прямий вплив на нервові закінчення і 
нервову систему, що спричиняє знеболюючий ефект, нормалізує 
електромагнітний каркас організму. Внаслідок конформаційних змін білків 
потенціалзалежних натрієвих іонних каналів нейролеми шкіряних аферентів 
(фотоінактивації) пайлер-терапія пригноблює тактильну чутливість в зоні, що 
опромінюється. Зменшення імпульсної активності нервових закінчень С-
аферентів приводить до зниження больової чутливості (за рахунок 
периферичного аферентного блоку), а також збудливості провідних нервових 
волокон шкіри. Поляризоване світло збільшує абсорбційні властивості тканини 
щодо поглинання кисню. Стимулюється імунна система: клітинна (лімфоцити) і 
гуморальна (імунні протеїни, трансферин та ін.). Загальні захисні властивості 
посилюються. 

Лікувальні ефекти: стрес-індукуючий, протинабряклий (що висушує), 
регенеративно-проліферативний, аналгетичний, метаболічний, вазоактивний, 
імуномодулюючий, антиспастичний. 

ПОКАЗАННЯ. Пайлер-терапія широко використовується при таких 
основних синдромах: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і 
перевернутою чутливістю, імунопатії з імунодефіцитними станами, 
диспластичний і дистрофічний за гіпотипом, рановий.  

Захворювання. Пайлер-світло впливає на регенерацію тканини, а також на 
імунний захист. Галузь його застосування, передусім, дерматологія (шкіряні 
захворювання типу вугруватості, лишаю, нейродерміту, алергічних висипань, 
екземи), спортивна медицина (травми м’яких тканин, розтягнення зв’язок), в 
хірургії (прискорення загоєння ран, гнійні процеси, абсцеси, хронічні атрофічні 
виразки, геморой). Хороші результати отримані при лікуванні ЛОР-патології 
(гострий і хронічний гайморит, фронтит, отит, неврит слухового нерва), в 
стоматології (пародонтоз, гінгівіт), при нервових захворюваннях (безсоння, 
радикуліти), запально-дегенеративних захворюваннях опорно-рухового апарату у 
хворих зі зниженою реактивністю організму. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіперергічний запальний, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих 
гормонів, дискінетичний і дистонічний за гіпертипом, органної недостатності в 
стадії декомпенсації, диспластичний і дистрофічний за гіпертипом.  

Захворювання: тиреотоксикоз, фотодерматит, системний червоний вовчак, 
гостре ексудативне запалення, дискоз хребта, кератоз. 



МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Методика 
застосування місцева або сегментарно-рефлекторна, дистанційна з повітряним 
зазором 20 см. Заздалегідь поверхня шкіри може оброблятися оксиспреєм. 

 ДОЗУВАННЯ. Інтенсивність випромінювання лампи становить 40 мВт/см2. 
Дозується вплив відстанню, тривалістю сеансів і кількістю процедур. Як правило, 
опромінюють з відстані 20 см, обличчя – з 60 см, тривалістю 4-8 хвилин 1-2 рази 
на день протягом 10 днів. 

Важливою перевагою пайлер-терапії є можливість сполученого впливу з 
електрофорезом і постійними імпульсними струмами, оскільки на шкірі після її 
впливу не спостерігається асептичне запалення. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ  
Діагноз: Гостре респіраторне захворювання. 
Rp: Пайлер-терапія на спинку носа, з відстані 15 см, 4 хвилини, щодня № 6. 
Після засвоєння теоретичних питань вивчить граф логічної структури теми      

(додаток 3). Якщо Ви засвоїли зміст теми, закріпіть її рішенням задач. Потім 
правильність їхнього рішення перевірте за еталонами відповідей. 

Задача 1 

Хворому 47 років з постін’єкційним ущільненням у ділянці сідниць 
призначені інфрачервоні промені. 
  Який основний компонент у механізмі дії даного чинника? 

А. Фотохімічний. 
Б. Осциляторний. 
В. Тепловий. 
Г. Прямий п’єзоелектричний ефект. 
Д. Деполяризація клітинних мембран. 

 
Задача 2 

Жінці 25 років з діагнозом вагітність I, 35 тижнів призначене УФО. 
Який з компонентів у механізмі дії УФО є провідним? 
А. Тепловий.  
Б. Фотохімічний. 
В. Осциляторний.  
Г. Прямий п’єзоелектричний. 
Д. Зворотний п’єзоелектричний. 
 

Задача 3 
Хворому 22 років поставлений діагноз невралгія II гілки трійникового нерва 

праворуч. Призначена лазеротерапія. 
Що може бути протипоказаням для лазеротерапії? 
А. Себорея. 
Б. Псоріаз. 
В. Піодермія. 
Г. Нейродерміт. 
Д. Фотодерматоз. 



 
Задача 4 

Хворому 34 років з діагнозом нейроциркуляторна дистонія за гіпотонічним 
типом у комплексному лікуванні призначена пайлер-терапія. 
  Укажіть основний лікувальний ефект даної процедури. 

А. Седативний.  
Б. Тонізуючий. 
В. Розсмоктувальний. 
Г. Міостимулюючий. 
Д. Міорелаксуючий. 

 
 

 


