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МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ЕМВ З 
БІОЛОГІЧНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ПІД ЧАС 

СВІТЛОЛІКУВАННЯ 
 

У статті розглядаються основні характеристики електромагнітного випромінювання, 
визначаються гіпотези виникнення первинного ефекту при взаємодії електромагнітного 
випромінювання з біотканиною, будується математична модель такої взаємодії. 
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потенціальний бар’єр, конформаційні рухи. 

 
В статье рассматриваются основные характеристики электромагнитного излучения, 

определяются гипотезы возникновения первичного эффекта при взаимодействии 
электромагнитного излучения с биологической тканью, строится математическая модель 
такого взаимодействия. 
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характеристики, гипотезы, математическое моделирование, гармонический осциллятор, 
потенциальный барьер, конформационные движения. 

 
In the article it is examined the basic characteristics of E-field radiation, the hypotheses of 

appearance of the primary effect for the interaction E-field radiation and biological, it is build 
mathematical model of this interaction. 
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model, harmonic oscillator, potential barrier, conformation motions. 

 

Механізм впливу фізичного фактора на біотканину 
та функціональний стан того чи іншого органу під 
час розвитку хвороби та фізіотерапевтичних процедур 
є головною метою теоретичних досліджень, 
спрямованих на розробку приладів фізіотерапії. 

На сучасному етапі розвитку науки досі не 
сформована чітка модель відгуку біологічних об’єктів 
на вплив електромагнітного та, його складової – 
магнітного поля, тому завдання побудови математичної 
моделі впливу магнітного поля, яка дозволить 
визначати незначні стаціонарні та швидкоплинні 
структурні перебудови, що мають місце у 
макромолекулярній біотканині, є актуальним. Таким 
чином, нерозв’язаною проблемою є вибір гіпотези 
первинної дії ЕМВ на біооб’єкт та побудова на її 
основі математичної моделі. 

Відомо, що біологічні тканини здатні поглинати 
кванти електромагнітного випромінювання (ЕМВ). 
За законом Ейнштейна-Старка про фотохімічний 
еквівалент, на кожен поглинутий фотон утворюється 
активована часточка. За цим слідує первинна 
реакція (на рівні клітин), яка потім протікає на 
тканинному й рівні функціонального органу, 
включаючи можливу системну відповідь організма 
в цілому [1]. 

Спостереження показали, що ефект, до якого 
призводить ЕМВ, визначається особливостями 
випромінювання та властивостями об’єкта впливу. 

Основна характеристика ЕМВ, що відіграє 
первинну роль, – це інтенсивність. Високий рівень 
інтенсивності викликає втрату вологи, призводить 
до випаровування тканин; середня інтенсивність – 
коагуляцію тканин. Низькоінтенсивне ЕМВ (не 
більше 100 мВт/см2) впливає на енергетичний 
потенціал молекул, а його вплив інтенсифікує 
біохімічні процеси. 

До другої визначальної характеристики [2] 
відноситься ступінь відповідності довжини хвилі 
випромінювання максимуму поглинання, а також 
здатність ЕМВ на цій довжині хвилі проникати 
до внутрішніх шарів тканин. Шкіра та більшість 
тканин людини найбільш «прозорі» до випро-
мінювання з довжиною хвилі 800-1200 нм, що 
дозволяє йому розповсюджуватися у тканинах на 
значну глибину. Наприклад, глибина проникнення 
ЕМВ при довжині хвилі 630 нм не перевищує 1 см, 
а при 890 нм складає 6-8 см [3]. 

Когерентність випромінювання, на погляд деяких 
науковців, дозволяє локалізувати фотохімічну 
реакцію та наблизити її до клітин. Разом з тим, 
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Т.Й. Кару вважає, що когерентність та поляризованість 
не мають значення для фотобіологічної дії ЕМВ, 
оскільки на глибині понад 200 мкм такі властивості 
значно слабшають [4]. 

Велике значення має і режим генерації 
випромінювання. За час, що дорівнює тривалості 
імпульсу, тканини, які розташовані на максимальній 
глибині проникнення, при імпульсній подачі 
випромінювання отримують більше енергії, ніж при 
опромінюванні неперервним ЕМВ. Це пов’язане з 
підвищеною абсорбцією атомами та молекулами 
імпульсної енергії. Імпульсний вплив виключає 
розвиток «звикання» тканин на вплив ЕМВ [5], 
крім того, він сприяє також появі в тканинах хвиль 
стискання та розрядження, розповсюдження яких 
забезпечує загальний вплив випромінювання на 
організм. Варіюванням частоти імпульсів може 
досягатися селективний вплив на ті чи інші 
структури організму [6]. 

Значення експозиції для біологічного ефекту 
доведене у експериментальних дослідженнях [7]. 
Опромінювання тривалістю до 10 хвилин активізує 
багато реакцій, більш тривала експозиція може 
придушувати активність клітин, а вплив на організм 
більше 60 хвилин може призводити до негативних 
наслідків. 

Ефект електромагнітного впливу залежить також 
і від функціонального стану та метаболічного 
фону організму під час опромінювання. 

Залежність від дозування ЕМВ, з одного боку, 
та індивідуальна чутливість організму, з іншого, 
дозволяє зробити висновки, що для ефективного і 
безпечного лікування необхідне чітке розуміння 
механізму дії цього фактора на біологічну систему. 

Існує декілька гіпотез стосовно первинного 
ефекту взаємодії ЕМВ з біологічними системами. 

Прихильники першої вважають, що ЕМВ 
активізує певні ферменти-акцептори [8], спектр 
поглинання яких співпадає з енергетичним спектром. 
Поглинаючи енергію випромінювання, акцептори 
запускають біохімічні процеси, за які відповідають. 

За другою концепцією первинний вплив являє 
собою неспецифічну дію випромінювання на 
біополімери, в результаті якого змінюється 
конформаційний склад та їх функціональний стан. 
Енергія для переходу біополімерів незначна, тому 
незначні енергетичні фактори (ЕМВ) можуть впливати 
на електронно-конформаційну взаємодію [9]. 

За третьою концепцією, в результаті дії ЕМВ 
утворюються активні форми кисню, які індукують 
окисні процеси [10]. 

В якості четвертої гіпотези пропонується дія 
ЕМВ на рідкокристалічні структури біологічних 
систем. Рідкі середовища організму (лімфа, плазма 
крові, цитоплазма) є літотропними, фосфоліпіди 
та мембрани клітин – термотропними рідкими 
кристалами, які при температурі близько 37 °С 
знаходяться в безпосередній близькості до точки 
фазового переходу. Тому вони можуть реагувати 
на слабкі зовнішні сигнали зміною функціонування 
окремих тканин та організму в цілому. Наявність 
у біологічних рідинах таких компонентів, як 
еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, значно 

підвищують сприйняття рідких середовищ до дії 
фізичних факторів (у тому числі і ЕМВ) [11]. 

Наступна гіпотеза пропонує солітонно-
голографічну парадигму [12], за якою ЕМВ, 
потрапляючи до живої тканини, проходить крізь 
рідкокристалічні структури з високою оптичною 
анізотропією, що сприяють хвильовому розпов-
сюдженню з підстроюванням до структури тканин, 
які опромінюються. Молекули поглинають ЕМВ 
та перевипромінюють його за механізмом повернення 
Фермі-Паста-Улама у вигляді солітонів, дифракція 
яких блокує синтез дефектних молекул. 

Відповідно до шостої гіпотези, у результаті 
впливу ЕМВ виникають мікрозміни температурного 
поля і, як наслідок, зміна електропотенціалу 
клітинних мембран [13]. 

Сьомий варіант первинного впливу базується 
на виникненні в біотканинах під впливом ЕМВ 
неоднорідності температурного поля внаслідок 
нерівномірності розташування поглинаючих центрів 
(білки, іони в розчинах, мембрани клітин). ЕМВ 
сприяє локальному підвищенню температури на 
оптичних різнорідностях. Градієнт температури 
викликає термодифузійний відтік іонів калію та 
натрію від мембран, відкривання мембранних 
каналів, зміну електрохімічного балансу та підвищення 
потенціальної енергії клітини. Результат залежить 
від значення градієнта температури, яке визначається 
швидкістю температурної релаксації у клітині та 
параметрами електромагнітного впливу [14]. 

Результати численних досліджень показують, 
що жодна з існуючих гіпотез не розкриває повністю 
механізму виникнення біологічної реакції на ЕМВ, 
а лише демонструє окремі сторони загальної 
відповіді організму на різних рівнях. З огляду на 
такі тенденції, була запропонована наступна модель 
поведінки біологічного об’єкта під час впливу на 
нього ЕМВ. 

У даній статті поставлено на меті дослідити 
вплив повільно змінної складової магнітного поля на 
частоти конфірмаційних коливань та швидкоплинного 
електромагнітного поля на перехідні процеси в 
конфірмаційних перебудовах. 

Постановка задачі про вплив ЕМВ на 
гармонійний осцилятор 

Розглянемо потік падаючого на поверхню тіла 
людини світла. Оскільки у більшості світлолікувальних 
приладів світло не є когерентним, то інтенсивність 
визначається за умов монохроматичності 

 
де n дорівнює кількості квантів, що перетинає 
одиницю площі за одиницю часу. В зв’язку з тим, 
що середнє значення модуля вектора Пойтинга S 
пропорційне EmHm, то, враховуючи зв’язок амплітуд 
напруженостей електричного та магнітного поля 
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«Екологія»  

останнє, у свою чергу, визначає середнє за часом 
значення інтенсивності світла. Таким чином, 

 
Припустимо, що за умов адибатичного наближення 

сили, які діють на електрон, задовольняють умову 
рівноваги; запишемо: 

 
припустимо, що 

 
тоді векторне рівняння (1) запишемо у вигляді 
трьох рівнянь, які, у свою чергу, розпадуться: 

 
У системі (2) введені позначення: 

 
β – коефіцієнт затухання; 
ω0 – власна частота. 
Загальний розв’язок (2) шукаємо у вигляді 

 
де амплітуда a, b, c – комплексні величини. 
Підставивши (3) в систему (2), отримаємо: 

 
Або: 

 
Оскільки a ≠ 0; b ≠ 0 одночасно, то останні 

рівняння системи спроваджуються тільки за умов: 

 
або: 

 
Взявши до уваги тільки додатні корені, знайдемо 

частоти коливань: 

 

 
Стан поляризації зсунутних компонент визна-

чається з системи (4): 

 
але з урахуванням додатнього кореня (6), тобто 

 
це свідчить, що коливання із зменшеною частотою, 
тобто зміщені у червоний бік спектра по вісі X, 
відстають за фазою на кут 900 від коливань по 
вісі Y. Обидва коливання дають колове обертання – 
утворюють правогвинтову поляризацію. Для 
фіолетової компоненти з урахуванням другого 
рівняння з (6) 

 
запишемо 

 
Звідси випливає, що ця компонента поляризована 

за лівим колом і коливання по вісі X випереджають 
коливання по вісі Y на кут 900. 

Коливання по вісі Z задовольняє рівнянню 

 
і є незмінним під впливом поля, але спостерігач 
за напрямом магнітного поля – вісі Z його не 
побачить. 

Тепер повернемося до обговорення отриманих 
результатів з погляду фермент-субстрактної взаємодії, 
а саме електронно-конформаційної взаємодії (ЕКВ), 
яка може пояснити фізичну своєрідність ферментного 
каталізу під впливом світлолікування. 

Для розміщення приладу впливу світлолікування 
на ЕКВ розглянемо електрони у параболічних 
потенціальних ямах (рис. 1). Скориставшись 
моделлю електронно-гармонічного осцилятора, 
припустимо, що під впливом ЕМВ відбулася 
взаємодія першого електрону. Як наслідок цього 
зменшилася частота, а значить, і коефіцієнт пружності 
системи, тобто гілки параболи розійшлися. Точка 
перетину із другою параболою, що визначає величину 
потенціального бар’єру, знизилася. Її ордината 
визначає також енергію активації. Безперечно, профіль 
вільної конфірмаційної енергії є тільки доповненням 
до хімічної (електронної) вільної енергії, але вплив 
на зниження активаційних бар’єрів уздовж реакційної 
координати буде спостерігатися. 

Слід зауважити, що рівняння руху електрона 
як гармонічного осцилятора необхідно доповнити 
трьома додатковими силами: 
 по-перше, випадкова сила зумовлена випадковими 

флуктуаціями у структурі сусідніх молекул; 
 сила зумовлена електричною швидкозмінною 

складовою поля ЕМВ; 
 сила Лоренца зумовлена впливом магнітного 

швидкозмінного складового поля ЕМВ. 
З урахуванням наведеного, рівняння руху 

електрона набуде вигляду 
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Рис. 1. Електрони у параболічних потенціальних ямах 

Оскільки конформаційний рух, зумовлений 
зовнішнім впливом, породжує неоднорідність, то 
виникає обмежена дифузія у зміненій потенціальній 
ямі зменшеної глибини, що може бути описано 
рівнянням Фоккера – Планка у одновимірному 
наближенні. 

 
де P(x, t) – густина ймовірності знайти систему у 
момент часу t та із значенням координати X D(x) – 
коефіцієнт конформаційної дифузії, u(x) – конфор-
маційний потенціал. Температура залежності 
коефіцієнта дифузії визначається залежністю від 
енергії активації 

 
Таким чином, ЕМВ, зменшуючи потенціальний 

бар’єр, збільшує конформаційну дифузію та густину 
ймовірності. 

Останнє викликає значні конформаційні рухи 
як наслідок впливу ЕМВ, що виникають у об’ємі 
глобули, яка, з точки зору динаміки, є складною 
структурованою системою з цілим набором конфор-
маційних рухів із різним часом існування. Такий 
підхід пояснює активізацію під впливом ЕМВ 
проникнення субстрату до активного центру ферменту, 
а також проходження іонів крізь канали біологічних 
мембран. Переміщення лігандів, починаючи з 
електронів, у макромолекулах під впливом ЕМВ 
викликає зміну конформаційної густини та, як наслідок, 
перебудову конформаційного стану, що призводить 
до лікувального ефекту на мікрорівні. 

Висновки 
Повільно змінне магнітне поле призводить, з 

одного боку, до конформаційної перебудови і 
зниження потенціального бар’єру, а з іншого – до 
зміщення частот коливань у ультрафіолетовий 
бік, при цьому знижується ймовірність конформаційної 
дифузії, збільшується коефіцієнт конформаційної 
дифузії та густина ймовірності. 
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