
 
*PBM - fotobiomoduliacija 

Kas yra lazerio galia ir kaip ji veikia fotobiomoduliaciją (PBM)? 

Lazerio šviesos energija matuojama lazerio galia. 

Galia atrodo paprastai suvokiama, tačiau vien tik išėjimo galios 

nurodymas nėra visa esmė, kai kalbama apie gydymą lazeriu. 

Svarbu ne tik galia, bet ir gydomo ploto dydis. Įprasti lazerio 

galios vienetai yra vatai (sutrumpintai W). Galia yra lazerio per 

sekundę išspinduliuojamų fotonų skaičiaus matas. Ankstyvųjų 

terapinių lazerių galia buvo labai maža (mažesnė nei 0,5 W), o 

spindulių pluošto plotas (arba dėmės dydis) - labai mažas; todėl 

ankstyvieji tyrimai dažnai nuvilia, nes maža galia nesugebėdavo 

užtikrinti pakankamo fotonų skaičiaus, kad jie pasiektų giliau 

esančius pažeistus audinius. 

Maisto ir vaistų administracija (FDA) klasifikuoja lazerius pagal jų išėjimo galią ir pripažįsta keturias 

pagrindines lazerių klases (I-IV), įskaitant tris poklasius (IIa, IIIa ir IIIb). 2003 m. gruodį FDA patvirtino pirmąjį 

IV klasės lazerį, skirtą nedideliems raumenų ir sąnarių skausmams malšinti. Kadangi IV klasės lazerių išėjimo 

galia yra didesnė, naudojant IV klasės lazerius reikia laikytis tam tikrų papildomų saugos reikalavimų. 

Svarbiausia yra akių sauga, todėl lazerio šviesos negalima nukreipti į akis. Gydytojas ir pacientas turėtų 

dėvėti specialius apsauginius akinius, kad dar labiau apsisaugotų nuo netyčinių spindulių atspindžių. 

Svarbu pažymėti, kad šie LIGHTFORCE  lazeriai turi ne tik didesnę galią, bet ir didesnį spindulių pluošto 

plotą, todėl jie skleidžia didesnę gydomąją dozę į didesnius gydymo plotus. 

 Kam reikalingos aukštesnės galios? 

Paprastai tariant, kuo daugiau fotonų 

patenka į paviršių, tuo didesnis kiekis 

fotonų patenka į bet kurį audinio gylį. Yra 

tam tikra riba, mažiausias fotonų skaičius, 

kurio reikia lazerio šviesos gydomajam 

poveikiui "įjungti". Atlikta šimtai mokslinių 

tyrimų, kurių metu nustatytos dozės, 

reikalingos ląstelių reakcijai su šviesa 

pasiekti. Šie tyrimai leidžia nustatyti, kokio 

lazerio energijos kiekio reikia, kad būtų 

pasiekti rezultatai ląstelių lygmeniu. PBM* 

terapija yra neinvazinė; šviesa skleidžiama 

ant odos paviršiaus. Dalį šios šviesos 

atspindi oda arba sugeria kiti chromoforai, 

kurie nėra susiję su pažeistomis ląstelėmis ir 

todėl neprisideda prie PBM. Į odą reikia 

paskleisti pakankamą dozę, kad, nepaisant 

šių nuostolių, odą pasiektų pakankama dozė 

ir tiksliniame audinyje įvyktų PBM. 

Kokie yra pagrindiniai veiksniai, reikalingi 

norint maksimaliai padidinti skvarbą į tikslinį 

audinį? 

Kad fotobiomoduliacija įvyktų, šviesa turi 

pasiekti pažeisto tikslinio audinio 

mitochondrijas. Lazerio terapija taikoma ant 

odos paviršiaus. Geriausi klinikiniai rezultatai 

pasiekiami, kai tikslinį audinį pasiekia 

pakankamas šviesos kiekis (fotonų skaičius). Yra 

keletas veiksnių, kurie gali padėti padidinti 

šviesos, pasiekiančios tikslinį audinį, kiekį. Tai: 

tinkamas bangos ilgio parinkimas, pakankama 

lazerio galia, atspindžių mažinimas ir 

fotobiomoduliacijoje nedalyvaujančių molekulių 

absorbcijos mažinimas. 

https://www.youtube.com/embed/dB9MIW9fduk?feature=oembed


 IV klasės lazerio skirtumas!  

3 klasė 

1. Mažesnė galia 

Didžiausia III klasės lazerių galia yra 

500 milivatų (arba 1⁄2 vato). Tai 

reiškia, kad per tam tikrą laiką į 

tikslines struktūras, ypač esančias 

giliau kūne, patenka mažiau energijos. 

 

2. Ilgesnis gydymo laikas 

III klasės lazeriams reikia ilgesnio 

gydymo laiko, kad būtų pasiektos 

panašios terapinės dozės. Paprastai 

kuo mažesnė lazerio galia, tuo ilgesnis 

gydymo laikas, esant vienodai dozei. 

 

3. Ribota gydymo zona 

Gydymo III klasės lazeriais metodai 

grindžiami mažų kūno taškų, paprastai 

esančių tiesiai virš skausmo vietos, 

gydymu. Kadangi šie lazeriai yra ne 

tokie galingi, jie turi ilgiau išbūti toje 

pačioje vietoje, kad būtų gauta 

pakankama dozė. 

 

 

4 klasė 

1. Didesnė galia 

IV klasės lazeriai veikia didesne nei 500 

mW galia. Šie lazeriai per tam tikrą laiką 

gali suteikti daugiau gydomosios 

energijos ir nukreipti ją į giliai kūne 

esančias struktūras. 

 

2. Pagreitintas gydymo laikas 

IV klasės lazeriai yra galingesni, todėl jais 

galima greičiau atlikti gydymą. 15 vatų 

lazeris panašią dozę gali suteikti 30 kartų 

greičiau nei 500 mW lazeris. 

 

3.Išplėsta gydymo zona 

IV klasės lazeriais galima apdoroti 

didesnes sritis keliuose regionuose, todėl 

galima gydyti ne tik tiesioginę skausmo 

vietą, bet ir šalutines vietas. Didesnė galia 

reiškia greitesnį dozavimą, todėl lieka 

daugiau laiko platesniam ir tolygesniam 

padengimui. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Paviršinių struktūrų gydymas 

Tik dėl ribotos galios ir dėl to 

pailgėjusios gydymo trukmės III klasės 

lazeriai kliniškai veiksmingiausi gydant 

paviršines raumenų ir skeleto ligas, nes 

tokioms ligoms gydyti paprastai reikia 

minimalių dozių. 

 

4. Giliųjų ir paviršinių struktūrų gydymas 

IV klasės lazeriais galima gydyti tiek 

paviršines, tiek giliąsias raumenų ir skeleto 

ligas. Kadangi šie lazeriai yra galingesni, jie 

gali greičiau perduoti didesnę dozę 

didesniam plotui, todėl idealiai tinka 

gilesnėms struktūroms gydyti. 

 

Sumažinti atspindžius - kaip sumažinti nuostolius dėl atspindžių? 

 Kaip? Laikykite gydymo galvutę statmenai odai:  Vienas iš būdų sumažinti atspindžio 

nuostolius - įsitikinti, kad šviesa patenka statmenai paviršiui (gydymo galvutę laikykite 

statmenai paviršiui). 

 Kaip? Gydykite kontakto metu: Šviesa atsispindės bet kurioje sąsajoje, per kurią ji 

keliauja. Apačioje esančiame paveikslėlyje lyginamas gydymas be kontakto ir su 

kontaktu. Paveikslėlyje pavaizduoto apdorojimo be kontakto atveju yra dvi papildomos 

sąsajos, kuriose atsispindi šviesa (gydymas galvutė-oras) ir (oras-oda). Apdorojant 

kontaktiniu būdu, vietoj jų atsiranda viena sąsaja (gydymo galvutė-oda). 



Elektromagnetinis spektras 

SPINDULIO PLOTAS 

Dažniausiai vartojami terminai:  Dėmės dydis 

Simbolis: As 

Vienetai: cm2 

Apibrėžimas: Spindulio plotas ant paviršiaus.  Spindulio plotas priklauso nuo naudojamos apdorojimo 

galvutės ir atstumo, kuriuo gydymo galvutė yra nutolusi nuo paviršiaus. 

Vietoj spindulio ploto lazerių fizikai naudoja lazerio "dėmės dydį". Priklausomai nuo naudojamo apibrėžimo, 

dėmės dydis yra arba spindulio spindulys, arba spindulio skersmuo. Tai dar sudėtingiau, nes Gauso lazerio 

spindulių intensyvumas nuo centrinio maksimumo palaipsniui mažėja iki 0 kraštuose. Kadangi nėra aiškiai 

apibrėžto krašto, ties kuriuo būtų galima išmatuoti spindulio spindulį arba skersmenį, "dėmės dydis" 

priklausys nuo naudojamo dėmės dydžio apibrėžimo (pvz.) Nepaisant to, taikant skenuojantį PBM gydymą, 

bet kokie spindulių pluošto apšvitos nehomogeniškumai vidutiniškai įvertinami visame gydymo plote. 

GYDYMO SRITIS 

Simbolis: At 

Vienetai: cm2 

Apibrėžimas:  Apdorotas odos paviršiaus plotas.  LiteCure lazerių atveju šis plotas yra didesnis už spindulio 

plotą. 

GYDYMO LAIKAS 

Simbolis: t 

Vienetai: s 

Apibrėžimas:  Bendras gydymo laikas, skirtas visai gydymo sričiai. 

IMPULSŲ DAŽNIS 

Dažniausiai vartojami terminai: dažnis 

Vienetai: hercai (Hz) arba s-1 

Apibrėžimas:  Dauguma gydytojų, kalbėdami apie terapinius lazerius, terminą "dažnis" vartoja lazerio 

impulsų dažniui apibūdinti. Terapiniai lazeriai gali veikti nuolatiniu arba impulsiniu režimu. Impulsų dažnis - 

tai lazerio įjungimo ir išjungimo kartų skaičius per sekundę. 

GALIA (SPINDULIAVIMO SRAUTAS) 

Dažniausiai vartojami terminai:  Galia 

Vienetai: vatas (W) 

Apibrėžimas:  Spinduliavimo energija, išspinduliuojama per laiko vienetą. 

 

 



EKSPOZICIJOS LAIKAS 

Simbolis: ts  Vienetai: s 

Apibrėžimas:  Laikas, kurį paviršius yra veikiamas spinduliuote. 

Skenuojant gydymą "LiteCure" lazeriu, padengiamas visas gydymo plotas. Darant prielaidą, kad oda 

apdorojama tolygiai, tuomet bendras spindulio poveikio odai laikas gydymo metu yra susijęs su bendru 

gydymo laiku pagal spindulio ploto ir gydymo ploto santykį. Taigi ts = t x (As/At). 

PAREIGOS CIKLAS 

Simbolis:  D 

Apibrėžimas:  Šis terminas vartojamas impulsiniams lazeriams. Tai vieno periodo, per kurį lazeris 

spinduliuoja, procentinė dalis.  Impulsiniu režimu veikiantiems "LiteCure" lazeriams darbo ciklas yra 50 %. 

TIEKIAMA ENERGIJA 

Vienetas: džaulis (J) 

Apibrėžimas:  Bendra gydymo metu suteikta energija nustatoma padauginus vidutinę gydymo metu 

suteiktą galią iš viso gydymo laiko. 

SPINDULIAVIMAS 

Dažniausiai vartojami terminai:  Galios tankis 

Simbolis:  E 

Vienetai:  W/cm2 

Apibrėžimas:  Lazerio išėjimo galia, padalyta iš spindulio ploto.  Galios intensyvumas odos paviršiuje. 

DOZĖ 

Vienetai:  J/cm2 

Standartinės dozimetrijos apibrėžtis: 

Dozė = apšvita x ekspozicijos laikas 

= E x ts 

Vienetai: džauliai/cm2 = J/cm2 

Skenavimo metu gaunamai dozei apskaičiuoti: 

Pirmiausia darykime prielaidą, kad gydymo spindulys yra tolygus. 

Tokiu atveju apšvita būtų lygi galiai, padalytai iš spindulio ploto, 

E=F/As. 

Ekspozicijos laikas  ts = t x (As/At). 

Sudėjus šiuos duomenis:  Dozė = apšvita x ekspozicijos laikas 

=  (F/As) t x (As/At) 



=  F t /At 

Tai yra visa tiekiama energija, padalinta iš viso apdoroto ploto. 

Naudojant "LighthForce" lazerius, dozė bus bendra į tam tikrą sritį patiekta energija, padalyta iš bendro 

ploto (odos paviršiaus ploto), į kurį ji buvo patiekta.  Daroma prielaida, kad nuskaitymas tolygiai padengia 

gydymo plotą, kad į audinius būtų paskirstyta tolygi dozė. Tolygiai skenuojant visą plotą, bet kokie pluošto 

nehomogeniškumai vidutiniškai įvertinami visame gydymo plote. 

BANGOS ILGIS 

Simbolis: λ 

Vienetai: nm 

Apibrėžimas:  Atstumas tarp dviejų vienas po kito einančių elektromagnetinės bangos viršūnių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminai ir apibrėžtys 

 

Terminas: adenozino trifosfatas 

Sutrumpinimas arba kita vartojama 

terminologija:  ATP 

Apibrėžimas:  Ląstelės molekulė, 

pernešanti cheminę energiją medžiagų 

apykaitai. 

 

Terminas: chromoforas 

Apibrėžimas:  Chromoforas: molekulės 

dalis, kuri sulaiko šviesos energiją. 

 

Terminas: ištisinė banga 

Naudojamos santrumpos ar kiti terminai:  

CW 

Apibrėžimas:  Lazeris, kurio išėjimo galia 

yra pastovi. 

 

Terminas: citochromas c 

Apibrėžimas:  Cichrochromo c: 

mitochondrijos elektronų pernašos 

grandinės komponentas. 

 

Terminas: mitochondrija (pl. 

mitochondrija) 

Apibrėžimas:  Daugelyje ląstelių esanti 

organelė, kurioje vyksta biocheminiai 

kvėpavimo ir energijos gamybos procesai. 

 

Terminas: artimosios infraraudonosios 

spinduliuotės (NIR) langas 

Sutrumpinimas arba kita vartojama 

terminologija:  terapinis arba optinis 

langas 

Apibrėžimas: tai šviesos spindulių 

spektras:  Tai bangos ilgių diapazonas nuo 

650 nm iki 1350 nm, kuriame šviesa į 

biologinį audinį prasiskverbia maksimaliai 

giliai (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).  

 



 

Terminas: elektromagnetinė spinduliuotė 

Apibrėžimas:  Spinduliuojanti energija, išsiskirianti vykstant tam tikriems 

elektromagnetiniams procesams. Elektromagnetinė spinduliuotė apima radijo 

bangas, mikrobangas, infraraudonąją spinduliuotę, regimąją šviesą, 

ultravioletinę spinduliuotę, rentgeno ir gama spindulius.  Taip pat žr. 

elektromagnetinį spektrą. 

 

Terminas: elektromagnetinis spektras 

Apibrėžimas:  Elektromagnetinės spinduliuotės bangų ilgių ir dažnių 

diapazonas (žr. paveikslą žemiau). 

 

Terminas: endogeninis 

Apibrėžimas:  Augantis arba kylantis iš organizmo vidaus. 


