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(57) 1 Спосіб адаптивного лазерного впливу на
організм людини або тварини, що включає прове-
дення сеансів лазерної терапії або хірурги сканую-
чим лазерним променем, який відрізняється тим,
що лазерний промінь розповсюджують у пара-
лельному пучку малого перерізу з можливістю
зміни діаметра перерізу скануючого променя, ке-
рування параметрами лазерного випромінювання
здійснюють у кожній точці (зоні) опромінення за
допомогою персонального комп'ютера, а для роз-
гортки лазерного променя використано принцип
двокоординатної рядкової розгортки
2 Скануючий лазерний пристрій адаптивного ла-
зерного впливу на організм, що містить лазерний
випромінювач, адаптивну оптичну систему, блок
дефлекторів, блок керування лазерами, цифровий
аналоговий перетворювач, персональний комп'ю-
тер та систему візуалізацм зображення, який від-
різняється тим, що вплив на опромінювальні зони
відбувається поточково паралельним лазерним

променем малого перерізу, а для можливості змі-
ни розмірів перерізу лазерної плями на виході ла-
зерного випромінювача встановлюють адаптивний
вузол розширювача пучка (панкратичну оптичну
систему Галілея) із моторизованим приводом та
можливістю керування за допомогою персональ-
ного комп'ютера, розгортка лазерного променя
відбувається за принципом двокоординатної ряд-
кової розгортки
3 Скануючий лазерний пристрій по п 2, який від-
різняється тим, що як елементи вертикальної та
горизонтальної розгортки двокоординатного де-
флектора (сканера) використовують п'єзоелемен-
ти із закругленою відбиваючою торцевою поверх-
нею
4 Скануючий лазерний пристрій по п 2, який від-
різняється тим, що для розгортки лазерного про-
меня використовують 3D (об'ємний) сканер на ос-
нові двох швидкісних малошерційних
гальванометрів та вбудованого розширювача пуч-
ка, за допомогою якого змінюють глибину фокусу-
вання, що надає можливість для точного фокусу-
вання плями на об'ємній поверхні об'єкта
5 Скануючий лазерний пристрій по п 2, який від-
різняється тим, що для доставки лазерної енергії
від джерела лазерного випромінювання до скану-
ючого пристрою як оптичну систему використову-
ють багатомодовий волоконнооптичний шнур із
колімуючою насадкою на виході волоконного світ-
ловоду
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Винахід відноситься до області лазерної ме-
дицини, зокрема, до лазерної терапії і лазерної
хірурги і може бути використаний у фізіотерапії,
хірурги та косметології

1 Відомий спосіб терапії лазерним скануючим
променем (Попов В Д Современные аспекты
квантовой терапии в клинической медицине - Ки-
ев -2000 - 128с), у якому лазерний промінь по-
слідовно проходить за заданим законом необхідну
область дії Найбільш близьким до способу, що
заявляється, за технічною сутністю є спосіб авто-
матичногр сканування (Попов В Д Современные

аспекты квантовой терапии в клинической меди-
цине - Киев - 2000 - 128с) із використанням еле-
ктромеханічних дефлекторів для дистанційної (по-
верхневої) дії на відповідну ділянку організму, при
якому електромагнітні сканери, що використову-
ються, дозволяють обробити необхідну площину
лазерним променем, який сконцентрований уточці
діаметром 2-3 мм, керування виконується елект-
ронним пристроєм

Основним недоліком такого способу є відсут-
ність можливості адаптивно впливати на ВІДПОВІДНІ
області й точки організму з одночасним контролем
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за проведенням процедури у реальному часі Крім
того, важливим недоліком існуючих скануючих
лазерних систем є принципова неможливість точ-
ного розрахунку дози опромінення відповідної зони
внаслідок неоднорідності сканування відповідної
зони, що є слідством неоднакових перетинів трає-
кторією променя різних точок поверхні об'єкта при
будь-яких фігурах сканування та незалежно від
частоти модуляції

В основу винаходу, що заявляється, постав-
лена задача підвищення точності лазерної дії на
організм скануючим лазерним променем, створен-
ня можливості керування параметрами лазерного
впливу в кожній "точці ДІЇ", розміри якої визнача-
ються паралельністю оптичного пучка, відсутності
опромінення здорових областей організму, розши-
рення функціональних можливостей лазерної те-
рапії й хірурги та, як наслідок підвищення ефекти-
вності процедур

Поставлена задача вирішується за рахунок то-
го, що дія енергією лазерного випромінювання на
організм здійснюється паралельним оптичним пуч-
ком малого перерізу з можливістю керування па-
раметрами випромінювання безпосередньо в кож-
ній "точці" ДІЇ (ДЛЯ МОЖЛИВОСТІ ЗМІНИ густини енергії
у різних зонах опромінення), розгортка оптичного
променя здійснюється за принципом рядкової
двохкоординатної розгортки за допомогою ВІДПОВІ-
ДНИХ гальваномеханічних або п'єзоелектричних
дефлекторів При використанні адаптивної оптич-
ної системи у різних точках (зонах) опромінення
можливо змінювати переріз лазерного променя

2 Лазерний скануючий пристрій, що працює
на основі вищеописаного способу включає лазер-
ний випромінювач, адаптивну оптичну систему для
формування паралельного пучка малого перерізу
змінних розмірів, блок гальваномеханічних дефле-
кторів, блок керування лазерами, цифровий ана-
логовий перетворювач, персональний комп'ютер,
що здійснює керування параметрами лазера й
дефлекторами, а також систему візуалізацм зо-
браження Вплив на зони, що опромінюються,
виконується "поточково" паралельним лазерним
променем малого перерізу із завданням необхід-
ної густини потужності оптичного випромінювання
у кожній такій точці, а розгортка лазерного проме-
ня здійснюється за принципом двохкоординатної
рядкової розгортки При використанні комп'ютерної
програми досягають точних розрахунків енергети-
чної дози випромінювання, враховуючи необхідну
для даного захворювання густину енергії програма
точно розраховує час експозиції

В якості елементів вертикальної та горизонта-
льної розгортки двох-координатного дефлектора
(сканера) використовують п'єзоелементи із закруг-
леною відбиваючою торцевою поверхнею

Для можливості зміни розмірів перерізу лазер-
ної плями, на виході лазерного випромінювача
встановлюють вузол розширювача пучка (панкра-
тичну оптичну систему Галілея) із моторизованим
приводом та можливістю керування за допомогою
персонального комп'ютера

Для розгортки лазерного променя використо-
вують 3D (об'ємний сканер) на основі швидкісних
малошерційних гальванометрів та вбудованого
розширювача пучка, за допомогою якого змінюють
глибину фокусування для точного фокусування
плями на поверхні об'ємного об'єкта

Для доставки лазерної енергії від джерела жи-
влення до скануючого пристрою використовують
багатомодовий волоконно-оптичний шнур із колі-
муючою насадкою на виході волокна, що приєдну-
ється до адаптивної оптичної системи

Лазерний скануючий пристрій включає лазер-
ний випромінювач (1), адаптивну оптичну систему
для формування паралельного пучка малого пе-
рерізу змінних розмірів (2), блок гальваномеханіч-
них дефлекторів (3, 4), блок керування лазерами
(5), цифровий аналоговий перетворювач (6), пер-
сональний комп'ютер (7), що здійснює керування
параметрами лазера й дефлекторами, а також
систему візуалізацм зображення (8) Див Фіг 1

На фіг 1 зображено блок-схему скануючого
пристрою для реалізації способу адаптивного ла-
зерного впливу на організм

Практична реалізація запропонованого спосо-
бу, що показаний на фіг 1 , здійснюється в такий
спосіб Імпульс необхідної енергії випромінювання
подається від лазерного джерела (1) через оптич-
ну систему (2) (коліматор) на відбивачі поверхню
елемента (3) вертикальної розгортки Після від-
биття промінь падає на аналогічну поверхню ска-
нуючого елемента (4) горизонтальної розгортки і
попадає в необхідну точку на області опромінюва-
льного об'єкта (9) Керування параметрами кожно-
го імпульсу лазера, а також відхиленням елемен-
тів двохкоординатної розгортки (сканера)
здійснюється за допомогою персонального ком-
п'ютера (7) Якщо задану точку або зону об'єкта
опромінювати немає необхідності, лазер у момент
ВІДПОВІДНОГО відхилення по такій координаті ви-
ключається

Приклад Хвора Н , 25 років Діагноз рожисте
запалення гомілки лівої КІНЦІВКИ Поступила до
вузлової клінічної лікарні м ВІННИЦІ 25 10 2002р
Наряду з традиційними методами лікування засто-
сували лазерне опромінення зони ураження на
протязі 10 хвилин при ЩІЛЬНОСТІ потужності
600мВт х см2 Процедури продовжували 10 днів 1
раз в день Через три дні (29 10 2002) процес за-
палення повністю зник Шкіра набула нормального
кольору 3 метою профілактики лімфостазу і по-
вторного інфікування провели ще сім процедур
3 11 2002 року хвора виписана з лікарні в доброму
стані з рекомендаціями щодо профілактики захво-
рювання

Таким чином, запропонований спосіб забезпе-
чує точне опромінення обраної області організму з
можливістю зміни параметрів лазерного випромі-
нювання в кожній "точці" ДІЇ, а також повного ви-
ключення опромінення здорових ділянок Спосіб
дозволяє істотно підвищити якість і продуктивність
процедур, розширити функціональні можливості
лазерної терапії й хірурги
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