
LASEROTERAPIA INWAZYJNA A NIEINWAZYJNA – BIOSTYMULACJA 
A MIKROCHIRURGIA
Biostymulacją laserową przyjęto nazywać laseroterapię nieinwazyjną realizowaną poprzez procesy biochemiczne 
i biofi zyczne wywoływane przez fotony światła laserowego, zaabsorbowane przez patologiczne struktury tkanki.
Najważniejszą różnicą między nieinwazyjną a inwazyjną laseroterapią jest to, że w laseroterapii nieinwazyjnej proces 
oddziaływania promieniowania z tkanką nie zmienia temperatury tkanki, na którą ono działa. Dopuszczalne jest jedynie 
zwiększenie temperatury tkanki o maksymalnie 1°C. W laseroterapii inwazyjnej, dość dobrze opisanej i zdefi niowa-
nej w poprzednim numerze Nowego Gabinetu Ginekologicznego nr 5 (24) 2015, podstawowe procesy oddziaływania 
promieniowania z tkanką są termiczne lub ablacyjne, ale ich efektem jest zawsze rozwarstwienie ciągłości tkanki.

Podstawowymi, fi zycznymi kryteriami doboru parametrów promieniowania laserowego, zapewniającymi re-
alizację laseroterapii nieinwazyjnej – LLLT – (z ang. Low Level Laser Therapy – Laseroterapia niskoenergetycz-
na), są: gęstość mocy 
promieniowania 
wyrażaną w Watach 
na 1 cm2 powierzch-
ni oddziaływania, 
długość fali dobrana 
z  okienka wykresu 
transmisji promienio-
wania w tkance oraz 
czas dostarczania 
fotonów do obszaru 
chorej tkanki. Pierw-
szy z wymienionych 
kryteriów jest bardzo 
prosty do stosowania 
i zapamiętania. W wy-
niku rozlicznych ba-
dań teoretycznych 
i praktycznych usta-
lono, że gęstość mocy 
promieniowania o fali 
ciągłej lub o  mocy 
średniej dla laserów 
poniżej 0,5 W/1cm2 
(500 mW/1cm2) po-
zwala „wpompo-
wywać” do tkanki 
energię fotonów 
o określonej dla dane-
go schorzenia dawce 

W POPRZEDNIM NUMERZE NOWEGO GABINETU GINEKOLOGICZNEGO OPUBLIKOWALIŚMY 
PIERWSZY TEKST SZCZEGÓŁOWO OPISUJĄCY ZASTOSOWANIE LASERÓW CO2 
W GINEKOLOGII. Temat oczywiście jest dużo szerszy, dlatego w kolejnych numerach 
Nowego Gabinetu Ginekologicznego, będziemy szczegółowo opisywać poszczególne 
aspekty leczenia ginekologicznego przy użyciu laserów różnego typu. W tym numerze 
opiszemy zastosowanie laserów niskoenergetycznych do biostymulacji laserowej. 
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Lasery w ginekologii 
– część II

Rys.1. Wykres absorpcji promieniowania laserowego przez główne składniki tkanki (woda, melanina, 
hemoglobina) dla najczęściej spotykanych laserów medycznych 
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energii nie podwyższając temperatury tkanki o więcej niż 1°C. 
Pcw = PAV ≤ 0.5 W/1cm2 = 500 mW/1cm2, gdzie:

Pcw – moc ciągła promieniowania, a PAV – moc średnia przy 
impulsowej pracy lasera.

Długość fali promieniowania dla realizacji LLLT wybierana 
jest poprzez trzy kryteria. Pierwsze z nich zostało zaprezen-
towany na rys. 1 w poprzedniej publikacji Nowego Gabinetu 
Ginekologicznego nr 5 (24) 2015. Powtórzymy ten wykres (też 
pod numerem 1 w tej publikacji), bo jest on powszechnie cy-
towany w publikacjach dotyczących laseroterapii. Z wykresu 
tego widać, że najmniejszą absorpcję w mocno uwodnionej 
tkance wykazują długości fali z zakresu 550 nm do 920 nm. 
Wiadomo, że jeśli absorpcja promieniowania w ośrodku jest 
mała, to wnikanie w tkankę jest lub powinno być duże.

Powinno być, gdyż wśród podstawowych procesów makro 
– w oddziaływaniu światła z materiałami oprócz absorpcji 
i wnikania (transmisji) występują zawsze procesy rozpraszania 
i odbicia. Procesy te ilustruje rysunek 2. Proces przekazywania 
energii fotonów światła do tkanki biologicznej jest niezwy-
kle skomplikowany. Wynika to z ich niejednorodnej budowy. 
Z punktu widzenia terapii medycznej bardzo duże znaczenie 
ma precyzyjne, lokalne dostarczenie energii świetlnej do da-
nej tkanki, która – zaabsorbowana – przemieniona zostaje 
w różne rodzaje energii. Jak pokazano na rysunku 2 światło 
przechodząc przez warstwy tkanki ulega odbiciu, rozproszeniu 
i częściowej absorpcji, a stopień tych zjawisk zależy od rodzaju 
i struktury tkanki.

Z odbiciem i rozproszeniem mamy do czynienia wtedy, gdy 
wiązka promieniowania na granicy faz dwóch ośrodków zostaje 
w całości lub w części skierowana z powrotem do ośrodka, 
z którego przychodzi. W zależności od typu tkanki, struktury 
jej powierzchni, objętościowej gęstości optycznej i kąta padania 
światła, odbiciu może ulec nawet od 40 do 50% światła wiązki 

Biostymulacją laserową przyjęto 
nazywać laseroterapię nieinwazyjną 
realizowaną poprzez procesy 
biochemiczne i biofi zyczne 
wywoływane przez fotony światła 
laserowego, zaabsorbowane przez 
patologiczne struktury tkanki

Rys.2. Podstawowe zjawiska fi zyczne towarzyszące procesowi 
oddziaływania światła laserowego na tkankę biologiczną
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laserowej. Innymi czynnikami determinującymi odbicie od tkanki są: 
jej unaczynienie, pigmentacja, wiek, a nawet płeć osoby poddawanej 
laseroterapii, choć oczywiście w zastosowaniach ginekologicznych 
ten aspekt jest pomijalny.

Absorpcja (pochłanianie) to zasadniczy mechanizm przekazy-
wania tkance i jej strukturom komórkowych fotonów światła lase-
rowego. Występuje ona wtedy, gdy energia fotonu zostanie „spożyt-
kowana" na przeniesienie elektronu w tkance, z niższego na wyższy 
poziom energetyczny. Po czasie rzędu 10-7 – 10-12 s, elektron wyzby-
wa się nadmiaru energii, emitując foton i przechodząc z powrotem 

na niższy poziom energetyczny.
Promieniowanie może także wnikać w głąb tkanki. Proces ten 

określany jest jako transmisja światła. Z procesem tym związane 
jest pojęcie penetracji światła (głębokości wnikania) promienio-
wania laserowego do różnych struktur tkankowych. Głębokość 
penetracji zależy od długości fali promieniowania laserowego, 
mocy początkowej padającej na tkankę, od rodzaju tkanki i jej 
współczynnika absorpcji. Przykładowo, w tkance ziarninowej, 
która wypełnia ubytek tkanki podczas gojenia ran, transmisja jest 
około 2,5 razy większa niż w zdrowej tkance. Podobnie jest, jeśli 
gęstość optyczna tkanki jest większa, tym mniejsze uzyskuje się 
głębokości penetracji.

Ponadto, wpływ długości fali w procesach oddziaływania świa-
tła z ośrodkami przezroczystymi, w tym z „optycznymi” struktu-

rami tkanki określa prawo Lamberta-Beera, które pozwala wybrać 
takie długości fali, które wnikają głęboko, podczas gdy inne płytko. 
Uproszczone zobrazowanie tych właściwości „ŚWIATŁO-TKANKA” 
pokazują trzy kolejne rysunki (3,4 i 5).

Z powyższych ilustracji widać, że długości fal z obszaru wi-
dzialnego wnikają w tkankę znacznie płycej niż fale z obszaru 
podczerwieni. Bogata już literatura dot. laseroterapii nieinwazyjnej 
(LLLT) dowodzi, że najgłębiej wnikają fale: 905 nm i 780 nm, widać 
to na rys. 3 i rys. 5. Promieniowanie widzialne wnika zaś do tkanki 
na głębokość od kilku do kilkunastu milimetrów. Zatem, przy pato-
logiach położonych w głębszych warstwach tkanki miękkiej, należy 
wybierać fale z obszaru podczerwieni, a dla powierzchniowych 
schorzeń np. płytkie rany, owrzodzenia, opryszczki, itp., należy 
dobierać promieniowanie o długościach fali z zakresu (600-700) nm.

KRYTERIA DOBORU PARAMETRÓW 
PROMIENIOWANIA LASEROWEGO 
DO REALIZACJI POPRAWNEJ PROCEDURY LLLT
Na właściwy wybór długości fali do realizacji zabiegów lasero-
terapii nieinwazyjnej ma wpływ między innymi synteza DNA 
i RNA. Ilustruje to wykres przedstawiony na rys. 6. Z tego wykresu 
wynika, że dostępne technologicznie lasery generujące fale z za-
kresu widzialnego (600-700) nm mają bardzo różną skuteczność 
terapeutyczną. Najbardziej istotny jest fakt, że dostępne na rynku 
lasery generujące fale 690 nm nie powinny być stosowane do te-
rapii niskoenergetycznej, gdyż ich skuteczność terapeutyczna 
jest bliska zeru. Natomiast długość fali 635 nm, spotykana w ofe-

Głębokość penetracji zależy od długości 
fali promieniowania laserowego, mocy 
początkowej padającej na tkankę, od 
rodzaju tkanki i jej współczynnika 
absorpcji
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Rys.3. Wielkość mocy promieniowania Pd = P0 x e-Ad dla trzech różnych, 
typowych w laseroterapii, długości fali na różnych głębokościach d w tkance. 

Rys. 5. Zależność względnej transmisji promieniowania w tkance dla 
różnych długości fali promieniowania.

Rys. 4. Ilustracja charakteru penetracji światła 820 nm w tkance 
biologicznej - zależność głębokości penetracji od energii E (mocy P) 
promieniowania.



rowanych – od niedawna – laserach te-
rapeutycznych, charakteryzuje się bardzo 
dużą efektywnością terapeutyczną. Nieco 
gorsze wyniki terapii zapewniają długości 
fali o barwie czerwonej – 660 nm. Z wyni-
ków badań zilustrowanych na rys. 6 widać, 
że największą skutecznością charaktery-
zują się lasery generujące długość fali 780 
nm i nieco gorszą skuteczność zabiegów 
wykazują fale najgłębiej penetrujące, czyli 
820 nm.

Należy również podkreślić, że wraz 
z wyborem długości fali promieniowania 
do skutecznych zabiegów laseroterapii nie-
inwazyjnej należy wybrać także:
• moc promieniowania w danej długości 

fali (ale bez przekroczenia kryterium bez-
piecznej gęstości mocy 0,5 W/1cm2) oraz

• technikę zabiegu.
Z rysunku 4 widzimy, że dla długości 

fali 820 nm o mocy 5 mW całkowita głębo-
kość penetracji nie przekracza kilku mm, 
zaś przy mocy promieniowania 500 mW, 
całkowita głębokość penetracji wynosić 
może nawet 15 cm! Zależność ta obowiązuje 
jednak, przy kontaktowej technice zabiegu, 
czyli gdy aplikator sondy zabiegowej pozo-
staje w kontakcie z tkanką. Przy technice 
bezkontaktowej np. przy laseroterapii ran, 
owrzodzeń, itp. (gdy nie należy dotykać 
rany aplikatorem) głębokość ta zmniejsza 
się nawet o 70%! Oznacza – w praktyce – 
konieczność zwiększenia o około 70% mocy 
promieniowania z sondy zabiegowej. Oczy-
wiście, jeśli aparat laserowy ma taki zapas 
generowanej mocy.

DAWKOWANIE 
PROMIENIOWANIA 
LASEROWEGO 
I SKUTECZNOŚĆ ZABIEGÓW
Ostatnim kryterium doboru parametrów 
promieniowania laserowego do wykony-
wania laseroterapii nieinwazyjnej (biosty-
mulacji laserowej) jest czas „pompowania” 
energii fotonów do chorej tkanki, czyli czas 
oddziaływania fotonów z tkanką.

Można tutaj posłużyć się analogią 
karmienia dziecka łyżeczką miodu lub 
mleka. Dopóki nie nakarmimy malucha 
porcjami jedzenia, to jego organizm nie 
będzie miał wystarczającej energii poży-
wienia, a ta warunkuje zdrowie u dziecka 
i normalne, z uśmiechem funkcjonowanie. 
Z fotonami światła jest podobnie. Tyle, że fo-
tony poprzez absorpcję w mitochondriach 
komórek stanowią dla nich lokalnie poda-
wane, zewnętrzne porcje energii (pożywie-
nia). Minimalny czas potrzebny na transfer 
energii fotonów do komórek odpowiedzial-
nych za procesy terapeutyczne (regeneracja 
uszkodzonej tkanki, zwalczanie procesów 
zapalnych, obrzęków, itp.) wynosi 10 sekund 
w 1 cm3 chorej tkanki. Taka objętość tkanki 
np. 1 cm3 jest analogią „cząsteczek" miodu 
na umownej łyżeczce.

Procesami zewnętrznego „karmienia” 
komórek chorego obszaru rządzi prawo 
laseroterapii niskoenergetycznej, opraco-
wane przez trzech lekarzy: Arndta, Schultza 
i Oshiro. W wyniku swoich wieloletnich prac 
wykazali, że dawka energii fotonów (pro-
mieniowania laserowego) ma zasadnicze 
znaczenie w wywoływaniu procesów na-
prawczych. Prawo to zilustrowali krzywą 
pokazaną na rys. 7.

Z  doświadczenia Arndta-Schultza-
-Oshiro, zilustrowanego na rys.7, widzi-
my, że dawka powierzchniowej energii 
w przedziale od 4 do 12 J/cm2 jest dawką 
skuteczną. Zaś gęstości energii poniżej 2 
J/cm2 nie wywołują potrzebnych procesów 
terapeutycznych. Według tego prawa gę-
stości powierzchniowej energii – powyżej 
wartości 12 J/cm2 wywołują procesy hamu-
jące terapię. Do oszacowania objętościowej 

Rys. 7. Podstawowe prawo laseroterapii niskoenergetycznej - prawo Arndta-Schultza-Oshiro

Dostępne technologicznie fale z zakresu widzialnego 
(600-700) nm mają bardzo różną skuteczność 
terapeutyczną. Najbardziej istotny jest fakt, że 
dostępne na rynku lasery generujące fale 690 nm nie 
powinny być stosowane do terapii niskoenergetycznej, 
gdyż ich skuteczność terapeutyczna jest bliska zeru
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Rys. 6. Widmo odpowiedzi biologicznej sporządzone na podstawie pomiarów syntezy RNA i DNA po 
naświetlaniach hodowli komórek HeLa promieniowaniem laserowym o określonej długości fali



  Gojenie ran i owrzodzeń: ropnie, ropne zapalenie sutka
  Rany u osób chorych na cukrzycę
  Stany zapalne przydatków, pęcherza, cewki moczowej
  Poprawienie jakości życia i wzrost syntezy włókien kolage-

nowych i elastynowych, likwidacja rozstępów pociążowych
  Wzmocnienie systemu immunologicznego
  Nietrzymanie moczu
  Gojenie ran pooperacyjnych, zwłaszcza trudno gojących się 

ran po cesarskim cięciu u pacjentek chorych na cukrzycę
  Terapia obrzęków i krwiaków, zwłaszcza po cięciu cesarskim 

i zszyciu krocza
  Rany po elektrokoagulacji i fotokoagulacji, elektrokonizacji
  Terapia nieinwazyjna nadżerek szyjki macicy
  Liszaje, egzemy i opryszczki
  Wygładzanie blizn

PRZYKŁADY TYPOWYCH 
ZASTOSOWAŃ LASEROTERAPII 
NISKOENERGETYCZNEJ W 
ZABIEGACH GINEKOLOGICZNYCH:

DIODOWY LASER 
TERAPEUTYCZNY 
– DORIS CTL 1106MX
o długości fali 820 nm i mocy maksymalnej 600 mW 
z sondą zabiegową punktową i z aplikatorami zabiegowymi: 
  światłowodowymi

– kątowym 30°  da=8 mm, Sa=0,5 cm2 L=120 mm;
– prostym 0° da=8 mm, Sa=0,5 cm2 L=120 mm;
   soczewkowym da=11 mm, Sa=1 cm2.

  Najnowsza - najnowocześniejsza, najbardziej cywilizowa-
na, wyprzedzająca czas (leczenie bez lekarstw)
  Najczystsza - aseptyczna, bez zagrożenia infekcją
  Najdelikatniejsza - bezbolesna, przyjazna, bez wpływu 

i przepływu prądu elektrycznego, bezstresowa
  Najmilsza - atermiczna, bez grzania, bez chłodzenia
  Najskuteczniejsza - wieloletnie, pozytywne wyniki badań 

klinicznych świadczą o jej skuteczności
  Najłatwiejsza - bardzo łatwa do nauczenia dla terapeutów
  Najbezpieczniejsza - brak skutków ubocznych, brak nie-

bezpieczeństwa i zagrożenia w stosowaniu
  Najbardziej uniwersalna - zalecana do leczenia bardzo 

wielu różnorodnych zmian patologicznych
  Najbardziej wyjątkowa - terapia poprzez efekty fotoche-

miczne dodatnio wpływa na funkcjonowanie komórek oraz 
stymulowanie systemu odpornościowego

ZALETY TERAPII LASEROWEJ c) schemat wykonania zabiegu 
zabiegu – zapalenie cewki 
moczowej

d) schemat wykonania zabiegu 
– zapalenie jajników

e) schemat wykonania 
zabiegu – zapalenie pęcherza 
moczowego

a) schemat wykonania zabiegu 
– nadżerka szyjki macicy

b) schemat wykonania zabiegu 
– stany zapalne pochwy

f) schemat wykonania zabiegu 
zabiegu – zapalenie
przydatków

26

// technika

NR 06/2015   II   NOWY GABINET GINEKOLOGICZNY więcej na: E-GINEKOLOGIA.PL

Rys. 8 Przykład lasera terapeutycznego Doris generującego długość fali 
820 nm i maksymalną moc 600 mW

Rys. 9. Wybrane przykłady zastosowań LLLT w zabiegach ginekologicznych



dawki energii w dżulach na 1cm2 musimy 
uwzględnić skuteczną głębokość pene-
tracji w tkance z prawa Lamberta-Beera. 
Z prawa tego daje się także łatwo oszaco-
wać potrzebny, skuteczny czas zabiegu 

określoną barwą światła, czyli określoną 
energią fotonów (ilością fotonów).

Przykład: przyjmując, że należy „wpom-
pować" do tkanki powierzchniową dawkę 

energii 5 J/cm2 na oszacowaną głębokość 
penetracji (lokalizacji) schorzenia, to mając 
laser generujący moc promieniowania 0,25 
W (250 mW), wyposażony w sondę zabie-
gową z aplikatorem soczewkowym o po-
wierzchni Sa=1cm2, to wychodząc ze zna-
nej defi nicji energii 1 dżula (opisanej także 
w poprzednim artykule – Nowy Gabinet 
Ginekologiczny nr. 5/2015 (24)), otrzyma-
my czas zabiegu TzSa (czas zabiegu na po-
wierzchni aplikacyjnej Sa=1cm2), gdzie:
E (J) = Pcw (W) x TzSa (s).

Natomiast, czas zabiegu całej, chorej 
powierzchni aplikacyjnej SA określimy:
TzSa (s) = E (J)/Pcw (W) = E (J)/1cm2/Pcw 
(W)/1 cm2 = 5 s: 0.25 = 20 sekund

Jeżeli powierzchnia patologii SA jest 
większa niż powierzchnia Sa aplikatora za-
biegowego, to całkowity czas zabiegu wy-
nosić będzie iloczyn lub sumę czasów po-
jedynczych powierzchni Sa. Przykładowo, 
jeśli liczba punktów zabiegowych będzie 5, to
TzSA = 5 x TzSa = 5 x 20 s = 100 sekund.

Poprawne określenie – zaprogramo-
wanie – pełnej procedury zabiegowej 

dla danego schorzenia (przypadku) musi 
uwzględniać również głębokość penetra-
cji danej długości fali dla ustalonej mocy 
promieniowania oraz jaką techniką za-
biegu chcemy lub możemy zrealizować 
zabieg. Czyli, czy możliwy będzie kontakt 
aplikatora z tkanką lub – jak dla ran – nie 
możemy wykonać zabiegu kontaktowego.

LASEROWA TERAPIA 
NOWOTWORÓW METODĄ PDT 
- PHOTODYNAMIC THERAPY 
ORAZ PRECYZYJNA, 
WCZESNA LASEROWA 
DIAGNOSTYKA ZMIAN 
NOWOTWOROWYCH 
- METODĄ PDD - 
PHOTODYNAMIC 
DIAGNOSTICS
Dla poprawnego wykonania procedury 
laseroterapii niskoenergetycznej należy 
także poznać procesy biofi zyczne i bio-
chemiczne, jakie w tkance i w jej komór-
kach, organellach komórkowych wywo-
łują fotony o wybranej energii (długości 
fali). Niskoenergetyczne promieniowanie 
laserowe może na wiele sposobów oddzia-
ływać na tkankę biologiczną. Wyróżniamy 
tu cztery podstawowe grupy oddziaływań 
pomiędzy fotonami a tkanką. Są to proce-
sy: fotobioaktywacja, bioradiacja, fotorezo-
nans i fotodynamiczne.

Pierwsza grupa wzajemnego oddzia-
ływania dotyczy fotoindukcji (fotowzbu-
dzenia), fotorezonansu lub fotoaktywacji, 
składających się na tzw. procesy fotobio-
chemiczne. Fotochemioterapia, to nowy 
efekt oddziaływania związany z procesami 
fotodynamicznymi. Te ostatnie pozwalają 
realizować diagnostykę wczesnych zmian 
nowotworowych, czyli takich, których ani 
oko ludzkie, ani znane urządzenia diagno-
styczne nie pozwolą zlokalizować.
Promieniowanie laserowe znajduje zasto-
sowanie w diagnostyce wczesnych zmian 
nowotworowych metodą fotodynamiczną 
– PDD (Fotodynamiczna Diagnostyka La-
serowa, po ang. PhotoDynamic Diagnostics 
– PDD). Metoda PDD, która wykorzystuje 

Rys. 10. Schemat realizacji procesu Fotodynamicznej Diagnostyki Laserowej - PDD, promieniowanie niebieskie, diagnostyczne

Dawka powierzchniowej 
energii w przedziale 
od 4 do 12 J/cm2 jest 
dawką skuteczną. Zaś 
gęstość energii poniżej 
2 J/cm2 nie wywołuje 
potrzebnych procesów 
terapeutycznych

SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA 
PROCESÓW BIOFIZYCZNYCH 
I BIOCHEMICZNYCH
Fotobioaktywacja Aktywacja za pośrednictwem światła fotowrażliwych enzymów i elementów 

składowych biochemicznych kaskad enzymatycznych (np. układ dopełniacza).

Bioradiacja Imitacja emisji biofotonów, których naturalnym źródłem jest tlen singletowy 
produkowany przez immunokompetentne komórki o aktywności żernej pod-
czas fagocytozy lub przy udziale endogennych porfi ryn.

Fotorezonans Stymulacja aktywności enzymów wchodzących w skład mitochondrialnego 
łańcucha oddechowego, zawierających cząsteczki chromoforowe. Prowadzi to 
do wzrostu syntezy ATP i aktywacji biochemicznych szlaków sygnałowych.

Fotodynamiczne PDD - Diagnostycznym promieniowaniem laserowym o długości fali np. 
450 nm wywołuje się fluorescencję fotosensybilizatora np. hematoporfi ryny 
(HpD), otrzymując świecenie obszaru chorej tkanki w barwie czerwonej, wi-
doczne nieuzbrojonym okiem.

PDT - W wyniku oddziaływania światła o odpowiedniej długości fali np. 635 
nm z cząsteczkami fotosensybilizatora, które ulokowały się w komórkach 
nowotworowych, uwalnia się reaktywny tlen singletowy, który niszczy komórki 
nowotworowe.
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zjawisko fl uorescencji chorej tkanki pod wpływem promieniowa-
nia laserowego, może być użyta do wykrywania i dokładnej dia-
gnozy zmian nowotworowych w bardzo wczesnych etapach, kiedy 
są trudne do wykrycia przy pomocy tradycyjnych metod. PDD 
pozwala również dokładnie zlokalizować miejsca, gdzie podejrze-
wa się, że mogą zachodzić procesy nowotworowe, co w rezultacie 
umożliwia pobranie próbek do badania histopatologicznego i do-
kładne określenie zakresu zmian. Poprawna diagnostyka dzięki 
PDD jest przydatna w planowaniu operacji. Schemat realizacji 
procedury diagnostyki PDD jest przedstawiony na rys. 8.

Pierwszym krokiem w metodzie PDD jest iniekcja czynnika 
uczulającego (substancja chemiczna, np. hematoporphyrin HpD). 
Powoduje ona, że tkanka biologiczna jest wrażliwa na światło 
o danej długości fali. Po iniekcji czynnik uczulający jest rozpro-
wadzany po całym organizmie i po 12 do 24 godzinach jest on 
akumulowany wyłącznie w tkankach ze zmianami patologiczny-
mi. Długość fali promieniowania diagnostycznego jest dobierana 
w zależności od właściwości absorpcyjnych substancji uczu-
lającej. Fotosensybilizator fl uoryzuje pod wpływem – typowo 
niebieskiego – promieniowania laserowego. Odpowiedź chorej 
tkanki po jej oświetleniu niebieskim promieniowaniem diagno-
stycznym zobaczymy gołym okiem jako fl uoryzowanie światła 
o barwie czerwonej. Przykładowo, naświetlanie tkanki zmienionej 
chorobowo, nasyconej środkiem uczulającym, wywołuje czerwoną 
barwę światła – fl uoryzowanie przy 670 nm, łatwo zauważalne 
przez ludzkie oko.

W  leczeniu zmian nowotworowych komórki patologiczne, 
w których środek uczulający jest zakumulowany, są poddawa-
ne oddziaływaniu promieniowania lasera. W przypadku, gdy 
używany jest roztwór HpD, długość fali promieniowania uży-
tego do terapii niskoenergetycznej powinna wynosić 635 nm. 
Ta długość fali może przenikać tkankę miękką na największą 
głębokość i odpowiada właściwościom absorpcyjnym roztworu.
Podsumowując, można powiedzieć, że charakterystyka absorpcji 
spektrum środka uczulającego i możliwość przenikania promie-
niowania przez główne elementy tkanki określają wymagania 
co do źródła światła lasera w metodzie PDT. W przypadku, kie-
dy w postaci środka uczulającego używana jest hematoporfi ry-
na, optymalna długość fali światła lasera do określenia tkanek 

ze zmianami patologicznymi powinna wynosić 450 nm, a do nisz-
czenia komórek nowotworowych na największej możliwej głębo-
kości – 635 nm (czerwone promieniowanie). Dla powierzchniowo 
zlokalizowanych zmian nowotworowych można użyć barwy świa-
tła czerwonego – pokazuje to rys. 3. Dodatkowym warunkiem, który 
musi spełnić promieniowanie laserowe jest gęstość mocy promie-
niowania, odpowiednia dla wyżej wymienionych długości fali.

W terapii fotodynamicznej – PDT energia promieniowania 
laserowego docierającego do tkanki po zaabsorbowaniu przez 
barwnik (fotouczulacz) jest przekazywana innym cząsteczkom 
lub składnikom komórki.

Typowe dawki energii promieniowania zalecane w tej me-
todzie terapii wynoszą zwykle około 150 J/cm2. Również moce 
promieniowania użyteczne dla skutecznej terapii przekraczają 
zazwyczaj poziom 150 mW. 

CTL – Centrum Techniki Laserowej
– LASERINSTRUMENTS sp. z o.o.; 
Zakład Laseroterapii i Fizykoterapii

PROF. LUDWIK POKORA
Redaktor naczelny Nowy Gabinet 
Ginekologiczny.
Absolwent Politechniki Warszawskiej

PIOTR SZYMAŃSKI

Rys. 12. Widmo absorpcji fotosensybilizatora i przykład widma fluorescencyjnego komórek nowotworowych

Rys. 11. Widmo absorpcji fotosensybilizatora i przykład widma 
fluorescencyjnego komórek nowotworowych
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