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Клочко Т.Р. Взаємодія когерентного світ-
лового випромінювання з біологічними 
структурамі 
Розглянуто взаємодію когерентного електро-
магнітного випромінювання світлового діа-
пазону з біологічними об'єктами в процесі 
терапевтичного впливу. Показано один з мо-
жливих варіантів моделювання терапевтич-
ного впливу випромінювання на біологічні 
структури. 

Klotchko T. R. The interaction of light coher-
ent radiation with biological structures 
The interaction of light coherent electromagnetic 
radiation with biological structures at the thera-
peutic action is considered. One way of the 
probable variant of the therapeutic influence 
modelling at the biological structures is defined. 
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DIAMOND З ЦИФРОВОЮ СТЕРЕОТАКСИЧНОЮ ПРИСТАВКОЮ DELTA 32 
ДЛЯ БІОПСІЇ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ  В ГВМКЦ «ГВКГ» 

 
Францевич К.А., Головний військово-медичний клінічний центр ордена Червоної Зірки  

«Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна 
  
В роботі висвітлені переваги мамографії в визначенні раку молочної залози. Проведено 

обстеження 230 хворим віком від 25 до 70 років. Результати діагностики представленні на 
мамограмах 

 
Вступ 
З першого погляду проблема захворювань молочної залози (МЗ) і військо– 

речі не сумісні. Але з огляду на те, що на сьогодні в Збройних Силах України  
служать та працюють  понад  50  тисяч жінок,  з яких майже 18 тисяч  – жінки-  
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військовослужбовці, то увага до цього питання цілком виправдана. 
Як не прикро, але на сьогодні Україна у числі перших у Європі за кількістю 

хворих на рак молочної залози (РМЗ). Вражають показники інтенсивності за-
хворюваності. За останні 10 років вони зросли більше, ніж у 2 рази, а смерт-
ність за цей період збільшилась на 35 відсотків. За даними Міністерства охоро-
ни здоров'я України, у нашій державі кожної години від РМЗ помирає одна жі-
нка і кожні 35 - 37 хвилин лікарі ставлять діагноз – РМЗ. На превеликий жаль 
статистика цього захворювання невтішна. Для прикладу, в Києві минулоріч 
(2008 рік) виявлено 67 випадків на 100 тисяч населення. Щорічний приріст – 
два відсотки. В інших регіонах тенденції такі самі невтішні.[4]  

Однією з причин цього є те, що кожний третій новий випадок РМЗ виявля-
ється на пізній стадії, коли його лікування малоефективне. На ранній стадії ви-
являється менше 20% випадків захворювання.[1] Подібна ситуація відмічається 
в більшості країн земної кулі. Але показники смертності в них мають тенден-
цію до стабілізації, і навіть, до зниження. Цей факт свідчить про покращення 
якості діагностики, при якій значна кількість хворих має так звану ранню ста-
дію, а також про покращення якості лікувальної допомоги. Успіх в наданні лі-
кувальної допомоги обумовлений кількома обставинами: по - перше, розробка 
та удосконалення хірургічного методу, що призвело до широкого впровадження 
так званих модифікованих мастектомій (по типу Пейті та Маддена); розробці та 
широкому впровадженню консервативної хірургії (типу квадрантектомії, лам-
пектомії, туморектомії); по - друге, широким впровадженням променевого ме-
тоду в вигляді передопераційного або радикального; по - третє, використанням 
різних варіантів хіміогормонотерапії в нео- або ад'ювантному режимі; по - чет-
верте, застосуванням реконструктивно - пластичних методів в сполученні з пе-
рерахованими вище.[1, 2] 

 
Чинники ризику захворюваності на РМЗ 
Біля 66% жінок, що захворіли на РМЗ, не підозрюють про існування чинни-

ків ризику [Harris J. R., 1992]. 
До чинників, що підвищують ризик, відносяться: 
стать: 
-співвідношення хворих на РМЗ жінок та чоловіків становить 134:1; 
вік: 
-найбільший ризик захворіти на РМЗ є у віковій групі 55 - 65 років; 
-10% - становлять пацієнтки молодші 30 років; 
менструальний статус: 
-раннє менархе (раніше 13 років) – ризик підвищується в 2 - 2,5 рази; 
-піздня менопауза (після 55 років); 
-тривалий період клімактерії (78% пацієнток мають різні клімактеричні по-

рушення); 
стан репродуктивної сфери: 

118                           Вісник НТУУ “КПІ”. Серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ. – 2009. – Вип. 38 



Прилади і системи біомедичних технологій 
 

-піздні перші пологи (ризик підвищується в 2 рази в групі, де перша вагіт-
ність та роди були в віці після 30 років); 

-наявність в анамнезі абортів, особливо до перших пологів;  
гормональні чинники: 
-використання під час вагітності гормональних препаратів, особливо естра-

генового ряду; 
-застосування замісної гормонотерапії в постменопаузальному періоді - су-

перечний чинник ризику (замісна гормонотерапія підвищує ризик розвитку 
РМЗ тільки під час її використання приблизно в 2,1 рази; по закінченню її за-
стосування ризик знижується; термін використання з мінімальним ризиком – 2 
роки; різко підвищується при прийомі після 60 років; 

-оральні контрацептиви: ризик мінімальний; ризик підвищується при безпе-
рервному використанню їх понад 10 років. 

мастопатія: 
-ризик підвищення захворюваності мінімальний при низькій проліфератив-

ній активності; підвищується більше ніж в 3 рази при атиповій проліферації 
епітелію; підвищується при сполученні атипової гіперплазії та сімейного анам-
незу. 

анамнестичні данні про іншу онкологічну патологію: 
-в 2 рази вищий ризик розвитку РМЗ у пацієнтів, що страждають на карци-

ному ендометрію або яєчників; 
-наявність преінвазивних форм раку МЗ (протокового або долькового). 
іонизуюча радіація: 
-ризик розвитку РМЗ підвищується при опроміненні в віці 15 - 18 років; 
-експозиційна доза 100 рад збільшує ризик РМЗ в 3 рази; 
-променева терапія, що застосовується при лікуванні ходжкінскіх лімфом, 

збільшує ризик захворюваності на РМЗ, особливо у дівчат з тенденцією до бі-
латерального ураження. 

алкоголь: 
-вживання алкоголю в дозі 50 мл щодня підвищує ризик захворіти на РМЗ в 

1,4 - 1,7 рази, особливо при обтяженому сімейному анамнезі. 
генетичний чинник: 
-потенційний ризик захворіти на РМЗ зростає в 2 рази, якщо по материнсь-

кій лінії кровні родичі страждали даною патологією; середній вік спадкових 
форм РМЗ – 44 роки, що приблизно на 10 - 16 років вищий, ніж в популяції; 

-кумулятивний ризик виникнення РМЗ другої МЗ за 20 - річний період спо-
стереження при спадковій формі досягає 46 %; 

-сьогодні встановлено генетичний субстрат – гени BRCA1 та BRCA2; 
BRCA1 – цитосомальнодомінантний ген, зосереджений в хромосомі 17: 
експресія його збільшує загальний ризик до 50 - 80%, причому 33- 50% в ві-

ці до 50 років та 56 - 87% в віці до 70 років. Загальний ризик в популяції за від-
повідними показниками – 2 та 7% відповідно; в 28 - 44% збільшує ризик розви-
тку раку яєчників незалежно від віку. BRCA1 асоційований РМЗ відповідає: ни-
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зькому ступеню диференціації, високій мітотичній активності, частій рецепто-
ровід'ємності, понадекспресії цикліна Е та р53. 

BRCA2 – зосереджений в хромосомі 13: 
експресія його збільшує ризик до 40 - 70%; експресія даного гена – чинник 

ризику для розвитку високодиференційованого РМЗ з низьким мітотичним ін-
дексом; ризик розвитку раку яєчників при експресії BRCA2 дещо нижчий – 15 - 
20%; експресія даного гену збільшує ризик розвитку: карциноми ендометрію – 
в 4 рази, чоловічого РМЗ – в 4 рази; раку простати – в 4 рази, причому у моло-
дих пацієнтів, раку підшлункової залози – в 3 рази, раку шлунку – в 2 рази, 
BRCA2 асоційований РМЗ відрізняється: найвищим ступенем диференцировки, 
низькою мітотичною активністю, часто рецепторопозитивністю. 

Генетично обумовлені синдроми: 
РМЗ + пухлина мозку, 
РМЗ + саркома, 
РМЗ + рак легень + рак гортані + лейкоз, 
SBLAсиндром + саркома + РМЗ + лейкоз + карцинома кори наднирників, 
Хвороба GOWDEN + рак щитоподібної залози + аденоматозний полип + рак 

товстої кишки + РМЗ, 
хвороба BLOOM + РМЗ, 
атаксія/телеангіоектазія + РМЗ. 
До потенційних чинників ризику відносяться: 
дієта: 
-існує кореляція між низькокалорійною дієтою та низьким ризиком розвит-

ку РМЗ; 
ожиріння: 
-в більшості є чинником ризику в групі хворих в постменопаузі; 
гіпотиреоз; 
захворювання печінки; 
гіпертонічна хвороба; 
цукровий діабет. 
До чинників, що знижують ризик захворюваності РМЗ відноситься: 
активне звернення: 
-у 37% хворих знижувався ризик захворюваності РМЗ при регулярних огля-

дах спеціалістів; 
лактація: 
-викормлювання груддю в молодому віці дозволяє знизити ризик розвитку 

РМЗ в періоді менопаузи. 
 
Сучасний підхід щодо діагностики патології молочної залози [5-11] 
З метою визначення стану МЗ та розповсюдженості патологічного процесу 

сьогодні використовують пальпацію, рентгенівську мамографію (РМ), ультраз-
вукову мамографію (УЗМ), комп’ютерну томографію (КТ) МЗ, магнітно-
резонансну томографію (МРТ) МЗ, позитронно-емісійну томографію (ПЕТ) МЗ, 
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сцинтімамографію (СМ), термомамографію (ТМ), пункційну біопсію (ПБ) МЗ, 
трепанбіопсію (ТБ) МЗ.  

Пальпація є ініціальний момент в діагностичному пошуку різноманітної 
патології МЗ; проводиться за визначенним планом (рекомендації American Can-
cer Society): вік 20 – 40 років – огляд 1 раз в 3 роки, вік 40 років і більше – що-
річний огляд; молодих жінок оглядають на 5 – 7 день менструального циклу 
(окрім випадків наявності в МЗ пальпуємих пухлинних утворень); жінок в пері-
оді менопаузи – оглядають в визначений день місяця. Пальпаторний метод вра-
ховується як орієнтовний в оцінці стану МЗ та розміру об′ємного утворення. 

Ренгенівська мамографія (РМ) дозволяє візуалізувати пухлини діаметром 
≤ 1 см; діагностична спроможність методу 75 – 95%; може застосовуватись в 
програмах скринінгу пухлин МЗ, позаяк дозволяє виявити інфільтративний 
протоковий рак І стадії в 50 – 70% випадків. Візуалізація мікрокальцинатів на 
рентгенограмах сприяє діагностиці преінвазивного РМЗ. Поєднання стандарт-
ної методики з контрастуванням протоків МЗ (дуктографією), при наявності се-
розних або кров’янистих виділень із сосків, дозволяє визначити деструкцію 
протоку (розширення, дефект наповнення) при внутрішньопротоковій папіломі 
та внутрішньопротоковому РМЗ. 

Ультразвукова мамографія (УЗМ) не відповідає потребам скринінгової 
діагностиці, оскільки діагностична спроможність методу не перевищує 85%; 
пухлини ≤ 1 см діагностуються слабо; діагностика мікрокальцинатів суттєво 
поступається рентгенологічній; разом з тим, інформація, що отримують при за-
стосуванні УЗМ, може мати перевагу при: оцінці стану реґіонарних лімфатич-
них вузлів; диференцировці солідних та кістозних утворень; візуалізації внут-
рішньокістозних розростань; полікістозі МЗ. Додаткове використання кольоро-
вого доплера підвищує значимість дослідження при оцінці: ступеня розвитку 
судинного русла (патологічні судини); виразності судинного кровотоку. 

Компьютерна томографію (КТ) МЗ використовується як доповнюючий 
метод, тому що значно поступається стандартній РМ в оцінці мікрокальцинатів, 
внутрішньопротокових розростань та непальпуємих утворень. В окремих випа-
дках високоінформативна: при локалізації пухлини на межі внутрішніх квадра-
нтів, біля грудини; при дифузних формах РМЗ. Методика рекомендується при 
великих, не зміщуваних пухлинах. Але  необхідно враховувати достатньо вели-
ке променеве навантаження, притаманне комп’ютерній томографії. 

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) МЗ особливо популярна в остан-
ні роки. Доцільно застосовувати при: чітко візуалізованих (на мамограмах) змі-
нах не достатньо усвідомленної клінічної значимості; нечітко візуалізованих 
(на мамограмах) змінах, переважно при підозрі на наявність пухлини у молодих 
жінок, що мають щільну структуру тканини МЗ; для уточнення причини лока-
льної симптоматики в МЗ; для виявлення ділянок мікрокальцинатів; диферен-
ційній діагностиці вузлових форм раку та фібрознокістозній хворобі при кате-
горичній відмові пацієнтки від пункційної біопсії; пошуку прихованих форм 
РМЗ у пацієнток з чисельними метастазами із невстановленого первинного вог-
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нища; уточненні місцевої розповсюдженості процесу; диференційній діагнос-
тиці локальних рецидивів та постпроменевих рубцевих змін після комбіновано-
го лікування (радикальна резекція + променева терапія); диференційній діагно-
стиці злоякісної пухлини та жирового некрозу; оцінці стану імплантатів при 
протезованій МЗ. 

Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) МЗ - сучасний варіант діагности-
ки. Більш інформативним дослідженням вважається дослідження з 
ISFфтордезоксіредуктазой (18JФДГ). Чутливість методу: 76 – 81,5%, специфіч-
ність – 94%. Дослідження рекомендується виконувати після стандартної комбі-
нації (мамографії + УЗД); при відсутності уточнювальної інформації після ви-
конання МРТ. Сучасними рекомендаціями застосування ПЕТ є: скринінг в гру-
пі ризику; уточнення ступеня локорегіонарного прогресування при медіальних 
локалізаціях первинної пухлини; при «мінімальному» раку для обговорення пи-
тання про лімфодисекцію. Вважається, що в візуалізації лімфатичних вузлів 
ПЕТ сканування може бути альтернативою хірургічної діагностиці: діагностика 
віддаленних метастазів. 

Сцинтімамографія (СМ) виконується з використанням радіонукліду –    
99mТссестамиби, який в тканинах накопичується пропорційно васкуляризації 
та метаболічної активності; вибірково посилено накопичується в пухлинній 
тканині. СМ рекомендована як додатково уточнююча процедура після РМ; 
більш інформативна при пухлинах у діаметрі більше 1 см; для диференцировки 
специфічних та постпроменевих змін в опроміненій МЗ; для оцінки ефекту нео-
ад′ювантної терапії; при клінічних ситуаціях, коли рентгенконтроль необхідний 
раніше, ніж через 6 місяців. Значне зниження діагностичних можливостей СМ 
пов’язане з слідуючим: розмір патологічного вогнища меньше 1 см; мікрокаль-
цинати не пов’язані в масив. 

Термографія (ТМ) МЗ може використовуватись як додатковий метод в 
комплексі з РМ та УЗМ. 

Відеоретростерноскопія дозволяє візуалізувати стан парастернальних лім-
фатичних вузлів, принципово значима при центральній та внутрішній локаліза-
ції пухлини. 

Пункційна біопсія (ПБ) МЗ виконується при всіх вузлових утвореннях, що 
визначенні в тканині МЗ. ПБ МЗ слід проводити після виконання будь-якого із 
вибраних неінвазивних методів обстеження. Вірогідність методу при оцінці 
кліткового складу пунктату максимально відповідає 98%. Сучасні методики 
(ДНКпротокова цитофлюорометрія, визначення рівня стероїдних гормонів) до-
зволяє визначити при подібному дослідженні ряд прогнозованих чинників до 
початку специфічної терапії: плоїдність та S- фаза; вміст РЕ (рецепторопозити-
вність або експресія рецепторів пухлини); ступінь злоякісності. 

Трепанобіопсія (ТБ) МЗ використовується при ІІІ стадії РМЗ до початку 
комплексної терапії. Дозволяє морфологічно підтвердити діагноз; встановити 
гістологічний тип пухлини та ступінь її злоякісності; визначити рівень рецепто-
рів в пухлинній тканині; оцінити наявність сприятливих або несприятливих 
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прогностичних чинників в цілях інтенсифікації (при необхідності) послідуючої 
лікувальної тактики. 

Діагностичний алгоритм загальної розповсюдженості процесу складається з 
ряду методик, що дозволяють оцінити наявність віддалених проявів хвороби: 
сканування кісток скелету, сканування та/або ультразвукове дослідження печі-
нки, ультразвукове дослідження органів малого тазу, лабораторне дослідження 
пухлинних маркерів.  

Сканування кісток скелету є скринінговим тестом, особливо при безсимп-
томному протіканню кісткового метастазування; достовірність виявлення в по-
дібних клінічних випадках до 30%; дозволяє візуалізувати вогнище > 1,5 см; 
але при ранній стадії (І, ІІА без ураження реґіонарних лімфатичних вузлів) точ-
ність діагностики знижується. З метою уточнення характеру метастатичного 
ураження (літичний, пластичний, змішаний) у всіх випадках повинна проводи-
тись прицільна рентгенографія вогнищ патологічного накопичення радіофарм-
препарата. 

Сканування та/або ультразвукове дослідження печінки дозволяє візуалі-
зувати не просто наявність патологічних об′ємних утворень в паренхімі органу, 
але встановити їх природу та зв'язок з первинним процесом; уточнити характер 
(множинність) ураження та зниження функціональних можливостей. 

Ультразвукове дослідження органів малого тазу виконується для візуалі-
зації метастатичного ураження придатків матки, а також супутньої гінекологіч-
ної патології (гіперплазія та поліпоз ендометрію, кісти яєчників, аденоміоз та 
ін.). Подібна інформація стає значною для вибору тактики лікування, особливо 
способу оварієектомії у молодих менструючих жінок з позитивним статусом 
пухлин за стероїдними рецепторами. 

При лабораторному дослідженні пухлинних маркерів бажано визначити 
СА 153, в деяких випадках – СА 153 + РЕА. Це нескринінгові тести. Специфіч-
ність СА 153 біля 85% і збільшується з нарощуванням стадії процесу (біля 90% 
при ІІІ стадії). Ці тести є чіткими та достовірними моніторинговими показни-
ками, що свідчать про ефективність призначеного лікування; є передвісниками 
клінічного прогресування (достовірне збільшення рівня за 4 - 6 місяців до реа-
лізації метастатичного враження).  

Аналізуючи вищеперераховані діагностичні методи, стає зрозумілим, що 
найбільш доступним після УЗД, але більш інформативним методом діагностики 
стану МЗ є РМ. У поєднанні з УЗМ та ПБ МЗ виявлених утворень РМ є основ-
ною для визначення правильного напрямку лікування. 

З метою впровадження сучасних методів діагностики ЗМЗ на базі ГВМКЦ 
«ГВКГ» в 2008 році розгорнуто кабінет мамографії в КАПД, який оснащений 
рентгенівською мамографічною системою Diamond (Рис. 1) з цифровою стерео-
таксичною приставкою Delta 32 для біопсії МЗ (Рис. 2) (виробництво компанії 
General Electric, Фінляндія, 2007 рік), призначеною для профілактичних та діаг-
ностичних досліджень.  
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Рис. 1. Рентгенівська мамографічна система  Diamond з цифровою стереота-
ксичною приставкою 

 
Delta 32  для біопсії МЗ 
Головними особливостями апарата є:  
• детектор Auto Point 
• можливість пересування рентгенівської трубки до колони - Park Back 
• моторизоване обертання C-дуги 
• зручна  компресійна система – ECS, що використовується з додатковою 

стереотактичною приставкою, конструкція готова до цифрової обробки зобра-
жень 

• обертаючий двокутовий анод рентгенівської трубки 
• відсіваюча решітка ROC 
• високочастотний генератор THF с регулюючою частотою (встановлений 

всередину апарата) 
• зпрощене позиціювання пацієнта 
                  

 
 

Рис. 2. Цифрова стереотаксична приставка Delta 32 для біопсії МЗ 
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Установка DELTA 32 розроблена спеціально для виконання аспираційної 
біопсії тонкою голкою (FNA), вакуумної біопсії, розмітки вогнищ, створення 
діагностичних та тривимірних зображень при роботі з установкою для 
маммографії DIAMOND 

 Установка DELTA 32 складається з: 
• направляючої голки 
• камери з матрицею ПЗС 
• пульта дистанційного управління 
• робочої станції (ПК) 
• монітора 

 

 
 

 

      Рис. 3. Розташування пристрію           Рис. 4. Пристрій для трепан-біопсії МЗ 
     для трепан-біопсії на приставці  
              Delta 32для біопсії МЗ                                                                                                       
 

За період роботи кабінету мамографії (з лютого по травень 2009 року) було 
оглянуто 230 пацієнтів у віці від 25 до 70 років, що проходили диспансеризацію 
на базі ГВМКЦ «ГВКГ». Попередньо пацієнти оглядались у гінеколога. 

В результаті виконання стандартного мамографічного обстеження (знімків 
МЗ в прямій краніо-каудальній та косій медіо-латеральній проєкціях) були ви-
явлені 83 утворення, а саме: 

РМЗ – 5 пацієнтів (2,17 %), які підтверджені цитологічно та гістологічно  
(Рис. 5, Рис. 6); 

мастопатій з перевагою кістозного компоненту – 32 пацієнта (13,9 %) ; 
мастопатій з перевагою залозистого компоненту – 7 пацієнтів (3 %); 
мастопатій з перевагою фіброзного компоненту – 19 пацієнтів (8,3 %); 
фіброаденома МЗ -10 пацієнтів (4,3 %), підтверджена на УЗД; 
одинарна кіста МЗ – 10 пацієнтів (4,3 %), підтверджена на УЗД; 
гінекомастій – 3 пацієнта (1,3 %); 
без патології -144 пацієнта (62,6 %). 
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Рис. 5. Карцинома правої МЗ                  Рис. 6. Скирозний рак лівої МЗ 
 
Висновки 
Отже, РМ є достатньо ефективним методом виявлення утворень МЗ, особ-

ливо не пальпуємих; визначення розповсюдження пухлинного процесу, а в по-
єднанні з УЗМ, способом диференційної діагностики характеру виявлених 
утворень; інформаційною базою в діагностичному алгоритмі встановлення кін-
цевого діагнозу та виборі ефективного лікування. 

У зв’язку з тим, що РМЗ сьогодні зустрічається часто в молодому віці, коли 
розвинена залозиста тканина, яка чітко візуалізується при УЗМ, а також для 
зменшення променевого навантаження на пацієнтів під час динамічного спо-
стереження патології МЗ, вкрай необхідно дооснащувати кабінет мамографії 
УЗ-апаратом з можливістю доплерографії. 
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МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОЇ  
АПАРАТУРИ ІМПУЛЬСНИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ 

 
Терещенко М.Ф., Гриценко В.В., Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна 
 
Проведено дослідження існуючих та перспективних методів та принципів побудови су-

часних магнітофізіотерапевтичних апаратів (МФТА) імпульсних магнітних полів, 
запропоновані нові  методи та принципи побудови МФТА, шляхи  розширення їх ди-
намічного, частотного та часового   діапазонів. Обгрунтовані нові технічні рішення  та 
рекомендації по їх впровадженню у виробництво і  розширеного використання в медичній 
практиці 

 
Вступ 
Із всього різноманіття  сучасної  магнітофізіотерапевтичної апаратури, що 

створює магнітне поле природного чи  штучного характеру, що впливають на 
біологічні системи, найбільш біологічно активними і ефективними являються 
імпульсні магнітні поля (ІМП) у діапазоні до 100мТл [3].  Тому в  сучасному 
медичному приладобудуванні значну роль відіграє розробка нових зразків  та 
широке впровадження в практику імпульсної магнітофізіотерапевтичної апара-
тури (ІМФТА). Динамічний діапазон таких приладів складає від одиниць мілі-
Тесла (мТл) до 100  і більше мТл, частотний діапазон – від десятих частин Гер-
ца до сотень кілоГерц, тривалість імпульсів магнітного поля – від одиниць мік-
росекунд до сотень мілісекунд. Подібні досліждення здійснювали ряд 
вітчизняних та зарубіжних вчених [1-3]. 

Під час проведення фізіотерапевтичних процедур важливо, як найбільше, 
досягти ефективної керованості параметрами магнітного поля, зокрема його 
динамічним, часовим і частотним діапазонами (МП) в зоні дії поля на 
біологічну тканину. Це  дозволить  досягти значного терапевтичного ефекту від 
ІМП   та  більш  точніше  дослідити  наслідки та  закономірності  впливу  поля  на 


