
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА 
ОСТРОГРАДСЬКО

 ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІІ 

 ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ

УДК 615.832.3
На правах рукопису 

АТЕСТАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ
ФОТОХІМІОТЕРАПІЇ (PUVA THERAPY)

    
 Виконав:  

                                 
студент VІ курсу, групи РТ – 17 – 1м, 
спеціальності 172  «Телекомунікації та 
радіотехніка»
освітньо-професійна програма: 
«Біотехнічні та медичні апарати і
системи»                               

                               Орел Валерій Сергійович                                      
                                      

Керівник    Фомовська О. В.              
Рецензент    Гладир А. І.       

Кременчук 2018



ЗМІСТ
Вступ ...........................................................................................................6
1 Використання фототерапії в медичній практиці...................................9
1.1 Ультрафіолетове випромінювання як невід’ємна частина оптичного
випромінювання........................................................................................10
1.2 Загальна характеристика фототерапії...............................................15
Висновки....................................................................................................23
2 Найбільш важкі хронічні захворювання шкіри...................................24
2.1 Особливості будови шкірного покриву..............................................25
2.2 Різновиди типів шкірного покриву.....................................................37
2.3 Важкі хронічні захворювання шкіри..................................................40
2.4 Псоріаз хронічні захворювання шкіри...............................................46
Висновки.....................................................................................................52
3 Особливості застосування ПУВА-терапії.............................................53
3.1Аналіз методу та рівня лікувального    ефекта методом ПУВА-                       
терапії..........................................................................................................54
3.2 Визначення оптимальної дози та методики ультрафіолетого
опромінення під година проведення ПУВА- терапії................................66
3.3 Огляд та аналіз обладнання для ПУВА-терапії..................................73
3.4 Розгляд препаратів що застосовуються при ПУВА-терапії...............79
Висновки.......................................................................................................83
4 Розробка оптимального методу лікування за допомогою ПУВА-терапії....84
4.1 Постановка завдання і його особливості.............................................85
4.2 Реалізація прийнятих рішень................................................................86
4.3 Аналітичний розрахунок тривалості курсу лікування........................91
4.4 Розробка                блока          керування         експозиції      пристрою
для  ПУВА-терапії.......................................................................................94
Висновки......................................................................................................97      
5 Розрахунок загальної трудомісткості розробки методу........................98
5.1 Оцінка конкурентоспроможності.......................................................102
5.2 Моделювання конкурентоспроможності проектованої моделі.......106
Висновки....................................................................................................108
Висновок....................................................................................................109
Список використаних джерел..................................................................110
Додатки......................................................................................................114



АНОТАЦІЯ
Орел В. С. Методи та засоби фотохіміотерапії (PUVA therapy). –
Рукопис.
Спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка, освітньо-
професійна програма – Біотехнічні та медичні апарати і системи. –
КрНУ. – Кременчук, 2018 р.
Атестаційна робота на отримання освітнього ступеня магістр з телеко-
мунікацій та радіотехніки – Кременчуцький національний університет імені
Михайла Остоградського, Кременчук, 2018 р.
Робота складається із вступу, 5 розділів, висновків, переліку викорис-
таних джерел і має загальний обсяг 122 сторінок. Основна частина роботи
викладена на 94 сторінках, містить 57 рисунок, 11 таблиць, список викорис-
таних джерел 50 на 5 сторінках.
Робота присвячена вирішенню актуальної проблеми будови засобів та
розвитку методології лікування захворювань шкіри за допомогою
ПУВА-терапії.
Ключові слова: клітина, шкіра, фотохіміотерапія.
Об’єкт дослідження – процес впливу довгохвильового ультрафіолето-
вого опромінення на шкірний покрив людини пошкоджений псоріазом.
Предметом досліджень є комплексна оптимізація сеансів
ПУВА-терапії під час лікування різноманітних хвороб шкіри спровокованих
різними факторами.
Мета та задачі досліджень. Мета полягає в удосконаленні методів та
засобів фотохіміотерапії під час лікування різноманітних захворювань шкіри.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:
– розвити теорію оптимального лікування шкіри за допомогою поєд-
нання фотосенсибілізуючих засобів і довгохвильових ультрафіолетових про-
менів, шляхом впровадження поетапних розрахунків;
– виконати розробку методики розрахунку, яка би дозволила визначити
тривалість курсу лікування та кількість необхідних сеансів лікування.
Методи дослідження. Проведенням аналізу життевих процессів клітин
шкіри пошкоджених псоріазом під впливом фотосенсибілізуючих засобів і
довгохвильових ультрафіолетових променів; шляхом апроксимації експери-
ментальних залежностей для можливості аналітичної оцінки тривалості час-
тоти проведення лікувальних сеансів.
Наукова новизна роботи полягає в наступному:
– отримала подальший розвиток методика лікування шкіри людини, а
саме захворювання на прсориаз за допомогою фотохіміотерапії;
– розроблено методику розрахунку тривалості курсу лікування та кіль-
кості сеансів опромінювання, ділянок шкіри пошкоджених псоріазом.
Поставлена задача була вирішена наступним чином: 1. Шляхом
аналізу технічних характеристик медичних апаратів та методів
фотохіміотерапії. 2. Проведенням аналізу життевих процессів клітин шкіри
пошкоджених псоріазом під впливом фотосенсибілізуючих засобів і довгох-
вильових ультрафіолетових променів. 3. Шляхом апроксимації експеримен-
тальних залежностей для можливості аналітичної оцінки тривалості частоти
проведення лікувальних сеансів.



ABSTRACT
Orel V. S. Methods and means of photochemotherapy (PUVA therapy).
– Manuscript.
Speciality 172 – «Telecommunications and Radio Engineering». KrNU.
– Kremenchug, 2018.
Qualification paper of the Master Degree of Telecommunications and Radio
Engineering – Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,
Kremenchug, 2018.
The work consists of an introduction, 5 chapters, conclusions, a list of used
sources, applications and has a total volume of 122 pages. The bulk of the work is
outlined on 94 pages, contains 57 figures, 11 tables and a list of used sources of
50 on 5 pages.
The work is devoted to the solution of the actual problem of the structure of
the means and development of the methodology of treatment of skin diseases with
the help of PUVA-therapy.
Keywords: cell, skin, photochemotherapy.
The object the process of exposure to long-wave ultraviolet irradiation on
the skin of a person is damaged by psoriasis.
The subject research is a comprehensive optimization of sessions of PUVA
therapy in the treatment of various skin diseases provoked by various factors.
Purpose and tasks of research. The aim is to improve the methods and
means of photochemotherapy in the treatment of various skin diseases.
To achieve this goal, the following tasks must be solved:
– to develop the theory of optimal skin treatment by combining
photosensitizers and long-wave ultraviolet rays, by introducing phased
calculations;
– to develop a calculation methodology that would allow to determine the
duration of the course of treatment and the number of required irradiation sessions
for a given type of skin.
Research methods. Carrying out analysis of life processes of skin cells
damaged by psoriasis under the influence of photosensitizing agents and long-
wave ultraviolet rays; by approximating the experimental dependencies for the
possibility of analytical estimation of the duration of the frequency of conducting
medical sessions.
The scientific novelty of the work is as follows:
– received further development of the method of treatment of diseases of the
human skin, namely the disease of psoriasis with the help of photochemotherapy;
– a method for calculating the duration of the course of treatment and the
number of irradiation sessions, areas of the skin damaged by psoriasis has been de-
veloped.
The task was solved as follows: 1. By analyzing the technical
characteristics of medical devices and methods of photochemotherapy. 2. Carrying
out analysis of life processes of skin cells damaged by psoriasis under the influence
of photosensitizers and long-wave ultraviolet rays. 3. By approximation of
experimental dependences for the possibility of analytical estimation of the
duration of the frequency of conducting medical sessions


