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В
ідомо, що стан кожної фізіологічної системи

адекватно характеризується станом біологічно

активних точок (БАТ), які являють собою проекції

на шкіру ділянок системи взаємодії «покриви ті%

ла — нервова система — внутрішні органи» [16].

Про діагностичну цінність дослідження біофізич%

них параметрів БАТ свідчать успіхи рефлексотерапії

та рефлексодіагностики.

Відомо, що біофізичні параметри БАТ мають ви%

разний циркадіанний ритм [14], який слід врахову%

вати для підвищення ефективності рефлексотерапії

та рефлексодіагностики. Водночас не викликає

сумнівів той факт, що часову організацію різних фі%

зіологічних систем характеризує широкий діапазон

періодів [2, 21, 6]. У спектрі ритмів біофізичних па%

раметрів БАТ абсолютно не вивченими є, зокрема,

інфрадіанні ритми.

З іншого боку, є припущення, що БАТ — само%

стійні рецепторні утворення, що сприймають пере%

важно електромагнітні сигнали [10] і беруть участь в

організації реакції організму на дію цих подразни%

ків. Електромагнітні хвилі як природного, так і

штучного походження значно поширені в біосфері,

що робить реальним їхній вплив на організм люди%

ни і тварин. Участь БАТ у реалізації магнітобіологі%

чної дії не вивчена.

Нині з’являється все більше доказів на користь

твердження про те, що під впливом слабкого елект%

ромагнітного випромінювання (ЕМВ) різних діапа%

зонів змінюється, передусім, часова організація фі%

зіологічних систем. Однак зміни інфрадіанної рит%

міки БАТ під дією слабкого ЕМВ не вивчені.

Завдання цього дослідження полягало у вивченні

інфрадіанної ритміки БАТ у здорових осіб і дослі%

дженні її змін під дієї ЕМВ низької інтенсивності.

Матеріали і методи дослідження
Біофізичні параметри БАТ реєстрували у 20 прак%

тично здорових чоловіків і жінок віком 20—25 років

протягом листопада — грудня 2001 року. Учасники

дослідження були розподілені на три рівноцінні

групи. Перша група була контрольною. Досліджу%

вані другої групи щодня протягом 30 хвилин пере%

бували під дією ЕМВ вкрай високих частот (ВВЧ).

До третьої групи належали досліджувані, на яких

вивчали уявний вплив ЕМВ ВВЧ (плацебо). У всіх

учасників дослідження вимірювали біофізичні па%

раметри БАТ.

Вимірювання проводили щодня з 9 до 10 ранку за

допомогою апарата «Рамед%Експерт%05», створено%

го Центром радіофізичних методів діагностики і те%

рапії Інституту технічної механіки НАНУ (Дніпро%

петровськ). Значення напруги зондувального сиг%

налу дорівнює (90±10) мВ, що не справляє біологі%

чної дії на організм людини. Сила тиску наконеч%

ника датчика на тіло під час вимірювань становить

2—4 Н. За даними розробників комплексу, електро%

провідність БАТ у здорових осіб коливається від 60

до 80 умовних одиниць (ум. од).

Для вимірювання були вибрані симетрично розта%

шовані контрольні вимірювальні точки (КВТ) на 10

меридіанах правої і лівої рук: LY — меридіан лімфа%

тичної системи, P3 — меридіан легень, GI — мери%

діан товстої кишки, ND — меридіан нервової деге%

нерації, MC — меридіан перикарда, AL — меридіан

алергії, PD — меридіан паренхіматозної дегенерації,

TR — меридіан ендокринної системи, C5 — мериді%

ан серця, IG — меридіан тонкої кишки.

ЕМВ ВВЧ спрямовували на нижню третину груди%

ни. Вибір локалізації дії зумовило те, що в цій ділян%

ці проходить передній серединний меридіан (J),

який відповідає цілій сукупності функцій, а не конк%

ретному органу або специфічній функції [12]. Згідно

з канонами класичної рефлексотерапії, досліджувані

нами КВТ не лежать на цьому меридіані, що виклю%

чає специфічний вплив ЕМВ ВВЧ на ці точки.
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Опромінення проводили за допомогою однока%

нального апарата «Рамед%Експерт%01» з довжиною

хвилі 7,1 мм і щільністю потоку потужності

0,1 мВт/см. Апарат має випромінювач, хвилевід ти%

пу «точка» і пристрій, що забезпечує можливість

контролю працездатності випромінювача. Опромі%

нення здійснювали щодня по 30 хвилин в один і той

самий час з 8.30 до 9.30 ранку протягом 20%ти діб

експерименту.

Опрацювання та аналіз експериментальних да%

них проводили за допомогою параметричних мето%

дів. Достовірність змін, що спостерігалися, оціню%

вали за допомогою t%критерію Стьюдента. Отрима%

ні експериментальні дані оброблені на ПК засоба%

ми програми Statistica%5.0. Амплітудно%фазові хара%

ктеристики досліджуваних процесів розраховані за

допомогою спектрального й косинор%аналізу [7].

Результати та їх обговорення
Результати спектрального та косинор%аналізу сві%

дчать про те, що біофізичні параметри БАТ зміню%

ються в інфрадіанному діапазоні з періодами ≈2d,5;

≈3d,5; ≈5d,5; ≈7d,0; ≈9d,0 та ≈15d,0.

Інфрадіанна періодичність, що включає ритми

такої самої або близької тривалості, виявлена в дія%

льності таких фізіологічних систем людини і тва%

рин: кардіореспіраторної [19] і симпатоадреналової

[17, 4], системи крові [9, 18], у «битті» ізольованого

міозиту [22], коливаннях маси тіла черепах [5].

Аналіз змін вивчених показників свідчить про

близькість періодів їхніх коливань до частот гео% і ге%

ліофізичних чинників [3]. Такий збіг є додатковим

підтвердженням гіпотези про те, що за відсутності

великомасштабних спорадичних збурень організми

використовують регулярно повторювані зміни па%

раметрів зовнішнього середовища, зокрема ЕМВ,

як «тимчасовий ключ» для синхронізації біологіч%

них ритмів у широкому діапазоні періодів [12, 6].

Важливо підкреслити, що в спектрі періодів дея%

ких БАТ виявлено неповний набір названих ритмів.

Наприклад, немає періоду ≈5d,5 у точках MC і пері%

оду ≈9d,0 у точках С5 як лівої, так і правої рук. Зіста%

вляючи спектри виділених ритмів БАТ правої і лівої

рук, також виявили відмінності: у спектрі лівої БАТ

ND є період ≈15d,4 , тоді як у відповідній правій то%

чці його немає. Крім того, у ритміці правих БАТ

MC і PD, на відміну від лівих, є період ≈9d,0. Ці від%

мінності, ймовірно, свідчать про асиметрію інфра%

діанної ритміки БАТ.

Як відомо, ритмічні процеси, крім тривалості

періоду, характеризуються амплітудою і фазою.

Амплітуда виділених ритмів точки LY правої руки

коливається від (1,21±0,02) ум. од. в періоді ≈2d,5

до (4,70±0,05) ум. од. в періоді ≈15d,0. Для спект%

рів цієї точки характерним є зростання амплітуди

із збільшенням тривалості періоду. Амплітуди всіх

виділених ритмів для точки LY лівої руки колива%

ються. Крім того, тут не спостерігається зростання

амплітуд із збільшенням тривалості періоду, як це

має місце для спектрів інфрадіанної ритміки ін%

ших точок (рис. 1).

Певні фазові співвідношення для однакових пе%

ріодів БАТ лівої і правої рук визначено для періо%

дів ≈2d,5; ≈5d,5; ≈9d,0. У періоді ≈2d,5 різниця фаз

становила 108°, 116°, 82°, 97° для БАТ AL, PD, TR,

C5 відповідно. Для періоду ≈5d,5 різниця фаз у БАТ

C5, IG і GI становила відповідно 110°, 92° і 165°.
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Рис. 1. Спектри потужності електропровідності
БАТ MC правої руки у досліджуваних осіб усіх груп
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Рис. 2. Зміни електропровідності БАТ МC і AL
лівої (л) та правої (пр) рук під дією ЕМВ ВВЧ у
досліджуваних осіб у різні терміни спостереження
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Аналогічні фазові зсуви виявлено й для інших пе%

ріодів різних БАТ з максимальним значенням, що

становить 171° у періоді ≈14d,0 для точки Р3.

Таким чином, ми виявили ритмічні зміни біофі%

зичних параметрів БАТ в інфрадіанному діапазоні.

Ці дані доповнюють і розширюють уявлення про

циклічність процесів, що відбуваються в БАТ.

Виявлена асиметрія інфрадіанної ритміки біофі%

зичних параметрів БАТ правої і лівої рук є, можли%

во, відображенням функціональної асиметрії цен%

тральної нервової системи. Ці дані підтверджує аси%

метрія електропровідності БАТ правої і лівої рук.

Відомо, що відповідні БАТ на тілі людини повинні

мати однакові значення провідності, і міра відмін%

ності цих значень безпосередньо пов’язана з глиби%

ною патології [11].

Результати дослідження свідчать про те, що під

дією ЕМВ ВВЧ часова організація БАТ змінюєть%

ся. Методом спектрального аналізу виявлено в

біофізичних параметрах БАТ тих учасників дослі%

дження, що зазнавали дії ЕМВ ВВЧ, такі ж періо%

ди в інфрадіанному діапазоні, які є в осіб контро%

льної групи: ≈2d,5; ≈3d,5; ≈5d,5; ≈7d,0; ≈14d,0. Однак

ритми шести з десяти точок як зліва, так і справа

різко згладжені, тобто амплітуда виділених ритмів

зменшилася в 1,2—4,2 разу. До таких точок нале%

жать С5, AL, MC, ND, GI, P3. У точках IG, TR за%

реєстровано тенденцію до зростання амплітуд бі%

льшості виділених ритмів (рис. 1).

Зміна часової організації БАТ під дією ЕМВ ВВЧ

виявляє себе також у зсуві фаз, вираженому в БАТ

по%різному. Приміром, для БАТ МС обох рук спо%

стерігаються помірні зсуви фаз у всіх виділених пе%

ріодах. Для БАТ С5 максимальний зсув фаз віднос%

но значень контрольної групи виявлено в добовому

періоді ≈5d,5. Він становить 141° і 122° для правої і

лівої рук відповідно.

З’ясовано, що поряд із зміною часової організації

БАТ їхня електропровідність також змінюється під

впливом ЕМВ ВВЧ. Встановлено, що під дією ЕМВ

ВВЧ асиметрія електропровідності в симетричних

БАТ зменшувалася порівняно з початковими зна%

ченнями контрольної групи, що є позитивною оз%

накою — свідчить про розвиток сприятливих реак%

цій (рис. 2). Зменшення асиметрії зумовлене тим,

що ЕМВ ВВЧ змінює параметри БАТ залежно від

їхніх початкових значень. При низьких абсолютних

значеннях електропровідності реєструється її зрос%

тання внаслідок впливу ЕМВ ВВЧ, а при висо%

ких — зниження. Якщо значення електропровідно%

сті є оптимальними для організму, вони не зміню%

ються під впливом ЕМВ ВВЧ. Описана динаміка

цілком відповідає закону початкових значень.

Слід зауважити, що зміни біофізичних параметрів

БАТ правої і лівої рук дещо відрізняються. Це стосу%

ється кількості точок, що не змінюють своєї електро%

провідності під дією ЕМВ ВВЧ. Не виявлено змін

електропровідності точок LY, Р3, GI, MC, ND на

правій і точок LY, Р3, GI, PD і С5 на лівій руках. Ві%

домо, що важливу роль у сенсорних реакціях на ЕМВ

відіграє сенсорна асиметрія людини. Згідно з даними

О. П. Сулімової (1992), існує асиметрія і в сприйнят%

ті ЕМВ ВВЧ [15]. Однак вона, на відміну від відомих

сенсорних асиметрій, характеризується більшою чу%

тливістю до цього чинника правої руки, ніж лівої.

Окрім змін часової організації і показників елект%

ропровідності БАТ, у групі, що піддавалася дії ЕМВ

ВВЧ, була відзначена зміна кількості попарних ко%

реляцій між усіма досліджуваними БАТ в різні тер%

міни експерименту. Наприклад, у перший тиждень

відзначено зменшення цього показника проти кон%

тролю на 16,7 % (Р<0,05) і 21,57 % (Р>0,05) для лі%

вої і правої рук відповідно, а також на 24,3 % (Р>

0,05) між симетричними БАТ лівої і правої руки. У

подальші терміни кількість кореляційних зв’язків

між біофізичними параметрами досліджуваних БАТ

прогресивно зростала, найбільш виразне збільшен%

ня їхньої кількості порівняно з контрольною гру%

пою відзначене з 15 по 20 день експерименту.

На думку Л. П. Агулової (1998, 1999), неспецифі%

чною відповіддю на дію подразників є зміна міжфу%

нкціональної синхронізації, яка виявляє себе вини%

кненням і посиленням безлічі різноманітних симп%

томів залежно від конкретної ситуації [1]. Отже,
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Рис. 3. Зміни електропровідності БАТ правої руки у досліджуваних у різні терміни спостереження
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зростання рівня кореляційних зв’язків у групі, що

зазнавала впливу ЕМВ ВВЧ, свідчить про збіль%

шення синхронізації між досліджуваними БАТ. Ві%

домо, що в здоровому організмі підтримуються уз%

годженість коливальних процесів, злагодженість

безлічі біологічних ритмів і кореляційні зв’язки між

значеннями фізіологічних параметрів, тоді як за на%

явності патологічних процесів спостерігається де%

синхроноз певної міри [2].

Вивчення часової організації БАТ у групі плацебо

виявило, що тривалість періодів усіх досліджуваних

БАТ залишається незмінною. Встановлено, що для

різних БАТ зміни амплітуди ритмів стосовно до ко%

нтролю мають різний характер. У деяких БАТ спо%

стерігається тенденція до збільшення амплітуди 

(P3 R, MC R, GI R, PD R, GI L, IG L), в інших — до

зменшення (AL L, AL R, MC L, IG R, P3 L, ND L,

C5 L, C5 R, LY L) проти показників контрольної

групи. Ця асиметрія простежується і в певній фазо%

вій неузгодженості.

Електропровідність БАТ у цій групі змінювалася в

один бік, але зміни були виражені значно менше, ніж

у разі впливу ЕМВ ВВЧ. Найвиразніше зниження

електоропровідності БАТ порівняно з контролем у

групі плацебо, як і в групі, що зазнавала впливу ЕМВ

ВВЧ, відзначене на 15 добу експерименту (рис. 3).

Кількість кореляцій у групі, що розглядається, у

перший тиждень достовірно знижувалася проти ко%

нтролю. У другий тиждень цей показник практично

не відрізнявся від контрольного. В останній тиж%

день спостерігалася лише тенденція до збільшення

кількості кореляцій порівняно з контролем, тоді як

у групі, що зазнавала впливу ЕМВ ВВЧ, цей показ%

ник збільшувався достовірно. Отже, уявний вплив

ЕМВ ВВЧ зумовлює лише тенденцію до зміни ча%

сової організації БАТ і абсолютних значень елект%

ропровідності, але виявлені відмінності, як прави%

ло, не мають статистично достовірного характеру.

Таким чином, результати дослідження свідчать

про те, що ЕМВ ВВЧ в усіх БАТ змінює інфрадіан%

ну ритміку біофізичних параметрів, навіть якщо їх%

ні абсолютні значення не змінюються.

Отримані дані переконливо свідчать, що застосу%

вання більш тонких методів обробки результатів до%

слідження, а саме спектрального й косинор%аналізу,

дає змогу виявити вплив слабкого ЕМВ ВВЧ навіть

у тому разі, коли звичайні способи обробки резуль%

татів його не виявляють. Таке явище описав

А. В. Шехоткін (1995), виявивши зміну спектрів ін%

фрадіанної ритміки цитохімічного показника вміс%

ту пероксидази під дією слабкого змінного магніт%

ного поля (ЗМП) частотою 8 Гц за відсутності дина%

міки абсолютних значень цього індексу [20]. Розви%

ваючи уявлення про зміну спектрів інфрадіанної

періодичності під дією слабкого ЗМП наднизької

частоти, І. Б. Каминіна (1996) досліджувала ритміч%

ні зміни температури тіла. Встановлено, що темпе%

ратура тіла під впливом ЗМП не змінюється [8]. Од%

нак виявлено зміни її інфрадіанної ритміки. Отри%

мані дані беззаперечно свідчать про те, що ЕМВ

ВВЧ зумовлює зміни інфрадіанної ритміки біофізи%

чних параметрів БАТ, посилюючи процеси синхро%

нізації, що є, мабуть, одним з механізмів високої те%

рапевтичної ефективності ЕМВ ВВЧ.

Висновки
Біофізичні параметри БАТ ритмічно змінюються

в інфрадіанному діапазоні з періодами ≈2d,5; ≈3d,5;

≈5d,5; ≈7d,0; ≈9d,0 та ≈15d,0.

Між біофізичними параметрами БАТ правої і лі%

вої рук існує асиметрія, виражена як у відмінностях

абсолютних значень провідності, так і в особливос%

тях інфрадіанної ритміки і її зміні під дією ЕМВ

ВВЧ.

ЕМВ ВВЧ змінює інфрадіанну ритміку біофізич%

них параметрів БАТ, перебудовуючи амплітудно%

фазові співвідношення виділених ритмів, збільшу%

ючи міру синхронізації.

Автори висловлюють щиру подяку А. Г. Яцуненку

та П. І. Заболотному за люб’язно надане обладнання.
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