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Abstract. Photodynamic therapy is an alternative method of inactivation of
pathogenic microorganisms. The advantages of this approach are the lack of
selectivity and the development of sustainability. Hard ultraviolet irradiation
is used to sterilize surfaces and some medical devices. It is equally harmful
to prokaryotic and eukaryotic cells, which limits its scope. However, light with longer wavelengths also has an antimicrobial eﬀect. It is possible due to
presence of speciﬁc substances in bacterial cells such as photosensitizes, which
have absorption maxima in the parts of the electromagnetic spectrum that they
are irradiated. Due to the ability of photosensitizes to interact with surrounding molecules the free radicals are generated.
The target of study was determination of the antimicrobial eﬀect of light irrradiation with wavelengths of 390, 460, 530 nm. The synergistic eﬀect of red light
(660 nm) in combination with 0.0001% methylene blue on inhibition of growth
of Staphylococcus aureus in vitro was observed.
Wild strains of Staphylococcus aureus were obtained on yolk-salt agar. The
sensitivity of microorganisms to the light irradiation was evaluated in a
suspension of bacteria. Mueller-Hinton medium was used for suspension
preparation. The suspension was incubated in a water bath for 20 minutes
at 37◦ C. Each experiment has control one for assessing the rate of bacterial
reproduction.
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Suspension was irradiated with monochromatic light at 390, 460, 530 and 660
nm (Lika-Led, Photonika Plus, Cherkasy) with an emission of 0.1 J/s and a
time discretization of 2 min. The calculation of the dose of radiation (J/ml)
in 10 ml bacteria suspension was carried out. The bactericidal eﬀectiveness of
light (%) was evaluated by comparing the irradiated samples with controls,
which were not exposed to light.
The number of colonies forming units (CFU) of S. aureus in the suspension was
calculated in a Goryaev chamber. Bacteria were contrasted with 3.5 · 10−3 M
acridine orange for 3 minutes. Mathematical and statistical data analysis was
performed in the Originlab 8.0 software package. The experiment was repeated
three times.
Light irradiation with a wavelength of 390 nm and energy of 0.1 J/s has
showed good bactericidal eﬃciency. It was shown, that irradiation dose of 10–
11 J/ml leads to death of 50% CFU in bacterial suspension. At lower irradiation
dose about 40% of microorganisms were death. An increase of energy leads to
increase in the bactericidal activity of light.
It was found that an irradiation dose of 1.5 J/ml of blue light at 460 nm initiates
the death of bacteria and contributes to the inactivation of 4–5% CFU. A
further increasing of dose to 10 J/ml provides a decrease the number of CFU
up to 60%. An irradiation with green light at530 nm causes similar 460 nm
eﬀects. The required irradiation dose for the death of bacteria in suspension is
2.5–3 J/ml. An increase the last one contributes to a dramatic decrease in the
number of CFU up to 35%. A further increase in the total irradiation energy is
less eﬀective. The maximum bactericidal eﬀect is 50% at a dose of 14–16 J/ml.
Methylene blue has a weak bactericidal eﬀect at concentrations above 0.01%.
It was found that at a dose of 1–1.5 J/ml (660 nm) and the presence of 0.0001%
methylene blue in the suspension, the number of CFU is reduced by 25%. The
maximum eﬀect of 55–60% at a 4.5–5 J/ml was achieved.
Photodynamic therapy is a low-energy light at wavelengths of 390, 460 and
530 nm provides inactivation over half CFU of S. aureus in vitro. Combination
of methylene blue 0.0001% and red light (660 nm) irradiation provide a high
bactericidal eﬀectiveness at irradiation dose 4.5–5 J/ml.
Keywords: bacteria photoinactivation; photosensitizers; ultraviolet light; blue
light; green light; red light; methylene blue

Анотацiя. Питання ефективної антисептичної обробки в медицинi залишається актуальним i його вирiшення спонукає до пошуку нових засобiв
впливу на патогенну мiкрофлору. Фотодинамiчна терапiя є альтернативним до антибiотикiв сучасним методом iнактивацiї патогенних мiкроорганiзмiв, що заснований на використаннi рiзних фотобiологiчних ефектiв,
що викликаються за допомогою поєднаного застосування свiтлового випромiнювання, кисню i фотосенсибiлiзатора. Перевагами такого пiдходу
є вiдсутнiсть селективностi та розвитку резистентностi бактерiй. Як вiдомо, жорстке ультрафiолетове випромiнювання застосовують для стерилiзацiї поверхонь, медичних iнструментiв тощо. Свiтло даного дiапазону
хвиль однаково шкiдливе як для прокарiотичних, так i для еукарiотичних
клiтин, що й обмежує сферу його застосування. За певних умов свiтло
з бiльшою довжиною хвилi також може виявляти антимiкробну дiю. Якщо
у бактерiальних клiтинах присутнi специфiчнi речовини — фотосенсибiлiзатори, якi мають максимуми поглинання у дiлянках електромагнiтного
спектру — при опромiненнi такi сполуки взаємодiють iз оточуючими молекулами, зокрема кисню, i генерують утворення токсичних для клiтин
вiльних радикалiв.
Дослiджували дiю свiтла з довжинами хвиль 390, 460, 530 нм та комплексний ефект червоного свiтла (660 нм) iз фотосенсибiлiзатором метиленовим синiм на iнактивацiю in vitro диких штамiв Staphylococcus
aureus. Мiкроорганiзми отримували на середовищi жовтково-сольового агару (ЖСА). Оцiнку чутливостi мiкроорганiзмiв до дiї свiтла вiдповiдної
довжини хвилi проводили у суспензiї бактерiй, яку готували у середовищi
Мюллера-Хiнтона.
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Суспензiю iнкубували на водянiй банi 20 хв при 37◦ С. Опромiнення суспензiї проводили монохроматичним свiтлом 390, 460, 530 та 660 нм (Lika–Led,
Фотонiка Плюс, Черкаси) з емiсiєю 0,1 Дж/с та часовою дискретизацiєю
2 хв. Розрахунок дози опромiнення (Дж/мл) проводили вiдносно об’єму
суспензiї бактерiй, що становила 10 мл. Ефективнiсть бактерицидної дiї
свiтла (%) оцiнювали при порiвняннi опромiнених зразкiв з контрольними,
якi перебували в аналогiчних умовах, але не пiддавалися дiї свiтла.
Дослiдження дiї свiтла з довжиною хвилi 390 нм та енергiєю емiсiї 0,1 Дж/с
показали високу бактерицидну ефективнiсть при дозi опромiнення 10–
11 Дж/мл бактерiальної суспензiї, в результатi чого гине 50% КУО. При
менших дозах опромiнення виявлено iнактивацiю близько 40% мiкроорганiзмiв вiд початкової популяцiї. Наступне збiльшення енергiї сприяє лiнiйному зростанню бактерицидної активностi свiтла. Виявлено, що при активацiї
синiм свiтлом 460 нм з дозою опромiнення менше, нiж 1,5 Дж/мл, вiдбувається слабка iнiцiацiя загибелi бактерiальних клiтин та iнактивується лише
4–5% КУО. Подальше збiльшення дози опромiнення до 10 Дж/мл забезпечує лiнiйне зменшення кiлькостi КУО до 40% вiд початкової популяцiї
з виходом на плато. Дiя зеленого свiтла з довжиною хвилi 530 нм має близьку до синього ефективнiсть. Початкова доза опромiнення, необхiдна для
iнiцiацiї загибелi бактерiй у суспензiї становить 2,5–3 Дж/мл, а її збiльшення сприяє рiзкому зниженню кiлькостi КУО на 35%. Подальше зростання
сумарної енергiї опромiнення виявляє значно меншу ефективнiсть. Максимальний бактерицидний ефект становить 50% при дозi 14–16 Дж/мл. Метиленовий синiй виявляє слабкi бактерициднi ефекти при концентрацiях
вище 0,01%. У нашому дослiдженнi виявлено, що при дозi опромiнення 1–
1,5 Дж/мл та присутностi у суспензiї 0,0001% метиленового синього кiлькiсть КУО у знижується на 25%. Максимальний ефект комплексної дiї
свiтла та сенсибiлiзатора досягається при дозi опромiнення 4,5–5 Дж/мл i
становить 55–60%.
Опромiнення in vitro диких штамiв Staphylococcus aureus свiтлом з довжинами хвиль 390, 460 i 530 нм забезпечує iнактивацiю бiльш нiж половини
КУО у суспензiї клiтин. Завдяки комплекснiй дiї червоного свiтла (660 нм),
яке має найвищу проникну здатнiсть у тканини, та сенсибiлiзатора метиленового синього при концентрацiї 0,0001% досягається висока бактерицидна
активнiсть при дозi опромiнення 4,5–5 Дж/мл.
Ключовi слова: фотоiнактивацiя бактерiй; фотосенсибiлiзатори; ультрафiолетове свiтло; синє свiтло; зелене свiтло; червоне свiтло; метиленовий синiй

Вступ
З початком вiдкриття антибiотикiв спостерiгався значний прогрес у лiкуваннi iнфекцiйних захворювань, викликаних бактерiальними збудниками. Згодом з’явилися резистентнi штами, якi не чутливi до дiї природних
антибiотикiв [1]. З розвитком органiчної хiмiї розпочався пошук альтернативних засобiв iнактивацiї мiкроорганiзмiв. Серед них потенцiйно ефективними антибактерiальними засобами можуть бути оксиди металiв (цинку,
титану) [2, 3], наночастинки срiбла [4], золота [5] тощо. У медицинi для
стерилiзацiї поверхонь та iнструментiв застосовують ультрафiолетове випромiнювання. Його перевагою є вiдсутнiсть у мiкроорганiзмiв селективностi та розвитку резистентностi. Але такий метод не застосовують при
лiкуваннi бактерiальної контамiнацiї тканин людини. Свiтло iз бiльшою
довжиною хвилi також виявляє антимiкробну дiю. Цей метод iнактивацiї мiкроорганiзмiв отримав назву фотодинамiчної терапiї. Його ефективнiсть забезпечується наявнiстю у бактерiальних клiтинах специфiчних ре-
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човин — фотосенсибiлiзаторiв, якi мають максимуми поглинання у дiлянках електромагнiтного спектру, яким опромiнюється клiтина. Завдяки здатностi такої сполуки взаємодiяти з оточуючими молекулами, в тому числi
кисню, генеруються токсичнi для клiтин вiльнi радикали [6]. Останнi можуть взаємодiяти з мембранами клiтин та iншими мiшенями, порушуючи
їх функцiї [7].
Крiм ендогенних фотосенсибiлiзаторiв, можливе застосування екзогенних сполук. Фотосенсибiлiзатор повинен мати необхiднi структурнi особливостi, в тому числi фiзичнi, хiмiчнi та бiологiчнi. Вiдома значна кiлькiсть оптичних фотосенсибiлiзаторiв, якi ефективнi in vitro та in vivo. Вони
належать до похiдних порфiринiв, хлор- та фталоцiанiну (толуїдиновий синiй О, метиленовий синiй, азур). Оптимальними фотосенсибiлiзаторами є
тетрапiроли — порфiрини та фталоцiанiни [1]. Серед них варто вiдмiтити ряд барвникiв: метиленовий синiй [8], куркумiн [9], толуїдиновий синiй [10] тощо.
Завдяки поєднанню екзогенних та ендогенних фотосенсибiлiзаторiв
потенцiйно можливе ефективне лiкування бактерiального зараження вiдкритих ран та виразок методом двопроменевої фотодинамiчної терапiї.
Ми вивчали бактерицидну ефективнiсть дiї видимого свiтла при довжинi хвиль 390, 460 та 530 нм, якi потенцiйно мають мiшенi у бактерiальних
клiтинах, а також 660 нм, яке поглинає барвник метиленовий синiй.

Матерiали та методи
Дикi штами Staphylococcus aureus отримували на середовищi жовтковосольового агару (ЖСА) наступного складу: м’ясо-пептонний агар (МПА) —
70%, хлорид натрiю — 10%, жовткова емульсiя в 0,9% NaCl — 20%, pH =
7,3.
Чутливiсть мiкроорганiзмiв до дiї свiтла вiдповiдної довжини хвилi
вивчали у суспензiї бактерiй, яку готували у середовищi Мюллера-Хiнтона
(г/л): гiдролiзат казеїну — 17,5, гiдролiзат серця — 2, крохмаль водорозчинний (ЧДА) — 1,5, рН=7,3. Суспензiю, що перебувала на водянiй банi
протягом 20 хв при 37◦ С для адаптацiї мiкроорганiзмiв до змiни умов,
розливали по 10 мл у стандартнi склянi пробiрки об’ємом 20 мл. Кожен
дослiдний зразок мав контрольний аналог для оцiнки швидкостi розмноження бактерiй та розрахунку вiдносно цього показника ефективностi дiї
свiтла. Всi зразки перебували на водянiй банi при 37◦ С протягом всього
експерименту.
Опромiнення суспензiї проводили монохроматичним свiтлом з довжиною хвилi 390, 460, 530 та 660 нм (Lika-Led, Фотонiка Плюс, Черкаси), емiсiєю 0,1 Дж/с та часовою дискретизацiєю 2 хв. Розрахунок дози опромiнення
(Дж/мл) проводили вiдносно об’єму суспензiї бактерiй 10 мл. Iнактивацiю
колонiєутворюючих одиниць (КУО) (%) оцiнювали при порiвняннi опромiнених зразкiв вiдносно контрольних, якi перебували в таких самих умовах,
але не пiддавалися дiї свiтла.
Оцiнку ефективностi комплексної дiї метиленового синього та червоного свiтла 660 нм проводили аналогiчно. Концентрацiя фотосенсибiлiзатора у розчинi становила 0,0001%, який додавався за 10 хв до початку
опромiнення.
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Пiдрахунок кiлькостi колонiєутворюючих одиниць S. aureus у суспензiї проводили у камерi Горяєва. Бактерiї контрастували акридиновим помаранчевим при концентрацiї у суспензiї 3, 5 · 10−3 М протягом 3 хв. Барвник
при зв’язуваннi з нуклеїновими кислотами флуоресцiює у зеленiй 525 нм
(ДНК) та червонiй 650 нм (РНК) дiлянках спектру при його збудженнi
синiм свiтлом. Для дослiдження флуоресценцiї суспензiї бактерiй використовували мiкроскоп Olympus BX53 з люмiнесцентним блоком X-Cite Series 120 Q i камерою-детектором Olympus DP72. Фотографували 10 великих
квадратiв камери Горяєва, пiдраховували кiлькiсть КУО та розраховували
їх концентрацiю в 1 мл за формулою:
N=

m · 4000
· 1000
q

Де m — загальна кiлькiсть КУО у великих квадратах камери, q — кiлькiсть
обрахованих квадратiв.
Дослiди повторювали тричi. Математичну та статистичну обробку результатiв проводили у програмному пакетi Originlab 8.0.

Результати та обговорення
Лiкування вiдкритих ран та виразок часто передбачає застосування
антибактерiальних засобiв з метою запобiгання розмноженню мiкроорганiзмiв та проникненню їх в органiзм. Бiльшiсть пошкоджень зовнiшнiх покривiв створюють вологе середовище iз значною кiлькiстю поживних речовин, що iдеально пiдходить для росту бактерiй. Ми iмiтували такi умови,
iнкубуючи S. aureus у рiдкому середовищi Мюллера–Хiнтона. Таким чином, початкова популяцiя клiтин через 1,5–2 години подвоювалася. За такої
швидкостi розмноження iмунна система органiзму намагається створити
бар’єр для запобiгання проникненню мiкроорганiзмiв у кров. В результатi розвиваються гнiйнi виразки, якi перешкоджають регенерацiї тканин.
Використання бактерицидних агентiв, таких як антибiотики, запобiгає розмноженню мiкроорганiзмiв. Разом з тим виникає iнша проблема — частина
популяцiї стає нечутливою до дiї лiкарського засобу. Причина такого ефекту полягає у присутностi конкретних мiшеней у бактерiальних клiтинах,
на якi дiє антибiотик. Навiть незначнi змiни складу або структури таких
молекул перешкоджають взаємодiї лiкарського засобу i сприяють розвитку резистентностi мiкроорганiзму. Попередньо ми довели ефективнiсть
застосування гiдрогелевих пов’язок з наночастинками срiбла, що є одним
з альтернативних антибiотикам методiв неселективної iнактивацiї мiкроорганiзмiв [11].
Перевагами фотодинамiчної терапiї є дiя на висококонсервативнi (гемопорфiрини, флавопротеїни) мiшенi або ж неспецифiчний вплив на iншi
складовi клiтин. Таким чином, наслiдки адаптацiйних змiн популяцiї мiкроорганiзмiв до дiї хiмiчного фактору практично повнiстю нiвелюються.
Широко поширений метод стерилiзацiї поверхонь ультрафiолетовим
випромiнюванням передбачає неселективну iнактивацiю мiкроорганiзмiв.
Проведенi нами дослiдження впливу свiтла на iнактивацiю диких штамiв
S. aureus у суспензiї показали високу бактерицидну ефективнiсть свiтла.
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Так, при опромiненнi бактерiальної суспензiї свiтлом з довжиною хвилi
390 нм та енергiєю 0,1 Дж/с при дозi опромiнення 10–11 Дж/мл гине 50%
КУО (рис. 1).

Рис. 1. Залежнiсть бактерицидної активностi дiї свiтла з λ =390 нм на суспензiю S. aureus
вiд дози опромiнення при Е =100 мДж/с.

При малих дозах опромiнення спостерiгається висока бактерицидна
активнiсть свiтла, яка становить близько 40% вiд початкової кiлькостi
КУО. Наступне збiльшення енергiї сприяє практично лiнiйному зростанню
бактерицидної активностi свiтла.
Неспецифiчна дiя ультрафiолетового випромiнювання забезпечується
високою енергiєю фотонiв, якi при взаємодiї з органiчними молекулами
здатнi генерувати радикали. Вiльнi радикали далi можуть активно взаємодiяти з iншими молекулами, порушуючи нормальне функцiонування системи в цiлому, призводячи до загибелi клiтин. Тому, опромiнення свiтлом
з довжиною хвилi 390 нм забезпечує ефективне зменшення КУО S. aureus
у суспензiї клiтин.
Збiльшення довжини хвилi передбачає зниження енергiї фотонiв та
присутнiсть у клiтинах потенцiйних мiшеней, якi мають максимуми поглинання у цих дiлянках спектру. Свiтло з довжиною хвилi 460 нм здатне
поглинатися гемопорфiриновими групами складних протеїнiв, iнiцiюючи
каскад реакцiй, спрямованих на генерацiю вiльних радикалiв [12]. Виявлено, що доза опромiнення менше 1,5 Дж/мл сприяє загибелi лише 4–5% КУО
(рис. 2). Збiльшення дози опромiнення до 10 Дж/мл забезпечує практично
лiнiйне зниження кiлькостi КУО до 40% вiд початкової популяцiї з наступним виходом на плато. Збiльшення дози опромiнення вище 10 Дж/мл забезпечує iнактивацiю близько 60% вiд початкової кiлькостi КУО S. aureus.
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Свiтло синьої дiлянки спектру специфiчно поглинається рiзними складовими клiтини: гемопорфiринами, флавопротеїнами тощо. Основний внесок забезпечують гемопорфiрини, якi беруть участь в окисно-вiдновних
процесах клiтин [12]. Залежно вiд структури, вони мають декiлька максимумiв поглинання. Основний з них знаходиться в дiлянцi 420–470 нм, а додатковi 510–580 нм. Цiлком ймовiрно, що бактерицидна активнiсть свiтла
з довжинами хвиль 460 нм i 530 нм забезпечується поглинанням саме цими
молекулами.

Рис. 2. Залежнiсть бактерицидної активностi дiї свiтла з λ = 460 нм на суспензiю
S. aureus вiд дози опромiнення при E = 100 мДж/с.

При опромiненнi зеленим свiтлом з довжиною хвилi 530 нм було отримано подiбну до синього свiтла залежнiсть. Доза опромiнення зеленим свiтлом, яка необхiдна для iнiцiацiї загибелi бактерiй у суспензiї становить
2,5–3 Дж/мл (рис. 3). Збiльшення дози опромiнення до 10 Дж/мл сприяє
рiзкому пiдвищенню бактерицидної активностi до 35% вiд початкової популяцiї КУО. Подальше зростання сумарної енергiї опромiнення не призводить до суттєвої змiни кiлькостi КУО. Максимальний рiвень iнактивацiї
КУО становить 50% при дозi опромiнення 14–16 Дж/мл.
Таким чином, отриманi результати бактерицидної активностi свiтла
з довжинами хвиль 390, 460 i 530 нм вказують на присутнiсть у клiтинах S. aureus внутрiшнiх фотосенсибiлiзаторiв, якi забезпечують виявлений ефект.
Незважаючи на бактерицидну ефективнiсть низько енергетичного свiтла видимого дiапазону, не можливо досягти повної стерилiзацiї середовища. Це пояснюється присутнiстю декiлькох систем iнактивацiї вiльних
радикалiв, в тому числi кисню, та репарацiйних процесiв ДНК.
При перевищеннi допустимих рiвнiв реактивних форм кисню (РФК)
вiдбувається iндукцiя експресiї ензимiв детоксикацiї разом з низкою до-
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Рис. 3. Залежнiсть бактерицидної активностi дiї свiтла з λ = 530 нм на суспензiю
S. aureus вiд дози опромiнення при E = 100 мДж/с.

даткових систем, якi вiдновлюють пошкодження i контролюють кiлькiсть
Fe2+ [13]. Бактерiальнi клiтини мiстять значну кiлькiсть регуляторiв, якi
чутливi до H2 O2 , органiчних пероксидiв ROO*, гiпохлориту натрiю (NaOCl).
До них належать транскрипцiйнi фактори OxyR, PerR та OhrR [14]. У
грам-позитивних бактерiй, до яких належить i S. аureus, основнi функцiї
захисту вiд РФК виконує PerR [15]. Завдяки наявностi таких систем, частина популяцiї мiкроорганiзмiв здатна боротися з наслiдками перевантаження клiтин пероксидними радикалами та виживати при опромiненнi свiтлом.
Тим не менше, завдяки неспецифiчнiй дiї, такий пiдхiд дозволяє iнактивувати значну частину мiкроорганiзмiв та забезпечує бактерiостатичну дiю
вiдносно iнших, сповiльнюючи швидкiсть їх розмноження.
При опромiненнi суспензiї S. aureus свiтлом з довжиною хвилi 660 нм
не було виявлено змiни кiлькостi КУО у суспензiї (рис. 4). Як вiдомо, довгохвильова дiлянка видимого спектру електромагнiтного випромiнювання
має занадто низьку енергiю фотонiв для неспецифiчної дiї на клiтиннi мiшенi та впливає на невелику кiлькiсть фотосенсибiлiзаторiв, якi мають
максимуми поглинання в цiй областi.
Введення у систему зовнiшнього фотосенсибiлiзатора у малих кiлькостях у комплексi зi свiтлом також забезпечує iнактивуючу дiю на мiкроорганiзми. Механiзм фотодинамiчної дiї метиленового синього передбачає
генерацiю РФК. Тому, як i в попередньому випадку з внутрiшнiми фотосенсибiлiзаторами, такий вплив iнiцiює захиснi системи клiтин спрямованi
на боротьбу з оксидативним стресом.
Метиленовий синiй проявляє слабку бактерицидну активнiсть при
концентрацiях вище 0,01% завдяки зв’язуванню з компонентами клiтин-
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Рис. 4. Залежнiсть бактерицидної активностi комплексної дiї свiтла з λ = 660 нм та метиленового синього (0,0001%) на суспензiю S. aureus вiд дози опромiнення при E =
100 мДж/с.

ної стiнки бактерiй та негативно-зарядженими складовими цитоплазми,
перешкоджаючи їх нормальному функцiонуванню. Зважаючи на те, що
при високих кiлькостях вiн також здатен негативно впливати на еукарiотичнi клiтини, ми знизили його концентрацiю до 0,0001%, яка практично
не впливає на функцiонування клiтин, у тому числi й бактерiй. Але завдяки здатностi розпадатись пiд дiєю свiтла червоної дiлянки спектру (650–
680 нм) на радикали можливо досягти бактерицидного ефекту. Виявлено,
що при дозi опромiнення 1–1,5 Дж/мл кiлькiсть КУО у суспензiї знижується на 25% (рис.4). Максимальний ефект опромiнення досягається при
дозi 4,5–5 Дж/мл i становить 55–60%iнактивованих КУО.
Застосування комплексного пiдходу до фотоiнактивацiї мiкроорганiзмiв у присутностi низьких концентрацiй метиленового синього та червоного свiтла (660 нм) потребує значно меншої сумарної енергiї свiтла (ЛД50 =
4,2 Дж/мл) вiдносно синьої (460 нм, ЛД50 = 8,6 Дж/мл) i зеленої (530 нм,
ЛД50 = 15,6 Дж/мл) дiлянок спектру. Пiдхiд дозволяє значно знизити свiтлове навантаження на тканини. Тривала дiя свiтла може негативно впливати на клiтинний метаболiзм регенеруючих тканин та забезпечувати їх
локальний нагрiв. Тому, короткочасне опромiнення червоним свiтлом ран,
на якi попередньо нанесено розчин метиленового синього ( ∼ 0, 0001%), потенцiйно може iнактивувати значну кiлькiсть мiкроорганiзмiв з мiнiмальним негативним ефектом.
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Висновки
Фотодинамiчна терапiя з використанням низькоенергетичного свiтла
з довжинами хвиль 390, 460 i 530 нм забезпечує iнактивацiю понад 50%
КУО S. aureus у суспензiйнiй культурi. Завдяки введення в систему 0,0001%
метиленового синього та опромiнення її червоним свiтлом з довжиною хвилi 660 нм досягається висока бактерицидна здатнiсть при значно нижчiй
сумарнiй дозi опромiнення. Даний спосiб iнактивацiї бактерiй має мiнiмальний негативний ефект для живих тканин i сприяє швидкому загоєнню
ран.
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