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БІОФІЗИЧНІ ОСНОВИ  
ІНФОРМАЦІЙНО-ХВИЛЬОВОї ТЕРАПІї ТВАРИН
Проведено аналіз застосування інформаційних радіохвильових електро-

магнітних полів (ЕМП) для лікування тварин і людей. Результатами до-
сліджень встановлено, що для лікування і відтворення тварин необхідно ви-
користовувати радіоімпульсне випромінювання міліметрового діапазону.

Ключові слова: мікрохвильове випромінювання; електромагнітна тера-
пія тварин і людей.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. Викорис-
тання мікрохвильового випромінювання у ветеринарії та медицині 
відкриває нові можливості для лікування людей і тварин немедика-
ментозними засобами, що свідчить про високу терапевтичну ефек-
тивність, відсутність ускладнень і побічних ефектів. Застосування 
електромагнітних полів (ЕМП) дає можливість лікування багатьох 
захворювань за рахунок залучення додаткових ресурсів (нервова, 
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ендокринна, імунна, судинна система та ін.) для відновлення сис-
тем саморегуляції, заблокованих негативною інформацією на клі-
тинному рівні [1, 2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми. Аналіз досліджень по впли-
ву інформаційних ЕМП на біологічні об’єкти, що проводились в 
Московському центрі інформаційної медицини під керівництвом 
А.Е. Бессонова, ИРЭ РАН під керівництвом Н.Д. Девяткова; ТулГУ 
під керівництвом Е.Н. Нефедова; Харківському НТУСГ під керів-
ництвом А. Черенкова, Н. Лисиченко, Ю. Мегеля, Н. Косулиной; 
Новосибірському інституті під керівництвом А.П. Козначеева, по-
казують, що найбільший терапевтичний ефект у ветеринарії та ме-
дицині слід очікувати від інформаційних імпульсних електромаг-
нітних випромінювань міліметрового діапазону [3, 5, 16, 19-24].

Мета дослідження. Метою експериментальних досліджень 
була перевірка достовірності теоретичних підходів і моделей, що 
описують процес впливу радіоімпульсних електромагнітних випро-
мінювань міліметрового діапазону на патогенні мікроорганізми. 

Відповідно до мети експериментальних досліджень були ви-
з начені завдання експерименту та шляхи їх вирішення: розробка, 
макетування та дослідження основних характеристик випроміню-
вання терміналу; визначення в лабораторних умовах біотропних 
параметрів імпульсного електромагнітного випромінювання для 
пригнічення інфекційних мікроорганізмів, проведення виробни-
чих дослідів лікування тварин.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрун-
туванням отриманих результатів. Вплив інформаційних електро-
магнітних випромінювань (ЕМВ) на живі організми займає важли-
ве місце серед проблем, що вивчаються біофізикою, медициною і 
ветеринарією. Експериментальні дослідження показують, що при 
лікуванні людей і тварин доцільно застосовувати інформаційні  
радіохвильові випромінювання [3].

Як показали дослідження, терапевтичний ефект застосування 
даного методу обумовлений нормалізуючим впливом інформа цій-
но-хвильових сигналів, що співпадають з індивідуальними інфор-
маційними сигналами здорових органів і систем пацієнта [3, 4].
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Висока ефективність інформаційної радіохвильової терапії 
відзначена при лікуванні кістково-м’язової системи, органів трав-
лення, ЛОР-органів, хвороб органів кровообігу, дихання [3-5], нер-
вової системи [6, 7].

Виявлені позитивні результати інформаційно-хвильової тера-
пії при лікуванні онкохворих, що дозволить рекомендувати вказа-
ний спосіб при хіміо- і радіотерапії [3, 8, 9]. 

Установлена ефективність використання інформаційно-хви-
льо вої терапії міліметрового діапазону при лікуванні ішемічної 
хвороби серця та інфаркту міокарда.

У процесі інформаційно-хвильової терапії знижувався або 
зникав біль, спостерігалося збільшення кровотоку в зоні уражен-
ня, починаючи з перших хвилин сеансу. Порушення мікроцирку-
ляції показували позитивну динаміку, що виражалась в зникненні 
набряку, збільшенні функціональних капілярів. Дана терапія впли-
вала на метаболізм міокарда, посилюючи клітинне дихання і ліпід-
ний обмін [5, 10].

У роботі [11] досліджено процес знищення патогенних мікро-
організмів в овечій вовні Subtilis, Ceruc, E.Coli, S. aureus в діапазо-
ні міліметрових хвиль частотою 36 ГГц, густиною потоку потуж-
ності 1,5 мВт/см, експозицією 180 с.

Застосування електромагнітної технології дозволило виклю-
чити вплив патогенних мікроорганізмів у вовні на здоров’я робіт-
ників при її класировці.

Дезинфекція комбікормів електромагнітним випромінюван-
ням міліметрового діапазону дозволила знизити шлунково-кишкові 
захворювання і падіж тварин в 2...3 рази, збільшити приріст маси 
тварин на 13...25%, знизити витрату комбікормів на 12...15% [12].

Застосування інформаційно-хвильової терапії (довжина хви-
лі – 2 мм) для лікування маститу свиней дозволило виключити 
медикаменти, скоротити тривалість лікування в 2...3 рази, а відхід 
поросят зменшити в 3 рази [13].

При певних параметрах електромагнітного випромінюван-
ня було проведено лікування бронхопневманії семи телят. Після 
10 сеансів терапії у чотирьох телят температура була в нормі, зни-
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кли хрипи, з’явився апетит. У трьох телят після лікування було від-
значено поліпшення стану [14].

Вплив електромагнітних випромінювань на імунний ста-
тус хворих тварин виражено в нормалізації кількісних і якісних 
показників функціонування системи імунітету та посилення  
функціональної активності лімфоцитів. Імуностимулюючою дією 
інформаційних електромагнітних випромінювань підтверджено і 
пояснено ефект нормалізації параметрів імунної системи незалеж-
но від захворювання [15].

У роботі [16] встановлений позитивний ефект від дії мілі-
метрових хвиль при лікуванні злоякісних пухлин, регенерації 
м’яких і кісткових тканин. Для лікування шкіряного покриву тва-
рин з гнійними ранами і екземами було використано електромагніт-
не випромінювання міліметрового діапазону з частотою 36,7 ГГц, 
густиною потоку потужності 5 Вт/м і експозицією 4 хв. Даний ме-
тод лікування прискорив процес регенерації тканин інфекційних 
ран і стимулююче впливав на імунну систему організму [17].

У роботі [18] було встановлено, що для внутрішньоутробного 
лікування ендометриту тварин ВРХ слід використовувати інфор-
маційне електромагнітне випромінювання міліметрового діапазо-
ну з параметрами: частота – 30 ГГц, густина потоку потужності –  
45 мкВт/см; експозиція – 60 с.

Застосування даного методу для лікування ендометриту  
дозволило виключити медикаменти, в 3 рази скоротити тривалість 
лікування, підвищити результативність лікування до 98%.

Проведені дослідження показують, що інформаційні електро-
магнітні випромінювання міліметрового діапазону необхідно  
зас тосувати й для лікування маститу тварин ВРХ [19].

Проведений аналіз по застосуванню електромагнітних ви-
промінювань міліметрового діапазону для лікування захворювань 
людини і тварин показує, що зовнішні електромагнітні сигнали 
ідентичні сигналам здорових органів з їх інформаційними сигна-
лами на рівнях молекулярному, клітинному і органів При цьому 
характер терапевтичної дії зовнішнього ЕМП пов’язаний не тільки 
з просторовим розподілом поля, але й з резонансними частотами 
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тих чи інших білкових молекул або внутрішньоклітинних елемен-
тів.

Ефективність інформаційно-хвильової терапії тварин зале-
жить від безлічі факторів, багато яких неможливо врахувати.

Однак можна виділити основні чинники, які необхідно засто-
совувати в процесі інформаційно-хвильової терапії. Це імпульсний 
характер електромагнітних випромінювань міліметрового діапазо-
ну: період проходження імпульсів – десятки мс., тривалість імпуль-
сів – одиниці мкс., експозиція – десятки секунд, яка забезпечується 
генератором з відносною нестабільністю частоти 10-6…10-7.

Висновок. На підставі узагальнення фактичного матеріалу  
вітчизняних і зарубіжних наукових публікацій випливає, що для 
лікування тварин доцільно використовувати інформаційно-хви-
льо вий метод на основі імпульсного електромагнітного випромі-
нювання, який дозволить створити безмедикаментозну технологію 
лікування тварин.
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Аннотация. Проведен анализ применения информационных радиовол-
но вых электромагнитных полей (ЭМП) для лечения животных и людей. Ре-
зультатами исследований установлено, что при лечении и воспроизводстве 
животных целесообразно использовать радиоимпульсное излучение милли-
метрового диапазона.
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