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Анотація. Цукровий діабет першого типу лікується за допомогою щоденних ін’єкцій 

інсуліну. Така терапія призводить до певних ускладнень здоров’я та самопочуття і є 
незручною у застосуванні для пацієнта. Тому у даній роботі пропонується використання 
неінвазивної терапії за допомогою електромагнітного випромінювання дуже низьких 
частот. Ведеться робота по проектуванню портативного приладу неінвазивної терапії 
цукрового діабету 1-го типу. В перспективі даний прилад може стати заміною інсулінових 
ін’єкцій.  
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Основним способом лікування цукрового діабету 1-го типу є щоденні 

інєкції інсуліну. Інсулінотерапія вимагає контролю кута нахилу голки, 

формування шкірної складки для введення препарату, постійної зміни голок та 

ін. Хворих навчають самостійній інсулінотерапії, але даний вид лікування є не 

простим і несе за собою ряд наслідків. У місцях введення інсуліну можуть 

виника болі, мікрокрововиливи, інсулінові набряки, можливий розвиток 

ліподистрофії та ліпоатрофії. Неправильно розрахована доза інсуліну може 

спричинити гіпо- чи гіперглікемію, а дані симптоми у свою чергу несуть 

порушення функцій організму, коми чи навіть смерті.  

Отже інсулінотерапія є складним процесом, який лягає на плечі 

недосвідченого пацієнта, неправельне рішення якогого може призвести до 

ланцюжкової реакції критичних для організму наслідків. 



Основний текст  

Одним із способів рішення даної проблеми являєтся перехід на 

неінвазивну терапію. Перспективною є можливість лікування цукрового 

діабету 1-го типу електромагнітним полем дуже низької частоти[1]. Також 

спостерігається позитивний вплив надвисоких частот на роботу підшлункової 

залози[2]. На основі цих робіт ведеться робота по проектуванню приладу 

неінвазивної терапії цукрового діабету електромагнітним полем.  

Використання різних частот і форм електромагнітного випромінювання 

дозволяє підібрати вікна Едді, індивідуальні для кожного пацієнта. Підібравши 

параметри, які дозволяють інтенсивно, помірно і повільно знижати цукор, лікар 

чи піцієнт вводить їх у програму. Після проведення моніторингу і підбору 

параметрів електромагнітних імпульсів для режимів терапії, проведення нового 

підбору параметрів захищається паролем. Після чого достатньо лише вибрати 

один із режимів впливу. А випадкова зміна частоти чи форми сигналів у режимі 

стає неможливою.  

Даний прилад моделює поведінку підшлункової залози. Інтенсивний 

режим корегує цукор після прийому їжі, помірний режим корегує викид цукру 

від перевтоми, стресу, синдрому ранкової зорі чи їжі з низьким глікемічним 

індексом. Повільний режим може слугувати аналогом довгого інсуліну. Кожен 

із режимів можна розбити ще на підрежими, але це може ускладнити 

використання приладу пацієнтом.  

Опромінення локалізоване на абдомінальну зону підшлункової залози. 

 
Мал.1. Блок-схема неінвазивного портативного приладу для терапії 

цукрового діабету електромагнітним полем зображена: 1 – блок 



керування(регулювання частот), 2 – акамулятор, 3 – мікропроцесор, 4 – ЦАП, 5 

– підсилювач, 6 – випромінювачі. 

 

Заключення і висновки. 

Були розглянуті літературні джерела про вплив електромагнітного 

випромінювання різних частот на рівень цукру у крові людей, хворих на 

цукровий діабет. Проаналізувавши параметри електромагнітного поля та їх 

вплив на організм, були підібрані оптимальні частоти випромінювання. 

На основі проаналізованих даних, було ведеться робота по проектуванню 

приладу неінвазивної терапії цукрового діабету 1-го типу.  

Результати даної роботи можуть кардинально змінити принципи лікування 

ЦД 1-го типу.  
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Abstract. The first type of diabetes is treated with daily insulin injections. Such therapy 

leads to certain complications of health and well-being and is inconvenient for use by the patient. 
Therefore, in this paper, the use of non-invasive therapy with the help of electromagnetic radiation 
of very low frequencies is proposed. Work is underway to design a portable non-invasive therapy 
device for type 1 diabetes mellitus. In the future, this device can be a substitute for insulin 
injections. 
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