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 B1آمفوتریسین  با اطالعاتشده  آب فعالتاثیرات ضد میکروبی 

 Candida albicansعلیه 

، آنتونیو  5کوواس -منلایر، انریکتا  4، آبراهام او. درودریگز دال فونته3فلورس -گومز، ریکاردو 2جی. آنتونیو هردیا روخاس 
 9پانتوخا-و آنتونیو کایتانو تورس  8، مایکال بلچوا7فلورس-، لورا ای. رودریگز6فلورس-کایتانو تورس 

 

 چکیده

متدهای  در زمینه بویژه و سازی آب توسط عوامل فیزیکی یک رویکرد نوین در میکروبیولوژی فعال

اند یا آزمایشات کافی  . با اینهمه بسیاری از این متدها ثابت نشده باقی ماندهشود محسوبب می ضد میکروبی 

میالدی، یک روند امیدوارکننده که به عنوان درمان اطالعات   80دهه  در. اند صورت نگرفته روی آنها 

  برای مبارزه با به عنوان یک متد جایگزین  ،شود ی م خوانده (BRTیا درمان بیورزونانس )بیوفیزیکی  

تاکنون به شکل مناسبی مورد بررسی قرار نگرفته  این متد های میکروبی ظهور پیدا کرد، اما بیماری 

با  B  (l-g·mμ 125 )اطالعات آمفوتریسین  ی که های آب نمونه نشان داده شد که    حاضر. در مطالعه است 

بازدارندگی   باعث  ،است  شده داده انتقال هابه آن( BRTکننده الکترونیکی )دستگاه استفاده از یک تقویت 

در   ؛(رشد  ی بازدارندگ% 45) د نشودر محیط کشت می Candida albicans  (p<0.05 )معنادار رشد 

و یک   ( رشد  یبازدارندگ%  0های کشت درمان شده با آب الکترونیکی فعال شده دارونما )مقایسه با محیط 

  ،رومطالعه پیش (. رشد  ی بازدارندگ% 80؛ 1-g·mlμ 125) Bکنترل مثبت شامل داروی آمفوتریسین 

به نحوی خواص  کند. این آب  را تایید می  الکترونیکی شده به صورت  تاثیر زیستی قابل محاسبه آب فعال

برای توضیح  بیشتری   ی هاپژوهش اما  . آورد ی مرا تقلید کرده یا بدست   Bضدقارچی آمفوتریسین 

یک ماده آنتی   اثرات  ، آب فعال شده بصورت الکترونیکی ی هانمونه   با استفاده از آن  مکانیسمی که

 . هستند الزم   شوند باعث می میکروبی را 
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 مقدمه 

های  بیوتیک که شامل آنتی  ها وجود دارند برای ممانعت از رشد میکروب  گوناگون  شماری از محصوالت 

 ;Mc Donnell and Rusell, 1999; Lavin, 2000) شوند ی ممتداول یا مواد ضد میکروبی 

Takahashi et al., 2003) در این  نیز های الکتریکی های غیرمتداول مانند میدان از روش توان ، اما می

( نشان داد که  1974وهمکاران ) Rowleyبرای مثال پژوهش صورت گرفته توسط  . کرد  زمینه استفاده

  های زخم میکروارگانیسمی در  هایعفونت بر های الکتریکی متناوب اثر بازدارندگی  میدان تماس با 

های  خوراکی با میدان   مواد  ماستکه  ند ( گزارش کرد 1996وهمکاران )  Qinپس از او  د.  ردانی انسا

واد  اندک دمای م افزایش و ها  میکروارگانیسم  شدن باعث غیرفعالباال شدت های  پالس  دارایالکتریکی 

بر رشد و تولید مثل  های الکترومغناطیسی  . از سویی دیگر مشخص شده است که میدان شود یم

  کرد استفاده ها خوراکی و نگهداری    گندزدایی رایب شاید بتوان از آنها و گذارند  اثر ها میکروارگانیسم 

(Pothakamury et al., 1993 .)   

رشد  کاهش ، هابرای جلوگیری از رشد میکروب های غیرمتداول  با استفاده از روشدر رابطه  

استفاده از   در نتیجه  Entamoeba invadensای  ایجاد کیست در تک یاخته و  تروفوزوئیت ]فرم فعال[  

های کشت قبال مشاهده شده است  روی محیط  2تا   mT 1.5میدان مغناطیسی سینوسی  هرتز  60

(Rodríguez de la Fuente et al., 2008 ) به تازگی نشان داده شده است که با انتقال  . بعالوه

  های آب با استفاده از یک دستگاهها( به نمونه )یک داروی کشنده برعلیه انگل 10مترونیدازول اطالعات 

های  تروفوزوئیت به شکل معناداری جلوی رشد  توان می  ،(BRTکننده الکترونیکی )دستگاه  تقویت 

در محیط کشت   Trichomonas vaginalisو    Entamoeba histolyticaای  یاخته تک   های انگل

 Heredia-Rojasهای کشتی که با آب دارونما تیمار شده بودند )در مقایسه با محیط  ؛گرفت اگزونیک را 

et al., 2011 .)  این نتایج حاکی از آن هستند که امکان انتقال و ذخیره اطالعات زیستی به آب خالص

از  های زیستی به شکل موثری با سایر سیستم   تواند ی ماین روش فعال شده است  به وجود دارد و آبی که 

 تعامل برقرار کند. ها و مخمرها جمله آمیب 

ی برای  های مختلف جهت تبدیل آن به جایگزین تیمار آب به روشتراتژی وجود دارد که شامل چندین اس 

آبی که به  ضد میکروبی  فعالیت ( 2009و همکاران )  Cloete. بتازگی د ن شومی ضد میکروبی  مواد 

 Pseudomonasبرعلیه را  کننده آنولیت فعال شده بود ضدعفونی با خواص صورت الکتروشیمیایی 

aeruginosa  وEscherichia coli یا با    یباکتر های  با تخریب کامل پروتئین د؛ آنولیت دنمشاهده کر

را از میان  باکتری  ،شود ی م  هان ی پروتئمنجر به تجزیه آن نیز به نوبه خود ایجاد استرس اکسایشی که 

گندزا برای ضد عفونی کردن سبزیجات تازه  به عنوان ماده   شده آب الکترولیز پیشنهاد استفاده از . برد می
 

10 metronidazole 
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( اثربخشی آب الکترولیز شده  2003و همکاران )  Bariبعالوه (.  Izumi, 1999مطرح شده است ) نیز 

   Listeria monocytogenesو    Escherichia coli  ،Salmonella enteritidis  در کشتن اسیدی

پژوهشگران بر این موضوع توافق دارند  اند. در حقیقت بیشتر  بر سطح گوجه فرنگی را نشان داده   حاضر

خواص ضد میکروبی در برابر انواع   است قرار گرفته شیمیایی تغییرات   تحت که آبی که  

و همکاران    Vysotskii. اخیرا  ( Leonov, 1997; Kim et al., 2000ها دارد ) میکروارگانیسم 

 Staphylococcus های کشت % محیط 93( ضد رشد باکتریاییباکتریواستاتیکی ) خاصیت (  2009)

aureus آب فعال شده با رزونانس مولکولی  که با تکنولوژی اثر(MRET )  نشان  شده بودند را  فعال

  دادند.

انتقال اطالعات زیستی با استفاده از   امکان( 2000همکاران )  و  Thomasهای  یافته   از سویی دیگر

الکترونیکی   درنتیجه انتقالهای انسانی ؛ آنها فعال شدن نوتروفیلنشان دادند را  ابزارهای فیزیکی 

حاکی از آن بود که   . این موضوع ( را مشاهده کردند PMA) 11وربول میریستات استات اطالعات  

و به  توسط ابزارهای فیزیکی    ند توان ی مکه  د ننکی ماز خود خارج  یی هاگنالیس  PMAهای مولکول 

مشاهده کرد که با انتقال اطالعات    Kreisl (1998)د.  نها منتقل شوبه نوتروفیل مصنوعی  صورت 

  یهامحلول   pH،کننده الکترونیکیهای نمکی غیرآلی با  استفاده از یک تقویت استیک اسید به محلول 

های شیمیایی  نشان دادند که سیگنال  هاافته یین  مجموع اابد. میزان اندک اما معناداری کاهش می غیرآلی به 

نیز همین کار  رو در مطالعه پیش  . منتقل شوند کننده الکترونیکی با استفاده از یک دستگاه تقویت  توانند یم

 صورت گرفت. 

اطالعات دارویی به  های ضد میکروبی غیرمتداول و احتمال انتقال موضوع روش توجه به با  

جهت ارزیابی بیشتر تاثیرات کشندگی  های آب با استفاده از رزونانس، ما این پژوهش را مولکول 

صورت  بصورت الکترونیکی به آنها منتقل شده است   Bهای آبی که اطالعات داروی آمفوتریسین  نمونه 

  Candida albicansهای ناشی از قارچ عفونت که برای درمان  است  دارویی B ن یس یآمفوتر .دادیم

 12پلیین یک داروی ضد قارچی  Bآمفوتریسین (. Flores et al., 1995-Gomez)  شود ی م بکار گرفته 

اتصال به   شامل مکانیسم عمل آن  و استخراج  Streptomyces nodosus  باکتری  که از است 

ست و یک کانال بین غشایی  هاسلولی قارچ  یاصلی غشا ی اجزیکی از ا این ماده شود. می  13رولست  رگوا  

  اتصالدر نتیجه و  د کنی م کمک ( Cl-و    K  ،+Na ،+H+ظرفیتی ) تک های  که به انتقال یون  سازد ی مرا 

 (.  Baginski and Czub, 2009)  شود یم  حاصل ی مرگ سلول قارچ  آمفوتریسین به ارگوسترول

 ها مواد و روش 

 ، محیط کشت و سویه میکروبی هامعرف

 
11 phorbol-myristate acetate 

12polyene : .)یک ترکیب آلی دارای شمار زیادی پیوندهای دوگانه؛ بویژه در یک زنجیره هیدروکربن آلیفاتیک )غیرآروماتیک 
13 ergosterol 
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[  2-متیل تیازول  دی –  5، 4]-3( و DMF) 15فورمامید متیل دی  -N-N(، SDS) 14سدیم دودسیل سولفات 

آلدریچ خریداری شدند )سنت لوئیز،  -( از شرکت سیگماMTT) 16فنیل تترازودیوم برومید دی  –  5، 2-

  ، کارلزباد، کالیفرنیا( تهیه شد. اینویتروژنشرکت )  Gibco( از  17)فونگیزون  B. آمفوتریسسین میسوری(

از کلکسیون محیط کشت آمریکایی )راکویل، مریلند(   Candida albicans  (ATCC 32354 ) قارچ

با    یاستخراج هر دو از رمل )لنکسا، کانزاس( خریداری شدند. بافر  (YM)  18و کپک تهیه شد. مخمر 

آن   pHتهیه و  Cᵒ37 در آب دیونیزه  و  DMF%  50های در محلول   20% SDS (wt/vol) حل کردن 

 تنظیم شد.    4.7روی 

 وسیله انتقال  

ساخت    4.4دستگاه درمان رزونانس بیکام ورژن   ، اطالعات  انتقال الکترونیکی  بکار رفته جهت ابزاری  

 .  بود  202057299، آلمان( با شماره سلایر  Regulative Medizine Technik GmbHرگومد )

 به آب  Bآمفوتریسین  اطالعات انتقال

  ml  1 آن به  حجم کل آب دوبار تقطیر استفاده از با که   Bآمفوتریسین  g·mlμ 125-1فالسک منبع حاوی 

در حالی   .قرار داده شد دستگاه مارپیچ ورودی درون کننده بیورزونانس به همراه تقویت رسانده شده بود 

دمای اتاق   دارایاستریل آب دوبار تقطیر خالص و  ml 1که در مارپیچ خروجی یک فالسک حاوی 

استریل شدند. ارتعاشگر سپس برای   اسیون و آب دوبار تقطیر با فیلتر  Bآمفوتریسین  یها محلول. بود 

انتقال اطالعات روشن شد؛ در طی این پروسه پارامترهایی همچون قدرت، ولتاژ،   جهت دقیقه  15مدت 

در برابر   Bلوله منبع )آمفوتریسین  محتویات ظرفیت خازنی و امپدانس ثابت باقی ماندند. بنابراین 

برای    #196سازنده دستگاه بیورزونانس، برنامه    راهنمایدستگاه( تنها متغیر موجود بود. براساس 

ها دور از نور و در دمای اتاق  . در پایان دوره انتقال، فالسک شد  الکترونیکی مواد به مواد استفادهانتقال 

انتقالی  دارای اطالعات پنجاه میکرولیتر از آب نگهداری شدند. سنجی زیست ساعت پیش از  1برای مدت  

هایی که انتقال اطالعات در آنها صورت گرفته بود، اما درون هر دو مارپیچ  آب و   یا آب تیمار نشده

به هر لوله  درمان و کنترل   هایبه عنوان گروه ، )دارونما( د دنخروجی ورودی تنها آب  قرار گرفته بو

 کشت اضافه شدند. 

   Bآمفوتریسین  حاوی اطالعات فعالیت ضد میکروبی آب

Candida albicans   افرادی که دچار نقص ایمنی یا ایمنی   برایبه دلیل اهمیت بالینی خود بویژه

های کشت ویژه نگهداری و  در محیط  C. albicans برای این پژوهش   .انتخاب شد سرکوب شده هستند 

در محیط   Bدرصد بازدارندگی رشد میکروبی توسط آب حاوی اطالعات آمفوتریسین فعال شد. سپس 
 

14 Sodium dodecyl sulfate 
15 N,N-dimethylformamide 
16 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide 
17 fungizone 
18 Yeast mold 
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توصیف  (  1995و همکاران ) Gomez-Flores توسط   سنجی همانند آنچههای رنگکشت مایع با روش 

و  روی آگار مخمر و کپک این قارچ با الیکوت کردن   C. albicansسازی فعال  .تعیین شد شده است 

،  Difco Laboratories)  صورت پذیرفت  Cᵒ37 ساعت در دمای 24 مدت  برای نگهداری آن  

  محیط کشت مایع مخمر و کپک قرار داده شد در  ،. در مرحله بعدی لوپ محیط کشت ( دیترویت، میشیگان

  1 ×310 تنظیم شد. در این پروسه ما یک سوسپانسون منبع از  ml-1مخمر/ 1 ×301  برداشتن و برای 

  lμ 50جهت انجام آزمایش % گلیسرول فریز شد. 5تهیه کردیم که در محلول محیط کشت با  ml-1مخمر/

یا   B  (125 μg·ml-1 )آمفوتریسین  حاوی اطالعات آب  μl 50 به همراه  قارچیاز سوسپانسون 

 ,Corning Incorporated) ند چاهکی تخت قرار داده شد  YM 96های  در پلیت کنترل  هایگروه 

Corning, NY( )8   )آمفوتریسین شامل  کنترل  یهاگروه  .تکرار برای هر گروهB  (1-g·mlμ 125 ).  

در   ،دارونما آب برای تهیه   شدند.می  ( و آب تیمار نشدهدارونماآب )  آب فعال شده به روش الکترونیکی

.  قرار داده شده بود دارو و هیچ ماده دیگر[   ]فاقد آب خالص   تنها دستگاه بیورزونانس مارپیچ ورودی 

نمک تترازولیوم   μl  15پس از آن  .  انکوبه شدند  Cᵒ37ساعت در دمای  16ها سپس برای مدت پلیت 

MTT19  1آنها به غلظت نهایی  و ه شد  فها اضابه تمامی چاهک-mg.ml   0.5   برای سه    هاو پلیت رسید

ها  از بافر استخراجی به تمامی چاهک  μl 50ساعت دیگر نیز انکوبه شدند. در پایان دوره انکوباسیون، 

غلظت اپتیکی بدست آمده از  انکوبه شدند.  Cᵒ37شب تا صبح در دمای یک ها  پلیت   و  اضافه شد 

 DTX 880, Beckmanوانشگر میكروپلیت ) خ فتومتر های فورمازان حل شده توسط کریستال 

Coulter, Inc  )تعیین شد. نانومتر   570برابر .، فولرتون، کالیفرنیا 

 تحلیل آماری 

محاسبه شدند.  گروه دو هر برای آزمایش مستقل  3تکرار  بار  8از  ی بدست آمدههاداده ±  SDمیانگین 

صورت   C. albicans مانی( )زنده  زیستایی درصد براساس مقایسه  ها  آماری میان گروه  ی هاتفاوت تعیین 

توزیع نرمال و آزمون  از  و سپس یک تحلیل واریانس   بدست آمد  هاداده  تابع وارون سینوسبتدا  ا پذیرفت. 

آزمون  ها با کمک داده بودن  استاندارد  ند.صورت پذیرفت  هابرای تعیین تفاوت  20پارامتریک توکی 

  15ورژن   SPSSها با استفاده از نرمافزار تحلیلتمامی  . (0.0p>5تعیین شد ) 21اسمیرنف –کولموگروف

 د.  ش تعیین 0.05 ( برابرp valueداری ) سطح معنی انجام شدند. 

 نتایج 

در لوله آزمایش را   C. albicansبر رشد  Bآمفوتریسین   حاوی  های آب ه نمون مطالعه حاضر تاثیر 

آب فعال شده به روش الکترونیکی باعث کاهش   ،شود ی مدیده  1ارزیابی کرد. همانگونه که در تصویر 

به تنهایی )که باعث   Bدر مقایسه با آمفوتریسین   C. albicansدر زیستایی   46%  (p<0.01معنادار ) 

 . ( شد بازدارندگی نداشتند چ تاثیری هی )که کنترل های گروه ( و د وشی م% 80 بازدارندگی رشد 

 
19 tetrazolium salt MTT 
20 parametric Tukey test 
21 Kolmogorov-Smirnov 
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 بحث

های آب فعال شده به صورت الکترونیکی با اطالعات  نمونه  اثربخشی ضد قارچی رو در مطالعه پیش 

از   ارزیابی شد. گرایشاتی به سوی استفاده C. albicansروی محیط کشت حاوی  B آمفوتریسین 

. با توجه به این گرایش و  اند بوجود آمدهها میکروب بویژه در کنترل رشد جایگزین و مکمل  ی هاک ی تکن

عالقه قابل توجهی به بررسی این موضوع که آیا  ها،  های آماری درباره اثربخشی این روش کمبود داده 

 یک تاثیر زیستی معنادار و  

 

 .Cدر محیط کشت. زیستایی  Candida albicansتاثیرات آب فعال شده به روش الکترونیکی بر رشد  . 1تصویر 

albicans  پس از تماس با آب حاوی اطالعات آمفوتریسینB سنجی مطابق  های رنگدر محیط کشت مایع با کمک تکنیک
، به عنوان کنترل  B (1-g·mlμ 125های کنترل این مطالعه شامل آمفوتریسین توضیحات متن صورت پذیرفت. گروه

مثبت اثربخشی ضدقارچی(، آب استریل فعال نشده )به عنوان کنترل منفی یا آب تیمار نشده(، آب فعال شده دارونما که  
ن کنترل استفاده شدند. شد و آب درون هر دو محفظه ورودی و خروجی به عنواشامل انتقال اطالعات از آب به آب می

 اند. آزمایش مستقل برای هر دو گروه آزمایش نمایش داده شده 3تکرار   8از  ± SDمیانگین 

 

یا خیر وجود دارد. این پرسش مطرح شده است   آید بدست می نامتداول  ی هادرمان قابل محاسبه از اینگونه 

 ها را تعدیل کنند یا خیر.  نند رشد میکروب اتومی براستی پزشکی  های زیست که آیا این تکنیک 
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با استفاده  ) شده توسط دستگاه بیورزونانس  با آب فعال کشت های پس از آنکه محیط در پژوهش حاضر، 

 .Cیک کاهش معنادار آماری در زیستایی   ،شدند  ( تیمار " نام "انتقال ماده به ماده  ای بهاز برنامه 

albicans (46%   1بازدارندگی رشد؛ تصویر )   .مشاهده شد 

اسکن و توسط   توانند یماطالعات مولکولی   دهند نشان میاین نتایج با گزارشات قبلی همخوانی دارند که 

نوزاد  متامورفوز  سرعت ( نشان دادند که 1995و همکاران ) Endlerدستگاه بیورزونانس منتقل شوند.  

بشدت کاهش  با منتقل کردن اطالعات محلول سمی هورمون تیروکسین به آب آکواریوم  تواند ی مقورباغه 

میریستات  -B-12-فوربول-4 اطالعات ( گزارش کردند که انتقال 2000و همکاران ) Thomasیابد.  

  و   Jonasهای انسانی اثرگذار است. در عوض سازی نوتروفیلهای الکترونیکی بر فعالاستات با روش 

گزارش  ترومبین/فیبرینوژن انعقاد  ی بر بازدارندگی ل های دیجیتاهیچ تاثیری از سیگنال   ( 2006)همکاران 

 . نکردند 

  محیط کشت با  پس از تیمار  T. vaginalisو   E. histolyticaبازدارندگی رشد تروفوزوئیت  به ما قبال 

  اشاره کردیم شده با اطالعات مترونیدازول با استفاده از دستگاه بیورزونانس   های آب فعاله نمون

(Heredia-Rojas et al., 2011) . با پیروی از پروتکل "انتقال ماده به   توان می که بعالوه ما نشان دادیم

. تاثیر معنادار ضد میکروبی  های آب منتقل کرد اطالعات دارو را به مولکول  ،ستگاه بیورزونانسد  ماده"

کشت شده مقاوم   Staphylococcus aureus علیه  22های آب فعال شده با اطالعات وانکومایسین نمونه 

 انتشار نیافته(.  ی هاداده) نشان داده شده است ( MRSA)به متیسیلین 

حال  با این شاید اکنون ممکن نباشد، آب خالص   در اطالعات زیستی انتقال و ذخیره  نحوه توضیح کامل 

  تواند ی مپذیرفته شده است. مکانیسمی که موضوعی  های الکترومغناطیسی با آب امواج میدان  ت تبادال

توضیح دهد مرتبط با حضور "نواقصی" در ساختار  را  الکترومغناطیسی بر آب  یهادان یمتاثیرات 

  UVاسپکتروفوتومتر در آزمایشات صورت گرفته با  ،مولکولی است. این تغییرات ساختاری پایدار

و مرتبط با نواقص مختلف در ساختاری در آب بودند که شامل مراکز  اند لومینسانس تشخیص داده شده

  ،د ثبات و نامتقارن هستنآب بی  ی هامولکول  ی هاپروتون از آنجایی که شبکه  ؛ شود ی مویژه لومینسانس 

در   (. Binhi, 1998) هسته اهداف اصلی میدان مغناطیسی خارجی باشند   یهاپروتون که   رسد ی منظر به 

"نابهنجار" آب غیرعادی و  اند که حاالت  ( این فرضیه را مطرح کرده 1998)  Loو   Wongاین زمینه، 

؛  باشند مرتبط  در دمای اتاق پایدار آب مورفیک شبه ممکن است با حضور حاالت پلی  و   بودهغیرمنتظره 

تایید یا رد کرد.  های تجربی مستقل مشاهدات این حاالت نابهنجار را با پژوهش بنابراین مهم است که 

  گیری قرارهای محلول پس از تبادالت پیچیده میان آب و یون ( 2002و همکاران )   Del Giudiceبعالوه 

  مباحث  ارچوب . در چند نشان داد   را های مغناطیسی فرکانس پایین های آب در معرض میدان محلول 

در   ،در مایعهای محلول یون و های آب همدوس، آنها پیشنهاد کردند که مولکول الکترودینامیک کوانتومی 

از  ها قادرند بدون برخورد با یکدیگر منظم همدوس قرار دارند و یون  ساختارهای ای خود در حالت پایه 

 
22 vancomycin 
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برخی مسیرهای فرعی برای    توانند ی م. این تبادالت حرکت کنند های همدوس آب فواصل میان دامنه 

 تبادالت بیشتر آب فعال شده به روش الکترونیکی با ساختارهای زیستی را توضیح دهند. 

  ،نواقص ساختاری اشاره شده آب  یه ز در نتیجه تجمعات و تجاین احتمال مطرح شده است که بعالوه 

های زیستی را تحت  های بیوشیمیایی سیستم پروسه ممکن است ای های هسته گیری چرخش پروتون جهت 

 ,.Smirnov et al، زیرا که نواقص ساختاری یونی از نظر شیمیایی فعال هستند )تاثیر قرار دهد 

2005 .)   

تماس آب با مدارهای رزونانسی، ممکن است به صورت   دهند ی ممدارک تجربی وجود دارند که نشان  

این پژوهشگران   (. Cardella et al., 2001شیمیایی آن را تغییر دهد )ـدایمی برخی از خواص فیزیکی 

بدست   رفتارهای "شبه زیستی" را  ها،تماس اینگونه های آب پس از گیری کردند که نمونه اینگونه نتیجه 

که اینگونه   د شوی مها تصور د. براساس این یافته بنمدت زمان قابل توجهی ادامه میا که برای  آورند یم

که آب فعال شده ممکن است در آنها درگیر  های شیمیایی یا بیوشیمیایی تمامی واکنش بر رفتارها به نحوی  

 .گذارند ی م تاثیر شود 

بتوانند به    نکالسترهای آ این امکان وجود دارد که با وجود اینکه آب هیچگونه خواص مغناطیسی ندارد، 

های آب فعال شده بصورت الکترونیکی تحت تاثیرات  به دلیل اینکه نمونه  ؛نحوی دیگر تغییر داده شوند 

مشخص شده است که   1996. از سال  گیرند قرار میالکترومغناطیسی دستگاه بیورزونانس های میدان 

های  های مغناطیسی و الکتریکی و حتی میدان به تاثیرات فاکتورهای فیزیکی مانند میدانکالسترهای آب 

این ظرفیت آب برای بدست آوردن  (. Liu et al., 1996)بشدت حساس هستند  و فوق ضعیف    ضعیف

زمان  در کترومغناطیسی ضعیف و فوق ضعیف های المیدان  در اثر مواجهه باهای پارادوکسیکال آرایش

باید در نظر گرفته شود  های آب  انرژی الکترومغناطیسی در نمونه  یتوضیح انتقال بین مولکولی رزونانس 

(Woutersen and Bakker, 1999 .)   بتازگی گزارش شده است که انتقال الکترومغناطیسی اطالعات

گشتاورهای  روشی که در آن  همانند   ؛پول الکتریکی آب ذخیره شود گشتاورهای دی در  تواند ی مشیمیایی 

 (. Widom et al., 2010) د کننی مذخیره روی یک دیسک کامپیوتری   را  اطالعات  ،مغناطیسی

های  است که میدان  یه بیورزونانس این فرض  یهاک ی تکنوبی راساس درک تاثیرات ضد میک

خود  شدت و فرکانس  حسب بر  که هاو مولکول های زنده  از ارگانیسم  منتشرهالکترومغناطیسی متناوب 

و   ها بافت ها، میان سلول  ل سیگناانتقال  جهت حاوی اطالعات مهم زیستی هستند که   ،شوند ی مشناسایی 

  شناسایی    DNA  ین . اخیرا یک ویژگی نو (Likhoded et al., 2007)  شوند ی ماستفاده ها حتی مولکول 

  DNAهای  برخی توالی   توسط  های بسیار آبکیتوانایی القا امواج الکترومغناطیسی در محلول   .است شده 

دریافتند که   پژوهشگران.  ( Montagnier et al., 2009a; 2009b) ه است گزارش شد میکروبی  

در  ویروس نقص ایمنی انسانی  ژنوم  توسط د نتوان های الکترومغناطیسی فرکانس پایین می سیگنال 

های تشخیصی با حساسیت باال برای  سیستم راه را برای ایجاد یافته تولید شوند. این  های آبکی محلول 

 .  کند ی مها و حیوانات باز های میکروبی در انسان برخی بیماری 
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به آب    Bانتقال الکترونیکی آمفوتریسین  د کنی م ثابت است که  پژوهشی براساس اطالعات ما، این اولین  

اند حاکی از  در روسیه، آلمان و اروپای شرقی صورت گرفته یی که های است. بررس قارچبازدارنده رشد 

ها نیز  شامل میکروارگانسیم که ـ سلولی های تک مدل  بر  توانند ی م هستند که امواج الکترومغناطیسی آن  

   (.Islamov et al., 2002اثر بگذارند ) ـد نشو می

به  مقاوم  ی هامیکروارگانیسم  ناشی ازجدی   یها عفونت ؛  آمده است وجود ب  21چالش بزرگی در قرن 

باعث مطرح  داروهای متداول ضد میکروبی تبدیل به یک مشکل بزرگ در بخش سالمت شده است و 

صرف   (.  Alanis, 2005بیوتیک هستیم؟« ) آیا ما در عصر پسا آنتی»که شده است  این پرسش  نشد 

  همانند آنچه ما در پژوهش حاضر های ضد میکروبی  الزم است سایر استراتژی   ،پرسشپاسخ این   نظر از 

 بررسی شوند. ایم صورت داده

که   ند کی م مطالعه آزمایشگاهی ما این موضوع را مطرح که  توان عنوان کرد می  گیری به عنوان نتیجه 

قادر به بازدارندگی رشد   اند شدهفعال  Bکه بصورت الکترونیکی با اطالعات آمفوتریسین   ی آبی هانمونه 

C. albicansnv  ما   ،حاضرنتایج پژوهش تنها بر اساس  حال، در محیط کشت اگزنیک هستند. با این

اثر بخشی زیستی معنادار و قابل محاسبه  ، در عوض ما می کنی نمرا توصیه  هیچگونه تکنیک درمانی 

این بدان معناست که انتقال   را ثابت کردیم.اند که تحت تیمار الکترونیکی قرار گرفته  ی های آبه نمون

ص را  های آب صفات برخی مواد شیمیایی خاه که نمون شود ی م باعث  Bآمفوتریسین اطالعات شیمیایی 

سلولی برای ارزیابی اثربخشی  تک  ی هااستفاده از مدل  زیت دیگر م. بعالوه یک بدست آورده یا تقلید نمایند 

برخی ردکنندگان متدهای درمانی جایگزین یا مکمل  که تاثیر دارونما که  تکنیک بیورزونانس این است 

 د. کنها صدق نمیسلولی مورد تک در  ،مدعی وجود آنها هستند 

شناسی امروزی  زیست در اند ایجاد شده 1949رویکردهای مولکولی که از حدود سال از سویی دیگر 

سویه به وضعیت زندگی را ارائه  یک های تجربی که نگاهی بسیار داده انباشت  اند و پیدا کرده غالبیت  

های  مکملی برای روش  ،مطالعات زیستی درجانبه . بنابراین رویکرد همه اتفاق افتاده است  کنند یم

  ی هامدلاحتماال  ، جانبههمه  ی هامدل به عنوان یک عامل مرکزی در   یمیدان ی های تئورمعاصر است. 

توجه جامعه علمی به نتایج تجربی بدست آمده  که  ین باور هستیم اغالب در آینده خواهند بود. بعالوه ما بر 

تا زمانی  و  شود ی مزده  ی هر رویکرد نوین  بهبرچسب غیرمتداول    . مهم است غیرمتداول   های از رویکرد 

. در حقیقت در حوزه  ابد این حالت ادامه می کامال مکانیسم عمل آن را شناسایی کنیم بتوانیم که ما 

  ی کیز یف ی کردهایرو استفاده از  و  فیزیکی تا آشنا هستیم  شیمیایی   یکردها یروشناسی ما بیشتر با زیست 

 باشد. در آینده نزدیک دم بعدی در تکامل داروسازی قممکن است 
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