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 ژنتیکبیورزونانس بر ژنتیک و اپیتکنولوژی ای بر تاثیر مقدمه
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مزمن تاثیرات اقصادی و   های بیماری (،  WHOسازمان جهانی بهداشت )  م: براساس اعل چکیده

های ایجاد  های روزافزون علمی برای شناسایی عوامل و مکانیسم تلش  با وجود اجتماعی فراوانی دارند. 

"تغییرات  روبه افزایش است.  جهان ها در درمان آنها، شیوع این نوع بیماری جهت های مزمن بیماری 

  .است مزمن  هایبیماری  سازوکار اتیولوژی و تعریف   مورد استفاده جهت   یکی از مفاهیمژنتیک" اپی 

ناشی   ها کروماتین  سازگارانهتغییرات  از هستند که ها تغییرات دایمی در بیان ژن  ، ژنتیکتغییرات اپی 

در طی   توانند می . بسته به بازه زمانی، این تغییرات د نشونمی   DNA  که شامل تغییر در توالی-شوند می

  ای قابلیت کروماتینی هسته  هایرشته یوکاریوتی،   هایهسته . در  باقی بمانند پایدار نیز   DNA  همانندسازی 

فرکانس طبیعی  ، DNA -های پروتئینهای فیزیکی کمپلکس ویژگی ارتعاشات الکتریکی را دارند.   ایجاد 

توسط    د نتوان می  خود  ی کیزیف  یها ی ژگیو  این  که کنند می مشخص را کننده کروماتینی ارتعاش یک بخش 

متد  با استفاده از  د ن توانمی د. این تغییرات نژنتیک و فاکتورهای پروتئینی مربوطه تغییر کن حالت اپی 

  گرفته شوند. این عملر مزمن بکا  هایبیماری هنگام د جهت تشخیص زو در نتیجهبیورزونانس شناسایی و 

درمانگر را قادر   و  پذیرد صورت می  های زنده های الکترومغناطیسی ارگانیسم براساس تحلیل طیفی میدان 

مطرح شده است که امواج   ایده حاالت طبیعی را از حالت غیرطبیعی تشخیص دهد. این  سازد می

بر تغییرات کروماتین اثر بگذارند و   توانند می  ی ژنتیکالکترومغناطیسی به عنوان فاکتورهای اپی 

یا درمان   پیشرفت های بیوشیمیایی در ارگانیسم را سرکوب یا فعال نمایند و نقشی مهم در  پروسه 

ویسندگان درباره این موضوع و رابطه  نشان دادن نظرات ن  مطلب این هدف های مزمن ایفا کنند. بیماری 

 ژنتیک و همچنین کاربرد آن در پزشکی است. آن با ژنتیک، اپی 

 ژنتیک، ژنتیک : درمان بیورزونانس، بیوفوتون، اپی واژگان کلیدی
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بیورزونانس به  گاها  که  بیند می اگر یک شخص اقدام به جستجوی اینترنت در زمینه بیورزونانس کند، 

به عنوان یک ادعا یا عملی که به  . شبه علم  شود می عملی در پزشکی تعریف   عنوان یک مفهوم شبه 

اما به یک روش عملی معتبر تعلق نداشته و فاقد شواهد یا مقبولیت علمی   ،عنوان علمی تعریف شده است 

، توصیف و  جهت درککه ها ای از روش مجموعه ". در عوض، علم به عنوان شود تعریف می  است 

  "د یا تایید شورد  تواند می قابل آزمودن است که  مفهوماند و هدف آنها ایجاد یک تفسیر طراحی شده 

های زیر  متون پزشکی تفاوت  علم است یا علم؟ آیا بیورزونانس واقعا شبهبه این ترتیب .  شود تعریف می 

 : شوند می علم قایل  را میان علم و شبه 

علم به   تر از جهان فیزیکی است. اما شبه تر و یکپارچههدف اصلی علم بدست آوردن درک کامل  .1

 . شود می ها، فرهنگ یا اهدف تجاری تعیین لوژی ئواید  با توجه بهاحتمال بیشتر  

فراوان واقع  بررسی و پژوهش  ،تحت مطالعهعلمی   موضوعات به عنوان یک قانون، بیشتر  .2

  شبه موضوعات  . شود می منجر به گسترش پیوسته علم در آن حیطه   همین موضوع که  وند شمی

ها و آزمایشات انجام شده بیشتر با  . پژوهش رند پیشرفت کمی داتعریف شدن  از زمان   ،یعلم

هایی  اند تا بسط و گسترش آن )تقریبا هر یافته جدیدی پرسش دفاع کردن از این باور بودههدف 

 (. که نیازمند اکتشاف هستند  کند می جدیدی ایجاد 

علمی   های شبه ابهام بیان شود. اما تعریف تعریف علمی باید به صورت شفاف و بدون هرگونه  .3

های نامشخص بکار  در زمینه  را معموال ناواضح و مبهم هستند و گاها اصطلحات علمی

 .  ند برمی

رد یا تایید  بر اساس دانش موجود و شواهد علمی و علمی و مفاهیم باید توسط حقایق خود    های ایده .4

و تقریبا همیشه توسط افرادی    اند شدهریزی انفرادی پایه  بصورت معموال  . مفاهیم شبه علمی شوند 

 جریان اصلی علمی در ارتباط نیستند.   باکه 

تجربه شود و    ،قرار گیرد  دقیقای است که در آن هر اصل باید تحت آزمایشات علم پروسه  .5

علم،   و یا رد کرد. اما برای شبهقرار داد همچنان بتوان آن را در هر زمان مورد پرسش 

بوده و احتمال کمی وجود دارد که تغییر داده شده یا  پذیر ناال ابطباورهای اصلی و اصول گاها 

 (.  Allchin 2004; Martin 1994; Phelan 2008)نادرست بودن آنها مشخص شود  

مثبت   هایپژوهش ای و بالینی،  آنچه در باال آورده شد، بصورت کلی، در سطح پایه در رابطه با 

مللی صورت  الهای دانشمندان بین بیورزونانس وجود دارند که توسط گروه زمینه متد    شماری در   بی 

 Gernert 2008; Grass  and Kasper 2008; Imaizumi et al. 1984; Kobayashi et) اند گرفته 

al. 1999a; Mansfield 2005; Popp et al. 1984; Quickenden and Que Hee 1974; 

Tilbury and Cluickenden 1988;  OJu and Gogoleva 2000; Gogoleva 2001; Islamov 

et al. 2002; Huang et al. 2005;  Nienhaus and Galle 2006; Rahlfs and Rozehnal 

2008; Schuller and Galle 2007;  Adamo et al. 1989; Herrmanna and Galleb 2011; 

Pihtili et al. 2009; Chen et al. 2010; Prelević 2011 .) 
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 اند نکرده اثرات درمانی متد بیورزوناس را تایید   نیز هستند که  برخی از پژوهشگران در مقابل  همه، با این 

(Schöni et al. 1997 بنابراین .) جنجالی در این زمینه همچنان ادامه دارند. در این مقاله   وگوهای گفت

ژنتیک  در رابطه با علم ژنتیک و اپی را های علمی بیورزونانس و تکنولوژی بیوفوتون ما جنبه  ،مروری

 .  نماییم می بررسی 

 ی، بیورزونانس و بیوفوتون تاریخچه الکتروفیزیولوژ

هایی  اگر ما ارگانیسم آشنایی دارند.  MRIهای اسکن امروزه بیشتر مردم با نوارهای قلبی و مغزی و 

 . کردی داشته باشند کار توانستند نمی های تشخیصی ه هیچکدام از این دستگا ،بودیمدارای انرژی نمی 

طی  در  وی در زمینه مطالعات بیوالکتریسیته پیشگام بود.   ، پزشک و نوروفیزیولوژیست  5کارلو ماتئوچی 

 . شود می دیده تولید های آسیب بافت توسط  ثابت کرد که یک جریان الکتریکی   1839-1830های سال

  ربه عنوان پد  " عمل عصب پتانسیل  " به دلیل کشف  ،پزشک و فیزیولوژیست   6ریموند -امیل دوبوآ

جریان   تشخیص  جهت متر  انوریموند یک گالو-دوبوآ، 1843. در سال شود میالکتروفیزیولوژی شناخته 

 را برای اولین بار بکار برد.  " منفی "تغییر  و  " ایجریان ماهیچه " الکتریکی ساخت و اصطلح 

اختراع کرد.  پیچ تسل را سیم  ، روی پدید فرکانسات خود در طی آزمایش  1920در سال  7نیکل تسل 

الکتریسیته جریان متناوب  مدار مبدل رزونانس الکتریکی است. این وسیله برای تولید یک  پیچ تسل سیم 

بکار  (  MWO) 8موجی ارتعاشگر چند دستگاه  در ساخت پیچ تسل . سیم کاربرد دارد    باال و فرکانس  ولتاژ 

 (. Carlson 2005; Roland Hans Penner 1995)  شود می گرفته 

همکاری کرد. تسل و   9جورجس الخوسکی با مهندس فرانسوی جهت تکمیل ارتعاشگر چند موجی  تسل 

مشابه یک مدار ارتعاشگر   خود   "فیلمنتی  های رشته "که هسته سلول با  کردند می الخوسکی تصور 

قابلیت فرستادن و دریافت اطلعات ارتعاشی برخوردار است. الخوسکی بر این   از الکتریکی بوده و 

های زنده  تصور کرد که تمامی سلول ارتعاشات داخلی دارد. او  مقداریباور بود که هر سلول بدن  

را مطرح   ض این فرو غیره( دارای رزونانس هستند. الخوسکی   هاانگل ، هاباکتری ،  هاانسان )گیاهان، 

، بلکه  کنند می از خود تولید و منتشر با فرکانس باال های زنده ارتعاشاتی ه تنها تمامی سلول کرد که ن

را دریافت کرده و به آنها پاسخ   شوند می وارد به آنها ارتعاشاتی که از یک منبع خارجی   توانند می همچنین 

 دهند.  

تولید امواج الکترومغناطیسی   ، مقابله با اختلالت ناشی از ارتعاشاتی میکروبی روش به گفته الخوسکی 

اصول امواج  بر اساس سپس   . است  بدنطیف وسیع و فرستادن آنها بدرون و با فرکانس باال  هارمونیک  
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. بنابراین  دهد می پاسخ مشابهت هارمونیک دارد   هاکه با آن، هر سلول بدن به ارتعاشات خارجی لرزهم 

 ها مقاومت بیشتری خواهند داشت.  ها و ویروس به حملت باکتری نسبت  های سالم ولسل

این دستگاه و سایر  استفاده از ( منجر شد. MWOاین متد به اختراع دستگاه ارتعاشگر چند موجی )

این تکنولوژی در   رسد می اما به نظر  ،های سراسر اروپا ادامه یافت در کلینیک  آن های مشابه دستگاه

در درمان سرطان،   MWO های دستگاه مشخص شده است که آمریکا به بوته فراموشی سپرده شده بود. 

در وبسایت  توانمی ها ارزشمند هستند. مقاله الخووسکی را آرتریت و سایر بیماری 

.com/lakhov/lakhusps.htmrexresearchwww.http://  .مطالعه کرد 

کاره را  اولین میکروسکوپ قابل تنظیم وهمه ، 10آر. آر. ریف بنام یک مخترع آمریکایی  ، 1920در سال 

  توانست می نکردنی، او تکنیسینی ماهر بود. با این میکروسکوپ باور مهندس اپتیک و تکمیل کرد. ریف 

های  به دقت ویژگی  ،جداساز  وسیله جانبی اسپکتروسکوپیکبا استفاده از یک  د. ریف  را ببین ها پاتوژن 

  آهستگی در طی مطالعات خود به او . زتابی( هر میکروب را شناسایی کرد ذبی یا باجاسپکتروسکوپیک )

تا یک طول موج نوری را روی میکروارگانیسم مورد بررسی متمرکز کند.  چرخاند منشور کوارتز را 

به این صورت، او نشان داد که هر مولکول با فرکانس ویژه خود ارتعاش میابد. ریف ادعا کرد که "نرخ  

ارتعاش  استفاده از باو قادر است که ثبت کرده است های پاتوژن  برای انواع ارگانیسم کشنده" را  ارتعاش 

 ;Bird 1976; Montgomery 2003)را از میان بردارد  پاتوژن  یهاسم یارگان  ،در این نرخ خاص 

Rife 2013; Rosenow 1965) . 

، شروع به انجام یک سری  12هارولد بور بنام  11یک پروفسور آناتومی در دانشگاه ییل   1937در سال 

زنده نمود. دکتر بور دریافت که تمامی   هایارگانیسم آزمایشات برای یافتن صفات میدان بیومغناطیسی 

  توانمی های الکترومغناطیسی هستند که دارای میدان  -ها تا حیوانات و گیاهاناز انسان –موجودات زنده  

یک تکنیک  اسبه و مشخص نمود. دکتر بور توانست را مح هاهای استاندارد آنسنج با استفاده از ولت 

 (. Burr et al. 1936)  مشخص کند های زنده گیری سطوح میکروولت در ارگانیسم خاص برای اندازه

های  برای مشاهده میدان   شیرو ، روسو پژوهشگر ع  مختر 13سمیون والنتینا کرلیان  3919در سال 

. در این متد اگر  شود می . این رویکرد بنام عکاسی کرلیان شناخته کشف کرد  های زندهزیستی ارگانیسم 

  ایجاد بر صفحه عکاسی ، یک تصویر شود صفحه عکاسی به یک منبع ولتاژ باال متصل در یک  شی یک

"کرونا عکاسی"    و  الکتروگرافی"، "الکتروفوتوگرافی"های مختلفی همچون "تکنیک به نام این  . شود می

 . شود می خوانده نیز 

.  شد می ولتاژ باال به شی در حال عکاسی   وفرکانس  جریان فوق ضعیف  کرلیان شامل انتشار یک عکاسی 

. این جریان  دهد میهای زنده واکنش های پیچیده اندام گذر کرده و با سیستم  شیاز میان  این جریان 
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شی و فیلم  .  ماید نمیزیستی قابل دیدن   از نظرها را تقویت شده و ارگانیسم   ، ورودی انرژی الکتریکی

  شود می های چند فرکانسی تولید کنند که توسط دوربین ضبط های از انرژی واکنش متقابل داده تا هاله 

(Andrew et al. 1979 .) مورد  در غرب  1900از سال  و  وزنی در قرن هفتم در چین آغاز شد طب س

مقاومت پوست در  دریافت که  14ژان نیبویت بنام  س یک پژوهشگر رو 1951در سال  دارد. قرار  توجه

 (. Helene et al. 2002) کمتر از سایر نقاط بدن است سوزنی نقاط طب محل 

برای پیدا کردن نقاط  ، پزشکی آلمانی، دستگاه آزمایش الکتریکی  15راینهولد فول دکتر  1953در سال 

در  . او در یافتن نقاط طب سوزنی موفق بود و نشان داد که طراحی کرد طب سوزنی بصورت الکتریکی  

های اطراف خود مقاومت کمتری دارند.  این نقاط نسبت به بافت  ،زمان مواجهه با یک جریان الکتریکی

ی طراحی کرد. او همچنین  بر پایه هدایت الکتریکی نقاط طب سوزنی دستگاهی تشخیصدکتر فول 

 مقیاسی برای تفسیر موثر نتایج تعیین کرد. 

او دریافت که برای مثال، بیماران دارای سرطان ریه در نقاط طب سوزنی مرتبط با ریه خود مقادیر  

 .  دهند نشان می غیرطبیعی  

نوان  معرفی طب سوزنی الکتریکی به ع  در ،ترکیب دانش باستانی طب سوزنی با پزشکی غربی  بااو  

گیری انرژی  مقیاس اندازه  ، مقاومت نقاط طب سوزنیمیزات متدی نوین موفق بود. بر طبق گفته فول، 

ثبت شرایط و    ،گیریاست. این متد اندازه اندام در یک اندام خاص بوده و نشانگر توانایی عملکردی آن

 .کند می های بدن را ممکن عملکرد اندام 

یافت شوند.   توانند می جسمی او به این روش ثبت شود و منبع مشکلت    تواند میعملکرد کلی یک شخص 

 Voll)  شود میخوانده    "فولها طراحی شده باشد بنام "طب سوزنی سیستمی که براساس این یافته 

1974a, b; Peter 1984.)   

ای با  مقاله  ،جایزه نوبل فیزیولوژی شد برنده  1937که در سال  16سنت گیورگی آلبرت  1941در سال 

  نوعی   ممکن است توسطانرژی   کرد می بیان  در آن  منتشر کرد که  " به سوی بیوشیمی نوین" عنوان 

 های زیستی منتقل شود.  در سیستم نوارهای هادی 

آزاد یا   های الکترون  ، هاپروتئین که پیوندهای دوگانه موجود در اسکلت   کرد او این فرضیه را مطرح 

د.  نحرکت نمای  نی پروتئی های  زنجیره در طی  ند نتوامی ها )انرژی( و این الکترون   کنند می متحرک فراهم 

.  خاص  دواتمو نه به یک یا  رند به تمامی سیستم تعلق دا هاکه این الکترون  کند می او این فرض را مطرح 

پیوستار انرژی را تشکیل دهند که  یک  و  شده  به یکدیگر ملحق  توانند می  هامولکول شمار زیادی از 

ای برای انواع  و پایه  است از نظر انتقال انرژی  "سیستم کامل". این یک کند میدر طی آن حرکت انرژی 

-Szent-Gyorgyi 1894; Szent) کند می انرژی زیستی پیشنهاد  با توجه به  هاو درمان ها  تشخیص 

Gyorgyi 1960 .) 

 
14 Jean Niboyet 
15 Reinhold Voll 
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قرن بیستم   60در گزارشاتی که در اوایل دهه ای بود. او یک جراح کرده 17کیم بانگ هان پروفسور 

(  P32با تزریق فسفر رادیواکتیو )کیم  کرده بود.صحبت   "هی اول یعروق ستم یس  "درباره  منتشر شدند 

-ای عصبیتوانست وجود پایه   ،درون نقاط طب سوزنی شکم یک خرگوش و پیگیری حرکت آن

 .نشان دهد را   های طب سوزنی مریدین  برای آناتومیکی  

بصورت فعاالنه در طول    که ایزوتوپ  یافت و در کرد را دنبال  مجاورهای این ماده بدرون بافت او جذب 

هدایت الکتریکی مسیر    .شود جذب می   میکرون قطر( 1.5-0.5حدودا دارای ای نازک )یک سیستم لوله 

هان را دوباره تکرار   آزمایشات . بعدها، پژوهشگران د رکمی های طب سوزنی کلسیک را دنبال مریدین 

ها کشف کردند و پیشنهاد کردند  های مغزی خرگوش در بطن  جدیدیمانند رشته  دند. آنها ساختارهایکر

 .and Avijgan 2013) (Soh et al شوند  در نظر گرفته های ارتباط کوآنتومی آنها به عنوان جایگاه 

2013; Avijgan . 

یا "آزمایش   Vegatestاز دستگاه فول را طراحی کرد  که به عنوان  ی ترنوع ساده 18هلموت شیمل دکتر 

توسط    1953در سال که  هی دستگا مورد استفاده در . تکنیک اصلی شود میشناخته  " فوتون رزونانس 

.  شود می گیری هزاران نقطه طب سوزنی که شامل اندازه است شد یک پروسه پیچیده  معرفیفول دکتر 

صورت   نقطه   صدهاها با استفاده از یک نقطه طب سوزنی به جای  گیری اما با وگاتست تمامی اندازه

 (. Schimmel and Penzer 1997; Katelaris et al. 1991; Voll 1974a, b) پذیرد می

های بدن در حضور برخی مواد خاص  کشف کرد که ماهیچه  19جورج گودهارت دکتر  50در دهه 

شناسی عملی"  نام "حرکت تشخیصی ب   روش بخشی از یک   با یافته تر شوند. این  یا قوی   ترضعیف توانند می

ای  با یک ضعف ماهیچه است که هر اختلل اندامی  روش تشخیصی آن . ایده اصلی این است مرتبط 

را فراهم  ای ها از راه آزمایشات ماهیچه شناسایی بیماری امکان موضوع همراه است که این خاص 

پاسخ بدن به هر ماده خاصی را   تواند می یک بررسی ساده دست یا پا با . براساس این پدیده آورد می

 (. Haas et al. 1994) بررسی کرد 

دپارتمان علوم فیزیولوژی است. او اولین کسی   UCLAیک پروفسور بازنشسته دانشگاه   20هانت دکتر 

شروع به  و رفتار انسانی را کشف کرد. دکتر هانت  بود که رابطه میان تنوعات الگوهای انرژی زیستی  

محاسبه انرژی زیستی انسان کرد و دریافت که این انرژی حاوی اطلعاتی است که با سطوح  

سطح بدن انسان   او انرژی الکتریکی  ،قرن بیستم 70  فیزیولوژیک و هشیاری بدن مرتبط هستند. در دهه

 (. Hunt 1996)ثبت کرد 

  دستگاه  22اریش راشو یک مهندس الکترونیک بنام دکتر  21فرانتس مورل دکتر  1977در سال  

MORA-therapie  (MO  ابتدای نام مورل وRA    را طراحی کردند که دستگاهی )ابتدای نام راش

 
17 Kim Bong Han 
18 Helmut Schimmel   
19 George Goodheart 
20 Hunt 
21 Franz Morell 
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های  دستگاه تغییریافته که یکی از انواع  MORAپزشکی برای درمان بیورزونانس است. سیستم 

و به بدن بیمار بازگرداند.    نماید ارتعاشات سالم را تحلیل کند، آنها را تقویت   تواند می بیورزونانس است 

  شوند می تغییر داده سازی امواج  راه پروسه فلیتراسیون و واژگون  از یا ارتعاشات غیرطبیعی حذف شده و  

(Herrmanna and Galleb 2011; Chen et al. 2010; Schöni et al. 1997) . 

ها که  های خود هستند درحالی که قورباغه اند که سمندرها قادر به بازتولید اندام مشاهدات علمی نشان داده

اند. در سال  قرار دارند این توانایی را از دست داده سمندرها از نظر تکاملی تنها یک مرحله قبل از 

های الکتریکی میان   ها را بیابد. او تفاوت تلش کرد تا دلیل این تفاوت  23رابرت او. بکردکتر  1980

گیری کرد و دریافت که هر دو یک پتانسیل مثبت  اندازه  رااین دو حیوان  در یک اندام [قطع شده[ انتهای  

بیخ اندامی سمندر بزودی واژگون شده و پتانسیلی منفی یافت که  قطبیت حال . با این دهند می از خود نشان 

و با رشد دوباره اندام به صفر نزدیک شد. زمانی که بکر بصورت  به آهستگی  دی عدر طی روزهای ب

اندامی جدید در  بریده شده درحال بهبود قورباغه استفاده کرد، اندام  ی مصنوعی از پتانسیل منفی در انتها 

  هایمیدان تحت تاثیر   توانند می های زنده بینی کرد که تمامی ارگانیسم رشد کرد. بکر همچنین پیش قورباغه 

که از درون   ی های مستقیمبا جریان ها  میدان  این به این خاطر که  ؛الکترومغناطیسی خارجی قرار گیرند 

 (. Becker 1963, 1972; Becker et al. 1962, 1974)کنش دارند هم بر   کنند می ارگانیسم عبور 

پزشکی فضایی این کشور روی فرستادن   های برنامه های پایانی اتحاد جماهیر شوروی،  در طی سال

در فضا به هیچگونه خدمات  های طوالنی تمرکز کردند. این فضانوردان ها به فضا برای مدت انسان 

  های پزشکی دسترسی نداشتند. این موضوع منجر به آن شد که دولت شوروی ناچار به طراحی دستگاه 

برای درمان مشکلت سلمتی فضانوردان در فضا شود. با استفاده از اصول درمان  الکترونیکی 

  یدستگاه درمان . این یک دستگاه کوچک  اختراع کردند  Skenarبنام بیورزونانس، آنها دستگاهی 

، امپالس فرستاده شده از بدن بیمار را  فرستد می که یک امپالس الکتریکی را بدرون بدن  است الکتریکی 

. این کار تا زمانی که  دهد می را تغییر  بفرستد به بدن قرار است  و سپس امپالس بعدی که  خواند می

مشترک اروپا برای کنترل  . اسکنار توسط بازار ادامه میابد  بدن به حالت طبیعی برسد الکتریکی  وضعیت 

خوراند زیستی  به عنوان یک دستگاه پس اسکنار    نیز درد مورد تایید قرار گرفته است. در ایاالت متحده 

 ;Dunwell 2011)( ثبت شده است FDAدر سازمان غذا و دارو )ای برای اختلالت ماهیچه 

Grinberg 1996; Nozdrachev 1996; Zavitaev 1996) . 

  DNAها وایده که ژن این  مطرح کردن تکاملی است که به دلیل شناس  یک زیست  24بروس لیپتون دکتر 

فرد قرار گیرند شناخته شده است. دکتر لیپتون شروع به بررسی اصول   تفکرات تحت تاثیر  د نتوانمی

دهی  سیگنال و  ی اطلعات سلول دازشهای پراز سیستم موجود فیزیک کوآنتومی و ادغام آنها بدرون درک 

در  او  یشکنانه خط های . یافتهنمود ها  . او عمر خود را صرف مطالعه بیولوژی و رفتار انسان کرد زیستی 

یک ریزتراشه کامپیوتری  زیستی   ختاراسهم شای سلولی نشان دادند که این الیه خارجی سلولی  زمینه غ 

 
22 Erich Rasche 
23 Robert O. Becker 
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نشان دادند که   1992تا   1987های  بین سال   دانشکده پزشکی دانشگاه استنفورد  او در  های. پژوهش است 

ها را خاموش و روشن  از راه غشا، رفتار و فیزیولوژی سلول را کنترل و ژن  و  همکاری  با محیط  

ها کنترل  دیدگاه علمی تثبیت شده مبنی بر اینکه زندگی توسط ژن در مقابل . اکتشافات او که د کنمی

ژنتیک.  م اپی ل؛ عکرد میبینی یکی از مهمترین فیلدهای پژوهش امروزی را پیش ، گرفت می قرار  د شومی

.  کردند می  مشخص دهنده مغز و بدن را مطالعات مسیرهای مولکولی ارتباط نتایج بدست آمده از این 

  در مغز فرد احساس تغییر کند. اگر  تواند می براساس گفته دکتر لیپتون، فعالیت ژنتیکی بصورت روزانه 

  ی محیطابتدا شرایط و  پذیرد از محیط تاثیر  تاثیر بگذارد و اگر سیستم عصبی بدن ش بر بیوشیمی بدناو  

را با  های خود سرنوشت سلول  د توانمی عمل  فرد پس سپس بیوشیمی خون را کنترل کند،   را تفسیر و 

از آن زمان به بعد به چاپ  که های سایر پژوهشگران د. بسیاری از مقاله تغییر افکار خود دگرگون کن

 Lipton and Konigsberg 1972; Lipton and)را تایید کردند  پتونی لهای دند مفاهیم و ایده رسی

Jacobson 1974; Konigsberg et al. 1975; Lipton 1977, 1988, 1998, 2001, 2005a, b; 

Lipton and Schultz 1979; Lipton et al. 1991) . 

را کنترل کند. محیط   هاژن  هایفعالیت  تواند می اکنون این موضوع برسمیت شناخته شده است که محیط 

 .  د نمایمی  مدیریت ژنتیک ای به نام کنترل اپی از راه پروسه را  هاژن  های فعالیت 

استفاده  جهت بهبود تشخیص تشخیصی الکتریکی  های دستگاه از  امروزه بسیاری از مراکز پزشکی

در بیشتر موارد به عنوان   تشخیص روش آورند. ا به اجرا درمی های پیشنهادی آنها رو درمان  کنند می

خوانده   ( EDS) 26پوستی -( یا غربالگری الکتریکیEAV)  25طب سوزنی الکتریکی براساس فول 

، درمان  ( BFD) 27عملکرد بیوالکتریکی را به عنوان تشخیص روش ، اما برخی فعاالن این شود می

،  (BM) 30(، پزشکی بیوسایبرنتیک BER) 29، تکنیک تنظیم بیوانرژی (BRT) 28بیورزونانس 

الکتریکی کامیپوتری  -(، تحلیل استرس پوستیCEDS) 31الکتریکی کامپیوتری شده-غربالگری پوستی

(، تحلیل  LSA)  34ارزیابی استرس لیمبیک (، EDT)  33الکتریکی -آزمایش پوستی(، CDCSA) 32شده

 . خوانند می  ( یا آزمایش نقاط MEA) 35انرژی مریدین 

خود را به عنوان تعریفی مناسب از درمان پزشکی مکمل جا   پزشکی اطلعات اصطلح به تازگی، 

از مواد   استفاده به جای در اینجا بهبودی ، کلسیکانداخته است. این بدان معناست که برخلف پزشکی 

 .آید می اطلعات بدن بدست استفاده از از راه  ،خارجی

 
25 Electroacupuncture according to Voll 
26 Electro Dermal Screening 
27 bioelectric functions diagnosis 
28 bio resonance therapy 
29 bio-energy regulatory technique 
30 Biocybernetic Medicine 
31 computerized electro dermal screening 
32 computerized electro dermal stress analysis 
33 electro dermal testng 
34 limbic stress assessment 
35 meridian energy analysis 
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 منطق پشت متدهای بیوانرژی چیست؟ 

انرژیایی   های جنبه بر اساس ای  تا اندازهپزشکی مکمل یا جایگزین    یرویکردهاو  ها برخی از دستگاه 

ریزی شده است )تصویر  . آزمایش بیورزونانس براساس علم بیوفیزیک پایه اند شدهریزی  پایه   موجود زنده

 را مشاهده نمایید(.  16.1

تمامی بدن در سطح   بر اساس آن  ( براساس دانشی ایجاد شده است که BRTدرمان بیورزونانس ) 

 .  شود می ها بصورت یکپارچه نگه داشته اتمی توسط امواج و فوتون زیر

اتمی  زیراز ذرات  خود   هااتم . اند از اتم ساخته شده   هاها یا انسان ها، باکتری از جمله ویروس مواد  تمامی 

اتمی یک ویژگی اساسی مشترک دارند:  تمامی ذرات زیرپروتون، نوترون و الکترون. – اند شده ساخته 

 دارای  آنها 

 

 تصویر شماتیک از درمان بیورزونانس  16.1تصویر 
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چرخش هستند. این بدان معناست که آنها در یک جهت چرخش دارند؛  همان  یا   "تکانش دورانی ذاتی "

ای انرژی را به محیط  با الگوهای ویژه دقیقا مانند یک سیاره. فیزیکدانان دریافتند که ذرات زیراتمی 

 . ( د نشومی نام امواج خوانده ب  )که کنند می پیرامون خود منتشر 

. ذرات زیراتمی  شوند را شامل می صفات ذرات وهم امواج ای دارند که هم  ذرات زیراتمی صفات دوگانه 

ای به تغییرات دما و ترمودینامیک  که تا اندازه  کنند می ارتعاش پیدا مختلف   یها یا فرکانس   هااندازهدر 

. در این  کنند می فرکانس ارتعاشی منتشر یک  نتومیاشکل خود، ذرات کو یموج بستگی دارد. در حالت 

مامی فضاها حضور  در تشود نهی خوانده می عنوان  اصل برهم ه آنچه ب بر اساسحالت، ذرات زیراتمی 

. این  برقرار کنند تماس   توانند می  نهی، آنها همچنین با هر ذره زیراتمی دیگری نیز. در حالت برهم دارند 

را   -از جمله بدن خود ما-مقادیر زیادی اطلعات میان تمامی اجزا سازنده جهان ما تبادل   ،پیوستگیم ه  به

  دارد  ارگانیک فرکانس رزونانس ویژه خود را هد ام و   . هر باکتری،  ویروسسازد می ممکن 

Greenwood 2007) (Cottingham and . 

با    نوسان الکترومغناطیسییک نوع از رزونانس بیولوژیکی نور خورشید است. اگر نور به عنوان یک 

  ؛ برای مثال شود می تنظیمی را باعث   های واکنش شروع  یک فرکانس تعیین شده با پوست تماس پیدا کند، 

. تاثیر نور روی ساعت زیستی تمام یا بیشتر حیوانات به شکل مناسبی  Dساختن ویتامین   سازی یارنگدانه 

که یک ارگانیسم در طول حیات خود   دیگری  هایفرکانس از  بسیاری ثبت شده است. مشخص است که  

 Baehr et al. 1999; Holick) گذارند می تاثیر بر او نوعی   به نیز  گیرد می در معرض آنها قرار 

2004 .) 

نرمال و همچنین ارتعاشات    در حالت ها و اندام های بدن اند الگوهای امواج سیستم پژوهشگران توانسته 

 . نمایند  حاسبه را م  و سموم  هاباکتری ،  هاویروس ها،  مرتبط با آلرژی 

، مورل عضو گروهی بود که  1953دکتر فرانتس مورل پدر درمان بیورزونانس است. در ابتدای سال 

. فول دریافت که با  کردند می سوزنی الکتریکی را تحت هدایت دکتر فول بررسی  طب آزمایشات 

.  شود می های انرژی ممکن گیری مقاومت پوست در نقاط طب سوزنی، تشخیص مشکلت مریدین اندازه

های آلرژیک بکار بست. این راهی  برای آزمایش واکنش  توان می او همچنین نشان داد که این تکنیک را 

. این آزمایش و متد درمانی  است ها و همچنین داروها بر بدن زا، آلرژنبرای آزمایش تاثیرات مواد آسیب 

 . د نشومی به عنوان طب سوزنی الکتریکی شناخته 

با استفاده از   مختلف سازی قطبیت ارتعاشات بدن یا مواد با کشف این موضوع که واژگون   مورل

علم طب سوزنی الکتریکی را گسترش    ،در بدن منجر خواهد شد  "های مناسب به "پدیده پاکسازی دستگاه

. این چرخش  شود می خوانده  " پاکسازی آلرژی "این پدیده برای  مثال آلرژی درمانی بنام  در . داد 

 Herrmanna and)  شود می سازی خوانده ا ارتعاشات خود بدن به عنوان واژگون ی  نیک آلرژ اطلعات  

Galleb 2011; Chen et al. 2010 .) 
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 36گورویتش جی. الکساندر شناس روس زمانی که جنین  .کشف شدند  2219ها در سال بیوفوتون 

های در حال تقسیم  دریافت که برخی از سلول ، ریشه پیاز صورت دارد  روی مایشاتی ( آز1874-1954)

  تابش را بنام "حالت او این   کند می تحریک  هاریشه ها را در سایر تقسیم سلول، در نوک یک ریشه

 (. Beloussov 1997)یک" نامگذاری کرد تمیتوژن 

است که   فوژنتیک درون ارگانیسمرهای مویدان گورویتش به این باور رسیده بود که این تابش م 

،  شناسی. در زیست کند می های زیستی را در درون سلول و ارگانیسم ساختاربندی و سازماندهی پروسه 

های  که قادرند به سیگنال  شود تعریف می ها  گروهی از سلول به عنوان یک میدان مورفوژنتیک 

پاسخ  د نشوها می که منجر به نمو ساختارهای مورفولوژیکی ویژه یا اندام و مستقل بیوشیمیایی موضعی  

و  و همکارانش در سراسر دنیا، نه تنها وجود  37پوپ دهند. بعدها بسیاری دیگر از پژوهشگران از جمله  

آن را مشخص   صفات حضور همه جانبه تابش بیوفوتونی را بدون هیچ تردیدی ثابت کردند، بلکه همچنین 

توسعه داده و به بوته  عملکردهای زیستی احتمالی آن    باچندین فرضیه را نیز در این رابطه  و  کردند 

و شروع به  کارهای تئوریک زیادی جهت توضیح تئوری بیوفوتون صورت دادند آنها آزمایش گذاشتند. 

ها، گیاهان، حیوانات و  بیوفوتونی میکروارگانیسم   اطلعات کاربردهای عملی برای شماری از  تعریف 

 . کردند  ها انسان 

در   ،تاباند می . یک سلول سالم نور پیوسته را کند ی مپوپ متوجه شد که یک سلول سالم نور را ذخیره 

در طی میتوز از   یشار بیوفوتون شدید . افزایش کند می نامنظم را منتشر نور    بیمارحالی که یک سلول  

مرگ به دلیل  در زمان  یوفوتون یب  شار در حالی که افزایش  ،شود می تولید مقادیر زیاد اطلعات ناشی 

 Cohen) دهد می است که در زمان نابودی ناگهانی مقادیر زیادی اطلعات رخ ی ترمودینامیکسرد شدن  

and Popp 1997; Popp et al. 2002)  . 

. اصطلح  شود می که از یک سیستم زیستی منتشر  ونی است در طیف مرئی و ماورابنفش فوت ، بیوفوتون

شامل   گسترده ایحیطه نباید با بیوفوتونیک اشتباه گرفته شود که    شود می استفاده جا بیوفوتون که در این 

 .  شود می های زیستی مطالعه تبادالت کلی نور با سیستم 

نیتروژن و    های فعالگونه  ناشی از استرس اکسیداتیو بدیل زیستی و ت  از جماهبیوشیمیایی  های واکنش 

.  هستند های بیومولکولی  ی معمول در ریزمحیط هایرویداد ها کاتالیز توسط آنزیم و یا/(  RONS) 38اکسیژن 

  ها و این الکترون   شوند تایی الکترونی منجر  های برانگیخته سه حالت به ایجاد    توانند می  هاواکنش اینگونه 

  سازند می ها را رها فوتون  -ای مشابه فسفورسانسدر پروسه- ترپایین پس از بازگشت به سطوح انرژیایی 

(Giuseppe and Waldemar 1995 .) 

 
36 Alexander G.Gurwitsch 
37 Popp 

38 oxygen and nitrogen species Reactive: ها، لیپیدها و توانند پروتئینپذیری که میهای کوچک و ناپایدار و بسیار واکنشمولکولDNA   
 را اکسید کنند. 
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نشان داد که اکسیداسیون لینولئیک اسید   40پاو پوسپیسیل و   39ش پراساد کوآنمطالعه صورت گرفته توسط 

 Prasad) شود می ضعیف   فوق های لیپواکسیژناز منجر به انتشار فوتون هیدروکسیل و  ی هاتوسط رادیکال 

and Pospısil 2011 .) 

همچنین بنام انتشار فوتون فوق ضعیف   . این پدیده که کند می ها را گسیل بیوفوتون در حقیقت بدن انسان  

(UPE خوانده ) این حالت   با اینکه .  ست حساسیت چشم غیرمسلح ما میزان  از ترپایین بار   1000 ،شود می

-380یا امواج بخشی از طیف مرئی الکترومغناطیسی )  یبرای ما قابل دیدن نیست، اما این ذرات نور 

780  nm های پیشرفته و مدرن توانایی تشخیص آنها را دارند ( بوده و دستگاه(Schwabl and Klima 

2005; Niggli et al. 2005; Artem’ey et al. 1967) . 

استفاده  جهت ارتباط های زنده های بسیاری از ارگانیسم ها توسط سلول که بیوفوتون  رسد می به نظر 

تر از  چندین مرتبه سریع انتشار آنها  زیرا که  کنند می انتقال انرژی/اطلعات را تسهیل  آنها ، شوند می

ها  سلول با استفاده از بیوفوتون -ارتباطات سلولو همکاران »  یان سان انتشار شیمیایی است. براساس گفته  

 .Sun et al)های کبدی نشان داده شده است« ها و سلول حیوانات، نوتروفیل ، هاباکتری در گیاهان، 

2010 .) 

عصبی حسی یا    طیف نوری متفاوت در یک انتهای ریشه کات وهشگران توانستند نشان دهند تحریپژ

پس از  د. پژوهشگران  و شمی منجر به افزایش قابل توجه فعالیت بیوفوتونی در انتهای دیگر  حرکتی نخاع 

هایی  منجر به تولید بیوفوتون  تواند می د که تحریک نوری ردنرا مطرح ک یه های خود این فرضیافته تفسیر  

ی. تغییر  های ارتباطی عصباحتماال به شکل سیگنال  ؛شوند می های عصبی هدایت شود که در طی رشته 

مکانیکی، دمایی و   هایاسترس قابل توجه است. برای مثال،  دیدگیفعالیت بیوفوتونی در شرایط آسیب 

  شوند می های بیوفوتونی چرخه سلولی و رشد سرطانی منجر به این فعالیت شیمیایی، تنفس میتوکندریایی، 

(Sun et al. 2010; Tilbury 

1992; Slawinski et al. 1992; Niggli 1993; Amano et al. 1995; Kataoka et al. 2001; 

Nakano 1989; Yoon 2005 .) 

به دلیل رویکرد  های فعال اکسیژن و تئوری منشا بیوفوتون نسبتا ساده و گونه مفاهیم مرتبط با درحالی که 

برای منشا بیوفوتون بسیار   DNA تئوری ، به سادگی قابل فهم هستند خود  یبیوشیمیایی نسبتا معمول 

 (.  16.2)تصویر است  تر پیچیده

. آنها اطلعات  شوند میای هستند که اطلعات از راه آنها منتقل  ها وسیله نقلیه پوپ کشف کرد که فوتون 

های زنده منبع اصلی  سلول  DNA  . پوپ نشان داد کهدهند می ها انتقال را درون سلول و میان سلول

در هسته سلول به عنوان حفره   DNA  براساس این تئوری مارپیچ.  است بیوفوتون و انتشار ذخیره  

 
39 Ankush Prasad 
40 Pave Pospısil 
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های متابولیکی سلول  که بصورت دایمی در نتیجه فعالیت  شود می الکترودینامیک کوآنتومی در نظر گرفته 

 . شود می برانگیخته 

  هایسلول ریزی شده است، نور بیوفوتون در اکتشافات پایهبراساس تئوری بیوفوتون که براساس این 

و یک شبکه پویا از   شود می آنها ذخیره  هایهسته   DNA  یهاتر در مولکول و به بیانی دقیق   هاارگانیسم 

،  هاسلول ، هاسلول  های اندامک ممکن است و  شود می جذب و منتشر   DNA نور بصورت پیوسته توسط 

درون بدن را به یکدیگر مرتبط کند و به عنوان شبکه ارتباطی اصلی ارگانسیم و ماده   های اندام و  ها بافت 

های  ایفای نقش نماید. پوپ بر این باور بود که سلول  ی های حیاتاصلی تنظیمی برای تمامی پروسه 

بصورت  ها  سرطانی شناسایی شوند و این سلول  هایسلول های بیوفوتونی توسط تابش  توانند می سرطانی 

   توسط  توانند می بالقوه 

 

 

توانند از شوند و می ها و امواج الکترومغناطیسی توسط بدن انسان منتشر می منابع امواج الکترومغناطیسی. بیوفوتون 16.2تصویر 

-های اساسی مرتبط با ارتباطات سلول و تفکرات رها شوند و ممکن است پروسه  DNAهای اکسیداتیو، تغییرات ساختاری واکنش راه 

 .را تنظیم نمایند DNAسلول و 
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های پیامبر شیمیایی یا  با واسطه مولکول   هاارگانیسم  های سلول ها نابود شوند. پوپ دریافت که بیوفوتون 

 (. Gisel 2009; Popp et al. 1984)  کنند می نور با یکدیگر ارتباط برقرار 

  ،قرن بیستم کشف شد  60در دهه  41هان کیم بونگ توسط که  Han Bongسیستم یا  سیستم عروقی اولیه 

های لنفاوی و زیر پوست  های خونی، رگ رگ  ، هاکه در سطح اندام  یک ساختار رشته مانند بود 

دانشگاه  گروه پژوهشی هان توسط مجاری بونگ (. Stefanov and Kim 2012) پستانداران یافت شد 

 .Soh et al)( نامگذاری شد PVSبنام مجاری عروقی اولیه )  2002( در سال SNUملی سئول )

و  کانون لیزری )کانفوکال(  میکروسکوپ روبشی هم عروق با استفاده از این بتازگی، (. 2011

در  که آنها  ه شد نشان داد  اند و جداسازی و مشاهده شده  (TEMمیکروسکوپ الکترونی گذاره ) 

مایع حمل شده درون    (. Lee and Bae 2011)  هستند جابجایی  قابل  اندوکاردیوم دهلیزی و بطنی گاو 

PVS   شامل انواع ریزذرات مانندDNA ، این فرض مطرح شده است  شود می  هاهورمون و  هاپروتئین .

و  (  eDNAخارج سلولی ) DNA  که ریزذرات مانند  است یک سیستم گردشی   PVSکه 

 (. Lee and Lee 2013) شناور و در حال برهمکنش هستند در آن ها میکرووزیکول 

واجد    PVSهیون پارک نشان دادند که  -هان کیم و سانگآزمایشات صورت گرفته توسط بونگ 

 . است صاف  ایماهیچه های الکتریکی مشابه سلول  ی هاسیگنال 

را تولید  ( DCالکتریکی مستقیم )  های جریان دیده های آسیب مشاهده کرد که بافت  42گالوان  1791در سال 

مشخص کرد که که هر  با کمک ولتاژسنج و الکترودها ( 1972بور ) (. Piccolino 1998)کنند می

تفاوت ولتاژ   : )میدان زندگی L–به عنوان میدان   که  است  ویژگی ارگانیسم زنده دارای یک سلول زنده 

. یک لیست کامل از مقاالت  شود خوانده می  (میان دو نقطه نزدیک به سطح یا روی سطح موجود زنده

 . Burr)  (1936شناسی ییل یافت در ژورنال پزشکی و زیست  تواند می بور را 

بسیاری    توسطها  انواع مختلفی از اندام حیوانی  یهاهای و بافت سلول  از ها در دامنه مرئی انتشار فوتون 

فوتونی در   های تابش افزاینده فوتوالکتریک، های شده است. با استفاده از لوله   نشان دادهاز پژوهشگران  

 ;Kim et al. 2003)اند ها شناسایی شده دامنه مرئی در کبد، قلب، ریه، اعصاب، پوست و ماهیچه 

Cadenas 

1980 ;Blokha 1968; Cohen and Popp 1997 .) 

طبیعی یا  –. نه تنها تمامی رویدادهای درون بدن اند تایید کرده   مدرن مشاهدات بور را های پژوهش 

ناطیسی در فضای پیرامون بدن  غهای م، بلکه تغییراتی در میدان کنند می بارهای الکتریکی ایجاد  -زاآسیب 

احتمالی در ارتباط با  راهنمایی برای کاربردهای تشخیصی د نتوان می اطلعات . این کنند می نیز ایجاد 

 د. نبیورزونانس باش

 
41 Bonghan Kim 
42 Galvan 
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 ژنتیک و بیورزونانساپی 

.  د نشونمی   DNA ها هستند که شامل تغییرات در توالیتغییرات دایمی در بیان ژن  ، ژنتیکتغییرات اپی 

در طی  عمر طوالنی باقی بمانند،  دارای های های متغیری درون سلول آنها ممکن است برای مدت زمان 

و همکاران    43آرتور ریگزهای منتقل شوند. از سلول به سلول یا گاهی اوقات از والدین به زادهنمو 

را با   ها آن توان نمی ها که قابل توارث در عملکرد ژن  یوزی م تغییرات میتوزی یا »ژنتیک را به عنوان اپی 

  "ژنوم "اصطلح  مشابه (.  Russo et al. 1996) اند « تعریف کرده توضیح داد   DNA تغییرات در توالی 

،  رود بکار می ها ارگانیسم  DNA درد مامی محتوای اطلعات ژنتیکی موجوتتوصیف برای  که 

. پژوهشگران  شود می کلی به تمامی مسیرهای اپیژنتیک در یک ارگانیسم گفته به صورت   نیز   ژنوم""اپی 

، تغییرات هیستون، بازمدلسازی  DNAمتیلسیون  اند: ژنتیک را شناسایی کردهچهار نوع مسیر اپی 

 غیرکدکننده.   RNAنوکلئوزوم و مسیرهای با واسطه 

  ظیم کنند و این احتمال وجود دارد ها را تنتا بیان ژن   شوند می همراه ژنتیکی با یکدیگر این مسیرهای اپی 

طبیعی وغیرطبیعی    هایپاسخ  (. Van Vliet et al. 2007)  نیز در آینده کشف شوند   ی دیگریکه مسیرها 

  ژنتیک ژنتیک صورت پذیرند. حاالت اپی های اپی مکانیسم واسطه های محیطی ممکن است با به محرک 

 توسط فاکتورهای محیطی تغییر کنند.  توانند می و بوده  پذیر بازگشت 

از جمله تنظیم بیان ژن،  های سلولی در هسته برای بسیاری از پروسه  هاکروموزوم بعدی ساختار سه 

 (. Cremer and Cremer 2001) اهمیت دارد و ساختار کروماتین  DNA  همانندسازی 

)معموال نقطه تعادل( یا میان دو یا تعداد بیشتری  از یک اندازه مرکزی  تکراری  نوعی انحرافارتعاش  

برق  یا  یک پاندول در حال تاب خوردن و   ی ارتعاشی آشنا هااست. نمونه از حاالت در طول زمان 

  نیز در  های زیستی سیستم  در بلکه همچنین ، های فیزیکی. ارتعاشات نه تنها در سیستم هستند متناوب  

تعادلی  حاالت از  انحراف . این دهند می رخ د نشومی از حالت تعادل خارج  هاسیستم  اینزمانی که 

.  ای هستند ارتعاشات دوره  که  شود گفته می  . بنابرایندهند می در واحد زمانی رخ  ایدوره بصورت 

تر درجات باالتری از آزادی را  پیشرفته  های سیستم ان مشخصی آزادی دارد. زنوسانگر هارمونیک می

شدن   منجر به جفت موضوع . این گذارد می رفتار هر متغیر بر دیگران تاثیر دارند. در اینگونه موارد، 

های یکسان( که   . برای مثال دو ساعت پاندولی )با فرکانس شود می درجات آزادی منفرد  دارای نوسانات 

  ،نگ شدن دارند. نوسانگرهای جفت شدهاند تمایل به هماه روی یک دیوار مشترک نصب شده

میان آنها انتقال پیدا کند.   تواند می اند که انرژی نوسانگرهایی هستند که به نحوی به یکدیگر مرتبط شده

آن شامل سطح یک آبگیر   مثال ؛ رسد می  پیوستگیمیزان آزادی، یک سیستم به  همزمان با افزایش 

به شکل مشخصی انتشار   توانند می که  دهند می به شکل امواجی رخ ها  اینگونه سیستم . ارتعاشات د شومی

که بنام  نوکلئوپرتئینی  های مجموعه بدرون بصورت متناوب  DNA های یوکاریوتی،یابند. در هسته 

از  هایی سازماندهی شده و ای به شکل دسته کروماتین هسته . شود می بندی بسته شوند  کروماتین خوانده می 

توسط تبادالت میان    یشدگی مناطق کروماتین . توانایی جفت است  برخوردارکتریکی  توانایی ارتعاش ال

 
43 Arthur Riggs 
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کروموزومی و  گر شاالکترمغناطیسی پیرامون نواحی ارتع  هایمیدان ها، های مرتبط با کروماتین پروتئین 

پیوندهای هیدروژنی و سایر پیوندهایی که نواحی مختلف درون کروموزومی را به یکدیگر متصل  

توسط صفات فیزیکی  فرکانس طبیعی یک ناحیه ارتعاشگر کروماتینی  . شود می تعیین   ،کنند می

و فاکتورهای    (یابد ژنتیکی تعییر تواند با حاالت اپی که می )  پروتئین در آن منطقه-DNAهای مجموعه 

از سویی دیگر آزمایشات صورت   (. Zhao and Zhan 2012) شود می تعیین   هاتئینی مرتبط با آنو پر

پورفیرین،    های حلقهکروموفورهای طبیعی مانند  توسط   توانند می ها که بیوفوتون  کنند می گرفته تایید 

 and جذب شوند   غیره آمینواسیدهای آروماتیک و ، پیریدنیک، کروموفورهای لیپیدی های حلقه فلوونیک،  

Xing 2009; Mazhul’ and Shcherbin 1999) (Gao . 

شود. همچنین نشان داده شده است که   مبادله های زیستی میان سیستم  تواند می دانیم که فوتون ما اکنون می 

نظر  . به د نکنمی  تنظیم های زیستی را و تنظیم نموسیستم   دهیسیگنال رشی احتماال سیستم موثر تبادالت ب

، جلوی  کند می دهی در مقیاس بزرگ همگنی رشد سیستم زیستی را تنظیم که اینگونه سیگنال رسد می

 . کند می زایی( را تعیین و مورفوژنز )ریخت  گیرد می تلطمات بزرگ در شکل کلی را 

در   تواند می فوتون سیستم زیستی  میزان  ،اند که تحت شرایط استرسی گوناگوننشان داده  ات نتایج آزمایش

 Mayburov)دهی گسترده داخلی احتماال در نتیجه سیگنال  ؛ ایش قابل توجهی بیابد مدت کوتاهی افز

2009 .) 

  کروموزوم و د که دنو همکاران در مسکو تایید کر 44پیتر پی. گاریوف ورت گرفته توسط  آزمایشات ص 

DNA  " ژنتیکی  هایپیام "(  1. آنها این پیشنهاد را مطرح کردند که )کنند می تولید   "لیزری  های تابش "

های  دستگاه کروموزومی به صورت همزمان هم به عنوان فرستنده و هم گیرنده این پیام  ( 2؛ )وجود دارند 

زنجیره کروموزومی به عنوان  ( 3؛ )کنند می به ترتیب آنها را رمزشکنی و رمزگذاری  و ژنتیکی عمل 

آکوستیک ضعیف و نور لیزر  -های الکترومیدان  تواند می  ه ک نماید می یک دروازه هولوگرافیک عمل 

  نوکلئوتیدهای فرکتالی است، بنابراین  ژنتیکی  هایپیام . توزیع صفات فرکانس در د نشان دهضعیف را 

DNA  های زیستی بسازند تصاویر هولوگرافیک از ساختار قادرند که پیش (Gariaev 2001 .)   او این

، در شکل کوانتومی )موجی(  جز شکل رمزگذاری شده ه را مطرح کرد که اطلعات ژنتیکی بفرض 

 د. نوجود دار

  هایعفونت ویروسی،   هایبیماری مبتل به سرطان،   ساسا متفاوتی برای درمان بیماران های ااین مدل راه 

. اختلل سیستم انرژی  رو قرار داد پیش ها را ها و بافت های تحلیل رونده در اندام باکتریایی و پروسه 

های  و سلول   Tهای  فعالیت لنفوسیت و   را دچار اختلل کند  DNA رونویسی از  تواند می الکترمغناطیسی 

رونده مزمن،  های تحلیلبه بیماری  توانند میاین رویدادها  کشنده طبیعی را سرکوب کند که همگی 

به همین    و ها را جذب و منتشر کنند فوتون  توانند می  هاالکترون افسردگی و سایر مشکلت بیانجامند. 

دارد که نرخ   این باور وجود . نمایند عمل می ها مانند انبار بیوفوتون  DNA  هایخاطر است که الکترون 

. مشخص شده  سازد میفعال  ای خاصی از ژن را از راه رزونانس هتوالی  ،لرزش خاص هر بیوفوتون 

 
44 Peter P. Gariaev 
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صورت پذیرد. در آن فرکانس خاص،    Hz 528تواند با استفاده از فرکانس  می  DNA  ترمیمه  کاست 

 .دهند می نقص را تشکیل وجهی بی یک شش ، DNA  ساختارهای  کننده احاطه آب کلستر شده  های مولکول 

 گیری نتیجه 

هایی که با الکتریسیته کار  پمپ  ؛درون خود هستند  ی های الکتریکی کوچکها دارای پمپ تمامی سلول 

ولت میلی  90-70برابر   یولتاژ های سالم  سلول برنده جایزه نوبل،  45اوتو وابورگ. به گفته کنند می

تولید  درون غشای سلول   هایو پمپ های یونی خاص بیوالکتریکی توسط کانال  های سیگنال دارند. 

باعث افزایش   گیرد می ناقل صورت  های پروتئین از میان اینگونه که ها یون   انتخابی . شارششوند می

 . (McCaig and Rajnicek 2005) شود میپتانسیل ولتاژ بین غشایی 

در  فوق ضعیف  ی هابصورت پیوسته بیوفوتون  هاانسان  و  گیاهان، حیوانات های زنده در همین حال سلول 

ها  ن تو . شدت بیوفوهستند که با حاالت فیزیولوژیکی آنها مرتبط   کنند می از خود منتشر مرئی طیف دامنه 

  ی هاشرایط سلمتی اندام و پروسه  و  انرژی، فعالیت، جریان خون  با متابولیسم  ی همبستگی مستقیم

 (. Kobayashi et al. 1999b) اکسیداسیون دارد 

مانند یک  و   شود میذخیره  DNAهای تقریبا منحصرا درون مولکول  و  هانور بیوفوتون درون سلول 

بیان   فرولیش . کند می ها را کنترل پروسه شود شبکه از نور که بصورت دایم جذب و رها سازی می 

ای  اند که به شکل نسبتا فشردههای دوقطبی قوی ساخته شده ها از مولکول از آنجایی که ارگانیسم  کند می

کنش انجام  بصورت پیوسته با یکدیگر برهم  توانند می، نیروهای الکتریکی و االستیک اند گشته بندی بسته 

داخلی تنظیم   توسط عواملای دازه که تا ان دارند فعالیت خود را  های ریتم  ها ارگانیسم و   هاسلول دهند. 

 (. Fröhlich 1980) دهند می های خارجی نیز پاسخ ، اما آنها به انرژی شوند می

. کلید درک بیورزونانس در  بینند می انرژی زیستی مرتبط دارای  سیستم بیوفیزیکدانان بدن را به شکل 

ارتعاشات الکترومغناطیسی قرار  تحت تاثیر های حیاتی درک این حقیقت نهفته است که تمامی پروسه 

  اولویت های بیوشیمیایی بر پروسه . این ارتعاشات الکترومغناطیسی  شوند میکنترل توسط آنها گرفته و  

 .  نمایند می و آنها را کنترل  داشته

الکترون به  غنی از   DNAاست که   ر، به همین خاطکنند می ها را جذب و منتشر نیز فوتون  ها الکترون 

میزان لرزش خاص هر بیوفوتون  . اکنون این باور وجود دارد که کند می ها نقش ایفا عنوان انبار بیوفوتون 

. انرژی  نماید می را فعالسازی  یهای ژنی خاص توالی شود  از راه آنچه به عنوان رزونانس خوانده می 

درون همان سلول یا  – است ها پاسخ در سایر بیوفوتون  ایجاد  ها قادر به تحریک لرزشی بیوفوتون 

 ارگانیسم.  ول طدر تمام   و حتی  های همسایهسلول

DNA ،RNA ، های دارای پروتون، الکترون و فوتون هستند.  ها همگی اندامکو میتوکندری  هاریبوزوم

دارند. آنها قادرند  ها از مدارهای اتمی و مولکولی خود را کردن الکترون  خارج توانایی   هافوتون 

 
45 Otto Warburg 
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ها  الکترون  ،هاآنزیم های متابولیک نیاز هستند. ها را به جایی هدایت نمایند که برای انجام پروسه الکترون 

را در طی مسیری به   آنها، با هدف فعالسازی عملکرد خاص هر پروتئینو   را به دام انداختهها و پروتون 

 . کنند می منتقل  های پروتئینی مولکول انواع 

ها جذب و  توسط کروموزوم  توانند می ها ظرفیت ارتعاش الکتریکی دارد و بیوفوتون کروماتین سلولی  

های نوری را دریافت، جذب و  کوانتومی از فوتون  هایبسته  هاسلول منتشر شوند. مشخص شده است که 

. محاسبات صورت گرفته  است  ترمناسب شناسانه، اصطلح "بیوفوتون" . از دیدگاه زیست کنند می منتشر 

که   دارد آل یک تشدیدگر توخالی را ساختار ژئومتریک ایده DNA  نشان دادند که شکل مارپیچ مولکول

دارای دو   DNA  این فرض را مطرح کرد که بلنک. دهد می را ذخیره نور به شکل بسیار موثر اجازه 

 Blank and Goodman) قرینگی هدایت الکتریکی و خود  است: های فراکتال ویژگی ساختاری آنتن 

2011 .) 

DNA  ها )نواحی بسیار  و هتروکروماتین  تلومرها  واحی ن در  ه به هسته متصل است، بویژ  مستقیم به شکل

های اولیه  آنها جریان  . تلومرها تا این اندازه مهم هستند یکی از دالیلی است که   این–  (DNAچگال از  

 . نمایند می و تقویت  گرفتهرا  شوند می الکتریکی که در غشای هسته دریافت 

. متیلسیون مستقیم  گیرد می ژنتیک قرار تحت تاثیر تغییرات اپی   DNA  نوآرایی مولکولی در

لئوتیدی را  کها، بازآرایی مولکولی قطعات نوو همچنین انواع تغییرات در هیستون  CpG ی زیرواحدها 

مرتبط  مهم  مسئله. یک کنند می ایجاد  را تنظیمات اوربیتالی الکترونی مختلفی  خود نوبه به  که  شود باعث می 

نقشی است که توسط  ، DNA  رمزگذاری مولکولی اطلعات الکترومغناطیسی درون ساختار اتمی  با

را   RNAبا واسطه   DNA  ژنتیکیتنظیمات اپی ها هستند که . این ترانسپوزون شود می ها ایفا ترانسپوزون 

 (. Fedoroff 2012)  کنند می هدایت 

کنش انجام  برهم  DNA های الکترومغناطیسی ضعیف با پروموترهای ژن درشده است که میدان  مشخص 

که   کنند می به تحریک سنتز پروتئین منجر شود. مدارک علمی تایید  تواند می این موضوع داده که 

ممکن است   و گذارند می اثر  DNA های الکترومغناطیسی ضعیف بر انتقال الکترون در مولکولمیدان 

 . and Goodman 2008(Blank  (نمایند در سلول را دستخوش دگرگونی    DNAرونویسی و ترجمه  

ای که بنام  از راه پروسه اکنون این باور وجود دارد که نرخ ارتعاش خاص هر بیوفوتون عاملی است که 

ها  . انرژی ارتعاشی بیوفوتون شود می خاص ژنی  هایتوالی باعث فعالسازی  شود  رزونانس شناخته می 

در حقیقت   و  مجاورهای درون همان سلول و سلول–  تحریک کند ها پاسخ در سایر بیوفوتون قادر است که  

 در طی تمامی ارگانیسم. 

د که به  نها بیانجام به تغییرات ارتعاشات الکتریکی در کروموزوم   ند نتوا می تغییرات فاکتورهای محیطی 

 ژنتیک ارگانیسم منجر شوند. خود ممکن است به تلطماتی در الگوی اپی نوبه 

الکترومغناطیسی در  ارتعاشات  نیز بیوشیمیایی و   در فرآیندهای به عنوان یک اختلل   تواند می بیماری 

 .  شود می زاد جرقه زده زاد و درون های برون محرک شروع آن در اثر ، که نظر گرفته شود 
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