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Entamoeba histolytica و Trichomonas vaginalis :

بازدارندگی رشد تروفوزوئیت توسط آب حاوی اطالعات 
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 چکیده

دهه   ها برای بیش از دو روی میکروارگانیسم ( LF-EMتاثیر امواج الکترومغناطیسی فرکانس پایین ) 

به  امیدوارکننده هستند.  در این زمینهو نتایج بدست آمده مختلف بوده های موضوع پژوهش که است 

که به عنوان درمان اطالعات بیوفیزیکی یا  ظهور پیدا کرده است توجه جالب  متد یک   صورت همزمان

  EM-LF  بدن با استفاده از اصول آن برپایه تحریک  و  شود ی م ( خوانده BRT) 10درمان بیورزونانس 

اما مطالعات اندکی   ،شد  طراحیمیالدی  80شده است. درمان بیورزونانس در اواخر دهه  ریزی طرح

های آب  که با انتقال اطالعات مترونیدازول به نمونه  دهد ی ماند. مقاله حاضر نشان روی آن انجام پذیرفته 

  Entamoeba histolyticaهای  رشد تروفوزوئیت   ،(BRTکننده الکترونیکی )دستگاه توسط یک تقویت 

های  هایی که با نمونه در مقایسه با محیط کشت در محیط کشت اگزنیک  Trichomonas vaginalisو 

. یک کنترل مثبت  میابد  کاهش به شکل معناداری تیمار شده بودند آب ساده و آب حاوی اطالعات دارونما 

 ها است به عنوان رفرنس استفاده شد. مترونیدازول که داروی شناخته شده برعلیه انگل

 مقدمه  .1

شکل بررسی نشده یا به   هاهای درمانی جایگزین و مکمل وجود دارند که اثربخشی آنشماری از روش 

های الکتریکی و مغناطیسی،  برای مثال، استفاده از میدان  ؛نگرفته است مناسبی مورد مطالعه قرار  
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، انتقال اطالعات بیوانرژیک به  گذشتهطی دهه  در هومیوپاتی، درمان بیوزرونانس و بسیاری دیگر. 

  شناخته شد های مختلف کمک نماید به درمان بیماری   توانست می که یک رویکرد علمی نوین عنوان 

(Kreisl, 1998 .) 

تغییرات صورت گرفته در  و  آزمایشی روی تبادالت آب با مدارهای رزونانسی  های پژوهش بتازگی نتایج  

در خواص فیزیکوشیمیایی  آب پس از این درمان منتشر شدند که حاکی از بروز تغییرات دایمی 

در مقایسه با  مشخص شده است که آب . برای مثال، (,.Cardella et al 2001)  آب هستند  ی هامولکول 

بشدت به تاثیرات فاکتورهای فیزیکی از   دارای چندین ویژگی فیزیکی پادوکسیکال است و سایر مواد 

؛ با  حساس است و حتی تاثیرات مکانیکی های الکتریکی و مغناطیسی  جمله دما، مغناطیس و میدان 

بسیار ضعیف بر آب هنوز مطالعه نشده  الکترومغناطیسی های تابش انرژی  ات ناشی از حال، تاثیراین 

که   اند کردهگیری اینگونه نتیجه  ها اند. این پژوهش های بیوفیزیکی قرار گرفته اما موضوع پژوهش  ،است 

تغییرات ساختاری و حفظ اطالعات برخی  انجام  توانایی آن برای  ،های آب ترین ویژگی از عجیب  ییک

 (. Smirnov et al., 2005)های خاص است سیگنال 

های متداول  از جمله روش  موجود هستند؛ها و انگل  هارشد میکروب  ت ازانعممجهت   بسیاری  متدهای 

یا   (;Samuelson, 1999 Mahajan et al., 1974; Muller, 1983) داروها  استفاده از شامل 

های الکتریکی و مغناطیسی. برای مثال پژوهش صورت  میدان  استفاده از رویکردهای نامتداول از جمله

ت  نبازداندگی عفو  بر  میدان الکتریکی متناوب اثربخشی  ( 1974و همکاران )    Rowleyگرفته توسط 

گزارش کردند که  (1996و همکاران ) Qin  . بعالوهنشان داد را های انسانی ها در زخم وارگانیسم میکر

باعث غیرفعال شدن    ،یکی شدت باالی پالسیالکترهای های مایع با میدان فرآوری خوراکی 

 . شود ی م های خوراکوافزایش اندک دمای ها  میکروارگانیسم 

های  میدان  اثربخشیدر زمینه بازدارندگی رشد انگلی با استفاده از متدهای نامتداول، ما به تازگی 

 هایتروفوزوئیت بازدارندگی رشد   را بر 2و   mT 1.5های در شدت  Hz 60مغناطیسی سینوسی  

Entamoeba invadens   های  تماس با میدان . بعالوه، ما دریافتیم که  نشان دادیم   در محیط کشت

 Rodríguez-De la Fuente) شود ی م این پروتوزوآی یوکاریوتی توسط تشکیل کیست مانع  مغناطیسی 

et al., 2008 .) 

  ی انتقالاطالعات های انسانی توسط سازی نوتروفیل فعال  (2000و همکاران )   Thomas از سویی دیگر 

های  این موضوع حاکی از آن بود که مولکول  و  ( را نشان دادند PMA)  11ستات استات یمیر -فوربول

PMA ها منتقل  به نوتروفیل های فیزیکی به کمک روش   توانند ی مکه  کنند یماز خود آزاد  یی هاگنال یس

های  اسید به محلول که با انتقال اطالعات استیک  ه بود مشاهده کرد  Kreisl(  1998)  . پیش از آن نیز شوند 

اندک اما   ینمکی غیرآلی به شکل  ی هامحلول  pHکننده الکترونیکی،  نمکی غیرآلی با استفاده از تقویت 

از راه یک دستگاه   توانند ی مایی مییهای شکه سیگنال  دهد ی م کاهش میابد. این یافته نشان  معنادار

به شکل    احتماالاین نوع اطالعات  کننده الکترونیکی انتقال پیدا کنند. بعالوه، گزارش شده است کهتقویت 
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با  تواند  ی س بدرون آب مثبت فرکان  .اند های پتانسیل برداری مغناطیسی متناوب کدگذاری شده فرکانس 

 (. Smith, 2004) سازی یک میدان مغناطیسی متناوب در یک فرکانس خاص صورت پذیرد فراهم 

های ضد میکروبی نامتداول و احتمال انتقال اطالعات داروها به  موضوع استراتژی  با توجه به 

رشد   بازدارندگی  میزانارزیابی  جهت ، ما  یاز مدارهای رزونانس های آب با استفاده مولکول 

با   ی که آب ی هامونه نتوسط   Trichomonas vaginalisو  Entamoeba histolyticaهای تروفوزوئیت 

ها  در آن ـضد انگل شناخته شده ی یک داروـاطالعات مترونیدازول استفاده از دستگاه بیورزونانس 

 یم. صورت داد پژوهش حاضر را  بارگذاری شده است، 

 ها مواد و روش  .2

 ها انگل 2.1

E. histolytica   سویهHM1-IMSS ، در یک محیطPEHPS  نگهداری شد  اگزنیک(Said-

Fernández et al., 1988 .)  های محیط آزمایش حاوی لولهml 11  ازPEHPS  1 × 401با  

 .ند پاساژ شد روز یکبار  3انکوبه و هر  Cᵒ37 در دمای سپس  ،تلقیح mlتروفوزوئیت/ 

T. vaginalis  13سویه رفرانس-GT ،13از دانشگاه گوآناخوآتو  12والکوئز -توسط دکتر فرناندو آنایا 

ویتامین    10% بعالوه مخلوط 15.5حاوی سرم گاوی   TYI-S-33و در محیط  جداسازی  مکزیک 

  mmهای کشت بوروسیلیکاته  سپس در لوله  هاسلول  (.Castro-Garza et al., 1996)نگهداری شد  

 Cᵒدر دمای  مربوطه  سویه قرار داده شدند.  PEHPSاز   ml 5.5حاوی   یبا درهای پیچ 13 ×100

 .شد ی م تلقیح  mlتروفوزوئیت/   1 × 210ساعت یکبار با   48و هر انکوبه شد   36.5

 طراحی آزمایش 2.2

  هایگروه صورت گرفتند.  T. vaginalis و   E. histolytica ی هاتروفوزوئیت   رویدو آزمایش مجزا 

های  تیمار شده با نمونه  های محیط : )الف(  شوند ی مدر ادامه آورده  هابرای هردو انگل ها درمانی و کنترل

مار شده با آب حاوی اطالعات دارونما )که شامل  یت  ی هاط یمح آب حاوی اطالعات مترونیدازول، )ب( 

تیمار شده با آب معمولی به عنوان کنترل   ی هاط یمح(، )پ( شد ی مانتقال اطالعات از آب خالص به آب 

  برای. مثبت به عنوان کنترل  ( 50IC) مترونیدازولµg/mL 0.124تیمار شده با  ی هاط یمح منفی، )د( 

عدد  ( استفاده شد. نه µg/mL0.150از مترونیدازول ) 100ICیک دوز   T. vaginalisسنجی زیست 

هر   به لوله کشت   36ها در نظر گرفته شدند و درمجموع  محیط کشت برای هر رژیم درمانی و کنترل 

 .د اختصاص داده شنوع انگل 

 .تهیه شدند )سنتلوئیز، میسوری، ایاالت متحده( 14آلدریچ -سیگماتمامی مواد شیمیایی از 
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 دستگاه انتقال  2.3

  4.4ه یک دستگاه بیورزونانس بیکام نسخ  دستگاهی که برای انتقال الکترونیکی بکار گرفته شد شامل

 ,Regulative Medizine Technik GmbH)  شد ی م202057299با شماره سلایر ساخت رگومد 

Germany ) . 

 اطالعات مترونیدازول به آب انتقال  2.4

که با کمک آب دوبار   شد ی م  مترونیدازول µg/mL  0.150یا   µg/mL 0.124 ی حاو   ،فالسک منبع

بیورزونانس    هکنند درون مارپیچ ورودی به همراه یک تقویت  و رسانده شده بود   ml 10تقطیر به حجم 

فالسکی حاوی آب دوبار تقطیر خالص و استریل در دمای اتاق   ،در مارپیچ خروجی .بود  داده شدهقرار 

مترونیدازول و آب دوبار تقطیر با روش فیلتراسیون استریل شدند. ارتعاشگر   یهامحلول . وجود داشت 

گوناگونی  . در طی این پروسه پارامترهای (دوره انتقال اطالعات ) فعال شد دقیقه   15س برای مدت سپ

  )مترونیدازول  مواد ظرفیت خازنی و امپدانس ثابت باقی ماندند. در نتیجه ماهیت  همچون، قدرت، ولتاژ،

# 196برنامه    ،سازنده دستگاه بیورزونانس دستورالعمل( تنها متغیر موجود بود. براساس در برابر آب 

در پایان دوره انتقال،  .  استفاده قرار گرفت ، مورد برای انتقال اطالعات از ماده به ماده کاربرد دارد که 

 دور از نور و در دمای اتاق نگهداری شدند. ها سنجی زیست  انجامساعت پیش از  1برای مدت ها  فالسک

 ها سنجیزیست 2.5

]فاز    پایان فاز لگاریتمی در   ها، چگالی تروفوزوئیت مترونیدازولانتقالی جهت آزمایش اثر اطالعات 

دقیقه   10برای مدت   ها. بدین منظور محیط تعیین شد هر دو نوع انگل  های محیط کشت در  رشد سریع[

بار با محیط  شده و سه سانتریفیوژ   Cᵒ 4و   g  450  ها در تروفوزوئیت سپس    . در آب یخ قرار داده شدند 

ازه سوسپانسیون و با کمک  در محیط ت  آمدند ی که به این صورت بدست هایرسوب مایع تازه شسته شدند. 

 .ند د شسه مرتبه شمارش  شود( نیز خوانده می که با نام الم نئوبار )الم هموسیتومتر 

 تحلیل آماری  2.6

دارای  با استفاده از تحلیل واریانس برای مقادیر  ،ها میان گروه ها در رشد تروفوزوئیت آماری  یها تفاوت 

( تخمین  p < 0.05) 15فاسمیرن -با کمک آزمون کولموگروف   هادادهنرمالیته توزیع نرمال محاسبه شدند. 

-p) داری انجام گرفتند. سطح معنی  10نسخه   SPSSافزار ها با استفاده از نرم زده شد. تمامی تحلیل 

value  )  نظر گرفته شد. در   0.05برابر 

 نتایج  .3
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 .E هایرشد تروفوزوئیت های آب حاوی اطالعات مترونیدازول بر در این پژوهش اثربخشی نمونه 

histolytica  وT. vaginalis چگالی میانگین   1تصویر  مورد بررسی قرار گرفت.  در لوله آزمایش

را پس   E. histolyticaهای  شماره شده برای هر گروه آزمایش( تروفوزوئیت  محیط  27)برای مجموع 

. یک کاهش معنادار  دهد ی م ها نشان های آب حاوی اطالعات مترونیدازول و کنترل با نمونه   ناز تیمار شد 

در  های آب حاوی اطالعات مترونیدازول های تیمار شده با نمونه در محیط  هاآماری در رشد تروفوزوئیت 

هایی که در معرض  . تروفوزوئیت ثبت شد   های آب خالص و آب دارای اطالعات دارونمامقایسه با نمونه 

% در چگالی  50حدود در   ی کاهش رفت ی مهمانگونه که انتظار   ،مترونیدازول )کنترل مثبت( قرار داشتند 

 . داشتند سلولی 

اطالعات   های آب حاوی در تماس با نمونه که هایی در محیط  T. vaginalisهای رشد تروفوزوئیت 

های  میانگین حسابی چگالی سلولی گروه  2. تصویر تغییر یافت  ه بودند نیز مترونیدازول قرار گرفت

در مقایسه با  تیمار شده با آب حاوی اطالعات مترونیدازول  ی هاط یمح . دهد یم نشان را  آزمایش و کنترل 

یک کاهش   ،رفت یمکه انتظار  همانگونه چگالی سلولی کمتری داشتند.   (p < 0.05های کنترل ) گروه 

قرار گرفته   (کنترل مثبت ) 100ICکه در معرض مترونیدازول  هاییمحیط  معنادار رشد تروفوزوئیت در

 . بودند نیز مشاهده شد 

  میانرشد تروفوزوئیت در میانگین اما معنادار  ،یک تفاوت اندک سنجی هر دو زیست در بعالوه 

که حاکی از  مشاهده شد آب حاوی اطالعات دارونما )آب به آب( و )کنترل منفی(    های آب خالص گروه 

 بیورزونانس بر آب بود. دستگاه    توسط  القای برخی تاثیرات 
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 Entamoeba histolyticaهای های آب حاوی اطالعات مترونیدازول روی رشد تروفوزوئیتتاثیر نمونه .1تصویر 
  نددر آن تلقیح شد mlتروفوزوئیت/ 1 ×410پرورش داده شد،   PEHPSاین انگل در محیط کشت  (.IMSS-HM1)سویه 

محیط کشت تهیه   36در نهایت  وهای درمانی و کنترل استفاده انکوبه شد. نه عدد لوله برای گروه Cᵒ 37  و در دمای
 شد.   تعیینالم نئوبار )هموسیتومتر(  ییامرتبه سه  شبا شمارشدند. چگالی سلولی 

 

 بحث .4

میکروبی  های های مکمل و جایگزین بویژه جهت کنترل بیماری ی به سوی استفاده از درمان ات گرایش

الزم است مشخص    ،هاهای آماری در زمینه اثربخشی این درمان بوجود آمده است. با توجه به کمبود داده

های نامعمول دارای تاثیرات معنادار و قابل محاسبه هستند یا خیر. در نتیجه این  ش یا اینگونه رو آشود 

ها  واقعا توانایی کاهش رشد میکروب پزشکی نامتداول های زیست پرسش ایجاد شده است که آیا این تکنیک 

 ها را دارند یا خیر. و انگل

 .Tو   E. histolyticaهای کاهش معنادار آماری در رشد تروفوزوئیت  مادر پژوهش حاضر، 

vaginalis  کردیم.  ثبت  را های آب حاوی اطالعات مترونیدازوله های کشت با نمونپس از تیمار محیط 
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 Trichomonas vaginalisهای های آب حاوی اطالعات مترونیدازول روی رشد تروفوزوئیتتاثیر نمونه .2تصویر 
و در   نددر آن تلقیح شد mlتروفوزوئیت/ 1 ×210پرورش داده شد،   PEHPS(. این انگل در محیط کشت GT-13)سویه 
محیط کشت تهیه  36های درمانی و کنترل استفاده شدند و در نهایت انکوبه شد. نه عدد لوله برای گروه Cᵒ 36.5دمای 

 الم نئوبار )هموسیتومتر( تعیین شد. اییمرتبه سه  ششدند. چگالی سلولی با شمار

 

توسط دستگاه بیورزونانس   توانند ی م اطالعات مولکولی مبنی براینکه های قبلی این نتایج با نتایج پژوهش 

که متامورفوز   ند نشان داد   ( 1995و همکاران ) Endler همخوانی دارند. بنابراین اسکن و منتقل شوند 

با انتقال اطالعات محلول سمی هورمون تیروکسین به آب  به شکل معناداری  تواند ی منوزاد قورباغه 

میریستات استات   -B-12-فوربول-4انتقال فعالیت همچنین گزارش شده است که آهسته شود. آکواریوم 

از  (. Thomas et al., 2000)های انسانی اثرگذار است توسط ابزارهای فیزیکی بر فعالیت نوتروفیل 

انعقاد   ( هیچگونه شواهدی از تاثیر اطالعات دیجیتالی روی 2006وهمکاران )  Jonasسویی دیگر، 

 . ند ترومبین/فیبرینوژن بدست نیاورد 

نشده است، اما این موضوع   ممکن توانایی آب برای ذخیره اطالعات الکترونیکی هنوز   توصیف دقیق

های  اثربخشی میدان . مکانیسمی که گذارند ی مپذیرفته شده است که امواج الکترومغناطیسی بر آب تاثیر 

مرتبط   ساختار مولکولی آب   موجود دربه حضور نواقص  د دهتوضیح می الکترومغناطیسی بر آب را  

  UV، در آزمایشات صورت گرفته توسط اسپکتروفوتومتر یساختار تغییرات باثبات  است. این  
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های مغناطیسی  میدان  اصلی هدف  ایهای هسته پروتون  ی چرخش گیریجهت  . اند شده شناسایی لومینسانس 

در این  هستند.   (Binhi, 1998) ثبات و نامتقارنآب بی ی هامولکول  یها پروتون خارجی هستند، زیرا که 

اند که حاالت ناهنجار آب غیرعادی و  ( این فرضیه را مطرح کرده1998)  Loو   Wongرابطه 

آب در دمای اتاق  پایدار مورفیک شبه ت پلی الحا حضوربا آنها ممکن است   وجود .  هستند غیرمنتظره 

تایید رد    زمایشی بیشترآ ی ها ؛ بنابراین مهم است که مشاهدات این حاالت غیرعادی با بررسی باشند مرتبط 

 . د نشو

های  ای ممکن است پروسه های هسته چرخش پروتون گیری مطرح شده است که جهت  فرضیه بعالوه این 

را تحت تاثیر  ناهنجار آب   ی های ساختار ه یدر نتیجه همبستگی و تجزو های زیستی  بیوشیمیایی سیستم 

 Smirnov et) از نظر شیمیایی فعال هستند  های ناهنجار زیرا که ساختارهای یونی اینگونه   ؛ار دهند قر

al., 2005 .) 

اند که تماس آب با مدارهای  ( ثابت کرده 2001و همکاران )   Cardellaاز سویی دیگر، آزمایشات  

باعث  به شکل دایمی خواص فیزیکوشیمیایی آن را دستخوش تغییر کند. بعالوه، آنها   تواند ی مرزونانسی 

های  که برای دوره   آورند زیستی" بدست  رفتارهای "شبه  ،این تماس های آب پس ازکه نمونه  شوند می

  که اینرفتارها به نحوی بر هر د شوی م تصور   ،هازمانی قابل توجهی ادامه میابند. براساس این یافته 

 .باشند گذار اثر در آنها حضور دارند  هاآب که اینگونه واکنش شیمیایی و بیوشیمیایی 

های  میدان  ات های بیورزونانس این فرضیه است که تغییراثیرات ضد میکروبی تکنیک تاساس درک  

با شدت و فرکانس خود شناسایی   که  هاو مولکول های زنده  ارگانیسم  منتشره از الکترومغناطیسی 

ها  و حتی مولکول   هابافت ها،  حاوی اطالعات مهم زیستی هستند که برای انتقال پیام میان سلول  ،شوند یم

 (. Likhoded et al., 2007) کاربرد دارند 

های آب حاوی اطالعات داروهای ضد  بازدارندگی نمونه   در زمینه اثر هیچگونه پژوهشی تاکنون  بعالوه 

صورت نپذیرفته است. از سویی  ها  یا سایر انگل   T. vaginalisو   E. histolyticaروی رشد   انگلی

صورت   ی هاپژوهش رند، شماندهای بیورزونانس را ناچیز می رواثربخشی درحالی که برخی افراد  دیگر

براستی بر  گرفته در روسیه، آلمان و اروپای شرقی حاکی از این هستند که امواج الکترومغناطیسی 

 Islamov et) گذارند ب  اثر  ،شود بها نیز شامل میکروارگانیسم  تواند ی مکه سلولی های تک بیولوژی مدل 

al., 2002 .) 

رفتاری متفاوت   ، های آب دارای اطالعات دارونمادر پژوهش حاضر ما همچنین مشاهده کردیم که نمونه 

های آب  این نمونه  اینکه . با  از خود نشان دادند  ـشد که به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته  ـ از آب خالص 

به نحوی   آنها کالسترهای این احتمال وجود دارد که بودند،  دریافت  ماده دیگری را گونههیچاطالعات  

شده باشند، چرا که آب حاوی   اتیدستخوش تغییرقرار گرفته و تحت تاثیر امواج الکترومغناطیسی 

. در  د ه بواج الکترومغناطیسی قرار گرفتتحت تاثیر امو و   اطالعات دارونما درون دستگاه بیورزونانس

های  از جمله میدان مشخص شده است که کالسترهای آب نسبت به تاثیر فاکتورهای فیزیکی  حقیقت، 

این آب   (. Liu et al.,1996)اس هستند  بسیار حسضعیف   فوق های حتی میدان و  مغناطیسی و الکتریکی  
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  هایویژگی بدست آوردن    تواناییهای الکترومغناطیسی بسیار ضعیف  در اثر مواجهه با میدان 

های آب  در نمونه در زمان توضیح انتقال رزونانسی بین مولکولی  و این موضوع   پارادوکسیکال را دارد 

 (. Woutersen and Bakker, 1999)قرار گیرد باید مورد توجه مایع 

های آب دارای اطالعات  نمونه  پژوهش آزمایشگاهی ما نشان داد   باید عنوان کرد که گیری به عنوان نتیجه 

در محیط   T. vaginalisو   E. histolytica  یها مترونیدازول توانایی بازدارندگی رشد تروفوزوئیت 

ما هیچگونه روند درمانی را   ،ارائه شده نتایج این   تنها بر اساس  حال،د. با این نکشت اگزنیک را دار

های  وض ما تنها نشان دادیم که یک تاثیر معنادار قابل محاسبه زیستی توسط نمونه ؛ در ع میکنی نم توصیه 

  عملکرد داروی ضد انگلی این آب   رسد ی مبه نظر  و  شود ی مآب دارای اطالعات مترونیدازول ایجاد 

سلولی برای  های تک . بعالوه، یک فایده استفاده از مدلکند ی م را تقلید  سلولیتک  هایانگل  برعلیه مذکور

مدعی هستند تنها   افراد های بیورزونانس آن است که تاثیر دارونما که برخی از  ارزیابی اثربخشی تکنیک 

 حضور ندارد.  در اینجا ، نی جایگزین یا مکمل است درما ی هاروش تاثیر 
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