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Streszczenie
Laboratoryjnie przetestowano dwa ró ne aparaty generuj ce impulsowy pr d elektryczny.
Ich 10-dniowemu działaniu poddano hodowl bulionow Candida albicans. Celem do wiadczenia
była ocena skuteczno ci działania aparatów w zwalczaniu grzyba. Codziennie okre lano g sto
oraz wzrost hodowli Candida albicans na podło u agarowym. Aparat Medikzap okazał si znacznie
skuteczniejszy w zwalczaniu grzyba.
Słowa kluczowe: pr d elektryczny, Medikzap, paso yty, grzybica, Candida albicans.
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powierzchniowych, jak i układowych.. Dominuj cym czynnikiem etiologicznym pozostaj
dro d aki z rodziny Candida. Wyró nia si ponad 200 gatunków dro d aków z rodzaju Candida (
1), ale tylko kilka z nich nale y do chorobotwórczych. Jest to przede wszystkim Candida albicans,
która jest pospolitym drobnoustrojem komensalnym.

Ryzyko rozwoju kandydozy (choroba wywołana dro d akami Candida) jest uzale nione od
kondycji organizmu gospodarza: stanu immunologicznego, wieku, sposobu od ywiania, warunków
socjalnych (5). Do zaka enia Candida spp. dochodzi zwykle w przypadku upo ledzenia odporno ci
komórkowej organizmu, zaburze składu flory przewodu pokarmowego np. antybiotykoterapi ,
innych zaburze

prawidłowego funkcjonowania organizmu, jak pierwotne i wtórne niedobory

immunologiczne (AIDS, procesy nowotworowe, cukrzyca) ( 6, 8).
U wielu pacjentów zmiany kliniczne wywołane Candida albicans utrzymuj si przez kilka
a nawet kilkana cie lat, pojawiaj c si co 1-2 miesi ce, mimo stosowanej terapii preparatami
przeciwgrzybiczymi, o działaniu ogólnym i/lub miejscowym (4).
W pocz tkach XX wieku zrodziła si teoria, e w organizmie ludzkim oprócz układów
limfo- i krwiono nego istnieje tak e system cyrkulacji pr dów elektrycznych. Do dzi

ywe s i

nadal realizowane idee pionierów tej teorii: bioenergetyka dr Royala Raymonda Rife (1888-1971) i
bioelektryka George Lakhovsky (1869-1942). Twierdzili oni, e ka dy ywy organizm (ludzie,
ro liny, bakterie itd.) ma swoj własn , charakterystyczn dla danego gatunku wibracj elektryczn ,
której osłabienie prowadzi mo e do choroby czy nawet mierci. Wybitny in ynier-wynalazca
Nikola Tesla (1856–1943) mówił tak e o wpływie elektryczno ci na ciało ludzkie. Sugerował, e
pewne frekwencje elektryczne mog by u yteczne dla celów medycznych, anestezji, sterylizacji
ran, stymulacji procesów zachodz cych w skórze i zabiegów chirurgicznych. Współcze ni nam
lekarze i biolodzy tacy jak dr Bob Beck i dr Hulda Clark stosowali równie stymulacje za pomoc
pr du elektrycznego w celu zwalczania paso ytów. Opierali si na zało eniu, e skoro ka dy ywy
gatunek ma swój niepowtarzalny rytm wibracji, to przy u yciu odpowiednich pr dów
pobudzaj cych, mo na doprowadzi dany organizm do rozpadu poprzez rezonans, nie szkodz c
gospodarzowi. Na podstawie tej tezy powstała idea aparatu, który przez generowanie pr du
elektrycznego o odpowiedniej cz stotliwo ci, mógłby wzmacnia

organizm ludzki i zwalcza

szkodliwe dla niego drobnoustroje (2,3) .
Dla sprawdzenia prawdziwo ci tej tezy zbadano skuteczno

zwalczania grzybów z gatunku

Candida albicans przez dwa aparaty generuj ce pr d elektryczny: Medikzap i NE 555.

Materiały i metody
W badaniach laboratoryjnych u yto aparatu Medikzap firmy Medi-Flowery ApS (ryc. 1)
wytwarzaj cego przebieg prostok tny o cz stotliwo ci podstawowej zawartej w przedziale 25 40kHz i bogatym widmie składowych harmonicznych si gaj cym powy ej 1MHz oraz generatora
skonstruowanego według prostego schematu (ryc. 2) opartego na popularnym układzie scalonym
typu NE 555, wytwarzaj cego przebieg prostok tny o amplitudzie ok. 8V i charakterystyce
cz stotliwo ciowej wynikaj cej bezpo rednio z parametrów układu scalonego. (3)

Ryc. 1 Przebieg napi cia na elektrodach trzymanych w dłoniach, uzyskanego z aparatu Medikzap.

Ryc. 2 Przebieg napi cia na elektrodach trzymanych w dłoniach, uzyskanego z generatora o prostej
konstrukcji NE 555.

Bulionowe hodowle Candida albicans poddawano działaniu aparatów zgodnie z
zaleceniami producenta przez okres 10 dni. Ka dego dnia po zako czonym zabiegu oznaczano
liczb

drobnoustrojów w 1 ml poddanej zabiegowi hodowli za pomoc

densydometru firmy

bioMerieux oraz wysiewano na podło e agarowe Sabouraud z antybiotykami i hodowano zgodnie
ze standardowymi procedurami mikologicznymi. (7). Po zako czeniu cyklu 10-dniowego działania
aparatami obu firm, hodowl bulionow pozostawiono w sterylnych warunkach w temperaturze 8
O

C na okres 30 dni, a nast pnie 6-ciu miesi cy i ponownie wysiano na agarowe podło e Sabouraud

w celu sprawdzenia ywotno ci komórek Candida albicans po działaniu aparatów.
Wyniki
W czasie bada

stwierdzono zmniejszenie liczby komórek Candida albicans w

poddawanych zabiegom hodowlach zarówno aparatem Medikzap jak i aparatem NE 555. Widoczny
spadek odnotowany został w 4 dobie do wiadczenia.
W hodowlach agarowych widoczny jest mniejszy wzrost liczby koloni grzyba w odniesieniu do
hodowli kontrolnej, nie poddawanej działaniu adnego z aparatów. Ró nice miedzy działaniem obu
aparatów na liczb i wzrost grzybów nie były znacz ce. W hodowli poddawanej działaniu aparatu
Medikzap stwierdzono wytwarzanie osiadłych na dnie zlewki aglomeratów. W preparacie
mikroskopowym osadu stwierdzono obecno

zbitych komórek dro d y w skupiska.

Po 10-dniowym stosowaniu aparatów g sto

badanych hodowli spadła znacz co. Na

podło ach agarowych stwierdzono wzrost tylko pojedynczych koloni grzyba w obu badanych
hodowlach.
W posiewach wykonanych po 30-stu dniach i 6-ciu miesi cach od zako czenia działania
aparatów na podło u Sabouraud stwierdzono brak wzrostu grzybów Candida albicans z hodowli
poddawanej działaniu aparatu Medikzap i obfity wzrost z materiału poddawanego działaniu aparatu
NE 555, porównywalny do hodowli kontrolnej.
Wnioski
Na rynku jest wiele aparatów elektrycznych słu cych do oczyszczania organizmu, jednak
ich działanie na okre lone drobnoustroje jest ró ne. Podj te przez nas badania in vitro oceny
działania dwu ró nych aparatów potwierdziły powy sze przypuszczenia. Nasza analiza działania

aparatu Medikzap i aparatu NE 555 na komórki grzyba z rodzaju Candida albicnas wykazała
wi ksz skuteczno

aparatu Medikzap w zwalczaniu grzyba w porównaniu z aparatem NE 555,

który działał statycznie na komórki Candida albicans, lecz nie bójczo.
Mimo du ego post pu w diagnostyce i leczeniu schorze grzybiczych oraz wprowadzania
do leczenia super nowych leków przeciwgrzybiczych, leczenie przewlekłych grzybic jest nadal
problematyczne i kontrowersyjne. Wspomaganie leczenia pr dem elektrycznym staje si coraz
bardziej wiarygodne, lecz dobór prawidłowych aparatów musi by potwierdzony laboratoryjnymi
badaniami skuteczno ci.

REZULTATY DZIAŁANIA APARATÓW MEDIKZAP I NE 555 NA KOMÓRKI GRZYBA
Z RODZAJU CANDIDA ALBICANS

Hodowla bulionowa Candida albicans.
1. Przed stosowaniem apartu Medikzap.
2. Po 10 dniach stosowania aparatu Medikzap.

Płytki Petriego z hodowl grzybów Candida
albicans.
1. Płytka kontrolna (wyj ciowa).
2. Zmniejszona ilo komórek Candida albicans
po 10 dniach stosowania aparatu Medikzap.

Stan hodowli Candida albicans na podło u agarowym Sabouraud po 30 dniach od zako czenia
działa aparatami Medikzap i NE 555.
1. Aparat Medikzap – nie ma ladu obecno ci Candida albicans.
2. Aparat NE 555 - roztwór wraca do stanu pierwotnego z tak ilo ci grzybów Candida albicans,
jakby nigdy nie zastał poddany adnemu zabiegowi.

Stan hodowli Candida albicans na podło u agarowym Sabouraud po 6 miesi cach od zako czenia
działa aparatami Medikzap i NE 555.
1. Aparat Medikzap – nie ma ladu obecno ci Candida albicans.
2. Aparat NE 555 – dalszy wzrost grzyba Candida albicans.
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