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Streszczenie 

 

          Celem do�wiadczenia była ocena działania trzech rodzajów pr�dów generowanych przez 

ró�ne aparaty na komórki grzyba z rodzaju Candida albicans. W pocz�tkach XX wieku zrodziła si� 

teoria, �e w organizmie ludzkim istnieje system cyrkulacji pr�dów elektrycznych. Według niej 

ka�dy organizm ma swoj� własn�, charakterystyczn� dla gatunku, wibracj� elektryczn�, której 

osłabienie prowadzi� mo�e do choroby a nawet �mierci. St�d przypuszczenie, �e pewne frekwencje 

elektryczne mog� by� u�yteczne dla celów medycznych. 
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Wst�p 

 

          W pocz�tkach XX wieku powstała teoria, �e w organizmie ludzkim oprócz układów limfo- i 

krwiono�nego istnieje tak�e system cyrkulacji pr�dów elektrycznych. Za prekursorów teorii uznaje 

si� 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 - Nikola Tesla (1856–1943) pisz�c 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.. Według wszystkich wymienionych badaczy o prawidłowym 

funkcjonowaniu naszego organizmu decyduje zawarta w nim ilo�� energii elektrycznej.(1,2)  

 

          Współcze�ni nam lekarze i biolodzy tacy jak dr Bob Beck i dr Hulda Clark (1, 2) stosowali 

równie� stymulacje za pomoc� pr�du elektrycznego w celu zwalczania ró�nych paso�ytów. Wyszli 

oni z zało�enia, �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 innym osobnikom. 

 

          Dane epidemiologiczne wskazuj�, �e grzyby stanowi� coraz wi�kszy procent czynników 

etiologicznych zaka�e� (3, 6), a leczenie przewlekłych grzybic jest nadal problematyczne (4). St�d 

szukanie wspomagania leczenia impulsami pr�du elektrycznego staje si� coraz bardziej popularne . 

 

Materiały i metody 

 

          Celem do�wiadczenia była ocena działania trzech rodzajów pr�dów, generowanych przez trzy 

ró�ne aparaty, na komórki grzyba z rodzaju Candida albicans. W badaniach stwierdzono, �e ró�ne 

rodzaje pr�dów ró�norodnie działaj� na liczb� i wzrost komórek grzyba.  

 

1. Przepływ pr�du pulsuj�cego zawieraj�cego składow� stał�, skutecznie zmniejsza liczb� i wzrost 

komórek Candia albicans. 

2. Przepływ pr�du przemiennego o przebiegu symetrycznym tzn. pozbawionego składowej stałej 

nie ma wpływu na liczb� i wzrost komórek grzyba. 

3. Przepływ pr�du stałego stymuluje gwałtowny wzrost liczby komórek Candida albicans. 

 

          Komórki Candida albicans w hodowli bulionowej poddano działaniu pr�du zmiennego 

uzyskanego z elektronicznego generatora fali prostok�tnej o cz�stotliwo�ci ok 30kHz. 

Podstawowym �ródłem napi�cia zmiennego wykorzystanym w badaniach laboratoryjnych był 

aparat Medikzap firmy Medi-Flowery ApS., wytwarzaj�cy przebieg prostok�tny o cz�stotliwo�ci 

podstawowej zawartej w przedziale 25 - 40kHz i bogatym widmie składowych harmonicznych, 

si�gaj�cym powy�ej 1MHz.  



 

          Fala prostok�tna wytwarzana przez Medikzap posiada polaryzacj� dodatni� tzn. 

charakteryzuje si� obecno�ci� stałej składowej napi�cia przesuwaj�cej przebieg prostok�tny 

niesymetrycznie wzgl�dem osi poziomej (rys.1). W badaniach stosowano równie� przebieg 

symetryczny wzgl�dem osi poziomej, tzn. pozbawiony składowej stałej (rys.2) oraz �ródło pr�du 

stałego o napi�ciu równym �redniej warto�ci przebiegu generowanego przez Medikzap (rys. 3).  
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1. Fala prostok�tna wytwarzana przez Medikzap, charakteryzuj�ca si� obecno�ci� stałej 

składowej napi�cia przesuwaj�cej przebieg prostok�tny niesymetrycznie wzgl�dem osi 

poziomej. 

2. Fala prostok�tna o przebiegu symetrycznym tzn. pozbawiona składowej stałej.  

3. �ródło pr�du stałego o napi�ciu równym �redniej warto�ci przebiegu generowanego przez 

Medikzap. 

 

Bulionowe hodowle Candida albicans poddawano codziennie działaniu pr�du ka�dego typu 

przez 7 min. przez okres 5 dni. Liczb� i wzrost komórek grzyba porównywano do hodowli 

kontrolnej nie poddawanej �adnym zabiegom. 

 

 



 

 

          Ka�dego dnia po zako�czonym zabiegu oznaczano liczb� drobnoustrojów w 1 ml hodowli 

oraz wysiewano na podło�e agarowe Sabouraud z antybiotykami i hodowano zgodnie ze 

standardowymi procedurami mikologicznymi. (6).  

 

Wyniki 

 

          W czasie bada� stwierdzono, �e działanie pr�du pulsacyjnego ze składow� stał� (rys. 1) 

widocznie zmniejsza liczb� komórek Candida albicans w poddawanej zabiegom hodowli. 

          Działanie pr�du przemiennego o przebiegu symetrycznym (rys. 2) nie wpływa na liczb� i 

wzrost komórek grzyba, za� przepływ pr�du stałego (rys. 3) stymuluje gwałtowny wzrost liczby 

komórek Candida albicans. 

 

          W hodowli poddawanej działaniu aparatu Medikzap, generuj�cego pr�d pulsacyjny 

asymetryczny, stwierdzono wytwarzanie osiadłych na dnie zlewki aglomeratów. W preparacie 

mikroskopowym osadu stwierdzono obecno�� zbitych komórek dro�d�y w skupiskach. 

 

Wnioski 

 
          Istnieje wiele aparatów o ró�nym kształcie generowanego napi�cia i o ró�nej skuteczno�ci w 

stosunku do drobnoustrojów. Podj�te przez nas badania in vitro oceny wpływu przebiegów 

elektrycznych o ró�nym charakterze, potwierdziły powy�sze przypuszczenia, wskazuj�c 

zró�nicowane oddziaływania na komórki grzybów z rodzaju Candida albicans. W hodowli grzyba 

poddanej działaniu aparatu Medikzap generuj�cego pr�d pulsuj�cy ze składow� stał�, odnotowano 

zmniejszon� liczb� komórek Candida albicans w stosunku do hodowli wyj�ciowej. Działanie pr�du 

przemiennego o przebiegu symetrycznym tzn. pozbawionego składowej stałej, na komórki Candida 

albicans nie wpłyn�ło na liczb� i wzrost komórek grzyba, za� przepływ pr�du stałego na badan� 

hodowl� spowodował gwałtowny wzrost liczby komórek Candida albicans w odniesieniu do 

hodowli kontrolnej. 

 

Wida� zatem, jak istotne znaczenie ma dobór generatora fali elektrycznej odpowiedniego 

typu. Stosowanie aparatu wytwarzaj�cego przebieg o niewła�ciwym charakterze mo�e nie przynie�� 

oczekiwanych rezultatów, a nawet szkodzi� organizmowi gospodarza. Dlatego te� prawidłowy 

dobór urz�dzenia musi by� potwierdzony laboratoryjnymi badaniami skuteczno�ci działania. 



 

PŁYTKI PETRIEGO Z HODOWL� DRO�D�Y CANDIDA ALBICANS 
 

 
 
A – Hodowla kontrolna (wyj�ciowa). 
B - Działanie aparatu Medikzap wytwarzaj�cego pr�d pulsuj�cy ze składow� stał� - odnotowano 
zmniejszon� liczb� komórek Candida albicans w stosunku do hodowli kontrolnej. 
 
 

 
 
A – Hodowla kontrolna. 
B – Działanie pr�du przemiennego o przebiegu symetrycznym tzn. pozbawionego składowej stałej - 
nie wpłyn�ło na liczb� i wzrost komórek grzyba. 
 
 

 
 
A - Hodowla kontrolna. 
B - Działanie pr�du stałego na badan� hodowl� spowodował gwałtowny wzrost liczby komórek 
Candida albicans w odniesieniu do hodowli kontrolnej. 
 



 

Literatura: 

 

1. Clark H.: The Cure for All Diseases, New Century Press, 1995 

2. Elmborg L.: Do zdrowia bez tabletek, Wydawnictwo Patra, 2003. 

3. Macura A.B.: Patomechanizm zaka�e� grzybiczych. Rozdz.& [w:] zarys mikologii lekarskiej. 

Red. E.Baran, Volumed, Wrocław, 1998, 297-309. 

4. Nawrot u., Karpiewska A.: Patogeneza zaka�e� wywołanych przez Candida albicans Mikol. 

Lek. 2002, 9 (3): 137-143 

5. Procedury diagnostyki mikrobiologicznej w wybranych zaka�eniach układowych red.Przondo-

Mordarska A.: Wydwanictwo Continuo Wrocław 2004, 54-57 

6. Richardson M.D., Warnock D.W.: Grzybice. Rozpoznawanie i leczenie. Springer PWN, 

Warszawa, 1995, 77-02 


