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وجینوزائراثر میدان الکترومغناطیسی بر رشد و سرعت تنفس باکتری سودوموناس آ  

 

توکتم ھاشمی٣نیما بھادر و ٢مجید باصری صالحی، ١نویسندگان:   

استاد یار گروه میکروب شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسالمی ، کازرون، ایران -١  

میکروب شناسی، علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، فارس، ایرانگروه  استاد یار گروه میکروب شناسی، -٢  

دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسالمی ، کازرون، ایران -٣  

 

 

 

رشد و تنفس باکتری سودوموناس آئروجینوزا  سرعت بر را الکترومغناطیسی  میدان غیر حرارتی اثرتحقیق حاضر :چکیده
 میلی تسال ١٣:٨ آن : ویژگیکھ  تولید گردیددرون آن دو صفحھ ی فلزی  با ییدسولونوتوسط  میدان این . می نمایدارزیابی 

روش جذب نوری و سرعت  بارشد باکتری  .شد تعیینھرتز  ۵٠فرکانس  و ولت ٢٢٠ در آمپر ٠:٢٣ ،میدان مغناطیسی
سودوموناس آئروجینوزا ین امواج باعث افزایش رشد و تنفس نتایج نشان داد کھ ا. ندگردید رگ ارزیابیواربو دستگاه با تنفس 

می  افزایش الکترومغناطیسی   میدانعفونتھا در انسان بعد افزایش سرعت رشد باکتری ھایی کھ در  معرض  احتماالً کھ می شود  
     یابد. 

 

الکترومغناطیسی،رشد ، تنفس ، سودوموناس آئروجینوزا کلید واژه:  
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 مقدمھ:

یکی از مھمترین فاکتورھای فیزیکی کھ در زندگی 
روزمره انسان نقش اساسی ایفا می کند امواج 
الکترومغناطیسی است. بھ عنوان مثال نور یکی از این 
امواج بھ حساب می آید کھ نیاز بھ آن بر ھمگان روشن 
است. امواج الکترومغناطیسی اثرات بسیار زیادی بر 

ی کھ امواج پر انرژی با سیستمھای زنده داردبدین معن
فرکانس زیاد و طول موج کوتاه مانند اشعھ ھای کیھانی، 
گاما و ایکس انرژی بسیار زیادی دارند بنابراین می 
توانند اتمھا را یونیزه نمایند کھ این امر باعث اکسید شدن 
مولکوھا ، شکستھ شدن دی ان ا و درنتیجھ از بین رفتن 
[١] د.ارگانیسمھا را بدنبال دار   

از طرف دیگر امواج الکترومغناطیسی با فرکانس کم ،   
طول موج بلند دارای انرژی ضعیفی می باشند کھ این 
مقدار انرژی قادر بھ یونیزه نمودن اتمھا نمی باشد در 

) ١نتیجھ دو تاثیر برای این امواج پیشنھاد شده است : 
) تاثیر غیر حرارتی. تاثیرحرارتی ٢تاثیر حرارتی و 

ھ دنبال جذب انرژی امواج الکترومغناطیسی می تواند ب
بر سیستمھای بیولوژیکی ایجا دگردد کھ این تاثیر 
امروزه بر ھمگان مشخص می باشد بھ گونھ ای کھ 
دستگاھھای ماکروویو از تاثیر حرارتی امواج 
الکترومغناطیسی استفاده می کنند. تاثیر غیر حرارتی 

مشخص نمی  این امواج بر سیستمھای بیولوژیکی کامال ً
باشد اگر چھ در بسیاری از موارد مکانیسم آن مشخص 
نشده اما تا حدودی می توان اثر غیر حرارتی این امواج 
 را بھ صورتھای غیر یکسان بر اجزا سیستمھای 

[٢] بیولوژیکی متصور شد.   

تحقیق حاضر سعی بر بدست آوردن اطالعاتی در 
اطیسی با ارتباط با اثرغیر حرارتی  امواج الکترومغن

فرکانس کم و طول موج بلند بر پدیده سرعت تنفس 
 ورشدباکتری سودوموناس آئروجینوزانماید. 

:مواد وروشھا  

 میکروارگانیسم مورد استفاده در تحقق:

میکروارگانیسم مورد استفاده در تحقیق سوش سودوموناس 
آئروجینوزا بوده است کھ از دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

ه است. قبل از استفاده از این سوش تمامی کازرون تھیھ شد
تستھای شناسایی فنوتیپی بر روی آن انجام گرفت و پس از 
 تایید مورد استفاده قرار گرفت.

 دستگاه تولیدکننده امواج الکترومغناطیسی

 سولونوییدالکترومغناطیسی توسط دستگاھی متشکل از  میدان
کھ درون آن دو صفحھ ی فلزی قرار داده شده تولید می 

گردید کھ امواج مغناطیسی اندازه گیری شده با گاووس متر 
١٣Gارزیابی شد و شدت جریان الکتریکی بین  میلی تسال ٨

با  ولت ٢٢٠آمپر در ٠G٢٣دوصفحھ ی درون سیم پیچ 
تعیین گردید. کنترل دما در این دستگاه بھ  ھرتز ۵٠فرکانس 

یلھ ورود آب بھ درون محفظھ ی میانی سیم پیچ و خروج وس
آن تنظیم می گردید بدین گونھ کھ سرعت ورود و خروج آب 
 تنظیم کننده دمای درون سیم پیچ در نظرگرفتھ می شد. 

 دستگاه واربورگ:

شکل مندرج و محفظھ ایی   U شدت تنفس در این تحقیق توسط
ستگاه متشکل از دستگاه واربورگ اندازه گیری گردید. این د

شیشھ ای می باشد. درون لولھ حاوی آب می باشد کھ لولھ 
سطح آب بر اساس فشار اتمسفر درونی محفظھ شیشھ ای می 
توان تغییر نماید بدین گونھ کھ در فشار باالی محفظھ ی شیشھ 
ای سطح آب از یکطرف پایین آمده و طرف دیگر لولھ باال 

سطح آب پی بھ مقدار  می رود کھ می توان از مقدار تغییر
 فشار درون محفظھ برد. 

تعیین رشد باکتری سودوموناس آئروجینوزا در میدان 
 الکترومغناطیسی:

برای تعیین اثر میدان الکترومغناطیسی بر رشد باکتری 
از روش جذب نوری استفاده شد. برای انجام تست  موردنظر

ھ عدد لولھ) کھ ھر لول ٦دو گروه لولھ ( ھر گروه حاوی  
میلی لیتر سوسپانسیون باکتریایی در محیط عصاره  ١٠حاوی 

لولھ را در میدان  ٦قلب و مغز بوده است استفاده شده است. 
لولھ دیگر را در انکوباتور  ٦الکترومغناطیسی قرار داده  و 

بھ عنوان کنترل قرار داده شد الزم بھ ذکر است کھ دمای 
درجھ سیلسیوس  ٣٧ دستگاه تولید کننده مغناطیس و انکوباتور

ساعت یک لولھ از درون میدان  ٥بوده است. ھر 
الکترومغناطیسی و یک لولھ از انکوباتور برداشتھ و جذب 

نانومتر خوانده و ثبت گردید.   ٦٢٠نوری آن در طول موج 
 ،با استفاده از اطالعات بدست آمده ازسرعت رشد باکتری

اسبھ و از فرمول زیر مح در این تحقیق ثابت سرعت رشد
 ثبت 

 [٣] گردید.   
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جذب نوری در ساعت اولیھ آزمایش  : ��� 

جذب نوری در ساعت ثانویھ آزمایش  :���� 

مدت زمان آزمایش  :t 

 تعیین سرعت تنفس باکتری در میدان الکترومغناطیسی
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ھمانگونھ کھ قبالً عنوان شد سرعت تنفس باکتری سودموناس 
آئروجینوزا با استفاده از دستگاه واربورگ اندازه گیری شد. 

میلی لیتر سوسپانسیون باکتری در محیط  ٥٠بدین گونھ کھ 
مایع مغذی بھ درون دومحفظھ ازدو دستگاه واربورگ انتقال 

تگاه تولید یافت. سپس محفظھ یکی از دستگاھھا بھ درون دس
کننده میدان الکترومغناطیسی قرار گرفت و دستگاه ودوم 

در درھر دودستگاه  درون انکوباتور نگھ داری گردید با 
Uخوانده و ثبت  درجھ سانتی گراد. در  ٣٧دمای یکسان 

ساعت تغییر سطح مایع درون لولھ  ٢٥تا  ٥ ھای زمان  

 گردید. 

 نتایج:

 تعیین سرعت رشد

از تعیین سرعت رشد باکتری در میدان نتایج بدست آمده 
الکترومغناطیس در مقایسھ با کنترل نشان دادکھ سرعت رشد 
باکتری قرار داده شد در ساعتھای اولیھ نسبت بھ کنترل بسیار 

بیشترین اختالف در ساعات پنجم تا پانزدھم  و زیادتر بود
. بھ گونھ ایی کھ بھ نوعی انفجار سرعت رشد مشاھده گردید

 ٢٤نمود در حالکیھ این سرعت رشد طی  توان تلقی را  می
ساعت یکنواخت نبود کھ نشان دھنده کاھش ناگھانی سرعت 
رشد باکتری قرار داده شده در میدان در مقایسھ باکنترل در 

). ھمانگونھ کھ ١ نموداربوده است (  ٢٤تا  ٢٠ساعات 
رشد  مشاھده می شود کھ می گرددتعیین سرعت ثابت رشد 

بسیار زیاد در  (ساعات پنجم تا پانزدھم)اولیھ در مراحل
 حالکیھ درمراحل انتھایی کم شده است .

 

 

 

 

 

 

تنفس سرعت تعیین  

نتایج بدست آمده از تعیین سرعت رشد باکتری سودوموناس 
در میدان الکترومغناطیس در مقایسھ با کنترل نشان دادکھ 
 سرعت تنفس این باکتری در ساعات اولیھ نسبت بھ کنترل
بسیار زیادتر بوده است اگر چھ ھمانند سرعت رشد این 
افزایش در طی مدت اندازه گیری یکنواخت نبود بھ گونھ ایی 

.)  ٢نمودار د (کھ در مراحل انتھایی کاھش یافتھ بو  

 

 

 نتیجھ گیری:

نتایج بدست آمده از این پژوھش نشان می دھد کھ امواج 
ھرتز باعث مرگ  ٥٠الکترومغناطیسی با فرکانس 

گردد یافتھ ھای بدست آمده از تعیین  میکروارگانیسمھا نمی 
 کھ این نتایج با آنچھ سایر محققین اعالم می دارند مطابقت 

  [٣] دارد.   

ھ این امواج رشد در میدان الکترومغناطیسی نشان می دھد ک
در ساعات اولیھ باعث افزایش رشد می گردند کھ از ثابت 
سرعت رشد در گروھھای کنترل و تجربی مشخص می گردد 

مشاھده می پنجم تا پانزدھم ھ بیشترین اختالف در ساعات ک
گردد. این نتایج مطابقت با آزمایش تعیین سرعت تنفس 

تگاه باکتری سودوموناس آئروجینوزا با استفاده از دس
واربورگ داشت کھ می توان برای چنین نتایجی بھ ماھیت 
میدان مغناطیسی از دیدگاه فیزیک توجھ نمود بدین گونھ کھ 
عبور یک میدان الکتریکی متغیر از یک الکترولیت منجر بھ 
حرکت یونھا ابتدا بھ یک جھت و سپس در جھت مخالف می 

بد دوقطبی گردد، ھمچنانکھ جھت میدان الکتریکی تغییر می یا
ھای بوجود آمده بھ چرخش در می آیند بطوریکھ ھر قطب تا 

چنین حد امکان از بار ھمنامش فاصلھ می گیرد بنابراین در 
عالوه ارتعاش یونھا چرخش چرخشھایی می تواند در محیط   

[ ٥و٤ ] دو قطبی ھا را نیز بوجود آورد.   

باعث افزایش انرژی جنبشی و بھ نوعی افزایش کھ این امر 
و متعاقب آن افزایش مواد غذایی در دسترس برای ارگانیسم 
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. با آزمایشات گوناگونی کھ در رشد ارگانیسم را بدنبال دارد
این زمینھ صورت گرفتھ است تغییر در تراوایی غشا 
 ارگانیسم مھمترین فرضیھ ایی است کھ می تواند باعث عبور 

[٦] شتر مواد غذایی و در نھایت افزایش رشد گردد.بی   

پس بھ نوعی در میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم 
افزایش حرکت یونھا و افزایش در دسترس بودن مواد غذایی 
وجود دارد و از طرف دیگر انتقال مواد غذایی از غشا بھ 
علت تحت تاثیر قرار گرفتن غشا در میدان الکترومغناطیس 

کھ باعث افزایش انتقال مواد غذایی بھ داخل  وجود دارد
ارگانیسم می شود. تنفس سودوموناس آئروجینوزا بر اساس 
یافتھ ھای بدست آمده افزایش می یابد کھ باید بھ پدیده تنفس بھ 
صورتیکھ توجیھ افزایش رشد باشد توجھ نمود تنفس بھ معنی 

گیرنده خارج شدن الکترونھا از ماده ایی احیا و رسیدن آن بھ 
نھایی الکترون می باشد کھ در باکتری سودوموناس 
آئروجینوزا مواد آلی دھنده الکترون و گیرنده الکترون 
اکسیژن است حال فرض بر اینکھ میدان الکترومغناطیس 
عبور مواد آلی را از غشا تحت تاثیر قرار دھد کھ 

مقدارزیادی مواد غذایی کھ بھ نوعی دھنده الکترون می باشند 
ن ارگانیسم وجود دارد. ھمانگونھ کھ قبالً عنوان شد میدان درو

الکترومغناطیسی با تاثیر غیر حرارتی خود می تواند باعث 
افزایش حرکت یونھا شود کھ این افزایش تاثیر گذار برای 
]سیستمھای اکسید و احیا در  ٨و٧ درون ارگانیسم می باشد  [  

نظر بگیریم  اگر تنفس را بھ عنوان سیستم اکسید و احیا در
بنابراین خروج الکترون در میدان الکترومغناطیسی سریعتر 
و ارگانیسم بھ علت افزایش رشد گیرنده نھایی الکترون 
بیشتری را طلب می نماید کھ در نھایت افزایش تنفس نیز می 
تواند توجیھ شود بنابراین بھ طور کلی امواج غیر یونیزان 

د استفاده قرار گرفت می ھمانند امواجی کھ در این تحقیق مور
تواند با تاثیر غیر حرارتی خود باعث افزایش رشد ارگانیسم 
گردد کھ این افزایش رشد در صورتیکھ ھدفمند باشد می تواند 

ین امواج اباعث تولید محصوالت از میکروارگانیسمھا و 
کھ احتماالً عفونتھا در می شود   باعث افزایش رشد و تنفس

سرعت رشد باکتری ھایی کھ در  معرض انسان بعد افزایش 
 امواج الکترومغناطیسی  افزایش  می یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 منابع:

 
[١] Halliday D, Resnick R, Walker J. Fundamentos de Física – Eletromagnetismo. Rio de 
Janeiro:LCT;2003. 
 [2] Hartwig V., Giovannetti G.  Vanello N.  Lombardi M. Landini L. SimiS. "Biological 
Effects and Safety in Magnetic Resonance Imaging: A Review", Int. J. Environ. Res. Public 
Health, vol. 6,1778- 1798, 2009. 
[٣] Okuno K. , Ano T. Shoda M.  Effect of super high magnetic field on the growth of E. coli. 
Biotechnology Letters Vol 13, 745- 750, 1991. 
 [٤]. Berg H.C. Mobile behavior of bacteria. Physics Today. 53, 24, 2000. 
[٥]. Bayer E.M., Sloyer J.L. The electrophoretic mobility of gram-negative and gram-positive 
bacteria: an electrokinetic analysis. J. Gen. Microbiol. 136, 876, 2000. 
[6]. Liuz., C.W. Padopoulosk. D. Electrokinetic Movement of Escherichia coli in Capillaries. 
Environ. Microbiol. 1 (1), 99, 1999. 
[7]. Wick L.Y., Mattle P.M., Harms H. Electro-Bioremediation:The Impact of Direct Current 
on Transport and Activity of Pollutant Degrading Bacteria, Swiss. Med. Wkly.133, p. S6, 2003. 
[٨] Hewitt, G. P. Física Conceitual. Porto Alegre: Editora Bookman;2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


Abstract:The present study evaluated nonheat effect of electromagnetic field on the rate of 
growth and respiratory of Pseudomonas aeruginosa. Electromagnetic field was produced by 
solenoid with two plates its inside. The property of this instrument was determined as follow: 
13.8 mili tesla, 0.23 A, 220V and 220 Hz. The growth rate was assessed by Optical density 
method and respiratory levels  by Warburg device. The result obtained indicated that the growth 
rate and respiratory level of   Pseudomonas aeruginosa increased after exposing to 
electromagnetic wave. Probably, human infections fallow by increasing the rate of bacterial 
growth increased whenever exposed to the electromagnetic field. 
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