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  MORAتاثیرات درمانی بیورزونانس  دربارهنگر مطالعه گذشته

و  هادردها، آلرژی مبتال به بیماران مقاوم به درمان برای

 های عفونی بیماری

 2، مایکل گال 1اکهارت هرمان 

 

 چکیده 

در طی  اند. مورد بررسی قرار گرفته  MORA ورزونانسی ب  متد در این پژوهش تاثیرات درمانی  : مقدمه

از جمله افرادی که از  )  ی درمان دوره پایانبیمار پس از   935درمان وضعیت  2008-1998 های سال

 . مورد ارزیابی قرار گرفت  (درمان را رها کردند 

  -ارتوپدی-داخلی های های متداول مقاوم بودند. آنها از بیماری بیماران به درمان  : هابیماران و روش 

.  درمان شدند  4مطابق روش اچ. کالرک 3زاپر  مکمل  درمان  و مورا کمک و با   بردند می عصبی رنج  

در دو سطح  ( قبول  قابل غیر-قابل قبول-خوب -بسیار خوب با درجات ) ی درمان اثربخشی ارزیابی کلی 

ممکن بود از چندین مشکل   بیمار گیری شد؛ هر در بیماران اندازهانجام شد. در سطح اول میزان بهبودی 

،  هاآلرژی سه گروه  به   )مشکالت  . در سطح دوم میزان بهبودی هر کدام از مشکالت ببرد مختلف رنج 

 . محاسبه شد به صورت جداگانه  (  تقسیم شده بودند   هاعفونت ، هادرد 

( درجات بسیار خوب تا  N=296با مورا درمان شدند )   ی که منحصرا% از تمامی بیماران83.3: نتایج

؛ در مورد  %88.2به ( N=169ها ) در حوزه آلرژی درمانی  اثربخشی . بدست آوردند را  قبول قابل

 % رسیدند. 96.1( به N=78ها به ) و در زمینه عفونت  ؛%85.9به  ( N=85دردها )

اما   ،اندک یبه صورت   یدرمان  ی اثربخش ، (N=639زاپر )کمکی درمان همراه با استفاده از مورا به  

( بصورت  N=401آلرژی )  در ی درمان ی اثربخش % رسید. 86.7به  و   بهبود یافت   (p < 0.05معنادار ) 

  92.1به و ( اندکی بهبود یافت N=177% رسید؛ درد )95.1به  و   بهبود یافت   (p < 0.01) معنادار 
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  بهبود   یاندکنیز ( N=330)ها و عفونت   ؛(p > 0.05از نظر آماری معنادار نبود )این بهبودی اما  ،رسید 

 . معنادار نبود  ( p > 0.05از نظر آماری )  ی بهبود  ن ی ااما  ند،% رسید 93.6به  و  ند یافت 

و همچنین در   برند می عصبی رنج -ارتوپدی-های داخلیبرای بیمارانی که از بیماری :  گیری نتیجه 

 ها درمان مورا اثربخشی درمانی باالیی دارد. و عفونت   ها ، درد هاآلرژی های زمینه 

درمان   ؛درد  ؛اثربخشی درمانی ؛درمان مورا ؛هاعفونت   ؛؛ درمان بیورزونانسهاآلرژی : واژگان کلیدی

 زاپر

 

 مقدمه 

کیادرمانگرها در  سال است که توسط  30درمان مورا )درمان بیورزونانس کالسیک( برای بیش از 

  6و اریش راش   5مورل س فرانت های یافته ملی مورا بر اساس  ع  درمان . شود میسراسر جهان بکار گرفته 

شامل  های بیورزونانس برونزاد و درونزاد است که ریزی شده است. این درمان ترکیبی از درمان پایه 

  EAP( و آزمایش مواد بیورزونانس/EAPتشخیصی به همراه طب سوزنی الکتریکی ) -یدرمان واحد یک  

 .  [3-1]شود  می

گوناگون توسط  های درمان بیورزونانس در زمینه شمار زیادی از مطالعات مرتبط با  ،سطح بالینیدر 

-4]  که حاکی از اثربخشی درمانی مثبت این متد هستند  اند المللی صورت گرفته بین   پژوهشی های  گروه 

 - Hz  1پیوسته با فرکانس پایین )  و   ارتعاشات الکترومغناطیس فوق ضعیفدر این درمان، . [12

Hz510)   [ 3-1]  شوند می گرفته  بکار دهندگان اطالعات در سطح بیوفیزیکی  به عنوان انتقال . 

بیورزونانس را تایید    یدرمان متد اثربخشی  [15-13] وجود دارند که   همه، سه مطالعه بالینیبا این 

 .  [ 18-16]در نتیجه یک بحث پیوسته جنجالی در این زمینه در جریان است   .اند نکرده

اثربخشی بالینی متد   ،ینی که در باال به آنها اشاره شد سه مطالعه انسانی بال براساس نتایج نهایی نویسندگان  

  Schöni et al. [14 ]تب یونجه،  برای Kofler et al.  [13  ]مشخص نشد:    در این موارد  بیورزونانس

  Schöniو  Koflerبرای کودکان مبتال به لکنت زبان. در مطالعات   Wille  [15]برای نورودرماتیت و 

اما این موضوع توسط هیچکدام از نویسندگان تایید نشده است.   ،حاکی از اثربخشی بالینی هستند  هاداده

Lüdtke  [46 ]   گیری نهایی  نتیجهKofler  و  Schöni   گیرد می را اشتباه و نادرست در نظر  .Kofler    به

مثبت بدست   جزئی  نتایج   ها دارد ودارونما  ی همانند متد بیورزونانس تاثیرکه   کند می شکل عجیبی اعالم 

ه  گروه کنترل دارونما بود  دارایهرچند که این یک مطالعه   ؛است  به همین خاطراو  آمده در مطالعه 

که اثربخشی متد بیورزونانس برای کودکان مبتال به لکنت زبان با متد   رسد میبه این نتیجه    Wille. است 

مورد  ها این پژوهش بنابراین نتایج منفی بالینی به شکل مناسبی اثبات شود.   تواند نمی مورد استفاده او  

 
5 Franz Morell 
6 Erich Rasche 



3 
 

 تردید قرار دارند.  

Wüthrich et al.  [16]  ،Classen [17]  ،Kleine-Tebbe et al.  [18]  تنها  مقاالتی هستند که

. بعالوه نویسندگان با دقت کافی متد  کنند می  توجهمعرفی شده  بصورت انتخابی به مطالعات منفی 

  مباحث  جز. بنابراین این مقاالت بندند نمی اند و خود این متد را عمال بکار بیورزونانس را بررسی نکرده

 .  شوند محسوب نمی  تجربی-علمی

  "بیماران دشوار "متد بیورزونانس مورا را برای    1984( از سال ا. ه) حاضر  مقاله یکی از نویسندگان

. او ابتدا به عنوان مشاور در یک کلینیک توانبخشی و سپس در یک  ه است گرفتپیوسته بکار  بصورت 

بیمار در    935درمان   شاملا. ه عملی   هایفعالیت . از این روش استفاده نموده است  کلینیک خصوصی

برای ارزیابی اثربخشی  ها شد که اطالعات بدست آمده از این فعالیت می  2008-1998دوره زمانی 

 . شوند می ها در ادامه بصورت خالصه آورده درمانی مورا بکار گرفته شدند. نتایج این بررسی 

 هابیماران و روش 

کاره که درمان را نیمه  بیمارانیو  که درمان را تا انتها دنبال   ی نگر شامل تمامی بیماراناین بررسی گذشته 

 . د شومی  رها کردند 

 و بیماران بررسیدوره 

مراجعه کردند در  ه. ا. ه مطب ب  2008تا پاییز  1998که از ژانویه   یتمامی بیماراناطالعات درمانی  

آنها در بخش بیماران سرپایی کلینیک   2000تا پاییز  1998. از ژانویه اند وارد شده  پژوهش حاضر 

در یک   2008تا پاییز   2000و از پاییز   (، آلمان7، ماینبرگ  ,Klinik Silvaticum)توانبخشی 

 . درمان شدند  ، آلمان(. 8جراحی خصوصی )بیلفلد 

  هادرمان این و به دلیل ناموفق بودن   بودند  دارویی متداول را دریافت کرده هایدرمان بیماران قبال تمامی 

ماهیتی مزمن داشتند. در زمان   هابیماری ند. به جز چند مورد استثنا،  به کلینیک جراحی مراجعه کرد 

ندکی  اند. تنها ابردهرنج می  هابرای مدت بیش از سه ماه بیماران از این بیماری   ،آغاز درمان بیورزونانس

 .بردند می های حاد رنج سال داشتند از بیماری  16از بیماران که سنی کمتر از 

 درمان 

  2002تا   1998که از -در طی دوره آغازین درمان   انحصاریبصورت مورا متد درمان بیورزونانس 

،  MORA Super Device (Med-Tronik. دستگاه  ( 02-98گرفته شد )مورا/بکار   -ادامه یافت 

و    EAPاستفاده شد که بصورت کلی از یک بیورزونانس، تشخیص   برای این منظور   ، آلمان(9فرینزنهایم 

ها،  الکترونیکی، آلرژن  [ نوعی از داروهای هومیوپاتی]نوزودهای  افزاری تشکیل شده بود که در آن  نرم 
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استاندارد شده  های برنامهبا استفاده از    . درمانبودند   و غیره بصورت الکترونیکی ذخیره شده  هارنگ 

های  ای و برنامه ، درمان نقطه 10مورلی -درد، تنظیم بهینه براساس متد اسکات   های برنامه ، درمان آلرژی

در طی دوره آموزش مورا   هایی که براساس استاندارد  . این اعمال صورت گرفتند  ی شدهشخصدرمانی 

 . صورت پذیرفتند  د نشومی برای درمانگر تعیین 

یک هفته  ، . دومین جلسهجلسه متغیر بود  20تا  1برای هر بیمار از  های درمانی اختصاصی شمار دوره 

پس از جلسه اول صورت پذیرفت. جلسات بعدی بسته به شدت شکایات بیمار با فواصل یک تا سه  

 ای انجام شدند.  هفته 

. این  ند بیورزونانس انجام شد / EAPآزمایش   به همراه رمان پزشکی متداول، تشخیص مورا به دنبال یک د 

ها و  ها، آزمایش آلرژی شامل چندین مورد از جمله آزمایش اختالالت ژئوپاتیک، آزمایش عفونت تشخیص 

 .شد می ها و همچنین نوزودها و رنگ عدم تحمل 

قبل تجویز شده بودند از نظر تحمل مورد آزمایش قرار گرفتند و در صورت نیاز و  داروهایی که از 

بود، این  می عدم تحمل به آنها دارای صورتی که بیمار ادامه یافت و در شان مصرف  ،وجود تحمل به آنها

 شدند.  میکه تحمل بهتری نسبت به آنها وجود داشت جایگزین  ی های مشابه با دارو   داروها

متد مورا در   ،(08-03/ )مورا+زاپر صورت پذیرفت  2008تا   2003از که دوره دوم درمانی طی در 

  شود می در بیشتر موارد با متد درمانی که بنام زاپر خوانده   شد،می مواردی که آزمایش عفونت مثبت 

) Full Gamma Frequency Generator, LPSتکمیل شد (  11هولدا کالرک  روشمطابق )

Electronic, ssrl, Italy) . یک ولتاژ خروجی در این متدV 9   موجی در دامنه   هایپالس بصورت

  (12در چندین مرحله درمانی )با تکنیک وابل و  مشخص های زمانی در دوره  kHz  450-280فرکانس  

 منتقل شدند.  به بیمار 

آزمایش و   تشخیص، تکنیک روش ، هاهیچگونه تغییر تکنولوژیکی در دستگاه درمان،  های سال طول در 

 صورت نگرفت.  توالی درمان انجام شده

 ها  بیماریبیماران و 

 مشاهدات کلی در سطح بیماران  

دسته  عصبی تحت درمان قرار گرفتند. این -ارتوپدی-های متعلق به طیف داخلیمطب تمامی بیماری در 

)برای مثال   13صب عآماس  التهابی همچون التهابات دندانی،  هایبیماری شامل تمامی انواع دردها، 

ها به دنبال عمل  ، زونا(، اختالالت بهبود زخم [سیاتیک کمری ]لومبوسیاتیک قلو، عصب سه نورالژی 

،  (مانند تب یونجه و نورودرماتیت ) هاآلرژی های اسکار، اختاللی در بافت  هایمیدان جراحی، 
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تنی، کولیت  -روان ها بیماری ها، ها و ویروس ناشی از باکتری  های عفونت روماتیسمی،   های بیماری 

 شد. می ایروده -ایاولسراتیو و انواع مختلف اختالالت معده

  36سوم بیماران بین . در حدود یکتعلق داشتند های سنی از نوزادان تا سالمندان  تمامی گروه به بیماران  

. توزیع سنی  بودند . دوسوم بیماران زن  سن داشتند سال  56ز بیماران باالی در حدود نیمی او سال   55تا 

و از این نظر    بودند مشابه یکدیگر  2008تا  2003و   2002تا  1998های درمانی و جنسیتی در دوره 

 . (p > 0.05)  ها وجود نداشت میان گروه هیچگونه تفاوت معناداری  

 هابیماریمشاهدات در سطح  

  .که بصورت ویژه در مطب درمان شدند بصورت جداگانه مورد ارزیابی واقع شدند  های بیمار سه گروه  

بنابراین شمار    بردند،رنج میها با دو یا هر سه گروه بیماری های متعلق به بیماری برخی از بیماران از 

 بیماران فراتر رفت.کل   تعداد های مورد بررسی از نمونه 

ده، آسم آلرژیک، نورودرماتیت و عدم تحمل غذایی با درجات مختلف  گروه آلرژی شامل آلرژی به گر

روماتیسم خارج مفصلی و نورالژیا مانند سیاتیک، نورالژی  . گروه درد شامل دردهای نخاعی، شد می

.  بود میانژیا روماتوئیدی  آرتریت مزمن ثانویه و پلی پلی قلو و دردهای میگرنی و همچنین  عصب سه 

و همچنین کسانی که فیبرومیالژیا برای آنها   بردند می آرتریت مزمن ثانویه رنج پلی بیمارانی که از 

های عفونی از جمله  نشدند. گروه عفونت شامل تمامی انواع بیماری   وارد پژوهش  در تشخیص شده بود 

سایر انواع  ای و همچنین روده -ایلتهاب دندانی، مشکالت سینوسی، آماس عصب، التهاب معدها

 . بود   های ویروسی، باکتریایی و انگلیبیماری 

  2008تا   2003و از  2002تا   1998در دو گروه آلرژی و درد از سال  موارد توزیع جنسیت و سن 

 pهای عفونی تفاوت معناداری از خود نشان داد )تنها توزیع سنی گروه بیماری فاقد تفاوت معنادار بودند. 

  ترجوان  02-98/به شکل معناداری از گروه مورا 08-03/زاپر -در این بخش گروه مورا ؛(0.01 >

 . ند بود 

 ارزیابی

 مستقیما پس از پایان درمان صورت پذیرفت. درمان بخشی ارزیابی کلی اثر 

ارزیابی اثربخشی متد مورا  مشکل اصلی در پژوهش حاضر   گنجانده شدهفراوانی عالیم مختلف 

متد درمانی  که رویکرد درمانی جامع و متنوع  رود می این آزمایش بود. این گمان در بیورزونانس 

به شکل مثبتی بر نیروهای خودتنظیمی بیمار در سطوح مختلف اثرگذار است و بنابراین  بیورزونانس  

بندی عالیم خاص )مثال  رتبه  های مقیاس . واقع شود های مختلف موثر  بیماری درمان   در تواند می

این عالیم مختلف مناسب نبودند. بنابراین یک مقیاس  برای ارزیابی  ،(VAS14 مانند درد  هایمقیاس 

 
14Visual Analogue Scale :ی بصر آنالوگ اسیمق 
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این  آن را مشاهده نمایید(.  توانید می )در پایین  شد می باید برای این پژوهش بکار گرفته   ترکلی بندی رتبه 

 ارزیابی تمامی بیماران بکار گرفته شد.  و برای   مشکالت برای تمامی بندی مقیاس رتبه 

 ارزیابی در سطح چهار کالس صورت گرفت: 

میالژیا  پلی  دراز بین رفتن کامل درد (: حذف کامل عالیم بیماری )بهبودی(. برای مثال 1بسیار خوب )

مرتبط با  غیرعادی و هیچگونه پارامتر بیوشیمیایی یا سلولی    رخ داد بیمار  گزارش ر اساس بروماتیسمی 

 . یافت نشد بیماری  

پارامترهای   در بهبود قابل توجه عالیم بیماری با رضایت باالی بیماران و بهبود خوب (: 2خوب )

 .  بدست آمدند   مربوطه )پارامترهای بیوشیمیایی، سلولی وغیره بسته به عالیم(

 )پزشکی متداول( دیگر الزم نبود. داروهای آلوپاتیک مصرف 

ی  برخی پارامترها بهبودی   معد  و (: بهبودی حدودی عالیم همراه با رضایت بیماران 3قابل قبول )

، اما محدودیت حرکت  بود  فعال شده بدون درد پارامترهای آناتومیک: آرتروزبرای مثال )  مربوطه 

آزمایش  نتیجه آلرژی وجود نداشتند، اما بیوشیمیایی: هیچگونه عالیم   هایشاخصه همچنان موجود بود؛ 

RAST  به صورت کامل کنار گذاشته  توانستند  در برخی موارد نمی مثبت بود(. هرچند داروهای قبلی

بیمارانی که در آن واحد از چندین    به صورت قابل توجهی کاهش یابد. توانست می ، اما دوز آنها شوند 

 . گرفتند می و بهبود برخی از عالیم را تجربه کردند عموما در این دسته قرار  بردند بیماری مزمن رنج می 

ای روی عالیم بیماری نداشت. هیچگونه  (: درمان هیچگونه تاثیر قابل مشاهده و محاسبه 4) غیرقابل قبول 

نبودند.  گزارش نشد. دوز داروهای آلوپاتیک مورد استفاده قابل کاهش دادن  توسط بیماران بهبود عالیمی 

 .شد می کاره رها کردند های درمانی و مواردی که درمان را نیمه این رده شامل ناکامی 

. ارزیابی اثربخشی درمان  بردند می تر اشاره شد، برخی بیماران از چندین بیماری رنج همانگونه که پیش 

ه صورت  ، بخاص عالیم برخی برخالف بهبود قابل توجه در  در مورد این بیماران دشوار بود، چرا که  

که در نتیجه درمان صورت گرفته بهبودی در آنها حاصل   مشکالتیویژه بیماران سالمند همچنان از سایر 

ارزیابی  مشکوک و در موارد   انجام شد با دقت ویژه . در اینگونه موارد، ارزیابی بردند می نشده بود رنج 

 اثربخشی درمان صورت گرفت. ی از میزان  ترپایین دسته

پایداری درمان در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفت. اما بازخوردهای مثبت دریافت شده در طی  

آلرژی و   هایگروه بویژه در  ند؛از درمان حاکی از پایداری مناسب درمان بود  ها پس ها و سال ماه

 های عفونی. بیماری 

  یآمارهای تحلیل

واریانس  ها با کمک تحلیل  ه گرو درون  درمان پیش و پس از   شرایط   مقایسه جهت  تحلیل آماری 

  جی نتابندی کیفی  دسته های به هر کدام از دسته جهت نیل به این هدف، . [19]فاکتوری صورت پذیرفت تک 
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  به  نسبت  مار یب  ت یوضع  در ر ییتغ  بروز  عدم ]  قبول  قابل  ریغ : 4 رده) گرفت  تعلق عدد   کی(  یکل یاب یارز)

 ، [درمان  شروع  از ش یپ

 

 

های درمان شده. دو توزیع تمامی بیماری در نظر گرفتنارزیابی کلی اثربخشی درمانی در سطح بیماران با  .1تصویر 
مثبت بالینی )بسیار خوب تا  با نتایج فراوانی نسبی ارزیابی کلی اثربخشی  (.p < 0.05)های معنادار هستند دارای تفاوت

برابر   08-03% و مورا+زاپر/83.3برابر   02-98% است؛ مورا/ 85.6برابر  08-98مورا+زاپر/قابل قبول( با 
 است.  86.7%

 

آمیز بوده است. دو توزیع فراوانی  های دریافت شده توسط بیمارانی که درمان آنها موفقیتتعداد جلسات درمان . 2تصویر 
دوره درمانی، با حداکثر پنج جلسه، موفقیت درمانی در حدودا  (. در تمام طول p < 0.01دارای تفاوت معنادار هستند )

آمیز بود و  % از بیماران موفقیت45.3، درمان در  02-98%( به دست آمد. در طی دوره مورا/48.8نیمی از بیماران )
 آمیز بود. % بیماران موفقیت50.5درمان در  08-03در طی دوره مورا+زاپر/
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 : بسیار خوب(.1خوب و رده :  2: قابل قبول، رده 3رده 

( بدست آمده از تحلیل واریانس و میانگین  Qs)  هایمربع مجموعه استفاده از با  تواند می ( Wاثربخشی )

( یک مقدار میانگین تخمینی از درجه تنوع  1تا  0. اثربخشی )از  محاسبه شود ( Msها ) مربع مجموع 

متغیر مستقل )درمان( تعیین   توسط که  است  درون گروه بیماران مربوطه متغیر وابسته )ارزیابی کلی(

 .  شود می

)میان   Qsها( و درون گروه) Qsگوناگونی کل را در  ،از آنجایی که تحلیل واریانس مورد استفاده

(  هاگروه  انیم ) Qs. شود می بکار گرفته  Wبرای محاسبه   Qsتنها  جداسازی کرده است، ها( گروه 

 . کند میها محاسبه  پارامترهای انفرادی گروه متغیرها را میان 

  صورت گرفت  Chi squareبا استفاده از آزمون  ، با توجه به همگونی ها فراوانیمقایسه آماری توزیع 

[20 ]  . 

 . در نظر گرفته شد احتمال اشتباه  5%

 

 نتایج  

 ارزیابی در سطح بیمار

 نتایج تمامی مشکالت درمان شده

  08-98/مثبت بالینی )بسیار خوب تا قابل قبول( با مورا+زاپر  اثربخشی باارزیابی جامع  نسبی  توزیع 

در  (. 1تصویر % )86.7برابر   08-03% و با مورا زاپر/83.3با مورا برابر   ؛% است،85.6برابر  

در صورتی که  ) آید می بدست   0.75برابر  میزان تاثیر ( یا Wاثربخشی )  ، تحلیل واریانس

با    W=0.77و  02-98با مورا/ W=0.72 (:به عنوان پایه در نظر گرفته شود   08-98مورا+زاپر/

  ، های قابل توجهد شباهت وبا وج ، ( با توجه به همگنی1تصویر )  هافراوانی . توزیع 08-03مورا+زاپر/

 . است  (p < 0.05زاپر ) -مورا و متدهای مورا  میان ر احاکی از وجود تفاوت معناد 

 کارههای نیمهدرمانی و درمان هایناکامی

تجربه  هیچگونه بهبودی قابل توجهی در عالیم خود تا پیش از قطع شدن درمان   ، %(14.4بیمار ) 135

سه دوم درمان خود را  پس از جل ،% از بیمارانی که هیچگونه بهبودی مشاهده نکرده بودند 60.9. نکردند 

و مزمن بودن   نوع براساس  –های بدست آمده قبلی از متد درمانی مورا  با توجه به تجربه رها کردند.  

سه تا چهار جلسه  به  حداقل پیش از تعیین اینکه آیا بیمار به درمان پاسخ خواهد داد یا خیر  -بیماری

باید به عنوان گروهی  لسه درمانی رها کردند درمان را پس از یک یا دوجکه  ی . بیماراننیاز است درمانی  

را   ناکامی درمانی   ی که پس از پایان درماناند در نظر گرفته شوند و نه گروهکه از درمان انصراف داده 
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(  بیماران کل از % 7بیمار که هیچ بهبودی نیافتند حدودا نیمی از آنها )  135. بنابراین از تجربه کردند 

 بندی شوند. اند دسته از درمان انصراف دادهباید به عنوان گروهی که 

 تعداد جلسات درمانی 

شد. در   حاصلحداکثر پنج جلسه پس از %( 48.8حدود نیمی از بیماران )  برای  موفقیت درمانی، در کل

درمان در   08-03دوره مورا+زاپر/ طی % بیماران و 43.3درمان در  02-98طی دوره مورا/

  و فاکتورهای آناتومیک  مشکالت شامل  بهبودی(. این 2تصویر بود )آمیز  موفقیت بیماران  50.5%

 د. فتنف شده یا به شکل مشخصی بهبود یاعالیم حذ  شد و در نتیجه می بیوشیمی 

ی بودند  های مزمنبیماری نیاز داشتند مبتال به جلسات درمانی   یا تعداد بیشتری  10 ی که به مارانگروه بی

اینگونه   های مثال.  میافت از یک دوره درمانی طوالنی بهبود پس تنها  تغییرات بیوشیمیایی آنها که 

-دندانی-جراحی بخش دهانی-میالژیا روماتیسمی یا نورالژی پساپلی شده،  آرتروز فعالشامل ها بیماری 

دردها تنها   بهبودی همان جلسات اول صورت پذیرفت. ثبات طی . بهبود درد در شدند می استخوان فکی 

 تر بدست آمد.های درمانی طوالنی دوره  دنگذارانپس از 

  08-03و مورا+زاپر/  02-98توزیع فراوانی مورا/در این بخش،   Chi squareبراساس نتایج آزمون 

 (. p < 0.01تفاوت معناداری دارند ) با یکدیگر (  2تصویر )

 ها بیماریارزیابی در سطح 

 ها آلرژی 

بالینی    مثبت  دارای اثربخشی% موارد 93.1در درمان بیورزونانس برای درمان آلرژی  ،کلدر 

(.  3تصویر % )95.1 برابر   08-03مورا+زاپر/ در% و 88.2 برابر 02-98مورا/ در ؛ارزیابی شد 

به  08-98در صورتی که مورا+زاپر/)بدست آمد   0.84( برابر Wبراساس تحلیل واریانس اثربخشی )

.  08-03مورا+زاپر/ در W=0.86و   02-98مورا/ در W=0.78 (: در نظر گرفته شود  کلعنوان 

مورا   های متد میان حاکی از وجود تفاوت معنادار ، ( 3تصویر  )  Chi squareاستفاده از فراوانی با توزیع 

 (.  p < 0.01بود )  زاپر+مورا و

 درد 

بالینی    مثبت  % از موارد دارای اثربخشی90.0در  د در درمان ی برا ورزونانس یب  درمان  کل، در

(.  4تصویر ) 92.1%  برابر   08-03مورا+زاپر/ در% و 85.9 برابر 02-98مورا/ در ؛ارزیابی شد 

در   کل به عنوان   08-98اگر مورا+زاپر/ )بدست آمد  0.79 برابر ( Wاز نظر تحلیل واریانس اثربخشی )

. توزیع  08-03مورا+زاپر/ ی ارب  W=0.81و   02-98مورا/ ی ارب  W=0.73 (: نظر گرفته شود 

با  در این بخش  ( هیچ گونه تفاوت معناداری 4تصویر متد اختصاصی مورا با مورا زاپر )فراوانی 

   (. p > 0.05یکدیگر نداشتند )
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 ها عفونت

بالینی  مثبت  % از بیماران دارای اثربخشی 94.2در   هاعفونت   درمان ی برا ورزونانس یب  درمان  کل، در

(. در آنالیز  5تصویر )  % 93.6 برابر 08-03مورا+زاپر/ در% و 96.1برابر  02-98مورا/ در ؛بود 

و   02-98مورا/ ؛بدست آمد  02-98برای مورا+زاپر/  0.84( برابر Wاثربخشی )واریانس 

( هیچگونه تفاوت  5تصویر . توزیع متدهای اختصاصی مورا و متدهای مورا زاپر )08-03مورا+زاپر/

 (.  p > 0.05) شتند معناداری ندا

 

 

دو متد با های آلرژیک. توزیع فراوانی ارزیابی جامع اثربخشی درمانی مورا و مورا+زاپر برای بیماری. 3تصویر 
(. در کل دوره درمانی دارای اثربخشی مثبت درمانی )بسیار خوب تا قابل قبول(  p < 0.01تفاوت معنادار داشتند ) یکدیگر 

 %. 95.1برابر  08-03% و در مورا+زاپر/88.2برابر  02-98؛ در مورا/ارزیابی شد % از موارد93.1در 
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مورا و مورا+زاپر برای دردها. توزیع فراوانی دو متد تفاوت معناداری ارزیابی کلی اثربخشی درمانی متد . 4تصویر 
% موارد )بسیار خوب تا قابل قبول( 90.0(. در کل دوره درمانی دارای اثربخشی مثبت درمانی در p > 0.05نداشتند )

 %. 92.1برابر  08-03% و در مورا+زاپر/85.9برابر  02-98ارزیابی شد؛ در مورا/ 

 

 

ارزیابی کلی اثربخشی درمانی متد مورا و مورا+زاپر برای عفونتها. توزیع فراوانی دو متد تفاوت معناداری . 5تصویر 
% موارد )بسیار خوب تا قابل قبول( 94.2(. در کل دوره درمانی دارای اثربخشی مثبت درمانی در p > 0.05نداشتند )

 %. 93.6برابر  08-03% و در مورا+زاپر/96.1برابر  02-98ارزیابی شد؛ در مورا/ 
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 تحمل 

  ممکن است اندکی پس از دو جلسه اول سن بیماران، درمان مورا تحمل بسیار خوبی دارد.   توجه بهبدون 

که نیاز به   ایبدتر شدن اولیه عالیم رخ دهد که به خودی خود ناپدید خواهد شد. عوارض جانبی ناخواسته 

موضوع  . این ند دخالت پزشکی یا رها کردن درمان داشته باشند در هیچکدام از موارد مشاهده نشد 

 . صادق بود متد زاپر نیز  در مورد همچنین 

 

 بحث

مرتبط با بیماران مقاوم به درمانی است که بصورت  های این پژوهش باید بر این نکته تاکید شود که یافته 

های درمانی که در یک مطب پزشکی معمولی  موفقیت  ا وجود . ب برند می های مزمن رنج بیماری عمده از  

های حاد  که از بیماری  افرادیبسیاری از  ؛است % 80-70برابر   درمانی آنها  ، نرخ موفقیت آید می بدست 

گان در این  کنند شرکت  آمیز است.های متداول برای آنها موفقیت جز گروهی هستند که درمان  برند می رنج 

اثربخشی   .آمیز نبوده است % مواردی هستند که درمان معمولی برای آنها موفقیت 30-20پژوهش جز آن 

( و  W=0.72ها )دارای انواع مختلف بیماری  در سطح بیماران( 1جدول  مورا )اختصاصی درمان باال 

ها  ( و عفونت W=0.73(، درد )W=0.78ها ) آلرژی ها شامل تک بیماری در سطح تک همچنین 

(W=0.80 ) برای  ی . یک نکته قابل توجه در این زمینه آن است که اثربخشی مشابهقابل مشاهده است  

 . ثبت شد ها  سه گروه مختلف بیماری 

در سطح بیماران دارای انواع مختلف   رااثربخشی درمان مورا درمان مکمل زاپر صورت پذیرفته 

اما   کاهش معنادار. بهبود بخشید  جزئی اما  ،معنادار به شکل  ( 1جدول ) هاو در سطح آلرژی ها  بیماری 

کند.  می تایید این موضوع را  که  رسد می به نظر   نیزجلسات درمانی با درمان مکمل زاپر  تعداد  اندک

.  بود ن  ، اما این بهبودی معناداراز درمان کمکی زاپر بهبود یافت  اندکی با استفاده بخشی در زمینه درد اثر

.  (1جدول ) دهد نمی افزایش   اثربخشی درمان مورا را های عفونی، درمان مکمل زاپر در مورد بیماری 

 .  کنند یکدیگر را تقویت می   مورامتد  ومتد زاپر  اثرگذاری از نظر ما 

نیاز به   -مانند درمان بیورزونانس–درمان زاپر  بیوفیزیکی و فیزیولوژیکی عملکرد   روش دقیق 

اند  همه، دو عدد از مطالعات آزمایشگاهی صورت گرفته بیشتری در آینده خواهد داشت. با این توضیحات 

 . [ 22و 21]اند را ثبت کردهبا استفاده از این متد  Candida  قارچ ی مستقیم در رشد گیک بازدارند که 

اثربخشی درمانی مورا در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته  که  کرد بعالوه، باید بر این نکته تاکید 

  از اثربخشی درمان بیورزونانس قاطع و خاص به عنوان یک مدرک   تواند نمیاست. این پژوهش نباید و 

از اثربخشی تنها   خاص   و   قاطعپزشکی، مدرک  پذیرفته شده در روش مطابق در نظر گرفته شود.   مورا

کنترل شده شامل مداخالت درمانی  و دارای گروه کور  با استفاده از مطالعات اتفاقی، دوسو   تواند می

در  اول  ؛ پژوهشاند دو عدد از اینگونه مطالعات دوسوکور صورت گرفته استاندارد ارائه شود. تاکنون، 
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  معنادار ی آمار نظر از  جی نتا   اما بود،  متد  ن یا  مثبت  ی اثربخشحاکی از  بود که[  14]ها  زمینه آلرژی 

 [ 11]  بود  گار یس  ترک نه یزم در دوم  پژوهش  و  نبودند 

 1جدول 
مورا+زاپر در سطح  متدمورا و  متدای آزمایشات اثربخشی درمانی و توزیع مقایسه Wهای اثربخشی ای از یافته خالصه 

 ها.های بیماریو گروه هایماریب انواع  یدارا مارانیب  یتمام
در برابر  02-98مورا/ 
 Chi)آزمون   08-03مورا+زاپر/

square ) 

( آنالیز  Wاثربخشی )
 واریانس

  نوع و دوره درمان 

 p < 0.05 0.75 MORA + Zapper, 1998-2008, N = 935معنادار، 

 
تمامی بیماران دارای انواع  

 ها بیماری
0.72 MORA 1998-2002, N = 296 

0.77 MORA + Zapper 2003-2008, N = 639 

 ها گروه آلرژی p < 0.01 0.84 MORA + Zapper, 1998-2008, N = 576 معنادار، 
0.78 MORA 1998-2002, N = 169 

0.86 MORA + Zapper 2003-2008, N = 407 

 گروه دردها  p > 0.05 0.79 MORA + Zapper, 1998-2008, N = 262عدم وجود معناداری، 
0.73 MORA 1998-2002, N = 85 

0.81 MORA + Zapper 2003-2008, N = 177 

 ها گروه عفونت p > 0.05 0.84 MORA + Zapper, 1998-2008, N = 408عدم وجود معناداری، 
0.84 MORA 1998-2002, N = 78 

0.84 MORA + Zapper 2003-2008, N = 330 

 

 . بدست آمدند  از این متد  یمعنادار و  پایدار  ،تایج مثبت ندر آن  که 

اند مطالعه فاقد گروه کنترل دیگر که حاکی از نتایج مثبت بوده  11در زمینه آلرژی، در حال حاضر 

اند که از میان آنها سه عدد  صورت گرفته نیز وجود دارند و پنج مطالعه دارای گروه کنترل [  23-33]

ها  نتایج مثبت معنادار یا تمایل در برخی زمینه نیز  و دو عدد [  34، 7، 6] دادند  گزارشمثبت  پایدارنتایج  

 . کنند میتایید  را  در پژوهش حاضر نتایج ارائه شده . این مطالعات [14، 13] نشان دادند 

،  5، 4]مطالعات کنترل شده  گروهی از و [  36، 35،  9]سه مطالعه فاقد گروه کنترل   ،زمینه درد  درو

 . کنند می نتایج مثبت ارائه شده در پژوهش حاضر را تایید   [37، 10، 8

ها تنها یک مطالعه در زمینه اثربخشی درمانی این متد صورت پذیرفته است. در این  در زمینه عفونت 

درمان عفونت   در % موارد 98.4درمان بیورزونانس کالسیک در مشخص شد که  ،نگرگذشته  ژوهشپ

 . هستند  روپیش   های پژوهشمشابه یافته این نتایج نیز   .( N=63است )  موفق بوده 

اثربخشی   حاکی ازجامع ارزیابی Rozehnal  [9 ]و    Rahlfs نگر صورت گرفته توسط مطالعه گذشته  در

درمان  در این پژوهش  بود.  ( N=541ها ) بیماری های  گروه % از تمامی بیماران و 92.4بالینی در مثبت  

%  83.3منجر به نرخ موفقیتی برابر  ،بیمارانتمامی  ها و بیماری های  گروه سطوح مورا در  اختصاصی 

که تقریبا تمامی بیماران درمان شده در این پژوهش به گروهی   داشت درنظر را این موضوع  ید شد و با 

دو پژوهش مستقل صورت گرفته حاکی   این  .تعلق دارند   شوند می که به عنوان "بیماران مشکل" خوانده 

با توجه به   هستند.   هاای از بیماری طیف گسترده   برای از نرخ اثربخشی درمانی باالی متد بیورزونانس 
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و در نظر   [ 43-38]  کلی ( و همچنین اثربخشی بیولوژیکی 5-3تصاویر خاص )   اثرات مثبت بالینی

یک مکانیسم عمل بیوفیزیکی در  از  ، درمان بیورزونانس باید احتمال ذخیره الکترونیکی اطالعات گرفتن 

اخیرا توسط دو مطالعه که بصورت  . این فرضیه [3]برخوردار باشد  سطح تبادالت الکترومغناطیسی  

 . [45، 44]  است  شده اند تایید جداگانه صورت گرفته 

 دو نکته زیر در رابطه با مکانیسم عمل متد درمان بیورزونانس و متد مورا قابل ذکر هستند: 

،  موجود  ی نیبال مشکالت  از مستقل  یاد یز  اندازه تا و  هاتمامی بیماری برای  در متد درمانی مورا   .1

در اولین گام درمانی  انتهایی طب سوزنی،  بیورزونانس در نقاط -EAPبر اساس آزمون 

)استرس ژئوپاتیک،   شوند می حذف در نهایت و  رسیده به تعادل ابتدا فاکتورهای استرس خارجی 

ای، اختالالت  های غذایی، آلودگی به فلزات سنگین، میکوز روده اولیه، عدم تحمل های آلرژی

های  عفونت   بار پوسیدگی و التهاب دندانی، آلودگی داروها، سموم محیطی و  اسکاری، -بافتی 

تا اندازه   بازهم ، . در گام دومکننده رهایی یابد بلوکه  عوامل از  مزمن(. پتانسیل خود بهبودی باید 

ی موجود در نقاط انتهای طب  یای با در نظر گرفتن شرایط انرژ  ،زیادی مستقل از عالیم بالینی

پتانسیل خود تنظیمی با استفاده از درمان   ، بیورزونانس-EAPسوزنی و براساس آزمایش  

درمانی  ، درمان گردش انرژی، نوزودهای الکترونیکی، هومیوپاتی الکترونیکی، رنگ اینقطه 

 . د نبهبود میاب   هاهای درمانی ویژه بیماری ه الکترونیکی و در صورت لزوم استفاده از برنام

  ،مشکالت پزشکی  توجه به نوعدرمان بیورزونانس مورا بدون  اثربخشی  ی ارب  دیگردلیل  .2

، متد بیورزونانس تبادالت میدان ارتعاشات  است. بصورت خالصهآن مکانیسم عمل بیوفیزیکی 

با نابودی اختالالت موجود، ادغام    و  کند میالکترومغناطیسی انسانی با ارتعاشات خارجی را فعال  

با بیماری در ارتباط  که الکترومغناطیسی "ارتعاشات پاتولوژیکی"ارتعاشات سابقا محکم و مجزا )

 سازد را ممکن می   میدان ارتعاشات سالم(پویای انسان )پذیر و ( در میدان ارتعاشات انعطاف هستند 

. تغییرات غیرقابل بازگشت  همراه است های فیزیولوژیکی بلوکه متعاقب  با از بین رفتن که 

 پذیر شوند.  با استفاده از متد بیورزونانس برگشت   توانند نمی آناتومیکی  

در  ها بیماری های  گروه بیماران و ح  و سطهای پیاپی زمانی در مورا با مورا+زاپر در دورهمقایسه 

بیمار و بیماری بدون تغییر مانده  ( 2)درمان و ( 1) : تواند صورت پذیرد مینیاز  دو پیش  صورت وجود 

 باشند.  

 برای مورد اول این روند در طی دو دوره درمانی پیاپی بدون تغییر باقی ماند. 

بسیار مشابه بودند.   شونده های مقایسه ها در دوره و بیماری   انجنسیت بیماربرای مورد دوم توزیع 

با یکدیگر تفاوت معناداری نداشتند.   ی مختلفهابیماری  دارایبیماران تمامی  سنی در سطح   های توزیع 

هستند. این    02-98دوره مورا/  مارانیبتر از  اندکی جوان  08-03بیماران سال در دوره مورا+زاپر/

ها مشاهده شد. ممکن  ها، درد و مشخصا و بصورت معنادار در سطح عفونت در سطح آلرژی  موضوع 

باعث شده باشد  داشته و تاثیر سن بر اثربخشی بالینی درمان   تفاوت است اینگونه تصور شود که این  
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  -های عفونیبویژه در گروه بیماری -مورا انحصاری با درمان  مقایسه بخشی درمان مورا+زاپر در اثر

 .  باشد دست باال تخمین زده شده  

های مقایسه شده  این تصور را داشت که گروه  توان می و شمار زیاد بیماران،  ه به دلیل رویکرد چندین سال 

  همه، این مشابهت بصورت ویژه توسط شابه هستند. با این م هاهای بیماری مربوطه از نظر ویژگی 

 . د شونمی تایید  ها  فراوانی  توزیع  بدست آمده ازهای  هداد 

 گیری نتیجه 

و    عصبی دارد -ارتوپدی-های داخلیهای متعلق به طیف درمان مورا فواید عملی زیادی در درمان بیماری 

 ای دارد. ویژه   کاربردهای های متداول ها در بیماران مقاوم به درمان ها، درد و عفونت آلرژی درمان در 
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