
1 

 

Forsch Komplementmed 2014;21:239–245  
DOI: 10.1159/000365742 

 

 مقدماتیدر ترک سیگار: یک مطالعه  بیورزونانساثربخشی متد 

 )پایلوت(

 8گلباران ، زیا 7، تولین کاگاتای6، فیزا ارکان 5، حلیم ایسور 4، زکی کیلیکاسالن3، کاگالر کوهاداروگلو 2، مایکل گال 1آیلین پیتیلی 

 

 خالصه

به عنوان نوعی طب مکمل برای درمان   9: از دهه هفتاد قرن بیستم، درمان بیورزونانس موراپیشینه

خبر  در ترک سیگار آن آمیزی  از کاربرد موفقیت این متد کاربران  ها بکار گرفته شده است. انواع بیماری 

: جهت نیل به  هاروش است. با انجام یک پژوهش علمی مطالعه حاضر تایید این گزارشات هدف . اند داده

که به   فرد سیگاری  190دوسرکور شامل ما متد بیورزونانس را در یک مطالعه  هدف ذکر شده، 

بکار  ،  کننده درمان بیورزونانس تقسیم شده بودند و گروه دریافت  دارونما  کنندهدریافت  کنترل هایگروه 

؛  n = 95در هر دو گروه تحت مطالعه )گروه کنترل دارونما  طول درمان و شرایط آزمایش . گرفتیم 

نتایج بدست آمده از ترک سیگار به این  : نتایجاستاندارد شده بودند.  ،(n = 95گروه درمان بیورزونانس  

%  62.4) درمان از پس هفته  2%(، 54.8% دربرابر  77.2)پس از درمان یک هفته صورت بودند:  

  28.6)  درمان از پس  سال  1%( و  28.6% دربرابر 51.1) درمان  از  پسماه   1%(، 34.4دربرابر 

نرخ موفقیت در گروه درمانی تفاوت معناداری با گروه دارونما داشت. همچنین    .%( 16.1دربرابر 

صورت گرفتند به شکل  درمان پس از هفته  1شرایط سالمتی پس از درمان و ارزیابی اثربخشی که  

  ند و هیچگونه تر بود گروه کنترل مثبت  نسبت بهکنندگان درمان فعال بیورزونانس دریافت معناداری در 

بدست آمده از این مطالعه    یها افته یبراساس  : گیرینتیجه . مشاهده نشد  یدرمان  از این متد ی عوارض جانب

دارای اثربخشی بالینی بوده و هیچگونه عوارض جانبی در  در ترک سیگار پایلوت، درمان بیورزونانس 

 پی ندارد.  
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 گار یس ترک دارونما،  درمان مورا، درمان  دوسرکور،  ورزونانس،یب  درمان : یدیکل واژگان

 مقدمه 

  نام پزشکی به توسط در دهه هفتاد قرن بیستم  ،درمان بیورزونانس مورا )درمان بیورزونانس کالسیک(

در نتیجه آزمایشات پزشکی در زمینه طب   11اریش راش  نام ی به و مهندس الکترونیک 10فرانتس مورل 

ها  بدن انسان   ضعیف ارتعاشات بیومغناطیسی  در این متد [. 1توسعه یافت ]سوزنی الکتریکی 

بیوزونانس  =)  هان یتام یو ها، فلزات سنگین، آلرژن  مانند فعال د زیست زاد( یا موابیورزونانس درون =)

  تقویت . ارتعاشات با اهداف درمانی بصورت الکترونیکی شوند ی مآوری زاد( توسط الکترودها جمع برون 

-Hz 1 دامنه  در ارتعاشات . این د نشوی ماضافه میدان الکترومغناطیسی بدن انسان   هشده و ب یا واژگون 
سیگار به عنوان عامل  استفاده از درمان بیورزونانس با رو، پیش در مطالعه پایلوت  قرار دارند.  501

 . فت ریپذ زاد صورت فعال برون زیست 

توسط    صورت گرفته [  19-18و فیزیکی ]  [17-12[، زیستی ]11-2های بالینی ]شماری از پژوهش 

مشکالت بالینی، مطالعات موفقی در   زمینه اند. در اثربخشی این متد را ثابت کرده  المللیهای بین گروه 

اند. با  تنفسی و انواع دردها صورت پذیرفته   یها ی ماریب روماتیسمی،   ی های مار یب ها، آلرژی  رابطه با 

که در آنها نتایج مثبت از این روش بدست  ها وجود دارند آلرژی  با رابطهدر دو پژوهش همه، این 

- 22] شود ی م [. بنابراین متد بیورزونانس در این زمینه موضوعی جنجالی محسوب 21-20] اند مده این

23  .] 

ارتعاشات الکترومغناطیسی با فرکانس پایین، پیوسته و   شود ی متصور همانگونه که در باال اشاره شد، 

  برای آنها   تا امروز، تنها چندین مدل توصیفی. کنند بسیار ضعیف، اطالعات را در سطح بیوفیزیکی حمل  

- پذیری الکترومغناطیسی یا اطالعات زیستی مادهانباشت انواع موضوعات مانند  توسط   که اند تهیه شده 

 [. 14، 13، 11،  7] د نشو ی مویژه حمایت 

این  . است متداول مانند پزشکی مکمل  تجربی [ در پزشکی 1که توسط مورل و راش تهیه شد ]  ی رویکرد 

همانند  های توصیفی تئوریک  انسان توسعه یافت. مدل  های بدنخروجی ها و ورودی   طالعهمتد براساس م

حال، مفاهیم  . با این فیزیکی و فیزیولوژیکی وجود دارند تبادالت   در رابطه با هومیوپاتی و طب سوزنی

 نیاز نیستند.  عمل یک    محاسبه برای آزمایش تاثیرات قابل توصیفی  

% از  30در حدود  عروقی. در اروپا-و قلبی  تنفسی  هایبویژه برای سیستم   ت؛سیگار کشیدن مضر اس

%  85% از جمعیت سیگاری هستند. در 44. در ترکیه تا کنند ی مافراد بزرگسال دخانیات مصرف 

ترین دلیل  و اصلی  شود ی مموارد سیگار کشیدن به سرطان ریه، برونشیت مزمن و آمفیزیوم ریوی منجر 
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متدهای درمانی ساده،    بهنیاز فراوانی  [. 25، 24]   شود محسوب می سال  35مرگ در بزرگساالن باالی  

 . وجود دارد  کنند می  ترک سیگار کمک  به که   ی قابل اطمینان و ایمن

با عوارض جانبی نسبتا    امادر ترک سیگار موثر هستند،  13بوپروپیون و   12وارنیکلین داروهایی همچون 

هیچ تاثیری از   ،[ 29-26کنترل شده ]چندین مطالعه های بر اساس یافته . ی همراه هستند بل توجه قا

طب فشاری، هومیوپاتی، هیپنوتیزم، لیزر و تحریک  های جایگزین همچون طب سوزنی، درمان

[ در  30وهمکاران ]   Becerra. به همین خاطر است که بدست نیامده است الکتریکی در ترک سیگار  

اند که باید به دنبال  یشنهاد کردهپ  ،های جایگزین برای کمک به ترک سیگارپژوهش خود درباره درمان 

 بود.   ی برای کمک به ترک سیگارهای نوینراه

Isik [31 ] بیورزونانس استفاده   ز خود برای ترک سیگار ا در ترکیه در مطب  2005از سال که

گروه   فاقد نگر مطالعه گذشته  آندر . داده است است، از نرخ موفقیت باالی این متد گزارش  کردهیم

هفته،    1. نرخ سیگار کشیدن در  را دریافت کردند مورا  کننده درمان بیورزونانس شرکت  4733 ،کنترل

  آماری سابقه سیگارکشیدن و مشخصات بود.   محاسبه شده  ماه پس از درمان بیورزونانس 3ماه و  1

هفته    1س از بود. کاهش میزان سیگار کشیدن پ  روپیش مشابه مطالعه   ،مطالعه آنکنندگان در شرکت 

در آن مطالعه  % بود. 48.2ماه برابر  3% و پس از 62.1ماه برابر   1%، پس از 80.1بر  ابر

 هیچگونه عوارض جانبی مشاهده نشدند.  

  Isikبیورزونانس منتشر نشده است که مشاهدات  با استفاده از  ایتا به امروز هیچ مطالعه کنترل شده 

کنترل دارونما انجام دادیم تا   گروه درباره ترک سیگار را تایید نماید. بنابراین ما یک مطالعه دوسوکور با

ترک سیگار دارد یا خیر. پیش از مطالعه هیچکدام    دربررسی کنیم آیا بیورزونانس اثرات بالینی حقیقی 

 . نداشتند را های بیورزونانس رویکرد بیورزونانس یا دستگاه  استفاده از یاتجربه از نویسندگان 

 هاکنندگان و روششرکت

 طراحی آزمایش 

دارونما در دانشگاه استانبول، ترکیه صورت  کننده دریافت کنترل  دارای گروهمطالعه دوسوکور  این 

سال قرار   75-18که در رده سنی  بودند عضو  95 دارای  کنترل و درمان هر کدام ی هاگروه پذیرفت. 

صورت    متناوب بصورت در دو گروه  کنندگان تقسیم شرکت داشتند و قصد داشتند سیگار را ترک نمایند. 

 شد.   محاسبه سال   1ماه و  1هفته،  2هفته،   1پس از درمان بیورزونانس اثربخشی میزان گرفت. 

 معیارهای ورودی و خروجی
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قصد ترک این عادت را داشتند. پیش   وبودند   کنندگان دخانیات پژوهش مصرف ر این د  کنندهشرکت افراد 

 هیچگاه ترک سیگار را امتحان نکرده بودند. گان کنند شرکت از این پژوهش هیچ کدام از 

فاقد  و ؛ هسال 75تا  18کنندگان باید بین : شرکت شدند شامل این موارد می معیارهای ورودی و خروجی 

میک و یا آریتمی قلبی و اختالالت شدید روانی مانند اسکیزوفرنی یا حمالت  های قلبی ایسکبیماری 

ارزیابی وابستگی به نیکوتین  مقیاس اساس   بر  میزان وابستگی آنها به نیکوتین . بودند می  اضطرابی 

باید    کنندگانشرکت . بعالوه بود می   7 شد و باید می ارزیابی  Fagerstrom  [32 ]توسط  توصیف شده

 . بودند می نامه کتبی نیز رضایت  حاضر به تسلیم 

 ها گروهص افراد به تخصی

دپارتمان پزشکی ریه  معیارهای ورودی برخوردار بودند در مرکز ترک سیگار  ازکننده که شرکت  190

کننده  این افراد به گروه درمان )دریافت  برای آزمایش انتخاب شدند. در دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول  

.  تقسیم شدند ( غیرواقعی =دارونما درمان فعال بیورزونانس( و یک گروه کنترل )درمان بیورزونانس 

کننده درمان فعال بیوروزونانس را دریافت  الگو صورت پذیرفت: اولین شرکت این بندی مطابق تقسیم 

نفر سوم درمان فعال    رزونانس را دریافت کرد،درمان غیرواقعی بیوکننده کرد، دومین شرکت 

کننده  شرکت  190بیورزونانس را دریافت کرد و به همین ترتیب آزمایش ادامه یافت تا زمانی که تمامی 

گروه کنترل پس از درمان بصورت   عضوکنندگان  شدند. از آنجایی که یکی از شرکت  قسیم گروه ت دو در

 (. 1 تصویر کننده در ارزیابی نهایی گنجانده شدند )شرکت  189دایمی از دسترس خارج شد، تنها 
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 1 ریتصو

های سیگاری بودن و شغل،  ، سال شدند ی مسیگارهایی که روزانه کشیده  تعداد در رابطه با سن، جنسیت،  

؛  p > 0.05بودند )  مشابه کننده گروه کنترل از نظر آماری شرکت  94گروه درمان و  کننده شرکت  95

داروهای ضد افسردگی دریافت  نفر در گروه دارونما   14  و  در گروه درمان نفر   شش. ( 1 جدول

. در هر دو گروه مورد آزمایش، هیچگونه دارویی برای ترک سیگار در طی یا پیش از دوره  کردند یم

 . سایر انواع داروهای مصرف شده مورد بررسی قرار نگرفتند. د شی نمآزمایش مصرف  

و رضایتنامه  مطلع شدند  های کنترل دارونما دوسوکور ماهیت پژوهش از پیش از مطالعه تمامی افراد 

  اثراحتمال دریافت درمان بی  از کنندگان برای شرکت در این پژوهش را ارائه کردند. شرکت کتبی خود 

 دانشکده پزشکی دانشگاه استانبول قرار گرفت.  . پژوهش مورد تایید کمیته اخالقی مطلع شدند  ]دارونما[ 

 نتایج 

سال پس از تکمیل   1ماه و   1هفته،    2مصرف دخانیات بود. یک هفته،  میزانپارامتر خروجی اصلی 

اند یا خیر. بعالوه،  ، تمامی افراد مورد مصاحبه تلفنی قرار گرفتند تا مشخص شود آیا سیگار کشیدهدرمان

( را بصورت تلفنی پر کردند تا تاثیرات آنی درمان بر  2 تصویریک هفته پس ازدرمان، پرسشنامه )

ها را دریافت کرده  شونده کدامیک از درمان گر از اینکه مصاحبه مصاحبه ر مشخص شوند. شرایط بیما

 اطالعی نداشت. بود تعلق م به گروه کنترل یا درمان   وبود  
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فراوانی کل، فراوانی نسبی ]در پرانتز[؛ نتایج کنندگان )اطالعات آماری و تاریخچه مصرف دخانیات شرکت .1جدول 
 ( chi-squareآزمون 

  p   گروه کنترل، درمان
بیورزونانس غیرواقعی  

 )%( 

گروه درمانی، بیورزونانس  
 فعال )%( 

 

 جنسیت    0.20
 زن  42  (44.2)  34  (36.2)  
 مرد 53  (55.8)  60  (63.8)  

 سن   0.20
  (9.5) 9  (14.6)  15 15–30 
  (30.9)  29  (31.6)  30 30–40 
  (31.9)  30  (33.7)  32 40–50 
  (23.4)  22  (16.8)  16 50–60 
  (4.3) 4  (3.2) 3 >60 

میزان مصرف سیگار    0.20
 روزانه

  (2.1) 2  (2.1) 2 <10 
  (60.6)  57  (50.5)  48 11–20 
  (19.1)  18  (26.3)  25 21–30 
  (18.1)  17  (21.1)  20 >30 

 های مصرف سیگارسال   0.09
  (8.5) 8  (10.5)  10 <10 
  (26.6)  25  (38.9)  37 10–20 
  (64.9)  61  (50.5)  48 >20 

 شغل   0.50
 کارگران و کارمندان 60  (63.1)  40  (42.6)  
 شغل آزاد  8 (8.4)  15  (16.0)  
 کاربی 24  (25.3)  35  (37.2)  

 

 و کورسازی   درمان

فریزنهایم   ,)آلمان MORA-Superبا استفاده از دستگاه بیورزونانس و  درمان بیورزونانس تنها یکبار  

Med-Tronik GmbH, )   .روش انجام   پروسه درمانی و تجهیزات استاندارد شده بودند.صورت گرفت

 :  د شوی م در ادامه آورده ه درمان استاندارد صورت گرفت

را بکشند و خاکستر و   را تا نیمهسیگار   2مورد آزمایش خواسته شده که از  درمان، افراد پیش از شروع 

های  نیمه   ای حاویهای شیشه ه ای قرار دهند. لولرا درون دو لوله شیشه  ها دو نیمه باقی مانده سیگار

قرار داده شدند. در   MT2و  MT1ورودی    یسیگار و خاکستر سپس بصورت جداگانه درون الکترودها

 دقیقه به طول انجامید.   45گام دوم درمان بیورزونانس انجام شد که در حدود  

افراد مورد آزمایش متصل شدند. یک الکترود سر،   هایو پا ها دست  به  الکترودهای دستگاه بیورزونانس 

های اضافی  رابطبه  در پشت دستگاه  روی پیشانی فرد قرار داده شده و که  کرد ی مدو آداپتور فراهم 
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پایین ناف فرد و    cm 3 به های راست و چپ متصل شدند. یک الکترود مغناطیسی گرد  الکترودهای دست 

گاه  در پشت دستکننده . ورودی تقویت ند ( به خروجی متصل شد 1000کننده خارجی )تقویت=یک تقویت 

 به رابطه پای چپ متصل بود.  

انجام شد. در حالی که   22و به دنبال آن برنامه   21بکارگیری برنامه درمان بیورزونانس فعال ابتدا با  

ها در  صورت گرفت )جزئیات برنامه   12و   11های درمان بیورزونانس غیرواقعی با استفاده از برنامه 

های بیورزونانس یکسان بودند.  . برای هر دو نوع درمان، صداها و عالیم دستگاه (اند پایین آورده شده

درمان اول را  دریابند که تحت کدام درمان قرار دارند. گروه اجرایی  توانستند ی نمکنندگان  شرکت بنابراین 

سپس دوباره برنامه اول    . کننده صورت دادند درمان دوم را برای دومین شرکت  و  کننده برای اولین شرکت 

که   د دای ماجرایی گزارش  مسئول را برای نفر سوم بکار بستند و روند کار به همین صورت ادامه یافت. 

  مسئول د. های درمانی آگاه نبو، اما از نتایج برنامه ند د کرمی کدامیک از افراد کدام درمان را دریافت 

بیورزونانس نداشت، هیچ آموزشی در نحوه کار با دستگاه ندیده بود و  ای در درمان  اجرایی هیچ تجربه 

جزئیات   و   آنهاکارکرد  و  نحوه کار با الکترودهااز های خاصی را اجرا نماید. او برنامه   د ادر بوتنها ق

. فرد اجراکننده  شوند ی مبکار گرفته  مشکالتی چه  رایها بکه کدام برنامه  دانست ی نم  ه و آشنا نبود ها برنامه 

تا زمان تکمیل و تحلیل   نتایج کنندگان آزمایش نداشتند.  تماس دیگری با شرکت ی، اراندرکهیچ فرد دست و  

 نشدند.  آشکار  آزمایش 

به عنوان حامل مواد استفاده   شود ی مهای فعال و غیرواقعی، آنچه به عنوان چیپ خوانده در پروسه درمان 

  ی قطرو  mm 1 ی برابرضخامت  که یک دیسک گرد از جنس استیل ساخته شده بود از شد. این چیپ 

 شد.می الکترود انتهایی قرار داده  دوگانهپیاله آزمایش انتهای    در و  داشت  cm  2.5برابر  

محلول   بخش   8محلول سالین فیزیولوژیکی و   بخش   92ای حاوی در طی درمان، یک بطری شیشه 

د. در حین اجرای برنامه،  شمی  مصرف یاقطره بصورت   که د شب به عنوان ماده حامل استفاده آ-اتانول

درمان  . در پایان گرفت در باال قرار اشاره شده ای با محلول در همان پیاله دوگانه بطری شیشه 

تر از ناف فرد با استفاده چسب پزشکی چسبانده شد  پایین انگشت   2بیورزونانس، چیپ در جایگاه 

از  . در این محل باقی ماند  ماه  1برای مدت و ( 15های چی ؛ نقطه طب سوزنی: 14مای )مریدین: رن 

قطره از محلول   5 د،هر زمان احساس نیاز به سیگار کشیدن کردناشخاص مورد آزمایش خواسته شده که 

قطره در روز   30که بیشتر از کنندگان رسید به اطالع شرکت درمانی را زیر زبان خود بچکانند.  

  ؛خطر تشدید عالیم ترک وابستگی واعتیاد پیش بیایید  ممکن است  مصرف نکنند؛ در غیر این صورت 

 پاتی. مانند استفاده از مقادیر بیش از حد داروهای هومیو 

   MORA-Superو تنظیمات دستگاه  هابرنامه

 . شوند ی م مورا در ادامه توصیف مورد استفاده در طی درمان  یها برنامه 

 
14 Ren Mai 
15 Qi Hai 
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 آورده شده است.   2جدول  در  21برنامه جزئیات  )درمان فعال بیورزونانس(:  22و   21 یها برنامه 

)تقویت   پیوسته سازی فاز انجام شدند؛ واژگون Ai)درمان بیورزونانس فعال(. تمامی مراحل در مود  21. برنامه 2جدول 
 (22برنامه 

 21برنامه  فلیتر فرکانس  تقویت  ها چرخه

 1مرحله    24
 1کانال  kHz 1پاس کوتاه  90* (80*)  
 2کانال    kHz 1 بلند پاس 70*(60*) 
 2 مرحله   30
 1کانال  kHz 1پاس کوتاه  100*(90*) 
 2کانال   kHz 1 بلند پاس 80*(70*) 
 3 مرحله   24
 1کانال  kHz 1پاس کوتاه  50*(40*)  
 2کانال  kHz 1 بلند پاس 70*(60*) 
 4 مرحله   30
 1کانال  kHz 1پاس کوتاه  60* (50*) 
 2کانال  kHz 1 بلند پاس 80*(70*) 

 s 3/s 7ها فیزیولوژیک، زمان چرخه تقویت *

و  یکسان  22و  21الکترود در برنامه  هایتقویت بود. رابط 21و  22میان برنامه موجود تنها تفاوت 

، پای راست=  2، دست چپ= ورودی 1. مرحله: دست راست= ورودی 1زیر بودند:  صورت به  

، پیاله دوگانه= غیرمتصل.  2= ورودی MT-2، 1= ورودی MT-1،  1، پای چپ= ورودی 2ورودی 

، پای چپ =  2، پای راست = خروجی 2، دست چپ= خروجی 2: دست راست= خروجی 2مرحله 

. مرحله  2و  1 یها یخروج ، پیاله دوگانه = 2= خروجی  MT-2، 1 = خروجی  MT-1،  1خروجی 

، پای چپ = خروجی  1، پای راست = خروجی  1،  دست چپ = خروجی  1:دست راست= خروجی  3

2 ،MT-1 1= خروجی  ،MT-2  2: به مرحله 4، پیاله دوگانه = غیرمتصل. مرحله 2= خروجی  

 مراجعه کنید.  

 

 بندی کنید:را درجه  دیکنیمکه اکنون تجربه  یشدت نیاز به سیگار کشیدنمیزان لطفا (1

 :درمان از  پس سه روز اول در طی

 الف( نیاز به سیگار کشیدن شدید نبود
 ب( نیاز به سیگار کشیدن بسیار شدید بود

 : پس از درمان دوم پس از سه روز 
 الف( نیاز به سیگار کشیدن چندان شدید نبود

 ب( نیاز به سیگار کشیدن بسیار شدید بود
 اید؟( آیا در طی دوره پس از درمان سیگار کشیده2

 امشروع کردهرا سیگار کشیدن ، من دوباره الف( بله
 بله، اما تنها چند دفعه اندک و تنها چند پک ب( 

 .کشمینمپ( خیر، من دیگر  سیگار 
 ...اید، اولین سیگار شمااگر شما دوباره سیگار کشیده( 3

 استفراغ کنم  نزدیک بودالف( باعث شد حالت تهوع به من دست بدهد، 
 ب( من توانستم بدون هیچ احساس ناراحتی سیگار بکشم 
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 را نیز انجام دادم سیگار را خاموش کنم و همین کار  ( پس از چند پک احساس کردم که بایدپ
 ( من بیشتر سیگار را کشیدم ج

 ( اگر شما سیگاری هستید: 4
 برمینمالف( من دیگر از سیگار کشیدن لذت چندانی 

 برمیمب( من همچنان همانند گذشته از سیگار کشیدن لذت 
 برای نیکوتین رو به کاهش گذاشته استام که تمایل فیزیکی کنمیم( من احساس پ
 برای نیکوتین همچنان بدون تغییر مانده است  امیک یزیفکه تمایل   کنمیم( من احساس ج
  در حقیقت اینگونه نیست که من نتوانم در برابر سیگار کشیدن مقاومت کنم( ر

 نکشیدن را ندارم سیگار چون تحمل  کشمیممن سیگار ز(
 که درمان در عادت سیگار کشیدن من تغییری ایجاد کرده باشد  کنمینممن احساس ( د
 که درمان باعث ایجاد تغییراتی در عادت سیگار کشیدن من شده است کنمیم( من احساس ذ

 :ایدشدهاگر شما یک غیرسیگاری ( 5
 کنم ینمچندان احساس نیاز به سیگار کشیدن پیدا من  ،کشندیمدر کنار من سیگار  دیگرانزمانی که الف( 

احساس نیاز به سیگار   ،کشیدن استب( زمانی که در یک محیط سیگاری هستم یا فرد کناری من درحال سیگار 
 کنم یمکشیدن پیدا 

 کند یمسیگار مرا اذیت دود ( پ
 من احساس نیاز به سیگار کشیدن پیدا کنم شودیماما باعث  ،کندینم( دود سیگار مرا اذیت ج
 نیاز به سیگار کشیدن پیدا کنم  احساس شودیمو نه باعث  کندیماذیت مرا ( دود سیگار نه ر
چندان نیاز شدیدی به سیگار کشیدن احساس  ،هایی که عادت به سیگار کشیدن داشتمها  و مکان( من در زمان ز
 کنم ینم
احساس نیاز شدیدی به سیگار کشیدن پیدا  ،هایی که عادت به سیگار کشیدن داشتمها و مکان( من در زمان د
 کنم یم

 ؟پذیری( اضطراب و تحریک6
 الف( من مضطرب هستم

 من عموما خونسرد هستم ب( 
 اند؟ها نیاز شما به سیگار کشیدن را کاهش داده که قطره دیکنیم( آیا فکر 7

 دنکن یمسرکوب  الف( بله، نیاز به سیگار کشیدن را
 در اینباره اظهار نظر کنم  توانمینمب( من 

 کنندینمپ( نه این قطرات نیاز من به سیگار کشیدن را سرکوب 
 ( در مورد درمانی که دریافت کردید چه نظری دارید؟ 8

 بگویم که موثر بوده است توانمی مالف( من 
 درمان داشته باشماین قضاوت درستی درباره اثربخشی  توانمینمب( من 
 ماهبگویم که هیچگونه تغییری احساس نکرد توانمیمپ( من 

 هفته پس از درمان بکار گرفته شد( . پرسشنامه )یک 2تصویر 

های  معادل برنامه  12و    11شماره    یهابرنامه )درمان بیورزونانس غیرواقعی(:   12و   11 یها برنامه 

و  د و کانال و تعیین ش 0ویت در هر مرحله برابر تنها تفاوت موجود آن بود که تق   ،بودند  21شماره 

به دستگاه    توانستند ینم در نتیجه، ارتعاشات  و  دستگاه مورا غیرمتصل باقی ماندند ورودی و خروجی 

.  د یرسی م ، درمان به نظر مشابه کنندگان هر دو گروه برای شرکت اما وارد شده و یا از آن خارج شوند. 

یا درمان  است کننده در حال دریافت دارونما د که آیا شرکت تشخیص ده توانست ی نمنیز اجرایی   مسئول 

 واقعی. 

 ( chi-squareکنندگانی که سیگار را ترک کردند )آزمون شمار کل و نسبی )در پرانتز( شرکت. 3جدول 
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P   درمان بیورزونانس
 غیرواقعی )%( 

درمان بیورزونانس فعال  
 )%( 

زمان سپری شده پس از 
 درمان 

 هفته 1 71  (77.2)  51  (54.8)  0.001
 هفته 2 58  (62.4)  32  (34.4)  0.001> 

 ماه 1 46  (51.1)  26  (28.6)  0.002
 سال  1 26  (28.6)  15  (16.1)  0.04

 

های تکمیلی، در زمینه شرایط بیماران یک هفته پس از درمان )شمار های معنادار یافته شده از مصاحبه یافته .4جدول 
 ( chi-squareنسبی شرکتکنندگان، آزمون 

P   درمان بیورزونانس
 غیرواقعی )%( 

درمان بیورزونانس  
 فعال )%( 

 کننده شرایط شرکت

عدم وجود تمایل به سیگار کشیدن سه روز اول   45 21 0.002
 پس از درمان 

عدم تمایل به سیگار کشیدن سه روز دوم پس از   62 38 0.003
 درمان

های که پس از درمان از همچنان از  سیگاری 41 73 0.003
 بردند سیگار کشیدن لذت می

ن دیگر حتی در  که پس از درماهایی غیرسیگاری 85 59 0.003
ها نیازی به سیگار کشیدن حضور سایر سیگاری

 کردنداحساس نمی
 هایی که اضطراب داشتندغیرسیگاری 18 39 0.004
ها تمایل آنها  کنندگانی که باور داشتند قطرهشرکت 48 24 0.001

 به سیگار کشیدن را کاهش داده بودند 
 <

0.001 
 کنندگانی که به اثربخشی درمان باور داشتند  شرکت 67 33

 

 آماری یهالیتحل

  4 و   3، 1جداول ها در یافته   وصورت گرفتند    Chi squareبا بکارگیری آزمون آماری   های تحلیل 

 تعیین شد.   p < 0.05[. سطح معناداری  33]اند  شده آورده

 نتایج 

 = p% از اعضای گروه دارونما )54.8% از اعضای گروه درمانی و 77.2پس از یک هفته، 

%  51.1یک ماه پس از درمان (؛ p < 0.001% )34.4برابر  % در62.4پس از دو هفته ؛  (0.001

سال، یک تفاوت معنادار   1حتی پس از  . سیگار را ترک کرده بودند  ( p = 0.002% ) 28.6برابر  در

کنندگان در گروه درمانی و  % از شرکت 28.6های درمان و دارونما ثبت شد: میان اعضای گروه 

نگاهی اجمالی بر نتایج   3جدول  (.p = 0.04سیگار نکشیده بودند )   در گروه دارونما  16.1%

 . آورد یم پارامترهای اصلی فراهم 
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یک هفته پس از  ) های مکمل در زمینه اثربخشی فوری های قابل توجه بدست آمده از مصاحبه ه یافت

  3در طی تمایل به سیگار کشیدن در گروه درمان   .اند بصورت خالصه آورده شده   4جدول در   (درمان

در مقایسه با گروه دارونما به   (p = 0.002; p = 0.003پس از درمان ) دوم روز  3و سپس اول  ز رو

بودند نیز هیچگونه  میافراد سیگاری  ه حتی اگر این افراد در محاصر ؛شکل معناداری کاهش یافته بود 

؛ باور  (p = 0.004آنها مضطرب نبودند )؛ (p = 0.003) کردند ی نمنیازی به سیگار کشیدن احساس  

  انتظار و (؛  p = 0.001های درمانی تمایل آنها به سیگار کشیدن را کاهش داده بودند )داشتند که قطره 

 (. p < 0.001)داشتند که درمان اثربخش باشد 

کنندگان از درماتیت تماسی آلرژیک رنج برد  بیورزونانس بسیار خوب تحمل شد. یکی از شرکت درمان  

شد. هیچگونه   بهبود   ی پیدا شود خودبخود هر گونه درمان دیگرآنکه نیازی به که خیلی زود پیش از 

 نامناسب و عوارض جانبی مشاهده نشدند.   ی هاواکنش 

 بحث

آمیز درنظر گرفته شود.  موفقیت  تواند ی منتایج این آزمایش پایلوت، کاربرد بیورزونانس فعال  با توجه به 

این متد به شکل معنادار و قابل توجهی از درمان بیورزونانس غیرواقعی تفاوت  میزان ترک سیگار نتایج 

% دربرابر  62.4دو هفته )% بود(، 54.8% در برابر 77.2یک هفته )نرخ موفقیت  ؛داشت 

%( پس از  16.1% دربرابر  28.6سال )%( و یک28.6% دربرابر 51.1(، یک ماه )34.4%

  نیز که یک هفته پس از درمان صورت گرفت  ی هایاز مصاحبه  های بدست آمدهیافته (. 3جدول درمان )

  های بهبود (.  2 تصویر ) کنند می تایید   را اثربخشی درمان بیورزونانس که در این پژوهش ثبت شده است 

گروه درمانی  و همچنین انتظارات نسبت به اثربخشی درمان در خودارزیابی   بر اساسدر شرایط سالمتی 

 تر بودند. در مقایسه با گروه دارونما به شکل معناداری مثبت 

که شامل  سال( با موثرترین متد دارویی % پس از یک 28.6نرخ موفقیت  مقایسه متد بیورزونانس ) 

در  آنها تفاوت ؛ با این وجود، شود ی م منجر به نتایج مشابهی شود نیز  می داروی وارنیکلین استفاده از 

ای ایجاد تمایل به  خوابی و حتی تا اندازهاز جمله حالت تهوع، بی وارنیکلین   ناشی ازعوارض جانبی 

  .است  وسطه سازمان غذا و دارو صادر شد(حتی اخطاری در این رابطه ت   2009خودکشی )در سال 

بر اساس    . برای مثالاند شده انجام  مطالعات بسیاری در زمینه مشکالتی که در باال به آنها اشاره شد 

پس از یک سال  وارنیکلین و بوپروپیون موفقیت میزان  [ 34( ]2006همکاران ) و  Oncken  هاییافته 

. ین نتایج  ند بود   دارونما% برای 10.3؛ و % برای بوپروپیون14.6برای وارنیکلین، %  23برابر: 

های آزمایش کنترل  با یافته دادند که سه درمان به شکل معناداری بایکدیگر متفاوت هستند. این نتایج   نشان 

محتوای   ،[36و همکاران ] Tonstad[ هماهنگی دارند. براساس مطالعه  35وهمکاران ]  Jorenbyشده 

به شکل معناداری در گروه   دهد ی مکربن مونوکسید که میزان وابستگی فیزیکی به نیکوتین را نشان 

و همچنین در   %( 46.6% دربرابر 70.5) 24-13های وارنیکلین در مقایسه با گروه دارونما در هفته 

سایر مطالعات   های . این نتایج با یافته متفاوت بود  %(36.9% در برابر  43.6) 52-13های  هفته 
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وهمکارن    Eisenberg  متاتحلیل صورت گرفته توسط [. براساس 38-37مربوطه نیز هماهنگی دارند ]

 بدست آمد.  بوپروپیون ترین نتایج با استفاده از دارویی موفق  درمان[ در زمینه 39]

.  اند یافت نشدهترک سیگار   برای مکمل   نی درما  یسایر متدهااز بکارگیری ای کنون اثرات قابل مقایسه تا

بوده    همراه  صورت گرفته و با کنترل دارونمادر زمینه طب سوزنی یک مطالعه که اخیرا بر اساس 

حال، نتایج  [. با این 40مورد تایید قرار گیرد ]  د نتوانی نم، نتایج سابقا مثبت از مطالعات فاقد کنترل  ست ا

 .اند آمده [ بدست 42[ و هیپنوتیزم ] 41امیدوارکننده جدید از آزمایشات در زمینه طب فشاری گوش ]

کلینیک را ترک کردند  پس از پایان درمان   ،کنندگان در پژوهش درمان بیورزونانسشرکت از آنجایی که  

از  حضوری  و  ، ارزیابی مستقیم کردند ی منسبتا دوری از بیمارستان زندگی و برخی از آنها در فواصل 

براساس  های پیگیری بنابراین داده   . امکانپذیر نبود کنندگان پس از درمان شرایط سالمت شرکت 

و  آوری و ارزیابی شدند. غلظت کربن مونوکسید در خون  از راه تلفن جمع  و  کنندگان خودارزیابی شرکت 

نبودند. این موضوع    ارزیابیقابل  هادوره سایر  پارامترهای مرتبط با سیگار کشیدن در طول این 

با محاسبات کامال دقیق   د توانی نمکنندگان  زیرا که ارزیابی شرکت  ،محدود کند اعتبار نتایج را  د توانیم

 تایید شود.  

در این   توانست ینمگروه دارونما پس از درمان قابل دسترس نبود و بنابراین  عضو کننده  یک شرکت 

توجهی بر  کنندگان این موضوع تاثیر قابل شمار زیاد شرکت  توجه بهبه اما   ،ارزیابی گنجانده شود 

 گذاشت.  معناداری نتایج تاثیر ن

گروه دارونما داروهای ضد افسردگی   عضو  کنندهشرکت  14  گروه درمان و عضوکننده  شش شرکت 

 بر نتایج اثرگذار باشد.    توانست ی مها گروه  در اعضای  تفاوت . این کردند ی ممصرف 

و    د ندهنشان می نتایج این مطالعه پایلوت دوسوکور اثربخشی رویکرد بیورزونانس در ترک سیگار را 

تایید  گزارش کرد   را % متد بیورزونانس سه ماه پس از درمان 48.2که نرخ موفقیتی Isik [31 ]نتایج 

وارنیکلین و  % در گروه  43.9[ نرخ موفقیتی برابر 35] Jorenby، مشابهی دوره زمانی  در. کنند می

%  44[ نرخ موفقیتی برابر 38وهمکاران ]  Gonzalesبوپروپیون گزارش دادند.  در گروه   29.8%

، نرخ موفقیت متد  Isikبوپروپیون ثبت کردند. براساس نتایج % برای  29.5وارنیکلین و برای  

ای دارویی مربوطه  همشابه بهترین نتایج گرفته شده از درمان پس از سه ماه دوره پیگیری بیورزونانس  

 ندارد.  به دنبال ، اما عوارض جانبی ناشی از آنها را  بوده

شامل   هایی که بویژه آندیگر   ترگسترده نتایج این مطالعه باید توسط مطالعات کنترل دارونما دوسوکور 

 مورد بررسی بیشتر قرار گیرند.  ،د تهای دارویی شومقایسه بیورزونانس با درمان 

 گیری نتیجه 

به صورت بالینی در ترک سیگار موثر    از این مطالعه، درمان بیورزونانسبدست آمده   یهاافته یبراساس  

 داشته باشد.  درپی است بدون آنکه هیچگونه عوارض جانبی 
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