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 درمان موفق با بیورزونانس  –  سندروم یائسگی

 1یورگن هنگه

 

 مقدمه 

ریز و  غدد درون  مشکالت  ،در طی دوره گذار از بلوغ جنسی به یائسگی% از زنان از  70بیش از 

.  کنند می مشابه را تجربه   موارد بود انرژی، کمبود تمرکز و خوابی، کم کاهش اشتها، بی عالیمی همچون 

هورمون درمانی به دلیل عوارض جانبی نه چندان جزئی خود مورد انتقاد فزاینده واقع شده    که اکنون 

انواع   ی خود پزشکان عمومی و درمانگرها   ،و زایمان  شمار بیشتری از زنان از متخصص زنان  ،است 

های غذایی )مانند عصاره سویا(، مواد  از مکمل  انواعی . کنند را درخواست می های جایگزین درمان

هم   یی و تنها به هم  اند که در دسترس های هومیوپاتیک درمان های گیاهی( و هورمون  دارای )معموال هی اگی

ها  شاید هم سال  و یا   هاگاها الزم است که این مواد را برای ماه . موثر هستند  بسیار در ترکیب با یکدیگر  

طوالنی  و نتایج عالی توان  می  ، داروییهای بدون نیاز به درمان  و  بیورزونانساستفاده از  با استفاده کرد.  

 را در این زمینه بدست آورد.  یمدت

های درمانی  با استفاده از رژیم   تواند می نتایج مثبتی را  ،بسته به ساختار کاری و نیازهای بیماران

 بدست آورد.  اند شده سازی هایی که متناسب با شرایط بیمار شخصی استاندارد و همچنین درمان 

 

 فیزیولوژی و عالیم 

فرسوده و  ها رخ داده و ذخایر فولیکولی برنده در تخمدان ، تغییرات تحلیل )یائسگی( زندگی در این فاز از 

، به  شوند می گذاری به آهستگی شروع تخمک قاعدگی بدون  هایچرخه . در ابتدا، شوند می کار افتاده  از

تا زمانی که قاعدگی بصورت کامل متوقف   کنند مینظم بروز پیدا های قاعدگی گاها بی دنبال آنها چرخه 

تولید استروژن    نهایت در ن کاهش میابند تا زمانی که بافت تخمدانی نیز رو شود. سطوح هورمون پروژست

( از لوب  LH ،FSHگونادوتروپین ) های هورمون ترشح  این موضوع منجر به افزایش   را متوقف کند.

  حیاتی-و سیستم عصبیریز  در تمامی سیستم درون  در نتیجه این تغییرات،. شود می پیشین هیپوفیز 

 
1 Jürgen Hennecke 
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  نام به ؛ روندی که  شود می  سمپاتیکافزایش فعالیت سیستم عصبی که منجر به  دهند می رخ  ی تغییرات

 . شود می خوانده  2سیمپاتیکوتونیا 

  جدول) د نشومی منجر و اندامی    نباتی -شماری از بیماران این اتفاقات به ایجاد انواع اختالالت روانی در

1 .) 

 1جدول 

 عالیم سندروم یائسگی 

 (هارگ  گشاد و تنگ کردن  : عالیم حیاتی )وازوموتور 

 گرگرفتگی  •

 تعریق شدید  •

 تپش قلب  •

 گیجی  •

 پریدگی ، رنگ برافروختگی •

 ها اندام رفتگی خواب  •

   اختالالت خلقی 

 پذیری تحریک  •

 عصبیت  •

 اختالل خواب  •

 افسردگی  حاالت  •

 اندامی  اختالالت 

 پوکی استخوان  •

 بیماری مفاصل  •

 آتروفی پوست  و مخاط  •

 

. این  رسد می کننده نیز به پایان ، نقش رحم به عنوان اندام تصفیه شود میزمانی که قاعدگی متوقف 

و سموم نیز  آلودگی فلزات سنگین  به افزایش  های اندامی،ناکافی سایر سیستم   انرژیوضعیت به همراه 

 .کنند می یا خودایمن کمک  برندهبر شروع اختالالت تحلیل  . این شرایط شود می  منجر

 
2 sympathicotonia 



3 

 

 . رود می  تحلیل   با افزایش سن  (از نظر انرژی ) کلیه  ین ی (، TCM)  3طب سنتی چینی  هایایدهبراساس 

عملکرد عوامل چوبی )کبد/کیسه  بر عوامل آبی )کلیه/مثانه(  گری  بر اساس مفاهیم این طب، اثر کنترل 

اگر این نیروی اضافی جدید   "افزایش میابد". یانگ کبد بنابراین   و  د کاهش میاب این حالت صفرا( نیز در 

 (. 2 جدول منجر شود )  "شده سرکوب "" یا افراطیهای "واکنش بروز  به   تواند می  ،کنترل نشود  شده رها 

 2جدول 

 TCMسندروم قاعدگی براساس عالیم 

 کمبود یین )کلیه(   •

 تعریق شبانه  •

 خشکی سطوح مخاطی  •

 کاهش بینایی  •

 وزوز گوشکاهش شنوایی،  •

 کمر درد  •

 استخوان )پوکی استخوان( شکنندگی  •

 اختالل خواب  •

 افزایش یانگ )کبد( 

 گرگرفتگی  •

 تعریق بیش از حد  •

 تپش قلب  •

 باال فشار خون  •

 سردرد، میگرن  •

 انباشت چی )کبد( 

 پذیری تحریک  •

 اراده  کاهش  •

 گرایی بدبینی و منفی  •

 

 درمان 

 
3 Traditional Chinese Medicine 
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همراه  استروژن به تنهایی یا به با تجویز   در زمان یائسگی متداول کمبود هورمون پزشکی در 

  "جوان  و  " هامحافظت از اندام ". این کار باعث تخفیف عالیم شده و نوید  شود می ن درمان  رو پروژست

در نهایت تنها برای چند سال به   ت مشکالبا پیروی از این روش درمانی حال ، با این دهد می  ماندن" را 

بوده و باعث بروز  عوارض جانبی   دارای . این درمان برای برخی بیماران شود می تاخیر انداخته 

  ، خطر سرطان وغیره( ]لخته[ ، ترومبوز هایماهیچهافزایش تونوس )افزایش وزن، مشکالت مختلفی 

 شود. برای آنها می 

  دگرگونی بلکه یک پروسه  ،ت یائسگی یک بیماری نیستوضیحات بیان این نکته است که  این از هدف 

 . طبیعی است 

به آنها کمک کنیم از این فاز زندگی  خواهیم می کنیم، بلکه  " درمان "که زنان را   خواهیم نمی ما  بنابراین 

 عبور کنند. با کمترین عوارض ممکن و عالیم و بدون کاهش کیفیت زندگی خود 

 ( 3رویکرد کلی )جدول 

 است. یانگ کبدی" کردن منحرف  "و    " یین کلیه حفظ   "  هدف اصلیاز نظر انرژیایی  

 3جدول 

 سندروم یائسگی  مفید جهت بهبوداعمال 

 یین کلیوی  افزایش  

   کافی خواب  •

 کاهش استرس  •

 سازی، یوگا تمرینات ورزشی آرام  •

 غذایی سالم  برنامه   •

 خوراکی  های مکمل •

 انحراف انرژی یانگ اضافی کبدی 

 جدید  های فعالیت  •

 هاایده خالقیت،  •

 سرزندگی  •

 

از  باید جلوی  کاهش میابد، اما در زمان یائسگی  هاو بیماری  هازایمان های بارداری، استرس  در اثریین 

با خواب  تواند می این کار "بازسازی" کرد. و در صورت امکان آن را  آن را گرفت سریع هم پاشیدن 
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و    سازیخوراکی، کاهش استرس از راه آرام  های مکمل  ه غذایی سالم، کاهش انباشت سموم، کافی، برنام

در  های جدید ایده  عث ایجاد با  تواند می  شده انرژی یانگ رها  ناشی از پذیرد. خالقیت صورت غیره 

سوارکاری(،  ورزشی )ژیمناستیک، رقص،  های فعالیت های هنری )نقاشی، موسیقی(، فعالیت های زمینه 

 . شود می  (هاسرگرمی یک شرکت( یا عالیق جدید )سفر، مطالعه،  تاسیس اجتماعی )سیاسی،  های فعالیت 

 

 بیورزونانس 

کنار گذاشتن این متد امیدوارکننده به دلیل مسائلی همچون کمبود وقت و مشکالت سازمانی موجب  

 پشیمانی خواهد شد. 

.  اند ثابت کرده در مراکز پزشکی بزرگ  موثر بودن خود را بیورزونانس شده  درمانی استاندارد  های رژیم 

 (  5و   4ها بکار بسته شود )جدول به تنهایی یا در ترکیب با سایر درمان  تواند می درمان این 

 4جدول 

 عالیم یائسگی 
 ها()اولین توصیه 

 
 کاپ ورودی: خون، بزاق، عرق 

 ورودی: دست، هفتمین مهره گردنی 

 تشک تنظیم روی کمر  خروجی:  

 های درمان پایه  •

 )سرزندگی(  900برنامه  •

 )سوختوساز(  530برنامه  •

 )حذف سموم(  970برنامه  •

 ( هاهورمون )  980برنامه  •

 ( هاهورمون )  934برنامه  •

 )تنظیم(  127برنامه  •

 

 5جدول 

 عالیم یائسگی 
 )دومین توصیه( 
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 کاپ ورودی: خون، بزاق، عرق 

 )تیروئید( (، گلو  هاپاشنه ورودی: پا )

 خروجی: تشک تنظیم روی معده، پایین شکم 

 ایدرمان پایه  •

   934دقیقه(،  6) 981دقیقه(،  6) 980برنامه  •

 900برنامه  •

 

 و سپس هر ماه یکبار صورت پذیرفت.   گیهفتبصورت برای چهار هفته درمان  

با سایر  یا اگر   ؛اگر عالیم بسیار زیاد و مداوم هستند  ؛د ناگر تاثیرات مثبت درمان تنها کوتاه مدت باش

عروق، متابولیسمی  -های قلبیهای روماتیسمی، آرتروز، سندروم فیبرومیالژیا، بیماری )بیماری اختالالت  

الزم خواهد    )پس از انجام آزمایش( صی شده  یک رژیم درمانی شخ استفاده از  هستند،همراه  ( ایو روده

کننده تحریک شوند،  تصفیه  های اندام ، شوند باید یافت  درمان معمول دودکنندگان مس. در این مورد بود 

 ای صورت پذیرد. های مزمن حذف شوند و پاکسازی رودهآلرژی

 (. 6جدول شوند ) آزمودههای متابولیسمی نیز سپس باید مربوطه و برنامه  هایهورمون 

 6جدول 

 آزمایش( )درمان شخصی شده بدنبال  عالیم یائسگی 

 ایدرمان پایه  •

 حذف تماس با پرتوها  •

 بخش پایینی بدن( حذف اختالالت ناشی از اسکار ) •

 900و    910 هایبرنامه  •

 )کبد، کلیه، لنف( السازی تصفیه اندامی عف •

 اصالح کردن اختالالت مریدین  •

 تعادل چاکراها  •

 های مرکزی درمان آلرژی  •

 ای پاکسازی روده •

 ها انگل، هاویروس حذف سموم،   •

 :هابرنامه 
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 )تنظیم هیپوفیزی(  916)عدم تعادل هورمونی(،   934،  981، 980

 )سرزندگی(  900

 وساز( )سوخت  530

 )حذف سموم(  970

 بازی( -)تعادل اسیدی 910

 )فعالسازی تیموس(  428

 )شوک درمانی(  432

CTT : 

 زنانه  های هورمون گانه، آتش: گرمکن سه 

 اندام تناسلی زنانه ، مثانه، لنف، هاکلیه آب: 

 چوب: کبد، کیسه صفرا 

 

استفاده  عالوه بر الگوهای فرکانس خود بدن  د ن توانمی نیز (  CTT) 4تکنیک آزمایش ترکیبی  های آمپول 

 شوند. 

است )جدول  در همان جلسه درمانی درمانی های هورمونی انجام چاکراتکمیل برنامه یک راه عالی برای 

7 .) 

 7جدول 

  چاکرادرمانی 

VII "تاج سر "چاکرای تاجی ،   
 فیزاپی 

 ی سفید/کریستال 

VI "پشت سر –انی ، پیش"چشم سوم 
 غده هیپوفیز 

 ارغوانی بنفش/ 

V " گردن -، گلو "چاکرای گلو 
 تیروئید، غده پاراتیروئید 

 
4 Combined Test Technique 
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 الجوردی  آبی/ 

IV " ای سینه -، استرنوم"چاکرای قلب 
 نخاع 

 تیموس 
 ایهندوانه تورمالین  صورتی/ -سبز

III " و  ای سینه  هایمهره ی ، باال "شبکه عصبی ناحیه زیر معده چاکرای
 شکمی

 پانکراس 
 لیمویی زرد/ 

II " پایین شکمی -، نخاع پایین کمری"چاکرای قطبیت 
 غدد جنسی 

 الشمس )اوپال( عین نارنجی/ 

I "پا "چاکرای ریشه ، 
 غددهای فوق کلیوی 

 قرمز/یاقوتی 

 

درمان بوده و رویکردهای مشابه این درمان  دریافت خواهان بیمارانی باید برای درمان برگزیده شوند که 

ثابت شده است که  ای از چاکراها داشته باشد. درمانگر باید زمان کافی و اطالعات پایه  . را پذیرا هستند 

.  دهد درمان اثربخشی آن را افزایش می به همراه این قیمتی های نیمه نوارهای رنگی و سنگ استفاده از 

  حال، اینپذیرد. بااین صورت    دقیقه، به ازای هر چاکرا 2حدودا صورت  به تواند می نیز درمان چاکرا 

فیزیکی و احساسی را   هایپاسخ  و درمانگر زمان درمان را تست بسیار موثرتر خواهد بود اگر   درمان

 حال درباره این مسائل با بیمار گفتگو کند. همین در   تواند می  ن یهمچن و ا . ثبت نمایند 

.  کنند می با سندروم یائسگی بروز پیدا همزمان در چاکراهای دوم )خاجی( و پنجم )گلو( عموما  انسدادها

  )پنجمین چاکرا( خالقیت روحی"( به  مین چاکرا)دو  " "خالقیت فیزیکیاین اتفاق نقشی بزرگ در تبدیل  

   .کند ایفا می 

میل  "طب سوزنی گوش نیز برای سندروم قاعدگی بسیار مفید است. حتی اگر یک  نقاط تحریک کردن 

نقاط و  این  گزینش با نیستند، برای درمان های اصلی  نگرانی  " کاهش وزن" و   " شدید برای غذابسیار 

-تعادلی عصبیوساز، سیستم هورمونی و  بر سوخت    توان می های درمان بیورزونانس، برنامه استفاده از 

 .فراوانی گذاشت نباتی تاثیر 

پوکی استخوان   ،سایرین از آن وجود دارد  سبت به ن ی بیشتروحشت یائسگی که -مشکالت پسایکی از 

نیز   کند می ها همراه است. داروهایی که پزشکی متداول پیشنهاد است که با خطر شکستگی استخوان 

دایمی به مصرف مقادیر زیادی شیر نیز   های توصیه بدون ضرر نیستند.   بوده و عوارض جانبی   دارای

جذب ناکافی کلسیم،  وجود دارد که   زیادی احتمال چرا که  ؛باید با دید منتقدانه مورد بررسی قرار گیرند 

 بافتی تاثیرات منفی از خود برجای گذارند.( فعالیبیش )رسوب پروتئین و هایپراکتیویتی 
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یک رژیم غذایی ارگانیک سرشار از ویتامین و مواد معدنی و بصورت عمده حاوی مواد غذایی دارای  

 . هستند الزم برای درمان فیزیکی  تمرینات فراوان و  به همراه فعالیت  تاثیرات آلکالینی 

کلسیم و  (، درمان نقاط مغذی )بویژه نقاط 530وساز )سایر راهکارهای مفید عملی شامل برنامه سوخت 

های مزمن )شیر گاو، گندم( و  ای، درمان آلرژی ، پاکسازی روده (812بازی )-فسفات(، تعادل اسیدی

 حذف سموم هستند. 

در  های دندانی( ممکن است پرکردگی موجود در فلزات سنگین )برای مثال جیوه آزاد شده از آمالگام 

 وند. انباشته ش  ریز(کننده غدد برون م تنظیم و در غده هیپوفیز )مسدود کردن اندابافت عصبی   ،هااستخوان 

از جمله اختالالت  ریز برای سایر اختالالت غدد درون  توان می اشاره شده را بصورت کلی  های توصیه 

 . در نظر گرفت نیز قاعدگی، سردردهای هورمونی، اختالالت بلوغ، پس از بارداری و غیره 

  درمان تحت  توانند می هاروش نیز بر اساس این های جنسی(  )کاهش هورمون عالیم یائسگی در مردان 

 . گیرند قرار 

 

 مشاوره

های گیاهی  استفاده از درمان گل باخ و سایر عصاره شده است که  مشخص عالوه بر درمان بیورزونانس، 

 موثر هستند. فرد  جسمی -روانی وضعیت   نیز برای ثبیت 

  وگو در ضمن این گفت  بسیار مفید واقع شود. مهم است که  تواند می  با فرد  کوتاه درمانی وگوی گفت یک 

نو از    ایمرحله آغاز اشاره شود سندروم یائسگی یک بیماری نیست که درمان یا سرکوب شود، بلکه 

 زندگی است. 

خود را بپذیرد و دوست داشته باشد، توسط دیگران نیز پذیرفته خواهد شد و خواهد توانست به   فرد اگر 

 .ند کمی  حرکت جهان ما بر اساس نوع رویکرد و باورهای ما به زندگی عشق بورزد.    دیگران

چیزهای مهم در زندگی را از دست   هستید؛نازیبا   و  باور داشته باشید که پیر، فرسوده   توانید می شما 

  باتجربه در زندگی باشید که بالغ، باور داشته   توانید می شما همچنین  .است دیگر دیر شدهاکنون و  ؛اید داده

.  خواهید داشت رو در پیش را  های نوین و جالب و بسیاری از تجربه  اید؛مانده  همچنان جذاب  ؛دانا هستید  و

 در هر دو حالت همیشه حق با شما خواهد بود. 

 

 مطالعات موردی

 ساله  47بیمار خانم، ،  .A.D:  1مورد 
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 2007آگوست   -2006اکتبر  

 های غذایی کهیر، آلرژی ای، درمان بیکام برای مشکالت مزمن روده  ندین چ

 2007اکتبر  15

باید هورمون  مطابق نظر پزشک زنانه طبیعی، یائسگی( برای چهار هفته، معاینه -خونریزی رحمی )پسا

 ندارد. پیروی از این روش درمانی ای به اما او عالقه ، دریافت کند 

 درمان: 

 چهار هفته  برای ، بصورت هفتگی، 900، 934، 981، 980ای، درمان پایه 

 2007نوامبر  5

 احساس سالمتی، بدون هرگونه خونریزی : نتیجه 

 ماه یکبار ادامه دهد. درمان را بصورت یک بیمار تصمیم دارد 

 

 ساله  49، بیمار خانم، .G. H: 2مورد 

 2007فوریه 

 برای سه ماه خوابی، کاهش وزن  بروز تعریق بیش از حد، بی

 آزمایش: 

 عدم تعادل هورمونی  ▪

 اسپلت )گندم آلمانی( آلرژیک به گندم و  ▪

 درمان: 

 900، 981، 980چاکرا،  .1

 900، 981، 980چاکرا،  .2

 530، گندم، اسپلت  981، 980 .3

 998،  944، 963، گندم، اسپلت  981، 980 .4

 : 2007آوریل  

 فاقد هر گونه عالمت  :نتیجه 
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 : 2007اکتبر  

 خستگی مفرط، تپش قلب و سرگیجه شامل  یائسگی بازگشت عالیم  

 درمان: 

 ای برای سه هفته در فواصل یک هفته  934، 900، 981، 980 های برنامه ای درمان پایه 

 ای برای سه بار در فواصل چهار هفته 

 پس از آن عالیم ناپدید شدند. 

 بار ادامه دهد. ماه یکدرمان را بصورت یک  ، به عنوان رویکرد پیشگیرانهبیمار تمایل دارد که  

 

 ساله  53، خانم، .M.M: 3مورد 

تورم، چندین آلرژی غذایی، ادم، هایپرتونوس عضالنی، تاکیکاردی، تجربه یک بار شوک  کهیر ، 

 آنافیالکتیک 

 آزمایش: 

 ها افزودنی گندم، سالیسیالت،  ▪

 کنندگان آدرنرژیک بتا بلوکه  ▪

 2006اکتبر  -2004درمان: سپتامبر  

 های بیکام درمان  ازای مجموعه 

 کیلوگرم وزن   30های آلرژیک، از دست دادن واکنش   از بین رفتن تمامی  :نتیجه 

   2006از ژانویه 

 عالیم یائسگی 

 درمان: 

 )عدم تعادل هورمونی(  981، 980

 )مشکل قلبی(  904

 ( هاکلیه ) 480
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 بازی( -)تعادل اسیدی 812

 بصورت هفتگی، چهار بار 

 ناپدید شدند. پس از این درمان عالیم 

 . کند می بیمار همچنان یکبار در ماه مراجعه 

 

 ساله.  46، خانم، .S.W: 4مورد 

 تاریخچه بیمار: 

 بیماری التهاب تیروئید هاشیموتو، اندومتروز، هایپرتونوس عضالنی. 

 ماه  5خوابی برای گرگرفتگی، بی 

 آزمایش: 

 عدم تعادل هورمونی  ▪

 مسمومیت آمالگام و آلومینیوم  ▪

 بار -اپشتینویروس  ▪

 درمان: 

 900، 934، 981، 980 های برنامه ای درمان پایه 

 هر هفته، چهار بار 

 یکبار در ماه، دوبار 

 خوابی. از بین رفتن گرگرفتگی و بی  نتیجه:

حذف سموم گرفته   پاکسازی آمالگام و انجام بیمار اخیرا از افزایش ریزش مو شکایت داشته و تصمیم به 

   است. 


