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 بیمار مبتال بهکودکان شامل دو عصبی مهم های یماریبدرمان 

 (CP) 1مغزی فلج 

 2هانی مورکوس 

 

 چکیده

( با  BRTتاثیرات ترکیب درمان بیورزونانس )است.  ان معلولیت کودکل اصلی یدال ی از فلج مغزی یک

  اثربخشی  . ارزیابی اند شدهداده نشان   در این پژوهشدو بیمار  های توانبخشی در درمان فلج مغزیبرنامه 

درمان بیورزونانس و  با ترکیب پیشرفت حرکتی صورت گرفت. ما دریافتیم که میزان بر اساس 

 .  د نآیمی تری در درمان فلج مغزی بدست های توانبخشی، نتایج بهتر و محسوس برنامه 

 

 مقدمه  

بیماری شامل یک ضایعه  عضالنی در کودکان است. این  -ترین مشکل عصبیفلج مغزی متداول 

این   ( Roots, 1997)   شود می بدن  غیرعادی  حالت   غیرپیشرونده در مغز است که منجر به حرکات و

  شوند می دوره جنینی، در هنگام زایمان و پس از زایمان ایجاد طی در  رد کهبیماری دالیل مختلفی دا

(Maurer, 2002 ) . 

یک ضایعه یا جراحت غیر پیشرونده در مغز    در اثربدن است که   یفلج مغزی یک اختالل حرکتی و حالت 

  وستغییر در تون  همچون. بیماری شامل یک طیف ناهمگن از عالیم بالینی شود می نابالغ ایجاد 

  هایناهنجاری . شود می های حالتینوزادی و واکنش  های رفلکس تاندونی شدید،  های رفلکس، 3ایماهیچه 

های بازر فلج مغزی در  که به عنوان مشخصه  کنند می را تولید  ی مشخص تیحرکعصبی عموما الگوهای  

 (. Matthews and Wilson, 1999)  شوند می نظر گرفته 

 اپیدمیولوژی 

.  شوند می دچار این مشکل  تولد   1000نوزاد در هر  3-2اما در حدود  ،متفاوت هستند جود  مو آمارهای 

گزارش شده است تا نیمی از این   و  روند از میان می ماهگی  12 تا نوزاد   1000هر    از 5.2 حدود 

 دهند. جان خود را از دست می  Pharoah and Cooke, 1997)( سالگی  7کودکان تا سن 

 
1 cerebral palsy 
2 Hany Morkos 

 . است یاسکلت چهی ماه  در یعیطب  ی سفت ای  ماندهیباق انقباض انگریب  یاچهیماه تونوس. استراحت حالت  در چهیماه  قوام و یسفت زانیم  3
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توانبخشی   های برنامه  با اثربخشی ترکیب درمان بیورزونانس میزان دادن   نشانرو  پیش هدف مطالعه 

 فلج مغزی است.  درمان برای 

   علمی مربوطهمروری بر متون 

 اتیولوژی 

 . (Maurer, 2002)دیدگی نورون حرکتی اول است همیشه آسیب  اصلی این مشکل دلیل 

، در زمان  بارداری  طولدر  این ضایعه  که  شد میفلج مغزی در اثر ضایعه کورتکس حرکتی مغز ایجاد  

  مختلفی  یل. دال (Dabeny, et al., 1997)  شود میسال اول پس از تولد ایجاد   5و یا در عرض  زایمان 

هیپوکسی مغزی )کمبود اکسیژن(، خونریزی مغزی، عفونت  وجود دارند که شامل   ایجاد این ضایعه  برای

فلج   ابتال بهبرای بیشتری   شانس دوقلوها  شوند.می (Dabeny, et al., 1997) های ژنتیکی یا سندروم 

بارداری و  سن  بااحتماال   ،کودکاناین فلج مغزی در  یافته ابتال به افزایش   این شانس . دارند مغزی 

 (. Grether, et al., 1992)  است ماندگی رشد درون رحمی مرتبط عقب 

 بندیدسته

 5ی لژپهمی ]فلج یک پا یا یک دست[،   4ژی مونوپل) نماید می هایی که درگیر فلج مغزی بر اساس اندام 

]فلج چهاراندام[( و   7پلژی کوادری و   [ فلج دو سویه]  6ژیپلدی ]ضعف یک طرف بدن یا قسمتی از آن[، 

نظمی و  آتاکسی ]بی پریشی[، ]حرکت  8آتِتوز تونیک، هیپوتونیک، دیس   اسپاسم،اختالالت عصبی ) نوع

معموال بر اساس  عالیم بالینی   .شود بندی می دستهنماید، که ایجاد می  ای[ یا ترکیبی از اینها(ماهیچه  ضعف

 Mutch et)ای  های زمینه ، توزیع ضایعات و بیماری نوزاد   واقعیسن  ، نوزاد   سن بارداری در زمان تولد 

al., 1992 )  متفاوت خواهند بود  ،موجود . 

 تصویر بالینی 

 عالیم بالینی فلج مغزی: 

 آهسته.  خوردن   غذایا بلعیدن، عدم عالقه به غذا خوردن یا  یدن تونایی مک مشکالت غذادهی، عدم  .1

و لبخند زدن با    خوردن   غذان در زمان ماند  حرکت بی زل زدن، عدم موفقیت در ناهنجاری  .2

 تاخیر. 

 به شکل کاهش یا افزایش تونوس.   ی،تونوس  هایناهنجاری  .3

 
4 monoplegia 
5 hemiplegia 
6 diplegia 
7 quadriplegia 
8 athetotic 
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عالیم دیداری و  پذیری، اضطراب، عدم عالقه به اصوات،  تحریک –رفتاری   هایناهنجاری  .4

 اختالالت خواب. 

 باالتنه.  ی های تعادلتوانایی دراز کشیدن، عدم تقارن پیوسته سر و واکنش   و  وضعی رشد دیررس   .5

 عدم تقارن حرکات یا تونوس. افزایش  .6

 رشد حرکتی دیررس.  .7

 اختالالت عصبی مرتبط در فلج مغزی: 

 مشکالت بینایی  .1

 ماندگی ذهنی عقب  .2

 اختالالت ارتباطی  .3

فاژی در فلج مغزی ممکن است به دریافت ناکافی آب و کالری  )دشواری بلع(: دیس  9فاژی دیس .4

 کالری و مشکالت مرتبط با آنها منجر خواهد شد. و خود به سوتغذیه پروتئین  بیانجامد که به نوبه 

 جاری شدن آب دهان  .5

 ارزیابی

کودکان مبتال به فلج مغزی دشوار است  در طی اولین سال زندگی  درمانواقعی و درست ارزیابی  

(Aebi, 1976)   . 

ای مد  بالغ شدن ادامه دار دستگاه عصبی مرکزی و رشد کودک بدون شک باید در ارزیابی هر نتیجه 

ارزیابی کودکان مبتال به فلج مغزی عموما شامل موارد زیر   .,.Patrik et al)  (2001نظر قرار گیرند 

 : شود می

 . ارزیابی پزشکی 1

 ارزیابی جسمی . 2

 :شود می  رد امو ارزیابی جسمی خود شامل این 

 الف. ارزیابی تونوس وضعی
 ب. آزمودن رفلکس 

 اسکلتی –عضالنی  ارزیابی   پ.
 سازگاری و حرکات دقیق  های مهارت د. 
 

های غربالگری رسمی برای تشخیص  بسیاری از پزشکان بالینی از تست :  غربالگریهای آزمون 

 10آزمون غربالگری تکاملی دنور  ،تست  ترین متداول . کنند می مشکالت رفتاری یا رشدی استفاده 

 
9 Dysphagia 
10 Denver developmental screening test 
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(DDSTاست. این آزمون توسط فرکانبورگ و دوودز )و در سطح   ( طراحی شده است 1973) 11

به شکل   DDSTآیتم موجود در   صد و پنج . شود میکار گرفته رشد تاخیری بای برای غربالگری گسترده

.  اند شده انتخاب های تکاملی که از قبل وجود داشتند برای سادگی استفاده و تفسیر از میان آزمون و ویژه 

 : دهد می مورد ارزیابی قرار  زمینهاین آزمون رشد و تکامل را در سه 

 از خود.  ت اجتماعی: توانایی کودک برای کنارآمدن با مردم و مراقب-شخصی .1

ها برای برداشتن اشیا و  سازگاری حرکات دقیق: توانایی کودک برای دیدن و استفاده از دست  .2

 نقاشی کشیدن. 

 زبان: توانایی کودک برای شنیدن، پیروی از دستورات و صحبت کردن.  .3

سال   6ماه تا  1 ، راه رفتن و پریدن. سن مورد نظر نشستنحرکات اصلی: توانایی کودک برای   .4

 است.

 

 درمان 

حاصل   بل اصالح کردن نیست،در فلج مغزی قا  ایجاد شده با در نظر داشتن این حقیقت که آسیب مغزی

د دهرخ می در نتیجه بلوغ و حرکات جبرانی آنچه بجز  ، آسیب مغزی گونه بهبودی در شرایطره ند ش

 (. Bower, 1993) رسد می نظر به نامحتمل  

در کشور   12های متداول ارتوپدی و فیزیوتراپی )معموال بر اساس تکنیک بوباث عالوه بر جراحی 

،  (Patrick, 1996) ای جراحی چند مرحله  اند؛های اخیر طراحی شده ها در سالانواع درمان ، مصر(

(  SDR) بری( انتخابی پشتی )ریشه  13ریتوزومی ،  (Corry, 1999)تزریقات درون عضالنی بوتولینوم 

(Vaughan, et al., 1998،)   14تزریق درون نخاعی باکلوفن (Albright, 1996  آموزش هدفمند ،)

(Butler, 1998 و ) پیشرفته  15ارتوزهای (Butler, 1992). 

سازی  های بیومکانیکی و فراهم ناتوانی، ارزیابی عملکرد، انجام تحلیل نقش درمان فیزیکی در تعریف  

 (. Flett, 2003)است  مهمگرفتگی/ارتوز برای موفقیت مداخالت پزشکی و جراحی گچ کمک حرکتی/

سم  نقشی اساسی در ارزیابی، تعیین هدف و مدیریت بیماران دچار اسپا ،ایهای فیزیکی و حرفهتراپیست 

و حفظ دامنه حرکتی اهمیت   موضعی  تمرینات کششی برای جلوگیری از انقباضات .  کنند می عضالنی ایفا 

تمرینی کششی منظم و شخصی شده فراهم    های برنامهدرمانگرها باید برای بیماران دچار اسپاسم  دارند. 

 (. Satkunam, 2003)آورند 

 
11 Frankenberg and Doods 
12 Bobath techniques 

13rhizotomySelective dorsal  :نخاع   در نیآفرمشکل اعصاب ی هاشهیر دنی بر 
14 baclofen 
15 orthoses 
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ریزی شده است. تئوری درمان تکاملی  عصبی پایه   یتکامل   درماندرمان فیزیکی بصورت عمده بر اساس 

تکامل برخی    مختل شدندلیل یافتن شده است و   تدوینبر اساس درک تکامل یک کودک طبیعی    ،عصبی

هایی برای کمک به این دست از کودکان  احتماال به پژوهشگران در جستجو برای یافتن راه  ،از کودکان

عموما به  های تکاملی داشته و  ریشه  ،کنند می تی که کودکان تجربه . بسیاری از مشکالکرد خواهد  کمک

، بنابراین  کند می مغز تکامل طبیعی را کنترل  .شوند می عنوان تاثیرات تاخیر در تکامل در نظر گرفته 

مغز  در وجود دارد که این تاخیر تکاملی اگر تاخیر تکاملی در هر بخشی از بدن رخ دهد، این احتمال  

  ،این تاخیر تکاملی عصبی است. (.N.D.D) 16به معنای تاخیر تکاملی عصبی   این که  باشد رخ داده 

شمار  کاملی عصبی، بی یامدهای این تاخیر ت. پ شود می باعث تاخیر تکاملی حرکتی، هوشی یا احساسی 

بوده و از مشکالت خواندن و نوشتن و محاسبات تا تعادل، هماهنگی حرکات، تمرکز، دقت، مشکالت 

ا برای حل این مشکل و سپس برای حل  تد . ما بر این باوریم که باید ابگیرند در برمیحافظه یا احساسی را 

 د. نصورت پذیر  یاعمال پیامدهای آن 

نشناس، در زمینه  ارو-عصب  18فیزیوتراپیست و کارل بوباث  17، برتا بوباث 1980-1960در در بریتانیا 

که مشکل اصلی   شد می  موضوع . تئوری بوباث شامل این کردند می جراحات مغزی کودکان پژوهش 

نوزادی به تونوس    هایرفلکساست: های نوزادی کمبود بازدارندگی رفلکس ،ج مغزیکودکان دچار فل 

های  که اگر رفلکس  دانیمما می یا حتی ممکن است دلیل انجام آنها باشند.   د نکنمی عضالنی ناهنجار کمک 

بصورت کامل تکامل یابند.   توانند نمی ]مربوط به حالت بدن[ وضعی   های واکنشنوزادی حاضر باشند،  

های تونوسی نوزادی تمرکز کردند: دلیل ایجاد  ابتدا بر بازدارندگی رفلکس  پژوهشگر دو این بنابراین 

 های وضعی تمرکز کردند تا به تونوس نرمال برسند. و بعد بر تسهیل تکامل واکنش –  ه مشکل کنند 

تجربه الگوهای حرکتی   امکان  های ویژه کنترلی،هدف رویکرد بوباث این است که از راه تکنیک 

های  د. تکنیک بوباث معموال حول محور استفاده از تکنیک بدهن مبتال به فلج مغزی به کودکاهماهنگ را 

در مورد   هاتر و احتماال تحریک آن، تسهیل حرکات طبیعی ناهنجار  رکتیحها و الگوی بازدارندگی تونوس  

 (. Bobath, 1981) گردد می ای یپوتونوس یا عدم فعالیت ماهیچه ه  همبتالیان ب 

بلکه    ،بلکه پویا است؛ سخت و بدون انعطاف نبوده ،نیست مفهوم بوباث یک متد یا تکنیک محدودکننده 

که هر شخص با یک ضایعه  شود شامل این موضوع می مفهوم بوباث  همچنان در حال تغییر است. 

به شکل زیر خالصه   تواند می مفهوم  این  . ,Bobath) (1981 عملکردی را دارد پتانسیل بهبودی    ،عصبی

عمل به وظایف. این موضوع همچنین شامل ارزیابی پتانسیل   و   تفسیر  ،راهی برای مشاهده، تحلیلشود: 

توانند با اندکی کمک  هایی که میآن دست از فعالیت   سازی کمک در مورد ، فراهم وظیفهبیمار برای انجام  

در مواردی  )برای آن شخص استقالل  دست یافتن به  احتمالایجاد و بنابراین   انجام شوند توسط شخص 

 (. Bobath, 1981) شود می  نیز (  ممکن

 
16 Neurodevelopmental delay 
17 Bertha Bobath 
18 Karl Bobath 
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بدون در نظر گرفتن    ؛ی انواع فلج مغزی هستند مفید است درمان بوباث برای کودکانی که دچار تمام 

.  این کودکان ضروری است  نترل ک برای مدیریت و   یا سن آنها. تشخیص اولیه و درمان مشکالت مربوطه  

یک برنامه    و آنها سپس شود می بصورت شخصی توسط تیم کاری ارزیابی ابتدا  مشکالت هر کودک 

نیازهای در حال تغییر کودک را   ، که درمان کند میارزیابی پیوسته تضمین . کنند می درمانی را طراحی 

 (. Bobath, 1981تامین خواهند کرد )

به دلیل آنکه کنترل   ،برخوردار نیست برای ایستادن ثبات کافی  از معموال  ،(CPکودک دچار فلج مغزی )

کنترل وضعی   (. Greiner et al., 1993) دارد  ناهنجار های ماهیچه مختل شده است و تونوس  او وضعی 

هر دو   (. Sellers, 1988) شود می به عنوان توانایی حفظ تعادل ثابت و پویای حالت بدن تعریف 

 – Shumway) شوند میمهم و الزم تعریف های حرکتی توانایی های وضعی ایستا و پویا به عنوان  کنترل 

cook & 

Woollocott 1995). ( در تعادل ایستا، پایه حمایتی .BOS بصورت ایستا باقی مانده و تنها مرکز )  جرم

(COM حرکت ) در تعادل پویا هر دو . از سویی دیگر، کند میBOM   وCOM  کنند می حرکت  

(Woollocott & Tang, 1997  .) 

جهت پیشگیری از افتادن  ثبات وضعی به عنوان توانایی حفظ یا کنترل مرکز جرم نسبت به پایه حمایتی  

تعادل در ایستادن در بسیاری از مواقع به   (. Horak, 1987)  شود می تعریف و تکمیل حرکت دلخواه 

 (. Horak, 1997) شود می عنوان نشانگر کنترل وضعی استفاده 

که به حمایت از وزن  هایی  های ضد جاذبه زمین یا مکانیسم ما باید مکانیسم  ، برای تکامل کنترل وضعی

 . را بدست بیاوریم  بدن در برابر جاذبه کمک کنند 

از جمله سر یا   ، هایی از بدن را صورت دهیمنیاز داریم که تثبیت وضعی بخشبرای توسعه "ثبات" ما  

 به عبارت دیگر تثبیت کل بدن.  ؛فک پایین، گلو و زبان ، ای و کمربند لگنیکمربند شانه  ، باالتنه، لگن

را   یا "جابجایی وزن" و  " ، "تعادل ضمن حرکت "کنترل وضعی پویا"  تمرینات  همچنین ما نیاز داریم که 

"تمرینات  یا آنها نیازمند هماهنگ کردن باالتنه با سایر نقاط بدن هستند تا یک حرکت   .نیز صورت دهیم 

   . بدن را حفظ کند انجام گیرد تعادلی بتواند در عین حال که شخص حالت  تعادلی" 

ها شامل انواع  د. این واکنش توسعه یابد در بیماران فلج مغزی واکنش به افتادن یا جلوگیری از افتادن بای

بازوها  . برای مثال شوند می   کنند می های حرکتی که از افتادن یک شخص جلوگیری ها در اندام واکنش 

،  از افتادن یک شخص به سمت جلوبه بیرون پرتاب شوند تا  با الگوهای حرکتی پیچیده ممکن است  

در طی برنامه آموزش تکاملی تحریک شوند    توانند ی م هاواکنش . این  پیشگیری کنند ها یا عقب کناره 

(Levitt, 1982 .) 
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است   19رویکرد روت  شود می در درمان فلج مغزی بکار گرفته   تکنیک دیگری که بصورت متداول 

 (: Levitt, 1982)رویکرد حسی( ) 

سازی، تسهیل  ای بود. او این رویکرد را به عنوان "فعال فیزیکی و حرفه  درمانگر یک  20مارگارت روت 

 از راه رفلکس" تعریف کرد. ایفعالیت ماهیچه اختیاری یا غیراختیاری و بازدارندگی 

 های اصلی رویکرد روت به شرح زیر هستند: ویژگی 

سرمادهی، گرمادهی )دما(  –لمسی( برس کشیدن )زدن،  تحریک جلدی به شکل ضربه  های تکنیک  .1

عضالت موافق و مخالف ]یک حرکت خاص[ و تحریک  بازدارندگی متقابل میان  افزایش  برای 

 اعمال حیاتی مانند تنفس، مکیدن، بلعیدن و غیره. 

رفلکس تونیک  تونیک البیرنتی، های  مانند رفلکس ،شوند می در درمان بکار گرفته  هارفلکس .2

 شینی. نعقب دهلیزی، الگوهای  -گردنی

های استخوانی  و ساختارهای خاص، فشار دستی روی برجستگی   ها تاندون ای، کشش ماهیچه  .3

 حس عمقی. سازی، تسهیل یا بازداری پاسخ حرکتی از راه جهت فعال 

مخالف   زمانی که فعالیت ماهیچه ماهیچه کوتاه شده در که یک آرامش متقابل  کند می او پیشنهاد  .4

 دارد.   وجود  ،پذیرد صورت می  آن

 ها مواد و روش 

درمان بیورزونانس با استفاده   ،همراه یک برنامه توانبخشی مناسب به  ، متفاوت دارای فلج مغزیدو مورد 

آلمان را دریافت کردند. هدف ما ایجاد یک برنامه  ساخت شرکت رگومد  BICOM 2000از دستگاه  

 توانبخشی خاص مناسب هر شخص بود. 

 1مورد 

های فیزیکی  درمان او تنها شامل درمان ساله، دچار فلج مغزی با دالیل ناشناخته.  11، 21محمد تارک 

اثر بوده و اسپاسم عضالنی او در طی زمان افزایش یافته و او کامال از جامعه پیرامونی  که بی  شد می

  و سم شدید خود جدا افتاده بود. او در رختخواب افتاده و هیچگونه حرکت یا واکنشی نداشت. او از اسپا

  چسبیده بودن و مفاصل  خمدیدگی  بویژه  ؛ برد می باالیی و پایینی رنج   هایاندامبسیار شدید   ی هاناهنجاریی 

(، فقدان کنترل تعادلی باالتنه، عدم  ATN)  22به هم مانند یک قیچی. تونیک غیرقرینه گردن د هاباسن 

 . وجود داشتند نیز   فعاالنه توانایی ارتباط برقرار کردن و فقدان هر گونه حرکت  

لینک  -های آزمایش کراس های موجود در دستگاه بیکام و تکنیک پروتکل درمانی شامل ترکیبی از برنامه 

 .د شمی عنصری   5های آمپول با استفاده از 
 

19 Root’s approach 
20 Margaret Root 
21 Mohamed Tarek 
22 Asymmetrical Tonic Neck 
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 بیکام    در موجود  هایبرنامه 

  910 شدگی اسکار بلوکه 

  ATP 846 ATPتحریک  

  710 ,802 دریافت اکسیژن 

  530 وساز( متابولیسم )سوخت 

  125 ,571 فعالسازی بخش راست مغز 

  572 فعالسازی بخش چپ مغز 

  402 ,839 تحریک سلولی 

  984 آلرژی با دالیل ناشناخته 

 970 زداییسم 

 

 ( 700او دچار صرع نبود و تست ژئوپاتیک او نیز منفی بود )برنامه 

 عنصری. 5جز مجموعه آزمون  های آمپول 

 که تست آنها مثبت بود:  هایی آمپول 

  197ای و برنامه های پایه بودند که هر دو با آمپول 24و توبرکولینوم   23ینوم س ئمیاسمای او لو •

 . درمان شدند 

 ب.ث.ژ )سل( واکسن  •

 شدند.درمان  997ای آلرژی او و برنامه های پایه آلرژی شیر و گندم، هر دو با آمپول  •

 درمان چاکراهای آزموده شده •

 های زیرمجموعه سیستم عصبی تمامی آمپول  •

 مزمن  سویه هیپوفیز، تیروئید و تیموس،   هایغده •

 سیستم عصبی مرکزی مثبت شد.   KP1& 7های کنترل مرکزی، زیرا تست کاتالیست  •

 یانگ آزموده شده -های یین درمان آمپول  •

 برای اسپاسم مرکزی های مفصلی با نتایج خوب آمپول ای با درمان مرحله حاد ماهیچه  •

های  برنامه  از و چاکراها آغاز شد. سپس ما  هاآلرژی ها، میاسما، شدگیپروتکل درمانی با درمان بلوکه 

 کردیم.   استفادههای زیرمجموعه بصورت گردشی و آمپول   BICOM 2000موجود دستگاه 

تمامی  این دوره درمانی و پس از  ماه بصورت هر هفته بود  8این پسر زمان مورد نیاز برای درمان 

 های فرکانس منفی شدند.تست 

 
23 luesinum 
24 tuberculinum 
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که بیشتر بر اساس   کرد می ای فیزیکی را نیز دریافت ه های بسیار حرفدرماندو بار در هفته  او همچنین 

 تکنیک بوباث و تکنیک روت بودند. 

 نتایج 

و کاهش خمدیدگی ناهنجار  بنشیند و پاهایش را خم کند    حمایت پشتی  با  توانست می پس از چهار ماه، او 

 . بعدها او توانست این حالت نشستن را برای چندین دقیقه حفظ کند. د هده شمشا آرنج 

  ست توانمی آورد. او  . او کنترل سر خود را بدست دیده شد  ناهنجار زانوماه، کاهش خمدیدگی  پس از شش 

 .د اد می های شنیداری و دیداری پاسخ روی صندلی دارای پشتی بنشیند. او به محرک 

های  روی یک توپ بنشیند و تعادل خود را حفظ کند در حالی که از ران  ست توان می پس از هشت ماه او  

و توانایی حفظ تعادل در حال حرکت دادن توپ را   د اد می را تکان  سر خود . او  رد کمی خود حمایت 

 . بود بدست آورده  

 .  شت گمی و با چرخاندن سر خود به دنبال منبع موسیقی  د اد می او به موسیقی پاسخ 

با افزایش هوش، او قادر به شناختن والدین خود شد. او توانست تفسیر کند که زمانی که مادر او  

. همچنین او توانست  کرد می قصد خروج را دارد و به همین خاطر گریه  کند می های خود را بر تن لباس 

را بشناسد و با گریه کردن درخواست خود برای دیدن آنها را   خواندند می کودکانی که در تلویزیون سرود 

 .  دهند تا والدینش او را روبروی تلویزیون قرار  کرد می مطرح 

ه از جهان اطراف خود در رختخواب دراز کشیده بود، اما اکنون او روبروی  او قبال بصورت ناآگا

 .  برد می تلویزیون نشسته و از سرودخوانی کودکان لذت 

 
 پس از هشت ماه 

  
 1مورد 
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  2مورد 

ساله، اهل عربستان سعودی، مبتال به فلج مغزی به دلیل ایجاد کیستی بزرگ در مغز در   2، 25حال فهد 

  5از هر چند دقیقه یکبار  تقریبا و  بزرگ حمله صرعی  9تا  7از بصورت روزانه طی بارداری. او 

او  . بود   االیی و پایینیهای بهای شدید اندام . او دچار اسپاسم شدید با ناهنجاری برد رنج می کوچک  لهحم

نه، فقدان  فقدان کنترل تعادلی باالتو از  ده هیچ کنترلی روی سر خود نداشت های دمر یا خوابیدر حالت 

 .برد نیز رنج می  ضعیف ارتباط  برقراری و    هرگونه حرکات فعاالنه 

بدین معنا که او در زمان دمر   ؛او هیچ ثبات وضعی سری نداشت  ،براساس ارزیابی تکامل حرکتی

نوزادی    هایرفلکسبغلتد. او   توانست نمی او  خوابیدن یا دراز کشیدن قادر به بلند کردن سر خود نبود. 

که با راه رفتن تداخل   ند شد می و واکنش حمایتی مثبت   کششینشینی نخاعی داشت که شامل رفلکس عقب 

 داشتند.  

  5های  و آمپول  BICOM 2000های موجود در ترکیبی از برنامه پروتکل درمان با رزونانس شامل  

 عنصری بودند. 

 موجود در بیکام  هایبرنامه 

  910 شدگی اسکار بلوکه 

  529 صرع 

  535 برتری جانبی 

  841 سروتونین 

  710 ,802 مصرف اکسیژن 

  402 ,839 تحریک سلولی 

  423 ,911 پرخاشگری 

  125 ,571 تحرک سمت چپ مغز 

  572 تحریک سمت راست مغز 

  600 میزان روی 

  522 اختالل شنیدن مزمن 

TW 271 TW 

  230 تضعیف مریدین سیستم عصبی  

صرع که پس از یک سال همچنان مثبت باقی مانده  
 است 

529  

 

 عنصری   5مجموعه آزمایش  های آمپول 

 که تست آنها مثبت بودند:  هایی آمپول 

 
25 Hala Fahd 
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 درمان شد. 197ای آلرژی و برنامه میسامای او لوئسینوم بوده و با آمپول پایه  •

 های ژئوپاتیک آزموده شدهدرمان استرس  •

 های فلج اطفالب. ث.ژ و واکسن  •

 . درمان شد   997ای آلرژی و برنامه آلرژی شیر که با آمپول پایه •

 درمان چاکراهای آزموده شده •

 های زیرمجموعه سیستم عصبی تمامی آمپول  •

 مزمن  هایسویه های بافت پیوندی، تمامی آمپول  •

 هیپوفیز و تیموس، سویه مزمن   هایغده •

 یانگ -های یین درمان آمپول  •

 های مفصل ام حاد از ماهیچه با آمپول گدرمان  •

های  و سپس بین برنامه ها شروع شد  ها، میاسما، ژئوپاتی و آلرژی شدگیبا درمان بلوکه پروتکل درمانی  

 ای در گردش بود. های زیرمجموعه موجود و آمپول 

در   وبرای یک سال تحت درمان قرار داشت. او برای سه ماه به کشور خود بازگردانده شد    بچهاین دختر

های درمانی فیزیکی دریافت کرد که باعث شدند عادت گریه و اسپاسم او بدتر شوند. سه ماه  آنجا برنامه 

 ید که ما او را به نقطه قبلی بازگردانیم. طول کش 

 . شدند می های بوباث و روت چهار بار در هفته شامل تکنیک بصورت عمده درمان فیزیکی او 

 نتایج 

به این معنا   ؛او تثبیت وضعی خوبی برای سر پیدا کرد  ، ، براساس ارزیابی تکامل عصبیهفته  16پس از 

  ؛ستفاده از بازو از خود حمایت کند سر خود را بلند کند و با ا  توانست می در زمان دراز کشیدن که او 

سر خود را به هر دو   در این وضعیت او قادر بود کههای گره کرده. های خود و مشت بعدها حتی با دست 

  توانست می ،د شمی بصورت مستقل بغلتد. در صورتی که کمر او حمایت  توانست می سو حرکت دهد و 

 . د ل خود را در هنگام نشستن حفظ کنتعاد 
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 2مورد 

 

 

 

 

این   ر خوابیدن داشت به این معنا که د هفته او کنترل وضعی خوبی از سر خود در حالت   24پس از 

 رود. بتوانست راه  حالت او سعی در بلند کردن سر خود داشت. همچنین او با کمک می 

یک توپ زیر چانه او  و د یخواب او کنترل بهتری روی سر خود پیدا کرد. زمانی که او در حالت دمر می 

 توانست سر خود را بلند نماید. او می  رفت گمی قرار 

  واری د  گوشه   در او. د اد ی م  انجام را یتعادل حرکات   و  ست نشی م توپ   یرو  کمک با   او ،هفته  44 از  پس

 . د رکی م ت یحما خود  بدن   از و  د است یایم

 . های نوزادی کاهش یافتند رفلکس  ،های اصالحگر حرکات با تکامل یافتن واکنش 

ردن  با بوس فرستادن، غلتیدن در تخت خواب، صاف کدستورهای ساده را درک کند و   توانست می او 

 به دستورهای زبانی پاسخ دهد.  غیره   بلند کردن سر و   ،در زمان ایستادنپاها 
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 بحث

، کنگره  2001  ،25جلد  RTIاست ) بیان کرده 26جوزنهانس -دکتر الیزابت شرویتزهمانگونه که 

ای وجود دارند که  ( اختالالت آلرژیک پنهان شده22-18 ات در فلوریدا، صفح المللی بیورزونانسبین 

که آلرژی غذایی بیماریی با هزاران چهره   رد ک عنوان. او همچنین  شوند می باعث بروز عالیم گوناگونی 

های غذایی  ماندگی رشد و نمو ممکن است در اثر آلرژی عقب بالینی است. او به این نکته اشاره کرد که 

 بیورزونانس در اینگونه موارد ضروری است. د. بنابراین درمان آلرژی با استفاده از  صورت پذیر

ای است  زمینه عصبی یک اختالل   وجود   آگهی ضعیفی دارند. فعالیت تشنج معموال نشانگرپیش   هاتشنج 

(Hill and Volpe, 1994 .) فرض برای صرع در  را بصورت پیش  529بیورزونانس برنامه شماره

 . بخشد می را بهبود  هاتشنج و اینگونه   گیرد می نظر 

. یک فرضیه این  هستند ماده سفید مرتبط  درشیمیایی -فلج مغزی با آسیب میانجیگری عصبیسایر دالیل 

منجر به رهاسازی   شوند می ماهه سوم در شروع سه  زودرس  وضع حمل هایی که باعث  است که عفونت 

)مانند فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا( که به ماده سفید در حال نمو آسیب   د نشو می  یی هاسیتوکین 

برپایه مطالعات آزمایشگاهی جدید و   که  یک تئوری دیگر بر اساس (. Leviton, 1993)  د نرسان می

نجیگران عصبی  آزاد و میا های رادیکال ، ریزی شده است پایه  آزمایشات صورت گرفته روی حیوانات 

بنابراین ضرورت دارد که    (.Oka, 1993)  شوند می ( باعث افزایش نکروز 27تامات گلورها شده )مانند 

 های آزاد حذف شوند. و رادیکال  هاانگل ، هاویروس ها،  های واژگون باکتری ها به کمک آمپولاین عفونت 

آسیب   عالیم  ،یازده بیمار مبتال به فلج مغزی که بصورت زودرس بدنیا آمده بودند  MRIهای اسکن در 

از  ایسکمیک مغز است. نتایج آنها -دهنده آسیب هیپوکسی که نشان  داشته وجود   پیرامون بطنیماده سفید 

اند معموال نتیجه  بدنیا آمده   زود که فلج مغزی در نوزادانی که مبنی بر اینرو به افزایش  اجماع یک 

 ,.Truwit, et al) کرد می شتیبانی پی  است مرتبط   زایمان زمانو کمتر به  بودهفاکتورهای پیش زایمانی 

 Dabeny et) نیز بوجود بیاید ژنتیکی  های به دلیل سندروم  د توانمی این مشکل (. از آنجایی که 1992

al., 1997)،   ای آلرژیهای پایه های میاسما و آمپول نقش بیورزونانس در اینجا با استفاده از آمپول  

 . شود مشخص می 

شانس ابتال به فلج   نوزاد تک شانس بیشتری برای ابتال به فلج مغزی دارند، افزایشت به یک بس دوقلوها ن

 ,.Grether, et al)رشد درون رحمی مرتبط است ماندگی  عقب سن بارداری و  با مغزی در آنها احتماال  

تنظیم شده  از قبل  های استفاده در چاکراها و استفاده از برنامه(. در اینجا نیز نقش بیورزونانس در 1992

 . شود مشخص می های سیستم عصبی های چپ و راست مغز و آمپول  برای تحریک بخش 

 
26 Elisabeth Scherwitz-Josenhans 
27 glutamate 
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به    شدت اکسیژن کافی مرتبط است. مغز جنین به  دسترسی به جنین با  نمو مناسب مشخص شده است که  

زمان   کمبود اکسیژن درمرتبط با ایسکمیک جراحت مغزی حساس است. اختالالت ذخیره اکسیژن 

با استفاده از فاکتورهای رشد پپتیدی، بازدارندگی  ست. هیپوکسی مغزی ازایمان، یک دلیل متداول برای 

  ،. هیپوکسی مغزیداد افزایش  را  مغزتحمل  توان می اکسید نیتریک یا تعدیل فعالیت رسپتورهای گلوتامات 

 گردد می جفتی در نوزادان -جنینیخون گردش  درنارسایی   و  اختاللمحور  بصورت عمده حول 

(Valkounova, et al., 2001.)   839های موجود در دستگاه بیکام مانند  بنابراین با استفاده از برنامه& 

  ،هاسلول برای بهبود مصرف اکسیژن توسط    710&802های  برای تحریک سلولی و برنامه  402

 شرایط عصبی را بهبود بخشد.  توان می

  DNA  از 4977که بر جفت بازی  رخ دهد  تواند می جهش حذفی یک اند که  مطالعات نشان دادههمچنین 

هیپوکسی    به دلیل ممکن است ( و این حذف mtDNA4977) گذارد می ( اثر mtDNAمیتوکندریایی )

  mtDNAمراقبت ویژه از نوزادان جرقه زده شود، زیرا که  فوق اشباع موقتی اکسیژن در طی زایمان یا 

و    402 & 839شماره    ATP(، برنامه  Nadasi, et al., 2003) های اکسیداسیون حساس است به آسیب 

 ، برای بیماران دچار فلج مغزی مفید هستند.  710،  802های مصرف اکسیژن شماره برنامه 

 

 گیری نتیجه 

 . شود می توصیه و برنامه توانبخشی در درمان فلج مغزی همراه هر درمان فیزیکی  درمان بیورزونانس به 
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درمان بیورزونانس و برنامه توانبخشی در درمان انواع  از بیشتری درباره استفاده ترکیبی  های پژوهش 

 مشکالت عصبی باید صورت پذیرند.  
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