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درمان درد بخش پایینی کمر: یک  جهترویکرد بیوفیزیکی 

 گزارش پایلوت

 2و جری پوکورنی  1آلبرتوفولتی

 

 چکیده 

است، ما تصمیم گرفتیم تاثیرات   شدهثابت از آنجایی که اثربخشی درمان بیوفیزیکی در مدیریت کلی درد 

.  نماییم ارزیابی را  ویژه و مدت زمان الزم برای این استراتژی درمانی در مدیریت درد بخش پایینی کمر

کیفیت زندگی   افزایش  و  ان کاهش درد بیمار برای  ی کیز یوفی ب  درمانروند  توانایی یکما در نظر داشتیم 

اطالعات  انتقال  و   هر بیمار زاد درون درمانی  ی هاگنالیسثبت  بررسی کنیم.   ماههسه در یک دوره آنها را 

امواج   کننده ثبت مایع برای با استفاده از یک دستگاه   محیط درون یکبه   الکترومغناطیسی

  ان بیماردرد کمردر معنادار بسیار یک کاهش  .ند پذیرفت صورت   (Medselect 729الکترومغناطیسی ) 

یک  پس از  ماه   سه درمان و شروع پیش از  3موریسـرولند درد و ناتوانی کمر پرسشنامه مشاهده شد و 

در  در ابتدای کار و پیش از شروع درمان،  611.83 ایپایه  دارمق) استفاده شد درمان بیوفیزیکی 

بیشتری    اسناد  ،(. این گزارش مقدماتیp 0.0001  در سه ماه بعدی،  3.252.3نهایی مقدار مقایسه با 

و پزشکی    یشناس ست یزدر   یکوانتوم تئوریک مفهوم الکترودینامیک   یهال یپتانساز کاربردهای بالینی و  

 .آورد ی م فراهم 

 مقدمه  

یک مشکل بالینی متداول در تمامی سنین و هر دو جنس است. افزایش امید به   ،پایینی کمردرد بخش  

و  و بیماری  دو یا چند اختالل  داشتن  .شود ی مشدن مدیریت این مشکل  ترده یچیپ باعث  نیز زندگی در افراد 

  بکارگیری  لزوم، ترسالخوردهبیماران   در زمانهم صورت به   ی مختلفداروی  ی هادرمان از استفاده 

. بنابراین مدیریت درد بخش  ( Henney, 2012)  سازند روشن می را  شده  یشخص نیدرما یها ی استراتژ

  سازی شخصی  یهای استراتژ درمانی کنونی بوده و نیازمند  یها روش یک بخش روتین از  ، پایینی کمر

  ی هادرمان بیمارانی که به   برای ژه یوبه   ؛روند میکه از رویکردهای دارویی متداول فراتر  ای است شده
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نیاز  و  بوده ویژه بسیار دشوار    صورت به مدیریت درد مزمن بخش پایینی کمر . دهند ی نممعمول پاسخ  

 این مشکل بالینی وجود دارد.  حل برای درمانی جایگزین   ی های استراتژبه   مبرمی

، یک شرایط/حالتی که در آن  کرد  تلقی یک پاسخ ناهنجار به استرس    تواند یم  را  درد بخش پایینی کمر

مسئول حفظ ثبات در یک ارگانیسم   یمحرک ورودی و پروسه پویا میان موجود  یها تفاوت 

 ,Woods)  شوند می ها تفاوت برای کاهش این   سازگارانه  یها پاسخ شدن فعال  باعث  ،(4آلوستاسیس )

2014 Ramsay and) .  سازگاری با  و به صورت همزمان از آنجایی که هدف آلوستاسیس حفظ ثبات

  2002)است زمانی همراه با تغییرات   پروسه، این  ت اسخارجی و داخلی  هایمحرک هر دو 

Goldstein and McEwen,) .   در یک زمان  آلوستاتیکی  ی هاپروسه بار آلوستاتیک مجموع تمامی

بر  (.  McEwen, 1998)  رد یپذ ی مپاسخ آلوستاتیک به شکل پیوسته صورت  ی سازفعال است و مشخص 

نتیجه افزایش    ،فیزیکی ناشی از آن( یهات یمحدود تئوری بار آلوستاتیک، درد بخش پایینی کمر )و  اساس

متدهای  (. Glein et al., 2007)است  سالکهن در افراد جوان و مزمن مرتبط با استرس  مشکالت میزان 

در  را  هاپتانسیل کاربردی آنبالینی هستند و چندین مطالعه  ی هادرمان بیوفیزیکی یک ابراز نوظهور در 

نارسایی مغز استخوان  جلوگیری از   :  اند دادهنشان شوند  مه آورده می ای که در اد های زمینه 

  بهبود (،  Gogoleva, 2000 و  Maikoگونارتروز )بهبود   (،Rossi et al., 2007)میلوتوکسیسیتی( )

و همکاران،   Vallesiمتابولیک )  ی هات یفعال(، تنظیم  Islamov et al., 1999آرتریت روماتوئید ) 

 Foletti) هاتقارن ، مدیریت عدم  (Bo´kkon et al., 2014و اسهال )  یبوست مزمندرمان  (، 2007

and Grimaldi, 2011  ) مدیریت درد ) برای دارویی  یها درمان و جایگزینی موثرBaron et al., 

 Folettiد )باش  آنهابه دلیل تاثیرات رزونانسی بیوفیزیکی   ی هادرمان  ی اثربخشکه  رود ی م گمان (. 2013

et al, 2013 .) و   هابافت و  ـ زاد برون یا   زاد درون ـ شدهدادهدرمانی تحویل  ی هاگنال یس میان رزونانس

  یسر اسر و  موضعی تغییرات اجازه انجام  پیشامد و همین   دهد ی م رخ هدف و یا تمامی ارگانیسم   یها اندام

موجودات   ی کوانتوممفهوم الکترودینامیک  بر اساس(.  Liboff, 2007) دهد ی مرا  زمانهم به شکل 

میان   تواند یم رزونانس  ،(Preparataو    ,1998Del Giudice)مایع  ی هاستم یس زنده، آب و 

  " همدوسی ی هادامنه "  عنوانبه که آب  ی هامولکول همگن  ی های ساختار الکترومغناطیسی و  ی هاگنال یس

. پدیدار  (;Marchettini et al., 2010  Del Giudice et al., 2002, 2005)   دهد رخ  ،د نشوی متعریف 

 ,.Yinnon  Lo et al) است  شدهدادهساختارهای همگن در آب در دمای اتاق قبال نشان  گونه ن ی اشدن 

2009; Taschin et al., 

2013 ;and Yinnon, 2009 .) یک سیستم مایع را   تواند ی مهمچنین رزونانس ، اثر این مفهوم براساس

تحویل    امکانسازد. پیش از این، موثر، اثربخش و بادوام  ی ثبت، ذخیره و انتقال اطالعات به شکلبه قادر 

پوششی   ی هاسلول کشت  ی هاط یمح به اطالعات الکترومغناطیسی خاص از یک منبع مولکولی  مستقیم 

عصبی[   ی هابافت سرطانی برخی  یها سلول انسانی ]ی نوروبالستوما( و  Foletti et al., 2009a)انسانی 

(Foletti et al., 2011  یا از راه )نوروبالستوما  ی هاسلول محیط کشت به  ی هاسلولآبی  ی هاستم یس  

  هایبا سایر مطالعاتی که تاثیرات مثبت روند  هادادهاین   اند.شده گزارش ( Foletti et al., 2012انسانی )

را  ـشوند ی م الکترومغناطیسی از راه یک سیستم مایع  ی هاگنال یسشامل انتقال  کهـ بیوفیزیکی مشابه 
 

4 allostasis 
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بر رشد  تاثیرگذاری  ، (Kreisl, 1998استیک اسید )  انتقال اطالعات د. ننیز هماهنگی دار اند کردهگزارش 

و  Entamoeba histolytica   ی هاانگل رشد  کاهش(، Calzoni et al., 2003میوه کیوی ) ی هادانه

Trichomonas vaginalis  (2011  Heredia-Rojas et al., و )Candida albicans  (Heredia-

Rojas et al., 2012)  ، ها ی باکترمیزان رشد تنظیم   ( و گیاهان مختلفJerman et al., 2005  ،)

 Thomas et)  5مریستات استات -آب حاوی اطالعات فوربول باواسطه های انسانی نوتروفیل   یسازفعال

al., 2000 سم یارگانبر تمامی  اثرگذاری ( و  ( انسانیJerman et al., 1996  و همچنین بیماران دچار )

 Montagnier etباکتریایی )  DNAالگوهای   دگرگونی  یا ( Smith, 2004حساسیت باال به الکتریسیته )

al., 2009 )  با انجام یک درمان روی بیماران و تجویز  ما قبال   اند.شدهدادهاین پروسه نشان  با استفاده از

و  اثربخشی یک روند بیوفیزیکی در مدیریت درد   ،الکترومغناطیسی ی هاگنالیسمایع حاوی  ی هاستم یس

 Cozzolino, 2013 Baron et) م یاکردهگزارش را  وی( نفروتیک )بیمار کلی  ی منیخود ادرمان سندروم 

al., 2013; Foletti and .) 

این روش درمانی در بیماران دچار درد بخش پایینی   مدت ی طوالنرو ارزیابی تاثیرات هدف مطالعه پیش 

نیازمند حمایت پزشکی دایمی   و یک مشکل بالینی متداول و مزمن  کمر   . درد بخش پایینی کمر است 

 .شود محسوب می 

 ها روش مواد و 

بیماران دچار درد مزمن بخش پایینی کمر در این مطالعه شرکت کردند.   و  پایلوت است   پژوهشاین یک 

  53.2میانگین سنی )زن  14سال( و   67تا   18سال، از  44.6مرد )میانگین سنی   9بیمار،  23در کل 

پس اطالع یافتن درزمینه هدف  سال( برای شرکت در این مطالعه پذیرفته شدند.   79تا  26از  سال،

عه با  کتبی خود را تسلیم کردند. این مطال نامه ت یرضا آن، تمامی بیماران  یبند زمان و  هاروش مطالعه، 

قرار گرفت. اولین گام   یادومرحله یک درمان هر تحت بیمار . گی دارد اصول بیانیه هلسینکی هماهن

 ,Medselect 729  (Wegamed, GmbH, Essenدستگاه   "کنندهم یتنظ شامل انتخاب برنامه "درمان  

Germany ) در بخش پایین کمر هر بیمار و تحویل   زاد درون  ی هاگنال یسکه برای ثبت  شد ی م

خروجی الکترومغناطیسی درونی به تمام بدن با استفاده از یک زیرانداز که بیمار برای مدت   ی هاگنال یس

  Med Select 729دستگاه  "درمان درد "برنامه سپس  . ، بکار رفت د یکشیم دقیقه روی آن دراز  10

ورودی درمانی در    یها گنال یس در بخش پایینی کمر و تحویل  زاد ورودی درون  ی هاگنال یسبرای ثبت 

درمانی در همین حال روی یک سیستم   ی هاگنالیس انتخاب شد. دقیقه  10بخش پایین کمر برای مدت  

که برای این   یورود درون یک مارپیچ   این محلول جهت انجام این عمل، . مایع در دسترس ثبت شدند 

در یک  . این دستگاه پزشکی ه شد قرار داد  تعبیه شده است،  Med Select 729منظور درون دستگاه  

با استفاده از میدان مغناطیسی که شدت آن مشابه میدان  و  ( 20تا   kHz 0)بین دامنه فرکانس پایین 

به ما اجازه  دستگاه  . این کند ی معمل  رسد ی م µT  50و حداکثر شدت آن به   همغناطیسی کره زمین بود 

از راه دو  را سیگنال خروجی و ورودی را ثبت کنیم    ی هاگنال یس با استفاده از دو الکترود که  دهد یم

یا از راه یک زیرانداز مغناطیسی    (برای مثال در محل درد ) الکترود مغناطیسی برای استفاده موضعی 
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( به  امواج درمانی را دریافت کند  تواند ی م)به این صورت تمام بدن بیمار  کشد ی م که بیمار روی آن دراز 

موضعی و سراسری را صورت   یهادرمان  زمانهم به شکل  تواند ی مبنابراین دستگاه  یم. فرستبدن بیمار ب

قبلی که در زمینه انتقال اطالعات   هو روندهای مربوطه با جزئیات بیشتر در مطالع  کنندهثبت دهد. مدار 

(.  Foletti et al., 2012) اند شدهف یتوص است  صورت گرفته مایع  ی هاستم ی س الکترومغناطیسی از راه 

تحویل اطالعات درمانی به  و اینگونه   شدند حاوی اطالعات بعدا توسط خود بیمار مصرف   یهامحلول 

یک قطره را  )دوشنبه( برنامه درمانی به این صورت بود که فرد در ابتدای هفته   . یافت ادامه بدن 

به شش عدد    هاقطرهتعداد )شنبه(  تا در انتهای هفته  کرد ی میک قطره اضافه   هرروزو  کرد ی ممصرف 

برای انتقال   استفاده مورد محلول  صورت نپذیرفت.)یکشنبه(  رسید؛ هیچ درمانی در روز پایانی هفته 

و   یی تنها به و در حال حاضر   شد ی مچندین ماده معدنی که شامل  بود  Nomabitساخت شرکت  اطالعات 

ارائه و در یک محفظه دارای   چکان قطره . این ماده با یک شود ی ممصرف  خوراکی مکمل  عنوان به 

در محلول مایع حفظ   ها گنال یس که  د رکی متضمین و همین مورد   د وشی ممحافظ آلومینیومی نگهداری 

. این یک کاربرد  مانند یم الکترومغناطیسی در امان  یها ی آلودگخواهند شد و از تغییرات دمای محیط و 

از یک مکمل خوراکی متداول است که برای نگهداری در مدت زمان طوالنی   " "خارج از برچسب 

است و   استفاده مناسب  محتویات آن  ،بسته  باز کردنماه پس از   3تا مطابق اظهار سازنده )مناسب است  

روالند  (. نسخه ایتالیایی پرسشنامه ناتوانی است آن  ی ها ی ژگیودر   ی ریسک آلودگی یا هر تغییر دیگر فاقد 

ماه پس از   3در پیش از شروع درمان و  ،(Padua et al., 2002که ویژه درد بخش پایینی کمر است )

پرسشنامه ناتوانی روالند    نتایج بدست آمده ازمیان  سه یمقاقرار گرفت.  کنندگانشرکت در اختیار درمان 

. سطح  صورت پذیرفت  tن در بیماران پیش از شروع درمان و سه ماه پس از آن با استفاده از آزمو 

 در نظر گرفته شد.  0.05( برابر p-valueمعناداری آماری )

 نتایج 

  گونه چ ی ه کامل به پایان رساندند. صورت به در این مطالعه روند درمان را   کنندهشرکت تمامی بیماران 

پرسشنامه ناتوانی بخش پایین کمر روالند  بدست آمده از مقادیر  عوارض جانبی گزارش نشدند. میانگین 

. مقدار  در نظر گرفته شد  یاه یپا  مقدار عنوان به  ،پیش از شروع پروتکل درمانی صورت پذیرفته بود که 

  پرسشنامه  از آمده بدست  ر یمقاد  ن ی انگیم. محاسبه شد  میانگین11.83  (SD ) 6برابر ای  میانگین پایه 

  عنوان به   بود،  رفتهیپذ   صورت  ی درمان پروتکل  پایان  از  سپ سه ماه  که روالند  کمر ن یی پا  بخش   یناتوان 

میزان  محاسبه شد.   3.25 2.3میانگین برابر  مقدارپس از سه ماه . شد   گرفته نظر  در نهایی  مقدار

محاسبه شد و این میزان  % 81.35برابر  ،ماههسه در پایان دوره  یاه یپانسبت به مقدار   درد  کاهش

 (. 1، تصویر  p0.0001آماری بسیار معنادار بود )  ازنظر کاهش 
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رمان  و سه ماه پس از د  یاهیپا مقادیر  شامل ؛کمر روالند یپرسشنامه ناتوانی بخش پایینبدست آمده از  نتایج .1تصویر 

 . دینمایمسطح معناداری آماری را مشخص  p-value. اندشدهارائهمیانگین SD صورتبه  هاداده. بیوفیزیکی

 

 بحث  

به    آن هدف این پژوهش مقدماتی شناسایی یک پتانسیل جدید برای درمان بیورزونانس جهت الحاق

مفید خواهد  بیماران دچار درد بخش پایینی کمر راجعه   برای نه فقط   عملدرمانی بود. این   یها ی استراتژ

دچار چندین  که بیمارانی  و دارویی معمول پاسخگو نیستند  یهای درمان بلکه برای بیمارانی که به   بود،

برای   جدید  و اضافه کردن دارویی   کنند ی مو چندین دارو را مصرف   بوده  نا همزم  صورت به بیماری  

در اثر  ناامن یا خطرآفرین باشد و بیمارانی که   ابرای آنه تواند ی مبالقوه  صورت به  کمردرد درمان 

انتقال اطالعات  . رد نیز کاربرد دا  شوند ی م دچار عوارض جانبی و ناراحتی مصرف داروها 

درمانی یک ابزار   دارای خواص  امواج  عنوان به و استفاده از آنها   زاد درون الکترومغناطیسی امواج 

. این  است روی بیمار توسط پزشک تنها یک درمان   انجاممند نیاززیرا که   ؛درمانی امیدبخش است 

. یک کاهش بسیار  منجر شود در زمان بیماران و منابع بیمارستانی  ییجو صرفه  به  تواند ی مرویکرد نوین 

شد.   مشاهده  ،که ویژه ارزیابی درد بخش پایین کمر بود پرسشنامه ناتوانی روالند نتایج  معنادار در  

  یتوجهقابل این روش درمانی گزارش نشدند. این مطالعه مقدماتی مدارک  عوارض جانبی از گونه چ ی ه
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یک رویکرد بیوفیزیکی برای مدیریت درد بخش  دهنده آن هستند که بکارگیری نشان که   آورد ی م فراهم 

تئوری  از  است. این گزارش همچنین  مدت ی طوالنپایینی کمر محتمل، اثربخش، ایمن و دارای اثرات 

و پزشکی پشتیبانی    یشناس ست ی زمایع در  ی هاطی مح موجودات زنده، آب و    ی کوانتومالکترودینامیکی 

 (. Foletti et al., 2009b  ;Preparata, 2000) کند یم

 ی ریگجه ینت

  ی هال یپتانس تواند ی م( Liboff, 2004و پزشکی )  ی شناسست یزالکترومغناطیسی به  رویکرد الحاق یک 

آبی و   ی هاستم یسموجودات زنده،  ی کوانتومزیادی به همراه داشته باشد. در چارچوب الکترودینامیک 

اثربخشی امواج  مکانیسم تئوریک توضیح  ، امکان  (Del Giudice and Preparata, 1998مایع ) 

  Nomabitیک سیستم مایع مانند محلول حاوی چندین ماده معدنی    .شود فراهم می الکترومغناطیسی 

ظرفیت ثبت، حفظ و انتقال  به یک بیمار را داشته باشد و الگوی    تواند ی مدر این مطالعه،  مورداستفاده 

و خود   ی میخودتنظ  ی هاسم یمکان یسازفعال از راه  د توانیم زاد درون  یها گنال یس الکترومغناطیسی 

  Grimaldi, 2011) د شوناشی از آن  ی های ناتوانو باعث بهبودی درد بخش پایینی کمر فردی بازسازی 

Foletti and .) کلید بروز این   ،یک تاثیر رزونانسی  رخ دادنما این فرضیه را مطرح کردیم که

  ی مایع یها ستم یسبه   هاگنال یسشامل انتقال . این فرآیند است ( Foletti et al., 2013تغییرات بوده )

خواص  و انتقال از سیستم مایع به بیمار را  هاگنال یس و  کنند ی م عمل   ونقلحملوسیله   عنوان به که   شود یم

بیشتر    یهاپژوهش  هرچند .  نمایند می  تقلید را اند شدهمنتقلکه در طی درمان با دستگاه به فرد  ییهاگنال یس

، اما پژوهش حاضر مدارکی جامع فراهم آورد  هستند   ازیموردن همچنان مقدماتی  ی هادادهبرای تایید این 

درمان درد مزمن بخش پایینی   براییک رویکرد بیوفیزیکی ی و پایدار  یایمن  ،اثربخشی که حاکی از 
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