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 چکیده

[ و  شدهقطع خیالی ]درد اندام الکترومغناطیسی در کاهش درد اندام   های میدان درمان ، اثربخشی نیازاش یپ

این   آمیزموفقیت . کاربرد گزارش شده است  بالینی های آزمایش خو در و فیت خواب و خلق همچنین بهبودکی

نشان داده شده  نیز   قرار دارند  بار مصیبت روش برای مدیریت استرس روحی افرادی که تحت شرایط 

کودکان  که اثربخشی این روش درمانی در  ایم دریافته تجربه خود در این زمینه   هاسال . ما با توجه به  است 

جلسات درمانی کمتری   به   کودکان  ،در مقایسه با بزرگساالندر مقایسه با بزرگساالن بیشتر است. بعالوه 

این  دلیل  است. ترکوتاه نیز در آنها   یدرمان زمان الزم برای هر جلسه و مدت  دارند  نیاز  برای بهبودی 

سیستم عصبی خودمختار   عصبی مرکزی و   های سیستم باالی  پذیری انعطاف زیاد احتمال موفقیت ویژه به 

به اثربخشی درمان با کمک امواج   ایویژه توجه   ،در کودکان بیمار است. بنابراین در این پژوهش

مطالعه موردی  در  مزمن کودکی معطوف شده است. هایبیماری در زمینه  ، زاد درون الکترومغناطیسی 

  با هدف EMOSدستگاه   با استفاده ازصورت گرفته  جایگزین  هایدرمان بدست آمده از ما نتایج حاضر، 

خالصه   صورت به . ما همچنین  م یکنی م دو کودک را گزارش در مزمن اسهال از میان بردن یبوست و 

الکترومغناطیسی   های میدان اثربخشی درمان با کمک دخیل در  دو مکانیسم مهم زیستی احتماالدرباره 

  سویهو ارتباط دو کاهش[  ـ]اکسایش ردوکس   هایپروسه  شامل  ،(LFI-EMFشدت پایین و فرکانس پایین )

 . م یدهی مارائه اطالعاتی را پوستی و سیستم عصبی  های سلول میان موجود 

 مقدمه 
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ـاز   هافرکانس از  عی وسیالکترومغناطیسی غیرخطی ضعیف را در یک طیف    جریانزنده یک  هایسلول

Hz   تاTHz2011) کنند ی متولید  ـ; Cifra et al., Albrecht-Buehler, 2005; Bokkon et al., 

2011b; 

Cohen and Popp, 1997; Fraser and Frey, 1968; Isojima et al., 1995;   Kobayashi et 

al., 1999; Lipkova and Cechak, 2005; Pokorny´ et al., 2001; Wang et al., 2011 ) . 

 است. مرتبط بیوشیمیایی/بیوالکتریکی   های پروسه  و سلولی  هایمکانیسم انواع  با   انیجر  این 

آورده است،   به دست مختلف  های بیماری درمان زمینه در  توجهی قابل پیشرفت هرچند داروشناسی مدرن  

باشند. در    فاقد اثربخشی  ممکن است دارویی  هایدرمان که در بسیاری از موارد  اذعان داشت اما باید 

  های فرصت  تواند ی م میدان الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین،  کارگیری به موارد،  گونه این 

بیوشیمیایی    هایپروسه   تنها نه مختلف   هایبیماری قرار دهد، زیرا در طی افراد جدیدی در اختیار درمانی 

  نیز دستخوش  بلکه الگوهای پیچیده بیوالکتریکی و بیومغناطیسی غیرخطی آنها ،د نتغییر میاب  ها سلول

 . د نشوی م اتی تغییر

رادیویی   های فرکانس مایکروویوها و  ویژه به مصنوعی محیطی )  های آلودگی به دلیل افزایش تا به امروز 

الکترومغناطیسی بر   اثرات امواجصورت گرفته در زمینه  هایپژوهش بیشتر  ، (مشابه سایر موارد  و

 ,Abdus-salam et al., 2008; Hardell and Sage)اند بوده متمرکز   رسان آآنهاآسیب  پیامدهای 

2008; Viel et al., 2009 .)که امواج الکترومغناطیسی با   اند دادهنشان  پژوهشچندین   حالاین  با

درمانی مختلف را آغاز یا   های پروسه و   گذارند ب بر عملکرد سلولی اثر  توانند  می پایین  فرکانس و شدت 

، سرعت بخشیدن به بازسازی جراحات، جلوگیری  حسیبی ، القای  هاشکستگی درمان مانند  ؛تسهیل کنند 

ریوی مزمن و   هایبیماری و  ( MS)التهابی، کاهش خستگی، بهبود مالتیپل اسکلروزیس  های پروسه از 

 Mach and Alfieri ;موارد دیگر ) 

et al., 2006; Kumar et al., 2005; Lappin et al., 2003 Persinger, 2009; Mancuso et 

al., 2007; Markov, 2007; Orgel et al., 1984; Patruno et al., 2010; Sandyk, 1996; 

 ).Satter Syed et al., 1999; Selvam et al., 2007; Tsang et al.,   ;  Zhang et al., 2007   

الکترومغناطیسی محیطی و کاربرد احتمالی امواج   هایآلودگی ناشی از ما باید میان تاثیرات مضر  

الکترومغناطیسی با شدت و فرکانس پایین برای درمان تفاوت قائل شویم. اولین مورد یک پروسه  

،  ویژه الکترومغناطیسی  هایفرکانس با  شدهکنترل  روند  یک اما دومی   ،است  کنترل غیرقابل  رسان آسیب 

   .است  و شکل موج خاص  زمانمدت 

 Di  از اهمیت حیاتی برخوردار است )نیز در این رابطه تماس با امواج درمانی    زمانمدت وه بعال  

Carlo et al., 2002; Regoli et al., 2005 ) الکترومغناطیسی با شدت و فرکانس پایین و  . تابش

د،  تسهیل نمایو سلولی را سیستم ایمنی  های پروسه  د توانمی  ، دقیقه( 45کوتاه )حدود کمتر از  زمانمدت 

 Di Carlo) محافظت سلولی منجر شود  کاهش به   تواند ی میا پیوسته با این امواج  مدت طوالنی اما تماس 

et al., 2002; Regoli et al., 2005  .) موازنه   تواند ی مبا امواج الکترومغناطیسی  مدت طوالنیتماس

  ی باعث اختالالت سلولی بیشتر  د نتوانی مخود نوبه بهبزند که    به همکاهش و کلسیم را  ـاکسایش  های واکنش 
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  رسپتورهای آمینواسید عملکرد   ،کاهشـاکسایش  هایواکنش هیدروکسیل و   هایرادیکال د. برای مثال نشو

N-متیل-D-( آسپارتیک اسیدNMDA )2011نمایند ) می  تنظیم  را  Aizenman, 1995; Bokkon and 

Antal,) یا پیوسته با امواج الکترومغناطیسی باعث فعال شدن غیرعادی   مدت طوالنی، اما تماس

 (. Manikonda et al., 2007) شود ی م NMDAرسپتورهای  

یبوست مزمن   نتایج بدست آمده از درمان   ،شود یمدر این مطالعه موردی که شامل دو بیمار خردسال  ما 

با استفاده از دستگاه پزشکی   و   و اسهال دایمی توسط امواج الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین

EMOST  مرتبط باخالصه دو مکانیسم احتمالی  صورت به ما همچنین   .م یدهی مگزارش را  ( 1)تصویر  

کاهش و  ـاکسایش  های پروسه  شامل  ،اثربخشی درمان با امواج الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین

 . م یکنی م  توصیفرا عصبی   های سلول پوستی و  های سلولارتباطات دوجانبه میان 

 اسهال مزمن

یک مشکل پیچیده   ،( به طول بیانجامد   روز یا بیشتر 14مدت بیش از که برای  ی اسهالاسهال مزمن )

بیش    گاها و  باشند   فراوانو  بسیار متفاوت    توانند ی مآن  ایجادکنندهدالیل  چرا که  ؛شود پزشکی محسوب می 

:  د کنی مدهند. اختالل اسهال حاد معموال به این دالیل بروز پیدا  می رخ  زمانهم   صورت به از یک مکانیسم  

یا ویروسی مانند   9و یریسینا  8، کلستریدیوم 7، شیگال 6)باکتریایی مانند سالمونال   هاآلودگی ( 1

داروها  ( 2(؛ [ HIV]   و ویروس نقص ایمنی اکتسابی  12، سیتومگالوویروس 11، آدنوویروس 10روتاویروس 

 (. Thapar and Sanderson, 2004فوق حساسیتی )  هایواکنش (  3یا سموم؛   (هابیوتیک )مانند آنتی 

 

 .شوددستگاه با کمک کامپیوتر کنترل می(. این HU11/6192)مجوز:  EMOSTدستگاه پزشکی  .1تصویر 

 
6 Salmonella 
7 Shigella 
8 Clostridium 
9 Yersinia 
10 Rotavirus 
11 Adenovirus 
12 Cytomegalovirus 
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،  14، آنتاموئبا 13انگلی )ژیادیا  های آلودگی ( 1ایجاد شود:  نیز موارد  این در اثر  تواند ی ماسهال مزمن  

، 16( اختالالت مادرزادی مرتبط با گوارش یا جذب )سیستیک فایبروزیس 2(؛ و غیره 15کریپتوسوریدیا 

 17پذیر تحریک غذایی و غیره(. سندروم روده   یهای آلرژ اختالالت خود ایمنی، کمبودهای آنزیمی، 

(IBS یکی از ) اعصاب مسیر   دیدگیآسیب در صورت . شود ی مدالیل اسهال مزمن محسوب  ترین معمول

 (. Thapar and Sanderson, 2004باعث ایجاد اسهال مزمن شود )  تواند می دیابت نیز  ،گوارشی

بیانجامد.  یا کاهش وزن   آبیکم  ،ای همچون سوتعذیهمشکالت عمده  به بروز  ممکن است اسهال مزمن 

عصبی،   نمو   ماندگیعقب ،  هاریزمغذی رشد، کمبود   ماندگی عقب بعالوه اسهال مزمن با کمبود مواد مغذی،  

 Black et al., 2008; McAuliffe) شود می همراه   دیگرافزایش مرگ و بیماری در کودکی و موارد 

et al., 1986; Moore et al., 2010)حذف دالیل ایجادکننده آن است.   ، . هدف از مدیریت اسهال مزمن

 Schorling etها درمان کرد )بیوتیک با استفاده از آنتی   توانی مرا  هاآلودگی برای مثال، اسهال ناشی از 

al., 1991 .)  حذف یک غذا )مثال در مورد عدم تحمل   ؛ساده است  اسهال موارد مدیریت  برخی در

 . ماند ی مدر بسیاری از موارد، دلیل اسهال مزمن ناشناخته باقی  حالبااین ( یا داروها. حذف شیر ،الکتوز

 یبوست مزمن

 Borowitz et al., 2003; Youssef and Di 2001) در کودکان یبوست یک مشکل گوارشی متداول 

Lorenzo, )  شوند از آقایان به آن مبتال می بیشتر  هاخانم  و  شود محسوب می و همچنین بزرگساالن  

(Drossman et al., 1993; Higgins and Johanson, 2004 ) .  عنوانبه  تواند ی م خفیفیبوست  

در   مزاج اجابت  باریککمتر از   عنوان به   تواند یمبار اجابت مزاج در هفته و یبوست شدید    کمتر از سه

یبوست است. در بیشتر  ایجاد  دلیل  ،حرکات آهسته مدفوع در روده بزرگمعموال   .تعریف شود   هفته

منفی بر   تاثیر یبوست مزمن  ندارد.   ی مشخصدلیل غذایی یا ساختاری  گونه هیچ موارد، یبوست مزمن 

با   کهدرصورتی یبوست (.  Martin et al., 2006; Spinzi et al., 2009) گذارد ی مافراد کیفیت زندگی 

شکمی، استفراغ و حالت تهوع و کاهش وزن   های گرفتگی همچون خونریزی مقعدی، درد و   می عالی

،  آبیکم یبوست شامل عملکردی    از به درمان فوری پیدا خواهد کرد. دالیلنی  ،غیرارادی همراه شود 

 .شوند می مشکالت خانوادگی حتی  اجتماعی و -هابی روده، استرس روانیبیماری الت

برای    .هیچ مدرکی وجود ندارد  برای درمان یبوست مزمن  غیر دارویی   هایاستراتژی  اثربخشی در زمینه 

باعث تخفیف عالیم   د نتوان ی م و مصرف مایعات   تمرینات بدنی که افزایش  مدرکی حاکی از اینمثال 

های تمرینی  روش  د بازخور  (.Muller-Lissner et al., 2005)، در دسترس نیست د نیبوست مزمن شو

اما  (، Koh et al., 2008بوده است ) اثربخش  جدرمان اجابت مزا  با هدفکف لگن   بازآموزی   برای

مصرف  یبوست شامل   مدیریت  هایروش  هستند. سایر   موردنیاز مطالعات بیشتر در آینده در این زمینه 

 
13 Giardia 
14 Entamoeba 
15 Cryptosoridia 
16 Cystic fibrosis 
17 Irritable bowel syndrome 
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غیر  اسمزی مانند مسهل نمکی، شکرهای  های مسهل کننده )غیرتحریک   هایمسهل فیبرهای خوراکی، 

را افزایش   و در نتیجه مرطوب شدن مدفوع  ترشح آب در روده  توانند ی مکه  18گلیکول  اتیلنپلی یا  جاذب 

، اماله، جراحی و سایر موارد  (20یا مشتقات آنتراکینون  19فنیل متان محرک )دی هایمسهل دهند( یا 

(Coremans, 2008)  ؛مصرف شوند متوالی محرک نباید برای بیش از چند روز  های مسهل  شوند. می  

 نمایند.   تشدید زیرا که ممکن است آسیب دایمی به روده بزرگ وارد و یبوست را  

 زاددرون شکال سیگنال الکترومغناطیسی و ا   EMOSTمتد 

  های سیگنال خود  الکترودهای ورودی/خروجی  با کمک  تواند ی م  ،(1)تصویر   EMOSTدستگاه پزشکی  

دریافت شده توسط   های سیگنالدهد.  دریافت یا به آن انتقالبیوالکتریکی و بیومغناطیسی را از پوست فرد 

  شوند ی مدستگاه درمان خروجی  های سیگنال بیماران به کمک . شوند ی مپردازش   EMOSTدستگاه  

یک ویژگی خاص متد   . (Tμ 10و   Tμ 0.1بین    ؛ دامنه شدت MHz 1و   Hz 1)دامنه فرکانس بین 

EMOS  های سیگنال  است که ـ این الکترومغناطیسی درمان  های دستگاه در مقایسه با بیشتر ـ  

پردازش   ( غیر دیجیتالی) آنالوگ  صورت به   د نتوانی م ، از پوست شخص  دریافتیبیوالکترومغناطیسی 

دوباره با استفاده از یک   +( dB 60تا   -dB  20) اندکی تقویت شدن  پس ازآنالوگ  های سیگنال شوند. 

باعث  آنالوگ   دازش. پرشوند می بازگردانی به سطح پوست  باند/سیگنال شکل به مسطح   تابشگر الکترود 

نسبت به متدهای دیجیتالی بسیار  بیوفیزیکی  خروجی ورودی و   های سیگنال که محتوای اطالعاتی  شود می

   (.1بیشتر باشد )تصویر 

 

 

 

 هایسیگنالسینوسی و مربعی  هایفرمطبیعی )غیرخطی( و  ]نوار مغزی[ تصویر سیگنال الکتروآنسفالوگرام .2تصویر 

 مصنوعی

 

  هایسیگنال حاوی  ،(ECG( یا الکتروکاردیوگرام ]نوار قلبی[ )EEG)  [ مغزی نوار]  الکتروآنسفالوگرام

و از خود بدن   درونزاد بوده  هاسیگنال این  دلیل آنکه به طبیعی غیرخطی و سرشار از اطالعات هستند، 

  نظره ب هستند. منطقی نیز  شخصی بلکه همچنین  ،بودهحاوی متغیرهای پیوسته    تنها نه آنها  . اند گرفته نشات 

 
18 polyethylene glycol 
19 diphenylmethane 
20 anthraquinone 
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طبیعی، غیرخطی و    های سیگنال  کارگیری به   به دلیل  EMOSTکنیم اثربخشی ویژه   تصورکه   رسد یم

 .افراد است بدن  خود غنی از اطالعات 

بهبود کیفیت خواب و    همچنین و   در کاهش درد اندام خیالی  EMOST  هایدرمان اثربخشی اخیرا ما 

ما  . ( Bokkon et al., 2010, 2011a, 2011b)  گزارش کردیمرا  خو در بیماران تحت آزمایش  و خلق

  بارفاجعه تحت شرایط   یی کههاانسان برای مدیریت استرس در  EMOST آمیزموفقیت همچنین کاربرد 

مقدماتی صورت   های آزمایشبرخی نتایج (. Bokkon et al., 2012ایم )را نیز نشان دادهاند قرار گرفته 

  منتشرروی برخی پارامترهای سرمی نیز  EMOSTفرد در زمینه اثربخشی درمان   12گرفته روی 

 (. Bokkon et al., 2012) اند شده

کودکان در  برای مشکالت سالمتی است که حاکی از آن    EMOSTاستفاده از   هاسال ما در نتیجه تجربه 

نیز    نیدرماجلسات زمان    مدت  همچنین و دارد وجود نیاز به کار کمتری با دستگاه   ، مقایسه با بزرگساالن

میانگین زمان  و دقیقه  25 رمان کودکان برابرد  یبرا   ازیموردن  زمان است )میانگین  ترکوتاه در کودکان 

  های درمان که این اثربخشی ویژه  بسیار محتمل است دقیقه است(.   45بزرگساالن  درمان برای   موردنیاز 

EMOST  ،باشد.  آنها  عصبی مرکزی و خودمختار  های سیستم بیشتر    پذیری انعطاف به دلیل در کودکان

مزمن   هایبیماری در زمینه  EMOSTاثربخشی   بررسیبه  ایویژه توجه   رو،پیش پژوهش در بنابراین 

 شده است.  معطوف  دوران کودکی

الکترومغناطیسی با فرکانس و   هایسیگنالاحتمالی برای گسترش  هایمکانیسم

 شدت پایین در بدن

امواج الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین بر   اثرگذاری توضیح نحوهبرای   چندین فرضیه

بیومگنیتیت، اختالل حاالت  رزونانس،   یها مدلجریان گردابی، برای مثال  ؛اند شدهمطرح زنده  های سیستم 

رزونانس تصادفی و   ، برانگیختگی کوانتومی پیوسته،هادر پیوند  حاضر های الکترون و   هایون کوانتومی  

 Binhi, 1999; Bo´kkon andمغناطیس حساس بدون رادیکال و سایر موارد ) هایپروسه ،  پارامتریک

Salari, 2010 .) 

  هاسلول مفاهیم، اثر اصلی امواج الکترومغناطیسی با شدت و فرکانس پایین روی عملکرد  این  باوجود 

امواج الکترومغناطیسی با  تماس با در اثر است. منطقی است که پیشنهاد کنیم   ماندهباقی همچنان ناشناخته 

.  کنند ی معمل  های سلول  و  ها سیستم در  زمانهم  صورت به  مکانیسم چندین  ،فرکانس و شدت پایین

و  کاهش( ـ)اکسایش ردوکس   پروسه  شامل ، خالصه دو مکانیسم زیستی اصلی صورت به   ما  درهرصورت 

پوستی و سیستم عصبی را در زمینه اثربخشی درمان با امواج   های سلولمیان  سویه ارتباطات دو

 . م ی کنیم الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین توصیف 

 الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین  هایسیگنالکاهش و ـسیستم اکسایشتنظیم 
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  عنوانبه  ،آزاد و مشتقات آنها هایرادیکال که  اند کرده صورت گرفته ثابت   هایآزمایش آخرین 

و  فیزیولوژیکی )و همچنین پاتوفیزیولوژیکی(  های پروسه در طی  )پیامبرهای ثانویه(  اساسی  های سیگنال 

 ;Bokkon and Antal, 2011)  کنند ی منقش   ایفای درون و میان سلولی  سیگنال دهی های پروسه نیز 

Droge, 2002; 

Fang et al., 2004; Hancock et al., 2001; Hidalgo et al., 2000; Kamsler and Segal, 

2007; Kishida and Klann, 2007; Turpaev, 2002; Ushio-Fukai and Alexander, 2004; 

Valko et al., 2007; Zhang and Gutterman, 2007 .) امواج الکترومغناطیسی با   کهازآنجایی

بسیاری از    ،کاهش داشته باشند ـاکسایش  های مکانیسم فرکانس و شدت پایین ممکن است تاثیری مهم روی 

کاهش و  ـبا استفاده از سیستم اکسایش   توانی مسی با فرکانس و شدت پایین را تاثیرات امواج الکترومغناطی

توسط   آمدهدست به رین نتایج خآ بر اساس.  توصیف کرد   غشاصورت گرفته در سطح  های واکنش 

Morabito   هایواکنش (، امواج الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین  2010)و همکاران  

این احتمال وجود دارد که یکی از تاثیرات مهم  . بنابراین، کنند ی مکاهش را دستخوش تغییر ـاکسایش 

و    هاسلول کاهش ـاکسایش های پروسه تاثیرگذاری بر  ، امواج الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین

  هایواکنش ، Simko  (2007 ) ی هاافته ی   بر اساس خون در گردش باشد. بعالوه  بافت از راه 

. به  هستند ویژه هر سلول مسئول تاثیرات ناشی از تماس با امواج الکترومغناطیسی مختلف    کاهشـش یاکسا

به نوع سلول هدف   ،الکترومغناطیسی مختلف هایمیدان ناشی از که برخی تاثیرات احتمالی  رسد ی م نظر 

تماس با امواج  . شته باشند آزاد( بستگی دا های رادیکال)و لی سلو های پروسه مکانی ـو الگوهای زمانی 

میان   کاهشـش یاکساباعث تقویت سیستم ارتباط  تواند ی مبا فرکانس و شدت پایین،   الکترومغناطیسی

کاهش تمامی بدن اثر  ـاکسایش  یهاواکنش   تعادلاز راه جریان خون بر  تواند ی مهمچنین شود و  ها سلول

 بگذارد.

الکترومغناطیسی   هایسیگنال ایمنی و ـعصبیریزـ درون  یک اندام  عنوانبهپوست 

 فرکانس و شدت پایین

اعصاب  یک سیستم  واجد   . این اندام عملکرد بسیار مهم است چندین   دارایاندام بدن و  ترینبزرگ پوست 

( و  ANS)  22(، سیستم عصبی خودمختار PNS) 21بسیار پیچیده است که با سیستم عصبی حسی پیرامونی 

پوست تنها یک  (. Roosterman et al., 2006)  است مرتبط ( CNS) 23سیستم عصبی مرکزی همچنین 

سیستم   ترین پیچیدهو   ترین فشرده محافظ بدن در برابر خطرات محیط بیرونی نیست. پوست برای سد 

پستانداران را به خود تعلق داده است. شواهد زیادی وجود دارند    هایاندام رسانی در میان تمامی عصب 

.  کند ایفا می  هابیماری و همچنین    بدن اساسی در هوموستاز  ی نقش  ی،که سیستم عصبی پیرامونی پوست 

  CNSتبادل برقرار کنند. احساسات   همچنینو  موجود در خون   های محرک با  توانند می پوستی   اعصاب 

غیرمستقیم    صورت به عصبی سیستم عصبی مرکزی( یا   های میانجی مستقیما )از راه اعصاب وابران یا 

 
21 peripheral sensory nervous system 
22 autonomous nervous system 
23 central nervous system 
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(  3)تصویر  د شو ی ممرتبط پوستی  های سلولایمنی( به  های سلول غدد فوق کلیوی یا   با واسطه )

(Roosterman et al., 2006 .) 

احساسی   دهیپاسخ در  اصلی جز   عنوانبه  ANS اینکه  ر ب( مبنی Kreibig, 2010شواهدی وجود دارد ) 

  هایفعالیت که احساسات اصلی با  کنند ی ماین مفهوم پشتیبانی از اخیر  مطالعات های یافته . کند ی م عمل 

  های آزمایش  بر اساس(. ,.Kreibig, 2010; Stephens et al  2010) مرتبط هستند   ANSویژه 

Collet   ( 1997و همکاران)،   احساسات اصلی )شادی، شگفتی، خشم، ترس، غم و بیزاری( باعث ایجاد

مانند هدایت   گیریاندازهقابل که به شکل پارامترهای  شوند ی مالگوهای خودمختار ویژه در پوست 

نرخ  الکتریکی پوست، پتانسیل الکتریکی پوست، مقاومت پوست، جریان خون پوست، دمای پوست و  

اندام   ترین بزرگ  عنوان به که پوست  د شوی ممطرح   تئوریاین در نتیجه . دهند خود را نشان می   تنفس آنی

مستقیم و از راه اعصاب   رت صوبه احساسات آگاهانه یا ناآگاهانه مرتبط با استرس را  تواند ی م بدن، 

  هایسلول یا  فوق کلیوی  های غده مرکزی یا غیرمستقیم از راه  عصبیگرهای سیستم وابران و میانجی 

به این ترتیب  که  یمرتبط با استرسو ناآگاهانه آگاهانه احساسات  است که شده  مشخص دهد.  ارائه ایمنی 

بدن  بر الگوهای بیوشیمیایی، بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی  توانند ی م شوند،می  ارائهتوسط پوست 

 اثر بگذارند. 

 

  =NAکولین، استیل =Achپوستی و سیستم عصبی.   هایسلولروابط پیچیده میان  از شماتیک یتصویر .3تصویر 

 آدرنوکورتیکوتروپیک هورمون = ACTHنورآدرنالین، 

اساسی در تنظیم  نقشی   ،سیستم عصبی برقرار است پوستی و   هایسلول میان که  ایدوسویه  ایرابطه 

 ,.Roosterman et al) کند ایفا می فیزیولوژیک و پاتوفیزیولوژیک  هایفعالیت هوموستاز در طی 
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، ابتدا پوست با این  در محیط امواج الکترومغناطیسی با شدت و فرکانس پایینصورت حضور در(. 2006

پوستی    هایمکانیسم تاثیری پیچیده بر  توانند ی م  و این امواج کند ی م الکترومغناطیسی تماس پیدا  هایمیدان 

گسترش  به سایر نقاط بدن گوناگون  های مکانیسم توسط  توانند ی م بر جای بگذارد. این تاثیرات پیچیده 

مسیرهای پاراکرینی و  از راه تنظیم رهاسازی پپتیدهای عصبی ویژه از اعصاب جلدی که ؛ مثال با  یابند 

  ایپیچیدهاست که تبادالت  شدهمشخص کامال . اکنون  گذارند ی م اثر هدف   هایسلول روی اندوکرینی 

 . سازند ی ممرتبط  ریزدرون ایمنی و  های سیستم به اعصاب حسی و خودمختار را 

  های سلول نوروتروفیک ]که برای رشد و بقا و تمایز  فاکتورهای  و  عصبی   هایمیانجی بعالوه خود پوست 

التهاب،   ترتیب و به این   دهند ی م عصبی را هدف قرار  های رشته که  کند یم تولید عصبی مهم هستند[ 

یک مدل   ،(2010وهمکاران )  Arck. اخیرا کنند ی م تنظیم   را سیستم ایمنی، درد و خارش  یها پاسخ 

 . اند پوست پیشنهاد کرده و  مغز،  دستگاه گوارش میان  محور ارتباطی برای کپارچه  ی

زیرا که   شود،بکار گرفته می و درد مزمن    شناختیروان  هایبیماری انواع درمان وزنی برای طب س

اخیرا  (. Hori et al., 2010مغزی اثرگذار باشد )  های فعالیت بر   تواند ی م طب سوزنی تحریک ناشی از 

Yu   ( گزارش کردند که تحریک مغناطیسی نقاط طب سوزنی 2009وهمکاران )HeGu   در حین انجام

EEG ، و  برخی نواحی خاص مغزی اثر بگذارد  روی  تواند ی م،  در مقایسه با تحریک نقاط دیگر بدن  

ند  را فراهم ساخت  بعدی سه EEGنقشه  ( 2006وهمکاران ) Chen. شود  EEGدر  ایجاد تغییراتی باعث 

دستگاه لیمبیک   یلینگوال اتی در بخش باعث تغییر  HeGuطب سوزنی  نقاط تحریک  داد که نشان می 

بر فعالیت   توانند ی مالقایی از پوست  های سیگنال که   اند داده. مطالعات مرتبط با طب سوزنی نشان شود یم

 . اثر بگذارند مغزی 

با   توانند ی مو شدت پایین  با فرکانس (، امواج الکترومغناطیسی  2008)  Vianale های آزمایش  بر اساس 

ها را  ها و رشد کراتینوسیت تولید کموکاین ، NF-kappaB  (NF-ҡB)  دهیسیگنال مسیر  اثرگذاری بر 

  Patruno. نمایند التهابی جلوگیری   هایپروسهاز   به این ترتیب  تنظیم کنند و بنابراین ممکن است 

بیان   ، امواج الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایینگزارش کردند که  نیز ( 2010وهمکاران ) 

  هایسلولدر  225-، نیتریک سنتاز اندوتلیالی و همچنین سیکلواکسیژناژ24نیتریک اکسید سنتاز القاشونده

  های میدان که   کنند یم پشتیبانی  تئوری جدید از این   های آزمایش . کنند ی م تنظیم را  کراتینوسیت انسانی 

بر سیستم عصبی خودمختار   ،فرکانس و انرژی پایینبا مغناطیسی   هایمیدان الکترومغناطیسی پالسی یا  

 Kraiukhina et al., 2010  (Grote et al., 2007; .))  گذارند ی ماثر 

Nordlind  ( در مقاله اخیر خود با عنوان 2008و همکاران ) " آیینه روح: بررسی نقش   مثابه به پوست

بلوغ،    تواند ی م  ،مایعات میان سلولی HT-5دگرگونی در سطوح  : »دارند یم بیان  "26احتمالی سروتونین 

  های هدفیسلول  ازجمله ؛د را دستخوش تغییر ساز  این ماده هدف  های سلول متابولیسم، مهاجرت و میتوز 

میان سیستم    مهمیک میانجی دوسویه  ،( HT-5که در مغز و پوست جای دارند«. سروتونین ) 

 
24 nitric oxide synthase 
25 cyclooxygenase-2 
26 The skin as a mirror of the soul: exploring the possible roles of serotonin 
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  های سلول ( پیشنهاد کرده است که 2010) Irmak . اخیراشود ی م ریز و پوست محسوب درونـعصبی 

است( که در تماس نزدیک با   بحث   مورد هنوز مرکل   های سلول پوست )عملکرد  27مرکل  پذیر تحریک 

مغناطیسی در پستانداران نقش ایفا کنند.   امواج  دریافت اعصاب حسی هستند، ممکن است در  های پایانه 

میدان الکترومغناطیسی   تحت تاثیر]اندامک محل سنتز، ذخیره و انتقال مالنین[  28حرکات مالنوزوم 

توسط    تواند ی م یونی شود و یک پتانسیل رسپتوری ایجاد کند که  های کانال ممکن است باعث باز شدن  

 حسی به مغز منتقل شود.  هاینورون 

گرفتن در معرض امواج   که قرار  کنند یم مطالبی که در باال بیان شدند از این نظریه پشتیبانی 

بیوشیمیایی، بیوالکتریکی و    هایپروسه باعث تنظیم   تواند ی م ، الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین

ریز  درونـبر سیستم عصبی   توانند ی م تغییریافته پوستی   های سیگنال بیوالکترومغناطیسی در پوست شوند و 

توزیع  فعالیت مغز را دگرگون کنند. بنابراین سیستم پوست ممکن است   ANSاز راه اثر بگذارند و 

کاهش  ـاکسایش  هایپروسه که را الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین در تمام بدن  های سیگنال 

ایفا  ن در آ توجهقابل  ینقش  توانند ی م  (در اثر امواج الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین)تغییریافته  

   . نماید تضمین  ،  نند کمی

 موارد مطالعه شده 

روی دو کودک   EMOSTجایگزین صورت گرفته توسط دستگاه   های درمان در بخش بعدی ما نتایج 

 29با بیانیه هلسینکی  EMOSTدستگاه  جایگزین با  هایدرمان روند انجام را ارائه خواهیم کرد. بیمار 

موافقت خود با انجام آن را  آگاهی یافتند و  EMOST. والدین کودکان بیمار درباره متد هماهنگی داشت 

علمی    های ژورنال در   هادرمان والدین همچنین با منتشر شدن نتایج این کتبی اعالم کردند.  صورت به 

 موافقت کتبی خود را اعالم کردند. 

 1مطالعه موردی 

به    و برد ی م ساله که از یبوست مزمن با دالیل نامشخص رنج  4 دختربچه یک    2011در آوریل سال  

گزارش مادر کودک، او سابقه   بر اساس . ، تحت درمان قرار گرفت داد ینم متداول پاسخ   هایدرمان

از   و  درمان شده بود  هامسهل بیمار با اماله و کودک برای مدت یک سال را داشت. مزمن  یبوست 

آموختن  مشکالت مرتبط با ناتوانی ذهنی یا  گونههیچ . او  کرد ی م پیروی  شده توصیه غذایی   های رژیم 

 بودند.   او مناسب شرایط عمومی  دهندهنشان نداشت و معاینات فیزیکی  

 تاریخچه خانوادگی 

نرم    وپنجهدست با مشکالت مالی از زمان تولد کودک  و  کرد ی مبزرگ   تنهاییبه کودک خود را  ،مادر

 . کرد یم

 
27 Merkel cell 
28 melanosome 

29Helsinki  Declaration of: شودیم یانسان  یهاشی آزما نهیزم در  یاخالق  اصول  شامل هیان یب نیا . 
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 EMOST هایدرمان 

  EMOSTساله توسط دستگاه   4کودک از  شدهآوری جمع ورودی  بیوالکترومغناطیسی   های سیگنال 

  شش یک الکترود مسطح برای  با کمک  و   EMOSTدستگاه خروجی  های سیگنالپردازش شدند. او با 

و    درمانی  شش جلسه در طی  .دقیقه به طول انجامید  30. هر جلسه حدود قرار گرفت  درمان تحت جلسه 

 . دریافت نکرد  مزمن بوست ی  درماندرمان دیگری مرتبط با  گونه هیچ بیمار  آنها، اتمام  ازپس 

 نتایج

.  ه است از بین رفتیبوست مزمن  و مادرش گزارش کردند که کودک ،  شش جلسه درمانیتکمیل  ازپس 

وضعیت    ،EMOST با ، در حدود یک سال پس از درمان  2012که در فوریه سال  شود باید اشاره 

رخ نداده بود و   یک سال یبوستی در طی  گونه هیچ قرار گرفت.  و پیگیری کودک دوباره مورد بررسی  

 بود.  بهتر شدهکودک  حال عمومی 

 2مطالعه موردی 

سال  خود برای بیش از یک  مادرخوانده که بر اساس گفته ساله  7 بچه دختر یک ، 2012در مارس سال 

  ،دوقلو داشت . این کودک که یک خواهر برد، تحت درمان قرار گرفت مزمن رنج می اسهال  بود که از 

. وزن و قد او به شکل  برد ی مدر مقایسه با همساالن خود از کندی رشد سوماتیک و هوشی رنج 

. کودک بیمار پیش از آنکه به فرزندخواندگی  ند خواهر دوقلوی خود کمتر بود معناداری در مقایسه با 

حساسیت   گونه هیچ و   زد ی م نی مواجه شده بود. او عینک با مشکالت فیزیکی و روا  ،پذیرفته شود 

بود )حدود  پذیرفته شده  فرزندخواندگی  به این کودک  که زمانی  ازخوراکی یا دارویی مشخصی نداشت. 

و    هضم نشدهحاوی مواد غذایی  بدبو، مخاطی،  های مدفوع در روز  باردو یک تا (،  2011ژانویه سال 

رژیم عاری از  پیروی از ها و  انواع پروبیوتیک مصرف داشت. مشکالت شکمی کرد و دفع می آبکی 

و سونوگرافی شکمی   30آزمایش بیماری سلیاک هر دو نتایج بر اسهال دایمی او اثری نداشتند.   ،الکتوز

 آزمایشگاهی او نیز همگی قابل قبول بودند.   های تست نتایج منفی بودند. 

 تاریخچه نوزادی 

  gدر اثر پارگی جفت صورت گرفته بود. وزن نوزاد در هنگام تولد برابر    28پایان حاملگی در هفته 

در روز پنجم دچار خونریزی   و  هفته برای تنفس به کمک نیاز داشت . او برای یک ه است بود  800

  [ روده کوچک و کولون]التهاب  31نکروزدهنده در سن یک ماهگی، او دچار آنتروکولیت  . ه بود مغزی شد 

 . هفت ه بود به همراه سوراخ ایلئوم شده بود. بخشی از ایلئوم که سوراخ شده بود با جراحی برداشته شد 

]انتهای روده که در طی   32ایلئوستوما ، ماهگیهفت . در ند انتقال خون برای او صورت گرفته بود  مرتبه 

شوند[ بسته   آوری جمعدر خارج بدن  ایکیسه تا محتویات درون   ،جراحی به سطح بدن رسانده شده بود 

 
30 Celiac 
31 necrotizing enterocolitis 
32 ileostoma 
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حل   و جهت   سنگ کیسه صفرابه دلیل   این بیمار . او برای مدتی در بیمارستان بستری شده بود. ه بود شد 

  قرار گرفته ( 34)اورسودئوکسی کولیک اسید  33با اورسوفالکتحت درمان  ،وی صفرا ی  هاسنگ  کردن

از راه گاستروانترولوژی معمولی مورد  به دلیل رشد سوماتیک آهسته کودک ، 2006. در سال بود 

 . ه بود مشاهده نشد اختالل مزمنی  گونه هیچ اما   ،معاینه قرار گرفته بود 

 تاریخچه خانوادگی 

از   است. اطالعات موجود درباره کودک بوده  توجه بی مادر بیولوژیکی کودکان کامال به دو کودک دوقلو 

  ،پیش از آنکه به فرزندخواندگی پذیرفته شود کودک بیمار است.  آمدهدست به بیمارستانی   های گزارش

 مشکالت روانی و فیزیکی فراوانی را تجربه کرده بود. 

 EMOST هایدرمان 

بیمار  پردازش شدند.    EMOST، توسط دستگاه سالههفت ورودی بیوالکترومغناطیسی کودک    های سیگنال 

تحت  جلسه    14از راه الکترود مسطح برای و شده   ریزیبرنامه الکترومغناطیسی خروجی   هایسیگنال با 

کودک  ای، جلسه   14 دوره درمانی  . در طی د یانجامدقیقه به طول   30حدود  . هر جلسهقرار گرفت درمان 

 اسهال مزمن قرار نگرفت.  کنترل درمان اضافی برای  گونه هیچ تحت  

 نتایج

همیشه  جلسه درمانی، مادرخوانده گزارش کرد که کودک تقریبا  14پس از و    2012در ژوئن سال 

(. کودک  شده بود  بدون مخاطمدفوع ) آمد می مدفوع شل بندرت پیش  دفع و کرد دفع می مدفوع طبیعی 

بودند. بعالوه، اشتهای   یافته کاهش مشکالت شکمی او   کرد ودفع می در روز مدفوع طبیعی  بار یک تقریبا 

ادامه   او جهت بهبود کندی رشد هوشی و جسمیکودک را  EMOSTبود. ما درمان    یافته افزایش کودک 

 در آینده منتشر کنیم. نتایج مربوط به این موارد را بتوانیم امیدواریم که  و  دادیم

 گیری نتیجهبحث و  

ای و یبوست مزمن با کمک امواج الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین توسط  التهاب رودهحذف 

  های میدان  امکان بکارگیری ، به خوبی مورد بررسی دو کودکرد در مو EMOSTدستگاه  

. این خردساالن، برای  دهد ی م بیوفیزیکی را نشان   جهت درمان الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین 

، اما درمان بیوفیزیکی  بردند ی مرنج  )با دالیل ناشناخته( حدود یک سال از یبوست و اسهال مزمن 

کلی از مشکالت   صورت به   چهارسالهکودک توانست به مشکالت آنها در این زمینه پایان بخشد. 

هم مشکالت   ،پیش از آنکه به فرزندخواندگی پذیرفته شود   سالههفت . اما کودک برد ی مرنج  شناختیروان

بیشتری برای   نی درماهای جلسه به   سالههفت . کودک را متحمل شده بود جسمی  مشکالت روانی و هم 

  EMOSTاز درمان   آمدهدست به امیدهای زیادی به پایداری نتایج ای خود نیاز داشت. حذف بیماری روده 

 
33 Ursofalk 
34 ursodeoxycholic acid 
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صورت پذیرفت  حدود یک سال پس از درمان  در پیگیری که صورت گرفته وجود دارد، زیرا که در 

. ما  است بسیار بهبود یافته  او  سالمت و وضعیت کلی   نشده  یبوست   دیگر دچاراولی  مشخص شد که بیمار 

  ه دلیلبو    EMOSTبا متد    آمیزیموفقیت به شکل نیستند که  این دو کودک   تنها باید تاکید کنیم که  

انواع مشکالت   مبتال به بلکه شماری از کودکان   اند،ه ستم گوارشی تحت درمان قرار گرفتمشکالت سی

 .اند درمان شده مختلف با استفاده از این روش 

غیرخطی دریافت شده از   های سیگنال آنالوگ  پردازش  به دلیلاحتماال   EMOSTاثربخشی ویژه متد 

ناطیسی  بیوفیزیکی سیگنال الکترومغ ـکه محتوای اطالعاتی شود باعث می  . این عمل پوست بیمار است 

. بعالوه،  باشد در مقایسه با متدهای دیجیتالی بسیار بیشتر   ،فرستاده شده باز پس و   شدهدادهتشخیص 

 باشد.  شدهسازیشخصی هر درمان  شود ی مباعث  ، خود بیمار جهت درمان او  هایسیگنال ارگیریکب

کاهش و ارتباط دوسویه میان  ـاکسایش  هایپروسه   شاملخالصه دو مکانیسم زیستی بالقوه  صورت به ما 

پوستی و سیستم عصبی در زمینه اثربخشی درمان با امواج الکترومغناطیسی با فرکانس و    هایسلول

  های سیگنال توزیع   تواند ی م. ما همچنین اشاره کردیم که پوست نمودیمشدت پایین را توصیف 

امواج الکترومغناطیسی با فرکانس و  . کند الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت کم در تمام بدن را تضمین 

در نتیجه   و   د نکنی مکاهش سلولی را دگرگون ـاکسایش  های های ارتباطی با واسطه واکنش پروسه   ،شدت کم

 نمایند. ها نقشی مهم در اثربخشی این امواج ایفا می این واکنش 

درمان با  به   نیزباید در آینده توجه بیشتری ، شناختیروان حال، عالوه بر متدهای درمانی دارویی و بااین 

آنکه در طی   به دلیل، معطوف شود ی درمان بیوفیزیکو امواج الکترومغناطیسی با فرکانس و شدت پایین 

الگوهای  بلکه   ،یابند میزنده تغییر   های سیستم و    هاسلول بیوشیمیایی  های پروسه   تنهانه مختلف  های بیماری 

 . شوند ی م آنها نیز دچار دگرگونی غیرخطی پیچیده بیوالکتریکی و بیوالکترومغناطیسی  
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