اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﺗوﺳط ﮔروه ﻓرادرﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﻣﻧﺗوﻟوژی زﯾر ﻧظر اﺳﺗﺎد ﻣﺣﻣد
ﻋﻠﯽ طﺎھری )ﺑﻧﯾﺎﻧﮕزار دوطب ﻣﮑﻣل ﻓرادرﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﯾﻣﻧﺗوﻟوژی( در اﯾران
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾده اﺳت .در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﯾز 1389در ﻣﺟﻠﮫ داﻧش ﭘزﺷﮑﯽ وﯾژه ﻧﺎﻣﮫ
ﻓرادرﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎره  4ﺑﮫ ﺳردﺑﯾری آﻗﺎی ﺳﯾد ﺷﮭﺎب اﻟدﯾن ﺻدردر اﯾران ﺑﮫ ﭼﺎپ
رﺳﯾده اﺳت

اثر فرادرماني

به عنوان شيوه اي جديد از طب مكمل

در بهبود وضعيت بيماران برونشكتازي
كانديد پيوند ريه
دکتر حمیدرضا خادمی

خالصه
مقدمه:
امروزه طب مكمل بعنوان يك روش درماني پذيرفته شده براي درمان بسياري از بيماريها خصوصاً بيماريهاي پيشرفته
كه عليرغم درمانهاي معمول بهبودي چنداني ايجاد نمي شود ،در نظر گرفته مي شود .چند سالي است كه در كشور ما
شيوه جديدي از طب مكمل تحت عنوان فرادرماني مورد توجه قرار گرفته است .اين شيوه بر پايه عرفان كيهاني (حلقه)
بوده ،معتقد است ارتباط بين شعور اجزا و شعور كل (هوشمندي حاكم بر جهان هستي) قادر به بهبود بيماريها است.
هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير اين نوع درمان كمكي در بيماران مبتال به برونشكتازي است.
روش كار:
اين كارآزمايي باليني تصادفي در  34بيمار برونشكتازي كانديد پيوند ريه در بيمارستان مسيح دانشوري تهران در
سالهاي  1387-1388انجام شد ( 11بيمار در گروه شاهد و  23بيمار در گروه فرادرماني) .از هر بيمار ميزان تقريبي خلط
روزانه و كالس عملكردي وي سوال شده و اسپيرومتري و تست پياده روي شش دقيقه انجام شد .در گروه فرادرماني عالوه
بر درمان معمول بيماري،بيماران پس از دريافت توضيحاتي در مورد كليات فرادرماني ،تحت اين نوع درمان قرار گرفتند.
فرادرماني بر گرفتن ارتباط تحت نظر فرادرمانگر استوار است كه با بستن چشمها به مدت حدود  5دقيقه حتی المقدور با
دور كردن افكار مزاحم حاصل مي شود .پس از آن بيمار مي تواند احساس و موارد پيش آمده رابعنوان شاهد بازگو نمايد.
از بيماران خواسته شد روازنه حداقل يكبار اين كار را تكرار نمايند .فرادرمانگران هفته اي يكبار با استفاده از تماس تلفني
عالوه بر پرسش در مورد انجام ارتباطات و احساسات ايجاد شده براي بيماران ،بيمار را به تشويق داشتن ارتباط روزانه
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مي كردند .در ماه سوم نيز ارتباط در حضور فرادرمانگر انجام شده و تست هاي عملكردي تكرار گرديد .بيماران گروه
شاهد تحت مداخله اي مشابه اما توسط يك نفر غير فرادرمانگر قرار گرفتند .در انتها احساس رضايت بيمار از اين روش
سوال شد.
يافته ها:
ميانگين سن و مدت زمان بيماري بيماران به ترتيب  31سال و  16سال بود 25 .بيمار ( 74درصد) مرد بودند .بيماران
گروه فرادرماني افزايش معني داري در مسافت طي شده حين تست پياده روي شش دقيقه ،كاهش ميزان خلط و بهتر
شدن كالس عملكردي را نشان دادند كه در گروه شاهد مشاهده نشد .نيازمندي به اكسيژن حين انجام تست نيز در
بيماران گروه فرادرماني كاهش يافته بود .همچنين بيماران پس از انجام فرادرماني احساس رضايت و راحتي بيشتري
نسبت به گروه شاهد داشتند .با اين وجود تغيير معني داري در  FEV₁بيماران نسبت به مرحله اول حاصل نشد.
نتيجه گيري:
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه فرادرماني مي تواند بعنوان يكي از درمانهاي مكمل در بيماران برونشكتازي مورد
استفاده قرار گيرد و به بهبود وضعيت باليني بيمار و نيز شيوه و كيفيت زندگي آنها منجر شود .از اينرو انجام مطالعات آتي
به منظور اثبات اثرات اين نوع درمان و نيز مدت زمان ماندگاري آن در ساير بيماريها پيشنهاد مي گردد.
كلمات كليدي:
برونشكتازي ،طب مكمل ،فرادرماني ،فراكل نگري،عرفان كيهاني
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مقدمه
امروزه طب مکمل و جايگزين ( )Complementary and Alternative Medicineيا  CAMبعنوان يك روش
درماني مكمل از سوي سازمانها و نهادهاي بين المللي پذيرفته شده و تعداد زيادي از افراد در سرتاسر دنيا از انواع مختلف
آن استفاده مي كنند .همچنين سرمایه گذاری در امر تحقیقات در زمینه طب جایگزین افزايش چشمگيري داشته است
به گونه اي كه در آمریکا از  2ميليون دالر در سال  1992به بيش از  68ميليون دالر در سال  2000رسيده است .از اينرو
امروزه طب مكمل و جايگزين جايگاه ويژه و منحصر بفردي در درمان بيماريها يافته است( )1و در كشورهاي پيشرفته نيز
از محبوبيت خوبي برخوردار است (.)2
طب مکمل و جايگزين به پنج گروه کلي تقسيم مي گردد كه يكي از آنها درمان بیماریهای جسمی از طریق ذهن
( )Mind-Body Interventionsاست .در اين نوع از  CAMتكنيك هاي مختلفي براي افزايش كارآيي ظرفيت ذهن
براي غلبه بر عملكرد بدن و عاليم بيماريها مورد استفاده قرار مي گيرد( .)3شواهد نشان مي دهد كه برخي از انواع اين
درمان ها در كنترل درد و اضطراب ،كاهش استرس و بهبود خلق ،كيفيت زندگي و خواب بيماران و نيز بهبود بسياري از
بيماري هاي نورولوژيك نظير ميگرن ،درد بدن ،مشكالت كمر و گردن ،سندرم تونل كارپ ،فيبروميالژيا و  ...نتايج مثبتي
داشته است( .)5 ،4بطور كلي درمانهاي معنوي و روحاني ( )Spiritual healingرا مي توان جزء اين دسته از طب مكمل
و جايگزين در نظر گرفت .روش هاي مختلفي از درمانهاي معنوي و روحاني با توجه به دين،آيين و اعتقادات افراد در
سرتاسر دنيا وجود دارد كه دعا درماني ،مديتيشن ،يوگا ،آيورودا و  ...از نمونه هاي آن است .در هر يك از اين شيوه ها
تعريف متفاوتي براي بيماري و سالمت وجود دارد و در واقع اين شيوه از درمانها نوعي درمان كيفي هستند كه در آنها
انسان تنها بصورت يك موجود تك بعدي كه تنها داراي جسم است در نظر گرفته نمي شود .اين نوع درمان ها از جمله
درمانهاي محبوب و پرطرفدار  CAMبه حساب مي آيند ( )6بطوريكه در سال  1999تخمين زده شده است كه  28/9درصد
جمعيت امريكا حداقل از يك نوع از درمانهاي  CAMدر سال گذشته استفاده كرده بودند كه شايعترين آن نيايش يا
بهبود روحاني بود ( .)7همچنين بر اساس گزارش مركز مديريت بيماريها و مركز ملي پيشگيري امريكا ،در سال ،2002
 62درصد افراد مورد بررسي از دعا و نيايش بعنوان نوعي  CAMدر يكسال گذشته استفاده كرده بودند(.)8
در ايران نيز برخي انواع درمانهاي معنوي و روحاني وجود دارد .يكي از اين روش هاي درماني كه مدتي است بصورت
سازمان يافته انجام مي شود ،فرادرماني است .بر طبق نظريه فرادرماني ،عناصر تشکیل دهنده جهان هستی عبارتند از:
ماده ،انرژی و آگاهی (شعور) .در این نگرش ،انسان مجموعهای است از جسم ،روان ،ذهن و کالبدهای متعدد و ناشناخته
دیگر كه هر يك از اين اجزا داراي شعور يا آگاهي مخصوص به خود مي باشد .از مجموع شعور اجزاء ،شعور کل حاصل
ميشود .شعور کل (يا شبکه شعور کيهاني) مجموعه هوشمندي ،خرد و آگاهي حاکم بر جهان هستي است که عنصر
اصلي جهان هستي را تشكيل مي دهد .در فرادرماني با نگاه به ديگر ابعاد وجودي انسان و بدون مداخله در روند درمان
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معمول كمي ،به بهبود وضعيت بيماران اقدام مي گردد .از نظر فرادرماني ،بيماري عبارت است از اختالل در هر يك از
کالبدها ،سیستمهای درونی يا اجزاي انسان .از اينرو در این نگرش عرفانی توجه به كل وجود انسان اساس درمان او را
تشكيل مي دهد .فرادرماني بر اساس نظريهاي بنام "پيوند شعوري" يا "اشتراک شعوري اجزا" بنا شده است .بر اسای این
تئوری ،هرگاه بين شعور اجزا و شعور کل ارتباط برقرار شود ،شعور كل قادر به اصالح ،ترميم و درمان شعور اجزا (شامل
جسم و روان) از طريق شعور ذهن خواهد بود .با پيوند شعور جزء و کل" ،حلقهپيوند شعوري" تشكيل شده و بخش
مديريت توزيع شعوري ذهن تجهيز مي گردد و در ارتباط با کليهي اجزاء قرار گرفته ،در نتيجه همهاجزاء تحت اسکن قرار
مي گيرند .اسکن عبارت است از زير ذرهبين قرار گرفتن اجزاي وجودي فرد از طريق پيوند شعوري به منظور كشف معايب
و بيماريهاي آشکار و پنهان وجود او .پس از برقراري ارتباط در فرادرماني ،بيمار بطور خودکار تحت اسکن قرار گرفته و
بيماريهاي او آشكار شده ،در ابتدا اولويت بندي بيماريها صورت مي پذيرد .پس از آن فرآيند درمان با بيرون ريزي آغاز
مي گردد .بيرون ريزي روندي است که بدنبال آن سلول آثار بيماريها و مشكالت گذشته و حال خود را آشكار ميکند و
با تداوم ارتباط ها آثار بيماري ها بتدريج و مطابق با نمودارهاي تجربي بدست آمده از بين مي رود(.)9
با توجه به اینکه مکانیسم اثر درمانهاي مكمل متفاوت از مکانیسم اثر درمان های معمول پزشکی است ،تردید های
زیادی در مورد اثربخشی و کارآمدی این روش ها در درمان بیماران وجود دارد .از اينرو امروزه مطالعات و پژوهش های
زیادی در سراسر دنیا در مورد كارآيي و اثربخشی انواع مختلف طب مكمل در جريان است .مطالعه حاضر نيز به منظور
معرفي فرادرماني بعنوان يكي از انواع طب مكمل و بررسي تاثير آن در كاهش عاليم و بهبود بيماران مبتال به برونشكتازي
انجام شد.
روش كار
طراحي مطالعه
اين كارآزمايي باليني در سالهاي  1387-1388در بيماران برونشكتازي كانديد پيوند ريه در بيمارستان مسيح
دانشوري انجام شد .خصوصيات كلي طرح براي هر يك از بيماران توضيح داده شد و عنوان گردید كه انجام مداخله عارضه
جانبي براي آنها ندارد .بيماراني كه قادر به انجام تست هاي عملكردي ريه بودند و در مطالعه ديگري شركت نداشتند،
انتخاب شدند و از تمامي آنها رضايت كتبي اخذ شد .مطالعه داراي تاييديه اخالقي از بيمارستان دكتر مسيح دانشوري بود.
 34بيمار در مطالعه شركت كردند.پس از ثبت مشخصات بيماران و انجام تست هاي ريه ،از هر  3بيمار بطور تصادفي يك
بيمار در گروه شاهد و دو بيمار در گروه فرادرماني ( 11بيمار در گروه شاهد و  23بيمار در گروه فرادرماني) قرار گرفتند.
فرد تقسيم كننده بيماران از وضعيت تست هاي بيمار اطالعي نداشت .سنجش ها در ماه سوم پس از مداخله نيز تكرار
شد .تمام سنجش ها در زمان پايدار بودن بيماران انجام گردید .در طول دوره مطالعه تفاوتي بين دو گروه از نظر شيوه
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درمان بيماري غير از انجام مداخله وجود نداشت.
متغيرهاي مورد سنجش
خصوصيات دموگرافيك بيماران (سن ،جنس ،وضعيت تاهل و تحصيالت) و مدت زمان بيماري در بدو مطالعه ثبت
گرديد .ميزان تقريبي خلط روزانه ،كالس عملكردي بيمار ( ،Iحال عمومي خوب ،IV ،عدم توانايي در انجام كارهاي
معمول) ،تست پياده روي شش دقيقه و  ₁FEVدر بدو مطالعه و ماه سوم در بيماران مورد سنجش قرار گرفت .در پايان
مطالعه نيز ميزان رضايت بيماران از مداخله انجام شده با استفاده از يك مقياس چهار قسمتي ( ،Iرضايت خوب،IV ،
عدم رضايت) سنجيده شد.
مداخالت انجام شده
مداخله انجام شده در گروه فرادرماني توسط  4نفر از فرادرمانگران انجام شد .فرادرمانگر فردي است كه قب ً
ال تحت
آموزش فرادرماني قرار گرفته است .هر يك از بيماران پس از دريافت توضيحاتي در مورد كليات فرادرماني ،تحت فرادرماني
قرار گرفت .فرادرماني بر اصل گرفتن ارتباط تحت نظر فرادرمانگر استوار است .به اينصورت كه در مرتبه اول فرادرمانگر از
بيمار مي خواهد حدود  5دقيقه چشمان خود را ببندد و حتي المقدور افكار مزاحم را از خود دور كند و تنها احساسات
و موارد پيش آمده را بدون پيش داوري در مورد آنها مشاهده كند (شاهد يا ناظر بودن) .پس از ارتباط بيمار مي تواند
موارد تجربه شده خود را بازگو نمايد .ارتباط گرفتن در دفعات بعدي نياز به حضور فرادرمانگر نداشته و تنها الزم است وي
در جريان آن باشد به اين معني كه فرادرمانگير (بيمار دريافت كننده فرادرماني) زماني از روز را براي گرفتن ارتباط به
فرادرمانگر اعالم مي نمايد .فرادرماني وابسته به زمان ،مكان ،شخص و خصوصيات وي نيست و از راه دور نيز قابل انجام
است .از بيماران خواسته شد روازنه حداقل يكبار ارتباط بگيرند .فرادرمانگران هفته اي يكبار با استفاده از تماس تلفني
عالوه بر پرسش در مورد انجام ارتباطات و احساسات ايجاد شده براي بيماران ،بيمار را تشويق به داشتن ارتباط روزانه
مي كردند .در ماه سوم نيز ارتباط در حضور فرادرمانگر انجام شد .در گروه شاهد همان توضيحات اوليه توسط يك نفر غير
فرادرمانگر به بيمار داده شده ،از وي خواسته شد كه همان كارها را انجام دهد .بيماران گروه شاهد نيز به روش مشابهي
تحت پيگيري قرار گرفتند.
آناليز آماري
از نرم افزار  13 SPSSبراي آناليز آماري استفاده شد .براي توصيف متغيرها از ميانگين (انحراف معيار) يا ميانه
(محدوده بين چاركي) و فراواني (درصد) استفاده شد .تست هاي آماري مورد استفاده شامل آزمون مجذور كاي ،تست t
مستقل ،تست  tزوجي ،آزمون  ،Mann-Whitney Uآزمون  Wilcoxon Signed Ranksو آزمون McNemar
بود .به منظور آناليز بهتر داده ها ،كالس عملكردي بيماران و ميزان رضايتمندي آنها بصورت دوحالتي در نظر گرفته شد.
 0.05 < P valueبعنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
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معرفی بیمار
بیمار جوان  21ساله ،مجرد ،دیپلم و ساکن تهران می باشد که از بدو تولد دچار سرماخورگی های متعدد و
عفونت های شدید مزمن می شده است که معموال با حاالت شبه آسم همراه بوده است .از حدود سال  ،1385بیمار حمالت
تنگی نفس با هیپوکسی شدید داشته که پس از مراجعه به پزشک معالج و گرفتن عکس رادیولوژی قفسه سینه و اسکن،
با تشخیص برونشکتازی به بیمارستان مسیح دانشوری ارجاع گردیده است .در بیمارستان فوق با درمانهای روتین از قبیل
اسپری های برونکودیالتور و پردنیزولون خوراکی و در عفونتهای راجعه با سیپروفلوکسازین ،بیمار تحت درمان و پیگیری
بوده تا اینکه در  18سالگی در لیست پیوند قرار می گیرد .بیمار از حدود سال  1384دچار اضطراب ،طپش قلب ،لرزش
دست و پا و عصبانیت زود هنگام می شود که تا قبل از شروع "فرادرمانی" ادامه داشته است.
بیمار در تاریخ  87/6/17وارد طرح تحقیقاتی "فرادرمانی" در مرکز تحقیقاتی بیمارستان مسیح دانشوری گردیده ،که
در ارتباطهای اولیه  3بار در روز ،احساس ترس شدید و لرزش در سراسر بدن توسط بیمار گزارش شده است که با ادامه
ارتباطهای "فرادرمانی" تنگی نفس و حال عمومی وی بهتر می شود ،اما نیاز به اکسیژن بیمار 18 ،ساعت در روز بوده
است .در حین گرفتن ارتباطهای بعدی نیز احساس سرما ،لرزش شدید ،سردرد و سرگیجه وجود داشته که پس از اتمام
ارتباط ،وضعیت تنفس بهتر شده و ک ً
ال وضع عمومی بیمار بهتر می شود و نیاز به اکسیژن کمتر می گردد.
در تاریخ  87/11/13بنا به گزارش بیمار؛ مصرف آنتی بیوتیکها برای اولین بار قطع شده ،از نظر اعصاب کامال بهتر
گردیده ،حاالت اضطرابی و طپش قلب بطور کلی از بین رفته و خلط بیمار نیز به مقدار اندکی رسیده است.
در گزارشات بعدی نیز بصورت تدریجی تنگی نفس و سرفه و خلط بیمار از بین رفته ،میزان کورتیکوستروئید از 50
به  15میلی گرم کاهش پیدا کرده و نیاز به اکسیژن بیمار در طول روز بسیار کمتر شده و تقریبا به صفر رسیده و تنها به
مصرف چند ساعت در شب محدود گردیده است و حتی بیمار در نوروز سال  88موفق به بازی با توپ بمدت یکساعت،
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آنهم بدون بروز مشکل تنفسی و یا نیاز به اکسیژن می گردد .دردهای بدنی بیمار بسیار کمتر شده و یکی از نکات قابل
توجه ،افزایش وزن بیمار بوده که تا تاریخ  88/3/30به  12کیلوگرم و در ماههای بعدی همین سال به  16کیلوگرم اضافه
وزن رسیده است.
هم اکنون بیمار در وضعیت بسیار خوبی بسر می برد و مصرف کورتون و آنتی بیوتیک وی قطع شده است .تمام عالئم
عصبی ،طپش قلب ،اضطراب ،دردهای بدن ،ترس و پرخاشگری نیز بطور کلی برطرف شده و میزان خلط به صفر نزدیک
گردیده است.
نتایج تستهای بیمار که از آغاز "فرادرمانی" تا کنون در چند مرحله اخذ و در جدول ثبت شده به شرح زیر می باشد:
در تست پیاده روی بیمار  ،مسافت طی شده در جلسه اول  127متر ،با نیاز به اکسیژن بوده که در هفته دوازدهم به
 476متر ،بدون نیاز به اکسیژن رسیده است.
در تست اسپیرومتری ،میزان  ،₁FEVافزایش چشمگیری نداشته و از  25به  26درصد رسیده است.
نسبت  FVC/FEV1از  51/6به  61/9درصد افزایش یافته و میزان خلط از روزانه  2لیوان در ابتدای طرح ،به مقدار
ناچیزی در هفته دوازدهم بعد از شروع طرح رسیده است.
کالس کاربردی بیمار نیز از  Шبه  Ιرسیده که به معنی امکان بهره برداری زمانی بیشتر بیمار جهت انجام کارهای
شخصی و بیرون از منزل ،بطور انفرادی می باشد.
دیدگاه بیمار
بیمار پس از گرفتن ارتباطهای "فرادرمانی" ،بطور محسوسی تغییر کرده و عالوه بر بهبود وضعیت تنفسی ،خلط ،سرفه
و از بین رفتن عالئم عصبی ،بخاطر برگشت به وضعیت طبیعی یعنی امکان ورزش و انجام کارهای بیرون از منزل ،عالقه
بسیاری به ادامه درمان با استفاده از این روش پیدا کرده و روز به روز بهتر می شود.
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معرفی بیمار
بیمار پسر  19ساله ،مجرد ،ساکن بابل .سال  ،1381بیمار بعلت داشتن مدفوع چرب و گاهی اوقات عرق شبانه به
پزشک مراجعه کرده که پس از عدم امکان بررسی دقیق در بابل به تهران آمده و در بیمارستان مفید ،تست عرق جهت
بیمار انجام گرفته که تشخیص فیبروزکیستیک بهمراه برونشکتازی داده شده است .بیمار بطور متناوب عالئم تنگی نفس
و سرفه مزمن را داشته و در سال  1384که در دریا مشغول آب تنی بوده دچار تنگی نفس ،کبودی و خفگی شده که با
تب و لرز توام بوده است .پزشک معالج با تشخیص سرماخوردگی حاد درمان آنتی بیوتیکی ،برای ایشان تجویز نموده و
بمدت  5تا  6ماه بطور متناوب تحت این درمانها قرار داشته است.
زمستان سال  1384بیمار با حمله مجدد تنگی نفس در بیمارستان تحت بررسی قرار گرفته که مجددا تشخیص
فیبروزکیستیک بهمراه برونشکتازی برای ایشان داده شده است .این روند تا سال  1386ادامه داشته تا اینکه بیماری
تشدید شده و با نیاز  24ساعته به اکسیژن در منزل ماندگار می شود.
در تاریخ  1387/6/10بیمار وارد طرح تحقیقاتی "فرادرمانی" در بیمارستان مسیح دانشوری شده و در ابتدا با سه بار
ارتباط در روز درمان را شروع می کند .در گزارشهای اولیه احساس سنگینی سر ،دیدن ذرات معلق جلوی چشم و در ادامه
احساس سبکی و آرامش داشته است .در گزارشات بعدی که اتصاالت بطور غیرحضوری ودر منزل انجام می شده ،گاهی
احساس سنگینی سر ،گرما و سرگیجه داشته که بتدریج برطرف شده است .پس از یک ماه ،در بررسی مجدد تنگی نفس
بسیار بهتر شده و نیاز به اکسیژن به چند ساعت ،آنهم در زمان انجام فعالیت کاهش پیدا کرده است.
البته بیمار در اواخر طرح ارتباطات خود را بطور نامنظم انجام داده ،اما بعلت بهبودی سریع عالئم پس از ارتباط ،بیمار
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احساس بسیار خوبی داشته ،تنفس راحت تر شده و توانسته به کسب و کار خود بپردازد .تا اینکه در اردیبهشت سال
 1388طبق گفته مادر بیمار ،بهبودی بسیار محسوسی را بصورت عدم نیاز به اکسیژن در  24ساعت ،از بین رفتن خلط و
نداشتن تنگی نفس ،پیدا میکند و تنها در زمان سرماخوردگی بیمار اندکی تنگی نفس و کمی خلط دارد.
بررسی آزمایشگاهی
نتایج تستهای بیمار که از آغاز "فرادرمانی" در سه مرحله بفاصله  2تا  3ماه گرفته شده به شرح زیر می باشد:
در تستهای پیاده روی  6دقیقه  ،مسافت طی شده در ابتدای طرح  37متر با نیاز به اکسیژن بوده و در  8ماه بعد به
 432متر بدون نیاز به اکسیژن رسیده است .در تست اسپیرومتری میزان  ₁FEVاز  18به  25درصد رسیده است و نسبت
 ₁FEV/FVCاز  49/3به  82/7در آخرین جلسه پیگیری رسیده که نشان دهنده کاهش اختالل انسدادی است .میزان
رضایتمندی بیمار نیز افزایش داشته است .میزان خلط بیمار از یک سوم لیوان در آغاز به مقدار بسیار کمی در  8ماه بعد
از فرادرمانی رسیده است .و درجه عملکردی نیز از به  Пرسیده است.
دیدگاه بیمار
علیرغم نامنظم بودن ارتباطات "فرادرمانی" گرفته شده توسط بیمار ،نامبرده از نتایج درمان بسیار راضی بوده و بهبودی
خود را مدیون روش "فرادرمانی" می داند.
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معرفی بیمار
بیمار آقای  50ساله ،متاهل ،لیسانس و ساکن تهران است که سابقه بیماری برونشکتازی را از  7سال پیش بصورت
تشدید عالئم تنفسی از قبیل تنگی نفس  +خلط زیاد ،با عفونتهای ریوی (پنومونی) داشته است .بیمار در تاریخ 87/6/10
وارد طرح تحقیقاتی "فرادرمانی" شده و روزی  2بار ارتباط "فرادرمانی" را انجام داده است .در ابتدای طرح در تست
پیاده روی ( ،)mw 6مسافت طی شده با استفاده از اکسیژن  66متر بوده که در  6ماه بعد به  170متر ،آنهم بدون نیاز
به اکسیژن رسیده است .در تست اسپیرومتری در ابتدای طرح 14 ، ₁FEVدرصد گزارش شده که پس از  6ماه به 55
افزایش پیدا کرده است .نسبت  ₁FEV /FVCنیز از  47/1به  96/95درصد افزایش یافته است.
میزان خلط بیمار از نیم لیوان در روز به صفر در ماه ششم ،کاهش یافته و میزان رضایتمندی ایشان نیز بسیار افزایش
داشته است .و در کل پس از ارتباطات "فرادرمانی"  ،تنگی نفس و درد سینه بسیار کاهش داشته و احساس آرامش پیدا
کرده است .البته شایان ذکر است که در پایان سال  ، 1387بیمار پیوند ریه شده ،اما تنها بعلت تغییراتی که در طی
"فرادرمانی" برای ایشان رخ داده گزارش فوق تنظیم گردیده است.
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معرفی بیمار
بیمار آقای  34ساله ،متاهل ،ساکن همدان که مشکل ریه بیمار از دوران بچگی و نوجوانی حدود  20سال پیش وجود
داشته و در آن دوران بعلت آنژینهای چرکی حاد و تنگی نفس مرتبا بستری می شده و بدون تشخیص قطعی بصورت
نامنطم تحت درمان با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف بوده است .مسائل بیمار بصورت عالئم ویزینگ و تنگی نفس در
سال  1380بگونه ای تشدید گشته که بیمار به کلینیک آلرژی تهران مراجعه کرده و با تشخیص آسم آلرژیک تحت
درمانهای دارویی  +اسپری کورتیکو استروئیدی قرار گفته و بعلت عدم درمان قطعی پس از مراجعات مکرر به مراکز
پزشکی مختلف در انتها به بیمارستان مسیح دانشوری مراجعه و پس از بررسیهای تخصصی از قبیل :اسپیرومتری و تست
 6دقیقه ای قدم زدن با تشخیص برونشکتازی بستری و تحت درمان با اسپری برونکودیالتور و آنتی بیوتیک قرار گرفته و
از  2سال گذشته پس از بستری شدن در بیمارستان شریعتی ،متخصصین نیاز به اکسیژن را برای ایشان ضروری تشخیص
داده و پس از آن بیمار حدودا ً  12ساعت در روز نیاز به اکسیژن داشته است .تا اینکه بیمار در تاریخ  87/6/3وارد طرح
تحقیقاتی “فرادرمانی” برونشکتازی در بیمارستان مسیح دانشوری می گردد.
در ابتدای طرح تحقیقاتی ،ارتباطهای بیمار سه بار در روز بوده که در گزارش اول که بصورت حضوری در بیمارستان
بوده ،احساس گرما ،سبک شدن و بهبودی وضعیت تنفسی را داشته است .اما در گزارشات بعدی غیرحضوری ،تنگی نفس
بیمار بتدریج بهبود پیدا کرده ،لیکن در زمان ارتباط سرفه ها در ابتدا تشدید شده که پس از حدود یک ماه بتدریج از
بین رفته و خلط بیمار بسیار کمتر شده است .از طرف دیگر نیاز به اکسیژن به  1تا  2ساعت در روز ،آنهم با میزان و فشار
اکسیژن بسیار کمتری نسبت به قبل (تقلیل فشار از  6به  )2کاهش یافته است.
بیمار در پائیز سال  1388بعلت سرماخوردگی شدید بستری شده که طبق اظهار نظر وی ،علیرغم سرد بودن محل
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زندگی (همدان)  ،عالوه بر باال بودن سرعت بهبودی ،عالئم حیاتی ایشان نیز برخالف سالهای قبل حالت اضطراری نداشته
است .نتایج تستهای بیمار از آغاز "فرادرمانی" تا کنون ،که در سه مرحله گرفته شده بطور خالصه در زیرآورده شده
است.
در تست پیاده روی بیمار (تست  6دقیقه قدم زدن)  ،مسافت طی شده در ابتدای طرح  182متر ،با نیاز به اکسیژن بوده
است که بتدریج در مراجعات بعدی سیر صعودی داشته و در  8ماه بعد به  308متر ،آنهم بدون نیاز به اکسیژن رسیده
است .در تست اسپیرومتری بیمارFEV₁ ،از  19به  24درصد افزایش پیدا کرده و میزان خلط که در آغاز یک سوم لیوان
بوده (حدود  ،)300 ccبه  cc100کاهش یافته است.
دیدگاه بیمار
بیمار با توجه به بهبودی عالئم بویژه تنگی نفس ،ارتباطهای "فرادرمانی" را ادامه داده و از آنجا که هر سال معموال
عالئم بیماری تشدید می شده ،در یک سال اخیر با امید بیشتری به درمان فکر می کند و از نتیجه "فرادرمانی" بر روند
بهبودی خود بسیار راضی می باشد.
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معرفی بیمار
بیمار آقای  60ساله ،متاهل ،بازنشسته ،ساکن تهران است که از سال  1364مشکل تنفسی غیرحاد بصورت تنگی نفس
و ضعف شروع شده ،تدریجا تا سال  1375این مشکالت ادامه داشته ،بصورت سرپایی به پزشک مراجعه و با درمانهای
دارویی ساده از قبیل آنتی بیوتیک خوراکی ،مکمل ویتامینی و شربتهای مختلف نظیر اکسپکتورانت پیگیری می شده تا
اینکه در سال  1387مشکل تنفسی بیمار افزایش داشته بصورتی که با تنگی نفس حاد و احساس خفگی به بیمارستان
مراجعه و با تشخیص آلرژی حاد بصورت سرپایی با دستورات غذایی خاص و اسپری ضدحساسیت مرخص شده است.
بدنبال آن مشکالت بیمار منجر به بازنشستگی وی شده و اینها تا سال  1383ادامه داشته که پس از مراجعه به پزشک
متخصص ریه و انجام سی تی اسکن با تشخیص برونشکتازی در "بیمارستان  "505و سپس "مسیح دانشوری" تحت درمان
و پیگیری ماهیانه قرار گرفته است .تا سال  1385بیمار اکسیژن مصرف نمی کرده اما از این سال بعلت تشدید تنگی نفس
به دستگاه اکسیژن ساز به میزان  3تا  4ساعت در روز و از سال  1386بصورت دائمی وابسته بوده است.
درمانهای دارویی از قرار :قرص  50 endoxanمیلی گرم روزی  2عدد ،قرص  flomacylو از سال varfarin 1387
روزی یک عدد بوده است.
بعلت وجود خلط زیاد (حدود نصف لیوان) بیمار قادر به انجام کارهای روزانه خود در منزل نبوده و بعلت روند
نزولی سالمت ،بطور ماهیانه به بخش درمانگاهی بیمارستان "مسیح دانشوری" مراجعه نموده است .تا اینکه در تاریخ
 1387/10/8وارد طرح تحقیقاتی "فرادرمانی" برونشکتازی در بیمارستان "مسیح دانشوری" شده و "فرادرمانی" را شروع
می نماید .ارتباطهای "فرادرمانی" ایشان بمدت  15تا  20دقیقه در روز و بعد از نمازهای روزانه بوده است که با احساس
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گرما ،گزگز دست و گرفتگی عضالت پشت گردن همراه بوده و در گزارشات بعدی که بصورت غیرحضوری و تلفنی توسط
فرادرمانگر گرفته شده ،بیمار حال عمومی بسیار بهتری داشته ،راحت تر نفس می کشیده ،فشار اکسیژن از  6به  4رسیده،
درد زانوها و پشت گردن بیمار بسیار بهتر شده و توانسته ساعاتی در روز بدون اکسیژن در منزل کارهای ساده شخصی،
از قبیل :مسواک زدن و شستشو و نمازخواندن را انجام دهد .در ضمن بیمار بعلت آب مروارید دچار کاهش دید بوده که
در خالل انجام "فراردرمانی" بهتر شده و در تاریخ  1388/3/24طبق گفته بیمار روحیه ایشان باالتر رفته ،اضافه وزن پیدا
کرده ،مصرف اکسیژن روزانه به  2تا  3ساعت و فشار  3تقلیل یافته و قادر به انجام رانندگی ،بدون داشتن همراه شده و
و امکان حضور را در بیمارستان پیدا می کند.
بررسی آزمایشگاهی
در آزمایشات انجام شده برای این بیمار ،تست پیاده روی  6دقیقه در  4نوبت و بفاصله  2ماه انجام شده که مسافت
طی شده در ابتدای طرح (قبل از فرادرمانی)  170متر با نیاز به اکسیژن بوده که با انجام " فرادرمانی" و پس از گذشت
 6ماه به  275متر و بدون نیاز به اکسیژن می رسد.
در اسپیرومتری ابتدای طرح و قبل از "فراردرمانی"  FEV₁= % 60 ،بوده که نشاندهنده انسداد متوسط تا شدید است،
اما در آخرین بررسی پس از  6ماه به  76درصد رسیده که در محدوده می نیمم می باشد .نسبت  FVC/FEV₁از مقدار
 76/6به  98/8افزایش یافته که بیانگر کاهش شدت اختالتی می باشد .همچنین میزان خلط بیمار از حدود نصف لیوان
در ابتدای طرح ،به مقدار بسیار ناچیزی ،آنهم پس از سرماخوردگی کاهش می یابد.
دیدگاه بیمار
بیمار از روند درمان خود با روش" فرادرمانی" بسیار رضایت دارد.

18

19

معرفی بیمار
بیمار دختر  24ساله ،مجرد ،دیپلم و ساکن تهران می باشد .سابقه بیماری برونشکتازی به حدود  6سال پیش برمیگردد
که با تنگی نفس شدید و عفونت های مکرر و درمانهای روتین آنتی بیوتیک و اسپری های برونکودیالتور همراه بوده
است.
در تاریخ  87/6/24بیمار وارد طرح تحقیقاتی "فرادرمانی" در بیمارستان شده است ،و در گزارش اول ،پس از برقراری ارتباط
""فرادرمانی" در بیمارستان ،احساس گرما در ناحیه قفسه سینه و سرفه شدید داشته ،و در ارتباطات بعدی احساس سبکی و
راحت تر شدن جریان تنفس را گزارش نموده است .احساس بهبودی و آرامش تا  6ماه ادامه داشته است.
نتایج تستهای بیمار از آغاز "فرادرمانی" تا کنون که در سه مرحله گرفته شده به شرح زیر می باشد:
در تست پیاده روی (تست  6دقیقه قدم زدن) ،مسافت طی شده در آغاز و قبل از شروع طرح  165متر ،با نیاز به
اکسیژن بوده ،اما پس از گذشت  20هفته از انجام "فرادرمانی" به  350متر و بدون نیاز به اکسیژن رسیده است.
میزان اشباع اولیه اکسیژن از  88درصد در بدو طرح به  93درصد افزایش یافته است و در تست اسپیرومتری ،مقدار
 FEV₁از  35به  69درصد رسیده ،که تغییر شدت انسداد را از شدید به خفیف نشان می دهد .میزان خلط بیمار از بسیار
زیاد به بسیار کم در انتهای طرح رسیده است.
دیدگاه بیمار
در کل بعلت راحت شدن تنفس و سبکی و بهبودی حال عمومی ،نظر بیمار نسبت به این روش مثبت بوده؛ و عالقمند
به ادامه این درمان میباشد.
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معرفی بیمار
بیمار خانم  50ساله ،متاهل ،ساکن تهران که از  15سال پیش (حدود سال  )1373با مشکالت تنفسی گذرا ولی
عود کننده درگیر بوده است .در سال  1385که بعلت تنگی نفس و سرماخوردگی به پزشک عمومی مراجعه می نماید با
تشخیص آنژین چرکی ،داروهای ساده از قبیل :آنتی بیوتیک و مسکن دریافت نموده و با آزمایش خون و تشخیص فقر آهن
هم تحت درمان دارویی بوده است .مدتی بعد بعلت جراحی ترمیمی ،نیاز به رادیوگرافی سینه پیدا کرده که با تشخیص
سارکوئیدوز در بیمارستان بستری و تحت درمان با پردنیزولون قرار گرفته است .در همان زمان پس از یک سری مشکالت
خانوادگی و روحی متعاقب آن و فشار عصبی زیاد دچار تنگی نفس شدید ،کبودی صورت و بدن شده که به بیمارستان
مسیح دانشوری مراجعه کرده و با فشار ریوی باال بستری شده است .سپس با تشخیص برونشکتازی شدید و با  50میلی
گرم کورتیکواستروئید روزانه و اکسیژن مرخص می شود.
بیمار خلط بسیار زیادی پیدا کرده و بدون اکسیژن امکان انجام کوچکترین حرکتی را نداشته و تا چند ماه بطور متناوب
در بیمارستان مسیح دانشوری بستری شده و با وجود درمان دارویی متاسفانه نه تنها بهبودی نداشته بلکه در طول خواب
نیز نیاز به اکسیژن پیدا می کند .در تاریخ  1387/6/17بیمار وارد طرح تحقیقاتی "فرادرمانی" در بیمارستان مسیح
دانشوری شده که در گزارشات اولین ارتباط "فرادرمانی" ابتدا احساس اضطراب و تنگی نفس ،و در ادامه احساس آرامش،
سبکی و تنفس راحت را گزارش می نماید .بتدریج نیاز به اکسیژن بیمار کمتر شده بطوری که در اوقات خواب احتیاج
به اکسیژن نداشته و در طول روز ،تنها در حین انجام فعالیتهای شدید به اکسیژن نیاز پیدا می کند و دوز کورتون از
 50 mgبه  10و سپس  7/5میلی گرم در روز رسیده و بیمار احساس خوبی پیدا می کند و تنها در زمان سرماخوردگی،
کمی تنگی نفس و افزایش خلط پیدا می کند.
در گزارشهای  6ماه بعد ،بیمار آرامش زیادی داشته ،نیاز به اکسیژن بسیار کم شده و حالت افسردگی که در ابتدای
طرح بسیار زیاد بوده بصورت قابل توجهی کمتر شده و ساعتها بیرون از منزل را بدون نیاز به اکسیژن می گذراند.
بررسی آزمایشگاهی
در آزمایشات انجام شده برای این بیمار ،تست پیاده روی  6دقیقه که در  3نوبت و بفاصله  2تا  3ماه صورت پذیرفته،
مسافت طی شده در ابتدای طرح  312متر با استفاده از اکسیژن بوده است .اما بدنبال انجام "فرادرمانی" و پس از  6ماه
مسافت طی شده به  420متر ،آنهم بدون نیاز به اکسیژن می رسد .همچنین در اسپیرومتری FEV₁ ،از مقدار  46درصد
ابتدای طرح به  48در انتهای طرح می رسد که البته تغییر محسوسی پیدا نمی کند.
میزان خلط بیمار در ابتدای طرح قابل توجه نبوده و در انتهای آن به صفر می رسد .درجه عملکردی بیمار از ناتوانی
در کارهای خانه و سبک  Шبه توانایی نسبتا نرمال در بیرون و داخل خانه  Пرسیده است.
دیدگاه بیمار
بیمار پس از اثر درمانی بر روند بهبودی بیماری خود ،کالسهای فرادرمانی را آغاز کرده و امیدوار است این ارتباط را
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معرفی بیمار
بیمار جوان 27ساله ،متاهل ،تحصیالت زیردیپلم ،ساکن کرج می باشد و سابقه بیماری وی به  12سال پیش بر
می گردد که بصورت عفونت های راجعه ،تنگی نفس و هیپوکسی بوده که با تشخیص آلرژی و حساسیت تحت درمان
بوده و از سال  1386که عالئم تشدید شده به بیمارستان مسیح دانشوری مراجعه نموده است .در سال  1387با سابقه
پنوموتوراکس راست در زمینه برونشکتازی دو بار (اردیبهشت و آبان ماه) بستری گردیده و ضمن آشنایی با "فرادرمانی" ،در
تاریخ  1387/8/12وارد این طرح تحقیقاتی می شود .وضعیت بیمار قبل از ورود به طرح ،درمان با اسپری برونکودیالتور+
سیپروفلوکسازین  +پرونیزولون ( 500 mgدر روز) و نیاز به اکسیژن بوده است.
در ابتدای طرح تحقیقاتی "فرادرمانی" در گزارش اول که بصورت حضوری جهت بیمار آغاز شده ،احساس آرامش و
بهبودی تنگی نفس حاصل گردیده ،و در گزارش دوم ،بر اساس  3بار ارتباط در روز؛ بیمار چند ساعتی در خیابان راه
رفته ،تنگی نفس نداشته ،میزان خلط وی از نصف لیوان تا حد قابل توجهی کاسته شده و از آرامش و حال عمومی خوبی
برخوردار می گردد .در گزارشهای بعدی و بنا به اظهار خود بیمار ،میزان سرماخوردگی وی از  4تا  5بار در فصل زمستان
سالهای قبل ،به یکبار تنزل یافته و پیاده روی های  2ساعت در روز را تجربه می کند .همچنین احساس سبکی و از بین
رفتن خلط و تنگی نفس و قطع آنتی بیوتیک از بهترین عالئم بهبودی بیمار بوده است.
بیمار در طول یکسال درمان با "فرادرمانی"  15 ،کیلوگرم افزایش وزن داشته (از  59به  74کیلوگرم) ،و در هفته های
اخیر (آذر ماه  ،)1388بمدت نیم ساعت فوتبال بازی کرده که پس از  2/5سال این امکان برای وی فراهم می گردد .با
توجه به موارد فوق و عدم استفاده بیمار از کورتون و آنتی بیوتیک ،می توان چنین نتیجه گرفت که در کل عالئم حاد
بیماری در ایشان از بین رفته است.
نتایج تستهای بیمار از آغاز "فرادرمانی" تا کنون که در  3مرحله گرفته شده و در جدول ثبت گردیده ،بطور خالصه
به شرح زیر می باشد:
در تست پیاده روی ( )mw 6بیمار پس از شروع طرح ،مسافت طی شده  420متر و بدون نیاز به اکسیژن بوده ،که
در مقطع زمانی دوم پس از شروع طرح به  559متر افزایش پیدا کرده است.
در تست اسپیرومتری ،در ابتدای طرح  FEV₁ =%25بوده که در مقطع دوم به  34درصد رسیده و  FVCاز  35به
 55درصد افزایش یافته که نشان دهنده کاهش اختالالت انسدادی است.
میزان خلط بیمار در مقطع اول پس از شروع طرح نیم لیوان ،و در مرحله دوم به مقدار خیلی ناچیزی رسیده است.
کالس رضایتمندی بیمار از  Шبه  Ιرسیده که نشانه وضعیت عمومی بسیار خوب بیمار است.
دیدگاه بیمار
بنا به گفته بیمار پس از شروع "فرادرمانی"  ،حال عمومی و وضعیت فیزیکی وی بهبودی زیادی داشته و همچنان با
گرفتن ارتباطهای"فرادرمانی" ،این روند ادامه دارد ولذا از آشناشدن وبکارگیری این روش درمانی بسیارراضی می باشد.
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معرفی بیمار
بیمار آقای  62ساله ،متاهل ،تحصیالت زیر دیپلم ،ساکن تهران ،سابقه بیماری را از حدود  12سال پیش با عفونتهای
مکرر ریه و پنومونی داشته است .از  8سال پیش عالئم و مشکالت بیمار تشدید شده ،بطوری که چندین بار در بیمارستان
پارس بستری شده و طبق آزمایشات بعمل آمده ،سندرم مادرزادی همراه با برونشکتازی شامل کمبود آلفا  1-آنتی
تریپسین تشخیص داده شده است .همچنین برای بیمار چندین بار عمل الواژ انجام شده ،اما با توجه به عدم کسب
بهبودی قطعی درمانهای متداول از قبیل اسپری های کورتیکوستروئید و آنتی بیوتیک خوراکی برای بیمار تجویز شده ،تا
اینکه در سال  1383جهت بررسی تخصصی در بیمارستان مسیح دانشوری بستری گردیده است.
در تاریخ  ، 87/7/21بیمار وارد طرح تحقیقاتی "فرادرمانی" و در گزارش اول با گرفتن ارتباط "فرادرمانی" احساس
درد در پشت گردن و کتفها و سنگینی در ناحیه قفسه سینه داشته و بعد از آن کامال سبک و سرحال می شده است .در
گزارشات بعدی احساس بهتری داشته و تنگی نفس وی پس از یک ماه بطور قابل توجهی کمتر شده است .همچنین نیاز
به اکسیژن بیمار بسیار کم و ناچیز گردیده و خلط نیز بطور قابل توجهی کمتر شده است .طبق آخرین گزارشات بیمار
روزی  2نوبت ارتباط می گیرد و حدود  60تا  70درصد احساس بهبودی دارد.
نتایج تستهای بیمار از آغاز "فرادرمانی" تا کنون که در سه مرحله گرفته شده به شرح زیر می باشد:
در تست پیاده روی  6دقیقه ،مسافت طی شده از حداقل  448به  472متر رسیده و میزان اشباع اکسیژن اولیه از 88
به  94درصد افزایش پیدا کرده است .در تست اسپیرومتری بیمار FEV₁از  87به  95درصد رسیده است و نیز نسبت
 FVC/FEV₁از  83/2به  92/5رسیده ،که نشان دهنده کاهش شدت انسداد و اختالل در مسیر بازدمی است.
میزان خلط بیمار از نصف لیوان در بدو مطالعه به میزان بسیار ناچیزی رسیده است.
دیدگاه بیمار
میزان رضایتمندی بیمار از این روش به طرز قابل توجهی باال بوده و در مجموع احساس بسیار خوبی از این انتخاب
داشته و بشدت روند درمان خود را پیگیری میکند.
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نتیجه و بحث

نتايج
خصوصيات دموگرافيك بيماران
محدوده و ميانگين (انحراف معيار) سن بيماران به ترتيب برابر  11-62سال و ( 31 )13سال بود 25 .بيمار ( )%74مرد
بودند 17 .بيمار ( )%50متاهل بوده و  24نفر ( )%71تحصيالت كمتر از ديپلم داشتند .محدوده و مدت بيماري در تمام
بيماران به ترتيب  2-41سال و ( 16 )10سال بود .خصوصيات دموگرافيك و مدت بيماري بين دو گروه تفاوت معني
داري نداشت(جدول .)1
سنجش هاي پايه
مسافت طي شده حين تست پياده روي شش دقيقه در گروه فرادرماني به ميزان معني داري كمتر از گروه شاهد بود
( ،0.030=Pتست  tمستقل) .همچنين تعداد بيماران نيازمند اكسيژن حين تست در گروه فرادرماني به ميزان معني داري
بيش از گروه شاهد بود ( ،0.016=Pآزمون مجذور كاي) .دو گروه از نظر ميزان افت اكسيژن حين تست ،درصد اشباع
اكسيژن در ابتداي تست ،₁FEV ،ميزان خلط و كالس عملكردي  IIIيا  IVتفاوتي نداشتند(.)0.05>P
سنجش مجدد
در بيماران گروه فرادرماني تغييرات مثبت معني داري شامل افزايش ميزان مسافت طي شده ( ،)0.023=Pكاهش
ميزان خلط ( )0.014=Pو كاهش كالس عملكردي ( )0.031=Pنسبت به مرحله اول صورت گرفته بود(جدول .)2
همچنين تعداد بيماران نيازمند دريافت اكسيژن حين انجام تست پياده روي در گروه فرادرماني كاهش يافته بود ،هرچند
كه از نظر معني داري بينابيني بود ( .)McNemar Test ،0.063=Pدر گروه شاهد تفاوت آماري معني داري در
تستهاي عملكردي ريه و كالس عملكردي بيماران بين مرحله اول و دوم وجود نداشت( .)0.05>Pميزان خلط بيماران
گروه فرادرماني نسبت به گروه شاهد به ميزان معني داري كاهش يافته بود ( ،0.028=Pآزمون .)Mann-Whitney U
تفاوت معني داري بين دو گروه در ساير موارد و نيز كالس عملكردي بيماران وجود نداشت ( .)0.05>Pدر مجموع 21
بيمار ( )%91از گروه فرادرماني احساس رضايت خوبي از مداخله انجام شده داشتند در صورتيكه تنها  1بيمار ( )%9از گروه
شاهد داراي احساس رضايت خوبي بود (.)Chi-Square Tests ،0.001<P
بحث
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه فرادرماني در بيماران برونشكتازي كانديد پيوند ريه اثرات مفيدي در كاهش شدت
بيماري داشت بطوريكه باعث افزايش مسافت طي شده در تست پياده روي شش دقيقه ،كاهش نيازمندي به اكسيژن در
طي تست ،كاهش ميزان خلط بيماران و نيز بهبود كالس عملكردي بيماران نسبت به گروه شاهد شد كه از درمان طبي
مشابهي اما بدون مداخله فرادرماني برخوردار بودند .همچنين بيماران از انجام فرادرماني احساس رضايت و راحتي خوبي
داشتند.
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هدف از درمان بیماریهای جسمی از طریق ذهن ( )Mind-Body Interventionsباال بردن ظرفیت ذهن
به منظور تاثیرگذاری بر عملکرد جسم و در نهایت درمان بيماريها است .از نمونههای این روش میتوان به مدیتیشن
( ،)Meditationدعا ( ،)Prayerدرمان ذهنی ( ،)Mental Healingاستفاده از هنر و موسیقی برای درمان و ...اشاره
كرد .امروزه درمانهاي معنوي و روحاني ( )Spiritual healingاز جمله درمانهاي محبوب  CAMاست(.)6
فرادرماني را مي توان يكي از انواع درمانهاي معنوي و روحاني در نظر گرفت .در اين نوع درمان كه بر پايه عرفان ايراني
است ،توجه به كل وجود انسان اساس درمان را تشكيل مي دهد .از اينرو فرادرماني نيز به مانند بسياري از شيوه هاي
درماني  Mind-Body Interventionsنوعي درمان كل نگر است .در فرادرماني هوشمندي حاكم بر جريان هستي
منشا درمان محسوب مي گردد به گونه اي كه در صورت ارتباط شعور هر يك از اجزا با اين شعور كل ،روند تشخيص
و درمان آغاز مي گردد .از اينرو فرادرمانگران نقشي بجز برقراري ارتباط بيمار با هوشمندي كل نداشته و تشخيص،
اولويت بندي بيماريها و درمان آنها در صورت تداوم ارتباطات ،تماماً توسط هوشمندي كل انجام مي شود .روند درمان
عموماً از طريق فرآيندي بنام برون ريزي صورت مي پذيرد كه طي آن سلول آثار بيماريها و مشكالت گذشته و حال خود
را آشكار كرده و با تداوم ارتباط ها اين مشكالت بتدريج و مطابق با نمودارهاي تجربي بدست آمده از بين مي رود(.)9
اگرچه پذيرش چنين تئوري هايي از نظر علمي سخت مي نمايد ،اما بايد توجه داشت كه در بسياري از موارد درمانهاي
 Mind-Body Interventionsچنين تئوريهايي موجود بوده و در حال حاضر تنها شيوه بررسي آنها ارزيابي اثرات آنها
است نه خود تئوري .بعنوان مثال در آيورودا ( )Ayurvedaكه يك سيستم پزشكي قديمي هندي است ،عقيده بر اين
است كه اساس موجوديت انسان نوعى انرژى هوشمند كيهانى (آگاهى كيهانى) است و درمان بر پايه تطبيق انرژىهاى
درونى بدن انسان با تغييرات انرژىهاى محيطى و حفظ تعادل انرژيهای طبيعى كلّيت وجود انسان صورت مي پذيرد
(.)11 ،10
اگرچه استفاده از درمانهاي روحاني و معنوي در بسياري از كشورها خصوصاً كشورهاي شرقي سابقه اي طوالني دارد،
اما پيشرفتهاي علمي در داروها ،جراحي و ساير شيوه هاي درماني براي بيماريها باعث شد نگرش پزشكي نوين به اهميت
ذهن ،روان يا معنويات بعنوان يك شيوه مهم درمان كه پيش از آن استفاده مي شد،تغيير كند و تا زماني كه با استفاده از
اين شيوه هاي نوين بيمار درمان مي شد ،دعا و نيايش به فراموشي سپرده شد .اين وضعيت تا اواسط دهه  1950وجود
داشت .در اين زمان عالقه جديد به درمان بيماريها از طريق ذهن ( )Mind-body medicineايجاد شد به گونه اي
كه امروزه درمانهاي معنوي و روحاني ( )Spiritual healingاز جمله دعا و نيايش يك جزء اصلي و مهم در درمان
بيماري ها و حفظ سالمتي امريكايي ها به حساب مي آيد( )12و تحقيقات وسيعي در مورد آنها در حال انجام است.
بر اساس گزارش مركز مديريت بيماريها و مركز ملي پيشگيري امريكا ،در سال  2002دعا و نيايش جزء شايعترين
انواع  CAMمورد استفاده بوده است بطوريكه دعا و نيايش براي سالمتي خود (prayer specifically for one's
"
 ، %43 ،)own healthدعا و نيايش ديگران براي سالمتي فرد (،)prayer by others for one's own health
 ، % 24/4و شركت در گروه هاي دعا و نيايش براي سالمتي خود (participation in prayer group for one's
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 %9/6 ،)own healthموارد استفاده از  CAMرا تشكيل مي داده است( .)8همچنين اكثريت امريكايي ها در حال حاضر
بر قدرت درمان دعا و نيايش اذعان دارند .در يك گزارش از  %82 ،Time/CNNامريكايي ها اعتقاد داشتند دعا و نيايش
مي تواند بيماريهاي جدي را بهبود دهد %73 ،معتقد بودند دعا و نيايش براي سايرين باعث بهبود بيماري آنها مي شود و
%64نيز از پزشك خود مي خواستند برايشان دعا كنند(.)13
اثرات مفيد و متعددي از دعا و نيايش نيز در مطالعات مختلف به اثبات رسيده است .نشان داده شده است كه تغييرات
معنوي در بيماران بطور مؤثري با افزايش رفاه در زندگي ،شادي بيشتر ،اعتماد به نفس باالتر در حل مشكالت و كاهش
تنشها و عصبانيتها همراه است( .)14در برخي مطالعات نيز اثر شفاگران در كاهش رشد سلولهاي سرطاني ،تسريع
ترميم زخم ،كاهش درد از راه دور ،اثر بر درد و محدوديت گردن و  ...نشان داده شده است(.)16 ،15اثرات دعا و نيايش
در ناباروري ،درد،بي خوابي و تهوع و استفراغ ناشي ازشيمي درماني ،)17( ،كاهش شدت نارسايي قلبي ( )18و كاهش
استرس و در نتيجه كاهش شدت بيماري پسوريازيس نيز گزارش شده است( .)19همچنين مطالعه در مورد دعا از راه دور
براي بيماران ايدزي نشان داد كه نیاز به ویزیت بيماران توسط پزشک ،تعداد بستری در بیمارستان و نيز روزهای بستری
به ميزان قابل توجهي کاهش یافت(.)20
در واقع امروزه اعتقاد بر اين است كه وارد عصري شده ايم كه در آن پزشكي و علم بصورت غير موضعي درآمده است
يعني عصري كه در آن فعاليتهاي ذهني شامل دعا و نيايش داراي اثرات دوردست قابل مشاهده است ،درست به مانند
فيزيك جديد كه به ما در تعريف مجدد رابطه ماده،زمان و فضا كمك كرده است ،پزشكي جديد نيز مي تواند به ما در
ارتباطات بين فردي و حوادث در وراي مرزهاي سنتي تعريف شده كمك نمايد(.)12
از اين رو امروزه اعتقاد بر اين است كه سالمت معنوي هسته مركزي سالمتي در انسان است،لذا ايجاد و پيشرفت
احساس سالمت معنوي ممكن است يكي از راه هاي مناسب براي پيشگيري از بيماريها و يا سازگاري با آنها باشد(.)21
در واقع سالمت معنوي فرآيندي مبهم و پيچيده از تكامل انسان است كه رابطه هماهنگي بين نيروهاي دروني فرد
فراهم كرده و با ويژگي هاي ثبات در زندگي ،صلح ،داشتن ارتباط نزديك به خدا ،خود ،جامعه و محيط كه يكپارچگي
و تماميت فرد را تعيين مي كند ،مشخص مي شود( .)22از اين حيث مي توان گفت كه بسياري از Mind-Body
 Interventionsاز جمله فرادرماني به شيوه هاي مختلف درصدد ارتقاي سطح سالمت معنوي به منظور درك بهتر
جهان هستي و در نتيجه فرآيند بيماريها و درمان آنها مي باشند.
با اين حال بايد اذعان كرد كه اگرچه نظريات و تئوريهاي درمانهاي مكمل از نظر علم مدرن پزشكي چندان پذيرفته
شده نيست ،اما بسياري از مردم خصوصاً در كشورهاي غربي از اين نوع درمانها استفاده مي كنند .از اينرو بنظر مي رسد
كارآيي اين نوع درمانها است كه كليد اين تناقض است و امروزه نگاه كل گرايانه به طب در درمان بيماريها در حال پذيرش
عمومي است به گونه اي كه در يك مطالعه در امريكا عنوان شده است كه نارضايتي از درمان هاي پزشكي معمول عامل
استفاده از طب مكمل نيست بلكه نگاه كل گرايانه ( )Holisticبه پزشكي ،نگهداري سالمتي با استفاده از مواد طبيعي و
نگاه فلسفي به زندگي است كه دليل اصلي اقبال به اين شيوه هاي درمان است.
در اين مطالعه چند تئوري در مورد استفاده از طب مكمل مورد بررسي قرار گرفت .از جمله آنها نارضايتي از طب
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معمول و هماهنگي طب مكمل با باورها ،اعتقادات ،مذهب و نگاه افراد به زندگي بود .نتايج نشان داد كه تنها  %4/4افراد
بدليل عدم رضايت از طب معمول از طب مكمل استفاده كرده اند و اكثر افراد طب مكمل را با ارزش هاي مورد نظر
خودشان،باورهايشان و نگاه فلسفي به زندگي همسو و هم جهت ديده بودند(.)23
همچنين يك مطالعه در پزشكان با تخصصهاي مختلف در مناطق مختلف امريكا نشان داد كه  %60آنها در سال گذشته
و  %38آنها در ماه گذشته توصيه هايي به بيماران خود در مورد استفاده از طب مكمل داشتند ،پزشكان در  %40موارد
در مورد خودشان از درمانهاي مكمل استفاده كرده بودند و در  %23موارد نيز اين درمانها را براي بيماران خود استفاده
مي كردند(.)24
با وجود استفاده روز افزون از انواع مختلف درمانهاي مكمل و جايگزين ،مواردي نظير هزينه باال ،انجام در محل هاي
خاص يا توسط افراد خاص ،نياز به تجويز دارو در برخي انواع درمانها ،نياز به فرد آموزش ديده در تمام موارد درمان و ...
را مي توان از جمله موانع فراگير شدن بيشتر اين نوع درمانها دانست.
مزيت فرادرماني بر ساير درمانهاي مكمل در اين است كه درماني ساده و قابل استفاده در هر مكان و زمان است و
نيازي به تجويز دارو و در نتيجه تحمیل هزينه به بيمار را ندارد .فرادرماني با طب رايج نيز تداخلي نداشته و اين دو
مي توانند بصورت همزمان انجام شوند.
با اين همه ،شايد بتوان بزرگترين مزيت فرادرماني را عدم وجود خطاي تشخيصي و درماني دانست زيرا در فرادرماني
هوشمندي كل با تشخيص بيماريها و اولويت بندي آنها به درمان مي پردازد و فرادرمانگر تنها وظيفه برقراري ارتباط بيمار
با هوشمندي كل را دارد .احساس رضايت و راحتي بيماران را نيز مي تواند يكي از مزيت هاي ديگر اين شيوه درماني جديد
دانست .همچنين تمام افراد قادرند با گذراندن دوره هاي كوتاه مدت اين شيوه درماني ،به درمان سايرين بپردازند.
يكي از مشكالت فراروي تحقيقات در مورد  ،Mind-Body Interventionsاز جمله فرادرماني ،نبود شيوه استاندارد
اين نوع درمانها است .از اينرو در مطالعه حاضر تمام تالش بر اين بود كه يك شيوه يكسان براي تمام افراد مورد مداخله
چه در گروه مورد و چه در گروه شاهد در نظر گرفته شود.
از ديگر مشكالت اين مطالعه اطمينان از انجام كارهاي درخواست شده (برقراري ارتباط در طول شبانه روز) توسط
بيماران هر دو گروه بود كه سعي شد با تماس هاي تلفني بيماران تشويق به انجام منظم اين اعمال گردند .با وجود اين
مشكالت مي توان گفت كه اين مطالعه اولين نمونه در زمينه بررسي اثر فرادرماني بر يكي از بيماريهاي مزمن است و اميد
است با استفاده از مطالعات وسيع تر آتي در مورد ساير بيماريها ،كارآيي اين شيوه ساده درمان مورد اثبات قرار گيرد.
نتيجه گيري
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه فرادرماني مي تواند بعنوان يكي از درمانهاي مكمل در بيماران برونشكتازي مورد
استفاده قرار گيرد و به بهبود وضعيت باليني بيمار و نيز شيوه و كيفيت زندگي آنها منجر شود.
فرادرماني در تقسيم بندي انواع درمانهاي مكمل و جايگزين در گروه  Mind-Body Interventionsقرار
مي گيرد و الزم است مطالعات گسترده تري به منظور اثبات اثرات آن و نيز مدت زمان ماندگاري اثرات آن در ساير
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