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پــی  در  بیــامران 

درمــان درد خــود بــه 

ــی  ــال پزشــک حاذق دنب

هرچــه  تــا  می گردنــد 

ــامری  ــج بی ــر از رن زودت

رهایــی یابنــد. معمــوالً آنچــه بــرای آنهــا 

اهمیــت بیشــری دارد، یافــن شــیوه ای از 

زمــان  کوتاه تریــن  در  کــه  اســت  درمــان 

و  کنــد  برطــرف  را  ناراحتی شــان  ممکــن 

ــدت  ــب طوالنی م ــه عواق ــر ب ــفانه کم متأس

می کننــد. توجــه  برق آســا  درمــاِن  ایــن 

در بیــن شــیوه های درمانــی گوناگــون، طــب 

متداول تریــن  رایــج،  پزشــکی  یــا  غربــی 

آنهاســت. ایــن نظــام درمانــی در بیشــر 

دارد؛  ویــژه ای  جایــگاه  بــری  جوامــع 

پزشــکی،  دانشــکده های  به طوری کــه 

داروســازی،  کارخانه هــای  و  بیامرســتان ها 

ــد  ــا کرده ان ــدی را بن ــی قدرمتن ــام حقوق نظ

ــب ترین  ــامر، مناس ــای بی ــن ابت ــه در اولی ک

و منطقی تریــن انتخــاب را پیــش روی بیــامر 

می دهنــد. قــرار 

بــه ایــن ترتیــب، کمــر پیــش می آیــد کــه در 

آغــاز بــروز بیــامری یــا در مراحــل مختلــف 

ــا  ــی ی ــز درمان ــه مراک ــویم ب ــور نش آن مجب

تشــخیصی طــب رایــج مراجعــه کنیــم. ایــن 

ــه  ــداول ب ــول و مت ــادی، معق ــان ع ــد چن رون

ــز آن را  ــری ج ــۀ دیگ ــه روی ــد ک ــر می رس نظ

پیــش گرفــن کاری غیرمعمــول، ســاده انگارانه 

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــتباه ب ــی اش ــی حت و گاه

بــا ایــن حــال، رویدادهــای اخیــر در عــامل 

ــوص  ــرده درخص ــای گس ــکی و تحقیق ه پزش

کارآمــدی طوالنی مــدت طــب رایــج، هــر 

فــرد اهــل مطالعــه را بــر آن مــی دارد تــا 

رویکــرد حــال حــارض را بازبینــی جــدی کنــد.

ــل  ــد، حاص ــش رو داری ــه در پی ــه ای ک کتابچ

تجربه هــای 20 ســالۀ پزشــکی اســت کــه 

ــوزش  ــی آم ــب غرب ــکی ط ــکدۀ پزش در دانش

دیــده و بخــش درخــور توجهــی از وقــت 

شــیوه های  ســایر  مطالعــۀ  رصف  را  خــود 

ــب  ــی و ط ــب هومیوپات ــژه ط ــی به وی جانب

ســنتی کــرده و ســعی منــوده ام تــا مســیر 

ــادی  ــا حــد زی ــی را ت ــی و اصول ــان واقع درم

روشــن کنــم تــا بتوانیــد بــدون نگرانــی، 

را  دســتورالعمل  و  شــیوه  مناســب ترین 

بــرای درمــان خــود انتخــاب کنیــد. بــه امیــد 

مفیــد  مختــر،  دست نوشــتۀ  ایــن  آنکــه 

واقــع شــود. جــای بســی خشــنودی خواهــد 

ــنهادهای  ــی پیش ــدگان گرام ــر خوانن ــود اگ ب

ســازندۀ خــود  را  از طریــق نشــانی زیــر

info@dynamis.ir  مطرح منایند.

                                   دکر کامران جالی
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انتخاب شیوۀ درمان ایده آل
مــا  نادرســت  باورهــای  از  یکــی 

درمــاِن  شــیوۀ  انتخــاب  دربــارۀ 

بیشــر مواقــع  ایــن اســت کــه  مناســب 

روشــی را کــه رایــج اســت و بیشــر بــه 

آن توجــه می شــود، بــه حســاِب   بهــر و 

ایــده آل بــودن می گذاریــم؛ درحالیکــه بــرای 

ــان، معیارهــا و  ــن شــیوۀ درم انتخــاب بهری

ــر  ــه اگ ــود دارد ک ــخصی وج ــای مش ویژگیه

آنهــا را بشناســیم، همیشــه در بهرین ســطح 

ســامتی خــود خواهیــم بــود و ضمــن شــاد 

زندگــی کــردن، عمــر بیشــری خواهیــم کــرد.

هیــچ شــیوۀ درمانــی در دنیــا منی توانــد 

کامل تریــن  و  بهریــن  کــه  کنــد  ادعــا 

اســت؛ یعنــی هــر شــیوۀ درمانــی قوت هــا و 

ــد  ــا بای ــدام از م ــه هرک ــی دارد ک ضعف های

شــناخت کلــی از آن داشــته باشــیم تــا در 

ــا پیشــگیری  انتخــاب راه درمــاِن بیامری هــا ی

ــم. ــتباه نکنی ــا اش ــروز آنه از ب

ــا  ــیوه ی ــن ش ــاب بهری ــارۀ انتخ ــش درب  پرس

ــر  ــه کم ــی اســت ک ــی، موضوع ــدام درمان اق

ــرف  ــر از ط ــیار کم ــکان و بس ــوی پزش از س

ــال، بعــد  ــرای مث ــامران مطــرح می شــود. ب بی

اینکــه خــود مــا یــا یکــی از دوســتان  از 

می شــویم،  بیــامر  یــا  ناخــوش  عزیــزان  و 

بــه  تردیــدی  هیــچ  بــدون  و  بافاصلــه 

ــص  ــکان متخص ــب پزش ــا مط ــتان ها ی بیامرس

ــخیصی  ــتورهای تش ــم و دس ــه می کنی مراجع

و درمانــی آنهــا را بــدون چون وچــرا اجــرا 

می کنیــم. هرچنــد شــاید در ایــن بیــن باشــند 

ــه  ــد، رسی ب ــی می کنن ــرادی کــه خوددرمان اف

قفســۀ داروهــای خانگی شــان می زننــد یــا 

ــد و  ــه عطــاری می رون ــۀ دیگــران ب ــه توصی ب

چنــد جوشــانده یــا داروی گیاهــی می گیرنــد. 

بــا ایــن حــال، تصمیــم عمــوم مــردم و حتــی 

توصیــۀ پزشــکان، مراجعــه بــه مراکــز درمانــی 

ــت. ــمی اس رس

 شــاید بگوییــد مگــر ایــن کار مــا ایــرادی 

دارد، مــا کــه از علــم پزشــکی رسدرمنی آوریــم 

ــه سیســتم پزشــکی  ــد ب و عقــل حکــم می کن
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ــخیص  ــم و تش ــامد کنی ــداول اعت ــج و مت رای

ــذار  ــص واگ ــک متخص ــه پزش ــان را ب و درم

ــم. کنی

عاقانــه  نظــر  بــه  کــه  اقدامــی   چنیــن 

ــه  ــت ک ــت اس ــی درس ــا زمان ــد، تنه می رس

ــیوۀ  ــن ش ــن و بهری ــج را کامل تری ــب رای ط

ــم؛ شــیوه ای کــه از  درمــان در نظــر بگیری

پژوهش هــای  و  فناوری هــا  پیرفته تریــن 

عرصــۀ  در  و  می کنــد  اســتفاده  علمــی 

می زنــد! را  اول  حــرف  پزشــکی 

 چنیــن نظــری شــاید در جهــان ســوم یــا 

کشــورهای در حــال توســعه جــا افتــاده 

ــد  ــان می ده ــی نش ــار جهان ــی آم ــد؛ ول باش

بــه  افــراد  پیرفتــه،  کشــورهای  در  کــه 

دنبــال راهکارهــای درمانــی کم عارضه تــر 

راهکارهایــی  هســتند؛  کم هزینه تــر  و 

ــان  ــیوۀ درم ــرای ش ــای الزم را ب ــه معیاره ک

مناســب و کامــل داشــته باشــد.

ــا اینجــا متوجــه شــدیم کــه بــرای درمــان   ت

جــز  دیگــری  انتخاب هــای  بیامری هــا، 

ــت آن  ــاال وق ــود دارد. ح ــج وج ــکی رای پزش

ــای  ــر معیاره ــذرا ب ــروری گ ــه م ــیده ک رس

پزشــکی ایــده آل کنیــم. در جمع بنــدی کلــی 

ویژگی هــای  مهم تریــن  گفــت  می تــوان 

شــیوۀ درمــان ایــده آل عبارت انــد از:

ــی و تشــخیصی را  ــن عارضــۀ درمان 1. کمری

داشــته باشــد.

2. بیامری هــا را ریشــه ای درمــان کنــد و جنبــۀ 

تســکینی و عامتی نداشــته باشــد.

آن  هزینه هــای  پــِس  از  مــردم  اکــر   .3

. ینــد بیا بر

ــم  ــون می توانی ــا اکن ــن معیاره ــن ای ــا دانس ب

بــا بررســی کلــی، بهریــن شــیوۀ درمــان را 

جســت وجو  خــود  پزشــکی  مســائل  بــرای 

کنیــم. شــاید بگوییــد بــرای انتخــاب بایــد 

اهل فــن بــود و شــناخت بیشــری داشــت. 

ــه  ــی ب ــم نگاه ــه می کنی ــورت توصی در این ص

وســیله های ارتبــاط جمعــی بیندازیــد کــه بــه 

دلیــل پیرفــت فنــاوری، به آســانی در دســرس 

ــق شــبکه های اجتامعــی،  اســت. شــام از طری

پایگاه هــای  دیــدن  و  اینرنــت  در  گــردش 

گوناگــون، اطاعــات ارزشــمندی را بــه دســت 

تــا  باشــید  همــراه  مــا  بــا  آورد.  خواهیــد 

یافته هــا و دانســتنی های ارزشــمندی را در 
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سالمتی و بیامری
آزاردهنــدۀ  از درد  ... درحالی کــه 

قفســۀ ســینه بــه خــود می پیچیــد، 

از اینکــه بــه پزشــکان متعــددی مراجعــه 

نشــان  آزمایش هــا  همــۀ  و  بــود  کــرده 

ــش از  ــش از پی ــامل اســت، بی ــه س ــی داد ک م

ــود! ــده ب ــد ش ــی ناامی زندگ

 ایــن مــن وصف حــال تعــداد درخــور توجــه 

بیامرانــی اســت کــه بــه پزشــکان متخصــص 

مراجعــه می کننــد و بــا ایــن جملــۀ معــروف 

مواجــه می شــوند: »شــام ســامل هســتید و 

ــه  ــد ب ــت و بای ــی اس ــام عصب ــت درد ش عل

روان پزشــک مراجعــه کنیــد.«

 در چنیــن مواقعــی، ایــن پرســش در ذهــن 

ایجــاد می شــود کــه واقعــاً تعریــف بیــامری 

ــراد از  ــی اف ــرا برخ ــت. چ ــامتی چیس و س

درد بــه خــود می پیچنــد و پیرفته تریــن 

تجهیــزات پزشــکی منی توانــد مشــکل آنهــا را 

ــخیص  ــا تش ــت آخر ب ــد و دس ــخیص ده تش

مشــکل عصبــی یــا هــامن اختــال روان تنــی 

مرخــص می شــوند؟

آمــوزش  پزشــکی  دانشــجویان  آنچــه   

ــد، شــناخت بیــامری و راه تشــخیص  می بینن

دیگــر،  عبــارت  بــه  آنهاســت.  درمــان  و 

تشــخیص ســامتی و تندرســتی جســمی و 

روحــی موضوعــی نیســت کــه آن را آمــوزش 

ــن  ــه ای ــر ب ــی دقیق ت ــد کم ــازه دهی داد. اج

ــم. ــگاه کنی ــوع ن موض

پزشــکان،  آمــوزش  در  رویکــردی  چنیــن   

ــای  ــه ج ــامری ب ــر بی ــر ب ــد بیش ــبب تأکی س

ســامتی اســت؛ بــه گونــه ای کــه طبیــب 

را  بیــامری شناخته شــده ای  تــاش می کنــد 

ــد و  در بیــامر جســت وجو و آن را درمــان کن

چنانچــه اقدامــات تشــخیصی نتیجــه ندهــد، 

بیــامری  می گویــد چــون درمانجــو دچــار 

ــت.  ــامل اس ــس س ــت، پ ــخیص پذیری نیس تش

ــامتی  ــا از س ــف آنه ــر، تعری ــان دیگ ــه زب ب

ــد. ــامر نباش ــرد بی ــه ف ــت ک ــن اس ای
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پزشکی فرامولکولی، پزشکی تلفیقی

هومیوپاتی

ــت  ــدی دق ــۀ کلی ــن نکت ــه ای ــاً بیشــر ب لطف

کنیــد: آنهــا ســامتی را بیــامر نبــودن تعریف 

بیامرانــی  ترتیــب،  ایــن  بــه  می کننــد. 

ــایش  ــش و آس ــامتی، آرام ــاس س ــه احس ک

وجــود  تشــخیصی  اقدامــات  و  منی کننــد 

ــد، ســامل اند و فقــط  ــد منی کن ــامری را تأیی بی

احســاس می کننــد کــه بیامرنــد. بیشــر ایــن 

ــه  ــروف مواج ــۀ مع ــن جمل ــا همی ــراد ب اف

ــت و  ــی اس ــام عصب ــکل ش ــوند: »مش می ش

ذهنتــان بیــامر اســت و بایــد بــه روان شــناس 

ــد.« ــه کنی ــک مراجع ــا روان پزش ی

 خوشــبختانه در طب هــای کل نگــر همچــون 

ــد  ــی تأکی طــب ســنتی و پزشــکی فرامولکول

بیشــر بــر ســامتی اســت. تــاش متخصــص 

طــب کل نگــر برگردانــدن ســامتی بــه بیــامر 

و حفــظ آن اســت؛ هــامن واژه ای کــه از 

آن بــه نــام حفــظ تندرســتی و ســامتی 

ــتی،  ــار تندرس ــا معی ــود. در اینج ــاد می ش ی

نبــودن بیــامری نیســت؛ بلکــه آرامــش و 

آسایشــی اســت کــه بیــامر آن را احســاس و 

اقدامــات تشــخیصی آن را تأییــد می کنــد. 

بــا مــا همــراه باشــید تــا در ایــن زمینــه 

اطاعــات بیشــری را در اختیارتــان قــرار 

ــم. دهی

گیج کننــده  مفهومــی  »فرامولکولــی«  واژۀ   

آشــنا  »مولکــول«  واژۀ  بــا  مــا  همــۀ  دارد. 

هســتیم و می دانیــم کــه همــۀ ســلول های 

نیــز  و  شــده  ســاخته  مولکــول  از  بــدن 

می دانیــم کــه بیــامری بــر اثــر اختــال در 

می آیــد؛  وجــود  بــه  ســلول ها  عملکــرد 

بنابرایــن به طــور دقیق تــر بیــامری نتیجــۀ 

اختــال در عملکــرد مولکــول اســت. طب رایج 

بــا اســتفاده از شــیمِی مولکولــی، داروهایــی را 

ــازد  ــه می س ــرات بیامرگون ــاح تغیی ــرای اص ب

و در درمــان از آنهــا اســتفاده می کنــد؛ بــه 

مولکولــی«  »پزشــکی  را  آن  دلیــل  همیــن 

منــد. می نا

ــن شــیمی  ــه از قوانی ــی ک  پزشــکی فرامولکول

از60 ســال قدمــت  بیــش  بــا  فرامولکولــی 

اســتفاده می کنــد، ســعی دارد تــا بــا اســتفاده 

از نیروهــای بین مولکولــی اختــال عملکــرد 

عبــارت  بــه  کنــد.  اصــاح  را  مولکول هــا 
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اصــاح  بــا  فرامولکولــی  پزشــکی  دیگــر، 

ــه  ــدن ب ــای ب ــت مولکول ه ــرد نادرس عملک

وســیلۀ داروهــای فرامولکولــی، بیامری هــای 

می کنــد. درمــان  ریشــه ای  را  بی شــامری 

ــش  ــد دان ــی بای ــک فرامولکول ــن پزش بنابرای

ــب  ــی )ط ــکی مولکول ــارۀ پزش ــی درب جامع

)طــب  فرامولکولــی  داروهــای  رایــج(، 

ــی( و طــب ســنتی داشــته باشــد.  هومیوپات

هرکــدام از ایــن علــوم جایــگاه ویــژه ای 

دارد.

از  اســتفاده  بــا  بیامری هــا  تشــخیص   

ــورت  ــج ص ــب رای ــۀ ط ــای پیرفت فناوری ه

فرامولکولــی  داروهــای  از  می گیــرد، 

ــود  ــتفاده می ش ــی اس ــزار درمان ــوان اب به عن

و بــرای حفــظ تندرســتی از طــب ســنتی 

ــواد  ــرد، م ــت ف ــناخت طبیع ــتای ش در راس

غذایــی و نیروهــای مؤثــر بــر حفــظ ســامتی 

می شــود. اســتفاده 

طــب رایــج بــه شــکل مــدرن بــا 

قدمــت بیــش از 120 ســال در یافــن 

عامــل بیــامری و آســیب های ایجــاد شــده 

ــته و  ــی داش ــش مهم ــا نق ــر بیامری ه ــر اث ب

دارد. فناوری هــای پیرفتــه بــه کمــک ســایر 

ــج را در  ــا پزشــکی، طــب رای ــط ب ــوم مرتب عل

ــد ســاخته اســت؛  تشــخیص بیامری هــا توامنن

ــب  ــن ط ــخیص های ای ــه تش ــه ای ک ــه گون ب

در مقایســه بــا ســایر شــیوه های درمانــی 

دقیق تــر اســت.

ــوژی،  ــرداری همچــون رادیول ــز تصویرب  مراک

و  اِم.آر. ای  سی تی اســکن،  ســونوگرافی، 

همچنیــن آزمایشــگاه های تشــخیص طبــی 

بــرای انجــام آزمایش هــای خــون و ادرار و 

ــی و...  ــاورۀ روان شناس ــز مش ــن مراک همچنی

تــوان بــاالی ایــن طــب را در تشــخیص علــت 

بیامری هــا، نــوع بیــامری و حتــی تعییــن 

ــد. ــان می ده ــامری نش ــون بی ــل گوناگ مراح

مراکــز  در  بیامری هــا  تشــخیص  امــروزه   

بــرای  اولیــه  اقــدام  به عنــوان  تشــخیصی 

از  اســتفاده  اســتخدامی،  آزمون هــای 

ــه دار  ــی بچ ــه ای، ازدواج و حت ــات بیم امکان

ــود  ــا وج ــود. ب ــه می ش ــر گرفت ــدن در نظ ش

جایگاهطبرایجدرپزشکی
فرامولکولی
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ــا  ــم اختال ه ــوز ه ــاد، هن ــای زی پیرفت ه

کــه  دارد  وجــود  بســیاری  بیامری هــای  و 

منی شــود. داده  تشــخیص 

شــاخه های  ســایر  از  مواقعــی  چنیــن  در   

بــرای منونــه:  اســتفاده می شــود؛  پزشــکی 

طــب ســنتی )شــناخت بیامری هــا از روی 

نبــض(، ایریدولــوژی )تشــخیص بیامری هــا 

)بررســی  پزشــکی  نجــوم  عنبیــه(،  روی  از 

بــا  بیامری هــا  بــه  فــردی  اســتعدادهای 

بررســی نیــروی ســیاره ها(، طــب هومیوپاتــی 

ــی و  ــف فیزیک ــاط ضع ــاط نق ــی ارتب )بررس

روحــی- روانــی(،  هاله نــگاری )اســتفاده از 

دســتگاه های  و  بیوالکریــک(  پدیده هــای 

ــس. ــدۀ بیورزونان ــر پدی ــی ب ــخیصی متک تش

ــر  ــای کل نگ ــی در طب ه ــای علم  مطالعه ه

تنهــا  رایــج  طــب  داروهــای  داده  نشــان 

بایــد در رشایطــی کــه بیــامر در وضعیــت 

اورژانســی و تهدیدکننــدۀ حیــات قــرار گرفتــه 

ــه کار رود و چنانچــه در مــواردی همچــون  ب

یــا پیرفــت آهســته  بیامری هــای مزمــن 

نه تنهــا  شــود،  اســتفاده  طوالنی مــدت  و 

ایــن طــب بــا قدمــت بیــش از 

درمــان  در  امیــدی  ســال،   200

ریشــه ای بســیاری از بیامری هــای مزمــن 

اســت.      کــرده  ایجــاد  صعب العــاج  و 

دکــر  طــب،  ایــن  آملانی تبــار  بنیان گــذار 

تســلط  دلیــل  بــه  هامنــن«،  »ســاموئل 

زمانــش  شــیمِی  علــم  بــر  بی همتایــش 

ــواد  ــی را از م ــی فرامولکول ــت خواص توانس

مدت هــا  تــا  کــه  کنــد  اثبــات  دارویــی 

ــادر  ــی ق ــیمِی مولکول ــم ش ــمندان عل اندیش

نبودنــد. هرچنــد  آن  بــه درک چگونگــی 

»مونتانیــه«،  دکــر  کــه   2010 ســال  تــا 

ویروس شــناس فرانســوی و برنــدۀ جایــزۀ 

ــرد  ــیوۀ عملک ــر ش ــی ب ــح علم ــل، توضی نوب

ــراز و  ــرد، ف ــه ک ــی ارائ ــای فرامولکول داروه

فرودهــای زیــادی را طــی کــرده اســت.

قــدرت درمانگــری داروهــای فرامولکولــی و 

ــودن آنهــا  ــر بــدون عارضــه ب از همــه مهم ت

مزیتــی اســت کــه تاکنــون هیچ کــدام از 

ــت  ــا آن رقاب ــته ب ــان نتوانس ــیوه های درم ش

ــب  ــی ط ــج و حت ــب رای ــاف ط ــد. برخ کن

جایگاهطبهومیوپاتیدر
پزشکیفرامولکولی
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ــا  ــا وارد کــردن مولکول هایــی ب ســنتی کــه ب

ــامری  ــل بی ــی قصــد دارد عام خــواص داروی

ــا  ــی ب ــای فرامولکول ــربد، داروه ــن ب را از بی

تقویــت مکانیســم های دفاعــی در ســطح 

بالقــوۀ  توانایــی  از  مولکولــی  و  ســلولی 

اســتفاده  خــودش  درمــان  بــرای  بیــامر 

واکسیناســیون،  شــبیه  چیــزی  می کنــد؛ 

ــی در مقیاســی بســیار وســیع تر و دقتــی  ول

در  درمانــی  چنیــن  نتیجــۀ  باورنکردنــی. 

ــت. ــل اس ــفای کام ــوارد ِش ــر م بیش

 منبــع تهیــۀ ایــن داروهــا حــدود 65 درصــد 

گیاهــی و بیــش از 30 درصــد معدنــی اســت. 

نحــوۀ تهیــۀ ایــن داروهــا بــر دو مرحلــه 

اســتوار اســت: یکــی رقیق ســازی و دیگــری 

تکان هــای شــدید. ایــن دو اصــل، داروهــای 

ــی جــدا  ــی را از داروهــای مولکول فرامولکول

می کنــد.

دارو  ِجــرم  از  مولکولــی  داروهــای  در   

اســتفاده  آن  اصلــی  مشــخصۀ  به عنــوان 

میلی گــرم   325 منونــه  بــرای  می شــود، 

جایگاهطبسنتیدرپزشکی
فرامولکولی

ــی  ــۀ غن ــا تاریخچ ــنتی ب طــب س

خــود منبــع مناســب و مطمئنــی 

همــه  از  و  بیامری هــا  درمــان  بــرای 

ســامتی  و  تندرســتی  حفــظ  مهم تــر، 

اســت. عنــارص اربعــه به عنــوان مبانــی 

فلســفی ایــن طــب توانســته ویژگی هــای 

غذایــی،  مــواد  بــه  را  فرامولکولــی 

بیامری هــا  و  افــراد  رسشــت  طبیعــت، 

نســبت دهــد.

ــم طــب، کــه  ــی ســینا«، نابغــۀ عل  »بوعل

افــکار و ایده هایــش در زمینــۀ پزشــکی 

نزدیــک بــه 600 ســال در دنیــا منبــع 

بی نظیــر پزشــکی بــوده، خدمــت بزرگــی 

بــه جامعــۀ پزشــکی کــرده اســت. هرچنــد 

طــب غربــی توانســته به عنــوان طــب 

8

اســتامینوفن در یــک قــرص ایــن دارو وجــود 

دارد؛ درحالی کــه بــرای داروهــای فرامولکولــی 

ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــوان دارو« اس از واژۀ »ت

بیانگــر میــزان رقــت و تکان هــای شــدید وارد 

ــت. ــه داروس ــده ب ش
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برتــر بــر دنیــا مســلط شــود، حرکتــی کــه 

ــاز  ــراً در کشــورهای توســعه یافته آغ اخی

ــه اســتفاده  ــراد ب ــل اف شــده بیانگــر متای

درمــان  در  طبیعــی  روش هــای  از 

بیامری هاســت.

پزشــکی  در  ســنتی  طــب  از  آنچــه   

ــتفاده می شــود، اصــاح  ــی اس فرامولکول

اســاس  بــر  زندگــی  شــیوۀ  و  ســبک 

شــخصی،  طبیعــت  مــزاج،  دانســن 

طبیعــت مــواد غذایــی و رشایــط زندگــی 

اســت. بــر ایــن پایــه، چنانچــه افــراد 

انــواع مــواد غذایــی حداقــل  دربــارۀ 

شــناخت را داشــته باشــند، می تواننــد بــا 

ــی و  ــواد غذای ــزان م ــوع و می انتخــاب ن

حتــی زمــان مــرف آن همیشــه در اوج 

تندرســتی و ســامتی باقــی مباننــد.

کــه  مهــم  بســیار  و  ظریــف  نکتــۀ 

ــه  ــودجو ب ــراد س ــرف اف ــفانه از ط متأس

انحــراف کشــیده شــده، مبانــی مربــوط 

بــه نجــوم پزشــکی اســت. حکــامی قدیــم 

بــا اســتفاده از تأثیــر نیــروی ســتارگان بــر 

ــای  ــه بیامری ه ــرد ب ــتعداد ف ــان، اس انس

گوناگــون را بــا دقــت فراوانــی پیش بینــی 

می کردنــد؛ بــه گونــه ای کــه قــادر بودنــد 

بــا اســتفاده از گیاهــان دارویــی اثــر 

ــا  ــد ی نامناســب یــک ســیاره را دفــع کنن

ــد. ــش دهن کاه

 در پزشــکی فرامولکولــی بــا دانســن 

ــا توجــه  ــد و ب ــق تول محــل و زمــان دقی

بــه نرم افزارهــای نجومــی کــه در اختیــار 

داریــم، تــا حــد زیــادی اســتعداد افــراد را 

درمی یابیــم و حتــی در تشــخیص بهریــن 

و مناســب ترین داروی فرامولکولــی یــا 

ــان و  ــه درم ــه ب ــی ک ــم غذای ــی رژی حت

ــد، از  ــرد کمــک می کن حفــظ ســامتی ف

آن اســتفاده می کنیــم.
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کلمــۀ »درمــان« بــرای بیشــر 

دارد.  کلــی  مفهــوم  بیــامران 

بــرای منونــه فــردی می گویــد: »بــرای 

ــرای  ــا ب ــا »آی ــم.« ی رسدردم تحــت درمان

ــی وجــود دارد؟«  ــامری رسطــان درمان بی

ــوع  ــد ن ــه از نظــر پزشــکی چن درحالی ک

درمــان وجــود دارد:

1. درمــانعالمتــی: در ایــن نــوع درمــان، 

پیداســت،  نامــش  از  کــه  هامن طــور 

تــاش پزشــک بــرای از بیــن بــردن عایــم 

بیــامری  آزاردهنــدۀ  نشــانه های  و 

ــی  ــی دچــار حساســیت فصل اســت. وقت

یــا آلــرژی هســتیم و بــرای از بیــن بــردن 

ــرف  ــتامین م ــی آنتی هیس ــزش بین آبری

درمان هــای  از  منونــه ای  می کنیــم، 

عامتــی اســت. در اینجــا طبیــب تنهــا به 

از بیــن بــردن یــا کاســن یکــی از عایــم 

شــاید  و  می کنــد  بســنده  آزاردهنــده 

الزم باشــد تــا مــدت طوالنــی درمــان بــا 

داروی آنتی هیســتامین ادامــه یابــد.

نــوع  ایــن  کنرتلکننــده:  درمــان .2

درمــان بــرای کنــرل یــک بیــامری بــه کار 

ــه در پرفشــاری خــون  ــرای منون مــی رود؛ ب

یــا افزایــش چربــی خــون کــه مجبــور بــه 

ــکل از  ــن ش ــتیم، ای ــتفاده از دارو هس اس

ــر  ــال دیگ ــم. مث ــه می کنی ــان را تجرب درم

همچــون  روانــی  روحــی-  بیامری هــای 

اضطــراب و افردگــی اســت کــه تقریباً در 

ــامری ریشــه کن منی شــود  ــوارد بی ــۀ م هم

و اســتفادۀ طوالنی مــدت و حتــی تــا آخــر 

ــت. در  ــی اس ــا الزام ــن داروه ــر از ای عم

اینجــا بافاصلــه پــس از کنــار گذاشــن 

آنـچـهبایـددربـارۀانـواع
درمـانبـدانیـم
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داروهــا بیــامری برمی گــردد.

3.درمــانتســکینی: از نــام ایــن درمــان 

مشــخص اســت کــه بــرای تســکین برخی 

همچــون  تحمل نکردنــی  نشــانه های 

مــی رود.  کار  بــه  دردنــاک  عارضــۀ 

از  ناشــی  درد  یــا  بــرای منونــه رسدرد 

بیامری هــای بدخیــم و دردهایــی کــه 

ــان  ــن درم ــت ای ــی دارد، تح ــۀ عصب جنب

می گیــرد. قــرار 

4.درمــانشــفابخش: در ایــن درمــان 

کــه بهریــن نــوع آن اســت، همــۀ عایــم 

ــن  ــم از بی ــا ه ــامری ب ــانه های بی و نش

»درمــان  درمــان،  ایــن  بــه  مــی رود. 

ریشــه ای« هــم می گوینــد. بــا ایــن حــال، 

دو دســته از ایــن درمــان وجــود دارد: 

یکــی »شــفای نســبی« کــه بــا وجــود از 

بیــن رفــن بیــامری، همچنــان در آینــده 

ممکــن اســت بــه هــامن بیــامری مبتــا 

شــویم. بــرای منونــه گلــودرد چرکــی کــه 

ــم  ــۀ عای ــک هم ــرف آنتی بیوتی ــا م ب

ــی رود؛  ــن م ــامری از بی ــانه های بی و نش

ولــی در آینــده ممکــن اســت هــامن 

ــد. ــاد کن ــامری ایج ــاره بی ــروب دوب میک

شــفابخش،  درمــان   دیگــر   نــوع     

ــی  ــن معن ــه ای ــل« اســت؛ ب »شــفای کام

کــه نه تنهــا در هــامن زمــان بیــامری 

ــرای  ــه ب ــود؛ بلک ــان می ش ــه ای درم ریش

ــامری  ــه آن بی ــرد ب ــتعداد ف ــه اس همیش

ــان  ــوع درم ــن ن ــی رود. ای ــن م ــز از بی نی

شــفابخش بهریــن و کامل تریــن نــوع 

همــۀ  بــرای  هرچنــد  اســت.  درمــان 

آرزوی  منی افتــد،  اتفــاق  بیامری هــا 

پزشــک دلســوز و شــیوۀ درمانــی ایــده آل 

ــت. اس

 مطالعه هــای علمــی نشــان می دهــد 

کــه طــب رایــج تاکنــون نتوانســته شــفای 

کامــل ایجــاد کنــد و بیشــر درمان هــا 

جنبــۀ عامتــی، کنرل کننــده یــا تســکینی 

دارد. طــب ســنتِی اصیــل تــا حــد مقبولــی 

درمان هــای شــفابخش ایجــاد می کنــد 

فرامولکولــی  پزشــکی  مقایســه،  در  و 

ــه  ــا ب ــه تنه ــت ک ــان اس ــیوه ای از درم ش

شــفای کامــل می اندیشــد و در تعــداد 

ــن  ــه ای ــا ب ــی از بیامری ه ــور توجه درخ

نتیجــه می رســد و در صورتــی کــه شــفای 

کامــل امکان پذیــر نباشــد، شــفای نســبی، 

درمان هــای تســکینی، عامتــی یــا کنرلــِی 

ــد. ــاد می کن ــه ایج ــدون عارض ب
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حتــامً تاکنــون دربــارۀ برتــری 

پیشــگیری نســبت بــه درمــان 

ــکات  ــت ن ــد. رعای ــی را خوانده ای مطالب

بهداشــت جســمی و روحــی- روانــی 

اساســی  اقدامــات  از  یکــی  همــواره 

ــظ  ــرای حف ــان ب وزارت بهداشــت و درم

ــدای  ــت. ج ــوده اس ــه ب ــامتی جامع س

درمــان  کــه  هنگفــت  هزینه هــای  از 

بیامری هــا بــرای دولت هــا دارد، رنــج 

بیــامران مهم تریــن دلیــل بــرای حامیــت 

از  قبــل  »پیشــگیری  شــعار  از  آنهــا 

درمــان« اســت.

را  جســمی  بهداشــت  چنانچــه 

تأثیــر  تحــت  بیشــر  نکنیــم،  رعایــت 

قــرار  بیــامری زا  میکروب هــای 

ــت  ــا طبیع ــب ب ــر متناس ــم؛ اگ می گیری

ــی را انتخــاب  ــواد غذای ــزاج خــود م و م

ــف  ــان را ضعی ــتم دفاعی م ــم، سیس نکنی

می کنیــم؛ در صورتــی کــه خــود را در 

ــدر،  ــواد مخ ــام م ــواع و اقس ــرض ان مع

ســیگار و تفریحــات ناســامل قــرار دهیــم، 

مکانیســم دفاعــی خــود را بیــش از پیــش 

ضعیــف می کنیــم؛ اگــر از نظــر روحــی- 

روانــی خــود را از اضطراب هــا دور نکنیم 

یــا راه هــای مدیریــت خشــم و اضطــراب 

را ندانیــم، پوســتۀ روانــی نازکــی خواهیم 

برتریپیشگیریبردرمان
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پزشــکی درمــان برتــری
فرامولکولــیدربیامریهــای
ــهدرمــان مزمــنومقــاومب

جــزو  مزمــن  رسدرد  مزمــن:  رسدرد
ــج  ــه در طــب رای ــی اســت ک بیامری های

ــرای  ــی ب ــکینی و عامت ــان تس ــا درم تنه

آن وجــود دارد. هرچنــد در طــب ســنتی 

ــت،  ــی چــون حجام ــا اقدامات ــوان ب می ت

بادکــش و مــرف داروهــای گیاهــی 

بــه نتایــج مطلوبــی رســید، ایــن بیــامری 

ــوع  ــر ن ــا ه ــی ب ــکی فرامولکول در پزش

میگــرن،  همچــون  آن  شــدۀ  شــناخته 

کششــی، خوشــه ای و... درمانــی در حــد 

داشــت و دربرابــر اســرس ها حســاس، 

می شــویم. آســیب پذیر  و  شــکننده 

 پیشــگیری بــه معنــی رعایــت کــردن 

همــۀ نــکات باالســت تــا همیشــه از 

ــدی برخــوردار  مکانیســم دفاعــی قدرمتن

بیــامر  یــا  کــه  گونــه ای  بــه  باشــیم؛ 

نشــویم یــا اگــر بیــامر شــدیم، درد و 

رنــج کمــری را تجربــه کنیــم و در مــدت 

کوتاهــی از بیــامری خــاص شــویم.

 ایــن در حالــی اســت کــه هــدف نهایــی 

افــراد  پزشــکی فرامولکولــی، رســاندن 

اســت  دفاعــی  قــدرت  از  حــدی  بــه 

ــاورت  ــته در مج ــر ناخواس ــی اگ ــه حت ک

ــا  ــد، مبت ــرار گرفتن ــامری زا ق ــل بی عوام

نشــوند یــا اگــر بیــامر شــدند، عایــم 

آنهــا شــدید نباشــد و در مــدت کوتاهــی 

ــد. ــود یابن بهب

 واکسیناســیون طــب رایــج کــه بــرای 

نظــر  در  بیــامری  محــدودی  تعــداد 

از  الگوبــرداری  نوعــی  شــده  گرفتــه 

فلســفۀ مکانیســم عملکــرد داروهــای 

هومیوپاتــی  طــب  در  فرامولکولــی 

ــا  ــرد و بیامری ه ــزاج ف ــن م ــت. تعیی اس

بــه مــوازات تعییــن مــزاج مــواد غذایــی 

ــات پیشــگیرانۀ  ــی، اقدام ــط زندگ و رشای

طــب ســنتی بــرای افزایــش تــوان دفاعــی 

فــرد و حفــظ تندرســتی اســت.
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ــه  ــه رسدرد ب ــل دارد. چنانچ ــفای کام ش

ــد،  ــده باش ــری نیام ــامری دیگ ــال بی دنب

درمــان  ریشــه ای  و  به رسعــت  تقریبــاً 

ــد. ــد ش خواه

 آمار»مرکــز پزشــکی فرامولکولــی ســینا« 

ــال  ــی 20 س ــه ط ــت ک ــی از آن اس حاک

ــا  ــه ب ــرادی ک ــد اف ــه 97 درص ــک ب نزدی

شــکایت رسدرد مزمــن مراجعــه کرده انــد 

و هیــچ مشــکل زمینــه ای دیگــر مرتبــط 

بــا رسدرد نداشــته اند، در کمــر از چهــار 

ــد. ــه کرده ان ــل را تجرب ــاه شــفای کام م

دیابــت: بیــامری قندخــون بــه نــام 
ــی »مــادر بیامری هــا«  »ام االمــراض« یعن

ــوارض  ــه ع ــت؛ چراک ــده اس ــناخته ش ش

همــۀ  روی  بیــامری  ایــن  مزمــن 

کلیه هــا،  به ویــژه  بــدن  دســتگاه های 

چشــم ها و عــروق ریــز تأثیــر منفــی 

طــب  در  می گــذارد.  برگشــت ناپذیری 

ــناخته  ــامری ش ــن بی ــوع از ای ــج دو ن رای

ــه  ــته ب ــا وابس ــک ی ــوع ی ــت: ن ــده اس ش

ــن  ــنین پایی ــوالً در س ــه معم ــولین ک انس

ــود  ــل کمب ــه دلی ــد و ب ــود می آی ــه وج ب

هورمــون انســولین )هورمــون کاهنــدۀ 

قندخــون( اســت. ایــن افــراد مجبورنــد تــا 

ــد و  ــق کنن آخــر عمرشــان انســولین تزری

باشــند. تحــت مراقبت هــای ویــژه 

ــولین  ــه انس ــته ب ــا غیروابس ــوع دوم ی  ن

ــر خــود را نشــان  معمــوالً در ســنین باالت

در  مشــکاتی  دلیــل  بــه  و  می دهــد 

اســت.  انســولین  هورمــون  گیرنــدۀ 

ــل  ــی از دالی ــی یک ــه وزن و کم تحرک اضاف

مهــم پیدایــش ایــن نــوع از دیابــت اســت.

اقدامــات درمانــی طــب رایــج تنهــا بــرای 

کنــرل دیابــت و درمــان عامتــی عــوارض 

مزمــن آن اســت؛ حــال آنکــه متخصصــان 

ــا  ــه ب ــد ک ــا را دارن ــن ادع طــب ســنتی ای

ــای  ــی داروه ــا و برخ ــتفاده از رژیم ه اس

حتــی  مــواردی  در  می تواننــد  گیاهــی 

را  انســولین  بــه  وابســته  دیابت هــای 

بــدون نیــاز بــه انســولین کنــرل کننــد 

ــاد  ــل ایج ــفای کام ــوارد ش ــی م و در برخ

ــد. کنن
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درمــان  دیابــت  بیــامری  خوشــبختانه 

فرامولکولــی  پزشــکی  در  مقبولــی 

ــه  ــیدن ب ــدف رس ــر ه ــد اگ دارد. هرچن

شــفای کامــل باشــد، بــرای همــه اتفــاق 

انــواع  در  حــال،  ایــن  بــا  منی افتــد. 

نتایــج  گوناگــون  افــراد  در  و  دیابــت 

پزشــکی  مرکــز  آمــار  دارد.  مختلفــی 

می دهــد  نشــان  ســینا  فرامولکولــی 

دیابتــی  بیــامران  درصــد   10 حــدود 

ــه  ــاز ب ــدون نی ــولین، ب ــه انس ــته ب وابس

انســولین و حتــی رژیم هــای ســخت، 

و  می کننــد  تجربــه  را  کامــل  شــفای 

باقی مانــده  افــراد  حــدود 80 درصــد 

کاهــش چشــمگیری در میــزان انســولین 

ــۀ  ــی هم ــت؛ ول ــد داش ــی خواهن تزریق

عــوارض  ایــن دســته دچــار  بیــامران 

مزمــن دیابــت منی شــوند یــا اگــر دچــار 

شــوند، بســیار دیرتــر و خفیــف خواهــد 

ــود. ب

 جالــب آنکــه حتــی 75 درصــد افــرادی 

ــت  ــی عــوارض دیاب ــه در مراحــل نهای ک

می کننــد،  مراجعــه  مرکــز  ایــن  بــه 

عــوارض مزمــن آنهــا به خوبــی کنــرل 

اقدامــات  بــه  نیازشــان  و  می شــود 

بیــن  از  جراحــی  همچــون  تهاجمــی 

بــه  مبتــا  افــراد  درخصــوص  مــی رود. 

نــوع دوم دیابــت، نتایــج معجزه آساســت؛ 

ــا  ــا ب ــد آنه ــه 65 درص ــی ک ــن معن ــه ای ب

ــت،  ــی و فعالی ــم غذای ــت رژی ــی رعای کم

بــه  نیــاز  و  دارنــد  کنرل شــده ای  قنــد 

 35 و  داشــت  نخواهنــد  دارودرمانــی 

ــرای همیشــه شــفای  ــده ب درصــد باقی مان

کامــل را تجربــه خواهنــد کــرد.

ــوع  ــوالً دو ن ــاال: معم ــونب ــیخ چرب
بررســی  آزمایش هــا  در  خــون  چربــی 

کلســرول.  و  تری گلیســیرید  می شــود: 

افزایــش چربــی خــون غالبــاً هیــچ عامــت 

و  نــدارد  پزشــکی  در  شناخته شــده ای 

پایش هــای  در  معمــوالً 

دوره ای بــا آزمایــش خون 

می شــویم.  آن  متوجــه 

مشــکلی  مهم تریــن 

کــه چربــی خــون بــاال 

کلســرول  به ویــژه 

می کنــد،  ایجــاد  بــاال 

مشــکات قلبــی- عروقــی 

یــا  رشاییــن(  )تصلــب 

اســت  عــروق  ســختی 
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کــه ممکــن اســت بــه انســداد رگ هــای 

تغذیه کننــدۀ قلــب و مغــز و در نهایــت 

ــود. ــر ش ــزی منج ــا مغ ــی ی ــکتۀ قلب س

ــامران  ــن بی ــر ای ــب، بیش ــن ترتی ــه ای ب

بایــد تحــت رژیــم غذایــی کم چــرب 

فعالیــت  بگیرنــد،  قــرار  کم کالــری  و 

ــا  ــد و ت ــش دهن ــود را افزای ــی خ فیزیک

آخــر عمــر از داروهــای کاهنــدۀ چربــی 

خــون اســتفاده کننــد؛ درحالی کــه در 

پزشــکی فرامولکولــی بــاال بــودن چربــی 

خــون یــک عامــت از بیــامری کلــی فــرد 

اســت کــه هــم به طــور عمومــی و هــم 

اختصاصــی در حــد شــفای کامــل درمــان 

ــتفادۀ  ــه اس ــازی ب ــر نی ــود و دیگ می ش

کاهنــدۀ  داروهــای  از  مادام العمــر 

ــت. ــون نیس ــی خ چرب

پرفشــاریخــون:فشــارخون طبیعــی 
را به صــورت کــری نشــان می دهنــد 

ــرج  ــوالً 120 و مخ ــورت آن معم ــه ص ک

باشــد.  بایــد  جیــوه  میلی مــر   80 آن 

چنانچــه حداقــل فشــارخون از عــدد 

ــرد دچــار  ــد ف ــرود، می گوین ــر ب 90 باالت

پرفشــاری خــون اســت. ایــن بیــامری 

نیــز همچــون چربــی خــون بــاال عامــت 

مشــخصه ای نــدارد. برخــی افــراد ممکــن 

ــا احســاس رسگیجــۀ خــود  اســت رسدرد ی

را بــه بــاال بــودن فشــارخون خــود نســبت 

شــایع ترین  مجمــوع  در  ولــی  دهنــد؛ 

عامــت فشــارخون، بی عامتــی آن اســت.

ــه پرفشــاری خــون  ــن مشــکلی ک مهم تری

ــروق  ــی ع ــامل پارگ ــد، احت ــاد می کن ایج

ــا  ــزرگ و نارس ــزی( و ب ــکتۀ مغ ــز )س مغ

شــدن قلــب اســت؛ بــه همیــن دلیــل 

طــب رایــج تــاش می کنــد بــا مــرف 

مادام العمــر داروهــای ضــد فشــارخون و 

همچنیــن منــع مــرف منــک فشــارخون 

 90 علــت  کنــد.  کنــرل  را  بیــامران 

درصــد فشــارخون های بــاال کــه بــه آن 

می گوینــد،  اولیــه«  خــون  »پرفشــاری 

مرکــز  آمــار  طبــق  اســت.  ناشــناخته 

ــش از 75  ــینا بی ــی س ــکی فرامولکول پزش
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گرفتگــیعــروققلبــی: یکــی از 
دچــار  کــه  بیامرانــی  هــای  نگرانــی 

گرفتگــی عــروق کرونــر هســتند ایــن 

ــه عمــل جراحــی  ــاز ب ــا نی اســت کــه آی

قلــب بــاز دارنــد یــا بــا کمــک دارو 

مــی تواننــد بیــامری خــود را کنــرل 

بــودن  اورژانســی  کــه  البتــه  کننــد؟ 

ــرد توســط  ــک ف ــرای ی عمــل جراحــی ب

ــود  ــی ش ــخیص داده م ــن تش متخصصی

بــا  اینحــال  بیامرانــی  هســتند  کــه    

منــی تواننــد هزینــه عمــل را تقبــل کننــد 

ویــا عمــل جراحــی آنهــا پرخطــر اســت.

دربــاره ایــن افــراد تجربــه 20 ســالة مرکــز 

پزشــکی فرامولکولــی ســینا نشــان داده 

اســت کــه چنانچــه فــرد دچــار آنژیــن 

ــه  ــد ب ــی توان ــد م ــدار نباش ــدری ناپای ص

ایــن شــیوه از درمــان بــه طــور کامــل 

ــر  ــروق کرون ــدن ع ــاز ش ــد. ب ــامد کن اعت

جــربان  بــرای  زایــی  رگ  افزایــش  ویــا 

گرفتگــی عــروق اتفاقــی اســت کــه در 

پزشــکی مــدرن بــه نظــر غیــر ممکــن 

ولیبــه کمــک پزشــکی فرامولکولــی امــکان 

پذیــر اســت. بــرای رســیده بــه نتیجــه 

ایــده آل تــا مدتــی بایــد بیــامر تحــت 

نظــارت متخصــص قلــب و عــروق نیــز 

باشــد و حتــی  از داروهــای شــیمیایی 

اســتفاده کنــد. پــس از آن و تحــت رشایــط 

خــاص داروهــای فرامولکولــی بــه تدریــج 

جایگزیــن داروهــای شــیمیایی خواهــد 

ــد. ش

بیــامریهــایاســکلتیهمچــون

ــایعرین  ــروز: از ش ــکوپاتیوآرت دیس
بیــامری  بیــامری هــای ســتون فقــرات 

دیســک  بــه  آســیب  ویــا  دیســکوپاتی 

ــود را  ــه خ ــت ک ــره ای اس ــن مه ــای بی ه

درصــد افــراد مبتــا بــه پرفشــاری خــون 

ــد  ــه خواهن ــه شــفای کامــل را تجرب اولی

کــرد و بقیــه بــا کمــی ماحظه هــای 

کنــرل  فیزیکــی،  فعالیــت  و  غذایــی 

بــدون عارضــه ای خواهنــد داشــت.
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بــه صــورت کمــردرد طاقــت فرســا بــا یــا 

ــری عصــب ســیاتیک نشــان  ــدون درگی ب

ــان تحــت  ــی دهــد. بســیاری از مبتای م

ــه اســراحت  ــاز ب ــن نی ــه متخصصی توصی

مطلــق و فیزیوتراپــی دارنــد تــا بــه کمک 

ایجادشــده  اختــال  دفاعــی  سیســتم 

ــن حــال شــدت  ــا ای ــد. ب ــدا کن ــم پی ترمی

بیــامری در برخــی افــراد بــه حــدی اســت 

ــال نخاعــی  ــرروی کان ــه فشــار وارده ب ک

ــج شــدن مــی  ــامل فل ــاد اســت و احت زی

رود، در ایــن حالــت عمومــاً نیــاز بــه 

عمــل جراحــی وجــود دارد. بــا وجــود 

کمــر  دیســک  جراحــی  عمــل  آنکــه 

کامــل هــامن  بهبــود  بــرای  تضمینــی 

اختــال ویــا پیشــگیری از درگیــری ســایر 

دیســک هــای بیــن مهــره ای نیســت، 

ــا  رضورت ایــن عمــل بیــن متخصصیــن ب

اختــاف نظرهــای زیــادی همــراه اســت. 

فرامولکولــی  داروهــای  خوشــبختانه 

قادرنــد در مــواردی کــه جراحــی حالــت 

مــدت  در  باشــد  نداشــته  اورژانســی 

ــن  ــامر را از بی ــا درد بی ــه تنه ــی ن کوتاه

ــوری  ــی را ط ــتم دفاع ــه سیس ــد بلک بربن

تحریــک کننــد تــا اختــال آناتومیــک 

دیســک بیــن مهــره ای را ترمیــم کنــد بــه 

ــه  ــودی ب ــه طــول مــدت بهب ــه ای ک گون

ــش  ــول آن کاه ــان معم ــارم زم ــک چه ی

ــد.  ــی یاب م

ــو  ــروز زان ــروز مفاصــل خصوصــاً آرت  آرت

شــایع  هــای  بیــامری  از  دیگــر  یکــی 

اســکلتی اســت کــه جــدای از درد آزار 

قابــل  حرکــت  محدودیــت  دهنــده، 

توجهــی را ایجــاد مــی کنــد و برخــی 

نیــاز بــه پروتــز یــا مفصــل مصنوعــی 
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ــای  ــبختانه داروه ــد خوش ــی کنن ــدا م پی

فرامولکولــی مــی تواننــد نیــاز بــه عمــل 

جراحــی را مرتفــع کننــد و تکنولــوژی 

اخیــر بــا نــام PRP Plus یعنــی افزایــش 

ــا  ــا ب ــدون ه ــا و تان ــروف ه ــم غ ترمی

اســتفاده از فاکتورهــای رشــد تواندهــی 

را  ترمیــم  رسعــت  پاکتــی،  شــدة 

چندبرابــر کــرده اســت. بنابرایــن پزشــکی 

فرامولکولــی جایگزیــن مناســبی بــرای 

ــت. ــو اس ــی زان ــان جراح درم

خــود ریشــة بــا هــا بیــامری 

ــون ــونهمچ ــوایمی ــاات ــیی ایمن

اولــرو، کولیــت MS بیــامری

لوپــوس،اســکلرودرمی،بهجــت،

و..: پســوریازیس پــالن، لیکــن
هامنگونــه کــه از نــام ایــن دســته از 

بیــامری هــا پیداســت بــه دلیــل عملکــرد 

ــای  ــلول ه ــی، س ــتم ایمن ــت سیس نادرس

مــی  داده  تشــخیص  بیگانــه  خــودی، 

هــای  ســلول  حملــه  مــورد  و  شــوند 

ــودی  ــای خ ــادی ه ــی ب ــا آنت ــی وی ایمن

قــرار مــی گیرنــد. در ایــن حالــت بســته 

بــه اینکــه ســلول هــای کــدام بافــت 

ــامری  ــت بی ــی اس ــتم دفاع ــدف سیس ه

ــرای  ــم داشــت. ب هــای متعــددی خواهی

منونــه اگــر هــدف پوســت باشــد عمومــاً 

پســوریازیس،  صــورت  بــه  را  خــود 

ــان و  ــن پ ــکلرودرمی، لیک ــوس و اس لوپ

بهجــت نشــان مــی دهــد و اگــر مخــاط 

روده باشــد بیــامری هــای التهابــی روده 

بیــامری  و  اولــرو  کولیــت  همچــون 

ــه  ــر ب ــد. اگ ــد آم ــود خواه ــرون بوج ک

ــت  ــامری آرتری ــود بی ــه ش ــل حمل مفاص

ــد  ــی پدی ــد و روماتیســم مفصل روماتویی

ــی تحــت  ــر پوشــش عصب ــد و اگ مــی آی

ــر قــرار گیــرد بیــامری MS خواهیــم  تاثی

ــن  ــة ای ــرای هم ــج ب ــب رای ــت.  ط داش

بیــامری هــا کاری جــز درمــان کنرلــی و 

تســکین بخــش نکــرده اســت. اســتفاده 

از داروهــای رسکــوب  طوالنــی مــدت 
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آلرژیــک بیامریهــای انــواع

ــام  ــاپوســتی)اگزمــا(: ن تنفســیی
دیگــر آلرژی هــا، بیامری هــای افزایــش 

مواقــع  ایــن  در  اســت.  حساســیت 

سیســتم ایمنــی بــه محرک هــای معمــول 

یــا  و   )اســروئیدها  ایمنــی  کننــده 

ــلول  ــنده س ــای کش ــا(، داروه ــن ه کورت

ایمنــی ) سایتوتوکســیک هــا( و ضــد 

التهــاب هــای غیــر اســروئیدی نــه تنهــا 

ایــن  بهبــود ویــا شــفای  بــه  کمکــی 

ــوارض  ــه ع ــد بلک ــی کن ــا من ــامری ه بی

جانبــی زیــادی را بــه بیــامر تحمیــل 

مــی کننــد. ایــن درحالــی اســت کــه 

ــد سیســتم  ــی قادرن داروهــای فرامولکول

شــده  خــارج  تعــادل  از  کــه  ایمنــی 

ــد و  ــه بازگردان ــادل اولی ــه تع ــت را ب اس

ــدن،  ــه مــرور زمــان سیســتم دفاعــی ب ب

ــد  ــی توان ــود، م ــش موج ــایه آرام در س

بــه بازســازی بافــت هــای آســیب دیــده 

درمــان  تحــت  کــه  افــرادی  بپــردازد. 

داروهــای طــب رایــج هســتند نیــز مــی 

ــد  ــی بهرمن ــد از پزشــکی فرامولکول توانن

شــوند دراینجــا الزم اســت تــا مــدت هــا 

برحســب شــدت بیــامری، هــردو سیســتم 

درمانــی باهــم بکارگرفتــه شــود و تحــت 

رشایــط مناســب و بــه تدریــج، داروهــای 

ــب  ــای ط ــن داروه ــی جایگزی فرامولکول

ــن  ــاله در ای ــه 20 س ــوند. تجرب ــج ش رای

ــدود 60  ــا ح ــد ت ــی ده ــان م ــز نش مرک

درصــد افــرادی کــه دچــار بیــامری هــای 

ــفای  ــد ش ــی توانن ــتند م ــون هس اتوایمی

کامــل را در طوالنــی مــدت تجربــه کننــد 

ــد  ــی توانن ــده م ــی مان ــد باق و 40 درص

ــبی  ــرل مناس ــی کن ــاريض جانب ــدون ع ب

روی بیــامری خــود داشــته باشــند و دوز 

داروهــای شــیمیایی را کاهــش دهنــد.
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واکنش هــای شــدیدی نشــان می دهــد 

اگــر در دســتگاه تنفــس باالیــی  کــه 

باشــد، به صــورت رنیــت آلرژیــک بــا 

عائــم آبریــزش بینــی، عطســه و... ظاهر 

تنفــس  دســتگاه  در  اگــر  و  می شــود 

تحتانــی باشــد، به صــورت آســم آلرژیــک 

ــه در  ــد و چنانچ ــان می ده ــود را نش خ

پوســت باشــد، به صــورت اگزمــا، ورم، 

خــارش و بــروز بثــورات پوســتی.

شــده  ارائــه  درمان هــای  تاکنــون   

و  عامتــی  جنبــۀ  رایــج  طــب  در 

آنکــه  حــال  داشــته؛  کنرل کننــده 

بــدون  کــه  فرامولکولــی  پزشــکی  در 

ــه  ــادل را ب ــی تع ــف سیســتم ایمن تضعی

و  ریشــه ای  درمانــی  برمی گردانــد،  آن 

مانــدگار خواهیــم داشــت. تجربــۀ 20 

ســاله نشــان می دهــد کــه هرچــه زودتــر 

و در ســنین پایین تــر درمــان فرامولکولــی 

آغــاز شــود، طــول دورۀ درمــان کوتاه تــر 

خواهــد بــود. مــرف طوالنــی کورتــن و 

داروهــای ضدحساســیت احتــامل شــفای 

ــر طــول دورۀ  ــد و ب ــم می کن ــل را ک کام

می افزایــد.  فرامولکولــی  درمــان 

مشــکالتگوارشــیچونگاســرتیت،

یبوســت،رفالکــسمعــدهورودۀ

بیــن  در  :)IBS( تحریکپذیــر
گــوارش  دســتگاه  بــدن،  دســتگاه های 

احــواالت  تأثیــر  تحــت  بقیــه  از  بیــش 

فعالیت هــای  در  مــا  روانــی  روحــی- 

روزانــه اســت. مســائلی چــون گاســریت، 

یبوســت، رفاکــس و رودۀ تحریک پذیــر 

شــایع ترین ایــن مســائل اســت کــه عمومــاً 

مقاومــت  رایــج  طــب  درمان هــای  بــه 

می دهــد. نشــان 

باکــری »هلیکوباکــر پیلــوری« کــه در 

گاســریت  اصلــی  عامــل  رایــج  طــب 
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از  غیــر  تیروئیــد: بیامریهــای
اختال هــای معمــول و شــایع همچــون 

و  تیروئیــد  پــرکاری  تیروئیــد،  کــم کاری 

گواتــر یــا بزرگــی غــده تیروئید کــه امروزه 

دیگــر شــایع نیســت و بــه نظــر می رســد 

تیروئیــد  هورمون هــای  مــرف  بــا 

ــرل  ــی تحــت کن ــرص به راحت به صــورت ق

ــون  ــای اتوایمی ــرد، درگیری ه ــرار می گی ق

بــه  بــدن  ایمنــی  سیســتم  آن  در  کــه 

ســلول های تیروئیــد حملــه می کنــد یــا 

ــورت  ــر به ص ــه اگ ــدی ک ــای تیروئی گره ه

نــدول رسد باشــد، زمینه ســاز بیامری هــای 

بدخیــم غــده تیروئیــد اســت، مشــکل 

بــه  غالبــاً  می شــود،  شــناخته 

مقــاوم  آنتی بیوتیکــی  درمان هــای 

ــد.  ــود می کن ــرراً ع ــامری مک ــده و بی ش

افزایــش اســید معــده کــه معمــوالً بــرای 

آن هیــچ علــت آناتومیــک کشــف نشــده 

ــدت  ــتفادۀ طوالنی م ــا اس ــا ب ــد، تنه باش

می شــود.  کنــرل  آنتی اســیدها  از 

یبوســت کــه خــود ممکــن اســت علــت 

بســیاری از بیامری هــای دیگــر باشــد 

ــه مــرف طوالنی مــدت ملین هــا  ــز ب نی

می دهــد. نشــان  مقاومــت 

مشــکل  بــه  کــه  تحریک پذیــر  رودۀ   

دارد  شــهرت  جدیــد  قــرن  حل نشــدۀ 

و بــه دلیــل فشــارهای زندگــِی مــدرن 

اســت، چنــان  اوج خــود رســیده  بــه 

مقاومتــی در برابــر درمان هــای طــب 

رایــج از خــود نشــان می دهــد کــه بیشــر 

ایــن  پذیرفــن  جــز  چــاره ای  بیــامران 

ــه درمان هــای  مســئله و راضــی شــدن ب

عامتــی طــب رایــج ندارنــد؛ درحالی کــه 

درمــان  گوارشــی  مســائل  ایــن  همــۀ 

شــفابخش کامــل دارد. تجربــۀ 20 ســالۀ 

مرکــز پزشــکی فرامولکولــی ســینا نشــان 

ــل  ــه دلی ــا ب ــر اختال ه ــه اگ می دهــد ک

دســتکاری های جراحــی نباشــد، بــدون 

ــن و  ــای مزم ــن بیامری ه ــۀ ای ــتثنا هم اس

ــدان  ــدت نه چن ــان، در م ــه درم ــاوم ب مق

طوالنــی بهبــودی کامــل می یابــد.

22



www.dynamis.ir  E-mail : info@dynamis.ir

Supramolecular Medicine

مقــاوم بــه درمانــی را بــرای ایــن بیــامران 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــج ایج ــب رای در ط

 در عمــل چــاره ای جــز مــرف داروهای 

رسکوبگــر ایمنــی بــه همــراه مــرف 

در  و  نیســت  تیروئیــد  هورمون هــای 

طوالنی مــدت غیــر از عــوارض حاصــل 

هیــچ  رسکوبگــر،  درمان هــای  ایــن  از 

ــرای درمــان ریشــه ای وجــود  ــی ب تضمین

ــت  ــت برگش ــن اس ــامر ممک ــدارد و بی ن

ــد. ــه کن ــامری را تجرب ــن بی ــارۀ ای چندب

ــان  ــی نش ــکی فرامولکول ــات پزش تحقیق

داده کــه بیــش از 90 درصــد افــراد مبتــا 

ــه شــکل های  ــد ب ــه اختال هــای تیروئی ب

گوناگــون خصوصــاً اگــر جنبــۀ اتوایمیــون 

بــا  باشــد،  داشــته  خودایمنــی  یــا 

فرامولکولــی  داروهــای  از  اســتفاده 

ــه  ــی ک ــوند. بیامران ــان می ش ــاً درم کام

نگــران تغییــر رفتــار نــدول رسد خــود 

ســایر  همچــون  می تواننــد  هســتند، 

ــان تحــت نظــارت پزشــک  ــوارد همزم م

متخصــص غــدد درون ریــز و پزشــکی 

فرامولکولــی باشــند و بــا پیگیری هــای 

تخصصــی از شــفای کامــل خــود مطمــن 

ــوند. ش

روانــی روحــی- بیامریهــای

اضطــراب، افردگــی، همچــون

وســواسوســایکوز)شــیزوفرنیا(:
قــرن  واقعیــت  ایــن  بــر  همگــی 

ــر  ــار ب ــه انتظ ــم ک ــت ویکم واقفی بیس

ــده  ــبب ش ــاد و س ــی زی ــطح زندگ از س

کــه بیــش از گذشــته متحمــل فشــارهای 

افردگــی،  شــویم.  روانــی  روحــی- 

در  ســایکوز  و  وســواس  اضطــراب، 

و  شــخصیتی  اختال هــای  کنــار 

ناهنجاری هــای رفتــاری نتیجــۀ نگــرش 

ــه مســائل  ــد بیشــر مــردم جهــان ب جدی

ــم  ــه عل ــود اینک ــا وج ــت. ب ــی اس زندگ

ــن  ــا آخری ــد ب ــاش می کن ــی ت روان شناس

دســتاوردهای خود بهداشــت روانــی را با 
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اصــاح ســبک زندگــی حفــظ کنــد، عــدۀ 

ــتفاده  ــه اس ــور ب ــی مجب ــور توجه درخ

هســتند.  روان پزشــکی  داروهــای  از 

نقــش  به هیچ وجــه  داروهــا  ایــن 

ــده و  ــا کنرل کنن ــدارد و تنه شــفابخش ن

اســت. تســکین بخش 

ــرای  ــه ب ــی را ک ــط بودجه های ــر فق  اگ

ــر  ــی در نظ ــای ضدافردگ ــۀ داروه تهی

گرفتــه می شــود، بــا ســایر داروهــای 

طــب رایــج مقایســه کنیــم، متوجــه 

جنبه هــای  می شــویم.  فاجعــه  عمــق 

آموزش هــای  و  تربیــت  توارثــی، 

رشــد  مختلــف  دوران  در  نادرســت 

ــت  ــه دس ــت ب ــه دس ــت ک ــی اس عوامل

بنیادیــن  دالیــل  و  می دهــد  هــم 

بــروز اختال هــای روحــی- روانــی و 

شــخصیتی اســت؛ دالیلــی کــه تاکنــون 

طــب رایــج نتوانســته تأثیــر حتــی ناچیزی 

ــج امیدبخــش  ــا بگــذارد. نتای ــر روی آنه ب

ــی  ــی ســینا حاک ــز پزشــکی فرامولکول مرک

از آن اســت کــه می تــوان دالیــل بنیادیــن 

را  روانــی  روحــی-  بیامری هــای  بــروز 

در  هم اکنــون  داد.  قــرار  تأثیــر  تحــت 

کــه  روان شــناختی  توصیه هــای  کنــار 

ایــن مرکــز بــرای ریشــه کن کــردن  در 

ارائــه  روانــی  روحــی-  اختال هــای 

می شــود، داروهــای فرامولکولــی قــادر 

اســت حــدود 60 درصــد در رونــد درمــان 

ــد. ــک کن ــامران کم ــه بی ب

بیــامران  چنانچــه  ترتیــب،  ایــن  بــه   

بتواننــد همــۀ همــت خــود را بــه کار 

ــی  ــا کمــک داروهــای فرامولکول ــد، ب گیرن

قــادر خواهنــد بــود بــرای همیشــه از 

ــی خاصــی  رش اختال هــای روحــی- روان

ــه  ــرادی ک ــت اف ــر اس ــایان ذک ــد. ش یابن

شــدید  روحــی  اختال هــای  دچــار 

همچــون شــیزوفرنیا و بیامری های مشــابه 

هســتند نیــز می تواننــد بــه امیــد بهبــودی 

چشــمگیر در کنــار داروهــای روان پزشــکی 

ــوند.  ــد ش ــی بهره من ــان فرامولکول از درم
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انــواعبیامریهــایبدخیــم:واژۀ 
»رسطــان«  یــا  بدخیــم«  »تومــور 

بــرای بیشــر افــراد بــه معنــی پایــان 

ــی برخــی همراهــان  زندگــی اســت، حت

چیــزی  بیــامر  می دهنــد  ترجیــح 

ــک  ــد و از پزش ــامری اش ندان ــارۀ بی درب

ــامر  ــائل بی ــۀ مس ــه هم ــد ک می خواهن

ــرای  ــرا ب ــذارد؛ زی ــان نگ ــا او در می را ب

ناامیــدِی  بیــامران،  از  دســته  ایــن 

ناشــی از شــنیدن نــام بیــامری بیــش 

ــامری  ــود بی ــی از خ ــیب های ناش از آس

ممکــن اســت تهدیدکننــدۀ حیــات باشــد.

ــج در  ــب رای ــای ط ــود پیرفت ه ــا وج ب

زمینــۀ شــیمی درمانی و رادیوتراپــی یــا 

ــردن  ــرای خــارج ک ــتفاده از جراحــی ب اس

ــب  ــکان ط بافــت یــا انــدام مبتــا، پزش

رایــج نتوانســته اند ریشــۀ بیــامری را نابود 

کننــد؛ بنابرایــن حتــی اگــر رسطــان در 

مراحــل اولیــه نیــز تشــخیص داده شــود و 

بتواننــد بــا اقدامــات فــوری، بخــش مبتــا 

را خــارج کننــد، هیــچ تضمینــی بــرای 

ــدام  ــان در ان ــش رسط ــری از پیدای جلوگی
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ــدارد؛  ــدام دیگــر وجــود ن ــا ان مشــابه ی

در  فرامولکولــی  پزشــکی  درحالی کــه 

ــا  ــی ابت ــای توارث ــراد زمینه ه ــر اف بیش

بیــن  از  را  بدخیــم  بیامری هــای  بــه 

و  شــیمی درمانی  کنــار  در  و  می بــرد 

را  آنهــا  عــوارض  نه تنهــا  رادیوتراپــی 

ــی  ــر درمان ــه اث ــد؛ بلک ــش می ده کاه

ایــن درمان هــا را افزایــش می دهــد و 

ــامری  ــت بی ــر، از بازگش ــه مهم ت از هم

می کنــد. پیشــگیری 

فرامولکولــی  پزشــکی  مرکــز   

درخصــوص  ارزشــمندی  تجربه هــای 

ــا  ــامران ب ــته از بی ــن دس ــه ای ــک ب کم

داروهــای فرامولکولــی دارد. هســتند 

ــا  ــان ب ــامری بدخیمش ــه بی ــی ک بیامران

وجــود متاســتازهای متعــدد به طــرز 

معجزه آســایی شــفا یافتــه اســت. بــا 

وجــود آنکــه شــفای کامــل بدخیمی هــا 

ــادری  ــیار ن ــدۀ بس ــج پدی ــب رای در ط

پزشــکی  مرکــز  تجربه هــای  اســت، 

ــفای  ــت از ش ــینا حکای ــی س فرامولکول

کامــل کمــر از 20 درصــد ایــن بیــامران 

ــناخت  ــا ش ــه ب ــد روزی ک ــه امی دارد. ب

از  فرامولکولــی،  درمــان  اســتمرار  و 

ــم  ــای بدخی ــروز بســیاری از بیامری ه ب

پیشــگیری شــود.

ناشــناخته:با وجــود  بیامریهــای
ــر  ــج اتفاق نظ ــب رای ــکان ط ــه پزش آنک

تشــخیص  درخصــوص  بیشــری 

پزشــکان  بــا  مقایســه  در  بیامری هــا 

هومیوپــات دارنــد، بیامری هــای درخــور 

توجهــی وجــود دارد کــه چندعاملــی 

آنهــا  بــروز  اصلــی  علــت  و  اســت 

ناشــناخته اســت و درمان هــای طــب 

رایــج تنهــا در جهــت درمــان عامتــی و 

بیامری هاســت. ایــن  کنــرل 

ــی  ــکی فرامولکول ــه پزش ــه اینک ــر ب نظ

ــدرت پیش بینی نشــدنی  ــر ق ــه ب ــا تکی ب

درمــان  بــه  اقــدام  دفاعــی  سیســتم 

می کنــد، ناشــناخته بــودن یــک بیــامری 

ــر  ــی درمان پذی ــه معن ــج ب ــب رای در ط
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ــایموجوددر نگرانیه
درمــانبیامریها

ــی نیســت؛  ــودن در پزشــکی فرامولکول نب

بــه  مبتــا  کــه  بیامرانــی  چه بســیار 

بــدون  و  بوده انــد  ناشــناخته  بیــامری 

آنکــه بیــامری آنهــا تشــخیص داده شــود، 

بــا اســتفاده از داروهــای فرامولکولــی 

همیــن  بــه  یافته انــد.  کامــل  شــفای 

دلیــل نقــش تشــخیص های طــب رایــج 

ــادی  ــد زی ــا ح ــی ت ــکی فرامولکول در پزش

بهبــودی  رونــد  از  اطمینــان  به منزلــۀ 

ــش  ــج نق ــب رای ــه ط ــبت ب ــت و نس اس

کم رنگ تــری در درمــان بیامری هــا دارد.  

بنابرایــن از ناشــناخته بــودن بیــامری خود 

نگــران نباشــید و گــزارش همــۀ اقدامــات 

هنــگام  را  گرفتــه  صــورت  تشــخیصی 

ــی  ــز پزشــکی فرامولکول ــه مرک ــه ب مراجع

ــد. ــود بیاوری ــا خ ب

رسالتشــان  کــه  مســئوالنی 

ــت،  ــراد اس ــامتی اف ــظ س حف

همــواره دربــارۀ روش هــای نوظهــور بــه 

ــن نگــرش  ــد و ای ــد می نگرن ــدۀ تردی دی

ســنگینی  مســئولیت  چنیــن  بــرای 

کامــاً منطقــی اســت. همچــون هــر 

مراحــل  بایــد  کــه  نوظهــوری  داروی 

آزمایشــگاهی خــود را طــی کنــد تــا 

اثبــات  بــه  عمــل  در  آن  ســودمندی 

جدیــد  درمانــی  روش  یــک  برســد، 

مطــرح شــده نیــز بایــد چنیــن مراحلــی 

را طــی کنــد.

 یکــی از نگرانی هــای مهــم در امــر 

ــا  ــه آی ــن اســت ک ــا ای ــان بیامری ه درم

روش درمانــی مدنظــر در درمــان مؤثــر 

اســت و اگــر چنیــن اســت، ممکــن 

ــۀ  ــای پرعارض ــن روش ه ــت جایگزی اس

روش  به کارگیــری  آیــا  شــود؟  فعلــی 

درمانــی جدیــد ممکــن اســت زمــان 

ــر  ــی مؤث ــات درمان ــرای اقدام ــی ب حیات

دیگــر را از بیــن بــربد؟ بــه بیــان دیگــر، 
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آیــا ممکــن اســت بیــامری را کــه امــکان 

درمــان اصولــی در طــب رایــج نــدارد، بــه 

امیــد مؤثــر بــودن روش درمانــی دیگــر از 

درمــان معمــول منــرف کــرد؟ آیــا ایــن 

ــر  ــرد زودت ــه ف ــدام ســبب می شــود ک اق

ــرود؟ ــه کام مــرگ ب ب

ــه  ــت ک ــرادی اس ــای اف ــا نگرانی ه  اینه

نقــش اساســی در تصویــب سیاســت های 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

در دنیــا دارنــد. خوشــبختانه پزشــکی 

ــور  ــه نوظه ــود آنک ــا وج ــی ب فرامولکول

ــم  ــی از پشــتوانۀ بســیار محک اســت؛ ول

و غنــی ســه شــیوۀ درمــان آزمــوده شــدۀ 

ــنتی  ــب س ــج، ط ــب رای ــی ط ــم، یعن مه

و طــب هومیوپاتــی برخــوردار اســت. 

روش هــای درمانــی کــه بــرای قرن هــا 

درمــان بیــامران توســط آنهــا صــورت 

گرفتــه و به راحتــی می تــوان بــه آنهــا 

ــه  ــت را دارد ک ــن مزی ــرد و ای ــامد ک اعت

نقایــص یــک شــیوه توســط شــیوۀ دیگــر 

به خوبــی پوشــش داده شــود.

ــه  ــی ک ــن روش درمان ــی از ای ــا جزئ  تنه

ــئوالن  ــی مس ــن برخ ــت ذه ــن اس ممک

نظــام ســامت را بــه خــود مشــغول کنــد، 

اثربخشــی داروهــای هومیوپاتــی اســت. 

ــه  ــدد از جمل ــل متع ــه دالی ــفانه ب متأس

دخالــت افــراد غیرپزشــک در آمــوزش 

و گســرش ایــن طــب در دنیــا ســبب 

ــیار  ــای بس ــم قابلیت ه ــه به رغ ــده ک ش

ایــن شــیوه در درمــان ریشــه ای بیــامران، 
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بــه دالیلــی کــه در بخــش قبــل 

قابلیــت  وجــود  بــا  گفتیــم، 

ــی در درمــان بیامری هــا  طــب هومیوپات

ــگاه  ــته جای ــب نتوانس ــن ط ــان ای همچن

از  بیابــد.  ســامت  نظــام  در  را  خــود 

بــودن  مقرون به رصفــه  دیگــر،  ســوی 

شــده  ســبب  طــب  ایــن  درمان هــای 

برابــر  در  بی بدیــل  رقیــب  به مثابــه 

مافیــای پزشــکی قــد علــم کنــد و برخــی 

پزشــکان برخــاف اصــول اخاق پزشــکی، 

شــایعه هایی را دربــارۀ هومیوپاتــی رواج 

دهنــد. در ادامــه بــه چنــد منونــه از ایــن 

باورهــای نادرســت اشــاره می کنیــم.

باورهاینادرستدربارۀپزشکی
هومیوپاتی

ــام  ــه انج ــی ب ــیوه متایل ــن ش ــان ای متولی

مکانیســم  توضیــح  بــرای  تحقیقــات 

از  هومیوپاتــی  داروهــای  اثربخشــی 

ــداده و درنتیجــه بعــد از  خــود نشــان ن

گذشــت 16 ســال از به رســمیت شــناخته 

شــدن ایــن طــب در ایــران هنــوز جایگاه 

ــد. ــدا نکن ــامت پی ــام س ــود را در نظ خ

خوشــبختانه بــا تحقیقاتــی کــه پنــج 

نوبــل  جایــزۀ  برنــدۀ  پیــش  ســال 

انجــام  جنــاب دکــر »الک مونتانیــه« 

داد، امــکان توضیــح علمــی عملکــرد 

ایــن داروهــا میــر شــد و از طــرف 

شــیمی  حــوزۀ  در  تحقیقــات  دیگــر، 

ابزارهایــی  به کارگیــری  و  فرامولکولــی 

انجــام  امــکان  بیورزونانــس  چــون 

ایــن  در  را  گســرده  پژوهش هــای 

در  اســت.  کــرده  فراهــم  زمینــه 

علمــی  جنبــۀ  فرامولکولــی  پزشــکی 

پزشــکی هومیوپاتــی مدنظــر اســت و 

ــکاری  ــا هم ــته ایم ب ــبختانه توانس خوش

مراکــز تحقیقاتــی معتــرب حقانیــت ایــن 

شــیوه از درمــان را از نظــر علمــی ثابــت 

کنیــم تــا مســئوالن نظــام ســامت دیگــر 

نگــران نباشــند و بــه ایــن طــب تلفیقــی 

اعتــامد کامــل کننــد.
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ــاً  ــی و رصف ــی روش غیرعلم 1. هومیوپات
ــی  ــرات درمان ــد اث ــت و فاق ــی اس تجرب
اســت! ایــن همــکاران را بــه مطالعــۀ 
ــۀ  ــه در زمین ــورت گرفت ــای ص پژوهش ه

علــوم پایــه و اثــرات بیولوژیــک داروهای 

هومیوپاتــی بــر روی حیوانــات و گیاهــان 

ــای  ــه تفاوت ه ــم و اینک ــوت می کنی دع

شــیوۀ پژوهــش در طب هــای کل نگــر را 

بیشــر بداننــد.

بیــن  از  را  عائــم  هومیوپاتــی   .2
ــد!  ــی می مان ــامری باق ــی بی ــرد؛ ول می ب
ــن دیدگاهــی را اشــاعه  ــه چنی ــرادی ک اف

و  تفــاوت درمــان عامتــی  می دهنــد، 

درمــان به وســیلۀ عائــم را منی داننــد. 

آنچــه در هومیوپاتــی کاســیک اتفــاق 

می افتــد، از طریــق اقدامــات تشــخیصی 

ــۀ  ــا هم ــرد و نه تنه ــی ک ــوان ردیاب می ت

ــه  ــی رود؛ بلک ــن م ــامری از بی ــم بی عائ

ــد. ــاق می افت ــز اتف ــی نی ــرات بافت تغیی

3. چــون برخــی داروهــای هومیوپاتی از 
ســموم و حتــی زهــر حــرات یــا مارهــا 
تهیــه می شــود، قطعــاً عارضــه ایجــاد 
می کنــد! ایــن افــراد دانشــی درخصــوص 
هومیوپاتــی  داروهــای  فارماکولــوژی 

به قــدری  هومیوپاتــی  در  ندارنــد. 

رقیق ســازی صــورت می گیــرد کــه بــا 

منی تــوان  دســتگاه ها  پیرفته تریــن 

حتــی ردپــای یــک مولکــول شــیمیایی را 

ــی  ــن داروی ــرد. چنی ــدا ک ــا پی در داروه

چطــور ممکــن اســت اثــرات زیان بخــش 

ــد؟ ــته باش داش

قبلــی  عائــم  برون ریــزی  گاهــی   .4
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بیامری هایــی  شــدن  شــعله ور  ســبب 
طوالنی مــدت  در  کــه  می شــود 
ــوب  ــیمیایی رسک ــای ش ــیلۀ داروه به وس
شــده و بــه حالــت نهفتــه رفتــه اســت! 
از  برگرفتــه  نادرســت  برداشــت  ایــن 

واقعیــت مهمــی در درمــان هومیوپاتــی 

بیــامری  اســت  قــرار  اگــر  اســت. 

همــۀ  بایــد  شــود،  درمــان  ریشــه ای 

عوامــل و بیامری هایــی کــه به خوبــی 

ــن  ــروز ای ــاز ب ــده و زمینه س ــان نش درم

بیــامری بــوده درمــان شــود. ایــن اصــل 

در هومیوپاتــی بــه نــام »برون ریــزی« 

مطــرح می شــود کــه الزم اســت هــر 

برون ریــزی  حســاب  بــه  را  اتفاقــی 

فراینــد  ایــن  درضمــن  و  نگذاشــت 

رضوری به راحتــی تحــت کنــرل قــرار 

بســیار  مــوارد  بیشــر  در  و  می گیــرد 

گــذرا و خفیــف اســت.

داروهــای  می گوینــد  اینکــه   .5
درســت  نــدارد،  عارضــه  هومیوپاتــی 
نیســت؛ زیــرا تشــدید عائــم قبلــی خــود 
آنهاســت!  بــودن  عارضــه دار  بیانگــر 
عارضــه در طــب بــه معنــی بــروز عامئی 

ــر  ــت و ب ــامری نیس ــه بی ــوط ب ــه مرب ک

اثــر مــرف دارو بــه وجــود آمــده اســت. 

دارو  عارضــۀ  بــا  عائــم  تشــدید  فــرق 

ــوط  ــم مرب ــدید عائ ــه تش ــت ک ــن اس ای

بــه بیــامری اســت )برون ریــزی(؛ ولــی 

عارضــۀ دارو مربــوط بــه اثــرات ناخواســتۀ 

داروســت و ربطــی بــه بیــامری قبلــی فــرد 

ــدارد. ن

6. چــون داروهــای هومیوپاتــی عارضــه 
نــدارد، پــس می تــوان آنهــا را در هــر زمــان 
ــرد!  ــرار ک ــتفاده و تک ــر دوزی اس و در ه
ایــن حــرف را عمومــاً هومیوپات هایــی 

مطــرح می کننــد کــه بــرای اثبــات اثــر 

ــام  ــه انج ــی ب ــی متایل ــای هومیوپات داروه

پژوهــش ندارنــد و فقــط بــه بیــامران خود 

امیــد واهــی می دهنــد. متأســفانه تجویــز 

تــوان  بــا  هومیوپاتــی  داروی  تکــراری 

ــن اســت  ــی ممک ــدت طوالن ــرای م ــاال ب ب

عارضــۀ برگشــت پذیر ایجــاد کنــد.
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اســت  ایــن  نکتــه  مهم تریــن 

درمــان  از  شــیوه  ایــن  کــه 

ــای  ــا از توامنندی ه ــد، تنه معجــزه منی کن

فــرد  خــود  دفاعــی  سیســتم  بالقــوه 

اســتفاده  بیامری هــا  بــر  غلبــه  بــرای 

ــن  ــه ای ــه ک ــن جمل ــن ای ــد؛ بنابرای می کن

ــا  ــۀ بیامری ه ــرای هم ــان ب شــیوه از درم

درمــان قطعــی دارد، ســخنی نادرســت 

ــن  و غیرعلمــی اســت. ســخن درســت ای

اســت کــه پزشــکی فرامولکولــی بــرای 

ــه  ــری ارائ ــل به ــا راه ح ــان بیامری ه درم

ایــده آل  پزشــکی  بــه  کــه  می دهــد 

از  همچنــان  امــا  اســت؛  نزدیک تــر 

دارد. فاصلــه  ایــده آل  پزشــکی 

 نکتــۀ دیگــری کــه درمانجویــان پزشــکی 

فرامولکولــی بایــد بداننــد ایــن اســت کــه 

ــان خــود را  به هیچ وجــه طــول دورۀ درم

ــا  ــامری ی ــه هــامن بی ــری ک ــرد دیگ ــا ف ب

بیــامری مشــابه دارد، مقایســه نکننــد 

ــازند؛  ــت نس ــول ب ــک فرامولک ــا از پزش ی

زیــرا به کــرات دیــده شــده انتظــار افــراد 

ــان بســیار غیرواقعــی  از طــول دورۀ درم

اســت و غالبــاً به راحتــی از درمــان ناامیــد 

ــه  ــد ب ــرای همیشــه پنجــرۀ امی شــده و ب

بــه  می بندنــد.  را  بیامری هــا  درمــان 

ژنتیکــی،  ویژگی هــای  تفــاوت  دلیــل 

تربیــت،  و  تعلیــم  سیســتم  و  توارثــی 

حتــی اگــر دو بیــامر از یــک بیــامری رنــج 

بربنــد، دارو و طــول دورۀ درمــان آنهــا بــا 

ــود. ــاوت خواهــد ب ــر متف یکدیگ

 اکیــداً توصیــه می کنیــم دانــش خــود 

و  درمانــی  روش هــای  درخصــوص  را 

واژه هایــی چــون بیــامری، ســامتی و 

ــه  ــه تجرب ــد. ب ــا دهی ــان ارتق ــواع درم ان

ثابــت شــده افــرادی کــه بــدون مطالعــه 

وارد ایــن سیســتم درمانــی می شــوند، 

ــوند  ــطحی می ش ــان س ــه مبلغ ــل ب تبدی

امیــد واهــی  بیــامران  بــه ســایر  کــه 

ــی  ــکی فرامولکول ــرای پزش ــد و ب می دهن

مبالغــه می کننــد و انتظــار غیرواقعــی بــه 

ــۀ  ــدر در زمین ــا آن ق ــد ی ــود می آورن وج

ــار  ــه انتظ ــتند ک ــه هس ــان بی حوصل درم

ــرای  ــت ب ــی به رسع ــرات درمان ــد اث دارن

همــۀ  درحالی کــه  شــود؛  ایجــاد  آنهــا 

یک دهــم  حداقــل  بایــد  درمانجویــان 
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زمــان پیدایــش بیــامری را بــرای مــدت 

دورۀ درمــان در نظــر بگیرنــد. رمــز 

موفقیــت در ایــن سیســتِم درمانــی صرب 

ــیوه ای  ــا ش ــه تنه ــی اســت؛ چراک منطق

از درمــان اســت کــه نه تنهــا بیــامری 

فعلــی بــا ریشــه های آن در گذشــته 

همزمــان  بلکــه  می بــرد؛  بیــن  از  را 

آینــده  در  توارثــی  بیامری هــای  از 

می کنــد. پیشــگیری 

پزشــکان،  تحصیل کــرده،  افــراد   

دانشــگاه  اســاتید  و  روان شناســان 

القــای  دلیــل  بــه  اســت  ممکــن 

درمــان  دورۀ  شــخصی،  ایده هــای 

ــکاتی مواجــه کننــد.  ــود را بــا مش خ

ایــن موضــوع مبحــث مفصلــی دارد 

منی گنجــد؛  مختــر  ایــن  در  کــه 

درمانجویــان  می کنیــم  توصیــه  ولــی 

را  خــود  دانــش  حتــامً  تحصیل کــرده 

ــرای  ــود، ب ــع خ ــا و وض ــارۀ بیامری ه درب

مدتــی کــه مشــغول بیــان مشــکات خــود 

ــان از  ــا انتظارش ــد ت ــار بگذارن ــتند کن هس

ــد و  ــه باش ــی واقع بینان ــان فرامولکول درم

بــه انــدازۀ کافــی صبــور باشــند.

هدفمنــد؛  و  تخصصــی  داروهــای   

مزمــن بیامری هــای  بــرای  معجــزه ای 

ــای  ــۀ پژوهش ه ــا نتیج ــن رده از داروه ای

20 ســالۀ بنیان گــذار پزشــکی فرامولکولــی 

ــادر  ــور م ــه از تنت ــا ک ــن داروه ــت. ای اس

چنــد داروی هدفمنــد بــرای تنهــا یــک 

شــکایت بیــامر تهیــه می شــود، نه تنهــا 

رسعــت درمــان را چنــد برابــر کــرده؛ بلکــه 

ــی  ــرای کارآزمای ــی ب ــکان پژوهــش علم ام

ــن  ــه معتربتری ــرده ک ــم ک ــی را فراه بالین

اثربخشــی  ســنجش  در  مطالعــه  نــوع 

ــت. ــی اس ــای فرامولکول داروه

معرفــی  دیگــر  شــگفت انگیز  نکتــۀ   

ایــن داروهــا بــرای پزشــکان متخصــص 

بــر  تــا  اســت  گوناگــون  رشــته های  در 

پایــۀ پاتوفیزیولــوژی بیامری هــا بتواننــد 

بــرای  را  فرامولکولــی  درمــان  بهریــن 

خــرب  بگیرنــد.  نظــر  در  خــود  بیــامران 

دســتگاه  به کارگیــری  جدیــد،  بســیار 
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ــی ــانازراهدور؛امکان درم

ــرایهمــه اســتثناییب

رسســام آور  هزینه هــای 

ــا  ــان بیامری ه ــخیص و درم تش

و وضعیــت اقتصــادی موجــود مــا را 

ــه  ــی ک ــرای بیامران ــا ب ــت ت ــر آن داش ب

مراجعــه بــه مرکــز پزشــکی فرامولکولــی 

ــا  ــرای آنهــا میــر نیســت ی در تهــران ب

بســیار دشــوار اســت، امــکان درمــان از 

راه دور را ایجــاد کنیــم.

درمانجویــان  منظــور  ایــن  بــرای 

قســمت  بــه  مراجعــه  بــا  عاقه منــد 

دور  راه  از  درمــان  یــا  درمانــی  دور 

در وب ســایت رســمی مرکــز پزشــکی 

 )www.dynamis.ir( فرامولکولــی 

قواعــد  مطالعــۀ  ضمــن  می تواننــد 

نــگارش رشح حــال یــا ارســال گزارش هــای 

اقدامــات تشــخیصی، همــۀ مســائل خــود 

را بیــان کننــد یــا به واســطۀ مناینــدگان 

و  اســتان ها  مراکــز  در  مرکــز  ایــن 

شــهرهای بــزرگ بــا ایــن مرکــز در ارتبــاط 

مراجعــۀ  کــه  اســت  واضــح  باشــند. 

بــار،  یــک  بــرای  حداقــل  حضــوری 

درمانــی بهــر و مطمن تــر را بــه ارمغــان 

مــی آورد و از آن پــس ویزیت هــا تلفنــی 

می شــود. انجــام 

ــیوه از  ــن ش ــی ای ــا معرف ــاش م ــۀ ت  هم

ــان  درمــان و تســهیل دسرســی درمانجوی

بــه امکانــات درمانــی اســت؛ امیــد آنکــه 

بــه یــاری خداونــد ایــن تاش هــا مقبــول 

افتــد.
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ــع  ــرای تشــخیص و تری ــس ب بیورزونان

درمــان بیامری هــا بــا مکانیســم اثــر 

داروهــای فرامولکولــی اســت کــه نقــش 

بســزایی در ارائــۀ بســته های درمانــی 

پاتولــوژی  بــر  منطبــق  فرامولکولــی 

دارد. بیامری هــا 
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