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 با بیورزونانس بیکام 1درمان کاردیومیوپاتی اتساع یافته

 2دکتر ازرا کرسور 

 

 مقدمه 

.  شود می انقباض یک یا هر دو بطن قلب مشخص اختال ( با اتساع و DCMکادیومیوپاتی اتساع یافته ) 

نارسایی  ممکن است دچار  آنها مختل شده است و  به این بیماری مبتالیان در عملکرد سیستولیک قلب 

توانند  می بیماری شامل اریتمی بطنی یا دهلیزی و مرگ ناگهانی  مشکالت ناشی از . شوند  ( HF)  3قلبی

 در هر مرحله از بیماری بروز یابند. 

نفر را    46000 شدن  بستریو  10000حدود  ساالنه در ایاالت متحده مرگ کاردیومیوپاتی اتساع یافته  

 ل پیوند قلب است.اعما اصلی انجام  یکی از دالیلایدوپاتیک  DCM. بعالوه،  شود باعث می 

؛  ها نیاز است انقباض بطن چپ یا هر دو بطن اختالل نیازمند شواهدی از اتساع یا  DCMتشخیص  برای  

درصد. در صورتی که دالیل اولیه و   25کمتر از   5شدگیدرصد یا کسر کوتاه  40( >EF)  4کسر جهشی 

با ارزیابی شامل تاریخچه  بیمار قلبی )مانند میوکادریت و بیماری سرخرگ کرونری(   برای این  ثانویه

درصد انسداد  50برای رد احتمال <)های آزمایشگاهی، آنژیوگرافی قلبی بیمار و معاینات جسمی، تست 

رد  برداری )بیوپسی( اندومیوکاردی بی(، اکوکاردیوگرافی، نمونه های قلیک یا تعداد بیشتری سرخرگ

 . شود بیماری به عنوان ایدیوپاتیک در نظر گرفته می  ،شده باشد 

 مراحل نارسایی قلبی –( NYHAبندی عملکردی نیها ) : درجه 1جدول 

 عالیم بیمار  کالس

 Iکالس  
 )خفیف( 

باعث   فیزیکیعدم وجود هیچگونه محدودیت حرکتی. فعالیت معمول 
  .شودنمیتپش قلب یا تنگی نفس  ،،خستگی بیش از حد

 IIکالس  
 )خفیف( 

اندکی محدودیت حرکت. راحتی در حالت استراحت، اما حرکات 
 .انجامند میفیزیکی معمول به خستگی، تپش قلب یا تنگی نفس  

 IIIکالس  
 )متوسط( 

محدودیت مشخص حرکات فیزیکی. راحتی در حالت استراحت، اما 
 . انجامندمیحرکات فیزیکی معمول به خستگی، تپش قلب یا تنگی نفس 

 IVکالس  
 )شدید( 

عدم توانایی انجام فعالیت فیزیکی بدون احساس ناراحتی. عالیم 
نارسایی قلبی در حالت استراحت. در صورت انجام هر گونه فعالیت  

 فیزیکی احساس ناخوشی افزایش میابد. 

 

 
1 dilated cardiomyopathy 
2 Esra Kirsever 
3 heart failure 
4 Ejection Fraction 
5 Fractional shortening 
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DCM بابد، اما سال بروز می  60تا  20در بین سنین  در بیشتر بیمارانDCM  در کودکان و   تواند می

ضعف و خستگی، افزایش تنگی نفس با فعالیت،  شامل   . عالیم نارسایی قلبیشود افراد کهنسال نیز دیده  

معمول هستند.  پریفرال ادم   و 6شبانه  ایحمله تنگی نفس ارتوپنه )راست دمی(، اختالل در توانایی ورزش،  

، اختالل  یتمیآر با وجود و عالیم مرتبط بدون عالمت   کاردیومگالی یسایر عالیم شامل تشخیص تصادف

 . شوند می  مشکالت ترمبوآمبولی یا مرگ ناگهانیهدایت الکتریکی، 

ای به دلیل بیماری قلبی  تا اندازه  احتماال بینی است و پیش در بیماران  روند بالینی تا اندازه زیادی غیرقابل 

  ترین مهم بقا مستقل از بیماری نیز وجود دارند،  هکنند بینی پیش روشهای دیگر  بستگی داشته باشد. همچنین 

کسرجهشی بطن چپ و حداکثر مصرف   ، (1، جدول هانیبندی عملکرد انجمن قلب نیویورک )آنها درجه 

اختالل   وجود یک (. پارامتر دیگری که به عنوان یک نشانگر بیوشیمیایی  1)  هستند   (VO2اکسیژن )قله  

 (. 2) شود مشخص می  آزمایش خون  که با  است  NTproBNP مقادیر پذیرفته شده است میوکاردی  

اختالل قلبی غیرقابل درمان   ایجادکننده که دلیل  گیرند می شناسی این فرض را در نظر این عوامل پیش 

 است.

(. این شرایط  2در اثر انواعی از اختالالت ایجاد شود )جدول   تواند مییافته    کاردیومیوپاتی اتساع 

. توصیفات کامل آنها در سایر منابع قابل دسترسی  گیرند می بصورت خالصه در اینجا مورد بررسی قرار 

 هستند. 

و کاردیومیوپاتی به عنوان ایدیوپاتیک    نشدهیافت  برای ایجاد بیماری در بسیاری از موارد هیچ دلیلی  اما 

   .شود می ظر گرفته در ن

در   کاردیومیوپاتی ایجادکننده  نسبی دالیل مختلف میزان  ،  بیمار 1230 صورت گرفته روی  در بررسی 

 (. 3)مورد ارزیابی قرار گرفت   بیمارانی که در ابتدا کاردیومیوپاتی آنها نامشخص تشخیص داده شده بود 

 ایدیوپاتیک  − درصد  50
 میوکاردیت  − درصد   9
 بیماری ایسکمیک قلبی  − درصد  7
 بیماری ارتشاحی  − درصد   5
 )بارداری( کادیومیوپاتی پریپارتوم − درصد  4
 افزایش فشار خون  − درصد   4
 HIVآلودگی   − درصد   4

 درصد   3 − بیماری بافت پیوندی 
 سو مصرف مواد   − درصد  3
 Doxorubicinدوکسورابیسین  − درصد   1

 سایر موارد  − درصد   10
 

 
6 Paroxysmal Nocturnal Dyspnea 
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کاردیومیوپاتی گاها به دو دسته اختالالت قابل بازگشت و غیرقابل بازگشت تقسیم   ایجادکننده دالیل

چرا که بسیاری از این شرایط   شود می بندی به نوعی اتفاقی محسوب حال، این تقسیم . با این شوند می

 قابل برگشت یا غیرقابل برگشت باشند.   تواند می  توانند می

 کادیومیوپاتی ایسکمیک 

  این همه هستند.  با این  کرونری  سرخرگ یبیشتر بیماران دچار کاردیومیوپاتی ایسکمیک دچار بیمار

  % از موارد 7نیست،   DCMدلیل نامعمولی برای ایجاد   ، های قابل تشخیص فاقد نشانه بیماری 

 . داده بود را به خود اختصاص تعیین شده بودند  نامشخص   کاردیومیوپاتی که

 : دالیل اصلی کاردیومیوپاتی اتساع یافته 2جدول 
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 ایسکمی 
 بیماری شریان کرونری

عفونی  هایبیماری  

 ویروسی 

 ویروس کوکساکی 

 سیتومگالوویروس 

HIV 

 واریسکال

 هپاتیت 

بار-ویروس اپشتین  

گوارشی( هایویروسویروس اکو )  

 سایر موارد 

 باکتریایی
 روماتیسم استرپتوکوکوی 

 تب
 تب تیفوئید 

 دیفتری
 تب مالت 

 تب طوطی )سیتاکوز( 
 بیماری ریکتزیا 
 بیماری لنفاوی 
 مایکوباکتریوم 

 قارچی 
 هیستوپالسموزیس

 کریپتوکوکوزیس

هاانگل  

 توکسوپالسموز 
 تریپانوزوما 

 شیستوزما

 تریشینوز
ناشی از رسوب مواد گوناگون  هایبیماری  

هموکروماتوز  (اضافه بار آهن)  

 آمیلوئیدوز

 داروها 
 داروهای شیمیدرمانی

 آنتراسیکلین 
 تراستوزومب 

ها داروهای ضد رتروویروس  

 زیدوودین
 دیدانوزین 
 زالسیتابین 

 فنوتیازین 
 کلروکین
 کلوزاپین

 سموم 

 اتانول
 کوکائین 

ها آمفتامین  

 کوبالت

 سرب 

 جیوه 

 مونوکسید کربن

 بریلیوم 
های الکترولیتی ناهنجاری   

 کمبود کلسیم

 کمبود فسفات 

 اوره خونی )اورمی( 
 کمبود مواد مغذی 
 (Bتیامین )ویتامین 

 سلنیوم

 کارنیتین 

روماتیسمی  هایبیماری  

سلولی التهاب سرخرگی غول   

 لوپوس سیستمیک 
 اسکلرودرمی 

ریز اختالالت غدد درون   

ازدیاد هورمون تیروئیدکمبود یا    

 کمبود یا ازدیاد هورمون رشد

 فئوکروماسیتوما 
 دیابت ملیتوس

 بیماری کوشینگ
-ژنتیکی همراه یا فاقد بیماری عصبی 

 عضالنی

ای دوشندیستروفی ماهیچه   

 دیستروفی میوتونیک 
 آتاکسی فردریش

 و سایرین 

 موارد متفرقه 

 تاکی کاردی 
 کاردیومیوپاتی بارداری

 سارکوئیدوز 

 آپنه خواب 
 میوکاردیت خود ایمن 

 پرتوها
 کاردیومیوپاتی خانوادگی

 اضافه بار کلسیم 
 آسیب ناشی از رادیکال آزاد اکسیژن 

 کاریومیوپاتی ناشی از استرس
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  STافزایش  با معموال  که  یسندروم کرونری حاد  برای وقوع یک دلیل غیرمعمول اما در حال افزایش  

کاردیومیوپاتی ناشی از استرس است، که   (،بحرانیدر غیاب بیماری سرخرگ کرونری  ) است همراه 

نیز خوانده   9و سندروم قلب شکسته  "8"کاردیومیوپاتی تاکوتسوبو  7سندرم بالونی آپیکال گذرا های نام ه ب

 . شود می

مرگ یک عزیز بروز پیدا  زا مانند های استرس این یک مشکل قلبی موقتی است که در نتیجه موقعیت 

در ونتریکولوگرافی و اکوکاردیوگرافی چپ مشاهده   ،سندرم بالونی آپیکال گذرامشخصه  عالیم . کند می

 .  د نشو می

 ها کاردیومیوپاتی ناشی از عفونت

 (.  3شوند )جدول   DCMهای بیماریزا ممکن است باعث ایجاد میوکاردیت و  ارگانیسم  گوناگونی انواعی 

 ها: کاردیومیوپاتی ناشی از عفونت 3جدول 

سلولی( پروتوزآ )تک  ریکتزیا  قارچی  اسپیروکت  باکتریایی  ویروسی   

B کوکساکی    شاگاس  تیفوس کاندیدیازیس  سیلفیس دیفتری 

 بیماری خواب  تب کیو هیستوپالسموزیس تب شالیزار  سل  ویروس اکو 

بار -ویروس اپشتین  تب منقوط   اسپوروتریکوز  تب راجعه  سالمونال 
های راکی کوه  

 توکسوپالسموزیس 

 ماالریا  کوکسیدیومایکوزیس بیماری لنفاوی  استافیلوکوکوس  سیتومگالوویروس 

آگونوره  آدنوویروس   لیشمانیازیس  اکتینومیکوز  

HIV    آمیبیاز   موکورمایکوزیس 

   نوکاردیا   C و  B هپاتیت 

   استرونژیلوئیدیازیس   سرخک 

      سرخجه 

      آبله مرغان

      اوریون

      ویروس واکسینیا

 واریوال 

 (آبله)
     

        پاروویروس 

      B و A آنفلوآنزا

 
7 transient left ventricular apical ballooning 
8 takotsubo cardiomyopathy 
9 broken heart syndrome 
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      ویروس هرپس 

      فلج اطفال 

      هاری

ها آربوویروس        

      ویروس تب دنگی

      تب زرد 

 

 کاردیومیوپاتی ویروسی 

های  ویروس ،  6، ویروس هرپس انسانی B19وس  یی مانند پاروویر هامشخص شده است ویروس 

، ویروس آنفلوآنزا، آدنوویروس، ویروس اکو، سیتومگالوویروس و ویروس نقص ایمنی انسانی  کوکساکی

(HIV بر ماهیچه قلب اثر ) گذارند می. 

ایجاد   غیرمستقیم و با  ؛ بصورت مستقیم از راه سمیت یا شوند می های قلبی دیدگی میوسیت آنها باعث آسیب 

میزان ویرمیا )حضور ویروس در خون( را در اوایل آلودگی محدود  ایمنی پاسخ خود ایمنی. پاسخ اولیه 

 .  کند می ظت و از قلب در برابر میوکاردیت محاف  کند می

 بیماری شاگاس

  کننده دلیل اصلی ایجاد  شود، ایجاد می  Trypanosoma cruziنام به سلولی  تک  که توسط بیماری شاگاس 

DCM  شود می در آمریکای مرکزی و جنوبی محسوب. 

 بیماری الیم 

  جادکننده یادلیل اصلی و  شود می ایجاد  Borelliaتوسط بیماری الیم یک بیماری باکتریایی است که 

DCM  شود می های جغرافیایی شمالی محسوب در عرض . 

 ژنتیک 

 مرتبط هستند.  DCMها با مشخص شده است که شماری از ژن 

 ارثی  هایبیماری 

یک جز معمول و مهم از شماری از اختالالت ارثی باشد از جمله    تواند میکاردیومیوپاتی اتساعیافته 

های عضالنی و دیستروفی میوتونیک(،  های )دیستروفی ماهیچه -های عصبیشماری از بیماری 

 آنمی سیدروبالستیک ارثی و تاالسمی. ،هموکروماتوزیس ارثی

 کاردیومیوپاتی سمی 
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DCM  آنها الکل،   مهمترین  که  نتیجه مستقیم قرار گرفتن در معرض انواع مختلفی از عواملی تواند می

 درمانی و پرتوها. بویژه داروهای شیمی  ؛داروها هستند باشد و   کوکائین

برای  اختالل در سنتز پروتئین قلبی ایجاد رادیکال اکسیژن آزاد و  با واسطهآسیب  ایجاد بدلیل : الکل

 .است های قلبی سمی میوسیت 

را القا   آدرنرژیک و کاردیومیوپاتی عفونی هایپر   کوکائین حالت ) دارد : تاثیر سمی مستقیم کوکائین

 (. کند می

کاربرد دارند ممکن است باعث  درمانی و شیمی بیوتیکی : برخی داروهایی که در درمان آنتی داروها

DCM  .شوند 

قرار گرفتن در معرض برخی فلزات و سموم ترکیبات مانند   نتیجه تواند می همچنین   بیماری این : سموم

 . باشد   آنتیموآن و کرومیومسرب، جیوه، کوبالت، مس، آهن، آرسنیک، 

 پارتوم )بارداری( کاردیومیوپاتی پری 

 کاردیومیوپاتی با واسطه تاکیکاردی

 سارکوئیدوز  

 . بیماری کلیوی در مراحل پایانی

 خودایمنی 

 سیتمیک لوپوس اریتماتوز 

  عالمت است گاها بدون  : بر اساس گزارشهای صورت گرفته از ایتالیا، بیماری سلیاک که بیماری سلیاک 

  بررسی   این. در شود می ایدوپاتیک یافت  DCMمیوکاردیت خودایمن یا   مبتالیان به% از 5ایجاد  در

عالیم معمول گوارشی بیماری سیاک را نداشتند  از که نه نفر از این بیماران هیچ کدام  مشخص شد 

.  ند داشت  آهن  درمانمقاوم به  خونی کم آنها )دردهای راجعه شکمی، اسهال و کاهش وزن(، اما همگی 

بهبود   بود ایمنی  گر عملکرد قلب به دنبال پیروی از یک رژیم فاقد گلوتن که همراه یا فاقد درمان سرکوب

 . یافت 

افزایش یافته و بندرت  سمپاتیک فئوکروموسیتوما با فعالیت : اختالل تیروئید، ریز اختالل غدد درون 

 باعث اختالل عملکرد قلب شوند.   توانند می ( GHسندروم کوشینگ و کمبود یا ازدیاد هورمون رشد ) 

باعث ایجاد  توانند میکارنیتین  -Lکمبود تیامین، سلنیوم و  گزارش شده است که : کمبودهای مواد مغذی 

 . شوند میباعث بهبود عملکرد قلبی   مربوطه هایبا مکمل   هاییدرمان . شوند نارسایی قلبی 

 در کاردیولوژی DCMدرمان 
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 درمان پزشکی 

 ( ACEآنزیم مبدل آنژیوتانسین ) بازدارندگان  −

   IIکنندگان گیرنده آنژیوتانسین بلوکه  −

 کنندگان بتا بلوکه  −

 گل انگشتانه )دیجیتالیس(  −

 ها )ادرارآورها( دیورتیک  −

 ضد انعقادها  −

 ها دستگاه

 : DCMکاشتنی برای درمان   هایدستگاه

 دوبطن  ی هاسازضربان  −

 کاردیوورژن )شوک هماهنگ قلبی( کاشتنی های الکتروشوک  −

 پمپ قلبی  −

 پیوند قلب 

بیمار ممکن است کاندید عمل   ،ها اثربخشی خود را از دست بدهند داروها و سایر درمان در صورتی که 

 . شود پیوند قلب 

های دارویی و دستگاهی در نارسایی قلبی ارجاع اندکی به مدیریت  برای درمان موجود  هایدستورالعمل

 . ( 1) دارند اختصاصی اتیولوژی 

 جزئیات پژوهش 

در آنها  "کاردیومیوپاتی اتساع یافته غیرایسکمیک" کهبیمار مرد   4رضایت پژوهش ما در  •

بدست آمد. معاینات روتین قلبی،  درمان بیورزونانس  برای انجام تشخیص داده شده بود  

در کلینیک قلب صورت  بیوشیمیایی، پارامترهای خونی، الکتروکاردیوگرافی، اکوکاردیوگرافی 

ی مناسب برای  عنوان شاخصکه به    NT-proBNPخون آنها از نظر سطوح   های نمونه پذیرفتند.  

 .  ند بررسی شد   ه است اختالل میوکاردی پذیرفته شد پیگیری شرایط 

 بیماری که قرار بود درمان بیورزونانس را دریافت کند تهیه شد.   دقیق ابتدا تاریخچه پزشکی  •

  امتیاز دادند  10تا  1از  و به عالیم خود   ارزیابی کردند متغیر(  13) بیماران شکایات خود را  •

   (.4)جدول 

ارزیابی عملکرد بالینی  ای برای ( به عنوان پایه هانیبندی عملکرد انجمن قلب نیویورک )درجه •

 بیماران بکار گرفته شد. 

 گیری قد و وزن بیمار محاسبه شدند. )شاخص توده بدنی( با اندازه   BMIمقادیر  •
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بصورت کینزیولوژی  صورت گرفت )تمرکز هامر= تمرکز انرژی   10معاینه تمرکز هامر  •

 ها(. ناسازگار در مغز در ارتباط خاص با برخی اندام 

   )طب سوزنی الکتریکی( صورت پذیرفتند.  EAPآزمایشات   •

و   ( گرهاها، اسکارها و سایر مداخلهاندام )مواد دفعی آزمایشات اصلی نمونه خون آنها گرفته شد.  •

CTT  ( های تکنیک )های خون صورت  روی این نمونه  یش از شروع درمانپ  تست ترکیبی

 (. 5سازی شد )جدول آزمایشات آماده درمان بیورزونانس بر اساس نتایج برنامه  . گرفتند 

 (درمان از  پس : AT درمان  از ش یپ:  BT)  عالیم: شکایات بیماران بر اساس امتیازدهی 4جدول 

) شکایات  1مورد  ) Ş.S.  ( 4مورد   ) A.U.  ( 2مورد  )  S.A.  ( 3مورد  )  S.Y.  

BT AT BT AT BT AT BT AT 

 2 10 10 8 2 7 3 8 ضعف و خستگی 

 3 10 1 8 2 7 2 10 تنگی نفس 

 5 10 0 7 2 8 4 9 ظرفیت ورزش مختل شده 

 7 8 0 5 0 0 0 8 آرتوپنه )راستدمی( 

شبانه   ای حملهنگی نفس   0 0 0 0 0 0 10 1 

 1 9 0 5 0 6 0 10 ادم محیطی 

 4 10 0 0 1 5 0 0 سرفه و عطسه 

 3 8 1 9 0 6 3 9 تپش قلب 

 4 10 0 0 1 7 0 10 عدم تحمل گرما 

 5 9 0 6 0 3 2 0 درد

 5 9 0 0 0 3 0 10 هیپرهیدروز )تعریق بیش ازحد( 

 4 10 0 0 0 0 0 10 وجود عالیم درحالت استراحت 

 7 10 0 6 1 6 3 10 خواب ناآرام 
 

 3.9 9.5 0.37 6.75 0.9 5.8 1.5 9.4 میانگین امتیاز 

 
10 Hamer focus 
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 امتیازات بیماران پیش و پس از درمان میانگین : 1نمودار 

 بیمار(  4آزمایش خون ): نتایج 5جدول 

 عوامل  های مثبت تعداد  نمونه 
 اسماگ -Eژئوپاتی/  4

 
4 
1 
1 
1 

 عدم تحمل غذایی 
 گندم
 شیر

 مخمر 
 مرغ  تخم

 بار کاندیدا 4

3 
1 
2 
2 

 بار فلز سنگین
 جیوه 
 سرب

 کادمیوم 

4 
3 
3 
4 
1 

 بار ویروسی 
 سیتومگالوویروس 

 بار -ویروس اپشتین
 B6کوکساکی 
 سیمپلکس ویروس هرپس 

2 
2 

 بار باکتریایی 
 استرپتوکوکوس هموالیتیک 

4 
4 
4 

 کمبود مواد غذایی 
 سلنیوم 
 تیامین
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2 
3 

 کلسیم
 B6ویتامین 

 
 روند درمان بیورزونانس  

 شود. ( توسط درمان اختصاصی تکمیل می 6ای )جدول اولین روند درمان سیستماتیک پایه 
 

 ای ه ی پا ک یستماتیس درمان هایپروسه : 6جدول 

  درمان بلوکه شدگی دفع مواد •

 ای روارهآمفصل  .1

 برتری جانبی )سمت فعال بدن( .2
 اسماگ - E  / ژئوپاتی .3
 (Sissi Karz 2011) چاکرا  .4
 اسکار .5
 گردنی .6
 نخاعی  .7
 ای دنبالچه -خاجی .8
 انرژی  .9
 سیستم ایمنی  .10

530.2 ,570.9 ,3054.0 
535.2 ,10007 ,10008 
700.3 ,701.5 ,702 

340  ,901 ,922  ,960 ,532 ,231 ,351 
900.2 ,910.3 
538.0 
915.1 ,581.1 
211.2 
581.1 
950.1 ,951.4 ,953.0 ,428.2 ,582.0 

های کمکی در دفع سموم و دفع کلی  اندام   •
 سموم 

 

 

 کبد  .1

 کلیه  .2
 

 روده .3
 

 دفع کلی سموم  .4

10093 ,431.3 ,3064 ,310.9 ,311.1 
10114 ,480.1 ,330.3 ,481.0  ,482.0  ,
3078 ,3079 ,380.4  ,381.6 

10038 ,10040  ,930.1 ,830.2  ,960.5  ,
220.2 ,221.10  ,3028 ,290.8  ,291.8 

10165 ,290.6 ,331.5 
  برنامه مریدین اندامی  •

 کبد  .1

 کلیه  .2

 لنف .3

 قلب .4

 گانه کننده سه گرم  .5
 شش .6
 جریان خون  .7

310  ,311 
380  ,381 
200  ,201 
280  ,281 
270  ,271 
210  ,211 
240  ,241 

  های غذایی ها/عدم تحمل درمان آلرژی  •
 13310,  12310, 11310  درمان آلرژی معمول 

  هادرمان پاتوژن  •
 کاندیدا .1

 ها ویروس  .2
1002 ,1003 ,191 
3117 ,978.1 ,191 ,192 ,197 ,198 
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 هاباکتری  .3
 ها انگل .4

10024 ,978 ,1078 
1004 ,191 

تجویز  BICOM optima  2درون کانال  النه زنبوری  هایهای صورتی آزمایش نیز از راه خانه کپسول 
 شدند.  

  حذف فلزات سنگین  •
998.5 ,999.2 ,979.1  

   
 
 

 های خاص: روندهای درمان7جدول 

 901.2 مشکالت قلبی، مزمن    •
 903.0 مشکالت قلبی، نامشخص    •
 280.1 مریدین قلب، حاد    •
 281.1 مریدین قلبی، مزمن    •
 281.8 درمان قلبی، مزمن    •
   400.1, 590.5 ضعف قلبی    •
 3045.0 درد قلبی    •
   960.2, 3029, 10069 کمبود ریتم قلبی    •
 960.1 های اضافی سیستول    •
 10162 تاکی کاردی    •
 مشکالت قلبی، نوروژنیک     •

 )سندروم قلب شکسته(  
10068 ,906.0 ,904.0 

 
   524.3, 401.1 عمل بهبودیافته قلب      •
 241.1, 3061,  3022, 3032, 3031 تنظیم جریان خون    •

 های اضافیدرمان 
 درمانی زیر نیز انجام شدند:  های های خاص برای نارسایی قلبی، برنامهعالوه بر برنامه 

 ( 998, 999)  های درمانی تمرکز هامر برنامه 
 ( 10027)  شدن آلرژی، استرس  بلوکه 
 ( 10147) تراپی شوک 
 ( 10072, 10070) های هورمونی برنامه 

 ( 10006) تنظیم آدرنالین 
 ( 10193) القای سلولی 
صورت گرفت )برای جایگاه نقاط به تصویر   Sissi Karzای مطابق پروتکل های نقطه درمان تغذیه 

 موجود در پیوست مراجعه نمایید(. 
 . اجرایی شدند  2های قلب از راه کانال مناسب انتخاب و برنامه  هایبرنامه 
از پنج   CTTهای کیت آزمایش  های گل باخ شخصی، برای مبارزه با استرس احساسی و آمپول درمان

 های اندامی پشتیبانی کنند. شدند تا از سیستم  بکار گرفتهبیکام اوپتیما  2ای نیز در کانال مدار پایه 

 

 : دادندرا تشکیل میارزیابی نتایج پژوهش  هایپایهپنج پارامتر 
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 ( 4امتیازدهی عالیم )جدول   .1

 (1)جدول    هانیبندی امتیازدهی عملکردی مطابق درجه  .2

 (  BMIشاخص توده بدنی ) .3

 جهشی الکتروکاردیوگرافی محاسبه کسر  .4

 در خون  NT-proBNPتعیین میزان   .5

 موارد بررسی شده 

 ساله، راننده تاکسی، متاهل، دارای سه فرزند  S.S .46  1مورد 

سالگی فوت کرده   8سالگی(. کودکی که در   8ماهگی، ماهگی، هشت  1درگذشته بودند ) او سه فرزند 

. خانواده دورهای فشرده از درمان و جراحی را  د بو 11تترالوژی فالوت نقص مادرزادی قلبی  بود دچار 

 پشت سر گذاشته بود. او پدر و مادر خود را به فاصله چهار سال از دست داده بود.

صورت  صورت اتفاقی در طی عملی که او دو ماه پیش انجام داده بود غیرایسکمیک به  DCMص یتشخ

 شود. در ادامه آورده می برنامه درمانی  جلسه درمان بیورزونانس قرار گرفت.    20. بیمار تحت گرفته بود 

 اسماگ -Eژئوپاتی/   −

 آلرژی به گندم  −

 ، انسداد گردنی، انسداد نخاعی  اعمال جراحیناشی از شدگی: اسکار ناف و اسکارهای  بلوکه  −

بار،  -، سیتومگالوویروس، ویروس اپشتینB6ناشی از عوامل بیماریزا: کوکساکی  های عفونت  −

 کاندیدا

 تجمع فلزات سنگین، کادمیوم  −

 لوب گیجگاهی دوگانه تمرکز هامر،  −

 درمان چاکرا، درجه اول، اولین چاکرا −

 اورتومولکولی تجویز شدند. بصورت سلنیوم، تیامین و کلسیم   −

 گانه کننده سه :  قلب، شش/ گرم EAPها براساس  درمانم مریدین  −

های درمانی کاردیومیوپاتی انتخاب و  از  میان برنامه با کمک بیوتانسور مناسب  هایبرنامه  −

 اعمال شدند.  

 پیش از پس از درمان  .S.S: نتایج بالینی 8جدول 

  پیش از درمان پس از درمان

 امتیاز عالیم 9.40/100.0 15.9/ 1.5

II IV درجه نیها 

33.22 38.92 BMI 

 
- 

 
32 

 کسر جهشی
 شروع 

 
11 Tetralogy of Fallot 
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41 
30 

 )زمان حقیقی( 12هفته  
 20هفته 

8.7 19.3 NT-proBNP 

 

 فرزند  3دارای  ، متاهل،یساله، استاد جوشکار  S.A. ،44  2مورد 

روز پدر و مادر خود را از دست   40داست. او به فاصله   اختار خانوادگی سالم و بدون مشکل او یک س 

سال پیش تشخص داده شده بود. او تحت درمان با ید رادیواکتیو قرار   وئید سمی او ششداده بود. تیر

جلسه بیورزونانس قرار    16او چهار سال پیش تشخیص داده شده بود. تا کنون، او تحت  DCMداشت.   

 . شد می ل موارد زیر برنامه درمانی شام گرفته است. 

 اسماگ  -Eژئوپاتی/  درمان  −

 آلرژی گندم، شیر، مخمر  −

 استخوان خاجی اسکار، چانه )بسیار قابل توجه(، نخاعی،  :ها شدگیدرمان بلوکه  −

،  بار-، سیتومگالوویروس، ویروس اپشتینB6ناشی از عوامل بیماریزا: کوکساکی  های عفونت  −

 استرپتوکوکوس هموالیتیک ویروس هرپس سیمپلکس، کاندیدا، 

 تجمع فلزات سنگین، کادمیوم  −

 تجمع هامر −

 2، چاکرای 2درمان چاکرا، درجه  −

 : کبد، طحال، قلب EAPدرمان مریدین بر اساس   −

 های درمانی خاص انتخاب و اعمال شدند. از بین برنامه با کمک بیوتانسور مناسب  هایبرنامه  −

 درمان: پیش و پس از .S.A: نتایج بالینی 9جدول 

  پیش از درمان پس از درمان

 امتیاز عالیم 6.75/100.0 5.48/0.37

I I II درجه نیها 

 28.71 BMI 

 
- 

20 
20 

 
20 
 

 کسر جهشی
 شروع 
 )زمان حقیقی( 12هفته 
 15هفته 

78.8 113 NT-proBNP 

 

 فرزند  3 ی دارا ساله، قصاب، متاهل، S.Y. ،56  3مورد 

یکی از فرزندان دختر او به دلیل ترومای تولد دچار معلولیت ذهنی است. همسر او به دلیل سرطان سینه  

 درمانی قرار گرفته است. پرتودرمانی و شیمی تحت عمل جراحی انجام داده و  
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در یک کلینیک خصوصی دستگاهی برای  او چهار سال قبل صورت گرفته بود.  DCMتشخیص   

جلسه درمان بیورزونانس قرار گرفت. برنامه   19درمان درون بدن او قرار داده شده بود. بیمار تحت 

 . شود می درمانی در ادامه آورده 

 اسماگ -Eژئوپاتیک/   −

 آلرژی گندم  −

 گرایی )مشخص(، سیستم ایمنی شدگی اسکار، جانبی ها: بلوکه شدگیدرمان بلوکه  −

بار، کاندیدا، استرپتوکوکوس  -، سیتومگالوویروس، ویروس اپشتینB6ها: کوکساکی پاتوژن  −

 هموالیتیک،  

 آلودگی فلزات سنگین تشخص داده نشد.  −

 تمرکز هامر، سمت چپ لوب پیشانی  −

 چاکرا: چاکرای چهارم  −

 ، کبد، بافت پیوندی، مثانه، طحال TW: متابولیسم،  EAPمریدین براساس   −

 های مریدین مورد نیاز صورت گرفت.درمان  تعدد ن به دلیل وجود  آسای مریدی درمان معجزه  −

 ، تیامین بصورت اورتومولکولی تجویز شدند. B6سلنیوم، ویتامین  −

 های درمانی خاص انتخاب و اعمال شدند.  از میان برنامه با کمک بیوتانسور مناسب  هایبرنامه  −

 درمان: پیش و پس از S.Yنتایج بالینی . 10جدول 

  پیش از درمان پس از درمان

 امتیاز عالیم 9.46/100.0 3.92/41.2

II IV درجه نیها 

30.99 35.1 BMI 

 
- 

20 
20 

 
20 
 

 کسر جهشی
 شروع 
 )زمان حقیقی( 12هفته 
 20هفته 

185 199 NT-proBNP 

 

 فرزند  2 دارای  هوا، متاهل،  کنندهیه وساله، فروشنده لوازم الکترونیکی و ته  A.U. ،46  4مورد 

تشخیص داده شده و عمل تخلیه چشم پیشنهاد شده بود.  فرزند پسر او  در سال پیش تومور گلیوم بینایی  10

 او تحت پرتودرمانی قرار داشت.

A.U و با تشخیص تاکیکاردی بطنی  قهوه   ی پس از نوشیدنناگهان تاکیکاردی بدلیل  هشت سال پیش او

جلسه درمان   18هشت سال پیش صورت پذیرفته بود. بیمار   DCMتشخیص    بستری شده بود.

 . شود می بیورزونانس دریافت کرد. برنامه درمانی در ادامه آورده 

 اسماگ بسیار مشخص بود( -Eاسماگ ) -Eژئوپاتیک/   −



16 

 

 آلرژی گندم  −

 ها: چانه، اسکار، نخاعی، سیستم ایمنی شدگیدرمان بلوکه  −

 ،  کاندیدا،  B6ها: کوکساکی پاتوژن  −

 ، جیوه آلودگی فلزات سنگین −

 گیجگاهی دوطرفهتمرکز هامر،  −

 چاکرا: چاکرای چهارم  −

 ، تیامین بصورت اورتومولکولی تجویز شدند.B6سلنیوم،   −

 ، مثانه قلب ، EAP  :TWمریدین براساس   −

 انتخاب و اعمال شدند. های درمانی خاص از میان برنامه با کمک بیوتانسور مناسب  هایبرنامه  −

 : پیش و چس از درمان A.U: نتایج بالینی  11جدول 

  پیش از درمان پس از درمان

 امتیاز عالیم 100.0/ 5.8 15.5/ 0.9

I I II درجه نیها 

35.65 39.66 BMI 

 
- 
35 * 
46 

 
35 
 

 کسر جهشی
 شروع 
 )زمان حقیقی( 12هفته 
 20هفته 

9.2 27.3 NT-proBNP 

 ، یک رمیشن و یک قله در انقباض مشاهده شد.در هفته هشتم اکوکاردیوگرافیدر *

 

 گیری نتیجه

 . د هماهنگی دار DCMپژوهش ما با متون مرتبط با اتیولوژی نتایج .1

  بروز یک مرگ ناگهانی یا بیماری جدی اعضای خانواده پیش از  چهار بیمار وجود  تاریخچه در  •

در میان چهار بیمار مشترک بود و در تاریخچه هر چهار نفر مشاهده  در مورد مربوطه   بیماری  

 شد.  

آلرژی گندم  مشخص شد که با این بیماری، در پژوهش ما نیز   (5، 4در تایید همراهی سلیاک ) •

 است. معمول بیماران   میان 

 درمان شدند.  میان بیماران بودند که های مشترک و کاندیدا پاتوژن  B6ویروس کوکساکی  •

براساس  کارنیتین، تیامین و کلسیم -B6 ،Lسلنیوم، ویتامین کمبود سایر متون مربوطه،  همانند  •

 . ند و تعیین شد   همورد آزمایش قرار گرفت  Sissi Karzپروتکل 



17 

 

آنها نیازی به  بدتر شدن عالیم بالینی در بیماران مشاهده نشد.  در هیچ موردی در طی پروسه درمانی  . 2

بستری شدن پیدا نکردند. بیماران به خوبی درمان را تحمل کردند. از نظر کاردیولوژیکی عدم نیازمندی  

 .  شود محسوب می بینی خوب  بیماران به بستری شدن یک فاکتور پیش 

 درمان بیورزونانس صورت گرفته روی بیماران:  20پایان جلسات در   .3

 مشاهده شد.  در عالیم  یبهبود % 80.4میانگین بصورت  ،عالیم دهی امتیاز ر اساس ب •

 مشاهده شد. نیها بندی ای بر اساس درجه بهبود دو مرحله  •

• BMI   کاهش یافت. 6.37به اندازه % 

کسر جهشی در دو بیمار تغییر نکرد. در یکی از بیماران به   ،طبق ارزیابی اکوکاردیوگرافیک •

به شکل نرمال    12داد در جلسه اکو بیماری که به سیگار کشیدن ادامه می شکل طبیعی در آمد. 

 کاهش شد.  دچار  20هفته  هر چند که در   ،درآمد 

  ؛هده شد تمامی بیماران مشا  NT-proBNPدر مقادیر   مهم یک کاهش قابل توجه و از نظر بالینی  •

برای بررسی وضعیت انقباض ماهیچه قلبی درنظر   مناسب به عنوان یک شاخص کمی   این ماده

 .  شود می گرفته 
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 Sissi Krazای بر اساس ای نقطه سیستم تغذیه 
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های مرتبط درمان شدند )به دستورالعمل  اند ضعیف بود و با برنامه نقاطی که با یک فلش مشخص شده
 برنامه مراجعه کنید( 

 
 


