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درمانی  )انباشت سیستین( به فرکانس  1پاسخ سیستینوزیس

 )درمان بیورزونانس(: یک مطالعه موردی

   2هاتیس سگالم 

 

شود. هدف این  عملکرد چندین اندام می  مختل شدن: سیستینوزیس یک بیماری ارثی اتوزومال مغلوب است که باعث چکیده

کننده فرکانس با استفاده از دستگاه تنظیم (هر هفته برای چهار سال) یدرمانفرکانسمطالعه ارزیابی نتایج بدست آمده از 

-سوزنی خصوصی در اسکیسیستینوزیس است. مطالعه در یک کلینیک طب)بیورزونانس بیکام( در یک بیمار مبتال به 

درمان و نتایج بدست آمده از نحوه و سپس  شودیم بیانابتدا شرایط بیمار است. در این مطالعه  صورت گرفته ترکیه 3شهر

 .رندیگیمدرمان مورد ارزیابی قرار 

 فرکانس، سنگ کلیه.: سیستینوزیس، بیورزونانس، درمان کلیدی واژگان

 

 مقدمه  .1

William  [ سیستینوزیس1و همکاران ]( ه یکل جمله  از  بدن  یها بافت  در 4ن ی ستیس  یهاستال یکر انباشت)  

جنینی سیستینوزیس تمرکز  [ بر تشخیص 2و همکاران ]  Schneiderرا مورد بررسی قرار دادند. 

های مایع آمنیونی کشت داده  غیرپروتئینی در سلول ین  میزان سیست  افزایشبر اساس ند. آنها توانستند کرد 

 . دهند  تشخیص ای هفته  18سیستینوزیس را در یک جنین  ،شده

David  در   که این بیماریبزرگسال مورد بررسی قرار دادند.  بیمار سیستینوزیس را در یک  ، وهمکاران

. این بیماری که  نسبتا خوشخیم بود   ،بزرگسال مورد بررسی  بیماردر دو  معموال کشنده است،  کودکان 

بزرگساالن    خیم نوریای خوشی ، نباید با سیستشود ی منیز خوانده  5فانکونی -نام سندروم لیگناک ه گاها ب

ها  در بافت ی ن یست یس  اما هیچ کریستال  ،ین ادارار افزایش میابد که در آن میزان سیست  اشتباه گرفته شود 

ملتحمه  در قرنیه و در طی یک معاینه روتین ین سیست ی هاستال یکر. در مورد گزارش شده، شود ی نم یافت 

 شده بودند.  دیده

 
1 Cystinosis 
2 Hatice Sağlam 
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Galina [ 4و همکاران]    به دلیل  بیان کردند که سیستینوزیس یک اختالل اتوزومال مغلوب نادر است که

ذخیره   ها لیزوزوم  در ینآمینواسید سیست  ، سیستینوزیندهنده غشا بنام وجود یک اختالل در پروتئین انتقال 

 .  شود یم

ژن   یافتن  یک بیماری ارثی اتوزومال مغلوب است که در اثر جهش   ،(OMIM 219800سیستینوزیس ) 

CTNS ( که در بازوی کوتاهpl3  کروموزوم شماره )ژن  شود ی مقرار دارد ایجاد 17 .CTNS   که باعث

پروتئینی بنام "سیستوزین" را کد   ،توصیف شد   1998و اولین بار در سال  شود ی مبروز این بیماری 

.  شود ی ماگزون  12است. این ژن شامل    لیزوزوم بدرون تین  سسی دهندهکه پروتئین انتقال  کند یم

.  اند شده داده در این ژن توصیف  جهش رخ  110های کدکننده هستند. بیش از  اگزون ، 12-3های اگزون 

های سیستین در  کریستال  و رد یگی م تحت تاثیر قرار های این ژن، انتقال لیزوزومی در نتیجه جهش 

  c.681G>A; p. E227E  ژن موجود این . در ترکیه،  بیشترین تنوع آللیمی شود نباشته ا ها لیزوزوم 

 [. 5( است ]29.1%)

ها، قرنیه، مغز استخوان، تیروئید،  از جمله کلیه های حیاتی بسیاری از اندام ، سیستین این انباشتگی

. سه  شود ی م  هااندام و باعث اختالل عملکرد این  دهد ی م را تحت تاثیر قرار لنفاوی، کبد و طحال  ی هاگره

 اند. بر اساس سن شروع بیماری و میزان شدت آن توصیف شده بیماری    نوع بالینی 

  سسیستینوزیو  7، سیستینوزیس دیررس 6سیستینوزیس نفروپاتیک نوزادی  شامل سه نوع این 

 [. 6]  شوند می 8غیرنفروپاتیک 

از  200.000-1/100.000  حدود  فرم بیماری است و  ن یترمتداول سیستینوزیس نفروپاتیک نوزادی  

در این نوع   بیشترین حالت نوزادان بدنیا آمده به آن دچار هستند. اختالل عملکرد لوله پیچیده نزدیک 

. بسته به میزان کلسیم و فسفات ترشحی در ادرار، نفروکلسینوزیس  دهد ی مرا به خود اختصاص  بیماری

در اواخر دوره کودکی بوجود خواهد آمد   کلیوی  نارسایی و سنگ کلیه نیز ممکن است مشاهده شوند.  

[6 .] 

بروز میابد.  و در سنین باال به آهستگی   آن ، اما نارسایی شود می کلیه درگیر   نیز   در سیتینوزیس دیررس 

هستند. این بیماری بیشتر به شکل   بیماری   به اندازه میانگین دو نوع دیگرسطوح درون سلولی سیستین  

 [. 6] دهد ی مبیماری گلومرولی خود را نشان 

ضایعات  بیمار .  د شوی م در سیستینوزیس غیرنفروپاتیک، سیستین در قرنیه و مغز استخوان انباشته 

در این موارد هیچگونه بیماری کلیوی دیده  . کند یمرا تجربه  )آسیب قرنیه( ای و کراتوپاتی دردناک قرنیه 

   [.9. سطوح درون سلولی سیستین بسیار پایین هستند ]شود ی نم

 
6 infantile nephropathic cystinosis 
7 late-onset cystinosis 
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کاری تیروئید در  ریز است. کم ، سیستم درون رد ی گی مسیستم دیگری که تحت تاثیر سیستینوزیس قرار 

یتوس وابسته به  ل . دیابت مشود ی مسال سن دارند مشاهده  10از بیماران درمان نشده که بیشتر از  70%

  ه ب  د توانی م  بیمار  بالینی هستند که مشکالت سایر   ، کاری غدد جنسی(اولیه )کم انسولین و هیپوگونادیسم 

ویژه،  به  ؛اثرگذار است نیز  هاچه یماهد. عالوه بر سیستم عصبی مرکزی، این بیماری بر وش دچار آنها 

و بیشتر در بزرگساالن و در بیماران خردسالی که    شود ی مکه باعث اختالل شدید ماهیچه  9حبابی میوپاتی 

شدیدتر   آسیبی . از سویی دیگر، آنسفالوپاتی سیستینوتیک شود ی م مشاهده  اند مناسب دریافت نکرده درمان

 . شود ی ممحسوب شده و معموال در بزرگساالن دیده 

ها و تجمعات  ابی سطح سیستین درون سلولی لکوسیت ی با ارز و  به سرعت   تواند ی م تشخیص سیستینوزیس 

. در طی دوره جنینی، با تحلیل محتوای سیستین و  تشخیص داده شود   سیستین درون چشم و مغز استخوان

 [. 6] شود ی م ممکن  تشخیص این بیماری   آمینیوتیک یهاسلول  یها جهش

در سال   و  رد یپذ یم صورت فرکانس  کنندهکنترل کامپیوتر با کمکدرمانی است که  متد بیورزونانس 

 اختراع شده است.  1975

ایجادکننده بیماری در بدن ما که توسط مواد یا موجودات زنده )برای  های فرکانس ، درمانیاین متد در 

  ،شوند ی م  منتشرها( که ما به آنها آلرژی/عدم تحمل داریم و قارچ   های باکتر،  هاانگلها، مثال ویروس 

 . شوند ی مبه بدن بازگردانده سپس های اصالح شده این فرکانس شوند. می تشخیص و اصالح 

که در وضعیت سالمت خوبی بسر   یی هاسلول . کند ی م هر سلول ارتعاشات الکترومغناطیسی اندکی ایجاد 

یا   هاکروب یم. کنند می تشدید   را یکدیگر  انهکه بصورت آزاد  کنند ی مهای هماهنگی منتشر سیگنال  برند یم

و سیگنال    کردههای خود را به این مجموعه اضافه فرکانس  ،ند ینما ی مکه یک سلول را آلوده  ی سموم

ها و  قارچ ، آمالگام، های باکتر، هاروس یو ها، )آلرژن فرکانس بیگانه . سازند یم را مخدوش  طبیعی سلول

  یها فرکانس . زنند ی مهای طبیعی را برهم و نظم فرکانس  شدهبیمار مخفی    هایدر نمونه فرکانس  غیره( 

زا بیماری  ی هافرکانس . شوند ی مشده و به دستگاه منتقل  شناسایی کننده این نظم الکترومغناطیسی مختل 

به این    هادرمان از راه فرکانس . شوند ی مدرون دستگاه واژگون و سپس دوباره به بدن بیمار بازگردانده 

 . شوند ی مفیزیکی تقویت بیو ی هافرکانس و    رد یپذ ی مصورت  ترتیب 

  مانند اختالالت رادیویی که  و درون کل بدن )  یکننده ارتباط درونی میان سلولهای مختل حذف فرکانس با  

 بصورت مناسبی فعالیت کند.  تواند می و سیستم  داشته شدهاز روی بدن براسترس  (کنند عمل می 

 .پذیرد می درمان بیورزونانسی که ما در این مورد بکار گرفتیم صورت مرور اجمالی بر در ادامه 

Chen   [ با استفاده از سیستم بیورزونانس بیکام7و همکاران ،]،  ساکن فوق حساس  انهای بیمار آلرژن  

را مورد بررسی قرار دادند. هدف آنها بررسی میزان دقت سیستم بیورزونانس بیکام در   10منطقه شیان 

 
9 vacuolar myopathy 
10 Shiyan region 
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های بیماران فوق حساس در منطقه شیان بود.  کننده آلرژن ها و صفات مختل شناسایی تمامی آلرژن 

 بیمار فوق حساس این منطقه شناسایی شدند.  581ها در آلرژن

Schöni  [ یک آزمون اثربخش8و همکاران ] بیورزونانس در کودکان دچار درماتیت آتوپیک  تاثیر از ی

دارونما یا   کنندهی، به دو گروه دریافت . آنها بیماران را برحسب جنسیت، سن و شدت بیمار صورت دادند 

 . د بندی کردنتقسیم  IIدرمان فعاالنه با دستگاه بیورزونانس بیکام 

Endler    [ با استفاده از دستگاه بیورزونانس )بیکام( انتقال اطالعات مولکولی در  9همکاران ] و

مستقل که در ایتالیا و اتریش صورت   کوردوزیستان را مورد بررسی قرار دادند. دو مطالعه دوسر

با استفاده از دستگاه بیورزونانس )بیکام( بررسی و   توانند ی م پذیرفتند، نشان دادند که اطالعات زیستی 

شدت آهسته  ه ب  هاقورباغه بچه   در سیسمتامورفوسرعت  ، استفاده از این دستگاه در اثر منتقل شوند. 

 شود.  می

Klotter   ها را مورد بررسی قرار دادند. این بررسی  انگلدرمان بیورزونانس برای استفاده از همکاران

 لهستانی بر تاثیرات درمان بیورزونانس با استفاده از بیکام متمرکز بود.  

Ze [ از دستگاه بیورزونانس 11و همکاران ] با  . آنها  استفاده کردند های آلرژیک  برای درمان بیماری

های آلرژیک توسط کمپانی  دستگاهی که برای درمان بیماری ) BICOM@ 2000استفاده از دستگاه 

انجام  بیمار  154برای  را  زدایی و درمان حساسیت های آلرژن تست ( آلمان ساخته شده است  11رگومد 

 . دند دا

Karabey Z.   [12 ]کودک   38 و  پزشک/درمانگر بیکام نفر د. نه  اختالل طیف اوتیسم را مطالعه کر

آنها تشخیص داده  تمامی سال در این مطالعه شرکت کردند. "اختالل طیف اوتیسم" در   12تا   4بین سنین 

ای  از نظر حرکات بدنی و غیاب الگوهای رفتاری کلیشه بصورت ویژه  درمانی شده بود. نتایج مثبت 

 .  ند مشهود بود بسیار 

Karabey Z.   به دنبال دریافت درمان    ،%(60یمار )ب   55( از 8+25بیمار )  33نشان داد که

شناسی و  سرم ه عالیم گوارشی را تجربه نکردند. به شکل مشابهی، آزمایشات ن دیگر هیچگوبیورزونانس 

 دیگر به گلوتن حساس نبودند.  بیمارانشناسی نیز تایید کردند که بافت 

ها کاربرد دارد. در  در بسیاری از زمینه همانگونه که در باال نیز نشان داده شد، درمان بیورزونانس 

 . ه است های مختلف بکار گرفته شد درمان بیورزونانس در حوزه موردی که در ادامه توصیف خواهد شد، 

 پژوهش  یهاروش .2

پزشکی هستند. گزارشات موردی منتشر شده   رشته در  ههای دیرین یکی از سنت گزارشات موردی 

مشاهدات علمی   توانند ی مزیرا که آنها  ؛آورند ی مبیمار فراهم بهینه اطالعات ضروری در زمینه مراقب  

 
11 Regumed 
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اطالعات   . آنهاشوند ی نم های بالینی از قلم میافتند یا تشخیص داده که در آزمون  مهمی را توصیف کنند 

 . [14] دهند ی مما را گسترش   ایپایه درک  و اینگونه  آورند ی م بالینی شخصی فراهم 

. سه نوع  شوند شامل میگزارشات بالینی موردی، تشخیص و درمان یک یا تعداد بیشتری بیمار را 

تشخیص و ارزیابی، گزارشات درمان و  گزارشات : شوند ی مگزارشات موردی در متون مربوطه یافت 

 [. 15] اند شده سه متد در این مطالعه بکار گرفته هر مدیریت و گزارشات آموزشی. 

 مورد مطالعه شده   .3

E.G.  عفونت مجرای ادراری در او    2001اولین بار در سال و بدنیا آمده است   17/5/2000در تاریخ

های ریزی در  مادر او سنگ نیز ]خانم[ هفت ماه داشت(، اما پیش از آن  تشخیص داده شد )زمانی که او 

در  ماهگی نیز تحت درمان عفونت مجرای ادراری قرار گرفت.  15پوشک او یافته بود. او دوباره در 

 گرفت ی م که بصورت پیوسته به دلیل تب و درد تحت معاینه قرار سنگ کلیه در بیمار  ، 2002فوریه 

در کلیه چپ   سنگ  و یک وجود دو سنگ در کلیه راست    USG)( 12سونوگرافی کلیه تشخیص داده شد. 

از  راست  کلیه سهم   (گرافییا سینتی ) نگاری . در جرقهشد ی نمدیده  IVPو کلیه چپ در   داد را نشان 

قابل مشاهده نبود. در تاریخ  نیز . میزنای چپ  ند % بود 30چپ  ه یکل  سهم % و70عملکرد کلیوی

در   mm 2  ×2. یک سنگ با ابعاد قرار گرفت نگاری بیمار تحت عمل جراحی و جرقه ، 2002/ 16/4

 مثانه او یافت شد.  

میزنای چپ و لگنچه بصورت متسع دیده شده  . روی میزنای چپ صورت گرفت  13پیلوگرافی رتروگرید 

  3کننده برداشته شدند. این حالت که مشابه نفروپاتی مرحله های جمع ساختارهای کالیکسی از لوله و 

با   ها سنگ کاتاتر درون میزنای چپ گذاشته شد.  .ارزیابی شد  ( VUR) 14ریفالکس ادراری همراه با 

که در طی جراحی تخلیه   یی هاسنگ ارزیابی با بیرون آورده شدند. شکسته و شکن  استفاده از یک سنگ 

 هستند.   ی های سیستینکه سنگ  مشخص شد که آنها ،بودند  شده

  نظارت تحت بیمار  ادراریشب راجعه مجرای ادراری و  یهاعفونت سنگ کلیه، نوری، یسیست با تشخیص 

  USGدر دوزهای الزم استفاده شدند. در معاینات   17کاپتیمر  و 16شولز  محلول، 15قرار گرفت. کاپتوریل 

اندازه طبیعی برخوردار  از کلیه راست که در از اندازه نرمال است و تر کوچک مشخص شد که کلیه چپ 

 اکوژن مشاهده شدند. چندین سنگ  ،بود 

نگاری، سهم  نیز در کلیه راست مشاهده شد. در جرقه ( ورم کلیه)، هیدرونفروز 2/2006/ 28در تاریخ 

 % بود.  72در حالی که سهم کلیه راست  ،بود   % 28کلیه چپ از عملکرد کلیوی برابر 

 
12 Renal Ultrasound 
13 Retrograde pyelography 
14 vesicoureteral reflux 
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به رژیم   18گیری شد. متفورمین اندازه mg/dl  121 برابر ، گلوکز ناشتای او 10/2010/ 18در تاریخ 

 درمانی اضافه شد و چاقی نیز تحت نظارت قرار گرفت.

داده شد   تشخیص  او  سیستینوزیس، سن داشت ماه   10و  سال    10نی که بیمار زما  8/3/2011در تاریخ 

چاقی، هیپرکلسترولمی )کلسترول باالی خون(، هیرسوتیسم )پرمویی( و قاعدگی زودرس  برای   و او

بتا  -11و کمبود   شدهسندروم تخمدان پلی کیستیک دچار تخمدان چپ .  تحت نظارت قرار گرفت 

  31/1/2011به رژیم درمانی اضافه شد. در تاریخ  20مشخص شد. هیدروکورتیزون  19هیدروکسیالز 

سال تخمین زده   13-12سن او برابر   ،گراف تخمین سنماه داشت، بر اساس   7سال و  10زمانی که او 

 .شد 

همراه  کاتاتر به گذاری جای و انجام شد کلیه راست های چندگانه برای سنگ ، جراحی 2012از جوالی 

صورت گرفت. عمل جراحی با هدف خارج کردن  ها(  )برش لگنچه برای استخراج سنگ  21پیلولیتوتومی 

.  لیست جراحی پیوند کلیه اضافه شد  بیمار به  31/10/2012ه بود و در تاریخ تها صورت پذیرفسنگ 

 کلینیک ما مراجعه کردند. به پس از آنکه تصمیم گرفتند درمان بیورزونانس را انجام دهند خانواده بیمار  

 ها یافته .4

به برنامه درمانی    درمان بیورزونانس نیز ،های بالینی و جراحیدر کنار پیگیری  31/8/2012از تاریخ 

 : شوند ی م در پرونده بیمار در ادامه آورده موجود آخرین معاینه رادیولوژیکی   های داده اضافه شد.  بیمار 

  از ، کلیه راست اندازه و جایگاه طبیعی خود را داشت و مناطقی 1/2012/ 26نگاری تاریخ در جرقه

تر از حد طبیعی بود و  . کلیه چپ کوچک بودند دارای فعالیت کم   بودند،یافته  اتساع که لوکالیسیل پسیستم  

و سهم کلیه راست برابر  %  27. سهم کلیه چپ از عملکرد نسبی کلیوی برابر شدی م طبیعی دیده  آن حدود 

 بود.   73%

تر از کلیه راست  صورت پذیرفت، کلیه چپ کوچک   23/1/2012پویای او که در تاریخ    نگاریدر جرقه

و چگالی آن نرمال بود. ترشح درون کلیوی در دقیقه چهارم آغاز شد و به شکل    )تراوش(  پرفیوژن بود و  

-ای)لگنچه   تر شده بود و ساختارهای پلویکالیسیالپارانشیم عملکردی کلیه راست اندکی نازکنرمال بود.  

یافته در   تجمع  اتساع یافته بودند. ترشح درون کلیوی در دقیقه چهارم آغاز شد و احتباس کالیکسی( 

. پارانشیم هیپوپالستیک در چپ و  از میان رفت ساختارهای پلویکالیسیال پس از تزریق ادرارآور 

 . طبیعی ارزیابی شدند  هاعملکرد کلیه نتایج  تر شده بودند و  پارانشیم عملکردی در راست نازک 

  mmو کلیه چپ  mm 102سر تا انتهای کلیه راست  اندازه  : 2/2/2012در معاینه اولتراسونوگرافی 

هایپراکویک    گابعاد دو کلیه وجود داشت. در کلیه راست، چندین سنمیان بود. تفاوت معناداری  65

 
18 Metformin 
19 11 beta hydroxylase 
20 Hydrocortisone 
21 pyelolithotomy 
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ساختارهای پلویکالیسیال کلیه  عرض   بود.  mm 23   ×21 برابر   بزرگترین آنهاابعاد  وجود داشتند که 

 چپ طبیعی بود. 

 عمل پیلولیتوتومی کلیه راست صورت پذیرفت و پنج سنگ برداشته شدند.   12/7/2012در 

و  ، ضخامت  (cm 8، چپ :  cm 10.4ابعاد هر دو کلیه )راست: ، 2012/ 6/8در اولتراسونوگرافی 

های نرمال قرار داشتند. چندین  ، اکوژنیسیتی سینوس کلیوی و عرض در محدودهپارانشیمی 22اکوژنیسیتی 

در کلیه راست دیده شدند. ساختارهای پلویکالیسیال کلیه راست اتساع یافته بودند   mm 11سنگ با ابعاد 

 اندازهگیری شد. اکوژنیسیتی در کلیه چپ مشاهده شد.   mm 7ضخامت پارانشیم آن و 

 درمان .5

. در طی  قرار گرفت و درمان تحت نظارت سالگی در کلینیک نفرولوژی کودکان  12تا سن  بیمار 

–  11شب ادراری، قاعدگی زودرس، تست تحمل گلوکز مختل، هایپرلیپیدمی، کمبود به ترتیب ، معاینات 

او اضافه شدند. در طی این پروسه، او بصورت   های قبلیبه تشخیص نیز  بتا هیدروکسیالز و هیرسوتیسم 

  دوز با بیوتیکی . درمان آنتی شد ی مگاه دچار عفونت مجاری ادراری به و گاه  هخودی سنگ دفع کرد خودبه 

 برای چهار سال روی او انجام شد.  پایین  

  پیروی ها در درمان بیمار بکار گرفته شدند. بیوتیک ، هیدروکورتیزون و انواع آنتی زکاپتیمر، محلول شول

 ادامه یافت.  محدود متیونین و سیستین  حاویاز رژیم 

شد.   اضافه درمان بیمار نیز به  بیورزونانس  ،عالوه بر پیگیری بالینی و جراحی  31/8/2012از تاریخ 

 درمان بیورزونانس در کلینیک ما صورت گرفت.  

در آزمایش انجام شده توسط دستگاه بیورزونانس بیکام، تماس ژئوپاتیک، تماس الکترومغناطیسی، عدم  

کاندیدا   هایی همچونو آلودگی به پاتوژن   و گوجه فرنگی فرنگی، کاکائو  تحمل شیر، شکر، اسفناج، توت 

 آلبیکانس، هلیکوباکتر پیلوری و استرپتوکوک بتا همولیتیک تشخیص داده شدند. 

درمانی زیر با استفاده   ی هابرنامه شیر، شکر، اسفناج، گوجه فرنگی و توت فرنگی تجویز شد. رژیم فاقد 

 صورت پذیرفتند:   از دستگاه بیورزونانس بیکام

 ها: شدگیبلوکه   یها برنامه  •

 : تعادل ژئوپاتیک 700,3
 : تعادل الکترواسماگ و تماس با پرتوها 701,1
 با پرتوهای انتشاری تماس :  702,0

 : حذف تداخالت اسکار900,2 
 حذف تداخالت اسکار :910,3

 
22  Echogenicities: یتیس یاکوژن گرید  عبارتهب. یسونوگراف  یبررس انجام هنگام گنالی س  کی  برگشت  مثل اکو  کی کردن منعکس ای  گرداندن  

 . برگرداند  را یشتری ب یصوت امواج  ، کنندهمنعکس سطح  که است شتریب  یوقت
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 : اصالح مفصل فکی530,2
 استرس سوماتوژنی  کاهش : 3084,0
 های مخدر و سو مصرف داروها شدگی ناشی از مسکن بلوکه :  847,0

 زدایی(تاکس )سم ی د  یها برنامه  •

 : اختالل عملکرد کلیوی 10114
 زدایی کبد سم : 10093
 ای : بهبود فلور روده 10038
 حذف سموم : 10165
 زدایی کلی : سم 10046

 ها: درمان عفونت  •

 تماس با پاتوژن )ویروس وغیره( :  978,1
 پاتوژن )ویروس وغیره( : تماس با  191,0

 : تماس با پاتوژن )ویروس و غیره( 1078,0
 : تماس با پاتوژن )ویروس وغیره( 999,2

   1003,978,191,1002,971 قارچ کاندیدا:  یها برنامه  •

 , 11310,12310,13310,968,191,998: آلرژی  یها درمان •

 812.1باز: -تعادل اسید  •

 30,3106,518,910,3107متابولیسم پروتئین:  یها برنامه  •

 , 852,829,10118متابولیسم شکر:  •

 819,992,3107,3064هیدروکربن: متابولیسم   •

 10047برنامه بیماری ژنتیکی:   •

)نقطه آمونیاک(،   812.2(، RNA) 530.7روی(، ) 600نقاط اورتومولکولی:   یها برنامه  •

 مایعات پانکراسی( )نقطه    829.2ن(، )نقطه پروتئی  530.6

 980,1,981,490,950,507شب ادراری:   •

 980,981,916,934,10070,10072سیستم هورمونی:  یها برنامه  •

 : بودند درمانی با استفاده از دستگاه بیورزونانس بیکام به قرار زیر مورد استفاده در فرکانس  ی هانمونه 

، نان گندم، اسفناج، گوجه فرنگی، توت فرنگی، مخمر مرطوب، مخمر خشک،  شیر، پنیر، شکر، عسل

آلیاژ آلومینیوم سرب و نمونه کاتاتر میزنای،   ادرار، آب دهان، خون، سواب گلو، نمونه مو، نمونه ناخن، 

آمپول استرپتوکوک، آمپول کاندیدا، آمپول اشرشیا   دلتا کورتریل جیوه،(، نمونه 191سنگ سیستین ) 

 کولی. 

 های نامبرده، معاینات روتین و داروها نیز ادامه یافتند. بصورت همزمان با درمان 
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بود،   mm 104انتهایی کلیه راست برابر –، ابعاد ابتدایی  2013/ 4/2در اولتراسونوگرافی کلیوی تاریخ 

اکوژنیسیتی سینوس  ، نشیمیپارو اکوژنیسیتی  بود و ضخامت   mm  65در حالی که ابعاد کلیه چپ برابر  

در کلیه راست، چندین سنگ هایپراکوژنی، که  های طبیعی اندازهگیری شدند. کلیوی و عرض در محدوده 

 . ند بود یافت شد    mm 13بزرگترین آنها 

تر از کلیه راست بود، و سهم کلیه  ، کلیه چپ کوچک 7/3/2013نگاری ایستای کلیه در تاریخ در جرقه

 % بودند. 27% و سهم کلیه چپ برابر 74کلیوی برابر راست از کل عملکرد 

سهم کلیه راست در عملکرد کلی کلیوی برابر  ، 19/7/2013نگاری پویای کلیوی در تاریخ در جرقه

 % بودند. 27وسهم کلیه چپ برابر   74%

کلیه  و ابعاد   mm 116انتهایی کلیه راست برابر  -ابعاد ابتدایی  2013/ 10/7در اولتراسونوگرافی تاریخ  

  شمار زیادی سنگ  کلیه چپ طبیعی بود.  پارانشیمیو اکوژنیسیتی و ضخامت  ند  بود  mm  98چپ برابر 

برابر    ار داشته و اندازه آن ایینی قرپدر ساختارهای کالیکسی مشاهده شدند و بزرگترین آنها در قطب  

mm 23   .بود 

. داروها و درمان  شدند انجام همزمان بصورت  جراحی زیر   ی هادرمان تاکنون،  2013از سپتامبر 

 .شدند بکار گرفته می همراه یکدیگر های رخ داده رای درمان عفونت ببه  بیورزونانس  

  DJS)( 24استنت حالبی دبل جی راست+   (PNL) 23نفرولیتوتومی از راه پوست   . 2013سپتامبر  

 شدند.   جایگذاری

  ،بخش کودکان بستری شد   در عفونت مجرای گوارشی . بیمار به دلیل تب با تشخیص اولیه  2013اکتبر  

 اما پاتوژن مربوطه قابل تشخیص نبود. 

 راست جایگزین شدند.  DJSپذیر راست + انعطاف  ( URS)  25یورتروسکوپی . 2013نوامبر 

 راست تعویض شد.   DJS. 2013دسامبر 

 صورت پذیرفت.   26. او دچار تب شد و درمان با سفتریاکسون 2014ژانویه 

 . او در بخش کودکان بستری شد و درمان با سفتریاکسون صورت گرفت.  2014فوریه 

  یها ی ساختار مرزها و نخاع در بخش باالی شکمی، اندازه کلیه چپ،   BT، در 5/2/2014 در

های تحت بررسی قرار داشتند طبیعی بودند. افزایش در اندازه کلیه  پلویکالیسیال و میزنای که در بخش 

. چندین سنگ بسیار  شدند ی مراست مشاهده شد، در حالی که ساختارهای پلویکالیسیال آن محکم دیده 

 
23 Percutaneous nephrolithotomy 
24 double J stent 
25 Ureteroscopy 
26 ceftriaxone 
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  که شدند ی مچگال در بخش باالی مرکز و نواحی پایینی در ساختارهای پلویکالیسیال کلیه راست دیده 

 .شد ی مقطر داشت و در ناحیه مرکزی دیده  cm 1ترین آنها بزرگ 

 .  شدند راست جایگذاری  DJSپذیر راست+  انعطاف URS.  2014ژوئن 

 بیوتیکی صورت گرفت.در ادرار رشد کرد و درمان آنتی   E. coli. باکتری  2014جوالی  

های راسی آن اتساع یافته  بود کالیکس   mm  92، کلیه راست 2014/ 21/8در اولتراسونوگرافی شکمی 

  نی تربزرگ قطر وجود داشتند، آن بودند و چندین سنگ هایپراکوژنی در نواحی مرکزی و قطب پایینی 

مقایسه با کلیه  و اندازه آن در  بود   mm 77کلیه چپ برابر  یی انتها -ییابتدا ابعاد بود.  2.5برابر آنها  

 راست کاهش یافته بود. اکوژنیسیتی و ساختارهای پلویکالیسیال کلیه چپ طبیعی بودند. 

 . شدند راست جایگزین  DJSپذیر راست+ انعطاف URS.  2014آگوست 

 .  ند راست جایگزین شد  DJSپذیر راست+ انعطاف URS.  2014سپتامبر  

 )سفتریاکسون( صورت گرفت.. درمان دارویی 2014اکتبر  

 .  شدند راست جایگزین  DJSپذیر راست +  انعطاف URS.  2014اکتبر  

 کلیه صورت گرفت.  شکنی سنگ . عمل اندوسکوپی 31/10/2014در 

ساختارهای پلویکالیسیال کلیه راست اتساع یافته بودند، که در نواحی باالیی و   BT. در 2014دسامبر 

  mmآنها  ن ی تربزرگ قطر بود. چندین سنگ چگال در کلیه راست پراکنده شده بودند،   ترمشخص مرکزی 

 راست تا مثانه قابل دیدن بود.   لگنچهبود و در قطب باالیی جای داشت. کاتاتر چگال از  9

های آن  و کناره   هزه کلیه چپ به شکل نرمال دیده شد اندا ،5/6/2015باالی شکمی در  BTدر 

در  . شدند ی مپلویکالیسیال و هر دو میزنای نیز به شکل طبیعی دیده  بودند. ساختارهای  شکللوبولی 

آنها   نی تربزرگ اندازه  که کلسیمی های توده  ،کالیکسی کلیه راست  های باالیی و میانی ساختارهابخش 

mm 5  چندین سنگ چگال  در بخش پایینی ساختارهای کالیسیال کلیه راست . بعالوه، ند بود مشاهده شد

 . بود  mm4 آنها  نی تربزرگقطر  داشتند کهوجود 

همراه یکدیگر به کار  داروها و متد بیورزونانس به  ،آمده در طی درمان بوجود های  برای درمان عفونت 

 گرفته شدند. 

پرفیوژن و چگالی هر دو کلیه طبیعی بودند، درحالی که ترشح    ،2015// 7نگاری پویای کلیوی در جرقه

و به شکل طبیعی دیده شد. کلیه راست در  چپ کلیه  در  درون کلیوی دوجانبه در دقیقه چهارم شروع شد 

های پلویکالیسیال پس از  الیت احتباسی دیده شده در ساختار مقایسه با کلیه چپ اندازه کمتری داشت، فع

درحالی که   ،% بود 31ز کل فعالیت کلیوی برابر میان رفت. سهم کلیه راست اتزریق ادرارآور از 

 % بود. 69فعالیت کلیه چپ برابر 



 

11 

 

چپ  توزیع فعالیت و جایگاه کلیه  مرزها،  ،شکل اندازه، 14/7/2015نگاری ایستای کلیه در جرقه

های کناری  ناپیوستگی چپ بود و  تر از اندازه آن از کلیه . کلیه راست به شکل واضحی کوچک بود   طبیعی

. در نتیجه اندازهگیری عملکرد نسبی کلیوی که  کرد ی متوجهات را به خود جلب  ،راست  کلیه  در موجود 

عملکرد کلی کلیوی به   ازجلویی به روش ژئومتری بدست آمد، سهم کلیه راست -نماهای پشتیبررسی از 

، کلیه راست اندازه  1/2012/ 36نگاری ایستای کلیه % بود. در جرقه 65کلیه چپ  سهم و  % 35اندازه 

این میزان   14/7/2015% بود، درحالیکه در 73طبیعی داشت و سهم آن از فعالیت نسبی کلیوی برابر  

 % افزایش یافت.  65% بود تا 27% کاهش یافت و سهم کلیه چپ که 35به 

تر بود و در  کوچک   چپ در مقایسه با کلیه ، کلیه راست 22/6/2016نگاری ایستای کلیوی در جرقه

هایی دیده شد. کلیه چپ شکل طبیعی داشت و جایگاه و توزیع  ناپیوستگی   آن بخش پایینی خارجی کناره  

ویر  تصابررسی   باهای آن طبیعی بودند. در نتیجه اندازهگیری عملکرد نسبی کلیوی که فعالیت و کناره 

% و کلیه چپ  35سهم کلیه راست از عملکرد کلی کلیوی برابر  ، ممکن شد جلویی -ژئومتریک پشتی

کلیه راست اندازه طبیعی  ، 26/1/2012نگاری کلیوی ایستا در جرقه  ند.اندازهگیری شد % 65برابر  

ن به  این میزا  2016/ 22/6% بود، درحالی که در 73داشت و سهم آن از عملکرد نسبی کلیوی برابر 

 % افزایش یافته بود. 65 به % بود  27کاهش یافته و سهم فعالیت کلیه چپ که   35%

)تراوش( وچگالی کلیه چپ طبیعی بوده و ترشح  ، پرفیوژن 29/6/2016نگاری پویای کلیوی در جرقه

و با    تر بود کلیه راست در مقایسه با کلیه چپ کوچک اندازه درون کلیوی در دقیقه چهارم شروع شد. 

با  توجه به اندازه عملکرد آن طبیعی در نظر گرفته شد. در نتیجه اندازهگیری عملکرد نسبی کلیوی که  

سهم کلیه راست از کل عملکرد کلیوی برابر  ، صورت گرفت لویی  ج-از نماهای ژئومتریک پشتیاستفاده 

. درحالی که سهم کلیه راست از عملکرد کلی کلیوی در  ند % محاسبه شد 69و کلیه چپ برابر 31%

%  27به  6/2016/ 29، این میزان در % بود 74برابر    19/7/2013نگاری پویای کلیوی در جرقه

 % افزایش یافته بود. 69% به 27کلیه چپ از کاهش یافته بود و سهم 

)راست( و   cm 10.7ها برابر  کلیه  ی هااندازه، 23/8/2015در اولتراسونوگرافی سیستم ادراری در 

cm 7.7  )و  سینوس کلیوی و عرض ، اکوژنیسیتی پارانشیمیو اکوژنیسیتی  و ضخامت بوده   )چپ  

های قطب باالیی کلیه راست  س کساختارهای پلویکالیسیال در محدودهای نرمال قرار داشتند. کالی

قشری به خود گرفته  و شکلی  ه تر شد نازک در این سطح  ، پارانشیم ند بود اتساع یافته بصورت پراکنده 

بزرگترین  قطر  بود. ضخامت پارانشیم در سطح مرکزی و قطب پایینی طبیعی بودند. چندین سنگ که 

 بود در کلیه راست دیده شدند.  mm 8آنها 

)هوموزیگوتی( در ژن   (c851aA G)جهش ، 2016/ 23/6معاینات ژنتیک مولکولی بیمار در در 

SLC3A1  ،براساس  این جهشش  تشخیص داده شد که قبال شناسایی نشده بودpolyfen-2, SIFT, 

PROVEAN های جهش به عنوان دلیل بیماری معرفی شد. و داده 

 گیری نتیجه .6
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سالگی رسید تا اندازه   2زمانی که او به سن   و کرد ی م ماهگی او سنگ خارج  6در سن  E.Gکلیه چپ 

. او  بود تر قابل توجهی توانایی فلیتراسیون خون را از دست داده بود و اندازه آن نیز از کلیه دیگر کوچک 

،  با تشخیص سیستینوزیس در بیمارستان یک دانشگاه تحت نظارت قرار گرفت. در طول چندین سال

پدیدار   -را بر عهده داشت  خون% از پروسه فیلتراسیون  80-%70که -چندین سنگ در کلیه راست او 

تحت عمل جراحی قرار گرفت. از این زمان،   کلیهبرداشتن سنگ   جهت سالگی  12او در سن شدند. 

کننده فرکانس است به برنامه  یک دستگاه تنظیم   که بیورزونانس بیکام درمانی از راه دستگاهفرکانس 

چهار    در طول خاصی که در برنامه درمانی در باال آورده شدند  ی هافرکانس درمانی بیمار اضافه شد. 

 .  شدند ی م  انجامبار چندین   نیازدر صورت هر هفته برای یک ساعت و سال 

و کلیه چپ   ههای کلیوی متوقف شد این بود که ظهور سنگ  درمانیدر نتیجه فرکانس  تفاوت مشاهده شده

عملکرد خود را بدست آورد.  این  که تا اندازه زیادی توانایی فیلتراسیون خود را از دست داده بود، دوباره 

در این  درمان  به متد بیورزونانس  ناشی از افزودنبررسی بیماری و انتشار نتایج  که  رود ی ماین تصور 

 . فید است موارد الزم و م 

متد   استفاده از گذاری نتایج ناشی از همانگونه که در بخش مرور متون مربوطه نیز بیان شد، به اشتراک 

 ضروری است.  ها و مشکالت سایر بیماری  برای درمان  فرکانس بیورزونانس
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