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44th International Congress for BICOM Users, 30 April to 2 May 2004, Fulda, Germany 

 

و  1های پوستی بویژه نورودرماتیتدرمان موثر بیماری

 2پسوریازیس

 

 3هایکه آنگین 

 

 خالصه 

  توانستم ی م  ، به صورت پیوستهکردمبا بیورزونانس  شروع بکار  روزهای اولی که من  هماناز 

بیابم. من اولین بخش را به  بیماران نورودرماتیت   و بیش از همه   هایی را در تاریخچه بیمارانمشابهت 

مطالعات موردی، درباره مهمترین موانع   در بخش دوم با ارائه و سپس   امهاین موضوع اختصاص داد 

 . امه رد کدرمانی و نحوه از سر راه برداشتن آنها بحث 

 

 بخش اول 

 اختالل در فلور باکتریایی روده 

به روش سزارین به دنیا آورده    شوند ی مشمار زیادی از کودکانی که دچار انواع خفیف نورودرماتیت 

بیوتیک قرار  یا کودک پیش از تولد یا پس از آن تحت درمان با آنتی مادر اند. در سایر موارد، شده

ای مدت کوتاهی شیر  زیادی از نوزادان شیر مادر نخورده یا بر. شوربختانه ما دریافتیم که شمار اند گرفته 

 شیر خشک یا شیر گاو دریافت کرده بودند.  در عوض مادر خورده و 

ای آسیب دیده بود.  ناکافی بوده یا فلور روده مخاط روده در سازی باکتریایی کلنیمامی این موارد، یا در ت

مخاطی   عفونت عنوان یک اندام دفاعی نبوده و اگزما و  روده قادر به ایفای نقش خود به  ،در این حالت 

 مد نظر قرار گیرد.  همواره، روده باید های پوستیدر زمان درمان بیماری  . در نتیجه د نکنی مبروز پیدا 

 توارث 

 
1 neurodermatitis 
2 psoriasis 
3 Heike Angene 
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یخچه بیماران آمادگی ژنتیکی برای دچار شدن به اختالالت آلرژیک مشاهده  ردر بسیاری از موارد در تا 

  انواع دیگر های پوستی بوده یا یا خود دچار بیماری   ،های پوستی. والدین بیشتر مبتالیان به بیماری شود یم

 . دادند ی م های آلرژیک از خود نشان واکنش 

کان داده  در اوایل زندگی به کود  ،شوند ی م های آلرژمواد غذایی همچون شیر گاو و گندم که باعث آغاز 

جز  این مواد . شوند ی مباعث بروز اگزما  ، از نظر ژنتیکیمستعد  شده و معموال در کودکان

 زاهای اصلی در درمان بیورزونانس هستند. استرس 

  و بیماری قارچی روده  4درماتومیکوز 

ی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار  بیمارانرا در روده تمامی   Candida albicansما توانستیم 

بیابیم. شوربختانه در برخی موارد بدن به این قارچ حساسیت داشته و با بثورات جلدی به آن واکنش   دادیم

 ای، آلرژی نیز باید تحت درمان قرار گیرد.  در نتیجه عالوه بر بازسازی فلور روده. دهد ی منشان 

. اگر  شود ی م های پوستی مورد حمله واقع توسط قارچ دیده نیز  ای، پوست آسیب های رودهعالوه بر قارچ 

 . شود یمناپذیر پدیدار  درمان یا   این موضوع نادیده گرفته شود، اگزمای مقاوم به درمان و

 آمالگام و آلودگی فلزات سنگین 

اساسی بهبود نیابد، عموما   به صورت ای  پس از درمان کامل آلرژی و تنظیم روده در صورتی که پوست 

هیچگونه پرکردگی دندانی    خود  آلودگی آمالگام یا سایر فلزات سنگین وجود دارد. حتی نوزادانی که

 اند.  مادر دریافت کرده گاها مقادیر باالیی از فلزات سنگین در بدن خود دارند که به همراه شیر  رند نیزندا

، پاکسازی  تشکیل شده است روی، مس و قلع %( و ترکیبی از نقره، 53از آنجایی که آمالگام از جیوه )

عموما به    کنندهعامل بلوکه این حضور چرا که   ،شود ی م توصیه برای تمامی موارد بدن از این ماده 

 .  شود منجر می بازدارندگی تنظیمی در سراسر ارگانیسم 

نیز   5چاندرا-. همچنین به مقاله موباخم یکنی م استفاده ( 1997)ما از متد هولسبرگ جهت حذف آمالگام، 

 مراجعه کرد.   توان یم

 واکسیناسیون  

دیفتری( ممکن  و  کزاز،  سیاه سرفه) Tdapواکسن  همچنین و بویژه واکسن فلج اطفال )پولیو(   ،هاواکسن 

های  بروز بیماری  شروع واکسیناسیون و  میان زمان است باعث شروع نورودرماتیت شوند. بعالوه گاها 

های ارثی و کودکانی  بیماری   مبتال به یا  ت کمترمبویژه در کودکانی با مقاو رد؛دا وجود  پوشانی پوستی هم 

به    ،. کودکان دچار عدم تحمل پروتئیندارند  6نوزادی  درماتیت سبوره جلدی مانند  پنهانی که عالیم  

 
4 dermatomycosis 
5 Maubach-Chandra 
6 cradle cap 
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در سفیده تخم  ها بیشتر واکسن ایجادکننده   عوامل چرا که   ،دهند ی مآلرژیک نشان  یهاواکنش   هاواکسن 

 . شود ی مداده مرغ کشت 

 غذایی  یهای افزودن

های  برای مبتالیان به بیماری نیز    شوند ی مضرر در نظر گرفته که به عنوان بی  یی غذا  یها ی افزودنحتی 

 (، مواد نگه دارنده E 102 – E 180)های خوراکی پوستی خطرناک هستند، این لیست طوالنی رنگ 

(E210- E341, E450  ،) کننده تینی دهنده و ژال مواد قوام(E 400 – E 412  ،)هاترات ی ن  (E 249 – E 

ایم که تحت  . ما موردی را تاکنون درمان نکردهشود ی م( را شامل  E 620 – E 625) و سایر مواد  ( 252

 قرار نگرفته باشد.  ها ی افزودنچندین مورد از این منفی تاثیر 

 2بخش 

 گزارش درمان 

 1بیمار 

 . 2000کودک، پسر، متولد سال 

 برونشی   شروع آسم: نورودرماتیت بویژه روی صورت، تشخیص 

بارداری به دنیا آورده شده بود، از سن دو هفتگی    34: نوزاد به روش سزارین در هفته تاریخچه بیمار

 از حدود یک ماه پیش بوجود آمده بود.  . آسم شد ی مبا پماد کورتزون درمان   و دچار نورودرماتیت شده 

 . بردند ی متب یونجه شدید و مادر از میگرن رنج پدر از  

گیاهان  و خاک و مایت خانگی و گرده  آلرژی او به گرد  ،کرد ی مکه کودک را درمان  ی متخصص پوست

مورد معاینه قرار نگرفته   ها رودهآلرژی غذایی را شناسایی نکرده بود. هیچ اما   ،را تشخیص داده بوده

 بودند. 

، آلودگی به جیوه، کلر و  Candidaبه  ه : تست بیکام نشان داد آلرژی به شیر گاو، آلودگی رود درمان

 های غذایی و همچنین فلج اطفال یافت شدند. و افزودنی   هاانواع درماتوفیت 

زمان اولین ویزیت حساسیت باالیی به مواد آلرژیک داشت، ما با ممنوعیت کامل  از آنجایی که بیمار در 

 (. 530 ,101)شروع کردیم کار خود را سازی شیر گاو و محصوالت آن و درمان آرام 

ها برای روده و  الکتیک اسید و باکتری در طی چهار جلسه درمان شدند. عالوه بر بیکام،  مشکالت تمامی 

 کننده بودند.پوست بسیار کمک گوگرد روی  نمالید همچنین 

 هیچگونه بازگشت بیماری رخ نداده است.همچنان  تکمیل درمان  تا یک سال پس از  
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 ( نیی پا" ) درمان  از  پس"  –  (باال " )درمان  از  شیپ : "1 مار یب

 2بیمار 

 آموزدانش ، 1984دختر جوان، متولد 

نورودرماتیت بصورت ویژه روی بازوها و پشت گردن، حمالت خارشی در شب. واکنش  :  تشخیص 

 آنافیالکتیک دوبار پس از مصرف میوه. 

ساله، بصورت سزارین به دنیا آورده شده بود، از زمان نوزادی مبتال به   18آموز  : دانش تاریخچه بیمار

  دوبار مراجعه به مراکز سالمت و   دهبود. درمان با کورتیزون، مراجعه به دریای مرنورودرماتیت 

 . منجر نشده بودند  شرایط بیماری  بهبود به   هیچکدام  ، اماند صورت گرفته بود 

 .  برد ی م میگرن رنج پدر مبتال به آسم بوده و مادر از 

ها  ، سفیده تخم مرغ، خوک، تمامی میوه هاگربه آلرژی به شیر گاو، گندم، وجود آزمایش نشانگر : درمان

آلودگی شدید به قارچ  آلودگی آمالگام،  ،Candidaآالت، عفونت به جز موز، تمامی آجیل 

Microsporium canis   بود   ها، فلج اطفال و سیاه سرفه فعالمختلفی از درماتوفیت  و انواع . 

سازی  های متابولیک و آرام حمله پیوسته با کمک برنامه  ی هادوره به دنبال درمان آلرژی و پرهیز غذایی، 

بیمار سعی کرد میوه را در مطب امتحان کند و نیاز به    (.991, 530, 922, 580, 127) کاهش یافتند 

 (، پس از آن دیگر مشکلی وجود نداشت. 127چندین بار تضعیف پیدا کرد )

کننده بودند: درمان با ادرار خود بیمار و سولفور هومیوپاتی )حمالت  موارد زیر نیز کمک جدا از بیکام، 

اساسی ]درمان   7سپیای در طی درمان( و پی درهای پی خارشی(، توبرکولینوم )سرماخوردگی 

 اند.بروز پیدا نکرده است که ماه  12رو، عالیم برای هومیوپاتی[. با وجود داشتن استرس امتحانات پیش 

 

 

 

 
7 Sepia 
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 (راست " ) درمان  از  پس"   –(چپ " )درمان  از  شیپ : "2 مار یب

 

 3بیمار 

 ، کارآموز. 1983دختر جوان، متولد 
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گندم و شیر   مرتبط با حساسیت به نورودرماتیت )نکته مهم:  سالگی  5نورودرماتیت از سن :  تشخیص 

 عضالت بازکننده بازوها. ح  (، بویژه در شکم و سط شود ی ممعموال در نوزادی آغاز  ،گاو

درمان  های چرکی در شکم و بازوها، دار به همراه تاول ساله با اگزومای خارش  19:  تاریخچه بیمار  

 با اگزما کنار بیاید".  توانست ی م کورتیزون را قبال دریافت کرده بود و به گفته خودش تا همین اواخر "

 . برد یم مادر به علف حساسیت داشته و پدر از اولسر پا رنج 

و    Candidaانگور فرنگی سیاه، و همچنین آلودگی  ، شکر، هاسگ آزمایش حساسیت به گندم، : درمان

 .را نشان داد  Malassezia furfurقارچ آلودگی شدید به 

 بدست آمد.  دارای ارتعاشبهبود قابل توجه پس از تنها دو جلسه درمان درماتومیکوز با روغن 

  ی کمک کرد و پس از آن دیگر هیچ چرک نیز به بهبود شرایط  درمانیبادکشعالوه بر درمان بیکام،  

 و درمان هومیوپاتی نیاز نبود. برای یک سال است که بیمار هیچگونه عالیمی ندارد. بوجود نیامده 

 

  
 

  



8 

 

 

 (راست " ) درمان از پس "  –( چپ )"  درمان  از  شیپ : "3 مار یب

 

 4بیمار 

 ، تکنیسین 1963مرد، متولد سال  

 ، بویژه روی پاها. پیش  سال 15 از  سیوالگار  سیاز یپسور :  تشخیص 

درمان شده  کورتیزون  و درمانگر  10ا توسط ، سابقپولکی ساله، دارای پسوریازیس  39: تاریخچه بیمار

 . کرده بود  مراجعه به دریای مرده و   است 

 های پوستی بودند. هر دو والدین دچار بیماری 

،  Candidaشیر گاو، سفیده تخم مرغ، برنج، آلودگی دهنده حساسیت به گندم، : آزمایش نشان درمان

استرس کورتیزون، هدر  آلودگی به فلزات سنگین، استرس ژئوپاتیک، اختالل شدید توسط اسکارهای سر، 

 . بود  رفتن انرژی 

چندین پرکردگی   )بیمار ره  قای، پس از پاکسازی آمالگام و نبه همراه درمان آلرژی معمول و تنظیم روده

  هکورتیزون ب (. 380،  390مریدین کلیه/مثانه پیشرفت حاصل شد ) اصالحدندانی با نقره داشت( و 

 کننده بود. د. ادرار شخص نیز کمک اضافه ش D8چربی بدن و بر اثر دارویی 

 ماه پس از درمان بیمار همچنان فاقد عالیم باقی مانده است.  24تا 

 درمانی  یهابرنامه

 (.شد بصورت عمده برای مبتالیان به بیماریهای پوستی استفاده   ، های درمان آلرژیجدای از برنامه )

 برنامه متابولیک:  برنامه شماره  

 تحریک سلولی  839
 درمان متابولیک  530
 بازی -تعادل اسیدی 812

 ها:شدگیبلوکه   از بین بردن شماره برنامه 

 داروها  941، 847
 اسکارها  910، 900
 ژئوپاتی  700

 زدایی: سم یهابرنامه  شماره برنامه 

 زدایی کبد سم  430
 حدف سموم  970
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 زدایی آمالگام سم  999
 سازی لنف فعال 830، 930
 حمایت کلیوی  330، 480

 سازی:فعال  یهابرنامه  شماره برنامه 

 افزایش قدرت مقاومت  570
 سازی هماهنگ  127
 انرژی کمبود   580
 بافتی   یها پروسه  923، 922
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 ( نیی پا" ) درمان  از  پس"  –(  باال " )درمان  از  شیپ : "4 مار یب

 گیری نتیجه

با استفاده از درمان  و   د ندهی م درمانی قرار های قابل توجهی پیش روی طبیعت پوستی چالش  ی های مار یب

دقت به جستجوی   ا همه، مهم است که ب. با این داد تخفیف چشمگیری   آنها را به شکل توان ی م بیورزونانس 

 ؛دهد ی مچرا که وقفه در پیشرفت کار همیشه رخ  ،داشت  نیز و باید صبر زیادی   ای گشت دالیل ریشه 

 این درمان ارزش تالش را دارد.  ،ابتدای کار. با این وجود بویژه در 
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