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تريليون دوالر أمريكي في جميع أنحاء العالم في ما يزيد  86حالة وفاة وخسائر اقتصادية بقيمة  700,000في أكثر من  19-تسبب كوفيد

الوكاالت الطبية( في (قليالً عن نصف عام! ومع ذلك ، ال توجد حتى اآلن أدوية أو عالجات محددة يرغب كبار المستشارين الطبيين 

؟ توجد عالجات فعالة وآمنة وغير مكلفة للعدوى الفيروسية 19-في التوصية بها. حقًّا؟ ال توجد عالجات محددة لـكوفيدالواليات المتحدة 

. لكن هؤالء المستشارين الطبيين )الوكاالت الطبية( إما قد غضوا الطرف أو قاموا بقمع هذه العالجات عمًدا أو 19-بما في ذلك كوفيد

 .بغير قصد

 

، من قبل  (HDIVC) باستخدام الجرعات العالية من فيتامين ج)سي( عن طريق الوريد 19-بكرة عن عالج كوفيدمنذ تقاريري الم

[ ، تلقيت استفسارات منتظمة حول النتائج . تم 1،2مجموعة الدكتور زيونج بينج في ووهان ومجموعة الدكتور إنكيان ماو في شنغهاي ]

ظهر هذه الدراسات نتائج واعدة جًدا بما في ذلك انخفاض ذو داللة إحصائيًا في معدل الوفيات تحليل الدراسات وكتبت األوراق البحثية . ت  

، دون أي آثار جانبية ذات مغزى. لكن لم توافق أي مجالت  HDIVC الذين عولجوا باستخدام 19-وااللتهابات لدى مرضى عالج كوفيد

 . طبية كبرى على نشر األوراق البحثية

 

الت لنشر هذه الدراسات الهامة ، أود مشاركة بعض النتائج الرئيسية لهذه الدراسات ، ألنها قد تساعد العالم في مكافحة بينما ننتظر المج

  .19-كوفيد

 

مستشفيات مختلفة في مقاطعة هوبي ، الصين ، مع )د. زي بينج و زمالئه(. تم تسجيل ما  3تم إجراء تجربة سريرية عشوائية مقننة في 

و في حالة حرجة. تم توزيع المرضى الذين يعانون من متالزمة الجهاز التنفسي الحادة و  19-ًضا مؤكد اإلصابة بكوفيدمري 54مجموعه 

إثني عشر جراًما من فيتامين ج)سي( في  HDIVC . تلقت مجموعة1: 1أو الدواء الوهمي بنسبة  HDIVC الشديدة بشكل عشوائي إما على

مل في الساعة. تلقت مجموعة الدواء الوهمي الماء المعقم بنفس الطريقة.  12أيام بمعدل  7ة لمدة ساع 12مل بالتسريب الوريدي كل  50

يوًما ، وفشل األعضاء،  28، والنتيجة الثانوية هي الوفيات لمدة  (IMVFD28) يوًما 28النتيجة األولية هي التنفس الصناعي الجائر في 

 .وتطور االلتهاب

 

تحسنًا  HDIVCبين المجموعتين ، فقد أظهرت مجموعة  IMVFD28 من عدم وجود فرق ي عتَد به إحصائيًا في النتائج مختلطة. على الرغم

يوًما ، باإلضافة إلى انخفاض في االلتهاب )كما تم قياسه  28ثابتًا في مستويات أكسجة الدم وانخفاض ملحوظ في معدل الوفيات لمدة 

قد توفر تأثيًرا سريريًا وقائيًا دون أي أحداث سلبية في  HDIVC ي. خلص المؤلفون إلى أنمقارنة بمجموعة الدواء الوهم ( (IL6بواسطة 

 (.ذوي الحالة المرضية الحرجة )الدكتور زي بينج ، تواصل شخصي 19-مرضى كوفيد

 

زمالؤه. تم فحص الدراسة الثانية عبارة عن دراسة سلسلة من الحاالت تم إجراؤها في شنغهاي بالصين بواسطة الدكتور إيك ماو و

بأثر  2020أبريل  11يناير و  22الذين تم إدخالهم إلى مركز شنغهاي السريري للصحة العامة في الفترة بين  19-وتحليل مرضى كوفيد

 ، والذين تلقوا 19-رجعي. تم تضمين المرضى المصابين بحالة مرضية شديدة أو حرجة من المصابين بالتهاب رئوي مؤكد لـ كوفيد

HDIVC ساعة بعد تفاقم المرض. تمت مقارنة النتائج السريرية الرئيسية قبل 24غضون  في HDIVC  أيام  10-7( و3أيام )اليوم  5-3و

 6مرضى في حالة مرضية حرجة و  6عاًما أو أكثر( منهم  18مريًضا مؤهالً ) 12تم تحديد ما مجموعه  .HDIVC ( بعد7)اليوم 

 CD4 ، وعدد الخاليا الليمفاوية ، وعدد الخاليا C في التحليل النهائي. عاد البروتين التفاعلي مرضى في حالة مرضية شديدة تم إدراجهم



+ T  إلى طبيعته في اليوم الثالث. ولوحظ أيًضا اتجاه مماثل للتحسن في مستويات أكسجة الدم(PaO2 / FiO2) و درجة SOFA ( مقياس

 الذين عولجوا باستخدام Covid-19 أبلغنا سابقًا أنه ال توجد وفيات في مرضىيرجى مالحظة أننا  .HDIVC لفشل األعضاء( ، بعد

HDIVC في شنغهاي. خلص الدكتور ماو وزمالؤه إلى أن "HDIVC  قد يكون مفيًدا في جوانب االستجابة االلتهابية ، ووظيفة المناعة

 .(" )الدكتور إيك ماو ، تواصل شخصي 19-واألعضاء لتفاقم مرضى كوفيد

 

عاًما من األبحاث المختبرية والدراسات السريرية بما ال يدع مجاالً للشك أن فيتامين ج)سي( فعال في عالج العديد  80رت أكثر من أظه

ِة الَوَطنِيَّة )في الواليات المتحدة(  حَّ  ( بوضوح على أن2020تم تحديثها في فبراير )من االلتهابات الفيروسية. تنص وثيقة ِلَمعاِهد  الص ِ

HDIVC [ تظهر الدراسات السريرية المبكرة أن] 3آمن حتى عند الجرعات العالية جًدا HDIVC [7-3] 19-واعد للغاية في عالج كوفيد. 

 19-في بروتوكوالت عالج كوفيد HDIVC ، أدرجت حكومتا شنغهاي وقوانغدونغ رسميًا HDIVC بناًء على هذه التجارب السريرية لـ

وتقديمها في خطابي كضيف أمام  19-في عالج كوفيد HDIVC عة المادة العلمية واألساس المنطقي لـتمت مراج .[8،9] الخاصة بهم

ِة الَوَطنِيَّة حَّ  .[10] َمعاِهد  الص ِ

 

. حتى أن إدارة الغذاء والدواء تسمح بالعمل بمبدأ "االستخدام االستثنائي 19-في عالج كوفيد HDIVC يجب أن يكون من البديهي تجربة

ر بدافع الرحمة" و الذي ينص على استخدام دواء جديد وغير مصرح به لعالج المرضى المصابين بأمراض خطيرة عندما ال للعقاقي

 .[11] تتوفر عالجات أخرى
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