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كيميائية حيويةتغذية عالجية على أساس فردية   
 

 يمكن إعادة طبع هذه المقالة مجاًنا بشرط 

 Orthomolecular Medicine News Service "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي"هناك إسناد واضح إلى يكون أن  .1

 "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي" وكذلك رابط أرشيف  http://orthomolecular.org/subscribe.html  "الجزيئيخدمة أخبار طب التصحيح في " كالً من رابط االشتراك المجاني يتم تضمين أن .2
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تقارير  : 19 –لـ كوفيد (سيج )فيتامين بواسطة عالج ال

 حالة
 أندرو دبليو سول والدكتور إكس بقلم
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".  لتفقدهمنذ عدة سنوات ، عندما بدأت العمل في مجال العالج الطبيعي ، قال لي طبيب ، "أنت محظوظ. ليس لديك ترخيص 
 عندما يتم إسكات األطباء ، فإنهم ببساطة يتعرضون للتهديد بفقدان ترخيصهم لممارسة الطب. هجمات مجلس الدولة

يصلوا أبًدا إلى هيئة  لن؛  مفتوحة محكمةإلى ذه اإلجراءات مثل ه تصلوإدارية. ال  تكون خصوصيةعلى األطباء  ترخيصلل
 .المتثال هي البيروقراطية وليس القضاءتحقيق ال أكثر الوسائل فعاليةخلف أبواب مغلقة. يحدث محلفين. كل ذلك 

 

 ناجحة .و هي 
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ولكن دون الكشف  الترخيصمن مجلس تقرير حالة من أخصائي معتمد  22 منلهذا السبب أقوم بنشر هذه السلسلة المكونة 

 .ممارسة وعالج المرضىالعن اسم الطبيب. أريد أن يظل هذا الطبيب قادًرا على 

 

 .19-ضد كوفيد  (سي) جفيتامين  و جدارات اقرأها وقرر بنفسك مزايا

 

مع جاءت سابق( من القلق واالكتئاب وقصور الغدة الدرقية )تاريخ طبي  PMH لديها - عاًما 47تبلغ من العمر أنثى .1

الجاف والتهاب الحلق وآالم العضالت وضيق التنفس وألم البطن وفقدان  والسعاليوًما من التعب  11 تاريخ من

 قدرهاعبر الوريد بجرعة  (ج )سيمن فيتامين  متتالية أيام 3وتلقت لـ كوفيدالشهية. كانت نتيجة اختبارها إيجابية 

 .والشهية التنفس ضيق تحسن كل من التعب والسعال وجراًما. بحلول اليوم الثالث ،  25

 

من سمة الخلية سابق( )تاريخ طبي  PMH لديهاعاًما  63 تبلغ من العمر AAF أنثى أمريكية من أصل أفريقي .2

، والحمى ، وآالم العضالت ،  الحلقأيام من التعب ، والسعال الجاف ، والتهاب  10من مع تاريخ  جاءتالمنجلية 

أيام متتالية  3وتلقى  كوفيد والغثيان. كان المريض مصابًا بفيروس ضيق التنفس، SOB و واالحتقان ، والصداع ،

و جرام. بحلول اليوم الثالث ، اختفت الحمى والصداع.  25/25/  7.5 )سي( عبر الوريد بجرعات من فيتامين ج

 .بشكل ملحوظ ضيق التنفس واألوجاع وتحسن التعب والسعال 

 

3. WM  )مععاًما  35 يبلغ من العمر)ذكر أبيض PMH  منسابق( )تاريخ طبي HTN ( ، ارتفاع اع ضغط الدم)ارتف

ذ ينف )ضيق التنفس عند المجهود ، أي DOE،  السعالمع أسبوع من  و جاء الكوليسترول ، توقف التنفس أثناء النوم

عبر  ج )سي(أيام متتالية من فيتامين  3وتلقى  كوفيد . كان المريض مصابًا بفيروسالتعب نفس مع التمرين( ،ال منه

)ضيق  DOE الحمى ، وتحسن التعب ، وتحسن السعال و اختفتجراًما. بحلول اليوم الثالث ،  25 الوريد بجرعة

 .بشكل ملحوظ( التنفس عند المجهود

 

4.  WM  )مع عدم وجود كوفيد لفيروسنتيجة اختباره إيجابية عاًما  36يبلغ من العمر )ذكر أبيض PMH  تاريخ(

والصداع. تلقى  التنفس( ضيق) SOB أيام من السعال الجاف والقشعريرة / التعرق و 4تاريخ  معجاء ( سابقطبي 

. وبحلول اليوم الثالث ، كان السعال ال يزال )سي( عبر الوريد جراًما من فيتامين ج 25أيام من  3المريض 

 .لم يكن لديه أي شكاوى عدا ذلك موجوًدا وكان المريض يعاني من فقدان حاسة التذوق والشم ولكن

 

من الربو ،  ( سابق)تاريخ طبي PMH  مع كوفيد لفيروسنتيجة اختباره إيجابية  عاًما  66يبلغ من العمر  ذكر  .5

DM   )و )مرض السكريHTN من التعب والسعال وآالم الجسم  أيام 9إلى العيادة مع  مقد  ( اع ضغط الدم)ارتف

من فيتامين  متتاليةأيام  3واإلسهال وفقدان الشهية. تلقى المريض   )الصداع(  HA واحتقان الجيوب األنفية و
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)ضيق  SOB و جرام. بحلول نهاية اليوم الثالث ، تحسن التعب ، والسعال ، 25 عبر الوريد بجرعة قدرها ج )سي(

 .الصداع اآلالم واالحتقان واإلسهال و اختفاءبشكل طفيف ، وتم   التنفس(

 

6.  AAM )مععاًما  30يبلغ من العمر )ذكر أمريكي من أصل أفريقي  PMH  من ( سابق)تاريخ طبي HTN اع )ارتف

ُسعاٌل ُمْنت ٌج و الجيوب األنفية  واحتقانمع تاريخ أسبوعين من التعب  م  د  ق  )مرض السكري(  DM و (ضغط الدم

في اليوم السابق لوصوله إلى لـ كوفيدوفقدان الشهية. كانت نتيجة اختباره إيجابية    )ضيق التنفس( SOBو  للب ْلغ م

جرام. بحلول اليوم الثالث  25 عن طريق الوريد بجرعة ج )سي(أيام متتالية من فيتامين  3عيادتنا. تلقى المريض 

)ضيق  SOB . تحسن السعال وإلى وضعها الطبيعي ، تحسن التعب واحتقان الجيوب األنفية. عادت شهيته للطعام

 .بشكل ملحوظ وتمكن من صعود الدرج مرة أخرىالتنفس( 

 

7.  WF )ظهرت  .كوفيد بدون تاريخ طبي سابق. كانت نتيجة اختبارها إيجابية لـ عاًما 19من العمر  تبلغ )أنثى بيضاء

 25 عبر الوريد بجرعة ج )سي(أيام من فيتامين  3أعراض التعب واحتقان الجيوب األنفية لمدة يوم واحد. أكملت 
 .والتذوق الشمجرام. في اليوم الثالث ، لم تظهر عليها أي أعراض باستثناء فقدان طفيف في حاسة 

 

لسعال الديكي عندما كان طفالً. كانت نتيجة عاًما ولديه تاريخ من الربو وا 19يبلغ من العمر  WM )ذكر أبيض( .8

كان يعاني من أعراض التعب والسعال الجاف والتهاب الحلق وآالم العضالت واحتقان  .كوفيد اختباره إيجابية لـ

أيام من  3أكمل  .أيام قبل الزيارة 5-4لمدة  الشهيةالجيوب األنفية والصداع والغثيان والقيء واإلسهال وفقدان 

 .أعراض وشعر بتحسني أ. بحلول اليوم الثالث لم تظهر عليه جرام 25 عبر الوريد بجرعة )سي(ج فيتامين 

 

 2من النوع  من مرض السكري  (تاريخ طبي سابق) PMH مع عاًما  67يبلغ من العمر   WMذكر أبيض  .9
م  ق  وقصور الغدة الدرقية  والتعب والسعال وآالم الجسم والصداع.  الحمى تشملمع األعراض لمدة شهر واحد  د 

أيام متتالية من  3قبل أسبوع واحد من وصوله إلى العيادة. تلقى المريض لـ كوفيدكانت نتيجة اختباره إيجابية 

اية اليوم الثالث ، اختفت الحمى والصداع وآالم الجسم ، جرام. بحلول نه 25 بجرعة عبر الوريد ج )سي(فيتامين 

 .وتحسن التعب والسعال بشكل ملحوظ

 

م  بعد أن ( 2)السكري من النوع  DM2 من  (تاريخ طبي سابق)PMH لديه  عاًما  60ذكر يبلغ من العمر .10 ظهرت ق د 

تضمنت األعراض الحمى واإلرهاق والسعال  .كوفيد لـكانت نتيجة اختباره إيجابية  .األعراض لمدة أسبوع عليه

وآالم البطن والغثيان. كان يعاني أيًضا من  )ضيق التنفس(  SOBو الجاف وآالم العضالت واالحتقان والصداع 

 بجرعة عبر الوريد ج )سي(أيام متتالية من فيتامين  3قشعريرة / تعرق وفقدان حاسة التذوق والشم. تلقى المريض 

،  )ضيق التنفس(  SOB الصداع ، وتحسن و اختفىهاية اليوم الثالث ، تحسن سعاله قليالً ، جرام. بحلول ن 25

 .و الشم في العودة مجدًَّداذوق تال بدأوتحسن الغثيان ، وتم التخلص من القشعريرة والتعرق ، و
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11. AAM  )مععاًما  59يبلغ من العمر )ذكر أمريكي من أصل أفريقي  PMH(تاريخ طبي سابق) من HTNاع )ارتف

 وأسابيع. وتشمل الحمى ، والتعب ، والصداع ، 3أعراض لمدة  ظهرت معلـ كوفيد نتيجة إيجابيةو  (ضغط الدم
SOB  )عبر الوريد ج )سي(أيام متتالية من فيتامين  3تلقى المريض والتعرق. والقشعريرة ، ،  )ضيق التنفس 

 .جميعها  والسعال ضيق التنفسواليوم الثالث ، اختفت الحمى ، وتحسنت حالة التعب  بحلول نهاية جرام. 25 بجرعة

 

 مع تاريخلـ كوفيد إيجابية هاولكن (تاريخ طبي سابق)PMH  مع عدم وجود عاًما 34من العمر  تبلغ  WFأنثى بيضاء .12

أيام متتالية من  3أكملت لها.  في الوريدحقنة  قبل أول فتاختالتي و )صداع(  HA أيام من آالم الظهر و 4 من

 .الثالث أعراض في اليومأي ولم تظهر عليها  جرام 25 بجرعة عبر الوريد ج )سي(فيتامين 

 

ت ق   .13 م  من األورام  (تاريخ طبي سابق) PMH مع عاًما 43ر تبلغ من العم AAF أنثى أمريكية من أصل أفريقيد 

مع لـ كوفيدإيجابية  )االنصمام الرئوي الثنائي ، أي جلطات الدم في الرئتين( و PE b/l والليفية لبطانة الرحم 

و الخفيف ، التنفسو ضيق التعب ، والسعال الجاف ، والتهاب الحلق ،  األعراض أيام. وشملت هذه 8األعراض لمدة 

 25 بجرعة عبر الوريد ج )سي(أيام متتالية من فيتامين  3تلقى المريض وآالم في الصدر مع السعال.  ل،ااإلسه
التعب والسعال والتهاب الحلق وألم الصدر وأبلغ المريض عن شعور  ءاختفانهاية اليوم الثالث ، تم  بحلول جرام.

 .بشكل عام بكثير أفضل

 

 ADHD من (تاريخ طبي سابق) PMH مع عاًما 38ر تبلغ من العم AAF أنثى أمريكية من أصل أفريقي .14

أيام متتالية من  3تلقى المريض إيجابي مع يومين من التعب.  كوفيدو  اإلنتباه نقصالحركة و  فرط إضطراب

حسنت حالة التعب ولم تظهر على بحلول نهاية اليوم الثالث ، ت جرام. 25 بجرعة عبر الوريد ج )سي(فيتامين 

 .المريضة أعراض أخرى

 

فرط كوليسترول  من (تاريخ طبي سابق) PMH مع عاًما 45ر تبلغ من العم AAF أنثى أمريكية من أصل أفريقي .15

أسبوع. وشملت هذه  2.5إيجابي مع أعراض لمدة  كوفيد )نوبة قلبية وعائية ، أي سكتة دماغية( و  CVA الدم و

تلقى  ، والغثيان ، وضيق الصدر ، وفقدان الشهية. فسضيق التن SOB ، و صداعال HA التعب ، والسعال ، و

بحلول نهاية اليوم الثالث ، أبلغ المريض  جرام. 25 بجرعة عبر الوريد ج )سي(أيام متتالية من فيتامين  3المريض 

 .ما يمكن أقلكان ضيق الصدر صارو الغثيان.  اختفى س وق التنفضي SOB عن تحسن في التعب والسعال و

 

أيام من  9مع  إيجابي كوفيدلديه  و (تاريخ طبي سابق)PMH بدون عاًما  41يبلغ من العمر   WMذكر أبيض  .16

 جرام. 25 بجرعة عبر الوريد ج )سي(أيام متتالية من فيتامين  3تلقى المريض التعب والسعال الجاف والصداع. 

 .بحلول نهاية اليوم الثالث ، كان التعب يتحسن ، والسعال كان ضئيالً ، والصداع قد انتهى
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تق   إيجابي كوفيد لديهامن ارتفاع الكوليسترول و (تاريخ طبي سابق)PMH لديها عاًما  67تبلغ من العمر  ىنثأ .17  ِدم 

أيام متتالية من  3تلقى المريض الغثيان والحمى وضعف الشهية. مع أسبوع واحد من األعراض بما في ذلك التعب و

 .بحلول نهاية اليوم الثالث ، اختفت الحمى وتحسن التعب  جرام. 25 بجرعة عبر الوريد ج )سي(فيتامين 

 

لـ  إيجابيةن مرض هاشيموتو ، واالكتئاب ، وم (تاريخ طبي سابق)PMH يهالد عاًما 65تبلغ من العمر  ىنثأ .18

تق دِ كوفيد ج أيام متتالية من فيتامين  3مع أسبوعين من التعب وضيق في الصدر وضعف الشهية. تلقى المريض  م 

 كانتو  سنيتح التعب كان وضيق الصدر  اختفىجرام. بحلول نهاية اليوم الثالث ،  25 بجرعة عبر الوريد )سي(

 .سنتتح الشهية

 

مع لـ كوفيد من الربو وفقر الدم والحساسية ، وإيجابية (تاريخ طبي سابق)PMH يهالد عاًما 31تبلغ من العمر  ىنثأ .19

ج أيام متتالية من فيتامين  3. تلقى المريض ة الشمحاسأسبوع واحد من التعب والسعال الجاف واالحتقان وفقدان 

 ، وتحسنت الشهية كثيًرا ، و ة الشمحاسجرام. بحلول نهاية اليوم الثالث ، عادت  25 بجرعة عبر الوريد )سي(

 تفى.اخ أيضا، وتالشى التعب. السعال  فى االحتقاناخت

 

حصوات الكلى. كانت نتيجة اختباره إيجابية من ه تاريخ طبي سابق ديول عاًما  67يبلغ من العمر   WMذكر أبيض  .20

جرام.  25 بجرعة عبر الوريد ج )سي(أيام من فيتامين  3بدأ يعاني من أعراض الحمى والتعب. أكمل  .كوفيد لـ

 .٪95بحلول اليوم الثالث ، تحسنت األعراض وعاد إلى 

 

كانت نتيجة اختبارها إيجابية  .(تاريخ طبي سابق)PMH  مع عدم وجود عاًما 38من العمر  تبلغ  WFأنثى بيضاء .21

بدأت بأعراض التعب والسعال الجاف والتهاب الحلق وآالم العضالت واحتقان الجيوب األنفية والصداع  .كوفيد لـ

جرام.  25 بجرعة عبر الوريد ج )سي(أيام من فيتامين  3التي كانت موجودة قبل يومين من موعدها. أكملت تلك 

ضيق التنفس الليلي ) PND ير ولم يكن لديها سوى التهاب خفيف في الحلق وبحلول اليوم الثالث شعرت بتحسن كب

 .(االنتيابي ، أي صعوبة التنفس في الليل

 

 .كوفيد لـ ةإيجابيكانت اختباره  نتيجة .(تاريخ طبي سابق)PMH بدون عاًما  42يبلغ من العمر   WMذكر أبيض  .22

 PND و ودوخة ،أيام. بدأ يعاني من الحمى وآالم الجسم. كما أصيب باحتقان باألنف ،  10 ذنمبدأت األعراض 

من فيتامين أيام  3، وصعوبة في التنفس العميق. أكمل  (ضيق التنفس الليلي االنتيابي ، أي صعوبة التنفس في الليل)

بحلول اليوم الثالث شعر بتحسن كبير. كان ال يزال يعاني من بعض التعب جرام.  25 بجرعة عبر الوريد ج )سي(

 .واالحتقان الخفيف ، لكنه شعر بشكل عام بتحسن كبير. إنه اآلن قادر على التنفس بعمق دون مشاكل

 

عن طريق الوريد لمدة ثالثة  ج )سي(مجم من فيتامين  25,000المذكورين أعاله تقريبًا  كوفيد ميع مرضىتلخيًصا: تلقى ج

من قبل وسائل اإلعالم اإلخبارية  للحجبأيام. تعافوا جميعًا ، وتعافى الكثير منهم بسرعة مذهلة. تخضع هذه المعلومات 

لهذا السبب  . YouTubeيوتيوب و Googleجل جو و Twitterتويتر  و Facebook فيسبوك من االتجارية. لقد تم إبعاده

 ما قال أ. ج. ليبلينغ منذ عقود ،هذا اإلصدار. ك OMNS أصدرت
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 .""حرية الصحافة مكفولة فقط لمن يملكها

 

نتهم وسائل اإلعالم بالتقصير. إننا و عن الجمهور يحجبها عن المريض.  (سي) ج فيتامينستخدام باعالج الإن حجب معلومات 

 .في أي وقتضع الويمكنهم تصحيح هذا 

 

 .نيابة عنهمذلك ب نقوم نحنس ، ذلكوقت قيامهم ب و حتى يحين

 

 الرابط التالي مجانًا على لـ كوفيدلمعرفة المزيد: تم نشر عشرات المقاالت المتعلقة بالعالج بالفيتامينات 

http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml 

 كمالفرنسية واإلسبانية واأللمانية والعربية واإليطالية والكورية والصينية والنرويجية. يمكن يتوفر العديد منها باللغات

 الرابط التالي العثور على الترجمات اليابانية على

 japan.org/top_after-https://isom  

 

 

  طب التغذية هو طب التصحيح الجزيئي

 

  :حيح الجزيئي عالًجا غذائيًا آمنًا وفعااًل لمحاربة المرض. لمزيد من المعلوماتيستخدم طب التص

http://www.orthomolecular.org 

 

 اعثر على طبيب

 

 :لتحديد موقع طبيب في التصحيح الجزيئي بالقرب منك

http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml 

 

 

 .خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي التي تمت مراجعتها من قبل األقران هي مصدر معلومات غير ربحي وغير تجاري

 

 :مجلس مراجعة التحرير

 

ت أيتي   )غانا( .M.B., Ch.B., Ph.Dس 

 )الجزائر( MDإلياس بغلي ، 

 (أستراليا)  MBBS  ،FACNEMوب ، هإيان برايت

 (إسبانيا ) .D.M.D،  جيلبرت هنري كروسول

 )الواليات المتحدة األمريكية(  .M.D. ،N.D كارولين دين ،

 (استراليا) .Ph.Dإيان ديتمان ، 

 (المتحدةالمملكة )  .M.B.B.S.  ،M.R.S.Bداميان داونينج ، 

http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml
https://isom-japan.org/top_after
http://www.orthomolecular.org/
http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml
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  (استراليا)  .B.D.Sرون إرليش ، 

 )كولومبيا( .M.Dهوغو جاليندو ، 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D. ،D.Cاالجر ، ج .يݒمارتن 

 (بورتوريكو)  .N.M.D. ،D.Sc. ،Ph.Dجونزاليس ،  .يچمايكل 

 (ةألمريكيالواليات المتحدة ا) .Ph.D. جرانت ، يبوليام 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dهيمان ،  .سإتونيا 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dسوزان همفريز ، 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D،  كيرون هانينجه

 )الواليات المتحدة األمريكية( .D.Cينكينز ، چ .روبرت إي

 (السويد)  .M.D.  ،M.Dونسون ، چ .بو إتش

 (الواليات المتحدة األمريكية)  .D.Oيه كوتولسكي ، چيفري چ

 )النمسا( .M.Dالودا ، إتش. يتر ݒ

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D.  ،J.Dي ، ڤتوماس لي

 (تايوان)  .Ph.Dآالن لين ، 

 )الفلبين( .M.Dليم ،  هومير

 (الواليات المتحدة األمريكية)  .Pharm.Dستيوارت ليندسي ، 

 )بورتوريكو( .M.Dيجا ، ڤ-مارسيال .ييكتور أڤ

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dونيور ، چماري  .تشارلز سي

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dميجنون ماري ، 

 (اليابان)  .M.D. ،Ph.Dون ماتسوياما ، چ

 (الواليات المتحدة األمريكية)  .D.Oوزيف ميركوال ، چ

 (بورتوريكو)  .Pharm.Dمساري ، -ميراندا ر.آ چورچ

 )فنلندا( .M.Dلم أهومادا ، چكارين مونستر

 )الجزائر( .M.Dطاهر نايلي 

 (الواليات المتحدة األمريكية) .Ph.Dنبرثي ، ݒتود  .دبليو

 (ماليزيا)  MBBS  ،FRCOG،  رينجاسامي سيلفام

 (الواليات المتحدة األمريكية)  .D.Oروتربوش ،  .ييفري أچ

 (هولندا)  .Ph.Dشوتيميكر ،  .يرت إيج



 صفحة | 8

 

 (أيرلندا)  .M.B.B.CHغابرييل ستيوارت ، . إي. يت

 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.Dسمان ، كتا .توماس إل

 )الهند( .M.Dامانان ، ڤان ناثان جاچ

 (الواليات المتحدة األمريكية)  MD، يكارڤ جاري

 )كندا( .M.Dكين والكر ، 

 (سنغافورة)  MBBS  ،MMedريموند يوين ، 

 )الواليات المتحدة األمريكية( .D.Cآن زوديرير ، 

 

 )الواليات المتحدة األمريكية(  Ph.D .، سول .أندرو دبليورئيس التحرير: 

 الواليات المتحدة األمريكية()  .Ph.D. سميث ، يچروبرت : محرر مشارك

 (اليابان) .M.D. ،Ph.D،  ياناجيساوا أتسومحرر الطبعة اليابانية:  

  )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D. ،Ph.D،  ,تشينج  ريتشاردمحرر الطبعة الصينية: 

  )بلجيكا( فالديمير أريانوفمحرر الطبعة الفرنسية: 

 (النرويج)  .Ph.Dوليزينسكي ، ݒيلين ڤداج محرر الطبعة النرويجية: 

 (جمهورية مصر العربية)  R.Ph  ،P.G.C.Mمصطفى كامل ، محرر الطبعة العربية: 

 (كوريا الجنوبية)  .M.Dشين،  وچهايونمحرر الطبعة الكورية: 

 الواليات المتحدة األمريكية() .M.Sمحرر مساعد: هيلين سول كيس ، 

 الواليات المتحدة األمريكية( ، ) .B.Sc.C.Sستيوارت ،  .مايكل إس: محرر تقني

 )الواليات المتحدة األمريكية( ،  .J.Dيسون إم سول ، چ: مستشار قانوني

 

 :للتسجيل مجانًا

http://www.orthomolecular.org/subscribe.html 

 

 :إللغاء التسجيل في هذه القائمة
http://www.orthomolecular.org/unsubscribe.html 

http://www.doctoryourself.com/
http://www.orthomolecular.org/subscribe.html
http://www.orthomolecular.org/unsubscribe.html

