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 للنشر الفوري
 2020،  نوفمبر 01،  تصحيح الجزيئيلخدمة أخبار طب ا

 فيتامين ج )سي( للماشية
  كيف يعمل العالج بجرعات عالية من األسكوربات )فيتامين سي( في المزرعة

 بواسطة ثيو فارمر

 
 OMNS ( 2020نوفمبر  01)

 

 

الحيوانات فيتامين سي الخاص بها. هذه الحقيقة المهمة جًدا غير معروفة على نطاق واسع.  ولكن بمجرد أن تصنع الغالبية العظمى من 

تفهم الغرض من األسكوربات )فيتامين سي( في الثدييات ، يمكن أن تتغير حياتك بشكل كبير.  تغيرت حياتنا في مزرعة الماشية الخاصة 

 .ي( وكيف يمكن استخدامه مع الحيواناتبنا في والية أوريغون بفهمنا )فيتامين س
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الغرض من هذه المقالة هو تقديم مؤشرات وإجراءات يمكنك استخدامها إلعطاء جرعات عالية من المغذيات لمعالجة المشكالت الصحية  

يعمل أيًضا مع الحيوانات  الحادة والمزمنة في الحيوانات )نربي األبقار والدجاج والخنازير ونستخدم فيتامين سي معها جميعًا ، كما أنه

 .األليفة(

 

سيخبرك أي ممارس لطب التصحيح الجزيئي  بأن فيتامين سي ، حمض األسكوربيك ، هو أهم عنصر غذائي في صندوق األدوات  

 .الخاص بك. و  فيما يلي بعض الحاالت الدرامية

 

ار )داُء الل ِّيستِّيريات( في الثيران1الحالة    : الَمَرُض الدَّوَّ

 

عندما يصاب ثور بالعمى فجأة ويبدأ في السير في دوائر ، فإن نظامه العصبي ينغلق و يصبح على وشك الموت.  وهذا ما يسمى  

ار" ومن المعروف أن أحد أسبابه هو مرض الليستريات ، وهو عدوى لبكتيريا الليستريات التي تؤدي إلى التهاب غطاء  "الَمَرُض الدَّوَّ

 .ر التهاب السحايا عند البشردماغ البقرة ، على غرا

 

فدانًا في وسط والية أوريغون ، ظهرت هذه األعراض على أحد  160بعد عدة فصول من الشتاء بعد أن بدأنا مزرعتنا على مساحة  

األساسي ،  الثيران لدينا.  فجأة أصبح أعمى ويسير في دوائر.  كان اإلنترنت مفيًدا في تشخيص المشكلة ، حيث كان الدوران هو العََرض

[ وحتى في ذلك الوقت ، كان من المرجح جًدا أن 1كما أخبرني أيًضا أن الثور سيموت بدون استخدام مضادات حيوية عالية القوة.  ]

 .يموت بعد زيارة باهظة الثمن من الطبيب البيطري للحصول على تلك األدوية

 

حد القطيع بداء الليستريات.  كما كتب جون شتاينبك في كتابه رحالت مع كانت ظروف أبقارنا في ذلك الوقت ، لألسف ، مثالية إلصابة أ 

[ كانت األبقار في مأوى الشتاء الضئيل لدينا ، وهو منزل 2تشارلي ، "كان يوم األحد وكانت السماء تمطر وكنا في والية أوريغون".  ]

ان من المحتمل أن يتم التقاط دلو من الطعام الغني على شكل طوق على فراش عميق ، من القش الرث ، يتم تغذيته على األرض.  ك

 .ببكتيريا الليستريا ألي منهم ، وعلى الرغم من أن معظمهم لن يتأثر ، إال أن نظام أحد األبقار كان قد يتأثر بشدة

 

يدالنية مع أي حيوانات ، لذا ال تعد زيارة الطبيب البيطري خياًرا بشكل عام يوم األحد في مزرعتنا البعيدة ، وال نستخدم المنتجات الص 

فإن مثل هذه الزيارة ستكون هباًء.  بدالً من ذلك ، وبفضل فهمي لفيتامين سي كمضاد قوي لاللتهابات ، قررت أن أضع الثور في 

ميًا الحظيرة حتى أتمكن من إعطائه جرعات عالية من فيتامين سي ، والعمل على الوصول إلى جرعة جرام واحد لكل رطل من الوزن يو

 [3]  .، و هي جرعة فموية  أوضح الدكتور روبرت كاثكارت أنها ستعالج حاالت خطيرة جًدا لدى البشر
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لماذا قد يساعد فيتامين سي الفموي حيوانًا يصنع فيتامين سي الخاص به؟  حسنًا ، نشر كل من إيروين ستون وكاثكارت تطبيقات بيطرية  

[ ساعدتني قراءة عملهم على فهم أن بعض أنواع العدوى ، مثل السُّل في 4وأشاروا إلى ذلك. ]ناجحة للغاية لفيتامين سي عبر الوريد 

الكالب ، يمكن أن تزيد من اإلجهاد التأكسدي في جسم الكلب أسرع من قدرة الكلب  على إنتاج ما يكفي من فيتامين سي. وقد أوضح 

فيًا للمناطق المريضة من الجسم ، لذلك يمكن أن تنضب المنطقة المحلية من كاثكارت أيًضا أن نقل فيتامين سي في الجسم قد ال يكون كا

األسكوربات )فيتامين سي(.  واقترح أن حاالت "االسقربوط الموضعية" يمكن أن تكون موجودة ، و يحدث عندما تستهلك العدوى 

أن تطغى حالة مرضية معينة على قدرة إنتاج  أسكوربات )فيتامين سي( أسرع مما يمكن نقله.  كنت أفهم أنه ، تحت الضغوط ، يمكن

 .األسكوربات لدى البقرة.  في هذه الحالة ، ربما كان ذلك يسبب التهابًا في الدماغ

 

لقد الحظت أنا وزوجتي دائًما أنه إذا بدى المرض على البقرة أو تصرفت كمريضة على اإلطالق ، فهي قريبة جًدا من الموت.  بمجرد  

طي إنتاج األسكوربات )فيتامين سي( ، فمن المرجح أن تتدهور صحة البقرة وتموت البقرة إذا لم يتم القيام بشيء ما أن يتم نفاد و تخ

 .بسرعة

ًزا إلعطاء )فيتامين سي( عبر الوريد لهذا الثور وفي ذلك الوقت كانت خبرتي في إعطاء )فيتامين سي(  عن طريق الفم   لم أكن ُمَجهَّ

الثور األعمى يصطدم بجدران الكشك في الحظيرة القديمة أثناء دورانه.  كنت أقف في وسط الكشك وهو يتجول لألبقار محدودة.  كان 

 .إرادي بشكل واضح.  وإال لما سمح لي بالتعامل معهحولي.  كان نظامه العصبي في وضع الال

 

 عن رطل( من بلورات فيتامين سي )مسحوق جرام )أي ما يزيد قليالً  500لقد قمت بخلط مهروس حبيبات البرسيم التي تحتوي على  

، وأضع حفنة من  ئرة ، كنت أمسك رسنهرطل كنقطة انطالق.  كل بضع مرات حول الدا 1000نقي( لهذا الحيوان الذي يبلغ وزنه 

بتلع.  بعد رادية تمضغ وتالهريس في فمه ، وأحفز فكه على المضغ عن طريق تدليك جوانب فكه.  لحسن الحظ ، ستظل األبقار الالإ

 .ستمر في الدوراني و أتركهابتالعه ، كنت 

 

كان بعض األيادي العاملة في مزرعتنا يراقبون محاولتي إلنقاذ هذا الثور المريض للغاية.  لقد كانت وظيفة لرجل واحد ، وكنت أتوالها  

ن ، شعروا بالذهول لرؤية تحسن حالة الثور.  تعافى ، لذا فقد انطلقوا لتناول الغداء.  بحلول الوقت الذي عادوا فيه بعد ما يقدر بساعتي

جرام  300-250الثور وكان يتصرف بشكل طبيعي )متوحًشا مرة أخرى ، يراني ، وال يسمح لي بلمسه(.  ربما استغرق األمر حوالي 

ين سي ، وأطعمه التبن مجم( من فيتامين سي في هذا الهريس.  أبقيت على إعطاء الثور جرعات عالية من فيتام 250,000-300,000)

في المراعي.  لم يكن ميتًا ، لكن تناول فيتامين ج )سي( عن طريق الفم أخذته من  يس ، لبضعة أيام أخرى ، ثم تركتهوالمزيد من الهر

ه حالة توقف الجهاز العصبي )دماغ ملتهب ، أعمى ، دوران( إلى طبيعته في غضون ساعات قليلة ، وكان بصحة جيدة.  لقد وجدت أن

بمجرد أن يعيد فيتامين سي الحيوانات إلى السلوك الطبيعي ، فإن إنتاجها الداخلي من األسكوربات )فيتامين سي( والجهاز المناعي عادة 

 .ما يتولى الحفاظ عليها بشكل بصحة جيدة
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ات في األبقار ، تماًما كما هو الحال الختام: األسكوربات )فيتامين سي( ، بجرعات عالية جًدا عن طريق الفم ، يعمل كمضاد قوي لاللتهاب 

[ هذا يتعارض مع االفتراض السائد في علم الماشية بأن الجهاز الهضمي للحيوانات المجترة يدمر 5في البشر والحيوانات األخرى.  ]

 .ف الخطيرة بسرعة كبيرةفيتامين سي الذي يتم تناوله بالفم.  يمكن لفيتامين سي الذي يتم تناوله عن طريق الفم للبقرة أن يغير الظرو

 

لدينا العديد من الحاالت المتكررة باستخدام هذه األساليب مع الحيوانات والبشر في المزرعة.  األبقار ليست منتجة كبيرة لفيتامين ج  

سي  )سي( )على عكس الماعز( ، و الضغوط والفوضى في المزرعة يمكن أن تضع الحيوانات في أزمة بغض النظر عن كمية فيتامين

ض التي تنتجها.  بدت السنوات األولى في مزرعتنا وكأنها لعب بالنار.  كانت لدينا حاالت من االنتفاخ ، والنباتات السامة ، وصدمة الحما

 .، و مرض البقرة بعد الوالدة الصعبة.  لم يتم إنقاذهم جميعًا بجرعات عالية من فيتامين سي ، ولكن الكثير منها تم إنقاذه

 

 .: البقرة المريضة قبل / بعد الوالدة2الحالة  

 

تم تخصيب بقرة الجيرسي لدينا ، المدعوة تينكربيل ، عن طريق الخطأ في وقت أبكر مما كان ينبغي أن تكون عليه ببضعة أشهر.  قبل 

يام معرضة بقدر كبير أكثر من أسبوع من موعد والدتها ، لم تعد قادرة على النهوض من وضعية الجلوس.  األبقار التي ال تستطيع الق

 .ساعة ، لذلك يجب أن تحظى باهتمام مكثف للبقاء على قيد الحياة 48-24للموت إذا بقيت على هذا الوضع ألكثر من 

 

كانت تينكربيل بقرة تستحق اإلنقاذ ، مع جينات بقرة حلوب ممتازة.  فأعطيناها جرعة عالية من فيتامين سي يوميًا عن طريق الفم ،  

ملجم( في المرة الواحدة ، مرتين يوميًا.  قمنا بإعطائها ذلك على هيئة أسكوربات الصوديوم المذاب في  100,000جرام ) 100حوالي 

سم مكعب.  حصلت أيًضا على جرعة عالية من فيتامين سي في مهروس البرسيم مع  60الماء و ضخها في الفم / الخد باستخدام حقنة 

بعد ساعة أو نحو ذلك من تناول جرعة الصباح من فيتامين سي ، كانت ترفع على قدميها إما  قش البرسيم وقش العشب.  كل صباح ،

باستخدام رافعة بقرة أو أيدي قوية من العاملين في المزرعة .  كانت قوية بما يكفي كل يوم لتمشي بحرية وترعى ، معزولة عن القطيع.  

وم التالي.  في بعض األحيان كنا نجدها جالسة في الحقل ، ونستخدم رافعة في بحلول المساء كانت تستلقي وال تستطيع النهوض في الي

 .الجرار إلعادتها إلى كشكها لقضاء الليل

 

وجدناها في وقت مبكر من صباح أحد األيام في كشكها مع وليدها الميت في منتصف الطريق خارًجا منها.  سحبنا العجل لبقية الطريق.   

من فيتامين سي مرتين في اليوم ، ونرفعها كل يوم.  لم نحلبها ولكننا عملنا معها لمدة أسبوع تقريبًا حتى كانت تُعطى جرعات عالية 

تمكنت أخيًرا من النهوض بمفردها.  تعافت تماًما وتم تخصيبها في وقت الحق من ذلك العام وتم وضع العجول الوليدة بسهولة في الربيع 

تُقدم الحليب ألصحاب المزرعة الشركاء ، لذلك أنا أعتبر أن الجهد المبذول في إعادة تأهيلها التالي.  هي اآلن بقرة قوية وصحيحة 

 .بفيتامين سي يستحق كل هذا العناء
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 : بقرة في حالة صدمة من االنتفاخ3الحالة  

 

رنا السبع األخرى.  كانت مستلقية في إحدى ليالي الشتاء عند منتصف الليل ، وجدنا فوكسي ، إحدى أبقارنا المفضلة ، في حظيرة مع أبقا 

حالة صدمة.  كانت تجربتنا األولى مع االنتفاخ في األبقار وبقرة في حالة صدمة.  بدأنا بإعطاء في على جانبها ، منتفخة ، جالسة ، و 

شخاص يساعدون ، سم مكعب.  كان العديد من األ 60حمض األسكوربيك )سي( عالي التركيز في الماء عن طريق الفم ، باستخدام حقنة 

أحدهم كان يجري بحثًا عما يجب القيام به من أجل االنتفاخ ووجد أنه نظًرا ألن رئتيها كانتا في خطر من الضغط ، فقد اضطررنا إلى 

الكافية  إفراغها من الهواء إلخراج الغازات من بطنها.  لقد جربنا طريقة باستخدام إبرة عالقة في جانبها ، لكن الغازات لم تخرج بالسرعة

، لذلك استخدمنا سكينًا وطعناها بشكل أساسي فوق الكرش إلطالق الغازات.  لقد تضاءلت بسرعة واستعادت قدرتها على التنفس. و في 

غضون ساعة من اكتشافها ، في حالة صدمة ، وقرب الموت ، عادت على قدميها.  قمنا بإعطاء مزيج مضاد لالنتفاخ من الحليب الخام 

نظفات الطبيعية لمنع الكرش من حبس الغازات ، و ظهر تأثير ذلك ببطء وتوقف جرحها عن إطالق الغازات.  قمنا بغسل والزيت والم

الجرح بمزيج من عسل مانوكا )عسل مانوكا عالي الفعالية المضادة للميكروبات( مع حمض األسكوربيك )سي( واستخدمنا الصمغ الفائق 

 .ق الجرح ، وضمدناه بعسل مانوكا وحمض األسكوربيك حتى يلتئموالروابط المضغوطة إلغال)سوبر جلو( 

 

الحماض هو حالة أخرى يمكن أن تتسبب في إصابة البقرة بالصدمة.  في مزرعتنا ، نطعم األبقار فقط العشب والبرسيم.  ومع ذلك ،  

وب.  إذا حصلت بقرة على كمية كبيرة من الحبوب فإننا نطعم الخنازير و الدجاج الحبوب ، وكانت هناك حاالت تناولت فيها أبقارنا الحب

بينما هي معتادة على نظام غذائي يتكون من العشب فقط ، يمكن أن يتغير الرقم الهيدروجيني داخل الكرش بسرعة من قاعدي / متعادل 

نا حالة صدمة واحدة من إلى الحمضي.  هذا يمكن أن يخلق حالة تسمى "الحماض" ويمكن أن تصاب البقرة بالصدمة وتموت.  كان لدي

الحماض.  إن تناول جرعة عالية من فيتامين سي عن طريق الفم أخرج البقرة من الصدمة مما سمح لنا بمعالجة الحماض باستخدام صودا 

 .الخبيز ، والتي يتم تناولها أيًضا عن طريق الفم ، للسماح للبقرة بالتعافي تماًما

 

استخدام جرعة عالية جًدا من فيتامين سي عن طريق الفم يشير إلى أن األسكوربات قد ينتقل عبر يبدو أن التعافي السريع من الصدمة ب 

ل الجلد في الفم والجهاز اللعابي للبقرة مباشرة إلى منطقة الرأس والدماغ بدالً من الذهاب إلى الدماغ عبر الجهاز الهضمي .  يمكن تجاه

األسكوربيك في الكرش الحمضي بالفعل حيث أن تعافي البقرة من الصدمة هي أي قلق بشأن انخفاض الرقم الهيدروجيني لحمض 

األولوية األولى ثم معادلة الكرش الحمضي بعد ذلك أمر سهل باستخدام صودا الخبيز.  عندما ال تكون البقرة في حالة صدمة ولكن تظهر 

نجعل ببساطة بيكربونات الصوديوم الخاصة بالماشية  عليها أعراض الحماض ، فإننا نعطي صودا الخبيز فقط.  في الوقت الحاضر ،

 .متاحة باستمرار لألبقار حتى تتمكن من معادلة درجة حموضة الكرش إذا لزم األمر
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 : أمراض مختلفة في الخنازير4الحالة 

 

نادراً ما تصاب الخنازير التي لديها  نربي خنازير بيركشاير في مزرعتنا.  لقد قمنا بتربية المئات منهم ولدينا القليل جًدا من المشكالت.  

الهواء الطلق والطين والعشب والطبيعة بأي مرض.  في أحد فصول الشتاء ، كان لدينا خنازير تجتث بعض النباتات السامة )السرخس 

يكن يحدث لهم شفاء  الُجنيحي( وانتهى األمر بالسم الموجود في السرخس النابت إلى أن يكون قاتاًل لبضع إناث الخنزير البالغة.  لم

بفيتامين ج )سي( ، ألنه كان سًما في نخاع العظام.  بخالف فصل الشتاء ذاك ، كنا نعاني من إصابة إناث الخنازير البالغة بأمراض مثل 

صغارها  سنوات(.  لقد كان لدينا أيًضا إناث خنازير على وشك إصابة 8التهاب الضرع )أعتقد أن لدينا حالة أو حالتين طفيفتين خالل 

بعرج أو ضعف في أطرافها.  لحسن الحظ ، وجدنا أن تزويد الخنازير بنصف جالون من الحليب الخام الحامض من منتجات األلبان 

كوب من حمض األسكوربيك )فيتامين سي( مرتين في اليوم يعيدهم دائًما إلى صحتهم الكاملة  1/2إلى  1/4الخاصة بنا ممزوًجا بحوالي 

الحق في نفس اليوم.  إنه "الدواء" الوحيد الذي نعطيه للخنزير.  من المهم أيًضا مالحظة أننا نطعم فقط أغذية الخنازير  ، غالبًا في وقت

ة غير المعدلة وراثيًا والخالية من الصويا و الخالية من الذرة. والشعير المخمر باللبن في اللبن الرائب الخام ، مما يمنحهم أيًضا ميز

 .صحية عامة

 

 ح يمكن تكرارهنجا 

 

 نخبر المزارعين اآلخرين عن هذه األساليب وأحيانًا يجربونها.  إذا قاموا بها بشكل صحيح ، فغالبًا ما يكررون النتائج.  في مزرعتنا ، 

مشكلة مع اكتساب الخبرة في كل موسم ، أصبح لدينا مشاكل أقل وأقل ، حتى مع نمو قطيعنا من بضع بقرات إلى أكثر من أربعين.  آخر 

واجهتنا كانت في الربيع الماضي.  أصيب أحد عجولنا الجديدة )من بين العشرات( بتورمات كبيرة في كل خد بدت وكأنها مرض قاتل 

، عل هيئة ناياسينامايد، مرتين يوميًا ،  3يسمى خناق )ديفتيريا( العجل.  ولكن مع تناول جرعات عالية من فيتامين ج )سي( وفيتامين بي 

 .كتل واختفت في غضون أسبوعتقلصت ال

 

القليل جًدا من النصائح السائدة حول كيفية التعامل مع أمراض الحيوان تُطبق على مزرعة "التصحيح الجزيئي" الخاصة بنا.  عادةً ما  

وهي أشياء ، عندما  تتضمن المعلومات القياسية أشياء مثل اللقاحات والمضادات الحيوية أو المواد الكيميائية الخاصة بصناعة األدوية ،

يتامين بدأنا إدارة المزرعة ، التزمنا بعدم استخدامها أبًدا.  تلتزم مزرعتنا باستخدام المعادن والمغذيات فقط ، ووجدنا أن جرعة عالية من ف

ألقل يوميًا حتى سي ، تُعطى عن طريق الفم ، يمكن أن تصنع العجائب للحيوانات مع الفهم الصحيح والمثابرة في إعطائها مرتين على ا

 .يعود الحيوان  إلى وضعه الطبيعي

 

جزء من كم مساعينا كمزرعة هو توثيق طرق العالج باستخدام التصحيح الجزيئي في الحيوانات ، بحيث يمكن استخدامها من قبل  

[ يمكن استخدام عالجات 6وبيئتنا.  ]المزارعين حول العالم.  تعتمد أكثر العلوم الصحية تقدًما اآلن على فهم الصحة الميكروبية ألجسامنا 
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التصحيح الجزيئي ، على عكس الكيماويات الصناعية الدوائية والزراعية ، في المزارع دون تعطيل الميكروبيوم )المحتوى الميكروبي( 

 .في التربة والنباتات والحيوانات والمزارعين ، لذا فهي ضرورية لمستقبل الزراعة الصحية والغذاء الصحي

 

 و فارمر هو مؤلف كتابثي (

Buttercup  ،Me ،and Vitamin C  ، 

 لتصحيح الجزيئي لألطفال. ولديه مدونات على موقعيه اإللكترونيينعن اوهو أول كتاب مصور 

www.heliosfarms.com  

  www.hfpma.onlineو 

 علىو 

https://www.hfpma.online/shop 

 عبر اإلنترنت يمكنك تنزيل ملف بي دي إف من الكتاب مجاًنا.(
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  ح الجزيئيطب التغذية هو طب التصحي

 

  :يستخدم طب التصحيح الجزيئي عالًجا غذائيًا آمنًا وفعااًل لمحاربة المرض. لمزيد من المعلومات

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

 

 :التحريرمجلس مراجعة 

 

 )غانا( .MB.Ch.B, Ph.D ،ألبرت جي. بي. أموا

 )غانا( .M.B., Ch.B., Ph.D ،ِست أيتي

 )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 ، 

 (المملكة المتحدة)  .M.B.B.S.  ،M.R.S.Bداميان داونينج ، 

 )الواليات المتحدة األمريكية(  .M.D., M.P.Hداونز، . سوزان آر

  (استراليا)  .B.D.Sرون إرليش ، 

 )كولومبيا( .M.Dهوغو جاليندو ، 

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

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

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

 )الدنمارك( MD, FACAMكالوس هانكي، 

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

 األمريكية()الواليات المتحدة  .M.Dسوزان همفريز ، 

http://www.orthomolecular.org/
http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n09.shtml
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 )الواليات المتحدة األمريكية( .M.D،  كيرون هانينجه

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

 )غانا( MD, FRCP, DTMHآهولو، -كونوتي. دي. فيليكس آي

 (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

  )الصين( .M.D زيونج بينج

 )غانا(  .Ph.D  إزابيال آكينبا كواكي

 (ماليزيا)  MBBS  ،FRCOG،  رينجاسامي سيلفام

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

 (هولندا)  .Ph.Dشوتيميكر ،  .يرت إيج

 (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 ، 
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 (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 محرر الطبعة اليابانية:  أتسو

  )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 
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