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تغذية عالجية على أساس فردية كيميائية حيوية
يمكن إعادة طبع هذه المقالة مجانًا بشرط
.1
.2

أن يكون هناك إسناد واضح إلى "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي" Orthomolecular Medicine News Service
أن يتم تضمين كالً من رابط االشتراك المجاني في "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي"  http://orthomolecular.org/subscribe.htmlوكذلك رابط أرشيف "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي"
http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml

للنشر الفوري
خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي  2 ،سبتمبر 2020 ،

كوفيد  :19 -الحماية الفعالة للمخالطين هي أبسط مما
يتصور
بقلم البروفيسور فيليكس آي دي كونوتي-أهولو وآخرون*
( 2سبتمبر OMNS )2020
يطرح لقاح أكسفورد لـ كوفيد2] ، [119-السؤال "كيف يوفر هذا العالج المرتقب حماية فعالة في الوقت الحالي للعاملين في القطاع
الصحي في الخطوط األمامية  ،و الذين يموت الكثير منهم على الرغم من اإلجراءات الوقائية الصارمة؟"
الجواب :الشيء .نحن بحاجة إلى شيء على الفور لوقف الوفيات .مبادرة غانية بسيطة رخيصة وآمنة وفعالة معرضة لخطر التهميش من
خالل "أبعاد" معينة]. [3
الب ْعد الخاص باللقاح
ردًا على ريوناش ماكارون و ساندور باكو اللذان " ...يأمالن أن تظهر سالمة وفعالية اللقاح مع تقدم التجارب ]4[ ".سأل
الدكتورجوجيندر أناند  ،و هو استشاري سابق في الصحة العامة في إنجلترا "فعالة إلى متى؟ شهرين؟ ستة أشهر؟ ثم يضيف" :أناشد
أبقارا]." [5
أولئك الذين ينتجون اللقاح والذين يروجون له أن يقدروا أن الجمهور يتكون من البشر ؛ إنهم ليسوا
ً
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قال الدكتور جون ستون ،و الذي يتمتع بخبرة أكبر حول تأثيرات اللقاح أكثر من معظم األطباء " ،ما زلنا ال نعرف ما يكفي عن سالمة
العديد من منتجات اللقاحات المرتقبة]." [6
سارة كادي" :الطريق إلى الحصول على ترخيص لقاح ناجح هو أمر غير آمن  ...وال يزال أي لقاح آمن وفعال ضد كوفيد 19-أمامه
أكثر من عام ]7[ ".متى سيصل الترخيص للسماح باستخدام اللقاح إلنقاذ العاملين بالقطاع الصحي في الخطوط األمامية؟
آالن كننغهام :الخبراء ليسوا متأكدين من وجود لقاح]. [8
الدكتور بروس جيلين" :الثقة هي األساس الذي يقوم عليه قبول التطعيم". [9].
نحن األفارقة لم ننس أبدًا ما كشفه ديدييه فاسين وهيلين شنايدر :أن البرلمانيين في جنوب إفريقيا ابتهجوا عندما مات األفارقة بسبب
اإليدز .]10،11[ .في الواقع  ،الثقة  ،أكثر من العلم  ،هي ما نطلبه نحن األفارقة مع طلبات التطعيم الجماعي. [12].
البعد السياسي
قال الدكتور كامران عباسي في افتتاحيته الممتازة" :الصحة خيار سياسي  ،والسياسة صراع مستمر على السلطة بين المصالح
المتنافسة" ]13[ .ال يوجد مكان يتجلى فيه هذا بشكل أفضل من مجال الصحة األفريقية حيث يكون لغير األفارقة في البلدان المتقدمة رأي
كبير في تقديم المشورة لنا نحن األفارقة .يمكن لعدد قليل من الخبراء األجانب الذين لديهم روابط تجارية قوية مثل شركات األدوية توجيه
خدماتنا الصحية .حذر كمران عباسي حتى رئيس الوزراء البريطاني أن يقوم "بالفصل بين العلم والسياسة" .ذَكَر الرئيس ترامب العقار
الذي يجب استخدامه لـ كوفيد. 19-وانسحب من منظمة الصحة العالمية15]،. [14
البعد العلمي
هناك عبارة شهيرة تنصح بـ "اتبع العلم"  ،لكن إحدى الدراسات العلمية تقول إن هيدروكسي كلوروكين ) (HQCرائع لعالج كوفيد19-
] ،[16بينما تقول دراسة أخرى أن هيدروكسي كلوروكين ليس جيدًا [ .]17،18منظمة الصحة العالمية تقول "جيد" ثم "سيئ" []19،20
فرنسا تقول "ال شيء!"
يمكن تجاهل العلم أو رفضه بعبارة مثل "ال يوجد دليل" حتى عندما تكون األدلة ساحقة ]٢١[ .لماذا نتجاهل فيتامين ج (سي) باعتباره
مدمرا لفيروس كورونا والفيروسات األخرى عندما تكون األدلة ساحقة؟ [ .]30-22كما يوفر فيتامين ج (سي) الليبوسمي جرعات كبيرة
ً
وفعالة .التحذير الوحيد المطلوب هو استبعاد أولئك الذين يعانون من نقص] ( G6PD [31نازعة هيدروجين الغلوكوز  -6-فسفات).
يتهافت األمريكيون لشراء فيتامين سي.
أين يأتي دور بيروكسيد الهيدروجين (ماء األكسجين)؟
يمكن أن يساعد بيروكسيد الهيدروجين (ماء األكسجين) المخفف في تدمير الفيروسات والبكتيريا والفطريات التي تغزو الجسم ]3[ .لقد
اقترحنا استخدام بيروكسيد الهيدروجين (ماء األكسجين) كعامل تطهير للفم لتدمير الفيروس ]3[ .لم يظهر أي من أعضاء فريق البحث
السريري لدينا وأقاربهم  ،الذين يحمون أنفسهم فقط بأقنعة الوجه أثناء رعاية مرضى كوفيد ، 19-و الذين استخدموا بيروكسيد
الهيدروجين (ماء األكسجين)  ،أعراض توحي بالمرض .في مستشفى منطقة شاي أوسودوكو في دودوا  ،لم يصاب بالمرض سبعة
أعضاء من طاقم العمل يرتدون مالبس واقية قليلة وكانوا يعتنون بمريض كوفيد 19-ويستخدمون غسول الفم ببيروكسيد الهيدروجين (ماء
األكسجين) .في السابق  ،أصيب  27موظفًا آخر في ذلك المستشفى بالعدوى وهم يعتنون بمرضى كوفيد. 19-تم نشر نجاح الدكتور
ريتشارد تشينج مع فيتامين ج (سي) وبات معروفًا لدى منظمة الصحة العالمية  WHOوالمعاهد الوطنية للصحة  NIHومركز السيطرة
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على األمراض  .]34-32[ CDCلزيادة تأثير فيتامين ج (سي)  ،نستخدم قطرات األنف التي تحتوي على  ٪0.5من بيروكسيد
الهيدروجين (ماء األكسجين) وتقليل خطر إصابة العاملين في الرعاية الصحية.
تحدي لدور رعاية المسنين
( )1حدد بعض دور الرعاية التي تضم ما بين  100و  200مقيم  ،باإلضافة إلى حوالي  20إلى  30موظفًا بما في ذلك عمال النظافة
والطهاة.
) (2افحص سجالت مارس وأبريل ومايو ويونيو  2020لـ كوفيد ( 19-قيد الحياة و الوفيات) والحظ األرقام.
) (3ابدأ تمرين بيروكسيد الهيدروجين (ماء األكسجين) في الفم والبلعوم  3مرات يوميًا للجميع في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
) (4بالنسبة ألولئك الذين يعانون من مرض شديد  ،على سبيل المثال  ،أولئك الذين يعانون من السكتات الدماغية حيث تكون الغرغرة
خطيرة بسبب االختناق المحتمل  ،استخدم اسفنجة قابلة لالمتصاص متصلة بعصا لتنظيف الفم برفق بعد غمس االسفنجة في كوب به
تركيز  ٪ 1.5من بيروكسيد الهيدروجين (ماء األكسجين)  3 ،مرات أو أكثر في اليوم.
) (5يمكن للزوار اليوميين أيضًا استخدام قطرات األنف وغسول الفم والغرغرة ببيروكسيد الهيدروجين (ماء األكسجين) المخفف.
) (6قارن بين أرقام المراضة والوفيات من كوفيد 19-في األربعة أشهر بين مارس ويونيو و بين أرقام األربعة أشهر سبتمبر وأكتوبر
ونوفمبر إلى ديسمبر من هذا العام.
) (7إجراء االختبار األسبوعي بحثًا عن فيروس قابل للحياة في المزرعة  ،وليس فقط الحمض النووي الريبي الفيروسي على المسحات ،
نسبة إلى العدوى  ،باإلضافة إلى األوضاع المختبرية المعتادة.
) (8إرسال النتائج في رسالة إلى محرر المجلة الطبية البريطانية في يناير .2021
عالجات أخرى
بالنسبة ألولئك الذين كانوا على اتصال مع األقارب أو زمالء الدراسة المصابين بـ كوفيد ، 19-يوصى بالغرغرة باستخدام بيروكسيد
الهيدروجين (ماء األكسجين) المخفف .ومع ذلك  ،قد ال تكون الغرغرة سهلة لألطفال .استخدمي تمرين التنظيف الفموي البلعومي
باستخدام قطنة أو إسفنجة مغموسة في بيروكسيد الهيدروجين (ماء األكسجين) .لألطفال الصغار جدًا  ،استخدم العسل المخفف  ،ملعقة
صغيرة في كوب من الماء .يفرز النحل إنزيم أوكسيديز الجلوكوز في العسل .عندما يتم تخفيف العسل  ،يتفاعل هذا اإلنزيم مع الماء
واألكسجين  ،ويطلق بيروكسيد الهيدروجين (ماء األكسجين) .على الرغم من أن مستوى بيروكسيد الهيدروجين (ماء األكسجين) الناتج
عن تخفيف العسل بهذه الطريقة يقل بنحو  1000مرة عن ذلك الموجود في محلول  ٪3الموجود في الصيدليات  ،إال أنه ال يمكن استبعاده
بسبب نقص الفاعلية]. [35
يمكن تشجيع الغانيين الذين هم فقراء جدًا على تحمل تكلفة بيروكسيد الهيدروجين (ماء األكسجين) بنسبة  ٪1.5المتوفرة في العديد من
الصيدليات على استخدام أغصان النيم كعصا للمضغ (مثل المسواك) ألنها عامل مضاد للمالريا أقوى [ ]38-36من الكلوروكين /
هيدروكسي كلوروكوين ] [HQCالذي وجده البعض فعال ضد كوفيد. 19-تم تعيين نبات النيم )} (Azadirachta indicaشجر أزداريشتا
(الهندي){ في المرتبة األولى من بين "عشرة نباتات محلية كانت تنقذ حياة الغانيين" لعدة قرون40]،. [39
ألن يهتف المتهكمون "هيا! بينما تنتج أدمغة أكسفورد لقاحات لـ كوفيد ، 19-كل ما يمكن أن تقدمه من القارة السوداء هو عصي للمضغ
والعسل المخفف "؟
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الحل/المحلول الغاني الموصى به
"الحل/المحلول" له معنيان مختلفان تفي بهما توصيتنا( :أ) حل لمشكلة و (ب) سائل ٪1.5 :تركيز من بيروكسيد الهيدروجين (ماء
األكسجين).
""EX AFRICA SEMPER QUIDQUID NOVI
("اعتمد على إفريقيا دائ ًما إلنتاج شيء جديد ") هو ما كان بليني األكبر قد أعلنه منذ  2000عام.
تضارب المصالح :لم يصرح بشيء.
عن المؤلفين:
)* Felix I D Konotey-Ahulu FGA MD (Lond) FRCP (Lond) FRCP (Glasg) DTMH (L’pool
أستاذ متميز في علم الوراثة البشرية بجامعة كيب كوست  ،غانا ؛ طبيب استشاري سابق  ،مستشار وراثي  ،في فقر الدم المنجلي
وأمراض الهيموجلوبين األخرى  ،مستشفى كورلي بو التعليمي ؛ مدير معهد غانا لعلم الوراثة السريرية  ،كورلي بو  ،أكرا
بريد إلكترونيfelix@konotey-ahulu.com :
موقع إلكترونيwww.sicklecell.md :

األستاذ الفخري  ،إيزابيال أ .كواكي، PhD FGA .كلية الصحة العامة  ،كلية العلوم الصحية  ،جامعة غانا  ،ليغون  ،غانا.
هانا إن جي أيتي آنيBSc (Med Sc) MB ChB FGCP. .أخصائي أول  ،المركز الوطني للعالج اإلشعاعي لألورام والطب النووي ،
مستشفى كورلي بو التعليمي  ،أكرا  ،غانا.
كوامينا دبليو ساجوي .MSc PhD .أستاذ مشارك  ،قسم األحياء الدقيقة الطبية  ،كلية الطب بجامعة غانا  ،كلية العلوم الصحية  ،جامعة
غانا  ،ليغون  ،غانا.
ماري إن بي أيتي  -أدامافيوBSc (Med Sc) BDS FGCS FWACS. .أخصائي أول  ،قسم طب األسنان  ،مستشفى كورلي بو التعليمي
 ،كورلي بو  ،أكرا  ،غانا.
ميرلي نيومان-نارتي  BDS MCID FGCS.محاضر أول  ،كلية طب األسنان بجامعة غانا  ،كلية العلوم الصحية  ،جامعة غانا.
روث إن إيه أيتي برو  ، BSc (Med Sc), MB ChBمقيم  ،قسم التوليد وأمراض النساء  ،مستشفى كورلي بو التعليمي  ،أكرا  ،غانا.
نيي أوتو نارتي . BDS MSc FAAOP MRCD FWACS FGCS.أستاذ مشارك متقاعد  ،كلية طب األسنان بجامعة غانا  ،كلية العلوم
الصحية  ،جامعة غانا.
ألبرت ج .ب .أمواه  MB ChB PhD FWACP FGCP FGA.أستاذ متقاعد  ،كلية الطب بجامعة غانا  ،كلية العلوم الصحية  ،جامعة
غانا.
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. غانا،  ليغون،  جامعة غانا. كلية العلوم الصحية،  كلية الطب بجامعة غانا، أستاذ فخري. MB ChB PhD. أندروز سيث أيتي
 البروفيسور فيليكس األول د كونوتي أهولو:المؤلف المراسل
felix@konotey-ahulu.com
Twitter @ profkonoteyahul
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طب التغذية هو طب التصحيح الجزيئي
ً
:  لمزيد من المعلومات.وفعاال لمحاربة المرض
يستخدم طب التصحيح الجزيئي عال ًجا غذائيًا آمنًا
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
) (غاناM.B., Ch.B., Ph.D. سِت أيتي
) (الجزائرMD ، إلياس بغلي
) (أسترالياFACNEM ،MBBS ، إيان برايتهوب
) ( إسبانياD.M.D. ، جيلبرت هنري كروسول
) (الواليات المتحدة األمريكيةN.D. ،M.D. ، كارولين دين
) (استرالياPh.D. ، إيان ديتمان
) (المملكة المتحدةM.R.S.B. ،M.B.B.S. ، داميان داونينج
) (استرالياB.D.S. ، رون إرليش
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محرر الطبعة الكورية :هايونچو شين( M.D. ،كوريا الجنوبية)
محرر مساعد :هيلين سول كيس ( M.S. ،الواليات المتحدة األمريكية)
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للتسجيل مجانًا:
http://www.orthomolecular.org/subscribe.html
إللغاء التسجيل في هذه القائمة:
http://www.orthomolecular.org/unsubscribe.html

