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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  13 ،أكتوبر 2020 ،

فيتامين ج (سي) يخفض الوفيات الناجمة عن فيروس
كورونا بمقدار الثلثين.
بقلم باتريك هولفورد.
( 13أكتوبر OMNS )2020
أدت أول تجربة عشوائية خاضعة للتحكم باستخدام العالج الوهمي (الغفلي) في العالم مصممة الختبار جرعة عالية من فيتامين ج (سي)
في الوريد لعالج كوفيد )COVID-19( 19 -إلى خفض معدل الوفيات في المرضى األكثر حر ًجا بمقدار الثلثين ]1[ .الدراسة  ،التي
قادها البروفيسور تشيونغ بينغ في مستشفى ﭼونجنان الجامعي في ووهان  ،بدأت في فبراير وأعطت كل مريض مصاب بفيروس كوفيد -
 19و في حالة حرجة على أجهزة التنفس الصناعي إما  12,000ملليغرام (ملغ) من فيتامين ج (سي) مرتين يوميًا ،أو ماء معقم في
التنقيط الوريدي لهم .لم يكن المريض وال األطباء يعرفون من كان يحصل على فيتامين ج (سي) أو الدواء الوهمي ،لذا كانت التجربة
"مزدوجة التعمية" .هذا هو "المعيار الذهبي" لتصميم البحث.
بشكل عام  ،مات  5أفراد من أصل  )٪19( 26في مجموعة فيتامين ج (سي) بينما مات  10أفراد من أصل  )٪36( 28تلقوا العالج
الوهمي .وهذا يعني أن فيتامين ج (سي) خفض عدد الوفيات إلى النصف تقريبًا .أولئك الذين تم إعطائهم فيتامين ج (سي) كانوا أكثر
عرضة للبقاء على قيد الحياة بنسبة .٪60
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المقياس الرئيسي لشدة األعراض يسمى مؤشر أكسجة  .SOFAأولئك الذين حصلوا على درجة  SOFAأكبر من  3هم في حالة حرجة
للغاية .من بين أولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة توفي  4أشخاص ( )٪18في مجموعة فيتامين ج (سي) ،مقارنة بـ  )٪50( 10في
مجموعة الدواء الغفلي (الوهمي) .وهذا يقل بمقدار الثلثين في الوفيات .وهذا يعني إحصائيًا أنه من بين أولئك الذين يعانون من حالة
حرجة للغاية والذين تم إعطاؤهم فيتامين ج (سي) ،كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة  .٪80كانت هذه النتيجة المدعومة بانخفاض واضح في
عالمات االلتهاب في الدم  ،ذات داللة إحصائية  -وال شك .هذا المستوى من الفائدة أكبر بكثير من الفائدة التي شوهدت في التجربة
العشوائية المضبوطة على الديكساميثازون ،دواء الستيرويد المضاد لاللتهابات الذي تصدّر عناوين األخبار باعتباره "العالج الوحيد
المثبت" لـ كوفيد ]2[ .)COVID-19( 19 -في هذه التجربة الدوائية مات  ٪23من المرضى الذين تناولوا عقار الستيرويد مقارنةً بـ ٪26
ممن عولجوا بدواء وهمي .ومع ذلك ،كان هناك أكثر من  6000شخص في التجربة لذا كانت النتائج ذات داللة إحصائية.
ً
مؤهال" بالشكل الكافي لإلحصاءات ،
ولكن يوجد اآلن عالج آخر ُمثبت – فيتامين ج (سي) .احتاجت تجربة ووهان إلى  140مريضًا "
لكن نفذت حاالت اإلصابة بفيروس كورونا خالل شهر مارس ،بعد شهر من تناول  50طنًا من فيتامين ج (سي)  ،أي  50مليون جرعة
من الواحد جرام تم شحنها إلى ووهان ،وتم إعطاؤها للمرضى في المستشفى ،وكذلك العاملين في المستشفى .انخفض عدد المقبولين الجدد
في وحدات العناية المركزة ( .)ICUsانتهى البروفيسور بينج بثلث ما تم تصميم التجربة لتشمله .ولكن ،على الرغم من أن اإلحصاء
اإلجمالي الناتج الذي أظهر ما يقرب من نصف عدد الوفيات لم يكن ذا داللة ،إال أن نتائج درجة أكسجة  SOFAوالعالمات األخرى كانت
ذات داللة.
هذه النتائج مهمة بشكل خاص عندما تظهر تقارير الحالة في وحدات العناية المركزة األمريكية التي تستخدم  12000مجم من فيتامين
ج (سي) عدم حدوث أي وفيات تقري ًبا ألي شخص ليس لديه مرض سابق في المرحلة النهائية وأيضًا عمره فوق  ]3[ ، 85ووحدة
العناية المركزة البريطانية التي تستخدم  2000مجم من فيتامين ج (سي) أبلغت عن أدنى معدل وفيات بين جميع وحدات العناية
المركزة في المملكة المتحدة  ،مما أدى إلى خفض الوفيات بمقدار الربع[4[ .
تم اإلبالغ عن أفضل النتائج في وحدات العناية المركزة باستخدام فيتامين ج (سي) و الستيرويدات واألدوية المضادة للتخثر مجتمعة،
والتي كانت بروتوكول عالج قياسي في الصين منذ أبريل .يبلغ معدل الوفيات في الصين من  3 COVIDأشخاص لكل مليون مقارنة بـ
 624لكل مليون في المملكة المتحدة  ،وفقًا لبيانات ]5[ .Worldometer
عالوة على ذلك ،تأتي التقارير من وحدات العناية المركزة التي تختبر مستويات فيتامين ج (سي) في الدم ،أن غالبية مرضاهم ذوي
الحاالت الحرجة يعانون من نقص فيتامين ج (سي) ،والعديد منهم لديهم مستويات غير قابلة لالكتشاف من فيتامين ج (سي) والتي من
شأنها أن تُشخص باإلسقربوط .وجدت إحدى وحدات العناية المركزة في برشلونة أن  17من أصل  18مريضًا لديهم مستويات فيتامين
ج (سي) "ال يمكن اكتشافها" مثل اإلسقربوط ]6[ .في الواليات المتحدة وجدت دراسة أخرى أن جميع مرضاهم تقري ًبا يعانون من
نقص فيتامين ج (سي) ،لكن أولئك الذين لم ينجوا كان لديهم مستويات أقل بكثير من أولئك الذين نجوا[3[ .
قتل االسقربوط مليوني بحار حول العالم بين  1500و  .1800في عام  1747توصل جيمس ليند إلى العالج  -فيتامين ج (سي) في
مثيرا وبالغ األثر
الليمون  ،لكن األمر استغرق خمسين عا ًما قبل أن تأخذ البحرية األمر على محمل الجد .كان التأثير الذي ينقذ األرواح ً
لدرجة أن البحارة أصبحوا يعرفون باسم "متعاطي الليمون".
هل سيحدث نفس الشيء مع كوفيد)COVID-19( 19-؟ مع أكثر من مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم ،واحتمالية أن يُنقص فيتامين
ج (سي) عدد الوفيات إلى أكثر من النصف  ،يفشل كل يوم حكوماتنا ومسؤولوا السيرك الرقمي واألطباء في أخذ فيتامين ج (سي) على
محمل الجد في يوم آخر من الوفيات غير الضرورية بسبب تجاهل األدلة .هذه ليست أخبار مزيفة.
ليس فيروس كورونا هو الذي يقتل الناس بفيروس  COVID؛ إنما عادة ما يكون رد فعل الجهاز المناعي مفر ً
طا ضد جزيئات الفيروس
الميتة بمجرد انتهاء العدوى الفيروسية ،مما يؤدي إلى "عاصفة سِيتوكين "  ،مثل حريق التهابي خارج عن السيطرة .وذلك عندما تكون
هناك حاجة لجرعات عالية جدًا من كل من الستيرويدات وفيتامين ج (سي) .عادة ً ما تفرز الغدد الكظرية  ،التي تحتوي على فيتامين ج
(سي) أكثر بمئة مرة من األعضاء األخرى ،كالً من أقوى الهرمونات الستيرويدية في الجسم وهو الكورتيزول وفيتامين ج (سي) ،هذا
في حالة الطوارئ .يساعد الستيرويد فيتامين ج (سي) على الدخول إلى الخاليا وتهدئة الحريق .فيتامين ج (سي) مضاد لاللتهابات
ومضاد لألكسدة في نفس الوقت  ،حيث يعمل على تطهير األبخرة "المؤكسدة" لعاصفة السيتوكين .بدون فيتامين ج (سي) ال يمكن
لهرمون الستيرويد الكورتيزول أن يعمل بشكل جيد .لهذا السبب يقوم أطباء وحدة العناية المركزة بإعطاء كل من فيتامين ج (سي)
اإلضافي و الستيرويدات إلخراج المريض من منطقة الخطر.
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لكن األفضل هو منع أي شخص من الدخول في هذه المرحلة الحرجة من كوفيد .COVID-19 19-هذا هو السبب في أن التدخل المبكر
بتناول  1000مجم من فيتامين ج (سي) كل ساعة عند ظهور العالمات األولى للعدوى ،من المرجح أن ينقذ المزيد من األرواح .يقلل هذا
من مدة وشدة األعراض  ،حيث يصبح معظم الناس خاليين من األعراض في غضون  24ساعة .يستغرق األمر في المتوسط أسبوعين
من اإلصابة بفيروس كوفيد COVID-19 19-لبدء مرحلة "عاصفة السيتوكين" .خالل ذلك الوقت يكون المريض معرضًا لخطر اإلصابة
بنقص فيتامين ج (سي) ومن ثم اإلصابة بمرض االسقربوط الحاد .إذا تمكنت من التغلب على العدوى في غضون  48ساعة فستتجاوز
مرحلة الخطر .يمكنك تقليل المخاطر بشكل أكبر عن طريق تناول فيتامين د ( 5000وحدة دولية  /يوم  ،أو أكثر 20000 :وحدة دولية /
يوم لعدة أيام إذا كان لديك بالفعل أعراض)  ،والمغنيسيوم ( 400مجم  /يوم في شكل ماالت  ،سترات  ،أو كلوريد)  ،والزنك ( 20مجم /
يوم) [ ]11-7الوقاية خير من العالج.
وضع بولينج فيتامين ج (سي) في نزالت البرد وفيروس كورونا
كما في حالة الليمون الحامض لدى ليند ،أثبت الدكتور الينوس بولينج الحائز على جائزة نوبل مرتين قوة الجرعات العالية من فيتامين
ج (سي) في السبعينيات ]18-12[ .وبفضله نعرف فوائد الجرعات العالية من فيتامين ج (سي) .يحتوي غالف كتابه التاريخي "فيتامين
ج (سي) ونزالت البرد" على بيان يقول فيما يتعلق بتنبؤات بانتشار وباء إنفلونزا الخنازير في في ذلك الوقت "من المهم بشكل خاص أن
يعرف الجميع أنه يستطيع حماية نفسه إلى حد كبير ضد المرض وعواقبه  ،مع هذا العنصر الغذائي المهم  ،فيتامين ج (سي)" ]19[ .لقد
مر  50عا ًما منذ أن أثبت بولينج القوة المضادة للفيروسات لفيتامين ج (سي)  ،ألم يحن الوقت ألن نأخذ هذا األمر على محمل الجد؟
(باتريك هولفورد مؤلف ألكثر من  30كتابًا بما في ذلك (https://www.patrickholford.com/flu-fighters) Flu Fighters
و  .The Optimum Nutrition Bibleوهو عضو في قاعة مشاهير طب التصحيح الجزيئي).
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طب التغذية هو طب التصحيح الجزيئي
ً
:  لمزيد من المعلومات.وفعاال لمحاربة المرض
يستخدم طب التصحيح الجزيئي عال ًجا غذائيًا آمنًا
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http://www.orthomolecular.org
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لتحديد موقع طبيب في التصحيح الجزيئي بالقرب منك:
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