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 ثنائي ميثيلاستخدام بالتعافي السريع من اإلصابات 

  والمغنيسيوم سيوفيتامين  DMSO)سلفوكسيد )

 
  توم تايلور ةطاسوبتعليق 

 OMNS( 2022يوليو  13)

ا انكسر اللوح عندم. كنت أختبر لوًحا سيئ المظهر على رصيف قارب ، جيًدا لم يكنأنه فحسب حسنًا ، لقد فعلت شيئًا دعنا نقول 

الساقين العاريتين بقوة  شطت كلتا، ك   القزاالنوسقطت مباشرة في الحفرة وانزلقت ثالثة أقدام في الفتحة التي كانت فيها اللوحة. أثناء 

 هماغم من احمرارعبرهما. على الر مريرهاتم تآلة صنفرة حزام  أن كما لوعلى الفور  اواني حمرافخذ أصبحعلى األلواح المجاورة. 

 .دم ، لم تكن هناك شظايا أو أوساخ مغروسة أو دم لتعقيد اإلصابةال نكلو

إلى الموقف ، ذهبت للسباحة إلغراق الجرح بالماء النظيف )العذب وليس المالح(. عند عودتي إلى المنزل أصرت زوجتي على وصواًل 

ثنائي  لعدة أيام من البؤس أثناء الشفاء. لم يكن هذا المسار جذابًا. تذكرت أن البيت الزماالستحمام بالصابون. بدت اإلصابة كما لو أنني سأ

http://orthomolecular.org/subscribe.html
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شفاء سريع. لذلك ، خالل األربع ساعات التالية ، أبقيت الجرح مغموًرا في محلول يحتوي على  هو عاملDMSO ميثيل سلفوكسيد 

50 ٪ DMSO  ساعات استيقاظي  أثناءجرام في الساعة من فيتامين سي  2٪ ماء مقطر. باإلضافة إلى ذلك ، بدأت في تناول حوالي 50و

 .عدة مرات DMSOثنائي ميثيل سلفوكسيد   ضع وبإعادة  خالل فترة األربع والعشرين ساعة التالية. في اليوم التالي قمت

 

 فاء. كان حقا أحمرقد يستغرق أياًما أو أسابيع للشو للدراجات رصيف  علىالسقوط بسبب سيئ  طكشفي البداية ، بدت اإلصابة وكأنها 

، في غضون  سي نوفيتامي DMSO ثنائي ميثيل سلفوكسيدمن الدم على الجزء الخلفي من الفخذ األيسر. ومع ذلك ، باستخدام مزيج  بلون

ابة مقدمة الفخذ اليمنى الساق اليسرى بالكاد ملحوًظا للمراقب العادي. لم تكن إص ديدة فيالش صابةاإلعة ، كان الجزء الخلفي من سا 24

في لون األحمر ، وشعرت عالمة الستة والثالثين ساعة )صباح اليوم الثاني( ، اختفى معظم ال دعنكثر اعتدااًل ملحوظة على اإلطالق. األ

ثل هذه اإلصابات ولكنه مشائعًا مع  لسعلبافي الغالب إحساًسا  دئيالمب. كان األلم ملونة جلدية ماتكدمات ، ولكن دون أي كدالالمنطقة ب

عة وستين عاًما ، اعتقدت كان خفيفًا بشكل عام وليس مستمًرا. نمت في تلك الليلة األولى دون أي إزعاج. بالنسبة لرجل يبلغ من العمر تس

 .أن ذلك كان شفاًء سريعًا بشكل ملحوظ

 DMSO ثنائي ميثيل سلفوكسيد حول

أصبح معروفًا  DMSO ثنائي ميثيل سلفوكسيد  نإ ": ”DMSO [1] "The DMSO Handbook كتيب من اتمقتطفمن  9الصفحة 

بات ، ويخفف األلم جيد التحمل لاللتهابات الحادة واإلصابات الرضحية. وله تأثير مضاد لاللتهاو عالج سريع المفعول كبشكل أساسي 

 ." مات والنزيف ، ويدعم التئام الجروحعلى الفور ، يسرع االمتصاص السريع للتور

SO]2)3DMSO [(CH :  كل خمس عشرة دقيقة أو نحو ذلك  بوضعههو منتج سائل وطبيعي يمتص مباشرة من خالل الجلد. قمت

 .أن القطرات الشاردة لم تلطخ أثاثنا المنجد حديثًا كمللحصول على أقصى تأثير. يسعدني أن أبلغ

عاجلة حتى تشعر في المواقف غير ال واستخدامه منه ا، فربما أوصي بشراء بعضً وفًا لكمأل DMSO دثنائي ميثيل سلفوكسي كنيإذا لم 

منتج وجدته  بالراحة عند استخدامها في غضون مهلة قصيرة. يوصى به على نطاق واسع آلالم المفاصل والظهر الشائعة. إنه أفضل

 .ييدلعالج آالم أسفل الظهر الطفيفة. هذا هو السبب في أنه كان في متناول 

 

 DMSO كتب ثنائي ميثيل سلفوكسيد

 :DMSOثنائي ميثيل سلفوكسيد   تعطي هذه الكتب الثالثة منظوًرا ممتاًزا عن

1.  "The DMSO Handbook”ثنائي ميثيل سلفوكسيد  كتيب DMSO[ .1بقلم فيشر شامل ومكتوب على مستوى الطبيب ]

إلى  باإلضافة DMSO يحتوي على قسم كيمياء حيوية ممتاز. حتى أنه يحتوي على قسم خاص بـ ثنائي ميثيل سلفوكسيد

 .ينبيروكسيد الهيدروج

2. “DMSO: Nature's Healer” بقلم مورتون ووكر شامل للغاية ومراجعة  "طبيعةشفاء ال:ثنائي ميثيل سلفوكسيد " كتاب

، إال أنه ال يزال ساريًا. يقول المؤلف إنه يعتقد أن  1993كتاب ممتاز ، وعلى الرغم من نشره في عام إنه [ 2طبية جيدة. ]
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، والمضادات الحيوية هي أحد من أربعة ابتكارات طبية عظيمة في القرن العشرين  واحد كان DMSO ثنائي ميثيل سلفوكسيد

كانت معظم المضادات  DMSO ثنائي ميثيل سلفوكسيد وناالبتكارات األخرى. الكل يعرف المضادات الحيوية. القليل يعرف

 ذلك.ك DMSOثنائي ميثيل سلفوكسيد   الحيوية مسجلة ببراءة اختراع. لم يكن

3. “Healing with DMSO”  ة وغني سهل القراءو و هبقلم أماندا فولمر  "ثنائي ميثيل سلفوكسيد باستخدام لتشافيا"كتاب

بعبارات  ةتاريخيال ة والعلميالخلفية  شرحو يهو ائح حول مجموعة متنوعة من التطبيقات. [ الكثير من النص3بالمعلومات. ]

 .سريعة وسهلة

 

 حول فيتامين سي

. وهذه ورقة بعنوان "فيتامين جيًدا الفوائد العديدة لعمليات الشفاء التي يوفرها فيتامين سي ئيتصحيح الجزيالخدمة أخبار طب يعرف قراء 

 تدعم هذا االستخداموالتئام الجروح البشرية"  سي

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7038579 

 

ؤكد أ. انا لشيءاهذا لى ر المعتادين علغيالساعة( يبدو متطرفًا بعض الشيء  كلملجم  2,000الساعة ) كلجرامين  رعةبج يسفيتامين 

يًا لنزالت جم( يوملم 200,000جرام ) 200. نصح رائد فيتامين سي الدكتور روبرت إف كاثكارت المرضى بتناول كذلك ليسنه ألك 

 [6-4] .البرد واإلنفلونزا

مل أن يكتب لرؤية طبيب مبتدئ مرهق من المحت رئللطواثم هناك حل بديل هو الذهاب في وقت متأخر من المساء إلى منشأة طبية 

 .دوالر 200 قدرها بفاتورة عائًدا في الطريق نيويرسل بها مرهم وصفة طبية

 

 حول المغنيسيوم

 من هذا كن لدي أي شيءلم يقع االوفي . طة كهذهسقلسن مثلي من العديد من األوجاع واآلالم بعد من الشائع جًدا أن يعاني مواطن كبير ا

كتورة كما تحب الد من المغنيسيوم بانتظام )في شكل سترات المغنيسيوم(. اي  جم / يوملم 800إلى  600حقًا. أعزو هذا إلى استهالك 

[ 7،8المغنيسيوم. ] ر توماس ليفي كتبًا ممتازة عندين والدكتو ةمعدن االسترخاء". كتب كل من الدكتور إنهكارولين دين أن تقول ، "

غنيسيوم أبقتني أن تناول المإنه جاد في ذلك. أعتقد أن نصيحتهم بش"عكس المرض". كلمات أن عنوان كتاب ليفي يحتوي على  الحظ

 .وشد العضالت الناتج عن الحادث يضنالمنسبيًا من األلم  اخالي  

 

 والمغنيسيوم سي وفيتامين DMSO استخدام ثنائي ميثيل سلفوكسيد

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7038579
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لكل منها طويلة  والمغنيسيوم ، تبدو قائمة "االستخدامات األخرى" سي وفيتامين DMSOثنائي ميثيل سلفوكسيد   عند قراءة الكتب عن

ة باألدوية التي تحتاج لدرجة أنها موضع شك. في تجربتي القوائم صحيحة. المشكلة األخرى التي يواجهها الناس هي أننا جميعًا على دراي

لى سبيل المثال عأثير. غالبًا ما تحتوي األدوية على كلمة مثل "مضاد" فيها ، تعلى  حصولإلى حبة صغيرة أو اثنتين في اليوم لل

الً من ذلك ، تتطلب هذه يجب التحكم فيها بعناية. بد دفاله المضادات الحيوية ، ففي نهاية المطاف ، العديد منها عبارة عن سموم دقيقة

ن فعالة. بالنسبة لتكو (DMSOثنائي ميثيل سلفوكسيد  ) متكرر وضعمغنيسيوم( أو ال والمكمالت عادةً عدة أقراص كبيرة )فيتامين سي 

 .ألنه يختلف تماًما عن تجارة األدوية التي تستلزم وصفة طبية ير مشجعغللبعض ، هذا أمر 

 

 األخرى DMSOثنائي ميثيل سلفوكسيد   أمثلة على استخدامات

لنهاية ث فرقًا. في االظهر". شعرت أنه العالج الوحيد الذي أحدأسفل "تيبس لعدة أشهر أللم  DMSO لقد استخدمت ثنائي ميثيل سلفوكسيد

الحين. الشكل الصلب  . كانت آالم الظهر أقل بكثير منذ ذلكاتاإلجراء بتلك القيامعن  و توقفت، سئمت من االنتظار حتى يتم امتصاصه 

 MSM يثانمميثيل سلفونيل  .بدون وصفة طبية ائيغذ ، وهو مكمل MSM هو ميثيل سلفونيل ميثان DMSO لـ ثنائي ميثيل سلفوكسيد

[(CH3) 2SO2]  عبارة عن ثنائي ميثيل سلفوكسيد هو DMSO تناوللى أكسجين إضافي. اآلن أنا أباإلضافة إ MSM  يام األ مفي معظ

 .بشكل جيد جًدا رر تسيألموفا حتى اآلن ، ونها جرعة صيانة مناسبة تساعد في تقليل آالم الظهر ، أ،  وقعاتالصباح ، بناًء على الت يف

 

يثيل قد أن ثنائي مفي األداء الرياضي. أعت DMSO ثنائي ميثيل سلفوكسيد التي يقدمها مساعدةالسأل أحد المراجعين لهذه المقالة عن 

ن. السلبيات هي في مفيد بالتأكيد للعضالت المؤلمة ، ولكن ربما يكون غير مريح للغاية لالستخدام العام بعد التمري DMSO سلفوكسيد

، يجب  عهوض بعدو مزعجة للبعض أيًضا ،  DMSO رائحة ثنائي ميثيل سلفوكسيدف. ستخداماال ةو عملي الغالب قضايا تتعلق بالراحة

 .م امتصاصه قبل وضع القماش فوقهدقيقة حتى يت 15-10االنتظار لمدة 

 

. ستمرألن ليس لدي خبرة ، لك لج  ر   في ال سيكون مفيًدا لمشاكل الدورة الدموية السفلية  DMSOثنائي ميثيل سلفوكسيد   لطالما اعتقدت أن

 أنهنهم على قائمة طويلة من االستخدامات المفيدة ؛ واحد م DMSO ثنائي ميثيل سلفوكسيد يبكت ”The DMSO Handbook" يحتوي

 .بمثابة موسع لألوعية

 

 ب المهن الطبيةاألصحأفكار 

 

و  خاليًا من األلمنسبيًا ني تجعل  DMSOثنائي ميثيل سلفوكسيد   والمغنيسيوم و يس كثيًرا كيف أن تناول مكمالت فيتامين رتانبهلقد 

الكتب التي أوصي بها أبًدا. عادة  رأوةيقوال  قلهذه الطر يتأييدبعض الشيء في  غريب. ومع ذلك ، يعتقد معظم األصدقاء أنني المرض
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ص يعانون بالفعل من حالة تتطلب زيارات منتظمة للطبيب ، فإنهم يتمسكون بكل كلمة يقولها الطبيب ، وأي ، إذا كان هؤالء األشخا

 .حج الرياأدرا تذهبتعليقات ليست من طبيبهم 

 

معظم يد حقًا في رعاية ، تقوم بعمل ج DMSO ، والمغنيسيوم ، و ثنائي ميثيل سلفوكسيد سي نظًرا ألن العناصر المذكورة أعاله ، فيتامين

لى حد كبير بناًء إاألمراض البسيطة ، أتخيل أن العالقة بين الطبيب والمريض التي تكون في الغالب التطبيب عن بعد يمكن تطويرها 

كل كلمة من األساسية للعناصر الغذائية. أدركت أن معظم الناس مدربون على التمسك ب النقصومعالجة أوجه  المكمالتعلى هذه 

ث ذلك( ، يرغب عندما يتعلق األمر بالمكمالت الغذائية )إذا حدوي شئ غريب تقريبًا. ألبحثًا  الطبيبالطبيب. يركض البعض إلى 

دى أهمية أن يصبح م، ويريدون وصفة طبية ، ويريدون أن يدفع التأمين ثمنها. ما  بالضبطالمرضى عادةً في معرفة العالمة التجارية 

 قل.ة بشكل أاص الدوائيقرلألؤيد م و بشكل أكبر صحي ثقيفمالطبيب 

 

 ملخص

 

وفيتامين  DMSOلفوكسيد بدالً من عدة أيام من األلم ، قمت بتقليل وقت الشفاء إلى ليلة واحدة بالفعل عن طريق استخدام ثنائي ميثيل س

 ك ، كان وجودولكنه غير معروف على نطاق واسع. باإلضافة إلى ذلعلى نطاق واسع  وآمن. هذا االستخدام لهذه المنتجات موثق سي

 كالهما في متناول اليد لبدء العالج الفوري هو مفتاح الشفاء السريع.
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Selvam Rengasamy, MBBS, FRCOG (Malaysia)  

Jeffrey A. Ruterbusch, D.O. (USA)  

Gert E. Schuitemaker, Ph.D. (Netherlands)  

Han Ping Shi, M.D., Ph.D. (China)  

T.E. Gabriel Stewart, M.B.B.CH. (Ireland)  

Thomas L. Taxman, M.D. (USA)  

Jagan Nathan Vamanan, M.D. (India)  

Garry Vickar, M.D. (USA)  

Ken Walker, M.D. (Canada)  

Anne Zauderer, D.C. (USA)  
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 )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( .M.D ، 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: 

 (جنتيناألر) .Ph.D، رايال ونيا ريتاس: سبانيةاألمحرر الطبعة 

 الواليات المتحدة األمريكية()  M.D., J.D،  يفيل .وماس إيت: ساهمممحرر 

 (دةحالمتة لكالمم)  .M.B.B.S., M.R.S.B،  داونينجاميان د: ساهمممحرر 

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

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

  الواليات المتحدة األمريكية()  .M.S، يينيدك ت سي.وبرر: عدمسا محرر تقني

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

 

 لتعليقات واالتصال اإلعالمي: ل

drsaul@doctoryourself.com 

 ديبشكل فرد على ولكنها غير قادرة على الر وني للقراءرسائل البريد اإللكترب "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي" OMNSترحب  

 . ئلى جميع الرساعل

 وقد يتم استخدامها للنشر أو ال. "خدمة أخبار طب التصحيح الجزيئي" OMNSتصبح تعليقات القراء ملًكا لـ 

 

 :للتسجيل مجانًا

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

 

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

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

