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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
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 2022،  أغسطس 22،  تصحيح الجزيئيلخدمة أخبار طب ا

 عشرينجهاز المناعة للقرن الحادي وال زيزعت
 

 مايكل باسووتر /قلمب

 OMNS( 2022 أغسطس 22)

ر ، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها بشأن أكث 1996حياته. في عام  ودةجتمثل األمراض المعدية تهديًدا كبيًرا لبقاء اإلنسان و

، تسبب  2014شخص يوميًا. في عام  46000[ هذا ما يزيد عن 1مليون شخص يموتون كل عام من األمراض المعدية. ] 17من 

مليون شخص ، وقتل االلتهاب  1.3مليون شخص ، وتسبب السل في وفاة  1.6فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز في وفاة 

ألف طفل دون سن الخامسة ، وقتلت المالريا  760سبب اإلسهال المعدي في وفاة مليون طفل دون سن الخامسة ، وت 1.1الرئوي 

 مليون مريض. 400ألف شخص وأصاب  20ألف شخص ، وحمى الضنك قتل  55ألف شخص ، وتسبب داء الكلب في وفاة  627

 

ائمة السنوية لألسباب الرئيسية للوفاة. في بين الق 8في الواليات المتحدة ، عادةً ما تحتل اإلنفلونزا وااللتهاب الرئوي المرتبة رقم 

حالة وفاة في عام  463,210، و  2020حالة وفاة في عام  385,676إلى المركز الثالث مع  19-كوفيدالسنوات األخيرة ، انتقل 
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رض حالة إصابة بم 14,000سنويًا(. تم تحديد أكثر من  306،000) 2022حالة وفاة حتى اآلن في عام  181,256، و  2021

جدري القرود في الواليات المتحدة هذا العام ، وفي يوليو ، تم تحديد حالة إصابة بشرية بشلل األطفال في نيويورك. تم اكتشاف 

فيروس شلل األطفال اإلضافي في مياه الصرف الصحي. وفي الصين ، تم اكتشاف أول حاالت إصابة بشرية بفيروس النجيا هنيبا. 

 لضارة.العالم مليء بالفيروسات ا

 

. تمت الموافقة على لقاح 1933دعونا نلقي نظرة فاحصة على اإلنفلونزا. تم اكتشاف فيروس األنفلونزا وعزله من القوارض في عام 

، تم تحديد أن التغيرات المستضدية في فيروس  1947. في عام 1945اإلنفلونزا األول للمدنيين في الواليات المتحدة في عام 

 1994)أمانتادين( ، و  1966لقاحات الحالية غير فعالة. تمت الموافقة على أدوية مكافحة األنفلونزا في عام األنفلونزا جعلت ال

 1.1( في مقتل H2N2) 58-1957)أوسيلتاميفير وزاناميفير(. ومع ذلك ، تسبب تفشي اإلنفلونزا الوبائية في  1999)ريمانتادين( ، و 

أعداًدا مماثلة في  1968في عام  ىخرأجائحة إنفلونزا  تواليات المتحدة. وقتلشخص في ال 116,000مليون شخص بما في ذلك 

حالة وفاة إلى االلتهاب الرئوي واإلنفلونزا ، وفي عام  54,619، نُسبت  1980جميع أنحاء العالم وفي الواليات المتحدة. في عام 

 ةمشكل يحليكون من العدل أن نقول إن الطب الحديث لم  [ قد2حالة وفاة إلى االلتهاب الرئوي واإلنفلونزا. ] 59,180، نُسبت  2018

 .19-كوفيداإلنفلونزا بعد. يستمر السباق للحصول على "لقاح عالمي" ، وينضم إليه اآلن السباق على "لقاح عالمي" لـ 

 

 مسائل التغذية

مثل  -زنًا ، فإن المكمالت الغذائية المحددة ال قيمة لها في كلية الطب التقليدية أنه إذا كنت تأكل نظاًما غذائيًا مغذيًا ومتوا التعليم يقترح

الطب مضلل لعدة أسباب. أوالً ، تعريف  اتكليبالخاص . هذا التشبيه المفرط في تبسيط ممتلئسكب المزيد من القهوة في فنجان قهوة 

ية غير متسق في جميع أنحاء النظام الغذائي المغذي والمتوازن غامض وغير كامل. حتى الحد األدنى الموصى به من المغذيات اليوم

العالم ، وال يتم تحقيقه من قبل العديد من األشخاص حتى داخل البلدان الغنية مثل الواليات المتحدة األمريكية. ثانيًا ، االلتهابات 

من متطلبات  العناصر الغذائية ، وتعطل إعادة تدوير المغذيات وشبكات التآزر ، وتزيدوالسموم ومسببات األمراض تسلب الجسم 

خاليا الجهاز المناعي واألنسجة األخرى لمحاربة المرض وإصالح األضرار. يمكن أن تسبب االلتهابات ومسببات األمراض نقًصا 

في مستويات العناصر الغذائية األساسية ، وبدون إضافة المزيد من العناصر الغذائية يكون الجسم عرضة لإلصابة باألمراض 

بما في ذلك درجات الحرارة الباردة ، وكذلك المجهود البدني وحتى الذهني ، يزيد من احتياجات  ةاإلضافي طالضغووالموت. ثالثًا ، 

 يرةالصغنفس احتياجات المغذيات الكبيرة أو  ركةقليل الح كتب ومل على ميع فظومالجسم من العناصر الغذائية األساسية. ال يمتلك 

اجات مختلفة من العناصر الغذائية األساسية ألن نقص المغذيات لدينا ومتطلبات التي يحتاجها الرياضي األولمبي. لدينا جميعًا احتي

نا الخاليا والكيمياء الحيوية تختلف. بصفتنا بشًرا ديناميكيين ومنتجين ، يجب أن نعدل ما نتناوله من العناصر الغذائية وفقًا الحتياجات

المجتمع والعالم لنعيش أفضل حياتنا. والتفاعالت مع العوامل المعدية في الفريدة. قد يختلف هذا حسب اليوم أو الشهر حيث نتفاعل مع 

 كل مكان هي عنصر مهم في احتياجاتنا من العناصر الغذائية األساسية.

 

 [3الفيتامينات." ] ، "ال تجازف ، تناول زكيل سون ليهييتبادر إلى الذهن القول الحكيم لـ 
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 فيتامين سي

 

تشبيه جيش يخوض المعركة. هذا مناسب بشكل خاص فيما يتعلق  إروين ستونل الدكتور " ، فض  الممتلئبدالً من تشبيه "الكأس 

)أسكوربات(. اقترح الدكتور ستون أن محاولة محاربة العدوى  سيبمكافحة العدوى ، على سبيل المثال ، مع حاجة الجسم لفيتامين 

 [4الخاليا كان بمثابة إرسال جيش إلى المعركة بدون ذخيرة. ]دون وجود مخصصات وافرة من حمض األسكوربيك المتاحة لجميع 

 

ونجبلوت ، دكتوراه في الطب ، "تعطيل فيروس شلل األطفال في المختبر بفيتامين سي البلوري ي، نشر كالوس  1935في عام 

[ وأشار إلى أن حمض األسكوربيك هو فيتامين مضاد للسموم ومضاد للفيروسات. في وقت الحق نشر 5)حمض األسكوربيك(". ]

 1981إلى عام  1948من عام قاالت التي تثبت التأثير المضاد للفيروسات لفيتامين سي. فريدريك كلينر وأطباء آخرون العديد من الم

 ، تم نشر العديد من دراسات الحالة وسلسلة الحاالت من قبل األطباء في كندا والواليات المتحدة األمريكية وأستراليا ويوغوسالفيا التي

  [6رة من حقن فيتامين سي. ]تضمنت عالًجا ناجًحا لألمراض الفيروسية والبكتيرية بجرعات كبي

 

، كتب الدكتور كلينر أنه كان "... من الصعب فهم كيف يمكن أن يفشل العديد من الباحثين في فهم الشيء الوحيد الذي  1949في عام 

ت و عدد مرا لمستخدمةاـ  سيكان سيعطي نتائج إيجابية قبل عقد من الزمان. وكان هذا الشيء الوحيد هو حجم جرعة فيتامين 

حتى الوقت الحاضر ، استمرت التقارير الناجحة وسلسلة الحاالت ومرحلة تجربة السالمة في المرحلة  2014[ من عام 7". ] تكرارها

حمى  وتعفن الدم وعدوى إبشتاين بار وحمى زيكا  االتحاألولى في إثبات سالمة وفعالية األسكوربات كجزء من خطة العالج في 

 - 17ساعات ) 4-2جرام من فيتامين سي كل  17.5 - 4.5[ أوصى الدكتور كلينر بحقن 8] ، والسل. 19-كوفيد  والشيكونغونيا 

جراًما يوميًا عند  13، وعادة ما تصنع  سيجرام يوميًا( لمكافحة األمراض الفيروسية الحادة. الماعز قادرة على إنتاج فيتامين  210

يوميًا ،  سيجرامات من فيتامين  5-4ط. عادة ما تأكل الغوريال وضغجرام يوميًا تحت ال 200يزيد اإلنتاج حتى  و،  طغياب الضغو

جرام  6ملليجرام / رطل ، أو  40يوميًا ) سيملليجرام من فيتامين  600 لمتوسطفي ا رطالً  15 هاوزن البالغ القرود البريةل و تتناو

المناسب لمقدار فيتامين سي  رطالً من اإلنسان(. تشير هذه الحقائق إلى أن الجرامات بدالً من المليغرامات هي المقياس 150لكل 

 19-في مرضى كوفيد  سي. لمزيد من المناقشة التفصيلية ، راجع مستويات فيتامين ضغوطالتعرض للللبشر ، ولزيادة الجرعة عند 

 المصابين بأمراض خطيرة

 .shtml17n17http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v 

 العربية لمقال باللغةا

ara.pdf-17n17http://www.doctoryourself.com/omns/v 
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 فيتامين د

[ ونما الجسم 9,10لزمان ، ]ُوجد أن ضوء الشمس وفيتامين د يساعدان في مكافحة السل واألمراض المعدية األخرى قبل قرن من ا

المعرفي عن سالمته وفعاليته بسرعة في القرن الحادي والعشرين حيث أصبح فيتامين د معروفًا كهرمون قوي التأثيرات المناعية 

 السابقة تفاصيل فوائد فيتامين د لنظام المناعة الصحي ، بما في ذلك: OMNSوالجينية. غطت مقاالت 

 

: تجاهل الفوائد في الوقت الذي تشتد الحاجة إليه. 2021د( في عام أهم أوراق فيتامين )    

http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v18n02.shtml 

 العربية لمقال باللغةا

ara.pdf-02n81http://www.doctoryourself.com/omns/v 

إنه رسمي: فيتامين د يقلل من حدوث المناعة الذاتية: ومراجعة موجزة لمجموعة المعرفة المتزايدة بفيتامين د.     

resources/omns/v18n09.shtmlhttp://www.orthomolecular.org/ 

 العربية لمقال باللغةا

ara.pdf-09n81http://www.doctoryourself.com/omns/v 

 

في الظهور. فيما يلي روابط لتجربة سريرية حديثة في بلجيكا ، ومناقشة للنصائح حول التصحيح  رةمستم أدلة إضافية ال تزالناك ه

 لمكافحة العدوى: D (OH) 25 ين د()فيتام السريع لمستويات

 

    De Niet S  ،Trémège M  ،Coffiner M (2022التأثيرات اإليجابية لمكمالت فيتا ) في المرضى في المستشفى لـ  دمين

 ،  3048: 14: مغذيات تجريبية عشوائية ، مزدوجة التعمية ، خاضعة للتحكم الوهمي 19-كوفيد

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35893907 

 

    Wimalawansa  ،S.J( .2022زيادة سريعة في مصل ) 25  ين د()فيتام (OH) D  اإلنتان  -يعزز جهاز المناعة ، ضد العدوى

 .2997،  14. المغذيات 19-كوفيدو 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35889955 

 

http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v18n02.shtml
http://www.doctoryourself.com/omns/v18n02-ara.pdf
http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v18n09.shtml
http://www.doctoryourself.com/omns/v18n09-ara.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35893907
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35889955
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، ويمكن أن همجيًا معًا نظًرا لوجود ترابط بينمن المهم النظر في مستويات فيتامين )د( والمغنيسيوم والسيلينيوم واألشكال المتاحة بيولو

من  2ن التفاعالت الكيميائية الحيوية. من المهم أيًضا موازنة فيتامين د مع فيتامين ك يكون كل منها عامالً محدًدا للمعدل في العديد م

أجل اإلدارة المثلى للكالسيوم والصحة العامة. تعتبر الزبدة والجبن المخمر والناتو وثعبان البحر ومخلل الملفوف والدجاج وصفار 

تصنعها بكتيريا األمعاء. قد ال يحصل الجسم  2كصغيرة من فيتامين  . باإلضافة إلى ذلك ، كميات2كالبيض مصادر جيدة لفيتامين 

 على جرعة كافية في بعض األنظمة الغذائية وأثناء العالج باألدوية.

 

في التسعينيات ، بدأ الدور الرئيسي للسيلينيوم في بعض األمراض الفيروسية ينتشر في الوعي. السيلينيوم نادر في العديد من المواقع 

لينية يلتخليق الحيوي للبروتينات السامعدل  في المتحكممكون لاين هو حمض أميني فريد من نوعه وهو اييستالم. السيلينوسحول الع

ومهم أيًضا للعديد من الفيروسات. عالوة على ذلك ،  -المهمة لمضادات األكسدة ، والمناعة ، والتخثر ، والوظائف الجينية في البشر 

ساعد على استقرار الجينوم الفيروسي ، وتقليل الطفرات المسببة لألمراض. في البيئات منخفضة كافية ي وفإن وجود بروتينات سيلين

األشخاص الذين يتغذون جيًدا يمرضون.  ىحت  السيلينيوم ، ثبت أن الفيروسات الحميدة تتحول إلى سالالت ممرضة يمكن أن تجعل

ًسا لفهم التفاعالت الجينومية للفيروسات البشرية. يمكن العثور على يُعد العمل الرائد لألستاذين ميليندا بيك وإيثان ويل تايلور أسا

 مقاالت موجزة لفهم أعمق ألدوار السيلينيوم في األمراض الفيروسية والصحة العامة هنا:

 

 Beck MA  ،Handy J  ،Levander OA (2004 .الحالة التغذوية للمضيف: عامل الفوعة الُمهَمل. اتجاهات ميكروبيول )

12 :417-423 .15337163https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

  ؟: مقابلة مع البروفيسور إيثان ويل تايلور. 19-كوفيدهل يمكن للسيلينيوم أن يزيد بشكل كبير من معدل الشفاء في

-signifcantly-selenium-connection/can-https://wholefoodsmagazine.com/columns/vitamin

19-covid-in-rate-cure-the-increase 

  "الطفرات الفيروسية وخطر "سوء التغذية غير المباشر

http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v17n19.shtml 

 العربية لمقال باللغةا

ara.pdf-19n71http://www.doctoryourself.com/omns/v 

 

وخاصة نقص  الذين يعانون من سوء التغذية ،المضيفين لألمراض عند  اتسبيبً  ميل الفيروسات إلى أن تصبح أكثر إن معرفة

(. يمكن أن تنتقل فيروسات متعددة مع أو بدون شرائح GoF) ظيفةاكتساب الو أبحاثفي بعض األحيان في  هالسيلينيوم ، يتم استغالل

جينية ُمدخلة في المختبر )"التضفير الجيني"( من خالل العديد من القوارض التي تعاني من سوء التغذية أو غيرها من الثدييات 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15337163
https://wholefoodsmagazine.com/columns/vitamin-connection/can-selenium-signifcantly-increase-the-cure-rate-in-covid-19
https://wholefoodsmagazine.com/columns/vitamin-connection/can-selenium-signifcantly-increase-the-cure-rate-in-covid-19
http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v17n19.shtml
http://www.doctoryourself.com/omns/v17n19-ara.pdf
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 وتعريف أبحاث اتوالسياس ياتتظهر. تظل األخالققد في فترة زمنية قصيرة لمعرفة ما هي التوليفات والطفرات التي  الصغيرة

أمًرا مهًما للنقاش والسياسات  GoF ظيفةاكتساب الو[ يعد الوعي بممارسات 11موضوعات للنقاش. ] GoF ظيفةاكتساب الو

 [12المستنيرة. ]

 

 (PPIsمالحظة حول مثبطات مضخة البروتون )

رعة التئام القرحة الهضمية وانخفاض معدالت الوفيات من نزيف الجهاز الهضمي. ارتبط استخدام مثبطات مضخة البروتون مع س

 + H + / Kومع ذلك ، فإن مثبطات مضخة البروتون تعطل االستجابات المناعية الصحية عن طريق تغيير الميكروبيوم ، وتثبيط 

ATPase  َي د  ع  غير المATP12A / ATP1AL1  الطبيعية ، والخاليا المناعية األخرى ، ، والخاليا التائية القاتلة  بلعميةالخاليا الفي

[ الهضم الصحي ، بما في ذلك التحكم في االرتجاع المعدي ، مهم. قد يتطلب هذا الموضوع 14،  13ل امتصاص المغنيسيوم. ]وتقل

بات وحجمها ، وحده الكثير من التعلم والعزم إليجاد أفضل حل لفرد معين. الوضع البدني بعد الوجبات وفي الليل ، وتوقيت الوج

قلب مبهج وميكروبيوم صحي ، وممارسة التمارين كلها  تنميةواتباع نظام غذائي صحي يتضمن الكثير من الخضروات الملونة ، و

متغيرات يجب مراعاتها. لحسن الحظ ، أسفرت الجهود عن العديد من الفوائد ، حيث يوجد تداخل بين حلقات التغذية الراجعة للغدد 

له تأثير كبير على قدرتنا  فكر فيه[ ما نأكله وما ن١٥ع العديد من األنظمة البيولوجية بما في ذلك الجهاز المناعي. ]العصبية م ءاالصم

 على مكافحة العدوى ورفاهيتنا.

 

 ملخص

ال تزال مسببات األمراض تمثل تحديًا خطيًرا لبقاء اإلنسان وعافيته. ال يزال تحسين التغذية والعادات الصحية يمثل خط دفاع أول 

مدخول العناصر  نةمرومهًما ضد المرض ، ويقلل أيًضا من الطفرات المسببة لألمراض في الفيروسات. عالوة على ذلك ، فإن 

 غزو العوامل الممرضة هو عنصر مهم في العالج واستعادة العافية.الغذائية بما يتناسب مع نطاق 

 

 جرعات البالغين المقترحة:

 تحمل األمعاء إذا كنت مريًضا(ى صل إلتمرات يوميًا )أكثر ل 3مجم ،  1000-500: سيفيتامين 

 ام / مل(نانوغر 80-40وحدة دولية / يوم )حافظ على مستوى فيتامين د في البالزما في نطاق  5000: 3فيتامين د 

 اليومميكروغرام /  100: 2فيتامين ك 

 ، أو كلوريد(مخلّبات )في شكل ماالت ، سترات ،  اليومملغ /  400المغنيسيوم 

 مجم / يوم 1000 - 200النياسين / النياسيناميد 

 ملغ / يوم 20زنك ، 
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 ملغ / يوم )مع الزنك ، في شكل مخلّبات أورتات ، أو غلوكونات( 2النحاس 

 Se-methyl-L-selenocysteineميكروغرام / يوم ، مثل خميرة السيلينيوم ، أو السيلينيوم ، أو  200-100السيلينيوم: 

 

 موارد الوقاية من األمراض المعدية ومكافحتها:

 والفيروسات 19-كوفيدالطب الجزيئي للعدوى بفيروس كورونا 

https://isom.ca/19-كوفيد-resources/  

 

 ريوردانة عياد

https://riordanclinic.org/research-studies/  

https://riordanclinic.org/research-study/vitamin-c-research-ivc-protocol/  

 

 د * معهد بحوث العمل الشعبي الصحي

https://www.grassrootshealth.net/research/  

https://www.grassrootshealth.net/documentation/  

 

 والنهج الشخصي موقع الدكتور إيثان ويل تايلور

https://chem.uncg.edu/person/e-will-taylor/  

https://news.uncg.edu/19-كوفيد-selenium-researcher-personal-diet/  

 

و  I-RECOVERو  I-CAREو  I-PREVENT 19-كوفيدالخط األمامي لبروتوكوالت الوقاية والعالج من تحالف الرعاية الحرجة لـ 

MATH +  

/https://covid19criticalcare.com19-كوفيدprotocols- 

 

https://isom.ca/covid-19-resources
https://riordanclinic.org/research-studies
https://riordanclinic.org/research-study/vitamin-c-research-ivc-protocol
https://www.grassrootshealth.net/research
https://www.grassrootshealth.net/documentation
https://chem.uncg.edu/person/e-will-taylor
https://news.uncg.edu/covid-19-selenium-researcher-personal-diet
https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols
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والغرغرة باستخدام بيروكسيد : نظرة عامة تدعم دراسات المستشفى غسل الفم يوميًا 19-كوفيدحماية بيروكسيد الهيدروجين من 

 ٪ لتنظيف األنف0.5٪ و 1الهيدروجين بنسبة 

 http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v18n19.shtml 

 العربية لمقال باللغةا

http://www.doctoryourself.com/omns/v18n19-ara.pdf 

 

باستخدام بيروكسيد الهيدروجين  19-كوفيدتظهر دراسة المستشفى أنه يمكن الوقاية من 

http://www.orthomolecular.org/resources/omns/v18n18.shtml 

 العربية لمقال باللغةا

http://www.doctoryourself.com/omns/v18n18-ara.pdf 
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 لتعليقات واالتصال اإلعالمي: ل

drsaul@doctoryourself.com 

بشكل فردي رسائل البريد اإللكتروني للقراء ولكنها غير قادرة على الرد على ب "طب التصحيح الجزيئيخدمة أخبار " OMNSترحب  

 . على جميع الرسائل

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

http://www.doctoryourself.com/
http://www.doctoryourself.com/
mailto:drsaul@doctoryourself.com
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