
                         وعالقتها بالفيتامين ) د ( 19جائحة كوفيد ـ 

                                                       للباحث والبروفسور الدكتور لويس مونتيل  

 ترجمة الدكتور شريف العلي                                                                        

 السالم عليكم  يقول الدكتور لويس لقرائه الناطقين بالعربية : 

( لها عالقة وثيقة باضمحالل وتآكل الجهاز العصبي وظهور  Dإن نقص فيتامين )

، وإصابة    19ة مع ظهور كوفيد ، وله عالقة وثيق اإلنسان السرطان في جسم وتطور

  ضعفأجهزة أخرى في الجسم مثل العظام والغضاريف والعضالت ، كذلك يؤدي إلى 

 قوة الجهاز المناعي . 

الحقيقة أطلقوا عليه كلمة فيتامين وذلك عن عدم معرفة ، فهو في الحقيقة هو شبه  

    أعضاء الجسم .هرمون له عالقة قوية مع كل 

( وقمنا بالبحث عن  Dونقص فيتامين )   19عالقة بين كوفيد تكلمت قبل سنة عن ال

 نانوغرام    dl/10( عندهم أقل من Dالمصابين بالكوفيد فقد كانت نسبة فيتامين )

 نانوغرام ،هذا يدل على أن   dl / 40ـ 25مع العلم أن النسبة الطبيعية في جسم اإلنسان 

 هو أكبر من جائحة كورونا . ( Dنقص فيتامين )

 . 19( يسهل اإلصابة بجائحة كوفيد Dوحسب معرفتي وأبحاثي إن نقص فيتامين)

، وقد وقعنا   19لذلك ان جسم اإلنسان يحتاج إلى هذا شبه الهرمون للوقاية من كوفيد 

 جميعاَ في هذا الفخ حينما كنا غافلين عن هذا . 

 dl/15من ( عندهم أقل  Dوبعض الذين أجريت لهم الفحوصات كانت نسبة الفيتامين ) 

تبين أنهم مصابين بالكوفيد ولكنهم اليعلمون النهم ليس لديهم أي أعراض تدل على  

 المرض . 

 ( : Dأسباب نقص فيتامين )

 هل هو عدم التعرض للشمس ؟ 

 ن طريق التغذية وينشط في الجلد  إن هذا الفيتامين يتكون في الكليتين والكبد كما ياتي ع

سنة ، كلما كبر اإلنسان ينقص هذا   55ـ 25ان نشاط هذا الفيتامين يختلف عن العمر 

 في البالد المشمسة واإلستوائية نجد ان هناك  رغم التعرض للشمس ، وحتى الفيتامين 

 نقصاَ في هذا الفيتامين . 



أو جرعات من فيتامين   3يت كبد الحوت أو أوميغازلذلك البد من أخذ جرعات إما من 

(D على شكل كبسوالت )D2   أوD3   أو هيدروكسي كالثيفيرول أو نقط أو إبر عضلية

 دائماَ تحت إشراف طبيب . 

 

 عيادة الدكتور والبروفسور لويس مونتيل    مدريد ـ اسبانيا 

 

                        


