
DM  SO    محلول معجزة جديد
مادة بعزل  Alexander Saytzeffقام العالم الروسي  1866في عام 

كانت مادة متبلورة، عديمة الرائحة، غير سامة، ... غريبة وفريدة جداً 
ذلك يتوقع في ذلك الوقت لم .... ولھا طعم يشبه الثوم عندما نتناولھا

 عشراتالعالم أن اكتشافه ھذا سيثير كثيراً من الجدل والتناقض عبر 
السنين، وأن المادة سيتم اختبارھا في آالف الدراسات واألبحاث، 

  .وستقدم حاالت شفائية معجزة لكثير من المرضى

وھي من مركبات الكبريت العضوي،  )سلفوكسيد ميتيل ثنائي( DMSOنحن نتحدث عن مادة 
من قبل فريق  1963وكانت تستخدم فقط كمذيب صناعي قبل اكتشاف خواصھا الطبية عام 

  .Stanley W. Jacob, MDبحث برئاسة الطبيب 

DMSO  لب الخشب، بعملية تحّول الخشب إلى عجينة كرافت ھو ناتج ثانوي عن استخراج
عملية صناعية، لكنھا ببساطة ھي معالجة للخشب صحيح ھذه ... تحتوي ألياف سيللوز نقية

بمزيج من ھيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم، مما يحطم الروابط بين مادة الخشبين 
  .والسيللوز) ليغنين(

DMSO  ،حب الشباب، التھاب المفاصل، التخلف العقلي، السكتة مفيد كمزيل لأللم، في الحروق
يات الرأس، تيبس الجلد، آالم األسنان، الصداع، البواسير، االلتواء أو الجلطة، الداء النشواني، أذ

في ... والشد العضلي، تمنع الشلل من إصابات النخاع الشوكي، تخفف وتزيل آثار الندوب
  ... آمنة لالستخدامرخيصة و مرض وھي 300الواقع، لھا فائدة في أكثر من 

راً من الفوائد، ال بد أن تكون مثيرة للشكوك أو قد تعتقد أن مثل ھذه المادة المزعوم بأن لھا كثي
لذلك، دعنا نلقي نظرة أقرب إلى خواصھا وإلى المعلومات .... تكون تجارة وكذبة جديدة

  .المتوافرة عنھا وسنفھم أكثر عن ھذه المادة المعجزة

ستكون المراجع عن كل فقرة مذكورة ضمن قوسين، وفي نھاية الموضوع كتاب وجميع 
وتذكر دائماً أن الغذاء الصحي الطبيعي والمتوازن ھو بداية وأساس .. .لمزيد لمن يريدالمراجع ل

  .الشفاء وھو أھم من أي وصفة أو مادة

  

  :الكبريت، مادة جوھرية للحياة

DMSO مادة وسيطة في حلقة الكبريت الطبيعية التي توزع الكبريت الحيوي لجميع  يھ
مركبات الكبريت موجودة في كل خاليا الجسم وال . )Parcell, 2002(النباتات والحيوانات 

يمكن االستغناء عنھا ألجل استمرار الحياة، إنھا الزمة لعدد من التفاعالت الكيماوية الداخلة في 
تنظيف بقايا السموم الضارة وبقايا األدوية الكيماوية، ولھا عديد من التطبيقات الطبية في عالج 

  التھاب العضالت واأللياف المزمن، التھاب المفاصل، عدد من األمراض مثل االكتئاب، 
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التھاب المثانة، اإلصابات الرياضية، قصور القلب االحتقاني والسكتة، السكري، السرطان، 
  .)Parcell, 2002(واإليدز  

ھو أكثر مركب له أكثر خصائص واستعماالت واسعة  DMSOمن بين مركبات الكبريت، 
صيدالنية دوائية خاصية  40له أكثر من .... وتطبيقات عالجية أكثر من أي مركب كيماوي آخر

  .)Morton, 1993(تجعله مفيداً في منع وشفاء وعكس كثير من األمراض

بعد  DMSOتطبيق ووافق على عن صداع نصفي،  Dr. Jacobاشتكى أحد المرضى للطبيب 
اختفى الصداع خالل دقائق، عاد مجدداً بعد أربع ساعات، ثم اختفى ... سماعه عن خصائصه

  ... نھائياً بعد تطبيقه مرة ثانية
مثالً بدھنه على ندبة جرح في .. ألجل شيء محدد كثيراً ما يفيد بأشياء أخرى DMSOاستخدام 

وكذلك كان ھناك امرأة .... عاتالوجه، شفى امرأة من التھاب في الجيوب األنفية خالل سا
نھا الكتابة بيدھا التي امكالمادة على فكھا المؤلم أنه صار بإمصابة بالسكتة، وجدت بعد دھن 

  )Haley, 2000(...كانت مشلولة وأن تمشي بشكل أفضل
  

  :الخواص العالجية

DMSO ھو مزيل ألم فعال وسريع جداً، يغلق األلياف العصبية الناقلة التي تنتج شعور األلم ...
ن ورود الدم لمنطقة يحسّ ... إنه يخفف االلتھاب والتورم بإنقاص المواد المسببة لاللتھاب

اإلصابة بتوسيع األوعية الدموية وزيادة إيصال األوكسجين وإنقاص لزوجة الصفيحات 
  .فز الشفاء، وھذا جوھر فائدته في عالج أي حالةيح.... الدموية

ھذه فائدة جوھرية في العالج ألن ... إنه أكثر وأقوى مادة مزيلة للشوارد الحرة يعرفھا اإلنسان
الجذور الحرة المنتجة في أجسامنا وخاصة بسبب الغذاء الخاطئ المعرض للتلوث والحرارة 

  .لك الجذور وتطرح سوية خارج الجسمترتبط بت DMSOمادة ... عالية تدمر الخالياال

  

  

في  DMSOيعمل بمادة وھو  Stanley Jacobصورة الطبيب 
  ... 1960 الستينيات

  

  

DMSO  ،تخترق الجلد أيضاً والحاجز الفاصل بين الدم والدماغ بسھولة، تخترق األنسجة كلھا
تحمي الخاليا من األذية الميكانيكية واإلصابة، ومع  DMSOوفوق ذلك، ... وتدخل مجرى الدم

مرور الوقت يلزم من المادة تراكيز أقل لتحقيق العالج، عكس معظم األدوية الصيدالنية التي 
  .تتطلب زيادة الجرعات
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ر مھدئ على الجھاز العصبي المركزي، وتصل بسھولة إلى جميع أجزاء الجسم عند يلھا تأث
في منطقة محددة  DMSOولھذا كثيراً ما يؤدي تطبيق .... ا فيھا الدماغامتصاصھا عبر الجلد بم

  .إلى شفاء مناطق أخرى بسبب عملھا الجھازي العميق

في الواقع، بعض األدوية ... تلعب دور مادة حاملة لمواد أخرى أو أدوية، وكذلك تقّوي تأثيراتھا
يوية، واألنسولين، يمكن يد، المضادات الحئمثل مركبات الكورتيكو DMSOالتي تنحل في 

استعمالھا بجرعات أدنى من المعتاد دون التقليل من تأثيراتھا العالجية، وإضافة لذلك يتم إنقاص 
وكذلك يمكن لألدوية المرور عبر الجدار الدموي الدماغي ... الكثير من آثارھا السلبية السيئة

طبيعية البديلة عن المضادات وكذلك المواد ال. (.الذي يكون في العادة غير قابل لالختراق
  )الحيوية الضارة بشكل عام، ال تستخدمھا إال عند الضرورة القصوى

DMSO زيد تقّوي جھاز المناعة، ت... لعب دور مرخي مريح للعضالتتنشط طرح البول، وت
إنتاج الكريات البيض والخاليا الملتھمة الضامة التي تدمر المواد الغريبة عن الجسم والكائنات 

مادة لھا خواص مضادة للجراثيم، مضادة للفيروسات، مضادة  DMSO.... الممرضة
  .تزيد نفوذية جدران الخاليا، فتسمح بطرح السموم خارج الخلية DMSO... للفطريات

DMSO ة من األشعة ضد التأثيرات القاتلة والمطفرة ألشعة إكس السينية، في لھا خواص واقي
لھا خواص مضادة للتجمد أي أنھا تحمي من ... الخاليا واألجھزة الخلوية والحيوان بكامله

  .الضرر الناتج عن التجمد

DMSO  الكولين أستيراز(ُتظھر أيضاً خواص ((Sams, 1967)  ًبكلمات أخرى، تمنع أنزيما
األستيل كولين ... ك األستيل كولين، فتزداد تراكيز ومدة عمل ھذا الناقل العصبي الھاممن تفكي

مادة مسؤولة عن التعلّم والذاكرة وھي أيضاً مھدئة ومرخية، وھي أيضاً عامل أساسي في تنظيم 
  .جھاز المناعة، وتلعب دور الفرامل في أي التھاب في الجسم

حيث يرتبط الكبريت .. على طرح سموم المعادن الثقيلة DMSOكمصدر للكبريت، تساعد 
ويتم طرحھا عبر ) ، والنيكلالزئبق، الرصاص، األلمنيوم، الكادميوم، الزرنيخ(بالمعادن الثقيلة 

  .البول، البراز، والتعرق

  

   والشركات الدوائية FDAمنظمة الغذاء والدواء األميركية  عراقيل

في محالت المواد الغذائية الصحية، عبر الطلبات البريدية، وعبر االنترنت،  DMSOيتم بيع 
ورغم ذلك، لم .. جل فوائدھا الصحيةأليستخدمھا ماليين الناس ... وفي معظم الدول عبر العالم

، خاليا نقي العظم، إال كمادة حافظة للخاليا الجذعية FDAتحصل المادة في أميركا على موافقة 
حالة التھاب مؤلم للمثانة، صعبة المعالجة (زراعتھا، والتھاب المثانة الخاللي  األعضاء ألجل

  ).كثيراً بالطرق األخرى

التأييد الطبي الرسمي كعالج لألمراض األخرى، وذلك جزئياً بسبب عدم  DMSOلم تجد مادة 
  ).. التعمية المزدوجة(المعتمدة  التجاربالقدرة على توثيق فوائدھا في 
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 مادة يأخذ أو المادة يأخذ كان إذا ما المريض معرفة دون الدراسة إجراء تقتضي التجارب ھذه
 الطعم ألن التجربة ھذه إجراء يمكن ال DMSO حالة في.. placebo أثر دون وھمية مزيفة

 أي إيجاد يمكن وال المادة، يكشف) تناولھا طريق كان مھما( المادة في للثوم المميزة والرائحة
نفس تحاكي مزيفة مادة  ).Steinberg, 1967( لھا الواضح األثر 

د Oإذا قمت بالبحث عن 

ال يمكن ...  مادة كيماوية معروفة وشائعة يمكن صنعھا بتكلفة منخفضة

ھي أھم  DMSOأنا ال أھتم إذا كانت : "خمةالدوائية الض

لألدوية، ولن تقدر 
 B

 
 

السوق "فإن آالف األميركيين يشترونه في  DMSOبالرغم من القيود المفروضة على استعمال 

  

  

FDA   والشركات الدوائية العمالقة، تفّضل أن نبقى نعتمد على أدويتھا
  !التجارية لتربح مليارات الدوالرات كل سنة

   

DMS  في المكتبة الطبية الوطنية األميركية(pubmed.gov), ستج
رغم ... ألف نتيجة للبحث، مما يدل أنھا من أكثر المواد التي تمت دراستھا في زماننا 30حوالي 

ال يمكنھا اجتياز التنظيمات المطلوبة للموافقة عليھا في  DMSOذلك، يقودوننا لالعتقاد أن 
  .ة للجدلاألمراض المتنوعة، بالرغم من فعاليتھا العالية وسميتھا المنخفضة جداً الغير قابل

ھي  DMSOكما نرى، 
ألي شركة دوائية أن تمتلك حقوق الملكية لھا بما أنھا أيضاً مركب طبيعي، ولذلك ال يوجد 

   .مردود كافي بالنسبة للشركات الدوائية

في الواقع، قال مدير إحدى الشركات 
 CBS TV[ "دواء في عصرنا، وجميعنا نعرف ذلك، لكنھا غير مجدية وال مربحة بالنسبة لنا

show 60 minutes with Mike Wallace, The Riddle of DMSO.[  

فسوف تشكل منافساً قوياً  FDAمن قبل  DMSOإذا تمت الموافقة على 
 .ureau of Drugs of the FDA, Jقال مدير.... شركات على امتالك حقوق الملكية لھاال

Richard Crout, M.D" :DMSO  ً أعتقد أنه من طبيعة... ھو مركب قليل السمية وآمن تماما
ھذه الحياة أن الشركات الدوائية لن تستثمر أموالھا في شيء ما لم يكن ھناك مردود مادي ضخم

 CBS TV show 60 minutes with Mike Wallace, The Riddle of[".. ومناسب
DMSO.[   

  

كل سنة، وشعبيته لم تأتي من الشھرة أو الدعايات، بل من النصائح المنتقلة من فم " السوداء
شيئاً ما يزيل كل أنواع األمراض من جسدك بما فيھا بعض عندما تجد أن ... آلخر صديق

  !األمراض المھددة للحياة، من الطبيعي أن ينصح الناس به ألصدقائھم وعائالتھم
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  :توضيح لبعض المھتمين بالحقيقة

ً  واإلذاعات والمحطات السائدة ھي الرسمية كل المجالت والجرائد ملك للشركات  طبعا
... في عصرنا الشركات متعددة الجنسيات وھي المستعمر الجديدوخاصة ، الخاصة والمصالح

لن تجد فيھا أي حقيقة تنفعك، وأسوأ من ھذا، ستجد فيھا تلفيق وتشويه عن أي حقيقة تفيد وال 
  ... المرابحيمكن أن تحقق لھا 

وجدُت أن  MMS 1 + 2مثالً بعد أن انتشرت فضيحة مواد الكلور المفيدة لشفاء عدة أمراض 
عديداً من المحطات والمواقع الطبية الرسمية العربية بدأت تنشر تحذيرات من الكلور ومخاطره 

وأنه يسبب السرطان وغيره، حتى يختلط األمر على الناس وأغلبھم بسطاء ال يعرفون الفرق 
بين مركبات الكلور المتعددة مختلفة الخواص، فيخافون من التحذيرات ويصدقون األطباء 

  .الرسميين، وتستمر التجارة والدعارة

، انتظروا ماذا الرخيصة واليوم راقبوا أنتم بأنفسكم بعد الفضيحة عن ھذه المادة المعجزة
سيخترعون كذبة جديدة عن الكبريت مثالً ليرعبوا الناس منھا؟ لقد أخبرني سلفاً أحد األصدقاء 

د أنھم سيكذبون أكثر وأكثر ويجدون أي ال ب ..أن أحد المواقع العربية حذرت أنھا تخرب العيون
  :ربما أخذوا الكذبة من ھذه التجربة.. مثل تأثير المادة على العيون.. ثغرة

بعد أن أظھرت بعض  DMSOفي الستينيات من ھذا القرن، تم مؤقتاً إيقاف البحث في مادة 
جودة في الكالب بعض التغيرات شابھت تلك المو... الحيوانات المعالجة تغيرات في عدسة العين

رغم ذلك، تمت العودة للبحث فيھا تدريجياً، ألنھم لم يجدوا أي  )Gordon, 1967(كبيرة العمر 
  .إثبات على تغيرات سلبية في عين اإلنسان

أظھرت الدراسات في : "السياسة في الشفاء: في تقرير في كتابه Daniel Haleyكما قال 
 DMSOعندما تصل كمية ... بعض المشاكل) وليس اإلنسان(األرانب، الكالب، والخنازير 

، تحدث وعلى فترة ستة شھورالجرعة القصوى لإلنسان، كل يوم  عشرة أضعافالمعطاة 
تغيرات العدسة لم تكن كافية ... ر قليلتغيرات طفيفة في عدسة عيون الحيوان فتؤدي لقصر بص

لتسبب للكالب أي مشاكل في الركض ولم تصطدم بأي شيء، وفي بعض الحاالت زالت 
في تلك التجارب وما بعدھا لم تسبب ... التغيرات مباشرة بعد تخفيض تلك الجرعات العالية جداً 

  ).Haley, 2000(" أي تغير أو إعتام في عيون الحيوانات أو اإلنسان DMSOمادة 

 macularفعالة لعالج الضمور البقعي للعين في الشيخوخة  DMSOمادة في الواقع، 
degenerationتم اكتشاف ھذه التأثيرات عندما كان مرضى ... ، وعالج أمراض شبكية العين

وھم مصابون أيضاً بالتھاب الشبكية  DMSOمصابين بداء في العضالت والعظام يتناولون 
 يث شعر المرضى أن نظرھم تحسن والبعض حصل على نتائج جيدة جداً ح.. الصباغي

)Morton, 1993.(  

عندما تم عالج عديد من المرضى .. إيجابي جداً  DMSO وفي موضوع العيون، تأثير مادة 
قالوا له أن نظرھم تحسن، فأرسلھم إلى الطبيب  Dr. Jacobبأمراض العضالت عند الطبيب 

Dr. Robert O. Hill مختص بالعيون في جامعة أوريغون الطبية األميركية طبيب ..  
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بعد أن تأكد أيضاً أن (من النتائج اإليجابية، بدأ بنفسه أبحاثاً خاصة بالمادة  Dr.Hillبعد أن تأكد 
% 50بتركيز   DMSOأظھر بحثه أن قطرات من )... تغيرات العدسة لم تحدث أبدأً عند البشر

كانت فعالة لعالج التھاب الشبكية الصباغي والضمور البقعي، وقام بتقديم تقرير عنه في مؤتمر 
  )Haley, 2000(  1971العلمي سنة أكاديمية نيويورك 

ألف وفاة  200عندما ننظر لعدد الوفيات السنوية في أميركا بسبب األدوية، وعددھا أكثر من 
حتى بعض .. )Pezzalla, 2005(رابع سبب للموت في أميركا وتجعل األدوية ھي ثالث أو 

 ,NSAIDs, Advil, Motrin, Aleve and aspirin مسكنات األلم الشائعة مثل األسبرين و
بالنظر  ).Tamblyn et al, 1997( حالة إسعاف كل سنة  76000وفاة و 7600مسؤولة عن 

في ... من أكثر المواد الدوائية اآلمنة لالستعمال في العالم  DMSOلكل ھذا، من اآلمن القول أن 
بسبع   DMSOُيظھر أن األسبرين سام أكثر من LD‐50الواقع، اختبار السمية القياسي للمواد 

  ).Haley, 2000(!  مرات

  

  :دليل سريع لالستعمال في األمراض
يمكن أيضاً تناولھا عبر الفم،  ...ھالم، كريم، أو سائلبالجلد  بدھنفي العادة  DMSOيتم تطبيق 

تم أيضاً أخذھا ... أو في حقنة وريدية، وفي عدة حاالت ترافقاً مع أدوية أخرى عند الحاجة
بالحقن تحت الجلد، الحقن العضلي، الحقن في غشاء تجويف البطن البريتوني، الحقن الغمدي 

شية المخاطية، وحتى حقن ، باالستنشاق، قطرات في العين، على األغالعمود الفقري في فقرات
  .طبعاً الجرعات والتراكيز متنوعة... في المثانة البولية

  

  DMSOتقطير   صورة عن

  

إذا كنت تتعامل مع ألم أو أذية موضعية، فاستخدم  -1
ألن شرب المادة .. وال تشربھا... المادة موضعياً فحسب

يستخدم فقط عند الحاجة إلزالة السموم بقوة من الجسم أو 
 DMSOوإذا استخدمت كريم ... لحاالت داخلية خاصة
فلن يالحظ أي أحد رائحة الثوم  مثالً  معطر بالورد الطبيعي

2- 

  .فيھا

% 70ھي ملعقة شاي صغيرة في اليوم من تركيز  DMSOالجرعة الفموية من 
، وألن 

ي 
)Morton, 1993( ...لكن نظراً ألنھا قد تسبب ردود فعل بسبب طرح السموم القوي

من األفضل شربھا مرة واحدة فقط فطرح كامل كمية المادة من الجسم قد يستغرق عدة أيام، 
  : األسبوع
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 من ثم ارفع الجرعة إلى ملعقة شاي  DMSO 50%ابدأ بنصف ملعقة شاي صغيرة من 
DMSO 70%  في المتراكمة السموم طرح بسبب مزعجة جانبية عوارض تالحظ لم إذا فقط 

  .الجسم

دقيقة قبل أن  30إلى  20، دعه يجف مدة كمحلول سائل على الجلد DMSOعندما تستخدم  -3
يجب على الجلد أن يكون نظيفاً تماماً خالياً من الملوثات أو المكياج، جاف، ... تمسح الفائض

  : دام الموضعيوغير مجروح لالستخ

  .فيھا% 50جلد الوجه والعنق أكثر حساسية للمادة، لذلك يجب عدم استخدام تراكيز أعلى من  *

  .في المناطق التي تعاني من قلة جريان الدم% 70يجب إبقاء تراكيز المحلول أقل من  *

على الجلد، ربما تظھر حرارة واحمرار % 90إلى  60عندما نستخدم تراكيز عالية بين  *
وھذا يختفي عادة خالل ساعتين، واستخدام ھالم أو كريم من .. وحكة وأحياناً طفح موضعي

  .األلوفيرا الطبيعية يساعد على منع ھذا األثرصبار 

على راحة اليد، ربما يتجعد الجلد ويبقى % 90إلى  60عندما نستخدم تراكيز عالية بين  *
  .مجعداً بضعة أيام دون ضرر

على كتفيه وعلى أسفل ) ألوفيرا% DMSO )70 %DMSO +30وضع أخي بعض ھالم 
وقد سببت احمرار وتھيج الجلد لبضعة .. رقبته، بسبب ألم عضلي مزمن والتواء في ھذه المنطقة

 ً جدتي أيضاً كانت مصابة بالتھاب المفاصل .... ساعات، لكنه زال وزال معھا األلم تماما
مرة في  جعلتھا تستخدم نفس الھالم.. باستمرار ھاالروماتويدي الذي جعل رجليھا تتورم وتؤلم

ً  5من التورم، وخالل % 90ة أيام زال ، وبعد حوالي ثالثاليوم   ...أيام زال التورم واأللم تماما
Michael Shatskiy, Los Angeles, California, United States 

  

دث تغيير جذري، لكن أسابيع حتى يح 6مرضى اآلالم المزمنة سيحتاجون لتطبيق المادة لفترة 
بشكل عام، كلما كان ... العديد أظھروا تحسناً كبيراً لدرجة لم يمكن تحقيقھا بأي عالج آخر

 , Steinberg(أطول إلزالة األلم بكامله  DMSOالمرض مزمناً أكثر، ستحتاج لفترة عالج 
1967.(  

  

موضعياً تشمل اإلصابات العضلية  DMSOالمشاكل الصحية الشائعة التي يستخدم فيھا الناس 
... كلما تم تطبيق المادة بوقت أبكر كلما كان التحسن أكبر... والعظمية وااللتھابات بأنواعھا

مل ويدھن فوق  12إلى  8مع ماء مقطر، يستخدم من المحلول % DMSO 70تركيز من 
له تأثير شفائي وحول مكان اإلصابة بمساحة واسعة، على األقل ثالث مرات يومياً، سيكون 

  .5أشخاص من  4في  وتام سريع
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  :التھاب المفاصل، االلتواء، الشد والتوتر

 ً .. إن ھذه المادة تزيل األلم بسرعة بالغة، تزيد الحيوية، وتنقص االلتھاب عندما تستخدم موضعيا
ت ساعا 6إلى  4دقيقة وعادة ما تستمر حتى  20إلى  5يمكنك أن تلحظ استجابة إيجابية خالل 

)Steinberg, 1967.(  

سنوات جسدھا منھك من التھاب المفاصل الروماتويدي،  6ة عمرھا عند طفل DMSOبتطبيق 
عند تطبيقه على أماكن األلم وخالل نصف ساعة فحسب قدرت الطفلة على تحريك كتفھا 

ومع تشجيعھا على المشي، سارت بضعة خطوات ثم .... رأسھا ألول مرة منذ سنتين تدويرو
ألنه لم يعد يؤلمني : قالت.. لماذا تبكين؟ Dr Jacobعندما سألھا الطبيب ... انفجرت بالبكاء

  )Haley, 2000(!....... أبداً 
  

ويستلقي في السرير يشعر باأللم المزمن .. كان أخي مصاباً بالتھاب المفاصل في عموده الفقري
مجرد ... قدر على العيش بحياة عادية ونشيطة DMSOعندما عولج بـ.... أكثر من نصف حياته

تطبيق واحد من ھذه المادة الرخيصة واآلمنة، قام بتغيير أخي من مريض متألم متشائم إلى 
  )Haley, 2000(!... دقيقة فقط 30شخص نشيط ال يعرف أي ألم وذلك خالل 

  

June Jones العب رئيسي في كرة القدم األمريكية ومن ثم مدرب لفريق كامل، كان مصاب ً  ا
ولم ينجح في مھنته ألنه لم يقدر على رفع ذراعه إال ... بالتھاب جرابي متكيس في كتفه اليميني
وقد استخدمھا  DMSOلكنه كان يعرف عن مادة .... بصعوبة بالغة عداك عن رمي الكرة

في كتفه،  DMSOقام بالحصول على حقنة مباشرة من ... لناس اآلخرينلاللتواءات مثل آالف ا
ً  30وبعد استخدامھا    )Haley, 2000(.. يوم متواصل اختفى التكلس تماما

  

  :السكتة أو الجلطة الدموية

بوقت قليل، يمكن للمادة أن تذيب الخثرة الدموية التي سببت بعد اإلصابة  DMSOعند إعطاء 
حالما تدخل المادة إلى الجسم سواء عن ... وتعيد الدورة الدموية وتمنع الشللالسكتة أو الصدمة، 

طريق دھنھا على الجلد أو حقنھا وريدياً أو تناولھا فموياً، تخترق الجسم وتعبر الحاجز الدموي 
لكن األفضل ھنا إعطاءھا .. لذلك حتى لو أخذت فموياً يمكنھا تحسين الدورة الدموية.. الدماغي
 ً   .وريديا

لكن ال يزال يوصى يسبب إطالة وقت النزيف الدموي،  DMSO%40بالرغم من أن تركيز 
ھي أفضل من أي عالج آخر  DMSO.... باستعماله في عالج السكتة الدماغية الصّمية والنزفية

  ).Morton, 1993( للجروح في الدماغ عندما يوجد كثير من النزيف الداخلي

ً  7.30أصيب رجل بالسكتة في الساعة  ورفض الذھاب للمشفى قبل أن تتصل زوجته .. صباحا
بدأت في الساعة .... مساء 6.30وھذا لم يحدث حتى الساعة  Dr. Stanley Jacobبالطبيب 

في قليل من عصير  DMSO%50السابعة مساء نفس اليوم من اإلصابة، أعطته أونصة من 
ً ة ساعتيندقيقة ولمد 15البرتقال كل    .... ، وبعدھا كل نصف ساعة ولمدة ساعتين أيضا
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مادة مثل ھذه يمكنھا .... في اليوم التالي، كان زوجھا بحالة أفضل وعاد سريعاً للحياة العادية
إيقاف السكتة في وقت حدوثھا وبسرعة، ال بد أن الكثيرين يريدون االحتفاظ بھا في صيدلية 

  )Haley, 2000(منازلھم 
  

  الخناق الصدري، السكتة القلبية، إصابات الدماغ 

  :العمود الفقريإصابات و

في تعديل اآلثار السلبية ألمراض الدماغ  DMSOقد تساعد مادة 
ومرض والعمود الفقري بما فيھا اإلصابات، السكتة، اختالل الذاكرة، 

محلول من   ).Jacob, de la Torre, 2009(القلب اإلقفاري 
DMSO.40%  ًخالل أربع ساعات لكي يكون يجب حقنه وريديا

  .دقيقة يكون األفضل 90تأثيره فعاالً، وخالل 

... بعد الحقن الوريدي للمادة، تزداد كمية الدم المتدفقة عبر النخاع الشوكي إلى منطقة الصدمة
أولى األشياء التي تحدث بعد أذية النخاع الشوكي ھي نقصان تدفق الدم واألكسجين للمنطقة، 

اية وفي النھ.. تبدأ األنسجة بالتورمسدون عالج من ..... حسب درجة تضيق األوعية أو انغالقھا
في السكتة الدماغية المحدثة عند الحيوان، إما أن يصاب بغيبوبة أو ..... يقود ھذا إلى الشلل

  .مع حقن المادة مباشرة بعد السكتة أو األذية يتم تجنب كل ذلك... سبات شللي أو يموت
 Dr. Jack de Ia Torre, professor of physiology and neurosurgery at the 

University of New Mexico  
  

قام بحقن المادة وريدياً لمرضى كانوا سلفاً مشلولين،  Dr. Stanley Jacobحتى أن الطبيب 
أحد األشخاص المشلولين ... وحاالت شلل نصفي، وقدر بعضھم على استرجاع حركة األطراف
  )Haley, 2000(تعافى جيداً فقدر على المشي والدراسة في الجامعة والعمل في بنك 

  

  :اض الُمعديةاألمر

أو مع مواد طبيعية بديلة أفضل مثل مستخلصات ( مع المضادات الحيوية  DMSOعندما تخلط 
معين إلى حيوي المقاومة لمضاد  الجراثيم، ستقوم المادة بتحويل !)األعشاب أو الفضة الغروانية

( .. ليكون فعاالً ھنا DMSO%80‐90جراثيم حساسة لنفس المضاد، وغالباً نحتاج محلول 
Pottz, Rampey, Benjamin,1967.(  

لقد استعملت المادة إليصال المضادات لمناطق في الجسم من الصعب الوصول إليھا وحققت
  ).Sanders, 1967( نتائج ممتازة، مثل نقي العظام والدماغ 

 

ض حموضھا ، فتتركھا دون حماية فتتعرللفيروساتإذابة الغطاء البروتيني  DMSOتستطيع 
عند تطبيقھا موضعياً، تخفف األذيات الناجمة عن مرض .... النووية لجھاز المناعة وتتدمر

  ).Morton, 1993(الھربس النطاقي، والقوباء المنطقية 
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فتح الجيوب األنفية بوضع قطرات من المادة في األنف أو موضعياً على الوجه، تستطيع 
 امھا بنجاح مع مرضى األورام األنفية أو البوليبات ، وقد تم استخدالمغلقة خالل بضعة دقائق

)Marvin, 1967.(  

DMSO  وآالمھا، عن طريق دھنھا على المنطقة  نخر األسنانوتقلل من  اللثةتعالج أمراض
  .المطلوبة

ملعقة شاي في كوب في المساء،  2، سكبت حوالي من درجة نقاء صيدالنية DMSOكان لدي 
ملعقة ماء مقطر،  2وفوقھا   doxycycline20mgوضعت فوقھا المضاد الحيوي الذي أتناوله 

اعتقد أنه محلول قوته حوالي ... دقائق وابتلعته 3وبعدھا قمت بتمرير الخليط في فمي مدة 
 ,L., Toulouse... ك خالل يومينوقد شفى فعالً المنطقة الملتھبة في فمي في الف%.. 50

France  
  

  

  : مثل ھذا الكتاب DMSOتم نشر العديد من الكتب عن فوائد 

DMSO : Nature's Healer 62 لتنزيل الكتاب ھناmb:  

http://www.alaalsayid.com/ebooks/Dmso%20Natures%20Healer.pdf   

  

  

  :الجدري، الندبات، الحروق، والكدمات

DMSO  عندما توضع مرتين إلى ثالث مرات يومياً، سوف تسّطح % 80إلى  50بتركيز
ولھا قيمة مھمة في عالج الحروق السطحية ... حتى لو كان قديماً منذ بضعة شھور الندب البارز

(Goldman, 1967) وعندما توضع بسرعة على أي إصابة ستزيل أي كدمة يمكن أن تظھر.  

كان عندي نوبة من حب الشباب في آذار، ... صار لي أضع المادة على وجھي مدة أسبوعين
في ) الكلف(ممتاز، لكن ما أدھشني أكثر أن فرط التصبغ ھذه المادة عالجت الضرر بشكل و

  !ھذا مدھش فعالً ... وجھي قد اختفى بشكل ملحوظ
HG, United States  

  

ودھنتھا مرة ثانية ... محلول ووضعتھا على عقدة لمفية ملتھبة% 50قمت بتمديد المادة إلى 
ً .. أيضاً ھذا المساء جم العقدة، بمجرد تطبيقھا ھناك تضاؤل ملحوظ في ح! أنا مندھش تماما

!!!  سنة 20ھذه العقدة كانت متورمة منذ أكثر من ... ولم أعد أشعر بھا متصلبة! مرتين
Melissa Medlock, Coldwater, Michigan, USA  
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  :عالج األرجل

يمكن للمادة أن تعالج بفعالية مسمار القدم المتصلب، تصلب األنسجة الكالوس، األظافر 
لحم، ورم مفصل إصبع القدم الكبير الملتھب، أصابع المطرقة المفلطحة، المغروسة في ال

 ً تعالج شرايين الدوالي، والتھاب الوريد و ...نتوءات الكعب، والتھابات أصابع القدم عموما
  .الخثاري

التطبيق الموضعي لھا يبّيض مكان توسع العروق الشعرية، وھي األوعية الدموية الرقيقة 
وكذلك تنقص حجم الدوالي في األرجل وااللتھاب الذي يرافقھا ... جلدالظاھرة قرب سطح ال

  ).Marvin, 1967. Blumenthal, Fuchs, 1967(أحياناً، إضافة للتشنج واأللم فيھا 

  

  :مشاكل العيون

مرة ) ممدة في ماء مقطر أو سائل ملحي أو فيزيولوجي معقم( DMSO %25قطرة واحدة من 
إعتام عدسة العين أو الماء (أو مرتين في اليوم تفيد لمختلف مشاكل العيون، بما فيھا الساد 

  .والجلوكوما الماء الزرقاء) البيضاء

مدة قبل قطرھا في العين أن تكون العين والرموش وما حولھا نظيفة تماماً  ھم جداً من الم* 
يومين على األقل، من جميع المواد الغريبة مثل الماكياج والكحل واأللوان، لكي ال تدخل ھذه 

  !المواد الضارة مع المادة إلى الجسم

تحسنت عيون امرأة كبيرة في العمر و.. المادة منذ أسبوع ألول مرة قليل من حصلت أنا على
تطبيقھا قطرة مرتين في اليوم من المادة خالل من سنة لدرجة جيدة من الماء الزرقاء،  80

وقد استغنت ... الممددة، وذلك خالل خمس أيام فقط وال تزال تستخدمھا اآلن وأنت تقرأ ھذا
 ً وكثيراً ما تعود الماء الزرقاء بعد العملية إذا لم يغير .. المرأة عن العملية التي ال تفيد شيئا

  .المريض طعامه وعاداته
  السيد عالء...
  

DMSO وكوني أنا ... لقد قرأت الكثير عن نتائج جيدة من استخدامھا في العيون.. مادة مدھشة
ووضعت قطرتين في أحد عيني التي % 30من النوع المغامر، قمت اليوم بصنع محلول منھا 

األثر الجانبي الوحيد ھو ... اختفت البقع الحمراء بسرعة... كان فيھا بقع حمراء حول القزحية
الحرقة يشبه الحرقة عندما تذھب لطبيب العيون ويضع لك قطرة ممددة للبؤبؤ شعور قليل ب
  DZ, United States .ألجل الفحص
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  :الصداع

DMSO  فعالة جداً في عالج الصداع الوعائي، والتوتر العضلي الذي كثيراً ما يرافق
يمكن استخدامھا في المناطق التي فيھا شعر مثل فروة الرأس، ويمكن استخدمھا حتى ... الصداع

  ).Ogden, 1967(يكون فعاالً أكثر  %90وھنا محلول مركز ... بالقرب من العيون

  

  :المشاكل العقلية

ردات فعل انفصام (حاالت فرط النشاط  -1 :ادة فائدتھا في عالج الحاالت التاليةأثبتت الم
الشخصية الشديدة، مرحلة الھوس من الذھان والھوس االكتئابي، االضطراب العقلي الكحولي، 

بعض أعراض الذھان المزمن أو االضطراب العقلي  -2) ....واالضطراب العقلي الجھازي
والحاالت ضرب وعض اليد، الذھنية السلبية، السلوك الشاذ  stereotypiaالتوّحد، (

 ,Ramírez() ردات فعل القلق الشديد، أنواع الھوس المفرط(الُعصاب الشديد  -3)... الوھمية
Luza, 1967.(  

  

بعد اختبارات كثيرة على الحيوانات وبعدھا على البشر العاديين  Dr. Ramirezأظھر الطبيب 
ضمن العضل في المرضى المصابين بانفصام  DMSO% 80أو % 50عند حقن "  :هأن

 45مريض تم إخراج كل واحد منھم من المشفى بعد  14الشخصية الشديد والمزمن، من بين 
  ... يوم من المعالجة بالمادة

سنة، تم إخراجه في  14حالة مزمنة، واحد منھا كان مريضاً منذ  11من بين  4وقال أن 
الحظ الطبيب ... والسبعة مرضى الباقيين تحسنوا بشكل كبير وأعطيوا معالجة مھنية.. النھاية

تناقصاً سريعاً في االھتياج عندھم، وتراجعاً في مشاعر االضطھاد والضيق، وميالً مفاجئاً 
ل في الھوس، وعودة لليقظة، وحالة من الھدوء بعد تضاؤ... واصل والحفاظ على النظافةللت

  )Haley, 2000(.  والقلقمعاناة من األرق 
  

  :األمراض البولية والتناسلية

تم استعمال المادة في مداواة عدد من المرضى من أمراض متنوعة بولية وتناسلية، بما فيھا 
وحصل ... مرض انحناء القضيب البيروني، التھاب المثانة الخاللي، والتھاب البربخ الحاد

  ).Persky, Steeart, 1967( بعضھم على شفاء كبير وسريع من كل العوارض 
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  :عالجات أخرى

DMSO افق مع عالجات أخرى أثبت أنھا تجعل مرض السرطان يتراجع ويشفى بشكل بالتر
  ).Ayre, 1967(فعال جداً 

ينقص بشكل ملحوظ التسريب المرضي لألمعاء بينما يحافظ على  DMSOالحقن الوريدي لـ
على اعتبار أن تسريب األمعاء ... ).Wang et al, 1996(قدراتھا االمتصاصية للمواد المغذية 

)leaky gut ( له دور أساسي في األمراض االنحاللية المزمنة، فھذه المادة تقدم فائدة طبية
  .عظيمة لعدة أمراض

DMSO  أعطت أيضاً نتائج ممتازة في جلد المصابين بتيبس أو تصلب الجلد، نتائج لم تشاھد في
  ).Scherbel et al, 1967(أي طريقة عالج أخرى 

من واشنطن عن شفائھا من تصلب الجلد في مؤتمر صحي أقامه  Jean Puccioاآلنسة  تأعلن
Senator Edward Kennedy's  وأخبروھا  1971تم تشخيص مرضھا عام .... 1980عام

أنه ال يوجد أي دواء مفيد لھا، وأنھا قريباً ستكون في الكرسي المتحرك وستواجه موتاً 
كان : "يحة صديق، قالت للسيناتورمن خالل نص Dr. Jacobعندما وجدت الطبيب ..... مبكراً 

المرض يجعل الجلد قاسياً وسميكاً فال تقدر على .. عندي صعوبات في التنفس والمشي واألكل
لم يقدر طبيب ... كان صعباً علي قيادة السيارة وحتى تشغيلھا أو تدوير جسمي داخلھا.. الحركة

ستطيع فتح فمي مثل أي شخص أما اآلن فأ... أسناني أن يعمل ألنني لم أقدر على فتح فمي
من التطبيق الموضعي للمادة، اقترح عليھا  DMSOبعد أن أصبح جلدھا حساساً ل"..... عادي

Dr. Jacob  ً ً ... تناولھا فمويا القيام بكل شيء  على وتقدر.. وخالل ستة أشھر شفيت حالتھا تماما
  ).Haley, 2000(. في الحياة

  

وقدراتھا العظيمة قد ساعد على توضيح أھميتھا كأھم  DMSOيكون ھذا الملخص عن أرجو أن 
طاقتھا الشفائية تثبتھا تجاربنا الشخصية وتجارب ماليين الناس وكثير من ... شفاء في عصرنا
... استعماالتھا وتطبيقاتھا تجعلھا مركباً سھالً عملياً ينصح به في كل بيت... األبحاث العلمية

  .عمرھا وفعاليتھا ال تنتھي، فيمكن تخزينھا عدة سنواتفعندما تكون المادة بشكلھا النقي 

  

  :مالحظات ھامة
التي يختبرھا بعض الناس، تعود إلى مادة  رائحة الجسم التي تشبه الثوم وطعمتھا في الفم -

وھو مركب طبيعي موجود في .. DMS دوھي ثنائي ميتيل الكبريتي DMSOتنتج عن استقالب 
قد يستمر ھذا ليوم أو اثنين، وفي عدد قليل .. )McKim, Strub, 2008( رائحة البصل والثوم 

شرب ماء كافي سيساعد على تخفيف .... من الناس خاصة الرجال قد تكون الرائحة نفاذة
بعض العوارض الجانبية األخرى مثل انزعاج المعدة أو الصداع أو الدوار أو .... الرائحة

  .ل الجسم على طرح السموم المتراكمةالسكون، إذا حدثت يكون سببھا غالباً ردات فع
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عندما تمدد محلول .. فقط بالشكل النقي والممدد بشكل مناسب DMSOيجب استعمال  -
DMSO وعند تطبيقھا يجب أن يكون الجلد ... نقي، افعل ذلك دوماً بسكبھا في ماء مقطر

ھذا مھم جداً ألن خواص المادة تسمح للملوثات الخارجية ... واليدين مغسولة جيداً قبل التطبيق
  .أن تمتص عبر الجلد وتدخل إلى مجرى الدم

لذلك أي أثر  ,)Parcell, 2002( من أقل المواد سمية في الحياة DMSOمن المعروف أن  -
جانبي قوي ال بد أن سببه الملوثات المحتملة، أو األدوية الممزوجة معھا لتحملھا المادة عبر 

  ...وھنا يستحق األمر إعادة المحاولة... الجسم
- DMSO ستخترق الجلد والحاجز الدموي الدماغي وبقية أجزاء الجسم وأي مادة مذابة فيھا ،

  .بسرعة

مثل مميعات الدم، الستيروئيدات، أدوية تزيد تأثيرات بعض األدوية  DMSOتذكر أيضاً أن  -
باإلضافة لذلك، تلوث المادة باألسيتون أو بالحموض قد يسبب ... القلب، المسكنات وغيرھا

درجة نقية انتبه من ھذه المشكلة عند شرائك من المادة واطلب .. ية سيئةعواقب جدّ 
  .أو بيطرية\نيةصيدال\طبية\غذائية

وعندما تقلب القنينة ... سيتصلب مثل الثلج خالل ساعتين في الثالجة DMSOالمحلول النقي من 
المجمدة، ستسيل تيارات صغيرة من الماء عبر الجليد، وغالباً ما يكون عندك الدرجة البيطرية 

  ).Morton, 1993(ھو ماء مقطر % 10ويكون %... 90وتركيزھا ... DMSOمن 

، بالرغم من أن المادة ننصح كثيراً النساء باستخدام المادة أثناء الحمل أو الرضاعةال  -
  ...لحفظ أجنة البشر المجمدةتستخدم 

- DMSO  يمكن حل ھذا .. فتعطي قراءة خاطئة تحليل وظائف الكبدقد تتدخل أيضاً في نتائج
  .بسھولة باالنتظار أسبوعاً كامالً قبل أخذ االختبار إذا لزم

ً  تم - ضرر العيون الذي ظھر في بعض .... توثيق أن استخدام المادة طويل األمد آمن تماما
العوارض الجانبية مثل الطفح الجلدي أو الحكة بعد ... التجارب على الحيوانات لم يتم تأكيده

التطبيق الموضعي، وتحطيم بعض مكونات الدم بعد الحقن الوريدي، يمكن تجنب كثير منه 
كمادة حافظة  DMSOورغم ھذه اآلثار كثيراً ما تستخدم .... ل ممددة أكثرمحاليباستخدام 

  ).McKim, Strub, 2008( لعناصر الدم والخاليا الجذعية الجنينية 

ھذا رد فعل ... في الماء يتم انتشار بعض الحرارة وتصبح القنينة دافئة DMSOعندما تمدد  -
  .عادي ومؤقت

، فاألمراض الجلدية المترافقة طبقة السطحية من الجلدتسبب جفاف وتقشر ال DMSOبما أن  -
فقط لكن تطبيق المادة موضعياً ... قد تزداد عند استخدام المادة عليھا) الصدفية(مع التقشر 
 هالعالج الطويل بالمادة للصدفية غير منصوح ب.... كان مفيداً في عالج الصدفية لبضعة أيام

ً  ,)Engel, 1967(وءاً على كل حال، ألنھا قد تزيد التقشير س   .وعندھا ينصح بشربھا فمويا
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ترافقاً مع تغيير الغذاء ونصائح إزالة السموم من الجسم، قد  DMSOأنا سعيد لقول أن تناول 
بقي فقط بقعتان عنيدتان لكني أالحظ كثيراً من ... أزال معظم مشاكل الصدفية الباقية في جسمي

وكذلك استخدام المادة موضعياً ساعد أيضاً بشفاء بقعة من األكزيما كانت ... التحسن العام
 Peter Norquest, Tucson, Arizona, United States.. زوجتي تعاني منھا لفترة طويلة

  

-DMSO.2   ھي مادة مشتقة منDMSO ر وال تسبب نفس الرائحة أو التھيج يحتملھا الجسم أكث
..... DMSOلكن رغم ھذه المزايا فلم تتفوق على فعالية وفتنة وشھرة المادة األولى ... الجانبي

وھي موضوع مستقل  methylsufonlmethane أو MSMاسم المادة الثانية أيضاً ھو 
  !يستحق كتاباً كامالً 

رض ومن أھم العناصر في جسم ھو عنصر من عناصر األبل  ليس عفريت، الكبريت -
تفاعالت التحسس من الكبريت غير ممكنة ألن الكبريت ال يحتوي على أي بروتين ... اإلنسان

ت، فھذا يعني في الواقع أنھم يرقال البعض أنھم يتحسسون من الكب إذا.... أو حمض أميني
ضادات الحيوية يتحسسون من بعض األدوية أو البروتينات الحاوية على الكبريت وخاصة الم

ال تسبب أي  DMSOمادة ..... الكبريتية السلفانوأميدات أو مواد السلفيت الحافظة لألطعمة
  .ردات فعل تحسسية

اتبع كن مسؤوالً عن عالج نفسك و... وأخيراً، اقرأ يا عربي جيداً وافھم قبل أن تبلع وتدفع
  .الصحية إذا لزماإلرشادات بدقة وابحث أكثر، واستشر شخصاً خبيراً بالشؤون 

  :مالحظة عن التمديد

للحصول على تركيز يساوي نصف التركيز األصلي للمادة، تحتاج لتمديدھا بحجم من الماء ** 
  :مثالً ... وھكذا.. يساوي حجمھا

  %35مل بتركيز 2= مل ماء مقطر  1% + 70مل من تركيز 1

**   :للحصول على تركيز محدد نتبع ھذا التناسب

  %:99من محلول % 40لنحصل على تركيز 

 مل2.5مل ليصير الحجم 1.5ونضيف لھا ماء مقطر % 99مل من 1أي نأخذ   2.5=99/40
  %40بتركيز 

  

  و صحوة  دمتم بصحة

  www.AlaalSayid.com موقع عالء السيد 

28/5/2014  
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