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 ۰۸/۰۷/۲۰۲۱           نویسنده پوهاند بشیر احمد زکریا
 ترجمه: رحمت آریا

 

 جنگ های بی پایان

 راِه حلی برای طوالنی ترین جنگ امریکا

 میکانیزم جدید برای صلح دوامدار جهانی

 ۱۹ -نقش کرونا 

 مچهاربیست و قسمت 
 

 پوهنتون کولمبیا، پوهنځی دکتوران طب و جراحان پوهاند متقاعد و لکچرر خاص

 نیویورک
 

 زدهمیفصل س
 

 رژیم خوراکی پیشگیرانه
 

ادامه یابد  ۱۹ –هر هشت ساعت( تا زمانی که تهدید کوید ۀ گرام در فاصلـ ۲د( یویتامین سی )اسکوربیک اس .1
 خورده شود

 
 سیاضافی( مقرون به صرفه یا در دسترس نیست ، قرص های ویتامین  ی)بدون اسیدیت Ester C اِستر سیگر ا .2

 ( مصرف کنید.پروتو پمپۀ بازدارندیا  H2ر مهارکننده های ضد اسید ، ئهای ضد اسید )مانند تام یا سادوا را با 
 

 رژیم غذایی متعادل و سالم همراه با مصرف مایعات کافی. .3
 

سیرم یا امتحان مایع از شخص  امتحانخفیف بدون  ۱۹ -کوید  بافصلی  یا انفلونزای نزله تمایز باید بخاطر داشته باشیم که
 دشوار استمصاب 

 
 :عفونت های انفلونزاۀ معالجـ
روز تا زمانیکه  ۶ – ۴ساعت برای  ۶ – ۴گرام در ظرف هر  ۳ – ۲خوردن تابلیت های ویتامین سی یا کپسول  .1

رغامـیة »تنفسی ۀ سجاف های محافظتی درخت قصبـ ،ی ویروسیعفونت های تنفس عفونت ادامه دارد. از اینکه
از بین می برد باید به اساس مشوره و رضایت داکتر معالج تان انتی بایوتیک  روز ۵ - ۳بعد ازرا  «1القصبه
  بگیرید.

 
 .جوس مالته بستر و گرفتن مایعات فراوان بشمولاستراحت در  .2

 
سانتی گرید( باید به سرویس عاجل شفاخانه ۀ درجـ ۳اعشاریه  ۳۸) فارنهایتۀ درجـ ۱۰۱در صورت تب باالتر از  .3

 رفته تا داکتر شما را ببینند
 

  اطبای مسلمان :ۀ چند نکته در قسمت سوگند نامـ
 

ی که در آن چشم به جهان افغانستان باشم ، کشور م مردم عزیزبتوانم در خدمت مردم تا بوده استمن  آرزویهمواره این 
ده ساله بودم که فلمی را در مورد پاول  .آن مرز بوم تأریخی استۀ ما زاد نسل از تاریخ خانواده هایها  و ده گشوده ام
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 - trachea-bronchial tree 
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طبی توانست ۀ تجربـ ۶۰۶پس از تقبل زحمات، استقامت و ایستادگی در انجام  2ارلیچ دانشمند طب دیدم؛ پاول ارلیچ
نجات دهد؛ وی با این کشف  هزاران هزار انسان را در سرتاسر جهانم را کشف و زندگی  –گولي جادوگر  –سالَورسن 
هیچ  حیات،نجات  از جزنوبل را به دست آورد، در واقع دیدن همین فلم بود که هدف زندگی من تعیین شد. به ۀ خود جایز

ى را جز به قصاص ر كس كسه ....شده است ، " عظیم الشأن فرمودهدر قرآن  تر دیگری وجود ندارد! چنانچهچیز شایسته 
قتل یا ]به كیفر[ فسادى در زمین بكشد چنان است كه گویى همه مردم را كشته باشد و هر كس كسى را زنده بدارد چنان 

ۀ مایـ این ».3یوسف عليۀ ترجمـ( »۳۲ۀ ـده آیـئ)قرآن سورة ما " ...است كه گویى تمام مردم را زنده داشته است
ما الهام بخش ۀ آیندنسلهای برای  تا از خود بجا می گذارمچیزی را  سالگی ۸۸ن من است که در س سرفرازی و مباهات

می  همیشگی قدردانی و از او شانترجمه شده است  به شکل واال و عالیباشد. در این کتاب ، که توسط استاد رحمت آریا 
 علوم اجتماعی ین، و بیشتر تکنالوژی،  ساینس در کنم ، از همه شما می خواهم که با زبان انگلیسی که زبان بین المللی

به  امبه زبان انگلیسی نوشته  طبی ۀـبرای یک مجل خود را کهۀ یک مقالـ متعاقب این متن. بنابراین ، است آشنایی پیدا کنید
دیت آن مقاله، به دری ترجمه گردد تا برای کسانی که با انگلیسی بلۀ میدارم. مرجح دانستم تا در اول چند صفحـ تقدیمشما 

 ندارند منحیث سهولت ممد واقع گردد. در اخیر متن مکمل مقاله تقدیم میگردد. 
 

  [5[ ، ]4]اطبای مسلمان ۀ سوگند نامــ 
 

،  و جبروت است جاللپر،  است ، متعالستآسمانهااقتدار  آنکه ، یکتاست، است معلمراست آنکه هلالج لج خداوند ذات ستایش
و آنکه واحد و احد  را آفریدجهان و همه موجودات  ویدان است، آنکهجا آنکه بر او ، و ستایشحمد ، ازوستجالل شکوه و 

 است )ابن سینا(. 
 کریه و حاوی بی نهایت و ابدیت است. ما غیر از تو به خدای دیگری خدمت نمی کنیم و بت پرستی را بی عدالتی آنکه

 )لقمان الحکیم( ناپسندی می دانیم.
را به ما  شکیبایی. این بی غرض باشیم، متواضع ، مهربان و  دست و دل پاک،  صادق عنایت فرما تاقوت ه ما الهی ! ب
خردمندی را به ما این اشتباهات خود را بپذیریم ، راههای خود را اصالح کنیم و خطای دیگران را ببخشیم.  تا هدیه کن

حرفه ما  تا درک کنیم که عنایت فرمارا به ما  درایتخرد و توصیه کنیم. این  همدلیهمه را در جهت صلح و  تا نعطا کا
 زندگی و عقل سروکار دارد. برای ارزش ترین هدایای شمابا، پرحرفه ای مقدس است که 

تا زندگی خود را در خدمت به بشر ، فقیر یا  بسازو تقوا  وقار ،با عزت محبوب همراه مرتبتاین  ۀـشایست پس ما را
 علم،، با گذاریو احترام  عفتبی سواد ، مسلمان یا غیر مسلمان ، سیاه یا سفید با صبر و تحمل ، با  یا ثروتمند ، باسواد

 ـیم. ئاند، وقف نما گرانبهاترین آفرینش تو کهب ما و شفقت نسبت به بندگانت و، با عشق تو در قل و مراقبت هوشیاری
مد ـکه به حضرت محریهمانطو رهنمود تراو زمین می خوریم و  آسمانها ۀـخالق هم ای بدینوسیله این سوگند را به نام تو ،

 . )ص( نازل کرده ای پیروی می کنیم
ر كس كسى را جز به قصاص قتل یا ]به كیفر[ فسادى در زمین بكشد چنان است كه گویى همه مردم را كشته باشد و ه ...."

 (۳۲ۀ ـده آیـئ)قرآن سورة ما " ...داشته استهر كس كسى را زنده بدارد چنان است كه گویى تمام مردم را زنده 
 

 طبیۀ یک بخشی از مقالـۀ ترجمـ
 ریفرینس ها در اخیر متن انگلیسی ذکر اند

 ؟دادمی توان انجام  را چه موارد بیشتری ۱۹برای جلوگیری از بحران کوید 
 پوهاند بشیر احمد زکریا، داکتر طب، عضو کالج جراحان امریکا

 پوهاند متقاعد و لکچرر خاص
 پوهنتون کولمبیا، کالج اطبا و جراحان

 پوهنتون میامی IOپوهندوی جوزف. ف. زکریا، داکتر طب، دایرکتر 
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  - Paul Ehrlich  که در ساحات هیَمتالوژي، ایمیونولوژي و انتي مایکروبکتلایر  ۱۹۱۵ – ۱۸۵۴: پاول ارلیچ : طبیب یهودي االصل جرمنی

م بخاطر ۱۹۰۸ِسِحر آمیز شهرت یافت. در سال ۀ دوای ضد سفلیس را کشف کرد و این کشف وی بنام گلولـ ۱۹۰۹تراپی کار کرده است. در سال 
 م –نوبل به دست آورد ۀ ایمیونولوژی جایزۀ ساحـخدماتش در 

3
 اطبای مسلمانۀ سوگندنامـ - 

4
 الجمعیة الطبیة: کتاباطبای مسلمان. ژورنال انجمن طبی اسالمی امریکای شمالی یا ۀ وهاج، الف. دال. القاضی، الف. و زکریا ب. سوگندنامـ -  

 . ۱۴ – ۱۱( : ۱۹۸۸) ۲۰، ژورنال انجمن طبی هندوستان اإلسالمیة ألمریكا الشمالیة
5
و  مسلکخدمت به ایمان ، در  " «انجمن طبی اسالمی امریکای شمالی»یا  الجمعیة الطبیة اإلسالمیة ألمریكا الشمالیة: پنجاهمین سالگرد کتاب -  

کتر اد. »۲۰۱۷. ی، ناشران هند یج. پارتر«اسالمی امریکای شمالیانجمن طبی »پیشنهاد شده توسط  ،مسلمان طبیبان طبیسوگند  - ۴جامعه". فصل 

ارائه  ـیديئبخاطر تا م۱۹۷۷سال  در اکتبر ۲۳تا  ۲۱از « انجمن طبی اسالمی امریکای شمالی»سوگند را در دهمین کنوانسیون  بشیر احمد زکریا

ف در اکتر العسکری آن را به زبان عربی کالسیک در وزارت اوقاو د ( ارائه داد ،رابطـة اسالمی / مکهکرد. او آن را به لیگ جهانی مسلمانان )

فارغ توسط  ۲۰۰۰. " این سوگند برای اولین بار بطور رسمی در سال ۱۶ -  ۱۴ صص بغداد ، عراق ترجمه کرد. هیچ پاسخی توسط هیچ کدام! 

 فارغ التحصیل مسلمان در ایاالت متحده داده شده است. دکتورانشده است. این سوگند توسط سایر  اداءرک اایالتی نیوی پوهنتوندر  التحصیالن
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 جنیفر زکریا متخصص تومور شناسی یا آنکولوجیست
 ممیوریل هاسپیتل، فلوریدا

 ـیس عمومي بایوتکنالوژیئر MBAج. دین زکریا 
 سیلیکان ویلی

 
 :ُملخـَـص

که در مراقبت  وخیمیبسیار  با آنعده مریضانیک بررسی مختصر از ویروس های کرونا و تجربیات ما ۀ چکید اینجا
شان در مورد  طرفداران و 7لینوس پاولینگ ،6آلبرت سنت گیورگی با تحقیقاتتحقیقات ما  خاص بستری اند تقدیم میشود.

ل وکنتر« 8کور دو جهته» مطالعات  ۀـ. هدف اصلی این مقاله توجیدر ارتباط است درمانبه عنوان  سیاز ویتامین  استفاد
رد )میزان مرگ اشدت مو وکاهش موارد در  عددیبرای بررسی اعتبار  مریضان و اطبا، بزرگ ۀیک دستـ متصادفِ  ۀشد

 میکانیزم اثرگذار. فرضیه ما برای است و درمان وقایهبا دوز باال به عنوان  سیبا تجویز ویتامین  ۱۹ -کوید و میر( 
 است. 10رجعت گرادر مقابل نیروهای ضد اکسیداسیون  9فاکسیداتی پاسخ کیمیکل تعادلبر اساس  سیاحتمالی ویتامین 

 
 مدخل 

در ایاالت متحده و سراسر جهان در حال افزایش مصابین مرگ و میر  ، و میزان۱۹کوید کرونا  تعداد مصابین وایروس
. بودیمما بدنبال آن  ۀـایجاد کرده است که هم را خوش بینی یکن ها یتحقیقاتی اولیه در واکسفقیت های ؤاست. تعدادی از م

 ادویه جات مؤثریا  طرق جلوگیریکه هنوز برای آنها  SARSما با ویروسهای  ۀـذکر است که تجربیات گذشتتالزم به 
نشان داده  نفلوانزای فصلی )ویروس کرونا(ا فصلی یاۀ نزلـ ن هایی. واکسنگهمیداردما را بسیار آسیب پذیر همچنان نداریم 

. این کامالً کاهش بعمل آمده استنفلوانزا ا مریضیو شدت  نقاهتۀ دورکوتاه شدن  و در ،تعداد مصابین است که با آن در
آماده تداوی و  لوگیریجمیولوژیکی ، یاپید لحاظبسیار پرخطر ، ما باید از  ۱۹-کوید قابل قبول است ، اما برای مواجهه با 

 برگشترا کاهش دهیم و همچنین برای  میزان مرگ و میر مصابینو  جلوگیری کنیم گسترش بیشتر آناز شویم تا 
دیگر  راه. می سازدبرانگیز چلنج به شدت آنرا و جهانی شدن  فزاینده شهرنشینی آینده آماده باشیم. ۀهای کشند 11فـِـنوتایپ

در سراسر  با سهم قابل اجراءقابل قبول  طرق ساده و، کار کمترکم ،  زهریتکم ،  مصارفجستجوی باید در  این است که
نفلوانزا در اوجود دارد ، زیرا بشریت با حمالت بدتری مانند  دلهره و ترسحال ، دلیل کمی برای  عین. در باشیمجهان 
کنونی مرگ و میر  ۱۹ –مقایسه با آن کوید  داشت و در فیصد ۱۰کمتر از  روبرو شده است که مرگ و میر ۱۹۱۸سال 

حداقل مرگ و میر  تلفات پیشبینینمی تواند  دیگر با این حال ، در قرن بیست و یکم ، آمریکافیصد دارد.  ۳کمتر از 
 . کندتحمل نفر را تا پایان امسال  ۲۵۰۰۰۰از  متجاوز

 
 و تجربیات شخصی مابر نوشته های طبی مرور مختصر 

 
 ولی می بینیم که( هستند. 12)کوریزا زکام معمولیل یروس های کرونا عامِ اشده است که و م به بعد تشخیص۱۹۳۳از سال 

یروس های کرونا از طریق افزایش تعداد ناقلین حیوانی ، در او انتقال و میوتیشن یا دگرگون شدندو قرن گذشته ،  طی
بوال توانایی تخریب یا ۀـبو شِ  SARS  ،HIV. ما نه می دانیم که چگونه ویروس های میرودآمیزتر شده  سطح جهانی تهدید
. بوقوع می پیونددتخریب اعضای بدن انسان  آنۀ یزمی را نه می شناسیم که بوسیلـکانیم نیز کدامند و ه اخود را پیدا کرد

زمین ، مردم با  ۀبیابان های سراسر کر درها و روستاها کشهرها ، شهر ۀتوسعـ، پیشنهاد شده است که با  مزید بر آن
 دواییآشپزی یا  مقاصدبرای  کمیاببه دنبال حیوانات  ها . متأسفانه ، برخیدر تماس نزدیک شده اندحیوانات حیات وحش 
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 - Albert Szent Gyorgyi 

7
 - Linus Pauling 

8
  - double-blind study  :تداویمطالعه ای است که در آن نه شرکت کنندگان و نه آزمایشگران نمی دانند چه کسی  «کور دو جهته» تحقیق 

ید تصور کنیم که محققان در ـئمثال ، بیا طوردر نتایج تحقیق استفاده می شود.  انحرافاین روش برای جلوگیری از از خاصی را دریافت می کند. 
 دوای، محققانی که با شرکت کنندگان تعامل دارند نمی دانند چه کسی  «کور دو جهتهۀ »ـجدید هستند. در یک مطالع دوایحال بررسی اثرات یک 

 دریافت می کند. را « شبیه دوا»یا « نمادوا »چه کسی واقعی را دریافت می کند و 
9
 - chemicaloxidative replication 

10
 - reductive anti-oxidation 

11
  - phenotypes موجود زنده ، فِنوتایپ آنهاست. تفاوت اساسی بین فنوتیپ و جینوتایپ این است که ، در  ۀخصوصیات قابل مشاهدۀ : مجموعـ

یپ تأثیر بگذارد شامل اعوامل محیطی که ممکن است روی فنوتمثالُ  از والدین ارگانیسم به ارث می رسد ، فنوتایپ اینگونه نیست.حالی که جینوتایپ 

 معهذال می کنند ، وهای ما میزان و نوع مالنین تولید شده را کنتر جین. را در نظر بگیریدرنگ پوست یک فرد  یا. وغیره، رطوبت  گرمیتغذیه ، 

 تیره شدن پوست می شود. باعث و در نتیجه شودبنفش در آب و هوای آفتابی باعث تیره شدن مالنین موجود می  یقرار گرفتن در معرض نور ماورا

 مترجم
12

 - Coryza 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

کشی برای میکروب های  چوچه شاینمکه به عنوان  - می آورند 13آنها را شکار می کنند و به بازارهای مرطوب وهستند 
 عمل می کنند. وسیعشده و ناشناخته در مقیاس شناخته 

و دانشمندان باید  طبیباناعتبار همه علوم باقی مانده است ،  سنگ محک برای صحت واز آنجا که تاریخ همچنان به عنوان 
،  ۱۹۳۷است. در سال  بوقوع پیوستهعلمی بر اساس تالش های نسل های گذشته  کشفیاتۀ ذربه یاد داشته باشند که هر 

 -کیمیاوی احتراق ۀپیرامون پروسـ"را برای کشف های خود  طبابتفیزیولوژی / در جایزه نوبل  14سنت جیورجیآلبرت 
دریافت کرد. جالب اینجاست که او "  16ریک اسیدفومَ  15کتلیستیۀ عملیـو  سیویتامین  اب خاص آنۀ رابطـ درولوژیکی بای
 کیمیایوی متمرکز بر  ابتداییتحقیقات علمی نوبل خود را به دلیل جنگ علیه اشغال شوروی به فنلند داد.  ۀپول جایز ۀـهم

 / ATPبرای تولید  17دوره یا سایکل کربس بود که بعدًا به عنوان یریک اسید و سایر مراحل، شناسایی فومَ  حجرویتنفس 
ADP یك كشف، باید بنا بر تعریف با دانش  . وی گفته بود كه "شد به عنوان منبع انرژی برای تمام اشکال زندگی شناخته

تقسیم كرد. وی مخالفان علمی  19ها یاییسیونیاو د 18ها پولونیاموجود مغایرت داشته باشد" ، و دانشمندان را به دو دسته 
که د نتمایل دارساینس در  ها پولونیاگفت: " وی  خطاب کرد. "ها یونسیاییاد"را کاوش می کردند ،  علم" یشوا"حکه را 

یونسیایی بیشتر به شهود اعتماد می کند و احتمااًل اخطوط تثبیت شده ای را برای رسیدن به کمال ایجاد کند، در حالی که د
بود،  دست پروردگان او، یکی از  20" رالف ماسند ...نکوچه های جدید و غیر منتظره ای را برای تحقیق باز می کپس 
بنام : رادیکال آزاد: البرت سنت  خود با انجام تحقیقات سرطان ، زندگی نامه ای نوشت:مسلکی ی کار طوالنمدت در  وی

 . 21جیورجی و نبرد برسر ویتامین سي
 

آورده آالسکا از  م۱۹۹۷است در سال  به خوبی حفظ شده که۱۹۱۸سال  ینفوالنزاا ۀدسترسی به نمونه های مایع یخ زد
فعلی را  ۱۹ –کوید و  SARS-CoV-1را به همراه داشت و آن را به عنوان  ۱۹۱۸یروس او جینوم تسلسل شد، این مایع

 می دهد.با هم که شباهت های بسیاری را نشان ند طبقه بندی کرد SARS-CoV-2به عنوان 
 

 داردادامه 
 ۲ -کوید  –کلینیکی سارس ۀ مرور مختصری بر دور
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  - wet markets  : .می شود به بازاری یاد نیز  سنتییا بازار  وبازار عمومی  که بنامبازار مرطوب این اصطالح در افغانستان مروج نیست

متمایز از "بازارهای خشک" که  اختصاص داده شده باشد و فاسدشدنی اجناسبرای فروش گوشت ، ماهی ، محصوالت و سایر اطالق میشود که 
اما  .همه بازارهای مرطوب حیوانات زنده را به فروش نمی رسانند ولی. ووسایل برقی را به فروش می رسانند منسوجاتبادوام مانند  اجناس

ا پس از خرید مشتری ذبح می است که در آن فروشندگان حیوانات ر یا نخاس اصطالح بازار مرطوب گاهی اوقات به معنای بازار حیوانات زنده
 در چین ، آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی به خصوص های مرطوب در بسیاری از نقاط جهان مارکیت . هانگ کانگمانند مرغداری در کنند 
، بازارهای ماهی  و / یا بازارهای حیات وحش است. آنها  دهاقیناست. این بازارها شامل طیف گسترده ای از بازارها مانند بازارهای  روجم خیلی

 غذایی شهری دارند. مصؤونیت تأمین اغلب به دلیل عوامل قیمت گذاری ، تازه بودن غذا ، تعامل اجتماعی و فرهنگ های محلی نقش مهمی در
 حیوانمشترک انسان و امراض که با شیوع  اند هاییمارکیت زارهای مرطوب با حیوانات وحشی یا عجیب و غریب تجارت نمی کنند ، اما بیشتر با

یکی از  و گمان میشد که شاید اینجا ، چین است در ووهان بحری در هوانانها ، بازار عمده فروشی غذاهای مارکیت ارتباط دارند. یکی از این 
تحقیقات  ولیبرجسته شد ،  زونوسیس مریضیبه عنوان یک منبع احتمالی بعد   که باشد ۱۹ -مصاب شدن به وبای جهانی کوید از  اولیه کلستر های

، پس از شیوع  ۲۰۰۳باشد. در سال بوده آن  ءمنشا که نتیجه گرفت که بازار هوانان بعلت وجود موارد قبلی بعید بود ۲۰۲۱جهانی  صحتسازمان 
که مستقیماً با این روشها مرتبط بود ، نگهداری حیات وحش در چین از بازارهای مرطوب منع شد. این مقررات قبل از اجرای مجدد  SARSبیماری 

 «مترجم»)وییکي پیدیا(  لغو شد. ۲۰۲۰آن در سال 
14

  - Albert Szent-Györgyi  م  –نوبل ۀ جایزۀ بایو کیمیست پولندی و برند ۱۹۸۶ – ۱۸۹۳: یا البرت نایجر ابولت 
15

  - catalysis  :ها کتلیست شناخته می شود  ستبا افزودن ماده ای است که به عنوان کتلی کیمیاوی عکس العملافزایش سرعت ۀ پروسـ سیزالکت

 نیاز است کتلیستمصرف نمی شوند اما می توانند به طور مکرر عمل کنند. غالباً فقط به مقدار بسیار کمی  کتلیستی عکس العملدر 
16

 - fumaric acid 
 

17
 - CycleKrebs   :ۀدور ( سیتریک اسیدCAC )-  ۀدورهمچنین به عنوان TCA (یا  ترای کاربوکسیلیکۀ دور )کربس شناخته می  ۀدوراسید

به جاندارانی که صرف در مجاورت آکسیجن قار ارگانیسم های  ۀـاست که توسط هم کیمیاویهای  عکس العملمجموعه ای از  این دوره -شود  

ها ، چربی ها و پروتئین ها  کاربوهایدیتاز  که استفاده می شود  acetyl - CoAیشنبرای آزاد سازی انرژی ذخیره شده از طریق اکسید زندگی اند

که در را فراهم می کند ،  NADH ایجنت یا عامل کاهش دهندهمینو اسیدهای خاص ، و همچنین ا جلودار همین دوره. عالوه بر این ، ناشی شده اند

نشان می دهد که این یکی از اولین  بایوکیمیکلهای دیگر استفاده می شود. اهمیت اصلی آن برای بسیاری از مسیرهای  عکس العملبسیاری از 

 مبوده و ممکن است از نظر جنینی ایجاد شده باشد.  لیزمتابویاجزای م
18

 - Apollonian 
19

 - Dionysian 
20

 - Ralph Moss 
21

 - Free Radical: Albert Szent-Györgyi and Battle over Vitamin C 
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