
 بيكم أهال41 الحلقة وااليمانسلسله العلم 

الي استتتتتتتلجام الجماز المناعي  األورام عالجاللي فاتت ان العالم كله دلوقتي بيتجه في  الحلقةزي ما قلنا 

لي بيتلفي فيه الورم م  للمريض في انه يماجم الورم وقلنا ان ده احستتتتتت  حاجه لو قجرنا نعتتتتتتي  الع ايه ال

العلماء  ا كانت عاميه عنه وتتعرف عليه وتتعام  معاهمتعتتتتتتوفه بعج  المناعيه اللالياونللي  المناعةجماز 

 استثنائيةفزه اكتر وبصوره حفي حربه دي ون المناعةقالوا طب ما كمان احنا نساعج جماز  كجهبما اكتفوش 

 فعملوا حاجه حلوه اوي تجاه الورم

الليمفاويه دول المعتتتتتتتاه  اللالياهيا نوع م  كرات الجم ال يضتتتتتتتاء استتتتتتمما  المناعةود في جماز اول الجن

ودول فيمم انواع كتير بس اك ر  والمجفعيه والطيران وافرع الجيش كلما بتاعت ترستتتتتتتانه الجماز المناعي

 .تي اللاليابي والتاني اسمه  اللاليانوعي  نوع اسمه 

ب باي فيرس او بكتيريا تطلع اجستتتام مضتتتاده يتتتج الفيرس ده وتتعام  معاه بي دورها ان لما تتصتتتا اللاليا

ما يلجش في ايجها غلوه وتعام  معاه بجري  وتفض  في الجم علعان لما تتصاب بالنوع ده تاني م  الفيرس

اي  األننسان العادي يتصاب بيما مره واحجه في العمر اال االمراضاللي تللي بعض  الكفاءةوهيا م   بجري

المضاده دي بتعم  شغلما وتتفاع  مع اي  االجساموبريه . المضاده دي بتللص عليه االجسام صابه تانيها

تي مممه اوي مش علعتتتتتان  اللالياتي ودي اللي بتكنس الليله خالص يعني  اللالياهجوم بتحفير ترستتتتتانه 

ناها م  المريض وحطناها تي العجاعه دي وخج اللالياج نا .  بي اللاليانفسما وبس دي كمان بتكم  عمال 

في مزارع خاصتته زي معستتكر تجريب وفرقه صتتاعقه وحطينا معاها حاجه مميزه م  الورم اللي مصتتاب بيه 

ما معستتتتتتكر ل وعملنا. في الورم وبس ومش موجوده في اي ستتتتتتليمه إالحاجه مش موجوده  نفس المريض

انما تلمح الجزء ده م  الورم فتمجم اعجاد وزقناها علي الورم وحفزناها عليه وخليناها اكتر شتتتراستتته بس 

زات فوحطينا معاها مح ب ساطه عملنا فرقه كومانجوز متفصله علي الورم ده بحزافيره اي شئ يحوشما وال

وبعج ما بقت وحوش صتتتتتتتاعقه كجه رحنا وخجنما وحقناها تاني في  لنموها ومقويات لتقويتما والذي منه

بنماجم الورم بعتتتتراستتتته متناهيه وتفرتكه وما تماجمش اي  دي اللاليا المريض وقلنالما بستتتتي علي الورم

 سليمه جنب الورم خاليا

دي اخترعما ل عض انواع ستتترطان الطفال النادره اللي تقري ا لما العيان بيتنكس  القصتتتةالراج  اللي اخترع 

عيان  60ال عيان عنجه مصتتتتتابي  بنفس الورم 60وراح مفتكس الفتكاستتتتته دي وجربما علي  عالجمالوش 

عيان م   57ان  ءالراج  فوجي نتكاستتته ديدول كان بي قي كويس اوي لو واحج او اتني  منمم عجوا م  اال

النتائج كانت م مره . خفوا تماما ما بقاش مصتتتتتتتجج راح مجربما علي انواع تانيه لقي نفس النتيجه 60ال

رغم ان  العالجفي  مريكيه اقرت وستتتتتتمحت باستتتتتتتلجام الطريقه ديغذيه والجواء االلجرجه ان منظمه اال



علعان تاخج الموافقه لسه ما خلصتش انما علي يوء النتائج ال جائيه  االدويةالتجارب اللي مقجماها شركه 

الطريقه دي بعج ما تتعمم وت قي ستتتتتتمله التط يخ في ملتلء انحاء العالم  يوافقوشاالم مره مكانش ممك  م

 األورام عالجحتعم  ثوره في 

نما غاليه ججا وعايزه اجمزه بريتتته مكلفه لستتته الطريقه دي ما اتعملتش في مصتتتر ال الوالستتت ال التقليجي 

خلصتتتتتتت حلقه النمارده اتمني . زو هذه الطريقه العالم كلهغانما انا اعتقج ان مش حيمر وقت طوي  ق   ما ت

 .انما تكون مفيجه

 


