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 مصادر الطاقة للورم

موجوده في جهاز منوط  خليةيعني كا ، محتاج طاقه لتؤدو هذه الوفي ه علشااان معما او وفي ه بيكم اأهال

مثا  العضااااال  اليها الموكلةعلشااااان مؤدو الوفي ه  الطاقةمحتاجه شااااكا مك اشااااكا   بوفي ه ما في الجساااام

 كميه طاقه معينه علي الخليةيتولد جوه  الزمف منقبض بنسبه معينه علشان العضله متحرك فتقدر ممشي الزم

دو مشااااااتدا بجهد مضاااااااع   الطاقةمصااااااان   الزملو قرر  مثا انك مجرو . قد الجهد اللي حتبذله العضااااااله

جواها  خليةكا  .اللي مك ا للعضااااله ادار دورها في الجرو وساااارعه التحرك الطاقةعلشااااان منتي كميا  مك 

النوويه الصااااااديره دو   . والم اعالالميتوكوندرياهذه المصااااااان  اساااااامها  الطاقةمصااااااان  معينه لتوليد هذه 

لدار  خليةه لكا الزمال الطاقةقه وفي ن س الوقت متناهيه الصااااادر لتوليد شااااادلتها انها معما كبطاريا  عمال

 ثالثىبرضااه لها بننيك بس اساامه ادينوزيك  الخلية ،وزو ما المحركا  بتشااتدا بالبننيك او بالكهربا دورها

 .ده بالضبط زو وحدا  البننيك للعربيا  باللتر او بالجالون وس ا  ال

يت س ر  يروح داخا جوه المصان  الصديره دو بمتص ادينوسيك احادو وثنائي ال وس ا  كماده خام الخاليا

وبااالتااالي يتم  الخليااةاللي بت همهااا  الطاااقااةبتاااعااه  العملااةده اللي هوا  ثالثىدنوساااااااايك الوينور ويتحو  ال

ويرج  ماني ادينوسيك عديم ال س ره علشان يدخا ماني في المصان   المختل ه الخليةكه في عمليا  ستهالا

بتتناساااااس م  سااااارعه وفي ه كا  الطاقةالخام الي ماده عاليه  المادةمحو   ةسااااارع وسااااابحان ه .دو وهكذا

دو مبقي  الخاليادو بتبقي ساااااريعه جدا لنك محتاج  القصاااااةالمخ والجهازالعصااااابي عموما  خاليايعني  خلية

معار مش بن س الهضم في الجهاز الهضمي واال خاليامثا  بينما شداله علي طو  ومكون استجابتها سريعه

السااااارطانيه او  حاجه بتديرها في  الخاليا األورامفي  .الهضااااام مش حاجه مهمه اوون سااااارعه السااااارعه ال

العادو الورم اساسا مش حيكبر  الخاليالو فضلت هذه المصان  علي قد نشاط  األن هي المصان  دو خليتها

 الخاليافاو  حاجه بتحصاااااااااا في . خاليابديهي م يش طاقه مك ي لنشااااااااااط مكث  لل األنكده  ،عك كام مللي

حتحصااا في  الساارطانيه هوا مديير كلي في منمومه الميتوكوندريا علشااان مقدر مواكس الساارعه الكبيره اللي

وعلشاااااان كده في ابحا  علي  .المصاااااان  دو بتدير طريقه موليدها للطاقه مماماة السااااارطاني الخالياساااااام قان

 الطاقةالخبيثه ما مقدرش متحكم في موليد  الخاليافقط باننا نق ا الطريق ده ونخلي  لالوراما  جديده عالج

كمان في امراض كتير اوو  .اسااااااااتهلكها للطاقه حيبقي اكبر بكتير مك موليدها األنجواها فبالتالي حتمو  

 العالج فبااالتااالي بيكون احااد طر  فيهااا مش ممبوط الطاااقااةان موليااد  بيبقي الخلااا فيهااا في الميتوكوناادريااا

كمان الميتوكوندريا لها وفي ه مهمه . الي وضعها الصحيح الخليةجوه  الطاقةمحاوله ارجاع منمومه موليد 



كا  فيها الي طاقه وبرضاااه محويا اللي ين   الخالياوكمان في آليه التخلص مك بقايا  الخاليافي اليه انقساااام 

 .يتعدو واحد في المليون مك حجم راس الدبوس الده بيحصا في مصن  

 .النهارده واكيد حيبقي في حلقا  مانيه عك هذه المصان  الجباره ان شاره الحلقةخلصت 

 د عمرو لط ي . عجبتكم الحلقةاممني ان مكون  


