
 25 الحلقة وااليمانسلسله العلم 

وده موضووووووو  دايو ايا وعايقله حلقات دتيو  احنا  باألورامالجينات  عالقةالنهارده حنتكلم عن  بيكم اأهال

الجينات ما هي الي حتت محيده ديه علي الحمض  ؟يعني ايه اينات والا حنتكلم علي حته صوووووونيوه منها

 . الخليةة واالنووي اللي اوه ن

 بتحيد شووووكل الكالن اللي بيحمل الجينات يعني حياقي  ويل ق وووويوو دلها الخليةصوووو ات  بتحملالجينات دي 

او  وزياده  ي الخ ووووصووويه دل اين متخ وووا بحااه واحيه ب . دل حااه راال او سوووت ابيض او ملون

ي اينات مسوووووعوله عن يعني   الخليةبوظي ه مهمه بتقوم بيها  همتخ ووووو ووووومثل دل مجموعه من الجينات 

 االنقساموبالعك  دمان  ي اينات مسعوله عن  ومله  االنقسامعن زياده  هولؤمس ي اينات  الخالياانقسام 

و ي اينات مسعوله  انها سليمه وصالحه للعمل وتتأديال نيوه  الخلية ي اينات مسعوله انها تشوف علي 

 او اللي  يها غلطه المعيوبة الخالياانها تتخلا من 

ايييه  خالياالجسووم علشووان  خالياات  ي مختلف االنقسوواميين المعووف اننا دل يوم بيح وول  ي اسوومنا مال

ات االنقسوووام اعا  ي وسووو   وظي ه  ارله لتأديةاو انا محتااها  خلا ياال تواضوووعموها  تتكون مكان اللي

 . يه لواود ورمولو اتسابوا ممكن يكاووا وياقي بيا  يهم عيوب ديه يطلعوا خليةدام  الزمدي 

 المشووكوف  يها دي الخالياح وده  اييتها انها بتعمل تشووع علي صووال ي اينات مخ وووصووه اسوومها اينات اال

او انها تشووونل خاصووويه التيميو الخلوي ال اتي  لو الخلل اللي  يها بسوووي   ايعيةوتواعها  اما انها ت ووولحها

 .مهسلي خليةتتيمو لوحيها لو حتي  ي وس  مليون  الخلية يها  

ح الخلل  ايقي قيرتهم علي اصووال وده بيح وول  يه خلل  ي بعض النا  الاوادا ايناشووهو الجينات دي هوا 

وبيتسوواب وبكيه ممكن يكاو  ما بيت وولح  خلية االتالي اي تنيو بسووي   ي اي  معيومةقليله الي  الخاليا ي 

بتاقي نساه حيوث اورام الثيي  طوببواود ه ه الجين المع. األورامادتو تخ   ي ه ا الخلل  تحيث  خالياو

اورام  ابنسوووواه دايوه يح ووووله الزمه ا الخلل  اوبياقي تقوياا اللي عنيه ودمان اورام المايض والوحم دايوه

ما بتت وووووولح  زي  النوويةولخاطه احماضووووووها  الخاليان الخلل  ي   وات  ق  ال ا ي وقت ما من حياته

 .المعتاد

مو المعتاد  اال وامها ات ووووابت بورم شووووو  من اورام الثيي وتو ت بيه يندان عنيها ه ا الجاولى انجلينا 

و اعا عملت  يييها والمايض والوحمث استأصلت انجلينا  ،حيوث الورم  يه المحتملبوه انهم يشيلو العضو 

 .سيلكون وثيي صناعي مكان اللي اتشال وبتاخي هومونات تعويضيه بيل من هومونات المايض

بنعمل تحليل الجينات ده للسوووتات اللي احنا شوووادين انهم ممكن  مختل ه شوووويه الق وووة ناألعنينا  ي م وووو 

قي الستات اللي عنيهم سو ان الثيي ماشي  ي عيلتهم او اللي اوده  ي النلب بي الجين يكونوا حاملين له ا



مواود  لو،  وال أل اتعمل التحليل ونشووووف الجين مواود  سووون صووونيو نسوووايا بيجي للسوووتات العيله دي  ي

ياقي ت كيونا  نكشوووف علي الثيي ب توات متقاربه نعمل  حوصوووات دوريه بنخلي دايما عنينا علي السوووت دي

ده لسه  يه حااات دتيوه ايا  األورام اعا عالم الجينات و اننا نتعامل مع الورم الموتقب بيري قال ما يت اقم

د   اشو كم قوياا  تكون حلقه النهارده م ييه ب  د ايه ديه النهارده ونكمل  ي حلقات قادمه ان شاء ايا رب

 عموو لط ي

 


