
 بيكم أهال42 الحلقة وااليمانسلسله العلم 

قته باورام الكبد الكبدي الوبائي وعال االلتهابحنتكلم عن  ب مني كتير اويالنهارده حنتكلم عن موضوع اطل

 فالكبدي هوا فيرس بيصيب الكبد فيه منه انواع كتيره ومترتبين بحرو االلتهاب. ات الجديده بتاعتهالعالجو

 بتاعهم وبالتالي تاثيرهم طبعا علي الكبد نجليزيه علي حسب شكل الحمض النووياال

ص وغالبا كل الملوث وبيعدي كده زي دور انفلونزا رخم وخالوده بيجي من االاهيفهم  Aدىااللتهاب الكب

 في احوال قليله اوي إالما بياثرش علي الكبد 

انهم من  األورامبالنسههههههبه لنا في مجال  مدول شهههههههرته وه لنا باشهههههههرهم بالنسهههههه B, Cااللتهاب الكبدى 

هوا الكبد عرضه اكان  الليبيهم بتخلي العضو اللي اتصاب صابه اال الفيروسات اللي بتسبب اورام يعني هما

 طب ليه يحصل فيه ورم

ده الحمض النووي بتاع الفيرس  الص الكبديه وتدمرها وخال الخالياالفيروسههههات دي م  به بتهاجم  األن

الكبديه فبالتالي بيجعلها عرضهههههههه انها تتحور ونموها يختل  الخليةبيسههههههتخبي جوه الحمض النووي بتاع 

للي بيكسهههههرها ويروس الجسهههههم شههههه ال  الخالياكمان من كتر . بالتالي ويبقي البذره اللي بيبتدي فيها الورمو

جديده بصوره تانيه فتتليف والكبد يبقي مليان بقع متليفه هذه البقع بتبقي عرضه برضه  خالياعلشان يطلع 

 اكتر ان يبتدي فيها الورم

فممكن الجهاز ده ي لط وميعرف  يتعامل مع اي خطأ بيحصهههههل  ةالعام المناعةكمان بياثر علي فاعليه جهاز 

 العمليةبياخد في . فبالتالي يفوته او يعدي منه ويكبر ويعمل ورم الكبد المتضهههرره خاليابتاع  االنقسهههاماثناء 

 C دي سنين علشان يتحول من التهاب كبدي مزمن ورم في الكبد وبيكون اكتر من النوع

ات بحاجه اسهههمها انترفيرون يعني العالجالكبدي علي اده اوي وكان اغلب  تهاباالل عالجمن كام سهههنه كان 

 عالجيتاخد لمده سنه وكان اعراضه الجانبيه يمكن اكتر من نفعه ك الزمبيهمد الفيرس شويه ب  

  االدويةالكبدي وابتدي يطلع مجاميع جديده من  االلتهاب عالجسههههههنين حصههههههل طفره في  3ل ايه قريب من 

شت ل ات العالج سيه اللي الفيرس نفسه وتحرمه من المواد االعبت نقسامه فبالتالي الفيرس م  ه الالزمسا

زي السههههوفالدي  المناعةالكبد ويبقي لقمه سههههائ ه للهجوم من جهاز  خاليايقدر يهاجم  بيتكاثر وال بيكبر وال

 كده والحاجات اللي زيه

هم ان الفاعليه دي حتترجم به عتقاد االات واالجالعالوابتدينا بالفعل نشههههههوف نتائه فعاله للنوعيه دي من 

دي هوا  األورامن من اهم اسههههباب حدوث باورام الكبد ال االصههههابةبعد كام سههههنه بانخفاح ملحو  في معدل 

ها عالجلقه النهارده حيبقي فيه حلقه قريبه عن اورام الكبد عموما وطرق حخلصهههههه   التهاب الكبد المزمن

  عجبتكم حلقةالاتمني ان تكون  المختلفه


