
بصراحه معظم  الحساسه للهرمونات األورامحنتكلم النهارده عن  بيكم أهال 74 الحلقة وااليمانسلسله العلم 

 مساااااتق التنه عليها وده ال بتكون جزء منها حسااااااي لتلير الهرمونات ب  نيه انوار اوتر  اااااويه األورام

 بتاعت الورم بتستجيب للهرمونات المختلفه الخالياه علي جدار للهرمونات زي مفاتيح ود

سيدات هيا اورام الثدي وبنقي  الا هر اال دي وبنكنشفها بص لات معينه بتص غ  مستق التنوار دي ني ال

ب سااااوه وجود ه ه آل  وال الوراملبتاعت الورم نيها حسااااساااات  الخالياوتعرننا اذا وان بالفعل  الخالياجدار 

بالتحكم ني الهرمونات اللي رايحه لها  الخاليابيعني اني ممكن التحكم ني درجه انقسااااام ونمو   التمسااااتقال

الهرموني لورام  العالجومن هنا اتولد  وبالتالي ممكن اوي ايقاف نموها بمنع وصااااااال الهرمونات دي لها

 .الخالياعلي  مستق التالثدي واللي بيجيب نتائج جميله ني حاله توانر ه ه ال

لورم الثاني المشااهور اوي بر ااه انه حساااي للهرمونات هيا اورام ال روسااتاتا واحيانا وتير بر ااه بيكون ا

الهرموني من مضادات هرمون ال ووره والعيان بيعيش نترات  العالجهوا  األورامساسي له ه اال جب  العال

 .العالجوويله جدا نقط علي ه ه النور من 

الهرموني ب ساوه  العالجي بيتم التحكم نيها هرمونيا انها بتربي مناعه  د الل الوراملنيه حاجه مهمه اوي 

قي انها مش عارنه تك ر وتنمو ني وجود الدوا ده ن تدور علي سااااااكه تانيه تنمو بها ني وجود بتال الخاليا

ساايه ساااحعلشااان وده بنلير ني الدوا واحيانا بندي دوا تاني مساااعد علشااان ترجع . الدوا المث ط لنموها ده

دي دلوقتي بقت موجوده وبتشااااااتلل انها بالفعل  االدويةمن  الهرموني وني انوار وتير اوي عالجالورم لل

زي اورام اللده  مثال األورامني بعض  الهرموني علي اداء دوره العالجوتزود قدره  الخالياترجع حساااساايه 

 .هرموني مث ط وبي قي مدي الحياه عالجالدرقيه بتحتاج بر ه ل

ونيه  هرموني عام بمشاااتقات الكورتيزون مثال عالجورام زي اورام اللدد الليمفاويه بتساااتجيب اوي لونيه ا

 .الهرموني عالجوبتستجيب بر ه لل مستق التومان اورام ني الرحم وني الم يض بتكون عليها نف  ال

 .الورم خالياح ع وجودها علي ساااا قاللي بنتو األورامدي ني  مسااااتق التنساااا ه ال  ي قي مهم اوي اننا نقي

 األحيان.ني اغلب  العالجده بالفعل بي قي مفتاح  األن

 خلصت حلقه النهارده اتمني انها تكون عج تكم

 


