
 بيكم أهال12 الحلقة وااليمانسلسله العلم 

وبتقول فيه ان تناول اللحوم الحمرا وبخاصه المصنعه زي الهمبورجر تقرير بتنشره منظمه الصحه العالميه 

القصه معقده  من مسببات السرطان زيه زيه التدخين والبلوتونيوم والسجق والحاجات الشبيهه والسوسيس

 جدا وحاحاول ابسطها علي قد ما اقدر

 نعرف يعني ايه مواد تسبب السرطان او مواد مسرطنه األول 

وذلك لنها بتعمل طفرات وغلطات في  األوراممباشررر مسرربب لحدو   تأثيرالمسرررطنه هي اي ماده لها  المادة

زي مثل المواد المشعه  وبالتالي بيتطور الي ورم كبير مع الوقت اثناء انقسامها الخالياجوا  الحمض النووي

تابع  طات في ت مل غل تالي بتع بال لذرات ف تاين ا خلاال االحماضاللي ب يه دا بدوره مين  الحمض النووي وده 

زي ما شرررررفنا في اللي لتعرشررررروا لشرررررعان في هيروشررررريما ونجازاكي  األورامبيكون مسررررربب رحيس لحدو  

 وتشيرنوبل

مينيه زي النيكوتين مثل اللي في حماض االفي مواد كمان كيماويه غير مشررررررعه بتعمل نفس التاثير علي اال

 ماده ثبت انها مسرطنه 4000التدخين جواه اكتر من  وعلي فكره السجاير

بس هيا مسررررطنه لنها بتعود قدره الجسرررم علي  في برشررره مواد ما بالررررروره تبقي بتعمل هذه ال لطات

او حتي بتقلل قدره الجسرررررم علي مكافحه المواد  الخلوي االنقسرررررامالتعامل مع ال لطات اللي بتحصرررررل اثناء 

الرررررراره بيعمل علي تحيدها او تقليل  ما بيقف سررررراكت قدام هذه المواد الجسرررررم برشررررره األنالمسررررررطنه 

 خطورتها او جعلها مواد ما شاره

ففي بعض المواد من شررررمنها المواد الحافظه اللي في اللحوم المصررررنعه او المواد الحافظه عموما بتشررررت ل 

 األورامفبالتالي بتخلي الجسررم بدون خطوط دفان حقيقه شررد  غلي قدره الجسررم علي تحييد المواد المسرررطنه

 لألورامعني اكثر دقه شد المواد المسببه او بم

الخلوي وتروح  االنقسررررامجديده تنشررررا عن  خليةبتشرررريك علي كل  خالياجواه  المناعةمثل معروف ان جهاز 

م العيب ده هل العيب قابل للصرررررلح تروح مشررررر له ور  يبتقي فاذا لقتها فيها عيب وال ألتشررررروفها سرررررليمه 

 وتصلح ال لط اللي فيها الخليةح في هذه صالاال

دي  الخليةوتروح  الخليةلو لقت العيب ده ما قابل للصررررررلح تروح دايسررررررره علي زرار التدمير الذاتي في 

 ت اللي تنتهي بتدميرها والتخلص منها نهاحياتبتدي سلسله من التفاعال الخاليايين لوحدها من وسط مال

المصررنعه فيها مواد وخصرروصررا بعد تعرشررها للحراره بعض المواد الحافظه اللي بتسررتخدم بكثره في اللحوم 

مر اللي فيها عيب ما يجلها  اال الخليةف هذه المواد بتمنع التدمير الذاتي ده في تسررررررويه اللحم المصررررررنع

 بالتدمير فتكبر وترعرن وتعمل ورم



انت عندك حتي هذه المواد بتبقي مالها  قيمه لو  األن ما للدرجه دي أل ايه يعني قاتمه وال القصررررررةطب 

تثقل عليه بالكثره من هذه المواد  القل انت ممكن تساعد جهازك المناعي من انك علي اال جهاز مناعي قوي

كمان  ما علي طول وما بكثره مرتين في السرررربون مايعملو  حاجه الررررراره يعني تاكل اللحوم دي بس

بتسررراعد علي اخراا ما فيها من مواد في دراسررره بتقول ان طريقه تسرررويه هذه اللحوم تحت الحراره العاليه 

يمكن وفي بعض الدراسات بتقول انك  شاره فبينصحوا ان زمن القلي او انها تتحط في الطاسه يبقي اقل ما

 .دقايق علشان ما تقعد  كتير في الزيت 3 األولتدخلها في الميكروييف 

رجع للكل الصررررحي ونبعد عن الجنك رأيي المجرد ان التقرير ما دقيق اوي وفيه مبال ه يمكن بيهدف اننا ن

اعتقد ابدا ان اللحوم المصرررنعه ممكن تكون علي نفس منزله التدخين او  الفودز دي وده ما غلط اكيد انما 

 األورامالمواد المشعه في قدرتها علي احدا  

نيجي للحوم الحمرا اللي ما مصررررنعه فدي فيها كلم كتير بس برشرررره الكثره منها ما محببه ويمكن يكون 

 وجدوا ان الورم دي اقل ما يمكن في الشرررخال النباتيين والمعده باورام القولون االصرررابةليها يد في زياده 

مرات في  4ا كل يوم اقصاها جرام وم 150الي  100لذا بينصح العلماء ان تناول اللحوم الحمرا يبقي من 

 السبون

 اتمني انها تكون مفيده خلصت حلقتنا النهارده 

 د عمرو لطفي 

 


