
يا تري يا دكتور انا حيحصل لي  ه كتير اويأسؤال ملح جدا باتسا بيكم أهال 75 الحلقة وااليمانسلسله العلم 

اول احنا بنعمل كل ما في وسببببعنا  سببببؤال مدم جدا حاجاوي  ليه بكام نق ه ؟ارتجاع للورم ونسببببقته يد ايه

طقعا النسقه دي  مرها . الي ايل نسقه ممكنه االرتجاعلفه  لشان نقلل نسقه حدوث ات المختالعالجوبناخد 

انما احنا بنحاول نقلل هذه النسبببقه  لي يد ما نقدر ويد ما العيان  هللالكمال  ألنما حتوصبببل صبببفر في الميه 

 العالجيستحمل 

ين  لشببببببان كده احنا بنك   رتجاع او ارتداد الورم في اول سببببببنتبيكون اكقر نسببببببقه ال األورامكمان معظم 

سبببنين  5بتقل سبببنه ورا سبببنه لعايه بعد  االرتجاعالمتابعه في اول سبببنتين وكل ما الويع يعدي كل ما نسبببقه 

منخافش انما  ال االرتجاعهل المفروض نخاف من أسبباسببا. بتققي النسببقه هيدا هي اي حد لم يصبباي بالورم 

نكتشفه بدري وبالتالي التعامل معاه  حصل ارتجاع نقدرالمفروض نحتاط له ونتابع بانتظام وديه  لشان لو 

 يققي اسرع واك ر كفائه

غالقا فيه و اده بتكون حاجات خاصه لكل  رتدادطب هل فيه حاجات معينه بتنذر ان الورم ده  رضه اك ر لال

انما في . االرتداداو متوسببببببل او يليل  االرتداداللي بتقسببببببم الورم ده الي ورم  الي القدره  لي  ورم وهيا

فيببه  األنحبباجببات  ببامببه بنببدور  ليدببا في تحليببل الورم بتخلينببا مركنين اكتر ومحتبباطين للورم ده بببالببذات 

طب ايه هيا الحاجات دي اولدا حجم الورم كل ما يكون . االرتدادخصببببببائ  تنقا وتنذر بقابليته العاليه  لي 

 لمفروض ان الورم يتم استئصاله كليااكتر هده شئ بديدي مع ان طقعا  االرتدادكقير كل ما تكون نسقه 

وده تاني  امل لو حصبببببل ان فيه بقايا من الورم ولو بسبببببي ه ما تشبببببالتش بالجراحه بيكون  رضبببببه اكتر 

. رتداد وفي احيان كتير بندخل العيان يكمل الجراحه ويشيل بايي الورم بس خوفا من ارتداده ولو بعد فترهلال

كل ما الدرجه  ده درجات والتحور االرتدادد شبراسبتدا ويابليتدا  لي برضبه بيحد الخاليابعد كده مدي تحور 

من الورم في العدد  خاليابايي شببويه حاجات صببعيره م ل وجود . ا لي االرتدادحتعلي كل ما تكون احتمالع 

في كل غده واخد جنء  االصبببابة اكتر و ىالليمفاويه اللي بتعذي الورم وطقعا كل ما  دد العدد المصبببابه يقيق

الدمويه الدييقه  االو يةفي  خالياوكمان وجود . حيكون نسببببببقته ا لي االرتدادكقير من العده كل ما طقعا 

الليمفاويه للورم بتتصببقو وتتشبباف تحع الميكرسببكوي ده برضببه بيقول ان الورم ده خ ير  االو يةللورم او 

انما في حاجات مخصببببصببببه لكل  موراوهي ما يلع الحاجات دي  امه في كل اال. فيه  اليه االرتدادونسببببقه 

 الخليةرتداد م ل اللوكيميا فيه انواع من التعيرات في الكرموسببببببومات بتا ع ورم بتحدد مدي يابليته لال

 األخرى. األورامفي  ا اك ر شراسه وترتد اسرع واكتر وهكذادخليبت

قاوولوجي ويقرا كل كلمه فيه  األوراممدم اوي ان دكتور  كل حرف فيه  األنالشببببببباطر يق   لي تقرير ال

بمعني لو الورم فيبه كبل . العالجوالخ وره ويسببببببباوي طريقبه معينبه في  االرتبدادبيترجم الي نسبببببببب من 



كيماوي مك   ويوي شببببببويه   الجالعيان ياخد  الهمرتداد فيه  الي الخصببببببائ  اللي تقول انه خ ير واال

 عالجبعضبببدا بس يققي مش محتاج اللو فيه  رتدادالمتحوره دي ويقلل نسبببقه اال الخاليا لشبببان يقدر يموت 

اللي اساسا مش محتاجه  األوراموفي بعض  ايل شويه في القوه وبالتالي في التعب  الجالقوي ده ومحتاج 

اتمني تكون . العمليةوتحليل القاوولوجي بعد  الخالياكل ده بيتحدد بشببببببكل  تتعمل العمليةبعد ما   الجاي 

 دارده اتمني اندا تعجقكمخلصع حلقه الن. بقع اوضح شويه القصة

 


