
سله العلم   األوراممعظم الدكاتره الغير متخصصين في  خلي بالك واحترس بيكم أهال 72 الحلقة وااليمانسل

 يتخض منه ويوهم العيان ويقله معلومات مغلوطهب اي ورم بيتخضوا اول اساسا ما يجيلهم عيان عنده ورم

سففففففا الكبار ب  اللي مالهوم  كمان لو كان عيان عنده ورم وباعت ثانويات تقريبا عند بعض الدكاتره لال

 .عدام علي العيان دهفي تخصصنا بيكون بمثابه حكم اال

برضففففففه الثانويات لها  اعرف درجته ماهو اصفففففف  الزم األوللما يجيلي اي عيان عنده ورم وباعت ثانويات 

 يعني الثانويات اللي في العضم غير اللي في الكبد غير اللي في الرئه غير اللي في المخ درجات

سفففففاسفففففي اللي باعت الثانويات دي يعني الثانويات اللي طالعه من الثدي غير اللي طالعه كمان نوع الورم اال

اساسا في ثانويات اسمها ثانويات غير  لغده الدرقيهللي طالعه من الكبد غير اللي طالعه من اامن الرئه غير 

بيتم اسفففتلصفففالها  يه ثانويات مثالعالجت معلومه المصفففدر م  معروف جايه منين وليها برضفففه بروتوكوال

فيه ثانويات  سفففففاسفففففي ويبقي العيان كده دخ  في مرحله ال ففففف ا  تماماللورم اال عالجبك  سفففففهوله ويتاخد 

في  وتق  وتخت ي كان لم تكن زي ثانويات الثدي وثانويات البروسففففففتاتا الهرموني عالجبتسففففففتجيل اوي لل

فيه ثانويات ممكن حقنها او كيها حراريه  باليود الم ففز زي ثانويات الغده الدرقيه عالجثانويات بتسففتجيل لل

 .او استهداف ال ريان اللي بيغذيها وق له ومنز الدم عن تغذيتها زي بعض ثانويات الكبد والرئه

البعاد ومتغير ال ففففففده ويتم تحجيمها تماما زي  ثالثىشففففففعاع نويات ممكن يتن ففففففن عليها بك  دقه باالفي ثا

مهم اوي ان ك  حاله يتعرف هيا الثانويات دي جايه منين توزيعها قد ايه تاثيرها  الجراحه من غير م فففففرط

او اي ط رات  الياالخللهرمونات علي سطح  مستقبالتوجود اي  العامةعلي العضو المصاب حاله المريض 

 عالجبيكون فيه م تاح لك  حاله هواللي بيكون نافذه لل االحيانوفي اغلل  العالججينيه يمكن اسففففففتهدافها ب

 .ب  دور عليه واعرفه واستغله وال  ا  باذن هللا

لو  العامةوتحسففففففين الحاله  االعراضت اللي فيها ثانويات كتيره في اكتر من طريقه لتقلي  وحتي في الحاال

اللخبطه  ألنيقول ماعرف   األوراميا ريت ب  اللي مبي هم  في . مقدرت  اتحكم فينمو وتغل  الثانويات

خلصففت حلقه . دي بتضففيز علي العيان فرصففه ذهبيه للتحسففن وفي احيان كتير لل فف ا  العالجواللغوصففه في 

 النهارده اتمني انها تكون عجبتكم


