
 راموبحكم تخصصي حيبقي فيه حلقات كتيره عن األ طبعا بكم اهال

 ؟يعني ايه ورم

 أوومن غير اي مصلحه للجسم ، نظام  أوتقرر انها تتكاثر بغير اي هدف  االخاليهو ان مجموعه من  الورم ببساطه

 الصريحة جابةاإل،ازاي  طب بيحصل خر بتصل لمرحله انها بتدمر هذا الجهازالجهاز اللي هما يتبعون له وفي اال

تخيلوا ان كلنا  ،حنتكلم عن احدي هذه النظريات كل اللي نعرفه مجرد نظريات،علي السؤال ده ماحدش يعرف 

 انها تضاعف انقسامها وتكاثرها االخاليقات معينه بنحتاج من بعض أوفي  رامأودين وعندنا استعداد اننا نكون ومول

اشاره تروح الي آليات  حصل تلقائياتبيجي اشاره ان الجزء ده اتعور يبقي فيه شويه حاجات ب لو اتعورت مثال

 شانلع نيةالفال عدادباألتوجهي  الدمويةتروح للصفائح  ةواشار نيه علشان توقفي النزيفالتجلط روحي الحته الفال

حجم الخسائر في النسيج اللي اتعور  بعد ما يقف النزيف بتيجي اشاره بتحدد والين مكان النزفحتعملي شبكه 

زم تنقسم عدد كذا انقسام يا اللي في المكان ده الوبعدين تيجي اشاره الي الخال ياوفقدنا قد ايه من كل نوع من الخال

علي  االخاليبتاعتنا فيه جينات مخصصه لتحفيز  االخالياللي في  علشان تعملي عدد كذا خليه علشان يسد هذا العجز

وباعته للنواه انقسمي يا حجه تروح النواه منقسمه   DNAل ما يوصلها اشاره تروح منوره أوالسريع  ماالنقسا

طفي النور بتاع جينات تشغلتها  تانيةل ما يوصل العدد ده للعدد المطلوب تقوم جينات أو الخالياوتعمل عدد من 

 .يأوكده متشكرين  كفايةدي وتقولها  ماالنقسا

عيوب خلقيه اللي بيها ان تحور  DNAيعني طفرات  المنظومةان بيحصل خلل في هذه  األوراممن نظريات حدوث ،

 نويه تنقسم بسرعه اكبر من طاقه الفرامل اللي بتوقفها فيحدث الورمفي النور يفضل مولع علي طول واال

ان الفرامل بايظه  النتيجةفبرضه بنوصل لنفس  ،تبقي مفوته ماالنقساتطفي النور وتفرمل بممكن الجينات اللي  أو

 .شغال عالرابع دون اي رقيب فبرضه بيحصل الورم مواالنقسا

نوقف  أودي يعني نرجع الفرامل تاني  المنظومةل نصلح وااننا نح األورام عالجمن ضمن الطرق الحديثه في 

 .فنقضي علي الورم البنزين دي دواسة

  الحلقه ديبس كفايه كده  األورامي عن أوم كتير لسه في كال

 اتعشم تكون الحلقه عجبتكم
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