
الورم ده  /بتحصل يا دكتور األورامازاي  سؤال باتساله كتير اوي بيكم أهال48 الحلقة وااليمانلعلم سلسله ا

نقص في فيتامين ب هل صحيح مفيش حاجه اسمها اورام والموضوع كله  وسؤال اكتر باتساله جاله منين

دي قالها  17بي اول قصؤؤؤه ال وجاوبت علي السؤؤؤؤالين اكتر من مره بي ميمنعش اني اجاوب كمان مره 17

يحمل اي  المش دكتور يعني و نينات مش من دلوقتي وهواافي الثم باحث تغذيه مطرود من جامعه هارفارد

 17علي البي  االبحاثقل مئات درجه علميه ولكن بالرغم من كده كان تسؤؤؤؤؤؤا له ده كافي ان يتعمل علي اال

 عالقةبدون اي مجال للشؤؤا ان مفيش اي  اثبتت االبحاثن كل هذه اواللي حصؤؤل . األورامودوره في حدوث 

والراجل ده اتمسؤؤح  األوراميتامين ب وحدوث او نمو او تطور فعيله  او اي حد في 17بين نقص قيتامين ب

واعتبر فقط انسؤؤؤان  مه الغير علمي ده فيهاكال رض واتمرمط علميا في كل المؤتمرات اللي حاول يقولبه اال

جابه علي السؤال واال بتحصل األورامنيجي لهم ازاي  .وع من سنينبيبحث عن الشهره واغلق هذا الموض

 امال في ايه مفيش اجابه قاطعه لهذا لسؤؤؤؤال بتحصؤؤؤل ازاي األوراموهيا اننا منعرفش بالظبط  ده سؤؤؤهله جدا

بتحدث  األوراماشؤؤؤهر نظريه فيهم ان  حاقول علي بعضؤؤؤها األورامفيه نظريات بتفسؤؤؤر كتيره بتفسؤؤؤر حدوث 

ات دي بتحصؤؤل االنقسؤؤامو الخالياات في االنقسؤؤاميين كل يوم بتحدث في جسؤؤمنا مال از المناعهلخلل في جه

يحصؤؤؤؤؤل فيه انقسؤؤؤؤؤام للحم   الزماي انقسؤؤؤؤؤام  جديده مكان اللي ماتت او انتهي دورها خالياعلشؤؤؤؤؤان تنت  

نوا طبق يكو الزمجديده والنسؤؤؤؤؤختين  خليةالي نسؤؤؤؤؤختين كل نسؤؤؤؤؤخه ترو  في  الخليةالنووي اللي في نواه 

له ادوات بيمر بيها علي الحم   المناعةالنوويه جهاز  االحماضلو حصل ان فيه غلطه في اي من األصل 

 المناعةفبيعمل ايه جهاز  النووي ويكتشؤؤؤؤؤؤا هذه الغلطات واللي لو سؤؤؤؤؤؤابها ممكن تكون بدايه لتكون الورم

 خليةش تتصؤؤلح يصؤؤدر تعليمات لليرو  علي الغلطه اما انه يصؤؤلحها لو ممكن تتصؤؤلح او لو مينفع الصؤؤاحي

 المناعةمع كتره الضؤؤغط علي جهاز  دي اسؤؤاسؤؤا تموت وتنتهي قبل ما تعمل مشؤؤكله الخليةبالتدمير الذاتي ف

كل اللي مش صؤؤؤؤؤؤحي او ندود عدد الغلطات بالتعرض بحاجات كتير اننا نتعبه بالتدخين او نقلل كفائته باال

بتقل وبالتالي غلطات ممكن تفلت  كفاءته المناعةجهاز  نالمواد مؤينه ومسؤؤؤؤؤؤرطنه ودي كتير اوي في حيات

ممكن اوي يبقي فيه عوامل وراثيه  المناعةخلل جهاز  وتعدي وما يتمش التعامل معها ودي تكون المرض

كلها علشؤؤؤان نحافل علي نفسؤؤؤنا اننا منتعبش  القصؤؤؤةيبقي  األورامجيال نوع من ليه ويسؤؤؤبن ان يتوارث اال

نخلي جسؤؤؤؤمنا  نمارس الرياضؤؤؤؤه نبتعد عن التدخين يشؤؤؤؤول شؤؤؤؤغله ويقوم بحمايتناعلشؤؤؤؤان  المناعةجهاز 

جهاد نبتعد عن اال امكن متناسق ومش زايد في الوزن ناكل اكل صحي مليان خضروات وفواكه طازجه كلما

مكان التعرض اشؤؤؤؤي قدر االحنت ورامالان تاثيره عالي جدا علي حدوث والضؤؤؤؤغط النفسؤؤؤؤي والقلق والتوتر ال

 األوراملو عملنا كل ده نسؤؤؤبه حدوث  نبتعد عن التلوث والغبار والدخان كلما امكن مؤينه او مسؤؤؤرطنهلمواد 

احنا لسؤؤؤؤؤؤه  األورامن لسؤؤؤؤؤؤه في اسؤؤؤؤؤؤباب لحدوث قل ما يمكن انما طبعا مش حتبقي معدومه ألعندنا حتقل أل



كانت نسؤؤؤؤؤؤبه  المناعةقل باللي احنا عارفينه وجد ان الناس اللي مبيتعبوش جهاز انما علي األ منعرفهاش

 .وقابليتهم للشؤؤؤؤؤفاء عاليه عالجفيهم قليله ولو حتي حصؤؤؤؤؤل فيهم اورام بيبقي اسؤؤؤؤؤتجابتهم لل األورامحدوث 
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