
 سرطان العضمحد طلب مني اني اتكلم عن  بيكم أهال الحلقة وااليمانسلسله العلم 

اما ال رم طالع من انسرر ه العضررم وسي نسرر  ه  في ن عين اسرراسرراينسرررطان العضررم ان اعه ه يري او  ب  

او جا  لنس ه العضم هثان يات من ورم تاني وس  النس ه الك رحن كلم عن  % من اورام العضم 30ح الي 

 الن عين

لعضررم  خاليايعني فيه  اللي ماليانه انسرر ه مل ل ه ممكن ا  نسرريه منطا يفلع فيه ورم االعضررا العضررم من 

او الشعيرات الدم يه والنسيه اللي ي  او الغضاريف برضه يفلع منطا اورام مل ل ه يفلع منطا اورامن سه 

بيؤثر علي  األورامهم ان ج ي العضرررررم فيه نلاع احيانا برضررررره بيفلع منه ن ع من واال يفلع منه ن ع تالت

ول خف ي في تشررلين ن ع فف عا بيك ن ا العضررم اللي مح  يه    الميل ما مثا اللي هانت عند احمد  ويا

 و مصررردرهاباخ ال ات ب ل لفالعالج األنال رم سي اننا ناخد عينه منه علشررران نعرو ه ا ت ع انطي نسررريه 

غلب الشكاو  من ورم العضم ب ك ن بكلك عه في العضم ب ك ر بسرعه نس يا غال ا مصاح ه بالم وتل يخ أ

العاسيه والمقفعيه  االشرررعةان ه ي  او  في والعضرررم بي  في العضرررم اللي ممكن ي كسرررر اسررراسرررا مع ال  ت

شكا مميز او  في  شكلطا  االشعةوبعض ان اع اورام العضم لطا     اورام العضم الغضروفي اللي بيك ن 

واحيانا ب عما اشعه مسح عضم ت يب لنا عضم ال سم هله في ص ري واحدي  شعههدي    عش النحا في اال

ممكن المريض اسررررراسرررررا ي يلنا  ات العضرررررميالغلب بنح اجه مع ثان وتعرفنا ايه المناطق المصرررررابه وسي في 

العضمه  ال م مصاب بكسر في العضمه اللي ما اس حمل ش ا  حرهه او رفعه م اجاي وط عا في اماهن معينه

بالنس ه  حي قي في خفر علي الحرهه    مثا العم س ال قر  واللفر علي الح ا الش هي والت ث ت بسرعه 

مل ل ه شرررر يه بال عا في اورام ب حب تروع العتم وت عت الثان يات فيطا    ال روسرررر اتا  ةالقصررررللثان يات 

بيك ن العينه شرررش مش اسررراسررري او  خصررر صرررا مع  االحيانوفي معتم  والثد  والك د والغدي الدر يه مثال

 االحيانض في بع اللي ب ق ل ان فيه نشرراط وتف ر لل رم األورام سالالتصررلي وارت اع نسرر ه وج س ال رم اال

بي   ف علي ع اما ه يري يعني اورام العضررررررم  العالل برضرررررره بنك ن شرررررراهين وبنح ال ناخد عينه لل اهد

هيماو  يقلا لنا  عاللسررراسررريه ب  عاله علي حسرررب طالعه منين في العضرررم وفي احيان ه يري ممكن ند  اال

همان لما ي قي  طراواال الي ا ا  در ممكن علشرررررران ن  نب عمليه مدمري او ب ر طرو من االصررررررابةح م 

 له و ن ال سم والعضمه خلن اتكسرتاال رم في العم س ال قر  او في جز  من ال سم من العتام اللي شي

بمسرررامير علشررران مانلشرررش في مضررراع ات  العضرررمه س  ث  ث ت بفريقه ما بشررررا ح ال ماو  ربت ت كسرررر 

علي حسب ن ع  العاللص  لنا خال لعضمام بيك ن صعب جدا في وج س ورم بيل خ ائل الكس ر واساسا اال

اللي ب ل خ  اللاليااللي بيك ن هدفه   ا  االشررررعاع  عاللال رم انما عاسي معتم اورام العضررررم ب سرررر  يب لل

فيه عقا ير عامه هدي ب ك ن شررغل طا انطا  به يعنيالعضررمه وهمان محاوله اهسرراب العضررمه جز  من الصررال



عضمه المل خه س  علشان ت مدها ش يه ط عا س  ب  اخد في وج س تاخد الكالسي م من الدم وترس ه في ال

 يات اللي نالثا عاللاهيد ط عا جز  من  نس ه معينه من الكالسي م في الدم تسمح بانه ي اخد ويروع العضم

 عاللن اع لطا اال سرررراسرررري اللي باع طا علي حسررررب ن عه وفي بعضفي العضررررمه ه ا ال حكم في ال رم اال

ورام العضم عم ما م ن عه وه يري  ا ورام الغدي الدر يه اللي ب  عاله ب  بالي س المشعملص ص    مثا ا

 المناسررررررب لحال ه العاللي عرو احنا بن عاما مع ايه وفي انطي عيان علشرررررران نحدس له ون صررررررا له  ال مو

 خلصت حلقه النطارسي اتمني انكم تك ن ا اس   دوا منطا

 


