
سه العلم  اللي  هات الخاطئهواو التاب األورامت خزعبالالنهارده حنتكلم عن  بيكم أهال 93 الحلقة وااليمانسل

ترسخخخف  ي عقوا المر خخي  لرا لتبادلها وا تاخخارها واقخخبحف مقوا ين مق سخخه مهما  حاوا احنا م ماتره 

 : ا ما ادينا بنحاوا متخصصين ا نا  غيرها بنقابل مقاومه ش ي ه

طبعا دي هرتله مفيش حاجه اسخخخخخخمها دمر و تايه ا ما  ي ،  تايه والورم ده دمر بيقولك خلي بالك واتام  ال

ه درجه تحورها خاليااخخخر ومش منتاخخخر  ي اللي باعف تا ويات و يه اللي مبعتش  ي اللي توخبيث من حمي 

 ة عاليه او قليل

يمكن  ال وراماألالتاخخخخخخخيد الوح  والقاط  لغلع ا وا  -ينتاخخخخخخر خليةاوعي تقرب للورم بابره ا ف م ه حت

بره اللي تاخ  بيها ه اللي اسخخخخخخاسخخخخخخا له شخخخخخخروط وتاخ  منين وعينه واح ه او امتر و و  االينبالع إالح وته 

لم يثبف اب ا ان  االبحاثا سخخنه واال 60وعلي م ار  والباتولوجسخخف المحترا اللي ياخخخد من  سخخي  قليل

جلسات اشعا   4-3وبنحطاط لها با نا   ي  راماألو ي ا وا  معينه من  إالالعينه ساع ت علي ا تاار الورم 

 .علي مكان العينه تحسبا لي ا تاار

بيفضخل طوا عمره حمي   الورم الحمي  -خلي بالك هوا قخحي  مي  دهني لكم ممكن يقلع ويبقي ورم خبيث

 مفيش حاجه اسمها حمي  يقلع يبقي خبيث ا ف بتايل الكي  ال هني او اي ورم حمي  ب  علاان تتام  ان

 ممكن يبقي ورم خبيث متغطي بورم حمي  األنمله حمي  دايرن دايرمفيش  يه اي بؤره خبيثه 

بحات عن امل السخخخكر تبف بعاخخخرات اال – اوعي تامل سخخخكر او لحمه وا ف عن و اورام ا ف م ه بتغاي الورم

ره علي الورم ان تاتي إالالمهمه  ي الجسخخخم  السخخخليمة االعضخخخا وبياتر علي  المناعةغير ا ه بيضخخخعه جها  

بان الورم بي ور علي ب ائل اخري للسخخخخخكر  بيحره ال هون والبروتين  العيان يخ  والخطر ان  تائ  حره 

سه واسر  ا قسام يعني المتنا  عن امل السكريات بيساع   ال هون والبروتين مواد بتخلي الورم امثر شرا

 الورم مش بي مره

اللي بتتاتر بالكيماوي  ب يهي  السليمةنات علاان تج دالنسجه اما بالنسبه للحمه  اساس ا ف محتاج لبروتي

ي مش الكلي  بتقلل البروتينات علاخخخخخان تعع الكلمثل لو  ي تعع  ي  إالا ك تسخخخخخاع ها با ك تامل بروتينات 

 والتبري  واي حاجه علي هاا المنواا الخاليابتجوي   العالجاوعي باه  علاان وجود الورم

لسليمه يعني ا الخاليامره امثر من  100الي  100بتق ر تتستحمل الو ا  السيئه  الورم خاليامل ده  صع 

ي او القلع او الكب  الكل خاليامن  خلية 1000واح ه من الورم بتكون موتف  خليةعلاخخان  وقخخل ا ك تموت 

  او المخ حتي يعني ا ف بت مر جسمك قبل ما ت مر الورم

قصور ال وره  عالجهوا ممتا   ي  األورام عالجوش اي دور  ي و ون مالاال -و ون مالوش حلباال العالج

ان بيزود  األورامدوره الوحي   ي  الاخخرايين الطر يه طراا  ي الق م السخخكري وتصخخلعال مويه اللي  ي اال



 االشخخعا ياخ  جلسخخه الو ون وياخ  بع ها جلسخخه  ال مب   األورام ي بعض ا وا   االشخخعاع  العالجمفا ه 

  وده عاده مبيحصلش االشعا جها  الو ون يبقي جنع جها   ال معه يعني  ي اقل من سا

.  الصخخحي  إاليصخخ   ال االخيرت متيره ومسخخر التابوهات امي  قخخعع ب  ادينا  ي بنحاوا وامي   ي الخزعبال

 خلصف حلقه النهارده ااتمني ا ها تكون عجبتكم


