
  بيكم أهال40 ال الحلقة وااليمانسلسله العلم 

قوي جبا موجود  العلماء فكروا في ج از بنشهههه بها بقالنا بقرينا سههههنتين األورام عالجحنتكلم عن طفره في 

لو قبرنا نمرن  الج از ده هوا الج از المناعي األورام عالجفي جسمنا واحنا مش مستغلينه ومطوعينه في 

طب الورم علي  األوراماكيب حنكتشههههههه طريقه فعاله جبا للتعام  م   األورامق انه ي اجم هذا الج از العمال

يه مسههههههتقنال يةت بفكره خنيث جبا عل يه  الخالياو المناعي بمعزل عن الج از خل المناعيه بيجي بنص عل

مواد بثنط ج از  ت دي بقوله عبي يا باشا وبسينه وبمشيه مش كبه وبس دي كمان بتفرزالمستقنال بشوف

ت دي وبترف  العنايه الخفيه دي ا ادويه بتشههتغ  علي المسههتقنالناكتشههف ما يشههتغلش خليةوب به وب المناعة

وكمان اه زي ما جعان يشههههوف فرخه محمره كبه وي اجمه بك  شههههراسهههه يشههههوف المناعةفج از  األورامعن 

اكتشههفنا كمان ان ك  الورم ما  بشههي  الفرام  اللي بتكن  قوه وشههراسههه وعنفوان الج از المناعي الرهيب ده

 نيه دي اللي فيهالفال الخاليان الورم الذكي بيعرف ان بتق  ال المناعةبيكنر ك  ما قابليته علي استثاره ج از 

ما  خاليهانهه يكنر ويرعر  بفنيتخلص من ها اول بهاول وبيلقي طريقهه جهبيهه ال المنهاعهةبت يج ج هاز  بهانيهه 

قت مئات ب االبحاثده و االدويةمن سهههاعه ما اكتشهههفنا أسهههاسههها حظ ا يال خليةب وال المناعةبتضهههايقش ج از 

قي ي ا لعبم جبواها ابتبينا نالعل االبحاثاورام كان وقفت  األورامعلي ك  انوا   االدويةعلي النو  ده من 

اكشههههفنا ان ك  ما يكون الورم مليان طفرات ومتحور  نتائج منشههههره جبا لما ابتبينا نعالج ا بالج از المناعي

شههههعاعي ك  ما التقليبي الكيماوي واال العالجه لو اسههههتعملنا معاه عالجاوي النو  اللي بينقي رخم اوي في 

ده حياخب العرش  العالجاعتقب ان  قينا بالفع  نتائج مذهله ومش متوقعهل المناعي فعال ومؤثر العالجيكون 

العيب الوحيب له انه غالي اوي بس اعتقب ان م  الوقت حيرخص وينقي في المتناول  الكيماوي العالجمن 

جبيب فلسه ما اكتشفناش اعراضه الجاننيه برضه م  الوقت حنعرف ا ونقبر نتعام   عالجوبرضه هوا  يعني

 خلصت حلقه الن ارده ابمني ان ا بكون عجنتكم.امعاه

 


