
  بيكم أهال 33رقم  الحلقة وااليمانسلسله العلم 

ف ببساطه كل يوم بيحدث داخل جسمنا اال الخليةاو شرطي  الخليةحارس النهارده حنتكلم عن حاجه اسمها 

لجلد ا خاليابيموت عدد كبير  ن  لو وانت  اشااااااي حكيت جلدل يي الحي ه   ال الخالياات جوه االنقساااااااا 

يي طبقات الجلد الي  الخالياتنقساااام وترجد عدد  السااااليمةالجلد  خاليادي تتعوض بان  الخاليا الزموبالتالي 

المب نه للجهاز لهضاااامي  الخالياشااااربت حاجه ساااااقعه اوي او سااااخنه اوي عدد  ن  لو   ال العدد ال بيعي

بان  الساااليمة خاليابتيجي اشااااره لل دي تتعوض الخاليا الزمبتموت بتاثير الحراره او البروده يبرضاااه يبقي 

تنقسااام تبقي خليتين والخليتين يبقوا اربعه وهكلا لهايه  ا العدد يكتمل تيجي  خليةوكل  االنقساااامتبدا عمليه 

النواه بتعمل كوبي او نسااخه  ن الحم   الخاليايي انقسااام  االنقسااامبان توقف  الخاليابرضااه اشاااره لنواه 

دي  االنقسااام رحله  خليةساام وجدار وتبقي عملت النووي بتاعها تبك الصاال  نه وتحوطه بيااويه ساايتوبال

لى خده كان  ش  ظبوط  مكن يتكون حم  نووي غلط ي االنقسااااملو  األن األورامهيا اخ ر  راحل تكوين 

تنقساام بدون اي يرا ل او  كابف يده بيبقي  هاخليتقوم بوظيفه  خالفه تما ا لوظيفتها و مكن كمان ت لخالياا

الجين ده بي لد بروتين بيكون  53الحارس ده جين اساامه بي  الخليةعليااان كده يي حارس يي  بدايه الورم

بس شهلته انه يييك علي الحم  النووي الجديد ده ويتاكد انه نسخه بالمللي  ن الحم  النووي الساسي 

لو حصاال ولقي اختلف بيضاارا هاافاره انلار يا  وبيميااي عليه  لي  لي عليااان يتاكد  ن كده الخليةبتاع 

ية به خل يه غلط يي تركي لك الحم  النووي ده ي با نات اك ر ت ورا تروح تقيم  خلي  مات وبروتي ت لد انزي

ا ا ان الهلط ده  مكن اهاااالحه  اثنينالهلط اللي يي الحم  النووي ده وتقدم تقرير للنواه وبيبقي حاجه  ن 

حت لد  اللي الخليةو او ان الهلط ده  ش  مكن اهااااالحه يعلي طول بي لد عمال يروحوا يصااااالحوا الهلط ده

 خليةوييها الحم  النووي المعيب ده حتعمل كارثه يروح علي طول ي لد ا ر  ن النواه بالتد ير اللاتي لل

نزيمات تبدا يي هضاااااام  قفول عليها بجدران سااااااميكه الجدران دي بتتفتف واال الخليةييه انزيمات جوه  دي

زي اورام ال دي  األوراميي بع   بتختفي قبل  ا تعمل  يااااااكله الخليةاللي ييها الهل ه دي وبالتالي  الخلية

الجين ده  وجود يي حتااه  عينااه  ن  ده بيقي بااايو وبااالتااالي  ااا بيقو ش بوظيفتااه 53البي  والمبي 

 ش شهال  53لو حصلت اهابه او غل ه يي هله المن قه  ن الكر وسوم بي لد البي  17الكر وسوم رقم 

وتبقي نواه  الخليةوعلي كده اي انقساااااام ييه غل ه  مكن اوي  ا تتصااااالحش وتكبر  و ا بيقو ش بوظيفته

 ن انها  األوراماكتياااااافنا عده طره جينيه اللي بيها  مكن نصاااااالف الخلل ده وبالتالي نمند  لحدوث الورم

للي ت اوبالتالي بتتاخد يي العائال علي اداء وظيفته 53ده كمان ييه ابحاث علي ادويه تسااااعد البي  تحصااال

  الخلية عرويه بوراثه اض رابات يي وظائف حارس 

 اتمني انها تكون عجبتكم خلصت حلقه النهارده


