
  35رقم  الحلقة وااليمانالعلم 

ن المخ فيه انسووووته كتير  ك  اوي أل اورام المخ كتير حد قالي اكتب حلقه في الموضووووو    ورام المخفيه اال

القصوووووه في الملان ان المخ مقفوا ومحاج هتمتمه و وووووا    األورامنسووووويا ممكا مملع ينل  ممه نو  مع 

الضغط وانه هيحص  حواليه ارتشاح مملع يضغط علي مراكز كتير في المخ ويعم   هتأثيرلورم ولو هسيط اف

 .حتمه تأثيرف ععلشان ملانه هيتضاتتما ب م  حتم الورم انما  الجسيمه  تتأثيرا

جبعا في اورام هتبقي ا وووا وووا مع المخ وفي اورام هتيتي للمخ كتانويات مع اورام في حته تانيه والمخ مع 

ن فاحما حمتللم عع اورام المخ مش ثانويات المخ أل زي الر ه والتدي متال األورامماكع المحببه لبعض اال

نا ر انه  حلامإهيملع هحلم ان المخ مقفوا عليه  و ووووووبحان ه. كاعالجتعالا المصوووووودر م   الزمالتانويات 

عد يملع في هعض اورام المخ في اال يه الي حتي اه ثانويات مع ورم ف عه  عه هيبقي يب ما هيب جفاا وحتي ل

 .هرضه في حدو  السا   اللي حواليه وحدو  الحب  الشوكي

قوي علي ملان  تأثيرهيبقي ليكا  الحميدة األورامحتي فيه اورام حميد  واورام خبيته هتنل  في المخ هس 

لب لو تم ا تئصالكا كلكا مش اظكورها وهتضغط علي ايه هس هتفرق انكا هيبقي ا ك  ا تئصالكا وفي الغ

 هترج  تاني

م  ارتشووواح حواليكا هيلبر عالخبيته في المخ مشوووللتكا تغلغلكا في المخ وجبعا ملانكا وقدرتكا علي  األورام

 .ةاوي وهيخلي اعراضكا اكتر شرا ه وقو حتمكا

علي قد ما نقدر مع غير ما نلط مركز  نسووتأ وو همحاوا  العملية ووتئصوواا هس  ووا ووي االكا االعالج األورام

علي قد ما    ستأمهالورم والعيان يبقي مشلوا او اعمي علشان كد   تستأ  انك  شنارةحيوي يعمي مش 

شووووووعا  نتعام  معا  مع هر  هعد كد  هاال عوهعدي لزق في حته مكمهاللي  نقدر مع غير مانتور علي الورم

اورام المخ واتنور كتير اوي  عالججزء مكم مع خنوات  شوووووعا إلاه ات الموجكهجوالليماوي وهعض العال

وهقه اكتر توجيكا هحيث اني هاحاوا اعالا الورم هس واهعد عع هاقي المخ  هقه احدث جكزةاأل. عع زمان

 عالج اعات علشان تعم  تخنيط ل 6انه مملع تقعد  .شعاعياال العالج كتور  ةقدر الملان و ي هتبيع هراع

يدي اكبر قدر  شووعا لإلحسووع تمميم اشووعاعي في ورم ما يز ع عع  وومتيمترات  ووغير  هحيث انك تو وو  ال

 ةشوووعاال ةزكجأ  في نو  معيع مع أوكمان  لوقتي ه . للورم ويبعد عع مراكز المخ الحسوووا وووه شوووعةاألمع 

زي ما تلون عمله عمليه وشله  تأثيرهاهيلون  االشعا ا مكا  ليمه التاما هتدي جرعه مركز  اوي مع 

شروج في ا تعمالكا الورم مع غير سينه ن وجد ان اي جرعه أل. ما تفتح المخ جبعا  ي ليكا  شعا  ولو ه ا

 ةوفقدان الذاكر والزهايمرشعاعي ممكا العته اال العالجعراض وخيمه  ميع هعد انتكاء للمراكز  ي هتؤ ي أل

 األجراف.ي مع أضعف في  وأالتز ي وجبعا لو هغشوميه اكتر مملع تعم  شل  



ج الليماوي اللي محدو  اوي و وووله للمخ هفع  العهتسووتتيب لل األوراموجد هرضووه ان في هعض انوا  مع 

هس فيه ا ويه هتقدر تعديه والغشوواء  ليه الليماويةان المخ محاج هغشوواء هيمم  او هيتحلم في و وووا الموا  

هعض  على تأثيروعيه مت  ليكا ات الموجكه زي مضووا  االالعالجفيه هعض  نفسووه هيفوت شووويه هفع  الورم

 .العالجستخدمكا هرضه في موه األورامانوا  

يتماوا المريض عقاقير مع مشتقات اللورتيزون علشان تقل  تتم  السا    االشعاعى العالجالمكم ان اثماء 

الدكتور هتاعك هتا   .شوووعا  و ي ليه هروتلوا معيع هتتاخد امتي وتتوقف امتي وازايحواليع المخ اثماء اال

 .المكار   اتعشم انكا تلون مفيد  الحلقةانا خلصه  .العالجماء هيقولك عليه وهيتاهعك اث االشعاعى العالج

 


