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 باألورامالهرمونات  عالقةالنهارده حنتكلم عن 

طه مواد بتفرزها غدد معينه في الجسم علشان تساعد الجسم لداء الهرمونات ببسا ،يعني ايه هرمونات اوال 

الهرمونات دي بتتفرز بمقدار معين و عليها روابط بتزود او بتقلل افرازها حسب حاجه  وظيفه معينه برضه

البنكرياس بيفرز هرمون النسممولين اللي بييلي الجسممم يتعامل مس السممكريات  حاقولكم مثل الجسممم لوظيفتها

لما ناكل مسمممتوي السمممكر بيزيد فبتيجي الممماره للبنكرياس عايزين لمممويه انسمممولين فالبنكرياس  لهااللي بناك

انها تمتص وتتعامل مس السكريات من  الياليااللي اتاكل يساعد  االكلبيستجيب ويفرز حبه انسولين علي قد 

النسولين لما بيؤدي  وتحصل مشاكل الياليامفيش حاجه تدخله  األنغير كده مستوي السكر حيعلي في الدم 

افراز  وظيفته ونسبه السكر ترجس للطبيعي بيطلس الاره تانيه تقول للبنكرياس متشكرين واجبك وصل وبطل

لو فضل البنكرياس يطلس انسولين كده عمال علي بطال مستوي السكر حيقل اوي في  الإنسولين وص لالخال

الهرمونات  عالقةنيجي الي موضمموعنا ايه .  رجهموزونه ومنظمه الي ابعد د العمليةالدم وتحصممل مشمماكل ف

زي اورام الثدي والرحم واحيانا المبيض بيبقي عليها مفاتيح بيشممممتلل عليها  األوراموجد ان بعض  باألورام

اللي  األورامنوثه فالعلماء استلربوا ايه فايده المفاتيح دي فاتعرف ان الهرمونات بتشتلل علي هرمونات اال

 اتنقسمممممم بسمممممرعه وتكبر وترعر  كده هيليت الهرمونات وتي واللي بنسمممممميها مسمممممتقبالعليها المفاتيح د

باننا نتحكم في الهرمونات دي وندي حاجه تقلل تواجدها حوالين  األورامفاكتشممممممفنا اننا ممكن نتحكم في 

كل اورام وبقه الطبيعي اننا نعمل او نكشمممن عن وجود المفاتيح دي  الورم خالياالورم فبالتالي نقلل انقسمممام 

المفاتيح دي موجوده في  بتاعهم العالجهرموني مناسممممممب ليهم كجزء من خطه  عالجالثدي وندي العيانين 

يه وهيا الهرمونات 70اكتر من  يه حاجه بتتحكم ف ثدي ودهلل وجودها بنقول ان الورم ده ل % من اورام ال

الهرموني علشممممممان يكون  العالجن لقينا ا االبحاثب هالزمالهرموني مالوش  العالجولو مش موجوده يبقي 

 العالجاول انوا  ادويه  سمممنين وممكن اكتر علي حسمممب لمممراسمممه الورم 5فعال المفروض ميقلش مدته عن 

ى سممتروجين بع علالهرمون اني اللي اكتشممفتاها والممهرها هو التاموكسممفين وده ببسمماطه مضمماد لوالهرم

للايه ما اكتشفنا  ه كده عايشين علي التاموكسفين دهبيقلل تاثيره علي الورم وقعدنا بتا  خمسين سن ورامالا

اكتشمممفنا ان في انزيم  س برضمممه عندها اسمممتروجين طب جه منين والمبايض وقف أان السمممتات في سمممن الي

اسممممه اروما تيز بيحول هرمونات تانيه زي هرمونات اللده الكظريه الي اسمممتروجين وبيحول الدهون كمان 

اللي  االدويةفاكتشمممف  مجموعه جديده من  وصممملوا لسمممن انقطا  الدورهفي السمممتات اللي  الي اسمممتروجين

حوال بيبكون هرمون في بعض اال نزيم ده علشان كده بتتاخد في الستات عقب انقطا  الدورهبتشتلل علي اال

نوقفه او نمنس تواجده  الزمستروجين خطر جدا علي السيده المصابه بورم الثدي والورم حساس اوي له فاال



ن الورم وده بيحصممل اما بعمليه جراحيه نشمميل فيها المبايض تماما او بكام جلسممه الممعا  توقن عمل حوالي

ستروجين زي ماله القصه ان اال تتاخد لمده طويله الزمالمبيض او بالعقاقير اللي بتوقن عمل المبايض بع 

ننا نستلني عنه تماما محبب لباقي الجسم وخصوصا للسيدات فمش بنحب ا تأثيرضار علي الورم فله  تاثير

بحرها واسس جدا ومحتاجه حلقات كتير انما علي العموم  األورامطبعا الهرمونات و لو كنا مضطرين لكده إال

 .خلص  حلقه النهارده اتعشم انها تكون مفيده دي البدايه

 


