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 كيف يتغذى الورم؟

جنبه  خليةوشووويه شووويه يكبر وينتلوور الغلا في كام  واحده خليةعرفنا قبل كده ان الورم بيبتدي بتحور في 

 فبيتصرف ازاي هذا الورم الجعان لو دور علي مصدر للغذاء إالانما ما يقدرش يكبر اكتر من نص سم  كده

ممصات كده تتلعب وتتوغل  ،دي بتساعده علي انه يعمل اوعيه دمويه خاصه بيه المادة. ماده كيمائيهيفرز 

 .لنموه وازدياد حجمه الزموتلزق علي اي وعاء دموي كبير حوالين الورم عللان تمد الورم ده بالغذاء ا

منها عملوا اجسوووووووام م ووووووواده  ،اللعينه المادةبتلوووووووتغل علي هذه  االدويةفالعلماء قدروا يعملوا مجموعه من 

فالماده تتلهي فيها وتنلووووووووغل عن دورها في بناء اوعيه  وعيه دياللي بتعمل األ المادةعلى تروح تلووووووووغل 

ن المواسووووووووير اللي بتنقل الغذا ما له ال كل اللي رايحبالتالي الورم حيقل الغذاء واال دمويه سووووووووروانيه للورم

 .مانمع الوقت الورم يجوع وي عف وي مر ك ،اتعملتش

تهذيب  ةلأزي  ت وشوووووعيرات دمويه في غير مو وووووعهاتمنع حدوث تكتال اجسوووووام م ووووواده االفاسوووووتينهو ده 

ه نإ اورام كتيره اشووهرهم اورام القولون والمبيو واليدي كما عالجبيسووتعمل في و ،الحلووائش ال وواره كده

 .داء دورهكافي البيتاخد بجرعات كبيره نسبيا بالوريد عللان علي ما يوصل جزء منه للورم يبقي 

خص في اللووووووووبكيه بتبقي ناتجه عن العيون فكروا وقالوا وب ما في امراض كتيره في العين وباال ةدكاتر

خصوووصووا مع اللي عندهم سووكر مش منتام وكمان كبار  وجود تجمعات دمويه  ووعيفه وهلووه علي اللووبكيه

 .السن عموما

دي بس وبعا  القصةالغريبه يبقي حينفع بر ه في فاستن بيمنع حدوث النجمعات الدمويه وب ما اذا كان اال

اثبت نجاح االفاسووووتين  وفعال. علي وول يبقي احنا مش محتاجين غير جرعه بسووووي ه ننا حنحقنه في العينال

نها تعمل دوا زيه تماما بالجرعه المناسبه إنجاح شجع اللركه ال ،هايل في امراض العيون اللي من النوع ده

ابتدي بر ووه  .االفاسووتينتمن  بأ ووعافبس وبعا  متناسووب احسوون مع الحقن في العين خليةوالخواص اللي ت

بيلووووتغل علي قصووووه تغذيه الورم وبيقفل امداداته الغذائيه يعني  األوراميبقي فيه اكتر من دوا بنسووووتعمله في 

 .بيجوع الورم

تبقي  الزمو ل في البولال غا ويعمل زالاهمها انه بيعلي  كتيره شويه الجانبيةان اعرا ه  عيب االفاستين 

 .عراض وتاخد احتياوك منهاوتتوقع هذه االاالفاستين صاحي قوي للعيان بتاعك اللي بياخد 

الجانبيه وفيه منهم اللي  االعراضبس اقل في االفاسووووتين وبر ووووه ابتدي بيقي فيه جيل جديد من ادويه زي 

نتقابل  تكون عجبتكم الحلقةارجو ان  كلهااالفاسوووتين ادي قصوووه .  اصوووبح كمان علي شوووكل اقراص مش حقن

 في حلقه جديده
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