
 النهارده  بيكم أهال 36 الحلقة وااليمانسلسله العلم 

 جابةواإلمراض وراثيه ا األوراموهل  بالوراثه األورام عالقةحنتكلم عن موضووووووود اما دايما باهسوووووو   وهوا 

 في مفس الوقت علي السؤا  ده هيا اه وأل

 االمقساماما خلل في الجينات الخاصه بسرعه النمو و بتحصل لخلل في الجينات األورامغالبيه  ازايحاقولكم 

دايس ومفيش  االمقسامفالفرامل فوهت و االمقساماو الجينات اللي بتفرمل  باه اسرد شويه االمقساماهجننت ف

 حاجه هوقفه

اما  معطوبه ولو كامت معطوبه لىالجديده وهشوووووووفها سووووووليمه وال الخليةبتشووووووي  علي  اللياو في الجينات 

 .ممكن هبقي مواه لحدوث اورام دي كلها فيها خلل المنظومةهصلحها او هدمرها لو 

سوووره دي بيتولدوا سوووره بحين ان افراد االاي غلطه من دو  ممكن هكون بسوووبن ان فيه جين بيتوارث في اال

سووووره دي منهم هوارث الجين ده بتزيد كل ما يحدث هزاوج من افراد اال عندهم الخلل ده ثابت وطبعا احتماليه

 في بعض

ن كل جين في لل في النسوووووختين بتود الجين ألخيبقي فيه  الزمن اغلن الجينات دي علشوووووان هاثيرها يبان أل

حصووووووول هزاوج بين فردين قراين من مفس العيله احتما  كبير ان  فلو الخليةمسووووووختين متماثلين منه جوه 

 . بم والتامي جاي من األنسختين يبقيوا معطوبين واحد جاي من األال

سوووتوما جين ده بيعمل ورم شووورب جدا بيصوووين عيون دي جين اسووومه الرهنوبال القصوووةاشوووهر جين بيعمل 

اما  امتي متبقاش وراثه لو . صووووووابات بتبقي وراثيهسوووووونين ومعروا ان غالبيه األ 8طفا  لغايه سوووووون األ

سليمه وكلها فابريكه ومع ملوثات البيئه وهعرضه لبعض المواد الم ينه او المسرطنه مسان مولود بجينات األ

 واجياما بيبقي مولود بجين واحد بايظ والتامي سووليم الكتير اللي حوالينا الجينات دي بتضوورب وبالتالي بتبو 

طن . ال ممكن هحصووووول بفعل مرض وراثي وممكن األوراميبقي  والجين السوووووليم ده برضوووووه يبو  مع الوقت

المهم لو في ورم وراثي ماشوووووي في العيله هل كل واحد في العيله حيجيله الورم الجابه مش شووووورط او مش 

طن افراد العيله دي  . يجيلهم الزممن غيرهم عرضووه للورم امما مش  اكتر بوافقط افراد العيله دي بيبق الزم

شان يحتاطوا  مود الورم اللي ماشي في العيله يعني في القصه دي بنختلف علي حسن  .لكده يعملوا ايه عل

سنه يعملوا اشعه  35الي  30ت ماشي فيها اورام الثدي يبقي سيدات وفتيات هذه العائله من عند سن عائال

وال أل شووووعه فيه ايه والثدي عامل ازاي مليان غدد سوووونين علي حسوووون اال 5الي 3ماموجرام علي الثدي كل 

ن السوووويده هيا بس اللي عارفه ابعاد ثديها وهيا بس اللي مفسووووهم ألوبرضووووه بنعلمهم ازاي يفحصوووووا . وكده

شوووهور  6ممكن هعرا وهحس باي هغير فيه وبننصوووحها بكشوووف دوري كده عند دكتور اورام متخصووو  كل 

 حظت اي هغير فيهمادييها ويفحصوووووهم ويطمنها وطبعا هروحله علي طو  لو الثالي سووووونه هيجي يب  علي 



مختلفه  تبروهوكوالفي  .ي ده اذا  هراألول هور الورم لنتعامل معاه في مراحله  لفكره امنا بالفعل بنترقنا

و كل ورم ليه البروهوكو  المخصووووووو  في أهم اورام القولون مثل او اورام المخ او تللي ماشووووووي في عيل

مفيش حاجه اسووومها اشوووعه لكل حاجه او هحليل لكل  به صوووابةلإل ةكثر عرضوووت االطريقه التعامل مع العائال

شالت ثدييها اال ةصوربدي  القصةبره بيتعاملوا مع  ده وهم األورام ثنين والرحم مختلفه زي امجلينا كده ما 

ن عندها لبراكا جين اللي بيزود فرصووووتها في حدوث اورام ال األورامعلشووووان هقلل مسووووبه حدوث  والمبايض

الموضوووووود ما يقلقش وعايز حصوووووافه وحكمه  امما احنا هنا ما ينفعش معمل كده الثدي الي الضوووووعف هقريبا

 .خلصت حلقه النهارده اهمني امها هكون مفيده .وهداوه في التعامل معاه

 


