
سله العلم  سنده تطور هائل في  الزمكان  األورام عالجفي تطور  بيكم اأهال 96 الحلقة وااليمانسل يواكبه وي

في تحاليل الدم وكمان الهم  ،شخخعهفي اسخخاليا التشخخصي  باال ىيعن تافه المجاالطبعا في ك طرق التشخخصي 

 حنتكلم تباعا عن كل عنصر من دول  في التشصي  الباثولوجي

 تطور الفح  الباثولوجيبس النهارده حنتكلم عن 

شوفوا الورم تحت الميكروسكوب كانت هيا صبغه واحده بيصبغوا بيها الوراول ما ابتدي اال م بعد ما طباء ي

الورم  خالياهل  وكانوا بيبصخخخخخوا علي حاجه واحده، يقطعوه لشخخخخخرائص ويبصخخخخخواعليه تحت الميكروسخخخخخكوب

 .ويطلع التقرير ورم حميد او ورم خبيث ودمتموال أل اخترقت الغشاء المحيط بها 

ر شويه يعني وابتدي دكاتره الباثولوجي يبصوا اكت في اواخر الصمسينات واوائل الستينات ابتدينا نفهم اكتر

نسخخخخخخبتها قد ايه يعني مقتحمه ومدمره الغده  لو الالليمفاويه اللي حواليه و للورم في الغدد خالياهل فيه 

م اوروعيه الدمويه الصخخخخخغيره اللي جوه االفي اال خالياهل فيه . صوخال خليةيدوبك كام  الو الليمفاويه كلها

ت للهرمونات علي سطص الورم او علي جدار يه مستقبالهل ف الصاليااو الشعيرات العصبيه الدقيقه للي بين 

سخخخه كده اتاخخخص ان كل معلومه من دي بتحدد درجه شخخخراسخخخه الورم ده مش غال كلأل  الالورم و خالياانويه 

 هعالجوبالتالي كيفيه 

ه او دي شخخخخخخكلها جايه من المعد الصاليانعتمد فقط علي خبره الدكتور اللي بيقول  ابتدينا نفهم اكتر وبقينا ال

بنصتلف الصبغات  الصالياتطورت الصبغات اوي وبقينا نصبغ  من القولون او من النسيج الرخو بالشبه كده

 اللي تقولنا اصلها جاي منين بما يسمي الفح  المناعي الكيميائي الباثولوجي

دينا نتعامل سنين حينما ابت 5وكانت الطفره الكبري من  يتعمل في كل تحليل باثولوجي الزمه شبه روتين أوب

ها بيكون عالجسرعه بلوحظ ان فيه اورام صغيره جدا لكن شرسه جدا بتبعت ثانويات . ازاي مع الورم جينيا

واورام تانيه ضخخخصمه اوي لكن بتسخخختجيا بسخخخرعه  صخخخعا انقسخخخامها بيكون سخخخريع ده مش طبيعي او عادي

وبس  مبياثرش فيها الي كام شهر جالعالواورام تالته بترجع بسرعه و وتفال في مكانها اليفه يعني عالجلل

 ؟العلماء احتاروا ياتري ايه السبا وبعدين كانها مااتعالحتش وصعبه جدا في التحكم فيها

ده بيحكم نشخخخاطها تكوينها الجيني واللي بيحدد ا ا  نشخخخطه وبس أل خاليامش مجرد  األوراموعرف السخخخبا 

 وال ألافال من اي نوع تاني حترتد  جالعالحتستجيا لنوع معين من ال أل وكانت حتبعت ثانويات 

واصخخخخخبص بيتقا  هتا التكوين الجيني ويطلع لكل ورم خريطه معينه تحدد مواطن القوه والاخخخخخعف فيه وايه 

الحاجات دي بتتعمل بس علشان غاليه ومكلفه  بالمللي كده الصاليافيه وبنسبه قد ايه ودرجه تحور  يأثراللي 

شخخخخكل  األولويتعرف من  األورامطبعا لو بايدي اعملها لكل . ابتها غريبهاللي اسخخخختج األورامبتتعمل بس في 

 .يمانالورم خلويا وجينيا لكن الي ان ترخ  هته التحاليل اهو اضعف اال



غالي  العالجن الوال أل المناعي الجديد ده  عالجه فيه صخخبغات معينه تحدد هل حيكون فيه اسخختجابه للأكمان ب

 خلصت حلقه النهارده اتمني انها تكون عجبتكم .كون فيه استجابه ما لهقل نامن ان حيجدا فعلي اال

 


