
 100 الحلقة وااليمانسلسه العلم 

 بيكم أهال

النهار ه حنتكلم  مقال لكن اهو حصللل 100لم اتخيل ابدا اني حاكتب لما ابتديت اكتب في السلللسلله     

سبه كبيره اذا كان  برضه عن موضوع مهم او  ايه رايكم لو كان في تحاليل معينه بتتعمل وتقولي بن

في ا ويه غاليه جدا الكورس بتاعها بيعد  المليون جنيه ن أل أل وأني العيان حيسللللللتديب للدوا ال ال

من هنا  التحاليل التي تتنبا بالنتيدهو أل وأيها وانا مش متاكد اذا كانت حتديب نتيده فهل يعقل اني ا 

 predective markers ابتدينا نكتشف تحاليل معينه اسمها

نزيم معين او بروتين معين او م التحاليل    بتقي الوالقصلللللله اننا مش بن تد المندل او بنعمل ا  كال

ن الدوا فمدر  وجو ها بيقول بنسبه كبيره ال يشتغل عليها الدوا  هجين معين او ا  ما ه خاصه فقط ب

 العالجني حيكون ذو فاعليه في ال ال

 ايفي حاجه علي سلللللل د خال مثال HER2الورم بيقول ان العيان  ه  خالياوجو  المسللللللتقبل  ه علي 

ه مش للهرسللللللبتين والتا  كيري والعيله    كلها ولو مش موجو  بحيسللللللتدي اورام الثد  اسللللللمها

 حيعمل حاجه

له ولوانه مش فعال او  وابتدينا ندور  األستدابةالمناعي الغالي جدا فيه برضه بروتين بيحد   العالج

كل ما تزيد كل ما  علي حاجات تانيه اكتر فاعليه ز  مثل نسللللللبه تحورات وا رات الدينات في الورم

مع الوقت كل  وا موجه او مناعي  اعتقد ان المناعي عالجسلللتدابه اكتر للبيكون الورم  ه عرضللله لال

خلصللللللت حلقه النهار ه اتمني انها  له األسللللللتدابةحيبقي مخصللللللم ليه ما ه معينه تقدر تتنبا بمد  

 تعدبكم

 علشان ناس كتير سالوني عنها حاقولها تاني معلومه سريعه

HER 2 األورام خاليات اللي موجو ه علي بعض ايه هواهوا نوع من المسلللتقبالHER 2 ببسلللااه 

 إال

وجو ه وكمان مضللاع اته او وجو ه بصللوره كبيره مباله فيها بيبعت اتللارات الي نواه  اب بيعمل ايه

في اورام كتير انما موجو   موجو  فين الورم انها تنقسلللم وتبعت وانويات وتبقي اكتر تلللراسللله خاليا

في  نكتش ه ازا اب  خر  بس بنسبه اقلاال األوراماكتر علي اورام الثد  والمعده والقولون وبعض 

 1+  لو ه بيحد  نسللبته بالطبط تحليلين له اما بال حم المناعي الكيميائي و ه بس بيقول موجو  واال

علي عينه من  بيتعمل التحليل علي ايه او بتحليل اكثر خصلللوصللليه اسلللمه 3FISH SISHو+2 و+

 الورم

 ه بيقول ان الورم ترس  3+ومدر  وجو ه بنسبه عاليه بنرمز لها بالرمز اب ايه فايده اني اكتش ه

 تدل علي تراسته حتي لو كل حاجه تاني في الورم ال العالجاحاربه باقصي انواع  الزمجدا و

يه كملان هاا الدزي  علي سلللللل د ابتلدينلا نال وا يه بتق لل علي  عت  الخليلةقي ا و نه يب وتمنعله من ا

 الكيماو  العالجا بللنواه فبالتالي يبقي اسهل القضاء عليه تارات المهيده والمح زهاال

يين الهرسلللللبتين والتايكيري وابتد  كمان يبقي فيه ا ويه تانيه كتير وااتلللللهرهم   اال ويةايه اه هاه 

منها ا ويه كومبو الكيماو  مع الدوا اللي بيق ل عليهاا الدزي  بتشللللللتغل بس في حاله وجو  هاا 

 اتمني انها تكون وضحت كده3دزي  المستقبل بنسبه+ لا

 


