
كنا للسكريات وتطور او نمو بين استهال عالقةهل في  سؤال صريح بيكم أهال الحلقة وااليمانسلسله العلم 

اده يالستتتتكريات بتستتتتاع علي نمو و  طب نشتتتترا ا ا  عروستتتتتي انر نيرتنا اكتر وايوهال جابه اال األورام

استتاستتا ب  طر بطريقه طهاعتترهيعني ايه يا عم ال كتورلما ناكل ستتكريات كتير الدستتم بيا    األورامظهور 

نه بت ي  الستتتمفهالتالي  الهاقي بيهقي  ياده طب يعمل فيه ايه الدستتتم يروا طه نه ك هن في الدستتتمكفايته و

غير ان المرضي ال ائ ين في  األورامنوع طن  13نه لون ها سهب اساسا في اكتر طن السموالو ن بي ي  و

يات الكتيره طر يهقي الستتكر اقل طن المرضتتي اللي و نهم طوتتهوط عالجالو ن بيكون نستتهه استتتدابتهم لل

اطال الستكر بيعمل  نهالستمالسترطانيه بتاكلها بنهم ده علشتان  الهالياطر علشتان  األورامطستتحهه لمري  

الستتكريات عموطا اطا  كلالستتكر طر ب  اللي بنحلي بيه اال هوا ايه الستتكر األول لستترطانيه الهالياايه في 

ن اكتر طن كذا عناتترالستتكر اللي بنحلي بيه او ستتكريات طعق ه ط ستتكريات بستتيطه طن عناتتر وان  اواتنين

وكل طا الستتتكريات تهقي طكونه طن اكتر طن عناتتتر كلما  ده ستتتكر بستتتي  طكون طن جلوكو  وفركتو  االكل

يعني طثل النشتتا في انواع عن ستتكريات طض بع  انما طر طستتكر والمكرونه طثل نف   الحلوه بتاعتها بتقل

وان عتتانا ال قه طر الستتكر بعهله ك ه ده الدلوكو   الهاليالنق   بين في الدستتم الستتكر هوا التعاطل ا ماالكال

يه وتطلض األولوكل طاده كاربوهي راتيه بناكلها في ان يمات طعينه عتتتتتتبلتها ب  تفكها الي طكوناتها  .وب 

الدلوكو بيهر  ا ا  الهليةاوبيشتتتتتتبل  طب الدلوكو  فاي ته ايه الهاليابيه  طنها الدلوكو  اللي نتتعاطل

 الهاليالي طاانض اسمها الميتوكون ريا طفاعلر نوويه صبيره ك ه ويساهم انها تطلض الهن ين اللي بيشبل ع

 .اه تي بياسمه 

لعاديه فيها ا الهاليا لستتترطانيه الهالياالعاديه و الهالياهنا بيدي الفرق بين  د  بتحاتتتل ا ا  القاتتتةطب  

ج   اه تي بي  36ه للدلوكو  وكل ج   جلوكو  يطلض اكسدين بيديلها طن ال م بالتالي بتعمل عمليه اكس 

طحشتتتتوره فيها وبالتالي  الهالياالستتتترطانيه اللي طالض عنها و الهليةالقاتتتته د  طتنفعر طض  كستتتت ه د باال

تحتاج فيها اكستتتتدين  التهترع ناجه تانيه تفك بيها الدلوكو  فهتفكه بعمليه  ال مكستتتتدين قليله فنستتتتهه اال

 العمليةالقاتتته ان عن طري   اللي بيحاتتتل للعير لما نحطه في طكان طفهوه تهويهقريهه طن التهمر ك ه 

كستتتتدين بيطلض يعني ع م وجود اال اه تي بي إالاكستتتتدينيه د  كل ج يو جلوكو  بيطلض ج ياين ب  طن  إال

 اللي بتحتاجها ضعف طن الكميات 18ا عاي ه كميات جلوكو  اكتر بههليلسرطانيه ويسحلها وي الهالياعين 

لعاديه ا الهالياالسرطانيه اكتر بكتير طن  الهالياده اللي  لي طقوله اننا لو قللنا السكر ننتعب  لعاديها الهاليا

لدسم فمعظم عملياته ا  اليالونشه بياثر علي باقي ا الهالياب  المشكله ان تقليل السكر    طا بيؤثر علي 

الوتتتتتتتار اكهر بكتير طن النفض اللي ننحاتتتتتتتل عليه طن  الحيويه بتتهرجل بالق ر اللي لقي العلماء ان تاثيره

لستتتتترطانيه كل طا ا الهاليا هم واللي كان طحور الهحث اللي قريتهنيدي لال لستتتتترطانيها الهالياالر اطه علي 



اول توصتتتتتل لي ناجه تحولها لطاقه طن ضتتتتتمن الحاجات د  بتحول حالستتتتتكر كل طا بتتدنن وت طنعر عنها

وده ستتتتهب ان طري   اللي هيا عاي اها الطاقةلوكو  علشتتتتان تحاتتتتل علي الهروتين وال هون كمان الي ج

د  بتطلض طواد  العملية . في طناعير بتاكل في الهروتين اللي في جسمه وبتحرق ال هون األنبيه   األورام

للتشهيه    قطر ب ل طا بيمشي بالهن ين اضطر يمشي بالفحم عوف  ضاره كتير كنفايات طن عمليه الحرق

يه ال يات اللي نتطلض طن الحرق البريب دهكم فا قاطض ن يل ال ل ل با ماء اثهتوا  ها  المواداللي يتطلض د  العل ان

 لستتترطانيه وتحف ها علي النمو النفستتتام وانها تكهر استتترع واستتترعي الهاليابتتفاعل طض جينات طعينه جوه 

ا تعمل ناجات تؤد  في ههليلسرطانيه علي الدلوكو بسهوله بيا الهالياعني يا ساده بهساطه ع م ناول 

الدستتتتم طن طاتتتتلحته انه يوصتتتتل  بمعني ادق ان يطلض طواد تدننها اكتر وتكهرها استتتترع واعتتتتر  اال ير

اظن ك ه ، اكتر واكتر طتتدننر وتوتتتتر الدستتتتم الهاليالستتتترطانيه بكميات كافيه علشتتتتان ا هاليالل الدلوكو 

نه جلوكو  غير الكاربوهي رات الناقلكم ناجه ا طر وا طرالدلوكو اللي جا  طن ناجه  وضتتتتتتحر او 

نستتولين اللي استتاستتا اللي بيطلعها طن اال تايواني يعني طر اصتتلي بيحف الهنكريا  انه يطلض ضتتبف النستتهه

طن غير  ويروا علي الماتتتانض الهليةبتحتاجه علشتتتان يفتح لها ابواب في ج ارها والدلوكو  يهر  الهلية

علي  طستقهالترضي السكرالعلماء برضه اكتشفوا ان في ك ه الدلوكو  طر ني  ل ونيعلي في ال م    ط

ا تتدنن برضه وتنقسم بسرعه اكهر ههليواول طا تشوفه بي نسولينالسرطانيه نساسه او  لال الهليةج ار 

قو  او  في المستتتتتتاع ه علي نمو وتطور  تأثيروتكهر وتنمو اكتر واكترده تاني دليل ان الستتتتتتكر القليل له 

ال م الهيض والشتتترا يعني طري  الستتترطان ياكل ستتتكريات وايه كال اال يرفي  انيهالستتترط الهالياوعتتتراستتته 

كمري  الستتتتترطان طر طمنوع عنه الستتتتتكريات يا   بالق ر  طب ناجاوب بع  كل ده لستتتتته بتستتتتتال يهطلها

نه الستتتتتتمالو ن علشتتتتتتان طا ي  لر في  طا ي ده في هليةوانما بالق ر الي ي المعقول وطا يعذبر نفستتتتتته

وكمان بتاثيرها الوتتار عموطا علي  بتاعها العالجلستترطانيه وا الهاليانانيتين بتاثيرها علي واضتترارها طن 

اتعشتتتتتم انها تكون وضتتتتتحر  وضتتتتتحر ك ه األورامصتتتتتحته اللي استتتتتا  طحتاج لكل يره فيها في نربه طض 

 .مسال الحلقةواستفادتم طن 

 


