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 خاليالما  األولمن  القصةحنحكي  ت اوراماساسا داال يعني ايه األورام دالالتالنهارده حنتكلم عن  بيكم أهال

 دي علي ضوء تحولها الغريب ده الخالياسرطانيه في بروتينات معينه بتفرزها  خاليااي نسيج بتتحور الي 

الطبيعيه اما ما بتفرزهاش خالص او بتفرزها بنسببببببه  ليله اوي علي  ن بط ن ببببباط  الخالياالبروتينات دي 

تجنن ون ببببببباطها بيدين بتبني تفرز البروتينات دي بنسبببببببب  بيره  نا ازين من  الخليةما فل الطبيعي الخلية

بتحند مني  االحيانقيسبببببها في النم بطرر  تير اوي ونحند نسببببببتها  ن ايه اللي في ا لب نوبنقنر  الطبيعي

وا بط حتقنر العلماء  ال األورامعلي  الالهلما ا ت ببببع العنين من التحالي  دي وا ت ببببع انه د ن بببباط الورم

سببع حصبب  انما لال نتابع الورم من  ير حتي ما ن ببوفه او نعم  اهببعه عليه باننا نقيط النسببب دي في النم

تكت ع طريقه  نينه  الخليةن بتاعتها ببساطه ال نالالتبتعلي ال األورام ت فنا ان مش     اخفا ات  تيرها

اتحورت اوي واتغيرت  تير اوي  الخليةه بتبقي تنقسم بيها دون الحا ه لهذه البروتينات فمبتفرزهاش وعاد

علي سببببي  الم ال في اورام ال ني  االنقسبببامصببببحش مش محتا ه اي بروتين يسببباعنها في أعن الطبيعي ف

انها بتبتني تعلي يمكن  ب  ما يكون  نالالتهيا فاينه ال ت% من الحاال60في حوالي  إالش العما بت نالالتال

ستعن للتعام  معاهيههور فتخل 6هعه يمكن باال في ورم محسوس او مت اف في وفاينته  نا ننور عليه ون

فنه معناه ان الورم  العالجالهم واللي بتخلينا نعتمن عليها دائما لو  انش عاليه بالفع  و لش بالجراحه او 

عن طريقها    فتره وبرضه  الناللةدي فبالتالي يمكن مرا بته ومتابعته باننا نقيط هذه  اللةحساس اوي للن

 مان  هالزممكانتش عاليه في و ود الورم يبقي مالهاش اي  األولانا لو من  تهاوفاعلي العالجبنحند فتره 

سبوع او اتنين او ههر ون وفها بتدين  الناللةفتره علي حسب نوع   ياس واحن مش  فايه بنعينه بعن وال ا

تي لو حت بتعلي وبط الالكيماوي لو النال العالج او نغير جحيان  تير ممكن نبتني عالأفي  وبتدين  ن ايهأل 

 الناللةفي اورام البروسببتاتا م   ودي بيكون  ن ده معناه ان الورم لسببه بيتكونال باالهببعةيفين ورم امش هبب

 ياس دوري  G PSAوفاعليته بواسببببببطه  العالجبنتابع  األورام% من 85بتاعتها مو وده في ا تر من 

ون  افيه انما بتكون بمقابه  رس اندار بتقولنا خلي بالك الورم حير ع اسببببببتعن ت لوحنها نادرا مابتكاللنال

نسببببان الطبيعي ممكن يعم  له طب االأبا ي السبببباال اللي دايما باتسبببب اوخلي عينك علي العيان ا تر هببببويه

اي  معروفين فطبعا مش معقول ان األورام نالالتتحلي  ل 250فيه ا تر من  ت اورام ليه عل ببان يتطمنالدال

لم ببهوره او ا الوراملت الدال 4او  3انما ممكن يعم   يين و مان دمه حيتصببفيله مال حن يعملهم  لهم عايد

 الناللةبتاع الورم ده بط يخلي باله ان ممكن اوي يحصببله ورم و الناللةو فيه في عيلته ورم منت ببر يعم  ل

لو عاليه ليها فاينه ا ين في حا ه  التنالانه عل بببان  نه بنقول البسبببححتمال ده في ش يبقي حاطط االمتعال

 خلصش حلقه النهارده اتمني انها تكون عجبتكم األورامانما لو طبيعيه مش هرط يكون المريض خالي من 


