
 حنتكلم برضه عن موضوع انا باتساله كتير اوي بيكم أهال49 الحلقة وااليمانسلسله العلم 

منه  خاليابعت شويه  يعني الورم الخبيث وده من صفات كونه خبيث عني ايه ثانوياتي الثانوياتحنتكلم عن 

ير الع ييو المبيياي بعي  عنه واسييتوعنوه وعملوا  يه كتله او كت  من مشيييوا  ي ال م وراحوا لع ييو اخر  

شييييعه ممكن اوي عب ده بيحبيييي  امتي مص حتبيييي موا او  ما ح م الورم يكبر للح  اللي بيان  ي اال النمو

مفيص اي ورم ممكن يبان  عب نعر ها ازايرى االخع ييييا  نسيييي ه  ي االيكون بالفع  بعت ثانويات الي اال

تقريبا  سم يعني لما ح مه يع ي ا إال خالياوا   ي الع و المباي او الع و اللي راح له باي نوع اشعه س

الورم بيفرز  ايوه دي الخالياعب  ي حاجات بيعملها الورم علشييييييان يبعت  خليةبيبقي جواه اكتر من مليون 

كمان بيفرز مواد  بتاعته ما تلزمص  ي بع ها وتبقي حره الحركه تطفو مع ال م بسهوله الخاليامواد تخلي 

عرف ت ري  ال م وكمان تعرف تثبت نفسها  ي الع و توعيه ال مويه علشان تخترمه وتانيه بت وي ج ار اال

هم انها بتفرز مواد ثالثه ت ذي اليها الشييييعيرات ال مويه وتعم  بيها شييييعيرات دمويه وممبيييات واال ال  ي 

قو  ان بم رد ظهور الورم احتما  الثانويات يعني انت عايز ت خاصييييييه بالورم علشييييييان يق ر يت ذي وينمو

اسييياسيييا يبقي  كيماوي ومائي بع  ما نشيييي  الورم علي عو  عالجوده السيييبب اننا بن ي  ال ابه ايوه موجود

دي الكيماوي بيلف ال سييم  الخاليااحنا بن ي كيماوي علشييان  الواح  مفيهوش اورام متشييا ه او محسييوسييه

كمان  ي  ع ا  المختلفه ويق ي عليها مب  ما تكبر وتعم  مشكلهنه  ي االاللي كام الخالياكله ويتعام  مع 

بتف يييييي  انها تبعت الثانويات بتاعتها الي اع ييييييا  بتحبها مث  الث ي بيحب الرئه والكب   األورامانواع من 

 ي  عب ،والكب  واورام الرئه بتحب الم  وال  د الفوق كلويه ،القولون بيحب الكب  والرئه، والع يييييم والم 

 يه حاجات بتكون  ي تقرير الباثولوجي بتاع الورم اللي اتشييييييا   اي وسيييييييله نتومع بيها ح ون الثانويات

بتقو  ان الورم ده معرض اكتر انه يبعت ثانويات عن الورم التاني ومص مهم ح مه يعني  يه ورم يكون 

 العالجت دي بن ي العيان سم وما يبعتص مص شرع يعني لما بنشوف الحاجا 10سم ويبعت ثانويات وورم 1

الحاجات اللي  ي الباثولوجي دي بتختلف بنوع الورم  الكيماوي الومائي علشيييييييان نق ييييييي علي الثانويات

وده سبب ان ممكن اوي العيان ياخ  كيماوي وبع ه برضه يحبله  ودرجه شراسته وحاجات تانيه كتير اوي

سه بياخ  الكيماوي وده بي اتحورت وربت مناعه ض  الكيماوي  الخالياكون ان ثانويات واحيانا كمان وهوا ل

وده  المختلفه االع ييا ثانويات  ي   اصييبم مبيعملص معاها حاجه ومع الومت تكبر وتبان علي هي ه كت  او

 العالجب  و  معين ده احنا بنتابعه اثنا   العالجالسييييييبب اننا بنتابع العيان ومص بب بنتابعه بع  ما يخل  

ثانوبات   حوصييات علشييان نطمن انه بيسييت يب للكيماوي وان مفيص اي مشيياك  والكمان ونعم  اشييعات و

 .اخر حاجه الكيماوي بنت خ   ورا ون ير نوع ظهرت واال



ك  ما احتما   العالجبب عموما ك  ما بيع ي الومت بع  انتها   الجابه ه   ي ومت مح د الثانويات دي اال

بع  عشرين هللا ممكن تبعت ثانويات ان شا   األورامه ص يره من باستثنا  م موع نتشار بيق واال الثانويات

خلبيييييت حلقه النهارده اتمني انها . وبعض اورام ال  د اللعابيه ي مثالكلالسييييينه هيا عبيعتها ك ه زي اورام 

 تكون ع بتكم

 


