
 بيكم أهال29 الحلقة وااليمانسلسله العلم 

  االلتهام الذاتى

العمر . بيبقي ليها عمر محدد يه علشاااان تشاااها واااهلها وعملهااألول الخاليامن اول ما بتتخلق من  خليةي أ

 وتعرضها للمؤثرات الخارجيه دي في وهلها وطبيعه وظيفتها الخليةلي حسب الجهد اللي بتبذله عده بيبقي 

حساب احتياجات ل  عضاه وجهاف في الجسام وبرضاه  الخالياوفي هارمهني رهيب بيحكم انقساام  والضاههط

له  في اجهزه صااايانه جهاها بتحاول تفااالل الخل  ده لي سااابب حفااا  فيها خل  معين الخليةله  طبيعه واااهله

ا في الفلم تتدمر تمام الخليةبحيث  الخليةبتدي اوامر لجهاف تدمير ذاتي جهه  االصااااااااال لان الخل  ده فهق 

 . لده تفرقع

بس بيقي تدمير محسهب وبدقه وديده لتحقيق اقفي  في جهاف تاني للتدمير الخليةالعلماء التشفها ن جهه 

له اي جهاف في الجسم تعرض لضههط معينه اهمها نقص المهاد الهذائيه ه اللي حتضيع د الخليةمن  استفادة

 خليةولام  خليةاللي جايلي ده يكفي لام  االل طب  تلقائيا الجهاف ده بيفكرا. له صاااااااا اوالماء والملل اللي و

ويبتدي يحساااااب ان مش  علشاااااان ما يحفااااال   للجهاف العامةتؤثر علي الهظيفه  ساااااتهناء عنها والممكن اال

اللي فاضااله وتقدر  الخاليايكفي  االل علشااان  االغذية يتفككها ويخرجها من حساابه  خلية 200 الفممشااكله 

اللي اختيرت علشااااان  الخالياجهزه تشااااته  في تبتدي هذه اال تسااااتفيد من لميه الهذاء المحدود المتهفر حاليا

لمان  االغذية ماض امينيه بروتينات ومعادن وميه وتساااااهم في حدي بتتفكك الي ا الخالياوبساااارعه . تتفكك

 .الخاليالباقي 

الجساام بيال  نفسااه علشااان يقدر يفاامد قدام نقص الهذاء والماء من  الياخيعني حرفيا بيحفاا  التهام ذاتي لل

الجسااااام بيختار  او لهالذاتي  مااللتهاهها ده ببسااااااطه ن ريه   autophagy تتاثر االعضااااااءغير ما وظيفه 

 . الخاليااللي م  ميه ميه واللي م  وهاله بك  لفائتها ويفككها بالفع  ويستفيد بيها لهذاء لباقي  الخاليا

علشاااان ترجع  االنقساااامب األوليةم األ خالياحهال تتحسااان والهذاء يبقي متهفر تبتدي تيجي اواااارات للولما اال

عضاء بتحسن نفسها ذاتيا الجسم واال لفاءتهاجديده وبتشته  بكام   خالياللهضع المش  وتكهن  الخالياعدد 

الضااااعيفه في  الخاليامن ضاااامن اهم السااااباب اللي بتدخ   ل  وااااهيه ول  ما تتعرض للضااااههط وقله المهارد

 .يعني الفيام والميه االل الذاتي هها النقص الحاد في  مااللتها

التالفه  الخاليااعضااااوه ويساااتبدل  ةساااه ومن لفاءفتخيلها ان الفااايام بيدي فرصاااه للجسااام انه يحسااان من ن

في مجال تخفاااافااااي بتعتمد علي هذه  األورام عالجم  لده وبس في بعض ن ريات ل. اخري سااااليمه خالياب

 السااارطانيه انها تتفكك وتدوب أل الخالياوابتدينا نعرا واااهيه في بعض المفاتيل اللي تخلينا نجبر  الخاصاااية



بتعتمد علي ادخال  العالجبعد طرق  نفس ن ريه الكفته الشهيرهه ولمان الجسم يستفيد من مكهناتها بالفع 

 . الذاتي دي مااللتهافي حاله من الفيام برضه علشان نحفز فيها خاصيه  الخاليا

الذاتي  مااللتهامن  العمليةنزيمات وحتي الجينات اللي بتتحكم في هذه والتشاااااااافنا العديد من البروتينات واال

انها تكهن اتمني  خلفا  حلقه النهارده ويتخلص منها يأللهااللي الجسام ممكن  الخاليانحدد  بحيث اننا نقدر

 .عجبتكم

 


