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سلوقتي عن  مان  األورامواللي بتجاوب علي السخخلال الشخخهير هد  اسب  سخخ ه  بنتابع تطورطرق التشخخصي 

 صخخخ ه سخخخهد تشخخخصياخخخها د ان ا ها  اسبا األورامجابه يمكن بس كمان طرق التشخخخصي  تطورب كو  وواال

بعاس بيض واسخخوس اناهيه اال مان كان هيا اشخخعه واحو  ا شخخعهالنهارس  حنتكلم عن التطور دي التشخخصي  باال

 باجهز  تع ا ه ياسوبك لما ي قي الورم خمسه متر ممكن ي ان ديها

ين لنا شخخخكد الورم اكتر ومن شخخخعه دت ان دي اال تابتوينا  عرف ان الورم واورسته ممكن ياخو  صخخخ مه معينه 

كان التطورعلي الرغم من اغلب ا واع الاخخخخخخ ماب  تأارهنا  تالكلعلي  ب خو دي ظد وجوس أي وما ينفعش ت

 هال مي أمالهاش  األورامولكن اشعه من غير ص مه لتشصي   ياالكلقاور دي وظاهف 

وقال طب ماهي  فس الفكر  جه احو مهنوسي الحربيه المريكيه اللي متصا  دي السو ار بتاع المواصاب 

شخخعه تقري ا مفيش ما     برضخخه علي الجسخخم بالسخخو ار او الموجاب الاخخوتيه وكا ي طفر  دي اجهز  اال

مجسمه  الاورةبعاس تجيب اال االايةوابتوب تطور الي موجاب صوتيه  اشعاع بيصش الجسم واشعه سهله

 بحاجه تشوف تودق الوم حتنطق الي اقترا ها الاورةبعاس يعني اكتر الي رباعيه اال

بعاس وكمان كان له سور ك ير دي اال االاىمثد  ي اورام الك و بتتشخخخص  ادبخخخد بالسخخخو ار  األورامدي بعض 

 ماال الجنين واال إالمن غير ما يبر  عملياب متابعه الحمد

لوا كان  مان و مان س  مش من بع و اوي دي السخخخخخختيناب كو  لو حو جاله  زيف دي المر او تربنه يفبخخخخخخ

دي عمليه اسخخخخمها كو  دي المراجع عمليه  قار  قوا مكان النزيف ويسخخخخح و يصرموا دي جمجمته لمايه ما يال

 خشب اشتمد عليها قار ن جمجمته بت قي مصرمه  ي ما يكون الصشب ال

 وبد واصخخ ه الوكاتر   حاهزةشخخعه المقطعيه وكا ي برضخخه ور  ك ير  وخو عنها تلمايه ما جه عالم اخترع ال

تي واصخ ه دي برضخه منها تال عبخو ويعردوا المشخكله دين بالمللي ويتعاملوا معاهاأي شخودوا مقاطع دي بي

 وكد حاجه الاورةي بيجسم لبعاس والاال

شخخعه المقطعيه ما تقورش تشخخودها لكثاده العبخخم الي ديها دكان اختراع ن ديه اماكن دي الجسخخم االاكتشخخفوا ا

ماكن وكمان الاخخخ مه المسخخختصومه ديه اقد شخخخعه دي بعض االمن االالر ين الممناطيسخخخي اللي احسخخخن شخخخويه 

 شعه المقطعيهي من ص مه االاالكلتاايرا علي 

اتطور شخخويه كمان الر ين الممناطيسخخي خاخخوصخخا دي اورام المر اللي صخخعب يتاخو منها عينه وبقينا  عمد 

يد عن العينه دي تحويو اذا كان وتقور ت قي بو أل سي  شطه واال الصاليامعينه بتحوس  ر ين مااحب لا ماب



خر سي صخور  اال ودي األولالعلماء قالوا دي أسخاسخا  بتكون قاتله  ن احيا ا العينهكالورم س  حميو او خ يث ل

و سخ تها قو ايه دكا ي الطفر  الك ري  أل سي  شخطه واال الصاليااشخعاب بتقول  نبتوري دقط شخكد احنا عايزي

سي بتسخخخختهلك جلوكو  قو ايه  الصاليايترو ي بنحقن ماس  مشخخخخعه بتقول من كام سخخخخنه باجهز  الفح  ال و 

س   الصاليا شخخاطها ويقولنا رقم كد ما الرقم س  كان عالي كد ما احتماليه ان ا قسخخام  ىوبالتالي س  بيعكس مو

 خ يثه متحور  خالياوتكون  يكون عالي

او كلي او غو   وع من النظاهر المشعه كمان كان دي المسه الذري بكد ا واعه وس  لكد عبو ام كان عبم 

شخخخخخعه و عرف اي بتاعه العبخخخخخو س  د نحقنه و حط عليه حاجه علشخخخخخان ي ان دي ديلم اال صاليابيروح بس لل

 المطلوب مشاكد كد عبو ط قا لنوع المسه الذري

لنفس  ا واع اشخخعه مصتلفين 4او  3وط عاالكم يوتر والتكنولوجيا سخلي دي الموضخخوع با  ممكن اوي يتحط 

الشخخص  بس علي  فس المكان ويبخخمطوا علي بعض ويطلع صخخور  مجسخخمه ت ين تفاصخخيد التفاصخخيد دي 

 شعابالمكان اللي اتعمد عليه اال

شخخعاب كتير بس مش كد اشخخعه هيا المناسخخ ه للحاله الوكتور الشخخاطر هوا اللي بقي ا نا  فهم حاجه مهمه اال

شخعاب لعيان كتر وتحسخن در  تشخصياخه مش يطلب كد االشخعه المناسخ ه اللي حتفيو ايعرف يصتار  وع اال

 حتي اللي العيان مش محتاجها عمال علي بطال

كيو هوا بالعينه وياما خر مش اكتر من صور  التشصي  االشعه دي االالهم ان ارقي واصعب واسق ا واع اال

س صخخحيه اشخخعاب بتقول ان س  ورم اكيو وبالعينه يطلع التهاب او ورم حميو والعك عليها اشخخعاب كني تحلف

 خلاي حلقه النهارس  اتمني ا ها تكون عج تكم ان الورم مفيهوش مشاكد ويطلع خ يث متحور

 علشان كتير اوي سالو ي السلال س  معلومه سريعه

KI67 بتنقسم وتك ر حجم الورم وتزوس  خاليا األولالنوع  الصالياا واع من  3ب ساطه كد ورم دي  يعني ايه

 يكفي ا ها تنقسم ن حجم المذاء اللي واصد للورم الكامنه او  ايمه ال خالياالتا ي لنوع ا شراستها

عاس  صخخخخخخعب جوا ان يكون  الورم عنو اللزوم خالياالي بتجوس  االم الصالياوالنوع الثالث واقلهم عوسا هيا 

ب سخاطه  بتنقسخم العاسي ان دي  سخ ه بس هيا اللي دي اورام قليله جوا بينقسخموا اال الصاليا% من عوس 100

 إال KI دي الميه 15% ي قي بس 15يعني لو كان  صالياي للاالكلاللي بتنقسم الي العوس  الصاليابيقيس  س ه 

ا اللي بتنقسخخخخم اك ر و مو الورم يالورم هما اللي بينقسخخخخموا وط عا لو الرقم  اس ي قي عوس الصال خاليامن  67

 هعالجوتوحش الورم د التالي بيحوس الي حو ما خطه  دايوته ايه ا ه بيحوس سرجه شخخخخخراسخخخخخه اعلي واسخخخخخرع

 وبعض اورام الجها  الهبمي غال ا بيتعمد بس دي اورام الثوي


