
سله العلم  هل في فيروسات او انواع عدوي  باألورامالفيروسات  عالقةايه  بيكم أهال47 الحلقة وااليمانسل

 هذه المعلومه طب وايه اهميه األوراممعينه بتساعد في حدوث 

اللي ياخد هذه  الزميعني مش  األورامايوه فيه انواع من الفيروساااااات والعدوي عموما بتسااااااعد في حدوث 

 ما انما بتبقي فرص ان العدوي دي تؤدي الي الورم ازيد شويتين العدوي يحصله ورم

 البالعدوي  االصابةل نسب م ده اننا لو عملنا ترياق او دوا فعال ضد العدوي احنا مش بس بنقلاالكالواهميه 

 ازاي األورامطب الفيروسات دي بتؤدي لحدوث  األورامبانواع معينه من  االصابةده احنا كمان بنقلل نسب 

 باكتر من طريقه

تاع  عه في الحمو النووي ب تا ثل في فيروس بيروح داسااااااس الحمو النووي ب يةم يه  الخل فبيلخبط عمل

المثال الشاااالير للذا  ده وتتطور الي ورم االنقساااااملطه تحصاااال ا نا  فبالتالي ممكن اي غ خالياسااااام للقناال

 الكبدي الوبائي بتاع الكبد واللي بيؤدي الي اورام في الكبد االلتلابالنوع فيرس 

جديده تتدمر  خالياللي بيلاجملا فالجسم بيحاول يعوض ده بانه يعمل  الخالياطريقه تانيه ان الفيرس بيدمر 

وهكذا العمليات دي بتؤدي في النلايه الي حدوث تليف كبير وكمان عدوي مزمنه برضاااه وبحاول يعوضااالا 

مع الوقت تتطور وتبقي ورم والمثال الشااالير اوي للنوع ده اورام عنل الرحم وعلقتلا بالفيروس العنقودي 

 عند الستات

ضاايه من العصااارات بتحب ترعرع في بيئه قلويه زي اورام المعده اللي دايما فيلا بيئه حم األورامفي بعو 

اللي بتقرز هذه العصاره الحمضيه  الخاليافي عدوي ببكتريا حلزونيه بتلاجم  اللي بتفرزها المعده لللضم ف

 ممكن تتحور وتتحول الي اورام داخل المعده الخالياي لفبتخلي البيئه جوه المعده مش حمضاااااايه اوي فبالتا

 لكو باكتر او البكتريا الحلزونيهقتلا بعدوي اللواشلر مثال لكده اورام المعده وعال

باكتر من طريقه اما انلا بتنلكه في  المناعةاحيانا الفيرس او العدوي عموما تكون بتا ر علي فاعليه جلاز 

ر في تركيب ياو بتغ رات تؤدي الي حدوث اورامفحروب متتاليه معاها فبيبقي مش فاضي يتدخل لوقف اي ط

او حتي انلا بتحط  بتقل الوراملالتي والبي فبالتالي برضاااه مقاومته  اخاليه الملمه زي خالياوفاعليه بعو 

 يطنشلا وما يشوفلاش اساسا المناعةبدايه الورم فبالتالي جلاز  خاليابادج مزيف من اجزا  الفيرس علي 

اللي احنا  باألورام االصاااااااابةزي ما قلت اهميه اننا نعرف المعلومات دي اننا ممكن نقلل كتير من نساااااااب 

 فعال وحاسم للعدوي دي عالجقتلا بانواع محدده من الفيروسات او البكتيريا باننا ندي فين عالعار

التلاب الكبدي الوبائي ودورها  عالجوده مثل اللي احنا متوقعين حدو ه بعد الطفرات اللي شاالدها العالم في 

 لنسب مخيفهفي تقليل اكيد لنسب اورام الكبد واللي ارتفعت في العشرين سنه اللي فاتوا 



بالعدوي الوحشااه دي زي المصاال اللي بيتاخد ضااد الفيرس  االصااابةاو اننا نعمل مصاال للوقايه اساااسااا من 

 العنقودي في عنل الرحم

لفتره كافيه تاكد لنا انتلا  العدوي تماما ومن جذرها  عالجملم اوي اننا لما نصاب بانواع العدوي دي ناخد 

 علشان متعملش مشاكل بعد كده

شاااا  في غايه  باألورام االصااااابةساااااسااااي ضااااد واال األولبتاعنا خط الدفاع  المناعةاننا نلتم بجلاز  وطبعا

كل الصاااااحي والبعد عن الحاجات اللي بتتعبه زي التدخين مثل وممارساااااه الرياضاااااه هميه وده يكون باالاال

 خلصت حلقه النلارده اتعشم انلا تكون عجبتكم.اإلمكان بصوره منتظمه قدر 

 


