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 بيكم أهال 

  وما عليه ما له chemotherapyالكيماوي  العالج 

ها  ناول غذاء الكتعريف هوا اي حاجه بتت ند ال يه  .تقع تحت ب  عالجسبببببببري  يعني اال الكيماوي العالجكبدا

 وهكذا كيماوي عالجدوا الضغط  كيماوي

  ككيماوي ل عالجباسببببم  باألورام االصببببابةانما اصببببالن الناي علي تسببببميه العقا ير اللي بتتالد  ي حاله 

 يعني مش مضاد حيوي مش دوا للسكر او للضغط مكانش ليه اسم تاني

كان بيقاي  يها  باألوراماللي اجريت علي المرضي المصابي   االبحاثمعظم  األورام عالجنيجي لفوائده  ي 

سه وما اتشالش  عالجلل االستجابةي معدل األول حاجات مهمه 3 ب العالج ائده هذا  يعني الورم لو موجود ل

 عد مده اكبر  د ايه علشببببببان   ل  د ايه او التفي او حتي ثبت  ي حجمه وما زادش ولو اتشببببببال بالجراحة

 رجعيرجع ده ان 

اي دواء علشبببان يصبببر   وثالث حاجه العيان ده عاش  د ايه دي اسبببتمرت لقد ايه األسبببتجابةوتاني حاجه 

بتسببتجي   األورامكيماوي بيمر بسببلسببله م  التجارب منها اللي بتحدد ايه اكتر انوا  م   عالجباسببتادامه ك

ومنها تجارب بتتعمل علي  بيهومنها ايه الجرعه المناسببببببه واللي بتحقل ا ضبببببل نتائا با ل اعرا  جان له

الحالي للورم اللي اتفل عليه اغل  دكاتره  العالجعياني  متشبببابهي   ي درجه وحده المر   يه اللي بيالد 

الجديد ده ا ضببببببل م  القديم  ي  العالجولو النتائا بتقول ان  الجديد العالجوالجزء التاني بيالد هذا  األورام

السببباسبببي لهذه الف ه  العالجهوا  العالجالقل  ي محوري  منهم بيصببببن هذا الثلث محاور اللي  لتها او علي 

 األورامم  

مجموعه بتالد  لالص بتتعمل تجارب مهمه علي برضببببه مجموعتي  م  العياني  المتماثلي  األولكمان  ي 

ما ومجموعه بتالد دوا زيه بالضببببط نفل الشبببكل ونفل اللون ونفل اريقه التحضبببير بل  . الدوا الجديد

نه اللي  يه الدوا وانهو اللي مفيهوش   يهوش الدوا حتي الدكتور اللي بيديه نفسبببببببه ما بيبقاش عارل ا

 تأثيرمش م   بيل الصبببد ه او مببب  مجرد  عالجلل األسبببتجابةسبببيبو او اللي بتثبت ان بيسبببموها تجارب البال

 .نفسي ومش حقيقي

 

 الكيماوي العالجا  ايه اضرار 

الورم اكبر بكتير م   لاليامعدل انقسام  األناللي بتنقسم بسرعه  الاالياالكيماوي عاده بيشتغل علي  العالج

اللي عاده بتنقسببببم  الااليابعض   بيبقي تاثيره علي الورم اكبر وا وي السببببليمة الااليامعدل انقسببببام اغل  



وبرضه  الكيماوي بتو ع الشعر عالجالالشعر علشان اكده اغل  انوا   لاليازي  العالجثر بهذا أبسرعه بتت

 الجهاز الهضمي لالياو الناا  العظمي لاليا

الكيماوي ويتغل  عليه  العالجننا عر نا هذه المضببببار بتاعته بندي حاجات تسبببباعد الناا  ان يسببببتحمل وال

 وبرضه حاجات تو ف تاثيره علي الجهاز الهضمي وتو ف الترجيع

الورم بكل د ه باننا كل يوم بنكتشببببببف هدل  لاليانا اللي عالجابتدينا نوجه  العالجمش كده وبل مع تاور 

تالي بيبقي  السببببببليمة الااليامحدد علي الورم او جواه مش موجود  ي  بال ا وي بكتير علي  العالج تأثير 

هوا  األوراماكتشببببفنا ان اهم لط للد ا  ضببببد  لسببببه كمان سببببليمه لليةعلي اي  تأثيرالورم وتقريبا مالوش 

والورم بيستابي  ي  اللي  ي اسلحه كتيره جدا تقدر تهاجم الورم بشراسه وتهاجم الورم بلالمناعة جهاز 

 .ما يكتشفوش هاليوي المناعةالجسم ويلبل عبايه كده تحجبه ع  جهاز 

وهوا ما بيتوصببباش بيهاجمه بشبببراسبببه  المناعة اكتشبببفنا ادويه بتشبببيل العبايه دي وتكشبببف الورم لجهاز 

ا  ايه  صبببببه ان كل مبببببويه نقري كلم ع  مكونات غذائيه بتشبببببفي م   ي عليه بكفاءه كبيره جداوبقضببببب

 السراان ومش عارل الاميره والليمون

جوه انسببببببان او  ي  األورام عالج ي  كفاءتهاول مفيش اي تجارب اتعملت علي اي مكون غذائي ما وثبت 

الحياه كل او معظم التجارب الغذائيه دي اتعملت  ي انابي  التبار  ي المعمل يعني ولما تيجي تابقها  ي 

ماتلفه علي  القصببببببةبتفشببببببل او ما بتحققش النتائا المرجوه علشببببببان   الحياه او علي ورم جوه كائ  حي

 .الابيعه

او ان  األولعاليه جدا بحيث انها تالص علي المريض  يااالالقاتله لل المادة  اوي تكون نسبببببببه كمم مثال

 الورم الحقيقي عنده ارق للتحايل عليه اوما بتوصلوش اصل او حاجات كتيره جدا

 تأثيريتنحرر مبببويه بل بيبقي  هالياللي بتحفزه وت المناعةلكل المواد الغذائيه علي جهاز  تأثيربرضبببه  يه 

الكيماوي او تالي الجسم يستحمل  عالج ممك  اوي تقلل م  التاثيرات الضاره لل لألورامعام مش ماصص 

 باألورامجرعات اكبر منه وامد  تكا 

% م  السببيدات لم يصبببن  90الر حاجه لو الكيماوي كان مثل مرضببي اورام المشببيمه القاتل  ي اكتر م  

 وضببحت اكتر الصببورةارجو ان تكون  وده حاجه واحده بل %98 يه للكيماوي اكتر م   االسببتجابةمر  

 د عمرو لافي  الي اللقاء واتمني انكم تكونوا استفدتم

 


