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 األورامفيه نظريات كتير بتفسللر وثو   سللم مال ا ابابه طاهعهسلللام م م بل لال بتحصلل  األورامازاي 

 .األورام عالجدي في ابتكار  النظريةونتكلم عن نظريه من م وازاي ممكن نستغ  

مث  انسلل ه ال  از ال يللمي رول اكلل اكله دسللمه  الخالياالنسلليب بيحصلل  فيه نق  ما في عثد  او الخلية

ك  وته في بسمك محس ب  ال يمي زئيه كثه من اللي بتبطن ال  اهال خاليااو سخنه ش يه فم تل ش يه 

سيب نال الخاليافلما يق  عثد  بتنق  في نظام فريث والبتزيث  ال اللي المفروض تك ن في ا الخاليابالظبط عثد 

دي بتبعل  الخلية. وعايزين نع ض م خليةمعينه ب اه يق ل ا يا افنثم نق  عثد كذا  خالياده بيبعل اشاره ل

ه لصلللناعه الزمال الطاطةعلشلللان تصلللرك ل ا كميه  الطاطةاشلللارات كتير اوي لحتل كتير اوي مث  لمخازن 

لمصانع الم اد الخام من وثيث وفسف ر وخلفه علشان ت فر ل ا الم اد الخام اللي تكفي عم  العثد ده  الخاليا

 .الخاليامن 

يا عم الحمض اتفي  اتقسم الي  مماثله خليةواما ك  ده يبقي تمام بترس  اهم اشاره للحمض الن وي بتاع 

يختلم  الوفيه اكتر من انزيم وبين وم اد بتيمن ان الحمض الن وي ال ثيث ده  ص  تمامانسختين هبق اال

قثيم علشلللللللان  يةول  ب زء من الميكرو عن ال يثه واللي وتحت ي علي الخل تق م بنفل  ضهذا الحم ال ث

 سللللللريعةدي تبقي  العمليةيزيث يعني دواسللللللات بنزين تخلي  االنقسللللللاماليات تخلي  الخاليافي ب ه  الم ام

سات او مكابح فرام  تروح رافعه فرام  اليث وتق م شكرا اعثدها يكتم  في برضه دو الخالياولما . ومتكررة

 .والنم  ويقم لحث كثه االنقسام

قسللللللام اوم ما يبتثي يكم  وما نواال ان مكابح الفرام  دي بتب ظ العثيثة األوراممن ضللللللمن نظريات وثو  

 .طيش وابه تفرمله فبالتالي النسيح بينم  بثون اي روابط وه ا ده اللي بيعم  ال رميال

في ا يب ظ او ال ين اللي بيتحكم  ده بيحصلللللل  من وابات كتير يعني هفره تلثع في الفرام  تب ظ ا انالب ظ

اكتشللللللفنا ايه اللي بيتحكم في هذه الفرام  . في وابات كتير ن ا وتزيت ا يعط يال ين اللي بيسللللللاعث علي تل

ده اللي  واتيللللللح انه كام تتابع كثه من الحمض الن وي ما يزيثوا عن واوث علي ميه من راو الثب و

 .بيعم  ك  الليله دي

بتاعه علشان يق م بثوره فبالتالي لما نحقنه في ال رم الفرام   واكتشفنا ازاي نصلحه ونربلشه ونغير التي 

الي  اتعشلللللم ان ا تك ن مفيثه ع بتكم الحلقةيا تري  تربع تشلللللتغ  وال رم ي طم نم ه ويتم ا لقيلللللاء عليه

 اللقاء

 


