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. حخضذد انخالٚا انغشغاٌ ْٕ يشض ٚصٛب انخالٚا، انخٙ حؼخبش انٕحذة األعاعٛت فٙ بُاء انضغى      

ٔاعخبذال انخالٚا انًٛخت، أٔ نًؼانضت انخالٚا انخانفت بؼذ اإلصابت أبشكم يغخًش حخٗ حخى ػًهٛت انًُٕ، 

بضشٔط. حٕصذ صُٛاث يؼُٛت حخحكى فٙ ْزِ انؼًهٛت، ٔيٍ رى فئٌ يشض انغشغاٌ ٚحذد َخٛضت نخهف 

يٍ لهت ػذد األفشاد انزٍٚ  انز٘ ػادة يا ٚصٛب اإلَغاٌ فٙ حٛاحّ، ٔػهٗ انشغى ٔحهك انضُٛاث 

. ٔبشكم ػاو، فئٌ انخالٚا حًُٕ ٔحخكارش بطشٚمت يُظًت، ٔنكٍ  أحذ األبٍٕٚٚشرٌٕ صُٛاث حانفت يٍ 

لذ حؤد٘ انضُٛاث انخانفت إنٗ حصشف انخالٚا بشكم غٛش غبٛؼٙ، فمذ حًُٕ انخالٚا يكَٕتً كخهت ٚطهك 

 .ػهٛٓا ٔسو

 وسا"حٕنٛاث ػهى األٔ دساعت فٙ انذٔسٚت انطبٛت انًشيٕلت   حمٛمت أعاعٛت خهصج إنٛٓأحغب      

Annals  of  Oncology  "ٌانخٙ حصذس ػٍ انٕكانت انذٔنٛت ألبحاد انغشغا 

 (International  Agency  for  Oncology  Research  on   Cancer)  ٔانخابؼت نًُظًت

انصحت انؼانًٛت، ْٙ أٌ انغشغاٌ ٚمخم يالٍٚٛ انُاط فٙ أٔسٔبا عُٕٚاً، ٔالبذ يٍ احخار إصشاءاث 

 .اَخشاسِ إرا يا كُا َشغب فٙ ٔلف اصدٚاد يؼذالث أكزش إَٔاػّ شٕٛػاً،فؼانت نهٕلاٚت يٍ 

شًهج نذساعت حمائك يخٛفت ػٍ يؼذالث اَخشاس انغشغاٌ ٔػذد انٕفٛاث انخٙ حُخش ػُّ، فٙ      

ٔاحذة يٍ أكزش يُاغك انؼانى حمذياً ػهٗ صؼٛذ٘ انطب ٔانشػاٚت انصحٛت، حٛذ حخغبب األٔساو 

يهٌٕٛ حانت صذٚذة ٚخى حشخٛصٓا كم ػاو  9,2 يهٌٕٛ أٔسٔبٙ عُٕٚاً، يٍ بٍٛ 7,1انخبٛزت فٙ ٔفاة 

 . فٙ دٔل انماسة انًخخهفت

ٔٚحخم عشغاٌ انشئت سأط لائًت أكزش األٔساو انخبٛزت اَخشاساً ٔفخكاً بعحاٚاِ، حٛذ كاٌ      

 % يٍ انٕفٛاث،20% يٍ يضًٕع حاالث اإلصابت بانغشغاٌ، ٔػٍ 13يغؤٔالً ػٍ أكزش يٍ 

ٔانخٙ كاٌ يؼظًٓا بٍٛ انًذخٍُٛ، بًُٛا احخم عشغاٌ انمٕنٌٕ انًشكض انزاَٙ، حٛذ كاٌ يغؤٔالً 

أيا عشغاٌ انزذ٘ فكاٌ  .% يٍ انٕفٛاث12% يٍ يضًٕع حاالث اإلصابت أٚعاً، ٔػٍ 13ػٍ 

األصابت % يٍ حاالث 27أكزش األيشاض انخبٛزت اَخشاساً بٍٛ انُغاء، حٛذ كاٌ يغؤٔالً ػٍ 

 بٍُٛٓ. انٕفٛاث % ي17ٍبٍٛ انُغاء، ٔػٍ  بانغشغاٌ

 : ُْا ٚؤحٙ انغؤال   

 " ان؟ــــز السرطـــل لغـــات أن يحـــم الرياضيـــم كعلـــكه لعلــل يمـــه"   

 انذكخٕس سٔبشث غاحُبٙلاو  حٛذال ٚؼذ أيشا يؤنٕفا،  األٔساوإلحاو انشٚاظٛاث فٙ يؼانضت اٌ    

ٔاألٔساو انز٘ ٚؼًم  نشٚاظٛاث ٔفشٚك ػهًاء ا  (ألبحاد انغشغاٌيشكض حايبا يٕفٛج ) انباحذ فٙ 

 بًُزصت ٔلٕنبت انغشغاٌ بانًؼادالث ٔ نخشٔٚط انغشغاٌ بانًؼادالث انشٚاظٛت انًؼمذة ٗيؼّ ٚغؼ
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 .ٔحمهباحّ يخٕلؼت حًاياً كخٕلؼاث األػاصٛش انغشغاٌ  ظٛت، ٔٚؤيم انباحزٌٕ بضؼم أغٕاسانشٚا

ٔححهٛم األعٕاق   بانطمظ بّ غخخذو نهخُبؤٚراحّ انز٘  ذاو انشٚاظٛاث بانُٓش خمذ غاحُبٙ أٌ اعخخٔٚؼ

ٚكٌٕ ٔلذ ٔحغاعٛخّ نهًؤرشاث ٔانمٕٖ انخاسصٛت   ْٙ أشٛاء حشبّ انضغى انبشش٘ فٙ حمهباحّانًانٛت، 

يضذٚاً فٙ يٕاصٓت انغشغاٌ . ٔػُذيا بذأ غاحُبٙ ٚطبك أفكاسِ َٔظشٚاحّ بٕظغ يؼادالث سٚاظٛت 

نمٙ يؼاسظت لٕٚت يٍ َظشائّ انؼهًاء انزٍٚ لانٕا إٌ   ٔاألٔساو انغشغاَٛتشكت انخالٚا ححاكٙ ح

 ذا يُٓا.سٚاظٛت ألَّ أكزش حؼمٛ انغشغاٌ ال ًٚكٍ ٔظؼّ فٙ لٕانب ٔيؼادالث

ْٕٔ ػانى سٚاظٛاث ٚؼًم يغ فشٚك غاحُبٙ انؼهًٙ أٌ  ٌٚشٖ انذكخٕس عاَذ٘ أَذسعٕٔبانًمابم      

ٔبًا أٌ .ّٙ انؼًم ػهٗ يٕاصٓخّ ٔانخغهب ػهٛبغٙ أٌ حؼذ بًزابت ححذ ُٚبغحؼمٛذاث انغشغاٌ ُٚ

 ػهٗ حًخهك  حطبٛماث فٙ يخخهف يضاالث ػهى األحٛاء. (DDEs)انًؼادالث انخفاظهٛت انخباغؤٚت 

( نفٓى آنٛاث َظاو DDEsيغ األخز بؼٍٛ االػخباس ) ،( فٙ يشض انغكش٘(DDEsدٔس انًزال عبٛم

ٔفٙ اػًال بٕسخٛظ  حٛذ  دسط ًَٕ انٕسو يغ  انًُٕرس  .[4]حُظٛى األَغٕنٍٛ ٔانكهٕكٕص 

انشٚاظٙ ٔأخز بؼٍٛ االػخباس ٔلج انخباغؤ . ٔلج انخباغؤ ْٕ انًذة  انخٙ  ححٕل فٛٓا خالٚا انشاحت 

(resting cells)   انٗ خالٚا صٛذhunting cells) نحهٕل انًغخمشة (. ٔٚخى انحصٕل ػهٗ ا

. ٔلذ لاو انؼانى ياياث يغ ػهًاء أخشٌٔ [6]بؤػطاء انًخذس بشكم يغخًش يغ انؼالس انكًٛٛائٙ 

بالخشاط ًَٕرس سٚاظٙ بُاءا ػهٗ انًؼادالث انخفاظهٛت االػخٛادٚت نًُزصت ًَٕ انخالٚا انغشغاَٛت 

خباس انًحاكاة انؼذدٚت بظم ٔصٕد انخالٚا انغشغاَٛت ححج انؼالس انكًٛٛائٙ_انحٕٛ٘. ٔلذ حى اخ

الخخالف حضى انٕسو ٔاخخالف انًؼهًاث بٍٛ ارٍُٛ يٍ انًشظٗ . ٔأخٛشا فؤٌ انؼالس انكًٛٛائٙ  

 .  [16]انحٕٛ٘  ٚكٌٕ اكزش فؼانٛت

 االػخٛادٚت انخفاظهٛت انًؼادالث حؼشٚف األٔل انفصم ٚخعًٍ حٛذ ،ٚخكٌٕ انبحذ يٍ فصهٍٛ        

 انخباغؤٚت ٔأًْٛخٓا انخفاظهٛت انًؼادالثحؼشٚف  ٔكزنك،  انضضئٛت انخفاظهٛت انًؼادالث ٔحؼشٚف

 انشٚاظٙ انًُٕرسأٚعآ ٚخعًٍ ٔ. حؼشٚف نكم  انبغٛطت األيزهت ٔبؼط األعاعٛت ٔخصائصٓا

 عشغاٌ فٙ انخباغؤٚت انخفاظهٛت انًؼادنت حطبٛك عُذسط انزاَٙ انفصم أيا انغشغاٌ الَخشاس

. ٔعُذسط بؼط نّ انشٚاظٙ ٔانًُٕرس  انمٕنٌٕ عشغاٌ ػٍ يخخصشة َبزة ُؤخزعٔ انمٕنٌٕ

انًُارس انغشغاَٛت  كًُٕرس اَمغاو انخالٚا انغشغاَٛت أَمغايآ  بُٛٛآ ًَٕٔرس يٍ انخالٚا انغشغاَٛت 

 انغاكُت  ٔانًُٕرس انًخكايم نخالٚا انغشغاٌ.

 


