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التقنيات الحديثة لتشخيص و معالجة الخاليا الحية
القسم لخامس
القواعد األساسية للعالج البایو الکتریکی و البایو الکترومغنطيسي للسرطان

ملخص :العالج البایو الکترومغناطيسی للخاليا السرطانية یستند علی اربع قواعد اساسيه
ایجاد تعادل خلوی شامل
تنشيط االوامر بانتحار الخالیا
تقویه مراکز انتاج الطاقه فی الخالیا
تنفيذ برنامج العالج الخاص .
اهم الکلمات  :اوامر بانتحار الخالیا.
مقدمه :ان عالج الخالیا السرطانيه تعتمد علی انواع هذه الخالیا و تختلف حسب وظيفه کل
منها فی الخالیا الذکریه و االنثویه حيث ختلف العالج حسب الجنس.
النقطه االساسيه :القصد من عالج الخالیا السرطانيه تنشيط االوامر بانتحار الخاليا فيها و
ینتج عن ذلک اخراجها من مجموعه خاليا الکائن الحي .
يواجه المصاب بالسرطان ثالثة مشاکل رئيسيه :
-1االختالل التام للخلية و هو سبب ايجاد الخاليا السرطانية .
-2تغلغل الخاليا السرطانية في جسد الکائن الحي .
-3االضرار التي تسببها الخاليا السرطانية العضاء الکائن الحي .
البرنامج العالجي للمريض السرطاني یمرر بالمراحل التالية :
-1ايجاد تعادل تام للخاليا و تبعا لذلک الحيلوله دون انتاج خاليا سرطانية جديدة في الخالیا
السليمة .
-2تنشيط االوامر بانتحار الخالیا بهدف ازالة الخاليا السرطانية التي تعشعش في جسد
المريض .
-3تنشيط مراکز انتاج الطاقة في الخلية بهدف تالفی االضرار الحاصلة من الخاليا
السرطانية .

-4تنفيذ البرنامج العالجي الخاص لترميم االضرار القابلة للتالفی .
في تتتمة هذا البحث اشرح کيفية تنشيط االوامر البایو الکترومغنطيسيه بانتحار الخاليا .
بقية البنود شرحناها سابقا في قسم العالج البایو الکترومغنطيسي للخاليا .
الف :لتنشيط االوامر بانتحار الخاليا في الخاليا السرطانية نتعامل بشکلين مع الشحنه
الکليه البایو الکترومغنطيسيه الموجبه :
-1زیاده الشحنه البایو الکترومغنطيسيه السالبه في الخاليا .
-2امتصاص الشحنه البایو الکترومغنطيسيه الموجبه للخاليا .
ب :لتنشيط االوامر بانتحار الخاليا نتعامل مع الشحنه الکليه السالبه فی الخالیا بشکلين :
-1بزیاده الشحنه البایو الکترومغنطيسيه الموجبه في الخاليا .
-2امتصاص الشحنه البایو الکترومغنطيسيه السالبه من الخاليا .
ج :لتنشيط االوامرر باالنتحار في الخاليا المرکبة نتعامل بشکلين .
-1زیاده الشحنه البایو الکترومغنطيسيه السالبه للخلية و امتصاص الشحنه البایو
الکترومغنطيسيه الموجبه له .
-2زیاده الشحنه البایو الکترومغنطيسيه الموجبه للخلية و امتصاص الشحنه البایو
الکترومغنطيسيه له .
ترتيب تنفيذ البرامج في هذه المجموعة من الخاليا يمکن ان يکون وفق التالي :
-1بتنفيذ البرنامج رقم  1ننتظر حتي تنتحر الخاليا التی تحمل شحنه بایو الکترومغنطيسيه
الموجبه و بعد ذلک ننفذ البرنامج الثاني لکي تنتحر الخاليا ذات الشحنه البایو
الکترومغنطيسيه السالبه.
-2تنفيذ هذین البرنامجين يجب ان یتم بدقه و وفقا للبرنامج المرسوم لکي التنمو خاليا
المجموعة المخالفه عند انتحار مجموعات الخاليا ذات الشحنه البایو الکترومغنطيسيه
السالبه او الموجبه .
الخاليا السرطانية المرکبة عادة هي اکثر انواع الخاليا السرطانية حده و عالج هذا النوع من
الخاليا يکون معقدا و صعبا جدا .
ان تعقيد عالج هذا النوع یکمن في هذا االمر و هو انه عندما تتم السيطره علی الخاليا
السرطانية ذات الشحنه البایو الکترومغنطيسيه الموجبه نري ان المجموعة ذات الشحنه
السالبه تصبح حره و تنمو بحرية تامة و کذلک عندما نتحکم بذات الشحنه السالبه تنمو ذات
الشحنه الموجبه بحریه تامه.
البرنامج الزمني لبرنامج تحکم بالخالیا يجب ان يکون بشکل یهئ کامل الستفاده من القضاء
علی الخاليا المستهدفة و هذا یؤدي الي تقييد حريات الخاليا في المجموعة المخالفه.
البرنامج الزمني لعالج الخاليا السرطانية للمريض يجب ان یقيم وفق قابليه طریقه العالج
علی القضاء علی هذه الخالیا و حساب موت الخاليا بشکل دقيق و يالحظ ذلک في اطار
العالج الرئيسي .
من اهم نقاط البرامج في عالج الخاليا السرطانية هي ميزة تکراره .
قد ال یتم القضاء علی جميع الخاليا السرطانية في فترة عالجية  ،و عندها سوف نضطر
التکراره العالج  .تستفيد الخاليا السرطانية من تکرار البرامج العالجية من قانون تعودت
الخلية عليه و هو مقاومتها بشدة للعالج عند تکراره و عادة ما تنجح في ذلک ايضا .
لحل هذه المشکله المهمه يجب ان ننظم البرامج العالجية بشکل جيد لکي ال تعتاد الخاليا
عليه .للوصول الي هذا الهدف نصنف البرامج حسب قوة فاعليتها و نبدأ العالج باقل القوی
فاعليه و نزید قوته کل مرة نکرر فيه العالج .
اذا تم القضاء علی جميع الخاليا السرطانية طيلة فترة عالج کاملة التي تبدأ من ادنی
مستوي للنفوذ و تنتهي عند اعلی قوة النفوذ في هذا الحال ننهي البرنامج العالجي
و ان بقيت هناک خالیا سرطانيه نشطه بعد االنتهاء من البرنامج العالجی نبدآ بفتره عالج
ثانيه نبدآها من ادنی مستوی و تنتهی عند اعلی مستوی للنفوذ .

بسبب شده علو و تدنی البرنامج العالجی کما وضحنا آنفا تيتم تالقضاء علی تعود الخلية
السرطانية علی العالج و بذلک یکون بامکاننا االستمرار فی عالج الخاليا السرطانية حتی
القضاء عليها نهائيا .
النتيجة :
البرنامج الکامل لعالج الخاليا السرطانية يجب ان یشمل جميع انواع العالج .
شرحنا سابقا ان السرطان مرض کروموسومي .و ان اطوال موجات الکروموسومات لکل
کائن حي مختص به  .و نتيجه لذلک یکون سرطان کل کائن حي خاص به  .کذلک قلنا ان
الخاليا السرطانية التتبع نظاما خاصا عند انقسامها و لهذا السب نشاهد ظهور خلية
سرطانية جديدة بعد کل عمليه انقسام .اي اذا امتلک کائن حي  055ميليون خلية سرطانية
فانها قد تکون 055تقریبا ميليون نوع من الخاليا السرطانية  .لذلک ف(عدد انواع الخاليا
السرطانية) یساوی (عدد مرض السرطان) في (عدد الخاليا السرطانية في کل مريض ).
تالحظون ان العدد سيصبح هائال و يظهر تعقيد هذا المرض العظيم و صعوبة عالجه  .لتنفيذ
العالج الناجح في التحکم بالسرطان يجب ان يکون للبرنامج العالجي ميدانا واسعا جدا لکي
يشمل جميع الخاليا السرطانية .
لفهم هذا الموضوع بشکل افضل اسوف اقوم بتوضيح احد برامج العالج البایو
الکترومغنطيسية للسرطان في معهد التوازن الخلوی وادی االيمن علي في النمسا
البرنامج رقم  11-3لعالج السرطانات المرکبة الذي بامکانه ان یشتمل علي  6الي 11
مرحلة و کل مرحلة منه تنفذ عادة في يوم واحد .
المرحلة االولي :تضم (  77برنامجا سالبا  60555امر بایو الکترومغنطيسي  5/7مرة في کل
ثانية ×  7الي  01ثانية) 77 (+برنامجا موجبا  60555امر بایو الکترومغنطيسي  5/7مرة في
کل ثانية ×  7الي  01ثانية) =العدد الکلی للعمليات العالجية للمرحلة االولی يکون
 11210023102155عملية في کل  0500ثانية
المرحلة الثانية :تضم ( 77برنامجا موجبا  60555امر بایو الکترومغنطيسي  7مرات في کل
ثانية ×  7الي  01ثانية ) 77(+برنامجا سالبا  60555امر بایو الکترومغنطيسي  7مرات في
کل ثانية ×  7الي  01ثانية)= العدد الکلی للعمليات العالجية للمرحلة الثانية يکون
282,453,248,000عملية في  0500ثانية .
المرحلة الثالثة :تضم(  77برنامجا سالبا  60555امر بایو الکترومغنطيسي  75مرة في کل
ثانية ×  7الي  01ثانية) 77(+برنامجا موجبا  60555امر بایو الکترومغنطيسي  75مرة في
کل ثانية ×  7الي  01ثانية) = العدد الکلی للعمليات العالجية للمرحلة الثالثة يکون
2,824,532,840,000عملية في  0500ثانية
المرحلة الرابعة :تضم ( 77برنامجا سالبا ×  60555امر بایو الکترومغنطيسي ×  755مرة
في کل ثانية ×  7الي  01ثانية)  77(+برنامجا موجبا ×  60555امر بایو الکترومغنطيسي ×
 755مرة في کل ثانية ×  7الي  01ثانية )= العدد الکلی للعمليات العالجية في المرحلة
الرابعة يکون  28,245,328,400,000عملية في کل  0500ثانية
المرحلة الخامسة :تضم ( 77برنامجا سالبا  60555امر بایو الکترومغنطيسي  7555مرة
في کل ثانية ×  7الي  01ثانية ) 77 (+برنامجا موجبا  60555امر بایو الکترومغنطيسي
 7555مرة في کل ثانية ×  7الي  01ثانية )= العدد الکلی للعمليات العالجية للمرحلة
الخامسة هی  282,453,284,000,000عملية في کل  0500ثانية
المرحلة السادسة تضم (  77برنامجا موجبا  60555امر بایو الکترومغنطيسي  7555مرة
في کل ثانية ×  7الي  01ثانية ) 77 ( +برنامجا سالبا  60555امر بایو الکترومغنطيسي
 75555مرة في کل ثانية ×  7الي  01ثانية )= العدد الکلی للعمليات العالجية للمرحلة
السادسة يکون  2,824,532,840,000,000عملية في  0500ثانية
العدد الکلی للعمليات في  6مراحل 3,138,366,773,812,800 :
الوقت الذی استغرقته کل العمليات العالجية في  6مراحل  409.4 :دقيقة

لذلک يمکن ان نواصل العملية العالجية الي  11مرحلة عالجية و يمکن زياده عدد العمليات
في کل مرحلة او تقليلها حتي تتحقق النتائج المطلوبة .
لفهم فاعلية هذا البرنامج نذکر ان احد المرضی الحاضرين في الجلسة و الذي کان مصابا
بالغدد السرطانية المخية عالجناه طيلة 3سنوات ماضية باقل من الف عمليه عالجيه .
بهذا الحجم العظيم يمکن ایقاف نشاط انواع الخاليا السرطانية في اي مرحلة کانت.
ان شاء هللا

