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تأ ي ات ران يا مطي ق وتروفر الر احرا لرواحرد فرلرط مرن ريرن كرً

تطوير مسكن لآلالم فموي مشتق من السم الموهن

ال ا م ضرق" .وكرانرت الرحرلرزونرات الرمرمر وطريرا هر الرمرلرد

للحلزون

غي المتوق الها هك ًّ أحد الحلوً الممركرنراق وهر عر را عرن
حيوانات ح يا تمتمدم المم لهرً فر ارمرهرا .حرير يرحرتروا هرها

أفاد العلماء أنهم قد تمكنوا من تطوير مرمرمرا مرواد تررر ير ريرا ررديرد

ع رلررق ابقررً رردءات مررن ر وت ريررن ل ر ري ر تررم ال رع ر ررو ع رل ري ر ف ر

المم علق مرات ال تيدات المع وفا امم  conotoxinsمرمروم

مررم

الحلزونات .ويوكد ال اح

الحلزونات المم وطيا والتر يرمركرن أن ترودا يرومرات مرا رلرق ترطروير

أن ع

هره  conotoxinsترمرلرك

تأ ي ات ممكنا عند اإلنمان .يد َّأن حتق وقتنا ال اهرنق لرم ترترم

أدويا فمويا آمنا وفعالا لعالج اآلالم الرعرلر ريرا الرمرزمرنرا .وأوضرحروا

الموافلا رال علق واحد فلط من ابدويا المهتلا منها لالرمرترمردام

الممرمرق ر ziconotideعرير رات
عند ال ه  .ويمتلك هها الدواءق و ُ

ك ي ات يتم ً ض و تم ي

هكً م اه ضمرن الرررزء المرًرلر

مررن ال رح ر ررً الهرروك ر ق والررها ُيررعر ُرد مررن اإلر ر اءات ال ر اضررا
ٍ
هكً واضح .ويعمً الً يق علق تطوير ابدويرا
))invasive
الرمرعرترمرد عرلررق ال ر  conotoxinsوالرتر يرمركرن أن تُررومره عررن
ط يق الًرم ابمر الرها يمرهرً عرمرلريرا رعرطرارر لرلرمر ضرق .فر

ال اح

اعرتريرراد أقررً .ويرلرروً الرمرهر ا عرلررق هرره الررد امررا

ت ر ت ر ررط ف ر

" :David Craikهه مطو هاما يمكنها أن تهر لكرً مرطرا

يتأهم الرهاز العل

ابلرم رلرق

واحد من هه  conotoxinsالحلرلريرا رلرق ترمرًرير
ٍ
ناء علق هها ال رحر ق
حد ك ي وهلك عند الليام لياس هدت  .و ت
امتنت العرلرمراء َّ
أن هرها الرنرمروهج الردوارر ابولر أكر ر فرعرالريرات

هركرً ترلرلرارر مر مر و الروقرت.

وعلق العكس من هلكق يظه ألم االعتالً العل

الرمرزمرن عرنردمرا

حد هات  .ويمكن لهها النمط من ابلمق والها

غررال ر رات مررا ت ركررون ه ر ا ان رطررالق ر ورررود أم ر ا
والتللب اللويح أو أم ا

ك رم ر

ابمرراس ه ركررً دار ر اق كررانررت غررايررا ف ر

ال ر ر ررات

أدم تناوً ر عا واحد ل ي من النموهج الدوار المنتر عرن

عرنردمرا ترترم امرتر را الرررهراز الرعرلر ر

وامطا ر ح أو رلا اق وينحرمر

ترمركرنروا مرن تهركريرً مرالرمرً دارر يرا مرن

والملاوما لألنزيمات ف الرمم لدم الررر هان الرمرمر ر يراق والرتر
تم لً ال ديً ابك هيوعات لإلنمان ف العديد من الترا بق وقرد

متكاملا لتطوي لنا
رديد مرن ابدويراق قراد عرلرق ترمرًريرا هرد ت
ت
ابلم المزمن والها يلعب لل رايرا عرالرر فر الروقرت الر اهرن" .كرمرا
أوضح َّ
أن ابلم الحاد يرحرد

الحمو

ابمينياق ونتيرا لهلكق َّ
فإن ال تيدات المرعردلراق والرتر

conotoxinsق حير

َّ
أن هره الرمرواد قرد تركرون أقروم مرن الرمرو فريرن مر آ را ررانر ريرا أقرً
واحرترمرراً حرردو

اب حا

الما لاق ورد أعضاء الً يرق طر يرلرا لرترعرديرً ر رتريردات

حوال  011م من المو فين أو الرررا را رنرتريرنق وهرمرا الردواءان

الم رك ر اق

الرلررهان ُيرعرتر ر ان "الرمرعريررا الررههر ر " فر عررالج ابلررم الرعرلر ر

أم مق أن يمتم بهرهر أو لمرنروات.

المزمن .ويلوً َّ " :Craik
رن اإلدمان هنا أقً مدعا ت للللقق بن
conotoxinsتعمً ف الدماغ علق ممتل الت ممتلًا عن تلك

وأضاا" :تملك العالرات الحاليا آلالم االعرترالً الرعرلر ر الرمرزمرن
1

الت يعمً عليها المو فين وابدويا ابفريرونريرا ابُمر م" .وأضراا "ال

والصففتففلم الففمففت فراكففم ف ح ري ر

علق ال ه ق ولكننا نعتلد أن مريركرون آمرنرا" .ويرعرمرً هرها الردواء مرن

ناميا و 8دوً لناعيا .وقد ه لت اللًات المت اكرمرا ممراحرا

ويرعرتر ر هرها
أن رمكانيا ورود آ ا ران يا لهها الدواء ضريلا لل ايراُ .

-الحليلا ال ا عا :قفيفلم الف ول الفةفلمفيف هفزرااف هفكفتفلرام مفن

ند ا هيرات عن اآل ا الران يا لهها الدواء عدق حي

لرم يرترم امرتر را

رلررد عرردد الرردوً ال رت ر

ز عررت

المحالريرً الرمرعردلرا عرام  )32( 3102دولراق مرنرهرا  01دولرا

 12.0مليون هكتا أو ما يعادً نم ا .%32

مالً آليا ممتلًا تمامات عن آليا عمً المو فينق لهلك فرنرحرن نرعرترلرد
ابم من المزايا الك ي لهها الدواء" .وقرد قرام فر يرق الرعرمرً رترطروير

األراضي تتوق تلك التي زراتهل ال ول الصةلاي  ،وذلك للسة

ماال يرلرً عرن مرمرمرا مرواد رضرافريرا ررديرد اعرترمرادات عرلرق الرنرمروهج

الثلةي الى التوالي .حي

العالريا لهه المواد الرديد ق والت قاموا تطوي هرا عر ر ترعرديرً فر

 3102ملا نا الدوً اللناعيا الت حلرلرت ( %14مرا يرعرادً

الدوار للر  conotoxinsالحلل  .وهم حاليات لدد ترلريريرم اإلمركرانرات
تكوين الحمو

( %41ما يعادً  11مليون هكتا ) للرمرحرالريرً الرمرعردلرا لرعرام

ابمينيا ف النموهج الردوارر الرمرهكرو والرها قرامروا

 80مليون هكتا ).

امتمدام فر د امراترهرم ابولريرا .كرمرا يرأمرلرون فر الرحرلروً عرلرق
ترمررويررً كر ٍ
راا مر الرح رلرروً عرلررق م روافرلررا ررإرر اء الررد امررات ع رلررق

-الحليلا الماممرا :هلغ ا

 1.0مليفون لفعفلم 3183ق أا رنرمر را زيراد فروق %11ق أو

أكر ر مررن  04.4مرلريررونق وهروالء مررن مر از عر
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ن اتات اللطن  Btنتيرا للمماعدات المعنويا الرتر قردمرت لرهرم

-الحليلا ابولق :تع سة  3182هي السة الثلمفةف اشفر لفلفةف فل

وقررد ام رت رًرراد مررن الرره ال رح ريررويررا ف ر

الت لري للمحلصيل المع ل ويعد عرام  0114عرام الرترمرويرق الرترررا ا

 111.111م از ع ل ي ف الًيلي ين.

ابوً لهه المحاليً المعدلا .وقد تحلق بين عامي 3102-0114

تأت الواليات المتحد ف الم ت ا ابولق ر 21.0ملريرون هركرترا

ف نرًرو مر از عر الرعرالرم

و متومط ت ن لكً هه المحاليً يلا ب  .%11فلد تم ُز اعا

منها وزياد ال لرا رهرا فر كرً مرن الردوً الرنرامريرا واللرنراعريرا عرلرق حرد

أوً ه حيويا ملاوما للرًاا من قر رً  3111مر از ع أمر يركر

مواء .وقد تررراوزت الرمرمراحرات الرمرز وعرا ريرن الرعرامريرن الرمرهكرو يرن

علق مماحا  41.111هكتا ق لتأت ال ازيً ف الم ت ا ال انيا

 0.4ليون هكتا (وهرو مرا يرعرادً نلرا ممراحرا اللريرن أو الرواليرات

ولممس منوات متعاق ا حي

المتحد ابم يكيا(.

م لت مح ك النمو العالم ق علمرات

ًّ
أن مماحاتها المز وعا المحاليرً الرمرعردلرا مرلرا نرا رأا دولرا

-الحليلا ال انيا :زيل ة المسلحلم المزروا من  8.0مليفون هفكفتفلر

أم م ف ازدياد .ومن الم ي للعرب تمريً زياد  2.2مرلريرون

في الم  8996إلى أكثر من  805مليون هكتلر في افلم .3182.

هكتا ق أا ما يزيد ملدا  %01عن عام 3103ق حي

وهو مرا ررعرً ترلرانرا الرمرحرالريرً الرمرعردلرا ابمر ع تر رنريرات فر الروقرت

لت

المماحا المز وعا  11.2مليون هكتا  .وقد احتلرت اب ررنرتريرن

الحدي  .وقد قد ت المماحات المز وعا المحرالريرً الرمرعردلرا عرام

الم ت ا ال ال ا ر 31.1مليون هكتا  .لتحً الهند محً كرنردا فر

 3102ر  4مليون هكتا ق و معدً نمو منوا  .%2ومرن الرمرالحرظ

الم ت ا ال ا عا مماحا مز وعا من قطن  Btتلد

اب اح المنويا المرولا واللعود المتوالً لهرا والرمرتركرهرن

ر 00مليون

هكتا و ممتوم ت ن  .%14لتت ار كندا رلق الم ت ا المامما

ها ل ض منوات قادما قد نهأ عن ممتويات ت ن م اليا ما لا يرن

ر 01.8مليون هكتا و ممتوم ت ن .%14

( )%011-11للمحاليً المعدلا ابمرامريراق مر عردم تر ك مررراً
-الحليلا ال ال ا :زيل ة ا

ب
عررام  3102مررا ي رلررا ت

-الحليلا المادما :أالى  5ول زرام المفحفلصفيفل الفمفعف لف .

مرعرردالت نرمرو مضراعرًررا فر الرمرمراحررات الرمررز وعرا رهرره الرمرحررالريررً.

للتوم أو ت ك اللليً من .

الرردوً الرنررامريررا

الًل اء .كما ُم ّرً  2.4مليون م از ع ل ي ف اللين ف عام
 3102امرتررا وا أن يررز عروا أكر ر مررن  04مرلريررون هركرتررا مررن

أفضل اشر حيلئق ان المحلصيل المع ّ ل وراثيل

َّ
أن أك

المزاراين الفذيفن اافتفمف وا زرااف

المحلصيل المع ل  81مليون مزارع لعلم  3182هيةمفل هفلف فم

اإلنمان.

وتمكنت هه المحاليً من تحليق انمًا

حللت الدوً النامريرا نرمروات أكر ر مرن

الحليلا الما عا :وضع المحلصيل المع ل في أفريفيفيفل .زادتالرمرمرراحررات الرمررز وعررا مررن قرطررن  Btلركررً مررن ررو كريرنررا فررامررو

ال ول المهفتفمف هفللفمفحفلصفيفل الفمفعف لف
2

والمودان رلق  %41و %211علق التوال ف عام  .3102وقرد

يلوً  Andy Challinorوهو أحد ال راحر ريرن فر مرد مرا اب

وض مه وع  WEMAردوالت لرترمرلريرم أوً ه مرعردلرا ومرلراومرا
للرًاا رلق أف يليا ف عام  .3102ال

مرترطرلر رات ترحروً دون

والرحررارررا رلررق ابنمرربق رضررافررا رلررق نرلر

ابنرظ رمررا الضررا رطررا

تر رنر ز اعرا الرمرحرالريرً الرمرعرردلرا وهر نرلر

وال يرا من رامعا " :Leedsأظه ح نا أن غلا المحاليً موا
تتأ مل ات الت ي ات المناميا فر وق ٍ
رت أ ركر رردات مرن الرتروقرعرات.

ابمرراس الرعرلرمر

عالوت علق هلكق ميمتلا تأ ي الت ي المنام علرق الرمرحرالريرً

رن التنظيم الممووً واللرا م الر رير هراق
للتكلًا/الوقت الًعالينّ .
مطلوب ميما للدوً الناميا الل ي والمعدما.

الحليلا ال امنرا :وضع المحلصيل الفمفعف لف ففي أوروهفل .قرامرتممس دوً أو و يا ف عام  3102رز اعرا  018.102هركرترا
من اله المعردلرا و ا ريرات رزيراد  %04عرن عرام 3103ق وترحرترً
ام انيا الم ت ا ابولق ين الدوً ابو و يرا رز اعرا الره الرمرعردلرا
مماحا  024.143هكتا ق محللا زياد  %08عن عرام 3103

و ممتوم ت ن يعادً  %20لعام .3102

من منا بم م ومن مكان آلم م تنوع أك

-الرحرلريرلررا الرتررامرعررا :مسففلاف ام مففيف مف هففوسففلطف الففمففحففلصففيففل

متلل ات" .وأها الر راحر رون أن مرنراطرق الرعرالرم هات الرمرنرا الرحر ا ا

المفعف لف  .أمرهرمرت الرمرحرالريرً الرمرعردلرا مرنره عرام  0114حرترق

المعتدً م ً أو ا وغال يا هماً أمرير كراق يرمركرنرهرا أن تلرمرد دون

 3103ف ابمن ال هار وف امتل ا الت ي ات المناميا وال يررريرا

أا تأ ي ملحوظ عرلرق غرلرا الرمرحرالريرً فر حراً حردو

وهلك عرن طر يرق مرلرق زيراد فر رنرتراج الرمرحرالريرً رمرا يرعرادً

طًيرا فر د ررات الرحر ا  .يرلروً الر راحر

 004.1ليون دوال أمر يركر ق رضرافرا إلمرهرامرهرا فر مرلرق ريرررا

الحه يا .تم تللي

" :Challinorنرتريرررا

ٍ
هكً أ ك من الما رق" .وقرد

المناطق معتدلا الح ا موا تحد

غراز رانر أكمريرد الركر رون فر عرام

أها ال اح ون رلق أننا من م المتومط تأ ي مل

 3103ما يعادً  34.2ليون كيلو غ ام وهو يمراوا مرا ترطرلرلر

مت ازيردات لرتر رير

المنا علق غلا الرمرحرالريرً اعرتر را ا مرن مرنرا 3121ق ومريركرون

 00.8مليون ميا علق الط يق لرمرد مرنراق رلرق ررانرب لريرانرا

الرتررأ رير ابكر ر فر

التنوع الحيوا عن ط يق توفي  032مليون هكتا مرن اب اضر

ف الًت

ا ترًراع

تواف معطيرات عرلرمريرا ررديرد فرإن ترأ رير ات الرتر رير الرمرنرامر فر

أفضً من مرالً ادمرا  112مرلريرون كريرلرو غر ام مرن الرمر ريردات
ان عا

كلمرا ألر رح الرررو

انمًا

ين عام  .3103-0114كرمرا مراعردت فر ترمرًريرا

فر

حارا  04.4مليون م از ع وعارالتهم ف العالم.

المحلوً ملدا  %34هارعات .أُمهت هه اإلحلاريات

الرحرمر رران عرنررد امرترمرردام ترلرنريررات ابقرلرمررا الرطرًريرًررا مررن قر ررً

الم از عين

-الرحرلريرلررا الرعرراهر  :آفففلق مسففتففيففهففلففيف  .مررا تمرترطرير أن ترحرلرلر

الرنرلررا الر ررانر

مررن الرلر نق عرنرردمررا يلر ررح

تمًيا تأ رير ات تر رير الرمرنرا ق مر رً الرترعرديرالت

ال ميطا للنوع الن ات الرمرز وع وترا يرز الرز اعرا .وفر وقرت الحرق

المحاليً المعدلرا و ا ريرات مرن زيراد فر رنرتراررهرا المرنروا يهرو ر

مرن هرها الرلر نق مرتركررون الرترحروالت واال رتركررا ات الررز اعريرا الركر رير

ترًراوً حره ويرعرود هلرك رلرق ا ترًراع مرعردالت الرتر رنر ( %11أو

ض و ملحا لحمايا رنتاج المحاليً لألرياً اللادما .وقد مل

أكر ر ) لرهره الرمرحرالريرً ابمرامريرا فر أمرواق الر رلردان الرمرترطرو

ال اح

واللناعيا ف المنوات المرا رلرا .وقرد أعرلرنرت كرً مرن رنر رالد

رلق أن ت ي المنا يرعرنر حلرادات أقرً مرن الرمرتروقر ق مر

امتالا ال لدان ف ممار هرا أو أ راحرهرا فر المرنروات الرمرمرترلرًراق

واندونيميا و نما عن موافلتها عرلرق ز اعرا هره الرمرحرالريرً لرعرام

ولكن ت لق اللرو الرعرامرا مرلر ريراق و ردأنرا نر م اآلن كريرا يرمركرن

 3102م مطط لتمويلها ترا يات ف عام .3101

لل ح
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أن يدعم عمليات ابقلما ترنب التأ ي ات ابموأ".
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الت ير المةلخي سيختض غل المحلصيل في وقم
أهكر من المتوقع؟

3

الرمرطررو اللرحريررا الركر رير تركرمررن عرلررق ابطرًرراً الر ضر الررهيررن

مركهلم الشكل الثللث للتهغ الرئيس تسهب أذى للف

يزحًون فيلتلطون أو ي تلعون أو يمتنهلون م ك ات الهكً ال الر

 DNAومرض السرطلن هشكل كلمن

للدمان م العلم أن أحرامرهرم اللر رير ومر احرً ترطرو هرم ابولرق
ترعلهم أك

يت ت دمان المرار هو ال ارحا المزعرا علق الررد ان واب را .
العرلرمريرا الريروم أن مر كر رات واحردات مرن الهركرً

وقد اقت حت اب حا
ال ال

فر

ال لد و 21مرلريرون هرمر

الهواء الداملر يمر رب ضر ات لرل ر  DNAكرمرا أنر يمرلرك الرطر يرق
 01111ع ر

قرردم ف ر

يردمرنرون هركرً يرومر اعرترمرادات عرلرق

يانات من م اكز م اق ا ابم ا

الررها ي رمركررن أن يرلررود رلررق م ر طرران كررامررن .أكررد هلررك أكر ر مررن
ال رل رلرراء الرروط رن ر

عررام  3100مررا يرلررا ب  11مرلريررون ررالررد أمر يركر

الم لق للرترمرلر

ال رر رم رع ريررا

والوقايا مرنرهرا .تركرمرن الرطر يرلرا

مرن رلرايرا الردمران مرن الهركرً الر رالر

فر ر ازلرا

ابهياء الملو ا كاب يكا والمررراد رضرافرات رلرق ابمرلرا والرررد ان

الكيمياريا ابمر يركريرا (  )ACSال ر  312فر  .DallasوقراًBo-

أن عرمرلريرا
وف ع ابحيان ت ديً و ق الحارط الرمرلرو  .و رمرا ّ
ت ديً اب ا مكلًا فإن تهويا وغمً المال رس والمرترارر والرًر ا

لرلردمرانق

أن فركر الهركرً الر رالر
 Hangوهو مرن قردم الر رحر " ّ
والت ع ضت ف حللات ح أر يت من عد منروات مراضريراق

يعد أم ات ض و يا للتمل

توكد و هرد عرلرق االقرتر اح الرها أظرهر دو فر ترهرديرد اللرحرا

من ع

أ ا ها المل يا.
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العاما .وكانت المناقها الم لق حوً وض أمرس لرمرنر الرتردمريرن

فر الرمرنررازً .و ريرنررت اب رحررا

يرردمرنررون

المرار والت تلنا علق أنها الم ب ال ريم لرلرمروت فر هرها

لدمان المرار ق والها نت عن هكل ال ان المتًراعرً مر

وم رع ر

ع ضا للتأ ي ات ال يريا المط من ال رالر ريرنُ .مرررً

أن عرردد مر كر ررات الهركررً الر ررانر

تحويل الةهلم لمص ر طلق مت

من خالل تطهيق

للدمان يلا ب  1111م كب والت تدوم لًتر طرويرلرا فر الرمرنرزً

تيلة الةلةو اليهل

فإن لهه المواد اللد علق التًاعً مر الرمرلرو رات
مم ّ LBNL
الدامليرا مر رً ابوزون وحرمر اآلزوت ُمهركرلرا مر كر رات ررديرد

يعمً ف يق من ال راحر ريرن عرلرق رضرافرا وظريرًرا ررديرد لرلرنر راتراتق

عد تمامد الميررا  .واعرترمرادات عرلرق الرد امرات الرمرنرررز مرن قر رً

تتم ً ف رعلها كواها للملو ات ال يريا وهلرك مرن مرالً ترزويرد

عضها يم ب الم طان .تدمً واحد من هه الم ك ات ضمن ما

يممق  NNAوهو ت د نت ومامين نوعر حرير

الن اتات الممت

ترتر ر رت عرلرق الر

 DNAوتهكً معلد ضمم .ونتيرا هها اال تر راط ترحرد

رزيرات نانويا كاهًا .حي

تمكن مرموعا من

ال اح ين من تعزيز قد الرنر راترات عرلرق تر ر ريرت الرطراقرا الضرورريرا

طرًر ات

نم ا  %21من مالً غ س أنا يب ك ون نرانرويرا الر رعرد ضرمرن

مر كر ررات ترردعرق  NNKوهر مرنرتررررات مررن الرنريركرروتريررن مرعر وفررا

و امتعرمراً نروع آمر مرن هره ابنرا ريرب الركر رونريرا الرنرانرويرا مرن

و ا ياق كما يلعب الر  NNAأيضاُ دو ات ف تحطيم الر  DNAرلرق

اللانعات المض اء لهره الرنر راترات .كرمرا ترمركرن هروالء الر راحر رون

لد تها علق التم ب م طان كامن .يلود هرها الرنروع مرن ترلرا الر

 DNAرلق نمو عهوار للماليا مهكالت و مات م طانيرات .وامرتر ر ق
تأكيد دو الهكً ابول وهو امتنهاق الهرمر

من الميرا ف رحدا
ين الهكً ال رالر

لرلردمران مر راهر

المر طران عرد مرنروات لرهلرك فرإن الر رط

لرلردمران (أو  )NNAوالمر طران رمرا مريرأمره

وقتات طويالت .ودعت الد امات ابولق لط يعا هه المواد والترعر

لها وتأ ي اتها علق اللحا رلق تأميس رمعيا ف كاليرًرو نريرا عرام

 3101تومن دعمات ماديات لأل حا ق الت ترترلرلرق الهركرً الر رالر

للدمان .ويوكد ال اح

 Hangالها يعمً علق  NNAالرمرمر رب

تحوي الرنر راترات الرمرد ومرا رحرير

لتلا  DNAأن يمكن أمرير ات أن تمرترمردم كرمرعرلرمرات حريرويرا فر
تحديد ابهما

المع ضين للهكً ال ال

تمرترطرير تر ر ريرت غراز أكمريرد

النت يك .للد ظرهر ت الرًركر ابولرق لرهره الرترلرنريرا مرنره الرمرحراوالت

للدمان .وقد الحظ أن

ابولق لمم  Stranoلتحرضرير مراليرا ضرورريرا هاتريرا اإللرالح
4

ضمن ماليا الن ات .وي غب اح و هها المم

أما ابم الها لم يتم عد مع فت هو مدم مماعد هه ابنرا ريرب

فر ترطروير ترلرك

الماليا لتلوم عمليا الت كيب الضور علق مطوتين :ابولق يرترم

مرراللرهررا امرترلررا

النانويا ف مطو ناء المك و التحديد امرترلرالب الر رلروكروز .فر

مطو الحرلرا ترم االمرترًراد مرن هره الرتررر را رامرترعرمراً الرنر رات

الضرروء مررن قر ررً اللر ر ررات الرمررورررود فر

اللانعا (و هكً أمرامر الركرلرو وفريرً) مرهريرررا رهلرك مريرالت مرن

الممت

يلوم الن ات امت الً هها التيا النات ف رنراز الم حلا ال انريرا

عرن عرمرلريرات الرحر ق)ق حرير

هه اللانرعرات مرن مراليرا الرنر رات فرإنرهرا ترحرترًرظ رلرد ترهرا عرلرق

ي وكميد الهيد ورين و الر TNTالمترًررر وغراز المرا يرنق حرير

االلكت ونات الت تتدفرق ضرمرن أغهريرا طريرات اللرانرعراق حرير
للت كيب الضور وه

امتلا
الضور

هكً مل

الحماس ل از أكميد النت يك ( وهو من الملرو رات الر ريررريرا الرنراترررا

ناء المك ف الرمراليراق وفر حراً عرزً

الضوء ولعد ماعات ق ً أن تتأ

كرمرهرعر كريرمريرارر

رحرلرنر

رأنرا ريرب نرانرويرا مرن الركر رون

تررم فر مرمر ر  Stranoترحرضرير

أنا يب ك ونيا نانويا حماما ترررا مرواد كريرمراويرا مرمرترلرًرا مرنرهرا
تت ي مطيافيا ابنا يب النانويا عرنرد ا تر راطرهرا رهره الرمرواد .وقرد

وتينات الت كيرب

تحد

الضروء وابكمررريرن الرهروارر ق وهرو ابمر

الها تلوم ماليا الن ات تالفي ف الحالا العاديا .وإلطالا الرلرد

العالم  Giraldoعن هلرك رلرولر " :مرنرترمركرن فر يروم مرن

ابيام من تطوي هه ابنا يب الك ونيا النانرويرا كركرواهرا فرو يرا

اإلنتاريا لللانعات المض اء المعزولرا قرام الر راحر رون رترزويردهرا

م يعا للرهو الح والرزيررات الرمر تر رطرا رعرنرالر مرمريرز حرترق

) )nanoceriaوه مضرادات أكمرد قرويرا يرمركرنرهرا مرنر وا ازلرا

الكواها الرديد ترا مواد ممتلًا أن يتمكنوا من تحوير نر راترات

رتر اكريررز قرلريرلررا" .هررها ويررأمررً الر رراحر ررون مررن مررالً ترطرروير هرره

رررزيرررات نرانرويررا مرن مراد أكمريررد المرير يروم والرتر ير مرز لرهرا ر

آ ا الضوء وابكمرين المل يا و الترالر حرمرايرا اللرانرعرات مرن

حماما للتلو ال ير أو حمرامرا لردم ترعر ضرهرا لرلرًرطر يرات أو

( Exchange Envelope Penetration (LEEPمررن أرررً

ك ريرن عرلررم الرحريرا الرنر راتريرا وترلرانررا
ابفراق لرمررراً ررديرد ومهرتر ت
الهندما الكيميرارريرا الرنرانرويرا حرامرالت فر طريراتر فرواررد هرامرا لركرال

المواد عاليا الهحناق مما يممح لهه الرزيرات رامرتر اق الر رهراء
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الضر  .هررها وقررد امرترمرردمررت ترلرنريررا رررديررد ترردعررق ر Lipid
ردماً هه الرزيرات النانويا رلق اللانعات حي

التلانا المهكو

ط الرزيرات حم

الم يدات الحه يا أو المموم ال ركرتر يرا .و كرمرا يرًرترح هرها الر رحر

يتم من مرالً

المرالين.

عديد ابك يليكق وهرو مرن

الدهن الكرا لرلرمراء والرمرحريرط راللرانرعرا مرمرا يرودا رلرق تردنر

ممتويات الض

ف هه اللانعات الممت  .و رامرترمردام نرًرس

التلانا امتطاع ال اح ون غ س أنا يب ك ون نانويا ناقلا م طرا

هحنا مل يا من  DNAدامً اللانعاتق وتلوم هره ابنرا ريرب

الك ونيا دو الهروارر الرها يرلرترلرط أطرواً مروررات ررديرد مرن
الضرروء لررم ت ركررن اللرران رعررا قرراد ع رلررق ام رت رلررال رهررا كررالضرروء

ساهم في هذا العدد:

ابمض وابهعا فوق ال نًرمررريرا وابهرعرا ترحرت الرحرمر اء .وقرد

 .ةزار مير افلفي . ،هسفلم الصفتف ي . ،ولفيف األشفيفر . ،مفلزن

لروحرظ زيرراد رريررد فر رنرترارريررا اللرانرعرا عرنرد مرلررا نرا رنرترارريررا

صلفي ،هلسل صللح ،م .فلتن معسعف ،،م فةفى مفيفر أسفعف  ،م.

اللانعا المرضر اء الرمرزود رأنرا ريرب الركر رون الرنرانرويرا وأنرا ريرب

اةتصلر قره ولي ،م .رةفل الليل ،،م.م .رةل زكريل.

النانومي يوم تلك اللانعا الرعراديرا ولرعرد مراعرات .وفر مرطرو

الحلا تور ال اح ون نحو الن اتات الحيا تطر ريرق ترلرنريرا الر ر س

الرروعررار ر

لالستعالم والمراسلة:

ع رلررق ن ر ررات  Arabidopsis thalianaمررن مررالً

هيئف الطلقف الذريف  ،ص ب  6198مشفق ،سفوري

تط يق محلوً يحتوا رزيرات نانويا علق الورر المرًرلر لرلرو قرا

حي

تك
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