
  يمانسلسله العلم واال

  بيكم اهال 

 الذهب

قال انهم توبي يتاثر باي من العوامل ويبقي بريقه علي حاله نه الكان القدماء بيعتقدوا ان الذهب معدن الخلود أل

ل انه معدن خامل ،أو الدهب، لسببيناشمعني  ل كميات صغيره منه توصلك الي الشباب الدائمأوكانوا بيعتقدوا ان تن

ثانيا ان بعض النظائر منه لها  الجسم ضار علي تأثيرحماض والقلويات فبالتالي مالوش اي يتفاعل مع معظم اال ال

بطول موجي معين تمتص هذه الموجات وتحولها  ضوئيةخاصيه التحول الحراري يعني لو عرضتها الي موجات 

 . محدده حراريةلطاقه 

سنه ولكن حديثا ابتدوا يهتموا  120جدا من اكتر من  قديمةفكره  األورام عالجفكره استخدام جزيئات الذهب في 

ء تقريبا قد حجم كرات الدم الحمرا،قدروا يصنعوا كور صغيره جدا من الذهب ،تكنولوجي  بواسطه النانو اكتر بيها

 طيسيوالرنين المغنا شعةاألوكمان حطوا عليها شويه حديد علشان يقدروا يشوفوا تجمعاتها في الجسم بواسطه 

فبتبقي مفوته وبتعدي اي حاجه منها  خبيثةنها شعيرات أاللي بتغذي الورم  الدمويةهما بيعتمدوا ان الشعيرات 

فبالتالي الحبيبات دي  ،السليمة نسجةاألاللي بتغذي  الدموية عيةواألبحجم اقل من حجم كرات الدم الحمرا بعكس 

فيروح ،بطول موجي معين  الضوئية عهشلالدي  المنطقةوبعدين يعرضوا  تانيةي حته أبتتجمع جوا الورم اكتر من 

 .المتتاليةشعات كد من كل ده باالأوتقضي عليها طبعا بنت الخليةمسخن هذه الكرات فتروح مفرقعه 

ج الموجه اللي بنستعمله اساس العال ىفكره مش جديده ود السليمة الخاليادون  الخبيثةيا ج للخالفكره توجيه العال

يا نظائر مشعه ونستعملها كقذيفه موجهه للورم دون اي خال أو ياوكيمج طبعا نحمل هذه الكرات بعال وممكن

 . مصابه

يا سرطانيه اثبت نجاح كبير وده اللي خلي انابيب اختبار علي خال ىج بجزيئات الذهب فتجرب العالإان لما  القصة

لقينا ،حتي انسجه كامله من الورم  أودي علي كائنات حيه  الفكرةنما لما ابتدينا نجرب إ ،كبيره حواليه في ضجه

فيها مضخات بتخرج  الخبيثة الخاليافيه اسباب كتير لكده منها مثل ان ، جثرش بالعالأوالورم ما ات ، مختلفة القصة

 مثالفعل السن ممكن تجمع كرات الذهب زي الكلي ب نسجةاألفي برضه بعض ،كرات الذهب منها كل ما تتجمع فيها 

الي تطبيق مش عايز اقول  ةبحاث اللي علي جزيئات الذهب لما اتحولت الفكرفكل اال جفبالتالي ممكن تتدمر من العال

بس ده لوضع النقط علي  نسجةاألوفي منها اللي كان له ضرر علي ،فشلت بس ما حققتش النجاح المتوقع 

ح وتجعله اكثر فتكا اللي تعزز من هذا السال فقودةالم الحلقةجايز مع الوقت والتجارب يكتشف العلماء ،الحروف 

ج بالذهب لم تخرج دي لسه تطبيقات العال اللحظةبس لغايه  .مش بعيد ابدا، السليمة الخاليادون المساس بباألورام 
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