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ثورة الطاقة 
الكهروضوئية من خالل 

ألواح الصقة ومرنة
ــن الــخــايــا  ــد تــعــتــقــده عــ ــا قــ أصـــبـــح مــ
قيام  بعد  املاضي،  من  الكهروضوئية 
الــنــاشــئــة  األملـــانـــيـــة   Heliatek ــة  ــركـ شـ
بإحداث ثــورة في هــذا القطاع وفتحه 
لجميع الفئات. فقد أصبح من السهل 
وضــع هــذا الــنــوع الــجــديــد مــن األلـــواح 
إذ  مـــــكـــــان،  أي  فـــــي  ــيــــة  الــــكــــهــــروضــــوئــ
املـــواد،  ــواع  أنــ بجميع  تــمــامــا  تلتصق 
ــاج  ــزجــ ــن املــــعــــادن والـــخـــرســـانـــة والــ مــ
والــبــيــتــومــن وغــيــرهــا مــن الــدعــامــات. 
والــيــوم، تمثل الــطــاقــات املــتــجــددة %2 
فقط من إنتاج الكهرباء العاملي، بينما 
ال يزال الوقود األحفوري هو املهيمن 
ويــطــلــق املــزيــد مــن غــــازات االحــتــبــاس 
ــــى تــســريــع  ــا يـــــــؤدي إلــ الــــــحــــــراري، مـــمـ
ــبــــاس الــــــحــــــراري. وقـــد  ــتــ ظــــاهــــرة االحــ
بحلول  الــاعــودة  نقطة  العلماء  حــدد 
 Heliatek شــركــة  جــعــل  مــا   ،2030 عـــام 
املــســتــدام للطاقة  الــتــحــول  فــي  تساهم 
ــتــــراع مــســتــقــبــل األلـــــواح  مـــن خــــال اخــ

الــكــهــروضــوئــيــة. ويــصــل وزن األلـــواح 
الشمسية التقليدية إلى 25 كيلوغراما. 
ــلـــة مــن  ــائـ ــيـــات هـ ــمـ ــا تــــولــــد كـ ــا أنــــهــ ــمـ كـ
الــــحــــرارة، مــمــا يــحــّد مـــن عـــدد املــبــانــي 
التي يمكن استيعابها. وفي املقابل، ال 
يتجاوز ابتكار شركة Heliatek بضعة 
غرامات ويمكن أن ينتج ما يصل إلى 
85 واط لــكــل مــتــر مــربــع مـــن ســطــحــه. 
ــدأ تـــرســـب  ــ ــبـ ــ ــلــــى مـ وتـــــــم تـــصـــنـــيـــعـــه عــ
فيلم  على  النانوية  الكربون  جزيئات 
الــقــدرة  الــبــولــي إيــثــيــلــن، مــا يعطيها 
على تحويل الــضــوء إلــى كــهــربــاء. وال 
تــتــطــلــب هـــذه الــلــوحــات ســـوى القليل 
للعوامل  مــقــاِومــة  وهــي  الصيانة،  مــن 
الــجــويــة وســهــلــة الــتــركــيــب. كــمــا يمكن 
ويمكن  لها.  حــدود  ال  بطرق  تثبيتها 
تـــحـــويـــل أي ســـطـــح يـــتـــعـــرض ألشــعــة 

الشمس إلى مصدر للطاقة.

أولى البطاريات 
اإلسمنتية قابلة 

إلعادة الشحن
أصـــبـــح مـــن املــمــكــن دمــــج نــــوع جــديــد 
مـــن الــبــطــاريــات اإلســمــنــتــيــة مــبــاشــرة 
في هيكل املباني والطرقات، لتتحول 
بــعــد ذلـــك إلـــى مــراكــم عــمــاقــة للطاقة 
ــيــــة. ومـــــــن هـــــــذا املـــنـــطـــلـــق،  ــائــ ــكــــهــــربــ الــ
ذكــاًء،  أكثر  املتصلة  املباني  أصبحت 
حــيــث تــدمــج بــشــكــل مــتــزايــد شــبــكــات 
عــديــدة مــن األجـــهـــزة املــتــصــلــة وحتى 
على  الـــقـــادرة  الخلفيات  أو  الــلــوحــات 
ملسية.  عناصر  إلــى  الــجــدران  تحويل 
جـــامـــعـــة  فـــــي  الــــبــــاحــــثــــون  أراد  وقـــــــد 
تــشــاملــرز لــلــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــســويــد 
الــذهــاب إلــى أبــعــد مــن ذلـــك، مــن خال 
تحويل الــجــدران إلــى بــطــاريــات. وفي 
 Advanced ــلـــة  مـــجـ فـــــي  ــــشــــر 

ُ
ن مــــقــــال 

 ،Concrete Materials in Construction
النموذج  بالتفصيل  الباحثون  شــرح 
املصنوعة  الجديدة  للبطارية  األولــي 
من اإلسمنت، فدمجوا ألياف الكربون 
في اإلسمنت لزيادة خاصية توصيله 
للكهرباء، ثم وضعوا شبكة من ألياف 
ــزيـــج، مــغــطــاة بطبقة  الـــكـــربـــون فـــي املـ

من الحديد للقطب املوجب أو النيكل 
ــالــــب. وكــــانــــت دراســـــــات  لــلــقــطــب الــــســ
ســابــقــة قـــد اســتــكــشــفــت بــالــفــعــل هــذا 
 أداءها كان 

ّ
النوع من البطاريات، لكن

النموذج  هــذا  ونــجــح  جـــدًا.  منخفضا 
األولي الجديد في زيادة كثافة الطاقة 
ــعـــاف، لــتــصــل إلــى  بــمــقــدار عــشــرة أضـ
7 واط/ســـاعـــة لــكــل مــتــر مــربــع أو 0.8 
واط/ســـاعـــة لــكــل لــتــر، بــاإلضــافــة إلــى 
كونها قابلة إلعــادة الشحن. ورغم أن 
الــطــاقــويــة ال زالــــت منخفضة  الــســعــة 
 بالبطارية القياسية، غير 

ً
جًدا مقارنة

ــًدا على  أن الـــرقـــم قـــد يــصــبــح مــهــمــا جــ
مــســتــوى املــبــنــى. ويــعــتــقــد الــبــاحــثــون 
أن هـــــذا اإلســـمـــنـــت الـــوظـــيـــفـــي يــمــكــن 
الطرق  وكذلك  املباني  في  استخدامه 
وغيرها من الهياكل لتزويد األضواء 
وتوصيات  املراقبة  وأنظمة  بالطاقة 
شبكة الجيل الرابع لاتصال، وتوفير 
ــآكـــل،  ــتـ ــاثــــوديــــة ضــــد الـ ــكــ ــة الــ ــايـ ــمـ الـــحـ
وبــالــطــبــع إمــكــانــيــة تــوصــيــلــه بــألــواح 
ضخم  تخزين  نظام  لتوفير  شمسية 
للطاقة. ومــع ذلــك، ال يــزال عليهم حل 
التفكير  قبل  التقنية  العقبات  بعض 
فـــي الــتــســويــق. ويـــذكـــر الــبــاحــثــون أن 
هـــذه الــبــطــاريــات قــد تـــدوم مــا بــن 50 
إلى 100 عــام، وهو العمر االفتراضي 
لـــلـــمـــبـــنـــى الــــخــــرســــانــــي، مـــــع قــابــلــيــة 

تغييرها بسهولة.

مشروع الكيميائيين لمحاربة الفيروسات

هشام حدانة

يــتــعــاون بــاحــثــون مـــن جــامــعــات 
فرنسية ومركز البحوث العلمية 
مـــشـــتـــرك  مــــــشــــــروع  فــــــي   CNRS
ــل تــولــيــف جــزيــئــات  يــســمــى Gavo، مـــن أجــ
املتماثل  الــنــســخ  مــنــع  تستطيع  كيميائية 
الريبي )آر إن  لفيروسات الحمض النووي 

إيه( مثل فيروس كوفيد-19.
ــقـــاحـــات عـــديـــدة  وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــــود لـ
للوقاية من كوفيد-19، ال يزال العالم يفتقد 
إلى عقاقير مائمة لعاج املرضى املصابن 
بالفعل. ومثل كل الفيروسات، فإن السارس-

الــذاتــي  االستنساخ  على  قـــادر  غير   2-COV
ــى مــضــيــف لــتــحــويــل  ــ وبـــالـــتـــالـــي يـــحـــتـــاج إلـ
آلــــيــــة خـــــايـــــاه لـــتـــعـــمـــل لــــصــــالــــحــــه. وبــــهــــذه 
ــبـــدأ الـــخـــايـــا املـــصـــابـــة بــإنــتــاج  الـــطـــريـــقـــة، تـ
فـــيـــروســـات جـــديـــدة عــلــى حــســاب وظــائــفــهــا 
يدخل ضمن  العمل  هــذا  كــان  وإن  الحيوية. 
أيضا  يمثل  فــإنــه  الــفــيــروســات،  خصوصية 
أن يستهدفها  يــريــد  الــتــي  األضــعــف  الحلقة 
وتوقيف  العملية،  هــذه  لتعطيل  الباحثون، 

انتشار الفيروسات في الجسم.
ــاك لـــيـــبـــرتـــون،  ــ ــال جــ ــ ــاق، قــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
األستاذ في جامعة نانت الفرنسية: »عندما 
مــا، ينشر مــواده  فــي خلية  الفيروس  يدخل 
وبهذه  املتماثل.  للنسخ  الــازمــة  األســاســيــة 
مقاطع   )RNA( فــيــروســات  تنشر  الــطــريــقــة، 
ــــووي الـــريـــبـــي الــــــذي تــتــم  ــنـ ــ مــــن الـــحـــمـــض الـ
تـــرجـــمـــتـــه بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى بــــروتــــن مــــن قــبــل 
ــات الــخــلــيــة املـــضـــيـــفـــة. وتــعــتــبــر  ــومـ ــبـــوسـ ريـ
ــذه املـــقـــاطـــع لــلــحــمــض الـــــنـــــووي الـــريـــبـــي  ــ هــ
سلسلة من النيوكليوتيدات، وهي جزيئات 
وأحد  والفوسفات  السكر  مزيج  من  تتشكل 
ــة بـــ ــد الـــنـــيـــتـــروجـــن األربــــعــــة الـــخـــاصـ قــــواعــ

السيتوزين  الغوانن،  األدينن،  RNA، وهي 
والــــيــــوراســــيــــل«. وأضــــــــاف جـــــاك لـــيـــبـــرتـــون: 
إيقاف  الفيروسات، يمكن محاولة  »ملحاربة 
عملية البوليميريز الفيروسي املسؤولة عن 
للفيروس  الــوراثــيــة  للمواد  املتماثل  النسخ 
من خــال دمــج في الحمض النووي الريبي 
للفيروس )ARN( نظير يشبه النيوكليوسيد 
 .»)Ndlr رابطة السكر مع قاعدة النيتروجن(
ويتم اختيار هذا النظير جيدًا، بحيث يمنع 
حــزام  مــع  الجديدة  النيوكليوسيدات  تعلق 
الــحــمــض الـــنـــووي الـــريـــبـــي، وبــالــتــالــي عــدم 
اكــتــمــال الــنــســخ املــتــمــاثــل لــلــفــيــروس. ولــهــذا 
السبب، فــإن حوالي نصف األدويــة املضادة 
نظائر  عــلــى  تعتمد  الــفــيــروســيــة  لـــأمـــراض 

النيوكليوسيد.
وتتسبب فيروسات الحمض النووي الريبي 
في العديد من األمراض، منها إيبوال، التهاب 
الكبد C، مــرض الــســل، الــجــرب، زيــكــا، وأيضا 
كـــوفـــيـــد-19. وبــالــتــالــي فـــإن اســتــخــدام نظائر 
النيوكليوسيد هو أحد أكثر املسارات الواعدة 
 .2-COV السارس  تستهدف  التي  للعاجات 
ولزيادة كفاءته، يجب تكييف هذه الجزيئات 
مع خصائص الفيروس، حيث إن كل فيروس 
الــخــاصــة، والــتــي تسمى  أنــزيــمــاتــه  يستخدم 
بوليميرات الحمض النووي الريبي، لتحويل 
عمل مصانع الخايا. وإن كان هذا ممكنا في 
دائــمــا الختيار  كافيا  فليس  األحــيــان،  بعض 

ال يمكن للفيروسات 
تكرار موادها الوراثية إال 
من خالل استغالل آليات 

الخلية، فاستهداف هذه 
العملية خطوة حاسمة 

قد توقف العدوى

الجزيئات املعروفة فاعليتها، حتى لو كانت 
تــعــمــل ضـــد األمــــــراض األخــــــرى. ومــــن أهــــداف 
املستقبلية  األدويـــة  اكتشاف   ،Gavo مــشــروع 
القائمة على النيوكليوسيدات، حيث ينصب 
الوقت  فــي  كــوفــيــد-19  فــيــروس  التركيز على 
الحالي، لكن هذا العمل سيتوسع بشكل عام 
الريبي  الــنــووي  الحمض  فــيــروســات  ليشمل 
وأنواعا معينة من السرطان. ويقود املشروع 
جاك ليبرتون وزميله أرنو تيسييه، الباحث 

.)CNRS( باملركز الوطني للبحث العلمي
وتعتمد األبحاث الحالية على نهجن. يتمثل 
فـــي تــصــنــيــع عـــدد كــبــيــر مـــن مشتقات  األول 
نــيــوكــلــيــوســيــد إلعــــــداد مــكــتــبــة حــقــيــقــيــة من 
خصائصها  تقييم  سيتم  والتي  الجزيئات، 
 ViroCrib ــر  ــبــ ــتــ مــــخــ فـــــــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
بــمــونــبــلــيــيــه )فــــرنــــســــا(، وتـــحـــديـــد نــشــاطــهــا 
ــمـــة كــبــيــرة  ــائـ ــلـــى قـ ــيـــروســـات عـ ــفـ ــلـ املــــضــــاد لـ
مـــن الـــفـــيـــروســـات.  ويــعــتــمــد الــنــهــج الــثــانــي 
عــلــى الــنــمــذجــة الــحــاســوبــيــة عــلــى املستوى 
الجزيئي، املتضمنة عمليات تكرار الحمض 
النووي الريبي الفيروسي، من أجل التنبؤ 
ببنية املركبات القادرة على تعطيل أو حتى 

تثبيط هذه الظاهرة. وستوفر هذه العملية 
بعد ذلك طرقا للكيميائين، وتمكينهم بعد 
الــجــزيــئــات األصلية  ذلـــك مــن تصنيع هـــذه 

القادرة على منع تكاثر الفيروس.
ويحتاج الباحثون إلى االسترشاد في اختيار 
بأدائها.  صلة  األكــثــر  الكيميائية  الــتــحــوالت 
الجزيئات  مــن  فئة  النيوكليوسيدات  وتــعــد 
املعقدة، إذ تقدم عــددًا ال حصر له تقريبا من 
التعديات الكيميائية والتركيبات املتوافقة. 
أو  القديمة  الجزيئات،  فإن فحص  وبالتالي، 
الــجــديــدة، أمــر بــالــغ األهــمــيــة لتحديد نشاط 

بيولوجي معن في مثل هذا الكم الهائل. 
 ،)Retrovir( منذ زمن، طويت صفحة مركب
الذي تم تصنيعه وحصل على براءة اختراع 

في عام 1964 كدواء مضاد للسرطان، وذلك 
بسبب نتائجه السيئة. وبعد عشرين عاما، 
عاد هذا النظير لنيوكليوسيد إلى الواجهة 
عــنــدمــا تـــم اكــتــشــاف تــأثــيــره ضـــد فــيــروس 
نــقــص املــنــاعــة الــبــشــريــة VIH خـــال حملة 

اختبارات واسعة النطاق.
ــل نــظــائــر  وذكــــــر جـــــاك لـــيـــبـــرتـــون أنـــــه »مـــــع كــ
النيوكليوسيد التي تم تصنيعها على مدار 
العقود املاضية، كنا نستطيع التفكير سريعا 
فعال ضد كوفيد-19.  إيجاد حل عاجي  في 
ولــســوء الــحــظ، لــم يــكــن هـــذا هــو الــحــال، على 
األمــل  أعطى بعض   remdesivir أن  مــن  الــرغــم 
في وقت معن. لذلك يجب أن يستمر تركيب 
نــظــائــر الــنــيــوكــلــيــوســيــد الـــجـــديـــدة. وكــجــزء 
تــعــزيــز هـــذه املهمة  يــتــم   ،Gavo مـــن مـــشـــروع
ــبــــراء الـــعـــمـــل الــجــمــاعــي  ــود خــ ــ ــــال وجــ مــــن خـ
فــي كــيــمــيــاء مــن مــخــابــر الــكــيــمــيــاء العضوية 

والحيوية العضوية«.
وتــســمــح هــــذه الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة بــإمــكــانــيــة 
ــجــــزيــــئــــات جــــديــــدة  ــتــــمــــر لــ الـــتـــحـــضـــيـــر املــــســ
أن  اآلن،  حــــتــــى  ــريــــب  ــغــ الــ ــن  ــ ــ ومـ ــة.  ــنــــوعــ ــتــ ومــ
ــرًا لــتــولــيــف  ــيـ ــثـ ــــم يـــســـتـــخـــدم كـ ــهـــج لـ ــنـ هــــــذا الـ
ــه يـــوفـــر إمــكــانــيــة  ــع أنــ الــنــيــوكــلــيــوســيــدات، مـ
ولتكون  بالفعل،  املعروفة  الجزيئات  تجاوز 

أسرع من الطرق التقليدية.
ــــال تــجــمــيــع املــــــهــــــارات، ســيــتــمــكــن  ــن خــ ــ ومــ
الـــبـــاحـــثـــون فــــي بـــرنـــامـــج Gavo مــــن الــعــمــل 
ـــرشـــد الــنــمــذجــة 

ُ
فـــي جـــو مـــن الــــتــــآزر. كــمــا ت

الـــحـــاســـوبـــيـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــن إلــــــى تــطــويــر 
جــزيــئــات نــيــوكــلــيــوســيــد أصــلــيــة ومــنــاســبــة 
اخــتــبــار هذه  الــفــيــروس. وسيتم  تكاثر  ملنع 
على  ا 

ً
أيض ولكن  كوفيد-19  ضد  الجزيئات 

ــــرى مــعــروفــة أو نــاشــئــة. وال  فـــيـــروســـات أخـ
يبقى سوى انتظار النتائج األولى.

أحمد ماء العينين

تسعى مجموعة من الباحثن إلى ترويج 
استخدام أجهزة الكشف عن ثاني أكسيد 
واملكاتب  الدراسية  الفصول  في  الكربون 
ــرى.  ــ ــ ــانــــع واألمـــــاكـــــن املـــغـــلـــقـــة األخـ واملــــصــ
ــك الـــوصـــول إلــــى تــهــويــة  وهــدفــهــم فـــي ذلــ
أفضل للمساحات الداخلية للمساعدة في 
مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد. 
في شهر يونيو/ حزيران املاضي، تساءل 
بـــيـــنـــوا ســـيـــمـــن، وهــــــو شــــــاب فـــيـــزيـــائـــي 
يــعــمــل بــمــخــتــبــر الـــفـــيـــزيـــاء واملــيــكــانــيــكــا، 
عــمــا إذا كـــانـــت املــبــانــي الـــتـــي عــمــل فيها 
جــيــدة الــتــهــويــة بشكل كــــاٍف. كـــان يشتبه 
ــة بــفــيــروس  ــابــ فـــي أن إحـــــدى طــــرق اإلصــ
ــا مــرتــبــطــة بــالــجــزيــئــات الــدقــيــقــة  كــــورونــ
ــهــــواء لــديــنــا  الـــتـــي تـــخـــرج مـــن مـــجـــاري الــ
وتبقى معلقة فيه لفترة طويلة. بالنسبة 
كانت  الــســوائــل  ديناميكيات  ملتخصص 
الــتــهــويــة الــجــيــدة أحـــد مــفــاتــيــح الــحــد من 
مهندسن  بمساعدة   .19-Covid انــتــشــار 
كاشفا  الفيزيائي  اســتــخــدم  املختبر،  مــن 
يستطيع  الحمراء  تحت  لأشعة  صغيرًا 
قـــيـــاس مــســتــوى ثـــانـــي أكــســيــد الــكــربــون 
الواقع، اعتمد على قياس  الهواء. في  في 
الغرفة.  الغاز كمؤشر ممتاز لتهوية  هذا 
وتقوم الفكرة املقترحة على مبدأ بسيط، 
حــيــث فـــي األمــــاكــــن املــغــلــقــة يـــزيـــد تنفس 
الكربون  أكسيد  ثاني  تركيز  اإلنسان من 
فــيــهــا. وكــلــمــا قــلــت الــتــهــويــة، ارتـــفـــع هــذا 

التركيز فوق 400 جزء في املليون مقابل 
املــوجــود  الــكــربــون  أكسيد  ثــانــي  مستوى 
في الغاف الجوي. واتضح أن القياسات 
التي أجراها الفيزيائي كانت مطمئنة إلى 
حد ما، حيث كان مختبره جيد التهوية. 
املخاطر كبيرة  أن  كــان يعتقد  ذلـــك،  ومــع 
بــمــا يــكــفــي ملــشــاركــة أســلــوبــه مــع زمــائــه. 
املــاضــي، نظم ندوة  وفــي سبتمبر/أيلول 
ــن بــعــد ملــنــاقــشــة الــتــهــويــة فـــي األمـــاكـــن  عـ
الــعــامــة. وقـــد أثـــار هـــذا املــوضــوع اهتمام 

العديد من الباحثن.
ومجموعة  باحثن  النتيجة  هــذه  وأقنعت 

مــن الــفــيــزيــائــيــن وعــلــمــاء األحـــيـــاء وعــلــمــاء 
املجلس  من  وأعضاء  واألطباء  الرياضيات 
األعـــلـــى لــلــصــحــة الــعــامــة، بـــضـــرورة تعزيز 

الــجــيــدة كــاســتــراتــيــجــيــة ملكافحة  الــتــهــويــة 
ــذه  ــدام هـ ــخــ ــتــ ــــع تـــعـــمـــيـــم اســ كـــــوفـــــيـــــد-19، مـ

.»CO2 الكواشف، ومن هنا ُولد »مشروع
وبّسط الفيزيائي فكرة مشروعه، حيث قال: 
»األمــر بسيط: يشير مستوى ثاني أكسيد 
الكربون إلى عدد املرات التي تم فيها إعادة 
استنشاق الهواء الذي نتنفسه في الغرفة. 
أمــا فــي املــســاحــات الــداخــلــيــة، فكلما اقترب 
هذا املعدل من تركيز معدل الغاف الجوي، 
كـــانـــت تـــهـــويـــة الـــغـــرفـــة أفـــضـــل وقـــــل خــطــر 
ــاف: »تكمن  ــ لــإصــابــة بـــ كـــوفـــيـــد-19«. وأضـ
أن  يعتقدون  الــنــاس  معظم  أن  فــي  املشكلة 
التهوية،  جيدة  وعملهم  معيشتهم  أمــاكــن 
حتى عندما ال تكون كذلك. ومع ذلك، يمكن 
الــنــوافــذ، حتى  عمل شــيء بسيط مثل فتح 

قبل قياس مستوى التهوية الحقيقي«.
وال يــتــوقــف األمـــــر عــنــد هــــذا الـــحـــد، إذ إن 
الكربون يتسبب في  أكسيد  ثاني  مستوى 
مشكات أخــرى. فإذا ارتفع مؤشر التهوية 
ــدرات  ــزء فـــي املــلــيــون، تــبــدأ قـ فـــوق 1000 جـ
ــيـــة بـــالـــتـــأثـــر، ويــنــخــفــض    ــان املـــعـــرفـ ــ ــسـ ــ اإلنـ

ــذه قضية  ــ ــداع. وهـ الــتــركــيــز ويـــحـــدث الــــصــ
التهوية  شـــأن  ومـــن  لــلــغــايــة.  مهمة  صحية 
الجيدة للمساحات الداخلية أن تقلل وجود 
بــعــض الــجــزيــئــات الـــســـامـــة مــثــل املــركــبــات 
العضوية املتطايرة )البنزين أو التولوين( 
أو املــلــوثــات الــحــيــويــة )الــعــفــن الــفــطــري أو 
املــواد املسببة للحساسية من عث الغبار(. 
لـــذا فـــإن جـــودة الـــهـــواء الــداخــلــي ومكافحة 

Covid-19 هما في الحقيقة معركة واحدة.

التهوية... سالح فتاك ضد كوفيد-19

دمج   نظير  
 للنيوكليوسيد  
 في   الحمض  
 النووي   الريبي  
 للفيروس   لتعطيل  
  ( Getty )  استنساخه 

جديد

(Getty) التهوية الضعيفة تؤثر على القدرات المعرفية لإلنسان مع انخفاض في تركيزه

تعتمد حوالي نصف أدوية 
األمراض الفيروسية على 

مشتقات النيوكليوسيد

توصي الدراسات بعدم 
تجاوز تركيز ثاني أكسيد 

الكربون معدل 800 
جسيم في المليون
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