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المواد النانومترية:
تطبيق مبدأ االحتياط
األبعاد النانومترية  -اكتشافات جديدة عن مواد مألوفة
ُمنِحَ ت جائزة نوبل في الكيمياء لعام  2016إلى جين بيير ساوفاج ،والسير .جي فريزر
ستودارت وبرنارد إل .فيرينغا لجهودهم على مدار ثالثة عقود في تعلُّم تصميم وتوليف
اآلالت الجزيئية ،والتي تجلَّت من خالل ‘سيارة‘ يبلغ طولها أربعة نانو مترات ولها أربع
عجالت تعمل بمحرّك جزيئي 1.وقد استمر العلماء في توسيع الدائرة واستكشاف التقنيات
الجديدة ،وفي هذه الحالة كان ذلك ً
بحثا عن ابتكارات تتجاوز القيود المادية وتحقق إمكانية
أحر َز مؤخرً ا في تكنولوجيا
الذي
التقدم
استحدث
اليومية.
تطبيقات ال حصر لها في الحياة
ِ
4،3،2
النانو وعلوم النانو موا ًدا نانومترية ذات خواص مادية وكيميائية ناشئة لتغيير العالم.
تتألف المواد النانومترية من جزيئات في حجم النانو ،يق ُّل أحد أبعادها على األقل عن
 100نانومتر :النانومتر هو جزء من مليار جزء من المتر ،أو ما هو أصغ ُر تقريبًا
بـ 80ألف مرَّ ة من ال َّشعر ِة البشرية .المواد النانومترية ليست جديدة وليست جميعها
مُخلَّقة؛ فهي توجد في الطبيعة وفي كل مكان .لكنّ الجديد هو قدرتنا على تصميمها
هندسيًا من مواد شائعة ألغراض وظيفية.
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في العالم الطبيعي ،تظهر المواد النانومترية في هياكل العوالق البحرية والشعاب
المرجانية؛ وفي مناقير الطيور وريشها ،بما في ذلك التنوع البشري ،وشبكات العنكبوت
والحرشفيات واألجنحة؛ وحتى في الورق والحرير والقطن .كما توجد أيضًا مواد
نانومترية غير عضوية في الطبيعة ،مثل بعض أنواع الطين والرماد البركاني والسخام
والغبار البينجمي وبعض المعادن .وتع ّد المواد النانومترية الطبيعية بصفة أساسية نواتج
6،5
لعمليات كيميائية وكيميائية ضوئية وميكانيكية وحرارية وبيولوجية.
وتشير األبحاث إلى أنَّ بعض طرق التحضير المستخدمة في الطب التقليدي ،مثل
التكليسُ ،تنتِج بصور ٍة عرَ ضيّة موا ًدا نانومترية وخواصها الفريدة 8،7.وباإلضافة إلى
ذلك ،يفحص الباحثون أسلحة من العصور الوسطى ،مثل شفرات دمشق الحديدية،
تلدين محددة وطقوس أجنبية كانت تستخدم إنتاج المواد
الختبار نظرية تقضي بأن تقنيات
ٍ
10،9
النانومترية لتحسين صالبة الحديد وليونته.
في العالم المصمَّم هندسيًاُ ،تصمم المواد النانومترية عم ًدا و ُتخلَّق من أجل تطبيقات
نطاق من أساليب
ضوئية وإلكترونية وميكانيكية وطبية وإنزيمية مُحددة باستخدام
ٍ
التصنيع المتناهي الصغر .واليومُ ،تستخدم المواد النانومترية على نطاق واسع في العديد
من المنتجات ،مثل الطعام ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية والعوامل
المضادة للميكروبات والمطهرات والمالبس واألجهزة اإللكترونية.

وباإلضافة إلى اإلثارة المرتبطة بالفرص التي يمكن أن تقدمها المواد النانومترية
المُصمَّمة هندسيًا ،فقد ظهرت أسئلة بشأن السالمة البيئية للمواد النانومترية ،باإلضافة
إلى إنتاجها وتطبيقاتها .وال تزال هناك فجوات كبرى بين معرفتنا بما يمكن أن تقوم
به المواد النانومترية وبين آثارها المحتملة .وعلى الرغم من كثر ِة المواد النانومترية
التي يجري تطويرها حاليًا ،فهناك خطر شديد ينجم عن عدم معرفتنا ما يكفي عن
آثار هذه المواد على المدى الطويل على صحة اإلنسان أو على البيئة لكي نستخدمها
دون سبل حماية إضافية.

ﻣﺻ ّﻧﻊ
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أشكال وتطبيقات وآثار محددة
في قصة آليس في بالد العجائب التي كتبها لويس كارول ،تبتلع آليس جرعة تجعلها
عالم من الحيوانات
متناهية الصّغر .وفي حجمها الجديد ،تستطيع الدخول إلى
ٍ
والشخصيات التي لها تصرفات غير مألوفة تختلف تمامًا عن مثيالتها في ُنسخ
العالم األكبر حجمًا .على المقياس النانومتري ،تتغير الخواص والسلوكيات المادية
والكيميائية والضوئية والمغناطيسية والكهربائية للمواد بشدة بالمقارنة بنفس المواد
عند أحجام أكبر .ويحدث هذا نتيجة الزيادة الهائلة في النسبة بين السطح والحجم
وظهور اآلثار ال َكمِّية مع صغر حجم المادة .إن إنتاج نسخة بحجم النانو من ماد ٍة ما
يمكن أن يُنتج قدرا ٍ
ت في مواد تع ّد خاملة في غير هذا الحجم .على سبيل المثال ،الذهب
الخام معاكس للمغناطيسية  -أي أن استجابته للمجال المغناطيسي ضعيفة للغاية  -ولكن
11
جزئيات الذهب النانومترية لها خواص مغناطيسية غير عادية.
وتستخدم األشكال النانومترية من معادن مثل الفضة والتيتانيوم والزنك وأكاسيدها،
كما هو الحال بالنسبة لمثيالتها من األحجام الكبيرة ،في الحماية من الشمس ومعاجين
األسنان ومستحضرات التجميل واألطعمة والطالء والمالبس 12ونظراً لخصائصها
المضادة للميكروبات ،فإن الفضة النانومترية ُتدمَج على نطاق واسع في العديد من
المنتجات االستهالكية مثل المنسوجات الرياضية واألحذية ومزيالت العرق وأغراض
العناية الشخصية ومساحيق الغسيل والغسّاالت.
ويُظهر الماس النانومتري خصائص وظيفية تتيح له اختراق الحواجز بين الدم والمُخ
وتتيح توصيل التدابير العالجية إلى أنواع عديدة من األورام السرطانية 14،13.ونظراً
لخصائصه التألُّقية والضوئية والكهروكيميائية ،فإن الماس النانومتري يُستخدم في
أساليب التصوير الحيوي المتطورة وهو من المواد الواعدة في مجال نقل اإلشارات
16،15
التي تشير إلى صحة وظائف المخ.

قضبان نانومترية من أكسيد الحديد الثالثي ( ،)Fe2O3مُص َّنعة فوق أكسيد غرافين مُختزل لتصنيع
المكثفات فائقة السعة.
مرجع الصورة :ديليك أوزغ/الهندسة في كامبريدج ،مُر ّخصة بموجب َنسب المُص َّنف  -غير تجاري  -منع االشتقاق 2.0

اإلنزيمات النانومترية هي عبارة عن مواد نانومترية لها خصائص طبيعية مشابهة لإلنزيمات،
ُتصنع لالستشعار البيولوجي والتصوير البيولوجي وتشخيص األورام وعالجها 17.كما توجد لها
تطبيقات في مكافحة الحشف البحري وإزالة الملوثات والرصد البيئي.
ويمكن أن تظهر المواد النانومترية الكربونية في أشكال وصور مختلفة .الجرافين
عبارة عن لوح من الكربون بسماك ِة ذرَّ ة واحدة .تع ّد أنابيب الكربون النانومترية في
األساس ألواحا ً من الغرافين ملفوفة لتصبح في شكل أسطوانات مُفرغة متصلة ذات
قطر في حدود النانومتر 18.ومادة الباكمينسترفولرين ،أو الباكيبول ،التي اك ُتشِ فت عام
 ،1985هي عبارة عن هيكل كروي مكون من  60ذرة كربون ،وقد سُميَّت باسم آر.
باكمينستر فولر ،المشهور بتصميمه للقباب الجيوديسية.
وتتميز أنابيب الكربون النانومترية بخصائص مذهلة ،فهي أقوى من الصلب ،وقدرتها
على التوصيل الكهربائي أفضل من النحاس ،وتوصيلها الحراري أعلى من الماس.
نطاق واسع في بطاريات الليثيوم أيون
ُتستخدم أنابيب الكربون النانومترية على
ٍ
المستخدمة في أجهزة الحاسب المحمول والهواتف المحمولة ،وفي شفرات توربينات
الرياح الخفيفة الوزن ،وفي صناعة أبدان القوارب وكابالت البيانات والمستشعرات
البيولوجية واألجهزة الطبية 19.وقد تخطت قدرة اإلنتاج التجاري ألنابيب الكربون
النانومترية في الوقت الحالي عدة آالف من األطنان سنويًا.

كرات نانومترية من أكسيد األلومنيوم ()Al2O3
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ومع حلول المواد النانومترية المُصمَّمة هندسيا ً محل المواد التقليدية في منتجات الحياة
اليومية ،من الضروري أن نعرف اآلثار العكسية لمثل هذه المواد .وإذا أردنا االستفادة
من كامل إمكانات المواد النانومترية ،فيجب أيضًا أن نتنبّأ بآثارها على البيئة وعلى
20
صحة اإلنسان؛ وإال فإننا نخاطر بتعريض أنفسنا لمخاطر أكبر بكثير في المستقبل.

المواد النانومترية
ﺗطﺑﯾﻘﺎت

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻣﺎدّ ة اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗرﯾﺔ؟
اﻟﻣﺎدّ ة اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗرﯾﺔ ھﻲ ﻣﺎدّة ﯾﻛون
ي ﻣن أﺑﻌﺎدھﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻗﯾﺎس أ ّ

أﻗل ﻣن  ۱۰۰ﻧﺎﻧوﻣﺗر

اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗر اﻟواﺣد ﯾﺳﺎوي ﺟزءا ً واﺣدا ً
ﻣن ﺑﻠﯾون ﻣن اﻟﻣﺗر

اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﻻ ﺗُﺣﺻﻰ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
اﻟدواﺋﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
وھﻧدﺳﺔ اﻟﻣواد.

وﻣﺳﺗﺣﺿرات اﻟﺗﺟﻣﯾل ،واﻟﻣط ّﮭرات،
وأدوات اﻟﻣطﺑﺦ ،وﺳﻠﻊ اﻷطﻔﺎل،
واﻟﻣﻼﺑس ،واﻷﻗﻣﺷﺔ ،واﻷدوات
اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،واﻷﺟﮭزة.

iواﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ،ﻣﺛل
اﻟﻣﻧﺳوﺟﺎت ،واﻟدُﻣﻰ ،وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ ،واﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾﺔ،
واﻷطﻌﻣﺔ ،ﺑﺳﺑب اﻟﺧﺻﺎﺋص

اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣﯾﻛروﺑﺎت.

ﻧﻣو ﺳوق اﻟﻣواد
ﯾﺑﻠﻎ ﻣﻌدّ ل ّ
اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ٪۲۰٫۷

ﺑﺳﺑب ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ اﻟﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ،ﻓﺈنﱠ

ﻟﻠﺟزﯾﺋﺎت اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗرﯾﺔ
ﻣن أﻛﺳﯾد اﻟﺣدﯾد

وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺻل إﻟﻰ

إﻣﻛﺎﻧﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣوﺟﱠﮫ ﻟﻠدواء
ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﺳرطﺎن ،وﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺻوﯾر
اﻟطﺑﻲ ،وﻧزع اﻟزرﻧﯾﺦ ﻣن اﻟﻣﺎء.
اﻟﻐراﻓﯾن ھو ﺻﻔﯾﺣﺔ ﺳﻣﯾﻛﺔ أﺣﺎدﯾّﺔ
ذرات اﻟﻛرﺑون .وﺗﺷﻣل
اﻟذرة ﻣن ّ
ّ
اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﮫ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أﻧظﻣﺔ ﺗوﺻﯾل
اﻷدوﯾﺔ ،واﻟﻧﺎﻗﻼت اﻟﺟزﯾﺋﯾﺔ ،وھﻧدﺳﺔ
اﻷﻧﺳﺟﺔ واﻻﺳﺗزراع.

اﻷﻧﺑوب اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗري اﻟﻛرﺑوﻧﻲ
ذرة واﺣدة
ھو طﺑﻘﺔ ﻛرﺑوﻧﯾﺔ ﺑﺳﻣﺎﻛﺔ ّ
ﻣﻠﻔوﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﻛل أﺳطواﻧﻲ اﻧﺳﯾﺎﺑﻲ.
ﻣرة ﻣن
وھو أﻗوى ﺑﻣﻘدار ّ ۱۱۷
اﻟﻔوﻻذ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻘطر وذو ﻧﺎﻗﻠﯾ ٍﺔ
أﻓﺿل ﻣن اﻟﻧﺣﺎس.

ﺗُﺳﺗﺧدم أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻛرﺑون اﻟﻧﺎﻧوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق
واﺳﻊ ﻓﻲ ﺑطﺎرﯾﺎت أﯾون اﻟﻠﯾﺛﯾوم ،وﻓﻲ رﯾش
ﺗورﺑﯾﻧﺎت اﻟرﯾﺎح اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ اﻟوزن،
وﻓﻲ ﻛﯾﺎﺑل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت.
ﺗﺷﻣل اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ھﻧدﺳﺔ اﻷﻧﺳﺟﺔ وإﻋﺎدة ﺗوﻟﯾدھﺎ،
واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳرطﺎن.

 ٥٥ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ۲۰۲۲

ﯾُﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺎس اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗري
ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﺻوﯾر اﻟطﺑﻲ اﻟﺣﯾوي ﺑﺳﺑب
ﺧﺻﺎﺋﺻﮫ اﻟﻣﺿﯾﺋﺔ ،وارﺗﻔﺎع درﺟﺔ
اﺳﺗﻘراره اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ،وﺗواﻓﻘﮫ اﻟﺣﯾوي.

ﻣﺎدة ﻏﯾر ﻧﺎﻧوﻣﺗرﯾﺔ

إنّ ﻗﻔﺻﺎ ً ﺷﺑﯾﮭﺎ ً ﺑﻣﻠﻌب ﻛرة اﻟﻘدم
ذرة ﻛرﺑون ،ﯾُﻌرف ﺑﺎﺳم
ﯾﺗﺄﻟف ﻣن ّ ٦۰
ﺑوﻛﻣﯾﻧﺳﺗر ﻓوﻟﯾرﯾن )ﻛرﺑون(
أو ﺑﺎﻛﯾﺑول ،ﻟﮫ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌظﺎم
وﺗﻔﺳّﺦ اﻟﻐﺿﺎرﯾف،
واﻻﻋﺗﻼﻻت اﻟﻌظﻣﯾﺔ اﻟﻌﺿﻠﯾﺔ
وﻧﺧﺎع اﻟﻌظم.

ﻣﻊ اﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﻣﺎدّة ،ﺗزﯾد ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺳﺎﺣﺔ
اﻟﺳطﺢ إﻟﻰ اﻟﺣﺟم ،ﺑﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺎدّة أﻛﺛر ﺗﻔﺎﻋﻼً ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎ ً
ﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮭﺎ.

!

وﺛ ّﻣﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﺿ َﻊ
أطر ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗﻛرارﯾﺔ
اﻟﺗﺣوط
واﺳﺗﺟﺎﺑﯾﺔ ُﺗط ﱢﺑق ﻣﺑدأ
ّ
ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد
وﺿﻣﺎن ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن
وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ.

ﻣﺎدة ﺳﺎﺋﺑﺔ

وﻣﺗﻰ ﻣﺎ أردﻧﺎ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت
اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗرﯾﺔ
اﻟ ُﻣ َﮭﻧدﺳﺔ ،ﻓﻼ ﺑُد ﻟﻧﺎ ﻛذﻟك
أن ﻧﺗﻧ ّﺑﺄ ﺑﺂﺛﺎرھﺎ ،وإﻻّ
ﻓﺳوف ﻧﺧﺎطر ﺑﺗﻌرﯾض أﻧﻔﺳﻧﺎ
ﻵﺛﺎر أﻛﺑر ﺑﻛﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.

ﻛذﻟك ﺗﻌﻣل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺿﺋﯾﻠﺔ
وﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳطﺢ إﻟﻰ اﻟﺣﺟم اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣواد اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ
ھﻧدﺳﯾﺎ ً ﺧﺻﺎﺋص ﻣدھﺷﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺑدﯾل ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻧظم
اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺗرا ُﻛﻣﮭﺎ ﻓﯾﮭﺎ ،وﺗﺗراوح ﺑﯾن
اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ واﻷﻋﺿﺎء
واﻟﺧﻼﯾﺎ وﺣﺗﻰ ﻣﺳﺗوى
اﻟﺣﻣض اﻟﻧووي.

ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺗﺑدو
وﺗﺗﺻرف
اﻷﻧﺎﺑﯾب اﻟﻧﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻛرﺑوﻧﯾﺔ
ّ
ﻣﺛل أﻟﯾﺎف اﻷﺳﺑﺳﺗوس.
ﻓﺑﻧﯾﺗﮭﺎ اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟﻣدﺑﺑﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﺧﺗراق اﻷﻧﺳﺟﺔ ،وﺗُﺳﺑّب اﻻﻟﺗﮭﺎب
اﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺳﺑﺳﺗوس.
واﻟﺗﻠﯾّف ﻣﺛل آﺛﺎر
ّ
ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔﺿﺔ اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗرﯾﺔ أن ﺗزﻋﺞ اﻟﺟﮭﺎز
اﻟﻣﻧﺎﻋﻲ ،وأن ﺗﺗﺳﺑب ﺑﺷذوذ
ﻓﻲ اﻹﺑﺎﻧﺔ اﻟﺟﯾﻧﯾﺔ.

ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻧﺎﻧو ،ﺗﺗﻐﯾر

ﺧﺻﺎﺋص وﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺎدّة
ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﺷﻛﺎل اﻟﺳﺎﺋﺑﺔ ﻣن
اﻟﻣﺎدّة ﻧﻔﺳﮭﺎ .وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ

اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ
اﻟﺳطﺢ إﻟﻰ اﻟﺣﺟم
وإﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻛ ّﻣﯾﺔ.
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ﺗوﺟد اﻟﻣواد اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت

Au Zn

Ag

اﻟﻣواد اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗرﯾﺔ ﻗد ﺗوﺟد
طﺑﯾﻌﯾﺎً ،أو ﺑﺷﻛل اﺻطﻧﺎﻋﻲ ﻋن
طرﯾﻖ ﺗﻐﯾﯾر ﺣﺟم اﻟﻣواد اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧدام إﻟﻰ
ﺣﺟم ﻣﺗﻧﺎ ٍه ﻓﻲ اﻟدﻗﺔ ،وﻣﻧﮭﺎ اﻟﻛرﺑون،
ّ
اﻟﻔﻠزات ،واﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ.
وأﻛﺳﯾدات

اﻟﻔﺿﺔ اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗرﯾﺔ
ّ

ﻟﻠﮭﻧدﺳﺔ ﻓﻲ ﻣواد اﺳﺗﮭﻼﻛﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ،وﻋﻠﻰ
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷطﻌﻣﺔ،

Cu
Ti

ﺗوﻓِّر اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻔرﯾدة اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
واﻟﻣﻐﻧطﯾﺳﯾﺔ واﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ
واﻟﺑﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻧﺎﻧوﻣﺗرﯾﺔ

ﯾﻣﻛن ﻟﺗﻐﯾﯾر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺎدة
ﺑﺗﺻﻐﯾرھﺎ إﻟﻰ ﺣﺟم ﻣﺗﻧﺎھﻲ اﻟدﻗﺔ

أن ﯾزﯾد ﺑﺷدّ ة آﺛﺎرھﺎ
اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ.

اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ
اﻵﺛﺎر
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يمكن أن يؤدي تغيير خواص ماد ٍة ما من خالل تحويلها إلى الحجم النانومتري إلى
زيادة شدة آثارها البيئية والصحية .وفي حالة الفضة النانومترية ،فإن سُميَّتها يمكن
أن ُتسبب مرض التصبُّغ بالفضة ،الذي يحول البشرة إلى اللون األزرق المعدني
بصفة دائمة؛ وااللتهابات الرئوية ؛ والتغييرات في وظائف األعضاء واختالل الجهاز
المناعي والتعبير الجيني 22،21،12.ويمكن أن يؤدي التعرض إلى جزيئات الفضة
النانومترية إلى استجابة للضغوط وتغيرات جينية في البكتيريا ،التي قد ُتسهم في
تطوير الجينات المقاومة للميكروبات 23،12.ويمكن لثاني أكسيد السيليكون وثاني أكسيد
24
التيتانيوم أن يسببا االلتهاب الرئوي.
وبالتوازي مع االكتشافات المستمرة لتطبيقات طبية بيولوجية وعالجية جديدة
للفوليرين ،بما في ذلك الباكيبول  ،C60فإن هذه المواد النانومترية الخارقة تخضع
للدراسة أيضًا الستكشاف آثارها المحتملة على الخاليا ،والتعبير الجيني ،والوظائف
المناعية ،والتمثيل الغذائي والخصوبة 25.وتظهر أنابيب الكربون النانومترية وألياف
الكربون النانومترية قدرتها على إلحاق الضرر بالجلد والعين والرئة وخاليا المُخ،
27،26
والتراكم داخل الجسم.
لف أنابيب الكربون النانومترية لتحويلها إلى خيوط
مرجع الصورة :منظمة الكومنولث لألبحاث العلمية والصناعية ()CSIRO

مقطع فيديو :الجرافين  -مادة المستقبل

رابط الفيديوhttps://www.youtube.com/watch?v=TFo2xShvtj0 :
مرجع الصورة :شجرة زيتونShutterstock.com/
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التعرض البيئي والصحي للمواد النانومترية ال ُمص َّممة هندس ًيا
ّ

المعروفة جي ًدا يمكن أيضًا أن يساعدنا على االستعداد بصورة أفضل لهذه المواد
النانومترية المفهومة بدرجة أقل.

من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لتكنولوجيا النانو بمقدار  18في المائة تقريبا ً
بشكل
ٍ
سنويّ وأن تصل قيمته إلى  174مليار دوالر أمريكي بحلول عام  28 .2025ومن
المحتمل أن تؤدي زيادة إنتاج واستخدام المواد النانومترية المُصمَّمة هندسيا ً من قِبل
صناعات متباينة إلى انبعاثها غير المقصود في البيئة عند أي نقطة في دورة حياة
المُن َتج 29على سبيل المثال ،تنبعث الفضة النانومترية من المالبس واألقمشة أثناء
الغسيل؛ وتنبعث جزئيات ثاني أكسيد التيتانيوم النانومترية من الطالء ومواد البناء
إلى الهواء والمياه نتيجة عوامل التعرية؛ وتصبح أنابيب الكربون النانومترية محمولة
ً
جوا أثناء اإلنتاج أو تنطلق من بطاريات الليثيوم أيون التي يتم التخلص منها إلى التربة
31،30،19
والمياه الجوفية.

وقد وُ ِجد أن أنابيب الكربون النانومترية تشترك في خصائص مشابهة مع ألياف
األسبستوس 38إذ أنها ذات شكل يشبه اإلبر ،وكالهما ثابت بيولوجياً .ويمكنها اختراق
أنسجة الرئة والتسبب في االلتهابات 39.وترد األدلة على المخاطر الصحية التي
ينطوي عليها العمل مع األسبستوس منذ عام  1898من لوسي ديان ،إحدى أوائل
مف ِّتشي المصانع في المملكة المتحدة 40.وقد الحظت أن أعمال األسبستوس تمثل
"خطراً واضحً ا على صحة العمّال...نظرً ا لوجود حاالت إصابة موثقة في الشعب
الهوائية والرئتين ُتعزى طبيًا إلى وظيفة المريض".

أنابيب كربون نانومترية متراكبة

مرجع الصورة :جانبينغ يانغ/معمل آرغون الوطني ،م َّ
ُرخصة بموجب َنسْ ب المُص َّنف  -غير تجاري  -منع االشتقاق 2.0

ألياف األسبستوس مُكبَّرة  1500مرة تحت المجهر اإللكتروني الماسح

مرجع الصورة :المراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها  /جون ويلر  /جانيس هاني كار
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لتقييم المخاطر المحتملة على صحة اإلنسان والبيئة ،من المهم للغاية فهم التعرض
واآلثار الضارة للمواد النانومترية المُصمَّمة هندسيًا 32.وفي الوقت الحالي ،هناك
عدد محدود من الدراسات المتاحة لتفسير مصير المواد النانومترية المُصمَّمة هندسيًا
بمجرد انبعاثها في الغالف الجوي والتربة والرواسب والمياه والكائنات الحية ،بما في
ذلك سلوكها وتركيزها وانتقالها وتوزيعها وتحولها وإتاحتها البيئية وتراكمها البيئي
36-33،29
في سالسل الغذاء ،وتفاعالتها الكيميائية الحيوية مع المجتمعات اإليكولوجية.
وفي المقابل ،تتوسع المعرفة واألدلة على اآلثار السمية للمواد النانومترية .تشير
النتائج إلى أن المواد النانومترية يمكن أن تسبب نطا ًقا واسعًا من اآلثار الصحية .تقدِّم
دراسات السُميَّة المقارنة للمواد والجزيئات واأللياف المألوفة ،ذات الخصائص الشكلية
والكيميائية المتشابهة مع المواد النانومترية ,مثل األسبستوس والجزيئات الدقيقة للغاية
وأبخرة عادة الديزل ،مفاهيم تتعلق بإمكانية حدوث تهديد للصحة من جراء التعرض
للمواد النانومترية 37.وباإلضافة إلى ذلك ،فإن ما تعلمناه من إدارة هذه المواد الخطرة
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اللوائح المالئمة من أجل السالمة الصحية والبيئية
ومن تجاربنا مع األسبستوس وغيره من المواد الخطرة ،نعلم أن قائمة التهديدات
المحتملة طويلة .ويُعتبر التعرض البيئي للمواد النانومترية المُصمَّمة هندسيًا أمراً حتمياً.
إذ يمكن أن يكون آلثارها العكسية واستدامتها عواقب وخيمة على الكائنات المجهرية
وال ُّنظم اإليكولوجية والسالسل الغذائية 44،43،35،32.وقد يؤدي التعرض الفموي والجلدي
والرئوي لها إلى االلتهابات والتليُّف ،واضطراب التمثيل الغذائي ووظائف األعضاء،
46،45،26،22
والتسبب في تلف الحمض النووي وعدم االستقرار الجينيّ.

عامالت مستلقيات فوق مراتب من األسبستوس ص َنع َنها في مصنع النكشاير ،المملكة المتحدة،
أيلول/سبتمبر 1918

وتتجاوز سرعة التطور الصناعي بكثير معدل التطوّ ر التنظيمي .في غياب الرصد
الطويل األمد والمعلومات العلمية بشأن الجوانب العديدة من سُميّة المواد النانومترية
وعلم السموم الخاص بها ،فقد ا ّتسم ظهور اللوائح المحددة لهذا الغرض بالبطء على
47
الرغم من المؤشرات المتراكمة على إمكانية التعرض والمخاطر.

مرجع الصورة © :متحف الحرب اإلمبراطوري ()Q 28250

َ
أبرز فيلم وثائقي تلفزيوني ،بعنوان ‘آليس ،صراع من أجل الحياة‘
في عام ،1982
قصة آليس جيفرسون ،وهي امرأة عمرها  47عاما ً أصيبت َبورَ م ال ُم َت َو ِّس َطة ،وهو شكل
قاتل من أشكال السرطان ،بسبب عملها لمدة عدة أشهر في منشأة محلية لألسبستوس
في المملكة المتحدة 20.وقد كان لقصة آليس هذه أثر مباشر على الرأي العام البريطاني.
استجابت الحكومة عن طريق استحداث لوائح للترخيص باألسبستوس أدت إلى تخفيض
حدود التعرض له .وتبع ذلك بعد وق ٍ
ت قليل نظام طوعي لوضع الملصقات .واستمر تراكم
ص َل كذلك تراكم األدلة العلمية على وباء َورَ م ال ُم َت َو ِّس َطة نتيجة التعرض
الضغوط ،كما توا َ
41
السابق لإلسبستوس

مقطع فيديو :هل تكون أنابيب الكربون النانومترية هي األسبستوس الجديد؟

وقد استغرق األمر حتى عام  1999لكي ُيفرَ ض الحظر على جميع أنواع األسبستوس
في المملكة المتحدة :بعد  101عام من بدء تراكم األدلة على حدوث الضرر وبعد موت
آالف األشخاص من األسبستوس أو أنواع السرطان المرتبطة به .واليوم ،ال تزال
الجهود ُتبذل من أجل خفض مخاطر التعرض لإلسبستوس بالنسبة للعمال المشاركين
42
في ترميم المباني التي تحتوي على اإلسبستوس وصيانتها.
قرن كامل من الكفاح لفهم المخاطر القاتلة
والسؤال هو" ،ما هي الدروس المستفادة من ٍ
التي يمثلها التعرض لإلسبستوس والتصدي لها عند إدارة المواد النانومترية وضمان
سالمتها في المستقبل؟"

رابط الفيديوhttps://www.youtube.com/watch?v=6L7xXgWcbrQ :
مرجع الصورة :جيوف هتشيسون ،مرخصة بموجب رخصة المشاع اإلبداعي َنسْ بْ المص ّنف غير تجاري.2.0.
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وكما في حالة األسبستوس ،فإن أول مَن يتعرض للمواد النانومترية هم العمّال .مهدت
الدراسات القليلة األولى التي أجريت في نهاية التسعينات وأوائل األلفية الثالثة لتقييم
التعرض المهني ألنابيب الكربون النانومترية الطريق نحو المزيد من التحقيقات في
أماكن العمل ،ومهدت الطريقَ الح ًقا إلصدار أول مبادئ توجيهية صادرة عن المنظمة
الدولية لتوحيد المقاييس بشأن تحديد قيم التعرض المهني لأليروسوالت النانومترية
49،48
في عام .2007
بنا ًء على دراسات للحيوانات المُعرّضة ألنابيب الكربون النانومترية وألياف الكربون
النانومترية ،يعتبر معهد الواليات المتحدة الوطني للسالمة المهنية والصحة أن النتائج
مثل التهاب الرئة وحبيبات الرئة والتليف الرئوي في الحيوانات المُعرضة هي على
قدر كا ٍ
ف من األهمية يستلزم اتخاذ إجراء لوضع توصية بح ّد التعرض 22.وقد شرعت
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي في برامج متعددة السنوات بغية توليد
50
بيانات السُميّة لمختلف المواد النانومترية لتعديل المبادئ التوجيهية االختبارية القائمة.
ونظرً ا التساع التطبيقات ،فإن الجهات التنظيمية في حاجة إلى االعتماد على اللوائح
القائمة التي تحكم مجاالت المواد الكيميائية والمستحضرات الصيدالنية ومستحضرات
التجميل والغذاء والتلوث والنفايات ووضع الملصقات سعيًا للعثور على أحكام تخص
المواد النانومترية 51.ولكن هناك أيضًا تحديات تكمن في تطبيق أُطر اللوائح القائمة على
المواد ذات الحجم النانومتري 47.على سبيل المثال ،قد ال يستلزم انخفاض حجم أي مادة
مراجعة اللوائح أو التشريعات القائمة إذا كانت المواد كبيرة الحجم والمواد النانومترية
من نفس المادة الكيميائية .أو قد ال تخضع بعض المنتجات االستهالكية لمتطلبات لسالمة
ويمكن دخولها السوق دون اختبارها.

ألياف النانو في القشرة األساسية للبناء الهرمي للغرافين-الكربون

مرجع الصورة :رانجيث شانموجام /شركة زايس للتصوير الميكروسكوبي ،م َّ
ُرخصة بموجب رخصة المشاع اإلبداعي َنسْ بْ المص ّنف-
غير تجاري.2.0.

وعلى المستوى العالمي ،وبموجب إطار سياسات النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية ( )SAICMالذي تديره األمم المتحدة للبيئة ،فإن المواد النانومترية
تعد إحدى قضايا السياسات الناشئة لهذا اإلطار .وهي تعمل مع الحكومات وأصحاب
المصلحة الدوليين لتيسير تبادل المعلومات بشأن تكنولوجيات النانو والمواد النانومترية
المُصمَّمة هندسيًا ولوضع إرشادات فنية وقانونية قابلة للتطبيق دوليًا بشأن اإلدارة
54
السليمة للمواد النانومترية المُص َّنعة.
عند العمل مع التكنولوجيات الجديدة ،تواجه الهيئات التنظيمية مزيجً ا من الفرص
الواعدة والمخاطر وعدم اليقين 55.وسوف يلزم للتوسع في أبحاث المواد النانومترية
المُصمَّمة هندسيًا وإنتاجها واستخدامها في شتى أنحاء العالم سياسات تحويلية لتشجيع
االبتكار والتطبيقات الصناعية للكيمياء الخضراء ،واألمر األكثر أهمية ،لتشجيع
األطر التنظيمية المتتالية والمستجيبة التي تطبِّق مبدأ التحوّ ط لضمان سالمة النواتج
وعدم تسببها في التلوث .إن العالم ال يملك رفاهية تجاهل دروس الماضي بشأن
المخاطر واألضرار على الصحة البشرية والبيئة عند االستجابة للفرص الواعدة التي
تخلقها المواد الجديدة.

تقرير آفاق األمم المتحدة للبيئة لعام 2017

في االتحاد األوروبيُ ،تستخدَم ‘لوائح تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها والتصريح بها
وحظرها‘ ( )REACHلضمان سالمة صحة اإلنسان والبيئة من أي مادة كيميائية
سوق في االتحاد األوروبي .ويتوجّ ب على الشركات تسجيل المواد الكيميائية
ُتص َّنع أو ُت َّ
التي تنوي تصنيعها والتجارة فيها ،بنا ًء على المبادئ التوجيهية المحددة في ‘لوائح
تسجيل المواد الكيميائية وتقييمها والتصريح بها وحظرها‘ لبيان كيف يمكن إدارة
53،52
المخاطر المتعلقة بالمواد من أجل الحفاظ على صحة اإلنسان والبيئة.
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