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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۴۲/۷۰/۴۷۰۴           ډاکټر لمر

 مېدوزویید یا د سمندري کندیل مصنوعي بدیل

پوهان مخکې په دې توانېدلي ول، چې داسې یوه کیمیاوي ماده جوړه کړي، چې د مالیکولونو فورمول یې د لمر له 

وړانګو سره داسې تعامل وکړې چې محرک شي یعنې د لمر خوا ته وخوځېږي، چې په بیالوژي کې دغه پروسې له 

سینتېز یا له رڼا نه د انرژي اخیستلو وایي او د په نباتاتو کې د فوتو « photophilia»رڼا سره مېنې یا 

«photosynthesis » پروسیجر پیاوړی کوي، ځکه نو نباتات، ګلونه او په تېره بیا

لمرګل مخه تاوده لمر ته اړوي، چې له لمره اړینه انرژي واخلي، چې  د خاوري نه د 

تغذیه اخیستو تغذیوي موادو د هضم لپاره د فوتوسینتېز په بڼه یې وکاروي، چې خپله 

   بشپړه کړي.

نن سبا په پوهنیز ډګر کې ډېرې پرمختیاوې او بیوتخنیکي پرمختګونه رامنځ ته شوې 

دي، چې نن سبا پوهان په ګڼشمېر څېړنیزو مرکزونو کې د بیولوژیکي عناصرو په 

په څېړنیز « Harvard University and Caltech»جوړولو بوخت دي. د امریکا د 

ی دي، چې د موږک د زړه د سلولونو )حجرو( په کرنې او مرکز کې په دې توانېدل

ودې سره داسې یو بیولوژیکي موجود خلق کړې چې په اوبو کې د سمندري کندیلونو په بڼه وخوځېږي، چې حرکات 

 یې د ژوندي مېدوزا لمبووهلو ته ورته کېږي. 

رمې او شفافې سرپټې پالستیکي کڅوړه امریکایي پوهانو د موږک د زړه سلولونه وروسته له کرنې په یوې نازکې، ن

کې داسې ځای پر ځای کړې، چې د پالستیکي کڅوړې نازکوالی د موږک کرل او روزل شوي د زړه سلولونه پکې 

کولی شي خپله خوځېدنه تر سره کړې. د څېړنې له پروتوکول سره سم دغه مصنوعي مېدوزا یا سمندري کندیل په اوبو 

کې لومری ځان غونج کړ او بیا یې بېرته پرانیست، چې وروسته له دې پخپله په  کې د برېښنایي څړېکې په ترڅ

حرکت راغی،  چې د مصنوعي مېدوزا دغه حرکات په اوبو کې د طبیعي المبوهونکې مېدوزا خوځېدنې ته ورته دي. 

بساط په بڼه تر سره د پالستیک نرموالی د دې امکانات رامنځ ته کړې، چې د زړه د سلولونو خوځېدنه د انقباض او ان

نوم ورکړی « Medusoid»کړي او د زړه حرکت ته ورته حرکت وکړي. امریکایانو خپل دغه مصنوعي خلقت ته د 

 په وروستۍ پوهنیزې مجلې کې خپاره کړي دي.« Nature Biotechnology»دي، چې د 

امریکایي د څېړنیز مرکز یو څېړونکي د د څېړنې نظر هغه مهال رامنځ ته شو، چې د 

مېدوزا او د حیواناتو د زړه خوځېدنې سره پرتله کړې او په هغوی کې یې ځینې ورته 

والی په ګوته کړ، نو دې پایلې ته ورسېدو، چې د زړه د پمپ کولو ځانکړتیاوې د 

 مېدوزا په بڼه جوړ شوي مصنوعي بحري قندیل یا مېدوزویید کې وښیي، نو ځکه یې

دغه مصنوعي خلقت رامنځ ته کړ. اوسمهال د بیوتخنیکې څېړنو پوهان په دې هڅه کې 

دي، چې یو داسې مصنوعي مېدوزویید جوړ کړي، چې د عصبي او مغزونو 

«neuron » د ساده سلولونو په مرسته وکولی شي له چاپېلاير سره غبرګون وښیي یعنې د انرژي په لټه کې شي او یا د

 العمل وښیي.  ه عکسلمر له وړانګو سر

 پایله

یوتکنالوژي پرمختګ کېدلی شي په راتلونکي کې د دې امکانات رامنځ ته کړي، چې د دغه تخنیک په مرسته د بد 

انسان غړیو ته ورته بیولوژیکي غړي لکه زړه، ینه، بډوډي او داسې نور جوړ شي، چې په دې برخه کې د 

یوشمېر غړیو د جوړولو امکانات رامنځ ته شوي دي، چې د بېلګې په جېنانجینیري او بیوتخنیک په مرسته د بدن د 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

توګه د غوږ یا پزې د پرېکېدلو او یا لمنځه تللو په ترڅ کې د بیوتکنالوژي په مرسته ساختګي بیولوژیکي غوږ پوزه 

کنالوژي د جوړه شي او ناروغ ته پینه شي او د دې امکانات هم ډېر دي، چې د ډېرو ناروغیو د درمل لپاره بیو ت

 روغتیاپالنې یو نوی پوهنیز اوښتون رامنځ ته کړي.    

http://www.youtube.com/watch?v=pe36dsPlHWo 
http://www.youtube.com/watch?v=vou0w6hWfvo&feature=fvwrel 
 

 
 په درنښت
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