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1. [пГгосІисІіоп

ТЬе то з і оГ кпоілт теїаіііс 5(гис[ига1 та(егіа1з сап Ье оЬїаіпесІ 
Ггот (Ье іісіиісі з(а(е. 5о, (Ье ехатіпаґіоп оґ ге§и1агі(іе5 іп (Ье ґогта
гіоп апсі еуоіиііоп оґ (Ье зЬогґ-гапде огсіег іп (Ье ти1(ісотропеп( 
теїаіііс те1(з із ап ас(иаі їазк оґ зіийіез іп [Ье ґіеМ оґ (Ье тосіегп 
та(егіа1з еп§іпеегіп§. СгузГаПіпе, диазісгузоіііпе апсі атогрЬоиз 
рЬазез сап Ье оЬСаіпесі ґгот (Ье іідиісі а іи т іп и т Ьаєесі аііоуз 
сіерепсііп§ оп [Ье сотрозігіоп апсі (Ье аііоу сооііп§ га(ез, тоЬісЬ 
Ьауе Ьееп изесі [1]. ТЬегеґоге, сііґґегепґ аіишіпит Ьазесі аііоуз, 
\л/ЬісЬ Ьеіп§ іп гНе ечиіІіЬгіит з(а(е апсі іп (Ье ипсіегсооіесі з(а(е, 
тоеге зіисііесі Ьу изіп§ пеитзп апсі Х-гау сііґґгасгіопз [2 -5]. 11 зЬоиісі 
Ье поЕесі, (Ьа[ [Ье з(исіу оІЧЬе зЬог(-гап§е огсіег (5КО) оґзисЬ Іічиісі 
аііоуз із ітрог(ап( по( опіу ґог оЬ(аіпіп§ певд 5(гис(ига1 таґегіаіз, 
ЬиС аізо ґог ипйегзіапсііпе (Ье паГиге оґ [Ье Ііциісі зСаГе.

ТЬе іпіегасСіоп Ьеїтоееп (Ье аСошз оґ сііґґегепі; Іурез апсі аСотіс 
раскіпд Йепзіїу аге ґздо ґасґогз Л а і аґґесі оп [Ье Гогтаїіоп оґ [Ье 
Іосаі а іотіс зігисчиге оґ теїаИіс гпеіґз. А сііґґегепсе іп [Ье еіесіго- 
педайУІГу оґ зисЬ а іотз саизез 5Поп§ іпґегаСотіс іп[егас(іопз апсі 
[Ье сЬетісаІ зЬоП-гап§е огсіег (С5КО) сап Ье геаіігесі. Зітика- 
пеоизіу, ґЬе ЬідЬ а[отіс раскіп§ сіепзіїу оґ (Ье те[а1ііс теКз сап 
Ье геаіігесі Ьу [Ье ґогтагіоп оґ сіепзе поп-сгузґаіііпе а(отіс сіи5[егз. 
ТЬезе ґасіогз зЬоиМ Ье (акіп§ іпґо ассоипі а[ [Ье 5КО апаїузіз іп [Ье 
сазе оґ Ііциісі аііоуз оґ аіитіпиш зді(Ь [гапзійоп теґаїз. Рог ехатріе, 
ехрегітепґаі зігисґиге ґасґогз (5Р) оґЬіпаїу апсі [егпагу Іічиісі аііоуз 
оґаіитіпит шіііі Зс1-[гапзі[іоп те[аіз (ТМ) Ьауе ап асісіїїіопаї реак 
а[ іош уаіиез оґ [Ье йіґґгасйоп уес[ог зо-саііесі ргереак [6-8], даЬозе
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арреагапсе із аШ'іЬиІесі [о :Ье ргезепсе оґ [Ье тесіішті-ґап§е огсіег 
[9]. ТЬе ргереак изиаііу із саизесі Ьу [Не С5КО, (Ье Іа((ег гесіисез 
соп(ас(з Ье1;у.'ее:і (Ье ТМ а(ошз [7,10,11]. Апо(Ьег ґеа(иге оі [Ье 5г 
оґ Ііциісі А1-ТМ1 апсі АІ-ТМ-ТМ1'' аііоуз із (Ье азуттесгіс зЬаре 
оґ (Ье зесопсі реак (Ьа( із изиаііу аззосіа(ес1 адіґЬ [Ье ісозаЬейгаІ 
зЬог(-гап§е огсіег (І5КО). [7,12]. Оезрі(е 5иЬз(ап[іаі іп[егезс (о [Не ех 
регітеп(а1 з[исіу апсі тосіе1іп§ (Ье 5[гис(иге оґ А1 -Ьазесі Ііциісі аііоуз, 
(Ье зСисііез оп [Ье еґґес( оґ (Ье зіге апсі (Ье сЬетісаІ (уре оґаЕотз оп 
(Ье ґогтагіоп оґ (Ье 5ЙО аге згііі астаі.

Оіґґгасгіоп зшйіез оґ 1і̂ иіс1 Ьіпагу А1-ТМ аііоуБ іпсіісаґе (Ьа( 
рагате(ег5 оґ (Ье 5КО сіерепсі оп (Ье ТМ (уре [8,13] апсі (Не аііоу 
сотрозіїтп [6,11], ууЬісЬ із сіеагіу зееп іп (Ье сопсемгасіоп гапое 
ґгот а риге аіитіпиш (о (Ье Ьіпагу А180ТМ2о аііоуз. Сопзечиегиіу, 
асісіі(іоп оґ уагіоиз ТМ (о (Ье іідиісі АІ-Ьазесі аііоуз сап зресійсаЧу 
сЬап§е сЬе іосаі аСотіс огсіег, (Ье 1а((ег ореп ир пе\л/ роззіЬІІІ(іе5 
ґог оЬ(аіпіп§ пеад з(гис(ига1 та(егіаІ5 Ьазесі оп а іи т іп и т  зді(Ь рге- 
зе( сЬагас(егіз[ісз.

Іп (Ьіз отогк 'ме герог( (Не гезикз оґ Х-гау сііґітасиоп апсі К(V-іС 
зіітшіагіоп оґ (Ье АІ-Ьазесі Ііянісі аііоуз аді(Ь арргохітагеїу (Ііе 
зате сопґепі оґ а іи т іп и т апсі апаїуге (Ье Іосаі аґотіс 5(гисгиге оґ 
(Ьезе іщиісі аііоуз. Х-гау сііґґгасгіоп з(исііез оґ (Ье іічиісі А18оМп12Сиз 
апсі АівоМпн.тМізз аііоуз адеге саггіесі ои( а( (етрега(игез арргохі- 
та(е1у 50 К Ьі§Ьег (Ьап (Ьс ііяиісіиз [етрега[игез. ТЬе КМС зітиіа 
(іопз оґ іідиісі АІ80С020, АІвгМіїв. АІвеСим, А 1аоМп2о, АІвоМіюСою, 
А Іщ ^ іі^ Р е и . А18оМп14Г̂ І5з, АІ8оМп,2Си8, апсі А18(̂ і 8Се,:, аііоуз 
тоеге саггіесі ои( изіпд (Ье ехрегітепґаі Х-гау сііґґгас(іоп сіага ґгот 
оиг еагііег 5(ис1іез [12.14-17]. Уогопоі-Оеіаипау теїЬосІ ота5 изесі 
(о ехатіпе аю тіс  огсіегіп§ іп (Ье КМС-тосІеІз оґ аіі Іідиісі аііоуз. 
ТЬе сЬап§е оґ (Ье Іосаі аю тіс  огсіег іп [Ье Іісіиісі АІ-Ьазесі аііоуз, 
шЬісЬ із геаіігесі уіа (Ье раПіаі 5иЬз(і[и(іоп оґ (Ье опе кіпсі оґ ТМ 
а (о т  Ьу апо(ЬегТМ а(от, вдаз апаїугесі іп с1е(аі1з.
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