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 علم الحياة(–لبعَض الجزيئات المثيرة لالهتمام )في البيولوجيا "لويس"بُنى 

من الصفحة الثالثة(، والحادية عشرة، والثالثة عشرة؛ لوصف الرابطة  ا  لمحاضرات: العاشرة )بدءلنظر ا

 ."لويس"التشاركية وبُنى 

للتكنولوجيا، فهي  "وستسماساتش"في مذكرة أبحاث أّي مختبر كيميائي في معهد  "لويس"قد نجد بُنى 

 سهلة الرسم، وسريعة في تقديم المعلومات عن المجموعات الوظيفية وتفاعلية الجزيئات الصغيرة.

مع بعض المعلومات  "لويس"وفيما يأتي مثاالن لجزيئين يتكرر استخدامهما في تعليم قواعد بُنى 

 اإلضافية عن األهمية الكيميائية والبيولوجية لهذين الجزيئين.

 (CN-1( في الصفحة الثانية من مالحظات المحاضرة الحادية عشرة: شاردة السيانيد )1المثال 

كواشَف ك(، KCN(، وسيانيد البوتاسيوم )NaCNتُستخدم أمالح شاردة السيانيد مثل: سيانيد الصوديوم )

الجزيء، ، وتسمح للكيميائيين بإضافة ذرة كربون إلى ا  في التركيب العضوي، وهي كواشف نشطة جدّ 

 في تركيب الجزيئات المعقدة. ا  وهو تفاعل مفيد جدّ 

 

أكثر ما يعرفه الطالب عن السيانيد أنه سّم، وفي الُمعدَّات المخبرية 

تُعدّ أمالح السيانيد من المركبات خطيرة االستخدام، ويُشار إليها بـ 

PHS خاص(، مما يتطلب احتياطات سالمة شكل )مادة خطرة ب

( رائحة تُشبه رائحة اللوز، ففي HCNالهيدروجين ) خاصة، ولسيانيد

اللوز آثار من السيانيد؛ إال أنها قليلة وخفيفة التركيز وال تُسبب أّي 

 ضرر.

وبعكس ذلك نجد مستويات خطرة من السيانيد )أو طالئعه( في 

، وهي شجيرة موطنها أمريكا الجنوبية، ورغم "الكاسافا"نبات 

 ا  رئيس ا  ات يُعدّ جذرها مصدرفقرها بالبروتينات والمغذي

العالم، هذه الجذور التي تؤكل  بقاع للكربوهيدرات في معظم

مطبوخة أو نيئة على امتداد إفريقيا تكون: حلوة، أو مّرة، 

ة على نسبة مرتفعة من السيانيد رَّ المُ  "الكاسافا"وتحتوي جذور 

ولو بعد طبخها، وقد طّور علماء النبات تقنيات لتقليل تركيز 

بالماء،  "الكاسافا"السيانيد، وال سيما من خالل مزج مسحوق 
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وجعله طبقات رقيقة تُنشر في الشمس لساعات عدة، مما يسمح ألنزيم في المسحوق بتفكيك السيانيد 

وإطالق سّم سيانيد الهيدروجين في الهواء، وتُعمم هذه التقنية على امتداد القرى اإلفريقية التي تعتمد 

 أساسّي من نظامها الغذائي.ء جزك "الكاسافا"

 "(.azure elixirبيتر فولسكي" )مستخدم على موقع فليكر باسم "" ـ/ الصورة ل "الكاسافا"نبات 

 

تناول مستويات خطرة من السيانيد؛ إال  حولال داعي للقلق  هأن "الواليات المتحدة"ومن ُحسن الحظ في 

 نات دخان السجائر )التبغ(.إن كنت من المدخنين؛ إذ إن السيانيد واحد من مكو

 

 إعالنكبعنوان: "حيث التدخيُن يكون السّم"، تُستخدم  "المملكة المتحدة"صورة من أبحاث السرطان في 

 وقد أُزيلت من الملف؛ لحقوق الملكية، يُمكنك مشاهدتها على: ضد التدخين،

http://info.cancerresearchuk.org/images/pdfs/hl_sip_hydrogencyanide.pdf 

 

 (2SOCl( في الصفحتين الثانية والثالثة من المحاضرة الحادية عشرة: ثيونيل كلوريد )2المثال 

 

يل مجموعة الحموض ، ويُستخدم في الكيمياء العضوية والدوائية لتحوا  يُعدّ الثيونيل كلوريد كاشف

( في الجزيئات، ومن أمثلة استخدامه في COCl( إلى مجموعة كلوريد الحمض )COOHالكربوكسيلية )

تركيب المواد الصيدالنية تركيُب النوفاكائين، وهو دواء تخدير يُستخدم في طّب األسنان، ولتخفيف ألم 

 مثل الصادات الحيوية.الحقن العضلية في أدوية أخرى، 

 نوفاكائين )مع اختصار خطي لوصف المركبات(تركيب ال

 

 

http://info.cancerresearchuk.org/images/pdfs/hl_sip_hydrogencyanide.pdf
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 تركيب النوفاكائين )مع بُنى تُظهر كّل الذرات واألزواج اإللكترونية المفردة(

 

 

 


