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متهيد

الذين التدريس هيئة أعضاء جميع أمام للقراءة مطروًحا الكتاب هذا يكون أن يجب
الطالب يخاطب فهو والجامعات؛ والكليات الثانوية املدارس مستوى عىل الكيمياء يَُدرِّسون
التي النظر وجهة خالل من مهمة فجوة يسد فهو ثَم ومن األول؛ املقام يف الجامعيني
بتحسني ني املهتمِّ والكيميائيني الكيمياء بمساهمات يتعلق فيما حوارية بلغة يعرضها
طالبة وهي «أنجيال»، إىل رسالة شكل عىل الفصول من فصل كل ُكتب البرشية. حياة
تحديات إىل يشري الذي األمر وهو دييجو، بسان كاليفورنيا جامعة يف افرتاضية جامعية
أربعة الكتاب يستهدف كيميائيون. وجميعهم املؤلفون، يُمثلها التي املجاالت يف مثرية
واملواد الحياة، وعلوم والكيمياء الكيمياء، أساسيات تطبيقات وهي النطاق، واسعة جوانب
ذات هي التي الفردية، املساهمات من عدًدا الكتاب يتضمن والطاقة. والكيمياء الوظيفية،
ما عرشة؛ السبع املساهمات عرب ما حدٍّ إىل تتفاوت ولكنها كبري حد إىل رسمي غري طابع
اخرتت الكتاب، هذا عن ملحًة القارئ وإلعطاء املؤلفني. من مؤلف كل ه توجُّ عن ملحًة يعطي
تحفيز يف املتمثل التحدي مع املؤلفني بعض بها تعامل التي الكيفية لتوضيح أمثلة هنا
أيًضا أقدم أنني بَيْد َمبْحثهم. يف الكيميائيون يجدها التي اإلثارة حجم إلدراك شاب عقل
مدى عىل وباحثًا معلًما بصفتي الخاصة تجربتي من املستقاة التمهيدية التعليقات بعض

عقود. أربعة من أكثر
والتي والبحث، بالدراسة يتناولها التي الكيانات بحجم الكيمياء َمبْحث يتميز ربما
الجزيئات عىل تركِّز التي واألحياء األولية، الجسيمات تدرس التي الفيزياء بني ترتاوح
مركزي». «علم أنها عىل الكيمياء إىل البعض يشري لذا، الحية؛ والكائنات والخاليا الضخمة
التخليُق يَُعدُّ النواحي، من كثري ففي مناسب؛ غري شخصيٍّا أنا ه أعدُّ الوصف هذا لكن
يفعله فيما «مركزي» يشءٌ ثمة ليس جديدة، مواد تخليق يف التفكري وعند الكيمياء. قلَب



شابة كيميائية إىل رسائل

أننا من الرغم عىل الشقيقة، املجاالت خدمة عىل ينصبُّ ال هدفنا أن كما الكيميائيون،
إن باملصادفة. أو قصد عن الغرض هذا يخدم قد الذي التخليقي بالرتكيب نقوم غالبًا
طرق ابتكار بذلك ونستطيع وكرسها، الكيميائية الروابط تكوين فهم هو الجوهري هدفنا
اآلن تُعرف التي لبة الصُّ املواد إىل باإلضافة جزيئية، فوق وتراكيب جديدة جزيئات لتحضري
جديدة مواد للمجتمع الكيميائيون يوفر التخليق، خالل فمن النانوية؛ الجسيمات باسم
مبارشة غري طرًقا نطبِّق ذلك، أثناء ويف اليومية. نا مهامِّ مع تعاملنا طريقة تغريِّ أن يمكن
أو فراغي بمقياس معظمها يف تحدث التي الكيميائية للتفاعالت متحركة لقطات لرتكيب
للمساهمات ويمكن رؤيته. يمكن ال بحيث للغاية، رسيع بمعدل أو للغاية، صغري زمني
االكتشافات وتُعترب نطاقها. وتوسيع التجريبية النتائج لدعم كاشفٍة رًؤى تقديم النظرية
لخدمة أيًضا تُقدمه ما بقدر ولكنها تُقدمها، التي املعرفة لكمِّ نظًرا للغاية وُمرضيًة مثريًة
واألجهزة الكواشف رشاء أو لبناء الالزمة العامة لألموال الكبري اإلنفاق تربر فإنها املجتمع،
يف مسهب بتفصيل موضحة الخدمة هذه الكيميائية. األبحاث إلجراء الرضورية واملرافق
املساهمات خالل من تبيُّنها يمكن كما الكتاب، هذا يف الواردة أنجيال إىل هة املوجَّ الرسائل
لشغل لتحميسهم الطلبة مع بالكيمياء معرفتهم يشاركون الذين للكيميائيني التعليمية
وحتى األحياء، وعلم املواد، وعلم والهندسة، الطب، وفيها الصلة، ذات املجاالت يف وظائف

الحرص. ال املثال سبيل عىل االخرتاع، براءات قانون
ويعرض لها. مهنًة الكيمياء تتخذ كي أنجيال لتحفيز كبريًة ذخريًة الكتاب هذا يقدم
أعضاء من مجموعة كتبها التي الشخصية والروايات األخبار من متنوعة مجموعة الكتاب
ومجموعة التخصص، هذا فروع من فرع كل تقريبًا يمثلون الذين الكيمياء تدريس هيئة
عدَم يربِّر وقد املرأة. لرشيحة جيًدا تمثيًال ويَُعد والخربات، األعمار مختلف من كاملة
تركيُزهم األول املقام يف األسايس التعليم مؤسسات يف التدريس هيئة أعضاء مشاركة
جامعة من وامرس كارل الربوفيسور يكتب امللهمة؛ الفقرات من العديد ثمة األبحاث. عىل
بني من واحًدا يُعد والذي أنجيال، عم كارل»، «العم شخصية يؤدي الذي — بورتالند والية
يزال ال والذي عاًما، ٩٧ العمر من البالغ والده تشمل الكيميائيني من كبرية عائلة يف كثريين
النظيفة واإللكرتونات «الجزيئات فيقول: — الخيالية أخيه البنة الكيميائية الدوريات يقرأ
الطاقة تحويل عىل الرتكيز وينصبُّ الطاقة، حول الرسالة موضوع يدور العالم.» ستُنِقذ
متبًعا — كارل العم ويطلب اليوم. الطالب بني بكثرة متداَول موضوع وهو الشمسية،
— جمهوره مسامع عىل ُخطبه إلقاء يف سمويل ريك الراحل من اكتسبه تكتيكيٍّا أسلوبًا
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تمهيد

لتحسني معالجتها يجب التي الرئيسية العرش بالقضايا قائمة وضع والقارئ أنجيال من
واحدة الطاقة قضية فإنَّ وبالطبع، والعرشين. الحادي القرن منتصف بحلول الحياة نوعية
ألنه هنا؛ القائمة بقية نذكر أن بنا يجدر لكن كارل، رسالة بقية بالفعل تصدَّرت وقد منها،
رضوريات من ستكونرضورة الكيمياء أن عىل يدلل أن للمرء يمكن الحاالت، من العديد يف

التايل: النحو عىل مرتبًة القضايا وهذه النجاح.

الديمقراطية. •
املرض. •
التعليم. •
الطاقة. •
البيئة. •
الغذاء. •
السكان. •
الفقر. •

اإلرهاب/الحرب. •
املياه. •

التخليقية. للكيمياء رئييس محور وهو جديدة، عالجات تطوير يشمل املرضكي يَُفرسَّ قد
وثيًقا، ارتباًطا واملياه والسكان والغذاء البيئة وترتبط والطاقة. التعليم بالفعل نُوِقش وقد
وجدها التي هي العرش القضايا هذه الكيميائيني. ِقبل من مستويات عدة عىل وتُتَناَول
تتعقب أنها كما عنها، طالبه سأل عندما محارضاته جماهري اهتمامات أهم من سمويل
عىل ينبغي وربما إلهامهم. إىل الكتاب هذا يهدف الذين الجامعة طالب اهتمامات كثٍب عن
طرٍق إيجاُد التمهيدية، املستويات يف خاصًة محارضاتهم، يف الكيمياء تدريس هيئة أعضاء

املمكنة. وحلولها القضايا هذه لطرح مبتكرة
إىل هت ُوجِّ رسالة من أكثر يف خاص بشكل والطاقة الكيمياء موضوع تناولت لقد
خاص بشكل تُركِّز كارل، العم اقرتحه الذي الفصل وفيها األخرية، الثالثة والفصول أنجيال.
تصل التي الطاقة كمية حول لالهتمام مثرية كميَّة بيانات تُعَرض إذ املوضوع؛ هذا عىل
مدى عىل لكوكبنا الطاقة من العاملية باالحتياجات وعالقتها الشمس، أشعة من األرض إىل
مجتمع ابتكرها التي والعلوم واملستقبلية الحالية والتكنولوجيات القادمة، القليلة العقود
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شابة كيميائية إىل رسائل

«توفري برنامج وُوِصف الشمسية. الطاقة من واالستفادة الشمس أشعة اللتقاط الكيمياء
ومعهد للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد يف الكيمياء كلية أطلقته الذي — الكوكب» طاقة
جذَّابة فكرة ثمة املسألة. هذه ملعالجة — األخرى واملؤسسات للتكنولوجيا، كاليفورنيا
H2 هيدروجني إىل املاء «تقسيم» وتتضمن نوسريا، دان زمييل من كثريًا أسمعها للغاية،
يعمل مناسب. بشكل مة مصمَّ حفازة عوامل وجود الشمسيف ضوء بواسطة O2 وأكسجني
O—Oو H—H الكيميائية الروابط يف الشمسية الطاقة تخزين عىل القوي التفاعل هذا
وقود خلية يف تركيبها إعادة عند الحًقا واستخدامها إطالقها أجل من الجزيئني لهذين
استخداَم الفتًا شبًها العملية تشبه الكهرباء. ولتوليد للبيئة، صديق مركب وهو املاء، إلنتاج
أكسيد وثاني املاء تستخدم التي الخرضاء، النباتات بواسطة الطبيعة يف الشمس ضوء
تتحد والتي األكسجني، وجزيء الهيدروكربونات لصنع الشمسية، والفوتونات الكربون
أخرى مرًة واملاء الكربون أكسيد ثاني إطالق مع بالطاقة لتزويدها الحيوانية اململكة يف
الشمس أشعة اللتقاط جديدة حفازة عوامل إلنتاج العمل الكيميائيون يكثف البيئة. يف
املاء لتحويل األخرية هذه وتوظيف كهربائية، طاقة إىل الشمسية الطاقة ولتحويل بكفاءة،
يف والطاقة املاء إىل الالحق للتحويل الطاقة تلك لتخزين كوسيلة وأكسجني هيدروجني إىل
الرسائل يف املوضحة األخرى واالسرتاتيجيات الشمس. ضوء فيه يتوافر ال مكان و/أو وقت
املذكورة واملواد الحياة علوم ومناقشات األساسية األفكار بعض تعزز أنجيال إىل هة املوجَّ

أخرى. أقسام إىل اآلن سأنتقل الكتاب. هذا من سابقة فصول يف
عملية ال عاطفية عملية خالل من الحياة يف أهمية األكثر القرارات تُتخذ ما غالبًا
الذين األفراد لكن اختياره. يتم ما عادًة فإنه صواب»، بأنه «يُشِعر الخيار كان إذا ذهنية؛
يف يؤثِّرون ما غالبًا مكثفة شخصية تجارب ذوو وهم الطريق طول عىل املرء يواجههم
من رسائل وثمة العلماء. إىل بالنسبة البحوث اتجاه اختيار يف ويؤثِّرون عامة، املهنة اختيار
ضمن طالبة، وهي مختربه يف أنجيال عملت (حيث جوش وأبهيك فوكس، آن ماري من كلٍّ
أثاروا من هم بعينهم أناًسا أن كيف جيًدا توضح كولينز؛ وتريي الطالب)، تبادل برنامج
األخوين من املدهشة الرسالة وتحكي وتطبيقاتها. الكيمياء بأساسيات اهتمامهم يف رغبتهم
أن وكيف أنجيال، مرض حول اختلقاها التي القصة عن ودانيال، جوناثان وهما سسلر،
املقيم التخدير طبيب وهو — دان عمرها. من السابعة يف كانت عندما جراحًة تطلََّب األمر
نادرة مشكلة من أنجيال أنقذ — الوقت ذلك يف أنجلوس لوس يف كاليفورنيا جامعة يف
إحداث عىل تعمل التي التخدير وسائَل الرسالة تصف العملية. خالل ظهرت حياتها هدَّدت
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تمهيد

للكيمياء األساسية للمبادئ تفصييل رشح مع وذلك باأللم، الشعور وحجب الغيبوبة حالة
كان هل يتساءل: أن إال املرء يسع ال الجدد. الطالب مستوى عىل الغالب يف تُدرَّس التي
عىل ع تشجِّ أن سسلر، األخوين رسالة يف ُرويت التي الشخصية، أنجيال لتجربة املمكن من
تشخيص أن كيف خوسال شيتان خطاب يصف الطبية؟ العلوم يف الكيمياء مهنة اختيار
الذاتية املناعة أمراض ألحد تفصيلية دراسة يُجِري بأن اهتمامه أثاَر وابنه زوجته أمراض

الجلوتني. تناول عن الناجمة
الرسائل من ستٌّ وتتناول وعميق، واسع الحياة وعلوم الكيمياء بني العالقة نطاق إنَّ
األقسام يف منها والعديد العالقة، تلك بدراسة تختص محددة جوانَب أنجيال إىل هة املوجَّ
كلينمان جوديث رسائل تُمتعنا صلة. ذات معلومات عىل يحتوي الكتاب من األخرى
وجه وعىل الحيوية، الكيمياء يف األكسجني جزيء بدور جيلز-جونزاليس وماري-ألدا
وهناك منه. واالستفادة ذلك اكتشاف أجل من أنظمة الطبيعة طوَّرت كيف التحديد
أنجيال) عم (ابنة نوالن ليز هما الحيوية، العضوية الكيمياء يف ني مختصَّ لعاِلَمني رسالتان
مثل الخاليا، تأشري يف املشاركة الفلزات أليونات البيولوجي الكشف يصفان برين، وكارا
عن اإلنسان صحة الستطالع الفلزات أيونات استخدام يرويان كما والزنك. الكالسيوم
املفاصل التهاب مثل أمراض ولعالج جاما، وأشعة املغناطييس بالرنني التصوير طريق

والرسطان.
فيها بما املواد وعلم الكيمياء علم بني العالقة وهي وموضوعية، مهمة أخرى عالقة ثمة
النانوية والجسيمات الضخمة والجزيئات الحيوية باملواد ُعنيت رسائل ثالث النانو. تقنية
الفيزيائي محارضة إىل باإلشارة سيلور مايكل من جذابة رسالة فتبدأ الثالث؛ الجزء شملها
بظهور ت برشَّ قد البعضأنها يرى التي القاع»، يف كبري حيز «ثمة بعنوان فاينمان ريتشارد
القبعة!» قط «عودة بعنوان سويس الدكتور كتاب عن سيلور يحكي ثم النانو. تكنولوجيا
«جور-تكس»، يناقش ثم األطفال. عىل للتجزئة القابل غري الحد مفهوم بذكاء يُطرح حيث
بخار ليس ولكن السائل املاء يطرد نسيج وهو املنزل، خارج تُرتدى التي املالبس نسيج
والبلورات الكمومية، النقاط وفيها النانوية اإلنجازات من العديد إىل آخر كمدخل املاء،
داخل األورام اكتشاف يف املستخدمة النانوية» و«الديدان السليكون، عىل القائمة الضوئية

الجسم.
مع يتزامن ٢٠١١ عام يف الكتاب هذا نرش أن مالحظة املناسب من يبدو الختام، يف
وإسهاماتها الكيمياء «إنجازات ب العالم فيه يحتفل الذي الوقت وهو للكيمياء، الدولية السنة
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شبكة عىل للكيمياء الدولية السنة موقع يف بالتفصيل ذُِكر كما البرشية»، رفاهية أجل من
فإن تحققت، التي اإلنجازات إىل تنظر ٢٠١١ لعام الدولية السنة أن حني ففي اإلنرتنت؛
من القادم للجيل والتشجيع التحفيز تمنح للمستقبل، تطلُّعية عة مجمَّ باقة الكتاب هذا
وتوفري املشكالت حل يف لإلسهام عليهم يعتمد أن املجتمع عىل يجب الذين الكيميائيني
املجتمع يَدين غريها. وكثري العرش، سمويل قضايا مع للتعامل املطلوبة الرائعة االكتشافات
التأكيد عىل وإلرصاره املرشوع، لهذا بتصوري يتعلق فيما إللهامه جوش ألبهيك بامتنان
املزدحمة الزمنية الجداول إىل بالنظر خاصة معقول، زمني إطار يف الرسائل تجميع عىل
نأمل ومستقبلها. بالكيمياء أبهيك شغِف يف يشرتكون مثيل، أنهم، املؤكد ومن املؤلفني. لكل
املبذولة الجهود أن عام، بوجٍه والجمهور واملعلمون الطالب وفيه القراء، مجتمع يجد أن

باالهتمام. جديرة

ليبارد جيه ستيفن
كامربيدج، للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد الكيمياء، قسم
األمريكية املتحدة الواليات ،٠٢١٣٩ ماساتشوستس والية
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يف أنا فعلت كما طة، املبسَّ العلوم قسم إىل وانتقْل الجوار، يف كبرية مكتبة داخل ْل تجوَّ
من املتحدة. الواليات يف ومعظمها املرات، من يُحىص ال عدًدا املاضية القليلة السنوات
النقيض عىل األحياء. وعلم للفيزياء املخصصة األرفف من العديد هناك تجد أن املحتمل
ال وقد ُمحِزن، نحٍو عىل صغرية، الكيمياء كتب مجموعة تكون أن املرجح فمن ذلك، من
يف نوبل جائزة عىل لحصولها املئوية (والذكرى كوري ماري عن كتابني أو كتابًا تتعدى
شابه وما الدوري، والجدول للكيمياء)، الدولية السنة ُعدَّت التي ،٢٠١١ سنة الكيمياء
به يشعر الذي الحماس من شيئًا توصل ال تكاد لكنها مهمة، موضوعات وهي ذلك.
التخصص. هذا بمستقبل يتعلق فيما خاصًة صهم، تخصُّ تجاه املعارصون الكيميائيون
يف تصب تزال وال الكيمياء قدمتها التي الهائلة املساهمات ينصف ال العامة أدب أن كما
العلوم أدبيات يف الكبرية الفجوة لسد مبكر جهد الكتاب هذا فإن ثَمَّ ومن البرشية؛ مصلحة

طة. املبسَّ
املنتجات عن يُعَلن ما فغالبًا وافرة؛ ودورها الكيمياء أهمية حول الخاطئة املفاهيم إنَّ
ليست الصحية املنتجات أن لو كما الكيميائية»، املواد من «خالية أنها عىل االستهالكية
(وجزء العام االهتمام يتجاوز بالكيمياء الجهل فإن ذلك، ومع عادية. مادة من مصنَّعة
ونرشت ذلك. إىل وما واملطفرات، للرسطان، املسبِّبة واملواد التلوث، بشأن مربَّر) منه كبري
قد الدوري الجدول ألن ونظًرا الفاضحة. األمثلة من عدًدا املحرتمة اإليكونومست مجلة
عابر، بشكل تظهر التي الثقل الفائقة العنارص بعض باستثناء أسايس، بشكل اكتمل
السنوات يف حدث ما وكذلك «جاذبيتها». فقدت الكيمياء أن ذلك بسبب تدَّعي املجلة فإن
بني املتبادلة بالعالقة يُعنى موضوع إىل الكيمياء يف نوبل جائزة ذهبت عندما األخرية،
لجنة إليها لجأت طريقة أنها عىل املسألة إىل اإليكونومست مجلة نظرت واألحياء، الكيمياء



شابة كيميائية إىل رسائل

املعني العمل فريق بها شعر التي الصدمة وتخيَّل األحياء. علم يف جائزتني ملنح نوبل جائزة
للتطورات ٢٠١٠ لعام الكيمياء يف نوبل جائزة بمنح يُكتَف لم عندما املجلة يف بالعلوم
أيًضا ذهبت بل بالبالديوم)، ز املحفَّ االزدواج (تفاعالت العضوي التخليق مجال يف األساسية
حسنًا، الجرافني. اكتشاف وهو كيميائي، توجه ذي موضوع إىل الفيزياء يف نوبل جائزة
املفاهيم أحد أوضح أن ببساطة أردت فقد اإليكونومست؛ مجلة عن القدر بهذا نكتفي

منها. الكثري ثمة ولألسف، الساحة. عىل املوجودة خطورًة األكثر الخاطئة
تكون ال الذين العلمي باملجال ني املختصِّ الصحفيني عىل األمر يقترص ال ولألسف،
األحياء: وعلماء الفيزيائيون يسألنا ما غالبًا بالكيمياء. كافية دراية األحيان بعض يف لديهم
سنوات عدة فقبل التحديات؛ من العديد ثمة بأن ونرد الكيمياء؟ يف الكربى التحديات ما
جمع ،(٢٠٠٠ أغسطس ٧ عدد نيوز، إنجينريينج آند كيميكال دورية أوردته ملا (طبًقا
الكربى التحديات هذه من تحديًا عرشين نحو تتضمن قائمة ليبارد ستيفن الربوفيسور
لهذا تمهيًدا يكتب أن ستيف من أطلب أن إىل دفعني الذي السبب من جزء هذا الواقع، (يف
ال فإننا الفيزيائيني، عكس وعىل غريها. الكثري ثمة بأن اعرتافه من الرغم عىل الكتاب)،
عالمة إنه بل منه، نخجل الذي باألمر ليس لكنه يشء، كل عن نظرياٍت وضع عن نبحث
العقول أذكى ستتحدى التي املثرية باملسائل ويزخر بالحيوية ونابض زاهر علمنا أن عىل
يفشلون الحيوية الكيمياء مثل الصلة الوثيقة للمجاالت املمارسون وحتى قادمة. ألجيال
حديثًا قرأت ببعيد، ليس وقٍت منذ الكيمياء. أساسيات قيمة إدراك يف األحيان بعض يف
موضوعات أنَّ فيه ذكر أيًضا، مشهورة مجلة يف شهري وتربوي بيولوجي مع أُجرَي صحفيٍّا
الجدول من ٪٩٥ فعًال أصبح هل الوجود! من تماًما اختفت العضوية غري الكيمياء مثل
يستحق ال للغاية سخيف ادعاءٌ هذا أن يل فعل رد أول وكان بالدراسة؟ جدير غري الدوري
نتناوله ما وهذا والتفنيد. الرد علينا يجب أنه أدركت لكنني عليه. الرد عناءَ املرءُ يتكبَّد أن
عملية تزال ال الكيمياء أساسيات دراسة أن نوضح حيث الكتاب؛ هذا يف فصول عدة يف

لة. وُمفعَّ قائمة
بسؤال ليس إنه العامة؟ اإلعالم وسائل يف املناسب باالهتمام الكيمياء تحظى ال ملاذا
حال، أي عىل الواضح، من لكن التحديد. صعب يكون ما غالبًا السبب ألن اإلجابة؛ سهل
األحياء وعلماء الفيزيائيني عند نجده الذي نفسه بالقدر — جهًدا يبذلوا لم الكيميائيني أن
الفريدة املتخصصة الكيمياء لغة اعتُربت فقد العامة؛ إىل الجزيئات بعاَلم االهتمام لنْقل —
اكتشاف إنَّ التفصيل. إىل تميل التي املجال طبيعة وكذلك ذلك، أمام عائًقا نوعها من
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يُعد بطبيعتها خاملة C–F أو C–H رابطة مع) يتفاعل (أي ط ينشِّ انتقايل فلز كاشف
اهتمام من ذكي شاب يوليه قد عما اهتمام من تستحقه فيما تقل ال ا حقٍّ مبهرة ممارسًة
لتقديم العناء ويتحملوا األمر يتقبلوا أن الكيميائيني عىل املثال. سبيل عىل الكون بنشأة
العلمي املستوى عىل بها يحظى التي األهمية يف والسبب يؤدونه الذي للعمل أفضل رشح
القراءة يف متعًة العامة وجد إذا الشخيص. املستوى عىل وُمرضيًا ُمجزيًا أمًرا يُعد وملاذا
أن املؤكد فمن — تناولها يصعب موضوعاٌت وهي — األوتار ونظرية السوداء الثقوب عن
الرابطة تنشيط عن كتاب) حتى (أو عام مقال بقراءة اهتمام لديه سيكون منهم القليل

املهمة. الكيمياء مسائل إحدى عىل ما حدٍّ إىل عشوائي مثال اختيار سبيل عىل ،C–H
الهدف هذا نحقق أن املشاركون وزمالئي أنا حاولت التالية، عرش السبعة الفصول يف
فعلنا وقد املتناول. ويف سلسة بلُغة املهمة الكيمياء أبحاث رشح وهو التحديد، وجه عىل
كاليفورنيا جامعة يف طالبة وهي أنجيال، تُدعى افرتاضية، فتاة إىل رسائل شكل يف ذلك
املختلفة. الكيمياء مجاالت يف العمل فرص عن معلومات تطلب وراسلتْنا دييجو، سان يف
ستيف رؤية إن الكتاب. من الرئييس الجزءَ مراسليها لسان عىل التفصيلية الردود وتشكِّل
دعوة وهي التمهيد، لكتابة الشخصاملثايل جعاله الكيمياء ملستقبل وإدراكه الشاملة ليبارد
الكتاب. هذا يف إيجاده القارئ يتوقع أن يمكن ملا عينًة يقدِّم مقدمته، ويف بقبولها. تكرَّم
حدة. عىل فصل كل عىل التعليق عن سأحجم ستيف، به قام الذي املمتاز العمل إىل وبالنظر

الكتاب. نشأة عن بإيجاز سأتحدث ذلك، من وبدًال
بذاته. قائًما نوًعا شاب/شابة» … إىل «رسائل عنوان تحمل التي الكتب أصبحت
لراينر شاب» شاعر إىل «رسائل كتاب هو هذه الكتب سلسلة من كتاب أول فإن وبالطبع،
«رسائل كتاب نرش جعلني وقد ومفيدة. تثقيفية أخرى كتب عدة ثمة أن بَيْد ريلكه، ماريا
لطالب مشابًها كتابًا أسف بكل أُغفل سنوات بضع قبل ستيوارت إليان ريايضشاب» إىل
كتاب ظهر تقريبًا، نفسه الوقت ويف الحايل. للكتاب ر تصوُّ وضع إىل ودفعني الكيمياء
بريسون بيل وكتاب الجميلة» العلم أساسيات يف جولة «املبادئ: بعنوان أنجري ناتايل
وأسلوبهما ملضمونهما الكتابني، هذين أحببت لقد تقريبًا». يشءٍ كل تاريخ «موجز بعنوان
للعلم وبريسون أنجري قدمته ما يماثل للكيمياء شيئًا أقدم أن وأردت سواء. حد عىل األدبي
بالتدريس التام االنشغال فمع بذلك. يل يسمح وضع يف أكن لم لألسف، لكن عام، بوجٍه
كتاب عن ناهيك كتاب، لتأليف الكايف الوقت لدي يكن لم الحجم، متوسط بحثي وفريٍق
وزمالئي، أصدقائي إىل توجهت أنني ذلك بعد فعلته ما أفضل وكان طة. املبسَّ العلوم يف
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فيه نضجُت الذي املكان (وهو املتحدة للواليات الغربي الساحل عىل الكثري بينهم من وكان
عىل كتاب وضع عن بفكرتي وأخربتهم بانتظام)، أزوره زلت ما والذي كيميائيٍّا بوصفي
الكتاب. هذا يف بفصل املساهمة منهم كلٍّ مقدور يف كان إن وسألتهم تلك الرسائل كتب غرار
وشباب املخرضمني األساتذة كبار ب رحَّ فقد القيته؛ الذي عموًما اإليجابي الرد وأذهلني
بتخصيص بينهما، الواقعة التدرجات كل عن فضًال سواء، حد عىل املساعدين األساتذة
قويٍّا دافًعا ثمة أن الواضح من الكتاب. يف للمساهمة املزدحم أعمالهم جدول خارج وقٍت
هذا فإن ثَمَّ ومن إيجابي؛ نحٍو عىل معهم والتواصل العلماء من القادم الجيل تعليم نحو
إىل نفتقر قد مؤلفني. لعدة مشرتك جهد نتاج هو — األخرى الكتب عكس عىل — الكتاب
نأتي — ممارسني علماء بوصفنا — أننا بَيْد وبريسون، ألنجري األدبية الحاسة من يشء
ذاته. حد يف وجذَّاب مميَّز أمٌر أنه يُفرتض ما وهو األصيل، املصدر من مستًقى مبارش بعلم
توليفة عن عبارة شخصيتها إن الكتاب. بطلة أنجيال، عن كلمات بضع ييل فيما
لهم ودرَّست قابلتهم الذين — سواء حد عىل ونساءً رجاًال — الشباب الطالب من ملجموعة
متواضعة اجتماعية خلفية من تنحدر فهي الشخصية، مالمح أرسم وعندما السنني. عرب
ويحرتف الثانوية، املدارس إحدى يف اإلنجليزية اللغة مدرسة هي فوالدتها متوسطة؛ إىل
املصاعب بعض جيًدا تذكر وهي أشقاء، لثالثة الكربى األخت وهي الحدائق. رعاية والدها
الحايل وضعها كثريًا تقدِّر فهي ولذلك شبابها؛ مرحلة خالل عائلتها واجهت التي املالية
وذكية، متحمسة طالبة وبوصفها دييجو. سان يف كاليفورنيا جامعة يف جامعية كطالبة
األصدقاء مع الوقت بقضاء تستمتع الكلية، وخارج الجامعي. البحث يف بنَهم شاركت فقد
مثل فهي عديدة، نواٍح ومن كاليفورنيا. جنوب يف الرائعة الخارجية واألجواء والعائلة
تقدِّر ولكنها العلم تحب العالم. أنحاء جميع يف جيلها أبناء من املاليني، يكن لم إن اآلالف،
أنه منهم، وأنا املؤلفني، من عدد وجد تفاصيلها. بكامل الحياة تعيش أن أهمية أيًضا
إىل وبالنسبة ما). حد إىل املختَلق عاملنا (يف بها الشخصية معرفته يزعم أن الطبيعي من
أو األخ/األخت، أو الحفيد/الحفيدة، أو الطفل، وضع عن وضعها يختلف فال منا، الكثري
أكتب كنت فبينما منا. الكثريين إىل بالنسبة وغريهم، ل، املفضَّ الطالب أو العم، ابن/ابنة
من البالغ البني نفسها النصيحة إسداء بإمكاني كان إن وتكراًرا مراًرا تساءلت فصيل،
ولكنه، جذَّابًا، العلم ويرى الثانوية، املرحلة يف طالٌب اآلن وهو عاًما، عرش خمسة العمر
يمكن التي الكيفية أو حياتنا من جزءًا العلم يكون أن إمكانية من متأكد غري أنجيال، مثل
عىل وأنا ية. مدوِّ «نعم» كانت اإلجابة إن برصاحة أقول أن وأستطيع كذلك. بها يكون أن

معي. املشاركني املؤلفني جميع عىل ينطبق نفسه اليشء أن يقني
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مقدمة

ليست أنها إنكاره يمكن ال مما نمارسها؟ بأن ا حقٍّ جديرًة مهنة الكيمياء يجعل الذي ما
مذهل نحٍو عىل مثرية مهنة الناس من عدد إىل بالنسبة ولكنها اإلطالق، عىل املهن أسهل
الفصول، من عدد ويف ستيف كتبه الذي التمهيد يف ذكرنا وكما الذات. بتحقيق وتُشعرهم
والطاقة املرض مثل اليوم إلحاًحا األكثر املشاكل من العديد لحل املفتاح هي الكيمياء فإن
باعتبارها الكيمياء إىل النظر الخطأ من سيكون نفسه، الوقت ويف الغذائية. واإلمدادات
يف تحدث مذهلة اكتشافاٌت وثمة التقنية. العلمية للمرشوعات املركزية الخدمة من رضبًا
مجلة من أخري لعدد رسيع بتصفح بالتمتع وأنصح متسارعة. بوترية الكيمياء جوانب أهم
من األفضل أو ريسريش، كيميكال أوف أكونتس دورية أو للكيمياء األمريكية الجمعية
بعض إىل واالستماع للكيمياء األمريكية للجمعية وطني اجتماع حضور أمكن)، (إن ذلك
يعملون الكيميائيني أن شك بال ستدرك وحينها، شتى. مجاالت يف الرئيسية املحارضات
عاَلم إىل نظرتنا طريقة يف تحوًال تُحِدث التي املثرية االكتشافات من عالم يف ويعيشون

األمر. واقع يف نفسها والحياة بل معه، وتعاملنا الجزيئات
الواليات من مؤلفيه غالبية فإن النور، إىل الكتاب هذا بها ظهر التي للكيفية نظًرا
وسواءٌ أجمع. العاَلم من االهتماَم الشامل موضوعه يحوز املفرتضأن من ذلك، ومع املتحدة.
الصني أو الربازيل أو أسرتاليا أو أوروبا أو الشمالية أمريكا من الكتاب هذا تقرأ أكنت
واألحالم اآلمال فهم من تتمكَّن أن فينبغي أخرى، ناشئة دولة أي أو روسيا أو الهند أو
من الفقرية البقاع إحدى يف تعيش ولكنك العلم تحب كنت لو ماذا ولكن فيه. نة املضمَّ
ولست صعب أمٌر أنه شك ال معنًى؟ وذات هادفة علمية أبحاث إجراء يمكن ال حيث العالم؛
فعموًما، حولنا. ة ُمبرشِّ عالمات ثمة ذلك، ومع سحرية. حلول بتقديم يل يسمح وضع يف
وثمة بعمق. وتأثريه اإلنرتنت إمكانات وتزداد متسارعة؛ بوترية النامية االقتصادات تنمو
بالرضا يُشعرني ما أكثر من فإن نفيس، وعن الخارج. يف دراسية منح عىل فرصللحصول
بيئاٍت من أتوا من ومنهم أفريقيا، من أتوا قد ومساعديَّ طالبي أفضل من بعًضا أن

تماًما. محرومة
بوقتهم الكريمة مساهمتهم عىل الفصول مؤلفي مجدًدا أشكر أن أودُّ وختاًما،
أدخلت وقد املرشوع. هذا إنجاز عىل بقدرتي إليمانهم وكذلك راتهم، وتصوُّ آرائهم ومشاركة
وأساليبهم. األصلية املؤلفني نظر وجهات عىل للحفاظ واقتضاب بعناية تحريرية تعديالٍت
آرائي. عن كبريًا اختالًفا تختلف آراء عن األحيان بعض يف املؤلفون أعرب فقد وبالفعل،
وضعه. الذي واملدروس املحَكم التمهيد يكتب أن قبل فصل كل يقرأ ليبارد ستيف كان
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شابة كيميائية إىل رسائل

وهم /طالبي، مساعديَّ من ثالثة ِقبل من وأسلوبية نحوية مراجعًة الفصول كل وُروجعت
ولهم الرسن، سايمون والسيد نورهايم، كريستيان هانز والسيد تشامربلني، آدم دكتور
أحد ليخواني، ألنيتا تقديري مدى عن التعبري يسعني وال وامتنان. شكر كل جميًعا مني
لها، ذكرتها التي اللحظة يف خصبة أرًضا أفكاري وجدت فقد واييل؛ يف البارزين املحررين
عملية مدار عىل يل معنويٍّا حافًزا التشجيعية وكلماتها اقرتاحاتها كانت الحني، ذلك ومنذ
ومديرة واييل، يف املسئولة اإلنتاج محررة بونزو، كريستني من كلٌّ جعل لقد التحرير.

وممتعة! بل سلسة اإلنتاج عملية الرباعة، شديدو واملهنيون هرونيك، جانيت املرشوع
وممتًعا. مفيًدا الكتاب هذا تجدوا أن آمل

جوش أبهيك
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األول الجزء

النظرية األساسيات من
العملية التطبيقات إىل





األول الفصل

أرضالواقع عىل العلم تطبيق

فوكس آن ماري
دييجو سان كاليفورنيا، جامعة

الرئيس وهي الكيمياء مادة يف متميزة جامعة أستاذة هي فوكس آن ماري
العلوم بكالوريوس عىل حصلت دييجو. سان يف كاليفورنيا لجامعة السابع
من الكيمياء يف دكتوراه عىل حصلت كما نوتردام، جامعة من الكيمياء يف
بعد ما كباحث الوطنية العلوم مؤسسة ِقبل من تعيينها بعد دارتموث. كلية
تكساس؛ جامعة يف التدريس بهيئة التحقت ماريالند، جامعة يف الدكتوراه
نائب منصب وشغلت ريجان واجنر كريس أستاذ املطاف نهاية يف ُعيِّنت حيث
يف متميز جامعة وأستاذ رئيسجامعة منصب وشغلت لألبحاث. الجامعة رئيس
وطنيٍّا ُكرِّمت وقد الحايل. منصبها تشغل أن قبل الشمالية كاروالينا والية جامعة
املبتكرة وخدمتها العلوم، وتدريس الكيمياء، أبحاث يف مساهماتها نظري ودوليٍّا
واألكاديمية للعلوم، األمريكية الوطنية األكاديمية عضوة وهي العايل. للتعليم
مجلس يف وعملت للفلسفة، األمريكية والجمعية والعلوم، للفنون األمريكية
والتكنولوجيا. العلوم يف األمريكي الرئيس مستشاري ومجلس الوطني العلوم

فخرية. درجة ١٢ عىل حصلت وقد
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أنجيال عزيزتي

بني الجمع أنَّ شك وال الكيمياء! بمخترب العمل يف رائًعا صيًفا أمضيت أنك سماع يسعدني
واضح تغيريٌ إنه ا. حقٍّ رائع أمٌر كالنرويج جميل مكاٍن يف الخارج يف ودراستك الخربة تلك

كاليفورنيا. جنوب من لفتاٍة
عارم حماٌس لديِك أصبح قد أنِك وأظن للغاية، إيجابية خربًة اكتسبت أنَِّك أحسُب
عندما اعرتاِك ربما الذي يُوَصف ال الذي الشعور ذلك هو بذلك أعنيه وما األبحاث. تجاه
تاريخ يف يتمكَّن من أول كنِت عندما أو قبل من موجوًدا يكن لم جزيء بتخليق قمت
يضاهي يشءَ ال به. يحدث الذي النحو عىل معني تفاعل حدوث سبب فهم من البرشية
الصعب من أنَّ ستجدين الشعور، هذا يعرتيك أن وبمجرد األمر. حقيقة يف الشعور ذلك
جديدة طرق وراء السعي إنَّ منها. جزءًا االستكشاف يكون ال حياًة تعييش أن عليِك
صحة إثبات خالل من الهدف إىل والوصول باإلدمان، أشبه أمٌر هو الطبيعة يف للتفكري
طويلة لساعاٍت العمل تواصلني سيجعلِك دحضه، أو يحدث، قد ما حول األصيل افرتاضك
تكون ربما أحيانًا الليل طوال العمل مواصلة أنَّ أصدقاؤك يرى وقد سنوات. أو ألشهر أو

أبًدا. يفهموه لن شيئًا تعلمني نفسك قرارة يف لكنِك الجنون، من رضبًا
كثري عن ينمُّ أمٌر وهو الجامعية، شهادتك متابعة اخرتت أنِك سماع أيًضا يسعدني
بيتك من دييجو سان يف كاليفورنيا جامعة قرب إىل بالنظر التمييز، وُحسن السداد من
الجمال عن النظر وبرصف العلمي. للبحث حياتك من كبري جزءٍ إفراد عىل وعزمك
بأفضل تتمتع دييجو سان أنَّ وحقيقة هناك الجامعي الحرم به ينفرد الذي الطبيعي
رائع مكاٌن هي دييجو سان يف كاليفورنيا جامعة فإنَّ العام، مدار عىل العالم يف طقس
كاليفورنيا جامعة أنَّ عامني منذ نيوزويك مجلة أعلنت وقد جادة. علمية دراساٍت إلجراء
عىل يدلِّل ومما املتحدة. الواليات يف العلوم» ملمارسة مكان «أنسب هي دييجو سان يف
ألحد ُمنَحت قد ٢٠٠٨ لعام الكيمياء يف نوبل جائزة أنَّ لدينا العلمي البحث برامج جودة

بالجامعة. املخرضمني التدريس هيئة أعضاء
فرصة لديِك ستكون العالم، مستوى عىل البحثية الجامعات معظم يف الحال هي وكما
جاد، بحٍث إجراء يف الصادقة رغبتِك إبداء وبمجرد البداية. منذ األبحاث يف للمشاركة
جيًدا تمويلهم يتم الذين التدريس هيئة أعضاء أحد مع العمل من األرجح عىل ستتمكنني
الذين للطالب رواتب تقديم من البعُض وسيتمكَّن الفيدرالية، املانحة الوكاالت ِقبل من
البحثية؛ مشاريعهم عىل بحثية مجموعة مع ذلك، يقارب ما أو الوقت، نصف يعملون
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التحاقِك تكاليف توفري عىل تحبينه مرشوع يف العمُل أيًضا يساعدِك أن يمكن ثَمَّ ومن
مرموقة. جامعة أو بكلية

إرشاَك هي دييجو سان يف كاليفورنيا جامعة يف األساسية أولوياتنا إحدى كانت لطاملا
بحثية مجموعة جهود يف املساهمة عىل قدرتهم إثبات بمجرد البحث يف الجامعيني الطالب
عىل ستكونني أنِك بد فال بالفعل، الصيفية املختربات أحد يف عملِت قد ألنِك ونظًرا معينة.
يقع الذين األساتذة من أكثر أو واحد مع للتواصل الجامعة إىل وصولك بمجرد استعداد

اهتماماتك. دائرة يف البحثي عملهم

كيمياء كباحثة حياتي (1)

مجاالت يف الفرص من املزيد اكتشاف يف الرغبة لديِك تكون أن رائعة فكرة أنها أعتقد
الذي االتجاه بشأن استنارًة أكثر خيار اتخاذ من تتمكني حتى الكيمياء من مختلفة
مع الفيزيائية، العضوية الكيمياء هو ل املفضَّ مجايل كان املطاف. نهاية يف ستسلكينه
عملنا كل يهدف املواد. وكيمياء الكهربائية، والكيمياء الضوئية، الكيمياء يف التخصص
السؤال ذلك ويشمل غالبًا. التفصيل من بكثري معني، تفاعل حدوث كيفية فهم إىل فعليٍّا
التفاعلية يف تغيرياٍت سيُحِدث الرتكيبية البنية يف تغيريات إحداث أن كيفية حول العلمي

الجزيئات. من لعائلة أو لجزيء املثارة الحالة أو األرضية الحالة يف سواءٌ الكيميائية،
وكرس الروابط تكوين خطوات من سلسلة خالل من تحدث التفاعالت أنَّ وباعتبار
الكامل الوصف أنَّ كما تفاعليٍّا. َوَسطيٍّا مركبًا يشمل ما غالبًا العمل هذا فإن الروابط،
استمرار أثناء حدثت التي الطاقة وتغريات (الحركية) التفاعل معدالت يحدد لتفاعٍل
مع العضوية الكيمياء التقاء نقطة هي بالضبط وهذه الحرارية). (الديناميكا التفاعل
مجال الكيميائي بالتفاعل الخاص الوصف هذا يحدد الواقع، يف الفيزيائية. الكيمياء
الوصف هذا تحقيق يف الرئيسية الخطوات إحدى وتتمثل الفيزيائية. العضوية الكيمياء
مسار طول عىل تتكوَّن التي التفاعلية الَوَسطية واملركبات اإللكرتونات تدفق وصف يف
املحيطة للبيئة يمكن كيف تحدد الفيزيائية العضوية الكيمياء فإن أوسع، بمعنًى التفاعل.
االنتقالية الحاالت إحدى استقرار يف التأثري طريق عن التفاعل معدالت عىل تؤثر أن
بمساعدة االنتقالية للحاالت نماذج عمل أيًضا يمكن األحيان، من كثري ويف الرئيسية.
إن متطورة. كيميائية بتفاعالٍت للتنبؤ النظرية واستخدام النظرية الحسابية العمليات
نظريٍّا االستدالل يمكن حيث الفكرية الناحية من للغاية مفيٌد النظريني العلماء مع العمل
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املمكن من سيكون ثَم ومن وتكوينها؛ الكيميائية الروابط من سلسلة كرس كيفية عىل
جديدة. كيميائية تحوالت استنباط

سان يف كاليفورنيا لجامعة رئيًسا وقتي من الكثري قضيت أنني من الرغم عىل
من مجموعة مع عملُت ذلك، تخصيص ويف الصميم. يف كيمياء أستاذ زلت فما دييجو،
الفيزيائية. العضوية املشكالت من متنوعة مجموعة لدراسة للغاية املوهوبني الطالب
مجال تحديد يف كبرية مساهمة تقديم يف نجاحنا التحديد وجه عىل فخري دواعي ومن
كيمياء من مزيج عىل ينطوي الذي العضوية، الضوئية الكهربائية الكيمياء من جديد
الحاالت يف جديدة، جزيئاٍت تخليق العمل هذا ن تضمَّ املثارة. الحالة وكيمياء السطوح
يف الجزيئات لتلك الرتكيبية البنية بها تؤثر التي الكيفية ومالحظة واملثارة، األرضية
الختبار النظرية الحسابية العمليات من مجموعًة أجرينا كما الالحقة. الكيميائية التفاعلية
الفيزيائية بالخصائص التنبؤ بإمكانية نهتم كنا ما وغالبًا التجريبية. للمالحظات تفسرينا

صنعناها. حتى موجودة تكن لم التي املواد أو للمركبات
مجموعتي يف متقدمة علمية درجات أكملوا قد طالبًا ٦٠ من أكثر إن أقول أن يسعدني
الجاد، عملهم وبسبب بهم. خاصة محرتمة بحثية برامج منهم العديد ووضَع البحثية،
ألي عميق رشٌف وهو للعلوم، الوطنية األكاديمية لعضوية نسبيٍّا مبكرة سن يف انتُخبت

املخترب. يف الطلبة مع وقتي معظم قضاء فيها استطعت التي األيام ا حقٍّ أفتقد عاِلم.

الفيزيائية العضوية الكيمياء مبادئ األبحاث: إجراء تعلُّم (2)

للجزيئات الفيزيائية بالخصائص االهتمام لديَّ ر تطوَّ كيف تعريف أن لِك املفيد من لعلَّ
إىل األساس يف دفعتني التي للغاية اإليجابية البحثية التجارب من سلسلة ثمة العضوية.
األبحاث. عىل تُركِّز جامعٍة يف مستقالٍّ تدريس هيئة عضو ثم كيميائية، باحثة أصبح أن
بدعم الصيفي الربنامج يف طالبة كنت عندما الكيمياء أبحاث مع يل تجربة أول كانت
طالبة وبصفتي شيكاغو. يف للتكنولوجيا إلينوي معهد يف للعلوم الوطنية املؤسسة من
البحثية باملجموعة أُلِحقت الجامعيني»، للطالب العلمي البحث «تجربة ى يُسمَّ برنامج يف
الدكتوراه، بعد ما زمالء مع جنب إىل جنبًا عملت وبذلك كريسج؛ جريي للربوفيسور
ا جدٍّ رسرُت الجامعيني. والطالب العليا الدراسات وطالب الزائرين، التدريس هيئة وأعضاء
الربنامج. يف متمرسة غري كطالبة لوضعي نظًرا الرتحيب، بهذا املجموعة يف قبويل يتم ألن
يف الحادثة التغريات عىل األحماض تأثري كيفية بتحديد ا مهتمٍّ كريسج الربوفيسور كان
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برونستيد حامضية يتضمن التحلل كان هل تحديد نود وكنا الفينيل. ألثريات املائي التحلل
التفاعل. حدوث أثناء سنواجهها التي الرئيسية التفاعل وسيطات تحديد وكذلك لويس، أم
بعض األحماض تحفيز كيفية حول مهمة معلوماٍت العمل يوفر أن املنتظر من وكان

التفاعالت.
ومراقبة اإليثر إثيل سيكلوهكسينيل تخليق يف تتمثل املرشوع يف مساهمتي وكانت
خالل من املائي التحلل معدل متابعة وأمكن سيكلوهكسانون. إىل مائيٍّا تحلُّله حركية
معدالت ذلك بعد وحددنا البنفسجية. فوق لألشعة الناتج امتصاصالكيتون ظهور مراقبة
املجموعات أو األصغر الحلقات ذات تلك املثال، سبيل عىل أخرى، فينيل ألثريات التفاعل
وكان األخرى. األحماض تجاه املنخفضة أو املرتفعة الحساسية وذات امللحقة، الوظيفية
عن عبارة X− حيث (HX؛ خاص حمٌض أو (H+) عام حمٌض كان هل هو املطروح السؤال
للمعدالت الحفزي التسارع عىل يحث الرئيسية) االنتقالية الحالة يف ن متضمَّ معاكس أيون
أدى النهاية، ويف بالضبط. التفاعل حدوث كيفية معرفة بدوره لنا أتاح ما وهو املالَحظة.

األمريكية. الكيميائية الجمعية مجلة يف يل بحثية ورقة أول نرش إىل العمل هذا
الفيزيائية، العضوية الكيمياء مجموعات إحدى يف للغاية اإليجابية التجربة هذه بعد
إحداث فيها يمكن جديدة مركبات عىل للحصول بسيطة تخليقاٍت إجراء فكرة أحببت
أُتيحت عندما لذا، الرتكيبية؛ البنية يف تغيرياٍت خالل من التفاعلية يف جوهرية تغيرياٍت
كيميائية استثارة تتضمن مشكالت عىل بنكيل روجر الربوفيسور مع للعمل الفرصة يل
تحدث التي التفاعالت تلك هي الضوئية الكيميائية التفاعالت باغتنامها. سارعُت ضوئية،
إلحداث طريقة أسهل الضوئية الكيميائية االستثارة تكون وربما الضوء. امتصاص بعد
الضوئية الكيمياء تعد ولذلك، الرتكيبية؛ البنية يف التغيري من حد بأدنى التفاعلية يف تغيري

الفيزيائية. العضوية الكيمياء علم فروع من ا مهمٍّ فرًعا
فقد للكربوهيدرات، الضوئية بالكيمياء ا مهتمٍّ كان بنكيل الدكتور أن من الرغم عىل
النسبية املعدالت نقيس أن أردنا البنزاالزين. وهو تركيبًا، أبسط مركب عىل العمل اخرتت
ولظهور التفاعل مواد الستهالك الكمي العائد مراقبة خالل من C–N الرابطة النشطار
ناتج؛ كل إىل املؤدية املثارة الحالة تعدد تحديد هو العمل لهذا األسايس الهدف كان الناتج.
املعلومات أثرت وقد نة. متضمَّ ثالثية أو فردية حالة ثمة كان هل نعرف أن أردنا إننا أي

املهنية. حياتي بقية يف أبحاثي يف بعمق التفاعل حركية معرفة من توافرت التي
مجموعته أفراد مع بنكيل يعقدها كان التي االجتماعات تلك هي أهميًة األكثر ربما
لحل مًعا بالعمل نهايته يف يتلذذون بسيط، عشاءٍ لتناول منزله يف أربعاء ليلة كل البحثية
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َوَسطي مركب عىل تنطوي املسائل كانت األحيان، بعض ويف ة. محريِّ ميكانيكية مسألة
وبصفتي الضوئية. الكيميائية االستثارة تنتجها ثنائية شوارد أو شوارد وغالبًا تفاعيل،
إلنتاج بشدة جزيء يلتوي أن يمكن كيف تخيُّل عيلَّ الصعب من كان مبتدئة، باحثًة
األسهم دفع طريقة استخدمنا فقد وعموًما، الهيكيل. ترتيبها ُمعاد أو التوتر عالية مركبات

التفاعل. آلية يحدد الذي اإللكرتونات تدفق لتحديد
يف العليا الدراسات بكلية لاللتحاق نيوهامبشري، بوالية هانوفر، إىل االنتقال كان
الربوفيسور وهو بارع، بمعلم فقط أحَظ لم حياتي. يف القرارات أهم أحد دارتموث كلية
ألن نظًرا ولكن سواء، حد عىل وبطالبه البحث يف التميز بتدريس اهتم الذي ليمال، ديفيد
اآلخرين التدريس هيئة أعضاء مع كثريًا العمل من أيًضا تمكنت فقد صغريًا، كان الربنامج
ستوكماير وولرت األساتذة مع عميل بإعزاز وأذكر تماًما. مختلفة مشاريع يف يعملون الذين
وتوم الفيزيائي)، الطيفي التحليل (متخصص براون وتشاك البوليمرات)، (كيميائي
التخليق (كيميائي جريبل وجوردون الحيوية)، الكيمياء حركية يف (متخصص سبنرس
غضون يف برسعة، الدكتوراه بحث إنهاء من تمكَّنت القيِّمة، آرائهم وبفضل العضوي).
بعد هناك َ ُعنيِّ قد كان حيث واشنطن يف بزوجي اللحاق من تمكنت ثَم ومن سنوات؛ ٣

األمريكية. الجوية القوات إىل انضمامه
البريفلوروتراهيدرين، تحضري هو العليا الدراسات مدرسة يف بدأته الذي املرشوع كان
وجود مع الهرم يشبه بما مرتبًة كربون ذرات أربع فيه تظهر التوتر شديد مركب وهو
خصائص وذو التوتر شديد أنه يعني الجزيء تركيب كان منها. ركن كل يف فلور ذرة
ما وتطبيق السالئف مختلف تحضري يف تقريبًا عام ملدة عملت لالهتمام. مثرية فيزيائية
للحصول لالهتمام املثرية الطرق بعض واكتشفت الضوئية. الكيمياء عن بالفعل تعلمته
التي األوىل املرة هي هذه وكانت املنال. بعيد ظلَّ الهدف لكن متوترة، مركبات عىل
درًسا تعلمت الفشل، هذا ظل يف حتى ولكن املخترب. يف الفشل مع للتعامل فيها اضطررت
من وسيكون تحديات، هناك ستكون باالهتمام، جدير مرشوع ثمة يكون عندما ا: مهمٍّ
بعد بالفعل الفرصة يل أتيحت وقد آخر. مرشوع يف والرشوع برسعة الفشل أحيانًا املفيد
للترتاهيدران، املتشعب) تيل ترتا-(البيو بتخليق قام أملاني صديق مع للتعاون سنوات عدة

قلبي. من قريبًا املرشوع هذا ظلَّ لذلك
أزمرة دراسة إىل التحول يعني املستهدف املركب تخليق يف فشيل كان حالتي، يف
تفاعلية ذات جديدة ثنائية شاردًة اكتشفت املهلجنة. األرينات عائالت من للعديد التكافؤ
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املهلجن، البريازين بني لالهتمام مثرية بينية تحويراٍت وعدة الكلوروبنزين من مشتقة
التحويرات. حدوث آلليات كامل تحديد جانب إىل والبرييميدينات، والبرييدازين،

الدراسات يف بخربتي استعنُت العلوم، من واسعة بمجاالت معرفتي جانب وإىل
حياتي يف املتنافسة املطالب مختلف بني التوازن تحقيق وكيفية الوقت، إدارة لتعلُّم العليا
من قويٍّا جانبًا لديَّ خت رسَّ قد الكيمياء خريجي حياة معايري أنَّ كما واملهنية. الشخصية
زمالئي ب يتعجَّ هذا، يومنا فحتى حياتي. طوال به أتسُم ظللت األساسية العمل أخالقيات

الكيميائيني. ملعايري طبًقا طبيعي أمٌر هي التي العمل، يف طاقتي من اإلدارة يف
إدراك عىل يل لتشجيعه ليمال ديفيد البحثي ملرشيف بالفضل َمدينة دائًما سأظل
األكاديمي حياة من مهم كجزءٍ — إناثًا أم كانوا ذكوًرا — باألطفال االهتمام رضورة
مع منتظمة غري لساعاٍت بالعمل يل سمح حني كريًما كان فقد عنه؛ التغايض يمكن ال
من وأتمكن الصحيح املسار عن أحيد ال كي األول، ابني ُرِزقُت عندما براتبي االحتفاظ
أن (الحظت بثمن. تقدَّر ال الحياة يف دروًسا علمني ثَمَّ ومن سنوات؛ ٣ خالل بحثي إكمال
املحرتفني. زمالئي من العديد قبل من مطبَّقة غري أو مفهومة غري اآلن، حتى الدروس، هذه
صاروا أن بمجرد واإلناث الذكور من زمالئي بعض فعالية مدى من الحظته ما وأدهشني
يؤازرك أبحاثك يف زميل و/أو بمرشٍف تحَظي أن وآمل طفل.) عن مسئولني وأمهاٍت آباءً
خاصة ونصيحة بالعلم. اهتمامك تتابعني عندما حياتك يف والفاصلة الحاسمة الفرتات يف

بعناية. (وزوجك!) مرشدك تختاري أن
ملؤسسة تابع الدكتوراه بعد ما برامج من جديد برنامج يف منصبًا قبلت ذلك، بعد
ماريالند. جامعة يف القومية» االحتياجات لخدمة البحث «توظيف وهو الوطنية، العلوم
الطيفي التحليل الستخدام جديدة أداًة رُت طوَّ للربنامج، التطبيقية الطبيعة مع وتماشيًا
منشور أول نرش إىل العمل هذا أدى الحقيقي. الوقت يف الهواء جودة ملراقبة الفلورسيني
التجربة وشجعتني النطاق. واسع اهتمام ذات مرموقة مجلة وهي ساينس، مجلة يف يل
املهنية حياتي خالل اتخاذها يف أرغب كنت التي االتجاهات يف بعمق التفكري عىل أيًضا

مستقل. كباحث

مستقلة بحوث إجراء الكيمياء: مادة يف أستاذًا التعيني (3)

قراًرا يُعد األكاديمي البحث مجال يف املهنية حياتك وتماريس أستاذًا تصبحي أن القرار إنَّ
مثرية و(٢) جديدة، (١) جوانب: لدراسة الطالب مع بالعمل التزاًما يتطلب فهو ا؛ مهمٍّ
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كان إذا إال لبحثك املؤسيس أو الفيدرايل الدعم ي تلقِّ يمكنِك وال مهمة. و(٣) لالهتمام،
كانت البحثية مجموعتي ألن محظوظة كنت مجتمعًة. الثالثة املعايري هذه يستويف البحث
الطاقة، ووزارة الوطنية، العلوم مؤسسة قدَّمت فقد إنشائها؛ منذ جيد بتمويل تحظى
يف يل وظيفة أول عىل حصلت حاملا ملشاريعي ومستمرٍّا وفريًا تمويًال ويلش ومؤسسة

أوستن. يف تكساس جامعة
دمج سأحاول أنني تخمني استطعِت ربما أعاله، استعرضتها التي الخلفية واقع من
أبحاثي لربنامج رئيسية كاتجاهاٍت الفيزيائية العضوية الكيمياء أو الضوئية الكيمياء
لتدريس الالزمة الرتتيبات اتخذت ما ورسعان الكيميائية بالروابط مهتمًة كنت املستقلة.
البارع النظرية الكيمياء أستاذ مع واالضطراب الجزيئية املدارات نظرية حول دورة
أعضاء أربعة مع األربعاء ليايل املراجع حول ندوة إىل انضممت ديوار. إس جيه مايكل
املركبات عىل للعمل عليهم املرشفني العليا الدراسات وطالب التدريس هيئة من آخرين
حول والتفاعالت واألروماتية، الجزيئي، واإلجهاد النظائر، وتأثريات التفاعلية، الَوَسطية
وكيمياء الالتساهمي الجزيئي التعرف عىل أيًضا عملنا كما اإللكرتونات. وتأثريات الحلقية،
الحركية عىل عملنا كما وجديًدا. ناشئًا مجاًال الوقت ذلك يف كانت التي الضخمة، الجزيئات
رسومات عىل الرتكيز مع االنتقالية، الحالة نظرية عىل خاصة الحرارية، والديناميكا
وآليات والقواعد األحماض كيمياء عن أعرفه بما ساهمت لقد هاموند. ومبدأ هاميت
يف شخصيٍّا واجتهدنا واإلنزيمي. العضوي الحفز عىل قوي تركيز مع الضوئية، الكيمياء
والبلورات البوليمرات مثل واملواد الفلزية العضوية واملركبات العضوية املغناطيسات تعلُّم
ال التجربة كانت التفاعل. آليات يف اإللكرتونات بتدفق اهتممنا يشء، كل وقبل السائلة.
أينما مماثلة مجموعة عن — وقتك يسمح كلما — البحث عىل بشدة وأحثُّك بثمن، تقدَّر

الجامعية. درجتك عىل الحصول إىل تسعني
عنها. يَُجب لم مهمة بقضايا الخاصة املراجع بحرص مساعًدا أستاذًا عميل بدأُت
تُكلَّل لم لكنها مؤخًرا تقدم فيها أُحِرز التي القضايا بتلك التحديد وجه عىل مهتمة وكنت
أعدَّه تقرير عىل العثور أدهشني اعتباري، يف الهدف هذا أضع كنت وبينما التام. بالنجاح
موصل شبه سطح عىل الضوء تسليط بأن يفيد طوكيو، جامعة من وهوندا فوجيشيما
وهيدروجني، أكسجني إىل املاء جزيء انقسام إىل يؤدي أن يمكن كهروكيميائيٍّا مستقر
أن بيد بكثرة. ومتوافرة آمنة سالئف من لالحرتاق قابل وقود إنتاج إىل بذلك يؤدي ما وهو
للغاية منخفضة كانت الكميَّة الكفاءة وأن للغاية عاليًا كان املطبَّق الجهد أن هو الواقع
مساعد. أستاذ إىل بالنسبة مثاليٍّا تحديًا كان لقد عملية. تطبيقاٍت بإجراء يسمح ال بما
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يف العملية عواقبه معالجة مع املهم التفاعل هذا أساسيات فهم يف نساهم أن نأمل كنا
الضوئي، الحث طريق عن اإللكرتونات نقل وصف يف رشعنا ذلك، عىل وبناءً نفسه. الوقت
للغاية. العملية التطبيقات وحتى األساسية النظرية بني ما ترتاوح تطبيقاٍت إجراء مع

الضوئي الحث طريق عن اإللكرتونات انتقال (4)

ز كمحفِّ الضوء امتصاص باستخدام الكيميائية التفاعالت يف البيئي التحكم عىل ركَّزنا لقد
اهتمامنا وكان وكرسها. الروابط تكوين خطوات من لسلسلة الطيفي بالرصد للسماح
سيَّما ال التفاعلية، الَوَسطية باملركَّبات يُعَرف ملا املثارة الحاالت عىل خاص بوجه ينصبُّ
نستخدم ما كثريًا الضوئي. الحث طريق عن اإللكرتونات انتقال عىل تنطوي التي تلك
بالنانو املقيس الزمني اإلطار يف التفاعل سري ملتابعة بالليزر املستَحث الطيفي التحليل
نحٍو عىل مهيأة املكونات متعددة منظومة يف البحث هذا إجراء وعند ثانية. البيكو أو ثانية

وتخزينها. الشمسية الطاقة الستخدام جديدة عملية وسائل أيًضا يوفر فإنه مناسب،
مستقِبل مع D اإللكرتون مانح تفاعل لكيفية بسيًطا مخطًطا 1-1 شكل يقدم
أوًال: البسيط. التفاعل هذا مسار يف تؤثر أن يمكن التي التجريبية واملتغريات A اإللكرتون
عىل نكون أن يجب التفاعل، ولفهم محايدة. سالئف من تنتج الشوارد أيونات أنَّ الحظ
والنواتج املتفاعالت بني املسافة تؤثر أن يمكن وكيف التفاعلية الَوَسطية باملركبات دراية
من العديد اكتُِشف وقد الضوئي. الحث طريق عن اإللكرتونات انتقال كفاءة فعالية يف
املانح بني اإللكرتونات نقل عمليات وحركية الطاقة تغيري خالل من العملية التطبيقات
التفاعالت معدالت استُخِدمت ذلك، إىل باإلضافة والعكيس). األمامي التفاعل (أي واملستقِبل
تركيب أو املذيب قطبية بفعل الحادث التأثري لتحديد هذه بالليزر املستَحثَّة الكيميائية
التفصيل من بمزيد للتفكري قادنا كما عليها. A/D نظام امتزاز جرى التي لبة الصُّ املادة

باألسطح. املرتبطة الجزيئات اتجاه يف
مانح لكل A2و A1 مستقِبَلني عىل تحتوي تعقيًدا أكثر مصفوفاٍت بناء يف بدأنا ثم
انتقال يحدث املستقبل، أو للمانح الضوئية اإلثارة وعند .2-1 شكل يف موضح هو كما ،D
وهو الثاني، املستقِبل إىل االنتقال اإللكرتون يستطيع ذلك، بعد الضوئي. بالحث اإللكرتون
الطاقة تبديد إىل يؤدي مما اإللكرتون، نقل إلعادة الطاقة وعايل فيزيائيٍّا حاجًزا ينشئ ما
من املتكونة املصفوفات فإن اإللكرتون، انتقال إعادة تثبيط خالل ومن األولية. الفوتونية
فإن لذلك، ونتيجة املؤكسدة/املختزلة. األيونات زوج عمر من تطيل واملانح املستقِبَلنْي
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ا�سافة
االتجاه

الذوبانية
مرور الحرارة

D + A D•+ + A•−

انتقال إلكرتون واحد

واملستقِبل. املانح تفاعالت يف املؤثرة التجريبية املتغريات :1-1 شكل

ُمستقيًما خطٍّا 2-1 شكل يستخدم بشدة. ستزداد كيميائي ضوئي تغري مالحظة فرصة
أيَّ أن إىل اإلشارة ببساطة هذا من ويُقَصد واملستقِبَلنْي. املانح بني الرتابُط إىل لإلشارة

.D–A1–A2 تتابُع تحقق طاملا بالدور، يفي أن يمكن ربٍط عامِل

D A
1

A
2

hν
D+ D+A

1
A

2
A

1
A

2

− −

ومستقبليه. اإللكرتون مانح من ملصفوفة تخطيطي تمثيل :2-1 شكل

الطبيعة: يف نماذج عن البحث أن يمكننا استخدامها؟ يمكن التي البينية املواد نوع ما
بواسطة الضوء امتصاص طريق عن نفسها الضوئي التمثيل عملية تتم املثال، سبيل فعىل
يؤدي ثم بروتني. مصفوفة داخل صارم بشكل تثبيته يتم البورفرينات من خاص زوج
ثم آخر موضع إىل (2-1 شكل يف (كما اإللكرتونات انتقال إىل املبدئي الضوئي الحث
الدهون، ثنائية طبقة غشاء عرب لإللكرتون االتجاهي االنتقال إىل هذا ويؤدي غريه. إىل
مرتاكب بواسطة وأخريًا مختزل، كينون شكل يف اإللكرتون يحرص املطاف نهاية ويف
الستدامة عملية أهم يكون ربما الذي الضوئي، التمثيل فهم املستحيل من حديد-كربيت.
بالحث اإللكرتونات انتقال كفاءة يف تتحكم التي للمتغريات أسايس فهم دون كوكبنا،

واتجاهيته. الضوئي
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التكوين حيث من مرونة أكثر هي واملستقِبل) املانح (بني البينية املادة أن لنفرتض
شكل يف موضح هو كما الضوئي، التمثيل تفاعل مركز يف موجود هو عما الجزيئي
السلسلة بحركة واملستقِبل املانح بني املسافة يف التحكم يجب الظروف، هذه ظل يف .3-1
يف التحكم فيه يتم ُصلب فقري عمود (١) هنا: موضحة حاالت ثالث وثمة البينية.
مع املسافة فيه تتغري مرن فقري عمود و(٢) األصيل، الرتكيب طريق عن الفصل مسافة
العمود قطبية فيها تكون حالة و(٣) النبضات، باستخدام الضوئي التنشيط بعد الوقت
التذاوب عالية الشوارد أيونات بزوج املحيطة القطبية عن كاٍف بقدر مختلفة الفقري
التصميم أهداف تُمثل التي نفسها الهيكلية املعايري هي هذه األطوار. فصل يحدث وعندها
اإللكرتونات انتقال دراسة فإن لذلك، ونتيجًة الوظيفية. البوليمرات كيمياء يف الرئيسية
انطالق نقطة تقدم ليزر، نبضة بواسطة تُستَحث عندما الضوئي، الحث طريق عن
ومزائج البوليمرات وهو الكيمياء، مجاالت من تماًما مختلف مجال الستكشاف ممتازة

البوليمرات.
شكل يف الكرات تُمثِّلها (التي الفردية املكونات تكون أن يُشرتَط ال ذلك، عىل عالوة
قرصية الجزيئات ذات السائلة البلورات أن أثبتنا فقد الواقع، ويف تساهميٍّا. مرتبطة (3-1
الضوئي. بالحث اإللكرتونات النتقال بينية دعاماٍت بمنزلة تكون أن باملثل يمكن الشكل
للوحدات الالتساهمي الرتاص عن ناتًجا املدى بعيد ترتيبًا السائلة البلورات وتوضح
يؤدي ما وهو املكونات، جزيئات من مئاٍت محاذاة تتم الحاالت، بعض ويف الفردية.
انتقال نشاط يف اختالفاٍت املرء يتوقع قد لذا، النانومرتات؛ مئات حتى يمتد ترتيب إىل
سائل بلوري طور بني االنتقال حرارة درجة جانبَي عىل الضوئي بالحث اإللكرتونات

وغريه.
الستكشاف وسيلًة ر توفِّ التي البينية املواد من أخرى مجموعًة الببتيدات تُمثِّل
حلزونية كحلقات تتجمع أن يمكن الببتيدات وألن الجزيئي. بالتكوين املتعلقة التأثريات
وتكون السائلة. البلورات لنظام مماثًال ضخًما جزيئيٍّا نظاًما تنتج فإنها كرشائح، أو
قطب لثنائي يمكن بحيث َجْمعية، الحلزونية الببتيدات يف األقطاب ثنائيات تأثريات
النيرتوجني بذرة الخاص الطرف إىل C– الكربون بذرة الخاص الطرف من ماكروسكوبي
الضوئي الحث طريق عن اإللكرتونات انتقال يعارض أو يعزز أن صحيح) (والعكس N–

النبيض.
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االنجذاب الحلقي فصل األطوار

D A

D•+ A•−

D•+

A•−

D•+ A•−

مرنة. بسلسلة مرتبَطنْي واملستقِبل املانح من زوج ديناميكا :3-1 شكل

متساٍو بشكل للذوبان قابَلني يكونا أن إىل املستقِبل أو املانح من أيٌّ يحتاج ال كما
نانوي ُجسيم عن عبارًة املانح كان إذا تخيَّل القطبية. غري أو القطبية املذيبات يف
هذا يف .4-1 شكل يف مبنيَّ هو كما سطحه، عىل بقوة امتزازه جرى بمستقِبٍل محاط
مسار يف الشحنات فصل إىل الضوء امتصاص يؤدي ونواة، غالٍف من املكوَّن الرتكيب
وستكون الخطية. املصفوفات يف املوجود املسار ذلك مع مبارش نحٍو عىل مقارنته يمكن
التفاعل ملعدل املبارشة وللقياسات الشحنات املنفصلة األزواج ألعمار الطيفية، ات املجسَّ
الحجم املختلفة املواد هذه استخدام قبل مهمة قياساٍت اإللكرتونات، النتقال العكيس
عملية تصبح أن ح املرجَّ من النانو، علم تقدُّم ومع نانوية. أجهزة يف مصنَّعة كمكونات
الخصائص لتحديد رئيسية وصفية تقنية النبيض بالليزر املستَحثَّة اإللكرتونات انتقال

السطح. وتركيب للحجم كدالة الفيزيائية
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مانح. نانوي جسيم عىل ُممتزَّة ملستقبالت الضوئية الديناميكا :4-1 شكل

الكهروضوئية الكيمياء (5)

قابَلني واملستقِبل املانح فيها يكون التي املواقف عىل أيًضا أعاله املذكورة االعتبارات تنطبق
من أكثر منذ معروًفا كان املثال، سبيل عىل مشرتك. سطح عىل عكيس نحٍو عىل لالمتزاز
تكوين إىل يؤدي ما الكهربائية، األقطاب عىل عكيس بشكل وتُنتَز تُمتَز الجزيئات أن قرن
إىل مختلف تركيب ذات الكهربائي القطب سطح من بالقرب معقدة متجانسة غري طبقة
إىل الكهربائية الكيمياء علماء يشري له. املالمسة الحجمي املحلول إىل بالنسبة كبري حد
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املالمس املحلول كان إذا املزدوجة، الطبقة أو اإللكرتود، سطح منطقة باسم الفضاء هذا
حيث املنطقة هذه يف بسهولة الكيميائية التفاعالت وتحدث للكهرباء. ل موصِّ محلول هو
وبعد للمتفاعل. االختزال أو األكسدة جهد خالل من الكهربائي القطب جهد فحص يتم

املجاور. الحجمي املحلول مع التوازن يحدث واالختزال، األكسدة تفاعل حدوث
فيه تحدث أنود من التحوالت هذه فيها تحدث التي الكهروكيميائية الخلية تتكون
بقياس يسمح مرجعي وقطب االختزال، عمليات فيه تحدث وكاثود األكسدة، تفاعالت
ليس جهد فرق تحقيق يمكن ال أنه اكتُِشف ماضية، عقود بضعة وخالل املطبق. الجهد
من زوج إلنتاج الضوء باستخدام أيًضا ولكن جهد، مثبِّت أو بطارية باستخدام فقط
هذا عىل ويُطَلق مة. املطعَّ املوصالت ألشباه الضوئية اإلثارة طريق عن والثقب اإللكرتون
جهد خالل من التحفيزي سلوكها ويتحدد كهروضوئية، كيميائية خلية الخاليا من النوع

لإللكرتون. االختزال وجهد للثقب األكسدة
كان حيث مة؛ املطعَّ املوصالت أشباه خصائص لدراسة األبحاث من الكثري أُجرَي
الطاقة لتحويل مهمة تكون قد الخاليا هذه أنَّ عىل عقود عدة مدى عىل عام إجماع ثمة
زمييل مع الضوئية الكيمياء مجال يف أعمالنا من الكثري أنجزنا وقد وتخزينها. الشمسية
عىل الضوئية الكهروكيميائية الخاليا إىل النظر إمكانية حول مقاًال مًعا وكتبنا بارد. ألني
املاء جزيء انقسام إىل يؤدي قد ما الكهربائية، الكيمياء لعلماء املقدسة» «الكأس أنها

االقتصادي. الهيدروجني لنظام وقود إلنتاج بكفاءٍة
الطاقة فرق حسب فصله يتم ممتلئ، تكافؤ نطاق التعريف، حسب ل، موصِّ شبه لكل
توصيل يُالَحظ ال مة، املطعَّ غري الحالة ويف الخايل. التوصيل نطاق عن النطاق) (فجوة
النتقالها يكفي بما الطاقة عالية إللكرتونات الحراري اإلسكان خالل من إال كهربائي
عىل وتحدث حراريٍّا مواتية غري عملية وهي التوصيل. نطاق إىل النطاق فجوة عرب رسيًعا
للكهرباء ا جدٍّ رديئًا موصًال يكون م املطعَّ غري املوصل شبه فإن ولذلك، فقط؛ متفاوت نحٍو

عازًال. عامٍّ بوجٍه ويُعترب
نطاق يف اإللكرتونات توضع باإللكرتونات، غنية بأصناف م تطعَّ فعندما ذلك، ومع
الزائدة اإللكرتونات تنتقل بحيث النطاق، حواف جهد تقليل إىل يؤدي الذي األمر التوصيل،
ويمكن للكهرباء، موصلة املادة تصبح وهكذا العمق. إىل املوصالت أشباه سطح عن بعيًدا

عادي. كهروكيميائي كمكون يعمل أن املادة هذه من مصنوع كهربائي لقطب
ر تصوَّ بسيطة: ذهنية تجربة إجراء ويمكنك الخاليا، لهذه الجهد تعديالت أدهشتنا
املوصل شبه أنود يربط الذي السلك تقليص فيها يتم ضوئية كهروكيميائية خلية
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البالتينيوم، (ربما الفلزي والكاثود (TiO2 التيتانيوم أكسيد ثاني مثل فلز أكسيد (ربما
اتصال وضع يف املضادة األقطاب تصبح حتى الهيدروجني) لتوليد جيد ز محفِّ وهو
.5-1 شكل يصوِّره ما وهو مسحوق، عن عبارة يصري بحيث القطب كرسِّ واآلن، مبارش.

TiO
2

Pt

R

O
h+

eš

O′

R′

hν (E > E
g
)

يرمز ضوئية. كهروكيميائية كخلية مستخَدم بالبالتني مغطٍّى تيتانيوم جسيم :5-1 شكل
.R عام، عضوي ملركب املؤكَسدة الصيغة إىل O حرف

يمتص عندما املوصل. شبه سطح عىل مات املطعِّ من بدًال الفوتونات استخِدم اآلن،
أقرص موجية (أطوال النطاق فجوة من أكرب طاقته ضوءًا TiO2 التيتانيوم أكسيد ثاني
التوصيل. نطاق إىل التكافؤ نطاق من اإللكرتون تحريك يتم تقريبًا)، نانومرت ٤٠٠ من
طاقة عىل الزوج هذا يحتوي والثقب. اإللكرتون من مكونًا زوًجا االمتصاص هذا يُنتج
أي من إلكرتونًا تسحب أن ويمكن املوصل بشبه الخاصة النطاق فجوة تُعادل أكسدة
الهيدروجني قطب إىل (بالنسبة تقريبًا فولت ٢+ من إيجابية أقل أكسدة جهد ذي مركب
ذرة شكل عىل إما يحتوي عضوي مركب أي أسايس بشكل الفئة هذه تشمل القيايس).

االقرتان. أشكال من شكل أي أو متجانسة غري
يتساوى الذي التوصيل، نطاق يف اإللكرتون وضع إىل الضوئية اإلثارة أيًضا تؤدي
املمتز؛ باألكسجني الخاص االختزال جهد مع واألكسدة االختزال جهد حيث من تقريبًا
احتجاز يؤدي ثَمَّ ومن ممتز؛ أكسيد فوق إىل التوصيل نطاق إلكرتون تحويل يتم ثَمَّ، ومن
املمتز العضوي الجزيء كاتيون بني تفاعالٍت سلسلة بدء إىل والثقب اإللكرتون زوج
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الكيمياء اسم عليه أطلقنا الذي املجال، هذا لنا سمح وقد انقسامه. ونواتج األكسيد وفوق
تنبثق التي الجديدة التفاعالت من واسعة مجموعة باكتشاف العضوية، الكهروضوئية
كيفية عن سابق مثال عىل االطالع يمكن ممتز. كاتيون لشاردة الطبيعية التفاعلية من
«قراءات (انظر ١٩٨١ لعام للكيمياء األمريكية الجمعية مجلة يف نُرش مقاٍل يف ذلك حدوث
األكسدة عن تحدثنا حيث العضوي؛ الضوئي التحفيز عن لنا مقال أول وهي إضافية»)،
مركبات وحتى األوليفينات من بدءًا للمركبات كبري حد إىل اإلنتاجية العالية الهوائية

الكربونيل.
املذيبات من سلسلة يف املعلقة املختلفة املوصالت أشباه مساحيق استخدام خالل ومن
الكيمياء من بالكامل جديًدا مجاًال رنا طوَّ ما رسعان مرسبة، معدنية جزر بدون أو مع
األبحاث نطاق توسيع يف وشاركوا آخرون انضم كما امليكانيكية/الفيزيائية. العضوية
كما الشمسية، بالطاقة املاء انقسام إىل وباإلضافة الضوئي. التحفيز بتحويالت الخاصة
ترسبات وتنظيف امللوثات، من للتخلص العام النهج هذا استُخِدم أعاله، مذكور هو
ذلك. غري وكثري النوافذ، وتنظيف املياه، وتنقية املستشفيات، يف للبكترييا وكمضاد النفط،
املمتزة أو امللتصقة الصبغة محسسات مع املعلقة املوصالت أشباه مساحيق واستُخِدمت
جزيئات شكل عىل حتى أو مجمعة، أو مفردة، كجزيئات املوصالت، أشباه سطح عىل
الكيميائية التحوالت من العديد رؤية للغاية املفيد من كان لقد بالصبغات. مشبَّعة متفرعة

البسيطة. املبادئ هذه عىل املرتتبة املفيدة

أخرية نصيحة (6)

يخصصوا أن وآمل كذلك، اآلخرين الكيميائيني بعض إىل تكتبني سوف أنِك أظن أنجيال،
بعًضا تكتسبي أن وأتمنى عملهم. عن التفاصيل ببعض إلخبارك وقتهم من بعًضا
العمل يواصلون فالكيميائيون املمارسني. للكيميائيني مميًزا سمتًا يُعد الذي الحماس من
فمن مركزي، علم الكيمياء وألن يفعلونه. ما يحبون ألنهم عادًة ذلك ولكن طويلة، لساعاٍت
يف خلفيتك ومع األماكن. من متنوعة مجموعة يف تتعلمني وسوف تعلمِته ما تطبيق السهل
والسياسة والقانون، والطب، الحياة، علوم إىل بسهولة االنتقال إمكانك يف سيكون الكيمياء،
األمر بِك ينتهي قد يدري؟ َمْن غريها. وكثري العامة، والخدمة والتدريس، واإلدارة، العامة،

جامعة! رئيس منصب تشغيل أن إىل
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الواقع أرض عىل العلم تطبيق

وطالب البكالوريوس طالب مع بالتعامل الزمني جدويل يل يسمح أن فقط أتمنى
متسًعا أجد أن بالتأكيد وسأحاول فقط. الدكتوراه بعد ما زمالء من بدًال العليا الدراسات
دييجو. سان يف كاليفورنيا جامعة يف ناجحة دراسًة لِك وأتمنى مثلك. ملتزم لشخص

اآلن. من عامني بعد الجامعية شهادتك أمنحِك أن إىل وأطمح

املخلصة
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الثاني الفصل

بديل أسلوٌب الكمبيوتر: استخدام
واألحياء الكيمياء يف

كيس إيه ديفيد
روتجرز جامعة

ميشيجن. والية جامعة يف الجامعية دراسته وأتم أوهايو يف كيس ديفيد نشأ
هارفارد جامعة من الكيميائية الفيزياء يف الفلسفة دكتوراه عىل حصل
ومعهد دافيس يف كاليفورنيا جامعة يف التدريس هيئة يف مناصب وشغل
الديناميكا محاكاة حول عمله يتمحور روتجرز. وجامعة لألبحاث، سكربيس
فريق رئيس وهو والكربوهيدرات النووية واألحماض للربوتينات الجزيئية
«إيمرب» الحاسوبية املحاكاة برامج ملجموعة الربمجية التعليمات تطوير
البحثية اهتماماته تشمل .(http://ambermd.org/ اإللكرتوني املوقع (انظر
الحيوية، الجزيئات عىل النووي املغناطييس الرنني نتائج تفسري الحالية
لعمليات الكامنة املذيبات نماذج وتطوير وآلياتها، الفلزية اإلنزيمات وتركيب
اإللكرتوني املوقع عىل التفاصيل من مزيٌد يتوافر الحيوية. الكيميائية املحاكاة

.http://casegroup.rutgers.edu

أنجيال عزيزتي

سان يف العيَش اعتدُت فقد شخصية، بصفة بِك االلتقاء فرصة يل تسنح لم أنني يؤسفني
الجاد، حديثنا أبدأ أن قبل ولكن املايض. الخريف إال نيوجرييس إىل أنتقل ولم دييجو
سؤالك عن اإلجابة وسأحاول عامة بصفة العلوم تجاه بنهمك مهتم إنني أقول دعيني
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شابة كيميائية إىل رسائل

الكيمياء عاَلم يكون قد به. تهتمي أن يجب أمًرا والحوسبة النظرية كانت إن بخصوص
الناس معظم يربطها التي التقليدية املختربات عن كثريًا مختلًفا والحاسوبية النظرية
مبعثًرا فوضويٍّا ومكتبًا كمبيوتر شاشة ن تتضمَّ مكتبية شبه بيئة يف أعمُل بالكيمياء.
يف ذلك ويرجع نظريٍّا»، «باحثًا أكون أن زمالئي من عدد مثل أردت الكتب. من ومجموعة
أجيد أكن لم أنني إىل آخر جزءٍ ويف الكمبيوتر خالل من بالعمل أستمتع أنني إىل منه جزءٍ
الكيمياء مخترب يف حريق نشوب بقوة أذكر زلت ما الحقيقية. املختربات يف مطلًقا العمَل
حينها معي كان حظي، (لحسن السقف إىل املخترب منضدة من ألسنته تعالت العضوية

وإخماده). الحريق عىل السيطرة من مكَّنته قوية جأش برباطة يتسم زميٌل
ر توفِّ نسبي. أمان من املكتب بيئة توفره ما إىل بالهروب فقط يتعلق ال األمر ولكنَّ
وآلية وتفاعالتها، الجزيئات يف للتفكري ًدا موحَّ نسًقا حاالتها، أحسن يف النظرية، الكيمياء
مستًوى عند كيميائية ألحداث نموذج تصميم إمكانية أنَّ كما للتجارب. الصارم للتقييم
يكون أن املمكن ومن الحقيقي» «الفهم ل أساسيٍّا اختباًرا يُعد (ذرِّي) ميكروسكوبي

للغاية. وُمْرضيًا عمليٍّا فكريٍّا مسًعى

تاريخية ملحة (1)

يف هي والحاسوبية النظرية الكيمياء املصطلحات. بعض أعرِّف أن أودُّ النقطة، هذه يف
جاذبيتها مدى تقدير الصعب من يكون وقد الفيزيائية، الكيمياء فروع من فرٌع الواقع
سنوات يف أذكر الدرايس. عامك خالل املوضوع لدراسة فرصة لِك تسنح حتى وجدواها
مندهًشا كنت أنني طويل!) زمن منذ — ميشيجن والية جامعة (يف الجامعية دراستي
تجدين ربما الطيفي. والتحليل الَكمِّ بميكانيكا وأُلهمُت ُفِتنُت ثم الحرارية، الديناميكا من
التحيل عليك ولكن، ذلك. من أيٍّ تجاه كثريًا تنجذبني ال ربما أو الصحيح، هو العكس

األوىل. املرة من تفهميها لن الكيمياء أجزاء معظم ألن األفق؛ بسعة
املساطر كانت ولكن كمبيوتر أجهزة لدينا كان (نعم، جامعيٍّا طالبًا كنت عندما
اإللكرتوني «الرتكيب يعني النظرية» «الكيمياء مصطلح كان ُمستخَدمة)، تزال ال الحاسبة
يف الكيمياء طلبة حتى هذا: يف الذري ق الشِّ عن كثريًا تعرفني أنِت والجزيئات». للذرات
يف يساعد اإللكرتونات أغلفة امتالء أنَّ وكيف ،dو pو s املدارات يعرفون الثانوية املدارس
إىل ١٩١٥ حوايل من ُطوِّرت (كما الَكمِّ ميكانيكا ر وتوفِّ الدوري. الجدول عمل آلية رشح
وطرق الذرات يف املدارات أشكال رشح خالله من يمكن ريايضحقيقي عمل إطار (١٩٣٥
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محارضاتك خالل سرتين وكما بها. والتنبؤ الجزيئات، إلنشاء الكيميائية الروابط تكوين
الهيدروجني ذرة مثل البسيطة األنظمة بعض خصائص حساب يمكن القادم، العام يف
إىل وبالنسبة دقيًقا. حسابًا الذرة) ثنائي لجزيءٍ بسيط (نموذج التوافقي واملتذبذب
تقودنا ولكنها حلها، يجب التي املعادالت نعرف فإننا (واملهمة)، تعقيًدا األكثر األنظمة
عام يف جيدة. فكرٌة املعادالت هذه مثل وجود فإنَّ ذلك، ومع فحسب. تقريبية حلول إىل
فقد «وبذلك، قائًال: الَكمِّ، ميكانيكا مخرتعي أحد وهو ديراك، إم إيه بول أشار ،١٩٢٩
معروفة بأكملها للكيمياء … الرياضية للنظرية الالزمة األساسية الفيزياء قوانني أصبحت
معادالٍت إىل يقود القوانني لهذه الفعيل التطبيق أنَّ يف الوحيدة الصعوبة وتكمن تماًما،
اإللكرتوني الرتكيب عىل الَكمِّ ميكانيكا تطبيق يُعرَّف حلُّها.» يستعيص للغاية معقدة
الة الفعَّ التقريب طرق بعض بالفعل ُطوِّرت ولقد الَكمِّ»، «كيمياء باسم حاليٍّا للجزيئات
الحسابية، العمليات من كبري قدر عىل املفيدة الطرق كلُّ تنطوي دة. املعقَّ املعادالت لهذه
العددي بالتحليل كبرية دراية بالرضورة لديهم تكون املجال هذا يف العاملون والعلماءُ
الحسابية العمليات هذه فإنَّ الواقع، ويف األداء». و«العالية الة الفعَّ العلمية والحوسبة
العملية التطبيقات ولكن التطبيقية، الرياضيات من فرٌع هي — تفاصيلها أدق يف —
يخص فيما األقل عىل أيًضا، معروًفا روتينًا يعد الكيميائيني عىل الحقيقي لالستخدام

الدوري. الجدول من العلوي الجزء
العملية الناحية من ولكنها الجزيئات عمل آلية فهم يف كثريًا الكم كيمياء تساعدنا
قليل عدد أو واحد جزيء مع فقط تتعامل أعاله) ديراك مبدأ ذكره مما النقيض (وعىل
حيث الغازية الحالة أوضاع عىل عام بوجٍه للتطبيق وقابلة واحد، آٍن يف الجزيئات من
الكيمياء ظواهر وجميع الكيمياء، ظواهر معظم ببعض. بعضها الجزيئات تصطدم قد
الجزيئات تكون حيث السائلة) أو لبة الصُّ (للمواد املكثف الطور يف تحدث الحيوية،
من يحدث ما بسبب بعض نحو بعضها باستمرار وتتدافع بعض من بعضها متقاربة
فهم يف لتساعدنا الَكمِّ ميكانيكا نستخدم أن ويمكن الحرارة. بِفعل وتصادمات ارتطاماٍت
بعض ثمة ولكن بعض، من بعضها أربعة أو ثالثة أو جزيئان يقرتب عندما يحدث ما
فقطرة والسائلة؛ لبة الصُّ املواد يخص فيما فيها التفكري ينبغي التي اإلضافية املفاهيم
«املحاكاة» مجاَيل ندخل وهنا املاء. جزيئات من ملياراٍت عىل تحتوي الصغر املتناهية املاء

بعد. فيما بالرشح سأتناولهما اللذين اإلحصائية» و«امليكانيكا
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درجة مفهوم فإنَّ امليكروسكوبية، الناحية من املاء مثل سوائل يف نفكر عندما
التي هي العادية الحرارة درجات عند الحرارية فالطاقة للغاية. ا مهمٍّ يصبح الحرارة
مثل منتظم تركيب إىل تحوُّلها دون وتحول حركة وضع يف املاء جزيئات عىل تحافظ
املحيطة املاء جزيئات من آالًفا نُدخل حاسوبية، محاكاة يف الحالة هذه لوصف الثلج.
ما أقىص باذلني الربوتني، مع وتفاعالتها الحرارية حركاتها متتبعني محاكاتنا، يف بربوتني
بالنسبة وتحديًا كبريًا لغًزا تمثِّل التي األمور ومن الواقع». «يف يحدث ما ملحاكاة وسعنا يف
امليكروسكوبية اإلعدادات هذه كل عرب الصحيح املتوسط إيجاد املحاكاة من األنواع هذه إىل
وتتيح الحرارية. الديناميكية بالقياسات مقارنتها يمكن التي الطاقة كميات عىل للحصول
القيام لكيفية تفصيلية طريقة الفيزيائية، الكيمياء فروع أحد وهي اإلحصائية، امليكانيكا
الواسعة الحسابات وتشيع املطلوبة، املتوسطات كل حساب الصعب من ولكن بذلك.
يستعني مرشوٌع إنَّه ،folding@home مرشوع عن سمعِت لعلك مجالنا. يف كثريًا النطاق
نماذج تصميم يف للتعاون العالم أنحاء كل من الكمبيوتر أجهزة من اآلالف بعرشات

الحيوية. الكيميائية املحاكاة نماذج من وغريها الربوتني لطي محاكاة

للسوائل الحاسوبية املحاكاة (2)

جزيئاٍت مع الربوتينات تفاعل الحيوية الكيمياء يف املهمة األحداث من الكثريُ يتضمن
وفيما األيض. عمليات ملعظم ازاٍت) (حفَّ كإنزيماٍت تعمل الربوتينات ألن نظًرا أخرى؛
عند نة املتضمَّ والقوى بالرتكيبات كافية معرفة لدينا التفاعالت، هذه من الكثري يخص
من األساس يف ذلك ويكون حقيقية، حاسوبية محاكاة لتنفيذ الالزم الذري املستوى
تحاكي التي القوى تأثري تحت للحركة الكالسيكية للمعادالت عددية حلول تصميم خالل
التفاعالت لطبيعة إدراكنا يف الحديثة التطورات قادتنا وقد التفصيلية. الجزيئية التفاعالت
حقيقية حاسوبية محاكاة تنفيذ عىل القدرة ن تحسُّ مع املكثفة، األطوار يف الكيميائية
الحيوية. الكيميائية األحداث من متنوعة ملجموعة جديدة نظرية رؤى إىل الكبرية، للجزيئات
التفاعل وسائط عن الكشف يف التجارب أساليب يف مقابلة بتحسيناٍت الرؤى هذه واقرتنت
للتعامل املوقع، يف ه املوجَّ التطفري مثل الجديدة، الحيوية التكنولوجيا استخدام يف وكذلك

الة. وفعَّ جديدة بطريق الربوتينات مع
املحاكاة يف نة املتضمَّ املبادئ بعض عن قليًال سأخربك يحدث، ما حول ملحًة إلعطائك
لألكسجني. املخزِّن الربوتني ميوجلوبني من مستًقى عرضمثال مع للربوتينات، الحاسوبية
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الربوتني عرب ينترش أن األكسجني مثل صغري للجني به يمكن الذي باملعدل املثال يتعلق
املحاكاة عمليات وتعد الضميمة. الهيم مجموعة يف حديد ذرة مع كيميائية رابطة ن ويكوِّ
أن منذ البسيطة للسوائل استُخِدَمت التي للطرق امتداد بمنزلة هذه الحيوية الكيميائية
جيًدا وصًفا تقدم عديدة كتب هناك وأصبح عامة، بصفة متاحة اآللية الحسابات أصبحت

املجال. هذا يف والنتائج لألساليب
وضعها (التي للحركة الكالسيكية املعادالت تكون الجزيئية، الديناميكا محاكاة يف
Fi = − (∂U/∂xi) = محلول)، يف الحيوي البوليمري (مثل االهتمام موضع للنظام نيوتن)
عىل الحصول يتم املعادالت، هذه حل خالل ومن عدديٍّا. متكاملة mi

(
d2xi/dt2

)
Uو وموقعه، i الجسيم كتلة تُمثِّل mi, xi) الزمن يف كدالة والرسعات الذرية املواقع
السجل ويسمح النظام). يف الجسيمات مواقع عىل تعتمد التي الكامنة، الطاقة سطح هي
والطاقة. بالرتكيب يتعلق فيما املهمة السمات من العديد بحساب الذرات مسار أو الزمني
إىل للحركة الكالسيكية للمعادالت العددي الحل يف األساسية الخطوات تقسيم يمكن
طاقة دوال تتضمن والرسعات. الذرية املواقع وانتشار والقوى، الطاقات تقدير جزأين:
،(bonds) الكيميائية الروابط تُمثِّل طاقة مصطلحات الحيوية للجزيئات التجريبية الجهد
والتفاعالت الروابط حول الدوران إىل باإلضافة (torsions) وااللتواءات ،(angles) والزوايا
الرتكيب يف بعض عن بعضها البعيدة الذرات بني (nonbonded pairs) املرتابطة» «غري
الكرات فيه تكون فيزيائيٍّا نموذًجا يشبه الريايض النموذج هذا ألن ونظًرا الكيميائي.
«امليكانيكا جهد ى يُسمَّ ما غالبًا فإنه (زنربكات)، مرنة بخيوط متصلة الذرات) تُمثِّل (التي

ييل: كما هذه الطاقة أو الجهد لدالة العامة الصيغة وتكون الجزيئية».

U =
∑

bonds

kb
(
b − beq

)2 +
∑

angles

Kθ
(
θ − θeq

)2 +
∑

impropers

Kww2

+
∑

torsions

Kϕ [1+ cos (nϕ− δ)]

+
∑

nonbonded pairs

{
4ε
[(
σ
r

)12

−
(
σ
r

)6
]
+ qiqj

r

}
.

(2-1)

يجب التي واإللكرتونات النوى حركة طريق عن للجزيئات األساسية الطاقة د تُحدَّ
يعتمد تجريبي نموذج عن عبارة 2-1 املعادلة يف والحدود الكمية. بامليكانيكا توصف أن
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شكل ويرشح اإللكرتونات. لحركة املتوسطة التأثريات تقريب عىل تعمل بسيطة دوال عىل
التفاعالت. هذه بعض طبيعة املاء، مع وتفاعله الفورماميد جزيء يعرض الذي ،1-2
مع ،(2-1 للمعادلة األول (الحد زنربكية بأسالك مرتبطة كأنها املتجاورة الذرات فُرتى
روابطها زوايا ترتبط H1–C–N مثل مشرتكة بذرة املرتبطة والذرات .beq اتزان، مسافة
قوة املتوافقة غري الحدود وتوفر .(2-1 املعادلة يف الثاني (الحد مشابهة زنربكية بأسالك
واحد؛ مستًوى يف C, N, H2, H3 أو H1, C, O, N مثل الذرات رباعيات عىل للحفاظ مقيِّدة
وتصف الشكل. مستوى يف الفورماميد لجزيء الست الذرات جميع تقع االتزان، حال ويف
املركزية. C–N رابطة مثل روابط حول الدوران يقيِّد رشًطا 2-1 املعادلة يف االلتواء حدود
الجزيئات يف الذرات تربط التي الذرات أزواج كل عىل املرتابطة غري الحدود تؤثر وأخريًا،
معامل σ قيم توفر الجزيء. نفس يف رابطتني من بأكثر املنفصلة الذرات أو املختلفة،
من أكثر األخرى من إحداهما تقرتب أن يمكن ال ذرتني أي أن يضمن للذرات، حجم
(الحد كولوم قانون خالل بعضمن مع بعضها q الجزئية الشحنات تتفاعل بينما الالزم،
اإللكرتوستاتيكية للتأثريات بسيط نموذج هي الجزئية الشحنات .(2-1 للمعادلة األخري
الجزيئي األقطاب الثنائي العزم يُمثَّل املثال، سبيل فعىل الكيمياء؛ يف الساكنة) (الكهربية
لكل جزئية موجبة وكشحنة األكسجني ذرة مع مرتبطة جزئية سالبة كشحنة هنا للماء
الفورماميد بني جاذب تفاعل يوجد 1-2 شكل يف املوضح التكوين ويف هيدروجني. ذرة
أكسجني عىل الجزئية السالبة الشحنة بني املالئم اإللكرتوستاتيكي التفاعل عن ينشأ واملاء،
وصًفا فإن املاء، جزيئات من العديد وجود وعند .H3 عىل جزئية موجبة وشحنة املاء
ف. مخفَّ مائي محلول يف الفورماميد لخصائص جيًدا نموذًجا الواقع يف يوفر كهذا بسيًطا
نظام ن يتكوَّ ما عادًة املاء، يف الحيوية بالجزيئات الخاصة الحسابات إىل بالنسبة
بجواره. املذيب جزيئات من آالف وعدة الربوتني) (مثل مذاب وحيد جزيء من املحاكاة
املذاب؛ حول املاء جزيئات من قليلة مدارات بوضع عموًما االكتفاء يمكن ال أنه واتضح
يؤثر أن يمكن والفراغ املاء لتالقي الناتج الفاصل للسطح السطحي التوتر ألن وذلك
تحديًدا الرشوط هذه تعديل يمكن ذلك، من وبدًال النظام. خواص عىل ملحوظة بدرجة
محددة رشوط استخدام يمكن أو رصاحة، ن املتضمَّ غري املتبقي املذيب تأثريات ملحاكاة
املاء لتالقي فاصلة أسطح توجد ال بحيث أبعاد ثالثة يف النظام فيها يُضاَعف «دورية»
وضع الصعب من الطويل، املدى عىل اإللكرتوستاتيكية التفاعالت لطبيعة ونظًرا والفراغ.
املحاكاة عمليات إلجراء املثىل الطريقة تحديد مسألة تزال وال ضارة. غري محددة رشوط

مطروح. بحث موضوع بالتذاوب املتعلقة
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H

H

O

O

H
1

H
2

H
3

NC

الفورماميد

ا!اء

املاء. مع الفورماميد تفاعل :1-2 شكل

الذرات، عديد بنظام الخاص للتكوين معقدة دالة U الداخلية الطاقة تكون وهكذا
القوة مجموعة ذرة، لكل الديكارتية األوضاع إىل بالنسبة (امليل)، االنحدار فيه يوفر
للربوتينات األوىل الجزيئية الديناميكا محاكاة أُجريت نيوتن. ملعادالت العددية للحلول
مدى (يف رسيعة حركية قياسات عىل تركيًزا األوىل األيام وشهدت السبعينيات أواخر يف
أدركت، ما ورسعان املحاكاة. بعمليات مبارشًة مقارنتها يمكن والنانوثانية) البيكوثانية
الخصائص فإن الزمن، عىل املعتمد السلوك هذا إىل باإلضافة أنه ذلك، من الرغم عىل
إىل إيعازها يمكن الوجيزة املحاكاة عمليات أثناء حتى املستعَرضة للتكوينات اإلحصائية

الحًقا. سأناقش كما الزمن، عىل معتمدة غري (حركية) ديناميكية حرارية كميات

الحرة الطاقة مخططات تقديرات (3)

ملعادالت حلوًال أي منفردة؛ ملسارات عددية تقديرات الجزيئية الديناميكا محاكاة تتضمن
بدراسة التقنية هذه بدأت الكيمياء، يف معينة. أولية لرشوط وفًقا الحركة عن نيوتن
متوسط لحساب املسارات من كبري عدد يُستخَدم حيث املنفردة؛ الغازية الحالة تصادمات
محاكاة أو الضخمة الجزيئات إىل بالنسبة ولكن األولية. الرشوط عىل بناءً بوضوح الطاقة
غالبًا املحاكاة عمليات إن حتى للغاية كبريًا يصبح الذرية التصادمات تردد فإن السوائل،
عمليات يف الطاقة توزيع بنفس الطور فضاءَ واحد مساٌر يَخترب أن مثل متكررة، تبدو ما
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استخدام إمكانية يعني وهذا عشوائيٍّا. مختارة بدء نقاط تتضمن التي املتعددة املحاكاة
الحرارية الديناميكا بعلم ارتباطاٍت وإنشاء الطور فضاء الكتشاف ديناميكية محاكاة

الكالسيكيَّني. الحركة وعلم
بعضهذه يبدو قد ثمَّ، ومن بعد؛ رسميٍّا الفيزيائية الكيمياء تدريسعلم لم أنِك م أتفهَّ
وفيها نُجريها، التي الشائعة الحسابات من نوًعا أوضح أن أود ولكني لِك. غريبًا املفاهيم
الكيميائية» «النظرية تعنيه عما ملحًة إلعطائك الرياضية، والعمليات املفاهيم من بعض
ومعدل التوازن ثوابت فهم كيفية يف التفكري يستهويِك كان وإذا الذري. املستوى عىل
يف إذن ضالتك تجدين فربما الجزيئي، املستوى عىل السوائل مثل معقدة أنظمة يف التفاعل
… للغاية ورياضيٍّا تجريديٍّا يبدو كله هذا كان إذا اآلخر، الجانب وعىل النظرية. الكيمياء
للغاية. بسيطة الحرارية والديناميكا الديناميكا بني الربط لهذا األساسية األفكار إن
شكل من العلوي األيرس الجزء يف تخطيطيٍّا كاملوضح وضع طاقة مخطط يف ولنفكر
B إىل بينيٍّا A لتحويل التوازن ثابت فإن ،Bو A املنطقتني بني فاصل خط ُرسم إذا .2-2
جزء عىل مقسوًما B املنطقة يف املحاكاة تستغرقه الذي الزمن من كجزء ببساطة يُحَسب
مع يتناسب (∆G) الحالتني هاتني بني الحرة الطاقة وفرق ،A املنطقة يف املستغرق الزمن

التوازن: ثابت لوغاريتم

∆G = −kBT ln
ρ (B)
ρ(A)

, (2-2)

املنطقتني بني الحاجز دام وما املطلقة. الحرارة درجة هي Tو بولتزمان، ثابت هو kB حيث
ولن الحاجز، من بالقرب أقل زمنًا تستغرق سوف املحاكاة فإن ،kBT إىل بالنسبة كبريًا
ترغبني ربما وكمثال، القاسم. للخط الحقيقي باملوقع املحسوب الحرة الطاقة فرق يتأثر
وزمالؤه جورجنسن بيل أجراها ومؤثرة ذلك عىل سابقة حسابية عملية عىل االطالع يف
جوش تأثري درس الذي إضافية»)، «قراءات قسم ضمن ١٩٨١ Jorgensen (انظري
يكفي بما طويلة محاكاتهم وكانت مختلفة. مذيبات يف للبيوتان التحوييل التصاوغ عىل
االحتمالية تقدير يمكن بحيث مرات عدة املنطقتني بني الحاجز بعبور للنظام للسماح
العليا، الحواجز إىل وبالنسبة بدقة. األخرى أو املنطقتني إحدى يف للوجود اإلحصائية
يمكن للمحاكاة، مالئم وقت مقياس عىل تلقائيٍّا االنتقاالت تلك فيها تحدث ال ربما التي

أدناه. سنناقش كما االنتقاالت، لترسيع األساليب بعض استخدام
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A

B

δδ

B

املبدأ اليسار). (أعيل ديناميكي لنظام الوضع لطاقة تشكيلني ذو تمثييل مخطط :2-2 شكل
مظلية وضع طاقات من سلسلة .ρ(δ) عىل للحصول صغرية وحداٍت إىل الفضاء لتقسيم العام
منفصلة) حسابية عملياٍت (يف U1–U5 استخدام يمكن (اليمني)؛ مكافئ قطع شكل عىل

.δ التفاعل إحداثي يف الصلة ذات املناطق جميع من عيناٍت أخذ لفرض

حيث الفكرة؛ لتلك مبارش امتداد 2-2 شكل من السفيل األيرس الجزء يف ح موضَّ
إلنشاء استخداًما التفاعل إحداثي يف صغرية منطقة كل يف املستغرق الزمن جزء يُستخَدم

:W املتوسطة القوة جهد ومنه ،ρ(δ) احتمالية، مخطط

W = −kBT lnρ(δ). (2-3)

نتائج عىل للحصول أطول تكون أن يجب املحاكاة مدة أن عموًما املعروف من
البقاء أزمنة أن بما الحرة؛ الطاقة لفرق عنها املتوسطة القوة لجهد إحصائيٍّا متقاربة
النسبية االحتماالت ذات الفضاء مناطق وتكون وجيز. زمني فاصل لكل تُجَمع الكرسية

املتوسطة. للقوة التحديد عسرية جهود ذات تكون ألن ُعرضًة الصغرية
يف العالية الحرة الطاقة مناطق يف العينات أخذ قيود عىل التغلب طرق إحدى تتمثل
للمناطق الوضع طاقة يقلل انحيازي أو «مظيل» جهد بإضافة النظام وضع طاقة تعديل
ونفكر U هي الصحيحة النظام وضع طاقة أن لنفرتض التشكييل. الفراغ من املواتية غري
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مكافئًا قطًعا U∗ يكون ما غالبًا العملية، الناحية من .U∗(δ) انحيازي جهد إضافة يف
وُرِسَم ،(2-2 شكل من األيمن الجانب (انظري U∗ = K(δ− δo)2 معينة، نقطة حول
جهد أن واتضح .δo من مختلفة بقيم («نوافذ») حسابية عمليات عدة عرب كامل مخطط
هذا ويعد االنحيازي؛ الجهد من بسهولة تكوينه إعادة يمكن «الحقيقي» املتوسطة القوة
الجزيئات محاكاة عمليات يف وفعالة شائعة أداًة للطاقة الفيزيائية غري املعالجة من النوع

الحيوية.

الربوتينات يف التشكيلية بالتغريات العالقة (4)

لفهم االنتقالية الحالة نظرية من أفكار مع هذه الحرة الطاقة مخططات استخدام يمكن
كل عىل الحيوية، الكيمياء يف التفاعالت) (معدالت الحركية األحداث من متنوعة مجموعة
املعدل تقدير فإن ،TST االنتقالية الحالة لنموذج وطبًقا والكمي. الكيفي املستويني من
الحاجز ارتفاع عىل أساسية بصفة يعتمد املناطق بني الحاجز األنظمة عنده تعرب الذي

كالتايل: حسابه ويمكن

kTST = 1
2

⟨∣∣∣∣dδdt
∣∣∣∣�

TS
ρ(δ∗) /

∫
ρ(δ)dδ. (2-4)

الحالة سطح عبور رسعة متوسط رضب حاصل هو التفاعل معدل ثابت هنا،
الكمية هذه تعتمد وال السطح. ذلك عىل الوجود احتمالية يف ،1

2
⟨|dδ/dt|⟩ TS االنتقالية،

الحاجز قمة من (بالقرب االنتقالية الحالة عند الوجود ρ(δ∗) احتمالية عىل األخرية
منطقة «عرض» عىل أيًضا تعتمد وإنما فحسب، النواتج) عن املتفاعالت يفصل الذي
أكرب سيكون 2-4 املعادلة مقام يف املتمم عرًضا، األكثر املناطق إىل بالنسبة املتفاعل:
أو عديدة نظريات من املتوسطة الرسعات حساب ويمكن أصغر. سيكون املعدل وثابت
من مستقاة تصحيحات إجراء يمكن ذلك، إىل وباإلضافة مبارشًة. ديناميكية محاكاة من
ولكن ،2-4 املعادلة يف املعطاة االنتقالية الحالة نظرية تقدير عىل الديناميكية املحاكاة

الرسالة. هذه يف إليها أتطرق لن االعتبارات هذه

بامليوجلوبني اللجني ارتباط (5)

بجزيئات الخاص الحدث ذلك اللجني، ارتباط أحداث من ُدرس ما وأفضل أبسط من
والناقَلني املخزننَي بالربوتيننَي وارتباطه األكسجني جزيء مثل صغرية الذرة ثنائية
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داخلية درجات للجني واضحة: بساطته وأسباب والهيموجلوبني. امليوجلوبني لألكسجني:
مجموعة يف حديد بذرة لرابطة العكيس التكوين الكيمياء وتتضمن الحرية، من قليلة
بتحليل اللجني ارتباط عملية دراسة يمكن ذلك، عىل وعالوة الصميمة. البورفريينات
للحاالت الضوئي للتكسري قصرية ليزر نبضات استخدام طريق عن متوافق غري زمني
عملية يف املستغرق الزمن لقياس الرنينية أو الضوئية رامان بمسابري متبوًعا املرتبطة
بدءًا االرتباط إعادة عملية طبيعة عىل أدلة التجارب من النوع هذا قدم االرتباط. إعادة

ذلك. بعد وما الثانية وحتى ثانية البيكو دون ما نظام من
املعقدة التفاصيل من ثرية مجموعة توجد الظاهرية، البساطة هذه أسفل ولكن،
املركبات لتحديد األوىل الدراسات بعض استخدمت املتضمنة. امليكروسكوبية األحداث حول
لتتبُّع يكفي بما االرتباط إعادة عملية من لإلبطاء منخفضة حرارة درجات الوسيطة
للغاية املنخفضة الحرارة درجات عند بامليكروثانية. املقيسة الليزر نبضات بعد حركيتها
القوة. قوانني أحد يقارب بما مطرد، غري االرتباط إعادة زمن يكون كلفن)، ٢٠–١٤٠)
مختلفة تشكيالت عن الناشئة التنشيط طاقات توزيع بافرتاض هذا تمثيل ويمكن
الحرارة درجات وعند هذه. الحرارة درجات عند تنفصل الربوتني، من ميكروسكوبيٍّا
إعادة عملية إىل بالنسبة ظاهريٍّا رسيًعا الصغرية الحاالت هذه بني التحول يصبح العالية،
وسيطات عىل أدلة وجود مع ولكن مجدًدا، تُالحظ املطرد االرتباط إعادة إن حتى االرتباط،
تقريبًا كلفن ١٤٠ من األعىل الحرارة درجات إىل بالنسبة النموذج، هذا يف عديدة. حركية
يمكن نسبيٍّا)، رسيًعا للربوتني الصغرية» «الحاالت بني البيني التحول عندها يكون (التي
بني أكثر أو واحدة وسيطة يتضمن حركي مخطط بواسطة االرتباط إعادة زمن تمثيل
النموذج نفس إىل ل تُوصِّ الربوتني. عن بعيًدا اللجني فيها انفصل التي وتلك املرتبطة الحالة

العادية. الحرارة درجة قياسات من مشابهة، حركية معامالت مع العام،
شكل (انظري السينية األشعة باستخدام للميوجلوبني البلوري الرتكيب يكشف ال
ارتباط موضع بني األكسجني مثل لجينات تتحرك أن بواسطته يمكن مسار أي (3-2
دخول أثناء تركيبية تغريات حدوث من بد ال ولذلك، الربوتني؛ من الخارجي والجزء الهيم
تكون القوي الربوتني أن الطاقة لدالة التجريبية الحسابات تُظهر وخروجها. اللجينات
تجعل أن شأنها من العالية الحواجز وتلك كيلوكالوري/مول؛ ١٠٠ غرار عىل حواجز له
للجني مسار أقرص يرتاوح الحيوي. الزمن مقياس عىل نهائي ال بشكل طويلة االنتقاالت
طاقة دراسة املهم من ثَمَّ ومن Val؛ E11و His E7 بني الخارج إىل الهيم مجموعة من
عمليات وتسمح معقولة. تنشيط بطاقة اللجني انفصال كيفية لتحديد الحواجز تخفيف
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حساب عىل املجموعة بفتح األساسية الجانبية للسالسل املوضعية السطح ثنائية التدوير
Valو His E7 الجانبية للسالسل القوية التدوير عمليات بِفعل الربوتني يف طفيف جهد

.Thr E10و E11
هذه طاقة لتقدير الشامل العينات أخذ بأسلوب االنتقالية الحالة حسابات أجريت
من العمودية املسافة أنه عىل δ التفاعل إحداثي بتحديد الدراسة هذه وبدأت العملية.
والكتشاف الربوتني؛ من ذرات بثالث املحدَّد املستوى إىل األكسجني ثنائي لجني مركز
بني الفاصل املستوى كان بحيث الذرات هذه اختريت ،3-2 شكل يف املوضح املسار
لكل الجانبية السالسل خالل ويمر الشكل مستوى عىل عموديٍّا و«الخارج» «الداخل»
بإضافة ρ(δ) التوازن توزيع ذلك بعد املحاكاة عمليات وقدَّرت .His E7و Val E11 من
أي العالية؛ الطاقة مناطق نحو املحاكاة عمليات لتوجيه الشاملة الجهود من سلسلة
توزيعات أن وبما الهيم. مجموعة من اللجني انفصال دون للحيلولة الضيق املسار تجاه
أن وُوجَد مستمرة. دالة لتكوين مًعا ربطها املمكن فمن تتداخل، العديدة الشاملة الجهود
يضاهي ما وهو كيلوكالوري/مول، ٦٫٥ تقريبًا تبلغ لالنفصال الحرة الطاقة حاجز قيمة
املحدَّدة التجريبية للقيم ٤ عامل ضمن يكون الذي ٧١٠/ثانية، × ٤ مقداره معدل ثابت

أعاله. حة املوضَّ العادية الحرارة درجة قياسات بواسطة
املسارات معاينة يمكن للتفاعل، الحرة الطاقة مخطط يف الحاجز موضع تحديد عند
للحركة نيوتن ملعادالت العددي وبالدمج الحاجز قمة عند واللجني الربوتني نظام ببدء
تبطئ التي للعوامل مفصًال ميكروسكوبيٍّا وصًفا هذا ويوفر متأخر. أو متقدم زمن يف
تجريبيٍّا. املالحظة القيم إىل االنتشار طريق عن فيه ُمتحكم علوي حد من االنفصال معدل

بالتجربة. النتائج ومقارنة حرارة درجة كدالة املحاكاة عمليات تنفيذ أيًضا ويمكن
الطرح»، «متجددة مسألة أنه اتضح ولكن عاًما، ٢٠ منذ األصيل البحث أُجري
The Proceeding of مقال يف جيد ملخص يوجد وتكراًرا؛ مراًرا تناوله تم وموضوع
الوراد the National Academy of Sciences of the Untied State of America 2008

منه، والخروج الربوتني لدخول عديدة أخرى طرق ثمة إضافية». «قراءات قسم ضمن
املسارات من واالستفادة عديدة أماكن إىل االنتشار األكسجني مثل صغرية لجزيئات ويمكن
وهو فيها، والطعن املسألة هذه النتقاد الحسابية الطرق من الكثري يوجد كما املتعددة.
بحثي مجال أنه عىل املجال هذا يرون الكثريين جعلت التي األسباب من جزءًا يعد ما
لرتكيب األساسية الجوانب أهم يف يفكر املرء كان لو حتى مستمر، تغري يف األشياء ُمرٍض:

ووظيفته. الربوتني
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األجزاء تظهر األيرس). (الجانب السينية األشعة باستخدام امليوجلوبني تركيب :3-2 شكل
تقع األيرس). األوسط (الجانب وعصيٍّا كرات بوصفها الهيم ومجموعة كأرشطة، الحلزونية
عرب رشيحة يمينًا وتظهر مبارشًة. الهيم مجموعة مركز فوق األكسجني ارتباط مجموعة
األصل نقطة عند الحديد ذرة توجد الهيم. مجموعة مركز عند الحديد لذرة موازية الربوتني،
مسار السهم يوضح .z = 3.4Å عند املوضح املستوى ويقع اإلحداثي، بالنظام الخاصة
السهم). رأس (عند املحلول إىل السهم) ذيل (عند الربوتني داخل من األكسجني جزيء انتقال

.E11و E7 من كلٍّ بني كتقاطعات االنتقالية الحالة منطقة تظهر
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بعد؟ ماذا (6)

ما كان إذا يكفي. بما متخصصة فنية بصورة وتحدثت الحديث يف أسهبت حسنًا،
فعليِك الكمبيوتر، مع والتعامل بالرياضيات تستمتعني كنت وإذا اهتمامك، يثري رشحته
وال بمفردك، كنِت لو حتى الكمبيوتر، باستخدام األشياء من العديد إنجاز يمكنِك التجربة.
Visual Molecu- مثل تصوير بربنامج تبدئي أن وأقرتح «تقليدي». مخترب إىل تحتاجني
Chimera أو lar Dynamics (VMD) (http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/)
أو شخيص كمبيوتر عىل تنزيلهما يمكنِك .(http://www.cgl.ucsf.edu/chimera/)
تضعك متميزة تعليمية برامج يتضمن منهما وكلٌّ ،Mac التشغيل بنظام يعمل كمبيوتر
يف فقط ليس للطالب، بحثية فرص عن ابحثي املزيد، وملعرفة الطريق. بداية عىل
تُستخدم كذلك. التجريبية املختربات يف ولكن قسمك، يف املوجودة النظرية املجموعات
الكثري، ستتعلمني النظريني. عىل تقترصفقط وال واسع، نطاق عىل هنا املوضحة األساليب

املجال. هذا يف تتخصيص لم إذا حتى

تحياتي خالص مع
كيس ديف
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الثالث الفصل

قصرية جولة الكوكباألرجواين:
البورفرييناتواجلزيئات عامل يف
الصلة ذات الكبرية احللقية

جوش أبهيك
النرويج ترومسو، جامعة

من ١٩٩٢ عام يف الدكتوراه عىل وحصل بالهند كلكتا يف جوش أبهيك ُولد
ما أبحاِث إنجاز وبعد جاسمان. بول املتميز األستاذ مع وعمل مينيسوتا، جامعة
األطلنطي املحيط عَرب بوشان، ودافيد كيو الري الربوفسيوَرين مع الدكتوراه بعد
يعمل حيث النرويج؛ يف ترومسو جامعة يف جامعيٍّا منصبًا وشغل ١٩٩٦ يف
ومن والحاسوبية. النظرية الكيمياء مركز يف رئيسيٍّا وعامًلا للكيمياء أستاذًا اآلن
بسان الفائق الكمبيوتر مركز يف كبري زميل منصب شغل ،٢٠٠٤ إىل ١٩٩٧
ملرات وذلك بنيوزلندا، أوكالند جامعة يف زائًرا أستاذًا أصبح ذلك، وبعد دييجو.
وكيمياء العضوية، غري الحيوية الكيمياءَ البحثية اهتماماتُه وتتضمن عديدة.
كتاب وحرََّر بحثية ورقة ١٢٥ حوايل نرش وقد الحاسوبية، والكيمياء املواد،
الجزيئات عن مبيًعا الكتب أكثر من يَُعد الذي الحيوية»، الجزيئات «أصغر
يستمتع العمل، نطاق وخارج الهيم. بروتينات مع وتفاعالتها الذرة الثنائية
الطبيعي، بالتاريخ يتعلق ما وكل الطيور، ومشاهدة والتنزه بالسفر جوش

أفرونيل. ابنه بصحبة خاصًة



شابة كيميائية إىل رسائل

أنجيال مرحبًا

واحد. درايس فصل ملدة هنا درسِت قد أنِك عظيم ثانية. منك أخبار تصلني أن الجيد من
جنوب ترتكي أن هذا، لِك أقول أن يف تمانعني ال كنِت إذا ا، جدٍّ منِك جريء ألمر وإنه
أجنبية. كطالبة العالم شمال أقىص يف جامعة إىل وتتجهي يناير يف املشمس كاليفورنيا
كارل الربوفيسور هو الشخص هذا املحرر: (مالحظة كارل العم نشكر أن يجب حسنًا،
أن مرسور أنا القرار. هذا اتخاذ يف ساعدِك الذي عرش) السادس الفصل كتب الذي وامرس
وأعضاء الشخيص. أو العلمي املستوى عىل سواء إليِك، بالنسبة يرام ما عىل سار يشء كل
عىل أنِك وسمعت معِك، قضوها التي العظيمة األوقات عن يتكلمون زالوا ما مجموعتي
َسَفري والتزامات املشغول عميل جدول إن بوك. الفيس خالل من معهم منتظم تواصل
من عدًدا مًعا رتبنا أننا مرسور ولكني العمل، وقت خارج أعرفِك أن حقيقًة يل تسمح لم
رائعة! الضيق البحري املمر عىل قضيناها التي األمسيات تلك كانت لقد الشواء. حفالت

يف الفلزية ومرتاكبتها والكوروالت، البورفريينات بتحضري تستمتعني كنِت أنِك بدا
لِك. محتمًال مهنيٍّا مجاًال املجال هذا اتخاذ يف تفكرين بأنِك سعيد وأنا ترومسو، يف معملنا
أيًضا اإلشارة مع ولكْن األساسيات، عىل مركًِّزا املجال هذا عن مقدمة بإعطائك يل اسمحي
األوىل تجربتي أتذكر زلُت ما ا! حقٍّ رائعة البورفريينات املثرية. البحثية التوجهات بعض إىل
املقززة السوداء الرواسب من قارورة ترشيح أن كيف أتذكر عاًما؛ ٢٠ حوايل من معها
كان لقد البورفريين! فينيل رباعي من الالمعة األرجوانية البلورات من مجموعة خلََّف قد
املمكن من الجمال حسنًا، تأثريه. تحت واقًعا الحني ذلك منذ زلت وما بالسحر، أشبه األمر
عديدة أسباب أيًضا توجد بالطبع ولكن العلم، يف مدهش نحٍو عىل ا مهمٍّ اعتباًرا يكون أن
لِك أعرض سوف التالية، السطور يف البنائي. وتنوعها بالبورفريينات لالهتمام «عقالنية»
يه أسمِّ كما األرجواني، الكوكب الصلة؛ ذات واملركبات البورفريينات عالم من صغرية عينة

أحيانًا.

مكان كل يف موجودة البورفريينات (1)

الهيم، هي (1-3 (شكل أشكالها وأشهر العالم، يف مكان كل يف موجودة البورفريينات
بورفريين وهو والكلوروفيل، األحمر؛ لونه الهيموجلوبني تعطي التي الحمراء الصبغة تلك
ربما الجزيئات لهذه األسايس الهيكل للنباتات. األخرض اللون عن املسئول وهو مختزل،

58



… البورفريينات عالم يف قصرية جولة األرجواني: الكوكب

لبعض مشابه نحٍو عىل أصغر، جزيئات من الذاتي التجمع عملية من ما نوٍع من نشأ
ما ترومسو. يف بها قمِت التي واحد، وعاء يف املنفذة والكورول البورفريين تخليق عمليات
األساسية بالرتوس أشبه أصبحت قد الصلة ذات والجزيئات الهيم أن كيف هو يسحرني
العتائق، مثل — الحياة مناحي كل يف موجودة أنها حقيقة إن الحياة. آلة يف واملهمة
ا جدٍّ مبكًرا األحياء علم من جزءًا أصبحت أنها عىل تدل — النوى وحقيقيات والبكترييا
الكلوروفيل وجود أدى حيث بشدة زاد قد دورها إن الحياة. بداية من ا جدٍّ قريبًا أو
وحياة باألكسجني غني جوي غالٍف إىل وبالتدريج الضوئي، التمثيل عملية حدوث إىل
عن عبارة هي التي — املرافقة العوامل أن الثابت من اليوم، األكسجني. عىل تقوم
مدهش. بنحو املتنوعة الحيوية الكيميائية األدوار من مجموعة تلعب — بورفريينات
من كثري يف لألكسجني حامَلني بوصفهما لِك معروفان وامليوجلوبني الهيموجلوبني بالتأكيد
تتفاعل الربوتينات هذه أن فهو عنه تسمعي لم ربما الذي أما الحيوانية، اململكة أعضاء
كإشارة متزايد نحٍو عىل معروف الذرة ثنائي جزيء وهو النيرتيك، أكسيد مع أيًضا
فالربوتني عديدة؛ أخرى أمثلة ويوجد األصغر»). («الهرمون االنتشار واسعة بيولوجية
،C–OH إىل C–H روابط ألكسدة األكسجني يستخدم P450 سيتوكروم الهيم عىل املحتوي
ويعد الخالصة». «العضوية اإلنزيمات أو العضوية للكواشف ا جدٍّ صعبة عملية وهي
اإللكرتونات نقل سلسلة يف أساسية وصل حلقة ويس بي السيتوكرومان الهيم بروتينا
بينما التي B12 املرافقة العوامل تركيب 1-3 شكل من الحظي التنفس. بعملية الخاصة
B12 واضح: بنحو مختلفة أيًضا فهي الحديد)، بروفريين (أْي الهيم عامٍّ بوجٍه تشبه
عىل أيًضا ويحتوي بالكامل، واملرتافقة األروماتية البورفريينات من بكثري أكثر مشبع
مشبع مرافق عامل وهو ،F430 يظهر ،1-3 شكل يف أيًضا الحديد. من بدًال الكوبلت
ميثيل «مختزلة اإلنزيم من كجزء يوجد الذي النيكل، ببورفريين وشبيه عالية بدرجة
الهوائية أوساط يف تعيش (التي امليثانية العتائق يف املوجود اإلنزيم هذا إنَّ إم». كوانزيم
البيولوجي اإلنتاج يف األخرية الخطوة يحفز البقر) ومعدات باملاء املغمورة الحقول مثل
إليها، أصبو التي النقطة فهمِت أنِك أعتقد ولكن األمثلة، من املزيد إعطاء أستطيع للميثان.
الجديدة الربوتينات هذه أن هو األهم واألمر مكان، كل يف موجودة البورفريينات أن وهي

منتظمة. وبخطوات تُكتَشف زالت ما مدهشة، وظائف لها التي الهيم، عىل املحتوية
سوف ذلك، من بدًال الهيم؛ لربوتينات البنائية التفاصيل عىل الرتكيز هنا أريد ال
مثال هو P450 السيتوكروم إن وظائفه. عن فكرة إعطاءك وأحاول نفسه الهيم عىل أركز
الجزيئي، باألكسجني الهيم يف الثنائي الحديد مركُز يرتبط أن فبعد الشأن؛ هذا يف جيد
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بأي هنا أرشحها لن ولكني ،2-3 شكل يف (املوضحة التفاعالت من آَخر عدٍد يف يدخل
آي». «مركب ى يُسمَّ ا جدٍّ نشط وسطي مركب إنتاج إىل يؤدي مما التفصيل)؛ من قدر
بالحديد الخاص الفصل يف نظرِت وإذا محدد، Fe+5=O مركز ذو للنظر الفت نوٌع هذا
تجدين فربما الجامعية، الثانية السنة يف درسِته الذي العضوية غري الكيمياء كتاب يف
تماًما، صحيح هذا مركباته. يف و+٣ ٢+ األكسدة حالتَي يف يوجد إنه يقول بسيًطا رشًحا
هنا: قليًال أتوقف دعيني حسنًا، ا! جدٍّ غريب مفهوم Fe+5 النوع أن أيًضا يخربِك ولكنه
كمركز وصفه األفضل من ربما األول فاملركب تماًما؛ صحيحة ليست Fe+5=O كتابة إن
أن األساسية فالنقطة التفصييل، الوصف كان ما وأيٍّا للجني. شارد مع متحد Fe+4=O

األول املركب أعطى مما ،Fe+3 فوق استثنائيٍّا بمستوينَي ُرفعت للهيم الكلية األكسدة حالة
هذه. املعروفة القوية C–H روابط من واحدة من هيدروجني ذرة لنزع القوة

األخذ عالقة يل تمثِّل العايل التكافؤ ذات االنتقالية للفلزات الوسطية املركبات إن
األحياء؛ علم يف ما كل أساس هي الكيمياء بالطبع، واألحياء. الكيمياء بني الرائعة والعطاء
األحياء علم حيوية، أكثر بنحو أحدهم يقول كما أو الكيمياء، «هو» األحياء علم ما، فبنحو
جوهري بنحو الجديدة الكيميائية األمور كم هو تقديًرا األقل إن «تعمل»! التي الكيمياء هو
P450 للسيتوكروم اكتشافنا لوال املثال، سبيل عىل البيولوجية. األنظمة من نتعلمها التي
محدودة ستصبح األساسية الحديد بكيمياء معرفتنا لكانت األخرى، الحديد وأنزيمات
من كبريًا قدًرا للميثان البيولوجي اإلنتاج يتطلب اإلطار، نفس يف اآلن. عليه هي عما ا جدٍّ
ذكرته. الذي F430 املرافق العامل عىل القائمة النيكل، بكيمياء املتعلقة األساسية املعرفة
يوجد الذي للنيكل، العاديتني غري و+٣ ١+ الحالتني من كلٍّ عىل تشتمل الكيمياء هذه
كبريًا قدًرا B12 املرافق للعامل الحيوية الكيمياء تتضمن باملثل، .٢+ أيونات صورة يف عادة
بواسطة وُخلقت بها حلمنا التي العجيبة الجزيئات كل إىل فبالنسبة الكوبلت؛ كيمياء من
التي الطبيعة من بشأنها اثنني أو شيئًا تعلَّموا قد فإنهم العضوية، غري الكيمياء علماء

السنني. من قليلة بمليارات قبلنا ظهرت

النرويج شمال إىل كاليفورنيا جنوب من (2)

التوظيف كان لقد أكاديميٍّا. كيميائيٍّا باحثًا بصفتي رحلتي عن قليًال لِك أحكي دعيني
الدكتوراه عىل لحصويل مباَرشًة التاليتني السنتني يف صعبًا املتحدة الواليات يف الجامعي
أي إىل لالنتقال استعداد عىل وكنُت مفتوحة، اختياراتي تركت لذا، (١٩٩٣-١٩٩٤)؛
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الدراسات يف مرشيف أن السيناريو هذا إىل أضيفي رضوريٍّا. كان إذا العالم، من آَخر مكان
فجأة؛ تُويف قد ا، جدٍّ مميز فيزيائية عضوية كيمياء أستاذ وهو جاسمان، بول العليا،
كيمياء عالم مع بقوٍة تعاونُت الحظ، لحسن يل. كبريًا وداعًما أبًا فقدت قد أكون وبذلك،
الدراسات سنوات أثناء أمللوف، جان الربوفيسور هو مينيسوتا، جامعة من سويدي نظرية
جامعة أن ذكر أوروبا. يف العمل يف قبُل من فكَّرُت كنُت إْن سألني ما ويوًما العليا،
يميل تجريبي عاِلٍم مثيل؛ بشخص مهتمون وأنهم شاغر، مكان بها بالنرويج ترومسو
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شماًال درجة ٧٠ عند (ترومسو الخريطة عىل رسيعة نظرة وبعد النظري. الجانب إىل
يقلقني، أالَّ ينبغي املوقع أن يل أكََّد جان لكن الحرية، أصابتني قد أنني بد ال تقريبًا)،
عرف جان أن واملدهش مينيابوليس. يف منها بكثري اعتداًال أكثر هناك الشتاء فصول وأن
ترومسو، جامعة من جروبن، أود الربوفيسور صديقه من الشاغرة الوظيفة هذه أمر عن
ويف مينيابوليس. يف عام ملدة تستمر التي البحثية إجازته يقيض الوقت هذا يف كان الذي
ترومسو، إىل بالذهاب إقناعي وأود جان حاَوَل أود، ببيِت حفٍل ويف أسبوعني، غضون
هناك. من عرٌض جاءنا إذا وذلك إليها، الذهاب تجربَة املغامرة الروح ذات زوجتي وقرَّرْت
يف ببطء تدور األكاديمي التوظيف عجلة إن وانتظرت. ترومسو لجامعة رسميٍّا تقدَّمُت
قبل كاليفورنيا يف مؤقتة بحثية وظيفة عىل أحصل أن يف مشكلًة أجد لم لذا النرويج؛
األوىل زيارتي يف ،١٩٩٤ يناير يف كنُت ذلك، إىل باإلضافة النرويج. إىل االنتقال إمكانية
مينيابوليس من آتيًا كنُت وإذ األحياء، علم يف للفلزات جوردون مؤتمر بسبب لكاليفورنيا
أنجلوس؛ لوس مطار من فيها خرجت التي اللحظة يف شديد بتأثر شعرت فقد املتجمدة،
يرتدون كانوا الذين واألوالد والبنات واألزهار، والخرضة، الخفيف، بالنسيم أُعجبت إذ
أن قبل كاليفورنيا يف املؤقتة الوظيفة قبول «عيلَّ» أن رأيت حسنًا، القصرية! الرساويل

النرويج! يف وظيفة أي أشغل
أود يرام. ما عىل فيها يشء كل سار مقابلة، إلجراء للنرويج ُدِعيت ،١٩٩٥ مايو يف
فقد الكرم؛ شديَدي ُمضيَفني كانا يل، جيَدين صديَقني بعُد فيما أصبحا اللذان وزوجته
يف الثلجية القمم كانت بينما ًرا، محمَّ تَْرَمجانًا نتناول ونحن رائًعا وقتًا يوم ذات قضينا
أقتنع أن صعبًا يكن لم الليل. منتصف شمس يف الوردي اللون إىل ل تتحوَّ الثابتة النافذة
أربعة استمرت التي الزيارة تلك خالل رائًعا كان الجو أن وخصوًصا ترومسو، يف بالعمل
يف وأصبحنا الصيف انتهى تعرفني! كما مضمونًا دائًما يكون ال الذي األمر وهو أيام،
يف أقم لم كاليفورنيا. يف بريدنا صندوق يف ترومسو من عرض جاء ما، ويوًما الخريف،
وتساءلت الوقت، ذلك حتى املتحدة الواليات يف مناسب عمل عن جيد ببحٍث األمر حقيقة
ناقشنا البعيدة. النرويج يف وظيفة بقبول السهل الطريق أتخذ كنت إن نفيس يف كثريًا
العرض؛ قبول وقررت ريفرسايد، مدينة يف املفضل الصيني مطعمنا يف العشاء عىل األمر
أي يف املتاحة اإلمكانيات كل توفري تستطيع ال ترومسو أن ورغم دائمة، وظيفة كانت فقد
البحثي. السلك يف والدخول للعيش تماًما معقوًال مكانًا كانت فقد كبرية، أمريكية جامعة
— إيلَّ بالنسبة ا مهمٍّ اعتباًرا دائًما كانت التي — املفتوحة املناطق كانت ذلك، إىل باإلضافة
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ُولد الذي ابننا، ألن إياه) (وُمِنحت قصريًا تأجيًال طلبت ولكني العرض قبلت لذا، مذهلة؛
ا. جدٍّ قصرية فرتة منذ مولود وهو بالسفر ليسمح عمره يكن لم الخريف، ذلك يف

حياتي، قصة من جانٍب بعرِض داٍع دون بامللل تشعرين جعلتِك قد أكون أالَّ آمل
ليست الحياة العلماء، معظم إىل بالنسبة محددة. نقطة أوضح أن أريد حقيقًة ولكني
عليا دراسات ←- الثانوية املرحلة يف ا جدٍّ متفوق طالب عه: توقُّ يمكن مستقيًما طريًقا
جائزة عىل حاصل عالم مع الدكتوراه بعد فيما بحثية وظيفة ←- معروف أستاذ مع
كان حياتي مسار إن منها. لالختيار عمل عروض ٥–١٠ ←- يناظره ما أو نوبل
الدكتوراه رسالة مرشف وفاَة قبُل من ذكرُت فقد انتكاسته؛ له كانت وقد تعقيًدا، أكثر
تحديات ذلك إىل أِضْف ترومسو، يف وظيفتي أبدأ أن قبل أيًضا جان مات وقد خاصتي،
جدٍّا الشائعة التجارب تلك — املحطمة والعالقات القصرية العمل عدم فرتات مثل أخرى
قد الناس من ا جدٍّ كثريًا أن صغرية معجزًة يبدو أن ويمكن — الشباب بها يمر التي
يف األكاديمي البحث وظائف إن العلم. يف ناجحة أكاديمية مهنية مسارات لهم أصبح
مضمونة، تكون بالكاد بها تحلم التي بالوظيفة تعمل أن فمسألة لذا نسبيٍّا؛ قليلة العلم
العلم إن بعدها. فيما مؤقتة بحثية بوظيفة عملك أو الدكتوراه، عىل حصولك بعد حتى
املعلومات وتكنولوجيا واملحاسبة والطب بالقانون ُمقاَرنًة أصعب مهني مسار بالتأكيد
ومع الجدد. العليا الدراسات لخريجي تعطًشا وأكثر أكرب العمل سوق حيث شابهها؛ وما
الفنانني، األصدقاء من عدد يل فأنا أيًضا؛ قاٍس العمل فإن الفنون مجال يف حتى ذلك،
مما أكثر أمامهم غامًضا فيها املستقبل كان فرتاٍت جميًعا صادفوا معينة نقطة وعند
أي القتناص استعداٍد عىل وكنت املسار، هذا يف استمررُت أني مرسور أنا بكثري. صادفُت

آَخر. مجاٍل يف وأعمل مجايل أترك أن يمكن ال اليوَم وأنا يل، تلوح فرصة

البورفريينات مشابهات (3)

يزال ال كان الجليد لكن أبريل، يف كنا ألننا الربيع أقول .١٩٩٦ ربيع يف ترومسو إىل أتيت
كنا لذا هنا؛ عادة الربيع يف هو كما رائًعا، كان الطقس الحظ، لحسن األرض. عىل سميًكا
لقد التنفيذ: طور يف املستقلة املشاريع بعض بالفعل لديَّ وكان عالية. معنوية حالة يف
وذلك الكمية، للكيمياء بديلة صيغة باألساس هي والتي الوظيفية، الكثافة نظرية درست
الرتكيبات الستكشاف واستخدمتها الدكتوراه، بعد ما سنوات خالل كهواية كبري حد إىل
جديدة تزال ال النظرية تلك كانت وقد االنتقالية. الفلزات مرتاكبات من للعديد اإللكرتونية

64



… البورفريينات عالم يف قصرية جولة األرجواني: الكوكب

عىل مفتوًحا مجاًال كانت االنتقالية والفلزات العضوية، غري الكيمياء علماء عىل ا جدٍّ
يف األول اهتمامي بعد. فيما النظرية للكيمياء آتي سوف ولكني لالستكشاف. مرصاعيه
إذ تنفيذه؛ من تصوره يف أسهل هذا كان وقد تجريبيٍّا، برنامًجا أبدأ أن هو العام ذلك
منا فمن طالب؛ لديَّ يكن ولم قياسية غري غازات طرد بخزانات فارغ معمل لديَّ أصبح
النصائح بعض أعطاني جروبن أود األيام؟ تلك يف النرويج يف البحثية املنح عن سمع
قليل عدد لديَّ كان األول، عامي نهاية وقبل النرويج، يف املنح طلبات كتابة حول الجيدة
مشكلة تُمثِّل تزال ال كانت املعامل الدكتوراه. أو املاجستري مستوى عىل سواء الطالب، من
كنِت التي الشكل الغريبة الزجاجية األدوات تذكرين (هل شلينك خطوط كانت فإذا كبرية؛
معمل يف صنعها الصعب من للهواء؟) الحساسة املركبات مع للتعامل أحيانًا تستخدمينها
لحسن بعيًدا. حلًما كانت القفازات صناديق فإن بنا، الخاص البدائي الزجاجية األدوات
متحمًسا كنت والتي البورفريينات، مجال يف وساٍق قدٍم عىل يجري العمل كان الحظ،

املعملية. باألدوات يتعلق فيما الكثري تتطلب ال وكانت الستكشافها
يعزلون كانوا البورفريينات يف املتخصصني الكيميائيني أن هو يحدث كان ما
نهاية يف املتكونة السوداء اللزجة املادة من الكبرية الحلقية الجزيئات من العديد
تحصلني ال فأنِت الواحد. الوعاء بطريقة تتم التي املعتادة البورفريينات تخليق عمليات
والكوروالت النيرتوجني املعكوسة البورفريينات عىل أيًضا ولكن البورفريينات، عىل فقط
(شكل الجزيئات من غابة باختصار، املمتدة؛ البورفريينات من والعديد والسابفريينات،
ليس (ولكن والسابفريينات الكوروالت مثل الحلقية األنظمة هذه بعض .(3-3
نهائية كنواتج فقط ولكن سابًقا معروفة كانت النيرتوجني)، املعكوسة البورفريينات
إليها نصل أن حينها نستطيع كنا لكن عديدة. خطوات وذات مرهقة تخليق لعمليات
نحصل أن يمكن حتى بالظروف التالعب املمكن من كان ذلك، من واألهم شديدة. بسهولة
للجزيئات. الكاملة املجموعة من بدًال الكبرية الحلقية الجزيئات إحدى عىل انتقائي بنحو
تتجمع بموجبها التي للمسارات الحرارية والديناميكا للحركية كبري فهم لدينا يكن لم
الحلقات هذه يف بها الخاصة املتعددة واألوليجومرات واأللدهيدات البريوالت مونمرات ذاتيٍّا
نفسها، كونت اللجينات هذه أن غامرة سعادة يف كنا فقد يزعجنا؛ لم هذا ولكن املدهشة،
األخرى. وخواصها بالفلزات االرتباط عىل قدرتها نستكشف أن من أكثر شيئًا نُرد ولم

يمكن الكورول إن قصرية فرتة منذ يل قال جروس زيف الرائع اإلرسائييل صديقي
مذيب. بدون معينة ظروف تحت الفلور خمايس والبنزالدهيد البريول من عليه الحصول
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كبرية. حلقية للجينات كمصدر واأللدهيد البريول تكاثف :3-3 شكل

هذا أن وجدنا فقد إلكرتوني، نقص به الذي األلدهيد أهمية عىل أكد أنه من وبالرغم
يف طالبي أحد باإللكرتونات. غنية ألدهيدات من كوروالت تخليق إىل أيًضا أدى التفاعل
ولكن للبريول، فقط ليس عمل التفاعل أن أثبت ستني، إيريك يُدعى الدكتوراه، مرحلة
مما الحظ)، لسوء كبرية؛ مشكلة تخليقه يمثل (الذي البريول فلور ٤،٣-ثنائي ل أيًضا
لو كما لفرتة، بدا للبريوالت. بيتا املواقع عند بالكامل مفلورة كوروالت لتخليق يؤدي
إىل بالنسبة الحال هي كما وثقة بسهولة عليها الحصول يمكن املستبدلة الكوروالت أن
املوثوق الكورول تخليق عملية أن وجدنا عندما ومحبطني مندهشني كنا لقد لبورفريينات.
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البريول كلور ٤،٣-ثنائي مثل مستبدلة أخرى بريوالت مع جيد نحٍو عىل تعمل لم فيها
الكورول تخليق أن يبدو ولكن بعد، التفاصيل ندرس لم البريول. إيثيل و٤،٣-ثنائي
بيتا املواقع عند للمجموعات خصوًصا الفراغية، للتأثريات تماًما حساس واحد وعاء يف
باعتبار رأيي، يف باالهتمام جديرة محاولة وهي الفرضية، هذه لتأكيد أتطلَّع للبريوالت.

ومفيدة. معقدة لجينات تعطي واحدة خطوة يف هذه البسيطة التخليق عمليات أن

الطيفي التحليل الختصاصيِّي ذهب منجم (4)

فرعية بدائل ذات الكورول لجينات من كبريًا ا كمٍّ برسعة جمعنا الدراسات، لهذه كنتيجة
املنجنيز، متنوعة: فلزية مرتاكبات إىل مبارشة حولناها وقد نظامي. نحٍو عىل متنوعة
ثبت املرتاكبات هذه غريها. والعديد واملوليبدنوم، والفضة، والنحاس، والكوبلت، والحديد،
بشدة مرسور وأنا الطيفي، التحليل بمجال يتعلق فيما حقيقي ذهب منجم بمنزلة أنها
العضوي. غري اإللكرتوني للرتكيب حقيقًة مدهشة مساهمة تُعترب الدراسات هذه نتائج ألن
مقارنة، تقديرها قليًال عليِك الصعب من يكون ربما املهمة املعارف هذه قيمة أنجيال،
ولكن السائلة. والبلورات الكوروالت عىل اعتماًدا شمسية خاليا لتطوير بمجهودنا مثًال،
وبدون مهمة، دائًما تكون عامة) بصفة (والعلم الكيمياء أساسيات أن تدركي أن يجب
املعقدة الواقعية العلمية املسائل يف بإبداع نساهم أن الصعب من لألساسيات، جيدة معرفة

.(4-3 (شكل
اإللكرتوني االمتصاص طيف بتعريف نبدأ دعينا الطيفي، التحليل حول الحديث عند
حسنًا، الطيف). ببساطة أو البنفسجي، وفوق املرئي الضوء بطيف ى يُسمَّ ما غالبًا (الذي
(أعتقد املوجي للطول كدالة معينة مادة جانب من الضوء امتصاص يُظهر منحنًى إنه
يف عملِت يوم كل يف النوع هذا من أطياف عرشة األقل عىل درسِت فقد ذلك؛ تعرفني أنِك
(«األصلية») مدارتها من اإللكرتونات يثري الفوتونات) (أي، الضوء امتصاص إن معميل).
القمم إن ذلك). قبل مشغولة غري تكون غالبًا (والتي أعىل طاقة ذات مدارات إىل املستقرة
وببعض املثارة، الحاالت طاقات تُناظر ثَمَّ ومن البنفسجي وفوق املرئي الضوء طيف يف
وبالنسبة البحث. محل للجزيء اإللكرتوني الرتكيب حول بالكثري تخربك والتحليل، الخربة
باي نظام إثارات عادًة الطاقات هذه تُناظر املركز، عند انتقايل فلز بدون بورفريين إىل
ويف نسبيٍّا. الضعيف االرتباط ذات لإللكرتونات الكبرية الدائرية الشبكة أي، األروماتي؛
تعقيًدا أكثر الطيف يصبح خاصته، d إلكرتونات بكل تناسقي، انتقايل فلز أيون وجود

تحليله. يف إثارة أكثر ذاته الوقت يف ولكن قليًال
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— Yو Xو M من التوليفات من العديد إن مختربنا. يف ُمخلقة فلزية كوروالت :4-3 شكل
تخليقها. جرى قد — كلها وليس

عاٍل. تكافؤ ذات عادًة تكون ألنها خصوصية أكثر االنتقالية الفلزات كوروالت إن
مرتاكبات عىل تحتوي التي معملنا يف القوارير من والعرشات العرشات تتذكرين ربما
مجموعة تَُعد إنها الثالثية؛ والفضة الثالثي والنحاس الرباعي والحديد الخمايس الكروم
من الحاالت هذه أن نتذكر هذه. األكسدة حاالت ندرة إىل بالنظر وذلك ا جدٍّ مدهشة
وسطية مركبات شكل يف فقط اإلطالق، عىل حدثت إن للبورفريينات، تحدث األكسدة
لعائلة البنفسجي وفوق املرئي الضوء أطياف عىل نظرة لنلِق واآلن، عالية. بدرجة نشطة
يف للكوروالت الفينيل مجموعات عىل بارا الوضع يف متعددة ببدائل النحاس، كوروالت من
نطاق (املسماة األكرب القمة خصوًصا األطياف، أن ترين سوف .(5-3 (شكل ميزو الوضع
الوضع يف البديل يصبح عندما واضح بنحو أكرب موجية أطوال إىل تتحرك سوريت)،
ذلك مع واضح تعارض يف يكون السلوك هذا متزايد. نحٍو عىل لإللكرتونات مانًحا ميزو
بعض. فوق بعضها تقريبًا أطيافها تبقى التي املشابهة، البورفريينية للمشتقات املالحظ
كبري حلقيٍّ باي نظاَم يتضمن ال للكوروالت سوريت نطاق أن هو لذلك تفسري أبسط إن
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بمكون ى يُسمَّ ما يمتلك ذلك، من بدًال «بسيط»)؛ فلز-بورفريين مرتاكب أي مع يفعل (كما
العايل التكافؤ قلب إىل الطرفية الفينيل مجموعات من إلكرتون إثارة وهو الشحنة؛ انتقال
صحيًحا يكون الحقيقة يف البسيط التفسري هذا أن إىل النظرية الدراسات وتشري للجزيء.
وكأنه البعض يراه قد فيما مشرتًكا لكوني السعادة بعض أجد النحاس. كوروالت مع
تَُعد النحاس لكوروالت املتنقلة سوريت نطاقات أن يف واملتمثل ما نوًعا أكاديمي اكتشاٌف
إىل بالنسبة أساًسا مثلها يوجد ال والتي الشحنة، تحرُّك انتقاالت عىل األمثلة أفضل من

به. أفتخر أن يستحق يشء وهذا البورفريينات،
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متنوعة بدائل ذات النحاس كوروالت من لسلسلة اإللكرتوني االمتصاص أطياف :5-3 شكل
نظامي. نحٍو عىل
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الوضوح نهاية (5)

القصة ليس هذا ولكن عايل، تكافؤ ذات الفلزية الكوروالت من العديد أن بالفعل ذكرت
يف الكورول ولجني أكسدته، تسهل corrole3− األنيون الثالثي الكورول لجني إن كاملًة.
علماء ويصف .corrole•2− كشارد يوصف أن األفضل من الفلزية الكوروالت من كثري
أن يعني معربِّ لكنه خيايل وصف وهو باملريبة، اللجينات هذه مثل العضوية غري الكيمياء
آن إف الربوفيسور وكانت بسيط. لويس تركيب باستخدام بدقة وصفه يمكن ال اللجني
الرنني طيف عىل باالعتماد ملموًسا دليًال قدم من أول بتوسان أريزونا، جامعة من ووكر
،Fe(corrole)Cl مرتاكبات وخصوًصا الحديد، كوروالت بعض أن عىل النووي املغناطييس
توصف أن األفضل كان ولكن تماًما، FeIV(corrole3−)Cl تكن لم أي، مريبة؛ كانت
خالل من برسعة إثباته استطعت وقد مذهًال وصًفا هذا كان .FeIII(corrole•2−)Cl بأنها
ولسوء اليشء. بعض كيفية بطريقٍة ولو الوظيفية، الكثافة بنظرية الخاصة الحسابات
ذلك وتِبع الفلزي، للكورول اإللكرتوني للرتكيب الصورة هذه الجميع يتقبل لم الحظ،
لم أنه أجد أخرى، مرة األمر إىل وبالنظر ذلك، ومع مؤمًلا، وحتى مزعًجا كان كبري، جدل

الكوروالت. عن بحثنا رحلة يف سلبية خطوة اإلطالق عىل يكن
جلسنا حيث األمريكية؛ الكيميائية للجمعية نيويورك مدينة يف مؤتمًرا أتذكر زلت ما
متجاهلة آن بدت الكوروالت. أبحاث نناقش واألربعني السابع الدور يف مقًهى يف وآن أنا
نرى كنا ما بسبب منزعجة أنها الواضح من وكان حولنا البانورامية لإلطاللة تماًما
من نفيس منع أستطع لم بالفندق، حجرتي إىل رجعت وعندما له. حاجة ال جدل أنه
العضوية غري الكيمياء علماء أبرز من مجموعة هذه نفيس: يف وقلت بالسعادة الشعور
يهتم من للجني! أم للحديد تابًعا إلكرتون نصف كان هل بشأن يتجادلون أعرفهم، الذين
كثريًا تُثري العلمية الخالفات أن وهو ميدور بيرت كتبه شيئًا تذكرت كهذا؟ بسيط بيشء
ولكن املال، من كبرية مبالغ تتضمن ال قد فهي تافهة؛ أمور حول تدور ألنها الشغف من

عنها. التخيل ويرفضون العلماء بها يتمسك ومفاهيم أفكاًرا تتضمن
الحديد بطبيعة يهتمون الباحثني من الكثري إن ألقول لحظة أتوقف دعيني ذلك، ومع
بعض يف وسطية كمركبات يوجد النوع هذا أن قبل من أخربتِك العايل. التكافؤ ذي
باملسألة االهتمام يف تقصري بالتأكيد يوجد ال لذا، P450؛ السيتوكروم مثل املهمة اإلنزيمات
وضوًحا أكثر تجريبية توجهات هناك تكن لم إنه وحيث غرابتها. رغم ندرسها، التي
استخدام من حسًما أكثر يكون نظري، ٍه توجُّ إىل للوصول تطلعت فقد املسألة، مع للتعامل
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ولكن ذلك، فعل استطعت النهاية، ويف تماًما. الجدل يُنهي بحيث الوظيفية، الكثافة نظرية
الجاد. والعمل والتخطيط التفكري من سنوات أخذ األمر

كيمياء يف ُمريبة اللجينات كون أهمية متوقع غري دلييلٌّ خطٌّ يل أظهر ا، جدٍّ مؤخًرا
باألشعة الحصول استطاع أليميهو) أبراهام (ويدعى طالبي أحد الفلزية. الكوروالت
عىل امتلكا واالثنان النحاس، كوروالت من مختلفني الثنني البلورية الرتكيبات عىل السينية
أروماتي للكوروالت الحلقي النظام أن تذكَّري الرسج؛ تشبه مستوية غري بنيًة غريب نحٍو
من عام، بوجٍه الفلزية، الكوروالت وأن البنزين)، من أكرب نسخًة يَُعد ما نحٍو عىل (إنه
من واحد ينقصها الكوروالت أن وبما ذلك، عىل عالوة مستوية. غري تكون أن املتوقع غري
من صالبة أكثر فإنها البورفريينات، يف املوجودة ميزو الوضع يف التي الكربون جسور
الغريبة الرتكيبات أن املحتمل غري من بدا لقد املستوى. عىل عمودي لتشوه البورفريينات
الضعيفة؛ البلورية الرص قوى عن تنشأ أن يمكن النحاس لكوروالت الرسجي الشكل ذات
وباستخدام العمل. قيد محدد إلكرتوني تأثري وجود بوضوح الرتكيبات تُظهر ذلك، من بدًال
املستوية البنية شكل لتغيري الالزمة الطاقة حددنا الوظيفية، الكثافة نظرية حسابات
الناتجة الطاقة منحنيات إن رسج. شكل عىل التي البنية إىل املختلفة الفلزية للكوروالت
الكوروالت معظم بينما أصًال، الرسجي الشكل لها النحاس كوروالت أن بوضوح تُظهر
كوروالت لبنية األصيل الرسجي الشكل ينشأ الظن، هو وكما مستوية. تكون األخرى الفلزية
التفاصيل، مناقشة هنا أريد ال والكورول. النحاس بني معني مداري تفاعل من النحاس
اعتقدنا؛ كما بسيطة، d8Cu(III) مرتاكبات ليست النحاس كوروالت أن تحليلنا ثمرة ولكن
CuII−corrole

•2− كيانات تُعد املعاكسة، املغناطيسية األرضية حاالتها يف حتى فهي
األمريكية الكيميائية للجمعية اجتماع آخر يف آلن باختصار النتائج تلك ذكرت لقد مزدوجة.
آخر. سياق يف صداها انعكس قد األولية رؤاها أن سعيدة بدت وقد ليك، سولت مدينة يف

النظرية دور (6)

عرفِت ربما ولكنِك الكمية، الكيمياء يف مقدمة عىل رسمي نحٍو عىل تحصيل لم أنِك أعرف
أهمية األكثر األداة تكون قد أنه أيًضا تعرفني ربما الجزيئية. املدارات عن قليلة أشياءً
فهي الوظيفية؛ الكثافة نظرية هي والربط للرتكيب النظرية للدراسات اليوم لدينا املتاحة
والخواص الطاقة أن عىل تنص والتي الكمية، امليكانيكا يف أساسية نظرية عىل تعتمد
تَُعد إنها اإللكرتونية. بالكثافة بالكامل د تُحدَّ األرضية حالته يف إلكرتوني نظام ألي األخرى

71



شابة كيميائية إىل رسائل

فلسفتها يف مختلفة وهي اإللكرتونية، الكثافة عىل تركِّز التي رشودنجر معادلة لحل طريقًة
النظرية تلك مزايا أهم ومن املوجية. الدالة عىل املعتمدة ab initio األولية الكمية الطرق عن
واليوم، االنتقالية. بالفلزات يتعلق فيما جيدة نتائج عامًة تعطي وأنها النسبية رسعتها هي
الكثافة ونظرية الكمية الكيمياء أن والعضوية العضوية غري الكيمياء علماء معظم يرى
شعبية وأن التقليديني) العلماء لبعض صدمة يسبب قد (مما الغالب يف مرتادفان الوظيفية

السابق. يف الحال عليه كانت عما كثريًا قلَّت قد األولية الكمية الطرق
يعتمد رائع نظري عالم أمللوف، جان الدكتوراه، سنوات أثناء األسايس معاوني إن
متى جيًدا أدركت بنفيس، بالعمل ثم البداية، يف معه وبالعمل األولية. الكمية الطرق عىل
نستطيع ال التي ما نوًعا النادرة واألحيان الوظيفية، الكثافة نظرية نستخدم أن يمكن
تتحدى أنها يبدو التي األمور خاص بوجه أُثمن أنني قبُل من ذكرت لقد ذلك. فيها
من عدًدا إن الوظيفية). الكثافة نظرية عن يتحدث الذي للقسم (ارجع النظري التطوير
دراسة وتُعد املستوى. عالية أولية كمية بطرق مرضية بطريقة ُحلت قد األمور هذه
نظرية إن الشأن. هذا يف جيد مثال االنتقالية الفلزات ملرتاكبات املغزيل اللف حالة طاقة
املنخفضة الحاالت بني الطاقة يف الفرق لحساب مضمونة غري غالبًا الوظيفية الكثافة
نيا والدُّ القصوى املمكنة باألعداد واملميزة انتقايل، فلز بمرتاكب الخاصة املغزل والعالية
املشكلة. هذه األولية الكمية الطرق تعالج أن يمكن الحظ، لحسن املفردة. اإللكرتونات من
كلوريد كورول مع نتعامل فعندما تعقيًدا. أكثر مشكلة تمثِّل الفلزية الكوروالت لكن
اللف بحاالت جيد بوصف تزودنا أن يجب ال املثىل الطريقة فإن املثال، سبيل عىل الحديد
عىل واللجني الفلز من كلٍّ عىل التأكسد حاالت تصف أن أيًضا ولكن فقط للحديد املغزيل
بها الوفاء يُجرى املتطلبات وهذه .•2− أم 3− الكورول لجني كان هل أي، صحيح؛ نحٍو

الرتاكيب. املتعددة األولية الكمية بالطرق ى يُسمَّ ما خالل من
ودراسة السهل، باألمر ليس املستوى العالية األولية الكمية بالحسابات القيام إن
اليوم. فعله يمكن ما حدود عىل الكورول أو البورفريين مثل التماثل منخفض نظام
الرواد البنائيني) الحقيقة (يف املمارسني من اثنني مع تعاونت النجاح، يف فريص ولزيادة
الفائق الكمبيوتر مركز من تايلور بيرت الرتاكيب، املتعددة الحديثة الكمية الكيمياء يف
من روس وبيورن دييجو) سان يف الرئييس صديقي بيت كان (باملناسبة، دييجو بسان
كوروالت حسابات اختربت فقد الخربة، من الهائل التجمع هذا ورغم السويد. لوند، جامعة
والبدايات الجاد العمل من سنوات وبعد حد. ألقىص وبراعتنا مهارتنا الحديد كلوريد
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لرتكيب املبكرة صورتنا للنور وظهرت وحاسمة واضحة نتائج عىل حصلنا الخاطئة،
.FeIII(corrole•2−)Cl واضح، إلكرتوني

الحالة بتوصيف فقط تسمح ال أنها وهي الرتاكيب العديدة للنظرية مهمة ميزة هناك
ليس الحسابات هذه تؤكد أن كان أميل عديدة. مثارة حاالت أيًضا ولكن للنظام األرضية
كانت FeIV حالة أن أيًضا تُظهر أن ولكن ،FeIII(corrole•2−)Cl ل األرضية الحالة فقط
إليه انتهت ما هذا يكن لم لكن للجدل. نهاية سيضع هذا وكان الطاقة. يف قليًال أعىل
من Fe(corrole)Cl ل الطاقة املنخفضة الحاالت «كل» أن الحسابات أظهرت فقد األمور؛
املغزيل اللف حالة إىل بالنسبة مختلفة هي فقط !FeIII(corrole•2−)Cl ک وصفها األفضل
الكورول؛ شارد مع — متواٍز غري أم متوازيًا أكان سواء — االزدواج وطبيعة Fe(III) ملركز
عهد. نهاية وكأنه األمر وبدا نريد؛ فيما النهاية يف نجحنا لذا، لها؛ مكان ال Fe(IV) حالة

التطبيقات إىل األساسيات من (7)

للكوروالت اإللكرتوني الرتكيب تفاصيل وسط بالكامل فقدتِك أكون أال آمل أنجيال، حسنًا،
باستخدام التحليالت هذه بمثل أحدهما قيام كيفية عن ملحًة إعطاءك أردت فقد الفلزية؛
الكيميائية والحسابات السينية، باألشعة الرتكيب وتحديد الطيفي، التحليل من مزيج
تزال ال الطرق هذه لتناولها. الفرصة يل تتَح لم أخرى تقنيات إىل باإلضافة الكمية،
للبورفريينات األساسية الجوانب اكتشاف عن ما نوًعا بعيًدا تحركنا لو حتى مفيدة،

التقنية. عالية وظيفية كمواد لتطويرها والكوروالت
الكوروالت، عىل قائمة صبغية شمسية خاليا لتطوير معملنا يف دائر كبري جهد هناك
السنوات يف مدهش تعاون معه يل كان الذي كارل، عمك من بالتأكيد عنها سمعِت قد التي
املتعلقة الضوء حصد مصفوفات غرار عىل تطويرها يُجرى الخاليا تلك إن األخرية. القليلة
نفضل نحن املجال، يف اآلخرين ومثل كثريًا. أبسط نحٍو عىل ولو الضوئي، بالتمثيل
املواد ألن الكلوروفيالت من بدًال املخلقة الكوروالت) حالتنا، يف (أو البورفريينات استخدام
الحقيقة يف الخاليا تلك إن كبري. نحٍو عىل معالجتها يف وأسهل خشونة أكثر تكون املخلقة
نانوي، تركيب ذي آخر موصل شبه أو التيتانيا مع مرتبطة عضوية صبغة من تتكون
املعتمدة العادية الشمسية الخاليا من تصنيعها يف بكثري أرخص املبدأ، حيث من وهي
تُحدث أن تستطيع فهي منها، املتوقعة باملهمة قيامهما وبفرض البلوري. السليكون عىل

الشمسية. الطاقة تحويل مجال يف ثورًة
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للرسطان الديناميكي الضوئي العالج مجال يف للكوروالت محتمل آخر تطبيق ثمة
بورفريين وضع العالج يتضمن البقعي. والضمور الصدفية مثل األخرى األمراض وبعض
إن قريب. أحمر تحت أو أحمر إلشعاع والتعرض املتأثر النسيج عىل أخرى صبغة أو
لألطوال كبري حد إىل ُمنفذ غري اإلنسان جسم ألن تأثري لها ليس األخرى املرئية األضواء
«يَعرب هناك ومن مثارة، أحادية حالة إىل البورفريين يثري الضوء إن األقرص. املوجية
األكسجني أن تذكَّري نسبيٍّا. أطول لفرتة تستمر مثارة ثالثية حالة إىل األنظمة» بني
اثنان له (أي، أرضية ثالثية حالة هو األنسجة، يف حولنا عموًما يوجد الذي الجزيئي،
ينقل الثالثية الحالة يف البورفريين إن متوازي). مغزيل لف مع املفردة اإللكرتونات من
وهكذا، األحادية. حالته إىل لذلك نتيجًة يثار، الذي، الجزيئي، األكسجني إىل الزائدة طاقته
يف هي، التي العضوية، املادة مع بقوة األحادية حالته يف الجزيئي األكسجني يتفاعل
من تدمريها بعد املهاَجمة، الخاليا تهلك وهكذا آخر. مريض نسيج أو الورم الحالة، هذه
املربمج. الخلوي املوت طريق عن عام بوجٍه األحادية، حالته يف الجزيئي األكسجني ِقبل
عالية قدرة لها الكوروالت من عدًدا طورنا البدائل، بتأثريات املنهجية معرفتنا وباستخدام
عملنا أننا لِك أكتب أن أتمنى القريبة. الحمراء وتحت الحمراء املنطقة يف االمتصاص عىل
ولكن الديناميكي، الضوئي العالج مجال يف استخدامه يمكن رائع جديد محسس عىل

عنه. ستُسفر الذي للناتج بشدة نتطلع ونحن جارية تزال ال االختبار عملية
أيًضا تكون القريب األحمر تحت والضوء األحمر للضوء املمتصة املركبات إن
«االمتصاص عىل املعتمد التصوير نوع خاصًة الحيوي، الطبي للتصوير كبرية أهمية ذات
لفوتونني امتصاصمتزامن فيها يحدث لالهتمام مثرية ظاهرة هو (الذي الفوتون» الثنائي
أطياف إن (إذ ا جدٍّ قليلة شدة ذات عادة تكون التي العملية هذه إن جزيء). بواسطة
أحادي امتصاًصا تتضمن كلها سبق فيما املعروضة البنفسجي وفوق املرئي الضوء
البورفريينات مشتقات استخدام عند هائل نحٍو عىل قوية تكون أن املمكن من الفوتون)،
بارتباط املرتبطة الجزيئية فوق التجميعات بعض وكذلك الوحدات، والقليلة الثنائية
بسبب هكذا مفيدة ليست العادية املرئي للضوء املمتصة املركبات ثانية، مرة ضعيف.
ميزة وهناك البرشية. األنسجة قبل من املرئية املوجية األطوال ملعظم القوي االمتصاص
بدقة تمييزه يمكن أنه وهي الفوتون الثنائي االمتصاص عىل املعتمد التصوير لعامل كبرية
امتصاص أي له يكون ال املحيط النسيج ألن أخرى حيوية مادة أو نسيج أي يف شديدة
كمركبات خاصتنا الكوروالت من بعض بعمل ا جدٍّ مهتمون نحن أخرى، مرة خلفي.

الفوتون. الثنائي االمتصاص عىل تعتمد للضوء ممتصة
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إن وتساءلِت أعاله إليها املشار املرشوعات كثرة من بالحرية أُصبِت إذا باملناسبة،
اهتمامنا من تنبع كلها «نعم». هي فاإلجابة بينها، يجمع مشرتك خيط هناك كان
الكيميائي. ونشاطها وأطيافها اإللكرتوني وتركيبها والكوروالت، البورفريينات بأساسيات
بعض أي، املنطقية؛ نتائجها إىل الوصول أجل من االهتمامات هذه نتتبع ببساطة نحن
تشامربلني آدم الرائع صديقِك وهو الشأن هذا يف رائع مثال وهناك املفيدة. تطبيقاتها
الفائق الكمبيوتر عىل الحسابات حول خاصته الدكتوراه بعد ما مرشوع يتمحور الذي
والكوروالت للبورفريينات الفوتون الثنائي باالمتصاص املتعلقة الواسع النطاق ذات
عىل قائمة للضوء ممتصة قوية مركبات لتصميم بسيطة قواعد يصوغ أن يحاول والذي
إذا مندهًشا أكون لن ولكنني أصيل، نحٍو عىل نظري عالم إنه الفوتون. الثنائي االمتصاص
االمتصاص عىل يقوم رائع جديد تصوير عامل تطوير يف املشرتكني أحد عامني بعد أصبح
وأعتقد معملنا، يف جنب إىل جنبًا يسريان والتطبيقي النظري البحث إن الفوتون. الثنائي

اآلخر. دون أحدهما عىل نركز أال املهم فمن كبري؛ نحٍو عىل رائع أمر هذا أن
أنا األرجواني! كوكبنا يف القصرية الجولة بتلك استمتعِت قد تكوني أن أتمنى حسنًا،
القادم األمريكية الكيميائية الجمعية اجتماع يف ربما قريبًا، ثانيًة لرؤيتك أتطلَّع بالتأكيد
بِك. ب مرحَّ بالطبع فأنِت النرويج، يف هنا ثانيًة زيارتي يف رغبِت وإذا دييجو. سان يف

الثانية. الجامعية سنتك يف التوفيق لِك أتمنى
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الرابع الفصل

تعلمِتها التي الكيمياء تنَيس ال التخدير:

سسلر إل جوناثان
أوستن تكساسيف جامعة

سسلر آي دانيال
كلينك كليفالند مستشفى

الكيمياء يف البكالوريوس درجة عىل حصل سسلر إل جوناثان الربوفيسور
يف الدكتوراه درجة عىل وحصل ببريكيل. كاليفورنيا، جامعة من ١٩٧٧ عام
الربوفيسور مع بالتعاون ١٩٨٢ عام ستانفورد جامعة من العضوية الكيمياء
مؤسسة زمالة برنامج يف الدكتوراه بعد ما زميل وكان كوملان. بي جيمس
العلوم ومؤسسة العلمي، للبحث الفرنيس الوطني واملركز الوطنية العلوم
يف لني جان-ماري الربوفيسور مع أوًال األطلنطي، شمال حلف ومنظمة الوطنية
اليابان. كيوتو، يف تابوش إيواو الربوفيسور مع ذلك وبعد بفرنسا سرتاسبورج
يف تكساس جامعة يف للكيمياء مساعد أستاذ وظيفة شغل ،١٩٨٤ سبتمرب ويف
سسلر، الربوفيسور وضع بيتيت. كيه روالند كريس حاليٍّا يشغل حيث أوستن؛
جيه ستيفن د. (مع كتابنَي وألَّف بحث ٥٠٠ عن يزيد ما وضع، يف شارك أو
وهو التوايل). عىل تشو، ووون-سيوب جايل إيه فيليب والدكتورين ويجهورن
وقد املتحدة. الواليات من صادرة اخرتاع براءة ٧٥ من أكثر صاحب أيًضا
املحدودة، وآنيونيكس املحدودة، فارماسايكليكس رشكتني، تأسيس يف شارك
الجزيئية فوق والكيمياء البورفريينات عن عديدة دولية مؤتمرات وتنظيم
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الفرنسية، يتحدث اإلنجليزية، إىل وباإلضافة الكبرية. الحلقية الجزيئات وكيمياء
ويدرس واإليطالية، اليابانية يفهم أن ويمكن والعربية، واألملانية واإلسبانية،

الكورية.
برنامَجي وأتم كولومبيا، جامعة يف الطب بكلية سسلر آي دانيال درس
اآلن وهو أنجلوس. لوس كاليفورنيا، جامعة يف والتخدير األطفال طب يف إقامة
جمعية وتشمل كلينك. كليفالند مستشفى يف النتائج بحث قسم يف كريس أستاذ
حاليٍّا تنسق وهي دول. ١٠ يف باحث ١٠٠ سسلر د. أسسها التي النتائج بحث
نرش وقد املراكز. متعددة كبرية نتائج تجربة ١٢ تشمل دراسة ١٠٠ من أكثر
٤٢٥ من وأكثر الجسم، حرارة لدرجة العالجي الخفض عن كتابًا سسلر د.
تخدير. أقسام َّسوا ترأ منهم أربعة بحثيٍّا، زميًال ٧٠ ودرَّب كاملة. بحثية ورقة
البحث يف التميز وجائزة فولربايت زمالة عليها: حصل التي الجوائز ضمن ومن

.٢٠٠٢ يف للتخدير األمريكية الجمعية من

أنجيال مرحبًا

بحث قسم يف تخدير كريس أستاذ وهو سسلر. آي دانيال ألخي، زيارة من لتوِّي عائد أنا
عدة فمن يتذكرِك؛ لكنه تتذكرينه، ال أنِت أوهايو. يف كلينك كليفالند مستشفى يف النتائج
جامعة إىل عجٍل عىل نُقلِت أنِك تتذكرين ربما سنوات، ٧ عمرِك كان عندما مضت سنني
كنت إذا الدودية. الزائدة الستئصال عاجلة لعملية للخضوع أنجلوس لوس كاليفورنيا،
األمر، إىل وبالنظر شفائك، إىل أدت التي الكبرية الرعاية تتذكرين فربما ذلك، تتذكرين
لقد األمر، واقع يف لكن األساس. يف روتينية ولكنها مخيفة الجراحة أن تعتقدين فربما

املوت. وشك عىل كنِت
ألنك حالتِك يتذكر وهو الوقت، ذاك يف الجامعة تلك يف مقيًما تخدير طبيب أخي كان
وقدَّم حالتك ص شخَّ ودقة برسعة ألنه اليوم معنا إنِك وخطرية. نادرة مضاعفات واجهِت
خياراتك يف التفكري يف وتبدئني العضوية الكيمياء اآلن تدرسني أنِك وبما املناسب. العالج
ويف — التشخيص هذا أن كيف يف التفكري الشائق من ستجدين أنِك متأكد فأنا املهنية،
للكيمياء، تفصييل فهٍم عىل يعتمد — الحديث التخدير علم من ا جدٍّ كبري جانب الحقيقة،
الفهم عن تماًما بعيدة التخدير من عديدة جوانب ذلك، مع أيًضا، يوجد ذلك. وتقدير
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لتطوير تسَعني بينما االعتبار يف تضعيها أن آمل املستقبيل. للبحث فرص وهناك الجيد.
مثاًال يَُعد وهو تخديرك، أثناء حدث ما نناقش دعينا واآلن، كيميائية. بوصفك مهاراتك
ألخي أيًضا ذلك يسمح وسوف الساحر. املجال هذا إليه وصل الذي التقدم لتلخيص رائًعا

اآلن. حتى الحياة قيد عىل زلت ما أنِك يف الكيمياء إىل يرجع الفضل أن كيف بتوضيح
يف الدخول وشك عىل كنت أنك تعرفني تكوني لم للجراحة، للخضوع أتيِت عندما
أكثر هو اإلنسان جسم إن القول يمكن كبرية. كيميائية مغامرة بأنه وصفه يمكن ما أقل
تعمل التخدير، عقاقري وفيها تقريبًا، العقاقري كل إن تعقيًدا. لدينا معروف كيميائي نظام
مفهومة تكون لذلك األساسية اآلليات كثرية، حاالت يف أجسامنا. كيمياء تعديل طريق عن
كثرية حاالت يف لكن رئيسية؛ بيولوجية لعملية محدًدا تثبيًطا أو تنشيًطا وتشمل جيًدا
يمكن والتي العقاقري، تطوير يف التحديات أعظم أحد إن كذلك. األمر يكون ال أخرى،
الذي األمر املعروفة؛ العقاقري تعمل كيف فهم هو فيها، تأثري لهم يكون أن للكيميائيني
سنستخدم الرسالة، هذا بقية (يف أفضل. عقاقري لتصميم األساس يضع أن بدوره يمكن
تنتج تجارب، فأر يف تُحقن عندما مادة أي كونه يف واملتمثل ار للعقَّ التقليدي التعريف
تغيريات ترتبط كيف فهم يتضمن الشأن هذا يف املهمة التوجهات أحد إن علمية!) ورقة
وهكذا؛ التصفية، ومعدالت ية مِّ والسُّ الفاعلية، مثل أساسية بمعامالت الرتكيب يف محددة
وهذا اإلكلينيكي. لالستخدام العوامل من معينة فئة لتحسني أساًسا غالبًا يوفر هذا ألن

عمرك. من السابعة يف وأنِت تلقيتِه الذي التخدير يف جيد بنحو ُممثل املبدأ
التخدير وفئة عام، وتخدير موضعي تخدير إىل عامة بصورٍة التخدير تقسيم يمكن
هي العام التخدير ومكونات واستنشاقي. وريدي تخدير إىل تقسيمها يمكن العام
املنعكسات يف والتحكم باأللم) اإلحساس (فقدان األلم وتسكني الوعي) (فقد «التنويم»
االستيقاظ من املريض ملنع (وذلك العضالت وارتخاء الدم وضغط القلب نبض مثل
التخدير، من فئة كل من اًرا عقَّ أُعطيِت لقد الجراحة). وسط يف املنزل إىل والذهاب
حديث طبي عالج أي يف أساسيان أمران والتخطيط الرعاية وهذه محدد. لغرض كلٌّ
صعب أمر التخدير وإعطاء اختيار فإن ذلك، ومع ناجحة. جراحة أي لجعل ومفتاحان
تزيد بالتخدير املرتبطة األخطار لكن الجراحة؛ من يقلقون الغالب يف الناس إن للغاية.
بالجراحات ى يُسمَّ فيما خاص بنحٍو صحيح وهذا بالجراحة. املتعلقة تلك عن غالبًا

البسيط. بالتخدير ى يُسمَّ ما يوجد ال قصتِك، ستوضح وكما البسيطة.
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املوضعي التخدير (1)

يدِك من الخلفي الجزء يف ُحقن الليدوكايني، وهو عليه، حصلِت تخدير نوع أول إن
القسطرة فيه ستُوضع كانت دقائق بعد الذي املوضع ليخدِّر أُعطيتِه ولقد اليرسى.
يف بسهولة تحرضيه أن يمكن يشء بسيط؛ أميني مركب هو الليدوكايني الوريدية.
تحتوي التي املعقدة الطبيعية القلوية شبه للمركبات تخليقي شبيه إنه عضوي. معمل
الليدوكايني تركيبي عىل لالطالع 1-4 شكل (انظري الكوكايني مثل النيرتوجني عىل
خصائصه القديم اإلنكا شعب عرف الذي الكوكايني، أن لالهتمام املثري من والكوكايني).
مماريس ِقبل من موضعي كمخدٍر يُستخدم مركَّب أول كان مضت، قرون منذ املسكنة
قابض الكوكايني إن املعروف. الوحيد املخدر الوقت لبعض ظل وقد الغربيني. الطب
املزاج ثَمَّ ومن األعصاب، عمل ن يُحسِّ (فهو النفسية بصفاته معروف ولكنه لألوعية قوي
من الرغم عىل طبيٍّا، االستخدام نادر اآلن وهو للرقابة، خاضعة مادة هو لهذا والسلوك)؛
يف تساعد لألوعية القابضة خواصه ألن تحديًدا األنف، داخل لتخدير أحيانًا يُستخدم أنه
السابعة! عمر يف كنت عندما كوكايني عىل تحصيل لم إنِك حال، أي عىل النزف. يف التحكم
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O
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ويستخدمان املركبان هذان يُعطى (يمينًا). والكوكايني (يساًرا) الليدوكايني تركيب :1-4 شكل
هما هذين، الربوتونيني الشكلني ويف خاصتهما. الهيدروكلوريد ملح شكل يف موضعي كمخدٍر
العصبية. اإلشارات نقل يف املهمة األيونية القنوات ان ويسدَّ الصوديوم لكاتيون كشبيه يعمالن

بالقسطرة الخاصة األكرب اإلبرة إلدخال كافية بدرجة يدِك ُخدرت قليلة، دقائق بعد
غشاء يف بالجهد املبوبة األيونية القنوات سد من التخديري التأثري هذا نتج وقد الوريدية.
متنوعة عمليات يف األيونية القنوات أهمية أصبحت األخرية، السنوات ويف العصبية. الخاليا
عىل معروفة الخلوي اإلسموزي الضغط وتنظيم العصبية، اإلشارات ونقل التذوق، مثل
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لعام نوبل جائزة عىل له وزميل ماكينون رودريك حصل األمر، واقع يف متزايد. نحٍو
عىل لالطالع 2-4 شكل (انظري األيونية للقنوات الرتكيبية لدراساته الكيمياء يف ٢٠٠٣
الليدوكايني حالة يف وزمالؤه). ماكينون إليه توصل الذي للبوتاسيوم األيونية القناة تركيب
الصوديوم لكاتيونات بمرور عادًة الصلة ذات القناة تسمح األخرى، املوضعية واملخدرات
يف عادًة تساعد مهمة أيوني انتقال عملية وهذه العصبية. الخاليا داخل إىل خارج من
العصبية النبضات لنقل مطلوب يشء وهو الغشاء، عرب شحنات) (فصل فعل جهد تراكم

املخ. إىل النهاية يف ذلك وبعد املوضعي املستوى إىل أوًال

داخل الخلية العصبية داخل الخلية العصبية

خارج الخلية العصبية خارج الخلية العصبية

غشاء الخلية العصبية غشاء الخلية العصبية

الذين وزمالؤه، ماكنيون إليها ل توصَّ كما للبوتاسيوم األيونية القناة تركيب :2-4 شكل
التقريبي املكان إلظهار هنا ُعدل وقد الشأن. هذا يف ملجهوداتهم نوبل جائزة عىل حصلوا
خالل حركتهما أن يُعتقد حيث املرتبطني؛ البوتاسيوم كاتيونَي الحظ الغشاء. داخل للقناة
العمليات من لعدد رضوري األيوني التدفق هذا مثل إن أيوني. تدفق إىل تؤدي وظيفية قناة
الليدوكايني مثل املوضعي التخدير مواد يعوقه الذي العصبية اإلشارات نقل وفيها البيولوجية،
يعمل دكتوراه طالب وهو جروس، داستني السيد مشكوًرا طوره الشكل (هذا والكوكايني.

املنشورة.) اإلحداثيات مستخدًما جون، مع

لكاتيون كبديل العمل خالل من العصبية اإلشارات انتقال الليدوكايني يمنع للتبسيط،
الحرة القاعدة شكل ألن وذلك الربوتوني؛ األمونيومي شكله يف فقط نشط إنه الصوديوم.
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الصوديوم. لكاتيون مميز ملمح هي التي املوجبة الشحنة ينقصه املتعادل الشكل أو
كافية بدرجة قاعدي الثالثية، باألمينات ى يُسمَّ ما معظم مثل الحظ، لحسن الليدوكايني،
٧٫٤؛ عامًة يكون (الذي الفسيولوجي الهيدروجيني األس عند بروتوني يصبح بحيث
العام شكله يف موضح القاعدي الحميض التفاعل (هذا الحًقا). هذا عن املزيد سنعرض
إن اإللكرتونات.) من وحيًدا زوًجا تُمثِّل و«:» ا عامٍّ بديًال تمثِّل R حيث 4-1 املعادلة يف
الصوديوم قناة لسد املناسبني والشكل الحجم ذا املكمل أيًضا يمتلك الربوتوني الليدوكايني

العصبية. الخاليا يف يُمتص بحيث كاِف نحٍو عىل للماء كاره وهو

R3N:+ H2O ⇄ R3NH+ +OH−. (4-1)

الليدوكايني يُعطى النشط، الربوتوني الشكل يوفر وألنه للذوبان، القابلية عىل للحفاظ
كمخدر يُستخدم عندما الكوكايني أن لالهتمام املثري من منه. الهيدروكلوريد ملح شكل يف
الذي هو الشكل هذا إن منه. الهيدروكلوريد ملح شكل يف أيًضا يُعطى فإنه موضعي،
وبما الليدوكايني. مع الحال هي كما باأللم، اإلحساس ويمنع املوضعي التخدير ينتج
وهذه املاء. يف للذوبان كبرية قابلية له يكون الكوكايني من الشكل هذا فإن ملح، أنه
يف للذوبان «قابلة (أْي للماء» «محبة بأنها الكيمائيون يصفها التي املركبات، من النوعية
بالحاجز ى يُسمَّ ما تَعرب ال الدهون)، يف للذوبان قابلة غري (أْي للدهون» «كارهة أو املاء»)
املركبات به تُوصف مصطلح املاء» «كره أن هنا بالذكر (جدير بسهولة. الدماغي الدموي
«حب ملصطلح كمرادف يُستخدم وهو املاء. يف وليس العضوية املواد يف للذوبان القابلة
نحٍو عىل املرادف الدهون»، «كره مصطلح أما الدهون. يف للذوبان القابلية أي، الدهون»؛
الحاجز هذا إن املاء.) يف للذوبان القابلة املركبات به فتُوصف املاء»، «حب ملصطلح عام
الدخول بمنع الدماغ تحمي محكمة موصالت لها دهون بها خاليا من طبقة من يتكون
للدهون محبة صغرية لجزيئات يمكن العكس، عىل املاء. يف للذوبان قابلة ملواد الرسيع
هذه قبل من املنشأ للماء الكاره الحاجز تعرب أن العضوية) املواد يف للذوبان قابلة (أي،

بسهولة. الخاليا من املجموعة
القابل (أي، للدهون املحب الصغري للجزيء مثال هو للكوكايني الحر القاعدي الشكل
آثاره ويُحدث الدماغي الدموي الحاجز عرب يمر فإنه لهذا، العضوية). املواد يف للذوبان
من الشكل هذا فإن ولهذا، املقابل. الهيدروكلوريد ملح من بكثري أرسع نحٍو عىل النفسية
هذا صنع حاولوا ألفراد شهرية أمثلة توجد الحقيقة، يف املخدرات. مدمنو يحبه الكوكايني
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O

قابل األثري وألن ظهر. قوي تخدير ار عقَّ أول وهو األثري، إيثيل ثنائي تركيب :3-4 شكل
كالهما منه واإلفاقة ار العقَّ هذا بواسطة التخدير تأثري إحداث فإن الدهون، يف ا جدٍّ للذوبان
من الكثري قتلت انفجارات يف تسبب وقد لالشتعال قابل أيًضا واألثري طويًال. وقتًا يأخذان
لالشتعال. قابلة غري تخدير عقاقري تطوير قبل وذلك جراحية لعمليات الخاضعني املرىض

ثنائي استخدموا أنهم إىل يرجع وهذا كارثية، آثار ذلك عن ونتج الكوكايني من الشكل
وهي تركيبه)، عىل لالطالع 3-4 شكل انظري «األثري»؛ ب عامًة إليه يُشار (الذي األثري إيثيل
هيدروكلوريد من الربوتون نزع بعد الحرة القاعدة شكل لعزل بشدة، لالشتعال قابلة مادة
لتنقية يُستخدم الذي األثري أن لالهتمام مثرية ملصادفة إنها أكرب. بسهولة املتاح الكوكايني
سوف قوي. استنشاقي تخدير ار عقَّ أول أيًضا كان الكوكايني، وهو موضعي، مخدر أول
عملية من الجزء هذا إىل نصل عندما بعد فيما االستنشاقية التخدير عقاقري نناقش

والكوكايني. الليدوكايني تركيب قليًال نتأمل أن أوًال نحتاج ولكننا تخديرك.
(أي، للدهون محب الكوكايني وهيدروكلوريد الليدوكايني هيدروكلوريد من كالٍّ إن
الذوبان خواص يف الظاهري التناقض هذا املاء. يف للذوبان وقابل الدهون) يف للذوبان قابل
األس عند ذلك، من بدًال املاء؛ يف بشدة مرتبًطا ليس الكلوريد أنيون أن حقيقة من ينشأ
وهذا كبرية. «دهنية» كاتيونات شكل يف املركبات هذه توجد الفسيولوجي، الهيدروجيني
بكل الخاصة الكيميائية الرتاكيب إىل النظر خالل من مالحظته بسهولة يمكنِك مهم ملمح
الشكلني أن هو ذلك، مع تقدِّريه، لن ربما الذي اليشء إن .(1-4 شكل (انظري منها
يحدثان ألنهما موضعي كمخدر مؤثران والكوكايني بالليدوكايني الخاصني الربوتونيني

املاء. وحب املاء ُكره بني مناسبًا توازنًا
وهو العقاقري. تطوير عملية يف مهمة مسألة الدهون وكره املاء ُكره بني التوازن إن
التخدير عقاقري حالة ويف التخدير. عقاقري واستخدام تطوير يف خاص نحٍو عىل مهم
عرب برسعة يتحرك ار العقَّ ألن األلم منع عملية بداية يرسع الزائد املاء ُحب املوضعي،
قصرية تكون املفعول رسيان فرتة لكن ماءً. معظمه يكون الذي الخلوي، الخارج السائل
حالتِك، ويف للدهون. املحبة العصبية باألنسجة ضعيف نحٍو عىل يرتبط ار العقَّ ألن نسبيٍّا؛
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ألن خاصته) الهيدروكلوريد ملح (مثل نسبيٍّا للماء املحب الليدوكايني ار عقَّ دان اختار
تحتاجينه. كنِت الذي األمر وهو قصرية، لفرتة ويستمر برسعة يرسي مفعوله

العديد بني االختالفات توضيح يف أيًضا يساعد املاء وُحب املاء ُكره بني التوازن إن
طبية. وصفة بدون تُرصف التي املعروفة الستريويدية غري لاللتهاب املضادة العقاقري من
يعمل نسبيٍّا، للماء محبة مواد إىل برسعة يتأيض الذي اإليبوبروفني، املثال، سبيل عىل
عىل الرسيان يف مفعوله يبدأ ثَمَّ ومن أكثر، للدهون محب النابروكسني أن حني يف برسعة،
تركيبيهما). عىل لالطالع 4-4 شكل (انظري أطول مدة يستمر مفعوله ولكن أبطأ نحٍو

O−Na+

O
O

O−Na+

O

مواد إىل برسعة يتأيض األيبوبروفني والنابروكسني. األيبوبروفني من كلٍّ تركيب :4-4 شكل
فرعية وحدة عىل يحتوي الذي النابروكسني املقابل، يف التأثري. رسيع وهو نسبيٍّا للماء محبة
مفعوله لكن املفعول بطيء فهو ثَمَّ ومن للدهون؛ أكثر محب للماء الكارهة النفثالني من

أطول. لفرتة يستمر

للمسكنات اإلكلينيكية الخواص أيًضا يحدد املاء وحب املاء ُكره بني التوازن إن
املواد عرشات إن «كثريًا». الوعي تقليل بدون األلم تقلل التي املركبات وهي األفيونية،
أنها هو منها الكثري توافر أسباب ومن اإلكلينيكي، العالج يف روتينيٍّا تُستخدم األفيونية
لألطباء يسمح وهذا مختلفة، مفعول رسيان وفرتات مفعول رسيان بداية أزمنة تمتلك
من واحد نوع مع تتفاعل األفيونية العقاقري معظم إن حالة. لكل منها األفضل باختيار
ومن للدهون؛ محب الخلوية، املكونات معظم مثل وهو، األفيوني µ مستقِبل املستقِبالت،
الحال هي كما تماًما الدهون، حب هو املفعول رسيان بداية لزمن األسايس املحدد فإن ثَمَّ

االستريويدية. غري لالتهاب املضادة والعقاقري املوضعي التخدير عقاقري مع
(فهو، للماء محب دايلوديد) هو التجاري (االسم الهيدرومورفون إن املثال، سبيل عىل
إعطاؤه يُجرى الواقع، ويف الربتنة، سهل نيرتوجني يمتلك والكوكايني، الليدوكايني مثل
شكل يف تركيبه املوضح املسكن، هذا خاصته). الهيدروكلوريد ملح شكل يف عام بوجٍه
بعد حتى أقىصتأثري إىل ليصل دقيقة ٢٠ (حوايل بطيئة مفعول رسيان بداية يمتلك ،5-4
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تعلمِتها التي الكيمياء تنَيس ال التخدير:

O H OHO

N

H

تتفاعل األفيونية، املواد كل تقريبًا أفيوني. مسكن وهو الهيدرومورفون، تركيب :5-4 شكل
املرشوعة األفيونية املواد بني إكلينيكي أو فسيولوجي فرق يوجد وال األفيوني. µ ُمستقِبل مع
ال مشابه الهريوين أن يُعتقد كان األمر، واقع يف الهريوين. مثل املرشوعة وغري املورفني، مثل

البداية. يف ُطور عندما للمورفني إدماني

مفعول رسيان بداية تأخر سبب إن ساعات. عدة تأثريه يدوم ذلك، ومع الوريد)، يف حقنه
الدماغي الدموي الحاجز يَعرب أن يستطيع ال أنه هو نسبيٍّا املاء يف للذوبان القابل ار العقَّ هذا
األفيونية، µ مستقبالت مع للتفاعل متاًحا يبقى الدماغ، إىل يدخل أن بمجرد لكن بسهولة.
الدهون، يف للذوبان القابل التخليقي األفيوني املشابه املقابل، يف طويًال. أثًرا له يجعل مما
يعرب ألنه دقيقة حوايل يبلغ مفعول رسيان بداية زمن يمتلك (6-4 شكل (انظري الفينتنيل،
دقيقة ١٥ إىل ١٠ من التسكينية خواصه تبقى ذلك، ومع برسعة. الدماغي الدموي الحاجز
بواسطة «يُمتص») (أي، توزيعه يُعاد بحيث ا جدٍّ للذوبان قابًال يكون ار العقَّ هذا ألن فقط
تأثريه ينهي النوعي االمتصاصغري هذا أفيونية. مستقبالت لها ليس التي الدهنية األنسجة
ببطء. يتأيض ار العقَّ ألن لساعات؛ سيبقى األلم تسكني فإن ذلك، وبخالف الفسيولوجي.
والدهون املاء يف الذوبان بقابلية األفيونية املواد مفعول رسيان فرتة تتحدد بينما لذلك،
طبيب أن الواضح ومن الشأن. هذا يف دور أيًضا لها األخرى اآلليات بعض فإن النسبية،
الشديدة! العواقب بعض املرىض يعاني سوف وإال االعتبار، يف هذا لوضع يحتاج التخدير

N
N

O

الدهون. يف للذوبان القابل التخليقي األفيوني املشابه الفينتنيل، تركيب :6-4 شكل
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شابة كيميائية إىل رسائل

املتابعة أجهزة (2)

يف اليمنى ليدِك الوسطى اإلصبع دان أدخل يدِك، لتخدير املطلوبة القليلة الدقائق أثناء
للطيف مقايس جوهره، يف هو، الجهاز هذا .(7-4 شكل (انظري النبيض التأكسد مقياس
الطيف من األحمر الجزء يف التفاضيل االمتصاص ويستخدم موجيَّني بطوَلني الضوئي
ليتابع نانومرتًا) ٩٤٠ (عادة القريب األحمر تحت الطيف ويف نانومرتًا)، ٦٦٠) املرئي
أن تتذكرين ربما الرشياني. الدم يف املؤكسد وغري املؤكسد للهيموجلوبني النسبي الرتكيز
ويمتص أكسجني به الرشياني الدم ألن وهذا الوريدي؛ الدم من حمرة أكثر الرشياني الدم
عند صحيح (العكس املؤكسد غري الشكل من أقل نحٍو عىل نانومرتًا، ٦٦٠ عند الضوء
الكيمياء مقرر يف املايض العام تعلمِته الذي بري-المربت قانون إن مبدئيٍّا، نانومرتًا). ٩٤٠
مثايل) محلول ألي والرتكيز الضوئية الشدة بني خطية عالقة هناك أن عىل ينص (الذي
والهيموجلوبني املؤكسد الهيموجلوبني من لكلٍّ املطلق الرتكيز لحساب يُستخدم أن يمكن
وجود فإن ذلك، مع مفرد. موجي طوٍل عند إصبعك عرب املارِّ الضوء كمية من املؤكسد غري
ولحسن دقيقة. غري القياسات هذه مثل يجعل األظافر!) طالء (وفيها أخرى ماصة أشياء
املؤكسد الهيموجلوبني شكَيل امتصاص يختلف حيث موجيَّني؛ طوَلني باستخدام الحظ،
من أوضحنا كما القريب األحمر وتحت املرئي الطيفني (يف كبري نحٍو عىل املؤكسد وغري
بمتابعة يسمح هذا نسبيٍّا. قليل تداخل وجود مع الشيئني هذين نسبة حساب يمكن قبل)،
الجهاز النبيضهو التأكسد مقياس إن القول ويمكن الحقيقي. الوقت يف الدم أكسدة مدى

عادًة. التخدير أطباء يستخدمها التي املتابعة أجهزة عرشات بني من أهمية األكثر
مشبًعا عامًة يكون الرشياني) الدم يف األكسجني حامل يَُعد (الذي الهيموجلوبني إن
الحرارة من عادية ظروف تحت هواءً األصحاء الناس يتنفس عندما تقريبًا بالكامل
هناك أن إىل يشري املنخفض التشبع إن البحر). سطح مستوى قرب (أي، والضغط
عليه االعتماد يمكن مقياًسا ليس النبيض التأكسد مقياس الحظ، ولسوء كبرية. مشكلة
املريض لدى يكون أن يمكن املثال، سبيل فعىل التنفس؛ بعملية يتعلق فيما بالكامل
تشبًعا يمتلك زال وما الرشياني الدم يف الكربون أكسيد ثاني من زائد جزئي ضغط
املقياس هذا يستطيع ال كما إضايف. أكسجني عىل يحصل عندما خاصًة كامًال، أكسجينيٍّا
ضحايا أن إىل اإلشارة (تجدر الكربون. أكسيد بأول تسمم وجود عن مؤرش إعطاء أيًضا
يمكن والتي الكربون أكسيد أول من عالية تركيزات عىل غالبًا يحصلون الدخان استنشاق
مع عكسه يمكن ال نحٍو عىل تقريبًا يرتبط الكربون أكسيد أول ألن مميتة تكون أن
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تعلمِتها التي الكيمياء تنَيس ال التخدير:

تشبع يقيس موجيَّني بطوَلني الضوئي للطيف مقياس وهو نبيض، تأكسد مقياس :7-4 شكل
عملية يف املستخدمة املتابعة أجهزة أهم األرجح عىل ويعد الدم. يف املؤكسد الهيموجلوبني

التخدير.

موجود الكربون أكسيد أول ذلك، ومع به. االرتباط من األكسجني مانًعا الهيموجلوبني،
الهدمي) (األيض التكسري من صغرية بكميات يتكون ألنه األصحاء املرىض نََفس يف
أن ويمكن الهيموجلوبني. يف الحديد لبورفريين ضميمة مجموعة وهي للهيم، الطبيعي
التخدير عقاقري لبعض املرغوب غري التكسري من التخدير أثناء الكربون أكسيد أول يتكون
باستفاضة. هنا سنناقشها التي الكربون أكسيد ثاني احتجاز عملية يف االستنشاقية
ار لعقَّ املناسب االختبار خالل من تجنبها فيمكن األخرية، املضاعفة هذه خطورة ورغم
الكربون أكسيد ثاني امتصاص جهاز ترك عدم أهمية واألكثر التدفق، ومعدالت التخدير،
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شابة كيميائية إىل رسائل

الكربون أكسيد أول مع املرتبَطني الهيموجلوبني شكَيل أن إىل هذا ويرجع يجف.) حتى
أمور هذه أن البيان عن وغنيٌّ متماثل. فاتح أحمر بلون يتميزان الجزيئي واألكسجني

االعتبار! يف التخدير أطباء يضعها أن يجب
بمقياس توصيلِك جرى النبيض، التأكسد مقاييس يف املوجودة القصور جوانب ظل يف
طوًال فقط يستخدم املقياس هذا رئتيك. من يخرج الذي النَفس يتابع والذي الزفري، غاز
مبارشًة ليقدِّر وأكسجني الكربون لذبذبة املقابل األحمر، تحت الضوء من واحًدا موجيٍّا
من تقنيٍّا أبسط كونه من الرغم وعىل املريض. نفس يف الكربون أكسيد ثاني كمية
ثاني تركيز زاد كلما أنه وهو واحد، االثنني عمل مبدأ فإن النبيض، التأكسد مقياس
ثاني يمتلك الحالة؛ هذه يف األحمر، تحت (الضوء أقوى االمتصاص كان الكربون، أكسيد
الساكن الشكل تشوه حركة وهي — شديدة متماثلة غري تمدد ذبذبة الكربون أكسيد
إن لالهتمام، املثري (من ٢٣٤٥سم−١). عند O–C—O الرتكيب إىل O–C–O الرتتيب من
الساكن الشكل ل تُحوِّ التي الحركة، وهذه ضعيًفا. يكون املقابل املتماثل O–C–O تمدد
القطب ثنائي الوضع يف تغري إىل تؤدي ال ،O—C—O الرتكيب إىل O–C–O الرتتيب من
القادم العام العامة القاعدة هذه أساس تتعلمني وسوف ممنوعة. فهي ولهذا، الدائم،
يسمح ذلك، بعد الفيزيائية.) الكيمياء مقرر يف الطيفية االختيار قواعد تدرسني عندما

الجزئية. الكربون أكسيد ثاني ضغوط بتقدير املعايرة منحنيات استخدام
التهوية تناسب يقيس ألنه مهم الكربون أكسيد ثاني لغاز الخارج الجزئي الضغط
يف يكون الرئتني من الخارج الغاز ألن وهذا للدم؛ الهيدروجيني لألس قياًسا ويعطي
الناتج الكربون، أكسيد ثاني يحمل الدم أن (الحظ الرئتني. خالل املار الدم مع توازن
انحراف ألن ونظًرا (.H2CO3 الكربونيك، حمض شكل يف الرئتني إىل الهوائي، األيض من
أن إما يمكن للدم الهيدروجيني األس يف الهيدروجيني األس وحدة من فقط قليلة أعشار
كيف تتصوري أن فيمكن عنه، الناتج التأثري أو خطري مرض إىل املؤدي السبب يكون
الوقت يف متابعتها يمكن أنه خاصًة العمليات؛ غرفة يف مفيدة معلومة تكون هذه أن
ضغط يف النادرة التغيريات تكون أن يمكن الحقيقة، يف باضع. غري نحٍو وعىل الحقيقي
عملية يف خاطئًا شيئًا هناك أن أُوىل تحذير إشارة الخارج الجزئي الكربون أكسيد ثاني

حالتِك! يف صحيح هذا أن ثبت ييل، فيما ل سنُفصِّ كما التخدير.
ولكن فقط، الكربون أكسيد ثاني مستوى متابعة املهم من ليس التخدير، إجراء عند
التخدير ار عقَّ يحتوي والذي املريض، من الخارج الزفري ألن وذلك أيًضا. منه التخلص
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تعلمِتها التي الكيمياء تنَيس ال التخدير:

الرضورة) عند أكسجني إضافة (مع تدويره يعاد وهكذا، الكربون أكسيد وثاني املعطى
توجد بينما إذ بالتكلفة؛ تتعلق ألسباب الغالب يف ذلك يتم مغلقة. شبه أو مغلقة دائرة عرب
معظم فإن رخيصة، قليل) بعد سنناقشه (الذي النيرتوز أكسيد مثل قليلة تخدير عقاقري
وأخريًا، «دفيئة». غازات أيًضا وهي الثمن. غالية الفعالة االستنشاقية التخدير عقاقري
عقاقري مخلفات من منخفضة تركيزات تنفس يريدون ال العمليات بغرفة العاملني طاقم

اليوم. طوال العمل أثناء التخدير
العمليات غرفة يف االستنشاقية التخدير عقاقري تدوير إلعادة املستخدم النظام إن
ويعيدها الخارجة الغازات تدوير يعيد إنه .(8-4 شكل (انظري الدائري» «النظام ى يُسمَّ
الكمية لتعويض كاٍف أكسجني وإضافة الكربون أكسيد ثاني إزالة بعد املريض إىل ثانية
يف التدفق عىل يحفظ واحد اتجاه ذَوي صماَمني وجود إن بالجسم. لأليض املستخدمة

الدائرة. داخل واحد اتجاه

األساسية السمة إن الحديثة. التخدير آالت يف املستخَدم الدائري للنظام تصوير :8-4 شكل
أكسيد ثاني ويزال األكسجني يضاف أن بعد للمريض إدخاله يُعاد الخارج الغاز أن هي له
من بإذن الصورة هذه (ُطبعت مماثلة. ماصة مادة أو الصودا جري خالل من الكربون

(.(٢٠٠٥) وآخرين مورجان

شكل (انظري الكربون أكسيد ثاني غسل جهاز هو الدائري النظام يف املهم الجزء إن
نحٍو عىل حمضيٍّا الدم تجعل العالية الجزئية الكربون أكسيد ثاني ضغوط أن فبما .(9-4
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صفيحة الرأس

حبيبات ا#ادة ا#اصة

وعاءان مزدوجان

صفيحة القاعدة

مكان احتجاز الغبار

ذراع التحرير

هذه (ُطبعت التخدير. يف مستخدم كربون أكسيد ثاني غسل لجهاز صورة :9-4 شكل
(.(٢٠٠٥) وآخرين مورجان من بإذن الصورة

أكسيد ثاني ويُزال الدائر. الهواء تيار من الكربون أكسيد ثاني نُزيل أن املهم فمن خطري،
أو قلوية أرضية قاعدة عىل تحتوي حاوية عرب الزفري بتمرير الدائرة من عادًة الكربون
هيدروكسيد أو البوتاسيوم، هيدروكسيد أو الصوديوم، هيدروكسيد (عادة، مائية قلوية
أكسيد ثاني الحتجاز يؤدي هذا ذلك)؛ من مزيج أو الباريوم هيدروكسيد أو الكالسيوم،
مركب (وهو كربونات أنيون شكل يف ذلك وبعد كربونيك، حمض شكل يف أوًال الكربون،
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تعلمِتها التي الكيمياء تنَيس ال التخدير:

استخدام حالة يف وذلك و4-3 ،4-2 معادلتَي يف موضح هو كما متطاير)، غري بالطبع
الكالسيوم: هيدروكسيد

CO2 +H2O ⇄ H2CO3, (4-2)

H2CO3 + Ca(OH)2 ⇄ CaCO3 + 2H2O. (4-3)

للحرارة طاردة البسيطة الحمضية-القاعدية التفاعالت أن يدركون التخدير أطباء
ملسه. عند دافئًا يكون جيد نحٍو عىل يعمل الذي التخدير نظام فإن ثَمَّ ومن بشدة.

منها ينفد سوف ألنها الغواصات يف مماثل كربون أكسيد ثاني غسل نظام يُستخدم
ثاني من للتخلص فقط الهواء من نتخلص أن الرضوري من كان إذا برسعة األكسجني
أن يمكن باستمرار الغاز من كبرية كميات إطالق إن ذلك، عىل عالوة الكربون. أكسيد
عدم من نتأكد أن املهم من التخدير، وأثناء الغواصات يف الغواصة! مكان عن يكشف
املهدِّد الحدث هذا تجنب يف وللمساعدة الكربون. أكسيد ثاني غسل أجهزة سعة تجاوز
سعة تكون عندما مرئيٍّا إنذاًرا يعطي القاع إىل قاعدي حميض مؤرش يضاف للحياة،
املعادلة، يف تالحظ كما الكربون، أكسيد ثاني ألن يُجدي (وهذا التجاوز. وشك عىل األجهزة
الغسل، جهاز سعة تخطي يتم عندما وهكذا، الكربونيك؛ حمض من الالمائي الشكل هو

الهيدروجيني.) األس يقل

الغازات (3)

وهو الباربيتورات، عقاقري أحد دان حقن الوريدية، القسطرة وأُدخلت يدِك، ُخدِّرت أن بعد
10-4 شكل (انظري الثيوبنتال إن البنتاثول). هو التجاري (االسم الصوديوم ثيوبنتال
للوعي كامًال غيابًا يُسبب املفعول وقصري التأثري رسيع ار عقَّ هو تركيبه) عىل لالطالع
تُفرز العصبية، التشابكات عند الدماغ. يف العصبية التشابكات عند العصبي النقل بتقليل
العصب إىل إشارة وتحمل األعصاب أحد قبل من عصبية) (ناقالت كيميائية مرسالت
إن املستقبل. العصب عند مستقبالت العصبية الناقالت وتنشط صغرية. فجوة عرب التايل
تساهم منطقة وهذه — كامًال فهًما تُفهم أن عن تكون ما أبعد العصبي النقل عملية
التي الحديثة الدراسات عىل واعتماًدا الجارية. البحث مجهودات يف بقوة الكيمياء فيها

91



شابة كيميائية إىل رسائل

مع باالرتباط يعمل الثيوبنتال أن املحتمل من يبدو أخرى، وريدية تخدير عقاقري تشمل
أيونية، قناة هو املستقبل وهذا جاما-أمينوبيوتريك. لحمض إيه الفرعي النوع مستقبل
بدخول وتسمح مؤقتًا القناة تفتح به، جاما-أمينوبيوتريك، حمض لجينه، يرتبط وعندما
كهربي نبض إنتاج من الخلية يمنع سالبًا جهًدا يخلق هذا العصبية. الخلية إىل األنيونات
نقل من العصب يمنع والذي القناة فتح أمد الوريدية التخدير عقاقري تمد استثاري.
تشابك لوصلة رسوميٍّا تمثيًال 11-4 شكل ويعرض الوعي. عىل لإلبقاء رضورية إشارات

عصبي.

HN N

OO

HN NH

OO

OS−Na+

حمض مشتقات أحد املركب هذا (يساًرا). الصوديوم ثيوبنتال تركيب :10-4 شكل
.٤-١ مخطط يف موضح هو كما باير فون يد عىل مرة ألول ُحرضِّ وقد الباربيتيورك،
منه كثرية مشتقات فإن فسيولوجية، تأثريات أي نفسه الباربيتيورك لحمض ليس وبينما
يف هنا موضح هو كما كعقاقري، مهم تاريخ لها (يمينًا)، تركيبه املوضح الفينوباربيتال مثل

الكتاب.

كبرية فئة عن عبارة هو الذي الباربيتيورك، حمض مشتقات أحد هو الثيوبنتال
النووية األحماض يف موجود هو (كما برييميدين لب عىل تحتوي التي املركبات من
الكيميائي بواسطة الحمض هذا اكتُشف وقد واليوراسيل). والثيميدين السايتوسني، مثل
هنا، ومن باربرا القديسة عيد — ١٨٦٤ عام من ديسمرب ٤ يف باير فون أدولف األملاني
.(٤-١ املخطط (انظري املالونيك حمض مع اليوريا باتحاد وُحرض — ار العقَّ اسم جاء
عىل ينطبق ال فهذا فسيولوجيٍّا، نشًطا ليس نفسه الباربيتيورك حمض أن من الرغم وعىل
له املثال، سبيل عل الفينوباربيتال، إن سهل). عامًة تحضريها (التي مشتقاته من كثري
نوع من أمانًا أكثر عقاقري كبري نحٍو عىل محله حل ذلك، ومع ومهدئة. مسكنة خواص
الصوديوم، ثيوبنتال يُؤخذ نفسه، الوقت ويف الفاليوم). املثال، سبيل (عىل البنزوديازيبني
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تعلمِتها التي الكيمياء تنَيس ال التخدير:

عصبون قبل مشبكي

حويصلة
GABA

وصلة عصبونية

عصبون بعد مشبكي

GABA مستقبل
مشبكي إضايف GABA مستقبل

مع بعضها تتواصل العصبية الخاليا عصبي. تشابك لوصلة توضيحي رسم :11-4 شكل
.GABA جاما-أمينوبيتوريك حمض مثل الكيميائية املرسالت من صغرية حزم بإطالق بعض
العصب عىل املستقبالت وتنشط الصغرية الفجوة عرب العصبية» «الناقالت هذه وتنترش

منه.) بإذن وُطبع جراالب كريس بواسطة الشكل هذا (ُرسم املجاور.

والنظرية الحقيقة. مصل باسم يُعرف كمصٍل منخفضة بجرعات أخذِته، الذي ار العقَّ وهو
املستوى عايل تحكًما توفر التي الدماغ أجزاء يثبط سوف الصحيحة، الجرعة يف إنه تقول
إال التجسس، أفالم يف استخدامه انتشار من الرغم وعىل والذاكرة. بالوعي االحتفاظ مع
مرشوب من كأسني تناول من أفضل بنحو يعمل أنه عىل اإلطالق عىل دليل أي يوجد ال أنه

املارتيني!
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بعد اكتُشف باير. فون يد عىل مرة ألول تم كما الباربيتيورك حمض تخليق :٤-١ مخطط
يمكن ومشتقاته اليسار) عىل املوجود (املركب املالونيك لحمض اإلسرت الثنائي الشكل أن ذلك
نتائج إىل غالبًا يؤدي مما األوسط)، (املركب اليوريا مع تكاثف تفاعل يف يدخل أن أيًضا

أفضل.

استنشاقي. تخدير ار بعقَّ رسيًعا ذلك يُتبع سوف أنه مدرًكا الثيوبنتال دان َحقن
تستيقظني وسوف قصري مفعول ذو الثيوبنتال أن وهو ا جدٍّ مهم لسبب تم التحول وهذا
كل هو هذا كان إذا مستمرة) زالت ما عمليتِك كانت (بينما دقيقة ١٠–١٥ غضون يف
يُعطى عندما ولكنه أكثر، ثيوبنتال عىل تحصيل أن املمكن من كان بالطبع، أُعطيِت. ما
(أي، بشدة املفعول طويل كونه إىل املفعول قصري كونه من يتحول متكرر، نحٍو عىل
يحدث عاليه، املذكور الفينتنيل األفيوني ار العقَّ مع الحال هي وكما أليام). مفعوله يستمر
تأثريه ينتهي صغرية جرعات يف تناوله عند ألنه الطويل إىل القصري الزمن من التحول
وهي تتأيض، ألن الكبرية الجرعات تحتاج بينما الدهني، النسيج بواسطة التوزيع بإعادة
شيوًعا األكثر التوجه ولكن اختياًرا، كان آخر وريدي ار عقَّ إىل التحول إن بطيئة. عملية
التخدير عقاقري معظم إن التخدير. عملية عىل لإلبقاء استنشاق غاز يستخدم أن هو
مفلورة هيدروكربونات هي حالتِك، يف دان استخدمه الذي الهالوثان شاملة االستنشاقية،
ال نبيل» «غاز (وهو الزينون ذلك، مع .(12-4 شكل (انظري خاملة بالكلور معالجة أو
التخدير وعقاقري ا. جدٍّ جيد تخدير ار عقَّ أيًضا جسمك) يف كيميائي تفاعل أي إىل يؤدي
هي ذلك، من بدًال تتأيض؛ ال أنها يف األخرى التخدير عقاقري عن تختلف االستنشاقية

الرئتني. خالل من تتغري أن دون الجسم من وتخرج تدخل
يبدأ لم ملاذا تسألني ربما تخديرِك، الستمرار يُعطى أن يجب كان الهالوثان ألن نظًرا
الثيوبنتال؟ ار عقَّ خاللها من وأعطى وريدية قسطرة بوضع نفسه أزعج ملاذا به. دان
من وهي كريهة. رائحة لها الهالوثان، شاملة االستنشاقية، التخدير عقاقري معظم إن أوًال:
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تعلمِتها التي الكيمياء تنَيس ال التخدير:

تخدير ار عقَّ عىل بحصولهم الوعي فقدوا قد يكونوا لم الذين للمرىض مزعجة تكون ثَمَّ
إلحداث دقيقة ١٥ إىل يصل ما يستغرق االستنشاقي التخدير ار عقَّ إن ثانيًا: وريدي.
يف ا جدٍّ طويل انتظار وقت وهذا بمفرده؛ أخذه عند للوعي الكفاية فيه بما عميق فقدان
هو إذن القيايس التوجه رسيعة. بوترية العمل فيها يجري والتي الحديثة، العمليات غرف

استنشاقي. آخر إىل نتحول ثم وريدي تخدير ار عقَّ بحقن نبدأ أن
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F

Cl
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واآليزوفلوران الهالوثان، قوية: استنشاقية تخدير عقاقري ثالثة تركيب :12-4 شكل
املعالجة الخاملة أو املفلورة الهيدروكربونات معظم مثل اليمني). إىل اليسار (من واإلنفلوران
الجسم من وتخرج تدخل ذلك، من بدًال تتأيض؛ ال االستنشاقية، التخدير عقاقري فإن بالكلور،

تتغري. أن دون الرئتني خالل من

خاملة غازات كلها التي االستنشاقية، التخدير عقاقري أن كيف تتعجبني ربما واآلن،
أحد ال أن هي واإلجابة جيد، سؤال هذا الوعي؟ عن يغيبون الناس تجعل فسيولوجيٍّا،
تظل عاًما، ١٥٠ من بأكثر العام التخدير اكتشاف فبعد صحيح؛ هذا السبب! يعرف
بني خطية عالقة هناك ذلك، ومع معروفة. غري االستنشاقية التخدير عقاقري عمل طريقة
يقرب ما حتى قائمة عالقة وهي الزيتون، زيت يف للذوبان والقابلية التخدير ار عقَّ فاعلية
من النشط الجزء أن يعني ال وهذا .13-4 شكل يف مبني هو كما أسية، قيم سبع من
للدهن مناسٌب ُمحاٍك فقط هو الزيت ذلك، من بدًال الزيتون؛ زيت من مصنوع الدماغ
ثنائي الدهن يف التخدير غازات تذوب األرجح، عىل خلية. بكل يحيط الذي الطبقة ثنائي
عىل املوجودة املستقِبالت من بالعديد ني الخاصَّ العمل ثَمَّ ومن الرتكيب، وتشوه الطبقة
تحديًا يمثل بديل، اكتشاف أو الفعل، من النمط هذا تأكيد فإن ثَمَّ ومن الخاليا. أسطح

جيلِك. من لشخص كبريًا
من العديد مع الحال هي فكما الفاعلية؛ عىل فقط الزيت يف للذوبان القابلية تؤثر ال
التخدير عقاقري مفعول رسيان وفرتة تأثري رسعة الدهون حب يحدد األخرى، العقاقري
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الرتكيز األدنى يف الحويصالت الهوائية
e−12 (معامل توزيع الغاز/الزيت) ×  ٤٫٩ =
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الزيتون، زيت يف للذوبان والقابلية التخدير ار عقَّ فاعلية بني خطِّيَّة عالقة هناك :13-4 شكل
الهوائية» الحويصالت يف األدنى «الرتكيز إن أسية. قيم سبع حتى صحيًحا يظل ارتباط وهو
جراحي جلدي لشق استجابًة الحركة يمنع الذي املتطايرة املخدرة للمادة الجزئي الضغط هو
الكمية تحدد ١ قيمة إن التخدير؛ ار عقَّ لفاعلية معياري مقياس إنه املرىض. نصف يف
دون الفاعلية، بني خطية عالقة هناك أن إىل التوصل إن شخص. لتخدير املطلوبة املتوسطة
العقاقري، من الواسع املدى هذا مثل ضمن الزيت يف للذوبان والقابلية الرتكيب، إىل النظر
أن يعني ال هذا لكن ار. والعقَّ الطب مجال يف للنظر الالفتة النتائج أهم من واحدة وهي
وديمرتي آي آي إجر إدموند مشكوًرا الشكل هذا (قدَّم الزيتون! زيت من مصنوع الدماغ

فرانسيسكو.) سان كاليفورنيا، جامعة يف أستاذ وكالهما شنايديرمان
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تعلمِتها التي الكيمياء تنَيس ال التخدير:

رسيان وفرتة التأثري رسعة تزداد الزيت، يف الغاز ذوبان قابلية زادت فكلما االستنشاقية.
نحٍو عىل تُمتَص الدهون يف للذوبان القابلة التخدير عقاقري أن هو والسبب املفعول.
الدهون تعمل ولكن الدهون يف فسيولوجي تأثري أي الغازات تسبب ال فيها. أفضل
التخدير، ار عقَّ إعطاء توقف بعد الجسم بقية مع ذلك بعد تتزن التي للعقاقري، كمخزن
التخدير ار عقَّ كمية وتكون املعتادة. بالرسعة النقصان من الدماغ يف الرتكيز يمنع مما
إذن الدهون؛ يف للذوبان القابلة عقاقري مع أكرب مدهش، غري نحٍو عىل الجسم، يف الباقية

أطول. مفعولها رسيان فرتة تكون
يكونوا أن يف يرغبون التخدير أطباء ألن عيبان؛ كالهما املمتد والتأثري التأثري بطء إن
يستعيد أن ويريدون الجراحة خالل الحاجة حسب ار العقَّ تركيز معايرة عىل قادرين
مع متشابهة اإلفاقة أزمنة تكون وللمفارقة، الجراحة. انتهاء بعد برسعة وعيهم املرىض
عىل قصرية؛ التخدير فرتة كانت إذا الدهون يف للذوبان القابلة وغري القابلة التخدير عقاقري
استخدام عند بكثري أقرص الطويلة التخديرية الفرتات بعد اإلفاقة أزمنة تكون العكس،
أثناء كاٍف وقت يوجد ال أنه هو السبب الدهون. يف نسبيٍّا للذوبان قابلة غري تخدير عقاقري
من كبرية بكمية الدهون، يف يذوب كان سواء التخدير، ار عقَّ ليُمتص القصرية العمليات
عديدة؛ ساعات بعد إكلينيكيٍّا الدهون مخزن أهمية تزداد العكس، عىل ال. أم الدهون قبل
قابليًة أقل (أي، قصري» «تأثري ذات استنشاقية تخدير عقاقري نستخدم أن املهم من لذا،

.14-4 شكل يف موضح هو كما وذلك «الطويلة»، العمليات يف الدهون) يف للذوبان
قابلية األقل وهو يظهر، استنشاقي تخدير ار عقَّ أول كان ،N2O النيرتوز، أكسيد
النيرتوجني، أكسيد ثاني ،NO2و N2O بني الخلط يجب (ال اآلن. حتى الزيت يف للذوبان
أكسيد الحظ، لسوء الدخاني!) الضباب يف ية ُسمِّ املكونات أكثر من واحًدا يَُعد الذي
مع شائًعا مساعًدا اًرا عقَّ يبقى ذلك، مع كامًال. تخديًرا ليوفر يكفي بما قويٍّا ليس النيرتوز
أيًضا يُستخدم فهو تخدير؛ عملية مليار من أكثر يف استُخدم وقد األخرى التخدير عقاقري
األثري، إيثيل ثنائي كان فعال تخدير ار عقَّ أول إن األسنان. طب مجال يف كبري نحٍو عىل
أن لالهتمام املثري (من .CHCl3 امليثان، كلور ثالثي أو الكلوروفورم تبعه ما ورسعان
وأن ذلك، استحقوا األلم من يعانون الذين الناس أن يعتقدون كانوا األيام تلك يف كثريين
لجمعية رئيس أول أتكينسون، ويليام يقول الشأن، هذا يف أخالقي. غري أمر أملهم عالج
بأي االستعانة أستطيع ال وأنا الشيطان، من التخدير أن «أعتقد األمريكية: األسنان طب
يكون أال أتمنى اإللهي! للقانون الخضوع عىل القدرة من اإلنسان يحرم شيطاني تأثري
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املرور من البرش منع يجب أنه أظن ال وأنا التخدير! ى يُسمَّ الذي اليشء هذا مثل هناك
لتسهيل الكلوروفورم ار عقَّ إليزابيث امللكة أُعطيت وقد يتحملوه.» أن لهم الرب أراد بما
العام التخدير اَري عقَّ هذان كانا التخدير.) عملية شعبية زيادة عىل ساعد مما الوالدة،

عيوب. له كان كالهما ولكن عاًما، ٥٠ من ألكثر فقط املتاَحني الكامل

الزمن (بالساعة)
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٠
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ما يتبقى من
عقار التخدير يف

ا7ريض (٪)

الرتكيز عند
اإلفاقة

عقار التخدير غ?
القابل للذوبان

يف الدهون

عقار التخدير
القابل للذوبان

يف الدهون

يف للذوبان القابلة وغري القابلة التخدير لعقاقري متشابهة اإلفاقة أزمنة تكون :14-4 شكل
فرتات بعد اإلفاقة أزمنة تكون العكس، وعىل قصرية؛ التخدير فرتات تكون عندما الدهون
يف نسبيٍّا للذوبان قابلة غري تخدير عقاقري تُستخدم عندما كثريًا أقرص الطويلة التخدير
كبرية كمية تُمتص ألن كاٍف وقت يوجد ال القصرية، العمليات أثناء أنه هو السبب الدهون.
ذلك، من النقيض عىل الدهون. بواسطة ال، أم للذوبان قابًال كان سواء التخدير، ار عقَّ من
نستخدم أن املهم من لذا، ساعات؛ عدة بعد متزايد بنحو إكلينيكيٍّا ا مهمٍّ الدهون مخزن يصبح
العمليات يف الدهون) يف للذوبان قابلية أقل (أي، التأثري قصرية استنشاقية تخدير عقاقري

الطويلة.

للذوبان قابًال كان أنه هو األول العيب خطريان. عيبان له كان تخدير، ار كعقَّ األثري،
األقل، عىل ساعة نصف يأخذ كان الجراحي التخدير إحداث إن حتى الدهون يف بشدة
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مدخل غاز

مخرج غاز

أنبوبة خروج

كأس محبة

غرفة تبخ+

منفذ ملء

قرص نارش غاز
نافذة ترصيف

صمام تحكم يف تدفق
دائرة ا>بخر

مقياس تدفق
أنبوبي منفصل

أكسيد نيرتوز
 N

2
O

ترمومرت

مستوى مادة
التخدير ا>تطايرة

أكسجJ جزيئي
O

2

أثناء الهالوثان ار عقَّ ملعايرة املستخدم الجهاز وهي نحاسية، لحاوية مخطط :15-4 شكل
(.(٢٠٠٥) وآخرين مورجان من بإذن ُطبع (وقد تخديرِك.

يزال ال كان بالطبع، الجراحة. مدة عىل اعتماًدا طويلة، ساعات تأخذ كانت واإلفاقة
كان ولكن اإلطالق! عىل تخدير أي وجود عدم يف املتمثل البديل من كثريًا أفضل األثري
بحقيقة تتعزز لالشتعال وقابليته بشدة، االشتعال رسيع كان أنه خطورة األكثر العيب
فأصغر بصعوبة. يتنفسون للتخدير الخاضعني املرىض ألن باألكسجني يُخلط كان أنه
لآلخرين وغالبًا للمريض، دائًما مميتًا كان الناتج واالنفجار األثري؛ تُشعل أن يمكن رشارة
عقاقري إن تقول العمليات غرف كل عىل الفتات توجد ثَمَّ ومن العمليات. غرفة داخل
الجانب بني يفصل الذي الرأيس الغطاء يزال ال وباملثل، ممنوعة؛ لالشتعال القابلة التخدير
عىل اليوم، حتى األثري» «حاجز ى يُسمَّ منه املخدر والجانب للمريض للجراحة الخاضع
جرى ألنه األقل! عىل األخرية الستة العقود مدى عىل منها أيٍّ استخدام عدم من الرغم
يمكن الذين الجراحني عن بعيًدا واألكسجني األثري خليط عىل للحفاظ األصل يف تصميمه
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بدائية. تخدير بآلة ملحقة وهي نحاسية حاوية أول صورة :16-4 شكل

إغاظة يحاولون عندما خاصًة التخدير، (أطباء بأدواتهم. رشارة حدوث يف يتسببوا أن
الدماغي»!) الدموي «الحاجز باسم األثري حاجز إىل يشريون الجراحني،

عيبان أيًضا له كان ولكن لالشتعال، قابل وغري التأثري رسيع كان الكلوروفورم
أدى أنه هو والثاني املرىض. من للعديد بالكبد تلًفا يُسبِّب كان أنه كان األول خطريان.
لعدد املفاجئ املوت إىل مؤديًا القلب، يف الكهربي التوصيل نظام يف قاتلة الضطرابات
منذ آمنة تخدير عقاقري والكلوروفورم باألثري استُبدل الحظ، لحسن املرىض. من ضئيل
الهالوثان هي جراحتك زمن يف موجودة كانت تخدير عقاقري ثالثة وأشهر طويلة. مدة
كل تركيب عىل لالطالع 12-4 شكل (انظري واإلنفلوران واآليزوفلوران أخذِته)، (الذي
قابلية للهالوثان ذلك مع لكن األثري، مثل الدهون يف للذوبان قابل هو من منها ليس منها).
متوسطة. ذوبان قابلية له واإلنفلوران اآليزوفلوران؛ من الضعف بمقدار أكرب للذوبان

السامة الجرعة بني النسبة هو والذي خاصته، العالجي» «املؤرش ب ار العقَّ أمان يُحدد
تكون الحيوية، املضادات مثل عقاقري إىل بالنسبة العالجي. التأثري تسبب التي والجرعة
مرة ١٠٠ من أكثر أخذ يمكنك أنك يعني وهذا للغاية. آمنة أنها يعني مما باآلالف، النسبة
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وعقاقري ضار. تأثري تتعرضألي أن دون الحيوية املضادات ملعظم املوىصبها الجرعة من
معروف العقاقري وهذه .٣ نحو يبلغ عالجي مؤرش عامًة لها اآلخر، الجانب عىل الرسطان،
ويف الشديد. باملرض يشعرون املرىض وتجعل الحياة تهدد التي الجانبية آثارها عنها
الفعالة االستنشاقية التخدير لعقاقري العالجي املؤرش أن إىل اإلشارة تجدر السياق، هذا
ذلك، إىل باإلضافة !١٫٥ حوايل فقط الرسطان: بعقاقري الخاص ذلك من أقل حتى يكون
الوقت. مع ما ملريض حتى وتتغري األفراد بني ملحوظة بدرجة العالجية الجرعة تختلف
اإلكلينيكية املمارسة يف خطورة األكثر العقاقري االستنشاقية التخدير عقاقري يجعل وهذا
الذين العايل التدريب ذوي التخدير أطباء عىل مقصور استخدامها فإن ثَمَّ ومن الحالية؛
ضبط بانتظام يستطيعوا حتى التخدير عملية من دقيقة كل خالل املرىض مع يمكثون

الجراحة. وتقدم املريض حالة لتناسب الجرعة

(أ)

شاشة

منظم شفط
منفاخ

وحدات تحكم يف التدفق

كيس إعادة
جهازتنفس

تنفس
جهاز امتصاص

ثاني أكسيد
الكربون

زر تدفق
أكسج<
جزيئي

مقياس تدفق أكسج<
جزيئي إضايف

مقاييس
تدفق

مكبح

مقاييس إمداد غاز
رئيسية (مواسH عادًة)

مفتاح نظام

مبخران

مقاييس ضغط
إمداد غاز ثانوية

(مقاييس أسطوانية)
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(ب)

مخارج تيار كهربي
بقواطع دائرة

مداخل مواس,

قاطع دائرة رئييس

مخرج أكسج3

جهاز استقبال غاز مبدد

غطاء خلفي

وصلة كسح

مقرنات أسطوانات

أسطوانات

إلكرتيك). (جنرال أوميدا من حديثة تخدير آلة :17-4 شكل

ذلك، وبمعرفة ساعة. من أكثر تأخذ ما نادًرا الدودية الزائدة استئصال عملية إن
الهالوثان (إن عاليه. أرشنا كما الهالوثان ار عقَّ بواسطة تخديرِك عىل اإلبقاء دان اختار
أبًدا هذا يفعل وال ا. جدٍّ نادر هذا أن رغم البالغني، يف مميتًا كبديٍّا تلًفا يسبب أنه معروف
كسائل يأتي الذي الهالوثان، أُعطيِت لقد معروفة.) غري وألسباب الحظ، لحسن األطفال يف
التبخري يف يتحكم نظام وهي نحاسية»، «حاوية خالل من الفعالة، التخدير عقاقري كل مثل
النحاسية؛ للحاوية مخطًطا 15-4 شكل يُظهر بدقة. املعطاة الجرعة ضبط يمكن حتى
آالت إن .16-4 شكل يف قديمة تخدير بآلة ملحقة وهي األصلية النحاسية الحاوية تَظهر

بكثري. تطوًرا أكثر هي ،17-4 شكل يف املوضحة تلك مثل الحديثة، التخدير
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ماصة عملية التبخري الزينة: من كنوع النحاس من مصنوعة ليست املبخرات هذه إن
ا جدٍّ جيد موصل والنحاس اإلضايف. التبخري تقلل ثَمَّ ومن السائل؛ تربيد تسبب للحرارة،
ا هامٍّ يكون هذا املحيطة؛ والبيئة حرارته بني توازن عمل عىل قادر فهو ثَمَّ ومن للحرارة؛
من صغرية كمية بتمرير النظام ويعمل املتوقع. املستوى عند التبخري عملية عىل لإلبقاء
ويصبح سائل تخدير ار عقَّ فوق يمر حيث الحاوية؛ خالل األكسجني، مثل الحامل، الغاز
(التي املشبع التخدير ار عقَّ من الصغرية الكمية وهذه التخدير؛ ببخار بالكامل مشبًعا
الخليط ليعطي الغاز من أكرب بكمية ذلك بعد تُخفف لحظيٍّا) مميتًا يكون برتكيز تكون
الغازات قوانني ملعرفة دان احتاج تتصورين، قد وكما املرغوب. الرتكيز عند النهائي

خاصته! املثالية
ضغط إىل يحتاجون املرىض معظم دان. بها قام التي الحسابات إىل ننظر دعينا
حرارة درجة عند للهالوثان البخاري الضغط إن .٪١ من يقرتب الهالوثان من جزئي
دعينا أيًضا، زئبقيٍّا. ملِّيمرتًا ٢٤٣ هو مئوية درجة ٢٠ البالغة العادية العمليات غرفة
سيكون النحاسية. الحاوية عرب الحامل الغاز من ملِّيلرت/دقيقة ١٠٠ وضع أنه نفرتض
كاليفورنيا جامعة إن زئبقيٍّا. ملِّيمرتًا ٢٤٣ جزئي ضغط له يكون ولهذا مشبًعا الغاز هذا
٧٦٠ عامًة يكون الجوي الضغط حيث البحر سطح مستوى من قريبة أنجلوس بلوس
النحاسية الحاوية من الخارج الهالوثان تركيز أن حالتِك، يف يعني، هذا زئبقيٍّا. ملِّيمرتًا
املطلوب، ٪١ تركيز عىل دان ليحصل لذا، ٢٤٣ / ٧٦٠ )؛ (أي، ٪٣٢ تقريبًا يبلغ كان
ار عقَّ من خاٍل حامل غاز من لرت/دقيقة ٤٫٥٥ بنحو الحاوية من الخارج الغاز مزج
املشبع الغاز تدفق معدل أن بمالحظة هذا، التخفيف معامل دان وحسب التخدير.
أن يمكن كما دان، وجد ملِّيلرتًا/دقيقة. ١٤٧ تقريبًا كان النحاسية الحاوية من الخارج
١٠٠ البالغ األصيل املعدل هو يكون أن يمكن ال التدفق معدل أن بسهولة، تالحظي
قليل ثم التشبع. عملية نتيجة «التقاطها» جرى «زائدة» غاز جزيئات ألن ملِّيلرت/دقيقة
زمنية) وحدة (لكل الحجم يف الزيادة هذه أن أوضحت البسيطة الجربية العمليات من
يجب ،٪١ كيل تدفق عىل وليحصل .٪٣٢ = ١٠٠ × ٤٧ / ١٤٧ ألن ملِّيلرتًا/دقيقة ٤٧ هي
ملِّيلرتًا/دقيقة ٤٧ إن بحيث لرتات/دقيقة ٤٫٥٥ ب ملِّيلرتًا/دقيقة ١٤٧ ال هذه تخفيف
(أي، لرتات/دقيقة ٤٫٧ كيل تدفق يف محتواة تكون الهالوثان من الحاوية من الخارجة

.(٪١ = ١٠٠ × ٤٧ / ٤٧٠٠
لكن بالهالوثان. الخاص لذلك مساٍو أساًسا هو لآليزوفلوران البخاري الضغط إن
هذه ويف الغرفة. حرارة درجة يف زئبقيٍّا ملِّيمرتًا ١٧٢ يبلغ بخاري ضغط له اإلنفلوران
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عىل محتوية نحاسية حاوية خالل ملِّيمرت/دقيقة ١٠٠ قدره غازيٍّا تدفًقا إن الحالة،
عىل لنحصل الحامل الغاز من لرتات/دقيقة ٣ ب يُخفف أن يجب كان سائل إنفلوران
األمر. ذلك حساب أردِت إن بنفسك تفعلني قد كما ،٪١ البالغ للمريض املقدر الرتكيز

التعقيدات (4)

القيمة عن قليًال زاد قد زفريك يف الكربون أكسيد ثاني تركيز أن دقيقة ٢٠ بعد دان الحظ
دقائق، ٥ حوايل فخالل زئبقيٍّا؛ ملِّيمرتًا ٤٠ من تقرب التي خاصته الطبيعية األساسية
دقائق بضع غضون يف زئبقيٍّا ملِّيمرتًا ٥٥ إىل ذلك بعد زاد لكنه زئبقيٍّا، ملِّيمرتًا ٤٥ إىل زاد
الضغط يف عادًة بشدة يتحكم الجسم أن وبما الصعود. يف مستمرٍّا وكان … فقط أخرى
دان عىل وكان مقلًقا. شيئًا كانت الزيادة هذه فإن بالدم، الكربون أكسيد لثاني الجزئي
يصف أن فراغ من ليس شديدة. برسعة هذا يفعل أن يجب وكان املشكلة ما يعرف أن
تتخللها امللل من ساعات عن عبارة بأنه الطيارون، أيًضا يفعل كما عملهم، التخدير أطباء

الذعر! من لحظات
أو مرضية عالمة ألي احتماًال األكثر السبب األطباء يحدد بواسطتها التي العملية
(وييل ساتون. لقانون الطبي املقابل وهو التفريقي» «التشخيص تُسمى ما مريض عَرض
ُقِبض وعندما عقود. لعدة عليه القبض محاوالت فشلت معروًفا بنوك سارق كان ساتون
يوجد الذي املكان هو «هذا الشهري: جوابه أصبح للبنوك. رسقته سبب عن سئل أخريًا، عليه
الشائعة األشياء أن يعني هذا الطبي، السياق يف ساتون. قانون باسم يُعرف املال» فيه
يُقال اإلطار، هذا يف األدلة. من كبريًا قدًرا يتطلب الغريب املرض تشخيص وأن شائعة
بمعنًى الوحشية.» الُحمر يف تفكر ال حوافر، صوت تسمع «عندما األطباء: من للمتدربني
لزيادة عديدة أسباب توجد منها.) النادر يف وليس للمرض، الشائعة األسباب يف فكِّر آخر،
باألكثر بادئًا بالرتتيب، منها واحد كل يف دان وفكر الخارج، الكربون أكسيد ثاني تركيز
إىل الزفري غازات ينقالن اللذين الدقيَقني الصماَمني أحد يتعطل األحيان، أغلب يف احتماًال.
الحاجز الرطوبة تجعل عندما يحدث أن يمكن هذا الكربون. أكسيد ثاني امتصاص جهاز
غطاء منهما لكلٍّ كان (اللذين الصمامني فحص أشار ذلك مع املفتوح. الوضع يف يعلق

طبيعية. بصورة يعمل كان كليهما أن إىل الغرض) لهذا مخصص شفاف
الخارج الكربون أكسيد لثاني الجزئي الضغط يف للزيادة احتماًال األكثر التايل السبب
كما لوني، ٍ تغريُّ خالل من هذا يتضح الكربون. أكسيد ثاني امتصاص جهاز تلف هو
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درجة إىل االمتصاص جهاز حرارة درجة انخفاض أيًضا يسبب التلف عاليه. أرشنا
لون ظل لكن أخرى. للحرارة) (طاردة كيميائية تفاعالت تحدث ال إذ املحيطة؛ الحرارة
ا جدٍّ ساخنًا كان االمتصاص جهاز لكن حالتِك. يف كبري حد إىل طبيعيٍّا االمتصاص جهاز

ملسه! عند
أن عىل دل ألنه ومقلق؛ عادي، غري أمر هكذا ا جدٍّ ساخنًا االمتصاص جهاز كون إن
حالة يف كنِت أنِك يعني وهذا الكربون، أكسيد ثاني من ضخمة كميات يُنتج كان جسمِك
أن والحظ األيض، لفرط األخرى العالمات يف برسعة ذلك بعد دان نظر شديد. أيض فرط
حرارة درجة وأن طبيعية، غري بطريقة رسيعني كانا تنفسِك ومعدل قلبِك رضبات معدل
أكدت التي الوريدي، دمِك من عينة عىل حصل النهاية، ويف برسعة. تزداد كانت جسمِك
الهيدروجيني واألس الكربون أكسيد لثاني العايل الجزئي للضغط الكالسيكية الرتكيبة
فإن هام، تشخييص اختبار هو هذا الدم» «غاز (وألن متوقع. غري نحٍو عىل املنخفض
الكربون أكسيد وثاني للدم، الهيدروجيني األس قياس تستطيع آالت بها الجراحة غرف
الضغط إن الدم.) عينة سحب انتهاء بعد دقيقتني أو فقط دقيقة يف األكسجني وتركيزات
أكثر هو والذي زئبقيٍّا، ملِّيمرتًا ٩١ كان الوريدي لدمِك الكربون أكسيد لثاني الجزئي
عادًة تكون قيمة وهي — ٦٫٩ للدم الهيدروجيني األس وكان الطبيعي، املعدل عن مرتني
الحرارة «فرط واضًحا: التشخيص أصبح وهكذا، السبب. عن النظر بغض — مميتة

الخبيث».
أطباء معظم أن لدرجة الحقيقة، يف ا، جدٍّ نادر إنه نادر؛ مرض الخبيث الحرارة فرط
تتسبب وراثي، مرض إنه املهنية. ممارستهم فرتة يف فقط منه واحدة حالة يرون التخدير
تُكتشف عندما الهيكلية. العضالت يف أيض فرط ويسبب االستنشاقية التخدير عقاقري فيه
أقل الوفاة احتمال يكون مناسبة، بطريقة وتُعالج الخبيث الحرارة فرط أزمات برسعة
إىل الوفاة احتمال يصل مناسب، غري العالج يكون أو التشخيص يتأخر وعندما ،٪٥ من
املناسب العالج وقدَّم النادر املرض هذا اكتشف دان ألن اآلن الحياة قيد عىل أنِت .٪١٠٠

الحال. يف
املسبب ار العقَّ وقف أوًال: الخبيث؛ الحرارة فرط ملرض أساسية عالجات ثالثة توجد
من الزائد الكربون أكسيد ثاني لسحب التهوية زيادة وثانيًا: حالتِك)، يف (الهالوثان، له
الذي الدانرتولني ار عقَّ إعطاء وثالثًا، الكربون، أكسيد ثاني امتصاص جهاز إىل الرئتني
مريضة كنِت وقد الثالثة. العالجات دان لِك قدَّم الهيكلية. للعضالت األيض فرط يعالج
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لحسن ذلك. بعد ُشفيِت لكنِك ساعة، ١٢ لحوايل فائقة عناية وتحتاجني حرجة بدرجة
ما ولذلك، االستنشاقية؛ التخدير عقاقري فقط فيه يتسبب الخبيث الحرارة فرط الحظ،
وبما حياتِك. عىل تأثري أي له يكون لن املرض فإن الغازات، لهذه تتعرضني ال دمت
عند تماًما آمنة لجراحة تخضعي أن فيمكن التخدير، عقاقري من أخرى أنواع توجد أنه
معرَّضة أنِك تخديرِك طبيب تخربي أن تنَيس فال لجراحة، احتجِت إذا ولكن الحاجة.
وتداخلها درستها التي الكيمياء ينَس لم أنه نأمل ودعينا الخبيث. الحرارة بفرط لإلصابة

الطب! مع

تحياتي خالص مع
ودان جون

وتقدير شكر

تفانيه إن الثمانني. ميالده عيد بمناسبة سسلر، إم أندرو د. والدنا، إىل ُمهًدى الفصل هذا
كبري. وامتنان شديد بإعجاب إليه ويُنظر معروف العلمية حياته يف

ِقبل من للنور الفصل هذا لظهور أدت التي أوستن يف التوعية أنشطة تمويل جرى
.(٠٧٤٩٥٧١ الكيمياء (منحة الوطنية العلوم مؤسسة
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كولينز ترينسجيه
ميلون كارنيجي جامعة

الرشف، مرتبة مع الدكتوراه درجة عىل الحاصل (تريي) كولينز جيه ترينس
هاينز ترييزا الربوفسري كريس يشغل نيوزيلندا، يف امللكية الجمعية وزميل
عام منذ بالتدريس اشتغل حيث ميلون كارنيجي جامعة يف الخرضاء للكيمياء
يدير وهو الخرضاء، الكيمياء مجال مؤسيس أحد هو كولينز الربوفسري .١٩٨٧
وخريج فخري أستاذ أنه كما ميلون، كارنيجي جامعة يف الخرضاء العلوم معهد
يف مهنية جائزة ٢٠ عىل كولينز حصل نيوزيلندا. يف أوكالند جامعة يف مميز
وزن ذات الربوكسيديز إنزيم مقلدات واخرتع الرتبوية، والقيادة األبحاث مجال
الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات منشطات عليها يُطلق منخفض، جزيئي
بريوكسيد مثل الطبيعية املؤكسدات تفاعالت تحفز وهي (TAML)® األميدو
األمراض ومسببات املستعصية امللوثات من العديد من املاء لتطهري الهيدروجني
منذ تدريسه بدأ الخرضاء الكيمياء يف جامعي مقرر أول كولينز وضع القوية.
شبكة عرب ومتاًحا مجانيٍّا يصبح كي التطوير قيد املقرر وهذا ،١٩٩٢ عام
يكتب االستدامة. نحو التقنية توجيه إعادة يف اإلسهام إىل ويهدف اإلنرتنت،
الكيميائيون يلعبه الذي الدور أهمية حول واسع نطاق عىل ويحارض كولينز
األخطار عىل للقضاء املذهلة االبتكارية قدراتهم تسخري يف عليهم املنعقد واألمل
أوكس مؤسيس«جرين أحد وهو الكيميائية. والعمليات الكيماويات تسببها التي

ميلون. كارنيجي لجامعة تابعة رشكة وهي إنك»؛ كاتاليستس
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أنجيال عزيزتي

الخرضاء. بالكيمياء الشديد الهتمامك بالسعادة أشعر اإللكرتوني. بريدك عىل لك شكًرا
الرتكيز أجل من األخص عىل أمثالك، األذكياء الشباب من كيميائيني إىل ا حقٍّ العالم يحتاج
شاب كيميائي يقرر مرة كل يف الحقيقة، يف املستدامة. والعمليات املنتجات تطوير عىل
نتخذ أننا أعتقد لالستدامة، العلمية التحديات مع التعامل عىل املهنية مسريته يف يركز أن
الطريق هذا مثل ستسلكني ربما املستدامة. للحضارة التقني البُعد بناء نحو مهمة خطوة
يوًما بك ألتقي أن آمل كذلك، األمر كان إذا الخرضاء. الكيمياء مجال يف وتتخصصني
األكثر الجانب إن الخرضاء. للكيمياء الحيوية املهمة يف كمساهمة شخصيٍّا بك وأرحب
أناس مع العمل يف تضاهى ال ميزة أعطتني الكيمياء أن هو املهنية مسريتي يف تشجيًعا
الصحة مجال يف وعلماء بحثيون وكيميائيون وأساتذة طالب هم ؛ بحقٍّ ورائعني متألقني

مثيل. وافًرا حظٍّا لك أتمنى حكوميون. وموظفون البيئية للصحة وأنصار البيئية

والرضا واالستدامة الكيمياء (1)

بكل نعم وإجابتي: لحياتي. معنًى تعطي الكيمياء كون حول سؤاًال عيلَّ طرحِت قد كنِت
ألن للغاية محظوظ أنني وأشعر واإلشباع، الرضا من عقوًدا الكيمياء منحتني لقد تأكيد!
الخيال بني للتفاعل رائًعا ملعبًا يل رت وفَّ لقد النحو. هذا عىل تبلورت قد املهنية مسريتي
حالة يف وضعي خالل من برتكيزي الدائم االحتفاظ من تمكِّنني إنها التحلييل. والتفكري
الكيمياء تَُعد التقني، املحتوى وراء فيما مذهلة. جديدة معارف مع املستمر التحدي من
مستمرٍّا تحديًا أمامي وَضَع وهذا البرشي، الوجود يُهم تقريبًا يشء كل من يتجزأ ال جزءًا
يف ولكن العلوم مجال يف فقط ليس دائم، نحٍو عىل تفكريي من ر أطوِّ أن مني يتطلب
حميًما فكريٍّا اتصاًال يل جلبت الكيمياء مجال يف مسريتي أن ذلك من األهم عموًما. الحياة
بناء أجل من جاهدين نعمل ونحن البرشية تواجه التي املنطقية التقنية التحديات أهم مع

مستدامة. حضارة
أمٌر أخرى؛ جوانب ويف التقنية ويف االستدامة يف الكيميائيني مشاركة عىل العمل إن
بغيضة هي كم األخرية السنوات يف أدركت ولقد ألحفادنا، مرشق مستقبل لضمان حيوي
املتعلقة الثقافية املشكالت وكذلك التجارية، للكيماويات املصاِحبة مية السُّ مفاجآت بعض
الذي التحول عن أكتب سوف الرسالة، نهاية من بالقرب هكذا، معها. تعاملنا بكيفية
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وقٍت يف حميدًة تبدو كانت التي اليومية الكيميائية املوادُّ الخطرة. للمواد فهمنا يف يحدث
الجديدة ميات السُّ د تهدِّ األحيان، بعض يف األمر. حقيقة يف كذلك ليست األوقات، من
الكيميائي) املرشوع استدامة (وكذلك والبيئة الصحَة — الصماء الغدد اختالل سيما ال —
أن الصماء الغدد اضطراب ملركبات يمكن االعتبار. يف نأخذها للتو بدأنا مروعة بطرق
الحية، بالكائنات الرضر يُلحق مما بيئيٍّا؛ مناسبة تركيزات عند الخلوي التطور تُغري
التقنية العالية لحضارتنا يكون أن يمكن أنه أتصور أن أستطيع ال أنني بما البرش. ومنها
يعتقدون َمن أصواِت إىل صوتي ضممُت فقد قوي، كيميائي مرشوع دون جيد مستقبٌل
الخطرة، الكيميائية املواد تخفيض بشأن ويَِقظني منهجيِّني لنصبح حاَن قد الوقت أن
تقوِّض الَخِطرة الكيماويات منها. والتخلص الصماء، الغدد اضطراب مركبات سيما ال

املجتمع. يف الكيميائيون بها أسهم التي بحقٍّ الجيدة األشياء جميع
خفض يف رسيع تقدٍُّم إحراِز يف نرغب كنا إذا مواجهته علينا يتعني آَخر بُْعٌد وهناك
يف السبب عن أتساءل نفيس وجدُت سنوات، بضع منذ منها. والتخلص الَخِطرة املواد
أيًضا، تُنِكر بل تُهِمل، — نقاباتها يف ُممثَّلة وهي سيما ال — الكيميائية املؤسسة أن
تعلمت وألنني الصماء. الغدد اضطراب بمركبات املتعلقة ا جدٍّ الكثرية التحذيرات أهمية
الصحة عىل انتصاًرا ق حقَّ املال أن ُمفاُده استنتاٍج إىل لُت توصَّ القضايا، هذه عن الكثري
هذا، كل حدوث كيفيِة فهِم محاولُة عيلَّ َ تعنيَّ ثَمَّ ومن تماًما؛ مقبولة غري بطرق والبيئة
فيما الكيميائية املؤسسة عمل بأسلوب املتعلقة والسلبية اإليجابية الجوانب عن أسأل وأن
التدريس خالل من تعلمته، ما لآلخرين أرشح أن حاولُت لقد باالستدامة. بالنهوض يتعلق
تطويره عىل نعكف تعليمي إلكرتوني موقع ومنها الوسائل، من وغريها والخطابة والكتابة

لالستدامة. نطاًقا األوسع الفكرية والساحة الخرضاء الكيمياء بني الربط أجل من
يف أساهم أن هو شخيصيل إرث أهم أن ُمفاُدها نتيجٍة إىل سنوات بضع قبل لُت توصَّ
أصبح وقد املستقبل، يف االستدامة تحقيق إىل تهدف التي الصحية التقنية مسار تطوير
يجلب هو إيلَّ، بالنسبة اليومي. أبحاثي برنامج معه ينسجم الذي األوسع السياق هو هذا
أبحاثي يف الشخيص الرضا من كبريًا قدًرا حققت التقني. العمق مع الفكري الكمال
محفزات وهي األميدو، الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات منشطات بتخليق املتعلقة
وراء فيما ولكن بفعالية. الربوكسيديز إنزيمات تحاكي فعالة خرضاء متجانسة أكسدة
فريد موضع يف موجودون الدائمني التدريس هيئة أعضاء أن أرى األبحاث، وتنفيذ تخطيط
الوظيفي التثبيت ُسنَّ الواقع، يف االستدامة. ملسائل فهمهم عن برصاحة الحديث لهم يتيح
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يفقدوا أن دون وعاجلة مهمة مسائل عىل التعليق يستطيعون حيث الكلمة؛ حرية لحماية
التدريس»). «حرية معناه أملاني مصطلح من اشتُقَّ الوظيفي التثبيت (مصطلح عملهم
تكنولوجي»؛ آند ساينس «إنفريونمنتال مجلة يف األمر هذا حول نظري وجهة عن ُت عربَّ
وأن بالعلم، فحسب يستمسكوا أن العلماء عىل ينبغي بأنه القائلة الفكرة عارضُت حيث
ال بطرٍق ً خطأ س يُؤسَّ لحضارتنا التقني البُعد به. يفعلون ما يقرِّرون اآلخرين يرتكوا
وخاصة العلماء، أن املهم من آخر. يشء كل عىل االستدامة عدم صفة يخلع مما لها؛ حَرص
أكثر كنا كلما املستدامة. غري التقنية مساراتنا عىل ويعلقون يدرسون منهم، الكيميائيني
املنطوية الجوانب مستدامة. بدائل ر نطوِّ أن احتماالت زادت التحديات، هذه عىل انفتاًحا
الخرضاء الكيمياء السامة. والكيمياويات التغذية ومواد الطاقة تشمل معقدة مشكالت عىل
سنبدأ كنا إذا مشكالتنا إىل بصدق فيه ننظر أن علينا يتعني الكيمياء فروع من فرع هي
الخصوصمشكالت وجه عىل يشمل بما منهجية، بطريقة مواجهتها عىل القدرة امتالك يف
سينعم الحقيقي، بمعناها الخرضاء الكيمياء يف األهم. تَُعد التي الصماء الغدد اختالل مثل
بل البرش، لرفاهية بحقٍّ مهم يفعلونه ما بأن إيمانهم بفضل اليومي بالرضا الباحثون

األمر. واقع يف حي يشء كل لرفاهية
األجزاء يف الرحلة من أجزاء سأرشح وخاصة. غريبة بطريقة أنا حيث إىل وصلت
ببعض وأبدأ يل، حدث تطوُّر أول عىل سأركِّز الكيميائية، رحلتك تبدئني أنك بما التالية.
الكيمياء ص تخصُّ يف الثانية السنة يف طالبًا كنت حني أحوايل حول البعيدة الذكريات
مر عىل نيوزيلندا. يف أوكالند جامعة يف العرشين القرن من السبعينيات فرتة بداية يف
الجامعيني للطالب املهمة األمور بعض أن أعتقد الوقت، ذلك عن تفصلني التي السنوات
بيشء األخرية تلك أتناول وسوف تقريبًا، حالها عىل أخرى أمور ظلت بينما كثريًا، ت تغريَّ
للكيمياء، جذبتني التي والتجارب واألفكار الناَس باختصاٍر أناقش سوف التأمل. من
أسس أهمَّ تضم التي الخربات تلك بعدها؛ وما الدكتوراه خربات عىل الضوء سأسلِّط كما

املستقلة. املهنية حياتي
و«الرضا» املختربية. الدراسات من املستَمدة الرضا حالَة كان الكيمياء إىل جذبني ما
أنه وعلمت عميًقا، ارتياًحا الجامعية املختربات يف العمل يل ق حقَّ إذ تماًما؛ محلها يف كلمة
يف اليوَم ستجدين وكما حياتي. بقية الكيمياء عالم يف بسعادة مشارًكا أصبح أن بإمكاني
تمهيدي مخترب لدينا كان أوكالند، يف السبعينيات فرتة بداية يف فإنه الجامعات، من كثري
التي العلمية الدرجة من والثالثة الثانية السنتني يف هذا واستُتبع األوىل، السنة لطالب

110



األخرض التطور

العضوية، غري والكيمياء العضوية، الكيمياء يف متخصصة بمقررات سنوات ثالث مدتها
بجميع استمتعت وقد الفيزيائية. والكيمياء اإلشعاعية، والكيمياء التحليلية، والكيمياء
الثانية سنتي يف بدأته الذي العضوية غري الكيمياء مخترب سيما ال التدريسية، املختربات
كثريًا لنا تُفتح املتخصصة املختربات كانت وخاللها. الثالثة سنتي إىل وصوًال وتابعته
الطالب بمقدور كان الذاكرة. تُخنِّي لم إن األقل عىل ساعات ست ملدة األسبوع طوال
ذلك. تيرسَّ متى ممكن وقت أطول فيه أمكث وكنت ذلك، بعد يشاءون وقت أي قضاء
تصميمي من مستقل صيفي مرشوع بتنفيذ يل يسمحوا كي األساتذة من عدد مع تحدثت
الذي املكان كانت التدريسية املختربات هذه والعضوية. اإلشعاعية الكيمياء مختربات يف

حقيقية. كيميائية مواد باستخدام تجارب إجراء فيه بدأنا
تدريسية، مختربات إىل املفتوح للوصول هذه مثل إمكانيًة تجد ما نادًرا واليوم،
من متزايد عدد يقابله هذا لكن إليك. بالنسبة النحو هذا عىل سيكون الوضع أن وأتخيل
أن بشدة وأوصيك بحثية. مجموعات يف للعمل الطالب الكيميائيون بها يحظى الفرص
عىل ستُِعينك التجربة ألن دييجو؛ سان كاليفورنيا، بجامعة طالبية أبحاث يف تشاركي
قوية بدايًة تمنحك أن شأنها من فنية مهارات ستكتسبني األبحاث. وتحديات مزايا فهم
برنامج لدينا يكن لم إيلَّ، بالنسبة العليا. الدراسات مرحلة إىل تصلني عندما ورسيعة
أخوض أن ذلك، عن عوًضا الطالبية، املختربات يف املمتع من كان لذا، للطالب؛ بحثي
ب تعقُّ يف الرغبَة بداخيل أوجدت خواص ودراسة بلورات وُصنْع مركباٍت تحضرِي تجربَة

الكيمياء. يف أعىل علمية درجات

املهنية مسريتي أوائل ل تأمُّ (2)

الدكتوراه رسالة عىل املرشف روبر وارين هما العلمي ري تطوُّ يف شخصني أهم كان
عىل كان نيوزيلندا، يف الدكتوراه. بعد ما أبحاثي عىل املرشف كوملان وجيم خاصتي،
دراسٍة بعد البكالوريوس، درجة عىل حصولهم بعد االستمرار يف يرغبون الذين الطالب
واحد، عام مدتها التي املاجستري درجة لنيل بالسعي يبدءوا أن سنوات، ثالث مدتُها
املاجستري درجة لنيل تكليفي جرى إذ محظوًظا كنُت كبرية. بحثية أطروحًة وتتضمن
العضوية الفلزات كيمياء مجال يف البحثية روبر وارين مجموعة إىل باالنضمام العلوم يف
تحضري أَرسني ما ورسعان القسم). رئيس بذلك يُكلفنا كان األوقات، هذه يف (أجل،
املاجستري، لبحث الحلقية الكربني مركبات درست قبل. من أحد يرها لم مركبات ودراسة
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شابة كيميائية إىل رسائل

درجة نيل أجل من الجهد هذا عىل اعتماًدا دراسية منحة عىل للحصول محظوًظا وكنت
الدكتوراه، رسالة يف للحياة! موجهة تجربة إنها روبر. الربوفسري إرشاف تحت الدكتوراه
اإلرشاف تحت وذلك واألوزميوم، للروثينيوم الثيوكربونيل معقدات عىل تركيزي انصبَّ
تفاعالت عىل وتعرفت جديد، مركب ١٠٠ من أكثر أعددت روبر. للربوفسري الرائع
خطوات عىل واختزاله الثيوكربونيل، لجني إىل وصوًال الهيدريد للجينات األوىل االرتحال
صورة بحامضيف الفلز من نزعه ذلك بعد يمكن الذي امليثيلثيوالت لجني إىل الطريق طول
اعتربنا فقد مختلفة؛ اآللية أن املطاف نهاية يف ثبت أنه رغم .(1-5 (شكل امليثيلثيول
الحفزي االختزال يف املتتالية للتفاعالت نموذًجا هذا الثيوكربونيل لجني اختزال كيمياء
الوقت، ذلك يف الصناعة يف ا جدٍّ مهمة عملية كانت وتلك امليثانول، إىل الكربون أكسيد ألول
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عرش الثمانية أمضيت فقد بدايتها؛ يف األقل عىل سهلًة الدكتوراه تجربة تكن لم
األساسية مادتي سيصبح كان ملا ومضٍن الخطوات متعدد لتخليق أسعى وأنا األوىل شهًرا
هي الفكرة كانت .(2-5 (شكل صفر بتكافؤ األوزميوم ثيوكربونيل معقد وهي األولية،
أنني أتذكَّر واألكسدة. لإلضافة جديدة تفاعالت دراسة يف املختزل النوع هذا استخدام
حيث األخرية؛ الخطوة يف للميثيلثيول الكريهة الرائحة شممُت عندما بالسعادة شعرت
قدر عىل الحصوَل قطُّ أستطع لم ولكنني يُرام. ما عىل يسري التفاعل أن يعني هذا كان
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شابة كيميائية إىل رسائل

عن ينتج كان ما وغالبًا مهم، يشءٍ إنجاِز يف استخدامها أجل من األولية املادة من كاٍف
من الكثري البحثية مجهوداتي عن ض يتمخَّ لم معه. التعامل يصعب داكن زيت التفاعل
تكن لم األشياء أن بالتأكيد شعرت ولكنني األمور، لتغيري جاهًدا سعيت الجديدة. النتائج

الوقت. معظم يرام ما عىل تسري
قرأ لقد رائعة. ذاكرة ُوِهب وقد التدقيق، من عاٍل قدر عىل باحث هو روبر الربوفسري
قد كان يشء إىل استناًدا عمٍل بخطِة ما يوٍم يف وأوىص اهتمامه، بمجال صلة ذي يشء كل
الثيوكربونيل لجني عىل للحصول (1-5 شكل يف األوليان (الخطوتان لتوِّه قراءته من فرغ
بحاجة كنت الذي بالقدر أَمدَّني إذ الكمية؛ الناحية من اًال فعَّ ذلك وكان األوزميوم، عىل
أكسيد رباعي مادة عىل الحصول عن يفصلني يكن لم بحيث الثيوكربونيل، معقد من إليه
من وتمكنت تقريبًا، املخترب يف أخطاء أي أرتكب لم خطوات. ثالث سوى األولية األزوميوم
أن رائع َألمر إنه كثرية. أخرى تفاعالت إىل إضافًة ،1-5 شكل يف الواردة التفاعالت إكمال
ة املشقَّ بأن أشعر ما كثريًا لكنني يُرام. ما عىل بحثه يسري عندما الباحث إحساس تجرب
أن وهو أهميًة، األكثر الدرس علََّمتْني الدكتوراه تجربة من األول النصف يف واجهتُها التي
ثالث عىل قليًال تزيد مدٍة يف تخرَّجُت العلم». يف للنجاح الحاسمة العوامل أحد «اإلرصار
باملعايري مقاَرنًة أقرص نيوزيلندا يف الدكتوراه درجة عىل الحصول فرتة كانت — سنوات

حينذاك. املطبَّقة األمريكية
األحيان، من كثري ففي والدراسة؛ للعمل مدهشة بيئًة أوكالند يف روبر مجموعة كانت
بالحديث جميًعا نستمتع وكنا روبر، الربوفسري مع الغداء وجبة يتناولون الطالب كان
عن متحفظة رؤية يمتلك روبر الربوفسري كان آنذاك. الساحة عىل املطروحة القضايا حول
الربوفسري مجادلة لنا يروق كان تحرًُّرا. أكثر الطالب زمالئي من وعدد أنا وكنت العالم،
املعنى حول تجادلنا حيث عديدة؛ ممتعة ِسجاالت إىل هذا وقاد عاملية، قضايا حول روبر
لصداقات أساًسا كانت َمِرحة حوارات يف انخرطنا كما ذلك، وغري علمية ألمور األشمل
يزال ال الذي العلمي التعاون ألشكال أساًسا تشكِّل الخربات هذه أن ثبت وقد األمد. طويلة
زمالٍة عالقُة السابق يف جمَعتْهم الذين هؤالء بني اليوم إىل الجامعي الحرم داخل مستمرٍّا
أوكالند. يف التدريس بهيئة أعضاءً حاليٍّا يعملون والذين العليا، الدراسات مرحلة خالل
مع رائعة شخصية صداقة إىل باإلضافة رايت، جيمس مع األخص عىل التعاون هذا وكان

براذرز. بيني الربوفيسورة
زميل بصفتي بقبويل محظوًظا كنت ،١٩٧٨ عام الدكتوراه درجة عىل حصلت أن بعد
ستانفورد. جامعة يف كوملان بي جيمس للربوفسري التابعة املجموعة لدى الدكتوراه بعد ما
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األخرض التطور

روبر الربوفسري طرق عن تختلف بطرق يل البحثية بتوجيهاته كوملان الربوفسري ألهمني
وقدرة للعلم الكلية للصورة رائًعا فهًما يمتلك كوملان جيم والتأثري. القوة بنفس كانت وإن
أن شأنها من الكيمياء يف أشياء فيها تُكتشف أن املأمول من بحثية جوانب إىل الوصول عىل
كفًؤا وأصبحت الفلزية البورفريينات مرشوعات يف شاركت املجموعة، هذه يف العالم. تُغري
أن تستطيعني مدهشة أشياء عىل تعرفت تعلمته. ما بفضل العضوية الكيمياء يف ما بدرجة
األخرى البحثية الجوانب من الكثري إىل باإلضافة الكهربية الكيمياء تقنيات عرب تتعلميها
مبهر. نحٍو عىل دوليٍّا ومؤثرة كبرية كوملان مجموعة كانت إيلَّ. بالنسبة جديدة كانت التي
الفنية املهارات وكانت بارزين. دكتوراه لدرجة وحاملني بطالب مليئة املجموعة كانت
كيف أخرى ثقافات إىل ينتمون أناس من تعلمت واستثنائية. متنوعة املجموعة أفراد لدى
تُعقد كبري برنامج إىل تجربة أخوض أن استطعت الفريدة. بطرقهم األشياء إىل ينظرون
وأن حينذاك الكيمياء قادة من الكثري مع مبارش باحتكاك أحظى وأن بحثية ندوات خالله
هذا وكان الندوات تلك يف للمتحدثني ًما ُمقدِّ آلخر آٍن من عملت معهم. شخصيٍّا أتفاعل
كنت كوملان، الربوفسري سفر عند األحيان، بعض ويف إيلَّ. بالنسبة خاص استمتاع مصدر
كان الحجم، الكبرية الثانية الفرقة لطالب العضوية الكيمياء عنه نيابة وأُدرِّس محله أحل
يف تمثِّل كانت التجربة إن أقول صادًقا، أكون وحتى للغاية. مفيًدا تحديًا إيلَّ بالنسبة هذا
إحدى الثقافية الصدمات خوض ولكن بأخرى أو ما بطريقة ثقافية صدمة ذاته الوقت

الرسيع. النمو طرق
إىل يهدف كان أغلبها لكن ومتنوعة عديدة مرشوعات يف تعمل كوملان مجموعة كانت
الكثري تسهم حيث محموًما؛ بحثيٍّا جانبًا يزال وال هذا كان أكسدة. إنزيمات مقلدات إنتاج
وحاملو الطالب كان الذي الوقت يف لذا تطويره؛ يف العالم حول االستثنائية املجموعات من
كنت الفنية، املهارات من هائلة مجموعة يَُعلِّمونني كوملان ملجموعة التابعون الدكتوراه
والبورفريينات «البورفريينات عنوانه الذي سميث لكفني الرائع الكتاب من أيًضا أتعلم
يف البارزين الكيميائيني من الكثري أعدَّها التي واملراجعات األبحاث إىل باإلضافة الفلزية»

البورفريينات. مجال
جامعة كانت أوكالند، جامعة يف العلمية درجاتي إىل بالنسبة الحال كانت ومثلما
معهم عملت الذين واألشخاص فاملرشفون حياتي. مسار هت وجَّ إيجابية تجربة ستانفورد
بالحاجة يتصل فيما ا جدٍّ ملهًما كوملان الربوفسري كان إيلَّ. بالنسبة هائًال فارًقا صنعوا
كان معه وجودك مجرد أن حد إىل رائعة أشياء تحقيق وإمكانية العلمي اإلبداع إىل
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االرتقاء أجل من جديدة كيمياء وصنع مجموعته من الخروج عىل قادر بأنك تؤمن يجعلك
يف كان (الذي شاربلس باري الربوفسري حقق هناك، قضيتها التي الفرتة خالل بالعالم.
األكسدة كيمياء يف اكتشاًفا كوملان) ملجموعة التابعني الدكتوراه حاميل بني من السابق
إليه التحدث الرائع من وكان نوبل، جائزة بفضلها نال التي التماثلية االنتقائية الحفزية
كيف يعرف كان كوملان جيم أن ذلك من األهم لكن هذا. يحدث كان بينما مجموعته وإىل

كعالم. بنفسك تؤمن يجعلك
وروبر كوملان بها يتمتع كان التي العظيمة الصفات أستلهم أن جاهًدا حاولت لقد
ميلون. كارنيجي جامعة يف الكيمياء برنامج إىل منها جانبًا أنقل وأن طالبي تدريب خالل
ال جزءًا يكون أن يجب الذي قيمة األكثر العنرص هي العلوم يف الذات عن التعبري حرية
نفسه عن س ينفِّ وكان شغوًفا، اءً عدَّ كوملان الربوفسري كان العليا. الدراسات من يتجزأ
كانوا الذين الطالب أو الدكتوراه حملة مع الجميلة ستانفورد تالل يف العْدو طريق عن
من انتهائي قرب ستانفورد مكتبة ويف مواكبته. ملحاولة يكفي ما العزم من يملكون
٣٠ ملدة مجموعتي اهتمام شغل الذي البحثي الربنامج تخيلت الدكتوراه، بعد ما أبحاث
يعني ألفكاري سه تحمُّ وكان مًعا عْدونا أثناء كوملان الربوفسري مع أهدايف ناقشت عاًما.

إيلَّ. بالنسبة الكثري

مستقلة مهنية لحياة التخطيط (3)

يف األهداف أهم بني من كان وقد نسبيٍّا. قليلة املفيدة املتجانسة األكسدة حفازات
كاليفورنيا معهد يف املستقلة املهنية حياتي بدأت عندما ،١٩٨٠ عام البورفريينات مجال
املونوأوكسيجينيز إلنزيَمي جزيئاتصغرية ذات فعالة مقلدات إنتاج يف الرغبة للتكنولوجيا،
P450 السيتوكروم إنزيمات تقليد عىل تُركِّز كوملان مجموعة كانت والبريوكسيديز.
خالل من العضوية الركائز ليؤكسد األكسجني تُنشط التي املونوأوكسيجينيز وإنزيمات
تحت تعلمته ما إىل استناًدا قررت، ،١٩٨٠ يف ثَمَّ ومن الوسطية؛ الحديد-أوكسو مركبات
تعمل التي الحديد بريوكسيديز إنزيمات مقلدات إنتاج أحاول أن كوملان، الربوفسري إرشاف
إنها الساكنة. الحديديك حاالت لها اإلنزيمات هذه الهيدروجني. بريوكسيد تنشيط عىل
(٤)-أوكسو حديد مؤكسدين، وسطيني مركبني وتُنتج الهيدروجني بريوكسيد مع تتفاعل
الساكنة الحديديك حالة فوق املؤكسدة املكافئات من اثنان البورفريين)؛ شق (كاتيون
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عن عليه الحصول يمكن الذي (٤)-أوكسو حديد و(بورفريين) األول املركب عليهما يُطلق
الثاني. املركب عليه يُطلق واحد إلكرتون اختزال طريق

مقلدات إنتاج أمكن إذا أنه مسألة يف بالتفكري ًزا ُمحفَّ ذلك، إىل باإلضافة كنت
بدًال الهيدروجني بريوكسيد باستخدام املاء تعقيم يف تُستخدم فقد فعالة، بريوكسيديز
التعقيم أن العلماء أدرك العرشين، القرن من السبعينيات فرتة أواخر يف الكلور. من
ثانوية. ُمكلَورة نواتج إىل يؤدي األساس، يف معقدة أكسدة عملية وهو الكلور، باستخدام
أن إىل الناس الصفراء الصحافة نبَّهت الكلوروفورم. سيما ال مرسطن النواتج هذه بعض
،١٩٨٠ عام يف لذا الناتجة؛ بالتعرُّضات األرجح عىل مرتبطة كانت الرسطان حاالت بعض
البرشية بالصحة املهتمني جانب من ودعوات هذا تحقيق إمكانية حول جدًال عايشت
غري من كان واقتصادية. فعالة وتكون الجزيئات صغرية بريوكسيديز مقلدات إليجاد
أهدايف، نحو قدًما امليض يف عاًما ١٥ مدى عىل أُثابر وجعلتني التوليفة هذه مقاومة املمكن

.١٩٩٥ عام وظيفيٍّا مفيدة بريوكسيديز مقلدات إنجاز من فعًال تمكَّنَّا حتى
بصناعة املرتبطة مية السُّ مشكالت حول كثرية أخرى أشياء تعلمُت السنني، مرور مع
ة السامَّ الكلور بات ترسُّ بعض أن ُمفادها نتيجٍة إىل لُت توصَّ طويلة، فرتة منذ الكلور.
مع تَتواءُم حساسية بدرجة للصناعة جوهرية هيكلة إعادة ينبغي بحيث للغاية بغيضة
يجب ألننا نظًرا الخصوص، وجه وعىل حاليٍّا. ثقافتنا يسود ا ِممَّ بكثري أعىل والبيئة الصحة
مسئولة الكلور (صناعة اء الصمَّ الُغَدد الختالل املسبِّبة الكيماويات من ونتخلَّص نُقلِّل أن
كثرية قطاعات تُواِجه الصماء)، الُغَدد الختالل املسبِّبة األساسية الكيمياويات بعض عن
ولكن املساعدة. من الكثري إىل بحاجٍة تكون وسوف كبرية ياٍت تحدِّ الكيماويات صناعة من

رغبِت. إذا املوضوعات هذه بشأن وآرائي أفكاري عن تقرئي أن تستطيعني

بريوكسيديز ملقلَّدات لجيني تصميم (4)

من وألكثر للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد يف سنوات ست ملدَّة املستقلَّة امِلهنية مسريتي يف
لجيني البورفرييني استخالب أنظمة إنتاج يف رشعُت ميلون، كارنيجي جامعة يف ِعقدين
للخواصِّ تحديًدا التصميم مسائل نَْت تضمَّ الحديد. لبريوكسيديز ُمشاِبه تحفيٍز لَدْعم
معقوًال وبدا ُمفيدة. حفزية عواِمَل لتُعطي امتالكها إىل اللجينية األنظمة تحتاج التي
ُقدرة مع ارتباط مواقع وأربعة أنيونات أربعة عىل املشتملة االستخالبية اللجينات أن
عاليَة التفاُعلية الوسطية حديد-أوكسو ُمركَّبات تجعل أن شأنها من عالية، إجمالية إمداد
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تُشِبُه وسطية ُمركَّبات مقاَم تقوم تجعلها التي للدرجة إليها الوصول يف أسهَل التكافؤ
الحالة تثبيت بشأن الباِلغ االنشغال يُت نَحَّ العضوية. املتفاِعالت أكسدة يف البريوكسيديز
يف اإلفراط أن َ تبنيَّ مشكلة. يُمثِّل أضحى إذا األمر هذا عن نرتاَجَع أن ورأيُت جانبًا
للمنجنيز الثابتة األوىل دات املعقَّ تحضري استَطْعنا املنجنيز؛ مع ُمشكلة يُمثِّل الحالة تثبيت
وكما البساطة، يُضاهي يشء ال دة. ُمعقَّ كانت لكنها للرتاُجع طريقة ووَجْدنا (٥)-أوكسو
يف خصوصية له الحديد فإن اإلنزيمات، يف الحال هي كما التَّخليِقيَّة أنِظَمِتنا يف ثبََت
عىل ينطِبُق هذا للتعقيد. األوسع ياق السِّ ِضمن الجميلة البساطة من ٍ ُمعنيَّ نَوٍع تحقيق
يف الحال هي كما األميدو الرباعية الكبرية الحلقية الحديد للجينات الحفزية الحلقات

جميل. لحٍن يف دة ُمعقَّ سيمفونية تلتِئُم تماًما اإلنزيمية، الحفزية الحلقات
د وُمعقَّ لجيني نظام هناك يكون عندما أنَُّه ١٩٧٩ عام يف أدركُت أنَّني ذلك، من األهمُّ
درجٍة عىل يكون أن إىل بحاجٍة سيكون فإنه املهمة، بهذه االضطالع بمقدوره اشتقاقي
ثُنائية حلقية ال لجينية أنظمة بتصميم بدأنا املائي. والتحلُّل التأكُسد ُمقاومة من عالية
بجامعة مارجروم ديل أوضَح العرشين، القرن سبعينيات يف الفينوالت. األميدو-ثنائية
النوع من قوية تَساُهمية روابط تُشكِّل الربوتون املنزوعة العضوية األميدات أن بوردو
حساسية بَدْت خامل. ُمؤكسد C(O)–N األسايس ن املكوِّ أن يبدو الفلزات. مع سيجما
لذلك ،RC(O)−NR′−M للنظام العضوية املجموعات يف ستبقى أنها لو كما األكسدة
املهمة وأصبحِت لدينا، االستخالبية اللجينات ألنِظمة األساسيَة اللَّبناِت األميدات أصبَحِت
وانتهت معها. لالتِّحاد تكفي بدرجٍة األكسدة خاملة ،R′−و R– أجزاء إيجاد هي املطلوبة
استخدام عىل املرشوع من األوىل عاًما عرش الخمسة خالل الرتكيز انصبَّ بأن الحال
ُكنَّا التي حة املرشَّ الحفزية اللجينات تَحلُّل عمليات حركية يف للتحكُّم التكراري التصميم

تصميمها. عىل نعمل
اختالًفا يختلف 5-3أ) (شكل تطويره يف مجموعتي بدأْت الذي األول النظام يكن لم
١٩٩٥ عام يف قدََّمت التي األميدو الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات أنظمة عن كبريًا
ُمختلفان اللجينِيَّني النظاَمني لكن 5-3ب). (شكل البريوكسيديز ُمحاكاة لتحدِّي حالٍّ
أحالم أدَّت لتصميمها. وخفاءً ًة ِدقَّ األكثر مات السِّ يف اآلخر عن أحدهما االختالف تمام
تحقيق بكيفية يتعلَّق فيما تكراري تصميم بروتوكول إىل ستانفورد مكتبة يف اليقظة
الربوتوكول هذا مجموعتي اتَّبََعْت وقد ،(4-5 (شكل قوية ُمؤكسدة لجينية ألنظمة املرء
حتى ازة الحفَّ عواِملنا تحسني بهدف نَستخِدُمه ِزلنا وما الفاصلة. الثالثني نني السِّ خالل
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العوامل لتطوير برنامجنا يف األوزميوم مع ُمرتبط (١٩٨٠) أويل لجيني نظام (أ) :3-5 شكل
.(١٩٩٥) األميدو الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات ط ملنشِّ أوَّيل نموذج و(ب) ازة، الحفَّ

(١) تصميم نظام لجيني
يُعتَقد أنَّ لَديه خواص

إلكرتونية وخواص
ًدا ثبات ويص4 ُمعقَّ

ازة بروتوكول تصميم العوامل الحفَّ

د إجهاد تأكسدي (٢) ُمعقَّ
وتحلُّل مائي إىل أن

(٣) تحليل نواتج تحلُّلينحلَّ النظام
ْلنا اللجينات التي توصَّ

إليها يُظِهر أضعف
اMواِقع من حيث األكسدة

(٤) استخدام الحْدس الكيميائي
لجعل اMوِقع الضعيف أكثر قوة

الكبرية الحلقية اللجينات إىل قاد الذي ازة الحفَّ العوامل تصميم بروتوكول :4-5 شكل
األميدو. الرباعية

يميل الحلقية غري اللجينات به ترتبط الذي الحديد أن تعلَّْمنا ما وُرسعان هذا. يوِمنا
َوصفناُه الذي الكروم وحدات بثُنائية شبيهة (ديمر) الوحدات ثُنائية أنواٍع إعطاء إىل
األميد لجني اهتزازات يف الحمراء تحت ة لألشعَّ آثار ثمة كانت البلَّورية. السينية ة باألشعَّ
وجْدنا ولكنَّنا .N-أميدو الحرصي الرتابُط أرْدنا عندما O-األميدو تناُسق إىل أشارت التي
ُكنَّا الذي N-التنسيق نوع من مائيٍّا ُمستقرَّة النواة أُحادية دات ُمعقَّ أعطى األوزميوم أن
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ذلك وقَرنَّا األوزميوم عىل للجني التأكُسدي التحلُّل تفاُعالت أوًال درسنا لذا عنه؛ نبحث
لألوزميوم الفائق التناُسقي الثبات ساَعَدنا .4-5 شكل يف ح املوضَّ التكراري بالتصميم
العرشين، القرن تسعينيات منتصف بحلول ُمهم. غري اللجني تحلُّل جْعِل يف الحديد ُمقابل
املائي والتحليل باألكسدة الحصول يف ساعدْت التي القواعد من مجموعة وْضع من تمكنَّا
واحد لجيني تكرار بُعد عىل ُكنَّا الوقت ذلك يف قوية. ُمتجانسة أكسدة تحفيز عوامل عىل
عام بحلول للغاية. جيِّد نحٍو عىل الربوكسيديز إنزيمات تُحاكي التي الحديد دات ُمعقَّ من

األميدو. الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات طات ُمنشِّ أنتَْجنا ،١٩٩٥
الحلقية اللجينات حديديك طات ُمنشِّ دالتون، ٥٠٠ نطاق يف ُجزيئية وبأوزاٍن
التي الربوكسيديز، إنزيمات من رة ُمصغَّ نَُسخ الواِقع يف هي األميدو الرباعية الكبرية
طات ُمنشِّ تُظهر كيلودالتون. ٢٥٠ إىل كيلودالتون ٤٠ نحو بني ترتاَوح ُجزيئية أوزان لها
ِمثل الكيمياء يف لإلعجاب ُمثريًا أداءً األميدو الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات حديديك
العوامل تعمل ُمنخفض)، ميكروموالر إىل (نانوموالر ضئيلة تركيزات يف البريوكسيديز.
البريوكسيد كيمياء ترسيع عىل األميدو الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات حديديك ازة الحفَّ
اإليثينيل ذلك ِمثال املاء. يف واملقاِومة املتغلِغلة الكيميائية املواد من كبرية مجموعٍة لتحليل
أن يُمكن حيث البيئية؛ املياه يف يظهر الحمل منْع حبوب يف نَِشط عنرص وهو إسرتادايول،
للعامل يُمِكن نانوموالر، ٨٣ تركيز فعند ُمعيَّنة. تركيزات عند املائية بالحياة ر َ الرضَّ يُلِحق
١٠٠٠ من يقُرب ما يُحطِّم أن األميدو الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات حديديك از الحفَّ
حرارة درجة يف دقيقة ١٥ خالل ميكرومول) ٨٠) إسرتادايول اإليثينيل ُمكافئات من
تحت التمعُدن. ُمتطلَّبات فوق الهيدروجني أكسيد بريوكسيد من صغرية زيادٍة مع الغرفة
الحلقية اللجينات حديديك از الحفَّ العامل من واحًدا كيلوجراًما يُعاِلج الظروف، هذه
كلورفينول، ُخمايس هو آَخر مثال املياه. من طن ٢٠٠٠٠ فوق األميدو الرباعية الكبرية
خالل تقريبًا وتُمعَدن الكشف حدود إىل بالكامل ر تُدمَّ الثَّبات، شديدة ملوِّثة مادة وهو
قابلة ثانويًة ُمنتجاٍت ليست الديوكسينات أن ذلك من األهمُّ الغرفة. حرارة درجة يف دقائق
نيوهريبرج يف للبيئة األملانية الوطنية املختربات يف الكتلة طيف جهاز حدود ِضمن للكشف
قائمة وتشمل الديوكسينات. إىل الغالب يف املكلورة الفينوالت أكسدة تؤدِّي — بافاريا يف
العضوية البنزين ومكوِّناِت بغات والصَّ الحرشية واملبيدات األدوية للتحلُّل القابلة املركَّبات
وامللوِّثات الكربيتية والعضوية املكلورة العضوية واملركَّبات الصيدالنية واملستحَرضات
يعمل كما ذلك. وغري والورق اللبِّ مصانع بُمخلَّفات املرتِبطة الكريهة الرائحة ذات امللونة
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الجراثيم قتْل عىل أيًضا األميدو/بريوكسيد الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات حديديك
أرض عىل األخرى. امليكروبات إىل باإلضافة األمراض ُمسبِّبات من األصعب وهي البكتريية،
ُمسبِّبات و/أو الكيميائية املواد من النَّفايات َمجاري تنظيف يف الِفكرة تتمثَّل الواقع،

البيئة. يف إطالقها قبل خرضاء بطريقٍة الدائمة األمراض
الكيمياء، يف ِرحلتي من األوىل املراحل يف للغاية ني ُمهمِّ وُزمالئي ِهيَّ ُموجِّ كان وِمثلما
الكبار والباِحثني الدكتوراه، بعَد ما وباِحثي الجامعيني) ب (والطالَّ املتخرِّجني ب الطُّالَّ فإن
أليٍّ دائًما ِمثاليٍّا األمر ليس كبري. استمتاٍع مصدَر الكيمياء يف اليومية الحياة جعلوا
الدراسات ب ُطالَّ بإنجازات بالفخر أشُعر رائعة. رحلًة تزال وال كانت جملًة، لكن، ِمنَّا،
ميلون كارنيجي معهد يف فريقنا من الكبار األعضاء الدكتوراه. بعد ما وباحثي الُعليا
خيتان وسوشيل الحركية) الكيمياء (ُمعلِّم ريابوف ألكسندر يشمل الخرضاء للكيمياء
وخبري األمراض وُمسبِّبات الحرشية واملبيدات العضوية الكيمياء يف ص املتخصِّ (زميَلنا
ْرنا طوَّ األميدو. الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات طات ُمنشِّ إىل طريقنا يف رات). املتفجِّ
أمثال بارزين ُعلماء مع واِسع نطاٍق عىل وتعاَونَّا الجديدة التناُسق كيمياء من الكثري
كثريًا وأقلَّ رشام فرينر وكارل لونوار وديرت رايت وجيمس بومينار وإميل مونك إيكارد

آخرين. مع
نزال ال بينما لألكسدة أفضل ازة حفَّ عوامل تصميم إىل يهُدف املستمر بحثُنا يزال ال
نعمل األميدو. الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات حديديك ُمنشطات كفاءة تحسني نُحاول
الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات حديديك ط ملنشِّ الحفزية التفاُعالت آليات فهم عىل أيًضا
عملية، تطبيقات يف استخدامها يمكن كيف لفهم املطلوبة األساسية العلوم بتطوير األميدو،
تركيز انصبَّ الوقت، من لفرتة . بحقٍّ خرضاء وعملياتها زات املحفِّ كون َضمان وُمحاولة
واآلن التجارية الُفَرص تطوير عىل باملعهد، سابق أبحاث أستاذ وهو هورفيتس كولن
الخرضاء لألكسدة ازة الحفَّ للعوامل الخرضاء املعلومات تكنولوجيا رئيس منِصب يشغل
قراءة يمكنك األميدو. الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات ُمنشطات تسويق رشكة وهي
نرشناها، التي األبحاث من األميدو الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات طات ُمنشِّ عن املزيد
اللجينات ُمنشطات تُعتََرب ذلك. يف رغبِت إذا أدناه املراِجع من عليها العثور يمكن والتي
إىل بالنسبة ولكن الفاِعلة، الخرضاء للكيمياء ا ُمهمٍّ ِمثاًال األميدو الرباعية الكبرية الحلقية
أعتِقد والتي الخرضاء، الكيمياء حول األفكار بعض أُشاِرَكك أن أودُّ الرسالة هذه بقية

قادمة. لعقوٍد الكيميائيني من جيلكم ستشَغُل أنها
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الخرضاء الكيمياء (5)

الة. الفعَّ الخرضاء للكيمياء ُمهمٌّ ِمثال األميدو الرباعية الكبرية الحلقية اللجينات طات ُمنشِّ
وعمليات ُمنتَجات «تصميم بأنها أنستاس بول بواسطة وُعرِّفت الخرضاء الكيمياء يت ُسمِّ
كتاٍب يف ُقدِّمت بعُد وفيما الخِطرة» املواد توليد أو استخدام تزيل أو تُقلِّل كيميائية
من العديد هناك والتطبيق». «النظرية بعنوان فارنر وجون أناستاس بول تأليف من
الخاصُّ برنامجنا يل. ل املفضَّ التعريف هو األصيل أناستاس تعريف لكن التعريفات
حتى أناستاس للدكتور الخرضاء الكيمياء مع ِبشدَّة ينسِجم ازة الحفَّ العوامل بتصميم
الخرضاء الكيمياء أصبَحِت .١٩٩١ عام يف عنه سمعُت أن بُمجرَّد معه تواصلُت إنَّني
املجال تطوير يف نُساعد واليوم، اليومية. مجموعتي وجهود حياتي من للغاية ا ُمهمٍّ ُجزءًا
الكيمياء توحيد يف واملشاركة الدراسية املناهج تطوير عىل اآلخرين مع العمل خالل من
الخرضاء للكيمياء للرِّبح الهادفة غري املجموعة تتوىلَّ البيئية. الصحية العلوم مع الخرضاء
«أخبار مجلة ناِرش مايرز، بيت ألهمها التي االسرتاتيجية، الرشاكة هذه قيادة املتقدِّمة
اء الصمَّ الُغَدد اضطراب ُمسبِّبات َفهم من جميًعا تَمكينِنا يف عاملي ورائد البيئية» ة الصحَّ
تحويلية إمكانات أنَّها أعتِقد ما عىل الضوء بإلقاء الرسالة هذه سأختتم ثَمَّ ومن لنا.
للكيمياء الضارَّة والصحية البيئية التأثريات من بالحدِّ يتعلَّق فيما الخرضاء الكيمياء يف

االستدامة. نحَو تَوجيهها وإعادة
للتقدُّم والتكنولوجيا العلوم تَعنيه ِلما َفهمنا فيه يتغريَّ عاَلم يف نعيش جميًعا نحن
تمِلُكها تُكن لم قًوى الجديدة والتكنولوجيا العلوم أعطتنا األخرية، القرون يف البرشي.
اآلثار يف أفضل بطريقٍة نُفكِّر كيف جوناس هانز َعلََّمنا رأيي، يف قط. قبل من البرشية
العرص أجل من األخالق عن بحثًا الواجبة: «املسئولية الرائع كتابه يف وذلك األخالقية
لو أنه تُدِرك أن السهل من جوناس، طرحها التي الفكرة صياغة بإعادة التكنولوجي».
ا ِممَّ بكثرٍي أقلَّ ستُصبح كانت الشخصية قوَّتَك فإن سنة، ٥٠٠ قبل الَعيش لك ُقدِّر كان
أما فيهم. لتُؤثِّر بالناس تلتقي أن عليك سيتعنيَّ كان ،١٥٠٠ العام يف اليوم. عليه هي
الوسائل عْرب لحظية ِشبه بصورٍة العاَلم أرجاء جميع يف الناس يف التأثري فيُمِكنك اليوم
عندما يُصنَع وهو املهمِّ االتصاالت تاريخ جميًعا شاَهْدنا ببعيد، ليس وقِت منذُ اإللكرتونية.
الرسائل آالف خالل من االنتخاب بعد ما بُمشكالت ِعلًما العالم اإليراني الشعب أحاط
يكن لم ،١٥٠٠ العام يف لها. حرص ال إلكرتونية ُطرق عرب ِخلسًة املرسلة الفيديو ومقاِطع
أنحاء جميع إىل الناس يُساِفر اليوم، منزلك. عن كثريًا باالبتعاد تُغاِمر أن األرجح عىل لَديك
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فاألرجح ،١٥٠٠ العام قبل طويلة حياًة عشِت أنِك لو ة. َمشقَّ ودون ملحوظة برسعٍة العاَلم
والتي فيها عشِت التي البلدة يف ُمقيمني كانوا ُمعظمهم أجيال، أربعة أو ثالثة قابلِت أنِك
خارَج الطبيعي العاَلم ستَعتِربين كنِت ربما قوية. بُجدران وَمحِميَّة صغريًة كانت ربما
من بالرغم األمراض، ُمسبِّبات األرجح عىل تعرفني تَكوني لم ِنسبيٍّا. خِطًرا مكانًا الُجدران
يُصبح أن يُمكن كان يوم كلَّ تفعلينه ُكنِت ما أنَّ يف تفكريِك بلدتك. ِبُسكَّان فتِْكها ِشدَّة
سنة ٥٠٠ بعد يعيشون سوف الذين الناس ورفاهية البدنية الصحة عىل عميق تأثرٍي ذا
ما أنَّ فكرة اليوم، لكن تماًما. سخيًفا يكن لم إن غريبًا بدا الطبيعة حيوية عىل وكذلك
يف البيئي واملحيط البرش رفاهية عىل يُؤثِّر قد وجماعي، فرديٍّ نحٍو عىل يوم، كلَّ نفعل

األمر. واِقع يف كذلك، َمحتوم أمٌر وهي ا. جدٍّ واقعية ٢٥٠٠ العام
قاَدتْنا امَلسارات وهذه التقني، ر التطوُّ يف خاطئة عديدة َمساراٍت حضاَرتُنا أخذَْت
من وموقفها بنسلفانيا والية ل لنتأمَّ لذلك، َمحيل وكمثاٍل ُمستدام. ُمستقِبل عن بعيًدا
وزارة َصنَّفت .٢٠٠٨ أكتوبر يف نسمة مليون ١٢٫٥ الوالية هذه سكان عدد بلغ الطاقة.
تكساس بعد مرتي) طن مليون ٢٨٤) الكربون انبعاثات يف الثالثة بنسلفانيا الطاقة
نسمة، مليون ٣٧ (نحو وكاليفورنيا مرتي)، طن مليون ٦٢٥٫٢ نسمة، مليون ٢٥ (نحو
بنسلفانيا والية يف الجوِّي الغالف تلوُِّث من الفرد نَصيب لهذا، مرتي)؛ طن مليون ٣٩٥٫٥
خالل لكن طويلة ملدٍَّة كبرية فحٍم والية بنسلفانيا والية ظلَّْت يكون. ما أسوأ من هو
تعود ُرسوبية صخرة يف األرض ُعمق يف للغاز كبري ُمستودَع عىل ُعثر األخرية، السنوات
هذا الهائل الغاز حقل من كبري ُجزء يَقُع شيل». «مارسيلس وتُدعى الديفوني للعرص
٥٠ أي هذا؛ من ٪١٠ نحو استخراج حاليٍّا املمكن من أنه ويُعتَقد بنسلفانيا والية تحت
املواد ومئات والرمل املياه حْقن ن تتضمَّ املستعملة التكسري» «عملية ُمكعبة. قَدم تريليون
عموٍد من املنتِرشة األفقية الَحفر أعمدة طول عىل الصخر يف عاٍل ضغط عند الكيمائية
التفجري طريق عن أوًال األُفقية املسالك طول عىل للصخر تكسري يحُدث مركزي. رأيس
الكيميائية املواد وتشمل ُمرتِفع. ضغٍط تحت التكسري سوائل حْقن طريق عن ذلك وبعد
كبرية ِنسبة تعود النمو. يف اضطرابات تُسبِّب وموادَّ ُمرسطنات املوائع هذه يف املحقونة
والرتبة. والهواء املياه تلوُّث إىل يؤدي ا ِممَّ مفتوحة ُحَفر يف ع وتتجمَّ الغاز مع السطح إىل
املطبخ حوض يف ثقاب عود إشعال الناس من لكثرٍي يُمكن بُرسعة. يمَرضون الناس بعض
يتعنيَّ التي األموال قيمة لكن الصنبور. من تخُرج التي املياه ج تتوهَّ وسوف بهم الخاص
قوية دفعًة محليٍّا الغاز تعدين يُعدُّ ما غالبًا الراهن، الوقت ويف كبرية. عليها الحصول
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يَطغى ة والصحَّ الهواء وَجودة املاء يف املناخ بتغريُّ املرتِبطة عبة الصَّ األسئلة لالقتصاد.
ر تُطوِّ أن املحتَمل من لذا، املدى؛ القصرية االقتصادية اإلمكانات تُولِّده الذي الحماس عليها
عىل التنقيب حقوق أغلب بالفعل وبيعت املحيل. االقتصاد لدعم مارسيلس حقل بنسلفانيا
الُجزر فإن القريب، املدى عىل والدخل الطاقة عىل سنحصل أنَّنا حني ويف الوالية. أرايض
تحت االختفاء يف تَستِمرَّ أن ح املرجَّ من العالم أرجاء يف الساحلية واألرايض املنخِفضة
الجليد ذَوبان يف الطبيعي والغاز بالفحم يتَِّصل فيما أنِشطتُنا تُسِهم أن ح املرجَّ من املاء.
باملواد ُملوَّثة بنسلفانيا والية يف واألرايض الَعذبة املياه وستكون املياه. منسوب وارتفاع
الكيميائية املواد هذه بعض إليها. تِصل التي واملعادن التكسري يف املستخَدمة الكيميائية
رشكات فإن بالتاريخ، اعتربْنا وإذا ا. جدٍّ طويلة قادمة لفرتٍة ربما ية، مِّ السُّ شديد واملعادن
تلَحُق التي البالغة األرضار هذه عن تعويًضا تدفع لن واستكشافه الغاز عن التنقيب

والبيئة. ة بالصحَّ
تحمي التي القوانني من وغريه النظيف، املاء قانون الكونجرس أقرَّ ،٢٠٠٥ عام يف
مع وانسجاًما والبيئة. الصحة عىل خطورة يُمثِّل يشء هذا عن الرتاُجع والبيئة. الصحة
يكُمن مكانه) الغاز ترك (مع األزمة هذه من للخروج سبيل أفضل أن أعتِقد ثقافتنا،
الرسيع الرتويج خالل من ُمنخفضة الطاقة أسعار عىل اإلبقاء عىل البالد قادة ُقدرة يف
إذا اإلسهامات. من الكثريَ الكيميائيون يُقدِّم أن يُمكن حيث املستدامة الشمسية للطاقة
بنسلفانيا والية تلعب أن املمكن فِمن الكافية، بالرسعة دعائمها الشمسية الطاقة أرَسِت
يف ع التوسُّ نحو األحفوري الوقود من الهائلة مواردها بعض تحويل طريق عن ا ُمهمٍّ َدوًرا
فخورون البنسلفانيون الشمسية. الطاقة إىل ل التحوُّ يحتاجها التي ات املعدَّ وإنتاج تصنيع
لنا يكون أن نأُمل واليتهم؛ يف تُصنَّع الكبرية الهواء طواحني أجزاء جميع أنَّ بحقيقة
تطبيقات من ذلك وغري كهربية طاقة إىل الشمسية الطاقة تحويل تطبيقات يف قوي إسهام

املتجدِّدة. الطاقة
خالل من االستدامة تحديات من وغريها الطاقة تحديات عىل الضوء جوناس يُسلِّط
أخالقياٍت َوْضع إىل قوي نثري بأسلوٍب يدعو فهو عام؛ بوجٍه بعقِليَّتنا االرتقاء عىل حثِّنا
املستقبل؛ يف البرش حياة تحسني يف الهائلة ُقوانا تسخري يف َمسئوليتنا تؤكد جديدة
عليها نُطِلق قد جديدة، جوناسأخالقيات ويقِرتح بالقوة». وثيًقا ارتباًطا ترتِبط «املسئولية
العلم خالل من استخدامها لنا يتأتَّى التي القوى مع للتعاُمل االستدامة، أخالقيات اليوم
به». ة الخاصَّ القوة تجاوزات من وبرشيته اإلنسان حياة حماية سبيل «يف والتكنولوجيا

124



األخرض التطور

اآلثار تكون بحيث ف «يترصَّ أن املرء عىل ينبغي أنه هو األخالقيات لهذه األسمى املبدأ
تُمثِّل الكيمياء ألنَّ نظًرا ة». الحقَّ البرشية الحياة ديمومة مع ُمتواِفقة أفعاله عىل املرتتِّبة
تتسبَّب عاَلٍم يف نعيش أننا سيما ال الجديدة، قوتنا من به يُستهان ال ُجزءًا كبري حدٍّ إىل
قابل وغري َوثِيق تشابُك ة ثَمَّ اء؛ الصمَّ الُغَدد اضطراب يف املخلَّقة الكيميائية املواد فيه
الخرضاء، للكيمياء تدرييس خالل لذلك، والكيمياء. االستدامة أخالقيات بني للفصل
من األخالق عن بحثًا الواجبة: «املسئولية كتاب ويُقيِّموا يقرءوا أن بي ُطالَّ من أطلب
ودومانوسكي لكولبورن املرسوق» «ُمستقبلنا وكتاب لجوناس التكنولوجي» العرص أجل
التي املقاالت عام كل يف يذهلني وروزنر. ملاركوفيتس واإلنكار» «الخداع وكتاب ومايرز

أفكارها. وُعمق بالغتها بسبب أقرؤها
كيميائيِّي أن وهي بسيطة؛ الخرضاء للكيمياء األساسية الفكرة أن دائًما تذكَّري
ويف ُمستدامة. تكنولوجيا بناء أجل من املخاطر ملواجهة حلوًال مون يُصمِّ الخرضاء الكيمياء
سيما ال آمنة، طاقٍة ابتكار علينا يجب املستقبل، يف البرش أجل من بالعاَلم االعتناء سبيل
كهربية طاقٍة إىل الشمسية للطاقة فنيٍّا الجذَّابة التحويالت ع تُرشِّ قوانني َسنِّ خالل من
املواد كيمياء ر نُطوِّ أن يجب الوقت. بمرور نًا تحسُّ تشهد أن شأِنها من والتي وكيميائية
نباتية مادة من بدًال حديثة نباتية ٍة مادَّ من القيمة عالية منتجات لُصنع املتجدِّدة األولية
التكنولوجية. القاعدة من إزالتها أو الخطرة املركَّبات من التقليل علينا ويجب أُحفورية.
املؤكد من الخرضاء. الكيمياء تصميم تحدِّي أهمية زادت الخطورة، درجة زادت كلما
التي األخطار أعمق مستًوى عىل يفهموا أن عليهم ُ يتعنيَّ الخرضاء الكيمياء كيميائيي أن
سيما ال وُمثرية جديدة َمهامَّ يطَرح الرشط وهذا بها، ُمجابهتها أجل من حلوًال مون يُصمِّ
ِخربٍة إىل تحتاج التي اء الصمَّ الُغَدد اضطرابات مثل تعقيًدا، األكثر يات مِّ بالسُّ يتعلَّق فيما
مع جنٍب إىل جنبًا الخرضاء الكيمياء كيميائيُّو يعمل السبب، ولهذا صات. التخصُّ ُمتعدِّدة
لتخليص الِعلم عىل قائم تحقيٍق إىل يهُدف تحالٍُف بناء سبيل يف البيئية الصحة علماء

التنمية. معيقات من العاَلم
الشباب بفضل حضارتنا إىل بالنسبة يُرام ما عىل تَسري سوف األمور أنَّ أعتِقد أنجيال،
ة العامَّ الثالثة الجوانب يف الكيميائية األبحاث يف ٍل تحوُّ عىل جيلك يُِرشف سوف أمثالك.
أنه ستعتربين أنك أعتِقد الكيمياء، علم يف أستاذًة تُصبحني وعندما أعاله. نُوِقشت التي
من يقنٍي عىل إنَّني الكيمياء. فصول يف االستدامة أخالقيات تدريس تماًما الطبيعي من
األساسية الكيمياء مناهج يف البيئية مية والسُّ مية السُّ تعليم يف ع التوسُّ تُواِصلني سوف أنك
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يف والبيئة اإلنسان صحة أخذ مع الة فعَّ حلوٍل لتصميم أفضل نحٍو عىل الكيميائيني لتأهيل
جيلك سيُصبح بها، الشباب من املزيد ويلتِحق الخرضاء الكيمياء ع تتوسَّ وبينما االعتبار.

املستدامة. للحضارة التكنولوجي البُعد بناء يف األهم هو
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الثاني الجزء

احلياة وعلوم الكيمياء





السادس الفصل

اإلنزيم التفكريبطريقة

كلينمان بي جوديث
بريكيل كاليفورنيا، جامعة

يف بنسلفانيا جامعة من الكيمياء يف الدكتوراه عىل كلينمان جوديث حصلت
يف للعلوم وايزمان معهد يف الدكتوراه بَعَد ما أبحاث زميلة كانت .١٩٦٦ عام
كلينمان عادت ،١٩٦٨ عام ويف .١٩٦٧ عام إىل ١٩٦٦ عام من الفرتة يف إرسائيل
أوًال فيالدلفيا، يف الرسطان أبحاث معهد يف سنوات ١٠ لتقيض فيالديلفيا إىل
انتقلت ،١٩٧٨ عام يف بحثية. هيئة كعضو بعُد وفيما الدكتوراه بعد ما كباحث
الكيمياء أستاذ منِصب حاليٍّا تشَغل حيث بريكيل يف كاليفورنيا جامعة إىل

والخلوية. الُجزيئية والبيولوجيا

أنجيال عزيزتي

من معهن تخرَّجنا قد ُكنَّا النِّسوة من ملجموعٍة غداءً وأختي أعددُت أسابيع، ِبضعة منذُ
كاليفورنيا، املتحدة؛ الواليات أرجاء كلِّ من عنا تجمَّ .(!) عاًما ٥٠ منذ الثانوية املدرسة
برفقة االستمتاع ومُلجرَّد اآلراء لتباُدل وبنسلفانيا؛ نيوجرييس نيويورك، العاصمة، واشنطن
سوف أنه من يقنٍي عىل أنا َموِقف وهو املجموعة؛ يف الوحيدة العاِلمة كنُت بعًضا. بعضنا
بُصحبة باالرتياح ُشعورنا هو جميًعا به شعْرنا واحد يشء .٢٠٥٦ عام يف ُمختلًفا يُصِبح
ما أصبَْحنا لقد كثرية. أعوام منذ بيننا كانت التي واملنافسة التوتُّر ذهب بعًضا، بعضنا

… عليه نحن
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القرارات. من ضخٍم عدٍد أمام نفسِك تِجدين ربما الحياة، يف رحلتِك تبدأ عندما
بلحظِة يَزيدونِك الذين املعرفة والواِسعي سني امُلتحمِّ امُلعلِّمني من عدًدا تجدي أن أَميل
يف كنُت عندما معي هذا حَدث واضًحا. امِلهني ُمستقبلك مسار فيها يُصِبح التي «وجدتُها!»
الفرنيس األدب ص تَخصُّ من بالتحويل ُمتميِّز كيمياء ُمعلِّم أقنَعني عندما الثانوية املدرسة
طالبًة كنُت عندما بنسلفانيا جامعة يف حدثت ثانية ل تحوُّ نقطة الكيمياء. ص تخصُّ إىل
وهي جونسون، سة بُمؤسَّ امُلختربات بأحد أخصائية ألعمل الُفرصة لديَّ كانت جامعيًة
أشعلْت الخربة هذه الحيوية. والفيزياء الحيوية الكيمياء ألبحاث عاملية ُشهرة ذو مركز
كنُت النهاية، يف الكيمياء. مبادئ إىل استناًدا األحياء أفهم أن يف األَمِد طويلَة رغبًة لديَّ
نوبل جائزة عىل (الحائز روز إروين مع الدكتوراه بعد وظيفٍة عىل حصلُت بأن محظوظًة
نحو رحلتي انطالقة تُعدُّ هذه وكانت الرسطان. أبحاث معهد يف (٢٠٠٤ عام الكيمياء يف

اإلنزيم». بطريقة تُفكِّر «كيف

زمنية بمقاييس الُجزيئات لتحويل ازة حفَّ عوامل اإلنزيمات: (1)
الدهشة يُثري نحٍو عىل رسيعة

الخاليا جميع داخل الساعة مدار عىل ٍف توقُّ بال وتعمل مكان، كلِّ يف موجودة اإلنزيمات
ليُساعد أُضيف قد إنزيًما ستِجدين أنِك فاألرجح ُمنظِّفات، ُعبوَة التقطِت وإذا الحية.
الصقة، عدسات تلبَسني كنِت إذا ل. امُلفضَّ األبيض ُفستانك عىل الشحم بَُقع تحليل يف
للربوتني املائي التحليل عىل يعمل إنزيٍم عىل التنظيف محلول يحتوي فُربَّما أفعل، كما
املزرعة حيوانات لتُساعد الخام املواد إىل طريقها أخذْت التجارية واإلنزيمات ب. امُلرتسِّ
يُقيُِّدها وال لها، نهاية ال لإلنزيمات امُلحتَملة االستخدامات أنَّ يبدو طعامها. هضم يف
أوضح مثلما األعمال. رائد س وتحمُّ فضول وِمقدار األبحاث عاِلم حيلة اتِّساع مدى سوى
الهدف هي اإلنزيمات تكون ما غالبًا كثرية، لعقوٍد الدوائية الصناعات مجال يف العاِملون

دواء. تصميم يف األول
بحدوث تسَمح إذ للغاية؛ انتقائية ازة حفَّ عوامُل أنها لإلنزيمات تأثريًا األكثر امللمح
ملدى األقىص الحدُّ غيابها. عند سنني امُلعتاد يف تستغِرق قد ثواٍن ميلِّ ِبضعة يف تفاُعالت
النجوم لعدد األسية القيمة نفس وهي ،٢٠١٠ بنحو يُقدَّر ُمعنيَّ لتفاُعٍل اإلنزيم تعجيل
امُلعدَّالت هذه تحقيق اإلنزيمات بها تستطيع التي الطريقة أثارِت الكون! يف للرَّصد القاِبلة

132



اإلنزيم بطريقة التفكري

نُصِبح أن هو الهَدف قرن. ِنصف من ألكثر الباحثني اهتماَم التفاُعالت تحفيز يف الرسيعة
من نتمكَّن بحيث از الحفَّ العامل َدور َلِعب عىل اإلنزيمات ُقدرة مالمح َفهم عىل قادرين
هذا يزال ال الكبري، املجهود رغم األساس. من الربوتني عىل ُمعتِمد از حفَّ عامٍل تصميم

الباحثني. يُراِوغ الهدف
منظور واآلخر ُكيلِّ منظور أحُدهما منظوَرين؛ من اإلنزيمات أحد عىل نظرًة ِلنُلِق
األحماض بوليمرات لدى البيولوجي الحفزي النشاط اكتشاف رغم النَِّشط. للموقع ُمقرب
ن لتكوِّ مًعا ترتِبط أمينية ألحماٍض بروتينية بوليمرات هي اإلنزيمات ُمعظم فإن النووية،
ورغم دالتون. ١٠٠٠٠–١٠٠٠٠٠ بني يرتاَوح نطاٍق يف ُجزيئية بأوزاٍن ا جدٍّ كبرية ُجزيئات
للغاية، عشوائيٍّا يبدو ربما الكيلِّ الرتكيب فإن الربوتني، داخل ُمتماِيزة تركيبات وجود
بروتني بأنه األمر حقيقة يف يُوصف 6-1أ شكل يف تُشاهدينه ما ِبُكرة. أشبَه ويكون
لهذه ُمنتِظم غري يبدو أن يُمكن العمل من الهائل الكم هذا منه يُطَلب تركيب «كروي».
غري الشكل بأن (الصحيح) االعتقاد إىل هذا يَدفُعنا ربما الدهشة. يُثري أمٌر وهو الدرجة،

الوظيفة. يف دوًرا يلعُب قد امُلنتِظم
األساس املادة ترِبط التي النَِّشط املوقع منطقة فإن بأكمله، الربوتني د تَمدُّ عكس وعىل
انصبَّ 6-1ب). (شكل الكيل الربوتني من ا جدٍّ صغريًا ُجزءًا تُمثِّل ناتٍج إىل تحويلها ز وتُحفِّ
ثالثي ٍر تصوُّ وْضع من تَمكيننا عىل العرشين القرن أثناء بُذلت التي الجهود من كثريٌ
األساس املادة مع تتفاعل التي البقايا عىل التعرُّف من تمكيننا ثَمَّ ومن للربوتينات؛ األبعاد
لعوامَل إضافية أدواٍر عىل التعرُّف إىل قادْت األنشطة هذه النَِّشط. املوقع يف الرابطة
واحدة فيتامني لحبَِّة الرئييس ن امُلكوِّ بمنزلة تكون عضوية وغري عضوية صغرية مساعدٍة
منه، بالُقرب أو لإلنزيم النَِّشط املوقع عند تتَِّحد املساعدة العوامل هذه يوم. كلَّ تتناولها
عملية تفعيل عىل عديدة بروتينية جانبيٍة سالسَل مع جنٍب إىل جنبًا يعمل اإلنزيم وهذا
يِصف تفاُعٍل ُمخطََّط نكتُب أن الدراسات، هذه ِبفضل حاليٍّا، يُمِكننا الحقيقة، يف التحفيز.
أن يجب ذلك، مع اإلنزيمات. فئات من كبري عدٍد داخَل الرَّوابط وكْرس تكوين مسار
األصول ونُحدِّد نفَهم أن عىل ُقدرتنا عن تماًما ُمختِلف الَفهم من املستوى هذا أن تُالِحظي

الحفزي. امُلعدَّل لتساُرع الدقيقة
املادة وجود يف إنزيم تركيب فحص من كبرية بدرجٍة اتََّضحت التي املالِمح أحد
العدد هذا يف يتمثَّل تتفاعل) أن يُمكنها ال األساس للمادة ُمشاِبهة مادة (أو األساس
يف .(2-6 (شكل امُلرتِبط واللجني الربوتني بني تحُدث أن يُمكن التي التفاُعالت من الضخم
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(ب)

(أ)

TFE TFET40T40

C38 C38

C148 C148

H61 H61

ثريموفايل كحول للهيدروجني) (النازع ديهيدروجينيز إلنزيم رشيطي تمثيل (أ) :1-6 شكل
ذرَّات إىل بالنسبة للُجزيء الُكيلِّ والحجم فرعية وحدات أربع ترتيب ر يُصوِّ الحرارة)، (أليف
ديهيدروجينيز إلنزيم الحفزي الزنك موقع (ب) ُصلبة. ُكرات صورة يف امُلبيَّنة امُلرتِبطة الزنك
ذرَّات بواسطة األوجه ُرباعي ُمشوَّه تنسيٍق يف تُوَجد الحفزية الزنك ذرَّة ثريموفايل كحول
فلوروإيثانول ثالثي .Cys148 ،His61 ،Cys38 بقايا من جانبية لسلسلة ُمتجاِنسة غري
بعنوان: بحثي ص ملخَّ (املصدر: اإلنزيمية. األساس للمادة ُمتفاِعل) (غري ُمستقر نظري هو
لنازعة الثنائية املركبات يف األميد عىل والديوتريوم الهيدروجني ذرتَي وتبادل البلوري «الرتكيب
الحرارة: األليفة الدهنية العصوية من املأخوذة ديهيدروجينيز) (الكحول الكحول هيدروجني
زي-إكس سيكارييل؛ يس من كلٍّ بقلم املرتافقة»، العوامل وارتباط الحراري الثبات حول آراءٌ
الكيمياء بانسون. جيه بي كلينمان؛ بي جيه جولدستاين؛ إم بي برينا؛ جي ستيكلر؛ إم ليانج؛

(.٥٢٦٦ ،٤٣ ،٢٠٠٤ الحيوية
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وجميع امُلرتِبطة األساس املادة يُبنيِّ «إينوليز» إلنزيم النشط املوقع تركيب :2-6 شكل
التفاعل «آليات (املصدر: للربوتني. النشط املوقع يف والبقايا األساس املادة بني التجاذبات
برس، يونيفرستي أوكسفورد دي، إيه وهجمان، إيه؛ بي فري، من كلٍّ بقلم اإلنزيمي»

(.٢٠٠٧ املتحدة، اململكة أكسفورد،

ُمتمايًزا تفاُعًال ٢٠ إىل يِصل ما وجود عن السينية ة األشعَّ تركيبات تكشف األحيان، بعض
الرتاصِّ وتفاُعالت ملحيَّة وجسور هيدروجينية روابط عىل تشتِمل ربما االتجاه، َد وُمحدَّ
اإلنزيمات عمل كيفيَّة فرضيَة ل لنتأمَّ ياق، السِّ هذا يف ذلك. وغري باي الرابطة عىل امُلشتِملة
تفاُعالت أن باولنج افرتض نوبل. جائزة عىل الحائز باولنج لينوس بواسطة ت نُِرشَ التي
األساس باملادة ُمقارنة األساس، للمادة النشط د وامُلعقَّ إنزيم بني األقوى النَِّشط املوقع
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االرتباط يعمل ،3-6 شكل يُوضح وكما اإلنزيمي. الحفز مصدَر تكون أن يُمكن نفسها،
امُلتفاِعلة املادة يَفِصل الذي التفاُعل حاِجز ارتفاع خْفِض عىل نِشط ٍد مُلعقَّ امُلحكم التفضييل
هذا أدخل التفاعل، به يَتمُّ الذي امُلعدَّل د يُحدِّ التفاُعل حاجز ارتِفاع أنَّ وبما الناتج. عن

اإلنزيمات. تُسبِّبها التي للُمعدَّل الضخمة التَّساُرعات لرشح بسيطة وسيلًة املفهوم

مسار التفاُعل

رة
ح

 ال
قة

طا
ال

غ* حفزي

حفزي
E + S

E + P

E ∞ S

E ∞ P

•(E)

•(N)

التحوُّل خطوة إىل بالنسبة الحاجز انخفاض يُبنيِّ التفاُعل ملسار بياني تمثيل :3-6 شكل
.‡(E) اإلنزيمي التفاُعل ُمقابل ‡(N) الالإنزيمي للتفاُعل (‡ (املحدِّدة الكيميائي

وعملية نظرية لدراساٍت أساًسا ُمكوِّنًة عديدة، لعقوٍد تأثريَها باولنج فرضية مارسْت
أن ستجدين الحيوية، الكيمياء يف الجامعيَّ كتابِك التقطِت إذا الحقيقة، يف لإلنزيمات.
فقد ذلك، ومع اإلنزيمات. وظائَف يناِقش الذي الفصل يف وصُفها جرى باولنج فرضية
ُصور تُوَجد املايض. الَعقد خالل طة امُلبسَّ الصورة هذه يف يتشكَّكون كثريون علماء بدأ
تركيب بيانات بنوك يف ُموَدعة تركيباٍت من ُمتاحة لإلنزيمات النِشطة للمواقع كثرية
ات التغريُّ كانت إن التساؤل يف نبدأ بعناية، الساِكنة َور الصُّ هذه نفحص عندما الربوتني.
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ناتٍج إىل تحوُّلها تجتاز بينما األساس املادة يف تحُدث التي الروابط وأطوال حنة الشُّ يف
إىل لتِصل النَِّشط دها وُمعقَّ األساس املادة بني التفاُضيل الربط أصل تكون أن يُمِكن
إىل جنبًا للربوتينات، املعروفة األبعاد الثالثية الرتكيبات باستخدام تجريبيٍّا، ضعًفا. ٢٠١٠
لسلسلٍة الجانبية السلسلة تعديل من باحثون تمكَّن الُجزيئية، البيولوجيا أدوات مع جنٍب
هذا مثل ُقدرِة قياِس عند النشط. اإلنزيم موقع عن بعيًدا ُمنفرد أميني لحامٍض جانبية
ُمعدَّل يف ا جدٍّ درامية تخفيضات تحُدث أن يُمكن تفاُعله، تحفيز أجل من امُلعدَّل الربوتني
أدنى دون يظَهر ربما للربوتني الكامل كيب الرتَّ بأن القائلة الحقيقة من بالرغم الحفز،
يُعدِّل ال الذي الربوتني تسلُسل يف ثانوية ات تغريُّ أنَّ عىل تدلُّ النوع هذا من تجاِرُب تغيري.
هذه حقيقة، الَحْفز. عملية يف حيويٍّا دوًرا يلعب أن يُمكن للربوتني، األبعاد الثالثي الرتكيب
عندما وراثيٍّا، رة ُمشفَّ ألمراٍض عديدة أمثلٍة من استنباُطها جرى ربما لإلنزيمات الخاصيَّة
هذه مِلثل األبعاد ثالثي تركيٍب عىل تلقائيٍّا ناشئة نُقطية لطفرات خريطًة الباحثون يرُسم
ويف النَِّشط. املوِقع من ا جدٍّ وبعيًدا املكان أنحاء يف ات التغريُّ تحُدث ما غالبًا اإلنزيمات،
عىل تؤثِّر أخرى ات تغريُّ فإنَّ الربوتني، ثبات تُغريِّ أن يُمكن ات التغريُّ هذه بعض أن حني

النَِّشط. الجانب كيمياء عىل ُمباًرشا تأثريًا يبدو ما
سياق يف ا) جدٍّ (حرفيٍّا تاريخيٍّا ت ُفرسِّ أنها باولنج، لفرضية امُلهمة الجوانب أحد
لكن السينية، األشعة بلُّورات ِعلم من ة امُلشتقَّ النَِّشطة اإلنزيم لجوانب ساكنة نماذج
تؤدي فإنها ذلك من وبدًال املحلول يف اإلطالق عىل ساِكنة ليسْت الكبرية الربوتني ُجزيئات
هذه إىل نُشري ثواٍن. إىل ثواٍن فيمتو خالل تحُدث التي الحركات من كبرية مجموعًة
للحفز الكامل الَفهم أن حاليٍّا الباحثون ويَعتِقد الربوتني» «ديناميكية باسم الحركات
الجانبية. والسالسل للربوتني الفقري العمود داخل الديناميكية يشمل أن يِجب اإلنزيمي
الديناميكية الحركات ِقياس يف استخدامها يُمكن التي الطَّيفية األدوات من عَدٌد يُوَجد
النووي والرَّنني الحمراء تحت واألشعة الفلورة ِمطيافية تشمل والتي الربوتني داخل
التمهيدية، الدروس يف الطُّرق هذه بعض تعلَّمِت أنِك من يقنٍي عىل إنَّني املغناطييس.
ابتكر كذلك الربوتينات. حجم لها ُجزيئاٍت عىل تُطبَّق أن يُمكن أنها تُدركي أن دون ربما
يُشار والتي الربوتينات، داخل الحركات لفحص حسابيًة ُطرًقا النظريُّون الكيميائيون
ًدا ُمحدَّ كان الحسابات لهذه الزَّمني النِّطاق أن رغم الُجزيئية، الديناميكية بُمحاكاة إليها
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زمنًا أطوَل أنظمًة تُصِبح بحيث الطُّرق بْسط اآلن يُمكن فإنه األساس، يف ثانية بالنانو
الحفزي. املستوى عىل ُمالءمة وأكثَر

أْجل من سواء اآلن، متاحة كثرية أدوات ة ثَمَّ العمل، من ا جدٍّ كثرية سنواٍت بعَد
لتفاُعالت واآلليات امُلعدَّالت توصيف أْجل من وأيًضا الربوتينات ديناميكية وُمحاكاة قياس
التي القواعد» «مجموعة اللُّغز: من رضوري ُجزء َعنَّا يَِغيب يَزاُل ال ولكن إنزيميٍّا. زة ُمحفَّ
هذا الَحفزية. بفعاليته بروتني ِخالل تحُدث التي الحركات هَرِميَِّة بربْط لنا تَسمح سوف
ًة، خاصَّ الكيميائية، البيولوجيا يف بالبحث الجديرة املوضوعات ُمقدِّمة يف يبقى التَّحدِّي
ناجل زاك من اقتباس ييل فيما األساس. من جديٍد إنزيميٍّ اٍز حفَّ عامٍل تَشكيل بهدِف
تصميم أدواِت السابق يف الحضارة أتَقنَِت «بينما ُمختربي: يف الُعليا الدراسات ب ُطالَّ أحد
يف النجاح تحقيق عن نَعجز ِزلنا ما الذهبية، البوابة وِجرس امللكية امُلقاطعة مبنى وتشييد
األصلية.» للربوتينات الضخم امُلعدَّل تَساُرعات يُنِتج ألن قابًال يكون جديد بُروتني هندسة
يف األخري الهدف هذا ق يتحقَّ ربما وأنَت، زاك مثل القاِدم الباحثني جيل من ُمساهمات مع

النهاية.

اللَّذيذ األكسجني سهذا تنفُّ (2)

أن اآلن هَديف ِسنٍّا. أصَغَر كنُت عندما الَعْدَو اعتدُت اءة؛ كعدَّ لياقتي من ُمتأكِّدة لسُت
أقيض لذلك، نتيجًة الصباح. يف الوقت يل يُتاُح عندما طويلة ملسافٍة امَلْيش رياضة أُماِرس
بجانب التِّالِل جمال ل تأمُّ يف أكربَ ووقتًا وبرسعة، ٍة ِبشدَّ األكسجني استنشاق يف أقلَّ وقتًا
يشءٌ البيئة. عىل وتأثرينا املناخ تغريُّ هو األيام هذه الكبرية الشواِغل أحد بالطبع، َمنزيل.
يعملون الخاليا) العديدة الكائنات إىل (باإلضافة البرش أن هو فيه الناس يُفكِّر قلَّما واحٌد
الكربون أكسيد ثاني إىل امُلختزلة الكربونية الغذائية املواد ألكسدة صغرية، احرتاٍق كآالِت

واملاء.
الجوِّي الغالف كان حيث النحو؛ هذا عىل دائًما األرض كوكب عىل الحياة تُكن لم
األحداث أهمِّ أحد الكربون. أكسيد وثاني والهيدروجني امليثان مثل غازاٍت من ُمكوَّنًا
عىل قادرة ضوئي تخليق كائنات ر وتطوُّ ظهوُر األرض تاريخ يف حدثْت التي الباِرزة
امُلحرَّرة اإللكرتونات تأِرس بينما األكسجني ُجزيء إىل املاء أكسدة يف الشمس طاقة استخدام
من ملياراٍت عدَّة مدى عىل حيوية. تواُفقيَّة ُجزيئات إىل الكربون أُكسيد ثاني لتَختِزل
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وحيدة هوائية ال كائناٍت مع جنٍب إىل جنبًا عاشْت ضوئيٍّا امُلخلَّقة الكائنات هذه السنني،
يف األرض عىل الهوائية للكائنات الزمنية ة امُلدَّ األكسجني. غياب يف ازدهرْت التي الخلية
٥٠٠ نحو منذ بدأ كبري أكسدة انفجار بداية مع يتواَفُق بما (نسبيٍّا)، ا جدٍّ قصرية الواِقع
نسبته إىل البيئة يف األكسجني مستوى زيادة يف املتسبب هو الحدث ذلك كان سنة. مليون

الخلية. عديدة دة ُمعقَّ كائنات ر بتطوُّ وسمح ،٪٢٠ تبلغ التي الحالية
خصيصة دة؟ امُلعقَّ الحياة أشكال ر تطوُّ يف امُلهمَّ ن امُلكوِّ هذا األكسجني يُمثِّل ملاذا
أربعة اختزال عند تنطِلق التي الضخمة الطاقة يف تتمثَّل األكسجني خصائص من أساسية
تستطيع ذلك، ومع .∆G◦ ≊ − 23kcal/molو E◦ ≊ 1V املاء، إىل أكسجني إلكرتونات
الحالة أن إىل يرِجع هذا أكسجني. عىل يحتوي جوٍّ يف جيًدا الَعيش الهوائية الكائنات
لها العضوية الُجزيئات ُمعَظم بينما ثالثية، أرضية حالة هي لألكسجني السائدة امِلغزليَّة
كان إذا أما ِمغزليٍّا. ممنوعة عملية تكون امُلبارشة تفاُعالتها إنَّ أي أُحادية؛ أرضية حالة
ُجزيء فإنَّ أُحادية، أرضية حالٍة يف الجوي الغالف يف األكسجني لُجزيء السائد الشكل
يتبنيَّ الكربون. عىل القائمة الحياة أشكال مع انفجارية لتفاُعالت سيخضع األكسجني
بالطاقة ُمقِرتنًا الَحَركي خموله هي األرضية الثالثية األكسجني حالة تعريف خاصية أنَّ

املاء. إىل اختزاله عند امُلحرَّرة الضخمة
أخرى، مرًَّة لألكسجني؟ التفرُّع الثُّنائي السلوَك هذا البيولوجية األنظمُة تعلََّمِت كيف
لُجزيء البطيئة للتفاُعليَّة امُلتزاِمنة اإلدارة عىل بُقدرتِها امُلنِقذ، َدور اإلنزيمات تلَعب
حْفُزها هو اإلنزيمات هذه نجاح ِمفتاح امُلحتَمل. الحراري الديناميكي وانفجاِره األكسجني
.4-6 شكل َدورة إىل طبًقا األكسجني، ُجزيء إىل لإللكرتونات محكومة تدريجيٍة إلضافٍة
األكسجني ُجزيء من ة ُمشتقَّ َوسائَط 4-6 شكل يف املسار يَخلُق َحْفزية، نظر وجهة من
للتفاُعل يَسَمُح بما األكسدة تؤدي التي األساس كاملادَّة امِلغزلِيَّة الحالة نفس وتملك
االختزال من النوع هذا نُجري لكي الحياة. مع ُمتواِفقة زمنية نطاقاٍت عىل يحُدث أن
غري ُمساِعدة عوامل من خاصة أنواٍع مع أزواًجا اإلنزيمات تُشكِّل ما غالبًا التدريجي،

صغرية. عضوية و/أو عضوية
(4-6 (شكل ُجزئيٍّا امُلختزلة الوسائط فحص يف أنجيال، يا دقيقة، استغرْقِت لو
عادة تُعتَرب صنوٍف رؤيُة دهشتَك سيُثري فربما واملاء، األكسجني ُجزيء بني تَقع التي
تَعنيَّ إذا .(HO•) الهيدروكسيل وشق (O2

•−) الفائق األكسيد أيون خاصًة للخلية ة سامَّ
ُجزيء داخل امُلخزَّن الطاقة ُمحتوى يَستخِدم لكي الصنوف هذه توليُد ما إنزيٍم عىل
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للخلية؟ األُخرى بامُلكوِّنات أو به يلَحق بالغ ٍر َرضَ تفادي من يتمكَّن فكيف األكسجني،
األكسجني ُجزيء إىل إلكرتونات ينُقل أن يُمكن فلز أيون من يستفيد أن هي الُخطط إحدى
ِضمن ا جدٍّ عام موضوع هذا الناتج. امُلختَزل األكسجني ُجزيء وسيط كذلك ويربط/يُقيِّد
فلز أيون أو عديدة فلزية وأيونات واحد، فلزي أيون عىل امُلحتوية الفلزية اإلنزيمات

مساعد. عضوي عامٍل مع ُمرتاِكب

(ε° = +890mV)

(ε° = +380mV)

(ε° = +2.31V)

(ε° = −330mV)

1e−, 2H+

1e−, H+

1e−, H+

1e−

2H
2
O

H
2
O

2

H
2
O + OH•

O
2

O
2

•−

تدريجية إضافٍة من ة امُلشتقَّ الوسائط تُبنيِّ األكسجني لُجزيء تفاُعلية دورة :4-6 شكل
أنها يعني ساِلب جهد الخطوات. لهذه واألكسدة االختزال جهود مع وبروتونات إللكرتونات

(.(٢٠٠٧) كلينمان (املصدر: ألسفل. ُمتَِّجهة أنها يعني ُموَجب وُجهد ألعىل، ُمتَِّجهة

وهو ،P450 السيتوكروم هو املكثفة للدراسة خضوًعا األخرية الِفئة إنزيمات أكثر أحد
الدُّخالء باسم إليها (يُشار الغريبة وامُلركَّبات األدوية من الجسم تخليص يف ُمهمٌّ إنزيم
العاِمَل يُشِبه هيم-حديد د ُمعقَّ عىل P450s السيتوكروم يحتوي الجسم. من الحيويني)
بني ُمهمٌّ فارٌق ثمة .(5-6 (شكل الدم يف األكسجني ينُقل الذي الهيموجلوبني يف املساعد
تُثبُِّت التي الجانبية األميني الحامض سلسلة طبيعة هو والهيموجلوبني P450 السيتوكروم
الهستدين ُمقاِبل P450 السيتوكروم يف السيستني النشط: اإلنزيم موقع يف املساعد العامل
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يف والهيم الحديد من لكلٍّ امُلمكن من يجعل نسبيٍّا البسيط التغريُّ هذا الهيموجلوبني. يف
إلكرتون (مع األكسجني ُجزيء إىل إلكرتونات ثالثة مجُموُعه ما منْح P450 السيتوكروم
إعطاء كيفية P450 السيتوكروم عرف الطريقة، بهذه خارجي). مصدٍر من يأتي رابع
ماء إىل األكسجني لُجزيء الكامل االختزال أجل من عادًة املطلوبة األربعة اإللكرتونات
ُمعَظم أكسدة عىل الُقدرة لَديها معزولة ولكن النشاط عالية أصناًفا ذلك، عن عوًضا ليُولِّد،

الهيدروكربونية. امُلركَّبات
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األكسجني، ناقل للربوتني النشط املوقع عند البريول لرباعي األبعاد ثُنائية صورة :5-6 شكل
واثنتان البريول، ُرباعي مصدرها منها أربع الحديد: مع روابط ست يُوَجد الهيموجلوبني. وهو
«مبادئ كتاب (املصدر: أسفلها. واألخرى الورقة ُمستوى أعىل واحدة اإلضايف، اللجني من

الخامسة.) الطبعة إم، إم وكوكس إل دي نيلسون بقلم الحيوية» الكيمياء يف لينينجر

أيَّ اإلنزيم يفتِقد عندما ا ُمِلحٍّ يُصِبح األكسجني ُجزيء استخدام أنَّ يظَهر امُلقابل، يف
الجلوكوز األكسجني. ُجزيء من تنشأ التي امُلختزلة للوسائط اآلِمن التثبيت أجل من وسيلٍة
ز ليُحفِّ (فالفني) مساعًدا عضويٍّا عامًال ويَستخِدم امُلكثفة للدراسة خضع إنزيم أوكسيديز،
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الجلوكوز فيه ل يتحوَّ از حفَّ كعامٍل أوكسيديز جلوكوز إنزيم باستخدام يتمُّ تفاُعل :6-6 شكل
الهيدروجني. بريوكسيد إىل األكسجني ُجزيء ل ويتحوَّ الكتون جلوكونو إىل

بريوكسيد إىل األكسجني ُجزيء اختزال إىل إضافًة الكتون جلوكونو إىل الجلوكوز أكسدة
إنزيم .(6-6 (شكل املؤرِّقة املشكلة هذه عن كاشفة رؤيًة اإلنزيم هذا يُقدِّم الهيدروجني.
اإلنزيم هذا يُستخَدم لذلك كمثاٍل العملية. التطبيقات من الكثري له أوكسيديز الجلوكوز
للدراسة جذَّابًا هدًفا يجعله ا ممَّ الدم، يف الجلوكوز ُمستويات يضِبط حيوي كُمستشِعٍر
مادة من إلكرتونني أوًال أوكسيديز الجلوكوز فالفني يَستقِبل الَحْفزي، تفاُعله أثناء امُلكثَّفة.
وسيط تكوين أجل من األكسجني ُجزيء إىل واحًدا واحًدا يُسلِّمُهما ذلك وبعد الجلوكوز
ولَديه بالفعل، القوية امُلختَزلة العوامل من الفائق األكسيد ويُعدُّ الفائق. األكسيد أيون
لتسهيل اإلنزيم يَستخدمها أن يُمِكن التي الطُّرق بني من إلكرتونه. عن للتَّخيلِّ عاٍل َميل
تراُكم إىل هذا يؤدي ربما ذلك، مع الفائق. األكسيد وسيط تثبيت عىل يعمل أن تفاُعله
مع األكسجني ُجزيء تفاُعل خواصُّ ُدِرَست عندما اإلنزيم. موقع عند ُمحتَمل ر ُمدمِّ وسيط
حامض من الشحنة وُموَجبة ُمنفردة جانبية سلسلًة أن ُوِجَد أوكسيديز، الجلوكوز إنزيم
األكثر الحْفز. عملية يف أساسيٍّا دوًرا لِعبَْت فالفني املساعد العامل من بالُقرب أميني
ن تكوُّ ُمعدَّل لريَفع النقطية الشحنة هذه يَستخدم كيف عَرف اإلنزيم أن ذلك من أهميًة
بريوكسيد إنتاج أجل من الثاني لإللكرتون الرسيع املنْح ثَباته. تعديل دون الفائق األكسيد
املسار هذا ا. جدٍّ قصريًا البريوكسيد مع امُلرتِبط اإلنزيم ُعمر يكون أن يضَمن الهيدروجني
يرشح الذي (7-6 (شكل الُحرَّة للطاقة بياني رسم باستخدام ببساطة ْرشُحه يُمكن

األكسجني. ُجزيء لتفاُعلية الحركي الحاجز عىل أوكسيديز للجلوكوز الخاص التأثري
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اإلنزيم بطريقة التفكري
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اختزال حاجز يخفض أن ما إلنزيٍم يُمكن كيف يُبني الُحرَّة للطاقة بياني تمثيل :7-6 شكل
،‡(N) هي الالإنزيمية االنتقالية الحالة امُلختزل. األكسجني وسيط طاقة تغيري بدون األكسجني

.‡(E) هي اإلنزيمي االنتقال حالة بينما

نلتقي أن إىل وداًعا (3)

إذهاًال األكثر الُجزيئات بعض هي اإلنزيمات أن أقنعتُِك قد أكون أن أتمنَّى أنجيال، حسنًا،
ُمدهش نحٍو عىل قوية ازة حفَّ عوامَل إىل فحسب تتطوَّر لم فهي الكوكب. ظْهر عىل
محلول، يف ُمشابه تفاعل ُمعدَّالت أضعاف ٢٠١٠ إىل تِصل أن يمكن عالية تفاُعل بُمعدَّالت
غازية بيئٍة يف دة ُمعقَّ حياة لوجود الرضوري األساس توفري من أيًضا تمكَّنْت ولكن
عوامل تصميم إمكانية مع التشويق، من الكثري يحِمل امُلستقبَل ُمحتَملة. ة سامَّ أكسجينية
وُمخلَّقة، بيولوجية ُجزيئات من هجينًا تكون جديدة موادَّ وابتكار جديدة، إنزيمية ازة حفَّ
مشكلة ُمواَجهة يف ومساعدتنا الكربون، انبعاثات تقليل أجل من إنزيمات واستغالل
رحلة أخذِت إذا اهتمامك. إثارة يف نجحُت قد أكون أن أتمنَّى امُلتصاِعد. الحراري االحتباس

143



شابة كيميائية إىل رسائل

كما امُلختَرب، يف جولٍة يف أصَحبُك وسوف زيارتنا، يُمكنِك الشمالية كاليفورنيا إىل قصرية
لجْعِل جاِهدين يعملون الذين الدكتوراه بعد ما وُزمالء الُعليا الدراسات ب بطالَّ سأُعرِّفك

ملموًسا. واقًعا يَصري املستقبل هذا
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السابع الفصل

األكسجني استشعار

جيلز-جونزاليس ماري-ألدا
داالس تكساسيف غرب جنوب لجامعة التابع الطبي املركز

درجة عىل حصلت هاييتي. يف جرييمي مدينة يف جونزاليس جيلز د. ُولدت
ستوني يف نيويورك والية جامعة من الحيوية الكيمياء يف علوم بكالوريوس
يف خورانا جوبند د. إرشاف تحت الحيوية الكيمياء يف الدكتوراه ودرجة بروك
مع الدكتوراه بعد ما دراسات إتماِمها منذ للتكنولوجيا. ماساتشوستش معهد
الطبية البحوث ملجلس التابع الُجزيئية البيولوجيا ُمخترب يف بريوتس ماكس د.
أوهايو والية جامعة يف أوًال الخاصة ُمخترباتها تدير أخذت ،١٩٩٥ يف إنجلرتا يف
مع تدُرس حيث تكساس؛ غرب جنوب لجامعة التابع الطبي املركز يف وحاليٍّا

البيولوجية. األكسجني ُمستشِعرات زمالئها

أنجيال عزيزتي

شعرك، طني تُمشِّ املفكوكة. األحذية أربطة أو املتواِفقة غري الجوارب ترتدين ال أنت إذن
ما ر التهوُّ من وتملكني املكياج! من شيئًا تضعني وحتى بل مظهرك يف جذَّابة وتبدين
املهنية حياتهم يضعون ن ممَّ لسِت أنِك يبدو حسنًا! كيميائية. تكوني ألن تطَمحني يجعلك
يف ملساعدتهم تجنيدي يُحاولون الذين لهؤالء أقوله ما لديَّ ليس أولوياتهم. ُمقدِّمة يف
(كم «قدوة» يُصبح أن املرء عىل يصُعب حياتهم. تفاصيل من تفصيلة لكل خريطٍة رْسم
أظنُّ الرسنديبية. من البالغ القْدر هذا عىل العلماء حياة تكون عندما الكلمة!) هذه أكَره
بعيًدا أدفعك أن أستطيع ال كذلك، الحال كان إذا ُمبتدئة. شابَّة عاملة عاملة؛ ستُصبحني أنك
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جاليلو هم العلميُّون أبطايل القلوب، لِضعاف بالتأكيد ليس أنه من بالرغم املسار، هذا عن
الكالم فنِّ عىل امُلالحظة لوا فضَّ الذين العلماء من النوع هذا كارسون؛ وراشيل جالييل
أصدقائي، أحد لون؟ امُلفضَّ علماؤك ُهم من باهًظا. ثمنًا هذا أجل من ودفعوا زمانهم يف
ة خاصَّ صالة أقام الكاهن أباه أنَّ يُخربني الحايل، الوقت يف وُمتقاعًدا مشهوًرا أصبح وقد
صديقي حق. عىل أبوه كان ربما الُعليا. الدراسات مشوار يبدأ أن له السماح قبل لُروحه
كنُت الكثرية، وألقابه جوائزه رغم العلمية. املعارك من ا جدٍّ الكثري خاض إذ ُمحنَّك؛ هذا
يستفيض كان أكثر. أو عاِلم ِذكر عىل باإلتيان غضبِه استثارة أستطيع أنني من ثقٍة عىل

الجدل. يف
األهمية من قْدٍر عىل يكونا لن االجتماعية وخلفيتِك مظهرِك إن أقول أن أتمنَّى كنُت
ُمجتمعي. مرشوع العلم كذلك؟ يكونان ال فكيف الكيمياء. مثل وموضوعي جافٍّ مجاٍل يف
ال ُسكانية مجموعة حاليٍّا عليها يُهيِمن املتحدة الواليات يف الكيمياء أبحاث كانت إذا
أنَّ إىل وإشارًة ما َخلٍل عىل دليًال هذا تعتربي أن فيِجب األحوال، من حاٍل بأي تُشبهِك
يُخربِك لم إنه وحيث األمر. واقع يف ميزتك تكُمن هنا مثلك. ألشخاٍص ماسة حاجًة هناك
إيجاد إىل فحسب بحاجٍة تكونني ربما األمور، بها تسري أن ينبغي التي بالطريقة أحد
هذه عىل تشجيعك يف شخصية مصلحة من تماًما ُمربَّأًة لسُت أنني أعِرتف جديدة. طريقٍة
بأن أحلُم شخصية. ُشهرة اكتساب من بكثرٍي أكرب العلمية طموحاتي املبدئية. الخطوة
وُمتفرِّدون ُمتميزون أفريقي أصٍل من األمريكيني بأن مثًال، فيه، يُعرتَف الذي الوقُت يأتي
وساكسفون هارتمان جوني صوت يف فكِّري الجاز. موسيقى وتفرُّد تميُّز درجة بنفس
بُصحبة وذلك سرتايهورن، بييل ألَّفها التي اليف» «الش أغنية يان يؤدِّ وُهما كولتزان جون
الطبول. عىل جونز وإليفن جيتار، البيس عىل جاريسون وجيمي البيانو، عىل تاينر ماكوي

قلب. ظهر عن الفكرة هذه واحَفظي عينَيك أغِميض

ُجذوري ب تعقُّ إعادة (1)

أنني بأمانٍة أزعم أن يُمكنني ال أنَّني من بالرغم فقريًة، مثلِك نشأُت بأنَّني يُخربونني
امُلمتدَّة أُرستي مع هايتي جزيرة يف طفولتي قضيُت أنني صحيح النحو. هذا عىل نشأُت
آيلة االستعماري املعماري الطراز عىل بمنازل غرفتنَي أو غرفة يف تكدَّست التي الكبرية
امُلمكن من طفولتي يف خصوصية له الذي الوحيد الجانب هو هذا اعتبار لكن للسقوط.
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نشأُت الذين للناس أو اليومية، حياتي يف تَغلغال اللَّذين حر والسِّ للبهجة إجحاًفا يكون أن
يعَلَم أن األحمر بالصليب عامٍل أو مارٍّ لسائٍح يتأتَّى كيف عايشتُها. التي واألجواء بينهم
إىل الكبار يُضيفها التي األسلوبية بالتَّنميقات واالستمتاع بالداخل، قضيناها التي باأليام
بأشجار الغاضبة األعاصري فيه تعِصف كانت الذي الوقت يف الكثرية، الشعبية ِحكاياِتنا
محلَّ املادي الثراء يُكن لم بينما فقري بأنه املرء يُوَصف أن يُمكن كيف الطويلة؟ نخيلنا
التي املزايا إن رفاهيتي. أجل من يوميٍّا ون يُضحُّ أقاربي أن ألعرَف نشأُت قط؟ اهتماٍم
البداية، يف بالكثري. لهم َمدينة تجعلني والحانية امُلحبَّة ة امُلمتدَّ األرسة هذه ظلِّ يف بها نِعمُت
التي العادَة الفتقادي ونظًرا لها، املادي الدعم تقديم هو مسئوليتي من جانبًا أن اعتقدُت
لتصري غريزية ُقدرة أو َموهبٍة كلِّ توجيه وهي التنِشئة يف الوسطى الطبقة عليها دأبَْت
ذلك فعلُت بالِفعل، بالجامعة التحْقُت وعندما حساباتي، من تقريبًا الكلية أسقطُت ِمهنة،
الدافع ليُصبَح يكن لم طبيبة. به أُصِبح الذي التدريب عىل سأحصل أنَّني ِمنِّي اعتقاًدا
من ُمستًوى أعىل لَديه الذي الشخص هو الطبيب كان هذا؛ من تفاهًة أكثَر هذا وراء
يكن لم الكثري». «تحقيق يُمكنها موهوبًة طالبًة يَعتربونني وكانوا والفني، الرَّسمي التعليم
ينبغي التي املكانة وما تحقيُقه يُمِكنني الذي الكثري هذا ما — عنِّي فضًال — يدري أحد
والبحث الرشود ففكرة هناك. املكانة تلك إىل أِصل بأن يل مسموًحا يكن لم أبلَُغها؟ أن
الذين عائلتي فأفراد ُمتاًحا. خياًرا تُكن لم — رائجة عرصية ِفكرة هي التي — الذات عن
ُمكلَّفة وكنُت الحيلة، وواسعي ورائعني أذكياء، كانوا الرسمي التعليم بمزايا يَحَظوا لم
شبكًة الجامعة قدَّمِت الحظ، لُحسن .(1-7 (شكل تحسينهم يف امُلتمثِّلة امُلخيفة باملهمة
ميزًة ُمحدَّدة وجهًة امتالكي عدم أصبح حيث هناك؛ تنتهي. تكاد ال التي االختيارات من
أخرى. مادٍة أيِّ من أكثَر ومنِطقها بوضوحها العضوية الكيمياء جذبَتْني وقد إيلَّ. بالنسبة
الكيمياء بجانب العضوية للكيمياء دراساتِك يف ُجهدِك ُقصارى بذْل عليِك يتعنيَّ
بأيِّ األحياء ِعلم فْهم أجل من املواد هذه يُتِقن أن املرءِ عىل ينبغي والرياضيات. الفيزيائية
األحياء ِعلم يَحِرتم أن املرء عىل ينبغي كما السطحية. أو الوصفية الطُّرق تتجاَوز طريقٍة
الجامحة الخيالية األفكار لَفهِمه. املرءُ يسعى ما هي الحية الكائنات كانت إذا كذلك،
تُضفي أن يُمكن امُلفرتضة، الحية الكائنات بكيمياء يتعلَّق فيما أساٍس إىل تستِند ال التي

الحيوية. الكيمياء ُمشكالت حلِّ نحَو املسارات توضيح من بدًال بالتأكيد غموًضا

147



شابة كيميائية إىل رسائل

الكاتبة الصورة تُظِهر عائلتها. ِنساء بِرفقة هايتي يف الرسالة هذه كاتبة :1-7 شكل
وخاالتها. ها وأمِّ الُكربى ِتها جدَّ مع الثامنة ِسنِّ يف وهي األيرس) فيل السُّ الجانب (يف

األكسجني ُمستشِعرات (2)

القضية هذه بأن أعِرتف الُجزيئي. األكسجني الحية الكائنات تستشِعر كيف مثًال فكِّري
الحية الكائنات تَستشِعر أن بدَّ ال «ملاذا تتساءلني: ربما شخصيٍّا. اهتمامي عىل تستويل
لألرضيحتوي الجوي فالغالف القضية. لبِّ إىل يأخذُنا السؤال هذا الواِقع يف األكسجني؟»
دائًما الحال كان النيرتوجني). هي ية امُلتبقِّ النسبة (أغلب األكسجني من ٪٢٠ عىل حاليٍّا
الكائنات أفعال عن نتََج الجوي الغالف يف املوجود األكسجني جميع النحو. ذلك عىل
الزرقاء البكترييا تعلََّمِت عندما سنة، مليار ٢٫٥ نحو منذ الرتاُكم يف الغاز هذا بدأ الحيَّة.
الشمس. طاقة من املزيِد عىل للحصول كطريقٍة وأكسجني، هيدروجني إىل املاء تشُطر أن
مع بها تتعاَمُل التي الطريقَة بعُد تعلََّمْت قد الحية الكائنات تكن لم الَوراء، إىل بالعودة
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الحية. الكائنات مُلعَظم ا ُسمٍّ يُمثِّل فإنه وكاٍو، ُمؤكِسد غاز ألنه ونظًرا بأمان، األكسجني
يُمكن األخرى؟ الدقيقة الكائنات إليها لجأت قد تكون أن يُمكن التي الطريقة هي ما
عىل ُقدرًة أكثُرها َل وتوصَّ دفاعية ِحيًَال ُمتَِّخذًا ٍة ِبشدَّ قاَوَم ُمعظَمها أن يَفِرتض أن للمرء
كائناٍت نِجد نزال ال واليوم، تجنُِّبه. أجل من األكسجني الستشعار ُطُرٍق إىل االبتكار
األحياء من (نوع برينكس وأيروفريام ثريموأوتوتروفيكام امليثان بكترييا مثل قديمة دقيقًة
تجنُّبه. أجل من األكسجني ُمستشِعرات يَستخدمان يزاالن ال القاسية) للظروف امُلِحبَّة
الدروس يف ِذكره وَرَد قد بالتأكيد ُجزيء وهو بالهيم، األكسجني ترِبط امُلستشِعرات هذه
برينكس أيروفريام يف املوجودة تلك مثل امُلستشعرات الواِقع، يف بالهيموجلوبني. امُلتعلِّقة
واللذين حاليٍّا نَعِرفهما اللذين والهيموجلوبني للميوجلوبني الهيم بروتني أسالف هي
األكسجني استشعار يف الحيَّة الكائنات بدأِت أخرى، بعبارٍة األكسجني. نْقل وظيفة يُؤدِّيان
األكسجني أن من وبالرغم تجنُّبه. إىل بحاجٍة كانت ثَمَّ ومن إليها؛ بالنسبة ا ُسمٍّ كان ألنه
الرتياق.» عن مَّ السُّ تُميِّز امُلناِسبة «الجرعة براكلسوس: قول حدِّ فعىل ا، ُسمٍّ يُمثِّل يزال ال
هذا من فحْسب بها امَلسموح الجرعة نرَفع فلم األخرى الحية والكائنات البرش نحن ا أمَّ
منها. الطاقة واستخالص الطعام حْرق أجل من عليها االعتماد تعلَّْمنا أيًضا ولكنَّنا م، السُّ
من ذلك تفَعل حاليٍّا األكسجني تَستشِعر التي الحية البكترييا ُمعظم نَعلم، ما بقْدر
يف مثًال فكِّري األكسجني. تجنُّب بهَدف وليس موقعها، عن معلوماٍت عىل الحصول أجل
مئوية) درجة ٢٣) الغرفة حرارة درجة يف هوائية اعات ُفقَّ به النَّقي املاء من برطمان
فإن الهواء، بِفعل التامِّ االتِّزان درجة إىل املاء هذا يِصل بعدما العادي. الجوي والضغط
يُمكن لألكسجني الرتكيز وهذا األكسجني. من ميكرومرتًا ٢٥٠ عىل سيحتوي املاء هذا
من القليلة الِقلَّة لكن الهواء؛ بِفعل التامِّ االتِّزان حالة إىل يِصل يشءٍ أيِّ من ع يُتوقَّ أن
الرئتني لخاليا السطحية الطبقة أجسامنا، يف االتزان. هذا ق تُحقِّ التي هي الحية الخاليا
طبقات من عدٍد يف األكسجني. من العايل الرتكيز هذا مزايا من تستفيد التي الوحيدة هي
إىل لتَِصل ملحوًظا انخفاًضا األكسجني يَنخِفض الطبقة، هذه أسفَل تَقُع التي الخاليا
إىل بالنسبة جذريًَّة أكثَر يكون ربما يشء ويحُدث بالهواء. التَّشبُّع من بسيٍط مستًوى
أغشيٍة يف األحيان أغلب يف البكترييا تعيش الطبيعة، يف البكترييا. مثل الدقيقة الكائنات
يف (التي الكبرية الُجزيئات من البكترييا إفرازات من رقيقة طبقاٍت عن عبارة حيوية
الزنجارية الزائفة بكترييا إىل وبالنسبة لبة. الصُّ األساس مواد عىل ُمتعدِّدة) ُسكَّريات أغلبها
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ملِّيمرت، ٠٫٢ ُسمكها يتجاوز ال الطبقات هذه الذَّهبية، الُكروية العنقودية البكترييا أو
ُسمٍك ِنطاِق يف تقريبًا ميكرومرت ٠ إىل ميكرومرتًا ٢٥٠ من األكسجني تركيز وينخِفض
البكترييا ألن يَحُدث األكسجني يف ا جدٍّ الحادُّ االنخفاض هذا ملِّيمرت. ٠٫٠٥ يتجاَوز ال ضئيٍل
األكسجني عَوز بها ينشأ التي الكيفية عن النظر وبْرصف الغاز. هذا بنشاٍط تستهِلك الحية
ُسمُكه يبلُغ الذي الحيوي الِغشاء هذا من ُمختلفة طبقاٍت يف املوجودة البكترييا فإن هذا،
من أكثَر األكسجني من تركيزاتها يف هائًال اختالًفا تختلف بيئاٍت يف تعيش ملِّيمرت ٠٫٠٥
(مثل إنسان رئة إىل بالنسبة إفرست جبل ة ِقمَّ وأعىل البحر سطح ُمستوى بني االختالف

األكسجني). من ميكرومرتًا ٨٥ ُمقابل ميكرومرتًا ٢٥٦ نحو

FixL ُمستشِعر (3)

املناعة من عالية درجًة تكتِسب لألمراض امُلسبِّبة البكترييا أن حاليٍّا الواضح من أنه برغم
األكسجني ُمستشِعرات أن وبرغم الحيوية، األغشية يف عيشها إبَّان الحيوية ات امُلضادَّ ِضدَّ
تدفعه الذي العمل فإن الطب، مجال إىل بالنسبة شكٍّ دون ًة ُمهمَّ ستكون بها الخاصة
إىل ُمصادفًة قاد ما هو جديدة عقاقري إنتاج يف الرغبة من بدًال امُلستشِعرات َفْهم يف الرغبة
األكسجني بُمستشِعرات امُلتعلِّق األسايس العمل الواقع، يف امُلستشِعرات. لهذه أفضَل َفْهٍم
بكترييا من أنواٍع عىل جرى ولكنه لألمراض، امُلسبِّبة البكترييا عىل يُجَر لم البكتريية
حيث جذرية ُعَقٍد يف البقوليات مع تكاُفلية بطريقٍة الريزوبيا تعيش النافعة. الريزوبيا
نيرتوجينية أمالح تكوين أجل من الجوي الغالف من النيرتوجني غاز تثبيت عىل تعمل
هذه النيرتوجني تثبيت كيمياء البكترييا هذه ذ تُنفِّ أن ويمكن كسماد. النبات منها يستفيد
هل معرفة أجل من األكسجني ُمستشِعرات تَستخدم فهي لألكسجني. تامٍّ غياٍب ظلِّ يف
من بالكثري زوَّدها لكْن منها، األكسجنَي النباُت أزال ِجذرية ُعقدة داخل موجودة كانت

الفوسفات. الثالثي األدينوسني
هي الريزوبيا بكترييا لدى اكتُِشفت التي هذه األكسجني استشعار وبروتينات
توصيل عملية يف دور لها التي الربوتينات من العديد ومثل .FixL عليها يُطَلق كينيزات
لُغٍة إىل خارجية بإشارة امُلتعلقة املعلومات الربوتينات هذه تُرتِجم البيولوجية، اإلشارات
واألحياء، الكيمياء بني الجمع من االستفادة وعن َفهُمها. الخلية عىل يسُهل كيميائية
األكسجني بغياب تتعلَّق معلوماٍت ينقل FixL بروتني أن إثبات من وزمالئي أنا تمكَّنُْت
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(وهو FixL عليه يُطَلق الذي النسخ عامل فسفرة طريق عن املساعد الهيمي عاِمِله من
التايل: التفاُعل يف أيًضا) بروتني

ADP + p-FixJ -→ ATP + FixJ—deoxy-FixL
الرضورية الريزوبيا بكترييا يف الجينات جميع تنشيط إىل p-FixJ بروتني يتَِّجه ذلك بعد

النيرتوجني. لتثبيت
(شكل للهواء تعرُّضه عند الدم، بلون أشبَُه جميل، داكن أحمر لون له FixL وبروتني
ذلك، عن وكبديٍل خفيًفا. أرجوانيٍّا لونًا FixL بروتني يكتِسب الهواء، إزالة وعند .(2-7
يف التغيريات هذه إليه. الكربون أكسيد أول يُضاف عندما المًعا كرزيٍّا أحمَر لونه يُصبح
حساب يف منها االستفادة ويمكن ا جدٍّ ُمفيدة الضوء الربوتني بها يمتصُّ التي الطريقة
آخر ُجزيء أو الُجزيئي األكسجني بهما يتفاعل اللذين اإلجادة وُمستوى الرسعة مقدار
العالقة فحص من األوىل للمرة ًرا مؤخَّ تَمكنَّا .FixL ال مثل الهيم عىل يحتوي بروتني مع
يُجيد مًدى أي إىل أخرى، بعبارة أو ،FixL بربوتني يتَِّصل فيما واالستجابة الجرعات بني
الدراسة هذه تطلَّبَْت إليه. األكسجني من املزيد نُضيف بينما p-FixL تشكيل FixL بروتني
واملعلومات FixL بربوتني امُلرتبط الُجزيئي باألكسجني امُلتعلقة املعلومات بني الجمع
أن نرى أن امُلبِهج من وكان .p-FixJ بروتني إىل FixJ بروتني تحويل بُمعدَّل امُلتعلقة
جانب من العامة االستجابة مع تماًما اتََّفَقت اختباٍر أنبوبِة يف إليها ْلنا توصَّ التي النتائج
الواعي ي الكمِّ القياس أن ذلك من واألهمُّ الُجزيئي. لألكسجني الريزوبيا نيرتوجني تثبيت
باألكسجني االرتباط بالِفعل يتذكَّر أن يُمكنه FixL بروتني أن اكتشاف يف ساَعَدنا لبياناتنا

.(3-7 (شكل الُجزيئي.

كيلِّ اتِّصال (4)

يِجد الطبيعة، يف واحًدا شيئًا املرء يَشدُّ «عندما يقول: موير جون الرائع البيئة عاِلم كتََب
االعتقاد إىل قاَدني FixL بروتني بخصوص أجريتُه الذي العمل العالم.» ببقية ُمعلَّق أنه
يدُرسه دام ما اإلطالق عىل ا ُمهمٍّ املرء يدُرسه ما يكون ال ربما العلوم مجال يف بأنه
بروتني عائلة من اثنني أن ًرا ُمؤخَّ تعلَّمنا وزمالئي أنا املثال، سبيل فعىل جيدة؛ دراسًة
لثُلث العدوى حاليٍّا تُسبِّب ألمراٍض ُمسبِّبة وهي السلية، امُلتفطِّرة بكترييا يف يُوَجدان FixL
يف لعقود خاملًة البكترييا تظلُّ حيث كاِمنة؛ العدوى حاالت من الكثري الحظ، لُحسن البرش.
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(أ)

(ب)

(أ)

اإلشرييكية بكترييا بروتني محلول (أ) األكسجني. استشعار بروتينات أحد تنقية :2-7 شكل
ِملحي محلول من بالرتسيب ُجزئيٍّا تنقيتِه بعَد امُلبارش األكسجني استشعار سايكليز القولونية
أنيوني مبادل بمصفوفة محشوٍّ عموٍد عىل ممتز الربوتني نفس (ب) األمونيوم). (كربيتات
املصفوفة تحتِجز هنا، ُمتعادل pH هيدروجيني أس باستخدام أمينوسيفاروز). إيثيل (ثنائي

صافية. سالبة ُشحنة يحِمل ألنه الربوتني
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بروت� FixL منقوص األكسج� نشط

بروت� FixL خامل محتوي عىل األكسج�

بروت� FixL منقوص األكسج� خامل يستعيد نشاطه بعد انفصال
األكسج� منه مؤخًرا

حبأ هج زود

بروت� FixL منقوص األكسج� نشط

بروت� FixL خامل محتوي عىل األكسج�

بروت� FixL منقوص األكسج� خامل يستعيد نشاطه بعد انفصال
األكسج� منه مؤخًرا

حبأ هج زود

يرتِبط صغرية) (نقطة األكسجني ،FixL بروتني يف الذاكرة لتأثري تخطيطي تمثيل :3-7 شكل
إنزيم يُغِلق الحال ويف (أ). اململوءة) (الدائرة األكسجني منقوص FixL بروتني مع برسعة
الربوتني يستعيد FixL بروتني عن األكسجني انفصال بعد (ب). املفتوحة) (الدائرة كينيز
من العديد يُغلق أن يُمكن األكسجني من واحٌد ُجزيءٌ لهذا (ساعة)؛ ببطء لكن نشاَطه
ليَستعيد الربوتني يَستغرقه الذي الزمن أنَّ بما (ج–ه). األكسجني َمنقوصة FixL بروتينات
األكسجني منقوص FixL بروتني يستغرقه الذي الزمن ُمتوسط من أكرب كينيز إنزيم نشاط
ستعاِود األكسجني منقوصة النشطة FixL بروتينات من العديد فإن أكسجني، ُجزيء ليِجد
يحُدث النهاية، يف ز). (و، بالكامل نشاطها استعادة من تتمكَّن أن قبل باألكسجني االرتباط
لُجزيئاٍت تناُوب يحُدث ولكن ، تتغريَّ لن مختلفة حاالت يف FixL بروتني ُجزيئات نسبة االتِّزان؛

(و–ح). الحاالت هذه بني ُمختلفة
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FixL بربوتني شبيَهان استشعاٍر بروتينَا يُوَجد السلية، امُلتفطِّرة بكترييا يف األحيان. بعض
عىل DOsTو DevS بروتينا يعمل ،FixL بروتني مثل وتماًما .DosTو DevS عليهما يُطلق
امُلتفطِّرة بكترييا يف لكن الجينات. من العديد تنشيط عىل بَدوره يعمل نَْسخ عامل فْسَفرة
م امُلصمَّ البرشي املناعي للجهاز رسيعة استجابة لكنه تعاونيٍّا إجراءً هذا يُمثِّل ال السلية،
تبقى الجديد، اإلجراء هذا يف هدنة. إىل ل يُتوصَّ لذلك ونتيجة .(4-7 (شكل إهالكها عىل
البرشي املناعي الجهاز يبقى بينما األقلِّ عىل تستمر، أن يُمكن ال لكنها حية، البكترييا

سليًما.

١مم

مناطق النخر الُجبني

خلية عمالقة

التفاُعالت وهذه عائلها، مع البكترييا فيها تدخل لألمراض وُمسبِّبة نافعة تفاُعالت :4-7 شكل
فيها يحُدث جذرية ُعقدة تُظهر اليرسى اللوحة ُمشابهة، أكسجني بُمستشِعرات تُقاس
الذي الصويا وفول اليابانية امُلجتِذرة اسم تحِمل التي النافعة البكترييا بني تَكاُفيل تفاُعل
ى يُسمَّ هيمي بروتني ألن وذلك اللون، وردية تبدو سليمة ُعقدة تقطع عندما العائل. يُمثِّل
النيرتوجني بتثبيت يرتبط وهذا الحر، األكسجني نسبة لتقليل النبات يصنَُعه ليجيموجلوبني
برشية رئٍة من صغرية منطقة تُظِهر اليُمنى اللوحة التكاُفلية. البكترييا طريق عن النشط
ومناطق ِليفية بهوامش ُحبيبي بوَرم تتميَّز وهي الكامن، املَرض مناطق يف ل بالسُّ ُمصابة
من محاولة يُمثِّالن الِعمالقة والخاليا الُحبيبي الوَرم مركزها. يف بالُجبن) (أشبه ِقرشي نَْحٍر

امُلعدي. العامل لحْجز الجسم

معلوماٍت ترجمِة عىل قادرون FixL بروتني أقارب بعض أنَّ أيًضا اكتشْفنا وقد
إنزيمات طائفة ذلك أمثلة ومن الكيمياء. من ُمختلفة بأنواٍع األكسجني بارتباط تتعلَّق
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ملنطقة كرتوني تركيب هنا، ضوئي. اف كشَّ مع أكسجني اف كشَّ تركيب ُمقارنة :5-7 شكل
منطقة مع ُمقاَرن الغاِمق) (الرتكيب اليابانية امُلجتِذرة لبكترييا FixL لربوتني الهيمي الرَّبط
الُجزيء هو الهيم الباِهت). (الرتكيب ضوئيٍّا النشط األصفر بالربوتني الخاص الضوء كشف
ُمبارشًة ويرتِبط FixL بروتني يف فقط يحُدث إنه FixL؛ بروتني تركيب مركز يف الغاِمق
هيدروكيس ُمساِعد عامل هو الصورة من فيل السُّ الُجزء يف الباِهت الُجزيء األكسجني. مع

ُمبارشة. الضوء ويكتشف ضوئيٍّا النِشط األصفر الربوتني يف فقط يحُدث الذي سينامات

هذه تشقَّ أن يُمكن التي (GGDEF سايكليز بروتني ِنطاق عليها يُطَلق (التي السايكليز
الحيوي الِغشاء تشكيل يف بنشاٍط تُشارك التي اإلنزيمات وهذه الحلقية. النوكليوتيدات

امُلمِرضة. البكترييا أنواع من للعديد رة امُلدمِّ األفعال يف األرجح عىل ا ُمهمٍّ َدوًرا تلعُب
بكشف الخاص FixL ال بروتني ُجزء بأن القائلة الفكرة يل لتتأمَّ سأتركِك وأخريًا،
البكتريية الضوء ُمستشِعرات طائفة من الضوء كشف ُجزء بعيد حدٍّ إىل يُشِبُه األكسجني
من الهائل القْدر بني الجْمع طريق عن تمكَّنَْت الطبيعة أنَّ يبدو ثم ومن .(5-7 (شكل
من للضوء وُمستشِعٍر الُجزيئي لألكسجني ُمستشِعٍر ُصنع من الواعي واالنتقاء الصرب
التي االكتشافات هذه مثل كهذا؟ ُمبهٍر عمٍل إنجاَز ُمهندٍس أيُّ يستطيع هل القالب. نفس
مصدر هي عليها الضوء وتُسلِّط الطبيعي العالم من ة ُمِهمَّ جوانَب إىل تِصل أن يُمكن
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تَتشاركني الذين العلماء من جيدين أصدقاء برفقة تكوني أن ميزة عن ناهيِك ينَفُد ال روعة
الكبري. االستمتاع ذلك معهم

دراساتك. يف سعيًدا حظٍّا

التحية خالص
ألدا ماري

وتقدير ُشكر

رقم امِلنْحة يف امُلتمثِّل املايل َدْعمها عىل األمريكية الوطنية العلوم ُمؤسسَة املؤلِّفة تشُكر
.I-1575 رقم ِمنْحتها عىل ولتش سة ُمؤسَّ تشُكر كما MCB620531
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الثامن الفصل

الكيمياء مصوًرا: األحياء علم لنجعْل
اخللوي والتصوير

نوالن إم إليزابيث
للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد

ماساتشوستس معهد يف للكيمياء املساعد األستاذ هي نوالن إم إليزابيث
(نورثامبتون، سميث كلية من البكالوريوس درجة عىل حصلْت للتكنولوجيا.
التأثريات عىل لينك جي آر األستاذ مع أبحاثًا أجرْت حيث ماساتشوستس)؛
الدكتوراه عىل حصلت البسيطة. امُلستبَدلة األلكانات يف الفراغية اإللكرتونية
حيث ليبارد؛ جيه ستيفن األستاذ إرشاف تحت ماساتشوستس معهد من
الُجزيئات ذات الفلورية امُلستشِعرات واستخدام وتوصيف تصميم بحثُها تناَوَل
املائي. املحلول يف الزئبق وكْشِف العصبية البيولوجيا يف الزنك لتصوير الصغرية
تي كريستوفر األستاذ إرشاف تحت الدكتوراه بعد ما أبحاث تابَعْت ذلك بعد
امُلضاد للببتيد الحيوي التخليق دَرَسِت حيث للطب؛ هارفارد مدرسة يف والش

.E492m امُلرتاِفق للميكروسني للبكترييا

أنجيال مرحبًا

الجديد؟ الجامعي وسكنِك وفصولك، الثاني، الجامعي بعاِمِك تَستمِتعني هل حالُك؟ كيف
مدى ُم أتفهَّ ولكني املايض! األسبوع نوي السَّ األرسة ِع تجمُّ يف افتقدناِك أنَّنا حزينة أنا
ظلِّ يف األيام هذه ُممِتًعا ليس بالطريان السفر وأن الدرايس، الفصل بداية يف االنشغال
أنا طويل). وقٍت منذ تُكن لم النرويج من (ورحلتك الجوية الرحالت وتأخري إلغاء كثرِة
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حاجٍة يف لسُت أقاربك. أخبار وكل الحفل يف دار ما كلَّ عليك ْت قصَّ قد والدتك أنَّ ُمتأكِّدة
أنه فرانك العمُّ ذكر لقد القادم. العام تَحرضيه أن وآُمل ُممتًعا كان ع التجمُّ إن أقول ألن
كانت وكم وناقشتُماها. املستقبلية ُخطَطِك وضعتُما قد وأنَُّكما ًرا، ُمؤخَّ دييجو سان يف كان
عىل للتعرُّف االنتظاَر أستطيع وال الكيمياء، دراسة يف تُفكِّرين أنك علمُت حني سعادتي
قْدًرا أشاركِك أن فرانك العمُّ اقرتح لقد النرويج. يف الصيف خالل أجريتِها التي األبحاث
قد أنِك مارثا الخالُة ذكَرِت ذلك بعد الدكتوراه، بعد وما الجامعة يف ِخرباتي من يسريًا
البيولوجية، للنُّظم الكيميائيني دراسة كيفية بشأن املزيد بمعرفة اهتماًما أبديِت أن سبَق
التصوير يف الكيميائيني ُمساهمة كيفية عن قليًال ولو تعريف أن تَودِّين ربما أنك وارتأْت
وإنك ركبتُك، وأُصيبَْت درَّاجِتِك فوق من سقطِت إنِك أيًضا مارثا الخالة قالت البيولوجي.
من لها يا ُمباَرشة؛ للنرويج رحلتِك ُقبَيل املغناطييس بالرَّنني فحٍص إىل تحتاجني كنِت
أثار قد املغناطييس للرَّنني خضوُعك كان إن أتساءل يُرام! ما عىل يشءٍ كلُّ انتَهى أِن راحٍة

… بالتصوير اهتمامك
للُمنتجات الحيوي والتخليق اإلنزيمات ِعلم يف الدكتوراه بعد أبحاثي كانت لقد
املجال. هذا يف كانت للدكتوراه رسالتي ولكن التصوير، مجال عن تكون ما أبعد الطبيعية
صغرية ُجزيئات ذات فلورية ُمستشِعراٍت لتصنيع سَعيُت الجامعية، دراستي أثناء يف
تتساءلني، ربما الحيوية. األنسجة أو الخاليا يف الفلزِّية األيونات لتصوير استخدامها يُمكن
من النوعية هذه إجراء يف تَمضني كيف «فلورية»؟ تَعني ماذا صغرية؟ ُجزيئات ملاذا
فيما أُخربك سوف رسالتي. خالل الوقت مع أفضَل َفهٍم إىل يل تتوصَّ أن أتمنَّى األبحاث؟
التي كتلك الصغرية الُجزيئات ذات الفلورية امُلستشِعرات حول املعلومات من بقْدٍر ييل
ع لتنوُّ تقييًما لك أُقدِّم أْن اعتقادي، يف األهم، أنَّ غري الجامعية؛ دراستي أثناء صنعتُها

البيولوجي. التصوير وُطرق اسرتاتيجيات
الَفْلَورة (أي الطَّيفي التحليل استخدام عىل عامة، بصورٍة املجال، هذا يَنطوي
ويُمكن البيولوجية، والظواهر الِبنى لتصوير اإلشعاعي النشاط أو املغناطييس)، والرنني
يف فالتقدُّم التصوير؛ مجال يف يُساِهموا أن الفرعية صات التخصُّ كلِّ من للكيميائيني
عىل عالوًة جديدة. تحليلية وُطرًقا جديدة، وُجزيئات جديدة، أجهزة يتطلَُّب التصوير
صات التخصُّ يف والعلماء الكيميائيني بني رائعة تُعاونية لجهوٍد ُفرًصا التصوير ر يُوفِّ ذلك،
دراستي فرتة أثناء الحظُّ حاَلَفني وقد األطباء. وحتى إلخ)، … واألحياء (كالفيزياء، األخرى
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وتعلَّمُت العصبية، البيولوجيا علماء بعض مع كثٍب عن وتعاونُت الدكتوراه عىل للحصول
وجود وأدركُت تماًما، ُمختلًفا يوم بعد يوًما امُلخترب يف العمل كان فقد والكثري؛ الكثري
تَعاُوٍن يف تنْخِرطني ربما والبيولوجيني. الكيميائيني بني امُلشرتك العمل يف حقيقية مزايا
صة متخصِّ أنني وبما وِقَصص، الت تأمُّ إىل أنحِرف أن قبل حال، أي عىل ما! يوًما ُمشاِبٍه
يف الكيميائيون يُساِهم كيف أُخربك أن فأودُّ الحيوية، والكيمياء العضوية غري الكيمياء يف
وُجزيئات بروتينات يف عموًما تتمثَّل جديدة، «أدوات» توفري خالل من الخلوي التصوير
(كالنشاط البيولوجية والظواهر واألعضاء، الخاليا، لتصوير ومنهجياٍت ُمخلَّقة، صغرية
وحالئل إلخ) … اإلشارات وإرسال الخلوية، املقصورات بني الربوتني وانتقال اإلنزيمي،
تطوير كيفية حول املزيد ملعرفة فضول لَديك كان إذا األنسجة. َعيِّنات أو الخاليا داخل
وِبَمقدوري فقط فأَبْلغيني الجهاز، تصميم أو واستخدامها، الطيفي للتحليل جديدة ُطرق

لة. الصِّ ذات املراجع عىل أَُدلَّك أن

للتصوير الفلورية والربوتينات الَفْلَورة (1)

البيولوجيا مجال يف ثورًة أحدثَْت وكيف الفلورية، الربوتينات عن قليًال بالحديث أبدأ سوف
بجامعة تسيان واي روجر األستاذ املجال هذا يف األساسيني امُلساهمني من لعلَّ التجريبية.
مع باالشرتاك بالتأكيد، تعرفني كما سيان، األستاذ حصل لقد دييجو. سان يف كاليفورنيا
الكتشاف ،٢٠٠٨ لعام الكيمياء يف نوبل جائزة عىل شيمومورا، وأوسامو شالفي مارتن
عىل تَطَِّلعي أن يجب .GFP األخرض الفلوري الربوتني ى يُسمَّ فلوري بروتني وتطوير

َمعَمِله. زيارة ُمحاولة عليك وربما نوبل، جائزة استالم احتفالية يف ُمحارضته
الخلوي؟ للتصوير ُمفيدة هي ولَِم بالَفْلَورة؟ املقصود ما تَتساءلني: لعلَِّك بدايًة،
الكيمياء منهج من (تذُْكرين ضوء شكل يف طاقًة ما ُجزيءٌ يمتصُّ عندما الَفْلَورة تحُدث
الضوء)، تردُّد νو بالنك، ثابت hو الطاقة، هي E حيث E؛ = hν أن الثانوية املرحلة يف
امُلثارة» «الحالة ى تُسمَّ أعىل طاقٍة ذات حالٍة إىل إلكرتوناته أحد استثارة عنه يَنتُج ما وهو
يَمرُّ سوف األولية، االستثارة حدوث وبعد امُلثارة، الحاالت من العديد يُوَجد .(1-8 (شكل
طاقته بعض يفِقد سوف اإللكرتون أن يعني بما إشعاعي»، ال «انحالل بعملية اإللكرتون
سوف الوقت، من فرتٍة وبعد األولية. امُلثارة الحالة من طاقًة أقلَّ إثارٍة حالِة إىل وينحِدر
الضوء هذا ضوء؛ شكل يف الطاقة من فوتونًا ويُطِلق األرضية الحالة إىل اإللكرتون يرتدُّ
واحًدا يكون أن يِجب امُلثار لإللكرتون امِلغزِيلَّ اللفَّ أن إىل هنا (نُنَوُِّه «انبعاث» أو َفْلَورة هو
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التفاصيل هذه إىل أتطرَّق لن ولكني الَفْلورة، حدوث أجل من وامُلثارة األرضية الحالة يف
امتصايص. بَطيٍف أشبَُه وهي ألسفل، ًرا ُمقعَّ ُمنحنًى االنبعاث طيف أو الَفْلَورة تُشِبُه اآلن).
ِقيَم واستخَدمُت العامة، الكيمياء يف امَلعملية التجارب أثناء امتصاصية أطياًفا عُت جمَّ ربما
بني تطابٌُق َة ثَمَّ البياني. بري قانون ُمخطط يف Amax امَلوجي للطول األقىص االمتصاص
لالستثارة األقىص للحدِّ امَلوجية واألطوال ما لُجزيءٍ املوجية واالنبعاث االستثارة أطوال
الَفْلَورة انبعاث طيف يتحوَّل امُلثارة، الحالة يف الالإشعاعي لالنحالل ونتيجة واالنبعاث.
λو الضوء رسعة هي c حيث E؛ = hc/λ ألن أقل؛ طاقة (ذات أكرب َموجية أطواٍل إىل ًة عامَّ
يف االستثارة تكون أخرى، بعبارٍة امُلناِظر. االستثارة طيف إىل بالنسبة امَلوجي) الطول هو
لالنبعاث. األقىص الحدِّ من أقرص) َموجي طول (أي عامة أعىل طاقٍة ذات األقىص حدِّها

ستوك». «انِزياح ى يُسمَّ واالنبعاث لالستثارة القصوى الحدود بني الفرق وهذا

حاالت ُمثارة

الحالة األرضية

قة
انبعاثاستثارةطا

 انحالل
ال إشعاعي

فلورة استثارة
E = hνE = hν

األرضية الحالة من إلكرتون استثارة عند الطاقة مُلستوى بسيط ُمخطَّط :1-8 شكل
اإللكرتون وعودة أقل، طاقة ذات ُمثارة حالٍة إىل لإللكرتون الالإشعاعي واالنحالل لفلوروفور،

(االنبعاث). امُلالحظ الفلوري الضوء عنه ينتُج مما األرضية، الحالة إىل

يظهر صغري ُجزيء أو بروتني ُمكوِّنات أحد هو الفلوري الُجزيء أو الفلوروفور
فلوري». «مجس أو «كروموفور»، أو فلورية»، «واسمة أيًضا ى يُسمَّ أن ويُمكن فلورة،
يتَفْلَور سوف أخرى، بعبارة واالنبعاث. لالستثارة ُمميزة َموجية أطوال فلوروفور لكل
امَلوجي للطول ُمقابل ُمعيَّنة، طاقة من ُمنبعٍث ضوءٍ استخدام عند الفلوري الُجزيء
انبعاثية وبروتينات األخرض، الفلوري الربوتني الفلوروفورات أمثلة وتشمل لالستثارة.
الُجزيئات من والكثري والكومارين. الفلوروسني مثل صغرية وُجزيئات صلة، ذات أخرى
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يف يتَفْلور املثال، سبيل عىل األميني، الرتبتوفان حمض فنجد داخلية؛ فلورة لها الحيوية
الكهربي. املغناطييس للطيف البنفسجية فوق املنطقة

اآلخر والبعض بروتني، أو ُمعيَّنة ُعضية لوسم فقط الفلوروفورات بعض تُستخَدم
الَفْلورة يف يحُدث تغريُّ أي إلظهار مة ُمصمَّ ألنها «ُمستشِعرات»؛ أو «دالالت» بمثابة يكون
املثال، سبيل عىل تحليلها. امُلراد املادة أو الحليلة عىل التعرُّف أو ما اختالٍل حدوث عقب
«اإلضاءة» ب وإما «اإلطفاء» ب إما الَفْلَورة، ِة شدَّ يف تغريُّ إىل امُلستشِعرات بعض تُشري
ُمستشِعرات ة ثَمَّ الضوء). ِمصباح وإضاءة إطفاء يف (َفكِّري الحليلة عىل التعرُّف عند
أو لالستثارة املوجي الطول يف نسبي تغريُّ حدوث بسبب نسبيٍّا»، «مقياًسا تكون أخرى
مُلستشِعر االنبعاث أو االستثارة طيف يتحوَّل أخرى، بعبارة مًعا. كليهما أو االنبعاث
استُخِدمت وقد الحليلة. وجود إدراك مع أعىل أو أقلَّ َموجية أطوال إىل إما النِّسبي املقياس
الفلزي األيون وتوزيعات اإلنزيمية، األنشطة تصوير أو لكْشِف الفلورية امُلستشِعرات
النيرتيك أكسيد مثل صغرية ُجزيئات ووجود إلخ)، … والنحاس والزنك، (كالكالسيوم،

الحية. الخاليا يف H2O2 الهيدروجني أكسيد وفوق NO
عيِّنات يف أو الخاليا داخل ورصِدها الَفْلَورة لِقياس الفلورية امَلجاِهر استخدام يُمِكن
كثرية أنواٌع تُوَجد الخلوية، والهواتف الكمبيوتر أجهزة يف الحال هو وكما األنسجة.
دهًرا! يَستغِرق أن يُمكن اإلمكانات هذه كلِّ ووصف ُمختلفة، ِسماٍت ذات وُمختِلفة
للضوء كمصدٍر زينون بمصباح السطحية الَفْلَورة ِمْجهر يَستعني األمثلة، بعض وإلعطاء
الستثارة ليزريٍّا نظاًما البؤرة امُلتَِّحُد امِلجهر يَستخِدم بينما االستثارة، حدوث أجل من
«َطور أو ساطع» «مجال الفلوري للِمْجهر يكون سوف املثالية، الظروف وتحت الَعيِّنة.
هذه ر وتوفِّ األبيض، الضوء عليها يُسلَّط عندما للَعيِّنة صورة بالتقاط يَسمح ُمتباِين»
ذلك، بعد برتي. طبق يف النسيج َعيِّنة أو للخاليا املكاني التوجيه عن معلوماٍت الصورة
يف ودراستها. الَعيِّنة من امُلتفلِورة املناطق وتحديد الَفْلورة َوضع إىل امِلجهر تحويل يمكن
حية، الخاليا تكوُن (حيث الحي» «التصوير دراسات يف الرضورة تَستلِزم األحيان، بعض
امِلْجَهر يكون أن ِمجهرية)، برشيحة وُمتَِّصلة َميتة «ثاِبتة» خاليا إىل النََّظر عكس عىل
بما ُمناسبة الكربون أكسيد ثاني وُمستويات الحرارة درجة تَظلَّ كي حاِضنة داخل
للوقت وُمستنِزًفا التكِلفِة باِهَظ األنظمة هذه اقتناء يكون أن ويُمكن الخلية. بقاء يَضَمن
التصوير من كبريًا قْدًرا تُجري التي امُلختَربات ُمعظم أن من الرغم وعىل كبري. حدٍّ إىل
يُمكن املجهري للفحص وحداٍت تضمُّ الجامعات ُمعَظم فإن الخاصة، َمجاهرها تَمتِلك
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يف تَرَغبني ربما الَحْجز. بنظام الدكتوراه بعَد ما وباحثي الطالب ِقبَل من استخدامها
من سيكون الوحدات. هذه مثل تمِلك دييجو سان يف كاليفورنيا جامعة كانت إن معرفة

بها. رسيعة بجولٍة والقيام الوحدات هذه إحدى تزوري أن للغاية امُلفيد
القول ُخالصة الخلوي. التصوير يف واستخداماتها الفلورية الربوتينات إىل ِلنَُعْد
لحظاٍت بضَع استغرقِت إذا األحياء! علم يف ثورًة أحدثْت قد الفلورية الربوتينات أن
كثريًا حتًما تجدين فسوف و«نيورون»، و«ساينس»، «سيل»، مثل علمية دوريات ح لتصفُّ
الظواهر أنواع شتَّى عىل دراساٍت إلجراء الفلورية الربوتينات فيها ُوظِّفْت األبحاث من
الخلية يف امُلستقِبالت مرور حركِة رصِد أو ما، ُعضيٍة لَوْسم تُستخَدم فقد الخلوية؛
الفلوري الربوتني عن قبُل من كثريًا سمعِت قد أظنُِّك الربوتني. تخليق ر تصوُّ أو العصبية،
له ألن االسم بهذا الربوتني هذا ي ُسمِّ وقد البلوري. البحر قنديل استُخِلصمن األخرضالذي
ونتيجًة املرئي؛ للطَّيف الخرضاء املنطقة يف يَقُع نانومرت، ٥٠٩ قدره انبعاثيٍّا َموجيٍّا طوًال
٣٩٥ تبلُغ األساسية استثارته ة ِقمَّ بأن (ِعلًما االستثارة حدوث بعد أخَرض ضوءًا يُِشعُّ لذلك
بعد األسطوانة. مركز يف الفلوروفور ويَقع األسطواني، بيتا تركيب وللربوتني نانومرتًا).
لتصنيع التطفري ى تُسمَّ تقنية استُعِمَلت واستنساِخه، األخرض الفلوري الربوتني اكتشاف
يف عليها تعرَّفِت ربما التي التطفري، عملية خالل األخرض. الفلوري للربوتني عديدة أشكاٍل
استبدال أجل من النووي الحمض تَسلُسِل يف تغيريات تُجرى الُجزيئية، األحياء علم ُمقرَّر
ُمختلفة أشكاٌل ُطوِّرت التقنية، هذه خالل من املنشأ. داخيل أميني بحمض بديل حمض
وكثري إلخ)، … ُمختلفة ألوان أكرب، (َلَمعان ُمختلفة فلورية خواصَّ ذات الفلوري للربوتني
األمثلة بعض وتشمل العالم، أنحاء جميع يف امُلختَربات يف يوميٍّا يُستخَدم األشكال هذه من
األزرق. الفلوري والربوتني األصفر، الفلوري والربوتني امُلعزَّز، األخرض الفلوري الربوتني
والتصوير األحياء لِعلم الة فعَّ أدواٍت اته وُمشتقَّ األخرض الفلوري الربوتني يُعدُّ ملاذا
السهولة فمن الُجزيئية؛ األحياء ِعلم من القلب يف تكُمن السؤال هذا عىل اإلجابة الخلوي؟
تقنيات باستخدام ببتيدات أو أخرى بربوتينات األخرض الفلوري الربوتني ربُط بمكاٍن
فئة ِضمن تقع التقنيات ولكن اآلن، التفاصيل أتخطَّى (سوف الُجزيئية األحياء ِعلم
الخلية َمزارع يف األخرض الفلوري الربوتني الربوتني؛ ُمرتافقات إدخال ثُمَّ «االستنساخ»)،
يحتوي ببتيد أو بربوتني األخرض الفلوري الربوتني ربط عند املثال، سبيل عىل وإفرازها.
توجيه يُمكن عموًما)، األمينية األحماض من تَسلُسل (أْي الخاليا داخل تمرُكز إشارة عىل
وتُتيح جولجي. جهاز أو امليتوكوندريا مثل خلوي بني هدٍف إىل األخرض الفلوري الربوتني
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التسلسل اْلتََحم فإذا األخرض؛ الفلوري الربوتني تمرُكز يف دقيًقا تَحكًُّما التقنية هذه
ثَمَّ ومن — الربوتني يقتِرص فسوف األخرض، الفلوري بالربوتني ه امُلوجَّ امليتوكوندري
الربوتني اندمج وإذا امليتوكوندريا. يف وجوده عىل — األخرض الفلوري الربوتني تفْلُور
يف الربوتني هذا يُفَرز حيثما إال فْلَوَرتَه تُالِحظ فلن بروتيني، ِغشاء مع األخرض الفلوري
للربوتني اندماجية بروتينات استخدمُت الدكتوراه، رسالة عىل عميل خالل الخلوي. الِغشاء
أجل من وامليتوكوندريا جولجي جهاز مثل الخلوية، الُعضيات لَوْسم األحمر الفلوري
تحديد استهداُفنا هو الُعضيات هذه وسم إىل حاجتنا منشأ وكان التصوير. دراسات
الزنك فُمستشِعرات بتصنيعها؛ ُقمُت التي الزنك ُمستشِعرات لبعض الخلوي التمرُكز
من األحمر اللون وتركيب ُمقاَرنة استطْعنا ثَمَّ ومن أخرض؛ ضوئيٍّا انبعاثًا تُعطي كانت
ألن ونظًرا تمرُكزه. لتحديد الزنك ُمستشِعر من واألخرض الحمراء، الفلورية الربوتينات
تمرُكز عىل يدلُّ األصفر اللون تُظِهر طبقٍة وجود فإنَّ أصفر، يُعطي واألخرض األحمر َمْزج

الدراسة. تحت الفلورية ات للَمجسَّ جيد تَشاُركي
يف استخدامها كذلك يُمكن كواِسمات، الفلورية الربوتينات استخدام إىل باإلضافة
فلوري. رنني طاقة النتقال داللٍة تخليِق يف تكُمن بذلك للقيام الطُّرق وإحدى امُلستشِعرات،
لهما الفلوروفور من ُجزيئني عىل الفلوري الرنني طاقة انتقال دالالت تحتوي أن بُدَّ ال
«أزواج ب الفلوروفور من الثنائية املجموعات هذه ى تُسمَّ ما وغالبًا ُمختلفة، َطيفية ِسمات
الفلوري والربوتني اللوروسني/الرودامني، أمثلتها ومن الفلوري»، الرنني طاقة انتقال
يُفَصل الفلوري، الرنني طاقة انتقال دالالت ُمعَظم يف األزرق. الفلوري األصفر/الربوتني
يُفَصل قد املثال، سبيل عىل الحليلة. عىل التعرُّف ُعنرص بواسطة الفلوروفور ُجزيئا
تَسلُسل أو آخر بروتني بواسطة األزرق الفلوري والربوتني األصفر الفلوري الربوتني
الحليلة غياب ويف اإلنزيمات. من ُمعنيَّ بنوٍع تعديله يُمكن أو للفلز، رابط ببتيدي
مًعا؛ تتفاعل وال بعض عن بعضها بعيدًة الفلوروفور ُجزيئات تكون إنزيم)، فلز، (أي
وبامِلثل، األزرق؛ الفلوري للربوتني انبعاٍث إىل األزرق الفلوري الربوتني استثارة فتؤدي
الحليلة، وجود يف أما ذاته. للربوتني انبعاث إىل األصفر الفلوري الربوتني استثارة تؤدِّي
من أحُدهما الفلوروفور ُجَزيئا ويقِرتب الفلوري، الرنني طاقة انتقال داللة ِبنية فتتغريَّ
إىل الطاقة انتقال عنها ينتُج األزرق، الفلوري للربوتني استثارٌة عليه يرتتَّب ا ممَّ اآلخر؛
أساًسا امُلثار األزرق الفلوري الربوتني إلكرتون يقِفز (حيث األصفر الفلوري الربوتني
األزرق. الفلوري الربوتني انبعاث من بدًال األصفر)، الفلوري للربوتني امُلثارة الحالة إىل
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للربوتني امُلثارة الحالة إىل قفز قد امُلثار األزرق الفلوري الربوتني إلكرتون ألن ونظًرا
الربوتني من انبعاثًا وليس األصفر الفلوري الربوتني من انبعاٌث يُالَحظ األصفر، الفلوري
التعرُّف وبعد قبل واألصفر األزرق الفلوري الربوتني انبعاث وِبُمقارنة األزرق. الفلوري
طاقة انتقال داللة إنتاج ويُمكن الحليلة. لرتكيز ِنسبي قياٍس عىل نحُصل الحليلة، عىل
الداخلية، الخلوية الظواهر لَرْصد استخدامها جانب إىل الحية، الخاليا يف الفلوري الرنني
ذلك عىل األمثلة ومن األخرض. الفلوري للربوتني االندماجية الربوتينات شأن ذلك يف شأنها
من (بعض الخلية داخل الكالسيوم ق تدفُّ لَرْصد الفلوري الرنني طاقة انتقال استخدام
سان يف كاليفورنيا بجامعة تسيان ُمختَرب َرها طوَّ التي الفلوري الرَّنني طاقة انتقال دالالت

اإلنزيمي. والنشاط امليتوكوندريا، إىل الزنك ودخول «الكاميليون»)، ى تُسمَّ دييجو

للتصوير صغرية فلورية ُجزيئات (2)

ُجزيئات تخليق عىل اشتمل قد الدكتوراه رسالة يف عميل أن عن ذََكْرتُه ما أتذُْكرين
الفلورية للربوتينات بدائل هي (2-8 (شكل الصغرية الفلورية الُجزيئات صغرية؟ فلورية
الفلوروسني مثل الصغرية، الُجزيئات أن إىل البعض يذهب الحيوي. الوسط يف للتصوير
الفلورية؛ الربوتينات من بكثرٍي أصغر ألنها الربوتينات؛ مزايا تُفوق مزايا تُقدِّم والرودامني،

للفحص. الخاضع الطبيعي البيولوجي للنظام أقلَّ خلًال تُسبِّب أن يُفرتَض ثَمَّ ومن
امُلستخَدمة الصغرية الُجزيئات أنواع عىل للتعرُّف الرائعة الطُّرق من أنىس، أن قبل
بروبس» «مولكيوالر رشكة دليل من قديمة نُسخٍة عىل الحصول الخلوي التصوير يف
سوف .(٢٠٠٢ (هوجالند صفحاته عْرب ل والتنقُّ إنيرتوجني) رشكة من ُجزءٌ اآلن (هي
الدليل أن إىل إضافًة تجاريٍّا، ُمتواِفرة الفلوروفور ُجزيئات من ضخمة مجموعًة تِجدين
بعض اإلثارة/االنبعاث. عن ُمختَرصًة ومَلحاٍت لرتكيباتها ُمفيدة بيانية ُمخططاٍت يُقدِّم
األسماء تكشف ال تكساس. وأحمر أوريجون أخرض مثل طريفة، أسماء لها الصبغات
أخرض من فكلٌّ االنبعاث. نوع عىل تدلُّ األقلِّ عىل لكنها الكيميائية، الرتاكيب عن الكثري
ويُعدُّ الزانثينون. ُمركَّبات عىل تقوم كوروموفورات عن عبارة تكساس وأحمر أوريجون
اتُه وُمشتقَّ بالفلوروسني يُستعان ما وعادًة الفلوروسني، ات ُمشتقَّ أحد أوريجون أخرض
استثارة بأنَّ (علًما مرئية استثارٍة إىل وتحتاج املاء، مع ُمتواِفقة ألنها األحياء؛ ِعلم يف
الشمس سْفعُة تُلِحق مثلما بالخاليا، رضًرا تُلِحق البنفسجية، فوق األشعة مثل أعىل طاقة
ُجزيئات (بعض الفسيولوجي الهيدروجيني الرقم عند السطوع وشديدة بِجلِدك!) رضًرا
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من ُمشتقٌّ فهو تكساس أحمر أما الهيدروجيني). للرقم اس حسَّ انبعاث لها الفلوروفور
الُجزيئات صغري آَخر فلوروفور فهو ،BODIPY البورون بريوميثان ثُنائي أما الرودامني.
بري، قانون (تَذكَّري االرتفاع بالغ انطفاء ُمعاِمل وله الخلوي التصوير يف أيًضا يُستعَمل
يف تُستخَدم أخرى ُجزيئات َة ثَمَّ الالمعة. فْلَوَرته يف يُساِهم ،(ε × l × c = االمتصاص
فلوروفلورات ة ثَمَّ وسيمينافثوفلوروسينات. والجولوليدين الكومارين، تشمل التصوير،
يف الذََّوبان قاِبليَّة إىل يفتِقر بعضها لكن إلخ)، … الكينولني البريين، (مثل أخرى كثرية

البيولوجية. التجارب من للعديد مثالية ُمميِّزة ِسمًة يَُعدُّ الذي امُلتألِّق االنبعاث أو املاء
الفلوروفور. ُجزيئات عىل التعديالت أنواع كلِّ إدخاُل يُمكن الرتكيبي، امُلستوى عىل
الخلوي التوزيع مثل ُمختِلفٍة خواصَّ ذات ُجزيئات عليها يَرتتََّب أن يُمكن التغيريات وهذه
الفلوروسني؛ يف الزانثينون شظية تعديل ذلك عىل ة امُلهمَّ األمثلة من ولعلَّ التفاُعلية. أو
يستطيع ال فإنه الداخل، من الخلية تصوير يف الفلوروسني استخدام من الرغم فعىل
كيمياء إىل إشارٍة (يف الزانثينون ُجزء أْسَرتَِة يف تكُمن والخدعة الخلية! غشاء إىل النََّفاذ
ا ممَّ العضوية)، الكيمياء يف العام هذا ستْدُرسني مثلما به، الخاصة الحماية مجموعة
امُلركَِّب بني أُلفة ة ثَمَّ .(2-8 (شكل للدهون بكثرٍي حبٍّا وأكثُر ُمحايد شكل عنه ينتُج
اللبيدات. من ثنائية طبقٍة عن عبارة يكون الخلية غشاء أن كما واللبيدات، للدُّهون امُلحبِّ
الخلية، دخوله وبمجرَّد الخلية، غشاء يَعُرب أن الفلوروسني يستطيع لألْسَرتة، ونتيجة
الفلوروسني وينطلق باملاء اإلْسرت روابط بتحليل اإلسترياز إنزيمات ى تُسمَّ إنزيمات تقوم
وتحليلها اإلسرت رابطة تكوين تَستهِدف التي البسيطة التفاُعالت هذه وتعمل امُلعدَّل. غري

الخلية. داخل إىل ناِفٍذ غري ُجزيءٍ لتوصيل خفية وسيلة توفري عىل املائي
ُجزيئات من عدًدا أن تََرين سوف بروبس»، «مولكيوالر رشكة دليل يف نظرِت إذا
يُعَزل املثال، سبيل عىل للُعضيات. داٍت كُمحدِّ تُباع الصغرية الُجزيئات ذات الفلوروفور
األخرض الصباغ يتمرَكز بينما امليتوكوندريا، بواسطة تريكر ميتو األحمر الصباغ
لتلوين تُستخَدم خاصة صبغة فهي الهوكست، أما الحالَّة. الجسيمات يف ليسوتريكر
الخلية. سالمة عىل ُمؤًرشا يُعدُّ الذي النووي الشكل لدراسة وسيلًة ر تُوفِّ وهي الخلية، نواة
الخاليا بينما ُمتكاِثفة، نُويات وامُلحتِرضة السليمة غري الخاليا تُظِهر املثال، سبيل عىل

ما. نوًعا بيضاوي شكٍل ذات نُويات لها السليمة
الصغرية الُجزيئات ذات للفلوروفورات نِجد فلورية، واِسمات توفريها إىل باإلضافة
الفلوروفور ُجزيئات ى تُسمَّ ما وغالبًا الحيوية. الحالئل عىل التعرُّف يف تطبيقات أيًضا
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الفلورية الُجزيئات من الكثري عن أُعِلن وقد ُمستشِعرات. أو كاشفات، أو دالالت، هذه
(ُجزيئات والحالئل اإلنزيمية، واألنشطة الهيدروجيني، الرقم تغريُّ تُراِقب التي الصغرية
وتحتوي الخلية. َمزرعة يف النيرتيك) أكسيد مثل وغازات البريوكسيد، ِمثل صغرية حيوية
وثُنائي والرودامني الفلوروسني، مثل الفلوروفور، ُجزيئات عىل الكاشفات هذه من العديد
بالفلوروسني فلزية أيونات ُمتمخِلبات بربِْط قمُت للدكتوراه َرسالتي يف البورون. بريوميثان
امُلختَربات بعض وتعمل املخ. ونَسيج الحية الخاليا يف الزنك عن للكشف واستخدمتُها
حيويٍّا، ُمتواِفقة صغرية ُجزيئية فلورية ُمستشِعرات تصميم عىل بنشاٍط األكاديمية
ماساتشوستس بمعهد ليبارد جيه ستيفن باألستاذ الخاصة امُلختربات تلك ِضمنها من
كريستوفر واألستاذ التقني، جورجيا بمعهد فارني كريستوفر واألستاذ للتكنولوجيا،
بطرسربج، بجامعة كويد كازونوري واألستاذ بريكيل، يف كاليفورنيا بجامعة تشانج آر
كثرية ُمختربات تُوَجد كذلك الطبية. هارفارد بمدرسة الُجزيئي التصوير أبحاث ومركز
ألقيِت إذا الصغرية. الُجزيئية الفلورية امُلستشِعرات تصميم عىل تعمل العاَلم حول أخرى
عىل (وأحثُّك PubMed مثل اإلنرتنت شبكة عىل العلمية للمراِجع بحث ُمحرِّك عىل نظرًة
املوضوع هذا تتناَول التي واملقاالت الدَّوريَّات عرشات األرجح عىل تِجِدين سوف ذلك)،
عىل األحوال من حاٍل بأيِّ تقتِرص ال الفلورية امُلستشِعرات أن أيًضا تعرفني وسوف العام،
عيلَّ ولكنِّي الُجزيئات، لهذه األخرى االستخدامات من َفيض يُوَجد إذ البيولوجي؛ التصوير

آخر! لوقٍت القصص هذه بِمثل االحتفاظ

الصغرية التصوير ُجزيئات بواسطة للربوتينات املكان ُمحدِّد توسيم (3)

البيولوجي. للتصوير ا حقٍّ ُمفيدة الصغرية الفلورية الُجزيئات بأن أقنعتُِك قد أكون أن آُمل
بسلوك التنبُّؤ الصعب من يكون قد ما فغالبًا القيود؛ من تخلو ال فهي ذلك، ومع
أين كذلك، األمر كان إذا الخلية؟ غشاء سيخِرتق هل الخلية، مزرعة يف صغرٍي ُجزيءٍ
مع (كما نَفاِذيَّة إلعطائه تركيبية تعديالت إدخال أنستطيع كذلك، يكن لم وإذا سيذهب؟
الُجزيئات ذات الفلوروفورات من الكثري تكتِنُف التي املشاكل من الفلوروسني)؟ أْسَرتة
من ب تترسَّ حتى أو الخاليا، يف توزيعها يُعاد أو الخاليا، يف تلقائيٍّا تتمرَكز أنها الصغرية
التجربة طبيعة حسب مشكلة، تكون أن يُمكن السلوكيات وهذه الوقت. بمرور الخاليا
يوم َمدار عىل تمتدُّ تصوير تجربة إجراء إىل الحاجة تتخيَّيل أن لِك التصوير. وبروتوكول
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عدًدا أنَّ الحظِّ لُحسن فقط! قليلة ساعاٍت بعد الخاليا من ب تترسَّ صبغة باستخدام كامل
امُلشكلة. هذه لحلِّ طُرًقا ابتكروا قد الكيميائيني من

الفلوروفور بتمرُكز امُلتعلِّقة املشاكل مع التَّعاُمل عىل عديدة بحٍث مجموعاُت عكفْت
ات امَلجسَّ ترِبط ُمحدَّدة أماكَن يف تَساُهمية َروابط تُنشئ ُطرٍق تطوير خالل من وحركته
عىل عموًما الطرق هذه تعتِمد .(3-8 (شكل الخاليا خارج أو داخل بالربوتينات الفلورية
املوقع يف ُمفَرز د ُمحدَّ بروتني أو بببتيد تفاُعلية مجموعة ذي صغري ُجزيئي مجسٍّ ربط
حيث ذكرتُها، التي األخرض الفلوري الربوتني ُمرتاِفقات مع يحُدث (كما املرغوب الخلوي
بني تَساُهمية رابطة ن لتكوُّ ونظًرا العمل). هذا يف الُجزيئية األحياء تقنيات استخدمُت
تحكُّم. ودون تلقائيٍّا الخلية يف تنتِرش أن الصبغة تستطيع ال والواِسم، الببتيد أو الربوتني
يف إال الكيميائي التفاعل حدوث لعدم نظًرا املوقع»؛ «ُمحدِّد بأنه هنا التَّوسيم يُوَصف

جانبية. تفاُعالت وجود عَدم فْرض عىل امُلفَرز، الببتيد أو الربوتني وجود َموضع
صغريًا ُجزيئًا تَستخِدم طريقٍة ابتكار يف الريادة تسيان روجر األستاذ ملجموعة كان
(حيث الزرنيخ من ذرَّتنَي من ُمكوَّن فلوري ُمركَّب وهو ،(3-8 (شكل FLAsH ى تُسمَّ
بقايا مع األُلفة من عاٍل بُمستًوى الزرنيخ يتميَّز للزرنيخ). Asو للفلوروسني، ترُمز FL
ُرباعي ببتيد تتابُع مع FLAsH يتفاعل الثيول). ملجموعة ترُمز –SH (حيث الثيول
إىل Cys ترُمز (حيث تَساُهمية روابَط ليُعطي Cys-Cys-X-X-Cys-Cys السيستني
برولني حمض ل ويفضَّ آخر، أميني حمٍض ألي X ترُمز فيما األميني، السيستني حمض
ُمرتبطة األمينية األحماض هذه أن الرموز بني الصغرية الواصالت تعني فيما جليسني،
ى يُسمَّ والذي الستة، األمينية لألحماض التسلُسل هذا دمج يُمكن ببتيدية). بروابط مًعا
ُجزيئًا FLAsH ويُعدُّ الخاليا. داخل ُمحدَّدة مواِضَع يف وتُفَرز الربوتينات أحد مع «واسًما»،
ليُعطي السيستني ُرباعي ببتيد بتتابُع االرتباط يستطيع ثَمَّ ومن الخلية؛ إىل للنَّفاذ قابًال
القرن من التسعينيات أواخر يف استخدامه بْدءِ ومنذ تَساُهميٍّا. ُمتصًال فلوريٍّا واِسًما
لالستثارة ُمختلفة َموجية أطواٍل ذات FLAsH لُجَزيء ُمضاهيات تحضري جرى العرشين،
أنَّ غري أخرى. تطبيقاٍت يف الستخدامها إضافية تفاُعلية مجموعات ذات و/أو واالنبعاث،
التفاُعيل النشاط أن فنِجد األخرى. الطُّرق ُمعظم كشأن العيوب، بعَض FLAsH لطريقة
فالزرنيخ .Cys-Cys-X-X-Cys-Cys التتابُع عىل كليًة يقتِرص ال الثنائي الزرنيخ ِلُمركَّب
ٍد ُمحدَّ غري نحٍو عىل يتفاَعل أن FLAsH لُجزيء يُمكن لذلك، ونتيجة للثيول، ُمحبٌّ عنٌرص
الربوتينات من الكثري يَِسم أن يُمكنه ثَمَّ ومن الخلية؛ يف للسيستني األخرى البقايا مع
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تحليل عملية تعقيد إىل يُؤدِّي قد ما وهو الخلفية، يف َفْلَورة عليه يرتتَّب ا ممَّ الخلية، داخل
البيانات.

ينشأ الذي الخاليا يف امُلحدَّد غري التَّوسيم عىل للتغلُّب عديدة خطٌط ُوِضَعْت لذلك
،FLAsH طريقة وِمثل األخرى. الحيوية الُجزيئات مع للفلوروفور الجانبية التفاُعالت عن
الواسمات هذه وتندمج صغرية، ببتيدات أو بروتينات من واِسماٍت الطُّرق هذه تَستخِدم
فلوروفور يُدخل ذلك، بعد املرغوبة. الخلوية التمرُكز ِنقاط يف وتُفَرز الربوتينات أحد مع
التَّوسيم ق يتحقَّ ثَمَّ ومن بالواسم تَساُهميٍّا االرتباط عىل قادر تَفاُعيل ُجزء عىل يحتوي
الواسم. حجم (١) هما الطرق هذه تطوير يف ان ُمهمَّ عامالن َة ثَمَّ امَلوِقع. د امُلحدَّ
يكون الصغري الواسم أن الصدد هذا يف العامة امُلسلَّمات ومن الربط. انتقائية (٢)
للنظام بليغ اضطراب إلحداث ُعرضًة أقلُّ الصغري الحجم ألن الكبري؛ الواسم من أفضل
الواسم بني التَّساُهمي الرَّبط ر يُوفِّ الذي االنتقائية البالُغ التفاُعل يُعدُّ كذلك البيولوجي.

الخلفية. وفلورة امُلحدَّد غري التوسيم لتجنُّب ا ُمهمٍّ أمًرا الفلوري والواسم
جونسون كاي األستاذ ُمختَرب من قادمة بروتيني، بواسم تستعني طريقة ة ثَمَّ
(أو O6-alkylguanine-DNA transferase ى يُسمَّ بروتينًا البرش يُفِرز بسويرسا.
األلكيل مجموعة ويَنقل النووي، الحمض إصالح يف َدور الربوتني لهذا .(AGT اختصاًرا
منه امُلتخلِّفة السيستني بقايا من واحٍد إىل — O6-alkylguanine-DNA — ركيزته من
الحمض داخل أصًال الواِقعة األلكيل مجموعة تُصِبح لذلك، ونتيجة انعكاسيٍّا. ال نقًال
ُمختَرب يف الباِحثون وَجَد وقد .AGT الربوتني يف السيستني ببقايا تَساُهميٍّا ُمرتِبَطة النووي
ُرِبط إذا كركائز امُلخلَّقة الصغرية الُجزيئات من كثريًا ى يتلقَّ سوف AGT أن جونسون
مثل الفلوروفور، ُجزيئات عىل امُلحتوية تلك وفيها ،benzylguanine-O6 (BG) ُجزء
جوانني، الفلوروفور-بنزيل ُمرتاِفق توظيف عند .(3-8 (شكل والرودامني الفلوروسني
الخاليا يف بإفراٍط يُفِرز أن يُمكن الذي AGT ب تَساُهميٍّا ُمرتبًطا الفلوروفور يُصبح
توجيه يُمكن توجيهية، تَسلُسالت إلدخال الُجزيئية األحياء ِعلم وباستخدام امُلنزِرعة،
لإلفراز الالِحقة امُلعاَلجة وتُؤدِّي الخلوي. والغشاء والُعضيات، يتوبالزم، السَّ إىل إفرازه
جوانني الفلوروفور-بنزيل ُمرتاِفقات مع امُلنَزِرعة الخاليا ِقبَل من AGT لربوتني امُلفِرط
الطريقة هذه استُخِدمت ًرا وُمؤخَّ املوقع. ُمحدَّد وتَوسيم للفلوروفور تَساُهمي ربط إىل
الخاليا. داخل ُمحدَّد َموِقٍع يف (الثنائي) والكالسيوم (الثنائي) الزنك ُمستشِعرات لتمرُكز
حمض ٢٠٠ < AGT حيث AGT؛ واسم حجم أن الطريقة لهذه امُلحتَملة العيوب من
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.FLAsH ُجزيء بواسطة للتوسيم امُلستخَدم السيستني ُرباعي تَتابُع من بكثرٍي أكربُ أميني،
فْلَورة حدوث يف ويتسبَّب األمور تعقيد إىل امَلنشأ الداخيل AGT الربوتني يؤدي قد كذلك

.AGT لربوتني الثدِييَّات خاليا إلفراز نظًرا خلفية؛
هارفارد بمدرسة والش تي كريستوفر األستاذ َمعمل من قاِدمة أخرى طريقة ثمة
الطبيعية (وامُلنتجات الطبيعية للُمنتجات الحيوي التخليق والش ُمختَرب يدُرس الطبية.
الطبيعية امُلنتجات تخليق بني العالقة ما الطبيعة). خلق من صغرية ُجزيئات هي
الحمض إلصالح بروتني يُستخَدم حيث AGT؛ طريقة ِغرار عىل الخلوي؟ والتصوير
ُمفيدة تكون الطبيعي امُلنتَج تجميع يف الداخلة الربوتينات بعض أنَّ يتَِّضح النووي،
إىل١٢٠ ٨٠ من تضمُّ مجاالت هي PCPs الببتيد حاِملة فربوتينات الخلية. سْطح لتَوسيم
عبارة هي والتي الالريبوزومي، الببتيد من ُمصطنعة ُمركَّبات من تتألَّف أمينيٍّا حمًضا
بكترييا مثل امليكروبية، الفصائل من العديد تَستخِدُمها بروتينية ضخمة دات ُمعقَّ عن
الطليعية امُلركَّبات من الطبيعية للُمنتَجات الحيوي للتصنيع تُستخَدم واملتسْلِسلة، الزائفة
ترانسفرياز ٤′-فوسفوبانتيثينيل ى يُسمَّ إنزيم يُنشئ سوف األميني. للحمض الشائعة
من ُمحدَّدة ببقايا A امُلرافق اإلنزيم من الفوسفوبانتيثينيل ُجزء بني تَساُهميًة رابطًة
فوسفوبانتيثينيل إنزيمات أحد ويستطيع الببتيد. حامل الربوتني مجال يف السريين ُمركَّب
ُمرتافقات نْقَل الرقيقة، الَعصوية ى يُسمَّ ميكروب من يأتي Sfp إنزيم وهو ترانسفرياز،
نني، تُخمِّ قد وكما الببتيد. حامل الربوتني مجاالت إىل ٤′-فوسفوبانتيثينيل-فلوروفور
-8 (شكل ٤′-فوسفوبانتيثينيل-الفلوروفور وُمرتاِفقات Sfp إلنزيم االختالط هذا يَسمح
تضمُّ أعاله، ذكرت وكما الببتيد. حامل الربوتني الربوتني؛ ُمدمجات لَوْسم باستخدامهم (3
من أصغر يجعلها ا ممَّ أمينيٍّا، حمًضا إىل١٢٠ ٨٠ من الببتيد حامل الربوتني مجاالت
مجموعة حدَّدت امُلحتَمل، القصور هذا عىل وللتغلُّب نسبيٍّا. كبريًة ظلَّْت وإن ،AGT واسم
يتعنيَّ لذلك، ونتيجة .Sfp إنزيم ركيزة يُعدُّ والذي ١١-ببتيد لبقايا قصريًا واِسًما والش
صعيد عىل أما توسيمه. أجل من بروتني أي يف فقط إضافيٍّا أمينيٍّا حمًضا ١١ إدخال
إنزيم ألن نظًرا الخلية؛ سطح عىل امَلنهجية هذه استخدام فيقتِرص الخلوي، التصوير
ذلك، مع الخلية. إىل تَنُفذَ أن تستطيع ال ٤′-فوسفوبانتيثينيل-فلوروفور وُمرتافقات Sfp
الطريقة هذه كانت وقد الخلية؛ سطح عىل الربوتينات لتَوسيم التطبيقات من كثري يُوَجد

الرتانسفريين. مُلستقِبل الفلوري للتوسيم تُستخَدم
تُتيح الخلية. تصوير دراسات يف تُستخَدم التَّوسيم طرق من أخرى بطريقٍة سأخِربُِك
للتكنولوجيا، ماساتشوستس بمعهد تينج واي أليس األستاذة َرتْها طوَّ التي الطريقة، هذه
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القولونية. اإلرشيكية بكترييا من ليجاز بيوتني إنزيم وتَستخِدم الخلية سطح تَوسيم
يف امُلدَمجة الليسني حمض بقايا بإحدى البيوتني ربط تحفيز عىل اإلنزيم هذا يَعَمل
ليجاز بيوتني إنزيم أن أيًضا تينج ُمخترب أظهر امُلتقبِّل». «الببتيد ى يُسمَّ ١٥-ببتيد بقايا
املجموعات تغيب .(3-8 (شكل كركيزة للبيوتني ُمصطنًعا كيتونيٍّا ُمضاهيًا يَستقِبل
وتتفاعل كريات، والسُّ والربوتينات، الدهون، مثل الحيوية الُجزيئات من للَكيتون الوظيفية
َمزرعة إىل آَخر فلوروفور هيدرازيد إضافة يُمكن لذلك، ونتيجة الهيدرازيدات. مع
عىل امُلفرز امُلتقبِّل بالببتيد تَساُهميٍّا للبيوتني الكيتوني امُلضاهي ارتباط بُمجرَّد الخلية
امَلوقع د ُمحدَّ ربٍط لتوفري الَكيتوني امُلضاهي مع فقط يتفاَعل وسوف الخلية، سطح
بواِسٍم الطريقة هذه تستعني ،PCP/Sfpو FLAsH طريقتَي ِغرار وعىل للفلوروفور.
خطوٍة يف الفلوروفور واِسُم فيها يُربط التي الطرق عكس وعىل نسبيٍّا. صغري ببتيدي
ربْط (١) الفلوروفور: واِسِم لدْمج تفاُعَلني حُدوَث ليجاز البيوتني طريقة تتطلَّب واحدة،
الَكيتون تفاُعل (٢) للبيوتني. الكيتوني للُمضاهي ليجاز بيوتني إنزيم بواسطة ز ُمحفِّ
إلنزيم الطبيعية الركيزة أن إىل أُشري أن وينبغي الفلوروفور-هيدرازيد. ِمجسِّ مع
للفلوروفور. امَلوقع د ُمحدَّ لَربْط أخرى وسيلًة ر تُوفِّ البيوتني، وهي أال ليجاز، بيوتني
ويُمكن البيوتي، مع للغاية عالية بأُلفة تَتَِّسم التي الربوتينات من السرتبتافيدين ويُعدُّ
(النقاط الكمومية والنِّقاط الفلوروفورات بينها من كثرية، أشياء مع ُمرتاِفًقا يكون أن
الرَّبط عقَب المًعا). فلوريٍّا انبعاثًا تُعطي لة ُموصِّ ِشبه نانوية بلُّورات هي الكمومية
ُمرتاِفقات إضافة يُمكن املستقبل، الببتيد مع للبيوتني ليجاز البيوتني بإنزيم ز امُلحفَّ
استخَدم وقد السرتبتافيدين. مع البيوتني تفاُعل َعْرب ما َواِسٍم لدْمج السرتبتافيدين
ُمستقِبل ُوِسم حيث لألعصاب؛ الفلوري التصوير دراسات يف الطريقة هذه تينج ُمخترب
حمض أمينو-٣-هيدروكيس-٥-ميثيل-٤-أيزوكسازول األلفا (اختصار AMPA حمض

الكمومية. النِّقاط بواسطة الربوبرينوك)
وامُلتنوِّعة اإلبداعية الطُّرق عن فكرًة أعطتِْك قد األربعة األمثلة هذه تكون أن أتمنَّى
أجل من ُمحدَّد موقٍع ويف تَساُهميٍّا الفلورية الواِسمات لَربْط الكيميائيُّون َرها طوَّ التي
امَلنهِجيَّات هذه تُوظَُّف كيف تَري أن ُمثريًا يكون سوف الخلوي. التصوير أغراض
العصبية، والفسيولوجيا الخلية، تأشري مثل بيولوجية، لظواهَر املستقبِلية الدراسات يف
يف التحكُّم تحدِّي مع التَّعاُمل الكيميائيُّون يُقرِّر كيف نعِرف أن أيًضا ُمثريًا وسيكون
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أُشري أن ينبغي الُجزيئات، الصغرية الفلوروفورات عىل لرتكيزي ونظًرا . امِلجيسِّ التمرُكز
الكمومية، النقاط مثل أخرى «أشياء» لربط تُستخَدم أن يُمكن الطُّرق هذه أن إىل كذلك

أهمية. ذات تكون ربما أُخرى صغرية ُجزيئات أو األُلفة، ات مجسَّ أو

املغناطييس بالرنني التصوير (4)

عىل القائمة الطُّرق عىل يقتِرص ال الخلوي التصوير إن اآلن. قليًال جانبًا الفْلَورة ِلنَدَِع
التصوير مثل بديلة، تصوير تقنيات تطوير يف أيًضا يُساِهمون والكيميائيُّون الفلورة،
بالرنني التصوير تقنية عىل الكيمياء تؤثِّر قد كيف فكَّرِت هل املغناطييس. بالرنني
كانت إذا املايض؟ الصيف الطبيب إىل الالِحقة ورحلتك الدرَّاجة حادثة بعد املغناطييس

ثانية! التفكري فلتُعيدي ال، اإلجابة
املغناطييس بالرنني التصوير يُستخَدم ما كثريًا ركبتك، َجْرح يف تَجربتك مع كما
للطبِّ مثالية يجعلها ا ممَّ باِضعة، وغري إشعاعية غري تقنية فهو التشخييص؛ الطبِّ يف
التي النووي املغناطييس الرنني يف «التباين» أو الفروق عىل التقنية هذه تَعتِمد الرسيري.
يف النووي املغناطييس الرَّنني عىل تتعرَّفني سوف الَعيِّنة. يف ُمختِلفٍة مواِضَع يف تحُدث
إيجاًزا، املبادئ. هذه عىل قائم املغناطييس بالرَّنني والتصوير العام، هذا العضوية الكيمياء
َمجاالت عموًما) املاء ُجزيئات (بروتونات الجسم يف امُلختِلفة للربوتونات يكون سوف
سوف الفروق وهذه بها، امُلحيط الوسط عىل اعتماًدا بها ُمرتبطة ُمختلفة مغناطيسية
املغناطييس للرنني يُمكن مثًال، امُلخ، ففي املغناطييس؛ الرنني إشارة يف تغيرياٍت تُحِدث
الترشيحية املالمح َحْسم يكون ما أحيانًا ولكن الرمادية. عن البيضاء املادة يُميِّز أن
من بُدَّ ال الحاالت، هذه ويف فقط. املغناطييس الرنني بواسطة ُممِكن غري الخاليا أو امُلختِلفة
باملعلومات. َغنيَّة مغناطييس رنني ة أشعَّ عىل الحصول أجل من تَبايُن» «عوامل ب االستعانة
ُجسيمات عن عبارة أو ُمصطنعة صغرية ُجزيئات عن عبارة التبايُن عوامُل تكون ما وغالبًا
املاء. لُجزيئات النووي املغناطييس الرنني خواصَّ تُغريِّ أن وينبغي النانوية، الحديد أكسيد
املغناطييس الرنني خواصِّ يف ات التغريُّ املغناطييس الرَّنني مسح يكِشف سوف ذلك، بعد
عامل استخدام من تَنتُج والتي الجسم، أو النسيج أو العضو يف املاء لُجزيئات النووي
بيولوجيٍّا ُمتواِفقة تكون أن بُدَّ فال املرىض، عىل تُطبَّق التبايُن عوامل ألن ونظًرا التَّبايُن.

إلخ). … رسيًعا وتُفرز املاء، يف للذَّوبان وقاِبلية أقل، يَّة ُسمِّ ذات تكون أن (أي
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عىل املغناطييس للرَّنني الصغرية الُجزيئات ذات التبايُن عوامل من الكثري تحتوي
وتشمل الناِدرة»، «األرضية العنارص الالنثانيدات عىل يُطَلق ما وغالبًا الالنثانيد. أيونات
والجادولينيوم الالنثانيدات، تُعدُّ الدوري. الجدول عنارص من ٧١ إىل ٥٧ من العنارص
اإللكرتونية ها خواصِّ مُلالءمة نظًرا املغناطييس؛ بالرنني للتصوير ُمفيدة خاصة، (الثالثي)
فلزي ُجزيء (وهو بُمتََمخِلب الجادولينيوم أيون يرتِبط سوف للتكنولوجيا. واملغناطيسية
الخلية، داخل والتمرُكز املاء، يف الذََّوبان كقابلية — مات السِّ من عدٍد أيَّ يُضفي تَناُسقي)
التبايُن عوامل من العديد ِسمات أهمِّ من ولعلَّ ذلك. إىل وما املغناطيسية، والخواصِّ
وِبُمجرَّد الجادولينيوم. بمركز تَناسقيٍّا يرتِبط املاء ُجزيء أنَّ الجادولينيوم عىل القائمة
األخرى املاء ُجزيئات مع يتباَدَل أن يُمِكن الحيوي، الوسط يف هذا املاء ُجزيء يُصِبح أن
املاء لُجزيئات الحيوي املغناطييس الرنني تَغريُّ التباُدل هذا عن وينشأ امُلحيطة، البيئة يف
امُلختربات بني ومن املغناطييس. الرنني إشارة توليد ثَمَّ ومن االهتمام؛ َمحلَّ امَلوِقع يف
عىل امُلحتوية املغناطييس الرنني تبايُن عوامل ودراسة تخليق عىل تعُكف التي األكاديمية
رايموند كينيث واألستاذ ويسرتن، نورث بجامعة ميد توماس األستاذ ُمخترب الالنثانيد

بريكيل. يف كاليفورنيا بجامعة
الرنني تَبايُن عوامل مع األميني الكربوكسيالت عديد ربيطات تُستخَدم ما غالبًا
.(4-8 (شكل اليوم طبيٍّا يُستخَدم منها والبعض الجادولينيوم، عىل القائمة املغناطييس
يرتِبط (حيث للغاية ثابتة دات ُمعقَّ تُعطي ألنها جيدة؛ خيارات الربيطات هذه وتُعدُّ
ذات التبايُن عوامل أحد ُمنخِفضة. يَّة ُسمِّ مع الجادولينيوم) بمركز الكربوكسيالت عديد
،Gd-DOTA الخلِّيك حاِمض ُرباعي اإليثلني أمني جادولينيوم-ثنائي البسيطة الِبنية
إضافية. وظائَف أو خواصَّ ذا املغناطييس للرنني تَبايُن ُمعاِمل تعديالته أعَطْت والذي
.Gd-DOTA مع تساُهميٍّا RU-486 سيرتويد بربط ميد ُمخترب قام املثال، سبيل عىل
لَربْط جهود بُِذلت كذلك (سيرتويد). الربوجيسرتون بُمستقِبل انتقائيٍّا الستريويد ويرتِبط
امُلرتاِفقات من النوعية هذه تُتيح أخرى. تبايُن وعوامل Gd-DOTA ب الفلوروفلورات
أن يُمكن ما وهو املغناطييس، والرنني الَفْلَورة تقنيتَي باستخدام واحدة َعيِّنٍة تصوير

ِجراحيٍّا. واستئصالها األورام تحديد يف فائدة ذا يكون
الصغرية والُجزيئات النانوية الحديد أكسيد ُجسيمات تُعدُّ الجادولينيوم، إىل باإلضافة
أيًضا يُوَجد الحيوي. الوسط املغناطييسيف بالرَّنني التصوير يف ُمفيدة املنجنيز عىل امُلحتوية
امُلستشِعرات ِغرار وعىل املغناطييس. الرَّنني عىل قائمة ُمستشِعرات بتصميم كبري اهتماٌم
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بذرَّات الجادولينيوم DOTA يرِبط .DOTA-ستريويد وُمرتاِفق DOTA ربيطة ِبنية :4-8 شكل
َموِقًعا بذلك ًرا ُموفِّ األربع، الكربوكسيلية األكسجني وذرَّات األربع األمينات الثالثية النيرتوجني

تناُسقية. روابط لتكوين ماء لُجزيء َمفتوًحا

اكِتشاف أو لرْصد املغناطييس الرَّنني ُمستشِعرات استخدام يُمِكن الَفْلَورة، عىل القائمة
والنحاس)، والزنك، (الكالسيوم، الفلزية واأليونات الهيدروجيني، الرقم عىل يطرأ تَغريُّ أي

األخرى. البيولوجية الظواهر من ذلك وغري اإلنزيمي، والنشاط

للتصوير اإلشعاعي النشاط واستخدام النووي الطب (5)

ونذُكر النووي الطبِّ يف تُستخَدم التي الصغرية الُجزيئات بعض نتناَوُل َدعينا الختام، يف
النووي الطبُّ يَنطوي املجال. هذا يف الكيميائيني تُواِجُه التي ة الخاصَّ يات بعضالتَّحدِّ أيًضا
يُمِكن الكشف، بعملية يَتعلَّق فيما وِعالجه. املَرض كْشِف يف ة امُلشعَّ النظائر استخدام عىل
أن وأودُّ املريضة. واألنسجة واألعضاء للجسم ُصوٍر لتوفري ة امُلشعَّ «امُلقتِفيات» توظيف
إسهاماٍت زالوا، وما الكيميائيُّون، قدَّم فلقد وتصنيعها. ة امُلشعَّ امُلقتِفيات عن قليًال أُحدِّثك

املجال. هذا يف عظيمة
الكيمياء مادة يف أستاذك ذََكره ربما 8-5)؟ (شكل الكارديواليت عن سمعِت هل
ويحتوي القلب لتصوير ُمشعٌّ عاِمٌل إنه الطب. يف تطبيقات له تَناُسقي كُمركٍَّب التمهيدية
مثاًال ويُعدُّ ُمستِقر»)، «ِشبه تعني m (حيث 99mTc التكنيشيوم امُلشعِّ النظرِي عىل
الحيوي. التصوير يف األساسية العضوية غري الكيمياء تطبيق يُمكن كيف ح يُوضِّ رائًعا
ماساتشوستس بمعهد غ امُلتفرِّ الكيمياء أستاذ ديفيدسون، آالن األستاذ امُلركَّب هذا اكتَشَف
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الكارديواليت
لتصوير القلب

تعمل مجموعة األلكيل هذه
عىل تحس6 ألفة الدهون FDG (٢-ديوكيس-٢-فلورو-دي-

جلوكوز) للتصوير اDقطعي للرسطان

+

النووي. الطبِّ يف ُمستخَدمة صغرية ُجزيئات :5-8 شكل

بستِّ األوجه ثُماني نََمط يف تَناُسقيٍّا الكارديواليت يف التكنيشيوم مركز يرتِبط للتكنولوجيا.
ُمحبٍّا الُجزيء لجعل ألكيل مجموعة عىل منها كلٌّ يحتوي ،CN− السيانيد من ربيطاٍت
وله جاما، لُجسيمات باِعث هو 99mTc امُلشع التكنيشيوم ونظري كافية. بدرجٍة للدهون
يَستغِرقه الذي الزمن ِمقدار هو النصف وُعمر فقط. ساعاٍت ستِّ حوايل يبلُغ ِنصفي ُعمر
الخواصِّ ولهذه األصيل. إشعاِعه كمية ِنصف ليَفِقد ُمشع، عنٍرص أي أو امُلشع، التكنيشيوم
طريق عن بسهولٍة كشُفها يُمكن جاما إشعاعات ألن العالجي؛ الطبِّ منظور من أهمية
اإلشعاعي النشاط يَمتدُّ ال النصف، ُعمر فرتة ِقَرص وبسبب السينية، باألشعة التصوير
للكيميائي ة امُلهمَّ يات التحدِّ بعَض مات السِّ هذه تخلُق اآلخر، الجانب عىل الجسم. يف طويًال
هذه أول التكنيشيوم! عىل قائمة جديدة تشخيصية ُمستحَرضاٍت لتحضري الساعي
لتجنُّب ُمعيَّنة احتياطاٍت يتطلَّب ة وسامَّ ٍة ُمشعَّ موادَّ باستخدام ُمركَّب إعداد أنَّ يات التحدِّ
رسيًعا كيميائي ُمركَّب أيِّ إعداد من االنتهاء ينبغي ذلك، إىل باإلضافة لها. امُلبارش التعرُّض
يتحلَّل أن العار وِمن ا. جدٍّ قصرية 99mTc امُلشع للتكنيشيوم النِّصفي الُعمر فرتَة ألنَّ ا؛ جدٍّ
تجريبي كيميائي يَفعله أن يستطيع الذي ما إذن املريض! عىل استعماِله َقبل امُلقتِفي
هو TC التكنيشيوم أن نرى الدوري، الجدول إىل نظْرنا إذا املشاكل؟ هذه عىل للتغلُّب
الرينيوم ويُعدُّ .Re والرينيوم Mn املنجنيز بني ويَقع السابعة املجموعة عنارص من ُعنرص
الكيمياء يف صون امُلتخصِّ فيستطيع له. َجيًدا وُمضاِهيًا التكنيشيوم من بكثرٍي ثَباتًا أكثَر
باستخدام التكنيشيوم عىل القائم الجديد التصوير لعواِمل نماذَج إعداد أوًال التَّخليقية
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املشع، التكنيشيوم بواسطة والتَّنِقية كيب الرتَّ يف األْمثَِل للُمستوى الوصول وبعَد الرينيوم.
الجديد. امُلقتفي لتوليد التكنيشيوم بنظري امُلستحَرض تركيب تَكرار يُمكن

عىل النووي الطبِّ يف امُلستخَدمة الحيوي الوسط يف التصوير تقنيات تقتِرص ال
.18F امُلِشع الفلورين هي للتشخيص أخرى ة ُمهمَّ نَواٌة يُوَجد إذ التكينشيوم؛ استخدام
التكنيشيوم ومثل البوزيرتوني. باإلصدار امَلقطعي التصوير يف كُمقتٍَف النَّظري هذا يُستخَدم
ا؛ جدٍّ قصري النِّصفي وُعمره جاما، إشعاعات 18F امُلشع الفلورين يُصِدر 99mTc امُلشع
سيكلوترون جهاز باستخدام امُلشعِّ النظري توليد يِجب ولذلك ساعتنَي؛ حوايل يبلُغ إذ
التشخيصية امُلستحَرضات ومن الطبي. التصوير ِوحدة من للغاية قريب َدَوراني) ع (ُمرسِّ
٢-فلورو-٢-دي-أوكيس-دي-جلوكوز (18F) امُلشع الفلورين عىل تحتوي التي ة امُلهمَّ
َفَخاليا طانية. َ الرسَّ اآلفات لكْشِف ويُستخَدم ،(5-8 شكل جلوكوز، (فلوروديوكيس
— غذائيٍّا وتُمثَّل — تمتصُّ سوف ثَمَّ ومن الجلوكوز؛ من كبرية كميَّاٍت تتطلَّب طان َ الرسَّ
االستهالك وهذا امُلحيطة، الطبيعية الخاليا من أكثر جلوكوز الفلوروديوكيس من كبريًا ا كمٍّ

للَوَرم. امَلقطعية األشعة صورِة يف امللحوظ التبايُن يُفرسِّ سوف امُلتفاوت
يُمِكن وكيف 18F املشع الفلورين عىل تحتوي إشعاعيَّة ُمقتِفيات لتطوير املطلوُب ما
يجب امُلشع، للفلورين النِّصفي للعمر الحادِّ للِقَرص نظًرا ذلك؟ يف امُلساَهمة للكيميائيني
(إن ا جدٍّ رة ُمتأخِّ مرحلٍة ويف عالية بكفاءة امُلشع للُمقتِفي الطليعية امُلركَّبات إىل إدخاله
امُلشع الفلورين إلدخال الطُّرق وإحدى الرتكيب. عملية من النهائية!) املرحلة تكن لم
تُسَرب ولم ا جدٍّ خاِدعة الكيمياء هذه لكن ،C—F رابطة تكوين عضوي ُجزيء يف 18F
يف كوسيٍط تعَمل التي املعروفة التفاُعالت يف امُلتاحة الَوْفرة عْكس فعىل ِنسبيٍّا؛ أغوارها
الكيمياء يف العام هذا بعضها عىل تتعرَّفني (سوف C—Oو C—Nو C—C روابط تكوين
لهذا للدرجة؛ اًال فعَّ ليس وبعضها C—F روابط لخْلق قليلة ُطرق تُوَجد العضوية)،
تطوير أجل من ،C—F رابطة تكوين عىل َجوهرية دراسات إجراء بمكاٍن األهمية فمن
ولُحسن النووي. الطبِّ يف استخداِمها أجل من 18F امُلشع الفلورين عىل تحتوي ُجزيئات
ميشيجن، بجامعة سانفورد ميالني األستاذة مجموعات تشمل عديدة، َمعامُل تُوَجد الحظ،
كيمياء وتوضيح املشكلة، هذه ُمواَجهة عىل تعُكف هارفرد، بجامعة ريرت توبياس واألستاذ
دات ُمعقَّ بأنَّ ًرا ُمؤخَّ املجموعتني ِكلتا أفادت املثال، سبيل عىل نفسه. الوقت يف ُمثرية جديدة

.C—F رابطة لتكوين كوسيٍط تُستخَدم أن يُمكن الباالديوم
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غري الكيمياء أن تُقدِّرين اآلن أنِك آُمل ة، امُلشعَّ للُمقتِفيات األمثلة هذه واِقع من
وامُلستحرضات النووي للطب تُقدَّر ال ِقيمًة تُمثِّالن األساسية والعضوية العضوية
التصوير مجال عن تكون ما أبعَد األوىل للوهلة تبدو ربما التي فالكيمياء التشخيصية.

املجال. هذا يف هائل تأثري لها يكون أن يُمكن — C—F روابط تكوين مثل —
الرسالة هذه أن ع أتوقَّ أكن لم الحايل. الوقت يف يكفي هذا أن أعتقد أنجيال، يا حسنًا
كما اإلغالق. وْشِك عىل فيه أجلس الذي واملقهى ًرا، ُمتأخِّ الوقت وصار هكذا تَطول سوف
التصوير، مجال عن بعيًدا الدكتوراه بعد أبحاثي أُباِرش أن قررُت لقد السابق، يف ذكرُت
ويُوَجد ُمثري مجاٌل الخلوي/الُجزيئي التصوير مجال بأن أقنعتُِك قد أكون أن آُمل ولكنِّي
اقرتاحاٍت أيَّ أردِت إذا تُبلِّغيني أن أرجو فيه. للُمساَهمة للكيميائيني الوسائل من كثريٌ
إذا ذلك! قبل يُكن لم إن القادم، العام العائيل ع التجمُّ يف أراك أن أتمنَّى قراءات، أو مَلراِجع
حول جولٍة يف آُخذِك أن سعيدًة سأكون تُبلغيني؛ أن أرجو ما، وقٍت يف بوسطن إىل سافرِت
بِجدٍّ اعَمِيل الدرايس، فصلك من ى تبقَّ فيما لك تمنِّياتي خاِلص بالطبع. امُلختَرب ويف املدينة،

واستمتعي!

اللقاء إىل
ليز

إضافية قراءات

Bottrill, M.; Kwok, L. ; Long, N. J. Lanthanides in magnetic resonance imag-
ing. Chemical Society Reviews 2006, 35, 557–571.

Chen, I. ; Ting, A. Y. Site-specific labeling of proteins with small molecules
in live cells. Current Opinion in Chemical Biology 2005, 16, 35–40.

Haugland, R. P. Handbook of Fluorescent Probes and Research Products, 9th
Edition. Molecular Probes, Inc., Eugene, OR 2002. Available at http://
www.probes.com.

Johnsson, N. ; Johnsson, K. Chemical tools for biomolecular imaging. ACS
Chemical Biology 2007, 2, 31–38.

179

http://www.probes.com
http://www.probes.com


شابة كيميائية إىل رسائل

Nobel Prize Lectures for the 2008 Nobel Prize in Chemistry to Osamu
Shimomura, Martin Chalfie, and Roger Y. Tsien. Available at http://
nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/index.html.

180

http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/index.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/index.html


التاسع الفصل

احلامس العضوية: غري احليوية الكيمياء
بالفلزات التَّالُعب جتاه

برين إل كارا
روتشسرت جامعة

عىل حصلْت بنيويورك. روتشسرت، جامعة يف الكيمياء أستاذ برين إل كارا
بوالية فيلد، نورث يف كارلتون كلية من الكيمياء يف البكالوريوس درجة
النووي الرَّنني عىل بافنجتون لني األستاذ مع أبحاثًا أجرْت حيث مينسوتا؛
جراي بي هاري األستاذ ُمختَرب يف الدكتوراه درجة نالْت للنشِويَّات. املغناطييس
ارتباط دراسِة يف كاليفورنيا، بوالية باسادينا، يف للتكنولوجيا كاليفورنيا بمعهد
لنَيل عمِلها أثناء يف ِوراثيٍّا. امُلهنَدسة الهيم لربوتينات الرابطة الربيطات خواصِّ
حيث فلورنسا؛ بجامعة برتيني إيفانو ُمختَرب يف فرتًة قضْت الجامعية، شهادتها
البارامغناطيسية، الحيوية للُجزيئات املغناطييس النووي الرنني عىل تعرََّفْت
ُمخترب يف للصحة القومية للمعاهد كزميٍل الدكتوراه نَيل بعَد تدريبها وأكملْت
الرنني دراسات أجرْت حيث بديفيز؛ كاليفورنيا، بجامعة المار إن جريد األستاذ
يف امُلركَّبة. البارامغناطيسية الحديد-الكربيت بروتينات عىل املغناطييس النووي
التحليل تقنيات من مجموعة استخدام عىل برين مجموعة تعمل روتشسرت،
عائلة يف وَطيِّها الهيم لربوتينات واإللكرتونية الُجزيئية الِبنية لدراسة الطَّيفي

.c السيتوكروم
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أنجيال عزيزتي

دييجو، بسان كاليفورنيا، جامعة إىل عودتك بعد الحياة مع أخرى مرَّة تأقلمِت قد أنِك أِثُق
عْرب ستسافرين أنك عِلَم قد أبهيك أن ا جدٍّ مرسورة أنا النرويج. يف إقامتك فرتة بعد
بالتأكيد، جميلة النرويج كانت لقد لقاء. لنا ورتَّب هناك ملساعدي زيارتي أثناء أوسلو
كيميائية بَوْصفي العمل يف أفكِّر طالبة كنُت عندما ُمستقبًال. أخرى مرًة لزيارتها وأتطلع
من يل أتاَحُه ما امَلجال لهذا اختياري ُمميِّزات من أن قطُّ ر أتصوَّ لم األكاديمي، امُلجتمع يف
امِلهنة هذه تمنَُحِك املعاونني، وزيارة املؤتمرات إىل الذهاب بني فما َفر. للسَّ عديدة ُفَرٍص

العاَلم. لرؤية عة ُمتوقَّ غري ُفرصة
وكما لذا، نشاء؛ كما للحديث ُفرصة لنا تُتَْح لم ثَمَّ وِمن قصريًا؛ مًعا وْقتُنا كان لقد
غري الحيوية الكيمياء مجال عن أكثَر ألخِربَك اآلن معِك الحديث أُتابع أنا ها وعدُت،
الحيوية الكيمياء املجال. هذا يف العاملون العلماء يدُرسها التي األشياء وأنواع العضوية،
هذا يشتمل البيولوجية. األنظمة يف العنارص كيمياء دراسة هي ببساطة، العضوية، غري
ُمنصبٍّا الرتكيز ُمعظم كان وإن األحياء، يف والالفلزية الفلزية العنارص دراسة عىل املجال
سوف ثَمَّ ومن الدوري؛ الجدول من األكرب الجزء تُشكِّل الحقيقة يف ألنها الفلزات؛ عىل
من كثرٍي مثل أنِك، م أتفهَّ للمجال. ُمناقشتي يف «فلزات» ُمصطلح الغاِلب يف أستخِدم
سوى تَسَمعي ولم العضوية غري الحيوية الكيمياء بعُد تدُريس لم الجامعيني، الطالب
َدوًرا يلَعب الحديد أنَّ التمهيدية الكيمياء يف تعلَّمِت قد أنك ذَكْرِت لقد عنها. القليل
إخبارية ِقَصًصا الدراسة، نطاق خارج سِمْعِت، وربما دمك. يف األكسجني حْمل يف حيويٍّا
يرُسم ا ممَّ اللِّقاحات، يف الزِّئبق حول والجَدل ة السامَّ الرصاص صبغات مخاطر عن
جديرًة اإليجابية األدوار اعتَربِْت ُكنِت لو فقط األحياء. يف الفلزات ألدوار ُخبثًا أكثر صورًة
غري الحيوية للكيمياء امُلختِلفة األوجه ح تُوضِّ األمثلة هذه فكلُّ ذلك، رغم أيًضا! باالهتمام

بكثري. ذلك من أكثر هو ما ُهناك كان وإن العضوية،
ألُخِربَك فقط مجاالت ِبضعِة الختيار ُمضطرًَّة نفيس أِجد املجال، هذا اتِّساع ضوء يف
أعتِقُد أوًال، خطابًا! وليس موسوعًة ذلك لصار املجال، يف يشءٍ كلِّ عن كتبُْت فلو عنها؛ أكثر
املجال: عن ة العامَّ املعلومات بعض تَمنَحِك أن شأنها من موضوعات ثالثة عن سأكتُب أني
أمثلة (٢) للمعادن. البيولوجية األنظمة استخدام وكيفية أسباب عىل ة عامَّ نظرة (١)
امُلحيط يف الفلزية) (الربوتينات الفلزَّات عىل امُلحتوية الربوتينات بها تَضطلع التي لألدوار
إىل باإلضافة ودراستها. البيولوجية األنظمة يف الفلزات عن للكشف طُرق (٣) الحيوي.
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يف عنها القليل َسمعِت قد أنك ذكرِت التي املجاالت بعض عن أُخربك أن أردُت ذلك،
ألزهايمر. مَرض يف الفلزية األيونات َدور (١) مثل اإلنرتنت، ح تصفُّ وأثناء أخرى ُمقرَّراٍت
عن واِسعة ُمقدِّمة يُعطيك سوف هذا أن امُلفرتَض من الفلزات. عىل القائمة األدوية (٢)
امُلحدَّدة األمثلة بعض جانب إىل نستخدمها، التي والتقنيات نَدُرسها التي الُجزيئات أنواع
والفلزات طبيعيٍّا املوجودة الفلزات من كلٍّ عن لدراساٍت — اإلنسان بصحة امُلتعلِّقة —

البيولوجية. األنظمة يف امُلدَخلة

عضوية! غري َحيَوات (1)

العضوية غري الحيوية الكيمياء مجال يف العمَل قرَّرِت حال ستُواِجهينَها التي األمور من
حتَّى بل العلماء، غري بني سيما ال عضوية»، «غري ُمصطَلح فيه يتسبَُّب الذي االلتباُس
إنَِّك القول تقصدين «هل حرية: يف اآلخرون يَسألُني ما فغالبًا اآلخرين. العلماء بني
ُمرتبًطا يكون ما عادًة «عضوي» ُمصطَلح ألنَّ الحيوية؟» «العضوية» الكيمياء تَدُرسني
العكس، عىل الحيَّة. غري باألشياء عضوي» «غري ُمصطَلح يرتِبُط بينما الحيَّة، باألشياء
«تتطلَّب» الحياة ولكن بالكامل، ُمتواِفَقتنَي فقط ليستا والحياة العضوية غري الكيمياء إن
النقطة، هذه ولِتوضيح العضوية. الكيمياء اختصاص خارج تَقع وُجزيئات عنارص
عناُرص يُوَجد أنه تََرين وسوف للحياة، األساسية العنارص إىل يُشري َدوريٍّا َجدوًال أدَرْجُت
والكربيت، واألكسجني، والنيرتوجني، والهيدروجني، الكربون، بجانب ُمستخَدمة عديدة

.(1-9 (شكل الدراسية الحيوية الكيمياء ُكتُب ُمعَظم عليها تُركِّز التي والفوسفور،
لم لو حتى صغرية ِسنٍّ يف لصحتك العضوية غري الكيمياء أهمية اختربِت قد لعلَِّك
قوية عضالٍت يَمنُحِك السبانخ تناُول أن طفلًة كنِت حني أخربوك ربما بل ذلك. تُدركي
أضافا فُربما التغذية، يف َضليَعني أبواك كان ولو قوية. عظاًما يمنحك اللَّبن ُرشَب وأن
بالوظائف تتعلَّق عديدة أدواًرا يلَعُب الذي للحديد مصدًرا السبانخ كون ِبسبب هذا أنَّ
نَعِرُفه الذي الحيوي للمعدن حيوي ُمكوِّن وهو للكالسيوم، مصدٌر اللَّبن وأن العضلية،
عىل االهتمام من بالكثري تحظى ال للحياة مطلوبة أخرى عناُرص تُوَجد الَعْظم. باسم
ولكنَّه غذائي، كعنرص الكوبلت يف الناس يُفكِّر ال ما عادًة املثال، سبيل عىل الطعام. طاولة
ومطلوب األلبان، وُمنتجات والبَيض، اللحم، يف يُوَجد الذي B12 لفيتامني أسايس ن ُمكوِّ
غريبة، تبدو أخرى فلزات إىل الحية األشياء تحتاج سليمة. وعصبيَّة َدموية خاليا لتكوين
الكائنات تَستهِلك األساسية، للفلزات وباإلضافة واملوليبدنوم. والسلينيوم، املنجنيز، مثل
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العنارص الحيوية الوف�ة

العنارص الحيوية النادرة الالزمة +عظم الكائنات

العنارص الحيوية النادرة الالزمة أو ربما تكون الزمة لبعض الكائنات

الالنثانيدات ُحذفت وقد الحية، الكائنات بها تنتِفع عنارص إىل يُشري َدوري جدول :1-9 شكل
تُستخَدم كثرية إضافية عناُرص ة ثَمَّ للحياة. رضوري منها أيٍّا أنَّ يُعَرف لم إذ واألكتينيدات؛

(.٢٠٠٧ وآخرون، برتيني (املصدر: والعقاقري. ات املجسَّ يف

فقد األعضاء؛ وظائف عىل تأثري ذات ولكنها للحياة رضورية ليسْت عناَرص أحيانًا الحية
عىل قائًما الكيميائي العالج عقاقري من اًرا عقَّ املثال، سبيل عىل طان، َ الرسَّ مريض يأُخذ
صندوق يف يلَعب بينما الرصاص تُئوي التي الطِّالء رقائق طفل يبتِلع ربما أو البالتني،
إيجابًا الحية، الكائنات عىل الرضورية غري الفلزات هذه كيفية دراسة وتندِرج الرَّمل.
من َوجْدُت، وقد العضوية. غري الحيوية الكيمياء ِنطاق ِضمن أيًضا سواء، حدٍّ عىل وسلبًا
كلِّ يف ُمالحظتها بدأُت األحياء، ِعلم يف الفلزات أهمية إىل انتبهُت حاَلما أنه ِخربتي، واِقع
وتُدركني مرة، ألول اللغة ُمفردات من كلمة تتعلَّمني عندما يحُدث ِبما أْشبَُه األمر مكان.

ذلك. إىل وما كتاب، يف قرأِتها أو األخبار، يف َسِمعِتها قد أنك ذلك بعد فجأًة
الخْلط يجب ال أنه إال ًصا، ُمتخصِّ مجاًال العضوية غري الحيوية الكيمياء تُعتَرب ما غالبًا
العضوية غري الحيوية الكيمياء يف صني امُلتخصِّ ألن «َضيِّق»؛ وكلمة ص» «ُمتخصِّ كلمة بني
، بُدَّ ال .(2-9 (شكل الكيمياء فروع كل من امُلستمدَّة امَلعِرفة من يستفيدوا أن بُدَّ ال
الالفلزية)، (والعنارص الفلزية لأليونات العضوية» «غري بالكيمياء دراية عىل أنهم بالطبع،
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الكيمياء الحيوية
العضوية

الكيمياء العضوية
الفلزية

الكيمياء الفيزيائية
غ* العضوية 

التحليل الطيفي �واضع
الفلزات يف الجزيئات الحيوية

الكيمياء العضوية

الكيمياء غ* العضوية

الكيمياء الحيوية
غ3 العضوية

الكيمياء الحيوية

الكيمياء الفيزيائية

دراسات ا�كونات العضوية
وغ3 العضوية للجزيئات

الحيوية

الكيمياء الحيوية

الفيزيائية 

غري الحيوية بالكيمياء امُلرتِبطة الكيمياء مجاالت ُمختلف ح يُوضِّ ِفن ُمخطَّط :2-9 شكل
ارتباًطا األوثَق صات التخصُّ امُلتداِخلة املجاالت يف ُكِتَب وقد امُلظلَّلة). (املساحة العضوية
فقط واحدة وسيلًة امُلخطط هذا د يُجسِّ الكبري. األسود بالخطِّ العضوية غري الحيوية بالكيمياء
الكيمياء. ِنطاق داخل امُلختلفة املجاالت هذه بني امُلتباَدلة العالقة لتمثيل امُلمِكنة الوسائل من

ما وكثريًا معها، تتفاعل التي واألجزاء «العضوية» بالُجزيئات دراية عىل أيًضا ولكنهم
الُجزيئات من كلٍّ مع يتعاملون وبالطبع قياسات، إلجراء «الفيزيائية» الطُّرق يستخدمون
املدى تحديد يقود قد مًعا. األمَرين ِكال أو بيولوجي سياٍق يف عملهم يَضُعون أو البيولوجية
التشتُّت، إىل البعَض العضوية غري الحيوية الكيمياء مجال يف للعمل املعرفة من املطلوب
غري الحيوية الكيمياء يف صة ُمتخصِّ فِبِصَفتي رائًعا. جذٍب عنَرص إيلَّ بالنسبة كان ولكنه
الفرعية الكيمياء مجاالت ُمختِلف يف رات التطوُّ أحدِث من االستفادة عىل أُقِدم العضوية،
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من به ما جانب إىل اإلثارة، غاية يف أمًرا أِجُده ما وهو امُلخترب، يف بي ُطالَّ مع أعمل عندما
ة، امُلهمَّ املسائل ملواجهة امُلستخَدمة للطُّرق ع ُمتنوِّ أدوات صندوق تطوير عىل يل تشجيع
أنه غري امَلعملية. والتجارب الِعلم مُلمارسة للطاقات وُمحرَّرة ُمثمرة وسيلًة تُشكِّل والتي
صاٍت تخصُّ ويضمُّ واسٍع مجاٍل يف رات التطوُّ أحدث أواِكَب أن التحدِّي من رضبًا يكون قد
فلزات، إىل أشكالها بكلِّ الحياة تحتاج مثلما إنه القول يف راغبًة يَجعلني ما وهو عديدة،
يُتيح اآلخر، الجانب عىل ة! الِهمَّ إىل العضوية غري الحيوية الكيمياء يف صون امُلتخصِّ يحتاج
املجال ُمكوِّنات من ُعنًرصا يَِجدوا أن للعلماء كمجاٍل العضوية غري الحيوية الكيمياء اتِّساع
التحليل أو الرتكيب، كان سواء واهتماماتهم، ُقوَّتِهم َمواطن مع يتناَسُب عليه، للرتكيز
إنه القول يُمكنك الخاليا. بيولوجية حتى أو الحيوية، الكيمياء أو النظرية، أو الطَّيفي،

شخص. كلِّ مع يتناَسُب يشء يُوَجد
ومن حي؛ غري يَعني ال العضوي غري أن ِفكرة أوضحُت قد أكون أن أتمنَّى حسنًا،
عناُرص تُشكِّل «ملاذا» هو، كيميائي أي ِذهن إىل يتباَدُر الذي القادم السؤال سيكون ثَمَّ
يف الحيوية الُجزيئات ع تتنوَّ للحياة. أساسية رضورًة الفلزات، ِضمنها من ا، جدٍّ عديدة
من يكون ذلك، ضوء ويف للحياة. أساسية رضورة الكيميائي ع والتنوُّ ووظائفها، ِبنياتها
ع، التنوُّ شديدة كيمياء من له ما ظلِّ يف الكربون، عىل الحياة تقوم ملاذا تُدِركي أن السهل
أو األسيتلني)، يف (كما َخطِّي شكل العنارصيف من غريه مع روابط تكوين عىل قادًرا كونه
وتكوين الهيدروكربونات)، يف (كما األوجه ُرباعي أو اإليثلني)، يف (كما ُمستٍو ثالثي شكٍل
ثابتة، صغرية ُجزيئات وتكوين الدوري، الجدول يف األخرى العنارص ُمعَظم مع ُمركَّبات
مات. السِّ هذه كل يمتلك آَخر عنرص يُوَجد ال عاٍل. ُجزيئي وزٍن ذات وبوليمرات وحلقات،
الُجزيئات تستطيع ال األشياء من عدٌد يُوَجد الكربون، ووظائف ُقدرات د تَعدُّ ورغم
الُجزيئات عىل يسُهل ِحني يف املساعدة، بعض دون األقلِّ عىل بسهولة، بها القيام العضوية
من بأكثَر االرتباط يستطيع ال الكربون أنَّ األشياء هذه أول بها. القيام العضوية غري
واحدة مجموعة عن يَقلُّ ال بما ترتِبط قد الفلزية األيونات بينما مختلفة، مجموعات أربِع
الكربون ن يُكوِّ ذلك، إىل باإلضافة ربيطات). ى تُسمَّ ما (غالبًا مجموعات ١٠ أو ٨ وحتى
الرابطة تكوين تجعل فإنها للثَّبات، ُمفيدة الخاصية هذه تُعدُّ وبينما هة، ُموجَّ قوية روابط
نسبيٍّا ضعيفة روابط تكوين الفلزية األيونات تستطيع امُلقابل، يف صعبًا. أمًرا وكرسها
أخرى طريقة َة ثَمَّ سهل. تباُدٍل حدوث يُتيح قد ا ممَّ الربيطات، من العديد مع ثابتة ولكنها
تتمثَّل العضوية الُجزيئات عن ُمختلًفا تَفاُعليٍّا نشاًطا العضوية غري الُجزيئات بها تُظِهر
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بسهولة، الواحدة املرة يف إلكرتون وَمنْح استقبال عىل الفلزية األيونات من العديد ُقدرة يف
ِنسبيٍّا). تفاُعلية (غري ثابتة البقاء وتستطيع ُمتتاِبع، نحٍو عىل إلكرتون من أكثر وأحيانًا
تلَعب التي س، والتنفُّ الضوئي التمثيل مثل عملياٍت يف أسايس النشاط من النوع وهذا
العضوية الُجزيئات بعض أيًضا يُوَجد كان (وإن َجوهرية أدواًرا الفلزية األيونات فيها
األيونات بعض بها تتَِّسم التي الُقدرة وهذه لإللكرتون). وُمستقِبالت كماِنحات تعمل التي
للُجزيئات قيِّمة ُمكوِّنات تجعلها أكثر أو ِبِوحدتنَي بسهولة األكسدة حالة تغيري عىل الفلزية
تحقيق الفلزية األيونات تستطيع وأخريًا، اإللكرتون. العديدة التحوُّالت ز تُحفِّ التي الحيوية
يجعل ا ممَّ نسبيٍّا، صغرٍي حجٍم يف ُموجبة شحنة تحِمل أن تستطيع أي عالية، ُشحنة كثافة
يُتيح ا ممَّ اإللكرتونات، ألزواج جيدة ُمستقِبالت أو جيدة، لويس أحماض الفلزية األيونات

تفاُعالت. إلجراء الحاجة حْسب أُخرى ُجزيئاٍت تنشيَط لها
حامل الربوتني هيموجلوبني وظيفة يل تأمَّ للفلزات، امُلتميِّزة للخواصِّ كمثال
أو األكسجني) املنزوع الشكل (يف خمس إما ترِبط حديٍد ذرََّة يمتلك الذي األكسجني،
عكيس، نحٍو عىل األكسجني غاز ربط عىل قادر فهو املؤكَسج)؛ الشكل (يف مجموعات ستَّ
يف الفقرية األنسجة يف يُطِلقه فيما باألكسجني الغنية األنسجة يف برسعة إياه راِبًطا
يَتفاَعل وال قوي أكسدة عامُل األكسجني ألن للنظر؛ الفتًا أمًرا يُعدُّ ما وهو األكسجني،
التَّفاُعل هذا إىل نُشري نحن الحقيقة، (يف العموم يف العضوية الُجزيئات مع عكسيٍّا
النشطة امُلؤكسدة حالته الهيموجلوبني حديد يُغريِّ األكسجني، يرتِبط عندما باالحرتاق).
ًة ُمِهمَّ الفلزي األيون خواصُّ وتُعدُّ األكسجني. إطالق عند ٢+ إىل يعود ثُمَّ ،٣+ إىل ٢+ من

الهيموجلوبني. لوظائف

الطريق طول عىل فلزات، فلزات، فلزات، (2)

البيولوجية زات املحفِّ أن يف غرابة نجد ال الفلزات، تُظهرها التي التفاعلية األنشطة ضوء يف
فلزية كعوامل إليها (يُشار الفلزية األيونات من تستفيد باإلنزيمات، املعروفة العديدة،
عن عبارة منها العظمى الغالبية لكن نووية، أحماًضا اإلنزيمات تكون أن يمكن مساعدة).
معدالت اإلنزيمات تُعزِّز الرسالة. هذه يف الربوتينية اإلنزيمات إىل أشري ولسوف بروتينات.
القدرة أن والواقع والنواتج، املتفاعالت بني الطاقة حواجز خْفض طريق عن التفاعل
الحية الكائنات ز تُحفِّ أن بُدَّ فال الحياة. أشكال لكل رضورًة تُعتَرب التفاعالت تحفيز عىل
األغشية، عْرب األيونات وضخِّ الضخمة، الُجزيئات وبناء الغذائية، املواد لتكسري تفاعالت
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عىل ُقدراتها خالل ومن الضوئي. التمثيل بعملية املرور أو التاِلفة، الجينات وإصالح
تلَعب لويس، كأحماض وتعمل إلكرتونية، انتقاالٍت يف واالنخراط الربيطات، وتحرير ربط
من ٪٣٠–٥٠ بني ما أن والواقع العمليات. هذه كل يف رئيسيًة أدواًرا الفلزية األيونات

الفلزية. امُلساِعدة العوامل ترِبط تقريبًا الربوتينات
للعنارص، الحيوية الجيوكيميائية الدورات دراسة النقطة هذه لتوضيح بل السُّ إحدى
حياتي بداية يف ستيفل إد لألستاذ جميلة خطبًة فيها شاهدُت التي املوضوعات من وهو
وسلَّط الحيوي، وامُلحيط األريض امُلحيط بني الرتابُط أوضح ألنه أثًَرا؛ لديَّ وتَرَك املهنية،
الدورات. هذه يف الفلزية اإلنزيمات بها تضطِلع التي األهمية البالغة األدوار عىل الضوء
ل تُحوِّ زة ُمحفَّ ُمرتاِبطة تفاعالت من مجموعة الحيوية الجيوكيميائية بالدورات واملقصود
واألكسجني، والنيرتوجني، والهيدروجني، الكربون، (ومنها للحياة الرضورية العنارص
هذه بني من به سمعُت ما أْشيََع ولعلَّ ُمختِلفة. أشكاٍل إىل والفوسفور) والكربيت،
ز يُحفِّ وفيها النيرتوجني، تثبيت هي األشهر الخطوة وتُعدُّ النيرتوجني، دورة الدورات
بواسطة N2 الخامل النيرتوجني ُجزيء فيه يُختَزل ملحوًظا تَفاُعًال النيرتوجيناز إنزيم
مُلعظم ُمفيد النيرتوجني أشكال من شكل وهو األمونيا، من ُجَزيئنَي إلنتاج إلكرتونات ستَّة
حة املوضَّ النيرتوجني، دورة من فقط واحدة خطوة ُمجرَّد هو والتثبيت الحياة. أشكال
سوف خطوة؛ كل تحفيز يف الداخلة الفلزية األيونات ألنواع إشارٍة مع ،3-9 شكل يف
اإلنزيمات ِبنيَِة تحديد ويُعدُّ ُمساِعدة. فلزية عوامل إىل تحتاج خطوٍة كل أنَّ تُالِحظني
ُمكثفة ألبحاٍث حاليٍّا يخضع ملجاٍل مثاًال عملها، وآلية وخواصها الدورة لهذه املطلوبة
بني الفلزية اإلنزيمات ربط لُطرق تناُولنا إطار ويف العضوية. غري الحيوية الكيمياء يف
نَُسخ مختِلف يف اسُمه (يتغريَّ عاِلم عن قصة تَحُرضني النيرتوجني، دورة يف وآَخر تفاعٍل
األرض أنَّ وأخربَتُْه الَكون، طبيعة عن له حديٍث بعد عجوز، امرأة منه اقرتبَْت القصة)،
أنه منه ظنٍّا العاِلم، سألها عندما ُسلحفاة. ظْهر عىل محمولٌة ولكنها الفضاء يف تطفو ال
سالِحف، ة «ثَمَّ إجابتها كانت لحفاة، السُّ تلك يرَفع الذي ما رسيًعا: رأيها تُغريِّ سيَجعلُها
عىل ُمنترشة الفلزات تكون النيرتوجني، دورة يف الطريق!» طول عىل سالِحف، سالِحف
أن دون ولكن اآلخر، عىل الفلزي للربوتني ُمحفز تفاُعل كل اعتماد مع الطريق، طول

حقيقية. بداية نقطة بمنزلة منها أحد يكون
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يف املشمولة املساعدة الفلزية العوامل عىل الضوء تسليط مع النيرتوجني، دورة :3-9 شكل
إف بقلم امُلحيطات»، يف النادرة للعنارص البيوكيميائية «الدورات مقال (املصدر: خطوة. كل

(.٩٤٤–٩٤٧ ،٣٠٠ العدد ،٢٠٠٣ ساينس دورية برايس. إم وإن موريل، إم

أراه؟ ما تََرين هل (3)

رآه ما هو العضوية غري الحيوية الكيمياء يف امُلبكرة الدراسات لبعض اإللهام مصدر كان
النحاس لربوتينات امُلميِّز األزرق اللون ة ِحدَّ قادت فقد الكلمة؛ بمعنى العني رأَْي العلماء
أيون بمحيط يتعلق فيما مميًزا شيئًا َة ثمَّ أنَّ إدراك إىل العضوية غري الكيمياء علماء الزرقاء
سيتوكرومات، اة امُلسمَّ الِهيم بروتينات اكتشاف تيرسَّ كما الربوتينات، هذه يف النحاس
تعنيان و«كروم» («سيتو» الخاليا من امُلستخَلصة لونها، يف ًة ِحدَّ األكثر املواد كونها بفضل
ألطوال االنتقائي لالمتصاص نتيجة يكون اللون ظهور إن التوايل). عىل و«لون» «خلية»
وفًقا للضوء االنتقائي االمتصاص وهذا ما، مادٍة من ُمنبعث َمرئي لضوء خاصة َموجية
يُعرَّف الذي الطيفي، التحليل من نَوًعا أيًضا يِصف أن شأنه من الرتدُّد) يُناِظر (الذي للون
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ُمختِلفة. أشكاٍل ِعدَّة يف ويأتي املادة، مع الكهرومغناطييس اإلشعاع تفاُعل دراسة بأنه
تحت واألشعة البنفسجية فوق األشعة إىل باإلضافة املرئي، الضوء امتصاص يُقاس كذلك
الطيف من صغريًا ُجزءًا يمثل هذا ولكن اإللكرتوني، الطَّيفي بالتحليل القريبة الحمراء
ومن لإلشعاع، ُمختِلفة طاقاٍت الطيفية الطُّرق تستخدم .(4-9 (شكل الكهرومغناطييس
التي الطيفية الطُّرق أمثلة وِمن ة. بدقَّ الحيوية للُجزيئات املتنوعة الخواص تستكشف ثَمَّ
النووي، املغناطييس الرنني الراديوي) د الرتدُّ نطاق (يف الطاقة ُمنخِفض إشعاًعا تَستخِدم
الحصول يف الطريقة هذه وتُفيد الفردي. النووي امِلغَزيل اللفِّ انتقاالت يستكشف الذي
معلوماٍت عىل وللحصول نواة. كلِّ ُمحيط عن معلوماٍت تُقدِّم ألنها ِبنيوية؛ معلومات عىل
الطاقة، يف قليًال أعىل ميكروويف إشعاع استخدام إىل نحتاج اإللكرتوني، الغْزل حول
لَديْنا اإللكرتوني. البارامغناطييس بالرنني الطيفي التحليل يف يُستخَدم الذي اإلشعاع وهو
األشعة المتصاص الطيفي التحليل مثل الطاقة، العالية الطيفية الطُّرق اآلخر الجانب عىل
وتقدِّم بإحكام، ُمقيَّدة إلكرتونات الستثارة الطاقة عايل إشعاًعا تَستخِدم التي السينية،
غري الحيوية الكيمياء علماء لِعب وقد ُمحدد. فلز حول امَلوضعية البنية حول معلومات
فالبيئات وتطبيقها؛ جديدة طيفية ُطرٍق تطوير يف أدواًرا املجال، تأسيس منذ العضوية،
تجعلها البيولوجية الُجزيئات يف نفسها الفلزات فيها تِجد التي العادية وغري امُلثرية
الطُّرق ر توفِّ ذلك، إىل باإلضافة الطيفية. للدراسة إخضاعها تستدعي خواصَّ تكتسُب
حيويٍّ ُجزيءٍ باقي عن الفلز موقع «لفصل» طريقة ُمبارشة نفسه الفلز تستكشف التي
معلومات عىل للحصول وسيلة وهي الحية، الخلية داخل أخرى مكونات عن حتى أو كبري،
بالغ نظاٍم يف الصغر ُمتناهي ٍن ُمكوِّ ُمجرَّد كان لو حتى ما فلزٍّ موقع عن التفصيل شديدة

التعقيد.
عىل بالتأكيد الطيفي التحليل من عليها الحصول تستطيِعني التي املعلومات تعتِمد
تَماثُل أو الُجَزيئي، الرتكيب تحديد عىل قادَرًة تَكونني فُربَّما تَستخدمينها؛ التي الطريقة
امَلدارية، الطاقات أو الروابط، اهتزاز طاقات أو الُجزيئية، التحرُّكات أو الفلز، موقع
سبيل عىل وذلك اإللكرتونات، بني التفاعالت طاقات أو ُمعينة، أنوية بني املسافات أو
عليِك ُمِهمٌّ يشءٌ َة ثمَّ قويٍّا! أدوات صندوَق تُشكِّل الطيفية الطرق إن الحرص. ال املثال
كيفية عىل القياسات، كلِّ مع الحال هو كما يعتمد، تََريْنَُه ما أنَّ وهو جيًدا، تَِعيه أن
ِفيًال صون يتفحَّ األشخاص من مجموعة حول الُخرافية القصة تلك يل تَأمَّ ما. ليشءٍ ُرؤيتك
والساق)، والناب، (الخرطوم، الفيل من ُمختلًفا ُجزءًا منهم كلٌّ يلمس حيث فقط؛ باللَّمس
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تردد (ث−١)

الرن!
ا,غناطييس

النووي

الرن!
ا,غناطييس
اإللكرتوني

األشعة تحت
الحمراء

األشعة فوق
البنفسجية/مرئية األشعة السينية

٨١٠ ١٠١٠ ١٢١٠ ١٤١٠ ١٦١٠ ١٨١٠

علماء ِقبَل من امُلستخدمة الطيفية الطرق لبعض ث−١) (يف اإلشعاع تردُّدات :4-9 شكل
العالية. الطاقة مع العايل د الرتدُّ يَتوازى العضوية. غري الحيوية الكيمياء

ربما بامِلثل، الحيوان. ِسمات حول تماًما ُمختلف استنتاٍج إىل منهم كلٌّ ل يتوصَّ ثَمَّ ومن
وهذا أخرى، طريقٍة عن ُمختلفة ظاهرية إجابًة واحدة طيفية طريقٍة استخدام يَمنحك
ُطرق الستخدام الغالب يف العضوية غري الحيوية الكيمياء ُعلماء يدفع الذي السبب هو
أن نستطيع فقط ُطرٍق ِبضع لدينا يكون الحاالت، بعض يف ذلك، ومع ُمختلفة. عديدة
الصعب من ُممتِلئة) التكاُفؤ مدارات كلُّ (أي امُلغلقة» «األغِلفة ذات فالفلزات نَستخدمها؛
ة امُلهمَّ الفلزات من عدًدا هذا يشمل الحظ، ولُسوء الطيفي. التحليل باستخدام استكشافها
سأُعلِّق جديدة، ُطرٍق تطوير اآلن ويَجري والزنك. واملاغنسيوم، الكالسيوم، مثل بيولوجيٍّا،

الفلزات. هذه دراسة يف للمساعدة قليل، بعد عليها
تُجرى تاريخها، ُمعظم مدى عىل العضوية، غري الحيوية الكيمياء تَجاِرب كانت
بعض أن (رغم ُمنظِّم مائي محلوٍل يف ُمركَّز فلزي حيوي ُجَزيءٍ من ُمنتَقاة َعيِّناٍت عىل
تركيز اختيار يتمُّ ذلك، إىل باإلضافة ُصلبة). مواد أو دة ُمجمَّ عيِّناٍت عىل أُجِريَت قد التجارب
مُلتطلَّبات طبًقا ة، عامَّ ما، تجربٍة يف امُلستَخَدَمني يحتويه الذي والوسط الحيوي الُجزيء
الُجزيئات ألنَّ امَلنطقي؛ باملنهج ليس وهذا الُجزيء. َموقع بيئة ملاهية وفًقا وليس التجربة
عن تفصيلية معلومات عىل الحصول أجل ومن بطبيعتها، تماًما دة ُمعقَّ الكبرية الحيوية
موجودة أخرى موادُّ لديِك يكون أال الرضوري، من بل امُلفيد، من يكون ووظيفتها، ِبنيتها
ما فناِدًرا الحال، كان وأيٍّا كليهما. أو البيانات تفسري أو القياسات إجراء مع تتداَخل قد
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داخل بوظيفته يقوم عندما الحيوي الُجزيء لها يتعرَّض التي الحقيقية البيئة نَعِرف
االختالف تمام ُمختلفة الخلوية البيئة أن نعِرف ُكنَّا وإن األساس، من عرفناها إن الخلية،
نحٍو عىل بالفوىض» «يتَِّسم الخلية من الداخيل فالُجزء بسيط. ُمنظِّم مائي محلوٍل عن
ومواد الكبرية الُجزيئات من كاملة ومجموعة عديدة، وُعضيَّات بَمقصورات يكتظُّ إذ بالغ؛
ربما والتي امُلختزلة)، أو امُلؤكِسدة املواد (مثل تفاُعلية تكون ربما أنواٌع بينها من أيْضيَّة
الكيمياء علماء فكَّر وقد واألغشية). الرُّبيطات (مثل ونشاطها الحيوية الُجزيئات ِبنية تُرِبك
والتي الخلية، داخل العضوية غري الكيمياء بشأن اعتادوا ا ممَّ أكثر العضوية غري الحيوية
السؤال إىل باإلضافة خلوي، ُمحيٍط يف وسلوكها الفلزية الحيوية الجزيئات خواص تشمل
السؤال يجعل ا ممَّ ولعلَّ داخلها. الفلزية األيونات مُلستويات الخاليا ضبط بكيفية الخاص
للرتكيز محدود مًدى يُوَجُد أنه حقيقة والطب العضوية غري الكيمياء سياق يف ا ُمهمٍّ الثاني
ُسميَّة، وجوَد فوَقُه االرتفاع يعني فيما نقص، وجود إىل عنه االنخفاض يُشري «الصحي»،

والعضوية. الخلوية امُلستويات من كلٍّ عىل الفلزية األيونات لكل
ُطرق وْضع الخاليا داخل الفلزية الحيوية والُجزيئات الفلزية األيونات دراسة تتطلَّب
ركََّزْت وقد د. امُلعقَّ الخلوي املحيط داخل والرسيع اس الحسَّ النوعي، بالكشف تسمح
يف الفلز تركيز هو «ما امُلخادع: هل السَّ السؤال إجابة عىل املجال هذا يف الدراسات بعض
عىل بذكاء امُلطبَّقة التقليدية العضوية غري الكيمياء بتقنيات ذلك يف ُمستعينًة الخلية؟»
ُمرتبطة غري (أي الُحرَّة الفلزية األيونات ُمستويات أن إىل الشواهد وتُشري الخلوي. امُلحيط
يف الفلزية األيونات ُمستويات يف شديد تحكٍُّم إىل يُلِمح ا ممَّ ا، جدٍّ قليلة أخرى) ِبُجزيئاٍت
االستيضاحي السؤال توجيه يف البيولوجيني العلماء ِخربة مع الرَّبط ساعد وقد الخلية.
من ُطرق تجميع خالل من الفلزية؟» األيونات مستويات يف الخلية تتحكَّم «كيف التايل:
عظيم تقدٌُّم أُحِرز البنيوي، األحياء وِعلم العضوية، غري والكيمياء الوراثة، ِعلم مجاالت
تَحكًُّما الخاليا تحقيق وكيفية وإفرازها الفلزية لأليونات الخاليا استهالك كيفية َفهم يف
يف إليها ل التوصُّ تم التي االكتشافات من ولعلَّ الفلزية. األيونات ُمستويات يف شديًدا
لربط (أوشابرونات) الفلزية الوصيفات ى تُسمَّ بروتيناٍت تستخدم الخاليا أنَّ دد الصَّ هذا
لأليون كُمستشِعرات تعمل الربوتينات أن اكتُِشف كذلك الخلية. داخل ونْقِلها الفلزات
عملياٍت ز يُحفِّ الشكل يف بتغريُّ واملرور ُمعنيَّ فلزي أيون ربْط خالل من الخلية، يف الفلزي
العمل هذا أُجري وقد الفلزي. األيون هذا ُمستويات يف بالتحكُّم ُمتصلة الخلية يف أخرى
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الهيم مجموعات عىل وأيًضا والنحاس، والحديد، واملنجنيز، الزنك، مثل فلزات أيونات عىل
الحديد. عىل املحتوية

ن يتضمَّ الخلية يف العضوية غري الكيمياء لدراسة ِصلة، ذو ولكنه ُمختلف، نهٌج ة ثَمَّ
خاصة أهمية األسلوب ولهذا الفلزية. لأليونات للخاليا نافذة كيميائية اٍت مجسَّ تطوير
ألنها ُمستشِعرات؛ أيًضا الُجزيئات هذه عىل ويُطلق طيفيٍّا». «الساكنة الفلزية لأليونات
الفلزي األيون ُمستشِعرات تَصميم ويُمثِّل العميل. للباحث فلزي أيون لوجود إشارًة تُعطي
استشعار أستخِدم ولسوف ُمتطلَّباتها. لكثرة العضوية غري الكيمياء لعلماء ا ُمهمٍّ يًا تَحدِّ
جوهريٍّا تغريًا امُلستشِعر يُظِهر أن أوًال بُدَّ ال ًرا. ُمؤخَّ انتباٍه من جذَبَُه ِلما نَظًرا كمثال؛ الزنك
وجود يف بزيادٍة مصحوبًا التغريُّ هذا يكون أن ويُفضل الزنك، ربط عند الضوئي التألُّق يف
امُلفضلة؛ اإلشارة هو التألُّق ويُعدُّ غيابها). أو اإلشارة فقدان تفسري يَصُعب (إذ األيون
أُخرى وُجزيئاٍت ِبنًى وجود ويف امُلنفردة الُجزيئات مستوى عىل حتى كشفها إلمكانية نظًرا
الفلزية األيونات جميع عن للزنك انتقائية امُلستشِعر لدى يكون أن بُدَّ وال الخلية. داخل
كذلك الزنك. من أعىل برتكيزاٍت تُوَجُد التي تلك فيها بما الخلية، داخل األخرى واملكونات
ُمنخفضة، تركيزات عند لربِطِه يكفي بما عالية للزنك امُلستشِعر قاِبلية تكون أن يِجب
نقٍص وجود استشعار عند الزنك إطالق معه يتعذَّر بما ُمرتفعة تكون أن دون ولكن
الزنك تركيز يف ات التغريُّ قياس هذه امُلثىل الربط قوَّة تُتيح سوف الزنك. تركيز يف كبرٍي
أيًضا يِجب ق، التدفُّ يف التحكُّم عىل قادًرا امُلستشِعر يكون ولكي ق)؛ التدفُّ (أي الوقت مع
ل يُفضَّ الحيوية، األنسجة يف والستخدامه للعكس. وقابلة رسيعة بطريقٍة الزنك يربط أن
(بحيث ُمنخِفضة طاقة ذي تألقي ضوء بواسطة فلورة إحداث عىل الُقدرة لديه تكون أن
وثابتًا املاء يف للذوبان قابًال يكون أن وينبغي القربية)، الحمراء تحت لألشعة َمرئيٍّا يكون
الكائنات يف يُستخَدم بأن له يَسَمح ما وهو سامٍّ، غري يكون أن املثايل والوْضع الوقت. مع

الطبية. للتطبيقات وُربما الحيَّة
ذلك، رغم واضح! هو كما كبري حدٍّ إىل يًا تَحدِّ يُشكِّل امُلتطلَّبات هذه كلِّ تحقيق إن
الزنك، ُمستشِعرات من عدٌد َر ُطوِّ فقد املجال؛ هذا عىل طرأْت قد ُمبِهرة رات تطوُّ َة ثَمَّ
ُمتفلورة تُصِبح أنها أي «إضاءة»، نشاط تُظِهر التي امُلستشِعرات بعض بينها من كان
فلوري ُجزيءٍ من يتكوَّن ُجزءٍ عىل امُلستشِعر تصميم يحتوي ما عادًة الزنك. ربط عند
بعض .(5-9 (شكل الفلز ربط عند امُلستشِعر فلورة ِشدَّة يُغريِّ أن يُمكن وُمثري معروف
داخلها. الزنك باستشعار يسمح ا ممَّ الخاليا، داخل تُمتصُّ بحيث مت ُصمِّ امُلستشعرات
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يف بالزنك الغنية املناطق تصوير يف َفعاليتها امُلستشِعرات من األنواع هذه أظهرْت وقد
الخلية يف العضوية غري األنواع فْحص يف األسلوب وهذا .(5-9 (شكل الثَّْدِييَّات أدمغة
دمًجا بذلك ًقا ُمحقِّ الداخلية، الخلية بيئة يف بالَغوص العضوية غري الكيمياء لعاِلم يسَمح

باألحياء. العضوية غري للكيمياء حقيقيٍّا

محفز

فلوروفور

COOH

H

N
N

N

N
F F

OOHO

(إىل امُلحفزة واألجزاء الفلوروفور يُظِهر ZnAF-2F الزنك ُمستشِعر تركيب :5-9 شكل
نافذ بُمشتقٍّ لة ُمحمَّ فأر ُمخِّ من أمون قرن من لرشائح فلورية صوًرا يَعِرض كما اليسار).
تركيز موقع إىل فتُشري الالمعة، املنطقة أما اليمني). (إىل ZnAF-2F امُلستشِعر من للخلية
بعنوان: ناجانو وتي أورانو، وواي كيكويش، وكيه هريانو، تي بقلم مقاٍل من (ُمقتبَس الزنك.
األمريكية الجمعية مجلة الحيوية». وتطبيقاتها ،ZnAF للزنك، الفلورية ات املجسَّ «تحسني

(.٦٥٥٥–٦٥٦٢ ،١٢٤ ،٢٠٠٢ للكيمياء

بذهني الفلزات خطرِت لقْد (4)

امُلستخَدمة والتقنيات املدروسة الُجزيئات أنواع عن ُمستفيضة ة عامَّ نظرًة أعطيتُِك وقد اآلن
بعض عن قليًال أكثَر أُخربِك أن أودُّ الرحيب، العضوية غري الحيوية الكيمياء مجال يف
تطبيق أن ذَكْرِت ولكنك اهتماماتك، ع تنوُّ مدى تماًما أعلم املجال. هذا يف الدراسة مجاالت
هذا عىل أُركز سوف لذا لك. جاِذب مجاٌل الحيوية الطبية امُلشكالت لدراسة الكيمياء
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الفلزات واستخدام ألزهايمر، مرض يف الفلزية األيونات بدور تتعلَّق التي أمثلتي يف املجال
صيدالنية. كمواد

أثره املركزي العصبي الجهاز يف الفلزات تلعبها التي األساسية األدوار إلدراك كان
لك كتبُت عندما رسيًعا إليه أرشُت الذي الفلزية»، العصبية «الكيمياء مجال ظهور يف
العضوية، غري الحيوية الكيمياء جوانب كل ومثل الدماغ. أنسجة يف الزنك استشعار عن
تطويِر مثل دراسات، عىل ويشتمل للغاية، ُمتَِّسًعا مجاًال ذاته حدِّ يف املجال هذا يُعدُّ
وتحليل أيونية، قناة تركيب وتوصيف العصبية، باالضطرابات ِصلة ذاِت لفلزاٍت اٍت مجسَّ
العصبي، الجهاز يف الكالسيوم بواسطة اإلشارات وتوصيل نْقل يف الداخلة الربوتينات

الُجزيئي. امُلستوى عىل الدماغ عىل الرَّصاص تأثريات وفحص
َمَرض بارٍز بَدْوٍر الفلزية األيونات فيها تْضَطِلع التي العصبية االضطرابات من
يتميَّز وتَصاُعدي، قاتل مَرض وهو للَخَرف، ُشيوًعا األكثر الشكل يُعدُّ الذي ألزهايمر،
لوحدات ُممتدَّة ِبنًى من اللويحاُت هذه تتكوَّن الدماغ. يف بروتينية لُويحات بتكوين
تُشكل األميلويد. ألياف الوحدات هذه ى وتُسمَّ بيتا، أميلويد باسم يُعَرف ببتيد من تكرارية
ِسمة تُعدُّ والتي بيتا، بلُويحات تُعَرف الشكل ُمنتظمة موضعية ِبنًى بيتا أميلويد ببتيدات
هذه تُشكِّل بيتا، أميلويد حالة يف أنه غري للذوبان. القاِبلة الربوتينات من للعديد شائعة
تُحيط رائعة كثرية تساؤالت َة ثَمَّ .(6-9 (شكل للذوبان قابلة غري عاٍت تجمُّ التكرارية الِبنى
موجودة تكون اللُّويحات هذه أن من بالرغم أنه بينها من ألزهايمر، ومَرض بيتا بأميلويد
ثانيٍّا: عموًما. معروف املرضغري تقدُّم يف اللويحات دور فإن ألزهايمر، مرىض لدى دائًما
ووظيفته ألزهايمر، من يُعانون ال الذين األشخاص أدِمغة يف بيتا أميلويد ببتيد يُوَجد
يكون ربما أو الذاكرة يف دوًرا يلعب ربما أنه إىل تُشري أدلَّة وجود من الرغم عىل مجهولة،
الشكل يف ٍ لتغريُّ يتعرَّض أن يُمكن بيتا أميلويد ببتيد أن تَبنيَّ ثالثًا: واٍق. عصبي نشاط له
األسباب ولكن األميلويد، ألياف ن تكوُّ زيادة إىل يُؤدِّي أن يُمِكن والذي الطي، بُسوء يُعَرف
يفِرض ألزهايمر مرض إن الحقيقة، يف مفهومة. غري الشكيل التغريُّ هذا حدوث إىل ية امُلؤدِّ

ُمثرية. يات تحدِّ ُمواجهة الكيميائيني عىل
تُفيد ُمالحظات من تبدأ إنها الصورة؟ يف العضوية غري الكيمياء تدُخل أين من إذن،
َمرىض أدمغة يف طبيعي غري ارتفاًعا ُمرتفعة كانت والنحاس الزنك أيونات ُمستويات بأن
بُطرٍق بيتا بأميلويد ترتبط أن يُمكن الفلزية األيونات هذه أن ُوِجد ثَم، ومن ألزهايمر.
ببتيدات بواسطة األميلويد ألياف تكاثُر يف دوًرا يلعبان ربما والنحاس الزنك وأنَّ مختلفة،
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دوران
ºبزاوية ٩٠

أميلويد سلسلة من ة ُمشتقَّ وببتيدات النحاس بني تجَمع دات مُلعقَّ بنيوية نماذج :6-9 شكل
النحاس ربُْط فيه يَمنُع ببتيد نموذج مع التَّناُسقي ابُط للرتَّ ُمقرتَح نموذج (أ) الببتيدية. بيتا
(ج) األلياف. تكوين الرَّبُط فيه يُعزِّز ببتيد-نُحاس د مُلعقَّ البلورية البنية (ب) األلياف. تكوين
يف يظهر ال جانبية، هستيدين سلسلة باستثناء األلياف. يف ِببتيديَّة لرتتيبات ِبنيوي نموذج
بينما صغرية، كراٍت صورة يف الزنك أيونات تُمثَّل للببتيد. الرئيسية السلسلة سوى الشكل
ُمواِزية. بيتا لُويحة يف ُمرتَّبة ببتيدات بني هيدروجينية رابطة وجود إىل طة امُلنقَّ الخطوط تشري
إي وجيه ميتا، كيه وإيه كانفيلد، إم وجيه دونج، جيه بقلم بحثي ص ملخَّ من (مقتَبس
وكيه سكوت، إيه وآر ماو، وزد سيمونز، إيه وجيه تشايلدرز، إس ودبليو تيان، وبي شوكس،
األميلويد ألياف ع تجمُّ لضبْط تَناُسقي فلزي أيون «تصميم بعنوان: لني، جي ودي وورنكي،
،٢٠٠٧ األمريكية املتحدة بالواليات للعلوم الوطنية األكاديمية جلسات َمحاِرض من يَّتها». َوُسمِّ

(.١٣٣١٣–١٣٣١٨ ،١٠٤
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التي بيتا أميلويد ببتيد من املجموعات طبيعة أن األخرية اآلونة يف اكتُِشف ا وِممَّ تشابُكية.
يرتبط فعندما تثبيطه؛ أو ع التجمُّ تزايُد يف دوًرا تلعب أن يُمِكن النُّحاس بأيونات ترتبط
ل يُعجِّ ُمختِلٍف ترتيب يف الربط بينما التجمع، يمنع ، ُمعنيَّ ترتيٍب أو شكٍل يف النُّحاس
شكل أن للفرئان العصبية الخاليا عىل ُمصاِحبة دراسات وكشفت .(6-9 (شكل التجمع
وتدلُّ ا. سامٍّ كان ع تجمَّ الذي الشكل بينما ا، سامٍّ يكن لم ع يتجمَّ لم الذي النحاس-الببتيد
الفلز-الربيطة لتفاُعالت العضوية غري الكيمياء بني ُمبارشة ِصلة ُوجود عىل النتائج هذه
دراساٌت َة ثَمَّ ألزهايمر. مرض أسباب لفهم لة الصِّ ذات الخلية يف بيولوجي تأثري ووجود
وتضمُّ العمل، لهذا ة ُمهمَّ خلفية تُقدِّم العضوية غري الحيوية الكيمياء مجال يف أُخرى
تأثري لكيفية وتحليالت وببتيدات، صغرية بربيطات النحاس ربْط عىل أساسية دراسات
ق تعمُّ استمرار ومع أشكالها. عىل تطرأ التي ات والتغريُّ والربوتني الببتيد ِبنية عىل الفلزات
باإلضافة ر. امُلدمِّ املَرض لهذا شاٍف عالج لتطوير الُفَرص تتزايد الظواهر، هذه لكلِّ َفْهِمنا
حدوثه منع بكيفية تتعلَّق دالئل توفري إىل ألزهايمر ر تطوُّ كيفية معرفة تؤدِّي قد ذلك، إىل

األساس. من

«ذهب» من عقاقري (5)

الطب». يف «الفلزات مجال ِضمن ألزهايمر مَرض يف الفلزية األيونات أدوار دراسات تقع
كائٍن داخل طبيعيٍّا املوجودة الفلزية األيونات بها تلَعب التي الكيفية لتحليل وباإلضافة
املدخلة الفلزات تأثريات دراسة عىل أيًضا املجال هذا يشتِمل واملَرض، الصحة يف دوًرا حيٍّ
يف َقْصد عن أو تتناولها)، التي التونة سويش يف الزئبق (مثل قصد ُدون َسواء الجسم، إىل
الصيدالنية امُلستحَرضات حول قليًال سأكتب أني أعتقد فلزات. عىل تحتوي عقاقري شكل

باستمرار. وُمبرشِّ طويل تاريٍخ ذا مجاًال تُعدُّ التي الفلزية،
دات ُمعقَّ وهي وكربوبالتني، سيسبالتني نجاًحا الفلزات عىل القائمة العقاقري أكثر من
رسطان خاصًة الرسطان، أنواع من عدد لعالج واسٍع نطاٍق عىل تُوَصف (الثنائي) بالتينوم
بساطة مدى رأيي، يف العقاقري، هذه يف النظر يلِفُت ما أكثَر ولعلَّ وامِلبيَض. الِخصية
أنني أذكر 9-7أ). (شكل بسيًطا تناُسقيٍّا ًدا ُمَعقَّ يسبالتني السِّ كون إىل بالنظر تركيبها؛
أول وكان العضوية، غري العقاقري عن مرَّة ألول سمعُت عندما تقريبًا ُعمِرك مثل يف كنت
الرسطان؟» لعالج بالتيني ُمركٍَّب أْخِذ يف يُفكِّر أن لشخٍص «كيف هو: بشأِنه تساءلُت ما
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ُمثرية الحقيقة، يف للرسطان، امُلضاد السيسبالتني نشاط اكتشاف كيفية وراء القصة إنَّ
ولهذا الواقعي»؛ «العاَلم يف العلم تطبيق لكيفية إيضاٍح من لنا تُقدِّمه ما جانِب إىل للغاية،

هنا. لك أُوِجزها أن تستحقُّ أنها أعتقد السبب،

(أ)

H
3
N

H
3
N

Cl

Cl

Pt

(ب)

H
3
N

Cl

Cl

Pt

NH
3

(ج)

OAc

OAc

OAc

OAc

S-AuPEt
3O

و(ج) ،trans-Pt(NH3)2Cl2 (ب) (سيسبالتني)، cis-Pt(NH3)2Cl2 (أ) تركيبات :7-9 شكل
أورانوفني.

أستاذ وهو روزنربج، بارنت هو للرسطان امُلضاد السيسبالتني نشاط ُمكتِشف كان
شيئًا كونه رغم قصته، يف وامُلثري ميشيجن. والية بجامعة الحيوية والفيزياء الكيمياء يف
حتى أو للرسطان ُمضاد ار عقَّ تطوير نحو حاٍل بأيِّ ًها ُموجَّ يكن لم بحثَُه أنَّ مألوًفا،
نُموِّ عىل كهربي مجال تطبيق تأثري معرفة عىل ُمنصبٍّا اهتمامه كان بل البالتني، دات ُمعقَّ
أنماها التي E. coli القولونية اإلرشيكية البكترييا أن الَحظ تجربته إجراء عند البكترييا.
بسبب العادية القولونية باإلرشيكية بامُلقارنة طوًال أكثر أصبحْت كهربي مجال وجود يف
ما أن روزنربج األستاذ قرََّر دقيقة، ضاِبطة تجارَب إلجرائه ونظًرا الخلية. انقسام تثبيط
أقطاب أن واتََّضح التجربة. أثناء نتَج ُمركَّب بل الكهربي، املجال ليس البكترييا عىل أثََّر
(ثنائية). بالتينية ُمركَّبات مكوِّنًة البكتريي، النمو ُمستنبت مكوِّنات مع تفاَعَلْت البالتني
املسئول هو Pt(NH3)2Cl2 الصيغة ذي البالتني ُمعقد كان أنه أُخرى تجارُب وأظهرْت
باسم أيًضا املعروف 9-7أ)، (شكل cis-Pt(NH3)Cl2 األيزومر تحديًدا النشاط، هذا عن
له يكن لم 9-7ب) (شكل trans-Pt(NH3)Cl2 اآلخر األيزومر أنَّ والالِفت سيسبالتني.

ذاته. التأثري
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عند ف يتوقَّ لم روزنربج األستاذ لكن اإلثارة، غاية يف ذاته حدِّ يف االكتشاف كان
لها تكون أن يُمكن الخلية انقسام وْقِف عىل السيسبالتني ُقدرة أن أدَرَك إذ الحد؛ هذا
هذه وكانت الفرئان، لدى األورام ضدَّ نَشاطه يَختِرب ومىض الرسطان، ِضدَّ عالجية قيمة
وال البََرش عىل إكلينيكية تجارب يف السيسبالتني دخل ،١٩٧١ عام ويف ناجحة، التجارب
هذه إىل الوصول سبيل ويف للرسطان. امُلضادَّة ة امُلهمَّ العقاقري من هذا يَوِمنا حتى يزال
بسيطة، فرضيات باتِّباع لنفسه يسمح أال روزنربج األستاذ عىل كان النهائية، النتيجة
عىل الدراسات زالت وما جديد. بَحثيٍّ مجاٍل الستكشاف استعداد عىل يكون أن عليه وكان
عمله آلية عن َقيِّمة معلومات رت ووفَّ ُمستمرة، لة الصِّ ذات وامُلركَّبات السيسبالتني نشاط
عن ينحِرف ليجعله النووي بالحمض ارتِباطه كيفية ذلك يف بما الُجزيئي، املستوى عىل
عقاقري لتطوير قيًِّما أساًسا الجوهرية املعلومات هذه ر وتُوفِّ .(8-9 (شكل اللَّولبي ِمحَوره

للرسطان. ُمضادَّة أُخرى
هي واسًعا إكلينيكيٍّا استخداًما وجدِت التي العضوية غري العقاقري من أخرى فئة
أحد الروماتويدي، املفاصل الِتهاب عالج يف امُلستخَدمة (Au(I) شكل (يف الذهب ُمركَّبات
قد 9-7ج) (شكل أورانوفني مثل الذهب عقاقري أن من وبالرغم الذاتية. املناعة أمراض
خالل استخدامها عىل إقباٌل هناك يَُعْد فلم األعراض؛ من الحدِّ يف النجاح بعض أظهرت
السوق. يف أقلَّ جانبية وتأثريات أرسع مفعول ذات عالجاٍت لظهور نظًرا األخرية، السنوات
تحسني أعاق ا ممَّ وكان أخري. كمالٍذ فقط ولكن االستخدام، َحيِّز يف الذهب ُمعقدات تزال ال
تزال ال الروماتويدي املفاصل الِتهاب ُمكافحة يف بها تعمل التي اآللية أن الذهب عقاقري
إطالق تَعوق الذهب أمالح أن ذُكر ،٢٠٠٨ عام أوائل يف اآلن. حتى األقلِّ عىل غاِمضة،
الذي االلتهاب، تعزيز يف َدوًرا تلعب عملية وهي الخلية، نَواِة من HMGB1 ب يُعَرف بروتني
إنرتفريون بروتني آَخَرين، ُجَزيْئني تثبيط خالل من ذلك ويتمُّ للمَرض، ُمميِّزة ِسَمٌة هو
يف وامُلثري .HMGB1 إطالق تُعزِّز عوامل وهي النيرتيك، أكسيد الصغري والُجزيء بيتا
من HMGB1 بروتينات من بكثري أكربَ قْدٍر عىل املفاصل يَحمي الذي السائل احتواء األمر
الذهب بأمالح االهتمام جديٍد من أيقظ الذي االكتشاف وهو الجسم، يف األخرى األنسجة
تصميم يُمِكن ربما أفضل، نحٍو عىل الذهب تأثري َفْهم ر تطوُّ ومع املرض. لهذا كِعالجات
شكل يف العقاقري يف التَّحسينات تأتي قد أْمنًا. وأكثر تأثريًا أرسع الذهب عىل قائمة عالجات
مًعا. كليهما أو امُلستهَدفة للمواِضع الدواء توصيل طريقة أو العالج يف امُلستخَدم الذهب
املستوى عىل أكثر معلومات عىل الحصول دد الصَّ هذا يف امُلفيدة اإلضافية رات التطوُّ من
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Pt

التصوير حدَّده والذي النووي، والحمض السيسبالتني بني ن امُلتكوِّ الناتج تركيب :8-9 شكل
النووي الحمض قاعدتا تظهر بينما األسود، باللون البالتني يَظَهر السينية. باألشعة البلوري
امُلستقيم الحلزوني ِمحوره عن النووي الحمض انِحراف الحظ كِعِيص. الِبالتني تَرِبطان اللَّتان
أو ويس هي، وكيو رونالد، إيه وإم أوندورف، إم يو من: كلٌّ الرتكيب (َوَضع بطبيعته.
بواسطة السيسبالتني بفعل امُلعدَّل النووي الحمض ملعرفة األساس ليبارد جيه وإس بابو،

(.٧٠٨–٧١٢ ،٣٩٩ ،١٩٩٩ «نيترش» دورية جي. إم إتش بروتينات

هذا ويُعدُّ .HMGB1 إطالق يف املساهمة الجزيئات مع الذَّهب تداُخل كيفية عن الُجزيئي
أن أسايس ُمستًوى عىل الُجزيئات عمل آلية لدراسِة يمكن كيف ح يُوضِّ جيًدا مثاًال العمل

الناس. حياة عىل إيجابي تأثري لها يكون
غري للعقاقري قليلة أمثلة إال هي ما هنا عنها كتبُت التي والذهب البالتني ُمركبات إنَّ
والتكنيشيوم الجادولينيوم ُمعقدات تشمل حاليٍّا، تُستخَدم أخرى عقاقري َة ثمَّ العضوية.
عامل وهو الحديد، عىل امُلحتوي والبلومايسني الطبي، للتصوير تبايُن كعوامل تعمل التي
وأمالح القطب، الثنائي االضطراب لعالج امُلستخَدمة الليثيوم وأمالح للرسطان، ُمضاد
إدخال الحديثة رات التطوُّ وتشمل للحموضة. كُمضادَّات امُلستخدمة واملاغنسيوم الكالسيوم
ِمظلة تحت تَقع التي الفائقة) الُجزيئات كيمياء (أو النانوية والكيمياء الطب يف الفلزات
العضوية غري النانوية الُجسيمات استخدام خاصة بأهمية يحظى ا وممَّ النانو». «طب
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جامعة يف كوهني األستاذ تسأيل أن يِجب تصوير. وكعوامل الدواء لتوصيل كعوامل
املجال. هذا يف خبري ألنه األمور؛ هذه عن أكثر دييجو سان يف كاليفورنيا

عقاقري تطوير فكرة تَستهويهم ملن جاِذب مجاٌل الطب يف الفلزات استخدام إن
إيجابي تأثري إحداث فكرة أي املرض، وعالج األعراض تخفيف شأنها من يكون سوف
جديد ار عقَّ لتطوير الطريق أن اعتبارِك يف تَضعي أن امُلهمِّ من الناس. حياة عىل وُمبارش
َفْهَمنا تُعزِّز دراسات أي ولكن السيسبالتني. قصة من يتبنيَّ كما بالصدفة وُمعبَّد طويل،
كلٍّ مع واألنسجة الخاليا تعاُمل وكيفية الحيوية، الُجزيئات مع الفلزات تفاعل لكيفية
يف طبيعيٍّا املوجودة الفلزات ُمساهمة وكيفية وامُلدخلة، الطبيعية الفلزية األيونات من
فقط ليس رضورية هي التي األساسية معرفتنا قاعدة تُعزِّز سوف الخلية؛ وظائف سالمة
أي فإنَّ النهاية، ويف رها. وتطوُّ األمراض ظهور كيفية لَفهم أيًضا ولكن العقاقري، لتطوير
بها يُمكنك وسيلًة يكون وسوف فيه، تتفوقني سوف مجال هو يَستهويِك بَحثي مجاٍل
إسهاًما خالله من قني تُحقِّ مهنيٍّا مساًرا تَسلُكي أن ا حقٍّ وامُللِهم امُلثري فمن عاملنا؛ يف التأثري
أن آُمل دخوله. تُقرِّرين مجاٍل أيِّ عىل يَرسي وهذا لإلنسانية. ثَمَّ ومن َمعانيه بأوسع علميٍّا
ال الذي رأيي، يف ألنه الكيمياء يف ًصا ُمتخصِّ مجاًال العضوية غري الحيوية الكيمياء تَعتربي
وُطرًقا للدراسة امُلشكالت من ُمثرية مجموعًة ويُقدِّم عظيمة ُفَرًصا يُتيح ُمنحاز، أنه أُنِكر
يف ربما ثانيًة، أراِك أن ع وأتوقَّ املستقبيل، امِلهني مسارِك يف األفضل لِك أتمنَّى للتطبيق.

ُمثري. بعيٍد مكاٍن يف ربما مؤتمر،

أمنياتي أطيب مع
كارا
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العارش الفصل

اكتشافاتُمذِهلة

خوسال تشيتان
ستانفورد جامعة

يف بيتيِربن إم وهارولد راورس إتش ويلز أستاذية حاِمل هو خوسال تشيتان
الفخرية واألستاذية الكيميائية والهندسة الكيمياء ِقسَمي يف ستانفورد جامعة
١٩٩٠ عام الدكتوراه درجة عىل خوسال حصل الحيوية. الكيمياء ِقسم يف
الدكتوراه بعد ما دراساِت إتمامه وبعد للتكنولوجيا، كاليفورنيا معهد من
عىل .١٩٩٢ عام ستانفورد إىل انضمَّ املتحدة، اململكة يف إنيز جون مركز يف
من فئًة ن تُكوِّ التي امِلعيارية اإلنزيمات خوسال درس املاِضينَي، العقَدين مدى
خصائصها واستغلَّ البوليكيتايد ى تُسمَّ الطبية األهمية ذات الطبيعية امُلنتجات
الذَّرب مَرِض دراسة إىل مؤخًرا خوسال عَمَد جديدة. حيوية مضادات لهندسة
عىل عالوًة انتشاره. رغم امُلهَمل املرض لهذا ِعالجات تطوير بهدف البطني
وهو أمريكية، اخرتاع براءة و٥٠ علميٍّا منشوًرا ٢٥٠ من أكثر يف شارك ذلك،
لييل إيالي جائزة ذلك يف بما والتكريمات الجوائز من العديد عىل حاصل
للباحث كوب يس آرثر وجائزة البحتة الكيمياء وجائزة الحيوية الكيمياء يف
سة ُمؤسَّ من واترمن تي آالن وجائزة األمريكية، الكيميائية الجمعية من العلمي
عام العلوم لتقدُّم األمريكية للرابطة زميًال خوسال انتُِخب الوطنية. العلوم
يف وعضًوا ٢٠٠٧ عام والعلوم للفنون األمريكية األكاديمية يف وعضًوا ٢٠٠٦
تأسيسرشكة يف شارك ١٩٩٥ عام يف .٢٠٠٩ عام للهندسة الوطنية األكاديمية
التكنولوجيا يف صة امُلتخصِّ العامة الرشكات إحدى وهي الحيوية، للعلوم كوسان
وأخريًا، البوليكيتايد. عىل معتمدة جديدة حيوية مضادات طورت والتي الحيوية
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رشكة وهي الدوائية، للُمستحرضات ألفاين ومدير س ُمؤسِّ أيًضا خوسال يُعدُّ
البطني. الداء لعالج َمعمِلِه يف اكتُِشف فمويٍّا إنزيميٍّا دواءً ر تُطوِّ

أنجيال عزيزتي

نقطة عند يَقع الكيميائيني إىل بالنسبة إثارًة املطروقة غري املجاالت أشدِّ من واحًدا إنَّ
االلتقاء نقطة عند امُلشكالت من فرعية مجموعٍة عىل ُسأركِّز هنا بالكيمياء. الطبِّ الِتقاء
تُمثِّل األمراض من الرتسانة هذه أنَّ إقناُعِك هو هَديف اليتيمة. األمراض ى تُسمَّ والتي تلك،

الكيميائيني. من الجديدة األجيال أمام استثنائي نحٍو عىل واِعدة ُفرصًة
هو ما (١) الفور: عىل الذِّهن إىل تتباَدر التي الثالثة األسئلة ِبتناُول أبدأ َدعيني
تغيريًا؟ تُحِدث أن للكيمياء يُمكن كيف (٣) به؟ ي تهتمِّ أن يِجب ملاذا (٢) اليتيم؟ املرض

املَرضاليتيم؟ هو ما (1)

من كثرٍي إىل بالنسبة األشياء من الكثري يَعني اليتيم املرض ُمصطَلح أن من الرَّغم عىل
املتحدة الواليات ففي الحيوي؛ الطبِّ أوساط يف نسبيٍّا ًدا ُمحدَّ معنًي له فان الناس،
األمراض ن تتضمَّ مواطن. ألف ٢٠٠ من أقلَّ يُصيب مرًضا بكونه يُعرَّف َمثًال، األمريكية،
(ِلُحسن ا جدٍّ نادر مرض وهو البقر، جنون مرض مثل للغاية النادرة األمراض اليتيمة
وتشمل املاضية، العديدة العقود يف حاالت ِبضع إال صوا يُشخِّ لم ني امُلختصِّ إنَّ حتى الحظ)
بدرجة تنترش ال التي املالريا، مثل االنتشار، الواِسعة االستوائية األمراض من الكثري أيًضا

األمريكية. املتحدة الواليات يف كبرية
األمراض تُعدُّ أوًال، انتباهِك. األمراض هذه تستحقُّ ملاذا ان يُفرسِّ األقلِّ عىل سببان ة ثمَّ
أن امُلستبَعد فمن البحثية؛ الجهود تَْطُرقه لم َميدانًا الغالب، يف طبيعتها بُحكم اليتيمة،
من القليل تُقدِّم ألنها نظًرا الحاالت لهذه ُجهَدها الدوائية امُلستحرضات صناعة َه تُوجِّ
وذلك دراستها؛ يف األحياء ُعلماء ينخِرط أن أيًضا امُلحتَمل غري ومن املالية، الحوافز
املندلية األمراض من القليل باستثناء األمراض، لهذه امُلمثِّلة الحيوانية النماذج لنقص
يجعل ا ممَّ بها، اإلصابة ُمعدالت تدنِّي إىل باإلضافة هذا الجني)، األُحادية (االضطرابات
يكون ولن هائلة، فجوة واملريض االختبار أنبوِب فبنَي لذا البرش. يف دراستها الصعب من
األمراض بأحد ُمصاب مريض نجاة) األحيان بعض ويف (بل ة صحَّ إن القول امُلباَلغة من
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االختبار، أنابيب إن االختبار. أنبوب من امُلنبثِقة الجزيئية الرؤية جودة عىل تعتمد اليتيمة
ُجوشيه، مَرض إليِك الكيميائية. العمليات يشهد الذي امَلوقع هي اآلن، جيًدا تَعلمني كما
وقٍت فحتى ذلك. عىل مثاًال الجسم، أعضاء من الكثري عىل يُؤثِّر خطري ِوراثي مرض وهو
األلم ُمسكِّنات يشمل داعًما عالًجا للَمرىض يُقدِّموا أن إال العلماء ِبُوْسع يكن لم قريب،
الحمض تقنيات تنتجه إيميجلوسرييز، ى يُسمَّ إنزيم فثمة اليوم أما الجراحي. ل والتدخُّ
الحدِّ عىل قادر مطلوب)، بروتني من كبرية كميات لصنع أساليب (وهي امُلؤتلف النووي
كيمياء عليه تنطوي ملا جيد َلمثال هذا إن جوشيه؛ بمرض امُلصابني أعراض ُمعظم من
الرغم عىل الهائل. وتنوُِّعه بثرائه يتَِّسم امليدان هذا إنَّ ثانيًا، فاعلية. من االختبار أنابيب
من أكثر هناك فإن طبيعتها، ِبُحكم األمراض، هذه من أيٍّ انتشار ُمعدَّل انخفاض من
لتشخيصها إكلينيكية فاعلية ذات أدواٍت إىل يفتِقر وُمعظمها ُمختلف، يَتيٍم مَرض ٥٠٠٠
املرىض من املاليني ُهناك أنَّ يَعني هذا منها. التامِّ الشفاء أو ُمعالجتها أو إدارتها أو
عرص يف حياتهم. يغريِّ أن شأنه من عالج انتظار يف ُجوشيه مرض مثل بأمراٍض امُلصابني
َمساِرِك انتقاء تحاولني كاملًة حياتك تُميض أن يمكنِك اآلن، نشهده كالذي الُجزيئي الطب
يف تعملني بأنك ُمطلًقا تَشُعري أن دون الفكرية لطاقتك َزة امُلحفِّ امُلشِكالت ُدروب عْرب

فكريٍّا. مكتظ مجاٍل
اليتيمة. األمراض حول الدراسات من حياٍة يف تُشاركي أن استعداٍد عىل فأنِت إذن
اهتمامك كان إذا اعتبارات. ة عدَّ عىل تتوقَّف اإلجابة تبدئني؟ أين من كيميائية، باعتبارِك
تَبدئي أن فيُمكنك ما، شخصية ِصلة طريق عن ُمحدٍَّد يتيٍم مرٍض إىل بالفعل ه توجَّ قد
لم إذا أما الحيوي، الطب أدبيَّات خالل من عنه املعلومات من مزيٍد عىل بالحصول
الوطنية للمنظمة اإللكرتونية املواقع عىل نظرًة فألقي ل، ُمفضَّ ُمحدَّد مرشوع لديِك يكن
التابعة النادرة األمراض إدارة أو (http://www.rarediseases.org) النادرة لألمراض
بالنسبة .(http://www.rarediseases.info.nih.gov) األمريكية الوطنية الصحة ملعاهد
اهتمامكم. يُثري ملرٍض اإلكلينيكية مات السِّ عىل ُقرٍب عن بالتعرُّف أنَصُح امُلبتدئني، إىل
انتشارها، قلَِّة بسبب أرسهم. وأفراد املرىض بعض عىل تعرَّيف طبيب. مع للتحدُّث اذَهبي
املعاهد يف صني امُلتخصِّ يِد عىل للفحص يخضعون اليتيمة باألمراض امُلصابني ُمعظم فإن
السلبيات من فواحدة وسلبيات؛ إيجابيات ولهذا العموميِّني، امُلمارسني من بدًال األكاديمية
يف أنه (رغم اهتمامك املرضمحلِّ يف ًصا ُمتخصِّ َمحليٍّا خبريًا تَجِدين ال قد أنك هي امُلحتملة
تقريبًا). مرض كل يف واحًدا خبريًا األرجح عىل ستجدين دييجو، سان كاليفورنيا، جامعة
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اهتمامك محلِّ املرض حول املعلومات من كثريًا أن فهي اآلخر، الجانب عىل امليزة، أما
املعلومات. تلك إىل الوصول نسبيٍّا السهل من يكون قد لذلك املراكز؛ هذه يف ترتكَّز قد
ستكونني للمشكلة) تصورك فقط (وليس للمشكلة الفعلية للطبيعة َفْهمك ازداد وكلَّما
أنماٍط عن بحثًا للمشكلة الُجزيئية األساسيات وسط رحلتك يف تَنطِلقني عندما تَمكُّنًا أكثر

وحلول. َسبَبيَّة وعالقاٍت
من هائلة بدرجٍة األعضاء أو األنسجة أو الخاليا تتميَّز الُجزيئي، املستوى عىل
يُعيد حتى ينبغي كما ُمعينة بيولوجية ظاهرة َفْهم يَسُعُه ال املرء إن ويُقال التعقيد،
نقطة تُعدُّ الخطوة وهذه ُمحدَّدة، ُجزيئات ُمستخِدًما اختبار أنبوب داخل جوهرها تشكيل
إىل باألحياء ون امُلهتمُّ الكيميائيون يسعى واألحياء. الكيمياء بني الوصل حلقة يف البداية
وتفاُعالتها الُجزيئات ُفرادى خصائص يف والخاليا للكائنات الجوهري السلوك ُمحاكاة
داخل ما مرٍض جوهر تشكيل بإعادة القدرة هذه أيًضا لهم تسمح بعض. مع بعضها
األمراض حالة يف الحيوي. الُجزيئي السلوك انِحراف كيفية بدراسة وذلك اختبار، أنبوب
بساطًة األشدِّ الفرضيَّة من انطالًقا ُجزيئي، مساٍر خْلق عىل الُقدرة للكيمياء فإن اليتيمة،
غرِي وفرٍة ذا حيويٍّا ُجزيئًا يشمل ما عادًة األمراض لبيولوجيا الُجزيئي املنطق إن وبدائيَّة.
جزيئًا أو الصحيح، موضعه غري يف حيويٍّا ُجزيئًا أو ر، ُمتوفِّ غري حيويٍّا ُجزيئًا أو معتادة
أنبوب داخل القبيل هذا من خطأ أي وطبيعة سبب تحديد إن تركيبي. خلٍل ذا حيويٍّا
نحو األوىل الخطوة يَُعدُّ ما وغالبًا املثالية، صورتها يف الكيمياء يُمثِّل وتوصيفه اختبار

ما. بَرشيٍّ ملَرٍض جديد عالٍج أو تشخيٍص تطوير
مع الخاصة بتجربتي ُمستعينًا سلًفا املذكورة التعليقات من بعًضا ح أَُوضِّ َدِعيني
(واملعروف البطني الذرب مرض البطني. الذرب مَرض وهو أال النادرة، األمراض أحد
الالمداري) الذرب أو الجلوتيني املعوي االعتالل أو الزُّالقي الداء أو البطني بالداء أيًضا
الدقيقة األمعاء ِبنية واختالل األمعاء يف االمتصاص َضْعف يسبِّب الِتهابي مرض هو
واملوجودة الغذائية األهمية ذات الربوتينات من د ُمعقَّ خليط وهو الجلوتني، ل تحمُّ وعدم
كان املَرض أن من الرغم عىل والشعري. والشيلم القمح مثل الشائعة الغذائية الحبوب يف
ُمعدل أن إىل تُشري الوبائية الدراسات من العديد فإن قريب، وقٍت إىل شائٍع غريَ يَُعد
من كغريها العالم. أجزاء ُمعظم يف و١٫٠٪ ٠٫٥ بني يرتاَوح البطني الذرب مرض انتشار
الروماتويدي املفاصل والِتهاب األول النوع من كري السُّ مرض مثل املناعية، االضطرابات
للذرب األوىل البدايات يف َدْوًرا يَلَعبان والبيئي الِوراثي العاِمَلني ِكال فإن د، امُلتعدِّ والتصلُّب
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التعرُّض عىل يَعتِمد البطني الذرب عن التعبري فإن األمراض، لهذه ِخالًفا لكن البطني.
إذا وينتكسون غذائهم من الجلوتني يُستبَعد املرضحني أعراض تخفُّ للجلوتني. الغذائي
األمراض بقية عن يتميَّز البطني الذرب فإن ولذلك الغذائي؛ نظامهم يف أخرى مرًَّة أُِعيَد

العلماء. َدُه حدَّ األهمية بالغ بيئي عامٍل بوجود امُلزِمنة االلِتهابية
اإلسهال تشمل شديدة بأعراٍض َمصحوبًا امُلبكرة الطفولة يف املرض يظَهر ما عادًة
ولكن، حاد. عامٍّ َضعٍف من األطفال هؤالء ويُعاني النمو، وَضعف البطن وانِتفاخ امُلزمن
عندما حياتهم من الِحقة فرتٍة يف إال األعراض ر تتطوَّ ال قد املرىض، من كثرٍي إىل بالنسبة
الذرب إن العصبية. واألعراض الدم وفقر الوزن وفقدان واإلسهال اإلعياء املرض يُسبِّب
مثل بُمضاعفات اإلصابة خطورة من يُعاَلج، لم إن يزيد، وقد ُمزمن مرض البطني
البطني؛ الذرب ملرىض ُمتاح عالجي خيار يُوَجد ال والرسطان. والُعقم العظام أمراض
الصعب من الجلوتني. من خاٍل صاِرٍم غذائي بنظاٍم الحياة مدى االلتزام هو الوحيد العالج
واسع نطاٍق عىل استخدامه جانب إىل الغذاء. من تماًما الجلوتني استبعاد عىل امُلداَومة ا جدٍّ
يُعدُّ الغذاء، خصائص لتعزيز تُستخَدم إضافية مادة كونه عن فضًال غذائية، ًة مادَّ باعتباره
ومعلبات. وزجاجات عبوات يف املحفوظة األطعمة ُمعظم يف عنه يُنَوَّه ال ُمكوِّنًا الجلوتني
وعادًة واِسٍع، نطاٍق عىل الجلوتني من الخالية امُلعتَمدة املنتجات ر تتوفَّ ال ذلك، عىل عالوًة
ما هو امُلستغَربة غري األمور من جلوتني. عىل امُلحتوية نظرياتها من بكثرٍي أغىل تكون ما
يستمرُّ األمعاء وظيفة يف الخلل أن وهو الحديثة، اإلكلينيكية الدراسات من العديد أوضَحُه
َة ثَمَّ الغذائي. نظامهم من الجلوتني الستبعاد املبذولة الجهود رغم املرىض من الكثري لدى
االتباع عن ِعوًضا البطني الذرب مَلرىض الة وفعَّ آِمنة عالجية بدائل لتطوير ة ُملحَّ حاجٌة

الجلوتني. من خاٍل صارم غذائي لنظام الدائم

الداخلية الجبهة عىل (2)

السنوات ذا ابني أنَّ أخريًا تبنيَّ حني ،١٩٩٩ عام البطني الذرب بمرض اهتمامي تنامى
ثالثة تعلَّمُت ما رسعان النمو. يف وَضعٍف طويٍل ٍك توعُّ بعد املرض بهذا ُمصاب الثالث
الدرس عن أما العلمية. امَلراِجع من استخلصتُهما فقط منها اثنني املَرض، حول دروٍس
يُوَجد ال فهو اليومية؛ حياتنا يف انتشاره، رغم الجلوتني، خفاء مدى أُدرك بدأُت فقد األول،
االستهالكية والبضائع امُلصنَّعة األغذية أنواع جميع ويف بل فقط، واملكرونات املخبوزات يف
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اطِّالعي واِقع من ثانيًا، مثاَلني). ُمجرَّد الربيدية واألظرف الصويا، (صلصة عة امُلتوقَّ غري
وزوجتي، دفعني ما وهو الوراثية، املرض لطبيعة تقدير لديَّ نما العلمية، امَلراِجع عىل
اء الدَّ من أيًضا تُعاني َزوَجتي أنَّ اكتشْفنا الشديد، لألسف لالختبار. الخضوع إىل بالتايل،
يف الجلوتني من ضئيلة كمية ولو تناُول فإنَّ واليوم، منه. ُمتقدِّمة مرحلٍة ويف البطني
املنزل)؛ خارج الطعام تناَوْلنا إذا خاصة لألسف الحدوث ناِدر ليس أمر (وهو وجباتهما
عقود ثالثة من يقُرب ما إمضاء إنَّ عنيفة. صحية ِبَوعكٍة وابني زوجتي يُصيب بأن كفيٌل
أمٌر لهو الخطري املناعي املرض هذا مثل من تُعاني بينما عاديٍّ غذائي بنظاٍم حياتها من
أُِصبُت قد أنَّني هو الرسالة، بهذه ِصلة أوثَُقها وربما الدروس، هذه ثالث ل. التأمُّ يستحقُّ
رغم بحثية، ُفرصة باعتباره البطني للذرب تامٍّ إغفاٍل من الكيميائيون أبداه ِلما بالدهشة
نفسه بسببه املناعي الجهاز ر يدمِّ مرض (أي الوحيد الذاتية املناعة مَرض يكون ربما أنه
لكنها جيًدا ُمحدَّدة كيميائية مادة فيه تتسبَّب الذي الغريبة) األجسام ُمهاجمة من بدًال

(جلوتني). دة ُمعقَّ
الدكتورة من ُمكاملة يُت تلقَّ تشخيصَزوجتي، يخصُّ فيما األخبار ي تلقِّ من يَوَمني بعد
عىل للحصول اختياري عن تُبلِّغني حينها) الوطنية العلوم سة ُمؤسَّ (مديرة كولويل ريتا
غري سخيًَّة ِمنحًة ن تتضمَّ أنها الجائزة هذه مزايا من .١٩٩٩ لعام واترمن تي آالن جائزة
دراسة يف األموال توظيف عىل العْزم عقدُت تقريبًا، الفور عىل سنوات. ثالث مُلدَّة ُمقيَّدة
لها ُقدِّر مُلشكلٍة أعمق َفْهٍم تكوين من فقط املسعى هذا يُمكِّنني لن البطني. الذرب مَرض
وأنجِبهم ب الطالَّ أفضل من بعٍض لتوِعيِة أيًضا ُفرصًة سيمنحني بل أُرستي، تُالِزم أن

املناعية. األمراض دراسة يف الكيمياء أهمية بشأن

الكيمياء َدور (3)

أمراض باقي عن يتميَّز أنه إدراُكنا ُجزئيٍّا زه حفَّ قد البطني الذرب لدراسة هنا توجُّ كان
أوجزنا كما الكيمياء. طريق عن حلوٍل إىل للوصول بُمالءمته البرشية الذاتية املناعة
لذا لبْس؛ دون تحدَّدت قد الجلوتني، وهي للمرض، امُلسببة الكيميائية املادة فإن سلًفا،
هذا َضْعف نقطة تعيني باإلمكان يكون أن ينبغي أنه نعتقد) نزال (وال افرتضنا فقد
َمعَمِلنا يف جهودنا نُواِصل إجماًال، إننا، ببساطة. الجلوتني مسار ب تعقُّ خالل من املرض
للتخلُّص نسعى امَلنهجني، هذَين أحِد يف العالجية. األساليب من نَوَعني وإيجاد الكتشاف
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اسرتاتيجية يف الدقيقة). (األمعاء امُلتأثِّر الرئييس بالعضو يَُرضَّ أن قبل الجلوتني يَّة ُسمِّ من
والتي الرضورية غري البرشية الربوتينات من أكثر أو واحٍد تثبيط إىل نسعى تكميلية،
داخل الغذائي للجلوتني امُلمِرضة االستجابات من امُلبكِّرة املراحل يف مساعًدا عامًال تُعدُّ
امَلنهَجني؛ من كلٍّ عن ُموجًزا حالٍة تقريَر الرسالة هذه من ى تبقَّ فيما لِك سأُقدِّم املرىض.
إىل العلمية الرؤية لرتجمة جهودنا يف محوريٍّا دوًرا الكيمياء تُؤدي كيف لِك ح ألوضِّ وذلك

للمرىض. َعَميل عالج
بوليمرات هي الربوتينات الربوتينات. كيمياء عن وبسيطة ُمخترصة خلفية إليِك بدايًة،
العقد. حبَّات مثل مًعا وترتِبط غذائيٍّا ة الهامَّ األمينية األحماض من نوًعا ٢٠ من مكوَّنة
الرتكيبات 1-10 شكل ح يُوضِّ األبجدية. الحروف من بحْرٍف أميني حمض كلِّ إىل يُرَمز
قصٍة من ييل فيما الخاصة ألهميَّتها وذلك األمينية، األحماض هذه من لثالثٍة الكيميائية
من مئاٍت البقالة متجر من تَبتاُعها التي الدقيق ُعبوة تحتوي املثال، سبيل عىل سأرويها.
.Q والجلوتامني P الربولني بلبنات غنية أنها يف جميعها تشرتك الجلوتينية، الربوتينات

الجلوتينية. الربوتينات تلك من الثنني األميني الحمض ُمتتاليات 2-10 شكل يوضح

P الربول� Q الجلوتام� E حمض الجلوتاميك

NH

OH

O

OH

OO

NH
2

H
2
N

NH
2

OHHO

OO

.E الجلوتاميك وحمض ،Q والجلوتامني ،P للربولني الكيميائية الرتكيبات :1-10 شكل

ُمختربي بني بالتعاُون و٢٠٠٥ ٢٠٠٠ عامي بني الفرتة يف التجارب من سلسلًة أجريُت
يَّة لُسمِّ الرتكيبي األساس أظَهَرِت سوليد، لودفيج الرائد، النرويجي املناعة خبري ومخترب
الربوتينات أنَّ التحديد، وجه عىل أبحاثُنا، أظهَرْت فقد البطني؛ الذرب مرض يف الجلوتني
عىل يصُعب ،(2-10 (شكل وجاما٥-جليادين ألفا٢-جليادين مثل امُلمثلة، الجلوتينية
ُجزيئات تنقِسم طعامك، يف للربوتني تناُولِك عند هضُمها. الثدييات لدى الهضمية القناة
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MNIQVDPSSQVQWPQQQPVPQPHQPFSQQPQQTFPQPQQTFPHQPQQQFP

QPQQPQQQFLQPQQPFPQQPQQPYPQQPQQPFPQTQQPQQLFPQSQQPQQ

QFSQPQQQFPQPQQPQQSFPQQQPPFIQPSLQQQVNPCKNFLLQQCKPVSLV

SSLWSMIWPQSDCQVMRQQSCQQLAQIPQQLQCAAIHTVIHSIIMQQEQQQG

MHILLPLYQQQQVGQGTLVQGQGIIQPQQPAQLEAIRSLVLQTLPTMCNVYVPP

ECSIIKAPFSSVVAGIGGQYR 

ألفا٢-جليادين الجلوتينية، الربوتينات من الثنني األميني الحمض ُمتتاِليات :2-10 شكل
امُلتتاليات .Q والجلوتامني P الربولني بقايا كثرة الحظي (باألسفل). وجاما٥-جليادين (باألعىل)
من ملزيٍد النص انظري الهضمي. لالنهيار امُلقاِومة الببتيدات تُمثِّل الداكنة بالحروف املكتوبة

التفاصيل.

ثم «الببتيدات»، ى تُسمَّ األمينية، األحماض من أقرص سالسل إىل أوًال الفردية الربوتني
«التحلل عليها يُطَلق عمليٍة خالل من نفسها، األمينية األحماض إىل املطاف نهاية يف تتحلَّل
البرشي. الجسم ها يَمتصُّ التي الفعلية املواد هي الناتجة األمينية واألحماض الربوتيني»،
األمعاء يف أغلبها يَحُدث لكنها امَلِعدة يف الِغذائي للربوتني الربوتيني التحلُّل عملية تبدأ
ُمجملها يف العملية تتَِّسم «الربوتياز». ى تُسمَّ إنزيمات نشاط طريق عن الُعليا الدقيقة
تُعدُّ الجلوتينية الربوتينات أنَّ غري ُشيوًعا، األكثر الغذائية الربوتينات حالة يف ُمذهلة بكفاءة
الهضمية القناة يف الجلوتينية للربوتينات الربوتيني فالتحلُّل باملالحظة؛ جديًرا استثناءً
الببتيدات من كثريًا أطول الببتيدات هذه أوًال، أوجه؛ أربعِة من غريبة ببتيدات يُنِتج
أمينية أحماٍض إىل الالِحق تحلُّلها ثانيًا، األخرى. الغذائية الربوتينات عن الناتجة املتوسطة
تحلُّل دون حالها عىل الجلوتينية الببتيدات هذه تبقى ثَمَّ ومن الكفاءة؛ إىل ة بِشدَّ يفتِقر
موجود آَخر إنزيم الجلوتينية الببتيدات هذه عىل يتعرَّف ثالثًا، الُعليا. الدقيقة األمعاء عْرب
ُمختارة جلوتامينات يُحوِّل والذي ،TG2 ترانسجلوتاميناز٢ ى يُسمَّ املعوية، األنسجة يف
الجلوتامني بني الكيميائي الفارق إىل (انُظري جلوتاميكية. أحماٍض إىل الببتيدات هذه يف
ترانسجلوتاميناز٢ يفعله ا عمَّ فكرًة ذلك يُعطيِك ربما 10-1؛ شكل يف الجلوتاميك وحمض
الببتيدات هذه استعداد من الكيميائي التعديل هذا يُعزِّز وأخريًا، الجلوتينية.) للببتيدات
إىل العملية تِصل ،DQ2 ب ارتباطها وِبُمجرَّد ،HLA-DQ2 آخر، بَرشي بربوتني لالرتباط
يف والِتهابات تغذية وُسوء َمعوي تَلٌف عنها ينُجم ة، حادَّ الِتهابية استجابة تنشأ نهايتها؛

الجسم. أنحاء جميع
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والثالثني الثالِث البقايا ذو الببتيد هو الببتيدات هذه مِلثل الواضحة األمثلة من
(شكل LQLQPFPQPQLPYPQPQLPYPQPQLPYPQPQPF ألفا٢-جليادين، من وامُلستمدُّ
االلِتهابية. وطبيعته الببتيد هذا تكوين عليها يقوم التي اآلليات 3-10 يصفشكل .(2-10
والعرشين الثماني البقايا ذو الببتيد يُثريها تماًما شبيهًة استجابًة 2-10 شكل يُظِهر

جاما٥-جليادين. من وامُلستمدُّ
أَمٌل أيًضا الوجود إىل بَرز ِذكُرها، السابق الجوهرية االكتشافات تربُز بدأْت عندما
املرض. هذا لعالج ُمحتَملة فاعلية ذات لكنها بسيطة عالجية اسرتاتيجية إىل ل التوصُّ يف
الرسيع الهضم عىل الفموية اإلنزيمات ُقدرة من ق التحقُّ أمكن حاِل يف أنه افرتْضنا لقد
بينما والثالثني، الثالِث البقايا ذي الببتيد مثل املناعي، م للتََّسمُّ امُلسبِّبة الجلوتني لببتيدات
قبل الغذائي الجلوتني يَّة ُسمِّ من التخلُّص امُلمكن من فسيكون امَلِعدة، داخل الطعام يتقلَّب
تَشقُّ التي اإلنزيمات اهتمامنا أثار سابًقا، إليها أْرشنا ألسباٍب الدقيقة. األمعاء إىل وصوله
وقد والربولني، بالجلوتامني الغنية الجلوتينية الربوتينات يف والربولني الجلوتامني بقايا
الدقيقة الكائنات من ُمتنوِّعة طائفٍة من اإلنزيمات هذه مثل إفراَز حاليٍّا العلماء اكتشف
وبروتياًزا الشعري نباِت من بالجلوتامني ا خاصٍّ بروتياًزا ان يَضمَّ منها، اثنان والنباتات؛
أنه من بالرغم البرشية. اإلكلينيكية للتجارب ًرا ُمؤخَّ خَضعا جرثومة، من بالربولني ا خاصٍّ
سبق ما يَمنحِك أن آُمل فإنَّني اإلكلينيكية، جدواهما من ق التحقُّ قبل سنوات عدة ستميض

إكلينيكية. اسرتاتيجيات إىل البسيطة الكيميائية الرؤى ترجمة كيفية عن ِفكرًة
تكميليٍّا منهًجا هناك أنَّ تُدركني فربما ،3-10 شكل يف ح امُلوضَّ الرسم تأملِت إذا
نشاط تثبيط طريق عن وذلك الغذائي للجلوتني ة امَّ السَّ اآلثار من املرىض لحماية
عام يف الجلوتني. عن الناجم االلتهاب بَدوِره يُوِقف قد ما وهو ترانسجلوتاميناز٢،
لِعالج اًال وفعَّ آمنًا اريٍّا عقَّ ُمستهدًفا يكون ربما ترانسجلوتاميناز٢ أن افرتْضنا ،١٩٩٩
الجلوتينية الببتيدات أغلب فإن األوىل، املالحظة أما ُمالَحَظتنَي. إىل استناًدا البطني الداء
التعرُّف ترانسجلوتاميناز٢ يتوىلَّ الهضمية املريض قناة يف االلتهابية لالستجابات زة امُلحفِّ
يُبديه الذي الضائر التفاُعل يف حاِسًما ُمبكًِّرا حَدثًا التعديل هذا مثل ويُعدُّ وتعديلها؛ عليها
عبور أثناء ترانسجلوتاميناز٢ نشاط تثبيط أمكن لو إذن، الغذائي. الجلوتني املرىضحيال
العلمية امَلراِجع أورَدِت ثانيًا، ال. فعَّ عالٍج إيجاد يَسُعنا فربما الهضمية، القناة إىل الطعام
وقد فيها، ترانسجلوتاميناز٢ جني نشاط العلماء أوقف جينيٍّا لة ُمعدَّ لفرئان أمثلة بالفعل
امَلوضعي التثبيط أن إىل يُشري ما وهو طبيعية، وتناُسلية فسيولوجية بحالٍة أنهم لُوِحظ
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جلوت�
TG2

PQPQLPYPQ PQPELPYPQ

PQQPFPQQP PQQPFPEQP

HLA-DQ2

التهاب
ببتيدات

الجلوتينية الربوتينات ز تحفِّ والتي املسار يف الرئيسية الكيميائية التفاُعالت :3-10 شكل
مثل الببتيدات البطني. بالداء امُلصابني لدى الدقيقة األمعاء الِتهاَب خاللها من الغذائية
الثماني البقايا ذات وامُلتتالية ألفا٢-جليادين من والثالثني الثالث البقايا ذات امُلتتالية
ُمتتاِلياتها. من لُجزءٍ رصيٍح ِذكٍر مع ُمتعرِّجة كخطوٍط تظهر جاما٥-جليادين من والعرشين
الببتيدات. هذه يف الجلوتاميكية واألحماض الجلوتامينات ل يُحوِّ TG2 ترانسجلوتاميناز٢
النص. طاِلعي التفاصيل، من مَلزيٍد االلِتهاب. ز وتحفِّ HLA-DQ2 ب الناتجة الببتيدات ترتبط

عىل للمرىض صحيٍة مخاطَر عىل ينطوي ال قد الهضمية القناة أنسجة داخل الجني لهذا
قد ترانسجلوتاميناز٢ تثبيط أن عىل مًعا املالحظتان هاتان دلَّت وهكذا، البعيد. املدى
الضارَّة. الجلوتني تأثريات من البطني بالداء امُلصابني لحماية اًال وفعَّ آِمنًا أسلوبًا يكون
تُقدِّم فسوف الفرضية، هذه ة صحَّ من اإلكلينيكي ق التحقُّ إىل الحاجة تبقى حني ويف

األهمية. البالغة األدوات ًدا ُمجدَّ الكيمياء
الُجزيئات صغرِي ُمثبٍِّط إنتاِج عىل املاضية الخمس السنوات مدار عىل عملنا لقد
ذلك، مع بالتزامن البرش. يف تجريبي ار كعقَّ استعماله يُمكن بحيث لرتانسجلوتاميناز٢
فئاٍت ثالث استكشفنا امُلحتمل. اإلكلينيكي ار العقَّ هذا مِلثل حيواني نموذٍج تطوير نُحاول
وقاِرٍض لقرٍد نَموذَجني وأنتجنا لرتانسجلوتاميناز٢ االصطناعية امُلثبِّطات من ُمختلفة
تجربة القادمة أعوام الثالثة أو العامني خالل لنا يتسنى أن آِملني امُلركَّبات، هذه الختبار
لهذه ُمحتملة نتائج ثالث ة ثمَّ مفهومه. جدوى إثبات سبيل يف إكلينيكيٍّا امُلثبطات هذه أحِد
الجلوتني، عن الناتج املرض هذا من الوقاية إمكانية عَدم ناحية، من نُدِرك، فقد الدراسة؛
امُلثبِّط أن أُخرى، ناحيٍة من نكتشف، وقد املعوي، الرتانسجلوتاميناز٢ ثَبَّطنا حال يف حتى
ُمعيَّنة رات تَصوُّ ِظلِّ يف للمرىض إكلينيكية فائدة ذو إليه ْلنا تَوصَّ الذي الُجزيئات الصغري
ولن اإلكلينيكية، جدواه ثبتت وُمستهَدف ُمحتَمل ار عقَّ ِحينها لَدينا سيكون بها. ُمتحكَّم
وجود نُغِفل أال ينبغي ولكن األسواق. إىل ار العقَّ هذا مثل يِصل أن قبل طويل وقت يمر
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كُمستهَدٍف ترانسجلوتاميناز٢ فاعلية من ق التحقُّ إىل تجاربنا فيه تُؤدِّي قد آَخَر ٍر تصوُّ
وتعود صلة، ذات غري أخرى بمشكالٍت ُمرتِبط امُلحتمل ار العقَّ أن لنا يتبنيَّ لكن اري، عقَّ

أفضل. عالج إليجاد الكيمياء ملعب إىل الحالة هذه يف الُكرة
اليتيمة. األمراض ميدان يف الكيمياء أهمية استشعار من َمكَّنتُِك قد أكون أن آُمل
األطفال طبيب ديك، كي دبليو حدَّد منذ قرٍن ِنصف مىض البطني، الذرب حالة يف
خضع املدة، هذه وخالل املرض، لهذا الرئييس البيئي ز امُلحفِّ باعتباره الجلوتني الهولندي،
اإلكلينيكيِّني، واألطباء األحياء علماء يِد عىل امُلستفيضة للدراسة وُمسبِّباته املرض انتشار
أنَّ جازًما اعتقاًدا ألعتِقُد وإنَّني عالجية، ُفرصة بوصفه التام لإلهمال تعرَّض أنه غري
عىل نوعه من فريًدا ليس البطني الداء إن القادم. الَعقد يف الثغرة هذه َسدَّ الكيمياء بُوْسع
املعوية االلتهابات املثال سبيل عىل إليِك اليتيمة. األمراض من الواسعة الطائفة بني اإلطالق
املتحدة الواليات يف الحدوث ناِدرة الحظ، لُحسن كونها، من الرغم عىل لإلسهال؛ امُلسبِّبة
سنويٍّا وفاة حالة مليون و٢٫١ ١٫٦ بني ما تسبب االلتهابات هذه مثل فإن األمريكية،
سنوات خمس عن أعمارهم تقلُّ الذين األطفال بني تَقُع أغلبها العالم، أنحاء ُمختِلف يف
هذه لحلِّ ِزَمني الالَّ والذكاء اإلرادة بقوَّة بالتأكيد يتمتَّع جيلِك إن النامي. العالم بلدان يف
لالنطالق. ُممتازة نُقطًة َشكٍّ بال الكيمياء َميدان فسيكون كذلك، األمر كان وإن املشكلة،
َمسريتك خالل امُلتقدِّمة الدراسة من املسار هذا سلوك يف التفكري عىل ُعِك ألشجِّ إنني

األكاديمية.
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الراقص احلمضالنووي

بوروز جيه سينثيا
يوتا جامعة

درجة عىل حاصلة يوتا، بجامعة الكيمياء يف ُمتميز أستاذ هي بوروز جيه سينثيا
قد وكانت كورنيل جامعة من والدكتوراه كولورادو جامعة من البكالوريوس
نوبل، جائزة عىل الحائز لني، إم جيه مع الدكتوراه بعَد ما أبحاث كزميل تعاونَْت
ستوني بجامعة التدريس هيئة يف كعضٍو بوروز عِمَلت بفرنسا. سرتاسبورج يف
الكيمياء عىل البحثية اهتماماتها تنَصبُّ .١٩٩٥ عام يوتا إىل تنتِقل أن قبل بروك
الريبوزي. النووي والحمض النووي الحمض عىل الرتكيز مع الحيوية العضوية
ثالثُة ولديهما أندرسن، سكوت الفيزيائية، الكيمياء عاِلم من ُمتزوِّجة بوروز

واحدة. دقيقة بفاِرق أصغرهم هي لوريل توائم)، (ثالثة أطفال

أنجيال مرحبًا

األطفال مرسح اختار لُسؤالك. شكًرا يُرام؛ ما عىل أمس ليلَة النهائية الربوفة مَضِت
علميًة َموضوعاٍت السنوي، امُلوسيقي حفله إطار يف يوتا، بجامعة االستعراضية للفنون
كلُّ تولَّت ساينتيا. عنوان تحت ُمبتكرة واستعراضية موسيقية عروًضا حوَلها م ليُصمِّ
والطب األحياء من بدءًا ُمختلفة، علمية فروٍع عىل الضوء تُسلِّط رقصٍة تصميم فرقٍة
يَصحبُها آشا تُدعى شابٍَّة رحلة القصة خيوط تتتبَّع واإللكرتونيات. بالفيزياء وانتهاءً
آلِة داخل رحلٍة يف كذلك؟) جميًعا (أليسوا األطوار غريب لكنه حكيم عجوز بروفيسور
أن امُلقرَّر من وُمستقبِلهما. هما وحاِرضِ وكونِنا كوكبنا مايض لزيارة به الخاصة الزمن
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املطرية والغابات والليزر الفريوسات عىل التعرُّف عىل امُلشاهدين الرقصات هذه تُساعد
من العرض ِسياق يرتاَوُح بينما الرياضية»، «األصول نيوتن وكتاب الداخيل األرض ولبِّ

ُمباَلَغة. ِبال امَلجرِّي، النطاق وحتى امِلجهري النطاق
الفرقة ب طالَّ مع ترُقص كانت لذلك العام؛ هذا العارش الصفِّ يف لوريل ابنتُنا
الفلك بِعلم َشغوفًة لوريل كانْت لقد دييل. آيمي استعراضاِتها تُخِرج والتي األوىل الثانوية
ابتهجْت «امَلجرَّات»، عن رقصٍة تصميُم فرَقِتها من ُطِلَب عندما ولذلك أظافرها، نعومة منذ
أشكال عىل التعرُّف يف أغلبَها ِفرَقتُها أمضت أشُهر، ستََّة االستعدادات فرتة دامت للغاية.
استعراضية. صورٍة إىل املفاهيم هذه ترجمة ُمحاولة ثُمَّ وحركتها وتكوينها املجرَّات
االستعانَة دانس، تانر لربنامج الفنية املخرجة يل، آن ماري عىل العمل بداية يف اقرتحْت
الرقصات عىل العلمية امِلصداقية إلضفاء يوتا جامعة يف العلمية األقسام من بُخرباء
يف خبري وهو الفيزياء، قسم من جوندولو، باولو الربوفيسور لوريل فرقة دعت مة. امُلصمَّ
الفضائي هابل مرصد من ُمذهلة ُصوًرا الربوفيسور عرض امُلظِلمة. والطاقة الكونِيَّات ِعلم
الربوفة أثناء املجرَّات. أنواع من وغريها والبيضاوية الحلزونية املجرَّات بني الفروق ح تُوضِّ
باللَّون وامُلتألِّقة بالنجوم عة امُلرصَّ ة امُللتفَّ الراِقصات تنُّورات كانت أمس، ليلة النهائية

االستعراض. أثناء املتنوعة امَلجرِّية والحركات األشكال لُصورة إضافة البنفسجي
التاسع، للصف النووي الحمض مجال يف امُلتطوعة «الخبرية» أكون أن تي ُمهمَّ كانت
الحمض كيمياء دراسة عىل ُمختربي عَكَف لقد ميساكا. تينا رقصاِتهم إخراج تتوىلَّ الذي
عاِجزين نََزل لم أنَّنا غري عاًما، عرشين من يقُرب ملا الريبوزي النووي والحمض النووي
بالرغم البالغة. األهمية ذَوي الحيَويَّني الُجَزيئني لهذَين دة امُلعقَّ التفصيالت جميع َفْهم عن
هذَين تكوين عن الرَّاهنة املعلومات من بعٍض حول رائعة ُمناقشة أجرينا فقد ذلك، من
بمكاٍن األهمية من هي والتي النووي للحمض الديناميكية الجوانب سيما وال الحمضني،
عىل قادرون التاسع الصف ب ُطالَّ من بعًضا أنَّ إعجابي أثار ا ممَّ وظيفته. إىل بالنسبة
شفرتنا عىل الطارئة ات للتغريُّ الطبية النتائج عن عبة الصَّ التساؤالت هذه مثل طرح

ُمناقشتنا. من ُمقتطفاٍت عىل باالطالع أيًضا ني تَهتمِّ قد أنِك أعتقد الوراثية.

واألساسيَّات العامة واملعلومات التاريخ من نُبذة (1)

للحمض امُلزدوجة الحلزونية البنية كريك وفرانسيس واطسون جيمس طَرح ،١٩٥٣ يف
حصلت التي ينية السِّ ة باألشعَّ البلوري التصوير عىل القائمة البيانات إىل استناًدا النووي
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املزدوجة الحلزونية البنية هذه حازْت لطاَلما .(١٩٧٥ (ساير، فرانكلني روزاليند عليها
،(1-11 شكل (انظري اذًا أخَّ أنيًقا شكًال باعتبارها امِلعمارية الناحية من اإلعجاب عىل
ما وهو والثَّبَات، بالصالبة يتَِّسم فإنه لب، الصُّ أو الزجاج أو الخشب من يُنَشأ عندما لكن
النووي الحمض فإن ُجزيئًا، كونه إىل َفِبالنظر حال! بأي النووي الحمض عىل يصدق ال
بالنسبة املعلومات ُمستودَع يَُعدُّ ألنه نظًرا كذلك يكون أن وينبغي دائمة، حركة حالة يف
فلن باألرُفف، التصَقْت قد ما مكتبٍة يف الُكتُب جميع أن لو تخيَّل الوراثية. الشفرة إىل
النووي الحمض تصوير تماًما امُلالئم فمن لذا، ُمحتوياتها. عىل االطالع من أبًدا نتمكَّن

الخلية. داخل الجارية العمليات تصميم الشكلية تغرياتها تتوىلَّ رقصة وكأنه
من واحًدا هذا يُعدُّ البالغ؛ بالطول خليٍة كلِّ يف النووي الحمض ُجزيئات تتَِّصف
يُمكن ال البنية هذه أن يف السبب ح يوضِّ والذي النووي الحمض ِبنية حول األوىل املفاهيم
ُجزيئات أنَّ تَخيَّلنا لو الشكل. ُملتوي بسيط ُصلٍب قضيٍب ُمجرَّد النووي الحمض يكون أن
إىل طرًفا ْت اصطفَّ قد واألربعني الستة كروموسوماتك داخل املوجودة النووي الحمض
أكثر أو تقريبًا، مرتين سيكون طولها فإن ُمزدَوجة، حلزونية كأشكاٍل وامتدَّت طرف
ملِّيمرت ُعْرش ُقطرها يبلُغ خلية نواة تَسَعها أن الُجزيئات لهذه يُمكن كيف أقدام. ٦ من
هذا: يف فكِّري شديدة. برباعٍة ينحني وهو ينحني، أن النووي للحمض ينبغي تقريبًا؟
وسايتوسني T وثايمني A وأدينني G جوانني أربع: قواعَد من الجينومية امُلتتالية ن تتكوَّ
إن والفوسفات. السكر ِقوامه فقري عمود خالل من ببعضها القواعد هذه ترتبط .C
األمينية األحماض ترتيب يُحدِّد CGCGTAGTAAC… ربما أو GATC… الحروف ترتيب
امُلتتاِليات بعض تتميَّز د. ُمحدَّ بروتني لتكوين الببتيدات د ُمتعدِّ داخل مًعا ستجتِمع التي
أو طفيفة تشوُّهات تشكيل يف أخرى متتاليات تربَع بينما تنثني؛ فال النسبية البة بالصَّ
النووي للحمض االلتفاف هذا يُتيح الفائق. بااللتفاف للحلزون تسَمُح انزياحات حتى
النووي الحمض حلزون تُعبِّئ والتي األساسية الهستونية الربوتينات من مجموعة تطويق
حتى االلتفاف يتواصل الخيط. يف العقد حبَّات تنتِظم مثلما تماًما خلوية، ُجسيمات داخل
كل يَحُدث امُلكثَّفة. الكروموسومات لهذه النَّواة وتتَِّسع تالفيف، داخل تالفيف لديك يَصري
من ضئيل بمقداٍر يسمح ا ِممَّ النووي الحمض ُمتتاِليَِة يف طفيفة ات تغريُّ لوقوع نتيجًة هذا
من واحدة ة لفَّ وهي قواعد، عْرش كل مرة هذه االلتفاف مواقع تواُجد حال ويف االلتفاف،
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(ب) (أ)

5′

3′

3′

5′

الحمض يُمثِّل الذي امُلزدوج الحلزوني للشكل ورقٍة عىل األبعاد ثنائي رسم (أ) :1-11 شكل
بكني. مدينة وسط ُمزدَوج حلزوني لشكل األبعاد ثالثي تمثال (ب) النووي.

املطاف، نهاية يف دائرية حلقات ثُمَّ ضخمة التفافة لتُشكِّل مًعا تجتمع فإنها الحلزون،
.2-11 شكل من ح يتضِّ كما

هذا داخل املدفونة الجينوم متتابعات إحدى «نقرأ» أن نريد عندما يحُدث ماذا اآلن،
الرفِّ وإيجاد الصحيح القسم إىل ه التوجُّ علينا لكان مكتبة، يف ُكنَّا لو التالفيف؟ من امللف
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الحمض النووي
ا"زدوج

كروموسوم

وية
خل

ت 
يما

جس

ُجسيمات لتشكيل الهستونية الربوتينات حول يلتفُّ املزدوج النووي الحمض :2-11 شكل
بإحكام. ُمعبأة كروموسومات تصري حتى فأكثر أكثر االلتفاف تُواِصل خلوية

نْسخ يف الرشوع ثُمَّ الصحيح، الفصل إىل والوصول الصحيح الكتاب عىل والعثور الصحيح
هي الخلية داخل كله هذا حدوث كيفية ه تُوجِّ التي الديناميكيات إن اهتمامنا. محلِّ الجزء
ُمحدَّدة بروتينات تؤدِّي النووي. الحمض مجال يف الراِهنة األبحاث إليه توصلْت ما أقىص
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إىل للوصول مجال إتاحة أجل من الكروموسومات بناء إعادة طريق عن الوظيفة هذه
امُلستهدفة. األجزاء

داخل امَلرِجعية العالمات يُشِبُه فيما النووي، الحمض عىل واسمات أيًضا تُوَضع ربما
CH3 امليثيل مجموعة صورة يف واحدة كربون ذرَّة تُضاف قد املثال، سبيل فعىل الكتب.
بحيث النقطة، تلك يف النووي الحمض شكل يف طفيٍف اضطراٍب إلحداث السايتوسني إىل
كِقسم التالية املرة الِقسم ذلك تَمييز النووي الحمض خالل بة امُلنقِّ للربوتينات يتسنَّى
امُلزدِهر الالجينية الوراثة علم مجال من ُجزءًا النووي الحمض َمثيلة عملية تُمثِّل ُمختِلف.
A, T, G, القاعدي التسلُسل من العلوي الُجزء تُغطِّي التي الفائقة الشفرة قبيل من وهي
حياة من الِحق وقٍت يف إليها، حاجة هناك تُعْد لم ُمعيَّنة ِجينات تثبيط تتوىلَّ والتي C
لذا االهتمام؛ محلِّ الجني عىل العثور إىل بحاجٍة ِزلنا ما للعملية، استمراًرا مثًال. الشخص
القيَّاسة، الدودة مثل الخلوية الُجسيمات حول ويدور يلفُّ النووي الحمض حلزون يظلُّ
البداية نقطة عىل العثور وبُمجرَّد النووي، الحمض قطاعات ُمختلف إظهار سبيل يف وذلك
الريبوزي. النووي الحمض وتكوين الجينية امُلتتالية لنْسخ استعداٍد عىل نُصِبح ما، ِلِجنٍي
للحمض امُلوَجب النموذج من ل) ُمكمِّ (أو سالب نموذج نْسخ عملية هو النَّْسخ
ونُْسخة وراثية شفرة لَدينا فإن َرشيطني، من ُمكوَّن النووي الحمض ألن نظًرا النووي.
هذا وكريك واطسون وصف تخيَّالها، التي امُلزدوج الحلزون ِبنية يف احتياطية. ُمقابلة
،C السايتوسني مع هيدروجينية روابط ثالث G الجوانني ن يكوِّ القاعدي: الزَّوج بمفهوم
هذا إن .(3-11 شكل (انظري T الثايمني مع هيدروجينيتني رابطتني ن يكوِّ A واألدينني
جميع تكُمن .(١٩٩٨ (إديلسون النووي الحمض نْسخ آلية إىل يُؤدِّي ما هو التكاُمل
بمنزلة فهو اآلَخر الرشيط أما النووي؛ الحمض من واحٍد رشيٍط داخل امُلتتالية معلومات

سالبة. كانت وإن احتياطية، نُسخة
رشيط بتخليق وذلك النووي للحمض النموذجي الرشيط إال ننسخ ال النسخ، أثناء
يعتمد املرسال. الريبوزي النووي الحمض يسمى الريبوزي النووي الحمض من ُمكمل
ويستخدم منقوصاألكسجني ريبوز من بدًال كسكر الريبوز عىل الريبوزي الحمضالنووي
االختالفات هذه مثل إن الثايمني. من بدًال ميثيل) مجموعة تنقصه U (وهو اليوراسيل
ينطلق متخصصة. مهام بأداء للخلية يسمح ما وهو مختلًفا، شكًال الحلزون تمنح الدقيقة
تتمثل حيث النواة، خارج الريبوسوم، نحو متوجًها املرسال الريبوزي النووي الحمض
جديد. بروتيني جزيء يف األمينية األحماض من تسلسل لتخليق الشفرة توفري يف وظيفته
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حيث القاعدي بالتزاُوج مًعا ُمرتبطان النووي الحمض من الن ُمكمِّ رشيطان :3-11 شكل
هيدروجينيَّتنَي. راِبطتنَي A·T أزواج تصنع بينما هيدروجينية روابط ثالث G·C أزواج تصنع
بمجموعة الغامق باللون إليها امُلشار الهيدروجني ذرَّة استبدال يُمكن السايتوسني، إىل بالنسبة
الحمض حالة يف امُلتوايل. للتخلُّق واسمة سايتوسني، ٥-ميثيل ينتج ما وهو CH3 ميثيل
(مكوِّنًة H هيدروجني ِبذرَّة الثايمني يف CH3 امليثيل مجموعة تُستبَدل الريبوزي، النووي
كريات) السُّ فوق الغامق باللون إليها امُلشار الهيدروجني (ذرات 2′ مواقع وجميع (U يوارسيل

.H الهيدروجني من بدًال OH الهيدروكسيد مجموعات تحِمل

عملية يف وليس التضعيف عملية يف أيًضا النووي الحمض نْسخ مفهوم ق يتحقَّ
أو القالب َدور يلَعبان كليهما النووي الحمض َرشيطي أن يف الفرق ويكُمن فقط، النْسخ
من نأمل) هكذا (أو مثالية نسخٍة خلق عن يُسفر ما وهو ُمكملتني، نُسختنَي إلنتاج النموذج
التضعيف عملية تتَِّسم الخلية. انقسام ُقبَيل تَحتاُجه ما هو هذا .(4-11 (شكل الجينوم
حلِّ إىل تحتاج أوًَّال الربوتينات. من لكثرٍي قة امُلنسِّ الجهود وتتطلَُّب كبري، حدٍّ إىل بالتعقيد
بُطرق الحًقا الرشيطني نَْسخ يَجري بعضهما. عن وفصِلهما النووي الحمض َرشيطي
واآلخر 5′ -→ 3′ (أحدهما ُمعاكسة اتِّجاهاٍت يف يَنطِلقان ألنهما نظًرا وذلك ُمختلفة،
ال البوليمريز إنزيمات وألن كرية) السُّ الروابط نهايتي إىل األرقام تُشري حيث ′3؛ -→ 5′

،4-11 (شكل باستمرار واحد رشيٍط تخليق يجري 5′ -→ 3′ اتجاه. يف إال التخليق ز تُحفِّ
إلجراء ُمتكرِّر نَحٍو عىل النووي الحمض نموذج إزالة اآلَخر الرشيط يتطلَّب بينما باألعىل)

الحقة. مرحلٍة يف مًعا امُلتقطِّعة القطع هذه تتَِّصل القطعة. تخليق عملية
للحمض امُلكملة القاِعدية األزواج تمثيل يف صعوبًة املرسح خشبة عىل ب الطالَّ يِجد لم
النووي الحمض رشيطي ألن صعوبة أشدَّ فكان التضعيف أما ة. امُللتفَّ ورشائطه النووي
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والنَّْسخ األسود باللون حة ُموضَّ األصلية الرشائط ونَْسُخه. النووي الحمض قراءة :4-11 شكل
النووي للحمض ل كُمكمِّ (باألعىل) فقط واحد رشيط يُنَسخ النَّْسخ، حالة يف بالرمادي.
يف وهكذا. ،T الثايمني ُمقابل A واألدينني ،C السايتوسني ُمقابل G الجوانني فيدخل الريبوزي،
الرشيط تخليق يَجري النووي. للحمض الت كُمكمِّ كالهما الرشيطان يُنَسخ التضعيف، حالة
مًعا تتَِّصل ثم ِقَطٍع يف السفيل الرشيط تخليق يجري بينما ،5′−3′ اتجاه يف باستمراٍر العلوي

الحًقا.

فمن الِفرقة؛ يف فقط طالبًا عرشين وجود ومع ُمختلفة، أوقاٍت يف ُمختلفة َمهامَّ يان يؤدِّ
الرَّْقصة هذه يف النووي الحمض قواعد من آالٍف أو مئاٍت ِبضع تفعله ما إيضاح الصعب
مفادها حقيقٍة إثبات يف الرَّْقصة نجحِت ذلك، من بالرغم التضعيف. ى تُسمَّ التي امُلتَقنة

ظاهرها. يف فوضويًة تبدو التي الوقائع هذه جميع عىل النظام فْرض املرء بُوْسع أن

وإصالحه وطفراته النووي الحمض ر تَرضُّ (2)

وكريك. واطسون منذ طويًال َشوًطا النووي الحمض بتضعيف امَلعنية األبحاث قطَعِت لقد
أدواًرا تلعب البرشية الخلية يف ُمختلًفا بُروتينًا ٢٠ من يقُرب ما هناك أن نعرف اآلن نحن
والثايمني األدينني الصغرية املوحودات تحشد التي اإلنزيمات أو البوليمريز مثل ُمختلفة،
ينتج لكي صحيح. تسلُسٍل يف الطويل النووي الحمض بوليمر يف والسايتوسني والجوانني
الحمض نَْسخ من بُدَّ ال ،٩١٠ عددها البالغ البرشي الجينوم قواعد من دقيقة نُسخة
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الراقص النووي الحمض

ليس إنه حسنًا، هذا؟ يُمكن كيف خطأ! ١٠١٠ يف واحٍد خطأ من أكثر ارتكاب دون النووي
البوليمريز فإنزيمات النسبة. هذه من بالفعل تقِرتب البوليمريز إنزيمات أن غري ممكنًا،
٤١٠ كل بني من واحدة قاعدة يف إال تُخطئ ال النووي، الحمض تخليق أثناء الدقة، عالية
صحة من ق التحقُّ يتوىلَّ األخطاء»، «لتصحيح نطاٍق عىل يحتوي أغلبها أن كما قاعدة،
تواُفِقها، عَدم حال يف اآلخر. لبعضها لة ُمكمِّ القواعد أنَّ من والتأكُّد للتوِّ ن املكوَّ التسلُسل
الخطأ ُمعدَّل من يُقلِّص أن شأِنِه من وهذا جديد، من ويُحاِول الُغَرز ح امُلصحِّ ينِزع
إىل ذلك بعد اإلصالحية النووي الحمض إنزيمات تَْعَمد خطأ. ٧١٠ يف خطأ حواَيل إىل
عثَرِت إذا أخطاء. عن بحثًا التضعيف، وقبل النَّسخ قبل سيما ال امُلزدَوج، الحزون مسح
ثم الفاِسد الُجزء لنْزع الُجزيئية ات املقصَّ تَربُز الحلزون، يف اضطرابات عىل اإلنزيمات
يُمكن وهكذا النموذج. ُمقاِبل يف الصحيحة القواعد لوضع ص امُلتخصِّ البوليمريز يتقدَّم
مثايل. ِشبه نحٍو عىل مليارات ٣ عدُدها والبالغ النووي الحمض يف القاعدية األزواج نْسخ
يف التَّبايُن بعض إىل حاجٍة يف سبق، ما كلِّ برغم فنحن، بالطبع. هذا؟ أيكفي
والتطور. للتكيُّف إمكانية ثَمَّ يكون ولن كامُلستنَسخني، نبدو فسوف وإال جينوماتنا،
اآلخر بعضهم عن بِصلة امُلرتبطني غري البََرش داخل النووي الحمض تسلسل يختلف
داخل نظريه عن البرش داخل النووي الحمض تسلُسل يختلف بينما تقريبًا، ٪٠٫١ بنسبة
يُعدُّ والفرئان. البرش بني امُلقارنة عند قليًال النسبة هذه وتزيد تقريبًا، ٪١ بنسبة الِقَردة
سيما ال اآلخر، بعضها عن البرشية الجينومات بها تختِلف التي الخفية الطُّرق إىل ل التوصُّ
الرئيسية األهداف أحد ، ُمعنيَّ بمرٍض لإلصابة وراثية قابليٍة عن تُسِفر التي االختالفات تلك
الحقل هذا يشَهَد أن ع أتوقَّ الشخيص. الطبِّ تطوير إىل الرامي البرشي الجينوم ملرشوع

املهنية. حياتك خالل التصديق يُفوق ًعا توسُّ البحثي
الطفرات أو ات التغريُّ من بعًضا إال البوليمريز إنزيمات ترتكبها التي األخطاء تُمثِّل ال
القاعدة ن تُخمِّ أن إال اإلنزيمات هذه تملك ال األحيان بعض ففي الجينوم؛ يف امُلالَحظة
ا ممَّ ما؛ نحٍو عىل كيميائي بَرضٍر النموذجية القاعدة إلصابة نظًرا إدخالها الالزم التالية
التأكُسدي، اإلجهاد ظاهرة من ُمستمدَّين مثالني إليِك عليها. والتعرُّف تمييزها ُدون يَحول
قواعد عىل وهجومها واأليْض س التنفُّ عمليتي من الحرَّة األكسجني جذور ب ترسُّ وهي
ينتج ما وعادًة لألكسدة، ُعرضة األكثر القاعدة وهو بالجوانني، لنبدأ النووي. الحمض
ذرَّات ثماني إىل أكسجني ذرَُّة أُضيَفْت حيث OG)؛ (أو ٨-أكسوجوانوسني أكسدته عن
إىل القاعدي الزوج ل يَُحوِّ أن شأنه من هذا أنَّ يبدو ال .(5-11 شكل (انظري كربونية
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T ·A القاعدي الزَّوج إىل ُمتحوًِّال لطفرٍة G ·C القاعدي الزوج يتعرَّض أن يُمكن :5-11 شكل
األدينني وإدراج درجة، ١٨٠ بزاوية والدَّوران ،OG ٨-أكسوجوانوسني إىل األكسدة طريق عن

٨-أكسوجوانوسني. مقابل خطأ
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الراقص النووي الحمض

لتقدم ٨-أكسوجوانوسني قاعدة تنقِلب أن التضاُعف أثناء يُمكن لكن ،C السايتوسني
هي لة امُلكمِّ قاِعدتها فإنَّ واآلن، الهيدروجيني. للرتابُط الالزمة الذرَّات من ُمختلفة مجموعة
للتضاُعف، األدينني عىل امُلحتوي الرشيط تعرَّض إذا .C السايتوسني من بدًال A األدينني
للجوانني. األصيل امَلوضع كان والذي امُلقابل، امَلوِضع يف يَستقرُّ سوف ل امُلكمِّ الثايمني فإن
١٠٠٠٠ التأكسدية الوقائع هذه مثل تحُدث .G -→ T التبدال طفرة العملية هذه ى تُسمَّ
نتعرَّض فسوف األخطاء هذه مثل ح نُصحِّ لم فإن لذا يوميٍّا؛ خلية كلِّ يف تقريبًا مرة
ُغرويٍّا، عفنًا نكون لن ربَّما (حسنًا، األسبوع! بنهاية غروي عفٍن إىل تُحوِّلنا لطفرٍة جميًعا

لطيًفا.) يكون لن شكَلنا لكن
يجري .(٢٠٠٧ (ديفيد، الجينوم لحياة ُمنِقذة عمليًة النووي الحمض إصالح يُعدُّ
أو األكسجني ُجذور جرَّاء رة امُلترضِّ القواعد من للتخلُّص امُلوازية اآلليات من العديد
تفاُعيل نوع يف زيادة ُمجرَّد أو الهواء أو الطعام يف امُلتواِجدة ة السامَّ املواد أو النيرتوجني
الحمض إصالح عن املسئولة فاإلنزيمات خاطئ. توقيٍت يف النووي الحمض من بالُقرب
بني الرابطة تكِرس ثم ُمناسبة، غري قواعَد عن بحثًا الجينوم تمَسُح القواعد ببرت النووي
يف الصحيحة القاعدة لتثبيت ع التجمُّ من أخرى إنزيماٌت تتمكَّن بحيث كَّر والسُّ القاعدة
اإلصالح، لعمليات امُلرِبكة النووي الحمض أرضار تراُكم إن ر. امُلترضِّ غري النموذج ُمقابل
الرسطان بينها من خطرية أمراٍض إىل يؤدي قد امَلعيبة، اإلصالح إنزيمات تراكم أو
ل تُفضِّ وقد الخلية كفاءة تقلُّ وطفراته، النووي الحمض أرضار تراُكم فمع والشيخوخة؛
عملية يف التحكُّم إنَّ الواقع، يف امُلختل. جينومها تُضاِعف أن عىل املطاف نهاية يف املوت
إىل ل التوصُّ من تمكَّنِت فلو ا؛ حقٍّ الكيميائيون إليه يَتوُق أمٌر لهَو النووي الحمض إصالح
الرسطان من يَقي أن شأنه من هذا فإن النووي، الحمض إصالح من تُعزِّز التي الُجزيئات
إصالح لعملية امُلثبِّطة الرسطانية للخاليا عالجاٍت تقديم يف نجحِت إذا أو والشيخوخة،
عىل مفتوح آَخر أُُفٌق هو ها نفسها. تلقاء من الخاليا هذه تموت فسوف النووي، الحمض

والطب. النووي بالحمض اهتمام لها شابَّة كيميائيٍة أمام ِمرصاَعيه

النووي الراقصللحمض التصوير (3)

وطفراته النووي الحمض ر ترضُّ عن ُمتحدِّثني طويًال وقتًا التاسع الصفِّ ِفرقة مع أمضيُت
يقنٍي عىل لسُت إصالحها. ثُمَّ تَسلُسالتهم إفساد تجِربِة عىل املجموعة وأقدمِت وإصالحه،
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شابة كيميائية إىل رسائل

من االستعراض هذا عليه انطوى ما جميع تفسري بإمكانه كان العابر امُلالَحظ أن من
ُمذِهل. أنه أعتقد فكنُت االستعراض، عليها يقوم التي بالنقاشات ملعرفتي ولكن تعقيدات،
القماش من فساتني ترنر وويندي سينثيا من كلٌّ مْت صمَّ فقد املالبس، إىل بالنسبة
وهي والحمراء، والخرضاء والصفراء الزرقاء األنشوطات من أرشطًة فيه خاطتا الشبكي،
األلوان من نَمٍط كلُّ كان األربع. القواعد ذات األساسية اللبنات تُمثِّل التي الرئيسية األلوان
بتقديم استمتعُت لقد ارتداه! الذي كالشخص تماًما فريًدا، الفستان بها اصطبغ التي
لكن قليًال، عويصًة ًة مهمَّ الخِشن الشبكي القماش ِحياكة كانت األزياء، متجر يف املساعدة
ْمتُها صمَّ التي األنماط تمييز حاولُت لقد باملَرح. ُمفعًما عمًال كان امُللوَّنة األنشوطات تثبيت
دون حالْت بالغة برسعة حَدَث يشءٍ كلَّ لكن املرسح، عىل رسيًعا يَدورون الرَّاقصون بينما

ذلك.
ما يوًما جرَّبْنا وقد االستعراض، من ُجزء لكلِّ املوسيقى تأليف مور تريستان توىلَّ
ألقي كنت وبينما النووي. للحمض راقًصا استعراًضا تُصاِحب أن يُمكن التي األصوات
طَلبَِت ثُمَّ صوتي، ل يُسجِّ تريستان كان وتضاُعِفه، النووي الحمض تركيب عن ُمحارضة
«لفائف سمعُت ناَقشناه. ا ممَّ ُمقتبَسة كلماٍت قائلني يَصيحوا أن ب الطُّالَّ من تينا اآلنسة
قاعدة» مليارات و«ستة الخاص» الشخيص و«نموذجك لة» ُمكمِّ قاِعدية و«أزواج اللفائف»
دمج جهاز عىل ألََّفه قد ما تشغيل تريستان أعاد معدودة، بدقائق بعَدها و«طفرة».
«لفائف يُردِّد وهو اليشء بعَض امُلشوَّش صوتي يتخلَّلها ُمطِربة مقطوعة وكانت األصوات،
الرَّاِقصون أجرى «… طفرات طفرات، و«طفرات، «… لفائف من لفائف من لفائف من
النهائي، العرض خضع رائعة. أوىل ُمحاولة وكانت بامُلوسيقى، مصحوبًا تجريبيٍّا عرًضا
الرقصات إثراء جرى كما التزاُمن، ضبْط الراقصون وأحكم نة ُمحسِّ لتعديالت شك، بال
نجاح يف واإلضاءة األزياء أسهمت وأخريًا الفنية، والعنارص العلمية املفاهيم من بمزيٍد

املرشوع.
كيمياء نُه تتضمَّ ما كلِّ تغطية عن عجزي عدا املرشوع هذا يف يشءٍ عىل أنَدم لم
ر بترضُّ البحثي مجايل يتعلَّق الرَّاقصني. إىل حديثي أثناء موضوعاٍت من النووي الحمض
٨-أكسوجوانوسني لقاعدة اإلضايف التأكُسد وندرس الطفرات، إىل امُلؤدِّي النووي الحمض
ُمنتًجا التأكُسد من ملزيد نشطة محطة ٨-أكسوجوانوسني يُعدُّ سابًقا؛ تناولتُه الذي
الخاليا اختبارات يف ٪١٠٠ بنسبة للطفرات ُمسببة مركبات وهي الهيدانتوين، مركبات
وتوقيتها األرضار هذه وقوع تكرار مدى ملعرفة حقيقية حاجٍة يف فنحن لذا البكتريية؛
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املزيد لتناُول بحاجٍة نحن هل إي؟ فيتامني من املزيد أبتناول اتقائها. وكيفية وعواقبها
الغذائي! نظامي إىل الشوكوالتة من املزيد إضافة ل أفضِّ شخصيٍّا أنا والكيوي؟ الِجزر من
الحمض أبحاث يف الناشئة املجاالت أحَد أسلفت، كما الالجيني، الوراثة ِعلم يَُعدُّ
إىل ميثيل، مجموعة واحدة، كربون ذرَّة خاللها تُضاف بسيطة عملية تُسِفر حيث النووي
الِقسم هذا كان إذا ما عىل بالغ تأثري لها سايتوسني) ٥-ميثيل (لتكوين سايتوسني قاعدة
قْدٌر يكتنفها العملية أن بيد .(٢٠٠٧ (بريد، ال أم للنْسخ سيخضع النووي الحمض من
إىل دائًما امليثيل مجموعات تؤدِّي ال البداية. يف يُعتَقد كان ما كثريًا يَفوق الغموض من
يف النساء، يف X كروموسومات نُسختَي إحدى تحتاج املثال، سبيل فعىل الجينات؛ إسكات
مزيًدا يشهد قد نشًطا X كروموسوم أن أظهرت حديثة دراسات لكن اإلسكات، إىل ظنِّنا،
من َمزيًدا وتَستدعي للغاية ة ُمحريِّ مسألٌة هذه إن الصامت. بقرينه مقارنة املثيلة من

البحث.

الريبوزي النووي الحمض نَنْىس ال َدِعينا (4)

علمية تساؤالٍت يُثري إنه يُقال أن يُمكن الذي ،RNA الريبوزي النووي الحمض أيًضا هناك
واحٍد رشيٍط من الريبوزي الحمضالنووي ن يتكوَّ ما غالبًا الحمضالنووي. يُثريه ما تُفوق
اكتشف الكاذبة. والعقد الشكل َصليبية وُمنحنيات ُمنعطفات ُمشكًِّال نفسه حول يلتفُّ
داخل تعَمل الصغرية الريبوزية النووية األحماض من عدًدا أن األخرية السنوات يف العلماء
النووية واألحماض الصغرية امُلتداِخلة الريبوزية النووية فاألحماض الة: فعَّ بُصوٍر الخليَّة
هذه مثل إدخال أن يعني ا ِممَّ الربوتينات، تكوين تنظيم عىل قادرة امليكروية الريبوزية

طبية. دوائية استخداماٌت له يكون قد الخلية إىل األحماض
الُجزيء َدور الريبوزي النووي الحمض لِعب كيف أيًضا نعلم الحياة، بَْدء إىل بالَعودة
ملجموعة إن .(٢٠١٠ (ياروس، والربوتينات النووي للحمض الحديثة املهامَّ أدَّى الذي األوَّيل
بل الربوتينات، مثل تنظيمية أو تحفيزيًة خواصَّ الريبوزية األمينية األحماض من ُمعينة
األصيل. املعلومات حفظ نظاَم الريبوزي النووي للحمض القاعدي التسلُسل كان ربَّما
الرايبوفالفني، مثل الحديث، الفيتامينات بعض ر تطوُّ كيفية دراسة عىل ُمختربُنا يعكف
ترُسم قد تجارَب لُصنع نسعى كما الريبوزي؛ النووي للحمض األساسية اللَِّبنات من
السنني من مليارات عدَّة منذُ البدائية األرض شهدتها التي الحيوية للعمليات نموذًجا
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ليس ساينتيا، يف الربوفيسور امتَلكها التي الزمن آلِة إىل افتقارنا ظلِّ يف .(٢٠٠٩ (بروز،
العتائق. أوىل لتكوين الشمس وضوء بة والرتُّ واملاء الهواء اختالط نفِرتض أن إال بُوْسِعنا
التي الكيميائية التفاصيل من الهائل الكمَّ هذا تََري أن أنجيال يا بُوْسعِك وهكذا،
الكثري. أمامنا يزْل لم وأنه الريبوزي، النووي والحمض النووي الحمض دراسة تتضمنها
من موجود هو ما وِمقدار حياتنا إىل بالنسبة النووي الحمض أهمية يف الفكَر أُِجيل حني
نُسخة عىل خلية كلُّ تحتوي وَمهابة. َرهبًة قلبي يَفيض األرض، سطح فوق املادة هذه
يضمُّ سابًقا. أرشنا كما النووي الحمض من ِمرتَين يُوازي ما أي الجينوم، من واحدة
٩١٠ × ٦ مقداره ما كوكبنا عىل البرش عدد ويبلغ خلية، ١٤١٠ من يقُرب ما منا كلٍّ جسُد
يُساوي ما أو أفوجاردو عَدد (وهو مول ١ هناك أن ُمجمله يف يعني فهذا إذن، إنسان.
تتَِّصل بحيث املول، هذا َمَددِت ما وإذا كوكبنا، عىل البرشي الجينوم من (٢٣١٠ × ٦
٪٠٫١ يُعادل ما أي ٢٠١٠كم، تُناِهز ُمذهلة َمسافًة تُغطِّني فسوف بطرف، طرًفا الُجزيئات
فرد/طي الستغالل طريقٍة إىل ل التوصُّ بإمكاننا أنَّ (لو الكون! هذا ُمحيط من تقريبًا

املجرَّات؟) عْرب السفر يف النووي الحمض
الرقص بهذا استمتعِت قد تَكوني أن ا حقٍّ آُمل ف. أتوقَّ أن بي ويْجُدر الوقت ر تأخَّ لقد
تَي مادَّ يف النووية لألحماض دراستك عند فيه تُفكِّري وأن النووي الحمض مع الكيميائي
املزيد حينها أمامك سيكون دييجو. سان كاليفورنيا، بجامعة والحيوية العضوية الكيمياء

رات. التَّصوُّ جميع تَُفوُق مباحث واالكتشاف؛ الدراسة تنتِظر التي امَلباحث من

تمنياتي أطيب مع
سندي ة العمَّ

راقًصا ١٨ ملحُت الستار، ُرِفَع حني االفتتاحية. الحفلة من لتَوِّي ُعدُت لقد ملحوظة:
بل ُملتوية، ساكنة ساللم هيئة يف ال النووي، الحمض من ُمتموِّجة سالسل يف يَنتِظمون
وتارًة ون يلتفُّ تارًة ف: تتوقَّ ال التي والحركة بالديناميكية امُلفَعمة األساسية الجينوم َلِبنات
ٍة بمهمَّ يضطِلعون أو لإلصالح يخضعون ويَتفاعلون، القاعدي التزاُوج يُمثِّلون يَنفكُّون،
تصميم يف هذا كل … وتناُسق تناُغٍم يف بامُلوسيقى َمصحوبًا هذا كلُّ كشابرونات. جديدة

راقص!
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عرش الثاني الفصل

املوقف تنقذ اجلزيئاتالضخمة

كوهني إم سيث
دييجو سان كاليفورنيا، جامعة

عىل حصل دييجو. سان كاليفورنيا، جامعة يف مساعد أستاذ كوهني إم سيث
جامعة من السياسية العلوم يف والليسانس الكيمياء يف البكالوريوس درجة
تحت بريكيل، كاليفورنيا، جامعة من الدكتوراه درجة كوهني نال ستانفورد.
بانتقال امُلتعلِّقة الربيطات أنظمة درس حيث رايموند؛ إن كينث األستاذ إرشاف
زميل كوهني كان املغناطييس. الرنني تصوير تبايُن وعوامل البكتريي الحديد
ستيفن الربوفيسور معمل يف للصحة القومية باملعاهد الدكتوراه بْعَد ما أبحاث
حول دراساٍت أجرى حيث للتكنولوجيا)؛ ماساشوستس (بمعهد ليربد جيه
يسعى السيسبالتني. بفعل ر امُلدمَّ النووي الحمض مع النَّْسخ عوامل تفاُعل
ُمثبِّطات تصميم لدراسة دييجو، سان كاليفورنيا، بجامعة كوهني معمل

امُلوظَّفة. العضوية امَلعِدنية الهياكل وتخليق امُلتمعِدن الربوتني

أنجيال عزيزتي

قد الصيف عطلة تكون أال أتمنى دييجو. سان كاليفورنيا، جامعة إىل بعودتِك مرحبًا
6CH الكيمياء مادة يف االمتياز عام مقرر بحضورك سعدت لقد تمنيِت. مما أرسع انقضت
أتذكر، حسبما حظيِت، لقد الربيعية. دورته يف والجنائية العامة الكيمياء تخصص يف
نادرة فرصة وهي املخدرات، مكافحة إدارة من املتحدثني ضيوفنا أحد مع الغداء بتناول
املقرر لهذا النهائي ملصقِك عرض أن جيًدا أتذكر الطالب. من القليل إال بها يحظى ال
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للكشف الذري االمتصاص مطيافية بتطبيق معنيٍّا مقاًال يتناول كان أنه أعتقد رائًعا؛ كان
عر. الشَّ عينات يف الثقيلة الفلزات عن

حيال والحماس اإلرصار من تُبِدين كنِت إذا بالجامعة؟ الثاني عامِك يميض كيف
من يقنٍي عىل فإنني األول، عامك يف الكيمياء ُمقرَّر حيال أبديتِه مثلما العام هذا ُمقرَّرات
ا عمَّ أوضَح رؤيٍة لتكويِن جيدة فرصًة الثاني الجامعي عاُمِك يُمثِّل حسنًا! بالءً تُبْلني أنك
أحِد يف قة ُمتعمِّ بنظرٍة الواقع يف تَحظنْيَ سوف ال. أم بالكيمياء ص التَّخصُّ تُريدين كنِت إذا
بالعلوم َشغَفك يشَحذُ سوف الذي العضوية، الكيمياء وهو أال «الكالسيكية»، امُلقرَّرات
العضوية للكيمياء دراستهم من األول الرُّبع بعَد ب الطُّالَّ من الكثري يستطيع الكيميائية.
بِمثل أيًضا أنِت تتمتَّعي أن أرجو يكرهونها. أم الكيمياء يَعشقون كانوا إذا ما يُقرِّروا أن

بالطبع! الكيمياء لصالح النتيجة تكون وأن الحاسمة، التجربة هذه
ب الطُّالَّ فْرع هو الثاني الدرايس عامك تُمضني بينما أيًضا التفكري يستحقُّ ا ِممَّ
املنتسبني ب الطالَّ من ا حقٍّ نِشطة مجموعة لَدينا األمريكية. الكيميائية للجمعية امُلنتسبني
بالكيمياء، امُلرتبطة الطالبية األنشطة من ُمتنوعة طائفة تستضيف التي الجمعية لهذه
التدريس هيئة أعضاء مع لقاءاٍت تتضمن التي العشاء أُمِسيات من الفعاليات هذه وترتاوح
تُشارك ذلك، عن فضًال املحلية. الدوائية الصناعات رشكات بُمختربات َجوالٍت إىل وصوًال
يف األمريكية الكيميائية الجمعية تُنظُِّمه الذي للكيمياء الوطني األسبوع يف املجموعة هذه
يُقدِّم ما دائًما للجمهور. عملية عروٍض وإجراء ِدعائي كشك بإقامة وذلك بارك، بالبوا
دييجو، سان كاليفورنيا، بجامعة األمريكية الكيميائية للجمعية امُلنتسبني ب الطُّالَّ فرع
ب الطُّالَّ مجموعة بشأن أيًضا اللطيفة األمور من العامة. الفعاليات هذه خالل رائًعا عرًضا
قد الصيفية، لألبحاث زمالة برنامج تُقدِّم أنها هو األمريكية الكيميائية للجمعية امُلنتِسبني
البحثية امُلختربات أحد يف للعمل املايل الدعم بعض تمنُحِك قد حيث لنَيلها؛ لة ُمؤهَّ تكونني
مسألة هذه حال، أيِّ عىل أمُلِّح). أنا ها مثًال، كوهني ُمختَرب يكون (ُربَّما الصيف هذا

النظر. تستحق
بالدراسة، أتناَولُه الذي الكيميائي البحث مجاالت أحِد عن بالقليل أُخِربِك َدعيني لكن
إىل ًما ُمقسَّ املوضوع هذا عن إليِك حديثي سيكون الضخمة. الُجزيئات كيمياء وهو أال
من قليًال أِصف ثم الضخمة، الُجزيئات كيمياء تاريخ من ملحًة أوًَّال أتناَوُل حيث أجزاء؛
امُلحدَّدة اهتماماتي عن املزيد أخريًا أكتُب ثُم حاليٍّا، نَشهُدها التي امُلثرية البحثية املجاالت
مزيد إىل يقودِك وأن املوضوع عن جيدة رؤيًة الحديث هذا يمنحِك أن آِمًال امليدان، هذا يف
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كمادٍة النهاية يف امَلراِجع من القليل قدمُت (وقد الكيمياء من الجانب هذا عىل االطَّالع من
إضافية). لقراءاٍت

الُجزيئات وراء ما كيمياء (1)

من وبالرغم الجزيئات». وراء ما «كيمياء بأنها الضخمة الُجزيئات كيمياء ُوِصَفت لقد
وهو أال األسايس، املفهوَم ٍة عامَّ بصورٍة بالفعل تُوِجز فإنها للغاية، فضفاضة عبارة كونها
ذات تعقيًدا أشدَّ تراكيَب إلنتاِج اآلخر ببعضها وارتباطها الُجزيئات تفاُعل كيفية دراسة
األم الطبيعة هو الضخمة» الُجزيئات مجال يف «كيميائي أول يُعدُّ ًرا. تطوُّ أكثر وظائف
الطبيعة يف الجيدة األمثلة من الضخمة. الُجزيئات كيمياء يف اإلنجازات أعظَم أوجدْت التي
التسبُّب عىل لُقدرتها الفريوسات تعِرفني لعلَِّك الفريوسات. هي الضخمة الُجزيئات لكيمياء
أشدِّ من واحًدا فسرتين ما فريوٍس يف النظر أمعنِت لو لكنِك الربد، كنزالِت األمراض، يف

إبهاًرا. الضخمة الُجزيئات كيمياء أمثلة
الكبسولة، من الخارجي الُجزء ن يتكوَّ «كبسولة». صوره، أبسط يف الفريوس، يُمثِّل
للفريوس الوراثية املادة فتُخزَّن الكبسولة داخل أما بروتينات، من القفيصة، ى وامُلسمَّ
الُجزء هي الربوتينية القفيصة هذه الريبوزي). النووي الحمض أو النووي الحمض (إما
بروتينات ِعدَّة من القفيصة تتألَّف الضخمة. الُجزيئات لكيمياء حيٍّا مثاًال فيه نِجد الذي
د. ُمحدَّ وتناُظٍر وشكٍل حجٍم ذا غالًفا ُمكوِّنًة ذاتيٍّا ع تتجمَّ التي آالف) أو (مئات ُمنفِردة
تتضافر التي املختلفة الضعيفة» «التفاعالت من لكثرٍي امُلشرتَك التأثري بفضل هذا ق يتحقَّ
ا ممَّ للقفيصات، مختلفة برتاكيَب الفريوسات مختلف تتميز النهائي. الرتكيب إلنتاج مًعا
تركيٍب أو شكٍل أيِّ عىل جزيئية» «حاويات ُصنع عىل الُقدرة أتقنَِت قد الطبيعة أن يثبت
ما هو الفريوسية القفيصة يف ما أعجب يكون ربما الضخمة. الُجزيئات كيمياء ُمستخِدمًة
التي امُلمِكنة، الطُّرق كلِّ يف أن يَعني ما وهو ص؛ تخصُّ من الذاتي التجميع عملية به تتَِّسم
مِت صمَّ قد ،(1-12 (شكل مًعا الربوتني «ِقَطع» خاللها من ع تتجمَّ ، عدٌّ يُحصيها يكاد ال
ص التخصُّ هذا فقط. واحد تركيٌب إال ن يتكوَّ ال بحيث ُمتأنِّيًا تصميًما ِقطعٍة كلَّ الطبيعة
مًعا ع تتجمَّ التي عف الضَّ نقاط من لكثرٍي الدقة البالغ التصميم خالل من أيًضا ق يتحقَّ

تماًما. الصحيحة بالطريقة
غاية يف الضخمة الُجزيئات كيمياء استغالل يف البرش جهود تبدو سبق، بما ُمقاَرنًة
أنَّ حقيقة فإن ذلك، عن فضًال الصعيد. هذا عىل ُمستمرٍّا نًا تحسُّ نُحِرز أنَّنا غري التواُضع،
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يمكن قفيصية. «بروتينات» ألربعة الذاتي التجميع لعملية ط ُمبسَّ ُمخطَّط :1-12 شكل
امُلختلفة، الطرق من بكثرٍي نفسها تُنظِّم أن ُمظلَّلة) كُمستطيالت تبدو (التي األربعة للربوتينات
سبيل يف امُلختلفة، الضعيفة التفاُعالت من كثرٍي عىل اعتماًدا واحًدا تركيبًا إال تُشكِّل ال لكنها

للفريوس. املائلة) (الخطوط الوراثية املادة تحمل كبسولٍة تكوين

عىل ِمثلِك العلماء شباب أنَّ تعني إنما الكامل النُّضج مرحلة إىل بعُد يِصل لم املجال هذا
الجهود أوَىل من بعٌض انطلقْت القادمة! السنوات يف االكتشافات أعظم إلحراز استعداٍد
الفريوس: مفهوم عن االختالف شديَد ليس بمفهوٍم خمة الضَّ الُجزيئات كيمياء مجال يف
مثلما (تماًما أصغَر آَخَر ُجزيئًا يُغلِّف أن يُمكن ُجزيءٍ تصميِم ُمجرَّد هي الِفكرة كانت
كيمياء بكونه املفهوم هذا إىل يُشار ما غالبًا الوراثية). ة املادَّ لتغليف قفيصة للفريوس
الكثري ة ثَمَّ ويغلِّفه. الضيف بالُجزيء امُلضيف الُجزيء يرتِبط حيث «الضيف-امُلضيف»؛
لكن الُجزيئي، فوق الرتتيب من النوع هذا لَوْصف وامُلناِسبة البسيطة التشبيهات من
كُجزيء خم» الضَّ «الُجزيء عينها: تتوقَّ ُكنِت ربما ُمقارنٍة لعْرض الوقت حاَن يكون قد
سوف ُمحيطه. من و«يحميه» بالضيف يُمِسك أن خم الضَّ للُجزيء يُمكن الخلق»، «دمث
األُوىل األنواع من بواِحٍد ا حقٍّ لة الصِّ َوثيَق لكونه نظًرا الحًقا، البسيط التَّشبيه هذا إىل نعود

الُجزيئية. َفوق لألنِظمة
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إىل اليسار (من ُجزيئًا «تستضيف» وكرسرياند وكريبتاند تاجي إيثر من نماذج :2-12 شكل
ُمظلَّلة. كروية كأجسام «الضيفة» الُجزيئات من غريه أو املعِدني األيون يظهر اليمني).

األيونات تغليِف عمليَة الُجزيئية فوق الضيف-امُلضيف أنظمة ِل أوَّ من بعٌض َن تضمَّ
الضخمة). (الدوائر الدائرية العضوية الُجزيئات داخل املشحونة) امَلعِدنية (الذرَّات امَلعِدنية
يف وتثبت الضخمة، الدائرة وسط يف املعِدني األيون يَستقرُّ الضخمة، الُجزيئات هذه يف
الذرَّات (تُشري امُلتغايرة والذرَّات املعدنية األيونات بني الضعيفة التفاُعالت بفضل مكانها
الحالة، هذه يف الضخمة). الدائرة يف الهيدروجينية وغري الكربونية غري الذرَّات إىل امُلتغايرة
للشحنات جاذبة قوة بأنها البساطة، بالغِة بعبارٍة الضعيفة، التفاعالت هذه وصُف يُمكن
امُلتغايرة الذرَّات تحِمل بينما ُموجبة شحنٍة ذات األيونية الفلزات تكون ما عادًة امُلعاكسة.
الشحنات أن (أي جاذبة قوة عن يُسِفر ما وهو ُجزئيٍّا)، سالبة ُشحنة (أو سالبة ُشحنة
ضخمة ُجزيئاٍت تكوين يُمكن وهكذا، الكولومية). القوى اآلخر، لبعضها تنجِذب امُلعاكسة

االستقرار. بالغة
التي الضخمة الدوائر أوىل الُجزيئات، من مجموعة وهي التاجية»، «اإليثرات تُعدُّ
اإليثر اسم استُوِحَي .(2-12 (شكل املعِدنية األيونات مع الضيف-امُلضيف كيمياء ح تُوضِّ
أما امَللكيَّة، التِّيجان يُشِبُه والذي الُجزيئات، يُميِّز الذي ج امُلتعرِّ الدائري الشكل من التاجي
من األساس يف اإليثر ن يتكوَّ الُجزيء. تُشكِّل التي الوظيفية املجموعة إىل فيُشري اإليثر اسم
تعرفينها فسوف املعلومة، هذه تَعرفني تَكوني لم إن كربون؛ بذرَّتَي ُمرتِبطة أكسجني ذرَِّة
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التاجي اإليثر يتميَّز التاج، مثل تماًما العضوية. الكيمياء ُمقرَّر من األول الرُّبع بنهاية
بيدرسن، تشارلز كان املعدني. باأليون األكسجني ذرَّات داخله تُمِسك مركزي بتجويٍف

.١٩٦٧ عام الة فعَّ تاِجيَّة إيثرات تخليق يف نجح َمن ل أوَّ بونت، دو برشكة الكيميائي
الدائرية الُجزيئات من أخرى فئة أيًضا ظهرت التاجية، اإليثرات تكوين مع تزاُمنًا
من الحالة هذه يف ُمبارشة اسمه الجزيء يستمدُّ الكريبتاند. ُمركَّبات ى تُسمَّ الضخمة
لُجزيئها «رسداب» بمنزلة الكريبتاند فُمركبات الضيف-املضيف؛ كيمياء داخل استخدامه
الكيميائي كان وامُلضيف. الضيف بني للتفاُعل دقيق لكنه كئيب، وصٌف وهو الضيف،
مركبات تحضري يف نجح َمن أول هو باستور، لويس بجامعة لني، جان-ماري الفرنيس
دائرية ُجزيئاٍت بكونها الكريبتاند ُمركبات تتَِّسم التاجية، اإليثرات مثل تماًما الكريبتاند.
اإليثرات عن عام بوجٍه تتمايَُز لكنها وتغليفها، املعِدنية األيونات تطويق عىل قادرة
األكسجني ذَرَّتَي عىل العموم يف الكريبتاند ُمركبات تحتوي أوًال، ُمميزتني. بِسَمتنَي التاجية
ضخمة دوائر بل ضخمة، دوائر ليست الكريبتاند ُمركبات ثانيًا، امُلتغايرة. والنيرتوجني
تغليف من يُمكِّنها ما وهو األبعاد ثالثيَّ أسطوانيٍّا شكًال لها أن يعني ما الحلقة، ثنائية

.(2-12 (شكل التاجية اإليثرات من أكمل نحٍو عىل امَلعِدنية األيونات
مركَّبات باسم املعروفة الُجزيئات فئة هي امُلبكِّرة األخرى الضيف-امُلضيف أنظمة من
الَفوق هم خواصِّ من ُمستمدٌّ الُجزيئات هذه اسم أنَّ أخرى مرة نِجد نحن ها «الكرسرياند».
الضيفة. الُجزيئات «تحِبس» إنها إذ وامُلضيف؛ الضيف بني التفاعالت أثناء الُجزيئية
مركَّبات ُمخرتع هو أنجلوس لوس يف كاليفورنيا بجامعة كرام دونالد الكيميائي يُعدُّ
تتميَّز بوجودها. ١٩٨٥ عام ح رصَّ حني االسم هذا عليها أطلق َمن ل وأوَّ الكرسرياند
وبها تقريبًا أسطواني شكل لها أيًضا األبعاد ثالثية ُجزيئات بأنها الكرسرياند ُمركَّبات
الكريبتاند. ومركَّبات التاجية لإليثرات خالًفا .(2-12 (شكل ضخم داخيل تجويف
بدًال ُضيوًفا باعتبارها الصغرية العضوية الُجزيئات تغليف الكرسرياند ُمركَّبات بإمكان
الضخمة. للُجزيئات البُطويل التَّشبيه إىل العودة بنا يجُدر وهنا املعِدنية. األيونات من
ُجزيئًا يُغلِّف أن يمكن الكرسرياند ُمركَّب أن أظهر ،١٩٩١ عام كرام أجراها دراسٍة يف
وهكذا، َفوًرا. لتحلَّل ذلك لوال والذي الغرفة، حرارة درجة يف ويُخزِّنه (سايكلوبيوتادايني)
َموٍت من ويُنِقذه ُمحيطه من الضيف الُجزيء يحمي الضخم الكرسرياند ُجزيء أن ُ يتبنيَّ

له! تدخُّ لوال رسيًعا سيلقاه كان
التاجية اإليثرات — الضخمة الُجزيئات كيمياء من األوىل النماذج هذه مثل إن
يتعلَّق حني َفيٍض من َغيًضا إال تمثِّل ال — الكرسرياند ومركَّبات الكريبتاند وُمركَّبات
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تقدِّم الثالثة النماذج هذه أنَّ غري وحارضها، الضخمة الُجزيئات كيمياء بمايض الحديث
الُجزيئية فوق والتفاُعالت الضخمة الُجزيئات لكيمياء العام املفهوم الستيعاب كافيًا أساًسا
عالوة جديدة. علمية حقائَق عن الكشف يف الضخمة الُجزيئات كيمياء استخدام وكيفية
ولني بيدرسن أن وهو أال األهمية، بالِغ آَخَر َملمٍح يف الثالثة النماذج هذه تشِرتك ذلك، عىل
بعبارة الُجزيئات. هذه عىل لعملهم ١٩٨٧ عام الكيمياء يف نوبل جائزة تقاَسموا قد وكرام
واستخدامهم «لتكوينهم الثالثة العلماء لهؤالء الجائزة نوبل لجنة منحت لقد أخص؛

العالية». باالنتقائية تتميز بالرتاكيب ُمرتبطة تفاُعالت ذات لُجزيئات

القادم الجيل الضخمة: الُجزيئات (2)

حديثًا؟ الضخمة الُجزيئات كيمياء يف يَجري الذي ما قائلة: تتساءلني فلعلَِّك واآلَن
بالضبط تُصنِّفه ما عىل ويعتِمد واحٍد آٍن يف د وُمعقَّ ُمذهل التساؤل هذا عن الجواب إن
الخطوط تتالىش الحديث، الكيميائي البحث عاَلم ففي الضخمة؛ الُجزيئات كيمياء باعتباره
الضخمة الُجزيئات بكيمياء امَلعنية الدراسات أن يعني ا ممَّ املباحث، ُمختِلف بني الفاِصلة
الكيميائي األحياء وعلم املواد وكيمياء النانو ِعلم مثل ع التنوُّ يف غاية مباحَث مع تتقاَطع قد
َجدواها تتناَقص أضحْت املباحث هذه بني قاطعة خطوط رسم ُمحاولة إن حتى وغريها،
لكيمياء حديثة أمثلٍة ِبضعة عىل نظرٍة إلقاءُ ُوسِعنا ففي كله، ذلك من بالرغم يوم. كل
قد التي امُلثرية الجديدة واالتجاهات امليدان هذا تقدُّم كيفية لنا ح توضِّ الضخمة الُجزيئات

يتَِّخذها.
املاضية العديدة العقود خالل الضخمة الُجزيئات كيمياء سلكتْها التي االتجاهات ِمن
األشكال إىل بالنسبة ودراستها. قبل ذي من تعقيًدا أكثر «حاوية» ُجزيئات تصميم هو
لتطويق إال ُمناسبة تكن فلم سابًقا؛ وصفتْها التي كتلك الُجزيئات، هذه من األوىل
يف أو، الصغرية، العضوية الُجزيئات أو املعِدنية األيونات مثل الضآلة، بالغي يوف الضُّ
وهو الكلوريد)، مثل حنة الشُّ ساِلبة أيونات (وهي الصغرية األنيونات الحاالت، بعض
امُلضيفني استخدام ُدون حال لكنه تخزينهم أو الصغار الضيوف هؤالء بنقِل سمح ما
الحًقا، حها أوضِّ سوف التي األمثلة من بعٍض يف الكيميائية. التفاُعالت إلجراء كحاويٍة
بالتعقيد يَتميَّزون ُمتعدِّدين ُضيوف تغليف عىل قادرة رة ُمتطوِّ ُمضيفة ُجزيئات نشأْت
الفريدة البيئة داخل اآلخر بعضهم مع بالتفاُعل الضيوف لهؤالء بدوره يسمح ما وهو
أو نانوية» «قوارير مصطلح امُلضيفة الجزيئات من بعٍض عىل أُطِلق امُلضيف. رها يوفِّ التي
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بحيث أخرى ُجزيئاٌت بداخلها تستقرَّ أن يُمكن ضخمة ُجزيئات وهي نانوية»، «مفاعالت
الُجزيئات تفاُعالت ناتج يختِلف ما غالبًا امُلضيف. داخل الكيميائية للتفاُعالت تخضع
الضيفة الُجزيئات تفاعلت إذا الحاصل الناتج عن امُلضيفني هؤالء من واحٍد داخل الضيفة
دراستك، أثناء تُطاِلعني سوف كما املضيف. الُجزيء غياب) يف (أو خارج اآلخر بعضها مع
يف الفريوسية القفيصة من لتقِرتب الضخمة الُجزيئات بكيمياء يدفعون الكيميائيني فإن
كيميائية بيئاٍت خلق عىل قادرة ُجزيئاٍت ودراسة ُصنع اآلن بإمكاننا وتعقيدها. نطاقها

ما! يوًما جديدة كيميائية تفاعالٍت بداخلها نكتشف ربما تماًما جديدة
إىل النانوية، القوارير أو املضيفة، الُجزيئات ُمختلف بني الفروق من كثري يُعَزى
من كثري يَستعني مًعا. جمعهم يف وامُلستخدمة الُجزيئات بني امُلختلفة الضعيفة القوى
لتجميع املعِدني األيون ترابُط أو الهيدروجيني بالرتابُط دراسًة النانوية القوارير أوسع
أن شأنه من ما وهو كليهما، التفاُعالت نَوعي تشمل أمثلٍة ببضعة أخربِك سوف ذاتها.

النانوية. القوارير لهذه عامًة صورًة يمنحِك
الهيدروجيني الرتابُط عىل القائمة النانوية القوارير دراسة يف الباحثون ع توسَّ لقد
تفاعل هو الهيدروجيني الرتابُط أن تتذكَّرين لعلَِّك السابقة. العديدة العقود خالل
ُجزئية موجبة ُشحنة تكتسب والتي هيدروجني، ذرة بني يَجري ضعيٌف كهروستاتيكي
تحمل ثانية ُمتغايرة وذرَّة مثًال)، النيرتوجني أو (كاألكسجني ُمتغايرة بذرة ارتباطها عند
الرغم عىل اآلخر). لبعضها تتجاذَب امُلضادة الشحنات أن (تذكَّري ُجزئية سالبة شحنة
يؤدي قد الهيدروجيني الرتابُط فإن الُجزيئات، ُفرادى مستوى عىل حدوثه عند َضعفه من
بعناية. يُنظَّم أو كبرية أعداٍد يف يجتمع حني وذلك الُجزيئات، بني ضخم تراُكمي تفاُعٍل إىل
غليان بنقطة املاء غليان نقطة بني امُلقارنة عند نِجده ما هذا عىل اليومية األمثلة من
الوزن يفوق للربوبان الُجزيئي الوزن أن من الرغم عىل كالربوبان. الهيدروكربونات،
وهو مئوية، درجة ٤٢− عند تقع غليانه نقطة فإن ونصف، مرتني بمقدار للماء الُجزيئي
الهيدروجيني الرتابط إىل رئيسية، بصفة ذلك، يرِجع املاء. غليان نقطة عن كثريًا يقلُّ ما
استثنائي نحٍو عىل ُمستقرٍّا مائًعا املاء يجعل ما وهو املاء، ُجزيئات بني الواقع القوي

البالغة. حجمِه ضآلة من بالرغم
سبيل يف الهيدروجينية الروابط من للعديد ق امُلنسَّ الرتتيب الباحثون استخدم لقد
الكيميائية مات السِّ من واِسعًة مجموعًة تُظِهر التي الحاويات من ُمتنوعة طائفة إنتاج
الضخمة؛ الُجزيئات هذه دراسة إىل العالم حول امَلجموعات من الكثري َعَمد لقد امُلذهلة.
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وهو أال دييجو، سان يف جرياننا من واحٍد جهٍد عىل الضوء بتسليط أكتفي فسوف لذا
قريبًا جينيس طريق عىل الواقع لألبحاث، كريبس معهد من ريبيك جولياس الربوفيسور
النانوية القوارير مجال يف العالم مستوى عىل البارزين العلماء من واحًدا يُعدُّ والذي منَّا،
مًعا ع تتجمَّ التي الُجزيئات عىل ريبيك للربوفيسور البحثي الُجهد تَركَّز التجميع. ذاتية
يف ُمتنوعة ة هامَّ إسهامات من َمه قدَّ ا عمَّ فضًال هذا الهيدروجيني، الرتابط طريق عن
التنس» «كرة هو ذُيوًعا اإلسهامات هذه أشدِّ من أن غري الضخمة، الُجزيئات كيمياء ميدان

مها. صمَّ التي الُجزيئية
ُمقوَّسني ُجَزيئني من ن ُمكوَّ ُجزيئي فوق مُلضيف وصًفا االسم هذا ريبيك ابتكر
التنس كرة يُشبه نحٍو عىل الهيدروجينية الروابط من «درزة» طول عىل مًعا ُملتِحمني
سائل داخل وجودها وعند لبة الصُّ حالتها يف باستقرارها التنس ُكرة تتميَّز .(3-12 (شكل
أظهر تجويفها. داخل واإليثان كامِليثان الضيفة العضوية الُجزيئات تطويق عىل وُقدرتها
كراٍت لُصنع التنس كرة وراء الكامنة األساسية الفكرة تعميم سهولَة وزمالؤه ريبيك
نُسخة إال عني، تتوقَّ قد كما الُجزيئية، الكيس» «كرة تُمثِّل ال األحجام. ُمتعددة ُجزيئية
عىل فهي، اللينة» «الكرة أما كضيف، امليثان حْمل يُمكنها التي التنس ُكرة من أصغر
ميثيل كُرباعي حجًما، أكربَ ُضيوًفا تُئوي أن ويُمكنها التنس كرة من كثريًا أكربُ النقيض،
ُجزيء من أكثَر تُئوي أن يُمكنها اللينة الكرة أن ذلك من األهم وربما بل األدامانتان،
الكرة استخدام أي نانوية، قارورة خْلق إمكانية يُتيح ما وهو حجًما، أصغر واحد َضيف

فريدة. كيميائية حقائَق بداخله نستكِشف أن بُوْسِعنا الحجم دقيِق كِوعاءٍ اللَّيِّنة
بداخلها تحتوي أن اللَّيِّنة الُجزيئية الكرة بمقدور أن بالفعل ريبيك أوضح لقد
بينها فيما لتفاُعٍل تخضع قد الضيوف من ُمناسبة توليفًة وأن الُجزيئات من َضيَفني
البنزوكينون وِشبه الهكساديني حلقي أن املثال سبيل عىل تبنيَّ لقد اللينة. الكرة هذه داخل
الكرة إىل تدخل أن يمكن يفة، الضَّ الُجزيئات من ُمختلفان نوعان وهما ،(3-12 (شكل
تعرفني تكوني لم حال يف أنِك، أخرى مرة (أُنَبِّهِك ديلز-ألدر لتفاُعل تخضع وأن اللينة
ف يتوقَّ ال العام.) هذا العضوية الكيمياء ُمقرَّر يف عليه تتعرَّفني فسوف ديلز-ألدر، تفاعل
رسعة مرة ١٨٠ تفوق برسعة ذلك ويحُدث بل التفاُعل، لهذا الُجزيئات تعرُّض عىل األمر
ز امُلحفِّ َدور اللينة الكرة تلعب أن يُمكن أخرى، بعبارة اللينة. الكرة خارج له تعرُّضها
اإلطار هذا يف نرى نحن ها التفاُعل. ُمعدَّل وترسيع تَجويفها داخل الُجزيئات بحبس وذلك
ال فريدة كيميائية تفاُعالت اكتشاف إىل تقود أن الضخمة الُجزيئات لكيمياء يمكن كيف

«العادية». الظروف ظلِّ يف تُالَحظ
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هيدروجينية برابطة ُمتَّصلني ُمتماثَلني ُجزيئني من الُجزيئية التنس كرة تتألَّف :3-12 شكل
رة ُمقعَّ ِقطع من (ُمؤلَّفة ُمشابه شكل ذات َليِّنة ُجزيئية لكرٍة يُمكن (يساًرا). مقعر شكل لهما
بني ديلز-ألدر تفاُعل ز تُحفِّ أن هيدروجينية) بروابط وُمتِصلة حجًما أكرب لكنها ُمشابهة

(يمينًا). البنزوكينون وِشبه الهكساديني حلقي

األكياسوُكرات ُكرات مثل هيدروجينية، بروابط امُلتصلة امُلضيفة الُجزيئات عن فضًال
واسٍع نطاٍق عىل املعِدنية األيونات استعمال جرى سلًفا، املذكورة اللَّيِّنة والُكرات التنس
األحدث األنظمة من كثرٍي يف املعدنية األيونات إن مًعا. النانوية القوارير كبسوالت لربط
حيث الضخمة؛ الُجزيئات أنظمة ألوىل خالًفا امُلضيف، الُجزيء من رئيسيٍّا جزءًا تُعدُّ عهًدا
الجدير من والكريبتاندات). التاجيَّة (كاإليثرات يفة الضَّ األنواع املعِدنية األيونات تُمثِّل
الفلزات، هها تُوجِّ التي الُجزيئية فوق الكبسوالت ميدان يف أسهموا قد الكثريين أن بالذكر
رايموند. إن كينيث الربوفيسور بي، الخاصة الدكتوراه رسالة ُمرشف بينهم من وكان
كان ،١٩٩٤ عام بركيل يف كاليفورنيا بجامعة بي ة الخاصَّ الدكتوراه رسالة بدأت حني
دراسة عىل شخصيٍّا أعُكف لم امليدان. هذا يف نشاطه لتوِّه استهلَّ قد رايموند الربوفيسور
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ره تطوُّ عىل شاهًدا كنُت لكنَّني الدكتوراه، درجة عىل للحصول عميل أثناء املوضوع هذا
املوضوع. عن ُمتميًِّزا منظوًرا ذلك منحني وقد رايموند، الربوفيسور ُمختَرب داخل وتَناميه
التي الُجزيئية فوق بالكبسوالت وفريقه رايموند الربوفيسور اهتمام مع تزامنًا
التسمية هذه تُثري لن «البورج». مرشوع اسم املرشوع عىل أطلقوا الُجزيئات، هها تُوجِّ
ولذا كذلك؛ لسِت أنِك وأفرتض تريك»، «ستار ُمحبِّي من تكوني لم ما البتة ُمالحظتك
سلسلة يف ظهرت رشيرة غريبة كائناٍت كانت البورج أن إىل الحالة هذه يف اإلشارة تجُدر
آيل آخر وُجزء حيٌّ كائٌن منها ُجزء أي — سايبورجية كائنات وهي تريك» «ستار أفالم
عضوي غري آخر وُجزء عضوي منها ُجزء رايموند، الربوفيسور فريق اعتربها كما أو —
طائًرا عمالًقا ُمكعبًا الفضائية البورج سفينة كانت ذلك، إىل باإلضافة .(4-12 (شكل
تكوينها. وزمالؤه رايموند رغب التي الُجزيئية الكبسوالت من واحدة شكلها يف تُضاهي
كبسوالت بتخليق ُمتعلِّق فاألمر للغاية؛ ُمالِئمًة تَري، أن بوسعك كما التسمية، كانت وهكذا
ُربيطات من مصنوعة األسطح) الرُّباعية واألشكال بات (كامُلكعَّ التناُظر عالية ُجزيئية
العلمي، الخيال من القْدر هذا يَكفيِك ُعضوية. غري َمعِدنية أيونية ومكونات عضوية

العلمية. الحقائق عن أحدِّثِك َدعيني
،١٩٩٤ عام منذ الكبسوالت من عدٍد إنتاج يف وفريقه رايموند الربوفيسور نجح لقد
الثنائي النفثالني «كاتيكول» بيس ربيطة عىل والقائمة املنظومات، هذه إحدى أن غري
إثارة أكثرها كانت الثالثي، والجاليوم الثالثي كالحديد التكافؤ ثالثية معِدنية وأيونات
املعِدنية لأليونات امُلختار التناُظر مع (الثنائي) العضوية الربيطة تناُظر إن لالهتمام.
شكل لها ُجزيئية كبسولة لتكوين واملعِدني) (الربيطي َمزيجهما يدفعان (الثالثي)
أن سبق التي الكبسولية ُجزيئات من كغريه .(4-12 (شكل وتناُظره األسطح رباعي
من واسعة طائفٍة استيعاب عىل ُقدرته هذا الُجزيئي األسُطح ُرباعي أثبَت وصفتُها،
امُلوجبة الُجزيئات التقاط يَجري الحالة، هذه يف األجوف. قلبه داخل يفة الضَّ الُجزيئات
امُلضيف ألن نظًرا األسطح ُرباعي إىل ورْفُعها تفضييل نحٍو عىل (الكاتيونات) الشحنة
املعدنية األيونات ُشحنات بني التواُفق النِعدام (نتيجًة إجمالية سالبة شحنة صايف يحِمل
قادًرا، األسطح رباعي كان ُمختلفة، كاتيونات تغليف إىل باإلضافة الكاتيكول). وربيطات
ُمعيَّنة أنواٍع تثبيت عىل سلًفا، املذكورة األخرى الجزيئية فوق التجميعات بعض مثل
ُرباعي أن ا جدٍّ حديثًا صَدَر تقريٌر أظهر املثال، سبيل فعىل ُمحدَّدة. تفاُعالت وتحفيز
إلعادة يخضع أن بعدها يُمكن والذي الربوبارجيل إنامونيوم كاتيون غلَّف قد األسطح
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العضوية). الكيمياء ُمقرَّر يف هذا عىل تتعرَّفني سوف أنِك ُمجدًدا (أُنوُِّه آزا-كوب ترتيب

.(4-12 (شكل مرة ١٨٤ بِمقدار األسطح ُرباعي داخل الرتتيب إعادة تفاُعل ويتساَرع
األسطح رباعي من الرتتيب، إعادة عقب الناتج، اإلمينيوم أيون ينطِلق ذلك، عىل عالوًة
ويعمل بل فقط ز امُلحفِّ َدور يلَعُب ال األسطح فُرباعي العملية. بُمواصلة يَسَمح ما وهو
الضخمة الُجزيئات كيمياء وعاَلم النانوية، القوارير مفهوم يحِمل صناعي كإنزيٍم أيًضا

الطبيعة. ِسحر ُمضاهاة إىل أقَرب خطوة
هها تُوجِّ التي الكبسوالت مبحث يف سلًفا، أرشُت كما الباحثني، من عدٌد أسَهَم لقد
االطالع بإمكانك فإنَّ حوله، املعلومات من مزيٍد عىل الحصول يف رغبِت حال ويف الفلزات،
آَخر بحثي ُجهد َة ثمَّ رايموند. الربوفيسور نَرشها التي البحثية الورقات من بعٍض عىل
طوكيو جامعة من فيوجيتا ماكوتو الربوفيسور بذََله الذي وهو ُمطالعته، يف تَرغبني لعلَِّك
من بعًضا وصنَع املجال هذا يف األوائل الرُّوَّاد من فيوجيتا الربوفيسور كان اليابانية.
وصَفْت تعقيًدا. وأشدِّها وأروِعها اإلطالق عىل ُوِصَفت التي الُجزيئية الكبسوالت أضخِم
«القطريات باسم الربوفيسور إليها أشار كروية ضخمة كبسوالٍت ًرا ُمؤخَّ البحثية مجموعته
عىل تصميمها يُمكن الفلزات عىل عة ُمتجمِّ كبسوالٍت النانوية القطريات هذه تُعدُّ النانوية».
الربوفيسور جهد يربُز وهكذا، بالسوائل. شبيهة بدواخلها اصطناعية بيئٍة خْلَق يُتيح نحٍو

األحياء. برْكب اللحاق يف آِخذٌة الكيمياء أنَّ كيف يُثبت آخر رائع كمثاٍل فيوجيتا

العضوية املعِدنية الهياكل إىل الُجزيئات من (3)

الُجزيئات كيمياء تاريخ عن ُمتواضعًة نبذًة أعطيتُِك فقد النقطة، هذه إىل وصوًال حسنًا،
من بعًضا أناِقُش أخريًا دعيني امَلَلل، إليِك يتسلََّل أن قبل داتها. تجسُّ من وبعٍض الضخمة
أن يف آِمًال البحثية، مجموعتي يف معها نتعاَمُل التي الضخمة الُجزيئات كيمياء نماذج

قليًال. خيالِك النقاش هذا يشَحذَ
ضخمًة ُجزيئاٍت ن يتضمَّ الضخمة الُجزيئات كيمياء عن اآلن حتى لِك ذكرتُه ما جميع
التي البحثية العملية م لتفهُّ الضيف-امُلضيف. عالقة بينها فيما تضمُّ وُمنفصلة ُمنعزلة
نكتفي لن أنَّنا أي نطاًقا؛ أوسع ُجزيئية بنى منظوِر من التفكري علينا ُمختربي، يشهدها
الُجزيئات من سلسلة سنجعله بل واحد، كبسويل ُجزيء إىل امُلضيف الُجزيء بتحويل
الكبسوالت هذه من يكفي ما توصيل عند ُمتَِّصلة. شبيكة داخل مًعا عة امُلتجمِّ الكبسولية
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امَليدان هو هذا وُمتطابقة. ُمستقلة تجاويف عدَّة من مكوَّنة ُصلبة مادٍة عىل نحصل مًعا،
العضوية. املعدنية الهياكل َميدان ِنطاقه؛ يف أعمل الذي

معدنية؛ وأيونات عضوية ُجزيئاٍت من ُمؤلَّفة موادُّ هي العضوية املعِدنية الهياكل
أجل من استُحِدثَت التي ذاتها التصميمية املفاهيم باستخدام َمبدئيٍّا، الهياكل، هذه تتشكَّل
والربوفيسور رايموند الربوفيسور من كلٌّ أنتجها والتي الفلزَّات هها تُوجِّ التي الكبسوالت
العضوية الُجزيئات انتقاء يَجري العضوية، املعِدنية الهياكل حالة يف أنَُّه غري فيوجيتا.
الكبسوالت من بدًال التجاويف من نهائية ال شبيكة تتشكَّل بحيث املعدنية واأليونات
العضوية املعِدنية الهياكل الُعلماء شبَّه .(5-12 (شكل وامُلستقلة امُلنفصلة الُجزيئية فوق
ما هيكٌل يتكوَّن حيث اإلنشاءات؛ يف امُلستخَدمة االت السقَّ أو والتَّديلِّ التسلُّق ُقضباِن بلُعبِة
ناِطحات االت كسقَّ تماًما معدنية). (أيونات بُعَقٍد لة ُمتصِّ عضوية) (ُجزيئات ُقضبان من
هذه وأغلب املساحة، من كبريًا قْدًرا يشغل تركيبًا العضوي املعِدني الهيكل يُعدُّ السحاب؛
سحاب لناِطحة لب الصُّ من الة سقَّ أُقيمت إذا األمر: يف َفكِّري (جوفاء). خالية املساحة
العرشين ذات السحاب ناِطحة حجم هو اإلجمايل الهيكل فإن طابًقا، عرشين من ُمكوَّنة
العوارضومسامري ألنَّ فارغة الهيكل داخل املساحة غاِلب أنَّ غري الحال!) (بطبيعة طابًقا
املعِدنية الهياكل عىل ذاته األمر ينطِبق . الُكيلِّ الحجم من ضئيًال ُجزءًا إال تشغل ال الربشام
بالتماُسك املعدنية واأليونات العضوية الُجزيئات من امُلؤلَّفة الشبيكة تتميَّز إذ العضوية؛
داخل الخالية املساحة إىل بالنسبة خاوية. الهيكل داخل املساحة ُمعظم أن بيد البة، والصَّ
شابه، وما والُجدران األرِضيَّات املطاف نهاية يف تملؤها فسوف السحاب، ناطحة الة سقَّ
الهيكل داخل الخاوية الفراغات فإن وبامِلثل والبرش. والحواسيب األثاث ِقَطع تتبُعها ثم
يُسفر ما وهو يفة، الضَّ الُجزيئات من كثرية ُمختِلفة أنواٌع تشغلها سوف العضوي املعدني

وشائقة. جديدة ُجزيئية فوق ومواد ُمثرية كيميائية تفاُعالت عن النهاية يف
ُمصطلح أنجلوس، لوس يف كاليفورنيا جامعة من ياغي، عمر الربوفيسور سكَّ
الضخمة الجزيئات مواد من األنواع هذه عىل أُطِلق وقد ،MOF العضوي املعِدني الهيكل
مصطلح واستخدام .«PCPs َمسامية تناُسقية «بوليمرات أو تناُسقية» «شبكات اسم أيًضا
يُشار والتي املعدنية، واأليونات العضوية الُجزيئات بني الرابطة نوع إىل يُشري «تناُسق»
الهياكل أوصاف عليها تنطِبق التي املواد ُوِصَفت وقد التناُسقية. بالروابط غالبًا إليها
استخدامه، منذ ولكن امُلصطلح، ذلك ياغي الربوفيسور يَُسكَّ أن قبل العضوية املعدنية
املواد. لهذه اإلشارة عند السائد االختصار هو اإلنجليزية يف MOF ُمصطلح استخدام أصبح
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الهيكل يُنتج الثنائي الزنك ملح مع الثالثي البنزويك حمض ٥،٣،١-بنزين اتحاد :5-12 شكل
واحد خزَّان ملء إن األسُطح). امُلتعدِّدة البلورات تُمثِّله (الذي MOF-177 العضوي املعِدني
ِتسعة تحِمله ما تُعاِدل الكربون أكسيد ثاني غاز من كميًة يحِمل أن له يُتيح MOF-177 ب
كمخاِزن العضوية املعدنية للهياكل امُلحتَملة األهمية يُِربز ما وهو (يمينًا)، فارغة خزَّانات

للغازات.

األخري الَعقد يف MOFs العضوية املعدنية الهياكل من كثرية ُمختلفة أنواٌع أُنتجت
وصَفها التي تلك ُمكثَّف نحٍو عىل للدراسة تخضع التي األنواع بني ومن ذلك. نحو أو
وعناقيد الكربوكسيل ثالثي أو ثنائي حامض ُجزيئات من تتكوَّن والتي ياغي، الربوفيسور
الكربوكسييل الحمض ُجزيئات تعمل أخرى، ومرة .(5-12 (شكل الزنك من معِدنية أيونية
الحاالت ويف رابط. أو ُعقدة مثل املعِدني األيوني العنقود ويعمل القضبان، مثل الُعضوي
األيونات من عنقود من وإنما واحد معِدني أيون من مكوَّنة فيها العقدة تكون ال التي
ياغي)، الربوفيسور وصفها التي العضوية املعدنية الهياكل ُمعظم حالة يف (كما املعدنية
ُجزيئات تتَِّحد وعندما العقدة. لوْصف SBU ثانوية» بناء «وحدة ُمصطلح يُستخَدم ما عادة
املعدنية الهياكل ن تتكوَّ سوف محلول، يف مًعا ن وتَُسخَّ الزنك وأيونات العضوي الحمض
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والدِتِك). زفاف خاتم يف املاسات (مثل بلُّورات شكل يف املحلول من وتخُرج العضوية
وقادرة يُصدَّق، ال حدٍّ إىل ُمستقرة تكون العضوية املعدنية الهياكل بلُّورات من والعديد
من ُمتنوعة مجموعة وباستخدام مئوية. درجة ٤٠٠ من أعىل حرارة درجات ل تحمُّ عىل
الهياكل من كبرية مجموعة إنتاج أمكَن املعدنية، واأليونات امُلختلفة العضوية الُجزيئات

ودراستها. العضوية املعدنية
حسنًا، فائدتها؟ هي ما العضوية؟ املعِدنية الهياكل تُدرَّس ملاذا نفسك: تسألني لعلَّك
الحديثة املجاالت سيما وال العلم، مجاالت من العديد يف الحال هو كما أنه أخِربِك دعيني
ال أنَّنا هي اإلجابة العضوية، املعِدنية والهياكل الضخمة الُجزيئات كيمياء مثل الناشئة،
تُتيح لالهتمام ُمثرية كيميائية خصائص لها العضوية املعِدنية الهياكل أن غري بعُد. نعِرف
الواقع. عاَلم يف ة ُمهمَّ تطبيقات لها يكون يكاد أيًضا إنها بل الرائعة، األبحاث بعض إجراء
مجال عىل ينصبُّ العضوية املعِدنية بالهياكل الرئييس االهتمام كان األخرية، السنوات يف
ممتاز نحٍو عىل تُسِهم الفارغة املساحة هذه كلَّ ألن الغاز؟ تخزين وملاذا الغازات. تخزين
الكربون أكسيد وثاني وامليثان، الهيدروجني، مثل الغازات، من كبرية كميات تخزين يف
(فكِّري كوقود ة ُمهمَّ وامليثان الهيدروجني مثل غازاٍت إن امُلستخَدم). الهيكل نوع (حسب
الكربون أكسيد ثاني أما بامليثان). تعمل التي والسيارات الهيدروجني، وقود خاليا يف
حركته إيقاف أو وتخزينه الجو، من إزالته ويجب للغاية ة امُلهمَّ الدفيئة الغازات أحد فهو
آِنًفا املذكورة الغازات تخزين مشكلة تُعدُّ التقنيات، بهذه يتعلَّق فيما لذا ما؛ بطريقٍة

ة. ُمهمَّ علمية ُمشكلًة
ممتازة ُمضيفات العضوية املعدنية الهياكل تُعدُّ الغازات، بتخزين يتعلَّق فيما
قصص أعظم بني ومن اإلطالق. عىل امُلضيفات أفضل الواقع يف هي بل الغازية؛ لألضياف
ملادة يمكن .MOF-177 باسم تُعرف مادٌة هذا، يومنا حتى املجال هذا يف املعروفة النجاح
املساحة فبسبب الغازات. بتخزين يتعلَّق فيما امُلبهرة األعمال بعض تُؤدِّي أن MOF-177
الغازات، مع ضعيًفا تفاُعًال يتفاَعل أنه وحقيقة ،MOF-177 ِبنية يف الضخمة الفارغة
بأفضِل هذا توضيح ويمكن الغازات. تخزين كفاءة من ن يُحسِّ أن بالفعل يستطيع فإنه
الُغرفة حرارة درجة (يف مضغوط غاز أسطوانة التالية: التجربة طريق عن ُممكنة طريقٍة
ُخذ الكربون. أكسيد ثاني من ُمحدَّدة كمية تحتِجز أن يُمكنها باًرا) ٣٠ قْدره وضغط
يف الكربون أكسيد ثاني غاز ضع واآلن .MOF-177 بمادة واْمألها األسطوانة هذه نفس
كمية عىل تحتوي األسطوانتني أيُّ املهم: السؤال وإليك .MOF-177 ب اململوءة األسطوانة
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تَُظنِّني قد MOF-177؟ ببلُّورات اململوءة األسطوانة أم الفارغة األسطوانة الغاز؛ من أكرب
لبة الصُّ املادة ألن أكثَر غاٍز عىل تحتوي سوف الفارغة األسطوانة أن غريزي نحٍو عىل
الصحيح هو تماًما العكس أن إال األسطوانة. يف امُلتاح الفراغ تشغل MOF-177 لبلورات
تسعة من يقُرب ما عىل تحتوي MOF-177 ببلُّورات اململوءة فاألسطوانة 12-5)؛ (شكل
وَفكِّري يل تمهَّ الفارغة! األسطوانة عليها تحتوي التي الكربون أكسيد ثاني كمية أضعاف
(يبدو ُمتبلِّرة ُصلبة بمادة مليئة أسطوانة أن ا حقٍّ امُلذِهل ملن إنه الوقت؛ لبعض األمر يف
عليه تحتوي ا ممَّ أكثَر غاٍز عىل تحتوي الطعام) مللح ما حدٍّ إىل ُمشابًها MOF-177
للهيكل الكبرية السطح مساحة هو ذلك يف السبب أن أخرى مرًة وأُكرِّر فارغة. أسطوانة
مساحة عن نتحدَّث وعندما فيها. ليُمتصَّ أكثر أماكَن للغاز ر يوفِّ الذي العضوي، املعِدني
وهو مربع/جم، مرت ٤٥٠٠ حوايل ا؛ حقٍّ كبرية مساحة عن نتحدَّث فإننا كبرية، سطح
تُعاِدل سطح مساحة لها يكون IRMOF-1 مادة من واحدة صغرية ملعقًة أن يَعني ما
للهياكل امُلحتَملة األهمية اآلن تُدركني بدأِت لعلَِّك لذا، قدم! كرة مالعب عدَّة سطح مساحة
بأماٍن حينها ويُمكنك MOF-177 مادة من أسطوانة ُخذي امُلحتَملة. العضوية املعدنية
كبرية تأثريات لهذا يكون قد الكربون. أكسيد ثاني مثل الدفيئة، غازات تخزين َسعة زيادة
الطاقة وزارة ت اهتمَّ لقد الحقيقة، ويف املستقبل. يف والنقل والبيئة، الطاقة، قطاعات عىل
التي والكيفية العضوية املعدنية بالهياكل كثريًا الحكومية) الهيئات من (وغريها األمريكية
كبرية مبالَغ فيها واستثمَرْت الطاقة، بشأن الحالية مخاوفنا تهدئة يف بها تُسهم أن يمكن

الحكومية. األبحاث أموال من

العضوية املعدنية الهياكل باستخدام الداخلية» «الزخرفة (4)

تكون قد كبرية سطح مساحات ذات امَلسامية شديدة موادُّ هي العضوية املعدنية الهياكل
لقد حسنًا، إذن؟ َمعميل يف نفعله الذي ما الغازات. بتخزين يتعلَّق فيما لالهتمام ُمثرية
تعديل يه نُسمِّ يشءٍ عىل ركَّزنا ا، جدٍّ ًرا ُمؤخَّ ولكن املوضوعات، من العديد عىل أبحاثًا أجَرينا
حسنًا، اليشء؟!» هذا «وما تتساءلني: لعلَّك العضوية. امَلعِدنية للهياكل التخليق بعد ما

ا. حقٍّ بسيط أمر إنه أُخربِك، سوف
نُصِبح فإنَّنا العضوية، املعِدنية للهياكل التخليق بعد ما تعديالت إجراء طريق عن
لَدينا الفارغ، املبنى تشبيه إىل أخرى مرة فلنُعْد لذا، املواد. لتلك الداخليِّني» مني «امُلصمِّ

249



شابة كيميائية إىل رسائل

بني تِصل ونواِفذ أبواب وبينها والُجدران، الطوابق بعَض بداِخله ولنضع املبنى، هيكل
داخليِّني، مني ُمصمِّ بوصِفنا ل، نتدخَّ فإننا لذا أغلبه. يف فارًغا يزال ال املبنى لكن الحجرات،
دواخل نجعل أنَّنا أي مكتبًا، ونضع األثاث، ِقَطع بعض ونضع اللَّوحات، بعض ونُعلِّق
من مجموعٍة عن عبارة أنه أي بالكامل، ُمشيًَّدا مبنًى نأُخذ إننا وظيفيٍّا. الة فعَّ املبنى
ويف ما. لغايٍة ُمفيدة الُغرف لنجعل غرفة لكلِّ املكونات بعض ونُضيف الخالية، الُغَرف
نصنع إننا نفسه؛ اليشءَ نفعل العضوية املعدنية للهياكل التخليق بعد ما تعديل عملية
الُغرف من مجموعة بمثابة يكون الهيكل، هذا يتشكَّل أن وِبمجرَّد عضويٍّا، معدنيٍّا هيكًال
الهيكل عْرب يَنساب كيميائيٍّا كاشًفا نُضيف ثَمَّ ومن ببعض، بعُضها امُلتَّصل الخالية
يجعل ذلك وأثناء غرفة، كل ويُعدل للغاية) مفتوحة ِبنْية له أنَّ (تذكَّري الُعضوي املعِدني
ما تعديل ُمصطلح نستخِدم إننا قبل! من عليه كانت ا ممَّ «فعالية» أكثر الُغرف جميع
أن بعد وظيفيٍّا اًال فعَّ العضوي املعدني الهيكل نجعل أنَّنا حقيقة إىل لإلشارة التخليق بعد
لتُعلِّقي ُكنِت فهل استخدمناه؛ الذي التشبيه يف َمنطِقيٍّا هذا يبدو فعليٍّا. تجميعه يكتِمل
أن للَّوحة فيُمكن ِفعليٍّا، ذلك حاولِت أنِك لو املبنى؟ يف الِجدار تُثبِّتي ثُمَّ أوًَّال ِجداٍر عىل لوحًة
التَّزيني. بأعمال تقومني ثم أوًال، الجدار تُشيِّدين فإنك لذا ذلك؛ إىل وما وتنكِرس، تسُقط،
املعدني الهيكل «ُجدران» نُشيِّد نحن التخليق: بعد ما تعديِل يف نفسه اليشء نفعل ونحُن
«بعد» (أي التخليق بعد حساسية األكثر الوظيفية مجموعاتنا نُعلق ثَمَّ ومن أوًال، العضوي

العضوي). امَلعِدني الهيكل تجميع من االنتهاء
هياكل ُصنع يف بحقٍّ ُمفيدة طريقٌة التخليق بعد ما تعديل أن ًرا ُمؤخَّ اكتشفنا وقد
باستخدام كثريًا عمْلنا هذا، نفعل ولكي الوظيفية». «الفعالية شديدة عضوية معِدنية
يحتوي وصًفا. له قدَّم َمن ل أوَّ هو ياغي الربوفيسور ُمخترب كان الذي ،IRMOF-3
الهيكل تجاويف داخل إىل تُشري التي العضوية، الُعقد أمينية مجموعات عىل IRMOF-3
بَمشاِجب أشبَُه هي األمينية املجموعات هذه فإن كيميائي، منظور ومن العضوي. املعدني
وعن شيئًا. عليها نُعلِّق أن هو ِفعله إىل نحتاج ما كلَّ فإنَّ لذا املبنى؛ ُجدران عىل ُمثبَّتة
بالفعل نستطيع أننا وجْدنا األمينية، املجموعات تجاه نِشطة كواِشف استخدام طريق
الخليك أنهيدريد استخَدْمنا ُمحدَّد، مثال يف العضوي. املعدني الهيكل يف ُغرفة كلِّ تزيني
ولَدينا .(6-12 (شكل أميدية مجموعات إىل IRMOF-3 يف األمينية املجموعات كل لتحويل
أنواع باستخدام مختلفة عضوية معدنية هياكل تعديل يُمكننا أنه تُظِهر كثرية أخرى أمثلة
الهياكل دواخل لتعديل الجديدة الطريقة هذه أن ونأمل الكواشف. من مختلفة عديدة
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شابة كيميائية إىل رسائل

امتصاص خاصية بينها ومن ها، خواصِّ لتعزيز تُستخَدم أن يُمكن العضوية املعدنية
والهيدروجني. امليثان مثل غازات

كيمياء عن قراءته تُريدين ما كلُّ هو هذا أن فاألرجح أنجيال، يا حاٍل أي وعىل
الهتمامك ُمثرية رسالتي َوجدِت قد تكوني أن وأرجو الحايل. الوقت يف الضخمة الُجزيئات
اهتمام أو أسئلة أي لديك كانت وإذا قراءتها. أثناء النوم حدِّ إىل ُمِملَّة تجديها ولم
إىل تنتهي أن وأتمنَّى هول. باسيفيك يف مكتبي عىل املرور يُمكنك البحثية، بمجموعتي
الكثري ة فثَمَّ آخر؛ ُمختٍرب ففي ُمختربي، يف يكن لم إن الجامعية، األبحاث بعض إجراء قرار
ذلك، غضون ويف دييجو. سان يف كاليفورنيا جامعة يف هنا الُكربى البحثية الُفرص من
الكيمياء! دروس يف الجيد األداء تُواصيل وأن رائًعا الثاني الجامعي عامك يكون أن أتمنَّى

امُلخلص
كوهني سيث
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عرش الثالث الفصل

علم كيفَيستخِدم البحرية: احليوية املواد
املواد ُصنع يف الكيمياء البحرية األحياء

جيه-ويلكر جوناثان
بوردو جامعة

بوردو جامعة يف املواد وهندسة الكيمياء يف ُمشارك أستاذ هو ويلكر جوناثان
الكائنات تُنتِجها التي املواد عىل البحثي برنامجه ويُركِّز إنديانا. الفايت، غرب يف
وُصنع البحرية، البيولوجية املواد توصيف املستمرة َمجهوداته تشمل البحرية.
وغالبًا الجديدة. املواد لهذه تطبيقات وتصميم االصطناعية، للبوليمرات ُمحاكاة

للغطس. ُممارسته أثناء يف يُشاِهده ا ممَّ ُمستوحاًة املرشوعات تكون ما

أنجيال مرحبًا

الشاطئ! إىل ذاهبون نحن الكتاب)، هذا ليس (حسنًا، … الُكتب اتركي

البحر إىل اذهبي الشابة، العاِلمة أيَّتها (1)

عىل بُقعة ألي يُمِكن مشوِّقة، بحرية مخلوقات عن ونبحث والجزر املدِّ ِبَرك إىل لنذهب
املاء انِحسار مع وصولنا يتزاَمن أن بدَّ وال بالغَرض. تفي أن الصخرية البحرية الشواطئ
الجونا وهي يل، املفضلة الِبقاع إحدى من بالُقرب تسُكنني أنِك يتصاَدف الشاطئ. عن
الطريق عرب البحر ساحل نحو بالسيارة املرء يذهب فحني الجنوبية؛ كاليفورنيا يف بيتش
منطقة وستجدين يَمينك إىل انُظري الشكل. الهاليل الشاطئ إىل ُمباَرشًة سيصل ،١٣٣



شابة كيميائية إىل رسائل

ارتداء عليِك اكتشافها. يُمِكننا التي الرائعة األشياء من أطنان بها بارزة، ضخمة صخرية
واألعشاب واألصداف الصخور ألن للبَلل؛ تعرَّض إن بأس ال قديم ريايض ِحذاء أو صندل

البحري. الُعشب عىل االنِزالق من الحذر ي تَوخِّ وعليِك للغاية، ة حادَّ املرجانية

بلح والجزر؛ امَلدِّ ِبَرك يف تجدينها التي اللَّزجة البحرية األحياء أنواع بعض :1-13 شكل
(يمينًا). صخرة يُغطِّي الربنقيل وَمحار الوسط)، (يف البحر وُعشب (يساًرا)، البحر

ومحار البحر، بلح من أطنان رؤية يُمكنِك الصخور، فوق بحذٍر تسريين وبينما
البحر، ونجوم واملرجان، البحرية، واألعشاب النعمان، وشقائق البحر، وقناِفذ الربنقيل،
هذه من بعًضا 1-13 شكل ح ويُوضِّ الصغرية. واألسماك (القواقع) البحر وحلزونات
أو البحر رسطان عىل نظرٍة إلقاء من تتمكَّنني فربما محظوظة، كنِت إذا املخلوقات.
وانُظري واآلخر الحني بني رأسك ارفعي الصخور. بني شقٍّ يف يَختبئ الذي لطعون السَّ
رؤية يُمكنُك حتى أو عليِك، يزأر وهو البحر أسد لرؤية جيدة البُقعة فهذه البحر؛ نحَو

قليًال. أبْعَد الرمادية والحيتان الدالفني
الكيميائية التفاُعالت من والكثري الكثري َة ثمَّ ولكن األوىل، للَوهلة واضًحا يكون ال ربما
بقدميِك! منها الكثري تَسحقي ال حتَّى حريصة كوني قدميِك. تحت هنا تحُدث الساحرة
انتظار ويف معروفة غري الكيميائية التفاُعالت هذه ُمعظم أنَّ األمر يف ما أفضل يكون وربما

ما. أحٌد يَكتِشفها أن
صعب يشء الصخور. من انِتزاعها وحاِويل البحر، بلح من اثنتنَي أو واحدًة أمِسكي
ستحتاجني البحرية؟ يدان الدِّ صنَعتْها التي األنابيب تلك إحدى عن ماذا كذلك؟ أليس ا، جدٍّ
ال هذا؟ الربنقيل محار عن وماذا إحداها. استخالص من لتتمكَّني وإزميل ِمطرقٍة إىل
كيف رأيك يف إذن، ذلك. إىل سبيل فال الصخور؛ من سحِبِه بُمحاَولة حتى نفسك تُتعبي
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… البحرية األحياء علم يَستخِدم كيف البحرية: الحيوية املواد

رسيعة، بُمالحظٍة يُمكنِك، النحو؟ هذا عىل جيًدا نفسها لْصق املخلوقات هذه تستطيع
املواد لهذه الكيميائي الرتكيب عن ماذا حسنًا، وإسمنتًا. الِصقًة موادَّ يصنعون أنهم رؤية
املعلومات، بعض لدينا فنحن اآلن؛ حتى هذا نَعرف ال أننا لالهتمام، املثري من الالصقة؟
أيٍّ إىل انُظري بعد. املواد لهذه الكيميائي الرتكيب إىل ل التوصُّ يُمكن لم األغلب يف لكن
بسيًطا سؤاًال نفسك واسأيل والَجْزر، املدِّ بركة يف حولك املوجودة الصغرية الحيوانات من
اإلسمنت منه ن يتكوَّ عما التساؤل يُمكنك أو البحرية، الحيوية املادة ُصنع كيفية عن ربما
بداخله. املوجودة الكيميائية الروابط نوعية عن أو عمله، كيفية عن أو بالضبط، البحري
غري أسئلتك عن اإلجابة أن األكرب االحتمال ولكن بسيطة، األسئلة هذه تبدو الواقع يف

قليلة. املتاحة املعرفة تكون حني العلم؛ ُمتعة تكُمن هنا إيل، وبالنسبة معروفة.

البحرية الحيوية املواد توصيف (2)

انتظار يف الرائعة، الكيميائية الرتكيبات من أطنانًا ة ثَمَّ أن ناشئ لكيميائي يَعني هذا وكل
ِبُحرية، فيه تتجوَّلني مفتوح بَحثيٌّ مجاٌل فأمامِك استكشافها؛ يف ليبدءوا ِمثلِك أناٍس
بحيث للغاية ُممِتع كله هذا إن جديدة. تقنيات مي وتُصمِّ جديدة، اكتشافات فيه قي ِلتُحقِّ
البداية يف حسنًا، معرفته؟ تُريدين الذي ما إذن الكرام. مرور عليه تَُمرِّي أن يسُعك ال
مثل لبة الصُّ املواد عن الحديث يُمكنُنا الطبيعة. يف املواد تُصنع كيف معرفة ِلنُحاوْل
نُريد ونحن البحر. بلح يُفرِزها التي الالِصقة املادة مثل اللِّينة املواد أو البحر، أصداف
معرفَة مثًال نريد فنحن املواد؛ منها تُصنَع التي للُجزيئات األساسية األنواع عىل التعرُّف
املواد، لهذه اآليل األداء حول التساؤل فيُمكننا بالصخور؛ حيوية الِصقة مادة تلتِصق كيف

الحيوانات. هذه عليها تلتِصق ال التي األسُطح طبيعة حول تتساءلني ربما أو
املمِتعة الجوانب أحد لكن كيمياء، عالم منظور من أسئلتك بطْرح البدء يُمكنُِك
الكيمياء يف مواضيع يف أيًضا تُفكِّرين ما ُرسعان أنِك األبحاث، من النوع لهذا الكثرية
من الكثري لديِك هنا فأنِت املواد. وهندسة املواد، وعلم البحرية، األحياء وعلم الحيوية،
عليِك وما عنها، لإلجابة الوقت لِك يُتاح أن من بكثري أكثر أسئلة فتُوَجد لإلبداع؛ الُفَرص

لالهتمام. ُمثريًا تجدينه ما لكلِّ َحْدسك اتِّباع إال
البدء يُمكننا واحد. وقٍت يف تُجرى التي الدراسات يف كبري ع تنوُّ لَدينا يُوَجد فدوًما
بعٍض جْمع يُمكنُنا ذلك بعد حياتها، وأسلوب البحرية املخلوقات ملالحظة امليداني بالعمل
ُمختربنا يف الضخمة املائية األحواض من نظاًما بنَيْنا فقد املختَرب؛ إىل َمَعنا وإحضاره منها
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األحواض داخل الكائنات هذه تنمو وبينما ومالحظتها. الحيوانات هذه مثل تربية أجل من
امليكانيكية الخواص تحديد ويُمِكننا وندرسها. فنجمعها اللَِّزجة تها مادَّ أيًضا تُفرز املائية،
ركائز عىل الالِصقة مادته إفراز عىل البحر بلح حْمل يُمكننا املثال، سبيل عىل للمواد؛
بعد ويُمكننا املياه. كيمياء أو السطح نُغريِّ عندما الِتصاقها قوة نقيس ذلك وبعد مختلفة،
ُمكوِّنات تحديد يف لنبدأ الكيميائية الطَّيفي التحليل ِتْقنيات من كبري عدٍد استخدام ذلك
نوعية أو الغراء داخل املوجودة الجزيئات نوعية بشأن أفكار تنشأ وربما الغراء، هذا

الروابط.
استخالص ُمحاَولة البيولوجية، املواد تركيب إىل ل للتوصُّ األخرى الطُّرق ومن
فقد للذَّوبان، قابًال ليُصبح األقل، عىل املادة، من ُجزءٍ تحويَل استطْعنا فإِن الجزيئات؛
َسْحب مثًال استطعنا فإذا لَدينا. املوجودة املادة عىل التعرُّف قليًال األسهل من يكون
التي الحيوية الكيميائية الدراسات من مجموعٍة إجراء فسيُمكننا صلبة، مادَّة من بروتني
أيًضا، الربوتني هذا يف الصغرية الجزيئات عىل العثور فيمكن يحدث. ما َفْهم عىل ستُساعدنا
عليه تبدو قد ما لتقليِد محاولٍة يف صغرية جزيئات لتصنيع نلجأ قد األحيان بعض ويف
الجزيئات هذه يف ُمشاِبًها تفاُعليٍّا نشاًطا أو ما وظيفًة وجْدنا فإذا والسليمة. األكرب املادة
املاء. تحت تحُدث ربما التي الكيميائية التفاُعالت نوع معرفة يف يُساعد فإنه الصغرية،
التي الكيمياء تُحاكي كبرية ُجزيئات تصنيع نفعلها، التي األخرى املمِتعة األشياء ومن
موادَّ ن تُكوِّ حتى مًعا الكبرية الجزيئات هذه ندمج ذلك، بعد البحر. حيوانات يف نكتشفها
الحيوي مغ الصَّ بتوصيف تبدئني ربما وهكذا، املحيط؛ من عليه نحُصل ما تُحاكي وظيفية

املاء. تحت ويعمل ُمصنَّع جديد ِغراءٍ إىل ل التوصُّ إىل الحال بِك وينتهي البحري
طريقة عن للكْشف نعمل فنحن املَرح؛ من الكثري يَحِمل هذا كل أن عام، بشكٍل أعتِقد
يشءٍ باكتشاف ُملَزمون نحن ولهذا للغاية، قليل حاليٍّا فاملعروف الطبيعة؛ يف املواد تصنيع
ولكن املجال. هذا يف العمل أثناء سني ُمتحمِّ إلبقائنا كاٍف وحده وهذا الوقت، طوال جديد
املواد هذه بشأن املعرفة أن تَخيُّل بسهولة يُمكننا إذ بكثري؛ هذا من أكثر يتعدَّى األمر

تطبيقات. تطوير إىل تُرتَجم سوف
جلِدك لْصق تستطيِع أن إلصابة التعرُّض أو جراحة إجراء بعد الرائع من يكون ألن
خياطة بسبب إضافية ألرضار التعرُّض أو األلم سيُجنِّبك فهذا مًعا؟ الداخلية أنسجتك أو
الالِصقة املواد فُمعظم الغرض؛ هذا يؤدي الغراء من جيد نوع أي اآلن يُوَجد ال الجروح.
بيئة مع نفًعا يُجدي ال بالطبع هذا لكن تلتِصق. أن قبل تجفَّ أن إىل تحتاج رأيتِها التي
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هذه النهاية، ففي البحرية؛ األحياء عند يُوَجد الحل رطبة. دائًما تكون داخلية بيولوجية
من البحرية الكائنات هذه كل منع ُمحاولة عن وماذا املاء. تحت أنفسها تلصق الكائنات
ذلك بعد ثم التصاقها، طريقة عىل البداية يف تتعرَّيف فربما السفن؟ بهياكل االلتصاق
أكرب، بسهولٍة املياه يف اإلبحار السفن تستطيع وهكذا الِتصاقها؛ تمنَع أسُطًحا تَصنعني

أقل. وقوًدا وتحرق
أبحاث من الخطِّ هذا من أيًضا تنشأ التي التطبيقات من الكثري ة ثمَّ أنَّ رؤية يُمكنِك
األحياء ُصنع طريقة عن املعروفة املعلومات سنُناقش التالية، الصفحات ويف الكيمياء.
ُصنع الناس بها يُحاول التي الطريقة يف سنَنُظر ثم عملها، وطريقة للمواد البحرية
ومنْع اإللصاق، من بكلٍّ ًة خاصَّ تطبيقاٍت فسنَستعِرض املواد؛ هذه من الخاصة نُسخِتهم

الكيميائي! االستكشاف من الكثري فأمامنا ة؛ ُمستعدَّ ُكوني لذلك أيًضا. اإللصاق

تَلتِصق؟ كيف (3)

من الكثري رؤية يُمكنك والجزر، املدِّ ِبَرك يف حولك من مكاٍن كلِّ يف النظر عند
وبرنقيل البلوطي، والربنقيل األنبوبية، الديدان بالصخور؛ امللتِصقة املختلفة الكائنات
البحر، ونجمة البحر، وحلزونات البحرية، واألعشاب البحر، وبلح والبطلينوس، اإلوز،
ولهذا ُمعظُمها؛ يَلتِصق كيف اآلن حتى نَعِرف ال نحن .(1-13 (انظر النعمان وشقائق
نظرًة حاليٍّا لِك أُقدِّم دعيني املستقبل. يف الستكشافه أمامك املمِتع الِعلم من الكثري ة ثَمَّ
الالِصقة املادة عن معلومات لَدينا العلماء فنحن املخلوقات؛ هذه عن نعرفه ما حول عامة

آخر. بَْحري نظاٍم أيِّ من أكثر البحر بلح يُفِرزها التي

البحر بَلح الِتصاق (1-3)

نيو أنحاء جميع يف الشواطئ من البحر بلح ونجمع البحر إىل نذهب آلَخَر وقٍت من
بلح (يساًرا) 2-13 شكل ح يُوضِّ خزَّانات. يف لتنمو املخترب إىل معنا ونُحرضها إنجالند،
من تخُرج خيوط من تتكوَّن االلتصاق آلية أن رؤية يُمكنِك الزُّجاج. من ِبَلوٍح يَلتِصق بحر
هو الواقع يف فهذا الِصقة؛ مادَّة من «لوح») (أو صغري بُقرٍص ينتهي خيٍط وكلُّ امَلحارة،
مساحتها تبلغ إذ ا؛ جدٍّ صغرية الالصقة اللوحات هذه الزجاجي. بالسطح امللتِصق الِغراء
َدفة بالصَّ ُمغطَّاة عادًة الالصقة املادة هذه تكون الشاطئ وعىل فقط. ملِّيمرتَين نحو
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ُقرب، عن ونظرِت البحر بلح من واحدًة َجذبِت إذا ولكنِك اليشء، بعض رؤيتها وتَصُعب
(ُمتعدِّد تيفلون لوحة عىل وضْعناه بحر بَلح أيًضا 2-13 شكل ح يُوضِّ الِغراء. رؤية يُمكنك
يَلتِصق إذ ا؛ حقٍّ ُمبِهر ِغراء فهذا السطح؛ بهذا جيًدا يَلتِصق نِجده إثيلني). فلورو ُرباعي

النحو. هذا عىل التيفلون بطبقة

لوح الصق

خيط

(يمينًا). تيفلون ولوح (يساًرا)، الزُّجاج من ِبلوٍح يَلتِصق بحر بلح :2-13 شكل

طويلة ُجزيئات هي والربوتينات الربوتني، أساسها ة مادَّ هي الالِصقة اللوحات هذه
ُمكوَّنة طويلة ُجزيئات فهي بسيطة؛ بوليمرات الربوتينات ن تُكوِّ جوانب عدَّة ومن وكبرية.
مونومرية وحدة ٢٠ عادًة تُوَجد الربوتينات، حالة ويف املتَِّصلة. املونومرات من العديد من
٥٠٠ من أكثر من الربوتينات ن تتكوَّ املعتاد ويف األمينية. األحماض باسم تُعَرف ُمختلفة،
كتلة. وحدة ألف ١٠٠ من أكرب ُجزيئي وزن ولها ببعض، بعضها ُمتَِّصلة أميني حمض
الربوتينات، من خليًطا الحيوان هذا يُفِرز ما، بسطٍح االلِتصاق البحر بلح يُريد عندما
الربوتينات تَشابُك عملية أنَّ من الرغم وعىل املادة. ملعالجة الربوتينات تتشابَك ذلك بعد
يف هذا يكون ما وغالبًا آلخر، وقٍت من نراها فإننا الحدوث، شائعة عمليًة ليَست هذه
املختلفة الطويلة الربوتني جزيئات ترتبط طريقها عن عملية هو والتشابُك الصلبة. املواد
يف هذه التشابُك عملية وتُساِعد .3-13 شكل يف تظهر كيميائية، بروابط ببعض بعضها
أنديانا سقط حني الضائع» التابوت «سارقو فيلم يف َفكِّري مكانه. يف بالكامل النظام غْلق
لو كما تبدو األرض جعلت الثعابني تلك كل فحركة ية؛ املتلوِّ الثعابني من ُحفرة يف جونز
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واحٍد يف ثُعباٍن كلِّ لربط حبٍل استخدام تستطيعني أنِك لو تخيَّيل مكانها. يف تتحرَّك أنها
التلوِّي عىل قادًرا يكون لن الثعابني من العدد هذا كل فإن املجاورة؛ الثعابني من اثنني أو
مًعا. الثعابني هذه كل ربَْط النواحي، من كثرٍي يف يُشِبه، الربوتيني التشابُك اإلطالق. عىل
يُعاَلج الربوتيني األساس ذا الِغراء فإن للتشابُك، تعرُِّضه بمجرَّد البحر، بلح حالة ويف

السطح. عىل وينغِلق

تشابُكية. طويلة بروتني لُجزيئات عام ُمخطط :3-13 شكل

بعملية الخاصة الكيميائية الروابط البحر بلح ن يُكوِّ كيف تتساءلني األرجح عىل
يف ما حدٍّ إىل ُمعتاد غرِي بُجزيء الكيميائي التفاُعل يبدأ ببعض. بعضها الربوتينات تشابُك
شكل يف ح املوضَّ (دوبا) أالنني فينيل هيدروكيس ٤،٣-ثُنائي ى يُسمَّ الالصقة الربوتينات
عالج يف يُستخَدم دواءً يكون أن يُمكن ذاته حدِّ يف صغريًا ُجزيئًا وبوصِفه (يساًرا). 4-13
الربوتني من سلسلة داخل الدوبا ُجزيء وجود وعند اش). الرَّعَّ (الشلل باركنسون داء
التشابك. إحداث يف التفاُعلية الدوبا ُقدرة من البحر بلح يَستفيد يمينًا)، ،4-13 (شكل
فعند عالية؛ بكفاءة تعمل ما عادًة والطبيعة بروتني. داخل الدوبا رؤية للغاية النادر ومن
أيٍّ من بكثرٍي أسهل لألكسدة الدوبا يتعرَّض جيد. لسبٍب يكون فوجوده ما، يشءٍ وجود
يتمتَّع الربوتينات. لُصنع األحياء علم يف املستخَدمة األخرى العرشين األمينية األحماض من
من املزيج هذا أنَّ ويبدو جيد، نحٍو عىل املعادن أيونات ربط عىل بالُقدرة أيًضا الدوبا
محوريٌّ للتأكُسد، التعرُّض وسهولة املعادن، بني الربط عىل الُقدرة يف املتمثِّلة الُقدرات

الالصقة. ته ملادَّ وتكوينه البحر بلح بروتينات يف التشابُك عملية يف األرَجِح عىل
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الصغرية والببتيدات الربوتينات، واستخَلْصنا الحي، البحر بلح حول عملُنا تمحَوَر لقد
التي التفاُعلية الكيميائية العمليات لتحديد ُمحاولة يف الربوتينات) من ِقطع (أو املصنَّعة
عند الُقبَّعات من الكثري ارتداء عليِك الالصقة. ملادته البحر بلح تكوين عملية عليها ترتِكز
يوم ويف الرتكيبية، الكيمياء يف عاِلمة ما يوٍم يف نفسك تَِجدين فقد الدراسات؛ هذه مثل إجراء
فكلُّ مواد؛ ُمهندسة أو الحيوية، الكيمياء يف صة ُمتخصِّ أو البحرية، األحياء يف عاِلمة آَخر
األمور جَرِت فإن البحثية. املشكالت إحدى عىل ُمختلًفا َمنظوًرا تُعطي التجارب من فئٍة
للنتيجة التجارب كل تُشري حني يف تكميلية بيانات عىل الحصول يُمكنِك جيد، نحٍو عىل
لالهتمام. املثرية الكيمياء بعض عىل تعرَّْفنا البحر، لبلح الالِصقة املادة حالة ففي نفسها.

كاتيكول

OH

OH

دوبا

OH

OH

OH
H

2
N

O

الدوبا مقيد يف سلسلة بروت!

OH

OH

H

O

N

بروتني. سلسلة يف ُمقيَّد والدوبا كاتيكول، الدوبا، من واحد ُجزيء :4-13 شكل

وجود عدم من الرغم وعىل به، املحيطة البحر مياه من الحديد عىل البحر بلح يَحُصل
١–١٠ املثال، سبيل (عىل البحر مياه يف األخرى) املعادن (أو الحديد من عالية تركيزات
تُشاهدينها التي الحياة صور كل الستدامة كافية بكمياٍت يُوَجد فإنه املليار)، يف أجزاء
الحديد هذا ويُدِخل به املحيط املاء من الحديد البحر بلح يجمع الشاطئ. عىل وجودك عند
املاء من مرة ألف ١٠٠ بنحو أكثر حديٍد عىل الناتج الِغراء يَحتوي الالصقة. ته مادَّ إىل

كذلك؟ أليس لالهتمام! ُمثري أمٍر من له يا البحر؛ بلح فيه يعيش الذي
يَرتِبط الِغراء يف املوجود الحديد أن املختلفة الدراسات من سلسلة عرب وجدنا قد
ثالثة تربط التحديد، وجه وعىل الالصقة. الربوتينات يف املوجودة الدوبا مجموعات بفعل
يف الواضح والربوتني، املعدن من ُمركَّبًا لتُعطي الحديد من ذرٍة كلَّ الدوبا من ُجزيئات
يف الدوبا ِبُجزيء ُمرتبًطا البداية يف الحديد هذا يكون الخصوص، وجه وعىل .5-13 شكل
ُمركَّب مع O2 األكسجني عنرص يتفاَعل ذلك بعد .Fe3+ األكسدة حالة يف الحديد عنرص
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بلح مادَّة يف الربوتني تشابُك عملية يف ِمحوِريٍّا كونه املزَمع Fe(DOPA)3 ُمركَّب :5-13 شكل
الالِصقة. البحر

الحديد ُجزيء يُختَزل .(6-13 (شكل الربوتني داخل الجذور من نوًعا ويُنتج Fe(DOPA)3
وعملية نفسه. الوقت يف لألكسدة الدوبا مجموعة وتتعرَّض ،Fe3+ -→ Fe2+ من هذا

الِجذر. ُصنع أجل من (Fe3+ عليه (حصل إلكرتون نْزع عن عبارة هي األكسدة
األكثر هي الُحرَّة الجذور الكيمياء، يف تُشاهدينها التي الُجزيئات ة كافَّ بني ومن
املرحلة هذه يف وبعشوائية. برسعة األشياء تحُدث حر، ِجذٍر تكوين عند لذلك تفاُعلية.
حاليٍّا تُساورنا ولكن لة. املفصَّ الكيميائية الرُّؤى من القليل إال لدينا ر يَتوفَّ ال العملية، من
وكالهما البحر، بلح ِغراء بتكوين يتعلَّق فيما شيئني ِفعل يُمكنها الجذور هذه بأن شكوك
تُولِّد ثَمَّ ومن بعضها، مع الجذور تتفاَعل أن املحتَمل من أوًال: .7-13 شكل يف ح ُموضَّ
بروتني مع بروتني تَشابُك عىل نحُصل هنا الُربوتينات. بني عضوية تَساُهمية روابط
ما وغالبًا بحبل. مًعا املربوطة الثعابني تُشِبُه املتقاطعة الروابط وهذه املادة. ملعالجة

نفسها. مع املادة تتفاَعل إذ املتماِسك»؛ «بالرتابُط األوىل العملية هذه ى تُسمَّ
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النقطة تُعربِّ تفاُعيل. ِجذر لتوليد الالصقة البحر بلح مادة يف واالختزال األكسدة :6-13 شكل
رؤيتها يُمكن التي ،Fe الحديد ُجزيء بمركز املرتبطة الدوبا وربيطات الِجذر. عن السوداء

واحدة. حلقة إال منها يَظهر وال هنا طة ُمبسَّ ،5-13 شكل يف بالكامل

تشابك بروت" الصق مع آخر

ترابط بروت" الصق مع األسطح
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الالصقة. البحر بلح مادة يف الحر للِجذر التفاُعيل للنشاط تَوضيحي ُمخطط :7-13 شكل
حة املوضَّ الجذور أنَّ الحظي السطح. مع بروتني وترابُط بروتني مع بروتني تشابُك عنه يَنتُج

.6-13 شكل يف ح املوضَّ الفلز، مركز يف املوجودة لتلك تبسيط هي
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بلح يُحاول الذي السطح مع ُمبارشًة التفاُعل من الُحرَّة الجذور تتمكَّن ربما ثانيًا:
العملية هذه عىل يُطَلق السطح. مع تساُهمية روابَط تُنِشئ ثمَّ ومن به، االلتصاق البحر
من كالٍّ وتحتاجني بالسطح. فعليٍّا الصمغ يرتبط فيها التي الالصق»، «الرتابُط الثانية
فإن فقط، املتماِسك الرتابُط حدوث حال ففي جيد. ِغراءٍ لُصنع والالِصق املتماِسك الرتابُط
يف أما تماًما. السطح يتجاهل ولكنه صلبة، ُكرة عنه يُنتَج ا ِممَّ نفسه، مع يرتابَط الِغراء
عىل املادة من رقيقة طبقٍة وجود إىل سيؤدِّي هذا فإن وحده، الالصق الرتابُط وجود حال

مكانه. يف يَبقى لن الغراء باقي لكن السطح،
حدوث لطريقة ر تَصوُّ اآلن لَدينا يُصِبح مًعا، الكيميائية أفكارنا جميع َوْضع وعند
نعمل ِزلنا ما لكنَّنا للتوضيح، تحتاج التفاصيل بعض البحر. بلح بروتينات بني التشابُك
بني تجمع إذ الرَّخويات هذه يف كبري ع تنوُّ رؤية ويُمكنِك تحقيقه. إىل سبيلنا ويف ذلك، عىل
يف املواد وعلوم للربوتني الحيوية والكيمياء العضوية، والكيمياء العضوية، غري الكيمياء
يَصنعون كيف البحر؟ يف املوجودة األخرى امَلخلوقات ة كافَّ عن وماذا املذِهل. صمغها ُصنع
لِك كبرية مساحٌة ة ثَمَّ لذا بكثري؛ أقل الكائنات هذه عن املعروف أخرى؟ ومواد الصقة موادَّ
ص ونُلخِّ هذا عىل نظرًة لنُلِق واآلن معنا. البحرية الحيوية املواد وتوصيف إلينا لالنضمام

املرحلة. هذه يف نعرفه ما

األخرى البحرية البيولوجية املواد (2-3)

ُصنع بطريقة متعلِّقة لَدينا ًرا توفُّ األكثر املعلومات تكون ربما البحر، بلح بعد الربنقيل:
يف صخرة عىل الربنقيل محار رؤية يُمكنِك الالصقة. ملادته الشائع البلوطي الربنقيل
وجود ال ذلك ومع املتشاِبكة. الربوتينات عىل املادة تعتمد أيًضا وهنا .8-13 شكل
الحمض يف الثيول مجموعات تتأكَسد فربما الالِصقة. الربنقيل مادة بروتينات يف للدوبا
بروتيني تشابُك يف وتُسِهم الكربيتيد ثنائي إىل (RSH مجموعات (أي سيستئني األميني
من ُمتأكِّدين غري زلنا ما أنَّنا من الرغم عىل الالصقة، الربنقيل مادة ن لتُكوِّ ُمؤكسد
لربط الكربيتيد ثُنائي تكوين من فقط النوع هذا عىل ْعر الشَّ تصفيف ويعتِمد هذا.
للربنقيل اإلسمنتية املادة أن ويبدو . ُمعنيَّ شكٍل عىل وتثبيتها مًعا الشعر خصالت
تتكوَّن التي الالصقة البحر بلح مادة عكس عىل الربوتني من ٪٩٠ نحو من ن تتكوَّ
مادة ٪٥ من فتتكوَّن للربنقيل اإلسمنتية املادة باقي أما األقل. عىل بروتني، ٪٩٩ من
والليبيدات. الكربوهيدرات من صغرية كميات عىل احتوائها إىل باإلضافة ُعضوية، غري
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العمليات بني ع ُمتوقَّ غري تَشابٍُه وجود إىل لالهتمام املثرية الحديثة النتائج بعض وتُشري
البرش. لدى الدم وتجلُّط للربنقيل اإلسمنتية املادة تصلُّب عن املسئولة الكيميائية

عىل أنبوبية لديدان املاء تحت وصورة (يساًرا) صخرة عىل الربنقيل محار :8-13 شكل
(يمينًا). أيًضا صخرة

ُمبِهرة هندسية عمليات التكوين بسيطُة األنبوبية الدودة تُماِرس األنبوبية: الديدان
املتعدِّدة الديدان صنَعتْها التي األنابيب ُرؤية يُمكنِك ،8-13 شكل يف املواد. عىل للغاية
تحت الصورة هذه فيه التقطُت الذي اليوم كان امليالد. عيد شجرة ديدان أو األشواك
الديدان ورءوس األنابيب رؤية بإمكانك زال ما ربما ولكن الضباب، وكثريَ ُمظِلًما املاء
العثور ويُمكنك امليالد. عيد شجرة تماًما تُشِبُه وهي اإلطار، يسار يف الداكنة الحمراء
كاليفورنيا. جنوب يف الصخرية الشواطئ أنحاء جميع يف الدودية األنابيب هذه ِمثل عىل
أيًضا تجمع الِغراء هذا تصنع وبينما قليلة. بكميَّات ولكن ِغراءً، الديدان هذه تصنع
املحيطة املناطق من أخرى ُصلبة وموادَّ املكسورة، األصداف من وأجزاء الرمال، حبَّات
لتصنع العضوية غري الصغرية الُجسيمات بهذه العضوي ِغرائها تخلط ذلك، بعد بها.
هذا لخواصِّ وبالنسبة للمواد! للغاية اٍل فعَّ استخدام من له يا حقيقية. ُمركَّبة ًة مادَّ
الربوتني عىل تكوينه يف يعتمد الِغراء فهذا عنها. القليلة األفكار بعض فلَدينا الِغراء،
ذات (أي أنيونية تكون أن هذه الِغراء بروتينات وتميل الدوبا. بعض عىل ويحتوي
كاتيونات مع الِغراء يف املوجود يف األنيوني بروتينها الديدان تخلط وربما سالبة)، ُشحنة
وتكوين الربوتينات تكثيف أجل من Ca2+ الكالسيوم وأيون Mg2+ املاغنسيوم أيون مثل

النهائية. املادة
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عىل وُجوده يَشيع الذي البطلينوس، 9-13 شكل يف تُشاِهدي أن يُمكنِك البطلينوس:
كبري ماصٍّ وُجزء الِغراء من ُكالٍّ يَستخِدم فالبطلينوس الصخرية. الشواطئ ُمعظم
املياه تَنحِرس عندما املنخِفض، املدِّ وعند والَجْزر. املدِّ منطقة يف األسطح عىل لاللِتصاق
يف الالصقة مادتها عىل واالعتماد مكانها يف البقاء إىل تميل القرشية األسماك هذه عن
بحثًا وتتحرَّك املاء تحت الحيوانات هذه تُصبح املدِّ ارتفاع وعند باألسطح. االلتصاق
تتحرَّر أو مكانها يف لتبقى إما لَديها الكبري املاصَّ الجزء تَستخِدم فهي الغذاء. عن
هذه يف بروتني يُوَجد أنه نعِرف ولكنَّنا ِغرائها، لتكوين دقيق وصٌف يُوَجد ال وتتحرك.

عضوي. غري مكون ٪٥٠ حوايل ذلك إىل باإلضافة ويُوَجد الالصقة، املادة

والُجزء املنتَصف) (يف املاء تحت البحر خيار (يساًرا). صخرة عىل بطلينوس :9-13 شكل
(يمينًا). ُزجاجي َلوٍح خالل من يظهر البحر نجمة من فيل السُّ

إن لكن والجْزر، املدِّ ِبَرك يف البحر خيار من الكثري تُشاِهدي لن ربما البحر: خيار
فتَمتِلك .(9-13 (شكل منها الكثري فستِجِدين الصحيحة األماكن يف للَغوص ذَهبِت
من للتهديد تتعرَّض فعندما نوعها. من فريدة دفاعية آلية هذه البحر خيار حيوانات
حتى برسعة ويَجُمد االلِتصاق شديد ِغراءً البحر خيار حيوانات تُخِرج املفِرتسات، أحد
يهرب الفوىض، هذه من التخلُّص املفِرتس يُحاول وبينما يُطارده. الذي املفِرتس يُعيق
هذا عمل أسلوب عن كثرية تفاصيل لدينا تُوَجد ال أيًضا وهنا األمان. برِّ إىل البحر خيار
من ٪٦٠ حوايل عىل تكوينه يف يحتوي الِغراء هذا أن نعِرف ولكنَّنا الحيوي، الالِصق

السكاريد. د ُمتعدِّ من ٪٤٠ ونحو الربوتني
نجوم من الكثري ُمشاَهدة من لِك بُدَّ ال املد، ِبركة يف حولك تنُظرين عندما البحر: نجوم
نجمة فيه نُشاهد حيث ،9-13 شكل إىل النظر يُمكنك أو ُقرب، عن افحصيها البحر.
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كل شاهدي الحيوان. هذا من فيل السُّ الُجزء فيه ونرى الزُّجاج من َلوٍح عرب بحر
التحرُّك. يف البحر نجمة تستخِدمها التي الصغرية) األقدام (أي الصغرية امَلحاِلق هذه
طريق عن البحر نجمة وتتحرَّك املحاِلق. هذه من كلٍّ طرف يف الِصقة مادَّة تُوَجد
ثم معها، جسمها باقي وتسَحب باألرض تَلتِصق وجعلها املحالق هذه من بعٍض َمدِّ
املدِّ بركة عند الوقت بعض انتظرِت وإن مرَّات. َة عدَّ العملية هذه وتُكرِّر املحالق تُحرِّر
مشهد إنه البحر. بلح من واحدة تأكل وهي بحر نجمة رؤية من ستتمكَّنني والجْزر
بَصَدَفته نفسها وتلصق ُكليٍّا، البحر بلح حول نفسها البحر نجمة فتلفُّ للغاية. رائع
يف املوجودة الوجبة إىل الوصول من تتمكَّن حتى املحارة تَفتح ثم املحالق، باستخدام
االلتصاق؟ يف البحر نجمة تَستخِدمه الذي الِغراء نوع ما ُمِهم: سؤاٌل ة وثَمَّ داخلها.
نستطيع ما كلُّ النقطة هذه عند السطح؟ عن نفسها تَفِصل كيف آَخر: سؤاٌل ة وثَمَّ
السكاريد د ُمتعدِّ بروتينات، عىل تَحتوي الالصقة مادتها إن هذا حول الواقع يف قوله

الكلية. املادة من ٪٥٠ حوايل يُمثل العضوية غري املادة من محتواه وأن وليبيدات،
لالهتمام املثرية الكيمياء بعض عن الكْشف استطعنا اآلن حتى أننا رؤية يُمكنِك
أقلُّ هذا عن نَعِرفه ما لكن الالصقة. موادها البحرية الحيوانات ُصنع طريقة لتفسري
إىل لالنضمام ِمثلك، الُجُدد، الباحثني انِتظار يف الُفَرص من الكثري ة فثَمَّ نجَهلُه. ا ِممَّ بكثرٍي
بركة يف حولك النظر إال عليِك ما جديد؟ بَحثيٍّ مرشوٍع ابتكار تُريدين هل املجال. هذا
ُمثرية خصائص ذات موادَّ تصنع التي الحيوانات بعض عىل بالتأكيد العثور فيُمكنُك املد.

معروفة. غري زالت ما ُمعظِمها يف املستخَدمة الكيمياء أن من ُمتأكِّد وأنا لالهتمام.

البحر بلح من الِغراء استخراج (4)

البحرية املخلوقات هذه من بعٍض عىل الحصول وحاولِت الشاطئ إىل ذهبِت بعدما اآلن،
الكثري ة ثَمَّ أن بسهولٍة تتخيَّيل أن لِك شديد. بانبهار شعرِت األرَجح عىل الصخور، فوق من
مواد أو ِجراحية الصقة مواد ُصنع مثل الِغراء؛ بهذا ِفْعلها يُمِكن التي الرائعة األشياء من
ولديَّ املادة. هذه من كبري كمٍّ عىل حصلِت إذا إال هذا فعل يُمكنُك ال لكن لألسنان. الِصقة
األلواح فهذه .2-13 شكل يف البحر بلح ِغراء تذكَّري سهًال. ليس هذا أيًضا: لِك أخبار
ألنها األلواح هذه من ُمفيد ِغراء أي عىل الحصول يُمكنُك وال للغاية صغرية الالصقة
من الربوتينات عىل الحصول فعليِك البحر، بلح غراء استخراج أردِت فإذا بالفعل. ُمعالجة
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صعٌب عديدة مرَّات ُمختربنا يف هذا فعْلنا لقد الصخرة. عىل يُفِرزها أن قبْل الحيوان داخل
عىل نحصل أنَّنا هو مرَّات َة عدَّ الربوتني استخراج علينا تحتََّم أنه يف والسبب حُرصها.
ملِّيجراًما، ٢٠ عىل نحُصل قد ربما مرة. كلِّ يف الالِصق الربوتني من للغاية ضئيلة كميَّات
البحر، لبلح الالِصقة املادة بروتني من واحٍد جراٍم عىل فللحصول مرة. كل يف األكثر، عىل
العمل كثافة ومع البحر! بلح من آالف ١٠ نحو عىل بالحصول البْدءِ إىل تحتاجني ربما
الجرام هذا الستخراج املخترب يف كاِمَلني شهَرين الواحد الشخص يَستغِرق ربما املطلوب
هذا من كيلوجرامات إىل بحاجٍة سنكون الفعلية التطبيقات أجل ومن الغراء. من الواحد
فعَليْنا اإلطالق. عىل عمليٍّا ليس الحقيقية املادة فاستخراج ال، أطنانًا. يكن لم إن الغراء،

الحيوية. الالِصقات عىل للحصول أُخرى ُطرٍق عن والبحث بالذكاء التحيلِّ
استخدام فيُمكننا املمكنة. بُل السُّ أحَد الوراثية والهندسة الحيوية التكنولوجيا م وتُقدِّ
تُنِتج حتى الشائعة القولونية اإلشرييكية مثل بكرتيا، عىل الحصول يف الوراثية الهندسة
إفراز يف لتبدأ البكرتيا إجبار يُمكننا الحالة هذه يف العادة. يف تَملكها التي الربوتينات
للمستقبَل، األمل من قدًرا يَحِمل األسلوب هذا الربنقيل. أو البحر لبلح الالصقة الربوتينات
التي الرشكة حالة عن سمعِت قد تكونني ربما ُقرب. عن إليه ينظرون الناس من وكثري
الحريرية، العنكبوت خيوط يُنِتج أن أجل من الوراثية الهندسة باستخدام ماِعًزا استولدت
هذه بروتينات املاِعُز أنتج الربوتينات. عىل تعتِمد لالهتمام ُمثرية أُخرى حيوية مادة وهي
كانت الطريقة هذه ُمشكالت أحد لكن معقولة. وبكمياٍت ألبانها يف الحريرية الخيوط
املاعز تستطيع حني يف ثمَّ ومن العناكب؛ لدى املوجود الغْزل لنظام يَفتِقر املاِعز أن ظهور
املصنوع هذا الحرير وبروتني موجودة، تكن لم النهائية املعاَلجة فإن الربوتينات، إنتاج
العناكب لُخيوط نفسها الخصائص اإلطالق عىل يَمتِلك ال الوراثية الهندسة باستخدام

أفلست. الرشكة وهذه الحقيقية. الحريرية
يتعلَّق فيما ًة خاصَّ األخرية العقود يف واِسعة ِبُخًطى التَّخليقية الكيمياء تقدَّمت
املواد بروتينات حالة يف أنه إال الصغرية. الربوتينات وحتى الببتيدات تصنيع عىل بالُقدرة
لها الالصقة الربوتينات فبعض عمليٍّا؛ أمًرا الكامل التخليق يكون ال البحرية، الالصقة
حاليٍّا إليه الوصول يتعذَّر والذي كتلة، وحدة ألف ١٠٠ من ألكثر تِصل ُجزيئية أوزان
إال الحصول يُمكن ال صغرية، بروتينات تخليق عند فحتى املخلَّقة. للربوتينات بالنسبة

كبرية. وبتكلفٍة للغاية ضئيلة كمياٍت عىل
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واسٍع نطاٍق عىل ُصنعها يُمِكن املخلَّقة البوليمرات فإن ذلك، من العكس وعىل
كل يف «اللدائن») (أي الضخمة البوليمرات تَنتِرش كيف يف فكِِّري للغاية. ضئيلة وبتكلفٍة
واملقعد أمامك، املوجودة املفكرة وغالف اآلن، يِدك يف املوجود فالقَلم حولك. من مكان
بالالصقات يتعلَّق وفيما البوليمرات. من األرجح عىل مصنوعة كلها عليه، تجلسني الذي
هذه تصنعها التي املبِهرة املادة خصائص عىل الحصول نُريد فنحن البحرية؛ الحيوية
بها نحُصل التي نفسها بالطُّرق املواد هذه إىل الوصول أيًضا ونُريد ِغرائها. يف املخلوقات
بعض نأُخذ أن هو لالهتمام ُمثري ه تَوجُّ َة ثَمَّ ولهذا، اللدائن. أو الضخمة البوليمرات عىل
يف وندمجه املثال، سبيل عىل البحر، لبَلح الالِصقة املادة بروتني من الكيميائية التفاُعالت
فيها بما البحثي ه التوجُّ هذا استكشاف عىل املختربات من كثري وتعمل ضخم. بوليمر

هنا. عنها نتحدَّث التي الفكرية العملية هذه مًعا نستكشف دعينا ُمختربنا.
إىل يِصل ربما ضخًما ُجزيئيٍّا وزنًا له أن نِجد البحر. لبلح الالصق بالربوتني لنبدأ
الدوبا، إىل باإلضافة العرشين القياسية األمينية األحماض فيه فنِجد كتلة. وحدة ألف ١٠٠
مادة عىل نحصل حتى وربما للغاية. د ُمعقَّ هذا ُمختلفة. مونومرية وحدة ٢١ تُمثِّل والتي
تفاُعلية ومجموعة للبوليمر، طويل فقري عمود هو فعليٍّا إليه نحتاج ما كل جيدة الصقة
،10-13 شكل يف االختزايل املفهوم هذا يظهر الدوبا. تُحاكي واآلخر الحني بني نِشطة
للبوليمر قديم فقري عمود ألي ذلك بعد طه نُبسِّ ثُمَّ د ُمعقَّ دوبا بروتني يف فيه نُفكِّر الذي
أنها نعرف التي التشابُك كيمياء عىل اإلبقاء أجل من الدوبا، تُشِبُه مجموعات باستخدام

ة. ُمهمَّ
وجه عىل البوليمر هذا البوليستريين. عىل نظرًة لنُلِق البسيط، البوليمر عىل وكمثاٍل
التي فينيل حلقات عىل يحتوي فهو واسع، نطاٍق عىل ُصنعه السهل من الخصوص
وليس البوليمرات من رخيص نوع وهو الدوبا، حلقات حجمها يف ما حدٍّ إىل تُشِبُه
(أي، الكاتيكول مجموعات ندخل ذلك بعد ذاته. حدِّ يف الِصقة خصائص الواقع يف له
الدوبا يُحاكي حتى البوليمر يف و10-13) 4-13 شكلني البنزين؛ هيدروكيس ٢،١-ثنائي
إنها لنُقْل لكن الدوبا، كمية تختلف الالصقة، البحر بلح بروتينات حالة ويف الربوتني. يف
أشكال أحد األخرى. األمينية األحماض مونمرات من ٪٩٠ ونحو الدوبا من ٪١٠ حوايل
بوليمر يف َفكِّري .11-13 شكل يف يظهر الالصقة البحر بلح لربوتينات الرتكيبية املحاكاة
واآلخر الِحني بني سلسلٍة من تتدىلَّ نِشطة كاتيكول مجموعة مع عادي بوليستريين مثل
مع مونمر ثُمَّ واحد، صفٍّ يف الستريين من مونمرات تسعة تُوَجد ربما عشوائي. برتتيٍب
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نصنع ونحن وهكذا. كاتيكول، ثُمَّ أُخرى، ستريين مونمرات ِتسعة ثم النِشط، الكاتيكول
عىل يعمل هذا البوليستريين نظام ولكن املختلفة، الحيوية املحاكاة بوليمرات من الكثري

نسبيٍّا. بسيط بِمثاٍل عنها ثنا تحدَّ التي التفكري عملية توضيح

دوبا
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مع للبوليمر فقري عمود ألي ُمختزل الدوبا عىل يحتوي الِصق بروتني :10-13 شكل
الدوبا. ُمحاكاة أجل من ُمتدلِّية كاتيكول مجموعات

CH CH
2
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OH

HO

HO
HO

HO

OH

OHOH

CH
2

1

9

غرار عىل ومصنوعة البوليستريين عىل تعتِمد حيوية ُمحاكاة بوليمرات :11-13 شكل
و٤،٣-ثنائي للستريين الكيميائي الرتكيب نِجد اليسار عىل الالِصقة. البحر بلح بروتينات
مجموعات أن ح يُوضِّ تخطيطي رسم نرى اليمني وعىل إسهامي. بوليمري السيرتين هيدروكيس
سلسلة أجزاء جميع يف عشوائيٍّا اندمجت قد الستريين) هيدروكيس ٤،٣-ثنائي (أو كاتيكول

البوليمر.

حسنًا، املذِهل؟» البوليمر هذا يفعل ماذا لكن رائع، «حسنًا، التساؤل: اآلن ويُمكنِك
واسع نطاق عىل تنفيذه نستطيع أننا هذا الجديد البوليمر نظام يف جيِّد يشء أول إنَّ
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من واألهم الجهد. من وبقليٍل الواحدة املرة يف كيلوجرامات حتى أو جرامات عدة —
بلح مادة مثل وتماًما للغاية. جيد نحٍو عىل الواقع يف جيًدا. يَلتِصق البوليمر أن ذلك،
بني تَشابٍُك عملية إجراء يُمِكننا ُمبارشًة، الحيوانات هذه من املستخَرجة الالصقة البحر
مثل القوية األكسدة عوامل بعض وكذلك جيًدا يعمل الثالثي فالحديد البوليمرات. هذه
أكريالت السيانو ِغراء قوة يف يكون الجماعي وااللِتصاق .NaIO4 الصوديوم بريودات
يِصل قد الِتصاق قوة أكرب هي وهذه املنزل. يف استخدْمِتِه قد تَكونني ربما الذي «الفائق»
قوة من بقليٍل أكرب تكون املصنَّعة املحاكاة صور الِتصاق قوة إن حتى غراء. أي إليها
الجديدة البوليمرات وهذه ِغراره. عىل ُصنعْت الذي الحيوي، البحر بلح ِغراء الِتصاق

املاء. تحت بقوٍَّة االلتصاق أيًضا يُمكنها
الطبيعة، يف املصنوعة املواد استكشاف يُمكننا كيف لنا ح يُوضِّ امِلثال هذا فإن إذن
جديدة موادَّ تصميم يف ذلك بعد املعرفة هذه نَستخِدم ثم الكيميائية، تركيبتها وتوصيف
لهذه تطبيقات تطوير اآلن لِنحاوِل ذلك؟ بعد ماذا واآلن لالهتمام. ُمثرية خصائص ذات

التايل. الُجزء إىل ينقلنا وهذا الجديدة. املواد

البحرية الحيوية الالصقات تطبيقات (5)

التي الطريقة اآلن تعرفني أصبحِت فقد املحيط. أغوار سربِت أنِك لنُقل واآلن حسنًا،
إنتاج عىل أيًضا القدرة لديِك أصبحْت كما بالصخور، ل املفضَّ البحري مخلوقك بها يَلتِصق

اآلن؟ فماذا واسع. نطاٍق عىل املادة هذه
حال «كيف يسألني: الدوري، الفحص إلجراء أسناني لطبيب أذهب مرة كل يف
لألسنان. جيدة تثبيت ملادة بحاجٍة إنه يُداِهمنا!» فالوقت لنُِرسع؛ هيا معك؟ الِغراء هذا
مشكالت. أي يف التسبُّب دون لسنوات، معك ويبقى بقوَّة الرطبة بأسنانك يَلتِصق يشء
الالِصقة املادة هذه الكافية. بالقوة ليس تأثريها الصقة مادة عنده كان ذلك، من بدًال
املواد فإن عنَدها وحتى وضعها. قبل جيًدا تجفيفها فعليك الرطبة؛ باألسنان تَلتِصق ال
التسوُّس، بحدوث وتسمح وتتفتَّت ق، تتشقَّ إنها جيًدا. تَلتِصق ال حاليٍّا املوجودة الالصقة
مادة أفضل؛ ليشء بالتأكيد نحتاج نحن نُريدها. التي تلك من تَقِرتب فرتًة تدوم ال وعادًة
رأيناه الذي الربنقيل يف فكِّري الرطبة. باألسُطح االلتصاق يُمكنها بالفعل، قوية الصقة
وباستخدام باِلغة. وبقوة الوقت، طوال الرطبة باألسطح أنفسها تُلصق إنها الشاطئ. عىل
نتمكَّن ربما البحر، بلح يُفِرزها التي الالصقة املادة أو الالصقة الربنقيل مادة مثل مواد

270



… البحرية األحياء علم يَستخِدم كيف البحرية: الحيوية املواد

تكون أن ويُمِكن حيوية. طبية تطبيقاٍت إىل الحيوية البحرية املواد خواصِّ تحويل من
للعظام جيدة الصقة ملواد حاجة ة ثَمَّ وبامِلثل، لألسنان. جديدة الصقة مادة ُصنع النتيجة
الَعْظم، يف املزروعة املعدنية األجزاء وتثبيت الجراحية، العمليات يف الفراغات ملء أجل من

العظمي. الهيكل يف اإلصابات من املختلفة األنواع وإصالح
البحرية الالصقات عىل تطبيقه يف واألصعب لالهتمام إثارة األكثر الهدف لعلَّ
جراحية عملية مليون ٢٣٠ تُجرى عام كلِّ ففي الجراحي؛ الِغراء ُصنع هو الحيوية،
استخدام تتطلَّب تقريبًا العمليات هذه من عملية كل العالم. أنحاء جميع يف ُكربى باضعة
ويُمكن ذاتها، حدِّ يف ضارة النموذجية الجراحية الرتكيبات هذه الدبابيس. أو الُغَرز
األنسجة يف إضافية ثقوٍب عمل إىل الحاجة وجود مع الشفاء، ر وتُؤخِّ التلوُّث تُسبِّب أن
الداخلية األنسجة لْصق بكثرٍي األفضل من سيكون ولهذا املصاب. باملكان املحيطة السليمة
األنسجة بإصالح أيًضا الجراحية الالِصقة املواد تَسمح قد بعضه. مع الجلد أو ببساطة
استخدام يف نرغب فربما ِخياطتها. يُمِكن ال والتي األمعاء، داخل املوجودة ِمثل الرَّقيقة،
هذه بقاء لني تُفضِّ ربما أو الشفاء؛ اكتمال بعد الوقت، مرور مع تذوب تة ُمؤقَّ الِصقة مادَّة
النظر ف فِبَرصْ منها. املرجو املحدَّد التطبيق عىل يعتمد هذا الدوام. عىل الالِصقة املادة

ممتازة. جراحية الصقة مادة وجود من بالفعل العالم يستفيد قد هذا، عن
الالصق يف وجودها إىل نحتاج التي الرئيسية الثالثة املتطلَّبات يف لنفكْر حسنًا،
رطبة، بيئة يف والتصلُّب التحلُّل عدم عىل القدرة لديه تكون أن بُدَّ ال أوًال: الجراحي.
تواُفر السهل ومن سامة. مادته تكون أال بُدَّ ال وثالثًا: قوية، روابط ن يُكوِّ أن بُدَّ ال وثانيًا:
الواقع يف الثالثة، كل بني الجمع الصعب لكن مادة، أي يف الثالثة املعايري هذه من اثنني
توجهنا ولهذا الثالثة. املتطلبات هذه كل تستويف معروفة مادة توجد ال إذ للغاية؛ صعب
املثال. سبيل عىل الالصقة، والربنقيل البحر بلح مواد يف فلتُفكِّري البحار. يف البحث إىل
اكتشفِت وقد الشاطئ. عىل هذا رأيِت وقد الوقت. طوال الرطبة باألسُطح تلتِصق فهي
الصخور فوق من بحر بلح من محارات بضع جذبْت حني املواد هذه قوَّة مدى بنفِسِك
مَرْرِت قد تكوننَي ربما الشاطئ عىل الوقت قضاء وبعد الربنقيل. تحريك تستطيعي ولم
هذه فإن ثمَّ ومن العشاء؛ عىل البحر بلح لتناُول القريبة البحرية املأكوالت مطاعم أحد عىل
حة ُمرشَّ مواد كأفضل تبدو بحرية الصقات وجْدنا قد نكون وهكذا ة. سامَّ ليست املواد

جراحية. الصقات منها لنصنَع
الُجزء يف ناقْشنا وقد لنَختربها. املواد هذه من بعض عىل أيدينا نضع أن نريد واآلن
أجل من البحرية الحيوية الالصقات من كبرية كميات عىل للحصول ُمختلفة ُطرًقا السابق
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-13 شكَلني (انظري املخلَّق البوليمر أسلوب اتِّباع قرَّْرنا ُمختربنا، ويف التطبيقات. تطوير
استخدْمنا فقد .12-13 شكل انظري يُرام. ما عىل تسري األمور أن ويبدو و11-13). 10
تجربة رؤية ويُمكنِك لة. الصِّ ذات الطبية الركائز بعض لربط الجديدة البوليمرات هنا
رشائح إىل الِجلد قطْعنا اإلنسان. لِجلد ممتاًزا نموذًجا يُمثل والذي خنزير، بِجلد فيها بدأنا
كل والتَصَق البوليمريية. الجديدة الالصقة نا موادَّ عليه وضْعنا رطبًا يزال ال كان وبينما
مجال يف املواد هذه تطبيقات بشأن الفضول ينتابُنا وبامِلثل جيد. نحٍو عىل بعضه مع هذا
بقرٍة لِسنِّ البوليمرات هذه تثبيت 12-13 شكل ح ويُوضِّ األسنان. وتقويم األسنان طبِّ

األلومنيوم. من برشيط
األمور بعض ة ثمَّ البحرية، الحيوية املواد تطبيقات موضوع يف نتحدَّث نحن وبينما
يكون ألن صِدئة. قديمة سيارًة تَمتِلكني فربما شابَّة، أنِت الذِّكر. تستحقُّ التي اإلضافية
املعادن منع استطْعنا إذا ذلك من األفضل بل للصدأ؟ سيارتُك تتعرَّض لم إن األفضل من
املعدن من المعة قطعة ُخذي البحار. يف أيًضا هذا حلَّ نِجد وربما عام. بوجٍه الصدأ من
شهور أو أسابيع بضعِة بعد إليها ُعودي القريبة. الشواطئ أحد يف املاء يف وَضعيها
وبلح بالربنقيل ُمغطَّاة املعدنية ِقطعتك أيًضا ستجدين َصِدئَ. قد املعدن أن وستَِجدين
تحتها؛ من المًعا زال ما املعِدن أنَّ وستَجدين الصغرية، املخلوقات أزيحي شابه. وما البحر
الحماية طبقات من جديدة فئًة تُمثِّل قد هذه البحرية الحيوية الالصقات فإن ثمَّ ومن

للصدأ. املقاِومة
إنِك لنُقْل األنِسجة. هندسة مجال يف الرائعة الحيوية املواد لهذه آخر تطبيق ة ثمَّ
أين من قلب. أو ُكىل، أو كبد، ربما — األعضاء أحد الستبدال حاجٍة يف نفسِك وجدِت
العضو ُصنع استطْعنا إن الرائع من سيكون العضو؟ هذا مثل عىل الحصول يُمكنِك
ثُالثي جسم إىل خاليا تحويل تُريدين كنِت إذا عام، بوجٍه املختَرب. يف لُعضوِك البديل
يُمكنك وبداخلها، عليها األبعاد، ثالثية ركيزٍة إىل أيًضا وستحتاجني القلب، مثل األبعاد
بعٍض مع بعضها لتنمَو الخاليا برتْك عليِك ذلك بعد البداية. يف عليها الخاليا ترسيب
من مصنوع والربنقيل البحر بلح ِغراء أن تذكَّري عضًوا. تُصِبح حتى تناُغم يف وتعمل
الخاليا لنموِّ ِمثالية بيئًة املصفوفات هذه تُمثِّل قد الربوتينات. من ُمتشابكة مصفوفاٍت
من مأخوذة ِفعلية بروتينية الصقًة موادَّ املجال هذا يف العمل بعض ويستخدم بداِخلها.
حال، أيِّ عىل ُمخلَّقة. بوليمريية ُمقلَّدات عىل أخرى دراسات تعتمد حني يف هذا الحيوانات.
البحار. طيَّات داخل من بداياته تكون ربما املستقبل يف البديلة األعضاء استحداث فإن
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رشيطني تثبيت يف الالصقة البحر بلح ملادة ُمخلَّق بوليمر ُمقلدات استخدام :12-13 شكل
ويُمكنك (يمينًا). األلومنيوم من قطعة إىل بقرة وسنِّ (يساًرا) مًعا الرَّطب الخنزير ِجلد من

املعِدنية. والقطعة السنِّ بني وجوده إىل باإلضافة الِجلد رشيَطي بني البوليمر الصق رؤية

التطبيقات من كثري لتطوير كبرية إمكانية وجود اآلن رأيِت قد تكوني أن نأمل
الصًقا نُريد ُكنَّا سواء البحرية. املخلوقات من ُمستمدَّة لالهتمام املثرية التكنولوجية
أساليب أو للصدأ، ماِنعة خارجية طبقاٍت أو األسنان، أو للِعظام الِصقة موادَّ أو ِجراحيٍّا،

إلينا! ي فلتنضمِّ لذا املجاالت؛ هذه كلِّ يف نبحث فنحن بديلة، أعضاء الستحداث

للحشف املضادَّة األسطح االلِتصاق: منع (6)

تمِلكني بأنِك لنتظاهْر لكن ذلك. أعتِقد لم ال، قاربًا؟ تمِلكني األحوال من حاٍل بأي هل
بخالف حال، أي عىل الشمس! غروب يف لطيفة َمسائية بحرية رحالٍت من لها يا واحًدا.
من قرشًة يكون قد قاربك؟ عىل وجوده يف ترغبني ال الذي الوحيد اليشء ما ترسيب، حدوث
الحشَف هذا ى يُسمَّ البحرية. واألعشاب البحر، وبلح البحرية، األنبوبية والديدان الربنقيل،

القوارب. ُرسعة إبطاء عىل بالفعل ويعمل البحري،
تجارية سفينة ألف ٥٠ نحو ة فثمَّ عاملي. منظوٍر من البحري الحشف يف لنُفكِّْر
كل كانت إذا البضائع. وسفن الحاويات، ُسفن الناِقالت، ذلك يف بما البحار، تجوب ضخمة
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طن مليون ٧٠ السفن هذه فستَستهِلك بها، ُملتِصقة بحرية بكائناٍت ُمغطَّاة السفن هذه
يف املتحدة الواليات تستخدمه الذي النفط كمية يُعادل وهذا عام. كل يف الوقود من إضايف
يُسِهم قد امللوَّثة فن السُّ هياكل من الوقود من اإلضايف امِلقدار هذا واستخدام تقريبًا! شهر
إذا وعليه، عام. كل الهواء يف الكربون أكسيد ثاني من طن مليون ٢٠٠ نحو انِبعاث يف

املناخ. تغريُّ من الحدِّ يف كبري أثر لنا سيكون الحشف، هذا مشكلة حلَّ استطعنا
َمطليًَّة تكون ما عادًة أنها كيف الِحظي ضخمة. سفينة أيِّ هيكل عىل نظرًة ألِق
للحشف؛ ُمضادٌّ الطِّالء هذا وتحته املياه منسوب عند منها فيل السُّ الُجزء يف األحمر باللَّون
كون وسبب بالسفن. االلتصاق من شابََه وما البحرية واألعشاب الربنقيل، يَمنع فهو
من كان وزنه. من ٪٥٠ بنسبة النُّحاس أكسيد عىل احتوائه هو األحمر باللَّون الطالء
ُمكونًا بوصفه TBT القصدير بوتيل ثُالثي مثل القصدير ألكيل ُمركَّبات استخدام املعتاد
تُستخَدم اليشء. بعض يًَّة ُسمِّ أقلُّ ألنه حاليٍّا يُهيِمن النُّحاس لكن للحشف، ا ُمضادٍّ رئيسيٍّا
السفن هياكل وتُصِدر الحالية. الطِّالء أنواع يف Cu2+و Cu+ النحاس أيون ِصيغتَي من كلٌّ
لها فيُمِكن حجًما األضخم السفن أما املاء. يف (Cu2+ أو Cu+) النحاس أيونات امَلطلية
يف شابََه وما الربنقيل يكون عندما يوم. كل البحر إىل النُّحاس من كيلوجرام نحو إضافة
نِت، خمَّ قد تَكوننَي ربما وتموت. العالية النحاس تركيزاِت ل تحمُّ يُمكنها ال الرَيَقات، َطوِر
الحشف ملنع الحالية ِتقنيتنا أن كله هذا ويعني فن. بالسُّ نفسه يُلِصق ال الناِفق فالربنقيل
هذا أن إال ناِجحة. تقنية هي بالتأكيد، املاء. يف املوجودة الكائنات قتل ببساطة هي البحري
مياه من عيِّنة أخذُ فيُمكنك بيئي. منظوٍر من كارثة يُمثل البحري الحشف ملنع األسلوب
النحاس من ُمرتِفعًة ُمستوياٍت فيها وستجدين املخترب، إىل معِك وأحرضيها َميناء، أي

والقصدير.
طريق عن الهواء تلوُّث من نُقلِّل بحيث البحري الحشف منع يُمكننا كيف إذن،
يمكنك املاء؟ داخل ُسموٍم إلقاء إىل الحاجة دون لكن السفن، تَستخِدمه الذي الوقود تقليل
رباعي (ُمتعدِّد التيفلون ة بمادَّ السفينة هيكل نُغطِّي ال ِلَم «حسنًا، فتتساءلني: التفكري
حيث ،2-13 شكل إىل انظري حسنًا، بها؟» االلتصاق يشءٍ أليِّ يُمكن ال ألنه اإليثلني) فلورو
بالتيفلون، االلتصاق الربنقيل يستطيع كذلك بالتيفلون. يلتِصق وهو البحر بلح ح يُوضِّ

السهولة. هذه بِمثل ليس املشكلة هذه حلَّ فإن األسف، مع ولذلك، أيًضا.
طبقات أو للحشف، ماِنعة جيدة طالءات أي الواقع يف تُوَجد ال الحايل الوقت يف
املحيطة. املياه يف السموم إطالق دون البحرية الكائنات طْرد يُمكنها أسطح أو خارجية
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ل تُفضِّ واعًدا. منها كثريٌ يبدو ُمختلفة، أساليب إىل ل التوصُّ عىل املختربات من العديد تعمل
بينما الشحنة) ُموجبة (أي الكاتيونية باألسطح أنفسها ربط البحرية الكائنات بعض
أسطح ُصنع يُمكننا لذلك الشحنة). سالبة (أي األنيونية األسطح أخرى كائنات ل تُفضِّ
وبامِلثل الكائنات. إلرباك األيونية» «ُمزدوجة نفسه الوقت يف وأنيونية كايتونية تكون
من للبَلل) للتعرُّض قابل (أو للماء وأليفة زيتية) (أو للماء كاِرهة أسطح ُصنع يمكننا
أن يبدو كما اآلخر. دون األسطح هذه أحد خاصية تُحبُّ ربما التي الكائنات إرباك أجل
ة وثمَّ لبة. الصُّ األسطح يف املوجود البسيط االلتصاق تمنع املطاطية أو الناِعمة األسطح
املخلوقات منها تنِفُر ثمَّ ومن كهربائية؛ بنبضات األسطح شْحن يف يتمثَّل آخر أسلوب
ذات األسطح جعل يف ببساطة وتتمثَّل الحشف ملقاومة أخرى ُمحاولة ة وثمَّ الالِصقة.
املركَّب وهو الكابسيسني، مثل ر ُمنفِّ ِبُجزيء السطح تغطية فعلينا للمخلوقات. سيٍِّئ مذاٍق
يف الحاشفة الكائنات هذه رغبة تخفيض بذلك ويُمكننا ة، بشدَّ حريف الفلفل يجعل الذي

بقاربك. االلتصاق
استكمال هو ُمختربنا، يتَِّبعه والذي لدي، لة املفضَّ للحشف املضادة األساليب أحد
هذه بها تلتِصق التي الطريقة فهم أوًال استطعنا فإذا آِنًفا. املذكورة التوصيف دراسات
تؤدِّي التي التفاُعالت هذه مثل بحدوث تسمح ال أسُطٍح اخرتاع عندها يُمكننا الكائنات،
الذي والدوبا الحديد من لكلٍّ الكيميائي الرتكيب إىل فلتنُظري املثال، سبيل عىل لاللتصاق.
تبدو والربوتني املعدن بني تحُدث التي التفاُعالت فهذه و7-13). 5-13 (شكلني اكتَشْفناه
العملية. هذه تعطيل هو اآلن فعله نُحاول ما لذلك، ِغرائه. لعمل البحر لبلح أساسية أنها
بالسفن. االلتصاق عىل ُقدرتها الحيوانات ستفِقد الِغراء، هذا تكوين إيقاف من تمكنَّا فإذا
ا عمَّ ناهيِك لالهتمام، ُمثريًا أمًرا سيكون للحشف ُمضادة جديدة خارجية طبقات وُصنع

البيئة. عىل باِلغ إيجابي أثٍر من لهذا يكون

البحر يف مستقبلك (7)

الكثري فيُوَجد الشاطئ! عند الكيمياء يف ومالحة مائية جولٍة عىل حصلِت قد تكونني وهكذا
إلينا ي تنضمِّ أن عىل أشجعك لذلك البحار؛ عالم يف تُكتشف أن انتظار يف التي األمور من

الطبيعة! يف املوجودة املواد أرسار نكشف ونحن
بنفسك. اعتني

جون

275



شابة كيميائية إىل رسائل

إضافية قراءات

Broad, W. J. Mapping the sea and its mysteries, New York Times, January
13, 2006, pp. D1 and D4.

Forbes, P. The Gecko’s Foot: Bio-inspiration: Engineering New Materials

from Nature, W. W. Norton and Company Publishers, New York, 2005.
Robbins, J. Second nature: More and more, innovative scientists are turn-

ing to the natural world for inspiration … and design solutions.
Smithsonian 2002, 33, 78–84.

Smith, A. M.; Callow, J. A. (eds.) Biological Adhesives, Springer-Verlag Pub-
lishers, Berlin, 2006.

متخصصة فنية مقاالت

الالصقة البحر بلح ملادة مخلق بوليمر محاكاة (أ)

Westwood, G.; Horton, T. N.; Wilker, J. J. Simplified polymer mimics of
cross-linking adhesive proteins. Macromolecules 2007, 40, 3960–3964.

الالصقة البحر بلح مادة توصيف (ب)

Sever, M. J.; Weisser, J. T.; Monahan, J.; Srinivasan, S.; Wilker, J. J. Metal-
mediated cross-linking in the generation of a marine mussel adhesive.
Angewandte Chemie International Edition 2004, 43, 447–450.

276



عرش الرابع الفصل

النانو تكنولوجيا احلجم: ِصغر ميزة

سيلور جيه مايكل
دييجو سان كاليفورنيا، جامعة

أعمال يف وباحث الحيوية والكيمياء للكيمياء أستاذ هو سيلور جيه مايكل
يف باالنتساب مناصب ويتقلَّد دييجو. سان كاليفورنيا، جامعة يف أورجل ليزيل
درجة عىل حصل كاليفورنيا. جامعة يف النانو وهندسة الحيوية الهندسة أقسام
الكيمياء يف الدكتوراه ودرجة مود هاريف كلية من الكيمياء يف البكالوريوس
،١٩٩٠ عام يف كاليفورنيا جامعة يف بالكلية التحَق وسرتن. نورث جامعة من
ومعهد ستانفورد يف الدكتوراه درجة عىل وحصوله مناصب عدة يف عمله بعد
الرتكيز مع النانوية، املواد يف خبري هو سيلور واألستاذ للتكنولوجيا. كاليفورنيا
ُمختَرب يف الحالية املرشوعات أما السليكون. عىل املرتِكزة الفوتونية األنظمة عىل
تشخيص مجال يف املوجودة للمشكالت هة فُموجَّ كاليفورنيا جامعة يف أبحاثه
الحيوية واملستشعرات الصغر، املتناهية الُجزيئات عىل املعتِمد األمراضوعالجها
لنشوب الحيوية والعوامل وامللوِّثات، السموم، عن الكشف وأجهزة البرصية،

الجزيئية. املوائع ونُظم وتخزينها، الطاقة وحصاد الحروب،

أنجيال عزيزتي

يف الوقت بعض استغرقُت النانوية. املواد كيمياء بشأن األفكار بعض بإرسال وعدتُِك
هيا لذا املجال؛ هذا يف جولة إلعطائك تماًما ُمستعد أني أشعر أخريًا لكني أفكاري، ترتيب

بنا.
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خمسينيات أواخر يف ا جادٍّ علميٍّا ًصا تخصُّ بوصفها مرة ألول النانو تكنولوجيا اقُرتِحت
للتكنولوجيا كاليفورنيا بمعهد فاينمان ريتشارد الفيزياء عالم أعطى فقد العرشين؛ القرن
يف واسع مجاٌل ة «ثمَّ بعنوان األمريكية الفيزيائية الجمعية اجتماعات أحد يف محاَرضة
من جديد مجال اسم عليه أطلق ما دخول إىل الناس فاينمان دعا الخطاب هذا يف القاع».
هذا يف حسنًا، االتجاه؟ هذا يف يفكر جعله الذي ما الصغر. املتناهية األشياء علم العلم؛
مثل امِلجهرية الحية للكائنات دة املعقَّ اآللية اكتشاف يف بدءوا قد األحياء علماء كان الوقت،
نع الصُّ الحديثة األدوات من وغريه اإللكرتوني امِلجَهر باستخدام استطعنا فقد البكرتيا؛
يف تَستخِدمها التي والعمليات املخلوقات لهذه د املعقَّ اآليل التكوين رؤية الوقت هذا يف
نفسه، الوقت ويف الكيميائي. الوقود ُصنع ويف التحرُّك، ويف بها، املحيطة البيئة استشعار
إلكرتونية دوائر مثل — َغر الصِّ ُمتناهية أجهزة لُصنع بدائية ُطرًقا يُطوِّرون الناس كان
مسألة أنها يف املنطقية فاينمان ة ُحجَّ تمثَّلْت الدقيقة. اإللكرتونيات صناعة أجل من بدائية
الطبيعة تستخدمها التي األدوات تُناِفس ُمتقدِّمة أدوات تصميم نستطيع حتى فقط وقت

امِلجهرية. آلياتها بناء يف

الصغري الحجم ميزة (1)

بعنوان: سوس الدكتور تأليف من كتاب يف تُوجد العرص هذا من لة املفضَّ ُصوري إحدى
فاينمان. ألقاها التي الشهرية املحارضة من عام قبل نُرش الذي الُقبَّعة!» ذي القط «عودة
التي الحجم الصغرية القطط من مجموعة عىل الُقبَّعة!» ذي القط «عودة كتاب ويشتمل
الكتاب. من مأخوذة صورة هو 1-14 وشكل القبعة. ذي القط ُقبَّعة داخل من تخرج
ثم رأسه. عىل واقف حجِمه نصف يف قطٌّ منها ليخُرج ُقبَّعته الُقبَّعة ذو القط فيَخلع
ُقبَّعته الكبري القط حجم نصف يف والذي «A «القط عليه أُطلق الذي القط هذا يَخلع
الهجاء حروف نهاية حتى وهكذا ،«A «القط حجم نصف يف وهو «B «القط منها ليَخُرج
األبجدية. حروف يف األخري القط وهو ،«Z «القط حجم ِصَغر تتخيَّيل أن ولِك اإلنجليزية.
جامعتنا مكتبة وأن جيزل تيودور كان الحقيقي سوس الدكتور اسم أن تعرفني هل
الُقبَّعة ذي القطِّ مع له الربونز من تمثال يُوَجد بالضبط املكتبة وخارج باسمه؟ يت ُسمِّ قد
أقدام ٥ يبلغ ووجدته القط هذا طول ِقسُت لقد ورائه. من ينظر ُمبارشًة خلفه يَِقف الذي
ذي القط طول نفسه هو التمثال ارتفاع أن نَفِرتض دعينا لذا مرتًا). ١٫٧) بوصات و٨
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عليه، السابق طول ِنصف طوله يَبلُغ يخرج قطٍّ كل أن فَرْضنا وإذا الحقيقي. القبعة
أو مرت ١٠−٨ × ٢٫٥ = (١ / ٢)٢٦ × مرتًا ١٫٧ طوله سيَبلُغ «Z «القط أن حساب يُمكنُك

َشعِرك. ِمن شعرة ُسمك من أصغر مرة ٢٠٠٠ يُساوي وهذا مرت. نانو ٢٥

كتب (املصدر: القبَّعة!» ذي القط «عودة سوس الدكتور كتاب من صورة :1-14 شكل
(.١٩٥٨ نيويورك، هاوس، راندوم توزيع املبتدئني،

الصغرية فأذُرعها — ُمميَّزة ليست حجًما األصغر سوس قطط أنَّ رين تتصوَّ ربما
يتَّضح كما ولكن حجًما. األكرب القطط من وأضعف أبطأ ستجعلها القصرية وأرجلها
الكبرية. القطط تَمِلكها ال ُقدرات لديها الصغرية القطط هذه أن نجد القصة، أحداث من
الفناء يف الجليد تُغطِّي اللون وردية بُقعة تنظيف يف القصة يف األطفال لتُساعد أتْت فقد
الوصول الكبرية القطط تستطيع ال أماكن يف الدخول يُمكنها الصغرية فالقطط الخلفي.

الكبرية: القطط عالم يف تُوَجد ال مادة تمتِلك أنها ذلك من األهم ولكن إليها،

«الفووم». هو ما تسألني ال واآلن
أبًدا، أعرف لن فأنا
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أخِربُك دْعني ولكن
الجليد. تُنظِّف بالفعل بأنها

تُنتج املادة هذه «فووم». اسم سوس عليه أطلق ُمركَّب «Z «القط ُقبَّعة بداخل يُوَجد
وظائف يُؤدِّي شيئًا يَمتِلك األخري الصغري القط أن وحقيقة الحال. يف البُقعة تُنظِّف زوبعًة
حجم يتضاءل فعندما النانو؛ لتكنولوجيا آخر أسايس َملمٍح عن تُعربِّ وُمختِلفة جديدة

األساسية. ها خواصُّ تتغريَّ أحيانًا األشياء،
انُظري للغاية. صغرية قطٍع إىل تقطيعها عند إال هويَّتها تَفِقد أن لألشياء يُمِكن ال
.SiO2 وصيغته الزجاج يُشِبُه معدن هو والكوارتز الكوارتز. من بلَّورٍة إىل املثال سبيل عىل
وإذا منها، املأخوذة الكوارتز لصخرة نفسها البة والصَّ نفسه اللَّون لها منه والحصاة
لكن منها. أتت التي للحصاة ا جدٍّ شبيهًة ستكون الُحبيبات فإن رمل، إىل الحصاة ُطِحنت
السليكون — الذرية املكوِّنات فصل عىل ستعملني النهاية، ففي العملية؛ هذه يف تابعِت إذا

بها. بدأِت التي األصلية املادة وستَختفي — الكوارتز حالة يف األكسجني من
بمعنى «أتوما» كلمة اخرتعوا فقد — األمر هذا أدرك َمن أول القدماء اليونانيون كان
ما جسم تجزئة للمرء يُمكن ِقطعة أصغر وصف أجل من للتجزُّؤ» قاِبلة غري «وحدات
النظرية يف محوريٍّا مفهوًما التجزئة قابلية لعَدم األسايس املفهوم أصبح النهاية ويف إليها.
«أتوما» كلمة من ة ُمشتقَّ «الذرة» بمعنى باإلنجليزية «أتوم» وكلمة الحديثة، الذرية
الحاليِّني الكيمياء ُعلماء لكن الفكرية، التجربة إجراء إىل اليونانيون يْسَع لم اليونانية.
إنَّ الحاليُّون الفيزياء علماء يقول فقد الوقت. طوال وذرَّات ُجزيئات إىل األشياء مون يُقسِّ
أن من الرغم عىل عليها، الحصول يمكن للتجزئة قابلة غري وحدة أصغر هو الكوارك
لكواركات. تقسيمها عند طويل وقٍت منذ اختَفت قد تكون األساسية الصخرة خصائص
عىل وجوده يُمِكن قطٍّ أصغر كان فقد للقطط؛ «أتوما» «Z «القط كان األرجح عىل لذا
وعىل القطط. عن تماًما ُمختِلف ما يشء بها كان ُقبَّعته، أزال عندما ألنه وذلك اإلطالق؛
قبل إليها العنرص تقسيم يُمِكن ِقطعة أصغر هي الذرة إنَّ تقولني قد أنِك من الرغم

الجزيء. حجم إىل نِصل عندما تتغريَّ األشياء ُمعظم خواص فإن ه، لخواصِّ فقدانه
ذرَّات ِتسع من يتكوَّن فهو املثال. سبيل عىل األسربين، ُجزيء إىل لننُظر واآلن
٢٠ وهو ،(C9H8O4 (صيغته هيدروجني ذرَّات وثماني أكسجني، ذرات أربع كربون،
الروابط يف الذرات هذه ترتيب ويُحدِّد املنفِردة. الكربون ذرات من ذرَّة أي من أكرب مرة
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التي الكربون رابطة مثًال — الروابط هذه إحدى كرست وإذا ه، خواصَّ للُجزيء املكوِّنة
وعليه، األلم. تسكني عىل ُقدرتها تفقد املادة فإن — بالجزيء CH3 امليثيل مجموعة تربط
فهو منه، تواجدها يُمكن صورة أصغر هو C9H8O4 ُجزيء فإن لألسربين، بالنسبة
تكون الكيمياء، علماء نحن معها نتعامل التي الجزيئية الوحدات وهذه األسربين. «أتوما»

واحد. نانومرت نحو عرضه يبلغ األسربين مثل فجزيء حد؛ ألقىص صغرية

O OH

O O

CH
3

األسربين

ستتعلَّمني العام، هذا الجامعة يف الثانية للسنة العضوية الكيمياء منهج ُمقرَّر يف
الكيمياء أدوات أنَّ ستجدين األخرى. ِتلو رابطة األسربين، مثل مركبات ُصنع طريقة
تُمثِّل ال األسربين مثل ُجزيئات ُصنع عىل الكيميائي ُقدرة فإن ذلك، ومع للغاية، دقيقة
و«األتوما» الكيمياء، ة ِدقَّ يف ليست النانو تكنولوجيا أن فلمعلوماتك النانو. تكنولوجيا

الُجزيء. من قليًال أكرب تكون النانوية املواد خواص تُحدِّد التي

النانو؟ تكنولوجيا هي ما إذن (2)

ومثل «قزم». أو «نانو» وهي أخرى، يونانية كلمة من مأخوذة النانو تكنولوجيا كلمة
يف تُستخَدم اإلنجليزية يف بادئة أيًضا «نانو» كلمة و«ميجا»، و«ميل» «ميكرو» كلمات
العدد عىل للداللة «ميجا» كلمة تُستخَدم املثال، سبيل فعىل العدد. ُمضاَعفات إىل اإلشارة
مليار من واحد تعني «نانو» وكلمة طن. مليون تعني ميجاطن فإن وعليه مليون، ١
وحدة وهي النانومرت، عن تُعربِّ «نانو» كلمة النانو»، «تكنولوجيا كلمة ويف .١٠−٩ أو
تقريبًا حجمها يرتاَوح أشياء إىل بذلك نُشري النانو، تكنولوجيا عن الحديث وعند طول.
شعرة ُسمك من مرة ٥٠٠ ب األقل عىل أصغر وهذا نانومرت. و١٠٠ نانومرتات بضعة بني
علماء نحن ِنطاقه يف نعمل ُمعنيَّ أحجام نظام يُوَجد أنه املؤكَّد ومن َشعِرك. من واحدة
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هذا من ة املشتقَّ الفريدة الخواص بل د، املحدَّ الحجم هنا يَعنينا ال ولكن النانو، تكنولوجيا
عنه. أتحدَّث ما عىل مثال أفضل وجور-تكس الحجم.

النانو ثقوب مع بالجفاف التمتُّع (3)

الخارجي، التنزُّه مالبس يف يُستخَدم األقمشة من نوع فهو جور-تكس؛ تعرفني أنِك بدَّ ال
الطقس. من للوقاية مة املصمَّ األخرى واملالبس الرَّقبة الطويلة واألحذية املطر معاطف مثل
واضح هو كما للغاية، صغرية ثقوٍب عىل تحتوي ليفية شبكة من مصنوعة نفسها واملادة
وتتمثَّل نانومرت. ١٠٠ نحو يبلغ القماش يف املوجودة الثقوب هذه وعرض .2-14 شكل يف
بمرور يَسمح ولكنه السائل، املاء طرد عىل ُقدرته يف جور-تكس ِلغشاء الرائعة الُقدرة
يَسمح بينما الداخل إىل ب الترسُّ من املطر قطرات يَمنع وهكذا، الغازية. الصورة يف املاء

بالخروج. ر املتبخِّ للعَرق
السائل فاملاء النانوي؛ املستوى عىل ظاهرة َكونها يف يَتمثَّل جور-تكس مادة وِسحر
كلفن قطر بنِصف املعروف الحجم، وهذا تقريبًا. نانومرت ١٠٠ من أكرب قطراٍت يُكوِّن فقط
األصغر القطرات سطح عند االنحناء ويكون للسائل. السطحي بالتوتُّر د يتحدَّ الَحِرج،
وتكوين االتحاد أو ر التبخُّ عىل إما القطرات يُجِرب ا ِممَّ للغاية، كبري كلفن ُقطر نصف من
حجمها كان أيٍّا للقطرات تَسمح ال نفسها هذه السطح توتُّر وقوى حجًما. أكرب قطرات
وعىل جور-تكس. لقماش نانومرت ١٠٠ يَبلُغ الذي الُقطر ذات الثقوب خالل من تَعُرب بأن
يف املاء فإن وعليه نانومرت، ١ من أقل َعرُضها الفردية املاء ُجزيئات فإن ذلك، من الرغم
تُمِطر حني وهكذا .(2-14 شكل (انُظري الثقوب هذه عرب بسهولة يمرُّ البُخار صورة
بُخار فإن ذلك ومع عنه. تَنزلِق املاء قطرات فإن الجور-تكس، من املصنوع معطفك عىل
إن ا. جافٍّ جسمك يجعل ا ِممَّ امِلعطف، عرب املرور يستطيع جسمك من يخُرج الذي املاء
النانوي الثقوب حجم بسبب وهذا النانو، بتكنولوجيا مادة الواقع يف هي جور-تكس مادة
من أوسع الثقوب كانت فإذا س؛ التنفُّ عىل القابلية وجود مع املاء طْرد خاصية ر يوفِّ الذي
ر تبخُّ تعذَّر لكان بكثري أصغر كانت وإذا الداخل، إىل ب ترسَّ السائل املاء لكان بكثري، هذا
لِك رشحه أُحاول ما الواقع يف وهذا بالستيكية. حقيبًة يَرتدي كأنه املرء وسيشُعر عرقك
عىل تَعتِمد التي الوظائف من جديدة بأنواع تُزوُِّدنا النانو تكنولوجيا بأن أخربتُِك حني

الحجم.
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ماء سائلبخار ماء

دخول تمنع لدرجة للغاية صغرية الثقوب جور-تكس. لغشاء تخطيطي رسم :2-14 شكل
الفردية املاء بخار جزيئات بخروج تَسمح كافية بدرجة كبرية لكنها السائلة، املطر قطرات

التعرُّق. من الناتجة

تجاري تطبيق أول تُمثِّل هي رأيي ويف ١٩٨٥؛ عام يف جور-تكس اخرتاع ظهر
لتكنولوجيا أُخرى تطبيقات ظهور يَستغِرق ملاذا إذن النانو. لتكنولوجيا النطاق واسع
الحال عكس عىل اآلن حولها ضجة يُثري الجميع أن يبدو وملاذا هكذا؟ طويًال وقتًا النانو
اآلن أصبح فقد السؤالني؛ هذين لِكال واحدة إجابة تُوَجد مَضت؟ سنة ٣٠ أو ٢٥ منذ

واختبارها. النانوية الهياكل لبناء األدوات من أكثر ُمكتِملة مجموعة لَدينا
بأن قبل من أخربتُِك وقد الُجزيئي. املستوى عند تعمل التي هي أهميًة األدوات أكثر
ومع النانو. تكنولوجيا بالرضورة تكون ال والكيمياء الكيمياء، علماء يَصنعها الجزيئات
يف أوضحنا وقد النانو. تكنولوجيا مجال يف ة ُمهمَّ التَّخليقيَّة الكيمياء عالم أدوات فإن ذلك،
األرجح عىل الرتسيب. تفاُعل وهي الكيميائية، التفاُعالت أبسط من واحًدا الكيمياء مقرر
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تاريخيٍّا الكيميائي ل التحوُّ هذا ولكن ُمحارضتي، يف عنه َسمعِت عندما ذلك تُدركي لم
النانو. علم مجال يف أهميًة األكثر التفاُعالت من واحٌد

النانوية الهياكل تجميع يف الكيمياء استخدام (4)

استخدمناه الذي املثال وكان الكيمياء. يف االنحالل قواعد سياق يف الرتسيب تفاُعالت َرشْحنا
نرتات أنَّ تعلمِت قد أنِك تتذكَّرين ولعلَِّك املاء. يف الكلوريد أيون مع ة الفضَّ أيون تفاُعل هو
(ملح الصوديوم كلوريد محلول إضافة عند لكن املاء، يف تذوب األيونية لبة الصُّ الفضة
أبيض ُمركَّب وهو الفضة، كلوريد ن فسيتكوَّ الفضة، نرتات محلول إىل املعروف) املائدة

التالية: الصورة يف التفاُعل هذا ُمعادلة نكتُب ما وعادًة الشكل. قطني ُصلب

Ag+(aq) + Cl−(aq) -→ AgCl(s),

ويحُدث التَّوايل. عىل ُصلب، وُمركَّب مائي محلوٍل إىل sو aq فليَّان السُّ الرَّمزان يُشري حيث
ب املرتسِّ ويكون .Se2− والسيلينيد Cd2+ الكادميوم أيون بني ُمشاِبه ترسيبي تفاُعل
يف داكن. أسود لونه ُصلب ُمركَّب وهو ،CdSe سيلينيد كادميوم الحالة هذه يف الناتج
طرٍق إىل بروس ولويس هنجلني أرنيم الباحثان ل توصَّ العرشين، القرن ثمانينيَّات أوائل
ُقطرها فردية بلَّورات تنتج وبذلك لب، الصُّ املركَّب ن تكوُّ أثناء يف الرتسيب تفاُعل إليقاف

نانومرتات. بضعة يتعدَّى ال
تكون ال الرتسيب لتفاُعل املبكِّرة املراحل يف املتكوِّنة الوليدة النانوية البلورات إن
ويَعتِمد املرئي. الطيف يف لون بأي ن التلوُّ يُمكنها وإنما الكبرية، البلَّورات مثل اللون سوداء
تكون البلَّورات هذه من كثري ذلك، إىل وباإلضافة النانوية. البلَّورة حجم عىل البلَّورات لون
املعتِمدة الظواهر هذه إىل ويُشار البلَّورة. حجم عىل أيًضا يعتِمد املشع اللَّون وهذا ة ُمشعَّ
تلك تُشِبُه ُمنفصلة ميكانيكية كمية قواعد وتتبع الكمي، الحجم آثار بوصِفها الحجم عىل
به الشِّ النانوية البلَّورات عىل يُطَلق السبب ولهذا الذرَّات. داخل اإللكرتونات تحكم التي
كمية». «نقاط أو صناعية» «ذرَّات اسم أحيانًا CdSe سيلينيد كادميوم مثل لة املوصِّ
الحد اعتماد تُظِهر الكمية، النقاط من لسلسلة ة املشعَّ األطياف 3-14 شكل يف وتَظهر

الحجم. عىل االنبعاث من األقىص
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ية
يع

طب
ة 

ور
فل

طول ا*وجة (نانومرت)

١٧٧١ ٤٦٠

CdSeInPInAs CdS 

حجم الجزيء يف كل ا*واد: من ٢ إىل ٧ نانومرتات

١٠٣٣ ٧٢٩ ٥٦٤

يُظِهر الحجم. عىل الحجم نانوية الت ُموصِّ ألشباه ة املشعَّ الخواص اعتماد :3-14 شكل
سلسلة وداخل ُمختلفة. وتركيبات بأحجاٍم الكمية النقاط من لسلسلٍة ة املشعَّ األطياف الشكل
ِصَغر زاد كلما األزرق اللون إىل اللون ل يتحوَّ إلخ … InP ،InAs مثل الرتكيبات من ُمعيَّنة
كُملَصقات النانوية البلَّورات من الت املوصِّ أشباه «استخدام مقال (املصدر: الُجزيئات. حجم
أليفيساتوس، بي وإيه فايس؛ وإس جني؛ وبي مورون؛ وإم بروشيز؛ إم بقلم ة» ُمشعَّ حيوية

(.٢٠١٣–٢٠١٦ ،٢٨١ العدد ،١٩٩٨ عام ساينس دورية

تصنيع يف الكيمياء تَلعبُه الذي التمكيني الدَّور عىل رائًعا ِمثاًال الكمية النقاط م تُقدِّ
يَظهر النانوية. نا موادِّ ُصنع يف االنحالل قواعد ر نُسخِّ نحن الحالة، هذه يف النانوية. املواد
عادًة ويُشار .4-14 شكل يف CdSe الكادميوم سيلينيد لُصنع ط ُمبسَّ ترسيب تفاُعل لَدينا
بناء بُكتل يبدأ ألنه وذلك التصاُعدي»؛ «األسلوب باسم النانوي التخليق من النوع هذا إىل
«األسلوب اسم النانوية املواد لتخليق اآلَخر الرئييس األسلوب عىل ويُطَلق ُجزيئية. أو ذرِّية
يف هذا عىل ِمثاًال ونجد أكرب. ما يشءٍ من النانوي الهيكل تخليق نُجري وفيه التناُزيل»،
البلُّورية. السليكون رقائق من امَلسامية النانوية السليكون لهياكل الكهروكيميائي التخليق
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Cd2+

Se2−
+

أيونات تكثيف طريق عن مصنوعة لة ُموصِّ ِشبه نانوية لِبلَّورة كمية نقطة :4-14 شكل
النانوية. الهياكل بناء يف التَّصاُعدي التَّخليقي النهج عىل ِمثال وهذا والسيلينوم. الكادميوم
تدرُّجي هيكل تكوين أجل من البادئة الجزيئات أو الذرَّات تتَِّحد التَّصاُعدي النهج هذا ويف
تكوين أجل من السيلنيوم أيونات مع الكادميوم أيونات تتفاَعل الحالة، هذه ويف حجًما. أكرب
من مئات بضع عىل احتوائها ومع الكادميوم. سيلينيد من ل ُموصِّ ِشبه عضوي غري ع تجمُّ

نانومرتات. ٧ من أقل املعتاد يف الكمية النقاط ُقطر يبلغ فحسب، الذرات

النانوية الهياكل بناء يف الكهربية الكيمياء استخدام (5)

إزالة يف الكهربائي التيار أو اإللكرتونات فيها نَستخِدم عملية هي الكهربائية الكيمياء
الطبقات عن فكرة لديِك تكون ربما األسُطح. أحد عىل ما يشءٍ ترسيب أو ما يشءٍ
ولهذا الثمن، باِهظ معدن والذهب الُحيل. أو ية الِفضِّ املائدة أدوات تُغطِّي التي املعدنية
عات املجمَّ يف الرخيصة ت املحالَّ من تَشرتينها التي قرياط» ١٤ عيار «الذهب أقراط فإن
الذهب من للغاية رقيقة بطبقٍة وُمغطَّاة الُفوالذ من الحقيقة يف مصنوعة تكون التجارية
باسم تُعرف كهروكيميائية، عملية باستخدام السطح عىل الذهب ب يرتسَّ السطح. عىل
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٥٠٠ نانومرت

من لُرقاقة جانبي منظر هذا السليكون. من َمنحوت َمسامي نانوي هيكل :5-14 شكل
وحجم طبقة كل ُسمك يف يَتحكَّم الكهربائي. الصدأ باستخدام نانوية بمسامَّ «ثُِقبت» السليكون
الكهروكيميائية. العملية أثناء يف له تتعرَّض الذي الكهربائي التيار بداخلها املوجودة الثقوب
من بإذن مأخوذة (الصورة عالية. ٍة بدقَّ آليٍّا النانوية الهياكل بُصنع الطريقة هذه تسَمح

الكيميائية.) لألبحاث هيتايش رشكة أوكس، إل ميالني

ِبضعة حدود يف للغاية؛ رقيقة طبقة صورة يف هذا يحُدث أن ويُمكن الكهربائي، الطالء
الذرَّات إزالة أجل من الكهربائي الطالء عملية عْكُس املواد بعض مع ويُمِكن نانومرتات.
ما هو والتأكُسد الكهربائي. التأكُسد اسم العملية هذه عىل ويُطَلق األسُطح. أحد من
العملية هذه تحدث الحديد. أكسيد إىل الحديد ل يُحوِّ فهو للصدأ؛ تتعرَّض سيارتك يَجعل
وتكون كهربائي، تيار بفعل الصدأ تفاُعل حدوث يُمِكن الحاالت، بعض يف ولكن تلقائيٍّا،
للسليكون الكهربائي الصدأ استخدام يُمِكن املثال، سبيل فعىل ة. الدقَّ شديدة ذلك نتائج
عرِضيٍّا مقطًعا 5-14 شكل ويعِرض املعاِلم. واضحة َمسامية نانوية هياكل ُصنع يف
الهياكل عن يَنتُج وقد السليكون. من ُصلبة بلَّورة من نُِحَت طبقي نانوي َمسامي لهيكٍل
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ظاهرة من األلوان وتأتي والنقاء. الِحدَّة شديدة ألواٌن السليكون من املأخوذة النانوية
الَقَزحيَّة األلوان ُصنع يف الطبيعة تستخدمها خدعة من مأخوذة نانوية برصية ضوئية
الخارجي والهيكل البحر، أُذن حيوان وأصداف الطاووس، ريش يف نراها التي الجميلة
يف نُقلِّدها وكيف تأتي؟ أين ومن الطبيعية؟ األلوان هذه هي ما الحرشات. من لكثرٍي

الصناعية؟ النانوية السليكون هياكل

الطبيعة من ُملوَّنة نانوية هياكل (6)

يُشار والذي ُجزيئًا، تصنع أن أحدهما اللون؛ لُصنع طريقتان لَديها الطبيعة أن اتَّضَح
األخرى. تلو رابطة للطبيعة، الكيميائي املصنع يف تُصنَع والصبغات صباغ. بأنه عادًة إليه
فأقواس ذلك. بخالف اللون عديمة مادة من هيكل بناء يف فتتمثَّل األخرى الطريقة أما
فإن لها. لون ال صغرية ماء قطرات عىل الضوء انكسار من ألوانها عىل تَحُصل قزح
يُحدِّدان اللذان هما الشمس، وبني بينها املوجودة والزاوية ماء، لقطرة الكروي الشكل
الفيديو ُقرص سطح إىل النظر عند نراها التي قَزح قوس ألوان أنَّ كما نراه. الذي اللون
الدقيقة األخاديد فإن الحالة، هذه ويف هيكل. من أيًضا تأتي املضغوط الُقرص أو الرقمي

هيكيل». «لون اسم عليها نُطِلق الصايف، البالستيكي الُقرص يف املتوازية
الرتكيبي. اللون عىل ُعضويَّان ِمثاالن الطاووس وريش البحر أذن حيوان صَدفة إنَّ
الصبغات. من بدًال مادية هياكل باستخدام الخارجي كسائها يف اللون تبني الكائنات فهذه
من عديدة طبقات تكدُّس من الرتكيبي اللون يأتي البحر، أذن حيوان صَدفة حالة يف
الطبيعة يف عادًة تظهر اللون، عديمة مادة هي الكالسيوم وكربونات الكالسيوم. كربونات
هذه يف املوجود الكالسيت أن حني ويف .6-14 شكل يف ح املوضَّ الكالسيت، معدن صورة يف
يف املوجودة الكالسيوم كربونات فإن الطوب، قالب تُشِبُه نقية ِبلَّورة عن عبارة الصورة
وتماًما األشجار. داخل النموِّ حلقات مثل رفيعة، طبقات شكل يف تنمو البحر أذن صَدفة
يَستخِدم قبل، من رشحتُها التي ،CdSe الكادميوم لسيلينيد الكمية للنِّقاط تصنيعنا ِمثل
الحالة، هذه ويف الطبقات، هذه ُصنع يف فيه ُمتحكًَّما ترسيٍب تفاُعل البحر أذن حيوان

:(14-1 (املعادلة والكاربونات الكالسيوم أيون بني الرتسيب تفاُعل يكون

Ca2+ + CO2−
3 -→ CaCO3(s). (14-1)
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من وِبلَّورة (يساًرا) نيوزيالندا من البحر أُذن لحيوان المعة َصَدفة من ُجزء :6-14 شكل
صَدَفة حالة يف لكن الكالسيوم، كربونات من املادتنَي ِكلتا ُصنعت (يمينًا). الكالسيت معدن
النانومرتات. من مئات بضع ُسمكها يَبلُغ منها كلٌّ طبقات، عدَّة شكل املادة تأُخذ البحر، أذن

َدفة. الصَّ يف نراها التي الزاهية األلوان إلينا لتنُقل الضوء تُحيِّد الصافية الطبقات وهذه

إىل ُقِطعت صَدفة من الطبقات لهذه إلكرتوني ِمجهر من صورة 7-14 شكل يوضح
الطبقات هذه خالل املارُّ الضوء يتعرَّض الَعْريض. امَلقطع شكل إظهار أجل من ِنصفني
واألزرق األخرض األلوان بذلك فتنتُج َموجات، أطوال أو ُمعيَّنة، ألوان إىل االنكسار إىل
تُستخَدم ما وعادًة المعة. صَدَفٍة إىل النظر عند نراها التي والفاِقعة الجميلة والبنفسجي
ومن املذِهلة. األلوان هذه بسبب الُحيل ُصنع يف البحر أُذن أصداف من الصغرية الِقَطع
تُدركي أن دون الرتكيبية لأللوان األخرى األمثلة من العديد رأيِت قد تكوني أن املحتَمل
ظاهرة من ينشأ والحرشات الطيور من لكثرٍي ح املتقزِّ املظهر فإن إليه. تنُظرين ما ماهية

الرتكيبي. اللون
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لصَدفة الطبقية النانوية الهياكل بني تُقارن إلكرتوني ِمجهر من صورتان :7-14 شكل
بني املتساوية املسافة تَعمل (يمينًا). للسليكون امَلسامي النانوي والهيكل (يساًرا) البحر أُذن
ينتُج ا ِممَّ الضوء، من ُمعيَّنة ألوان تحييد عىل النانومرتات من مئات بضع تبلغ التي الطبقات
من مأخوذة يساًرا (الصورة البنفسجي. أو األزرق أو األخرض، أو األحمر، الجميلة: األلوان عنه
موريس، إي دي بقلم امِلجهرية»، الصفائحية للمركَّبات الحيوي التمعُدن يف الوراثي «الرتميز
جمعية ندوة وقائع يف هانزما، كيه وبي زاريمبا، إم ويس ستاكي، دي وجي كاريولو، إيه وإم
أوكس، إل ميالني من بإذن اليمني جهة الصورة .٥٩–٦٧ ،٢٩٢ العدد ،١٩٩٣ املواد، بحوث

الكيميائية.) لألبحاث هيتايش رشكة

السليكون عىل قائمة فوتونية بلورات (7)

الفيزياء ُمجتمع عليه يُطِلق ما عىل مثال الرتكيبية األلوان ذات البحر أُذن صَدفة إنَّ
إذ كِبلَّورة؛ تعمل بانتظام واملتباِعدة املتكرِّرة الطبقات ألن فوتونية» «بلَّورة اسم البرصية
آلية باستخدام ُمَصنََّعة، تركيبات يف نفسه اللون ُصنع ويُمكنُنا الضوء. فوتونات تعِكس
بها نَصنع التي والطريقة قبل. من ذكرتُها التي للسليكون الكهربائية الكيميائية امَليكنة
ُصنع يف املستخَدم التناُزيل األسلوب عىل مثال هي السليكون داخل الطبقية الرتكيبات هذه
ترسيب طريق عن تصاعديٍّا تتكوَّن البحر أُذن صَدفة أن من الرغم وعىل النانوية. الهياكل
عن يَتكوَّن السليكون يف الطبقي الرتكيب فإن الكالسيوم، كربونات من طبقة فوق طبقة

السليكون. من ُصلبة ِبلَّورة يف ثقوب حْفر طريق
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تيار وتسليط الهيدروفلوريك حمض محلول يف السليكون من رشيحة غمس عند
الكهربائي التآُكل فعملية بانتظام؛ تذوب ال أنها إال تذوب، السليكون رشيحة فإن كهربائي،
التيار الثقوب ُقطر ويُحدِّد الرشيحة. داخل مرتية النانو الصغرية الثقوب ماليني تحُفر
التيار قوة رفعنا إذا الحفر. أثناء يف الثقوب هذه أحجام تتفاَوُت قد ثم ومن الكهربائي؛
امَلسامي الرتكيب ن تكوَّ وقد لذلك. طبًقا وتضيق تتَِّسع املنترشة الثقوب فإن خفْضناها، أو
ألسفل أعىل من الثقوب ُحفرت الطريقة. بهذه 5-14 شكل يف ح املوضَّ طبقتني من املكوَّن
لينتُج الحفر عملية خالل النصف إىل انخفض ثُمَّ هائل بتيَّاٍر البداية كانت إذ الصورة؛
الرتكيب يَنتُج التيار، َدورة تكرار حال ويف الثقب. حجم يف الحاد االنخفاض ذلك عن
الكبرية الثقوب من املتعاِقبة الطبقات هذه تعمل .7-14 شكل يف ح املوضَّ الطبقات د املتعدِّ
فينتج البحر، أذن صَدفة يف املوجودة الطبقات مثل تماًما الضوء تَحييد عىل والصغرية
املقطع ُصوَرتي وكال الطبيعية. كنظريتها تماًما زاهية بألوان ُمصنَّعة فوتونية ِبلَّورة بذلك
فوتونية بلُّورات عن ان تُعربِّ 7-14 شكل يف َحتنَي املوضَّ اإللكرتوني امِلجهر من العريض
ترسيٍب من ُمكوَّنة واألخرى السليكون من ُمقتَطعة إحداهما أن من الرغم عىل طبقية،

الكالسيوم. كربونات طبقات من ُمتتاٍل
هذه الطبقية السليكون موادِّ من تنشأ التي األلوان بني تَشابٍُه وجود من الرغم عىل
بالرتكيبات فعلها يُمكنك التي املمِتعة األشياء بعض ة ثمَّ البحر، أذن صَدفة ألوان وبني
عكس فعىل الطبيعية. األخرى باأللوان ِفعلها يُمكن ال السليكون عىل املعتِمدة النانوية
وبإمكان َمسامية، النانوية السليكون تركيبات يف الطبقات تكون البحر، أُذن صَدفة
النانوي. الرتكيب لون يَتغريَّ هذا، حدوث وعند املجوَّفة. املواد هذه يف الدخول الُجزيئات
األحمر اللون إىل اللون خرضاء َمسامية فوتونية سليكون ِبلَّورة ل تتحوَّ املثال، سبيل عىل
للمركَّبات استشعار أجهزة ُصنع يف هذا اللون تغريُّ استُخِدم وقد سائل. يف غمرها عند
انكسار ُمعاِمل لها بُجزيئات يَمتلئ هذا السليكون تركيب أنَّ هنا يَحُدث فما الكيميائية.
ُصنعت وقد ُمكوِّناتها. انكسار بُمعاِمل الفوتونية الِبلَّورة لون ويَتحدَّد الهواء، عن مختلف
هذا عىل اعتماًدا الحساسية الشديدة والحيوية الكيميائية االستشعار أجهزة من العديد

اللون. تَغريُّ من البسيط النوع
السليكون يف نانوية هياكل بناء بها يُمكنُنا التي الطريقة عىل مثاًال أعطيتُِك لقد
بسيطة. استشعار أجهزة ُصنع يف األلوان هذه استخدام يُمكنُنا وكيف ُمميزة ألوان لها
املاء تمنع التي النانوية الظاهرة تطبيق بها يُمكن طريقٍة عىل بمثاٍل حديثي سأُنهي
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يُظِهر النانوي. السليكون استشعار جهاز مسام يف جور-تكس نسيج اخرتاق من السائل
الهيكل باستخدام تا أُِعدَّ السليكون من َمساِميَّتنَي فوتونيَّتني ِبلَّوريَّتنَي عينتنَي 8-14 شكل
فقد منهما. كلٍّ سطح عىل مختلفة كيميائية ُمعالجات تطبيق مع ولكن نفسه، النانوي
شكل كوَّنَْت املاء قطرة أن رؤية ويُمكنِك املاء. من قطرة الصورة يف عينة كلِّ عىل وضعنا
رشحته الذي للماء السطح بتوتُّر املدفوع الطرد عىل مثال وهذا اليُرسى. الَعيِّنة عىل خَرَزة
انتشاًرا. أكثر املاء قطرة فنرى اليمني جهة العيِّنة يف أما الجور-تكس. بشأن قبل من
ثُنائي من رقيقة طبقة عن عبارة وهو للماء، أِليٍف سطحي غطاء عىل الرُّقاقة هذه تحتوي
اليسار جهة العينة أما الثقوب. يف املاء بامتصاص يسمح الذي ،SiO2 السليكون أكسيد
من بالكامل املاء يَطُرد الذي (الدوديكان) للماء أكثر كاِرهة سْطح كيمياء عىل فتحتوي
كلِّ أُلفة بوضوح يُظِهر جانبي منظر عن عبارة فهي فىل السُّ الصورة أما النانوية. امَلسام
الذي «الخرزة» شكل يُمثِّل اليسار عىل املاء لقطرة أكثر الكروي فالشكل املاء؛ مع سطٍح
أكسيد ثنائي طبقة داخل املاء قطرة تُمتصُّ حني أما للماء. الكارهة األسطح عىل يَحُدث
دفع بسبب األحمر، للون ل يتحوَّ الفوتونية البلورة هذه لون فإنَّ للماء، األليفة السليكون

أقل. طاقة نحو الفوتوني للرشيط الغازية املاء لُجزيئات العايل االنكسار ُمعاِمل
يف الكيمياء تلعبُه الذي املهم الدور 8-14 شكل يف للرُّقاقتنَي املختلف السلوك ح يُوضِّ
السلسلة طويل هيدروكربون من تتكوَّن اليسار عىل الَعيِّنة يف فالكيمياء النانو. تكنولوجيا
بأسلوب الرُّقاقتان أُِعدَّت خَرَزة. شكل تكوين عىل ويُجِربه املاء يطُرد األساس— يف زيت —
دخول يف للتحكُّم كحارس تعمل التي هي السطح فكيمياء النانوي؛ امَلسامي التشكيل
تحديد يف النانوية امَلسام تُساعد السطح فكيمياء بها. الشعور نُريد التي الكيميائية املواد
ُمساعًدا يتطلَّب جور-تكس نسيج أن الواضح ومن بدخوله. تقبل ومتى املاء ترُفض متى
الرتكيب يف للماء الكارهة للُجزيئات دمج يحُدث الحالة، هذه يف للماء؛ كاِرًها كيميائيٍّا
جور-تكس نسيج فإن الكيمياء، هذه ودون النسيج. ُصنع يف املستخدم للبوليمر الُجزيئي

اإلسفنج. مثل تماًما املاء يمتصُّ

األورام عن للكْشف الحديد أُكسيد من نانوية ُجزيئات (8)

إىل يَهُدف وهو النانو»، «طب ى تُسمَّ الطبية العلوم عىل النانو تكنولوجيا تطبيق عند
أخذ املثال، سبيل فعىل األمراض. عن الكشف أو األدوية إلعطاء أفضل ُطرق تقديم
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قطرة وضع مع امَلسامية، الفوتونية السليكون ِبلَّورات من ِلَزوٍج صورتان :8-14 شكل
للماء كارهة كيميائية مادة عىل اليسار عىل العيِّنة تحتوي منهما. كلٍّ سْطح عىل املاء من
أكسيد (ثنائي للماء أليف سْطح عىل اليمني عىل العينة تحتوي بينما املاء، تطُرد (الدوديكان)،
ا ِممَّ للماء، األليفة الكيميائية املادة داخل ويُمتصُّ السطح عىل املاء ينترش .(SiO2 السليكون
كلِّ أُلفة يُظِهر جانبي ملشهٍد فىل السُّ الصورة األحمر. إىل الفوتونية الِبلَّورة لون تغريُّ إىل يُؤدِّي

للماء. سطٍح
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أكسيد عىل قائمة نانوية ُجزيئات تطوير يف الرسطان عن الكشف مجال يف الباحثون
الرسطانية األورام عىل بالعثور لألطباء السماح أجل من املريض يف حْقنها يُمكن الحديد،
طريقة. بأي نموِّها من املبكِّرة املراِحل يف األورام اكتشاف يَصُعب فقد أكرب. بكفاءة
عالجه. احتمال يزيد أمكن، إن املبكِّرة، املراحل هذه يف املرض اكتشاف عند ذلك، ومع
املغناطييس. بالرنني التصوير البرش يف األورام عىل العثور يف الة الفعَّ األدوات أكثر أحد
إىل لينظروا األطباء يستخدمها شائعة أداة املغناطييس بالرنني التصوير من النوع فهذا
الُجزيئات وتكون املغناطيسية، للمواد الخصوص وجه عىل اًسا حسَّ ويكون الجسم، داخل
أحد تُمثِّل األمر. هذا يف ُمفيدة Fe3O4 املاجنيتيت مثل الحديد، ألكسيد املغناطيسية النانوية
السطح كيمياء مع الحديد أكسيد من نانوية ُجزيئات تحضري يف األمد الطويلة األهداف
أو األورام خاليا عىل العثور ثُمَّ الدم مجرى مع ق بالتدفُّ الُجزيئات لهذه ماح للسَّ املناسبة
ا ِممَّ الصور، تبايُن من يُعزِّز هذا بها. وااللتصاق الخاليا بتلك تَرتِبط أخرى أنسجة أي
عىل املغناطييس، بالرنني التصوير باستخدام حجًما األصغر األورام برؤية لألطباء يَسمح

ُمبكِّرة. مراحل يف الرسطان مرض تشخيص من التمكُّن أمل
التصاُعدي الرتسيب تفاُعل أسلوَب الحديد أكسيد من النانوية الُجزيئات تصنيع يَتبع
CdSe الكادميوم سيلينيد من النانوية الُجزيئات ُصنع يف املستخدمة التفاُعالت يُشِبُه الذي
تفاُعل يَحُدث الحالة، هذه يف البحر. أصداف يف CaCO3 الكالسيوم كربونات وطبقات

قاعدي: مائي ومحلول Fe3+و Fe2+ الحديد أيونات بني

Fe2+
(aq) + 2Fe3+

(aq) + 8NH3(aq) + 4H2O -→ Fe3O4(s) + 8NH+4(aq). (14-2)

التطبيق عىل بناءً عديدة وخواصَّ أشكاًال الحديد ألكسيد النانوية الُجزيئات تتَِّخذ قد
وضع طريق عن أُعدَّت نانوية لديدان صورة 9-14 شكل ح يُوضِّ منها. املراد الطبي
أظهَرت وقد بوليمر. باستخدام سلسلة يف الحديد ألكسيد النانوية الُجزيئات ِمن العديد
النانوية بالُجزيئات عالقة لها أورام من وَرم استهداف يف كبريًا نًا تحسُّ النانوية الديدان
الجمع إىل يُعزى جيِّد نحٍو عىل تعمل الديدان هذه أن يف والسبب الحديد. ألكسيد الدائرية

النانوي. وشكلها سطحها كيمياء بني
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خلية دم حمراء

نسيج سليم

وعاء دموي

دودة نانوية

ورم

بروت0 يبحث عن ورم

هذه الجسم. يف وَرم عىل الحديد ألكسيد نانوية ديدان لعثور فنِّي تصوير :9-14 شكل
الدودي التكوين ويسمح حيوي. ببوليمر ُمغطٍّى مغناطييس حديد أكسيد من مصنوعة الديدان
عىل يعمل ا ِممَّ بها، وااللتصاق األورام عىل بالعثور النانوية األجهزة لهذه ص املتخصِّ والِغطاء
الصورة: (مصدر للمريض. املغناطييس بالرنني تصوير يف الوَرم عىل العثور يف ُقدرتنا تحسني

(.٢٠٠٨ نوفمرب ساينس، بوبيوالر مجلة

النانوية: الُجزيئات أداء فاعلية لتحسني الكيمياء استخدام (9)
باألورام النانوية الُجزيئات تثبيت

فتُمِسك غريبة. أجسام أنها عىل النانوية الُجزيئات ُمعظم عىل الجسم حماية آليات تتعرَّف
الهياكل تغطية وهي شائعة خدعة ة وثَمَّ دقائق. غضون يف الدم مجرى من وتُزيلها بها
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ويف هذه. الطبيعية اإلزالة عمليات بتجنُّب النانوي للهيكل يَسمح حيوي ببوليمر النانوية
يف يان بالرسَّ للمواد الحيوي البوليمر غطاء يَسمح الحديد، ألكسيد النانوية الديدان حالة

لساعات. فأٍر ِجسم
وقد األورام. تستهدف الحيوي، البوليمر ألغطية ة خاصَّ ُجزيئات إضافة يُمكنُنا
مثل باحثون وصنََعها لألورام املستهِدفة الُجزيئات هذه ِمثل من واِسع ِنطاق اكتُِشف
فعند باربارا. سانتا يف كاليفورنيا، جامعة يف برنهام معهد يف روسالهتي، إركي األستاذ
النانوية الُجزيئات فتلصق الصمغ مثل ف تترصَّ نانوي، بهيكل الُجزيئات هذه مثل التصاق
الغشاء عرب النانوي الُجزيء نْقل مثل ذلك، من تعقيًدا أكثر مهامَّ تأدية يُمكنها أو بالورم،

أكرب. بكفاءة الورم قتْل يَستطيع حيث الخلوي

النانو لتكنولوجيا واملروِّعة والسيئة الجيدة الجوانب (10)

يف نُواجهها التي التحديات عىل الضوء يُسلِّطان كتابنَي أغِلفة 10-14 شكل يُظِهر
أزيموف إسحاق تأليف من رائعة» «رحلة لكتاب غالًفا اليسار عىل نرى النانو. تكنولوجيا
ألَّفه الذي «الفريسة» كتاب لغالف فهي األخرى الصورة أما العرشين. القرن ستينيات يف
رائعة» «رحلة رواية يف العلماء ُر يُطوِّ أزيموف. من تقريبًا عاًما ٤٠ بعد كرايتون مايكل
هذه حْقن وعند دم. خلية حجم إىل غوَّاصة داخل األشخاص من فريق لتصغري تقنيًة
دم جلطة عىل لتَعثُر الدم مجرى عرب تسري فإنها بالغيبوبة، مريض جسم يف الغوَّاصة
يف الطبية النانوية املواد مع ِفعله نُحاول ما جوهر عن الواقع يف هذا يُعربِّ وتُزيلها. خطرية
حجم تقليص نُحاول ال أننا من الرغم وعىل قليل. منذ رشحتُه الذي النانوية الديدان ِمثال
صغرية أجهزٍة شكل يف األقلِّ عىل الغوَّاصات، هذه مثل نَبني فإننا الحجم، لهذا الناس
َمهامَّ إجراء عىل الُقدرات بعض الهياكل هذه إعطاء ونُحاول الجسم، يف يان َ الرسَّ يُمِكنها
تطبيق عن الكتاب هذا غالف يُعربِّ عام بوجٍه ثمَّ ومن املرىض؛ عالج أجل من دة ُمعقَّ

البرشية. مَلنفعِة النانو تكنولوجيا
يف النانو». تكنولوجيا فساد عىل «ِمثال فهو «الفريسة» كتاب من اآلخر الغالف أما
ِكال أن من الرغم عىل العالم. عىل االستيالء يرة الرشِّ النانوية األجهزة تُحاول القصة هذه
أنَّ وهي للغاية واِقعية ِفكرًة تتناَوالن فإنهما العلمي، الخيال رضوب من رضب تنَي القصَّ
يُلتَفت ال الجديدة، التكنولوجيا حالة ويف سيئة. أو جيدة آثار لها تكون قد تكنولوجيا أي

األوان. َفوات بعد إال اآلثار هذه ملثل

296



النانو تكنولوجيا الحجم: ِصغر ميزة

رائعة» «رحلة روايتَي: من (الغالفان تكنولوجي. النانو ملستقبل ُمتباينة مناظر :10-14 شكل
كرايتون).) مايكل بقلم ،٢٠٠٢ ©) و«الفريسة» أزيموف)، إسحاق بقلم ،١٩٦٦ ©)

مقرر انتهاء بعد ِمنِّي أسئلة عىل الحصول عن فني ستتوقَّ بأنِك اعتقدِت أنِك أعِرف
التالية القائمة عىل نظرًة ألقي لِك. إضايف سؤال لديَّ لكن لِك، درَّستُه الذي الكيمياء

فتَّاكة. كيميائية مادة صيغة وحدِّدي
فتَّاكة؟ كيميائية مادة التايل من أيٌّ السؤال:

.H2O (أ)
.NaCl (ب)
.Fe2O3 (ج)
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.SiO2 (د)
.Na2O·Fe2O3·3FeO·8SiO2·H2O (ه)

حذف. عملية باستخدام السؤال هذا عن اإلجابة تخمني األرجح عىل يُمكنك حسنًا،
واإلجابة الطعام، ملح أو صوديوم كلوريد هي (ب) واإلجابة املاء، بالطبع هي (أ) اإلجابة
السليكون، أكسيد ثاني هي (د) واإلجابة الصدأ، أو الحديد أكسيد أشكال أحد هي (ج)
الكروسيدوليت، معدن ِصيغة تكون التي (ه) اإلجابة لنا ى يتبقَّ إذن والزُّجاج. الرَّمل صيغة

الرئة. يف الرسطاني طة املتوسِّ وَرم يُسبِّب الذي األسبستوس أشكال أحد وهو
أنها ستجديَن فيها، النظر أمعنِت إذا لكن دة، ُمعقَّ ِصيغة (ه) اإلجابة يف نِجد
أكسيد وثاني حديد، أكسيد مثل: ظاهريٍّا، ُمؤذية غري تبدو التي األشياء بعض من ُمكوَّنة
بعض أو البلوتونيوم من ن يتكوَّ ال املركَّب فهذا والهيدروجني. واألكسجني السليكون،
اإلطالق. عىل ضارَّة غري نفسها العنارص فإن الواقع يف بل ة، السامَّ األخرى العنارص
ِمجهر من صورة لَدينا وتظهر النانوي. هيَكِلها شكل من تأتي املادة هذه فخطورة
من تتكوَّن أنها ستُالحظني 11-14 شكل يف الكروسيدوليت أسبست أللياف إلكرتوني
ُمستقرَّة األلياف وهذه نانومرت. ١٠٠ عىل ُسمكها يَزيد ال الدقيقة األلياف من مجموعة
عاًما. ِعرشين من ألكثر فيها البقاء يُمكنها الرئتني، إىل تدُخل عندما إنها حتى للغاية
إىل يؤدي قد ا ِممَّ َره، وتَرضُّ الرئتني نسيِج تهيُّج الصغرية األلياف تُسبِّب الوقت، وبمرور

األمراض. من وغريه الرسطان بمرض اإلصابة
للمادة، املكوِّنة العنارص من يأتي ال ر َ فالرضَّ للغاية؛ ضارٌّ األسبستوس السبب لهذا
مع تجربتنا تُلقي ربَّما املستقرَّة. الدقيقة األلياف يف املتمثِّل املادة، شكل من إنما
بُدَّ ال املادة أنَّ وهو النانو، تكنولوجيا تطوير من جانب أهمِّ عىل الضوء األسبستوس
كانت إذا هذا ضار، غري يشءٍ إىل فتتحوَّل تذوب أن لها بدَّ ال أو ضارَّة غري تكون أن
أو بشكٍل النهاية يف تَِصل الصناعية املواد جميع ذلك، عىل عالوًة الجسم. داخل ستُستخَدم
الطبية غري االستخدامات حالة يف ُمماِثلة احتياطات اتِّخاذ من بُدَّ ال ولهذا البيئة؛ إىل بآخر

النانوية. للمواد
مجال يف ِمنَّا كثريٌ يفعله الذي العمل من لكثرٍي املميِّزة مات السِّ من واحٌد االنحالل إنَّ
صغرية كمية وْضع نُريد ُكنَّا إذا فقط كبرية أهمية له تكون ال وقد النانو. تكنولوجيا
أحد عىل املادة الغَرضنرش كان إذا ولكن حاسوبية، رقاقة داخل النانوية املادة من للغاية
كما األسُقف وبالط دهانات يف دمُجها الغَرض كان إذا أو شمسية، ألواٍح شكل يف األسُطح
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األسبستوس معادن أكثر أحد الطبيعي؛ كروسيدوليت ملعدن نانوية ألياف :11-14 شكل
كانرس دورية سليد، وجيه ريجلر، دبليو وإم لونجو، إي دابليو (املصدر: اإلطالق. عىل يَّة ُسمِّ

(.٢٢٣٢–٢٢٣٥ ،٥٥ العدد ،١٩٩٥ ريسريش،

والتخلُّص املادة مع التعاُمل عند الحذَر ي تَوخِّ الحقيقة، يف فعلينا األسبستوس، حالة يف
بعد النانوية نا موادِّ داخل الذاتي التدمري عىل القدرة وضع ذلك بخالف يُمِكننا منها.
أهمية تقلُّ ال النانو، تكنولوجيا مجال يف العاملني نحن لنا بالنسبة وعليه ها. مهامِّ إتمام

الكيميائية. ُمكوِّناتها عن للمادة الكيميائية التفاُعالت
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سلسلة أزيموف إسحاق الِعلمي، الخيال كاتب ألَّف رائعة»، «رحلة رواية إىل باإلضافة
عما روبوت» «أنا، سلسلة يف تحدََّث املستقبَلية. الرُّوبوتات حول القصرية القصص من
الروبوتات جميع عىل التي القواعد بها ليُحدِّد اآليل» اإلنسان لعلم الثالثة «القوانني أسماه
أو إنسانًا يَجَرح أال الروبوت «عىل أنه أولها كان التي القواعد، هذه أُدمجت فقد اتِّباعها.
روبوت. لكل األساسية الربمجة يف فيه.» ما ُعطٍل بسبب لألذى، إنساٍن بتعرُّض يسَمح
الحدِّ إىل نُقلِّل بحيث النانو تكنولوجيا ضبط طريقة مسألة حلِّ يف الناس من كثري اختلف

للغاية. الجديد املجال لهذا املقصودة غري الضارَّة التأثريات األدنى

النانوية الروبوتات قوانني (11)

روبوت لكلِّ الكيميائية الربمجة يف دمجها من بُدَّ ال القواعد من مجموعة ة ثمَّ أنَّ أعتِقد
نانوي.

املضيفة. بيئِتِه يف ذاتيٍّا نفسه الجهاز يَنسخ أالَّ بُدَّ ال (١)
املضيفة. بيئته يف يَتحلََّل أن للجهاز بُدَّ ال (٢)

تُنتَج التي الرتكيزات عند املضيفة للبيئة ضارة غري التحلُّل نواتج تكون أن بُدَّ ال (٣)
فيها.

طرحِت فإذا تعريفه. يف عوبة الصُّ شديد ُمصطَلح « ضارٍّ «غري ُمصطَلح أن الحظي
فأنِت بنعم. سيُجيبون الناس ُمعظم فإن ضار؟» غري الكربون أكسيد ثاني «هل سؤاًال
أنَّ إال وتنمو. لتعيش النباتات وتحتاجه س، التنفُّ عند الكربون أكسيد ثاني تُخرجني
الكربون، أكسيد ثاني من عاٍل تركيز به مكاٍن يف ُوِجدوا إذا يَختنقون البََرش أو الحيوانات
يف الكربون أكسيد ثاني تركيزات يف للغاية بسيطة زيادة حدوث أنَّ نِجد اآلن وأصبحنا
األول أزيموف قانون برمجة الصعب من سيكون مناخنا. تغيري يُمكنها الجوي الغالف
التمييز من تُمكِّنه كافية بدرجٍة ًرا ُمتطوِّ يكون ال الجهاز ألنَّ نانوي؛ هيكل يف للروبوتات
هذا مع التعاُمل يف صعوبًة نِجد البرش نحن (حتى ملضيِفه الضار وغري الضار هو ما بني
نَبني أن أُفضل ولهذا األهمية؛ غاية يف النانوية األجهزة تركيز أن الواضح من املفهوم).
يِجب الفريوس. مثل ِمنَّا، ل تدخُّ دون نفسها بتكرار لها السماح من بدًال بأنفسنا األجهزة
وكيف إلخ)، … مبنى أو بُحرية، أو (شخص، املضيفة» «البيئة طبيعة نعِرف أن أيًضا
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اإلضافية القواعد بعض يف التفكري يُمكنِك هل التكنولوجيا. بسبب لألذى تعرُّضها يُمِكن
النانو؟ روبوتات عىل لتُطبِّقها

الُقبَّعة!» ذي القط «عودة كتاب من املقتبَسة الصورة مع بدأُت حيث أُنهي أن أودُّ
أنها إىل يَرِجع النانو تكنولوجيا َوْصف يف الصورة هذه أهمية وسبب .1-14 شكل يف
٢٥ يَبلغ ُقبَّعة أصغر يف قطٍّ أصغر طول أن حِسبنا فقد فعله. نُحاول ما جوهر ح تُوضِّ
نُعطيه أن علينا بل صغريًا، القط هذا جعل يف تكُمن ال األمر أهمية لكن فقط. نانومرتًا
تهُدف الكبرية. الِقطط تفعلها التي األشياء ِفعل يستطيع حتى ويَدين وفًما وأنًفا، عيننَي،
بماليني أصغر تشغيلية أجهزة إنشاء بمعنى األدوات؛ هذه تطوير إىل النانو تكنولوجيا

القط. من املرَّات
عىل أكتُبها رسالة أطول هذه كانت اآلن فحتى األمر، يف اسرتسلُت أني أرى حسنًا،
الحني بني الطويلة الرسائل كتابة أعتاد لجيٍل أنتمي أنَّني حقيقة ظلِّ يف (حتى اإلطالق
يكون قد أصدقائك من أيٍّ مع الرسالة هذه ُمشاركة يف الحرية ُمطَلق لِك بالطبع واآلخر).
من املزيد ِمنِّي أردِت حال يف مًعا، لنتحدَّث بمكتبي تَُمرِّي أن عىل واحِريص باألمر. ا ُمهتمٍّ

املساعدة.
التمنيات أطيب مع

سيلور مايك

وتقدير شكر

ومانويل تشينج، إم وسارا جو، ولو مورس، إي ودانيل تشونج، جيتفون املؤلف يَشكر
وتعليقاتهم. ُمساهمتهم عىل ميسكيل إم وجوردون أوكس، إل وميالني أوروسكو، إم
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الرابع الجزء

والطاقة الكيمياء





عرش الخامس الفصل

الطاقة الكيميائينيملشكالت حلول

براذرز جيه بينيلوبي
أوكالند جامعة

درجتَي عىل وحصلْت بنيوزيلندا، أوكالند، يف ونشأْت براذرز بيني ُولِدت
الكيمياء ص تَخصُّ يف العلوم يف الرشف) مرتَبة (مع واملاجستري البكالوريوس
وغادرْت فولربايت سة مؤسَّ زمالة وُمِنَحت ،١٩٧٩ عام يف أوكالند جامعة من
الربوفيسور إرشاف تحت الكيمياء يف دكتوراه لبدء ستانفورد جامعة إىل هًة ُمتوجِّ
البحثية أعمالها من والكثري تها، خاصَّ الدكتوراه أطروحة تمحَورْت كوملان. جيم
أوكالند إىل عادت ،١٩٨٦ عام ويف البورفريين، ُمركَّبات كيمياء حول الالحقة،
يف روبر وارن الربوفيسور مع الدكتوراه بعد ما زميلة تعمل عاَمني وأمَضت
،١٩٨٨ عام ويف الفلزِّية. الُعضوية الكيمياء عىل الرتكيز يف آِخذة الكيمياء، ِقسم
يف أستاذ درجة إىل يَت وُرقِّ أوكالند جامعة يف الحايل األكاديمي منِصبها تولَّْت
٢٠٠٣ (أعوام الوطني أالموس لوس ُمختَرب يف زائرة عاِلمة وكانت .٢٠٠٩ عام
،(١٩٩٣ (عام ديفيز يف كاليفورنيا جامعة يف زائًرا وأستاذًا و٢٠٠٧) و٢٠٠٥
و٢٠٠٦). ٢٠٠٤ (عامي بورجندي وجامعة ،(٢٠٠٣ (عام هايدلربج وجامعة
الوطني لوسأالموس ُمختَرب لزيارة الباحثني لكبار فولربايت جائزة وُمِنَحت
الكيميائية». «االتصاالت دورية تحرير مجلس يف عضو وهي .٢٠٠٧ عام يف
وعنارصاملجموعة البورفريين، كيمياء يف اهتماماتها بني الحالية أبحاثها وتجمع
رابطتي استخدام كيفية يف تبَحث إذ الفلزية؛ العضوية والكيمياء الرئيسية،

والبزموث. البورون مثل عنارص كيمياء لتعديل والكورول البورفريين
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أنجيال عزيزتي

حلقة إلعطاء دييجو سان بمدينة كاليفورنيا، لجامعة زيارتي عند ِبلقائك ُرسرُت لقد
لتناُول البكالوريوس ب طالَّ من اثنني دعوة فكرة أن أعتقد أشهر. بضعة قبل دراسية
زيارة بشأن بها أستمِتع التي األمور أكثر أحد عظيمة. فكرة هي املتحدِّث مع الغداء
عضوات أن أعتقد يل؛ تذكُُّرك إعجابي أثار كذلك ب. الطالَّ ِلقاء ُفرصة هي أخرى جامعات
ساعد وربما ما. نوًعا بالنُّدرة يتَِّسمن لألسف، يََزْلَن، ال النساء من الكيمياء تدريس هيئة
هيئة يف النساء وجود يغدو أن آُمل يل. تذكُِّرِك يف النيوزيلندية، لهجتي جانب إىل األمر، ذلك
مسريتك ُمنتَصف يف فيه تكونني الذي الوقت بحلول منه، مفروًغا أمًرا الكيمياء تدريس

املستقبَلية. امِلهنية
بالربيد رسالتك يف االستدامة حول لالهتمام املثرية األسئلة من مجموعًة طرحِت لقد
عمل. من به أقوم ا ِممَّ بعٍض عن قليًال أكثر أُخربِك بأن ووعدُت املايض، الشهر اإللكرتوني
هنا الصيفية، العطلة والكتابة. للجلوس وقٌت لديَّ الصيفية، عطلتي انتهْت أن بعد واآلن
الجديد العام وعطلة ديسمرب شهر قضيُت وقد ويناير، ديسمرب شهَري تعني نيوزيلندا، يف
فرتة يف أرستك مع التخييم تُحبِّني ُكنِت أنِك ذكرِت عائلتي. مع الشاطئ عىل ُمخيِّمة وأنا

ني. يُهمُّ ا َعمَّ الحديث لبدءِ جيًدا سياًقا يكون قد ذلك أن اعتقدُت ثَمَّ ومن نشأتِك؛
والهندسة» العلوم يف «االستدامة مؤتمر حرضت اإلجازة، لقضاء ذَهابي قبل مبارشًة
العلماء عمل بها سيُساِعد التي الكيفية هو امللتقى موضوع وكان أوكالند، يف هنا
نَرشع ونحن ذهني يف تدور األفكار تلك كانت لذا ُمستدام؛ ُمستقبل خلق عىل واملهندسني
يف الكبري باالنخفاض تتَِّسم التي العطالت من نوٍع عن عبارة فالتخييم التخييم. رحلة يف
ضخمة)، استجمام سيارة يف وليس خيمة، يف به تقوم دمت (ما وباالستدامة التكنولوجيا
ُمستقبٍَل يف األمور بها تختلف قد التي الكيفية عن التساؤل إىل أوصلتْني األفكار تلك ولكن
أنت (ومثلك مثيل الكيميائيون بها سيُساعدنا التي والكيفية حقيقية، استدامًة ُمستداٍم

ذلك. تحقيق يف حماستك) يُثري يشء أنه َ تبنيَّ إذا أيًضا،
بأربعٍة لة ُمحمَّ سيارتنا وكانت الشاطئ، إىل ساعات عدَّة بالقيادة رحلتنا بدأنا
الكربون. أكسيد ثاني أْي أحفوري، وقود أْي بنزين، أْي سيارة؛ األدوات. وبجميع ِمنَّا
املراِتب ونَفْخنا النايلون)، من (املصنوعة الخيمة نَصبْنا سيئة. بداية تلك للَعجب! يا
األلومنيوم من (املصنوع مخيَّماتنا وأثاث ُمربِّداتنا ورتَّبْنا الفينيل)، من (املصنوعة الهوائية
مصدُرها التي املواد من أخرى حمولة تلك االصطناعية). واألنسجة البالستيك من واملزيد
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من هائًال قدًرا تستلزم لكنها األلومنيوم، باستثناء األحفوري، الوقود من األساس يف
بالغاز يَعمالن وفانوس ُمخيَّم بَموقد ا جدٍّ ُمريح نحٍو عىل زون ُمجهَّ إننا إلنتاجها. الكهرباء
الكربون! أكسيد ثاني من واملزيد األحفوري، الوقود من املزيد إلهي! يا واإلضاءة. للطهي
مصدر إىل نحتاج املخيَّمات؟ يف استدامة أكثر عطلة لقضاء نحتاجه الذي ما إذن
األلومنيوم؛ مثل معادن وإلنتاج واإلضاءة، والطهي، ل، للتنقُّ الوقود؛ أجل من أفضل طاقة
تأتي أن يِجب نستخدمها. التي لألدوات وأنسجة) (بالستيك أفضل مواد إىل أيًضا ونحتاج
نواتج إىل تتحلَّل أن أو التدوير إلعادة قابلًة تكون أن ويِجب ُمستدام، مصدر من املواد
مرائب يمتِلكون ن ِممَّ تعِرُفهم َمن عدد (كم االفرتايض ُعمرها انتهاء بُمجرَّد ضارَّة غري
يَكفي بما «ذكية» املواد ستكون أيًضا ربما وتالفة؟) قديمة تخييم بأدوات مليئة سيارات
يَجمع أن يُمكن الخيمة نسيج أنَّ لو تخيَّل الوقت؛ نفس يف واحدة وظيفٍة من بأكثر للقيام
إذن تلك واألمطار. الرياح من حمايتك بجانب كهرباء، إىل وتحويلها الشمس ضوء طاقة
تخيَّل التكنولوجيا! ُمنخفضة تخييم برحلة يتعلَّق فيما فقط وذلك بالفعل؛ كبرية يات تحدِّ
مركز بالطائرة، السفر تعقيًدا؛ أكثر ُمبادراٍت حول األسئلة من النوع نفس طرحت إذا
كبرية، االستدامة قضايا أن ترى أن سيُمكنك للحديد؛ منجم مصنع، يحويه، ما وكل ق تسوُّ

حيوية. أهمية وذات وصعبة،

حلوًال يَمتِلكون الكيميائيون الطاقة: (1)

تي، خاصَّ واملستدامة امِلثالية التخييم بُعطلة يتعلَّق فيما رئيسيَّني موضوَعني إىل تطرَّقُت لقد
حديثي أغلب وسيكون آَخر، وقٍت يف املواد عن سأتَحدَُّث أنني أعتِقد واملواد. الطاقة، وهما:
يُقدِّمها سوف العالم يف الطاقة مشكالت حلول أن راِسًخا اعتقاًدا أعتِقد الطاقة. عن هنا
أشكال لكن صنوفهم، بجميع اآلخرين واملهندسني العلماء (بُمساعدة الكيميائيون باألساس
النظر وجهة عن للدفاع دقائق ِبضع سأَستغِرُق الكيمياء). يف ستكون الجوهرية التقدُّم
التي الطُُّرق بعض سأُبنيِّ وأخريًا به، أقوم الذي الكيمياء نَوع عن قليًال ثِك سأُحدِّ ثم تلك،

الطاقة. ُمشكالت ُمعالجة يف ُمفيدة تكون قد
والطاقة الرياح، وطاقة الشمسية، كالطاقة ا؛ حقٍّ املستدامة الطاقة مصادر بني من
الناتجة الشمسية الطاقة تَُعدُّ حاليٍّا والجزر، املدِّ وطاقة األرضية، الحرارية والطاقة املائية،
ليست األخرى فاملصادر غريها؛ من أكثر الواِعدة الطاقة هي الشمس ضوء من ُمبارشًة
عام، كل ضخمة. تحتية ِبنية إىل يحتاج وبعضها املعمورة، أنحاء يف بالتساوي ُموزَّعة
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حاليٍّا. العالم ُسكان يَستهلكه ا عمَّ مرة ١٠٠٠٠ تزيد تماًما انية مجَّ طاقًة الشمس ر تُوفِّ
صورة إىل تحويلها إىل نحتاج لالستخدام، قابلة الشمسية الطاقة تكون لكي وبالطبع،
تَستخِدم كهرباء. أو حرارية طاقة صورة يف ذلك يكون ما وعادًة االستخدام، ة ُميرسَّ
ما عادًة ما؛ ركيزٍة مادة حرارة درجة لرفع الشمس ضوء طاقة الحرارية الشمسية الطاقة
تسخني أو السباحة امات حمَّ (كتسخني املاء هو هذا السائل يكون أن يُمِكن سائًال. تكون
أكثر تصميمات باستخدام أعىل لدَرجاٍت تسخينها يُمِكن أخرى سوائل أو املنازل)، مياه

كهرباء. إىل الحرارية الطاقة ل تَُحوَّ ثم ًرا، تطوُّ
عن كهرباء إىل ُمباَرشة الشمس الكهروضوئية الخاليا ل تَُحوِّ ذلك، من النقيض عىل
كيفية حول والتساؤالت الشمس. ضوء تمتصُّ التي املادة يف كيميائي تغريُّ إحداث طريق
يُمكن التي املواد فهم وكيفية الكهربائي، التيار جمع وكيفية الكيميائي، التغريُّ هذا حثِّ
وسوف كيميائية، أسئلة األساس يف كلها كفاءة؛ أكثر العملية جعل وكيفية استخدامها،
األعمق الفهم لديهم الذين العلماء هم الكيميائيون عليها. اإلجابة الكيميائيِّني من تتطلَّب
تيار هيئة يف يُؤَخذ حرٍّا إلكرتونًا يُنِتج الذي الكيميائي التغريُّ وهي األوىل، الرئيسية للخطوة
ذات واملواد الُجزيئات وتخليق لتصميم الالزمة املهارات يَمتلكون الذين وهم كهربائي،
وباستخدام العملية. لهذه الكفاءة من األكرب القْدر لتحقيق تماًما الصحيحة الخصائص
تكرار عدم من التأكُّد أيًضا للكيميائيني يُمِكن الناشئ، الخرضاء الكيمياء مجال أدوات
ُمستدامة. وعملياٍت موادَّ ستَستخدم مونها يُصمِّ التي الجديدة األنظمة وأن املايض أخطاء
يف الشمس ضوء امتصاص عند تحُدث التي الكيميائية ات التغريُّ استخدام يُمكن
ذلك عىل األمثلة ومن للطاقة. كمصدر ُمباَرشًة استخدامها يُمكن التي الكهرباء، توليد
الشمس ضوء تُحوِّل السقف عىل عات ُمَجمِّ عىل تحتوي الشمسية بالطاقة تعمل سيارة
النوع هذا بالبطارية. تعمل نفسها والسيارة بطاريات، يف تَُخزَّن كهربائية، طاقة إىل
٪١٠ حوايل إنَّ حيث املتدنِّية؛ كفاءته من الرغم عىل بالفعل، ُممِكن التكنولوجيا من
يمكن أوسع، نطاق وعىل وتحويلها. التقاطها يُمِكن القادمة الشمسية الطاقة من فقط
خيامنا أعمدة لُصنع املستخَدم املعدن تُنِتج التي األلومنيوم، مِلصفاة الكهرباء استخدام
مطيل نسيج من مصنوعة ذكية خيمة هو ُمستقبَليًة أكثر تطبيق ة وثمَّ ُمخيَّماتنا. وأثاث
يُمكن التي البطاريات، لشحن الكهرباء ليُولِّد الشمسية الطاقة ع يجمِّ أيًضا َمِرنة بمادة
هذه لكن بخيمتك). بك الخاص بود اآلي ِصل الصوت؛ (وحتى لإلضاءة استخدامها
يُمكن التي الكيفية يف سننُظر ابتكارها. الكيميائيني من وستتطلَّب ُمستقبَلية تكنولوجيا
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للكهرباء آَخر استخداٍم يف سنَبحث الحايل، الوقت يف ولكْن قليل، بعد بهذا القيام بها
الشمس. ضوء عن الناتجة

هيدروجني؟ = ماء الشمس+ ضوء (2)

للطاقة ماصٍّ كيميائي تفاُعٍل بحث هي الشمسية الطاقة الستخدام أخرى طريقٌة ة ثَمَّ
لدى املعروف املاء، ن يتكوَّ املاء. انِشطار هو لهذا التقليدي املثال جديد. وقوٍد إلنتاج
موجودة فهي ِرصفة، وكعنارص وهيدروجني. أكسجني ذرَّات من ،H2O باسم الكيميائيني
لالشتعال القابلية شديدة مادَّة الهيدروجني واألكسجني. الهيدروجني غاَزِي صورة يف
االشِتعال، عند تَنفِجر). ملناطيد العرشين القرن أوائل من القديمة الصور تلك (تذكر
من الكثري (ُمطِلًقا للحرارة طارًدا تفاُعًال واألكسجني الهيدروجني من خليط يتفاَعل
«ُمنتج كيميائي تفاُعل هو التفاُعل هذا التفاُعل. لهذا كناتٍج املاء ويُشكَّل الحرارية) الطاقة
املاء، انِشطار وهو العكيس، التفاُعل للطاقة. باِعث تفاُعل هو أخرى، بعبارٍة للطاقة»؛
أن يعني ما وهو للطاقة»، «ماص كيميائي تفاُعل هو واألكسجني، الهيدروجني لتكوين
الكهرباء باستخدام بهذا؛ القيام يُمكن أنه بالفعل نعلم لتحقيقه. الطاقة إضافة علينا
لحدوث مساًرا از الحفَّ العامل يُنشئ .(1-15 (شكل از حفَّ عامل مع للطاقة مصدًرا
الحايل الوقت يف از حفَّ عامل أفضل فإن ذلك، ومع التفاُعل. يف يُستنَْفد ال ولكنه التفاعل
ضيق، نطاٍق عىل استخدامه يُمكن أنه فمع نسبيٍّا، ونادر ُمكلِّف وهو البالتني، معدن هو

التَّكلفة. حيث من ا ً ُميرسَّ أو عمليٍّا ا حقٍّ واسع نطاٍق عىل استخدامه يكون ال فقد

للمستقبل وقود الهيدروجني: (3)

هذا عىل بَوْفرته املاء يتَِّسم األهمية؟ من القْدر بهذا العملية هذه كون وراء السبب ما
من ذاته بالقدر يَكتيس الذي واألمر للحياة. ورضوري سام، وغري آِمن، أنه كما الكوكب،
يُمكن الشمس) (ضوء مجاني طاقة مصدر لَدينا كان إذا د. ُمتجدِّ أيًضا أنه هو األهمية
فقد إذن املاء، من واألكسجني الهيدروجني لتكوين للطاقة املاصِّ التفاُعل لدفع استخدامه
إذا واألكسجني. الهيدروجني غازي يف الكيميائية الروابط يف ال فعَّ نحٍو عىل الطاقة خزَّنَّا
حتى األكسجني غاز مع الهيدروجني لغاز للطاقة املنِتج العكيس التفاُعل يف بعناية تحكَّمنا
الهيدروجني نستخدم األصل يف فإنَّنا تحريرها، يجري التي الطاقة استخدام من نتمكَّن
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الهيدروجني ُمنِتجًة التفاُعل لدفع ضوئية طاقة تَستخِدم شميس وقود خلية :1-15 شكل
لتكوين واألكسجني الهيدروجني يدمج الذي التفاُعل تستخِدم وقود خلية املاء. من واألكسجني
الكيميائية التحديات بالطاقة: الكوكب «إمداد كتاب من (ُمقتبٌَس كهربائية. طاقة إلنتاج املاء
األكاديمية أعمال نوتشريا. جي ودي لويس إس إن من كلٍّ بقلم الشمسية» الطاقة استخدام يف

(.١٥٧٢٩–١٥٧٣٥ ،١٠٣ ،٢٠٠٦ األمريكية املتحدة بالواليات للعلوم الوطنية

الثانوي املنتَج الجوي. الغالف يف بسهولة ُمتاح األخرى، املتفاِعلة املادة األكسجني، كوقود.
مواد تُوَجد فال — للحياة ورضوري َسامٍّ وغري آِمن، ثانوي منتَج وهو — املاء هو الوحيد
وال ناتج، كربون أكسيد ثاني غاز وال للوقود، ُمضافة مواد وال ُمتطاِيرة هيدروكربونية
بالفعل. الناس من كثريًا يُراِوُد ُحلم وهو ُحلم؛ وكأنَُّه يبدو األمر األحفوري. الوقود نفاد
الهيدروجني إلنتاج الكهرباء استخِدم ثُمَّ الكهرباء؛ لتوليد الشمس ضوء طاقة استخِدم
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الطاقة؛ لتحرير باألكسجني دمجه إعادة طريق عن كوقود الهيدروجني استخِدم املاء؛ من
الوحيد. الثانوي املنتج يُمثِّل الذي املاء، وأنتج

إىل الحاجة ذكرُت لقد بالفعل. أُجِريَت قد لكانت بسيطة، عملية كانت لو بالطبع،
واألكسجني الهيدروجني إلنتاج الالزمة للخطوة اليُرس من بمزيٍد أرخصوُمتاح از حفَّ عامٍل
ماساتشوستس معهد يف الكيميائيني يد عىل ُمثري إنجاز ة ثَمَّ كان األخرية، اآلونة ويف املاء. من
الكثري أيًضا يُوَجد ة. باملهمَّ القيام يُمِكنه الكوبالت أوكسيد أن اكتشفوا الذين للتكنولوجيا
واألكسجني الهيدروجني تفاُعل فيه يحُدث الذي املفاِعل عىل تُجرى التي األبحاث من
تفاُعل يُحرِّرها التي الطاقة تحويل يُعاد حيث الوقود؛ خلية باسم واملعروف به، املتحكَّم
اًزا حفَّ عامًال أيًضا يَتطلَّب األمر هذا كهرباء. إىل الوقود خلية يف واألكسجني الهيدروجني
تعمل ُمستخَدمة َمْرَكبات عىل أمثلة بالفعل يُوَجد البالتني). يكون ما عادًة ًدا، (ُمجدَّ
الذي الهيدروجني أن إىل باإلضافة بعد، سائدة تكنولوجيا ليست ولكنَّها بالهيدروجني،

األحفوري. الوقود من يأتي امَلْرَكبات تلك تستخدمه

الهيدروجني تخزين للجازولني: ًصا ُمخصَّ الوقود خزَّان يكون ال عندما (4)

— املاء من الهيدروجني صنْع تكنولوجيا أن من الرغم عىل فإنه أعاله، أوضحُت كما
املاء إلنتاج األكسجني مع الهيدروجني تفاُعل إلحداث الوقود وخاليا الكهرباء باستخدام
التصدِّي يَتعنيَّ التي الكبرية التحديات بعض يُوَجد يزال فال بالفعل، معروفٌة — والكهرباء
كيفية يف لنُفكِّر بدايًة، بالهيدروجني. تعمل سيارات قيادة من جميًعا نتمكَّن أن قبل لها
يُمِكن سائًال البنزين يكون والضغط، الحرارة لدرجة القياسية الظروف يف البنزين. عمل
كله. البنزين ب يترسَّ ولن سيارتك وقود خزان غطاء تَنِزع أن يُمكنك ه. ضخُّ أو َسكبُُه
ويُمكن البنزين) ومحطات التكرير مصايف بني (يرتاَوح واسع نطاق عىل يُخزَّن وهو
الوقود (خزَّان استخدامه َموضع من بالُقرب للتخزين أصغر وحداٍت إىل بسهولٍة نقلُه
خواصِّ يف قليًال أكثر تمعنَّا إذا الهيدروجني؟ مع هذا سيَتناَسب كيف سيارتك). يف
تلك عن كبريًا اختالًفا تختِلُف الهيدروجني بتخزين املتعلِّقة املسائل أنَّ نُدِرك الهيدروجني،
بُوسعنا يكون أن قبل حلُّها يَتعنيَّ التي الُكربى املسائل بعض وهناك بالبنزين، ة الخاصَّ

الوقود. خزَّان مللء هيدروجني» «محطة يف بسهولٍة ف التوقُّ
H الهيدروجني (عنرص الوزن خفيف فهو البنزين؛ عن للغاية ُمختِلف الهيدروجني
تحت معه والتعاُمل تخزينه يِجب ر ُمتفجِّ غاز وهو الدوري)، الجدول يف ذرَّة أخف هو
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بمسألة اإلملام يلَزُمنا والهيدروجني، البنزين خصائص بني أفضل بشكٍل للمقارنة ضغط.
وحدة لكلِّ ما مكانيٍة منطقٍة أو ُمعنيَّ نظاٍم يف املخزَّنة الطاقة مقدار وهي الطاقة؛ كثافة
يَمتِلك ا ِممَّ أعىل وحدة كتلة لكلِّ طاقة كثافة الهيدروجني يَمتِلك كتلة. وحدة لكل أو حجم،
يَحتوي أخرى، بعبارة .(2-15 (شكل حجم وحدة لكلِّ أقلَّ طاقة بكثافة ولكن البنزين،
لكنَّنا البنزين، من كيلوجرام يَحتوي ا ممَّ أكثر ُمخزَّنة طاقة عىل الهيدروجني كيلوجرام
خزَّانات أن يَعني هذا الهيدروجني. من كيلوجرام لتخزين بكثري أكرب حجٍم إىل نحتاج
ذاكرتك يف (استحرض الضغط ات معدَّ وأن الحجم، كبرية تكون أن يِجب الهيدروجني
يعني ا ِممَّ ا؛ جدٍّ ثقيلًة تكون ما غالبًا للصدأ) القابل غري لب الصُّ من املصنوعة الخزَّانات
من ُمعيَّنة نسبًة فإن َمْرَكبة، عىل غازية صورة يف املخزَّن الهيدروجني حْمل أجل من أنه

التخزين. ات بمعدَّ التحرُّك يف تُستخَدم الهيدروجني طاقة
املختِلفة الصور طاقة كثافة يف فقط نُفكِّر أن علينا ليس أنه تذكَّري بدائل؟ يُوَجد هل
فكل ِصلة. ذات تكون قد التي األخرى الطاقة تكاليف يف أيًضا وإنما الهيدروجني، من
عىل النهائي. لالستخدام املتاحة الطاقة كمية من تُقلِّل النظام يف إضافية طاقة تَكِلفة
أنه من الرغم وعىل الضاغط. لتشغيل طاقة امَلضغوط الهيدروجني يَتطلَّب املثال، سبيل
الضغط. إجراء يف ستُفَقد أكثر طاقًة فإنَّ للطاقة، أعىل كثافٌة األعىل الضغط عن سيَنتج
درجة ٢٥٣ سالب إىل الهيدروجني تربيد يِجب ولكن ُممِكن، حلٌّ هو السائل الهيدروجني
يف وتخزينه الطاقة، من الكثري يتطلَّب ما وهو تسييلِه، أجل من كلفن) ٢٠) مئوية
للهيدروجني الطاقة كثافة تظلُّ عندئذ، وحتى جيًدا. ومعزولة الثمن باهظة خزَّانات
البنزين لرت يف هيدروجني يُوَجد الواِقع يف البنزين: يف عليه هي ا ِممَّ مرَّاٍت بأربع أقلَّ السائل
السائل الهيدروجني من لرت يف يُوَجد ا ِممَّ ٪٦٤ بحوايل أكثر هيدروجني) جرام ١١٦)

هيدروجني). جرام ٧١) الصايف
كربون عن عبارة هو (الذي البنزين يف أعىل حجمية طاقة كثافة ثمة كان وإذا
السائل الهيدروجني يف يُوَجد مما أكثر وهيدروجني) كربون عىل يَحتوي هيدروجيني
تخزين كمواد الكيميائية املركَّبات من أُخرى أنواٍع يف النظر إذن فيُمِكننا الصايف،
تظلَّ (حتى الوزن خفيفة عنارص عىل املركَّبات هذه تحتوي أن يِجب للهيدروجني.
الهيدروجني. إطالق عىل قادرة عكيس نحٍو عىل تكون وأن نسبيٍّا) عالية الهيدروجني نسبة
يُشِبهان هيدروكربونيني ُمَركَّبني هما C8H18 واألوكتان C6H14 الهكسان املثال، سبيل عىل
ذلك، ومع وزنهما. من ٪١٦ حوايل بنسبة الهيدروجني عىل ويَحتِويان البنزين ُمكوِّنات
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الهيدروجني. عىل املحتوية املواد يف والوزن الحجم حيث من الهيدروجني كثافة :2-15 شكل

نوردين. فان آر بقلم املنال» البعيدة الهيدروجني تخزين «أهداف بعنوان: مقال من (ُمقتبٌَس
http://www.rsc.org/chemistryworld/ ،(١٠)٤ ،٢٠٠٧ عام وورلد كيمسرتي مجلة

(.Issues/2007/October/HydrogenStorageTargetsOutOfReach.asp

تخزين مواد لتطوير الوزن) حسب مئوية (نسبة أهداًفا األمريكية الطاقة وزارة وضَعْت
التخزين منظومة ومكوِّنات الحاويات جميع وزن تَشمل والتي املحمولة، الهيدروجني
٢٠١٠ عام بحلول ٪٦ هي األهداف ذاتها. الهيدروجني عىل املحتوية املادة إىل باإلضافة
تحتوي ذاتها الهيدروجني تخزين مادة كانت إذا املثال، سبيل عىل .٢٠١٥ عام بحلول و٩٪
من كيلوجراماٍت ٥ واستخدام لتخزين الالزمة املنظومة ولكن الهيدروجني، من ٪١٦ عىل
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أنه عىل الكيل الهيدروجني محتوى يُحَسب إذن إضافية، كيلوجرامات ٥ تَِزن ذاته املركَّب
يف ثقيلة ات معدَّ أو التخزين مواد يف ثقيلة كيميائية عنارص استخدام يَستبِعد وهذا .٪٨

املنظومة.
يُطلق لن أنه (أي األمد ط املتوسِّ للتخزين كافية بدرجة ُمستقرٍّا املركَّب يكون أن يِجب
يُمكنه بحيث الكفاية فيه بما ُمتفاِعًال يكون أن يَِجب لكنه إليه) الحاجة قبل الهيدروجني
لو جدوى ة ثَمَّ يكون ولن األمر. يَقتيض عندما ُمعتِدلة ظروف تحت الهيدروجني إطالق
االعتبار إىل أضف فيه. للرشوع الطاقة من الكثري يتطلَّب الهيدروجني إطالق إجراء كان
ذاته فالبنزين البنزين؛ حالة يف مشكلة املستهلك الوقود يُمثِّل ال املستهلك. الوقود أيًضا
الكربون أكسيد ثاني إىل ل (يتحوَّ بكامله يتبدَّد فإنه بكامله، يَحِرتق وحني الوقود، هو
هو كيميائي ُمركَّب ويكون الوقود هو الهيدروجني يكون عندما الجو). يف ويُطَلق واملاء
عن الناتج الجديد الكيميائي املركَّب يبقى الهيدروجني، يُطَلق فحينما التخزين، وسيط
التجدُِّد عىل الُقدرة يَمتلك أن ويتعنيَّ املستهَلك). الوقود يُمثِّل (الذي الهيدروجني فقدان
الديناميكا علوم كل وتبدأ عالية. إجمالية طاقة تكِلفة دون الهيدروجني) إضافة إعادة (أي
يكون عندما تشويًقا أكثر تغدو أن يف الفيزيائية الكيمياء يف تعلمتها التي املِملَّة الحرارية
يف الوقود. ملء إعادة مسألة يف التفكري إىل أيًضا بحاجة نحن حقيقية. تطبيقات ة ثمَّ
بالوقود؛ امَلركبة َمتْن عىل املحمول الخزَّان ملء إعادة هي املتَّبعة نة فالسُّ البنزين، حالة
حال إىل وتَميض الخزَّان، يف البنزين بعض وتضخُّ الوقود، محطة إىل السيارة تقود إذ
بالوقود الخزَّان ملء إعادة تكون قد الهيدروجني، تخزين منظومة حالة يف ولكن سبيلك.
وقد حاوية. يف املمتِلئ الهيدروجني تخزين وسيط يَُقدَّم فقد األرَجح. هو امَلْركبة خارج
يُعاد ذلك وبعد باململوءة، املستهَلكة الحاويات ُمبادلة الوقود ملء إعادة عملية ن تتضمَّ
الغرض. لهذا ُمعدٍّ آخر مرفٍق أي يف أو هيدروجني محطة يف املستهَلكة الحاويات شحن
الذي اإلطار هو هذا الهيدروجني؟ تخزين لوسائط حة املرشَّ الجيدة العنارص هي ما
املجموعة بكيمياء اهتماًما لديَّ إنَّ ة. ُمهمَّ بها اضطَلع التي الكيمياء نوعية فيه تُصبح
الجدول من واأليرس األيمن الجانبنَي عىل الرئيسية املجموعة عنارص تُوَجد الرئيسية.
املجموعات عنارص تكون أن يُمِكن .(١٨ إىل ١٣ ومن و٢، ١ (املجموعتان الدوري
بني وسٍط خصائَص ذات (عنارص الفلزات أشباه أو الالفلزات، أو الفلزات، هي الرئيسية
العنارص أخفَّ أنَّ بصَدِده، نحن الذي التطبيق يخصُّ فيما األهم والالفلزات). الفلزات
والنحاس والنيكل والكوبالت الحديد مثل بفلزات ُمقارنًة الرئيسية، املجموعة عنارص هي
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ُمفيدة ليست فهي أثقل، ولكونها انتقالية، عنارص هي والتي والذهب، والفضة والزنك
من املطلوبة الوزن نسبة ُمستهَدفات بسبب القْدر بنْفس الهيدروجني تخزين لتطبيقات
مواد تكون أن والكربون) (الهيدروجني األحفوري الوقود ألنواع يُمِكن الطاقة. وزارة قبل
ُمنخِفضة طاقة مسارات لَديها ليس ولكن عالية طاقة كثافة تَمتِلك إذ للهيدروجني؛ تخزين

للهيدروجني. لالنعكاس القابلة اإلزالة عَملية أجل من
يف املوجود الكربون من بدًال الدوري الجدول لنا يُقدِّمها التي العنارص ما
البورون هي الكربون ويمني يسار إىل ُمباَرشًة املوجودة العنارص الهيدروكربونات؟
إلكرتونات) (ثالثة البورون أن التكافؤ إللكرتونات البسيط الحساب لنا يُبنيِّ والنيرتوجني.
ذرَّتَي لدى الذي التكافؤ إلكرتونات عدد نفس له إلكرتونات) (خمسة بالنيرتوجني املرتِبط
بسيًطا هيدروكربونيٍّا ُمركَّبًا مثًال، لنأخذ، ذرَّة). لكل إلكرتونات أربعة لديه (الذي كربون
األمر والنيرتوجني، بالبورون الكربون ذرَّتي استبدلنا أنَّنا ولنتخيَّل ،H3CCH3 اإليثان، مثل
ليس هذا .H3BNH3 صيغته اإللكرتونات ُمتساوي ُمركَّب عنه يَنتج أن شأنه من الذي
(الذي البوران من ن ُمكوَّ وهو األمونيا بوران ى يُسمَّ حقيقي ُمركَّب إنه افرتاض؛ ُمجرَّد
األمونيا، مع (B2H6 برتكيب وحدات، ثنائي هيئة عىل يُوَجد ما عادًة والذي ،BH3 تركيبه
الهواء يف ُمستقرَّة بيضاء ُصلبة مادَّة عن عبارة هو األمونيا بوران .NH3 تركيبه الذي
حرارة درجة عند ويذوب الوزن، حسب ٪١٩٫٦ تُعاِدل هيدروجني نسبة عىل تحتوي
الشائعة. املذيبات من مجموعة يف للذوبان قابل وهو مئوية درجة ١١٠–١١٥ بني ترتاَوُح
الكهربية السالبية يف صغري فرق ة (ثمَّ ُقطبي غري ُجزيء اإليثان أنَّ هو أهمية األكثر األمر
بدرجٍة ُقطبية تكون األمونيا بوران يف B–N رابطة بينما والهيدروجني)، الكربون بني

الهيدروجني. إلزالة كيميائي تفاُعل مسارات يَفتح وهذا كبرية،
أبسط األمونيا. بوران من الهيدروجني يُفَقد الصحيحة، الكيميائية الظروف تحت
H3BNH3 األمونيا بوران من واحًدا H2 هيدروجني ثُنائي فْقد هو الورق) (عىل التفاُعالت
بوران إيمينو ليُنِتج ثانيًا H2 هيدروجني ثُنائي وفقد ،H2BNH2 بوران األمينو ليُنِتج
األمينو ُمركَّبات .BN البورون نيرتيد ليُنِتج األخري الهيدروجني ثُنائي فقد وأخريًا ،HBNH
لهيدروكربونات اإللكرتونات ُمتساوية نظائر هي البورون ونيرتيد بوران واإليمينو بوران
من العكس وعىل ذلك، ومع .(HCCH (األسيتيلني واإليثايني ،(H2CCH2 (اإليثلني اإليثني
إال وُمالحظتها B–N رابطة نظائر تحضري يُمِكن ال معروفان، غازان وهما واإليثايني، اإليثان
األمثلة أحد للغاية. عالية كيميائية تفاُعلية ذات بأنها وتتَِّسم امة الرصَّ شديدة ظروٍف تحت
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والهيدروجني والنيرتوجني البورون عىل يَحتوي هيدروكربوني لنظري املعروفة األخرى
ذرَّات عىل يحتوي ولكنه للبنزين للغاية ُمشابهة ِبنية له الذي ،B3N3H6 البورازين هو
نيرتيد يتَِّسم البنزين. يف تُوَجد التي الستِّ الكربون ذرات محلَّ ُمتبادلة ونيرتوجني بورون
يف الكربون، مثل يُوَجد، أن ويُمكن النقي الكربون إلكرتونات عدد يف ُمتساٍو بأنه البورون
بأنه البورون نيرتيد يتَِّسم .(١٥-١ (جدول بالجرافيت والشبيهة املاسية األشكال من كلٍّ
عاليًا ملعانًا الجرافيتي الشكل يَمتِلك بينما للتآُكل، املقاِومة األجهزة يف ويُستخَدم ا جدٍّ صلٌد
الربيق ملنحها الوجه ومساحيق الشفاه أحمر مثل التجميل ُمستحرضات يف ويُستخدم

بها. الخاصَّ

جدول ١-١٥: روابط البورون والنيرتوج* للهيدروكربونات البسيطة. 
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عىل جيد ِمثال هي البورون–النيرتوجني رابطة عىل تحتوي التي املركَّبات هذه
املجموعة كيمياء يف بحثي تركَّز التطبيقية. والكيمياء األساسية الكيمياء بني العالقة
وزمالئي أنا سألت والنيرتوجني. البورون عىل املحتوية املركَّبات تفاُعالت حول الرئيسية
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أحدهما لكن اإللكرتونات، من العدد نفس لهما ُجزيئني وجود وراء السبب عن أنفسنا
البورون–النيرتوجني، رابطة من أزواج عىل اآلخر يحتوي بينما كربون ذرَّات عىل يحتوي
بوران بُمركَّبات لة الصِّ ذات الُجزيئات دراسة عىل عكْفنا ُمتباِينة. كيميائية تفاُعلية ولهما
السؤال هذا عىل لإلجابة محاولة يف والبورازين بوران، واإليمينو بوران، واألمينو األمونيا،
والعديد الُجزيئات هذه وتفاُعل الهيكلية البنية يف تتحكَّم التي العوامل حول املزيد وفهم
أسئلة طْرح بذلك وأعني أساسية؛ كيمياء بأنه هذا وصف يُمكن األخرى. الُجزيئات من
عن البحث إنَّ الكيميائي. العالم يف الكامنة املحرِّكة القوى عن املزيد معرفة عىل تُساعُدنا
الكيميائيني عمل إىل تستِند العهد حديثة ُمحاولة هو الهيدروجني لتخزين جديدة وسائط
الة وفعَّ آِمنة طريقٍة استخدام وكيفية تطبيقية، مشكلة حلِّ بغَرض ِره وتُطوُّ األساسيِّني

للَمركبات. كوقوٍد الهيدروجني لتخزين
وما األمونيا بوران ُمركَّب من الهيدروجني إزالة تتمُّ عندما يحُدث ما إىل نعود دعنا
كيف طرحها؟ إىل نحتاج التي األسئلة هي ما الهيدروجني. لتخزين كوسٍط ُمجديًا كان إذا
ن تتكوَّ التي الكيميائية املركَّبات هي ما األمونيا؟ بوران من الهيدروجني إزالة يف نبدأ
استخالصه يُمِكن الذي الهيدروجني ِمقدار ما الهيدروجني؟ األمونيا بوران يفقد عندما
أن يُمِكن حتى األمونيا بوران إىل الهيدروجني نُضيف أن يُمِكننا كيف األمونيا؟ بوران من

به. القيام الكيميائيِّني يلزم الذي الجهد كل هو هذا تدويره؟ إعادة
بدء فيِجب الغرفة، حرارة درجة يف تلقائيٍّا الهيدروجني يَفِقد ال األمونيا بوران أن وبما
مما أكثر قدًرا تَستخِدم أال يِجب ُمستدامة، العملية هذه تكون لكي أنه تذكَّر ولكن العملية،
ثقيلة تكون أن يُمِكن فال أخرى، كيميائية مواد إىل حاجة ة ثَمَّ كان وإذا الطاقة، من ينبغي
التدوير. إلعادة أو للتجديد، قابلة غري أو ة، سامَّ أو ُمكلِّفة، أو الوزن)، ِنسبة أهداف (تذكَّر
ر ُطوِّ والتقنيات؛ املعارف من كبرية مجموعة إىل الكيميائيون ويحتاج جسيمة ة ُمهمَّ تلك
طريق عن الهيدروجني بإزالة البدء يُمكن األساسية. بالكيمياء ني ُمختصِّ يد عىل منها كثريٌ
االنحالل طريق عن أو الغازي)، الطور أو لبة الصُّ الحالة يف (التسخني الحراري االنحالل
من حمض أو بروتوني (حمض حمض بإضافة تحفيزه يُمِكن أو املاء)، (إضافة املائي
املستقر شكله إلكمال اإللكرتونات من َزوج انتقال َقبول بإمكانه [حمض لويس أحماض
أو ،Fe (كالحديد معدني ُمركَّب أو معدن، من صغري قدر أو لويس])، تعريف حْسب
ُصلب سطح عىل أو الكالسيوم)، هيدريد أو ،Ir الروديوم مركبات أو ،Rh أو ،Ni النيكل
املحتَملة األنظمة تلك َمسامية). نانو ِسيلِيَكا أو امليكروية NiPt نيكل-بالتني ُكَريَّات (مثل
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الحرارية وديناميكياتها التفاُعل) (ُمعدَّالت حركياتها لفهم العمل من الكثري إىل تحتاج كلها
.B–N رابطة عىل املحتوية التفاُعل ُمنتجات ولتوصيف الطاقة) (تواُزنات

من ُجزيء ٢٫٢ حوايل هي األمونيا بوران من املتحرِّرة للهيدروجني املثىل ية الكمِّ
لتشكيل الهيدروجني كل أُزيل إذا األمونيا. بوران من ُجزيء لكلِّ H2 الهيدروجني ُجزيئات
الطاقة ناحية من يَنبغي ا ِممَّ أبعَد حدٍّ إىل إذن انحدرْت قد العملية فإنَّ البورون، نيرتيد
يف الطاقة تكلفة أن تنَس فال األمونيا؛ بوران تشكيل إلعادة الطاقة من الكثري وستُكلِّف
للتطبيق. قابًال تخزينيٍّا وسًطا األمونيا بوران كان إذا حِرجة تكلفة ستكون خطوة كل
بوران أمينو ُمركَّبَي ُجزيئات عنها ينتُج ال األمونيا بوران من الهيدروجني إزالة أن يتبنَيَّ
ثنائية أو أُحادية تراكيب من خليًطا ذلك من بدًال تُشكِّل وإنما البسيطني، بوران وإيمينو
املادة هذه الهيدروجني. إزالة عند تتشكَّل جديدة B–N بروابط ترتِبط األبعاد ثُالثية أو
بوران تشكيل إلعادة ُمعالجته إىل ويحتاج أعاله إليه أْرشنا الذي املستهَلك» «الوقود هي
عىل الهيدروجني نْزع يحُدث أن فيِجب املركَّبات، يف ذلك بتطبيق يتعلَّق فيما األمونيا.
فيها. سيُستَْخَدم التي املرحلة يف الهيدروجني إزالة يِجب أُخرى، بعبارٍة أو املركبة؛ متن
تكون ال ثَمَّ ومن املركبة؛ خارج املستنفد الوقود ُمعالجة إعادة عملية إجراء يُمكن ولكن
والدوالرات) (الطاقة التكلفة حيث من الفعالية مسائل أن من الرغم عىل صارمة، املتطلَّبات

قائمة. تزال ال واالستدامة والسالمة
إلعادة H2 الهيدروجني ُجزيء مع ُمبارشًة األمونيا لبوران املستهِلك الوقود تفاُعل إنَّ
تتطلَّب قد لذلك عمليٍّا، ُممكن غري أمر هو املبارشة) (الهدرجة األمونيا بوران تكوين
إلعادة قابلًة موادَّ املثىل األوضاع يف وتَستخِدم ُمتَِّصلة، كيميائية َدورات ة عدَّ املعالجة إعادة
املستهَلك األمونيا بوران يَُحلَّل .(3-15 (شكل يجري أن لألمر يُمكن كيف وإليك التدوير.
البورون بروابط ويستبدلها والنيرتوجني البورون روابط يكِرس كربيتي كاشٍف بواسطة
املثال؛ سبيل (عىل فلزي هيدريد بمركَّب البورون-الكربيت ُمركَّب يُعاَلج ذلك بعد والكربيت.
األمونيا بوران تشكيل يعيد الذي وباألمونيا، والهيدروجني) القصدير عىل يحتوي ُمركَّب
تكوين إلعادة بالهيدروجني بدوره يُعاَلج والذي والكربيت، القصدير من ناتج ويَنتُج
الهيدروجني هي املستهلكة الوحيدة املادة فإن لذا القصدير. وهيدريد الكربيت كاشف
الكربيت من كلٌّ يُعتَرب القصدير. وهيدريد الكربيت كاشف تدوير ويُعاد املاء)، من (املستمدُّ
عىل عامٍّ بشكٍل الفلزية الهيدريدات تنطوي كما املجموعة، يف رئيسيني ُعنرصين والقصدير
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شابة كيميائية إىل رسائل

بنا وُطالَّ ُزمالئي إبقاء شأنه من الذي العمل من الكثري تتطلَّب إذ وُمتنوِّعة؛ غنية كيمياء
يات. التحدِّ لهذه الحلول كلُّ مًعا تتضاَفر عندما ُمثرية بنتائج تُبرشِّ ولكنها َمشغولني،

الهيدروجني، وقود لتعبئة محطة يف بسيارتك ف تتوقَّ فأنت هذا؛ كل عمل كيفية وإليك
بكمية ُممتلئة جديدة خرطوشة كيلوجراماٍت ١٠ ِزنة املستهلك الوقود بخرطوشة وتَستبِدل
وعىل الهواء من األكسجني عىل سيارتك يف الوقود خلية وتعمل األمونيا، بوران من جديدة
الذي باملعدَّل األمونيا بوران من الهيدروجني يُطِلق حفزي تفاُعل من املستَمد الهيدروجني،
الهادئة الكهربائية، سيارتك الوقود خاليا من املولدة الكهرباء وتُمدُّ الوقود. خلية تتطلَّبه
واملراوح، املحرِّك، لتشغيل الالزمة البطاريات تشَحن وأيًضا بالطاقة، التلوُّث، من الخالية
من الهيدروجني إمداد يُشاِرف عندما بك. الخاص بود اآلي وجهاز واإلضاءة احات، واملسَّ
وتُعرِّج االحتياطية الخرطوشة إىل اإلمداد ل يتحوَّ النفاد، عىل األمونيا بوران خرطوشة
جديدة. بواحدٍة املستهَلكة الخرطوشة الستبدال هيدروجيني وقود محطة عىل بسيارتك
باستخدام املهدرج األمونيا بوران وتُنِتج املستهَلك األمونيا بوران ُمجاورة ُمنشأة تُحلِّل
يُنتَج والقصدير. الكربيت كواشف تدوير باستمرار فيها يُعاد ُمستِمر ق تدفُّ عملية
عات املجمَّ من صادرة كهرباء باستخدام للمياه الكهربي التحليل طريق عن الهيدروجني
الوحيدة املْدَخلة املادة هو املاء املنشأة. من يتجزَّأ ال ُجزءًا تُشكِّل والتي الشمسية، الضوئية
هو للماء) الكهربي التحليل عن الناتج اآلخر ن (املكوِّ واألكسجني املنشأة، تَستهلكها التي
الشاطئ، إىل القيادة رحلة فيها استغنَت التي املرحلة يف اآلن نحن الوحيد. الثانوي املنتَج

األحفوري! الوقود إىل الحاجة عن التخييم، عطلة نبدأ أن أجل من

كهرباء إىل الشمس ضوء تحويل لغَرض: مرة السُّ (5)

املسألة هو االعتبار بعني ا حقٍّ له نتأمَّ نكن لم الذي املستدامة التخييم رحلة من الُجزء إنَّ
إىل احتْجنا إذ لالستخدام؛ قابل شكٍل إىل ِفعليٍّا الشمس ضوء طاقة بتحويل املتعلِّقة برمتها
يكون حتى أيًضا احتْجناه كما للمياه، الكهربي التحلُّل عملية لدفع الالِزمة الكهرباء إنتاج
الكيميائية ات بالتغريُّ ِدراية عىل بالفعل نحن التخييم. أثناء للطاقة بديلة مصادر لَدينا
باهتًا، لونُه سيَصري الشمس يف املرتوك اللَّون الزاهي النسيج الشمس؛ أشعة عن الناجمة
برشتهم لون يف ات تغريُّ إىل املعتِدل حتى الفاتح البرشة لون ذَوو األشخاص ويتعرَّض
ضوء الضوئية الطاقة أجهزة ل تُحوِّ الشمس. ألشعة التعرُّض عند السمرة) أو (الحرق
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الطاقة ملشكالت الكيميائيني حلول

ضوء تمتصُّ التي املواد يف كيميائي تغريُّ تحفيز طريق عن كهرباء إىل ُمبارشة الشمس
التيار جمع وكيفية إحداثه، كيفية الكيميائي؛ التغريُّ بهذا املتعلِّقة األمور كل الشمس.
كفاءة، أكثر العملية جعل وكيفية استخدامها، يُمكن املواد أي فهم وكيفية الكهربائي،
اآلن. هذا حول قليًال نتحدَّث وسوف الكيميائيِّني، لدى باِلٍغ انِشغال محلُّ أمور كلها
واألجيال التطوير، َطور يف جديد جيل وهو بالفعل، املستخدمة الضوئية األجهزة سنَتناول

الشمسية. للطاقة استخدامنا كيفية يف حقيقية ثورًة ستُحِدث التي املستقبَلية
فهي واسع؛ نطاق عىل بالفعل السليكون عىل املعتِمدة الضوئية الخاليا تُستخَدم
توليًدا تتطلَّب أُخرى وتطبيقات الكهربائية بالطاقة الفضاء يف الصناعية األقمار تُزوِّد
فأصغر ع؛ للتوسُّ قاِبلة وهي الجبال. َمالجئ يف الالسلكي أجهزة ِمثل للكهرباء، موضعيٍّا
شمسية مصفوفات يف ربطها يُمكن وحدات يف مًعا ع تَُجمَّ فردية، خاليا هي الوحدات
شبكة تُغذِّي أن يُمكن والتي الشمس، أشعة من كبري نطاق عىل الكهرباء لتوليد ضوئية
صناعات يف املستخَدمة تلك مثل مثلها مصنوعة، سليكون، رقائق عن عبارة والخاليا طاقة.
املتجاِنسة غري الوصلة خلية تتألَّف النقاوة. عايل السليكون من واإللكرتونيات، الكمبيوتر
والذي بالبورون، ب (ُمَرشَّ p الشحنة ُموَجب نوع السليكون، من طبقتنَي من البسيطة
ب (ُمَرشَّ n الشحنة سالب اآلخر والنوع موجبًا) شحنًا مشحونة إلكرتونات ثقوب يُنِتج
فوتونًا الخلية تمتصُّ عندما الشحنة). سالبة إضافية إلكرتونات يُنِتج الذي بالفوسفور،
يكون (حيث التكافؤ نطاق من اإللكرتون يُستثار طاقته، يف ُمناسبًا الشمس ضوء من
عرب ل للتنقُّ حرٍّا يكون (حيث التوصيل نطاق إىل املزدوجة) اإللكرتون روابط يف ُمرتبًطا
والثُّقب اإللكرتون يُسَحب عندما اإللكرتونية، الثقوب من َزوًجا يخلُق وهذا السائبة). املواد
إبقاء يف التحدِّي ويتمثَّل .(4-15 (شكل كهربائيٍّا تياًرا يُْحِدث ُمتعاِكَسني، اتِّجاَهني يف
الدمج، إعادة هو البديل التيار. ق لتدفُّ يكفي بما طويلة لفرتٍة مفصولني والثُّقب اإللكرتون
الكهربائي الحقل يتَِّسم تيار. ق يتدفَّ وال والثُّقب اإللكرتون دمج يُعاد عندما يحدث والذي
nو p النوعني من السليكون طبقتا تَلتِقي حيث املتجانسة غري الوصلة عند يَحُدث الذي
للتيار تسمح كافية زمنية لفرتٍة ُمنفصَلني املوَجب والثُّقب اإللكرتون إبقاء يف باِلغة بأهميٍة
يعني ا ِممَّ ،٪١٠ حوايل الخاليا من األنواع لهذه القياسية الكفاءة تبلغ ق. بالتدفُّ الضوئي
مرحلة يف الكفاءة يف الفْقد ويحُدث كهرباء. إىل ل تَُحوَّ الضوئية الطاقة من فقط ٪١٠ أن
سابقة دمج إعادة وخالل امتصاِصه) دون يَمرُّ أو الخلية من الضوء (ينعِكس االمتصاص
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شابة كيميائية إىل رسائل

أنَّ يعني ا ِممَّ ُمنخِفضة، نطاق فجوة السليكون يَمتلك واإللكرتون. الثقب لَزوج ألوانها
الفوتونات امتصاص يُمِكن فال ُمنخِفضة. والتوصيل التكافؤ نطاقات بني الطاقة فجوة
األعىل الطاقة ذات الفوتونات امتصاص يُمِكن حني يف النطاق، فجوة من األقل الطاقة ذات
وهو حرارة، صورة يف تُفَقد الفوتونات هذه من الزائدة الطاقة ولكن النطاق، فجوة من

الكفاءة. به تَنخِفض آخر شكل

ِحمل كهربي

(−)

(+)

الشمس

خلية فوتوفولتية
ق تيار ُمبارش تدفُّ

(p من نوع) طبقة سليكون
ُمرشبة بالبورون −٢٥٠م

(n من نوع) طبقة سليكون
ُمرشبة بالفسفور −٠٫٣م

http://www.blueplanet- الصورة: (مصدر فوتوفولتية. سليكون خلية :4-15 شكل
(.energy.com/images/solar/PV-how_it_works.gif

إىل جنبًا َرت ُطوِّ (التي التقنية أن يف الفوتوفولتية السليكون خاليا مزايا تكُمن
مختلفة أشكال ر وتَُطوَّ وُمستقرة، راِسخة تقنية هي اإللكرتونيات) صناعة مع جنٍب
إن النقاوة. عايل البلوري للسليكون كبدائل املتبْلِور) غري السليكون (مثل السليكون من
ارتباط أيًضا هناك استخداماتها. من تحدُّ للوحدات ة الهشَّ والطبيعة املنخفضة الكفاءة
املثال، سبيل عىل التقاطها. يمكن التي الطاقة وكمية للخاليا السطحية املساحة بني مبارش
ُمحرِّكها وغطاء سقفها عىل يَكفي بما عالية سطح مساحة عادية محلية سيارة تَمتِلك ال

السيارة. لتشغيل كافية طاقة لجمع وجذعها
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الطاقة ملشكالت الكيميائيني حلول

أشباه مواد ُمختلف استكشاف هو االحتماالت أحد الخاليا؟ كفاءة زيادة يُمكنُنا كيف
النطاق فجوة بني أفضل تَطابُق هناك كان إذا املختلفة؛ النطاق فجوات ذات الت املوصِّ
وهنا كهرباء. إىل الطاقة من املزيد تحويل حينئٍذ فيُمِكن اآلتي، الشميس اإلشعاع وبني
الرئيسية. املجموعة عنارص ل نتأمَّ ُكنَّا عندما استَكشفناها التي األفكار بعض إىل نعود
ُمركَّبات عن تحدثُت عندما تذكر الكربون. تحت ُمبارشة ١٤ املجموعة يف السليكون
البورون ذرات من زوًجا أن إىل وأرشُت الهيدروجني، لتخزين كمواد والبورون النيرتوجني
زوجني أي أعم، بشكل كربون. كذرَّتي التكافؤ إلكرتونات عدد نفس لديه والنيرتوجني
نفس له يكون أن ١٥ املجموعة ذرَّات من َزوج شأن ومن ١٣؛ مجموعة عنارص من
املجموعة يف والجاليوم البورون يَقع .١٤ املجموعة من كذرَّتني التكافؤ إلكرتونات عدد
الجاليوم زرنيخيد فإن لذا، ١٥؛ املجموعة من ُعنرصان هما والزرنيخ والنيرتوجني ،١٣
ِنطاق فجوة مع ولكن بالسليكون، بَه الشَّ أوجه من العديد له ل ُموصِّ ِشبه هو GaAs
الوصالت املتعدِّدة الخاليا قت حقَّ وقد األعىل. الطاقة فوتونات يمتصَّ أن يُمكن ُمختلفة
ن تتكوَّ التي الت، املوصِّ أشباه من أخرى ومجموعة الجاليوم زرنيخيد عىل تحتوي التي
وباعتبارنا .٪٣٥ إىل وصَلت كفاًة ،١٥ املجموعة من وعنرص ١٣ املجموعة من عنرص من
(ومجموعة الجاليوم زرنيخيد تحضري يُمكن كيف نسأل أن علينا عضويِّني، غري كيميائيِّني
املجموعة من وعنرص ١٣ املجموعة من عنرص من تتكوَّن التي الت املوصِّ أشباه من كاملة
ُمستدامة. بأكملها العملية تكون بحيث الخرضاء الكيمياء مبادئ بالطبع، باستخدام، (١٥
وهو بها، ُمهتمٌّ أنا التي الرئيسية املجموعة كيمياء مجاالت من آخر ُمزدِهر مجال هذا
تتكوَّن التي الت املوصِّ أشباه لتجميع كسالئف استخدامها يُمكن ُمركَّبات عنه ينتج ما
ُمركَّب يرتِبط املثال، سبيل عىل .١٥ املجموعة من وعنرص ١٣ املجموعة من عنرص من
B البورون باستبدال النظرية الناحية من H3BNH3 بوران باألمونيا (CH3)3GaAsH3
بواسطة H والهيدروجني ،As الزرنيخ بواسطة N والنيرتوجني ،Ga الجاليوم بواسطة
بواسطة (CH3)3GaAsH3 ُمركَّب من GaAs الجاليوم زرنيخيد عمل يُمِكن .CH3 امليثيل

.CH4 امليثان هيئة عىل والهيدروجني الكربون إلزالة بتسخينه الحراري، االنحالل
ضوء من الطاقة امتصاص من كلٌّ يحُدث الكهروضوئية، الخاليا من األنواع هذه يف
جيٍل يف الت. املوصِّ أشباه مادة داخل الثقب-اإللكرتون زوج يف الشحنة وفصل الشمس
شبُْه يزال وال مختلفة. مواد يف العمليتان هاتان تحُدث التطوير، تحت الخاليا من جديد
ذات مادة عن عبارة هو الذي التيتانيوم، أكسيد ثاني هو املرة هذه ولكن يُستخَدم، ٍل ُموصِّ
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شابة كيميائية إىل رسائل

كافية طاقة يمتلك الشميس الطيف من فقط صغريًا ُجزءًا أن يعني وهذا عالية. نطاق فجوة
الكيميائيُّون حل لقد بمفرده. ُمفيًدا ليس التيتانيوم أكسيد ثاني فإن لذا إلكرتون؛ إلثارة
من كبرية نسبة تمتصُّ بصبغة التيتانيوم أكسيد ثاني تغطية طريق عن املشكلة هذه
يتمُّ الضوء، امتصاص يتمُّ عندما بحيث بعناية، الصبغة اختيار يتمُّ الشميس. الطيف
شبه إىل املثار اإللكرتون هذا نقل يتمُّ ثُمَّ أعىل، طاقة حالة إىل الصبغة يف اإللكرتون تحريك
أكسيد ثاني يف الحرُّ اإللكرتون يُوَجد الطريقة، بهذه الحقن). ى تُسمَّ عملية (يف ل املوصِّ
واملحلول ل املوصِّ ِشبه من كلٍّ مع الصبغة. ُجزيء يف يُوَجد الثقب أنَّ حني يف التيتانيوم،
عىل اإللكرتون-الثقب َزوج اجتذاب يُمكن لإللكرتودات، املالِمسة الصبغة عىل يحتوي الذي
املستحثَّة الشمسية الخاليا أنها عىل الخاليا من األنواع هذه إىل يُشار كهربائي. تيَّار هيئة
أكثر فالخاليا املحتَملة؛ املزايا من الكثري تمتلك وهي .(5-15 (شكل DSSCs بالصبغة
(غري ُمتبلِور غري كِطالء استخدامه ويُمكن ووفري، رخيص، التيتانيوم أكسيد وثاني قوة،
لألصباغ بالنسبة االحتماالت من كبرية مجموعة هناك مناسبة. ركيزة يُغطِّي بلوري)
البورفريينات عىل يحتوي الذي وبعضها معدنية، دات ُمعقَّ عن عبارة منها فالعديد ة؛ املاصَّ
الذي بالكلوروفيل، ويرتبط األحمر، لونه الدم يُعطي الذي الهيموجلوبني، يف (املوجود
االحتماالت من املزيد تُقدِّم وكلها دراسته، حاليٍّا يجري األخرض) لونها األوراق يُعطي
من مزيٍد إىل بحاجة بالصبغة املستحثَّة الشمسية الخاليا تزال ال للكيميائيني. املثرية
السليكون عىل القائمة الفوتوفولتية الخاليا بكفاءة شبيهة كفاءتها إنَّ حيث التحسينات،
اإللكرتوليت، مثل هالم أو محلول عىل عادة تحتوي فإنها ذلك، إىل باإلضافة .(٪١٠ (حول
الخاليا. لبناء استخدامها يُمكن التي املواد أنواع من ويحدَّ عمرها من يُقلَِّل أن يُمكن والذي
والجيل بالفعل املستخَدمة الفوتوفولتية السليكون أجهزة عىل ُموجزة نظرًة ألقينا
بَسعٍة تحلَّيْنا لو ماذا حاليٍّا. التطوير َقيد بالصبغة املستحثَّة الشمسية الخاليا من الجديد
الشمس أشعة اللتقاط االنتشار إىل تحتاج شمسية «خاليا» تصميم من وبدًال الخيال من
تؤدي أن يُمكن شمسية «مواد» تصميم يف نُفكِّر منزلك)، سطح عىل الشميس ع (كاملجمِّ
الطاقة عات ُمجمِّ نفسه هو يُصِبح منزلك سطح عىل (فالبالط واحد وقٍت يف َوظيفتنَي
امتصاص أساسيتنَي؛ ُخطوتنَي إىل بحاجة نزال ال فوتوفولتي، لجهاز وبالنسبة الشمسية).
تحدث أن العمليات لهذه يُمكن كان إذا إلكرتون-ثقب. من زوج وتشكيل الشمس أشعة
تلتِقط بالفعل التي لألسطح يُمِكن ُمتعدِّدة. مزايا لَدينا فإنَّنا بالفعل، املستخَدمة املواد يف
والطالء منزلك، سقف تصوَّر كهرباء؛ إىل تُحوِّلها أن الشمس أشعة من كبرية كميات

324



الطاقة ملشكالت الكيميائيني حلول

اف إلكرتود شفَّ

 إلكرتود ُمضاد

إلكرتوليت

ضوء

ثاني أكسيد
التيتانيوم
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e−
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e−

e−

e−

e−

3I−I
3
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صبغة

http://commons الصورة: (مصدر بالصبغة. ُمستحثَّة شمسية خلية :5-15 شكل
(..wikimedia.org/wiki/File:Dye_Sensitized_Solar_Cell_Scheme.png

نسيَج املستدام، التخييم مفهوم إىل بالعودة ر، وتصوَّ الطُّرق، وأسطح سيارتك سطح عىل
خيمتك.
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e− e−

أكسدة

اختزال

http://www.rsc.org/ الصورة: (مصدر العضوية. الشمسية الخليَّة :6-15 شكل
(.Publishing/ChemTech/Volume/2008/07/Imahori_insight.asp

الفوتوفولتية الخاليا ُمزاوجة إىل سنحتاج ُمعالجتها؟ إىل نحتاج التي املسائل ما
كيمياء تقنيات استخدام كيفية ملعرفة والبوليمر، البالستيك مجاَيل مع واإللكرتونيات
يُمكن رة وُمعمِّ َمِرنة وأنسجة وطالءات، تكسية، ومواد طبقات، يُعطينا ا ِممَّ البوليمرات،
جديد بحثي مجال بالفعل هناك كهرباء. إىل وتحويلها الشمسية الطاقة اللتقاط تعديلها
هذا أجل من للكيمياء نوبل جائزة ُمنَحت ٢٠٠٠ عام (يف لة املوصِّ البوليمرات عن ُمزَدِهر
والفجوات. اإللكرتونات من ُمعاكسة تيَّارات ق تدفُّ خاللها من يُمكن التي املواد املجال)؛
الواردة الشمسية الطاقة استخدام يُمكنه ِبُممتصٍّ ل ُموصِّ بوليمر ترشيب يُمِكن كان إذا
إىل ويُشار جديدة. مواد إىل سبيلنا يف سنكون فإننا اإللكرتونات-الفجوات، أزواج لتوليد
من ُمتداِخلة شبكة وتُشكِّل ُمتجانسة غري سائبة أجهزة أنها عىل الخاليا من األنواع هذه
الطاقة، عايل إلكرتونًا وتولد الشمس ضوء املاِنحة الجهة تمتصُّ واملستقِبلة. املانحة املواد
هي (املشاكالت موجودة حلها يستلزم التي املشاكالت أنواع جميع املستقِبل. إىل ينتِقل
للتعاُمل جديدة) ألفكار أبوابًا تفتح وهي حماسهم يُثري يشء فهي للكيميائيِّني، جيدة أمور
لحمل «نانو» مقياس عىل ة ُمصطفَّ جعلها وكيفية مناسبة، وُمستقِبلة ماِنحة موادَّ مع
الخصائص تحقيق وكيفية والثقب، اإللكرتون تجميع إعادة منع وكيفية كافية، شحنة
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الطالء، مواد أو كاملنسوجات، لالستخدام قابلة ستجعلها والتي األكرب النطاق عىل للمواد
ُمثرية ارتباطاٍت إىل أيًضا العمل هذا يؤدي الطُّرق. رْصف مواد أو األسطح، قرميد أو
كُمستقِبل فحصها يجري التي الُجزيئات أحد املثال، سبيل فعىل الكيمياء؛ داخل للدَّهشة
جائزة (موضوع C60 تركيبه الذي الفولريين بكي»، «كرة هو البوليمر أجهزة يف إلكرتوني
فولر بوكمينسرت قباب أو قدم كرة تناُظر نفس لها والتي ،(١٩٩٦ لعام الكيمياء يف نوبل

.(6-15 (شكل الجيوديسية
مادة من املستقبلية خيمتنا ستُصنَع التخييم، رحلة من بدأنا حيث من بالعودة لذا،
من تُمكِّنها بوليمرية طبقة أيًضا لها وسيكون للماء، وُمقاِومة وقوية، الوزن، خفيفة
التخييم فاحتياجات صغري؛ نطاق عىل فقط كهرباء، إىل وتحويلها الشمس ة أشعَّ التقاط
املحمولة البطاريات من جديد جيٍل لشحن الكهرباء هذه استخدام وسيتمُّ ُمتواِضعة. لَدينا
امللبَّدة األيام يف ُمتاحًة املشِمسة األيام يف تُجَمع التي الطاقة تكون بحيث الوزن، الخفيفة
ملرشوبات صغري ُمربِّد ولتشغيل املعسكر، ألضواء هذا استخدام يُمكننا الليل. ويف بالغيوم

بنا. ة الخاصَّ اآليبود أجهزة شحن وإلعادة بنا، ة الخاصَّ والصودا الغاز

الخالصة

لرحلة البسيط باملفهوم البْدء بُمجرَّد وتخزينها الطاقة بتوليد املتعلِّقة األفكار بحثْنا
أن علينا ُمستدام، بشكل نُفكِّر أن بُمجرَّد أنه ذلك ح يُوضِّ أن نأُمل العائلية. التخييم
التي التغيريات ماهية ا حقٍّ نفهم لكي بها نقوم خطوٍة وكل نَستخِدمه عنرص كل نُحلِّل
وستتطلَّب عالية تقنيًة ستكون الكبرية االستدامة يات لتحدِّ األجوبة لكن مطلوبة. ستكون
من واألهم صات. التَّخصُّ من واِسعة مجموعة عرب ومعارفنا مهاراتنا جميع تنظيم ِمنَّا
األفكار من العديد تُولد فقد هذا؛ كل يف كامل بشكٍل سيُشاركون الكيميائيِّني أنَّ كله، ذلك
الجديدة األفكار من املزيد هناك ولكن واِقعة. حقيقة لجعلها البحث ويجري الجديدة،
الكيميائيِّني من الجديد الجيل أيًضا سيكونون الذين الحاِلمني من جديًدا جيًال تَنتِظر التي

أنت! أحدهم يكون ربما ذلك؛ قون سيُحقِّ الذين

األماني أطيب
براذرز بيني
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املرتقبلإللكرتونات الدور
العاَمل إنقاذ واُجلزيئاتيف

يسوامرس كارل
بورتالند والية جامعة

درجة عىل حصل بورتالند. والية جامعة يف الكيمياء أستاذ هو وامرس كارل
البحثية بأنشطِته يقوم كان حيث براون، جامعة من العلوم يف البكالوريوس
عىل حصل العضوي. التفاُعل آليات عىل بونيت جوزيف مجموعة يف األولية
هاموند جورج مع عِمل حيث للتكنولوجيا؛ كاليفورنيا معهد يف الدكتوراه درجة
تدريس هيئة كعضو له منصٍب أول وتوىلَّ الُعضوية. الضوئية الكيمياء مجال يف
سنة قضائه بعد وذلك فولريتون كاليفورنيا، والية جامعة يف ١٩٧٠ عام يف
يف األبحاث تُركِّز بارتليت. دي بي مع هارفارد جامعة يف الدكتوراه بعد ما
الشمسية الطاقة تحويل عىل حاليٍّا بورتالند والية جامعة يف وامرس مجموعة

لة. املوصِّ والبوليمرات البورفريين باستخدام

أنجيال مرحبًا

قد أنه هي واعتقَدْت الكيمياء، يف يص تتخصَّ أن يف تُفكِّرين أنِك ًرا ُمؤخَّ والدتك أخربَتْني
تعلمني، كما الكيمياء، ! لديَّ بالطبع حسنًا، لك. النصائح أو االقرتاحات بعض لديَّ يكون
ِسنٍّ منذ الكيمياء بعجائب تماًما انبهرُت لقد منها. وامرس فرع وبالتأكيد عائلتنا، يف تَرسي
األطفال. أمام املختلفة الكيميائية بالِحيَل والتفاُخر االستعراض والدي أَحبَّ ا. جدٍّ ُمبكِّرة
رؤية من تمكَّنوا الذين ة العمَّ أبناء من عرشات ِضمن من واحدًة والدتُك كانت وربما
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كان ربما األمور؛ تلك من تتذكَّره ما أكثِر عن اسأليها العائلية. الزيارات أثناء العْرض
إىل لونها ل فيتحوَّ اللون، عديمة سوائل ثالثة عىل اللون عديم سائٍل (صبُّ اللون ات تغريُّ
سائل عىل اللون عديِم سائٍل (صبُّ الساعة تفاُعل أو واألزرق!) واألبيض، األحمر، اللون
ِسحرية بطريقة — كريس العم — أبي يُدقَّ حتى … يحُدث! يشء ال و… اللون عديم آَخر
واملزيد املزيد رؤية من تمكَّنُت أسود). ِحٍرب إىل اللون عديم السائل ل فيتحوَّ القنينة عىل
ة، الخاصَّ تجاربي أُجري وأن بل َّ الرسِّ أعِرف أن املطاف نهاية يف وتعلَّمُت السنني، مرِّ عىل
يُوازي يشء ال أنه هو والدي من ا حقٍّ تعلمتُه ما لكن للغاية. ُمرضية كلها كانت والتي
امِلهني؛ مسارِك يف حياتِك من كبريًا ُجزءًا تُمِضني سوف تفعله. ما تُِحبَّ أن أهِميَّته يف

وُممِتعة. ُمجزية وستكون ا، حقٍّ ِفعله تُحبِّني فيما فاجعليها
الكيمياء. من َمقربٍة عىل البقاء يْؤثِر يزال وال اآلن سنة ٩٧ العمر من والدي يبلُغ
الساحل إىل تِصل ما (عادًة حاليٍّا الصادرة الدوريات يف أقرأه أن يِجب ما عىل ويُطِلعني
قبيل). عليها االطِّالع أفضلية لَديه يكون ما دائًما لذا بيوَمني، الغربي الساحل قبل الرشقي
إليه ُمحبَّبًة وتظلُّ ا جدٍّ طويلة ملدَّة بِمهنٍة ًكا ُمتمسِّ يَبقى شخص أيِّ تَخيُّل الصعب من
االستمرارية. وبهذه اإلمتاع بهذا تَجديها أن آُمل بِك. ذلك ِفعل يُمِكنها الكيمياء لكن للغاية،

كثريًا. بها استمتاعي وراء بَب السَّ عىل أُطِلعك أن يل اسَمحي

ُمِهم يشءٍ عىل العَمل (1)

سمويل فاز سمويل. ريك من (بإذن) مأخوذة بعْرضرشيحة أعطيها ندوٍة أيَّ أبدأ ما عادة
شكل وهو ،C60 فولريين، بوكمينسرت ُجزيء اكتشاف يف لدوره ١٩٩٦ عام يف نوبل بجائزة
حياته، من األخرية السنوات يف لكن دائرية. قدم ُكرة شكل عىل ملفوف الكربون من جديد
للقضايا ة امللحَّ األهمية إىل العلمي واملجتمع ة العامَّ لتنبيه واضحة ٍة مهمَّ يف سمويل كان
١٠ أهم تحديد ة العامَّ من يطلُب أن شأنه من وكان اليوم. العالم تواِجُه التي الرئيسية
هذا ُمنتَصف قبل — العالم مستوى عىل — الحياة نوعية لتحسني ُمعالجتها يِجب قضايا
العرشة؛ املشكالت نفس إىل تقريبًا دائًما ل سيتوصَّ جيٍِّد جمهور أيَّ أن يزُعم وكان القرن.
أحيانًا دائًما، تظهر املشكالت من ٩ أو ٨ األقل (عىل أيًضا صحيح هذا أن وجدُت وقد
ِمفتاح إىل النظر تَسِرتق ال بنفِسك، هذا تجربة يف ترغُب ُكنَت إذا قليًال). ُمختلفة ِبِصيَغ

أدناه. اإلجابة
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يُمكن القضايا هذه ُمعَظم أن الحظ ييل. ما القائمة ن تتضمَّ ، ُمعنيَّ ترتيٍب دون
(صحة). إيجابي إطاٍر أو (مرض) سلبي إطاٍر يف إما تقديمها

هي: سمويل) ريك للعالم (طبًقا ٢٠٥٠ عام قبل ُمعاَلَجتها يِجب قضايا ١٠ أهم

الطاقة. •
املياه. •
الغذاء. •
البيئة. •
الفقر. •

اإلرهاب/الحرب. •
املرض. •
التعليم. •

الديمقراطية. •
السكاني. التعداد •

سُرتاجع اآلن، من عاًما أربعني فبعد ة. ُمهمَّ نقطة هو سنة) ٤٠) الزمني واإلطار
يِجب فارق، إحداث يف ترَغب ُكنَت إذا فرًقا؟» أحدثت «هل نفسك وتسأل امِلهنية مسريتك
يُمكن ما أهمُّ هي أعاله املذكورة القضايا ا. ُمهمٍّ شيئًا لتُعالج ومواهبك جهودك ه تُوجِّ أن
فسيكون الطاقة، ُمشكلة حلُّ أمَكنَنا إذا أنه إذن ح يُوضِّ سمويل كان ذلك، بعد به. نُفكِّر أن
أن تستطيع ُكنَت إذا القائمة. يف األُخرى القضايا من كبري عدٍد عىل إيجاِبيٌّ تأثريٌ لذلك
املمِكن من فسيكون العالم، أنحاء جميع يف وُمتاحة ونظيفة وفرية رخيصة طاقة تتخيَّل
للغاية الثمن باهظة (حاليٍّا املياه تحلية طريق عن البحر من نظيفة مياه عىل الحصول
الستخراج والحْفر التعدين وتجنُّب الغذاء، لزراعة الصحراء لريِّ املطلوبة)، الطاقة بسبب
التوتُّرات وتجنُّب العاملي، واالحِرتار البيئي التدهُور إىل تؤدِّي التي األحفوري الوقود أنواع
هي الطاقة الوقود. من ُمستقرَّة إمدادات عىل بالِحفاظ املرتبطة أسوأ) هو (وما الدولية

به. القيام يلَزم بما القيام يُمكنك الطاقة، من يكفي ما لَديك كان فإذا الثروة؛
بكلِّ أقِرتح فَدعيني عليه، تعَميل أن تُريديَن ما ا حقٍّ تُقرِّري أن تستطيعني ال ُكنِت إذا
والطاقة للتعليم امِلهِنيَّة أُكرِّسمسريتي أن اخرتُت لقد القائمة. هذه من ما يشءٍ أخذ تَواُضٍع
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حتى االختيارات، عن بالرِّضا أشُعر برصاحة وأنا الخصوص). وجه عىل الشمسية (الطاقة
بكثري. أرسع ًما تَقدُّ العالم وبقية أنا َق أُحقِّ أن ة ِبشدَّ أتمنَّى كنُت وإن

الطاقة (2)

به. نقوم يشءٍ بكلِّ القيام من يُمكِّنُنا ما فهي َمركِزيَّتُها؛ هو األهمية بهذه الطاقة يجعل ما
يف ُعُه نتوقَّ أصبحنا الذي الطاقة ِمقدار ضخامة مدى هو للغاية صعبًة قضيًة يجعلها وما
نستخدم أنَّنا ع املتوقَّ من للطاقة، بِمقياس العاَلم توصيل بإمكانك كان فلو اليومية. حياتنا
تكون عندما قليًال أكثر ربما باستمرار؛ اإلجمالية الطاقة من ترياواط ١٥ من يَقُرب ما
الواليات أن من الرغم فعىل نائمني. نكون عندما بقليٍل وأقلَّ ُمستيقظًة املتحدَّة الواليات
طاقة من ٪٢٥ حوايل نَستهِلك فإننا العالم، سكان تعداد من ٪٥ حوايل تُمثِّل املتحدة
الترياواط». «تحدِّي هذا عىل كالتيك) كلية يف الكيمياء (أستاذ لويس نيت يُطِلق لذا العالم.
تسَمُعها التي الوحدات نفس هي فهذه القيمة، عالية الرموز كلَّ تعلمَت قد تكْن لم حال (يف
وتريا؛ وجيجا، وميجا، كيلو، تُصبح فإنها ،١٠٠٠ بُمضاعفات الكمبيوتر، ألجهزة تُستخَدم
ع ويُتوقَّ ترياواط، ١٥ حوايل اليوم العالم يَستخِدم واط.) ١٢١٠ تساوي فالترياواط لذا،
عام بحلول أضعاف ثالثة إىل يِصل وأن ٢٠٥٠ عام بحلول يتضاَعف أن الرقم لذلك
فإنَّ األحفوري، الوقود من هي اليوم نَستخِدمها التي الطاقة من ٪٨٥ إن وحيث .٢١٠٠
يف هائلة زيادة يتطلَّب أن (١) شأنه من الطاقة، من نفسه املزيج هذا عىل االستمرار
الكربون أكسيد لثاني الجوِّي العبء إىل ِجذرية إضافة و(٢) األحفوري، الوقود استخراج
ضخمة طاقة مصادر إىل نحتاج ذلك. ِفعل يُمكنُنا ال ببساطة ونحن العاَلمي. واالحِرتار
الطاقة موارد عادًة عليه يُطلق ما وهو األحفوري. الوقود ن تتضمَّ ال (بالترياواط) وجديدة

الكربون. من الخالية
صحيفة يف عمود (كاتب فريدمان توماس ألقاها ُمحارضًة حرضُت وجيزة، فرتة منذ
قائمة وَضَع أن بعد االقتصادية). القضايا عىل األول املقام يف يُركِّز تايمز» «نيويورك
لكنه ،١٠ أهم من لدينا ا عمَّ تَختلف (ال العالم تُواِجُه التي ة الهامَّ املشكالت من ُمخيفة
ُمعالجتها إىل يؤدِّي أن يُمكن فقط واحًدا حالٍّ ة ثَمَّ أنَّ إىل أشار منها)، خمًسا اختار فقط
مقعدي من أِثُب كدُت نظيفة! وُجزيئات إلكرتونات … هو ا حقٍّ العالم يحتاجه ما جميًعا.
فيه؛ املصطَلحات تلك استخَدم إنه حيث بعد، ِكتابه أقرأ لم أنَّني فقط أظهر الذي (األمر
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الُحبِّ (بجانب، هو اآلن العالم يحتاجه ما لكن ومزدِحم»). وُمسطَّح «ساخن، كتابه يف
تجعل التي هي فقط فالكيمياء الكيمياء؛ هي تلك والُجزيئات! اإللكرتونات هو بالطبع)
تعني، النظيفة اإللكرتونات أخرى. ُجزيئات إىل ل تتحوَّ والُجزيئات تتحرَّك اإللكرتونات
الُجزيئات الكهرباء. لتوليد الشمس ضوء استخدام وهي الفوتوفولتية؛ املثال، سبيل عىل
توماس كان وملَّا الشمسية. الطاقة مثل ُمتجدِّدة، مصادر من الوقود توليد تعني النظيفة
أقنََعه من هو كان إذا نيت سألُت حديثه، يف مرَّتني لويس بنيت استَشهَد قد فريدمان
باإللكرتونات يُنادي فريدمان كان فعل؛ قد وكان النظيفة». «الُجزيئات تعبري باستخدام
طاقة إىل بالفعل تحتاج وأنك الوقت، طوال تسَطع ال الشمس أن بنيَّ نيت لكن النظيفة،
من احتياجاتك لتغطية «الُجزيئات») باسم أيًضا املعروف (الوقود، والنقل للتخزين قاِبلة

الوقت. طوال الطاقة
الجارية، املياه أو األمواج أو الرياح من الطاقة استخراج يُمكنُك أنه من الرغم عىل
يُمكنك أنه يف السبب هو هذا كيميائية. روابط مع تأتي للطاقة تركيًزا األكثر األشكال فإنَّ
ملسافة املعدن من طن لدفع البسيطة الهيدروكربونات من جالون يف الطاقة استخدام
قيام وراء السبب هو وذلك بريوس). ماركة سيارتي يف كنُت إذا ميًال ٤٥ (أو ميًال ٢٠
الطاقة من اليومية احتياجاتنا عىل حصولنا ووراء الضوئي التمثيل بعملية األم الطبيعة
الطاقة ُمستقبل وتخطيط َفهم من يتجزَّأ ال ُجزء وهي ذلك، كل وراء الكيمياء الطعام. من
من بدايًة كيميائية روابط يف الطاقة لتخزين ُطرق عىل العلماء من العديد ويعمل لدينا.
باستخدام واألكسجني، الهيدروجني إىل املاء تقسيم هو أبسطها البسيطة. دة املتجدِّ املوارد
«الكأس بمثابة بأنه التفاُعل هذا الكيميائيني بعض وصف وقد الشمس. ضوء طاقة
تفاُعل فهو واألكسجني. الهيدروجني تُنِتج التي واملياه الشمس ضوء للكيمياء: املقدسة»
األخرى التفاُعالت ن تتضمَّ بفعالية. تنفيذه يصُعب يزال ال لكنه خادع نحٍو عىل بسيط
أو اإليثانول إىل األخرية) اآلونة يف لة املفضَّ هي الذُّرة كيزان أن (يبدو السليلوز تحويل
معرفة امللِهم من أنه أرى امليثانول). (مثل ُمفيدة ُمنتَجات إىل الكربون أكسيد ثاني اختزال
عديدة ومُؤسَّسات للتكنولوجيا، ماساتشوستس ومعهد للتكنولوجيا، كاليفورنيا معهد أن
«إمداد اسم املشرتك املرشوع عىل ويُطِلقون وحدها. املشكلة لهذه حلٍّ إليجاد تتعاَون

الشمسية. بالطاقة املياه فْصل عىل حاليٍّا ويعملون بالطاقة» الكوكب
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الشمسية الطاقة (3)

الكربون من الخالية الطاقة موارد من أخرى ترياواط ١٥ إضافة إىل فقط العالم يحتاج ال
الغالف يف الكربون أكسيد ثاني منْع يف نأُمل ُكنَّا إذا ولكن القادمة، الخمسني السنوات يف
احتياجات من الكثري تحويل يَلزم فإنه عادية، غري ُمستويات إىل التزايُد من الجوي
هذا كذلك. الكربون من خالية أشكاٍل إىل ترياواط ١٥ تبلغ التي الحالية الطاقة موارد
مصادر من ترياواط ٢٠–٢٥ حوايل تبلُغ احتياجاتنا أن فالتقديرات تحقيقه؛ يَصُعب أمر
الجوي، الغالف يف الكربون أكسيد ثاني ُمستويات لتثبيت الكربون من الخالية الطاقة
مثل عىل الحصول يُمِكنُنا أين الصناعي. العرص قبل ما ُمستويات إىل إعادتها عن ناهيك
أو قرٍن ملدة استهالكنا لتغطية الفحم من كافية احتياطيات هناك الضخمة؟ املوارد هذه
من ا جدٍّ قريب إنه الواقع، (يف الكربون من خاليًا ليس الفحم بالطبع، ولكن، آَخرين، قرننَي
املوارد من املتاحة املستمرَّة الطاقة إجمايل لتقييم تقديرات ًرا ُمؤخَّ أُجِريَت النقي). الكربون
األرضية الحرارية الطاقة تَِصل أن ويُمكن ترياواط؛ ٢–٤ حوايل الرياح طاقة املختلفة:
ترياواط ١ تَمتِلك قد ولكنها ُمستنَزفة تكون تكاد الكهرومائية والطاقة ترياواط؛ ١٢ إىل
تقريبًا. جيجاواط ١ تُناِهز بأحجاٍم النووية الطاقة محطات تُبنى ما وعادًة ُمتاحة؛ أُخرى
بناء علينا ب فيتوجَّ ترياواط، ١ توليد أجل من جيجاواط ١٠٠٠ يتطلَّب األمر ألن ونظًرا
عىل للحصول عام) ملدة اليوم يف محطات (ثالث جيجاواط ١ َسعة نووية محطة ١٠٠٠

ترياواط. أول
الطاقة من ترياواط ١٢٠٠٠٠ باستمرار األرض يَغُمر الشمسية؟ الطاقة عن ماذا
إجمايل يِصل الفضاء. عرب تسبَُح دًة ُمجمَّ صخرًة سنكون الشمس، دون ومن الشمسية!
الشمس. ضوء من فقط واحدة ساعٍة إىل عام خالل اإلنسان يَستهِلكها التي الطاقة كمية
صغرية مساحة يلزم املتحدة، الواليات يف حاليٍّا املستخدمة ترياواط الثالث توليد أجل ومن
التي املنطقة يُبنيِّ فهو لويس؛ نيت يستخدمه ا ممَّ لة ُمعدَّ صورة هو 1-16 شكل نسبيٍّا.
بجميع املتحدة الواليات إلمداد ،٪١٠ بنسبة ُمتواِضعة كفاءة يُتيح ا ِممَّ الِزمة، ستكون
عام يف يحتاجه سوف بما العالم إلمداد أو حاليٍّا) ترياواط ٣ (حوايل الطاقة من ُمتطلَّباتها
من حتى أصغر هي الشكل يف املحدَّد الكبري املربع مساحة ترياواط). ٢٠ (حوايل ٢٠٥٠
تُعادل والتي األخرى، واملحاصيل الذُّرة لزراعة بالفعل صناها خصَّ التي األرض مساحة
من يكفي ما ولَدينا املساحة لَدينا الغذاء. أجل من الشمسية الطاقة جمع فقط بالفعل

األمر. إلنجاز التَّفاني إىل فقط نحتاج الشمسية؛ الطاقة
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لتوفري (٪١٠ تبلغ تحويل (بكفاءة الشمسية للطاقة الالزمة التقريبية املساحة :1-16 شكل
ترياواط ٢٠ أو الطاقة) أشكال جميع من املتحدة للواليات الحايل (االستهالك ترياواط ٣ حوايل

.(٢٠٥٠ عام بحلول الكربون من الخالية الطاقة من تقريبًا العالم يَحتاجه سوف (ما

الضوئي التمثيل (4)

تطوَّرت ُمفيدة. ُمنتَجات إىل الشمسية الطاقة تحويل لكيفية رائًعا نموذًجا الطبيعة أوجدت
ثاني لتحويل جميًال تعقيًدا دة ُمعقَّ آليٍة إىل نني السِّ ماليني عرب الضوئي التمثيل عملية

األكسجني: إىل باإلضافة كربوهيدرات إىل واملاء الكربون أكسيد

CO2 +H2O
sunlight
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------→ (CH2O)+O2.

الغالف من الكربون أكسيد ثاني يَستخِلص فهو رائع. تفاُعل الضوئي التمثيل
(وكالهما الشمس ة وأشعَّ املاء ويُضيف األيام)، هذه ة وبخاصَّ جيِّد أمر (وذلك الجوِّي
عليه نحصل آَخر يشء وكل والخشب، (الطعام، الكربوهيدرات ويكون ورخيص)، وفري
ذلك، ومع للتنفس). صالحة جيدة مادة (وهو األكسجني إىل باإلضافة النباتات) من
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عن واملزيد املزيد معرفة يف آِخذون ونحن للغاية. دة ُمعقَّ ذلك لتحقيق التفصيلية فاآللية
إىل الحاجة العوامل هذه أهم من للغاية. جيِّد بشكٍل تعمل تجعلها التي الرئيسية األمور
إلعداد للُجزيئات بعناية ُمرتٍَّب وتنسيٍق ذلك) يفعل (الكلوروفيل للضوء اٍل فعَّ امتصاٍص
امتصاص يؤدي صحيح، بشكٍل ُمرتَّبًا يشء كل يُصبح وعندما اإللكرتونات. لنقل سلسلة
فوتون كل أساًسا، ُمذهلة. بذلك القيام وكفاءة والرسعة الشحنات. فصل إىل برسعة الضوء
معرفة إىل بحاجٍة أيًضا (أنِت ثانية. بيكو ته ُمدَّ زمٍن يف اإللكرتون نقل إىل يؤدِّي يُمتَصُّ
ِقسمتها، نواتج ثُمَّ الثانية، مِت قسَّ فكلَّما القيمة: ُمنخِفض اآلخر االتجاه يف البادئات كل
زيبتو أتو، فيمتو، بيكو، نانو، ميكرو، ، ِمييلِّ الرتتيب: عىل هي النواتج تكون ،١٠٠٠ عىل
يهتزَّ ألن الُجزيء تكفي بالكاد فرتة وهي ثانية، ١٠−١٢ هي ثانية البيكو فإن وهكذا، (…

(قليًال). ليتحرَّك لإللكرتون كاٍف وقٌت ولكنها
الضوئي التمثيل عليها يُطَلق ما عادًة التي الطُّرق، من ُمتنوعة مجموعة تُقلِّد
األنظمة بعض ُخلَِّقت وقد الطبيعة. اسرتاتيجيات أو الطبيعة ُجزيئات االصطناعي،
الخطوات من العديد تُحاكي والتي يُصدَّق ال بشكٍل تعمل التي الوظيفية الجزيئية
والية بجامعة البحثية املجموعة به قامت ما وأبَرُزها الضوئي، التمثيل لعملية األولية
مور). آنا والربوفيسور مور، توماس والربوفيسور جوست، ديفينز (الربوفيسور أريزونا
بمانح تَساُهميٍّا اتِّصاًال يتَِّصل أن للكلوروفيل، ِبنيوي نظري وهو للبورفريين، يُمكن فمثًال،
اآلخر، الجانب عىل لإللكرتون وُمستقِبل الكاروتني، ُمركَّب مثل واحد، جانب عىل إلكرتون

.(2-16 (شكل الكينون ُمركَّب مثل
*S)؛ ُمثارة، حالة يُشكِّل ا (ِممَّ إلكرتونًا البورفريين بواسطة الضوء امتصاُص ط يُنشِّ
بنقل ثقبًا) يُدعى ما عادًة (الذي الشاِغر املكان ويُمأل الكينون، إىل املثار اإللكرتون فينتقل
البداية، يف عليه كان الذي الوضع إىل البورفريين يعود وبذلك الكاروتني. من إلكرتون
ومفصولة وُمختَزلة ُمؤكسدة أشكاًال َكوَّنَّا وقد الضوء، من آَخر فوتوٍن المتصاص جاهًزا
يؤدِّي حيث الضوئي، التمثيل غشاء يف يحُدث ملا تماًما ُمماِثل وهذا الجانبنَي. ِكال عىل
جانٍب عىل الكينونات تقليل إىل املطاف نهاية يف الكلوروفيل بواسطة الضوئي االمتصاص
املؤكسد الفوسفات نوكليوتيد ثنائي أدينني نيكوتيناميد يُختََزل (حيث الغشاء من واحٍد
املختزل واألدنني النيكوتني نوكليوتيد ثُنائيِّ فوسفات ُمختَرص إىل النهاية يف NADP+

وإىل الكربوهيدرات) إىل الكربون أكسيد ثاني الختزال العملية تلك وتستمرُّ ،NADPH
أكسجني). إىل النهاية يف املاء يُؤكَسد (حيث الغشاء من اآلَخر الجانب عىل ُمؤكَسَدة ُجزيئات
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تتَِّسم املكوِّنات، وخماسية ُرباعية أكرب، ُجزيئات ليَشمل األسايس املفهوم هذا امتدَّ وقد
والزمن. املسافة من كلٍّ ناحية من الشحنات لفصل أكرب بامتداٍد

مانح = كاروت�

D-S-AD-S-AD-S-A

H

N

H

N

N

N

NH

HN

OO O

O

O

OH

D-S*-A

س = بورف$ين ُمَحسِّ

ُمستقِبل = كينون

hν −+ −+

يف املوجودة الطاقة طريق عن ز يُحفَّ ثالوثًا) ى (يُسمَّ ُمركَّبات ثالثة ذو ُجزيء :2-16 شكل
.h بالنك ثابت يف ν الرتدُّد بواسطة ُمَمثَّل الشحنات، بفصل للقيام ضوئي فوتون

الشمسية السليكون خاليا (5)

الخاليا تاريخ عىل كبري حدٍّ إىل هذا وينطبق السليكون. عىل الشمسية الخاليا ُمعظم تَعتِمد
أساًسا ذلك ويرجع قويٍّا، ُمنافًسا السليكون يُعتَرب عاًما). ٥٠ من (أكثر بأكمله الشمسية
ضوء يحتوي الشمس. أشعة إىل بالنسبة تماًما ِمثايل امتصاص بنطاق يتميَّز أنه إىل
الفوق األشعة يف نانومرت ٣٠٠ حوايل من املوجية؛ األطوال من واسع نطاق عىل الشمس
أن يُمكن أعيُنَنا لكن الحمراء. تحت األشعة يف ا جدٍّ طويلة موجية أطوال إىل البنفسجية
السليكون يمتصُّ املرئي). (الطيف نانومرت ٨٠٠ إىل ٤٠٠ حوايل من املدي يف فقط ترى
القريبة. الحمراء تحت األشعة نطاق حتى نانومرت، ١١٠٠ من يَقُرب ما إىل يشء كل
يف املوجية األطوال مدى إىل بالنظر مثاليٍّا، ضوئي امتصاص نطاق يُشكِّل هذا أنَّ وتبنيَّ
أول للضوء ال الفعَّ الحْصد يُعتَرب الشمسية، الطاقة لتحويل التخطيط وعند الشمس. ضوء
امَلوجية األطوال جميع يمتصُّ السليكون أن من الرغم وعىل االعتبار. يف يؤخذ ُمهم عنرص
تحتوي التي وهي األعىل، املوجي الطول ذات الفوتونات يتجاَهل فإنه نانومرت، ١١٠٠ حتى
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كافية طاقة تَمتِلك ال الفوتونات تلك أن األمر لكن تقريبًا. الكلية الشمسية الطاقة نصف
(حرارة) اهتزازات الحمراء تحت األشعة فوتونات تُسبِّب ما عادة اإللكرتونات؛ لتنشيط
أن يُمكن التي األدنى الطاقة ى وتُسمَّ إلكرتونية. إثارة حاالت توليد تستطيع ال ولكنها
أو الُجزيء بهذا الخاصة النطاق بفجوة ما مادٍة أو ُجزيءٍ يف اإللكرتونية اإلثارة تُسبِّب
ما (أو باإللكرتونات اململوءة األعىل املدارات بني الطاقة تباُعد عن عبارة وهي املادة؛ هذه
لذا التوصيل). بنطاق ى يُسمَّ ما (أو اململوءة غري املدارات وأدنى التكافؤ) نطاق ى يُسمَّ

فولت. إلكرتون ١٫١ أو نانومرت ١١٠٠ حوايل تبلُغ السليكون نطاق فجوَة فإن
العالية الفوتونات استخدام كيفية هو الضوء بحْصد يتعلَّق فيما الثاني د املحدِّ
الزائدة الطاقة تتحلَّل النطاق، فجوة من األكرب الطاقة ذات للفوتونات حالة ففي الطاقة.
األشعة نطاق يف التي تلك حتى الفوتونات، جميع فإن لذا، حرارة. إىل أو اهتزازاٍت طاقة إىل
فجوة يف التي الفوتونات من أفضل تعمل ال للغاية، العالية الطاقة ذات البنفسجية فوق
الطاقة العالية الفوتونات ُرتبة تنزيل من انتهيت قد فيه تكون الذي الوقت يف النطاق.
القيام يُمكنك ما أفضل فإن النطاق)، فجوة وراء (ما الطاقة املنخِفضة الفوتونات وفْقد
الحصد يحدث كهربائية. طاقة إىل الشمسية الطاقة إجمايل من ٪٣٠ حوايل تحويل هو به
من قريب والسليكون نانومرت. ١٠٠٠ حوايل تبلُغ نطاق فجوة ذات مادَّة حالة يف األمثل
٪٢٠ إىل يصل ما عىل الحصول الشمسية السليكون خاليا ألفضل يُمكن إذ املثايل؛ املستوى
وتستفيد نانومرت، ٧٠٠ حتى يمتصُّ الذي الكلوروفيل، الطبيعة تَستخدم الكفاءة. من
الخاليا أجل من تُستَْكَشف التي االصطناعية املواد معظم تَنجح جيد. بشكل ذلك من
يف صعوبة تُواِجه ولكنها نانومرت ٧٠٠ حوايل إىل يصل ما بكفاءة تحصد أن يف الشمسية

قوي. منافس بالفعل هو فالسليكون لذا ذلك؛ تجاُوز
نفس تُستَْخَدم سليكون، خلية ففي االستعماالت. ُمتعدِّد بأنه أيًضا السليكون يَتَِّسم
صغرية بكميات السليكون يُعاَلج الشحنة. نْقل وكذلك الضوء امتصاص أجل من املادة
تُوصيل ل يُفضِّ (الذي n النوع من إما تجعله التي الشوائب من للغاية دقيقة ولكنها
يمتصُّ وعندما املوجبة). الشحنات توصيل ل يُفضِّ (الذي p النوع أو السالبة) الشحنات
الفجوات وتنتِقل (الساِلب) n الجانب إىل لالنتقال اإللكرتونات ل تُفضِّ الفوتون، السليكون
يُمكن اإللكرتونات)، (َرسيان ضوئية كهرباء ذلك عن ويَنتج (املوَجب). p الجانب إىل
فصل (طاقة كهربي وجهد الكامل، الشمس ضوء يف أمبري/سم٢ ميلِّ ٣٠ إىل تِصل أن
فجوة أن من الرغم عىل فولت. ٠٫٦ إىل يِصل أن يُمكن البعض)، بعضها عن الشحنات
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اختالف بسبب وذلك ا؛ جدٍّ كبري بشكٍل أقلُّ املستخلصة فالفولتية فولت، ١٫١ هي النطاق
.(3-16 (شكل الداخيل والفْقد والسالب املوجب َوْصلة عند الناتج الطاقة

نطاق التوصيل

التيار الضوئي
هو َفيض إلكرتونات.

الفوتوفولتية هي اختالف الطاقة
(h+) ب8 الثقب ا5ُوَجب

.(e−) واإللكرتون السالب

فجوة النطاق

نطاق التكافؤ

e−

h+

سليكون ُموَجب

(p-Si)

سليكون سالب

(n-Si)

hν

hν

شمسية. سليكون خلية يف املوَجب اإللكرتون/الثقب وحركة الطاقة ُمستويات :3-16 شكل

نقاط بعض للسليكون فإن لإلعجاب، املثريَين واإلنجازات التاريخ من الرغم عىل
من رقيقة رقائق تقطيع خالل من حاليٍّا تُنتَج الشمسية الخاليا فغالبية الضعف؛
وُمستهِلك للغاية، ُمكلِّف أمر وهذا البلورة. أُحادية النقاء عالية سليكون أسطوانات
يُْفَقد النموذجية األسطوانة من ٪٤٠ إنَّ (حيث النقي للسليكون ُمبدِّد وأخريًا للطاقة،
نَعتِزم ُكنَّا إذا الرقائق). وصقل األسطوانة تقطيع عن ناتجة نشارة «شق»؛ هيئة عىل
مواد من مصنوعة خاليا إىل بحاجة فنحن كبري، بشكٍل الشمسية الطاقة استخدام توسيع
السليكون تستخدم رقيقة رشائح من شمسية فخاليا ببساطة. معالجتها يُمكن أرخص
حركة ألنَّ أقلُّ الكفاءة لكن كبرية. ُمفَردة بلورات لتكوين الحاجة تُجنِّبُنا املتبلِور غري
إجماًال، واحدة. بلورٍة يف ل التنقُّ من كفاءة أقلَّ تكون الالبلورية املادة عرب الشحنات
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ُمقابل املتبلِور غري للسليكون بالنسبة ٪٥–٨ حوايل الشمسية الطاقة تحويل كفاءة تبلُغ
البلورية. األحادي للسليكون ٪١٢–١٨

العضوية الشمسية الخاليا (6)

الضوء ما ُجزيءٌ يَمتصُّ عندما باألصباغ. الضوء تمتصُّ التي الُعضوية الُجزيئات ى تُسمَّ
تبدو أن إىل تميل األزرق الضوء تَمتصُّ التي فالصبغة التأثريات؛ رؤية يُمكننا املرئي،
الُجزء نرى ونحن زرقاء. تبدو أن إىل تميل األحمر الضوء تمتصُّ التي والصبغة حمراء،
قد األم الطبيعة أن الواضح من أعيُننا. فتُالحظه يَنعِكس إذ الطيف؛ من يُْمتَصُّ ال الذي
ُكالٍّ يمتصُّ فالكلوروفيل الشمسية. للطاقة األسايس اللون باعتباره األخرض اللون اختارت
األخرض اللون من صغرية ِقطعًة فقط تارًكا امَلرئي، للطيف والحمراء الزَّرقاء األطراف من

الوسط. يف ُمستخَدمة غري
تانج، دبليو يس ِقبَل من ١٩٨٦ عام يف بالكامل عضوية شمسية خلية أول أُِعدَّت
واللَّون. الضوء عن يشءٍ كلَّ ا حقٍّ يَعِرفون طبًعا، حيث، كوداك، رشكة يف يعمل كان الذي
لهما وكان الشميس، الطَّيف من ُمختلَفة أجزاءً تا امتصَّ ُمختلِفتنَي صبغتنَي تانج استخَدم
ُوِضَعت الساِلب). والسليكون املوَجب السليكون عن تَختِلف (ال مختلَفة طاقة ُمستويات
(شكل الشمس ضوء امتصاص منهما أليٍّ يُمِكن بحيث رقيقٍة أغشيٍة يف الصبغتان

.(4-16
أيٍّ من الضوء امتصاص (١) الخاليا: من النوع لهذا املطلوبة الخطوات ن تتضمَّ
ُجزيئات فيه تكون الذي الوحيد املكان للواجهة؛ املثارة الحالة بلوغ (٢) الصبغتني. من
السطح عىل الشحنة فصل (٣) بعض. مع بعضها ُمبارش اتِّصال عىل واملستقِبل املانح
املانحة. الطبقة إىل املوَجبة والفجوات املستقِبل طبقة إىل اإللكرتونات تحريك طريق عن
صعوبات ة ثمَّ الجمع. أقطاب إىل ُمتعاكَسني اتِّجاَهني يف الشحنات تلك نْقل (٤) وأخريا
ف تترصَّ العضوية املواد أن إىل األول املقام يف ذلك ويَرِجع الخطوات، هذه من كلٍّ يف كبرية
السليكون، يف ُمثاًرا اإللكرتون يكون عندما السليكون. عن ُمختِلف بشكٍل باألساس
وراءه ويُخلِّف حرٍّ كإلكرتون ُمتحرًِّكا ويكون التوصيل نطاق نحو ُمبارشًة يتحرَّك فإنه
تفقد ال ُعضوي ُجزيء يف املثارة الحالة إنَّ الحركة. ُحرُّ أيًضا وهو الشحنة، ُموَجب ثُقبًا
كأقرب ومختَزل مؤكَسد ُجزيء لتوليد الالزمة فالطاقة ُمجاِور؛ ُجزيء إىل إلكرتونًا بسهولة
ُمتطابَقني. املتجاِوران الُجزيئان يكون عندما عام بشكٍل ُمرتفعًة تكون املجاِورة الُجزيئات
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بحث من األصلية النسخة (استُخِدَمِت الطبقات. ثنائية عضوية شمسية خلية :4-16 شكل
(.(A) ُمستقِبًال البرييلني وصبغة (D) مانًحا الزنك فثالوسيانني تانج دبليو يس

مًعا ُمرتبَطني ثقب/إلكرتون من ُمتالزَمني كزوَجني املثارة الحالة اعتبار يُمكن وهكذا،
ُمتحرِّك. فاألكسيتون الحظ، ولُحسن أكسيتون. ى تُسمَّ الحالة وهذه الُجزيء، نفس عىل
ملجرَّد كهوائيات، الكلوروفيل ُجزيئات من املئات وتُستخَدم تماًما؛ هذا تُدِرك والطبيعة
الكلوروفيل ُجزيئات من خاص» «زوج إىل يَِصل حتى األكسيتون وتداَول امتصاصالضوء

الشحنة. لنقل ُمالئًما إعداًدا ا ُمَعدٍّ
عن التجول، إىل الُعضوية الشمسية الخاليا يف األكسيتون، أو املثارة، الحالة تحتاج لذا
جار أقرب عىل تعثُّر فقط وهناك البَينية؛ الواجهة إىل تَِصل حتى العشوائي، االنِتشار طريق
لنقل يُمِكن حتى ًدا ُمحدَّ اختياًرا واملستقِبل) (املاِنح الُجزيئات َزوج يُختار عنها. ُمختِلف
البينية الواجهة إىل وصل الذي كان إذا ا عمَّ النظر وبرصِف ُمناسبًا. يكون أن اإللكرتون
وسيتحرَّك املستقِبل طبقة إىل إلكرتون سيَنتِقل ُمستقبًال، أكسيتونًا أو مانًحا أكسيتونًا
لكل الكامل مك السُّ عرب الشحنات نقل اآلن علينا يَتعنيَّ ذلك، ومع املانح. طبقة إىل ثقٌب
جيدة الت ُموصِّ ليَست العضوية فاملواد وعموًما الجمع، أقطاب إىل إيصالها أجل من طبقٍة

341



شابة كيميائية إىل رسائل

ميزتان هو الشمسية الخاليا من النوع هذا يف يلزم ما فإن لذا، الكهربائية. للشحنات
الجيد الجمع لكن ُسمًكا، أكثر ِغشاءً يتطلَّب للضوء الجيد فاالمتصاص ُمتناِقضتان؛
أقل كانت األولية تانج خلية كفاءة أنَّ املفاجئ من ليس أرق. طبقاٍت إىل يحتاج للشحنات

.٪٠٫٥ من
هاتني يُعاِلجان َمساَرين، الُعضوية الشمسية الخاليا يف التحسينات اتََّخذت وقد
أكثر لُجزيئات يُمكن بحيث البينية الواجهة تخشني هو أحدهما املتعاِرَضتنَي. الرضورتني
من مزيج هو تشكيله يُمكن ما امِلثالية، الحالة ويف املعاكس. نظريها إىل أقَرَب تكون أن
املانحة الُجزيئات كلِّ بني اتِّصال دائًما هناك يكون بحيث واملستقِبلة) (املاِنحة تنَي املادَّ
ى وتُسمَّ واسع. نطاٍق عىل بعٍض مناطق يَخِرتق بعَضها إن بل املستقِبلة، الُجزيئات وكلِّ
للضوء، جيًدا وامتصاًصا ِنسبيٍّا أكرب ُسمًكا وتُتيح ُمتجاِنسة، غري وصلة بخلية الخلية هذه
الشحنة. إليه ينقل نظريًا ليَِجد ا جدٍّ بعيًدا االبتعاد إىل أبًدا يُضطرُّ ال أكسيتون أي إنَّ حتى
العضوية. للمواد اإللكرتونية التوصيلية تحسني فهي الثانية األساسية االسرتاتيجية أما

املواد عموًما، تماًما. جديًدا مفهوًما الكهرباء ل تُوصِّ التي العضوية املواد مثَّلت
نفسه. السلك وليَست حوله، ا عمَّ السلك لعْزل ُمناسبة بالستيكية، مواد هي الُعضوية
ماكديارميد، وآالن هييجر، آلالن العلمي بالُجهد ٢٠٠٠ عام يف نوبل جائزة أقرَّْت وقد
أن يُمكن مناِسبًا تركيبًا تركيبها تَمَّ التي العضوية املواد أنَّ إثبات يف شرياكاوا وهيديكي
النطاق واسع ع توضُّ عَدم هو التوصيل يحتاجه فما للكهرباء. ُممتازة الت ُموصِّ تكون
عن ُمَشكََّلة إضافية فجوات أو إلكرتونات أي اإلشابة؛ بعض يُصاحبه الُجزيئية للمدارات
واسع ع توضُّ بعدم تتَِّسم التي الُجزيئية الشبكة حول بسهولة تحريكها ويُمكن قصٍد

.(5-16 (شكل كالسيكيٍّا مثاًال أنيلني البويل ويُقدِّم النطاق.
فإن أنيلني، البويل يف املرتبطة غري النيرتوجني أزواج من اإللكرتونات إزالة عند
بشكٍل ُمتحرِّكة تكون املوَجبة) الشحنات ذات املؤكَسدة (النيرتوجينات املتبقية الفجوات
بالضبط. النيرتوجينات نصف يتأكسد عندما األمثل الكهربائي التوصيل يحُدث ملحوظ.
النيرتوجينات فقدت إذا أو ُمفِرًطا، تأكُسًدا تأكَسَد أو أنلني البويل اْختُِزل إذا التوصيل يقلُّ
تتطلَّب التي املواضع يف الفجوات وتُصلح ُمتكافئة غري النيرتوجينات تجعل (التي بَْرتَنَتَها
ُمنتِظم بشكٍل ثيوفني، البويل وأبرُزها ُمماثلة، لة ُموصِّ عضوية بوليمرات تُستخدم ذلك).
ذلك ويَرِجع أثًرا، تُخلِّف الخاِلصة العضوية الشمسية الخاليا بدأت الشمسية. الخاليا يف
كما ،٪٥ الكفاءة ُمعدَّالت تجاوزت وأرخص. أبسط بُمعالجة تُبرشِّ أنها إىل األول املقام يف
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خاليا تسويق يف رشكات ِبضع ورشعت املتأتِّية. العائدات ن بتحسُّ بانتظام التقارير تُفيد
وريزو). وبليكسرتونيكس، (كوناركا، عضوية شمسية
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أنيلني. البويل وخواص تركيبات :5-16 شكل

بغات بالصَّ املستحثَّة الشمسية الخاليا (7)

الت ُموصِّ أشباه يَستخِدم الخاليا، من ن ُمهجَّ نوع هي بالصبغة املستحثَّة الشمسية الخلية
الوظائف ع تَُوزَّ بالصبغة، املستحثَّة الشمسية الخلية يف عضوية. وصبغة عضوية غري
بطريقة وظيفة كل تحسني إمكانية يُتيح مما ُمنفِصل، نحٍو عىل كلها األساسية الثالث
اإللكرتونات؛ لنقل ل ُموصِّ ِشبه ويُستخَدم الضوء؛ المتصاص صبغة فتُختار مستقلَّة.
شيوًعا اإللكرتونات نقل وسائط أكثر حاليٍّا، املوجبَة. الفجوات لنقل ثالث مكون ويُستخَدم
التيتانيوم أكسيد ثاني التيتانيوم. أكسيد ثاني هو بالصبغة املستحثَّة الشمسية الخاليا يف
عىل يُمتصُّ ال أنه ببساطة يَعني ما وهو النطاق، عريضة فجوة ذو ل ُموصِّ ِشبه هو
البنفسجية. الفوق األشعة نطاق يف فقط يُمتصُّ وإنما الطيف، من املرئي املدى يف اإلطالق
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مواد هي (الِخضاب للدهانات. يُستخَدم شائع أبيض ِخضاب هو التيتانيوم أكسيد ثاني
للذوبان.) قابلة تلوين مواد هي األصباغ أن حني يف للذَّوبان، قابلة غري ُحبيبية تلوين
املواد من ُمتنوِّعة مجموعة ويف األسنان َمعجون يف أيًضا التيتانيوم أكسيد ثاني يُوَجد
َة أشعَّ التيتانيوم أكسيد ثاني يَمتصُّ عندما ضار. وغري رخيص فهو األخرى؛ التجارية
األشعة فقط يمتصُّ ولكنه جيد، فوتوفولتي تأثري إحداث عىل الُقدرة لَديه فإن الشمس،
يُمِكن كان إذن ذلك، ومع الشمس. ضوء من ٪٥ من أقلُّ هي التي البنفسجية، الفوق
املثارة الحالة طاقة وتكون التيتانيوم، أكسيد ثاني سطح عىل ِبشدَّة تُمتَصَّ أن للصبغة
يُمِكن عندئٍذ التيتانيوم، أكسيد ثاني توصيل نطاق إىل إلكرتون لنقل ُمناِسبة للصبغة
ى يُسمَّ ما وهذا الصبغة. ها تمتصُّ التي الفوتونات جميع قبل من فوتوفولتي تأثري يف البَدء

حصُدها. يُمِكن التي الفوتونات نطاق كبرٍي بشكٍل ع يُوسِّ وهو الصبغة، س تحسُّ
من املزيد يُضيف أن يِجب والذي الثقب، نقل وسط هو التايل الحاسم العنرص
مناسبة الطاقة مستويات تكون أن يِجب أخرى، مرًَّة املؤكَسدة. الصبغة إىل اإللكرتونات
البناء عملية ثالوث مع التناُظر يكون أن يِجب بكفاءة. الثقب) (أو اإللكرتون لنقل
تكون ما عادًة الواقع (يف البورفريين الصبغة وتُشِبُه هنا. واضًحا االصطناعي الضوئي
ُمثارة، حالًة فوتون يَخلُق أن بعد ومستقبل. مانح بني الوسط يف تُوَضع إذ البورفريين)
من وتُْجذَب اإللكرتون) نقل وسط أو املستقِبل (نحو واحد اتِّجاٍه يف اإللكرتونات تُدفع
لإللكرتونات). جذبًا وليس ُموجبة لثقوب وإبعاًدا نقًال ذلك يُعتَرب ما (عادًة، اآلخر الجانب
يتشكَّل حيث الهنديس. نََسقها هو بغة بالصَّ املستحثَّة الشمسية الخلية قوَِّة َموِطن
رقيقة طبقة مثل النانوية، الُجسيمات من رقيق ِغشاء شكل عىل التيتانيوم أكسيد ثاني
من رقيقة أغشية نصنع بنا، الخاص املختَرب ويف للغاية. صغرية بُحبَيباٍت ولكن الرمل من
من رقيقة عجينة أو رقيق ُمعلَّق مخلوٍط بنَْرشِ النانوية التيتانيوم أكسيد ثاني ُجسيمات
الجانبنَي. عىل عادي) سكوتش (رشيط اف شفَّ رشيط عليه ُقطب عرب الرطبة الُجسيمات
بعد ميكرومرت. ٥٠ حوايل إىل تمتدُّ حيث العجينة ُسمك من يحدُّ ا حدٍّ الرشيط يضع
(فيما مًعا لربطها يكفي بما النانوية الجسيمات ن تَُسخَّ املذيب، وتجفيف الرشيط إزالة
والخلية يُصدَّق. ال بشكٍل العالية سطحها ملنطقة فقِدها أو تذويبها دون بالتلبيد) يُعَرف
حوايل سمكها يبلُغ التلبيد، (وبعد واحد مربع سنتيمرت هي املختَرب يف لالختبار النموذجية
تصل داخلية سطح عىلمساحة واحد مربع سنتيمرت يحتوي أن يُمكن ميكرومرتًا). ١٥
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الصبغة ُجزيئات يمتصَّ أن ويُمكن للغاية نشط السطح هذا مربع! سنتيمرت ١٠٠٠ إىل
الوظيفية املجموعات اخرتت وإذا التيتانيوم. أكسيد ثاني من املتاحة السطحية املواقع عىل
أفضل)، بشكل تعمل األحماضالكربوكسيلية أن (يبدو تك خاصَّ الصبغة ُجزيء يف املناِسبة
هذه مع التيتانيوم. أكسيد ثاني سطح الصبغة من كاملة أحادية طبقٌة تكُسَو أن فيُمكن
النانوية التيتانيوم أكسيد ثاني ُجسيمات من لطبقٍة يُمكن الضخمة، السطحية املساحة
فقط واحدة ُجزيئية طبقة يف الصبغة من يكفي ما تمتصَّ أن فقط ميكرومرتًا ١٥ بُسمك
ثاني بشبكة ُمباَرشة الصبغة من ُجزيء كل ويَرتِبط الشميس. الطيف غالبية المِتصاص
نقل وسط إىل لالنتقال الفور عىل ُمتاًحا املثار اإللكرتون يكون بحيث التيتانيوم أكسيد
السالب). النوع من للغاية جيد ل ُموصِّ ِشبه عن عبارة التيتانيوم أكسيد (ثاني اإللكرتون
ريجان أو برايان سجل الكربوكسيل. ُمثبِّتات مع الروثينيوم من قاعدتها صبغة باستخدام
األول التقرير يف ٪١١ من تُقاِرب الشمسية الطاقة تحويل كفاءة نسبة جراتسيل ومايكل
قليًال إال الكفاءة ُمعدَّالت ن تتحسَّ ولم ،١٩٩١ عام يف ذلك كان الخاليا. من النوع هذا عن
الضوئي الحصاد إنَّ مرة. أول من يشء كل عىل حصال قد أنهما ويبدو الحني؛ ذلك منذ
للغاية ال فعَّ التيتانيوم أكسيد ثاني بواسطة اإللكرتونات جمع أن كما ُممتاز، بالصبغة
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بالصبغة. ُمستحثَّة شمسية لخلية األساسية الخصائص :6-16 شكل
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الخلية يف الضعيفة الحلقة هي الواقع، يف وتلك، الثقوب، نقل َوَسط بعُد أذُكر لم
هو الحايل الوقت يف طيِّبًا نفًعا يُجدي الذي الوحيد اليشء بالصبغة. املستحثَّة الشمسية
ُمناِسب وهو ط، ُمتوسِّ ُمختزل عامل هو اليوديد اليوديد. عىل يحتوي محلوٍل استخدام
َغر الصِّ املتناهية الُجسيمات صبغة ِغشاء إبقاء يُتيح املؤكَسدة. الصبغة إىل إلكرتون مِلنَح
يتأكَسُد وعندما السطح. كلِّ إىل الوصول اليوديد أليونات اليوديد محلول يف بالكامل منقوعة
ينتِرش أن يُمكن الذي ،(3I− -→ I−3 + 2e−) اليوديد ثُالثي إىل ل يَتحوَّ فإنه نفسه، اليوديد
.(I−3 +2e− -→ 3I−) اليوديد توليد إلعادة اإللكرتونات ويستعيد املضاد القطب إىل ُمنتِقًال
التي واالختزال األكسدة تفاُعالت خالل من إلكرتوني ل ُمَرحِّ ِبَدور اليوديد يقوم وهكذا
يَلتِقط ثم إليها، الحاجة عند املؤكَسدة األصباغ إىل اإللكرتونات يُْسِقط حيث بها؛ يقوم
إىل تَُضخُّ إلكرتونات هي الصافية النتيجة املضاد. القطب عند اإللكرتونات من املزيد
عند وتُسحب التيتانيوم) أكسيد لثاني التوصيل نطاق (من العامل الكهربائي القطب
اليوديد). وثالثي اليوديد وهما واالختزال األكسدة ثُنائي (نحو املضاد الكهربائي القطب
الدائرة يف قة املتدفِّ اإللكرتونات عدد مع الخلية هذه من الكهروضوئي التيار يَتواَفق
تحت مربع أمبري/سنتيمرت ميلِّ ٢٠ إىل هذا يَِصل أن يُمِكن جيدة، خلية ويف الخارجية.
هو بالصبغة ُمستحثَّة شمسية خلية من الضوئي الُجهد إنَّ العادي. الشمس أشعة ضوء
يف الطاقة (ُمستوى العامل القطب إىل تأتي التي اإللكرتونات طاقة بني تقريبًا الفرق
األكسدة ثُنائي مع (بتَواُزٍن املقابل القطب وطاقة التيتانيوم) أكسيد لثاني التوصيل نطاق
٠٫٧ حوايل إىل الضوئي الجهد يِصل أن ويُمكن اليوديد). وثالثي اليوديد وهما واالختزال
تؤدِّي الِقيَم هذه فإنَّ وعموًما، النظام. يف آَخر َموضع يف ضئيل فقٌد هناك كان إذا فولت

.٪١٠ تُقاِرب تحويل كفاءة ُمعدَّالت إىل
ورخص بساطتها يف بالصبغة املستحثَّة الشمسية للخاليا األساسية امليزة تكُمن
الصارمة النقاوة ُمتطلَّبات دون صغرية بكميات تُستخَدم املواد فكلُّ بنائها. تكاليف
الشمسية الخاليا تسويق يف سول) (داي واحدة رشكة بدأت وحاليٍّا، السليكون. لخاليا
إىل الحاجة هي الصارخة الضعف نقطة أن الواضح فِمن ذلك، ومع بالصبغة. املستحثَّة
الجهود من العديد بُذلت النانوية. الُجسيمات َمسامِّ داخل اليوديد بنرش تَسَمح سائلة حالة
الصبغة، ذات الشمسية للخلية لبة الصُّ الحالة من صورة إليجاد عدة سنوات مدى عىل

األصلية. الصورة يف كبريًا نًا تحسُّ يشءٍ أيُّ يُحِدث لم اآلن إىل ولكن
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الشمسية الضوئية الكيمياء (8)

تحريك يف إال نُفكِّر لم اآلن حتى فإننا ذلك، ومع بالطبع. تماًما ُمذِهل سبق ما كلُّ
أن تعتِقد كنَت إنَّ ا، جدٍّ قليلة العمليات هذه يف الحقيقية والكيمياء الجوار؛ يف اإللكرتونات
الشمسية الطاقة استخدام عن ماذا مختلفة. ُجزيئات إىل الُجزيئات تغيري تعني الكيمياء
الُجزيئات ُصنع إنَّ الضوئي. التمثيل يف الطبيعة تفعله ما هو ذاك حقيقية؟ بكيمياء للقيام
ُمحاكاة مسألة إنَّ ا. جدٍّ رائعة كيمياء هو واملاء الكربون أكسيد ثاني ُمجرَّد من الحقيقية
به. نحلُم لكنَّنا املتواِضعني، للكيميائيِّني للغاية ُمبِهر أمٌر هي بالضبط الضوئي التمثيل
أن يَنبغي التي املفيدة التفاُعالت هي ما َخيالك. هي الوحيدة حدودِك املنظور، هذا ِمن لذا

للطاقة؟ كمصدر الشمس ضوء باستخدام ابتكارها، نُحاول
عالية بُمنتجات وانتهاءً الوفرية باملواد بدءًا بسيطة، تفاُعالت تطوير هو األساليب أحد
أيًضا يُمكنك ولكن الكالسيكي، املثال هو واألكسجني الهيدروجني إىل املاء تفتيت الطاقة.
تكون ولكي ُمختلفة. أخرى أشكال إىل الكربون أكسيد ثاني تَختِزل التي التفاُعالت ر تصوُّ
وأن الشمس) ضوء (من الطاقة من كبرية كمية تجمع أن يِجب ا، حقٍّ ُمفيدة التفاُعالت
خالل من وقود). خلية يف (أو االحرتاق عند بسهولة الطاقة تلك إرجاع يُمكنه وقوًدا تُولَِّد
الطاقة مقدار بالضبط نرى أن يُمكننا املختلفة، الوقود أنواع احرتاق حرارة فحصدرجات
املاء فصل يتطلَّب الطاقة). عىل (الحفاظ الوقود من األنواع تلك لتخليق األمر يتطلَّبها التي
١٫٢٣ يتطلَّب فإنه الكهربائي، التحليل طريق عن ذلك إجراء عند كيلوجول/مول. ٢٨٦
٢٨٦ وهي الطاقة نفس يُولِّد واألكسجني الهيدروجني َمْزج إعادة أدنى). (كحدٍّ فولت
هو الهيدروجني ِمثالية). ظروٍف (يف وقود خلية يف فولت ١٫٢٣ يُنتج أو كيلوجول/مول
فإن كوقود، فقط، جرام ٢ يِزن الهيدروجني من موًال أنَّ بما للطاقة. للغاية قوي مصدر
بأنواع ُمقارنًة كيلوكالوري/جرام. ٣٤ أو كيلوجول/جرام ١٤٣ هو فيه الطاقة ُمحتوى
غالبًا السبب لهذا يُصدَّق. ال بشكل بالطاقة َغنيٌّ بأنه الهيدروجني يتَِّسم األخرى، الوقود
األحفوري). الوقود اقتصاد عْكس (عىل الهيدروجني اقتصاد حول ناٍت تكهُّ تَسمعني ما
وليس للطاقة، حامل (أي فحْسب الوقود هو الهيدروجني أنَّ تتذكَّري أن عىل احريص
فهو تُذَكر؛ تكاد ال الطبيعة يف املوجودة الُحرِّ الهيدروجني كمية نفسه). الطاقة مصدر
عىل للهيدروجني ما شخص ج يُروِّ عندما لذا املاء. تكوين يف يَدُخل عندما استقراًرا أكثر
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أن بُدَّ ال الهيدروجني. عىل للحصول يُخطِّط أين من تسأليه أن تأكَّدي املستقبل، وقود أنه
بالطبع. الشمسية، الطاقة باستخدام املاء، من يكون

جرام: لكل بالكيلوجول الوقود) لإلنتاج الالزمة الطاقة (أو الوقود من الطاقة ُمحتوى
الهيدروجني:

H2 + 0.5O2 -→ H2O+ 286kJ/mol

الهيدروجني.) من كيلوجول/جم ١٤٣ يُعادل الناتج الطاقة (مقدار

الطبيعي: الغاز

CH4 + 2O2 -→ CO2 + 2H2O+ 802kJ/mol

امليثان.) من كيلوجول/جم ٥٠ يعادل الناتج الطاقة (مقدار

الجازولني:

C8H18 + 12.5O2 -→ 8CO2 + 9H2O+ 5244kJ/mol

األوكتان.) من كيلوجول/جم ٤٦ يعادل الناتج الطاقة (مقدار

الكحول:

C2H5OH+ 3O2 -→ 2CO2 + 3H2O+ 1380kJ/mol

اإليثانول.) من كيلوجول/جم ٣٠ يعادل الناتج الطاقة (مقدار

الخشب:

(CH2O)+O2 -→ CO2 +H2O+ 470kJ/mol

الكربوهيدرات.) من كيلوجول/جم ١٦ يعادل الناتج الطاقة (مقدار
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العاَلم إنقاذ يف والُجزيئات لإللكرتونات املرتقب الدور

من أيٍّ عكس أنَّ وبما الضوئي. التمثيل لعملية تماًما العكس هو األخري التفاُعل
الُعلماء من العديد فإن كيميائيٍّا، تحقيقه يصُعب أمر هو أعاله املذكورة التفاُعالت
ويُحاولون الطبيعي الضوئي التمثيل عملية بنفسها تُنِجز الطبيعة يَدُعون ببساطة
طريق عن الضوئي التمثيل عملية ُحوَِّلت املثال، سبيل عىل العملية. تعديل أو تكييف
التمثيل لعملية األولية املنتجات تأُخذُ التي (الهيدروجينيز) املناسبة اإلنزيمات إضافة
املنتَجات عىل أخرى أمثلة تعمل الهيدروجني. لتوليد املياه الختزال وتستخدمها الضوئي
الكربوهيدرات تحويل طريق عن مثًال، ذلك، بعد لها وتُعدِّ الضوئي التمثيل لعملية الطبيعية
الضوئي التمثيل ُمنتجات تكون جديدة نباتاٍت عن آخرون يبحث (التخمري). اإليثانول إىل
الديزل» «شجرة تقُطر الربازيل، يف املثال، سبيل عىل ُمبارشة. فائدة ُمفيدة تها خاصَّ
التمثيل استخدام إنَّ املعالجة. من أدنى بقْدٍر ديزل كوقود الستخدامها صالحًة ُعصارًة

النمو. يف آِخذٌ مجال هو الحيوي الوقود إنتاج عملية لدفع الطبيعي الضوئي

الُخالصة

التي الكربى واإلثارة الكربى التحديات حول فكرة إعطائك من تمكنُت قد أكون أن آُمل
مستوى إىل وصوًال العاَلم، بشأن تفكري طريقة إنها الحارض. وقتنا يف الكيمياء تُمثلها
تبدو كيف الُجزيئات»؛ مثل «يُفكروا أن أريدهم إنني بي لُطالَّ أقول ما دائًما الُجزيئات.
ُجزيء، مثل تُفكِّر أن استطعت إذا تفعله؟ أن تُريد وملاذا تفعل؟ أن تُريد ماذا الُجزيئات؟

كيميائيٍّا. تكون عندئٍذ
أستعدُّ كنُت إذا عما يسألونني بدءوا الناس إن حتى العمر يف التقدُّم يف آِخذٌ إنني
شيئًا وأفعل أستَمِتع طاملا أفعل «لن الطريقة؛ بنفس أُجيبهم ما ودائًما قريب. ا عمَّ للتقاُعد
وقتًا اقِض لِك. نفسه األمر وأتمنَّي يل. للغاية حقيقيَّتنَي النُّقطتني هاتنَي ِكلتا تظلُّ ا.» هامٍّ
التي االحتماالت كل عىل ُمنفِتًحا ذهنِك وأبِق بِك الخاصة الكيمياء ُمحارضات مع عظيًما
ما بشأن التفاصيل كلِّ إىل االستماع إىل أتطلَّع وأنا رائعة، طفلًة دائًما كنِت لقد تَنتظرِك.

حياِتك. يف به تُقومي أن تَختاِريَن
حبي مع
كارل العم
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عرش السابع الفصل

الشميس الفلزاتوامليكروباتوالوقود

جراي بي هاري
للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد

إسماجيار جون
بارنارد كلية

س املؤسِّ واملدير الكيمياء يف بيكمان أرنولد كريس أستاذ هو جراي بي هاري
بعد بكاليفورنيا. باسادينا، يف للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد يف بيكمان ملعهد
الدكتوراه بعد ما وأبحاث ويسرتن نورث جامعة يف الُعليا دراساِته إنهاء
كولومبيا، جامعة يف الكيمياء تدريس هيئة إىل انضمَّ كوبنهاجن، جامعة يف
الِبنى لتفسري الليجندي املجال نظرية بتطوير الستينيات أوائل يف قام حيث
معهد إىل انتقاله بعد الفلزات. دات ُمعقَّ يف االستبدال وتفاُعالت اإللكرتونية
الحيوية الكيمياء مجال يف العمل بدأ ،١٩٦٦ عام يف للتكنولوجيا كاليفورنيا
لة املعدَّ الربوتينات يف وباحثًا العضوية، غري الضوئية والكيمياء الُعضوية غري
اإللكرتونات أنَّ العمل زمالء مع اكتَشف حيث الثمانينات؛ أوائل يف بالروثينيوم
الببتيد عديد هياكل خالل من طويلة ُجزيئية ملسافاٍت برسعة تدلُف أن يُمكن
ُطُرق بتطوير وينكلر آر جيه مع بالتعاون قام التالية، السنوات يف املطوية.
يف تتحكَّم التي العوامل الستيضاح الطريق َدت مهَّ والتي الليزر، َوميض لتثبيط
يس، التنفُّ للجهاز أساسيًة ُمكوِّناٍت تُعدُّ التي الربوتينات خالل اإللكرتون يان َرسَ

واألكسدة. لالختزال األخرى البيولوجية واألنظمة الضوئي، التمثيل وأنظمة
وكلية بارنارد، كلية يف الكيمياء يف مساعد أستاذ هو ماجيار إس جون
عىل حصل كولومبيا. لجامعة والتابعة نيويورك يف للنساء الحرة الفنون
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يف دارتموث، كلية من الكيمياء يف الرشف مرتبة مع البكالوريوس درجة
ويلكوكس إي العميد مع جامعية أبحاثًا أجرى حيث هامشاير؛ نيو هانوفر،
عىل حصل الكوباملينات. مع املرتِبط النيرتيك ألكسيد الطيفي التحليل عن
ويسرتن، نورث جامعة من جودوين أرنولد هيالري مع الدكتوراه درجة
بالرصاص. ِم للتسمُّ الُجزيئية اآلليات فحص يف إلينوي، بوالية بإيفانستون،
يف بيكمان معهد يف جراي هاري مع الكيمياء يف باحثًا عمل الدكتوراه وبعد
ديناميكيات درس حيث كاليفورنيا، باسادينا، يف للتكنولوجيا، كاليفورنيا معهد
يف بُه وُطالَّ ماجيار عمل .c السيتوكروم يف اإللكرتون انتقال وحركية الربوتني
الفلزات استخالص آليات توضيح عىل ماجيار بارنارد، يف البكالوريوس مرحلة
الزَّرقاء البكترييا ذلك يف بما بيئيٍّا، املهمة الدقيقة الحية الكائنات يف وتنظيمها

.Prochlorococcus «بروكلوروكوكس» البحرية

أنجيال عزيزتي

أنِك ا جدٍّ سعداء نحن املايض! األسبوع نهاية عطلة يف نراِك أن ُرسورنا دواعي من كان
بادريس فريق مباراة ملشاَهدة أنجلوس لوس يف كنِت بينما باسادينا يف زيارتنا استطعِت
إىل للعودة رحلتك أنَّ نأُمل للغاية!) ُمثرية ُمباراة كانت أنها (سِمعنا دودجر. ستاد يف
٥ الرسيع الطريق عىل املرور حركة وأنَّ هادئة، كانت دييجو سان يف كاليفورنيا جامعة
الكربون أكسيد ثاني وإطالق البنزين، وحْرق السيارات، هذه (كل للدرجة. سيئة تكن لم

أفضل!) طريق هناك يكون أن يجب … الجو يف
لقد السبت. مساء علينا طرحِتها التي األسئلة يف األسبوع هذا كثريًا فكَّرنا لقد
االعتماد بشأن والقلق ، املتغريِّ العاَلمي واملناخ للبيئة الحايل الوضع من استيائِك عن أعربِت

ذلك؟ حيال يفعل أن لشابٍّ يُمكن ماذا سألت؛ األحفورية. الطاقة عىل البرشي
. نُفرسِّ أن لنا اسمحي الكيمياء! هو: وجوابنا

التلِّ من نُزوًال األقدام عىل نُزهًة ُخذي السليم، العقالني اإلطار يف نفسك تضعي لكي
إىل وصوًال جوال، ال يف دييجو سان يف كاليفورنيا لجامعة الرئييس الجامعي الحَرم عند من
وراء األُفق نحَو وتطلَّعي الشاطئ عْربَ أو سكريبس، شاطئ رصيف عىل ِسريي الشاطئ.
يُغطِّي الذي املاء، من شاسعًة مساحًة تََرين وسوف األمواج، وراِكبي اعية الرشِّ القوارب
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الشميس والوقود وامليكروبات الفلزات

املحيط هي الفضاء من لألرض بُروًزا األكثر الوحيدة مة السِّ إنَّ األرض. سطح من ٪٧١
ُمستكَشفة. غري منها و٩٥٪ األرض، مياه من ٪٩٧ يحوي والذي العاَلمي،

من هي املحيطات يف الحياة عن املزيد ملعرفة الطُّرق إحدى أن للنَظر الالفت من
تكشف أن ناسا وكالة يف الصناعية التصوير ألقمار يُمكن عاليًا، األرض فوق فمن الفضاء.
للكلوروفيل. األحمر الربتقايل الضوئي واالنبعاث املميَّز، األخرض اللون امتصاص عن
لتصيُّد النباُت ويستخدمه لونها، الخرضاء النباتات يُعطي الذي الُجزيء هو والكلوروفيل
النظر خالل فمن .(1-17 (شكل الخلية عرب اإللكرتونات ونقل الشمس، أشعة من الطاقة
العواِلق تكاثُر تتبُّع الصناعية األقمار هذه يستخدمون الذين للُعَلماء يُمكن املحيط، لون إىل
البيئية بالعوامل التكاثُر هذا حدوث ربْط ويُمكنهم العاَلم، أنحاء جميع يف املضيئة النباتية

والظروف.
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O
Mg

املاغنسيوم. عىل يحتوي الذي النبات، يف الخرضاء الصبغة الكلوروفيل، :1-17 شكل

املياه تبدو قد كثَب. عن قَدميك عند املاء إىل انُظري الشاطئ، أو الرصيف من واآلن،
ن تتكوَّ السطحية، املياه يف الدقيقة. الحيَِّة الكائنات من ملاليني موطن ولكنها صافيًة،
كمصدٍر الشمس ضوء باستخدام الضوئي، بالتمثيل الدقيقة الكائنات هذه من العديد
التمثيل عمليات جميع من ٪٥٠ حوايل تُمثِّل البحرية النباتية العوالق إن بل للطاقة. رئييس
الحاسم الدور هذا مثل تلعب أنها من الرغم عىل أنه للدهشة واملثري األرض. عىل الضوئي
امليكروبي؛ املجتمع هذا يف الالعبني جميع نعِرف ال ِزلنا فما العاملية، الكربون َدورة يف

َمعيشتها. أسلوب حول التفاصيل كلَّ نعِرف ال وبالتأكيد
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غر الصِّ ُمتناهي ميكروب هو وفرًة البحرية النباتية العواِلق أكثر من
بوجود حتى يَعِرف أحٌد يكن لم سنة، عرشين قبل «بروكلوروكوكس». يُدعى
ماساتشوستس معهد يف وفريقها تشيشولم بيني اكتشفتْه حتى «بروكلوروكوكس»، ال
عملية ُخمس حوايل عن مسئول «بروكلوروكوكس» ال أن نعلم نحن واآلن، للتكنولوجيا.
يف الحديثة األدوات وباستخدام ُمذهلة! كائنات ببساطة إنها العاَلمي. الضوئي التمثيل
يحتاجه ما بشأن الكثري عىل نتعرَّف التحليلية، والكيمياء الجينوم، وعلم املحيطات، ِعلم
تلك ومن واالزدهار. للنموِّ البحرية النباتية العوالق من وغريه «بروكلوروكوكس» ال

والكوبالت. الحديد مثل االنتقالية، الفلزات عىل الحصول الرئيسية املتطلَّبات

واملناخ البحرية، وامليكروبات الفلزات، (1)

ملحوظ؛ نحٍو عىل ُمنخفضة السطحية املحيطات يف االنتقالية الفلزات ُمعظم تركيزات إنَّ
يًا تحدِّ يُشكِّل إليها تحتاج التي للفلزات الدقيقة الكائنات اكتساب كيفية معرفة فإنَّ لذا
عىل اآلن حتى األبحاث من الكثري ركََّزت وقد العضوية. غري الحيوية الكيمياء لعلماء ا ُمهمٍّ
الفلزية، الربوتينات من للكثري أسايس ن ُمكوِّ فالحديد ُمستغَربًا. أمًرا ليس وهو الحديد،
الهيدروجينيز، إلنزيمات أسايس عنرص أنه كما س. والتنفُّ اإللكرتونات نقل يف ويُستخَدم
(وسنَذكر وإلكرتونات بروتونات إىل الهيدروجني فصل عملية ز تُحفِّ التي الربوتينات وهي
ال ولكن البيولوجية، العمليات من كبرية ملجموعة ُمهمٌّ الحديد إن الحًقا). ذلك عن املزيد
يف تَقُع الحديد فرتكيزات السطحية. املحيطات أجزاء غالبية يف الحديد ِمن الكثري يُوَجد
يف والكربون. النيرتوجني لرتكيزات موالر وامليلِّ موالر بامليكرو باملقارنة موالر؛ النانو نطاق
نموِّ إىل تؤدِّي فإضافته املحيط؛ أجزاء من العديد يف ُمفيدة غذائية مادَّة الحديد إنَّ الواِقع،
العوالق تمتصُّ األرض، عىل الخرضاء النباتات شأن وشأنها النباتية. العوالق من املزيد
أكسجني إىل واملاء الكربون أكسيد ثاني غاز لتحويل الشمس ة أشعَّ من الطاقة النباتية

س). التنفُّ (يف كوقود ذلك بعد استخدامها للنبات يُمكن والتي وكربوهيدرات،
الكربون أكسيد ثاني من الكبرية الكميات الحتجاز الطرق إحدى أن إىل أُشري وقد
يف يتسبَّب ا ِممَّ بالحديد، املحيطات تسميد هي األحفوري الوقود احرتاق عن الناتج
الطويل، املدى عىل الكربون لعْزل امِلثايل السيناريو يف النباتية. العوالق وتكاثُر انِتشار
دورة من املستخَلص الكربون أكسيد ثاني فتُزيل املحيط، قاع يف العوالق هذه ستغَرق
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لسفن ُمتعدِّدة رحالت شملت النطاق، واِسعة تجارب أُجِريَت وقد النشيطة. الكربون
وتبنيَّ البحر، يف املخطَّط هذا الختبار املحيطات، ُعَلماء من وعرشات املحيطات أبحاث
نحٍو عىل النباتية العوالق تكاثُر إىل بالفعل يؤدِّي املحيط يف الحديد أطنان إغراق أن
يتعلَّق فيما لكن الكلوروفيل. ُمراقبة أقمار بواسطة الفضاء من ملشاهدته يكفي بما كبري
العمر، قصرية النباتية العوالق زهرة إنَّ إذ الخطة؛ هذه أخفَقت فقد الكربون، باحتجاز
من النباتية العوالق تُزال ال ذلك، عىل عالوة الحديد. استهالك يتمَّ حتى فقط وتعيش
ويُعاد الفور، عىل الكبرية والحيوانات الحيوانية العوالق عليها تَتغذَّى إذ الكربون؛ دورة

الجوي. الغالف إىل تًا ُمؤقَّ املخزَّن الكربون
يف الحديد مثل النادرة الفلزات أهمية مدى (١) هو: الدراسة هذه عليه تؤكِّد ما ولكن
الُعضوية غري البيولوجية بالكيمياء معرفتنا محدودية مدى (٢) البحرية. البيئة بيولوجيا
الشاب الكيميائي عىل األمور من الكثري ة فثَمَّ البيئية. ظروفها وكذلك املحيطات لهذه

معها! التعاُمل
سان يف كاليفورنيا جامعة يف الكيميائيِّني أحد بها قام دراسة كانت لقد أنجيال،
يف الكربون أكسيد ثاني ُمستويات أن أظهرت التي البيانات قدَّمت التي هي دييجو،
يف عالم وهو كيلينج، ديفيد تشارلز بدأ ،١٩٥٨ عام يف االرتفاع. يف آِخذة الجوي الغالف
تركيزات قياس يف دييجو، سان يف كاليفورنيا بجامعة املحيطات لعلوم سكريبس معهد
وقد هاواي. يف لوا، مونا وفوق الجنوبي القطب فوق الهواء يف الكربون أكسيد ثاني غاز
سنوات، ِبضع بعد الجنوبي القطب قياسات وْقِف عىل امليزانية يف التخفيضات أجربَتْه
أن بوضوح البيانات هذه تُظِهر هذا. يوِمنا حتى لوا مونا يف القياسات استمرَّت بينما
ويتَِّضح اآلخر. تلَو عاًما االرتفاع، يف آِخذ الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني تركيز
ُمستويات أن الجليد قلب يف املحتِبسة الهواء فقاعات من بيانات مع ُمقارنة خالل من
يف عليه كانت مما بكثري أعىل أيًضا إنها بل فحْسب، برسعة تَرتِفع ال الكربون أكسيد ثاني
أكسيد ثاني تركيز بني وثيًقا ارتباًطا ة ثَمَّ وأن املاضية، سنة ألف ٨٠٠ ال خالل وقٍت أي
عىل هائل تأثري ذا األحفوري الوقود حْرق كان لقد الجوي. الغالف يف والحرارة الكربون

العاملية. البيئة
ويسرتن، نورث جامعة من الفيزيائية الكيمياء يف الدكتوراه درجة عىل كيلينج حصل
وقد الجيولوجية. العلوم يف للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد يف الدكتوراه بعد باحثًا عِمل ثم
مع الكيمياء يف خلفيته دمج من بعد، فيما سكريبس يف ثم كاليفورنيا، معهد يف تمكَّن
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البيئية الكيميائية القياسات هذه إلجراء أدواٍت ُمبتكًرا الخارجي، والبحث لالنطالق ُحبِّه
التحليلية الكيمياء يف صني املتخصِّ من أجيال عملْت كيلينج، ِغرار وعىل األهمية. الشديدة
يزال وال البحرية. الفلزات تركيزات لتحديد بارعة أساليب لتطوير ِبجدٍّ املحيطات وعلم
يف يص لتتخصَّ أنجيال، يا ُمثري، اآلن والوقت يُجَمع. الجيدة البيانات من واملزيد املزيد
يُكن لم أسئلة عن اإلجابة اآلن باإلمكان صار إذ البحرية؛ الُعضوية غري الحيوية الكيمياء
املستويات تلك وربط البحر يف املعادن تركيزات قياس املمِكن فمن السابق. يف إجابة لها
رصَدها التي املالحظات استخدام خالل ومن هناك. ُرِصدت التي امليكروبية باملجتمعات
الُعضوي غري الحيوي للكيميائي اآلن يُمِكن واملعَميل، امليداني املستوى عىل املحيطات علماء

الفلزي. األيون المتصاص الُجزيئية اآلليات استقصاء يف يبدأ أن
استخدمنا لقد بارنارد. كلية يف ماجيار ُمختَرب يف الجاري البحثي العمل نوع هو هذا
تنظيم يف تُساهم أنها ع نتوقَّ التي الربوتينات لتحديد «بروكلوروكوكس» لل الجينوم تسلُسل
الجامعيِّني الطالب من فريق ويَستخِدم الكوبالت. مثل نقلها، أو الفلزات امتصاص عملية
الربوتينات، هذه من كبرية كميات لُصنع القياسية الُجزيئية األحياء تقنيات امَلوهوبني
والطَّيفية التحليلية التقنيات من ُمتنوِّعة مجموعٍة واستخدام لتنقيتِها، ُطرق إىل ل والتوصُّ
لعلوم هول وودز معهد يف ومجموعته سايتو ماك مع وبالتعاون الفلزات. ربط لدراسة
التي والدراسات والربوتني الفلز بني الفردية للتفاُعالت دراستنا ربط يُمكنُنا املحيطات،
والدراسات مختلفة بيئية ظروٍف يف املخترب يف نَمْت التي «بروكلوروكوكس» ال عىل أُجِريَت

البحر. يف وامليكروبات الفلزات عىل امليدانية
تأثريات فهم يف للمحيطات العضوية غري الحيوية الكيمياء دراسة تُساعدنا أن يُمكن
كل مع نفعله أن يِجب ما معرفة يف أيًضا تُساعدنا وربما البيئية، النُّظم عىل املناخ تغريُّ
التي األساسية االكتشافات من الكثري وتُوَجد الكربون. أكسيد ثاني من لَدينا الفائض هذا
من الُجزيئية وامليكروبيولوجيا الجينوم علم يف الجديدة واألدوات إجراؤها، يَتعنيَّ يزال ال

لدراستها! املثرية الكيميائية املشكالت من العديد تُثري أن شأنها

الطاقة (1-1)

يُمكننا كيف وهو أنجيال، يا الكيميائيون، فيها يُفكِّر التي املناخ ملشكلة آخر جانب ة ثَمَّ
العالم. يف للطاقة رئييس كَمصدٍر األحفوري الوقود استبدال
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يف ٥ الرسيع الطريق إىل سيارتِك ُقْدِت عندما النووية. الطاقة هو االحتماالت أحد
سان بمحطة مررِت أنجلوس، لوس من دييجو سان إىل عائدًة املايض، األسبوع نهاية
١٫١ أْي الطاقة؛ من واط مليار ١٫١ أونوفري سان ُمولِّدا يُنِتج النووية. للطاقة أونوفري
استخدم ،٢٠٠١ عام يف أرسة. مليون ٢٫٨ ل الكهرباء لتوفري يَكفي ما وهو جيجاواط،
للتكنولوجيا، كاليفورنيا معهد يف صديقنا أشار وقد واط. تريليون ١٤ من يَقُرب ما العاَلم
سيتطلَّب الجوي الغالف يف الكربون أكسيد ثاني ُمستويات تثبيت أن إىل لويس، نيت
وحتى اآلن من للكربون املحايدة الطاقة من «إضافية» واط تريليون ١٠ من أكثر إنتاج
بناء إىل نحتاج إضافية، واط تريليون ١٠ لتوليد النووية الطاقة والستخدام .٢٠٥٠ عام
الخمسني مدى عىل يوٍم كلَّ أونوفري سان ُمولَدْي من واحٍد بحجم جديد نووي ُمفاِعل
الشاملة، الطاقة اسرتاتيجية من ا ُمهمٍّ ُجزءًا النووية الطاقة كانت ربما القادمة! عاًما
بالنسبة الحال كذلك لَدينا. الطاقة مشكالت حلَّ وحَدها تستطيع ال ولكنها أنجيال، يا
الدراسة. تستحقُّ جميًعا أنها من الرغم عىل الحيوي، والوقود املائية، والطاقة الرياح، إىل

ا. جدٍّ كبري ببساطة املشكلة فحجم
هو احتياجاتنا جميع تلبية املبدأ، حيث من ويُمكنه، لَدينا الذي الوحيد املورد إنَّ
الشمسية الطاقة قدر يُعادل العام مدار عىل كله العالم يَستهِلكه فما الشمسية؛ الطاقة
الطاقة تلك لتسخري طريقة إيجاد من تمكَّنَّا فإذا ساعة! يف األرض عىل تَسُقط التي
الطاقة أزمة حلُّ حينئٍذ يُمِكننا — للغاية واسع نطاق وعىل وكفاءة، زهيدة، بتكلفة —

أيًضا. املناخ أزمة تحسني يف ذلك يساعد أن ونأُمل لدينا. املتزايدة
نحٍو عىل بذلك القيام ويُمِكنُنا الشمس، أشعة من الكهرباء نُولِّد كيف نَعِرف نحن
الخلية من أكرب نَُسخ عن عبارة وهي الشمسية، السليكون ألواح بواسطة للغاية ال فعَّ
بورتالند، والية جامعة يف ك َعمُّ بينهم (ومن الكيميائيُّون يَعمل الحاِسبة. آلتك عىل الشمسية
املستحثَّة الشمسية الخاليا من جديدة أنواع تطوير عىل ِبِجدٍّ آَخرون وعلماء وامرس) كارل

واستخدامها. إنتاجها يف أرخَص تكون قد والتي الكهرباء، إلنتاج بالصبغة
بإنتاج املتعلِّقة املشكالت إحدى كافية. ليست وحَدها ولكنها ة، ُمهمَّ جهود هذه
(أو الشمس من الطاقة لجمع ُجغرافيٍّا املالئمة األماكن أنَّ أنجيال، يا الشمسية، الطاقة
الشمس أشعة فجْمُع السكانية. عات التجمُّ عن بعيدة املسألة) بهذه يتعلَّق فيما الرياح،
أحد يُوَجد ال ولكن الكهرباء، من الكثري يُولِّد قد وايومنج وسط يف الكهرباء وتوليد
إىل الكهرباء تلك لنْقل أريزونا أو وايومنج من نْقل خطوط وبناء الستخدامها! هناك
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األحفورية الطاقة استبدال أجل فمن للغاية. ُمكلًِّفا سيكون الرئيسية الحرضية املراكز
وليس كيماوي، وقوٍد إىل الشمس ضوء تحويل الرضوري من سيكون واسع، نطاٍق عىل
إليها حاجة هناك تكون حيثما هذه الوقود أنواع نقل يُمكن ذلك وبعد كهرباء، إىل فقط

ال! أم ُمِرشقة الشمس أكانت سواء واستخدامها،
العوالق إىل بذاكرتك ُعودي بالفعل! الطبيعة تفعله ما فهذا يشء، كلِّ من وبالرغم
يف األشجار أو املنزلية، نباتاتك يف أو … سكريبس شاطئ رصيف ُقبالة املياه يف النباتية
النباتات، هذه أوراق يف (الكلوروفيل) الخرضاء الصبغات تقوم بمنزلك. الخلفي الفناء
من كبرية مجموعة إىل ونقلها الشمس أشعة من الطاقة بجمع النباتية، العوالق يف أو
الضوئي النظام يف .(2-17 (شكل الثاني الضوئي النظام باسم املعروفة الربوتينات

التايل: التفاُعل لألكسجني املولِّد د املعقَّ ز يُحفِّ الثاني،

2H2O -→ O2 + 4H+ + 4e−.

التفاُعل هذا يف نتَجْت التي واإللكرتونات الربوتونات النباتات تَستخِدم ذلك بعد
الطاقة النباتات ل تُحوِّ أخرى، بعبارٍة كربوهيدرات. إىل الكربون أكسيد ثاني لتحويل

كيميائي. وقوٍد إىل الشمس ضوء من املستمدَّة
هيدروجني إىل املاء لفصل الشمس ضوء استخدام وهو: أََال ُمشابه، هدف وللكيميائي
ُجزيئات نجعل أن ل نُفضِّ فإننا النباتات، عكس وعىل ذلك، ومع الوقود. إلنتاج وأكسجني

الربوتونات: من بدًال لتفاُعالتنا نواِتج والهيدروجني األكسجني

2H2O -→ O2 + 2H2.

عملية يف الكربوهيدرات تصنيع ُمضاَعفات عىل الحصول يف فقط نرغب ال نحن
حرِقه. عند الكربون أكسيد ثاني يُنِتج لن بوقوٍد ننتهَي أن أيًضا ل نُفضِّ بل للوقود، إنتاجنا
لتفاُعل العكسية العَملية ببساطٍة هو الطاقة إلطالق الهواء يف الهيدروجني ُجزيء حْرق إنَّ
ح املرجَّ من العملية، الناحية (من النقي. املاء هو الوحيد الناتج يكون ثَمَّ ومن املاء؛ فصل
تمَّ لو ا عمَّ وقود خلية يف املاء فصل تفاُعل يف نُنِتجه الذي الهيدروجني ُجزيء يتأكَسَد أن

الوحيد!) الفضالت ناتج هو فاملاء الحاَلتنَي، ِكلتا يف لكن ِفعليٍّا؛ حرُقه
عمل آلية عن الكثري اآلن نعِرف أننا من الرغم عىل حسنًا، التحديات؟ ما إذن
املاء لفصل الُجزيئية اآلليات حول نفهمه ال ا ِممَّ الكثري هناك يزال فال الضوئي، التمثيل
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َده حدَّ كما أنجسرتوم، ٣٫٥ وضوح بدرجة الثاني الضوئي النظام بنية (أ) :2-17 شكل
مالوي، كيه انفرسون، إم تي فرييرا، إن كيه (املصدر: السينية باألشعة البلوري التصوير
،٣٠٣ العدد ساينس، دورية لألكسجني. املولد الضوئي املركز بنية إيواتا: إس باربر، جيه
ُمحاط لألكسجني امُلولِّد د امُلعقَّ .((1S5L الربوتني: بيانات (بنك ١٨٣١–١٨٣٨ ،٢٠٠٤ عام
املنجنيز ذرَّات من يتكوَّن والذي لألكسجني، املولِّد د املعقَّ إىل أقرب نظرة (ب) األسود. باللون

ب. ُمكعَّ ِشبِه شكٍل يف ُمرتَّبة واألكسجني، والكالسيوم

لها والعوالق األوراق من ُكالٍّ أنَّ هي بيولوجيٍّا املاء فصل مع األخرى املشكلة بيولوجيٍّا.
يف مرَّات عدَّة بناؤه ويُعاد الضوئي التمثيل جهاز ر يُدمَّ ثَمَّ ومن ا؛ جدٍّ قصرية حياة َدورات
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أخرى ُمعِضلة ة ثَمَّ منزلك! أو لسيارتك شمسية لخليٍة عميل غري يشء بالتأكيد وهذا … اليوم
األحفوري، بالوقود الشميس الوقود استبدال أَرْدنا إذا وتواُفرها. الخام املواد تكلفة هي
مواد من املصنوعة الشمسية فالخاليا هائل! عليه العمل علينا يِجب الذي النطاق فإن
أو تصميمها ِة ِدقَّ مدى عن النظر بغضِّ العاملية، املشكلة تحلَّ لن للغاية ُمكلِّفة أو ناِدرة
مواد من ُمصنَّعة تكون أن يِجب للمياه املفتِّتة الناِجحة الشمسية فالخاليا نجاحها. مدى

واِسعة. نطاقاٍت عىل واستخدامها إنتاجها يُمكن بحيث بسهولة وُمتواِفرة رخيصة

العضوية غري والكيمياء البيولوجية اإللهام مصادر (2)

الخرضاء الورقة من الُجزء ى يُسمَّ للبدء. جيدة نقطًة للماء الطبيعة فصِل طريقُة تَُعد
الخرضاء البالستيدات هذه تبدو الخرضاء. البالستيدات الضوئي التمثيل فيه يحُدث الذي
وهي أََال نفسها؛ بالوظيفة وتقوم «بروكلوروكوكس»، ال ِمثل الزَّرقاء، بالبكترييا أشبََه
البالستيدات أن عىل األِدلَّة بعض ة (ثمَّ للخلية وقود إىل الشمس ضوء من الطاقة تحويل

الزرقاء). البكترييا من مباَرشًة َرت تطوَّ قد الخرضاء
بتغطية تينييس يف الوطني ريدج أوك ُمختَرب يف جرينبوم إييل قام ،١٩٨٥ عام يف
يُمِكن أنه عام ٢٠٠ من أكثر منذُ املعروف ومن بالبالتني. الخرضاء البالستيدات
الكيميائيان أعلن ،١٨٠٠ عام ففي وأكسجني؛ هيدروجني إىل املاء لفصل البالتني استخدام
وأكسجني هيدروجني إىل املاء فصل عن كاراليل وأنطوني نيكلسون ويليام الربيطانيان
العمود فولتا، ألليساندرو الجديد االخرتاع باستخدام وذلك الكهربائي، التحليل طريق عن
مرة ألول جرينبوم استطاع بالبالتني، املغطَّاة الخرضاء البالستيدات باستخدام الفلطائي.
الكهرباء إىل الشمسية الطاقة تحويل دون الشمس، ة أشعَّ من املستمدَّة بالطاقة املاء فْصَل
الخرضاء البالستيدات تتحلَّل إذ البيولوجي؛ ن املكوِّ هي جرينبوم نظام يف املشكلة أوًال.
قبل، من ذَكْرنا كما الشجر، وأوراق التفاُعالت. لهذه القاسية الظروف ظلِّ يف كبرية برسعة
البالستيدات تستطيع ال ينمو، نبات عن فصلها وعند لبنائها. ذاتي إصالح ميزة لديها

طني. إىل رسيًعا وتتحوَّل أنفسها إصالح الخرضاء
أجزاء من بأيٍّ فيها يُستعان ال املاء ملكونات ا حقٍّ الة فعَّ فصٍل خليِة إنشاء املمكن من
الوطني املختَرب يف واملهندسون والكيميائيون ترينر جون به قام ما وهو النبات، وَرقة
يمتصُّ (الذي الجاليوم زرنيخيد الت ُموصِّ أشباَه خليتهم تَستخِدم إذ املتجدِّدة؛ للطاقة
الضاِرب الضوء يمتصُّ (الذي واإلنديوم الجاليوم وفوسفيد الُحْمرة) إىل الضاِرب الضوء
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التي الشمسية الطاقة ُمعظم استخدام يُمكنهم املادتني، هاتني وبواسطة الزُّْرقة)، إىل
بالتيني؛ از حفَّ بواسطة املاء ويَنقِسم كنفايات. منها الكثري يَضيع وال الخلية، عىل تسُقط

املذِهلة! فاعليتِه جانب إىل رائع، نحٍو عىل يعمل وهو
تصنيُعها يُكلِّف إذ الباهظة؛ تكلفتُها أوًال: الخلية؛ بهذه تتعلَّق مشكالت ثالث َة ثمَّ
ما يُوَجد وال البالتني، تَستخِدم أنها ثانيًا: ُمربع. سنتيمرت لكلِّ دوالر ١٠٠٠٠ من أكثَر
أيًضا مشكلة وهي إليه، نحتاج الذي النِّطاق عىل للعمل األرض عىل البالتني من يكفي
للطاقة الوطني املختَرب خلية فإن وأخريًا: وكاراليل. ونيكلسون جرينبوم نُظم إىل بالنسبة
أن يِجب للغاية. ة سامَّ مادة الزرنيخ كون إىل بالنظر تماًما؛ للبيئة صديقٍة غريُ املتجدِّدة

أفضل! هو ما نفعل
إىل انتباههم تحويل هو الكثري وغريها الدراسات هذه من الكيميائيون تعلَّمه ما إنَّ
فاملركب والكوبالت. والنيكل، والحديد، املنجنيز، مثل: الطبيعة، تستخدمها التي العنارص
امَلنجنيز ذرَّات من مجموعٍة عن عبارة هو الضوئي التمثيل عملية يف لألكسجني املولِّد
واملذكورة املعروفة، الهيدروجينيز بروتينات جميع تحتوي كما والكالسيوم). (واألكسجني
الفلزات وهذه .(3-17 (شكل النيكل عىل أيًضا يحتوي وبعضها الحديد، عىل سابًقا،

البالتني. أو الزرنيخ من للبيئة صداقًة وأكثر األرض، يف ُمتواِفرة
باستخدام املاء لفصل الشمسية بالطاقة تعمل وقوية جديدة ازة حفَّ أنظمة تطوير إنَّ
تُواِجه التي يات التحدِّ أكرب من واحًدا — وسيظلُّ — يُعدُّ األرض يف بوفرٍة موجودة موادَّ

به! للقيام الكثري هناك يزال ال والعرشين. الحادي القرن يف الكيمياء

بالطاقة الكوكب إمداد (1-2)

هذا يف األمامية الخطوط أعمال بعض ملشاهدة الُفرصة لِك أُتيحت قد أنه ُسعداء نحُن
أبحاث برنامج قوة تتنامى للتكنولوجيا. كاليفورنيا معهد إىل األخرية زيارتِك يف املجال
يضمُّ والذي الكيميائي، االبتكار ملركز التاِبع بالطاقة» الكوكب «إلمداد الشمسية الطاقة
العاملني من الكثري ويبذُل األخرى، سات املؤسَّ من والعديد للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد
لفصل جهاٍز تطويِر إىل تهُدف التي األساسية العلوم مجال يف كبريًا جهًدا الربنامج هذا يف
الشمس، أشعة لجمع طريقة إىل املاء لفصل جهاز أي يحتاج النانوي. بامِلقياس يعمل املاء
األكسجني. إلنتاج واآلَخر الهيدروجني، إلنتاج أحُدهما َحفِزيَّني؛ ُجزأين إىل يحتاج كما
ِغشاء طريق عن ربما املكان، يف بعض عن بعضها ازة الحفَّ األجزاء هذه فصل يجب
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الحديد، عىل تَحتوي املعروفة الهيدروجينيز بروتينات كلِّ يف النَِّشطة املواقع :3-17 شكل
أيًضا. النيكل عىل يحتوي منها والكثري

جديد من مًعا واألكسجني الهيدروجني يَتَِّحد ال بحيث البالستيدات، يف الحال هي كما
جاهدًة للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد يف لويس نيت مجموعة تعمل انفجاري! نحٍو عىل
تجميع وجهاز للخلية التحفيزيَّني الجاِنبنَي بني الفاصل للِغشاء جديدة موادَّ تطوير عىل
وتَربُز الشمس، ة أشعَّ لجمع الغشاء يف ُمدمجة النانوية السليكون ُقضبان وستكون الضوء،
سيحتوي ُمختلَفني. اَزيْن بحفَّ ُمغلَّفة وستكون الِغشاء، جاِنبي كال من النانوية القضبان
از حفَّ عامل مع للتفاُعل األزرق للضوء ة ماصَّ نانوية ُقضبان عىل الِغشاء جانبي أحد
واإللكرتونات. الربوتونات تتولَّد األكسجني، ليُطلق املاء يَنقِسم وعندما لألكسجني، ُمولِّد
ثاٍن از حفَّ عامٌل وسيجمع األحمر، الضوء يمتصُّ فسوف الغشاء، من اآلَخر الجانب أما

الهيدروجني. ُجزيء إلنتاج واإللكرتونات الربوتونات هذه بني

الهيدروجني ُصنع (2-2)

ًما تقدُّ للتكنولوجيا، كاليفورنيا معهد يف ُعليا دراسات طالبة وهي ديمبيس، جيليان تُحِرز
ُمتواِفرة مواد استخدام نُريد نحن سابق، وقٍت يف ناقْشنا كما املجال. هذا يف رائًعا
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الخرضاء؛ البالستيدات أو الربوتينات ِمثل حيوية مواد تحلُّل يف نرغب وال األرض، يف
فاألنظمة ُمجٍد؛ غري يشء هو للربوتني النشطة املواقع يف الفلزية املراكز ُمحاكاة فُمجرَّد
أيًضا تعتمد بل فحْسب، الفلزات وجود عىل تَعتِمد ال بالنشاط، يتعلَّق فيما البيولوجية،

بها. املحيط الربوتني بقية عىل
أيوا والية يف إسبينسون» «جيم بواسطة األصل يف جيليان تدُرُسه الذي الُجزيء ر ُطوِّ
أبحاث يُجري كان عندما هو» «زايل يِد عىل تحسينُه وتمَّ العرشين، القرن ثمانينيات يف
زايل أصبح (وقد للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد يف بيرتز جوناس مع الدكتوراه بعد ما
تعمل السويرسية). لوزان بمدينة املتعدِّدة التكنولوجيا مدرسة يف ُمساعًدا أستاذًا اآلن
يَحوي الذي الُجزيء، هذا طريق عن الهيدروجني إنتاج آلية لتوضيح جهيٍد بجهٍد جيليان
التي (الطريقة الليزر َوِميض تثبيط تجارب خالل من وتتعلَّم له. كمركٍز الكوبالت ذرَّة
أن الرضوري من كان إذا ما للتكنولوجيا) كاليفورنيا معهد يف وينكلر جاي ابتكَرها
أو الهيدروجني، ُجزيء إلطالق يَصطِدمان الكوبالت-الهيدريد من دان ُمعقَّ هناك يكون
هيدريد. الكوبالت؛ من واحد د ُمعقَّ من الهيدريد إزالة يُمكنُه واحٌد بروتون كان إذا ما
كانت إذا أزواج؟ يف تعمل أن يَِجب أم بُمفرِدها الكوبالت ذرات تعمل هل هو: والسؤال
برتكيبه قامت الذي النظام مثل امَلربوط النواة الثُّنائي الكوبالت نظام فإن أزواج، يف تعمل
زيادة عىل يُساِعد أن شأنه من للتكنولوجيا، كاليفورنيا معهد من فالديز كارولني الطالبة
ويُمكنها القاِدمة، زيارتك خالل بكارولني لاللتقاء ُفرصة لك ستُتاح (ربما التفاُعل. ُمعدَّل

تقدُّم!) من تُحِرزه ا عمَّ باملزيد إخبارك

األكسجني ُصنع (3-2)

از الحفَّ العاِمل وهو الخلية، يف للهيدروجني املولِّد الجانب من أصعب هو ما يُوَجد
للتكنولوجيا؛ ماساتشوستس معهد يف الكيميائيان عليه يعمل الذي لألكسجني، املولِّد
أربعة إزالة رضورة يف الشأن هذا يف التحدِّيات أحد يتمثَّل كومينز. وكيت نوسريا، دان
شديد أمر وهذا األكسجني. ُجزيء إلنتاج ماء ُجزيئَي من بروتونات وأربعة إلكرتونات
لألكسجني املولِّد د فاملعقَّ ُمتعدِّدة؛ فلزات باستخدام التفاُعل هذا الطبيعة تُجري الصعوبة!
لذا الكالسيوم؛ من وذرَّة املنجنيز من ذرَّات أربع عىل يَحتوي الثاني الضوئي النظام يف
إلكرتون (بواقع فلزية أيونات أربعة باستخدام ماء ُجزيئي من إلكرتونات أربعة فإزالة

واحد! فلزٍّ من األربعة استخالص من بكثرٍي أسهل فلز) لكلِّ واحد
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وقد الشمسية. الطاقة أبحاث برنامج يف أُحِرز قد ًما تقدُّ ة ثَمَّ أن هو السارُّ والخرب
تَعتِمد للغاية واعدة ُعضوية غري ازة حفَّ مادة عن مؤخًرا نوسريا دان مجموعة أعلنت
الكتشاف جاهًدا حاليٍّا للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف فريقه ويَعمل الكوبالت، عىل
النكسرت كايل الُعليا الدراسات طالب يتَِّخذ للتكنولوجيا، كاليفورنيا معهد ويف عملها. كيفية
األربعة اإللكرتونات اختزال بتحفيزه معروف بإنزيٍم ُمبتِدئًا الحيوية، املحاكاة من منهًجا
األمامية التفاُعالت ُمعدَّالت ترسيع عىل تعمل ازة الحفَّ املواد أن وبما األكسجني. ُجزيء يف
استهالكه، من بدًال األكسجني توليد باإلمكان يكون أن يُفرتَض أنه كايل يَعتِقد والعكسية،
بحيث اإلنزيم تعديل يف التَّحدِّي ويَكُمن اإلنزيم. هذا نظام يف التعديل بعض خالل من
كايل عىل سيتعنيَّ نفسه، الوقت يف املاء. ألكسدة ُمناِسب اختزال/أكسدة جهد عىل يعمل
يف أنه هو مؤكَّد هو ما حد. أدنى إىل الربوتني تحلُّل من تُقلِّل التي ات املشتقَّ يَكتِشف أن
االختزال عمليات أساسيات عن الكثري عىل جميًعا) نحن (ونتعرَّف سيتعرَّف العملية، هذه
لتوليد أفضَل ازٍة حفَّ موادَّ بتطويِر سيَسمح الذي األمر اإللكرتونات؛ املتعدِّدة واألكسدة

الوقت. مع األكسجني
الكيميائية البحوث مرشوعات عن ملحًة نُعطيَِك أن استطعنا قد نكون أن نأُمل أنجيال،
ويُمكنُِك ملعرفته، الكثري ة ثَمَّ واملناخ. بالطاقة املتعلِّقة املجاالت يف تنفيذها يُمكن التي املثرية
ورفاهية لصحة هائلًة ُمساهماٍت ستُقدِّم املجاالت هذه يف األساسية األبحاث أن من التأكُّد

الجهد! هذا يف إلينا االنِضمام يف تُفكِّري أن آُمل كوكبنا.
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