
   

 

 

لسة   وأمالحھ  HCNالسيانيد عن الكشف : 5ا
 
 ن  سيانيد  س يدروج و Prussic acid أيضا ال رارة بدرجات اللون  عديم سائل و  ا
 ،ولة يتطاير املنخفضة  الطيارة،  السموم من يصنف لذلك د  26.5 الغرفة حرارة بدرجة س
 موض ضمن أيضا يصنف ولة ينحل الضعيفة، ا  .اللوزاملر رائحة شبھ رائحة لھ املاء،  س
 م  .وثبات خطورة أمالحھ أشد  و الصوديوم سيانيد البوتاسيوم، سيانيد :األمالح أ
 ل  :مالحظة ھ من HCN تحرر  إ يؤدي املعدة  ضمن وجوده لكن سام غ  املل الش  .م

 :التعرض مصادر
 ر مثل  الصناعة  السيانيد أمالح ستعمل ، التصو  صناعة الدباغة، الفوتوغرا
 ب مثل الثمينة املعادن واستخراج الزجاج  .الذ
 السيوم سيانيد السيوم  أميد سيان ومركب للقوارض كمبيد الزراعة  ستخدم  ال  ال
 كسماد  ستخدم. 
 ة أنواع عض بذور   يوجد  .والدراق املشمش التفاح، املر، اللوز  مثل  الفاك
 التبغ  دخان  يوجد 

  HCN غاز سمية
سان لقتل  افية  ppm 200-100 تراك  أن حيث السمية شديدة املواد  من عت  أما دقيقة  60-10خالل اإل

اك  .صاعق حاد سم س لذلك واحدة دقيقة خالل للقتل يؤدي  قد األع بال
سمم  أنماط   :ال

 ع عمال األطفال، (عر سمم  ) املصا
 ي سمم و جنا  منھ  قليلة كمية أن حيث اإلجرامية السموم من عت شيوعا األك  و

ة إضافة للقتل افية  .الوفاة عد عنھ الكشف لصعو
 :السمية اآللية
يط ع HCN غاز عمل لوي  التنفس تث بيط  يقوم  حيث ا توكروم  أنزمات بت  أوكسيداز  الس
ا داخل وندر ديد مع CN السيانيد شاردة ارتباط خالل من وذلك امليتو يم   املوجود  ا  ال
توكروم أنزمات ضمن  .الس

  
سمم أعراض  :ال

 إ  األعراض تتطور  الحقا التنفس،   سرع  القلب، ضرات سرع دوخة، بصداع، تبدأ 
 قلبية وسكتة و فقدان ضغط، انخفاض قلب، تباطؤ. 
 سمم عالمات أبرز  إن لد تلون    HCN ب ال سمم حال و قرمزي، احمر بلون  ا ض  ال  ال
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 املر اللوز  برائحة ء. 
 ية، افات مثل عالمات يالحظ  املزمن التعرض عند اض وحاالت درقية غدة قصور  عص  .إج
 
 
 
 

 :العالج
عاد  سمم، مصدر عن املصاب إ ن، إعطاء ال  Hydroxy cobolamin  إعطاء األوك

  
  

 :الكشف  طرق 
 Prussian blue  بروسيا أزرق طرقة
يتات تضاف ديدي ك تمل العينة إ FeSO4 ا ا ا   الوسط يحمض ثم NaCN ع احتوا
يت بحمض ل  املركز، الك ش   :بروسيا أزرق  س أزرق بلون  معقد ي

4SO2]+Na6[Fe(CN)4Na→+6NaCN4FeSO 
4SO26Na+3]6)CN(Fe[4Fe→3(SO4)2]+2Fe6[Fe(CN)4Na 

  
 Picric acid املر  حمض طرقة
و  HCN  يتفاعل  حيث  استخداما،ً األك الطرقة  عن للكشف حساس تفاعل و

ل املر حمض مع  ش  ) برتقا-ب(  Isopupuric حمض و
 

 :العمل طرقة
ك املر حمض بمحلول  ترشيح  ورقة تبلل-  اللوز  لزت عينة من  قطرة توضع ثم لتجف وت

ر املر  .) كيفي كشف (السيانيد  وجود  دليل  ب-برتقا لون  فيظ
 املر  اللوز  زت عينة من قطرات عدة مع املر حمض من مل  5 نضع اختبار أنبوب نأخذ-

الحظ ل  و تقا اللون  ش  الب -ال
ل العينة  املوجود  السيانيد ترك لتحديد- ة  سلسلة مع الناتج  اللون  نقارن  تقر  ش  عيار

  .) ك كشف  (محضرة 
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