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 الروابط التساهمية القطبية / الجزيئات القطبية

 الجزيئات مقابللمحاضرة الثالثة عشرة؛ لنقاش الروابط التساهمية القطبية والجزيئات القطبية ل نظرا

 غير القطبية.

(، χلإللكترونات بين ذرتين مختلفتين بالكهرسلبية )تشاُرٌك غير متساٍو  هي ةالرابطة التساهمية القطبي

( رابطةً "باولينغ")على مقياس  1.7إلى  0.4من  χابطة بين ذرتين باختالف تُعدّ أّي ر كل عامشوب

 تساهميةً.

 .لصفرلزم ثنائي القطب غير مساوية تكون محصلة العالجزيئات القطبية  ففي

 

يلغيي أحيدهما الخطيي  رابطتان قطبيتان، ولكن القطبين الثنائيين فيي زيزيء  و  فللجزيئين 

المقيّوس  غيير قطبيي، فيي حيين تُنيتو اليروابب القطبيية فيي زيزيء  اآلخر، مما يعني أن ززيء 

 قطبي. ، ززيء اً ثنائي القطب، إذ بالمحصلة عزم

ً البروتينات، غالب مثلمثل األدوية والفيتامينات، وفي الجزيئات الحيوية في الجزيئات العضوية الكبيرة  ما  ا

 .كل عامشنهتم بعدد المجموعات القطبية ضمن الجزيء؛ لتحديد المدى الذي قد تصل إليه قطبية الجزيء ب

لمحاضاارة الثالثااة عشاارةة اهميااة القطبيااة  اا  ل لماارةرة الاراةاايةا( مااا الحاااحة ا ولاا   اا  1لمثااا  ا

 الايتامينات

 9Bمع فيتامين  Aفيتامين  ـ مثالً ـ لنقارن

 دد األكبر من الروابط القطبية؟ فيتامين __الععلى أي فيتامين يحتوي 

 Aفيتامين 

 ذّواب ذّواب

 )حمض الفوليك( 9Bفيتامين 
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، وبما أن الدسم غير قطبي، والماء Aر مما لفيتامين ( روابب قطبية أكثر بكثيحمض الاوليك) 9Bلفيتامين 

 )مثلما تحب المحاّلت(.   الاةم  ا  ذّواب Aالايتاميا و   الماء،  ا  ذّواب 9Bالايتاميا يكون فقطبي، 

 ةAالروابط القطبية     يتاميا 

 (ة9Bالروابط القطبية    حمض الاوليك ) يتاميا 

ً لنُفّكر في معنى ذلك تبع ً ات التي نتناولها يوميّ للفيتامين ا  .ا

  فيتامين( 9حمض الفوليكB  ذّواب في الماء، مما يعني أنه يطرح خارج أزسيامنا بيالبو )سيرعة ب

ً نسبيّ   .ا

  بما أن حمض الفوليك وسائر الفيتامينات الذّوابية فيي المياء، مثيل فيتيامينC تُطيرح بيالبو ، فمين ،

، وال داعيي للقليم مين زييادة الجرعية؛ ألن أي المهم الحصو  على زاد منتظم من هذه الفيتامينات

 فيتامين زائد سينتهي في البو .

  الفيتامينA ليس ذّواب ً  في الماء؛ لذا يُمكن أن يُخّزن في الخاليا الدسمة ويتراكم في أزسادنا. ا

 ( فيتيامين  مثيلمن الممكن الحصو  على كمية زائدة مما يفيد من الفيتامينات الذّوابية فيي الدسيمA 

التي تبحث عن الفوائد الصحية للجرعات الكبيرة (، في حين تُظهر الدراسات الحديثة ـEوفيتامين 

 قد تُؤدي إلى مشاكل صحية. Eـ أن الزيادة في فيتامين Eمن فيتامين 
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 (VSEPRنظرية تنا ر زوج إلكترونات الطبقة التكا ؤية )

لمحاضرة الثالثة ل لمرةرة الاراةيةاانية ما ( ما شرائح المحاضرات المر قة مع الحاحة الث2المثا  

 عشرةة

 رةيزة.-شكل الجزيء    معقّاات انزيم

يُؤثر شكل )هندسة( الجزيئات في خصائصها الفيزيائية والكيميائية، بما في ذلك: نقطة االنصهار، ونقطة 

شكله بدقة في  الغليان والتفاعلية، وللشكل أهمية ززئية في األنظمة الحيوية، مثالً ينبغي للجزيء أن يتالءم

 الجزء الفعا  من األنزيم.

 

الشكل أعاله يُمثل حلمهة الجزيء السكري )السكروز( إلى فركتوز وغلوكوز، ويتم تسريع هذا التفاعل 

بأنزيم يُدعى )السكراز(، وتعتمد عملية التسريع على تالؤم ززيء السكروز في الجزء الفعا  من أنزيم 

 السكراز.

 رةيزة. –ة الخامسة والثالثيا؛  مثلة اخرى عا معقاات انزيم لمحاضرل لمرةرة الاراةيةل نظرا

 

 أنزيم
 )السكراز(

 الموقع الفعال

 الركيزة )السكروز(

 السكروز

 ترتبط الركيزة
 باألنزيم

 معقّد
 ركيزة-أنزيم

 األنزيم
والركيزة 
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 الفركتوز

يتم إطالق 
 نواتجال


