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 أمثلة المحاضرة الثامنة عشرة

 الكيمياء الحرارية: علم األحياء / أمثلة مرتبطة.

للمحاضرة  والمذّكرة الدراسيّة ،ن السادسة عشرة والثامنة عشرة للترموديناميكيمحاضرتلل نظرا

 ولإلنتالبية والروابط الهيدروجينية. ،ATPلثامنة عشرة لتفاعالت ا

 .ATPللـ  kJ/mol 24-بمقدار  ATPلحلمهة  °H∆نعلم أن بناء على المحاضرة السابعة عشرة 

 

 

 

، تعتبر العديد من التفاعالت الحيوية غير تلقائية، مما يعني أنها بحاجة لطاقة كي تسير في االتجاه المباشر

 إي إنها تتطلّب طاقة لتتقدَّم في االتجاه المباشر للتفاعل.

تترافق مع تفاعالت غير تلقائية، لتقودها  مكن أنعملية تلقائية ي  هي  ATP  (ATP → ADP)ةإن حلمه

 في االتجاه المباشر للتفاعل.

 

 

 المنفردة. Gº∆الناتج عن التفاعل المقترن هو مجموع قيم  Gº∆إن 

 :H° = -24 kJ/mol∆)درجة حرارة الجسم(، علماً أن  K 310عند  ATPلحلمهة  Gº∆لنحسب أوالً 

∆S° = +22 J/K•mol 

∆Gº = ∆Hº - T∆Sº 

∆Gº = -24 kJ/mol – 310 K (0.022 kJ/mol) 

∆Gº = -31 kJ/mol  وهي الطاقة الالزمة لحلمهة جزيئةATP. 
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 . هذه الحسابات تقريبيةة كةون هةذهالمعياريةالشروط مالحظة: إن قيم الطاقات الحرة المحسوبة هي تحت 

 .الجزيئات ليست تحت الشروط المعيارية في الخاليا

 ِلَم أهمية هذا التفاعل؟ ،P-6-تحول الغلوكوز إلى غلوكوز نة بالتفاعل: اآلتية مقتر ATPباعتبار 

إلية،، حيةت تمنةع الشةحنة السةالبة جزيئةة  (P)ألن الغلوكوز ي منح شحنة سالبة بإضافة مجموعةة الفوسةفات 

 .الغلوكوز من االنتشار خارج الخلية، فتبقى في غشائها الدهني

 

 

 

 

 

 

∆Gº = +17  kJ/mol 6-وز إلى غلوكوز لتحول الغلوك-P 

∆Gº = -31kJ/mol   لحلمهةATP 

َل الغلوكوز إلى غلوكوز لاألنزيم المرافق   محلمهة. ATPمع جزيئة  يتفاعل  P -6-تحوُّ

 .kJ/mol + (-31 kJ/mol) = -14 kJ/mol 17وتغير الطاقة الحرة الكلي: 

 تلقائيةً، ِلَم تحدث بشكل غير منتظم في الخلية؟ ATPإذا كانت حلمهة 

ً الحركية!  ي مكن للتفاعل أن يكون ترموديناميكيّ  ً تلقائيّ  ا ً ، لكن، حركيّ ا ً يكون بطيئ ا  جدّاً.  ا

لمحاضاارة الثامنااة عشاارة: اينتالبيااة والااروابط ل المااذكرة الدراساايّة( فااا الحاافحة الةامسااة ماان 2مثااال

 الهيدروجينية.

أو  H-F, H-Oبطة قطبية )نموذجياً كهراساكن بين ذرة هيدروجين في را هي تأثرالرابطة الهيدروجينية 

H-N" أي ذرة عالية الكهرسلبية. ،(، و"مستقبل الرابطة الهيدروجينية 

  

عالية الكهرسلبية مع زوج وحيةد و صغيرة تكون ذرة( أن Yلرابطةَ الهيدروجينية )لينبغي للذرة المستقبلة 

 .من اإللكترونات قابل االرتباط

 X =   O,N,Fإذ إن 

 Fأو  ,N,O= مستقبل الرابطة الهيدروجينية  Yوإن 
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 ن جزيئات الماء.مثال: الروابط الهيدروجينية بي

 

 (:Hالهيدروجينية )الروابط  متوسط إنتالبيات الروابط

 الروابط الهيدروجينية من أقوى أشكال التأثير المتبادل ضمن الجزيء.

 أضعف من الروابط الشاردية والروابط المشتركة. Hوالروابط 

 

داخلة،، وهةذا النةوع أو  ،ه(قد تكون الرابطةة الهيدروجينيةة: ضةمن الجةزيء )كمةا فةي جزيئةات المةاء أعةال

 من أجل البروتينات ذات األشكال ثالثية األبعاد.الثاني مطلوب في البروتينات 

ً والروابط الهيدروجينية مهمة أيض  ووظيفت،. DNA الـ في بنية ا

 

 

 

 

 


