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 المعادن في األنظمة الحيوية: نظرية الحقل البلوري والمغناطيسية

 مقدمة عن نظرية الحقل البلوري. من أجلن ين والتاسعة والعشرين الثامنة والعشريلمحاضرتلنظر ا

 

 المغناطيسية:

)تُجذَب بحقل مغناطيسي(، أما  مغناطيسيةداياتدعى المركبات التي تملك إلكترونات غير متزاوجة 

 )تتنافر مع الحقل المغناطيسي(. مغناطيسيةاباربات التي تملك إلكترونات متزاوجة فتدعى المرك

 

 

لمحاضرة التاسعة والعشرين: االستعانة بمبدأ ل المذكرة الدراسيةمثال من الصفحة الرابعة من 

األنزيمات المعدنية للتخفيف من الغازات 

 الدفيئة:

بتطوير محفزات  ا  يهتم الباحثون كثير

دة إلزالة الغازات الدفيئة الضارة من جدي

 COالجو، مثل أحادي أكسيد الكربون 

 .2COوثنائي أكسيد الكربون 

توصلت الطبيعة لذلك عن طريق استخدام 

وتستخدم أنزيمات ذات عوامل مساعدة معدنية تسّهل تفاعالت  2COأو  COجراثيم معينة "تعيش على" 

 تثبيت الكربون.

من الجو وتنتج حوالي تريليون كغ من  COزالة حوالي مئة مليون طن من تقوم الجراثيم كل عام بإ

 الخالت عن طريق استهالك الغازات الدفيئة.
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 الجراثيم التي تعيش على الغازات الدفيئة:

 موريال ثيرموأسيتيكا

 

O 2COOH + 2 H3→ CH 2+2 CO 24 H 

2COOH + 2 CO3O + 4CO → CH22 H 

 للخالت. من نمط الجراثيم المنتجة 

 .الهوائية مجبرة 

  :درجة الحرارة المثلىCo55. 

 كربوكسيدوثيرموس هيدروجينوفورمانس

 

2+ CO2O + CO → H2H 

  استقالبCO .شديد الفعالية 

 .الهوائية مجبرة 

  زمن التضاعف باالعتماد على CO.ساعتان 

  :درجة الحرارة المثلىCo70. 

 

 ؟ بوساطة تجمعات المعدن في األنزيمات.كيف تُسّهل هذه التفاعالت

يجب  لمحاكاة الحل الذي توصلت إليه الطبيعة ، لكنالرائعا التفاعل الكيميائي مفتاح أساسي في هذ النيكل

 حول مركز النيكل. معرفة الشكل الهندسيأوال  
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، فهل سيملك شكال  ناطيسيمغداياضمن أنزيم ما مركز  d2+ Ni)8(لتجميع ما لدينا من معلومات: إذا كان 

 أم رباعي السطوح أم ثماني السطوح؟ ا  مربع ا  مستوي

 

الثمانية في كل مخطط حتى ترى أن  d. )امأل إلكترونات ا  مربع ا  : يملك موقع النيكل شكال  مستويالجواب

 الشكل المستوي المربع فقط لن ينتج عنه إلكترونات غير متزاوجة(.

يحفز تفاعالت استهالك سنثتاز  CoAأستيل ربع للنيكل ضمن إنزيم يسمى يكون هذا الشكل المستوي الم

 أحادي أكسيد الكربون وثنائي أكسيد الكربون.

 

 

 

 

 

      

  النيكل المستوي المربع

 

 


