
Зміст дисципліни «Фізична хімія і колоїдна хімія»

Підкурс «Фізична хімія».

Модуль №1. Хімічна термодинаміка татермодинаміка біологічних
процесів

Розділ 1. Загальні положення хімічної термодинаміки та термодинаміки
біологічних процесів. Термодинаміка біохімічних процесів.

Взаємозв’язок між процесами обміну речовин і енергії в організмі.
Загальна схема перетворення енергії в біосистемах. Хімічна термодинаміка як
теоретична основа біоенергетики. Застосування першого закону (начала)
термодинаміки до біологічних систем. Застосування калориметричних
методів під час досліджень біологічних об’єктів. Теоретичні та
експериментальні методи фізичної хімії. Калориметрія. Калориметричне
дослідження кліток крові.

 Термохімічні розрахунки. Макроергічні сполуки в живому організмі, їх
біологічна роль.

Ентропія як функція стану системи. Впорядкованість біологічних систем.
Розрахунок (оцінювання) зміни ентропії у різноманітних хімічних та
біохімічних процесах. Енергія Гіббса як критерій принципової можливості
перебігу хімічного та біохімічного процесів. Фундаментальне рівняння
Гіббса. Ентальпійний та ентропійний фактори. Застосування другого начала
термодинаміки до вивчення живих об’єктів. Принципи розрахунку і
систематизації термодинамічних параметрів біохімічних процесів.
Екзергонічні та ендергонічні реакції. Реакції перенесення, в яких
використовується енергія АТФ.

 Термодинаміка відкритих систем. Теорема І. Пригожина.
Кон’юговані реакції і фактори, які визначають концентрації метаболітів.

Кон’югація послідовних реакцій. GD  і концентрація метаболітів.
Кон’югування паралельних реакцій. Перенос енергії у метаболічних
системах. Значення АТР в обміні речовин.
Кон’югація хімічних реакцій з переносом речовини.

Розділ 2.
Хімічна та адсорбційна рівновага
Рівноважні процеси, особливості вивчення рівноважних процесів в

біологічних системах. Хімічний потенціал.  Залежність енергії Гіббса і енергії
Гельмгольца від кількості речовини. Активність. Хімічний потенціал як
критерій спрямованості хімічного та біохімічного процесу. Фазові рівноваги
та перетворення в біосистемах. Фазові переходи в білках.

Парціально-мольні величини та їх використання в термодинамічних
розрахунках. Розрахунки константи рівноваги методом абсолютних  ентропій.
Рівняння ізотерми хімічної реакції. Основні ознаки та властивості хімічної
рівноваги. Рівняння ізотерми Вант-Гоффа. Константа рівноваги. Закон діючих



мас.  Різні способи виразу закону діючих мас. Взаємозв'язок між константами
рівноваги, що відтворюють закон діючих мас різними способами.

Гетерогенна хімічна рівновага. Дифузія. Дифузійна та кінетична області
гетерогенних процесів. Роль дифузії в процесах переносу речовин в
біологічних системах.

Адсорбційна рівновага. Ізотерма, ізобара, ізохора адсорбції.
Полімолекулярна адсорбція. Хроматографія, класифікація хроматографічних
методів розділення речовин. Застосування хроматографії в біології і
медицині. Біологічне значення вибіркової адсорбції. Обмінна адсорбція.

Розділ 3.
Розчини. Розчини електролітів у біологічних системах.
Термодинаміка утворення розчинів. Ентальпійний та ентропійний

фактори розчинення. Газообмін в організмі. Залежність розчинності газу від
природи рідини і газу, температури і тиску. Вплив наявності електролітів на
розчинність газу в рідинах. Закон Сеченова. Біологічне значення законів
Сеченова і Генрі. Біологічні рідини. Кріоскопія, ебуліоскопія, застосування
цих методів під час фізико-хімічних досліджень біологічних об’єктів.

Явище осмосу, осмотичний тиск. Розрахунок осмотичного тиску в
розчинах електролітів та неелектролітів. Біологічне значення осмотичного
тиску. Ізотонічні, гіпертонічні, гіпотонічні розчини. Тургор. Плазмоліз.
Гемоліз.

Роль електролітів у процесах життєдіяльності організмів. Ізотонічний
коефіцієнт. Константи кислотності та основності. Зміщення рівноваги у
розчинах електролітів. Гідроліз, роль гідролізу біологічних сполук у процесах
життєдіяльності. Буферні системи, їх класифікація. Буферна ємність. Буферні
системи крові. Кислотно-основна рівновага в біологічних системах та її роль в
нормальних і патологічних процесах організму. Порушення кислотно-
основного балансу організму, їх кореляція і компенсація. Поняття ацидозу і
алкалозу, фізико-хімічні основи їх виникнення.

Обмежена розчинність рідин. Типи діаграм обмеженої розчинності
рідин. Критична температура розчинності. Правило Алексєєва.

Розчинність у ідеальних розчинах. Формула Шредера.  Закон розподілу
Нернста-Шилова. Екстракція. Механізми проникання речовин крізь кліткові
мембрани.

Діаграми трикомпонентних систем. Трикутник Гіббса.

Модуль №2. Кінетика хімічних та біохімічних реакцій.Електрохімія та
електрохімічні методи дослідження біологічних систем

Розділ 4.
Кінетика біохімічних процесів. Каталіз.
Термодинамічний і кінетичний критерії реакційної здатності хімічних та

біохімічних процесів. Особливості спряжених процесів, що відбуваються у
живому організмі. Швидкість хімічних та біохімічних процесів. Вплив різних
факторів на швидкість перебігу процесів. Застосування кінетичних рівнянь



при дослідженні біологічних процесів. Константа елімінації і час
напіввиведення в фармакокінетиці. Вплив температури на швидкість хімічних
та біохімічних процесів. Енергія активації біохімічних процесів. Теорії
хімічної кінетики.

Роль каталізу в життєдіяльності організмів. Основні теорії каталізу.
Особливості ферментативного каталізу. Ферментативна кінетика. Активний
центр фермента, кофактори. Металоферменти. Сучасні пояснення активності
та спеціфічності ферментів. Стаціонарна кінетика Міхаеліса–Ментен.
Кінетичні схеми та механізм ферментативної реакції. Типові залежності
початкової швидкості реакції від концентрації субстрату.

Інгібітори та активатори ферментів. Конкурентне і неконкурентне
інгібування.
Нестаціонарна кінетика ферментативних реакцій. Релаксаціонна  кінетика
ферментативних реакцій. Вплив температури та рН на швидкість
ферментативних реакцій. Інгібірування  ферментативних реакцій. Аналіз
ферментативних механізмів за допомогою моделей інгібірування продуктом.
Інактивація ферментів.

Поліферментні системи. Кон’югація ферментативні реакції. Кінетика дії
ферментів у відкритих системах.

Розділ 5.
Електрохімія та електрохімічні методи дослідження біологічних систем.
Тема 1. Термодинаміка розчинів електролітів. Електроліти. Сильні та

слабкі електроліти. Активність. Коефіцієнт активності. Константа дисоціації
для слабких електролітів. Особливості  біологічних поліелектролітів. Теорія
сильних електролітів Дебая-Хюккеля.

Електрична провідність розчинів електролітів. Закон іонної сили,
залежність розчинності амінокислот і білків від іонної сили розчину.
Поліелектроліти. Електропровідність клітин і тканин. Кондуктометрія як
метод дослідження біологічних систем.

Тема 2. Гальванічні елементи.
Виникнення стрибка потенціалу на межі розподілу фаз. Будова

подвійного електричного шару. Електрохімічний потенціал. Гальванічний
елемент. Електрорушійна сила гальванічного елементу. Термодинаміка
гальванічного елементу. Застосування іон-селективних електродів під час
дослідження біологічних систем.  Мембранна рівновага та мембранна різниця
потенціалів. Роль мембранних процесів у фізіологічних процесах.
Окиснювально-відновнувльні потенціали біологічних систем. Дифузійні та
мембранні потенціали. Електрохімічні потенціали і рух іонів крізь мембрани.
Природа біопотенціалів.

Тема 3. Біоелектричні потенціали. Потенціал спокою у клітці. Рівняння
Гольдмана.

Потенціал дії. Теорія Ходжкіна–Хакслі

Підкурс «Колоїдна хімія».



Модуль №1. Поверхневі явища та адсорбція
Вступ.
Зміст і задачі курсу сучасної колоїдної хімії. Основні характеристики

дисперсних і колоїдних систем, їх роль у біологічних об’єктах.
Колоїдна хімія як наука про поверхневі явища, фізико-хімічні

властивості дисперсних систем та високомолекулярних сполук. Основні
особливості колоїдного стану: гетерогенність, висока дисперсність, велика
питома поверхня. Властивості речовин як функції дисперсності та питомої
поверхні. Поняття про термодинаміку нерівноважних, агрегатно-нестійких
систем. Класифікація дисперсних систем: за розміром часток, за агрегатним
станом дисперсної фази та дисперсійного середовища, за характером
взаємодії між собою часток дисперсійної фази, дисперсійної фази та
дисперсійного середовища. Поняття про високомолекулярні сполуки.
Схожість деяких властивостей та принципова різниця між колоїдними
розчинами і розчинами високомолекулярних сполук.

Поверхневі явища та адсорбція.
Молекулярні сили і полярність речовини. Ненасиченість молекулярних

сил на міжфазних поверхнях, внутрішній тиск. Поверхневий натяг як міра
вільної енергії поверхні, методи його визначення. Рівняння Гіббса -
Гельмгольца для поверхневої енергії, її температурна залежність. Поверхнева
енергія і рівноважні форми тіл, принцип Гіббса - Кюрі, закон Вульфа.

Капілярні явища.
Капілярний тиск, рівняння Юнга-Лапласа. Капілярна конденсація,

рівняння Гіббса - Томсона. Поняття про адсорбцію. Локалізована та
нелокалізована адсорбція, адсорбційна рівновага. Ємність моношару,
поверхнева концентрація. Ізотерма адсорбції Гіббса, поверхнева активність.
Емпірічне рівняння ізотерми Фрейндліха. Адсорбція як екзотермічний
процес. Поняття про інтегральну і диференційну теплоти адсорбції. Кінетика
адсорбції.

Природа адсорбційних сил та моделі адсорбції. Теорія мономолекулярної
адсорбції, аналіз рівняння ізотерми Ленгмюра. Теорія полі молекулярної
адсорбції Поляні, характеристична крива, ізотерма БЕТ. Рівняння
Шишковського, поняття про дифільність молекул, їх орієнтація на поверхні
між фазами. Правило Дюкло - Траубе.

Поверхневі плівки нерозчинних речовин.
Газоподібні і конденсовані моношари поверхнево-активних речовин на

поверхні рідини. Поверхневі плівки нерозчинних речовин, рівняння стану
двомірного газу. Адсорбція на межі тверде тіло - розчин. Правило Ребіндера.
Вплив на адсорбцію природи адсорбенту і адсорбату. Гідрофільні і
гідрофобні адсорбенти. Вплив розчинника на адсорбцію.

Явище змочування. Крайовий кут. Вплив на змочування різних факторів.
Теплові ефекти змочування.

Стабілізація і коагуляція дисперсних систем.



Дисперсні системи. Методи очистки дисперсних систем. Умови
утворення дисперсних систем, роль стабілізатора. Хроматографія.
Класифікація Хроматографічних методів розділення речовин. Застосування
хроматографії в біології і медицині. Біологічне значення вибіркової адсорбції.
Обмінна адсорбція.

Седиментаційна та агрегативна стійкість колоїдних систем. Коагуляція
колоїдних систем; електролітна коагуляція, механізм концентраційної і
нейтралізаційної коагуляції. Кінетика коагуляції: скрита та явна коагуляція,
повільна та швидка коагуляції. Кінетика швидкої коагуляції, теорія
Смолуховського. Специфічні випадки коагуляції: перезарядження золя,
чередування зон коагуляції, взаємна коагуляція, дія суміші електролітів.

Колоїдний захист, його механізм. Захисні числа. Астабілізація
(сенсибілізація) золей. Біологічне значення коагуляції, пептизації і колоїдного
захисту.

Емульсії, їх класифікація, типи емульсій, біологічне значення емульсій,
залежність типу емульсій від гідрофільно-ліпофільних властивостей
емульгатора. Гідрофільно-ліпофільний баланс ПАР-емульгаторів. Обращение
фаз емульсій. Піни. Стійкість, кратність, дисперсність пін. Стабілізація пін.
Разрушение емульсій, пін, аерозолей. Застосування емульсій, пін, аерозолей в
медицині.

Поверхнево-активні речовини в колоїдному стані.
Колоїдні ПАР, їх класифікація. Механізм самовільного утворення міцел

у розчинах колоїдних ПАР. Критична концентрація міцелоутворення (ККМ),
методи її визначення. Будова міцел. Солюбілізація у розчинах колоїдних
ПАР. Біологічна роль міцелоутворення і солюбілізації. Липосоми.

Поверхнева енергія, поверхневий натяг. Когезія, робота когезії,
когезійна міцність. Адгезія. Робота адгезії, рівняння Дюпре як критерій явища
розтікання. Коефіцієнт розтікання. Змочування, крайовий кут (кут
змочування). Рівняння Дюпре-Юнга. Вибіркове змочування. Значення для
медицини, технології ліків тощо.

Модуль №2. Високомолекулярні речовини та їх розчини

Фізико-хімічні властивості полімерів та розчинів ВМС, їх отримання та
властивості.

Роль розчинів високомолекулярних речовин (ВМР) у процесах
життєдіяльності, у медицині і фармації.

Кислотно-основні властивості білків як поліамфолітів: білок-кислота,
білок-основа, ізоелектричний стан, ізоелектрична точка (ІЕТ) білків.
Поведінка білкових макромолекул в ШЕТ та при значеннях рН середовища,
що відрізняється від ШЕТ.

Утворення розчинів ВМС. Набухання: механізм, стадії набухання,
рушійні сили стадій набухання. Контракція. Термодинаміка набухання. Вплив



різних факторів (природи полімера, температури, електролітів, рН
середовища, форми макромолекул) на набухання. Обмежене і необмежене
набухання. Ступінь набухання. Швидкість набухання. Константа швидкості
набухання. Принципи обмеженого набухання. Антагоністичне набухання.
Біологічне значення процесів набухання та старіння.

Стійкість розчинів ВМС. Фактори, що зумовлюють термодинамічну
стійкість розчинів білків. Порушення стійкості  розчинів білків:висолювання,
коацервація, комплексна коацервація, денатурація. Механізм висолювання,
висолюючі агенти. Вплив природи висолюючого агента, рН середовища,
температури і розмірів макромолекул на процес висолювання. Оборотність
коацервації. Комплексна коацервація. Значення коацервації і комплексної
коацервації для біологічних симстем, у фармації. Денатурація білків. Фізичні і
хімічні денатуруючі агенти. Оборотна та необоротна денатурація. Відмінність
денатурованого білка від нативного. Фізіологічне значення денатурації.

Молекулярно-кінетичні властивості розчинів ВМС і золей. Рівняння
Ейнштейна для розрахунку зсуву частинки. Дифузія. Рівняння Ейнштейна для
розрахунку коефіцієнта дифузії. Закон Фіка. Роль дифузії в біологічних
процесах. Осмотичний тиск золей і розчинів ВМС. Рівняння Вант-Гоффа для
осмотичного тиску золей. Особливості прояву броунівського руху, дифузії і
осмотичного тиску в розчинах ВМС. Залежність осмотичного тиску розчинів
ВМС від концентрації і рН. Використання осмотичних властивостей для
визначення концентрації і розміру частинок дисперсних систем. Рівняння
Геллера. Осмотичний тиск плазми крові. Роль осмоса в біологічних системах.
Мембранна рівновага Доннана-Драгля. Аналіз рівняння Доннана.
Фізіологічне значення мембранної рівноваги. Методи очищення розчинів
ВМС: діаліз, електродіаліз, ультрафільтрація, ультрацентрифугування.

В’язкість розчинів ВМС і золей. Основи теорії Ейнштейна в’язкості
агрегативно стійких розведених золей. Рівняння Ейнштейна для розрахунку
в’язкості дисперсних систем. Відносна та питома в’язкість. Рівняння
Штаудінгера для розрахунку в’язкості розведених розчинів ВМС. Рівняння
Марка-Куна-Хаувінка. Приведена та характеристична в’язкість. Залежність
в’язкості розведених розчинів ВМС від концентрації, температури, рН
середовища та форми макромолекул. Ньютонівські і неньютонівські рідини.
В’язкість концентрованих розчинів ВМС, структурна в’язкість. Аномалії
в’язкості ; залежність від тиску (відхилення від закону Ньютона), відхилення
від закону Пуазейля.

Розділ 6. Електрокінетичні явища
Тема 1. Подвійний електричний шар (ПЕШ).
Природа та властивості ПЕШ. Причини утворення подвійного

електричного шару, його будова за Штерном. Термодинамічний і
електрокінетичний потенціали.



Тема 2. Електрокінетичні явища.
Поведінка дисперсних систем у електричному полі. Електрофорез,

електроосмос, потенціали протікання та седиментації.
Електрокінетичні явища в розчинах ВМС і золях: електрофорез,

електроосмос. електрофоретична рухомість. Залежність швидкості
електрофорезу білків від рН середовища, форми та розмірів макромолекул.
Застосування електрофорезу у медицині і біологічних дослідженнях.

Методи визначення ІЕТ білків за даними вимірювань набухання
в’язкості розчину білка, швидкості електрофорезу.

Процеси структуроутворення в золях і розчинах ВМС. Механізм
гелеутворення і (дроглеутворення). Коагуляційні і конденсаційно-
кристалізаційні структури. Фактори, що впливають на процеси гелеутворення
та дроглеутворення: концентрація золя або розчину ВМС, форма частинок,
температура, рН розчину білка. Тискотропія золей і драглей. Синерезис у
золях і дараглях, його причини. Фактори, що впливають на процес
синерезису: густина студня, температура, рН середовища. Фізіологічна роль
драглей тиксотропії і синерезису.


