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Medicīniskā Ķīmija ΔGreakc<0 Reakcijas patvaļīgums
Studijas „Medicīniskajā ķīmijā”; „Bioķīmijā” Gibsa brīvās enerģijas negatīvā izmaiņas aprēķinu nosacījumi
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Dzīvajā dabā šūnā sintezējamajās vielās ir ļoti nozīmīga brīvās enerģijas uzkrāšana, palielinot ΔGreakc>0!
Reakcijā negatīva izmaiņa ΔSreakc<0 entropijā un pozitīva izmaiņa ΔGreakc>0 brīvā enerģijā samazina
izkliedēto enerģiju TΔS un palielina akumulēto pievadīto +Q enerģiju, uzkrājot makroerģisko saišu veidā
kā brīvo enerģiju ΔGreakc>0 .
ΔHreakc =ΔGreakc + T·ΔSreakc.
Pretēji kā patvaļīgajā reakcijā ΔGreac<0 negatīva brīvās enerģijas izmaiņa ir izkliedētā (zaudētā) enerģija.

Reakciju piemēri studentu studijām

tiešā reakcija

1. Glikozes un skābekļa zaļo augu fotosintēze →
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sarkana
Centrs
siltums akumulējas glikozes vielā
gaisma zila
kJ
glikoze+skābeklis
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fotosintēze ΔGr>0 ir Endoerģisks Gr = +2570,41 kJ/mol
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bioķīmiskā
brīvā enerģija akumulējas 1 molā citosola glikozes molekulās
←Glikolīze;———
„sadegšana”
C6H12O6 bioķīmiski glikolīzē un Krebsa ciklā „sadeg” ar skābekli
Oksidatīvā fosforilēšana Krebsa cikls
O2 oksidatīvās fosforilēšanās pārvērtību ceļos mitohondrijās.
mitohondrijās
Membrānas potenciāls 3. Lapas puse http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/MembraneElektrodsLat.doc
(lapas puse 9. http://aris.gusc.lv/BioThermodynamics/OxRedBiologicalW.doc)
42.ATPāzes virzīta ATF sintēze (ATF adenozīn trifos fāts ATP anjons pH=7,36 mitohondrijā)

Viena glikozes C6H12O6 molekula producē glikolītiski [H+] 2290 → Protonu gradients 1 [H+]
————————————————→
un mitohondrijās. Membrānā iebūvētā enzīma
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ATPāzes nano dzinējā līdzīgi kā spēkstacijā protonu [H+]=10 mol/Litrs →[H+]=10
+
+
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pH=5 4 H ATPase 4H pH=7.36
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telpa
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starpmembranu
ΔGreac=+30.5kJ/mol
vienā molā ATP4- molekulu
ADP3- +H2PO4ATP4- +H2O
Enzīmu kompleksa kofaktors ribosomās

←—————————ATP4-

3. ir brīvās enerģijas ATP4- pārnešana un uzkrāšana ΔG

=+17.2 kJ/mol peptīdu saitē 
veidojoties olbaltumvielai ribosomās: ala + glyala-gly+ H2O.
reac

Vienā molā peptīdu saites uzkrājas brīvā enerģija ΔGreac=+17.2 kJ/mol.
Ribosoma sasaista peptīdu sintēzi ar ATF hidrolīzi:
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brīvā enerģija ΔGhydrilize= -30.5 kJ/mol atļauj pārnest un..uzkrāt ΔGreac =+17.2 kJ/mol brīvo
enerģiju reakcijā uz vienu molu
peptīdu saišu
4 - Ribosoma
3 - H PO- H
ATP
+
H
A DP + 2
H
4
NH
C C N
H3C H
O

O

H

pepti du sait es sinteze
ATF hidrolīze ir patvaļīga
ΔG =-30.5kJ/mol un summārā
reakcija arī kopumā ir  patvaļīga
, jo summā ΔGreac <0 negatīva
ΔGreac =+17.2 - 30.5= -13.3 kJ/mol
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