
Лекція до дисципліни   

“Біофізика” 

(3-й курс, заочна форма навчання,  

дистанційна форма навчання, травень 2020р.) 



 

Теми лекцій   

з дисципліни “Біофізика” (травень 2020р.,  

ІІ сем. 2019-2020 н.р.). 

 

План: 

 

 Лекція №1. Тема: “Термодинаміка біологічних 

систем”. 

 

 Лекція №2. Тема: “Біофізика клітинних процесів”. 



 

 Біофізика –  

 наука про фізико-хімічні явища в живих 

системах, що знаходяться у нерозривному 

зв’язку з оточуючим середовищем;  

 розділ фізики і сучасної біології, що вивчає 

фізичні аспекти існування живої природи на 

всіх рівнях її організації, починаючи від 

молекул і клітин та закінчуючи біосферою в 

цілому;  

 це наука про фізичні та фізико-хімічні процеси, 

що протікають в біологічних системах різного 

рівня організації та про вплив на біологічні 

об'єкти різних фізичних чинників.  



 

 Об’єкт біофізики – жива система (частина 

клітини, клітина, окремий орган, цілий організм 

тощо).  

 

 Характеристики живих систем: подразливість, 

наявність обміну речовин у живій системі, 

здатність до росту, здатність до розмноження, 

авторегуляція, адаптація, біопотенціали, мікро- 

та макроеволюція.  

 





 

 За номенклатурою ЮНЕСКО, в біофізиці 

виділяють такі основні розділи:  

 біоакустика,  

 біоелектрика,  

 біоенергетика,  

 біомеханіка,  

 біооптика,  

 медична фізика.  
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Рівні біофізичних досліджень:  

 організмовий; 

 системний; 

 органний; 

 клітинний; 

 субклітинний; 

 молекулярний. 



 Біофізичні методи досліджень: 

 

 1) спектральні;  

 2) електрофоретичні;  

 3) хроматографічні;  

 4) термодинамічні методи;  

 5) центрифугування та 

ультрацентрифугування;  

 6) електробіофізичні;  

 7) мікроскопічні;  

 8) кристалографія рентгенівськими 

променями;  

 9) радіаційні технології;  

 10) методи моделювання та ін.  



Лекція №1 (травень 2020р.).  

Тема: “Термодинаміка біологічних систем”. 

План: 

1. Термодинамічні системи.  

2. Перший закон термодинаміки. 

3. Ентальпія. Закон Гесса. 

4. Другий закон термодинаміки. Поняття ентропії. 

5. Термодинамічні потенціали. 

6. Зміна ентропії у відкритій системі. Швидкість 

продукції ентропії.  

7. Дисипативна функція.  

8. Теорема Пригожина. 

9. Завдання (самостійна робота).   



1. Термодинамічні системи. 

 Термодинаміка – наука, яка вивчає найбільш 
загальні закони перетворення різних видів енергії в 
системі. 

 Термодинамічна система – частина простору з 
матеріальними (фізичними об’єктами), яка 
обмежена оболонкою. 

 Залежно від можливості системи взаємодіяти з 
навколишнім середовищем термодинамічні 
системи поділяють на такі: 

1) ізольовані системи – не обмінюються з оточуючим 
середовищем ні речовиною, ні енергією; 

2) закриті (замкнуті) системи – обмінюються з 
оточуючим середовищем енергією, але не 
речовиною; 

3) відкриті системи – обмінюються з оточуючим 
середовищем і речовиною, і енергією. 



 Загальна класифікація показників, якими 
характеризуються термодинамічні системи:  

1 – екстенсивні параметри – залежать від загальної 
кількості речовини в системі (маса m, об’єм V); 

2 – інтенсивні параметри – не залежать від кількості 
речовини в системі (тиск р, температура Т, 
концентрація С). 

Процеси в термодинамічних системах поділяють на: 

1 – оборотні (циклічні) – процеси в системі, при 
проходженні яких система повертається до 
початкового стану, отже, стан системи не 
змінюється (ідеальні процеси); 

2 – необоротні – процеси в системі, при проходженні 
яких стан системи змінюється (реальні біологічні 
процеси). 

Функція стану системи – термодинамічна функція, яка 
залежить від термодинамічних показників (маси m, 
об’єму V, тиску р, температури Т, концентрації С). 



 2. Перший закон термодинаміки.  

 Внутрішня енергія (U) – сума кінетичної і 

потенціальної енергій всіх атомів і молекул 

термодинамічної системи.   

U – універсальна характеристика, яка визначає зміни 

в термодинамічній системі при її переході з одного 

стану в інший.  

 Перший закон термодинаміки (закон збереження 

енергії) – в ізольованій термодинамічній системі 

повний запас енергії постійний, можливі лише                      

перетворення одного виду                                        

енергії в інший в еквівалентних                    

співвідношеннях: 
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Перший закон термодинаміки  

Загальна сума енергії системи залишається 

постійною величиною незалежно від змін, що 

відбуваються у системі.  

Зміна в системі можлива тільки у результаті обміну 

енергією з зовнішнім середовищем.  
 

Або:  

Зміна внутрішньої енергії системи дорівнює сумі 

тепла, переданого в процесі, та виконаної роботи: 

U = Q±A. 

 

Перший закон термодинаміки для живих систем:  

 

Усі види роботи в організмі здійснюються за рахунок 

еквівалентної кількості енергії, що виділяється при 

окисленні поживних речовин. 



 3. Ентальпія. Закон Гесса.  

 Робота, яка виконується 

системою при зміні її 

об’єму V за умови 

постійного тиску р: 

 

 Тоді перший закон 

термодинаміки можна 

записати як: 

 

 Н (ентальпія) – 

термодинамічна функція 

стану, яка визначає 

тепловміст системи: 
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 Закон Гесса: тепловий ефект 

реакції не залежить від шляху 

реакції, а визначається тільки 

різницею сум ентальпій 

вихідних речовин (Нj) і 

продуктів реакції (Ні): 

 

 

 Зміна ентальпії (тепловмісту 

системи) відповідає поглинутій 

або виділеній теплоті і 

вимірюється за допомогою 

калориметра. 
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За хімічних перетворень наслідком І закону термодинаміки 

є закон Гесса:  

Тепловий ефект хімічного процесу, що відбувається через деякі 

проміжні стадії, не залежить від шляху перетворення,  

а визначається лише початковим та кінцевим станами системи 
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Q1 = Q2+ Q3 = Q4 + Q5 + Q6 

А – вхідні продукти, В – кінцеві продукти,  

К, С, D – проміжні продукти;  

Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 – теплові ефекти окремих стадій 



 4. Другий закон термодинаміки.  

 Клаузіус (1850): Теплота не може 
самовільно переходити від 
холодного до більш нагрітого тіла. 

 Томпсон (1851): Не можна 
побудувати періодично діючий 
пристрій, який виконував би 
роботу за рахунок теплоти, що 
відбирається з одного резервуара 
з однаковою температурою у всіх 
його частинах (не можна 
побудувати вічний двигун). 

 Ентропія – функція стану 
системи: 

 В ізольованих системах: 

=0 для оборотних процесів 

>0  для мимовільних необоротних 
процесів 

 Ентропія – міра невпорядкованості 
системи. 
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Роль ентропії 

1. Ентропія як міра розсіювання енергії за необоротних процесів. 

Чим більше зростання ентропії, тим більше розсіювання енергії та 

тим більш необоротнім є процес.   

В ізольованій системі ентропія залишається незмінною у 

рівноважних (зворотних) та зростає у нерівноважних (незворотних) 

процесах.  

2. Ентропія як міра можливості процесу. 

Самодовільно можуть відбуватись тільки процеси, за яких 

ентропія зростає (необоротні процеси) або залишається 

постійною (оборотні процеси). Процеси, за яких ентропія 

зменшується, самодовільно відбуватися не можуть, тобто є 

термодинамічно неможливими.  

Отже,  

термодинамічний ентропійний критерій визначає 

можливість проходження того чи іншого процесу.  

.  



5. Термодинамічні потенціали. 

 Усі фізіологічні процеси в живих системах 
відбуваються при р=const і T=const. За цих умов 
при вивченні термодинамічних процесів у 
біосистемах, крім ентальпії, розглядають ще одну 
важливу функцію, це вільна енергія Гіббса: 

 

 

 

 За значенням і знаком зміни вільної енергії Гіббса  
визначають направленість процесів: з виділенням 
енергії або з затратами додаткової енергії із 
зовнішнього середовища. 

STHG 



Висновок: 

 Перший закон термодинаміки визначає 

енергетичні перетворення та енергетичний 

баланс у закритій системі (без визначення 

напрямку цих змін). 

 

 

 Другий закон термодинаміки визначає 

здатність системи змінюватись у певному 

напрямку та встановлює ефективність 

перетворення енергії в роботу. 



Термодинамічна рівновага 

 

  відсутність потоку 

речовини та енергії в 

оточуюче середовище і  у 

зворотному напрямку; 

  на підтримку такого стану  

не затрачується вільна      

енергія; 

  робота корисна не 

виконується, т/д потенціали 

дорівнюють нулю; 

  ентропія максимальна;  

  у системі відсутні 

градієнти. 

Стаціонарний стан 

  

 постійний обмін енергією 

з оточуючим середовищем; 

 постійно витрачається 

вільна енергія на 

підтримання стану;     

 т/д потенціали постійні та 

не дорівнюють нулю; 

 ентропія постійна,  але не 

максимальна; 

 присутні градієнти. 

Різниця між термодинамічною рівновагою та 

стаціонарним станом 



6. Зміна ентропії у відкритій системі. 
Швидкість продукції ентропії.  

 

 Основною термодинамічною 
характеристикою в нерівноважній 
термодинаміці є швидкість продукування 
ентропії в часі. 

 В загальному випадку ентропія системи 
складається з двох частин: 

 dSі – зміна ентропії, зумовлена необоротними 
процесами в системі;  

 dSе – потік ентропії, зумовлений взаємодією 
з оточуючим середовищем, так що 

ei
dSdSdS 



Другий закон термодинаміки для живих систем 
  
 

Швидкість зміни ентропії S в організмі дорівнює сумі 

швидкостей продукування ентропії всередині організму та 

швидкості надходження ентропії з середовища до організму.   
 

 

 

dS/dt = dSi /dt + dSe /dt    
 
 

dS, dSi, dSe – загальна зміна ентропії системи, зміна ентропії 

за рахунок процесів, що відбуваються в організмі, та зміна 

ентропії, обумовлена взаємодією з оточуючим середовищем, 

відповідно. 



 7. Аналогічно технічним пристроям у біологічних 
системах відбувається перетворення одного виду 
енергії в інший, наприклад, хімічної енергії в 
електричну (нерв), у механічну (м’яз) і світлову 
(біолюмінесценція), світлової енергії в хімічну 
(хлоропласт). У результаті має місце зміна 
потужності, яка у загальному вигляді для відкритих 
систем записується так 

 

 

 

 

 Вираз свідчить, що необоротні процеси у відкритій 
системі завжди супроводжуються дисипацією 
(розсіюванням) енергії, яка визначається через 
дисипативну функцію Ф. 
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 8. Теорема Пригожина: у стаціонарному стані при 
фіксованих зовнішніх параметрах швидкість продукції 
ентропії у відкритій системі досягає свого мінімального 
значення. 

 Теорема Пригожина є кількісним критерієм еволюції 
відкритої системи: відкрита система при фіксованих 
зовнішніх параметрах прямує до стаціонарного стану, в 
якому дисипація енергії мінімальна. Принцип 
мінімальної продукції ентропії зумовлює авторегуляцію 
відкритої системи: якщо відкрита система через 
зовнішнє збурення виводиться із стаціонарного стану, 
то в ній виникають такі сили, які будуть доти змінювати 
процеси, поки швидкість продукції ентропії не набуде 
мінімального значення, тобто система перейде в стан з 
найменшою дисипацією енергії. 
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 Рекомендована література до лекції №1: 
 Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія: підручн. / Е.І. 
Личковський, В.О. Тіманюк, О.В. Чалий, Ю.Є. Лях, О.М. Животова. – Вінниця: 
Нова Книга, 2014. – 464 с. (Розділ 2. Термодинаміка біологічних процесів, стор. 
34-59).  
 Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А. Основи біофізики і біомеханіки: навч. посіб. – 
Миколаїв: Вид-во Чорноморського державного університету ім. П. Могили, 
2011. – 300 с. (Глава 2. Термодинаміка біофізичних процесів, стор. 35-52).  
 Костюк П.Г., Зима В.Л., Магура І.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. 
Біофізика: підруч. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 567 с.  
 Огурцов А.Н., Близнюк О.Н. Физико-химические основы биотехнологии. 
Биотермодинамика: учеб. пособ. – Х.: НТУ «ХПИ», 2011. – 256 с.  
 Теорія інформації та її біологічні аспекти: навч. посіб. / Прилуцький Ю.І., 
Богуцька К.І., Ноздренко Д.М. – К.: ПЦ «Інтертехнодрук», 2006. – 92 с.  
 Шиманський Ю.І., Шиманська О.Т. Молекулярна фізика: навч. посіб. – К.: 
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 462 с. (Розділ 1. 
Основи термодинаміки, стор. 15-99).  
 Лопушанський Я.Й. Збірник задач і запитань з медичної і біологічної 
фізики: навч. посіб. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 584 с. (Розділ 7. 
Термодинаміка біологічних процесів, стор. 166-199; Розділ 8. Явища 
перенесення в живих системах, стор. 200-228).  
 Фізіологія: навч. посіб. / О.А. Кащенко, О.М. Поспєлов, С.Л. Ляшенко, Г.О. 
Волохова; за ред. проф. О.А. Шандри. – Одеса : ОНМедУ, 2013. – 288 с.  
 Артюхов В.Г., Ковалева Т.А., Наквасина М.А., Башарина О.В., Путинцева 
О.В., Шмелев В.П. Биофизика: учебн. – М.: Академ., 2009. – 294 с.  



9. Завдання та задачі для самостійної роботи до лек.№1: 
 

 1. “Терморегуляція. Теплообмін організму. Правило 
поверхні Рубнера”.   

 2. «Жива клітина – складна організована система, яка в 
термодинамічному відношенні нескінченно неймовірна і 
може перебувати в цьому стані доти, поки може 
використовуватись вільна енергія, для підтримування цієї 
організації» (А. Хілл). Що таке ізобарно-ізотермічний 
потенціал? Що можна сказати про хімічний процес, для 
якого 1) ΔG>0, 2) ΔG<0, 3) ΔG=0. 

 3. Для яких процесів в організмі людини використовується 
енергія, що виділяється в ході метаболічних процесів? 

 4. «Все живе здійснює роботу того чи іншого характеру, 
щоб зберегти життя у ворожому йому середовищі» (А. 
Ленінджер). Які види робіт виконуються у живому 
організмі? 

 



 Додому: 



 1. “Метод калориметріі” (розглянути самостійно). 

 Для вимірювання енергетичного балансу в живих системах 
використовують дихальний калориметр. Його конструкція 
дає можливість ліквідувати потік теплоти через стінки двох 
коаксіальних циліндрів, температура яких є однаковою.  

 Калориметр дозволяє оцінювати дихальний коефіцієнт 

 

 

 

 де [СО2] і [О2] – кількості виділеного вуглекислого газу і 
поглиненого кисню, відповідно. Наведемо деякі значення 
дихального коефіцієнта при окисненні поживних речовин: 
для вуглеводів – 1; білків – 0,8; жирів – 0,71. 

 Кожному значенню дихального коефіцієнту  відповідає свій 
енергетичний еквівалент Q0, тобто кількість енергії, яка 
виділяється при поглинанні 1 л кисню. Зокрема, для 
вуглеводів – Q0=21 кДж/л; білків – Q0=18.8 кДж/л; жирів – 
Q0=19.6 кДж/л. 

 
  ,
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 Загальна кількість виділеної теплоти в калориметрі 
визначається через нагрівання води, яка надходить при 
температурі T1 і витікає при T2. Масу води m вимірюють 
вагами.  

 Теплоту, яка виділяється в калориметрі, розраховують за 
формулою: 

 

 

 де с – питома теплоємність води (с = Дж/(кгК)). 

 Крім цієї теплоти, вимірюють теплоту випаровування деякої 
частини води маси mn, 

 

 

 де L – питома теплота пароутворення (Дж/кг). 

 Теплота, яка виділяється у випадку повного окиснення 
вуглеводів і жирів до СО2 і Н2О, а також при окисненні білків 
до сечовини має важливе значення для розрахунку 
калоричного еквівалента Q0 харчових продуктів: це кількість 
виділеної теплоти, віднесеної до одиниці маси речовини. Так, 
для білків і вуглеводів – Q0=17 МДж/кг; для жирів – Q0=39 
МДж/кг. 

 , Q 121 TTcm 

,Q2 nLm



Надходження       (ккал) Витрати                                              (ккал)    

Поживні речовини      

56,8 г білків -             237 

140 г жирів -            1307 

79,9 г  вуглеводів -  335 

Теплота, що виділяється крізь шкіру-1374 

Повітря, що видихається -                       43 

Випаровування через дихання -            181 

Випаровування крізь шкіру -                  227 

Поправка -                                                    34   

Всього…………...…1879 Всього…..……………………………….…1859 

Енергетичний баланс людини за добу 

Отже, перший закон термодинаміки справедливий 

до біологічних об'єктів. 



(1,2) – термометри для вимірювання температури Н2О, що протікає по 

трубкам у камері; (3) – ємність для води; (4) – надходження поживних 

речовин; (5) – насос для видалення повітря з камери; (6,8) – ємності з 

сірчаною кислотою для поглинання води; (7) – для поглинання СО2; (9) –  

для підтримання постійного тиску у камері; (10) – балон для подачі О2 до 

камери. 

Схема  

калориметра 

      Пряма  

   калориметрія – 

безпосереднє 

вимірювання 

кількості теплоти, 

що виділяється 

організмом 



К – камера; Б – балон с киснем; Н – мотор, що викачує повітря з 

камери; З – пристрій для охолодження повітря; Щ – сосуд, 

наповнений розчином для поглинання вуглекислого газу; В – 

балон для поглинання водяної пари; Т – термометри. 

Здійснюється автоматична подача О2 до камери та підтримується 

постійний тиск у ній. 

Непряма  

калориметрія - 
непряме визначення 

теплоутворення в 

організмі за його 

газообміном 

Схема 

респіраторного 

апарата 



теплоізоляція 

зразок 

мішалка 

О2 

термометр 

вода 

СО2 

вода 

Н2О згорання 

Визначення енергоємності поживних 

речовин, що надходять до організму 



 

Змістовий модуль 1  

ІІ сем.: лекції (4 год.) та лаб. роб. (2 год./гр.)  

 

Змістовий модуль 2  

І сем.: лекції (4 год.) та лаб. роб. (4 год./гр.)  

 




