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ПЕРЕДмОВА

У даному підручнику викладено матеріал з найважливіших теоретичних 
питань фізичної, колоїдної та біонеорганічної хімії,  необхідних  для роз
криття суті процесів, що відбуваються у живому організмі. Для сучасного 
природознавства поряд з поглибленням спеціалізації характерне взаємо
проникнення  різних областей науки, що привело, зокрема, до виникнення 
дисциплін зі змішаними – "подвійними" і навіть "потрійними" – назвами: 
медична хімія, біонеорганічна  хімія і т.д. Значною мірою  перекриваються 
методи й об'єкти дослідження молекулярної біології, біохімії, біоорганічної  
хімії та ряду інших суміжних областей.

Мета даного підручника, призначеного для студентів медикобіологічної 
профорієнтації та студентів  фармацевтичних  факультетів,  полягає в тому, 
щоб на основі сучасних досягнень науки систематизувати знання най важ
ливіших теоретичних узагальнень хімії;  навчитись активно застосовувати 
ці знання для розкриття фізикохімічної суті явищ, які відбуваються у живо
му організмі в нормі та при патологічних змінах, а також при дії на організм 
факторів навколишнього середовища, хіміо і фізіотерапевтичних засобів. 
У підручнику використано сучасну хімічну номенклатуру і термінологію та 
міжнародну систему одиниць.

У першій частині підручника розглянуті основи біонеорганічної хі
мії, властивості окремих елементів та їх роль у біологічних процесах, за
сто сування в медицині та їх токсична дія. Значну увагу приділено таким 
клю човим питанням, як наявність різних елементів в людському організмі, 
здатність хімічних елементів до утворення комплексних сполук з білками 
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й іншими біополімерами, так звані біоліганди, потреба людини в мікро
елементах, значення в судовомедичній експертизі, мікроелементи і захво
рювання, профілактика та лікування мікроелементами. Розглянуто власти
вості мінеральних вод та їх використання у лікувальній справі. Зважаючи на 
велику роль комплексоутворення та окисновідновних реакцій у біологіч
них систе мах,  наведено основні поняття, наголошено на їх роль у медицині.

В другій частині підручника розглядається  вплив фізичних та хімічних 
факторів на перебіг хімічних реакцій в організмах живих тварин та рослин, 
що викликано необхідністю розгляду новітніх уявлень про хімічну термоди
наміку та кінетику, каталіз, кінетичну теорію газів, вчень про розчини та по
верхневі явища, про вплив електричних явищ та випромінювання на хімічні 
процеси тощо.

Курс колоїдної хімії (фізикохімії дисперсних систем і поверхневих 
явищ) знайомить читача з основами сучасних знань про особливі властивос
ті поверхневих шарів і поверхневі явища в дисперсних системах, дає чітке 
уявлення про теоретичні та експериментальні основи цієї самостійної об
ласті хімічної науки, з чим можна ознайомитись у третій частині.

Наведений матеріал дає можливість повністю зрозуміти фізикохімічну 
сутність явищ, що відбуваються у живих організмах у нормі і при пато ло
гічних змінах, а також при дії різних факторів навколишнього середовища, 
хіміо і фізіотерапевтичних засобів. 

Підручник призначений насамперед  для студентів, що вивчають медич
ні та біологічні науки і проходять попередню підготовку з метою подальшої 
спеціалізації в області медицини. Оскільки хімія є базовою дисципліною 
у системі медичної освіти, цей підручник має чітко виражену медикобіоло
гічну орієнтацію. Основні поняття, положення і закони фізичної, колоїдної 
та біонеорганічної хімії розглянуті на конкретних прикладах їх застосуван
ня в теоретичній і практичній медицині та фармації. У підручнику викорис
тано сучасну хімічну номенклатуру і термінологію та міжнародну систему 
одиниць. 

Автори заздалегідь будуть вдячні всім читачам, які висловлять свої за
уваження і побажання щодо покращення якості даного підручника.
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