
 

 هميتهأمفهوم اإلنزيم و 
وسائط حيوية ذات طبيعة بروتينية تعمل على تسريع  تاإلنزيما -

التفاعالت الكيميائية في شروط محددة، تتميز بتأثيرها النوعي 

  اتجاه مادة التفاعل )ركيزة( وهي ال تستهلك أثناء التفاعل.

 النشاط اإلنزيمي وعالقته ببنية اإلنزيم
  المدعم بالحاسوببالتجريب قياس النشاط اإلنزيمي ExAO: 

 :ExAO المدعمة بالحاسوب التجارباستعمال  مميزات -

 لمواد المتفاعلة والنواتج.القياس السريع والدقيق ل -

 بدون أينية( آمتابعة سير التفاعل على الشاشة بصورة لحظية ) -

 نهاية التجربة للحصول على النتائج.انتظار 

 ة.مباشر و تغيرات في التفاعلأضافة مركبات إمشاهدة تأثير  -

 جة.عند الحااستعمالها و نتائج التجربة في ذاكرة الحاسوب حفظ -

 : ExAOمكونات التركيب التجريبي المدعم بالحاسوب  -

 .62( ص9الوثيقة )

 :التخصص المزدوج لإلنزيمات 

 :يملك نزيم تخصص وظيفي مزدوج حيثيمتلك اإل -

على ن اإلنزيم يؤثر أ* تخصص نوعي اتجاه مادة التفاعل: أي 

 تفاعل واحدة.مادة 

نزيم يحفز حدوث ن اإلجاه نوع التفاعل: أي أات* تخصص نوعي 

نمط واحد من التفاعالت، أي يمكن أن يكون إلنزيمين نفس مادة 

 التفاعل لكن الناتج يكون مختلف. 

 نزيم ومادة التفاعل:العالقة بين اإل 

 على تشكل معقد اتنزيملإل المزدوج النوعي تخصصيرتكز ال -

 زء منبين ج التفاعل، ينشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية مادة-نزيمإ

 .نزيم تدعى الموقع الفعالمادة التفاعل ومنطقة خاصة من اإل

 .65( ص 8العالقة بين اإلنزيم ومادة التفاعل: الوثيقة ) -

 تعريف الموقع الفعال: -

نزيم يتكون من عدد ونوع وترتيب محدد من هو جزء من اإل

حددة وراثيا والتي تنتظم بشكل فراغي محدد األحماض األمينية م

 يجعلها قادرة على التكامل البنيوي مع مادة التفاعل.

 مميزات الموقع الفعال لإلنزيم: -

 مقسمة الى جزأين: تكون مينية محددةأض ايتكون من أحم -

  .تثبيت مادة التفاعلسمح بي )موقع التعرف(: ولاأل* الجزء 

  .اعلالتفحدوث  تحفيز)موقع التحفيز(: يسمح ب الثاني* الجزء 

اللذان  وجود تكامل بنيوي بين الموقع الفعال ومادة التفاعل -

 .يرتبطان بفضل روابط انتقالية ضعيفة

قتراب مادة يحدث التكامل البنيوي عند بعض اإلنزيمات عند ا -

لموقع ا لتغيير شكله الفراغي فيصبحنزيم التفاعل التي تحفز اإل

 التكامل المحفز. ويسمى: مكمال لشكل مادة التفاعل عالالف

 أنواع التفاعالت التي تقوم بها اإلنزيمات: -

مادة تفاعل( بحدوث التفاعل والحصول -نزيمإيسمح تشكل المعقد )

 التفاعالت التالية:أنواع نزيمات اإلتحفز ويمكن أن  ،على ناتج

 * تفاعل تحويل: 

 (.Pالى ناتج )( Sتحويل مادة التفاعل )يتم 

 * تفاعل تفكيك )هدم(:

 .(P2و P1) ( الى ناتجينSتفكيك مادة التفاعل )يتم  

 * تفاعل تركيب )بناء(:

  .Pالناتج  بلتركي (S2و S1اعل )مادتي تفربط يتم 

 .66( ص9ثيقة )نزيمية: الوالتفاعالت اإلأنواع  -

 العوامل املؤثرة على النشاط اإلنزيمي
  تأثير درجةPH: 

 على نشاط اإلنزيم: PHآلية تأثير  -

 نزيم درجة لك كل إميPH يكون عندها النشاط  )مالئمة( مثلى

 نزيم آلخر، ويتناقص نشاطإ، وهي تختلف من أعظمي اإلنزيمي

  )بالزيادة أو النقصان(. نزيم كلما ابتعد عنهااإل

  تؤثر درجةPH على الحالة الكهربائية  غير المالئمة

 COOH)و NH2للوظائف الجانبية الحرة لألحماض األمينية )

 تلك الموجودة على مستوىبالخصوص والببتيدية في السالسل 

 الموقع الفعال بحيث: 

 (H+) الوظائف األمينية تكتسب بروتون في الوسط الحامضي: -

 تصبح الشحنة الكهربائية اإلجمالية موجبة. و

( H+)الوظائف الكربوكسيلية تفقد بروتون  في الوسط القاعدي: -

 تصبح الشحنة الكهربائية اإلجمالية سالبة.و

  الموقع الفعال شكلهالحالة األيونية الى فقدان  غيرتيؤدي 

مما يمنع حدوث التكامل بين المجموعات  المميز الفراغي

ة لمادة الكيميائيالكيميائية لإلنزيم في الموقع الفعال والمجموعات 

 يمنع حدوث تفاعل. هماانعدام التكامل بين التفاعل ومنه

 .67( ص1لوثيقة )ا: اإلنزيميعلى النشاط  PHتأثير تغيرات  -

 الحرارة تأثير درجة: 

 على نشاط اإلنزيم: درجة الحرارة آلية تأثير -

 اإلنزيمييكون عندها النشاط  مثلى حرارة نزيم درجةيملك كل إ

 .(الخلويم وهي درجة الوسط °37)عند االنسان  أعظمي

 نزيم بتغير درجة الحرارة حيث:ويتغير نشاط اإل

 :درجات الحرارة المنخفضة - 

راجع الى  نزيمنخفض نشاط اإليعند انخفاض درجة الحرارة  -

ة بصوركليا  اإلنزيم ، ويتوقف نشاطحركة الجزيئات تناقص

بسبب توقف حركة جدا عند درجة الحرارة المنخفضة  عكسية

نطبق وهي حالة ت ،الجزيئات )دون فقدان البنية الفراغية الطبيعية(

 على جميع التفاعالت سواء كانت إنزيمية أو كيميائية عادية.

 :درجات الحرارة المرتفعة -

تخريب اإلنزيم بسبب تكسير عند ارتفاع درجة الحرارة يتم  -

كل الى تغير شمما يؤدي الروابط التي تحافظ على ثبات البنية 

نيته بالموقع الفعال ومنه انعدام التكامل البنيوي، ويفقد اإلنزيم 

 ة.فقدان الوظيفبصورة غير عكسية، وبالتالي  نهائيا الفراغية

 .86ص (1: الوثيقة )ينشاط اإلنزيمالعلى  تأثير درجة الحرارة -

  درجة  وأحرارة درجة ومنه كنتيجة فإن وجود اإلنزيم في

PH نواع مختلفة من الروابط الكيميائيةأعلى  يؤثر ةغير مالئم 

كل الموقع ش تغير نزيم مما يغير من بنيته الفراغية وبالتاليفي اإل

 الفعال ومنه فقدان نشاط اإلنزيم.

  نصا علميا يلخص أهمية التعرف على خصائص اإلنزيمات

 وشروط عملها داخل العضوية:

على سير التفاعالت في  وتعملأهم قسم من البروتينات تعتبر 

غلب أفهم بوفهم آلية عملها  تهادراسوتسمح  ،األنظمة الحية

 حسبم قابلة للتنظي هاخاليا، كما أنال تتم فيالوظائف الحيوية التي 

عامة فان  الحي وبصورةظروف الوسط واحتياجات الكائن 

المحافظة على الحياة في الخلية هو نتيجة عمل منسق ومحكم لعدد 

من الناحية التطبيقية له أهمية تها ودراس ،ير من االنزيماتكب

  خلل في  عنبالغة في فهم ومعالجة كثير من األمراض الناتجة 

  اليا ح وتستخدم وراثية،و أفيزيولوجية  االنزيمات ألسبابعمل   

 .الصناعات الكيمياوية والغذائية والزراعية مثل ميادينعدة  في  
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