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 الفصل السادس
 األنزيمات

Enzymes 
 مقدمة -6-1

Introduction 

تحدث في الخاليا الحية أعداد ىائمة من التفاعالت الكيميائية تؤدي إلى النمو والتكاثر         
والحركة. ونتيجة ليذه التفاعالت الكيميائية تتحول المركبات البسيطة إلى عدد كبير من المركبات 

 لقيام الخمية بوظائفيا, ولبناء الخمية, وتزويدىا بالطاقة الالزمة لمقيام بوظائفياالحيوية الضرورية 
 دة.وبناء المركبات المعق  

تمتاز ىذه التفاعالت الكيميائية الخموية بأنيا تتم بسرعة مناسبة في ظروف الخمية المعتدلة من     
ا تنتفي حاجة الخمية إلى عندم(, كما إنيا تتوقف أو تتباطأ pH) حيث درجة الحرارة والحموضة

 زات وىي ما تعرفتحدث ىذه التفاعالت في الخمية بفضل عدد كبير من المحف  , نواتجيا
 باألنزيمات.

 البنية الكيميائية لألنزيمات -6-2
Chemical Structure of Enzymes 

ت الكيميائية, الت التفاعالعوامل مساعدة حيوية تعمل عمى تسريع معد  : بأنيا تعّرف األنزيمات    
بروتيني عالي الوزن الجزيئي, و كغيرىا من البروتينات فإن اإلنزيم يتألف من  وىي ذات تركيب

توجد . ا سمسمة أو أكثر من عديد الببتيدن فيما بينياتحاد عدد كبير من األحماض األمينية تكو  
ؤدي في النياية إلى بكل إنزيم مما ي األحماض األمينية في ىذه السالسل وفق تتابع معين خاص  

ن اإلنزيم من القدرة عمى تسريع حدوث تفاعل خاص مك  ي  ( شكل ثالثي األبعاد) تركيب فراغي محدد
في  حيث اكتشفت أوالً  (in yeastىي كممة التينية تعني )في الخميرة  Enzyme اإلنزيم بو.

 الجموكوز إلى كحول بواسطة الخميرة. عممية تخمر
فعميا مع العوامل المساعدة الكيميائية األخرى. إذ أنيا تشارك في التفاعل تتشابو اإلنزيمات في    

 ر من نتيجتو, أي أنيا تعود في نياية التفاعل إلى وضعيا األصمي الذي كانت عميودون أن تغي  
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  نيا من المشاركة بتفاعل جديد وىذا ما يسمح لكميات قميمة من األنزيمقبل بدء التفاعل مما يمك      
شاركة لفترة زمنية طويمة في التفاعل, لكنيا تمتاز عن العوامل المساعدة األخرى بكفاءتيا بالم

 العالية.
ص التي تتمتع بيا حيال كما تمتاز عن العوامل المساعدة األخرى بالدرجة العالية من التخص      

يا المادة اليدف بمادة متفاعمة واحدة يطمق عمي المادة المتفاعمة ونوع التفاعل. فكل إنزيم يختص  
Substrate  و األمثمة , من المواد المتشابية في التركيب اإلنزيم بمجموعة محددة , و قد يختص

يدية أو ز ميكو غلا الرابطة وعديدة يذكر منيا تمي  عمى اختالف اإلنزيمات باختالف المادة اليدف 
 والدىون والبروتين عمى التوالي.الرابطة الببتيدية في جزيئات الكربوىيدرات  الرابطة االسترية أو

 ئ من الماء حيث تضاف مجموعةيفي جميع ىذه التفاعالت يتم كسر الرابطة بإضافة جز     
إلى الذرة األخرى. ومع  H-إلى احدى الذرتين بينما تضاف ذرة ىيدروجين  OH–ىيدروكسيل 
 ف اليدف.نزيمات مختمفة باختالأن األ ت في الحاالت الثالثة إال  تشابو التفاعال

 ات كما البروتينات إلى:األنزيم ت قسم    
 نزيماتأسمسمة واحدة او عدة سالسل ببتيدية, مثل األنزيمات البسيطة: تتكو ن فقط من  .1

نزيم األميال ,Ureaseاز : إنزيم اليوريلحمميةا  .Amylaseز وا 

جزء عضوي ال  دة ىي بروتينات مقترنة تحوي إضافًة لمحموض األميني ة عمىالمعق   اإلنزيمات  .2
العوامل المرافقة  وتسمى , أو شاردة معدنية Coenzymeتسمى مرافقات األنزيم  بروتيني

Cofactor  , حيث: تمث ل ىي بنفسيا المراكز الوسائطي ة, ت ثبت االنزيم بشكمو الفع ال وتفيد في
  إنشاء جسر بين األنزيم و ركازتو.  

ب األنزيمات لعمميا ىذه المرافقات فعمييا أن تؤم ن موقعًا إضافي ًا لتثبيت ىذه عندما تتطم      
, ويسمى الجزء Apo enzymeالعوامل. تدعى جزيئة األنزيم البروتينية التي تحتاج لمرافق 

نان معًا ما  Coenzymeالالبروتيني  وال يمكن ألي  منيما منفصاًل أن يقوم بعممو ولكنيما يكو 
 :Holoenzymeم الفع ال يسمى باألنزي
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ترتبط الكوأنزيمات مع الجزء البروتيني بروابط معي نة تختمف من انزيم آلخر. ويحوي معظميا     

في تركيبيا الييكمي عمى الفيتامين, ويمكن لكوأنزيم معين أن يكون كوأنزيمًا لعدد من األنزيمات 
 بنفس الوقت.

 ة إلى:تصنف الكوأنزيمات حسب بنيتها الكيميائي    
 مثل  كوأنزيمات ذات سمسمة مفتوحةGlutathione  ,)ببتيد ثالثي(Lipoic. A ,

يشترك ىاذان الكوأنزيمان مع عدد من أنزيمات األكسدة واالرجاع وذلك لوجود الزمرة 
 الييدرو كبريتية في تركيبيما.

  كوأنزيمات ذات سمسمة مغمقة منيا الكوأنزيمQ  ناقل لإللكترونات أثناء األكسدة
 البيولوجي ة.

 :كوأنزيمات حاوية عمى حمقة غير متجانسة مثل 

1) VB6) Pyridoxal Phosphate  .)مشتق 
2) VB1) Thiamine Pyrophosphate .)مشتق 
3) VB2) Riboflavin  .)مشتق 
4) VB12)  .)مشتقات الكوبال أمين 
 حمض الفوليك.........إلخ (5
  :كوأنزيمات نيكميوتيدي ة وتشمل 

NADالكوأنزيمات النيكوتيني ة  (1
NADPو  +

 FADو  FMNوالكوأنزيمات الفالفي ة  +
 تشارك ىذه الكوأنزيمات األنزيمات نازعة الييدروجين.

يوزيدات أحادي ة وثنائي ة وثالثي ة الفوسفات ت رافق عددًا من األنزيمات مكمعظم الن (2
 المختمفة. 

 ناقل لألسيل في عمميا االستقالب. A –الكوأنزيم  (3

ة مركبات تحوي في تركيبيا عمى حديد بورفيريني, الييكل الكوأنزيمات البورفيريني   (4
 األساسي في بنيتيا ىو الييم تشترك مع أنزيمات الجممة السيتوكرومي ة بصورة رئيسي ة.
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 الطالئع األنزيمية  -6-3
Proenzymes 

 Proenzyme شكل غير نشط يسمى طميعة اإلنزيم ع أوال فيمن اإلنزيمات ما يصن  ىنالك     

 ر بسيط في تركيبو, كأن يزال جزء منيتم ذلك بتغي ,الحاجة إلى تنشيط ىذا اإلنزيم دعت فإذا
     و من, Active Enzymeسمسمة عديد الببتيد المكونة لو, فيتحول بذلك إلى إنزيم نشط. 

    Pepsin اإلنزيمات التي تتكون في صورة غير نشطة إنزيما اليضم الببسين األمثمة عمى
 , و تربسينوجينPepsinogen صورة ببسينوجين فيما يتكونان أوال عمى Trypsin والتربسين

Trypsinogenفمو كانت تصنع  ,تعتبر ىذه العممية ذات قيمة بيولوجي ة كبيرة ., عمى التوالي
 ذلك إلى ىضم البروتينات النسيجية الصانعة ليا. الة ألدىمباشرة بصورة فع  

  آلية عمل األنزيمات -6-4
Mechanism of action of enzymes 

تقوم األنزيمات بتسريع التفاعالت الكيميائي ة وذلك بتشكيل المعقد الفع ال )النشط أو المركبات     
االنتقالي ة( الذي يحتاج إلى طاقة تنشيط أخفض منيا لمتفاعالت بدون وسيط )األنزيم(, من أىم 

ظري ة ميكائيمس و منتن: التي تعتمد النظريات الموضوعة لتفسير آلية عمل األنزيمات )التفاعالت( ن
   :االنتقالي ة تشكيل المركباتعمى 
نزيم يسمى األ اً د( مكونا معق  S( مع المادة اليدف )Eفي أي تفاعل إنزيمي يرتبط اإلنزيم ) (1

 .ES*, يتحول بعدىا ىذا المعق د إلى المعق د النشط (ES) واليدف
*ESESSE  

 Active اليتم ىذا االرتباط عمى موقع معين في تركيب اإلنزيم يسمى الموقع النشط أو الفع      

site (.ول عن ؤ ويوجد في كل إنزيم مركز فعال واحد أو أكثر وهو المس هو بناء فراغي محدد
ّية السيستيئين -SHالسيرينّية و  -HOويحوي عددًا من الزمر الوظيفّية منها  بعممه قيام اإلنزيم

ويتم االرتباط بين اليدف واإلنزيم بمشاركة  (,الهستيدينّية -Imidazoleالميزينّية و  -NH2و 
 مجموعة من القوى الضعيفة مثل الروابط الييدروجينية واأليونية.

 نواتج التفاعل ويتحرر اإلنزيم. عطيوي النشط دل المعق  يتحم   (2

PEES * 
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 :Substrateُوضعت فرضّيات لتفسير آلية ارتباط األنزيم مع الركازة 

 : وضعت ىذه الفرضية من قبل اميل فيشر لتفسير اصطفائيةة القفل والمفتاحفرضيّ  .1

 حيث افترض ان موقع االرتباط في األنزيم يشابو دور القفل الذي ال يفتحو إال  ,األنزيمات
        ات ىذا القفل , وىذا ما يؤدي إلى انينطبق شكمو عمى متطمب ,ص لومفتاح مخص  

 عينة فقط تستطيع االرتباط باإلنزيم في موقع ارتباطو التفاعمي لتخضع لمتفاعالت مجزيئات 
 التي ينجزىا األنزيم.    

آخذا  ,ة القفل و المفتاحة معدلة عن فرضي  : اقترح كوشالند فرضي  ضة التالؤم المحرّ فرضيّ  .2
بعين االعتبار حركية الجزيئات البروتينية , حيث افترض أن السالسل الببتيدية في موقع 

م ارتباط بعض األىداف, كما إن ىذه السالسل ئر مواقعيا لتالباط تستطيع أن تغي  االرت
 ل عمميا التحفيزي مما يؤدي إلى إنجازة تسي  الببتيدية تأخذ في شكميا الجديد وضعي  

 ميائي المطموب. التفاعل الكي
تتغير فاعمية كثير من اإلنزيمات بإضافة مجموعة مثل الفوسفات إلى جزيء اإلنزيم وذلك         
رابطة تساىمية بين ىذه المجموعة وحامض أميني محدد في اإلنزيم مثل السيرين, ويؤدي  بإنشاء
مثمة عمى ىذه الطريقة ومن األ زيادة أو نقص في فاعمية اإلنزيم حسب نوع ذلك اإلنزيم. ىذا إلى

الذي  Glycogens Phosphorylase زفوسفوريال ميكوجينغضافة مجموعة الفوسفات إلى إنزيم إ
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جموكوز, فينشط ىذا اإلنزيم عندما تضاف إلييا  يعمل عمى تحطيم جزيء الجميكوجين إلى جزيئات
وجين مجموعة فوسفات من إنزيم آخر. وبالعكس تضعف فاعمية اإلنزيم المصنع لمجميك

Glycogen Synthetase .بإضافة مجموعة الفوسفات 

 العوامل المؤثرة عمى الفّعالّية األنزيمّية -6-5
Factors Affecting Enzyme Effectiveness 

فعند درجة الصفر يقف عمل اإلنزيم  ,اإلنزيمات حساسة لدرجة الحرارةت عتبر درجة الحرارة:  .1
برفع درجة الحرارة. يصل نشاط وذلك ا تماما ويمكن أن يستعيد نشاطو مرة أخرى تدريجي  

معي نة خاصة بكل أنزيم تسمى درجة الحرارة المثمى اإلنزيم إلى ذروتو عند درجة الحرارة 
تماما عند درجة  كما ينخفض نشاط اإلنزيم بالتسخين حيث يفقد فاعميتو لعمل األنزيم.

 الغميان وذلك لتغير طبيعة اإلنزيم.

يكون )مثمى( مناسبة  pH: لكل إنزيم درجة حموضة pHتأثير مستوى حموضة الوسط  .2
وذلك  أو انخفاضاً  ارتفاعاً  pHدرجة  تويقل نشاطو إذا تغير  ,نشاطو عندىا أكبر ما يمكن

نة لسمسمة اض االمينية المكو  لتغيير شحنة األحم نتيجة ,رلما يطرأ عمى اإلنزيم من تغي  
 البروتين والتي تشارك في ربط المواد المتفاعمة بمركز نشاط اإلنزيم. 

بزيادة تركيز  تأثير تركيز مادة التفاعل عمى سرعة التفاعل: تزيد سرعة التفاعل طردياً  .3
يز ال تزيد بعدىا سرعة التفاعل ميما زاد ترك ,نةالمواد المتفاعمة حتى تصل إلى سرعة معي  

 المواد المتفاعمة وتسمى ىذه السرعة بالسرعة القصوى.
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ة بين سرعة التفاعل وزيادة تأثير تركيز اإلنزيم عمى سرعة التفاعل: ىناك عالقة طردي   .4
زيادة نسبة اإلنزيم يزيد من سرعة التفاعل, وذلك بشكل مطمق طالما وجدت  ,تركيز اإلنزيم
 مادة التفاعل.

 

تأثير مساحة السطح الم عر ض لمعمل األنزيمي: تزداد سرعة التفاعل األنزيمي بزيادة  .5
مساحة السطح )مثال الدىون التي تكون بحالة غير ذو ابة في الماء وبقطيرات كبيرة يجعل 

ولكن بوجود األمالح الصفراوية تتحول إلى مستحمب  ,ميالً قسطحيا الم عر ض لم يباز 
 ح كبير مما يزيد من سرعة التفاعل األنزيمي.وقطيرات صغيرة ذات سط

فإن تراكم لذلك تأثير تراكم نواتج التفاعل: تمتاز معظم التفاعالت األنزيمي ة بأنيا عكوسية,  .6
 نواتج التفاعل سيؤدي إلى انزياح التفاعل وىذا بدوره سيؤثر عمى سرعة التفاعل.    

يترتب عمى وجودىا انخفاض في نشاط طات مركبات طات: يقصد بالمثب  تأثير وجود المثب   .7
 :إلىنزيم كمية. وتنقسم يم وفي بعض األحيان توقف نشاط األاإلنز 

نزيم نشاطو بعد نزيمي حيث يستعيد األت عمى النشاط األول لو تأثير مؤق  النوع األ - أ
طات تنافسي ة يتنافس المثبط )المشابو لمركازة( مع الركازة , وتقسم إلى مثب  زوال المثبط

باط بالمركز الوسائطي, ومثبطات ال تنافسي ة يرتبط في ىذه الحالة المثبط و لإلرت
 .وال يتم حدوث التفاعل د ثالثيالركازة إلى األنزيم ويتشكل معق  
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إلنزيم فال يستعيد ا )ال عكوسية( مثبطات ليا تأثير دائم عمى اإلنزيمالنوع الثاني  - ب

امل الكابحة لموظائف الكيميائي ة, والتي , ومثال عمييا العو نشاطو بزوال تأثير المثبط
( عمى DFP. مثال الـتأثير الس م ي لممثبط )عالي ة األنزيمي ةتمعب دورًا أساسيًا في الف

 -HOستيراز )أحد أنزيمات الجممة العصبي ة( حيث يتفاعل المثبط مع أنزيم الكولين إ
 السيريني ة ليذا األنزيم.
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 المراكز األلوستيرّيةا -6-6
Allosteric centers  

تحتوي معظم اإلنزيمات عمى موقع نشط واحد في كل جزيء, إال أن ىناك مجموعة من     
اإلنزيمات تحتوي عمى أكثر من موقع نشط و تسمى ىذه اإلنزيمات باإلنزيمات ذات الموقع اآلخر 

 .Allosteric Enzymesإلنزيمات األلوسترية. اأو 
شطة جزيء من المادة اليدف بينما يرتبط عمى الموقع اآلخر مركب يرتبط عمى أحد المواقع الن   

كيميائي معين برابطة ضعيفة غير تساىمية , و يؤدي ارتباط تمك المركبات الكيميائية إلى تغير في 
تزيد من  إما أنيا والتي Modifiers نشاط اإلنزيم زيادة أو نقصانا, وىي لذلك تسمى معدالت

 , أو ت نقص من نشاطو.ارتباطيا عمى الموقع اآلخرنتيجة إلنزيم انشاط 

 
 االنزيمات المتماثمة -6-7

Isoenzymes 

ىي اإلنزيمات التي توجد بأشكال مختمفة وليا نفس الفاعمية الحفزية ونفس التخصص عمى مادة    
فصميا تحت التفاعل)اليدف( تختمف فيما بينيا في خصائصيا الكيميائية والفيزيائية والمناعية, يتم 

 Lactateومن األمثمة عمى ذلك إنزيم  electrophoresisتأثير التيار الكيربائي في المحمول

Dehydrogenase  (LDH) الذي وجد منو خمسة أشكال في مصل دم اإلنسان. اإلنزيمات
ن األنسجة, وليا دور كبير في المجال المتماثمة ضرورية لتنظيم العمميات الحيوية وكذلك في تكو  

 لطبي لمكشف عن األمراض.ا

 تصنيف األنزيمات -6-8
Classification of Enzymes 

 جودىا, مثل ة من طبيعة عمميا أو مكانطة مشتق  عندما عرفت اإلنزيمات أعطيت أسماء بسي    
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اسم اإلنزيم من مادة التفاعل)اليدف( مع إضافة )آز(  م اشتق  , ثإنزيم الببسين الياضم لمبروتين
(ase) , اانزيم الميبمثل(زlipase(الذي يعمل عمى الميبيدات )lipid) ز الذي يفكك اإنزيم اليوري

وبسبب اكتشاف المزيد من اإلنزيمات ووجود أكثر من , اليوريا إلى امونيا وثاني ألكسيد الكربون
ل حيث يعطى لك ,لمتسمية اً خاص   اً الحيوية نظام وضع االتحاد الدولي لمكيمياء ,إنزيم لميدف الواحد
 األنزيمات متس  وق  , مؤلف من اسم اليدف ونوع التفاعل مع اضافة المقطع )آز( إنزيم اسم خاص  

      :رئيسية صفوفا النظام إلى ستة بموجب ىذ
: وىي تقوم بنقل اإللكترونات من مادة  Oxidoreductasesإنزيمات األكسدة واالختزال  .1

 .Dehydrogenasesو Oxidasesؤكسد األولى وتختزل الثانية: مثل فت   ىاليدف إلى أخر 

: وتشمل جميع اإلنزيمات التي تعمل عمى نقل مجموعة Transferasesإنزيمات النقل  .2
إلى  ATPكيميائية من ىدف إلى آخر, مثل اإلنزيمات التي تنقل مجموعة الفوسفات من

 موكوز.غال

تقوم بتحطيم بعض الروابط بإضافة الماء, ومنيا : وىي Hydrolasesل المائي إنزيمات التحم   .3
يدية واإلسترية والببتيدية, مثل إنزيم. ز ميكو غل الروابط الأو تحم   وعمل عمى تمي  اإلنزيمات التي ت

Amylase وSucrase. 

: تعمل عمى نزع مجموعة كيميائية من المادة اليدف Layases إنزيمات الفصل أو الحذف .4
محل ذرات المجموعة المنزوعة رابطة مزدوجة, مثل فصل  دون إضافة الماء, حيث يحل  

 مجموعة األمين في صورة أمونيا.

تحويل المادة  : وتشمل جميع اإلنزيمات التي تعمل عمىIsomerases التماكبإنزيمات  .5
فوسفات بواسطة  -6-فوسفات إلى فركتوز -6-موكوزغمثل تحول ال ر,آخ مماكباليدف إلى 

 .phosphohexose Isomeraseإنزيم 

: وتشمل جميع اإلنزيمات التي تعمل عمى (Ligases Synthetases orصطناع )إنزيمات اال .6
اقة المختزنة في جزيء ى الط  إنشاء رابطة جديدة من مركبين مختمفين, وتعتمد في ذلك عم

الذي يعمل في بناء البروتين في  RNA ligase, مثل إنزيمATPين ثالثي الفوسفاتز أدينو 
 الخمية.


