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 األهمية الطبية الحيوية لألنزيمات

  

 المتعددة  الديناميهحيوية معظمها بروتينات تحفز العمليات  بوليميراتاألنزيمات

 .  في الجسم، وتلعب أدوارا أساسية في الصحة والمرض

 في الصحة
تدخل األنزيمات في تّدرك األغذية إلمداد الجسم بالطاقة وتزويده  بلبنات البناء  -

وفي اندماج تلك اللبنات البنائية الكيميائية إلى بروتينات وأغشية ودنا , الكيمائية

كل . توظيف الطاقة إلنتاج الحركة الخلوية الى باإلضافة . ز المعلومات الوراثيةيرمّ 

 ما سبق يحدث نتيجة األفعال المنّسقة  الدقيقة لألنزيمات 

خالل الصحة تحدث كافة العمليات الفيزيولوجية بشكل مرتب ومنّظم مع الحفاظ -

 (homeostasis).*على االستتباب

 في المرض-

.  يضطرب االستتباب ودالئله، ومنها األنزيمات( الباثولوجية)في الحاالت المرضية 

 :االتية االمثلةكما في 
*-   هو خاصية للكائن الحي ينظم فيها بيئته الداخلية للحفاظ علي استقرارها وثباتها بالرغم من التغيرات الخارجية 



 2-األهمية الطبية الحيوية لألنزيمات

 األمراض الوراثية النادرة غالبا ما تنعكسة نتائجها بخلل في  فعالية انزيم

 .واحد فقط

 الطرف المهروس، االحتشاء القلبي، االحتشاء )األذيات النسيجية الشديدة

تحرر أنزيمات قد ( السرطانات)أو النمو الخلوي غير المسيطر عليه ( الرئوي

لذلك يعطى قياس هذه األنزيمات في الدم معلومات تشخيصية . تكون مميزة

 .وانذارية قّيمة

  

 

 حالة تشمع الكبد تحدث أذية نسيجية شديدة تؤثر بشدة في قدرة الخاليا على

اصطناع األنزيمات التي تحفز العملية االستقالبية الرئيسية، مثل اصطناع 

اليوريا، مما يتبعه عدم القدرة على تحويل األمونيا السامة إلى يوريا غير 

 سامة، ومن ثم حدوث السبات الكبدي



 ما هي االنزيمات                                      
بروتينااات تصاانع داخاال الخليااة الحيااة وتتوسااط التفاااعالت هااي فااي معظمهااا : األنزيمااات 

ويادخل  ،ألن حارارة الجسام غيار كافياة ، كعوامال محفازه   ،البيوكيميائية داخال الخلياة 

 اتدون أن يتاارثر أو يااؤثر فااي ثاباات التااوازن أو تغياار ،التفاعاال ويخاارج كمااا هااواالناازيم 

 .للتفاعل ةالحر ةالطاق
 :صفات األنزيمات 

دون أن تسااتهلك أثناااء التفاعاال ، مثاال تزيااد ماان ساارعة حاادوث التفاعاال الكيميااائي 1.

 .الكاتاالز الموجود في الدم ، و كربونيك انهيدراز في الكريات الحمراء 

فيماا بينهاا وتعارف هاذه الخاصاة ركاائز متشاابهة   قدرة كبيرة على التفريق بينتملك 2.

 .بتخصص األنزيمات

. التحكم بسرعة واتجاه سير التفاعل الكيمياائي تقوم بعض األنزيمات بالمساعدة في 3.

توجااد هااذه األنزيمااات فااي نقاااط تشااعب المسااارات االسااتقالبية بكميااات ضاائيلة جاادا   

 (.أي توجه التفاعل حسب حاجة الخلية)وتسمى األنزيمات المنظمة 



 :ةيفّعالالوالخالصة ان اإلنزيمات وسطاء شديدة التخصص و

أو أ ثووإ ىلوو   ةاحوودو( مووا ة التفا وو  )فتقوو ا اإلنزيمووات طت سوول رك يوو    يووزة 

نارج واحود أو أ ثوإ مزيودة سوإ ة التفا و ر مقا نوة موع التفا و  طودون ىنوزي ر 

 ل  األق  ر وشأنها في ذلك شأن جميع ال سطاء األخإى فهوي  106طمعدالت 

ال رسوووتهلك أو يطوووإأ  ليهوووا ر ييوووإ  اوووو  نتياوووة لووودخ لها التفا ووو    سووويل 

(Catalyst). 



 :تخصص األنزيمات 

 فقط واحدة ركيزة على يعمل أنزيم : المطلق التخصص. 

 .يكلمأ الي  يا فقل : أنزي  الي  ياز 

 ي  ياز                       

CO2   +2NH3   ↔  يوريا + ماء 

تعمل على ركيزة واحدة فقط  وعلى مستقبل هيدروجين : أنزيمات نازعات الهيدروجين 

فيساتقبل    +NADواحد ، تقوم بنزع الهيادروجين مان ركيازة واحادة وإعطائاه للعامال 

 .  NADH2الهيدروجين ويتحول إلى 

 : فوسفات تريوز ديهايدروجيناز :  مثال  

 +Pi NAD+غليسإألدهيد -3-ف سفات                NADH2+ثناوي ف سفات غليسإيك  - 3ر1-حمض 



واسع مجال على االستعمال شائعة األنزيمات من كثير يعمل : البنيوي التخصص 

 : مثالها  .واحدة بنيوية مالمح ذات ( التفاعل مواد)الركائز  من

ومنها األنزيمات المحللة للباروتين كالببساين التاي تعمال كلهاا علاى : أنزيمات الحلمهة  -

 .حلمهة الرابطة الببتيدية

يقتصاار عملهااا علااى حلماارة إسااترات الحمااوض : أنزيمااات الكربوكساايل أسااتريزات  -

 .الكربوكسيلية



 العوامل التي تؤثر على سرعة التفاعل اإلنزيمي

  تتأثر  سرعات التفاعالت التى تحفزها األنزيمات بدرجة الحرارة

، وتركيز ايون الهيدروجين ،و تركيز األنزيم ، و تركيز الركيزة 

 .، والمثبطات ، والزمن 

 

ترفع درجة الحرارة عدد الجزيئات المتفاعلة مع بعضها نظراً لزيادة قدرتها الحركية وزيادة تواتر تصادمها، مما 

 .يؤدي إلى زيادة معّدل سرعة التفاعل



 ترثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل االنزيمي
 ترفع درجة الحرارة عدد الجزيئات المتفاعلة مع

بعضها نظرا  لزيادة قدرتها الحركية وزيادة 

تواتر تصادمها، مما يؤدي إلى زيادة معّدل 

رفع درجة االستمرار في إال أن  .سرعة التفاعل

ال تعود معها الجزيئات   حالةالحرارة يؤدي إلى 

، والواقع أن زيادة . المتفاعلة في حالة ثابتة

سرعة التفاعل ال تتحقق إال في مجال محدد 

 .تماما  من درجات الحرارة

  تبدي األنزيمات في اإلنسان الذي يحافظ على

م استقرارا  بوجه عام  37ºدرجة حرارة جسمه  

 حتى عندما تصل درجة حرارته أعلى من ذلك



 ترثير الركيزة على سرعة التفاعل األنزيمي

 يرتفع عدد الجزيئات ذات الطاقة الكافية

، ويزداد ةللتفاعل مع ارتفاع تركيز الركيز

فإذا أخذنا تفاعال فيه . معها تواتر تصادمها

 .Bو Aجزيئين مختلفين 

A + B ↔ AB 

 إذا ضاعفنا تركيزA وB  تتضاعف سرعة

التفاعل لزيادة احتمال التصادم أربع مرات، 

وبذلك يكون معدل سرعة التفاعل متناسبة مع 

 تراكيز الجزيئات المتفاعلة

في البداية تزداد سرعة التفاعل  االبتدائية طرديا . عالقة سرعة التفاعل االنزيمي مع تركيز الركيزة 

وبخط مستقيم ، ومع زيادة الركيزة تزداد السرعة ولكن على هيئة منحني والتلبس ان تتوقف الزيادة 

 Vmax 0عندما تصل الى السرعة العظمى 



تتناقص سرعة التفاعل 
 األنزيمي مع الزمن

 معادلة ميكاليس منتن 



 ترثير مثبطات األنزيمات  -

 –نواتج التفاعل األنزيمي  –األدوية  –السموم  –المضادات الحيوية : المثبطات هي 

 مضادات االستقالب

وال يمكن إزالته بالتخفيف أو باستعمال . بعد التثبيط تتوقف فعالية األنزيم ويموت                              : -1

 والسيانيد  +Hg++   ،Agمنها إيونات المعادن الثقيلة . الفصل الغشائي

فااي هااذا النااوع ماان التثباايط االناازيم فيااه  قااادر علااى العااودة للنشاااط الحيااوي ، الن الركااازة و :                           -2

 .المثبط  يتنافسان  على الموقع الفعال في األنزيم

 التثبيط العكوس غير المنافس  -ب  -2 التثبيط العكوس المنافس  -أ-2

 تثبيط ناتج التفاعل  -3

 المنافسة البسيطة طزيا ة رإ يز الإ يزةالعك سة يت  الت لب  ل  رأثيإ المثبطات. 

  رتأثإVmax  وليسKm  الالمنافسة البسيطةالعك سة طالمثبطات. 

 التثبيط العكوس 

  العكوسةالمثبطات غير 



اعتماادا   ساتة مجموعاات قام االتحاد الادولي للكيميااء الحيوياة  بتصانيف األنزيماات الاي 

 :آليته األنزيمي الذي يقوم به األنزيم وعلى نوع التفاعل  على 

 كل تحتوي كبيرة مجموعات ست إلى األنزيمات وبالتالي األنزيمية التفاعالت تقسم1.

 .مجموعة تحت 13-4 مجموعة

 يدل الثاني والجزء الركيزة اسم على يدل األول الجزء : جزأين أنزيم كل اسم يضم2.

 .(ase) آز بـ وينتهي األنزيمي التفاعل نوع على

 : أرقام أربعة من مكونة رقمية رموز أنزيم لكل3.

 6 -1 المجموعة رقم على يدل األول الرقم

 .وجد إن الكوأنزيم علي يدل والثالث يحدث الذي الكيميائي التغير على يدل الثاني الرقم

 .األنزيم هوية على يدل وهو المجموعة في نفسه األنزيم رقم على يدل الرابع الرقم

 تصنيف األنزيمات 



الي    (ase)( أز) لجر في التسمية القديمة لألنزيمات الي اضافة-  

 :سم الركيزة التي يعمل األنزيم عليها، مثالا

 

(sucrase) ركيزتها السكروز ←  سكراز(sucrose) 

 

Lipaseركيزتها ليبيد ←  ليباز(Lipid) 

 

مثال . (in)ال يزال يستعمل في تسمية أنزيمات الهضم الحرفين  -

 (Trypsin)← ،   تربسين     (Pepsin)← ببسين 



 تصنيف األنزيمات 

 باالضافة الى االرقام االربعة التى يحملها كل انزيم يحمل ايضا  الحرفين

EC اللذين  يمثالن كلمتي لجنة األنزيم.Enzyme Commission  

  كمثال أنزيم الكتيك ديهايدروجيناز(EC 1.1.1.27)  فهو من

 ( المؤكسدات المرجعات) 1المجموعة 

 التي تخص الزمرة  1وتحت المجموعةCH-OH  ،كمانح إلكترون 

 يشير إلى نوع متلقي اإللكترون  1والرقم الثالثNAD+. 

 يشير الى الرقم المتسلسل لألنزيم ضمن المجموعة  27والرقم الرابع 



 :المجموعات األنزيمية الست هي 

 :ويتبعها.ترعى تفاعالت أكسدة وإرجاع بين مادتي تفاعل :المرجعة  -األنزيمات المؤكسدة -1

لذلك تسمى  ألدهيدوبروتونين من كحول وتحوله إلى  الكترونينتزيل :  ديهايدروجيناز -1

 :نازعات الهيدروجين ، منها 

 (.1،              1،           1،            1)   كحول ديهايدروجيناز 

 المجموعة       نزع      رقم الكو        رقم األنزيم                           

 األولى        االلكترونات   أنزيم   

 : أوكسيداز  -2

  أوكسيجيناز -3

  هيدروكسيالز -4
Phenylalanine +     -----------      Tyrosine  



  بيروكسيداز - 5-

  كاتاالز -6

 ( :فيراز ترانس)الناقالت  -2

 ترانس أميناز  -1

 كيناز  -2

 أسيل ترانس فيراز  -3

2 H2O2 → 2 H2O + O2 



  المحلمآت -3
. إلخ... تضم األنزيمات المسؤولة عن تفاعالت حلمرة اإلسترات واإليترات والببتيدات ، جاليكوزل 

 مثال . وال تحتاج إلى كوأنزيم ماءوتحتاج هذه األنزيمات إلى جزيئة 

  إيزوميرازات -5

 المفككات  -4

من الروابط   CO2هي األنزيمات التي تزيل الماء واألمونيا  و 

 ألدوالز  ديهايدراتاز  ديكربوكسيالز مثال  . المزدوجة

 موتاز .راسيمياز إبيميراز

 .إنزيمات ترعى التغيرات الهندسية أو البنيوية ضمن الجزيء



 ليجازات  -6
إنزيمات تتوسط انضمام جزيئات في تفاعل مترافق مع حلمهة 

ATP . كما تشير كلمة سينثيتاز إلى مجموعة إنزيمات تقوم

باصطناع جزيئات جديدة، ومثالها بيروفات كربوكسيالز في مسار 

االصطناع الجديد للسكر، حيث تحول البيروفات إلى أوكساأسيتات 

 ..ATPعلى حساب جزيء 

 ِ   بيروفات كربوكسيالز ، استيل  كربوكسيالز  
DNA ligase is a specific 

type of enzyme, that 

facilitates the joining 

of DNA strands together 

by catalyzing the 

formation of   

   phosphodiester bond 

انزيم يقوم   ليجازالدنا 

بضم طاقين دنا من 

خالل تشكيل رابطة 

ثنائية  تيةفوسفا 

 االستر كما في الشكل 

https://en.wikipedia.org/wiki/DNA
https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphodiester_bond


 ( ترانس فيراز)الناقالت 

 المرجعة  -المؤكسدة

 المحلمآت



 المفككات 

 إيزوميرازات

 ليجازات

 صاوغاتالمت



وتسمى .يقدر تقريبا  أن ثلث األنزيمات المعروفة تحتاج إلى أيونات معدنية حتى تعمل

 .(Cofactors )مثل هذه االيونات المعدنية العوامل المساعدة 

 

 Metalloenzymesاألنزيمات المعدنية -1

 :تحوي على أيونات معدنية مرتبطة باألنزيم بشدة، ومثالها

Fe++         ،Fe+++   ،Cu++   ،Zn++    ،ـMn++   ،Co++ 

 

 :األنزيمات التي ُتنشط بالمعادن -2

  ++Na+ ،K+ ،Mg++ ،Ca: األيونات المعدنية باألنزيم بضعف، ومثالهاهذه  وترتبط 

، Cl
   . 

 :تمارس األيونات المعدنية عملها في تحفيز الوساطة األنزيمية من خالل ثالثة آليات 

 .أ ـ ترتبط مع الركيزة حتى يمكن توجيهها للتحفيز والوساطة

 (.رودكستفاعالت )ب ـ من خالل قيامها بفقد أو اكتساب الكترونات 

 .كهرستاتيكيج ـ قيامها بتشكيل درع واقي كهربائي يعطي ثباتا  

  
  

 األنزيميأيونات المعادن في التحفيز 



لع امووو  المسوووا دة وا (Prosthetic)الزموووإ الموووميمة رقووو ا 

Cofactors يوووووةنزيمالتمووووواو  اإلو Coenzymes   طوووووأ وا

 .مهمة في  ملية التكفيز
 

يك ي الكثيإ من اإلنزيمات جزيئات غيإ طإورينية صو يإة الكتلوة 

وأي نات معدنية رعم  مباشإة  ل  ا رباط الإ يزة ىل  اإلنوزي  أو 

ىلوو  العمليووة التكفيزيووةر ورسووم  طووالزمإة المووميمة  او الع اموو  

 .والك انزيمات االمسا دة 

 .الزمإة المميمة رنم  طشدة ىل  طنية اإلنزي 

بل طصووو  ة  ك سوووة موووع اإلنزيموووات أو رالع امووو  المسوووا دة روووإ 

 .الإ اوز



   Active site      الموقع الفعال في األنزيم

يحدث التحفيز في الموقع الفّعال من اإلنزيم: 

 من بين البنية الضخمة لبروتين اإلنزيم يوجد جزء صغير منها يرتبط

وللمركز الفّعال بنية متميزة تسمح بربط الركيزة مع اإلنزيم .بالركيزة

وهذا المركز يحتوي على أحد . (ES)لتشكيل معقد إنزيم ـ ركيزة 

الزمر الوظيفية النشيطة التي توجد في الحموض األمينية وبخاصة 

زمرة الهيدروكسيل اآلتية من السيرين، والسلفوهيدريل اآلتية من 

فيوجد في المركز الفّعال زمر وظيفية حرة ناشئة من . السيستيين

حموض أمينية تجاور بعضها ولها بنية ثانوية وثالثية خاصة بها 

 .تناسب الهيئة الفراغية للركيزة

E+S ↔    [ ES ] ↔ P + E 



 الدنا المأشوب وانتاج االنزيمات  

  ،تكنولوجيا الدنا المأشوب هي مصدر غني لألنزيمات 

تم معرفة كثير من الجينات التي ترمز إلى أنزيمات، كما جرى 

واقحامها في بالسميدات، والتحكم بها عبر ( cloning)تنسيلها 

 .قوي( promoter)معزاز 

يقود هذا المعزاز بانتاج األنزيم المأشوب بكميات أكبر بكثير من 

تلك الموجودة في المصادر الطبيعية، ويمكن تنظيم التعبير  عن 

 .األنزيم المأشوب بدقة

 في العموم ُتدخل نواقل التعبير(expression vectors  )

(  األشريكية القولونية)إلى أحياء دقيقة ( بالسميد مع جين األنزيم)

 .النتاج األنزيمات

 



 ملخص األنزيمات

1-  محفزات للتفاعالت البيولوجية، ومعظمها بروتينات، وتقوم

بخفض طاقة تنشيط المواد الداخلة في التفاعل، مما يؤدي إلى زيادة 

 .سرعة التفاعل زيادة فائقة

2- تفقد فعاليتها عندما يتمسخ بروتينها. 

3- قد تكون األنزيمات مجرد بروتين بسيط لوحده. 

4-  قد تحوي عوامل مساعدة مثل األيونات المعدنية أو العضوية

 (.فيتامينات)



5- مجموعات 6تقع جميع األنزيمات تحت : تصنيف األنزيمات: 

 * المؤكسدات المرجعات(Oxidoreductase) تقوم باألكسدة واإلرجاع. 

 * الناقالت(Transferase) تقوم بنقل مجموعة من الذرات. 

 *المحلمهات (Hydrolases)  بالحلمهةتقوم ( إضافةH2O إلى رابطة.) 

 * ( لّياز)المفككات(Lyases)  تقوم بإضافة رابطة مزدوجة وإزالة ذرات

 أوتزيلفتشكل 

                   *)صاوغاتالمت )(Isomerases) .تقوم بإعادة ترتيب الذرات. 

 *ليغاز Ligase= (synthetase) . تضم جزيئات مع بعضها باستعمالATP. 

      إيزوميرازات



6- أمثلة على تصنيف األنزيمات: 

أوكسيداز : المؤكسدات المرجعاتOxidases (تؤكسد) 

    روكتازReductases (ترجع) 

ترانس أميناز  :الـنــاقــــالتTransaminase (تنقل زمر األمين) 

    كيناز(Kinases)تنقل زمر فوسفات ،. 

بروتيياز  :المحـلمــــرت(Proteases) تحلمهه روابط ببتيدية 

   ليباز(Lipase) تحلمهه الروابط االسترية  الشحمية 

 (لّيـاز)المفككـات 



7-  الموقع الركيزة إلى األنزيم في موقع يعرف باسم تنضم

وتتفاعل الركيزة " ركيزة ـ أنزيم"، ويتشكل منهما معقدة الفّعال

 .مع األنزيم وتعطي الناتج الذي يتحرر

وتساعد زمر . ال يرتبط بالموقع الفّعال إال ركائز محددةR  في

الحموض األمينية الموجود في الموقع الفعال بارتباط الركيزة 

 .من عدمها

E + S ↔ ES ↔  P + E 

8-  بنية األنزيمات مرنة وليست صلبة، فتحول األنزيمات

موقعها الفّعال لتالئم الركيزة وتضمها، مما يعزز مجال مالئمة 

الركيزة في المركز الفّعال ، و يحسن مرونة شكل الموقع الفّعال 

 .من التحفيز خالل التفاعل

 



9-  األنزيميالعوامل التي تؤثر على سرعة التفاعل: 

 قبلها (37وعادة في اإلنسان ) درجة حرارة فضلىلكل أنزيم ،

الفعالية منخفضة وتزداد حتى درجة الحرارة المفضلة، وفوقها 

 .تنخفض لتشوه بروتين األنزيم

 مع بقاء تركيز ) تركيز الركيزةسرعة التفاعل تزداد مع زيادة

وتصل السرعة إلى حدها األقصى عندما تنضم ( األنزيم ثابتاً 

 .جميع جزيئات األنزيم مع الركيزة

 رقم  األنزيميللتفاعلpH  ،مفضل ليصل إلى سرعته العظمى

في الحموض األمينية تحمل شحناً  Rوعندها تكون مجموعات 

ولكثير من األنزيمات . لألنزيم مالئمة الثالثيةمالئمة، والبنية 

منخفض أو  pH، ومعظمها يفقد فعاليته في pHمجال ضيق من 

 .مرتفع

 



12- هي مواد تسبب انخفاضاً في الفّعالية : مثبطات األنزيم

األنزيمية، ناتج من تغير بنية بروتين األنزيم، وقد يكون التثبيط 

 .غير منافس وقد يكون غير عكوسعكوس منافًس أو عكوس 

 له بنية مشابهة للركيزة، لذلك يحتل : المنافسالعكوس المثبط

الموقع الفّعال، وينافس الركيزة على االرتباط بالموقع الفعال، 

 .وُيزال تأثيره بزيادة تركيز الركيزة

 ال يوجد له بنية تشبه الركيزة، : غير المنافسالعكوس المثبط

المثبط إلى األنزيم وليس إلى الموقع الفّعال،ولكنه يغير ينضم 

، فال تنضم الركيزة إليه، وال يحدث من شكل الموقع الفّعال 

 .تفاعل أنزيمي، وال ُيزال هذا التثبيط بإضافة مزيد من الركيزة

  



 Clinical Application ofالتطبيقات السريرية لإلنزيمات 

Enzyme 
تشخيص األمراض وتقدمها إلنزيمات في سوائل البدناعكس تركيز ي. 

 اشف تحليلية في قياس نشاطات إنزيمات أخرى أو ككوستعمل اإلنزيمات
مواد تفاعل ال تستعملها اإلنزيمات، مثل البروتينات، واألدوية في سوائل 

 .البدن

 تستعمل اإلنزيمات كعوامل عالجية  . 

 من أكثر العمليات التحليلية التي تجري اإلنزيمات تركيز  قياساختبارات
وأكثر سوائل البدن ،في مخابر الكيمياء السريرية لتشخيص األمراض 

 .  المصل، وهو السائل الذي يظهر بعد تخثر الدم غرضاستعماالً لهذا ال

 

 إن تشخيص المرض في عضو ما يعتمد على قياس عدد من اإلنزيمات
ومعظم النسج لها منحنى تغيرات إنزيمية . المميزة لهذا النسيج أو العضو

ويدل تركيزها على ، مميزة والتي يمكن أن تنعكس في المصل 
  . يالمرضالداء



أمثلة من التطبيقات الكيميائية السريرية 
 لألنزيمات

 من ( أميناز ترانس)إن أهم أنزيمين من نوع ناقالت األمين
 أسبارتات، ALTأميناز ترانس أالنين: هما سريريةزاوية 

 :، اللذين يرعيان التفاعلين  AST أميناز ترانس

 Alanine + α- Ketoglutarate ↔ Pyruvate + 
Glutamate 

 Oxaloacetate + Glutamate ↔ Aspartate + 
Ketoglutarate (Urea cycle) 

  

 




