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 رجة حرارة مالئمة للحياة.دوسائط حيوية،تتميز بتأثيرها النوعي اتجاه مادة التفاعل )ركيزة( معينة في شروط  األنزيمات : 

 يم ووظيفتهزن البنية الفراغية لالنالعالقة بي

 التخصص المزدوج لالنزيم : – 0
  يمتلك اإلنزيم تخصص وظيفي مزدوج : 

 واحد من التفاعالت الكيميائيةاالنزيم ال يحفز اال نوع :  للتفاعل الكيميائينوعي بالنسبة  تخصص 

  ادة التفاعللمتخصص نوعي بالنسبة : 

يرتكز التخصص الوظيفي المزدوج )تخصص بالنسبة للتفاعل و تخصص بالنسبة لمادة التفاعل(  لألنزيمات على تشكل   

خاصة من األنزيم تدعى معقد أنزيم ـ مادة التفاعل ،ينشأ أثناء حدوثه رابطة انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة 

 .الموقع الفعال

  

يحدث التكامل بين الموقع الفعال لألنزيم ومادة التفاعل عند اقتراب هذه األخيرة التي تحفز األنزيم لتغيير شكله الفراغي  

 .إنه التكامل المحفزفيصبح مكمال لشكل مادة التفاعل:

 

 

 

 

 

 

 جزء من اإلنزيم له القدرة على التعرف النوعي لمادة التفاعل و تحويلها. الموقع الفعال : 

إن تغير شكل األنزيم يسمح بحدوث التفاعل ألن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب  

 للتأثير على مادة التفاعل.

تعود البنية ثالثية األبعاد للبروتين و بالتالي نشاطه إلى الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة و متموضعة في  

 حسب الرسالة الوراثية. السلسلة الببتيدية

تتوقف البنية ثالثية األبعاد لإلنزيم على تموضع فراغي محدد ألحماض أمينية معينة. تسمح هذه البنية بتجمع أحماض  

 أمينية موجودة في أماكن مختلفة من السلسلة لتشكيل موقع له خصائص هندسية تكمل بنية الجزء الموافق من مادة التفاعل.

فاعل يصحب بحركة األحماض األمينية للموقع الفعال مشكلة عندئذ معقد "إنزيم ـ مادة التفاعل".و هو ما أن تثبيت مادة الت 

  يسمح بالتأثير التحفيزي لإلنزيم.

 

 

 

 

 

 

  

 

 تعريف اإلنزيم
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 العوامل المؤثرة على النشاط االنزيمي

 تأثير درجة الحرارة : –  0

 

 

 

 

 

 

 يتم النشاط اإلنزيمي ضمن مجال محدد من درجة الحرارة :

  ويصبح األنزيم غير نشط. درجات الحرارة المنخفضةتقل حركة الجزيئات بشكل كبير في ، 

  م ( ، و تفقد نهائيا بنيتها الفراغية المميزة ) كسر الروابط ° 04) أكبر من درجات الحرارة المرتفعةتتخرب البروتينات في

 الهيدروجينية خاصة( وبالتالي تفقد وظيفة التحفيز.

 (.   اإلنسان عند م°73) الخلوي الوسط حرارة درجة هي ،مثلى حرارة درجة عند أعظمية سرعة األنزيمي التفاعل يبلغ 

 

PH :الـ تأثير  – 4

 

  تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف 

 الجانبية الحرة لألحماض األمينية في السالسل البيبتيدية وبالخصوص

 كما يلي :تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال  

  في الوسط الحمضي الوظائف األمينية تثبتH
+
 و تصبح     

 اإلجمالية موجبة . الشحنة الكهربائية

  في الوسط القاعدي تفقد الوظائف الكربوكسيليةH
+

 وتصبح  

 الشحنة الكهربائية اإلجمالية سالبة.

  يؤدي تغير الحالة األيونية للموقع الفعال 

 األمثل( إلى فقد الشكل   pHالوسط التفاعلي عن الـ pH) بابتعاد 

 يمنع حدوث التفاعل .المميز له مما يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي 

 

 

 

 

 

 السرعة االبتدائية للتفاعل )نشاط االنزيم(

انزيم غير 

 فعال
تخريب  قصوى

 االنزيم

 



 4102/4102أحمد   متقن القل   : النشاط االنزيمي للبروتينات                  المفاهيم المبنية      األستاذ : بوالريش 3الوحدة
 

 https://www.facebook.com/pages/Bourrich-ahmed/487472144634644?ref=hl 

3 

 

 

 

 

 


