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  Enzymeالنسمياث ا - انفصم انرابع 
 اٌح١ٛٞ، ض١حفخاٌ ػ١ٍّت إْ إر ،(اٌخ١ّشة فٟ) حؼٕٟ الح١ٕ١ت وٍّت ٟٚ٘ إٔظ١ُ أٚ إلٔض٠ُا

 ػببسة اإلٔض٠ُ. اٌخ١ّشة بٛاسطت وحٛي إٌٝ ٍٛوٛصىاٌ حخّش ػ١ٍّت فٟ أٚال اوخشفج

 دسصت ٔطبق فٟ اٌحٟ اٌضسُ ضّٓ ٠ؼًّ ِؼذٟٔ بشٚح١ٕٟ ِؼمذ أٚ  بشٚح١ٓ  ػٓ

 اٌح٠ٛ١ت اٌى١ّ١بئ١ت اٌخفبػالث حسش٠غ ػٍٝ ٠ؼًّ وٛس١ظ ٠ٌٛٛص١تس١ٛاٌف اٌضسُ حشاسة

 ٠سّح ِّب اٌخٕش١ظ طبلت خفض طش٠ك ػٓ ػٍّٗ آ١ٌت ٌٍٕبحش، اٌفشاغ١ت ببٌب١ٕت ٚاٌخحىُ

 اٌششٚط ٚفك صذا، ِشحفؼت حشاسة دسصبث ضّٓ ػبدة حضشٞ حفبػالث ببٔضبص

 اٌخفبػً أضبص بؼذ ١ٌؼٛد اٌحٟ، اٌضسُ حشاسة دسصت حخؼذٜ ال حشاسة بذسصت اٌح٠ٛ١ت

 ل١ٍٍت ٌى١ّبث ٠سّح ِب ٚ٘زا صذ٠ذ بخفبػً اٌّشبسوت ِٓ ٠ّىٕٗ ِّب األصٍٟ ٚضؼٗ إٌٝ

 .اٌخفبػً فٟ ط٠ٍٛت ص١ِٕت ٌفخشة ببٌّشبسوت األٔض٠ُ ِٓ

واالنزٌمات هً الصنف االكبر واالكثر تخصصا من البروتٌنات , وهً بروتٌنات 

الى اكثر من ملٌون  00111كروٌة تذوب فً الماء , ٌتراوح وزنها الجزٌئً من 

وقد تكون بروتٌنات بسٌطة متكونة كلٌا من حوامض امٌنٌة او بروتٌنات متبادلة 

 ٌولوجٌة تحتاج الى مجموعة غٌر بروتٌنٌة لفعالٌتها البا

 بعض ادلصطهحاث اخلاصت باالنسمياث

  Apo enzymeابو انسيم   .1

 ٌستعمل هذا المصطلح لوصف الجزء البروتٌنً من جزٌئة االنزٌم.

  Co – factorانعامم ادلساعذ  .2

العوامل المساعدة هً مجامٌع كٌمٌاوٌة اضافٌة تظهر فً االنزٌمات التً 

االنزٌم , وعادة تدخل فً  هً بروتٌنات متبادلة , وهً مطلوبة لفعالٌة

التفاعالت التً تحدث , وقد تتالف من اٌونات فلزٌة او جزٌئات عضوٌة 

 معقدة وتتطلب بعض االنزٌمات وجود كال النوعٌن من العوامل المساعدة .

  Activatorادلنشط  .3

Mg+2عندما ٌكون العامل المساعد النزٌم هو اٌون فلز مثل 
   ,Zn+2

 ,Fe+2  

 ,Mn+2
 ٌدعى العامل المساعد فً هذه الحالة بالمنشط. 

    Coenzymeاالنسيم ادلساعذ  .4

عندما ٌكون العامل المساعد النزٌم هو جزٌئة عضوٌة معقدة غٌر البروتٌن 

 ٌدعى العامل المساعد باالنزٌم المساعد.
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 Zymogen  زاميوجني .5

 هو االسم المطلق على الشكل غٌر الفعال لالنزٌم .

  Substrateادلادة االساش  .6

 هً المادة او المواد الكٌمٌاوٌة التً ٌعمل علٌها االنزٌم 

  Active siteادلوضع انفعال  .7

هو المنطقة الخاصة على االنزٌم التً تتصل بها المادة االساس خالل 

 التفاعل .

 

 

 خصائص االنسمياث 
 متخصصة مواد 

  لكل انزٌم وسط خاص به ٌعمل فٌه 

 تتاثر االنزٌمات بالحرارة 

  تفرز بعض االنزٌمات فً حالة غٌر نشطة 

 تعمل االنزٌمات على سرعة التفاعالت الكٌمٌائٌة 

  ًمعظم االنزٌمات عملها عكس 

 عمم االنسمياث  انيت
 ترتبط المادة االساس برخاوة الى سطح االنزٌم مكونة معقد االنزٌم  .1

E  +  S                          ES  

 تصبح االواصر فً المادة االساس مستقطبة تصبح المادة االساس نشطة اي .2

                             ES                                 ES*  

 تتكون نواتج التفاعل على سطح االنزٌم  .3

ES*                              EP                                                      

تنفصل من سطح االنزٌم جاعلة االنزٌم متوفرا ٌساعد تتحرر النواتج او  .4

 تفاعال اخر

EP                                 E   + P                                              
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 انخخصص االنسميي 
 ظاهرة تحدد التً هً االنزٌمات فً الفعالة المراكز لبنٌة النوعٌة المواصفات ان

 مصطلح   Emil Fischer  فٌشر العالم اقترح لقد,  التنشٌطٌة فعالٌتها فً التخصص

الذي   Induced fitوالمقابل لمصطلح التالؤم المستحث  Lock & Key والمفتاح القفل

 .  Daniel Koshlandٌطرحة العالم 

 

االساس مع المادة فحسب فٌشر ٌمثل القفل المركز الفعال فً االنزٌم والذي ٌتكامل بنٌوٌا 

وان التطابق البنٌوي بٌنهما ٌجب ان ٌكون تاما لٌرتبطا معا .  والذي هً بمثابة المفتاح

 عن عبارة األنزٌمات , فان Daniel Koshlandوجسب نظرٌة التوافق المستحث للعالم 

 الشكل إلى مستمرة بصورة شكله ٌغٌر سوف لألنزٌم  النشط الموقع إن, و مرنة مركبات

 بٌن ضعٌفة روابط أو تفاعالت طرٌق عن به لترتبط األساس المادة شكل ٌناسب الذي

  الموقع مع بسهولة ترتبط ال األساس المادة بأن تقول النظرٌة هذه . األساس المادة و األنزٌم

 لألنزٌم النشط للموقع المكونة األمٌنٌة لألحماض الجانبٌة فالسالسل الشكل, الثابت النشط

 وظٌفته لٌؤدي األنزٌم ٌساعد الذي الشكل دقٌق الصحٌح الموقع لتعطً نفسها تشكل سوف

  .األساس بالمادة ٌرتبط و المحفزة

 

 

تختلف االنزٌمات عن العوامل المساعدة الالعضوٌة فً خصوصٌتها مثال البالتٌنٌوم ٌساعد 

عدة انواع من التفاعالت , ولكن انزٌما معٌنا ٌساعد نوعا واحدا من التفاعل فقط , وفً 
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مثال ٌخلل انزٌم الالٌبٌز  بعض الحاالت , سوف ٌحدد فعالٌته الى نوع واحد من الجزٌئات.

Lipase  البنكرٌاسً مائٌا ارتباط االستر بٌن الكلٌسرولGlycerol  ًوالحوامض الدهنٌة ف

اللٌبٌدات , ولكن ال ٌكون له اي تاثٌر على التحلل المائً للبروتٌنات او السكرٌات , انزٌم 

ٌساعد فً اضافة   Aspartaseٌساعد التحلل المائً للٌورٌا فقط , انزٌم الـ   Ureaseالــ 

 وبتفاعل عكسً وكاالتً: Fumaric acidاالمونٌا الى حامض الفٌومٌرٌك  

 

 

بٌنما هذا االنزٌم نفسه ال ٌساعد فً اضافة االمونٌا الى اي حامض غٌر مشبع اخر 

لحامض  Cisالذي هو النظٌر  Maleic acid, ومن ضمنها حامض المالٌك 

 الفٌومٌرٌك وٌوضح الشكل التالً تركٌب حامض المالٌك.

 

  Enzyme classification حصنيف االنسمياث 
 تصنٌف هناك ٌكن لم سابقا . فقط األنزٌم 0990وصلت اللجنة الدولٌة لالنزٌمات عام ت

 و األنزٌمات دراسة ٌسهل علمً نظامً تصنٌف فهناك حالٌا أما لألنزٌمات نظامً

.  لألنزٌمات خاص نظامً تصنٌف ٌستعمل الحاضر الوقت فً . تحفزها التً التفاعالت

 التفاعل نوع إًلى ا استناد أصناف ستة إلى قسمت أي مجموعات فً األنزٌمات وضعت

 .فقط األنزٌم بهذا خاص ممٌز تصنٌفً عدد أنزٌم لكل وضعوا كذلك , تحفزه الذي

 .E.C1.2.1.7 :التصنٌف هذا,  ٌعنً ما و ما ألنزٌم الممٌز التصنٌفً العدد على مثال
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 , الفرعً النوع على الثانً الرقم ٌدل بٌنما,  للتفاعل الرئٌسً النوع على األول الرقم ٌدل

 .نفسه اإلنزٌم على الرابع الرقم ٌدل و , الفرعً - الفرعً النوع على الثالث الرقم ٌدل و

 ( :  3.0.0.3)  رقمه اللٌبٌز إنزٌم فمثال

 المائً. حٌث التحلل أنزٌمات وهو( 3)  األنزٌم هذا له ٌنتمً الذي القسم على ٌدل 

 (  subclass)  األنزٌم هذا ٌعمل

 (  3.0)  .اإلستر روابط تحلٌل القسم ,على تحت على ٌدل[  0]  والرقم 

 تحت على ٌدل[  0]  الثالث والرقم ( القسمsub-subclasses )  اي ان الروابط

   ( . كربوكسٌلٌه أستر روابط )  االستر التً ٌحللها

 ضمن من انزٌم الالٌبٌزب الخاص المسلسل الرقم على ٌدل [ 3]  األخٌر والرقم 

 روابط االستر الكربوكسٌلً. تحلل التً األنزٌمات

 

 رلاميع رئيست وهي كاالحي: 9وقذ صنفج االنسمياث اىل   
   Oxidoreductases اإلخخسال و األكسذة أنسمياث .1

وهً االنزٌمات المنشطة للتفاعالت التً تترافق بتغٌرات فً درجة اكسدة 

 تحت صنف مختلف. 00. وٌحتوي هذا الصنف على المركباتا لمتفاعلة

   Transferaseانسمياث اننقم  .2

وهً االنزٌمات التً تقوم بنقل بعض الذرات او المجموعات الذرٌة ضمن او بٌن 

مجامٌع تحت الصنف حسب نوع المجموعة  8ئات المختلفة . وٌنتمً لها الجزٌ

 المنقولة.

 Hydrolases انخحهم ادلائي  أنسمياث .3

وهً االنزٌمات التً تنشط تفكك الروابط بٌن الجزٌئات المختلفة باسهام جزٌئات 

تحت الصنف , مختلف حسب نوع  03الماء وٌحوي هذا الصنف االنزٌمً على 

 المعرضة للتحلل المائً .الروابط 

 .  Lyases انفصم إنسمياث .4

وهً االنزٌمات التً تفكك المركبات دون اسهام الماء , وٌترافق هذا التفكٌك عادة 

اما بتشكٌل رابطة مضاعفة او االنضمام الى رابطة مضاعفة , وٌتبع لهذا الصنف 

 تحت الصنف وذلك حسب الروابط المفككة. 7

 Isomerase  أنسمياث انخشكم .5

وهً االنزٌماتالتً تنشط التحوالت البنوٌة الوظٌفٌة والفراغٌة ضمن الجزٌئة , 

 تحت الصنف . 9وٌتبع لها 
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 Ligases اإلرحباط أنسمياث.  .6

وهً االنزٌمات التً تنشط اصطناع جزٌئات عضوٌة ما , بدءا من مادتٌن اساس 

ركبات عالٌة الطاقة . او غٌرها من الم ATPاو اكثر باستخدام طاقة التحلل للـ 

 حسب الروابط التً ٌتم تشكٌلها.تحت الصنف  5ٌضم هذا الصنف االنزٌمً 

 

 كيف حعمم االنسمياث 
 اٌخفبػً حسشع ٌٚىٕٙب ححفضٖ اٌزٞ اٌخفبػً فٟ اإلحضاْ رببج ػٍٝ األٔض٠ّبث حؤرش ال .1

 .ٌٍغب٠ت سش٠غ بّؼذي اإلحضاْ حبٌت إٌٝ ٌٍٛصٛي

 .ٌٍخفبػً اٌحشة اٌطبلت حغ١شاث ػٍٝ حؤرش ال .2

 .إٌبحضت اٌّٛاد ٚ اٌّخفبػٍت اٌّٛاد ب١ٓ اٌطبلت ِسخٜٛ فٟ اإلخخالف حغ١ش ال .3

 اٌٛصٛي ٚ ببألٔض٠ُ اٌّحفض اٌخفبػً ٌبذء اٌّطٍٛبت اٌخٕش١ظ طبلت حخف١ض ػٍٝ حؼًّ .4

 .اإلٔخمبي ِشحٍت إٌٝ بٗ

 ِسخٜٛ إٌٝ اٌّخفبػٍت اٌّٛاد ٔمً ٚ اٌخفبػً ٌبذء اٌالصِت اٌطبلت ٟ٘:  اٌخٕش١ظ طبلت

 االٔخمب١ٌت ببٌحبٌت) ٠ؼشف اٌّسخٜٛ ٘زا ٔٛاحش إٌٝ اٌّخفبػٍت اٌّٛاد ٌخح٠ًٛ ٠ىفٟ طبلت

 .(اٌّؤلخت

 أٚ حم١ًٍ طش٠ك ػٓ حىْٛ(  اٌى١ّبئ١ت ٌٍخفبػالث حسش٠ؼٙب فٟ)  األٔض٠ّبث ػًّ آ١ٌت .5

 اٌخفبػً ٌخؼض١ً سئ١س١خبْ طش٠مخبْ ٕ٘بنٚ .ٌٍخفبػً اٌالصِت اٌخٕش١ظ طبلت خفض

 .اٌى١ّ١بئٟ

  ٌٍضض٠ئبث ٚاٌطبلت اٌحشاس٠ت اٌحشوت حض٠ذ ٚاٌخٟ اٌحشاسة دسصت ص٠بدة   .1

 حبٌت إٌٝ حصً اٌخٟ اٌضض٠ئبث ػذد ص٠بدة إٌٝ حؤدٞ بزٌه ٚ اٌّخفبػٍت        

 اٌخفبػً سشػت حخضبػف ػبدةٚ (.إٌٛاحش حى٠ٛٓ حسبك اٌخٟ اٌحبٌت) اإلٔخمبي        

  . ِئ٠ٛت دسصت 05 اٌحشاسة دسصت سفغ ػٕذ

 دسصبث  إٌٝ ٠حخبس اٌزٞ اٌخفبػً بأْ اٌمٛي ٔسخط١غ: األٔض٠ّبث بٛاسطت  .2

 حشاسة ػٕذ دسصبث ححف١ضٖ األٔض٠ّبث حسخط١غ ١ًٌحذد ا صذ ِشحفؼت حشاسة

 اٌى١ّ١بئ١ت اٌخٕش١ظ ، ٚاٌخفبػالث حم١ًٍ  طبلت طش٠ك ػٓ أ٠ضب رٌه ٚ، ِٕخفضت

 اٌشٚابظ ٌخىس١ش األٔض٠ُ ٠حفض٘ب  اٌخٟ (  اٌخٕش١ظ طبلت )  اٌطبلت ٘زٖ حخطٍب

 .اٌخفبػً ٚبذء اٌخسب١ّ٘ت

 اٌّٛاد ِغ اٌّؤلج االسحببط بٛاسطت اٌخٕش١ظ طبلت حخف١ض ػٍٝ األٔض٠ّبث حؼًّ

 اٌـّبدة االسبط اٌّخفبػٍت  ٌٛصٛي  اٌّطٍٛبت اٌطبلت حم١ًٍ ػٍٝ حؼًّ أٔٙب ح١ذ، 
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 (Substrate  )   ،اٌخٟ(  اإلٔخمبي طبلت إٌٝ اٌٛصٛي أٚ)  اإلٔخمبي ِشحٍت 

 .اٌطب١ؼ١ت اٌحشاسة دسصت ػٕذ بسشػت اٌخفبػً ٠حذد بؼذ٘ب

 

 
 

 

  

 انعوامم ادلؤثرة يف سرعت انخفاعم االنسميي
 (األساش ادلادة) ادلخفاعهت ادلواد حركيس  .1

 حشو١ض اضبفت بؼذ ٌٚىٓ اػٍٝ االسبط ِبدة حشو١ض وبْ وٍّب اٌخفبػً سشػت حضداد

 ٚاْ ِحذٚد االٔض٠ُ حشو١ض وْٛ بسبب ٚ٘زا رببخٗ اٌخفبػً سشػت حبمٝ ِؼ١ٓ

 بٙب حشحبظ أض٠ّبث حضذ ٌٓ اوزش اسبط ِبدة اضبفت

 األنسيم حركيس   .2

 اٌخفبػً سشػت ٚحسخمش االٔض٠ُ حشو١ض ص٠بدة ِغ طشد٠ب اٌخفبػً سشػت حخٕبسب

 االسبط ٌٍّبدة ٠ؼٛد ٚ٘زا رببخٗ اٌسشػٗ حبمٝ االٔض٠ُ اضبفت سغُ ِؼ١ٓ حذ ػٍٝ

 . ػ١ٍٙب ١ٌؼًّ اسبط ِبدٖ ٠ضذ ٌٓ اوزش أض٠ُ  فبضبفت و١ٍب ِشحبطٗ اصبحج الٔٙب

 االسبط ِبدة حشو١ض -

 احلرارة درجت   .3

 ٌغب٠ت ِؼ١ٓ حذ اٌٝ االٔض٠ّٟ اٌخفبػً سشػت اٌٝ ٠ؤدٞ اٌحشاسٖ دسصت اسحفبع

 ػٕذ ٌٚىٓ ِئ٠ٛٗ دسصٗ 37  اٞ Optimal اٌّزٍٝ اٌحشاسة دسصت اٌٝ اٌٛصٛي

 اٌحشاسٖ دسصت ٚحؤرش حذس٠ض١ب اٌسشػٗ حٕخفض االػٍٝ اٌحشاسٖ اٌذسصبث

 :ّ٘ب بطش٠مخ١ٓ
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 حصبدف احخّبي ٚببٌخبٌٟ اٌضض٠ئبث حشوت ِٓ ٠ض٠ذ اٌحشاسٖ دسصت اسحفبع -

 .االسبط اٌّبدٖ ِغ االٔض٠ُ

  . اٌبشٚح١ٓ ٘ذَ حسبب اٌحشاسٖ دسصت اسحفبع اْ ح١ذ االٔض٠ُ حخزش سشػت ص٠بدة -

, تقل  °م 81درجة الحرارة اعلى من  تفقد االنزٌمات طبٌعتها بشكل دائم عند

واخٌرا ٌقف حٌث ان االنزٌمات  °م 35سرعة التفاعل ببطء عند درجة اقل من 

تصبح غٌر فعالة والمنحى التالً ٌبٌن تاثٌر الحرارة على سرعة التفاعل 

 االنزٌمً.

 
 

الواطئة , وتستعٌد فعالٌتها مرة ال تفقد االنزٌمات طبٌعتها عند درجات الحرارة 

ثانٌة اذا ارتفعت درجة الحرارة , وان هذه الحقٌقٌة تسمح للباحثٌن بحفظ 

زراعات الخلٌة وانسجة الجسم , لغرض الزرع وكائنات مثل البكترٌا لدراسات 

اكثر, كذلك من الممكن حفظ الغذاء فً ثالجة الن التفاعالت المساعدة باالنزٌم 

 ئة جدا.طالحرارة الواالتً تسبب التلف تتباطأ كثٌرا او تقف عند درجات 

  ( اذليذروجني أيوناث حركيس)  اذليذروجيني األش  .4

 اٌؼٛاًِ احذ ٟ٘ اٌحّٛضٗ دسصت الْ اٌذَ  PH  بخغ١١ش االٔض٠ّبث حخبرش

 حبٌت فٟ اٌؼًّ ػٓ ٠خٛلف ِؼ١ٓ PH  فٟ ٠ؼًّ ِؼ١ٓ فبٔض٠ُ،  االٔض٠ُ السخمشاس

 ِٕخفضٗ PH دسصت فٟ ٠ؼًّ اٌببس١ٓ أض٠ُ فّزال، اٌّضبٚس إٌس١ش فPHٟ  حغ١١ش
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،  لبػذ٠ٗ اٞ ػب١ٌٗ PH دسصت فٟ ٠ؼًّ اٌخشبس١ٓ أض٠ُ ب١ّٕب صذا حبِضٟ اٞ

 . 7,7 ِخؼبدٌٗ  PH دسصت فٟ حؼًّ االٔض٠ّبث ِٚؼظُ

الوسط المحٌط على التركٌب الثانوي او   pHٌمكن ان تؤثر التغٌرات فً الـ 

الثالثً لالنزٌم , وهذا قد ٌغٌر هندسة الموضع الفعال او توزٌع الشحنة المحٌطة. 

    مثلى ٌكون عندها فً اقصى فعالٌتة ,  وان زٌادة او انخفاض  pHلكل انزٌم 

عن المستوٌات المثلى سوف ٌخفض فعالٌة االنزٌم والمنحى التالً  pHالـ 

 , Pepsinات الــ على فعالٌة االنزٌم  pHتاثٌر التغٌرات فً الـ ٌوضح 

Amylase ,Alkaline phosphatase . 

 

 

 بثبطاثادل جودو .5

ٌمكن منع فعالٌة االنزٌم بعدة طرق والبحث فً مٌكانٌكٌة منع فعالٌة االنزٌم 

انتجت كثٌرا من المعلومات حول خصوصٌة االنزٌمات وطبٌعة مواضعها 

ان عمل عدة سموم وادوٌة هو بسبب قابلٌتها فً منع فعالٌة  الفعالة , حٌث

 .انزٌمات معٌنة

وٌقصد بالمثبطات بانها تلك المركبات التً ٌترتب على وجودها انخفاض نشاط 

االنزٌم )فعالٌته( , وفً بعض االحٌان ٌتوقف نشاط االنزٌم كلٌا, وتاثٌر 

ة تمنع او تعٌق هذه االنزٌمات ٌعود الى ارتباطها مع بعض االنزٌمات بصور

االنزٌمات عن القٌام بوظٌفتها, ولثبٌط عمل االنزٌم بواسطة اٌونات او جزٌئات 

 صغٌرة فوائد عدٌدة من الناحٌة الحٌوٌة وهذه الفوائد هً:

a. .ٌعتبر التثبٌط االلٌة الرئٌسة فً االنظمة الحٌوٌة 

b.  انزٌمات ان تاثٌر العدٌد من االدوٌة والسموم ما هو اال تثبٌط فعالٌة

 معٌنة.
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c.  تعتبر دراسات تثبٌط عمل االنزٌمات الوسٌلة التً بواسطتها ٌمكن

التعرف على البناء الفٌزٌاوي والكٌمٌاوي للمركز النشط , كما ٌمكن 

 التوصل الى مٌكانٌكٌة التفاعل بوساطة الدراسات.

 

 Reversible Inhibition   سيـــــانخبثبيط انعك

    Competitive inhibitors يت  ــانخنافس ادلبثبطاث

والمادة االساس ) الركٌزة(  Inhibitorمن التثبٌط ٌتنافس المثبط العكسً  فً هذا النوع 

Substrate   لالرتباط مع المركز النشط لالنزٌم, وبذلك تقل فعالٌة االنزٌم بسبب قلة

 نسبة جزٌئات االنزٌم التً تتحد بالركٌزة .

الذي ٌشبه فً تركٌبه   Sulfanilamideوالمثبط التنافسً قد ٌكون مادة السلفانٌالمٌد 

الذي ٌدخل فً بعض التفاعالت   p-aminobenzoicحامض بارا امٌنوبنزوٌك 

االنزٌمٌة االساسٌة للبكترٌا , لذلك فان وجود هذا الدواء فً الوسط الذي تعٌش فٌه 

وذلك لتشابه  p-aminobenzoicركٌزته حامض  البكترٌا ٌسبب اٌقاف عمل انزٌم معٌن

 تركٌب المثبط لتركٌب الركٌزة كما مبٌن فً الشكل ادناه:

 

 
 

ولذلك فان دواء السلفانٌالمٌد ٌقضً على البكترٌا المسببة للمرض بتعوٌق عمل االنزٌم 

 .  Folic acidالضروري لتخلٌق حامض الفولٌك  p-aminobenzoicالذي ٌستخدم 

 درجة التثبٌط التنافسً على العوامل التالٌو:وتعتمد 

 تركٌز المثبط 

 تركٌز الركٌزة 

 .قابلٌة االرتباط النسبً لكا من المثبط والركٌزة لالنزٌم 
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  Uncompetitive Inhibitionانخبثبيط غري انخنافسي  
فً هذا النوع من التثبٌط ال ٌتحد المثبط مع االنزٌم الحر ولكن ٌتحد اتحادا عكسٌا مع معقد 

, وٌنتج عن ذلك معقد غٌر فعال وٌتمٌز هذا النوع من التثبٌط بانه  [ES]الركٌزة  –االنزٌم 

 نادر فً االنظمة احادٌة المواد المتفاعلة 

 

 
 

 

   Noncompetitive Inhibitionانخبثبيط انالحنافسي 

فً هذا النوع من التثبٌط ٌتحد المثبط مع االنزٌم فً موقع ٌختلف عن الموقع الذي تتحد به 

 مع االنزٌم.وكما موضح فً الشكل التالً. [S]الركٌزة 
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  Irreversible Inhibition انخبثبيط غري انعكسي

ٌحدث هذا المنع غٌر العكسً عندما تتحطم او تتحور المجموعة الوظٌفٌة او العامل المساعد 

هو االنزٌم الذي ٌساعد التفاعل الحادث بٌن   Cholinesteraseلفعالٌة االنزٌم.  مثال انزٌم 

نقاط اتصال الخالٌا العصبٌة  , االنزٌمضروري لالرسال االعتٌادي للنبضات العصبٌة, فعند 

على جزٌئة الحامض االمٌنً  OHالحٌوان لغاز االعصاب فانها تتحد مع مجموعة الـ  تعرض

التً هً مهمة للموضع الفعال لالنزٌم , ومن ثم ٌفقد االنزٌم قابلٌته على   Serineالسٌرٌن 

 مساعدة التفاعل وبذلك تشل حركة الحٌوانات المتسممة بهذه الغازات.
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فً نهاٌة الٌاف الخالٌا العصبٌة ,ثم ٌنتقل الى   Acetylcholineٌحضر االستٌل كولٌن 

 Acetylcholineبروتٌن مستقبل فً خلٌة مجاورة , مسببا فً ارسال االشارة بعدها ٌتحلل 

 تاركا الخلٌة مستعدة الستقبال االشارة الالحقة.  Cholinesteraseمائٌا بانزٌم 

 ٌة.تسمم العصب ٌربك هذه العملٌات بالطرق التال

وعلٌه ال ترسل االشارات العصبٌة وٌحدث الموت  Acetylcholineٌوقف تحضٌر  .0

 بسبب فشل فً التنفس.

والكودائٌن    morphineوالمورفٌن   atropineواالتروبٌن  Nicotineالنٌكوتٌن   .0

codeine  والكوكائٌنcocaine والمخدرات الموضعٌة مثل البروكائٌن procaine 

وعلٌه فان الخلٌة الثانٌة  Acetylcholineتقبل مانعا تفاعله مع ٌتحد مع البروتٌن المس

 ال تستلم الضربات وال ترسل االشارات العصبٌة.

هً سموم مثا غازات االعصاب , ومضادات  Cholinesteraseمضادات  انزٌم الــ  .3

 انزٌم الــ الحشرات الفوسفاتٌة العضوٌة , وبعص توكسٌنات الفطر التً تمنع

Cholinesterase  مسببه ما فوق التحفٌر للخالٌا العصبٌة باستٌل كولٌن

Acetylcholine  .وهذا ٌؤدي الى عدم انتظام ضربات القلب والتشنج والموت 


