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Enzymes 

Enzymes are protein molecules , produced by all living organisms. Act as 

highly efficient catalysts in biochemical reactions, that is, they help a 

chemical reaction take place quickly and efficiently. Enzymes are highly 

efficient in increasing the reaction rate of biochemical processes that 

otherwise proceed very slowly, or in some cases, not at all. Enzymes are 

excellent catalysts, speeding up reactions 105 to 1020 fold. They speed up 

reactions without being  used up   or consumed it. 

 

يف  التأثريتعمل كمحفزات عالية  االنزميات هي جزيئات بروتينية تنتج بواسطة اخلاليا احلية.

وبذلك تساعد التفاعل الكيميائي ليحدث بسرعة . وهي تزيد سرعة التفاعل الكيميائي  التفاعالت الكيميائية

 to 1012االنزميات تزيد سرعة التفاعل الكيميائي  والذي بدونه حتدث ببطئ شديد او احيانا قد ال حتدث.

108
لتفاعل إىل وضعها . تشارك يف التفاعل دون أن تغري من نتيجته او طبيعة الناتج، كما أنها تعود يف نهاية ا

األصلي الذي كانت عليه قبل بدء التفاعل مما ميكنها من املشاركة بتفاعل جديد وهذا ما يسمح لكميات 

قليلة من األنزيم باملشاركة لفرتة زمنية طويلة يف التفاعل، لكنها متتاز عن العوامل املساعدة األخرى 

 بكفاءتها العالية.

 

The human body uses thousands of enzymes to carry out a myriad of 

biochemical processes. One clear example of an enzyme-assisted process is 

digestion. Enzymes help break down carbohydrates, fats and proteins into 

simple compounds that the body can absorb and burn for energy or use to 

build or repair tissue. These include: 

-  Amylase and lipase in saliva break down carbohydrates and fats. 

- Proteases (pepsin) released in the stomach aid in digestion of proteins; 

Lipases, amylases, and proteases are secreted in the small intestine and play 

a pivotal role in completing the digestive process. 
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Enzymes, like other proteins, have molecular weights ranging from 

about 12,000 to more than 1 million. Some enzymes require no chemical 

groups for activity other than their amino acid residues. Others require an 

additional chemical component called a cofactor—either one or more 

inorganic ions, such as Fe2+_, Mg2+_, Mn+2_, or Zn+2_, or a complex organic or 

metalorganic molecule called a coenzyme Some enzymes require both a 

coenzyme and one or more metal ions for activity. A coenzyme or metal ion 

that is very tightly or even covalently bound to the enzyme protein is called a 

prosthetic group. A complete, catalytically active enzyme together with its 

bound coenzyme and/or metal ions is called a holoenzyme. The protein part 

of such an enzyme is called the apoenzyme or apoprotein The molecule that 

is bound in the active site and acted upon by the enzyme is called the 

substrate 

 

امل اغلب األنزميات تتألف من سالسل بروتينية ومكونات أخرى حيتاجها األنزيم لفعاليته وتسمى العو

وغريها  Fe واحلديد Mg مثل املغنيسيوم  Cofactor املرافقة ، وتكون العوامل املرافقة على شكل فلزات

، وحتتاج بعض األنزميات أحيانا  Coenzyme ، أو قد تكون بشكل معقدات عضوية تسمى مرافقات األنزيم

العوامل املرافقة بقوة مع األنزيم فانه األيونات الفلزية واملعقدات عضويةـ  وعند ارتباط -:لكال النوعني 

ان االنزيم املرتبط بالعامل املرافق يسمى .   prosthetic group يطلق عليها اسم اجملموعة املرتابطة

حيث ان اجلزء الربوتيين ) االنزيم وحده بدون مرافق( يف هذا  اهلولو انزيم  ,  holoenzyme اهلولو انزيم

 .  apoprotein او ابوبروتني  apoenzyme يسمى االبو انزيم
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Enzymes speed up metabolic reactions by lowering energy barriers 

- Enzyme speed reactions by lowering Energy of Activation, The transition 

state can be reached at moderate temperatures. 

- Because enzymes are so selective, they determine which chemical 

processes will occur at any time 

- Enzymes lower the free energy of activation by  binding the transition 

state of the reaction better  than the substrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Energy of Activation 
is symbolized by ΔG‡. 

 

Enzymes act by lowering 
the free energy of the 

transition state 
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باملواد املتفاعلة عند املوقع النشط  )ارتباط مؤقت( يقلل األنزيم طاقة تنشيط التفاعل بواسطة ارتباطه

لإلنزيم وهذا االرتباط يقرب بني املواد املتفاعلة ، وحتدث التفاعالت بينها. أي أن اإلنزيم يقلل طاقة 

 التنشيط للتفاعل فيسمح ألكرب عدد من اجلزيئات بالتحلل إلي نواتج بواسطة جزئ إنزيم واحد .

 

Zymogen 

A zymogen, also called a proenzyme, is an inactive precursor of an enzyme. A 

zymogen requires a biochemical change (such as a hydrolysis reaction 

revealing the active site, or changing the configuration to reveal the active 

site) for it to become an active enzyme. 

( فإذا دعت  Proenzymeع أوال يف شكل غري نشط يسمى الزاميوجني ) طليعة اإلنزيم  من اإلنزميات ما يصن

يعاني من تفاعل حتلل مائي مما يكشف احلاجة إىل تنشيط هذا اإلنزيم مت ذلك بتغري بسيط يف تركيبه، كأن 

. ومن األمثلة على اإلنزميات  Active Enzyme، فيتحول بذلك إىل إنزيم نشط  او ينشط املوقع الفعال 

اليت تتكون يف صورة غري نشطة إنزميا اهلضم الببسني والرتبسني فهما يتكونان أوال على صورة ببسينوجني  و 

 تربسينوجني   على التوالي.
 

The Active Site  

the active site is the region of an enzyme where substrate molecules bind 

and undergo a chemical reaction. There are two proposed models of how 

enzymes fit to their specific substrate: the lock and key model and the 

induced fit model. 

1- Lock and key hypothesis  

Emil Fischer's lock and key model assumes that the active site is a perfect fit 

for a specific substrate and that once the substrate binds to the enzyme no 

further modification occurs.  

2- Induced fit hypothesis 

Daniel Koshland's theory of enzyme-substrate binding is that the active site 

and the binding portion of the substrate are not exactly complementary. The 



Dr.Nagham  Qasim  Kadhim 5 

induced fit model is a development of the lock-and-key model and assumes 

that an active site is flexible and it changes shape until the substrate is 

completely bound. The substrate is thought to induce a change in the shape 

of the active site. 

 

 

هو املنطقة املوجودة ضمن االنزيم اليت ترتبط فيها املادة االساس او املادة املتفاعلة  -املوقع الفعال :

وهناك نظريتان تتضمنان احتاد املادة االساس باملوقع الفعال وتكوين  وحيدث التفاعل الكيميائي االنزميي.

 (ES complexاملادة االساس )–معقد االنزيم 

 نظرية القفل واملفتاح  -1

فيشر يف هذه النظرية تكون املادة االساس ذات شكل مالئم متاما للموقع الفعال  Emil Fischer'sللعامل 

اشبه بدخول املفتاح داخل القفل . ومن عيوب هذه النظرية هي صالبة او عدم مرونة املوقع الفعال بالنسبة 

 للمادة االساس .

 

 

 

 

 منوذج التوافق املستحث   -2

هنا يكون املوقع الفعال غري مطابق للمادة االساس ، ولكنه مرن يتغري ويصبح مطابق هلا . حيث إن املوقع 

النشط  لألنزيم سوف يغري شكله بصورة مستمرة إىل الشكل الذي يناسب شكل املادة األساس لرتتبط به عن 

املادة األساس.  هذه النظرية تقول بأن املادة األساس ال  طريق تفاعالت أو روابط ضعيفة بني األنزيم و

ترتبط بسهولة مع املوقع  النشط الثابت الشكل، فالسالسل اجلانبية لألمحاض األمينية املكونة للموقع النشط 

لألنزيم سوف تشكل نفسها لتعطي املوقع الصحيح دقيق الشكل الذي يساعد األنزيم ليؤدي وظيفته احملفزة 

 .باملادة األساس .ان اهم مالمح هذة النظرية هو مرونة املوقع الفعال  و يرتبط
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Specificity of enzyme  

The same binding energy that provides energy for catalysis also gives an 

enzyme its specificity, the ability to discriminate between a substrate and a 

competing molecule.  Specificity four type 

1. Absolute Specificity : enzyme acts on only one substance and catalyzes 

only one        reaction 

- Sucrase is an enzyme that binds to sucrose and breaks the 

disaccharide into fructose and glucose. 

2. group specificity enzyme acts on class of substrates that have a 

common functional 

- succinic dehydrogenase always catalyzes an oxidation-reduction 

reaction and its substrate is invariably succinic acid 

- alcohol dehydrogenase always catalyzes oxidation-reduction reactions 

but attacks a number of different alcohols. 

3. Linkage specificity:- enzyme is specific for a particular type of chemical 

bond (or  linkage).  

4. stereo specificity:- enzyme can distingwish between  D&L   

stereoisomers and catalzes a reaction using only one of them 

 

املركبات االنزميية خبصوصيتها العالية سواء كان ذلك يف التفاعل الذي حتفزه او يف اختيارها تتصف 

، وهذا أيضا مييزها عن العوامل املساعدة الغري Substratesللمواد املتفاعلة  واليت تسمى باملواد األساس )

 -عضوية. تتفاوت درجة ختصصية األنزميات كما يأتي  :
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وهي أن يعمل اإلنزيم -: Absolute Specificityملطلق )ختصص عالي(  انزميات ذات التخصص ا -1

على مادة تفاعل واحدة فقط مثل إنزيم اليورييز الذي يعمل على متيؤ مادة اليوريا وانزيم 

 الكلوكوكاينيز الذي يعمل على اضافة جمموعة الفوسفات اىل الكلوكوز فقط .

وهي انزميات تعمل على  -:group specificityانزميات ذات ختصص اجملموعة )ختصص منخفض(  -2

ات اىل جمموعة كاملة من املواد االساس مثل اهلكسوكاينيز  الذي يعمل على اضافة جمموعة الفوسف

 اغلب السكريات السداسية .

وتتخصص هذه اإلنزميات طبقًا لنوع االصرة  -: Linkage specificityانزميات ذات ختصص االصرة  -3

اخلاصة بالدهون كما يف انزيم الاليبيز  Lipaseتفاعلة مثل إنزميات الليبيز اليت تربط املادة امل

Lipase  البنكرياسي حيلل مائيا ارتباط االسرت بني الكليسرولGlycerol  واحلوامض الدهنية يف

الليبيدات ، ولكن ال يكون له اي تاثري على التحلل املائي للربوتينات او السكريات ، مثال اخر انزميات 

  السرتيز تكون خاصة باالسرتات فقط.ا

وهي انزميات تتخصص يف التأثري   -: stereo specificityإنزميات ذات ختصص التشابه الفراغي    -4

، حيث تستطيع   Lو  Dعلى املواد ذات التشابه الفراغي مثل باسم مثل السس والرتانس ، او ايزومرات 

هذه االنزميات التمييز بني شكل واحد فقط أي ان تعمل مثال على مركبات السس وال تعمل على 

ريك ويوضح الشكل حلامض الفيوم Cisالذي هو النظري  Maleic acidالرتانس مثل حامض املاليك 

 التالي تركيب حامض املاليك

 

Classification of enzymes 

Enzymes can be classified according to the chemical reactions they catalyze 

1- Oxidoreductase: oxidation-reduction reaction. (Dehydrogenases) 

2- Transferase: transfer of intact functional group 

3-  Hydrolase: hydrolysis (addition or removal of water) 

4- Lyase: Cleavage of a C-C or C-N or C-O bond. Removal (or addition) of 

water across double bond. 

5-  Isomerase: Isomerization (L       D, cis        trans, CHO        C=O etc.) 

6- Ligase: Joining of two molecules requiring energy from ATP. 
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ت املكتشفة كل عام، فشكلت جلنة انبثقت عن قد تعني وضع نظام تسمية دولي نتيجة لتزايد عدد اإلنزميا

. فقررت اشتقاق معظم أمساء اإلنزميات 1961مؤمتر الكيمياء احليوية الدولي الذي انعقد يف موسكو عام 

وهكذا دعي  , ase  (اليت تؤثر اإلنزميات فيها ملحقة بالالحقة )آز  substrates من أمساء املواد االساس

، واإلنزيم الذي حيلل املواد الدهنية حتلياًل مائيًا amylase حتلياًل مائيًا باألميليزاإلنزيم الذي حيلل النشاء 

وبعدها وحسب  .  protease واإلنزيم الذي حيلل الربوتينات حتلياًل مائيًا الربوتييز lipase   الليبيز

أصناف استنادا ًإىل قسمت األنزميات إىل ستة  1972توصيات االحتاد العاملي للكيمياويني احلياتيني عام 

نوع التفاعل الذي حتفزه ، كذلك وضعوا لكل أنزيم عدد تصنيفي مميز خاص بهذا األنزيم فقط. وهذه 

 :االصناف هي كاالتي

وهي االنزميات املنشطة للتفاعالت اليت  -:  Oxidoreductases أنزميات األكسدة و االختزال .1

 من امثلتها االوكسيديز والبريوكسيديزترتافق مع اكسدة واختزال املركبات املتفاعلة. و

وهي االنزميات اليت تقوم بنقل بعض الذرات او اجملموعات  -:   Transferase انزميات النقل .2

الذرية ضمن او بني اجلزيئات املختلفة . و من أمثلتها اهلكسوكاينيز وهو اإلنزيم الذي ينقل جمموعة 

 .إىل الكلوكوز (ATP) الفوسفات من مركب أدينوسني ثالثي الفوسفات

وهي االنزميات اليت تنشط تفكك الروابط بني  -: Hydrolases (أنزميات  التحلل املائي ) مميئة .3

اجلزيئات املختلفة بواسطة جزيئات املاء ومن امثلتها االنزميات اليت تعمل على حتلل االواصر 

 .الكاليكوسيدية مثا انزيم االميليز

نزميات اليت تعمل على نزع جمموعة كيميائية دون اضافة املاء ، وهي اال -: Lyases إنزميات الفصل .4

ويرتافق هذا التفكيك عادة اما بتكوين رابطة مزدوجة او االضافة اىل رابطة مزدوجة، مثل فصل 

 . NH3 يف صورة أمونيا  2NHجمموعة امني 

وهي االنزميات اليت تنشط التحوالت البنوية الوظيفية  -: Isomerase  أنزميات التشكل او التناظر .5

 Cis-Transisomerases والفراغية ضمن اجلزيئة ، ومنها انزميات السس والرتانس

وهي االنزميات اليت تعمل على إنشاء رابطة جديدة بني مركبني  -: Ligases أنزميات اإلرتباط .6

 RNA ريها من املركبات عالية الطاقة . مثلاو غ ATP خمتلفني او اكثر باستخدام طاقة التحلل للـ
Ligase 
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Isozyme 

Isoenzymes: are enzymes that differ in amino acid sequence but catalyze the 

same chemical reaction. Now called “isoform” of an enzyme .Some enzyme 

are oligomerse (i.e:- proteins constructs from multiples of the same type of 

subunits others are constructed from multiples of different subunits  . One of 

the first enzymes found to have isozymes was lactate dehydrogenase (LDH) 

(p. 538), which, in vertebrate tissues, exists as at least five different isozymes 

separable by electrophoresis. All LDH isozymes contain four polypeptide 

chains (each of Mr 33,500), each type containing a different ratio of two 

kinds of polypeptides. The M (for muscle) chain and the H (for heart) chain 

are encoded by two different genes. In skeletal muscle the predominant 

isozyme contains four M chains, and in heart the predominant isozyme 

contains four H chains. Other tissues have some combination of the five 

possible types of LDH isozymes: 

 

Type Composition Location 

LDH1        HHHH Heart and erythrocyte 

LDH2        HHHM Heart and erythrocyte 

LDH3        HHMM Brain and kidney 

LDH4        HMMM Skeletal muscle and liver 

LDH5        MMMM Skeletal muscle and liver 

 

These differences in the isozyme content of tissues can be used to assess the 

timing and extent of heart damage due to myocardial infarction (heart 

attack). Damage to heart tissue results in the release of heart LDH into the 

blood. Shortly after a heart attack, the blood level of total LDH increases, and 
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there is more LDH2 than LDH1. After 12 hours the amounts of LDH1 and 

LDH2 are very similar, and after 24 hours there is more LDH1 than LDH2. This 

switch in the LDH1/LDH2 ratio, combined with increased concentrations in 

the blood of another heart enzyme, creatine kinase, is very strong evidence 

of a recent myocardial infarction.  

 

هي اإلنزميات اليت حتفز نفس التفاعل الكيميائي لكنها ختتلف برتتيب وتسلسل -االنزميات املتماثلة :

 ئية والفيزيائية وايضا بقيمة الاالمحاض االمينية املكونة هلا  ، وختتلف فيما بينها يف خصائصها الكيميا

Vmax  و KM والفعالية التحفيزية ونقطة التعادل الكهربائي ومكان تواجدها ، يتم فصلها حتت تأثري التيار

اإلنزميات املتماثلة ضرورية لتنظيم العمليات احليوية  .   electrophoresisالكهربائي يف احمللول

يف اجملال الطيب للكشف عن األمراض. ومن األمثلة على ذلك وكذلك يف تكون األنسجة، وهلا دور كبري 

الذي وجد منه مخسة أشكال يف مصل   lactate dehydrogenase (LDH) إنزيم الكتيت ديهيدروجينيز

) الوزن  تتكون من اربع سالسل ببتيدية  LDH دم اإلنسان حيث يتوزع بأنسجة خمتلفة. كل انواع ال

( وكل نوع منها حيتوي نسبة خمتلفة من نوعني من السالسل الببتيدية .  33,500اجلزيئي لكل منها =  

 ففي العضلة اهليكلية انزيم . ( Heart للقلب )  H وسلسلة تدعى ( Muscle للعضلة ) M  سلسلة تدعى

LDH يتكون من اربع سالسل M ,  والقلب حيتوي على انزيم LDH اربع سالسل يتكون من H ,  وبقية

  االنسجة تتكون من كال النوعني ،،، واالشكال اخلمسة هلذا االنزيم هي

 
LDH1           HHHH        في القلب وكريات الدم الحمراء 
LDH2           HHHM       في القلب وكريات الدم الحمراء 
LDH3           HHMM      في الدماغ والكلية 
LDH4          HMMM      في العضالت الهيكلية والكبد 
LDH5          MMMM      في العضالت الهيكلية والكبد 

 
 

Enzyme activity  and enzyme assay 

To measure the activity of an enzyme one must measure how much 

product is formed over a given time or, in some cases, how much substrate 

has been used up, which should be the same thing.  
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By international agreement  

1 unit of enzyme activity( I.U)  is defined as the amount of enzyme causing 

transformation of 1.0 µ mol of substrate per minute at 25 _Cº  under 

optimal conditions of measurement. 

 

The term activity refers to the total units of enzyme in a solution. 

The specific activity is the number of enzyme units per milligram of total 

protein 

I.U= µmol/min 

specific activity =I.U /mg of protein = µmol/min of protein 

 

The specific activity is a measure of enzyme purity: it increases during 

purification of an enzyme and becomes maximal and constant when the 

enzyme is pure. 

 

 

Enzyme and the diagnosis of disease 

Diagnostic enzymology is principally concerned with changes in activity of 

serum enzymes that are predominantly intracellular and that are normally 

present in serum at low activity. By measuring the activities of these 

enzymes, clinical information about the location and nature of the 

pathological changes in the  tissues can be extracted. All of the hundreds of 

different enzymes present in the human body are synthesized intracellularly, 

and most carry on their function within the cells in which they are formed. 

Enzymes found in the blood can be classified into two: 

1- Plasma specific enzymes: 

- Plasma is their normal sit of action 

- Synthesized by the liver and are constantly 
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- liberated into plasma to maintain a steady state concentration. 

- Plasma level below normal is indication of impaired function or inborn 

metabolic error. 

- E.g. enzyme involved in blood coagulation, and immune response. 

 

2-   Non plasma specific enzymes : 

- Have no important physiological function in the plasma (plasma is 

deficient in activator or coenzymes) 

- Relased into plasma as a result of leakage or cell death. 

- Present in plasma at concentrations much lower than in cells 

- Have diagnostic importantance when their concentration is increased 

above a certain level. 

-  

توجد يف بالزما الدم جمموعة من األنزميات املتعددة و اليت هلا أهمية كبرية يف تشخيص بعض األمراض و 

بعضها. كما تساهم بشكل كبري يف تقدير العالج الناجع و مدى فعاليته. يعد الكبد املصنع الرئيسي  متابعة تطور

 لألنزميات يف اجلسم حيث ينتج معظمها و يتم تقسيم األنزميات إىل جمموعتني:

مثل  . األنزميات اخلاصة بالبالزما : هي انزميات وظيفية أي انها اليت تقوم بوظائف معينة يف الدم حصرًا1

عوامل التخثر املنتجة يف الكبد و عوامل املتممة املسؤولة عن تعزيز اجلانب املناعي جتاه املستضدات و 

 منظومة الرينني املفرزة من الكلية.

.األنزميات الغري خاصة بالبالزما: هي انزميات ال وظيفية اليت تنتقل اىل الدم من أنسجة حمددة ، أي انها 2

ا يف الدم وتزداد هذه االنزميات يف حال اصابة العضو مبرض او جرح  و منها مثال توجد برتاكيز قليلة جد

 .( اليت تزداد يف حالة اصابة الكبدALT,AST,GGTناقالت األمني )
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Factors Affecting Enzyme Activity 

1- The effect of pH  

- Extreme pH levels will produce denaturation  

- The structure of the enzyme is changed  

- The active site is distorted and the substrate 

 molecules will no longer fit in it 

- At pH values slightly different from the  

enzyme’s optimum value, small changes in the  

charges of the enzyme and it’s substrate molecules will occur , This change 

in ionisation will affect the binding  of the substrate with the active site.  

 

مناسبة يكون نشاطه  PHلكل إنزيم درجة محوضة  -: PHاألس اهليدروجيين ) تركيز أيونات اهليدروجني ( 

ارتفاعا أو اخنفاضا وذلك ملا يطرأ على اإلنزيم من تغري  PHعندها أكرب ما ميكن ويقل نشاطه إذا تغري درجة 

وذلك لتغيري شحنة األمحاض االمينية املكونة لسلسلة الربوتني واليت تشارك يف ربط املواد املتفاعلة مبركز 

منخفضه  PHفمثال انزيم الببسني يعمل يف درجة . الذي يسبب ايضا تغري شكل املوقع الفعال نشاط اإلنزيم

اي قاعديه ، ومعظم االنزميات تعمل يف  عالية PHي جدا بينما انزيم الرتبسني يعمل يف درجة اي حامض

    متعادلة  PHدرجة 

2- The effect of temperature 

- Q10 (the temperature coefficient) = the increase  

in reaction rate with a 10°C rise in temperature. 

- For chemical reactions the Q10 = 2 to 3   (the rate 

 of the reaction doubles or triples with every 

 10°C rise in temperature) 
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- Enzyme-controlled reactions follow this rule as 

 they are chemical reactions 

- BUT at high temperatures proteins denature  

- The optimum temperature for an enzyme 

 controlled reaction will be a balance between  the Q10 and denaturation.  

- For most enzymes the optimum temperature is about 30°C 

- Many are a lot lower,  cold water fish will die at 30°C because their 

enzymes denature 

- A few bacteria have enzymes that can withstand very high temperatures 

up to 100°C 

- Most enzymes however are fully denatured at 70°C . 

 

اإلنزميات حساسة لدرجة احلرارة فعند درجة الصفر يقف عمل اإلنزيم متاما وميكن أن   درجة احلرارة:

يزيد من حركة  احلرارةارتفاع درجة ، حيث ان  احلرارةيستعيد نشاطه مرة أخرى تدرجييا برفع درجة 

االساس. ويصل نشاط اإلنزيم إىل ذروته عند  االنزيم مع املادهاو تصادم اجلزيئات وبالتالي احتمال تصادف 

)درجة حرارة اجلسم( وينخفض نشاط برفع درجة احلرارة. كما ينخفض  40-37درجة احلرارة ترتاوح بني 

 نشاط اإلنزيم بالتسخني حيث يفقد فاعليته متاما عند درجة الغليان وذلك لتغري طبيعة اإلنزيم

ضعف اىل ان تصل اىل درجة   3-2السرعة التفاعل  درجات تزداد 10كلما ترتفع درجة احلرارة  -

 the temperature coefficient( Q10احلرارة املثلى وهذا ما يسمــــــــــى  مبعامل احلرارة   )

 .فانه ستبدا حالـــــــــة ىوعندما تتجاوز درجة احلرارة الدرجة املثل

 درجة ارتفعت اذا ثانية مرة فعاليتها وتستعيد،  الواطئة احلرارة درجات عند طبيعتها االنزميات تفقد ال -

 الزرع لغرض،  اجلسم وانسجة اخللية زراعات حبفظ للباحثني تسمح احلقيقية هذه وان،  احلرارة

 االنزميية التفاعالت الن ثالجة يف الغذاء حفظ املمكن من كذلك، اكثر لدراسات البكرتيا مثل وكائنات

 .جدا الواطئة احلرارة درجات عند تقف او كثريا تتباطأ التلف تسبب اليت

 

3- Enzyme Concentration 

In order to study the effect of increasing the enzyme concentration upon the 

reaction rate, the substrate must be present in an excess amount; i.e., the 
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reaction must be independent of the substrate concentration. Any change in 

the amount of product formed over a specified period of time will be 

dependent upon the level of enzyme present.  

تتناسب سرعة التفاعل طرديا مع زيادة تركيز االنزيم وتستقر سرعة التفاعل على حد معني  -: تركيز األنزيم

انزيم اكثر   فإضافةكليا  مرتبطةاصبحت  ألنهاثابته وهذا يعود للمادة االساس  السرعةرغم اضافة االنزيم تبقى 

 لن جيد ماده اساس ليعمل عليها. 

 

4- Substrate Concentration 

It has been shown experimentally that if the amount of the enzyme is kept 

constant and the substrate concentration is then gradually increased, the 

reaction velocity will increase until it reaches a maximum. After this point, 

increases in substrate concentration will not increase the velocity. It is 

theorized that when this maximum velocity had been reached, all of the 

available enzyme has been converted to ES, the enzyme substrate complex. 

This point on the graph is designated Vmax. Using this maximum velocity and 

equation below. 

 

تركيز مادة التفاعل على سرعة التفاعل: تزيد سرعة التفاعل طرديا بزيادة تركيز املواد املتفاعلة حتى تصل 

 وهذا ثابته التفاعل سرعة وتبقى إىل سرعة معينة ال تزيد بعدها سرعة التفاعل مهما زاد تركيز املواد املتفاعلة 

وتسمى هذه السرعة بها ،  تتبط انزميات جتد لن اكثر اساس مادة اضافة وان حمدود االنزيم تركيز كون بسبب

 بالسرعة القصوى.
 

 

Allosteric Enzymes 

- Allosteric enzymes have one or more allosteric sites. Allosteric sites are 

binding sites distinct from  an enzyme’s active site or substrate-binding 

site 

- Molecules that bind to allosteric sites are  called effectors or modulators 
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- Binding to allosteric sites alters the activity of the enzyme. This is called 

cooperative binding. Effectors may be positive or negative 

- Regulatory enzymes of metabolic pathways are allosteric enzymes (eg: 

feedback inhibition) 

 

حتتوي معظم اإلنزميات على موقع نشط واحد يف كل جزيء، إال أن هناك جمموعة من اإلنزميات حتتوي 

على أكثر من موقع نشط و تسمى هذه اإلنزميات باإلنزميات ذات املوقع اآلخر أو اإلنزميات األلوسرتية 

Allosteric Enzymes يرتبط على أحد املواقع النشطة جزيء من املادة اهلدف بينما يرتبط على . و

املوقع اآلخر مركب كيميائي معني برابطة ضعيفة غري تساهمية ، و يؤدي ارتباط تلك املركبات الكيميائية 

 إىل تغري يف نشاط اإلنزيم زيادة أو نقصانا، حيث تؤدي اىل تغيريات تركيبية يف البناء اهليكلي لبقية

( فتتغري بذلك قدرة األنزيم على االرتباط Conformational Changesالوحدات يف اجلزيئة األنزميية )

فتسمى املعدالت اليت تزيد من نشاط االنزيم  Modifiersمع املادة األساس ، وهي لذلك تسمى معدالت .

 (.   Inhibitors) (، وتلك اليت تؤدي اىل اضعاف نشاط االنزيم باملثبطاتActivatorsباملنشطات )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback inhibition 

Feedback inhibition is the phenomenon by which the end product inhibits 

the early enzyme of pathway. When the inhibitor occupies the regulatory 
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site, the substrate cannot bind to the enzyme at the substrate site.. End 

product of a pathway inhibits the action of an first enzyme of the pathway. 

  

وهي الظاهرة اليت حتدث بواسطة كون الناتج النهائي يثبط االنزيم االول يف السلسلة االنزميية  او املسار 

، ويعرف االنزيم الذي يتأثر بالناتج النهائي باألنزيم املنظم والذي قد حيتوي باإلضافة اىل املوقع  األنزميي

 الفعال على موقع ارتباط ثاني كما يف االنزميات االلوستريية

 

 

 

Effects of Inhibitors on Enzyme Activity 

Enzyme inhibitors are substances which alter the catalytic action of the 

enzyme and consequently slow down, or in some cases, stop catalysis. An 

enzyme inhibitor is a molecule that binds to an enzyme and decreases its 

activity. Since blocking an enzyme's activity can kill a pathogen or correct a 

metabolic imbalance, many drugs are enzyme inhibitors. 

 

1- reversible inhibitors attach to enzymes with non-covalent interactions 

such as hydrogen bonds, hydrophobic interactions and ionic bonds. 

Multiple weak bonds between the inhibitor and the active site combine 

to produce strong and specific binding. In contrast to substrates and 

irreversible inhibitors, reversible inhibitors generally do not undergo 

chemical reactions when bound to the enzyme and can be easily 

removed by dilution or dialysis. 

 For Examples  

- Inhibitors of dihydrofolate reductase, enzyme in nucleotide biosynthesis  

(new nucleic acids required for cell division), vertebrate DHFR: inhibited by 
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methotrexate. Selectively kills rapidly dividing cells (cancer 

chemo).prokaryotic DHFR - inhibited by trimethoprim (has little effect on 

human DHFR, so a good antibiotic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Another example of a reversible inhibitor:- Succinate dehydrogenase 

(enzyme in citrate cycle) 

 

 

 

 

 

 

2- irreversible (very tightly bound to enzyme) 

 Irreversible inhibitors usually covalently modify an enzyme, and inhibition 

can therefore not be reversed. Irreversible inhibitors often contain reactive 

functional groups such as nitrogen mustards, aldehydes, haloalkanes, 

alkenes, Michael acceptors, phenyl sulfonates, or fluorophosphonates. 

rreversible inhibition is different from irreversible enzyme inactivation. 

Irreversible inhibitors are generally specific for one class of enzyme and do 

not inactivate all proteins; they do not function by destroying protein 

structure but by specifically altering the active site of their target. 
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- Example :-Diisopropylphosphofluoridate (DIPF), potent nerve gas (poison) 

•reacts with specific, reactive Ser-OH on many enzymes, like in reaction with 

reactive, catalytic OH group of acetylcholinesterase at synaptic junctions 

 
 

ميكن منع فعالية االنزيم بعدة طرق وان البحث يف ميكانيكية منع فعالية االنزيم قد انتجت كثريا من 

املعلومات حول خصوصية االنزميات وطبيعة مواقعها الفعالة ، حيث ان عمل عدة مسوم وادوية هو بسبب 

ويقصد باملثبطات بانها تلك املركبات اليت يرتتب على وجودها  قابليتها يف منع فعالية انزميات معينة.

يعود اىل  املثبطات وتأثرياخنفاض نشاط االنزيم )فعاليته( ، ويف بعض االحيان يتوقف نشاط االنزيم كليا، 

 . ارتباطها مع بعض االنزميات بصورة متنع او تعيق هذه االنزميات عن القيام بوظيفتها

يكون ارتباط االنزيم باملثبط غري تساهمي ، ارتباط ضعيف ميكن التخلص منه   -التثبيط العكسي : -1

مثبط تنافسي الذي يشبه   Sulfanilamideكون مادة السلفانيالميد تقد  بالتحلل املائي او الديلزة. مثال 

الذي يدخل يف بعض التفاعالت   p-aminobenzoic (PABA)يف تركيبه حامض بارا امينوبنزويك 

ة االساسية للبكرتيا ، لذلك فان وجود هذا الدواء يف الوسط الذي تعيش فيه البكرتيا يسبب االنزميي

وذلك لتشابه تركيب املثبط لرتكيب  p-aminobenzoicحامض  مادته االساسايقاف عمل انزيم معني 

 كما مبني يف الشكل ادناه: املادة االساس

  

 

 

 

-pعمل االنزيم الذي يستخدم  باعاقةيقضي على البكرتيا املسببة للمرض  ولذلك فان دواء السلفانيالميد

aminobenzoic  الضروري لتخليق حامض الفوليكFolic acid  . 

غري العكسي عندما تتحطم او تتحور اجملموعة الوظيفية او العامل املساعد لفعالية االنزيم.   التثبيطحيدث  -2

 الذي حيدثهو االنزيم الذي يساعد التفاعل  Acetylcholinesteraseاستيل كولني اسرتيز مثال انزيم 

تعرض لغاز الالعصبية، فعند  االشارات لألرسالضروري  االنزيم هذا بني نقاط اتصال اخلاليا العصبية  ،

 Diisopropylphosphofluoridateالذي حيتوي على ثنائي ايزوبروبل فوسفوفلوريدات  االعصاب



Dr.Nagham  Qasim  Kadhim 20 

(DIPF)  مع جمموعة الـ  تتحد فأنهاOH  على جزيئة احلامض االميين السريينSerine   اليت هي مهمة

   .ركة احليواناتاحلع الفعال لالنزيم ، ومن ثم يفقد االنزيم قابليته على مساعدة التفاعل وبذلك تشل قللمو

 

 

 

 

 

 

ثم ينتقل اىل بروتني مستقبل يف  يف نهاية الياف اخلاليا العصبية ،  Acetylcholineاالستيل كولني  يوجد

مائيا بانزيم  Acetylcholineبعدها يتحلل  ثم ارسال االشارة اىل مما يؤديخلية جماورة ، 

Cholinesterase  .تسمم العصب يربك هذه العمليات وان  تاركا اخللية مستعدة الستقبال االشارة الالحقة

 بالطرق التالية.

  ترسل االشارات العصبية وحيدث املوت بسبب فشل يف التنفس.وعليه ال Acetylcholineيوقف حتضري  .1

 codeineوالكودائني    morphineواملورفني   atropineواالتروبني  Nicotineالنيكوتني   .2

يتحد مع الربوتني املستقبل  procaine واملخدرات املوضعية مثل الربوكائني cocaineوالكوكائني 

 عليه فان اخللية الثانية ال تستلم الضربات وال ترسل االشارات العصبية.و Acetylcholineمانعا تفاعله مع 

غازات االعصاب ، ومضادات احلشرات الفوسفاتية  لهي مسوم مث Cholinesteraseمضادات  انزيم الــ  .3

مسببه ما فوق التحفري للخاليا  Cholinesteraseالعضوية ، وبعص توكسينات الفطر اليت متنع انزيم الــ 

 وهذا يؤدي اىل عدم انتظام ضربات القلب والتشنج واملوت.  Acetylcholineالعصبية باستيل كولني 

 

 -مالحـظـــــــــــــــة :

 . هي ملخص وليست ترمجة للمحاضرة املواضيع املكتوبة باللغة العربية


