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  (Enzymes and it’s importance in Clinical Diagnosis)
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 سيف محمود حسن الفراجي  
 .فرع الكيمياء الحيوية  -قسم الكيمياء–العلوم  كليلة  

 
تقوم وبمكيات قليةل بيولوجية حمفزة )مساعدة(  مواد شلك عام  ابهنا عبارة عن تعرف ب 

احلية بدون ان يتغري تركيهبا اثناء  عىل زايدة رسعة التفاعالت الكمييائية بتقليل طاقة التنش يط وحتدث داخل اخللية

 .بواسطة اخلالايمواد بروتينية الرتكيب تتأ لف من احامض امينية وتتكون هذه التفاعالت, ويه 

يسبب لها تكرس وتغري  مبا أ هنا بروتينات فلها صفات الربوتينات حيث تتأ ثر ابحلراره والاحامض و القواعد القويه مما

من أ مه وظائف  تعترب معلية احلفز أ و التسهيل والتعجيل للتفاعالت الكاميئيه داخل اخلليه  .ةصفاهتا الطبيعي

 .لكاميئيه ول تس هتكل خالل ذكل التفاعلحتفز التفاعالت احيث . الإنزميات

   تعمل ال نزميات مكواد عضوية حمفزة Catalyst  من  أ ي مرسعة لتفاعالت كمييائية معينة , حموةل مجموعة حمددة

ىل نواجت حمددة عند درجة حرارة املتفاعةل اجلسم  Substrates املواد   . اإ

  ىل حوايل  1410تزيد ال نزميات من معدل رسعة التفاعل الكمييايئ اذلي حتفزه اإ

  ذا قامت ال نزميات بترسيع تفاعل ما فاإهنا ل تتأ ثر هبذا التفاعل ول يتغري تركيهبا أ ثناء التحفزي ذلكل تسمى اإ

 ابلعوامل احملفزة .ال نزميات 

  نزميات لكٌّ وفق و ىل وضع تسمية لالإ طالق تسميتني أ و أ كرث عىل معد الباحثون اإ ىل اإ هجة نظره, مما أ دى اإ

 الإنزمي الواحد.

   وقد تعني وضع نظام تسمية دويل نتيجة لزتايد عدد الإنزميات املكتشفة لك عام, فشلكت جلنة انبثقت عن

. فقررت اش تقاق معظم أ سامء الإنزميات من 1961مؤمتر الكميياء احليوية ادلويل اذلي انعقد يف موسكو عام 

 ,aseاليت تؤثر الإنزميات فهيا ملحقة ابلالحقة  substrates أ سامء الراكئز  

   وهكذا دعي الإنزمي اذلي حيلل النشاء حتلياًل مائيًا ابل ميالزamylase ,واد ادلمسة والإنزمي اذلي حيلل امل

 .protease الربوتزيوالإنزمي اذلي حيلل الربوتينات حتلياًل مائيًا  lipase  زيحتلياًل مائيًا الليب



 

  . ىل زايدة معدل التفاعل الكمييايئ ضافة مادة ما اإ  التحفزي مصطلح يطلق عىل لك العمليات اليت تؤدي فهيا اإ

 ث لها تغري ويعرف العامل احلفاز ) عامل احلفز ( بأ نه املادة اليت تساعد عىل زايدة رسعة التفاعل دون أ ن حيد

 كمييايئ. 
  :احملفزات احليويه 

 لها تركيب كمييايئ حمدد و هو الرتكيب الربوتيين            

 عىل درجه خصوصيه عاليه           

 , وكام يف الشلك : تتاثر ابحلراره            

هناك انزميات لها ختصص مطلق ملادة اساس معينه ول يعمل عىل اي مواد اخرى حىت يف حاةل تشابه 

و عىل العكس هناك انزميات ذات ختصص واسع وتعمل عىل مركبات عديده لها مزيات . جزيئهتا الكبريه

فوسفيتزي اللكيه احملفز للتحلل املايئ لعدد من الاسرتات اخملتلفه حلامض  تركيبيه مشرتكه مثل

 . ةخمتلفالفوسفوريك و بنسب 

 للك انزمي تركيب خاص ودقيق, ميزيه عن غريه يسمى املوقع الفعال 

يف لك انزمي مركز منشط او اكرث مسؤول عن قيام الانزمي بعمهل حيث يتالمئ املوقع الفعال هذذا مذع نذو   

 ( اليت يعمل علهيا الانزمي , حيث ترتبط املادة الاساس يف هذا املاكن .substrateمادة الاساس  )

(. مث Enzyme-Substrate Complexابلبدايه ترتبط مادة الاساس ابلنزمي فيتكون مركبا "معقدا" مؤقتا )

 .يتحلل املركب املعقد املؤقت ليكون نواجت ويتحرر الانزمي

ل مفتاح خمصص هل ينطبق شلكه عىل متطلبذات قد يكون   موقع الإرتباط يف ال نزمي يشابه دور القفل اذلي ل يفتحه اإ

ىل ان جزيئات معينة فقط تس تطيع الإرتباط ابلنزمي يف موقع ارتباطه التفاعيل لتخضع هذ ا القفل , وهذا ما يؤدي اإ

 وكام يف الشلك : للتقاعالت اليت ينجزها ال نزمي

 



 

نزميات امهية رسيرية  عنذد كبرية حيث تعطي مؤرشا حلدوث حاةل مرضذية معينذة او عذدم حذدوذا وذكل لل 

فعند ارتفا  او اخنفاض الانزمي عن احلد الطبيعي تعترب حاةل  قياس فعاليهتا يف سوائل وانسجة اجلسم اخملتلفة

 :واجلدول التايل يوحض لك انزمي مع العالقة الرسيرية هل مرضية وتدل عىل وجود مشلكة ما,

 

 

 

 

  

 

 

 

ى وضع الجسم وكيفية عمل  داللة علوبما ان االنزيمات وغيرها من المتغيرات الكيموحيوية هي  
اعضاءة الداخلية لذلك يوصي بإجراء الفحوصات الدورية والشاملة الغلب وظائف الجسم الحيوية  
كل فترة  ولمختلف االعمار واالجناس للكشف المبكر عن اي خلل او اضطراب وهو في مراحلة  

نزيمات ومتغيرات الجسم  االولية وكذلك يجب القراءة والتثقيف عن اهمية هذه المواد واال
ً لدى الجميع هي   الحيوية وكيفية الحف اظ عليها في وضعها الطبيعي واقرب مصدر موجود تقريبا

اهلل    دمتم في رعايةشبكة االنترنت غنية جدًا بالمعلومات الصحية والطبية المبسطة جداً........و 
 .وحفظة  
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