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 :ل املساعدة البيولوجيتالعوام
من خالل التحكم في ظم التفاعل الكيميائي داخل الكائنات الحية ين

المواقع التي تعمل عمييا العوامل المساعدة, فالحياة ذاتيا يمكن 
وصفيا بانيا تحت تأثير تنظيم العوامل المساعدة وتسمى ىذه 

ك العوامل المساعدة باالنزيمات ومعظميا ىي بروتينية ولكن ىنا
 .RNAجزء منيا ىي عبارة عن جزئيات من 

فاألنزيمات في الواقع ىي نوع من أنواع البروتينات التي تعمل عمى 
القيام بعممية كيميائية أو تسريعيا في داخل الجسم دون أن تدخل 
ىذه األنزيمات في العممية بنفسيا إذ إّنيا تقوم باالرتباط بالمواد التي 

مبدأ عمل األنزيمات عمى خفض تدخل في ىذا التفاعل, ويقوم 
, وتحتاج لتفاعل أو ما يعرف بطاقة التنشيطالطاقة الالزمة لحدوث ا

األنزيمات في العادة إلى ظروف معينة كي تقوم بالمساىمة في 
التفاعالت الكيميائية كدرجة الحرارة المناسبة ودرجة الحموضة والتي 

زيمات عمى تختمف من أنزيم إلى آخر. ومن الممكن أن تعمل األن
تنشيط العمميات الكيميائية وتسريعيا وحدىا بوجود درجة الحرارة 
والحموضة المناسبتين إال أنيا في الغالب تحتاج إلى عوامل أخرى 
لتساعدىا عمى القيام بتسريع وتنشيط العمميات الكيميائية وتكون ىذه 
العوامل في العادة عبارة عن مواد غير بروتينية بعكس األنزيمات. 

يتم تصنيف األنزيمات إلى عدد من األصناف بحسب المواد التي و 
يقوم األنزيم بالتأثير عمييا وعمى تفاعالتيا الحيوية فينالك األنزيمات 
المحممة والتي تقوم عمى االرتباط بالتفاعالت التي يتم فييا تحميل 
المواد المعقدة عن طريق كسر الروابط بين جزيئاتيا وتحميميا إلى 

طة كاألنزيمات المحممة لمكربوىيدرات التي تعمل عمى مواد بسي
تحميل السكريات إلى أشكال أبس قابمة لالمتصاص من خاليا 

موكوز, وىنالك أيضًا األنزيمات المحممة لمبروتينات التي كالجسم كال
تعمل عمى المساعدة في تكسير الروابط بين جزيئات البروتينات 

موعة أخرى من األنزيمات خالل عممية اليضم. وىنالك أيضًا مج
كاألنزيمات المفسفرة والتي تعمل عمى فسفرة أي تقوم بتكسير 
الروابط في جزيئات بعض المواد كالسكربات العديدة وتنشأ روابط 
جديدًة بينيا وبين الفسفور, أّما النوع اآلخر من أنواع األنزيمات فيي 

نالك األنزيمات التي تساعد في عمميات األكسدة واالختزال في
أنزيمات تعمل عمى نزع ذرات الييدروجين من المواد واألنزيمات 

لجوي لمقيام التي تقوم باستخدام األكسجين الموجود في اليواء ا
 ايضا ىناك ما يسمى باالنزيمات الياضمة ,بعممية أكسدة المواد

دورًا محوريًا في عممية ىضم الطعام في  تمعب االنزيمات الياضمة
الالزمة لعمميات اليضم تحفيز التفاعالت الكيميائية الجسم, إذ تقوم ب

 ومن ىذه االنزيمات: المختمفة
(: يعمل عمى تحفيز عممية Amylaseأنزيم أميميز ) .1

ىضم وتحويل الكربوىيدرات إلى سكريات. يتواجد ىذا 
والبنكرياس واألمعاء الدقيقة, الغدد المعابية  األنزيم في

ككل, ال عمى ويؤثر نقص ىذا األنزيم عمى الصحة 
عمميات اليضم فحسب, ألنو مسؤول أيضًا عن تحميل 
خاليا الدم البيضاء الميتة, وعدم تحمميا قد يؤدي إلى نشأة 

 تورمات.
(: وىو مسؤول عن تحميل Proteaseأنزيم بروتيز ) .2

 Aminoالبروتينات وتحويميا إلى أحماض أمينية )
Acid يتركز أنزيم بروتيز في المعدة والبنكرياس .)

واألمعاء الدقيقة. إن أي نقص في ىذا األنزيم قد يتسبب 
بعدة مشاكل في الجسم مثل: القمق وقمة النوم, والتياب 
المفاصل وىشاشة العظام نتيجة نقص كمية الكالسيوم في 
الدم. وألن أنزيم بروتيز يعمل عمى التخمص من بعض 
أنواع البكتيريا والفيروسات في الدم, فقد يؤدي نقصو كذلك 

  .لى االلتيابات وانخفاض كفاءة جياز المناعة في الجسمإ
(: وظيفة ىذا األنزيم الرئيسية ىي Lipaseأنزيم ليبيز ) .3

تحميل الدىون, وتحفيز عممية تحويميا إلى أحماض دىنية 
في البنكرياس واألمعاء الدقيقة. إن أي نقص في ىذا النوع 

ل: , مثالجسممن االنزيمات لو تأثيرات سمبية عمى صحة 
ارتفاع نسبة الكوليسترول والدىون الثالثية, مواجية 
صعوبة في إنقاص الوزن, اإلصابة بمرض السكري, 
تخمص خاليا الجسم من الفضالت أو امتصاصيا لمغذاء 
بصعوبة وبعد عناء, وقد يعاني اإلنسان أيضًا من تشنج 
العضالت خصوصًا في منطقة األكتاف بسبب نقص 

 الكالسيوم في الدم.
(: وىو أنزيم مسؤول عن تحفيز Papainم بابين )أنزي .4

عممية تحميل البروتينات الموجودة بالمحوم. يساعد ىذا 
األنزيم عمى معالجة مشاكل اليضم والغازات, والتخمص 

 .من األنسجة الميتة والضارة في الجسم
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(: وظيفة ىذا النوع من Lactaseأنزيم الالكتيز ) .5

المتواجد في سكر  االنزيمات ىي تحميل وىضم الالكتوز
الحميب. ويؤثر نقصو عمى اإلنسان عند الكبر, فقد يسبب 
نقصو صعوبة في ىضم ىذا النوع من السكريات, في 

 Lactose) عدم تحمل الالكتوز حالة يطمق عمييا
Intolerant.) 

(: وىو من االنزيمات Bromelainأنزيم بروميمين ) .6
 المضادة لاللتياب, ويساىم في منع حدوث التياب

 المفاصل.
 اليه عمل االنزيم

 بحيث التفاعل لبدء الالزمة التنشيط طاقة تقميل عمى األنزيم يعمل
 . الخمية حرارة درجة عند يحدث
 .التفاعل لبدء الالزمة الطاقة من األدنى الحد:  التفاعل تنشيط طاقة
 ؟ التفاعل تنشيط طاقة االنزيم يقمل كيف
 المتفاعمة بالمواد ارتباطو سطةبوا التفاعل تنشيط طاقة األنزيم يقمل
 المتفاعمة, المواد بين يقرب االرتباط وىذا لإلنزيم النشط الموقع عند

 .بينيا التفاعالت وتحدث
  األنزيم عمل آليت تفسر فرضياث

A )ليا يكون  أن يجب متفاعمة مادة كل :والمفتاح القفل فرضية 
 . معو المتحد األنزيم من النشط الجزء ويتمم يوافق خاص شكل

 . ثابت النشط الموقع شكل. ثابت األنزيم شكل:  مالحظة
 عمى بقدرتو يتميز , األنزيم من صغير تركيبي جزء:  النشط الموقع
 .التفاعل تنشيط

B )المتفاعمة بالمادة األنزيم يرتبط :المستحث التالؤم فرضية 
 االرتباط وقت المتفاعمة المادة مع شكمو يتالئم نشط موقع ويكّون 

 . بو
  متغير النشط الموقع شكل, يتغير قد األنزيم شكل:  مالحظة
  األنزيم نشاط في المؤثرة العوامل

 :منيا عدة بعوامل األنزيمات نشاط يتأثر
 .الحرارة درجة -1
 .الييدروجيني الرقم -2
 . األنزيم تركيز -3
 

 :الحرارة درجة -1
 درجة إن إذ معين حد إلى الحرارة درجة بزيادة األنزيم نشاط يزداد

 سرعة زيادة وبالتالي الجزيئات حركة زيادة عمى تعمل الحرارة
 .التفاعل

 األنزيمي النشاط عندىا يكون  التي الدرجة ىي: المثمى الحرارة درجة
 . يمكن ما أعمى
 °م 44 الحرارة درجة بعد األنزيمي النشاط ييبط: عمل
 تغيرات حدوث إلى يؤدي مئوي  44 عن الحرارة درجة ارتفاع إن

 الموقع شكل في تغيير إلى يؤدي وىذا األنزيم تركيب في كيميائية
 . العمل عمى لقدرتو فقدانو وبالتالي منو النشط

 بالرقم األنزيمي النشاط يتأثر :pH الهيدروجيني الرقم -2
 رقم أنزيم فمكل , الحرارة درجة لتأثير مشابية بطريقة الييدروجيني
 . مثمى بصورة عنده يعمل ىيدروجيني

 عالقة) األنزيم تركيز بزيادة التفاعل سرعة تزداد: األنزيم تركيز -3
 (طردية

 
 


