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  :Enzymesاألنزيمات 

و المحفز الكيميائي هو مادة . األنزيمات هي عبارة عن المحفزات البيولوجية
كيميائية تعمل على إسراع التفاعالت الكيميائية دون أن تشارك في هذه التفاعالت 

  .و تدخل فيها و تخرج منها دون أي تغيير في حالتها الكيميائية
و بدون . ن األنزيمات مركبة من البروتيناتو بخالف المحفزات الكيميائية فإ

األنزيمات فإن التفاعالت الكيميائية و الحيوية في خاليا الكائنات الحية ستكون 
و األنزيمات كباقي أنواع . بطيئة جداً و غير كافية لدعم استمرارية الحياة

البروتينات تصنع داخل الخاليا الحية و تتمتع بمجموعة من الخصائص و التي 
  :كن تلخيصها كالتالييم

جميع األنزيمات بروتينات تصنع داخل الخاليا الحية و في بعض األحيان  -1
  .تحتاج إلى الفيتامينات لتؤدي وظيفتها كما يجب

األنزيمات عبارة عن محفزات بيولوجية لجميع العمليات الحيوية و  -2
 .التفاعالت الكيميائية في أجسام الكائنات الحية

صية عالية جداً حيث أن لكل نوع من التفاعالت تتمتع األنزيمات بتخص -3
فمثالً أنزيم الالكتيز يعمل على تحليل سكر الالكتوز فقط . أنزيم خاص به

 .وكذلك أنزيم المالتيز يعمل على تحليل سكر المالتوز فقط
 تتاثر كفاءة عمل األنزيمات بعاملين أساسيين هما درجة الحرارة و درجة  -4

 حيث أن تغير درجة الحرارة أو درجة الحموضة عن pHالحموضة 
الدرجة المثلى قد يؤدي إلى وقف عمل األنزيم و ربما يتعرض إلى التكسير 

و درجة الحرارة المثلى هي درجة . أو لتغيير في طبيعته أو تركيبه
الحرارة التي يعمل عندها األنزيم بأعلى كفاءة ممكنة دون أن يتعرض 

فمثالًً أنزيمات جسم . رجة الحموضة المثلىو كذلك هي د، للتخريب
 درجة مئوية بينما نجد أنزيمات بعض 37اإلنسان تعمل بأفضل كفاءة عند 
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 درجة 70أنواع البكتيريا التي تعيش في الينابيع الساخنة تحتاج إلى حوالي 
و في معدة اإلنسان نجد أنزيم الببسين يعمل في وسط شديد . مئوية

 أما في األمعاء فإن أنزيم التربسين يحتاج إلى  pH = 2الحموضة بدرجة 
 و في المقابل فإن أنزيم األميليز يعمل بكفاءة pH = 8وسط قاعدي بدرجة 

 أي pH = 7.5اثناء عملية تكسير النشا عندما تكون درجة حموضة الوسط 
 .شبه متعادل
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