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كلیة الزراعـــةكلیة الزراعـــة                                  



EnzymsEnzymsاإلنزیمات اإلنزیمات 

وتتشابھ صفات اإلنزیمات مع صفات البروتینات فى صفات  وتتشابھ صفات اإلنزیمات مع صفات البروتینات فى صفات     
::أھمھاأھمھا

  بعضبعض  ولكنولكن  ..معدالمعدال  ٠٠٠٠٠٠..١٠٠١٠٠الـالـ  یقاربیقارب  قدقد  فھوفھو  المرتفع،المرتفع،  الجزیئىالجزیئى  الوزنالوزن  - - ١١        
  الیورییزالیورییز  كإنزیمكإنزیم  ٤٣٨٠٠٠٤٣٨٠٠٠  منمن  یقاربیقارب  جداجدا  عالیاعالیا  جزیئیاجزیئیا  وزناوزنا  یمتلكیمتلك  اإلنزیماتاإلنزیمات
UreaseUrease..  صغیرا،صغیرا،  جزیئیاجزیئیا  وزناوزنا  یمتلكیمتلك  اإلنزیماتاإلنزیمات  منمن  اآلخراآلخر  البعضالبعض  أنأن  كماكما  

..RibonucleaseRibonuclease  الریبونیوكلییزالریبونیوكلییز  مثلمثل  ١٢٧٠٠١٢٧٠٠  بحدودبحدود

  ،أكسجین،،أكسجین،  نیتروجیننیتروجین  كربون،كربون،  علىعلى  المتبلورةالمتبلورة  اإلنزیماتاإلنزیمات  بعضبعض  احتواءاحتواء  --٢٢        
..البروتینالبروتین  فىفى  الموجودةالموجودة  لتلكلتلك  متماثلةمتماثلة  بنسببنسب  وكبریتوكبریت



EnzymsEnzymsاإلنزیمات اإلنزیمات 

::وتتشابھ صفات اإلنزیمات مع صفات البروتینات فى صفات أھمھاوتتشابھ صفات اإلنزیمات مع صفات البروتینات فى صفات أھمھا    
            
    البروتینالبروتین((  اإلنزیماإلنزیم  فىفى  الذىالذى  البروتینالبروتین  معمع  ،،  األمینیةاألمینیة  األحماضاألحماض  بروتینبروتین  نتائجنتائج  تماثلتماثل  - - ٣٣        

..))األنزیمياألنزیمي
..البروتیناتالبروتینات  فىفى  كماكما  كھربى،كھربى،  تعادلتعادل  نقطةنقطة  لھالھا  اإلنزیماتاإلنزیمات  - - ٤٤        
  مضادة،مضادة،  أجسامأجسام  لھالھا  یتكونیتكون  ،،  كانتجیینكانتجیین  التجاربالتجارب  حیواناتحیوانات  فىفى  اإلنزیماتاإلنزیمات  حقنحقن  عندعند  - - ٥٥        

..البروتیناتالبروتینات  حقنحقن  عندعند  یحدثیحدث  كماكما
..البروتیناتالبروتینات  فىفى  كماكما  بھا،بھا،  نشاطھانشاطھا  ویتأثرویتأثر  بالحرارة،بالحرارة،  دنترهدنتره  لھالھا    یحدثیحدث  اإلنزیماتاإلنزیمات  - - ٦٦        



EnzymsEnzymsاإلنزیمات اإلنزیمات 

Enzyms NomenclatureEnzyms Nomenclatureتسمیة اإلنزیمات تسمیة اإلنزیمات    
ØØالوقتالوقت  فىفى  المكتشفة،المكتشفة،  أعددھاأعددھا  وبزیادةوبزیادة  ..ثابتثابت  نظامنظام  بدونبدون  قدیماقدیما  اإلنزیماتاإلنزیمات  سمیتسمیت  

  سواءسواء  ،،substratesubstrate  التفاعلالتفاعل  مادةمادة  منمن  اإلنزیماإلنزیم  اسماسم  یشتقیشتق  أنأن  علىعلى  اُتفقاُتفق  فقدفقد  الحاضر،الحاضر،
  ،،التفاعلالتفاعل  مادةمادة  اسماسم  إلىإلى  ویضافویضاف  المركبات،المركبات،  منمن  مجموعةمجموعة  أوأو  بسیطا،بسیطا،  مركبامركبا  أكانتأكانت

..asease  ععططالمقالمق
ØØ  اإلنزیماإلنزیم  یسمىیسمى  كالسكروز،كالسكروز،  واحدةواحدة  المتفاعلةالمتفاعلة  المادةالمادة  كانتكانت  إذاإذا  فمثالفمثال  SucraseSucrase..  وإذاوإذا  

    ..ProteaseProtease  أوأو  proteinaseproteinase  اإلنزیماإلنزیم  یسمىیسمى  كالبروتینكالبروتین  مركباتمركبات  مجموعةمجموعة  كانتكانت



EnzymsEnzymsاإلنزیمات اإلنزیمات 

::أقسام اإلنزیماتأقسام اإلنزیمات      
OxidoreductasesOxidoreductasesمجموعة إنزیمات األكسدة واالختزال مجموعة إنزیمات األكسدة واالختزال   --١١    
TransferasesTransferases::مجموعة إنزیمات النقل مجموعة إنزیمات النقل   --٢٢    
HydrolasesHydrolasesمجموعة إنزیمات التحلیل المائى مجموعة إنزیمات التحلیل المائى   --٣٣    
LyasesLyasesمجموعة إنزیمات النزع أو اإلضافة مجموعة إنزیمات النزع أو اإلضافة   --٤٤    
IsomerasesIsomerasesمجموعة إنزیمات التشابھ مجموعة إنزیمات التشابھ --٥٥    
LigasesLigasesمجموعة إنزیمات التخلیق والربط واإلزاحة مجموعة إنزیمات التخلیق والربط واإلزاحة --٦٦    
    


