
                    االنزيمي للبروتين  من تمارين وحدة النشاط 3السلسلة                           

  :قصد التعرف على خصائص اإلنزيم أجريت الدراسات التالية  /  ول التمرين اال

  I  -از        : وتينات  التريبسين إنزيم هضمي  يفكك البر زيم معوي هو األنتيروآين أثير إن يكون بعد إفرازه خامال ويسمى  تريبسينوجين ، ثم يتحول تحت ت
  .1آما تبينه الوثيقة )  فعال(إلى تريبسن نشط 

حلل الوثيقة مبرزا  التحول الحاصل للتريبسينوجين حتى   - أ
علما أن الموقع الفعال يضم ( أصبح تريبسين نشط 
   (His.Ser.His) األحماض األمينية

 الرابطة التي أشير لها بالخط المتقطع ؟مثل  - ب  - ب

  في الجانب Cys و Cys ماذا يمثل القوس الواصل بين -جـ   
  األيمن من اإلنزيم ؟

II - تحديد طبيعة وخواص اإلنزيم ، ننجز التجارب الملخصة الجدول التاليل:  
  )لنتيجةا(المعاملة بالماء اليودي  الشروط التجريبية التجارب

1  
  PH= 2أميالز ، + محلول النشاء  + 1أنبوب اختبار

   PH= 7 أميالز ،+ محلول النشاء + 2أنبوب اختبار 
  PH= 10 أميالز ،+ محلول النشاء + 3أنبوب اختبار 

  ).-(وجود النشاء 
.(+)  

  ).-(وجود النشاء 

2  
 10م وبعد °0درجة الحرارة أميالز ،+ محلول النشاء + 4أنبوب اختبار 

  .م°30دقائق نرفع درجة الحرارة الى 
 10م وبعد °60درجة الحرارة أميالز ،+ محلول النشاء + 5أنبوب اختبار 

  .م°30دقائق نرفع درجة الحرارة الى 

  ، )-(وجود النشاء 
  (+) دقائق 10بعد 

  ، )-(وجود النشاء 
  )-( دقائق 10بعد 

  PH= 7أميالز ، + محلول النشاء  + 6أنبوب اختبار  3
  PH= 7بيبسين ، + محلول النشاء  + 7وب اختبارأنب

.(+)  
  ).-(وجود النشاء 

 .باالعتماد على النتائج المحصل عليها حدد خصائص اإلنزيم ، ثم عرفه  -1
 الى أي مجموعة ينتمي هذا اإلنزيم ؟ -2

 .7 و5 و2مثل برسم تخطيطي حالة اإلنزيم في األنابيب  -3

4- III-  جريت  تجارب مدعمة بالحاسوب  ا. لدراسة حرآية التفاعالت االنزيميةEXAO‐- 

       

    

 0773229431/ بوهني أحمد  : األستاذ



  

   ؟ في آل حالة )1(ـ ماذا تستخلص حول نشاط األنزيم الذي تقدمه لك الوثيقة   ب  
  VI  ـ تسمح دراسة حرآية تفاعل إنزيمي يتم خالله تحويل رآيزةS إلى ناتج P بتسجيل  تغيرات ترآيز الناتج والمعقد  ) ES (النتائج بداللة الزمن ، و  

  :المحصل عليها ممثلة في  منحنيات الوثيقة التالية 
  أ ـ قدم تحليال مقارنا للمنحنيات ، وماذا تستنتج ؟ 

  .علل إجابتك . ب ـ استخرج من المنحنيات خصائص اإلنزيمات  

  ج ـ آيف تتوقع تطور المنحنيين خالل مدة زمنية طويلة ؟ 

 / الثاني التمرين  

 

II    حول  تأثير الـ  ـ في دراسةPH على حرآّية  أنزيم Carboxypeptidase   الذي يحلل ثنائي ببتيد Alanyltyrosine إلى Ala و Tyr ،    

  : على النتائج المبينة في الجدول التالي  تحصلنا 

   أرسم  في نفس المعلم المنحنيات الثالثة لسرعة التفاعل- 1

  .    األنزيمي بداللة ترآيز ماّدة التفاعل

    PH=  7.5  حّلل وفّســـر المنحنى عنــد قيمـــــــــة الـ - 2

  ) :2( اعتمادا على المنحنى المنجز و إجابتك على السؤال - 3

  عند) ES(حـــّدد نسبـــة األنزيم المرتبط برآيزته /    أ   

  .وحدة اعتبارية50و ترآيزماّدة التفاعل  PH=  7.5 قيمة الـ  

   .V = 18.33 و  PH=  7.5عند قيمة الـ ) ES(نزيم المرتبط برآيزته أحسب نسبة األ/   ب    

   .V = 18.33 و  PH=  7.5استنتج نسبة األنزيم الحر عند قيمة الـ /   جـ    

   .Carboxypeptidaseبفعل إنزيم   Tyr وAla إلى Alanyltyrosine مّثــل بمعادلة بيوآميائية تحّلل ثنائي الببتيد - 4

  للحمض األميني ) R(الجذر األلكيلي  علما أن  

                                                      

   . ) = 4.5PH =   ، 9PH(  الوسط PHفّسر تغّير سرعة التفاعل األنـــزيمي المدروس بتغّيــــر قيمتي  -5

خرة، واملوُت يقطعك عن الدنيا وأهلها، والدنيا إضاعة الوقت أشدُّ من املوت؛ ألنَّ إضاعة الوقت تقطعك عن اهللا وعن الدار اآل«
.»من أوهلا إىل آخرها ال تساوي غم ساعة فكيف بغم العمر  

)].458: (البن القيم» فوائد الفوائد«[   

  ] S[ترآيز ماّدة التفاعل   PHعند درجات مختلفة للـ ) V(سرعة اإلنزيم 

  = 4.5PH =  7.5PH =    9PH )وحدة اعتبارّية ( 

0.5 0.07 6.67 0.1 

1 0.1 10 0.2 

4 0.16 16 0.77 

11 0.18 18.33 1.98 

OH 

  Tyr: CH2         
Ala:  CH3    

الوثيقة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IIIـ من أجل تحدید خصائص اإلنزیمات و طرق عملها تم اقتراح  التفاعالت التالية  :  

  ADP+   فوسفات 6هكسوآيناز                 غلوآوز              +  ATP+غلوآوز    أ ــ         

      E  + S                                   ES                         E  +  P                     ب ــ 

            E’S                 E  +  P E  +  S                      E’+ S                 ج ــ           

                E + S1 + S2                      ES1S2                        E+ P1 + P2   د ــ        

    E + S1 +S2                               ES1S2                       E  + P               هـ ــ           

  .:   صنف المواد التالية  حسب موقعها في معادلة التفاعل -1

  .  ATP ,   ADP فوسفات ،  6غلوآوز ، غلوآوز             



  .هكسوآينازحدد و استتج اذن نوع التفاعل  -
  . إعتمادا على هذه التفاعالت إستخرج طرق عمل االنزیمات -2    

  .  من خالل ما تقدم استخرج خواص االنزیمات -3    


