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 ة والثالثينسادسالمذكرة الدراسية للمحاضرة ال

 مراجعة المواضيع

 التوازن الكيميائي، حمض أساس، األكسدة واإلرجاع، المعادن االنتقالية، الحركية.

عمل اإلنزيمات، ويحتاج المرء لمعرفة كيفية عملها  يةتمثل هذه المواضيع المبادئ األساسية لمعرفة كيف

ف عمل اإلنزيمات لمعالجة ألم الرأس والتهاب المفاصل والسرطان واإليدز إليقافها؛ إذ يُستخدم إيقا

 من العائدات المالية للصناعات الصيدلية. ا  وغيرها، وهو ما يجلب كثير

 لنقم بمراجعة هذه المواضيع من خالل دراسة حالة إنزيم الميثيونين.

 

 الحركية:

ميثيل من رباعي هيدروفوالت الميثيل إلى ، يقوم بنقل زمرة وسيط للحياة MetHإنزيم الميثيونين 

 الهوموسيستين، مما يولد الميثيونين ورباعي الهيدروفوالت.

للمعالجة  ا  ممكن ا  هدف ا  ُربط إيقاف هذا اإلنزيم بشذوذات األنبوب العصبي وأمراض القلب، ويُعد أيض

 الكيميائية.

 

 المعادن االنتقالية:

 والزنك. 12Bامين يتطلب إنزيم الميثيونين كال  من الفيت

 

 

 

 موقع

                           

 

 (B12ميثيل كوباالمين )ميثيل  موقع الزنك
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 .ــــــــــــــــــــــ حلقة الكورين هي ارتباط مسنن ؟dالعدد 

 ممخِلب؟التأثير  اللون؟

 

 األكسدة واإلرجاع:

 في تفاعالت إنزيم الميثيونين:

 

 مراجعة:

 .فالفودوكسينمن بروتين يدعى  12Bن يتم إرجاع فيتامي

 هو  12Bللفيتامين  

 للفالفودوكسين هو  

 ؟ا  أيهما أفضل إرجاع

  

 التفاعل المحفز التحول األساسي
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 ؟ا  بالفالفودوكسين تلقائي 12Bهل يُرجع فيتامين 

  

 اعل.أدينوزيل ميثيونين الطاقة الالزمة لحدوث التف-Sيقدم 

 أدينوزيل ميثيونين تساوي -S يف إن 

 ماذا تدعى الخاليا التي تتطلب طاقة إلحداث تفاعالت غير تلقائية؟

 

 توازن حمض / أساس:

 ( ما كمية الهوموسيستين التي يحدث فيها نزع بروتون؟7.4فيزيولوجية ) pHفي درجة 

  .10الهوموسيستين هو  

هوموسيستين 

 مبرتن
ونمنزوع البروتهوموسيستين   ميثيونين 
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 فيزيولوجية. pHالهوموسيستين الحر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وغير تفاعلي في درجة 

 

ويربط  "لويس". يسلك الزنك سلوك حمض 6تساوي  الهوموسيستين المرتبط باإلنزيم له 

 . الهوموسيستين مخفضا  

 

 

 

 

 

 

 فيزيولوجية! pHل في درجة اباإلنزيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفع الهوموسيستين المرتبط

pH  أكبر من 

 

pH من  أصغر  
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pH  أكبر من

 

pH من  أصغر 

 التوازن الكيميائي:

 إنزيم الميثيونين في تشكالت كثيرة، وتكون هذه التشكالت في حالة توازن بعضها مع بعض. يظهر

، مما يتطلب حدوث تغيرات وليس هنالك مكان ألي منها 12Bيحتاج اإلنزيم إلى وضع ثالثة أشياء فوق 

 تشكلية.
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 مجال ارتباط الفوالت

 مجال ارتباط الهوموسيستين

 B12مجال ارتباط 

 مجال التنشيط

 قبعة الميثيل

 

 

 

 

ل.  الميثيونين بروتين معد ِ

 

 

 

 

 

 ينبغي أن تتحرك قبعة الميثيل
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الهوموسيستينالتشكل على  التشكل على الفوالت  

 تشكل التنشيط
 تشكل الراحة ذو قبعة الميثيل

 يجب أن يظهر إنزيم الميثيونين في تشكالت كثيرة.

 

 اإلنزيمات حركية.

 حركية. ءالكيميا

 !!!الحالة السائلةالكيمياء في 

 

 

 

 

 


