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�� GGüünnüümmüüzde aldzde aldığıığımmıız bilimsel mesafeye raz bilimsel mesafeye rağğmen men ‘‘canlcanlıı nedir?nedir?’’ sorusu sorusu 

hala hala çöçözzüülmemilmemişş bir sorudur. Ancak bir sorudur. Ancak ççok iyi bildiok iyi bildiğğimiz bir imiz bir şşey var ki ey var ki 

hhüücre ve hcre ve hüücrelerden olucrelerden oluşşmumuşş canlcanlıılar durup dinlenme bilmeden lar durup dinlenme bilmeden 

reaksiyon gerreaksiyon gerççekleekleşştiren kimyasal tiren kimyasal laboratuvarlardlaboratuvarlardıırr..

�� Bu Bu laboratuvarlaboratuvar iiççerisinde reaksiyonlarerisinde reaksiyonlarıı gergerççekleekleşştiren kimyagerler tiren kimyagerler 

enzimlerdir. Bu reaksiyonlar sindirim, genzimlerdir. Bu reaksiyonlar sindirim, göörme, konurme, konuşşmama…… vs.vs.’’dirdir. . 

YukarYukarııda saydda saydığıığımmıız olaylarla beraber organizmada insanz olaylarla beraber organizmada insanıı hayrete hayrete 

ddüüşşüüren reaksiyonlar da vardren reaksiyonlar da vardıır. r. ÖÖzellikle ETS tarafzellikle ETS tarafıından ndan 

gergerççekleekleşştirilen elektron tatirilen elektron taşışıma reaksiyonlarma reaksiyonlarıı ETS enzimleri H ETS enzimleri H 

atomunu elektron ve protonlaratomunu elektron ve protonlarıına ayna ayıırarak tararak taşışırlar. Elektron ETS rlar. Elektron ETS 

taraftarafıından tandan taşışınnıırken protonda ayrrken protonda ayrıı yolda tayolda taşışınnıır.r.

ENZENZĐĐMLERMLER



�� YukarYukarııda canlda canlıı ve enzimler arasve enzimler arasıındaki ndaki 

iliilişşkiye biraz dekiye biraz değğindik. Burada indik. Burada şşööyle bir yle bir 

sonusonuçç ççııkarabiliriz : CANLILIK karabiliriz : CANLILIK 

ENZENZĐĐMATMATĐĐK REAKSK REAKSĐĐYON ZYON ZĐĐNCNCĐĐRRĐĐYLE YLE 

GERGERÇÇEKLEEKLEŞŞMEKTEDMEKTEDĐĐR. R. 

�� Enzimler, Proteinlerden yapEnzimler, Proteinlerden yapıılmlmışışlardlardıır ve r ve 

dodoğğal olarak yalnal olarak yalnıız canlz canlıılar taraflar tarafıından ndan 

sentezlenirler. Hsentezlenirler. Hüücre icre iççerisinde meydana erisinde meydana 

gelen binlerce tepkimenin hgelen binlerce tepkimenin hıızzıınnıı ve ve 

öözgzgüüllllüüğğüünnüü ddüüzenlerler. zenlerler. ÇÇok defa hok defa hüücre cre 

ddışıışında da etkinliklerini korurlarnda da etkinliklerini korurlar..



�� Solunumun, bSolunumun, büüyyüümenin, kas kasmenin, kas kasıılmaslmasıınnıın, sinirdeki iletimin, fotosentezin, azot n, sinirdeki iletimin, fotosentezin, azot 

babağğlanmaslanmasıınnıın, deaminasiyonun, sindirim n, deaminasiyonun, sindirim vs.'ninvs.'nin temelini olutemelini oluşştururlar.tururlar.

�� CanlCanlıı hhüücrelerde tepkimeler kural olarak 0crelerde tepkimeler kural olarak 0--5050°°C; C; ççooğğunlukla da 20unlukla da 20--4242°°C arasC arasıında meydana nda meydana 

gelir. Bu sgelir. Bu sııcaklcaklııkta tepkimelerin olukta tepkimelerin oluşşmasmasıı biyokatalizbiyokatalizöör denen enzim ya da fermentlerle olur. r denen enzim ya da fermentlerle olur. 

Bu, aktivasyon enerjisinin dBu, aktivasyon enerjisinin düüşşüürrüülmesi ile olur.lmesi ile olur.

BaBaşşlanglangııççta "E n z i m" terimi, sindirim kanalta "E n z i m" terimi, sindirim kanalıında oldunda olduğğu gibi bir u gibi bir çöçözelti ya da szelti ya da sııvvıı

iiççerisinde etki ettierisinde etki ettiğği durumlarda (i durumlarda (KKüühnhn 1878); buna kar1878); buna karşışın "Ferment = Maya" terimi n "Ferment = Maya" terimi ççooğğunluk unluk 

hamur mayashamur mayasıında oldunda olduğğu gibi, hu gibi, hüücreye bacreye bağğllıı olduolduğğu durumlarda kullanu durumlarda kullanıılmlmışışttıır. r. BuchnerBuchner

(1897), fermentlerin de h(1897), fermentlerin de hüücre dcre dışıışında etki ettinda etki ettiğğini bulunca iki terim arasini bulunca iki terim arasıındaki farklndaki farklııllıık ortadan k ortadan 

kalkmkalkmışış oldu. Her iki terim arasoldu. Her iki terim arasıında bugnda bugüün herhangi bir fark olmamakla beraber, bakteri, n herhangi bir fark olmamakla beraber, bakteri, 

mantar ve dimantar ve diğğer her hüücreli creli enzimatikenzimatik iişşlevler, mayalanma ve etki maddeleri de ferment olarak levler, mayalanma ve etki maddeleri de ferment olarak 

kullankullanıılacaktlacaktıırr



BaBaşşlanglangııççta "E n z i m" terimi, sindirim kanalta "E n z i m" terimi, sindirim kanalıında oldunda olduğğu gibi bir u gibi bir çöçözelti ya zelti ya 

da sda sııvvıı iiççerisinde etki ettierisinde etki ettiğği durumlarda (i durumlarda (KKüühnhn 1878); buna kar1878); buna karşışın "Ferment = Maya" n "Ferment = Maya" 

terimi terimi ççooğğunluk hamur mayasunluk hamur mayasıında oldunda olduğğu gibi, hu gibi, hüücreye bacreye bağğllıı olduolduğğu durumlarda u durumlarda 

kullankullanıılmlmışışttıır. r. BuchnerBuchner (1897), fermentlerin de h(1897), fermentlerin de hüücre dcre dışıışında etki ettinda etki ettiğğini bulunca iki ini bulunca iki 

terim arasterim arasıındaki farklndaki farklııllıık ortadan kalkmk ortadan kalkmışış oldu. Her iki terim arasoldu. Her iki terim arasıında bugnda bugüün herhangi n herhangi 

bir fark olmamakla beraber, bakteri, mantar ve dibir fark olmamakla beraber, bakteri, mantar ve diğğer her hüücreli creli enzimatikenzimatik iişşlevler, levler, 

mayalanma ve etki maddeleri de ferment olarak kullanmayalanma ve etki maddeleri de ferment olarak kullanıılacaktlacaktıırr

ENZENZĐĐMLER VE AKTMLER VE AKTĐĐVASYON ENERJVASYON ENERJĐĐSSĐĐ

Aktivasyon enerjisi engeli canlAktivasyon enerjisi engeli canlıılar ilar iççin in ççok ok öönemlidir. Proteinlerin, DNA ve nemlidir. Proteinlerin, DNA ve 

hhüücredeki dicredeki diğğer kompleks moleker kompleks moleküüllerin serbest enerji illerin serbest enerji iççerieriğği fazladi fazladıır  ve bu r  ve bu 

molekmoleküüller kendililler kendiliğğinden bozulmaya einden bozulmaya eğğimlidirler. Diimlidirler. Diğğer bir deyier bir deyişşle, termodinamik le, termodinamik 

yasalaryasalarıına gna gööre bu molekre bu moleküüllerin yllerin yııkkıımmıı desteklenir. Bu molekdesteklenir. Bu moleküüllerin var olmasllerin var olmasıı iiççin in 

tek neden, htek neden, hüücrelerin yacrelerin yaşşabildikleri sabildikleri sııcaklcaklııklardan az sayklardan az sayııda molekda moleküüllüün aktivasyon n aktivasyon 

enerjisinin tepe noktasenerjisinin tepe noktasıına na ççııkabilmesidir. Bununla birlikte, bazkabilmesidir. Bununla birlikte, bazıı durumlarda durumlarda 

belirli tepkiler ibelirli tepkiler iççin bu engelin ain bu engelin aşışılmaslmasıı gerekir. Aksi halde hgerekir. Aksi halde hüücre, cre, metabolikmetabolik uygunluk uygunluk 

iiççine girer. Isine girer. Isıı tepkimeyi htepkimeyi hıızlandzlandıırrıır ancak, yr ancak, yüüksek sksek sııcaklcaklıık proteinleri k proteinleri denatdenatüürere eder eder 

ve hve hüücreyi creyi ööldldüürrüür. Dolayr. Dolayııssııyla hyla hüücrelerin bacrelerin başşka bir seka bir seççeneeneğği kullanmalari kullanmalarıı gerekir. Bu gerekir. Bu 

enerji katalizenerji katalizöördrdüür.r.



Enzimler aktivasyon enerji engelini dEnzimler aktivasyon enerji engelini düüşşüürerek, tepkimeleri hrerek, tepkimeleri hıızlandzlandıırrıır. Br. Bööylece ylece 

ddöönnüüşşüüm durumundaki tepe, normal sm durumundaki tepe, normal sııcaklcaklııklarda bile ulaklarda bile ulaşışılabilecek hale gelir. Enzimler bir labilecek hale gelir. Enzimler bir 

tepkimenin serbest enerji detepkimenin serbest enerji değğiişşikliikliğğini deini değğiişştirmeditirmediğği gibi i gibi endergonikendergonik bir tepkimeyi bir tepkimeyi 

egzergonikegzergonik hale getiremez. Enzimler zaten gerhale getiremez. Enzimler zaten gerççekleekleşşecek olan tepkileri hecek olan tepkileri hıızlandzlandıırrıırlar. rlar. 

DolayDolayııssııyla bu iyla bu işşlev, hlev, hüücrenin dinamik bir metabolizmaya sahip olmascrenin dinamik bir metabolizmaya sahip olmasıınnıı mmüümkmküün kn kıılar. lar. 

Enzimler katalizledikleri tepkimeler aEnzimler katalizledikleri tepkimeler aççııssıından ndan ççok seok seççici olduklarici olduklarıından belirli bir zamanda ndan belirli bir zamanda 

hhüücre icre iççerisinde hangi kimyasal serisinde hangi kimyasal süürereççlerin cereyan edecelerin cereyan edeceğğini belirler. ini belirler. 



ENZENZĐĐMLERMLERĐĐN KATALN KATALĐĐK K ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ

Belli enzimler belli madde( Belli enzimler belli madde( substratsubstrat) ) üüzerinde zerinde katalikkatalik etkinlik getkinlik göösterir. Enzimlerin sterir. Enzimlerin katalikkatalik etkinliklerini nasetkinliklerini nasııl l 

ggöösterdikleri ve mekanizmansterdikleri ve mekanizmanıın ne oldun ne olduğğu u üüzerinde gzerinde güünnüümmüüzde de tartzde de tartışışma ve arama ve araşşttıırmalar srmalar süürmektedir. rmektedir. 

BugBugüünknküü bilgilerimize gbilgilerimize gööre enzim (E), re enzim (E), katalikkatalik etkinlik getkinlik göösterecestereceğği madde (S) ile i madde (S) ile 

�� birlebirleşşerek bir ya da birkaerek bir ya da birkaçç duradurağığın olmayan ara bilen olmayan ara bileşşikten (ES) sonra aikten (ES) sonra aşşaağığıda formda formüüle edildile edildiğği gibi tepkime i gibi tepkime 

üürrüünleri (P) olunleri (P) oluşşur. Enzimler ur. Enzimler üüzerinde katalize edilecek maddelerin (S) girebilecekleri uygun yzerinde katalize edilecek maddelerin (S) girebilecekleri uygun yöönlerin bulundunlerin bulunduğğu u 

kabul edilmektedir.kabul edilmektedir.

E  +  S   E  +  S   →→ ES   ES   →→ E  +  PE  +  P

�� Enzim Enzim üüzerindeki yzerindeki yöörelerin bulundurelerin bulunduğğu kabul edilmektedir. Enzim u kabul edilmektedir. Enzim üüzerindeki yzerindeki yööreye giren madde ile ara reye giren madde ile ara 

bilebileşşikten sonra tepkime ikten sonra tepkime üürrüünleri olunleri oluşşmaktadmaktadıır. Enzim kendisini r. Enzim kendisini öözgzgüü katalize edecekatalize edeceğği maddeyle ara bilei maddeyle ara bileşşik ik 

oluoluşşturduturduğğu zaman maddenin aktive edilip paru zaman maddenin aktive edilip parççalanmasalanmasıı iiççin gereksinim duyulan enerji miktarin gereksinim duyulan enerji miktarıı enzimin enzimin 

bulunmamasbulunmamasıı durumuna gdurumuna gööre re ççok daha azdok daha azdıır. O nedenle canlr. O nedenle canlıı organizmalar daha az enerji organizmalar daha az enerji sarfedereksarfederek enzimler enzimler 

sayesinde sayesinde ççok daha fazla biyolojik tepkimelerin katalize etme olanaok daha fazla biyolojik tepkimelerin katalize etme olanağığına kavuna kavuşşurlar. urlar. ÖÖrnerneğğin, in, katalazkatalaz enzimi enzimi 

bitkisel metabolizmada hidrojen ve oksidi parbitkisel metabolizmada hidrojen ve oksidi parççaladaladığıığı zaman su ve oksijen azaman su ve oksijen aççığığa a ççııkmaktadkmaktadıırr..



�� KatalazKatalaz enzimin bulunmamasenzimin bulunmamasıı durumunda 1 durumunda 1 molmol hidrojen peroksidin hidrojen peroksidin 
parparççalanmasalanmasıı iiççin 18.000 in 18.000 calcal//molmol enerjiye gereksimin varken enerjiye gereksimin varken katalazkatalaz enzimin enzimin 
etkinlietkinliğği durumunda gereksinim duyulan enerji miktari durumunda gereksinim duyulan enerji miktarıı 6400 6400 calcal//molmol
ddüüzeyine inmektedir. zeyine inmektedir. KatalazKatalaz enzimi sayesinde enerji gereksinimi yaklaenzimi sayesinde enerji gereksinimi yaklaşışık k 
1/3 oran1/3 oranıında azalmnda azalmışışttıır. Maddenin enzim ile katalize edilerek parr. Maddenin enzim ile katalize edilerek parççalanmasalanmasıına na 
ggööre katalize edilmeksizin parre katalize edilmeksizin parççalanmasalanmasıı durumunda gereksinim duyulan durumunda gereksinim duyulan 
babağığımsmsıız enerji (z enerji (ııssıı enerjisi) miktarenerjisi) miktarıı ggööreceli olarak yreceli olarak yüüksektir.ksektir.



ENZENZĐĐMLERMLERĐĐN YAPISIN YAPISI

�� Enzimler basit ve bileEnzimler basit ve bileşşik yapik yapııllıı olmak olmak üüzere iki gruba ayrzere iki gruba ayrııllıır. Bazr. Bazıı enzimler sadece enzimler sadece 
proteinlerden oluproteinlerden oluşşur. Bu tip enzimlere basit enzimler denir. Basit enzimlere pepsiur. Bu tip enzimlere basit enzimler denir. Basit enzimlere pepsin, n, 
lipazlipaz, , üüreazreaz gibi enzimler gibi enzimler öörnek verilebilir. Birlernek verilebilir. Birleşşik yapik yapııllıı enzimler ise protein ve enzimler ise protein ve 
protein olmayan iki farklprotein olmayan iki farklıı kkııssıımdan olumdan oluşşur.ur.

�� a ) a ) ApoenzimApoenzim (Protein k(Protein kıısmsmıı) :) : Bu kBu kııssıım bm büüyyüük molekk moleküüllllüü bir proteindir; dibir proteindir; diğğer er 
proteinlerden farklproteinlerden farklıı, enzimin etki , enzimin etki öözellizelliğğini saini sağğlayacak bir yaplayacak bir yapııda oluda oluşşudur. Bu udur. Bu 
kkııssıım enzimin hangi maddeye etki edecem enzimin hangi maddeye etki edeceğğini belirler. Yani enzimin ini belirler. Yani enzimin öözellizelliğğini ini 
sasağğlayan layan apoenzimdirapoenzimdir ve enzimden enzime farklve enzimden enzime farklııllıık gk göösterir.sterir.

�� b ) b ) KoenzKoenzîîmm (Yard(Yardıımcmcıı kkııssıım) :m) : AktifleAktifleşştirici ktirici kııssıım olarak da bilinen bu km olarak da bilinen bu kııssıım m 
enzimin asenzimin asııl il işşi yapan ki yapan kıısmsmııddıır proteinlere gr proteinlere gööre daha kre daha küçüüçük molekk moleküüllllüüddüür. Yardr. Yardıımcmcıı
kkııssıım, organik veya inorganik maddelerden meydana gelir.m, organik veya inorganik maddelerden meydana gelir.

�� EEğğer enzimin yarder enzimin yardıımcmcıı kkıısmsmıı vitaminler gibi organik bir maddeden oluvitaminler gibi organik bir maddeden oluşşuyorsa buna uyorsa buna 
koenzimkoenzim denir. denir. KoenzimleriKoenzimleri oluoluşşturan organik molekturan organik moleküüllere genellikle vitaminler, llere genellikle vitaminler, 
NAD, FAD ve NAD, FAD ve sitokromlarsitokromlar gibi maddelerdir. gibi maddelerdir. 

�� EEğğer enzimin yarder enzimin yardıımcmcıı kkıısmsmıı CaCa, Mg, , Mg, ZnZn, K gibi inorganik maddelerden olu, K gibi inorganik maddelerden oluşşuyorsa uyorsa 
buna buna kofaktkofaktöörlerrler denir. Enzimlerin, organik ya da inorganik yapdenir. Enzimlerin, organik ya da inorganik yapııllıı ttüüm yardm yardıımcmcıı
gruplargruplarıı prostetikprostetik grup olarak da isimlendirilir. Belirli bir enzim daima belirli grup olarak da isimlendirilir. Belirli bir enzim daima belirli bir bir 
koenzimlekoenzimle ççalalışıışır. Fakat bir r. Fakat bir koenzimkoenzim birden fazla enzimin yardbirden fazla enzimin yardıımcmcıı kkıısmsmıınnıı
oluoluşşturabilir.turabilir.



BileBileşşik enzimlerin yapik enzimlerin yapııssıınnıı oluoluşşturan protein ve yardturan protein ve yardıımcmcıı kkııssıımlar ayrmlar ayrıı ayrayrıı

etkili olamaz. Yani enzimin etkinlik getkili olamaz. Yani enzimin etkinlik göösterebilmesi isterebilmesi iççin iki kin iki kııssıım da bir arada bulunmasm da bir arada bulunmasıı

gerekir. Enzimin, protein kgerekir. Enzimin, protein kıısmsmıı ((apoenzimapoenzim) ile yard) ile yardıımcmcıı kkıısmsmıın (n (koenzimkoenzim) birlikte ) birlikte 

oluoluşşturduklarturduklarıı aktif yapaktif yapııya ya holoenzimholoenzim denir.   denir.   

ENZENZĐĐMLERMLERĐĐN      SINIFLANDIRILMASIN      SINIFLANDIRILMASI

Redoks tepkimelerini katalizler. Redoks tepkimelerini katalizler. OksidoredOksidoredüüktazktaz ana sana sıınnııffıına; etki yapna; etki yapıılan lan 

maddeden hidrojen, oksijen veya elektronlarmaddeden hidrojen, oksijen veya elektronlarıın aln alıınmasnmasıınnıı ya da verilmesini saya da verilmesini sağğlayan layan 

ttüüm enzimlerdir. Hm enzimlerdir. Hüücre metabolizmadaki temel icre metabolizmadaki temel işşlevleri yerine getirir.levleri yerine getirir.

•• DehidrogenazlarDehidrogenazlar :: Elektron kazandElektron kazandıırrııccıı tepkimeleri etkilerler.      tepkimeleri etkilerler.      

•• OksidazlarOksidazlar::Elektron kaybeden tepkimeleri etkilerler.Elektron kaybeden tepkimeleri etkilerler.

RedRedüüktazlarktazlar :: SubstratSubstratıı bir bir redredüüktktöörr aracaracııllığıığıyla indirgeyen enzimlere denir. yla indirgeyen enzimlere denir. ÖÖrnerneğğin in 

asetaldehitasetaldehit redredüüktazktaz,,asetaldehitiasetaldehiti alkole alkole redredüüklerkler..

••TranshidrogenazlarTranshidrogenazlar::Bir molekBir moleküülden dilden diğğerine hidrojen taerine hidrojen taşışıyarak onu yarak onu redredüüklerlerklerler..

••HidroksilazlarHidroksilazlar ::SubstratlarSubstratlarıınana bir hidroksil ya da su molekbir hidroksil ya da su moleküüllüü katan enzimlere denir. katan enzimlere denir. 

ÖÖrnerneğğin, in, fenilalaninfenilalanin hidroksilazhidroksilaz bir hidroksil grubunu bir hidroksil grubunu fenilalaninefenilalanine ekleyerek onu ekleyerek onu 

tirozinetirozine ddöönnüüşşttüürrüür.r.



2. 2. TransferazTransferaz Enzimler :Enzimler :

�� Hidrojenin dHidrojenin dışıışında bir atomun veya atom grubunun (metil, karboksil, nda bir atomun veya atom grubunun (metil, karboksil, glikozilglikozil, , 
amino, fosfat gruplaramino, fosfat gruplarıı) bir molek) bir moleküülden dilden diğğerine aktarerine aktarıılmaslmasıınnıı sasağğlarlar.larlar.

�� DekarboksilazlarDekarboksilazlar:: Karboksilik asitlerden CO2 Karboksilik asitlerden CO2 ççııkmaskmasıınnıı sasağğlarlar.larlar.

3. 3. HidrolazHidrolaz Enzimler :Enzimler :

�� Ester, Ester, peptitpeptit, , asitanhidritasitanhidrit ve glikozit bave glikozit bağğlarlarıınnıı hidrolitikhidrolitik olarak parolarak parççalarlar. alarlar. 
Serbest kalan her iki baSerbest kalan her iki bağğlantlantıı yerine su molekyerine su moleküüllüünnüün H ve OH radikalleri n H ve OH radikalleri 
babağğlanlanıır. r. HidrolazlarHidrolazlar sayesinde nisayesinde nişşasta ve selasta ve selüülozun uzun zincirleri parlozun uzun zincirleri parççalanalanıır. r. 
AynAynıı şşekilde yumurta akekilde yumurta akıı maddelerinin maddelerinin peptitpeptit babağğlarlarıı ve lipitlerin ester bave lipitlerin ester bağğlarlarıı
hidrolazlarhidrolazlar ile ile hidrolitikhidrolitik parparççalanmaya ualanmaya uğğrarlarrarlar

�� a )  a )  EsterazlarEsterazlar :: Ester baEster bağığım ym yııkan enzimlerdir (kan enzimlerdir (lipazlipaz, , ribonribonüükleazkleaz, , fosfatazfosfataz, , 
pirofosfatazpirofosfataz, , glikozidazglikozidaz).).

��

b )  b )  ProteazlarProteazlar:: PeptitPeptit babağığım ym yııkan enzimlerdir (kan enzimlerdir (proteinazproteinaz).).



�� 4. 4. LiyazLiyaz Enzimleri :  Enzimleri :  

�� Su molekSu moleküüllüü ççııkarmadan molekkarmadan moleküülleri ylleri yııkan (kimyasal bakan (kimyasal bağğlarlarıı parparççalayan) alayan) 
enzimlerdir, enzimlerdir, öörnerneğğin Cin C--C baC bağığı, , aldolazaldolaz ve ve dekarboksilazladekarboksilazla yyııkkııllıır. Keza Cr. Keza C--0 ve C0 ve C--N N 
babağığım ym yııkanlar da vardkanlar da vardıır.r.

�� 5. 5. izomerazizomeraz Enzimleri :Enzimleri :

�� MolekMoleküül il iççinde deinde değğiişşiklik yaparak onun uzayda diziliiklik yaparak onun uzayda dizilişşini deini değğiişştiren tiren 
enzimlerdir. Bir baenzimlerdir. Bir başşka deyika deyişşle le izomerasyonizomerasyon suretiyle etki yaparlar. suretiyle etki yaparlar. ÖÖrnerneğğin in 
razemazrazemaz, , epimerazepimeraz..

�� 6. 6. LiyazLiyaz ((SentetazSentetaz) Enzimleri : ) Enzimleri : 

�� SubstratSubstrat molekmoleküüllerinin birbirine ballerinin birbirine bağğlanmaslanmasıınnıı sasağğlarlar. Bu balarlar. Bu bağğlantlantıı iiççin in 
enerjiye gereksinim duyulur. enerjiye gereksinim duyulur. ÖÖrnerneğğin bu enerji bir in bu enerji bir koenzimkoenzim olan olan ATPATP’’denden
sasağğlanlanıır. r. ATPATP’’denden ççııkan enerjiden yaralankan enerjiden yaralanıılarak iki moleklarak iki moleküüllüünnüün birlen birleşşmesi mesi 
gergerççekleekleşştirilir. Bu tirilir. Bu öözellizelliğği nedeniyle i nedeniyle LigazLigaz enzimlerine enzimlerine SentetazlarSentetazlar da denir.da denir.



� Kod numarasKod numarasıındaki ikinci ve ndaki ikinci ve üçüüçüncncüü basamaklar, katalizlenen tepkimenin tbasamaklar, katalizlenen tepkimenin tüürrüünnüü
tantanıımlar. Bunun genel bir kuralmlar. Bunun genel bir kuralıı yoktur; yoktur; çüçünknküü her ana sher ana sıınnııf if iççin bu basamaklarin bu basamaklarıın n 
anlamanlamıı ayrayrıı ayrayrıı tantanıımlanmmlanmışışttıır. Enzimler aynr. Enzimler aynıı olmayan; fakat olmayan; fakat ççok benzer tepkimeleri ok benzer tepkimeleri 
katalizlerler. katalizlerler. ÖÖrnerneğğin, farklin, farklıı karboksilik asit esterlerinin hidrolizinde kodlardaki ilk karboksilik asit esterlerinin hidrolizinde kodlardaki ilk üçüç
basamak aynbasamak aynıı olacaktolacaktıır. Bu yr. Bu yöönteminde en son numara ise enzimin kendi numarasnteminde en son numara ise enzimin kendi numarasıınnıı
ggöösterir. Yani, dsterir. Yani, döördrdüüncncüü basamakta gerbasamakta gerççek ek substratsubstrat tantanıımlanarak, mlanarak, öörnerneğğin, gerin, gerççek ek 
karboksilik asit esteri karboksilik asit esteri hidrolizlenerekhidrolizlenerek aralararalarıından ayrndan ayrııllıır.r.

��Ancak aynAncak aynıı tepkimeleri katalizleyen farkltepkimeleri katalizleyen farklıı enzimler olan enzimler olan izoenzimlerinizoenzimlerin ddöört rt 
ssıınnııflandflandıırma rma şşeklinde ayneklinde aynıı olacaolacağığı bilinmelidir. bilinmelidir. ÖÖrnerneğğin, in, laktatlaktat dehidrojenazdehidrojenazıınn insan insan 
vvüücudunda 5 farklcudunda 5 farklıı izoenzimiizoenzimi vardvardıır ve bunlar aynr ve bunlar aynıı koda sahip olacaktkoda sahip olacaktıır. Br. Bööylece ylece 
ssıınnııflandflandıırma, bir enzimin sadece belirli bir tanrma, bir enzimin sadece belirli bir tanıım temeline gm temeline gööre yapre yapııllıır; tek r; tek izoenzimizoenzim
ve onun kaynave onun kaynağığınnıın tann tanıımlanmasmlanmasıı gereklidir.gereklidir.

��ÖÖrnerneğğin, EC 3.1.3.2 in, EC 3.1.3.2 şşeklindeki kod numaraseklindeki kod numarasııyla gyla göösterilen enzim, asit sterilen enzim, asit fosfatazdfosfatazdıırr. . 
Buradaki EC, Enzim KomisyonuBuradaki EC, Enzim Komisyonu’’nun knun kıısaltmassaltmasııddıır. Bu kod numarasr. Bu kod numarasıınnıın n yanyanııssıırara bir bir 
de sistematik ad verilmide sistematik ad verilmişştir.tir.

� Enzim komisyonunu her enzime onun alEnzim komisyonunu her enzime onun alışıışılagelmilagelmişş adadıına ek olarak bir sistematik ad na ek olarak bir sistematik ad 
vermivermişştir. Bu sistematik ad, tir. Bu sistematik ad, substratsubstratıınn adadıınnıı veya bveya büüttüün n substratlarsubstratlarıınn adadıınnıı iiççerir ve erir ve 
““azaz”” ile biten kelime, katalizlenen ile biten kelime, katalizlenen tipkemenintipkemenin tabiattabiatıınnıı ggöösterir. (Esterir. (Eğğer iki er iki substratsubstrat
varsa, her ikisinin de advarsa, her ikisinin de adıı yazyazııllıır ama aralarr ama aralarıına " : " ina " : " işşareti konur). Bu kelime, areti konur). Bu kelime, 
enzimlerin ya 6 ana senzimlerin ya 6 ana sıınnııffıından biri veya alt sndan biri veya alt sıınnııflarflarıından birini ifade eder. Bir tepkime ndan birini ifade eder. Bir tepkime 
tam olarak iki ttam olarak iki tüür der değğiişşim iim iççeriyorsa, eriyorsa, öörnerneğğin, in, oksidasyonoksidasyon ve ve dakarboksilasyondadakarboksilasyonda
ikinci fonksiyon parantez iikinci fonksiyon parantez iççinde ginde göösterilir; sterilir; öörnerneğğin, in, oksidoredoksidoredüüktazktaz ((dekarboksilazdekarboksilaz))



ENZENZĐĐMMĐĐN N ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ

1)1)Reaksiyonu baReaksiyonu başşlatmaz, balatmaz, başşlamlamışış reaksiyonlarreaksiyonlarıı hhıızlandzlandıırrıır. (Reaksiyonu bar. (Reaksiyonu başşlatan latan 
aktivasyon enerjisidir.)aktivasyon enerjisidir.)
2)2)Enzimler hEnzimler hüücre icre iççinde sentezlenmelerine rainde sentezlenmelerine rağğmen hmen hüücre icre iççinde ve hinde ve hüücre dcre dışıışında nda 
ççalalışışabilirler.abilirler.
3)3)Reaksiyondan deReaksiyondan değğiişşmeden meden ççııktktııklarklarıı iiççin aynin aynıı tip reaksiyonda tekrar tekrar tip reaksiyonda tekrar tekrar 
kullankullanıılabilirler. labilirler. 
4)4)Genellikle Genellikle ççift yift yöönlnlüü olarak etkilerler. Yani molekolarak etkilerler. Yani moleküüllerin parllerin parççalanmasalanmasıınnıı veya veya 
birlebirleşşmesini samesini sağğlar.lar.
5)5)Enzimler tepkimenin yEnzimler tepkimenin yöönnüünnüü dedeğğil, dengenin oranil, dengenin oranıınnıı belirler. Denge noktasbelirler. Denge noktasıı; yani, ; yani, 
tepkimenin hangi ytepkimenin hangi yööne gidecene gideceğğini termodinamik yasalarini termodinamik yasalarıına gna gööre belirlenir. Dengenin re belirlenir. Dengenin 
yyöönnüünnüü belirleyen faktbelirleyen faktöörler; madde konsantrasyonu, gerekli rler; madde konsantrasyonu, gerekli ııssıı ve basve basıınnççttıır.r.
6)6)Her enzim ancak belirli bir maddeyi etkiler buna enzimlerin Her enzim ancak belirli bir maddeyi etkiler buna enzimlerin öözgzgüünlnlüüğğüü denir.denir.
7)7)Enzimler etkilerini maddelerin dEnzimler etkilerini maddelerin dışış yyüüzeylerinden bazeylerinden başşlatlatıır. Maddelerin yr. Maddelerin yüüzeyi ne kadar zeyi ne kadar 
genigenişş olursa enzim etkinliolursa enzim etkinliğğinde o kadar hinde o kadar hıızlzlıı olur. olur. ÖÖrnerneğğin kin kııyyıılmlmışış ete enzimin etkisi ete enzimin etkisi 
aynaynıı miktar parmiktar parçça etten daha fazlada etten daha fazladıır.r.
8)8)Enzimler takEnzimler takıım halinde m halinde ççalalışışabilir. Birinin son abilir. Birinin son üürrüünnüü kendisinden sonra gelen enzimin kendisinden sonra gelen enzimin 
substratsubstratıı olabilirler. olabilirler. ÖÖrnerneğğin; amilaz enzimi niin; amilaz enzimi nişşastayastayıı maltoza, maltoz enzimi de maltoza, maltoz enzimi de 
maltozu glikoza parmaltozu glikoza parççalar.alar.





�� 9 )9 ) Her enzim ancak belirli bir reaksiyonu Her enzim ancak belirli bir reaksiyonu katelizlerkatelizler. Enzimlerin etki etti. Enzimlerin etki ettiğği i 
maddelere maddelere substratsubstrat denir. Enzimlerin denir. Enzimlerin substratlarsubstratlarıınana babağğladladııklarklarıı öözel zel 
yyüüzeyleri vardzeyleri vardıır. Bu r. Bu öözel yzel yüüzeye aktif yzeye aktif yüüzey denir. zey denir. SubstratlarSubstratlarıınana aktif aktif 
yyüüzeyleriyle bazeyleriyle bağğlanlanıır. Enzimle r. Enzimle substratsubstratıınn arasarasıındaki ilindaki ilişşki anahtar kilit ki anahtar kilit 
uyumuna benzer.uyumuna benzer.

�� EtkinenEtkinen madde enzimin ymadde enzimin yüüzeyine anahtarzeyine anahtarıın n kilitekilite uymasuymasıı gibi yapgibi yapıı
bakbakıımmıından uygunluk gndan uygunluk göösterir. sterir. SubstratlarSubstratlar enzimin aktif benzimin aktif böölgesine lgesine 
tutunduklartutunduklarıında enzimle nda enzimle substratsubstrat arasarasıında zaynda zayııf baf bağğlar olular oluşşur.ur.



�� ENZENZĐĐM REAKSM REAKSĐĐYONLARININ ETKYONLARININ ETKĐĐLENDLENDĐĞĐĐĞĐ FAKTFAKTÖÖRLERRLER

1 )1 ) pHpH ::

�� --pHpH’’ıınn aktif baktif böölgenin lgenin iyonizasyonuiyonizasyonu üüzerine etkisizerine etkisi
�� --Optimum Optimum pHpH farkfarkıı enzimler ienzimler iççin dein değğiişşiktiriktir

--pHpH’’ıınn enzim enzim denatdenatüürasyonurasyonu üüzerine etkisi.zerine etkisi.

--Optimum Optimum pHpH farkfarkıı enzimler ienzimler iççin dein değğiişşiktiriktir



2 )2 ) IsIsıı

3 ) 3 ) ZamanZaman

4 ) Allosterik Etki

5 )5 ) IIşışık ve Dik ve Diğğer Fiziksel Etkenlerin Etkilerier Fiziksel Etkenlerin Etkileri

6 ) Hormonlar ve Diğer Biyokimyasal Faktörlerin Etkisi

7 )7 ) SuSu.

8 ) Enzim Konsantrasyonu

9 )9 ) SubstratSubstrat KonsantrasyonuKonsantrasyonu

10 )10 ) SubstratSubstrat YYüüzeyizeyi

11 )11 ) AktifleAktifleşştirici (tirici (AktivatAktivatöörr) Maddeler) Maddeler

12)12) Engelleyici (Engelleyici (ĐĐnhibitnhibitöör) Maddelerr) Maddeler





�� ENZENZĐĐM M ĐŞĐŞLEVLEVĐĐNNĐĐN DN DÜÜZENLENMESZENLENMESĐĐ

�� HHüücrelerdeki bcrelerdeki büüttüün reaksiyonlarda gn reaksiyonlarda göörev alan enzimlerin rev alan enzimlerin aktivetesiaktivetesi ve miktarve miktarıı
hhüücre ihtiyaccre ihtiyacıına gna gööre dre düüzenlenir. Bzenlenir. Bööylece canlylece canlııda madde ve enerjinin ekonomik da madde ve enerjinin ekonomik 
olarak kullanolarak kullanıılmaslmasıınnıı sasağğlarlar

�� EnzimatikEnzimatik reaksiyonlar sonucunda olureaksiyonlar sonucunda oluşşan son an son üürrüünler belirli bir konsantrasyona nler belirli bir konsantrasyona 
ulaulaşışınca enzim faaliyetinin durmasnca enzim faaliyetinin durmasıı gerekir. Bu durum gerekir. Bu durum feedfeed--backback (geri bildirim) (geri bildirim) 
mekanizmasmekanizmasıı denilen bir mekanizma ile sadenilen bir mekanizma ile sağğlanlanıır. r. ŞŞööyle ki yle ki metabolikmetabolik reaksiyonlar reaksiyonlar 
sonucu olusonucu oluşşan an üürrüün, reaksiyon dizisinin ilk gevn, reaksiyon dizisinin ilk gevşşek bir baek bir bağğla bala bağğlanarak enzimin lanarak enzimin 
faaliyetini baskfaaliyetini baskıılar (engeller). Blar (engeller). Bööylece hylece hüücrede madde birikiminin crede madde birikiminin öönnüüne gene geççilmiilmişş
olur. olur. 

�� EEğğer bir her bir hüücrede enzimlerin katalizledicrede enzimlerin katalizlediğği reaksiyon sonucu olui reaksiyon sonucu oluşşacak maddeye acak maddeye 
daha fazla ihtiyadaha fazla ihtiyaçç varsa, o zaman gerekli enzimlerden bir miktar daha varsa, o zaman gerekli enzimlerden bir miktar daha 
sentezlenir.sentezlenir.



�� ENZENZĐĐMLERMLERĐĐN SAFLAN SAFLAŞŞTIRILMASI TIRILMASI 

�� Enzim, biyolojik katalizEnzim, biyolojik katalizöördrdüür. Biyokimyasal reaksiyonlarr. Biyokimyasal reaksiyonlarıı katalizleme gkatalizleme göörevini yerine revini yerine 

getirir. Enzimin saflagetirir. Enzimin saflaşşttıırrıılmaslmasıı ve nitelendirilmesi dive nitelendirilmesi diğğer er ççalalışışmalar imalar iççin bir in bir öön basamak n basamak 

niteliniteliğği tai taşışımaktadmaktadıır. Tabii ki bu ir. Tabii ki bu işşlemler ilemler iççin de bir planlamanin de bir planlamanıın olmasn olmasıı gerekiyor. Belirli gerekiyor. Belirli 

kriterlere gkriterlere gööre saflare saflaşşttıırma stratejisi belirlenmelidir. Temel kriter en drma stratejisi belirlenmelidir. Temel kriter en düüşşüük maliyetle, en k maliyetle, en 

yyüüksek saflksek saflıık ve enzim aktivitesi elde etmektir. Bunlara gk ve enzim aktivitesi elde etmektir. Bunlara gööre re dedidediğğerer basamaklar basamaklar 

ddüüzenlenir.zenlenir.

� BELLĐ BAŞLI SAFLAŞTIRMA ĐŞLEMLERĐ: 

� 1 )  Enzim Kaynağından Enzimin Çıkarılması : Bu işlem her kaynak için farklı şekillerde 

yapılabilir. Mesela bakteri için sonikasyon kullanılırken, bitki için ezme yöntemi 

kullanılabilir. 

� 2 ) Santrifüjleme : Değişik basamaklarda uygulanabilecek bir işlemdir. 1. basamaktan 

sonra hücre organellerinin ve büyük partiküllerin uzaklaştırılması için kullanılabilir. Bunu 

yanı sıra amonyum sülfatla çöktürme işleminden sonra da yapılır. Çok defa 

başvurulabilecek bir işlemdir.



�� 3 )  Amonyum S3 )  Amonyum Süülfatla lfatla ÇöÇöktktüürme  :rme  : Belirli doygunluk derecesine gBelirli doygunluk derecesine gööre eklenen re eklenen 
amonyum samonyum süülfat delfat değğiişşik molekik moleküül al ağığırlrlığıığındaki enzimlerin ndaki enzimlerin çöçökmesine neden olur. kmesine neden olur. 
ÇöÇöktktüürme irme işşlemlerindeki istedilemlerindeki istediğğimiz aralimiz aralığıığı buldubulduğğumuz zaman diumuz zaman diğğer proteinlerden er proteinlerden 
kurtulmukurtulmuşş oluruz. oluruz. 

�� 4 )  Diyaliz  :4 )  Diyaliz  : ĐĐstenmeyen kstenmeyen küçüüçük maddelerden kurtulmak ik maddelerden kurtulmak iççin yapin yapıılan bir ilan bir işşlemdir. lemdir. 

�� 5 ) Is5 ) Isııtma  :tma  : AradAradığıığımmıız enzimin de z enzimin de öözelliklerini gzelliklerini gööz z öönnüünde bulundurarak belirli nde bulundurarak belirli 
dereceye kadar dereceye kadar ııssııtma itma işşlemi yaptlemi yaptığıığımmıızda ilgilenmedizda ilgilenmediğğimiz diimiz diğğer bazer bazıı
proteinlerden kurtulabiliriz. proteinlerden kurtulabiliriz. 

�� 6 ) 6 ) ĐĐzoelektrikzoelektrik Noktaya GNoktaya Gööre re ÇöÇöktktüürme  :rme  : AranAranıılan enzimin lan enzimin izoelektrikizoelektrik noktasnoktasıına na 
ggööre belli bir re belli bir pHpH aralaralığıığında karnda karışışttıırrıılarak larak çöçöktktüürme irme işşlemi yaplemi yapııldldığıığında yine bir nda yine bir ççok ok 
proteinden kurtulmuproteinden kurtulmuşş oluruz.oluruz.

�� 7 ) Kolon  :7 ) Kolon  : SaflaSaflaşşttıırma irma işşlemlerinden en lemlerinden en ççok saflaok saflaşşttıırma derecesi veren irma derecesi veren işşlemdir lemdir 
MolekMoleküül bl büüyyüüklklüüğğüü, elektriksel y, elektriksel yüük, k, afiniteafinite gibi degibi değğiişşik ik öözelliklerden yararlanzelliklerden yararlanıılarak larak 
hazhazıırlanan kolonlardan numune gerlanan kolonlardan numune geççirildiirildiğği zaman yi zaman yüüksek bir saflaksek bir saflaşşttıırma yrma yüüzdesi zdesi 
elde edilir.elde edilir.



�� OluOluşşabilecek Aksaklabilecek Aksaklııklar  :klar  :

�� Ne kadar dikkat edilirse edilsin saflaNe kadar dikkat edilirse edilsin saflaşşttıırma ve nitelendirme irma ve nitelendirme işşlemlerinde aksamalar olacaktlemlerinde aksamalar olacaktıır. Mr. Müümkmküün n 

olduolduğğu kadar bu iu kadar bu işşlemlerde hatalarlemlerde hatalarıı en aza indirmek gerekir. Ama hatayen aza indirmek gerekir. Ama hatayıı ssııffııra indirmek mra indirmek müümkmküün olmamaktadn olmamaktadıır. r. 

ĐşĐşte bunlardan bazte bunlardan bazıılarlarıı::

�� 1 )1 ) Analizde yanlAnalizde yanlışışllııklar olabilir. Mesela klar olabilir. Mesela spektrofotometrespektrofotometre ile yapile yapıılan lan ööllçüçümlerde hatalar yapmlerde hatalar yapıılabilir. Kullanlabilir. Kullanıılan lan 

PH metre kalibre edilmemiPH metre kalibre edilmemişş olabilir. Kullanolabilir. Kullanıılan aralan araççlarda hatallarda hatalıı ööllçüçümlere neden olabilecek bazmlere neden olabilecek bazıı hatalar olabilir. hatalar olabilir. 

AynAynıı zamanda yapzamanda yapıılan lan ööllçüçümlerde kendimizde hatalar yapabiliriz. mlerde kendimizde hatalar yapabiliriz. ÇÇalalışışmalar smalar sıırasrasıında mnda müümkmküün oldun olduğğunca unca 

babaşşka ka şşeylerle ueylerle uğğraraşşmadan sadece kendi madan sadece kendi ççalalışışmammamıız z üüzerinde yozerinde yoğğunlaunlaşşmak gerekmektedir. mak gerekmektedir. ÖÖllçüçümlerdeki mlerdeki 

kküçüüçüccüük hatalar k hatalar ççok farklok farklıı sonusonuççlarlarıın n ççııkmaskmasıına neden olabilir. na neden olabilir. 

�� 2 )2 ) OrtamOrtamıın PH n PH ’’ ssıı bazbazıı nedenlerden dolaynedenlerden dolayıı dedeğğiişşebilir. Bunu ebilir. Bunu öönlemek inlemek iççin tampon in tampon çöçözelti kullanzelti kullanıılsa da yine de lsa da yine de 

PH dePH değğiişşimlerini en aza indirecek imlerini en aza indirecek öönlemler de dnlemler de düüşşüünnüülmelidir. Mesela reaksiyon karlmelidir. Mesela reaksiyon karışıışımmıındaki tampon miktarndaki tampon miktarıınnıı

artartıırmak bunu sarmak bunu sağğlayabilir. layabilir. 

�� 3 )3 ) ĐĐnaktivasyonnaktivasyon ilerleyen saflailerleyen saflaşşttıırma basamaklarrma basamaklarıında karnda karşışımmııza za ççııkabilir. Bunu kabilir. Bunu öönleyecek tedbirler de alnleyecek tedbirler de alıınmalnmalıı. . 

�� 4 )4 ) Ortama inhibitOrtama inhibitöör girmir girmişş olabilir. Bu da aktivitenin gitmesine neden olabilir. Bunun yanolabilir. Bu da aktivitenin gitmesine neden olabilir. Bunun yanıı ssııra ortamdaki ra ortamdaki 

aktivataktivatöörlerrler veya veya kofaktkofaktöörlerrler istenmeden uzaklaistenmeden uzaklaşşttıırrıılmlmışış olabilir. Bu hususlara da dikkat edilmelidir.olabilir. Bu hususlara da dikkat edilmelidir.

�� 5 )5 ) MMüümkmküün oldun olduğğu kadar u kadar ççabuk bir abuk bir şşekilde saflaekilde saflaşşttıırma irma işşlemleri ylemleri yüürrüüttüülmelidir. Aksi durumda lmelidir. Aksi durumda öönlenemeyen nlenemeyen 

inaktivasyondaninaktivasyondan dolay dolay ıı yapyapıılan lan ççalalışışmalarda hatalar olacaktmalarda hatalar olacaktıır.r.


