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ENZĐMLER


Günümüzde aldığımız bilimsel mesafeye rağmen ‘canlı nedir?’ sorusu
hala çözülmemiş bir sorudur. Ancak çok iyi bildiğimiz bir şey var ki
hücre ve hücrelerden oluşmuş canlılar durup dinlenme bilmeden
reaksiyon gerçekleştiren kimyasal laboratuvarlardır.



Bu laboratuvar içerisinde reaksiyonları gerçekleştiren kimyagerler
enzimlerdir. Bu reaksiyonlar sindirim, görme, konuşma… vs.’dir.
Yukarıda saydığımız olaylarla beraber organizmada insanı hayrete
düşüren

reaksiyonlar

da

vardır.

Özellikle

ETS

tarafından

gerçekleştirilen elektron taşıma reaksiyonları ETS enzimleri H
atomunu elektron ve protonlarına ayırarak taşırlar. Elektron ETS
tarafından taşınırken protonda ayrı yolda taşınır.



Yukarı
Yukarıda

canlı
canlı

ve

enzimler

arası
arasındaki

iliş
ilişkiye biraz değ
değindik. Burada şöyle bir
sonuç
sonuç

çıkarabiliriz

:

CANLILIK

ENZĐ
ENZĐMATĐ
MATĐK REAKSĐ
REAKSĐYON ZĐ
ZĐNCĐ
NCĐRĐYLE
GERÇ
GERÇEKLEŞ
EKLEŞMEKTEDĐ
MEKTEDĐR.


Enzimler, Proteinlerden yapı
lardıır ve
yapılmış
lmışlard
doğ
doğal olarak yalnı
yalnız canlı
canlılar tarafı
tarafından
sentezlenirler. Hü
Hücre iç
içerisinde meydana
gelen

binlerce

tepkimenin

hı
hızını

ve

özgü
zgüllü
llüğünü düzenlerler. Çok defa hü
hücre
dışında
ışında da etkinliklerini korurlar.
korurlar.



Solunumun,

bü
büyümenin,

kas

kası
kasılması
lmasının,

sinirdeki

iletimin,

fotosentezin,

azot

bağ
bağlanması
lanmasının, deaminasiyonun, sindirim vs.'nin temelini oluş
oluştururlar.



Canlı
Canlı hücrelerde tepkimeler kural olarak 00-50°
50°C; çoğunlukla da 2020-42°
42°C arası
arasında meydana
gelir. Bu sı
sıcaklı
caklıkta tepkimelerin oluş
oluşması
ması biyokatalizö
biyokatalizör denen enzim ya da fermentlerle olur.
Bu, aktivasyon enerjisinin dü
düşürülmesi ile olur.

Baş
Başlangı
langıçta "E n z i m" terimi, sindirim kanalı
kanalında olduğ
olduğu gibi bir çözelti
çözelti ya da sı
sıvı
içerisinde etki ettiğ
n "Ferment = Maya" terimi çoğunluk
ettiği durumlarda (K
(Kühn 1878); buna karşı
karşın
hamur mayası
mayasında olduğ
olduğu gibi, hü
hücreye bağ
bağlı olduğ
olduğu durumlarda kullanı
kullanılmış
lmışttır. Buchner
(1897), fermentlerin de hü
nda etki ettiğ
hücre dışı
dışında
ettiğini bulunca iki terim arası
arasındaki farklı
farklılık ortadan
kalkmış
kalkmış oldu. Her iki terim arası
arasında bugü
bugün herhangi bir fark olmamakla beraber, bakteri,
mantar ve diğ
diğer hü
hücreli enzimatik işlevler, mayalanma ve etki maddeleri de ferment olarak
kullanı
kullanılacaktı
lacaktır

Başlangıçta "E n z i m" terimi, sindirim kanalında olduğu gibi bir çözelti ya
da sıvı içerisinde etki ettiği durumlarda (Kühn 1878); buna karşın "Ferment = Maya"
terimi çoğunluk hamur mayasında olduğu gibi, hücreye bağlı olduğu durumlarda
kullanılmıştır. Buchner (1897), fermentlerin de hücre dışında etki ettiğini bulunca iki
terim arasındaki farklılık ortadan kalkmış oldu. Her iki terim arasında bugün herhangi
bir fark olmamakla beraber, bakteri, mantar ve diğer hücreli enzimatik işlevler,
mayalanma ve etki maddeleri de ferment olarak kullanılacaktır

ENZĐMLER VE AKTĐVASYON ENERJĐSĐ
Aktivasyon enerjisi engeli canlılar için çok önemlidir. Proteinlerin, DNA ve
hücredeki diğer kompleks moleküllerin serbest enerji içeriği fazladır

ve bu

moleküller kendiliğinden bozulmaya eğimlidirler. Diğer bir deyişle, termodinamik
yasalarına göre bu moleküllerin yıkımı desteklenir. Bu moleküllerin var olması için
tek neden, hücrelerin yaşabildikleri sıcaklıklardan az sayıda molekülün aktivasyon
enerjisinin tepe noktasına çıkabilmesidir. Bununla birlikte, bazı durumlarda
belirli tepkiler için bu engelin aşılması gerekir. Aksi halde hücre, metabolik uygunluk
içine girer. Isı tepkimeyi hızlandırır ancak, yüksek sıcaklık proteinleri denatüre eder
ve hücreyi öldürür. Dolayısıyla hücrelerin başka bir seçeneği kullanmaları gerekir. Bu
enerji katalizördür.

Enzimler aktivasyon enerji engelini dü
düşürerek, tepkimeleri hı
hızlandı
zlandırır. Bö
Böylece
dönüşüm durumundaki tepe, normal sı
labilecek hale gelir. Enzimler bir
sıcaklı
caklıklarda bile ulaşı
ulaşılabilecek
tepkimenin

serbest

enerji

değ
değişikliğ
ikliğini

değ
değiştirmediğ
tirmediği

gibi

endergonik

bir

tepkimeyi

egzergonik hale getiremez. Enzimler zaten gerç
gerçekleş
ekleşecek olan tepkileri hı
hızlandı
zlandırırlar.
Dolayı
Dolayısıyla bu iş
işlev, hü
hücrenin dinamik bir metabolizmaya sahip olması
olmasını mümkü
mkün kı
kılar.
Enzimler katalizledikleri tepkimeler aç
açısından çok seç
seçici oldukları
olduklarından belirli bir zamanda
hücre iç
içerisinde hangi kimyasal sü
süreç
reçlerin cereyan edeceğ
edeceğini belirler.

ENZĐMLERĐN KATALĐK ÖZELLĐKLERĐ
Belli enzimler belli madde( substrat)
substrat) üzerinde katalik etkinlik gö
gösterir. Enzimlerin katalik etkinliklerini nası
nasıl
gösterdikleri ve mekanizmanı
ma ve araş
mekanizmanın ne olduğ
olduğu üzerinde gü
günümüzde de tartış
tartışma
araştırmalar sü
sürmektedir.
Bugü
Bugünkü
nkü bilgilerimize gö
göre enzim (E), katalik etkinlik gö
göstereceğ
stereceği madde (S) ile


birleş
n olmayan ara bileş
birleşerek bir ya da birkaç
birkaç durağı
durağın
bileşikten (ES) sonra aş
aşağıda
ğıda formü
formüle edildiğ
edildiği gibi tepkime
ürünleri (P) oluş
oluşur. Enzimler üzerinde katalize edilecek maddelerin (S) girebilecekleri uygun yö
yönlerin bulunduğ
bulunduğu
kabul edilmektedir.
E + S → ES → E + P



Enzim üzerindeki yö
yörelerin bulunduğ
bulunduğu kabul edilmektedir. Enzim üzerindeki yö
yöreye giren madde ile ara
bileş
bileşikten sonra tepkime ürünleri oluş
oluşmaktadı
maktadır. Enzim kendisini özgü
zgü katalize edeceğ
edeceği maddeyle ara bileş
bileşik
oluş
oluşturduğ
turduğu zaman maddenin aktive edilip parç
parçalanması
alanması için gereksinim duyulan enerji miktarı
miktarı enzimin
bulunmaması
bulunmaması durumuna gö
göre çok daha azdı
azdır. O nedenle canlı
canlı organizmalar daha az enerji sarfederek enzimler
sayesinde çok daha fazla biyolojik tepkimelerin katalize etme olanağı
na kavuş
olanağına
kavuşurlar. Örneğ
rneğin, katalaz enzimi
bitkisel metabolizmada hidrojen ve oksidi parç
parçaladığı
aladığı zaman su ve oksijen aç
açığa
ığa çıkmaktadı
kmaktadır.



Katalaz enzimin bulunmaması durumunda 1 mol hidrojen peroksidin
parçalanması için 18.000 cal/mol enerjiye gereksimin varken katalaz enzimin
etkinliği durumunda gereksinim duyulan enerji miktarı
6400 cal/mol
düzeyine inmektedir. Katalaz enzimi sayesinde enerji gereksinimi yaklaşık
1/3 oranında azalmıştır. Maddenin enzim ile katalize edilerek parçalanmasına
göre katalize edilmeksizin parçalanması durumunda gereksinim duyulan
bağımsız enerji (ısı enerjisi) miktarı göreceli olarak yüksektir.

ENZĐMLERĐN YAPISI


Enzimler basit ve bileşik yapılı olmak üzere iki gruba ayrılır. Bazı enzimler sadece
proteinlerden oluşur. Bu tip enzimlere basit enzimler denir. Basit enzimlere pepsin,
lipaz, üreaz gibi enzimler örnek verilebilir. Birleşik yapılı enzimler ise protein ve
protein olmayan iki farklı kısımdan oluşur.



a ) Apoenzim (Protein kısmı) : Bu kısım büyük moleküllü bir proteindir; diğer
proteinlerden farklı, enzimin etki özelliğini sağlayacak bir yapıda oluşudur. Bu
kısım enzimin hangi maddeye etki edeceğini belirler. Yani enzimin özelliğini
sağlayan apoenzimdir ve enzimden enzime farklılık gösterir.



b ) Koenzîm (Yardımcı kısım) : Aktifleştirici kısım olarak da bilinen bu kısım
enzimin asıl işi yapan kısmıdır proteinlere göre daha küçük moleküllüdür. Yardımcı
kısım, organik veya inorganik maddelerden meydana gelir.



Eğer enzimin yardımcı kısmı vitaminler gibi organik bir maddeden oluşuyorsa buna
koenzim denir. Koenzimleri oluşturan organik moleküllere genellikle vitaminler,
NAD, FAD ve sitokromlar gibi maddelerdir.



Eğer enzimin yardımcı kısmı Ca, Mg, Zn, K gibi inorganik maddelerden oluşuyorsa
buna kofaktörler denir. Enzimlerin, organik ya da inorganik yapılı tüm yardımcı
grupları prostetik grup olarak da isimlendirilir. Belirli bir enzim daima belirli bir
koenzimle çalışır. Fakat bir koenzim birden fazla enzimin yardımcı kısmını
oluşturabilir.

Bileşik enzimlerin yapısını oluşturan protein ve yardımcı kısımlar ayrı ayrı
etkili olamaz. Yani enzimin etkinlik gösterebilmesi için iki kısım da bir arada bulunması
gerekir. Enzimin, protein kısmı (apoenzim) ile yardımcı kısmın (koenzim) birlikte
oluşturdukları aktif yapıya holoenzim denir.

ENZĐMLERĐN

SINIFLANDIRILMASI

Redoks tepkimelerini katalizler. Oksidoredüktaz ana sınıfına; etki yapılan
maddeden hidrojen, oksijen veya elektronların alınmasını ya da verilmesini sağlayan
tüm enzimlerdir. Hücre metabolizmadaki temel işlevleri yerine getirir.
• Dehidrogenazlar : Elektron kazandırıcı tepkimeleri etkilerler.
• Oksidazlar:Elektron kaybeden tepkimeleri etkilerler.
Redüktazlar : Substratı bir redüktör aracılığıyla indirgeyen enzimlere denir. Örneğin
asetaldehit redüktaz,asetaldehiti alkole redükler.
•Transhidrogenazlar:Bir molekülden diğerine hidrojen taşıyarak onu redüklerler.
•Hidroksilazlar :Substratlarına bir hidroksil ya da su molekülü katan enzimlere denir.
Örneğin, fenilalanin hidroksilaz bir hidroksil grubunu fenilalanine ekleyerek onu
tirozine dönüştürür.

2. Transferaz Enzimler :




Hidrojenin dışında bir atomun veya atom grubunun (metil, karboksil, glikozil,
amino, fosfat grupları) bir molekülden diğerine aktarılmasını sağlarlar.
Dekarboksilazlar: Karboksilik asitlerden CO2 çıkmasını sağlarlar.
3. Hidrolaz Enzimler :



Ester, peptit, asitanhidrit ve glikozit bağlarını hidrolitik olarak parçalarlar.
Serbest kalan her iki bağlantı yerine su molekülünün H ve OH radikalleri
bağlanır. Hidrolazlar sayesinde nişasta ve selülozun uzun zincirleri parçalanır.
Aynı şekilde yumurta akı maddelerinin peptit bağları ve lipitlerin ester bağları
hidrolazlar ile hidrolitik parçalanmaya uğrarlar



a ) Esterazlar : Ester bağım yıkan enzimlerdir (lipaz, ribonükleaz, fosfataz,
pirofosfataz, glikozidaz).



b ) Proteazlar: Peptit bağım yıkan enzimlerdir (proteinaz).



4. Liyaz Enzimleri :



Su molekülü çıkarmadan molekülleri yıkan (kimyasal bağları parçalayan)
enzimlerdir, örneğin C-C bağı, aldolaz ve dekarboksilazla yıkılır. Keza C-0 ve C-N
bağım yıkanlar da vardır.



5. izomeraz Enzimleri :



Molekül içinde değişiklik yaparak onun uzayda dizilişini değiştiren
enzimlerdir. Bir başka deyişle izomerasyon suretiyle etki yaparlar. Örneğin
razemaz, epimeraz.



6. Liyaz (Sentetaz) Enzimleri :



Substrat moleküllerinin birbirine bağlanmasını sağlarlar. Bu bağlantı için
enerjiye gereksinim duyulur. Örneğin bu enerji bir koenzim olan ATP’den
sağlanır. ATP’den çıkan enerjiden yaralanılarak iki molekülünün birleşmesi
gerçekleştirilir. Bu özelliği nedeniyle Ligaz enzimlerine Sentetazlar da denir.

Kod numarasındaki ikinci ve üçüncü basamaklar, katalizlenen tepkimenin türünü
tanımlar. Bunun genel bir kuralı yoktur; çünkü her ana sınıf için bu basamakların
anlamı ayrı ayrı tanımlanmıştır. Enzimler aynı olmayan; fakat çok benzer tepkimeleri
katalizlerler. Örneğin, farklı karboksilik asit esterlerinin hidrolizinde kodlardaki ilk üç
basamak aynı olacaktır. Bu yönteminde en son numara ise enzimin kendi numarasını
gösterir. Yani, dördüncü basamakta gerçek substrat tanımlanarak, örneğin, gerçek
karboksilik asit esteri hidrolizlenerek aralarından ayrılır.
Ancak aynı tepkimeleri katalizleyen farklı enzimler olan izoenzimlerin dört
sınıflandırma şeklinde aynı olacağı bilinmelidir. Örneğin, laktat dehidrojenazın insan
vücudunda 5 farklı izoenzimi vardır ve bunlar aynı koda sahip olacaktır. Böylece
sınıflandırma, bir enzimin sadece belirli bir tanım temeline göre yapılır; tek izoenzim
ve onun kaynağının tanımlanması gereklidir.


Örneğin,

EC 3.1.3.2 şeklindeki kod numarasıyla gösterilen enzim, asit fosfatazdır.
Buradaki EC, Enzim Komisyonu’nun kısaltmasıdır. Bu kod numarasının yanısıra bir
de sistematik ad verilmiştir.
Enzim komisyonunu her enzime onun alışılagelmiş adına ek olarak bir sistematik ad
vermiştir. Bu sistematik ad, substratın adını veya bütün substratların adını içerir ve
“az” ile biten kelime, katalizlenen tipkemenin tabiatını gösterir. (Eğer iki substrat
varsa, her ikisinin de adı yazılır ama aralarına " : " işareti konur). Bu kelime,
enzimlerin ya 6 ana sınıfından biri veya alt sınıflarından birini ifade eder. Bir tepkime
tam olarak iki tür değişim içeriyorsa, örneğin, oksidasyon ve dakarboksilasyonda
ikinci fonksiyon parantez içinde gösterilir; örneğin, oksidoredüktaz (dekarboksilaz)


ENZĐMĐN ÖZELLĐKLERĐ
1)Reaksiyonu başlatmaz, başlamış reaksiyonları hızlandırır. (Reaksiyonu başlatan
aktivasyon enerjisidir.)
2)Enzimler hücre içinde sentezlenmelerine rağmen hücre içinde ve hücre dışında
çalışabilirler.
3)Reaksiyondan değişmeden çıktıkları için aynı tip reaksiyonda tekrar tekrar
kullanılabilirler.
4)Genellikle çift yönlü olarak etkilerler. Yani moleküllerin parçalanmasını veya
birleşmesini sağlar.
5)Enzimler tepkimenin yönünü değil, dengenin oranını belirler. Denge noktası; yani,
tepkimenin hangi yöne gideceğini termodinamik yasalarına göre belirlenir. Dengenin
yönünü belirleyen faktörler; madde konsantrasyonu, gerekli ısı ve basınçtır.
6)Her enzim ancak belirli bir maddeyi etkiler buna enzimlerin özgünlüğü denir.
7)Enzimler etkilerini maddelerin dış yüzeylerinden başlatır. Maddelerin yüzeyi ne kadar
geniş olursa enzim etkinliğinde o kadar hızlı olur. Örneğin kıyılmış ete enzimin etkisi
aynı miktar parça etten daha fazladır.
8)Enzimler takım halinde çalışabilir. Birinin son ürünü kendisinden sonra gelen enzimin
substratı olabilirler. Örneğin; amilaz enzimi nişastayı maltoza, maltoz enzimi de
maltozu glikoza parçalar.





9 ) Her enzim ancak belirli bir reaksiyonu katelizler. Enzimlerin etki ettiği
maddelere substrat denir. Enzimlerin substratlarına bağladıkları özel
yüzeyleri vardır. Bu özel yüzeye aktif yüzey denir. Substratlarına aktif
yüzeyleriyle bağlanır. Enzimle substratın arasındaki ilişki anahtar kilit
uyumuna benzer.
Etkinen madde enzimin yüzeyine anahtarın kilite uyması gibi yapı
bakımından uygunluk gösterir. Substratlar enzimin aktif bölgesine
tutunduklarında enzimle substrat arasında zayıf bağlar oluşur.

 ENZĐM REAKSĐYONLARININ ETKĐLENDĐĞĐ FAKTÖRLER
1 ) pH :



-pH’ın aktif bölgenin iyonizasyonu üzerine etkisi
-Optimum pH farkı enzimler için değişiktir
-pH’ın enzim denatürasyonu üzerine etkisi.
-Optimum pH farkı enzimler için değişiktir

2 ) Isı
3 ) Zaman
4 ) Allosterik Etki
5 ) Işık ve Diğer Fiziksel Etkenlerin Etkileri
6 ) Hormonlar ve Diğer Biyokimyasal Faktörlerin Etkisi
7 ) Su.
Su
8 ) Enzim Konsantrasyonu
9 ) Substrat Konsantrasyonu
10 ) Substrat Yüzeyi
11 ) Aktifleştirici (Aktivatör) Maddeler
12) Engelleyici (Đnhibitör) Maddeler

 ENZĐM

ĐŞLEVĐNĐN DÜZENLENMESĐ



Hücrelerdeki bütün reaksiyonlarda görev alan enzimlerin aktivetesi ve miktarı
hücre ihtiyacına göre düzenlenir. Böylece canlıda madde ve enerjinin ekonomik
olarak kullanılmasını sağlar



Enzimatik reaksiyonlar sonucunda oluşan son ürünler belirli bir konsantrasyona
ulaşınca enzim faaliyetinin durması gerekir. Bu durum feed-back (geri bildirim)
mekanizması denilen bir mekanizma ile sağlanır. Şöyle ki metabolik reaksiyonlar
sonucu oluşan ürün, reaksiyon dizisinin ilk gevşek bir bağla bağlanarak enzimin
faaliyetini baskılar (engeller). Böylece hücrede madde birikiminin önüne geçilmiş
olur.



Eğer bir hücrede enzimlerin katalizlediği reaksiyon sonucu oluşacak maddeye
daha fazla ihtiyaç varsa, o zaman gerekli enzimlerden bir miktar daha
sentezlenir.



ENZĐMLERĐN SAFLAŞTIRILMASI



Enzim, biyolojik katalizördür. Biyokimyasal reaksiyonları katalizleme görevini yerine
getirir. Enzimin saflaştırılması ve nitelendirilmesi diğer çalışmalar için bir ön basamak
niteliği taşımaktadır. Tabii ki bu işlemler için de bir planlamanın olması gerekiyor. Belirli
kriterlere göre saflaştırma stratejisi belirlenmelidir. Temel kriter en düşük maliyetle, en
yüksek saflık ve enzim aktivitesi elde etmektir. Bunlara göre dediğer basamaklar
düzenlenir.



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 Sülfatla Çöktürme : Belirli doygunluk derecesine göre eklenen
amonyum sülfat değişik molekül ağırlığındaki enzimlerin çökmesine neden olur.
Çöktürme işlemlerindeki istediğimiz aralığı bulduğumuz zaman diğer proteinlerden
kurtulmuş oluruz.



4 ) Diyaliz : Đstenmeyen küçük maddelerden kurtulmak için yapılan bir işlemdir.



5 ) Isıtma : Aradığımız enzimin de özelliklerini göz önünde bulundurarak belirli
dereceye kadar ısıtma işlemi yaptığımızda ilgilenmediğimiz diğer bazı
proteinlerden kurtulabiliriz.



6 ) Đzoelektrik Noktaya Göre Çöktürme : Aranılan enzimin izoelektrik noktasına
göre belli bir pH aralığında karıştırılarak çöktürme işlemi yapıldığında yine bir çok
proteinden kurtulmuş oluruz.



7 ) Kolon : Saflaştırma işlemlerinden en çok saflaştırma derecesi veren işlemdir
Molekül büyüklüğü, elektriksel yük, afinite gibi değişik özelliklerden yararlanılarak
hazırlanan kolonlardan numune geçirildiği zaman yüksek bir saflaştırma yüzdesi
elde edilir.





Oluş
Oluşabilecek Aksaklı
Aksaklıklar :

Ne kadar dikkat edilirse edilsin saflaş
saflaştırma ve nitelendirme iş
işlemlerinde aksamalar olacaktı
olacaktır. Mü
Mümkü
mkün
olduğ
olduğu kadar bu iş
işlemlerde hataları
hataları en aza indirmek gerekir. Ama hatayı
hatayı sıfıra indirmek mü
mümkü
mkün olmamaktadı
olmamaktadır.
Đşte
Đşte bunlardan bazı
bazıları
ları:



1 ) Analizde yanlış
yanlışllıklar olabilir. Mesela spektrofotometre ile yapı
yapılan ölçümlerde
çümlerde hatalar yapı
yapılabilir. Kullanı
Kullanılan
PH metre kalibre edilmemiş
edilmemiş olabilir. Kullanı
Kullanılan araç
araçlarda hatalı
hatalı ölçümlere
çümlere neden olabilecek bazı
bazı hatalar olabilir.
Aynı
malar sı
Aynı zamanda yapı
yapılan ölçümlerde
çümlerde kendimizde hatalar yapabiliriz. Çalış
alışmalar
sırası
rasında mü
mümkü
mkün olduğ
olduğunca
baş
mamıız üzerinde yoğ
başka şeylerle uğ
uğraş
raşmadan sadece kendi çalış
alışmam
yoğunlaş
unlaşmak gerekmektedir. Ölçümlerdeki
çümlerdeki
küçüc
üçücük hatalar çok farklı
farklı sonuç
sonuçları
ların çıkması
kmasına neden olabilir.



2 ) Ortamı
Ortamın PH ’ sı bazı
bazı nedenlerden dolayı
dolayı değ
değişebilir. Bunu önlemek iç
için tampon çözelti
çözelti kullanı
kullanılsa da yine de
PH değ
mındaki tampon miktarı
değişimlerini en aza indirecek önlemler de dü
düşünülmelidir. Mesela reaksiyon karışı
karışım
miktarını
artı
artırmak bunu sağ
sağlayabilir.



3 ) Đnaktivasyon ilerleyen saflaş
mıza çıkabilir. Bunu önleyecek tedbirler de alı
saflaştırma basamakları
basamaklarında karşı
karşım
alınmalı
nmalı.



4 ) Ortama inhibitö
inhibitör girmiş
girmiş olabilir. Bu da aktivitenin gitmesine neden olabilir. Bunun yanı
yanı sıra ortamdaki
aktivatö
aktivatörler veya kofaktö
kofaktörler istenmeden uzaklaş
uzaklaştırılmış
lmış olabilir. Bu hususlara da dikkat edilmelidir.



5 ) Mümkü
mkün olduğ
olduğu kadar çabuk bir şekilde saflaş
saflaştırma iş
işlemleri yü
yürütülmelidir. Aksi durumda önlenemeyen
inaktivasyondan dolay ı yapı
malarda hatalar olacaktı
yapılan çalış
alışmalarda
olacaktır.

