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KatalizatorKatalizator (1972) 
 

  - substancja, która przyspiesza reakcję chemiczną  

  i nie ulega przy tym zużyciu 

 

 bierze udział w reakcji katalizowanej, ale nie zużywa się 

 obniża energię aktywacji reakcji tworząc z reagentami  
 kompleks o niższej energii aktywacji 
 
       Reakcja bez katalizatora:      A + B      AB         C + D 
 
       Reakcja z katalizatorem:       A + B + KK        ABKK            C +D + KK                    

      

 zwiększa szybkość reakcji  

 nie zaburza równowagi reakcji katalizowanej  
  (nie zmienia stałej równowagi reakcji) 

 nie może przeprowadzić reakcji termodynamicznie niemożliwej 
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Kataliza homogeniczna  
 – kiedy katalizator znajduje się w tej samej fazie   
  (gazowej lub ciekłej), w której zachodzi reakcja 
Kataliza heterogeniczna 
  – kiedy katalizator znajduje się w innej fazie termodynamicznej  
  niż jeden lub wszystkie substraty  
 Np. katalizator jest osadzony na powierzchni ciała stałego,  
  zaś reakcja przebiega pomiędzy substancjami  
  gazowymi, czyli reakcja przebiega na granicy faz 
Kataliza mikroheterogeniczna  
 - kiedy katalizator ma rozdrobnienie mikroheterogenne,  
  koloidowe, czyli ma rozmiar 1-100 nm (np. enzymyenzymy) 
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Katalizator samochodowy (reaktor katalityczny)  
    część układu wydechowego samochodów spełniająca funkcję  
  pozasilnikowego systemu zmniejszania ilości szkodliwych 
  związków chemicznych w gazach wydechowych 
Przy silnikach o zapłonie iskrowym  
 - reaktory trójfunkcyjne: utleniają węglowodory (CH) i tlenek 
  węgla (CO) oraz redukują tlenki azotu (NOx)  
Przy silnikach o zapłonie samoczynnym – reaktory - utleniają związki 
  CH i CO, bez redukcji NOx 
Pojedyncze reaktory katalityczne  
 są obecnie zastępowane układami kilku reaktorów 
 
Działanie reaktora opiera się na reakcji substancji zawartych  
  w spalinach z katalizatorem  



Kataliza homogeniczna  
 – kiedy katalizator znajduje się w tej samej fazie   
  (gazowej lub ciekłej), w której zachodzi reakcja 
Kataliza heterogeniczna 
  – kiedy katalizator znajduje się w innej fazie termodynamicznej  
  niż jeden lub wszystkie substraty  
 Np. katalizator jest osadzony na powierzchni ciała stałego,  
  zaś reakcja przebiega pomiędzy substancjami  
  gazowymi, czyli reakcja przebiega na granicy faz 
Kataliza mikroheterogeniczna  
 - kiedy katalizator ma rozdrobnienie mikroheterogenne,  
  koloidowe, czyli ma rozmiar 1-100 nm (np. enzymyenzymy) 
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Katalizator samochodowy (reaktor katalityczny) Katalizator samochodowy (reaktor katalityczny)  
    część układu wydechowego samochodów spełniająca funkcję  
  pozasilnikowego systemu zmniejszania ilości szkodliwych 
  związków chemicznych w gazach wydechowych 
 Przy silnikach o zapłonie iskrowym  
  - reaktory trójfunkcyjne: utleniają węglowodory (CH) 
   i tlenek  węgla (CO) oraz redukują tlenki azotu (NOx)  
 Przy silnikach o zapłonie samoczynnym  
  – reaktory utleniają związki CH i CO, bez redukcji NOx 
Pojedyncze reaktory katalityczne  
 są obecnie zastępowane układami kilku reaktorów 
 

Działanie reaktora Działanie reaktora opiera się  
na reakcji substancji zawartych w spalinach z katalizatorem z katalizatorem   



 
Kataliza w procesach przemysłowych 

 
Katalizator:  
  

 metaliczne żelazo, tlenek żelaza, platyna, kobalt, 

 miedź, pięciotlenek wanadu, nikiel, srebro,  

 tlenek chromu, …..  

 
Przemysł chemiczny    
  - produkcja  amoniaku, kwasu siarkowego, tworzyw sztucznych 

        

Przetwórstwo  
 - ropy naftowej (kraking, reforming) 

  
Przemysł farmaceutyczny 

  
 
Przemysł spożywczy 
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Kataliza Kataliza będąca efektem działania enzymówenzymów 
jest podstawą  

zachodzenia procesów życiowych na Ziemi 

EnzymyEnzymy 
- białka roślinne lub zwierzęce 

zdolne do katalizowania reakcji chemicznych  
czyli  

białka zdolne do białka zdolne do   
przyspieszania reakcji chemicznychprzyspieszania reakcji chemicznych  
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Bez enzymów nie ma życia 
 

Enzymy w komórkach:  
 - w różnych przestrzeniach komórek  

  (enzymy rozpuszczalne w wodzie)  
 - w błonach (enzymy nierozpuszczalne w wodzie) 

 
Enzymy w przestrzeniach pozakomórkowych:  
 - przewód pokarmowy 

 - krew 
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Każda reakcjareakcja jest 
katalizowana  

przez specyficzny enzymenzym 
 
 

Katalityczna aktywność 
niektórych enzymówenzymów  

jest regulowana  
przez metabolity 

 
 
 

Niemal wszystkie  
reakcje chemiczne reakcje chemiczne  

związane z  
funkcjonowaniem organizmów 

żywych  
(a także wirusów)  

wymagająwymagają  
współudziału współudziału enzymówenzymów, ,  
by osiągnąć wystarczającą 

wydajność  

Szlaki metaboliczneSzlaki metaboliczne  
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BIOKATALIZATORY 
 

 

1. ENZYMY  
    Białka posiadające aktywność katalityczną 
 

• naturalne 

• modyfikowane (rozpuszczalne i immobilizowane) 
• rekombinowane i mutowane (muteiny, hybrydy, chimery) 
 
 

2. RYBOZYMY 
    RNA-zym i DNA-zym 
    RNA i DNA posiadające aktywność katalityczną 
   

 

3. SYNZYMY  
    Sztuczne enzymy, substancje naśladujące enzymy 

• oligopeptydy, oligonukleotydy 

• biopolimery niebiałkowe:  syntetyczne polimery   
• cyklodextryny 
• zeo-zymy (zeolity – minerały glinokrzemianowe) 

   



 

Historia enzymologii 1 
 
XVIII i XIX wiek 

• trawienie mięsa przez wydzieliny żołądka  
• rozkład skrobi do cukrów prostych przez ekstrakty roślinne lub ślinę 
 

XIX wiek 
• L. Pasteur – „ferment”„ferment”  
    fermentacja cukrów do alkoholu działaniem drożdży 
 

1878 
• W. Kühne - „enzym”enzym”  

  (z greckiego:  ενζυμον,  „w zaczynie”, w „zakwasie”) 
 

1897 
• E. Büchner - zdolność ekstraktów drożdżowych do fermentacji cukrów 
  przy nieobecności żywych komórek 
            Zymaza - enzym przeprowadzający fermentację sacharozy 
 

1907 
• E. Büchner – nagroda Nobla z chemii 
 „za badania biochemiczne i odkrycie fermentacji bez udziału komórek” 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Eduardbuchner.jpg


Historia enzymologii 2 
 

1946 
J.B. Sumner, J.H. Northrop i W.M. Stanley - nagroda Nobla z chemii  
 

 J.B. Sumner - wykrystalizował aktywną enzymatycznie ureazęureazę 
  (1926) oraz katalazękatalazę (1937) 
 J.H. Northrop - wykrystalizował aktywną enzym. pepsynępepsynę    
 W.M. Stanley – wykrystalizował wirus mozaiki tytoniowej  
       (nukleoproteina)  
 

Krystalizacja białek enzymatycznych  pozwoliła  
na badanie ich struktur metodami rentgenografii strukturalnej 

 
1965 
LizozymLizozym  - pierwszy enzym, którego strukturę  poznano 
         (enzym w łzach, ślinie i białku jaja)  
 
 
 
 

Uzyskanie trójwymiarowego modelu struktury lizozymulizozymu  
było początkiem biologii strukturalnej biologii strukturalnej enzymówenzymów  

i zrozumienia mechanizmów ich działania mechanizmów ich działania  
na poziomie molekularnym 

 
 
. 
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Sposoby graficznego przedstawienia struktury białka 

Monomer cząsteczki białka  
może łączyć się z innymi tworząc oligomery  

(dimer, tetramer) 

monomer homo-tetramer homo-dimer 
12 
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ENZYMY - BIAŁKA ZDOLNE  
DO KATALIZOWANIA REAKCJI CHEMICZNYCH 

 

 Mogą być zbudowane z: 
  

• pojedynczego łańcucha polipeptydowego (100-50 000) 
• może mieć jedno centrum aktywne  
• może mieć kilka centrów aktywnych  

       
• kilku do kilkunastu łańcuchów polipeptydowych  

 (kompleks multienzymatyczny) 
       

 Mogą wymagać obecności  
  koenzymów (kofaktorów) lub jonów metali 

 

   hemoproteiny - hem (protoporfiryna IX z Fe++)  

   aminotransferaza - fosforan pirydoksalu (PLP)
   dehydrogenaza – NAD+ lub FAD 
   kinaza - ATP 
   karboksylaza – biotyna 
   hydroksylaza dopaminy – Cu++ 

   dehydrogenaza alkoholowa – Zn++ 

 

 

HemoglobinaHemoglobina – tetramer  -  
4 globiny z hemami (Fe++) 

Białko wiążące tlen 
„honorowy„ enzym 
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Enzym i substraty drobnocząsteczkowe 

masa cząsteczkowa ok. 100 000 Da 
 

7.0 nm 
 

WodaWoda  
masa cząsteczkowa  
18 Da 
długość 0,2 nm 

 substratsubstrat  

 masa cząsteczkowa  

 ok. 250 Da 
 długość 0.8 nm 
 
 Może być 
 makrocząsteczką, makrocząsteczką, 
 np. białko  
 lub kwas    
       nukleinowy 

centrum 
aktywne 

ENZYM 

ENZYMOLOGIA 
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Centrum aktywne enzymu  
 

• fragment powierzchni zbudowany  
  z kilku reszt aminokwasowych 
 

• w tym miejscu może być związany koenzym (NAD+)  
  lub inny niebiałkowy kofaktor (jon metalu) 
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  Dopasowanie struktury enzymu i substratu  

    
  

Model: „Klucz i zamek” 

Model "rękawiczki i ręki" 
 
Indukowane dopasowanie 

Emil Fischer (1894):  
miejsce aktywne enzymu i substrat 

posiadają specyficzne,          
komplementarne względem siebie 

kształty 
  

Enzym łączy się z substratem, 
tworząc  

nietrwały kompleks enzym-substrat  

Daniel Koshland (1958 ): 
 

Zachodzi modyfikacja kształtu 

(dopasowanie)  enzymu  
w wyniku interakcji z substratem  

 
Model wyjaśnia  

specyficzność enzymów  
oraz sposób stabilizacji stanu 
przejściowego enzym-substrat 
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Michaelis i Menten (1913) 

Jednosubstratowo-jednoproduktowa  

reakcja katalizowana enzymatycznie  

  S S   PP  

przebiega  

z utworzeniem kompleksu aktywnego EESS  

i jego transformacji na kompleks EEPP  

a następnie rozpadu z utworzeniem produktu PP  

i odtworzeniem enzymu EE: 

     

        EE  ++  SS    EESS    EEPP  EE  ++  PP  
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ENZYMENZYMYY  
 

• wysoce wydajne biokatalizatorybiokatalizatory  

• przyspieszają reakcje 105 do 1018 razy 

• działają w warunkach umiarkowanych  

    (ciśnienie atmosferyczne, temperatura umiarkowana, obojętne pH) 

• wysoce specyficzne względem  

  - reakcji katalizowanej 

  - substratów reakcji 

• stereospecyficzne (D, L) 

        (wybierają tylko jeden ze stereoizomerów substratu/produktu) 

• nie wytwarzają produktów ubocznych 

• wrażliwe na warunki reakcji (denaturacja) 

• niekiedy wymagają koenzymów i kofaktorów 
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KOENZYMY  
  

 Drobnocząsteczkowe związki organiczne,  

  które współuczestniczą współuczestniczą w w reakcji katalizowanej reakcji katalizowanej   

 Powstają z witaminPowstają z witamin, czyli substancji, których organizm  

  nie syntetyzuje, ale są niezbędne 
 

 Przykłady koenzymów i witaminPrzykłady koenzymów i witamin, z których powstają: 

 NAD+ - dwunukleotyd nikotynamido-adenylowy (wit. B3, niacyna) 

 NMN - mononukleotyd nikotynamidowy (wit. B3) 

 FAD - dwunukleotyd flawino-adenylowy (wit. B2) 

 FMN - mononukleotyd flawino-adenylowy (wit. B2)   

 KoASH - Koenzym A (wit.B5) 

 TPP (DPT) - pirofosforan tiaminy  (wit. B1) 

 PLP - fosforan pirydoksalu (wit. B6) 

 Biotyna (wit. B7) 

 FH4 – tetrahydrofolian (wit. kwas foliowy, folan, folacyna, wit. B9,  

  kwas pteroiloglutaminowy, witamina M)  

 ATP, CTP, UTP, GTP 

 SAM - S-adenozylometionina 
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WITAMINY 
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  1. OKSYDOREDUKTAAZAZA  

                A ox + B red             A red + B ox 
 

2. TRANSFERAAZAZA  

     A-X + B                     A     + B-X 
 

3. HYDROLAAZAZA  

    A-B + H-OH              A-H  + B-OH 
 

4. LIAAZAZA  

     A-B            A     + B 
 

5. IZOMERAAZAZA  

     A1           A2 
 

6. LIGAAZA ZA (SYNTETAZAAZA) 

     A    + B          A-B   (+ H-OH) 

 
 

KLASYFIKACJA ENZYMÓWENZYMÓW  



22 

KLASYFIKACJA ENZYMOW 

1. Oksydoreduktazy  

 Aox + Bzred       Azred + Box 

 
A. Reduktazy 
B. Dehydrogenazy 
C. Oksydazy 
D. Monooksygenazy (Hydroksylazy) 
E. Dioksygenazy 
F. Peroksydazy 
G. Katalazy 

 

2. Transferazy 

  AX + B       A + BX 
 
A. Aminotransferazy 
B. Peptydylotransferazy 
C. Acylotransferazy 
D. Fosfotransferazy (Kinazy!) 

 E. ......... 
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3. Hydrolazy  
  AB + HOH            AH + BOH 

A. Peptydazy (pepsyna, trypsyna, chymotrypsyna) 

B. Glikozydazy (O-glikozydazy, N-glikozydazy) 

C. Esterazy (lipazy, fosfolipazy, fosfatazy, 
fosfodiesterazy, nukleazy, rybonukleazy) 

4. Liazy    
  AB                        A + B 

  liaza cytrynianowa, anhydraza węglanowa 

5. Izomerazy   
  A                   B 

  epimerazy, mutazy 

6. Syntetazy   

  A + B                AB 

syntetaza cytrynianowa, ligaza DNA, polimeraza DNA 
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NOMENKLATURA ENZYMOWENZYMOW  

etanol     aldehyd octowy 

 

Nazwa systematycznaNazwa systematyczna:    
 
  oksydoreduktazaaza etanol : NAD+ 
 
Nazwa zwyczajowaNazwa zwyczajowa:    
   
  dehydrogenazaaza alkoholowa 

(klasa 1) 
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chymotrypsynachymotrypsyna  

Chymotrypsyna Chymotrypsyna = peptydazaaza = hydrolazaaza peptydów 

(białek) przewodu pokarmowego 

 

Białko 
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1 

2 

Mechanizm reakcji 
katalizowanej  

działaniem 
chymotrypsynychymotrypsyny  
(peptydazyazy) 
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3 

4 
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5 

6 

7 

8 
Substrat 2 



              
 
 
               
      
               
 
 
Równanie Michaelisa-Menten  

  
  

 

Równanie opisuje równocześnie zależność  
prędkości vo reakcji katalizowanej enzymatycznie: 

 

 1. od stężenia enzymu [E] 
 
 2. od początkowego stężenia substratu [S]o 
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Miarą katalitycznej aktywności enzymu  
jest prędkość prędkość reakcji katalizowanejreakcji katalizowanej  

czyli prędkość tworzenia czyli prędkość tworzenia produktuproduktu  P P (v = (v = dPdP//dtdt))  

  

Reakcja między enzymem  
a substratem  

scharakteryzowana jest  
za pomocą wartości stałych 

 KKmm i kkkatkat  

EE  + + SS    EE  + + PP 
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pH środowiska wpływa na: 
• strukturę i ładunek substratu  
• strukturę stanu pośredniego  
• strukturę produktu  
• strukturę centrum aktywnego  

Denaturacja kwaśna i alkaliczna 

d. 

Katalityczna aktywność enzymów  
(wyrażana jako prędkość początkowa vo reakcji katalizowanej):  

 
- zależy od pH zależy od pH (stężenia jonów wodorowych) roztworuroztworu  

              --  zależy od temperatury roztworuzależy od temperatury roztworu  
  (w inny sposób jak reakcja nieenzymatyczna) 

v 

T 

reakcja chemiczna 

v 

T 

Denaturacja termiczna 

reakcja enzymatyczna 
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DenaturacjaDenaturacja – obniżenie właściwości katalitycznych  
   enzymu (na skutek zmian struktury) 
 
Zmiany struktury enzymu  
  nie zawsze są związane z denaturacją 
 
 
Czynniki denaturujące Czynniki denaturujące (denaturanty): 
  

• mocne kwasy (niskie pH) 
• mocne zasady (wysokie pH) 
• sole metali ciężkich 
• rozpuszczalniki apolarne (etanol, benzen, aceton) 
• wysoka temperatura 
• detergenty 
• mocznik i chlorowodorek guanidyny 
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Sposoby wyrażania  
katalitycznej katalitycznej aktywności enzymów aktywności enzymów  

w płynach biologicznych 
     

    
U (jednostka standardowa aktywności) 1961: 1961:  
        
  to taka aktywność (ilość) enzymu, która katalizuje 
 przemianę 1 1 mikromola mikromola substratu w temp 30oC  
 w ciągu 1 minuty 1 minuty w warunkach optymalnych (pH, skład 
 buforu) przy wysyceniu enzymu substratem 
  
 
katal katal 1972:1972:  
  
        
  to taka aktywność (ilość) enzymu przekształcająca  
 1 1 mol mol substratu w temp 30oC w ciągu 1 1 seksek    
 w warunkach optymalnych (pH, skład buforu)  
 przy wysyceniu enzymu substratem 
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Stężenie Stężenie enzymuenzymu  
  

    
•• stężenie stężenie molowe molowe (mol/l = M) 

 
dla enzymów homogennych (czystych) 

 
•• U/l U/l   
•• katal/lkatal/l  

  
 dla enzymów nieoczyszczonych (w płynach/tkankach)  

        
  

Aktywność właściwa enzymuAktywność właściwa enzymu  
  

•• U/mg U/mg   
• katal/kg 

 
     dla enzymów nieoczyszczonych (w tkankach) 

  



 

Obniżenie katalitycznej aktywności pewnych enzymów  
jest powodem wielu schorzeń 

 
1. Bielactwo wrodzone, albinizm, wrodzone zaburzenie metabolizmu 

tyrozyny (brak tyrozynazyazy), powodujące zmniejszenie lub brak produkcji 
melanin w komórkach barwnikowych człowieka i zwierząt 

 
2. Fenyloketonuria, genetycznie uwarunkowany niedobór enzymu 

hydroksylazyazy fenyloalaniny uniemożliwiający przemianę aminokwasu 
fenyloalaniny w tyrozynę  
 

3. Galaktozemia, choroba wywołana mutacją punktową blokującą aktywność 
enzymu rozkładającego galaktozę (pochodzącą najczęściej z rozpadu 
laktozy) do glukozy i w następstwie nadmierne jej gromadzenie się w 
organizmie, co powoduje niedorozwój fizyczny i umysłowy oraz utratę 
wzroku 
 

4. Methemoglobinemia, genetycznie uwarunkowany niedobór układu  
 zależnej od NADH reduktazyazy methemoglobiny 
 
 

Oznaczanie stężenia enzymów w tkankach i płynach fizjologicznych 
  

odgrywa rolę w diagnostyce lekarskiej  
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Biochemia kliniczna  
 (diagnostyka lekarska) 

zajmuje się oznaczaniem stężeniem enzymów (U/l; katal/l) 
oraz metabolitów  

w materiale biologicznym  
(krew, mocz, kał, nasienie, homogenaty tkanek) 

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) - marker choroby nowotworowej  
 - wzrost stężenia enzymu LDH w płynie mózgowo-rdzeniowym  

  u chorych z nowotworami  mózgu  
 -wzrost stężenie enzymu LDH w soku żołądkowym  
  przy nowotworze żołądka  

Kinaza fosfokreatynowa (CPK) 

 - wzrost stężenia enzymu CPK-MB (> 5% całkowitej aktywności CPK)  

  zawał mięśnia sercowego 

 - wzrost stężenia enzymu CPK-MB (< 5% całkowitej aktywności CPK)  
  uszkodzenie mięśni 

Amylaza 

 - wzrost stężenia enzymu śliniankowego 
  świnka, kamica przewodów żółciowych  

 - wzrost stężenia enzymu trzustkowego 
  kamica żółciowa, zapalenie trzustki 35 
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Biochemia kliniczna c.d. 

Fosfataza zasadowa/alkaliczna (AP) 

 - wzrost stężenia enzymu kostnego   
  w nadczynności przytarczyc  
  krzywicy  
  chorobie Pageta 
  nowotworach kości (osteoblastoma) 
  chronicznym uszkodzeniu nerek 

 - wzrost stężenia enzymu wątrobowego  
  w żółtaczce zaporowej 
  marskości  
  innych chorobach wątroby     

 -wzrost stężenia enzymu jelitowego  
  w marskości wątroby 

 - wzrost stężenia enzymu nerkowego 
   u chorych z odrzutami po przeszczepie nerek  

 - wzrost stężenia enzymu łożyskowego 
  nowotwór płuc, jajników 
  rakowatość opłucnej 
  rak ogona trzustki i przewodów żółciowych 

Fosfataza kwaśna prostatowa (PAP); obecnie: marker - enzym PSA 

 - wzrost stężenia enzymu we krwi 
  nowotwór prostaty 
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Enzymy używane jako leki 
 

Tkankowy aktywator plazminogenu i urokinaza  
 – leczenie choroby zakrzepowej 

Asparaginaza  
 – leczenie białaczek 

Lipaza  
 – leczenie zaburzeń wydzielniczych trzustki 

Pankreatyna 
Wyciąg z trzustek wieprzowych zawierający lipazę, amylazę i proteazy  
  Ułatwia procesy trawienia i wchłaniania białek, tłuszczów i skrobi 
 wywołane niedostateczną zewnątrz-wydzielniczą czynnością trzustki w:  
 - przewlekłym zapaleniu trzustki 
 - okresie rekonwalescencji po ostrym zapaleniu trzustki 
 - stanach po operacji wycięcia trzustki lub żołądka  
 - po operacyjnych omijających zespoleniach żołądkowo-jelitowych  
  (np.gastroenterostomia metodą Billrotha II)   
 - mukowiscydozie  
 - niedrożności przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego  
  wspólnego (np. spowodowanej przez nowotwór)  
 - zespole Shwachmana i Diamonda 
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 Preparaty enzymatyczne z apteki 
 

Super enzymes 
 Mieszanka enzymów wegetariańskich:  
  proteaza – papaina i bromelaina, amylaza, lipaza, 
   laktaza  
 
Kreon 10 000 (kapsułki) 
 Zawiera enzymy trzustkowe pochodzenia wieprzowego. 
  150 mg pankreatyny o aktywności:  
    Lipazy 10 000 j.  
   Amylazy 8 000 j.  
   Proteazy 600 j.  
 Lek stosowany do leczenia zaburzeń trawienia wywołanych  
  nieprawidłową pracą trzustki  
 Preparat ułatwiając trawienie białek, tłuszczów i skrobi  
 
Pangrol kapsułka zawiera:  
 (z minitabletkami odpornymi na działanie soku żołądkowego)  
  Pankreatyna o aktywności: 
   Lipazy 10 000 j.  
   Amylazy 9 000 j.  
   Proteazy 500 j. 38 



Zastosowanie enzymów  
 

Zastosowanie przemysłowe  
 

- w przemyśle spożywczym  
 

 - podpuszczka (renina) podpuszczka (renina) z żołądków cieląt (1874)  
  w produkcji serów produkcji serów dla koagulacji  
  białek mleka (obecnie:  
  rekombinowanarekombinowana  podpuszczka podpuszczka  
  – synteza: inżynieria genetyczna) 
 
 - pektynazypektynazy w klarowaniu soków  
 

- w chemii leków 
 

Zastosowanie w gospodarstwach domowych 
  

 - enzymy w proszkach do prania  
  (celulaza, proteaza, lipaza, amylazy, peroksydaza)    
 - enzymatycznych wywabiaczach plam 

 

Enzymy są powszechnie używane  
 

 - w naukach biologicznych 

  - w naukach medycznych 
 - w diagnostyce medycznej 
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INHIBITORY - trucizny i leki 

  

substancje, które obniżająobniżają  

katalityczną aktywność enzymów  

(czyli szybkość reakcji katalizowanej) 

Leki terapeutyczne – inhibitory enzymów 
 
Czułe inhibitory odwracalne  
 działają hamująco przy stężeniach podobnych do stężenia  

  enzymów (b. niskie: nanomolowe) 

 
Takie czułe działanie wykazuje: 
 pepstatyna, inhibitor pepsynypepsyny  

 allopurynol, inh. oksydazyoksydazy  ksantynowejksantynowej  
 metotreksat, inh. reduktazyreduktazy  dihydrofolianowejdihydrofolianowej  
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  INHIBITORY ENZYMÓWINHIBITORY ENZYMÓW  

  II..  INHIBITORY ODWRACALNEINHIBITORY ODWRACALNE  

   A. Inhibitory kompetycyjne 

  B. Inhibitory niekompetycyjne 

  C. Analogi stanu posredniego 

 

 II.II.  INHIBITORY NIEODWRACALNEINHIBITORY NIEODWRACALNE  

  A. Niespecyficzne 

  B. Specyficzne 

    a. Skierowane na centrum aktywne 

   *posiadające strukturę podobną do  
    substratu (lub koenzymu) 

   *nie posiadające struktury  
    podobnej do substratu   

    b. Substraty-samobójcy  

 41 



42 

 
AKTYWATORY 

  

• substancje zwiększające katalityczną aktywność enzymów 

 
• większość z nich działa poprzez zmianę konformacji enzymów 

  
  
A. Kowalencyjne  
  
  np. aktywacja enzymów z grupa tiolową za pomocą  
   odczynników reagujących z nimi  
  np. fosforylacja reszty seryny, treoniny lub tyrozyny 
  
B. Niekowalencyjne  
  
  np. jony metali lub nukleotydy jako ligandy 
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•  wyeliminowanie stosowania  

• wysokiej temperatury 

• rozpuszczalników organicznych  

•  wzrost czystości produktu  

•  obniżenie zanieczyszczenia środowiska 

STOSOWANIE STOSOWANIE ENZYMÓW ENZYMÓW   

W W PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH PROCESACH PRZEMYSŁOWYCH   
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BIOKATALIZATORY 
 

 

1. ENZYMY  
    Białka posiadające aktywność katalityczną 
 
• naturalne 

 
• modyfikowane (rozpuszczalne i immobilizowane) 
 
• rekombinowane i mutowane (muteiny, hybrydy, chimery) 
 
 

2. RYBOZYMY 
    RNA-zym i DNA-zym 
    RNA i DNA posiadające aktywność katalityczną 
   

 

3. SYNZYMY  
    Sztuczne enzymy, substancje naśladujące enzymy 

• oligopeptydy, oligonukleotydy 

• biopolimery niebiałkowe:  syntetyczne polimery   
• cyklodextryny 
• zeo-zymy (zeolity – minerały glinokrzemianowe) 
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CEL MODYFIKACJI CEL MODYFIKACJI ENZYMÓWENZYMÓW  

  

uzyskanie preparatu enzymu  

o nowych właściwościach: 

  bardziej odpornego na denaturację 

 

  w postaci, w jakiej może być używany wielokrotnie 
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ENZYMYENZYMY  MODYFIKOWANE CHEMICZNIEMODYFIKOWANE CHEMICZNIE  

2. 2. ImmobilizowaneImmobilizowane  

a. wiązanie do podłoża 
b. enkapsulacja w żelu polimeru  
c. sieciowanie 

1. Rozpuszczalne1. Rozpuszczalne   
 w wodzie  
 w cieczach jonowych  
 w odwrotnych micelach  
 w rozpuszczalnikach organicznych 



47 

 

 

BIOKATALIZATORY 
 

 

1. ENZYMY  
    Białka posiadające aktywność katalityczną 

• naturalne 

• modyfikowane (rozpuszczalne i immobilizowane) 
 
• rekombinowane i mutowane – inżynieria genetyczna 
  (muteiny, hybrydy, chimery) 
 
 

2. RYBOZYMY 
    RNA-zym i DNA-zym 
    RNA i DNA posiadające aktywność katalityczną 
   

 

3. SYNZYMY  
    Sztuczne enzymy, substancje naśladujące enzymy 

• oligopeptydy, oligonukleotydy 

• biopolimery niebiałkowe:  syntetyczne polimery   
• cyklodextryny 
• zeo-zymy (zeolity – minerały glinokrzemianowe) 
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Centra Centra aktywne aktywne cząsteczki enzymuenzymu mogą być zmienionezmienione  
    

 dla konstrukcji nowych centrów aktywnych: 

MUTEINY BIAŁEK ENZYMATYCZNYCHMUTEINY BIAŁEK ENZYMATYCZNYCH  

  drogą rekombinacji (inżynieria genetycznainżynieria genetyczna) 

  selektywną modyfikacją chemicznąchemiczną  
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BIOKATALIZATORY 
 

 

1. ENZYMY  
    Białka posiadające aktywność katalityczną 

• naturalne 

• modyfikowane (rozpuszczalne i immobilizowane) 
• rekombinowane i mutowane (muteiny, hybrydy, chimery) 
 
 

2. RYBOZYMY 2. RYBOZYMY (RNA-zym i DNA-zym) 
 
    RNA i DNA posiadające aktywność katalityczną 
   

 

3. SYNZYMY  
    Sztuczne enzymy, substancje naśladujące enzymy 

• oligopeptydy, oligonukleotydy 

• biopolimery niebiałkowe:  syntetyczne polimery   
• cyklodextryny 
• zeo-zymy (zeolity – minerały glinokrzemianowe) 

   



DNA 1953 Watson i Crick 
 

RNA-zymy i DNA-zymy 
 

Katalityczne  kwasy nukleinowe 
 
1967 
C. Woese, F, Crick i L. Orgel sugerowali:  
 RNA może mieć właściwości katalityczne 
 
1980 
T. Cech i S. Altman odkryli: 
 katalityczna aktywność RNA używana przez organizm  
  dla nacinania i obróbki RNA (RNA-aza) 
1989 
T. Cech i S. Altman   
 nagroda Nobla z chemii - odkrycie katalizujących właściwości RNA 
 
1982 
K. Kruger i T. Cech  
 RybozymRybozym - katalityczne RNA - zaobserwowane  
  w samowycinających się sekwencjach intronowych genów  
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RYBOZYMYRYBOZYMY    
 
 – substancje zbudowane z kwasu rybonukleinowego (RNA) 
 zdolne do katalizowania pewnych reakcji chemicznych  
 

Spełniają zatem Spełniają zatem funkcje analogiczne funkcje analogiczne  
   do enzymów białkowychenzymów białkowych  
 
RybozymyRybozymy  
 - występują u wszystkich organizmów 
 - biorą udział w mechanizmie  
  - przemian kwasów nukleinowych 
  - syntezy białek 
 
RybozymemRybozymem  (RNA) (RNA) jest  
 rybosomalny enzym (transferaza peptydylowa),  
 który tworzy wiązanie peptydowe podczas syntezy białka 
 
Inną ważną funkcją rybozymówrybozymów  ((snRNAsnRNA)) jest   
 wycinanie intronówwycinanie intronów ze świeżo zsyntetyzowanego mRNA zsyntetyzowanego mRNA   
 
Niektóre rybonukleazy także są rybozymamirybozymami  

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Transferaza_peptydylowa&action=edit&redlink=1
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RYBOZYMY RYBOZYMY   
 
 - wchodzą w skład wielu wirusów 
 
 - występują także u bakterii i eukariontów 
 
Te cząsteczki RNA mogą katalizować Te cząsteczki RNA mogą katalizować   
  
 wycięcie określonego fragmentu  
 
 samej siebie lub innej cząsteczki RNA 
 
 
W ten sposób  
 łamią one jedną z klasycznych zasad 
  genetyki molekularnej zakładającą,  
 iż biokatalizatorami (enzymami) są cząsteczki białka 
 
Pierwsze eksperymentalne zastosowania rybozymów  
 w leczeniu chorób: 
  - zakażenia HIV 
  - do terapii genowej 
  - nowotworów 
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BIOKATALIZATORY 
 

 

1. ENZYMY  
    Białka posiadające aktywność katalityczną 

• naturalne 

• modyfikowane (rozpuszczalne i immobilizowane) 
• rekombinowane i mutowane (muteiny, hybrydy, chimery) 
 
 

2. RYBOZYMY 
    RNA-zym i DNA-zym 
    RNA i DNA posiadające aktywność katalityczną 
   

 

3. SYNZYMY  
 
    Sztuczne enzymy, substancje naśladujące enzymy 

• oligopeptydy, oligonukleotydy 

• biopolimery niebiałkowe:  syntetyczne polimery   
• cyklodextryny 
• zeo-zymy (zeolity – minerały glinokrzemianowe) 
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SYNZYMYSYNZYMY mogą być bardziej trwałe  
niż białka naturalne 
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1.1. Sztuczne enzymy Sztuczne enzymy oparte na naturalnych enzymach  

2.2. Sztuczne enzymy Sztuczne enzymy oparte na białkach nieenzymatycznych 

3.3. Sztuczne enzymy Sztuczne enzymy oparte na innych biopolimerach 

4.4. Sztuczne enzymy Sztuczne enzymy oparte na syntetycznych   

   makrocząsteczkach 

5.5. Sztuczne enzymy Sztuczne enzymy oparte na oddziaływaniach  

 małej cząsteczki gościa z cząsteczką gospodarza  

  (small-molecule host-guest interactions) 

SYNZYMYSYNZYMY  

ENZYMY ENZYMY SZTUCZNE SZTUCZNE   

ARTIFICIAL ENZYMES, ENZYME MIMICS  
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  projektowanie białek stosowanych w medycynie, 

 przemyśle i ochronie środowiska 

  pozwoli na stosowanie tej techniki do „zielonej 

 chemii”, czyli  projektowania mikroorganizmów  

 do syntetyzowania zaplanowanych związków 

 chemicznych (leki, tworzywa sztuczne i paliwa) 

 bez użycia procesów  przemysłowych tworzących 

 szkodliwe odpady  

  synteza białek rozpuszczalnych w wodzie wydaje się 

 być prosta, ale dla syntezy białek rozpuszczalnych 

 w tłuszczach, niezbędnymi będą nowe drogi 

BIOLOGIA SYNTETYCZNABIOLOGIA SYNTETYCZNA  
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