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Temat: Regulacja aktywności enzymów. 

 

Komórki twojego ciała są zdolne do wytwarzania wielu różnych enzymów i na początku 

możesz pomyśleć: świetnie, uruchommy wszystkie te enzymy i metabolizujmy tak szybko, 

jak to możliwe! Jak się jednak okazuje, tak naprawdę nie chcesz produkować i aktywować 

wszystkich enzymów w tym samym czasie, ani w tej samej komórce. 

 

Potrzeby i warunki pracy różnią się w zależności od rodzaju komórki a także zmieniają się w 

poszczególnych komórkach w czasie. Na przykład komórki żołądka potrzebują innych 

enzymów niż komórki magazynujące tłuszcz, komórki skóry, komórki krwi czy komórki 

nerwowe. Ponadto komórka układu trawiennego pracuje o wiele ciężej, przetwarzając i 

rozkładając składniki odżywcze, w czasie bezpośrednio następującym po posiłku w 

porównaniu z czasem wielu godzin po posiłku. Ponieważ potrzeby komórki i warunki się 

zmieniają, zmieniają się także ilości i funkcjonalność różnych enzymów. 

 

Ponieważ enzymy kontrolują i regulują metabolizm komórki, są one dokładnie kontrolowane. 

W tym artykule przyjrzymy się czynnikom, które mogą wpływać lub kontrolować aktywność 

enzymu. Obejmują one pH i temperaturę  a także: 

 Cząsteczki regulatorowe. Aktywność enzymu może być zwiększana lub wyciszana 

przez cząsteczki aktywatora i inhibitora, które wiążą się specyficznie z enzymem. 

 Kofaktory. Wiele enzymów jest aktywnych tylko wtedy, gdy są związane z nie-

białkowymi cząsteczkami pomocniczymi znanymi jako kofaktory. 

     

Cząsteczki regulatorowe 

Enzymy mogą być regulowane przez inne cząsteczki, które zwiększają lub zmniejszają ich 

aktywność. Cząsteczki zwiększające aktywność enzymu nazywane są aktywatorami, 

podczas gdy cząsteczki zmniejszające aktywność enzymu nazywane są inhibitorami. 

Istnieje wiele rodzajów cząsteczek, które blokują lub aktywują funkcję enzymu, i które 

wpływają na działanie enzymu na drodze różnych mechanizmów. 

W wielu dobrze zbadanych przypadkach wiązanie aktywatora lub inhibitora jest odwracalne, 

co oznacza, że cząsteczka ta nie wiąże się trwale do enzymu.  

Odwracalne inhibitory są podzielone na grupy na podstawie charakteru ich wiązania. Nie 

będziemy tutaj omawiać wszystkich typów, ale przyjrzymy się dwóm ważnym grupom: 

inhibitorom kompetycyjnym oraz niekompetycyjnym. 

 

 Inhibitor może wiązać się z enzymem i blokować wiązanie substratu, na przykład 

poprzez związanie się do miejsca aktywnego. Nazywa się to inhibicją kompetycyjną, 

ponieważ inhibitor „współzawodniczy” z substratem o enzym. Oznacza to, że tylko 

inhibitor lub tylko substrat może być związany w danym momencie z enzymem. 

 W inhibicji niekompetycyjnej inhibitor nie blokuje wiązania substratu z centrum 

aktywnym. Zamiast tego przyłącza się w innym miejscu i blokuje enzym w 

wykonywaniu swojej pracy. Uważa się, że to hamowanie jest „niekompetycyjne”, 

ponieważ zarówno inhibitor, jak i substrat mogą być związani z enzymem 

jednocześnie. 

 

Kofaktory  

Wiele enzymów nie działa optymalnie lub nawet w ogóle, jeśli nie zwiąże się z innymi 

białkowymi cząsteczkami pomocniczymi zwanymi kofaktorami. Mogą one być tymczasowo 



przyłączone do enzymu poprzez wiązania jonowe lub wodorowe, lub na stałe poprzez 

silniejsze wiązania kowalencyjne. Powszechne kofaktory obejmują jony nieorganiczne, takie 

jak żelazo (Fe2+)  i magnez (Mg2+). 
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Zadanie 1: Wytłumacz krótko, czym się różni inhibitor kompetycyjny od niekompetycyjnego? 

 

 

 

 

 

Zadanie 2: Podkreśl poprawne stwierdzenia: 

 

a) Aktywność enzymów musi być regulowana, aby dostosować metabolizm do potrzeb  

organizmu. 

b) Kofaktorami najczęściej są jony nieorganiczne. 

c) Jeśli inhibitor zostanie przyłączony do enzymu, to enzym nie może już przyłączyć 

substratu. 

d) Aktywatory i inhibitory działają przeciwstawnie do siebie. 

e) Przyłączanie aktywatorów lub inhibitorów do enzymów jest zawsze nieodwracalne. 

f) Enzymy są aktywowane w organizmie w zależności od potrzeb. 

 

 


