
BIOLOGIA                         

Klasa I LO P                                   

Temat: Budowa i działanie enzymów. 

 

 

Enzymy to głównie białka pełniące bardzo ważne funkcje w organizmie. Nazywamy je 

biokatalizatorami. Są obecne w każdym organizmie żywym. Ich rolą jest przyspieszanie 

reakcji chemicznych. Aby reakcja chemiczna mogła zajść, potrzebna jest pewna ilość energii, 

na rozpoczęcie reakcji. Nazywamy ją energią aktywacji. Obecność enzymów obniża energię 

aktywacji, przez co reakcje mogą zachodzić szybciej i są mniej energochłonne. Gdyby nie 

obecność enzymów to reakcje również by zaszły, ale dużo (nawet milion razy) wolniej. 

Enzymy nigdy nie są substratem żadnej reakcji.  

Najprostsze enzymy zbudowane są wyłącznie z części białkowej, zwanej apoenzymem. 

Niektóre enzymy posiadają również część niebiałkową zwaną kofaktorem. Kofaktorami mogą 

być jony metali, związki nieorganiczne lub witaminy.  

 

apoenzym + kofaktor = holoenzym 

 

Enzymy działają specyficznie, to znaczy że umożliwiają zajście lub przyspieszają tylko 

jeden określony typ reakcji chemicznej. Posiadają tzw. centrum aktywne, czyli miejsce, do 

którego może przyłączyć się ściśle określony związek lub związki chemiczne i katalizują 

reakcję łączenia (czyli syntezy) związków prostych w bardziej  złożone lub rozkładu 

(katalizy) substancji złożonych na proste.  

Nazwy enzymów zazwyczaj kończą się na "-aza", np. restryktaza, polimeraza, ligaza, ale 

kilka enzymów odbiega od tej reguły - np. pepsyna, trypsyna (są to enzymy trawienne). 

Enzymy te zostały poznane i nazwane przez odkrywców dawno temu, kiedy wiedza o 

enzymach była jeszcze bardzo mała. Z szacunku dla tych odkryć wciąż używamy 

historycznych nazw. Nowo odkrytym enzymom nadawana jest nazwa zgodnie z nową regułą.  

 

Podstawowe cechy enzymów: 

 

• obniżają energię aktywacji katalizowanych reakcji (zmniejszą ilość energii niezbędną do 

rozpoczęcia reakcji) 

• przyspieszają szybkość reakcji o kilka rzędów wielkości (reakcja katalizowana może 

przebiegać nawet milion razy szybciej niż niekatalizowana) 

• nie zużywają się w reakcjach, które katalizują (mogą być wykorzystywane wielokrotnie do 

katalizowania tej samej reakcji) 

• cechuje je duża specyficzność – zarówno pod względem katalizowanej reakcji jak i 

substratu 

 

Wyróżniamy wiele typów enzymów. Nazwy grup enzymów pochodzą od nazw typów 

reakcji, które przyspieszają. 

 

• oksydoreduktazy – katalizują reakcje typu redox – utleniania i redukcji (dehydrogenaza 

mleczanowa) 

• transferazy – katalizują przenoszenie grup funkcyjnych (transaminaza glutaminianowa) 

• hydrolazy – katalizują reakcje rozkładu złożonych związków organicznych do prostych 

zachodzące z udziałem wody (enzymy trawienne przewodu pokarmowego) 

• liazy – katalizują reakcje rozpadu bez udziału wody - rozrywanie wiązań węgiel-węgiel, 

wegiel-azot, wegiel-tlen (dekarboksylazy) 



• izomerazy – katalizują reakcje przekształceń kształtu cząsteczki (np. izomeraza 

fosfofruktozy) 

• ligazy – katalizują reakcje syntez (np. polimeraza DNA) 

 

Na aktywność enzymów wpływa wiele czynników:  

 

1. Temperatura – każdy enzym działa w określonej temperaturze; podwyższenie temperatury 

przyspiesza pracę enzymów, jednak zbyt wysoka temperatura (40° C) niszczy enzymy. 

Białka, z których są zbudowane enzymy ulegają denaturacji. 

 

2. pH (odczyn) – enzymy działają w określonym środowisku (większość z nich najlepiej 

działa przy pH równym 4, 4). 

 

3. Stężenie substratu – wzrost stężenia substratu (do określonej wartości) powoduje wzrost 

aktywności enzymu. 

 

4. Aktywatory – substancje, które aktywują enzymy. Po przyłączeniu do centrum aktywnego 

enzymu zmieniają jego kształt i polepszają wiązanie substratu. Od obecności aktywatorów 

zależy aktywność enzymów. 

 

5. Inhibitory – działają przeciwstawnie do aktywatorów. Hamują aktywność enzymów. 

 

 

 

Zadanie 1: Wytłumacz krótko, co to jest? 

 

a) centrum aktywne -  

 

b) energia aktywacji -  

 

c) aktywator -  

 

d) kofaktor -  

 

 

Zadanie 2: Prawda czy fałsz? 

 

a) Bez enzymów reakcje chemiczne w organizmach nie mogą zachodzić. 

b) Pepsyna to enzym przyspieszający reakcje syntezy DNA. 

c) Kataliza to inaczej rozkład związku złożonego na proste. 

d) Im wyższa temperatura tym lepiej działają enzymy. 

e) większość enzymów ma nazwy kończące się na "-aza" 

 

 


