1. Ензими- същност
• Молекули, които катализират биохимичните
процеси в клетката.
• Те са белтъци или белтъчни комплекси, но
съществуват и РНК с каталитична функция
наречени рибозими.

2. Свойства на ензимите като
катализатори
Ензимите, както и всички химични катализатори,
притежават две основни свойства:
1. Ензимите повишават скоростта на биохимичните
реакции. Скоростта на биохимичните реакции с
участието на ензими може да се ускори милиони
пъти в сравнение с некатализираните реакции.
2. В края на реакциите ензимите остават
непроменени. Незначително количество ензим може
да катализира превръщането на огромни количества
вещества.
3. Те са високоспецифични по отношение на своите
субстрати и ускоряват строго определени химични
реакции.
4. Меки условия на протичане на ензимната реакция;

3. Химична природа на ензимите
• Прости ензими, наречени още
еднокомпонентни ензими, тъй като при тях
каталитичната функция се изпълнява само от
белтъчната молекула. Изградени са изцяло от
аминокиселини.
• Сложни ензими, наречени още дву- или
многокомпонентни ензими, които съдържат и
небелтъчна съставка.

Сложни ензими
белтъчна част

небелтъчна част

сложен ензим

апоензим + кофактор = холоензим
здрава връзка

простетична
група

слаба връзка

коензим

4. Номенклатура на ензимите
Наименованието на ензимите се образува:
 От наименованието на субстрата с прибавяне
на окончанието — аза. Например аргиназата
катализира хидролизата на аргинина,
фосфатазата - на фосфорните естери.
 Чрез прибавяне на окончанието -аза към
наименованието на катализираната реакция.
Например хидролазите катализират реакциите
на хидролиза, трансферазите — реакциите на
пренасяне на химичните групи.

5. Класификация
Съществува
систематична
номенклатура на
ензимите, в която всеки
отделен представител
притежава уникален
номер (EC - номер). Това е
последователност,
започваща с EC (Enzyme
Commission) и 4 отделни
числа, разделени с точки
(напр. EC 4.3.1.17). Найобщо първото число
класифицира ензимите по
механизма на действието
им в 6 основни класа.

• EC 1 Оксидоредуктази: ензими, катализиращи
окислително-редукционните процеси. Играят важна роля в
био- енергийните процеси на микроорганизмите.
• EC 2 Трансферази: ензими, катализиращи трансфера на
функционални групи (напр. метилна или фосфатна група).
Към тях се отнасят ензими, които участват в био- енергийните
процеси (хексокиназа, фосфотрансфераза) и в анаболитните
процеси при биосинтезата на белтъци в микробната клетка
(аминотрансферази).
• EC 3 Хидролази: ензими, катализиращи хидролизни
процеси при различни връзки. Това са обширна група ензими,
които катализират реакциите при разпадането на
високомолекулни съединения чрез присъединяване на вода
вън от клетката. Към тях се отнасят протеази, липази,
целулази, пектинази, амилази и др.

• EC 4 Лиази: ензими, катализиращи разкъсването на
химични връзки, без това да става чрез хидролиза или
окисление. Това са ензими, които отцепват от субстратите
определени групи (СО2, Н2О, NH3 и др.) без участието на
вода. От тази група за микроорганизмите важно значение
имат декарбоксилазите.
• EC 5 Изомерази: ензими, катализиращи изомеризационни
промени в молекулите.
• EC 6 Лигази: ензими, които свързват 2 молекули с
ковалентни връзки, като необходимата енергия се доставя
от хидролизата на енергетично богато съединение (напр.
АТФ). Наричат се още синтетази. Това се ензими, които
катализират синтезата на сложни органични съединения от
по-прости. Те имат голямо значение в обмяната на С и N
при микроорганизмите.

Аминопептидаза

EC 3.4.1.2

3 - означава, че принадлежи към класа на
хидролазите
4 - хидролизира пептидни връзки
1 - действа конкретно върху аминопептид
2 – самия ензим е №2

6. Катализа на биоенергийните процеси
• Биоенергийните процеси се катализират от ензими,
наречени дихателни ензими. Действието на тези ензими се
изразява в намаляване на активиращата енергия и в
осъществяването на окислителни и редукционни реакции, при
които се отделя енергия. Така енергията се отделя на малки
порции постепенно и няма опасност за живота на клетката.
• Ензимите, които изграждат дихателните вериги са
двукомпонентни - имат белтъчна съставка и кофакторредокссистема.

Строеж и функция на кофакторите
• Голяма част от кофакторите са производни
на витамините. Биологичното значение
на витамините се състои в това, че
изпълнявайки ролята на кофактори, те
участват пряко в катализирането на редица
жизненоважни процеси в организма.
• Кофактори на ензимите са и някои
нуклеотиди и метални йони.

Тиаминпирофосфат
 Тиаминпирофосфатът е производно на тиамина витамин В1

 Липсата на витамин B1 води до смущения във
функционирането на нервната система. Тиамин се съдържа
достатъчно в дрождите, житните зародиши, черния дроб и
др.
 При нагряване в неутрален или в алкален разтвор той е
нестабилен.
 Като коензим взема участие в реакциите на
окислително декарбоксилиране на а-кетокиселини








Флавинови кофактори
Това са нуклеотидни производни на витамина рибофлавин
(витамин В2).
Неговият недостиг у човека се среща рядко. Витаминът е
разпространен много — в дрождите, житните зародиши,
спанака, черния дроб, млякото.
Познати са два флавинови кофактора— (ФМН) и (ФАД).

Eнзимите, които съдържат като коензим ФАД, се отнасят към
класа на оксидоредуктазите.

Пиридоксалфосфат




Пиридоксалфосфатът е производен на витамин В6.
Липсата му в храната на животните и на човека води до
задържане на растежа, до изменения в кожата, дерматити и
др.Съдържа се в почти всички растителни и животински
храни.
Пиридоксалфосфатът участва в обмяната на природни
аминокиселини —например в трансаминирането между
амино- и кетокиселини.

Никотинамидни кофактори


Това са двата важни коензима (НАД) и (НАД Ф).
И в двата фактора участва остатъкът наникотинамида
(витамин РР).



Никотинамидната недостатъчност води до болестта подагра.
Витаминът се съдържа в дрождите, черния дроб, зърнените
храни.
 Биохимичната роля на витамина се свежда до
неговото участие в обратимо окисление и редукция. Ето защо
НАД и НАДФ участват като кофактори на ензими, отнасящи се
към оксидоредуктазите.

Кобамидни фактори
 Кобамидните фактори са производни на витамин B12
(цианкобаламид).
 Неговият недостиг довежда до заболяване от анемия.
Добри източници на витамина са черният дроб,
бъбреците, месото, млякото.
 Коензим B12 е кофактор на редица важни ензими,
например на преноса на метилна група при
биосинтезата на метионина.

Липоева киселина
• Отнася се към групата на витаминоподобните вещества. Тя е
растежен фактор на много микроорганизми. Двете й форми се
изразяват така:

• Участва като коензим при окислително декарбоксилиране на акетокиселини.

Коензим А (КоА)
• Съединението е производно на пантотеновата киселина
(витамин Вз).

• Взема участие в обмяната на веществата. Действа като
преносител на киселинни остатъци, които се присъединяват
към тиоловата група и се образува богата на енергия връзка,
например в ацетил-коензим А.

Хемопротеини





Небелтъчната съставка на хемопротеините е производна на порфирина,
/комплексно съединение с йон на желязото/. Така полученото съединение
се означава като хем.

Връзката между хема (простетичната група) и белтъчния компонент е
извънредно здрава. По-голямата част от хемопротеините са ензими, които
участват в изграждането на т.нар. цитохромна система.
Цитохромите имат способността чрез обратно изменение на валентността
на железния йон да пренасят електрони. Те имат голямо биологично
значение, тъй като участват в изграждането на дихателната верига.

Неорганични кофактори
• Към неорганичните кофактори се отнасят редица
•

•

неорганични катиони и аниони, които имат способността в
едни случаи да активират определени ензими, в други
самите те да вземат участие в извършващите се реакции.
Влиянието на катионите (Na+, K + , NH4 + , Mg2+, Са2+, Zn2+,
Cd2+, Мп2+, Fe2+, Со2+ , Ni2+, Аl3+ ) е по-специфично изразено
от влиянието на анионите (напр. Сl- и др.).
Ензимите, активирани от метални йони, се различават от
т.нар. металоензими, в които металът е здраво свързан с
белтъчния компонент.

