
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

• Enzimler

Biyotik Yazarı
Canset YILDIZ



• Biyolojik sistemlerde gerçekleşen tepkimelerin; ........................... ........................……………………………  , 
.............................................…………...  ,  ............................................................., özgün (spesifik) biyolojik ve 
çoğu protein yapılı katalizörlere enzim denir.

aktivasyon  enerjisini   düşüren

tepkime  hızını  arttırantepkimeden  değişmeden  çıkan

ENZİMLER

• Aktivasyon enerjisi: Bir kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için gerekli olan enerji miktarıdır.

• Katalizör: Kimyasal tepkimelere girdiğinde aktivasyon enerjisini düşüren, tepkimeden değişmeden çıkıp, tepkimeyi 
hızlandıran maddelerdir. Katalizörler inorganik ya da organik yapılı olabilir. Enzimler organik yapılı katalizörlerdir.

Enzimler, aktivasyon enerjisini düşürerek, yüksek 
enerji gerektiren reaksiyonların düşük enerji ile 

gerçekleşmesini sağlayarak hücrenin zarar 
görmeden canlılığını sürdürmesini sağlamış olur. 

18.000 kal ısı



NOT

Enzimlerin etki ettiği maddelere ................................... ; reaksiyon 
sonucu oluşan maddelere  …………….............................. adı verilir.

substrat

ürün (prodakt ) 

Örn:

Maltoz Glikoz + Glikoz
Maltaz + Su

Glikoz

Maltoz

Maltaz



ÖRNEK

Yandaki grafikte harflerle belirtilen maddelerin 
zamanla miktar değişimi gösterilmiştir. Buna göre 
numaralandırılmış maddelerin; 
• S (Substrat), 
• E (Serbest enzim), 
• E-S (Enzim –substrat kompleksi) ve 
• Ü (Ürün) 
ile eşleştirilmesi nasıl olmalıdır?

S + E              (E-S)              E + Ü
B AC CD



• Enzimlerin temel yapısı proteindir. Bu nedenle hücrede …………………..………… tarafından sentezlenerek, başka 
organellerde (Endoplazmik retikulum, golgi aygıtı) son şekillerini alırlar. 

ENZİMLERİN YAPISI

• Eğer bir enzim molekülü sadece proteinlerden oluşmuşsa ......................…………………; proteinlerin yanında farklı 
gruplarda içerirse ........................................……………………………  olarak sınıflandırılır. 

basit enzim
bileşik enzim (holoenzim)

Sadece bu kısımdan 
oluşuyorsa basit enzimdir. 

Örn: Sindirim enzimleri

Apoenzime ek olarak yardımcı kısımdan da oluşuyorsa bileşik enzimdir.
Örn: Kanın pıhtılaşmasını sağlayan enzimler.

AKTİF MERKEZ: 
Substratın enzime 
bağlandığı bölge

ribozomlar

Apoenzim, enzimin 
substratı tanıyan 

kısmıdır. Yardımcı kısım 
ise tepkime sırasında 

bağların oluşması ya da 
kırılmasını sağlayarak 
enzimin esas iş gören 

kısmıdır.

(Kofaktör)



ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ

• Enzimler substratlarına özgüdür. Yani enzim ve substratın bir birine uyumu değişmez ve kesin bir uyum olabileceği 
gibi(anahtar-kilit modeli); birleşme esnasındaki küçük biçimsel değişmelerle sağlanan dinamik bir uyum da (uyum 
oluşturma modeli) olabilir.

• Enzimler çift yölü (tersinir) çalışabilir. Yani bir kimyasal tepkimenin hem yapımını hem de yıkımını gerçekleştirebilir.

Karbonik anhidraz

CO2 + H2O H2CO3

• Enzimler kimyasal tepkimeyi başlatmazlar. Kimyasal tepkimenin gerçekleşmesi için gereken aktivasyon enerjisini 
düşürerek canlıya zarar vermeden çok hızlı bir şekilde tepkimenin ilerlemesini sağlarlar. Kimyasal tepkimeyi başlatan 
aktivasyon enerjisidir.

H2O2

H2O + 1/2O2

H2O + 1/2O2 (5 milyon molekülü 1 saniyede parçalanır.)

(1 molekülü 300 yılda parçalanır.)
(Hidrojen Peroksit)



ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ

• Enzimler takımlar halinde çalışabilir. Bu durumda bir enzimin ürünü diğer enzimin substratı olur.

• Takım halinde çalışan enzimlerde, oluşan son ürün ortamda çok fazla birikirse ilk enzime bağlanarak tepkimenin 
durmasına neden olur. Bu olaya FEED BACK mekanizması ya da SON ÜRÜN İNHİBİSYONU denir.

• Enzimlerin çoğu protein, bazıları da RNA yapılı oldukları için DNA’daki genler tarafından şifrelenerek hücre içinde  
sentezlenir. Hem hücre içinde hem de hücre dışında çalışabilirler.

Gen1
Gen2 Gen3

• Enzimleri şifreleyen genlerden birinde meydana gelen mutasyon, ilgili enzimin sentezlenememesine ya da hatalı üretimine 
neden olabilir. Bu durumda enzimin katalizlediği tepkimeler gerçekleşmez. Örneğin; Gen2’de meydana gelen mutasyon 
sonucu Enzim2 üretilemezse ortamda A maddesi birikirken B maddesi ve dolayısıyla son ürün oluşturulamaz.



• Farklı enzimler aynı substrattan farklı ürünler oluşturabilir

ENZİMLERİN ÖZELLİKLERİ

• Enzimlerin bazıları üretildikleri anda aktiftir. Bazıları ise inaktif olarak üretilir. Aktif olan enzimlerin sonunda «-az» eki 

olurken, inaktif olan enzimlerin sonunda «ojen» eki bulunur.

Pepsinojen
Tripsinojen,
Kimotripsinojen

Amilaz
Lipaz
Sükraz

Aktif enzimler
İnaktif
enzimler

• Hücrede apoenzim çeşidi, koenzim ya da kofaktör çeşidinden fazladır. Bu nedenle bileşik enzimler belirli bir koenzim ya da 
kofaktör çeşidi ile çalışırken, koenzim ve kofaktörler farklı çeşit apoenzimlerle birlikte çalışabilir.

APOENZİM ÇEŞİDİ YARDIMCI GRUP

X A vitami

Y Fe

Z Fe

T B2 vitamini



Reaksiyon hızı

Enzim-substrat
miktarı

Substrat ve enzim miktarı 
birlikte artırılacak olursa,

ENZİMLERİN ÇALIŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1.ENZİM – SUBSTRAT MİKTARI

Enzim miktarı sabitken, substrat
miktarı sürekli artırılacak olursa,

Substrat miktarı

Reaksiyon hızıReaksiyon 
hızı

Enzim miktarı

Substrat miktarı sabit iken, enzim 
miktarı artırılacak olursa,

Enzim substrata
doymuştur.

Ortamdaki enzim ve 
substrat miktarı sürekli 
arttırılırsa tepkime hızı 

doğrusal bir şeklide artar. 

Ortamda yeterli substrat yok ama 
enzim miktarı sürekli arttırılıyorsa 
tepkime hızı önce artar daha sonra 

azalarak durur. Bunun nedeni 
ortamdaki substratın bir süre 

sonra bitmesidir.

Ortamda enzim miktarı sabitken substrat
miktarı sürekli arttırılırsa tepkime hızı 

önce artar sonra sabit hızla devam eder. 
Bunun nedeni ortamdaki enzimin 
substrata doymasıdır. Ortamdaki 

enzimlerin de o yoğunluktaki çalışma 
hızları bellidir. Daha yüksek hızda 

çalışabilmeleri için ortama enzim ilavesi 
gereklidir.



ENZİMLERİN ÇALIŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

2. SU MİKTARI

Su miktarı (%)

Reaksiyon hızı

150

Genel olarak su yoğunluğunun %15’in altındaki ortamlarda enzimlerin çalışması yavaşlar ve hatta 
durabilir. Tohumların yıllarca çimlenmeden kalabilmeleri, reçel, bal gibi besinlerin uzun süre 

bozulmamalarının nedeni ortamda yeterince su bulunmamasından kaynaklanır.



ENZİMLERİN ÇALIŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

3. SICAKLIK

Tepkime yavaşlayarak 
durur. Ancak enzimin 
formu bozulmadığından 
sıcaklık yeniden artırılırsa 
tepkime hızı da artar.

Tepkime yavaşlayarak durur. 
Ancak enzimin formu 
bozulduğu için sıcaklık 
düşürülse bile tepkime 
gerçekleşmez.

Soğutucularda besinlerin uzun süre bozulmamasının 
nedeni düşük sıcaklıklarda mikroorganizma 

enzimlerinin çalışmasının yavaşlayıp durmasıdır.Bu enzim çeşidi için optimum 
sıcaklık değeri 

Her enzim çeşidinin çalışabileceği optimum bir sıcaklık değeri vardır. Bu değerin altında ve üstündeki sıcaklıklarda 
enzim aktivetesi azalır hatta bir süre sonra durur. 

Denatürasyon



ENZİMLERİN ÇALIŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

4. Ortamın pH değeri 

Her enzimin çalıştığı optimum bir pH aralığı vardır. 
Bu pH değerinin dışındaki ortamlarda enzimler 

denatürasyona uğradığı için çalışma hızları 
yavaşlayıp durur.



Enzim Enzim

Parça 

halindeki et ile 

tepkime hızı 

Kıyma 

halindeki et ile 

tepkime hızı

ENZİMLERİN ÇALIŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

5. Substrat yüzeyi

Tepkime hızı

Substrat yüzeyi

Enzimin etki ettiği substratın yüzeyi 
arttıkça tepkime hızı da artar. Substrat

yüzeyinin artması için substratın
parçalanması gerekir. 



ÖRNEKLERDE VERİLEN DENEY TÜPLERİNDEKİ 

TEPKİME HIZLARINI KIYASLAYINIZ

Tepkime hızı; III>II>I şeklindedir. Çünkü substrat
yüzey alanı arttıkça tepkime hızı da artar.

Tepkime hızı; III>II>I şeklindedir. Ancak tepkime hızının 
bu şekilde olmasının sebebi substrat yüzey alanıyla ilgili 

değil, birim zamanda açığa çıkan enzim miktarının deney 
tüplerinde farklı olmasıyla ilgilidir. Çünkü bu 

tepkimelerde substrat karaciğer değil, H2O2’dir. 
Karaciğer ise katalaz enzimini üreten bir organdır.

(Karaciğerin ürettiği katalaz enzimi H2O2’i su ve oksijene parçalar.)

Proteaz enzimleri Proteaz enzimleri Proteaz enzimleri

(Proteaz enzimleri, etteki proteinleri hidroliz ederek 
aminoasitlere kadar parçalar.)

ÖRNEK 1 ÖRNEK 2



• Enzimlerin etkinliğini arttırırlar. Buna bağlı olarak reaksiyon hızı da artar. 
• Aktivatörlerin bir kısmı enzimin substrat ile bağlanmasını kolaylaştırırken, bir kısmı da 

enzimin aktif yüzeyini daha aktif hale getirerek reaksiyon hızını arttırır. 
• Örnekler : 

Pepsinojen + HCl→ Pepsin 
Tripsinojen + Enterokinaz→ Tripsin

ENZİMLERİN ÇALIŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

6. Aktivatörler

Aktivatörün
eklendiği an 

t1

Zaman

Reaksiyon hızı 

Aktivatörsüz koşullarda 

Aktivatör eklendiğinde

( Bu tepkimede HCl inorganik aktivatördür.)

( Bu tepkimede enterokinaz organik aktivatördür.)



• Enzimlerin etkinliğini yavaşlatan veya durduran 
maddelerdir. 

• Bazı inhibitörler doğrudan aktif bölgeye bağlanarak, 
enzimin substrat ile kompleks yapmasını engeller. (1. 
mekanizma) Bazı inhibitörler ise enzimlerle birleşerek 
aktif bölgenin şeklini değiştirebilir. (2. mekanizma)

• Civa ve kurşun gibi ağır metaller, siyanür, yılan ve akrep 
zehirleri inhibitörlere örnek verilebilir.

ENZİMLERİN ÇALIŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

7. İnhibitörler

İnhibitörün 
eklendiği an 

Zaman

Reaksiyon hızı 
İnhibitörsüz koşullarda 

İnhibitör eklendiğinde

t1


