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Canlılar �çer�s�nde gerçekleşen b�yok�myasal reaks�yonların akt�vasyon enerj�s�n� �nd�rgeyerek

gerçekleşen reaks�yonu hızlandıran ve bu �şlemler sonucu h�ç değ�şmeden çıkan b�yoloj�k katal�zörlere

enz�mler den�lmekted�r. 

Akt�vasyon enerj�s�, canlı yapısında gerçekleşen b�r tepk�me olayı �ç�n gerekl� olan m�n�mum enerj�

sev�yes�ne ver�len �s�md�r. Bazı reaks�yonların gerçekleşeb�lmes� �ç�n ısı faktör yeterl� �ken bazı

reaks�yonlar �ç�n hem ısı hemde ATP gerekmekted�r. Ancak akt�vasyon enerj�s� �ç�n ısı faktörüne bağlı

değ�ld�r yan� ısı akt�vasyon enerj�s�n� değ�şt�rmez.
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Katal�zör, enz�mler�n reaks�yonlara g�rerek reaks�yonu hızlandırmasını ve h�çb�r değ�ş�me maruz

kalmadan olduğu g�b� çıkasını sağlayan maddelerd�r. Katal�zörlere örnek vermek gerek�rse, Dem�r ve

plat�n g�b� maddeler katal�zöre örnekt�r.

Enz�mler�n çalışmasına etk� eden faktörler

1- SICAKLIK

Enz�mler prote�n yapılı moleküllere sah�p oldukları �ç�n yüksek sıcaklıkta bozulurlar. Bunu b�r örnek �le

açıklamak gerek�rse yumurta kaynatılırken, yumurtanın �çer�s�ndek� prote�nler bozulduğu �ç�n yumurta

katı hale gelmekted�r.

B�yoloj�k katal�zörler olan enz�mler bel�rl� b�r sıcaklık noktasında

daha �y� çalışmaktadırlar. Enz�mler�n en �y� çalıştıkları bu sıcaklık

sev�yes�ne opt�mum sıcaklık den�lmekted�r. Opt�mum sıcaklık

değer�n�n üstünde veya altında olan enz�mler�n çalışması yavaşlar.

Enz�mler yüksek sıcaklıklarda bozulur veya tamamen durur. Ancak soğuk yan� sıcaklığın aşırı

düştüğü noktalarda bozulmaz sadece durur. Sıcaklığın normal sev�yeye gelmes� durumunda �se tekrar

çalışır. Bunu b�r örnek �le açıklamak gerek�rse; et sıcaklıkta bozulur ancak buzdolabına koymanız

durumunda bozulmaz. Bunun neden� �se yukarıda açıkladığımız g�b� enz�mler sıcaklıkta bozulurken

düşük sıcaklık sev�yeler�nde sadece dururlar.



2- pH DERECESİ

Her enz�m�n kend�ne özgü olarak maks�mum sev�yede çalıştığı b�r

pH dereces� bulunmaktadır. Enz�mler genell�kle pH 7 ortamında

yan� nötr ortamda daha �y� çalışırken, bazı enz�mler as�d�k veya

baz�k ortamda çalışab�l�rler. Bu nedenle enzz�mler�n çalışma

hızına etk� eden faktörler arasında pH’da yer almaktadır.
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3- ENZİM MİKTARI

Enz�mat�k b�r tepk�men�n meydana geld�ğ� yerde fazla m�ktarda substrat yan� etk�nen madde

bulunuyorsa, enz�m artma m�ktarıyla orantılı olarak tepk�me hızıda artacaktır. 

B�yoloj�k katal�zör olan enz�mler�n uygun hızla çalışması

durumunda tepk�mede sab�t b�r hızla gerçekleşmeye devam eder.

Bu olayların gerçekleşmes�n�n ardından ortamdak� substrat

m�ktarının artması reaks�yon hızını arttırmaz. Neden�ne gel�nce

�se, bütün enz�mler maks�mum hızlarında çalışmaktadırlar zaten.

4- SUBSTRAT MİKTARI

Enz�mat�k olayların devam ett�ğ� ortamlarda yeterl� m�ktarda

enz�m var �se, substrat m�ktarını arttırmak tep�me hızını arttırır. Substratların m�ktarı eğer enz�mler�n

hızlı çalıştığı değerde sab�t olarak tutulursa, görünecekt�r k� tepk�meler�n hızınında sab�t olarak devam

etmes� sağlanmş olur.

5- SU MİKTARI

Enz�m enz�m�n akt�f olarak çalışab�lmes� �ç�n ortam da en az %15 su

bulunması gerekmekted�r. Bunu b�r örnek �le açıklarsak daha

aydınlatıcı olacaktır. Örneğ�n arılarda m�kropların veya

m�kroorgan�zmaların yaşama olasılığı yoktur ancak balın �çer�s�nde

b�r m�ktar su koymanız durumunda enz�mler akt�f hale geleceğ� �ç�n

m�kroorgan�zmalar üremeye başlayacaktır.

6- KİMYASAL MADDELERİN ETKİSİ
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Bazı k�myasal maddeler enz�mler�n hızını artırırken bazı maddeler �se azaltab�lmekted�r. Enz�mler�n

etk�nl�ğ�n� arttıran maddelere akt�v�törler den�lmekted�r. Bunu b�r örnek �le açıklamak gerek�rse,

pankreasımızda üret�len tr�ps�nojen, bu madde ancak bağırsakta üret�len enterok�nazla akt�f hale

geleb�l�r.

Ancak enz�mler�n etk�nl�ğ� azaltan maddelere �se �nh�b�törler den�lmekted�r. Bunuda örneklerle

açıklamak gerek�rse, s�yanür kurşun ve c�va g�b� maddeler ağır metaller oldukları �ç�n enz�mler�n�

çalışmasını engellemekted�rler.

7- YÜZEY MİKTARI

Enz�mler etk�ler�n� dış yüzeyden başlayarak göster�r. Bu b�lg�den yola çıkarak yüzey m�ktarının artması

demek enzm reaksyon hızının artması demekt�r. Bunu b�r örnek �le açıklamak gerek�rse, 1 k�lo kıyma 1

k�lo etten daha kolay s�nd�r�l�r.

Enz�mler ve d�ğer tüm b�yoloj� konuları hakkında detaylı b�lg� s�tem�z �çer�s�nde yer almaktadır.
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Yen�b�yoloj�.com s�tes� �le tüm b�yoloj� konularına ve b�yoloj� hakkında her türlü b�lg�ye
ulaşab�l�rs�n�z...
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