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Enzýmy

• Biokatalyzátory

• Látky bielkovinovej povahy, ktoré v živých sústavách urýchľujú a regulujú priebeh 
chemických reakcií

• Často výskyt v neaktívnej forme- proenzým ( zymogén)- aktivujú sa napr. 
odštiepením polypeptidového reťazca, ktorý bráni naviazaniu substrátu

proenzým

(zymogén)
holoenzým

napr. pepsinogén →  pepsín



Vlastnosti enzýmov

• Urýchľujú a regulujú chemické reakcie

• Znižujú hodnotu aktivačnej energie

• Majú špecifický účinok

• Pôsobia iba v mieste aktívneho centra

• Zúčastňujú sa chemickej reakcie, po skončení zostávajú v nezmenenom stave

• Postačujúce vo veľmi malých množstvách

• Funkciu si uchovávajú aj mimo bunky( možný účinok in vitro)



Charakteristika enzýmových reakcií

1.Vyššie reakčné rýchlosti

• niekoľkonásobne vyššie v porovnaní s reakciami ovplyvňovanými chemickými 
katalyzátormi

• Rýchlosť 106- 1012x vyššia ako nekatalyzovanej reakcie

2.Miernejšie podmienky reakcie

• Nízke( fyziologicky prijateľné) teploty (do 50°C)

• konštantný tlak

• takmer neutrálne prostredie

3.Vysoká špecifickosť

4.Schopnosť regulácie



Zloženie enzýmov

1. Jednozložkové enzýmy

zložený iba z bielkovinovej zložky 

2. Dvojzložkové enzýmy

zložený z bielkovinovej a nebielkovinovej zložky

apoenzým

apoenzým kofaktor holoenzým

bielkovinová zložka nebielkovinová zložka funkčná forma enzýmu



Typy kofaktorov

anorganický organický

Kovový ión Koenzým
• viazaný na apoenzým slabou väzbou ( ľahko sa odštiepuje)
• Donor-akceptor vodíkových atómov, elektrónov, 

atómových skupín
• napr. vitamíny a ich deriváty, NAD

Prostetická skupina
• pevne viazaná na apoenzým kovalentnou väzbou
• napr.  hém v hemoglobíne



Aktívne centrum

• Väzbové miesto enzýmu, na ktoré sa viaže substrát ( popr. koenzým)

• S vhodnými priestorovými a väzbovými podmienkami na naviazanie substrátu 

1. Hypotéza zámku a kľúča

2. Hypotéza indukovaného prispôsobenia sa ( správna)

• Obsahuje väčšinou funkčné skupiny –COOH, -NH2, -OH, -SH z reťazca AMK

• Väzba substrát + aktívne miesto slabá ( vodíkové väzby, wandervalsové, 
elektrostatické sily)



Špecifita enzýmovej katalýzy

• Enzým špecifický iba na určitý substrát a určitý druh jeho premeny

Substrátová špecifita

• Katalyzuje premenu iba 
určitého konkrétneho 
substrátu

• Zabezpečuje apoenzým

Špecifita účinku

• Katalyzuje iba jednu z 
možných premien 
substrátu

• Zabezpečuje koenzým



Mechanizmus enzýmovej reakcie

• Podstatou je zníženie aktivačnej energie EA

Priebeh

1.Tvorba enzým-substrátového komplexu                                      
E + S ↔ ES 

2. Aktivácia enzým- substrátového komplexu                            
ES↔ ES*

3. Tvorba komplexu enzým- produkt

ES* ↔ EP

4. Uvoľnenie produktu z enzýmu

EP  ↔ E+P



Mechanizmus pôsobenia enzýmu





Názvoslovie enzýmov

• Podľa výskytu a funkcie v organizme

• napr. ptyalín, pepsíntriviálne

• Názov substrátu ( alebo reakcie) + typ 
katalyzovanej reakcie+ prípona áza

• napr. lipáza, amyláza
systémové



Triedy enzýmov

• Katalyzujú oxidačno- redukčné procesy, prenosy elektrónov medzi substrátmi

• Etanol↔ acetaldehydoxidoreduktázy
• Katalyzujú hydrolytické štiepenie  väzieb

• triacylglycerol↔ glycerol + mastné kyselinyhydrolázy
• Katalyzujú adičné, eliminačné reakcie alebo štiepenie väzieb C-C, C-N, C-O

• Dekarboxylácia aminokyselín lyázy
• Katalyzujú izomerické reakcie, vnútromolekulové zmeny v substráte

• Glukóza -6-fosfát ↔ fruktóza-6-fosfátizomerázy

• Katalyzujú syntézu dvoch molekúl, za spotreby ATP a uvoľnenia energieligázy( syntetázy)
• Katalyzujú prenos skupín medzi substrátmi

• ATP + glukóza↔ glukóza -6-fosfáttransferázy



Faktory vplývajúce na enzýmové reakcie

Koncentrácia 
substrátu

Koncentrácia 
enzýmu

teplota

pH
Prítomnosť 

aktivátorov/ 
inhibítorov



1. Koncentrácia substrátu

• Rýchlosť stúpa lineárne so zvyšujúcou sa koncentráciou substrátu

• Do saturačného bodu- stav obsadenia všetkých aktívnych centier enzýmu

2. Vplyv koncentrácie enzýmu
• Rýchlosť reakcie stúpa lineárne s množstvom enzýmu

• Podmienka- dostatočné množstvo substrátu



3. Vplyv teploty

• Aktivita enzýmov stúpa v teplotnom rozpätí 
10-40°C

• Vyššie teploty- hodnota kritického bodu 40-
60°C- aktivita enzýmov prudko klesá( 
denaturácie bielkovín, strata biologickej 
funkcie)

• Nižšie teploty- aktivita klesá, až zastavuje sa

Napr. chladenie a zmrazovanie potravín



4. Vplyv pH

• Enzýmy veľmi citlivé na zmenu pH ( 
denaturácia bielkovín vplyvom kyselín a 
zásad)

• Väčšina najaktívnejšie ( pH=6-8)

• Napr. pepsín potrebuje v žalúdku pH=1-2

• pH optimum- pH, pri ktorom je rýchlosť 
reakcie maximálna, okolo pH= 7,4



5. Vplyv aktivátorov  a  inhibítorov

• Nízkomolekulové látky alebo katióny kovov

• Spomaľujú alebo aktivujú účinok enzýmu

Aktivátory
Urýchľujú 

účinok enzýmu

Inhibítory
Spomaľujú 

účinok enzýmu



Aktivácia enzýmu

• Odštiepenie časti polypeptidového reťazca

• Uvoľnenie prístupu substrátu k aktívnemu miestu

• Napr. kovové ióny

Premena 
neúčinnej formy 

na účinnú

• Aktivátor sa naväzuje na iné ako aktívne miesto- alosterické
miesto

• Nepriamo vytvorí vhodné podmienky na naviazanie substrátu na 
aktívne miesto

• Spôsobí zmenu konformácie enzýmu

Alosterická 
aktivácia



Formy inhibície

• Inhibítor s podobnou štruktúrou ako substrát, no s 
väčšou afinitou k centru

• Naviazanie inhibítora priamo na aktívne miesto 
enzýmu a zabránenie naviazaniu substrátu

• reverzibilná( zvýšením množstva substrátu)

1.Kompetitívna

(konkurenčná) 

• Inhibítor nemá podobnú štruktúru ako substrát

• Naviazanie inhibítora na reaktívne skupiny 
enzýmu –SH, -OH, čím spôsobí zmenu štruktúry 
enzýmu a bráni naviazaniu substrátu

• ireverzibilná( napr. ťažké kovy)

2.Nekompetitívna

(nekonkurenčná)



Formy inhibície

• Naviazanie inhibítora na alosterické centrum

• Zmena konformácie enzýmu a neschopnosť 
naviazania substrátu

3. 
Alosterická 

inhibícia



Alosterická regulácia

• Prirodzená regulácia činnosti enzýmov a vlastného metabolizmu v 
bunke

• Alosterické aktivátory a inhibítory bunka tvorí sama- medziprodukty 
metabolizmu

1. viažu sa  mimo aktívneho miesta ( alosterické miesto)

2. spôsobujú zmenu konformácie enzýmu ( terciárnej a kvartérnej 
štruktúry)

3. znemožňujú/ umožnia naviazanie substrátu



Tráviace enzýmy

• Funkciu vykonávajú mimo bunke v ktorej boli syntetizované

• Podieľajú sa na trávení potravy prijatej človekom

amyláza

• Hydrolytické štiepenie 
škrobu na jednoduchšie 
sacharidy

• Tvorená slinnými 
žľazami a  pankreasom

• Rôzne druhy, napr. α-
amyláza( ptyalín), v 
slinách

pepsín

• Hydrolyticky štiepi 
peptidové väzby v 
bielkovinách v žalúdku

• Vzniká v sliznici žalúdka

trypsín

• Hydrolyticky štiepi 
peptidové väzby v 
bielkovinách v tenkom 
čreve

• Vzniká v pankrease

lipázy

• Rozklad lipidov
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