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1. BEVEZETÉS. A BIOMÉRNÖK ÉS A BIOTECHNOLÓGIA
A biotechnológia definiálása, meghatározása nem könnyű, minden definíció a meghatározó szájíze
szerint elfogult. Vannak, akik csak az úgynevezett „modern” biotechnológiát tekintik biotechnológiának, azaz a génmérnökség produktumait, míg mások sokkal szélesebben értelmezik a fogalmat.
Mi az utóbbi módon tekintjük ezt a tudományágat, elfogadva az IUPAC által javasolt definíciót, amely
az EFB (European Federation of Biotechnology) által 1981-ben elfogadott definícióval azonos:
A BIOTECHNOLÓGIA a

BIOKÉMIA,
MIKROBIOLÓGIA és a
MÉRNÖKI TUDOMÁNYOK
integrált alkalmazása
mikroorganizmusok
állati és növényi sejtek/szövetek
vagy ezek részeinek (pl. enzimeinek)
technológiai felhasználása céljából.
Mi sem jellemzi jobban a definíciók sokféleségét, mint hogy az USA kongresszusa is szükségét
érezte a fogalom definiálásának 1984-ben:
Biotechnologies are commercial techniques, that use living organisms or substances from
those organisms, to make or modify a product, including techniques used for the
improvement of the characteristics of economically important plants and animals and for the
development of microorganisms to act on environment (Congress of the USA, 1984)
A biotechnológia kifejezést egy polihisztor magyar mérnök, Ereky Károly1 találta ki és vezette be
1919-ben, és a következőképpen definiálta: „Biotechnológia minden munka, amellyel alapanyagokból termékeket állítunk elő élő organizmusok segítségével.”
Ezt a korát messze megelőző „jó” definíciót Ereky avval is megtetézte, hogy szerinte a kőkorszak
és a vaskorszak mintájára majd egyszer egy biokorszak is eljön. Sokak szerint ma már jócskán e
korban élünk.
Természetesen ez az ősdefiníció és a fentebb ismertetett modernebb értelmezések sem
örökéletűek, folyamatos revideálásra szorulnak, hiszen a biotechnológia fejlődése rendkívül gyors,
hatóterülete egyre bővül, az alapvető lényeg megmaradása mellett a definíciót állandóan finomítani
kell. 2005-ben az OECD egy ún. statisztikai biotechnológia definíciót adott, amely meglehetősen
szélesen értelmezi a biotechnológia hatókörét: „the application of science and technology to living
organisms, as well as parts, products and models thereof, to alter living or non-living materials
for the production of knowledge, goods and services”.
Ezt egy listával egészítették ki, amely lista a pillanatnyilag a területhez értendő technikákat,
metodikákat, eljárásokat, megközelítéseket tartalmazza. Így a fejlődéssel egyidejűleg e listaalapú
definíció is tovább alakítható, kiegészíthető.
A teljesség igénye nélkül az alábbi felsorolás e lista néhány fontosabb elemét tartalmazza. E listát
mint magyarázó útjelzést kell tekinteni az egyszerű definícióhoz.
DNS/RNS: Genomika, farmakogenomika, genetic engineering, DNS/RNS szekvenálás/szintézis/
amplifikáció, génexpresszió, antiszensz technológia.

Ereky Károly, (Esztergom, 1878. okt. 20. – Vác, 1952): politikus, miniszter, gépészmérnök, közgazdasági
szakember. Tanulmányait a bp.-i Műegyetemen végezte, 1905-től az egyetem adjunktusa. 1911-ben megalapította az állatértékesítő egyesületet, 1912-ben pedig a nagytétényi sertéshízlaldát. Részt vett a Csilléry–Friedrichféle ellenforradalmi csoport szervezkedésében. A Friedrich-kormányban 1919. aug. 27-től 1919. nov. 24-ig
közélelmezési miniszter. A nemzetgyűlésbe a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja programjával került be, az
1922-i választásokon megbukott és visszavonult a politikai élettől. Elnöke volt a Magyar Gyorsírók és Gyorsírás
Barátai Budai Egyesületének. Forrás: Életrajzi lexikon
1
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Fehérjék és egyéb molekulák: Fehérjék és peptidek (nagymolekulájú hormonok) szekvenálása/
szintézise és engineeringje, proteomika, fehérjekinyerés és -tisztítás, signaling, sejtreceptorok
azonosítása.
Sejt- és szövettenyésztés és engineering (beleértve a biomedical engineeringet is)
Sejtfúzió, vakcina-/immunstimuláns termelés, embriómanipuláció.
Biotechnológiai folyamatok, technikák: Fermentáció, bioreaktorok, biobányászat, bioleaching,
bioremediáció, bio(lógiai)szűrés, fitoremediáció.
Génterápia, vírusvektorok gyógyászati felhasználása.
Bioinformatika: genomok, fehérjeszekvenciák, -szerkezetek adatbázisai, komplex biológiai
folyamatok modellezése, rendszerbiológia.
Nano-biotechnológia: nano- és mikromanipulációs technikák alkalmazása olyan „szerkezetek”
előállítására, amelyekkel a biorendszerek mélységükben tanulmányozhatók, és felhasználhatók pl.
hatóanyag bejuttatásra vagy diagnosztikára.
A biotechnológia egy interdiszciplináris alkalmazott tudomány. A kölcsönhatásokat, illetve az
alkalmazott alapdiszciplinákat vázlatosan az 1.1 és 1.2 ábrán mutatjuk be.

1.1. ábra: A biotechnológia interdiszciplináris

1.2. ábra: Kapcsolat az alapdiszciplínák és a biotechnológia között
A biomérnök feladatai e komplex tudománnyal kapcsolatban abból a tényből adódnak, hogy a
bioeljárásokat a valóságban, termelő ipari léptékekben működtetni kell, ami azt jelenti, hogy a
© Sevella Béla, BME
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laboratóriumi folyamatok léptéknövelését meg kell oldani, az ipari termelő technológiákat meg kell
tervezni és meg kell valósítani, és a már működő technológiákat optimális szinten üzemeltetni kell.
Mindeközben minden szinten meg kell felelni a rendkívül szigorú minőségbiztosítási, GLP, GMP és
validálási követelményeknek.
Mielőtt a biotechnológiai eljárások néhány jellemzőjével megismerkednénk, vessünk egy
pillantást a történeti összefoglalásra, amelyben a hagyományos és modern biotechnológia kialakulását
és fejlődésének legjelentősebb állomásait foglaltuk össze.

1.1.

A biotechnológia vázlatos története

Az alábbi összeállításban a klasszikus és modern biotechnológia történetével, a genetika és
biokémia/fiziológia fejlődésének néhány sarokpontjával ismerkedhetünk meg, amelyek hozzájárultak
a biotechnológia fejlődéséhez.
Kr. e 6000–3000

Egyiptom, Babilon, Kína: kenyérkelesztés kovásszal. Alkoholos
erjesztett italok (gyümölcslé, tej). Sörkészítés. Sajtkészítés.
Eceterjesztés.

1.3. ábra: Kenyérkészítés.
Egyiptomi sírfestmény, Théba,
Kr. e. 1500 körül

1.4. ábra: Sörkészítés és
Söráldozat Nin-Harra
istennőnek. Monument Blau,
agyagtábla, Sumér Birodalom,
Kr. e. 2500 körül.
(Louvre, Párizs)
Kr. e. 2000

Borkészítés Asszíriában.

500

Az első antibiotikum: penészes szójatúrót használnak
gyulladások, kelések kezelésére Kínában.

420

Szókratész (470?–399) felveti a genetika első problémáját:
Miért nem hasonlítanak a fiúszülöttek mindenben apjukra?

Időszámítás kezdete körül
Kr. u. 100 körül

Sörkészítés a keltáknál és a germánoknál is.
Az első inszekticid: porított krizantém (Kína).

3. század

Marcus Aurelius Probus: szőlőtelepítés Germániában.

1150

Alkohol előállítása borból.

1300

Mexikó: az aztékok algát aratnak a tavaikból élelmiszerként.

1320

Egy arab törzsfő először alkalmaz mesterséges
megtermékenyítést „szuper ló” kitenyésztése céljából.

14. század

Ecetmanufaktúra Orléans közelében.
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1590

Janssen: mikroszkóp feltalálása.

1630

William Harvey megállapítja, hogy a növények és állatok
egyaránt szexuálisan szaporodnak.

1650 után
1663
1680 körül

Mesterséges gombatenyésztés Franciaországban.
Hooke: sejtek létezésének felfedezése.
Antoni van Leeuwenhoek(1632–1723): mikroszkóp, spermium,
élesztő, baktérium.

1.5. ábra: Antoni van
Leeuwenhoek és mikroszkópja

1700

Camerarius, Rudolf Jakob (Camerer, 1665–1721) német
botanikus bizonyítja, hogy a virágoknak is vannak szexuális
szervecskéik.

1761

Kölreuter, Joseph Gottlieb (1733–1806) német botanikus leírja
az első keresztezést különböző fajtájú növények között.

1796

Edward Jenner (1749–1823) angol orvos kifejleszti az első
vakcinát a himlő ellen (vaccinus = tehénből eredő).

1838

Schleider–Schwann-sejtelmélet: „Every cell arises from a cell.”

1857

Pasteur: a fermentációért mikrobák, élesztők a felelősek; a
tejsavas erjedés leírása.

1.6. ábra: Louis Pasteur (1822–1895)
(www.accessexcellence.org/RC/AB/BC/Louis_Pasteur.php)

1858

Traube feltételezi, hogy a fermentációt enzimek végzik.

1859

Darwin megjelenteti az „On the origin of species” c. munkáját.

1.7. ábra: Charles Darwin (1809–1882)

1863–64

Pasteur feltalálja a pasztőrözést.

1865

Mendel kifejti törvényeit.
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1.8. ábra: Gregor Mendel (1822–1884)
(http://en.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel)

1879

Hansen felfedezi az Acetobactereket.

1881

Tejsav fermentációs előállítása.

1882

Robert Koch azonosítja a tbc-t okozó baktériumot.

~1885

Mesterséges gomba termesztés az USA-ban.

1893

Koch és Pasteur a fermentációs eljárást szabadalmaztatja.

1.9. ábra: Robert Koch (1843–1910)
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Robert_Koch)

1897

Buchner megállapítja, hogy az élesztőben erjesztő enzimek
vannak.

1.10. ábra: Eduard Buchner (1860–1917)
(http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1907
/buchner.html)

19. század vége

Az első kommunális szennyvíztisztító telepek megépülnek
Berlinben, Hamburgban, Münchenben Párizsban és egyebütt.

1900 körül

A kromoszómaelmélet általánossá válik.

1902

Az IMMUNOLÓGIA fogalom megjelenése.

1906

Paul Ehrlich: Salvarsan, az első kemoterapeutikum.
GENETIKA fogalom bevezetése.

1908

Calmette és Guerin: BCG-vakcina a tbc ellen (bevezetve: 1921).

1910

Thomas H. Morgan bizonyítja, hogy a gének a kromoszómákon
lokalizálódnak.
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1.11. ábra: Thomas H. Morgan (1866–1945)
(http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1933/
index.html)

1915

A pékélesztőgyártás ún. német eljárásának bevezetése.

1914–16.

Pékélesztő és takarmányélesztő nagyvolumenű gyártása
Delbrück, Hayduck és Hanneberg vezetésével.

1916

Weizmann eljárása az aceton-butanol fermentációra.

1.12. ábra: Chaim Weizmann (1874–1952)
(http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/
weizmann.html )

1915
1915–16
1919

Először találnak bakteriofágot, baktériumvírust.
Szulfitos eljárás glicerinfermentációra.
A BIOTECHNOLÓGIA szó először jelenik meg nyomtatásban:
Ereky Károly magyar gépészmérnök tollából.

1.13. ábra: Ereky Károly (1878–1952)

1920-tól

Felületi citromsav fermentációja.

1928–29

Fleming felfedezi a penicillint.
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1.14. ábra: Alexander Fleming
(1881–1955) receiving his Nobel
Prize in 1945
(www.bl.uk/onlinegallery/featur
es/beautifulminds/flemingnobell
ge.html )

1937

Mamoli és Vercellone felfedezik a mikrobiális transzformációk
lehetőségét.

1938

Franciaországban elkezdik gyártani a B. thuringiensis toxin
inszekticidet.

1938

A „molekuláris biológia” kifejezés megszületik.

1941

Beadle–Tatum: „egy gén egy enzim” elmélet.

1941–44

A penicillin ipari gyártása elkezdődik.

1944

Schatz és Waksman felfedezik a streptomicint.
Sanger bevezeti a kromatográfiát az inzulin szekvenálására.
Avery bizonyítja, hogy a DNS hordozza a genetikai információt.

1946

Tatum és Lederberg felfedezik a konjugációt.

1.15. ábra: Edward Lawrie Tatum (1909–1975)
(http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1958/
tatum.html )

1.16. ábra: Joshua Lederberg (1925– )
(http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1958/
lederberg.html)

1948

Duggar felfedezi a klórtetraciklint.

1949

Megindul a szubmerz ecetsav termelés.
A B12 vitamin fermentációs előállításának kezdete.
Ipari léptékű biotranszformációk kezdete.
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1953

Watson, Crick és Wilkins felfedezik a kettős spirált.

1.17. ábra:
Watson, Crick és Wilkins
(www.nobelprize.org/nobel_priz
es/medicine/laureates/1962/ )

1955

Az állati szövet kémiailag definiált közegben szaporítható.

1956

Kornberg felfedezi a DNS polimeráz enzimet.

1957

Kinoshita és munkatársai: glutaminsav fermentáció

1959

JACOB és MONOD: genetikai (génszintű) szabályozás
felfedezése.

1.18. ábra: François Jacob (1920– )
(www.nndb.com/people/157/000129767/ )

1.19. ábra: Jacques Monod (1910–1976)
(http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1965/
monod.html )

1955–60

Szubmerz citromsav fermentáció

1960

Növények vegetatív mikroszaporítása.

1961

Nierenberg poly-U szintézise, UUU a Phe-t kódolja.

1962

Watson, Crick és Wilkins Nobel-díjat kapnak.

1965

Egér és emberi sejtet fuzionáltatnak.

1966

A genetikai kód megfejtése.

1969

Az első in vitro enzim szintézis

1970

Először izolálnak reverz transzkriptázt.

1971

Protoplasztból a növény regenerálható.

1972

Első sikeres DNS-klónozás.

1973

Rekombináns DNS-módszerek: „genetic engineering”

© Sevella Béla, BME
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1975

Moratórium Asilomarban az rDNS-kísérletekre.
Első monoklonális AB (antitest) termelése.

1976

Megalakul a GENENTECH, az első géntechnikai vállalat.
Restrikciós enzimek felfedezése.

1977

A Genentech bejelenti az első humán fehérje baktériummal
történő előállítását: szomatosztatin.

1978

Paradicsom és burgonya szomatikus hibridizációja (POMATO).

1980

A Chakrabarty-eset: az USA megengedi genetikailag módosított
létforma szabadalmaztatását: „superbug”: szénhidrogénfaló
mikroba.
„Anything under the sun that is made by the hand of man is
patentable” (USA Suprem Court, 1980).

1981

Az első transzgénikus emlős (egér).

1982

Humán inzulin – az első kereskedelmi rDNS-készítmény.

1983

Kary Mullis (CETUS) kifejleszti a PCR technikát (1993: Nobel-díj).

1990

A Humán genom projekt elindul(HUGO).

1992

Birkaklónozás: az állati sejt is totipotens.

1996

A teljes élesztőgenom ismert.

2000

A humán genom teljes szekvenciája ismert.

A biotechnológiai eljárások jellemzői

Ma a biotechnológiai eljárásokat a felhasználás területeinek megfelelően piros, fehér és zöld
biotechnológiák csoportjaiba sorolják. A piros az egészséggel kapcsolatos területeket, a fehér a kémiai
iparhoz alapanyag- és köztitermék-előállítás vonatkozásában kapcsolódó biotechnológiai eljárásokat,
míg a zöld biotechnológia a mezőgazdasággal, környezetvédelemmel és menedzsmenttel,
bioremediációval, szennyvíztisztítással stb., valamint a bioüzemanyagokkal kapcsolatos eljárásokat és
szolgáltatásokat jelenti.
E háromszínű kategorizálás nem lévén teljes és kielégítő, ma már néha egész színskálát
kapcsolnak a biotechnológiák különböző területeihez, amint az alábbi összeállítás mutatja2 (ami
természetesen a fenti kategóriák tartalmát némileg megváltoztatja):
Piros: egészség, orvosi diagnosztika
Sárga: élelmiszer és táplálkozás
Kék: vízkultúrák, tenger-biotechnológia
Fehér: bioipar
Arany: bioinformatika, nano-biotechnológia
Zöld: mezőgazdaság, bioüzemanyag, biotrágya, bioremediáció, szennyvíztisztítás,
geomikrobiológia
Barna: száraz, sivatagi területek biotechnológiája
Fekete: bioterrorizmus, biofegyver…
Bíbor: szabadalom, publikálás, újítás…
Szürke: klasszikus fermentáció és biofolyamat-technológia

2

E. J. Da Silva (2005): The Colours of Biotechnology: Science, Development and Humankind
Electronic Journal of Biotechnology.

© Sevella Béla, BME
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1.20. ábra: A biotársadalom
Ereky Károly megjósolta, hogy az ipari forradalomhoz hasonlóan egyszer eljön egy biokorszak is.
Sokak szerint a 21. század éppen ez a biokorszak lesz, és úgy tűnik, hogy ez már el is kezdődött,
hiszen már látszanak az úgynevezett „biotársadalom” körvonalai. Ez a fogalom azt jelenti – és az ábra
szerint bizony ma már ez jellemzővé kezd válni –, hogy a mindennapi élet minden szegmensét
átszövik a biotechnológiák. Másképpen fogalmazva: biológiai az alapanyag (évenként megújuló
lignocellulóz- és cukorbázis), biológiai eredetű az energia (lignocellulóz alapú hőerőművek, bioetanol,
biodízel) és bio a technológia is, amellyel ezeket feldolgozzák, illetve felhasználják.
A klasszikus és modern biotechnológiai eljárások sokféleségét a következő néhány táblázatos
összeállítással reprezentáljuk, bemutatva egy sor terméket és termelő organizmust, valamint
felhasználási területet.
Az első táblázatban olyan élelmiszeripari termékeket soroltunk fel, amelyek közvetlenül
végtermékként fogyaszthatóak.
1.1. táblázat: Fermentált élelmiszeripari végtermékek
Termék
alkoholos italok
sör, bor, pálinkák
nem alkoholos élelmiszerek
ecet
savanyú káposzta

Alapanyag
szőlő, gyümölcsök
maláta, burgonya, gabonafélék

Mikroorganizmus
Saccharomyces cerevisiae

bor, maláta, etanol
fejes káposzta

olívabogyó
savanyú kovász

olíva
rozs- és búzaliszt

sütőipari termékek
tejtermékek
tejföl

…liszt

Acetobacter aceti
Leuconostoc mesenteroides
Lactobacillus plantarum
Lactobacillus brevis
Pediococcus, Lactobacillus
Lactobacillus sanfranzisko
L.fructivorans, L.fermentum
Torulopsis holmii, S.cerevisiae…
Saccharomyces cerevisiae

joghurt

tej

kefir

tej

© Sevella Béla, BME

tej

Streptococcus lactis ssp cremoris
Streptococcus lactis ssp
diacetylactis
Streptococcus salivarius ssp
thermophilus
Lactobacillus delbrueckii ssp
bulgaricus
Candida kefir, Lactobacillus
kefir,
Lactobacillus acidophilus,
Streptococcus lactis
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tej

kemény sajtok

tej

húsáruk
kolbászfélék

hús
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Penicillium caseicolum,
P.camemberti
Penicillium roquefortii
Streptococcus salivarius
thermophilus
Lactobacillus helveticus
Propionibacterium freudenreichii
Lactobacillus spp,
Staphylococcus
Micrococcus varians
Vibrio costicola, Staphylococcus

sonkafélék
élvezeti szerek
kávé

hús

tea, dohány

tealevél, dohánylevél

kakaó

kakaóbab

szójaszósz

rizs, liszt, szója

kávébab

Enterobacter,
tejsavbaktériumok, élesztők
(endogén enzimek)
Pediococcus sp
élesztők, tejsavbaktériumok
ecetsav-baktériumok, bacillusok
Aspergillus orizae
Lactobacillus, Torulopsis sp.
Zygosaccharomyces rouxii

A következő táblázat olyan termékeket tartalmaz, amelyeket adalékanyagként használnak az
élelmiszeriparokban a végtermékben vagy a technológiai lépések során.
1.2. táblázat: Biotechnológiai termékek az élelmiszeriparban
Termék
gyümölcssavak
citromsav E330-333
itakonsav
glükonsav E574-579
fumársav E360-369
almasav E350-352
borkősav E335-337
borostyánkősav E360-369

Felhasználás
italok, dzsemek, szörpök
tejtermékek
margarin
sütőpor, kolbász
fémtisztítás
desszert, tejtermékek
húskészítmények
italok, dzsemek, zselék
cukorkák, olajok, kenyérkészítmények
italok, desszertek, zselék

tejsav E270

ízesítő, K-, Ca-, Mg-sók mint
NaCl helyettesítők
gyümölcslé, majonéz, desszertek
sütőipar, tejtermékek,
húskészítmények

aminosavak
Glu E620,621

ízerősítő, ízesítő: „umami” íz okozója

Lys
Trp

ételkiegészítés, takarmány
antidepresszáns

vitaminok
kobalamin (B12)
riboflavin (B2) E101

élelmi kiegészítés
élelmi kiegészítés

-karotin

élelmi kiegészítés

© Sevella Béla, BME

Termelő mikroorganizmus
(forrás)
Aspergillus niger
Aspergillus terreus
Aspergillus niger
Rhizopus, Mucor
Aspergillus niger
Penicillium brevicompactum
Penicillium notatum
Aspergillus griseus
Rhizopus, Mucor, Fusarium
Lactobacillus delbrueckii,
Lactobacillus casei

Corynebacterium glutamicum,
Brevibacterium flavum
Corynebacterium glutamicum
Corynebacterium glutamicum
Propionibacterium shermanii
Ashbya gossipii
Eremothecium ashbii
Blakeslea trispora
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biotranszformáció
(pl. Gluconobacter)

aszkorbinsav E300
ízesítő anyagok
IMP E630-633
GMP E626-629
gélesítő anyagok
alginát E400
xantán E415

pektin

E440
enzimek
glükóz izomeráz
-glukanáz
-galaktozidáz

ízkiemelő, levesporok
konzervek

Brevibacterium ammoniagenes,
Corynebacterium glutamicum

fagylalt, puding, habok

Acetobacter vinelandii
tengeri alga
Xantomonas campestris

italok, ömlesztett sajt, krémsajt
pudding, dresszingek
emulzióstabilizálás
dzsemek, fagylalt, sajt, majonéz
fruktózszirup, izocukor
lészűrés
tejcukor-eltávolítás

-amiláz
glükoamiláz
pektináz

keményítőbontás
keményítőbontás
gyümölcslé-, borszűrés

kataláz
glükózoxidáz
rennin

H2O2 felesleg eltávolítása pl. tejből
O2 eltávolítása konzervekből
tejalvasztás, sajtgyártás

proteázok

tésztagyártás, italgyártás
sajtgyártás, húskészítmények
szójakészítmények
sajtízesítés, fehérjék zsírmentesítése
zsírsavak, zsírok, olajok észterezése

lipázok
antocianáz
lyzozim

borok színtelenítése
késői sajtfelfúvódás
megakadályozása

alma, citrusfélék
Arthrobacter sp, B. coagulans
Trichoderma harzianum
A. oryzae, Kluyveromyces
fragilis
B. licheniformis, A. niger
A. niger, Rhizopus oryzae
A. niger, A. oryzae,
Penicillium simplicissimum
Micrococcus lysodeicticus
A. niger
borjúgyomor, Bacillus spp
Streptococcus lactis
Bacillus cereus, B. subtilis
B. licheniformis, A. orizae
Candida lipolytica,
Aspergillus niger,
Mucor javanicus
növényi eredetű
tojás

1.3. táblázat: Nagy mennyiségben termelt mikroba eredetű enzimfehérjék
és a termelő mikroorganizmusok
-amiláz
-amiláz
amyloglükozidáz
cellulázok
glükóz-izomeráz
glükóz-oxidáz
-D-glükozidáz
lipázok

pektinészteráz
savas proteináz
alkalikus proteináz
neutrális proteiáz
pullulanáz
poligalakturonáz
penicillin aciláz

© Sevella Béla, BME

Bacillus amyloliquefaciens,
Thermobacterium sp.
B. polymyxa
Aspergillus niger
Trichoderma reesei
Streptomyces oligochromogenes
B. coagulans
A. niger
A. niger
A. niger
Candida cylindraceae
Geotrychum candidum
Rhizopus arrhizus, Mucor sp.
A. orizae
A. saitoi
A. orizae B. amyloliquefaciens
Bacillus stearothermophylus
Aerobacter aerogenes
A. niger
E. coli
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Az enzimek előállításával kapcsolatban jegyezzük meg, hogy a legnagyobb mennyiségben a
proteolitikus enzimeket termelik (ez az összes enzim mintegy 58%-a), ezen belül az alkalikus
proteázok 25%, az egyéb proteázok 20% és a sajtenzim rennin 10%-ot képviselnek.
Az amilázok és a glükózizomeráz, azaz a keményítőlebontó, illetve cukorátalakító enzimek is
mintegy 25%-ot képviselnek a teljes enzimpiacon. A gyógyászati (terápiás) és analitikai, illetve
diagnosztikai célra felhasznált enzimkészítmények a piacnak mintegy 10%-nyi szegmensét jelentik.
1.4. táblázat: Mikrobák termelte nemfehérje polimerek és a termelő mikrobák
alginát
cellulóz
curdlan
dextrán
foszfomannán
poli--hidroxibutirát
szkleroglukán
xantán

Azotobacter vinelandii
Acetobacter sp.
Agrobacterium sp.
Leuconostoc mesenteroides
Hansenula capsulata
Alcaligenes eutrophus
Sclerotium glucanicum
Xantomonas campestris

1.5. táblázat: Mikrobatermék aminosavak és a termelő mikroorganizmusok
D, L-alanin
L-arginin
L-citrullin
L-glutaminsav
L-hisztidin
L-izoleucin
L-leucin
L-metionin
L-ornitin
L-fenilalanin
L-prolin
L-treonin
L-triptofán
L-tyrozin
L-valin
L-szerin

Brevibacterium flavum
Brevibacterium flavum
Bacillus subtilis
Brevibacterium flavum
Corynebacterium glutamicum
Corynebacterium glutamicum
Brevibacterium flavum
Brevibacterium lactofermentum
Corynebacterium glutamicum
Brevibacterium flavum
Microbacterium ammoniaphilum
Brevibacterium lactofermentum
Corynebacterium glutamicum
Corynebacterium glutamicum
Brevibacterium flavum
Corynebacterium glutamicum
Brevibacterium lactofermentum
Corynebacterium hydrocarboclastus

1.6. táblázat: Szerves savak és a termelő mikrobák
ecetsav
D-arabino-aszkorbinsav
citromsav
eritorbinsav
fumársav
glükonsav
itakonsav
2-keto-glükonsav
-keto-glutársav
2-keto-L-gulonsav
tejsav
L-almasav

© Sevella Béla, BME

Acetobacter aceti
Penicillium notatum
Aspergillus niger
Penicillium cyaneofulvum
Rhizopus delemar
Aspergillus niger
Aspergillus terreus
Serratia marcescens
Candida hydrocarbofumarica
Gluconobacter melanogenus
Lactobacillus lactis…
Brevibacterium ammoniagenes
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1.7. táblázat: Illatanyagok, amelyek mikrobákkal termelhetők
ánizsaldehid
benzaldehid
benzil-alkohol
citronellol
-dekalakton
diacetil
p-metil-benzil-alkohol
Me-p-metoxi-fenilacetát
Me-fenilacetát
6-pentil--piron
tetrametil-pirazinok

ánizs
mandula
gyümölcs
rózsa
barack
vaj
jácint, gardenia
ánizs
méz
kókusz
dió

Trametes sauvolens
Trametes sauvolens
Phellinus igniarius
Ceratocystis varispora
Sporobolomyces odorus
Streptococcus diacetylactus
Mycoacia uda
Trametes ordorata
Trametes ordorata
Trichoderma viride
Corynebateriumc glutamicum

1.8. táblázat: Egyéb, vegyes mikroba-termelte vegyületek
antipain
karotenoidok
emulzán
giberellinek
herbicidin
indigo
inosin
lizergsav
B12
sikonin

proteáz-inhibitor
pigmentek, provitaminok
emulgeálószer
növényi hormonok
herbicid
pigment
ízfokozó (ételízesitő)
ergotalkaloid származékok
vitamin
gyógyszer, színezék

Streptomyces sp.
Dunaliella bardawil(alga)
Acinetobacter calcoaceticus
Giberella fujikuroi
Streptomyces saganonensis
Escherichia coli
Bacillus subtilis
Clariceps paspali
Propionibacterium shermanii
Lithospermium sp.

A ma ismert több ezer antibiotikum közül a legismertebbeket listázza a 1.9. táblázat.
1.9. táblázat: Antibiotikumok
Antibiotikum
Penicillin G
Streptomicin
Bacitracin
Cefalosporin C
Klórtetraciklin
Griseofulvin
Gentamicinek
Nistatin
Oleandomicin
Tirocidin
Vankomicin

Típus
laktám
aminoglikozid
polipeptid
polipeptid
tetraciklinek
spirociklohexén
aminoglikozid
tetraén
makrolid
ciklikus polipeptid
glikopeptid

Termelő törzs
Penicillium chrysogenum
Streptomyces griseus
Bacillus licheniformis
Cephalosporium acremonium
Streptomyces aureofaciens
Penicillium griseofulvum
Micromonospora purpurea
Streptomyces aureus
Streptomyces antibioticus
Bacillus brevis
Streptomyces orientalis

A 1.10. táblázatban rekombináns DNS technikával kifejlesztett (továbbfejlesztett) biotechnológiai
eljárásokkal termelt anyagokat sorolunk fel. Ma már természetesen nagyságrendekkel több ilyen
termék van. Tudni kell, hogy például a klasszikus fermentációs termékeket is – citromsav, tejsav,
mosóporenzimek stb – ma már szinte kizárólag az új biotechnikák segítségével feljavított, fejlesztett,
genetikailag manipulált mikrobákkal állítják elő.

© Sevella Béla, BME
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1.10. táblázat: rDNS termékek
TERMÉK
Humán inzulin
Humán interferonok ( -, -, -IFN)
HGH (emberi növekedési hormon)
Hepatitisz B vírusprotein
Urokináz
L-fenil-alanin
-amiláz
Állati növekedési hormonok
Száj-és körömfájás vírusprotein
E.coli K-88 és K-99 protein
L-triptofán
L-treonin
Véralvadás VIII és IX faktora
Eritropoietin (EPO)
Humán szérumalbumin
A herpesz, a malária és az influenza fehérjeantigénjei
Immunglobulinok
Limfokinek, elsősorban interleukin-2
Szöveti Plasminogen Aktivator (TPA)
Tumor Nekrosis Faktor (TNF)
Borjúoltó (rennin)

FELHASZNÁLÁS
cukorbetegség
antivírus/antitumor terápia
törpenövekedés ellen
vírusellenes vakcina előállítása
trombolitikus hatás
az aszpartám édesítőszer alapanyaga
keményítőhidrolízis
tej/hústermelés fokozása
állatgyógyászati vakcina
vakcina a borjú és malacneveléshez
(toxin okozta hasmenés ellen)
takarmánykiegészítő
takarmánykiegészítő
hemofília
anémia, krónikus veseelégtelenség esetén
vérkiegészítő anyag
vakcinák
monoklonális antitestek
az immunrendszer serkentése
(baktérium/vírusfertőzések,antitumor-terápia)
trombolitikus hatás
antitumor-terápia
sajtgyártás

A biotechnológiai iparok egy komoly nagyipart jelentenek, hatalmas termelési kapacitással és
tetemes termelési értékkel. A USA-ban 2002-ben 1300 biotechnológiai vállalat működött mintegy
140 000 alkalmazottal. Ugyanekkor az EU-ban 1179 biotechnológiai cég 33 000 alkalmazottja
7,6 Mrd euró értékű terméket állított elő.
A biotechnológiai iparok által termelt termékek volumene és termelési, illetve kereskedelmi értéke
rendkívül széles határok között mozog, és ez utóbbit elsősorban két tényező határozza meg: a
keresettség, illetve a felhasználási mennyiség igény, valamint a fermentáció végén, a fermentlében
hozzáférhető, a feldolgozást nagymértékben befolyásoló termékkoncentráció (amelyek az 1.21. ábra
szerint a néhány száz gramm per litertől a néhány miligramm per liter tartományba esnek).
Érdekes képet kapunk, ha összevetjük ezt a biotechnológiai eljárások során megtermelt ún. vágási
fermentlében mérhető hatóanyag-koncentrációt és az eladási árakat: ez egy világos, egyenes menti
korrelációt mutat. Minél kisebb tehát a hatóanyag koncentrációja, annál nagyobb a termék értéke. Ez
teljes mértékben egybevág a kereslettel is, minél olcsóbb a termék, annál nagyobb (lehet) az előállított
mennyiség. Indokolt ez, hiszen például a mosóporenzim csak akkor eladható, ha olcsó, és akkor
viszont igény van arra, hogy minél nagyobb mennyiségben állítsák elő, ami csak úgy lehetséges, ha a
koncentrációja is nagy (1.21. ábra).

© Sevella Béla, BME
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1.21. ábra: A biotechnológiai termékek kereskedelmi értékének és a koncentrációjának összefüggése
Egy 2005-ben készült piaci elemzés szerint a teljes fermentációs ipar méretét az évi 14,1 milliárd
dollár jellemzi, amelyet 2009-re 17,8 milliárdra prognosztizáltak. Ezen belül a nyers antibiotikumok
piaca volt a legnagyobb: 5 Mrd, ami érdekes módon ugyanannyi, mint 1998-ban, és ez a növekvő
termelés melletti árcsökkenéseket jelzi. Az aminosavpiac volt a második legnagyobb és közel
leggyorsabban növekvő piac, míg 2004-ben 3,5 Mrd volt, addig 2009-re 5 Mrd-t jósolnak. A harmadik
legnagyobb piaci szereplő a szerves savak köre, amelynek felfutását 3 Mrd dollárra várják. Ezeket az
adatokat a világgazdasági válság nyilvánvalóan nagymértékben befolyásolta, azonban a biotechnológiai ipar nagysága és fejlődése így is bizonyítható.
Ezen általános bevezetés után tegyük fel azt a kérdést, most már a biomérnök szemszögéből, hogy
mik ma a biotechnológia lehetőségei, milyen célúak lehetnek a biotechnológiák, majd vizsgáljuk meg,
hogy mik a feltételei egy-egy ilyen technológia megvalósításának. Az e kérdésekre kapható válaszok
egyértelműen ki fogják jelölni azokat a műveleteket, folyamatokat és tárgyköröket, amelyeknek
megismerése egy biomérnök számára elengedhetetlen, és amelyek egyszersmind kijelölik további
tárgyalásunk tematikáját is.
A modern fermentáció/biotechnológiai eljárások céljai/lehetőségei a termékek csoportosítása
szerint tehát a következők:
SEJTTÖMEGTERMELÉS - pékélesztő, SCP
SEJTKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA - intracelluláris enzimek,
nukleinsavak, poliszaharidok, rDNS
termékek…
METABOLITTERMELÉS - PRIMER metabolit: etanol, tejsav...
- SZEKUNDER metabolit: antibiotikumok
EGYSZERŰ SZUBSZTRÁT KONVERZIÓ: glükóz  fruktóz
penicillin  6-NH2-penicillánsav
MULTISZUBSZTRÁT-KONVERZIÓ: biológiai szennyvíztisztítás
Valamennyi terméktípus esetében az alapanyagokat és segédanyagokat (a biomérnök
szóhasználatával: a szubsztrát(um)okat) alakítja át az organizmus vagy annak valamely része egyvagy többlépcsős reakciókban a kívánt haszontermékké. Ilyen értelemben bármelyik típus esetében
tekinthetjük a sejteket vagy azok átalakítást végző alkotóelemeit katalizátoroknak, amelyek amellett,
hogy elvégzik az átalakítást, alkalmasint maguk is átalakulhatnak: szaporodhatnak, növekedhetnek. Az
átalakító katalizátor, a szubsztrátok és a termékek függvényében beszélünk de novo fermentációs
folyamatokról, illetve biotranszformációról, biokonverzióról. Előbbi esetben szaporodó vagy nem
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szaporodó sejtek (mikroorganizmusok, állati vagy növényi sejtek)3 végzik a termék képzését (amely
lehet a saját sejtanyaguk is) összetett táptalajon, tápoldaton, illetve tápoldatban, míg utóbbi esetben
egy egyszerű konverzióval A anyagból a sejt vagy alkotórésze (enzime) egy másik B anyagot állít elő.
(1.22. ábra)

1.22. ábra: De novo fermentáció és biokonverzió
Akár de novo fermentációs folyamatról, akár biotranszformációról van szó, a fermentáció központi
helyet foglal el, mivel előbbi esetben maga a termék-előállító folyamat a fermentáció, míg
biokonverzió/biotranszformáció esetén a „katalizátor” előállítása történik fermentációval (1.23. ábra).

1.23. ábra: A fermentáció központi szerepe
Azok a műveletek, amelyek egymásutánisága az előbbi folyamatok véghezviteléhez szükséges,
alapvetően két csoportba sorolhatók:
UP STREAM műveletek: ezek a tenyésztéshez/átalakításhoz közvetlenül kapcsolódó
műveletek: tápoldat (reakcióelegy) készítése, sterilezés, tenyésztés (reakció) optimális
környezeti körülményeinek biztosítása, anyagátadási és hőátadási műveletek stb.
DOWN STREAM műveletek: a léfeldolgozás, azaz a termék kinyerésének és tisztításának
műveletei, a melléktermékek feldolgozása, a környezet mentesítése: szennyvíztisztitás.
Az 1.24. ábrán egy steril fermentációs folyamat létrehozásának feltételeit mutatjuk be, és ezen az
ábrán néhány műveletet is felismerhetünk azok közül, amelyekről a jegyzet további fejezeteiben
részletesen szólunk majd.

E jegyzetben sokszor csak mikroorganizmusokról beszélünk, de az esetek nem kis részében egyaránt igazak
megállapításaink növényi és állati sejttenyészetekre is.
3
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1.24. ábra: Fermentációs folyamat megvalósításának feltételei és a kapcsolódó műveletek
Mindenekelőtt termelő törzsre van szükség egy eljárás megvalósításához (1). A törzs izolálásáról,
a törzsfejlesztéssel kapcsolatos klasszikus és modern genetikai módszerekről, a termelő törzsek
konzerválásáról, a termelőképesség időről időre szükséges ellenőrzéséről e jegyzetben nem szólunk,
ezek más stúdiumok tárgyai (mikrobiológia, ipari mikrobiológia, mikrobiális genetika, génmérnöki
ismeretek stb).
A második feltétel a megfelelő termelő tápanyagok (a nyersanyagok) kiválasztása, előkészítése,
ezekből a táptalajnak, illetve tápoldatnak az elkészítése és csíramentesítése (2, 2A).
Harmadik feltételként említjük a megfelelő bioreaktort (3), amelyben a fermentációs folyamatot
végre lehet hajtani, és amellyel kapcsolatban egy sor művelettel fogunk foglalkozni (4A, 4B).
A reaktorban folyó történésekről csak mérések, a folyamatok nyomon követése útján nyerhetünk
információkat (5). A nyert adatokat a matematikai modellezés eszköztárának segítségével dolgozzuk
fel, rendszerezzük és használjuk fel például a termelő folyamat szabályozásának, vezérlésének,
automatizálásának céljaira (6).
Az eddig említett részfolyamatok és ezekkel kapcsolatos műveletek mind az up stream műveletek
közé sorolhatók, míg az itt csak érintett termékfeldolgozási, izolálási és tisztítási műveletek (7)
jelentik a fő downstream műveleteket.
A következő összeállításban vázoljuk fel a bioeljárások választásának eseteit (amikor pl. egy
klasszikus kémiai előállítási mód és egy biotechnológiai megközelítés között választunk).
HOL HASZNÁLJUNK BIOTECHNOLÓGIAI ELJÁRÁST?
☻ Komplex molekulák felépítésekor, amikor nincs alternatíva: antibiotikumok, fehérjék,
monoklonális antitestek előállítása.
☻ Izomerek egyikének exkluzív előállításakor: S vagy R enantiomerek.
☻ Amikor a tenyészet képes több (sok) konszekutív reakció megvalósítására.
☻ Amikor a sejtek (enzimek) nagyobb hozammal alakítanak át, vagy a bioeljárásnak nagyobb
vagy legalábbis összemérhető a produktivitása.
A bioeljárások sokszor kifejezett előnyökkel rendelkeznek a konvencionális kémiai eljárásokkal
szemben. Ahol azonban előnyökről beszélhetünk, ott mindig a lehetséges hátrányokra is figyelemmel
kell lenni, ezért az előnyök összefoglalása után néhány felmerülő problémára is felhívjuk a figyelmet.
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BIOELJÁRÁSOK ELŐNYEI A KONVENCIONÁLIS KÉMIAI MÓDSZEREKKEL
SZEMBEN
☻ A reakciókörülmények rendszerint enyhébbek (pH, nyomás, hőmérséklet).
☻ A bioeljárások megújuló alapanyagokat használnak fel (mind a szénváz, mind az energiaforrás
tekintetében): CUKORKEMÉNYÍTŐ,
CUKORLIGNOCELLULÓZ
☻ Ezek és az egyéb alapanyagok (ásványi sók) olcsóbbak és nagy mennyiségben fordulnak elő a
természetben.
☻ A környezetre nézve kevésbé veszélyes reakciókörülmények és kisebb környezetterhelés,
környezeti ártalom.
☻ A biokatalizátorok (sejt, enzim…) sokkal specifikusabbak, mint az egyéb szokásos katalizátorok (szubsztrát-, csoport[reakció]-, régió- és sztereospecifikusság)
☻ A bioeljárásoknál alkalmazott készülékpark általában sokcélú (a termékváltás egyszerű).
☻ Sokszor nagyobb hozam, rendszerint kisebb energiafelhasználás.
☻ Az rDNS technológiáknak ma még beláthatatlan lehetőségei vannak
(idegen fehérjék, biokatalizátor-tervezés, metabolikus mérnökség, irányított evolúció stb.).
A BIOELJÁRÁSOK LEHETSÉGES HÁTRÁNYAI
☻ Ma sokszor még a fosszilis alapanyagokon alapuló kémiai eljárások produktivitása és
gazdasági eredményessége felülmúlja a bioeljárásokéit (ez a fehér biotechnológia kémiai
iparokban történő elterjedésének legfőbb gátja).
☻ A bonyolult szerkezetű termékek, amelyek rendszerint híg oldatokban vannak jelen, kinyerése
és tisztítása bonyolult és drága.
☻ Nagy mennyiségű és nagy BOD tartalmú szennyvíz keletkezik, amely azonban általában
könnyen tisztítható.
☻ Fertőződés veszélye idegen (mikro)organizmusok, vírusok által.
☻ Fertőzésveszély. Szigorú előírásokat kell betartani a biológiai biztonság garantálására
(kontéinment szempontok betartása). Különös szigorúság az GMO-k felhasználása esetében.
☻ Kétoldali változékonyság. Megújuló alapanyagok és természetes eredetű kiegészítők (melasz,
kukoricalekvár, élesztőkivonat stb.) minősége és a felhasznált organizmusok tekintetében
(mikrobareverzió, sejtvonal-degenerálódás, stb.)
☻ Társadalmi idegenkedés, elutasítás a mikroorganizmusokkal és különösen a genetikai
manipulációval kapcsolatosan.
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2. ENZIMMÉRNÖKI ALAPISMERETEK
2.1.

Az enzimek működésének alapjai

Ha néhány mondatban akarjuk az enzimekkel kapcsolatos tudásunk mai szintjének kialakulását
bemutatni, nehéz helyzetben vagyunk, mert rendkívül sok mérföldkövet kellene érinteni. Nem lehet
azonban még e nagyon rövid áttekintésben sem kihagyni az 1833-as esztendőt, amikor Payen és
Persoz francia kutatók csírázó árpa szerepét vizsgálva dextrinek és cukrok megjelenését észlelték 4 a
keményítőhidrolízis során.
1835-ben Berzelius (1779–1848) megállapította, hogy a „diastase” által végzett keményítőhidrolízis katalízis.
1853–1857 körül két nézet csatázott az enzimek mibenlétét illetően. Az egyik szerint a megfigyelt
átalakításokért „valami N-tartalmú szerves anyag” felelős, amelyet szervezetlen, élettelen dolognak
képzeltek el, míg a másik nézet szerint élő anyag (szervezett anyag) szükséges ezekhez az
átalakításokhoz. Ezeket alacsonyabb rendű növényeknek, illetve ún. „infusorium”-nak tekintették (pl.
az alkoholos fermentáció esetén).
1858-ban M. Traube (1826–1894) feltételezi, hogy a fermentációt fermentumok végzik, és ő az
első körhöz csatlakozott, míg például Pasteur a másik csoportba tartozott, és rendkívüli tudományos
tekintélye sokáig akadályozta az enzimek tényleges mibenlétének (azaz a szervetlen N-tartalmú
anyag- képnek) a térhódítását. Ez azonban nem volt például annak akadálya, hogy már 1874-ben
megalapítsák az első enzimtermelésre berendezkedő vállalatot, a C. Hansen’s Laboratory-t
Hollandiában, tejalvasztó rennin gyártására.
A győzedelmes második álláspotot követve 1878-ban nevezte el ezeket a fermentumokat Wilhelm
Friedrich Kühne (1837–1900) enzimeknek a görög ενδεμε (enzümé) = élesztőben szó felhasználásával. 1897-ben Edward Buchner (1860–1917) megállapítja, hogy az élesztőben erjesztő enzimek
vannak. A sejtmentes fermentáció terén kifejtett munkásságáért 1907-ben Nobel-díjjal tüntették ki.
Zemplén Géza, a híres magyar szerves kémikus (Műegyetemünk szerves kémia professzora!) már
1915-ben publikálta azt a felismerését, hogy „kevés fejezete van a chemiának, amely a legutolsó
néhány év alatt olyan nagyot haladt volna, mint éppen az enzimeké. Éppen ezért a vegyész léptennyomon érzi, hogy megismerésük és a velük való bánásmód manapság már nélkülözhetetlen” 5.
1926-ban James Batcheller Sumner (1887–1955) először izolált tiszta enzimet, a kristályos ureázt.
Munkásságáért az enzimek kristályosítása területén megosztott Nobel-díjat kapott 1946-ban (J. H.
Northroppal és W. M. Stanley-vel).
A fehérjék speciális csoportját képezik az enzimek, amelyeknek feladata a sejtekben lejátszódó
nagyszámú biokémiai reakció gyorsítása, katalízishatás alapján. Általános vélemény szerint minden
enzim fehérje, de nem minden fehérje enzim. Utóbbi világos, hiszen egy sor olyan fehérjét is
ismerünk, amelyeknek nincsen katalitikus hatása, másoknak van, de nem soroljuk az enzimek közé
őket. Az alábbi összeállításban példákat láthatunk a fehérjék ilyen csoportjaira.

4

Memoir sur la diastase, les principaux produits de ses reactions, et leurs applications aux art industrielles,
Annales de Chimie et dePhysique,1833, 2me Serie 53, 73–92
5
Az enzimek és gyakorlati alkalmazásuk. A kir. Magyar Term.Tud.Társulat kiadása 1915. 349. oldal
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A fehérjék speciális csoportjai és biológiai funkcióik
Regulátorfehérjék*
lac-represszor
RNS-szintézis
interferonok
vírusrezisztencia
inzulin
glükóz-metabolizmus
növekedési hormon
Transzportfehérjék*
laktóz permeáz
sejtmembrántranszport
mioglobin
O2 - izomban
hemoglobin
O2 - vérben
Védőfehérjék*
antitestek (abzymek) idegenanyag-komplex
trombin
véralvadás
Toxinok*
B. thuringiensis
biológiai inszekticid
Cl. botulinum
ételmérgezés okozója
Tartaléktápanyag-fehérjék
ovalbumin
tojásfehérje
kazein
tejfehérje
zein
kukoricacsíra

dynein
miozin

Kontraktil fehérjék
cilia, flagella
izom

Szerkezeti fehérjék
kollagén
ízületek, inak
glikoproteinek
sejtfal
Chaperonok*
Prionok
A megjelölt csoportok is rendelkeznek katalitikus hatással, akárcsak az enzimek, azonban nem
felelnek meg az enzim klasszikus definíciójának. Azaz, hogy reakciókat katalizálnak. Valójában
azonban a működésmódjuk teljesen azonos az enzimekével. Ez olyannyira így van, hogy például a
hemoglobin nem enzim, de az allosztérikus enzimek működésének magyarázatánál az a legfontosabb
és legismertebb példa. Ugyanígy a permeázok sem katalizálnak reakciót, de ugyanolyan kinetika
szerint működnek, mint az enzimek. Talán éppen ezért ma vannak törekvések az enzimkifejezés
újradefiniálására is: a katalízis lényege marad, de nem reakciót, hanem „valamiféle átalakulást”
gyorsítanak meg.
Érdemes avval is árnyalni a képet, hogy olyan katalitikus hatású anyagok is szerepet játszanak a
biokémiai történésekben, amelyek nem fehérjék. Így katalitikus hatásúak a ribozimek, az ATP, a
NAD, a tRNS-ek. A sok RNS-katalizátor, amelyek ma is szerepet játszanak, erősíteni látszik azt az
evolúcióval kapcsolatos nézetet, miszerint előbb voltak a nukleinsavak és a nukleinsav alapú
reakciókatalízis, mint a férjéhez kötött. Ez az “RNS-világ” azonban – lévén sokkal kevésbé hatékony
(sokkal kisebb sebességnövelést eredményeznek az RNS-katalizátorok, mint a fehérjék) – átalakult
fehérjealapúvá, azonban maradványai máig fennmaradtak, még olyan vegyes formában is, mint az
RnaseP ribozim, amelyben 377 bázispárnyi mukleinsav 125 kD moltömeggel és csak egy 119
aminosavból álló 14 kD moltömegnyi fehérje található.
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Enzimek nélkül az egyébként termodinamikailag lehetséges (azaz szabadenergia-csökkenéssel
járó) reakciók rendkívül lassan mennének végbe, különösen amiatt, hogy az élő anyag reakció
körülményei (fiziológiás körülmények) enyhék, a 30 °C körüli hőmérséklet, az 1 bar körüli nyomás és
a semleges körüli pH csak igen kis reakciósebességeket engednek meg spontán reakciók esetén. A
különböző sejtekben a szárazanyag-tartalom eltérő hányada fehérje, de minimálisan 25% (fonalas
gombák), ezek nagy része enzimfehérje, az Escherichia coli-nak például mintegy 2-3000 különböző,
katalitikus hatású fehérjetípus fordul elő egy sejtjében. Ezek mindegyike egy-egy jól meghatározott
feladatot, elsősorban adott reakció katalízisét látja el. A katalitikus hatás termodinamikai alapja
természetesen ugyanaz, mint bármely katalízis esetében, azaz az enzimek is az adott kémiai reakció
aktiválási energiáját csökkentik.
Idézzük emlékezetünkbe ezt a termodinamikai bázist a következő egyszerű gondolatmenettel.
A Henry Eyring (1901–1981)-féle abszolút reakciósebességi elmélet értelmében ahhoz, hogy A
és B komponens reagáljon, még ha a komponensek szabadenergia szintje magasabb is a képződő P
termékénél (azaz termodinamikailag lehetséges reakcióról van szó), a rendszerrel energiát, aktiválási
energiát kell közölni, hogy egy átmeneti nagyobb, aktivált energiaszintre kerüljön, s ez mintegy
kiváltsa a reakció lezajlását. (2.1. ábra)

2.1. ábra: Az enzim csökkenti a reakció aktiválási energiáját
Az alábbi reakciósémára tehát felírható, hogy

A  B  AB  P ,

H*  G * T.S* .
Az aktivált komplex létrejöttét jelentő reverzibilis reakció egyensúlyi állandója ugyanakkor

K 

CAB
.
CA  CB

A termék képződésének reakciósebessége a következőképpen írható fel:
dP
kT
,
 k r CA CB  CAB
dt
h

ahol
T az abszolút hőmérséklet (Kelvin fok)
k a Boltzmann-állandó (1,37 x 10-16 erg/°C)
h a Planck-állandó (6,62 x 10-27)
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A előbbi egyenletből az egyensúlyi állandót kifejezhetjük:

K 

CAB
kh
 r
CA CB kT

Ennek felhasználásával a reakció aktiválási szabadenergia változása a következő lesz:
G*  RTlnK*  RTln

kr h
 H*  TS* ,
kT

amelyből viszont megkapható a kr reakciósebességi állandó:






H
E

kT RS  RT
kr 
e e
 konst  e RT .
h

Ebből nyilvánvaló, hogy mivel

 E 


nemkat



 E



kat

, így

 k r nemkat  k r kat ,

azaz a katalizált

reakció sebessége sokkal nagyobb a nem katalizálténál.
Az enzimes katalízis esetén természetesen ugyanez a helyzet, a reakciósebesség-gyorsítás
termodinamikai alapja az aktiválási energia csökkentése. Ez a reakciósebességi állandó drámai,
esetenként sok nagyságrendnek megfelelő növekedését jelenti, amint azt a 2. 1. táblázatban nyomon
követhetjük. Az enzimes katalízis tehát akár millió-/milliárdszorta gyorsabb is lehet egy szervetlen
katalizátor által okozottnál.
2.1. táblázat: Az egyszerű és az enzimes katalízis összehasonlítása
Reakció

Aktiválási
energia
kJ/mol
75
56,5
26,8

1
2,1 x 103
3,5 x 108

Kazein + nH2O
H+
→(n+1)peptid tripszin

86
50

1
2,1 x 106

Szaharóz + H2O →
H+
glükóz+fruktóz invertáz

107
46

1
5,6 x 1010

H2O2→ H2O + 1/2O2

Katalizátor

Ikataláz

Linolénsav + O2 →
150–270
linolénsavperoxid Cu2+
30–50
lipoxigenáz 16,7

krelatív
25oC

1
~102
~ 107

Annak ellenére, hogy minden enzimre és a katalízis minden részletére érvényes átfogó elmélet
nem áll rendelkezésre, az általánosan elfogadott és számos kísérleti evidencia is alátámasztja, hogy
létezik az aktivált komplex, esetünkben az enzim-szubsztrát komplex (illetve komplexek).
Az előző, termodinamikai képet kissé árnyalja a 2.2. ábrán látható kép, amely a „pöcökáz” (azaz a
természetesen nem létező „botáz” avagy „stickase”) „enzim” működésének termodinamikai alapját
mutatja be (egy vaspálca eltöréséről van szó). Láthatóan nagy termodinamikai különbség van az
enzim-szubsztrát átmeneti aktivált komplex létrejöttének változatai között.
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2.2. ábra: Az aktivált átmeneti komplex létrejöttéhez aktiválási energia befektetése szükséges.
Energetikailag az a kedvező, ha a szubsztrát és az enzim is változik, miközben létrejön a komplex:
indukált illeszkedés
Az enzim az úgynevezett kötőhelyén megköti az átalakítandó szubsztrátot, és az aktív helyen
megtörténik az átalakulás. A kettő nem feltétlenül ugyanaz, lehet, hogy azonosak, lehet, hogy
különböznek, és ekkor lehet, hogy egymáshoz közel vagy akár távolabb is elhelyezkedhetnek a
fehérje- molekulán. Egy enzimmolekulán nemcsak szubsztrátkötőhelyek, hanem egyéb molekulákat
kötő helyek is létezhetnek (aktivátor-, inhibitor-, koszubsztrátkötő helyek). A lényeg az, hogy a
megkötésében részt vevő kitüntetett régiót kötőhelynek, míg az átalakításért felelős régiót aktív
helynek (vagy régebben elfogadott kifejezéssel aktív centrumnak) nevezzük. Az enzim-szubsztrát
komplex létrehozásában gyenge és erős kötőerők is közreműködhetnek (a Van der Waals-erőktől az
ionos kötésen át a kovalensig). Sokszor hidrogénhidak, illetve parciális elektromos töltések vonzása
hozza létre a szubsztrátum megkötődését az enzimen.
A szubsztrátumkötő-, illetve az aktív helyek (az enzimmolekula különböző régiói, illetve
doménei) csak egy relatíve kis felületi részét foglalják el az enzimnek (2.3. ábra).
Mechanikusan szemlélve az enzim megköti a szubsztrátot, átalakítja, a termék(ek) leválik(nak) az
enzimről, amely így egy újabb szubsztrátmolekulát tud megkötni, amint azt az egyszerű 2.1. animáció,
a Sima enzimes reakció mutatja.

2.1. animáció: Sima enzimes reakció
Az enzimműködés legrégebbi magyarázatát, a kulcs/zár hasonlatot E. Fischer (1852–1919) adta
1894-ben (2.4. ábra): az enzim a zár, a beleillő kulcs pedig a szubsztrátum, és ez jól magyarázza az
enzimek szubsztrátspecifikusságát.
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2.3. ábra: Az izocitrát-dehidrogenáz térszerkezete.
A szubsztrátumkötő, illetve aktív hely csak egy kis terület a teljes enzimmolekulán

2.4. ábra: A kulcs a szubsztrátum, a zár az enzim
A fehérjemolekulák aminosavláncai oly módon csavarodnak, hajtogatódnak össze a térben (ez a
folding), hogy a reaktív aminosav-oldalláncok adott csoportja(i) egy a szubsztrát befogadásához,
megkötéséhez specifikusan alkalmas térbeli konformációt (zsebet, zsákot, beöblösödést) hoz(nak)
létre, amelyben preformált kötések, illetve kötésmódosulási lehetőségek rejlenek. Ezek a reaktív
csoportok a következők, az
Asp (COO-),
Cys (-SH),
Glu (COO- illetve -CONH2),
His (imidazol),
Lys (ε-NH3+),
Met (CH3-S),
Ser (-OH), illetve
Thr (CH3CHOH-)
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csoportjai vagy oldalláncai és a láncvégi amino-, illetve karboxilcsoportok. Jegyezzük meg, hogy az
aktív hely létrehozásában egyébként csak kis hányada vesz részt a fehérjemolekulát felépítő
aminosavaknak (lásd a már hivatkozott 2.3. ábrát). Mindazonáltal a többi aminosav is fontos, hiszen
részt vesznek a szekunder és tercier fehérjeszerkezet kialakításában, illetve stabilizálásában és így
közvetve az enzimkatalízisben is.
A nagy térbeli kiterjedésű enzimfehérjék (illetve a negyedleges szerkezettel is rendelkező, több
alegységből álló és gyakran allosztérikus enzimek) gyakorta több szubsztrátumkötő és/vagy aktív
hellyel rendelkeznek, és fontos az is, hogy egyéb, nem szubsztrát-, hanem koszubsztrát- és
enzimmodulátor-kötőhelyek (domének) is létez(het)nek az enzimeken.
Magában a katalitikus hatásban több hatás érvényesülhet külön-külön és kombináltan is:
sav/bázis katalízis,
fémion katalízis és
kovalens katalízis.
A kulcs-zár hasonlat ugyan sok kérdésre választ ad, pl. magyarázza az enzimek szubsztrátspecifitását, de több kérdést nyitva hagy. Daniel Koshland (1920–2007) fejtett ki úttörő aktivitást az
enzimhatás mélyebb megismerésében. Az ő nevéhez fűződik az ún. indukált illeszkedés elméletének
(induced fit) (1958) bevezetése, amelynek sommás lényege az, hogy miközben a szubsztrát kellően
megközelíti az enzim kötő-, illetve aktív helyét (amit egyébként proximitási effektusnak nevezünk),
mégpedig térbelileg megfelelően orientált helyzetben (ami a szintén fontos orientációs effektus, lásd
2.5. ábra, a sztereospecifitás alapja), aközben az enzim térszerkezete is változik, mintegy idomul a
szubsztráthoz, befogadja azt, létrejönnek a másodlagos kötések, az eredeti szubsztrátkötések
fellazulnak és új kovalens kötés-lehetőségek bontakoznak ki. E valójában folytonosan lejátszódó, de
modell szinten több vagy sok diszkrét lépésesnek elképzelt folyamat (azaz a szubsztrát és az enzimmolekula deformálódása) odáig vezet, hogy az új kötések létrejöttének a valószínűsége nagyon megnő
(ezt hívják entrópiacsapdának), a termék vagy termékek le tudnak válni az enzimről.

2.5. ábra: Orientációs effektus, three-point attachment, az aktív helyen minimum 3 aminosav felelős a
megfelelő illeszkedésért: ez a sztereospecifitás alapja
Érdemes az egyik leginkább ismert és biokémiai regulációs szempontból ugyancsak fontos enzim
katalitikus mechanizmusát megvizsgálni a fentiek illusztrálására (2.6. ábra). A hexokináz enzim egyes
vélemények szerint random bi-bi mechanizmussal foszforilezi a glükózt (lásd a 2.5 fejezetet),
amelynek során az enzim, az ATP és a glükóz egy ternér komplexet hoz létre. A glükóz pontosan
illeszkedik az aktív centrumba, miközben az enzim mint egy állkapocs rácsukódik (mintegy 8 Å-ös
elmozdulás mérhető!), és így kellően intim közelségbe kerül a három reagáló partner. Eközben egy
vízmolekula kiszorul az aktív centrumból. A glükózt az aktív centrumban lévő Lys169, Thr168,
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Asn204 és Glu256 aminosavak oldalláncain lévő funkciós csoportok rögzítik hidrogénhidakkal. Ekkor
az aktív centrum alkotó Asp205 szabad COO– csoportja, mint egy bázis, elvonja a glükóz C6 OH
csoportjának H-jét, és evvel lehetővé teszi, hogy a OH oxigénje nukleofil támadást indítson az ATP
terminális P atomján, leszakítva így a terminális foszfátot és létrehozva a foszforilezett glükózt. Ez a
mechanizmus azt is képes megmagyarázni, hogy más OH tartalmú molekulák, mint pl. a koleszterin,
miért nem foszforileződnek ezen enzim által (a molekula ugyanis túl nagy ahhoz, hogy a zsebbe
beleférjen), illetve pl. hogy a víz miért nem bontja az ATP-t evvel az enzimmel (ez meg túl kicsi, azaz
amikor a zsebben van, nem mozdul el az álkapocs, nem záródik a vízmolekulára, így az nem kerül
kellő közelségbe az ATP-vel. Ezt igazolja az is, hogy a xilóz – amelynek nincs C6 OH-ja, de mérete
megközelíti a glükózét – fixálni tudja az aktív centrumban a vízmolekulát, és akkor az veszi fel a
foszfátot, azaz az enzim ekkor az ATP-t hidrolizálja).

2.6. ábra: A hexokináz enzim „álkapcsa” rácsukódik a glükóz szubsztrátra.
Indukált illeszkedés (a dimer enzimnek csak az egyik aminosav lánca látszik a képen!)

2.7. ábra: A hexokináz enzim aktív centruma a glükózt megkötő H-hidakkal
Az aktív centrum szerkezetének nagy fontosságát mutatja a szintén kovalens katalízist
megvalósító pankreász eredetű kimotripszin, amelyről bizonyították, hogy két fő tényező lényeges az
enzimhatás szempontjából: egy acilezés történik az enzim Ser-195 hidroxilja és a szubsztrát között,
valamint egy protonátadás az His-57 imidazolgyűrűjére.
A 2.8. – 2.10. ábrákon követhetőek a történések.
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2.8. ábra: Kimotripszin aktív centrumában a szubsztrátum elhelyezkedése

2.9. ábra: Kimotripszin kovalens katalízise
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2.10. ábra: A kimotripszin működésének molekuláris mechanizmusa
Az enzim egy trimer, amely az A, B és C polipeptid láncból épül fel. A 2.8. és 2.9. és 2.10. ábrák a
peptidkötés lebontásának mechanizmusát mutatják egy dipeptid szubsztráton, amelynek R'
csoportjában az R1 csoport (a karbonil oldalon) Tyr, Phe, Trp, azaz aromás aminosav lehet.
A szabad kimotripszin reagál a dipeptiddel (vegyük észre, hogy a szubsztrát egy szubsztituált
amid) belépve az enzim szubsztrátot befogadó „zsebébe”. A His-57 imidazolja igen gyorsan meggyengíti a Ser-195 OH csoportjának kovalens, oxigén és hidrogén közötti kötését, és fel is veszi a H-t proton formájában, lehetővé téve egy nukleofil támadást a karbonilcsoport szenén. Ennek hatására kovalensen kötött enzim-szubsztrát komplex jön létre, más szóval az enzim acileződik a szubsztrát által (d).
Eközben a meggyengült O-H helyett újonnan létrehozott N-H kötés az egyes számú termék leválását
idézi elő: az eredeti peptidkötés NH-csoportjából aminocsoport jött létre, az R2-t tartalmazó „aminosav” leválik az enzimről.
A katalízis második lépéséhez vízre van szükség, most az foglalja el az előbb levált molekularész
helyét. Újabb kötéslazulás-új kötés keletkezése útján az acilenzim hidrolizál, a második termék, azaz
az eredeti peptid karbonil oldali fragmentumából a másik „aminosav” képződik.
Rendkívül fontos az enzimreakció szempontjából, hogy a (d) és (e) acilezett átmeneti komplexek esetén a karbonil-szénnel meglévő kötések tetraéder elrendezésűek. Ezt bizonyítja például az, hogy az alant
bemutatott műszubsztrátot, a 2.11. ábrán (2), (amely nem egy igazi peptid, hanem egy szubsztituált
savamid) a kimotripszin képes bontani, és szerkezeti analogonjai közül az aldehid inhibitor(1), míg az
alkohol sem nem szubsztrát, sem nem inhibitor. Az ok az, hogy az aldehid hidratált formája (4) hasonlít az (2) amid szubsztrátra, és így létre tudja hozni a tetraéderes elrendeződést, míg az (3) alkohol nem.
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2.11. ábra: A kimotripszin műszubsztrátja és analogonjai
Összefoglalóan: az enzim és a szubsztrát közötti kötés létrejötte során a reagáló molekulák olyan
közel kerülnek egymáshoz (proximitási effektus), ami megnöveli a valószínűségét az átalakulásnak,
másrészt a szubsztrátot csak olyan pozícióban tudja megkötni az enzim, amely például egy adott,
esetleg aszimetrikus molekulát hoz létre, illetve alakít át (orientációs effektus). Az átmeneti komplex
létrejöttét dinamikusan kell elképzelni: miközben a kötés létrejön, magának az enzimnek is változik a
konformációja, egyre kedvezőbbé válik a térszerkezete a szubsztrát megkötéséhez és a kívánt
rekcióhoz (ez az ún. indukált illeszkedési modell).
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Az enzimek tulajdonságai, nevezéktanuk

Az enzimes reakcióknak, illetve maguknak az enzimeknek van néhány olyan tulajdonságuk,
amelyeknek ismerete elengedhetetlen az enzimes folyamatok mélyebb megismeréséhez és
kézbentartásához, gyakorlati célra történő felhasználásukhoz.
1. Az enzimek csak termodinamikailag lehetséges reakciókat katalizálnak, azaz olyanokat,
amelyeknél a szabadenergia-változás negatív.
2. Valamennyi enzimes reakció visszafordítható, pontosabban az enzimreakciók reverzibilisek,
egyensúlyi állapot eléréséig folynak az adott irányban. Az enzim nem befolyásolja ezt az egyensúlyt.
Felmerülhet a kérdés, hogy hogyan lehetséges akkor, hogy a sejtekben funkcionáló metabolit utak
mentén a reakciók egy irányba haladnak? Ehhez azt kell szem előtt tartani, hogy egy reakció terméke
egy következő reakció szubsztrátja, azaz felhasználódik vagy a metabolit út következő reakciójában,
vagy valamely más metabolikus folyamat során, akár a képződés helyétől térbelileg is elválasztva. Az
egyensúlyi reakció egyensúlya tehát az egyik reagáló komponens eliminálása miatt nagymértékben az
előremutató irányba van eltolva. A másik szempont pedig az egyensúlyi állandók nagysága, amelyek
szintén meghatározhatják, hogy az egyensúly döntően melyik irányú reakciót preferálja.
3. Mivel az enzimek fehérjék, amelyeknek adott konformációját, térbeli szerkezetét az extrém
környezeti hatásokra érzékeny harmadlagos és negyedleges szerkezetük határozza meg, így különböző
környezeti hatásokra denaturálódhatnak. Ez a denaturáció – azaz a katalitikusan aktívtól eltérő
harmadlagos szerkezet, azaz konformáció létrejötte – lehet reverzibilis, amikor az eredeti állapot a
létrehozó hatás megszűntével visszaáll, de lehet visszafordíthatatlan is. Denaturálódást, azaz az
enzimhatás megszűntét okozhatják a
növekvő hőmérséklet,
pH-változás,
ionerősség változása,
oldószerek hatása.
4. A fehérjetermészetből és az enzim-szubsztrát átmeneti komplex létéből következik, hogy az
enzimek kisebb-nagyobb mértékben és különböző szempontokból specifikusak.
A szubsztrátspecifitás azt jelenti, hogy egy adott enzim egy adott szubsztrátot alakít át. Így
például a glükózoxidáz csak a glükózt alakítja glükono--laktonná, a fruktózt nem.
A csoportspecifitás azt jelenti, hogy az enzim olyan szubsztrátokat alakít át, amelyek az adott
típusú kémiai funkciós csoportot tartalmazzák vagy adott típusú csoportot hoznak létre. Például az gükozidáz enzim olyan diszaharidokat bont, amelyek -glikozid kötést tartalmaznak, de az α-amiláz a
létrejött α helyzetű glikozidos hidroxilcsoportot tartalmazó termékre specifikus. Ezzel szorosan
összefügg a reakcióspecifitás (tulajdonképpen ugyanannak a dolognak más szempontú tárgyalása),
azaz, hogy milyen kémiai átalakítás történik az adott csoporton.
A sztereospecifitás azt jelenti, hogy egy adott enzim királis centrumot tartalmazó szubsztrát
esetén csak az egyik antipód átalakítására képes. Így például az L-aminosav-aciláz csak az acil-Laminosavakat hidrolizálja, D-származékok változatlanok maradnak.
Végül a régiospecifitás azt jelenti, hogy ha egy molekulán több hasonló kémiai csoport lenne
átalakítható, akkor az enzim csak egy bizonyos helyzetben lévőt fog megtámadni.
Az enzimek működésükhöz gyakran nemcsak fehérjerészt, hanem egyéb molekulákat is
igényelnek. Az enzim fehérjerészét apoenzimnek, a hozzá kapcsolódó nemfehérje molekulát
kofaktornak nevezzük, míg a kettő együtt alkotja a teljes enzimet, a holoenzimet. A kapcsolódó
kofaktor kétféle lehet: gyakran valamilyen fémion (Mg, Ca, Zn, Fe, Cu, Mo a leggyakrabban) vagy
pedig szerves molekula, azaz koenzim. A koenzimek is kétfélék lehetnek: prosztetikus csoportok,
amelyek kovalensen kötődnek a fehérjéhez, ilyenek a FADH2, hem, Piridoxal-P (B6 vitamin) stb.
Másik csoportjuk a koszubsztrátok csoportja, ilyenek a NAD(H), ATP stb. Utóbbiak tulajdonképpen
a kétszubsztrátos enzimes reakció második szubsztrátját jelentik.
Az enzimek elnevezése többféle lehet. Utalhat az enzim neve arra a szubsztrátra, amelyet átalakít:
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ureáz
Karbamid + víz

CO2 + 2NH3

Itt az enzim neve a szubsztrátnév szinonimájából (urea) ered. A szubsztrát nevéhez fűzzük az -áz
(az angol nyelvű irodalomban: -ase) toldalékot (suffixumot).
Más esetben az enzimet a katalizált reakció és a szubsztrát neve után nevezzük el, például az
etanol  acetaldehid  ecetsav átalakulást az alkohol-dehidrogenáz enzim katalizálja. Itt a
szubsztrátumon kívül a dehidrogénezési reakcióra is történik utalás. Általánosságban ekkor az enzim
neve: szubsztrát- és reakciónév + -áz toldalék.
A fehérjebontó enzimek egy csoportjának úgynevezett triviális neveik vannak, például pepszin,
tripszin, papain, rennin stb. Ezek valamennyien az -in képzővel születtek.
Természetesen igen régen felmerült az igény, hogy valamiféle informatív és szisztematikus
elnevezéssel illessék az enzimeket. Ez az igény együtt járt az enzimek csoportosításának igényével is,
hiszen az első enzimhatású sejtextraktum kinyerése óta (1897) ma már több ezer az izolált és
megismert enzimek száma.
Az iparilag nagy mennyiségben előállított enzimfajták száma is több tíz, s ez már igencsak
indokolja a szisztematikus nevezéktan és csoportosítás szükségességét.
Ma már széleskörűen alkalmazott rendszer az IUPAC IUB (=International Union of Biochemistry)
illetve ma már IUBMB (Int. Union of Biochemistry and Molecular Biology) szekciói által 1955-ben
az enzimek nevezéktanát és csoportosítását megcélzó munkacsoportja (Enzyme Commision
http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/) által 1964-ben létrehozott, azóta folytonosan felügyelt,
továbbfejlesztett (pl. 1972, 1978 stb.) EC katalogizálás.
E szerint az enzimeket 6 nagy csoportba osztották a katalizált reakciók alapján. A csoportok alcsoportokat és egyre mélyebb csoportbeosztást tartalmaznak, a reakciók egyre finomabb
megkülönböztetése szerint. A 2.2. táblázat tartalmazza az EC alapú enzimcsoportokat.
A nevezéktan valóban szisztematikus, jó példa erre az egyik glükózoxidáz enzim neve. Egy sor
információ birtokába jutunk magának az enzimnévnek az alapján: ez az enzim az 1.1.1. alcsoport 49.
enzime:

2.12. ábra: A glükózoxidáz szisztematikus neve
Az alábbi linkeken bejuthatunk a legfontosabb enzimes adatbázisokba, amelyekben az egyes
enzimek neveit, illetve tulajdonságait, szerkezetüket, típusreakcióikat és a rájuk vonatkozó
legfontosabb szakirodalmi hivatkozásokat megtalálhatjuk.
IUBMB Enzyme Nomenclature
SWISSPROT http://www.expasy.org/enzyme, BRENDA – Comprehensive Enzyme Information system
EMP - Enzymes and Metabolic Pathways database , KEGG – Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes
MetaCyc – Metabolic Encyclopedia of enzymes and metabolic pathways,
BioCarta – Pathways of Life
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2.2. táblázat: Az enzimek csoportjai az EC alapján
1. Oxido-reduktázok (oxidációs-redukciós reakciók) (több mint 300 csoport)
1.1. A primer -OH csoport oxidációja.
1.1.1. NAD(+) vagy NADP(+) akceptorral
1.1.2. Citokróm akceptorral
…
1.1.99. Egyéb akceptorral
1.2. Ketocsoport oxidációja: -C=O
1.3. Metiléncsoport oxidációja: -CH=CH1.4. Primer aminocsoport oxidációja
1.5. Szekunder aminocsoport oxidációja
1.6. NADH vagy NADPH oxidációja
1.7. Egyéb N-tartalmúak oxidációja
1.8. Kéntartalmúak oxidációja
1.9. Hem oxidációja
1.10. Difenolok és hasonló vegyületek oxidációja
1.11. Peroxid akceptorokra hatók (peroxidázok)
1.12. Hidrogén donorra hatók
1.13. Mono- és dioxigenázok (oxigénbevitel)
.......
1.19. Redukált flavodoxin oxidációja
1.99. Egyéb oxidoreduktázok
2. Transzferázok (funkciós csoportok átvitele) (több mint 300 csoport)
2.1. C1-csoport átvitele
2.2. Aldehid- vagy ketocsoport átvitele
2.3. Acilcsoport átvitele
2.4. Glikozilcsoport átvitele
2.5. Alkil- és arylcsoport átvitel
2.6. N-tartalmú csoportok átvitele
2.7. Foszfátátvitel
2.8. Kéntartalmú csoport átvitele
2.9. Se-tartalmú csoport átvitele
3. Hidrolázok (hidrolízisreakciók) (430 csoport)
3.1. Észterhidrolízis
3.2. Glikozid-hidrolízis
3.3. Éterhidrolízis
3.4. Peptidhidrolízis
3.5. Egyéb C–N kötések hidrolízise
3.6. Savanhidrid-hidrolízis
3.7. C–C kötésre ható enzimek
…
3.12. S–S kötésre ható enzimek
4. Liázok (addíció kettős kötésre és csoporteltávolítás a szubsztrátról, gyakran ily módon
kettőskötés létrehozása) (több mint 130 csoport)
4.1. C=C
4.2. C=O
4.3. N=O
4.4. C–S
4.5. C–halogén
4.6. P–O
4.99. Egyéb liázok
5 Izomerázok (izomerizációs reakciók) (több mint 50 csoport)
5.1. Racemázok és epimerázok
5.2. Cisz-transz izomerázok
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5.3. Intramolekuláris oxidoreduktázok
5.4. Intramolekuláris transzferázok (mutázok)
5.5. Intramolekuláris liázok
5.99. Egyéb izomerázok
6. Ligázok (új kötés létrehozása ATP felhasználással) (több mint 60 csoport)
6.1. C–O kötés létrehozása
6.2. C–S kötés létrehozása
6.3. C–N kötés létrehozása
6.4. C–C kötés létrehozása
6.5. Foszforészterkötés létrehozása

2.3.

Egyszerű enzimes reakciók kinetikai leírása

Egy rendszer kinetikai leírásával célunk az, hogy gyakorlati alkalmazásra megfelelő matematikai
összefüggéseket nyerjünk, amelyekkel a reakció sebessége, az enzimes reakció időbeli lefutása
leírható, és amelynek paramétereivel az adott enzim jellemezhető.
Ha a reakció az

S  E  P  E
sémával írható le, a szubsztrátum S és a termék P értelemszerűen moláris koncentrációban van
kifejezve. Ekkor természetesen E-nek is ugyanolyan egységben megadottnak kell lennie. Látni kell
azonban, hogy a valóságban g/dm3 vagy mol/dm3 koncentrációegységeket az enzimek esetében csak a
legritkább esetben alkalmazhatunk, rendszerint ui. nem tiszta enzimpreparátumokkal dolgozunk, és
ezekben nem mérhető meg az enzim tömege sem grammban, sem molban. Az enzim mennyiségének
megadása ezért hatása alapján enzimegységben, Unit-ban történik. Ez az egység a valóságban nem
mennyiséget, hanem szubsztrátátalakítási vagy termékképződési sebességet jelent. Az enzimegység
általánosan elfogadott definíciója a következő:
Egy egység az az enzimmennyiség, amely 1 mol szubsztrátot alakít át vagy 1 mol
terméket képez 1 perc alatt adott reakciókörülmények között.
Az adott reakciókörülményeket (hőmérséklet, pH, puffer molaritása stb.) tehát minden aktivitásegység esetén meg kell adni az egyértelműség érdekében.
SI rendszerben az enzimmennyiség egysége az
1 Katal, amely annyi enzim, amennyi 1 mol szubsztrátot alakít át 1 s alatt.
Ez azonban olyan hatalmas enzimmennyiség, ami miatt ez az SI egység nem igazán népszerű a
gyakorlatban.
Használatos még a nKat = 10-9 Katal egység is. A kétféle enzimegység között az átszámítást a
következő relációk teszik lehetővé:
1 Kat = 6*107 U,

1U =1.6*10-8 Kat,

1U= 1/60 Kat.

Az egyszerű egyszubsztrátos enzimes reakciók kinetikai leírását kétféleképpen közelítjük meg, a
Michaelis–Menten és a Briggs–Haldane-féle tárgyalás szerint.
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2.13. ábra: A Michaelis–Menten enzimkinetika szülői
2.3.1.

Michaelis–Menten kinetika

Michaelis és Menten (2.13. ábra) 1913-ban tették közzé megközelítésüket, amely szerint az enzimes
reakciót az alábbi séma jellemzi:
k2
k1

E + S

ES

E + P

k-2

k-1

Tételezzük fel a második lépés irreverzibilitását (k-2=0), valamint, hogy az első lépés rendkívül
gyorsan egyensúlyra vezet: e kinetikai leírást emiatt rapid ekvilibrium kinetikának nevezik. Az első
lépés rapid ekvilibriumára felírható, hogy

k1SE  k 1  ES

(2.0)

ahonnan az (ES) enzim-szubsztrátum komplex disszociációs állandója
k 1 S.E

k1 (ES)

(2.1)

dP
 k 2 (ES)
dt

(2.2)

Ks 

A termékképződés sebessége
V

A reakcióban résztvevő összes enzimre felírva az anyagmérleget, bármely időpillanatban igaz,
hogy a szabad enzim és a komplexben lévő enzim koncentrációjának összege egyenlő a bemért (E o)
enzimével:
(2.3)
E  (ES)  Eo
Osszuk el a (2.2) egyenletet Eo-lal a következőképpen:
k (ES)
V
 2
E o E  (ES)

(2.4)

Az (2.1)-ből (ES)-t kifejezve és a (2.4) egyenletbe helyettesítve az enzim-szubsztrát komplex nem
mérhető koncentrációja kiküszöbölhető
S
k2
E
Ks
V
(2.5)

Eo E  S E
Ks
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Ez E-vel egyszerűsítve és átrendezve a következő kifejezést adja:
S
K
V
S
s


k 2 Eo 1  S
Ks  S
Ks

(2.6)

Értelemszerűen a (2.2) egyenlet szerint akkor kapunk maximális reakciósebességet, ha minden
enzim komplexben kötött alakban van jelen, azaz
Vmax  k 2 Eo .

(2.7)

Ezt a (2.6)-ba írva a Michaelis– Menten enzimkinetika szokásos egyenleteit kapjuk meg:

V  Vmax

S
Ks  S

I

S
Ks
V

Vmax 1  S
Ks

(2.8)

II

A Michaelis–Menten-féle rapid ekvilibrium megközelítésben V kezdeti reakciósebességet (V0)
jelent, azaz úgy mért adatokból származó, illetve számolt sebességeket, amikor még a szubsztrátum
koncentrációjának változása, illetve a termék koncentrációjának változása egy egyenes mentén
történik. Ennek a nulla időpontra extrapolált egyenesnek a meredekségét tekintjük kezdeti reakciósebességnek. Ennek értelmezését a 2.14. ábra szemlélteti.

2.14. ábra: A kezdeti reakciósebesség
További feltételezéseket és elhanyagolásokat is tettek Michaelis és Menten annak érdekében, hogy
kinetikájukat levezethessék, ezek a következők:
– az enzim valóban csak „katalitikus mennyiségben” legyen jelen, más szóval koncentrációja
legyen lényegesen kisebb a szubsztráténál:
S   Eo vagy Eo / S  1
– az (ES) komplex kinetikai értelemben stabil és jelentős mennyiségű átmeneti termék-enzim
(EP) komplex ne halmozódjék fel,
– az enzim egy-egy aktív centrumához csak egy-egy szubsztrátmolekula kötődhet,
– az aktivitások helyett a koncentrációk használhatóak.
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A fenti levezetés gondolatmenete valamennyi enzimreakció esetében (tehát komplexebb, például
több szubsztrátos, inhibiciós stb. esetekben is), ha a rapid ekvilibrium feltételezés jogos, akkor teljesen
hasonló módon követhető és hasonló felépítésű kinetikai összefüggésekhez juthatunk. A II forma
tartalma általánosan, azaz minden rapid ekvilibrium esetre a következőképpen „memorizálható”. Az
alábbi eljárás tehát egy memóriasegítő segédeszköz, amelynek segítségével az egyes enzimkinetikai
esetek sebesség-szubsztrátkoncentráció összefüggése levezetés nélkül, a kinetikai séma alapján
felírható.
A 2.15. ábrán látható jobb oldali képlet számlálójában olyan tagok vannak, amelyek megfelelnek a
terméket képző komplexeknek; az egyik tört számlálója utal az enzimnek az O ligandummal alkotott
komplexére, és a második tört pedig a H ligandummal alkotott komplexre. Az elképzelt séma szerint
mindkettőből lesz termék. A nevezőben lévő tagok reprezentálják a jelenlévő „enzimfajtákat” (ez
tulajdonképpen az enzimre vonatkozó anyagmérleg): itt van szabad és háromféleképpen kötött enzim,
tehát négy tagja van a nevezőnek. Az 1 mindig a szabad enzimet jelenti, a komplexben lévőket pedig
egy-egy újabb tört, amelyeknek a számlálója az adott komplex ligandumjai koncentrációinak szorzata,
a nevező pedig a komplex és a szabad enzim közötti disszociációs konstansok (szorzata). A
példánkban tehát a nevezőben van egy nem „hasznos” ternér komplex is, azaz az enzimnek mind Oval mind H-val alkotott komplexe. (Ez egy nem létező séma alapján felírt eset, ha azonban mélyebben
belegondolunk, így lenne leírható a S-inhibíció egyik esete is, lásd a 2.4. alfejezetet.)

2.15. ábra: A kinetikai egyenlet levezetés nélküli felírását elősegítő eljárás
2.3.2.

Briggs–Haldane-kinetika6

A Briggs–Haldane vagy steady state kinetikai megközelítés szintén a fenti sémából indul ki, felírva az
elemi lépések sebességeit jelentő differenciálegyenleteket:
dS
  k1ES  k 1  ES  k 2  ES
dt
d  ES
dt

 k1ES  k 1  ES  k 2  ES

(2.9)

dP
 k 2  ES
dt

A (2.9) egyenletrendszer numerikus megoldása a 2.16. ábrán látható. Eszerint egy igen rövid
felfutási szakasz után viszonylag hosszú időn keresztül az ES enzim-szubsztrát komplex

6

Briggs E.B.(1893-1985), Haldane J.B.S.(1892-1964)
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koncentrációja alig változik. Ezt a jelenséget nevezzük állandósult állapotnak, illetve steady state-nek,
pontosabban kvázi állandósult állapotnak, hiszen valójában – az ábra tanúsága szerint is – egy kis
meredekségű (ES) változás azért észlelhető. A 2.17. ábra azt szemlélteti, hogy a pre-steady state igen
rövid idejű, a szimuláció szerint 0,1 min alatti, tehát az S és P görbék egy mérés valós ideje (néhány
perc, néhány tíz perc) alatt tényleg egyenes mentén kezdenek csökkenni, illetve nőni. Jegyezzük meg,
hogy a pre-steady state a valóságban akár millisec rövidségű is lehet. Erre az állapotra nem érvényesek
kinetikai egyenleteink, és a kísérletes vizsgálatukra is speciális módszereket dolgoztak ki.
Az állandósult állapot létrejöttének feltételei ugyanazok, mint a M–M kinetika esetén láttuk,
ugyanakkor a komplex képződési sebessége lényegesen nagyobb kell hogy legyen a bomlásénál, azaz
k1ES  k-1(ES),

illetve

k1ES  k2(ES).

Ezt a kvázi állandósult állapotot az jellemzi, hogy
d(ES)/dt =0,
azaz

k1ES   k 1  k 2  ES
(2.10)

 ES 

k1ES
 k 1  k 2 

Az egyedi reakciósebességi állandókat egy csoportba gyűjtve vezessük be az ún. Michaeliskonstanst Km=(k-1+k2)/k1 alakban, amelynek felhasználásával (2.8) egyenletekkel formailag
megegyező összefüggéseket nyerünk az enzimreakció kezdeti sebességére, vagyis mint a rapid
ekvilibrium feltételezése esetén, itt azonban most Km nem egy disszociációs egyensúlyi állandó.

2.16. ábra: A (2.9) egyenlet numerikus megoldása
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2.17. ábra: A (2.9) valós idejű megoldásai a presteady state-re és a teljes folyamatra
Jegyezzük meg, hogy a d(ES)/dt=0 eset minden megszorítás nélkül, tehát a fenti feltételek nem
teljesülése esetén is létezik az (ES)-t görbe egy pontjában (ez a maximum), és ennek alapján ott (és
szigorúan véve csakis ott) a levezetés a megszorítások nélkül is érvényes. A feltételek teljesülése
esetén azonban az ábra szerinti „elnyúló” kvázi állandósult állapot jöhet létre, amikor tehát az enzimes
reakció egy hosszabb szakaszában is érvényes a steady-state egyenlet. Éppen amiatt, hogy nem tudjuk,
hogy adott esetben ez a kvázi állandósult állapot milyen hosszú, kell a kezdeti reakciósebességként
értelmeznünk V-t. E „kezdeti reakciósebesség” természetesen csak egy extrapoláció útján kapott
látszólagos kezdeti sebesség, hiszen a t=0 időpontban a valóságban nyilvánvalóan a reakciósebesség is
zérus, de a fenti kép alapján „nagyon gyorsan” eléri a „kezdeti” reakciósebességet.
A Briggs–Haldane kinetika, illetve annak 2.17. ábra szerinti valós idejű megoldásai a differenciálegyenlet rendszerének a 2.1. szimulációkon tanulmányozhatók. Ezzel megvizsgálhatjuk, hogy az
egyedi reakciósebességi állandók hogyan befolyásolják az enzimes reakció időbeli lefutását, a presteady state-et és az állandósult állapotot.

2.1. szimuláció: Egyszerű enzimes reakciók kinetikai viselkedése
2.3.3.

A kinetikai egyenlet diszkussziója, paramétereinek meghatározása és értelmezésük

A kétféle megközelítés kinetikai egyenletei tehát formailag azonosak:
Michaelis–Menten
V  Vmax

ahol
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S
Ks  S

Km 

Briggs–Haldane
V  Vmax

S
,
Km  S

(2.11)

k 1  k 2 k 1 k 2
k


 Ks  2 .
k1
k1 k1
k1
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Ebből a kifejezésből látszik, hogy Km  KS csak abban az esetben igaz, ha k1 számértéke sokkal
nagyobb, mint k2 számértéke (vigyázat, azért csak a számérték, mivel egységeik nem azonosak!), azaz
ha a k2/k1 tört elhanyagolhatóan kicsiny.

2.18. ábra: A M–M és B–H-egyenletek ábrázolása és diszkussziója
A (2.11) egyenlet ábrázolása V-S görbeként a 2.18. ábrán látható. Két szélső helyzetet érdemes
megvizsgálnunk.
A derékszögű hiperbola asszimptótája Vmax = k2E0.
– Ha ugyanis S KS ,

akkor a KS elhanyagolható S mellett, és ekkor
V  Vmax,

azaz a reakció nulladrendűvé válik a szubsztrátum koncentrációjára nézve. Ez másképpen
megfogalmazva azt jelenti, hogy az összes jelen lévő enzim minden aktív centruma szubsztráttal
telített.
– Ha pedig S  KS, akkor az S hanyagolható el KS mellett, és ekkor
V

Vmax
S  k.S ,
Ks

azaz nagyon kicsiny szubsztrátkoncentrációknál az enzimreakció kezdeti sebessége egyenesen arányos
a szubsztrát koncentrációjával (a reakció elsőrendű a szubsztrátra nézve). Ne felejtsük el, hogy a
(2.11) egyenlet 2.18. ábra szerinti görbéjének minden egyes pontja egy-egy (különböző bemért S0
kezdeti szubszrátkoncentrációhoz tartozó) V0 kezdeti reakciósebességet jelent. E pontok kísérletes
meghatározása a 2.14. ábrán látható módon, a görbék kezdeti egyenes szakasza iránytangensének
meghatározásán alapszik.
–KS vagy Km értékét a V=Vmax/2 értékhez tartozó abszcissza-koordinátaként nyerhetjük, azaz ezek
a félmaximumhoz tartozó szubsztrátkoncentrációkat jelentik.
A görbe egy valódi hiperbola, amit a 2.19. ábra igazol, amelyen látható a teljes kétszárú hiperbola
és a hiperbolaegyenlet transzformációi is, amelyek a számunkra értelmes tartományba „tolták el” a
hiperbolát.
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2.19. ábra: A M–M-egyenlet egy hiperbola transzformációja
A (2.11) kinetikai egyenletet differenciálegyenlet alakjában is felírhatjuk, és ekkor a
V S
dS
  max
dt
Km  S

alakú elsőrendű, a változók szétválasztásával igen egyszerűen megoldható egyenletet nyerjük,
amelynek S(o)=So kezdeti feltétellel történt megoldása t-re a következő:
Vmax t  So  S  K m ln

So
.
S

(2.12)

2.20. ábra: Linearizációs módszerek az integrált M–M-egyenlet alapján
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Laboratóriumi méréseink ilyen S-t adatsorokat adhatnak (pl. ha az enzimes reakciót a
szubsztrátkoncentráció csökkenésének mérésével követjük), ez az alak azonban a paraméterek
meghatározására ebben a formájában nem alkalmas, csak némi átalakítás után. Ehhez osszuk végig
S
(2.12)-t ln 0 -sel, rendezzük át, és ekkor egy ábrázolható egyenes egyenletet kapunk. Ugyancsak az
S
állandók meghatározására alkalmas a Foster–Niemann-módszer, amely az integrált formának egy
másik, linearizált alakját használja. A 2.20. ábra e két ábrázolásmódot mutatja be. Ezt a módszert tehát
akkor lehet a kinetikai paraméterek meghatározására javasolni, ha az egész enzimes reakció időbeli
lefutását követjük.
A Vmax és a KS (illetve Km) paramétereket különböző más grafikus módszerekkel is meghatározhatjuk, ha csak a kezdeti reakciósebességeket mérjük, de azt különböző bemért S koncentrációk
esetén. Ezek a Michaelis–Menten-egyenlet lineáris formában való kifejezései, emiatt lineáris
regressziószámítással lehetővé teszik a paraméterek meghatározását. A legismertebb és legelterjedtebben használt, ugyanakkor a legkevésbé jó módszer a Lineweaver–Burk-féle ábrázolás. Azok
a módszerek, így a Hanes–Langmuir- és az Eadie–Hofstee-féle módszerek is, amelyek esetében
valamelyik változó mindkét tengelyen szerepel, jobb eredményeket adnak. A három linearizációs
módszert összefoglalóan mutatja a 2.21. ábra.

2.21. ábra: A M–M-egyenlet linearizációi
Mind az integrált formához, mind az utóbbi linearizációkhoz megjegyezzük, hogy ezeket a
módszereket akkor fejlesztették ki, amikor az adatkezelések a számítástechnika hiányában rendkívül
fáradságos munkát jelentettek (a 20. század 70-es éveiig bezárólag). Ma ezek a módszerek látszólag
feleslegesek, hiszen a személyi számítógépeken is elérhető nemlineáris regressziós algoritmusok
segítségével a nyers mérési eredményekhez is illeszthetők az egyenletek, azaz a kinetikai állandók
könnyen meghatározhatóak. Mégis érdemes ez utóbbi három módszert megismerni, mert az inhibíciók
és aktiválások esetén, azaz az eddig megismertnél komplexebb kinetikai sémák esetén ezek az
ábrázolások igen informatívak, jellemző görbéket szolgáltatnak, amelyek alapján az egyes esetek
felismerhetőek és egymástól megkülönböztethetőek.
A M–M- és B–H-egyenlet függvényalakjának változásait a paraméterek függvényében a
2.2. szimuláció és a linearizációs módszerek görbéinek változásait (és egyéb aspektusait) a
2.1. szimulációkban ismerhetjük meg részletesebben. Amennyiben saját mérési eredményeinket
kívánjuk kiértékelni a linearizációs módszerekkel, használjuk a 2.3. szimuláció munkalapjait.
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2.2. szimuláció: M–M-enzimkinetika

2.3. szimuláció: Nemlineáris regressziós illesztés saját adatokhoz
A Vmax meghatározásának célja kézenfekvő: arányos lévén a bemért enzim mennyiségével,
lényegében az enzimaktivitás mérőszáma, az enzim mennyiségére ad felvilágosítást. Ezt szemlélteti a
2.22. ábra is, amely a derékszögű hiperbolák eltolódását mutatja az enzim mennyiségének
függvényében, valamint a k2 sebességi állandó meghatározásának lehetőségét mutatja be.
Fontos, hogy Vmax nem az enzim tulajdonsága, hiszen az annak mennyiségétől is függ! Az
elsőrendű sebességi állandó k2 azonban enzimtulajdonság, s turnover number-ként is szokták illetni.
Magyar elnevezése: váltásszám. Ennek szemléletes értelme a következő. Megadja az 1 perc alatt (vagy
egy s alatt) egy enzimmolekula által átalakított szubsztrátummolekulák számát. Ez tehát a frekvenciája
az enzim működésének: hányszor „fogad” és alakít át szubsztrátmolekulát egy perc (vagy egy s ) alatt.
Pontosabban és általánosságban minden enzimre definiálható egy V max=kcatE0 mennyiség,
amelyben kcat az úgynevezett katalitikus állandó vagy turnover number.
A Michaelis–Menten-kinetika esetében természetesen kcat egyenlő k2-vel, de komplexebb
esetekben ez nem mindíg van így. Ez a turnover number enzimtulajdonság!
A metabolikus enzimek (pl. a glikolízis enzimei) kcat értékei 1-től 107 s-1 tartományban mozognak,
míg a lassabb működésű restrikciós enzimek értékei az 1–10-3 tartományba esnek, és leglassabbak az
ún. molekuláris kapcsolók (pl. a cirkadián rendszer enzimei), a maguk 10-5–10-2 s-1 tartományával.

2.22. ábra: Vmax arányos az enzimbeméréssel: az aktivitás és k2 meghatározása
A Km, illetve KS értelmezése komplexebb és többsíkú. A következő szövegrészben Km és KS
felcserélhetők, azaz megállapításaink mindkettőre vonatkoznak!
– Km közelítőleg megadja a S koncentrációját a sejtekben. (lásd a 2.23. ábrát). Valószínűtlen
ugyanis, hogy az intracelluláris szubsztrát koncentrációja akár sokkal kisebb, akár sokkal nagyobb
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lenne Km-nél. Előző esetben a reakciósebesség igen érzékenyen reagálna az S kicsiny változásaira is,
és ugyanakkor a sejt potenciális maximális átalakító kapacitásától (Vmax-tól) is igen távol esnék.
(V Vmax). Ugyanígy értelmetlen fiziológiai értelemben a második eset is, azaz ha S sokkal
nagyobb, mint Km, mivel elvileg V valamennyivel mindig kisebb, mint Vmax, és az S=Km-nél, valamint
pl. az S=1000Km-nél mérhető sebességek között csupán kétszeres a különbség (bizonyítsa be, hogy ez
igaz!), ami egyenértelmű avval a megfogalmazással, hogy ilyen körülmények között V igen érzéketlen
lenne az S változásaira. Valószínű tehát, hogy az intracelluláris szubsztrát koncentrációja valahol a
Vmax/2 körüli tartományra vonatkozik, ahol az S változásra adott V változás elegendően, de nem
túlzottan nagy és egyenletes.

2.23. ábra: Km, illetve KS közelítőleg a sejtbéli szubsztrátkoncentráció.
– Jegyezzük meg, hogy Km tulajdonképpen az enzim affinitását mutatja a szubsztráthoz, minél
kisebb az értéke, annál nagyobb az adott szubsztrátra vonatkozó affinitás. A „legjobb”
szubsztrátnak legkisebb a Km-je.
– Km állandó egy adott enzimre, azaz jó összehasonlító adat a különböző sejtekből, szervekből,
szervezetekből izolált, vagy különböző korú sejtekből származó, de hasonló funkciójú enzimek
esetében. Így alkalmas annak eldöntésére, hogy A enzim azonos-e B-vel, illetve, hogy ezek
különböző fehérjék-e azonos vagy hasonló katalitikus hatással.
– Km módosítása valamely aktivátor vagy inhibitor által alapja lehet bizonyos mértékű
enzimszintű szabályozásnak. Ha például az in vitro meghatározott Km túl nagy a „fiziológiásan
valószínű” szinthez képest, jó esélyünk van arra, hogy in vivo létezik valamilyen aktivátor, ami
csökkenti Km értékét. Hasonlóan a különböző vegyületeknek Km-re gyakorolt hatását vizsgálva,
találhatunk olyanokat, amelyek növelik azt, és így esetleg fontos fizilógiai inhibitorok lehetnek
(gyógyszerhatás).
– Ha ismerjük Km értékét, beállíthatjuk az enzim analitikai meghatározásához fontos kísérleti
SKm körülményeket, és így helyesen mérhetünk Vmax-ot, azaz enzimaktivitást.
– KS, illetve Km értékei igen változatosak, a szokásos tartományuk: 10-6–10-2 mol/dm3.
A Michaelis–Menten- és a Briggs–Haldane-egyenlet egyedi reakciósebességi állandóinak tipikus
tartományai a következők:
A k1 másodrendű sebességi állandó szokásos tartománya:
k1 = 107–1010 dm3 mol-1 min-1
A maximális érték biztosan kisebb, mint 1011, ami a kis molekulák vizes oldatokban mérhető
diffúzió-sebességének a nagyságrendje, hiszen az enzimmel történő szubsztrátérintkezés a diffúziónál
gyorsabban nem történhet.
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A k-1 a 102–106 min-1 tartományba esik (ez is egy elsőrendű állandó, akárcsak k2).
2.3. táblázat: Néhány enzim kinetikai állandói
ENZIM

SZUBSZTRÁT

kataláz
ureáz
fumaráz

hidrogénperoxid
karbamid
fumársav
almasav
acetilkolinészteráz acetilkolin

Km (mol/dm3)

kcat (s-1)

2,5·10-2
2,5·10-2
5,0·10-6
2,5·10-5
9,5·10-5

1,0·107
1,0·104
8,0·102
9,0·102
1,4·104

kcat /Km
(dm3/mol.s)
4·108
4·105
1,6·108
3,6·107
1,5·108

A katalitikus effektivitás, vagy specifitási állandó értéke ugyanakkora lehet egészen eltérő
tulajdonságok esetén is, például 107 kétféleképpen is lehet az alábbi példa értelmében:

k cat
107 s1
1s 1
 107s-1mol.dm-3 

.
Km
1mol.dm-3 107 mol.dm-3
Az egyik enzim itt nagyon kis affinitással, ugyanakkor nagyon nagy kcat-tal rendelkezik, a másik
pedig fordítva. Az enzimes átalakulás sebességét ez a két paraméter együttesen, a k’ értelmében (2.18.
ábra) határozza meg. Ez a kombinált kinetikai állandó arra is alkalmas, hogy egy enzimnek több
különböző szubsztrát esetében az átalakítási sebességét megadja (=átalakítási hajlandóság, azaz
specifitás), például a táblázat szerint a fumaráz enzim a fumársavat „szívesebben” alakítja át, mint az
almasavat.
A kcat értékek rendkívül széles skálán mozognak. A 2.24. ábra tanusága szerint leglassabbak az
úgynevezett molekuláris kapcsolók, míg a metabolikus reakciókat katalizálók sokkal gyorsabbak
lehetnek, akár 8-10 nagyságrenddel is.

2.24. ábra: A kcat értéktartományai a különböző enzimtípusokra
Az alapvető kinetikai tulajdonságok megismerése után ellenőrizzük megszerzett tudásunkat az
2.2. és 2.3. animációkban található feladatokkal.

2.2. animáció: Önellenőrzés: enzimkinetika 1.
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2.3. animáció: Önellenőrzés: enzimkinetika 2.
2.3.4.

Reverzibilis reakciók – az enzimreakció egyensúlyi állandója

Sok enzim katalizálta reakció – mint például a biopolimer hidrolízisek – nagymértékben a jobb oldali
irányba eltolt egyensúllyal rendelkeznek, olyannyira, hogy gyakorlatilag k-2 valóban elhanyagolható,
mint azt eddigiekben tettük is. Más esetekben, mint például a glükózfruktóz átalakulásnál (glükóz
izomeráz) a gyakorlatban is egyensúlyi reakcióként viselkedik a rendszer. Tekintsük az enzimes
reakciót valóban reverzibilisnek az alábbiak szerint:

E + S k1 ES
k-1

k2

E +

k-2

Elvileg a reakció mindkét irányban követhető. Jelöljük az előremenő reakciónak a K m értékét KmSsel, a visszafelé menő reakióét pedig KmP-vel, és hasonlóan VmaxS és VmaxP jelölésekkel illessük a két
irányba futó reakciók maximális sebességeit.
Ekkor a Michaelis-állandók és a maximális reakciósebességek az alábbiak lesznek:
K mS 
K mP

k 2  k 1
k1

VmaxS  k 2 E o

(2.13)

VmaxP  k 1E o

k  k 1
 2
k 2

A teljes reverzibilis reakcióra számítható egyensúlyi állandó az egyes lépések egyensúlyi
állandóinak szorzata:
ez maga a KP
ez a KS reciproka

K1 

k1
k 1

K eq(uvilibrium)

és

K2 

k2
k 2

(2.14)

kk
 K 1K 2  1 2
k 1k 2

Ha elvégezzük a következő osztásokat:
VmaxS k1k 2 Eo

K mS k 2  k 1

és

VmaxP k 2 k 1E o
,

K mP
k 2  k 1

majd e két kifejezést is elosztjuk egymással, akkor éppen az egyensúlyi állandót nyerjük:
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VmaxS
K mS
V K
kk
 maxS mP  1 2  K eq
VmaxP VmaxP K mS k 1k 2
K mP

(2.15)

A (2.15) egyenlet az úgynevezett Haldane-féle összefüggés. Ez kapcsolatot teremt az
enzimkinetikai, az egyedi reakciósebességi állandók, illetve az egyensúlyi állandó között.
Tételezzük fel, hogy egy reaktorban S és P keveréke van jelen. Adjunk e keverékhez E0
mennyiségű enzimet egy adott időpillanatban. Felmerülhet a kérdés, hogy mi fog történni, vajon S
alakul át P-vé, vagy P alakul át S-sé? A valóban reverzibilis S
P reakció tényleges irányát és az
eredő reakció sebességét a P és S kezdeti koncentrációja és a Keq egyensúlyi állandó fogja
meghatározni.
Abból kiindulva, hogy az eredő reakciósebesség
Vnetto = Velőre - Vvissza = k2 (ES) - k-2(EP),

(2.16)

levezethető, hogy az eredő sebesség

Vnetto 


P 

Vmaxs  S 
K eq 


P 
 S
K ms  1 
K mp 


S
P
 VmaxP
K ms
K mP
S
P
1

K ms K mP

Vmaxs


(2.17)

A (2.17) egyenlet hasonlósága a Michaelis–Menten-egyenlethez kézenfekvő, csak itt a
számlálóban S helyett S-Sekvilibrium (vagyis az egyensúlytól való távolság) szerepel, illetve a nevezőben
Km úgy módosul, mintha a P egy kompetitív inhibitor lenne. Az egyenlet működését szemlélteti a
2.4. szimuláció munkalap, amely a fumaráz enzim viselkedését modellezi: adott reakció esetében a
bemért szubsztrát, illetve termék koncentrációja határozza meg, hogy melyik irányban és milyen
sebességgel indul el a reakció.

2.4. szimuláció: Reverzibilis M–M-kinetika

2.4.

Enzimmoduláció, bevezetés, áttekintés

Vannak olyan kémiai anyagok, amelyek az enzimhez kötődve megváltoztatják annak katalitikus
aktivitását. Ezeket enzimmodulátoroknak vagy enzimeffektoroknak nevezzük, a jelenséget magát
pedig enzimmodulációnak. Aktivátoroknak nevezzük azokat a modulátorokat, amelyek növelik, míg
inhibitoroknak azokat, amelyek csökkentik az enzim aktivitását. E fejezetben az inhibícióról
értekezünk, az aktiválás hasonló kinetikai apparátussal írható le, arról más enzimkinetikai kurzusban
olvashatnak.
Az aktiválás, illetve inhibeálás fokát a változásnak az eredeti állapot sebességére vonatkoztatásával fejezhetjük ki:
inhibíció foka
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i 

V0  Vi
V0

a 

Va  V0
V0

Az enzimnek egy effektorral megvalósuló kapcsolódása, az EI komplex létrejötte, teljes
mértékben vagy részlegesen reverzibilis, avagy irreverzibilis lehet.
Az irreverzibilis enziminhibíció ismert példái az enzimmérgek, mint például a nehézfémek (Hg)
és a cianid ionok (amelyek például irreverzibilisen dezaktiválják a xantin-oxidáz enzimet), vagy a jól
ismert idegmérgek (mint például a sarin, azaz a di-izopropil-fluoro-foszfát, lásd a 2.25. ábrát),
amelyek a neuro-transzmisszióban létfontosságú szerepet játszó acetilkolin-észteráz enzimet inaktiválják.
Az irreverzibilis inhibíció ténylegesen csökkenti az aktív enzim mennyiségét, és gyakran az
időben is növekvő hatást gyakorol. Enzimtisztítási szempontból jelentős a nehézfémek szerepe,
ugyanis amíg egy fehérjekeveréket vizsgálunk (nem tisztított enzim), sokszor a jelen lévő nehézfémek
hatását eliminálják a szennyező (komplexképző) fehérjék, míg a tisztább enzimfrakciók esetén a hatás
már szembeszökő. A higanyII-vegyületeket az enzimvizsgálatokban gyakran az SH-csoportok
jelenlétének bizonyítására is felhasználják.

2.25. ábra: A sarin ideggáz hatása
Az irreverzibilis inhibitorok kinetikai hatása némileg hasonló a nemkompetitív inhibitorokéra
(Vmax csökken, de Km változatlan marad, lásd később részletesen) az alábbi séma szerint:

E + S
+
I

ES

E + P

EI
A Vmax = k2.E0 összefüggés alapján bizonyítható egy irreverzibilis inhibitor jelenléte, illetve hatása
megkülönböztethető a reverzibilis nemkompetitív inhibitorétól a 2.26. ábra szerint. Ha ugyanis a
bemért enzim mennyiségét növeljük, az összefüggés értelmében az Eo tengelyen lévő pozitív
tengelymetszet éppen azt az enzimmennyiséget jelenti, amelyet a jelen lévő inhibitor irreverzibilis
módon lekötött.
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2.26. ábra: Az irreverzibilis inhibíció azonosítása
A reverzibilis inhibitorok dinamikus komplexeket képeznek az enzimmel, és e komplex
katalitikus hatása eltér a nem komplexálódott enzimétől. Az inhibíció fajtáit megkülönböztethetjük
aszerint, hogy milyen látszólagos hatást fejtenek ki a Vmax és a Km (illetve KS) kinetikai paraméterekre.
Ha az inhibitor növeli a (látszólagos) Km értéket, de nem befolyásolja a Vmax–ot, akkor kompetitív
inhibícióról beszélhetünk, ha csökkenti Vmax-ot, de nem befolyásolja Km értékét, akkor tiszta
nemkompetitív inhibícióval állunk szemben. Ha Vmax és Km egy állandó arányban csökken, akkor
esetünk az úgynevezett unkompetitív inhibíció, míg ha ezen hatások bizonyos kombinációja
jelentkezik, akkor kevert típusú inhibícióról beszélünk. Utóbbi történés sémájából valamennyi
inhibíciótípus kinetikai viselkedése levezethető annak speciális eseteiként. Jegyzetünkben nem ezt az
utat választottuk: minden inhibíciótípust egyenként értelmezünk.
Az inhibíciókat abból a szempontból is megkülönböztethetjük, hogy az inhibitor kapcsolódásakor
az enzim teljesen elveszíti-e aktivitását vagy részlegesen aktív marad. Előbbi eset a komplett inhibíció
vagy lineáris inhibíció (ui. Km/Vmax, illetve l/Vmax ábrázolása az I inhibitorkoncentráció függvényében
ilyenkor lineáris [Ez az ún. Dixon-ábrázolás, később ezt részleteiben látjuk majd]), az utóbbi eset
pedig a parciális inhibíció vagy hiperbolikus inhibíció esete (a jelzett grafikon alakja alapján).
Elméletileg mind a lineáris, mind a hiperbolikus inhibíció lehet kompetitív, nemkompetitív vagy
vegyes típusú.
A továbbiakban a lineáris inhibíció eseteivel fogunk foglalkozni.
2.4.1.

Kompetitív inhibíció

Kompetitív inhibitoroknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek az enzimhez kötődve
megakadályozzák a szubsztrátnak az enzimhez kötődését, mégpedig kölcsönösen, azaz ha a szubsztrát
már kötődött az enzimhez, akkor az inhibitormolekula erre már nem képes, kizáródik az enzimről, ha
pedig az inhibitor kötődött, akkor a szubsztrát kötődése válik lehetetlenné. Ez a valódi versengés a
szubsztrát és az inhibitor között magyarázza a kompetitív inhibíció elnevezést.
A kompetitív inhibitorok a valódi szubsztráthoz kémiai felépítésükben hasonló, de az enzim által
nem átalakítható (nem metabolizálható) szubsztrátanalógok, szubsztrátszármazékok, illetve az enzim
alternatív szubsztrátjai, illetve termékei lehetnek (ezek a klasszikus kompetitív inhibíció esetei), de
olyan kompetitív inhibíció is létezik, ahol az inhibitor egyáltalán nem hasonlít szerkezetileg a
szubsztrátra. A kompetitív inhibíció lehetséges mechanizmusait szemléltetik sematikusan a 2.27. és a
2.28. ábrán látható modellek (valamint az ezeket bemutató animációk: 2.4. animáció, 2.5. animáció).
Vegyük észre, hogy csak az 1. modell esetében van szó szigorúan szerkezeti hasonlóságról.

© Sevella Béla, BME

www.tankonyvtar.hu

54

Biomérnöki műveletek és folyamatok

2.27. ábra: A kompetitív inhibíció modelljei 1
A 2.27. ábra a) esete felel meg a klasszikus kompetitív inhibíciónak, ekkor szerkezeti hasonlóság
van a szubsztrát és az inhibitor között, és mindketten a szubsztrátkötőhelyhez kapcsolódhatnak. A b)
eset a sztérikus gátlás, amikor az inhibitor mintegy lefedi a szubsztrátkötőhelyet és így akadályozza
meg az S kötődését (és fordítva); a c.) modell lényegében az a)-val azonos, de itt mind az S, mind az I
két kötőhellyel rendelkezik, és csak az egyikért versengenek. A negyedik modell átlapoló kötőhelyeket
jelez, így ez is a sztérikus gátlás egy esetének tekinthető. A 2.28 ábra vázolta eset a biokémiai
szempontból legfontosabb, ugyanis az ún. végtermékgátlást (kompetítív feedback inhibíció) jelenti. Ez
az egyik enzim szintű szabályozási lehetőség, amellyel egy sejt meg tudja akadályozni, hogy egy
reakciósor végterméke túltermelődjék. Ekkor ez a termék kapcsolódik a reakciósor első lépésének
enziméhez, és megváltoztatva annak konformációját, gátolja működését. Itt tehát az inhibitor az
enzimen akár az aktív helytől igen távoli helyen is támadhat, csak a konformációváltozás a lényeges.
Jegyezzük meg, hogy ez is kölcsönös, a szubsztát is megakadályozza az inhibitor kapcsolódását.

2.28. ábra: A kompetitív inhibíció modelljei 2
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2.4. animáció: Kompetitív inhibíció modelljei 1–4

2.5. animáció: Kompetitív inhibíció 5 modellje
A kompetitív inhibíció kinetikai leírásához tekintsük meg az alábbi sematikus történésvázlatot:
KS

k2

E + S

ES

E + P

+
I

Ki 

E.I
E.S
KS 
EI 
ES

kap
EI

E + P’

Ha kap > 0, akkor az I valójában az E alternatív szubsztrátja, P' pedig egy alternatív termék. Ilyen
például a hexokináz enzim esetében a glükóz és a fruktóz: mindkettőt képes a hexokináz hexóz-6foszfáttá alakítani, tehát alternatív szubsztrátok, ugyanakkor egymás kompetitív inhibitorai is.
Ha kap = 0, ez a klasszikus ún. dead-end kompetitív inhibíció, azaz az EI komplex nem képez
semmilyen terméket.
Hasonlóan eljárva, mint az egyszerű enzimes reakció rapid ekvilibrium kinetikája tárgyalásakor
tettük, vagy felhasználva a 2.3-ban megismert memotechnikai eljárást, felírhatjuk a kinetikai
összefüggést mindkét komplexre a rapid ekvilibrium feltételezésével:

S
V
V
Ks


k 2 E 0 Vmax 1  S  I
Ks Ki

(2.18)

A nem inhibeált esethez képest itt a nevezőben van egy plusz tag, I/Ki, amely az EI komplexet
reprezentálja, míg a számláló változatlan, hiszen csak egy termékképező komplex létezik.
Ismertebb összefüggést kapunk, ha (2.18)-at kicsit átalakítjuk Ks-sel történő bővítéssel:

V

Vmax

S

I 
Ks  1    S
Ki 


vagy V = Vmax

S

I 
Ks  1    S
Ki 


(2.19)

(Ha a steady state gondolatmenetet követnénk, ugyanezt az összefüggést nyernénk, természetesen
Ks helyett Km-mel.)
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2.29. ábra: A kompetitív inhibíció V-S ábrázolása
A nevező Km(1+I/Ki) tagját Kmi látszólagos Michaelis-állandónak nevezzük. Megállapíthatjuk,
hogy kompetitív inhibíciónál Vmax változatlan, az I csupán a látszólagos Kmi (vagy KSi) értékeket
növeli, azaz úgy hat, mintha csökkentené az enzim affinitását a szubsztráthoz. A Km(1+I/Ki) tényezőt
érdemes jól megjegyezni, mert ez minden inhibíciótípus kinetikai egyenletében szerepel!
A 2.29.–2.30. ábrákon a kompetitív inhibíciót jellemző ábrázolásokat, illetve a paraméterek
meghatározásához felhasználható grafikus reprezentációkat mutatjuk be.
A Lineweaver–Burk-ábrázolásból látszik, hogy a görbék iránytangense az inhibitor koncentrációjának a függvénye:

tg 

Km
Km

I
Vmax Vmax Ki

(2.20)

2.30. ábra: A kompetítív inhibíció Lineweaver–Burk-ábrázolása
Az (2.20) összefüggés egyenes egyenlet, így egy újraábrázolásra ad lehetőséget: tg-I ábrázolásban. Ez lehetővé teszi a Ki paraméter meghatározását.
Vizsgáljuk meg, hogy mekkora az az inhibitorkoncentráció, amely éppen megduplázza a L-B
egyenes meredekségét:
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Km 
I 
I
1   innen 2 = 1 +
és I = Ki
Vmax 
Ki 
Ki

(2.21)

A kompetitív inhibíció esetén tehát Ki éppen azt az inhibitorkoncentrációt jelenti, amely kétszer
olyan meredek L-B egyenest ad, mint amilyent a nem inhibeált esetben kapunk. Ne gondoljuk
azonban, hogy ekkor az inhibíció foka 50%-os!, utóbbit ugyanis a Vi/V hányadossal számíthatjuk ki:
S

I 
K S 1 
S
KI 
Vi

 0,5 
S
V
KS  S
(2.22)
 S

I  KI 
 1
 KS


A kompetitív inhibitorok jelentős szerepet játszanak a kemoterápiában, több gyógyszert ismerünk,
amelyek létfontosságú enzimek kompetitív inhibitoraiként fejtik ki hatásukat. A mikrobák számára
vitaminszerű p-amino-benzoesav például szerkezeti rokonságot mutat a szulfonamid készítményekkel
(mikrobás fertőzések elleni gyógyszerek: Ultraseptyl, Superseptyl stb.), az antibiotikum cikloszerin
pedig az alanin aminosavval mutat szerkezeti hasonlóságot. Mindkét esetben a gyógyszer hatóanyaga
„verseng” egy kulcsenzim szubsztrátjával, azt kiszorítja az aktív helyekről, s így a természetes
átalakulás nem tudván végbemenni, a fertőző mikroba elpusztul.
Egy másik klasszikus példája a kompetitív inhibíciónak a szukcinát-dehidrogenáz (EC 1.3.99.1) és
szubsztrátja, a borostyánkősav, valamint a kompetitív inhibitor szubsztrátanalógja, a malonsav esete.
(2.31. ábra). Érdekes módon a szukcinát-dehidrogenáznak a reakcióterméke, a fumarát is kompetitív
inhibitora (Ki = 1,9·10-3 mmol/l inhibíciós állandóval).

2.31. ábra: A szulfagyógyszerek kompetitív inhibitorok
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2.32. ábra: Példák a kompetitív inhibitorokra
A kompetítív inhíbíció (2.19) egyenletét nem nehéz felismerni a következő analógiák esetén sem:
Kompetítív termékinhibíció:

V  Vmax

S

P 
  S
K s 1 
 KP 

Alternatív vagy versengő szubsztrátok (hexokináz: glükóz, fruktóz):

V1  V1max

2.4.2.

S1
 S 
K1S 1  22   S1
 KS 

V2  V2max

S2

S 
K S2 1  11   S2
 KS 

Nemkompetitív inhibíció

A nemkompetitív inhibíció esetén az inhibitornak nincs hatása a szubsztrát kötődésére és fordítva: a
szubsztrátnak az inhibitor kötődésére. Az S és az I véletlenszerűen, reverzibilisen és egymástól
függetlenül az enzim különböző kötőhelyeire kapcsolódnak, azaz I és E létrehozza az EI, S és E pedig
az ES komplexeket, ugyanakkor azonban a ternér ESI komplex is létrejöhet az alábbi séma szerint:

Ks
E + S
+
I
Ki
EI + S
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2.6. animáció: Nemkompetitív inhibíció
A történéseket a 2.6. animáció megtekintésével is követhetjük.
Hasonló gondolatmenettel, mint amit eddig is követtünk, mivel V = kP(ES)

V
ES
,

Vmax E  ES  EI  ESI
ahonnan némi átalakítás után (valamennyi komplexet E-vel és KS-sel, illetve Ki-vel kifejezve és
helyettesítve) kapjuk a nemkompetitív inhibíció sebességi egyenleteit:

S
Ks
V

S
I
S.I
Vmax
1


Ks Ki KsKi
vagy
V

Vmax

S


I 
I 
K s  1    S 1  
Ki 
Ki 



(2.23)

illetve
V = Vmax

1

S

I  Ks  S
1  
Ki 


Szokásos a látszólagos Vmaxi bevezetésével (2.23)-t a következőképpen is felírni:

V  Vmaxi

S
Ks  S

ahol Vmaxi  Vmax

1
1

I
Ki

Láthatóan a nemkompetitív inhibíció esetén az inhibitor a látszólagos V max értéket változtatja meg
csupán, míg KS (illetve Km) értékét nem befolyásolja. Ez azt jelenti, hogy az inhibitor az enzimnek egy
másik aktív helyéhez kötődik, mint az S, és ugyanakkor nem befolyásolja a szubsztrát kötődését – nem
változtatja meg az enzimnek a szubsztráthoz való affinitását. Fontos megjegyezni, hogy a klasszikus
nemkompetitív inhibíció csak a rapid ekvilibrium körülményei között létezik, úgyhogy KS=Km.
A következő 2.33. ábrán a nemkompetitív inhibíció jellemző kinetikai ábrázolásait láthatjuk.ö
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2.33. ábra: Nemkompetitív inhibíció Michaelis–Menten- és Lineweaver–Burk-ábrázolása
A Lineweaver–Burk-görbék meredekségei itt is az inhibitorkoncentrációtól függenek, és ez a
függvény és ábrázolása is teljesen azonos a kompetitív inhibícióéval.
A nemkompetitív inhibícióra kevés példát találunk, ilyen lehet például a H+ ionok hatása a
kimotripszin esetében. Itt az aktív centrumban egy protonakceptor hely van, amely inhibeálható
növekvő H+-ion koncentrációval. A Lineweaver–Burk-ábrázolás tiszta nemkompetitív inhibíciót
mutat, azonban ne feledkezzünk meg a pH-nak komplex enzimbefolyásoló hatásáról sem.
Más példákként megemlíthetők bizonyos nehézfém-molekulák (-SH reagensek) vagy cianidok.
Ezeknél azonban – mint láttuk – gyakran a hatás irreverzibilis.
A kompetitív és nem kompetitív inhibíciónak a Lineweaver–Burk-ábrázolás alapján történő
megkülönböztethetőségét szemlélteti a 2.34. ábra. Az almaszeletnek levegőn történő oxidatív
barnulásáért a katekin-oxidáz (ez egy o-difenol oxidáz) enzim a felelős, amely a katekint o-kinonná
oxidálja. (Hasonló reakciót katalizál a tirozináz is, amely a tirozint melaninná alakítja át.) Ennek az
enzimnek kompetitív inhibitora a szubsztrát analóg p-hidroxi-benzoesav, míg nemkompetitív
inhibícióját a feniltiokarbamid okozza. A kettő kinetikai viselkedésének különbözőségét jól
követhetjük az ábrán.

2.34. ábra: A katekin-oxidáz kompetitív és nemkompetitív inhibíciója
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Unkompetitív inhibíció

Az unkompetitív inhibíció esetében az inhibitormolekula nem képes a szabad enzimhez, csupán a már
előzetesen létrejött ES komplexhez kötődni, így egy inaktív ESI komplex jön létre, amelyikből nem
képződik termék. Az egyszerűsített séma a következő:

Ks
E + S

kp

ES
+
I

E + P

Ki
ESI
A sémából szembetűnik, hogy még végtelen nagyságú S sem szünteti meg I hatását, mindig lesz
jelen – I-től és Ki-től függő mértékben – nem produktív ESI komplex. A molekuláris mechanizmust a
2.7. animáción is megszemlélhetjük.
Molekuláris szinten ezt úgy lehet elképzelni, hogy az eredeti enzimen nincsen inhibitorkötésre
kész domén (inhibitor kötőhely), az csak a szubsztrát kötődése során (indukált illeszkedés!)
megvalósuló konformációváltozással jön létre. Az ekkor kötődő inhibitor viszont az aktív hely
konformációját változtatja meg annyira, hogy noha a szubsztrát kötve marad (sőt, az ES komplex
stabilabb, mint inhibitor nélkül) de reakció nem játszódik le.

2.7. animáció: Unkompetitív inhibíció
A két előző esetben bevált levezetést itt is követhetjük, vagy gondoljuk végig, és írjuk fel
formálisan az egyenletet a tanultak értelmében: a számláló = a terméket produkáló komplex: (ES); a
nevező = az összes enzimfajta összege (1 jelenti a szabad enzimet, S/Ks felel meg az (ES) és SI/KSKI
az (ESI) komplexeknek):

S
Ks

V

Vmax 1  S  SI
Ks Ks Ki

(2.24)

vagy

V  Vmax

S

I 
K s  S1  
Ki 


A Briggs–Haldane-levezetés formailag ugyanezt az egyenletet adja KS-t Km-mel helyettesítve.
Ebből az egyenletből még nem látszik, hogy vajon Vmax-ot és/vagy Km-et befolyásolja-e az inhibitor.
Ehhez a nevezőben S mellől távolítsuk el a szorzófaktort:
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V  Vmax

1



S

(2.25)

I
Km
1
S
Ki 
I 
1  
Ki 


Vegyük észre, hogy ez az egyenlet nem a „keveréke” a kompetitív és a nemkompetitív inhibíciót
leíró egyenleteknek: míg a Vmax-ra gyakorolt hatás ugyanaz, mint a nem kompetitív inhibíciónál, addig
a Km-re gyakorolt hatás fordított, a látszólagos Km csökken. Ezt mutatja a 2.35. ábra is, vagyis egy
unkompetitív inhibitor mind Km-et, mind pedig Vmax-ot ugyanolyan mértékben csökkenti.

2.35. ábra: Unkompetitív inhibíció
Az unkompetitív inhibitorok rendkívül nagy hatást fejtenek ki az enzimes reakciókra, ráadásul ez a
nagy szubsztrátkoncentrációknál egyre kifejezettebb, ami magyarázza, hogy miért oly ritkák a
természetben (szemben pl. a kompetitív inhibitorokkal) és hogy a mesterségesen előállított ilyen
inhibitorok miért olyan hatásosak.
Az unkompetitív inhibícióra példa a Glyphosate (Roundup) nevű [N-(foszfonometil)-glicin (2.36.
ábra)] ismert herbicid, ami az aromás aminosavak szintézisében kulcsszerepet játszó 5-enolpiruvilsikimát-3-foszfát szintáz [(ESPS)-szintáz] enzimnek unkompetitív inhibitora, és így
akadályozza bizonyos évelő gyomnövények aromásaminosav-szintézisét. A gátolt reakció során tehát
nem képződik az 5-enolpiruvil-sikimát-3P, ami az esszenciális korizminsav előanyaga, és így nem
képes a növény aromás aminosavainak szintézisére.

2.36. ábra: A Glyphosate egy unkompetitív inhibitor

© Sevella Béla, BME

www.tankonyvtar.hu

2. Enzimmérnöki alapismeretek

2.4.4.

63

Kevert típusú inhibíció

A következő séma mutatja be a kevert típusú inhibíciót, amely tulajdonképpen a nemkompetitív
inhibíció egy speciális formája:

KS
E + S

kP
ES

+

+

I

I

KI

ahol K S=E.S/ES,
K I

KS
EI + S

E + P

ESI

 K S=EI.S/ESI
K i =E.I/EI
 K i =ES.I/ESI

A séma értelmében az inhibitor jelenléte módosítja a szubsztrát enzimről történő disszociációját,
ezért az effektív KS az EI+S lépésre KS. Ugyanezért ESI disszociációs állandója Ki-vé válik. Ez
másképpen azt jelenti, hogy az E
ES
folyamat egyensúlyi állandója független az úttól, azaz

K eq 

ESI és az E

EI

ESI eredő

1
1

.
K s K i  K i K s 

A szokásos levezetéssel vagy akár a már megismert formális gondolkodással eljuthatunk a kevert
inhibíciót leíró kinetikai egyenletekhez.
A (2.26) egyenletből látható, hogy ebben az esetben mind a látszólagos K S, mind a Vmax módosul
az inhibitorkoncentráció függvényében. A jellemző kinetikai ábrázolásokat a 2.37. ábra szemlélteti.

2.37. ábra: Lineáris kevert típusú inhibíció (1 ) (KS= Km)
Ha alaposabban szemügyre vesszük a kiindulási sémát, láthatjuk, hogy akár valamennyi eddig
tárgyalt inhibíciótípust levezethetnénk a kevert típusú inhibíció sémájából. Egyes szakkönyvek
követik is ezt a módszert.
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V
Vmax

S
Ks

S
I
S. I
1


K s K i K s K i

vagy kissé átalakítva
V  Vmax

S


I 
I 
K s 1 
  S1 

 Ki 
 K i 

vagy
V = Vmax

2.4.5.

1

I 
1 

 K I 



S

I 
1 

 KI 
Ks 
I
 1
K I



S

(2.26)

A lineáris reverzibilis inhibíciótípusok összefoglalása

Ha egy egyszubsztrátos reakcióban a jelenlévő inhibitor az enzimhez kapcsolódva inaktív, azaz
terméket nem eredményező enzim-inhibitor komplexet hoz létre, akkor:
– ha az S és az I kölcsönösen kizárják egymást a kapcsolódásból, akkor I kompetitív inhibitor
– ha nem kölcsönösen kizáró a kapcsolódásuk, hanem egymástól függetlenül tudnak az E-hez
kötődni, akkor I nemkompetitív inhibitor
– ha I ugyanúgy kötődik, mint előbb, de megváltoztatja az enzim affinitását a szubsztráthoz,
akkor az I kevert típusú inhibitor
– ha I csak az S kötődése után tud az enzimhez kapcsolódni, akkor I egy unkompetitív inhibitor
A jellemző kinetikai ábrázolásokat az összefoglaló 2.38.–2.42. ábrákon mutatjuk be.

2.38. ábra: Lineáris reverzibilis inhibíciók kinetikai egyenleteinek összefoglalása
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2.39. ábra: Lineáris reverzibilis inhibícók Lineweaver–Burk-ábrázolása

2.40. ábra: Lineáris reverzibilis inhibícók Hanes–Langmuir-ábrázolása
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2.41. ábra: Lineáris reverzibilis inhibícók Eadie–Hofstee-ábrázolása

2.42. ábra: Lineáris reverzibilis inhibícók Dixon-ábrázolása
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A lineáris reverzibilis inhibícókról tanultak elsajátítását ellenőrizheti a következő interaktív
2.8. animációval. Valamint érdemes az inhibitoroknak a kinetikára gyakorolt hatását, a jellemző
linearizációk változásait tanulmányozni a 2.5. szimuláció segítségével.

2.8. animáció: Önellenőrzés: inhibíciók.

2.5. szimuláció: Inhibíciók
2.4.6.

Szubsztrátfelesleg-gátlás

Számos enzim esetében a reakciósebesség-szubsztrátkoncentráció görbének maximuma van, a
maximum előtt a kis szubsztrátkoncentrációk tartományában követi a M–M-hiperbolát, de a
szubsztrát- koncentráció növekedtével fokozatosan és egyre nagyobb mértékben csökkenőleg eltér
attól, és a nagy szubsztrátkoncentrációk tartományában ténylegesen csökken a reakció sebessége. Ezt a
jelenséget nevezzük szubsztrátfelesleg-gátlásnak vagy szubsztrátinhibíciónak. A szubsztrátinhibíció
mechanizmusa többféle lehet:
– A szubsztrátnak ahhoz, hogy termékképző átmeneti komplex jöjjön létre, két (pl a 2.43. ábrán a
szukcinát dehidrogenáz esete) vagy több helyen (például a lizozim esetében) kell hogy az
enzimhez kötődjék. Ha sok szubsztrátmolekula van jelen, előfordulhat, hogy egy S molekula az
egyik, egy másik S molekula pedig egy másik kötőhelyhez kapcsolódik, s így inaktív
komplexek jönnek létre (lássuk be, hogy ez is reverzibilis inhibíció).

2.43. ábra: A szukcinát dehidrogenáz szubsztrát inhibíciója
– Nagy S koncentrációnál egy S molekula olyan kötőhelyhez is kapcsolódhat az enzimen, amely
nem az aktív centrum része, az ilyen kötődés mintegy nemkompetitív módon megakadályozza
a normális S kötődést.
– Az enzimműködéshez szükség lehet egy aktivátormolekulára. Ha ez kapcsolódni képes a
szubsztráttal, sok S molekula „elvonja” az enzimtől az aktivátort, így csökkentve annak
tényleges aktivitását.

© Sevella Béla, BME

www.tankonyvtar.hu

68

Biomérnöki műveletek és folyamatok

– Két (vagy több) szubsztrátos rekciók esetén az egyik szubsztrát feleslege lekötheti a másik
szubsztrát kötőhelyeit, megakadályozva a szükséges második szubsztrát kapcsolódását, így
megint csak inaktív komplexek jönnek létre.
– Végül a nagy S koncentráció aspecifikus módon is gátolhatja a reakciót, például az ionerősség
megnövekedése miatt.
Az első és itt kinetikáját tekintve egyedül tárgyalandó esetben az egyszerűsített rekcióséma a 2.44.
ábrán látható.

2.44. ábra: A szubsztrátinhibíció sémája
Az ábrán a b és c a disszociációs állandó megváltozását jelző faktorok egyszeres S kötés esetén,
míg a az ún. kölcsönhatási együttható, amely az egyik S-nek a másik S kötődésére gyakorolt hatását
méri.
A b és c állandók általában nagyobbak, mint egy, azaz a szubsztrátmolekula egyszeres kötődése
gyengébb, mint a kétszeres (kissebb az affinitás). Egyszersmind a is nagyobb általában mint 1, mivel a
két szubsztrát kötése gyengébb, mint egy S kétszeres kötése (túl közel vannak térbelileg). E séma
alapján levezethető a szubsztrátinhibíciót leíró sebességi egyenlet, amelynek már egyszerűsített
formája az alábbi (amelyben a egy összevont állandó)
V=Vmax

1
Ks
S
1
 
S a Ks

(2.27)

Megjegyezzük, hogy ezt az összefüggést az unkompetitív inhibíció sémájából is megkaphatjuk.
A kinetikai képet a 2.45. ábrán mutatjuk be. A Lineweaver–Burk-ábrázolás görbéje egy egyenes
(nem inhibeált reakció) és egy hiperbola (inhibeált reakció) szuperpozíciója, amely kis szubsztrátkoncentrációknál átmegy a normális egyenesbe, tehát meghosszabbítása a neminhibeált esetnek
megfelelő 1/Vmax értéket adja.
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2.45. ábra: A szubsztrátinhibíció V-S- és Lineweaver–Burk-ábrázolása

2.5.

Többszubsztrátos reakciók

Többszubsztrátos enzimreakciókról beszélve két teljesen különböző reakciótípust kell megismernünk.
A.) Egy enzim ahhoz, hogy terméket képezzen, egyszerre több különböző szubsztrátot kell hogy
megkössön. Példa erre az egyik legismertebb kétszubsztrátos reakció, a
glükóz + (Mg)ATP



glükóz-6-foszfát + (Mg)ADP

foszforilezéses átalakulás, amelyet a hexokináz enzim katalizál.
Itt a rekció végbemeneteléhez az enzimnek mind a glükózt, mind pedig az ATP-t meg kell kötnie
ahhoz, hogy termék (a legtöbb ilyen esetben két termék) képződjék.
B.) A másik esetben a reakciókeverékben egy enzim és több különböző, lényegében alternatív
szubsztrát van jelen. Erre példát szolgáltat a legtöbb biopolimer hidrolizáló enzim, mint például az amiláz és az amilo-glikozidázok, cellulázok és a proteinázok. Függetlenül attól, hogy ezekben az
esetekben exo- vagy endoenzimekről van-e szó, a reakciókeverékben egyidejűleg több, különböző
polimerizációs fokú szubsztrát van jelen.
Az A.) esetben a kétszubsztrátos reakciók tipikus esetét vizsgáljuk meg részletesebben.
Két szubsztrát és egy enzim reakciójakor a közöttük létrejövő kapcsolódás történéseit tekintve
többféle mechanizmus képzelhető el:
1. Random bi-bi reakciók, azaz véletlenszerű, mind a szubsztrát, mind a termék oldaláról nézve
bimolekulás reakciók: a két szubsztrát, A és B véletlenszerű sorrendben kapcsolódnak az enzimhez,
hasonlóan a nemkompetitív inhibíció S és I molekuláinak kapcsolódásához, és a két termék is
véletlenszerűen válik le az enzimről az alábbi séma szerint. A sémából következik, hogy e
mechanizmus és a nemkompetitív vagy a lineáris kevert típusú inhibíció között csupán az a különbség,
hogy itt a ternér EAB komplex katalitikusan aktív, azaz belőle termékek képződnek, míg az ESI
komplex – mint láttuk – inaktív.
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KA

KP

E + A

EA

EP

+

+

+

+

B

B

Q

Q

KB

KB

KA

P + E

KQ

KQ
KP

kP

EB + A

EAB

EPQ

P + EQ

k-P
A sebességmeghatározó lépés a lassú EABEPQ átalakulás, és ekkor a P+Q irányában
levezethető egy sebességi egyenlet (vegyük észre, hogy ez is felírható mechanikusan levezetés nélkül,
ha feltételezzük a rapid ekvilibrium kinetikát):

AB
V
K A K B

Vmax 1  A  B  A  B
K A K B K A K B

(2.28)

2. Határozott sorrendű bi-bi reakciók
Lehetséges, hogy B csak akkor tud az enzimhez kapcsolódni, ha az A már kapcsolódott, és e
komplex képződés következtében az enzim olyan konformációváltozáson ment keresztül, amely
lehetővé teszi a B kapcsolását is. Nem nehéz észrevenni ennek hasonlóságát az unkompetitív
inhibícióhoz. Az egyszerűsített séma ekkor a következő:

KA
E + A

KQ
EA

EQ

+

+

B

P

KB

Q + E

KP
kP

EAB

EPQ
k -P

Ha a kP a legkisebb, azaz az EABEPQ átalakulás a sebességmeghatározó (vagyis E, A, EA és
EAB egyensúlyi koncentrációk, tehát a rapid ekvilibrium feltételezés itt is igaz), akkor a sebességi
egyenlet a következő lesz:

AB
V
KA K B

Vmax 1  A  A  B
KA KA K B
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3. Pingpongmechanizmus (2.46. ábra)
A harmadik lehetséges mechanizmus szerint (a hexokináz-reakció példájánál maradva) először az
enzim foszforileződik, azaz reagál az A=MgATP-vel, majd a P=MgADP leválásával létrejön a
foszforilált enzim (F). Ezután történik meg a B szubsztráttal (itt a glükóz) való komplex képzése (FB,
FQ), végül a foszforilált szubsztrát ( itt: glükóz-6-foszfát) és az eredeti enzim molekula szétválnak. A
mechanizmus neve onnan ered, hogy az enzim itt két stabil módosulat között oszcillál, pattog ide-oda,
mint a pingponglabda.

2.46. ábra: A pingpongmechanizmus sémája
A steady state feltételezésen alapuló kinetikai egyenlet ebben az esetben:

V
AB

Vmax K mBA  K mA B  A  B

(2.30)

Némi átalakítással a következő egyenlethez jutunk, ami azt mutatja, hogy rögzített B koncentráció
mellett hogyan változik a reakciósebesség az A koncentrációjának változásával:

V

Vmax

K mA

A
 K 
 A1  mB 

B 

(2.31)

A pingpongmechanizmusnak megfelelő dupla reciprok Lineweaver–Burk-ábrázolás a 2.47. ábrán
látható.Vegyük észre, hogy az egyenlet szimmetrikus, azaz A és B felcserélhetők.
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2.47. ábra: Pingpongmechanizmus Lineweaver–Burk-ábrázolása
A valóságban a hexokináz esetében nem kapunk az ábrán látható párhuzamos reciprok görbéket,
tehát biztosan nem a pingpongmechanizmust követik e foszforiláció történései. A valódi görbesereg a
2.48. ábrán láthatóhoz hasonlít. Ennek alapján azonban még nem tudhatjuk, hogy vajon a két
lehetséges másik mechanizmus közül melyik írja le a valóságot, mivel mind az 1., mind a 2. modell
ugyanolyan Lineweaver–Burk-görbesereget produkál. A hexokináz-reakció valódi mechanizmusának
kiderítéséhez egy sor egyéb kinetikai vizsgálatot is el kell végezni.

2.48. ábra: Random bi-bi és határozott sorrendű bi-bi mechanizmusok Lineweaver–Burk-ábrája
A többszubsztrátos reakciók B.) esetét vizsgálva meg kell állapítanunk, hogy sok enzim képes
egynél többféle szubsztrátnak az átalakítására is. Ilyen esetekben a különféle alternatív szubsztrátok
versengenek egymással az enzim aktív helyéért, helyeiért.
A legkézenfekvőbb példát erre a hidrolitikus depolimeráz enzimek szolgáltatják, amelyek sok
azonos kötésre hatnak, sokszor attól függetlenül, hogy milyen hosszú a polimerszegmens, sokszor
pedig a kinetikai paraméterek dimer, trimer, oligomerek esetén mások, mint nagy polimerfokszám
esetében. Az ilyen polimerek esetében valamennyi, a monomereket összekapcsoló kondenzációs kötés
úgy viselkedik, mint egy-egy különálló szubsztrát. Az ilyen polimerek abban az értelemben sem
tekinthetőek közönséges egyszerű szubsztrátoknak, hogy általában már eleve különböző lánchosszúságú polimerek keverékei.
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A hidrolitikus enzimek némelyike szelektivitást mutat aszerint, hogy a polimer mely részét bontja:
exo-hidrolázok – láncvégi vagy közel láncvégi kötéseket bontanak,
endo-hidrolázok – láncon belüli kötéseket statisztikusan bontanak.
Komplex kinetikai tárgyalást igényel a fehérjéknek, keményítőnek a bontása, illetve a celluláz
komplex kinetikai viselkedése cellulózbontáskor. E kérdéseket csak részletes enzimkinetikai
stúdiumok tárgyalják, vagy technológia tárgyak kereteiben kaphatunk kérdéseinkre választ.
E helyütt csak egy igen egyszerű kétszubsztrátos rendszer kinetikai leírását adjuk meg, amely a
következő sémán alapszik:

K1
E + S1

k1
ES 1

K2
E + S2

E + P1

k2
ES 2

E + P2

Mindkét szubsztrát a jelenlévő enzimnek csak egy adott hányadával tud reagálni, mint a
kompetitív inhibíció esetén, a különbség abban áll, hogy itt mindkét enzim-szubsztrát komplexből
termék jön létre. A kinetikai egyenletek az egyes részreakciók sebességeit külön-külön leírva a
következők:
k1E 0S1
K1
V1 
S1 S2
1

K1 K 2
(2.32)

k 2 E 0 S2
K2
V2 
S1 S2
1

K1 K 2
Az egyenletekből láthatóan mindkét reakció sebessége kisebb, mintha csak az egyik vagy csak a
másik szubsztrát lenne jelen egyedül. Ezt a tényt ki lehet használni arra, hogy eldöntsük, hogy vajon
egy ismeretlen mintában egy adott enzim két szubsztrátra hat-e, vagy mindkét szubsztrátra más-más
enzim hat.
Ilyen típusú reakciók esetében gondot okozhat, ha mindkét szubsztrátból ugyanaz a termék
képződik (például β-amilázos keményítő bontásnál: maltóz), ekkor csak az eredő reakciósebességet
tudjuk megmérni a két előző egyenlet összegeként:

k S k S 
E0  1 1  2 2 
K2 
 K1
VT  V1  V2 
S
S
1 1  2
K1 K 2

(2.33)

S1-nek és S2-nek a relatív mennyiségét változtatva az eredő reakciósebesség is megváltozik.
Világos, hogy így az eredő reakcióra a kísérletileg meghatározott Vmax és Km nemcsak a teljes
szubsztrát- koncentrációtól, hanem az egyes szubsztrátok S1/S2 arányától is függ.
Ha az összes szubsztrát S1, vagyis nincs jelen a másik szubsztrát, vagy ha a fordított esetet
tételezzük fel, akkor az egyszubsztrátos kinetikát kapjuk vissza.
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Egyéb hatások az enzimek aktivitására

Az eddigiekben megvizsgáltuk a szubsztrát és az inhibitorok hatásait a reakciósebességre. Tudnunk
kell, hogy az in vitro reakcióelegy vagy a természetes sejtmilliő egy sor egyéb tulajdonsága is
befolyást gyakorol az enzimek katalitikus aktivitására. Ezek elsősorban az enzimek szerkezetének
(térszerkezetének, konformációjának), kémiai állapotának befolyásolásán keresztül hatnak. Ilyen
hatások a következők:
Ionerősség (lásd a fehérjetisztításban alkalmazott ammóniumszulfát-telítést), pH, hőmérséklet,
hidrodinamikai (nyíró-) erők, a hidrosztatikai nyomás, felületi feszültség. Ugyancsak hathatnak
kémiai szerek, mint az alkoholok (szintén használt fehérjekicsapási módszer az alkohollal történő
kicsapás), karbamid, hidrogén-peroxid (és más oxidálószerek) vagy különféle rezgések, mint a
fény, a hang, illetve az ionizáló sugárzások.
Ezeknek a külső hatásoknak az eredménye az enzimaktivitás reverzibilis vagy irreverzibilis
megváltozása lehet. A reverzibilitás és irreverzibilitás gyakran az adott hatás időtartamának a
függvénye, ami érthető, ha a szerkezet-hatás összefüggésére gondolunk. Valamely konformációváltozást okozó, szerkezetmódosító hatás rövid expozíciója – időben lejátszódó folyamatról lévén szó
– még visszafordítható változásokat okozhat, míg egy előrehaladottabb szerkezetmódosulás – amelyet
már esetleg új stabil kötések rögzítenek – maradandó (irreverzibilis) struktúraváltozást idézhet elő.
A következőkben a két legfontosabb környezeti hatást, a pH és a hőmérséklet hatását elemezzük.
2.6.1.

A pH hatása az enzimes reakciókra

Az enzimfehérjéket felépítő aminosavak semleges, bázikus, illetve savas karakterű csoportokat,
oldalláncokat tartalmaznak, tehát oldatban a natív enzim egy adott pH-n mind pozitív, mind negatív
töltésű csoportokat hordoz. Ezek az ionizálható csoportok gyakran az aktív vagy egyéb kötőhelyek
részei, aminek következtében maguk ezen aktív helyek lehetnek részlegesen negatív, illetve pozitív
töltésűek, és katalitikus hatásukat igen gyakran tulajdonképpen valamilyen sav/bázis katalízis alapján
fejtik ki, és az a benne részt vevő csoportoknak éppen egy adott ionizációs állapotát igényli. Így
érthető, hogy a pH változása, amely megváltoztathatja (áttöltheti) e csoportokat, igen nagy befolyást
gyakorol az enzim aktivitására. Ezek az ionizálható csoportok a következők: az Asp második -COOH,
a Cys -SH, a Glu -COOH és a Gln -CONH2 csoportjai, a His imidazolcsoportja, a Lys ε-NH2
csoportja, a Met CH3-S, a Ser -OH csoportjai és a terminális amino- és karboxilcsoportok. Ezeken
kívül az elektrosztatikus kölcsönhatások, valamint a Hkötések is változhatnak a pH hatására.
Egy igen egyszerű képpel tehetjük ezt kinetikailag is érthetővé. Legyen E- egy adott sav/bázis
típusú katalízisnél az aktív enzimet jelentő jelölés, míg az ionizálatlan E, illetve a kétszeresen ionizált
E2- inaktív formák, és ezek protonfelvétellel, illetve -leadással alkulhatnak egymásba:
-H+

-H+
-

E
+H

inakív enzim

+

E

+H

+

E2-

aktív enzim

inaktív enzim

E- + H+
E2- +H+

E
E-

Mivel e két reakció egyensúlyi állandói K1=H+E-/E, illetve K2=H+E2-/E- és E0=E+E-+E2mérlegegyenlet is igaz, az enzim aktív hányada (Y-=E-/E0) a következő összefüggéssel adható meg:

Y 
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Ugyanígy fejezhető ki az Y és az Y2- függvény is, azaz a nemionizált enzimnek, illetve a
kétszeresen ionizált enzimnek a teljes enzimmennységre vonatkozó hányada. Ezeket a függvényeket
Michaelis-féle pH-függvényeknek nevezünk. Ezeket a függvényeket mutatja a 2.49. ábra.

2.49. ábra: A Michaelis-féle pH- függvények
Az Y- görbe maximuma, azaz az enzim pH-optimuma a következő értéknél van:

Hoptimum
 K1K 2 vagy

1
2

 pH optimum   pK1  pK2 

(2.35)

Az aktív enzim Michaelis-függvénye ugyanolyan, mint bármely enzim pH-optimum görbéje.
Néhány enzimre ilyen pH-otimum görbéket mutatunk be a 2.50. ábrán. Értelemszerűen az enzimes
reakció sebességét megkapjuk, ha az aktív enzim koncentrációját helyettesítjük, azaz





Vmax  k 2 E0 Y  k 2 E0 / 1  H K1  K 2 /H .

(2.36)

2.50. ábra: Különböző enzimek pH-optimum görbéi
A fenti összefüggések lehetővé teszik az egyensúlyi állandók meghatározását egyrészt az optimum
és ezek közötti összefüggés ismeretében, másrészt Vmax-nak különböző pH-kon történő mérése útján.
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Érdemes megjegyezni, hogy elméletileg a KS és Km is függ a pH-tól (hiszen valamennyi egyedi
reakciósebességi állandó is függ attól), ennek azonban gyakorlati jelentősége nincs, a pH-nak az
enzimhatásra gyakorolt befolyását rendszerint csak aVmax-on keresztül írják le.
Jegyezzük meg végezetül, hogy a fentiekben leírt elmélet csak a pH-optimum közelében igaz, attól
távoli extrém pH-tartományokban nem, a teljes pH-tartományra vonatkoztatva az optimumgörbe
aszimetrikus, illetve az optimumtól távol az irreverzibilis denaturáló hatások érvényesülhetnek.
Valamint az egyes enzimek esetében a pH-optimum görbe lapos vagy éles maximumot adhat, azonban
mindig van egy pH-optimum!
Érdemes megjegyezni, hogy egy enzim pH-optimuma közel azonos a stabilitási pH-val, azaz azon
a pH-n érdemes az enzimet eltartani is, amelyen a legaktívabb.
2.6.2.

A hőmérséklet hatása az enzimaktivitásra

A hőmérséklet hatása kettős: egyrészt nő az enzimes reakciók sebessége a hőmérséklet növelésével,
ugyanis valamennyi sebességi állandó az Arrhenius-összefüggés szerint függ a hőmérséklettől..
Ugyanakkor az emelkedő hőmérsékletek hatására az enzim reverzibilis és/vagy irreverzibilis
konformációváltozásának valószínűsége is nő, azaz olyan térszerkezetek jöhetnek létre, amelyek nem
rendelkeznek katalitikus aktivitással. Ennek mechanizmusa világos: a nagyobb hőmérséklettel nő a
felépítő atomok energiája, nő annak a valószínűsége, hogy a gyenge kölcsönhatások, H-hidak,
diszperziós, parciális ionos kötések fellazulnak és szétszakadnak. Újra csökkentve a hőmérsékletet,
lehet, hogy az előző térszerkezet visszaáll (reverzibilis hőinaktiválódás), de lehet az is, hogy egy
másik – nem aktív – térszerkezet stabilizálódik (irreverzibilis hőinaktiváció).
A legtöbb fehérje hőhatásra történő denaturációja már 45–50 °C-on elkezdődik. Az enzimek
hőinaktiválódása tehát reverzibilis, irreverzibilis vagy a kettő kombinációja lehet.
Tételezzük fel, hogy az enzim aktív és inaktív állapotban van jelen, azaz
Kd
Ea
Ei.
Ei
 G d 
 Hd 
 S 
 K d  exp 
 exp 
exp 
Az egyensúlyi állandó
.


Ea
 R 
 RT 
 RT 
A ΔHd dezaktiválási entalpia meglehetősen magas, pl a tripszin és a tojásfehérje eredetű lizozim
enzimek esetében 280, illetve 310 kJ/mol (vö. pl. a hidrogénhidaké csak 12,5–29,3 kJ/mol ), a
dezaktiválási entrópia pedig 890 kJ/mol·°K. Tekintve a nagy ΔHd értékeket, az inaktív enzim hányada
igen érzékenyen nő a hőmérséklet növekedésével, például az iménti esetekben 30 °C hőfoknövekedés
majdnem teljes inaktiválódáshoz vezet.
Mivel az enzim vagy aktív vagy inaktív formában van jelen, tehát E0= Ea+Ei, így:

Ea 

E0
1  Kd

Žs Vmax  k 2  T  E a
(2.37)
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k 2  T     B  e S
 h 

*
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Ebben a kB és h sorrendben a Boltzmann- és a Planck-állandók és  egy arányossági tényező.
A három egyenletet kombinálva végül is a reakciósebesség hőfokfüggésére a következőt kapjuk:
Vmax 

 Te E/RT
1  eS /R  eHd /RT
*

,

(2.38)

ahol az eredő arányossági tényező  tartalmazza a , kB, h, E0 és S* tényezőket.
A 2.51. ábrán az előbbi egyenletnek megfelelő ábrázolás látható a kataláz enzimre. Az
iránytangens nagy 1/T értékeknél közelítőleg -E/R, míg a nagy hőmérsékleteknél mérhető

© Sevella Béla, BME

www.tankonyvtar.hu

2. Enzimmérnöki alapismeretek

77

iránytangens közelítőleg (ΔHd -E)/R. A ΔSd* itt nem részletezendő módon kiszámítható a maximum
értékéből. Mivel a Km és KS is a sebességi állandók függvényei, így természetesen azok is függenek a
hőmérséklettől, valamint hasonlóan hőfokfüggők a különféle inhibíciós állandók is.
A hődenaturáció időben lejátszódó folyamat, amelynek sebességét elsőrendű folyamatként szokták
leírni
dE a
(2.39)
 kE a
dt
Ennek a megoldása egy exponenciális függvényt ad, azaz az időben exponenciális mentén csökken
az enzimaktivitás egy adott denaturációt okozó hőmérsékleten:

Ea  t   Ea0 e kt

(2.40)

2.51. ábra: A hőfokfüggés ábrázolása a hőmérséklet aktiválási és inaktiválási hatásának
elkülönítésére
A működési hőmérséklet optimuma nem kell hogy egybeessék az eltarthatósági vagy stabilitási
hőmérséklet optimumával, oldatban az enzimeket rendszerint 4–5 °C-on tároljuk.

2.7.

Heterogén fázisú enzimes reakciók viselkedése

Az enzimek nagy része néhány tízezer Dalton molekulatömegű globuláris fehérje, s így vízben
oldható. A vizes rendszerben oldott állapotban lévő enzimekkel végzett reakciók előnye a rendszer
homogenitása, valamint, hogy az enzim izolálásán kívül egyéb előkészítést nem igényel. Evvel
azonban ki is merült az előnyök felsorolása, míg az ilyen rendszerek hátrányai jelentősebbek és
számosabbak:
Gazdasági hátrányok:
Az enzimek drágák (a kommersz vegyszerekhez viszonyítva).
Homogén rendszerben csak egyszer használhatók fel, a reakció után elvesznek, illetve kinyerésük
a reakcióelegyből bonyolult és drága.
Technológiai hátrány:
Mivel eltávolításuk a reakcióelegyből nehéz, valójában szennyezik a terméket, annak tisztítását
nehezítik.
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Ezeket a hátrányokat ki lehet küszöbölni, illetve hatásukat elkerülni az enzimek rögzítésével, azaz
az enzimes reakciónak olyan heterogén fázísúvá alakításával, amikor az enzim szilárd, a szubsztrát,
illetve a termék pedig oldatfázisban van jelen.
Az immobilizált enzimes redszerek főbb előnyei a következők:
Az enzim könnyen elválasztható a rekcióelegytől az enzimes reakció után, ezáltal a termék
elválasztása és tisztítása könnyebb és olcsóbb.
Az elválasztott enzimet újra fel lehet használni.
Folytonos üzemű reaktor használható, amikor is a rögzített enzim a reaktor töltete, a szubsztrátot
folytonosan tápláljuk a rendszerbe, és a terméket szintén folytonosan vesszük el a rendszerből.
(Lásd még a folytonos reaktorok előnyeit általában.)
Kedvező, hogy a rekciót igen könnyen le lehet állítani („terminálni”), azaz az átalakulást adott
kívánt időben abba lehet hagyni az enzim és a termék kontaktusának megszakításával.
Gyakran a rögzített enzim stabilisabb az oldottnál, nő a hő- és pH-stabilitása.
Természetesen hátrányai is vannak a rögzített enzimek használatának:
Az enzim rögzítése (a folyamat, a hordozó, a reagensek) növeli az eljárás költségeit.
Legtöbbször a rögzítés csökkenti az enzim aktivitását.
Mivel a hordozó az enzimet fizikailag elkülöníti a szubsztráttól, a szubsztrát hozzáférése az
enzimhez térbelileg korlátozott lehet, illetve diffúziós gát limitálhatja a reakció sebességét.
Nelson és Griffin 1916-ban véletlenül fedezte fel, hogy a pékélesztő invertáz enzime aktívszénen,
illetve alumínium-hidroxid csapadékon adszorbeálódott, de megőrizte szaharózt hidrolizáló aktivitását.
Igazi gyakorlattá akkor vált az enzimrögzítés, amikor Grubhofer és Schleith egy sor enzimet
rögzítettek: karboxipeptidázt, diasztázt, pepszint és ribonukleázt.
Ezt a sorozatos rögzítést diazotálással végezték poliaminosztirol gyantára, kovalens kötés létrehozásával (lásd az ilyen módszert lejjebb).
A rögzített enzimek első ipari alkalmazása Chibata nevéhez fűződik, aki 1969-ben aminoacilázt
rögzített DEAE Sephadex-re ionos kötéssel, és ezt N-acyl-D, L-aminosav reszolválására használta fel.
2.7.1.

Az enzimrögzítés módszerei

Az enzimrögzítés módszerei alapvetően fizikai vagy kémiai módszerek lehetnek. E módszerek vázlatos
áttekintésekor két kérdés merül fel: milyen módszerrel és hova történhet az enzim rögzítése.

2.52. ábra: Milyen módszerekkel és hova rögzíthetjük enzimünket?
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Az enzimrögzítés kémiai módszerei két nagy csoportba sorolhatók:
hordozóra rögzítés és
keresztkötéses rögzítés.
Kovalens kötés létesítése az enzimmolekula valamely nem esszenciális funkciós csoportja és
valamely vízben nem oldódó, funkciós csoporttal ellátott hordozó mátrix között történik, ahol a
hordozó lehet valamilyen természetes polimer, mint az agar, agaróz, kitin, kitozán, cellulóz, kollagén
stb., vagy mesterségesen előállított szintetikus polimerek, mint amilyenek a poliuretán, polisztirol,
nylon stb., illetve szervetlen hordozók, mint az üveg, alumínium, szilikagél, magnetit stb.
Magán a fehérjemolekulán a szabad -, -(Asp) vagy  (Glu)-karboxil csoportok, - vagy egyéb
aminocsoportok, illetve a fenil-, hidroxil-, szulfhidril- vagy imidazolcsoportok vehetnek részt a
kovalens enzim-hordozó kötés kialakításában.
A rögzítés két lépése:
1. a hordozó, illetve funkciós csoportjainak aktiválása (azaz egy, reaktív csoport felvitele a
hordozóra), majd
2. a kovalens kötés létrehozása az enzim és az aktivált hordozó között.
A hordozó aktiválásának, illetve az enzim hordozóhoz kötésének módszerei közül néhányat a
következő ábrákon mutatunk be.

2.53. ábra: Enzimrögzítés diazotálással
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2.54. ábra: Brómciános enzimrögzítés

2.55. ábra: Az enzim fenil-, amino-, szulfhidril csoportjainak alkilezése

2.56. ábra: Kémiai rögzítés glutáraldehiddel
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2.57. ábra: Keresztkötések létrehozására alkalmas vegyületek
Meglepő, de használt módszer a 2.58. ábrán látható, üveggyöngyök felületére történő rögzítés is,
amellyel rendkívül teherbíró oszloptöltetek állíthatóak elő.

2.58. ábra: Üvegfelületre történő enzimrögzítés
Szintén a kémiai módszerek közé tartozik a keresztkötések létrehozása az enzimmolekulák között.
Keresztkötés létrehozható egy sor két- vagy többfunkciós vegyület felhasználásával (lásd 2.57. ábra),
ezek között a leginkább elterjedt a glutáraldehid felhasználása, amikor is a glutáraldehid és az enzimmolekulák -NH2 csoportjai között Schiff-bázis-szerű kapcsolatok jönnek létre a 2.59. ábrán látható
séma szerint. A keresztkötésekkel összekötött enzimmolekulák – mivel molekulaméretük így igen
megnövekedik – oldhatatlan, de gélszerű részecskéket hoznak létre, amelyeknek a mechanikai
tulajdonságai nem jók ipari felhasználásra (nem készíthető pl. oszloptöltet belőlük). Ezért gyakran
először fizikai módszerekkel adszorbeáltatják az enzimet valamely hordozó felületén, majd ezután
hozzák létre a keresztkötéseket.
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2.59. ábra: Keresztkötéses immobilizálás glutáraldehiddel
Rendszerint más fehérjével együtt immobilizálják keresztkötés létrehozásával az enzimfehérjéket,
ezek mintegy inert hordozói lesznek az enzimaktivitásnak. Ilyen inert fehérje a zselatin, albumin,
kollagén, tojásfehérje (utóbbi lizozimtartalma bizonyos védelmet is képes nyújtani a rögzített
készítmény elfertőződése ellen).
Kristályosítható enzimeket is rögzítenek keresztkötésekkel, az így létrejött CLEC-ek (crosslinked
enzyme chrystals) igen jó katalitikus tulajdonságokkal rendelkeznek, nem utolsósorban amiatt, hogy
maga az enzim lehet pl. egy oszlop töltete, így alig van inert hordozó. Ezt a technikát a 90-es években
fejlesztették ki. Ilyen CLEC-et mutat a 2.60. ábra, amelyen a lakkáz enzim rögzített kristályainak
elektronmikroszkópos képe látható. Ebben az esetben igen jelentős katalizátorfelület, mintegy
2500 m2/g volt elérhető7.
Ennél is újabb eljárás az ún. CLEA (crosslinked enzyme aggregates) technológia, amelynek során
az enzimnek (NH4)2SO4-tal, illetve butanollal történő (esetleg frakcionált) kicsapása közben történik
meg a glutáraldehides (vagy más, esetleg polifunkciós csoporttokkal rendelkező keresztkötő ágenssel,
pl. dextrán-polialdehiddel történő) keresztkötés. Ily módon ez az eljárás némileg kombinálja az enzim
részleges tisztítását a rögzítéssel.
Az egyszerű és sokféle enzimhez megfelelő módszer egyik előnye, hogy tisztított és nem tisztított
enzimpreparátumokkal is végrehajtható, a képződött enzimaggregátumok hőstabilitása nagy, valamint
ellenállóak szerves oldószerekkel és a proteolízissel szemben. Nagy előnyük továbbá, hogy a
részecskék nem oldódnak vízben, és szerves fázisban is alkalmazhatók pl. biotranszformációra.
Nagy stabilitás jellemzi őket hővel, szerves oldószerekkel és proteolízissel szemben.
A Combi CLEA esetén két vagy több enzimet együtt immobilizálnak, és ily módon akár
reakciósorozatokat (konszekutív reakciók) gyorsító vegyes katalizátorokat is előállíthatunk.
A fentiekben vázolt kémiai módszerek gyakran csökkentik az enzim aktivitását, hiszen
véletlenszerű az, hogy az aktív centrum funcionális oldalláncai részt vesznek-e a kémiai kötés
kialakulásában, vagy sem. Célszerű ezért a rögzítés előtt az aktív centrumot védeni, ez az enzim
szubsztrátjának vagy még inkább szubsztrátanalogonjának (kompetitív inhibitorának) adagolásával és
így az aktív centrum funkciós csoportjainak blokkolásával érhető el.

7

Preparation and characterization of cross-linked enzyme crystals of laccase
J. Jegan Roy, T. Emilia Abraham: Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 38 (2006) 31–36
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2.60. ábra: Keresztkötött enzimkristályok(CLEC)
A fizikai rögzítés módszerei között három fő csoportot különböztethetünk meg (2.52. ábra):
– adszorpció valamely hordozó felületén,
– az enzim bezárása egy polimer mátrixba, illetve
– az enzimoldat visszatartása membránok segítségével, amelyek az enzimet nem, de a
szubsztrátot és a terméket átengedik.
Az első esetben leginkább ioncserélőkön történő adszorpció jön számításba. A módszer egyszerű,
de az enzim könnyen leválik az oszlopról (ionerősség, pH megváltozásakor), ugyanakkor az ioncserélő
egyéb, a reakcióelegyben jelen lévő anyagokat is hajlamos megkötni.
A gélbe zárás legelterjedtebb és legegyszerűbb módszere az alginátba zárás. E módszernél az
enzimtartalmú pufferolt oldatot nátrium-alginát oldattal keverik össze, majd az oldatot lassan, kis
cseppeket képezve Ca2+ ionokat tartalmazó pufferbe csepegtetik. Ekkor ionkicserélődés zajlik le a Na+
és a Ca2+ ionok között. Mivel a Ca-alginát vízben nem oldódik, ezért a cseppekből kialakuló
vízoldhatatlan Ca-alginát gélgolyócskák bezárva tartalmazzák az enzimmolekulákat. Az alginátba zárt
enzimekkel folyó munka során mindvégig fenn kell tartani egy jól definiált kalciumkoncentrációt,
máskülönben a golyócskák feloldódnak. Ez az oka, hogy ilyen gélbe zárt enzimeket nem igen
kaphatunk a kereskedelmi forgalomban, hanem saját magunknak frissen kell elkészíteni az ilyen
rögzített készítményeket. Érdekességként megjegyezzük, hogy ezt a módszert gasztronómiai célokra is
használják: szájban szétolvadó és belsejükben tetszőleges folyadékot tartalmazó „kaviár” készítésére.
Más gélképző polimerek is alkalmasak hasonló rögzítésre, például a kitozán és a karragén, előbbi
részlegesen dezacetilezett kitin, utóbbi pedig tengeri vörösmoszat eredetű poliszaharid-szulfátészter. E
gélképzők vázlatos szerkezetét a 2.61. ábrán mutatjuk be, a 2.1. videón pedig láthatjuk a kitozángél
képződésének folyamatát.

2.1. videó: Kitozángél készítése
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2.61. ábra: Enzimrögzítésre alkalmazott gélképzők
Stabilis, technológiai célokra jól felhasználható rögzített enzimet szolgáltató, és emiatt igen
elterjedt gélbe zárási módszer az, amikor akrilamid monomert az enzim, K2S2O8 (kálium-perszulfát)
polimerizáció-iniciátor és -dimetilamino-propionitril gyorsító jelenlétében polimerizálnak. Ekkor
100–400 nm pórusátmérőjű polimerszemcsék keletkeznek, amelyekben a legtöbbször 300–2000 nm
átmérőjű enzimmolekulák retenciója hatékonyan megvalósul. E kiváló módszert azonban élelmiszeripari célú enzim esetében nem lehet felhasználni, mivel az akrilamid mérgező (azaz nem
GRAS=generally regarded as safe).

2.62. ábra: Akrilamid gélbe zárása: poliakrilamid-mátrix készítése
A mikrokapszulázás eljárás során az enzimeket kicsiny, 300 m körüli átmérőjű kapszulákba
zárják, amelyeket a kismolekulákat áteresztő membrán határol, azaz az enzimet visszatartja, míg a
szubsztrátok és a termékek szabadon diffundálhatnak a kapszulába/-ból. Két típusú mikrokapszula
létezik: az egyik állandó polimer membránnal rendelkezik, a másiknál nem állandó koacervátumok
vannak jelen.
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Az első esetben két olyan monomert polimerizáltatnak az enzim jelenlétében, amelyek egyike
vízben rendkívül csekély mértékben oldódik, (így azt a szerves fázisban oldják fel), a másik viszont
kissé vízoldható és oldódik a szerves fázisban is. Az enzimet tartalmazó vizes oldatot (puffert,
amelyben az egyik monomert is feloldják) keveréssel finoman diszpergálják a szerves fázisban. Mivel
kémiai potenciálkülönbség van mindkét monomerre nézve, ezért diffúzió indul meg ellenkező irányba,
és a diffundáló monomerek a cseppecskék határfelületén találkoznak, így kopolimerizáció fog
végbemenni a szerves és vizes fázis határfelületén, amelynek eredényeképpen igen vékony polimer héj
fogja bevonni az enzimoldat cseppecskéket, azaz kialakulnak a mikrokapszulák.
A másik típusnál egy vizes enzimoldatnak felületaktív anyag jelenlétében történő emulgeálása
hozza létre a nem állandó, koacervátum-szerű mikrokapszulákat (2.63. ábra). Mindkét módszernél
hatalmas felület jön létre (akár 2500 cm2/cm3 enzimoldat), több enzim is bezárható a kapszulába, és
noha a héj, a membrán határozott diffúziós gátat jelent a szubsztrátok/termékek anyagátadásában,
mégis nagy reakciósebességek érhetők el. E módszerek természetesen csak akkor alkalmazhatók, ha a
szubsztrát- molekula sokkal kisebb, mint az enzimmolekula.

2.63. ábra: Triptofán szintáz enzim nem állandó membrán mögé zárása

2.64. ábra: Üreges szál, UF membrán mögé zárás
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Végezetül megemlítjük a membránnal történő enzimrögzítés „makro” módszerét, amikor
ultraszűrő membránnal tartjuk vissza az enzimet a reakciótérben. Ez valójában nem igazi rögzítési
módszer, hiszen az enzim oldott állapotban van, csupán egy zárt térben elkülönítve a szabadon
diffundáló szubsztráttól és a terméktől. Az UF membránt befoglaló elemek sokfélék lehetnek, enzimes
technológiákban leginkább az ún. hollow fibre (üreges szál) (2.64. ábra) felépítésű szűrőelemeket
kedvelik.
A különböző rögzítési módszereket a 2.4. táblázat segítségével hasonlíthatjuk össze.
Megemlítjük, hogy sokszor a különböző módszereket kombináltan alkalmazzák az enzimek
rögzítésére. Így például a kereskedelemben kapható glükóz-izomeráz készítményt úgy gyártják, hogy
a nyers enzimet először fizikai módszerrel zselatinba ágyazzák, ezt követi a zselatin polimerizáltatása,
majd az enzimet glutáraldehid segítségével keresztkötésekkel a zselatinhoz rögzítik.
2.4. táblázat: A különböző rögzítési módszerek összehasonlítása
Módszer

Fizikai
adszorpció
könnyű

Ionos
kötés
könnyű

Kovalens
kötés
nehéz

Keresztkötés

Gélbe zárás

nehéz

nehéz

Enzimaktivitás
nagysága
S-specificitás

kicsi

nagy

nagy

közepes

nagy

nem változik

változhat

változhat

Kötőerő

gyenge

nem
változik
közepes

erős

erős

erős

Regenerálhatóság

lehetséges

lehetséges

lehetetlen

lehetetlen

vagylagos

Alkalmazhatóság

gyenge

közepes

közepes

gyenge

jó

Költség

alacsony

alacsony

magas

közepes

alacsony

Mikrobás fertőzés
elleni védelem

nincs

nincs

nincs

lehetséges

megvalósul

Jellemző
Megvalósítás

2.7.2.

Rögzített enzimes rendszerek kinetikája

A rögzített enzimes rendszerek olyan speciális heterogén katalízisrendszerek, amelyeknél az
átalakítandó szubsztrátnak a katalizátorszemcse felületére, illetve belsejébe kell transzportálódnia, a
keletkező terméknek pedig egy fordított irányú transzportfolyamaton kell keresztülmennie. Mindkét
esetben a szubsztrátra és a termékre nézve koncentrációgradiens alakul ki a folyadék főtömegében
mérhető és a reakció tényleges helyén mérhető koncentrációk között. Ez a koncentrációgradiens a
hajtóereje azoknak a diffúziós folyamatoknak, amelyeket a 2.65. ábrán szemléltettünk.
Az ábra szerint három jól megkülönböztethető transzportrégióról beszélhetünk:
1. A szubsztrát rendszerint konvektív transzportja a folyadékfázis főtömegéből a rögzített enzim
felületén lévő stagnáló (azaz nem kevert) folyadékfilmhez. E fázist legtöbbször jó keveredés
jellemzi, itt nem kell sebességmeghatározó transzportellenállással számolnunk.
2. Diffúzió a stagnáló folyadékfilmen keresztül a részecske felületére (felületen rögzített enzimnél
itt vége az ellenállásoknak), majd
3. diffúzió a részecske belsejébe, a reakció tényleges helyére abban az esetben, ha a részecske
belsejében van az enzim rögzítve.
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2.65. ábra: Szubsztrát anyagátadási viszonyok a rögzített enzimszemcsénél
Az 1. és 2. transzport az úgynevezett külső anyagátadási ellenállás, míg a 3. az úgynevezett
belső anyagátadási ellenállás. A következőkben ezen ellenállásoknak az enzimes rekcióra gyakorolt
befolyását vizsgáljuk meg.
2.7.2.1.

Külső anyagátadási ellenállás hatása az enzimreakcióra

Ha egy enzim valamilyen hordozó felületére van rögzítve, akkor csak az 1. és 2. ellenállások lépnek
fel, s ekkor a diffúziós határrétegben (Nernst-féle diffúziós határréteg) az anyagtranszport sebessége
egységnyi térfogatban
Ns =

dS
= k s a (So - S)
dt

(2.41)

ahol S0 és S sorrendben a szubsztrátkoncentrációk a folyadékfázis főtömegében, illetve a hordozó
részecske felületén és kS az anyagátadási tényező (cm/s), az a pedig az anyagátadási felület egységnyi
térfogatban (cm2/cm3).
Ha a felületen végbemenő reakció sebessége megfelel a Michaelis–Menten-enzimkinetikának, és
egyenlő a szubsztráttranszport sebességével (azaz nincs szubsztrátakkumuláció a felületen, ami
nyilvánvaló), akkor felírhatjuk, hogy a reakció sebessége:
V  k s a So  S 

Vmax S
Km  S

(2.42)

A rendszert tehát öt paraméter határozza meg: kS, a, S0, Vmax és Km . Ez kettőre redukálható, ha
bevezetjük az alábbi dimenziómentes, normált változókat, illetve mennyiségeket:
x = S/S0

és

 =Km/ S0

valamint az ún. Damköhler-számot (Da), amit reakciószámnak vagy dimenziómentes reakciósebességnek is neveznek:
Da = Vmax/ kS S0 a = maximális reakciósebesség / maximális anyagátadási sebesség
Ezekkel a bevezetésekkel (2.42) dimenziómentes formába hozható:
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1
x
1 x
x

 
Da   x 1  1 x

(2.43)



Ha a Damköhler-szám sokkal kisebb mint 1, azaz az anyagátadási sebesség sokkal nagyobb, mint
a maximális reakciósebesség (ezt gyakran reakciólimitált tartománynak nevezik), akkor

V  Vmax

S
.
Km  S

Azaz az enzimes reakció sebessége a Michaelis–Menten-egyenlettel számolható, és nem kell
foglalkozni az anyagátadással, ha pedig Da1, azaz az anyagtranszport a sebességmeghatározó
(gyakran beszélnek ilyenkor diffúziólimitált vagy transzport rezsimről), akkor az eredő reakció
sebessége

V  k saS o .
Azaz csak az anyagátadás sebességét kell figyelnünk. (2.43)-ból az x kifejezhető egy másodfokú
egyenlet jól ismert megoldásaképpen:
x1,2 

    2  4
2

ahol

  Da    1
(Ha a 1, akkor a pozitív, ha 1, akkor a negatív előjel érvényes, ha pedig =0, akkor x=
adódik!)
Vezessük be az úgynevezett effektivitástényezőt, ami az enzimrögzítés által az enzimaktivitásban
bekövetkezett csökkenésnek a mértéke, a következőképpen:
η

észlelt reakcióseb esség
reakcióseb esség, ha nem lenne transzport ellenállás

A nevező tehát az ugyanannyi enzimnek oldott állapotban biztosított reakciósebességét jelenti.
Az észlelt sebesség adott S0 mellett akkor lenne maximális, ha S=S0, azaz éppen a nevező által
megfogalmazott esetben, így az effektivitástényező

x
  1
.
  x 
1


  1
 1  x 

(2.44)

Mivel az x mindig kisebb egynél (kivéve éppen a nem transzportlimitált határesetet), így az
effektivitástényező is egynél kisebb szám, és a tömegátadásnak reakciót lassító növekvő hatása az 
csökkenését vonja maga után.
Ha a Da-szám közelít a zérushoz, azaz lassú az enzimes reakció sebessége a szubsztráttranszport
sebességéhez képest, akkor 1 és a reakciósebesség a M–M-egyenlet szerinti. Nyilvánvalóan egy
rögzített enzimmel működő reaktor esetében ez a legkedvezőbb eset, hiszen nincs anyagátadási
ellenállás. Ezt az állapotot olyan reaktorokban lehet közelíteni, ahol igen intenzív a keverés, és ennek
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következtében a folyadék áramlása az enzimet tartalmazó szemcsék körül. Ekkor ui. nagy lesz a k S
anyagátadási tényező és kisebb a Da-szám. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a túl nagy
mechanikai mozgás csökkenti ugyan a diffúziós határréteget és így a transzport ellenállást, de
mechanikailag roncsolhatja a hordozót, és egyszersmind az annak a felületén rögzített enzimfehérjék
nyírás okozta aktivitásvesztéséhez is hozzájárulhat.
Ha a Da1, vagyis ha VmaxkSaS0, azaz a rendszerben a transzport határozza meg a reakció
lehetséges sebességét, akkor



1 
Da

és

V = k saS o

Ekkor ugyanis a gyors felhasználás miatt S=0 az enzimrészecske felületén (mindig az!), és a
reakció csak olyan sebességgel folyhat, amilyen sebességgel a szubsztrátmolekulák az
enzimmolekulákhoz diffundálnak.
2.7.2.2.

Belső anyagátadási ellenállás hatása az enzimreakcióra

Ha az enzim valamilyen részecske belsejében van rögzítve (kopolimerizációval, mikrobezárással stb.),
akkor a részecskén belüli szubsztráttranszport befolyásolja az enzimes reakció sebességét. Ahhoz,
hogy ezt kinetikailag modellezni tudjuk, tekintsük az alábbi egyszerűsített képet:
1. A részecskék belsejében mindenütt van enzim, azaz homogén eloszlásban mindenhol lehet
enzimes reakció (vegyük észre itt az egyszerűsítést!).
2. A részecskén belüli anyagtranszport a pórusokban molekuláris diffúzióval megy végbe. E
diffúzió természetesen gátolt a szabad folyadékfázisban történő diffúzióhoz képest. E gátlás
kvantitatív jellemzésére használjuk az effektív diffúziós állandót, amely

Ds  Dso

 p Kp
,
 Kr

(2.45)

ahol
DS az effektív diffúziós állandó – a szubsztrát diffúziós állandója a mátrixban,
DS0 a szabad folyadékfázisban mérhető diffuzivitás,
P a részecskeporozitás: a részecskén belüli szabad térfogat aránya a teljes térfogathoz,
 a pórusok „kacskaringósságának” mértéke: annak a mérőszáma, hogy a diffúzió iránya a
csatornák, illetve pórusok irányváltozásai miatt pontról pontra változhat (s ezáltal is csökken a
diifúzió tényleges sebessége). (τ értelmezése megérthető a 2.66. ábra alapján.)
KP/Kr a diffúziógátlás mértéke: a diffúzió amiatt (is) gátolt, hogy a pórusok átmérője
megközelítheti a diffundáló szubsztrátmolekula átmérőjét, azaz molekulák (és a pórusfal
molekulái) közötti kölcsönhatások is fellépnek.
A P porozitás kísérletesen meghatározható az adott hordozóra, a  1,4–7 közötti értékeket vesz fel,
a - KP/K r-re pedig a következő kifejezést adják meg közelítésként:


rs 
  1  
Kr 
rp 

Kp

4

(2.46)

ahol rS a szubsztrátra és rP a pórusra jellemző úgynevezett ekvivalens sugár.
Végül további feltételezéseink még, hogy
3. a részecske külső felületén nincs további diffúziós határréteg, és

© Sevella Béla, BME

www.tankonyvtar.hu

90

Biomérnöki műveletek és folyamatok

4. a részecske gömbszimmetrikus.

2.66. ábra: Gélbe rögzített enzim. A kacskaringósság definiálása.

2.67. ábra: Belső anyagátadási modell
Ha az 2.67. ábrán látható képet tekintjük, felírható egy anyagmérleg-egyenlet a részecske r és
r+dr sugarú szelvényei által meghatározott gömbhéjra
BE

dS

dt

átalakulás

KI

 dS
2

 Ds dr 4πr 

 r  dr



Ds

dS
4πr 2
dr



változás

(2.47)

 reakció  változás a gömbhéjban
r

Állandósult állapotban dS/dt=0, azaz a gömbhéjba ugyanannyi szubsztrát diffundál be, mint
amennyi a reakcióban átalakul, tehát nincs akkumuláció, s ekkor a fenti egyenlet egyszerűsödik:

D s 4. r 2
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dS
dS
 D s 4. r 2
 4. r 2 dr V
dr r  dr
dr r

(2.48)

www.tankonyvtar.hu

2. Enzimmérnöki alapismeretek

91

Osszuk el ezt 4.dr-rel, és alakítsuk át:

 dS
dS 

D s  r 2
 r2
dr r 
 dr r  dr
 r 2V
dr

(2.49)

Ha vesszük a (2.49) dr0 határértékét, a bal oldal nem más, mint

Ds

d  2 dS  2
r
  r V,
dr  dr 

(2.50)

amely viszont (2.51)-et adja, ha elvégezzük a deriválást:

 dS 2 d 2 S 
D s  2r
r
 r2V
2 
dr 
 dr

(2.51)

Ez végeredményben a következő differenciálegyenletettel egyenlő:

 d 2 S 2 dS 
Ds  2 
  V,
r dr 
 dr

(2.52)

amely bizonyos feltételek mellett megoldható.8
Tekintsük először azt az esetet, amikor az enzimes átalakulást nulladrendűnek tételezhetjük fel a
szubsztrátra nézve, vagyis
V = k0,

ha

S  0.

Ez annak a helyzetnek felel meg, amikor a Michaelis–Menten-kinetika szerint
k0=Vmax. Ekkor tehát (2.52)

 d 2 S 2 dS  k o
0
 2 

r dr  D s
 dr

KmS, vagyis

(2.53)

alakúvá válik. A megoldáshoz felveendő határfeltételek a következők:
S  0, ha r  0
S =S0, ha r = R

(ez a részecske közepe)
(ez a részecske felülete)

Ahol S0 az ábra értelmezése szerint a szubsztrátkoncentráció a folyadék főtömegében, és ugyanígy
a részecske felületén is (azaz itt a külső anyagátadással nem foglalkozunk). Ezt a másodrendű, változó
együtthatójú differenciálegyenletet helyettesítéssel oldhatjuk meg. A megoldáshoz vezessük be az
 = rS helyettesítést, ekkor (2.53) új formája az alábbi lesz:

d 2 k o

r
dr 2 D s

(2.54)

Jegyezzük meg, hogy ez a (2.52) alakú differenciálegyenlet nemcsak a rögzített enzimek belső anyagátadására,
hanem egy sor fontos egyéb biotechnológiai jelenség leírására is alkalmas, mint például a sejtekbe/sejtekből
történő diffuzív anyagtranszport, gombapelletek tápanyagfelvétele, általában a szilárd részecskékbe, illetve
azokból irányuló anyagátadás leírására.
8
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Ezt kétszer határozatlanul integrálva, a megoldás a következő:



1 ko 3
r  C1r  C2
6 Ds

(2.55)

Ebben C1 és C2 integrációs állandók. Visszaírva az S-et, a (2.55) egyenlet (2.56) formáját nyerjük:

S

1 ko 2
C
r  C1  2
6 Ds
r

(2.56)

Mivel ha r = 0, akkor S is nullává válik, C2= 0 kell hogy legyen. A másik peremfeltételből pedig
C1 kiszámítható:

C1  So 

1 ko 2
R
6 Ds

(2.57)

Így végül a nulladrendű enzimreakció feltételezésével a megoldás:


S 1 koR 2  r2

 2  1  1
So 6 So Ds  R


(2.58)

A (2.58) egyenletből meg lehet határozni az úgynevezett kritikus sugarat, amelyen belül a
szubsztrát- koncentráció zérus, azaz azt a részecskesugarat, amelyen belül a részecskében az adott
anyagátadási viszonyok mellett már nincs enzimes rekció (amelyen belülre nem jut szubsztrát). Ekkor
(2.58) nullává válik. Ez a feltétel egy másodfokú egyenletet szolgáltat, s ennek megoldása a kritikus
sugárra a következő kifejezést adja:

Rc
6S D
 1  o 2s
R
koR

(2.59)

A tényleges teljes reakciósebesség tehát, amely most már az R-Rc vastagságú gömbhéjban nulladrendű reakció esetén érvényes, a következő:





4
 R 3  R 3c k o
3

(2.60)

Ha nem lenne diffúziós transzport limitáció, akkor a reakciósebesség

4 3
R k o
3

(2.61)

lenne (ami a részecske méretét jelentő „üres” térrészt jelenti). Így meghatározhatjuk az effektivitástényezőt (64) és (65) hányadosaként:

η

észlelt reakcióseb esség
reakcióseb esség, ha nem lenne transzport ellenállás
3

 6D S  2
R 
  1   c   1  1  s 2o 
koR 
 R 

3
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Látható, hogy az effektivitástényező Ds és S0 növekedtével nő, és annál kisebb lesz, minél
nagyobb a részecskeméret, illetve a k0 értéke.
Elsőrendű kinetikát feltételezve, ami a Michaelis–Menten-kinetika szerint akkor igaz, ha S 
Km, vagyis ha a V= k.S jó közelítés. E sebességi kifejezést a (2.52) egyenletbe helyettesítve, és
bevezetve az S’ = S/S0 dimenziómentes szubsztrátkoncentráció-változót és az r' = r/R dimenziómentes
normált rádiuszt, a következővé válik differenciálegyenletünk:

d 2S 2 dS

 9Φ2S
dr2 r dr

(2.63)

R k
az úgynevezett THIELE-modulus, amely a reakciósebességnek a
3 Ds
diffúziósebességre vonatkozó mérőszáma (és amely természetesen dimenziómentes). A (2.63)
egyenlet peremfeltételeit
Ebben a  

S'  0, ha

r'  0

és
S' = 1,

ha r' = 1

figyelembe véve kaphatjuk meg az a S'(r') függvényt. A megoldáshoz itt is alkalmazzuk a ' = r' S'
helyettesítést, amely szerint (2.63) a

d 2 '
 9 2 '  0
'2
dr

(2.64)

alakú lesz és a megoldás pedig a (69) vagy (70) formát szolgáltatja:
α  C1cosh3Φr  C2sinh3Φr

S 

1
 C1cosh3r  C2sinh3r
r

(2.65)
(2.66)

Mivel S' tart a nullához, ha r' tart a zérushoz, így C1= 0 integrációs állandót kell választanunk, és a
másik peremfeltételből C2 könnyen adódik:

C2 

1
sinh3
(2.67)

és
S' 

sinh3r '
r ' sinh3

a megoldás végső alakja.
Ez azt mutatja, hogy elsőrendű reakció esetén hogyan változik a dimenziómentes szubsztrátkoncentráció a behatolási úthossz (részecskesugár) függvényében A 2.68. ábrán láthatjuk a megoldás
függvényképét különböző Thiele-modulusok esetében. Kis -k esetén a görbe lapos, azaz a diffúzió
gyorsabb mint a reakció, a részecske belsejében a szubsztrát egyenletesen oszlik el, míg ha például 
=5, akkor a görbe meredek: a diffúzió lassúbb, mint a reakció, a reakció főként a részecske felületéhez
közel eső gömbhéjban megy végbe. E görbe szerint itt a teljes sugárnak csak a külső 40%-a mérvadó,
beljebb egyáltalán nem folyik reakció, az ott rögzített enzimmolekulák nem tudnak részt venni az
átalakításban.
Elsőrendű enzimes reakció esetén az effektivitás faktor
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3coth3  1
.
3 2

(2.68)

Ha az általános Michaelis–Menten-kinetika szerint írjuk fel a reakciósebességet, akkor

d 2S' 2 dS'
S'
2


9

0
dr '2 r ' dr '
1  S'

(2.69)

ahol  =S0/Km és a Thiele-modulus az előzőektől egy kissé különbözően van definiálva:



R
3

Vmax
Ds K m

(2.70)

A (2.69) megoldásával nem foglalkozunk (szokásos eszközeinkkel ez a nemlineáris differenciálegyenlet nem is oldható meg), helyette a 2.68. ábrán egy-egy numerikus megoldás görbéjét
tüntettük fel.
Az eddigiekből világos, hogy a rögzített enzimes rendszerek viselkedésének leírásában (illetve
magában a viselkedésben) jelentős szerepe van a tényleges diffuzivitásnak, DS-nek. Ennek
meghatározására különböző elméleti és gyakorlati módszereket dolgoztak ki. Egy ilyen módszerrel
mért néhány effektív diffúziós állandó látható az alábbi táblázatban (csupán abból a célból, hogy a
nagyságrendekkel tisztában legyünk).
2.5. táblázat: Effektív diffúziós állandók gélekben
szubsztrát

S koncentráció
%

hordozó

hőmérséklet
o
C

DS
m2/s

glükóz

2

Ca-alginát

25

6,1·10-10

etanol

2

Ca-alginát

25

1,0 ·10-9

szaharóz

3,8

zselatin

25

2,09 ·10-10

szaharóz

7,6

zselatin

25

1,35 ·10-10

L-triptofán

2

Ca-alginát

30

6,67 ·10-10

2.68. ábra: Belső anyagátadás hatása: S koncentráció profiljának alakulása részecskében
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Az enzimek alkalmazási területei és néhány enzimtechnológiai alapfogalom
Enzimek felhasználása általában

Az enzimeket a mindennapi élet, a tudomány és technológia megannyi területén alkalmazzuk, és ez a
felhasználás rendkívül dinamikusan nő a legkülönfélébb területeken. Minden lehetőségnek, megvalósult és potenciális alkalmazásnak a számbavétele jelentősen meghaladná tárgyalásunk kereteit,
ezért nem törekedve a teljességre, az alábbiakban néhány kiragadott, de fontos szempont szerint mutatjuk be a különböző alkalmazási területeket egy-egy összefoglaló táblázatban. Megjegyezzük, hogy a
felsorolt enzimalkalmazások némelyike vissza fog köszönni a 3. fejezetben, amelyben alapfolyamati
szempontból tárgyaljuk a mikrobiális és enzimes biokonverziókat, biotranszformációkat.
Az enzimek egy részét közvetlenül alkalmazzuk, azaz mintegy végtermékként kerülnek felhasználásra, erre vonatkozó példákat sorolunk fel a következőkben.
2.6. táblázat: Enzimek, amelyeket végtermékként, közvetlenül alkalmazunk
Felhasználási terület
Mosószerek
Takarmányok
Orvosi alkalmazások/gyógyszerek
Analitika és diagnosztika

Enzim
proteázok, lipázok, cellulázok
β-glükanáz, celluláz, fitáz, xylanáz, lipáz
proteázok, lipázok, amilázok, β-lakltamázok,
L-aszparagináz, hyaluronidáz, lizozim, kollagenáz,
sztreptokináz… (lásd 2.10. táblázatot is)
Egy sor enzim nyer felhasználást. (lásd 2.8.2. fejezetet is)

Egy sor iparágban használnak enzimeket mint segédanyagokat, amelyek tehát nem jelennek meg
közvetlenül a „termékben”, de a technológia folyamán felhasználásuk elengedhetetlen. Ilyeneket sorjáz a 2.7. táblázat.
2.7. táblázat: Segédanyagként felhasznált enzimek
Felhasználási terület
Textilipar
Bőripar
Papíripar
Cukoripar
Keményítőipar

Enzim
amilázok, hemicelluláz, pektinázok
proteázok
hemicelluláz, amilázok, lakkáz
dextranáz, invertáz, dextránszaharáz, α-galaktozidáz...
(izo)amilázok, amiloglukozidáz, glukóz izomeráz, ciklodextrin-glukanotranszferáz, xilanáz...

Az élelmiszeripar is nagy enzimfelhasználó, egy sor élelmiszer-ipari termék hozzáadott enzimek
hatására nyeri el felhasználási formáját és minőségét. Az élelmiszer-ipari enzimfelhasználást vázlatosan tekinti át a 2.8. táblázat.
2.8. táblázat: Élelmiszeriparban felhasznált enzimek
Felhasználási terület
Tejipar
Söripar
Borászat, gyümöcsléipar
Italcélú alkoholipar
Húsipar, halfeldolgozás
Sütőipar
Zsír- és olajipar
Kávé, tea, kakaó…
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Enzim
proteázok, β-galaktozidáz, lizozim, lipázok, észterázok, papain,
rennin, glukózoxidáz, kataláz...
amilázok, tannáz, β-glukanáz, proteáz, xilanáz...
pektinázok, naringináz, celluláz, amiláz,...
amilázok, amiloglükozidáz....
proteázok, papain, glükózoxidáz,..
amilázok, pentozanázok, xylanáz, foszfolipáz, lipoxigenáz, proteáz
foszfolipáz, észtrázok
pektináz, proteáz, glükanáz, tannáz....
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Ma már a környezetvédelmi technológiákban is terjed az enzimes eljárások alkalmazása, ezekre
láthatunk példákat a következő, 2.9. táblázatban.
2.9. táblázat: Néhány, mikroba eredetű enzim alkalmazása a környezetvédelemben
Enzim
dehalogenáz
benzol-di-oxigenáz
kollagenáz
néhány enzim
cianid-hidratáz
tannin acilhidroláz
fitáz
kitináz
keratináz
celluláz, xilanáz
hemicelluláz, pectináz
lakkáz, peroxidáz,
citokróm P450

Az enzimet termelő
mikroorganizmus
Baktériumok
Pseudomonas sp
Pseudomonas putida
Streptomyces sp.
Arthrobacter, Rhodococcus
Gombák
Stemphylium loti
Penicillium sp.
Aspergillus ficuum
Nempatogén gombatörzsek

A biokatalitikus lépés
diklórmetán lebontása
benzol és egyéb aromások lebontása
kollagén hidrolízise
detoxifikálás/lebontás

Hypocrea sp., Aspergillus sp.
Chaetomium sp., Humicola sp.

cianid detoxifikálás
tanninok hidrolízise
fitin hidrolízise
kitin hidrolízise
keratin hidrolízise
Cellulóz hidrolízise/degradációja
szalma, egyéb növényi maradvány, papír

Farontó gombák

lignin, színanyagok, aromások lebontása

Terjedőben vannak az enzimes technológiák a kémiai iparokban is. Az úgynevezett fehér biotechnológia jelentős része enzimes eljárásokra épül, ilyeneket sorol fel a 2.10. táblázat, és ilyenekkel
találkozhatunk részletesebben a következő alapfolyamati fejezetben is. A táblázatból látható, hogy a
termelési volumenek már ma is jelentősek az ilyen enzimes technológiák esetében.
2.10. táblázat: Mikroba eredetű enzimek alkalmazása a kémiában, vegyiparban
Reakciótípus

Enzim

termék

Hidrolízis

Nitril-hidratáz
Penicillin-aciláz
Hidantoináz
D-Szorbit- dehidrogenáz
Niacin hidroxiláz
β-Ketoreduktáz
Piruvát dekarboxiláz

akrilamid
6-amino-penicillánsav
4-hidroxi-D-fenil-glicin
L-szorbóz
6-hidroxi-nikotinsav
(R)-karnitin
(R)-fenil-acetil-karbinol

Termelési volumen
2000-ben, t/év
100·103
10·103
1200
80·103
20
300
500

Aszpartát-ammónia-liáz
Fumaráz
Termolizin
Ciklodextrin-glucano-transzferáz (CGT-ase)

L-aszparaginsav
(L-DOPA) L-almasav
α-aszpartám
β-ciklodextrin

400
500
10·103
10·103

Reszolválás
Oxidáció
Hidroxilezés
Redukció
C–C-kötés
létrehozása
Szintézis
Peptidszintézis
Glikozil transzfer

Igen nagy és fontos csoportját alkotják az enzimek felhasználásának a terápiás célokra alkalmazott
enzimek. Nagyon vázlatosan, kiemelve néhányat, ilyeneket mutatunk be az alábbi, 2.11 táblázatban.
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2.11. táblázat: Néhány, terápiás célokra alkalmazott enzim és enzimkészítmény
Enzim neve
urát oxidáz

Enzimforrás
Aspergillus flavus

lipáz

Rhizopus arrhizus

Pankreatin: pankreász
enzimek keveréke:
tripszin, kimotripszin,
lipáz, α-amiláz)
β-amiláz
β-galaktozidáz (Lactase)

Sertés pankreász

hialuronidáz
urokináz
VIII véralvadás faktor
Szöveti plazminogén
aktivátor

Dezoxi-ribonukleáz
2.8.2.

Aspergillus oryzae
Kluyveromyces
fragilis, A. oryzae,
A.niger
Borjú here,
rDNS termék
humán vizelet vagy
humán vesesejttenyészet
rekombináns CHO
sejtek
rekombináns CHO
sejttenyészet
rekombináns CHO
sejttenyészet

Gyógyszernév
Uricozyme

Cotazym, Kreon,
Nutrizym,Pankreon,
Panzytrat…

Lactaid, Lactrase,
SureLac

Mi ellen? Mire?
köszvény,
hiperurikémia
emésztést elősegítő
készítmények
emésztést elősegítő
készítmények
emésztést elősegítő
laktóz intolerancia

Hylase, Vitrase

szívinfarktus

Abbokinase, Actosolv,
Alphakinase,
Rheothromb
Recombinate, Bioclate

akut szívizominfarktus

Activase, Actilyse

akut szívizominfarktus; akut
tüdőembólia;
iszkémiás sztrók
krónikus obstruktív
tüdőbaj

Pulmozyme

hemofilia A

Enzimek felhasználása analitikai célokra

Az enzimek analitikai célra történő felhasználása megkülönböztetendő az enzimanalitikától, ugyanis
utóbbi esetben magának az enzimnek a mennyiségét, aktivitását mérjük, míg előbbi esetben az enzim
segítségével tudunk anyagmennyiségeket meghatározni. Ebben az alfejezetben csak erről beszélünk,
hiszen az aktivitásmérés alapjaival az enzimkinetika kapcsán megismerkedtünk.
Analitikai célra az enzimek a következőképpen alkalmazhatók:
– Amikor az analitikum az enzimes reakció szubsztrátja.
– Amikor az enzimet valamely analitikai meghatározás során csupán markerként alkalmazzuk
(immunanalatika).
– Amikor a rekció inhibitora az analitikum.
– Amikor az enzim enzimelektródok, bioszenzorok felépítésében vesz részt.
Szubsztrátnak mint analitikumnak a meghatározása során az enzimes reakciót végpontjáig,
azaz teljesen le kell játszatni, és ekkor, ha az elfogyó szubsztrát vagy a keletkező termék valamilyen
mérhető változást okoz (például színváltozást, spektrumváltozást, pH-változást stb.), akkor ezekből a
változásokból következtetünk az analitikum mennyiségére. Ennek lényegét a húgysav-allantoin
átalakuláson mutatjuk be. A reakció során a húgysavat mint szubsztrátot mérjük az urát oxidáz enzim
segítségével. A diagnosztikai jelentőségű eljárás lényegét a 2.69. ábra mutatja be. A mérés alapja az,
hogy a reakció során képződő allantoin nem nyel el 293 nm-en, így a mérés során jelentkező
abszorbanciacsökkenésből (a fajlagos abszorbancia ismeretében) az S, azaz a húgysav mennyisége,
koncentrációja kiszámítható.
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2.69. ábra: Szubsztrátmeghatározás végpontig futtatott enzimes reakcióval
Amikor nincs közvetlenül mérhető változás a reakció során, megoldás, ha a főreakcióhoz (az
ábrán segédreakció: hiszen ennek segítségével mérjük a glükózt) egy további indikátorreakciót
kapcsolunk. Erre példát szolgáltat a 2.70. ábra, amelyen a glükóznak hexokináz enzimmel történő
meghatározását vázoltuk fel. Ez a reakció nem jár mérhető változással, ezért a képződött G6P-ot egy
további reakcióban egy további enzimmel, a foszfoglükonát-dehidrogenázzal 6-P-glükonáttá oxidáljuk. Utóbbi reakciót a NADP koszubsztrát redukálódása NADPH-vá teszi mérhetővé, mivel a redukált koenzimnek jellegzetes elnyelési maximuma van 340 nm-en (ez a jellemző mérési módszer
minden NADH képződéses rekció esetén!).

2.70. ábra: Szubsztrátmeghatározás indikátorreakció segítségével
Kifejezetten markerként akalmazzák az enzimeket az immunanalitikai meghatározásokban.Ezt
csupán egy szedvics ELISA eljárás sémáján keresztül mutatjuk be a 2.71. ábrán, ilyen eljárásokkal
más tárgyak keretiben találkozhatunk részletesen.
Az enzimkinetika ismeretében megállapíthatjuk, hogy kinetikai mérés közvetlenül csak akkor
használható S mint analitikum meghatározására, ha S<<Km, azaz, ha a M–M-hiperbola kezdeti lineáris
szakaszán vagyunk. Ekkor kalibrációs görbe ismeretében reakciósebesség-méréssel ismeretlen S
koncentráció meghatározható (lásd 2.72. ábra). Ilyen módszereket elsősorban automatikus analizátorok felhasználása esetén (pl. FIA, flow injection analysis) alkalmaznak.
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2.71. ábra: Enzimfelhasználás indikátorként ELISA eljárásban

2.72. ábra: Szubsztrátmeghatározás kinetikai mérés alapján
Ellenkező esetben, azaz, ha S>>Km, csak inhibitor vagy aktivátor mint analitikumok koncentrációmeghatározása lehetséges, ha az enzimes reakció reciproksebessége arányos az inhibitor vagy
aktivátor koncentrációjával, azaz a Dixon-ábrázolás lineáris. Ilyen módszereket alkalmaznak például a
növényvédőszerek esetében vagy a diagnosztikában enziminhibitorok (pl. heparin) meghatározására.
Enzimelektródok, bioszenzorok esetében rögzített enzimeket vagy teljes sejteket alkalmaznak. A
bioszenzorok általános felépítését szemlélteti a 2.73. ábra. Az enzimelektródok amperometriás vagy
potenciometriás elven működnek. Egy amperometriás elven működő glükózelektródot mutat be a 2.74.
ábra. Itt tulajdonképpen egy oldott oxigént mérő elektód membránfelületére van felhordva egy gélben
rögzített glükózoxidáz enzim (és kataláz!) és ezt a rögzített enzimet is egy membrán határolja, amely a
meghatározandó szubsztrátra, a glükózra és a termék glükonsavra is áteresztő. A reakció során
csökken a gélben az oldott oxigén koncentrációja, és ezt a csökkenést detektálja az oxigénelektród
(lásd a 4.8.3.1. Oldott oxigén mérése c. fejezetet).
Potenciometrikus elven működő enzimelektródot szemléltet a 2.75. ábra, amelynél a mérőelektród
egy pH–üvegelektród, itt az üveggömbre van felhordva a gélben rögzített enzim. Ilyen enzimelektród
mindazon esetekben alkalmazható, amikor az enzimes reakciót sztöhiometrikus H+-ionkoncentrációváltozás kíséri. Ez közvetlen protonképződéssel járó vagy pl. NH3 felszabadulással járó rekciókat is
jelenthet. Néhány példát szemléltet az ábra.
Mindkét típus esetében tehát az enzimes reakciót egy segédelektróddal kötik össze. Ma már olyan
esetekben, amikor az enzimes reakció során elektronátmenet történik (NAD-, FAD-mediált reakciók),
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lehetőség van arra is, hogy ezt az elektronátadást közvetlenül mérhető jellé alakítsák. Ilyen sókat
láthatunk a 2.76. ábrán.

2.73. ábra: Bioszenzorok felépítése

2.74. ábra: Glükózelektród felépítése

2.75. ábra: Potenciometrikus enzimelektródok felépítése
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