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Η συντριπτική πλειοψηφία ενζύμων είναι πρωτεΐνες, εξαιρούνται τα ριβόζυμα που 
είναι μόρια RNA 

Τα ένζυμα είναι η μεγαλύτερη οικογένεια πρωτεϊνών. Είναι γνωστά περισσότερα από 3000 ένζυμα. Τα 
ένζυμα είναι βιοκαταλύτες που επιταχύνουν τις αντιδράσεις. Εμφανίζουν υψηλή ειδικότητα, καθώς έχουν 
έχουν συνήθως ένα υπόστρωμα και επιταχύνουν την αντίδραση έως και 1017. 

Ορισμένα ένζυμα απαιτούν συμπαράγοντες/συνένζυμα για να είναι λειτουργικά 

Ένας συμπαράγοντας ή ένα συνένζυμο το οποίο είναι πολύ στενά συνδεδεμένο ή 
ακόμα και ομοιοπολικά συνδεδεμένο με το ένζυμο ονομάζεται προσθετική ομάδα.  

Πλήρες, ενεργό ένζυμο: ολοένζυμο 

Μόνο το πρωτεϊνικό μέρος του ενζύμου (χωρίς συμπαράγοντα και/ή συνένζυμο): αποένζυμο 

ή αποπρωτεΐνη 

Τα συνένζυμα δρουν ως μεταβατικοί φορείς εξειδικευμένων 
λειτουργικών χημικών ομάδων 

















Τρανσφεράσες 













Τα ένζυμα ταξινομούνται από τις αντιδράσεις που καταλύουν 

Διεθνές σύνστημα ταξινόμησης (nomenclature): 

(Four-part classification number and a systematic name) 

ATP + D-glucose --> ADP + D-glucose-6-phospate 

Systematic name: ATP:glucose phosphotransferase 

Classification number: 2.7.1.1. 

2. --> Transferase (class) 

7. --> phosphotransferase (subclass) 

1. --> phosphotransferase with a hydroxyl group as acceptor 

1. --> D-glucose as the phosphoryl group acceptor 

Hexokinase 



Σύνδεση υποστρώματος πάνω στο ενεργό κέντρο του ενζύμου 

Τα ένζυμα επηρεάζουν την ταχύτητα της 
αντίδρασης αλλά όχι το σημείο ισορροπίας  E + S  ES  EP  E + P 

Διάγραμμα συντεταγμένων μιας χημικής αντίδρασης Διάγραμμα συντεταγμένων που συγκρίνει μια 
ενζυμικά καταλυόμενη αντίδραση 



Περιοριστικό βήμα της αντίδρασης 

Αν μια αντίδραση περιλαμβάνει αρκετά βήματα, η 

συνολική ταχύτητα καθορίζεται από το βήμα ή τα 

βήματα με την υψηλότερη ενέργεια ενεργοποίησης 

Κατά την εξέλιξη, τα ένζυμα ανέπτυξαν επιλεκτικά χαμηλότερες ενέργειες 
ενεργοποίησης για αντιδράσεις απαραίτητες για την επιβίωση του κυττάρου 



Αντίδραση 

S → P 

Ταχύτητα αντίδρασης = V = k [S] 

Ισορροπία 

S  P 

Αν η ταχύτητα της αντίδρασης εξαρτάται μόνο 

από το S (πρώτης τάξης)  

From the Transition-State Theory: 
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K’eq= 
[P] 

[S] 

Ο παράγοντας k είναι μια σταθερά αναλογίας που 

αντικατοπτρίζει την πιθανότητα να συμβεί μια 

αντίδραση υπό δεδομένες συνθήκες (pH, 

θερμοκρασία, κ.τ.λ.) 



Λίγα λόγια για την τάξη της αντίδρασης….. 



n=0 

n=1 

n=2 

Συγκέντρωση αντιδρώντος σε συνάρτηση με την 
ταχύτητα 

0 



Αντίδραση μηδενικής τάξης 

n=0 

Πραγματοποιείται σε συνθήκες που το 
αντιδρώντος είναι πραγματικά διαθέσιμο 
προς αντίδραση π.χ. εξάχνωση πάγου  



Αντίδραση πρώτης τάξης n=1 



Αντίδραση δεύτερης τάξης n=2 



Εξήγηση της καταλυτικής ισχύς και της ειδικότητας των 
ενζύμων 

• Πώς τα ένζυμα επιτυγχάνουν αύξηση της ταχύτητας ακόμα και κατά 17 
τάξεις μεγέθους; 
 

 

• Πώς διακρίνουν υποστρώματα με πολύ παρόμοια δομή; 



Ασθενείς αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο ένζυμο και το υπόστρωμα βελτιστοποιούνται  
στη μεταβατική κατάσταση 

Ενέργεια πρόσδεσης είναι η ενέργεια που 
προέρχεται από την αλληλεπίδραση 
ενζύμου-υποστρώματος, GB και 
συνεισφέρει τόσο στην ειδικότητα όσο και 
στην κατάλυση 

Συμπληρωματικότητα τρισδιάστατης δομής ενεργού κέντρου-υποστρώματος 

Role of binding energy in catalysis 

An imaginary enzyme (sticase) designed to catalyze breakage of a metal stick 



An imaginary enzyme (sticase) designed to catalyze breakage of a metal stick 

Επαγώμενη προσαρμογή του ενζύμου και 
αύξηση της καταλυτικής του ιδιότητας 



Οι κύριοι φυσικοί και θερμοδυναμικοί παράγοντες 
που συνεισφέρουν στη ΔG: 

• Η ελάττωση της εντροπίας καθώς τα προσδεδεμένα μόρια 
έχουν μικρότερη ελευθερία κίνησης 

• Το κέλυφος μορίων ύδατος συμβάλλει στη σταθεροποίησή 
τους 

• Η στρέβλωση των υποστρωμάτων  
• Η ανάγκη ευθυγράμμισης των καταλυτικών λειτουργικών 

ομάδων πάνω στο ένζυμο 

 

 

Για να υπερπηδηθούν αυτά τα εμπόδια χρησιμοποιείται η ενέργεια 
πρόσδεσης  



Αύξηση της ταχύτητας με ελάττωση της εντροπίας 

Εάν η δι-μοριακή αντίδραση γίνει 
μονομοριακή τότε η ταχύτητα 
αυξάνεται κατά 105Μ 

Εάν οι δεσμοί γίνουν άκαμπτοι 
τότε η ταχύτητα αυξάνεται κατά 
108Μ 



Ειδικές ομάδες στο ενεργό κέντρο του ενζύμου συνεισφέρουν 
στην κατάλυση 

Μόλις ένα υπόστρωμα προσδεθεί σε ένα ένζυμο, κατάλληλα τοποθετημένες 

καταλυτικές ομάδες συμβάλλουν στη διάσπαση και στη δημιουργία δεσμών με 

ποικίλους μηχανισμούς: 

 

1. Οξεοβασική κατάλυση 

2.Ομοιοπολική κατάλυση  

3.Κατάλυση από μεταλλικά ιόντα 



Πως ένας καταλύτης παρακάμπτει την παραγωγή μη ευνοϊκών φορτίων κατά τη διάσπαση ενός αμιδίου 

Hydrolysis of an amide bond - same reaction as  

that catalyzed by chymotrypsin and other proteases 

Ειδική οξεοβασική κατάλυση Γενική οξεοβασική κατάλυση 



Ο ρόλος των αμινοξέων στη γενική 
όξινη/βασική κατάλυση 

 

Ομοιοπολική και γενική όξινη/βασική κατάλυση 

Οι πλευρικές ομάδες των αμινοξέων και οι λειτουργικές ομάδες κάποιων 
συμπαραγόντων λειτουργούν ως πυρηνόφιλα στο σχηματισμό ομοιοπολικών 

δεσμών με τα υποστρώματα 

His57 His57 

Πρώτο βήμα της αντίδρασης 

Ως δότες ή δέκτες e- μπορούν να δράσουν πολλές R αμινοξέων 



Κατάλυση από μεταλλικά ιόντα 

• Το 1/3 των ενζύμων προϋποθέτει την παρουσία ενός ή περισσότερων μεταλλικών ιόντων 

• Συμβάλλουν στον προσανατολισμό του υποστρώματος ή σταθεροποιούν τις φορτισμένες 
μεταβατικές καταστάσεις της αντίδρασης 



Μελέτη της κινητικής των ενζύμων 





Michaelis-Menten kinetics 

Μετρήσεις αρχικής ταχύτητας 

[S] >> [E] 

[ES] ~ constant 

 

V0 = K2 [ES] 

Επίδραση συγκέντρωσης  υποστρώματος και αρχική 
ταχύτητα της αντίδρασης σε ενζυμική αντίδραση 



Km 
k2 +k -1

k1



V0 
Vmax [S]

Km  [S]

Σταθερά Michaelis 

Κινητική ενζύμων 

E + S ES E + P
k1 k2

k-1 k-2

E + S ES E + P
k1 k2

k-1

Στα πρώτα στάδια της 
αντίδρασης η [Ρ] είναι 
αμελητέα και μπορεί να 
αγνοηθεί 



Προ-σταθερή κατάσταση: το ένζυμο αναμιγνύεται με 

μεγάλη περίσσεια υποστρώματος και έτσι 
συσσωρεύεται το [ES] 

Σταθερή κατάσταση: το [ES] παραμένει σταθερό. Η 

ανάλυση της V0 αναφέρεται ως κινητική σταθερής 

κατάστασης 



Εξάρτηση της αρχικής ταχύτητας από την συγκέντρωση του υποστρώματος 



Km 
k2 +k -1

k1

V0 
Vmax [S]

Km  [S]
Όταν km > > [S] 



V0 Vmax
Όταν [S] > > km 



V0 
Vmax [S]

Km

E + S ES E + P
k1 k2

k-1



Διπλή ανάστροφη καμπύλη 

Lineweaver-Burk plot 



V0 
Vmax [S]

Km  [S]



1

V0


Km

Vmax [S]


1

Vmax

Lineweaver-Burk εξίσωση 



Εξαίρεση στην κινητική Michaelis-

Menten αποτελούν τα ρυθμιστικά 
ένζυμα 



Οι κινητικές παράμετροι χρησιμοποιούνται για να 
συγκρίνουμε ενζυμικές ενεργότητες 

 

• Η εξίσωση Μ-Μ περιγράφει την κινητική συμπεριφορά πάρα πολλών ενζύμων 

• Δεν ισχύει για τα ρυθμιστικά ένζυμα 

• Η εξίσωση Μ-Μ δεν περιγράφει αποκλειστικά ένζυμα που ακολουθούν τον 

μηχανισμό των δυο αντιδράσεων 

Ε+S ESE+P 

• Πολλά ένζυμα που ακολουθούν κινητική Μ-Μ έχουν τελείως διαφορετικό 

μηχανισμό αντίδρασης. Επίσης, ένζυμα με 6 ή 8 διακριτά βήματα συχνά 

εμφανίζουν κινητική συμπεριφορά σταθερής κατάστασης 

• Παρότι η εξίσωση Μ-Μ ισχύει για πολλά ένζυμα οι παράμετροι Vmax, Km δεν 

προσφέρουν πολλές πληροφορίες για τον αριθμό, τις ταχύτητες και τη χημική 

φύση των διακριτών βημάτων της αντίδρασης 

•   



Ερμηνεύοντας τις Vmax και Km 

• Η Km μπορεί να διαφέρει πολύ από ένζυμο σε ένζυμο ή ακόμα και για τα διαφορετικά 
υποστρώματα του ίδιου ενζύμου 

• Ο όρος Km χρησιμοποιείται ως δείκτης συγγένειας ενός ενζύμου για το υπόστρωμά του,  
αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα 

• Το πραγματικό νόημα της Km εξαρτάται από τις ειδικές πτυχές του μηχανισμού της 
αντίδρασης, όπως ο αριθμός των διακριτών βημάτων και η ταχύτητα με την οποία 
πραγματοποιούνται 

• Για αντιδράσεις 

                   k1     k2 

          E+S ESE+P     

                  k-1                                                                          Km=(k2+k-1)/k1 

• Όταν η k2 είναι η αυτή που καθορίζει την ταχύτητα γιατί αυτό είναι το περιοριστικό βήμα 
τότε k2<<k-1, οπότε η Km ανάγεται σε k-1/k1 και αυτό ορίζεται ως σταθερά διάστασης (Kd). Σε 
αυτές τις συνθήκες η Κm αντιπροσωπεύει το μέτρο της συγγένειας του ενζύμου για το 
υπόστρωμα 

• Εάν k2>>k-1 τότε Km=k2/k1 

• Εάν k2=k-1 τότε Km=(k2+k-1)/k1 

• Είναι φανερό ότι η Km ορίζεται σε κάθε περίπτωση αλλά δεν αποτελεί πάντα το μέτρο 
συγγένειας του ενζύμου για το υποστρωμα, ειδικά εάν μετά το σχηματισμό του ES 

υπάρχουν αρκετά βήματα.  
 

Κm 



Ερμηνεύοντας τις Vmax και Km 

• Η παράμετρος Vmax ποικίλει σημαντικά ανάμεσα στα ένζυμα 

• Εάν ένα ένζυμο αντιδρά με μηχανισμό Μ-Μ τότε 

Vmax=k2 [Et], εάν η k2  είναι η καθοριστική της ταχύτητας 

• Ωστόσο ο αριθμός των καθοριστικών βημάτων ποικίλουν ανάλογα με το 
ένζυμο 

• Έστω ότι το καθοριστικό βήμα είναι η απελευθέρωση του προϊόντος από το 
ένζυμο 

                    k1             k2         k3 

          E+S ESΕP Ε+Ρ   

                    k-1           k-2  

Σε αυτήν την περίπτωση κατά τον κορεσμό το μεγαλύτερο μέρος του ενζύμου 
βρίσκεται σε κατάσταση ΕΡ, όποτε Vmax=k3 [Et] 

• Εάν η αντίδραση έχει πολλά βήματα και ένα βήμα είναι σαφώς καθοριστικό  
τότε ορίζεται μια γενική σταθερά ταχύτητας η Kcat 

 

Vmax 



Kcat 
• Είναι η σταθερά ταχύτητας του καθοριστικού βήματος, σε καταλυόμενες 

αντιδράσεις πολλών βημάτων 

• Εάν          
                    k1      k2 

          E+S ESE+P   τότε Kcat=k2  

                    k-1  

• Εάν  
                   k1             k2         k3 

          E+S ESΕP Ε+Ρ   τότε Kcat=k3  

                    k-1           k-2  

• Εάν υπάρχουν αρκετά βήματα εν μέρει καθοριστικά της ταχύτητας η Kcat μπορεί 
να γίνει μια σύνθετη συνάρτηση αρκετών σταθερών ταχύτητας που κάθε μια 
καθορίζει ένα ξεχωριστό βήμα της αντίδρασης 

Kcat=Vmax/[Et] 

Vo=Kcat [Et] [S]/Km +[S] 



Επειδή η Km δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απλό μέτρο της συγγένειας για το 
υπόστρωμα και η Vmax ποικίλει σημαντικά ανάμεσα στα ένζυμα 

χρησιμοποιείται μια πιο γενική σταθερά ταχύτητας η Kcat 





Η Kcat περιγράφει  την περιοριστική ταχύτητα κάθε ενζυμικής αντίδρασης 
κατά τον κορεσμό του ενεργού κέντρου από το υπόστρωμα 



Συγκρίνοντας καταλυτικούς μηχανισμούς και 
αποτελεσματικότητες 

• Οι κινητικές παράμετροι Kcat και Km  χρησιμεύουν στη μελέτη και στη σύγκριση 

διαφορετικών ενζύμων, είτε με απλό είτε με πολύπλοκο μηχανισμό αντίδρασης 

• Κάθε ένζυμο έχει τιμές Kcat και Km που αντικατοπτρίζουν το κυτταρικό περιβάλλον, τη 

συγκέντρωση του υποστρώματος στις συνθήκες του κυττάρου και τη χημεία της 

καταλυόμενης αντίδρασης 

• Η Km είναι συνήθως παρόμοια με την ενδοκυττάρια συγκέντρωση του υποστρώματος 

(συνεπώς μεταβάλλεται εάν μεταβληθεί η συγκέντρωση του υποστρώματος) 
• Δυο ένζυμα που καταλύουν διαφορετικές αντιδράσεις μπορεί να έχουν την ίδια Kcat 

αλλά διαφορετική ταχύτητα 

• Ο καλύτερος τρόπος να μελετηθεί η καταλυτική αποτελεσματικότητα διαφορετικών 

ενζύμων είναι η σταθερά ειδικότητας, η οποία έχει μέγιστο όριο την ταχύτητα διάχυσης 

του ενζύμου και του υποστρώματος σε ένα υδατικό διάλυμα.  

• Τα ένζυμα με σταθερά ειδικότητας κοντά στο όριο διάχυσης έχουν επιτύχει καταλυτική 

τελειότητα 

 

 

 



Σταθερά ειδικότητας Kcat/Km 

Ο καλύτερος τρόπος να συγκρίνουμε καταλυτικές αποτελεσματικότητες διαφορετικών ενζύμων είναι να 
συγκρίνουμε τις σταθερές ειδικότητας 

Εάν  [S]<<Km 

    Vo= ( Kcat/Km ) [Et] [S] 





 

1. Διαφορές ενζύμων-καταλυτών 

2. Τι είναι η ενέργεια ενεργοποίησης και πως μειώνεται από την ενέργεια 

πρόσδεσης; 

3. Με ποιους μηχανισμούς τα ένζυμα επιτυγχάνουν αύξηση της ταχύτητας 

και εξειδίκευση ως προς την αντίδραση; 

4. Πώς οι κινητικές παράμετροι Κm και Kcat  χρησιμεύουν για να συγκριθεί 

η ανακύκλωση διαφορετικών υποστρωμάτων από το ίδιο ένζυμο;  

5. Ερώτηση 10 σελ. 308 από το βιβλίο 



Πολλά ένζυμα καταλύουν αντιδράσεις με δύο ή περισσότερα υποστρώματα 



Κοινοί μηχανισμοί για ενζυμικά καταλυόμενες αντιδράσεις με δύο υποστρώματα 

Πολλά ένζυμα καταλύουν την αντίδραση δύο ή περισσότερων υποστρωμάτων (τα 
ένζυμα αυτά έχουν διαφορετική Κm για κάθε υπόστρωμα) 

Ping-pong 



Κινητική ανάλυση των αντιδράσεων με δύο υποστρώματα σε σταθερή 
κατάσταση 

Σχηματισμός τριμερούς συμπλόκου 
(as indicated by the intersecting lines) 

Αντίδραση 

Ping-Pong (διπλής εκτόπισης) 



Τα ένζυμα υπόκεινται σε αντιστρεπτή ή μη αντιστρεπτή αναστολή  

π.χ. η ασπιρίνη αναστέλλει το COX, το ένζυμο που συμμετέχει στο πρώτο βήμα της 
βιοσυνθετικής οδού των προσταγλανδινών 



Τα ένζυμα υπόκεινται σε αντιστρεπτή ή μη αντιστρεπτή αναστολή  

Συναγωνιστική αναστολή 

Αντιστρεπτή 



Ασυναγωνιστική αναστολή 

Αντιστρεπτή 



Μικτή αναστολή 

Αντιστρεπτή 



Τα ένζυμα υπόκεινται σε αντιστρεπτή ή μη αντιστρεπτή αναστολή  



Συναγωνιστική αναστολή 

Ασυναγωνιστική αναστολή 

Μικτή αναστολή 

Επηρεάζει την 
Km όχι τη 
Vmax 

Επηρεάζει τη 
Vmax καιι την 
Κm 



Reaction of chymotrypsin with  

diisopropylfluorophosphate  

irreversibly inhibits the enzyme  

Μη αντιστρεπτή αναστολή 

Αδρανοποιητές «αυτοκτονίας» 

ή 

Αδρανοποιητές που βασίζονται στον μηχανισμό  



Επίδραση του pH στην ενεργότητα του ενζύμου 







Παραδείγματα ενζυμικών αντιδράσεων 

Η χυμοτρυψίνη είναι μια πρωτεάση ειδική για πεπτιδικούς δεσμούς ανάμεσα σε 
αμινοξέα με αρωτιματικούς δακτυλίους (Trp, Tyr, Phe) 

Three polypeptide chains linked  

by disulfide bonds 

Key active-site amino acid 

residues Ser195, His57, and  

Asp102 

Pocket in which the amino  

acid side chain of the  

substrate is bound 

Aromatic amino 

acid side chain 



ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΤΡΙΑΔΑ! 



The chymotrypsin mechanism  

involves acylation and  

deacylation of a Ser residue 



Εξάρτηση της κατάλυσης από το pH 





ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

Ξυλόζη           Γλυκόζη  



Τα αλλοστερικά ένζυμα υπόκεινται μεταβολές της τρισδιάστατης διαμόρφωσής τους σε απόκριση πρόσδεσης 
ενός ρυθμιστή 

Αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ υπομονάδων 
σ’ ένα αλλοστερικό 

ένζυμο και 
αλληλεπιδράσεις με 

αναστολείς και 
ενεργοποιητές 

Ρυθμιστικά ένζυμα 

Conformational change 



Δύο φυσικές διαμορφώσεις του ρυθμιστικού ενζύμου αποκαβοξυλάση του ασπαρτικού 

Αυτό το αλλοστερικό ρυθμιστικό ένζυμο έχει  δύο καταλυτικές περιοχές, και κάθε μία από αυτές έχει 
τρεις καταλυτικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες (μπλε και μωβ) και τρεις  ρυθμιστικές περιοχές, κάθε μία 

από τις οποίες έχει δύο ρυθμιστικές πολυπεπτιδικές αλυσίδες (κόκκινη  και κίτρινη).  

Η σύνδεση του ρυθμιστή προκαλεί μεγάλες αλλαγές στην τρισδιάστατη πτύχωση του 
ενζύμου και συνεπώς και στη λειτουργικότητά του 



Ρυθμιστικά ένζυμα 











Αναστολή από ανάστροφη τροφοδότηση 

 Σε πολλές μεταβολικές οδούς ένα ρυθμιστικό 
βήμα (αντίδραση) καταλύεται από ένα 

αλλοστερικό ένζυμο 

Παράδειγμα ετερότροπης 
αλλοστερικής παρεμπόδισης 

Αύξηση της συγκέντρωσης του τελικού 
προϊόντος καθυστερεί όλη την οδό 



Κινητική αλλοστερικών ενζύμων 

Η σιγμοειδής καμπύλη 
είναι διαγνωστική 
συνεργατικής 
αλληλεπίδρασης 

Ρυθμιστής 

Άλλος ρυθμιστής 



Ποια είναι η σχέση της αρχικής ταχύτητας μιας ενζυμικά 

καταλυόμενης αντίδρασης με τη συγκέντρωση του υποστρώματος 

στα αλλοστερικά ενζυμα. Ποια η σημασία της; 



Ρυθμιστικά ένζυμα 

Αντιστρεπτή ομοιοπολική ρύθμιση Αλλοστερικά 

Ρυθμιστές Τελεστές 

Ομότροποι Ετερότροποι 

Φωσφορυλίωση 

Αδενυλίωση 

Μεθυλίωση 

ADP-ριβοζυλίωση 

Ουριδιλίωση 



Φωσφορυλάση του 
γλυκογόνου α 

 

Φωσφορυλάση του 
γλυκογόνου β 

 

Φωσφατάση της 
φωσφορυλάσης 

Κινάση της 
φωσφορυλάσης 











Αφυδρογονάση του ισοκιτρικού 

Ρ 



Συναινετικές αλληλουχίες καθορίζουν που θα δράσει μια κινάση και εξαρτώνται: 

• Από την πρωτοταγή αλληλουχία 

•Από την τρισδιάστατη δομή 

•Από την παρουσία άλλων φωσφορικών ομάδων 

 

Μια συγκεκριμένη συναινετική αλληλουχία μπορεί να αποτελεί στόχο για μία ή 
περισσότερες κινάσες 

Ser, Tyr, Thr 









Regulation of muscle glycogen phosphorylase activity by multiple mechanisms  

Οι φωσφορικές ομάδες επηρεάζουν τη δομή και την καταλυτική 
ενεργότητα των πρωτεϊνών 





Ενεργοποίηση πρωτεϊνών με πρωτεόλυση 



Ενεργοποίηση πρωτεϊνών με πρωτεόλυση 

 










