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 نحوه اتصال سوبسترا بھ جایگاه فعال

)فرضیھ فیشر(مدل قفل و كلید •

)فرضیھ كاشلند(مدل اثر القایي  •



فرضیھ فیشر



فرضیھ كاشلند





اثر حرارت



pH اثر









اثر غلظت آنزیم





معادالت واكنش ھاي آنزیمي





منتون -معادلھ میكائیلیس 



 برك-رابطھ لینوور
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فعالیت ملكولي آنزیم

عبارت است از تعداد ملكول ھاي سوبسترا كھ در 
مدت زمان یك دقیقھ توسط یك ملكول آنزیم در 

.شرایط مطلوب بھ محصول تبدیل مي شوند



فعالیت مخصوص

عبارت است از فعالیت آنزیمي كھ ھر میلي گرم 
فعالیت . پروتئین موجود در محلول دارا مي باشد

مخصوص، معرف درجھ خلوص آنزیم است و بھ 
.دنبال تخلیص آنزیم ھا بھ مقدار آن افزوده مي شود



(IU) واحد بین المللي آنزیم 

مقدار آنزیمي كھ قادر است در مدت زمان یك دقیقھ در شرایط 
.مطلوب یك میكرومول سوبسترا را بھ محصول تبدیل نماید



SI (kat) واحد فعالیت آنزیم در دستگاه

میزان فعالیت آنزیمي كھ در مدت زمان یك ثانیھ در شرایط 
.مطلوب یك مول سوبسترا را بھ محصول تبدیل مي نماید

 (1 kat = 60,000,000 U)
 

(1 U = 16.67 n kat)



مھار كننده ھا

مھار كننده ھاي برگشت پذیر•

مھار كننده ھاي برگشت ناپذیر•















نا رقابتی   non competitive 





مھار کننده مخلوط



آنزیم ھاي ناظم یا آلوستریك











تعاریف

پروآنزیم•

ایزوآنزیم ھا•

نام گذاري آنزیم ھا•



طبقھ بندي آنزیم ھا سبب اكسید یك جسم و احیاء جسم دیگري : اكسیدوردوكتازھا -1•
...شامل اكسیدازھا، دھیدروژنازھا و . مي شود

عمل انتقال یك ریشھ از یك جسم بھ جسم دیگر را : ترانسفرازھا -2•
مثل كینازھا. انجام مي دھند

موجب ھیدرولیز پیوندھاي مختلف با قرار دادن یك : ھیدروالزھا -3•
مانند پپسین . ملكول آب در تركیب مي گردند

موجب پیدایش یك  C-Sیا  C-Cبا جدا كردن پیوندھایي مانند : لیازھا -4•
.پیوند دوگانھ مي گردند

سبب مي شوند كھ سوبسترا بھ ایزومر نوري خود تبدیل : ایزومرازھا -5•
.شود

موجب پیوند بین دو جسم مي گردند كھ در این : لیگازھا یا سنتتازھا -6•
.راه پیوند پرانرژي شكستھ مي شود


