Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak
8. hét
Biokatalízis (46-59. o.)
Írta: Jakus Péter, Nagy Vera és Takátsy Anikó

Név:

Csoport:

Dátum:

Labordolgozat kérdések:
1. Milyen összefüggés van egy reakció szabad-entalpiaváltozása és a reakcióelegy összetétele között? Írjon egyenletet a jelölések
értelmezésével!
2. Definiálja a reakciósebesség fogalmát!
3. Rajzolja fel egy elemi reakció energiaprofilját az átmeneti állapot és az aktiválási energia feltüntetésével!
4. Rajzolja fel egy reakció energiaprofilját katalizátor alkalmazásakor és anélkül!
5. Definiálja a katalizátor fogalmát! Külön mondatban írja le, hogy milyen molekuláris szintű esemény(ek)en keresztül fejti ki a hatását!
6. Mit jelent a „köztitermék” fogalma egy sorozatreakcióban? Készítsen ábrát is!
7. Mit jelent a „steady state” vagy „stacionárius” állapot egy sorozatreakcióban? Készítsen ábrát is!
8. Mit jelent az „átmeneti állapotok vagy aktivált komplexumok” fogalma egy sorozatreakcióban? Készítsen ábrát is!
9. Mit jelent a fehérjék harmadlagos és negyedleges szerkezete?
10. Mit jelent a fehérje alegységének fogalma?
11. Mit jelent az apoenzim és a holoenzim?
12. Mit jelent a koenzim? Adjon rá példát!
13. Mit jelent a prosztetikus csoport? Adjon rá példát!
14. Biokémiai szempontból mi a különbség a FAD és a NAD+ között?
15. Biokémiai szempontból mi a különbség a NAD+ és a NADP+ között?
16. Mit jelent, hogy egy enzimkatalizált reakció specifikus? Mi ennek az oka?
17. Hogyan befolyásolja egy reakció irányát és sebességét a megfelelő enzim hozzáadása?
18. Írja fel az enzimműködés Michaelis-Menten szerinti modelljét reakcióegyenletekkel! Jelölje meg a sebességmeghatározó lépést!
19. Hogyan változik a Michaelis-Menten kinetikát követő enzimek által katalizált reakció kezdeti sebessége a szubsztrátum koncentrációjának
függvényében? Készítsen ábrát, jelölje meg a reakció maximális sebességét!
20. Írja fel a Michaelis-Menten egyenletet a jelölések értelmezésével!
21. Definiálja a KM (Michaelis-Menten) állandót! Az enzim mely tulajdonságát jellemi ez a szám?
22. Mit jelent az enzimaktivitás?
23. Nevezze meg és definiálja az enzimaktivitás egységeit!
24. Mit jelent az enzim térfogati aktivitása (volumenaktivitás)? Adja meg a mértékegységét!
25. Mit jelent a specifikus aktivitás?
26. Írja fel szerkezeti képletekkel a foszforsav és a tirozin közötti észterképződési reakciót!
27. Rajzolja fel egy foszfát monoészter szerkezeti képletét savas (pH <5) és 7,4-es pH-n!
28. Írja fel a szerin és az OH-n metilezett szerin szerkezeti képleteit! Hasonlítsa össze a két vegyület polaritását!
29. Írja fel a piruvát átalakulását laktáttá szerkezeti képletekkel! Milyen típusú ez a reakció?
30. Rajzolja fel a nikotinamid szerkezeti képletét! Jellemezze egy szóval a gyűrű elektroneloszlását!
31. Mit jelent a kinoidális elektronrendszer? Adjon rá példaként egy konkrét vegyületet szerkezeti képlettel! (ld. első félév, 13. heti
munkafüzet, Oxovegyületek)
A válaszokhoz ld. a „Kinetika”, „Termodinamika” (1. félév), az „Aminosavak, peptidek, fehérjék”, és az „Enzimek” c. előadásokat, az Orvosi kémiai
gyakorlatok c. jegyzet (1. félév) 120-123. és 131-135. oldalait, valamint a Bevezetés a biokémiába jegyzet 46-58. oldalait!

1. A KATALÍZIS
Mennyi ideig tartana felírni a nevét egy levegőben függő papírra?

Használj asztalt! Az asztal itt az írás katalizátora: részt vesz a folyamatban, gyorsítja a folyamatot, az asztal egy kis
része kifeszíti a papírt, az asztal változatlanul marad a folyamat végén. Új utat nyit meg az írás számára, de nem
befolyásolja az írás végeredményét (mi a végeredménye egy folyamatnak? → az EGYENSÚLY).
Mi a katalizátor, hogyan működik, hogyan gyorsítják a reakció sebességét?

2. ENZIM TÖRTÉNELEM
•

1836 Charles Cagniard-Latour és Theodor Schwann: az alkoholos erjedés élesztősejtek munkája

•

1867 W. Kühne megalkotja az „en ZYM” = élesztőben kifejezést

•

1897 Eduard Buchner; az erjedés a sejtből kivont anyag jelenlétében, sejtmentes környezetben is lejátszódik; az erjedést kémiai
anyag hozza létre → „a biokémia születési éve”: 1897

•

~1900 E. Fischer: „enzim-szubsztrátum komplex, mint kulcs a zárban” (mára már túlhaladott elmélet…)

•

1906 A. Harden és W.J. Young koenzimek, cukorfoszfátok felfedezése az erjedésben

•

H.K.Euler-Chelpin: az erjedés több egymást követő reakcióból áll, konszekutív

•

1926. J.B. Sumner: ureáz előállítása kristályosítással, a „modern” biokémia megszületése, módszere az enzimek kristályos
(tiszta) izolálását és így tanulmányozásukat tette lehetővé. (Előtte főként csak amorf formában tudták kivonni az enzimeket;
9 év munkájával sikerült ezt az eredményt elérni!)

3. AZ ENZIM
BIOMOLEKULA KATALIZÁTOR.
•

Kémiai folyamatokat (A → B) és energiaformák egymásba alakulását katalizálják (pl. fényből → ATP: fotoszintézis;
elektrokémiai energiából → ATP: mitokondrium; ATP-ből → mozgási energia: izomösszehúzódás; elektrokémiai energiából →
hő: barna zsírszövet)

•

Nevük -áz ra végződik (enoláz, hexokináz, izomeráz stb.)

•

Az adott folyamatot katalizált reakciótípusról kapják a nevüket. (pl. mire utal a szénsav anhidráz, ureáz?)

•

Kolloid rendszerek (a nagy méret miatt, M = 5 000 – 300 000 g/mol)

•

Molekulatömegüket hagyományosan Daltonban (Da) fejezzük ki; Da = g/mol; 35 kDa = 35 000 g/mol
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A domén fogalma:

Az enzim felépítése
•

KOFAKTOROK: SZERVES (koenzim v. prosztetikus csoport) vagy SZERVETLEN (fémion)

•
•

Az adott reakció elengedhetetlen tényezői, „faktorai”, de nem minden reakció igényel faktorokat.
HOLOENZIM = APOENZIM + KOFAKTOR : a teljesen működőképes enzim

• APOENZIM : a koenzim vagy fémion eltávolítása után maradó fehérjerész.

A prosztetikus csoport fogalma:

4. A leggyakoribb kofaktorok
Számos, de nem az összes enzim igényel nem fehérje jellegű vegyületet (kofaktorokat) az enzimatikus katalízisben.
- koenzim
- P: prosztetikus csoport

rövidítés

Funkció

nikotinsavamid-adenin- dinukleotid
(niacinszármazék)

NAD+

2H atom (vagy hidrid anion vagy 2e- és 2p+)
transzfer

dehidrogenázok

nikotinsavamid-adenin- dinukleotid-foszfát
(niacinszármazék)

NADP+

2H atom (vagy hidrid anion vagy 2e- és 2p+)
transzfer

dehidrogenázok

flavin-mononukleotid (P)
(riboflavin, B2-vitamin- származék)

FMN

2H atom (vagy hidrid anion vagy 2e- és 2p+)
transzfer

flavin-adenin- dinukleotid (P)
(riboflavin, B2-vitamin- származék)

FAD

2H atom (vagy hidrid anion vagy 2e- és 2p+)
transzfer

koenzim Q

Q

2H atom (vagy hidrid anion vagy 2e- és 2p+)
transzfer

tiamin-pirofoszfát (P)
(tiamin, B1-vitamin-származék)

TPP

-CO-(CH2)-CH3 (acil) transzfer

koenzim-A (pantoténsav származék)

Ko-A, Co-A

-CO-CH3 (acetil, ritkábban acil) transzfer

liponsav (P)

-CO-(CH2)-CH3 (acil) transzfer

kobalamin (P) (B12-vitamin)

-CH3 (metil) transzfer

biotin (P) (B-vitamin-csoport)
K-vitamin (Zsíroldékony vitamin)

CO2 beépülés, karboxilálás

enzim

dehidrogenázok

PDH, a-KGDH transzketoláz

PDH, a-KGDH

karboxilázok

(-COOH csoport kialakulása)

piridoxál-foszfát (P)
(piridoxin, B6-vitamin származék)

PLP

-NH2 átvitel
dekarboxilálás

transzaminázok

tetrahidro-folsav (P)
(folsav-származék)

THF

-CH3 ; -CH2- ; -COH; -CH=NH

timidilát-szintáz

vas-protoporfirin IX (P)

HEM

transzfer
elektronszállítás;(O2 szállítás)
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citrokrómok, (hemoglobin-nem enzim)

Oxidációs reakciók (dehidrogenáz enzimek) gyakori kofaktorai
Nevezze meg az alábbi molekulát! Jelölje meg a képletben, hogy mely funkciós csoport felelős a molekula biológiai szerepéért!
Rajzolja fel a szerkezetet két H-atom (2H+ és 2e-) felvétele után! Jelölje meg az oxidált és a redukált formát!

név:

rövidítés:

tulajdonságai:

Nevezze meg az alábbi molekulát! Jelölje meg a képletben, miben különbözik a fenti vegyülettől!

név:

rövidítés:

tulajdonságai:

Nevezze meg az alábbi molekulát! Jelölje meg a képletben, hogy mely funkciós csoport felelős a molekula biológiai szerepéért!
Rajzolja fel a szerkezetet két H-atom (2H+ és 2e-) felvétele után! Jelölje meg az oxidált és a redukált formákat!

név:

rövidítés:

tulajdonságai:
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5. Az enzim működése
5.a.) S → P

(S = kiindulási anyag, szubsztrátum; P = végtermék, product)

5.b.) A szubsztrátum(ok) és a végtermék(ek) stabil kémiai szerkezete között az átalakuló molekulának egy
rövid ideig ún. átmeneti állapotba kell kerülnie, amelyben mind a kiindulási szerkezethez, mind a végtermék
szerkezetéhez tartozó energiaszintnél magasabb energiaszinttel rendelkezik (aktivált komplexum ‡).
Ez az átmeneti energiaszint növekedés a gátja a reakciónak (aktiválási energia, G‡nem kat.). (Aktiválási
energia: a kiindulási és az átmeneti állapot energiaszintje közötti energiakülönbség.)
5.c.) Az enzimkatalízis alapja: Az enzim azáltal növeli a reakció
sebességét, hogy alacsonyabb energiájú átmeneti állapotot (‡)
hoz létre, így csökkenti a reakció aktiválási energiáját (G‡kat).
5.d.) Egyszubsztrátumos enzimatikus reakcióra:
E + S → ES → EP → E + P
(E = enzim; S = szubsztrátum; ES = enzim-szubsztrátum komplex
köztitermék; EP = enzim-termék komplex köztitermék, P =
végtermék, product)
(!) A katalizátorok millió-, akár több százezer milliárdszoros (106-1017) nagyságrendben gyorsítják a
reakciókat (lásd ’Enzimek’ előadás).
Pl. CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ HCO3- + H+. A szénsav anhidráz enzim a vörösvérsejtekben másodpercenként kb.
105 db CO2 alakít át, ez 107-szer gyorsabb, mint a nemkatalizált reakció, adott hőmérsékleten. Az enzim a
nevét a visszamenő (←) folyamatról kapta, anhidráz = vízelvonás; szénsavból vizet elvonva CO2-t kapunk.
5.e.) Írja fel egy reakció egyensúlyi állandója és standard szabad-entalpiaváltozása közötti
összefüggést a jelölések értelmezésével!

Egy enzim a következő egylépéses reakciót katalizálja: S

k1

P , ahol 𝐾 =

k2

5.f.) Az enzim hozzáadására hogyan változik meg:
• a K értéke?

• a ΔG⁰ értéke?

• a k1 értéke?

• a ΔG értéke?

• a k2 értéke?

• a ΔG‡ értéke?
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[𝑃]
[𝑆]

Az enzimek szubsztrát- és reakció specifikusak (A-típus; ez
a gyakori). Az enzimek melléktermék képződése nélkül
működnek.
5.g.) Gondolja végig! Miért nincs melléktermék képződése
az enzimatikus (anyagcsere) folyamatokban, legfeljebb víz?

Ha egy egymást követő (konszekutív) folyamatban pl. a glikolízisben csak néhány %-ban melléktermék képződne minden egyes lépésben, a sejtet elöntené a salakanyag.

Az enzim specifikusága lehet abszolút és lehet relatív. (B,C-típus;
ritkább) ( abszolút: lásd A-típus; relatív: pl. a fehérjebontó enzimek
amid és észterkötést is tudnak hidrolízálni, különböző hatékonysággal).

5.h.) Gondolja végig! Miért nem létezik kis reakció
specifictású, de nagy szubsztrát specificitású enzim?

6. A reakciók iránya
6.a.) Milyen összefüggés van egy reakció szabad-entalpiaváltozása és a reakcióelegy összetétele között?
Írjon egyenletet a jelölések értelmezésével!
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6.b.) Jelentősebb mennyiségű ATP-t az aerob eukarióta sejt 2 féle képen állíthat elő. Oxidatív
foszforilációval a mitokondriumban (megfelelő O2 koncentráció mellett), vagy szubsztrát szintű
foszforilációval a fermentáció során. Mi a különbség az oxidatív foszforiláció és a szubsztrát szintű
foszforiláció között?

6.c.) Miért mehet végbe egy szubsztrát szintű foszforiláció termodinamikai szempontból tekintve? (lásd
a fenti ábrát!)

Az enzimreakció sebessége függ a szubsztrátum koncentrációjától [S].
6.d.) Írja fel az alábbi reakció sebességi egyenletét a jelölések értelmezésével!
S→P

7. A kezdeti sebesség függése a szubsztrátum koncentrációjától
Michaelis-Menten-egyenlet:
𝑉𝑚𝑎𝑥 × [𝑆]
𝑉0 =
𝐾𝑚 + [𝑆]
ahol V0 az enzimreakció kezdeti sebessége, Vmax az
enzimreakció maximális sebessége, [S] a szubsztrátum
kiindulási koncentrációja (mol/dm3), Km az enzimre
jellemző Michaelis-Menten-állandó (mol/dm3).

7.a.) Definiálja a Michaelis-Menten-állandó (Km) fogalmát!

7.d.) Gondolja végig! Mit jelent a magas ill. alacsony Km érték?
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A KM érték fogalma:
Az enzim maximális sebessége Vmax .
A Vmax feléhez tartozó szubsztrátumkoncentráció az enzim
Michaelis-Menten konstansa, KM.
Alacsony KM – nagy affinitás a szubsztrátumhoz
Magas KM – kicsi affinitás a szubsztrátumhoz

8. Izoenzimek
Különböző fehérjék, de ugyanazt a reakciót katalizálják
Eltérhetnek:
• szekvenciában
• szerkezetben
• alegység összetételben
• eltérő gének kódolhatják
• szubsztrátum affinitásban (KM)
• sejten belüli lokalizációban
• hőmérséklet, pH optimumban
•
pl. a hexokináznak 4 izoformája van

Hexokináz I, II, III
• alacsony KM ,
• nem specifikus a glükózra, legtöbb hexózt
elfogadja szubsztrátumként,
• minden szövetben előfordul, kivéve máj,
hasnyálmirigy

Kiegészítés:
Megkülönböztethetők v. elválaszthatók
egymástól:
- elektroforézissel
- izoforma specifikus antitestetekkel
- izoforma specifikus inhibitorokkal

Hexokináz IV (glükokináz)
• magas KM ,
• specifikus a glukózra
• pl.: májban, hasnyálmirigyben, bélhámsejt
apikális (véna felöli oldala).
8.a.) Miért ezekben a szövetekben fordul
elő hexokináz IV (glükokináz)?
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9. Enzimaktivitás
SI: Katal (kat):
mekkora mennyiségű enzim alakít át 1 mol szubsztrátumot
termékké 1 másodperc alatt.
kat: mol / másodperc (25 °C)
Az 1 katal hatalmas enzimmennyiség!
pl.:
• Az egér hexokináz 110 kDa = 110 000 g/mol molekulatömegű.
• 1 mol hexokináz enzim 1 s alatt kb. 200 mol glükóz átalakítására
képes
• 1/200 mol hexokináz képes 1s alatt 1 mol (180g glükózt)
átalakítani
• Ez 110 000 g/mol x 1/200 mol = 550 g enzimnek felel meg.
• 1 katal hexokináz 0,55 kg enzimet jelent.
A gyakorlatban csak a nanokatal (10-9) aktivitás lenne
használható, ami kényelmetlen.
9.a) Hogyan tehető „matematikailag kényelmesebbé” a katal ( mol/ másodperc) mértékegysége?

IUBMB: UNIT (U):
mekkora mennyiségű enzim alakít át 1 mikromol szubsztrátumot termékké 1 perc alatt.
U: mol / perc (60 s)
Az egér hexokinázra (110 kDa):
•

1 mol hexokináz enzim 1 s alatt kb. 200 mol glükóz átalakítására képes

•

1 perc alatt 1 mol hexokináz 12000 mol glükózt átalakít át, ami 1,2 · 1010 μmol glükóz.

•

1/(1,2 · 1010) mol hexokináz képes 1 perc alatt 1 μmol glükózt átalakítani, ez 110 000 g/mol x 1/(1,2 · 1011) = 9,17 ·
10-6 g enzimnek felel meg.

•

1 U hexokináz kb. 9 μg (8,3 · 10-5 μmol) enzimet jelent.

Ha az enzimaktivitás = 22 U: 22 mikromol szubsztrátum alakul át egy perc alatt termékké.
Az orvosi gyakorlatban térfogat (volumen) aktivitást használják: az enzimaktivitást a vizsgálandó minta térfogatára
vonatkoztatják (U/liter vagy mU/ml)
pl. enzimaktivitás = 33 U/L (pl. vér térfogára vonatkoztatva) 33 mikromol szubsztrátum alakul át egy perc alatt
termékké, 1L vérszérumban.
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Egy vérvizsgálat eredménye:
Volumen aktivitás (U/térfogat): az enzim
aktivitására vonatkozik (milyen mértékben
alakít át; U/L; → diagnózis felállításában
támpont az orvosnak; szervi részleges
információ. Kutató laborban a különböző szubsztrát
és inhibitor koncentráció melletti aktivitásokból
határozzák meg a Km és Ki -értékeket.

Kémiai és/vagy enzimatikus analízis.
A vegyület mennyiségét méri (akár enzimmel
is). Mértékegysége mindig koncentráció:
anyagmennyiség/térfogat

9.b) Mi a különbség az enzimanalízis és az enzimatikus analízis között?

9.c.) Melyik edényben nagyobb az enzimaktivitás, és melyik edényben nagyobb a specifikus aktivitás?

9.c) Egy vérszérum minta 3ml-e 15mg fehérjét tartalmaz. 2 ml szérum 6 perc alatt alakít át 60 µmol szőlősavat
tejsavvá. Mekkora a laktát dehidrogenáz specifikus aktivitása?
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10. Enzimosztályok
Az enzimeket katalizált reakció típusa szerint nevezzük el. 7 fő osztályba soroljuk őket, ezen belül alosztályok,
azon belül csoportok, majd maguk az egyes enzimek számozása következik. Minden egyes enzimet így négy
szám határoz meg. pl. Hexokináz: EC 2.7.1.1
http://www.enzyme-database.org/class.php
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Kináz ↔ foszfatáz ↔ foszforiláz!
Különböző reakciókat katalizálnak!
KINÁZOK (transzferázok)

FOSZFATÁZOK (hidrolázok)

FOSZFORILÁZOK (transzferázok)

A citrát szintáz miért transzferáz?
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11. Enzim – szabályozás
Az anyagcsere (metabolikus) útvonalak konszekutív folyamatok:
A

B→C

D

E→F

G

Az anyagcsere folyamatok bizonyos lépései szabályozottak, egy anyagcsere útvonalban több lépés is
szabályozott lehet.
- a kisebb maximális sebességgel rendelkező lépéseket érdemes szabályozni
- irreverzibilis reakciók (a visszafelé menő reakció sebessége nagyságrendekkel kisebb, mint az előre felé
menő reakcióé (K, ΔG szabja meg!!!)
Elkötelező lépés (sokszor, de nem mindig a leglassabb lépés): irreverzibilis lépés, amely, ha végbemegy,
akkor a termék sorsa determinált: csak az adott anyagcsere folyamaton mehet végig.

Szabályozás módjai:
1. Allosztérikus szabályozás:
Az effektor enzimhez történő nem kovalens kötődése következtében megváltozik az enzimfehérje
térszerkezete (konformációja), ami gyorsítja (allosztérikus aktiválás) vagy lassítja (allosztérikus gátlás) a
szubsztrátum termékké való átalakítását.
Az effektor nem a katalitikus helyen kötődik!
A kötődést kialakító kölcsönhatások: másodlagos (intermolekuláris) kötőerők!
H-híd, dipól-dipól kh., diszperziós (hidrofób) kh., elektroszatikus (ion-dipólus is) kh.
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2. Kovalens módósítás:
(pl.
foszforiláció-defoszforiláció,
acetiláció-dezacetiláció,
dezubikvitináció, ADP-riboziláció stb.)

metiláció-demetiláció,

ubikvitináció-

Mindig két enzim kell hozzá, az egyik enzim ráteszi a csoportot, a másik enzim leveszi (pl. kináz - foszfatáz).

3. Szabályozó fehérje kapcsolódása az enzimhez:
(pl. hexokináz IV, a szabályozó fehérje érzékeli a szubsztátokat, és felelős az általa megkötött enzim
transzlokációjáért)

4. Kovalens és allosztérikus szabályozás ugyanazon enzimen:
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5. Az enzim menyiségének vátoztatásán keresztül: (pl. génexpresszió) több vagy kevesebb enzim képződik,
lebontás
A különféle szabályozási módok nem zárják ki egymást, egy enzimet többféleképpen is lehet szabályozni,
akár egyidejűleg.
pl.: kovalens és allosztérikus szabályozás a piruvát kináz esetében:
Töltse ki az alábbi ábrán az üres téglalapokat a megfelelő betűjelekkel!

A: allosztérius hatás

B: az enzimet kódoló gének transzkripciója

C: extracelluláris jel

D: kovalens módosítás

E: az enzim szekvesztrációja

F: a mRNS lebomlása

G: kötődés a szubsztrátumhoz

H: a mRNS transzlációja riboszómán

I: kötődés szabályozó fehérjéhez

J: a fehérje lebomlása (ubikvitin, proteoszóma)

Mi a különbség a difoszfátok és a biszfoszfátok között? Írjon példát mindkettőre!
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12. MICHAELIS-MENTEN KINETIÁVAL LEÍRHATÓ GÁTLÁSOK
KOMPETITÍV GÁTLÁS

KOMPETITÍV GÁTLÁS:
A SZUBSZTRÁT VERSENG AZ
INHIBITORRAL A SZUBSZTRÁT
KÖTŐ HELYÉRT. AZ INHIBITOR
HASONLÓ SZERKEZETŰ A
SZUBSZRÁTTAL.

Ha növekszik a kompetitív inhibitor koncentrációja, hogyan változik az enzim szubsztráthoz való
affinitása?

Hogyan vátozik ennek függvényében az enzim KM és Vmax értéke?
KM:

Vmax:

Milyen szerkezeti hasonlóság és különbség van a termék (mevalonsav) és a kompetetív inhibítor
(sztatin) között?
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UNKOMPETITÍV GÁTLÁS

UNKOMPETITÍV GÁTLÁS:
AZ INHIBITOR CSAK AZ ENZIM-SZUBSZTRÁT
KOMPLEXHEZ TUD KAPCSOLÓDNI.

Ha növekszik a szubsztrát koncentrációja, hogyan változik az unkompetitív gátlószer kötődése az enzim
szubsztrát komplexhez?

Hogyan vátozik az unkompetitiív gátlás során az enzim KM és Vmax értéke?
KM :

Vmax:

NON-KOMPETITÍV GÁTLÁS

NON-KOMPETITÍV GÁTLÁS:
AZ INHIBITOR A SZABAD ENZIMHEZ ÉS AZ
ENZIM-SZUBSZTRÁT KOMPLEXHEZ
EGYARÁNT TUD KAPCSOLÓDNI. AKÁR
KÜÖNBÖZŐ AFFINITÁSSAL.

Hogyan változik unkompetitiív gátlás során az enzim KM és Vmax értéke?
KM:

Vmax:
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