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Wersja demonstracyjna nowego autorskiego e-podręcznika do działu: Metabolizm przeznaczonego dla
uczniów szkół ponadpodstawowych. Zawiera tylko pierwsze dwie lekcje! Pełna wersja pliku (17 lekcji)

będzie dostępna dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do kursu Metabolizm 4L
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Metabolizm na maxa (4L)
(e-podręcznik z kartami pracy)

Wersja na rok szkolny 2022/2023

E-book jest integralną częścią kursu „Metabolizm 4L”
dla 4-letniego liceum i 5-letniego technikum.

Informacje o kursie

Przed Tobą jeden z najtrudniejszych kursów obejmujący wybrane zagadnienia z zakresu biochemii. Rozpoczynamy
od wprowadzenia i rozszerzenie pojęć: metabolizm, anabolizm i katabolizm. Na kolejnych dwóch lekcjach
przedstawiamy cechy ogólne, budowę i podział enzymów oraz analizujemy przebieg i kinetykę reakcji enzyma‐
tycznych. Nie pomĳamy inhibicji i aktywacji enzymów. Następnie omawiamy rolę uniwersalnych przenośników
energii (w tym budowę i rolę ATP) oraz przenośników elektronów (w tym NAD i FAD). Jedną krótką lekcję po‐
święcamy na wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia: paliwo komórkowe. Po tym wprowadzeniu, kolejne lekcje to
już żmudna analiza krok po kroku wszystkich wymienionych w podstawie programowej szlaków i procesów bio‐
chemicznych: oddychania komórkowego (z uwzględnieniem wariantów: tlenowego i beztlenowego), fermenta‐
cji, chemosyntezy i fotosyntezy (z uwzględnieniem wariantów: tlenowego i beztlenowego) oraz �-oksydacji.
Oczywiście nie pominęliśmy charakterystyki glukoneogenezy, glikogenogenezy, glikogenolizy, syntezy kwasów
tłuszczowych oraz cyklu ornitynowego. Szczególnie zainteresowanym proponujemy poznanie kilku innych proce‐
sów, np. cyklu Corich czy zmian metabolizmu w warunkach głodu.

Elementy multimedialne kursu:
• 17 lekcji wykładowych (wideo). Łączny czas wykładów: ponad 10 godzin.

• elektroniczny test zaliczeniowy: 40 pytań. Czas na rozwiązanie: 80 min.

• 50 elektronicznych fiszek (2 zestawy; bez oceny).

Materiały przeznaczone do druku (pliki pdf do pobrania):
• autorski e-podręcznik (129 stron) zawiera: plany pracy i opracowania tekstowe lekcji wykładowych oraz

karty pracy. W e-podręczniku zamieszczono ryciny i polecenia, które należy samodzielnie uzupełnić, wy‐
korzystując wiedzę zdobytą na wykładach:

– użyj długopisu, – użyj ołówka lub kredek, – treści dla zainteresowanych.

• zbiór zadań maturalnych CKE z kluczem odpowiedzi (odpowiednio: 74 + 51 stron). Zbiór zawiera
łącznie 99 zadań (nominalny czas na rozwiązanie: 10 godz. 48 min.).

Uwaga: Liczba lekcji w szkole może być inna, podobnie jak zakres realizowanego materiału (decyduje o tym na‐
uczyciel).

Ważne: Nasz e-book może posłużyć Ci do opracowania własnych notatek – niekoniecznie tak szczegółowych!

Materiały chronione prawem autorskim, przeznaczone wyłącznie do użytku
prywatnego.
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Treści podstawy programowej realizowane w kursie
III. Energia i metabolizm.
1. Podstawowe zasady metabolizmu. Uczeń:

1. wyjaśnia, na przykładach, pojęcia: szlaku i cyklu metabolicznego;

2. porównuje istotę procesów anabolicznych i katabolicznych oraz wykazuje, że są ze sobą powiązane.

2. Przenośniki energii oraz protonów i elektronów w komórce. Uczeń:
1. wykazuje związek budowy ATP z jego rolą biologiczną;

2. przedstawia znaczenie NAD+, FAD, NADP+ w procesach utleniania i redukcji.

3. Enzymy. Uczeń:
1. przedstawia charakterystyczne cechy budowy enzymu;

2. wyjaśnia, na czym polega swoistość substratowa enzymu oraz opisuje katalizę enzymatyczną;

3. przedstawia sposoby regulacji aktywności enzymów (aktywacja, inhibicja);

4. wyjaśnia mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego jako sposobu regulacji przebiegu szlaków metabolicz‐
nych;

5. wyjaśnia wpływ czynników fizycznych i chemicznych (temperatury, pH, stężenia substratu) na przebieg kata‐
lizy enzymatycznej;

6. planuje i przeprowadza doświadczenie badające wpływ różnych czynników na aktywność enzymów (katalaza,
proteinaza).

4. Fotosynteza. Uczeń:
1. wykazuje związek budowy chloroplastu z przebiegiem procesu fotosyntezy;

2. przedstawia rolę barwników i fotosystemów w procesie fotosyntezy;

3. analizuje na podstawie schematu przebieg fazy zależnej od światła oraz fazy niezależnej od światła; wyróżnia
substraty i produkty obu faz;

4. wykazuje rolę składników siły asymilacyjnej w fazie niezależnej od światła;

5. wyjaśnia mechanizm powstawania ATP w procesie chemiosmozy w chloroplaście;

6. porównuje na podstawie schematu fotofosforylację cykliczną i niecykliczną.

5. Pozyskiwanie energii użytecznej biologicznie. Uczeń:
1. wykazuje związek budowy mitochondrium z przebiegiem procesu oddychania komórkowego;

2. analizuje na podstawie schematu przebieg glikolizy, reakcji pomostowej i cyklu Krebsa, wyróżnia substraty i
produkty tych procesów;

3. przedstawia, na czym polega fosforylacja substratowa;

4. wyjaśnia mechanizm powstawania ATP w procesie chemiosmozy w mitochondriach (fosforylacja oksyda‐
cyjna);

5. porównuje drogi przemiany pirogronianu w fermentacji alkoholowej, mleczanowej i w oddychaniu tlenowym;

6. wyjaśnia, dlaczego utlenianie substratu energetycznego w warunkach tlenowych dostarcza więcej energii niż w
warunkach beztlenowych;

7. analizuje na podstawie schematu przebieg utleniania kwasów tłuszczowych, syntezy kwasów tłuszczowych,
glukoneogenezy, glikogenolizy i wykazuje związek tych procesów z pozyskiwaniem energii przez komórkę.

VI. Bakterie i archeowce.
Uczeń:

3. przedstawia czynności życiowe bakterii: odżywianie (chemoautotrofizm, fotoautotrofizm, heterotrofizm); oddy‐
chanie beztlenowe (denitryfikacja, fermentacja) i tlenowe.

XI. Funkcjonowanie zwierząt.
4) Wydalanie i osmoregulacja. Uczeń:

b) przedstawia istotę procesu wydalania oraz wymienia substancje, które są wydalane z organizmu;

e) analizuje, na podstawie schematu, przebieg cyklu mocznikowego oraz wyróżnia substraty i produkty tego pro‐
cesu.
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Spis treści i literatura

Nr lekcji i temat Poziom trud-
ności Główne zagadnienia E-book

1. Zaczynamy biochemię I-II Metabolizm (katabolizm i anabolizm); szla-
ki metaboliczne; formy energii s. 5

2. Enzymy i kataliza enzymatyczna I-II
Budowa enzymów; energia aktywacji; ka-
taliza enzymatyczna (teoria klucza i zam-
ka, teoria indukcyjnego dopasowania)

s. 11

3. Czynniki wpływające na pracę
enzymów II-III Wpływ czynników fizycznych i chemicz-

nych; aktywacja i inhibicja s. 18

4. Uniwersalne przenośniki energii
i elektronów II

Reakcje redoks i przenośniki elektronów;
wiązania wysokoenergetyczne; rola ATP;
fosforylacja substratowa i oksydacyjna

S. 27

5. Paliwa komórkowe I
Cząsteczki organiczne jako paliwo komór-
kowe; istota katabolizmu składników po-
karmów organizmu heterotroficznego

s. 38

6. Oddychanie komórkowe – utle-
nianie glukozy cz. I II Glikoliza s. 42

7. Oddychanie komórkowe – utle-
nianie glukozy cz. II II-III Reakcja pomostowa, cykl Krebsa i łańcuch

oddechowy; zakłócenia oddychania kom. s. 47

8. Oddychanie komórkowe – utle-
nianie kwasów tłuszczowych II Beta-oksydacja; czynniki zakłócające oddy-

chanie komórkowe s. 56

9. Fermentacje. Oddychanie ko-
mórkowe beztlenowe I Fermentacja mleczanowa i alkoholowa.

Istota oddychania beztlenowego s. 63

10. Chemosynteza I Rodzaje samożywności; chemosynteza s. 69

11. Barwniki fotosyntetyczne
i fotosystemy I-II Cechy barwników fotosyntetycznych (w

tym chlorofili); fotosystemy s. 73

12. Fotosynteza cz. I – reakcje
świetlne II-III Światło, chlorofile i fotosystemy; faza fo-

tosyntezy zależna bezpośrednio od światła s. 79

13. Fotosynteza cz. II – reakcje
ciemne II Faza fotosyntezy niezależna bezpośrednio

od światła; fotosynteza a oddychanie kom. s. 86

14. Inne przemiany cukrów II Glikogenoliza i glikogenogeneza; glukone-
ogeneza s. 93

15. Inne przemiany kwasów tłusz-
czowych III Lipoliza; synteza kwasów tłuszczowych s. 99

16. Przemiany aminokwasów
i nukleotydów II

Katabolizm aminokwasów; reakcja deami-
nacji; synteza karbamoilofosforanu; cykl
mocznikowy; cykl glukozowo-alaninowy

s. 105

17. „Rozwiązywanie” doświadczeń II Karty pracy (7) s. 113

Test zaliczeniowy (40 pytań/80 min.)

Sprawdzian końcowy: zadania maturalne (17/132 min.)

Literatura źródłowa

1. Alberts B., Bray D., Hopkin K., Johnson A., Lewis J., Raff A., Roberts K., Podstawy biologii komórki (cz. 1 i 2),
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

2. Berg J., Tymoczko J., Stryer L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

3. Campbell N. A., Reece J. B., Urry L. A., Cain M., Wasserman S. A., Minorsky P., Jackson R. B., Biologia, Wy‐
dawnictwo REBIS, Poznań 2019.

4. Kączkowski J., Podstawy biochemii, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2018.

5. Rodwell V. W., Bender D. A., Botham K. M., Kennely P. J., Biochemia Harpera.Ilustrowana, Wydawnictwo Le‐
karskie PZWL, Warszawa 2018.

6. Solomon E. P., Berg L. R., Martin D. W., Biologia. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2019.

7. Tymoczko J. L., Berg J. M., Stryer L., Biochemia.Krótki kurs, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
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Plan pracy

A. Ogólny poziom trudności lekcji: I-II.

B. Zawartość lekcji: wykład – łączny czas: 25 min. Zadania maturalne: 4 – czas na rozwiązanie: 24 min.

C. Plan wykładu:

D. Co powinieneś umieć po lekcji*:

⃰ wyjaśnić pojęcie metabolizm oraz porównać reakcje anaboliczne z katabolicznymi;

⃰ wyjaśnić, na przykładach, pojęcia: szlak i cykl metaboliczny;

⃰ porównać istotę procesów anabolicznych i katabolicznych oraz wykazać, że są ze sobą powiązane;

⃰ wymienić przykładowe reakcje, szlaki oraz procesy metaboliczne;

⃰ porównać przebieg szlaku metabolicznego z przebiegiem cyklu metabolicznego.

E. Ważne pojęcia:

⃰ do przypomnienia: komórki i organizmy jako fizyczne układy otwarte; kompartmentacja; strategie odżywia‐
nia się organizmów: cudzożywność, samożywność (chemoautotrofizm i fotoautotrofizm).

⃰ nowe: metabolizm (przemiana materii i energii): anabolizm (synteza substancji organicznych z substancji
prostych, związana z pochłanianiem energii); katabolizm (rozpad substancji organicznych związany z uwal‐
nianiem energii); przemiany anaboliczne i kataboliczne jako reakcje, szlaki i procesy, szlaki metaboliczne:
„liniowe” i cykliczne (cykle przemian metabolicznych); reakcje chemiczne: endoenergetyczne i egzoener‐
getyczne; formy energii wykorzystywanej przez organizmy: cieplna, świetlna oraz chemiczna; energia swo‐
bodna (G).

* We wszystkich lekcjach/rozdziałach używamy czasowników operacyjnych zgodnie z rozszerzoną listą w nowej podstawie programowej.

Lekcja 1. Zaczynamy biochemię.

Części wykładu Czas Uwagi

1.1. Wprowadzenie 4m 49s

1.2. Metabolizm – podstawowe
kierunki 8m

1.3. Szlaki metaboliczne 6m 5s

1.4. Użyteczność różnych form
energii dla organizmów 3m 23s

1.5. Podsumowanie 2m 42s

Dziękujemy Ci za szanowanie praw autorskich!
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Lekcja 1. Zaczynamy biochemię.

I. Metabolizm – diagnoza ogólna

Przypomnienie: Wyjątkową cechą żywych układów jest zdolność do przekształcania, magazynowania i racjonal‐
nego zużywania zasobów materii i energii. Jest to jedna z fundamentalnych cech życia.

Metabolizm – ogół reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komór‐
kach* (gr. metabolismos – przemiana).

Uwaga: Wielu biologów definiuje metabolizm używając określenia: ogół uporządkowanych przemian materii i ener‐
gii będących podstawą przeprowadzania wszystkich procesów życiowych. Dlaczego por. niżej.

Biochemia (chemia biologiczna) – dyscyplina naukowa zajmująca się chemią w organizmach żywych (w szczegól‐
ności przemianami substancji chemicznych w organizmach z uwzględnieniem aspektów energetycznych).

Reakcja biochemiczna – reakcja chemiczna zachodząca w komórce (organizmie).

A. Organizm żywy jako układ fizyczny – co wynika z zasady zachowania energii.

Stwierdzenie: Nawet najprostszy organizm jest układem fizycznym o skomplikowanej, uporządkowanej strukturze.
Zarówno utrzymanie tej struktury, jak i jakakolwiek jej przebudowa wymaga nakładów pracy. Z fizyki wiemy, że ja‐
kakolwiek praca wymaga nakładów energii. Tak więc tylko jeśli organizm (komórka) „dysponuje” zasobami energii,
może pracować, czyli... realizować funkcje życiowe (np. poruszać się, rozmnażać czy syntetyzować białka).

• Z zasady zachowania energii wynika, że energia ani nie powstaje ani nie ulega zniszczeniu. Ulega nato‐
miast przemianom, polegającym na zamianie jednej formy energii w inną.

• Skoro organizm nie wytwarza energii, musi pobierać ją z zewnątrz. Skoro zaś energia nie ulega zniszczeniu,
konieczność jej uzupełniania wynika z tego, że organizmy nieustannie ją tracą.

• Większość strat energii to ciepło, które uwalnia się zawsze, gdy dochodzi do jakiejkolwiek przemiany ener‐
gii. Przemiany energii nigdy nie zachodzą ze 100% wydajnością. Ponadto wydajność energetyczna procesów
biochemicznych zachodzących w różnych organizmach nie jest taka sama.

Wniosek: Każdy żywy układ biologiczny (komórka, organizm) pozyskuje energię i materię z zewnątrz, czyli ze
środowiska. Jest bowiem układem fizycznym otwartym, czyli takim, który wymienia energię i materię z otoczeniem.

Ryc. Komórka jako układ termodynamiczny izolowany (a) i otwarty (b)

Dla zainteresowanych! Uczeni bardzo długo próbowali wynaleźć perpetuum mobile – maszynę, która działałaby
permanentnie bez potrzeby zewnętrznego zasilania energią. Sam Leonardo da Vinci, po wielu nieskutecznych pró‐
bach, stwierdził, że jest to niemożliwe. Dziś poszukiwania takiej maszyny uznaje się za pseudonaukę. Obecny stan
wiedzy wyklucza bowiem funkcjonowanie jakichkolwiek maszyn czy układów fizycznych (w tym organizmów!),
które łamałyby zasadę zachowania energii (ogólniej – zasady termodynamiki).

*Termin metabolizm możesz odnosić nie tylko do komórek, ale także do całych organizmów.
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II. Podstawowe kierunki przemian metabolicznych

Stwierdzenie: Każda komórka składa się z tysięcy różnych białek, ma też „swoje” kwasy nukleinowe, tłuszcze, cukry
i inne związki chemiczne. Substancje te powstają i rozpadają się w licznych reakcjach biochemicznych.

A. Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne:

• reakcje egzoenergetyczne (egzoergiczne) przebiegają z wydzieleniem (uwolnieniem) energii.

– Zachodzą wówczas, gdy zawartość energii w substratach jest wyższa niż w produktach. Zmiana poziomu
energii reagentów ma więc tu wartość ujemną. Takie reakcje zachodzą samorzutnie (spontanicznie), po‐
nieważ są termodynamicznie korzystne.

– Podczas reakcji egzoenergetycznych energia zgromadzona w wiązaniach chemicznych substratów jest
uwalniana. Ogólnie rzecz biorąc, ilość uwalnianej energii jest równa ilości energii, która wcześniej zo‐
stała pochłonięta do wytworzenia tych wiązań.

– W takich reakcjach produkty mają prostszą budowę niż substraty, są to więc reakcje rozpadu.

• reakcje endoenergetyczne (endoergiczne) przebiegają z pochłonięciem energii. Inaczej mówiąc, wyma‐
gają nakładów energii, czyli dostarczenia jej z zewnątrz.

– Zachodzą wówczas, gdy zawartość energii w substratach jest niższa niż w produktach. Zmiana poziomu
energii reagentów ma więc tu wartość dodatnią. Takie reakcje nigdy nie zachodzą samorzutnie, ponieważ
są termodynamicznie niekorzystne.

– Pochłaniana energia jest niezbędna do utworzenia wiązań chemicznych między reagującymi atomami.

– W takich reakcjach produkty mają budowę bardziej złożoną niż substraty. Są to więc reakcje syntezy.

Ryc. Zmiany całkowitego poziomu energii: w reakcjach egzoergicznych (po lewej) i endoergicznych (po prawej)

B. Anabolizm i katabolizm – dwa główne kierunki metabolizmu:

• reakcje syntezy to reakcje anaboliczne (grecki przedrostek ana oznacza „w górę”, bo niejako „mają pod
górkę”); reakcje rozpadu (rozkładu) to reakcje kataboliczne (grecki przedrostek kata oznacza „w dół”).

• ogół reakcji anabolicznych to anabolizm, zaś ogół reakcji katabolicznych to katabolizm.

• na katabolizm składają się reakcje, w których cząsteczki są rozkładane na mniejsze jednostki, które z kolei
są albo utleniane, aby uwolnić energię, albo wykorzystywane w przemianach anabolicznych.

Ryc. Kierunki metabolizmu – anabolizm i katabolizm

Uwaga: Możliwa jest taka sytuacja, że w jednej przemianie dana substancja jest tą o „prostszej budowie”, a w innej tą
o „budowie bardziej złożonej”. Będziemy takie przypadki sygnalizować.

Lekcja 1. Zaczynamy biochemię.
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III. Szlaki metaboliczne

Stwierdzenie: W komórkach pewne reakcje są ze sobą powiązane w taki sposób, że produkt jednej jest substratem
następnej reakcji, zaś produkt tej reakcji – substratem kolejnej itd. W ten sposób powstają szlaki metaboliczne.

Szlak metaboliczny – szereg następujących po sobie reakcji biochemicznych, w których produkt jednej reakcji jest
substratem kolejnej.

• Produkt ostatniej reakcji danego szlaku nazywany jest końcowym, produkty reakcji wcześniejszych to pro‐
dukty pośrednie.

• Szlaki metaboliczne dają możliwość przeprowadzania stopniowo („na raty”) skomplikowanych przemian
biochemicznych, których nie można zrealizować w pojedynczej reakcji.

• W podręczniku wyróżniono dwa rodzaje szlaków metabolicznych:

– szlaki „liniowe” (to określenie nieformalne!) są ciągami reakcji, w których produkt końcowy jest wyko‐
rzystywany w innych przemianach albo jest usuwany (na schematach reakcje tworzą „linię” z węzłami);

– szlaki cykliczne (cykle) są ciągami reakcji, w których produkt końcowy (lub jeden z produktów końco‐
wych) jest jednocześnie substratem pierwszej reakcji kolejnego cyklu tego samego szlaku (na schematach
reakcje cyklu tworzą zamknięty „obieg” – nieformalnie: koło).

Ryc. Szlaki metaboliczne: „liniowy” (a) i cykliczny (b)

• W szlakach anabolicznych powstają związki złożone, w szlakach katabolicznych – związki proste.

• Produkty pośrednie lub końcowe jednych szlaków metabolicznych mogą być włączane w inne szlaki meta‐
boliczne. W ten sposób metabolizm staje się złożoną siecią wzajemnie powiązanych reakcji. Sterując jed‐
nymi reakcjami komórka może pośrednio wpływać na inne, nawet w „odległych” szlakach.

Uwaga: W komórkach eukariotycznych sposobem rozdzielania i porządkowania reakcji biochemicznych jest także
kompartmentacja.

IV. Przemiany biochemiczne analizowane w szkole oraz na naszych wykładach

Uwaga: Poniżej znajdziesz dużo nazw przemian biochemicznych. Ich znaczenie poznasz później (większość w tym
kursie, ale część dopiero w klasie IV na kursie genetyki). Przemiany objęte programem nauczania zaznaczyliśmy nie‐
bieską czcionką. Te, które proponujemy osobom zainteresowanym zaznaczyliśmy czcionką fioletową. Indeks KIV

oznacza, że przemiany zostaną omówione w IV klasie.

A. Przemiany anaboliczne (przykładowe):

• reakcje: karboksylacja rybulozo-1,5-bisfosforanu, fosforylacja ADP do ATP;

• szlaki: cykl Calvina, glukoneogeneza, cykl mocznikowy;

• całe procesy: chemosynteza, fotosynteza, synteza kwasów tłuszczowych, synteza lipidów, glikogenogeneza,
transkrypcjaKIV, synteza białek (translacja)KIV.

B. Przemiany kataboliczne (przykładowe):

• reakcje: reakcja pomostowa, hydroliza ATP do ADP;

• szlaki: glikoliza, cykl Krebsa, utlenianie kwasów tłuszczowych, glikogenoliza, szlak pentozofosforanowy;

• całe procesy: fermentacja alkoholowa, fermentacja mleczanowa, oddychanie komórkowe tlenowe, oddycha‐
nie komórkowe beztlenowe (denitryfikacja).

Ważne: Przemiany anaboliczne i kataboliczne pozostają ze sobą w dynamicznej równowadze. Zależy ona od wielu
czynników, np. w młodych, rosnących organizmach zasadniczo przewagę mają przemiany anaboliczne.

Lekcja 1. Zaczynamy biochemię.
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Lekcja 1. Zaczynamy biochemię.

V. Jak przemiany energii są zapisywane w równaniach reakcji chemicznych

Równania reakcji i równania sumaryczne procesów dość często uwzględniają bilans energetyczny. W ten sposób do‐
wiadujemy się, czy przemiana przebiega z uwolnieniem czy pochłonięciem energii oraz jak duża jest ilość tej energii.

A. Zapis przemiany katabolicznej na przykładzie sumarycznego równania oddychania tlenowego:

C6H12O6 + 6 O2 � 6 CO2 + 6 H2O + energia (albo +686 kcal/mol albo +2870 kJ/mol)

• O tym, że jest to przemiana kataboliczna (ściślej proces kataboliczny) świadczy zapis „+ energia” po prawej
stronie równania.

B. Zapis przemiany anabolicznej na przykładzie sumarycznego równania fotosyntezy:

6 CO2 + 6 H2O + energia świetlna (albo +686 kcal/mol albo +2870 kJ/mol) � C6H12O6 + 6 O2

• O tym, że jest to przemiana anaboliczna (ściślej proces anaboliczny) świadczy zapis „+ energia” po lewej
stronie równania.

C. Czasem w równaniach przemian anabolicznych dostarczanie energii zaznacza się umieszczając opisowe okre‐
ślenie nad strzałką kierunku reakcji, np. energia świetlna.

6 CO2 + 6 H2O C6H12O6 + 6 O2

W ocenie bilansu energetycznego przemian biochemicznych bardzo pomocne jest pojęcie: energia swobodna.

Energia swobodna (G) – część energii wewnętrznej układu fizycznego, która może być przekształcona w pracę.

Można powiedzieć, że energia swobodna określa różnicę potencjału chemicznego między substratami i produktami
reakcji albo jeszcze prościej: ilość energii w wiązaniach chemicznych. Zmiany energii swobodnej oznaczane są jako
�G (jednostki: zwykle kJ/mol, ale nie jest to reguła). �G reakcji egzoergicznych jest < 0. �G reakcji endoergicznych
jest > 0.

– Na przykład przy reakcji w punkcie A. można umieścić zapis: �G = -2870 kJ/mol. Oznacza to, że po‐
ziom energii swobodnej układu w wyniku reakcji zmniejszył się o 2870 kJ/mol. Nieformalnie: układ od‐
dał/uwolnił 2870 kJ energii/mol, która zostanie wykorzystana lub utracona (w postaci ciepła).

VI. Znaczenie różnych form energii dla organizmów

Organizmy wykorzystują różne formy energii: cieplną, świetlną oraz chemiczną.

A. Energia cieplna:

• jej gromadzenie jest praktycznie niemożliwe. Natomiast przenoszenie i uwalnianie jest bardzo trudne i wiąże
się z bardzo dużymi stratami. Ponadto szybkie uwolnienie lub pobranie zbyt dużych ilości energii cieplnej
prowadzi do denaturacji białek i śmierci;

• źródła dla organizmów: ciepło Ziemi, energia Słońca, reakcje chemiczne.

Ważne: Dla wszystkich organizmów ta forma energii jest niezbędna, ale jednocześnie ma małą użyteczność.

B. Energia świetlna:

• możliwe jest jej pochłanianie i zamiana na energię chemiczną; dostępność tej formy energii zmienia się m.in.
wraz z porami roku i rytmem dobowym (najistotniejsza jest tu szerokość geograficzna!), zależy także od
stopnia zacieniania, w wodzie zaś światło dociera tylko na małą głębokość;

• źródło dla organizmów: Słońce.

Ważne: Jest niezbędna dla organizmów samożywnych przeprowadzających fotosyntezę.

C. Energia chemiczna:

• możliwe jest jej kontrolowane przenoszenie, gromadzenie i przekształcanie. Organizmy potrafią wykorzysty‐
wać energię wiązań chemicznych różnych powszechnie dostępnych substancji – najczęściej związków orga‐
nicznych takich, jak sacharydy czy tłuszcze, ale nie tylko. Energia uwalniana podczas jednych reakcji może za‐
silać inne, może też być zamieniana na energię mechaniczną (ruch), elektryczną, osmotyczną, a nawet świetlną;

• źródło dla organizmów: wiązania chemiczne różnych związków organicznych i, w mniejszym stopniu, wią‐
zania związków nieorganicznych.

Ważne: Dla wszystkich organizmów ta forma energii jest niezbędna, ponieważ ma dużą użyteczność. Można nawet
powiedzieć, że jest najważniejsza.

energia świetlna
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VII. Strategie odżywiania się organizmów – diagnoza ogólna

Przypomnienie: Wyróżnia się dwa sposoby odżywiania się organizmów: cudzożywność i samożywność.

A. Cudzożywność (heterotrofizm):

– W przypadku organizmów cudzożywnych, czyli heterotrofów, źródłem energii dla wszystkich procesów
życiowych są wiązania chemiczne związków organicznych pobieranych z otoczenia jako pokarm.

– Znaczna część masy pokarmu służy jako paliwo komórkowe. Energia uwalniana podczas utleniania
cząsteczek paliwa komórkowego zasila wszystkie procesy życiowe.

– Większość heterotrofów wydala (usuwa) z komórek szkodliwe produkty przemian związków azotowych.

– Jest to sposób odżywiania się wszystkich zwierząt i grzybów, większości bakterii i nielicznych roślin.

B. Samożywność (autotrofizm):

• Chemoautotrofizm:

– W przypadku chemoautotrofów pierwotnym źródłem energii dla wszystkich procesów życiowych są re‐
akcje utleniania prostych związków nieorganicznych albo reakcja utleniania metanu (krótko: proces
chemosyntezy). Źródłem węgla jest dwutlenek węgla (CO2).

– Część powstających w chemosyntezie związków organicznych służy jako paliwo komórkowe. Główne
szlaki utleniania cząsteczek paliwa zachodzą tak, jak u innych fotoautotrofów oraz u heterotrofów.

– Taki sposób odżywiania dotyczy tylko pewnej części prokariontów.

• Fotoautotrofizm:

– W przypadku fotoautotrofów pierwotnym źródłem energii dla wszystkich procesów życiowych jest
Słońce (światło) wykorzystywane w procesie fotosyntezy. Związki organiczne syntetyzowane są z pro‐
stych związków nieorganicznych. Źródłem węgla jest zawsze dwutlenek węgla (CO2), wodór zaś pocho‐
dzi z rozkładu wody (fotosynteza tlenowa) albo innej substancji (fotosynteza beztlenowa).

– Część powstających w fotosyntezie związków organicznych służy jako paliwo komórkowe. Główne
szlaki utleniania cząsteczek paliwa komórkowego zachodzą tak, jak u heterotrofów.

– Jest to sposób odżywiania się niemal wszystkich roślin oraz części protistów i prokariontów.

Ryc. Źródła energii dla współczesnych organizmów heterotroficznych i autotroficznych (czerwone strzałki symbolizują przepływ energii
zasilającej procesy życiowe; ognisko symbolizuje przemiany kataboliczne, jednak niekoniecznie tlenowe; H2X – donor wodoru)

Uwaga: W komórkach wszystkich organizmów składniki pokarmu (organiczne i nieorganiczne) są także materiałem
budulcowym do tworzenia, odbudowy lub utrzymania komórek (przemiany anaboliczne).

Wniosek: Metabolizm organizmów cudzożywnych i samożywnych różni się, ale jednocześnie ma cały szereg ele‐
mentów wspólnych.

Lekcja 1. Zaczynamy biochemię.
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Lekcja 2. Enzymy i kataliza enzymatyczna.

Plan pracy

A. Ogólny poziom trudności lekcji: I-II.

B. Zawartość lekcji: wykład – łączny czas: 52 min. Zadani maturalne: 8 – czas na rozwiązanie 51 min.

C. Plan wykładu:

D. Co powinieneś umieć po lekcji:

⃰ wyjaśnić, dlaczego enzymy nazywane są biokatalizatorami;

⃰ przedstawić charakterystyczne cechy budowy enzymu i ilustrować je schematami graficznymi;

⃰ podać przykłady zróżnicowania budowy w obrębie enzymów białkowych oraz przykłady enzymów niebiał‐
kowych;

⃰ przedstawić zasady nazewnictwa i klasyfikacji enzymów;

⃰ wyjaśnić, w czym przejawia się swoistość substratowa oraz specyficzność działania enzymów;

⃰ opisać przebieg (fazy) reakcji katalizy enzymatycznej;

⃰ wyjaśnić mechanizm działania enzymów, korzystając z animacji lub schematu;

⃰ wyjaśnić, na czym polega odmienność mechanizmu reakcji katalizowanej enzymatycznie w porównaniu z re‐
akcją niekatalizowaną.

E. Ważne pojęcia i zagadnienia:

⃰ do przypomnienia: enzymy trawienne jako hydrolazy.

⃰ nowe: enzymy jako biokatalizatory; cechy enzymów: obniżanie energii aktywacji, tworzenie kompleksu
enzym-substrat (kompleks ES), specyficzność substratowa i specyficzność reakcji; klasy enzymów: oksy‐
doreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy, izomerazy, ligazy (syntetazy), enzymy białkowe jako: białka
proste (zbudowane tylko z aminokwasów) lub białka złożone [część białkowa (apoenzym) + niebiałkowy ko‐
faktor]; holoenzym; centrum aktywne (miejsce aktywne) enzymu; mechanizm katalizy enzymatycznej:
model klucza i zamka oraz model indukowanego dopasowania.

Części wykładu Czas Uwagi

2.1. Wprowadzenie 2m 06s

2.2. Enzymy – diagnoza i podział
na grupy 12m 17s

2.3. Budowa enzymów i i specy-
ficzność 17m 45s

2.4. Mechanizm działania i sto-
pień wzmocnienia 11m 44s

2.5. Dlaczego większość enzy-
mów jest białkami? 5m 27s Dla zainteresowanych! Tylko wykład

2.6. Podsumowanie 3m 10s

Dziękujemy Ci za szanowanie praw autorskich!
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Lekcja 2. Enzymy i kataliza enzymatyczna.

I. Enzymy – diagnoza

Enzymy – w większości białkowe katalizatory, które w układach biologicznych przyspieszają reakcje chemiczne.

A. Najważniejsze cechy enzymów:

– zdecydowana większość to białka o masie przekraczającej 10 kDa – mają ponad 100 reszt aminokwaso‐
wych. Nieliczne enzymy zbudowane z RNA (rybozymy) omówimy w kursie: Genetyka;

– obniżają energię aktywacji i przez to przyspieszają reakcje tak, aby zachodziły z odpowiednią szybko‐
ścią;

– katalizują tylko reakcje termodynamicznie korzystne, czyli takie, które przebiegają z uwolnieniem
energii (egzoergiczne);

– zmieniają mechanizm katalizowanych przez siebie reakcji – tworzą związek przejściowy, czyli kom‐
pleks enzym-substrat (kompleks ES);

– nie zmieniają się trwale podczas reakcji (pomĳamy tu starzenie się cząsteczek);

– działają selektywnie (wybiórczo), czyli są swoiste względem substratu (specyficzność substratowa)
i jednocześnie względem przeprowadzanej reakcji (specyficzność reakcji);

– są biokatalizatorami syntetyzowanymi w żywych komórkach, ale mogą też działać pozakomórkowo.

B. Nazewnictwo enzymów:

• -aza to końcówka nazwy będąca ogólnym wyróżnikiem nazwy enzymu;

• współczesne, naukowe nazwy enzymów mają charakter systematyczny i są zasadniczo dwuczłonowe.
Pierwszy człon nazwy określa rodzaj katalizowanej reakcji, a drugi człon wskazuje substrat(y) reakcji. Przy‐
kład: hydrolaza acetylocholiny (hydrolizuje acetylocholinę);

• nazwy enzymów ugruntowane historycznie są różne, np. lipaza (od gr. lipos – tłuszcz), pepsyna (gr. pepsis –
trawienie), lizozym (od lizy komórek bakteryjnych). Zwróć uwagę, że taka nazwa może nie mieć końcówki -
aza!

Ważne: Poza kilkunastoma przykładami nie musisz się uczyć nazw enzymów! Zatem nie wkuwaj – powinieneś jed‐
nak zapamiętać zasadę tworzenia nazw enzymów, co pozwoli odszyfrować „o co chodzi” w konkretnym zadaniu.

II. Główne grupy enzymów – podział ze względu na rodzaj katalizowanej reakcji

A. Klasy enzymów wg Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej:

1. Oksydoreduktazy – przenoszą elektrony lub jony dodatnie, np. kationy wodorowe, z jednej cząsteczki na inną.
Katalizują więc reakcje utleniania–redukcji. Stąd także inne nazwy: dehydrogenazy, oksydazy.

2. Transferazy – przenoszą grupy funkcyjne z cząsteczki jednego substratu na cząsteczkę innego, np. transaminazy
– grupę aminową, kinazy – grupę fosforanową.

3. Hydrolazy – rozszczepiają cząsteczki przez dodanie wody (hydroliza), np. proteazy (enzymy proteolityczne) hy‐
drolizują wiązania peptydowe, nukleazy hydrolizują wiązania fosfodiestrowe (między nukleotydami).

4. Liazy – powodują odwracalne lub nieodwracalne odszczepienie grup bez udziału wody (mniej ściśle – rozpad
cząsteczek bez udziału wody). Podczas reakcji zachodzi rozszczepienie wiązań: C-O, C-N, C-C, C-S i innych.

5. Izomerazy – zmieniają wzajemne położenie grup chemicznych bez rozkładu szkieletu związku (następują struk‐
turalne zmiany w obrębie cząsteczki, ale nie zmienia się skład atomów). Reakcje są odwracalne.

6. Ligazy (syntetazy) – powodują syntezę (połączenie) różnych cząsteczek. Wiązania chemiczne powstają przy
udziale energii z hydrolizy ATP (rzadziej – z hydrolizy innego trifosforanu).

Uwaga: Nazwy klas enzymów będą się często pojawiać i trzeba je zapamiętać, a ponadto rozumieć co oznaczają!

III. Budowa enzymów białkowych z podziałem na grupy

A. Pod względem budowy enzymy białkowe można podzielić na dwie grupy:

• zbudowane tylko z aminokwasów (są więc białkami prostymi);

– taką budowę ma większość enzymów trawiennych (hydrolaz) układu pokarmowego człowieka: pepsyna,
trypsyna (proteazy hydrolizujące białka), amylaza ślinowa (hydrolizująca węglowodany), lipaza trzust‐
kowa (hydrolizująca lipidy) i rybonukleazy (RN-azy);
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Lekcja 2. Enzymy i kataliza enzymatyczna.

Ryc. Modele wstęgowe budowy enzymów, które są białkami prostymi: a – pepsyna, b – trypsyna

• zbudowane z części białkowej (apoenzymu) i małego, niebiałkowego kofaktora. Są więc białkami złożo‐
nymi;

– kofaktory są niezbędne, ponieważ dają enzymom złożonym pewne możliwości chemiczne, których nie
mają grupy funkcyjne aminokwasów. Aktywność katalityczną ma więc tylko kompletny enzym, czyli ho‐
loenzym.

apoenzym + kofaktor = holoenzym

– przykłady enzymów, które są białkami złożonymi (por. niżej pkt B).

B. Budowa chemiczna kofaktorów:

– jon metalu, np. cynku (Zn2+), magnezu (Mg2+), żelaza (Fe2+/3+), kobaltu (Co2+) czy miedzi (Cu2+);

– niewielka cząsteczka organiczna – koenzym. Żeby było trudniej zauważmy, że część koenzymów za‐
wiera jony metalu, np. Co2+ w koenzymie B12!

– Przykłady enzymów złożonych: anhydraza węglanowa (kofaktor – Zn2+), dehydrogenaza mleczanowa
(kofaktor – NAD+), dehydrogenaza pirogronianowa (kofaktor – pirofosforan tiaminy, który jest pochodną
witaminy B1), katalaza (kofaktor – hemina, pochodna hemu), fosforylaza glikogenowa (kofaktor – fosfo‐
ran pirydoksalu, aktywna forma witaminy B6). Nawet nie staraj się zapamiętywać tekstu tego akapitu!

Ryc. Modele wstęgowe budowy enzymów, które są białkami złożonymi: a – anhydraza węglanowa, b – katalaza (ma budowę tetrame‐
ryczną, w tym cztery cząsteczki heminy)

C. Podział kofaktorów ze względu na sposób związania z częścią białkową:

– silnie związane – kofaktor jest integralną częścią enzymu. Przykłady: jony metali oraz niektóre koen‐
zymy, np. pochodne witamin z grupy B;

– luźno związane – kofaktor jest związany niekowalencyjnie (obie części dają się więc łatwo oddzielić).
Przykłady: koenzymy takie, jak biotyna (witamina H), koenzym A (pochodna kwasu pantotenowego),
niektóre zmodyfikowane dinukleotydy: NAD+, NADP+.

Uwaga: Koenzymy silnie związane z częścią białkową nazywa się grupami prostetycznymi (pomocniczymi). Jed‐
nak w szerszym ujęciu – odnoszącym się do wszystkich białek złożonych – pojęcie „grupa prostetyczna” oznacza po
prostu niebiałkową część białka złożonego, a więc także np. jon metalu.
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Lekcja 2. Enzymy i kataliza enzymatyczna.

IV. Centrum aktywne (miejsce aktywne) enzymu

Przypomnienie: Pod względem budowy przestrzennej białka, a więc także enzymy, są grupą silnie zróżnicowaną
(por. kurs: Naukowe podstawy biologii, l. 8.5.).

Stwierdzenie: W cząsteczce każdego enzymu znajduje się wspomniane już centrum aktywne (przez biochemików
zwane miejscem aktywnym).

A. Cechy centrum aktywnego enzymów:

– jest niewielką częścią enzymu, która wiąże substrat(y), a w enzymach złożonych także kofaktor;

– tworzą go aminokwasy, których łańcuchy boczne biorą udział w zrywaniu i/lub tworzeniu wiązań;

– jest szczeliną lub zagłębieniem o kształcie zbliżonym do kształtu substratu;

– umożliwia precyzyjne, przestrzenne „wpasowanie” substratu do centrum aktywnego. Odpowiada więc za
specyficzność enzymu względem substratu (specyficzność substratową);

Ryc. Centrum aktywne enzymu, który jest białkiem: prostym (a), złożonym (b); rycina schematyczna, dwuwymiarowa (K – kofaktor)

– atomy grup bocznych aminokwasów centrum aktywnego tworzą liczne, ale słabe oddziaływania z ato‐
mami substratu. Rodzaj tych oddziaływań określa, jaka reakcja zajdzie w centrum aktywnym (specyficz‐
ność działania).

• Wymienione cechy określają sprawność katalityczną enzymu, co można ogólnie określić jako zdolność do
obniżenia energii aktywacji (por. niżej).

B. Specyficzność substratowa i specyficzność działania.

Uwaga: Dokładniejsze rozróżnianie specyficzności substratowej i specyficzności działania to „nowość” w podręczni‐
kach do szkoły średniej. Na razie w zadaniach maturalnych CKE problem się nie pojawił, ale warto mu się przyjrzeć.

• Specyficzność substratowa:

– określa, jaki rodzaj substratu pasuje do miejsca aktywnego danego enzymu i ulega przemianie;

– wynika z budowy miejsca aktywnego.

• Specyficzność działania:

– polega na katalizowaniu jedynie reakcji jednego typu/rodzaju (por. niżej). Inaczej mówiąc, polega na ka‐
talizowaniu tylko jednego z wielu możliwych przekształceń danej substancji. Można powiedzieć, że spe‐
cyficzność substratowa określa to, co się będzie działo z substratem;

– wynika z budowy miejsca katalitycznego.

• Przykład (do analizy, nie do zapamiętania!): glukoza jest substratem m.in. dla oksydazy glukozowej oraz dla
heksokinazy. Pierwszy enzym utlenia glukozę (do kwasu glukonowego), drugi fosforyluje glukozę do glu‐
kozo-6-fosforanu. Zatem dla dwóch różnych enzymów substrat jest ten sam, ale reakcje są różne. Heksoki‐
naza katalizuje także reakcję fosforylacji fruktozy. Z kolei oksydaza glukozowa utlenia tylko D-glukozę (co
wykorzystuje się w szybkich, paskowych testach wykrywających glukozę w moczu). Heksokinaza ma
mniejszą specyficzność substratową niż oksydaza glukozowa. Ta ostatnia wykazuje bardzo dużą specyficz‐
ność substratową.

V. Próg energetyczny i szybkość reakcji chemicznych

A. Próg energetyczny i szybkość reakcji chemicznych niekatalizowanych.

Stwierdzenie: W przedziale temperatur od 0℃ do 40-45℃ większość reakcji chemicznych przebiega z bardzo
małą szybkością (właściwie niezauważalną). Zwiększenie szybkości reakcji wymaga dostarczenia energii (najpro‐
ściej cieplnej) niezbędnej do pokonania progu energetycznego reakcji. Po jego osiągnięciu substraty reagują z dużą
szybkością (energetyczne „doładowanie” powoduje, że łatwo ulegają przekształceniu).
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Lekcja 2. Enzymy i kataliza enzymatyczna.
Energia aktywacji (EA albo Eact) – ilość energii niezbędna do pokonania progu energetycznego reakcji.

Dla większości niekatalizowanych reakcji chemicznych (nawet termodynamicznie korzystnych!) EA jest tak duża, że
powoduje denaturację białek. Ponadto dostarczanie ciepła zwiększa szybkość wszystkich reakcji w komórce (co wcale
nie jest korzystne!).

Ryc. Wielkość EA trzech modelowych, niekatalizowanych reakcji chemicznych (x, y, z – poziom energii, w którym cząsteczki substratów
osiągają próg energetyczny danej reakcji)

Wniosek: Bez enzymów życie nie byłoby możliwe.

B. Próg energetyczny i szybkość reakcji chemicznych katalizowanych enzymatycznie.

Stwierdzenie: Enzymy znacznie obniżają wielkość energii aktywacji. Dzięki temu już w niskich temperaturach
szybkość reakcji jest bardzo duża (por. pkt C.). Należy jednak pamiętać, że enzymy nie zmieniają kierunku reakcji
i mogą katalizować tylko reakcje termodynamicznie korzystne (egzoergiczne). Enzymy przyspieszają także reakcje
endoergiczne, ale dopiero wówczas gdy do układu dostarczona zostanie odpowiednia ilość energii, np. pochodząca
z reakcji egzoergicznej (por. rozdział 4.). Działają więc dopiero, gdy bilansowo przemiana staje się egzoergiczna.

Ryc. Energia aktywacji (EA) dla reakcji: bez enzymu (krzywa zielona) i z enzymem (krzywa fioletowa). Linią przerywaną (szarą) zazna‐
czono zmiany energii w hipotetycznej reakcji, która nie wymagałaby aktywacji

C. Stopień wzmocnienia reakcji.

Stwierdzenie: To jak bardzo enzymy przyspieszają reakcje pokazuje stopień wzmocnienia.

Stopień (współczynnik) wzmocnienia określa, ile razy szybciej zachodzi reakcja katalizowana enzymatycznie
w porównaniu do tej samej reakcji przebiegającej bez udziału katalizatora.

• Stopień wzmocnienia enzymów osiąga wartość nawet 106–1017.

• Przykłady: bakteryjna nukleaza – enzym rozkładający DNA wykazuje stopień wzmocnienia 5,6 x 1014. Co
prawda w ciągu sekundy jedna cząsteczka enzymu katalizuje tylko 95 reakcji, ale bez nukleazy każda zacho‐
działaby… 130 tysięcy lat! Z kolei anhydraza węglanowa (jeden z najszybszych enzymów w organizmie
człowieka) katalizuje milion reakcji CO2 z H2O w ciągu sekundy. Stopień wzmocnienia wynosi tu „tylko”
7,7 x 106, ale reakcja bez enzymu zachodzi w ciągu 5 sekund – stąd imponujący milion reakcji na sekundę
(wrócimy do tego zagadnienia w kursie: Człowiek – wymiana gazowa).

Ważne: Badaniem szybkości i mechanizmów reakcji chemicznych zajmuje się kinetyka chemiczna (dział chemii fi‐
zycznej). W przypadku reakcji katalizowanych przez enzymy jest to kinetyka enzymatyczna.
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Lekcja 2. Enzymy i kataliza enzymatyczna.

VI. Modele wyjaśniające mechanizm katalizy enzymatycznej

Pytanie: Na czym polega odmienność mechanizmu reakcji katalizowanej enzymatycznie w porównaniu z reakcją nie‐
katalizowaną?

• Zmiana mechanizmu polega na tym, że enzym tworzy charakterystyczny, nietrwały stan przejściowy – kom‐
pleks enzym-substrat (kompleks ES).

• Reakcja katalizowana enzymatycznie przebiega w dwóch etapach. Pierwszym jest utworzenie kompleksu ES
(a), drugim – przekształcenie substratu w produkt z uwolnieniem niezmienionej cząsteczki enzymu (b).

Ryc. Etapy reakcji rozpadu katalizowanej przez enzym – prosty model 3D (opis w tekście powyżej)

Polecenie: Uzupełnĳ opis ryciny, wykorzystując oznaczenia cyfrowe: 1 – centrum aktywne enzymu, 2 – kompleks ES.

A. Modele wyjaśniające katalizę w centrum aktywnym enzymu.

Pytanie: Jak tworzenie kompleksu ES pomaga w obniżeniu energii aktywacji?
• Model klucza i zamka (podejście klasyczne):

– substrat pasuje przestrzennie do miejsca aktywnego enzymu niczym klucz do zamka;

– proponowany mechanizm obniżania energii aktywacji: substraty są optymalnie ustawiane w przestrzeni
trójwymiarowej, co zwiększa prawdopodobieństwo efektywnych zderzeń.

Ryc. Etapy reakcji rozpadu wg modelu klucza i zamka (prosty model 2D)(opis w tekście powyżej)

Polecenie: Uzupełnĳ opis ryciny, wykorzystując poniższa pulę pojęć i oznaczenia cyfrowe:1 – centrum aktywne
enzymu, 2 – kompleks ES.

Wniosek: Model klucza i zamka dobrze wyjaśnia selektywność enzymów, ale samo orientowanie w przestrzeni nie
zawsze wyjaśnia tak silne obniżenie EA.
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• Model indukowanego dopasowania (nowsze podejście):

– substrat pasuje przestrzennie do centrum aktywnego enzymu, jednak.. nie do końca;

– wchodząc do miejsca aktywnego substrat nie tylko optymalnie ustawia się w przestrzeni, ale dynamicznie
wymusza (indukuje) nieznaczną zmianę kształtu miejsca aktywnego;

– dochodzi do naprężenia wiązań w substracie i w centrum aktywnym enzymu. Jest to skutek tworzenia się
słabych, ale licznych oddziaływań między atomami substratu a atomami centrum aktywnego;

– w substracie naprężone wiązania łatwo ulegają zerwaniu, mogą też powstawać nowe wiązania (zależy to
od rodzaju reakcji). W enzymie wiązania są stabilniejsze i nie ulegają zerwaniu. Po reakcji enzym wraca
więc do stanu wyjściowego (nie ulega przemianie).

Ryc. Etapy reakcji rozpadu wg modelu indukowanego dopasowania (prosty model 2D)(opis w tekście powyżej). Zwróć uwagę na „naprę‐
żenie” wiązania w substracie

Polecenie: Uzupełnĳ opis ryciny, wykorzystując oznaczenia cyfrowe: 1 – centrum aktywne enzymu, 2 – substrat,
3 – kompleks ES, 4a i 4b – produkty.

Wniosek: Model indukowanego dopasowania dobrze wyjaśnia zarówno selektywność enzymów, silne obniżenie Eact

oraz wysoki stopień wzmocnienia (por. niżej). Niejako łączy: zwiększenie prawdopodobieństwa efektywnych zderzeń
atomów (cząsteczek) z naprężaniem wiązań.

Dla zainteresowanych! Wspomniane mechanizmy są dodatkowo wzmacniane tym, że miejsca aktywne tworzą
mikrośrodowiska korzystne dla katalizowanych reakcji, np. u wielu enzymów uniemożliwiają dostęp cząsteczek
wody (jeśli nie ma ona brać udziału w reakcji).

VII. Enzymy – przykład biologiczny jako kanwa zadania

Stwierdzenie: Informacje o cechach budowy enzymów, katalizowanych przez nie reakcjach i miejscu działania w or‐
ganizmie mogą być podstawą do konstruowania zadań maturalnych.

Co może wynikać z analizy opisu enzymu i ryciny przedstawiającej model wstęgowy jego budowy?
– nazwa enzymu: α-glikozydaza;

– budowa: białko złożone z dwóch łańcuchów polipeptydowych;

– częścią niebiałkową enzymu jest dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NAD+);

– enzym przeprowadza hydrolizę sacharozy i maltozy;

– występowanie: jelito cienkie człowieka, niektóre bakterie.

Wnioski:
– Nazwa enzymu jest zwyczajowa.

– Enzym jest białkiem złożonym i ma strukturę czwartorzędową.

– Enzym należy do klasy: hydrolazy (enzymy katalizujące rozpad wiązań z udzia‐
łem cząsteczek wody).

– Enzym katalizuje reakcje rozpadu wiązań glikozydowych (ściślej α-glikozydo‐
wych).

– Enzym jest syntetyzowany w komórkach eukariontów i prokariontów.

Lekcja 2. Enzymy i kataliza enzymatyczna.
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Pełna wersja naszego e-podręcznika jest dostępna za darmo dla subskrybentów kursu:
Metabolizm 4L. Wykup dostęp do kurs (pojedynczo lub w pakiecie) i opanuj wszystkie
zagadnienia z zakresu metabolizmu wymagane w szkole średniej.

„Metabolizm na maxa 4L” to pierwszy i jedyny w Polsce e-podręcznik
przeznaczony do pracy z wykładami, które możesz oglądać online. Razem ze
zbiorem dedykowanych zadań maturalnych i elektronicznymi testami tworzy
kompleksowy system samodzielnej nauki biologii w szkole średniej na po‐

ziomie rozszerzonym.
Niezależnie od tego, czy masz lekcje biologii w szkole, czy nie, teraz możesz

opanować wymagany materiał w komfortowych dla Ciebie warunkach.
Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą naszych kursów do nauki biologii

online.
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