
228 1999-2000/6

Az élõszervezetek mindenesei, az enzimek

Az enzimek (fermentumok), enzim = görög szó, fermentum = latin megneve-
zés, mindkettõ élesztõt jelent. Mindkét kifejezés használatos, nemzetközileg az
enzim név terjedt el.

Sejten belül képzõdõ nagy molekulatömegû fehérjék, melyek a kémiai reakciók
lefolyását reakciósebesség fokozással segítik elõ. Ezért a hormonokhoz és vitami-
nokhoz hasonlóan biokatalizátor szerepük van a szervezetben.

Az összsejtfehérje jelentõs mennyisége enzimekbõl áll. Pl. a májsejt össz-
fehérjének 2/3-a, az izomsejt nem strukturális fehérjének 30%-a enzim.

Megnevezésük módja Duclaux-tól származik (1898): annak az anyagnak a ne-
ve, amelyre hat (szubsztrátum) + áz végzõdés. Pl. szacharáz.

Mai ismereteink szerint az enzimek 6 osztályba csoportosíthatók funkcióik
szerint:

1. oxidoreduktázok – hidrogént és elektront közvetítenek
2. Transzferázok: atomcsoportokat, mint amino-metil-csoport, közvetítenek
3. Hidrolázok: hidrolitikus hasadásokat katalizálnak
4. Liázok: csoportokat távolítanak el a szubsztrátumokról, miközben kettõs-

kötések keletkeznek
5. Izomerázok: intramolekuláris átrendezõdéseket katalizálnak
6. Ligázok (v. szintetáz): két molekula egyesülését katalizálják
Az enzimek egy része tiszta, kristályos állapotban elõállítható, mások csak

különbözõ sejtkivonatokban tanulmányozhatók.
Az elsõ tiszta enzimet kristályos formában 1930-ban Summer állította elõ. Az

enzimek izolálása és tiszta állapotban való elõállítása nagyon bonyolult, költséges
mûvelet. (pl. 1400 borjú vékonybelének a feldolgozásából 1 g adenozin-
dezaminázt nyertek). Az enzimek egy része egyszerû fehérje (pl. tripszin), többsé-
gük összetett fehérje, melyek nem fehérjerésze, a koenzim (pl. flavoproteinek).

Az enzim fehérjék molekulatömege 10.000 és több mint 1 millió között van.
Ezek a fehérjemolekulák kevesebb mint 200 ezer aktív központot tartalmaz-

nak, amelyek a katalitikus hatást biztosítják. Ezek lehetnek az enzim molekulát
felépítõ aminosavak alkotórészei, amelyeket esszenciális csoportoknak nevezünk
vagy prosztétikus csoportok a proteinhez kötõdõ egyszerû szerves molekulák
csoportjai (pl. mint a hemoglobin hemje). Az enzimmolekula aktivitása szerkezeti
feltételekhez is kötött. Annak ellenére, hogy az enzimmolekulában az elõbbi azo-
nos természetû csoportból sok van, mégis csak egyetlen egy viselkedik aktív cso-
portként egy adott szubsztrátummal szemben.

Az enzim által átalakított anyagmennyiség arányos az enzimkoncentrációval és
a hatás idõtartamával. Az enzimmolekula által percenként  átalakított szubsztrá-
tum molekulák számát átalakítási számnak hívják. Ennek értéke a gyengehatású
enzimeknél 100, míg a nagyon aktív enzimeknél több millió is lehet. Pl. a
katalázoknál 5 millió.

Az enzimek hatékonyságát különbözõ tényezõk, ún. kofaktorok is befolyásol-
ják. Ezek között legfontosabbak az enzimfehérjékhez sztochiometrikus arányban
kapcsolódó fémionok.
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Pl. a legtöbb oxidáz aktív centrumában található réz, vas, molibdén, cink-ion.
Vannak olyan enzimek, melyekben magnézium, mangán, kálium, kalcium, kobalt,
molibdén található.

Az enzim katalízis elsõ lépése az enzim és szubsztrátum közötti komplex
képzõdése, mely bizonyos idõ után reakciótermékre és az eredeti enzimre bomlik.
Ekkor újra szabaddá válnak az enzim aktív pontjai, míg egy újabb szubsztrátum
molekula nem kerül a hatáskörébe. Ezt a mechanizmust E. Fischer (1894-ben)
kulcs-lakat elmélet néven állította fel.

E szerint az aktívközpont, mint merev, térben elõre kialakult forma létezik,
mely csak olyan szubsztrátumokat köt meg, melyek saját felépítéséhez, mint kulcs
a lakatjához, illenek.

A XX. század közepén Koshland meg-
fogalmazott egy modernebb elméletet, az
alkalmazkodás-elméletet, mely szerint a
szubsztrát képes az enzimben szerkezet-
változást indukálni, s ennek eredménye-
ként jön létre az enzim-szubsztrátum-
komplex, amelyben ezek kémiai kötések-
kel kapcsolódnak. Az enzim-szubsztrát-
komplex létének rövid ideje alatt (pl. a
kataláz esetében kevesebb mint 1/85000
másodperc) az enzim valamilyen módon
megváltoztatja a szubsztrátum molekula
„architektúráját” és azt eltorzítva a vi-
szonylag stabilabb állapotról egy labilis,
nagyon reakcióképes állapotba juttatja.

Az enzimek katalitikus hatása nõ a
hõmérséklet emelésével, de mivel
fehérjetermészetû anyagok, magasabb
hõmérsékleten irreverzibilisen denaturá-
lódnak. Denaturálódásukkor elvesztik
aktivitásukat.

Két szubsztrátum enzimes
összekapcsolódásának vázlata

Az enzim és a szubsztrát kulcszár
elmélet szerinti kapcsolódását
szemléltetõ vázlat
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Az enzimek nagy része 40°C-on már károsodik, és 50-60°C-on teljesen el-
veszti hatóképességét. Nagyon kevés enzim képes eltûrni a 80°C-on 5 perces
hevítést. Ilyen például a Cyanidium cladarium alga, amely a Yellowstone-park
gejzírjében fordul elõ és túléli a rövid ideig tartó forró vízkitöréseket.

Több enzim hatása függ a közeg sav-bázis tulajdonságától, kémhatásától,
amelyet a ptt értékével szoktunk jellemezni. Így a gyomor fehérjeemésztõ enzim-
je, a pepsin 1,5–2,5 pH tartományt igényel, míg a májban levõ argináz 9,8-as pH
értéknél mûködik a legkedvezõbben. Az izmokban levõ glikogént bontó amiláz
teljesítménye 7-es pH-nél a legjobb.

Számos enzim ismert, amely csak meghatározott aktiváló kísérõanyagok je-
lenlétében hatékonyak. Azok az anyagok, amelyek az enzimek hatását fokozzák,
az aktivátorok.

Például egy teljesen sómentes amilázoldat majdnem hatástalan. Amennyiben
kevés konyhasót, vagy kálium-kloridot adagolunk hozzá, akkor teljesítménye
gyorsan maximálissá válik.

Más anyagok gátolják az enzim mûködését inhibitorként (I) hatástalanítóként
szerepelnek az enzimek (E) közelében. Ezek „katalizátoros méregként” viselked-
nek, megkötik az enzimet, s így a szubsztrátum nem alakul át:

S +E + I = EI + S
Pl. a citrokrómoxidáz, amely a mikroorganizmusok, növényi magvak, csírák,

állati sejtek légzésében az oxigénnel közvetlenül reagáló enzim már nagyon kis
mennyiségben, szénmonoxiddal, vagy ciánhidrogénnel teljesen blokkolható, kata-
litikus hatása megszûnik.

Az ureáz a nehézfém sók jelenlétében veszti el az aktivitását.
Az enzimek specifikus biokatalizátorok, specifikusságuk különbözõ formában

nyilvánul meg. Vannak csoport specifitást mutató enzimek, melyek esetében egy
enzim meghatározott kémiai szerkezettípussal rendelkezõ molekulaféleségek sorát
képes támadni, míg van abszolút specifikus, amely csak egy anyagnak egy adott
reakcióját katalizálja, még a fordított folyamatot sem, pedig ez jellemzõje minden
katalizátornak. A hangyasav dehidrogénáz a hangyasav oxidációját katalizálja
CO2-re és vízre, a fordítottjára nem képes.

Az enzimeknek elméletileg képesnek kellene lenniük bármilyen mennyiségû
anyag katalitikus átalakítására. A gyakorlatban a proteinek öregedése, a bomlás-
termékeknek az enzimmolekulához való kötõdése következtében a hatásuk foko-
zatosan csökken, megszûnik.

Az enzimek aktivitása a szervezetben ingadozik a külsõ és belsõ tényezõktõl
függõen (nem, kor, táplálkozási mód, össz fiziológiai állapot, napi ritmus szerint
stb.)

Bizonyos folyamatban résztvevõ enzim képzõdését a szervezet szükség szerint
serkentheti pl. magcsirázás, emésztési folyamatok, sejtek egyesülése, osztódása
stb. esetén. Máskor az enzim inaktivizálása történik meg, ez általában megfordít-
hatatlan folyamat. Ez történik pl. a sejtöregedésnél, gyümölcs- és magérésnél stb.
Enzim hiánybetegségek esetében enzimkészítmények adagolása szükséges.

Az enzimek katalitikus hatása nem csak az élõszervezet fenntartására nélkü-
lözhetetlen, hanem ipari célokra is felhasználható. Az enzimek gyakorlati felhasz-
nálása széleskörû. Megfelelõ mikroorganizmusok biztosította enzimekkel alakítják
át a nyersanyagot termékre.
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Irányított enzimmûködésen alapulnak az erjedési iparok. Sütõipar, szeszgyár-
tás, sajtgyártás, ecet, tejsav, citromsav, antibiotikumok gyártása, dohány, kávé, tea,
kakaó fermentálása. Mosószerek gyártásánál, szennyvíz tisztításánál is használnak
enzimeket.

Máthé Enikõ

Az objektumorientált paradigma

 „Most valóság lesz minden édes remény...”
A címrõl: Az objektumorientáltság az ezredvég varázsszava lett. Mindenki errõl

beszél, sokan azt állítják, hogy õk már nem is képesek másképp gondolkodni. Az
objektumorientáltság egy új világnézet, egy új gondolkodásmód, egy új paradigma
lett napjaink szoftverfejlesztésében, pragmatikája alapot szolgáltat a rendszerter-
vezésnek. (Paradigma: egy világszemléletet, látás és gondolkodásmódot jelent,
amelyet az adott fogalomkörben használt elméletek, modellek és módszerek ösz-
szessége jellemez.)

1.  Valóságmodellezés
kulcsszavak: modellezés, valóság

A programok, alkalmazások, szoftverek segítségével az ember a valós világot
próbálja modellezni. A programozás története során számos modellezõ módszer
alakult ki annak érdekében, hogy a programozó, a munkáját egyre könnyebbé, az
életét egyre kellemesebbé tegye.

Az objektumorientált szemlélet a valóság megközelítésének, modellezésének,
ábrázolásának egy módszere. A modellezés során a valós tárgyakból objektumo-
kat absztrahál, amelyeket tartalmával, adataival, állapotával és metódusaival jelle-
mez. Az objektumorientáltság tehát egy szemléletmód, melynek alapján rendszer-
fejlesztési módszertant is kidolgoztak, ezek a módszertanok a teljes fejlesztési
folyamatot átfogják a megvalósíthatósági elemzéstõl kezdõdõen az analízisen,
tervezésen és implementáláson keresztül a tesztelés és karbantartás folyamatáig.
Az objektum-modellek speciális jellemzõkkel rendelkeznek, amelyek lehetõvé
teszik, hogy a valós világ egységeihez hasonló módon viselkedjenek. Az analízis
során a rendszert együttmûködõ objektumok összességeként modellezzük, a
tervezés és az implementáció során ezen objektumokat alakítjuk ki. Például a minket
körülvevõ világ objektumai lehetnek: emberek, házak, városok, autók stb., vagy
óvoda, iskola, egyetem, tanár, diák. A modell objektumait az határozza meg, hogy


