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Ö N S Ö Z 

Biokimyanın büyük bir hızla ilerleyen çeşitli bölümlerinden birisi olan 
Enzimler bu günün en önemli konularından birisini teşkil etmektedir. En-
zimler üzerinde çalışmaların başlaması Biokimyanın diğer konularından 
farklı  olarak pek yenidir ve bu günde büyük bir hızla ilerlemektedir. 

Bu kitap bilhassa ders kitabı olarak hazırlanmış olduğundan tefer-
ruattan kaçınılmış bu sahada lüzumlu öz bilgilerin verilmesine çalışılmış-
tır. 

Kitapta lisanımıza mal olmuş ve oldukça sık kullanılan terimler türk-
çe olarak yazılmış, bunun dışındaki kimyasal maddelerle Enzimlerin ya-
zılmasında ingilizce asıllarına sadık kalınmıştır. 

Enzimler sahasında türkçe olarak neşredilmiş fazla  neşriyat olma-
ması bakımından son yenilikler göz önüne alınarak bu kitabı alâkalıların 
istifadelerine  sunabildiğim için bahtiyarlığımı belirtirken bütün dikkat-
lere rağmen gözümden kaçmış olabilecek yanlışlıkların bağışlanmasını di-
lerim. 

Kitabın baskısını büyük bir titizlikle yapan Güzel istanbul Matbaası 
ailesine başta sayın Suad Erten olmak üzere teşekkür etmeyi bir borç bi-
lirim. 

Prof.  Dr. Muzaffer  ATASAĞUNGIL 
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E N Z İ M L E R 

Uzviyette dokuların yenilenmesi ve harabiyete uğraması, hazım, hüc-
re solunumu adale kontraksiyonu v.s. gibi birçok önemli fizyolojik  faali-
yetlerin olması ve devamı ve dolayısı ile de hayatın idamesi bir sıra bio-
kimyasal reaksiyonların husulü ile mümkün olmaktadır. Laboratuvarlar-
da organik bileşiklerin kimyasal reaksiyonları düşük ısı ve atmosfer  taz-
yiki altında çok yavaş bir surette olmaktadır. Bu kimyasal reaksiyonla-
rın sür'atle vuku bulması yüksek bir ısı ve atmosfer  tazyiki ile fazla  pH 
ve bazı kimyasal maddelere yani katalizörlere ihtiyaç gösterir. Halbuki 
hayatın idamesi için lüzumlu olan bu gibi kimyasal reaksiyonlar uzviyette 
37 - 38 C° gibi alçak bir ısı ve atmosfer  tazyiki altında ve nötral pH hu-
dutları içinde sür'atle olmaktadır. îşte uzviyette bu kimyasal reaksiyon-
ların sür'atle olması enzim (Enzyme) 1er denilen biolojik katalizörlerle 
mümkün olmaktadır. Esasen Willstatter de haklı olarak hayatın, iş birli-
ği halindeki bir seri enzim reaksiyonlarından ibaret olduğunu söylemiştir. 
Şu halde enzimler uzviyette biokimyasal reaksiyonların muayyen kade-
melerden geçerek sür'atle vuku bulmasını sağlayan kompleks yapılı bio-
lojik katalizörler olarak tarif  edilebilirler. 

Enzimler her nekadar katalizör maddeler iseler de bazı bakımlardan 
inorganik katalizörlerden farklıdırlar.  Bilindiği gibi inorganik katalizör-
ler katalize ettikleri reaksiyon sonunda her hangi bir değişikliğe uğrama-
dıkları veya rejenere olarak tekrar miktar itibarı ile ayni seviyede kaldık-
ları halde enzimler reaksiyon sonunda az veya çok kullanılır ve tahrip edi-
lirler. Ayrıca inorganik katalizörler birçok değişik reaksiyonları katalize 
ettikleri halde enzimler ancak muayyen ve özel reaksiyonları katalize 
ederler. Yani enzimler spesifiktirler. 

Canlı hücrede husule gelen en basit reaksiyonlar bile enzimlerle ka-
talize edilmektedirler. Enzimlerin yokluğunda hayatın devamı mümkün 
değildir. 

Kompleks bir hadise olan adale kontraksiyonu, sinirsel impulsların 
nakli, böbreğin ıtrah fonksiyonu  gibi birçok kompleks fizyolojik  olaylar 
enzimlerin katalitik tesirleri ile sür'atle olmaktadır. Katalize edilmeyen 
reaksiyonlar fizyolojik  ihtiyaçlara cevap veremeyecek derecede çok yavaş 
cereyan ederler. 
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Her hücre kendi enzimini senteze eder. Protein tabiatında olan bu en-
zimler her hangi bir gayri tabiilik olmadıkça hücre duvarından dışarı ge-
çemez ve faaliyetini  hücre içerisinde yapar. Bu tip enzimlere Intrasellüler 
Enzimler (Endoenzyme'ler) denir. Bilindiği gibi hücre içerisinde vukua 
gelen bütün kimyasal proseslere metabolizma denildiğinden endoeıızimlere 
ayni zamanda Metabolik Enzimler'de denir. Bazı muayyen enzimler ise 
hücrede sentezi müteakip serbest hale geçerler. Bu tip enzimlere de Ekst-
rasellüler Enzimler (Exoenzyme'ler) denir. Meselâ dijesyon yapan enzim-
ler ekzoenzimlerdendir. Bunlar kompleks maddelerin daha basit bileşikle-
re hidrolizini katalize ederek, bunları hücre tarafından  absorbe edilebile-
cek hale getirirler. 

Muayyen enzimler inaktif  bir halde sentez edilirler. Bunlara Proen-
zimler veya Zymogeıı'ler denir. Proenzimler aktif  enzim haline çeşitli fak-
törlerin etkisi ile çevrilirler. Bunlar, hydrogen ion'ı, bu maksatla senteze 
edilmiş olan ve aktivasyon yapan spesifik  bir enzim veya gastrointestinal 
yoldaki proteolitik bir enzim olabilir. Umumiyetle ilk anda zymogen'lerden 
yukarıdaki faktörlerden  herhangi birisi ile teşekkül etmiş olan az miktar-
daki aktif  enzim bizzat kendi zymogen'ine aktivatör olarak tesir eder ve 
geri kalan zymogen'in aktif  enzim haline geçmesini sağlar. 

Enzimler protein tabiatında maddeler olduklarından zaman ile yaşla-
nabilir ve kolloidal şekillerini kaybederek inaktif  şekle geçerler. Bu sebep-
ten organizmada devamlı olarak enzimlerin yapılması sürüp gider. 

Enzimler görünüşe göre fazla  miktarda deoxyribose - nucleoprotein 
ihtiva eden kromozom (chromosome) larda yapılmaktadır. Gen (gene) 1er 
muhtemelen bu maddelerden yapılmışlardır ve bu maddeler de her hangi 
bir yoldan enzimleri senteze ederler. Bir - gen bir - enzim hipotezi her en-
zimin orijininin spesifik  bir DNA - protein'ine veya bunun bir parçasına 
dayandığını ve vücuttaki her biokimyasal reaksiyonun bir enzim tarafın-
dan katalize edildiğini ve böylece de tek bir gen'in kontrolü altında bulun-
duğunu ileri sürmektedir. Genetik bozuklukların (DNA molekülündeki 
değişiklikler) enzimatik bozukluklara sebep olduğu ve bunun da herediter 
metabolizma bozukluklarının sebeplerini teşkil ettiği yani bazı gıda mad-
delerinin organizmada normal bir şekilde muameleye tâbi tutulamaması 
neticesini doğurduğu bilinmektedir. 

TARİHÇE 

Enzimatik reaksiyonlar mahiyetleri bilinmemesine rağmen yazının 
kullanılmasından çok evvel müşahede edilmiş ve kullanılmıştır. Sütün ek-
şimesi, şekerin fermantasyon  ile alkol husule getirmesi, şarap, sirke ve 
peynirin yapılması, ekmeğin mayalanması gibi enzimatik reaksiyonlar çok 
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eskiden beri bilinmekte ve kullanılmakta idi. Şarap imali için fermantas-
yona baş vurulmasının keşfini  Yunanlılar Baküs'e atfederler.  Halen bu 
reaksiyonların enzimlerden ileri geldiği bilinmektedir. Fakat uzun zaman 
bu reaksiyonların bazı mikroorganizmaların mevcudiyeti ve canlı halde 
bulunması ile mümkün olabileceği zan edilmişti. Payen ve Persoz 1833 de 
malt ekstraktmdan alkol ile nişastayı di jeste eden enzimi presipite et-
mişler ve diastase adını vermişlerdir. Takriben ayni tarihlerde Beaumont 
mide suyunun dijestif  tesirinin kimyasal bir maddeye bağlı olduğunu bul-
muş ve 1836 da da Bchvrann bu maddeyi izole ederek pepsin adını vermiş-
tir. Leuchs ve Claııde Bernard'm tükürük ve pankreas suyunun dijestif 
ajanları veya fermentler'i  üzerindeki çalışmaları da bu zamana rastlar. 
Louis Pasteur fermantasyon,  pütrefaksiyon  v.s. gibi bu tip kimyasal re-
aksiyonların canlı mikroorganizmalar tarafından  husule getirildiğini gös-
termiştir. Bununla beraber Pasteur bu hadiselerin sadece intakt canlı hüc-
reler tarafından  husule getirildiğini iddia etmişti. Bu sebepten de eskiden 
fermantasyon  olayı gibi enzimatik reaksiyonlarda canlı hücre mevcudiye-
tinin şart olduğu sanılırdı. Fakat bilahara Büchner'in fermantasyon  yapan 
maya hücrelerini kumla ezerek hücreleri parçalaması ve bu karışımı yük-
sek tazyik altında süzerek elde ettiği hücre ihtiva etmeyen bu sıvının 
glucose'u fermantasyona  uğrattığını göstermesinden sonra fermantasyon 
gibi enzimatik reaksiyonlarda Pasteur'ün fikrinin  aksine canlı hücrelerin 
mevcudiyetinin şart olmadığı, dolayısı ile de maya hücrelerinin bu reak-
siyonları katalize eden enzim karışımını ihtiva ettiği anlaşılmış oldu. 

Enzim adı W. Kühne tarafından  konulmuş olup maya manasına gel-
mektedir. Fakat bugün enzim kelimesi her ne kaynaklı olursa olsun bütün 
biolojik katalizörler için kullanılmaktadır. 

ENZİMLERİN KİMYASAL YAPILARI 

Enzimlerin yapıları hakkındaki bilgiler oldukça yenidir. Bu asrın baş-
larında bu hususta bilinenler pek azdı. Bu sıralarda enzimlerin protein ta-
biatında olduklarına dair kanaatlar belirdi ise de YVülstâtter ve arkadaş-
ları bu fikirlere  muhalif  kalmışlardı. 1926 da J. B. Sumner ilk enzim ol-
mak üzere urease'ı kristal bir protein olarak izole etti ise de bu da o za-
man şüphe ile karşılanmıştı. Bu tarihten birkaç sene sonra Northrop ve 
Kunitz birer protein olan pepsin, trypsin ve chymotrypsiıı'i kristal olarak 
izole ettiler. Bilahara da birkaç yüz enzim yüksek derecede pür olarak el-
de edildi ve takriben 50 nin üstünde de kristalize edilerek hepsinin protein 
tabiatında olduğu gösterildi. 

Bütün enzimler protein tabiatında olduklarından tuzlar, muayyen sol-
vent ve reaktifler  ile denatürasyon, presipitasyona uğrarlar ve kolloidal 
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bir karakter taşırlar. Enzimlerin bir kısmı basit proteinler diğer bazıları 
da konjuge proteinlerdir. Bu sonuncular protein tabiatında olmayan grup-
larla sıkıca bağlanmışlardır. Birinci grup yani tamamen proteinden müte-
şekkil enzimlere misâl olarak pepsin, trypsin, urease ve ekseri hydrolase'-
lar gösterilebilir. 

Konjuge proteinler grubuna giren enzimlerin ihtiva ettikleri hususi 
grup, enzimin apoenzim denilen protein kısmına kuvvetle bağlanmış ise o 
zaman bu gruba prostetik (prosthetic) grup adı verilir. Prostetik grup 
proteinden kolayca ayrılmaz. Bu grup enzimlere misâl olarak çinko ihtiva 
eden carbonic anhydrase ile bakır ihtiva eden tyrosinase, laccase, ascorbic 
acid oxidase, demir ihtiva eden catalase, peroxidase, cytochrome oxidase 
enzimleri verilebilir. Bu enzimlerdeki bakır veya çinko proteine (apoen-
zim) sağlam bir şekilde bağlanmıştır. Buradan kolaylıkla ayrılmaz. 

Konjuge proteinler grubuna giren enzimlerin ihtiva ettikleri grup ve-
ya bileşik, enzimin protein kısmına (apoenzim) kuvvetle bağlanmamış ise 
o zaman ona koenzim (Coenzyme) denir. Şu halde bu enzimler sıcağa kar-
şı dayanıksız ve dialize edilemeyen bir apoenzim ile sıcağa dayanıklı ve 
dialize edilebilen bir koenzim'den ibarettirler. Muayyen koenzimler ortam-
da serbest halde bulunurlar ve yalınız reaksiyon esnasında enzimin pro-
tein kısmı ile temas temin ederler. Yani koenzimler proteine bağlı olarak 
vazife  görürler. Bu şekilde koenzim ile birleşmiş apoenzim kompleksine 
holoenzim (holoenzyme) adı verilir. Koenzimler substrattan ayrılan bir 
grup veya atomu tutma vazifesi  görür. Bu hususta mütemmim bilgiler 
ileride verilecektir. 

Bu grup enzimlere misâl olarak oxido - reductase'lar gösterilebilir. 
Koenzimler kompleks yapılı organik maddelerdir ve ekseriyetle memeli-
ler tarafından  senteze edilemeyen bazı kısımlar, vitamin veya esansiyel 
nütrisyonel faktörler  ihtiva ederler. Bir çok koenzimler hususi ile biolojik 
oksidasyon ile alakalı olanlar strüktürlerinde B - kompleks grubu vita-
minlerini ihtiva ederler. 

Enzimlerin hakiki yapılarının tesbitine çalışılmaktadır. Strüktürü tes-
bit edilen mühim enzimlerden birisi ribonuclease'dır. Ribonuclease, 124 
amino acid'in düz bir zincir halinde bir biri ile birleşmesi sureti ile meyda-
na gelmiştir. Moleküler ağırlığı 14.000 dir. 

ENZİMLERİN TESİR MEKANİZMASI 

Enzimlerin canlılara has katalizörler olduğu yukarıda belirtilmişti. 
Bilindiği gibi kataliz kimyasal bir fenomendir.  Katalizör, bir kimyasal re-
aksiyonu hızlandıran fakat  bu hâdise esnasında kullanılarak kaybolmayan 
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bir maddedir. Meselâ inorganik kimyada suyu elementlerinden sentez et-
mek için kullanılan platin, organik kimyada sucrose'un hidrolizinde kul-
lanılan acid katalizörlere birer misâldir. Bu gibi reaksiyonların başlıca ka-
rakteristiği katalizör miktarının reaksiyona giren madde miktarı ile hiç 
bir stoichiometrik münasebet göstermemesidir. Bir katalizörün tesir dere-
cesi beher zaman ünitesi içerisinde katalizörün beher molekülünün reak-
siyona girmesine sebep olduğu substrat molekülü ile ölçülür. Enzimlerin 
katalitik etkileri son derecede yüksektir. Meselâ pür enzimler beher daki-
kada beher molekül enzim başına 10.000 - 1.000.000 substrat molekülünü 
değişikliğe uğratır. 

Enzimlerin tesir mekanizmasını izah eden ve genel olarak kabul edil-
miş bulunan teori Michael - Menten teorisidir. Bu teoriye göre enzim ev-
velâ substrat ile (kimyasal transformasyonu  enzim vasıtası ile katalize 
edilen bileşik) birleşmek sureti ile bir ara madde husule getirmektedir. 
Enzimin substrat ile birleşmesi sırasında substrat bazı bağlarının kopma-
sı v.s. gibi sebeplerle kimyasal reaksiyonun icab ettirdiği şekle kolayca 
geçebilecek dayanıksız bir hale gelmektedir. Bu şekildeki enzim - substrat 
kompleksine aktive edilmiş kompleks de denilmektedir. Bu kompleks en-
zim ve prodaktlara ayrılmaktadır. Serbest hale geçen enzim tekrar subst-
rat ile ayni şekilde reaksiyona girer ve bu böylece devam eder. Enzim -
substrat kompleksinin teşekkülünde substrat konsantrasyonu ile enzima-
tik reaksiyonun hızı arasındaki münasebeti gösteren Michaelis - Menten 
denklemi hakkında ileride izahat verilecektir. Bu anlatılanlar şematik ola-
rak aşağıda gösterilmiştir. 

Bu şemada da görüleceği gibi protein tabiatında olan enzimin sathın-
da substratın içine gireceği bir kısım vardır. Enzimde bu şekilde bir biri-
ne yakın bir çok reaktif  gruplar mevcuttur. Substrat, enzimin sathındaki 
uygun kısımların içine girer ve aktive edilmiş kompleks (ES) meydana 
gelir. Burada bağı gevşemiş olan substrat tekrar orijinal enzim molekülü 
ile prodaktlara parçalanır. Bu yol ile bir enzim molekülü bir çok subtrat 
molekülünün parçalanmasını katalize edebilir. 

Koenzimli enzimlerin tesir tarzları da yukarıdaki misâle çok benzer. 
Burada koenzim, parçalanacak olan substratın parçalanma mahsulünün 
birisinin akseptörü olarak tesir edip substratı parçalamağa yardım eder. 
Aşağıdaki şemada da görüleceği gibi substrat - apoenzim ve koenzim 
kompleksi aktive edilmiş kompleksi teşkil eder. Substrattaki bağ gevşe-
yince parçalanma mahsulünden birisi (umumiyetle substrat molekülün-
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deki ufak  kısım) direkt olarak koenzime transfer  edilir. Bilahara da geri-
ye kalan diğer kısım apoenzimden ayrılır. Bundan sonra da koenzime bağ-
lanmış olan kısım ya serbest hale geçer veya diğer enzim sistemlerine 
transfer  edilir. Bu reaksiyonun sonunda da gerek apoenzim ve gerekse 
koenzim ayni şekilde bir reaksiyon için hazır bir hale gelmiş olur. 

EFEh 
( O A + m ^ m - = u + o + M A 

Enzimatik tesirde spesifite  : 

Enzimlerin canlı olmayan sistemlerdeki umumi katalizörlerden bir 
farkı  da enzimlerin ileri derecede spesifik  olmalarıdır. Meselâ hem glyco-
side'lerin ve hem de peptide'lerin hidrolizleri hydrogen ion'u ile yapılabil-
diği halde bu iki reaksiyon ayrı ayrı enzimlerle vuku bulmaktadır. Spesi-
fite  hudutları değişiktir. Bazı enzimler sadece bir tek substrata tesir et-
tikleri halde bazıları birbiri ile yakın alâkalı olan substratlara tesir eder-
ler. Yani bu gibi enzimler relatif  bir spesifite  gösterirler. Mamafi  spesifite 
özelliğinden mahrum pek çok istisnalar da mevcuttur. 

Tam spesifite  özelliği enzimin muayyen bir bağına etki yapması has-
sasından ileri gelmektedir. Protease'lar asla nişasta üzerine tesir yapmaz-
lar. Carbohydrase'lar asla yağları parçalamazlar. Spesifite  bakımından 
pek dar sahaya inhisar eden enzimler de mevcuttur. Meselâ urease sadece 
tek bir madde üzerine tesir eder. Bu da üre (urea) dir. Enzimlerin spesi-
fiteleri  yalınız bu kadarla da kalmaz. Reaksiyonunu katalize edeceği subst-
ratın D ve L izomerleri gibi muayyen stereoşimik konfigürasyonlarma gö-
re de spesifite  gösterirler. Meselâ D konfigürasyonuna  tesir eden enzim 
bu substratın L - stereoizomerine tesir etmez. Bunlara misâl olarak mal-
tase, emulsin ve dipeptidase'ı gösterebiliriz. Maltase sadece a - glycoside 
lere tesir eder fakat  P - glycoside'lere tesir etmez. Emulsin ise yalnız 
P - glycoside'leri parçalar a - glycoside'ler üzerine tesir etmez. Bağırsak 
suyunda bulunan dipeptidase ise tabii amino acid'lerden yani L -amino 
acid'lerden yapılmış dipeptide'lere tesir eder. D-amino acid ihtiva eden 
dipeptide'lere tesir etmez. 

Bazı hallerde bir enzim iki veya daha fazla  değişik substrata değişik 
kuvvette tesir gsterebilir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu enzimlerin spe-
sifiteleri  relatif  bir spesifitedir.  Meselâ, pankreas esterase'ı alifatik  ester-
leri sür'atle fakat  cholesterol esterlerini ise yavaş olarak hidrolize edebi-
lir. Yani bu esterase tek bir substrata değil çeşitli substratlara da tesir 
yapmakta fakat  bu tesir değişik hızda olmaktadır. Emulsin de bütün 
P - D - glycoside'leri ayni sür'atla parçalayamaz. 
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Enzimlerin etkilerindeki bu özellikler dolayısı ile bir maddenin deği-
şik enzimler vasıtası ile değişik şekillerde parçalanması mümkün olabil-
mektedir. Buna misâl olarak galactose - glucose - fructose'dan  müteşek-
kil bir trisaccharide olan raffînose'u  alalım. Raffiııose,  saccharase ve meli-
biase enzimlerinin çeşitli yerlerine tesir etmesi ile parçalanır. Raffinose 
üzerine melibiase'm tesir yapması ile bu trisaecharide'den galactose ve 
sucrose meydana gelir. Yani burada melibiase enzimi galactose ve glucose 
arasındaki bağı parçalayarak etki yapmaktadır. Saccharase ise fructose 
ile glucose arasındaki bağı parçalayarak fructose  ve galactose - glucose 
dan yapılmış bir disaccharide olan melibiose'u meydana getirmektedir. 

Melibiase 
I 

Galactose Glucose Fructose 

Sucrose 

Saccharase 
I i 

Galactose Glucose Fructose 
\ I 

Y 

Melibiose 

AKTÎVATÖRLER 

Spesifik  İoıı Aktivatörleri : 
Enzimlerin kifayetli  bir şekilde tesir yapabilmeleri için aktivatörlere 

ihtiyaçları vardır. Aktivatör kelimesi yerine akseleratör kelimesi de kul-
lanılabilir. Enzim aktivatör veya akseleratörleri genel olarak inorganik 
ion'lardır. Bunlar bazan organik vasıfta  da olabilirler. Meselâ, chloride 
ion'ları glucose polimerlerinin hidrolizini katalize eden a - amylase'ı akti-
ve eder. Fosforilasyon  da dahil olmak üzere bir çok enzimatik reaksiyon-
lar magnesium ion'larma ihtiyaç gösterir. Peptide bağlarını parçalayan 
enzimler cobalt, manganez, magnesium veya zink ion'larına ihtiyaç göste-
rirler. Bu bakımdan da yukarıda da bahsedildiği gibi apoenzimlerin bir 
çoğu metalik ion'larla hafifçe  bağlanmış metalloproteinler olarak kabul 
edilirler. Muayyen enzim sistemlerinin metalik komponentleri Cu, Fe dir. 
Meselâ, enzime cupric ion tarzında bağlanmış olan bakır bir organik subst-
rat ile girdiği reaksiyon neticesinde cııprous ion'a redüklenir ve bilahara 
da oxygen ile ikinci bir reaksiyona girerek reokside olmuş olur. Magnesi-
um ion'unun bir çok enzimlerin bir kofaktörü  olduğu biraz evvel bildiril-
mişti. Bu ion'un substratı phosphate bileşikleridir. Muhtemelen phosphate 
ion u bileşiğin phosphate grubu ile aşağıdaki diagramda da görüleceği gi-
bi enzim arasında bir köprü kurmak sureti ile tesir etmektedir. 9 



Apoenzyrne 

tördür. Burada H2S iki yoldan tesir etmektedir. Bu yollardan birisi metal-
ion inhibitörlerini ortamdan uzaklaştırmak diğeri de disulfide  bağlarını 
sulhydryl şekline redüklemektir. Fonksiyonları için molekülleri serbest 
sulflıydryl  grublarının mevcudiyetine ihtiyaç gösteren enzimler KCN, H2S, 
glutathione veya cysteine gibi redükleyici maddelerle aktive edilirler. Bu 
gibi enzimlere misâl olarak cathepsine ve papain'i verebiliriz. 

Bilhassa dijesyon reaksiyonları ve kan pıhtılaşmasında rol oynayan 
bir kısım enzimler inaktif  şekilde sentez edilirler. Bu gibi enzimlere zimo-
gen (zymogen) veya proenzim (proenzyme) denildiği yukarıda izah edil-
mişti. Bunların kendilerine özel reaksiyonları katalize edebilmeleri için 
aktif  hale geçmeleri lâzımdır. Proenzimlerin aktivatörleri hydrogen ion'-
lan ile aktivasyon yapan spesifik  bir enzim veya gastrointestinal yoldaki 
bir proteolitik enzimdir. Umumiyetle ilk anda bu faktörler  tesiri ile zimo-
gen'lerden aktif  hale geçen az miktardaki aktif  enzim bizzat kendi proen-
zimine aktivatör olarak tesir eder ve geri kalan proenzim'in aktif  enzim 
haline geçmesini sağlamış olur. Pepsinogen, ehymotrypsinogen, trypsino-
gen ve prorennin proenzimlere birer misâl olarak gösterilebilir. Bu proen-
zimler yukarıda anlatılan faktörler  tesiri ile aktive edilerek pepsinogen 
den pepsin, chymotrypsinogen'den chymotrypsin, trypsinogen'den trypsin 
ve prorennin'den de rennin meydana gelir. Az miktarda da olsa teşekkül 
etmiş olan bu aktif  enzimler mütebaki proenzim'lerin aktivasyonunu sağ-
larlar. 

Proenzim'lerin diğer bir aktivasyon yolu da bir enzimin diğer bir pro-
enzim'i aktive etmesidir. Buna misâl olarak chymotrypsinogen'in birer en-
zim olan trypsin ve enterokinase ile aktivasyonu gösterilebilir. 

Koenzim (Coenzyme) 1er : 

Koenzimler hakkında lüzumlu bir kısım bilgiler enzimlerin kimyasal 
yapıları ile tesir mekanizmaları kısmında verilmiş olup koenzimlerin sıca-
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ğa dayanıklı ve dialize edilebilen organik bileşikler olduğu ve enzimatik 
fonksiyonlar  için mevcudiyetinin zaruri olduğu bildirilmişti. Enzimatik 
reaksiyonlarda her nekadar substrat spesifitesi  enzimin apoenzim (prote-
in kısmı) kısmına tabi ise de enzimatik reaksiyonun kimyasal tabiatı da-
ha ziyade koenzim ile alâkalıdır. Koenzim'in buradaki rolü evvelce de bah-
sedildiği ve şematik olarak izah edildiği gibi substrata bir parçanın ilâve-
si veya substrattan bir parçanın ayrılmasında akseptör veya donör olarak 
hareket etmesindedir. 

Çeşitli koenzimlerin yapı ve fonksiyonları  aydınlatılmıştır. Bunlar 
Biokimyada büyük önem taşırlar. Yapılarında B - kompleksi vitaminlerini 
ihtiva eden bazı mühim koenzimlerin isimleri ile iştirak ettikleri reaksi-
yonlar aşağıya çıkarılmıştır. 

VİTAMİN KOENZİM 
REAKSİYONLARIN 

TİPLERİ 

Thiamine 
B, 

Thiamine pyrophosphate 
TPP 
veya 

Diphospnothiamine 

a - keto acid'lerin dekarbok-
silasyonu, keto şekerlerin 
muayyen reaksiyonları 

Riboflavin 
B, 

Flavin mononucleotide 
FMN 

Flavin - adenine - dinucleotide 
FAD 

Birkaç oksidasyon - reduksi-
yon reaksiyonu 

Pyridoxine 
B 6 

Pyridoxal phosphate 
Dekarboksilasyon, transami-
nasyon gibi amino acid'lerle 
alakalı birkaç reaksiyon 

Niacin 

Diphosphopyridine nucleotide 
veya 

Nicotinamide adenine dinuc-
leotide 

DPN, Coenzyme I, NAD 
Triphosphopyridine nucleotide 

veya 
Nicotinamide adenine dinucle-
otide phosphate 

TPN, Coenzyme II, NADP 

Müteaddit oksidasyon - redük-
siyon reaksiyonları 

Pantothenic acid Coenzyme A 

Bilhassa acetyl grupların 
transferi  ile alâkalı yağ acid 
lerinin birçok reaksiyonları, 
yani transasetilasyon ve trans-
fosforilasyon  reaksiyonları 

Biotin Biotin 
Muayyen C02 fikzasyon  re-
aksiyonları 

Folic acid Tetralıydrofolic  acid Tek caıbon bileşikleri ile ala-
kalı muhtelif  reaksiyonlar 

Cyanocobalamine 
B|J 

Bir kaç cobamide koenzim'leri Carbon zinciri izomerizasyon-
ları 
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Cetvelde belirtilen Koenzimlerden diphosphopyridine nucleotide 
(DPN, Coenzme I) veya başka bir ifade  ile nicotinamide adenine dinucle-
otide (NAD) ile triphosphopyridine nucleotide (TPN, Coenzyme II) baş-
ka bir ifade  ile nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) ya-
pılarında niacinamide ihtiva ettiklerinden hydrogen donör ve akseptörü 
olarak fonksiyon  görür ve bu sebep ile de oksidasyon ve redüksiyon reak-
siyonlarında rol alırlar. Aşağıya DPN (NAD) nin oksidasyona uğramış 
şekli ile redüklenmiş şekilleri triphosphopyridine nucleotide (TPN) veya 
nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) nin formülü  çıka-
rılmıştır. 

Diphosphopyridine nucleotide DPNH 
+ (NADH) 

D P N (redüklenmiş şekil) 
veya 

Nicotinamide adenine dinucleotide 
+ 

NAD 
(oksitlenmiş şekil) 
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H0-P=0 

H0-P=0 

Triphosphopyridine nueleotide 
TPN 
veya 

Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 
NADP 

Formüle dikkat edilirse DPN in ayni olduğu görülür. Yalınız aradaki 
fark  adenosine ünitesinin ribose kısmının 2 - hydroxyl grubuna bir phos-
phate ester grubunun bağlanması ile meydana gelir. 

Coenzyme A, pantothenic acid'in bir derivesi olup yağ asidlerinin bir 
çok reaksiyonlarında transasetilasyon ve transfosforilasyon  olaylarında 
rol oynar. Coenzyme A bu reaksiyonda acetyl grupları ile birleşerek acetyl 
coenzyme A yı veya phosphate grupları ile birleşerek phosphoryl coenzy-
me A yı teşkil eder. Bilahara da bu acetyl veya phosphoryl grupları baş-
ka gruplara transfer  edilirler. Bunlardan başka coenzyme A nın iştirak 
ettiği daha pek çok transfer  reaksiyonları vardır. Bütün bunlar ara me-
tabolizmada önemli rol oynarlar. 
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NH 

O O OH CH, O O ^ 
II II I I II II 

HS-CHRCHR-NH-C-CHR-CHR-NH-C-CH-C-CHRO-P-O-P-O-CH, Q 

CH, OH OH 

o OH. fl-mcrcapto-  pantothenic acid 
ethyJamine HO—P=0 

I 
OH 

Coenzyme A 

Riboflavin  ihtiva eden koenzimler flavin  mononucleotide (FMN, rib-
oflavin  - 5 - phosphate) ile flavin  adenine dinucleotide (FAD) dir. Bunlar 
bazan dehydrogenase'ların koenzimleri olarak tesir ederler ve dolayısı ile 
de hydrogen donör ve akseptörü olarak vazife  görürler. Bu sebep ile de 
oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonlarında rol alırlar. Aşağıya flavin 
mononucleotide FMN ve FAD ile FAD nin oksitlenmiş ve redüklenmiş şe-
killerinin formülleri  çıkarılmıştır. 
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OH 

ı 
CH, 

H-C-OH » 4 -2—OH 
I 

H-C—OH 
ı NH, 
CH, | 
0 
1 

no—p—o 
I 
0 
1 

HO—P=0 
I 
o 

-N\ ı v 
I II Vıı 

OH OH 

CH 
CH 

H OH 

W  ^tT^O 
İH . H 
I 

H—C—OH 
I 

H-C -OH 
I 

H-C-OH NH; 
çm5 İ 
i ti 

.10—P=0 
I 
0 
1 

H 0 - P = 0 

HC 

OH OH 

FAD 
(oksitlenmiş şekil) 

FADHj 
(redüklenmiş şekil) 

Thiamine pyrophosphate (TPP) veya diphosphothiamine (DPT) de-
nilen bu koenzime cocarboxylase denir. Cocarboxylase apoenzim ile bir-
likte carboxylase'ları meydana getirir. <* - keto acide'ler pyruvic acid ve 
a - ketoglutaric acid'lerin dekarboksilasyonunu sağlar. Yani cocarboxylase, 
pyruvic decarboxylase, a - ketoglutaric dehydrogenase, transketolase'ların 
bir kofaktörüdür  ve dekarboksilâsyon reaksiyonlarında rol oynar. 

N NHı S O O 
lUC-Ç Ç HC C—CH»—CH j—0—f>—O—f>—Ol  I 

A x A J _ İ U „ , U 
c c 
H H, 

Oll 

Thiamine pyrophosphate (TPP) 
veya 

Diphosphothiamine (DPT) 
veya 

Coc«rboxylas» 
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İNHİBİTÖRLER 

İnhibitörler enzimatik reaksiyonları inhibe eden maddelerdir. Muhte-
lif  katagorilere ayrılırlar. 

Non - kompetitif  inhibitörler : 

Non - kompetitif  inhibitörler ya doğrudan doğruya enzimlerin sat-
ıhlarındaki nonspesifik  fonksiyon  göre gruplarla birleşerek tesirlerini gös-
terirler. Burada bloke edilen gruplar umumiyetle ekseri enzimlerde ayni 
olduğundan bu tip inhibisyon nonspesifik  ve bu tip inhibitörler de nonspe-
sifiktirler.  Burada enzim halen fonksiyon  gören reaktif  grupların bir kıs-
mını ihtiva ettiğinden bir kısım substrat ile birleşebilir. Fakat inhibitö-
rün mevcudiyeti dolayısı ile katalitik tesir gösteremez. Teşekkül etmiş olan 
ES kompleksi E ile birleşen inhibitörle inaktive edilir. 

E + S + ı < » ES + ı 1. E. S 

E : enzim 
S : substrat 
I : inhibitör 

Veyahutta enzimlerin protein fraksiyonunu zarara uğratan madde-
lerdir. 

1 — Enzimin prostetik grubu üzerine tesir edenler : Bunlar tesirle-
rini prostetik grupla birleşmek sureti ile yaparlar. Meselâ CO, HCN, azide 
ve H2S gibi maddeler prostetik gruplarında demir - porphyrin ihtiva eden 
enzimleri inhibisyona uğratan nonkompetitif  inhibitörlerdir. Bu maddeler 
prostetik gruptaki metalin moleküler oxygen ile reaksiyona girmesini ön-
lerler. Meselâ cytochrome oxidase, demir - porphyrin prostetik grubunu 
ihtiva eden oksidatif  bir enzimdir. Yukarıdaki maddeler ile inhibisyona 
uğrar. 

Oksidasyon ve redüksiyon yapan maddeler de prostetik grup üzerine 
etki yapmak sureti ile tesir eden inhibitörlerdendir. 

Cyanide, hydrazine, hydroxylamine ve semicarbazide gibi earbonyl 
reaktifleri  decarboxylase'ların koenzimi olan pyridoxal phosphate ile bir-
leşerek decarboxylase'lar için inhibitör rol oynarlar. 

NaF gibi fluoride'li  maddeler calcium ve diethylthiocarbamate'a ihti-
yaç gösteren enzimleri inaktive ve bakır ihtiva eden enzimleri inhibe eder-
ler. Magnesium ile aktive edilen enolase enzimi phosphate tamponu mu-
vacehesinde fluoride  ile inhibe edilir. Burada inhibisyon magnesium fluoro 
phosphate teşekkülüne bağlıdır. 
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2 — Enzimlerin protein fraksiyonunu  zarara uğratanlar : Bu gru-
ba ağır metaller de girmektedir. Ağır metallerin proteinleri denatüre ede-
rek enzimleri inaktive etmesinden başka bilindiği gibi birçok enzimler 
cysteine bakiyelerinin yan zincirlerinden derive edilen sulfhydryl  grupla-
rının bu gruptaki inhibitörlerle bloke edilmesi veya kimyasal transfor-
masyonları ile de enzimler inhibisyona uğrarlar. Sulfhydryl  inhibitörle-
rinden bir kısmının tesir tarzları aşağıya çıkarılmıştır. 

Ferricyanide gibi oksidanlar enzimlerin protein kısmındaki sulfhydryl 
gruplarını disulfide'e  çevirerek enzimi inhibe eder. 

Ferricyanide 
2 RSH » R — S — S — R 

- 2 H 

tode acetate ve benzeri maddeler sulfhydryl  gruplarını alkilasyon 
(alkylation) ile bloke ederek inhibitör tesir gösterirler. 

ICHsCOOH 
RSH > R — S — CH.COOH 

- HI 

Cıva ve diğer ağır metal ion'ları sulfhydryl  grupları ile mercaptide 
leri teşkil ederek inhibitör tesir gösterirler. 

+ + 
Hg 

2 RS > R — S Hg — S — R 
- 2 H 

Bu bakımdan urease ile üre (urea) tâyin edilirken cam eşyanın, yapısın-
da cıva bulunan Nessler reaktifinden  tamamen temizlenmiş bulunması 
icabeder. Aksi halde urease az derecede de olsa cıva ile inaktivasyona uğ-
rayarak yanlış netice alınmasına sebebiyet verir. 

Levvisite gibi vezikan harb gazı ve arsenikli ilâçlar da sulfhydryl 
grupları ile birleşmek sureti ile inhibitör tesir gösteren maddelerdir. 

rı * 
Ck \ 

NAS-CH=CHCI S 
C l / (Levvisite) \ r u _ r U r i 

2KSH * As—CH=CHU 
—2HCı / 

S 
/ 

R 
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Arsenik ihtiva eden Lewisite gibi maddelerin sulfhydryl  grupları ile 
birleşmesi özelliğinden istifade  edilerek arsenikli ilâçlar ve ağır metaller-
le zehirlenmelerde tedavi maksadı ile 2,3 - dimercaptopropanol (British 
anti Lewisite - BAL) tedavi maksadı ile kullanılır. Buradaki kimyasal 
olay aşağıdaki şekilde olmaktadır. 

CHL-SH ÇHz-S x 
I Lcvvisite As CH=CHCI 
ÇH—SH » . C H - s / 
I —2HC1 | 
CHjpII CHıOH 
(BAL) 

Sulfhydryl  inhibitörlerine karşı hassasiyet gösteren enzimlerden bi-
risi triosephosphate dehydrogenase'dır. 

Aluminium ion'larının da peptik enzimlerin faaliyetlerini  inhibe ettiği 
söylenmektedir. Bu aluminium'un peptik ülserlerin tedavisinde yararlı ol-
masının sebeplerinden birisini teşkil eder. 

Kompetitif  İnhibitörler : 
Bu tip inhibitörler strüktür bakımından substrata benzeyen inhibi-

törlerdir. Bu strüktür benzerliğinden dolayı substratın yerine enzimle 
birleşerek inhibitör tesir gösterirler. Kompetitif  inhibisyondaki reaksiyon 
aşağıdaki tarzda gösterilebilir. 

E + ı + ı + S 

Bu tip inhibitörlere metabolik antagonistler veya substrat aııalogları 
da denir. Enzimin gerek analog ve gerekse substrat ile olan reaksiyonu 
yukarıdaki denklemde de görüldüğü gibi reverzibldir ve inhibisyonun de-
recesi inhibitör konsantrasyonunun substrata olan oranına bağlıdır. Her 
ikisinin apsolü konsantrasyonuna tâbi değildir. Bu tipin birçok klâsik mi-
sâllerinden bir kaçı aşağıya alınmıştır. 

+ o ^ K ) § 4 . ^ ' 

SUBSTRAT k H 
I Aktive edilmiş t 

Kompleks 

1 _ E N Z l 

•CID 
ENZfM L Kompleks g g Son ürünler 

ENZİM 

Analog inaktif  Kompleks 
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Succinic dehydrogenase'ın tabii substratı succinlc acid'dir. Normal 
olarak succinic dehydrogeııase, succinic acid ile reaksiyona girerek suc-
cinic acid'den fumaric  acid meydana getirir. Bu reaksiyonun kompetitif 
inhibitörü malonic acid'dir. Eğer ortamda malonic acid mevcut ise o za-
man malonic acid strüktürünün succinic acid'e benzemesi sebebi ile enzim 
tarafından  succinic acid yerine malonic acid alınır ve dolayısı ile de subs-
trat olan succinic acid reaksiyona girmez. Bunun neticesi olarak da re-
aksiyon durur veya fumaric  acid'e dönüş azalır ve gecikir. 

C O O H 

? H 2 
C O O H 

Malonic acid 

C O O H 

Î H 2 
C H 0 
I 2 

C O O H 
Succinic acid 

Bu tip inhibitörlere diğer bir misâl de sulfanilamide'lerdir.  Bunlar 
birçok bakterilerin muayyen metabolik prosesleri için lüzumlu olan para -
aminobenzoic acid'in strüktürel analoglarıdır. Bakteriler metabolizmala-
rı için lüzumlu olan para - amüıobenzoic acid yerine strüktür bakımından 
benzeri olan fakat  hiç bir metabolik proses üzerine tesiri olmayan sulfani-
lamide'leri alırlar ve bu suretle de normal metabolik faaliyetleri  inhibis-
yona uğrar. Dolayısı ile de büyümeleri durur. Sulfanilamide'lerin  bakte-
riostatik tesirleri de bu mekanizma ile izah edilmektedir. 

NH2 

c = o 

OH 
Para - aminobenzoic acid 

NHo 

o = s = o 

N H o 

Sulfanilamide 
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Diğer inhibitörler : 

Bazı muayyen proteinler enzimler üzerine inhibitör etkiye sahiptirler. 
Meselâ, soya fasulyesi  ve diğer legümünözlerde trypsin'i inhibe eden glo-
bulinler mevcuttur. 

Hazmı güç olan yağlar da lipase'm sindirimi kolay olan yağları sin-
dirmesini inhibe etmektedir. İnsan serumunda da antiproteolitik etki gös-
teren ve muhtemelen protein tabiatında bir faktör  mevcuttur. 

Bazı ilâçlar da enzimler üzerine direkt veya indirekt olarak tesir 
ederler. Meselâ, narkotikler dehydrogenase sistemin aktivitesini azaltır-
lar. Bazı antiseptik maddeler de inhibitör etkiye sahiptirler. 

Hormonların da hayat prosesini tanzim edici bir rol oynadıkları ve 
enzim reaksiyonları üzerine etki yaptıkları malumdır. 

ENZİMATİK REAKSİYONLARIN HIZI ÜZERİNE TESİR 
EDEN FAKTÖRLER 

Enzimatik reaksiyon hızı üzerine tesir eden belli başlı faktörler  şun-
lardır : 

1 — Enzim konsantrasyonu. 
2 — Substrat konsantrasyonu. 
3 — pH (Hydrogen ion konsantrasyonu). 
4 — Isı. 
5 — Reaksiyondan meydana gelen ürünler. 
6 — Işık ve diğer fiziksel  faktörler. 
7 — Zaman. 

1 — Enzim konsantrasyonu : 

Enzimatik reaksiyonun hızı (velocity) enzim konsantrasyonu ile doğ-
ru orantılıdır. Yani enzim ne kadar fazla  ise reaksiyon hızı da o kadar sü-
ratli olur. Meselâ, enzim miktarı iki misline çıkarılır ise reaksiyon hızı da 
iki misli artar. Bunu şu şekilde formüle  edebiliriz. 

v = K X E 

V : reaksiyonun hızı. 
K : orantı sabitesi. 
E : enzim konsantrasyonu. 
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Bu hal reaksiyonun başlangıcında her ne kadar böyle ise de reaksi-
yon devam ettikçe ayni nisbet dahilinde olmaz. Buna sebep enzimin ta-
mamen saf  olmamasıdır. Enzim konsantrasyonu lüzumundan fazla  da 
arttırılsa reaksiyon hızındaki artış yine ayni nisbette olmaz. Bu hal de 
muhtemelen substratın maksimum faaliyete  imkân sağlayacak miktarda 
olmamasına bağlıdır. Aşağıdaki şekil bu izah edilen hususlar ile birlikte 
enzim konsantrasyonunun reaksiyon hızı üzerine olan tesirini göstermek-
tedir. 

Enzim Konsantrasyonu 

Yukarıdaki formülü  şu şekilde de ifade  edebiliriz. 

Nihai mahsulün miktarı 

Reaksiyonun müddeti 
veya 

K X E 

Nihai mahsulün miktarı 
E — 

K X Reaksiyonun müddeti 

Eğer enzimatik reaksiyon çalışmalarında ayni reaksiyon müddetini 
kullanır isek bu iki konstant C olarak gösterilebilir. 

Nihai mahsullerin miktarı 
E 

C 
O zaman enzim konstrasyonunun teşekkül eden nihai mahsullerin 

miktarı ile orantılı olduğu görülür. 

Eğer bir deneyde 0,2 mg. ve diğer deneyde de 0,6 mg. nihai mahsul 
teşekkül eder ise bu ikincisinde lüzumlu enzim miktarı birincisine naza-
ran üç misli fazladır. 
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2 — Substrat konsantrasyonu : 

Enzim miktarı sabit kaldığı taktirde reaksiyonun hızı substrat kon-
santrasyonu ile orantılı olarak artar. Bu başlangıçta linear bir şekilde an-
cak bir noktaya kadar vuku bulur. Bu huduttan sonra substrat konsant-
rasyonu artsa da reaksiyon hızı artmaz. Reaksiyon hızı hiperbolik bir 
hal alır. Bu anlatılanlar aşağıdaki diagramda gösterilmiştir. 

Bu halin izahı aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterilmiştir. 

° •. tft  - **İ  | - o 

8* — T 
O D 

OD 

O O ^ 

o o + w 
t 

— . T 
O D O D 

O D O D 
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Yukarıdaki şekilde dört aktif  yüzlü bir enzimin üç muhtelif  konsant-
rasyondaki enzim ile birleşmesi ve her birleşmede de substratın çift  par-
çalara bölündüğü görülmektedir, üstteki şekilde en düşük konsantras-
yondaki substrat enzimin aktif  yüzündeki yalınız bir kısım ile birleşmek-
tedir. Substrat konsantrasyonunun artması ile enzimin aktif  yüzündeki 
bağlanma artmakta (ortadaki şekil) ve bu bağlamş enzimin aktif  yüzü-
nün artan substrat ile satüre olmasına kadar devam etmektedir (alttaki 
resim). Üst ve ortadaki şekiller diagramm linear bir şekilde yükselen kıs-
mına tekabül etmektedir. Alttaki şekil ise enzimin aktif  yüzünün substrat 
ile tamamen satüre olmasından sonra artık substrat miktarı daha da art-
tırılsa reaksiyon hızının artmadığını göstermektedir. Yani reaksiyon bu 
satürasyondan sonra aynı hızda devam eder. Bu alttaki şekil de diagram-
daki düz kısmın izahını göstermektedir, işte yukarıdaki diagramm son-
raki basık olan kısmında muayyen zaman ünitesinde teşekkül eden nihai 
ürünlerin miktarı ile ölçülen reaksiyon hızı substrat konsantrasyonunun 
artması ile müteessir olmaz. Buna sıfır-düzen  reaksiyonu (zero-order 
reaction) denir. Bu da bir sabiteye eşittir. 

v = K. 

Diagramdaki eğrinin basık kısmının en sağma tesadüf  eden kısmın-
da reaksiyon hızı maksimuma (Vm ı ı x ) yaklaşmaktadır. Bundan Micha-
elis - Menten koııstantının (Km ) tayininde kullanılan denklemde bahse-
dilecektir. 

Diagramdaki eğrinin ilk düz kısmı enzim etkisi hızının (v) substrat 
ile doğru bir orantı gösterdiği kısımdır. Yani burada belirli bir zamandaki 
reaksiyon hızı o anda ortamda bulunan substrat konsantrasyonu ile oran-
tılıdır. Buna îlk  - düzen reaksiyon (first  - order reaction) u denir. 

v = K (S). 

Bu orantıdan dolayı da substrat konsantrasyonu azalır ise reaksiyo-
nun hızı da azalır. Bu orantı desimal logaritmaya çevrilir ise verilen her 
hangi bir zamandaki (t) substrat konsantrasyonu (S) ile sıfır  zamandaki 
inisyal substrat konsantrasyonu (S o ) arasında aşağıdaki münasebet 
ortaya çıkar. 

k t 
log (S) = log (S„ ) 

2,303 

Bu sebepten substrat konsantrasyonu zamanla birlikte logaritmik 
olarak azalır. 
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Enzim - substrat kompleksinin teşekkülünde substrat konsantrasyo-
nu ile enzimatik reaksiyonun hızı arasındaki münasebet Michaelis-Menten 
denklemine göre vuku bulur. Bilindiği gibi enzim ile substrat bir biri ile 
birleşerek bir kompleks meydana getirirler. Bu birleşme reverzibl bir bir-
leşmedir. Bu kompleks enzim ve nihai ürünlere parçalanır. Fakat bu yo-
lun aksi de vukua gelebilir. Yani kompleks ters bir reaksiyon ile tekrar 
enzim ve substrata da parçalanabilir. Fakat bu ters reaksiyon reaksiyo-
nun ilk safhalarında  vukua gelmez. Bu ilk reaksiyonun hızı enzim - subst-
rat kompleksinin konsantrasyonu ile orantılıdır. Burada bütün konsant-
rasyonların molar olduklarını hatırdan çıkarmamak lâzımdır. 

Bütün bu reaksiyonlar aşağıdaki denklemde gösterilebilir. Burada 
substrat konsantrasyonunun sistemdeki enzimden fazla  olduğu kabul edil-
mektedir. 

1 3 
E + S ( > ES > E -f  Nihai ürünler 

2 

Bu duruma göre reaksiyon hızı 

v = k3 (ES). 
şeklinde ifade  edilir. 

Kitlelerin tesiri kanununa göre ES in teşekkül oranı E ve S konsant-
rasyonu ile orantılıdır. Enzim ile birleşen substrat miktarı totalin çok 
ufak  bir kısmıdır. Substratın total konsantrasyonu ise serbest substrat 
konsantrasyonunun ifadesi  için kullanılır. Enzim bakımından ise durum 
şudur: Total enzimin büyük bir kısmı enzim - substrat kompleksi içinde-
dir. Bu bakımdan serbest enzim konsantrasyonu, total enzim konsantras-
yonu (E) ile enzim - substrat konsantrasyonu arasındaki fark  ile ifade 
edilebilir. ES in teşekkül hızı da aşağıdaki şekilde gösterilebilir. 

ki [ (E) - (ES) ] (S). 
Enzim - substrat kompleksi birisi nihai parçalanma ürünleri ve diğe-

ri de kimyasal reaksiyona giren maddeler olmak üzere iki yoldan yıkılır 
ES in yıkılma hızı bu iki reaksiyonun toplamı olarak ifade  edilebilir. 

k2 (ES) + k3 (ES). 

Yıkılma hızı da ES teşekkülünün hızına eşittir. 

k2 (ES) + k3 (ES) = kı [ (E) - (ES) ] (S). 

Bu denklemi ES e göre çözer isek aşağıdaki denklem elde edilir. 
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(E) (S) 
(ES) = 

k2 + ki 
+ (S) 

kı 

Reaksiyonun hızı (v) hız konstantı (k3) ve ES konsantrasyonu ve 
bu konsantrasyonun parçalanma ürünleri nazarı itibare alınarak aşağıda-
ki denklem elde edilir. 

k3 (E) (S) 
v 

k 2 + k3 
+ (S) 

ki 

Bu denklem iki yoldan basitleştirilebilir. 

Birinci yolda bu üç hız konstantı yerine yeni bir konstant (K) kul-
lanılır. Bu konstant sık sık (Km ) şeklinde gösterilir. Bu konstanta Mich-
aelis - Menten konstantı denir. 

İkinci yol da S miktarının enzimi satüre edecek şekilde artarak reak-
siyon hızının da maksimum kıymete erişmesidir. Bu da bir konstant ile 
ifade  edilebilir. Yukarıdaki denklem nazarı itibare alınır ise matematik 
ifadelere  istinaden S in matematik olarak yeter derecede büyümesi halle-
rinde 

k= + k3 

kı 

den sarfı  nazar edilebilir. Böylece de maksimum reaksiyon hızı k3 (E) ye 
eşit olur. Bu maksimum reaksiyon hızı (Vm a x ) ile gösterilir. Formüle 
alâkalı yerleştirmelerden sonra nihayet aşağıdaki Michaelis - Menten 
denklemi elde edilmiş olur. 

V m . x (S) 
v = 

K m + (S) 

Bu denklem Michaelis konstantı olarak aşağıdaki gibi ifade  edilir. 

(S) ( V » „ - v ) 

v 
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Nihayet 
Vnuu 

Km = (S) ( 1) 
V 

meydana gelmiş olur. 
Bu son denkleme nazaran eğer v = 1/2 V m j l x olursa Km de S e ya-

ni substrat konsantrasyonuna eşit olduğu görülür. Bundan da eğer subst-
rat konsantrasyonu yarı maksimum hızında tâyin edilir ise o zaman Mich-
aelis-Menten konstant kıymetinin elde edilmiş olduğu anlaşılır. Başka bir 
ifade  ile Michaelis - Menten konstantı enzimin yarı maksimum hızda te-
sir etmesi halinde substrat konsantrasyonuna eşittir. Michaelis - Menten 
konstantının enzim çalışmalarında büyük bir kıymeti vardır. 

Aşağıya bazı enzimlerin substrat, K m ve optimum pH lan alınmıştır. 

ENZİM Kaynak Substrat K m Optimum pH 

Sucrase Bağırsak Sucrose 0,016-0,04 M 6,2 

Amylase 
Tükürük 
Pankreas Nişasta 0,8-0,25 % 6,0-7,0 

a - Glyeosidase Maya Methyl a - D - gly-
coside 0,037 - 0,075 M 

Lipase Pankreas Ethyl butyıate > 0,03 M 7,0 

Pepsin Mide mukozası Ovalbumin 4,0 % 1,5-2,5 

Trypsin Pankreas Caseine 2 % 8-11 

Urease Soya fasulyesi Ur e a 0,025 M 7,2 - 7,9 

Phosphatase Kemik Glycerophosphate < 0,003 M 8,4 

Catalase Karaciğer Hydrogen peroxi-
de 

0,025 M 6,3 - 9,5 

3 — pH, Hydrogen ion konsantrasyonu : 

Enzimin bulunduğu ortamın hydrogen ion konsantrasyonu enzimatik 
aktivite üzerine belirli bir tesir yapar. Enzimler protein tabiatında olduk-
larından çok düşük ve çok yüksek pHlarda denatürasyona uğrayarak 
düşük aktivite gösterirler veya inaktivasyona uğrarlar. Enzimlerin akti-
vite değişiklikleri yalınız denatürasyon ile izah edilemez. Enzimlerin pH 
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değişiklikleri karşısında gösterdikleri aktivite değişiklikleri aşağıdaki şe-
kilde de görüleceği gibi enzimlerin aktif  yüzündeki fonksiyonel  grupların 
ionizasyon derecesi ile alâkalıdır. Bilindiği gibi enzim - substrat komp-
leksinin teşekkülü için enzimde pozitif  ve negatif  yüklü grupların birlikte 
bulunması lâzımdır. Eğer her hangi bir enzimde bu gruplardan her han-
gi birisi bulunmaz ise o zaman enzim inaktif  durumdadır. 

Ayrıca her enzim muayyen bir pH da en çok aktivite gösterir. Yani 
bu muayyen pH da bu enzimin reaksiyon hızı en çoktur. Çünkü bu pH da 
enzim molekülünün % büyük bir kısmı ionik şekildedir. Yani pozitif  ve 
negatif  yüklüdür. İşte enzimin en çok aktif  olduğu bu pH ya optimum pH 
denir. Bu nokta enzimden enzime çok farklar  gösterir. Çünkü her enzi-
min ionizabl olan gruplarının tabiatı değişiktir. Yukarıdaki cetvel çeşitli 
enzimlerin çeşitli optimum pH larmı da göstermektedir. Optimum pH de-
recesinin iki tarafında  enzimatik reaksiyon hızı zayıflamakta  ve muayyen 
bir pH derecesine gelindiği taktirde de enzim harap olmakta ve aktivitesi 
kalmamaktadır. Enzimatik reaksiyonlarda hydrogen ion konsantrasyo-
nunu optimal halde muhafaza  edebilmek için tampon solüsyonları kullanı-
lır. Optimal pH, tampon solüsyonunun cinsi, substratın özelliği ve enzi-
min kaynağı gibi çeşitli şartlara tabidir. Aşağıya enzimatik reaksiyon hı-
zı üzerine tesir eden hydrogen ion konsantrasyonunun ve optimum pH yı 
izah eden bir şekil konulmuştur. 

N 
Sİ 

c 

o 
U) 

03 
<L> 
ce o 7 14 
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4 — Isı : 

Aşağıya ısının enzimatik reaksiyon hızı üzerine olan tesiri şematik 
olarak çıkarılmıştır. Bu şemaya dikkat edilir ise O C° da reaksiyon hı-
zının bu artış ile müterafık  olarak derece derece maksimuma eriştiği ve 
ısı daha da arttırılacak olur ise enzimatik hızın süratle sıfıra  düştüğü gö-
rülür. Maksimum hızdaki bu ısıya optimum ısı denir. Enzimatik reaksi-
yonun ısı koefisiyanı  her 10 C° için reaksiyonun artma miktarı olarak ta-
rif  edilir. Bu da Qıo olarak gösterilir. Yani ısının her 10 C° artmasına mu-
kabil enzimatik reaksiyon hızı 1,1 - 3 misli artar. Aşağıdaki şemada bu fe-
nomeni 30 C° ye kadar takip etmek mümkündür. Isının fazla  yükselmesi 
hallerinde yukarıdaki kaide işlemez hale gelir. Çünkü bilindiği gibi enzim-
ler protein tabiatındadırlar ve muayyen yüksek ısılarda denatürasyona 
uğrarlar. Aşağıdaki şemada da görüleceği gibi ısı 40 C° nin üstüne çıktı-
ğı taktirde reaksiyon hızı da süratla düşmektedir. 

insanlardaki enzimatik reaksiyonlarda optimum reaksiyon hızı vü-
cut ısısı olan 38 c° ye yakındır. Bununla beraber tecrübi enzimatik çalış-
malarda optimum ısı büyük değişiklikler gösterir. Bu değişiklikler pH, 
solüsyondaki diğer bileşiklerin konsantrasyonu ve bilhassa nihai ürünle-
rin ölçülmesinden evvelki reaksiyonun tâbi tutulduğu zaman ile alâkalı-
dır. Genel olarak hayvansal enzimler için optimum ısı 40 - 50 C° arasın-
da, bitkisel enzimler için de 50 - 60 C° arasındadır. Bu ısıların üstünde re-
aksiyon hızı azalmakta ve umumiyetle 60 C° civarında da enzimlerin ısı 
karşısında tahrip olmaları ile reaksiyon hızı sıfıra  düşmektedir. 

5 — Reaksiyon ürünleri : 

Enzimatik reaksiyon sonucu olarak teşekkül eden ürünlerin ortam-
da çoğalması reaksiyonun hızını azaltır. Bilindiği gibi enzimatik reaksi-
yon reverzibl bir reaksiyondur. Reaksiyon sonucu teşekkül eden ürünler 
süratle ortadan kalkdığı taktirde reaksiyon tek tarafa  doğrudur. Aksi 
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halde ürünler ortamda toplanınca reaksiyon hızı da azalır ve hatta aksi 
istikamette bir seyir takip edebilir. Bu olayın diğer ve asıl sebeplerinden 
birisi de reaksiyon ürünlerinin yapı bakımından substrata benzemeleri ve 
dolayısı ile de enzimler ile substrat gibi birleşmeleri ve enzimleri inhibe 
etmeleridir. 

6 — Kofaktör  (Cofactor)  konsantrasyonu ve diğer fiziksel  faktörler: 
Eğer bir enzim aktivitesi bakımından bir inorganik ion veya bir ko-

enzim gibi dissosiye olabilen kofaktörlere  ihtiyaç gösterir ise reaksiyo-
nun hızı kofaktörün  konsantrasyonu ile değişiklikler gösterir. Bu husus-
ta koenzimler bahsinde gerekli bilgiler verilmişti. 

Işınların da enzimler ve dolayısı ile enzimatik reaksiyonun hızı üze-
rine tesiri vardır. Meselâ, kırmızı ve mavi ışınlar tükürük amylase'ı gibi 
bazı enzimlerin etkilerini çoğaltırlar. Ultraviole ve Röntgen ışınları ise 
azaltırlar. 

Enzim solüsyonlarının şiddetle çalkalanması ile enzimler protein ta-
biatında olmaları dolayısı ile denatüre olurlar ve etkisiz hale geçerler. 

7 — Zaman : 
Bu hususta diğer faktörler  meyanında bilgi verilmiştir. 

ENZÎMATÎK REAKSİYONUN REVERZİBİLİTESİ VE 
ENZİMLERİN SENTETİK ETKİLERİ 

Birçok enzimatik reaksiyonun reverzibl olduğu gösterilmiştir. Reak-
siyonun reverzibl oluşu parçalanan maddenin tekrar sentezini sağlamış 
olur. Meselâ, proteinler bağırsak kanalında protease'lar ile amino acid'le-
re parçalanırlar. Buradan absorbe olarak kan ve dolayısı ile vücut hücre-
lerine geçen amino acid'ler buradaki protease'lar ile parçalanmanın ters 
yönünde bir reaksiyon ile tekrar proteinlere çevrilirler. Yani bu enzimler 
hem proteolitik prosesi yaparlar ve hem de bu reaksiyonu tersine çevire-
rek amino acid'lerden hücre proteinini imâl ederler. 

Protease (bağırsak kanalı) 
Amino acid ( »Protein 

Protease (hücre) 

Disaccharide'lerin monosaccharide'lere yıkılması ve monosaccharide 
lerden disaccharide'lerin sentezi, ester ve yağların kendilerini teşkil eden 
maddelerden sentezi gibi bu olaya bir çok misâller vermek mümkündür. 
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Reaksiyonun sağ tarafa  gitmesi yani substratın parçalanması için 
lüzumlu olan pH derecesi ile sentetik reaksiyon yani reaksiyonun sola 
gitmesi için lüzumlu olan pH bir birinden farklıdır.  Fakat genel olarak 
ters reaksiyonun hızı da düşüktür. Ekilibriyum noktası o derece sağa ka-
çarki rivers reaksiyon meydana gelemez. 

ENZİMLERİN İSİMLENDİRİLMESİ 

Enzimlerin isimlendirilmesi halen standard bir hale gelmemiştir. Son 
zamanlarda umumi kaide olarak enzimler tesir ettikleri substratların son-
larına -ase ekinin ilâvesi ile isimlendirilmektedir. îsmin geri kalan kısmı 
da enzimin katalize ettiği reaksiyonun tipini, substratın adı ve tabiatını 
gösterir. Meselâ, urease enziminin üre (urea) ye tesir eden bir enzim oldu-
ğunu ve bunun gibi arginase'ın arginine'e, tryosinase'ın tyrosine'e amy-
lase'ın nişasta (amylose) ya, lipase'ın yağlara, sucrase'ın sucrose'a ve 
L-glutamic dehydrogenase'ın da L-glutamic acid üzerine müessir olduğu-
nu ve dehidrogenasyon yaptığını gösterir. 

Bununla beraber pepsin, trypsin, ptyalin, rennin v.s. gibi bazı enzim-
ler hala ilk keşf  edildikleri zaman keşf  edenler tarafından  verilen ve sis-
tematik olmayan isimler ile anılmaktadırlar. 

ENZİMLERİN TASNİFİ 

Enzimlerin tasnifinde  halen kabul edilmiş umumi ve doğru bir tasnif 
şekli olmadığından bu hususta pek çok tasnifler  yapılmıştır. Bununla be-
raber aşağıda verilen tasnif  bir çok maksatlara uygun olan en iyi tasnif 
şeklidir. Bu tasnifte  enzimler katalize ettikleri kimyasal reaksiyonun 
umumi tipine, parçalanan veya teşekkül eden bağın tipine ve ayırdığı ve-
ya transfer  ettiği kimyasal grupların tipine göre tasnif  edilmişlerdir. Bu 
grupların her birisi de ayrıca tâli gruplara ayrılmaktadırlar. Enzimlerin 
bu esasa göre umumi tasnifleri  aşağıya çıkarılmıştır. Tâli gruplar da 
müteaddit gruplara ayrılırlar. Bu hususlar kendi bahislerinde belirtile-
cektir. 

A — Hydrolase'lar (Hidroliz yapan enzimler) : 
1 — Esterase'lar. 
2 — Glycosidase'lar. 
3 — Peptidase'lar. 
4 — Amidase'lar. 
5 — Hydrolitic deaminase'lar. 
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B — Desmolase'lar (Ekleyen ve ayıran enzimler) : 
1 — Dehydrase'lar, Hydrase'lar. 
2 — Desulfhydrase'lar. 
3 — Non-oxidative decarboxylase'lar. 
4 — Desmolitic deaminase'lar. 
5 — îsomerase'lar. 
6 — Aldolase'lar. 

C — Transferase'lar  (Transfer  yapan enzimler) : 
(Hydrogen veya elektron transferi  dışında) 

1 — Transglycosylase'lar. 
2 — Transamidase'lar. 
3 — Transpeptidase'lar. 
4 — Transphosphorylase'lar. 
5 — Transphosphorylase'lar. 
6 — Transmethylase'lar. 
7 — Transformylase,  Transformimiııase,  Transhydrox-

ymethylase'lar. 
8 — Transacylase'lar. 
9 — Transamidinase'lar. 

10 — Transaldolase'lar. 
11 — Transketolase'lar. 
12 — Traııssulfatase'lar. 

D — Oxidoreductase'lar (Oksidasyon ve redüksiyon yapan enzim-
ler) : 

1 — Oxidase'lar. 
2 — Aerobic dehydrogenase'lar. 
3 — Anaerobic dehydrogenase'lar. 
4 — Flavoprotein Transhydrogenase'lar. 
5 — Transelectronase (Cytochrome) 1ar. 
6 — Hydroxyperoxidase'Iar. 

a) Peroxidase'lar. 
b) Catalase. 
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H Y D R O L A S E LAR 

Hidroliz reaksiyonunu katalize eden enzimlerdir. Bilindiği gibi hidro-
liz olayı substrata su ilâvesi sureti ile olan parçalanmadır. Bu enzimler 
substratın parçalanacak olan bağına su ilâve ederek substratın parçalan-
masını yani hidrolizini sağlar. 

II 
Rı -C — O — R2 » Rı. COOH -f  R2 OH 

Hydrolase'ların tali gruplara tasnifi  hidrolize edilecek bağın tipine 
göre yapılır. 

Hydrolase'lar aşağıdaki tali gruplardan ibarettir. 
1 — Esterase'Iar. 
2 — Glycosidase'lar. 
3 — Peptidase'lar. 
4 — Amidase'lar. 
5 — Hydrolitic deaminase'lar. 

E S T E R A S E LAR 

Esterase'Iar esterlerin hidrolizini katalize eden yani ester bağlarını 
parçalayan bir grup enzimlerdir. Esterase'Iar grubuna aşağıdaki enzim-
ler dahildir. 

1 — Carboxylesterase'lar. 
2 — Thiolesterase'lar. 
3 — Sulfatase'lar. 
4 — Phosphatase'lar. 

1 — CARBOXYLESTERASE'LAR 

Karboksilik asidlerin esterlerinin hidrolizlerini katalize eden esterase 
lardır. Aşağıdaki çeşitleri vardır. 
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a) Basit esterase'lar. 
b) Acetylcholine esterase'lar. 
c) Choline esterase'lar. 
S) Cholesterol esterase'lar. 
d) Lecithinase A. 
e) Lecithinase B. 
f) Lipase. 
g) Lipoprotein lipase. 
S) Gluconolactonase. 

BASİT ESTERASE'lar : 
Substratları basit esterlerdir. Ethyl butyrate tipindeki esterleri 

monohidrik alkoller ve monokarboksilik asitleri vermek sureti ile hidro-
lize ederler. Karaciğer ve adalede bulunurlar. 

ACETYLCHOLİNE ESTERASE'LAR : 
Acetylcholine bir kaç enzim tarafından  hidrolize edilir. Bunlardan bi-

risi acetylcholine esterase'dır. Bu enzim choline esterlerine tesir eden di-
ğer esterase'lardan meselâ choline esterase'dan daha çok acetylcholine 
için affinite  göstermektedir. Yani bu enzimin tabiî substratı acetylcholine 
dir. Sinirsel doku, adale ve eritrositlerde bulunur. 

CHOLİNE ESTERASE'LAR : 
Muhtelif  choline esterlerini parçalarlar. Serum ve pankreasda bulu-

nurlar. 

CHOLESTEROL ESTERASE'LAR : 
Cholesterol esterlerini parçalarlar. Kan, pankreas, karaciğer, böbrek, 

dalak ve bağırsak mukozasında bulunurlar. 

Lecithinase A : 
Substratı lecithin ve cephalin'dir. Bunlardan bir yağ asidi molekülü-

nü (muhtemelen satüre olmayan birisini) ayırarak lysolecithin ve lyso-
cephalin meydana getirir. Pankreas, karaciğer, böbrek, kalb, adale ve ad-
renallerde bulunur. 

LECİTHİNASE B : 

Substratı lysolecithin ve lysocephalin'dir. Lecithinase A tesiri ile 
meydana gelmiş olan bu maddeler üzerine lecithinase B tesir ederek geri 
kalan yağ asidi de ayrılmış olur. Bulunduğu yerlerden birisi pankreastır. 

33 



LIPASE : 
Substratı yağlardır. Birer triglyceride olan yağları yağ asitleri ve 

glycerol'e parçalar. Burada triglyceride'den ayrılan yağ asidi tercihen 
glycerol'un <>-hydroxyl grubundaki yağ asidi bakiyesidir. Mide ve pankre-
asta bulunur. 

LtPOPKOTEİN LIPASE : 
Plazma proteinlerine bağlanmış triglyceride'ler (lipoprotein) i hid-

rolize eder. Bu enzim lipemik plazmanın temizlenmesinde mühim rol oy-
nar. Heparin ile aktive edilir. Kalb, adipoz doku ve serumda bulunur. 

GLUCONOLACTONASE : 
Bir iç ester olan lactone'u hidrolize eden esterase'dır. Substratı 

S-gluconolactone-6-phosphate'dır. Karaciğerde bulunur. 

2 — THİOLESTERASE (DEACYLASE) LAR 

Thiol veya sulfhydryl  grubu ile bağlanmış olan carboxyl grubunun 
bağını hidroliz ile parçalayan esterase'lardır. Bir çok çeşitleri vardır. 

a) Acetyl-Co A deacylase. 
b) Acetoacetyl-Co A deacylase. 
c) Glutathione thioster deacylase. 
ç) Fatty acyl-Co A deacylase. 
d) Succinyl-Co A deacylase. 

Bilindiği gibi thiol ve sulfhydryl  grupları umumiyet ile coenzyme A 
veya glutathione molekülünde bulunurlar. Hidroliz edilen bağlar yüksek 
enerjili bağlar olup bu enzimlerin tesirleri uzviyet için zararlıdır. Muhte-
melen bunlar uzviyette enerjinin kullanılması ve husulü arasında bir mu-
vazene sağlamaktadırlar. 

Acetyl-Co A deacylase'm substratı acetyl-Co A olup kalbde bulunur. 
Acetoacetyl-Co A deacylase'm substratı acetoacetyl-Co A olup kara-

ciğerde bulunur. Karaciğerde muayyen hallerde görülen acetoacetic acid 
in teşekkül ve toplanmasında rol oynar. 

Glutathione thioester deacylase beyin ve karaciğerde bulunur. Subst-
ratı glutathion thioester'lerdir. 

Fatty acyl-Co A deacylase karaciğer, beyin ve böbrekte bulunur. 
Substratı fatty  acyl-Co A dır. 

Succinyl-Co A deacylase'm substratı succinyl-Co A olup kalbde bulu-
nur. 
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3 — SULFATASE'LAR 

Sulfate  esterlerinin hidrolizini katalize eden esterase'lardır. Burada 
hidroliz aşağıdaki şekilde olmaktadır. 

H2O 
RO -/- S03H > R OH + H2SÛ4 

Sulfatase'ların  çeşitleri şunlardır : 

Glycosulfatase,  istiridye ve salyangoz gibi naime karaciğerlerinde 
bulunur. Substratı karbonhidrat esterleridir. 

Pheııolsulfatase,  karaciğer, adrenal bez ve böbreklerde bulunur. 
Substratı aromatik sulfate  esterleridir. 

Myrosulfatase'ın  substratı myronate (sinigrin) olup karaciğer, ada-
le ve böbrekte bulunur. 

Dijesyon ve ara metabolizmada mühim rol oynayan bu geniş enzim 
grubu phosphoric acid esterlerini phosphoric acid ve asıl bileşiğe parça-
larlar. 

Umumi reaksiyon aşağıdaki şekillerde olur. 

a) Glycosulfatase. 
b) Plıenolsulf  ataşe, 
c) Myrosulfatase. 

4 — PHOSPHATASE'LAR 

H2O 
R - O -/- PO3H2 > R OH + H3PO. '4 
O H2O II 

r . c -/- o - POHH2 > R COOH + HaPO 

OH OH OH 

O 
II HO - P - O - R' 
OH 
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Phosphatase'lar aşağıdaki tali esas gruplara bölünebilirler. Her tali 
grup da ayrıca bir çok tali gruplara bölünür. 

A) Phosphomonoesterase'lar : 

a — Düşük spesifite  gösterenler, 
b — Yüksek spesifite  gösterenler. 

B) Phosphodiesterase'lar: 

a — Düşük spesifite  gösterenler, 
b — Yüksek spesifite  gösterenler. 

C) Anhydrophosphatase'lar. 

A — PHOSPHOMONOESTERASE'LAR : 

Yukarıda da görüldüğü gibi düşük ve yüksek spesifite  gösterenler ol-
mak üzere iki tali gruba ayrılabilirler. 

a — DÜŞÜK SPESİFİTE GÖSTEREN PHOSPHOMONOESTERA-
SE'LAR : 

Optimum pH larına göre alkaline ve acid phosphatase'lar bu grup en-
zimlerdendir. Bu enzimler optimum pH larına göre aşağıya çıkarılmıştır. 

1) Alkaline phosphatase (pH 8,6-9,4). 
2) Acid phosphatase (pH 5,0-6,0). 
3) Acid phosphatase (pH 5,0-5,5). 
4) Acid phosphatase (pH 3,4-4,2). 

ALKALİNE PHOSPHATASE (pH 8,6 - 9,4) : 
Plazma, kemik, böbrek, bağırsak mukozası ve meme bezinde bulu-

nan bu enzimin substratı alkolik veya fenolik  monoesterlerdir. Alkaline 
phosphatase, hazım yolundaki phosphate monoesterlerinin hidrolizinden 
başka monosaccharide'lerin bağırsaklardan absorpsiyonunda, glucose'un 
böbrek tübülülerinde reabsorpsiyonunda, kemik ve dişlerin kalsifikasyo-
nunda mühim rol oynarlar. Muayyen kemik hastalıkları ve tıkanma sarı-
lıklarında plazmadaki seviyesi bariz şekilde yükselir. Plazmada aktivite-
sinin tayininde kullanılan metodda sodium glycerophosphate üzerine tesir 
ettirilerek bu maddeyi phosphoric acid ve glycerol'e hidroliz etme yete-
neğinden istifade  edilir. 

ACİD PHOSPHATASE (pH 5,0 - 6,0) : 
Eritrositlerde bulunur. Substratı. alkolik ve fenolik  monoesterlerdir. 
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ACİD PHOSPHATASE (pH 5,0 - 5,5) : 
Karaciğer, prostat, dalak ve böbrekte bulunur. Substratı alkolik ve 

fenolik  monoesterlerdir. 

ACİD PHOSPHATASE (pH 3,4 - 4,2) : 

Karaciğer ve dalakta bulunan bu enzimin de substratı ayni tip madde-
lerdir. 

Normalde çok az miktarda bulunan acid phosphatase'larm kan seviye-
si prostat metastatik kanserlerinde ekseriyetle yükselir. 

b — YÜKSEK SPESİFİTE GÖSTEREN PHOSPHOMONOESTERA-
SE'LAR : 

Karbonhidrat ara metabolizmasının anaerobik fazında  mümin rol oy-
nayan bu enzimler yalnız muayyen substratlara tesir ettiklerinden spesi-
fiktirler.  Çeşitleri aşağıya çıkarılmıştır. 

1) Hexosemonopîıosphatase. 
2) Hexosediphosphatase. 
3) 5' - Nucleotidase. 
4) Phosphoprotein phosphatase. 
5) Phosphorylase phosphatase (PR-enzyme). 

HEXOSEMONOPHOSPHATASE : 

Karaciğer, böbrek ve bağırsaklarda bulunan bu enzim münhasıran 
glucose-6-phosphate'ı hidrolize eder. 

HEXOSEDIPHOSPHATASE : 

Karaciğer ve böbrekte bulunur. Subsratı fructose-1,  6-diphosphate 
dır. 

5' _ NUCLEOTİDASE : 

Adenosine-5'-phosphate ve inosine-5'-phosphate için spesifiktir.  Tes-
tis, retina, sinirsel doku ve prostat gibi muayyen dokularda bulunur. 

PHOSPHOPROTEİN PHOSPHATASE : 

Dalakta bulunan bu enzim caseiıı gibi phosphoproteinlere tesir ede-
rek phosphate gruplarının phosphoprotein'den ayrılmasını katalize eden 
spesifik  bir phosphatase'dır. 
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PHOSPHORYLASE PHOSPHATASE (PR-enzyme'i): 
Karaciğer ve adalede bulunan bu enzim glycogen metabolizması ile 

alâkalı olan phosphorylase enzimini inaktive eder. 
Phosphorylase a > phosphorylase b -f  phosphate 

B — PHOSPHODİESTERASE'LAR : 

Düşük ve yüksek spesifite  gösterenler olmak üzere iki tali gruba ay-
rılabilir. 

a —DÜŞÜK SPESİFİTE GÖSTEREN PHOSPHODİESTERASE -
LAR : 

Düşük spesifite  gösteren phosphodiesterase'lar serum, karaciğer ve 
böbrek gibi bir çok dokularda bulunurlar. Bunların metabolik rolleri ta-
mamen belli değildir. Çeşitleri şunlardır : 

1) Alkaline phosphodiesterase (pH 8,3-9,0). 
2) Acid phosphodiesterase (pH 5,5). 

Bu her iki enzim de orthophosphoric acid'in müteaddit esterleri üze-
rine tesir ederler. 

b — YÜKSEK SPESİFİTE GÖSTEREN PHOSPHODİESTERASE 
LAR : 

Substrat bakımından spesifite  gösteren esterase'lardandır. Bu grup 
enzimler. 

a) Basit esterase'lar. 
b) Nucleotide phosphodiesterase'lar (Nuclease'Iar) olmak 

üzere iki tali gruba ayrılırlar. 

BASİT DlESTERASE'LAR : 
Aşağıdaki çeşitleri vardır. 

1) Cholinephosplıatase (Lecithinase C). 
2) Glycerophosphatase (Lecithinase D). 

CHOLİNEPHOSPHATASE : 
Lecithinase C olarak da tanınan bu enzim pankreas, bağırsak muko-

zası, böbrek, karaciğer ve beyin'de bulunur. Bir cholinephosphatase'dır. 
Bazı phospholipide'lerde bulunan phosphoryl - choline bağını hidroliz ile 
parçalar. 

- Glyceryl - phosphoryl -/- choline 
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GLYCEROPHOSPHATASE : 
Lecithinase D olarak da adlandırılan bu enzim lecithinase C nin bu-

lunduğu yerlerde bulunur ve bazı phospholipide'lerde bulunan glyceryl-
phosphate bağını hidroliz ile parçalar. 

- Glyceryl - / - phosphoryl - choline 

NUCLEOTÎDE PHOSPHOD1ESTERASE (NUCLEASE) LAR : 
Nucleotide phosphodiesterase'lara nuclease'lar da denir. Bu enzimler 

nucleic acid'lerin hidrolizlerini sağlarlar. Aşağıdaki çeşitleri vardır. 
1) Oligonucleotide phosphodiesterase. 
2) Ekstrasellüler ribonuclease. 
3) Ekstrasellüler deoxyribonuclease. 
4) Intrasellüler acid ribonuclease (pH 5,5-5,8). 
5) Intrasellüler alkaline ribonuclease (pH 7,8-8,0). 
6) Intrasellüler doxyribonuclease. 

OLİGONUCLEOTİDE PHOSPHODİESTERASE : 
Dalakda bulunan bu enzim ribonucleic acid üzerine ribonuclease'm 

tesirinden sonra kalan (RNA çekirdeği) hidrolize edilmemiş kısmı da da-
hil olmak üzere muhtelif  oligonucleotide'leri hidrolize eder. Bu enzim ribo-
nucleic acid'i tamamen mononucleotide'lere kadar da parçalar. 

EKSTRASELLÜLER RİBONUCLEASE : 
Pankreasta bulunan bu enzimin substratı RNA dir. Bilindiği gibi 

nucleic acid'lerin dijesyonu gastrointestinal yolda pankreas tarafından 
salınan bu ekstrasellüler ribonuclease ve deoxyribonuclease enzimleri ile 
başlar. 

EKSTRASELLÜLER DEOXYRIBONUCLEASE : 
Pankreasta bulunan bu enzime DN-ase I adı da verilir. Substratı 

DNA dir. Nucleic acid'lerin gastrointestinal yolda dijesyonu ile alâkalıdır. 

INTRASELLÜLER ACİD RİBONUCLEASE : 
Ekseri dokularda bulunan bu enzimin substratı RNA olup optimum 

pH sı 5,5 - 5,8 dir. 

INTRASELLÜLER ALKALİNE RİBONUCLEASE : 
Ekseri dokularda bulunan bu enzimin substratı da RNA olup opti-

mum pH sı 7,8 - 8,0 dır. 
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INTRASELLÜLEK DEOXYRÎBONUCLEASE : 
Dalakta bulunan bu enzime DN - ase II adı da verilir. Substratı DNA 

dir. 
Intrasellüler nuclease'ların substrattaki diester bağları üzerine olan 

tesiri rastgele olan bir tesir değildir. 
Son zamanlarda homojen olmayan pankreatik bir ribonuclease bu-

lunmuştur. Bu enzim ribonuclease A ve ribonuclease B olmak üzere iki 
büyük ve ayrıca iki küçük komponentten ibarettir. 

C — ANHYDROPHOSPHATASE'LAR : 

Phosphoric acid'in gerek kendisi ve gerekse diğer acid'lerle yaptığı 
anhidride'ler ester olmadıkları halde bunların hidrolizlerini katalize eden 
enzimler umumiyetle phosphoesterase'lar ile mütalaa edilirler. Anhydrop-
hosphatase'lar. 

a) Polyphosphatase'lar. 
b) Phosphoacylase'lar. 

olmak üzere iki gruba bölünürler. 

POLYPHOSPHATASE'LAR : 

Polyphosphatase'larm aşağıdaki çeşitleri vardır. 
1) Pyrophosphatase. 
2) Metaphosphatase. 
3) Triphosphatase. 
4) Adenylpyrophosphatase. 

PYROPHOSPHATASE : 
Anhydrophosphatase'lar grubundan bir polyphosphatese'dır. Bağır-

sak mukozası, adale, karaciğer, böbrek ve kalbde bulunan bu enzim pyrop-
hosphate H4P2O7 üzerine tesir eder. 

METAPHOSPHATASE : 

Karaciğer ve böbrekte bulunan bu enzim metaphosphate (HP03) n 

üzerine tesir eder. 

TRİPHOSPHATASE : 
Bağırsak mukozasında bulunur. Triphosphate (H P,0:>) üzerine tesir 

eder. 
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ADENYLPYROPHOSPHATASE : 
Bu enzime ATP-ase da denir. Adale, karaciğer ve beyinde bulunan spe-

sifik  bir enzimdir. İnorganik adenosiııe triphosphate'tan (ATP) inorganik 
orthophosphate ve adenosine diphosphate (ADP) tevlit eder ve ara meta-
bolizmanın hızı üzerine regülatör bir rol oynar. 

Diğer pyrophosphatase'lar DPN, TPN ve FAD ye tesir ederler. 

PHOSPHOACYLASE'LıAR : 
Hayvan ve mikroorganizmalar ile bitkilerde bulunan phosphoric acid 

ve karboksilik asidin mikz anhydride'lerini katalize eden enzimlerdir. Ada-
le, karaciğer ve böbrekte bulunan bu enzimlerden birisi acetyl phosphate 
ın hidrolizini katalize eden enzimdir. Yani bu enzimin substratı acyl phos-
phate'tır. Bir diğerinin substratı da acyl adenylate'tır. 

Esterase'ları toplu olarak gösteren bir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 

ESTERASE'LAR 

1) Carboxylesterase'lar : 
Basit esterase'lar 
Acetylcholine esterase'lar 
Choline esterase'lar 
Cholesterol esterase'lar 
Lecithinase A 
Lecithinase B 
Lipase 
Lipoprotein lipase 
Gluconolactonase 

2) Thiolesterase (Deacylase) 1ar : 
Acetyl - Co A deacylase 
Acetoacetyl - Co A deacylase 
Glutathione thioester deacylase 
Fatty acyl - Co A deacylase 
Succinyl - Co A deacylase 

3) Sulfatase'lar  : 
Glycosulf  ataşe 
Phenolsulf  ataşe 
Myrosulfatase 
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Phosphatase'lar : 

A — Phosphomonoesterase'lar : 

a) Düşük spesifite  gösteren phosphomonoesterase'lar : 
Alkaline phosphatase (pH 8,6 - 9,4) 
Acid phosphatase (pH 5,0 - 6,0) 
Acid phosphatase (pH 5,0 - 5,5) 
Acid phosphatase (pH 3,4 - 4,2) 

b) Yüksek spesifite  gösteren phosphomonoesterase'lar : 
Hexosemonophosphatase 
Hexosediphosphatase 
5' - Nucleotidase 
Phosphoprotein phosphatase 
Phosphorylase phosphatase 

B — Phosphodiesterase'Ier : 

a) Düşük spesifite  gösteren phosphodiesterase'lar : 
Alkaline phosphodiesterase (pH 8,5 - 9,0) 
Acid phosphodiesterase (pH 5,5) 

b) Yüksek spesifite  gösteren phosphodiesterase'ler : 

1 — Basit diesterase'lar : 
Cholinephosphatase (Lecithinase C) 
Glycerophosphatase (Lecithinase D) 

2 — Nucleotide phosphodiesterase'lar : 
Oligonucleotide phosphodiesterase'lar 
Ekstrasellüler ribonuclease 
Ekstrasellüler deoxyribonuclease 
întrasellüler acid ribonuclease (pH 5,5 - 5,8) 
întrasellüler alkaline ribonuclease (pH 7,8 - 8,0) 

C — Anhydrophosphatase'lar : 

a) Polyphosphatase'lar : 
Pyrophosphatase 
Metaphosphatase 
Triphosphatase 

Adenylpyrophosphatase 

b) Phosphoacylase'lar. 



GLYCOSİDASE 'LAR 

Bilhassa karbonhidratların glycoside bağlarını hidroliz ile parçala-
yan hydrolase'lardır. 

CHjOH CH£H CĤ JH 
H Hx0 H 

OH 

Karbonhidratları hidrolize eden enzimlere bazan carbohydrase adı da 
verilir. Glycosidase'lar iki talî gruba ayrılırlar. 

1 — Basit glycosidase'lar ve oligosaccharidase'lar. 
2 — Polysaccharidase'lar. 

1 — BASİT GLYCOSİDASE'LAR VE OLIGOSACCHARIDASE 
LAR 

Basit Glycoside ve oligosaccharide'ler için spesifite  gösteren glycosi-
dase'lardır. Bunlar di ve trisaccharide'leri monosaccharide'lere parçalar-
lar. Bilindiği gibi basit glycoside'ler ve oligosaccharide'ler « ve 13 olmak 
üzere iki ayrı tip glycoside bağlarını ihtiva ederler. Bu bakımdan a - gly-
coside bağlarını hidrolize eden enzimler ayrıdır ve i3 - glycoside bağlarını 
hidrolize edenler ayrıdır. Şu halde bu grup enzimleri iki gruba ayırmak 
mümkündür. 

A) a- Glycosidaselar. 
B) P - Glycosidase'lar. 

A — «- GLYCOSİDASE'LAR : 

ol - glycoside bağlarını hidrolize eden enzimlerdir. Belli başlı çeşitle-
ri şunlardır : 

a) Maltase. 
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b) Sucrase. 
c) OHgo-l,6-gIucosidase. 
ç) AmyIo-l,6-glucosidase. 

MALTASE: 

Bağırsak suyunda bulunan bu enzim bir disaccharide olan maltose'u 
hidrolize ederek glucose meydana getirir. 

SUCRASE: 

Glucosaccharase, glucoinvertase (invertase) adı da verilen bu a - gl-
ycosidase enzimi bağırsak suyunda bulunur ve sucrose (saccharose) u hid-
roliz ile parçalayarak sucrose'dan glucose ve fructose  meydana getirir. 

OLİGO-l,6-GLUCOSİDASE : 

Bağırsak mukozasında bulunan bu enzim dextrin'ler üzerine tesir 
eder ve dextrin'lerin r - 1,6 glycosîde bağlarını hidroliz ile parçalar. 

AMYLO-1,6 GLUCOSIDASE : 

Karaciğer ve adalede bulunan bu enzim glycogeıı üzerine tesir eder 
ve glycogen'in a - 1,6 glycoside bağlarını hidrolize eder. 

B — P - GLYCOSIDASE'LAR : 

P - glycoside bağlarını hidrolize eden bu enzimlerdir. En mühim çe-
şitleri aşağıya çıkarılmıştır. 

a) P - Glucosidase. 
b) P - Galaetosidase. 
c) P- Glucuronidase. 
ç) DPN-ase. 

P - GLUCOSİDASE : 
Böbrek, karaciğer ve bağırsak mukozasında bulunan bu enzim muh-

telif  P - gylcoside'leri parçalar. 

P - GALACTOSIDASE : i : 
p - galactoside'leri parçalayan bu enzime lactase adı da verilir. Böb-

rek karaciğer ve bağırsak mukozasında bulnur. * 
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(3 - GLUCURONIDASE : 
Tabiî ve sentetik gîucuronide'lerdeki glycoside bağlarını hidroliz ile 

parçalayan bu enzim dalak, karaciğer ve endokrin bezlerde bulunur. Bu 
enzim estrogeıı metabolizmasında estrogen'lerin ghıcuronic acid'le bağlan-
masında ve hücre bölünmesinde rol oynar. Bu enzimin muhtelif  dokular-
daki seviyesi estrogen'lerin verilmesi ile arttığı gibi muayyen tümörlerde 
de artar. 

DPN - ASE : 
Karaciğer ve beyinde bulunan bu enzim DPN koenzimine tesir ede-

rek nicotinamide - B - riboside bağını hidroliz ile parçalar. 

Nicotinamide - / - ribose - pyrophosphate - ribose - adenine. 

2 _ POLYSACCHARIDASE'LAR 

Polysaccharide'leri daha basit saccharide'lere parçalayan enzimler-
dir. İki gruba ayrılırlar. 

A) Homopolysaccharidase'lar. 
B) Heteropolysaccharidase'lar. 

A) HOMOPOLYSACCHARİDASE'LAR : 
Memelilerin metabolizmasında önemli rol oynayan amylase'lardandır. 

Substratları nişasta ve glycogen'dir. Bilindiği gibi uzviyette glycogen'in 
hazım yolu dışında yıkılması hidroliz ile olmaz. Uzviyette hazım yolu dı-
şında glycogen'in yıkılması phosphorolysıs ile olur. Homopolysaccharida-
se'lar tesir tarzlarına göre iki tali tipe ayrılırlar. 

a) Exoamylase'lar. 
b) Endoamylase'lar. 

EXOAMYLASE'LAR : 
P - amylase'lar adını da alan bu enzimler esas itibari ile yüksek bit-

kilerde bulunurlar. Bunlar nişasta ve glycogen gibi polysaccharide'lere te-
sir ederler. Amylose'u tamamen parçalar. Amylopectin ve glycogen gibi 
dallı polysaccharide'leri ise zincirin sonundan başlayarak dallanma nokta-
larına kadar parçalar ve bunlardan B - maltose meydana getirirler. 

ENDOAMYLASE'LAR : 
a - amylase'lar adını alan bu enzimler tükürük ve pankreas amylase 

lan olarak tanınırlar. Tükürük ve pankreastan başka kan, adale ve karaci-
ğerde bulunurlar. Bu enzimler nişasta ve glycögen'deki polysaccharide 

45 



zincirinin iç kısmına tesir ederek a - konfigürasyonunda  parçalanma mah-
sulleri yani dextrin'ler ve maltose meydana getirirler. Hayvansal amylase 
lar aktiviteleri bakımından chloride veya alâkalı anion'lara ihtiyaç göste-
rirler. 

Buraya kadarki izahlardan anlaşılacağı gibi amylase'lar a - 1,4-glyco-
side bağlarına tesir ederler. Amylopectin ve glycogen'deki 1,6 - dallanma 
noktaları yukarıda da belirtildiği gibi oligo - 1,6 - glucosidase gibi diğer 
enzimlerle hidrolize edilmektedirler. 

B) HETEROPOLYSACCHARIDASELAR : 

Mucopolysaccharidase, mucase'lar da denilen bu enzimler nitrogen'li 
heteropolysaccharide'ler olan mucopolysaccharide'lere tesir ederler. Aşa-
ğıdaki çeşitleri vardır : 

a) Hyaluronidese. 
b) Lysozyme. 
c) Sulfomucase. 
ç) Mucodextrinase'lar. 
d) Oligomucase'lar. 
e) Neuraminidase. 

HYALURONÎDASE : 

Testis, dalak, deri ve mukozada bulunan bu enzim hücreler arası bir 
yapıştırıcı rolü oynayan hyaluronic acid'i hidrolize eder. Bu hidroliz esna-
sında nişastanın amylase enzimi ile hidrolizinde nihai üründen evvel mey-
dana gelen bir seri dextriıı'ler gibi hyaluronic acid'de bu enzim tesiri ile 
bir seri ara kademeler ile muco - oligo - saccharide'ler teşekkül eder ve ni-
hayette de hyaluronic acid nihai ürünler olan glucuronic acid ve acetylglu-
cosamine'e hidrolize olmuş olur. Burada bahsedilen ara kademeler de 
ayrı ayrı enzimler ile olmaktadır. 

LYSOZYME : 

Burun sekresyonu, yumurta akı ve dalakda bulunan bu enzim Micro-
coccus lysodeikticus'ların hücre duvarlarında bulunan mucopolysacchari-
de'i hidrolize eder ise de bu enzimin metabolik rolü halen gösterilememiştir. 

SULFOMUCASE : 

Testis ve karaciğerde bulunan bu enzim chondroitin sulfate'lar,  kera-
tosulfate  ve heparin gibi sulfate  ihtiva eden mucopolysaccharide'leri hid-
roliz eden enzimlerdir. Bu enzimler hyaluronidase'lardan farklı  olup adet, 
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hususiyet ve karakterleri tesbit edilememiştir. Ayrıca karaciğerden kıs-
men pürifiye  edilmiş heparinase elde edilmiştir. 

NEURAM1NJDASE : 

Sialidase adı da verilen bu enzim mucopolysaccharide veya mucooligo-
saccharide'lerde terminal sialic bakiyelerine tesir eder ve dolayısı ile de 
mucin ile örtülmüş dokulara virüsler ve muayyen mikroorganizmaların 
hücumunda ehemmiyet kazanır. 

Glycosidase'ları toplu olarak gösteren bir cetvel aşağıya çıkarılmış-
tır. 

GLYCOSİDASE'LAR 

1) Basit glycosidase'lar : 

A — a - glycosidase'lar : 
Maltase. 
Sucrase. 
01igo-l,6-glucosidase. 
Amylo-1,6-glucosidase. 

B — 13 - glycosidase'lar : 
13 - glucosidase. 
13 - galactosidase. 
13 - glucuronidase. 
DPN-ase. 

2) Polysaccharidase'lar: 

A — Homopolysaccharidase'lar : 
Exoamylase'lar. 
Endoamylase'lar. 

B — Heteropolysaccharidase'lar : 
Hyaluronidase. 
Lysozyme. 
Sulfomucase. 
Mucodextrinase'lar. 
Oligomucase'lar. 
Neuraminidase'lar. 
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PEPTİDASE'LAR 

Proteinlerin peptide bağlarını parçalayan (hidroliz) enzimlerdir. Bun-
lara protease'lar da denir. 

NH20 H H2O NH2 
I II I I 

Rı - C - C -/-N - CH - COOH > Rı - CH - COOH + 
I 
R2 

NH2 

R2 - CH - COOH 

iki tali kısma bölünürler. 
1) Exopeptidase')ar. 
2) Endopeptidase'lar. 

Peptidase'larm spesifitesi  peptide bağının her iki tarafındaki  amino 
acid bakiyelerinin yan zincir gruplarının tabiatı ile alâkalı olmasıdır. 

1 — EXOPEPTÎDASE'LAR : 
Terminal peptide bağlarını hidroliz ile parçalayarak amino acid'lerin 

peptide veya protein molekülünden ayrılmasına sebep olurlar. Aşağıya çı-
karılmış birçok çeşitleri vardır. 

a) Carboxypeptidase. 
b) Carboxypeptidase B. 
c) Folic acid conjugase'lar. 
C) Leucine aminopeptidase. 
d) Aminotripeptidase. 
e) Glycylglycine dipeptidase. 
f) Glycylleucine dipeptidase. 
g) Prolidase. 
ğ) Prolinase. 
h) Carnosinase. 
i) Glycine dipeptidase. 
1) Aminoacylase I. 
j) Aminoacylase II. 
k) I -Acyllysinase. 
D Alanine peptidase'lar. 

m) Glutathione peptidase'lar. 
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CARBOXYPEPTtDASE : 

Pankreasta bulunan bu enzim haddi zatında bir zymogen'dir. Dur-
makla veya tripsin tesiri ile aktif  enzim haline çevrilir. Bu enzim yüksek 
derecede pürifiye  ve kristalize edilmiştir. Yapısında magnesium vardır ve 
bunun ile sıkıca bağlanmıştır. İsminden de anlaşılacağı gibi tesir edeceği 
substrattaki amino acid bakiyesinde serbest carboxyl grubunun mevcut 
olması lâzımdır. 

O 
II 

- NH - CHR - C - / - CHR' - COOH 
Phenylalanine, tyrosine, triptophane, leucine 

CARBOXYPEPTIDASE B : 

Pankreasta bulunan diğer bir enzimdir. Bu enzim de tesir bakımın-
dan carboxypeptidase'a çok benzer ise de diğerinden farklı  olarak bazik 
amino acid bakiyeleri ihtiva eden peptide'ler için spesifiktir. 

O 
• II 

- NH - CHR - C - / - bazik amino acid'ler 

FOLÎC ACİD CONJUGASE'LAR : 

Muhtelif  dokularda bulunan bu enzimler bazı müelliflere  göre car-
boxypeptidase'larm bir tipi olarak kabul edilmektedirler. Bilindiği gibi 
folic  acid tabiatta polyglutamyl conjugate şeklinde bulunur. İşte bu kon-
jugat 1ar conjugase enzimi ile hidrolize edilirler. Polyglutamyl conjugate'ı 
hidrolize eden conjugase enzimi folic  acid conjugase'dır. 

Pteroyl - glutamyl - / - glutamyl - glutamic acid 

LEUCİNE AM1NOPEPT1DASE : 

Bağırsak mukozası ile diğer bir çok dokularda bulunan bu enzim 
magnesium ile dissosiye olabilen bir kompleks teşkil eder. Manganese 
ion'u da aktivatör rol oynar. Bu enzim daha çok leucyl-peptide'leri hidro-
lize eder ise de hidroliz münhasıran bu bağlara mahsus değildir. Leucine 
aminopeptidase tesir bakımından serbest amino grubuna ihtiyaç gösterir. 

O H O 
ıı V ii '-• 

N H2 - CHR - C - N - CHR' - C -
leucine 



Önceleri eathepsin III adı verilen enzim de muhtemelen leucine aminopep-
tidase'dır. 

AMINOTRÎPEPTIDASE : 

Bağırsak mukozası, thymus ve adalede bulunan bu enzim bir kısım 
tripeptide'lerin serbest amino grubuna bitişik olan peptide bağını hidroli-
ze eder. Ayrıca tesir edebilmesi bakımından distal carboxyl grubunun da 
serbest olması lâzımdır. 

O H O H 
I! I II I 

NH2 - CHR - C - / - N - CHR - C - N - CHR' - COOH 

Bu enzim tripeptide'ler dışında dipeptide ve tetrapeptide'ler üzerine 
çok az tesir eder veya etmez. Aktivasyonu için metalik bir ion'a ihtiyaç 
gösterip göstermediği belli değildir. 

GLYCYLGLYCİNE DİPEPTİDASE : 

Adale ve uterus'ta bulunan bu enzim glycylglycine dipeptide'ini hid-
rolize eder. Tesir aktivitesi bakımından cobalt ion'larına ihtiyaç gösterir. 

Glycyl / proline. 

GLYCYLLEUCINE DİPEPTİDASE : 

Adale, bağırsak mukozası ve uterus'ta bulunan bu enzim glycylleucine 
dipeptide'ini hidrolize eder. 

Glycyl / leucine. 

insan uterus'u ve sıçan adalesinden elde edilen glycylleucine dipepti-
dase tesir aktivitesi bakımından zinc ion'larına ihtiyaç gösterir. Tavşan 
adalesi ve domuz bağırsak mukozasından elde edilen ise manganese ile ak-
tive edilir. 

PROLİDASE : 

Bağırsak mukozası ve adalede bulunan bu enzim glycylproline dipep-
tide'ini hidrolize eder. Manganese ile aktive edilir. 

Glycyl / glycine. 
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PROLINASE : 
Bağırsak mukozasında bulunur. Manganese ile aktive edilir. Prolyl-

glycine dipeptide'ini hidrolize eder. 

CARNOSINASE : 
Caraosine'i hidrolize eden bu enzim böbreklerde bulunur. Bilindiği gi-

bi carnosine hayvani dokularda fazla  miktarda bulunan bir peptide'dir. 
Zinc veya manganese aktivatör olarak rol oynarlar. Aşağıdaki tabloda da 
görüleceği gibi tesir bakımından tamamı ile spesifik  değildir. 

P - alanyl -/-İL  - histidine (carnosine) 
glycyl - / - L - histidine 

- L - alanyl - / - L - histidine 
- D -alanyl - / - L - histidine 

GLYCİNE DIPEPTIDASE : 
Bütün dokularda bulunur. Glycine dipeptide'lerini hidrolize eder. 

Glycine'e bağlanmış olan amino acid D veya L - amino acid olabilir. Bu 
enzim evvelce dehydropeptidase I adı verilen enzimin aynidir. Bu enzim 
fizyolojik  muayyen dehydropeptide'leri hidrolize eder. 

Glycyl / D veya L-amino acid 

AMİNOACYLASE I : 

Böbrekte bulunur. Bu enzime evvelce dehydropeptidase II adı veril-
mişti. Aspartic acid dışında N-acyl-amino acid'lere tesir eder. 

AMİNOACYLASE II : 

Böbrekte bulunur. N-acyl-aspartate'lara tesir eder. 

JE -ACYLLYSINASE : 
Böbrekte bulunur. Substratı -N-acyllysine'lerdir. 

ALANİNE PEPTIDASE'LAR : 

Bağırsak mukozasında bulunur. Glycylalanine dipeptide'i ile alanyl-
glycine dipeptide'lerini hidrolize ederler. 

Glycyl / alanine 
Alanyl / glycine 
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GLUTATHİONE PEPTİDASE'LAR : 

Glutathione tabii olarak bulunan bir tripeptide'dir. İki kademede hid-
rolize edilir. Glutathione'un hidrolizini yapan glutathion peptidase'lardır. 
Bunlardan glutaminase enzimi bir böbrek enzimi olup glutamine'in y - ami-
de bağını hidrolize ederek glutathione'dan y - glutamyl bakiyesini ayırır. 

y - glutamyl - / - cysteinyl - glycine 

Reaksiyon magnesium'a ihtiyaç gösterir. 

Glutathione'da cysteinyl-glycine bağı da karaciğer, adale ve böbrekte 
bulunan başka bir enzim ile parçalanır. 

y - glutamyl - cysteinyl - / - glycine 

2 — ENDOPEPTIDASE'LAR 

Hem terminal ve hem de peptide zincirinin içindeki peptide bağlarını 
hidrolize eden enzimlerdir. Bu gruba giren enzimler toplu olarak aşağıya 
çıkarılmıştır. 

a) Pepsin. 
b) Gastricsin. 
c) Rennin. 

Ç) Trypsin. 

d) Chymotrypsin. 
e) Elastase. 

f) Renin. 

g) Thrombin. 

ğ) Plasmin. 
h) Cathepsin I. 

i) Cathepsin H. 

j) Cathepsin IV. 
k) Cathepsin Y-a. 

D Cathepsin V-b. 

PEPSİN : 
Mide mukozasında inaktif  pepsinogen halinde salınır ve hydrogen 
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ion'larmın ve bilahara da ilk teşekkül eden pepsin'in otokatalitik tesiri ile 
pepsin haline çevrilir. Pepsinogen'in izoelektrik noktası pH 3,7, pepsin'in 
ise pH 1,0 dır. Pepsin'in moleküler ağırlığı pepsinogen'den daha küçüktür. 
Buradaki fark  peptide'lerin ayrılması ile izah edilir. Pepsin kristal halde 
pür bir şekilde izole edilmiştir. 

Pepsin, phosphoric acid molekülünden başka hususi prostetik grup-
lar ihtiva etmez. Pepsin'in spesifitesi  phenylalanine veya tyrosine'in amino 
gruplarının teşkil ettiği peptide bağlarına tesir etmesindedir. 

-glutamyl - / - cysteinyl-
-glutamyl - / - tyrosyl-
-cysteinyl - / - phenylalanyl-
-tyrosyl - / - tyrosyl-

Proteinlerin pepsin ile hidrolizinde optimum pH 1,5 - 2,5 dır. Pepsin'in 
optimum pH 5,0 civarında ayrıca süt pıhtılaştırıcı bir tesiri daha vardır. 

GASTRÎCS1N : 

Mide mukozasında pepsin ve rennin'den başka tesbit edilen diğer pro-
teolitik enzimlerden birisidir. Bu enzimin proteinin içindeki hangi bağlara 
karşı spesifitesi  olduğu ve nasıl tesir ettiği halen malum değildir. 
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RENNİN : 
Genç memelilerin midelerinde bulunan endopeptidase'lard andır. Bir 

zymogen olan prorenııin'in hydrogen ion'ları ile aktivasyonu neticesi te-
şekkül eder. Rennin optimum pH 3,7 de kat'i bir proteolitik tesir gösterir. 
Rennin tesiri ile sütteki casein, paracasein'e çevrilir ve süt pıhtılaşır. Bu 
reaksiyon için optimum pH 5,4 dır. Pıhtılaşma ameliyesinde ayrıca cal-
cium ion'larının da rolü vardır. 

TRYPSIN : 
Pankreastan salınan ve bir proenzim olan trypsinogen ince bağırsak-

taki enterokinase enzimi ile trypsin haline çevrilir. Bu çevrilme için opti-
mal pH 6,0 - 9,0 arasındadır. Trypsin ayrıca ilk anda trypsinogen'den te-
şekkül eden trypsin'in otokatalitik tesiri ile de trypsinogen'den teşekkül 
edebilir. Şu şekildeki teşekkülde optimal pH 7,8 dir. Trypsinogen'in akti-
vasyonu calcium tuzları ile hızlandırılır. 

Proteinlerin trypsin ile hidrolizinde optimum pH muhtelif  substrat-
lara göre değişiklikler gösterir ise de bu pH umumiyet ile 8 civarındadır. 
Denatüre edilmiş proteinler tabii proteinlerden daha çabuk hidrolize edi-
lirler. Trypsin bilhassa arginine veya lysine'in carboxyl gruplarını ihtiva 
eden peptide bağlarına tesir eder. 

-arginyl - / -
-lysyl - / -

Pankreas ekstraktları, soya fasulyesi,  yumurta akı ve kan birer pro-
tein veya polypeptide'ler olan trypsin inhibitörlerini ihtiva ederler. 

CHYMOTRYPSİN : 
Pankreastan salman diğer bir proteolitik enzimdir. Sütü pıhtılaştır-

masından dolayı bu isim verilmiştir. Pankreastan chymotrypsinogen adı 
altında bir zymogen (proenzyme) halinde salınır ve aktif  enzim haline 
trypsin vasıtası ile döner. Bu dönüşte (aktivasyon) zymogen molekülün-
deki iç peptide bağları bir birini takip eden çeşitli yan yollar ile açılır ve 
bazik peptide'ler meydana gelir. 

Aktivasyonda esas yan yol zymogen'in peptide yapısının siklik kısmı 
leucyl-seryl-arginine sırası içinde isoleucyl ve arginine bakiyeleri arasın-
daki peptide bağının açılmasıdır. Bu açılma sonunda k - chymotrypsin 
teşekkül eder. 

İkinci kademe chymotrypsin ile bizzat katalize edilmesidir. Burada 
seryl-arginine grubu TI -chymotrypsin'de bahsedilen sıra dahilinde ayrılır 
ve sonunda A -chymotrypsin teşekkül eder. 
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Chymotrypsin ile hidrolizde optimum pH aşağı yukarı trypsin'deki-
nin aynidir. Chymotrypsin'in spesifitesi  farklıdır.  Bu enzim doğrudan 
doğruya tryptcphane veya methionine gibi aromatik amino acid carboxyl 
grupları ihtiva eden peptide bağlarına tesir eder. 

-tyrosyl - / -
-phenylalanyl - / -

-tryptophanyl - / -
-methionyl - / -

Aşağıya pür olarak elde edilmiş olan chymotrypsin kristallerini gös-
teren bir resim konulmuştur. 

ELASTASE : 

Pankreastan salman bu enzim bir konnektif  doku proteini olan 
elastin'i hidrolize eder. Bunun ile beraber bu enzimin elastin üzerine di-
rekt olarak spesifik  bir tesiri olduğu belli değildir. 

RENİN : 

Böbreklerden salınan proteolitik bir enzimdir. Rennin ile karıştırıl-
mamalıdır. Serumda bulunan ve peptide benzeri bir madde olan hyperten-
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sinogen üzerine tesir eder ve vazopressör bir madde olan hypertensin 
(angiotonin) i meydana getirir. 

THROMBİN : 

Serumda bulunan bu enzim fibrinogen  üzerine tesir eder. 

PLASMÎN : 

Serumda bulunan bu enzim fibrin  üzerine tesir eder. Bu enzimler kan 
koagülasyonunda rol oynarlar. Bu husus kan koagülasyonu bahsinde ay-
rıca belirtilecektir. 

CATHEPSÎN'LER : 

întrasellüler proteolitik enzimlerdendir. Hayvansal dokuda hususi ile 
dalak, karaciğer ve böbreklerde bulunurlar. Ölümü müteakip meydana ge-
len otoliz olayında bu enzimlerin rolü vardır. Hayattaki uzviyette doku 
proteininin devamlı olarak yıkılmasında vazife  görür ve uzviyetteki pro-
teinin teşekkülünde sentetik reaksiyonlarla bir muvazene teminini sağ-
lar. Cathepsin'lerin çeşitleri ve tesir ettikleri substratlar ile tesir ettikleri 
bağların yerleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Cathepsin I : 
Carbobenzoxy - glutamyl - / - tyrosine 

Cathepsin II : 
Benzoyl - arginyl - / - amide 

Cathepsin IV : 
Carbobenzoxy - glycyl - / - phenylalanine 

Cathepsin V-a : 
Glycyl - phenylalanyl - / - amide 

Cathepsin V-b : 
Phenylalanyl - / - amide 

Peptidase'ları toplu olarak gösteren bir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 
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PEPTİDASE'LAR 

Exopeptidase'lar : 
Carboxypeptidase 
Carboxypeptidase B 
Folic acid conjugase'lar 
Leucine aminopeptidase 
Aminotripeptidase 
Glycylglycine dipeptidase 
Glycylleucine dipeptidase 
Prolidase 
Prolinase 
Carnosinase 
Glycine dipeptidase 
Aminoacylase I 
Aminoacylase II 
£ -Acyllysinase 
Alanine peptidase'lar 
Glutathione peptidase'lar 

Endopeptidase'lar : 

Pepsin 
Gastricsin 
Rennin 
Trypsin 
Chymotrypsin 
Elastase 
Renin 
Thrombin 
Plasmin 
Cathepsin I 
Cathepsin II 
Cathepsin IV 
Cathepsin V - a 
Cathepsin V - b 



AMİDASE'LAR 

Carbon - azot bağına tesir etmek sureti ile amine ihtiva eden grubun 
ayrılmasını temin eden hydrolase'lardandır. Umumi tesir tarzları aşağıda-
ki gibidir 

H 2 0 
R — CH2 NH2 » R — CH2 OH + NHa 

Aşağıdaki çeşitleri ihtiva ederler. 

a) Urease. 
b) Asparaginase. 
c) Glutaminase. 
ç) Phosphoamidase'lar. 
d) Arginase. 
e) a - ketoacid -w- amidase. 
f)  Amino acid amidase. 
g) Formamidase. 
ğ) Dihydropyrimidinase. 
h) P - Ureidase'lar. 
i) îmidazolone hydrolase. 

UREASE : 
Bitkilerde bulunan bu enzim Bickimya, bakımından çok mühimdir ve 

kan üresinin tayininde bir analitik reaktif  olarak kullanılır. Urease kris-
talize edilen ilk enzimdir. 

Urease, carbonic acid'in bir diamide'i olan üre (urea) yi bir molekül 
C02 ve iki molekül ammoniac'a hidrolize eder. Bunlar da solüsyon içinde 
ammonium carbonate teşkil ederler. 

O 

H2N - / - c - / - NH2 
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Urease kristalleri 

ASPARAGINASE ve GLUTAMİNASE : 

Maya ve serumda bulunan amidase'lardandır. Bilindiği gibi asparagine 
ve glutamine gibi amide'ler insan, hayvan ve bitkilerde bulunmaktadır. 
Proteinlerde bulunan aspartic ve glutamic acid'ler ekseriyetle amide (as-
paragine, glutamine) şeklindedirler. Bu her iki amino acid'in amide şekil-
leri hücreler içinde toksik bir madde olan ve serbest halde bulunması ica-
beden ammoniac'ın geçici olarak depo edilmesini sağlarlar. İhtiyaç oldu-
ğu zaman ammoniac, asparaginase veya glutaminase hidrolitik enzimleri 
ile serbest hale geçer. Meselâ, böbreklerde glutamic acid'in amide'i olan 
glutamine, glutaminase ile hidrolize edilerek idrar ammoniac'ı artar. Bi-
lindiği gibi bu da uzviyetteki acid - base muvazenesinin regülasyonunda 
rol oynar. 

Maya ve serumda bulunan asparaginase'm tesir şekli aşağıdaki tarz-
da formüle  edilebilir. 

O 
II 

HOOC — CHNH2 — CH. — C -/- NH2 

Bitkiler, karaciğer, böbrek, beyin, dalak ve bakterilerde bulunan glu-
taminase'ın tesir şekli aşağıdaki gibi formüle  edilebilir. 

59 



o 
II 

HOOC — CHNH: — CH2 — CH2 — C - / - NH2 

Şu halde bu enzimler alâkalı amid'lerden NH2 yi ayırırlar. 

PHOSPHOAMİDASE'LAR : 
Karaciğer, böbrek ve ince bağırsaklarda bulunan amidase'lardandır. 

Phosphocreatine v.s. gibi phosphoric acid amide'lerini hidroliz eden enzim-
ler üzerinde fazla  bir çalışma yapılmamıştır. Bu gibi bileşiklerin defosfo-
rilasyonundaki mühim yan yol transfosforilasyondur.  Hidroliz değildir. 
Phosphoamidase'ların tesir şekli aşağıdaki gibidir. 

R - NH - / - PO (OH2) 

ARGINASE : 
Karaciğer, meme bezleri, testis ve böbreklerde buluan amidase'lar 

dandır.Arginine'in amidine gurubunu ayırır ve üre (urea) ile ornithine 
meydana getirir. Bilindiği gibi bu reaksiyon protein metabolizması sonucu 
meydana gelen nitrogen'den ürenin sentezi mekanizmasındaki ornithine 
siklusunun son kademesidir. Tesir mekanizması aşağıdaki gibi olmakta-
dır. 

NH2 — C : NH - / - NH — CH2 — CH2 — CH2 — CHNH, — COOH 

Arginase enzimi arginiııe'in amidine gurubunu ayırarak üre ve ornit-
hine teşekkülüne sebebiyet vermesi bakımından yani amidine grubunu par-
çaladığından bazı müeellifler  bu enzime amidinase'da derler. 

a - KETO ACİD - w - AMİDASE : 

Karaciğerde bulunur. Bu enzim glutamine ve asparagine üzerine 
spesifik  transaminase'larm tesiri ile meydana gelen amide'leri hidrolize 
eder. Substratları a - ketoglutaramate veya a - ketosuccinamate'dir. 

AMİNO ACİD AMİDASE : 
Böbrekte bulunur. Muhtelif  L - amino acid amide'leri üzerine tesir 

eder. 

FORMAMİDASE : 

Karaciğerde bulunur. Trytophane metabolizması ile alâkalıdır. Subst-
ratı formylkynurenine'dir. 
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DÎHYDROPYRIMİDİNASE : 

Karaciğerde buhınur.Pyrimidine metabolizması esnasında teşekkül 
eden ve bir ara mahsul olan dihydropyrimidine'i P - ureido acid'lere hid-
roliz eder. 

Dihydropyrimidine > B-ureido acid 

J8 - UREIDASE'LAR : 

Karaciğerde bulunur. Yukarıda bahsedilen reaksiyon sonucu meyda-
na gelen P - ureido acid'leri P - amino acid'lere hidroliz eder. 

P - ureido acid > P - amino acid -f-  CO2 + NH3 

IMIDAZOLONE HYDROLASE : 

Karaciğerde bulunan bu enzim bir histidine metaboliti olan imidazo-
lone propionate'm heterosiklik halkasını açar. Reaksiyon şekli aşağıdaki 
gibidir. 

tmidazolone propionate > N - formimino  - L - glutamate 
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HYDROLİTİC DEAMİNASE'LAR 

Purine, pyrimidine ve alâkalı derivatiflerinden  amino grubunun ay-
rılmasını katalize eden hydrolase'lar grubuna dahil enzimlerdir. Bilindiği 
gibi hayvani dokulardaki amino acid'lerin deaminasyonları ya bu gibi en-
zimlerin tesiri ile transaminasyon yolu ile ve yahutta oksidatif  yollarla 
olur. Purine ve pyrimidine'lerin amino gruplarının taşınmasını sağlayan 
insan uzviyetindeki deaminase'lar bütün teferruatı  ile tetkik edilmemiş-
lerdir. 

Hydrolitic deaminase'lar 3 gruba ayrılırlar. 
1) Nucleotide deaminase'lar. 
2) Nucleoside deaminase'lar. 
3) Purine deaminase'lar. 

1 _ NUCLEOTÎDE DEAMİNASE'LAR 

Nucleotide deaminase'ların aşağıdaki belli başlı çeşitleri vardır. 

a) 5' - Adenylic acid deaminase 
b) 3' - Adenylic acid deaminase 
c) Guanylic acid deaminase 

5 - ADENYLİC ACİD DEAMİNASE : 

Adale, sinir ve eritrositlerde bulunur. Substratı olan 6 - aminopuri-
ne - ribose - 5' - phosphate'dan amino grubunu ayırır. 

6 - Amino / purine - ribose - 5' - phosphate 

3' - ADENYLİC ACİD DEAMİNASE : 

Dalak, karaciğer ve böbrekte bulunan bu enzim substratı olan 6 -
aminopurine - ribose - 3' - phosphate'dan amino grubunu ayırır. 

6 - Amino / purine - ribose - 3' - phosphate 
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GUANYL1C ACİD DEAMİNASE : 
Karaciğerde bulunur. Substratı olan 2 - amino - 6 - hydroxypurine -

ribose - 5' - phosphate'tan amino grubunu ayırır. 

2 - Amino - / - 6 - hydroxypurine - ribose -5 ' - phosphate 

2 — NUCLEOSİDE DEAMİNASE'LAR 

Nucleoside deaminase'lar'ın belli başlı çeşitleri aşağıya çıkarılmıştır. 
a) Adenosine deaminase. 
b) Guanosine deaminase. 
c) Cytidine deaminase. 

ADENOSİNE DEAMİNASE : 

Karaciğer, böbrek, adale, kalb, sinir ve bağırsak mukozasında bu-
lunur. Substratı olan 6 - aminopurine - ribose'dan amino grubunu ayırır. 

6 - Amino / purine - ribose 

GUANOSİNE DEAMİNASE : 

Beyin, pankreas, karaciğer ve dalakta bulunur. 2 - amino - 6 - hyd-
roxypurine - ribose'dan amino grubunu ayırır. 

2 - Amino - / - 6 - hydroxypurine - ribose 

CYTİDİNE DEAMİNASE : 

Karaciğer ve böbrekte bulunur. 6 - amino - 2 - hydroxypyrimidine -
ribose'dan amino grubunu ayırır. 

6 - Amino - / - 2 - hydroxy - pyrimidine - ribose 

3 — PURİNE DEAMİNASE'LAR 

Belli başlı çeşidi guanase'dır. Karaciğer, pankreas, dalak ve böbrek-
lerde bulunur. 2 - amino - 6 - hydroxypurine'den amino grubunu ayırır. 

2 - Amino - / - 6 - hydroxypurine 
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Buraya kadar verilen izahlardan da anlaşılacağı gibi bir hydroxy bi-
leşiği olan hypoxanthine ve guanine ile cytosine de xanthine ve uracil'e 
bu hydrolitic deaminase'larla çevrilirler. Deamine nucleotide, inosinic acid 
olarak bilinen 5' - adenylic acid'den teşekkül eder ve adale kontraksiyonu-
nun bazı yan reaksiyonlarında meydana gelebilir. 

DİĞER HYDROLASE'LAR 

Yukarıda belirtilen sınıflara  ithal edilemeyen hydrolase'lardır. Bun-
lar : 

1 — Fumarylacetoacetic acid hydrolase : Tyrosine metaboliz-
masında rol oynar. 

2 — Kynureninase : Tryptophane metabolizmasında rol oynar. 

3 — Çeşitli Dehalogenase'lardır. 
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E K L E Y E N V E A Y I R A N E N Z İ M L E R 
(DESMOLASE 'LAR ) 

• Ekleyen ve ayıran enzimler substratın bazı kimyasal gruplarının hid-
roliz, oksidasyon veya redüksiyon olmadan ayrılmasını veya eklenmesini 
katalize ederler. Yani bu enzimler transfer  yapan enzimler gibi transfer  en-
nasında serbest halde bulunmayan bahis mevzuu kimyasal grubun bir mo-
lekülden diğer moleküle direkt olarak geçmesini veya yer değiştirmesini 
sağlamaz. Bilakis transfer  yapan enzimlerden farklı  olarak ya o grubu 
serbest hale geçirir veya serbest haldeki grubu alır ve ekler. 

Desmolase'lar aşağıdaki gruplara ayrılırlar. 

1 — Dehydrase'lar (hydraselar). 
2 — Desulfhydrase'lar. 
3 — Non - oxidative decarboxylase'lar. 
4 — Desmolitic deaminase'lar. 
5 — tsomerase'lar. 

DEHYDRASE'LAR 

Substratı hidrolize etmeden su ilâve eden enzimlerdir. Burada suyun 
H atomu substrat molekülünün bir parçasına ve OH ion'u da diğer parça-
sına gider. Aşağıda fumarase  enziminin tesiri kısmında bu husus açık ola-

(hydrase'lar) aşağıdaki enzimlerden müteşekkildir. 

Fumarase 
Enolase 
Glyoxalase I 
Glyoxalase II 
Serine dehydrase 
Threonine dehydrase 
Carboııic anhydrase 
Crotonase 

rak gösterilmiştir. 

Dehydrase'lar 

a) 
b) 
c) 
S) 
d) 
e) 
f) g) 
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FUMARASE : 

Bütün dokularda bulunur. Karbonhidrat metabolizmasının aerobik fa-
zında ehemmiyetli rol oynar. Ayrıca diğer gıdaların metabolizmasında da 
rol oynamaktadır. Fumarase alâkalı substrattan bir molekül suyun ayrıl-
masını ve eklenmesini reverzibl olarak katalize eder. Fumarase'ın karbon-
hidrat metabolizmasının aerobik fazı  olan trikarboksilik asit siklusundaki 
(tricarboxylic acid cyclus) tesiri şöyledir. 

m 

H O O C - C H HO-C H-COOH 

H C - C O O H - - H 2 q İ H 2 - C O O H 

Fumaric acid Maiic acid 

ENOLASE : 

Bütün dokularda bulunan bu enzim karbonhidratların oksidasyonunun 
anaerolik fazında  mühim rol oynar. Ayrıca diğer gıdaların metabolizma-
sında da rol oynamaktadır. Alâkalı substrattan bir molekül suyun ayrıl-
masını veya eklenmesini reverzibl olarak katalize eder. Enolase reaksiyo-
nu bioenerjetikte hususi ve ehemmiyetli bir yer işgâl eder ve yüksek ener-
jili phosphate bağının teşekkülünü sağlar. Tesir aktivitesi bakımından 
magnesium'a ihtiyaç gösterir. Fluoride tesir aktivitesini inhibisyona uğ-
ratır. 

Enolase'ın karbonhidrat metabolizmasının anaerobik fazındaki  tesiri 
aşağıdaki gibidir. 

— H 2 0 
Phosphoglyceric acid < > phosphoenolpyruvic acid 

+ H.0 

GLYOXALASE I VE II : 

Karaciğer, böbrek, adale ve mayada bulunan bu enzimlerin katalize 
ettikleri reaksiyon iki kademede olmaktadır. Birinci kademede enzimin 
substratı olan methyl glyoxal enzimin tesiri ile glutathione ile kondanse 
olarak thioester teşekkül eder. İkinci kademede de bu kompleks ya kendi-
liğinden yavaş yavaş veya ikinci bir enzimin katalitik tesiri ile süratle yı-
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kılarak lactic acid (hydroxy acid) teşekkül eder ve yeniden glutathione 
meydana gelir. 

+ H 2 0 
Methyl glyoxal lactic acid 

Burada enteresan olan nokta normal anaerobik karbonhidrat meta-
bolizmasında teşekkül eden lactic acid, L- konfigürasyonunda  iken bu re-
aksiyon esnasında teşekkül eden lactic acid, D- konfigürasyonundadır. 

SERÎNE DEHYDRASE : 

Karaciğerde bulunur. Serine bu enzim tesiri ile mutat olmayan tarz-
da deamine edilir. Reaksiyon sırasında P - hydroxyl grubundan bir mole-
kül su ve a - carbon atomundan da bir hydrogen ayrılarak amino-acrylic 
acid derivesi meydana gelir. Bu da spontanöz olarak hidroliz ile yıkılarak 
bir molekül ammoniac ve pyruvic acid (keto acid) meydan gelir. 

— H 2 0 
Serine > pyruvic acid -f-  ammoniac 

Bu reaksiyonun koenzimi pyridoxal phosphate'tır. 

H 
C = 0 

— C H o O — P 0 3 H 2 

N ' 
Pyridoxal phosphate 

THREONÎNE DEHYDRASE : 

Karaciğerde bulunan bu enzimin de tesiri aynen serine dehydrase'daki 
gibidir. Reaksiyon sonucu threonine'den bir molekül ammoniac ve « - ke-
tobutyric acid meydana gelir. 

— H 2 0 
Threonine > a - ketobutyric acid -)- ammoniac 
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Bununla beraber serine ve threonine'in ayni enzim ile dehirate edil-
diği sanılmaktadır. 

CARBONIC ANHYDRASE : 
Eritrositler, mide mukozası ve renal tübülilerde bulunan bu enzim 

zinc ihtiva eder. Az konstrasyonda bile olsa sulfa  ilâçlarla inhibe edlir. C02 
nin reverzibl hidrasyonunu katalize eder. 

CO2 + H20^=±H2C03 

Bu bakımdan da kanda gaz transportasyonunda ve böbrekler ile acid 
sekresyonunda mühim rol oynar. 

CROTONASE: 

Karaciğerde bulunan bu enzime enoyl - Co a hydrase adı da verilir. 
Yağ acid'lerinin katabolizmasında mühim rol oynar. Tesir tarzı aşağıdaki 
gibidir. 

a,P - ansatüre acyl Co A < > P - hydroxyacyl Co A 
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DESULFHYDRASE LAR 

Bu enzimler sulfur  ihtiva eden amino acid'lerden H2S şeklinde sul-
fur'ü  ayırırlar. Aşağıdaki enzimlerden müteşekkildir. 

a) Cysteiıı desulfhydrase. 
b) Homocysteine desulfhydrase. 
c) Cystathionase. 

CYSTEINE DESULFHYDRASE : 
Karaciğer, pankreas, böbrek ve bakterilerde bulunan bu enzim cys-

teine üzerine yukarıda bahsedilen serine'in dehidrasyonundaki reaksiyo-
na analog olarak tesir eder ve cysteine'den ELS i ayırır. Bu reaksiyondaki 
fark  dehidarsyonda serine'den H 2 0 ayrılır iken burada cysteine'den H2S 
ayrılmaktadır. 

Cysteine * pyruvic acid -f  H2S + NH3 

Bu enzimin koenzimi yukarıda formülü  verilmiş olan pyridoxaI phos-
phate'tır. 

HOMOCYSTEÎNE DESULFHYDRASE : 

Karaciğer, böbrek ve pankreasta bulunan bu enzim aynen yukarı-
daki reaksiyona benzer bir reaksiyon ile homocysteine'den H2S ayrılır. 

Homocysteine a - ketobutyric acid + H2S + NH3 

Bu enzimin de koenzimi pyridoxal phosphate'tır. 

CYSTATHİONASE : 
Karaciğerde bulunur. Cystathionase bir thioester olan cystathionine'e 

tesir ederek bundan H2S ayrılmasını sağlar. Aslında cystathionase bu re-
aksiyon sırasında meydana gelen fakat  serbest halde bulunmayan homo-
serme i a - ketobutyrate ve NH3 e çevirir. Bu bakımdan da bir homoserine 
dehydrase olarak vazife  görür. Bu enzimin de koenzimi pyridoxal phosp-
hate'tır. 

Cystathionine » cysteine + a - ketobutyrate + NH3 
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NON - OXİDATİVE DECARBOXYLASE LAR 

Amino acid'lerle pyruvic acid ve oxalosuccinic acid gibi organik car-
boxylic acid'leri dekarboksile eden enzimlerdir. Bilindiği gibi bir çok amino 
acid'lerin alâkalı amiııe'lerine dekarboksilasyonları umumiyet ile bağırsak-
larda bakterilerin tesiri ile olmaktadır. Ancak mahdut bir kısmı dokular-
da enzimler vasıtası ile dekarboksile olurlar. Gerek bakteriyel ve gerekse 
memelilerde amino acid'leri dekarboksile eden bu amino acid decarboxy-
lase'ların koenzimi pyridoxal phosphate'tır. 

Non - oxidative decarboxylase'lar aşağıdaki enzimlerden müteşekkil-
dir. 

a) Glutamic acid decarboxylase. 
b) Dopa decarboxylase. 
c) Tyrosine decarboxylase. 
ç) Histidine decarboxylase. 
d) 5 - Hydroxytryptophane decarboxylase. 
e) Cysteic acid decarboxylase. 
f)  Cysteine sulfinate  decarboxylase. 
g) Pyruvic acid decarboxylase. 
ğ) Oxalosuccinic acid decarboxylase. 

GLUTAMİC ACİD DECARBOXYLASE : 

Beyin ve bakterilerde bulunan bu enzim glutamic acid'in dekarboksi-
lasyonunu sağlar. 

Glutamic acid » y - aminobutyric acid -f  C02 

DOPA DECARBOXYLASE : 

însan böbreği, karaciğer ve pankreasta bulunan bu enzime 3,4 -
dihydroxyphenylalanine decarboxylase adı da verilir. Bilindiği gibi dopa 
bu kimyasal adın kısaltılmışıdır. Bu enzim epinephrine ve melanin'in tyro-
sine'den sentez edilmesinde rol oynar. Bu metabolik reaksiyonlar sırasın-
da dopa'ya tesir ederek onu dekarboksilasyona uğratır ve bu suretle de 
dopamine meydana gelmiş olur. 

Dopa > dopamine -f-  C02 
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TYROSÎNE DECARBOXYLASE : 

Böbreklerde bulunan bu enzim tyrosiııe'i dekarboksile ederek tyra-
mine meydana getirir. 

Tyrosine » tyramine -f  C02 

HİSTİDİNE DECARBOXYLASE : 

Bağırsak, karaciğer ve böbreklerde bulunan bu enzim histidine'i de-
karboksilasyona uğratarak farmakolojik  ehemmiyeti büyük olan histami-
ne'i meydana getirir. 

Histidine » histamine + C02 

5 - HYDROXYTRYPTOPHANE DECARBOXYLASE : 

Karaciğer, böbrek, gastrointestinal yol, akciğer ve beyinde bulunur. 
Bu enzim bir tryptophane derivesi olan 5 - hydroxytryptophane'i dekarbok-
sile ederek son zamanlarda ehemmiyet kazanmış olan ve bir serum vazo-
konstriktörü ve muhtemelen de bir nörohormon olan serotonin (5 - hyd-
roxytrptamine) i teşkil eder. 

5 - Hydroxytryptophane > 5 - hydroxytryptamine 
(serotonin) + C02 

CYSTEİC ACİD DECARBOXYLASE : 

Karaciğerde bulunur. Cysteine'in bir oksidasyon mahsulü olan cysteic 
acid'i muayyen safra  asid'lerine bağlı olarak bulunan taurine'e dekarbok-
sile eder. 

Cysteic acid » taurine + C02 

CYSTEİNE SULFİNATE DECARBOXYLASE : 

Karaciğer ve böbrekte bulunur. Cysteine sulfinate'ı  dekarboksile ede-
rek hypotaurine meydana getirir. Bilindiği gibi taurine teşekkülü hypota-
urine yan yolu ile olmaktadır. 

Cysteine sulfinate  > hypotaurine -f  C02 
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PYRUVİC ACİD DECARBOXYLASE : 

Bilindiği gibi hayvansal dokularda pyruvic acid'in dekarboksilasyo-
nu oksidatif  yol ile olmaktadır. Burada bahsedilen ise bitkilerdeki (non-
oxidative decarboxylation) non oksidatif  dekarboksilasyondur. 

Pyruvic acid > acetaldehyde + C 0 2 

Non oksidatif  dekarboksilasyon reaksiyonlarının yegâne koenzimi 
thiamine pyrophosphate TPP (Vitamin Bı, cocarboxylase) dır. Mamafi 
bu vitamin diğer kofaktörler  ile müşterek olarak oksidatif  reaksiyonlarda 
da rol oynar. 

NHL 
+ r-ıı O O 

N ^ _ C H t r _ N - C H ı " V 

CHs N S 1)H OH 

Thiamine pyrophoshate 

OXALOSUCClNlC ACİD DECARBOXYLASE : 

Bütün dokularda bulunan bu enzim oxalosuccinic acid'i dekarboksile 
ederek « - ketoglutaric acid meydana getirir. 

Oxalosuccinic acid > a - ketoglutaric acid -f  CO2 
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DESMOLİTİC DEAMİNASE LAR 

Bu enzimler bir molekülden ammoniac'ın serbest hale geçmesini ka-
talize ederler. Bu reaksiyonda ammoniac'ın serbest hale geçmesi transfer, 
hidrolitik veya oksidatif  tipte değildir. 

Bu grup enzimlerin aşağıdaki çeşitleri vardır. 
a) Histidase. 
b) Adenylosuccinase. 
c) Argininosuccinase. 

HİSTÎDASE : 

Karaciğerde bulunan bu enzim histidine'den ammoniac'ı serbest ha-
le getirerek histidine'in urocanate'a değişmesini katalize eder. 

Histidine > urocanate + NH . 

ADENYLOSUCCİNASE : 

Karaciğerde bulunan bu enzim adenylsuccinate'm adenylate ve fuma-
rate'a değişmesini katalize eder. 

Adenylosuccinate — > adenylate -f  fumarate 

ARGİNİNOSUCCİNASE : 

Karaciğerde bulunur. Argininosuccinate'ın arginine ve fumarate'a  de-
ğişmesini katalize eder. 

Argininosuccinate > arginine + fumarate 
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İSOMERASE 'LAR 

Ekleyen ve ayıran enzimlerden olan bu enzimler substrata suyun ek-
lenmesini veya ayrılmasını sağlayarak orijinal bileşiğin izomerine değiş-
mesini temin ederler. 

Bu grup aşağıdaki enzimlerden müteşekkildir : 
a) Aconitase. 
b) Phosphotriose isomerase. 
c) Phosphoribose isomerase. 
ç) Phosphohexose isomerase. 
d) Phosphomannose isomerase. 
e) UDP - Gal - 4 - epimerase. 

ACONİTASE : 
Bütün dokularda bulunan bu enzim citric acid'den su ayırarak cis-

aconitic acid'in veyahut da cis - acconitic acid'e su katarak citric acid'in te-
şekkülünü sağlar. Bu bakımdan bu enzim karbonhidrat metabolizmasının 
anaerobik fazında  (citric acid cyclus'u) rol oynar. 

— H 2 0 
Citric acid ( > cis - aconitic acid 

+ H 2 0 

PHOSPHOTRİOSE İSOMERASE : 

Bütün dokularda bulunan bu enzim karbonhidrat metabolizmasının 
anaerobik fazında  bir triose phosphate olan phosphoglyceraldehyde üze-
rine tesir ederek bunun metabolik bir izomeri olan phosphodihydroxyace-
tone haline gelmesini sağlar. 

Phosphoglyceraldehyde ( —>phosphodihydroxyacetone 

PHOSPHORİBOSE İSOMERASE : 

Karaciğerde bulunur. Ribose - 5 - phosphate üzerine tesir ederek bu-
nun bir izomeri olan ribulose - 5 - phosphate'm teşekkülünü sağlar. 
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Ribose - 5 - phosphate ( > ribulose - 5 - phosphate 

PHOSPHOHEXOSE ÎSOMERASE : 

Bütün dokularda bulunur. Karbonhidrat metabolizmasının anaerobik 
fazında  bir hexosephosphate olan glucose - 6 - phosphate üzerine tesir ede-
rek bunun metabolik bir izomeri olan fructose  - 6 - phosphate husulünü 
sağlar. 

Glucose - 6 - phosphate — > fructose  - 6 - phosphate 

PHOSPHOMANNOSE ÎSOMERASE : 

Adalede bulunan bu enzim glucose - 6 - phosphate'ı manııose - 6 - phos-
hate'a çevirir. 

Glucose - 6 - phosphate ( > mannose - 6 - phosphate 

UDP - GAL - 4 - EPIMERASE : 

Karaciğerde bulunan bu enzime galactowaldenase adı da verilir. Bu en-
zim uridine nucleotide halinde bulunan galactose ve glucose'un bir birleri-
ne değişmesini katalize eder. 

Uridinediphosphate - glucose > uridinediphosphate - galactose 

OH 

75 



ALDOLASE 'LAR 

Bu gruptaki enzimler isimlerini katalize ettikleri reaksiyon olan re-
verzibl aldol kondenzasyonundan almıştır. 

Aşağıdaki enzimlerden müteşekkildirler. 

a) Fructose - 1 - phosphate aldolase. 
b) Fructose diphosphate aldolase. 
c) Threonine aldolase. 

FRUCTOSE - 1 - PHOSPHATE ALDOLASE : 

Karaciğerde bulunan bu enzim fructose  - 1 - phosphate'ı reverzibl ola-
rak dihydroxyacetonephosphate ve glyceraldehyde gibi triose'lara çevirir. 

Fructose - 1 - phosphate ( » dihydroxyacetonephosphate + gly-
ceraldehyde. 

FRUCTOSE DİPHOSPHATE ALDOLASE : 

Bütün dokularda bulunan bu enzim de karbonhidrat metabolizması-
nın anaerobik fazında  mühim rol oynar ve hexose diphosphate'ın reverzibl 
olarak triose phosphate'lara çevrilmesini katalize eder. 

Fructose -1,6 - diphosphate < > glyceraldehyde - 3 - phosphate + 
dihydroxyacetone - 3 - phosphate. 

THREONİNE ALDOLASE : 

Karaciğer ve böbrekte bulunan bu enzim threonine'i glycine ve acetal-
dehyde'e çevirir. 

Threonine > glycine -f  acetaldehyde. 

Ekleyen ve ayıran enzimler (desmolase) tolu olarak aşağıya çıkarıl-
mıgtır. 
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DESMOLASE'LAR 

1) Dehydrase, Hydrase'lar : 
Fumarase. 
Enolase. 
GlyoxaLase I. 
Glyoxalase II. 
Serine dehydrase. 
Threonine dehydrase. 
Carbonic anhydrase. 
Crotonase. 

2) Desulfhydrase'lar  : 
Cysteine desulfhydrase. 
Homocysteine desulf  hydrase. 
Cystathionase. 

3) Non - Oxidative decarboxylase'lar : 
Glutamic acid decarboxylase. 
Dopa decarboxylase 
Tyrosine decarboxylase 
Histidine decarboxylase. 
5 - hydroxytrytophane decarboxylase. 
Cysteic acid decarboxylase. 
Cysteine sulfinate  decarboxylase 
Pyruvic acid decarboxylase. 
Oxlosuccinic acid decarboxylase. 

4) Desmolitic deaminase'lar : 
Histidase. 
Adenylosuccinase. 
Argininosuccinase. 

5) tsomerase'lar : 
Aconitase. 
Phosphotriose isomerase 
Phosphoribose isomerase. 
Phosphohexose isomerase. 
Phosphomannose isomerase. 
UDP - Gal - 4 - epimerase. 

6) Aldolase'lar : 
Fructose - 1 - phosphate aldolase. 
Fructose diphosphate aldolase. 
Threonine aldolase. 



T R A N S F E R Y A P A N E N Z İ M L E R 
( TRANSFERASE LAR 

Transfer  yapan enzimler transfer  esnasında serbest halde bulunma-
yan bir kimyasal grubun bir molekülden diğerine transferini  veya yer de-
ğiştirmesini katalize eden enzimlerdir. Buradaki transfer  edilen kimyasal 
gruplar hydrogen veya elektron dışındaki gruplardır. Transfer  edilen gru-
bun tabiatı bu enzimlerin tâli gruplara tasnifinde  bir esas olarak kabul 
edilir. 

Transferase'lara  aşağıdaki enzim grupları girer. 

1) Transglycosylase'lar. 
2) Transamidase'lar. 
3) Transpeptidase'lar. 
4) Transaminase'lar. 
5) Transphosphorylase'l ar. 
6) Transacylase'lar. 
V Transmethylase'lar. 
8) Transformylase,  Transformiminase, 

Transhydroxymethylase'lar. 
9) Transamidinase'lar. 

10) Transaldolase'lar. 
11) Transketolase'lar. 
12) Transsulfatase'lar. 

TRANSGLYCOSYLASE 'LAR 

Bu enzimler umumiyet ile phosphorylase'lar olarak bilinirler. Bunlar 
phosphorolysis olayını katalize ederler. Burada hidroliz olayına analog 
olarak phosphoric acid atake olan bağa ilâve edilir. Mamafi  bu grubun ba-
zı enzimleri substratın glikozidik kısmını bağından ayırarak diğer aksep-
tör molekül ihtiva eden moleküle transferini  ve dolayısı ile de başka bir 
glikozidik bağ teşekkülünü sağlarlar. Bu reaksiyonlar tamamı ile reverzibl 
olup karbonhidratların parçalanma ve yapılmaları ile adalelerdeki deği-
şiklikleri bu enzimlerle olmaktadır. 
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Transglycosylase'lar aşağıdaki enzimlerden müteşekkildir. 

a) (Amylo) Phosphorylase'lar. 
b) UDP - glucose transglycosylase. 
c) Dallanma (branching) yapan çeşitli enzimler, 
ç) Purine nucleoside phosphorylase'lar. 
d) Pyrimidine nucleoside phosphorylase'lar. 
e) Nicotinamide riboside phosphorylase. 
f)  UDP - galactose transglycosylase. 
g) UDP - glucuronic transglycosylase. 
ğ) Phosphorıbosyl transferase. 

(AMYLO) PHOSPHORYLASE'LAR : 

Phosphorylase'lar olarak da adlandırılan bu enzimler adale, karaci-
ğer, kalb, beyin ve bitkilerde bulunur. 

Phosphorylase 

Bu enzimler düz polysaccharide zincirinden (1,4 - bağlar) glycoside 
bağı ile bağlı olan terminal glucose molekülünü ayırır ve phosphate'a 
transfer  ederek glucose - 1 - phoshate teşekkülünü sağlar. Bu tip reaksi-
yon glycogen'in insan uzviyetindeki yıkılışının esas yoludur. 

G -1 - P04 + primer ( >G - « - (1,4) - primer -f  P04 
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Phosphorylase reaksiyonu reverzibl bir reaksiyondır. Glycogen'in 
sentezi diğer bir reverzibl sistemin aktivitesine bağlıdır. Bu sistem uridine 
- diphosphoglucose transglucosyla.se enzimini ihtiva eder. 

UDP - GLUCOSE TRANSGLYCOSYLASE : 

Karaciğer, iskelet adaleleri ve kalbde bulunan bu enzim uridine nuc-
leotide'den glucosyl bakiyesini primer polysaccharide'in redüktör olma-
yan nihayetine transfer  eder. 

UDP - G + primer t > G - a - (1,4) primer + UDP 

Bu şekildeki reaksiyonlar ile yalnız düz zincirli amylose tipindeki mo-
leküller sentez edilir. Halbuki dallı bir melokül olan glycogen'in teşekkü-
lünde bu düz zincirin dallanması icabeder. Bu bakımdan da dallanmayı te-
min eden (dallanma yapan) aşağıdaki enzimlere ihtiyaç gösterir. 

DALLANMA YAPAN ÇEŞİTLİ ENZİMLER : 

Adale, karaciğer, kalb, beyin ve bitkilerde bulunan bu enzimler 1,4-
bağlarını, 1,6- bağlarına çevirerek dallanmayı temin ederler. 

1,4 bağları » 1,6- bağları. 

PURİNE NUCLEOSİDE PHOSPHORYLASE'LAR : 

Karaciğer ve thymus'da bulunurlar. Bunlar çeşitli purine nucleoside 
ler üzerine aynen (amylo) phosphorylase'lar gibi tesir ederek purine ve 
ribose - 1 - phosphate husulünü sağlarlar. 

Purine nucleoside + H3 P04 < > purine + ribose - 1 - PO, 

Purine deoxynucleoside + H ,PO ı <—» purine + deoxyribose - 1 - P04 

PYRIMİDINE NUCLEOSİDE PHOSPHORYLASE'LAR : 

Böbrek, kemik iliği ve karaciğerde bulunan bu enzimler pyı-imidine 
nucleoside'ler üzerine aynen yukarıdaki enzimler gibi tesir ederek pyrimi-
dine ve ribose - 1 - phosphate husulünü sağlarlar. 

Pyrimidine nucleoside + HaPO-, » pvrimidine + ribose - 1 - PO* 
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Pyrimidine deoxynucleoside -f  H3PO4 < > pyrimidine -f-
deoxyribose - 1 - P04 

NİCOTİNAMİDE KİBOSİDE PHOSPHORYLASE : 

Karaciğerde bulunan bu enzim nicotinamide riboside üzerine yukarı-
da bahsedilen phosphorylase'lar gibi tesir ederek nicotinamide ve ribose 
- 1 - phosphate meydana getirir. 

Nicotinamide - riboside -f  H3PO1 ~ > nicotinamide -f  ribose - 1 - P04 

Muhtelif  tipteki transglikozilasyonlar uridine nucleotide koenzimleri-
ne tabidir. 

UDP - GALACTOSE TRANSGLYCOSYLASE : 

Meme bezlerinde bulunan bu enzim aşağıdaki gibi tesir eder. 

UDP - Gal + G - 1 - P04 ^ »UDP + lactose - 1 - PO, 

UD - GLUCURONİC TRANSGLYCOSYLASE : 

Karaciğer, böbrek ve mide mukozasında bulunan bu enzimin tesir şek-
li aşağıdaki gibidir. 

UDP - glucuronic -f  phenol veya acid'ler ( > UDP -f  glucuronide'ler 

PIIOSPHORIBOSYL TRANSFERASE : 

Karaciğerde bulunur. Pyrophosphate'tan glycosyl bağını nitrogen'e 
transfer  eder ve bu suret ile purine sentezinde kullanılan amino şeker de-
rivesini meydana getirir. Tesir tarzı aşağıdaki gibi olmaktadır. 

Phosphoribosyl - pyrophosphate -f  glutamine » phosphoribosylamine 

4- glutamate -f  pyrophosphate. 
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TRANSAMİDASE VE TRANSPEPTİDASE'LAR 

Bu iki grup enzimler amide ve peptide'lerin bir yerden diğer bir yere 
transferini  katalize ederler. Aşağıya bu tip reksiyona bir misâl verilmiş-
tir. Buradaki reaksiyonda bir enerji menbama ihtiyaç vardır. Bu enerji 
de ATP den sağlanır. 

CeHsCOOH + glycine + ATP > Hippuric acid ADP + phosphate 
(glutamine) 

Bu reaksiyon reverzibl değildir. Bu grup enzimlerin aşağıdaki çeşitle-
ri vardır. 

a) Glutamotransferase. 
b) Glutathione glutamotransferase. 
c) Çeşitli Endopeptidase'lar. 

GLUTAMOTRANSFERASE : 

Beyin, karaciğer, böbrek, adale, bakteriler ve bitkilerde bulunan bu 
enzim glutamine'in y - glutamyl bakiyesini ammoniac'tan hydroxyIamine 
ve diğer amine'lere transferini  katalize eder. 

7 Glutamyl - NH2 + NH-R ( > y - glutamyl - NH - R + NH-, 
(glutamine) 

Burada ve aşağıdaki formülde  gösterilen R, amino acid amide'i veya 
dipeptide bakiyesidir. 

GLUTATHİONE GLUTAMOTRANSFERASE : 

Böbrek ve pankreasta bulunan fizyolojik  ehemmiyeti haiz enzimler-
dendir. Bu enzim tripeptide'lerden glutamyl radikalini çeşitli tabii amino 
acid akseptörlerine geçirir. Her ne kadar meydana gelen bileşikler y - pept-
ide bağlarını ihtiva ederler ise de bunlar protein sentezi esnasında amino 
acid bakiyelerinin y - peptide bağları tarzında yeniden tanziminde bir mo-
del olarak reaksiyona girerler. Reaksiyon aşağıdaki gibi olmaktadır. 
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- Glutamyl - cysteinyl - glycine 

y - glutamyl 

leucine 

valine 

phenylalanine 

leucine 

valine -(- cysteinyl - glycine 

phenylalanine 

ÇEŞİTLİ ENDOPEPTIDASE'LAR : 

Trypsin, chymotrypsin vs. gibi endopeptidase'larm da kendi hidroli-
tik fonksiyonlarına  ilâveten amino acid bakiyelerinin a - peptide bağları 
içine sokulması veya çıkarılmasını da katalize ettikleri gösterilmiştir. 
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TRANSAMİNASE LAR 

Muayyen amino acid'lerin amino gruplarını muayyen bir a - Keto 
acid'e transferini  reverzibl olarak katalize eden enzimlerdir. Amino gru-
bun bir amino acid'den bir keto acid'e transferi  ve bu suretle diğer bir 
amino acid ve keto acid'in teşekkülü protein metabolizmasında mühim rol 
almaktadır. 

Transaminase reaksiyonunda lüzumlu olan koenzim, pyridoxal phos-
phate'tır. PyridoxaI phosphate'm transaminasyondaki oynadığı rolün aşa-
ğıdaki tarzda olduğu sanılmaktadır. , 

ı CHJO—POJHJI 

Pyridoxal phosphate 

CH,NH, 

HO-^-CH.O-PO.H, 

Pyridoxamine phosphate 

Transaminase'lar aşağıdaki enzimlerden müteşekkildir. 

a) Glutamic - oxa!acetic transaminase. 
b) Glutamic - pyruvic transaminase. 
c) Çeşitli Glutamic transaminase'lar. 
ç) Çeşitli Alanine transaminase'lar. 
d) Glutamine transaminase. 
e) y - Aminobutyric transaminase. 

Bu listenin başındaki iki enzim transaminase'ların en çok bulunanları 
ve aktif  olanlarıdır. Klinik maksatlarla bilhassa bu iki enzimin serumda 
tâyini sık sık yapılmaktadır. 
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GLUTAMİC - OXALACETtC TRANSAM1NASE : 

Kalb, adale, beyin, karaciğer, böbrek ve testislerde bulunan bu enzi-
min klinik maksatlarla serumda sık sık tâyini yapıldığından serum gluta-
mic oxalacetic - transaminase (SGO-T) olarak da ifade  edilir. Bu enzim 
glutamic acid'den amino grubunu oxalacetic acid'e naklini katalize ederek 
a - ketoglutaric acid ve aspartic acid husulünü veya aksini yani aspartic 
acid'den amino grubunu a - ketoglutaric acid'e transfer  ederek oxalacetic 
acid ve glutamic acid husulünü sağlar. Bu reaksiyonda teşekkül eden 
oxalacetic acid'in miktarı SGO-T aktivitesi ile orantılıdır. Serumda orta-
lama kıymet 10-40 Unite/ml. dir. Kıymet miyokard enfarktüslerinde 
100 - 200 Unite/ml. ye hattâ daha yukarılara kadar yükselir. 

Glutamic acid + oxalacetic acid,. > a - ketoglutaric acid + aspartic 
acid 

GLUTAMÎC - PYRUVİC TRANSAMİNASE : 

Adale ve karaciğerde bulunan bu enzimin bir çok maksatlar ile kli-
nikte serumdaki miktarı tâyin edilmektedir. Bu bakımdan da serum glu-
tamic pyruvic - transaminase (SGP-T) olarak da ifade  edilmektedir. Se-
rumdaki normal kıymeti 5-35 Unite/ml. olup infeksiyöz  hepatit gibi kara-
ciğer hastalıklarında bu kıymet yükselir. 

Bu enzim glutamic acid'den amino grubunu pyruvic acid'e transfer 
ederek bir a - acid olan a - ketoglutaric acid ve alaııine meydana getirir. 
Bu reaksiyon da reverzibldir. 

Glutamic acid + pyruvic acid < > a - ketoglutaric acid -f  alanine 

Serumda enzimin tayininde kullanılan metodlarda substrat olarak 
a - ketoglutaric acid ve aspartic acid kullanılır. Yani yukarıda gösterilen 
reaksiyonun tersi bir reaksiyon tatbik edilir. 

ÇEŞİTLİ GLUTAMİC TRANSAMINASE'LAR : 

Karaciğer, kalb ve böbreklerde bulunur. Tesir tarzındaki prensip yu-
karıdakiler gibidir. Reaksiyon tarzı aşağıya çıkarılmıştır. 

Glutamic acid -f  keto acid ( > a - ketoglutaric acid + amino acid 
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ÇEŞİTLİ ALANİNE TRANSAMİNASE'LAR : 

Karaciğerde bulunan transaminase'lardandır. Alanine'den amino gru-
bunu keto acid'e transfer  eder. 

Alanine + keto acid < > pyruvic acid -f  amino acid 

GLUTAMİNE TRANSAM1NASE : 

Karaciğer ve böbrekte bulunur. Transaminasyon aşağıdaki şekilde 
olmaktadır. 

Glutamine -f-  keto acid < > a - ketoglutaramic + amino acid 

y - AMINOBUTYR1C TRANSAMINASE : 

Beyinde bulunan bu transaminase y - amino acid'i transamine eder. 
Beyindeki transmisyonun kontrolü ile alâkalıdır. Tesir şekli aşağıya çı-
karılmıştır. 

y - Aminobutyric acid + ketoglutaric ac id~ > 

succinic semialdehyde + glutamic acid. 
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TRANSPHOSPHORYLASE LAR 

Phosphate gruplarının bir organik bileşikten diğerine transferini  ka-
talize eden bir enzim grubudur. Bu olay metabolizmada ve bilhassa kar-
bonhidrat metabolizmasında büyük ehemmiyet kazanır. Bu grup enzimler 
4 tali gruba ayrılırlar. 

A) Phosphomutase'lar 
B) Phosphokinase'lar 
C) Synthetase'lar 
D) Substitue phosphate'ın transferini  katalize eden 

Transferase'lar 

A) PHOSPHOMUTASE'LAR 

Bu grup enzimler phosphate gruplarının molekül içerisinde yer değiş-
tirmesini katalize ederler. Meselâ, glucose - 1 - phosphate'da 1. ci carbon 
daki phosphate'ı 6. cı carbon'a geçirir ve glucose - 6 - phosphate meydana 
getirir. 

Aşağıdaki enzimlerden müteşekkildir. 

a) Phosphoglucomutase . 
b) Phosphoglyceromutase . 
c) Phosphofructomutase  . 
ç) Phosphoribomutase . 
d) Phosphodeoxyribomutase . 

PHOSPHOGLUCOMUTASE : 

Bütün dokularda bulunur. Glucose - 1 - phosphate'daki phosphate'ı (3 
ncı carbon'a transfer  ederek glucose - 6 - phosphate teşekkülünü sağlar. 
Reaksiyon aşağıdaki tarzda olur. 

Glueote 

1-PO, 
y + Glueoce 

ooenryme 

6—PO« 
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PHOSPHOGLYCEROMUTASE : 
Bütün dokularda bulunur. Bu enzim 3 - phosphoglyceric acid'i 

2 - phosphoglyceric acid'e çevirir. Reaksiyon aşağıdaki gibi olmaktadır.. 

Glyc - COOH - 3 - PO< c > Glyc - COOH - 2 - POı 

PHOSPHOFRUCTOMUTASE : 
Karaciğerde bulunan bu enzim fructose  - 1 - phosphate'daki phospha-

te grubunu 6 ncı carbon'a transfer  ederek fructose  - 6 - phosphate meyda-
na getirir. 

Fructose - 1 - phosphate < > fructose  - 6 - phosphate 

B) PHOSPHOKİNASE'LAR 

Adenylic sistem bileşikleri ile diğer moleküller arasında phosphate 
gruplarının transferini  katalize eden enzimlerdir. Bu enzimler katalize et-
tikleri reaksiyonun reverzibl oluşu veya olmayışına göre; 

Reverzibl phosphokinase'lar 
İrrevezibl phosphokinase'lar. 

olmak üzere iki tali gruba bölünebilirler. 

REVERZİBL PHOSPHOKİNASE'LAR : 

Reverzibl phosphokinase'lar karbonhidratların anaerobik yıkılmasın-
da enerjinin meydana gelmesi ve depolanmasında mühim rol oynar. Bir-
çok reverzibl phosphokinase'lar nucleotide'lerin umumi metabolizmaların-
da da rol oynarlar. Reverzibl phosplıokinase'lara dahil enzimler aşağıya 
çıkarılmıştır. 

a) 3 - phosphoglycerate kinase. 
b) Pyruvate kinase. 
c) Adenylate kinase. 
ç) Non-spesifik  adenylate kinase. 
d) Nucleoside monophosphate kinase. 
e) Creatine kinase. 
f)  Diphosphoglyceratecreatine kinase. 
g) Carbamyl phosphokinase. 
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3 - PHOSPHOGLYCERATE KÎNASE : 

Bütün dokularda bulunur. Reaksiyonda bir phosphate donörüne ihti-
yaç gösterir. Bu da ATP dir. Burada 3 - phosphoglyceric acid bu enzim 
tesiri ile ATP den bir phosphate alarak 1,3 - diphosphoglyceric acid mey-
dana gelir. 

Glyc - COOH - 3 - PO, + ATP ; > Glyc - COOH -1,3 - PO* + ADP 

PYRUVATE KÎNASE : 

Bütün dokularda bulunur.Pyruvic acid bu enzimin katalitik tesiri ile 
A.TP den bir phosphate alır ve phosphopyruvic acid teşekkül eder. 

Pyruvate + ATP ; » pyruvate - POt + ADP 

ADENYLATE KÎNASE : 

Myokinase adını da alan bu enzim adale, kalb, beyin ve karaciğerde 
bulunur. Karbonhidrat bahsinde sık sık ismi geçen bu enzimin tesir şekli 
aşağıdaki gibidir. 

AMP + ATP ; » ADP + ADP 

NON - SPESÎFÎK ADENYLATE KÎNASE : 

Karaciğerde bulunur. Nucleoside triphosphate'ları nucleoside diphos-
phate'lara çevirir. 

Nucleoside triphosphate -f  AMP,, > nucleoside diphosphate + ADP 

NUCLEOSİDE MONOPHOSPHATE KÎNASE : 

Karaciğerde bulunan bu enzim rihosemononucleotide'leri ATP den bir 
phosphate alarak nucleoside diphosphate'a çevirir. 

Ribosemononucleotide + ATP > nucleoside diphosphate + ADP 
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CREATİNE KÎNASE : 

Adalede bulunur. Creatine'i ATP den bir phosphate alarak creatine 
phosphate'a çevirir. 

Creatine + ATP ı » Creatine - PO* + ADP 

DİPHOSPHOGLYCERATECREATİNE KÎNASE : 

Adalede bulunan bu enzim 1,3 - diphosphoglycerate'ın carboxyl phos-
phate'ını adenylic sistemden geçmeden doğrudan doğruya creatine'e trans-
fer  eder. 

Creatine + 1,3 - diphosphoglycerate ( > creatine - phosphate -f-
3 - phosphoglycerate 

CARBAMYL PHOSPHOKINASE : 

Karaciğerde bulunan bu enzim nucleotide'lerin umumi metabolizması 
ile alâkalı enzimlerdendir. Bu enzim üre (urea) ve pyrimidine'lerin sente-
zinde mühim rol oynar. 

2 ATP + (CO2 - f  NH,) < >carbamyl phosphate + 2 ADP + P04 

İRREVERZtBL PHOSPHOKİNASE'LAR : 

Bu grup enzimler karbonhidratların anaerobik yıkılmalarını hazırlar-
lar. Reaksiyon esnasında fosforilasyona  uğramış intermediyetlere ihtiyaç 
gösterirler. Hexokinase tipindeki enzimler hexose'ların membran ve hüc-
re duvarlarından transferinde  rol oynarlar. Glucose membranın bir tarafın-
da bu tip enzimlerden hexokinase veya glucokinase ile fosforilasyona  uğ-
rar. Diğer tarafında  da phosphatase ile defosforilasyona  uğrar. 

Bu prosesler glucose'un bağırsaklardan absorpsiyonu, böbrek tubu-
lus'larmdan reabsorpsiyonu ve kan glucose'unun dokulara geçişinde yer 
alır. 

Diğer irreverzibl phosphokinase'lar yağların ve phospholipid'lerin me-
tabolizmasında (çeşitli glycerokinase'lar) ve steroid sentezinde (mevalo-
nic kinase'lar) mühim rol oynarlar. 

İrreverzibl phosphokinase'ların çeşitleri aşağıya alınmıştır : 
a) Hexokinase (beyin). 
b) Glucokinase (adale). 
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c) Fructokinase (adale). 
ç) Glucokinase (karaciğer). 
d) Fructokinase (karaciğer). 
e) Galactokinase. 
f)  Phosphofructokinase  (1). 
g) Phosphofructokinase  (2). 
h) Phosphoglucokinase. 
i) Adenosine kinase. 
i) Ribokinase. 
j) Glycerokinase. 
k) Diglyceride kinase. 
1) Mevalonic kinase. 
m) Phosphomevalonic kinase. 

HEX0K1NASE : 

Beyinde bulunan bu hexokinase enzimi glucose, fructose  ve manno-
se'un ATP'den phosphate almak sureti ile 6-fosforilasyonunu  katalize 
eder. 

Glucose "I glucose 

Fructose i- + ATP > fructose 

Mannose mannose 

L 6 - PO, + ADP 

GLUCOKİNASE : 

Adale ve karaciğerde ayrı ayrı bulunan enzimlerdir. Glucose'un ATP 
den bir phosphate alarak fosforilasyonunu  yani glucose-6-phosphate hu-
sulünü katalize eder. 

Glucose + ATP » glucose-6-phosphate + ADP 

FRUCTOKİNASE : 

Adale ve karaciğerde ayrı ayrı bulunan enzimlerdir. Fructose'un ATP 
den phosphate alarak fosforilasyonunu  sağlar. Yani fructose-l-phosphate 
husulünü katalize eder. 

Fructose + ATP » fructose-l-PO,  + ADP 
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GALACTOKİNASE : 

Beyin ve karaciğerde bulunan bu enzim galactose'un fosforilasyonunu 
dolayısı ile galactose-l-phosphate husulünü katalize eder. 

Galactose + ATP > galactose-l-PO, + ADP 

PHOSPHOFRUCTOKİNASE (1): 

Adalede bulunur. Fructose-l-phosphate'ın ATP den phosphate alarak 
fructose-l,6-diphosphate  haline geçmesini katalize eder. 

Fructose-l-PO, -f  ATP » fructose-l,6-PO,  + ADP 

PHOSPHOFRUCTOKİNASE (2): 

Adalede bulunan bu enzim fructose-6-phosphate'ın  ayni mekanizma 
ile fructose-l,6-diphosphate  haline geçmesini katalize eder. 

Fructose-6-POi + ATP » fructose-l,6-PO,  + ADP 

PHOSPHOGLUCOKİNASE : 
Adalede bulunur. GIucose-1-phosphate'ın ayni mekanizma ile glucose-

1,6-diphosphate'a çevrilmesini katalize eder. 

Glucose-l-POı + ATP > glucose-l,6-PO, + ADP 

ADENOSINE KİNASE : 
Böbrek ve karaciğerde bulunan bu enzimin tesir şekli aşağıya çıka-

rılmıştır. 

Adenosine -f-  ATP » adenylic-5'-acid + ADP 

RİBOKİNASE : 
Karaciğerde bulunan bu enzim ribose'un ATP den bir phosphate ala-

rak ribose-5-phosphate haline geçmesini katalize eder. 

Ribose + ATP » ribose-5-PO, + ADP 

GLYCEROKİNASE : 
Karaciğerde bulunur. Glycerol'ün ATP den bir phosphate alarak fos-

forilasyonunu  katalize eder. Yağların ve phospholipid'lerin metabolizma-
sında rol oynar. 

Glycerol -f-  ATP » a -glycerophosphate -)- ADP 
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DİGLYCERİDE KİNASE : 

Beyinde bulunan bu enzim diglyceride'lerin fosforilasyonunu  katalize 
ederek phosphatidic acid'in husulünü sağlar. Bu bakımdan yağlar ve pho-
spholipid'lerin metabolizmasında rol oynar. 

Diglyceride -f  ATP » phosphatidic acid -f  ADP 

MEVALONİC KİNASE : 

Karaciğer ve mayada bulunur. Ayni mekanizma ile mevalonic acid'in 
fosforilasyonunu  katalize eder. Bu bakımdan steroid sentezinde mühim 
rol oynar. 

Mevalonic acid -f  ATP » 5-phosphomevalonic acid -(- ADP 

PHOSPHOMEVALONIC KİNASE : 

Mayada bulunur. Tesir tarzı aşağıya çıkarılmıştır. 

5-PhosphomevaIonic + ATP > 5-pyrophospho-mevalonic + ADP 

C) SYNTHETASE'LAR 

Phosphokinase'ların tipinde enzimlerdir. Bu grup enzimler evvelâ 
phosphate grubunun ATP den bir akseptöre transferini  katalize ederler. 
Bilâhara da bu aktive edilmiş safhadan  sonra ikinci bir maddeye tesir ede-
rek nihai ürün (sentezi yapılan madde) ve phosphate meydana getirirler. 
Aşağıdaki enzimlerden müteşekkildir : 

a) Glutamine synthetase. 
b) Propionyl-CO A carboxylase. 
c) Tetrahydrofolic  formylase. 
ç) Succinic thiokinase. 

GLUTAMİNE SYNTHETASE : 

Beyinde bulunan bu enzimin glutamine sentezindeki reaksiyon tarzı 
aşağıdaki gibi olmaktadır. 

Glutamate + NH, + ATP > glutamine + ADP + PO. 
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PROPtONYL-CO A CARBOXYLASE : 

Böbreklerde bulunan bu enzimin reaksiyon şekli aşağıdaki gibidir. 

Propionyl-CO A + CO2 + ATP ( > methylmalonyl-CO A - f 
ADP + PO* 

TETRAHYDROFOLİC FORMYLASE : 

Karaciğerde bulunur. Reaksiyon tarzı aşağıda gösterildiği gibidir. 

Formate + FH, + ATP ( > formyl-FH,  + ADP + PO4 

Buradaki FHı tetrahydrofolic  acid (tetrahydropteroylglutamic acid) 
dir. 

SUCC1NIC THIOKINASE : 
Kalb, böbrek ve karaciğerde bulunur. Reaksiyon tarzı aşağıdaki gi-

bidir. 

Succinate + CO A + GTP ( > succinyl-CO A -f  GDP + PO4 

D) SUBSTİTUE PHOSPHATE'IN TRANSFERİNİ KATALİZE 
EDEN TRANSFERASE'LAR 

Bu gruptaki enzimler phosphate gruplarından ancak substitue olan 
phosphate'ın transferini  katalize ederler. Transfer  olan grup daima olma-
makla beraber umumiyetle nucleoside phosphate'ın bazı tipleridir. Bu 
kompleks reaksiyonlar ara metabolizmada mühim rol oynarlar. 

Bu gruba dahil enzimler aşağıya çıkarılmıştır. 

a) FAD pyrophosphorylase. 
b) Desamido-DPN pyrophosphorylase. 
c) RNA phosphorylase. 
ç) DNA phosphorylase. 
d) Uridyl transferase'lar. 
e) Cytidyl transferase'lar. 
f)  Phosphoryl-(choline veya ethaııolamine) 

transferase'lar. 
g) Amino acid-adenyl transferase'lar. 
ğ) Sulfate-adenyl  transferase. 
h) Citrulliııe-adenyl transferase. 
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i) Fatty acid thiokinase'lar. 
i) Acetoacetate thiokinase. 

FAD PYROPHOSPHORYLASE : 
Karaciğer, böbrek ve mayada bulunur. Reaksiyon şekli aşağıdaki gi-

bidir. 

FMN + ATP c > FAD + PP 

DESAMIDO-DPN PYROPHOSPHORYLASE : 
Karaciğerde bulunan bu enzimin substratı ile tesir tarzı aşağıya çı-

karılmıştır. 

Nicotinic acid ribotide + ATP < > desamido-DPN + PP 

RNA PHOSPHORYLASE : 
Bakteri, idrar ve spermde bulunan bu enzimin tesiri aşağıdaki tarzda 

olmaktadır. 

Nucleoside-DP -f  (RNA-primer) c > (RNA-primer) -
nucleoside-MP + P04 

DNA PHOSPHORYLASE : 
Bakteri ve thymus'da bulunan bu enzimin reaksiyon şekli aşağıdaki 

gibidir. 

Deoxynucleoside-TP + (DNA-primer) ( > (DNA-
primer) -deoxynucleoside-MP + PP 

URÎDYL TRANSFERASE'LAR : 

Karaciğerde bulunan bu enzimlerin reaksiyon şekli aşağıdaki gibidir. 

UTP + şeker-l-P c » UDP-şeker + PP 

CYTIDYL TRANSFERASE'LAR : 
Karaciğerde bulunurlar. Reaksiyon aşağıdaki gibi olmaktadır. 

CTP + (choline veya 
veya 

ethanolamine) -P ( > CDP-(choline 
ethanolamine) + PP 
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PHOSPHORYL-(CHOLİNE YEYA ETHANOLAMİNE) TRANSFE 
RASE'LAR : 

Karaciğerde bulunurlar. Substrat ve tesir tarzları aşağıdaki gibi ol 
maktadır. 

CDP-(choline veya ethanolamine) + a, ^-diglyceride » CMP -f 
phospholipid (lecithin veya cephalin) 

AMİNO ACİD - ADENYL TRANSFERASE'LAR : 

Bütün dokularda bulunan bu enzimlerin substrat ve tesir şekilleri aşa 
ğıdaki gibidir. 

Amino acid + ATP < » amino acyl-AMP -f-  PP 

SULFATE-ADENYL TRANSFERASE : 

Karaciğerde bulunur. Substratı ile tesir şekli aşağıya çıkarılmıştır. 

Sulfate  + ATP 7——» AMP-sulfate  + PP 

C1TRULL1NE-ADENYL TRANSFERASE : 
Karaciğerde bulunur. Substrat ve tesir şekli aşağıdaki gibidir. 

Citrulline + ATP » adenylcitrulline + PP 

FATTY ACİD THİOKİNASE'LR : 

Karaciğerde bulunurlar. Substrat ve tesir tarzı aşağıdaki gibidir. 

Fatty acid + ATP + CO A < > Eatty-acyl-CO A - f  AMP + PP 

ACETOACETATE KİNASE : 

Böbrekte bulunur. Tesir şekli aşağıdaki gibidir. 

Acetoacetate + CO A ( + ATP) 7 » acetoacetyl-CO A 
( + AMP + PP) 
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TRANSACYLASE LAR 

Bütün gıda maddelerinin metabolizması ile yakinen alâkalı olan bu 
grup enzimler acyl grubunun ve dolayısı ile acetyl gruplarının bir molekül-
den diğerine transferini  katalize ederler. Reaksiyon sırasında acetyl gru-
bu evvelâ bir donör molekülden bir koenzime transfer  edilir. İkinci bir 
reaksiyonda da akseptör molekül acetyl grubunu alır ve koenzim tekrar 
serbest hale geçer. Acetyl gruplarının esas kaynağı yağ asidlerinden mey-
dana gelen /3-keto acid'ler ve ayrıca karbonhidrat metabolizmasında mey-
dana gelen pyruvic acid'in oksidasyonudur. 

Bu gruba dahil enzimler ile bu gruptaki enzimatik reaksiyonlarda adı 
sık sık geçen acetyl-CO A nin formülü  aşağıya çıkarılmıştır. 

a) Amino acid acylase. 
b) Diglyceride acylase. 
c) Glycerophosphate acylase. 
ç) Choline acetylase. 
d) Glucosamine acetylase. 
e) Aromatic amine acetylase. 
f)  Phosphotransacetylase. 
g) Acetoacetic transacetylase. 
ğ) Lipoic transacetylase. 
h) /3-Ketoacyl -OC A transacetylase. 
i) Citric transacetase. 
j) CO A transferase. 
k) Carbamyl transferase'lar. 

Adenino NH, 
Thiolethylamine Acetyl 

(eysteamine) 

İt 

O 

OPOjHi OH 
Ribose-T-phoçph&te 

Acetyl-CO A 
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AMİNO ACİD ACYLASE : 

Karaciğer ve böbrekte bulunur. Substrat ve tesir şekli aşağıya çıka-
rılmıştır. 

Glycine + benzoyl-CO A > hippurate -f  CO A 

DİGLYCERİDE ACYLASE : 

Karaciğerde bulunur. Reaksiyon şekli aşağıya çıkarılmıştır. 

Diglyceride -f  fatty  acyl-CO A > triglyceride - f C O A 

GLYCEROPHOSPHATE ACYLASE : 

Karaciğerde bulunur. Reaksiyon şekli aşağıdaki gibidir. 

a-Glycerophosphate -f  palmityl-CO A » phosphatidic 
acid + CO A 

CHOLİNE ACETYLASE : 

Sinir sisteminde bulunur. Choline'in asetilasyonu aşağıdaki şekilde ol-
maktadır. 

Choline + acetyl-CO A > acetyl-choline -j- CO A 

GLUCOSAMINE ACETYLASE : 

Karaciğerde bulunur. Glucosamine'in asetilasyonunu aşağıdaki şekil-
de sağlar. 

Glucosamine -f-  acetyl-CO A > N-acetylglucosamine -(- CO A 

AROMATIC AMİNE ACETYLASE : 

Karaciğerde bulunur. Sulfonamid'lerin  asetilasyonunu sağlar. 

Sulfonamide  + acetyl-CO A > acetyl-sulfonamide  + CO A 



PHOSPHOTRANSACETYLASE : 

Bakterilerde bulunur. Reaksiyon şekli aşağıdaki gibidir. 

Phosphate -f-  acetyl-CO A » acetyl-phosphate + CO A 

ACETOACETIC TRANSACETYLASE : 

Karaciğerde ve kalbde bulunur. Tesir şekli aşağıdaki gibidir. 

Acetyl - CO A -f  acetyl - Co A ( > acetoacetyl-Co A -f-  CO A 

LİPOIC TRANSACETYLASE : 
Karaciğerde bulunur. Reaksiyon şekli aşağıya çıkarılmıştır. 

Dihydrolipoate + acetyl-Co A ( > 6-S-acetyl-
dihydrolipoate -f  CO A 

P - KETOACYL - CO A TRANSACETYLASE : 
Karaciğerde bulunur. Tesir tarzı aşağıya çıkarılmıştır. 

/3-Ketoacyl-CO A + CO A ; » acyl(-C2)-CO A + acetyl-CO A 

CITRÎC TRANSACETASE : 

Condensing enzyme adı da verilen bu enzim adale, kalb, karaciğer, 
böbrek ve beyinde bulunur. Reaksiyon şekli aşağıdaki gibidir. 

Oxalacetate + acetyl-CO A > citrate + CO A 

CO A TRANSFERASE : 
Kalb ve adalede bulunur. Co A yi aşağıdaki tarzda transfer  eder. 

Succinyl-CO A -f  acetoacetate ( ••> succinate -f-  acetoacetyl CO A 
* 

CARBAMYL TRANSFERASE'LAR : 
Karaciğerde bulunurlar, Carbamyl grubunun transferini  sağlarlar. 

Carbamyl-phosphate -f  aspartate > carbamyl aspartate 
(ureidosuccinate) + phosphate 

Carbamyl-phosphate + ornithine > citrulline + phosphate 
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TRANSMETHYLASE LAR 

Bu enzimler methyl gruplarının bir molekülden başka bir moleküle 
transferini  katalize ederek metilleşmiş bileşiklerin husulünü sağlarlar. Bu 
reaksiyonlar yardımı ile noradrenaline'den adrenaline, guanidocetic acid 
den creatine, nicotinamide'den N'-methylııicotinamide, ethanolamine'lerden 
metilleşmiş ethanolamine'ler (choline dahil), histamine'den 1 - methylhis-
tamine, catechol'lerden O - methylcatechol'ler v.s. meydana gelir. Trans-
metilasyon lipid ve amino acid metabolizmasında mühim bir yer işgal eder. 
Hayvansal organizmada fizyolojik  ehemmiyet arzeden iki metilleşmiş 
madde vardır. Bunlardan birisi choline'in oksidasyon mahsulü olan betaine 
diğeri de aktive edilmiş methionine (s-adenosylmethionine) dir. 

TRANSFORMYLASE-TRANSFORMİMİNASE VE 
TRANSHYDROXYMETHYLASE LAR 

Bu grup enzimler formyl,  (formate),  formimino,  hydroxymethyl (for-
maldehyde) grupların transferlerini  katalize ederler. Reaksiyonu katalize 
eden umumi koenzim FHı yani tetrahydrofolic  acid (tetralıydropteroylg-
lutamic acid) dir. Bu grup enzimlerin bulundukları yerler ve reaksiyon şe-
killeri amino acid, purine ve pyrimidine metabolizmasının muhtelif  fazla-
rında belirtilmiştir. 

TRANSAMİDİNASE'LAR 

Amidine grubunun transferini  katalize eden enzimlerdir. Amino acid 
metabolizmasında ve bilhassa creatine sentezinde mühim rol oynarlar. 
Creatine sentezinde bilindiği gibi iki kademe vardır. Bunlardan birisi bil-
hassa ve çoğunlukla böbreklerde ikinci kademe de karaciğerde vuku bu-
lur. İlk kademedeki reaksiyonda arginiııe'in amidine grubu glycine'e tran-
samidinase'lar ile transfer  edilir ve guanidoacetic acid (glycocyamine) ile 
ornithine teşekkül eder. Bilahara da guanidoacetic acid aktive edilmiş met-
hionine ile metilasyona uğrayarak creatine meydana gelir. Birinci reaksi-
yon reverzibl olup bir kofaktöre  ihtiyaç göstermez, ikinci reaksiyon ise 

100 



bir transmetilasyon reaksiyonu olup bu hususta yukarıda gerekli izahat 
verilmişti. 

TRANSALDOLASE VE TRANSKETOLASE LAR 

Bu enzimler karbonhidrat metabolizmasında rol oynarlar. Bu enzim-
lerin tesirlerini göstermek üzere pentose'ların aerobik yan metabolizmasın-
da epimerase enziminin tesiri ile ribulose-5-phosphate'dan meydana gelen 
xylulose-5-phosphate'ı misâl olarak gösterebiliriz. Transketolase enzimi 
xylulose-5-phosphate'dan bir aktif  glycolaldehyde veya ketol grubunu ayı-
rarak glyceraldehyde-3-phosphatc meydana getirir. Reaksiyonun bu saf-
hasında thiamine pyrophosphate ve M g + + kof  aktörlerdir. 

C H 9 0 H C H 0 O H 
I z 1 ^ 

c=0 HC = 0 
. 4 - - i 

H O C H 
HC OH 

I 
C H 2 0 P 0 3 H 2 

Xylulose-5-phosphate Aktif Glycolaldehyde 

Transketolase tesiri ile ketol kısmı ribose-5-phosphate ile kondanse 
olur ve sedoheptulose-7-phosphate meydana gelir. 

Transaldolase enzimi heptose'un dihydroxyacetone kısmını glyceral-
dehyde-3-phosphate'a transfer  ederek fructose-6-phosphate'ın  teşekklünü 
sağlar ve geriye de bir tetrose bakiyesi olan erythrose-4-phosphate kalır. 
Bu tetrose'a tekrar bir ketol kısmın ilâvesi ile (transketolase reaksiyonu) 
fructose-6-phosphate  meydana getirir. 

TRANSSULFATASE LAR 

Transsulfatase'lar  sulfuryl  transferase  veya sulfokinase'lar  olarak 
da adlandırılırlar. Bilindiği gibi bir kısım bileşikler uzviyette sulfate  ile 
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esterleşirler. Meselâ, karaciğer phenol ve indoxyl'in detoksikasyonunda 
sulfate  kullanır. Diğer bileşikler meselâ, estrogen'ler, androgen'ler, tyro-
sine ve amino şekerler uzviyette sulfate  esterlerini teşkil ederler. İdrar ile 
ıtrah edilen organik sulfate  esterlerine etheral sulfate'lar  denir. Bütün 
sulfate  konjugasyonlarında reaktant «aktif  sulfate»,  3' - phosphoadeno-
sine - 5' - phosphosulfate  (PAPS) olup aşağıdaki tarzda senteze edilir. 

ATP + SÖ4 ( > adenosine-phosphosulfate  + pyrophosphate 

Adenosine-phosphosulfate  + ATP > phosphoadenosine-
phosphosulfate  + ATP 

Sulfate  grubunun çeşitli akseptörlere transferi  spesifik  sulfokinase 
lar ile katalize edilir. 

Transferase'lar  toplu olarak aşağıya çıkarılmıştır. 

1) Transglycosylase'lar : 

(Amylo) phosphorylase'lar. 
UDP-glucose transglycosylase. 
Dallandırma yapan çeşitli enzimler. 
Purine nucleoside phosphorylase'lar. 
Pyrimidine nucleoside phosphorylase'lar. 
Nicotinamide riboside phosphorylase. 
UDP-galactose transglycosylase. 
UDP-glucuronic transglycosylase. 
Phosphoribosyl transferase. 

2, 3) Transamidase ve Transpeptidase'lar : 

Glutamotransferase. 
Glutathione glutamotransferase. 
Çeşitli endopeptidase'lar. 

4) Transaminase'lar : 

Glutamic-oxalacetic transaminase. 
Glutamic-pyruvic transaminase. 
Çeşitli glutamic transaminase'lar. 
Çeşitli alanine transaminase'lar. 
7 - Aminobutyric transaminase. 
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Transphosphorylase'lar : 

Phosphomutase'lar : 

Phosphoglucomutase. 
Phosphoglyceromutase. 
Phosphof  ructomutase. 
Phosphoribomutase. 
Phosphodeoxyribomutase. 

Phosphokinase'lar : 

Reverzibl phosphokinase'lar : 
3-phosphoglycerate kinase. 
Pyruvate kinase. 
Adenylate kinase (myokinase). 
Non-spesifik  adenylate kinase. 
Nucleoside monophosphate kinase. 
Creatine kinase. 
Diphosphoglyceratecreatine kinase. 
Carbamyl phosphokinase. 

îrreverzibl phosphokinase'lar : 

Hexokinase (beyin). 
Glucokinase (adale). 
Fructokinase (adale). 
Glucokinase (karaciğer). 
Fructokinase (karaciğer). 
Galactokinase. 
Phosphofructokinase  (1). 
Phosphofructokinase  (2). 
Phosphoglucokinase. 
Adenosine kinase. 
Ribokinase. 
Glycerokinase. 
Diglyceride kinase. 
Phosphomevalonic kinase. 
Mevalonic kinase. 

Synthetase'Iar : 

Glutamine synthetase. 
Propionyl-Co A carboxylase. 



Tetrahydrofolic  formylase. 
Succinic thiokinase. 

Substitue phosphate'm transferini  katalize eden transfera-
se'lar : 

FAD pyrophosphorylase. 
Desamido-DPN pyrophosphorylase. 
RNA phosphorylase. 
DNA phosphorylase. 
Uridyl transferase'lar. 
Cytidyl transferase'lar. 
Phosphoryl-(choline veya ethanolamine) transferase'lar. 
Amino acid-adenyl transferase'lar. 
Sulfate-adenyl  transferase. 
Citrulline - adenyl transferase. 
Fatty acid thiokinase'lar. 
Acetoacetate thiokinase. 

6) Transacylase'lar : 

Amino acid acylase. 
Diglyceride acylase. 
Glycerophosphate acylase. 
Choline acetylase. 
Glucosamine acetylase. 
Aromatic amine acetylase. 
Phosphotransacetylase. 
Acetoacetic transacetylase. 
Lipoic transacetylase. 
P - ketoacyl - Co A transacetylase. 
Citric transacetase (condensing enzyme). 
Co A transferase. 
Carbamyl transferase'lar. 

Transmethylase'lar. 
Transformylase,  Transformiminase,  Transhydroxymethylase'lar. 
Transamidinase'lar. 
Transaldolase'lar. 
Transketolase'lar. 
Transsulfatase'lar. 
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O K S İ D A S Y O N V E R E D Ü K S İ Y O N Y A P A N 

Bu grup enzimler biolojik oksidasyon ile alâkalı enzimlerdir. Bilindi-
ği gibi biolojik oksidasyon esas itibarı ile dehidrogenasyon veya deelek-
tronasyondur. Bu gibi reaksiyonları katalize eden enzimler ayrıca koen-
zim (coenzmyme) lere prostetik (prosthetic) gruplar veya ağır metallere 
ihtiyaç gösterirler. Bu grup enzimlerin tasnifinde  reaksiyon için lüzumlu 
olan ve protein tabiatında olmayan bu maddelerin tabiatı esas kabul edi-
lir. 

Oxidoreductase'lar aşağıdaki esas gruplara ayrılırlar. 
1) Oxidase'lar. 
2) Aerobic dehydrogenase'lar. 
3) Anaerobic dehydrogenase'lar. 
4) Flavoprotein transhydrogenase'lar. 
5) Transelectronase (cytochrome)lar. 
6) Hydroperoxidase'lar : 

a) Peroxidase'lar. 
b) Catalase. 

Oksidatif  enzimler yukarıda belirtilen taksim tarzından başka reaksi-
yondaki elektron akseptörlerine ve oxygen'in akibetine göre de taksim edi-
lebilirler. 

Elektron akseptörlerine göre sınıflandırma  : 

ilk 3 grup arasındaki alâka, tesir şekilleri ile nihai mahsuller aşağı-
daki şemada gösterilmiştir. 

E N Z İ M L E R 
(OXİDOREDUCTASE 'LAR) 

1) Oxidase'lar. 
2) Aerobic dehydrogenase'lar. 
3) Anaerobic dehydrogenase'lar. 
4) Peroxidase'lar ve Catalase. 

Oxidase : 

I I 
Oxıdase 
Protein 
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Aerobic dehydrogenase : 

Aerobik 
Dehydrogenase 
Protein 

Boya 

Boya 

Anaerobic dehydrogenase ve yedek taşıyıcılar : 

Taşıyıcı 
(o«> 

Prosıetık 
Grup veya 

Taşıyıcı 
(red) 

Anaeroblk 
Dehydrogenase 

Protein 

r a ş l S " c l 2 ( r e d 

Flavoproteın'leı 

Ta*'y'cı2(ox) 

»Boya 

Taşıyıcı 
3(ox) -

Cy tochrome 
Sistem 

T a ş ı y ı c , 3 ( r e d ) - H2° 
Boya 

Bu şemanın tetkikinden anlaşılacağı gibi oxidase enzimi bir çift 
hydrogen atomunu (hydrogen ionları + elektronlar) substrattan taşıyı-
cıya transfer  eder. Bu da oxygen'e geçirilerek bir taraftan  şu teşekkül 
eder, diğer taraftan  da reaksiyon esnasında redüklenmiş şekle geçen ta-
şıyıcı tekrar oksitlenmiş şekle rejenere edilmiş olur. Buradaki taşıyıcı oxi-
dase proteinine bağlanabilen bir koenzim (coenzyme) veya prostetik (pros-
thetic) gruptur. Bu reaksiyon esnasında dikkat edilecek hususiyet elek-
tron taşıyıcının münhasıran oxygen ile bağlanması, diğer her hangi bir 
madde ile bağlanmamasıdır. 

Aerobic dehydrogenase'lar şema tetkik edilir ise tesir bakımından 
oxidase'a benzer ise de aradaki fark  nihai mahsul olarak oxidase reaksi-
yonunda su teşekkül ederken burada hydrogen'in oxygen'e transfer  edil-
mesi ile hydrogen peroxide teşekkül etmekte ve ayrıca taşıyıcı tarafın-
dan nakledilen elektronlar oxygen ile olduğu kadar muayyen redüklene-
bilen boyalara (methylene blue) da geçebilmektedir. Şu halde nihai mah-
sul olarak bütün oxidase'larda su teşekkül ederken aerobic dehydrogena-
se'larda hydrogen peroxide teşekkül etmektedir. Aerobic dehydrogenase 
reaksiyonlarında taşıyıcı aynen yukarıda olduğu gibi bu enzimin protein 
kısmının bir koenzim veya prostetik grubudur. 
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Anaerobic dehydrogenase'm tesir şemasına dikkat edilecek olur ise 
elektronun oxygen'e transferinin  nihai mahsulü sudur. Fakat burada bir 
tek elektron taşıyıcı rol oynamaktadır. Bu iş için flavoprotein  ve cytoch-
rome sistem gibi muayyen taşıyıcı sistemlere ihtiyaç vardır. Burada redük-
lenmiş elektron taşıyıcılar direkt olarak okside olmamaktadırlar. Esasen 
anaerobik terimi de bu grup enzimlerin koenzimi veya prostetik grupları-
nın (taşıyıcılar) oxygen ile dirket olarak reaksiyona girmemesinden veril-
miştir. Haddi zatında bu grubun reaksiyonları oksidatif  enzimlerin bütün 
grupları gibi aerobik şartlar altında olmaktadır. Ayrıca bu grup nihai elek-
tron akseptörü olarak boya maddelerini de kullanabilmektedir. 

Anaerobic dehydrogenase'larda birinci taşıyıcı alâkalı dehydrogenase 
enzim proteininin koenzim veya prostetik grubudur. İleride de görüleceği 
gibi anaerobic dehydrogenase'lar ihtiva ettikleri koenzim veya prostetik 
grubun tabiatına göre tali kısımlara tasnif  edilirler. 

OXYGEN'ÎN AKÎBETÎNE GÖRE SINIFLANDIRMA : 

1) ELEKTRON TRANSFER EDEN OXİDASE'LAR : 

Elektron transfer  eden bu oxidase'lar substrattan 2 - 4 elektronun 
oxygen'e transferini  katalize ederler. Reaksiyon sonunda aşağıda da for-
müle edildiği gibi ya su veyahutta hydrogen peroxide teşekkül eder. Reak-
siyona katılan oxygen reaksiyon mahsulatında tezahür etmez. Su ve hyd-
rogen peroxide gibi oxygen ihtiva eden bir grup meydana gelmiş olur. 

O, + 2 e - ( + 2 H+ ) » 2H20 

O2 + 4 e- ( + 2 H+) » H2O2 

Bu sınıfa  evvelce oxidase'lar ve aerobic dehydrogenase'lar gibi adlan-
dırılmış olan daha bir çok enzimler girmektedir. 

Elektron transfer  eden oxidase'lar iki tali sınıfa  taksim edilirler. 

a) Oxygen obligative 

b) Oxygen facultative 

Buradaki obligative ve facultative  terimleri oxygen ile birleşme mec-
buriyetinde olması veya boyalar gibi değişik elektron akseptörlerini kul-
lanma imkânına sahip olmasına delalet etmektedir. 
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Bunlardan birincisi eski tasnifdeki  oxsidase'lara ikincisi de dehydro-
genase'lara tekabül ederler. Burada yeni tasnifdeki  mixed-function  oxida-
se'lar olarak adlandırılan tyrosinase bu tasnif  dışında bırakılmıştır. 

2) OXYGEN TRANSFERASE'LAR : 

Enzimlerin bu yeni sınıfında  reaksiyonda tezahür eden her iki oxygen 
atomu reaksiyon mahsulü içerisinde bu ürün ile birleşmiş haldedir. 

A + 0 2 » AO2 

3) MİXED - FUNCTİON OXÎDASE'LAR : 

Enzimlerin yeni grubu olan bu karışık fonksiyon  yapan oxidase'lar 
evvelce bahsedilmiş olan oksidatif  enzimlerden önemli derecede farklar 
gösterirler. Reaksiyon sırasında oxygen molekülünün atomlarından birisi 
reaksiyon ürünü ile birleşirken diğer oxygen atomu da yardımcı redüksi-
yon yapan bir madde yardımı ile suya redüklenir. 

AH + O2 ( + 2H+ + e - ) AOH + H 20 

REDOKS SİSTEMİN KOENZİM VE PROSTETİK GRUPLARI 

Elektron veya hydrogen atomlarının substrattan oxygen'e ne şekilde 
nakledildiklerinin anlaşılabilmesi için hakiki ve fili  taşıyıcılar olan koenzim 
ve prostetik gruplar hakkında bilgi sahibi olunması lâzımdır. 

Oksidasyon ve redüksiyon yapan enzimlerin koenzim ve prostetik 
grupları hakkında bir kısım bilgi kitabın baş tarafında  koenzimler kıs-
mında verilmiştir. Mütemmim bilgiler için o kısma bakılmalıdır. 

Bu grup enzimlerin ve bilhassa anaerobic dehydrogenase'ların mü-
him koenzimlerinden bir grup diphosphpyridine nucleotide (BPN, coen-
zyme I, cozymase) veya başka bir ifade  ile nicotinamide-adenine dinucleo-
tide (NAD) ile triphosphopyridine nucleotide (TPN, coenzyme II) veya 
başka bir ifade  ile nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate (NADP) 
dır. 
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DPN+ DPNH 
Oksitlenmiş şekil Redüklenmiş şekil 

Formüllere dikkat edilir ise nicotinamide ihtiva eden bu koenzimler 
reverzibl istikamette bir çift  H atomu ilâvesine kabiliyetlidirler. Bu ka-
biliyet dolayısı ile de meselâ DPN substrattan 2 H alarak redüklenir ve 
bu redüklenmiş şekil de DPNH olarak gösterilir. Halbuki bunun doğru 
olarak DPNH- şeklinde gösterilmesi icap ederdi. Fakat fizyolojik  pH de-
recesinde bu iki hydrogen atomundan birisi redüklenmiş DPN den ayrıla-
rak H ion'u şekline geçer ve bu bakımdan da DPNH2 şeklinde değil de 
DPNH şeklinde gösterilir. Burada bahsedilen olaylar aynen TPN için de 
varittir. 

Bazı dehydrogenase'larm ve anaerobic dehydrogenase'larla iş birliği 
yapan taşıyıcıların prostetik grup veya koenzimlerini teşkil eden ribofla-
vin'li koenzimler flavin  mononucleotide (FMN) ile flavin-adenine  dinucle-
otide (FAD) dir. Aşağıya FMN ile FAD nin oksitlenmiş ve redüklenmiş 
şekillerinin formülleri  çıkarılmıştır. 
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H—C—OH 
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0 
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MO—P—O 
I 
0 
1 

HO—P=0 
I 
o 

S 
I 

HC 

NH, 

I 
iC> « ^ II CH 

O H OH 
O H O H 

FAD 
(oksitlenmiş şekil) 

FADH2 

(redüklenmi; şekil) 

Buradaki elektron veya H transferi  aynen DPN ve TPN deki gibi ol-
maktadır. 

Flavin ihtiva eden bazı enzimlerin metalloflavin  prostetik grubuna sa-
hip oldukları görülmüştür. Bunlar muhtemelen kombine halde hydrogen 
ve elektron transferi  sureti ile tesir etmektedirler. 

a -keto acid'lerin non-oksidatif  dekarboksilasyonu için lüzumlu olan 
koenzim, thiamine pyrophosphate (TPP) veya başka bir deyimle diphosp-
hothiamine (DPT) veya cocarboxylase'dır. Bunun formülü  aşağıya çıka-
rılmıştır. 

X NHı S O O 
/ \ / / \ II II H,C-C C HC C—CH»—CH -̂O—P—O—P—Ol I 

N A A İ-CH, OH 1)11 
c c 
H H, 

Thiamine pyrophosphate (TPT) 
Disphosphothiamine (DPT) 

Cocarboxylat* 
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Bu bileşiklerin bazılarının oksidatif  dekarboksilasyonunda lipoic acid 
(thioctic acid, protogen, pyruvate oksidasyon faktörü)  de rol oynar. Aşa-
ğıdaki formüle  dikkat edilir ise lipoic acid, redox reaksiyonlarına iştiraki-
ni mümkün kılan bir disulfide  grubunu ihtiva etmektedir. 

İ H 2 — C H 2 — İ H — ( C H a ) ı C O O H 

Lipoic acid 

/ Lipoic 
V 

+ 2H —— lipoic / 
SH 

\ SH 

Demir-porphyrin sistemleri heme'de olduğu gibi hemoglobin'in pros-
tetik grubunu teşkil eder. Ayni prostetik gruplar catalase ve peroxidase 
lar ile elektron taşıyıcı olan cytochrome ve biolojik oksidasyonlarda önem-
li terminal halkayı teşkil eden cytochrome oxidase'da da rol oynarlar. 

N 
^ c - t : 

C Fe+t+ 

.N X 

Demir-porphyrin 

Demir-porphyrin sistemleri tamamen elektron taşıyıcısı olarak tesir 
etmekte ve bu esnada demir valansında reverzibl değişiklikler husule gel-
mektedir. 

+ + + 
Fe + e F e 

Gerek bitkilerde ve gerekse bir kısım hayvansal dokularda bakır ih-
tiva eden oxidase'lar da mevcuttur. Burada da muhtemelen elektron trans-
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feri  sayesinde bakırda da demirde olduğu gibi bir valans değişikliği husu-
le gelmektedir. 

+ + - . + 
Cn + e Cu 

Coenzyme Q en son keşfedilen  oksidasyon kofaktörüdür.  Bu koenzim 
yapı itibarı ile bir quinone olup poly-isoprenoid'den ibaret bir yan zinciri 
vardır. 

- c h 3 f " 3 

-(CH2CH=C—CH2)IOH 

Coenzme Q 

Tesbit edilmemiş ise de biolojik oksidasyonda cytochrome'lar ile bir-
likte tesir ettiği sanılmaktadır. 

Quinone bileşikleri ile lipoic acid de yukarıda bahsedilen nicotinamide 
ve flavin  bileşikleri gibi reverzibl istikamette bir çift  H atomu ilâvesine 
kabiliyetlidirler. 

Vitamin E ve vitamin K da oksidatif  reaksiyonda coenzyme Q için 
tâyin olunan mahalle yakın bir yerde etki gösteren kofaktörler  olarak ka-
bul olunmaktadırlar. 

CH, CH, 
^CHt.CH,.CHrCH. CH,. CH, CH, CH. CH,.CH,.CHt.CH 

Vitamin E 
a - Tocopherol 

CHS CHj 
I 

CHj 
I 

CHj CH, 

CHj.CH: C.DVCH^HJ.CH.CHJ.CH,. CH.CH,.CH1.CH,.CH.CHs 

Vitamin K, 
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OXİDASE'LAR 

Moleküler oxygen, peroxide ve diğer bileşiklerin oxygen'lerini aktive 
eden bu grup enzimler yeni tasnife  göre oxygen obligative elektron-trans-
fer  oxidase'lardır. Yeni anlayışa göre hakiki oxidase'lar pek mahdut sa-
yıdadır. Oxidase'lar hakkında gerekli diğer bilgiler bu bahisin baş tara-
fında  bildirilmiştir. 

Oxygen obligative elektron transfer  oxidase'lar aşağıdaki enzimler-
den ibarettirler : 

a) Uricase. 
b) Cytochrome oxidase. 

URÎCASE : 
Uric acid oxidase olarak da adlandırılan bu enzim bazı eski sınıflan-

dırmalarda boya maddelerini redükte edememesi göz önüne alınarak aero-
bic dehydrogenase'lar arasında yer almakta idi. Halbuki yeni sistemde 
ise bu enzim oxygen obligative elektron transfer  oxidase'lar olarak sınıf-
landırılmaktadır. Prostetik grup olarak Cu ihtiva eden ve insan ile yük-
sek memelilerde bulunmayan bu enzim purine metabolizmasının nihai 
mahsulü olarak allantoin ıtrah eden memelilerde bulunur. Bu enzim su 
yerine hydrogen peroxide meydana getirmesi ile oxidase'lar arasında de-
ğişik bir yer işgal eder. Reaksiyon tarzı aşağıdaki gibidir. 

Uric acid » allantoin -f  CO- + H2O2 

CYTOCHROME OXÎDASE : 
Prostetik grup olarak Fe-porphyrine ve Cu ihtiva eder. Cytochrome 

denilen bir grup proteinler cytochrome oxidase'ın substratlarını teşkil 
ederler. Bu enzim biolojik oksidasyonda çok önemlidir ve cyanide'lerin 
sellüler respirasyonda yaptığı hemen hemen tam bir blok cyanide'in bu 
oxidase'ı inhibe etmesindendir. 

Bu grup enzimlerin taşıyıcıları metallerde husule gelen valans deği-
şikliği vasıtası ile doğrudan doğruya oxygen ile reaksiyona girer. Böylece 
metaller elektronların taşıyıcısı gibi hareket ederler. Substratın hydrogen 
atomları, hydrogen ion'ları ve elektronlara dissosiye olur. Hydrogen ion'la-
rı solüsyona geçer. Elektronlar ise metaller vasıtası ile oxygen'e trans-
fer  edilir. Bilâhara da negatif  yüklü oxygen ion'u da solüsyondan hydro-
gen ion'larını alarak H 2 0 teşekkül eder. 
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AEROBİC DEHYDROGENASE'LAR 

Yeni tasnife  göre oxygen facultative  elektron transfer  oxidase'lardır. 
Bu gruptaki enzimler substrattaki elektronun (hydrogen atomu) flavin 
taşıyıcılar yolu ile oxygen'e transferine  ve su yerine peroxide teşekkülü-
nü sağlarlar. Bu enzimler dehydrogenase'lar gibi boyaları oxygen mevki-
inde redükleyebilirler. 

Aerobic dehydrogenase'ların prostetik grupları FAD ve FMN gibi 
flavin  nucleotide'lerdir. Bundan dolayı bu çeşit prostetik grup ihtiva eden 
enzimlere flavoproteinler  veya sarı enzimler de denir. Bu grup enzimler-
den xanthine dehydrogenase ve aldehyde dehydrogenase enzimleri FAD 
den başka prostetik gruplarında metal ihtiva ettiklerinden bunlar metal-
lof  iavoprotein' lerdir. 

Bu grup enzimler hakkında gerekli bir kısım bilgiler bu bahsin baş 
tarafında  verilmiştir. Aerobic dehydrogenase'lara aşağıdaki enzimler da-
hildir. 

a) D-Amino acid dehydrogenase. 
b) L-Amino acid dehydrogenase. 
c) Glycine dehydrogenase. 
ç) Xanthine dehydrogenase. 
d) Aldehyde dehydrogenase. 
e) Monoamine dehydrogenase. 
f)  Diamine dehydrogenase. 

D-AMÎNO ACÎD DEHYDROGENASE : 

D-amino acid'ler hayvansal dokuda bulunmadıklarından D-amino acid 
dehydrogenase'ların metabolik hususiyetleri lâyıkı veçhile bilinmemekte-
dir. Bu enzimin prostetik grubu FAD olup D-amino acid'i keto acid ve 
NHa e çevirir. 

D-Amino acid » keto acid + NHs 
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L-AMİNO ACİD DEHYDROGENASE : 

L-amino acid'lere tesir eden ve flavoprotein  olan bu enzim düşük bir 
aktivite gösterir. Oksidatif  deaminasyondaki rolü pek azdır. L-amino 
acid'i keto acid ve NH.ı e çevirir. Reaksiyon tarzı aşağıdaki gibidir. 

DchydroKcnasc 

Spontaneous 

Bu reaksiyon tarzından da anlaşılacağı gibi L-amino acid enzim te-
siri ile evvelâ bir imino acid'e çevrilir ve bu da spontanöz olarak a -keto 
acid'le NH3 e hidrolize olur. FAD prostetik grubu redüksiyondan sonra 
oxygen ile spontanöz olarak reokside edilir. Teşekkül etmiş olan hydrogen 
peroxide de hücrelerde bulunan catalase ile parçalanır. 

GLYCİNE DEHYDROGENASE : 

Prostetik grubu FAD olan bir flavoprotein'dir.  Glycine metabolizma-
sının bir safhasında  rolü olduğu düşünülmektedir. Muhtemel reaksiyon 
şekli aşağıya çıkarılmıştır. 

Glycine »glyoxylic acid + NH3 

XANTH1NE DEHYDROGENASE : 

Metalloflavoprotein'dir.  Yani prostetik grubu FAD den başka MO ve 
Fe de ihtiva eder. Xanthine ve hypoxanthine olmak üzere iki çeşit subsra-
tı vardır. Xanthine'i uric acid'e ve hypoxanthine'i de xanthine'e çevirir. 
Bu özel tesirinden başka aldehyde'leri de asidlere okside eder. 
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Xanthine 

Hypoxanthine -

Aldehyde'ler -

-» uric acid 

xanthine 

acid'ler 

ALDEHYDE DEHYDROGENASE : 

Aldehyde'leri aerobik tipte okside eden spesifik  bir enzimdir. Pros-
tetik grubu FAD den başka Mo da ihtiva ettiğinden bir metalloflavoprote-
in'dir. 

Aldehyde'ler > acid'ler 

Aldehyde'ler ayrıca anaerobik tipteki aldehyde dehydrogenase'larla 
da okside edilmektedir. 

MONOAMINE DEHYDROGENASE : 

Bu dehydrogenase'ın prostetik grubu tamamen belli değildir. Bu en-
zim epinephrine gibi monoamine'leri okside eder ve aldehyde'lerle ammo-
niac meydana getirir. 

Monoamine'ler » aldehyde'ler -f-  NH3 

DIAMÎNE DEHYDROGENASE : 

Prostetik grubu belli olmamakla beraber bunun FAD olması muhte-
meldir. Enzim, histamine gibi diamine'leri okside ederek aldehyde'ler ve 
NH3 meydana getirir. 

Diamine'ler » aldehyde'ler -(- NH3 

Bu ve bir evvelki reaksiyonlar bilhassa detoksikasyonda mühim yer 
alırlar. 

OXİDASE'LARIN DAHA YENİ OLAN SINIFLANDIRILMASI : 

Oxidase'lar son zamanda aşağıdaki şekilde sınıflandırılmaktadır. 

A) Oxygen transferase'lar. 
B) Çeşitli fonksiyon  yapan oxidase'lar. 
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A) OXYGEN TRANSFERASE'LAR : 

Bu enzimler hakkında lüzumlu bazı bilgiler bu bahsin baş tarafında 
oksido-redüksiyon yapan enzimlerin oxygeıı'in akibetine göre sınıflandı-
rılmasında 2. maddede belirtilmiştir. Bu grup enzimlere aşağıdaki enzim-
ler dahildir. 

a) Homogentisate oxidase. 
b) 3-HydroxyanthraIinate oxidase. 
c) Tryptophan oxidase. 

HOMOGENTİSATE OXİDASE : 

Prostetik grubunda Fe + + bulunan bu enzim aromatik halkanın 
açılmasında rol oynayan bir kaç reaksiyondan bir kısmı ile phenylalanine 
ve tyrosine'in parçalanması reaksiyonunu katalize etmesi bakımından ol-

kça büyük bir önem arzeder. Reaksiyon tarzı aşağıdaki gibidir. 

Homogentisate » maleyl-acetoacetate 

3-HYDROXYANTHRANİLATE OXIDASE : 

Prostetik grup olarak Fe + + ihtiva eden bu enzim halka çözücü bir 
enzim olup 3-hydroxyanthranilic acid'i nicotinic acid'in yeniden düzenlen-
mesini sağlayan dayamksız bir ara maddeye tahvil etmektedir. 

3-Hydroxyanthranilate » nicotinate 

Bu enzim tryptophan yıkılışında önem arz eder. 

TRYPTOPHAN OXİDASE : 

Prostetik grup olarak demir veya porphyrin ihtiva eder. Tryptophan 
metabolizmasında rol oynayan bu enzim tryptophan'ı formylkynurenine'e 
değiştirmektedir. 

Tryptophan > formylkynurenine 

B) ÇEŞİTLİ FONKSİYON YAPAN OXİDASE'LAR : 

Bu grup enzimler hakkında lüzumlu bazı bilgiler bu bahsin baş ta-
rafında  oksido-redüksiyon yapan enzimlerin oxygen'in akibetine göre sı-
nıflandırılmasında  3. maddede belirtilmiştir. 
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Aşağıdaki enzimlerden müteşekkildir : 
a) Tyrosinase. 
b) Mikrozomlarda bulunan aromatik hydroxy!ase. 
c) Phenylalanine hydroxylase. 
ç) p-Hydroxyplıenylpyruvate hydroxy!ase. 
d) Steroid 31 - P - hydroxylase. 
e) Steroid 21-lıydroxylase. 
f)  Kynurenine-3-hydroxyIase. 
g) Squalene oxidocyclase I. 

TYROSİNASE : 

Eskiden basit oxidase'lara giren bu enzim halen çeşitli fonksiyon 
yapan oxidase'lar sınıfında  mütalâa edilmektedir. Prostetik grup olarak 
Cu ihtiva etmekte olup tyrosine'i ilk oksidasyon ürünü olarak dopa (dihy-
droxyphenylalanine) ya çevirmekte ve husule gelen dopa da bir kosubs-
trat (co-substrate) veya redükte edici bir ajan olarak etki gösterip melaniıı 
teşekkül etmektedir. Bu enzim bu tesir hususiyeti dolayısı ile de epineph-
rine sentezinde önemli rol oynamaktadır. 

Tyrosine > Dopa » Melanin 

MİKROZOMLARDA BULUNAN AROMATİK HYDROXYLASE : 

Prostetik grup olarak Fe + + ihtiva eden ve karaciğerin mikrozom-
larında bulunan bu enzim aromatik halkayı hidroksile eden bir enzimdir. 

Ar » Ar OH 

TPN bu enzimin redükleyici maddesi veya co-substrate'ı olarak vazi 
fe  görür. Aromatik halkayı hidroksile etmesi bakımından da detoksikas-
yon olayında önemli rol oynar. Bu enzim aromatik halka strüktüründe olan 
yabancı bileşikleri hidroksile ettiği halde normal metabolitlere tesir et-
memektedir. Bilhassa bu normal metabolitler yağda münhal iseler bunlara 
hiç etki yapmamaktadır. 

PHENYLALANİNE HYDROXYLASE : 

Prostetik grup olarak Fe+ + ihtiva eder. Co-substrate veya redükleyici 
maddesi de redüklenmiş pteridine'dir Phenylalanine ve tyrosine metaboliz-
masında mühim rol oynar. 

Phenylalanine »tyrosine 
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P-HYDROXYPHENYLPYRUVATE HYDROXYLASE : 

Prostetik grup olarak Cu ihtiva eden bu enzim de phenylalanine ve 
tyrosine metabolizmasında rol oynamaktadır. 

p-Hydroxyphenylpyruvate » homogentisate 

STEROID 11- P -HYDROXYLASE : 

Prostetik grubu Mn++ihtiva eden bu enzimin co - substrate veya redük-
leyici ajanı TPNH dır. Adrenal mitokondria (mitochondria) da bulunan 
bu enzim steroid'i 11 - P - hydroxysteroid'e çevirir. 

Steroid » 11-P - hydroxysteroid 

STEROID 21- P -HYDROXYLASE : 

Çeşitli fonksiyon  gösteren oxidase'larda mütalâa edilmesine rağmen 
bu husus henüz kat'i olarak isbat edilememiştir. Steroid'i 21 - hydroxyste-
roid'e çevirir. 

Steroid » 21-hydroxysteroid 

SQUALENE OXIDOCYCLASE I : 

Co-substrate veya redükleyici ajanı TPNH dir. Cholesterol sentezinde 
bir ara madde olan lanosterol'ün sentezi ile alâkalıdır. 

Squalene > lanosterol 

KYNURENINE - 3 - HYDROXYLASE : 

Co-substrate'ı TPNH olan bu enzim tryptophane metabolizmasında 
rol oynamaktadır. Kynurenine'i 3 - hydroxykynurenine'e çevirir. 

Kynurenine » hydroxykynurenine 
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ANAEROBİC DEHYDROGENASE LAR 

Anaerobic dehydrogenase'lar hakkında gerekli bilgi ve şema bu bahi-
sin baş tarafında  bildirilmiştir. Orada da belirtildiği gibi anaerobik terimi 
bu grup enzimlerin koenzim (coenzyme) veya prostetik(prosthetic) grup-
larının (taşıyıcı) aerobic dehydrogenase'ların aksine oxygen ile direkt ola-
rak reaksiyona girmemesinden verilmiştir. Haddizatında bu grubun reak-
siyonları oksidatif  enzimlerin bütün grupları gibi aerobik şartlar altında 
olmaktadır. Aksi halde yani zincirin son bileşiğinin oxygen ile birleşeme-
mesi halinde bütün dehydrogenase'lar çalışamaz bir hale gelirler. 

Anaerobic dehydrogenase'ın çalışma tarzı ile yedek taşıyıcıları aşağı-
daki şemada gösterilmiştir. 

Anaerobic dehydrogenase'lar ihtiva ettikleri koenzim veya prostetik 
grubun kimyasal tabiatına göre taksim edilirler. 

A) Flavin-bağlı Anaerobic Dehydrogenase'lar 
B) Pyridine Nucleotide-bağlı Anaerobic Dehydrogenase'la 

A) FLAVJN - BAĞLI ANAEROBİC DEHYDROGENASE'LAR : 

Bu gruba prostetik gruplarının tabiatı bilinmeden evvel cytochrome-
bağh anaerobic dehydrogenase'lar denilmekte idi. Fakat halen daha doğru 
olarak flavin-bağh  anaerobic dehydrogenase'lar denilmektedir. 

Aşağıya favin-bağh  anaerobic dehydrogenase sistemi için bir misâl 
verilmiştir. 

Anaerobik 
Dehydrogenase 

Protein 
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2H+ 
HjO 

N \ 
Flavin(s) •2Fe + + - cyto /•2Fe+++-oyto -ox v 

•Flavin(8)-H2 > /^—2Fe+ + + -

Dehydrogenase 
protein 

Substrate 
Dehydrogenase 

protein 
Flavin(s) —» Cytochrome 6 —> (Coenzyme ()?) 

Cytochrome oxidase *— Cytochromc a «— Cytochrome e •— Cytochrome fi 
(03) 
1 
02 

Burada flavin  (s) terimi flavin-bağh  dehydrogenase'iarm substrat ve 
cytrochrome sistem arasına dahil olması mümkün bir veya iki flavin  pros-
tetik grup için kullanılmıştır. Şemanın üst kısmında yer darlığı dolayısı 
ile oxidase hariç olmak üzere bütün cytochrome'lar nazarı itibare alınmış-
tır. 

Bu zincirdeki müteakip taşıyıcı olan cytochrome'lar transelectronase 
yani elektron taşıyıcı enzim olarak vazife  görürler. Halbuki cytochrome 
lardan evvelki nakil ise hydrogen ionlarınm naklidir. Şu halde evvelâ hyd-
rogen ionları ilk taşıyıcılarla nakledilmekte ve müteakip taşıyıcılar ile de 
elektronlar taşınmaktadır. Bilindiği gibi cytochrome'lar demir ve porphy-
rin'li proteinlerdir. Hücre içinde bu çeşit muhtelif  proteinler vardır. Bun-
lardan mühim bir kısmı mitokondriaya sıkı bir surette bağlıdır. Cytochro-
me'lar kendilerinden önceki taşıyıcılardan bir çift  elektron alırlar ve cytoc-
hrome'lar ferröz  (ferrous)  şekle değişirler. Bu maksat için iki mol eytoch-
rome'a ihtiyaç vardır. Ferrik (ferric)  şeklin tekrar meydana gelebilmesi 
cytochrome oxidase'a elektron transferi  ile mümkün olur. 

Bu gibi flavin  - bağlı redoks zincirinde elektronların substrattan bir 
veya iki flavin  grubu vasıtası ile cytochrome b ye ve müteakiben de sıra 
ile cytochrome Cı, cytochrome c ve nihayet cytochrome a ya geçerler. Bu 
zincir içinde coenzyme Q nın cytochrome b ile cytochrome o, arasında yer 
aldığı sanılmakta ise de bu husus halen kati olarak gösterilememiştir. Şe-
mada görülen cytochrome oxidase, cytochrome a nm elektron akseptörü-
dür. Halen cytochrome oxidase'm cytochrome a3 ile ayni olduğu kabul edil-
mektedir. 
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Cytochrome oxidase, demir - porphyrin ve bakır ihtiva eden bir prote-
in olup mitokondriaya sıkıca bağlı bulunmaktadır. Elektronları cytochro-
me a dan alır ve bunları oxygen'e transfer  eder. Bu suret ile de negatif 
yüklü bir durumda bulunan oxygen daha evvel açığa çıkmış olan hydrogen 
ile su teşkil etmek sureti ile birleşir. 

Bu grupta aşağıdaki enzimler vardır. 

a) Succinic dehydrogenase. 
b) L- a -Glycerophosphate dehydrogenase. 
c) Choline dehydrogenase. 
ç) Acyl dehydrogenase'lar. 
d) Dimethylglycine dehydrogenase. 
e) Sarcosine dehydrogenase. 

SUCCİNİC DEHYDROGENASE : 

Yardımcı taşıyıcı olan cytochrome sistemine bağlanan prostetik gru-
bu flavin  veya metallo-flavin  (Fe-flavin)  dir. Succinic acid'i fumaric  acid'e 
çeviren bu enzimin büyük önemi vardır. Çünkü bilindiği gibi bu reaksiyon 
bütün gıdalardan açığa çıkan bileşiklerin CO2 ve suya parçalanmasını sağ-
layan trikarboksilik asid(tricarboxylic acid cyclus) siklusuııun kademele-
rinden birini teşkil eder. 

Succinate c > fumarate 

L- « -GLYCEROPHOSPHATE DEHYDROGENASE : 

Bu enzim de yardımcı taşıyıcı olan cytochrome sistemine prostetik 
grup olarak flavin  veya metallo-flavin  grubu ile bağlanmıştır. Reaksiyon 
tarzı aşağıdaki gibidir. 

Glycerophosphate ( > dihydroxyacetone phosphate 

CHOLİNE DEHYDROGENASE : 

Bu enzimin de prostetik grubu flavin  veya metallo-flavin'dir  ve yar-
dımcı taşıyıcı olan cytochrome sistemine bağlanmıştır. Reaksiyon tarzı 
aşağıdaki gibidir. 

Choline » betaine aldehyde 
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ACYL DEHYDROGENASE'LAR : 

Bu grup enzimler ve ayrıca muhtemelen dimethylglycine ve sarcosine 
dehydrogenase'lar cytochrome ile birleşmek için yardımcı bir elektron 
transfer  eden flavoprotein  (ETF) e ihtiyaç göstermeleri ile yukarıdaki 
succinate tipi enzimlerden farklılık  gösterirler. Reaksiyon şekli aşağıdaki 
gibidir. 

Acyl-CoA ( > a, -̂doymamış acyl-CoA 

DİMETHYLGLYCİNE DEHYDROGENASE : 

Yardımcı taşıycıdan başka prostetik grup olarak flavin  ihtiva eden 
bu enzimin succinate tipi enzimlerden farkı  bir evvelki enzimde belirtil-
miştir. Reaksiyon şekli aşağıdaki gibidir. 

Dimethylglycine > sarcosine -j- HCHO 

SARCOSİNE DEHYDROGENASE : 

Yardımcı taşıyıcıdan başka prostetik grup olarak flavin  ihtiva eder. 
Succinate tipi enzimlerden farkı  ETF e ihtiyaç göstermesidir. Reaksiyon 
şekli aşağıdaki gibidir. 

Sarcosine » glycine + HCHO 

Evelce bahsedilmiş olan xanthine ve aldehyde dehydrogenase'lar da 
bu katagoriye sokulabilirler. 

Fatty acyl-coenzyme A dehydrogenase'lar da flavin  prostetik grubu-
nu ihtiva ederler ise de bunlar flavin-bağlı  dehydrogenase'lardan farklı-
dırlar. 

B) PYR1D1NE NUCLEOTİDE - BAĞLI ANAEROBİC DEHYDRO-
GENASE'LAR : 

Anaerobic dehydrogenase'ların bu büyük grubunun kofaktörü  pyridi-
ne nucleotide (DPN, TPN) dir Bunlar enzim proteininden kolaylıkla disso-
siye olduklarından flavoprotein'lerde  bahsedilenin aksine bunlara proste-
tik grup teriminden ziyade koenzim teriminin verilmesi uygun olacağı 
da aşikârdır. Bundan dolayı da bazan bu grup enzimlere coenzyme-bağh 
anaerobic dehydrogenase'lar denir. 
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Bu enzimlerin ekserisi koenzim olarak DPN i kullanırlar. Ancak ba-
zıları bu maksat ile TPN kullanırlar ise de bu takdirde reaksiyon daha ya-
vaş vukua gelmektedir. Bunun ile beraber özel surette TPN kullanan en-
zim lerde vardır. 

Bu sistemde vukua gelen hydrogen ve elektron transferinin  vukua 
geliş tarzı ve taşıyıcılar aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 

A H j » ^ . DPN Fe-Flavo-H,-^_^ 2Fe + + + ^yto -^^» -2Fe + + -< -y to -o ı ;<>. 

K4'  ^DPNH + H*^" Fe-Fluvo-̂  ^*2Fe++-cyto I 
^ ^ ^ + - I 

' DohydroRcnaa© HjO 
protein 

Dehydrogenase 
Puhfitrate  I DPN. TPN — Fe-FI»voprotein» —• Cytochrome b 

protein ^ 
(Coenryme O"** 

• 
Cytochrome oridase Cytochrome o «— Cytochrome c — Cytochromc cı 

1 Yukarıdaki reaksiyon zincirinde dikkat edilir ise ilk kademe olarak 
hydrogen atomlarının substrattan pyridine nucleotide olan koenzim (DPN) 
e transfer  edildiği görülür. Transfer  edilen hydrogen atomları şemada 
da görüldüğü gibi sekonder hydrogen taşıyıcı olan metallo-flavoprotein'le-
re (Fe-Flavo) nakledilir. Yani sekonder hydrogen taşıyıcı olan bu metal-
lo-flavoprotein'lerden  asgari bir tanesi DPNH veya TPNH den hydrogen 
ionlarını alır ve bu suret ile de redüke edilmiş olurlar. Bu redükte edilmiş 
metallo-flavoprotein'ler  şemada görüldüğü gibi müteakip elektron taşıyıcı 
olan cytochrome'lara elektron nakletmekte ve bu suretle de hydrogen ion-
larının açığa (solüsyona) çıkmasına sebep olmaktadırlar. Bu olay dolayısı 
ile metallo-flavoproteinler,  cytochrome'ları redükte etmiş olduklarından 
bunlara cytochrome reductase'lar da denilmektedir. Nakledilen elektron-
lar şemada gösterilen sıra dahilinde cytochrome sisteminde nakledilerek 
nihai safhaya  erişirler. Elektronların cytochrome sistemde nakilleri flavin-
bağlı anaerobic dehydrogenase'lardaki gibi olmaktadır. 

Pyridine nucleotide bağlı anaerobic dehydrogenase'lar ara metaboliz-
manın bir çok safhalarında  yer alan aşağıdaki enzimleri ihtiva etmekte-
dirler. 
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a) L- a -Glycerophosphate dehydrogenase. 
b) P -Hydroxybutyric dehydrogenase. 
c) Aldehyde dehydrogenase. 
ç) P -Hydroxyacyl dehydrogenase. 
d) Lactic dehydrogenase. 
e) Malic dehydrogenase. 
f)  îsocitric dehydrogenase. 
g) Malic enzyme. 
ğ) Glucose dehydrogenase. 
h) L-Glutamic dehydrogenase. 
ı) Alcohol (alkol) dehydrogenase. 
i) Triosephosphate dehydrogenase. 
j) Glucose-6-phosphate dehydrogenase. 
k) Pyruvic carboxylase (oxidase). 
1) Ketoglutaric carboxylase (oxidase). 

L- « -GLYCEROPHOSPHATE DEHYDROGENASE : 

Koenzimi DPN olan bu enzimin reaksiyon şekli aşağıdaki gibidir. 

Glycerophosphate < > dihydroxyacetone phosphate 

P -HYDROXYBUTYRtC DEHYDROGENASE : 

Hydroxybutyric acid'i acetoacetic acid'e çevirir. Koenzimi DPN dir. 

Hydroxybutyric acid ; » acetoacetic acid 

ALDEHYDE DEHYDROGENASE : 

Aldehyde'leri acid'lere çevirir. Koenzimi DPN dir. 

Aldehyde'ler » acid'ler 

P -HYDROXYACYL DEHYDROGENASE : 

Lipid metabolizması ile ilgili olan bu enzimin koenzimi DPN dir. Yağ 
asidleri metabolizmasında £-hydroxy acid'lerin ikinci bir dehidrogenasyon 
ile P -ketoacid'lerin teşekkülü P -hydroxyacyI dehydrogenase tesiri ile ol-
maktadır. 
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OH 
I 

R. CH 2 -CH. C H ^ C O ^ C O A 

D P N 

D P N H + H + 

O 
R 

R. C H J . C ^ C H ^ C O ^ C O A 

Reaksiyon kısaca ifade  edilmek istenir ise aşağıdaki tarzda da göste-

LACTÎC DEHYDROGENASE : 
Karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan bu enzimin koenzimi 

DPN dir. TPN de olabilir. Lactic acid'i pyruvic acid'e çevirmektedir. 

Lactic acid c > pyruvic acid 

MALİC DEHYDROGENASE : 
Koenzimi DPN (TPN de olabilmektedir) olan bu enzim trikarboksilik 

rilebilir. 
P -Hydroxyacyl-CoA< > P -ketoacyl-CoA 

I Oxalacetic acid 
0 = C . COOH 

C H 2 C O O H 

D P N H + H + 

CH^COOH 

H O C . C O O H 
H 

Malic acid 
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asid siklusunda rol oynar ve burada teşekkül etmiş olan malic acid'i oxa-
lacetic acid'e çevirir. 

İSOCtTRIC DEHYDROGENASE : 

Koenzimi TPN dir. Trikarboksilik asid siklusunda yer alır. tsocitric 
acid'in oxalosuccinic acid'e çevrilmesini sağlar. 

H 
H O C . COOH 

İsocitr ic acid 
H C . C O O H 

T P N 

T P N H + H * 
0 = C .COOH 

I 
H C .COOH 

r U r n n u Oxalosuccınıc acid CH^ COOH 

MALİC ENZYME : 

Koenzimi TPN olan bu enzim trikarboksilik asid siklusunda teşek-
kül eden malic acid'i oxalacetic acid safhasından  geçmeden dehidrogenas-
yon ve dekarboksilasyonunu temin eder ve bu yol ile de pyruvic acid ve 
CO2 teşekkülünü sağlar. 

Malic acid > pyruvic acid + CO2 

GLUCOSE DEHYDROGENASE : 

Karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan bu enzimin koenzimi 
DPN (TPN de olabilir) dir. Glucose'u gluconic acid'e çevirir. 

Glucose » gluconic acid 
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L - GLUTAMÎC DEHYDROGENASE : 
Amino acid metabolizmasında rol oynayan bu enzimin koenzimi DPN 

-f  TPN + Zn dir. Glutamic acid'i ketoglutaric acid ve NH3 e çevirir. 

ALCOHOL (ALKOL) DEHYDROGENASE : 

Koenzimi DPN -(- Zn olan bu enzim alkolleri aldehyde'lere çevirir. 

TRÎOSEPHOSPHATE DEHYDROGENASE : 

Koenzimi DPN glutathion olan bu enzim de lactic dehydrogenase 
gibi karbonhidratların anaerobik metabolizmasında rol oynamaktadır. 
Burada enzim okside olmadan evvel substratın aldehyde grubuna bir 
molekül phosphoric acid ilâve edilir ve bu suretle de neticede husule ge-
len glyceric acid'e iki phosphate grubu bağlanmıŞ olur. 

Phosphoglyceraldenyde ,- > diphosphoglyceric acid 

GLUCOSE - 6 - PHOSPHATE DEHYDROGENASE : 

Koenzimi TPN olan bu enzim pentose metabolizmasında rol oynar. 
Bilindiği gibi pentose'ların sentezi glucose - 6 - phosphate'ın oksidasyonu 
ile bir ara madde olan 6 - phosphogluconolactone'dan 6 - phosphogluconic 
acid'in teşekkkülü ile olmaktadır. Bu ilk kademeyi müteakip bir kaç ara 
kademeden sonra da pentose'ların sentezi tamamlanmış olur. işte pentose 
larm sentezinde ilk kademe olan glucose - 6 - phosphate'ın oksidasyonu bu 
enzim tesiri ile olmaktadır. 

Glucose -6 - phosphate 6 - Phosphogluconolactone 6 - Phosphogluconic acid 

Glutamic acid t ketoglutaric acid -(- NH: 

Alkoller t aldehyde'ler 

ı 
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PYRUVIC  CARBOXYLASE  : 

Pyruvic acid'in oksidatif  decarboxy!ase'ıdır. Yani pyruvic acid'i oksi-
datif  dekarboksilasyona uğratır. Koenzim olarak lipoic acid, thiamine 
pyrophosphate (TPP), DPN ve CoA ya ihtiyaç gösterir. Bu enzim tesiri 
ile pyruvic acid.in ilk oksidasyon ürünü acetyl - CoA dir. Netice olarak 
pyruvic acid oksidatif  dekarboksilasyona uğrayarak acetic acid ve CO2 
meydana gelir. 

Pyruvic acid —> acetic acid + C02 

KETOGLUTARIC  CARBOXYLASE  : 

Ketoglutaric aicd'in oksidatif  decarboxylase'ı olarak vazife  görür ve 
dolayısı ile de ketoglutaric acid bu enzim ile oksidatif  dekarboksilasyona 
uğrayarak succinic acid ve C02 teşekkül eder. Burada da ilk oksidasyon 
ürünü succinyl - CoA dir. Bu enzim de koenzim olarak lipoic acid, TPP, 
DPN ve CoA yi kullamr. 

Ketoglutaric acid —» succinic acid CO2 

TRANSHYDROGENASE'LAR  : 

Oxidoreductase'lar grubu enzimlerinin mütalâası sırasında TPN bağlı 
dehydrogenase'ların cytochrome reductase'lar vasıtası ile cytochrome'a 
bağlandıkları belirtilmişti. Bunun dışında redüklenmiş TNP in hydrogen 
atomlarının da DPNH oksidasyon sistemi vasıtası ile verildiği tesbit edil-
miştir. Bu reaksiyon aşağıdaki formülde  de görüleceği gibi transhydro-
genase'lar vasıtası ile yapılmaktadır. 

TPNH + DPN TPN + DPNH 

Burada enteresan olan husus insan plasentası, meme bezleri, endo-
metrium, hipofiz  ve fare  prostatının özel olmayan transhydrogenase'ı 
estrogen ile aktive edildiği halde pek çok dokularda bulunan mitokon-
dirial transhydrogenase'lar estrogen'e hassas değildirler. 

OKSIDATIF REAKSIYON  ZINCIRININ ıNHıBıTÖRLERı 

Enzimleri umumi olarak inhibisyona uğratan inhibitörlerden daha 
evvel bahsedilmişti. Burada yalınız özel surette oksidatif  reaksiyon zin-
cirini bloke eden inhibitörlerden kısaca bahsedilecektir. Oxidase'ların in-

130 



hibisyonları elektronların oksidatif  zincirin önceki bir üyesinden oxygen'e 
geçmelerine mani olmak sureti ile olmaktadır. İnhibitörler genellikle biyo-
lojik oksidasyonlarm araştırılmasında sun'i elektron akseptörleri ile bir-
likte kullanılmaktadır. Malomate, succinic dehydrogenase'ı inhibe eden 
maddedir. Bu inhibisyon metabolik antagonizm tarzında olmaktadır. 

Narkotiklerden amytal redükte olmuş pyridine nucleotide ile cytoc-
hrome reductase'lar arasındaki karşılıklı etkiyi inhibe etmektedir. Bunun 
ile beraber amytal iddia edildiğine göre inhibisyonu cytochrome reductase 
lar ile cytochrome b arasında yapmaktadır. 

Amytal dışındaki diğer narkotikler ise oksidatif  zinciri cytochrome b 
ile cytochrome c( arasında inhibe etmektedir. Şayet coenzyme Q nın zincir 
dahilinde cytochrome b ile cytochrome Cı arasında yer almış olduğu ka-
bul edilirse o zaman narkotiğin tesir yeri coenzyme Q ile cytochrome Cı 
arasındadır. 

Ayni yer antibiyotik, antimycin A, antimalarial naphtoquinone'lar 
ile ve ayrıca da havada BAL (British antilewisite) in bulunması ile de 
inhibe edilmektedir. 

Cytochrome oxidase (a3) ferrik  şeklinde azide ve cyanide ile ferröz 
şekilde de carbon monoxide ile birleşmekte ve inhibisyona uğramaktadır. 
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HYDROPEROXİDASE LAR 

Bu grup enzimler aşağıdaki iki tali grupta mütalâa edilirler. 

A) Catalase'lar. 
B) Peroxidase'lar. 

Gerek catalase'lar ve gerekse peroxidase'lar demir - porphyrin pro-
teinlerdir. Buradaki demir ferrik  şekilde olup reaksiyon sırasında her 
hangi bir valans değişikliğine uğramaz. 

Umumiyetle catalase'lar hayvansal dokularda, peroxidase'lar da bit-
kisel dokularda bulunurlar. 

Hydroperoxidase'ların inhibitörleri cyanide, azide, sulfide  ve hyd-
roxylamine'dir. 

Hydroperoxidase'lar tarafından  katalize edilen genel reaksiyon aşa-
ğıdaki şekilde ifade  edilebilir. 

Hydroperoxidase 
H.02 + H.R > 2 H 20 + R 

Substrat Donör 

Formüle dikkat edilir ise substratın donör molekülü tarafından 
verilen hydrogen atomları ile redüksiyona uğradığı görülür. Burada son 
ürünler redükte olmuş substrat ile okside olmuş donördür. Hydroperoxi-
dase'larda substrat hydrogen peroxide veya bunun ile çok yakından alâ-
kalı olan alkyl hydrogen peroxide'lerdir. 

Catalase ve peroxidase'ların tipik substrat ve donörleri aşağıya çı-
karılmıştır. 
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Substratlar Donörler 
Catalase'lar : H 2 0 2 

CHAOOH 
C2H5OOH 

H 2 0 2 

H2C(OH) 
CH3OH 
C2H5OH 
HNO2 

2 

HCOOH 

Peroxidase'ler : H 2 0 2 

CHAOOH 
C.HOOH 

Aminophenoller 
Diamine'ler 
Diphenol'ler 
Leuco boyalar 
Enediol'ler 
Uric acid 
DPNH 

Gerek catalase'lar ve gerekse peroxidase'lar substrat olarak alkyl 
hydrogen peroxide'leri kullanabilirler. Fakat substitue peroxidase'lar ca-
talase'lar için peroxidase'lardan daha az tesirlidirler. Substitue olmayan 
hydrogen peroxide bütün bu enzimler için en iyi substrattır. 

Her iki grup enzimlerin donörleri arasında esaslı spesifite  farkları 
mevcuttur. Catalase'lar bizzat hydrogen peroxide'i, muayyen alkolleri, nit-
röz ve formic  acid'i kolaylıkla kullanabildiği halde peroxidase'lar için en 
iyi donörler listede gösterilen aromatik organik bileşiklerdir. Ascorbic 
acid'de okside edilebilen bir enediol'dir. 

Peroxidase'lar oxygen'i yukarıdaki donörlerden substratlara geçirir-
ler. Catalase'lar ise oxygen'i serbest hale geçirmek sureti ile tesir eder-
ler. 

Bu formüle  göre de catalase'ın peroxidase'dan farkı  meydana çıkmış 
olmaktadır. Yani catalase bir molekül hydrogen peroxide'i substrat olarak 
ve diğer bir molekül hydrogen peroxide'i de donör olarak kullanmış ve 
nihayette de oxygen meydana gelmiştir. Burada oxygen'in meydana gel-
mesi ilk zamanlarda catalase ve peroxidase'ların husule getirdikleri reak-
siyonlar arasında esaslı farkların  mevcut olduğu zehabının uyanmasına 

Catalase 
H2Q2 + H 2 0 2 * 2 H20 + O: 

Substrat Donör 
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sebeb olmuştu.Hydroperoxidase'ların fizyolojik  önemleri hakkında pek 
fazla  bilgi yoktur. Bir çok seneler evvel catalase'ların hücre içindeki aero-
bic dehydrogenase'lar gibi enzimlerin faaliyeti  sonucu meydana gelen 
hydrogen peroxide'den koruyucu bir fonksiyon  yaptığı düşünülüyordu. 
Fakat halen katalitik reaksiyondan ziyade peroksidatik reaksiyonun ön-
celiğe sahip olduğuna inanılmaktadır. Hakiki peroxidase'ların thyroid bezi, 
lökositler, süt, mide bağırsak, dalak ve akciğerde bulunduğu söylenebilir. 

Enzimatik olmayan psödoperoksidatik reaksiyonlar bir ortamda kan 
bulunup bulunmadığının tesbiti gayesi ile halen laboratuvarlarda kullanıl-
maktadır. Bu gibi reaksiyonlar yüksek konsantrasyondaki heme bileşik-
leri ile katalize edilmektedir. Bu maksat ile halen laboratuvarlarda kul-
lanılan guaiac v.s. gibi testler bu esasa dayanmaktadır. 

ENZİMLERİN ÎNTRASELLÜLER LOKAL1ZASYONU VE ELDE 
EDİLMESİ 

Enzimlerin intrasellüler lokalizasyonunu çeşitli metodlar ile tesbit et-
mek mümkündür. Bu maksat ile dokular evvela ufak  parçalara ayırd edi-
lir ve ezilir. Bu suret ile elde edilen karışım hücrelerin nukleus, sitoplazma 
parçaları, sitoplazmanın solubl kısmı, hücre membran parçaları ile az mik-
tarda kısmen parçalanmış veya parçalanmamış hücre nesiçleri ihtiva 
eder. Bu karışımın ayrı ayrı kısımları da muhtelif  sür'atlerde differan-
siyel santrifugasyon  ile çöktürülerek ayırd edilirler ve ayırd edilen kı-
sımlardaki enzimler tesbit edilir. 

Hücrelerin nukleusları düşük sür'atte, mitokondria ve büyük gra-
nüller orta sür'atte, mikrozomlar veya ufak  granüller de çok sür'atli sant-
rifugasyon  ile izole edilirler. Supernatan fraksiyonda  da sitoplazmanın 
berrak şekildeki öğütülmüş maddeleri bulunur. 

Orta sür'atte bir santrifugasyon  ile elde edilen mitokondrial frak-
siyon heterojen olup mitokondriadan başka mitokondria ile mikrozomlar 
arasında bir büyüklükte olan ve lysosome denilen partikülleri ihtiva eder. 
Çok sür'atli santrifugasyon  ile izole edilen mikrozomal fraksiyon  da he-
terojendir. 

Bu teknik kullanılarak her fraksiyonun  ihtiva ettiği enzimler araş-
tırılmıştır. 

Karaciğerin supernatan fraksiyonunda  yer alan enzimler muayyen 
transaminase'lar, peptidase'lar, phosphorylase'lar ve karaciğerin ekseri 
glikolitik enzimleridir. 
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Lysosome'larda bulunan enzimler acid phosphatase, cathepsin, deoxy-
ribonuclease, urate oxidase ve P - glucuronidase'dır. 

Karaciğerin mitokondrialarmda bulunan enzimler de cytochrome 
oxidase ve trikarboksilik asid siklusuna iştirâk eden enzimlerdir. Bunlar-
dan başka yağ asidlerinin oksidatif  degredasyon ve fosforilasyonunu  sağ-
layan enzimler de burada bulunurlar. 

Mikrozomlar, phosphatase ve diğer enzimlerden başka fazla  miktarda 
amino acid'lere çeviren enzimler, esterase'lar, cytochrome ve cytochrome 
reductase'lar ihtiva ederler. 

Membranları sağlam olan lysosome'lar enzimatik aktivite gösterme-
dikleri halde membranları patlatıldığı takdirde ihtiva ettiği bütün enzim-
ler solubl şekilde serbest hale geçerler. 

Bugünkü kanaata göre mitokondria hücrenin aerobik kuvvet depo-
sudur ve enerji husulü için lüzumlu enzimleri ihtiva eder. Mikrozomların 
fonksiyonları  ise az bellidir ve muhtemelen protein sentezi ile alâkalıdır. 
Nukleustaki enzimler relatif  olarak az miktardadırlar. Bu da nukleusun 
hücrenin total metabolik aktivitesi ile az derecede alâkalı olduğuna de-
lildir. Bunun esas fonksiyonu  muhtemelen metabolik olayların regülas-
yonudur. 

Hücrenin muhtelif  fraksiyonlarındaki  enzimlerin lokalizasyonunu kı-
saca belirttikten sonra elde edilişleri hakkında da kısaca bilgi vermek fa-
ideli olacaktır. 

Enzimlerin biolojik materiyelden elde edilmesi için evvelâ biolojik 
materiyel kum ile ezilir, parçalara ayırd ediür. Bu iş yüksek tazyike ma-
ruz bırakmak, otoliz veya pulverizasyonu müteakip desikasyon yolu ile 
de yapılabilir. Bilahara bu karışım çeşitli solventlerden birisi ile ekstrakte 
edilir. Bu maksat için kullanılan solvent ve solventin konsantrasyonu en-
zimin cinsine göre değişir. Solvent olarak glycerol, alkol, tampon solüs-
yonları, serum fizyolojik  ile dilüe asid ve alkaliler v.s. kullanılır. Enzim-
ler bilâhara da çeşitli metodlarla pürifiye  edilirler. Willstatter ve arkadaş-
ları bu maksatla enzimlerin bizzat kolloidal maddeler olmalarını nazarı iti-
bare alarak bunların kaolin ve aluminum gibi diğer kolloid maddeler ta-
rafından  adsorbe edileceklerini düşünmüş ve adsorpsiyon metodunu kul-
lanmıştır. 

Northrop ve diğer müellifler  tuz ile presipitasyon metodunu kullan-
mışlardır. Bu metodda enzimler tuz ile presipite edildikten sonra teksif, 
dializ veya butanol gibi maddeler ile muamele edilerek tuzdan temizlenir 
ve enzim elde edilir. 
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Çok saf  enzimlerin elde edilmesi uzun ve teferruatlı  çalışmaları icab-
ettirmektedir. Bu ameliyeler sonucu olarak enzimler kristal halde elde 
edilmiş olurlar. Aşağıya elde ediliş tarihlerine göre bunlardan bir kaç 
misâl verilmiştir. 

Urease : Sumııer tarafından  1926 da 
Pepsin : Northrop tarafından  1930 da 
Amylase (pankreas) : Caldwell, Sooher ve Sherman tarafından  1931 
Trypsin : Northrop ve Kıınitz tarafından  1932 de 
Sarı solunum enzimi : Theorell tarafından  1934 de 
Chymotrypsin : Northrop ve Kuııitz tarafından  1935 de 
Chymotrypsinogeıı : Northrop ve Kunitz tarafından  1935 de 
Carboxypolypeptfdase  : Aııson tarafından  1935 de 
Pepsinogen : Herriott ve Northrop tarafından  1938 da 
Catalase : Summer ve Dounce tarafından  1937 de 
L - Glutamic acid deyhdrogenase : Euler ve arkadaşları tarafından 

1938 de 

Carbonic anhydrase : Scott ve Fısher tarafından  1942 de 

OTOLÎZ (AUTOLYSÎS) : 
Canlı dokudan dışarı alınan taze bir doku steril şartlar altında inkübe 

edilir ise bir müddet sonra parçalanır ve sulu bir hale gelir. İşte bu olaya 
otoliz (proteolysis) denir. Bu olay organizmada bulunan ve proteinleri 
hidrolize eden cathepsin denilen enzimlerin tesiri ile olmaktadır. Cathep-
sin'ler bütün hayvansal dokularda bilhassa dalak, böbrek ve karaciğerde 
yüksek bir konsantrasyonda bulunurlar. Mide suyunda da cathepsin mev-
cuttur. Canlı uzviyetteki hücrelerin pH sı cathepsin'in faaliyeti  için gayri 
müsaittir. Dolayısı ile de cathepsin canlı hücrelerde inaktif  haldedir. Ölü-
mü müteakip fazla  miktarda iactic acid ve diğer asidler teşekkül ettiğin-
den pH daha ziyade asid tarafa  giderek bu enzim için daha müsait bir 
hydrogen ion konsantrasyonu meydana gelir. Bu suretle bu enzimler ak-
tif  hale geçerler. Bilindiği gibi cathepsin'ler çeşitli proteinase ve peptidase 
lar ihtiva ettiğinden netice olarak proteinlerin çeşitli parçalanma ürünleri 
ve amino acid'ler teşekkül eder. Yani proteoliz (proteolysis) olayı vuku 
bulmuş olur. 

KLİNİK ENZİMOLOJİ : 

Enzimlerin hayat proseslerinde oynadığı mühim rol nazarı itibare 
alınırsa enzimatik faaliyetin  çoğalma veya azalmalarının bir takım hasta-
lıklara sebebiyet vereceği anlaşılır. Bu bakımdan da bazı hastalıkların 
teşhis ve tedavileri kan, idrar v.s. vücut sıvılarında muayeyn enzimlerin 
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mevcudiyetinin tesbiti veya konsantrasyon, aktivitelerinin tayini sureti 
ile yapılabilir. Meselâ, miyokard infarktiislerinin  teşhis ve tedavisinin 
takibinde serum glutamic - oxalacetic transaminase (SGO - T), infeksiyöz 
hepatitin teşhis ve tedavisinin takibinde serum glutamic - pyruvic transa-
minase (SGP - T) tayinleri kıymetlidir. Bu vak'alarda da bu kıymetler 
artar. Hepatosellüler sarılıkların tıkanma sarılıkları ile tefriki  teşhis ve 
tedavisinde serum alkaline phosphatase aktivitesi tayininden faydalanı-
lır. Kâhillerde serum alkaline phosphatase aktivitesi normal olarak 100 
ml. de 1,5 - 4,0 Bodansky ünitesi iken hepatosellüler sarılıklarda bu kıy-
met ekseriya 12 Bodansky ünitesini geçmediği halde tıkanma sarılıkların-
da daha yükselir ve hatta 100 üiteye kadar çıkabilir. 

Prostat metastatik kanserlerinin teşhis ve tedavisinde serum acid 
phosphatase aktivitesinin tayini yapılır. Normal acid phosphatase kıymeti 
0,0 -1,1 Bodansky ünitesi iken bu hastalıkta kıymet 30 ünite ve hatta 
daha fazla  miktarlara yükselir. 

Karaciğer hücre harabiyetinde serum choline esterase aktivitesinin 
tayini kıymetli bir testtir. Normalde 130 - 310 ünite arasında olan kıymet 
karaciğer harabiyetinde ekseriya düşer. 

Kan ve idrarda amylase tayini pankreatit teşhisinde kıymet kazanır. 
Normalde kanda 32 ve idrarda 64 ünite olan bu kıymet pankreatitlerde 
yükselir. Kanda 128 ünite ve hatta daha üstüne, idrarda da 200 üniteye 
kadar yükselişler görülebilir. 

Diğer bir klinik tatbik şekli de enzimlerin tedavide kullanılmaları-
dır. Bir çok dijesyon bozukluklarında pankreas, mide ve bağırsaktan sa-
lınan enzimler bugün tedavi maksadı ile kullanılmakta olduğu gibi halen 
de nekroze olmuş infekte  yaralar ile yanıklar içerisindeki fibrinöz  ve 
prulan maddelerin enzimatik yollar ile bertaraf  edilmesine çalışılmakta-
dır. Meselâ, bu maksat ile kullanılan enzimlerden birisi profibrinolysin  dir. 
Bir çok dokularda ve dolayısı ile de kanda bulunan ve plasminogen adı 
verilen profibrinolysin  enzimi fibrinokinase  ile aktive edilir. Fibrinokinase 
ın aktivasyonu neticesi profibrinolysin'den  meydana gelen fibrinolysin 
veya plasmin adı verilen enzim fibrin'i  eritmektedir. 

Fibrinokinase 
Profibrinolysin  > fibrinolysin 

Fibrinolysin 
Fibrin » peptide'ler 

Profibrinolysin  yukarıda anlatılan tesiri dolayisı ile bu gibi yaralar-
da bulunan fibrinöz  maddelerin eritilmesi için aktivatör ile birlikte veya 
aktive edilmiş olarak yaralara tatbik edilmektedir. 
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Deoxyribonuclease enzimi de bu gibi yaralardaki prülan maddelerin 
ortadan kaldırılmasını sağladığından bu gibi yaralara bu her iki enzim 
de tatbik edilmekte ve bu suretle tedavi maksadı ile kullanılmaktadır. 

Alpha chymotrypsin enzimi de katarakt ameliyatlarında Zonula ip-
likçiklerinin sindirilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca bu enzim damar 
içine şırınga edilerek iltihap ve trombozların tedavisinde yararlı olmak-
tadır. Bu enzim bu maksat ile ağızdan da verilebilir. Ancak bu maksat ile 
yüksek dozlarda ve enzimin midede dijeste olmasına mani olunacak bir 
şekilde verilmesi icabeder. 

MUKOLÎTİK ENZİMLER : 

Yüksek polimerize mucopolysaccharide'lerin hidrolizini katalize eden 
bu enzimler hem hayvani dokularda ve hem de mikroorganizmalarda bu-
lunurlar. Lysozyme ve hyaluronidase mukolitik enzimlerden olup avidin 
ve bakteriyofajlar  da bu grup ile alâkalıdırlar. 

Fleming tarafından  keşfedilmiş  olan lysozyme bir globulin olup mole-
küler ağırlığı 18.000 dir. Diğer enzimlerin aksine sıcağa ve asidlere karşı 
mukavim, oxygen ve alkalilere karşı stabil değildir. Kristal hale geçiri-
lebilmektedir. Yumurta akında, göz yaşında, tükürük ve burun sekres-
yonlarında, lökositlerde ve bazı mikroorganizmalarda bulunur. Mikroor-
ganizmalardaki mucopolysaccharide'ler üzerine tesir ederek basit karbon-
hidratlar, protein tabiatında olmayan azotlu maddeler ve ayrıca da inor-
ganik phosphate'lar meydana getirerek bakteriler üzerine bakterisit bir 
tesir yapmış olur. Bakteri kendi normal hacmine kıyasla bir kaç defa  şi-
şer, gram boyasına negatif  bir hal alır. 

Lysozyme muhtemelen zayıflamış  bulunan dokular üzerine koruyucu 
bir etkiye sahiptir. Meselâ, insan xerophtalmia'sında lysozyme konsant-
rasyonu düşüktür. Vitamin A ile yapılan tedavi önce lysozyme konsant-
rasyonunu çoğaltmakta ve bunu takiben de hastalık düzelmektedir. 

Lysozyme'in fazla  miktarda oluşu zararlı bir etki husule getirmekte-
dir. Erkeklerin mide mukozası ve suyunda bulunan lysozyme miktarı ül-
serlerde artmakta ve mide ülserinin kontrol altına alınması ile de azal-
maktadır. Ülser ve kolitli hastaların gaitalarında yüksek konsantrasyon-
da lysozyme bulunur. Artmış bulunan lysozyme mukoza sathında koruyu-
cu bir tabaka halinde bulunan mucus'a tesir ederek bunu sindirim yolu 
ile uzaklaştırmakta ve bu suretle mucus gibi koruyucudan mahrum kalan 
mukozada proteolitik enzimlerin tesiri ile ülser teşekkül etmektedir. 

Lysozyme ile avidin ve bakteriyofajlar  ayni vasıfları  göstermekle be-
raber ayni şeyler değildirler. 
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îleri derecede carbonic anhydrase inhibisyon yeteneği gösteren hete-
rosiklik sulfonamide'lerin  sentezi klinikte bazı faideleri  mucip olmuştur. 
Konjestif  kalb hastalıklarında kullanılan diamox bu bileşiklerden birisi-
dir. Bu maddenin kalb hastalarında diürez husule getirmesi renal tubu-
luslerdeki hücrelerde hydrogen ion'larınm teşekkülünü inhibe etmesi ve bu 
suret ile de daha fazla  Na ve su kaybını mucip olması ile izah edilmek-
tedir. Ayni inhibitör maddenin midenin HCI ifrazını  azalttığı ve pank-
reas usaresini de gerek hecmen ve gerekse bicarbonate muhtevası ba-
kımından azalttığı bilinmektedir. Bu bakımdan böyle bir inhibitör mad-
denin ülser tedavisinde kullanılması imkânı da aşikâr olmuş olur. 
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