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Enzymer katalyserar kemiska 
reaktioner



Enzymer är biologiska katalysatorer
ü Enzymer fungerar som biologiska katalysatorer vilket innebär att de i levande organismer påskyndar (och ofta 

möjliggör) kemiska reaktioner utan att själva förbrukas. De flesta enzymer är proteiner, men undantag finns. T.ex. 
kan rRNA katalysera kemiska reaktioner i ribosomen när proteiner ska tillverkas där. De flesta av cellens reaktioner 
är enzymatiska. Utan hjälp av enzymer skulle de metaboliska reaktionerna ske alltför långsamt eller inte alls kunna 
ske. 

+

+

Enzymer kan både binda 
samman små molekyler med 
varandra så aH det bildas 
större molekyler och spjälka 
större molekyler så aH det 
bildas mindre molekyler.

Enzym

Enzym



Hur fungerar enzymer?
ü Enzymet binder ett eller flera substrat (beroende på vilken funktion enzymet har) i sitt aktiva säte (aktivt 

centrum). Det bildas då ett enzym-/substratkomplex där gamla bindningar försvagas/bryts medan nya 
bindningar skapas. Enzymet gör så att en eller flera produkter bildas, vi har då fått ett enzym-/produktkomplex. 
Produkterna frisätts sedan från enzymet. 

Bildkälla: Av Induced_fit_diagram.svg: Created by TimVickers, vectorized by Fvasconcellosderivative work: Zaijaj (talk) -
Induced_fit_diagram.svg, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12291670

Reaktionen på bilden är en 
hydrolysreaktion vilket innebär 
att bindningen mellan 
monomererna bryts med hjälp 
av en vattenmolekyl (syns ej på 
bilden). En OH-grupp (från 
vattenmolekylen) kopplas på den 
ena monomeren medan ett väte 
(från vattenmolekylen) kopplas 
på den andra. Nya bindningar 
skapas alltså även i denna 
reaktion även om det inte ser ut 
så på bilden! 



Viktiga begrepp

ü Substrat: När vi pratar om enzymer så kallar vi ämnet eller ämnena som ska omvandlas till produkt/produkter 
för ”substrat” (istället för reaktanter).

ü Produkt: Det som bildas vid den enzymatiska reaktionen kallas för produkt (eller produkter).

ü Aktivt säte (aktiv yta, aktivt centrum): Enzymer katalyserar kemiska reaktioner genom att de binder 
substratet/substraten i en slags ”ficka” som kallas för ”aktivt säte” (engelska; ”active site”). 
Substratet/substraten passar in i det aktiva sätet och hålls där fast av enzymet i en perfekt position. Enzymet kan 
nu försvaga/bryta gamla bindningar och möjliggöra att nya bindningar skapas genom att substratet/substraten 
hålls i en perfekt position (ibland bryts gamla bindningar utan att det skapas några nya). 

ü Bred och smal substratspecificitet: Ett enzym kan ha bred substratspecificitet vilket innebär att det kan binda 
flera olika substrat, eller smal substratspecificitet vilket innebär att enzymet endast binder ett enda eller ett 
fåtal olika substrat. 



Enzymer sänker reaktioners aktiveringsenergi

ü Enzymet binder substratet/substraten 
på ett perfekt sätt och försvagar de 
gamla bindningarna (på olika sätt) vilket 
underlättar reaktionen. Tack vare detta 
så behövs det inte någon hög 
temperatur för att reaktionen ska 
kunna ske (de gamla bindningarna 
kommer kunna brytas ändå). 



Vad bestämmer hastigheten av enzym-
katalyserade reaktioner?

ü Temperaturen:  Enzymer fungerar bäst vid en viss temperatur (har ”temperatur-op:ma”). En högre temperatur 
ökar antalet kollisioner mellan substraten och enzymerna (fler ”enzym-substratkomplex” bildas per :dsenhet). En 
högre temperatur hjälper också enzymet aE snabbare försvaga de gamla bindningarna så aE nya kan skapas. 
Temperaturen får dock inte vara för hög (individuellt för olika enzymer) eGersom för hög temperatur denaturerar 
enzymet. Om enzymet förlorar sin tredimensionella form så kan den inte längre binda substratet/substraten.

ü pH-värdet: Enzymer har pH-op:ma. För lågt eller högt pH-värde denaturerar enzymet.

ü Substrat- och enzymkoncentra:onen: Ju mer substrat (S) desto snabbare reak:on (:ll en viss gräns; 
substratmäEnad) eGersom det kan bildas fler ”enzym-substratkomplex” per :dsenhet. Ju mer enzym (E) desto 
snabbare reak:on eGersom det kan bildas fler ”enzym-substratkomplex” per :dsenhet.

ü Graden av finfördelning: I de reak:oner som sker i cellerna är all:d substraten och enzymerna lösta i vaEen (alltså 
finfördelade) men vid reak:oner som sker utanför cellerna (t.ex. i en bägare i labbet) så kanske vi har substraten 
och/eller enzymerna i fast form. Om vi finfördelar dessa så kommer reak:onen gå snabbare jämfört med om vi 
inte finfördelar dessa. Den totala ytan blir nämligen större vilket möjliggör fler reak:oner mellan substrat och 
enzymer.



Kofaktorer (enzymernas ”kompismolekyler”)
ü Många enzymer kan inte u0öra sin funk4on (katalysera sin 

specifika reak0on) om de inte har hjälp av en 
”kompismolekyl” (hjälparmolekyl). Dessa kallas för kofaktorer
och binder 0ll det ak0va sätet på olika sä@. Kofaktorer är inte 
proteiner utan andra typer av ämnen. Kofaktorerna kan delas 
in i proste*ska grupper och koenzymer.

ü Proste4ska grupper: Dessa består eller innehåller oCa 
metalljoner. Metalljonerna binder hårt 0ll det ak0va sätet och 
si@er kvar där hela 0den. Exempel: Hemgruppen (innehåller 
bl.a. en järnjon) som ingår i enzymet cytokrom c (i 
elektrontransportkedja) och i hemoglobin. 

ü Koenzymer: Dessa består oCa av organiska föreningar som 
har bildats från vitaminer. Dessa binder löst 0ll det ak0va 
sätet och släpper oCa eCer a@ reak0onen har ske@. Exempel: 
NAD+ och FAD (vätebärare i cellandningen) är exempel på 
koenzymer.

Kofaktorer 
(kompismolekyler)

Prostetiska grupper 
(sitter hårt, t.ex.  metalljoner, 

hemgruppen etc.

Koenzymer
(sitter löst, t.ex. FAD, NAD+, 

FMN etc.)



Koenzymernas funktion

Apoenzym (inak-vt)     +    Koenzym Holoenzym (ak-vt)               Enzym-/substratkomplex



Andra ämnen kan påverka enzymaktiviteten
ü ”Inhibitorer” är molekyler som minskar enzymaktivitet genom att binda till enzymet på ett sådant sätt att 

substratet/substraten inte kan binda till det aktiva sätet. Många läkemedel och gifter utövar sin funktion genom 
att fungera som enzym-inhibitorer. 

Bildkälla: By Mcy jerry at the English language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7701646

Bildkälla: By Comp_inhib.svg: *SVG version:Srhat (talk · contribs)PNG version:Jerry Crimson Mann at 
en.wikipediaLater version(s) were uploaded by IMeowbot, Magnus Manske at en.wikipedia.derivative work: 
Mcstrother (talk) - Comp_inhib.svg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11917069

Enzym-inhibition genom att ämnet binder till det 
aktiva sätet:

Enzym-inhibi`on genom aa ämnet binder `ll en annan del av 
enzymet men ändå påverkar det ak`va sätet:



Penicillin är en enzym-inhibitor
ü Cellväggen hos bakterier är uppbyggt av flera molekyllager. De olika lagren 

si2er ihop med varandra med hjälp av sidokedjor. E2 speciellt enzym sä2er 
fast sidokedjorna i varandra så a2 lagren hålls på plats och cellväggen blir 
stabil. 

ü Cellväggens funk6on är bl.a. a8 stabilisera bakteriecellen så a2 den inte 
spricker p.g.a. högt vätsketryck inne i cellen.

ü Penicillin binder 6ll det ”ak6va sätet” i enzymet, vilket leder All a2 enzymet 
inte kan binda sina substrat och därmed kan enzymet inte fästa sidokedjorna 
All varandra. De2a leder i sin tur All a2 de olika lagren inte kan fästa All 
varandra, vilket innebär a2 cellväggen inte kan byggas.

ü Penicillin hämmar bakterie6llväxten: Bakterier förökar sig genom delning. 
Bakteriecellen går av på mi2en och de två do2ercellerna som bildas växer 
sedan i storlek innan de också förökar sig genom delning. Om inte cellväggar 
kan byggas så kommer en bakterie inte kunna ge upphov All nya 
bakterieceller på de2a sä2.



Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: 

http://www.youtube.com/Kemilektioner
http://www.youtube.com/Medicinlektioner


