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OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Di akhir kuliah ini, pelajar-pelajar berupaya untuk:

1. Menerangkan fungsi dan ciri enzim

2. Menerangkan pengkelasan enzim

3. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aktiviti

enzim

4. Menerangkan mekanisme tindakan enzim



PENGENALAN

 Enzim sejenis protein yang bertindak sebagai mangkin

organik yang dapat mengawal atur serta

mempercepatkan tindak balas biokimia dalam sel.

 Substrat ialah bahan yang ditindak balas oleh enzim.

 Kofaktor ialah bahan bukan protein dalam bentuk ion

logam (contoh: magnesium dan kalium) atau molekul

organik (contoh: koenzim A) yang diperlukan bagi

pengaktifan enzim tertentu.

 Perencat ialah bahan kimia yang melambatkan atau

menghentikan suatu tindak balas atau proses kawalan

enzim.



PENAMAAN ENZIM

 Dinamakan mengikut substrat yang ditindakkan olehnya

dengan akhiran -ase.

 Contoh enzim sukrase menguraikan sukrosa kepada

glukosa dan fruktosa.

 Terdapat juga nama-nama enzim yang telah lama wujud

tetap dikekalkan.

 Contohnya renin, tripsin dan pepsin.



CIRI-CIRI ENZIM

 Terbina daripada protein yang dihasilkan oleh sel hidup.

 Tindakan enzim spesifik.

 Tindak balas enzim boleh berbalik.

 Diperlukan dalam kuantiti yang kecil.

 Tidak boleh dimusnahkan selepas tindak balas biokimia selesai.

 Suhu optimum bagi tindak balas enzim ialah pada 37oC.



PENGKELASAN ENSIM

 Diperkenalkan oleh International Union Biochemistry 

(IUB) pada tahun 1961.

 Dikelaskan kepada 6 kelas utama mengikut jenis tindak

balas yang dimangkinkan.

1. Hidrolase

2. Liase

3. Transferase

4. Isomerase

5. Ligase

6. Oksidoreduktase



1) Hidrolase

 Melibatkan tindak balas pemecahan molekul air.

 Contoh; esterase, glikosidase, lipase dan protease



2) Liase

 Melibatkan tindak balas penyingkiran sesuatu kumpulan 

daripada substrat.

 Contoh; aldolase, dekarboksilase, dehidratase



3) Transferase

 Melibatkan pemindahan kumpulan atom di antara 2 

molekul.

 Contoh; pemindahan kumpulan asil-, akil- dan glikosil-



4) Isomerase

 Mengkatalisis proses isomerisasi

 Contoh; epimerase



5) Ligase

 Juga dikenali sebagai sintetase.

 Melibatkan penggabungan dua molekul bersama yang 

menghasilkan ikatan kovalen dengan menggunakan ATP.



6) Oksidoreductase

 Terlibat dalam tindak balas redoks di mana atom oksigen 

atau hidrogen atau elektron dipindahkan kepada 

molekul yang lain.

 Contoh;  dehidrogenase, oksidase, oksigenase, 

peroksidase



Faktor-faktor yang mempengaruhi aktiviti 

enzim

 Faktor yang mempengaruhi akan mengubah 

kadar tindak balas enzim

 Faktor-faktor

◦ Suhu

◦ pH

◦ Kepekatan enzim

◦ Kepekatan substrat



Kesan suhu

 Suhu rendah – aktiviti enzim 
kurang aktif

 Kenaikan suhu pada takat 
tertentu menyebabkan 
pertambahan kadar aktiviti enzim

 Kenaikan suhu 10⁰C, kadar tindak 
bals enzim meningkat 2x

 Suhu optimum t/bls enzim pd 
suhu 40⁰C

 Suhu melebihi suhu optimum 
mengurangkan kadar t/bls –
enzim akan didenaturasi 
(dimusnahkan)



Kesan pH

 Semua enzim mempunyai pH 

optimum

 Julat pH optimum ialah 5-9, 

kadar  t/bls paling tinggi pada 

pH 7

 Kecuali enzim pepsin 

bertindak pada pH 1.5-2.5

 Tripsin bertindak pd pH 

beralkali iaitu lbh kurang 8.5



Kesan kepekatan enzim

 Jumlah enzim α kadar t/bls

 Lbh banyak enzim, lebih 

banyak tapak aktif untuk 

pengikatan substrat

 Hipotesis kepekatan 

substrat berlebihan

 Graf berbentuk linear



Kesan kepekatan substrat

 Kepekatan enzim adalah malar

 Peringkat awal- pertambahan 
substrat akan meningkatkan 
kadar t/bls

 Apabila tapak aktif enzim telah 
dipenuhi oleh substrat (tepu), 
kadar t/bls menjadi malar

 Substrat akan bersaing untuk 
dapatkan tapak aktif enzim



TERMODINAMIK



TERMODINAMIK



TERMODINAMIK



KINETIK ENZIM



MEKANISMA TINDAKAN ENZIM

 Mempunyai tapak aktif  tapak perlekatan substrat.

 Pengikatan substrat pada enzim adalah bersifat spesifik.

 Gabungan enzim-substrat  kompleks enzim substrat

 Perubahan berlaku pada molekul substrat tetapi enzim tidak 
berubah.

 Terikat secara berbalik  substrat tertanggal daripada tapak 
aktif selepas molekul substrat dipecahkan.



MEKANISMA TINDAKAN 

ENZIM



MEKANISME TINDAKAN 

ENZIM



MEKANISMA TINDAKAN 

ENZIM
1. Hipotesis Mangga dan Kunci



MEKANISMA TINDAKAN 

ENZIM
2. Hipotesis Gabungan Teraruh (Induced fit hypothesis)



KOFAKTOR ENZIM

 Sesetengah protein memerlukan sebatian bukan protein

untuk berpadu sebelum melakukan tindak balas 

kofaktor.

 Haloenzim kompleks enzim kofaktor.

 Apoenzim enzim tanpa kofaktor.

 3 jenis kofaktor:

1. ion tak organik

2. kumpulan prostetik

3. koenzim



KOFAKTOR ENZIM



1) Ion tak Organik

◦ Diperlukan sebagai pengaktif enzim.

◦ Kebanyakan ialah ion logam unsur surih seperti

Mg+, Na+, Cl-

◦ Contoh; aktiviti amilase liur dipercepatkan

dengan khadiran ion klorida.



2) Kumpulan Prostetik

◦ Sebatian bukan protein terikat kuat pada enzim

dan sukar dipisahkan.

◦ Ion logam berat spt Cu, Fe, Mn.

◦ Enzim yang terikat bersama kumpulan prostetik

dipanggil protein terkonjugat.

◦ Contoh; enzim sitokrom oksidase yang

memainkan peranan penting dalam respirasi

mempunyai kumpulan yang mengandungi ferum

(Fe).



3) Koenzim

◦ Sebatian bukan protein yang terikat dengan

longgar kepada enzim.

◦ Boleh mengambil bahagian dalam dua tindak

balas enzim yang berlainan.

◦ Contoh; NAD yang disintesis daripada asid

nikotinik yang bertindak bersama dengan

dehidrogenase semasa respirasi.

◦ Pelbagai jenis koenzim seperti NAD, NADP,

FMN, FAD, CoA.



PERENCAT ENZIM

 Merupakan suatu bahan yang

melambat atau menghalang aktiviti

enzim.

 Boleh dibahagikan kepada 2 iaitu:

1. Perencat bersaing

2. Perencat tidak bersaing



Perencat Bersaing

◦ Molekul yang hampir sama dengan substrat asli.

◦ Terikat secara berbalik pada tapak aktif enzim.

◦ Hasil tindak balas bergantung kepada kuantiti

perencat bersaing.

◦ ↑ perencat ↓hasil dan sebaliknya.

◦ Contoh:

 Asid malonik menjadi perencat kepada

suksinik dehidrogenase dalam kitar Krebs.

 CO bersaing dengan O untuk

mendapatkan tapak aktif pada Hb



Perencat Bersaing



Perencat Tidak Bersaing

◦ Molekul perencat terikat dengan enzim bukan

pada tapak aktif tapak alosterik.

◦ Pengikatan perencat pada tapak alosterik akan

menyebabkan konformasi (bentuk) enzim

berubah.

◦ Ini akan menyebabkan enzim tidak aktif.

◦ Selalunya hasil tindak balas sendiri akan

bertindak sebagai perencat (apabila kepekatan

hasil tinggi) bagi menghentikan tindak balas.



Perencat Tidak Bersaing



Perencat Tidak Bersaing



Perencat Tidak Berbalik

 Sejenis perencat tidak bersaing.

 Molekul perencat bergabung dengan kumpulan berfungsi

enzim secara kekal enzim tidak aktif atau musnah.

◦ Contoh racun atau logam berat seperti Pb, Ag,

Zn, sianida dan racun serangga.

◦ Boleh menyebabkan kematian.



Perencat Tidak Berbalik


