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Dalyko anotacija 

Studijuoja doktorantai, kurių disertacijos tema yra susijusi su mikroorganizmų metabolinių 

procesų reguliacija  bei atskirus metabolizmo etapus katalizuojančių fermentų identifikacija bei jų 

analize. 

Fermentų nomenklatūra ir klasifikacija. Fermentų aktyvumo vienetai. Fermentų gryninimas: 

gryninimo strategija, šaltinio pasirinkimas, homogenizavimo metodai, frakcionavimo metodai, 

fermento švarumo įvertinimas. 

Fermentų struktūra: pirminės struktūros nustatymas, antrinės ir tretinės struktūros nustatymas, 

ketvirtinė fermentų struktūra, molekulinės mases nustatymas. Fermentų kinetika: kinetinė 

klasifikacija, monosubstratinių reakcijų kinetika, jų priklausomybė nuo temperatūros, pH, pagrindinės 

kinetinės konstantos. Bisubstratinių reakcijų kinetika. Pilnos kinetinės kreivės analizė. Fermentų 

inhibicija. Fermentų veikimo mechanizmai: oksidoredukciniai procesai dalyvaujant NAD(P) ir 

flavinams, hidrolazių veikimo principai, piridoksalio fosfato funkcija fermentuose, kofermentas B12 ir 

metalai fermentinėse reakcijose, tiamino pirofosfatas dekarboksilinimo reakcijose. Fermentinio 

aktyvumo reguliacija: grįžtamo ryšio principas ir alosteriniai fermentai. Fermentų apyvarta:fermentų 

biosintezės reguliacija, baltymų degradacijos mechanizmai. Mikroorganizmai fermentų technologijoje. 
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