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Dalyko anotacija 
Enzimologijos kurse doktorantai studijuoja: fermentinių reakcijų nuostoviosios būsenos kinetiką – Michaelio 
ir Menten darbai, nuostoviosios būsenos principas, Van Slyke, Cullen ir Briggs, Haldane darbai, Michaelio ir 
Menten lygtis grįžtamai fermentinei reakcijai, Michaelio ir Menten lygties transformacijos, Michaelio ir Menten 
lygtis, esant dviems tarpiniams kompleksams, King-Altman metodo variantai, fermentinių reakcijų mechanizmų 
klasifikacija pagal Cleland ir šių mechanizmų scheminis atvaizdavimas, dvisubstratinių reakcijų greičių lygtys; 
fermentų aktyvumo slopinimą – grįžtamas ir negrįžtamas slopinimas, konkurencinis slopinimas, 
nekonkurencinis slopinimas, mišraus tipo slopinimas, bekonkurencinis slopinimas, grafinis įvairių slopinimo tipų 
atvaizdavimas, slopinimo konstantų radimas, jų interpretacija vien- ir dvisubstratinių reakcijų atveju; 
individualių greičio konstantų radimo metodus – greito sumaišymo ir pavyzdžių paėmimo technika, impulsinė 
fotolizė, impulsinė radiolizė, relaksaciniai metodai, maksimalios greičio konstantų reikšmės, fermentinių reakcijų 
greičio konstantos ir reakcijų greitį lemiantys procesai, difuzijos įtaka; fermentinių reakcijų greičio 
priklausomybę nuo pH ir temperatūros – Michaelio pH funkcijos, pH įtaka Vmax, pH įtaka KM, temperatūros 
įtaka greičio konstantų skaitinėms vertėms, fermentų denatūracija ir renatūracija; baltymų konformacinius 
pokyčius, alosterinį reguliavimą – teigiamas kooperatiškumas, alosterinės sąveikos ir kooperatiškumo 
mechanizmai, neigiamas kooperatiškumas ir „pusės aktyvių centrų aktyvumas“, kiekybinė kooperatiškumo 
analizė, deguonies prisijungimo prie hemoglobino kooperatiškumo molekuliniai mechanizmai, metabolinių kelių 
reguliavimas, fosfofruktokinazės reguliavimas alosterinio grįžtamojo ryšio būdu, glikogeno fosforilazė ir jos 
aktyvumo kontrolė fosforilinimu; reakcijų mechanizmus - protonų pernešimas, nukleofilinis pakeitimas, 
nukleofilinis prijungimas prie karbonilgrupės, acilgrupių mainai, mainai prie fosforilgrupės, elektrono arba 
hidrido pernešimas, vieno anglies atomo grupių chemija, enoliatai, enoliai ir enaminai, dehidratacija-hidratacija ir 
eliminavimas-prijungimas, elektrofilinis pakeitimas prie aromatinio žiedo, koordinuotos reakcijos, acilgrupių 
pernaša (peptidazės, esterazės ir lipazės), amininimo reakcijos, fosforilgrupės pernaša (fosforilgrupės ir fosfato 
esterių pernaša ant vandens molekulės ir kitų akceptorių, fosfatazės ir pirofosfatazės, fosfodiesterazės ir 
fosforiltransferazės); kofermentų biochemiją - piridoksalio fosfato fermentai, tiamino difosfato fermentai, 
biotino fermentai, hemo, FeS ir vario fermentai, flavininiai fermentai, nikotinamido kofermentai ir 
dehidrogenazės; imobilizuotų fermentų kinetikos ypatybės – kinetinė ir difuzinė kontrolė, imobilizuotų 
fermentų stabilizaciją nulemiantys veiksniai;  
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