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Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
Obiectivul general al disciplinei este dobândirea şi înţelegerea bazei teoretice specifice
Enzimologiei generale, a abilităţilor de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice, precum şi
formarea deprinderii de a acţiona autonom pentru a observa, analiza, interpreta şi oferi soluţii în
rezolvarea unor probleme din domeniul biotehnologiilor.
Ca obiective specifice, disciplina de Enzimologie generală, în conformitate cu programa
analitică, își propune:

- familiarizarea studenţilor cu noţiuni generale referitoare la nomenclatura, clasificarea şi
structura enzimelor şi, respectiv, a cofactorilor enzimatici;

- însuşirea de către studenţi a noţiunilor de cinetică enzimatică, a mecanismelor de reglare
a activităţii enzimelor, precum şi noţiuni privind conceptul de enzimă imobilizată,
determinarea condiţiilor optime de imobilizare şi utilizarea practică a enzimelor
imobilizate;

- cunoașterea si înțelegerea tuturor factorilor şi proceselor care influențează activitatea
enzimatică;

- însuşirea unor noţiuni generale privind aplicabilitatea practică a unor categorii de
organisme si enzime pe care acestea le produc in diverse domenii de activitate industrială
sau de cercetare fundamentală.

Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
Introducere. Scurt istoric al dezvoltării enzimologiei. Proprietăţile generale ale enzimelor
(specificitatea de reacţie, specificitatea de substrat).
Nomenclatura  şi clasificarea enzimelor:

- caracterizarea clasei oxido-reductazelor; exemple
- caracterizarea clasei transferazelor; exemple
- caracterizarea clasei hidrolazelor; exemple
- caracterizarea clasei liazelor; exemple
- caracterizarea clasei izomerazelor; exemple
- caracterizarea clasei ligazelor (sintetazelor); exemple

Structura chimică a enzimelor
- Organizarea structurală a enzimelor (enzime monocomponente; enzime bicomponente);
- Centrul activ al enzimelor;
- Centrul alosteric. Enzime alosterice;
- Complecşi multienzimatici;
- Domenii structurale;



Coenzime: structură chimică; rolul coenzimelor în cataliza enzimatică.
- Coenzime de natură alifatică
- Coenzime de natură aromatică
- Coenzime de natură heterociclică
- Coenzime de natură nucleozidică şi nucleotidică

Cinetica reacţiilor enzimatice (Noţiuni generale de termodinamică enzimatică; Influenţa unor
factori fizico-chimici asupra vitezei reacţiilor enzimatice)
Mecanisme de reglare a activităţii enzimatice
Izoenzime: definiţie; clasificarea izoenzimelor; rolul biologic al izoenzimelor.
Reglarea activităţii enzimelor
Utilizarea markerilor enzimatici în imunoanaliză.

Lucrări practice
Prezentarea laboratorului de Enzimologie: reguli de protecţia muncii; aparate şi ustensile
de laborator; practici corecte de lucru în laborator.
Compararea acţiunii catalizatorilor chimici si a enzimelor
Studiul specificității de substrat a enzimelor
Cinetică enzimatică: Influenţa temperaturii mediului de incubare asupra vitezei reacţiilor
enzimatice; Influenţa pH-ului mediului de incubare asupra vitezei reacţiilor enzimatice;
Influenţa concentraţiei substratului asupra vitezei reacţiilor enzimatice; Influenţa
concentraţiei enzimei asupra vitezei reacţiilor enzimatice; Studiul efectului inhibitorilor
ireversibili şi reversibili asupra activităţii enzimatice; Influenta activatorilor asupra vitezei
reacțiilor enzimatice.
Obţinerea şi caracterizarea preparatelor enzimatice din diferite surse. Determinarea
activităţii unor enzime
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