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Előszó 

Ez a jegyzet elsősorban azoknak a hallgatóknak készült, akik egyetemi tanulmányaik során korábban nem 

foglalkoztak biokémiával, de az államvizsgára bocsátáshoz szükségük van egy, a biokémia témakörét is 

magában foglaló vizsga, illetve szigorlat sikeres letételére. E hallgatók jelentős része középiskolai tanulmányaik 

során foglalkozott utoljára biológia vagy kémia tantárgyakkal, ezért a könyv eleje tartalmaz egy kémiai és egy 

sejtbiológiai gyorstalpalót, amely segít ezen anyagrészek átismétlésében, és nélkülözhetetlen alapokat ad a 

biokémia összefüggéseinek a megértéséhez. Az ezt követő fejezetben megismerkedhetünk a biológiai 

rendszereket felépítő makromolekulák szerkezetével és a szerkezetből adódó tulajdonságokkal. Itt fogunk 

foglalkozni a makromolekulák kapcsolataival és a belőlük kialakuló struktúrákkal. 

A leíró részek után vesszük sorra a biológiai rendszerek működéséhez elengedhetetlen katalizátorok, az enzimek 

felépítésének, működésének és szabályozásának legfontosabb törvényszerűségeit. Ezt követi majd a biokémiai 

reakciók végbemeneteléhez esetlegesen szükséges energia forrásának, tárolásának és transzferének ismertetése. 

A jegyzet következő, legnagyobb terjedelmű és fontosságú része foglalkozik a metabolizmus folyamatával, 

különös tekintettel az emberi szervezetben végbemenő metabolizmusra és annak összefüggéseire. A teljes ismert 

metabolikus hálózat igen kiterjedt és bonyolult; ennek csak apró töredékét, a legfontosabb metabolikus 

útvonalakat fogjuk ismertetni. 

Ezt követően tárgyaljuk az öröklődés és a génkifejeződés biokémiai mechanizmusait, a replikációt, a 

transzkripciót és a transzlációt. Végül röviden ismertetjük majd a táplálkozással és az egészséggel kapcsolatos 

legfontosabb biokémiai mechanizmusokat, például az alkoholmetabolizmust vagy a drogmetabolizmust. 

A jegyzet írása során elsődleges szempont volt, hogy egy viszonylag könnyen emészthető, mégis megfelelő 

tudásanyagot tartalmazó segédanyag kerüljön a biokémia tantárgyat hallgató egyetemisták kezébe. 

Meggyőződésünk, hogy csak a folyamatok, összefüggések megértése vezethet el oda, hogy valaki elsajátíthassa 

a helyenként nem is könnyű anyagot. Ennek szellemében ahol csak lehetett, a hangsúlyt a jelenségek 

magyarázatára fektettük. Az egymásra épülő fejezetekben gyakran visszautalunk korábban már említett 

folyamatokra, immár plusz információkkal kiegészítve az előző példákat. Reméljük, hogy e jegyzet segítségével 

a biokémia anyag sokszor száraznak tűnő folyamatábrái végül értelmet nyernek, és az összefüggések megértése 

örömet okoz majd a biokémia tanulása során. 
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1. fejezet - Kémiai alapok 

A biokémia megértéséhez alapvető kémiai ismeretek szükségesek. Ebben a fejezetben ismertetjük azokat 

tudnivalókat, melyeket feltétlenül ismernünk kell a tananyag későbbi részeinek megértéséhez. 

1. Általános kémia 

1.1. Atomok 

Földünkön a minket körülvevő anyagok atomokból állnak. Az atomok piciny részecskék, melyek további 

részekre bonthatóak: atommagra, és elektron-felhőre (1.1. ábra). 

1.1. ábra - 

http://www.mikeblaber.org/oldwine/chm1045/notes/Atoms/AtomStr2/atom.gif; 

2013.04.06. 

 

1.1.1. Az atomok felépítése 

Az atommag pozitív töltésű protonokból és semleges töltésű neutronokból áll (kivéve a hidrogén-atom 

atommagját, mely csak egy darab protonból áll), melyeket nagyon erős, ún. nukleáris kölcsönhatások tartanak 

össze. Az atommag körül negatív töltésű elektronok keringenek, hullámzanak. Egy semleges töltésű atomban 

(ami energetikailag a legstabilabb forma) számszerűleg ugyanannyi elektron található, ahány proton van az 

atommagjában. Kisebb atomokban a neutronok száma még megegyezik a protonokéval, nagyobb atommagok 

esetében viszont egyre nő a neutronok száma, mert a nukleáris vonzás csak neutronokkal „higítva” képes 

semlegesíteni a protonok közötti, egyre erősebb elektromos taszítást. Mivel az elektronok tömege 

elhanyagolható, az atomok tömegét a bennük található protonok és neutronok tömege adja; ez számszerűleg 

megegyezik a protonok és neutronok számának az összegével. Minél több proton és neutron van egy adott 

atomban, annál nehezebb. Hogy az atomtömeget a hagyományos SI-mértékegységekre át tudjuk váltani, egy 

szorzószámot kell alkalmaznunk. 6,022·1023 darab atomot kell vennünk ahhoz, hogy az atomtömegük 

megegyezzen a grammban mért tömegükkel. Például egy 6 protont és 6 neutront tartalmazó szénatomból 

6,022·1023 darabot kell vennünk ahhoz, hogy tömege pontosan 12 gramm legyen. Ezt a számot (6,022·1023) 

Avogadro-számnak hívjuk, és az általa definiált anyagmennyiséget 1 molnak nevezzük. 

Az azonos protonszámú atomokból felépülő anyaghalmazokat elemeknek, a különbözőkből felépülőket 

vegyületeknek hívjuk. Az azonos protonszámú, de különböző neutronszámú atomokat izotópoknak nevezzük. 

http://www.mikeblaber.org/oldwine/chm1045/notes/Atoms/AtomStr2/atom.gif
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Az atomok kémiai tulajdonságait a benne lévő elektronok száma szabja meg, ami megegyezik az atommagban 

lévő protonok számával. Minden elektron meghatározott alakú és nagyságú térrészt foglalhat el az atommag 

körül. Ezeket hívjuk atompályáknak (vagy elektronpályáknak); minden pályán maximum két darab elektron 

tartózkodhat. 

1.1.2. Atompályák 

Az atompályákat háromféle kvantumszámmal jellemezhetjük az atommagtól való távolsága, a pálya alakja és a 

pálya mágneses tulajdonságai alapján. A pályán lévő két elektront is megkülönböztethetjük egy negyedik 

kvantumszámmal, a „perdülettel”. A legegyszerűbb atompályák gömb alakúak, a bonyolultabbak tartalmaznak 

egy vagy több síkot, amelyekben az elektron megtalálási valószínűsége nulla (1.3. ábra). Egy elektronnak az 

energiája annál kisebb az atomban (és ezért annál nehezebb az atommag vonzásából kiszakítani), minél 

közelebb van az atommaghoz, és pályája minél kevesebb ún. csomósíkot tartalmaz. 

Az elektronok számának növekedésével az elektronok egyre kevésbé mély energiaállapotú elektronpályára 

tudnak csak belépni. Az atommaghoz legközelebb lévő ún. elektronhéjon összesen egy darab, gömb alakú (s) 

atompálya található, amely két elektron befogadására alkalmas. A harmadik elektron már egy új, az 

atommagtól távolabb elhelyezkedő elektronhéjon lévő, szintén gömb alakú atompályára tud csak beülni, ide 

kerül majd a negyedik elektron is. Az ötödik elektron még a harmadik és negyedik elektronéval azonos 

távolságban (azaz elektronhéjon) lévő, de már csak a csomósíkot tartalmazó (p) atompályák közül választhat. 

Az itt található elektronok a csomósík miatt a gömb alakú pályákon lévőknél magasabb energiájúak. Az egy 

elektronhéjon lévő, de különböző energiaállapotú (vagyis más alakú) pályákat tartalmazó részeket alhéjaknak 

hívjuk. Ezen az alhéjon p pályából három darab van, tehát összesen hat elektron tud beülni; a hatodik után 

lezárul a második elektronhéj. A tizenegyedik elektronnak ismét egy új, a harmadik elektronhéjra kell beülnie, 

amely még távolabb található az atommagtól. A harmadik héjon található elektronok energiája még nagyobb, 

még könnyebben leszakadhatnak az atommag közeléből. Az elektronok ezután sorban építik be a különböző 

távolságban lévő (1-7 elektronhéj) és különböző alakú (s, p, d, f) pályákat, mindig a lehető legkisebb 

energiaállapotra törekedve (1.2. ábra). 

1.2. ábra - http://www.edu.pe.ca/kish/grassroots/chem/electron.htm; 2012.10.23. 

 

Nem feltétlenül mindig a közelebbi elektronhéj beépülése fejeződik be. A 4s (gömb alakú) pálya energiája 

például mélyebb, mint a 3d, csomósíkokkal átszelt pályáké, de az f-pályák beépülése is csak igen későn 

kezdődik meg. Egy adott héjhoz tartozó d-alhéjon egyébként 5·2=10, az f-alhéjon pedig 7·2=14 elektron 

tartózkodhat. Azt már korábban említettük, hogy az s-alhéjon 2, a d-alhéjon pedig 3·2=6 elektron tartózkodhat. 

http://www.edu.pe.ca/kish/grassroots/chem/electron.htm
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1.3. ábra - 

http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Quantum_Mechanics/Atomic_Theory

/Electrons_in_Atoms/Electronic_Orbitals; 2012.11.21. 

 

1.1.3. Elemek 

Az atompálya-beépülés megmutatkozik az elemek tulajdonságaiban. Azok az elemek, melyek atomjainak lezárt 

elektronszerkezetű héjaik vannak (tehát elektronokkal telítettek), nem adják le az elektronjaikat másnak, de 

nekik nincs már helyük újabb stabil elektron megkötésére. Ezek az elemek nem lépnek, vagy nagyon nehezen 

lépnek reakcióba másokkal, ezért a Földön atomos (gáz) állapotban fordulnak elő; őket hívjuk nemesgázoknak. 

Vannak azután olyan atomok, amelyek külső elektronhéja már csaknem telített (egy-két elektron kellene a 

telítődésig), ezek viszonylag könnyen vesznek fel elektronokat, hogy külső elektronhéjuk nemesgáz-szerkezetű 

lehessen, s ennek érdekében adott körülmények között elviselik akár még a negatív töltés energetikailag 

kedvezőtlen voltát is. Olyan atomok is vannak, melyek új, külső elektronhéján még csak egy-két elektron 

található, viszonylag messze az atommagtól. Ezek adott körülmények között hajlamosak a külső elektronjaiktól 

megszabadulni, kialakítva ezzel a nemesgáz-elektronszerkezetet, és viselve a pozitív töltés energetikailag 

kedvezőtlen hatásait. 

Az egymástól protonszámban csak kissé különböző anyagok különböző elektronvonzó-tulajdonságokkal 

rendelkezhetnek, amely képesség az anyag kémiai tulajdonságait jelentősen befolyásolja. Jó példa erre a 9 

protonnal (és elektronnal) rendelkező fluor, a 10 protonnal rendelkező neon és a 11 protonnal rendelkező 

nátrium összehasonlítása (1.4. ábra). Míg a zárt héjjal rendelkező neon nemesgáz, és gyakorlatilag nem lép 

reakcióba semmivel, a fluor elektront felvéve negatív, a nátrium elektront leadva pozitív ion formájában vehet 

részt a különböző kémiai kötésekben. 

1.4. ábra - 

http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Quantum_Mechanics/Atomic_Theory/Electrons_in_Atoms/Electronic_Orbitals
http://chemwiki.ucdavis.edu/Physical_Chemistry/Quantum_Mechanics/Atomic_Theory/Electrons_in_Atoms/Electronic_Orbitals
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A különböző elemeket az atomjaik tulajdonságai és a tömegük alapján lehet rendszerezni. Ezt a rendszerező 

táblázatot periódusos rendszernek hívjuk, mert míg benne az atomtömegek balról jobbra nőnek, addig az 

elemek tulajdonságai nem lineárisan, hanem ismétlődve (periodikusan) változnak (1.5. ábra). Ebből adódik, 

hogy egy atom protonszámából következtetni tudunk az adott elem kémiai tulajdonságaira is. A hasonló 

tulajdonságú elemeket a táblázatban egymás alá helyezve csoportokba rendezzük. Atomszerkezetüket 

megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy az azonos csoportban lévő elemek külső elektronhéj-szerkezete megegyezik 

(vagy nagyon hasonló). 

Mint már említettük, a tulajdonság nagyban függ az adott elem elektronvonzó-képességétől, attól, hogy 

mennyire tudja saját elektronjait megtartani, illetve más atomokéit elszívni. Ha van betöltetlen üres elektronhely 

a nemesgáz-szerkezethez, az elektronvonzó-képesség (elektronegativitás) annál nagyobb, minél kisebb az adott 

atom. Minél nagyobb az adott atom, éppen kezdődő új elektronhéjjal, az atommag annál kevésbé tudja magához 

láncolni a messze lévő elektront, így az elektronegativitás annál kisebb. Ezért a legnagyobb elektronegativitású 

elemek a hetedik csoportban felül, a legkisebbek meg az első csoportban alul találhatóak. 

1.5. ábra - http://commons.wikimedia.org/wiki/Periodic_Table_of_Elements; 

2012.11.21. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Periodic_Table_of_Elements
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A földkéregben stabil állapotban megtalálható elemek száma körülbelül száz. Élő rendszerekben az elemeknek 

csak egy részét találjuk meg, ezek az esszenciális, mással nem helyettesíthető elemek (biogén elemek), melyek 

száma mintegy harminc. A biogén elemeket fontosságuk szempontjából osztályozzuk. Vannak elsődleges (C, H, 

N, O), másodlagos (P, S, Na, Ca, Mg, Cl), harmadlagos és negyedleges biogén elemek (1.6. ábra). 

1.6. ábra - http://2012books.lardbucket.org/books/general-chemistry-principles-

patterns-and-applications-v1.0m/section_05/cbf5f82bfbcff9bc36dc8b3beadf647b.jpg; 

2012.04.06. 

 

A nemesgázokon kívül a többi atom földi körülmények között nem önállóan, hanem valamilyen módon 

egymáshoz kötődve létezik. Az ugyanolyan atomok összekapcsolódásával létrejövő, elemi állapotú anyagok is 

viszonylag ritkák: A hidrogénen, oxigénen, szénen, nitrogénen, kénen és a nemesfémeken kívül a többi elem 

csak vegyületeiben fordul elő nagyobb mennyiségben. 

1.2. Kémiai kötések 

Az atomok – a nemesgázokon kívül, de néha még a nemesgázok is – valamilyen kötést létesítenek más 

atomokkal, így törekszenek a közös energiaminimum felé. Erősség szempontjából kétféle kötésfajtát 

különböztethetünk meg: az elsődleges (vagy elsőrendű) és a másodlagos (vagy másodrendű) kötéseket. Az 

elsőrendű kötések jóval erősebbek, csak nagy energia-befektetéssel lehet őket elszakítani. Háromfajta elsőrendű 

kémiai kötést ismerünk: az ionos kötést, a fémes kötést és a kovalens kötést. 

1.2.1. Elsőrendű kötések 

1.2.1.1. Ionos kötés 

Ionos kötés két olyan elem atomjai között jöhet létre, amelyek elektronegativitása nagyon eltér egymástól. 

Ilyenkor a nagyobb elektronegativitású atom képes elektront elszívni a kisebb elektronegativitású atomtól. 

Végeredményben kapunk két, nemesgázszerű zárt vegyérték-elektronszerkezettel rendelkező, ellentétes töltésű 

iont. Ezek az ionok vonzzák egymást, és ezért szépen egymás mellé, térbeli rácsba rendeződnek. Az 

ionrácsos anyagok kemények, ridegek (nem hajlanak, hanem törnek), olvadékuk ionjai pedig töltéssel 

rendelkeznek, ezért az áramot is vezetik. Ilyen ionrácsot képez például a konyhasó (nátrium-klorid) is (1.7. 

ábra). Az ionrács rácspontjaiban nemcsak egyszerű ionok, hanem nagyobb, több atomból álló ionok is lehetnek. 

1.7. ábra - Alberts et al.: MolecularBiology of theCell, 4th edition - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26883/figure/A175/?report=objectonly 

2013.04.10. 

http://2012books.lardbucket.org/books/general-chemistry-principles-patterns-and-applications-v1.0m/section_05/cbf5f82bfbcff9bc36dc8b3beadf647b.jpg
http://2012books.lardbucket.org/books/general-chemistry-principles-patterns-and-applications-v1.0m/section_05/cbf5f82bfbcff9bc36dc8b3beadf647b.jpg
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26883/figure/A175/?report=objectonly
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1.2.1.2. Fémes kötés 

A fémes kötésben az atomok atomtörzsei (atommag + lezárt elektronhéjak) térbeli rácsot alkotnak, közöttük 

„úszkálnak” a külső elektronhéj elektronjai (1.8. ábra). Ez a delokalizált elektronmassza tartja össze a pozitív 

atomtörzseket. A fémek szilárdak, viszont nem ridegek; fizikai behatásra a rácspontok atomtörzsei „arrébb 

csúsznak”, de a delokalizált elektronok összetartó ereje nem szűnik mg. Mivel a rácspontok között az elektronok 

szabadon mozognak, a fémek szilárd állapotban is jól vezetik a hőt és az áramot. 

1.8. ábra - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metallic_bonding.svg; 2012.11.21. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metallic_bonding.svg


 Kémiai alapok  

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1.2.1.3. Kovalens kötés 

Kovalens kötés akkor jön létre két atom között, ha elektronegativitásuk között nincs vagy nem túlzottan nagy a 

különbség. Ilyenkor az ún. „párosítatlan” vegyérték-elektronok az atompályáról egy közös molekula-pályára 

térnek át, ami a nemesgáz-héjhoz hasonló szerkezet létrejötte miatt energetikailag nagyon kedvező. A kovalens 

kötésben az atomok vagy atomrácsot (1.10. ábra), vagy meghatározott méretű molekulákat (1.9.ábra) alkotnak. 

1.9. ábra - Alberts et al.:MolecularBiology of theCell, 4th edition - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26883/figure/A173/?report=objectonly; 

2013.04.10. 

 

A legismertebb atomrácsos anyagok a szén módosulatai. A gyémántban a szénatomok tetraéderesen 

kapcsolódnak egymáshoz, a grafitban pedig hatszögekből álló síkokat alkotnak, melyeket a negyedik 

vegyérték-elektronokból álló, a síkok alatt és fölött lévő delokalizált rendszer kapcsol egymáshoz (kovalens és 

fémes kötés egyszerre). 

1.10. ábra - http://chempaths.chemeddl.org; 2012.11.21. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26883/figure/A173/?report=objectonly
http://chempaths.chemeddl.org/
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Gyakran előfordulhat, hogy a nemesgáz-szerkezet eléréséhez nem egy, hanem két vagy három elektronnak is 

közös pályára kell kerülnie. Ilyenkor kettős vagy hármas kovalens kötések is kialakulhatnak. Ezekben az 

esetekben van egy erősebb (σ-kötés, szigma-kötés) és egy vagy két gyengébb kötés (π-kötés, pi-kötés). Az 

utóbbi esetben a π-pályák csomósíkot tartalmaznak, hogy a σ- (és a másik π-) kötéssel ne fedjenek át (1.11. 

ábra). A π-kötések sokkal könnyebben felhasadnak, mint a σ-kötések, ezért az elektronjaik a kémiai 

reakciókban előbb reagálnak. 

1.11. ábra - http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/4678/4790506/ch07_12.htm; 

2012.11.21. 

http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/4678/4790506/ch07_12.htm
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A kovalens kötés egyik speciális fajtája a koordinatív (vagy datív) kötés. Ilyenkor az egyik atom az ún. nem-

kötő elektronpárjával képes egy másik atommal (vagy ionnal) közös molekulapályát alkotni. Ilyenkor a kötéshez 

szükséges mindkét elektront ugyanaz az atom adja, ezt hívjuk donornak, a kötő elektronokat elfogadó atomot 

pedig akceptornak. Az egyik legismertebb példa erre az ammónia proton-felvétele, melynek során 

ammóniumionná alakul (1.12. ábra). Az ammóniumionban mind a négy kovalens kötés egyenlő értékű (és 

erősségű), s nem biztos, hogy ammóniává visszaalakulásakor ugyanazt a protont adja le, mint amelyiket 

korábban felvette. 

1.12. ábra - 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Coordinate_Covalent_Bonding.sv

g; 2012.11.22. 

 

1.2.2. Másodrendű kötések 

A másodrendű kötések az elsőrendű kémiai kötéseknél jóval (legalább egy nagyságrenddel) gyengébbek, ezért 

sokkal könnyebb őket felszakítani. Az elsőrendű kötésekkel ellentétben a másodrendű kötések kialakulása nem 

járul hozzá a kedvező elektronszerkezet kialakításához. Többféle típusuk van, de mindegyik kötés azon 

alapszik, hogy az elektrondús és az elektronszegény részek egymást vonzzák. 

A messze legerősebb másodrendű kötés a hidrogénkötés. Ez esetben a hidrogén egy viszonylag nagy 

elektronegativitású atomhoz kapcsolódik (fluor, oxigén vagy nitrogén), amely olyannyira leszívja róla a kötő 

elektronpárt, hogy lokálisan pozitív töltésű lesz. Ez aztán képes vonzódni a másik molekula F, O vagy N 

atomján lévő, nem-kötő elektronpárhoz. 

A legismertebb példa erre a vízmolekula. A vízmolekula az oxigénatom két darab nem-kötő elektronpárjának 

erős taszító hatása miatt V alakú. A molekula az oxigénen a nem-kötő elektronpárok és a hidrogénektől leszívott 

elektronok miatt inkább negatív, a molekula hidrogénatomok felőli része pedig inkább pozitív töltésű. A 

hidrogének vonzódnak a másik vízmolekula oxigénjeihez, hidrogénhíd (H-híd) kötés alakul ki közöttük. Ezért 

lehetséges például, hogy a víznek a molekulasúlyához képest szokatlanul magas az olvadás- és a forráspontja. A 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Coordinate_Covalent_Bonding.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/Coordinate_Covalent_Bonding.svg
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jégben a vízmolekulák tetraéderes kristályszerkezetet alkotnak a kovalens és a hidrogénhíd kötésekkel, ezért 

nagyobb a térigénye a jégnek, mint a folyékony víznek (1.13. ábra). 

1.13. ábra - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water-dimensions-from-

Greenwood%26Earnshaw-2D.png?uselang=hu; 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dipol_water.png?uselang=hu; 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wasserstoffbr%C3%BCckenbindungen_des_

Wassers_Pyramide.svg?uselang=hu; 2012.11.21. 

 

A következő tárgyalandó másodrendű kötés a dipólus-dipólus kölcsönhatás. Ez olyan molekulák között alakul 

ki, amelyekben az elektronok eloszlása kifelé nem egyenletes. Például ha egy nagyobb és egy valamivel kisebb 

elektronegativitású atom alkot egy molekulát, a nagyobb elektronegativitású atom kissé magához fogja vonzani 

a létrejött közös kötés elektronjait. A molekula ekkor polarizálódik: az elektronban dúsabb rész inkább 

negatív, az elektronban szegényebb rész inkább pozitív lesz. Az ellentétes pólusok vonzzák más molekulák 

ellentétes pólusait, ezért a molekulák össze tudnak tapadni. Így kapcsolódnak például a hidrogén-klorid 

molekulák egymáshoz (1.14. ábra). 

1.14. ábra - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dipole-dipole-interaction-in-HCl-2D.png; 

2012.11.21. 

 

A harmadik csoportba azok a kölcsönhatások tartoznak, amelyek kifelé teljesen apoláris molekulák (a 

nemesgázok esetében atomok) között jönnek létre. Ilyenkor alacsony hőmérséklet esetén statisztikusan az 

elektronfelhő deformálódhat, ezáltal egy picit polarizálódik a molekula, amely így már polarizálhatja a 

szomszédos molekulákat, s azokkal összetapadhat (1.15. ábra). Kisebb molekulák nehezebben, nagyobb 

molekulák könnyebben polarizálódnak. Ezeket a nagyon gyenge kölcsönhatásokat van der Waals-féle 

kötéseknek hívjuk. 

1.15. ábra - http://www.chemprofessor.com/imf.htm; 2012.11.21. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water-dimensions-from-Greenwood%26Earnshaw-2D.png?uselang=hu
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water-dimensions-from-Greenwood%26Earnshaw-2D.png?uselang=hu
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dipol_water.png?uselang=hu
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wasserstoffbr%C3%BCckenbindungen_des_Wassers_Pyramide.svg?uselang=hu
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wasserstoffbr%C3%BCckenbindungen_des_Wassers_Pyramide.svg?uselang=hu
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dipole-dipole-interaction-in-HCl-2D.png
http://www.chemprofessor.com/imf.htm
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2. Szerves kémia 

A szerves kémia a szerves vegyületek keletkezésével, felépítésével, tulajdonságaival és reakcióival foglalkozó 

tudományág. Szerves anyagoknak hívjuk a szénatomot tartalmazó vegyületek többségét, melyek többnyire 

hidrogénatomot is tartalmaznak. Jónéhány szénvegyületet (például a szén oxidjait, a cianidokat, karbidokat, 

karbonátokat) a szervetlen anyagok közé sorolunk. Ebből látszik, hogy a szerves és szervetlen vegyületek 

közötti határvonal önkényes, és nincs pontosan definiálva. 

2.1. Szénhidrogének 

A szénvegyületek csoportosítását érdemes a csak szén- és hidrogénatomokat tartalmazó vegyületekkel, a 

szénhidrogénekkel kezdenünk. Kötésben a szén külső (második) héján lévő elektronok energetikai okokból ún. 

sp hibridpályákon helyezkednek el, ezért a szénatom képes négy teljesen egyenértékű kovalens kötést 

létrehozni. Földi körülmények között a szén az egyetlen olyan elem, amely kovalens kötéssel gyakorlatilag 

végtelen hosszúságú, stabil láncokat képes alkotni. A szénhidrogénekben a szén-szén kötéseken kívül szén-

hidrogén kötések vannak; a hidrogénatomok gyakorlatilag lezárják a szénatomok szabad vegyértékeit. 

A szénhidrogénekben a C-H kötés kevéssé polarizált, ráadásul a hidrogének mindig a molekulák külső részén 

találhatóak. Ezért a szénhidrogének kifelé apoláris jellegűek, és más molekulák hatására is csak nehezen 

polarizálódnak. Molekuláik között többnyire gyenge van der Waals-féle erők létesítenek kapcsolatot, ezért 

olvadás- és forráspontjuk alacsony a molekulák méretéhez képest. Apoláris tulajdonságuknak köszönhetően 

poláris anyagokkal (például vízzel) nehezen elegyednek, ún. hidrofóbok. Ez nem azért van, mert a 

szénhidrogén-molekulák egymáshoz jobban vonzódnának, mint a vízhez, hanem azért, mert a vízmolekulák 

inkább másik, poláris vízmolekulákhoz kapcsolódnak, mint apoláris szénhidrogén-molekulához. Ezért tűnik 

úgy, mintha a szénhidrogén-molekulák egymást „kedvelnék”, pedig csak ki vannak rekesztve a vízből. Azokat 

az vegyületeket, amelyek vízzel könnyen elegyednek, hidrofil anyagoknak hívjuk. 

2.1.1. Telített szénhidrogének 

A telített (kettős, hármas kötést nem tartalmazó) szénhidrogénekben a szénatomok vegyértékei tetraéderesen 

helyezkednek el egymáshoz képest, ezért a nyílt szénláncok nem lineárisak, hanem fűrészfogszerű struktúrát 

alkotnak. A telített, nyílt láncú szénhidrogéneket alkánoknak hívjuk. Minél több szénatomot tartalmaz egy 

alkán, annál több hidrogénatom szükséges a telítéséhez. Kiszámolható, hogy egy n szénatomot tartalmazó alkán 

2·n+2 hidrogénatomot tartalmaz. 

A szénvegyületeket többféleképpen ábrázolhatjuk (1.16. ábra). 

1.16. ábra - 
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A háromnál több szénatomot tartalmazó alkánok szénlánca elágazhat, vagy akár gyűrűvé is záródhat 

(cikloalkánok). Az utóbbi esetben természetesen kettővel kevesebb hidrogénatomot tartalmaz a vegyület, mint a 

nyílt láncúak esetében (1.17. ábra). 

1.17. ábra - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cyclohexane-chair-colour-coded-3D-

balls.png; 2012.11.21. 

 

A szénláncú vegyületekben meghatározhatjuk egy adott szénatom rendűségét, ami primer (I.), szekunder (II.), 

tercier (III.) vagy kvaterner (IV) lehet. Ezt úgy kapjuk meg, hogy megnézzük, hány hidrogéntől különböző 

atommal (ez alkánok esetében egy másik szénatomot jelent) képez kötést (1.18. ábra). 

1.18. ábra - 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cyclohexane-chair-colour-coded-3D-balls.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cyclohexane-chair-colour-coded-3D-balls.png
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A nyílt, el nem ágazó láncú, telített alkánok első néhány tagjának elnevezését ismernünk kell, mert ezekből 

levezethető lesz jónéhány, a későbbiekben megtanulandó szénvegyület neve is: metán (1 szénatom), etán (2), 

propán (3), bután (4), pentán (5), hexán (6), heptán (7), és így tovább, a számok görög nevéből származtathatjuk 

a többiek nevét (1.19. ábra). 

1.19. ábra - 

 

Az alkánok az élő szervezetekben gyakran alkilcsoportokként kapcsolódnak más vegyületekhez. A csoportok 

elnevezései levezethetőek a megfelelő alkánok nevéből: metil-, etil-, propil- stb. csoportok. Ugyanígy képezzük 

más, nem alkánokból eredeztethető szénlánc alapú csoportok neveit is (1.20. ábra). 

1.20. ábra - 

 

2.1.2. Telítetlen szénhidrogének 

A telítetlen szénláncú vegyületek közül a kétszeres kötést tartalmazó alkének -én végződést, a háromszoros 

kötést tartalmazó alkinek pedig -in végződést kapnak a nevük végén -án helyett (például propén, propin). 

A telítetlen szénvegyületek sokkal reakcióképesebbek, mint a telítettek, ugyanis a második és a harmadik kötés 

(π-kötések) gyengébb, mint az első (σ-) kötés. 

A telítetlen szénhidrogéneknek van egy speciális fajtája, az ún. aromás szénhidrogének. Ilyenkor a szénatomok 

egy vagy több hatszög alakú, sík gyűrűt alkotnak, amelyekben minden szénatomnak szabad az egyik vegyértéke 
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(hasonló a grafit szerkezetéhez). Ezek a nem-kötő elektronok a molekula alatt és felett gyűrű alakú, delokalizált 

elektronfelhőt hoznak létre. Minden, csomósíkot tartalmazó elektrongyűrűhöz hat elektron szükséges. Amelyik 

szénatom több gyűrűhöz is tartozik, annak az elektronja több elektrongyűrűhöz (ilyenkor már nem gyűrű alakú) 

is tartozik (1.21. ábra). Telítetlenségük ellenére az aromás vegyületek sokkal kevésbé reakcióképesek, mint a 

korábban ismertetett kettős vagy hármas kötést tartalmazó szénhidrogének. Reakcióképességük inkább a telített 

szénhidrogénekéhez hasonló. Ennek oka, hogy a delokalizált elektronrendszer nagyon stabil, felszakításához 

nagy energia szükséges. 

A legismertebb és legegyszerűbb aromás vegyület a benzol, mely csak hat szénatomot és hat hidrogénatomot 

tartalmaz. Az élő szervezetekben számos származéka előfordul. A benzolból származtatható csoport a 

fenilcsoport, mely két aminosavnak is része (fenilalanin, tirozin). 

1.21. ábra - http://www.isis.stfc.ac.uk/science/bioscience/breakthrough-in-aromatic-

molecule-research10853.html 2012.11.23. 

 

Vannak olyan aromás vegyületek is, melyek a gyűrűjükben nemcsak szén-, hanem valamilyen más, ún. 

heteroatomot is tartalmazhatnak. Ez az atom a legtöbbször a nitrogén, mely vegyérték-elektronjával vagy nem-

kötő elektronpárjával képes segíteni a delokalizált gyűrű kialakulását. Származékaik fontos alkotóelemei az 

élőlényeket felépítő molekuláknak. A legfontosabb heteroatomos aromás vegyületek a piridin (NAD), a 

pirimidin (nukleotidok), a purin (nukleotidok) és az imidazol (hisztidin aminosav) (1.22. ábra). 

1.22. ábra - 

http://www.isis.stfc.ac.uk/science/bioscience/breakthrough-in-aromatic-molecule-research10853.html
http://www.isis.stfc.ac.uk/science/bioscience/breakthrough-in-aromatic-molecule-research10853.html
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2.2. Funkciós csoportok 

Nemcsak az aromás vegyületek gyűrűjében találhatóak heteroatomok, hanem más szénvegyületekben is. A 

leggyakoribbak az oxigén- és a nitrogénatomok. Ezeknek az atomoknak nagy az elektronegativitásuk, ráadásul 

nem-kötő elektronpárokat tartalmaznak. Ezért ezeknek az atomoknak fokozott az elektronsűrűsége, ami 

kisebb-nagyobb mértékben polarizálja a szénvegyületeket, s így jelentősen megváltoztathatja a fizikai és kémiai 

tulajdonságaikat. Például csökkenhet a hidrofobicitásuk, és hajlamosak lesznek bizonyos típusú kémiai 

reakciókban való részvételre. A szénvegyületeknek azt a részét, ahol a heteroatom tartózkodik, és jelentősen 

megváltoztatja a molekula tulajdonságait, funkciós csoportoknak hívjuk. Ismernünk kell a legfontosabb 

funkciós csoportok nevét és felépítését, valamint a csoportokra jellemző kémiai reakciókat, hogy a 

későbbiekben megérthessük a biokémiai folyamatok okait (1.23. ábra): 

Hidroxilcsoport (–OH): A szénatomhoz egy oxigénatomon keresztül kapcsolódik a hidrogénatom (az ilyen 

csoportot tartalmazó vegyületeket alkoholoknak hívjuk). 

Oxocsoport (vagy karbonilcsoport, =O): Egy láncközi szénatomhoz kettős kötéssel kapcsolódik az 

oxigénatom (az ilyen csoportot tartalmazó vegyületeket ketonoknak hívjuk). 

Aldehidcsoport (vagy formilcsoport, –CH=O): Ez tulajdonképpen egy olyan oxocsoport, amelyben a láncvégi 

szénatomhoz kapcsolódik az oxigénatom kettős kötéssel (az ilyen csoportot tartalmazó vegyületeket 

aldehideknek hívjuk). 

Karboxilcsoport (–COOH): Egy láncvégi szénatomhoz kapcsolódik egy oxo-, és egy hidroxilcsoport (az ilyen 

csoportot tartalmazó vegyületeket karbonsavaknak hívjuk). 

Aminocsoport (–NH2: A szénatomhoz egy nitrogénatom kapcsolódik, amely másik két vegyértékével 

hidrogénatomokat köt (az ilyen csoportot tartalmazó vegyületeket aminoknak hívjuk). 

Tiol(szulfanil)-csoport (–SH): A szénatomhoz egy kénatomon keresztül kapcsolódik a hidrogénatom. 

Foszforilcsoport (vagy foszfátcsoport, –PO(OH)2: A szénatomhoz (vagy oxigénatomhoz) egy foszforatom 

kapcsolódik, ami köt egy kettős kötésű oxigént és két –OH csoportot is. 

1.23. ábra - 
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A funkciós csoportok képesek egymással reagálni, és – többnyire víz-kilépéssel – összekapcsolódhat két 

szénvegyület. A reakcióban jellegzetes kötések jönnek létre, melyek maguk is funkciós csoportnak 

tekinthetőek; meghatározzák a keletkezett molekula fizikai és kémiai tulajdonságait. A legfontosabb kötések a 

következők (1.24. ábra): 

Éterkötés: Két hidroxivegyület (alkohol) reakciójával jöhet létre, vízkilépéssel. Egy oxigénatom képez hidat 

két, a többi vegyértékein csak szén-, vagy hidrogénatomot kötő szénatom között. 

Félacetál-kötés: Egy aldehid- és egy hidroxilcsoport reagál egymással, vízkilépés nélkül. Ha aldehidcsoport 

helyett ketocsoport reagál, akkor félketált kapunk. Az éterkötéshez hasonlóan egy oxigénatom köt össze két 

szénatomot, de az egyik szénatomhoz még egy hidroxilcsoport is kapcsolódik. Ha ez a hidroxilcsoport reagál 

egy másik alkohollal (hidroxivegyülettel) vízkilépés közben, akkor ún. acetál- vagy ketálkötés alakul ki; három 

szénatom között két oxigénatom létesít hidat, miközben azok csak szén-, illetve hidrogénatomokkal 

kapcsolódnak a többi vegyértékükkel. 

Észterkötés: Egy karbonsav (karboxilcsoportot tartalmazó szénvegyület) és egy alkohol reakciójával jöhet létre 

vízkilépés kíséretében. Egy oxigénatom köt össze két szénatomot, miközben az egyik szénatomon még egy 

oxocsoport is található. 

Anhidridkötés: Két karboxivegyület (karbonsav) reakciójával keletkezhet, szintén vízkilépéssel. Itt az 

oxigénnel összekötött szénatomok mindegyikén található egy-egy oxocsoport. Ha az egyik szénatomot foszfor 

helyettesíti, akkor vegyes-, ha mindkettőt, akkor foszfoanhidrid-kötésről beszélünk. 

1.24. ábra - 
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2.3. Szénvegyületek szerkezete 

Az azonos összegképletű, de eltérő szerkezetű vegyületeket izomereknek nevezzük. A szerkezet különbözősége 

adódhat az atomok kapcsolódásának eltérő sorrendjéből vagy a telítetlen kötések molekulán belüli különböző 

helyzetéből; ilyenkor szerkezeti izomerekről beszélünk. A szerkezeti izomerek is több csoportba oszthatóak attól 

függően, hogy milyen fajta és mekkora jelentőségű a különbség a két molekula között. 

2.3.1. Szerkezeti izoméria 

1. Kapcsolódási izomereknek azokat a vegyületeket nevezzük, amelyekben az atomok kapcsolódási sorrendje 

eltérő; ebből adódóan mások a funkciós csoportjaik, fizikai és kémiai tulajdonságaik jelentősen eltérhetnek. 

Egymás kapcsolódási izomerjei például az etanol és a dimetil-éter (1.25. ábra). 

1.25. ábra - 

 

2. Helyzeti izomereknek azokat a vegyületeket nevezzük, amelyeknek a felépítése hasonló, a különbség 

mindössze egy-egy funkciós csoport vagy kettős kötés szénláncon belüli elhelyezkedésében lehet. A helyzeti 

izomerek kémiai és fizikai tulajdonságai általában csak kis mértékben térnek el egymástól. Helyzeti izomerek 

például az 1-propanol és a 2-propanol, vagy az 1-butén és a 2-butén (1.26. ábra). 
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1.26. ábra - 

 

Érdemes itt egy kis kitérőt tenni a kettős kötések nevezéktanára. Ha több kettős kötést is találunk a szénláncban, 

azok egymáshoz viszonyított elhelyezkedése különböző lehet. Kumulált kettős kötésekről beszélünk, ha a két 

kettős kötés egymás mellett van, és a középső szénatom két darab kettős kötést képez. Konjugált kettős 

kötésnek azt nevezzük, ha a két kettős kötés között egy darab egyszeres kötés található. Izolált kettős 

kötéseknek pedig azt hívjuk, ha a két kettős kötés között két vagy több egyszeres szén-szén kötés található. Ez a 

három típus a kémiai és néha a fizikai tulajdonságokban is meglehetősen különböző lehet. Legegyszerűbb 

példaként az 1,2-, az 1,3- és az 1,4-pentadiént említhetjük (1.27. ábra). 

1.27. ábra - 

 

3. A szerkezeti izomerek harmadik csoportjába a tautomerek tartoznak. A tautomerek olyan molekulák, 

amelyek atomjai a molekulán belül képesek átrendeződni, így átalakulni egymásba. A tautomerek többnyire 

valamilyen megoszlási egyensúlyban vannak egymással: a molekulák egy része az egyik, fennmaradó része a 

másik formát veszi fel. A két formának a kémiai és a fizikai tulajdonságai is jelentősen eltérhetnek. Többféle 

tautoméria-típus létezik, a legismertebb talán az oxo-enol tautoméria, de biomolekulákban gyakran 

találkozhatunk laktám-laktim, amin-imin és amid-imid tautomériával is (1.28. ábra). 

1.28. ábra - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Tautomers.gif 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Tautomers.gif
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2.3.2. Geometriai izoméria 

A szerkezeti mellett az izoméria másik nagyon fontos fajtája a geometriai izoméria. Geometriai izomereknek 

nevezzük azokat a vegyületeket, melyekben az atomok és az esetleges telítetlen kötések helyzete szerkezetileg 

tökéletesen megegyezik, de a térbeli elhelyezkedésük különböző. A geometriai izomerek nem, vagy csak 

enzimek segítségével alakíthatóak át egymásba, és szükséges, hogy az izomerizáció helyén a szénlánc rigid 

legyen. Ez gyűrűben lévő vagy egymással kettős kötést létesítő szénatomoknál valósulhat meg. Cisz-

izomereknek nevezzük azokat az izomereket, amelyekben a szénlánc egymás melletti tagjaihoz kapcsolódó 

heteroatomok vagy nagyobb csoportok egymáshoz közelebb, transz-izomereknek pedig azokat, amelyekben 

ezek a csoportok egymástól távolabb helyezkednek el (1.29. ábra). 

1.29. ábra - 

 

2.3.3. Sztereoizoméria 

Az izoméria harmadik fajtája a sztereoizoméria. Sztereoizomereknek azokat a molekulákat nevezzük, amelyek 

kapcsolódási és térbeli szerkezete pontosan megegyezik, de egymásnak tükörképei, és nem forgathatóak át 

egymásba. Azokat a molekulákat, amelyek nem szimmetrikusak (tehát nem azonosak a saját tükörképükkel) 

királis molekuláknak hívjuk. A királis molekulákban kell lenni egy kiralitáscentrumnak. Ez egy olyan atom, 

amely négy darab kovalens kötés létrehozására alkalmas. Ez lehet nitrogén, kén és foszfor is, de a 

leggyakrabban a szénatom tölti be ezt a szerepet. Kiralitás akkor következik be, ha a molekulán belül legalább 
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egy szénatom mind a négy vegyértékéhez más-más csoport kapcsolódik, és a molekula aszimmetrikus. Egy 

molekulán belül több kiralitáscentrum is lehetséges, ezért előfordulhat, hogy két azonos szerkezetű szénvegyület 

bizonyos részei tükörképei egymásnak, más részei pedig nem. A teljes tükörképi párokat enantiomereknek, a 

részleges tükörképi párokat diasztereomereknek nevezzük. Ez utóbbiak nem is teljes tükörképek, de nem is 

azonosak, fizikai és kémiai tulajdonságaik kissé eltérhetnek. A diasztereomereknek speciális esetei az 

epimerek, amikor a több kiralitáscentrum közül mindössze egynél találunk csak tükörképi felépítést, a többi 

része megegyezik a két molekulának. Ilyennel fogunk majd találkozni például a cukroknál a glükóz és a 

galaktóz esetében (1.30. ábra). 

1.30. ábra - 

 

2.3.4. Konformációs izoméria 

A negyedik fajta izoméria a konformációs izoméria. A szénvegyületekben két egymáshoz kapcsolódó, 

kizárólag egyszeres kovalens kötéseket tartalmazó szénatom esetében a szenek többi vegyértékéhez kapcsolódó 

ligandok (csoportok) szabadon foroghatnak a kötés tengelye körül. (Kétszeres kötéseknél a π-pályák 

elektronfelhője megszünteti a forgás lehetőségét.) Ezért a molekulák különböző konformációkat, térbeli 

alakokat vehetnek fel. 

Két szélsőséges térbeli szerkezet lehetséges: a nyitott állású, ilyenkor a két szénatomhoz tartozó ligandok 

egymástól a lehető legtávolabb helyezkednek el (legalacsonyabb energiájú állapot), és a fedő állású, ilyenkor a 

két szénatomhoz tartozó ligandok a lehető legközelebb helyezkednek el (legmagasabb energiaállapot). A két 

szélsőséges állapot között végtelen átmeneti állapot lehetséges, a nyílt szénláncú vegyületeknek gyakorlatilag 

folyamatosan változik a térbeli konformációjuk, mivel a különböző átmenetek energiakülönbsége igen kicsi 

(1.31. ábra). 

1.31. ábra - 
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A zárt láncú, ciklikus szénvegyületek konformáció-átmenetei már nem mennek végbe ilyen könnyen. A gyűrűs 

vegyületek közül élő szervezetekben a leggyakoribbak a hat és az öt atomot tartalmazó gyűrűk. A hatos gyűrűk 

konformációja leginkább a ciklohexánéhoz hasonlítható, ezért most ennek a konformációit ismertetjük. A 

ciklohexánban ugyanúgy, mint más, egyszeres kötéseket tartalmazó szénvegyületekben, a szénatomokhoz 

kötődő atomok egy-egy tetraéder csúcspontjaiban találhatóak. Ezért a molekulának mindössze két stabil 

konformációs alakja van: az ún. „kád-” és az ún. „szék-” konformáció (1.32. ábra). A két konformer ugyan át 

tud alakulni egymásba, de sokkal nagyobb energiabefektetéssel, mint a nyílt láncú szénvegyületek esetében a 

két nyílt állás egymásba való átalakulása során. A szék-konformáció a stabilabb, a ciklohexán molekulák 

többsége ebben található. A szénatomokon lévő hidrogénatomok ilyenkor két irányba nézhetnek: a molekula 

tengelyével megegyező, ún. axiális irányba, vagy kifelé, a molekula „síkjához” közelebbi, egyenlítői 

(ekvatoriális) irányba. Ha hidrogénatom helyett valamilyen heteroatom vagy nagyobb csoport kapcsolódik a 

ciklohexánhoz, akkor energetikailag az a stabilabb állapot, ha az ekvatoriálisan helyezkedik el (a térigénye 

miatt). A későbbiekben tanulni fogjuk majd a β-D-glükóz szerkezetét; ebben az összes nagyobb (–OH, –

CH2OH) csoport ekvatoriálisan helyezkedik el. 

1.32. ábra - 

 

Az öt atomból álló gyűrűk többnyire „boríték-” konformációt vesznek fel: A gyűrűt alkotók közül négy atom 

többé-kevésbé egy síkban található, az ötödik pedig kiemelkedik a síkból (1.33. ábra). 

1.33. ábra - 
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3. Kémiai reakciók 

A különböző atomok, ionok, molekulák képesek egymással reagálni, és a reakció során új vegyületek 

keletkeznek. Először nézzünk egy általános kémiai reakciót, és írjuk le az egyenletét (1.34. ábra). 

1.34. ábra - 

 

A reakcióban x db A anyagból és y db B anyagból n db C anyag és m db D anyag keletkezik. Az x, y, n és m az 

adott reakcióra jellemző természetes számok, melyek értéke állandó. A kétirányú nyíl azt jelzi, hogy a kémiai 

reakciók elméletileg mindig kétirányúak. A gyakorlatban azonban néha csak extrém körülmények között lehet 

őket megfordítani. A reakció mindaddig zajlik, amíg az oda- és a visszaalakulás ugyanolyan mértékű, ekkor úgy 

tűnik, hogy további anyag-átalakulás már nincs. Ezt hívjuk kémiai egyensúlynak. Az, hogy a kémiai egyensúly 

hol alakul ki, az függ a reaktánsok kémiai tulajdonságaitól, koncentráció-viszonyaitól, a hőmérséklettől és a 

nyomástól. Adott körülmények (hőmérséklet, nyomás) között egy adott kémiai reakció egyensúlyát 

jellemezhetjük egy állandóval, mely kiszámolható, ha ismerjük a reakció egyenletét és az egyensúlyban a 

reaktánsok koncentrációját (1.35. ábra): 

1.35. ábra - 

 

Ezt a K konstanst a reakció egyensúlyi állandójának hívjuk. Általában standard körülményekre (25 °C, 1 

atmoszféra nyomás) szokták megadni. Ennek segítségével kiszámítható, hogy bizonyos reaktánsok adagolásakor 

a reakció merre fog mozdulni. 

Mint azt korábban említettük, a molekulákon lévő funkciós csoportok jelenléte nagymértékben befolyásolja, 

hogy az adott molekula milyen jellegű reakciókban vehet részt. A kémiai reakciókat többféle módon 

osztályozhatjuk: 

1. Osztályozhatjuk például aszerint, hogy milyen típusú az adott reakció. Szubsztitúció esetén az egyik 

kívülről, más molekulából érkező atom lecserélheti a molekulában eddig jelenlévőt. Addíciós reakciók 

esetén a kívülről érkező molekula mindkét része hozzákapcsolódik az eredetileg többszörös kötésben lévő 

atomok egy-egy tagjához. Eliminációnak hívjuk ennek a reakciónak a fordítottját, ilyenkor a kihasadó 

molekula helyén még egy kötés keletkezik az eredetileg őt kötő atomok között. Izomerizáció esetén 

molekulán belüli átrendeződés következik be, gyakran egy funkciós csoport vagy kettős kötés átkerül az 

egyik helyről a másikra. 
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2. A kémiai reakciókat csoportosíthatjuk a reakciót létrehozó mechanizmus alapján is. Gyökös reakcióknak 

azokat hívjuk, amelyekben a reaktánsok legalább egyik tagja rövid időre párosítatlan elektronnal rendelkezik, 

amivel be tud „támadni” más molekulák kötő elektronpárjára, kiszorítva az ott eredetileg lévő elektront és 

annak tulajdonosát. Elektrofil és nukleofil támadás esetén a különböző molekulák bizonyos részei közötti 

elektrosztatikus vonzás teszi lehetővé, hogy az egyik atom betámadjon, és kötést létesíthessen. 

3. Egy másik lehetséges csoportosítási szempont, hogy az adott reakció energia-felszabadulással (exergonikus) 

vagy energia-felvétellel (endergonikus) jár-e. Az endergonikus reakciók maguktól (spontán) nem mennek 

végbe. 

4. A negyedik csoportosítási lehetőség, hogy a reakció jár-e valamilyen proton-, vagy elektronátmenettel. Ha 

protonátmenettel jár, akkor azt sav-bázis reakciónak, ha elektronátmenettel jár, akkor azt redox-

reakcióknak hívjuk. 

3.1. Sav-bázis reakciók 

Folytassuk mindjárt a sav-bázis reakciók ismertetésével. Többfajta definíció is létezik a savak és bázisok 

meghatározására. Az egyik általánosan elfogadott definíció szerint savaknak hívjuk azokat az anyagokat, 

amelyek képesek protonokat leadni, bázisoknak (lúgoknak) pedig azokat, amelyek képesek protonokat 

felvenni. Egy sav vagy egy bázis annál erősebb, minél nagyobb a hajlandósága arra, hogy ezeket a protonokat 

leadja, illetve felvegye. Mivel egy proton leadásához szükséges az, hogy azt valami fölvegye, a savak és a 

bázisok erőssége relatív, mindig a partner hajlamától függ. Vannak olyan anyagok (például a víz), melyek 

bizonyos molekuláktól protont felvenni, másoknak protont leadni képesek. Amikor egy sav leadja a protonját, 

negatív töltésű lesz, ezért hajlamossá válik arra, hogy felvegye azt újra (tehát bázis lesz belőle). Ezt hívjuk 

konjugált sav-bázis párnak. Ha különböző sav-bázis párok savas és bázikus erősségét hasonlítjuk össze, akkor 

következtethetünk arra, hogy egy esetleges sav-bázis reakcióban mely konjugált savak tudnák protonjaikat 

átadni egy adott konjugált bázisnak. 

Hétköznapi értelemben savaknak azokat a molekulákat nevezzük, amelyek protont tudnak átadni a 

vízmolekulának (ezáltal pozitív töltésű oxóniumion keletkezik), lúgoknak (bázisoknak) pedig azokat, amelyek 

protont tudnak leszakítani a vízmolekuláról (ezáltal negatív töltésű hidroxidion keletkezik). A savakból negatív 

töltésű savmaradék-ion, a bázisokból pozitív töltésű protonált bázis keletkezik. A víz kis mértékben saját 

maga is autoprotolízist szenved: az egyik vízmolekula képes egy protont átvenni a másiktól (1.36. ábra): 

1.36. ábra - 

 

Mind az oxóniumion, mind a hidroxidion koncentrációja standard körülmények között 10 -7 M (mol/liter). Mivel 

a víz saját koncentrációja (55,5 M) sokkal nagyobb, ennek csökkenése elhanyagolható. A víz állandó 

koncentrációját nyugodtan bevihetjük a víz autoprotolízisét leíró reakció egyensúlyi állandójába. Az új állandót 

vízion-szorzatnak hívjuk, értéke 10-14 (1.37. ábra). 

1.37. ábra - 

 

A képletből látszik, hogy az oxóniumion és a hidroxidion koncentrációja szoros összefüggésben van egymással. 

Ha például az oxóniumion koncentrációt egy nagyságrenddel (10-6-ra) megnöveljük, akkor a hidroxidion 

koncentráció egy nagyságrenddel (10-8-ra) csökken. 

A biokémiai szaknyelv az egyszerűség kedvéért az oxoniumionokat protonoknak hívja; mostantól mi is így 

teszünk. 
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Egy vizes oldat kémhatását a benne lévő protonok koncentrációja szabja meg. A kémhatás jele a pH, értéke 

pedig a protonkoncentráció tízes alapú negatív logaritmusával egyenlő. 1 mol/literes (1M) proton vagy 

hidroxidion koncentráció 0, illetve 14 pH értéket jelent. Ennél töményebb oldatoknál már a víz 

koncentrációjának csökkenésével is számolni kellene, ezért 0 alatti és 14 feletti pH értékekkel nemigen szoktunk 

számolni (a biokémiában nem is lenne értelme, ezek annyira szélsőséges értékek). 

Erős savaknak nevezzük azokat az anyagokat, amelyek vízben oldva deprotonálódnak, és a keletkezett 

konjugált bázisuk olyan gyenge, hogy képtelen az oxóniumiontól protont átvenni. Erős bázisnak azokat 

nevezzük, amelyek hasonló körülmények között létrejött konjugált sava nem képes a víznek protont átadni. 

Ezek a savak, illetve bázisok a vízben teljes mértékben disszociálnak, vízbeli koncentrációjuk gyakorlatilag 

megegyezik az oldatban található oxóniumionok, illetve hidroxidionok koncentrációjával (egyértékű savak vagy 

bázisok esetén). Tehát egy 1 M sósav (HCl-oldat) pH-ja 0 lesz (lg1=0), míg 1 M NaOH-oldat pH-ja 14 lesz. (Ha 

a hidroxid-ion koncentráció 1, akkor a protonkoncentrációnak 10-14-nek kell lennie, hogy a vízion-szorzat értéke 

kijöjjön.) 

Gyenge savak (és bázisok) esetén más a helyzet. Ilyenkor a savmolekulák csak egy része adja le protonjait a 

víznek (vagy a bázismolekulák csak egy része vesz fel protonokat), majd kialakul egy egyensúly, amit az ún. 

savi disszociációs állandóval tudunk jellemezni. Ha ismerjük a disszociációs állandót, akkor kiszámolhatjuk, 

hogy adott koncentrációjú sav hozzáadására miként fog megváltozni az oldat kémhatása (1.38. ábra). Bázisok 

esetében hasonló módon lehet kiszámolni a kémhatást (pOH-t). 

1.38. ábra - 

 

A gyenge savak jellemző példái az ecetsav és a foszforsav, a gyenge bázisoké pedig az ammónia és a szerves 

aminok. 

Ha egy gyenge savhoz erős bázist csepegtetünk, akkor a bázis által létrehozott hidroxidionok azonnal 

semlegesítik a sav által leadott protonokat. Ilyenkor azonban eltolódik az egyensúly, a gyenge sav újabb 

molekulái fognak leadni protont, és csaknem ugyanolyan kémhatású lesz az oldatunk, mint a lúg adása előtt. 

Újabb lúg adására megismétlődik a folyamat, egészen addig, míg gyakorlatilag a teljes disszociálatlan 

savmolekula elfogy. Ezt a jelenséget hívjuk puffer-hatásnak. Puffereknek nevezzük azokat az oldatokat, 

amelyeknek akár savak, akár lúgok hozzáadása ellenére csak kis mértékben változik meg a kémhatása. A 

puffereknek van egy pH-optimumuk – ennek a környékén képesek kifejteni hatásukat –, és van egy 

kapacitásuk, amely azt mutatja meg, hogy mennyi savat vagy lúgot képesek elnyelni addig a pontig, amíg a 

kémhatásuk 1 egységnyit nem változik. A puffereknek tehát olyan anyagokból kell állniuk, amelyek képesek 

protont leadni vagy felvenni. Ilyen puffereket kapunk, ha gyenge savakat és a savmaradékok erős bázisokkal 

képzett sóit, vagy gyenge bázisokat és a protonált bázisok erős savakkal képzett sóit oldjuk a vízben (1.39. 

ábra). Például ecetsav/Na-acetát vagy ammónia/ammónium-klorid keverékek használhatóak puffernek. 

1.39. ábra - 
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Az élő szervezetekben az állandó kémhatás fenntartása nagyon fontos, hiszen a biomolekuláknak pontosan a 

megfelelő protonáltsági szintre van szükségük ahhoz, hogy működésüket el tudják látni. Túl alacsony pH-n a 

molekulák olyan részei is felvesznek protont, amelyeknek nem kellene, túl magas pH-n pedig azok a részek is 

leadnak protont, ahol szükségük lenne rá; a biomolekuláknak ennek következtében megváltozik a töltése, ami 

kihat a szerkezetükre. Hogy a kémhatás mindig az optimum körül maradjon, az élő rendszerekben többféle 

molekula (gyenge savak és bázisok) puffereli a belső környezetet. Alapvetően három jellemző puffer-

rendszerrel találkozhatunk (1.40. ábra): 

• Az egy és két negatív töltést tartalmazó foszfátionok elsősorban a sejteken belüli kémhatás megőrzéséért 

felelősek. 

• A szénsav/bikarbonát puffer elsősorban a vérben és az extracelluláris folyadékban fejti ki a hatását. 

• A különböző fehérjék aminosav-oldalláncai (semleges-közeli pH-n főleg a hisztidin imidazol-gyűrűje) is 

képesek protonokat felvenni vagy leadni. Fehérjék mind a sejtekben, mind a sejtközötti állományban, mind a 

vérben bőségesen vannak, mindenütt hozzájárulnak az optimális pH fenntartásához. 

1.40. ábra - 

 

3.2. Redox reakciók 
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Redukciónak hívjuk azt az eseményt, ha egy atom (ion, molekula) elektront vesz fel, oxidációnak pedig azt, ha 

elektront ad le. Az elektront felvevő atom töltése negatívabb lesz, az ún. oxidációs száma csökken, az elektront 

leadó atom pedig pozitívabb lesz, oxidációs száma nő. Különálló atomok oxidációs száma vagy kizárólag 

egyfajta elemet tartalmazó vegyületek atomjainak oxidációs száma nulla. Egy kovalens kötésekkel bíró 

molekulában az atomoknak különböző oxidációs számuk is lehet. Az oxidációs számot itt úgy kapjuk meg, hogy 

minden kötés esetében megnézzük, hogy melyik atom vonzza jobban a kötő elektronpárt (a nagyobb 

elektronegativitású). Amelyik jobban vonzza, annak az atomnak az oxidációs számából kötő elektronpáronként 

levonunk egyet, amelyik kevésbé, annak pedig az oxidációs számához hozzáadunk egyet. A metán molekulában 

például a szénnek az oxidációs száma –4, a négy hidrogénatom mindegyikének az oxidációs száma pedig +1. 

Semleges molekulában az atomok oxidációs számának az összege mindig 0, töltött ionban pedig megegyezik 

az ion töltésével. 

Azokat a kémiai reakciókat hívjuk redox reakcióknak, amelyekben a reaktánsok valamely atomjának az 

oxidációs száma megváltozik. Ez lehet egyszerű elektronvándorlás az egyik atomról/ionról a másikra, de lehet 

egy elektronvándorlás nélküli oxidációsszám-változás is. Az utóbbira jó példa a metán égése (1.41. ábra). 

Eredetileg a szén oxidációs száma –4, az oxigén oxidációs száma pedig 0 volt, a reakció végén a szén oxidációs 

száma +4-re, az oxigének oxidációs száma pedig –2-re változott. A molekulák össz-oxidációs száma a reakció 

előtt és után is ugyanannyi (0) volt. 

1.41. ábra - 

 

Az élő szervezetekben a biomolekulák redukciója/oxidációja igencsak jellemző kémiai reakció. A 

redoxreakciók igen fontosak például azokban az energiatermelő folyamatokban, amelyekről részletesen majd a 

későbbiekben lesz szó. 
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2. fejezet - Sejtbiológiai alapok 

A sejtek az élővilág legkisebb önálló működésre képes egységei. Saját anyagcseréjük van, szaporodásra 

képesek. Bár a külvilágtól el vannak határolva, azzal állandó kapcsolatban állnak, anyag- és energia-áramlás 

történik mindkét irányban. A sejtek nem homogén zsákok; azokban jól meghatározott 

makromolekulárisstruktúrák és sejtalkotók találhatók. Ahhoz, hogy megérthessük, hogy a biokémiai 

folyamatok helyileg hol játszódnak le, ismernünk kell a sejtek szerkezetét, a sejtalkotók szerepét a különböző 

biológiai folyamatokban. 

Mekkorák is ezek a sejtek, és a bennük lévő molekuláris struktúrák? A sejtek alakja és nagysága nagyon 

különböző lehet; átmérőjének a mérete a milliméter tized- és ezredrésze közötti tartományba tehető (1-100 μm, 

mikrométer), de léteznek ennél jóval nagyobb és kisebb sejtek is. A sejten belüli nagyobb makromolekuláris 

komplexek átmérője a milliméter százezred részének (10 nm, nanométer) nagyságrendjébe esik, míg az egyes 

atomok átmérője a milliméter tízmilliomod részéhez (0,1 nm) közelítő nagyságúak (2.1. ábra). 

2.1. ábra - 

http://www.southtexascollege.edu/nilsson/Scanned_download_f_Fall2010_f/04_F4_2_Ce

llSize.jpg; 2010.04.07. 

 

1. A prokarióta sejt 

A legegyszerűbb sejtfelépítés a prokariótákban található. Ezek egysejtű élőlények, közéjük tartoznak a 

baktériumok és a kékeszöld algák. A prokarióta sejtet kívülről sejtmembrán határolja, melyet kívülről többnyire 

sejtfal borít (együtt sejtburoknak hívjuk). A membránon belül citoplazma található, mely vizes közegű, 

fehérjéket, valamint más szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó kocsonyás állomány. A citoplazmában 

makromolekuláris komplexek (például riboszómák) találhatóak, és itt található a DNS formájában a sejt 

genetikai állománya is. A citoplazmából eredő, a sejtburkon áthatoló csillók és ostorok a sejtek mozgását teszik 

lehetővé (2.2. ábra, 2.3. ábra). 

2.2. ábra - Forrás: Wikimedia Commons; 2012.11.24. 

http://www.southtexascollege.edu/nilsson/Scanned_download_f_Fall2010_f/04_F4_2_CellSize.jpg
http://www.southtexascollege.edu/nilsson/Scanned_download_f_Fall2010_f/04_F4_2_CellSize.jpg
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2.3. ábra - http://www.steadyhealth.com/4540/Image/H.pylori.gif; 2013.04.10. 

 

2. Az eukarióta sejt 

Az eukarióta sejt felépítése sokkal változatosabb. A sejtek a prokarióta sejteknél általában jóval nagyobbak (az 

átmérőjük kb. egy nagyságrenddel nagyobb), kívülről sejtmembrán határolja őket (a növények és gombák 

sejtjeinek sejtfala is van). A benne lévő citoplazma tele van kisebb-nagyobb, igen változatos formájú és 

felépítésű, membránnal határolt „zsákokkal” (2.4. ábra). Ennek több előnye is lehet. Egyrészt a különböző 

biokémiai folyamatok lejátszódásához más és más körülmények optimálisak, a térbeli elválasztás megteremti a 

lehetőséget a különböző körülmények egyidejű létezésének. Másrészt a kémiai reakciók jelentős része 

membránhoz kötött enzimek segítségével valósul meg (így az egyes reakciólépésekben részt vevő intermedierek 

lokális koncentrációja jelentősen megemelkedhet, ami a reakciósebességet jelentősen megemelheti). A 

membránfelület növelése elősegíti az egy időben lejátszódó reakciók sebességének a növelését. Harmadrészt a 

kisebb zsákocskák különböző anyagokat szállíthatnak a különböző nagyobb, membránnal határolt zsákok, 

illetve a sejtmembrán között. 

2.4. ábra - http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/cells/review.html; 

2012.11.23. 

http://www.steadyhealth.com/4540/Image/H.pylori.gif
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/cells/review.html
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Az imént említett, sejten belüli membránnal határolt struktúrákat sejtszervecskéknek (organellum) nevezzük. 

Alakjukat és működésüket tekintve az itt következő fontosabb sejtalkotókat különböztethetjük meg egymástól. 

2.1. Sejtmag 

A sejtmag (nucleus) a sejt viszonylag jelentős részét elfoglaló, mikroszkóppal könnyen látható, gömb alakú 

struktúra. A sejtmagot két membrán veszi körül, a külső membrán szervesen kapcsolódik egy másik sejtalkotó, 

az endoplazmás retikulum (ER) szerkezetéhez (2.5. ábra). A sejtmag feladata a sejt genetikai 

állományánaktárolása (ún. kromoszómákban), de itt játszódnak le a genetikai állomány megkettőződésének, 

az átírásának és az RNS-molekulák érésének is a folyamatai. A sejtmag felszínén mindkét membránrétegen 

áthatoló póruskomplexek találhatóak, melyek a sejtmagmembránon keresztül történő szabályozott transzportot 

teszik lehetővé. A sejtmagon belül találunk egy vagy több olyan részt, amely(ek)ben a riboszómális RNS-ek 

(rRNS-ek) keletkeznek, érnek, és végül összeállnak riboszóma-alegységekké a riboszómális proteinekkel együtt. 

Ezt a részt sejtmagvacskának (nucleolus) hívjuk. 

2.5. ábra - http://micro.magnet.fsu.edu/cells/nucleus/nucleus.html; 2012.11.24. 

http://micro.magnet.fsu.edu/cells/nucleus/nucleus.html
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2.2. Mitokondrium 

A mitokondriumok a sejtmagnál jóval kisebb, kb. bakteriális méretű sejtalkotók. Számuk a különböző 

sejtekben igen változó, 0-1000-ig terjedhet. A sejtmaghoz hasonlóan ezeket is két membránréteg határolja. A 

külső membrán mérete jóval kisebb; a kisebb molekulákra, ionokra, biokémiai intermedierekre teljesen 

áteresztő, de a nagyobb molekulákra (például fehérjékre) nem. Az utóbbiak csak aktív transzporttal, speciális 

transzportereken keresztül képesek átjutni a külső membránon. A belső membrán sokkal nagyobb, ezért csak 

redőzötten képes a külső membrán által határolt térrészbe beleférni. Az egész ahhoz hasonlítható, mintha egy 

nagyobb zsákot belegyűrtünk volna egy kisebbe. A belső membránfelület ilyen módon történő megnövekedése 

esszenciális a membránhoz kötődő biokémiai reakciók nagy mennyisége miatt. A két membrán közti részt 

intermembrán térnek, a belső membránon belülit pedig mátrixnak hívjuk (2.6. ábra). A belső membrán 

gyakorlatilag átjárhatatlan, kivéve néhány hidrofób molekula számára, amelyek képesek átdiffundálni. A többi 

anyag (víz, ionok, biokémiai intermedierek) speciális transzporter-fehérjék segítségével közlekedik a belső 

membránon keresztül. 

A mitokondrium elsődleges feladata a sejtben az oxidatív energiatermelés. A mátrixban találhatóak a citrát-

ciklus enzimei, míg a belső membránban az energiatermelő folyamathoz nélkülözhetetlen elektrontranszfer-

lánc és az ATP-szintáz komplexei. A mitokondriumoknak a mátrixban saját genetikai állományuk, saját RNS- 

és fehérjeszintetizáló-apparátusuk van. A sejten belül a sejtosztódástól függetlenül osztódni képesek. Ez 

bizonyítéka annak, hogy a mitokondriumok valamikor önálló életet élő prokarióták voltak, melyet az evolúció 

során az eukarióta sejtek bekebeleztek, de nem fogyasztottak el, s azóta szimbiózisban élnek egymással. A 

mitokondrium felépítéséhez és működéséhez szükséges fehérjék ma már java részt a gazdasejtből származnak; 

szintézisükhöz az információt a sejtmag kódolja. 

2.6. ábra - http://biology.about.com/od/cellanatomy/ss/mitochondria.htm; 2012.11.24. 

http://biology.about.com/od/cellanatomy/ss/mitochondria.htm
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2.3. Endoplazmás retikulum 

Az endoplazmás retikulum (ER) kiterjedt, ciszternákból, zsákocskákból és csövekből álló összefüggő 

membránszerkezet, mely a sejtmag külső membránjával is kapcsolatban áll. Két fő része ismert, a sima és a 

durva felszínű endoplazmás retikulum. A durva felszínű ER felszíne azért durva, mert fehérjeszintetizáló 

részecskék, ún. riboszómák ülnek rajta (2.7. ábra). Az endoplazmás retikulumban történik a sejtmembrán és a 

szekretálandó fehérjék szintézise, és itt kezdődik meg a glikozilácójuk. Az ER részt vesz a lipidek 

szintézisében, a szénhidrát-metabolizmusban, a kalciumionok tárolásában és a drogmetabolizmusban is. Az 

izomsejtek összehúzódását az ER-ből pillanatszerűen kiáramló Ca2+-ionok okozzák. Harántcsíkolt izomban a 

sima felszínű ER specializált formája, a szarkoplazmás retikulum is jelen van. Az ER-ben termelődött fehérjék 

lefűződő transzport-vezikulumokon keresztül az ER közelében lévő Golgi-készülékbe kerülnek további érésre. 

2.7. ábra - http://cronodon.com/BioTech/Cell_structure.html; 2012.11.24. 

http://cronodon.com/BioTech/Cell_structure.html
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2.4. Golgi-készülék 

A Golgi-készülék négy-nyolc egymás melletti, lapos membránkorongból (ciszternákból) álló sejtorganellum 

(2.8. ábra). Az emlős sejtek tipikusan negyven-száz Golgi-készüléket tartalmaznak. Egy-egy Golgi-ban az ER-

hez közeli zsákokat cisz-, középen középső, az ER-től távol lévőket pedig transz-Golginak hívjuk, ezekben 

különböző enzimek találhatóak, és más-más a feladatuk. A Golgi-ba érkeznek az ER-felől az ott szintetizálódott 

fehérjék és lipidek transzport-vezikulákon kersztül. A Golgiban ezek a makromolekulák tovább módosulnak, 

itt fejeződik be a membrán és az extracelluláris fehérjék glikozilációja. Az érés során a makromolekulák 

vezikuláris transzporttal a cisz-Golgiból előbb a középső-Golgiba, majd a transz-Golgiba kerülnek. A Golgi 

végül szortírozza az elkészült molekulákat, majd vezikuláris transzporttal elküldi őket a rendeltetési helyükre 

(lizoszómákhoz, sejtmembránhoz stb). 

2.8. ábra - http://kaityconnor.wikispaces.com/Golgi+Body; 2012.11.24. 

http://kaityconnor.wikispaces.com/Golgi+Body
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2.5. Lizoszómák 

A lizoszómák egyrétegű membránnal határolt gömbszerű zsákok, a sejten belüli emésztés központi 

organellumai. A Golgi-készülékből kapják a szükséges emésztő enzimeket, amelyeknek savas közegben 

(pH=4,5) van a működési optimumuk. Nemcsak az endocitózissal bekerült táplálékmolekulákat emésztik, 

hanem a sejten belüli, elöregedett sejtorganellumok törmelékeit is ezek bontják le. Vírusok és baktériumok 

emésztésében is részt vesznek. 

2.6. Peroxiszómák 

A lizoszómákhoz hasonlóan egyrétegű membránnal határolt vezikulumok, melyek sok fontos anyag 

metabolizmusában részt vesznek. Itt zajlik például a nagyon hosszú szénláncú zsírsavak és az elágazó láncú 

zsírsavak oxidációja, valamint a poliaminok lebontása is. A peroxiszómák részt vesznek az éter-foszfolipidek 

szintézisében is, melyek néhány szövetben fontos membránalkotók. A peroxiszómákban az oxidációs 

folyamatok során jelentős mennyiségű hidrogén-peroxid keletkezik, mely peroxidáz és kataláz enzimek 

segítségével eliminálódik. 

2.7. Színtestek 

Színtestek csak a növényi sejtekben találhatóak. A leggyakoribbak a zöld színtestek (kloroplaszt), melyek a 

bennük található klorofill vörös-elnyelése miatt zöldek. Három membrán található a felépítésükben: külső, belső 

és azon belül egy igen nagy felületű, ún. tilakoid membránrendszer. A külső és belső membrán közti teret 

intermembrán térnek, a belső és a tilakoid membrán köztit sztrómának, a tilakoid membránon belülit pedig 

tilakoid térnek nevezzük (2.9. ábra). A színtestek legfontosabb funkciója a fény energiájának kémiai 

energiává alakítása. Az ehhez szükséges enzimkomplexek a tilakoid membránrendszerhez kötöttek. 

A mitokodriumokhoz hasonlóan a színtesteknek is van saját genetikai állományuk, saját RNS- és 

fehérjeszintetizáló-apparátusuk. Ez bizonyítja a színtestek endoszimbionta (sejtekbe beépült) eredetét. Egy, már 

mitokondriummal rendelkező eukarióta sejt bekebelezhetett egy ősi kékeszöld algát, majd a kölcsönös előnyök 

miatt szimbiózisban élt vele. Valószínűleg ekkor vált el a növények törzsfejlődése az állatokétól és a 

gombákétól. 

2.9. ábra - http://www.biocyclopedia.com/index/chloroplast.php; 2012.11.24. 

http://www.biocyclopedia.com/index/chloroplast.php
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2.8. Vakuólum 

A vakuólum membránnal (ún. tonoplaszttal) határolt, vízzel teli organellum, mely leginkább növényekre és 

gombákra jellemző (2.10. ábra). Szerepe többféle lehet, mindig az adott élőlénytől és sejttípustól függően. A 

tároló funkció jellemző rá a leginkább. Tárolhat a sejtnek már nem szükséges és mérgező anyagokat, a 

turgorállapot megtartásához szükséges vizet és különböző sókat. Részt vehet a sejtek homeosztázisának 

fenntartásában ozmoregulációs működésük következtében. A vakuólum néha olyan nagy, hogy a sejt 

térfogatának 90%-át elfoglalja. Ilyenkor a citoplazma és a sejtszervecskék csak egy vékony rétegben vannak 

jelen a sejtfal mentén. 

2.10. ábra - http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuole; 2012.11.24. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuole
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2.9. Citoszkeleton 

A citoszkeleton nem tekinthető valódi sejtszervecskének, nem határolja kívülről membrán. Hosszú, változatos 

felépítésű és működésű fehérjefonalakból áll, amelyek segítenek a sejtek alakjának megtartásában, a sejten 

belüli transzportfolyamatokban és a sejtmozgásban. A 2-11. ábrán a különböző típúsú citoszkeleton-fonalak 

különböző színű fluorszcens festékkel megfestve válnak láthatóvá. 

2.11. ábra - http://en.wikipedia.org/wiki/File:FluorescentCells.jpg; 2012.11.24. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:FluorescentCells.jpg
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3. fejezet - Makromolekulák 

Az élőlények felépítésében szerves és szervetlen molekulák is részt vesznek. A szerves vegyületek közül 

kiemelkedő jelentősége van a nagy, gyakran polimerekké összeállni képes molekuláknak. Ezen polimereket 

makromolekuláknak nevezzük. Az óriásmolekulákat felépítésük, fizikai és kémiai tulajdonságuk alapján négy 

csoportba oszthatjuk: szénhidrátok, lipidek, fehérjék és nukleinsavak. A lipidek kivételévek mindegyikükre 

igaz, hogy egyszerűbb építőkövekből, úgynevezett monomerekből állnak, ezek polimerizációjával jönnek létre 

az óriás polimerek (3.1). Természetesen a makromolekulák maguk is képesek különböző jellegű kapcsolatokkal 

egymáshoz kapcsolódni, és nem csak az ugyanazon csoportba tartozókkal. Ezen kapcsolatokat a fejezet végén, 

illetve az alfejezetek végén ismertetjük. 

3.1. ábra - 

 

1. Szénhidrátok 

A szénhidrátok onnan kapták a nevüket, hogy a kezdeti összetétel-vizsgálatok során úgy találták, mintha minden 

szénatomra egy vízmolekula jutna (természetesen a molekulák szerkezetéről ekkor még semmit sem tudtak). 

Összegképletük Cn(H2O)n (ahol n 2-nél nagyobb természetes szám). A mérési módszerek fejlődésével rájöttek, 

hogy ez nem mindegyik szénhidrátra igaz, sőt a legegyszerűbb monomereken kívül szinte egyikre sem. 

Már a szénhidrátok közé soroljuk az őket felépítő monomereket is (fehérjék és nukleinsavak esetében nem így 

teszünk). Felépítésük szerint tehát megkülönböztetünk mono-, di-, oligo- és poliszaharidokat attól függően, 

hány monomer építi fel őket (1, 2, kevés vagy sok). Leginkább azonnal felhasználható tartalék tápanyagként, 

ozmotikumként vagy metabolikus reakciók köztes termékeiként találkozhatunk velük. A mono- és 

diszaharidokat hétköznapi néven cukroknak nevezzük (többnyire édes ízük van). Az oligoszacharidok 

leggyakrabban más makromolekulákhoz, például fehérjékhez kötnek, és azok tulajdonságait módosítják. A 

poliszaharidok vagy mint tartalék tápanyagok, vagy mint strukturális építőelemek vesznek részt az élőlények 

szerveződésében. Ahhoz, hogy később a metabolikus folyamatok megértése ne okozzon gondot, szükséges 

mielőbb megtanulni a legfontosabb szénhidrátok szerkezeti képleteit. 

1.1. Monoszacharidok 

A monoszacharidok 3-8 szénatomot tartalmaznak. 5 szénatomszám felett általában a gyűrűs szerkezet a 

stabilabb forma. Ez szinte mindig öt- vagy hattagú gyűrű, melynek kialakításában a szénatomok mellett 

legtöbbször más atom (például oxigén) is részt vesz. Ezekben az esetekben a gyűrűvé záródás során a 

monoszaharidon belüli oxo- és hidroxilcsoportból félacetál vagy félketál kötés keletkezik, mely képes könnyen 

visszaalakulni a nyitott formává. Ha az oxocsoport molekulavégi aldehidcsoport része volt, akkor a keletkező, 

úgynevezett glikozidos –OH csoport igen reakcióképes, energiabefektetés mellett képes lesz majd más 

molekulákkal (például más mono- vagy poliszaharidokkal) vízkilépés mellett reagálni. Ez a reakció fontos a 

monoszacharidok oligo- és polimerizációjakor. 

A monoszacharidokat a szénatomszám alapján csoportosíthatjuk: 3 (trióz), 4 (eritróz), 5 (pentóz), 6 (hexóz), 7 

(heptóz) monoszacharidok fordulnak elő. A természetben a leggyakoribbak az 5 (ribóz, dezoxiribóz) és a 6 

szénatomos (glükóz, galaktóz, mannóz, fruktóz stb.) monoszacharidok. A következő ábrán látható néhány 

nagyon fontos mono- és diszacharid (3.2. ábra), illetve azok redukált, oxidált, foszforilált származékai. 

3.2. ábra - 
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1.2. Diszacharidok 

A diszacharidok két monoszacharid alegységből álló cukrok (3.2. ábra). A legfontosabb diszaharidok a 

következőek: maltóz (amilóz poliszacharid lebomlásának köztes terméke), cellobióz (cellulóz-lebontás köztes 

terméke), szacharóz (répacukor, növényekben termelődik, szerepe a vízvisszatartás, „szénszállítás”), laktóz 

(tejcukor, anyai energiaforrás). Többségük metabolizmusáról a későbbiekben lesz még szó. 

1.3. Poliszacharidok 
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A poliszacharidok legfontosabb feladata egyrészt a sejtfalak felépítése, szilárdítása, másrészt tartalék tápanyag 

raktározása. A sejtfalakban a legfontosabb poliszacharid a cellulóz, a raktározásban pedig az amilóznak, az 

amilopektinnek (mindkettő a keményítő alkotóeleme) és a glikogénnek van kitüntetett szerepe. (Ez utóbbiról a 

későbbiekben még részletesen szólunk.) Ezekben a poliszacharidokban a glükóz-monomerek egymással 1,4-

glikozidos kötéssel kapcsolódnak, a cellulóz esetében β-helyzetű (ezért a cellulóz teljesen „egyenes” 

térszerkezetű szálat képez), a másik háromnál α-helyzetű a glikozidos kötés. Amilopektin és glikogén esetében 

gyakran találunk elágazásokat, ilyenkor α-1,6-glikozidos kötéssel találkozunk (3.3. ábra). 

3.3. ábra - http://sci.waikato.ac.nz/farm/content/plantstructure.html; 2012.11.18. 

http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/cellular-

macromolecules/polysaccharides.php#; 2012.11.18. 

 

2. Lipidek 

Azon szerves molekuláknak az összességét hívjuk lipideknek, amelyek fizikai tulajdonságaikat tekintve 

legalább részben hidrofóbok. Szerkezetük jelentősen különbözhet egymástól. A többi óriásmolekula-csoporttól 

eltérően nem alkotnak polimereket. Néhány jellemző lipid molekulát és molekularészletet mutatunk be az itt 

következőkben. 

2.1. Zsírsavak 

A zsírsavak 12-24 szénatomszámú lipidek, az első szénatomjuk karboxilcsoport része. A másodiktól kezdve 

görög betűkkel szokták elnevezni a szénatomokat (α, β, γ stb.), az utolsót általában ω-nak hívják. Szénláncukban 

tartalmazhatnak egy vagy több kettős kötést, amelyek lehetnek transz- vagy cisz-térszerkezetűek (ez utóbbi 

jóval gyakoribb a természetben). A cisz-szerkezet megtöri a szénlánc pálcika alakját, aminek majd a 

sejtmembránok szerkezetére lesz hatása. Amfipatikus tulajdonságúak; hosszú szénláncuk hidrofób, 

karboxilcsoportjuk hidrofil tulajdonságú. A víz felszínén vékony filmréteget képeznek, habképző, ún. 

felületaktív anyagok. Több lipidfajtának is fontos összetevői. Karboxilcsoportjuk segítségével képesek más 

molekulák –OH csoportjával vízkilépés mellett kapcsolódni (ekkor észterkötés keletkezik). Vízben (vérben) 

rosszul oldódnak. Emberekben más fehérjékhez, elsősorban albuminhoz kapcsolódva képesek a különböző 

szervekhez szállítódni. 

http://sci.waikato.ac.nz/farm/content/plantstructure.html
http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/cellular-macromolecules/polysaccharides.php
http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/cellular-macromolecules/polysaccharides.php


 Makromolekulák  

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A következő ábrán láthatóak a legfontosabb zsírsavak (3.4. ábra). 

3.4. ábra - 

 

A linolsavat és linolénsavat az emlősök nem képesek előállítani (esszenciálisak), ezért a táplálékkal kell őket 

bevinnünk. 

2.2. Trigliceridek 

Ha a glicerin mindhárom –OH csoportja egy-egy zsírsavval képez észtert, akkor trigliceridet alkot (3.5. ábra). 

A glicerinhez kapcsolódó három zsírsavlánc azonos vagy eltérő lehet. A trigliceridek teljesen hidrofóbok. Az 

ember legfontosabb tartalék tápanyagforrását képezik kis helyigényük és nagy tápanyagtartalmuk miatt. 

Elsősorban adipocitákban (zsírsejtek) szaporodnak fel. 

2.3. Foszfolipidek 
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A foszfolipidekben a glicerin harmadik hidroxilcsoportjához zsírsav helyett egy foszforsav észteresedik. A 

foszforsavval többnyire egy másik, szabad –OH csoporttal rendelkező molekula is észteresedik, például 

etanolamin, glicerin, kolin, inozitol (3.5. ábra). A foszfolipidek a biológiai membránok szerkezetének 

kialakításában vesznek részt. 

3.5. ábra - 

 

2.4. Koleszterin 

A foszfolipidek mellett a koleszterin a sejtmembrán másik fontos összetevője. Három hattagú és egy öttagú 

gyűrű alkotja a molekula vázát (szteránváz). Koleszterinszármazékok az epesavak és néhány nagyon fontos 

hormon is (3.6. ábra). 

3.6. ábra - 
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3. Fehérjék 

3.1. Aminosavak 

A fehérjék húszféle aminosavból, mint alapkövekből épülnek fel. (Ez a szám nem teljesen pontos. Az utóbbi 

időkben kiderítették, hogy bizonyos esetekben proteogének a szelenocisztein, a szelenometionin, illetve a 

pirrolizin aminosavak is, de kisebb jelentőségük miatt ebben a jegyzetben ezekről nem lesz szó.) Az 

aminosavakra jellemző, hogy van legalább egy amino- és legalább egy karboxilcsoportjuk. A fehérjéket felépítő 

aminosavak egyik aminocsoportja mindig az α-helyzetű (karboxilcsoport melletti) szénatomhoz kapcsolódik. 

Semleges kémhatású oldatban az aminosavak aminocsoportjai protonált (+), míg karboxilcsoportjaik 

deprotonált (–) formában vannak jelen, ezt ikerionos szerkezetnek nevezzük. A fehérjék tulajdonságainak és a 

későbbi metabolikus folyamatoknak a megértéséhez fontos követelmény, hogy mind a húsz aminosav képletét 

megismerjük (3.7. ábra). Ez nem könnyű feladat, de ha egymásból származtatjuk őket, és csak a különbségekre 

koncentrálunk, akkor nem megoldhatatlan. Az aminosavakat tulajdonságaik szerint csoportosíthatjuk. A 

csoportosítás szempontjai önkényesek, az egyik általánosan használt rendszer látható az itt következő ábrán 

(3.7. ábra): 

3.7. ábra - 
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3.2. Elsődleges szerkezet 

Az egyik aminosav aminocsoportja képes egy másik aminosav karboxilcsoportjával energiabefektetés 

segítségével reakcióba lépni. Ezt az aminosavak között létrejövő amidkötést peptidkötésnek hívjuk. Az így 

létrejött dipeptid karboxilcsoportja képes újabb aminosav aminocsoportjával kapcsolódni, tripeptidet alkotni, 

majd így tovább. A sok aminosav kapcsolódásából született láncot polipeptid-láncnak hívjuk, ennek aminosav-

sorrendje adja a fehérje elsődleges szerkezetét. A kialakult láncban az egyik végén amino-, a másikon 

karboxilcsoport található, ezeket a fehérje N-, illetve C-terminálisának szokták nevezni (3.8. ábra). 
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3.8. ábra - http://bin.ilsemedia.nl/m/m1fychawnhgl.jpg; 2010.04.10. 

 

A peptidkötésben részt vevő nitrogén két nem-kötő elektronja és a karboxilcsoport maradék kettős kötésű 

oxigénjének egyik (π) kötő elektronpárja delokalizálódik a N-C-O kötés mentén. Ezáltal a térszerkezet 

megmerevedik, az itteni C-N kötés rotációs lehetősége megszűnik, ezáltal a szénhez és a nitrogénhez kötődő 

másik két-két atom helyzete is meghatározott lesz. Ennek eredményeképp ez a hat atom merev síkban lesz, 

elhelyezkedésük kiad egy téglalapot, amely csak a „sarkainál” képes elfordulni a többi téglalaphoz képest (3.9. 

ábra). A téglalapok síkjai egymáshoz képest csak energetikailag kedvező szögeket képesek egymással bezárni, 

meghatározva ezzel a fehérjelánc lehetséges térszerkezeit. 

3.9. ábra - http://www.imb-

jena.de/~rake/Bioinformatics_WEB/basics_peptide_bond.html; 2012.11.19. 

 

3.3. Másodlagos szerkezet 

A peptidlánc gerincében lévő szekunder aminocsoporthidrogénje mint donor, az oxigén nem-kötő 

elektronpárja pedig mint akceptor potenciálisan képesek részt venni hidrogén-híd kötésben. Bizonyos 

aminosav-oldalláncok térigénye vagy hidrofobicitása lehetővé is teszi H-híd kötések kialakulását. A létrejövő H-

hidak többnyire jellegzetes struktúrák kialakulásához vezetnek, attól függően, hogy mely láncdarabok kerülnek 

egymás közelségébe. Két gyakori megjelenési forma az ún. α-hélix és an ún. β-redő. Az α-hélixben a hidak 

egymástól 3,3 aminosavnyi távolságra lévő részek között jönnek létre, kialakítva egy jobbmenetes csigavonalat 

(hélixet). A β-redő esetében a polipeptidlánc nem tekeredik fel, hanem viszonylag egyenes. A H-híd kötéseket a 

lánc a párhuzamos láncrészletekkel alakítja ki. Attól függően, hogy a láncok egymáshoz képest milyen 

irányultságúak, megkülönböztetünk paralel és antiparalel elrendeződést. Az α-hélixek és a β-redők egymáshoz 

ún. random coil (véletlenszerűen tekeredő) szakaszokkal vannak kapcsolva, melyek térszerkezete nem vesz fel 

jól struktúrált alakot (3.10. ábra). Az α-hélixek és a β-redők által létrehozott szerkezeteket nevezzük a fehérjék 

másodlagos szerkezetének. 

http://bin.ilsemedia.nl/m/m1fychawnhgl.jpg
http://www.imb-jena.de/~rake/Bioinformatics_WEB/basics_peptide_bond.html
http://www.imb-jena.de/~rake/Bioinformatics_WEB/basics_peptide_bond.html
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3.10. ábra - http://oregonstate.edu/instruction/bi314/summer09/Fig-02-19-0.jpg; 

2010.04.08. 

 

3.4. Harmadlagos szerkezet 

Nemcsak a peptidlánc gerincének atomjai között, hanem a láncról lelógó, ún. oldalláncok atomjai között is 

létrejöhetnek kapcsolatok. Ezek lehetnek elsődleges kötések (például S-S hidak) vagy másodlagos (például H-

híd, ellentétes töltések, hidrofób kapcsolatok) kötések. Ezen kötések összességének következtében a 

peptidlánc „feltekeredik”, felveszi az adott polipeptidre jellemző, legalacsonyabb energiaszintű szerkezetet. 

Ezt a „végleges” szerkezetet hívjuk a fehérje harmadlagos szerkezetének. Az így kapott fehérje funkcionálisan 

és akár strukturálisan is jól elkülöníthető részletekeből, ún. doménekből (angolul: domain) állhat. Ezeknek a 

doméneknek más-más szerepük lehet a fehérje működésekor. Gyakran fizikailag elválasztva őket egymástól is 

megtartják a rájuk jellemző működési mintázatot (3.11. ábra). 

3.11. ábra - Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th edition - 

http://www.bio.miami.edu/tom/courses/protected/ECB/CH05/5_12.jpg; 2013.04.08. 

http://oregonstate.edu/instruction/bi314/summer09/Fig-02-19-0.jpg
http://www.bio.miami.edu/tom/courses/protected/ECB/CH05/5_12.jpg
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3.5. Negyedleges szerkezet 

Vannak olyan fehérjék is, amelyek nem egy, hanem több polipeptid-láncból álló fehérjekomplexeket alkotnak. 

Ezek létrejöhetnek úgy, hogy a már feltekeredett fehérjéből kihasad egy rész, de a maradék nem esik szét, ami 

elsősorban a feltekeredés során létrejött, láncon belüli kapcsolatoknak köszönhető. A másik lehetséges 

keletkezési formában külön-külön szintetizálódnak a polipeptidláncok, majd a már feltekeredett darabok 

összekapcsolódnak. Az így létrejött komplexet nevezzük a fehérjék negyedleges szerkezetének. Az egyes 

fehérjerészeket – melyek bizonyos körülmények között általában reverzibilisen eltávolíthatók egymástól – 

alegységeknek hívjuk. A következő ábrán egy két identikus alegységből álló protein (homodimer) sémája 

látszik (3.12. ábra): 

3.12. ábra - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/KSI_homodimer.png; 

2013.04.07. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/KSI_homodimer.png
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4. Fehérjék, lipidek, szénhidrátok kapcsolatai 

A fehérjék, lipidek, szénhidrátok molekulái, illetve azok építőkövei nemcsak a saját, hanem más típusú 

molekulákhoz is kapcsolódhatnak, akár kovalensen is. 

Változatos szerkezetüknek köszönhetően a fehérjék igen sokrétű stabil kapcsolatot alakíthatnak ki más 

molekulákkal. Igen gyakran előfordul, hogy a fehérje szorosan (legtöbbször elsőrendű kötéssel) kapcsolódik 

nem fehérje jellegű kisebb molekulákkal (prosztetikus csoportok), vagy fémionokkal. Ezek a kapcsolódó 

részek jelentős mértékben megváltoztathatják a fehérjék tulajdonságait. 

Más fehérjék hidrofób tulajdonságuk következtében lipideket kötnek. A legismertebbek ezek közül a membrán 

proteinek, amelyek különbözőképpen kapcsolódhatnak a lipidekhez. A transzmembrán fehérjék átnyúlnak a 

teljes lipid kettős membránon, a leggyakrabban α-hélixek formájában, de ritkábban előfordulhat a β-redős 

szerkezet is. Többnyire hidrofób oldalláncaik néznek a lipidréteg felé, miközben a H-hidak összetartják a 

hélixet. Vannak olyan fehérjék is, amelyek csak az egyik lipidrétegbe ágyazódnak be, és nem érik át a 

membránt. Membránfehérjének tekinthetjük azokat is, amelyek membránlipidekhez kötödnek kovalensen, vagy 

más, transzmembrán fehérjékhez asszociáltan találhatóak, de a lipid kettősréteggel nincs közvetlen kapcsolatuk 

(3.13. ábra). Ezek a fehérjék már nem hidrofóbok. 

A membránfehérjék igen sokféle funkciót elláthatnak. A transzporterek lehetővé teszik más, a lipidrétegen 

áthatolni nem képes molekulák átjutását a membránon. A horgonyzófehérjék más, strukturális fehérjéket 

kötnek, sokszor a citoszkeleton fehérjéi kapcsolódnak hozzájuk. A receptorok a kívülről érkező kémiai jeleket 

kötik meg, és a jelet leggyakrabban valami más formában továbbítják a membrán túloldalán. A membránkötött 

enzimek a katalízis elősegítését a membrán közelében teszik lehetővé, ezáltal térben szeparálva bizonyos 

biokémiai folyamatokat. A különböző sejtmembrán fehérjék gyakran csak a sejtmembránok bizonyos felületein 

találhatóak, ezáltal az egyes sejtek nemcsak felépítésüket, hanem működésüket tekintve is polarizáltak 

lehetnek. 

3.13. ábra - Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th edition - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26878/figure/A1892/?report=objectonly; 

2013.04.07. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26878/figure/A1892/?report=objectonly
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A membránfehérjék, illetve az extracelluláris (szekretálódó, sejtből kijutó) fehérjék döntő többsége tartalmazhat 

szénhidrát komponenst. Ez azt jelenti, hogy bizonyos aminosav oldalláncok N vagy O (nagyon ritkán C) 

atomjaihoz képesek a poszttranszlációsan (a polipeptid-lánc elkészülte után) cukrok kötődni, rövidebb-hosszabb 

oligoszacharid láncokat hozva létre. A kevesebb és rövidebb cukorláncokat tartalmazó fehérjéket 

glikoproteineknek, a több, és hosszabb cukorláncokat tartalmazókat pedig proteoglikánoknak hívjuk. A 

proteinek glikozilációjának nagyon sokrétű szerepe lehet (megfelelő tekeredés ellenőrzése, antigén-antitest 

felismerési mechanizmus, víz megkötése stb.), ezekre itt részletesen nem térünk ki. 

A cukrok közvetlenül a lipidekhez is képesek kapcsolódni, ezeket nevezzük glikolipideknek. Szerepük 

elsősorban a sejtfelszíni felismerő és sejt-sejt kapcsolódásokat elősegítő mechanizmusokban van (3.14. ábra). 

Egyes baktériumok membránjában lipopoliszacharidok találhatóak, melyekben a membránlipideket kívülről 

hosszú, elágazó poliszacharidokból szénhidrátburok kapcsolja össze. Ez elsősorban a baktérium védelmére 

szolgáló, állati szervezetekbe kerülve többnyire erős immunválaszt okozó endotoxin. 

3.14. ábra - Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th edition - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26878/figure/A1933/?report=objectonly; 

2013.04.07. 

 

5. Nukleinsavak 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26878/figure/A1933/?report=objectonly
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5.1. Nukleotidok 

A nukleinsavak nevüket onnan kapták, hogy először a sejtmagban találták meg őket nagy mennyiségben. A 

nukleinsavak építőkövei a nukleotidok. A nukleotidok nemcsak mint nukleinsav alkotórészek, hanem mint 

fontos energiatáróló molekulák, koenzimek, jelátvivő molekulák is jelen vannak az élőlények szervezetében. 

A nukleotidok három részből állnak: egy pirimidin (uracil, citozin, timin) vagy purin (adenin, guanin) 

bázisból, egy ribózból vagy dezoxi-ribózból és egy-három foszfátból. A ribonukleinsavakban (RNS) a ribóz 

első szénatomjához négyféle bázis kapcsolódhat: adenin, guanin, citozin, uracil. A dezoxiribonukleinsavakban 

(DNS) a dezoxiribózhoz ugyanezek a bázisok kapcsolódhatnak, kivéve az uracilt, amely helyett timin 

kapcsolódik. A foszfát nélküli bázis-pentóz dimereket nukleozidoknak nevezzük. Az ötféle nukleotid képletét 

ismernünk kell, hiszen enélkül lehetetlen a tulajdonságaikat, szintézisüket, lebomlásukat megérteni a 

későbbiekben (3.15. ábra). 

3.15. ábra - 

 

5.2. A nukleinsav szerveződése 

A nukleinsavak nukleotidokból történő polimerizációja (mint a biomolekulák polimerizációja általában) 

energiaigényes folyamat. A polimerizációhoz nukleotid-trifoszfátok használódnak fel, de a láncba csak a 

nukleotid monofoszfátok épülnek be. A két magas energiájú foszforsav-anhidrid kötés energiája használódik el 

a polimerizációkor, és teszi egyirányúvá a folyamatot. 

A reakció során a pentóz 5. szénatomján található foszfátcsoport a másik nukleotid ribózának 3. szénatomján 

található –OH-csoporttal reagál, alacsony energiájú foszfoészter kötést eredményezve. A létrejövő, pentózt és 

foszfátot felváltva tartalmazó oligomer vagy polimer tehát polarizált, az egyik végén (ez az ún. 5’ vég) 

foszfátot tartalmaz a ribóz 5. szénatomján, a másik végén (3’ vég) pedig –OH csoport található a pentóz 3. 

szénatomján (3.16. ábra). 

3.16. ábra - 
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A láncról lelógó bázisok képesek specifikus H-híd kötést létesíteni a közelükben lévő más bázisokkal: Az 

adenin két H-hidat alkot az uracillal vagy timinnnel, a guanin pedig három H-hidat alkot a citozinnal. Ezt a 

mechanizmust hívjuk bázispárosodásnak, ami, ahogy azt látni fogjuk, a genetikai információ tárolásában és 

olvasásában elengedhetetlen fontosságú (3.17. ábra). 

3.17. ábra - http://www.ucl.ac.uk/~sjjgsca/DNApairing.html; 2012.11.20. 

 

http://www.ucl.ac.uk/~sjjgsca/DNApairing.html
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5.3. RNS 

Az RNS molekulák ribonukleotidokból álló polimerek, néhány kivételtől (például kettős szálú RNS vírusok) 

eltekintve egy szálból állnak. Ne úgy képzeljük azonban, hogy ez az egy szál úgy úszkál a sejtekben, mint 

valami cérna; a bázispárosodás szabályainak megfelelően bizonyos részek összehajolhatnak, összetapadhatnak, 

ún. hajtűket és hurkokat képezhetnek. Az így összetapadt részek és az egyszálúan maradt részek egymásra 

tekeredhetnek, jellegzetes harmadlagos szerkezetet hozhatnak létre. Azonban ezek a háromdimenziós struktúrák 

a fehérjéktől eltérően korántsem olyan állandóak és egyediek (néhány kivételtől eltekintve, például tRNS-ek, 

rRNS-ek). A H-hidak hőmérséklet emelkedés hatására fellazulhatnak, és más helyeken, más kapcsolatok 

jöhetnek létre, új formát adva az RNS-molekuláknak. Néhány speciális RNS fajtának viszont nagyon is állandó 

a térszerkezete, minek következtében fontos szerepet tölthetnek be katalitikus reakciókban. Ilyenek például a 

tRNS-ek, melyek az aminosavakat szállítják a fehérjeszintézis helyére (3.18. ábra), vagy az rRNS-ek, melyek a 

riboszómák alkotórészei (3.21. ábra). 

3.18. ábra - http://www.els.net/WileyCDA/ElsArticle/refId-a0001339.html 

 

5.4. DNS 

A DNS molekulák többnyire (kivétel az egyszálú DNS-t tartalmazó vírusok) kétszálú formában találhatóak. A 

kettős szál antiparalel irányultságú (az egyik szál 5’ végével szemben található a másik szál 3’ része). A 

szemben lévő bázisok H-hidakkal kapcsolódnak egymáshoz (tehát az egyik szál bázissorrendje egyértelműen 

meghatározza a másik szál bázissorrendjét). A kettős lánc a térben csigaszerűen feltekeredik, minden tizedik 

bázispár kerül a csigavonal ugyanazon oldalára (tehát bázispáronként 36 fokot fordul a csavarmenet). A 

feltekeredés nem tökéletesen szimmetrikus, ezért a két korlát (pentóz-foszfát lánc) nem a csavarmenet két 

átellenes részén helyezkedik el. Ennek következtében kialakul egy kisebb (kis árok) és egy nagyobb (nagy 

árok) vágat a két korlát között (3.19. ábra). 

3.19. ábra - http://www.chemguide.co.uk/organicprops/aminoacids/dna1.html; 

2012.11.20. 

http://www.els.net/WileyCDA/ElsArticle/refId-a0001339.html
http://www.chemguide.co.uk/organicprops/aminoacids/dna1.html
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6. Proteinek és nukleinsavak kapcsolata 

A nukleinsavak is képesek más jellegű biomolekulák megkötésére, elsősorban proteinekhez kötődhetnek. A 

proteinek legfontosabb szerepe a DNS tömörítésében van. Az eukariótákban a DNS kettős spirál például 200 

bázispáronként feltekeredik egy-egy fehérje-magra, ezáltal létrehozva a nukleoszómákat. A nukleoszómák 

belsejében ún. hiszton fehérjék vannak, ezekhez kapcsolódik a DNS. A gyöngyfüzérszerű nukleoszóma-lánc 

spirálisan feltekeredik (ún. szolenoid struktúra). Ez hurkokat alkot, és így tapad rá egy fehérjevázra (angolul: 

scaffold), amely aztán a sejtek osztódása előtt csigavonalszerűen feltekeredik még egyszer, létrehozva a festés 

után mikroszkóppal is jól látható kromoszómákat (3.20. ábra). 

3.20. ábra - Mark S. Schlissel, Nature Reviews Immunology 3, 890-899(November 2003) 

- http://www.nature.com/nri/journal/v3/n11/box/nri1225_BX3.html; 2012.11.20. 

http://www.nature.com/nri/journal/v3/n11/box/nri1225_BX3.html
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Nemcsak a térszerkezet kialakításában részt vevő fehérjék kötnek a DNS-hez. A génműködés szabályozásában 

részt vevő ún. transzkripciós faktorok hosszabb-rövidebb ideig szintén hozzátapadhatnak a DNS jól 

meghatározott, specifikus részeihez. 

Szintén nagyon fontos kapcsolat a riboszómális RNS és a riboszómális fehérjék kapcsolata. Általában három 

vagy négy RNS molekula és jóval több fehérjemolekula alkotják a riboszómák alegységeit, közösen hozva létre 

a működőképes riboszómát (3.21. ábra). (A riboszómák működéséről majd a későbbiekben esik még szó.) 

3.21. ábra - http://exploringorigins.org/ribozymes.html; 2012.11.20. 

http://exploringorigins.org/ribozymes.html
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4. fejezet - Enzimológia 

Mielőtt a különböző biokémiai folyamatokat részletesen ismertetnénk, szükség van arra, hogy a folyamatok 

elősegítőit, az enzimeket (azok struktúráját, működését) is megismerjük. Az enzimek az esetek döntő 

többségében fehérjék, de vannak tisztán RNS enzimek (ribozimek) vagy fehérje-kapcsolt RNS enzimek 

(például riboszómák) is. A továbbiakban a fehérje alapú enzimekről fogunk beszélni. 

1. Az enzimek szerepe 

Az enzimek legfontosabb tulajdonsága, hogy csökkentik a reakciók elindításához szükséges aktiválási 

energiát. Ennek szemléltetésére való az itt következő ábra: A medencében úszkáló labda nem fog tudni kiesni a 

medencéből, még közepesen erős hullámzás hatására sem. De ha a medence szélét megbontjuk valahol 

(katalizátor), akkor a labda azon a helyen egy idő után el tudja hagyni a medencét (4.1. ábra). 

4.1. ábra - Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th edition - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26838/figure/A249/?report=objectonly; 

2013.04.09. 

 

A katalizátorok jellemzője, hogy a katalizált reakció irányát nem befolyásolják, csak azt segítik elő, hogy a 

kémiai reakció egyensúlya gyorsabban beálljon. 

Az enzim másik tulajdonsága a reakció irányultságának meghatározása. Ha van egy anyagunk (nevezzük 

szubsztrátnak), amely adott körülmények között képes több más anyaggá is átalakulni (ezeket hívjuk 

termékeknek), akkor az a reakció fog lejátszódni, amelyet az enzim katalizál, függetlenül attól, hogy mely 

reakció szabadentalpia változása lenne a legkedvezőbb (4.2. ábra). Ezt hívják az enzim specifitásának. 

4.2. ábra - Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th edition - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26838/figure/A249/?report=objectonly 

2013.04.09. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26838/figure/A249/?report=objectonly
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26838/figure/A249/?report=objectonly
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Az enzimek harmadik, szintén nagyon fontos tulajdonsága a független reakciók egymáshoz kapcsolása. A 

kémiai reakciók szabadentalpia változással járnak. Ha nincs szabadentalpia változás, a reakció mindkét 

irányban ugyanolyan gyorsan játszódik le, ezt nevezzük egyensúlyi állapotnak. A kémiai reakciók spontán 

módon mindig abban az irányban játszódhatnak csak le, amely során a szabadentalpia felszabadul (ΔG kisebb, 

mint 0). A fordított, nem spontán reakció csak speciális körülmények között jöhet létre. Ilyen speciális 

körülmény, ha az energetikailag nem preferált (endergonikus) reakció hozzákapcsolódik egy energetikailag 

preferált (exergonikus) reakcióhoz. Ha a két reakció szabadentalpia változásának eredője negatív (exergonikus), 

akkor a reakció végbemehet. De hogyan kapcsolhatunk össze két, egymástól látszólag független reakciót? 

Enzimekkel! Ha van egy olyan enzim, amely mindkét reakciót katalizálja, de csakis akkor, ha közben a másik 

reakció is lejátszódik, akkor az endergonikus reakciók is lejátszódhatnak a szükséges energiát biztosító 

exergonikus partner-reakció jelenlétében. Energetikai szempontból tehát az enzimek harmadik legfontosabb 

tulajdonsága a kapcsoltság megteremtése. 

2. Szerkezet és funkció 

Hogyan működnek az enzimek? Egészen pontosan nem tudjuk, de jó néhány enzim térszerkezete ismert már. A 

szerkezetükből a működésükre is következtetni tudunk, a működési sémákat pedig kiterjeszthetjük más, még 

meghatározatlan térszerkezetű enzimekre is. 

Általánosan elfogadott, hogy az enzimeknek van (egy vagy több) szubsztrátkötő helye. A szubsztrátok 

specifikusan képesek kötődni ezekhez a helyekhez, a nem-szubsztát molekulák kötésének affinitása jó néhány 

nagyságrenddel kisebb. Az egyik kötődési modell szerint az enzim felülete pont az inverze a szubsztrát 

felületének, a szubsztrát úgy illeszkedik az enzimbe, mint kulcs a zárba. Ezért ezt „kulcs-zár” modellnek 

hívjuk. Egy másik, modernebb elmélet szerint az enzim felülete nem pontosan inverze a szubsztráténak, és csak 

a kapcsolódás során alakul a szubsztrát formájára. Ezt a modellt „indukált illeszkedés (induced fit)” elméletnek 

hívjuk. Van még egy elképzelés, az ún. „fluktuációs illeszkedés” modell. E szerint az enzim konformációja 

állandóan változik, és csak egy bizonyos térszerkezetben képes a szubsztrátot kötni (4.3. ábra). A végeredmény 

szempontjából teljesen mindegy, melyik modellel képzeljük el az enzim működését. 

4.3. ábra - 

http://www.tokresource.org/tok_classes/biobiobio/biomenu/enzymes/index.htm 

2012.11.21. 

http://www.tokresource.org/tok_classes/biobiobio/biomenu/enzymes/index.htm
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Az enzimeken a kötőhelyen kívül megtalálható még a katalízis helye, az úgynevezett aktív centrum. Az aktív 

centrumban a polipeptid-lánc sokszor egymástól igen messze lévő aminosavainak oldalláncai kerülhetnek 

térben közel egymáshoz, ezáltal lehetővé téve az egymással és a szubsztrátmolekulákkal történő interakciót (4.4. 

ábra). Az aktív centrum gyakran átfed a szubsztrátkötő hellyel, de ez nem szükségszerű. 
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4.4. ábra - Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th edition - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26911/figure/A455/?report=objectonly; 

2013.04.09. 

 

Az enzimek nagyon gyakran nem csak egy vagy több polipeptidláncból állnak. Más, nem-fehérje jellegű részek 

is kapcsolódhatnak hozzájuk, a leggyakrabban gyűrűs szerves vegyületek, fémionok, vas-kén centrumok. 

Ezek az anyagok szinte mindig részt vesznek az enzim katalízisében. A kapcsolódó szerves vegyületek közül a 

csak ideiglenesen, az enzim katalízisekor kapcsolódókat koenzimeknek, az enzimhez folyamatosan, 

legtöbbször kovalensen kötődő csoportokat pedig prosztetikus csoportoknak hívjuk. 

3. Szabályozás 

Az enzimek jó részének működésére hol intenzívebb, hol kevésbé intenzív mértékben van szükség az adott 

élettani szituációtól függően. Ezeket az enzimeket szabályozható enzimeknek nevezzük. A szabályozás lehet 

aktiváció vagy gátlás (inhibíció). Az enzimek szabályozása alapvetően négyfajta módon valósulhat meg: 

1. Allosztérikusan 

2. Kovalens módosítással 

3. Proteolítikus hasítással 

4. Génexpresszió változásával 

Allosztérikusnak nevezzük azt a szabályozást, amikor a szabályzó molekula az enzimhez köt, és ez a kötődés 

megváltoztatja annak működését. A szabályozás lehet reverzibilis vagy irreverzibilis. Allosztérikus 

aktivátorok vagy inhibitorok (gátlószerek) lehetnek az adott biokémiai reakciók szubsztrátjai vagy termékei. 

Ilyen esetekben a szubsztrát általában aktivál (prekurzor aktiválás), a termék meg értelemszerűen gátol 

(feedback gátlás). Sokszor nem az adott enzimreakció szubsztrátjai/termékei révén valósul meg az allosztérikus 

szabályozás, hanem egy hosszabb biokémiai reakciósor kezdeti vagy végterméke szabályoz egy közbülső 

reakciót. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26911/figure/A455/?report=objectonly
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A kovalens módosítás legtöbbször foszforilcsoport enzimhez kapcsolódásával vagy onnan történő 

eltávolításával valósul meg. Ezeket más specifikus enzimek, protein-kinázok és foszfoprotein-foszfatázok 

végzik. 

A proteolitikus hasítás többnyire limitált proteolízist takar. Ennek során az enzimek más enzimek (proteázok) 

segítségével hasadnak, ezáltal javarészt aktiválódnak. Így aktiválódik a fehérjebontó enzimek nagy része is. A 

még nem vágódott, inaktív pro-formát zimogénnek nevezzük. 

Génexpresszió szabályozásával az adott enzimfehérje termelődésének sebességét lehet befolyásolni. A gén-

szintű szabályozás DNS-hez kapcsolódó fehérjék, az ún. transzkripciós faktorok segítségével történik, melyek 

vagy elősegítik, vagy gátolják az adott enzim génjének kifejeződését. Ez jóval lassabb szabályozási 

mechanizmus, mint az előző három, és hatása is többnyire hosszabb ideig tart. 

4. Katalízis 

Hogyan történik az enzim katalízise? Feltételezéseink szerint az enzimek megkötik a szubsztrátmolekulákat, 

ekkor úgy hívjuk, hogy enzim-szubsztrát komplex. Ezután a szubsztrátok termékké alakulnak az enzim 

felületén, de egy rövid ideig még kötve vannak. Ilyenkor a termékek akár vissza is alakulhat szubsztrátokká. Ha 

nem ezt történik, akkor a végén a termékek (produktum, P) leválnak az enzim felületéről, lehetővé téve újabb 

szubsztrátok betapadását. A folyamat fordítva is lejátszódhat, energetikai okok határozzák meg, hogy melyik 

átalakulás a gyorsabb. Az exergonikus reakció lesz a preferált, az ilyen irányú átalakulások lesznek többségben, 

egészen a kémiai egyensúly eléréséig (4-5 ábra). 

4.5. ábra - http://nptel.iitm.ac.in/courses/104103018/module3/lec1/3.html; 2012.11.21. 

 

Ahhoz, hogy tudjuk, hogy az enzim milyen jól katalizál, meg kell néznünk, hogy a kémiai reakcióban milyen 

gyorsan alakulnak a szubsztrátok termékekké. Általánosságban elmondható, hogy ha egyszerre több 

szubsztrátmolekula szükségeltetik az átalakuláshoz, akkor kisebb a valószínűsége, hogy egyszerre találkozzanak 

az enzim felületén, mint ha csak egy szubsztrát alakulna át. Ez természetesen kihathat a lejátszódó kémiai 

reakció sebességére. Mivel ennek az anyagrésznek a célja elsősorban az, hogy megértesse az enzimreakciók 

működésének és a reakciósebesség számolásának alapjait, nem fogunk bonyolult, több-szubsztrátos reakciókkal 

foglalkozni. Olyan típusú enzimreakciókat képzeljünk el, amelyekben egyfajta szubsztrát alakul át egyetlen 

fajta termékké. Tipikusan ilyenek például az izomerizációs reakciók, de azokat a több-szubsztrátos reakciókat 

is tekinthetjük ilyennek, ahol az egyik reaktánson kívül a többi reaktáns olyan magas koncentrációban van jelen, 

hogy az nem limitálja a reakció sebességét. 

Az enzimek hatékonyságát két értékkel szokták jellemezni: Az egyik, az ún. átviteli szám, amely azt mutatja 

meg, hogy időegység (1 másodperc) alatt egy enzimmolekula hány szubsztrátmolekula átalakulását katalizálja. 

Ez az érték igen változó, különböző enzimeket vizsgálva 0,1-106 értékeket találtak. A másik az ún. aktivitás, 

mely azt mutatja, hogy időegység alatt hány szubsztrát átalakulás történik. Ebben az esetben az enzim 

mennyiségéről semmit sem tudunk. Az aktivitás SI mértékegysége a katal (mol/sec), de a gyakorlatban szinte 

kizárólag a unit-ot használják (mol/perc), mert sokkal kényelmesebb vele számolni. Ha tudjuk, hogy mennyi 

enzimünk volt, akkor ki tudjuk számolni a specifikus aktivitást is: átalakult 

szubsztrátmennyiség/időegység/enzim moláris mennyisége. 

Ha végiggondoljuk, hamar rájöhetünk, hogy az enzim mennyiségének növelésével le tudjuk rövidíteni ugyannak 

a szubsztrátmennyiségnek az átalakulását. Ugyanakkor adott enzimmennyiséghez több szubsztrátot adva 

http://nptel.iitm.ac.in/courses/104103018/module3/lec1/3.html
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megnövekszik az átalakulás sebessége (nagyobb koncentrációnál gyakrabban találkozik az enzim és a 

szubsztrátmolekula). Azonban ez nem mehet a végtelenségig: Egy adott szubsztrátmennyiség felett elfogy a 

szabad enzimek száma, hiába nagyon sok a szubsztrát, ha sorban kell állniuk, hogy átalakulhassanak. Tehát a 

szubsztrátkoncentáció növelésével elérhetünk egy olyan állapotot, ahol az átalakulás sebessége nem nő 

tovább. Ezt az átalakulási sebességet hívjuk Vmax-nak. Természetesen újabb enzimmolekulák hozzáadásával ez 

az érték megnövelhető. 

Amikor egy enzimreakció sebességét vizsgáljuk, mindig az egyirányú reakciót nézzük. Ha már van 

visszaalakulás, akkor már nem tudjuk mérni az enzim aktivitását (nem tudjuk megkülönböztetni, melyik az a 

szubsztrátmolekula, amelyik még nem alakult át, és melyik az, amelyik már visszaalakult a termékből). Ezért 

mindig terméktől mentes szubsztrátoldatot használunk, és csak a reakció kezdeti szakaszát vizsgáljuk (ez 

többnyire néhány perc vagy másodperc), amíg a termék koncentrációja még olyan kicsi, hogy a visszafele 

haladó reakció sebessége gyakorlatilag nulla. 

Egy adott enzimreakció (kémiai reakció) sebessége függ a kiindulási szubsztrát koncentrációjától és az adott 

(enzim) reakcióra jellemző reakciókinetikai (azaz sebességi) állandótól (4.6. ábra). A koncentrációt 

négyszögletes zárójellel szokták jelezni. 

4.6. ábra - 

 

A reakció sebességi állandója csak adott hőmérsékleti és nyomásviszonyok között állandó. A leggyakrabban az 

ún. standard körülményekre (25°C, 1 atmoszféra) vonatkozó értéket szokták megadni. 

5. Enzimkinetika 

A korábban felvázolt egyszerű modellen próbáljuk meg kiszámolni egy fajta szubsztrátból (S) egy fajta terméket 

(P) produkáló enzimreakció sebességét. Mint korábban említettük, az enzim felületén az aktív centrumban 

történik a szubsztrát termékké alakulása. A folyamat során a termék is visszaalakulhat szubsztráttá, az oda-

vissza alakulgatásnak az vet véget, ha a termék vagy a szubsztrát leválik az enzimről. Az enzim-szubsztrát 

komplexet és az enzim-termék komplexet közösen ES-nek jelöljük. Tehát a teljes reakciót az alábbi 

részreakciókkal tudjuk leírni, ahol k1, k2 és k3a részreakciók reakciósebességi állandói (4.7. ábra): 

4.7. ábra - 

 

Mivel definíció szerint a reakció kezdetén vagyunk, a termék koncentrációja gyakorlatilag 0, ezért a termék 

visszaalakulása még nem kezdődött meg, a kék nyilat (és a hozzá tartozó k4 sebességi állandót) nem kell 

figyelembe vennünk. Ekkor a termék keletkezésének sebessége meg fog egyezni a komplexben lévő szubsztrát 

koncentrációjának és a k3 sebességi állandónak a szorzatával (4.8. ábra): 

4.8. ábra - 
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Az enzim hozzámérésekor elinduló reakció nagyon hamar elér egy stabil haladási mintázatot, amikor is nem túl 

hosszú intervallumon belül a reakció egyenletesen halad, az éppen reagáló (komplexben lévő, ES) és az éppen 

szabad (E) enzimek koncentrációja állandó. A hozzámért összes enzim koncentrációja természetesen 

megegyezik a kötött és szabad enzimek koncentrációjának összegével (4.9. ábra): 

4.9. ábra - 

 

Nagyon magas szubsztrátkoncentráció esetén az összes enzim használatban van. Ekkor a reakciósebesség 

elérheti a már korábban említett maximális értéket (4.10. ábra): 

4.10. ábra - 

 

A fenti egyenlőségeket felhasználva felírhatunk még egyet. Osszuk el egymással az általánosan megfogalmazott 

és a maximális reakciósebességeket. Látható, hogy a kettő aránya meg fog egyezni a szubsztráthoz aktuálisan 

kötődő és a reakció elején hozzáadott enzimkoncentrációk arányával (4.11. ábra): 

4.11. ábra - 

 

Ezt az egyenlőséget most tegyük félre, nemsokára használni fogjuk. Az előbb már említettük, hogy a reakció 

haladására jellemző stacionárius állapot a reakció elindítása után nem sokkal beáll. Ezért fel tudunk írni egy 

további, a részreakciók sebességére vonatkozó egyenlőséget, amely abból indul ki, hogy az enzim-szubsztrát 

komplex létrejötte és elbomlása ugyanakkora sebességgel történik (4.12. ábra): 

4.12. ábra - 

 

Rendezzük az egyenletet, vigyük az állandókat az egyik oldalra. Mivel az állandókkal végzett bármilyen 

matematikai művelet után szintén állandót kapunk, az összeadás és osztás után kapunk egy ún. szuper-állandót, 

amit jelöljünk Km-mel (4.13. ábra). 

4.13. ábra - 
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Ha a 4-9. ábrán látható azonosságot felhasználjuk, akkor látjuk, hogy normális (nem szubsztráttal túltelített) 

esetben a teljes enzimkoncentrációt az alábbiak szerint írhatjuk fel: 

4.14. ábra - 

 

Ezután már nincs más dolgunk, csak a fentebb félretett egyenletbe (4.11. ábra) helyettesítsük be az imént kapott 

azonosságok megfelelő értékeit (4.15. ábra): 

4.15. ábra - 

 

A reakciósebességről tehát ezen speciális (egy szubsztrát, egy termék) körülmények között felírhatjuk a 

következő általános összefüggést (4.16. ábra): 

4.16. ábra - 

 

Ez az ún. Michaelis-Menten egyenlet, mely a Vmax és a Km (Michaelis-Menten állandó), valamint a 

szubsztrátkoncentráció ismeretében kiszámolhatóvá teszi a reakciósebességet. A dolog fordítva is igaz; a 

megmért reakciósebességgel kiszámolhatóak az enzimre jellemző Vmax és Km értékek. Az összefüggéseket a 

következő ábra telítési görbéje érzékelteti (4.17. ábra): 

4.17. ábra - Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th edition - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26911/figure/A469/?report=objectonly 

2013.04.09. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26911/figure/A469/?report=objectonly
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A teljességhez hozzátartozik, hogy a Michaelis-Menten modellen kívül más modellek is születtek az enzimek 

kinetikájának jellemzésére, azonban ezeket itt nem ismertetjük. 

A Michaelis-Menten összefüggésből nem tudjuk pontosan meghatározni, mely szubsztrátkoncentrációnál éri el a 

sebesség a maximális reakciósebességet. Ezért azt szokták megvizsgálni, hogy melyik az a 

szubsztrátkoncentráció, amelynél a maximális reakciósebesség felét érjük el (4.18. ábra): 

4.18. ábra - 

 

Ezt behelyettesíthetjük a Michaelis-Menten egyenletbe, majd egyszerűsítsünk (4.19. ábra): 

4.19. ábra - 
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Tehát a reakciósebességre jellemző konstans egyenlő avval a szubsztrátkoncentrációval, amely a maximálisan 

elérhető reakciósebesség felét okozza. 

Most már mérési adatokból ki tudnánk számolni az enzimreakcióra jellemző Km és Vmax értékeket: Egy adott 

enzimkonentrációhoz mindig más és más szubsztrátkoncentrációt kell alkalmaznunk, majd mérnünk az 

időegység alatt megjelenő termék mennyiségét. Telítési görbéket viszont elég nehéz illesztgetni. Ezért ismét a 

matematikát hívjuk segítségül, és a reciprokát vesszük a Michaelis-Menten egyenletnek (4-20 ábra). Ezt a 

linearizálási formát Lineweaver-Burk-féle ábrázolásnak hívjuk. Másfajta linearizálási technikák is ismeretesek, 

amelyekkel azonban itt nem foglalkozunk. 

4.20. ábra - 

 

A képletből jól látszik, hogy egy egyenes egyenletét kaptuk. Az XY koordinátarenszerben a reakciósebesség 

reciprokát ábrázoljuk a szubsztrátkoncentráció reciprokának függvényében (4.21. ábra): 

4.21. ábra - http://themedicalbiochemistrypage.org/enzyme-kinetics.php 

 

http://themedicalbiochemistrypage.org/enzyme-kinetics.php
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Az egyenes meredeksége Km/Vmax, az Y tengelyt 1/Vmax-nál, az X tengelyt -1/Km-nél metszi. Mivel a 

szubsztrátkoncentráció nem lehet végtelen vagy annál nagyobb, az 1/[S] nem lehet 0 vagy negatív szám, az 

egyenes Y-tengelyen és attól balra eső részei csak matematikailag lehetségesek. A számolás megkönnyítése 

érdekében extrapoláljuk a pozitív 1/[S] értékekre illesztett egyenest, és matekozzunk megint (4.22. ábra): 

4.22. ábra - 

 

Látható, hogy az egyenes Y-tengellyel történő metszéspontjából kiszámítható a maximális reakciósebesség 

(Vmax) (4.23. ábra): 

4.23. ábra - 

 

Vagyis az egyenes X-tengellyel történő metszéspontjából kiszámítható a Michaelis-Menten féle 

reakciósebességi állandó. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy ha egy adott koncentrációjú, Michaelis-Menten kinetika szerint működő 

enzimmel végzünk viszonylag rövid idejű méréseket, és az időegység alatt keletkezett termékek mennyiségét 

ábrázoljuk az eredetileg bemért szubsztrátkoncentráció függvényében, ki tudjuk számolni az adott reakcióra 

jellemző Vmax és az enzimreakcióra általánosságban jellemző Km értékeket. 

6. Reverzibilis szabályozás típusai 

Mint ahogy már említettük, az enzimek jó részének működését különböző módokon szabályozni lehet. Hogy 

lássuk, egy adott anyagnak van-e valamilyen hatása az enzim működésére, a feltételezett szabályozóanyag 

hozzáadásával megismételjük az imént bemutatott enzimaktivitás mérést. A mért pontok reciprok ábrázolása 

után az egyenes megváltozott helyzetéből és/vagy meredekségéből következtetéseket vonhatunk le a reakcióhoz 

adott anyagnak az enzimszabályozásban betöltött szerepéről. 
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Vegyük például, hogy a hozzáadott anyagunk reverzibilisen gátolja az adott enzim működését. A gátlás 

mechanizmusa több módon valósulhat meg. Az egyik mód az, amelyben az inhibitor (gátlószer) bekapcsolódik 

az enzim szubsztrátkötő helyére, de maga nem alakul át. Ilyenkor a kapcsolódás ideje alatt megakadályozza, 

hogy a szubsztrát kössön az enzimhez, ezáltal lassabb termékkeletkezést fogunk tapasztalni. Azonban ha 

megnöveljük a szubsztrát koncentrációját (és az inhibitorét nem), akkor egyre nagyobb esély van arra, hogy 

mégis inkább szubsztrát kapcsolódik az enzimhez. Megfelelő szubsztrátkoncentráció adásával ugyanazt a 

maximális reakciósebességet érhetjük el, mint inhibitor adása nélkül, csak magasabb 

szubsztrátkoncentrációnál. Ezt a gátlásfajtát nevezzük kompetitív gátlásnak. Ilyenkor a Vmax nem változik, de a 

Km nő. 

A másik gátló mechanizmus lehet az, amelyben a gátlószer nem a szubsztrátkötő helyre, hanem valahova 

máshova kapcsolódik, ezáltal megváltoztatva az enzim térszerkezetét. Ekkor is a termékkeletkezés lassulását 

észleljük, de a maximális sebesség elérése már nem kompenzálható több szubsztrát hozzáadásával. A kisebb 

maximális sebességet viszont ugyanannál a szubsztrátkoncentrációnál éri el a reakciónk, mint inhibitor 

adagolása nélkül. Ezt a gátlástípust nevezzük non-kompetitív gátlásnak. Ilyenkor Vmax csökken, de a Km nem 

változik (4.24., 4.25. ábra). 

4.24. ábra - 

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/E/EnzymeKinetics.html; 

2012.11.21. 

 

4.25. ábra - 

https://dl.sciencesocieties.org/publications/books/abstracts/sssabookseries/methodsofsoil

an2/775?show-t-f=figures&wrapper=no?access=0&view=article 2012.11.22. 

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/E/EnzymeKinetics.html
https://dl.sciencesocieties.org/publications/books/abstracts/sssabookseries/methodsofsoilan2/775?show-t-f=figures&wrapper=no?access=0&view=article
https://dl.sciencesocieties.org/publications/books/abstracts/sssabookseries/methodsofsoilan2/775?show-t-f=figures&wrapper=no?access=0&view=article
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Van egy harmadik lehetőség is. Ilyenkor a gátlószer úgy kapcsolódik az enzimhez, hogy a szubsztrát 

bekötődését is akadályozza, és az enzim térszerkezetét is megváltoztatja. Az ilyen gátlást nevezzük 

unkompetitív gátlásnak. Ilyenkor a Vmax csökken, a Km pedig nő. 

7. Enzimek osztályozása 

Működésük alapján az enzimeket hat külön osztályba sorolhatjuk. Ezek az osztályok a következők: 

1. Oxidoredukázok 

2. Transzferázok 

3. Hidrolázok 

4. Liázok 

5. Izomerázok 

6. Ligázok 

Hogy könnyebb legyen megjegyezni az amúgy elég száraz ismeretanyagot hordozó nevezéktant, példákkal 

illusztráljuk az osztályok néhány reprezentatív tagját. 

7.1. Oxidoreduktázok 
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További négy enzimcsaládra oszthatjuk föl ezt a fontos enzimeket tartalmazó és igen népes enzimcsaládot: 

7.1.1. Oxidázok 

Az enzimreakció során molekuláris oxigén oxidálja a szubsztrátot, a szubsztrát elektronjai végül oxigénre 

kerülnek és hidrogén-peroxid (ritkábban: víz) keletkezik. Ismertebb képviselőik a xantin-oxidáz vagy a 

citokróm-oxidáz (4.26. ábra). 

4.26. ábra - 

 

7.1.2. Dehidrogenázok 

Itt a szubsztrátmolekula oxidálása nem oxigén segítségével történik, hanem a szubsztrátról érkező elektronok 

(H-atomok) egy másik szerves molekulára (elektronátvivőre) kerülnek. Ez történik például a laktát-

dehidrogenáz esetében (4.27. ábra). 

4.27. ábra - 

 

7.1.3. Oxigenázok 

Az enzimatikus reakció során a szubsztrátmolekulába egy oxigénatom (monooxigenázok) vagy két oxigénatom 

(dioxigenázok) épül be, amihez molekuláris oxigén felhasználása szükséges (4.28. ábra). 

4.28. ábra - 
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7.1.4. Peroxidázok 

Ezek az enzimek az élő szervezetekre veszélyes hidrogén-peroxid eliminációjában vesznek rész. A redukció 

vagy egy másik hidrogén-peroxid, vagy egy másik elektron-donor molekula segítségével történik (4.29. ábra). 

4.29. ábra - 

 

7.2. Transzferázok 

A transzferázok kisebb molekulatöredékeket, csoportokat visznek egyik molekuláról a másikra. Például ilyen 

enzim a hexokináz (4.30. ábra): 

4.30. ábra - 

 

7.3. Hidrolázok 
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A hidrolázok víz segítségével történő kötések hasítását katalizálják. Például a glukóz-6-foszfatáz ilyen enzim 

(4.31. ábra): 

4.31. ábra - 

 

7.4. Liázok 

A liázok katalízise következtében kis szervetlen molekulák, például H2O, CO2, NH3 adódnak egy nagyobb 

molekulához vagy vonódnak el belőle. Például ilyen a 2-foszfoglicerát↔foszfoenol-piruvát+víz átalakulás (4-

32.-ábra): 

4.32. ábra - 

 

7.5. Izomerázok 

Az izomerázok különböző típusú, molekulán belüli átrendeződéseket katalizálnak. Például ilyen a glükóz-6P ↔ 

fruktóz-6P átalakulást katalizáló hexóz-foszfát-izomeráz (4.33. ábra): 

4.33. ábra - 

 

7.6. Ligázok 

A ligázok molekulák összekapcsolódását katalizálják magas energiájú foszfátkötés energiájának terhére. A 

glutamin-szintetáz enzim által katalizált reakció például ilyen (4.34. ábra): 

4.34. ábra - 
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8. Izoenzimek 

Izoenzimeknek nevezzük azokat az enzimeket, melyek elsődleges szerkezete különböző, ennek ellenére 

ugyanazon reakciót katalizálják. Nemcsak az enzimek szerkezete különbözhet, hanem a szabályozásuk, sejten 

belüli elhelyezkedésük, szervek vagy sejttípusok közti eloszlásuk, reakciósebességi állandójuk, szubsztráthoz 

való affinitásuk, szubsztrátspecificitásuk. Ebből sejthető, hogy bár ugyanazt a reakciót katalizálják, szerepük 

más és más lehet a szervezet biokémiai folyamataiban. Izoenzimekre jellemző példák a GLUT1-GLUT4 

transzporterek vagy a glukokináz/hexokináz enzimek, amelyek működését a könyv későbbi részeiben 

tárgyaljuk. 
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5. fejezet - Bioenergetika 

1. Az energia forrása 

Minden élőlény számra szükséges valamilyen külső energiaforrás, hogy a folyamatos életműködését 

fenntarthassa. Vannak az életnek olyan megjelenési formái, amelyek hosszú időn keresztül (akár évtizedekig) 

nem használnak fel semmilyen külső energiát (például extrém életkörülmények közé kerülnek) életképességüket 

akkor is megtartják. Ilyenek például a növényi magok, a spórák, a baktériumok és sokszor többsejtű állatok is 

(például medveállatka). Ilyenkor azonban az életműködéseik megszűnnek, gyakorlatilag élettelen, tetszhalott 

állapotban várják a kedvezőbb körülményeket. 

Mi az a külső forrás, ahonnan az élőlények az energiát be tudják szerezni? A forrás alapján az élőlényeket két 

csoportra oszthatjuk: 

1. Autotrófok: Az energiát a külső környezetből szerzik be, nincs szükségük más szerves molekulák felvételére. 

Ez a külső energia döntő többségben a nap fényenergiája. A kékalgák és a növények túlnyomó része használja 

ezt a fotoszintézisnek hívott kémiai folyamatot energiatermelésre. 

2. Heterotrófok: Az energiát más szerves molekulák lebontásából szerzik be. Mivel a szerves molekulákat 

élőlények építik fel, a heterotrófok közvetve vagy közvetlenül más élőlényekből táplálkoznak. Az ember is 

heterotróf élőlény, ezért könyvünkben többnyire a heterotróf energianyerési és energiafelhasználási útvonalakra 

fogunk koncentrálni. Az autotróf utakat a későbbiekben külön tárgyaljuk majd. 

A heterotróf élőlények szervezetébe az energia táplálék formájában jut be. E folyamatokban a komplex és a 

makromolekulák (poliszaharidok, fehérjék, nukleinsavak, lipidek) nagy többsége lebomlik építőköveikre 

(monoszaharidokra, aminosavakra, nukleotidokra, zsírsavakra, koleszterinre stb.). Ezek az építőkövek aztán két 

irányban folytathatják útjukat: 

1.Felhasználódnak mint a heterotróf élőlény komplex és makromolekuláinak építőelemei, vagy 

2. Lebomlanak kis szervetlen molekulákká (CO2, H2O, NH3 stb.), miközben a lebomlás során felszabaduló 

energia egy része hasznosul az élőlény számára. 

A kisebb-nagyobb szerves molekulák felépítését, lebomlását és egymásba átalakulását magában foglaló 

folyamatokat összefoglaló néven metabolizmusnak nevezzük. Ezen belül a molekulák lebomlási a folyamatait 

hívjuk katabolizmusnak, ami jórészt energiafelszabadulással járó folyamat. A szerves molekulákat előállító 

folyamatokat anabolizmusnak hívjuk; ezek a folyamatok többnyire energiabefektetést igényelnek. 

Mire használódik fel ez az energia? A fontosabb folyamatokat egyelőre nézzük felsorolásszerűen: 

1. Mozgásra. Ide számítjuk a testmozgást, a testen belüli simaizom-mozgásokat, a vérkeringés mozgatását és a 

sejteken belüli mozgásfolyamatokat is. 

2. Membrán-transzportra. A sejtek és sejtszervecskék membránjain keresztül folyamatos, energiaigényes 

transzportfolyamatok működnek. 

3. Jelátvitelre. A környezethez történő folyamatos alkalmazkodás komoly, sejten belüli információtovábbító 

mechanizmus működésével valósulhat csak meg, melynek működése energiaigényes. 

4. Bioszintézisre. A szervezet saját szerves molekuláinak felépítéséhez jelentős energiafelhasználásra van 

szükség. 

5. Hőtermelésre. Az enzimek optimális működéséhez megfelelő testhőmérséklet szükséges. Az emberben 

többnyire a lebontó folyamatokban képződött energiaveszteség hőmennyisége elegendő a megfelelő 

testhőmérséklet fenntartásához. Ha mégsem, akkor speciális folyamatokkal képesek vagyunk bizonyos 

sejtekben a kémiai kötésekké alakított energia helyett több hőenergiát nyerni. 

2. Az energia megjelenési formája 
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Hogyan nyerünk energiát a táplálékmolekulák építőköveiből? Úgy, hogy a gyengébb kémiai kötéseket 

lecseréljük erősebb, mélyebb energiájú kötésekre. A táplálékmolekuláink főleg C és H atomokból álló, 

többségben C-H és C-C kötéseket tartalmazó szénláncos vegyületek. Jelen esetben leginkább a szerves 

molekulákban lévő C-H és C-C kötéseket cseréljük le C=O és O-H kötésekre, a lebomlás végtermékeként 

CO2-t és H2O-t kapunk. 

A kémiai kötésekben az elektronok játsszák a főszerepet. Ezek az elektronok igyekeznek minél alacsonyabb 

energiájú molekulapályákra/atompályákra kerülni, ez viszi előre a kémiai reakciót. Itt elsősorban a szén és a 

hidrogén elektronjairól van szó, amelyek az oxigén erős elektronvonzó képessége miatt igyekeznek annak 

betöltetlen pályáira állni. A C-H és C-C kötések elég erős kovalens kötések, maguktól nem bomlanak fel; az 

oxigénnel történő reakció magától nem megy végbe. A reakcióhoz vagy magas hőmérséklet (égés), vagy 

megfelelő katalizátorok (enzimek) kellenek. A CO2-ban és a H2O-ben az elektronok földi körülmények között a 

lehető legmélyebb(és így legkedvezőbb) energiaállapotban vannak, innen kimozdítani már csak külső energia 

befektetésével lehet őket. 

A szénláncos vegyületek energiatartalmára a benne lévő szénatomok oxidációs állapotáról tudunk 

következtetni. Minél több szénnel és hidrogénnel kapcsolódik egy adott szénatom, annál kisebb ez az oxidációs 

száma, annál nagyobb az energiatartalma, annál több energiát lehet belőle kinyerni a katabolizmus során. Minél 

több kötést létesít oxigénnel, annál nagyobb a C oxidációs száma, annál kisebb az energiatartalma, így a 

kinyerhető energia mennyisége. A szénatom lehetséges oxidációs számait a következő ábra szemlélteti (5.1. 

ábra): 

5.1. ábra - 

 

3. Kémiai reakciók energetikája 

Mint azt korábban említettük, adott körülmények között vannak exergonikus (energiafelszabadulással járó) és 

endergonikus (energiaigényes) kémiai reakciók. Az exergonikus reakciók maguktól végbemennek, az 

endergonikus reakciók nem, ezekhez energiát kell befektetni. Egy exergonikus kémiai reakció fordítottja 

endergonikus folyamat. 

3.1. Kapcsoltság 

Az élő szervezetekben jelentős mennyiségű endergonikus reakcióra van szükség, például az anabolizmus 

során. Hogyan mehetnek végbe ezek a nem spontán reakciók? A válasz az enzimek működésének 
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sajátosságában rejlik. Összetett szerkezetük miatt lehetőségük van arra, hogy két különböző kémiai reakciót 

katalizáljanak, de úgy, hogy az egyik reakció termékeinek keletkezése okvetlenül magával hozza a másik 

reakció termékeinek keletkezését is. Ezt nevezzük kapcsoltságnak, az enzim két, egymástól látszólag teljesen 

független kémiai reakciót kapcsol össze. Hogyan segítheti ez az endergonikus reakció végbemenetelét? Úgy, 

hogy az enzim ilyenkor az endergonikus reakció mellé egy exergonikust kapcsol, feltételezve, hogy az együttes 

reakció energetikailag exergonikus lesz. A kapcsoltság következtében az exergonikus reakció csak akkor tud 

lejátszódni, ha az endergonikus is halad közben. Nagyon szép példa erre a reverzibilis reakciót katalizáló 

szukcinil-CoA szintetáz működése (5.2. ábra). 

5.2. ábra - 

 

A kémiai reakciók ugyan elméletben mindig reverzibilisek, az élő szervezetekben vannak olyan reakciók, 

amelyek az adott hőmérséklet-, nyomás- és koncentrációviszonyok mellett mindig csak az egyik irányban 

játszódhatnak le. Ezeket hívjuk irreverzibilis reakcióknak. Az fenti példában látható reverzibilis kapcsolt 

reakcióhoz hasonlóan lehetséges két reakció irreverzibilis kapcsolása, ha az exergonikus reakció 

szabadentalpia-változása lényegesen meghaladja az endergonikusét. Ilyen például a piruvát-kináz enzim által 

katalizált reakció (5.3. ábra). 

5.3. ábra - 

 

Az is lehetséges, hogy egy reverzibilis kapcsolt reakciót egy irreverzibilis reakció hozzákapcsolása tesz 

irreverzibilissé. Ilyenkor két különböző enzimreakció összekapcsolásáról beszélünk. Csak akkor megy 

megfelelő irányba a kémiai reakció, ha egy, a reakciótól látszólag teljesen független enzim is jelen van, és 

irreverzibilisen katalizálja az első folyamat termékének átalakulását. Például az UDP-glukóz-pirofoszforiláz 

enzim által katalizált reakciót a pirofoszfatáz enzim által katalizált (irreverzivilis) reakció teszi irreverzibilissé 

(5.4. ábra). 

5.4. ábra - http://sandwalk.blogspot.hu/2007/05/glycogen-synthesis.html; 2012.11.22. 

http://sandwalk.blogspot.hu/2007/05/glycogen-synthesis.html
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Nemcsak kettő, hanem több enzim egymás utáni használata is létrehozhat komplex kapcsolást. A következő 

példában a szabad foszfát glukózra épülése több egymáshoz kapcsolt enzimreakcióval valósulhat meg (5.5. 

ábra). A foszfát beépülésének feltétele az összes szubsztrát (szukcinil-KoA, Pi, GDP, ADP, glukóz) és 

mindegyik enzim egyidejű jelenléte. 

5.5. ábra - 

 

3.2. Csoportátvitel 

Az előző példában szereplő reakciókban foszforilcsoport került át az egyik molekuláról a másikra, majd a 

harmadikra. A metabolikus folyamatok során kisebb csoportok– mintha LEGO-darabkák lennének – 

helyeződnek át egyik molekuláról a másikra. Nagyon sok molekula tartalmazhatja ugyanazt a csoportot. Ha 

mindegyikről mindegyikre át akarnánk helyezni ugyanazt a csoportot, akkor rengeteg enzimre lenne szükség. 

Könnyen belátható, hogy ha X darab donor-molekula átadhatja X db akceptor-molekulának a csoportját, akkor 

X2 db enzimre lenne szükségünk, ami nagyon nagy szám lenne. Ha lenne egy közvetítőanyagunk, amely az 

összes donorról át tudja venni a csoportot (ehhez X db enzim kellene), majd ezeket továbbítani tudná X db 
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akceptornak (ehhez is X enzim kellene), akkor csak kétszer X darab enzimre lenne szükség, s ez– ha X elég 

nagy szám (ami igaz) – jóval kevesebb, mint X2. Így megspórolunk jó néhány enzimet (5.6. ábra). Ez a spórolás 

megvalósul a sejtekben: a legfontosabb molekula- és atom-töredékek egy közvetítő (csoportátvivő) segítségével 

jutnak át egyik molekuláról a másikra. 

5.6. ábra - 

 

Mely anyagok tudják leadni és melyek felvenni ezeket a csoportokat? Azok a jó donorok, amelyek gyengén 

kötik az adott csoportot, és könnyen odaadják olyanoknak, amelyek azt erősebben kötik. Biológiai 

rendszerekben a csoport számára általában az a legmélyebb energiájú állapot, amikor a csoport hidrolízissel 

leszakad az őt szállító molekuláról. Ezért a csoportszállító és a szállított molekulatöredék hidrolízisekor nyert 

szabadentalpia-változás (ami mindig negatív előjelű) abszolút értékével szoktuk jellemezni egy adott 

szállítómolekula hajlandóságát arra, hogy a kiszemelt csoportot leadja másnak vagy átvegye mástól. Ezt a 

hajlandóságot csoportátviteli potenciálnak(CSÁP) szoktuk nevezni. A definícióból következik, hogy a 

nagyobb csoportátviteli potenciállal rendelkező molekulák képesek a csoportjukat átadni a kisebb csoportátviteli 

potenciállal rendelkező molekuláknak. Milyen csoportátviteli potenciállal rendelkeznek azok a közvetítő, 

(csoportátvivő) molekulák, amelyek a csoportátvitelben játszanak szerepet? Jellemzően közepessel, hiszen a 

nagy csoportátviteli potenciálú molekulától fel kell venniük, az alacsonynak pedig át kell adniuk a csoportokat 

(5.7. ábra). 

5.7. ábra - 
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Mik ezek a csoportok, amelyeket szállítani kell? Sokfélék. A legjellemzőbbek az 1, 2 vagy több szénatomszámú 

csoportok, az aminocsoport, a foszforilcsoport. Sőt az elektronokat is ilyen csoportoknak tekinthetjük, melyek 

csupasz elektron, hidrogénatom vagy hidridion (H-) formájában is szállítódhatnak. Az itt következő táblázat 

foglalja össze, hogy a legfontosabb csoportoknak mik a jellemző csoportátvivői (5.8. ábra): 

5.8. ábra - 

 

3.3. A foszforilcsoport átvitele 

3.3.1. Az adenozin-trifoszfát (ATP) mint energiahordozó 

Az energia tárolása és felhasználása szempontjából kiemelt fontosságú a foszforilcsoport átvitele. A csoport 

legfontosabb átvivője az adenozin-monofoszfát (AMP) molekula, mely két foszforilcsoportot tud egyszerre 

szállítani. A ribóz résztől távolabb lévő foszfátok (β és γ) foszfo-anhidrid kötéssel kapcsolódnak az előző 

foszfáthoz. Ezek a kötések normális körülmények között stabilak (kétértékű, főleg Mg2+ kationok is 

stabilizálhatják a negatív töltésű foszfátokat), de viszonylag magas energiájúak; katalizátor (megfelelő 

enzimek) jelenlétében felhasadhatnak, és a foszforilcsoportok mélyebb energiájú állapotba kerülhetnek. A 

csoportok lehasadása olyan nagy szabadentalpia-változással jár, hogy a folyamat tulajdonképpen egyirányú; a 
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hidrolízis következtében lehasadó foszforsav-maradék deprotonáció és elektron delokalizáció következtében 

stabilizálódik (5.9. ábra). 

5.9. ábra - http://www.nationmaster.com/encyclopedia/ATP-hydrolysis; 2012.11.22. 

 

Az ATP-ról egy vagy két foszfát lehasadása megy csak könnyedén, a harmadik α-helyzetű foszfát jóval erősebb 

észterkötéssel kapcsolódik a szénvázhoz, így lehasadása sokkal ritkább esemény. Ha egy foszfát hasad le, ADP-

t, ha egyszerre kettő, AMP-t kapunk. Ez utóbbi esetben a reakciót többnyire a lehasadó pirofoszfát enzimatikus 

hasadása követi, így végső soron két nagyenergiájú kötés energiájának felszabadulása történik. 

Minél több foszforilcsoport van nagy energiájú kötésben, annál könnyebben hajt végre energiaigényes 

feladatokat. Az adenin ribonukleotid foszforiláltsági fokát figyelembe véve meghatározhatjuk egy sejt 

„energiatöltését”. Minél több ATP és ADP található a sejtben az összes adenin ribonukleotidhoz viszonyulva, 

annál nagyobb a sejt energiatöltöttsége. 

Normális esetben a sejtekben a trifoszfát forma, az ATP található meg többségében, ennél lényegesen kisebb 

mennyiségben van jelen ADP, és rendkívül kis mennyiségben AMP. Azt, hogy az arányok miért pont ilyenek, a 

következő ábra magyarázza (5.10. ábra): 

5.10. ábra - 

 

Az ábra azt szemlélteti, hogy a megjelenő AMP a nagy ATP-koncentráció következtében a nukleozid 

monofoszfát kináz segítségével az ATP terhére szinte azonnal „fölfoszforilálódik”, két ADP-t eredményezve a 

reakció végén. Az ADP-k pedig szintén viszonylag gyorsan ATP-vé alakulnak, később ismertetett biokémiai 

folyamatok eredményeképpen. Egy ATP→AMP átalakulás tehát energetikailag megfelel két ATP→ADP 

átalakulásnak. Tehát egy ATP-t használva tudunk egyszerre egy vagy két egységnyi energiát költeni, attól 

függően, hogy energetikailag mire van szükség. Ha sok ATP fogy, nincs reakciópartnere az AMP-nek, ekkor 

nőhet meg a koncentrációja annyira, hogy egyáltalán érzékelhető legyen. Ez az érzékelhető AMP már szerepet 

játszhat különböző enzimek allosztérikus szabályozásában. 

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/ATP-hydrolysis
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3.3.2. Foszforilcsoporttal működő enzimek 

Alapvetően hat csoportba soroljuk azokat az enzimeket, amelyek valamilyen módon foszforilcsoportok átvitelét 

katalizálják. Ebből az első három csoport különösen fontos a foszfátcsoport átrendeződésével járó energetikai 

folyamatokban: 

1. A kináz enzimek foszforilcsoport átvitelét katalizálják egyik molekuláról a másikra. Leggyakrabban 

ribonukleozid-trifoszfát az egyik reaktáns. 

2. A foszfatáz enzimek valamilyen organikus foszfát defoszforilációját katalizálják, a hidrolízis során 

inorganikus foszfát keletkezik. 

3. A foszforilázok összetett molekulák kötéseinek bomlását katalizálják egy inorganikus foszfát segítségével 

(annak beépítésével az egyik termékbe). 

4. A szintetázok ATP hidrolízisének a terhére két másik molekulát kapcsolnak össze. 

5. Az ATP-ázok az ATP hidrolízise során felszabaduló energiát valamilyen nem-kötési energiává (transzport, 

kontrakció) alakítják át. 

6. A GTP-ázok jelátviteli útvonalakban játszanak szerepet, a hidrolízis során a felszabaduló energia nem 

hasznosul (hővé alakul). 

3.3.3. Az ATP felhasználása 

Hogyan használják fel az élő szervezetek az ATP energiáját? A különböző folyamatokat az alábbiak szerint 

csoportosíthatjuk: 

A. Bioszintézis (kapcsolt reakciók révén) 

B. Mozgás (izom- és intracelluláris mozgások) 

C. Transzport (primer transzport grádienssel szemben) 

D. Jelátvitel (receptorok, regulátorok, transzkripciós faktorok és effektorok foszforilációja, ciklikus AMP 

(cAMP) szintézise) 

E. Egyéb ATP-t igénylő folyamatok 

3.3.4. Magas energiájú foszfátok 

Mivel az ATP egy foszfátcsoport átvivő molekula, kérdés az, hogy honnan tud átvenni foszfátot, és mely 

molekuláknak tudja azt átadni? Az ATP foszfo-anhidrid kötésével megegyező energiájú (csoportátviteli 

potenciálú) vagy annál nagyobb energiájú foszfátkötést tartalmazó vegyületeket magas energiájú 

foszfátoknak nevezzük. Az ennél alacsonyabb energiájú foszfátkötést tartalmazó foszfátokat alacsony 

energiájúaknak hívjuk. Az alábbi táblázat összefoglal néhány vegyületet, megjelölve a foszfát hidrolízise során 

bekövetkező standard szabadentalpia-változásokat (5.11. ábra). 

5.11. ábra - 
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A magasabb energiájú foszfátok képesek az ADP-t foszforilálni (ezt hívjuk szubsztrát-szintű 

foszforilációnak), míg az alacsonyabb CSÁP-ú vegyületek képesek ezt a foszfátot az ATP-től felvenni. 

Néhány magas energiájú foszfát magas CSÁP-jának magyarázata a következő lehet: 

1. A foszfoenol-piruvát hidrolízise során létrejött enol-piruvát tautomerizálódni képes, és a sokkal stabilabb 

oxo-piruvát alakot veszi fel (5-12.ábra). 

5.12. ábra - 

 

2. Az 1,3-biszfoszfo-glicerát hidrolízise után a 3-foszfoglicerinsav a karboxicsoporton deprotonálódik és 

delokalizálódik, ami szintén egy mélyebb energiaállapothoz vezet (5.13. ábra). 

5.13. ábra - 

 

Csak az első szénatomhoz kapcsolódó foszfát anhidrid-kötése magas energiájú, a harmadik szénatomhoz 

kapcsolódó foszfát észterkötése alacsony energiájú (-49,3 kJ/mol, illetve -13,4 kJ/mol standard szabadentalpia-

változások a hidrolízisük során). 

3. A kreatin-foszfát (vagy foszfokreatin) is képes leadni a foszfátját az ADP-nek (magas ATP-koncentráció 

esetén akár vissza is tudja tőle venni). Ez a vázizomban történő energiatárolás és -felszabadítás egyik fontos 

reakciója (5.14. ábra). 

5.14. ábra - 
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4. A nagy energiájú foszfátok közé soroljuk még a karboxi-foszfátot, és a karbamil-foszfátot. Ezek nem 

szokták ADP-nek adni a foszfátcsoportjukat, de más energiaigényes folyamatokban fontos szerepet játszhatnak. 

Karboxi-foszfát szükséges például a karboxiláció folyamatához és a karbamil-foszfát szintézishez, míg 

karbamil-foszfátra van szükség egyes aminosavak és nukleotidok szinzéziséhez (5.15. ábra). 

5.15. ábra - 

 

3.4. Az acilcsoport szállítása 

Az acilcsoportokat (karbonsavakat) a koenzim-A molekula szálltja, mely egy AMP-ből származtatható (5.16. 

ábra). 

5.16. ábra - http://www.sigmaaldrich.com/life-science/metabolomics/enzyme-

explorer/enzyme-reagents/coenzyme-a.html; 2012.11.22. 

 

http://www.sigmaaldrich.com/life-science/metabolomics/enzyme-explorer/enzyme-reagents/coenzyme-a.html
http://www.sigmaaldrich.com/life-science/metabolomics/enzyme-explorer/enzyme-reagents/coenzyme-a.html
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Az acil-CoA-ban kialakuló tioészter-kötés (5.17. ábra) energiája a sima észterkötésnél nagyobb energiájú (a 

kén kevésbé vonzza a kötő elektronokat, mint az oxigén, a távolabbi atompálya miatt), az ATP foszfoanhidrid-

kötésével gyakorlatilag egyenértékű. 

5.17. ábra - 

 

Ennek megfelelően, ha irreverzibilisen akarjuk az acilcsoportot a KoA-hoz kötni, két ATP energiáját kell 

befektetnünk (5.18. ábra). 

5.18. ábra - 

 

3.5. A glukozil-csoport szállítása 

A glukozil (glükóz) csoport szállítója az uridin-difoszfát (UDP). A szabad glükóz előbb foszforilálódik, majd az 

UDP elviszi például a glikogén-szintézis helyére, ahol hozzákapcsolódik a felépülőben lévő glikogénlánchoz 

(5.19. ábra). 

5.19. ábra - 
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Az ábrából látható, hogy a folyamat energiaigényes: amíg a glükózból glikogén-rész válik, két ATP energiája 

használódik fel. 

3.6. A karboxilcsoport szállítása 

A karboxilcsoportot (szén-dioxidot) a biotin (H-vitamin) szállítja (5-20 ábra). A CO2-nak előbb aktiválódni kell 

(például ATP segítségével), majd az enzimkötött biotin a foszfát hidrolízise közben felveszi és áthelyezi a 

célmolekulára (5.21. ábra). 

5.20. ábra - http://guweb2.gonzaga.edu/faculty/cronk/biochem/B-

index.cfm?definition=biotin; 2012.11.26. 

 

5.21. ábra - 

http://guweb2.gonzaga.edu/faculty/cronk/biochem/B-index.cfm?definition=biotin
http://guweb2.gonzaga.edu/faculty/cronk/biochem/B-index.cfm?definition=biotin
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3.7. Az aminocsoport szállítása 

Az aminocsoport szállítását a piridoxál-foszfát (B6 vitamin), az aminocsoportok áthelyezésére specializálódott 

enzimek prosztetikus csoportja végzi. Működése során az aminocsoportot felveszi az egyik molekulától 

(például aminosavtól), és oxocsoportra cseréli. Az aminocsoportot ezután egy ketosavnak adja át, és annak 

oxigénjét építi magába (5.22. ábra): 

5.22. ábra - http://www.bmb.leeds.ac.uk/illingworth/bioc1010/index.htm 2012.11.26. 

 

4. Elektronszállítók, biológiai oxidáció 

Energetikai szempontból talán az elektronszállítók a legfontosabb csoportátvivő molekulák (az ATP mellett), 

amelyekkel találkozhatunk biokémiai tanulmányaink során. Mint már korábbi fejezetekben említettük, az 

http://www.bmb.leeds.ac.uk/illingworth/bioc1010/index.htm
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elektron donor-molekula oxidálódik, az akceptor-molekula redukálódik a folyamat során. A redox-reakciók 

szabadentalpia-változása kiszámítható, megegyezik a donor és az akceptor molekula redox-potenciáljának a 

különbségével. A redox-potenciálok ismeretében a reakció iránya is megjósolható: a negatív szabadentalpia-

változású reakció a preferált. 

Az élő szervezetekben nagyobb mennyiségben megtalálható atomok/ionok/molekulák közül az oxigénnek a 

legnagyobb a standard (25 ºC, 1 atmoszféra nyomás) redox-potenciálja. Ennek következtében az oxigén erős 

oxidálószer, a heterotróf aerob metabolizmusban ő a legfontosabb elektron-akceptor. A proton járulékosan 

szállítódhat az elektronszállító molekulákon (H-atom formájában) vagy az élő rendszerekben található víz alapú 

folyadékban oxóniumionok formájában. Az elektron-átadást/átvételt megelőző vagy követő sav-bázis reakciók 

a redox (azaz oxidációs szám-változásával járó) reakciókban nem játszanak szerepet; energetikailag például a H-

atomok vándorlását is elektronvándorlásnak tekinthetjük. 

Korábban említettük, hogy a táplálékként felhasználható szerves molekulák hidrogénben (elektronban) 

gazdagok, úgy is mondhatnánk, hogy (különböző mértékben) redukáltak. Az elektronok inkább az oxigénhez 

igyekeznek kapcsolódni, mint a szénhez, de ez a reakció a magas aktiválási energia miatt nem megy végbe. Az 

aktivációs gátat vagy magas hőmérséklettel győzhetjük le (ezt nevezzük égésnek, ilyenkor hő termelődik, 

felhasználható energiát nem tudunk kinyerni), vagy enzimek segítségével. Ilyenkor az élő szervezet 

szénatomonként, lépésről-lépésre oxidálja a szerves vegyületet, és az oxidáció során nyert energia egy részét 

kapcsolt reakciók segítségével energiatermelésre/konzerválásra használja. Ilyenkor az elektronok egy 

elektron-transzportlánc segítségével jutnak el az oxigénre. E transzport folyamán kinyerhető energia egy része 

konzerválódik magas energiájú foszfát (ATP) formájában. A korábban már bemutatott szubsztrátszintű 

foszforiláció mellett ez az ún. oxidatív foszforiláció a másik nagyon fontos energiatermelő folyamat. 

A szénvegyületekről az átvivőkre kerülő elektronok nem kizárólag energiatermelésre használódnak fel. A 

szervezet saját felépítő folyamataihoz és a káros oxidálószerek eliminálásához is redukálóerőre van szükség, 

ezekhez a folyamatokhoz is kellenek az elektronszállítók. A legfontosabb elektronszállítók a következők: 

• Nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD, vagy NAD+) – szabad koenzim 

• Nikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát (NADP, vagy NADP+) – szabad koenzim 

• Flavin-adenin-dinuklotid (FAD) – többnyire enzimkötött prosztetikus csoport 

• Flavin-mononukleotid (FMN) – többnyire enzimkötött prosztetikus csoport 

• Ubikinon (UQ) vagy koenzim Q (KoQ, CoQ) – membránkötött molekula 

• Vas-kén komplexek – enzimkötött prosztetikus csoportok 

• Hem – enzimkötött prosztetikus csoport 

4.1. NAD, NADP 

A NAD, illetve a NADP egy dinukleotid, melyben az AMP kapcsolódik egy nikotinamidot tartalmazó 

nukleotidhoz. Alapállapotban pozitív töltésű, ezért NAD+-nak, illetve NADP+-nek is szoktuk őket írni. A NADP 

annyiban különbözik a NAD-tól, hogy az adeninhez kapcsolódó ribóz harmadik szénatomján egy foszfátcsoport 

található. Ez a foszfát csak jelzőfunkciót tölt be, energetikai szerepe nincs. A szállítás során a nikotinamid képes 

két elektront és egy protont felvenni, miközben elektronszerkezete megváltozik (aromásból kinoidális lesz) 

(5.23. ábra). Ekkor NADH-nak (vagy NADPH-nak) hívjuk, mellette néha a protont is jelöljük (NADH+H+), 

amelyet nem a dinukleotid szállít, hanem majd az elektron-akceptor molekula veszi fel a vízből. 

5.23. ábra - http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/4309?e=averill_1.0-

ch18_s08 2012.11.26. 

http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/4309?e=averill_1.0-ch18_s08
http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/4309?e=averill_1.0-ch18_s08
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4.2. FAD és FMN 

A FAD (flavin-adenin-dinukleotid) és az FMN (flavin-mononukleotid) izoalloxazin gyűrűs részére képes egy 

vagy két H-atomot felvenni, ekkor az elektronszerkezete a nikotinamidéhoz hasonlóan kinoidális lesz (5.24. 

ábra). 

5.24. ábra - http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:FAD_equlibrium.svg 2012.11.26. 

 

A FAD-nak és a NAD-nak jellemzően különböző típusú elektrondonorjaik vannak. A FAD-kapcsolt enzimek 

inkább hidrogénnel telített szénláncok két szomszédos szénatomjáról szednek le egy-egy elektront, így 

telítetlen kettős kötést hoznak létre. A NAD pedig főleg a hidroxil-csoportot tartalmazó szénatom két 

elektronját veszi fel, ezáltal oxocsoportot hoz létre. 

4.3. Ubikinon 

Az ubikinon a mitokondrium belső membránjában található elektronszállító. Egy vagy két elektront képes 

szállítani, szemikinon vagy ubikinol formájában. Itt az elektronfelvétel hatására a kinoidális szerkezet változik 

aromásra (5.25. ábra). 

5.25. ábra - 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ubiquinone_ubiquinol_conversion.png 

2012.11.27. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:FAD_equlibrium.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ubiquinone_ubiquinol_conversion.png
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4.4. Vas-kén komplexek 

Számos elektronszállító fehérjében találhatóak vas-kén komplexek, amelyekben a vas-ionok különböző stabil 

oxidáltsági foka teszi lehetővé az elektronok szállítását. Ilyenek találhatóak többek között a mitokondriális 

fehérjekomplexekben (I., II. és III. komplex). A komplexekben az organikus (cisztein oldalláncában lévő) 

kénhez koordinatív kötéssel vasionok kapcsolódnak, amelyeket ún. inorganikus kénatomok kötnek össze, 

kialakítva egy intramolekuláris kapcsolódási centrumot. A centrumok struktúrája többféle lehet a vas és a 

kénatomok számának arányától függően (5.26. ábra). 

5.26. ábra -   2012.11.27. 

 

4.5. Porfirinvázas elektron-szállítók 

A porfirinváz delokalizált elektronrendszert tartalmazó gyűrűs vegyület, melynek központjában koordinatív 

kötéssel kötő fém-ion található. A legismertebb porfirinvázas vegyület a klorofill (középen magnézium-ion), és 

a hem (középen vas-ion, 5.27. ábra). A fémionok különböző oxidációs formái teszik lehetővé az elektronok 

szállítását. Hem prosztetikus csoport található például a citokrómokban (a mitokondriális elektrontranszport-

lánc tagjai). 

http://www.nms.ac.jp/fesworld/SulFeSworld.html%3ehttp:/www.nms.ac.jp/fesworld/SulFeSworld.html
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5.27. ábra - http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/567221 2012.11.27. 

 

A következő fejezetekben sokszor fogunk még utalni az imént felsorolt csoportátvivőkre. Látni fogjuk, hogy az 

anyagcserében a foszforilcsoport szállítók közül az ATP, az elektronszállítók közül a NAD, NADP és a FAD 

játszanak központi szerepet. 

http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/567221
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6. fejezet - A szénhidrátok 
anyagcseréje 

Az anyagcsere folyamán bizonyos molekulák lebomlanak, mások felépülnek, a különböző molekulák képesek 

átalakulni egymásba. A metabolizmus fontos szereplői az ún. központi intermedierek. A sok különböző 

molekula lebomlásából hasonló köztes termékek keletkeznek, majd ezen intermedierek felhasználásával megint 

csak nagyon különböző molekulák épülhetnek fel. A központi intermedierek döntő többsége kis molekulasúlyú 

szénhidrát vagy annak valamilyen származéka. A szénhidrát-anyagcserét a metabolizmusban betöltött központi 

szerepe miatt elsődleges fontosságúnak tekintjük, ezért elsőként ismertetjük a legfontosabb reakció-utakat. 

Fontosságuk miatt a reakciókban részt vevő reaktánsok képletét, a reakció szabályozási mechanizmusait döntő 

többségükben ismernünk kell, hogy megérthessük a metabolizmus logikai összefüggéseit. A szénhidrát-

anyagcsere szervesen összefügg a lipid-, az aminosav- és a nukleotid-anyagcserével, ezeket az anyagrészeket 

a szénhidrát-anyagcserére építve tárgyaljuk majd, de korántsem ugyanolyan részletességgel. 

Korábban már ismertettük, hogy milyen típusú vegyületek is a szénhidrátok, ezért erre most nem térünk ki. 

Először a szénhidrátok lebomlási, egymásba átalakulási és felépítési folyamatait ismertetjük, majd néhány 

kapcsolatot ismertetünk más anyagcsere-utakkal. Ezután tárgyaljuk a már nem kizárólag a szénhidrát-

anyagcseréhez kapcsolható anyagcsere-utakat: a citromsav-ciklust és az oxidatív foszforilációt (terminális 

oxidációt). 

1. Szénhidrátok emésztése 

Heterotróf szervezetünkben a bejutott szénhidrátok lebontása többnyire az emésztéssel kezdődik, hiszen az 

elfogyasztott táplálékban főleg poli- vagy diszacharidok vannak. Az elfogyasztott keményítőben (amilóz és 

amilopektin keveréke) és glikogénben a glükóz monomerek α-1,4 glikozidos kötéssel kapcsolódnak 

egymáshoz, ennek hidrolízise a nyál és a hasnyálmirigy (pancreas) α-amiláz enzimei segítségével történik (6.1. 

ábra). Mivel nekünk, embereknek β-amiláz enzimünk nincs, nem tudjuk bontani a növényi cellulóz β-1,4 

glikozidos kötéseit (így a növényi rostok változatlan formában jutnak át a bélrendszerünkön). A kérődző 

patásokban találhatóak olyan mikroorganizmusok, amelyek tartalmaznak β-amilázt, ezért ezek az állatok a 

cellulózt is fel tudják használni táplálékként. Az emésztés eredményeképp főleg két glükóznyi hosszúságú 

diszacharid (maltóz), valamint kisebb, elágazó láncú oligoszaharidok (dextrinek) keletkeznek. A dextrineket 

dextrinázok hidrolizálják glükóz és maltóz alapegységekre, a maltóz pedig maltáz enzim segítségével 

hidrolizál két darab glükózra (6.2. ábra). A glükóz aztán transzporterek segítségével képes felszívódni a 

bélhámsejtekbe. 

6.1. ábra - 

 

6.2. ábra - 
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A táplálékkal a poliszacharidokon kívül jelentős mennyiségű diszacharidot is fogyasztunk. Csaknem minden 

csecsemő fogyaszt tejcukrot (laktózt), amely a tejben található. A laktózt a laktáz enzim bontja glükózra és 

galaktózra, amelyek majd felszívódnak. Magyarország felnőtt lakosságának kb. 15%-ában a laktáz fehérje 

génje hároméves kor körül fokozatosan inaktiválódik. (Egyébként ez lenne a „természetes” állapot, a szopás 

befejezése után már csak az állattenyésztés megjelenésével kezdtek a felnőttek tejet fogyasztani.) A megmaradó 

laktózt a bélbaktériumok bontják, de az anyagcseretermékeik kellemetlen tüneteket (puffadás, émelygés, hányás, 

hasmenés) okozhatnak. Ezt a jelenséget nevezzük laktóz-intoleranciának. 

A másik fontos diszacharid, amely a modernkori táplálkozással fokozott mértékben kerül belénk, a répacukor 

(szacharóz, szukróz). A szacharóz a szacharáz enzim hatására glükózra és fruktózra hidrolizál, amelyek már 

képesek felszívódni (6.2. ábra). 

6.3. ábra - 
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2. A glükóz felszívódása 

A monoszacharidok (többségben glükóz) Na+/glükóz kotranszporterek segítségével szívódnak fel a 

bélhámsejtekbe aktív transzporttal. A folyamat mozgatórugója, hogy a sejtek energia (ATP) felhasználásával 

Na+ -ionokat pumpálnak ki magukból, a kialakuló Na+-gradiens pedig igyekszik kiegyenlítődni. Ezt hasznáják ki 

a transzporterek (ezek is enzimnek tekinthetőek, a szubsztrát a membrán egyik oldalán, a termék a másik 

oldalán ugyanaz az anyag), amikor a Na+ ionok bejutásának feltételéül szabják, hogy közben egy glükóz is 

bejusson. Így még akkor is folyik a glükóz felszívása, ha a sejt belsejében már nagyobb a glükóz koncentrációja, 

mint a bél lumenben, ezáltal az összes emészthető szénhidrát felszívódhat. A fruktóz felszívódása valószínűleg 

passzív módon, a GLUT5-ös transzporteren keresztül történik. 

A bélhámsejtek túloldalán (a bazális részen) a glükóz egészen más jellegű, passzív transzporttal hagyja el a 

bélhámsejtet. A diffúzió nem a foszfolipid molekulák között, hanem transzportereken keresztül történik. Az 

ilyen transzportot facilitált diffúziónak hívjuk, a transzportereket „carrier”-eknek nevezzük. Többféle glükóz-

carrier létezik (izoenzimek), itt a GLUT2-es transzporter (fruktóz esetében valószínűleg részben a GLUT5-ös) 

teszi lehetővé a diffúziót (6.4. ábra). 

6.4. ábra - http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=whbear&logNo=120105658246 

2012.12.18. 

 

A bélhámsejtekből a glükóz a vérbe kerül, majd a májkapu-éren keresztül a májba áramlik. A máj kiszűri az 

érkező glükóz többségét (túl magas vércukorszint súlyos fiziológiás állapothoz vezethet) a májsejtek GLUT2 

transzporterein keresztül. A GLUT2 transzporterek Km-je elég magas (kb. 15-20 mM), ami azt jelenti, hogy 

affinitása a glükózhoz kicsi, így magas vérglükóz-koncentráció esetén sem fog a transzport telítődni. Ennek az 

értelme az, hogy a máj mint a vércukorszint-fenntartásért felelős szerv csak a felesleges glükózt  kívánja 

kiszűrni a vérből; eleget kell a vérben hagyni ahhoz, hogy az más szervekhez is eljusson, és azok felvehessék. 

Ilyen GLUT2 carrier található még azokban a sejtekben, amelyekben a magas glükóz-koncentráció hatására 

valamilyen válaszreakció indul be. Ilyenek például a hasnyálmirigy (pancreas) β-sejtjei (inzulin-termelők) 

vagy az agyban, a hipotalamusz éhségközpontjában lévő sejtek. 

Vannak olyan sejtek, amelyek elsősorban vagy kizárólag glükóz felhasználásával tudják energiaigényüket 

biztosítani, anélkül elpusztulnának. Ilyenek például a központi idegrendszer sejtjei, a vörösvértestek, a vese 

velőállományának vagy a heréknek a sejtjei. Ezek a sejtek GLUT1 vagy GLUT3 transzportereket tartalmaznak, 

amelyekre az jellemző, hogy a glükózhoz nagy az affinitásuk (Km~1mM), ezért még alacsony vércukor-

koncentrációnál is képesek a glukózt a vérből megfelelő sebességgel felvenni. Ez állandó glükózfelvételt jelent 

ezekben a sejtekben. 

Azok a szövetek, amelyek magas vércukorszintnél szívesen fogyasztanak glükózt, de más alternatív táplálékot 

(például zsírsavakat) is fel tudnak használni energiaigényük fedezésére, főleg GLUT4-es transzportert 

tartalmaznak. Ilyen szövetek például a harántcsíkolt izom vagy a zsírszövet. A GLUT4 affinitása glükózhoz 

közepes (Km~5mM); magas vércukor-koncentrációnál gyors glükóz-átjutást tesz lehetővé, alacsonynál szinte 

megáll a glükóz-transzport. Ráadásul a GLUT4 kihelyeződése a sejtmembránba inzulin-függő: Alacsony 

vércukorszintnél a GLUT4 transzporterek vezikulákon helyezkednek el a citoplazmában. A vércukorszint-

emelkedést követő inzulin-függő jelpálya aktiválódásának hatására (a szignál útvonalat most nem ismertetjük) a 

vezikulák egybeolvadnak a sejtmembránnal, ezáltal a transzporterek is kihelyeződnek. Alacsony vércukorszint 

esetén a tanszporterek endocitózissal ismét citoplazmában lévő vezikulákba kerülnek (internalizálódnak), a 

sejtek meghagyják a vérben lévő kevés glükózt azoknak a sejteknek, amelyeknek nagyobb szüksége van rá. Az 

http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=whbear&logNo=120105658246
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itt következő ábra illusztrálja a GLUT4 transzporterek kihelyeződését illetve internalizációját a vérben lévő 

glükóz-koncentráció függvényében (6.5. ábra): 

6.5. ábra - 

 

A glükóz sejtbe való diffúziója kétirányú; a GLUT transzporterek a kifele vándorlást is lehetővé teszik. Ebből 

következik, hogy a glükóz sejtbe való bejutása még nem jelenti annak valódi felvételét. Ahhoz, hogy a sejtben 

benn is maradjon, a glükóznak át kell alakulnia egy olyan anyaggá, amelynek nincs transzportere a 

plazmamembránban. Ez az átalakulás a hexokináz (májban glukokináz is) enzimek segítségével meg is 

történik: ATP foszforilcsoportjának áthelyeződésével glukóz-6-P keletkezik (6.6. ábra). Ez egy irreverzibilis, 

szabályozott folyamat. Mivel a glukokináz Km-je nagyobb (~6mM), a folyamat lassabban játszódik le, mint a 

hexokináz (Km~0,1mM) esetében. A májsejtbe jutó glükóznak van elég ideje arra, hogy a vércukor-koncentráció 

esésének hatására ismét kijusson a vérbe. Ez a jelenség fontos szerepet játszik a vércukorszint szabályozásában. 

A hexokináz enzimet maga a termék (glukóz-6-P) gátolja allosztérikusan, a glukokinázt pedig egy fruktóz-6-

P-ot kötő szabályozó fehérje gátolja. 

6.6. ábra - 
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3. A glikolízis folyamata 

A glikolízis az egész élővilágban előforduló energiatermelő folyamat, a baktériumoktól kezdve az összes 

állatban (emberben) és növényben megtalálható. Fontossága miatt a glikolízis folyamatait, köztes intermedierjeit 

pontosan kell ismernünk. A glükóz egy többlépéses folyamat eredményeképpen két piruváttá (piroszőlősav 

deprotonált formája) alakul, az oxidáció következtében felszabaduló energia egy részét a szervezet meg tudja 

kötni ATP formájában. 

Az egész útvonalat két szakaszra oszthatjuk. Az első a befektetési szakasz. Itt két ATP energiájának befektetése 

árán keletkeznek a továbbalakuláshoz szükséges intermedierek. A második szakaszban realizálódik a haszon. 

Itt történik a már kettéhasított glükóz-származék oxidálódása és az ezt kísérő energia-felszabadulás. 

3.1. A befektetési szakasz 

A glikolízis (és egyben a befektetési szakasz) első lépését már ismertettük az előzőekben. Ez a lépés 

irreverzibilis (termodinamikailag csak az egyik irányba haladhat), eredménye glukóz-6-P, ezáltal a glükóz a sejt 

foglya marad (6.6. ábra). 

A második lépés reverzibilis. A 6-szénatomos gyűrű egy hexóz-foszfát-izomeráz enzim segítségével 

átrendeződik, s fruktóz-6-P keletkezik (6.7. ábra). 

6.7. ábra - 
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A harmadik lépés szintén irreverzibilis. A fruktóz-6-P-ra az ATP-ről egy újabb foszforilcsoport kerül 

foszfofruktokináz-1 enzim segítségével (6.8. ábra). A termék a fruktóz-1,6-biszfoszfát. A glikolízisnek ez az 

elkötelező lépése, ami azt jelenti, hogy a fruktóz-1,6-biszfoszfát már biztosan végigmegy a glikolízisen, 

végeredményül piruvátot kapunk belőle. Ennek megfelelően a lépés erősen szabályozott. A szabályozás 

fontosabb részleteit később majd bemutatjuk. 

6.8. ábra - 

 

A következő lépésben az ötös gyűrű a harmadik és a negyedik szénatom között aldoláz-A enzim segítségével 

hasad. Két trióz-foszfát: dihidroxi-aceton-foszfát és glicerinaldehid-3-foszfát keletkezik (6.9. ábra). 

6.9. ábra - 

 

A haszonszerzés folyamatának kiinduló molekulája a glicerinaldehid-3-P, ezért a dihidroxi-aceton-foszfát is 

átalakul izomerizációval a trióz-foszfát izomeráz segítségével (6.10. ábra). Ez a befektetési szakasz utolsó 

lépése. Végeredményül két glicerinaldehid-3-P jön létre. 

6.10. ábra - 
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3.2. A haszonszerzés szakasza 

A haszonszerzés első reakciójában a glicerinaldehid-3-P aldehid része oxidálódik, és felvesz egy inorganikus 

foszfátot, a két molekula egyesülésekor felszabaduló elektronok (hidrogének) pedig hidridion formájában 

elektronszállítókra (NAD-ra) kerülnek (6.11. ábra). A folyamat reverzibilis, katalizátora a glicerinaldehid-3P-

dehidrogenáz, terméke az 1,3-biszfoszfo-glicerát. 

6.11. ábra - 

 

Az ábrán látható, hogy az 1,3-biszfoszfo-glicerát 1-es szénatomján lévő foszfát nagyenergiájú vegyes foszfo-

anhidridet tartalmaz, mely képes az ADP szubsztrátszintű foszforilációjára. Ez egy reverzibilis lépésben 

foszfoglicerát-kináz enzim segítségével meg is történik, glicerinsav-3-P (más néven 3-foszfo-glicerát) és ATP 

keletkezik (6.12. ábra). 

6.12. ábra - 

 

A 3-foszfoglicerát foszfátja alacsony energiájú észter-kötéssel kapcsolódik a szénatomhoz. Ezért előbb a 

molekulának át kell rendeződni. Először a foszfát kerül át a második szénatomra foszfoglicerát-mutáz enzim 

segítségével (6.13. ábra). 

6.13. ábra - 
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Ezután a 2-foszfoglicerátból kihasad egy vízmolekula egy enoláz enzim segítségével, és kettős kötésű 

alkoholszármazék (enol) keletkezik (6.14. ábra). Az enol foszforsavval észteresített származéka (itt foszfoenol-

piruvát) a kettős kötés taszító hatása és a hidrolízist követő stabil oxo-forma létrejöttének lehetősége miatt 

nagyenergiájú kötést tartalmaz. 

6.14. ábra - 

 

A foszfoenol-piruvát (PEP) nagyenergiájú foszfátja képes irreverzibilis folyamatban ADP-re transzferálódni 

(ahogy azt már láttuk). A reakciót a piruvát-kináz enzim katalizálja. A piruvát mellett keletkező ATP a 

szubsztrát-szintű foszforiláció másik fontos energiatermelő reakciója a foszfoglicerát-kináz által katalizált 

reakció mellett (6.15. ábra). 

6.15. ábra - 

 

Mivel az utolsó reakció erősen exergonikus, az élő szervezetekben csak egy irányban mehet végbe (bár az 

enzim neve másra utalna). Ez folyamatosan fogyasztja a foszfoenol-piruvátot, ami szintén előremozdítja a 2-

foszfoglicerát PEP-pé történő alakulását. A piruvát-kináz reakciója gyakorlatilag egyirányúvá teszi a glikolízis 

többi, reverzibilis lépését is. 

3.3. Energetika 

Energetikailag a glikolízis lényege a következő: Befektettünk két ATP-t az első szakaszban, és nyertünk 

kétszer két ATP-t a haszonszerzés fázisában. Redukálódott továbbá két elektronszállító koenzim (NADH), 

amelyeket oxidálni szükséges. Nem áll rendelkezésre minden glükóz lebontásához két új NAD, ezért szükség 

van a folyamatos regenerációra, azaz a NADH/NAD ciklus folyamatos működésére. 

4. A NADH sorsa 

A NADH sorsa alapvetően kétféle lehet, attól függően, hogy a glikolízis anaerob vagy aerob körülmények 

között megy végbe. 
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4.1. Anaerob körülmények 

Anaerob körülményeknek nevezzük például az oxigénhiányos (anoxia) vagy a szükségesnél alacsonyabb 

oxigén-koncentrációjú (hipoxia) állapotokat. Ezek olyan sejtekben alakulhatnak ki, amelyek a véredényektől 

viszonylag távol vannak (például vesevelő), vagy ha a fokozott igénybevétel miatt nem jut elég oxigén az adott 

szövetekhez (például fokozott izommunkánál). Anaerob glikolízis folyhat még olyan sejtekben, amelyek ugyan 

normoxiás körülmények között vannak, de a mitokondriumok hiánya (vagy alacsony száma) miatt nincs 

elektrontranszfer-lánc, amely az elektronokat az oxigénre juttassa (például fehér izomrostokban, 

vörösvértestekben). Anaerob glikolízis lejátszódhat aerob glikolízis mellett is, ha az energiafelhasználás 

folyamatosan olyan nagymértékű, hogy a sejt nem győzi az elektronok mitokondriumba, majd oxigénre 

juttatását (például az idegsejtekben). 

Anaerob glikolízis során gerincesekben a NADH elektronjait a piruvát veszi fel, és tejsav (laktát) lesz belőle. A 

reverzibilis reakció katalizátora a laktát-dehidrogenáz enzim (6.16. ábra). 

6.16. ábra - 

 

A laktát a sejtből a vérbe kerül, ahol eljut a májig. A májsejtek felveszik, és ugyancsak laktát dehidrogenáz 

segítségével visszaalakítják piruváttá, miközben NADH-vá redukálnak egy NAD-t. Itt a NADH már oxidatív 

úton szabadulhat meg az elektronjaitól, míg a piruvát vagy bejut a mitokondriumba, ott tovább oxidálódik, és 

ezzel energiát termel, vagy a glukoneogenezis során visszaalakul glükózzá. (Mindkét folyamatot később 

tárgyaljuk.) A szintetizálódott glükóz kijut a vérbe (alacsony vagy normál vércukor-koncentrációnál), s onnan 

visszajuthat az anaerob glikolízissel működő sejtekhez. Ezt a laktát-glükóz ciklikus folyamatot, amely a máj és 

az anaerob glikolízissel működő szervek között zajlik, felfedezője után Cori-ciklusnak hívjuk. 

4.2. Aerob körülmények 

Az aerob glikolízist folytató sejtekben a piruvát bekerül a mitokondriumba, ahol tovább oxidálódik. A bejutás 

H+/piruvát szimporttal, másodlagos aktív transzporttal történik. A glikolízis során keletkezett NADH 

elektronjai ilyenkor nem a laktátra kerülnek, hanem a mitokondriális elektrontranszfer-láncra, majd legvégül 

az oxigénre. Mivel a NADH nem képes a mitokondrium belső membránján átjutni, ezért további elektronszállító 

mechanizmusokra van szükség. Az egyik úton az elektronok citoszólban lévő glicerin-foszfát dehidrogenáz 

enzim (cGPD) segítségével a glikolitikus intermedier dihidroxi-aceton-foszfátra kerülnek, a keletkező glicerin-

3-P pedig eljut a mitokondrium belső membránjának külső részéhez. Itt egy mitokondriális membrán-kötött 

glicerin-3-P dehidrogenáz enzim (mGPD) segítségével a szállított elektronok a membránban lévő 

elektronszállítóra, az ubikinonra (más néven koenzim Q-ra) kerülnek, és visszakapjuk a glicerinaldehid-3-P-ot 

(6.17. ábra). 

6.17. ábra - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Glycerin-3-phosphat-Shuttle.svg 

2012.12.18. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Glycerin-3-phosphat-Shuttle.svg
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A másik útvonal még bonyolultabb. Itt az elektronok malát-dehidrogenáz enzim segítségével oxálacetátra 

kerülnek. Az így kapott malát egy antiport mechanizmus révén be tud kerülni a mitokondrium belső 

membránján keresztül a mátrixba. Itt mitokondriális malát dehidrogenáz segítségével újra NAD-ra kerülnek az 

elektronok, de a keletkező oxálacetát számára impermeábilis a membrán. Csak úgy tud visszajutni a 

citoplazmába, ha előbb transzaminálódik egy glutamát segítségével. Az oxálacetátból így aszpartát, a 

glutamátból pedig α-ketoglutarát keletkezik, amelyek kapcsolt transzport mechanizmusok révén (malát/α-

ketoglutarát és glutamát/aszpartát antiporterek) hagyják el a mitokondrium mátrixot (6.18. ábra). Ezt a 

mechanizmust malát-aszpartát ingának hívjuk. A keletkező NADH-k a mitokondriális elektrontranszport-lánc 

I. komplexének adják majd tovább az elektronokat. 

6.18. ábra - 

http://oregonstate.edu/instruction/bb451/winter08/lectures/etsoxphosoutline.html 

2012.12.17. 

http://oregonstate.edu/instruction/bb451/winter08/lectures/etsoxphosoutline.html
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5. A glukoneogenezis folyamata 

A glukoneogenezis alatt a glükóz (újra)szintézisét értjük. A teljes szintetikus folyamat csak két szervben 

található az emlősökben (emberben): a májban és a vese kéregállományában. Mivel mennyiségi szempontból 

a máj glukoneogenezis messze meghaladja a veséét, ezentúl már csak a májat fogjuk említeni a folyamat során. 

A Cori-ciklus ismertetésekor már megemlítettük, hogy a glukoneogenezis kiindulási molekulája a piruvát. Első 

gondolatunk az lehet, hogy, ha megfordítanánk a glikolízist, ugyanazon az útvonalon visszajuthatnánk a 

glükózhoz. A glikolízis reakcióinak többségénél ez így is van, de van három olyan lépés, amelyek 

irreverzibilisek biológiai körülmények között. Ez azt jelenti, hogy ezek helyett más kémiai reakciók 

segítségével kell az intermediereket előállítani, amelyek természetesen más enzimek segítségével működnek. 

Az első probléma mindjárt a foszfo-enol-piruvát szintézise. Ez egy kétlépéses folyamattal oldható meg, mindkét 

lépésben egy-egy nukleotid-trifoszfát energiáját kell befektetnünk. Az első lépés egy karboxilációs folyamat; a 

mitokondrium mátrixában a piruvát ATP, CO2 és piruvát-karboxiláz enzim segítségével oxálacetáttá alakul 

(6.19. ábra). 

6.19. ábra - 

 

A második folyamatban az oxálacetát GTP (melynek az ATP-vel egyenértékű az energiatartalma) 

felhasználódásával dekarboxileződik és foszforilálódik, PEP keletkezik. A folyamatot a foszfoenol-piruvát 

karboxikináz (PEPCK) enzim katalizálja (6.20. ábra). 

6.20. ábra - 



 A szénhidrátok anyagcseréje  

 99  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A foszfoenol piruvátnak ki kell jutni a mitokondriumból, ez megfelelő transzporterek segítségével meg is 

történik. Az oxálacetát is kijuthat, malát formájában. A citoszólban visszaalakul oxálacetáttá (citoplazmás 

malát-dehidrogenáz izoenzim segítségével), majd citoszólikus PEPCK izoenzim közreműködésével alakul 

tovább PEP-pé. 

Az ezt követő reakciók reverzibilisek, megegyeznek a glikolízis reakcióival, csak az ellenkező irányba 

haladnak. A fruktóz-1,6-biszfoszfát defoszforilációja szintén egyirányú folyamat; a fruktóz-1,6-biszfoszfatáz 

segítségével fruktóz-6-foszfátot, és inorganikus foszfátot kapunk (6.21. ábra). 

6.21. ábra - 

 

Ezután reverzibilisen izomerizálódik a fruktóz-6-P, a keletkező glukóz-6-P pedig az endoplazmás retikulumba 

kerül, ahol defoszforilálódik, glükóz és inorganikus foszfát keletkezik. A reakciót a glukóz-6-foszfatáz 

katalizálja (6.22. ábra). 

6.22. ábra - 

 

6. A glikolízis és a glikoneogenezis koordinált 
szabályozása 

A glikolízis energiamérlegéhez hasonlóan nézzük meg a glikoneogenezis energiamérlegét. Ha egyetlen glükóz 

képződésére vonatkoztatjuk, és az oxálacetát, a foszfoenol-piruvát, valamint az 1,3-biszfofszfo-glicerát 
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keletkezéséhez egy-egy ATP energiáját kell befektetnünk, akkor összesen 3x2=6 ATP befektetésére van 

szükség, hogy két piruvátból glükózt nyerjünk. A glikolízis csak két ATP-nyi energiát termel glükózonként, 

ezért a glükóz lebontása és felépítése egyszerre nem működhet (hiszen akkor folyamatosan energiát 

vesztenénk a semmiért). Ezért a glikolízisnek és a glukoneogenezisnek nagyon szigorúan egymást kizáró 

folyamatoknak kell lenniük. Ezt a májsejt az irreverzibilis lépéseket katalizáló enzimek szabályozásával éri 

el. A glikolízis folyamata más szövetekben is hasonlóan szabályozódik, természetesen ott a glukoneogenezis 

szabályozására nincs szükség (kivéve a vesekéreg sejtjeit). A glukokináz és a hexokináz szabályozásáról 

korábban már beszéltünk, ezeket nem ismételjük meg. 

6.1. A fruktóz-6-P/fruktóz-1,6-biszfoszfát átalakulás szabályozása 

Ez a lépés a glikolízis elkötelező, legjobban szabályozott lépése. A foszfofruktokináz-1 (glikolízis) és a fruktóz-

1,6-biszfoszfatáz (glukoneogenezis) enzimek koordináltan allosztérikusan szabályozódnak ugyanazon 

molekulák által, csak ellenkező előjellel. Az AMP, az ADP és a fruktóz-2,6-biszfoszfát aktiválja az előbbi, 

gátolja az utóbbi enzim működését. Az ATP és a citrát pont fordítva működnek; gátolják a foszfofruktokináz I-

et, és aktiválják a fruktóz-1,6-biszfoszfatázt. 

A fruktóz-2,6-biszfoszfát szabályozó molekula fruktóz-6-P-ból és ATP-ből keletkezik foszfofruktokináz-2 

enzim segítségével. Ez az enzim egy ún. tandem enzim, képes fruktóz-2,6-biszfoszfát defoszforilációját is 

katalizálni, miközben fruktóz-6-P és inorganikus foszfát keletkezik, szintén irreverzibilis reakcióban. Magától 

értetődően a fruktóz-2,6-biszfoszfát keletkezéséért és eltüntetéséért felelős aktivitás egyszerre nem létezhet az 

enzimen belül, ezeket is szabályozni kell valahogy. Ez itt nem allosztérikusan, hanem kovalens módosítás 

(foszforilácó/defoszforiláció) révén valósul meg. A folyamatot érdemes megjegyezni, mert fogunk még jó 

néhány, ugyanezen az elven működő jelpályával találkozni. 

A jelpályákat hormonok indítják el. A glukagon (éhséghormon) hatására a glukagon receptor intracelluláris 

részéhez kötő komplexből kiszabadul egy kis molekulasúlyú GTP-kötő fehérje, amely aktiválja az adenilát-

cikláz enzimet. Ez az enzim ATP-ből ciklikus-AMP-t (cAMP) gyárt, amely aktivál egy protein-kináz-A 

(PKA, cAMP-függő protein kináz) nevű enzimet. Ez a kináz katalizálja számos protein, többek között a fent 

említett foszfofruktokináz-2/fruktóz-2,6-biszfoszfatáz tandem enzim ATP kárára történő foszforilációját. A 

foszforiláció gátolja a foszfofruktokináz-2, és aktiválja a fruktóz-2,6-biszfoszfatáz aktivitást, tehát az 

éhséghormon (glukagon) hatására a májsejtekben a glikolízis a tiltott, a glukoneogenezis a támogatott irány. Ez 

logikus is, hiszen a máj egyik legfontosabb feladata az állandó vércukorszint fenntartása, éhezéskor glükózt 

bocsát a vérpályába. 

Inzulin (jóllakottságot jelző hormon) esetén az inzulin receptor aktiválódik, és az intracelluláris része 

segítségével foszforilál egy hozzá kapcsolódó fehérje szubsztrátot. Ez a foszforilált fehérje több más fehérjét is 

aktiválni tud, a foszforilációs kaszkád (sorozat) végén egy foszfoprotein foszfatáz enzim foszforilálódik, ezáltal 

aktiválódik. Az aktivált foszfatáz képes a foszfofruktokináz-2/fruktóz-2,6-biszfoszfatáz tandem enzim 

foszfátjait hidrolizálni. A defoszforilált enzimen a foszfofruktokináz-2 rész aktív lesz, a fruktóz-2,6-

biszfoszfatáz rész pedig inaktív, ilyenkor a glikolízis a megengedett, a glukoneogenezis a gátolt útvonal. Étkezés 

után a vérünk tele van glükózzal, ilyenkor a májsejtnek nem az a szerepe, hogy glükózt juttasson a vérbe, hanem 

éppen ellenkezőleg, hogy azt onnan eltávolítsa és részben lebontsa (6.23. ábra). 

6.23. ábra - 
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6.2. A piruvát-kináz szabályozása 

A harmadik, legerősebben a májsejtekben szabályozott enzim a piruvát-kináz (PK-L). Erre azért van szükség, 

mert nem keletkezhet egyszerre PEP-ből piruvát és piruvátból feoszfoenol-piruvát, hiszen az egyik folyamat 

ATP nyereségéhez a másik folyamat két ATP vesztesége párosul. A PK-L szabályozása ezért mindig együtt jár 

a piruvát-karboxiláz enzim szabályozásával, ezek az enzimek egyszerre nem lehetnek aktívak. 

A PK-L enzim legfontosabb allosztérikus aktivátora a fruktóz-1,6-biszfoszfát. Ez ún. „feed forward” 

aktiválás (ha már elindult, menjen is végig a glikolízis), gátlószere pedig az ATP és az alanin. A PK-L ezen 

felül foszforilálódik is; a glukagon az előbb ismertetett jelpályájának hatására foszforilálódik, ezáltal 

inaktíválódik, míg inzulin hatására defoszforilálódik, ezáltal aktiválódik (6.24. ábra). Az izomban található 

piruvát-kináz izoenzim (PK-M) szabályozásában mai tudásunk szerint csak az ATP játszik szerepet 

(inaktiválja). 

A piruvát-karboxiláz (PC) allosztérikus aktivátora az acetil-KoA, gátlószere pedig az ADP. 

6.24. ábra - 
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7. A glikogén szintézise (glikogenezis) 

A glikogén a májban és a vázizomban található tartalék tápanyag. Táplálkozás után a felesleges, a glikolízis 

során fel nem használódó glükózból épülnek fel a glikogénraktárak. A glikogén szintézisét már a 

glukozilcsoport szállítása során is említettük. A glükóz a felvétel után a szokásos módon foszforilálódik, majd a 

glukóz-6-P foszfogluko-mutáz enzim segítségével reverzibilis reakcióban glükóz-1-foszfáttá alakul. A glukóz-

1-P ezután UTP-vel reagál; UDP-glukóz és pirofoszfát keletkezik. A katalizáló enzim neve: UDP-glukóz 

pirofoszforiláz. A keletkező pirofoszfátnak a pirofoszfatáz enzim segítségével történő hidrolízise teszi 

irreverzibilissé a folyamatot (6.25. ábra). A glikogén-szintáz enzim teszi lehetővé, hogy a glükóz monomer 

glikozidos kötéssel beépüljön a polimerbe, miközben UDP szabadul fel (6.26. ábra). Egy glükóz-molekula 

beépüléséhez két, vissza nem nyerhető ATP befektetésére van tehát szükség (a glükóz foszforilációjához az 

egyikre, UDP-UTP-vé alakításához a másikra), ami csakis glukóz-felesleg esetén, energia-dús állapotban 

lehetséges. 

6.25. ábra - 
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6.26. ábra -  ; 2012.12.19. 

 

A glikogén a jobb térkitöltés és a gyorsabb hozzáférhetőség végett kb. 10-14 glukóz monomerekként 

elágazásokat is tartalmaz. Az elágazásokat speciális elágaztató enzimek (amilo-1,4-1,6-transzgklikozidáz) 

végzik. Az új elágazás akkor jöhet létre, ha már viszonylag sok (legalább 11) monomert tartalmazó, elágazás 

nélküli glikogén polimer keletkezett a legutóbbi elágazás óta. Ekkor egy (7 vagy több glükóznyi) oligomer 

leszakad, és átkerül a megmaradó láncvégtől számított negyedik glükóz hatodik szénatomjára (6.27. ábra). 

6.27. ábra - http://chemistry.tutorvista.com/organic-chemistry/glycogen.html#; 

2012.12.19. 

http://www.t3portal.org/T3_Portal_v1/!SSL!/WebHelp/ales_vancura/Gluconeogenesis_and_metabolism_of_glycogen.htm
http://chemistry.tutorvista.com/organic-chemistry/glycogen.html
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8. A glikogén lebontása (glikogenolízis) 

A májban alacsony vércukorszint esetén, a vázizomban izommunka következtében megindul a glükóz 

glikogénből történő mobilizációja. Ez nem teljesen úgy zajlik, mint a glikogén emésztése az amiláz által. Itt a 

viszonylag nagy energiájú glikozidos kötés felhasadása lehetővé teszi egy inorganikus foszfát csatlakozását a 

felszabaduló glükóz monomerhez. Az eredmény eggyel rövidebb glikogén és glukóz-1-foszfát lesz. A reakciót 

a gilkogén-foszforiláz enzim katalizálja. Az elágazások bontását elágazást bontó enzimek segítik. Amikor a 

glikogén lebomlása elér az elágazás utáni negyedik glukóz monomerig, akkor az enzim segítségével a három 

glukózból álló oligomer áthelyeződik egy másik, hosszabb lánc végére. Ezután az utolsó, 1,6-kötéssel 

kapcsolódó glükóz 1,6-glikozidáz segítségével hasad le (ebben az esetben nem kapcsolódik hozzá inorganikus 

foszfát) (6.28. ábra). A keletkező glukóz-1-P a foszfogluko-mutáz enzim segítségével átalakul glukóz-6-

foszfáttá. A glukóz-6-foszfát az izomban a glikolízissel bomlik le. A májban a glükóz-6-P bejut az 

endoplazmás retkulumba (ER), ahol defoszforilálódik, a glükóz pedig visszajut a citoplazmába (csak a májban 

található glukóz-6-foszfatáz enzim), ahonnan kijut a vérbe. 

6.28. ábra - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycogenolysis_uk.svg; 

2012.12.19. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glycogenolysis_uk.svg
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9. A glikogenezis és a glikogenolízis koordinált 
szabályozása 

A glikogén szintézis és a lebontás természetesen nem folyhat egy időben. A felépítő és a lebontó folyamatban 

szerepet játszó két fő enzim, a glikogén-szintáz és a glikogén-foszforiláz szabályozódik mind allosztérikusan, 

mind kovalens módosítással. Májban glukagon, vázizomban adrenalin hormon hatására aktiválódik a 

protein-kináz-A, ez foszforilálja a glikogén-foszforiláz kináz enzimet. A glikogén-foszforiláz kináz 

segítségével foszforilálódik a glikogén-foszforiláz, ezáltal aktiválódik, elindul a glikogén lebomlása. 

Ugyancsak a glikogén-foszforiláz és részben a PKA foszforilálja a glikogén-szintázt, amely így inaktiválódik, 

így gátlódik a glikogén felépítése. Vázizomban a nikotinos acetil-kolin-, májban az adrenalin-receptorok Ca2+-

ionok felszabadításával is aktiválják a glikogén-szintáz-kinázt, elősegítve ezzel a glikogén lebontását. 

Jóllakottsági állapotban az inzulin receptor aktiválódik, aktiválva ezzel a foszfoprotein foszfatázt, mely 

inaktiválja glikogén-foszforilázt, és aktiválja a glikogén-szintázt. Ugyancsak az inzulin receptor 

aktiválódásának következménye a glikogén-szintáz-kináz-3 enzim inaktiválódása, mely így nem tudja 

foszforilálni, ezáltal inaktiválni a glikogén-szintázt, tehát az aktív marad. 

Az enzimek allosztérikusan is szabályozódnak. Mind májban, mind vázizomban aktiválódik a glikogén-szintáz 

glukóz-6-P hatására, míg májban glükózzal gátlódik a glikogén-foszforiláz; mindkettő glükóz-felesleget jelent, 

ami a glikogén szintézis irányába hat. Izomban az AMP felszaporodása energiahiányt jelez; hatására a glikogén 

foszforiláz aktiválódik, ami mobilizálja a glikogént. 

10. A NADPH forrása 
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A NADPH a felépítő folyamatokban, az antioxidáns védelemben és a biotranszformáció folyamataiban 

kiemelt jelentőségű elektronszállító. Termelődésében négy fontos irreverzibilis reakció játszik szerepet. A 

citoplazmában a citoplazmás izocitrát-dehidrogenáz enzim segítségével az izocitrátból α-ketoglutarát lesz 

(hasonlóan, mint a mitokondriumban), miközben CO2 és NADPH keletkezik (ellentétben a mitokondriummal). 

Egy másik NADPH-termelő reakcióban malátból képződik piruvát és CO2, miközben NADP redukálódik. A 

harmadik és negyedik reakció a pentóz-foszfát ciklus kezdeti, irreverzibilis részén található (ezt a részt 

pentóz-foszfát útnak vagy a glükóz direkt oxidációjának is nevezik). Ilyenkor a glukóz-6-P-ról és a 6-

foszfoglukonátról kerülnek elektronok a NADP-re, a glukóz-6-P-dehidrogenáz és a 6-foszfoglukonát-

dehidrogenáz enzimek segítségével (6.29. ábra). 

6.29. ábra - 

 

11. A pentóz-foszfát út és ciklus 

A nukleotidok felépítésének egyik fontos lépése a pentóz részek elkészítése. A pentózok glukóz-6-foszfátból 

keletkeznek, az imént már részben ismertetett útvonalon keresztül. A glukóz-6-P-ból tehát első lépésben 

irreverzibilisen 6-foszfoglukono-δ-lakton keletkezik, mely gyűrűs vegyület, egyensúlyi folyamatban 

hidrolizálódik lineáris 6-foszfoglukonáttá (itt egy laktonáz enzim katalizál). Ez CO2-vesztéssel és egyidejű 

oxidációval, szintén irreverzibilisen alakul ribulóz-5-foszfáttá, amely már öt szénatomos, lineáris szénhidrát. 

A ribulóz-5-P reverzibilis reakciókkal alakulhat tovább többféleképpen is. Pentóz-foszfát izomeráz 

segítségével ribóz-5-foszfát keletkezik, amelyből azután a nukleotid-szintézis elindulhat (ennek részleteivel 

majd a nukleotidokkal foglalkozó fejezet foglalkozik). 

A pentóz-foszfát epimeráz segítségével xilulóz-5-P is keletkezhet a ribulóz-5-P-ból (a ribóz-5-P és a xilulóz-5-P 

konformációs izomerjei a ribulóz-5-P-nak). Ha nukleotidok szintézisére éppen nincs szükség az adott sejtben, 

xilulóz-5-P-ból és ribóz-5-P-ból (két öt-szénatomos vegyületből) transz-ketoláz hatására (ami két-szénatomos 

csoport transzferéért felelős) glicerinaldehid-3-P (3 C-atom) és szedoheptulóz-7-P (7 C-atom) keletkezik. 

Ezek a termékek transz-aldoláz hatására (három-szénatomos csoport transzferéért felelős) eritróz 4-P (4 C-

atom) és fruktóz-6-P keletkezik. Ez utóbbi a már ismert módon tovább tud alakulni a glikolízisben. Az eritróz-

4-P egy újabb xilulóz-5-P-tal tud reagálni a transzketoláz segítségével; fruktóz-6-P és glicerinaldehid-3-P 

keletkezik (6.30. ábra). Ez utóbbi szintén be tud lépni a glikolízisbe. Így tehát három glukóz-6-P-ból 

visszakapunk két fruktóz-6-P-ot és egy glicerinaldehid-3-P-ot. Három szénatomot CO2 formájában kellett 

beáldozni hat NADPH generálásáért. 
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Ha NADPH-ra nincs szükség, akkor az irreverzibilis lépések gátlódnak (itt lehet csak szabályozni a pentóz-

foszfát ciklust), és a folyamat fordítva játszódik le: két fruktóz-6-P-ból és egy glicerinaldehid-3-P-ból 

(glikolitikus intermedierek) végső soron három ribóz-5-P keletkezik, amelyek felhasználódnak a nukleotidok 

szintézisekor. 

6.30. ábra - 

 

12. A fruktóz és a galaktóz anyagcseréje 

12.1. A fruktóz lebomlása 

A fruktóz manapság nagyon gyakori táplálékforrás, döntő többségében szacharóz (répacukor) formájában jut be 

a szervezetünkbe. A szacharáz enzim emésztése során felszabaduló fruktóz a GLUT5 transzportereken keresztül 

szívódik fel. A májsejtekben a fruktóz a fruktokináz enzim segítségével ATP terhére foszforilálódik, fruktóz-

1-P keletkezik. (Más szövetekben a hexokináz foszforilál, ott fruktóz-6-P keletkezik.) A fruktóz-1-P az aldoláz 

B enzim segítségével két részre hasad, ekkor dihidoxi-aceton-P és glicerinaldehid keletkezik. 

A dihidroxi-aceton-P sorsát már ismerjük a (glikolitikus intermedier), a glicerin-aldehidét még nem. A glicerin-

aldehid először két elektront vesz fel NADH-ról alkohol-oxidáz enzim segítségével. Az így keletkezett 

glicerint a glicerin-kináz foszforilálja ATP terhére. A glicerin-foszfát aztán glicerin-foszfátdehidrogénáz 

segítségével visszaadja az elektronjait NAD-nak, és a keletkezett dihidroxi-aceton-P már be tud lépni a 

glikolízisbe (6.31. ábra). A végeredményből látszik, hogy csakúgy, mint a glükóz esetében, két ATP 

befektetésével két glicerinaldehid-3-P keletkezik. A különbség annyi, hogy mivel a szabályozott 

foszfofruktokináz-1 enzim ebben a folyamatban nem katalizál, a fruktóz szinte akadály nélkül piruváttá alakul 

a glikolízis során. 

6.31. ábra - 
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12.2. A galaktóz átalakulásai 

A galaktóz döntően laktóz formájában kerül szervezetünkbe, a laktáz enzim hidrolizálja glükózzá és 

galaktózzá. A májban a galaktóz a galaktokináz enzim segítségével ATP felhasználásával foszforilálódik 

galaktóz-1-foszfáttá. A galaktóz-1-P és az UDP-glukóz kicserélődési reakcióban UDP-galaktózzá és glukóz-

1-foszfáttá alakul. Ezt a reakciót az UDP-glukóz-galaktóz-1-P uridiltranszferáz enzim katalizálja. A glukóz-1-P 

a már ismert úton UDP-glukózzá alakul, majd vagy újabb galaktóz-1-P kicserélődési reakciójában, vagy a 

glikogén szintézisben játszik szerepet. Az UDP-galaktóz aztán egy epimeráz segítségével szintén UDP-

glukózzá alakulhat (6.32. ábra). 

6.32. ábra - 

 

A laktóz emberben kizárólag a laktáló (tejet termelő) emlő mirigysejtjeiben termelődik. Más sejtekben vagy 

laktáció híján az UDP-galaktóz például N-acetil glukózaminnal (ez is egy monoszacharid) kapcsolódhat 

galaktozil-transzferáz enzim segítségével, a képződő diszaharid a glikoproteinek szintézisében játszik 

szerepet. Laktáló emlő sejtjei termelnek egy α-laktalbumin fehérjét, amely a galaktozil transzferázhoz kötődve 

megváltoztathatja az enzim specifitását, amely ekkor az UDP-galaktóz és glükóz kapcsolódását segíti elő 

laktózt eredményezve. 
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A fejezet végén egy ábrával összegezzük a glikolízis, a glukoneogenezis, valamint a hozzá kapcsolódó 

reakciók összefüggéseit májsejtekben (6.33. ábra): 

6.33. ábra - 
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7. fejezet - A piruvát sorsa; a 
citromsav-ciklus 

A piruvát átalakulását és sorsát anaerob körülmények között az előző fejezetben már tárgyaltuk. Arról is volt 

szó, hogy a piruvát mitokondriummal rendelkező aerob sejtekben H+/piruvát szimporttal, aktív transzporttal jut 

át a mitokondrium belső membránján (a külső membránon pórusok vannak, ott szinte minden, a metabolizmus 

során ismertetett intermedier akadály nélkül átdiffundál) (7.1. ábra). 

7.1. ábra - 

 

1. A piruvát dehidrogenáz 

A bejutott piruvát a mitokondriumon belül a piruvát-dehidrogenáz (PDH) segítségével alakul tovább. Ez egy 

óriási multimer enzimkomplex, mérete a riboszómáéhoz hasonló. E1, E2 és E3 monomerek szorosan egymás 

mellett találhatóak benne, hogy a piruvát átalakulásának intermedierjei gyorsan alakulhassanak tovább, ne 

híguljanak fel, és ne indulhassanak be más reakcióutak (7.2. ábra). 

7.2. ábra - http://2.bp.blogspot.com/-

ZMVPlA2IG_o/T1xLwjd2oSI/AAAAAAAAAUk/LhmdRy14VmA/s640/Regulation+of+

pyruvate+dehydrogenase+complex_2.jpg ; 2013.04.11. 

 

1.1. Az enzimkomplex működése 

Az E1-es enzim a piruvát dekarboxiláz; segítségével a piruvát végéből lehasad egy szén-dioxid, a maradék két-

szénatomos (hidroxietil-) csoportot az enzim tiamin-pirofoszfát része (prosztetikus csoport) köti meg (7.3. ábra). 

http://2.bp.blogspot.com/-ZMVPlA2IG_o/T1xLwjd2oSI/AAAAAAAAAUk/LhmdRy14VmA/s640/Regulation+of+pyruvate+dehydrogenase+complex_2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ZMVPlA2IG_o/T1xLwjd2oSI/AAAAAAAAAUk/LhmdRy14VmA/s640/Regulation+of+pyruvate+dehydrogenase+complex_2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ZMVPlA2IG_o/T1xLwjd2oSI/AAAAAAAAAUk/LhmdRy14VmA/s640/Regulation+of+pyruvate+dehydrogenase+complex_2.jpg
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Ezt a részt aztán átveszi az E2 enzim (dihidrolipoil-transzacetiláz) liponsavat tartalmazó prosztetikus csoportja, 

és mint acetil-csoportot szállítja a koenzim-A-ra (7.4. ábra). A keletkezett acetil-KoA kerül majd be a 

citrátkörbe. A dihidrolipoil-transzacetiláz enzim liponsav része ezután redukált állapotba kerül; a keletkezett 

tiol-csoportokat (-SH) vissza kell oxidálni, hogy újabb acetilcsoportot tudjon felvenni az E1 enzimtől. Ez az 

oxidáció az E3 enzim (dihidrolipoil dehidrogenáz) segítségével történik; a FAD prosztetikus csoportjára 

kerülnek az elektronok, ahonnan NAD-ra transzportálódnak, hogy a FAD ismét tudjon elektronokat felvenni 

(7.5. ábra). A keletkezett NADH majd a mitokondriális elektrontranszport-láncba adják le az elektronjaikat. Az 

enzimkomplex működési mechanizmusát a 7.6. ábra foglalja össze. Az E3 rész univerzális működése miatt több 

más enzimkoplexnek is tagja; ilyen például a citrátkörben működő α-ketoglutarát-dehidrogenáz és az elágazó 

láncú aminosavak lebontásánál működő dehidrogenáz is. 

7.3. ábra - 

 

7.4. ábra - 
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7.5. ábra - 
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7.6. ábra - http://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=3022059_jcbn11-

005FRf05&query=the&fields=all&favor=none&it=none&sub=none&sp=none&req=4&

simCollection=1618947_MI2006-19307.006&npos=57&prt=3; 2012.12.21. 

 

A piruvát dekarboxilációja irreverzibilis lépés, de gerincesekben (emberben) még annál is több: ezután a lépés 

után a maradék két-szénatomos acetil-csoport már soha többé nem alakulhat vissza semmiféle glikolitikus 

intermedierré, bármennyi energia kerülne is a rendszerbe. Növényekben az acetilcsoportból is keletkezhetnek 

glikolitikus intermedierek; ez a később ismertetendő glioxalát-ciklusban történik meg. 

1.2. Az enzimkomplex szabályozása 

Mivel emberben a piruvát acetil-KoA-vá alakulása fontos elkötelező lépés, természetesen nagyon szigorú 

többszintes szabályozási mechanizmus kontrollálja a komplex működését. Az E2 és E3 alegységek 

allosztérikusan szabályozódnak; mindkét esetben az adott részreakcióban szerepet játszó szubsztrát aktivál (E2 

esetén a HS-KoA, E3 esetén a NAD), míg a termék gátol (E2 esetén az acetil- és a zsíracil- KoA, E3 esetén a 

NADH). 

Az E1 részek szabályozása kovalens módosítással valósul meg. Ekkor a PDH-kináz ATP terminális foszfátját 

felhasználva foszforilálja, ezáltal inaktiválja a piruvát karboxilázt. Maga a PDH-kináz is szabályozódik 

allosztérikusan: ADP és piruvát gátolják (hadd történjen csak meg a piruvát→Ac-KoA átalakulás), míg NADH 

és Ac-KoA aktiválják (van elég termékünk, nem szükséges több). Ugyanakkor a PDH-foszfatáz is 

szabályozódik: májban az inzulin jelpálya aktiválódása, izomban Ca2+-felszabadulás következtében 

aktiválódik, ezáltal elősegítve a piruvát lebomlását (7.7. ábra). 

7.7. ábra - 

http://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=3022059_jcbn11-005FRf05&query=the&fields=all&favor=none&it=none&sub=none&sp=none&req=4&simCollection=1618947_MI2006-19307.006&npos=57&prt=3
http://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=3022059_jcbn11-005FRf05&query=the&fields=all&favor=none&it=none&sub=none&sp=none&req=4&simCollection=1618947_MI2006-19307.006&npos=57&prt=3
http://openi.nlm.nih.gov/detailedresult.php?img=3022059_jcbn11-005FRf05&query=the&fields=all&favor=none&it=none&sub=none&sp=none&req=4&simCollection=1618947_MI2006-19307.006&npos=57&prt=3
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Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a piruvát-dehidrogenáz működését végső soron alacsony energiatöltöttségű 

állapot (alacsony NADH/NAD, ATP/ADP, acil-KoA/HS-KoA arány) aktiválja, magas energiatöltöttségű állapot 

(magas NADH/NAD, ATP/ADP, acil-KoA/HS-KoA arány) pedig gátolja. 

2. Az acetil-KoA sorsa; a citrát-ciklus 

2.1. A citrátkör reakciói 

Az acetil-koenzim-A egy irreverzibilis reakcióban oxálacetáttal reagál; ekkor citromsav és HS-KoA keletkezik. 

Ez tekinthető a citrátkör első lépésének (ha egyáltalán beszélhetünk egy körfolyamat során ilyenről). A reakciót 

a citrát-szintáz enzim katalizálja (7.8. ábra). 

7.8. ábra - 
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Ezután a citrát az akonitáz enzim segítségével egy instabil intermedieren (cisz-akonitát) keresztül átrendeződik, 

izocitrát lesz belőle (7.9. ábra). 

7.9. ábra - 

 

A következő irreverzibilis reakcióban az izocitrátból lehasad egy CO2, közben redukáló ekvivalens (NADH) és 

α-ketoglutarát keletkezik. A reakciót az izocitrát-dehidrogenáz enzim katalizálja (7.10 ábra). 

7.10. ábra - 

 

Ezután következik a citrátkör harmadik és egyben utolsó irreverzibilis lépése: Az α-ketoglutarát is elveszít egy 

CO2-t, két hidrogént elvisz a redukáló ekvivalens (NAD), ráadásul egy nagyenergiájú tioészter kötésben 

(szukcinil-KoA) is sikerül még energiát raktározni. (7.11. ábra). Ahogy korábban említettük, a katalizáló α-

ketoglutarát-dehidrogenáz enzimkoplex működése és felépítése nagyon hasonló a piruvát-dehidrogenázhoz; 

olyannyira, hogy az E3 alegységük ugyanaz a fehérje. 

7.11. ábra - 

 

Az ezt követő folyamatok már mind reverzibilisek. A következő reakcióban a tioészter kötés energiája 

konvertálódik foszfo-anhidriddé. A szukcinil-KoA-szintetáz enzim anorganikus foszfátot irányít a GDP-re, 

miközben a szukcinil-KoA szukcináttá és KoA-vá hidrolizál. A keletkező GDP foszforilcsoportját átadhatja 

majd az ADP-nek. Ez a kapcsolt reakciók katalízisének egyik legszebb példája, szubsztrátszintű foszforiláció 

(7.12. ábra). Az enzimekről szóló fejezetünkben a reakciót már bemutattuk. 

7.12. ábra - 
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A következő enzimkomplex a mitokondrium belső membránjában van, II-es komplexnek is hívjuk. Neve 

szukcinát-dehidrogenáz; működése során FAD prosztetikus csoportja elektronokat transzportál a szukcinátról a 

mitokondriális elektrontranszport-láncba, miközben telítetlen transz-fumarát keletkezik (7.13. ábra). 

7.13. ábra - 

 

A fumarát vizet vesz fel, és fumaráz enzim segítségével maláttá alakul (7.14. ábra). 

7.14. ábra - 

 

Az utolsó lépésben a malát oxálacetáttá oxidálódik; az elektronok a NAD-ra malát- dehidrogenáz enzim 

segítségével kerülnek (7.15 ábra). 

7.15. ábra - 

 

Standard körülmények között ez a reakcó igencsak endergonikus, és már a glukoneogenezis tárgyalása során 

láttuk, hogy fordítva is képes lejátszódni. Az oxálacetát folyamatos fogyasztása a citrát-szintáz által katalizált 

reakció miatt tolja mégis az oxálacetát képződésének irányába a folyamatot, amikor a citrátkör működik. 

2.2. A citrát-ciklus hozadéka 

A ciklus folyamán egy két-szénatomos acetilcsoport került be a ciklusba, és két szén-dioxid távozott (nem 

ugyanazok a szénatomok, de ez most lényegtelen). Tulajdonképpen a szénatomok oxidációja hajtja előre a 

ciklust. A leszakadó elektronok végső soron a mitokondriális elektrontranszport-láncra kerülnek: hat elektron a 

keletkező három NADH-ról, két elektron pedig a szukcinát-dehidrogenáz FADH2 prosztetikus csoportjáról. A 

ciklus belépő acetilcsoportonként még egy GTP (=ATP) energiáját is képes konzerválni. 
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2.3. A citrátkör szabályozása 

A citrátkör szabályozása igen egyszerű és logikus. A ciklust a három irreverzibilis lépésnél lehet szabályozni. 

Ezek az enzimek (citrát-szintáz, izocitrát-dehidrogenáz és α-ketoglutarát-dehidrogenáz) szabályozódnak; 

alacsony NADH/NAD, ATP/ADP, acil-KoA/HS-KoA arány esetén aktiválódik, magas NADH/NAD, 

ATP/ADP, acil-KoA/HS-KoA arány esetén pedig gátlódik a ciklus. Izomban a magas Ca2+-ion koncentráció is 

aktiválja a ciklust. 

2.4. A citrátkör amfibolikus szerepe 

Az eddig tanult reakciókban a citrátkör nem fogyaszt és nem termel intermediereket, a működés során az 

intermedierek összege állandó. A citrátköri intermedierek ezen felül számos anabolikus (felépítő) reakció 

kiindulási anyagai. Ilyen például májban a glukoneogenezis folyamata, amely oxálacetátot használ fel (ezt az 

előző fejezetben már részletesen ismertettük). Sok intermedier használódhat még fel az aminosavak 

szintéziséhez is (elsősorban oxálacetát és α-ketoglutarát). Ilyenkor a citrátkör intermedierjeinek száma csökken, 

ezeket pótolni kell. Igazából mindegy, hogy melyik intermedier pótlása történik meg, a ciklus során úgyis 

átalakulnak egymásba. Ezeket a feltöltő reakciókat anaplerotikus reakcióknak hívjuk. 

A feltöltésért leginkább négy reakció felelős; egy-egy foszfoenol-piruvátból és glutamátból, kettő pedig 

piruvátból készít citrátköri intermediereket. Két reakciót korábbról már ismerünk is: oxálacetát képződhet 

irreverzibilis reakcióban a piruvátból és CO2-ból piruvát-karboxiláz enzim és ATP segítségével, vagy 

reverzibilis reakcióban, ahol foszfoenol-piruvát vesz fel egy szén-dioxidot (foszfoenol-piruvát-karboxikináz 

enzim végzi a katalízist), miközben magas energiájú foszfátja GDP-re transzferálódik (szubsztrátszintű 

foszforiláció). A harmadik reakcióban a piruvát szintén CO2-ot vesz fel, de mellé még két elektront is a 

NADPH-tól. Itt nincs szükség ATP energiájára, a reverzibilis reakcióban malát enzim (vigyázat, nem malát 

dehidrogenáz!) segítségével malát keletkezik. A negyedik reakció szintén reverzibilis; glutamátból és NADPH-

ból α-ketoglutarát, NADP és ammónia keletkezik (7.16. ábra). 

7.16. ábra - 

 

Ezen a négy reakción kívül citrátköri intermedierek keletkezhetnek még néhány glukoplasztikus aminosav, 

timin bázis vagy páratlanszénatomszámú zsírsavak lebontása során is (7.17 ábra). 

7.17. ábra - 
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3. Az acetil-KoA sorsa; a glioxalát-ciklus 

A gerincesek nem képesek a zsírsavakat, illetve a belőlük származó acetátot szénhidráttá alakítani. A foszfoenol 

piruvát/piruvát, illetve a piruvát/acetil-KoA átalakítás olyan mértékben exergonikus, hogy szükségszerűen 

irreverzibilisnek tekinthető. Amennyiben a sejt nem képes az acetátot foszfoenol-piruváttá alakítani, az acetát 

nem szolgálhat a foszfoenol-piruvát glukóz glukoneogenetikus útvonal kiinduló vegyületeként. Ezen lehetőség 

hiányában a sejtek, élőlények képtelenek azon metabolitokat (zsírsavakat és egyes aminosavakat), amelyek 

acetáttá bomlanak le, szénhidráttá alakítani. 

A növényekben, egyes gerinctelen élőlényekben, illetve néhány mikroorganizmusban (például E. coli, 

pékélesztő) az acetát nemcsak energiagazdag üzemanyagként, hanem a szénhidrát-szintézis fontos 

alapanyagaként is szolgálhat. Ezen élőlényekben a glioxalát ciklus enzimei katalizálják az acetát szukcináttá, 

illetve más négy-szénatomos citrátköri intermedierré történő átalakulását. 

A glioxalát-ciklus során az acetil-KoA oxálacetáttal kondenzál és citrátot képez, a citrát izocitráttá alakul pont 

úgy, mint a citrátkörben. A következő lépés során azonban nem az izocitrát-dehidrogenáz által katalizált 

lebontási folyamat következik be, hanem az izocitrátot az izocitrát liáz hasítja szukcináttá és glioxaláttá. A 

képződött glioxalát egy második molekula acetil-KoA-val kondenzál, és a malát-szintáz enzim által katalizált 
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reakcióban malát képződik. A malát ezt követően oxálacetáttá oxidálódik, amely egy újabb acetil-KoA 

molekulával kondenzál egy újabb kört kezdve (7.18. ábra). Minden egyes glioxalátkör során tehát két molekula 

acetil-KoA használódik fel és egy molekula szukcinát képződik. A szukcinát fumaráton és maláton keresztül 

oxálacetáttá alakulhat, amely előbb foszfoenol piruváttá alakulhat a PEP karboxikináz enzim által katalizált 

reakcióban, majd glukózzá a glukoneogenezis során. A gerincesek nem rendelkeznek a glioxalát ciklus 

specifikus enzimeivel (izocitrát-liáz, malát-szintáz) és így nem képesek a glukóz acetil-KoA-ból történő 

szintézisére. 

A növényekben a glioxalát-ciklus enzimei specializálódott perixiszómákban, az ún. glioxiszómákban 

találhatóak. Azok az enzimek, amelyek a citrát- és glioxalát-ciklusban ugyanazt a reakciót katalizálják, két 

izoformával rendelkeznek, egy mitokondrium-és egy glioxiszóma-specifikussal. A glioxiszómák jelenléte nem 

minden növényi szövetre jellemző. Képződésük tipikus a lipidben gazdag magvakban csírázáskor, amikor a 

növények még képtelenek a szénhidrát-ellátást fotoszintézis révén biztosítani. A glioxiszómák a glioxalát ciklus 

enzimei mellett minden olyan enzimmel rendelkeznek, amelyek szükségesek a lipidben gazdag magvak 

zsírsavainak lebontásához. A lipid-lebontás során keletkezett acetil-KoA szukcináttá alakul a glioxalát-ciklusban 

(7.18. ábra), majd a szukcinát a mitokondriumba transzportálódik, ahol a citrát-ciklus enzimei maláttá alakítják. 

A citoszólikus malát-dehidrogenáz izoenzim a malátot oxálacetáttá oxidálja, amely aztán glukoneogenetikus 

prekurzorként szolgál. A csírázó magvak tehát képesek a tárolt lipideket glükózzá alakítani. 

7.18. ábra - 
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8. fejezet - Elektrontranszport-lánc és 
energiatermelés 

1. A mitokondrium elektrontranszport-lánca 

Korábban esett már szó arról, hogy a különböző oxidációs lépésekben eltávozó elektronok jó része aerob 

körülmények között a mitokondriális elektrontranszport-láncra (más néven mitokondriális elektrontranszfer-

láncra) kerül, melyen áthalad, és végül oxigénre kerül. Mi itt az állatokban (emberben) található 

mitokondriumok elektrontranszportját ismertetjük; a növényekben a transzportlánc hasonló elven működik, de 

jóval több ki- és bemeneti csatornával. Az elektrontranszport-lánc a mitokondrium belső membránjában 

található. Négy nagy komplexszel szokták azonosítani, amelyeket hagyományosan római számokkal jelölnek. 

A komplexek között az elektronokat kisebb, a membránban könnyebben vándorló molekulák szállítják, például 

az ubikinon vagy a citokróm-c. A lánchoz tartozónak tekinthető még a már említett mitokondriális glicerin-

foszfát-dehidrogenáz, és a későbbiekben említendő zsíracil-KoA-dehidrogenáz is, amelyek a FADH2-t 

tartalmazó prosztetikus csoportjukról majd az ubikinonnak (koenzimQ, KoQ) adják át az elektronjaikat (8.1. 

ábra). 

8.1. ábra - 

 

1.1. A transzportlánc tagjai 

A lánc az I. komplexszel kezdődik, melynek neve NADH/koenzimQ oxidoreduktáz. A komplex a 

mitokondrium mátrixában lévő, a citrátkör és a glikolízis során termelődött NADH-któl kap elektronokat. A 

komplex 25 alegységből áll, többüknek van FMN vagy vas-kén (FeS) részekből álló prosztetikus csoportja, 

melyek redukálódni, illetve oxidálódni képesek. Az elektronok végighaladnak ezeken az elektronszállító 

fehérjéken, miközben a fehérjék térszerkezete megváltozik; a komplex a kapcsolt reakcióban protonokat fog 

pumpálni a mitokondrium mátrixából a membránközti térbe. Az elektronokat végül az ubikinon (UQ, KoQ) 

molekula veszi fel, mely szemikinonná (1 e-) vagy ubikinollá (2 e-) redukálódik. Az ubikinol a membránban 

„átúszik” a III. komplexhez, és leadja elektronjait. 
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A III. komplex az ubikinol/citokróm-c oxidoreduktáz, 11 alegységből áll; három közülük hem, illetve FeS 

csoportokat tartalmazó polipeptid-láncokból épül fel. Ahogy az elektronok végighaladnak rajta, hasonlóképpen 

működik, mint az I. komplex. Az elektronokat végül a membránban szabadon mozgó citokróm-c fehérje veszi 

át, és viszi a IV. komplexhez. Ez a komplex a citokróm-c-oxidáz (COX), melynek segítségével az elektronok 

végül oxigénre kerülnek, és vizet eredményeznek. A IV. komplexben hemet tartalmazó citokrómok, valamint 

rézionok találhatóak; az oxigénmolekulát nem szabad elengedniük addig, míg az oxigén mind a négy elektronját 

meg nem kapta (és két vízmolekula nem keletkezett belőle). Ha az oxigén részlegesen redukálva kijutna, a 

reaktív oxigén-gyökök más makromolekulákhoz permanensen hozzákötődve súlyosan károsíthatnák azok 

szerkezetét, ezáltal a működését. A IV. komplexnek szintén van protonpumpa-aktivitása. 

A II. komplex (szukcinát-dehidrogenáz) a citrátkör egyik lépését katalizálja, a szukcinátról visz át 

elektronokat a KoQ-ra. Négy alegységből áll, vannak köztük FAD, FeS és hem prosztetikus csoportot 

tartalmazóak. Protonpumpa aktivitása nincs. 

Mint említettük, az I., a III. és a IV. komplex képes a rajtuk áthaladó elektron energiavesztését protonok 

kipumpálására használni. Egy elektronpár áthaladása a komplexen az I. és a III. esetében négy-négy, a IV. 

komplex esetében két proton kipumpálását okozza. A kipumpált protonok elektrokémiai gradienst hoznak létre 

a mitokondrium mátrixa és az intermembrán tér között. Ez a gradiens lesz a hajtóereje annak a transzportnak, 

amelynek során a protonok visszajutása a mátrixba egy enzim segítségével összekapcsolódik az ADP 

foszforilálásával (8.2. ábra). 

8.2. ábra - 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Mitochondrial_electron_transport

_chain%E2%80%94Etc4_id.svg; 2012.11.29. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Mitochondrial_electron_transport_chain%E2%80%94Etc4_id.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Mitochondrial_electron_transport_chain%E2%80%94Etc4_id.svg
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1.2. Elektrokémiai gradiens és energiatermelés 

Az FoF1 ATP-szintáz komplex (néha V. komplexnek is hívják) működése során három H+-ion mátrixba való 

visszajutása egy ATP szintézisét generálja. Az ATP, az ADP és a foszfát transzportja a mitokondrium belső 

membránján keresztül nem diffúzióval történik; ADP/ATP és OH-/foszfátion-antiporterek teszik lehetővé a 

kicserélődést. Mivel a foszforilációhoz szükség van foszfátra, és a hidroxid-ion kiáramlás gyakorlatilag proton-

beáramlással egyenértékű, valójában nem három, hanem négy proton-bejutás kell egy ATP szintéziséhez (8.3. 

ábra). Ez persze csak akkor lenne teljesen igaz, ha a protongrádiens ezen kívül más mitokondriális 

transzportfolyamatokat (másodlagos aktív transzportok) nem hajtana. Ezek protonigénye azonban az ATP 

szintéziséhez képest elenyésző. 

8.3. ábra - 
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Az ábrából látható, hogy ATP-termelés szempontjából nem mindegy, melyik komplexre érkeznek először az 

elektronok. Ha az I. komplexre (NADH-ról), akkor 4+4+2=10 H+ kipumpálása történik meg 2 elektron 

oxigénre jutásakor, ez optimális estben 2,5 ATP termelődését teszi lehetővé. (Ezt hívják P/O hányadosnak: 

hány foszforilcsoport kerül ADP-re, mialatt egy atom oxigén vízzé redukálódik.) Ha a II. komplexen 

(szukcinát-dehidrogenáz), a glicerin-P-dehidrogenázon vagy a zsíracil-KoA-dehidrogenázon keresztül 

érkeznek az elektronok, akkor az első protonpumpa-aktivitású komplex a III-as; ilyenkor (4+2)/4= 1,5 lesz a 

P/O hányados, 1,5 db ATP keletkezik 2 db elektronnak a transzportláncon történő végighaladásakor (8.4. ábra). 

8.4. ábra - 
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1.3. Az aerob glükóz-lebontás energiamérlege 

Ahhoz, hogy ki tudjuk számolni, mennyi energiát tudunk egy glükóz lebontása során ATP szintézisével 

konzerválni, össze kell adnunk a szubsztrátszintű és az oxidatív foszforiláció során képződött nukleotid-

trifoszfátok mennyiségét. A glikolízis során keletkezett nettó 2 ATP (4–2), a citrátkör során 2 db GTP (2x1), 

ez eddig 4 db. A glikolízis során keletkező redukáló ekvivalensekből (NADH) attól függően, hogy a malát-

aszpartát inga segítségével vagy a glicerin-foszfát-dehidrogenázok segítségével jutott a mitokondriumba, 5 

(2x2,5), illetve 3 (2x1,5) ATP nyerhető. A piruvát-dehidrogenáz komplex működése során 2 db NADH-t 

nyertünk 2 piruvátból, ez további 5 (2x2,5) ATP-t jelent. A citrát-körben 2 db AcKoA eloxidálódására 6 db 

NADH és 2 db redukált ubikinol keletkezik (szukcinát-dehidrogenázon keresztül), ez 15 (2x7,5) plusz 3 

(2x1,5) ATP-t jelent. Ha ezeket összadjuk, akkor 4+(5 vagy 3) +5+15+3= 32 vagy 30 ATP-t nyerhetünk a 

NADH mitokondriumba jutásának módjától függően (8.5. ábra). 

8.5. ábra - 
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1.4. Oxidatív energiatermelés és kapcsoltság 

Az ATP képződése az elektrontranszport-láncon és a citrátkörön keresztül gyakorlatilag össze van kapcsolva a 

piruvát-dehidrogenáz komplex működésével. Ha például nincs elég ADP (mert sok az ATP), nem működik az 

ATP-szintézis, a protonok nem tudnak visszajutni a mitokondrium mátrixába, a megnövekedett elektrokémiai 

grádienst már nem tudja az elektrontranszport során bekövetkező energiacsökkenés legyőzni, megáll a 

transzportlánc, nem tudják leadni elektronjaikat az elektronszállítók (NADH), nem lesz elég NAD, ami miatt 

leáll a citrátkör, de még az aerob glikolízis is. Természetesen ez egy nagyon szélsőséges eset, az élő 

szervezetben inkább a citrátkör lassulásáról, mintsem a teljes leállásáról beszélhetünk. Az ADP (-hiány) ilyen 

módon történő reguláló szerepét akceptor kontrollnak is szokták nevezni. 

Oxigénhiány miatt hasonló a helyzet áll elő, de nem az ADP hiánya miatt; terminális elektron-akceptor híján az 

elektrontranszport-lánc, a protonpumpák és az ATP-szintáz leáll, a sejtek nem kapják meg a működésükhöz 

szükséges ATP-mennyiséget; ezért fulladunk meg oxigénhiány esetén. 

Ha kémiai úton piciny lyukakat fúrnánk a mitokondrium belső membránjába (ezek nem valódi lyukak, bizonyos 

vegyületek – például a 2,4-dinitrofenol – beépülnek a membránba, és protonokat képesek a membrán határolta 

térrészek között passzívan transzportálni), akkor a H+-ionok egy részének visszajutása nem lenne ATP-

szintézishez kapcsolva (hiszen az FoF1 komplexen visszamenni sokkal nehezebb feladat lenne). A különböző, 

ilyen hatású mérgeken kívül vannak természetes szétkapcsoló szerek is. Ilyen például a kisgyermekekben vagy 

a téli álmot alvó állatok barna zsírszövetében megtalálható termogenin. A szétkapcsolószer hatására az 

átpumpált protonok egy részéből nem termelődik ATP; visszajutásuk a mátrixba exergonikus folyamat, 

hőtermeléssel jár. Ennek a folyamatnak a megfelelő testhőmérséklet fenntartásában van szerepe. 

2. A fotoszintézis folyamatai 
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A fotoszintetikus élőlények napenergia megkötése, illetve ennek kémiai energiává történő átalakítása 

szolgáltatja majdnem minden élőlény számára az elsődleges biológiai energiát. A fotoszintézisre képes 

élőlények elnyelik a nap fényenergiáját, amelynek révén ATP-t és NADPH-t állítanak elő, hogy majd ezen 

anyagok felhasználásával szénhidrátot, illetve más szerves anyagokat állítsanak elő CO2-ból és vízből, miközben 

O2-t juttatnak a légkörbe. 

2.1. A fotoszintézisről általánosságban 

Az oxidatív foszforiláció legfőbb elektrondonorával, a NADH-val szemben a víz nagyon gyenge elektrondonor. 

Standard redox potenciálja +0,816 V, az NADH-é pedig -0,32 V. A fotofoszforiláció így különbözik az 

oxidatív foszforilációtól; ebben az esetben a fényenergia szükséges ahhoz, hogy jó elektrondonor és jó 

elektronakceptor jöjjön létre. A fotofoszforiláció során elektronok áramlanak olyan membrán-kötött szállítókon 

keresztül, mint a citokrómok, a kinonok és a vas-kén fehérjék, miközben a membránon keresztül protonok 

pumpálódnak át, elektrokémiai potenciált létrehozva. Az elektrontranszfer és a protonpumpálás folyamatait a 

mitokondriális III-as komplexhez hasonló szerkezetű és funkciójú membránkomplex végzi. Az ily módon 

kialakult membránpotenciál terhére az oxidatív foszforilációhoz hasonlatosan történik az ATP szintézise. A 

növényekben a fotoszintézis két folyamatot foglal magában: a fényfüggő folyamatokat, amelyek során ATP és 

NADPH keletkezik, illetve a szén-asszimilációs, vagy más néven CO2 fixációs folyamatokat (Calvin-ciklus), 

melyeket sokszor tévesen „sötét reakciók”-ként aposztrofálnak. 

2.2. A fotoszintézis helyszíne a kloroplaszt 

A kloroplaszt a plasztidok (színtestek) családjába tartozó sejtorganellum. A legjobban talán a korábbi 

tanulmányainkban megismert mitokondriumhoz hasonlít. A kloroplaszt is rendelkezik egy kis molsúlyú 

anyagok számára átjárható külső membránnal, illetve egy kizárólag transzporterrel rendelkező anyagok számára 

átjárható belső membránnal. A két membrán között található a membránközti tér. A belső membrán a 

kloroplasztban nem képez betüremkedéseket (krisztákat), viszont a belső membránon belüli térben, a 

sztrómában található egy harmadik membránrendszer, melyet tilakoid membránrendszernek hívnak. A tilakoid 

membránrendszer korong alakú zsákokból áll. Ezek a zsákok egymással összeköttetésben vannak, az általuk 

körülhatárolt tér a tilakoid lumen (8.6. ábra). A tilakoid membrán a belső membránhoz hasonlatosan 

átjárhatatlan protonok számára. A tilakoid membránban található a fotoszintetikus elektron-transzfer 

rendszer. A kloroplaszt a mitokondriumhoz hasonlóan saját genetikai állománnyal és így replikációs, 

transzkripciós, transzlációs apparátussal rendelkezik. 

8.6. ábra - 

 

2.3. A két fotorendszer 

A legfontosabb tilakoid membránban található fényelnyelő pigmentek a klorofillek. Ezek a hemoglobin 

protoporfirinjéhez hasonlatos zöld pigmentek policiklusos planáris (sík alakú) szerkezettel rendelkeznek, 

azonban ebben az esetben a központi fémion nem Fe2+, hanem Mg2+. Mindegyik klorofill rendelkezik egy hosszú 
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fitol oldallánccal, illetve egy ötödik gyűrűvel, amely nem található meg a hemben. A klorofilleken kívül a 

tilakoid membrán más, másodlagos fényelnyelő pigmenteket is tartalmaz, ilyenek például a karotinoidok. 

A fényelnyelésben résztvevő pigmentek funkcionális egységekbe, fotorendszerekbe rendeződnek. A 

fotorendszerben található pigmentek mindegyike képes a fényelnyelésre, de csak az a néhány klorofillmolekula 

asszociálódik a fotokémiai reakciócentrummal, amelyek képesek a fény energiáját kémiai energiává alakítani. 

A többi, kizárólag a fényelnyelésben résztvevő pigmentet antennamolekuláknak nevezzük. 

A tilakoid membránok két eltérő fotorendszert tartalmaznak (PS II és PS I) eltérő reakciócentrummal (a 

fényelnyelési maximum alapján elnevezve P680 és P700), illetve antennamolekula-összetétellel. 

A fotorendszer II (PS II) P680-as reakciócentruma megvilágítás hatására P680* gerjesztett állapotba kerül, 

ami igen jó elektrondonorként viselkedik: pikoszekundumok alatt átadja gerjesztett elektronpárját a feofitinnek 

(pheophytin) amely átalakul negatív töltésűvé (Pheo-). A Pheo- igen gyorsan továbbadja az elektronokat a 

fehérjéhez kapcsolt plasztokinonnak (PQA), amely továbbadja a sokkal lazábban kötött PQB-nek. A PQBH2-

től a citokróm b6f komplex veszi át az elektronokat. A P680-ban keletkezett elektronlyukat a víz bontásával 

pótolja a növény. A citokróm b6f komplex (amely nagyban hasonlít a mitokondriális komplex III-ra) egy 

növényi citokróm-c analógnak, a plasztocianinnak továbbítja az elektronokat, miközben az elektrontranszfer 

energianyereségét arra használja fel, hogy a sztrómából protonokat pumpáljon a tilakoid lumenbe. 

A fotorendszer I (PS I) megvilágítását követő események nagyban hasonlatosak a PS II esetében történtekhez. 

A PS I esetében a keletkezett elektronlyukat a PS II-ből érkező plasztocianin-szállította elektron fogja betölteni. 

A gerjesztett elektron első lépésben a fillokinonra, majd innen egy vas-kén fehérjére fog kerülni. A vas-kén 

fehérjéről útja egy másik vas-kén fehérjén, a ferredoxinon keresztül a ferredoxin/NADP oxidoreduktázhoz 

vezet, amely végül az elektronokat a NADP-re transzferálja NADPH-t eredményezve (8.7. ábra). 

8.7. ábra - 

 

2.4. ATP-szintézis, ciklikus fotofoszforiláció 
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Az ATP-szintézis hajtóereje (a mitokodriumhoz hasonlóan) a proton-impermeábilis membrán két oldala között 

létrejött elektrokémiai gradiens. A PS II-ben található citokróm b6f protonpumpa működésének 

következtében a tilakoid térben a protonkoncentráció körülbelül három nagyságrenddel nagyobb lesz, mint a 

kloroplaszt sztrómájában lévő protonkoncentráció. Ezt használja ki a mitokondriuméhoz hasonló, Fo és F1 

alegységeket tartalmazó ATP-szintáz, mely protonokat enged ki a sztrómába, miközben ADP-ből és 

inorganikus Pi-ból ATP-t szintetizál. 

Majd látni fogjuk, hogy a CO2 megkötés folyamatában az ATP/NADPH aránynak 3:2-nek kell lennie. A 

növény ezt az arányt már a fényreakció során beállítja. Teszi ezt úgy, hogy a fotorendszer I-ben gerjesztett 

elektronok a ferredoxinról nem mindig a NADPH-ra kerülnek, hanem útjuk néha ismét a PS II-ben található 

citokróm b6f komplexen keresztül vezet. Ez újabb protonpumpa-aktivitást eredményezhet, ami ismét ATP-

szintézist generál. Ilyenkor sem vízbontás, sem NADPH-képződés nem történik, kizárólag ATP-szintézis. 

8.8. ábra - http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thylakoid_membrane.png 

 

2.5. Calvin-ciklus 

A CO2 asszimiláció egy körfolyamat révén valósul meg, amely során a kulcs-intermedierek folyamatosan 

regenerálódnak. Az útvonalat Melvin Calvin, Andrew Benson és James A. Bassham laboratóriumaiban írták le 

az 1950-es években. Így Calvin-ciklusnak vagy fotoszintetikus szénredukciós ciklusnak is nevezik. A CO2 

asszimiláció három szakaszra bontható: 

1. Az első szakasz során történik a szén biomolekulákba történő megkötése. A CO2 az öt-szénatomos ribulóz-

1,5-biszfoszfáttal kondenzál. A karboxilációs reakciót a ribulóz-1,5-biszfoszfát karboxiláz/oxigenáz, röviden 

a RUBISCO katalizálja. Összességben 3 CO2 molekula (3 szénatom) 3 db öt-szénatomos akceptorral (15 

szénatom) reagál, majd egy rövid életidejű hat-szénatomos terméken keresztül 6 db három-szénatomos 3–

foszfogliceráttá alakul (18 szénatom). 

2. A második során a 3-foszfoglicerát NADPH és ATP felhasználásával glicerinaldehid-3-foszfáttá alakul. Így 

tulajdonképpen egy három-szénatomos glicerinaldehid-3-foszfát molekula a szénasszimilációs reakció nettó 

terméke. 

3. A maradék 5 db három-szénatomos trióz-foszfát molekula (15 szénatom) a pentóz-foszfát ciklus reakcióihoz 

hasonló transzaldoláz, illetve transzketoláz enzimek által katalizált reakciók során 3 db öt-szénatomos 

ribulóz-1,5-biszfoszfát molekulává (15 szénatom) alakul át 3 db ATP egyidejű felhasználásával (8-9. ábra). 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thylakoid_membrane.png
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A keletkezett glicerinaldehid-3-P dihidroxiaceton-3-P-tá (DHAP) izomerizálódik, és egy trióz-

foszfát/inorganikus foszfát antiporteren keresztül kijut a kloroplaszt sztrómájából. Itt a DHAP egy része 

visszaalakul glicerinaldehid-3-P-tá, majd a kettő együtt a glukoneogenezis tárgyalása során már megismert 

módon fruktóz-1,6-biszfoszfáttá alakul. A fruktóz-1,6-biszfoszfát végső soron a növény működéséhez és 

felépítéséhez szükséges mono-, di-, és poliszacharidok kiindulópontja. A keletkezett glicerinaldehid-3-P 1,3-

biszfoszfogliceráton keresztül 3-foszfogliceráttá alakul, miközben NADH és ATP termelődik (lásd: 

glikolízis/glukoneogenezis). A 3-foszfoglicerát az előbb említett antiporteren keresztül visszajut a kloroplasztba, 

ahol ATP segítségével foszforilálódik, majd NADPH segítségével glicerinaldehid-3-P keletkezik. Ezzel a 

körfolyamattal tudnak a növények energiát (ATP) és redukáló ekvivalenseket (NADPH→NADH) transzportálni 

a kloroplasztból a citoplazmába. 

8.9. ábra - 

 

2.6. 8.2.6. Fotorespiráció, C4 útvonal 

A RUBISCO nem rendelkezik abszolút specificitással a CO2 irányába, kisebb affinitással, de köti az O2-t is. 

Magasabb hőmérsékleten a két gáz vízben oldhatósági aránya az oxigén javára eltolódik. Így a RUBISCO 

oxigenáz aktivitása is előtérbe kerül. Az oxigénnel történő reakció nem jár szén megkötésével, energetikailag 

kimondottan káros a reakció. Egyrészt az ilyenkor képződő 2-foszfoglikolát két szénatomjának mentő-

útvonala jelentős mennyiségű energiát emészt fel, másrészt egy korábban megkötött szénatom is szabaddá 

válik CO2 formájában (8.10. ábra). A szén-dioxid felszabadulás miatt ezt az útvonalat fotorespirációnak 

nevezik. 
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8.10. ábra - 

 

A meleg, száraz éghajlaton élő növények annak érdekében, hogy elkerüljék a fotorespirációt és előnytelen 

következményeit, módosított úton kötik meg a légköri CO2-t. Ezen növények mezofil sejtjei a 

foszfoenolpiruvát-karboxiláz enzim segítségével (ez az enzim specifikus a HCO3
- irányába, nem tévesztendő 
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össze az állatokban is meglévő foszfoenolpiruvát-karboxikinázzal) a légzéssel felvett oldott CO2-t HCO3
- 

formájában kötik meg, majd foszfoenol-piruváttal (PEP) kondenzáltatják oxálacetát képződése közben. Az 

oxálacetát NADPH felhasználásával (malát-dehidrogenáz enzim segítségével) maláttá redukálódik, majd a 

növényi szövetek belsejében található nyalábhüvely-sejtek felé transzportálódik plazmodezmoszokon 

(sejteket összekötő citoplazma-hidak) keresztül. A képződő négy-szénatomos köztes termék miatt nevezték el a 

CO2-megkötés ezen útvonalát C4-es útvonalnak. A nyalábhüvely-sejtekben a malát a malát-enzim segítségével 

piruvátra és CO2-ra bomlik, miközben az elektronjai visszakerülnek az NADP-re. A felszabaduló CO2 a már 

ismertetett módon, a Calvin-ciklus során kerül megkötésre (a C3-as útvonalon). A piruvát a plazmodezmoszokon 

keresztül visszajut a mezofil sejtekbe, majd egy inorganikus foszfát felvételével PEP keletkezik. Ez utóbbi 

reakcióhoz két magas energiájú foszfo-anhidrid kötés energiájára van szükség; ATP-ből pirofoszfát, majd két 

inorganikus foszfát keletkezik. A reakciót a piruvát-foszfát dikináz enzim katalizálja (8.11. ábra). A keletkezett 

PEP azután újabb bikarbonát felvételével újra beléphet a ciklusba. Ilyen módon köti meg a szén-dioxidot 

például a cukornád és a Magyarországon is előforduló kukorica. 

8.11. ábra - 
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9. fejezet - A lipidek anyagcseréje 

A lipidek kémiailag nem egységes vegyületek, fizikai tulajdonságaik viszont hasonlítanak egymásra. A lipideket 

funkció szerint csoportosíthatjuk: 

1. membrán lipidek (főleg foszfolipidek, koleszterin, glikolipidek) 

2. energiaraktározó lipidek (trigliceridek) 

3. speciális funkciókkal bíró lipidek (szteroid hormonok, epesavak, eikozanoidok, epesavak) 

Nem minden lipidféleséggel fogunk foglalkozni, csak a legfontosabbakkal. 

1. A lipidek emésztése 

Emésztésen általánosan a lipidekben található észterkötés(ek) hidrolízisét értjük. A hidrolízisért a lipáz 

enzimek felelősek. A táplálékban a lipideket először a szájüregben a nyál-lipáz, majd a gyomorüregben a 

gyomor-lipáz kezdi el emészteni, de ezek működése igen alacsony hatásfokú a lipidek hidrofób jellege miatt 

(csak a lipidcseppek felszínével tudnak az enzimek érintkezni). Az igazi emésztés a vékonybélben folyik, ahol 

epesavak (amelyek detergensek) segítségével a lipidcseppek emulgeálódnak; sok-sok apró csepp keletkezik, 

amelyek fajlagos felülete már jóval nagyobb. A hasnyálmirigynedvben (hasnyál) találhatóak a táplálkozás során 

felvett lipidek emésztéséért felelős enzimek. A legismertebb a pancreas lipáz, mely a triglicerideket bontja; a 

glicerin két szélső szénatomjáról hidrolizálnak a zsírsavak,  2-monoacil-glicerid keletkezik. Működését egy, a 

tripszin proteáz által aktivált fehérje, a kolipáz segíti. A koleszterin észtereket specifikus észterázok bontják 

koleszterinre és zsírsavakra. A zsírcseppecske felszínén lévő foszfolipidek foszfolipáz-A segítségével 

emésztődnek; az egyik zsírsav lehidrolizál. A maradék lipidet lizofoszfolipidnek nevezzük. Ezután jut 

szerephez a foszfolipáz-B, amely leszedi a maradék zsírsavakat a lizofoszfolipidekről (ezért lizofoszfolipáznak 

is hívjuk), s maradékul foszfatidil-glicerolok keletkeznek. Az emésztés következtében létrejött kisebb 

egységeket (zsírsavak, foszfatidil-glicerolok, monoacil-gliceridek, koleszterin) a bélhámsejtek már fel tudják 

szívni. 

A bélhámsejtekből a zsírsavak egy kisebb része azonnal a vérbe kerül, nagyobb része viszont még a sejteken 

belül reszintetizálódik trigliceridekké, foszfolipidekké, koleszterin-észterekké. A reszintetizálódott lipidek 

fehérjékkel együtt micellákba csomagolódnak (ezeket a lipid-fehérje micellákat lipoproteineknek hívjuk), és 

úgy hagyják el a bélhámsejteket. 

9.1. ábra - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aufbau_eines_Lipoproteins.jpg, 

szerző: AntiSense; 2012.11.30. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aufbau_eines_Lipoproteins.jpg,%20szerző:%20AntiSense
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aufbau_eines_Lipoproteins.jpg,%20szerző:%20AntiSense
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2. A lipidek szállítása 

2.1. Bélből a májba 

A lipidek szállítását a különböző szervek között döntően lipoproteinek végzik. Ezeknek a micelláknak a külső 

részét foszfolipidek, koleszterin és különböző fehérjék (apoproteinek) alkotják, míg belsejükben találhatóak a 

kizárólagosan hidrofób trigliceridek és koleszterin-észterek. A micellák felszínén lévő apoproteinek határozzák 

meg az adott lipoprotein feladatait: mely szervekbe kerüljön, milyen folyamatokban vegyen részt (9.1. ábra). 

A bélhámsejtek felől érkező lipoproteinek, az ún. naszcens kilomikronok először a nyirokerekbe kerülnek, 

onnan kerülnek a véráramba, elkerülve ezzel, hogy azonnal a máj-kapuéren keresztül a májba jussanak. Az a 

kevés zsírsav, ami szabadon áramlik, a vérben sem egyedül kering; mivel vízben való oldhatóságuk nagyon 

rossz, hozzátapadnak a vérben található albumin fehérjéhez, és annak a felületén szállítódnak. 

A naszcens kilomikronok a vérben találkoznak más lipoproteinekkel, például HDL-lel, és képesek 

apoproteineket átvenni tőlük. Miután a kilomikronokra kerültek többek között az ApoE és az ApoC proteinek, 

érett kilomikronokról beszélünk; ezek a perifériális szövetekbe jutva már képesek leadni lipidtartalmuk egy 

részét. Ez úgy történik, hogy a perifériális szövetekben (például zsírszövetben) lévő hajszálerek (kapillárisok) 

falában membrán-kötött ApoC receptormolekulák és lipoprotein-lipáz enzimmolekulák vannak. A kilomikron 

az ApoC-n keresztül hozzáköt a receptorhoz, és az ApoC mindjárt aktiválja is a mellette lévő lipoprotein lipázt. 

A lipáz mintegy benyúl a kilomikron belsejébe, és zsírsavakat hidrolizál le a trigliceridekről. A felszabaduló 

zsírsavak azután a kapillárisok falán fel tudnak szívódni a zsírsavat is felhasználni képes szövetekbe. A szövetek 

sejtjeiben aztán vagy lebomlanak és energiát szolgáltatnak, vagy trigliceridekké (esetleg foszfolipidekké, 

koleszterin-észterekké) szintetizálódnak, és a sejtekben raktározódnak. 

Miután trigliceridjének jelentős mennyiségétől megszabadult, a kilomikron-maradvány leválik a kapilláris 

faláról, és eljuthat a májba. A májban az ApoE receptor felismeri, és a májsejtek endocitózissal felveszik (9.2 

ábra). 

9.2. ábra - 
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2.2. A májból a perifériára 

Kilomikronok csak táplálkozás után keletkeznek bennünk, viszont a lipidek szállítására éhezéskor is szükség 

van. A máj sejtjei a kilomikron-maradvány lipidjeinek alkotórészeiből és a saját maguk által szintetizált 

lipidekből újabb kis lipoprotein csomagocskákat szintetizálnak, melyek összetételében nagyon hasonlítanak a 

kilomikronhoz: belül találhatóak a trigliceridek és a koleszterin-észterek, kívül a foszfolipidek, a koleszterin és 

az apoproteinek. Ez a lipoprotein a naszcens VLDL; jellemző rá, hogy tartalmaz ApoB100-as apoproteint. A 

májból kijutva a kilomikronhoz hasonlóan ApoC-t és ApoE-t kap a HDL-től. A sorsa is eleinte hasonló; bejut a 

perifériális szervekbe, ott elveszíti triglicerid-tartalmának jelentős részét, és átalakul IDL-lé. Az IDL sorsa 

azonban itt elágazik, a szervek lipidszükséglete fogja meghatározni, melyik irány lesz inkább preferált. Az 

egyik verzió szerint az IDL-t a máj ApoE receptora felismeri, a lipoproteint a májsejt felveszi, sorsa ugyanaz 

lesz, mint a kilomikroné. Az IDL másik része a HDL-nek visszaadja az ApoE receptorát, ezzel a májsejttel való 

találkozáskor nem kerül endocitózisra. Ilyenkor a májsejt csak az IDL tirgliceridjeit emészti ki (úgy, ahogy azt a 

perifériális szöveteknél már említettük), az IDL pedig LDL-lé alakul. Az LDL triglicerideket alig tartalmaz, 

viszont annál több koleszterint; ez fogja a szükséges koleszterint a perifériális szövetekhez szállítani. Az LDL-

t a perifériális sejtek B-100-as receptorukkal felismerik, felveszik. A kapott koleszterin egy részét azonnal a 

saját sejtmembránjukba építik, más részét zsírsavval észteresítik, és úgy raktározzák. A koleszterin-észterek 

szintézisében az acil-KoA:koleszterin-aciltranszferáz (ACAT) enzim katalizál (9.3. ábra). Természetesen a 

felvett koleszterin azonnal át is alakulhat; szükség szerint például epesavak vagy szteroid hormonok 

szintetizálódhatnak belőle. 

9.3. ábra - 
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2.3. A perifériáról a májba 

Az utolsó lipoprotein, amelyről beszélnünk kell, a HDL. Ez a májban vagy a bélhámsejtek falában 

szintetizálódó, szinte csak foszfolipidekből és apoproteinekből álló üres zsákocskaként kezdi az életét. 

Szerepe sokrétű; az apoproteinek szállítgatásán kívül elsősorban a retrográd lipid (elsősorban koleszterin) 

transzportért felelős. A perifériális szövetekben a túl sok koleszterin bekerül a HDL-be, ahol a HDL 

lecitin:koleszterin-aciltranszferáz (LCAT) enzimjének a segítségével a foszfolipidek egyik zsírsavával 

észteresedik, a hidrofób koleszterin-észter pedig bejut a zsákocska belsejébe, ami így „kikerekedik”. A már 

teli HDL ekkor találkozhat a VLDL-lel, és egy transzfer-fehérje segítségével lipidek cserélődhetnek ki bennük 

(például koleszterin-észter trigliceridre). A HDL-ből is tud a májsejt máj-lipáz és koleszterin-észteráz 

segítségével lipideket kiemészteni; a csaknem üres HDL ekkor visszajuthat a körforgásba. A HDL végső sorsa 

azonban az, hogy visszajut a májsejtbe, hogy a máj a benne található lipideket felhasználja energiaforrásként, 

epesavak szintéziséhez vagy VLDL újra-szintéziséhez (9.4. ábra). 

9.4. ábra - 
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3. Energiatermelés lipidekből 

3.1. A zsírok mobilizációja 

A lipideken belül elsősorban a zsírsavak lebontásával tudunk energiát termelni. A zsírsavak többnyire 

trigliceridekben,mint tartalék tápanyagban raktározódnak a zsírszövetben. A mobilizáció éhezéskor vagy 

valamilyen stressz hatására történik. Ekkor egy, a zsírszövet sejtjeinek citoplazmájában lévő lipáz, a 

hormonszenzitív-lipáz aktiválódik, amely a trigliceridek első zsírsav észterkötésének hidrolízisét katalizálja. 

Az enzimszabályozás a már ismert séma szerint történik: glukagon vagy adrenerg receptorok stimulációjának 

hatására G-fehérjén keresztül aktiválódik az adenilát-cikláz. Az ATP-ből keletkező ciklikus AMP aktiválja a 

protein-kináz A-t, amely segítségével a hormonszenzitív lipáz foszforilálódik, így aktiválódik. A gátlás itt 

kétféleképpen is megtörténhet: az inzulin jelpálya működésének következtében nemcsak az aktív foszfoprotein 

foszfatáz hasítja le a foszforilcsoportot a hormonszenzitív lipázról, hanem egy foszfodiészteráz is aktiválódik, 

amely az aktivációs útvonalban fontos szerepet játszó cAMP→AMP-vé történő hidrolízisét katalizálja. Az 

aktiváció során még egy fontos lépés történik: az aktivált PKA segítségével foszforilálódnak a zsírsejtekben 

lévő lipidcseppek felszínén található perilipin fehérjék. A foszforilálódott perilipin térszerkezete megváltozik, 
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így lehetővé teszi, hogy az aktivált hormonszenzitív lipáz hozzáférjen a lipidcsepp belsejében lévő 

trigliceridekhez. 

A trigliceridekről csak az első zsírsav leszakadása szabályozott; ha már elindult a folyamat, mindhárom 

észterkötésnek fel kell bomlania. A másik két hidrolízist a diacilglicerol-lipáz, illetve a monoacilglicerol-lipáz 

katalizálja. A keletkező zsírsavak a vérbe kerülnek, és eljutnak a célszervekhez. Mi lesz a glicerinnel? Mivel 

csak a májban található glicerin-kináz enzim, a zsírsejt nem tud vele mit kezdeni. A glicerin is bejut a vérbe, 

onnan a májba, és ott glicerin-kináz enzim segítségével ATP terhére foszforilálódik. A glicerin-foszfát 

glicerin-3-P-dehidrogenáz segítségével beléphet a glikolízisbe/glukoneogenezisbe dihidroxiaceton-foszfát 

intermedieren keresztül (májban éhezéskor glukoneogenezis játszódik), vagy trigliceridek/foszfolipidek 

szintézisében is részt vehet (9.5. ábra). 

9.5. ábra - 

 

3.2. A zsírsavak β-oxidációja 

A zsírsavak a célszervek mitokondriumában bomlanak acetil-KoA darabokra oxidációs folyamat 

eredményeképpen. A legfontosabb ezek közül a β-oxidáció, mely során a zsírsavlánc β szénatomja (a 

karboxilcsoport felől számolva a harmadik szénatom) oxidálódik. Ismerünk még α- és ω-oxidációt is, de kisebb 

jelentőségük miatt ezeket itt nem tárgyaljuk. 

3.2.1. Transzport 

Az oxidáció elkezdődéséhez a zsírsavnak előbb aktiválódni kell, majd a zsírsavnak át kell jutni a 

mitokondrium belső membránján. Az aktiválódás KoA beépülésével történik, ehhez ATP két nagyenergiájú 

foszfátkötésének energiáját kell elhasználnunk. A folyamat két lépésben játszódik le; először a pirofoszfát 

leszakadását követően az AMP a zsírsavlánchoz kapcsolódik, majd az AMP lecserélődik KoA-ra (a 

foszfoanhidrid-kötés lecserélődik tioészterre). A folyamatot az acil-KoA-szintetáz katalizálja (9.6. ábra). 
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9.6. ábra - 

 

Az aktiválódott zsírsav (acil-KoA) nem tud bejutni a mitokondriumba, ehhez egy speciális transzportra van 

szüksége. Először a zsíracil-csoport leszakad a KoA-ról és átkerül egy karnitin nevű, kis mólsúlyú molekulára. 

A folyamatot az acil-KoA:karnitin-aciltranszferáz I enzim katalizálja, mely a mitokondrium külső 

membránján van. Az acil-karnitin aztán egy karnitin/acil-karnitin transzporteren keresztül jut a 

mitokondrium mátrixába, amely antiport mechanizmussal működik. A mátrixban a karnitinról ismét KoA-ra 

tevődik át az acilcsoport, ezt a belső membránhoz kötött acil-KoA:karnitin-aciltranszferáz II enzim 

katalizálja. A karnitin azután az előbb említett antiporteren keresztül visszajut az intermembrán térbe. 

A mátrixban azután egy négylépéses enzimreakció következtében az acil-KoA-ból lehasad egy acetil-KoA, és 

marad egy két szénatommal rövidebb acil-KoA. 

3.2.2. Oxidáció 

Az első lépésben a második pozícióban lévő C-C kötés telítetlenné válik. A reakciót a zsíracil-KoA 

dehidrogenáz katalizálja. Erről az enzimről már volt szó; a mitokondrium belső membránjában található, a 

felvett elektronokat a FAD prosztetikus csoportja segítségével a mitokondriális elektrontranszport-láncba, az 

ubikinonra transzferálja. A transzállású kettős kötést tartalmazó enoil-KoA azután enoil-KoA-hidratáz enzim 

segítségével felvesz egy vizet, így β-hidroxiacil-KoA-t kapunk. A harmadik lépésben a β-hidroxiacil KoA-

dehidrogenáz enzim segítségével újabb két elektron szakad le a β szénatomról, amelyek a NAD-ra, majd 

többségben a mitokondriális elektrontranszport-lánc I komplexére kerülnek. A visszamaradó β-ketoacil-KoA-

ról aztán egy belépő KoA molekula és β-ketotioláz enzim segítségével acetil-KoA hasad le, amely beléphet a 

citrátkörbe. A visszamaradó, rövidebb szénláncú acil-KoA azután ismét szubsztrátja lehet a β-oxidációnak. Ez a 

négylépéses oxidáció mindaddig ismétlődik, míg az utolsó lépésben az acil-KoA is acetil-KoA-vá rövidül (9.7. 

ábra). 

9.7. ábra - 



 A lipidek anyagcseréje  

 140  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.3. Energiamérleg 

Ha az egyik leggyakoribb zsírsav, a palmitinsav β-oxidációjának energiamérlegét számoljuk, akkor a lebontás 

során keletkezett 7 db ubikinol (7x1,5=10,5 ATP), 7 db NADH (7x2,5= 17,5 ATP) és 8 db acetil-KoA (8x10=80 

ATP) összesen 108 ATP nyereséget jelent. Az aktivációhoz azonban be kellett fektetni 2 ATP energiáját, tehát 

108–2=106 ATP a tiszta nyereség (ha a proton-grádiens csak ATP-szintézisre használódik). 

3.4. Rendhagyó esetek 

Természetesen nem csak palmitinsavakat bontunk le β-oxidációval. Léteznek hosszabb szénláncú telítetlen 

kötést vagy páratlan szénatomszámot tartalmazó zsírsavak is; néhány kiegészítő reakcióval ezeket is tudjuk 

oxidálni a folyamat során. A transzállású kettős kötések elég ritkák; a transz-enoil-KoA-k becsatlakoznak az 

enoil-KoA hidratáz által katalizált reakcióba. Ha ciszállású kettős kötést tartalmaz a zsíracil-KoA, akkor előbb 

egy hidratáz segítségével vizet vesz fel, majd egy epimeráz segítségével megváltozik a hidroxilcsoport 

orientációja. Ezután képes belépni a ketotioláz által katalizált reakcióba. Előfordulhat az is, hogy a kettős kötés 

nem a második, hanem a harmadik pozícióban van. Ekkor egy izomeráz segít a kötés áthelyezésében. Páratlan 

szénatomszámú zsírsavak esetében végül egy három-szénatomos propionil-KoA marad, mely már nem tud 

hová oxidálódni, de a citrátkörbe sem tud belépni. Ekkor propionil-KoA-karboxiláz segítségével egy ATP 

energiájának befektetésével karboxilálódik, metilmalonil-KoA keletkezik. A metilmalonil-KoA egy izomeráz 

(metilmalonil-KoA-mutáz) segítségével izomerizálódik, szukcinil KoA keletkezik (9.8. ábra), amely már 

citrátköri intermedier (kizárólag a páratlan szénatomszámú zsírsavak utolsó darabjából tudunk citrátköri 

intermediert gyártani). 

9.8. ábra - 
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A 18-nál nagyobb szénatomszámú zsírsavak lebontása a peroxiszómákban zajlik. A különbség annyi, hogy itt 

nincs mitokondriális elektrontranszport-lánc, ezért az első oxidációs lépésben a dehidrogenáz FADH2-je nem 

tudja az ubikinonnak adni az elektronjait. Ezért itt közvetlenül oxigénre kerülnek az elektronok: H2O2 

keletkezik és jelentékeny mennyiségű hő. A H2O2 a peroxiszómában kataláz enzim segítségével vízzé és 

oxigénné alakul. 

4. A lipidek felépülése 

4.1. Zsírsavak szintézise 

4.1.1. Transzport 

Jóllakott állapotban a glükóz egy részéből glikogén lesz (például a májban), más része viszont a glikolízis során 

acetil-KoA-vá bomlik. Az acetil-KoA aztán képes zsírsavvá szintetizálódni. Hogyan történik ez? A folyamat 

hasonlít a β-oxidációhoz, természetesen fordítva, és más enzimekkel és szubsztrátokkal. A zsírsav-szintézis 

zömmel a citoplazmában zajlik, tehát az acetil-KoA-nak ki kell jutni a mitokondriumból. Ez viszont nem 

lehetséges, ezért csak az acetilcsoport fog kijutni, mégpedig kerülő úton. Az első lépésben az acetilcsoport 

rákapcsolódik az oxálacetátra, és citrát lesz belőle. Ezt már ismerjük, ez a citrátkör első lépése. Ezután a citrát 

egy trikarbonsav-transzporteren keresztül kijut a citoplazmába. Itt KoA belépésével ismét oxálacetát és 

acetil-KoA keletkezik, de mivel a citrát képződése irreverzibilis folyamat, ugyanezen az úton nem alakulhat 

vissza. Az ATP-citrát liáz katalizálta reakcióhoz egy ATP energiájára van szükség, az ATP-ből ADP és Pi 

lesz. Az oxálacetát pedig a már ismert módon a NADH-ról elektronokat vesz fel, és malát formájában 

visszajut a mitokondriumba (9.9. ábra). 

9.9. ábra - 
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4.1.2. Szintézis 

Az aceti-KoA a citoplazmában először CO2 felvételével karboxilálódik, malonil-KoA keletkezik belőle. A 

folyamat energiaigényes, ATP-t használ az acetil-KoA karboxiláz enzim. A lépés a zsírsav-szintézis elkötelező 

lépése, ha ez végbement, akkor a többi lépés is lejátszódik (9.10. ábra). 

9.10. ábra - 

 

A zsírsav szintézis a zsírsav-szintáz enzimkomplexen játszódik le. Ez egy hét alegységből álló komplex, mely 

igazából dimer formájában van jelen; a komplexek egyik tagjához kapcsolt növekvő zsírsavlánc a másik 

komplex enzimeinek segítségével redukálódik. Így egyszerre két zsírsavlánc növekedhet párhuzamosan. 

A szintézisnek két irányból kell kiindulnia. A komplex egyik polipeptid-láncához, a kondenzáló enzimhez 

hozzákapcsolódik egy acetilcsoport az acetil-KoA-ról; a KoA felszabadul, az acetilcsoport szintén tioészter 

kötést létesít a kondenzáló enzim (KE) egyik cisztein oldalláncával. A másik, szemben lévő zsírsav-szintáz 

komplexének pedig az ún. acil-carrier protein (ACP) alegységéhez kapcsolódik a malonilcsoport az imént 

létrejött malonil-KoA-ról. Az előbbi reakciót az acetil-transzaciláz, a második reakciót a malonil-transzaciláz 

enzim katalizálja. Az ACP-hez a malonilcsoport egy prosztetikus csoporton (foszfo-pantetein) keresztül 

kapcsolódik, szintén tioészter kötéssel. 

A szintézis első lépésében a kondenzáló enzimen lévő acetilcsoport hozzákapcsolódik az ACP-hez kötött 

malonilcsoporthoz, miközben CO2 szabadul fel. A reakciót maga a kondenzáló enzim katalizálja, a keletkező 
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termék az aceto-acetil-ACP. Ezután az első komplex enzimei lépnek működésbe. Először a β-ketoacil-ACP-

reduktáz enzim segítségével NADPH kárára redukálódik az oxocsoport, s β-hidroxibutiril-ACP keletkezik. 

Ezután a β-hidroxiacil-ACP-dehidratáz segítségével víz lép ki, keletkezik egy transz kettős kötésű enoil-ACP. 

Ez aztán az enoil-ACP-reduktáz segítségével újabb hidrogéneket vesz fel a NADPH-ról, így keletkezik egy 

butiril-ACP. Ez a butirilcsoport azután visszakerül az első komplex kondenzáló enzimére, a második komplex 

ACP-je pedig újabb malonilcsoport fogadására lesz alkalmas (9.11. ábra). 

9.11. ábra - 

 

Ezután újraindul a ciklus, csak most már nem az acetil-, hanem a butirilcsoport fog a malonilcsoporthoz 

kapcsolódni. A ciklus mindaddig folytatódhat, amíg a zsírsav szénatomszáma el nem éri a 16-ot (palmitinsav). 

Ezután a zsírsavlánc a komplexről leválik, és más folyamatokban alakulhat tovább. 

4.2. A zsírsav-szintézis energiamérlege 

Mennyi felhasznált, illetve nem képződött ATP-be kerül egy palmitinsav felépítése? A számolás nem könnyű, 

mivel ki kell számítanunk a NADPH-k képződéséhez szükséges energiaveszteséget is. Az egyszerűség kedvéért 

számoljunk úgy, mintha a NADPH is 2,5 ATP-t tudna termelni a NADH-hoz hasonlóan. Kell tehát 8 acetil-KoA 

(=80 ATP), 7 ATP a malonil KoA-k létrejöttéhez, 8 ATP az acetil-KoA-k kijutásához és 14 db NADPH (=35 

ATP). Ez így 130 ATP összesen, tehát itt is igaz az, hogy zsírsav-szintézis és -lebontás (106 ATP nyereség) 

nem történhet egy időben. A szabályozás az elkötelező lépéseknél van: a malonil-KoA (a szintézis első 

intermedierje) allosztérikusan gátolja a β-oxidációhoz szükséges transzport első lépését, az acil-KoA/karnitin-

aciltranszferáz I-et. (Mint azt már láttuk, a zsírsavak szintézisének szabályozása szintén az első lépésnél, az 

acetil-KoA-karboxiláz enzimnél valósul meg.) Az enzimnek két formája van: egy polimer, amely aktív, és egy 

monomer, amely inaktív. A szabályozási folyamatok a polimerizáció mértékét befolyásolják. Az egyik 

szabályozási mód a kovalens módosítás. Itt glukagon és adrenalin a már ismert módon aktiválja a PKA-t, amely 

foszforilálja, ezáltal inaktiválja az acetil-KoA-karboxilázt. Az inzulin jelpálya ezzel szemben foszfoprotein-

foszfatázt aktivál, amely a foszfát hidrolízisét katalizálja, ezáltal aktiválódik az enzim. Allosztérikusan is 

szabályozódik az enzim; citrát aktiválja, palmitoil-KoA gátolja. 

4.3. A zsírsavak további sorsa 



 A lipidek anyagcseréje  

 144  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Természetesen nem csak palmitinsavra van szükségünk, ezért ezek egy jó részének tovább kell alakulni. Az 

egyik fontos átalakulási forma a zsírsavlánc hosszabbodása. Ezt már nem képes a zsírsav-szintáz 

enzimkomplex katalizálni. A lánchosszabbítás az endoplazmás retikulumban történik, ugyanazon a módon, 

ahogy a citoplazmában. A különbség annyi, hogy az itt található enzimek nem állnak össze komplexszé, ezért 

ACP sincs. A kondenzációs és redukciós lépések ezért itt nem az ACP-hez, hanem a KoA-hoz kötődve 

történnek. A mitokondriumban is történik zsírsav-szintézis. Itt gyakorlatilag ugyanaz, mint a zsírsav oxidáció 

megfordítása, csak ehhez FADH2-vel működő enzim helyett NADPH-val működő szükséges (hiszen az 

elektrontranszport-láncról már nem lehetséges visszaszívni az elektronokat). 

A másik fontos átalakulási forma a kettős kötések létrehozása. Ezt a sztearil-KoA-deszaturáz végzi oxigén és 

NADPH-k segítségével. Az enzimnek nemcsak a sztearinsav, hanem más hosszú telített zsírsavak is a 

szubsztrátjai. A reakció eredményeképpen a lánc 9. kötése cisz-konformációjú telítetlen kötés lesz (9.12. ábra). 

9.12. ábra - 

 

Emberben ezután már csak a 9. kötésnél kisebb sorszámú kötésen jöhet létre deszaturáció (telítetlenség). Ha a 

szervezetnek olyan zsírsavra van szüksége, amelynél a kötés a 9. kötésnél még távolabb van, azt szintetizálni 

nem tudjuk; az ilyen zsírsavakat tartalmazó zsírokat a táplálékkal kell elfogyasztanunk (esszenciális zsírsavak, 

például linolsav, linolénsav). 

4.4. Trigliceridek szintézise 

Mint ahogy arról már szóltunk, a májban, a bélben és a zsírszövetben tudnak trigliceridek szintetizálódni. A 

szintézis első lépése a glicerin-foszfát előállítása a májban. Itt található a glicerin-kináz enzim, amely a zsírok 

mobilizálása során más szövetben (például zsírszövetben) keletkező glicerint segít foszforilálni ATP terhére. A 

zsírsejtekben nincs glicerin-kináz enzim; a glicerin-foszfát a glikolízis során keletkező dihidroxiaceton-

foszfátból keletkezik glicerin-foszfát-dehidrogenáz enzim segítségével, amihez az elektronokat NADH-ról 

kapja. A glicerin-foszfát aztán reakcióba lép egy zsíracil-KoA-val, egy szabad KoA és lizofoszfatidsav 

keletkezik. Ez reakcióba léphet még egy zsíracil-KoA-val, ekkor foszfatidsav és még egy szabad KoA 

keletkezik. A reakciókat a glicerin-3-P-aciltranszferáz, illetve az acilgliceril-3-P-aciltranszferáz enzim 

katalizálja. Ezután foszfatidsav-foszfatáz segítségével a foszforilcsoport lehidrolizál, és a keletkező diacil-

glicerol egy harmadik acil-KoA-val tud reagálni (itt is egy acil-transzferáz az enzim), így keletkezik a 

triglicerid (9.13. ábra). 

9.13. ábra - 



 A lipidek anyagcseréje  

 145  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 A lipidek anyagcseréje  

 146  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4.5. Foszfolipidek szintézise 

Két ismert módja van a foszfolipidek szintézisének. Az egyikben a foszfatidsav reagál egy CTP-vel, CDP-

diacil-glicerol és pirofoszfát keletkezik. A CDP-diacil-glicerol reagál aztán a foszfolipidhez szükséges, -OH 

csoportot tartalmazó vegyülettel, ekkor CMP és foszfolipid keletkezik (9-14. ábra). Ezen a módon keletkezik a 

foszfatidil-inozitol, a foszfatidil-glicerol és a kardiolipin. 

9.14. ábra - 

 

A foszfolipid-szintézisnek a másik útján képződik például a foszfatidil-etanolamin, foszfatidil-kolin, 

foszfatidil-szerin. Itt először az alkoholos csoport aktiválódik ATP-vel; ADP-t és foszforilált alkoholt 

eredményezve. Ez a foszforilált alkohol reagál aztán a CTP-vel, pirofoszfát kihasadása után CDP-alkohol 

keletkezik. Ez a CDP-akohol reagál majd egy diacil-glicerollal, melynek következménye egy foszfolipid és egy 

CMP lesz. 

Foszfatidil-kolin képes a foszfatidil-etanolaminból is képződni, három S-adenozil-metionin segítségével az 

amino-csoportra helyeződik három metil-csoport. 
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Foszfatidil-etanolamin az endoplazmás retikulumban tud foszfatidil-szerinné alakulni egy szerin/etanolamin 

kicserélődési reakciót katalizáló enzim segítségével. Visszaalakulni vagy ugyanezen az úton tud, vagy a máj 

mitokondriumában található enzim segítségével egyszerűen dekarboxilálódik (9.15. ábra). 

9.15. ábra - 
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5. A koleszterin metabolizmusa 
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A koleszterin nagyon fontos alkotóeleme a sejtmembránoknak; megfelelő arányban kell foszfolipidekkel 

keverednie, hogy a membrán rigiditása optimális legyen. Koleszterinszármazékok még az epesavak és 

bizonyos hormonok. A koleszterin többségét a táplálékkal vesszük magunkhoz, de jelentős mennyiségű 

koleszterin is szintetizálódik főleg a májban és a szteroid hormonokat szintetizáló szövetekben (gonádok, 

mellékvese-kéreg). A koleszterin szintézise két acetil-KoA-ból indul ki. β-ketotioláz enzim segítségével 

acetoacetil-KoA és szabad KoA keletkezik. Ezután még egy KoA reagál az acetoacetil-KoA-val: hidroximetil-

glutaril-KoA (HMG-KoA) képződik, és felszabadul még egy KoA. A katalizáló enzim neve HMG-KoA-

szintetáz. A következő lépésben HMG-KoA-reduktáz enzim segítségével, két NADPH felhasználásával a 

harmadik KoA is leszakad, és egy mevalonsav keletkezik. 

A mevalonsav aztán három ATP terhére három egymást követő reakcióban foszforilálódik, 3-foszfo-5-

pirofoszfomevalonát képződik. Ez aztán dekarboxilálódik, és a harmadik szénatomon defoszforilálódik: öt-

szénatomos izopentenil-pirofoszfát keletkezik belőle. Az öt szénatomot és annak többszöröseit tartalmazó 

vegyületek lesznek a koleszterin építőkövei. Az izopentenil-PP egy izomeráz segítségével izomerizálódni képes, 

dimetil-allil-PP keletkezhet belőle (9.16. ábra). 

9.16. ábra - 
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A dimetil-allil-PP és az izopentenil-PP pirofoszfát felszabadulása mellett összekapcsolódhat, a keletkező 

vegyületet geranil-PP-nak hívjuk. Ez is reakcióba léphet még egy izopentenil-PP-tal: 15 szénatomos farnezil-

PP-ot kapunk, miközben újabb pirofoszfát szabadul fel. 

Két farnezil-PP összekapcsolódása, majd NADPH-val történő redukciója eredményezi a 30 szénatomos 

szkvalént, amelyből többlépéses folyamat következtében lanoszterin intermedieren keresztül végül 

koleszterint kapunk (9.17. ábra). 

9.17. ábra - 
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A koleszterin-szintézis szabályozása tulajdonképpen az elkötelező lépést katalizáló HMG-KoA-reduktáz 

enzimen történik. A szabályozás részleteire itt nem térünk ki. 

6. Epesavak körforgása 

A korábbi fejezetekben láttuk, hogy a koleszterin felépítése igen költséges folyamat. Az emberi szervezetben 

nem is fejlődött ki olyan mechanizmus, amely a koleszterint lebontaná, a felesleges koleszterin többnyire 

koleszterin-észterek formájában raktározódik szervezetünkben. Az egyetlen komoly koleszterin-vesztő 

mechanizmusunk az epesavak formájában történő veszteség. 
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Az epesavak a májban szintetizálódnak koleszterinből. A szintézis soklépéses folyamat, melynek részleteit 

nem tárgyaljuk. Annyit érdemes megjegyezni, hogy egyes lépései négy különböző sejtszervecskében történnek 

(citoszólban, endoplazmás retikulumban, mitokondriumban, peroxiszómákban). A szintézis következtében 

elsődleges epesavak keletkeznek: glikokolát, taurokolát, glikokenodezoxikolát, taurokenodezoxikolát (9.18. 

ábra). Az epesavak az epehólyagba kerülnek, s onnan étkezéskor a bélbe ürülnek. A bélben bélbaktériumok 

hatására dekonjugálódnak (elvesztik a glicin- vagy a taurin-oldalláncot), és a 7-es szénatomon 

dehidroxilálódnak; 7-dezoxikolát és litokolát képződik belőlük. Ezeket hívjuk másodlagos epesavaknak, 

melyeket a bélhámsejteken keresztül képesek vagyunk visszaszívni. Az epesavaknak kb. a 90%-a szívódik 

vissza, a többi a széklettel kiürül (ezek adják a széklet barna színét). 

9.18. ábra - 

 

7. A ketontestek 

A ketontestek nem lipidek, részben átfedő metabolizmusuk miatt mégis ebben a fejezetben tárgyaljuk az 

átalakulásaikat. A ketontestek olyan tápanyagok, amely alternatív tápanyagforrást jelentenek a glükóz és 

zsírsavak helyett. Nagy mennyiségben hosszan tartó éhezés eredményeképpen keletkeznek. Ilyenkor főleg olyan 

szövetek használják fel, amelyek nem tudnak zsírsavat használni. Ilyen például az idegszövet, ugyanis a 

zsírsavak nem tudnak átjutni a vér-agy gáton. Éhezés során az idegszövet a glükóz-szükségletének akár 50%-át 

is pótolhatja ketontestekkel. 

7.1. Ketontestek szintézise 

A ketontestek a májsejtek mitokondriumában keletkeznek acetil-KoA-ból. Éhezés során a máj glükózt gyárt. 

A glukoneogenezis során felhasználódnak a citrátköri intermedierek (oxálacetát). Az éhezés következtében a 

zsírszövetben mobilizálódnak a trigliceridek, a zsírsavak eljutnak a májba. Itt a β-oxidáció során acetil-KoA 

keletkezik belőlük, az oxidáció során felszabaduló elektronok a mitokondriális elektrontranszport-láncba 

kerülnek, segítségükkel ATP termelődik. A keletkezett acetilcsoportok azonban nem tudnak tovább 

oxidálódni a citrátköri intermedierek hiánya miatt. Ezeket az acetilcsoportokat valahogy el kell távolítani a 

KoA-molekulákról, hogy azok további zsírsav-oxidációs folyamatban részt vehessenek. Ennek a folyamatnak a 

során keletkeznek a ketontestek. 

A ketontestek képződésének kezdeti lépései megegyeznek a koleszterin-szintézis indító lépéseivel (azzal a 

különbséggel, hogy a ketontestek a kizárólag a májsejt mitokondriumában keletkeznek). Két acetil-KoA-ból 

ketotioláz segítségével acetoacetil KoA és KoA keletkezik, majd egy harmadik acetil-KoA és HMG-KoA-

szintáz enzim segítségével HMG-KoA keletkezik újabb KoA felszabadulása mellett. Itt azonban a ketontestek 

szintézise már eltér a koleszterinétől: a HMG-KoA egy HMG-KoA-liáz enzim segítségével acetoacetáttá és 

acetil-KoA-vá hidrolizál. A keletkezett acetoacetát az egyik ketontest. Az acetoacetát NADH és β-hidroxi-

butirát-dehidrogenáz enzim segítségével β-hidroxi-butiráttá redukálódhat, ami a másik ketontest. A 

ketontestek kijutnak a mitokondriumból és a májsejtből, és mivel vízben jól oldódnak, a vérrel eljutnak a 

célszervekig (a vér-agy gáton is képesek átdiffundálni). Az acetoacetát spontán veszíthet CO2-t, miközben 



 A lipidek anyagcseréje  

 153  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

acetonná alakul (9.19. ábra). Az aceton a harmadik ketontest. Az acetonból már nem tudunk energiát kinyerni, 

azt a tüdőben kilélegezzük (régóta éhező embernek acetonos a lehelete). 

9.19. ábra - 

 

7.2. Ketontestek felhasználódása 

A ketontestek eljutnak a célszervekhez, ott a sejtek felveszik őket, még a mitokondriumba is bejutnak. Itt a β-

hidroxibutirát visszaalakulhat acetoacetáttá, miközben NAD redukálódik. A NADH-ról a mitokondriális 

elektrontranszport-láncra kerülnek az elektronok. Az actoacetát két úton kapcsolódhat az energiatermelés 

folyamatához. Egyrészt egy, a májban nem létező enzim, a szukcinil-KoA/3-ketoacil-KoA-transzferáz 

segítségével a szukcinil-KoA-ról a KoA átkerül az acetoacetátra; acetoacetil-KoA és szukcinát keletkezik. A 

másik úton az acetoactát két ATP energiáját felhasználódva kapcsolódhat a KoA-hoz, acetoacetil-KoA, AMP és 

két Pi keletkezik. Az acetoacetil-KoA a ketotiolázzal két acetil-KoA-vá alakul, amely azután be tud lépni a 

citrátkörbe (9.20. ábra). Mivel csak a máj (és kisebb mértékben a vese) termel glükózt, a többi szövetben 

normálisan működik a citrátkör, ezekben a szövetekben éhezéskor is termelődik energia acetil-KoA-ból. 
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9.20. ábra - 

 

7.3. Cukorbetegség 

Az egyik leggyakoribb, széles tömegeket érintő népbetegség a cukorbetegség (diabétesz). Jellemző tünete a 

fokozott vizeletürítés, aminek következménye lehet a kiszáradás, súlyosabb esetben a hiperozmoláris kóma. A 

fokozott veseműködés vesekárosodásokhoz vezethet. A magas vércukorszint hosszabb távon az érrendszer 

sejtjeinek membránjában és az extracelluláris térben lévő fehérjék hiperglikációjához, a fehérjék fiziológiás 

tulajdonságainak megváltozásához, ezáltal az érrendszer károsodásához vezethet. A szemgolyó érrendszerének 

abnormális struktúrája és működése károsíthatja a retinát, ezért a diabétesz egyik súlyos szövődménye lehet a 

vakság. 

A diabétesznek két típusa van, melyeket római számokkal I-es és II-es típusúnak neveznek. Az I-es típusú az 

inzulinhiányos diabétesz, ekkor a pankreász inzulin-termelő β-sejtjei többnyire valamilyen autoimmun-

betegség következtében elpusztulnak, ezért az étkezések után nem jut inzulin a véráramba. Ennek 

következtében a szövetek folyamatosan úgy érzékelik, mintha éheznének. A zsírok nem tudnak lerakódni a 

zsírszövetbe, illetve onnan mobilizálódnak, ami kóros soványságot okozhat. A máj is úgy érzékeli, hogy 

állandóan glukózt kell termelnie, tehát a glukoneogenezis során elhasználja a citrátköri intermediereket. A 

májba bejutó zsírsavak végigmennek a β-oxidáció folyamatán, de az acetilcsoportokat a citrátkör nem tudja 

felvenni, ezért azokból ketontestek keletkeznek. A sok ketontest és a felszabaduló/nem raktározódó zsírsavak 

savas kémhatásúak, a vérben ketoacidózist okozhatnak. Ez a vér pH-jának csökkenését, ezáltal mentális 

zavarokat, akár kómát is okozhat. Az ilyen típusú, kezeletlen diabéteszben szenvedőket fel lehet ismerni 

acetonos leheletükről. A betegséget jól lehet kezelni étkezés előtti inzulin-injekciók adásával. 

A II-es típusú az ún. időskori diabétesz (szemben az előbb ismertetettel, amelyet fiatalkori diabétesznek 

neveznek). Itt a fő ok a kövérség; a túltápláltság miatt a perifériális szervekben válaszreakcióként inzulin-

rezisztencia alakul ki, ami az inzulin-jelpálya alulműködését eredményezi. Ennek megfelelően a zsír- és 

izomszövet nem veszi már fel a rengeteg glükózt, a vér cukorszintje tartósan magas lesz, ami a fent említett 

okok miatt súlyos szervi bajokat okozhat. A β-sejtek próbálják egyre több inzulin termelődésével kompenzálni 

a magas vércukorszintet, ami egyre nagyobb rezisztenciához, végső soron akár a β-sejtek túlműködés miatti 

pusztulásához vezethet. 
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10. fejezet - Az aminosavak 
anyagcseréje 

Az emberi szervezetben az aminosavak egyrészt elengedhetetlenek fehérjék szintéziséhez, másrészt 

lebomlásukkor energiát szolgáltathatnak a különböző szöveteknek. A szabad aminosavaink döntő többségét 

külső vagy belső aminosav-forrásokból nyerjük, és kisebb részüket szintetizáljuk mi magunk. Az aminosav 

metabolizmus ismertetése előtt érdemes megismerkednünk azokkal az enzimekkel, amelyek akár a táplálkozás 

során, akár a szervezeten belül képesek a polipeptidláncok amidkötését hidrolizálni, ezáltal szabad 

aminosavakat nagy mennyiségben generálni. 

1. A fehérjék bontása 

A fehérjéket proteázok bontják. A proteázok maguk is fehérjék, amelyek nagyon különbözőek lehetnek, és 

többféleképpen tudjuk osztályozni őket. 

Ha az aktív centrumuk felépítése szerint osztályozunk, akkor megkülönböztetünk többek között szerin-

proteázokat, cink-proteázokat, cisztein- és karboxil-proteázokat. A szerin-proteázok szerin, hisztidin és 

aszpartát oldalláncokat tartalmazó aktív centrumot tartalmaznak. Ezek az aminosavak a polipeptidlánc nagyon 

távoli helyein találhatóak, de a fehérjetekeredés folyamán térben egymás mellé kerülnek. Ilyen szerin-proteáz 

például a tripszin, a kimotripszin és az elasztáz. A cink-proteázok az aktív centrumukban egy cinkiont 

(némelyikük kobalt-iont) tartalmaznak. Cink-proteáz például a karboxipeptidáz A. A karboxil-proteázok (más 

néven savas proteázok) két aszpartát oldalláncot tartalmaznak az aktív centrumukban. Ilyen enzim például a 

pepszin. A cisztein-proteázok katalitikus centrumában két cisztein alkot egy könnyen felhasadni képes tiol-

kötést. Cisztein proteázok nagy mennyiségben találhatóak az érésben lévő gyümölcsökben, valószínűleg a 

kártevők elleni védekezésképpen. Az utóbbi időkben felfedeztek treonin- és glutamát-proteázokat is. 

A proteázokat aszerint is osztályozhatjuk, hogy helyileg hol működnek. Az exogén proteázok a szervezet belső 

állományán kívül, például a tápcsatornában működnek. Ilyenek például az emésztőenzimek. Az endogén 

proteázokat is két csoportra oszthajuk: extracelluláris és intracelluláris proteázokra. Az előbbiek az 

extracelluláris mátrix fehérjéit, az utóbbiak a sejten belüli fehérjéket bontják. 

1.1. Exogén proteázok 

Nézzünk néhány fontosabb emésztőenzimet. Általában igaz rájuk, hogy inaktív proenzim (zimogén) 

formájában termelődnek, és csak a tápcsatornában aktiválódnak. Az aktiváció módja proteolitikus hasítás. A 

szervezet tápcsatornán kívüli részében inhibitorok akadályozzák meg, hogy a véletlenül aktiválódott enzimek a 

tápcsatornán kívül is működjenek, és megemésszék a szervezet saját fehérjéit. A gyomor fősejtjeiben 

termelődik a pepszin, pepszinogén (zimogén) formájában. Gasztrin hormon hatására ürül a gyomor lumenébe. 

A gyomor fedősejtjei ugyanakkor sósavat termelnek, aminek következtében a gyomor kémhatása nagyon 

alacsony (pH: 1-2) lesz. Ez részben aktiválja a pepszinogént, ez önemésztődik, és létrejön az aktív pepszin. A 

pepszin a táplálék fehérjéit azok aromás és savanyú oldalláncai mellett emésztik, oligopeptideket eredményezve. 

A tripszin zimogénje, a tripszinogén a hasnyálmirigyben termelődik, kolecisztokinin hormon hatására ürül a 

vékonybélbe. Aktiválódása itt az enteropeptidáz enzim limitált proteolitikus hasítására következik be. A 

tripszin bázikus aminosavak, arginin és lizin mellett hasít. Más enzimek, például a karboxipeptidáz A, 

proelasztáz és kimotripszinogén hasítás általi aktivációjában is részt vesz. A szervezeten belüli inhibitorai a 

tripszin inhibitor és az α1 antitripszin. Ez utóbbi az elasztázt is gátolja. Az α1 antitripszin dohányzás 

következtében történő meghibásodása az elasztáz fokozott működését, ezáltal tüdőtágulást okozhat. 

1.2. Endogén proteázok 

Az extracelluláris proteázok közül a kollagenázokat, a mátrix metalloproteázokat és az elasztázt érdemes 

megemlíteni. Ezek is pro-formában képződnek, a kollagenázokat és a mátrix metalloproteázokat plazmin 

proteáz aktiválja. Szerepük elsősorban a kötőszövetek (például porcszövet, csontszövet) átrendezésében vagy a 

fehérvérsejtek sejtek közötti mozgásának elősegítésében van. 
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Az intracelluláris proteázok két különböző útvonalon működhetnek. Az egyik típus a liszoszómákban van, és 

a receptor-mediált endocitózis, illetve autofágia során bekebelezett, majd a lizoszómába került proteineket 

bontja. A másik típus a proteaszóma komplexben van: a sejten belüli, lebontásra ítélt fehérjék lizin 

oldalláncon egy kis jelölő-fehérjével (ubiquitin) megjelölődnek (ubikvitinálódnak), majd poliubikvitinálódnak; 

ez a jel a proteaszómába kerülésükre és ottani degradációjukra. E két útvonalon kívül érdemes megemlíteni még 

egy, csak speciális esetekben működő rendszert. Programozott sejthalál (apoptózis) vagy immunsejtek érése 

során speciális proteázok, ún. kaszpázok aktiválódnak, melyek a lebontandó fehérjéket hasogatják. 

1.3. Aminosavak felszívódása 

Hogyan szívódnak fel a keletkezett aminosavak és oligopeptidek? A legtöbb aminosav képes Na+-facilitált 

transzporterek segítségével felszívódni. (A glükóz felszívódására a bélben ugyanilyen mechanizmussal, 

másodlagos aktív szimporttal megy végbe.) A bél lumenben nem teljesen emésztődött oligopeptidek (többnyire 

di- és tripeptidek) H+-hoz kapcsolt, szimport mechanizmussal szívódnak fel. Az oligopeptidek döntő többsége az 

enterocitákban (bélhámsejtekben) aminosavakra emésztődik. Az aminosavak a bélhámsejtek bazális részén, 

passzív transzporttal kerülnek a vérbe. 

Egy másik, sokkal ritkább mechanizmus az endocitózis, amelynek során az aminosavakon kívül kisebb-

nagyobb peptidek, sőt egész fehérjék is bekebeleződnek a sejtekbe. Ilyen mechanizmusokkal juthatnak be 

antitestek (újszülötteknél) és antigének is szervezetünkbe. 

A harmadik fontos mechanizmus elsősorban a vérbe jutott aminosavak különböző szervek (vese, pancreas, lép, 

agy, szív stb.) sejtjeibe való transzpotot teszi lehetővé. Ez a mechanizmus a γ-glutamil ciklus. A 

sejtmembránban lévő γ-glutamil-transzpeptidáz enzim segítségével glutation (GSH, γ-glutamil-ciszteinil-

glicin tripeptid) glutamátjára tevődik át a transzportálandó aminosav, így jut a citoplazmába. Itt egy glutamil 

ciklotranszferáz gyűrűvé zárja a glutamátot, miközben a bejuttatott aminosav szabadon lehasad. A GSH-t 

aztán regenerálni kell: három ATP energiájának, valamint a közben már szabadon lévő cisztein és glicin 

felhasználásával a gyűrűs 5-oxoprolinból először nyílt glutamát, majd glutamil-cisztein, végül γ-glutamil-

ciszteinil-glicin (glutation) keletkezik, mely képes újabb aminosav felvételére (10.1. ábra). 

10.1. ábra - 
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2. Aminosavak átalakulásai 

Az aminosavak keletkezése és lebomlása igen sokrétű folyamat, nagyon sok metabolikus reakcióval. Ennek a 

tananyagnak nem célja az összes metabolikus útvonalat azok szabályozásával együtt tárgyalni, ezért csak a 

legfontosabb felépítési és lebontási utak sokszor vázlatos ismertetésére szorítkoztunk. Először a szintetikus, 

utána a lebontási útvonalakat ismertetjük, de ez a sorrend nem mindenütt lehetséges, mivel ezek a folyamatok 

összefüggenek, és sokszor az egyik aminosav lebontása szükséges a másik szintéziséhez. Ahol lehet, 

mondandónkat megpróbáljuk logikai egységekbe foglalni az átláthatóság érdekében. 

2.1. Nem-esszenciális aminosavak szintézise 

Az emberben létező húsz fehérjealkotó aminosavnak mintegy fele esszenciális. Ez azt jelenti, hogy szervezetünk 

nem tudja előállítani őket (vagy előállításuk más célokat szolgál), ezért kizárólag a táplálékkal kell felvennünk 

őket. Először a nem-esszenciális aminosavak felépítésével foglalkozunk. 

Az aminosavakon alapvetően két részt különböztethetünk meg: a szénláncot (C, H és O atomok) és a hozzá 

kapcsolódó aminocsoporto(ka)t (N és H atomok). A szintézis során általában egy ketosavra (többnyire 

glikolitikus vagy citrátköri intermedier), az oxocsoport helyére aminocsoport kapcsolódik. Emlékezzünk vissza: 

az aminocsoport szállítója a piridoxál-foszfát. Azok az enzimek, amelyek az amino-oxo kicserélődést 

katalizálják, piridoxál-foszfát prosztetikus csoportot tartalmaznak. 
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2.1.1. Glutamát, glutamin, aszpartát, alanin, aszparagin szintézise 

Az aminocsoport-transzferben központi szerepe van egy aminosavnak, a glutaminsavnak (glutamát). 

Ismerkedjünk meg tehát a glutamát képződésével. A glutamát α-ketoglutarátból és ammóniából képződik, és 

NADPH elektronjai szükségesek hozzá. A reakciót a glutamát-dehidrogenáz enzim katalizálja. A reakció 

kétirányú. Az emberek nagyon ritkán szenvednek glutamát- hiányban, ezért bennünk a reakció szinte mindig 

visszafelé, α-ketoglutarát és ammónia képződése felé halad. Érdekesség, hogy ilyenkor az enzim (amely a 

mitokondriumban van) NAD kofaktort használ az elektronok felvételéhez. 

Ha a glutamát kialakult, már csak egy lépés a glutamin szintézise: ammónia kapcsolódik a γ-helyzetű 

karboxilcsoport oxocsoportjának a helyére. A reakcióhoz ATP energiája és glutamin-szintetáz enzim 

szükséges (10.2. ábra). 

10.2. ábra - 

 

A glutamát reverzibilis, ún. transzaminálási reakciókban képes aminocsoportot adni más oxosavaknak, így 

azokból aminosavak, a glutamátból pedig α-ketoglutarát keletkezik. Ilyen módon keletkezik alanin-

aminotranszferáz (ALAT) enzim segítségével piruvátból alanin, az aszpartát-aminotranszferáz (ASAT) 

segítségével pedig oxálacetátból aszparaginsav (10.3. ábra). 

10.3. ábra - 
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Szintén egylépéses, aminocsoport átadásával járó reakció az aszparagin szintészise. Az aszpartát β karboxil-

csoportjára kerül rá a glutamin aminocsoportja, miközben az glutamáttá alakul. A reakciót az aszparagin-

szintetáz enzim katalizálja, és két ATP energiáját kell felhasználnunk hozzá (10.4. ábra). 

10.4. ábra - 

 

2.1.2. C1-töredék szállítók 

Néha azonban nem annyira egyszerű a folyamat, hogy a szervezet egy ketosavból vagy egy aminosavból egy 

lépésben szintetizál egy másikat. Ilyenkor szénlánc-darabkákat is össze kell ragasztgatni. Előfordul az is, hogy 

egy-szénatomos (C1) töredékeket kell szállítanunk. Ezeknek a szállítására két rendszer alakult ki. Az egyikben 

olyan enzimek vesznek részt a reakcióban, melyek redukált fólsav koenzimekkel működnek. A tetrahidrofolát 

(THF) képes két, egymáshoz térben közel kerülő nitrogénjével többféle C1-es csoportot szállítani (10.5. ábra). 

Ezek a csoportok a koenzimen szállítódva képesek reagálni más molekulákkal, és enzimek segítségével 

átalakulni. Például metilén-THF reverzibilis reakcióban metil- vagy metenil-THF-tá is képes alakulni, 

ugyanakkor a formil/metenil-THF átalakulás is lehetséges (10.6. ábra). 

10.5. ábra - 

 

10.6. ábra - 
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A tetrahidrofolát a C1-es töredékeket elsősorban a nukleotidok és az aminosavak szintézisében hasznosítja, de 

a metilcsoportot átadhatja homociszteinnek is (ez egy olyan aminosav, amely nem található a fehérjékben), 

amiből így metionin lesz. A metionin ezt követően ATP-vel kapcsolódik úgy, hogy mindhárom foszfátcsoport 

lehasad róla (ez végső soron három ATP energiájával egyenértékű). A reakciót a metionil-adenozil transzferáz 

enzim katalizálja. A keletkező S-adenozil-metionint (SAM) tekintjük a másik fontos C1-töredék szállítónak. A 

SAM képes a metionin terminális metil-csoportját leadni az éppen aktuális akceptor-molekuláknak az S-

adenozil-homocisztein metiltranszferáz enzim segítségével, így S-adenozil-homocisztein keletkezik. Ez utána 

egy hidrolázzal homociszteinné és adenozin nukleoziddá hidrolizál. A homocisztein ismét képes metil-csoportot 

átvenni a THF-tól, így újra kezdődhet a ciklus (10.7. ábra). Az ábrán látjuk, hogy a reakcióban metionin 

termelődik. Ennek ellenére a metionint esszenciális aminosavnak tekintjük, hiszen el is használódik a 

metilcsoport szállítása során, tehát nincs metionin nyereségünk. Esetleg homocisztein fogyasztásával tudnánk a 

metionint pótolni, amelyikből viszont igen kevés van az élőlények szervezetében. 

10.7. ábra - 
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2.1.3. Szerin és glicin szintézise 

Ez a két aminosav már több lépésben szintetizálódik a glikolitikus intermedierből, és itt már a C1-csoport 

szállítók működését is megfigyelhetjük. A glicerin-3-foszfát a kiinduló molekula a szerin és a glicin 

szintéziséhez, amely először elektronokat ad le a NAD-nak, miközben 3-foszfo-hidroxi-piruvát keletkezik. Ez 

azután transzaminálási reakcióban aminocsoportot kap a glutamáttól, 3-foszfoszerin keletkezik. Erről a foszfát 

hidrolizál, és szerin keletkezik. A glicin képződéséhez egy THF is szükséges, mely átveszi a metiléncsoportot 

a szerinről, mely így víz kilépése közben glicinné alakul. Az utolsó lépést a szerin-hidroximetil-transzferáz 

enzim katalizálja. Glicin keletkezhet a májban szén-dioxidból, ammóniából és THF-szállította metilén-

csoportból is. A reakcióhoz még a NADH elektronjai is kellenek, valamint glicin-szintáz enzim. Hasonlóan a 

glutamáthoz erre a reverzibilis reakcióra is igaz, hogy főleg fordítva játszódik le, és emberben a glicin 

bontásának irányába van eltolva (10.8. ábra). 

10.8. ábra - 
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2.1.4. A cisztein keletkezése 

A cisztein aminosav metioninból keletkezik. A már ismert úton SAM-on keresztül homocisztein keletkezik, 

amely szerinnel kapcsolódik víz kilépése közben, és cisztationin képződik. A cisztationin-szintáz enzim 

katalizálja a folyamatot. A cisztationin a cisztationin-liáz enzim segítségével a kén másik kovalens kötésénél 

hidrolizál, cisztein, α-ketobutirát, és ammónia keletkezik (10.9. ábra). Az α-ketobutirát a mitokondriumba 

kerül, ahol propionil-KoA-vá alakul, és a sorsa ugyanaz lesz, mint a páratlan szénatomszámú zsírsavak utolsó 

három szénatomjának (szukcinil-KoA, citrátköri intermedier). 

10.9. ábra - 
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2.1.5. A prolin és az ornitin szintézise 

A prolin glutamátból keletkezik. Először egy kétlépéses folyamat végén, ATP és NADPH felhasználásával 

glutamát-γ-szemialdehid képződik. Ez a fontos intermedier spontán módon, víz kilépésével gyűrűvé záródhat, 

amely egy NADPH-val történő redukciós lépést követően alakul prolinná (10.10. ábra). 

A glutamát-γ-szemialdehid-ből azután egy másik nagyon fontos aminosav, az arginin szintetizálódhat. A 

glutamáttól transzaminálás során kap egy aminoscsoportot, így ornitinné válik. Az ornitin az ornitin-ciklus 

(más néven urea-ciklus) során alakul át argininné (ezt majd a 10.18. ábrán látjuk). A ciklust részletesebben az 

aminosavak lebontása kapcsán ismertetjük. 

10.10. ábra - 
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2.1.6. A tirozin szintézise 

A tirozint egy esszenciális aminosavból, a fenilalaninból állítja elő az emberi szervezet, egylépéses reakcióban. 

A fenilalanin-hidroxiláz enzim egy monooxigenáz, mely tetrahidro-biopterin kofaktort tartalmaz. A reakció 

során a tetrahidro-biopterin oxidálódik, a keletkező dihidro-biopterint egy dihidrobiopterin-reduktáz enzimnek 

kell majd visszaalakítania NADPH felhasználásával (10.11. ábra). A fenilalanin-hidroxiláz enzim genetikai 

defektusa vagy a biopterin bioszintetikus útjának defektusa miatt alakulhat ki az egyik súlyos betegség, a 

fenilketonuria, amely a felszaporodó fenilalanin-szint miatt alakul ki, és súlyos károsodást okozhat a központi 

idegrendszerben. 

10.11. ábra - 
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2.2. Az esszenciális aminosavak szintézise 

Az esszenciális aminosavakat a táplálékból vesszük fel, szintézisük nem vagy nem elégséges mértékben történik 

szervezetünkben. 

2.2.1. Az arginin szintézise 

Kezdjük az argininnel. Arginin ugyan keletkezik bennünk az ornitinciklusban, de az a több lehetséges útvonal 

valamelyikén szinte azonnal el is bomlik. Növényekben és mikroorganizmusokban glutamátból keletkezik 

ornitinen keresztül. A glutamátból ilyenkor nem glutamát-γ-szemialdehid, hanem annak egy acilezett 

származéka keletkezik, hogy az elkerülje a prolin-gyűrűvé záródást. A glutamáttal történő transzaminálás során 

keletkezett N-acetilornitin ecetsav kilépésével alakul majd ornitinné (10.12. ábra). 

10.12. ábra - 
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2.2.2. A lizin, treonin és metionin szintézise 

Jó néhány esszenciális aminosav képződésének fontos intermedierje az aszpatát-β-szemialdehid. Ez 

aszpartátból jön létre, ahhoz hasonló módon, ahogyan a már ismertetett glutamát/glutamát-γ-szemialdehid 

átmenet történik. Az aszpartát-β-szemialdehid egy hosszú, itt részleteiben nem ismertetett nyolclépéses 

reakciósor végén alakulhat lizinné, vagy egy lépésben redukálódhat homoszerinné (NADPH terhére). A 

homoszerin hidroxilcsoportjának áthelyeződése eredményezi a treonint. 

Szintén homoszerinből jön létre a metionin. A homoszerin először egy szukcinil-KoA-val reagál KoA 

felszabadulása közben. A képződött szukcinil-homoszerin ciszteinnel reagál, a kilépő szukcinát mellett 

cisztationin keletkezik. A cisztationin a már ismertetett módon, homociszteinen keresztül alakul metioninná 

(10.13. ábra). 

10.13. ábra - 
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2.2.3. Valin, leucin és izoleucin szintézise 

Az elágazó szénláncú aminosavak (leucin, valin, izoleucin) szintéziséhez piruvát szükséges. Két 

piruvátmolekulából szén-dioxid kilépése mellett α-acetolaktát képződik. A katalizáló enzim az acetolaktát-

szintáz, mely katalízis során tiamin-pirofoszfát prosztetikus csoportjával köti az egyik piruvát maradékát, a 

hidroxietil-csoportot. Az α-acetolaktát NADH terhére redukálódik, majd vízvesztéssel α-ketoizovaleráttá 

alakul. Az α-ketoizovalerát vagy glutamáttal transzaminálódva valinná alakul, vagy egy másik reakcióúton 

acetilcsoport felvétele, izomerizáció, majd NAD-dal történő oxidáció és CO2 leadása után transzaminálódik 

(ugyancsak glutamáttal), leucint eredményezve (10.14. ábra). 

10.14. ábra - 
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Az izoleucin a treoninból keletkezik. A treonin előbb aminocsoportját elvesztve dezaminálódik, α-ketobutiráttá 

alakul. Az α-ketobutirát egy metiléncsoporttal hosszabb, mint a piruvát; az izoleucin ugyanazon a módon 

keletkezik belőle, mint a piruvátból a valin (kapcsolódás piruvátból származó acilcsoporttal, redukció, 

vízvesztés, transzamináció) (10.15. ábra). 

10.15. ábra - 
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2.2.4. Hisztidin, fenilalanin, tirozin és triptofán szintézise 

Az aromás gyűrűt tartalmazó aminosavak szintézise igen hosszú és bonyolult folyamat, ezért ennek csak a 

legfontosabb részeit ismertetjük. Kezdjük a hisztidin szintézisével. A kiindulási reakcióban a foszforibozil-

pirofoszfát (PRPP, szintézisét lásd később, a nukleotidok anyagcseréjénél) kapcsolódik egy ATP purinvázának 

egyik nitrogénjéhez; a létrejött foszforibozil-AMP keletkezésekor két pirofoszfát is felszabadul. A következő 

reakciólépésekben a purinváz hatos gyűrűje és a PRPP pentóz része felszakad, majd ötös imidazol gyűrűvé 

alakulnak vissza. A hisztidin további transzamináció és oxidációs lépések eredményeképpen jön létre (10.16. 

ábra). 

10.16. ábra - 
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A fenilalanin, a tirozin és a triptofán bioszintézise két fontos intermedieren, a sikiminsavon és a korizminsavon 

keresztül történik. A sikiminsav szintézise glikolitikus intermedierek, a foszfoenol-piruvát (PEP) és az eritróz-

4-foszfát kapcsolódásával kezdődik, és egy négylépéses reakcióút végén alakul ki a sikimát. Az ATP 

foszfátjával „aktivált” sikimát egy újabb PEP-tal képes kapcsolódni, létrehozva ezáltal a korizmátot. 

A korizmát útja itt elágazik. A molekulán belüli átrendeződést követő dekarboxilálódás, majd azt követő 

glutamáttal történő transzaminálódás eredményeképpen jön létre a fenilalanin (ha közben oxidáció is történt, 

akkor a tirozin). A tirozin emberekben a már ismertetett módon jöhet létre a fenilalaninból. A korizmátból a 

másik útvonalon előbb antranilsav és piruvát keletkezik, miközben glutamin/glutamát átalakulásból kapja az 

aminocsoprtját. Az antranilsav reagál PRPP-tal, majd a keletkezett foszforibozil-antranilsav bonyolult gyűrű-

felnyílódási és –záródási reakcióknak, valamint szerinnel történő reakcióinak eredményeképpen triptofánná 

alakul (10.17. ábra). 

10.17. ábra - 
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2.3. Az aminosavak lebontása: a nitrogén sorsa 

Nehéz éles határt húzni az aminosavak átalakulási és lebontási folyamatai között. Az előzőekben említettük már, 

hogy például a fenilalanin eltűnése a tirozin termelődésének a következménye. Más aminosavak esetében is 

léteznek hasonló kapcsolatok. 

A lebontás alapvetően két szakaszra osztható. Az első szakaszban az aminosav elveszti az aminocsoportját. Ez 

többnyire a már jól ismert transzaminálási reakcióval történik, az akceptor az α-ketoglutarát, amely így 

glutamáttá alakul. Néhány aminosav α-ketoglutaráttal történő interakció nélkül, oxidatív dezaminációval veszti 

el aminocsoportját, amiből szabad ammónia lesz. Ez történik a glutamáttal is (10.18. ábra). 

10.18. ábra - 

 

Az ammónia egy kis része a vizelettel távozik, a többségét viszont át kell alakítani olyan vegyületté, amely nem 

mérgező (az ammónia ugyanis nagyobb koncentrációban már az). Erre szolgál az ornitin- (vagy más néven 

urea-) ciklus, amely a máj- (és vese-) sejtekben működik. 
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Az első lépésben CO2-ból, az eltávolítandó NH3-ból és két ATP-ből karbamil-foszfát, két ADP és egy 

inorganikus foszfát keletkezik. A reakciót a karbamil-foszfát szintetáz I enzim katalizálja. A karbamil foszfát 

ornitin transz-karbamiláz enzim segítségével képes ornitinnel reagálni: citrullin és inorganikus foszfát 

keletkezik. A magas energiájú foszfo-anhidrid kötés elbomlásának energiája viszi előre a reakciót. A citrullin 

kijut a mitokondriumból, és a citoplazmában aszpartáttal reagál; arginoszukcinát keletkezik. A katalizáló 

enzim az arginoszukcinát-szintetáz, a reakcióhoz egy ATP két foszfo-anhidridjének felhasadása szükséges. Az 

arginoszukcinát ezután egy liáz enzimmel kettéhasad, arginin és fumarát keletkezik. Az arginin egy argináz 

enzimmel hidrolizál ureává és ornitinná. Az ornitin azután újabb karbamil-foszfáttal reagálhat, és a ciklus 

újraindul. A keletkezett urea, amely tartalmaz egy szabad ammóniából és egy aszpartát aminocsoportjából 

származó aminocsoportot, a vesében kiválasztódik (10.19. ábra). 

10.19. ábra - 

 

Ez tulajdonképpen az arginin szintézisének egyik útja is; ahogy azt már említettük glutamátból glutamil-γ-

szemialdehiden keresztül ornitin képződik, ami argininné alakul. Ez egyben az arginin lebomlásának másik 

útvonala is: argininből ornititn, glutamil-γ-szemialdehid, glutamát, majd α-ketoglutarát keletkezik. 

Az arginin a felvett nitrogéneket nem csak urea formájában tudja leadni. Glicinnel egy kicserélődési 

reakcióban transzaminidáz enzim segítségével ornitinné és guanidino-acetáttá alakul. A guanidino-acetát egy 

metiltranszferáz enzim segítségével metilcsoportot vesz át az SAM-tól, és kreatin keletkezik (10.20. ábra). 

10.20. ábra - 
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A kreatin a vérbe kerül, onnan pedig perifériális szervekhez, például a vázizmokhoz. Ott nagy ATP-túlsúly 

esetén képes ATP terhére foszforilálódni. A keletkezett kreatin-foszfát fontos energiaraktár a vázizmokban. 

Izommozgás során az ADP-koncentrácó megnövekszik, ami visszafelé tolja az előbbi reakciót: kreatin és ATP 

keletkezik. A felhalmozódó kreatin-foszfát egy része a foszfátcsoport hidrolízisét követően képes gyűrűvé 

záródni, kreatinin keletkezik. A kreatinin aztán kiürül a vizelettel. 

Az urea-ciklusban a karbamil-foszfáton kívül még szükségünk van aszpartátra (és négy ATP energiájára), hogy 

futtassuk a ciklust, és a keletkező fumarátot is el kell tüntetnünk valahova. Aszpartátot oxálacetátból kapunk az 

ASAT enzim segítségével, glutamát közreműködésével. A fumarátból pedig citrátköri intermedier lesz. Tehát a 

citrátkör biztosítja az aszpartátot úgy, hogy közben az intermedierjei mennyisége nem változik. 

2.4. Az aminosavak lebontása: a szénlánc sorsa 

Alapvetően két csoportba oszthatjuk az aminosavakat attól függően, hogy milyen jellegű molekulákká bomlanak 

le a májban. Glukoplasztikus aminosavnak nevezzük azokat, amelyek lebomlási végtermékük glikolitikus vagy 

citrátköri intermedier, tehát a máj képes belőlük glükózt szintetizálni. Ketoplasztikusok azok az aminosavak, 

melyek lebomlása olyan végterméket eredményez, amelyből az ember mája már nem tud glukózt szintetizálni. 

Energiahiány esetén a máj ezekből a végtermékekből ketontesteket készíthet. Vannak olyan, főleg aromás 

aminosavak, amelyek a lebomlásuk során több kisebb darabra esnek szét, amelyek közül egyesek glüko-, mások 

ketoplasztikusak (10.21. ábra). 

10.21. ábra - 
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2.4.1. A glutamát, glutamin, prolin, arginin és hisztidin lebomlása 

A glükoplasztikus aminosavakat csoportosíthatjuk aszerint, hogy mely glikolitikus vagy citrátköri intermedierbe 

torkollik a lebomlásuk. Azt már tudjuk, hogy glutamátból α-ketoglutarát keletkezik (10.2. ábra). Van néhány 

aminosav, amely glutamáttá képes alakulni. Említettük már közülük a prolin és az arginin lebomlási útvonalait 

glutamát-γ-szemialdehiden keresztül (10.9. ábra). Még két aminosav alakul glutamáttá. A glutamin a 

glutamináz enzim segítségével dezaminálódik glutamáttá és ammóniává (10.2. ábra), a hisztidin pedig egy itt 

nem ismertetendő többlépéses folyamat során linearizálódik, majd glutamáttá alakul (10.22. ábra). 

10.22. ábra - 

 

2.4.2. A metionin, treonin, izoleucin és valin lebomlása 

A másik fontos citrátköri intermedier, amelybe aminosavak lebomlása csatolódik, a szukcinil-KoA. A metionin 

homociszteinen, α-ketobutiráton, propionil-KoA-n és metilmalonil-KoA-n keresztül történő lebomlását 

(átalakulásait) már ismertettük (10.9. ábra, 10.15. ábra). Még három másik aminosav lebomlási útvonala 

torkollik be különböző pontokon ebbe az útvonalba. A részletek ismertetése nélkül: A treonin dezamináció után 

szintén α-ketobutiráttá alakul. Az izoleucin glüko- és ketoplasztikus egyszerre; egy soklépéses folyamat végén 

acetil-KoA, valamint propionil-KoA keletkezik, itt csatlakozik a metionin és a treonin (valamint a páratlan 

szénatomszámú zsírsavak) lebomlási útvonalához. Valinból szintén egy hosszú út végén metil-malonil-KoA 

keletkezik, csakúgy, mint a propionil-KoA-ból. Ez majd továbbalakul szukcinil-KoA-vá (10.23. ábra). 

10.23. ábra - 
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2.4.3. A fenilalanin, tirozin, aszparagin és aszpartát lebomlása 

A fenilalanin tirozinon keresztül fumaráttá alakul. A gyűrű oxigén belépésével egy dioxigenáz enzim 

segítségével felhasad, majd hidroláz segítségével kettéhasad: Fumarát és acetoacetát keletkezik (tehát a 

fenilalanin és a tirozin egyszerre keto- és glükoplasztikus aminosavak) (10.11. ábra). 

Oxálacetáttá lesz az aszpartát a már ismertetett transzaminálási reakció folyamán. Az aszparagin is ugyanerre 

a sorsra jut, miután aszparagináz enzim segítségével dezaminálódik ammóniává és aszpartáttá (10.3. ábra, 10.4. 

ábra). 

2.4.4. A cisztein, triptofán, alanin, szerin és glicin lebomlása 

Öt aminosav a glikolízis végtermékévé, piruváttá alakulhat. A cisztein speciális aminosav: nemcsak az 

aminocsoportját, hanem a tiol- (SH-) csoportját is el kell vesztenie ahhoz, hogy csupasz szénlánc maradjon. (Azt 

már említettük, hogy a metionin lebomlása során a kénatom a ciszteinbe kerül.) Két úton is történhet ez. Az 

egyik úton a cisztein előbb transzaminálódik α-ketoglutaráttal, majd a keletkező 3-merkapto-piruvát az SH-

csoportját egy szulfur-transzferáz segítségével egy szulfitra helyezi át, s így tioszulfát és piruvát keletkezik. A 

másik útvonalon a cisztein SH-csoportja előbb oxidálódik egy dioxigenáz és molekuláris oxigén segítségével. 

Ezután történik a transzaminálódás α-ketoglutaráttal, majd vagy spontán reakcióban, vagy deszulfináz enzim 

segítségével leszakad a szulfit a β-szulfinil-piruvátról, ekkor szabad szulfit-ion és piruvát keletkezik (10.24. 

ábra). 

10.24. ábra - 
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A triptofán lebomlása igen bonyolult, ezért ennek csak a fontosabb mozzanatait ismertetjük. Egy dioxigenáz és 

molekuláris oxigén segítségével az ötös aromás gyűrű felszakad. Egy formilcsoport kiszakadása után kiszakad 

egy alanin aminosav is. Ez az alanin azután α-ketoglutaráttal transzaminálódik, és piruvát keletkezik. A 

triptofán maradék hatos aromás gyűrűje azután további dioxigenációval felhasad, és egy soklépéses reakció 

végén α-ketoadipát (eggyel hosszabb szénláncú, mint az α-ketoglutarát) keletkezik belőle. Kettős 

dekarboxilálódás és dehidrogenálódás során krotonil-KoA keletkezik, amely majd a β-oxidációban acetoacetil-

KoA-vá alakul. A tiptofánra is igaz tehát, hogy egyszerre glüko- és ketoplasztikus (10.25. ábra). 

10.25. ábra - 

 

A szerinből egylépéses reakcióban szerin-ammónia-liáz enzim segítségével kihasad egy ammónia, és piruvát 

keletkezik. Láttuk, hogy a szerin homociszteinnel is reagálhat, cisztation intermedieren keresztül cisztein 

keletkezik belőle (10.9. ábra). A szerin egy harmadik úton is átalakulhat, amelyet szerinolízisnek nevezünk. 

Ekkor először transzaminálódik egy piruváttal; alanin és hidroxi-piruvát keletkezik. Az utóbbi glicerinsav-

dehidrogenáz és NADPH segítségével glicerinsavvá alakul, amely aztán ATP és glicerát-kináz enzim 

segítségével 2-foszfogliceráttá (glikolitikus intermedier) alakulhat (10.8. ábra). 

A glicin sorsát már ismerjük: egyrészt szerinné (tehát piruváttá), másrészt glicin-szintáz segítségével 

ammóniává és CO2-dá alakul (10.8. ábra). 
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2.4.5. Lizin és leucin lebomlása 

Az egyszerre glüko- és ketoplasztikus aminosavak sorsát már ismertettük, most néhány szót a csupán 

ketoplasztikusokról. A lizinről elég annyit tudni, hogy lebomlása során α-ketoadipát keletkezik, tehát 

beletorkollik a triptofán lebomlási útvonalába (10.25. ábra). A leucin pedig egy többlépéses folyamat 

következtében acetoacetáttá, tehát ketontestté alakulhat. 

2.4.6. Összefoglalás 

A májban az aminosavak felépülhetnek és lebomolhatnak. A felépüléshez ammónia és valamilyen metabolikus 

intermedier szénlánca szükségeltetik. Az esszenciális aminosavakat felépíteni nem tudjuk, azokat a táplálékkal 

kell bevinnünk. A lebomlás során az aminocsoportok urea formájában távoznak, a szénláncokból pedig vagy 

glükóz szintéziséhez, vagy ketontestek szintéziséhez szükséges intermedierekké alakulhatnak, ezáltal 

energiaforrást jelentenek a szervezet számára. Az aminosavakból történő polipeptid-lánc képződését később 

ismertetjük. 
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11. fejezet - A nukleotidok 
anyagcseréje 

A nukleotidok szerepe az élő szervezetekben igen sokrétű. Szerepet játszanak az energiatárolásban (például 

ATP, GTP), a regulációban (például cAMP), vannak köztük koenzimek, prosztetikus csoportok (NAD, NADP, 

FAD, FMN, KoA), lehetnek fontos anyagcsere intermedierek (például UDP-glukóz), és természetesen belőlük 

épülnek fel a nukleinsavak (DNS, RNS). 

1. A nukleinsavak emésztése 

A nukleotidok többségét az ember a táplálékból szerzi be, de ez nem elegendő, ezért szintetizálni is tudjuk őket, 

elsősorban a máj sejtjeiben. Kész nukleotidokat leginkább nukleinsavak emésztésével nyerhetünk. A 

dezoxiribonukleáz enzimek DNS, a ribonukleáz enzimek RNS hidrolízisét katalizálják. Az enzimek lehetnek 

exogének (például a tápcsatornában működnek) és endogének (a szervezeten belül, elsősorban a sejteken belül 

működnek). Attól függően, hogy a lánc vége felől vagy középen történik az emésztés, megkülönböztetünk exo- 

és endonukleázokat. A nukleinsavak lebontása és az újonnan történő (de novo) szintézis mellett még egy fontos 

nukleotidforrás van: A nukleotidok különálló részei (pentóz, foszfát, szerves bázis) úgynevezett mentő 

reakciók során kapcsolódhatnak (újra) egymáshoz. 

A nukleotidok emésztését követő további átalakulások és a felszívódás részleteivel itt nem kívánunk 

foglalkozni. Kezdjük a nukleotidok szintézisével, amely meglehetősen eltérő úton történik, ha a pirimidin és a 

purin nukleotidok szintézisét hasonlítjuk össze. 

2. 11.2. Nukleotidok de novo szintézise 

2.1. Purin nukleotidok szintézise 

A purin nukleotidok szintézise hosszú és bonyolult folyamat, amelynek csak néhány fontosabb részletét érdemes 

megtanulnunk. Első lépésben a pentóz-foszfát út (szénhidrát anyagcsere) során keletkezett ribóz-5-foszfátnak 

kell az első szénatomon aktiválódnia. Ez egy ATP pirofoszfátjának átvitelét jelenti a foszforibozil-

pirofoszfát(PRPP)-szintetáz enzim segítségével. A reakció során PRPP és AMP keletkezik. Az aktivált első 

szénatomra fog majd ráépülni a purin-bázis. Először glutamin aminocsoportja kerül a pirofoszfát helyére, 

keletkezik glutamát és foszforibozil-1-amin. A reakciót a PRPP-amidotranszferáz enzim katalizálja. 

A purin-bázis felépülése a foszforibozil-1-amin nitrogénjéről indul. A folyamat jó néhány energiaigényes lépést 

tartalmaz, az energia legtöbbször közvetlenül ATP bomlásából származik. Az egyes lépéseket nem fogjuk 

minden részletében ismertetni. Először egy glicin kapcsolódik, létrehozva újabb három atomot a purin ötös 

gyűrűjében (az első atom maga az előbb említett nitrogén volt). A gyűrű utolsó szénatomját egy formil-THF-

ból kapja. Ezután kezdődik a másik, a hatos gyűrű szintézise; a következő nitrogénatomot szintén egy 

glutaminból kapjuk. Most következik csak az ötös gyűrű záródása, majd folytatódik a hatos gyűrű tovább 

épülése egy CO2 kapcsolódásával. Még két atomra van szükség a gyűrűhöz; a következő N atom egy 

aszpartátból, az utolsó C atom pedig ismét egy formil-THF-ból származik. Eztán a hatos gyűrű is záródik, 

inozin-monofoszfát (IMP) nukleotidot kapunk, mely mind az AMP, mind a GMP kiindulási terméke (11.1. 

ábra). 

11.1. ábra - 
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Ha AMP szintetizálódik az IMP-ből, akkor egy kétlépéses reakcióban kap egy aminocsoportot az aszpartáttól, 

amelyből fumarát keletkezik. A reakciókat az adeniloszukcinát-szintetáz és az adeniloszukciinát-liáz 

enzimek katalizálják, az első reakcióban egy GTP energiája is elhasználódik. A GMP keletkezése szintén 

kétlépéses folyamat: Az elsőben egy NAD-kofaktorral működő enzim (IMP-dehidrogenáz) segítségével vízből 

származó oxigént kapcsolunk az IMP-hez; xantozin-monofoszfát és NADH keletkezik. A második lépésben 

ezt az újonnan keletkező oxocsoportot cseréljük ki glutaminból származó aminocsoportra, miközben glutamát 

és GMP keletkezik. A reakciót a GMP-szintáz enzim katalizálja, energiáját az ATP-nek AMP-vé alakulása 

biztosítja (11.2. ábra). 

11.2. ábra - 
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Hogyan szabályozódik a purin nukleotidok szintézise? Az elkötelező lépések gátlásával. Az IMP, AMP, GMP 

gátolja a PRPP-szintetáz működését (bár ezzel a pirimidin nukleotidok képződését is akadályozzák) és a 

PRPP-amidotranszferáz működését. Az AMP gátolja az adeniloszukciát-szintetáz, a GMP pedig az IMP-

dehidrogenáz működését. Mindegyik nukleotid a saját képződését akadályozza (feedback gátlások). 

2.2. Pirimidin nukleotidok szintézise 

A pirimidin nukleotidok kisebbek, és szintézisük is egyszerűbb, mint a purin nukleotidoké. Minden pirimidin 

nukleotid „ősanyja” az uridin-monofoszfát (UMP), belőle alakul majd ki a többi nukleotid. (Purin 

nukleotidoknál ez az „ősanya” az IMP.) Szintézise eltér az IMP szintézisétől: a PRPP csak a folyamat végén 
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csatlakozik a már majdnem kész bázishoz. Az első lépésben a citoszolban keletkezik karbamil-foszfát CO2-ból, 

glutamin aminocsoportjából és egy ATP-ből. Még egy másik ATP energiája is kell a reakcióhoz; karbamil-

foszfát mellett glutamát, két ADP és egy inorganikus foszfát is keletkezik. A reakciót a karbamil-foszfát-

szintetáz II katalizálja. (A karbamil-foszfát-szintetáz I enzim a mitokondriumban található, és az ornitinciklus 

működéséhez állít elő karbamil-foszfátot, ráadásul ott ammónia a nitrogénforrás, nem glutamin.) A karbamil-

foszfát-szintetáz II enzimet PRPP aktiválja, UTP gátolja (11.3. ábra). 

11.3. ábra - 

 

A keletkezett karbamil-foszfát az aszpartát transzkarbamiláz enzim segítségével reagálni képes egy 

aszpartáttal, miközben inorganikus foszfát szabadul fel. A karbamil-aszpartát víz kilépésével hatos gyűrűvé 

záródik, dihidroorotát keletkezik. Ez azután NAD-nak adja át két elektronját, és telítetlen orotát (orotsav) 

keletkezik. Ez az orotát egy orotát-foszforibozil-transzferáz enzim segítségével képes PRPP-hez kapcsolódni. 

Ez után már csak egy dekarboxilációs reakció van hátra ahhoz, hogy megkapjuk az uridin-monofoszfátot 

(UMP) (11.4. ábra). 

Mind az IMP, mind az UMP szintézise soklépéses folyamat, melyben látszólag minden lépést más és más enzim 

katalizál. Baktériumokban ez így is van. Azonban eukariótákban egy-egy polipeptidlánc több különböző 

specificitású enzimrendszert alkothat, így a szintézis különböző lépéseit ugyanazon enzim különböző aktív 

centrumainak a működése katalizálhatja. 

Az UMP-nek aztán át kell alakulnia más nukleotidokká. Az első két lépés a foszforilálódás: ATP terhére az 

UMP-kináz és nukleozid-difoszfát-kináz enzimek segítségével előbb UDP-vé, majd UTP-vé foszforilálódik. 

Az UTP aztán egy glutamin aminocsoportjának transzferével alakul át CTP-vé. A reakcióhoz egy ATP 

energiája szükséges, és a CTP-szintetáz enzim katalizálja. 

2.3. Dezoxiribonukleotidok keletkezése 

A dezoxiribonukleotidok keletkezéséhz mindig a nukleozid-difoszfát formára van szükségünk. Osztódni képes 

sejtekben van ribonukleotid-reduktáz enzim; ennek két tiol-csoportjáról leszakadnak a H-atomok, és 

magukkal viszik a ribonukleotid második szénatomjának oxigénjét víz formájában. Visszamarad egy 

dezoxiribonukleozid-difoszfát és egy oxidált tiolcsoportot tartalmazó enzim. Az enzimet redukálni kell, hogy 

újra működni tudjon, ez végeredményben NADPH elektronjainak a terhére történik. 

Külön kell foglalkoznunk a dezoxi-timidin-monofoszfát képződésével. A keletkezett dezoxi-uridin-difoszfát 

(dUDP) előbb elveszít egy foszfátot, majd metilén-tetrahidrofolátról a timidilát-szintáz enzim segítségével 

kap egy metiléncsoportot. A reakció végén dihidrofolát és dezoxi-timidin-monofoszfát (dTMP) keletkezik 

(11.4. ábra). A dTMP azután timidilát-kináz, majd nukleotid-difoszfát-kináz segítségével kap két foszfátot 

egy-egy ATP terhére. 

A dezoxiribonukleotidok szintézisének szabályozása a ribonukleotid-reduktáz enzimen történik. A különböző 

dezoxinukleotid-trifoszfátok szabályozzák az enzim működését úgy, hogy az mindig azokat a reakciókat 

katalizálja, amelyek majd a dezoxiribonukleotidok megfelelő arányának beállításához kellenek. 

11.4. ábra - 
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3. Nukleotidok lebomlása 

3.1. Purin nukleotidok lebomlása 

A különféle nukleotidok lebomlásának kezdeti lépései hasonló sémát követnek. Nukleotidázok segítségével 

defoszforilálódnak (nukleozidok keletkeznek), majd dezaminázok cserélik oxocsoportokra a gyűrűről leágazó 

aminocsoportokat. Néha (például az AMP esetében) a két folyamat felcserélődhet. 

Az adenilátból (AMP) így keletkezik inozin. Az inozin egy purin-nukleozid-foszforiláz enzim segítségével, 

inorganikus foszfát felvételével ribóz-1-P-tá és hipoxantinná hasad. A hipoxantin molekuláris oxigén és víz 

felhasználódásával xantinná oxidálódik, miközben hidrogén-peroxid keletkezik. A reakciót a xantin-oxidáz 

enzim katalizálja (11.5. ábra). 

A guanozin esetében a nukleozid foszforolízise megelőzi a dezaminációt. A dezamináció eredménye a xantin. 

A kétféle purin nukleotid lebontása most már közös mederben halad. A hipoxantin oxidációjához hasonlóan 

oxidálódik a xantin is, itt is a xantin oxidáz katalizál. A végtermék húgysav (urát), amely tautomerizációval 

laktimformává alakulhat és deprotonálódhat (11.5. ábra). A deprotonált laktim a vízben (vérben) sokkal 

jobban oldódik, mint az oxoforma, ki tud választódni a vesében. Ha valamilyen oknál fogva a vizelet pH-ja 

csökken, az enolforma nem tud megfelelő mértékben deprotonálódni, visszaalakulhat laktámformává, és a 

húgysav kristályok formájában kiválhat a szervezet különböző részein. Ez a betegség a köszvény, amely 

súlyos ízületi fájdalmakat okozhat. Ha a vesében válik ki az urát, akkor vesekő is kialakulhat. 

11.5. ábra - 
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3.2. A pirimidin nukleotidok lebomlása 

A nukleotidázok defoszforilálják a nukleotidokat, a citidin uridinné, a dezoxi-citidin dezoxi- uridinné 

dezaminálódik. Az uridin a pirimidin-nukleotid-foszforiláz enzim és inorganikus foszfát segítségével 

uracilra és ribóz-1-P-ra hasadhat. Ugyanez történik a dezoxi-uridinnel is, csak ott dezoxi-ribóz-1-P a másik 

termék. Az uracil a pirimidin-dehidrogenáz és NADPH segítségével dihidro-uracillá alakul, majd dihidro-

pirimidináz segítségével felhasad a gyűrűje. Az ureido-proprionáz enzim egyszerre katalizálja a dezaminációt és 

a dekarboxilációt. Végül β-alanin képződik, melyből azután ecetsavon keresztül acetil-KoA keletkezhet. Az 

uracil és a citozin tehát ketoplasztikus bázisok. 

A dTMP ugyancsak defoszforilálódik, de az extra metilcsoportját nem veszíti el. Ennek ellenére az imént 

ismertetett enzimeknek szubsztrátjai a dezoxi-timidin lebomlási intermedierek is. A folyamat során tehát 
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foszforolízissel dezoxiribóz és timin, redukcióval dihidro-timin keletkezik. A lánc-felszakadás, dezamináció és 

dekarboxiláció után pedig β-amino-izobutirát keletkezik. A β-amino-izobutirát át tud alakulni metilmalonil-

KoA-vá, amely továbbalakul szukcinil-KoA-vá. A szukcinil-KoA citrátköri intermedier, a timin tehát 

glukoplasztikus bázis (11.6. ábra). 

11.6. ábra - 
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4. Mentő utak 

A nukleotidok de novo szintézise drága mulatság, ezért kiépült a szervezetben egy olyan mechanizmus, amely a 

lebomlás kezdeti lépései után még képes a lebontást megállítani, és az intermediereket újra nukleotidokká 

szintetizálni. Vannak olyan sejtek, amelyekben csak ezek a mechanizmusok működnek, de novo szintézis nem, 

ezeknek létszükséglet, hogy a bomlófélben lévő intermedierekből szintetizálják újra a nukleotidokat. 

Alapvetően kétfajta mechanizmus ismert. Az egyik, amelyik a nukleozidokat foszforilálja vissza nukleotid-

monofoszfátokká. Ezek egylépéses reakciók: A különböző nukleozid-kinázok ATP-terhére képesek 

foszforilcsoportot transzferálni a ribóz vagy dezoxiribóz ötös szénatomjára (11.7. ábra). Hasonló folyamatokban 

nukleozid-monofoszfát-kinázok és nukleozid-difoszfát-kinázok segítségével foszforilálódnak tovább 

nukleozid-di- és nukleozid-tri-foszfátokká, szintén ATP-terhére (11.8 ábra). 

11.7. ábra - 

 

11.8. ábra - 

 

A másik fontos mentő út, amikor a már leszakadt, sokszor már dezaminálódott bázist kerül vissza egy PRPP-

ra. Ezekben a reakciókban a foszforibozil-transzferáz enzimek vesznek részt, például az uracil-foszforibozil-

transzferáz (UPRT), az adenin- foszforibozil-transzferáz (APRT) és a hipoxantin-guanin-foszforibozil-

transzferáz (HGPRT). Mindegyik enzim neve mutatja, mely szerves bázisokat helyez át a PRPP-ra. A reakció 

végén nukleozid-monofoszfátok és pirofoszfát keletkezik. A purin nukleotidok legfontosabb mentő útjait a 

11.9. ábrán foglaljuk össze: 

11.9. ábra - 
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A nukleotidok metabolizmusa a most ismertetettnél jóval összetettebb. De ez a kissé leegyszerűsített hálózat is 

talán segít megérteni, hogyan keletkeznek, és mivé bomlanak le a nukleotidok, hogyan alakulhatnak szükség 

szerint egymásba, és milyen elvek szerint történik ezeknek a folyamatoknak a szabályozása. Fontos látnunk azt 

is, hogy a nukleotidok anyagcseréje számos ponton kapcsolódik a szénhidrátok, a lipidek, és az aminosavak 

anyagcseréjéhez. 
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12. fejezet - Replikáció, transzkripció, 
transzláció 

A nukleotidok és az aminosavak szintéziséről már esett szó, de még nem részleteztük, hogy milyen elvek szerint 

és milyen mechanizmusokkal történik a nukleinsavak és a fehérjék (polipeptid-láncok) szintézise az 

alapkövekből. A replikáció során keletlezik az új DNS-szál, a transzkripcó során RNS keletkezik, 

transzlációnak pedig a polipeptid-lánc felépülését hívjuk. Ezeket a mechanizmusokat azért taglaljuk külön 

fejezetben, és nem az aminosav- vagy a nukleotid-anyagcseréhez kapcsoltan (mint például azt a poliszacharidok 

esetében tettük a szénhidrát-anyagcsere ismertetésekor), mert ezek egymással nagymértékben összefüggenek. 

A molekuláris biológia ún. centrális dogmája szerint a DNS másolásával keletkezik az új DNS, DNS átírásával 

keletkezik az RNS, majd az RNS szolgál mintájául a fehérje keletkezésének (12.1. ábra). A folyamat fordítva 

nem történik meg, kivéve azon ritka eseteket, amikor RNS-vírusok RNS-e DNS vagy RNS keletkezéséhez 

szolgál mintául, vagy amikor a telomeráz enzim RNS-e szolgáltatja a templátot (mintát) a kromoszómák 

telomerjeinek hosszabbításához. 

12.1. ábra - 

 

1. Replikáció 

Emlékeztetőül felidézünk néhány fontos információ a DNS-sel kapcsolatban: A nukleotidok dezoxiribóz-foszfát 

láncot alkotnak, a cukor részről ágaznak le a szerves bázisok, amelyek vagy pirimidin-, vagy purin-vázúak. A 

DNS kettős spirált alkot, a feltekeredő két láncot a bázisok között létrejövő másodlagos hidrogén-kötések tartják 

össze. A két lánc egymáshoz képest antiparalel („fej-láb”) elrendeződésű, és egymással komplementer: purin 

bázissal szemben mindig pirimidin (adeninnel szemben timin, guaninnal szemben citozin) található (3.18. ábra). 

A replikáció szó másolást jelent; a folyamat során a kettős szálú DNS lemásolódik, a replikáció végén két 

identikus kettős szálú DNS keletkezik. A folyamat jelentősége az öröklődésben van; mindig replikáció előzi 

meg például a sejtek vagy bizonyos sejtszervecskék (mitokondrium, színtest) osztódását, hogy mindkét 

utódsejtbe (vagy sejtorganellumba) azonos genetikai állomány juthasson. A másolást megelőző változásokról (a 

sejtciklus kiváltó okairól és szabályozási mechanizmusairól) itt nem kívánunk értekezni, elsősorban annak 

bonyolultsága miatt. Kizárólag a DNS-megkettőződés közvetlen előzményeivel és mechanizmusával fogunk 

foglalkozni. Először a prokarióták genetikai állományának replikációs folyamatait ismertetjük, az eukariótákban 

található különbségeket pedig külön részletezzük. 

1.1. Replikáció prokariótákban 

Prokariótákban az éppen nem replikálódó DNS-spirál nagy része további tekeredés következtében ún. pozitív 

szupertekercs állapotban van. A replikáció elősegítése érdekében a DNS topoizomeráz enzimek segítségével 

átrendeződik; negatív szupertekercs keletkezik. Ebben az állapotban sokkal könnyebben fel tud majd nyílni a 

DNS. 

A DNS-megkettőződés során a két szál elválik egymásról, és mindkét szál másolatul szolgál egy új, a levált 

szállal megegyező szekvenciájú másolat szintetizálásához. A keletkező új szálak az eredeti szállal fognak egy 

új kettős spirált (hélixet) alkotni. Ezt a mechanizmust a DNS szemikonzervatív replikációjának hívjuk; 

mindkét keletkező kettős szál egyik fele az eredeti szálból való, a másik fele pedig újonnan szintetizálódott. 

Mivel a két DNS-szál egymásnak komplementere, információvesztés nem történik (12.2. ábra). 
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12.2. ábra - 

http://upload.wikimedia.org/wikibooks/en/4/48/Semiconservative_replication*.png; 

2013.04.09. 

 

A replikációs folyamat elindulásához a DNS kettős hélixnek fel kell nyílnia. Ez nem a DNS teljes hosszában 

történik meg, csak bizonyos szakaszokon. Ezeket a szakaszokat replikációs origóknak, két eltávolodó szál 

által létrehozott struktúrát pedig replikációs buboréknak nevezzük. A prokarióták kromoszómája viszonylag 

rövid, cirkuláris (kör alakú), itt egyetlen replikációs origó található. Eukariótákban a genetikai állomány 

sokkal nagyobb, nagyon hosszú ideig tartana még a több kromoszómába csomagolt DNS teljes átírása is, ezért a 

replikáció kezdetekor egyszerre több ponton is felnyílik a kettős spirál. Ebben a folyamatban először a DnaA 

fehérje játszik fontos szerepet; a replikációs origó speciális szekvenciáit képes felismerni, és azokhoz kötődni, 

ha azok negatív szupertekercs állapotban vannak. Több DnaA fehérje egyidejű kötődése elősegíti, hogy a DNS 

kettőslánc rövid szakaszon felnyíljon. A replikációs buborék további szélesítését a helikáz enzim (DnaB) végzi, 

mely ATP energiájának felhasználásával a két szál közti hidrogén-kötéseket máig felderítetlen mechanizmussal 

megszünteti, ezáltal a két szálat eltávolítja egymástól (12.3. ábra). 

12.3. ábra - http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0959440X12001960-gr2.jpg; 

2013.04.09. 

http://upload.wikimedia.org/wikibooks/en/4/48/Semiconservative_replication*.png
http://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0959440X12001960-gr2.jpg
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A replikációs buborék két végén túl, a két szál egymástól való eltávolítása miatt a kettős spirál a szokottnál 

jobban feltekeredik, ami a buborék további növekedését, ezáltal a replikáció menetét akadályozná. Ezt a 

problémát a topoizomeráz enzimek oldják meg, melyek a szupertekeredő DNS egyik szálát elvágják, majd a 

relaxáció után újraforrasztják. A topoizomerázok tulajdonképpen az izomerázok közé sorolhatók, két különböző 

topológiai szerkezet térbeli átrendeződését segítik elő. 

A szétnyíló DNS mindkét szálával szemben először mindig egy rövid (kb. 6-8 nukleotid hosszú) RNS-darab 

szintetizálódik. Ennek az az oka, hogy a DNS-polimeráz enzim működéséhez szüksége van egy olyan 

szakaszra, amely már kettős szálú; a második szál polimerizációját csak annak a végétől tudja folytatni. Ezt a 

rövid RNS-darabot (primert) használja majd fel a DNS-polimeráz, hogy dezoxiribonukleotidokkal hosszabbítsa 

meg a rövid RNS-szakaszt. A rövid RNS-primer egyébként a primáz enzim segítségével szintetizálódik az 

egyszálú DNS-re, ugyanis annak nincs szüksége már meglévő kettős szálú részre a működés megkezdéséhez. 

A nukleinsavak polimerizációs folyamatának szubsztrátjai mindig nukleozid-trifoszfátok. A két foszfo-

anhidrid kötés felszakadásának energiája nemcsak a nukleozid-monofoszfátok közötti, vízkilépéssel járó 

foszfoészter kötés létrejöttéhez, hanem a reakció irreverzibilissé tételéhez is elegendő. Az összes nukleinsav 

polimerizációja 5’-3’ irányú (tehát a templát szál olvasása 3’-5’ irányú). Ez azt jelenti, hogy mindig a már 

meglevő oligi/poli-nukleotid szál pentóz részének harmadik szénatomján található hidroxilcsoporthoz kapcsolja 

majd az új nukleotid pentózának ötödik szénatomján található foszfátot (12.4. ábra). 

12.4. ábra - Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th edition - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26850/figure/A757/?report=objectonly; 

2013.04.09. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26850/figure/A757/?report=objectonly
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Ennek az lesz a következménye, hogy a replikációs buborék közepétől mindkét szálon csak az egyik irányban 

történhet meg a folyamatos szintézis, a másik irányban nem; itt az egyre jobban szétnyíló buborék teszi azt 

lehetővé, hogy a buborék széle felől a közepe felé szakaszosan történjen a szintézis. Ha a replikációs 

buboréknak csak az egyik felét nézzük (amelynek a működése pontosan megegyezik a másik felével), akkor ezt 

a részt replikációs villának is nevezzük. A replikációs villában megkülönböztethető az a rész, ahol a szintézis 

folyamatosan történik (vezető szál), és ahol szakaszosan történik (követő szál). A vezető szálon a primáz 

enzim szintetizálta rövid RNS-szakaszt követően a DNS-polimeráz folyamatosan építi fel a DNS második 

láncát, míg szemben vele, a követő szálon, mindig újra és újra kell a primáznak egy rövid RNS-primert 

szintetizálni, hogy a DNS-polimeráz azután megszintetizálja a hiányzó szakaszt. Ezeket a követő szálon 

található, most még különálló 1000-2000 nukleotid hosszúságú fragmentumokat felfedezőjükről Okazaki-

fragmentumoknak nevezzük (12.5. ábra). 

12.5. ábra - 

http://morgansbio205.weebly.com/uploads/1/3/6/5/13658882/2926827_orig.jpg?1; 

2013.04.09. 

http://morgansbio205.weebly.com/uploads/1/3/6/5/13658882/2926827_orig.jpg?1
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A replikációs villában prokariótáknál a DNS-polimeráz III enzim található, ez katalizálja a polimerizációt. 

Azt gondolhatnánk, hogy a vezető szálon a szintézis gyorsabban halad, hiszen a követő szálon a DNS-

polimeráznak mindig vissza kell ugrania a következő RNS primerhez. Azonban ez a mechanizmus nagyon 

ügyesen össze van hangolva azáltal, hogy tulajdonképpen egyetlen, két katalitikus centrummal bíró 

enzimkomplex katalizálja a replikációt egyszerre mindkét szálon. Mivel a szintézis a szálakon az ellenkező 

irányban halad, ez úgy lehetséges, hogy a követő szál hurkot képez. Ezért térben megvalósulhat az, hogy egy 

replikációs villában ugyanaz a komplex végzi mind a vezető, mind a követő szál egyidejű, ugyanolyan 

sebességű szintézisét. A követő szál szintézisekor ez a hurok egyre nagyobb lesz, majd hirtelen megrövidül, 

amikor a polimeráz egy újabb RNS-primerre ugrik át, hogy onnan kezdje az újabb DNS-szakasz szintézisét. A 

helikáz enzim hozzákapcsolódik a DNS-polimeráz komplexhez, így a replikációs villa felnyílása és a DNS-

szintézis ugyanabban az ütemben történik. 

A DNS-polimeráz III-nak az 5’-3’ polimeráz aktivitáson kívül van még 3’-5’ exonukleáz aktivitása is. Ez a 

hibajavításhoz kell: a polimerizáció során óhatatlanul megtörténhet, hogy rossz, nem a komplementer szálnak 

megfelelő nukleotid épül be az új szálba. Mivel a bázispárosodás nem tökéletes, ezt észreveszi az enzim, és 

visszafelé kihasítja a már beépült, de nem megfelelően párosodó nukleotidot. A hiba kijavítása után a 

polimerizáció természetesen tovább folytatódhat. 

A hibajavítás ténye adhatja meg a magyarázatot arra a kérdésre, hogy a polimerizáció miért mindig 5’-3’ 

irányban halad. 3’-5’ irányban ugyanúgy haladhatna egészen addig, amíg a hibajavító mechanizmus el nem 

távolítaná az utolsó (esetünkben az 5’) nukleotidot. Mivel az 5’ részen lévő trifoszfát is eltávozna, ezáltal az 5’ 

láncvégi nukleotid már csak egy foszfátot tartalmazna. Az újonnan érkező, beépülésre váró nukleotid OH-

csoportja már csak plusz energiabevitellel lenne képes ezzel a foszfáttal foszfoészter kötést kialakítani. 5’-3’ 

szintézishez nem szükséges többletenergia: az újonnan érkező nukleotid 5’ végén lévő trifoszfát biztosítja a 

kötés létrehozásához szükséges energiát (12.6. ábra). 

12.6. ábra - Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th edition - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26850/figure/A769/?report=objectonly; 

2013.04.09. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26850/figure/A769/?report=objectonly
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Maradt még néhány megválaszolatlan kérdés. Mi történik a követő szálon az RNS-darabkákkal, és hogyan 

kapcsolódnak össze az Okazaki-fragmentumok? A DNS-polimeráz III az RNS-primerekig szintetizálja a DNS-

láncokat. Van egy másik DNS-polimeráz is, a DNS-polimeráz I, amely 5’-3’ polimeráz és 3’-5’ exonukleáz 

aktivitáson kívül rendelkezik 5’-3’ exonukleáz aktivitással is. Ez a polimeráz tehát megtalálja azokat a helyeket 

a szálon, ahol szakadás van, és ott elkezdi 5’-3’ irányban leemészteni a ribonukleotidokat (majd a 

dezoxiribonukleotidokat is), és szintetizálja az új komplementer DNS szálat is helyette. A DNS-polimeráz I-nek 

azonban nem túl nagy az affinintása a DNS-hez, gyakran ledisszociál róla. Ilyenkor szabadon marad az a 

szakasz, amelyen a DNS egyik szálán a szakadás (nick) található. Ezt ismeri fel a DNS-ligáz enzim, mely képes 

energia felhasználásával a foszfo-észter kötést a nukleotidok között létrehozni. 

1.2. Replikáció eukariótákban 

Az eukarióta genom (teljes nukleáris genetikai állomány) replikációja alapvető mechanizmusában hasonló a 

prokariótákéhoz, a főbb különbségeket megpróbáljuk kiemelni. Eukariótákban a DNS a kromoszómákban van 

sokszorosan feltekert állapotban. Ennek a sokszoros feltekeredésnek kell megszűnni, miközben a 

nukleoszómáknak is szét kell esniük. A folyamat szigorún szabályozott, melynek pontos részleteire nem térünk 

ki. Annyit elég megemlíteni, hogy a DNS-tekeredésért itt is a topizomeráz enzimek felelősek. 
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Mint már említettük, a replikáció nem egy origóban, hanem több egymástól távoli helyen kezdődik meg 

csaknem ugyanabban az időben. Ennek következménye az lesz, hogy egy idő után ezek a replikációs buborékok 

elérik egymást, összeolvadnak (12.7. ábra). 

12.7. ábra - 

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/R/ReplicationBubbles.gif; 

2013.04.09. 

 

Eukariótákban a DNS-polimerázok is kicsit másképp működnek. Itt két különböző polimeráz van a vezető és a 

követő szál szintéziséhez. A polimerázok nem mind rendelkeznek exonukleáz aktivitással; a hibajavítást, illetve 

az RNS-primerek eltávolítást a polimerázokhoz kapcsolódó specifikus nukleázok végzik. 

Az eukarióták genomja lineáris DNS-szakaszokba van csomagolva. Ezek a kromoszómák, melyeknek a végeit 

teloméreknek hívjuk. A telomérek a kromoszóma igen fontos részei; speciális fehérjék kötődnek hozzájuk, 

épségük a megfelelő sejtosztódáshoz elengedhetetlen. A telomérek minden osztódási ciklus után rövidülnének, 

hiszen a követő szálon az 5’ végen maradna egy olyan szakasz, amely a replikáció során nem tudna átíródni (a 

replikáció ugyanis egyirányú), ezáltal minden egyes osztódás után egyre rövidebb DNS adódna tovább az 

utódsejtbe. A cirkuláris DNS-sel bíró prokariótákban ez természetesen nem probléma, azokban mind a két szál 

képes körben átíródni. 

A telomér szekvenciák átírását a telomeráz enzimek segítik. A telomérek többszörösen ismétlődő 

motívumokat tartalmazó, úgynevezett repetitív (ismétlődő) szekvenciákkal rendelkeznek. A telomeráz 

enzimhez asszociálódva található egy rövid RNS-szekvencia, mely komplementer ezekkel a szekvenciákkal, és 

egy rövid részen hibridizálni tud a telomér túlnyúló 3’ szálával. Ez a kis hibridizált szakasz megfelelő 

primernek bizonyul ahhoz, hogy az enzim saját polimeráz aktivitását kihasználva meghosszabbítsa a 3’ véget. 

A véghosszabbítás után a telomeráz áthelyeződik úgy, hogy az RNS-e ismét össze tudjon párosodni az újonnan 

szintetizálódott 3’ véggel, ezáltal ismét primerként használva azt. A lánchosszabbítás többször megismétlődik, a 

megfelelően hosszú 3’ túlnyúló véghez egy primáz most már tud RNS-darabot szintetizálni, és a DNS-polimeráz 

segítségével feltöltődik a másik szál (12.8. ábra). 

12.8. ábra - Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th edition - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26826/figure/A821/?report=objectonly 

2013.04.10. 

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/R/ReplicationBubbles.gif
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26826/figure/A821/?report=objectonly
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A telomerázok elsősorban az embriogenezis során vagy sűrűn osztódó sejtekben aktívak (ilyenek például a 

tumorsejtek is). Szomatikus (testi) sejtekben a telomerázok többnyire nem aktívak. Ez lehet az oka annak is, 

hogy felnőttekben a szomatikus sejtek osztódásának lehetősége függ a bennük lévő telomérek hosszától, a 

telomérek rövidülése az osztódási hajlandóságot is csökkenti. Ez lehet az egyik oka az öregedés 

mechanizmusának. 

1.3. A DNS hibajavítás 

Semmilyen mechanizmus sem tökéletes, így a replikáció sem. Bár igen nagy pontossággal működnek a 

reakciók, mégis becsúszhat egy-egy hibás nukleotid a replikáció során. Nemcsak a replikáció során, hanem 

máskor is történhet DNS-sérülés. Ezek történhetnek spontán módon vagy valamilyen környezeti hatásnak 

(például radioaktivitás, UV- vagy röntgen-sugárzás, vegyi anyagok) a következtében. A DNS 

információtartalma miatt elsődleges fontosságú, hogy a hibák a soron következő replikáció előtt 

kijavítódjanak, különben a DNS maradandó információvesztést (vagy –változást) szenvedhet, ami 

továbböröklődik az utódsejtekbe. Ezt az elváltozást hívjuk mutációnak. A DNS hibajavító mechanizmusok 

megpróbálják a DNS-károsodást kijavítani úgy, hogy ne történhessen mutáció. A következőkben néhány tipikus 

DNS-károsodást ismertetünk a lehetséges javító-utakat is megemlítve. 

Az egyik legáltalánosabb, gyakran UV-sugárzás okozta károsodás az ugyanazon a szálon, egymás mellett lévő 

bázisok (az esetek java részében timin-bázisok) dimerizációja. Ilyenkor a szomszédos bázisok gyűrűinek 

szénatomjai között kovalens kötések keletkeznek. A sérülést egy specifikus endonukleáz felismeri, és a sérült 

nukleotidok foszfodiészter kötéseit hasítva, teljesen kivágja őket a sérült DNS-szálból. Ezt a rövid, egyszálú 

szakaszt (ún. gap-et) a DNS-polimeráz befoltozza, a hiányzó foszfodiészter kötés (nick) a DNS-ligáz  

segítségével jön létre. 

Egy másik gyakori sérülés az általában sav vagy hő hatására bekövetkező depurináció. Ilyenkor az adenin- 

vagy guaninbázisok az N-glikozidos kötés felhasadásával leszakadnak, és csak a dezoxi-ribóz foszfát marad 

vissza a láncban. Szintén nem ritka sérülés a dezaminálódás, ami például röntgensugárzás vagy alkilálószerek 

hatására jöhet létre. Ennek során a bázisok dezaminálódnak, ennek során például az adeninből hipoxantin, 

citozinból uracil keletkezik. Ennek következtében megváltoznak a bázispárosodási preferenciák, ami 

hibajavítás nélkül a replikáció során maradandó mutációt okozna. Emiatt a gyakori sérülés miatt nem 
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tartalmazhat a DNS dezoxi-uracilt. A dezaminálódott citozin szintén elképzelhető bázis lenne, csakhogy a 

hibajavító enzimek nem tudnák, melyik nukleotidot (az újonnan képződött dUMP-t, vagy az eredeti dGMP-t) 

kell kicserélniük. A felismerés és a hibajavítás hasonló az előbb ismertetett módhoz; az idegen, vagy a sérült 

nukleotid kivágódik (előtte a sérült bázis lehasad), helyette új épül be. 

A replikáció során a hibásan beépült, nem megfelelően párosodó nukleotidok észlelésének és javításának három 

szintje van. 

Az első szint a már ismertetett 3’-5’ exonukleáz aktivitás, mely a polimerázokhoz kapcsolható. 

A második szinten azok az enzimek találhatóak, melyek néhány másodpercen belül észreveszik a nem 

tökéletesen illeszkedő kettős szálat, és abból a feléből fognak nukleotidokat kivágni, amelyik a közelben 

tartalmaz egy nicket (szakadást) (eukariótákban még a vezető szálon is találhatók nickek, mivel több origóban 

kezdődött el a replikáció). Ilyenkor a nick és a hibás nukleotid közti rész leemésztődik, és a gap újra feltöltődik 

(12.9. ábra). 

12.9. ábra - http://altair.chonnam.ac.kr/~swjuhng/pathology/neoplasia/mismatch-

repair-genes.JPG; 2013.04.09. 

http://altair.chonnam.ac.kr/~swjuhng/pathology/neoplasia/mismatch-repair-genes.JPG
http://altair.chonnam.ac.kr/~swjuhng/pathology/neoplasia/mismatch-repair-genes.JPG
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A harmadik szinten az a mechanizmus lép életbe, mely a replikáció után néhány perccel ismeri fel a hibás 

párosodást (mismatch). A szülői DNS-szál gyakran metilált egyes citozin és adenin bázisokon (a metiláció a 

bázispárosodást nem akadályozza). A replikáció során szintetizálódott új DNS-szál még nem metilálódott. 

Ennek alapján tudják a megfelelő enzimek kiválasztani a régi és az új szálat, és eldönteni, melyik a hibás 

nukleotid a nem párosodók közül. 

1.4. Mutációk 

Szinte csak felsorolásképpen érdemes megemlékezni néhány mutáció-típusról. A mutációkat fenotípusosan 

akkor láthatjuk, ha az valamely gén kódoló szakaszán vagy szabályozó régiójában történik. Az eukarióták 

genomját csak kb. 10%-ban alkotják a gének, és a génszakaszoknak is csak egy része íródik át fehérjévé, ezért a 

DNS hibajavítási mechanizmuson átcsúszott mutációk többsége semmiféle fenotípusos elváltozást nem okoz. 
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Pontmutációnak nevezzük azt, amikor egyetlen bázispár cserélődik ki másikra. Ez attól függően, hogy a 

megváltozott szekvencia más aminosavat kódol-e vagy ugyanazt az aminosavat, lehet miss-sense vagy same-

sense mutáció. Ha olyan kodon keletkezik, amely nem kódol aninosavat, akkor non-sense mutációról 

beszélünk, ilyenkor STOP-kodon keletkezik. 

Deléciónak nevezzük, ha egy vagy több nukleotidpár kiesik a szekvenciából, inzerciónak pedig azt, ha egy 

vagy több nukleotidpár beépül a szekvenciába. Ha a többlet, vagy hiányzó nukleotidpárok száma nem osztható 

hárommal, akkor úgynevezett kereteltolódás következik be; az átíródó polipeptidlánc szinte bizonyosan 

funkcióvesztett vagy súlyosan sérült lesz. 

Mutációknak tekinthetők még a kromoszómatörések, illetve kromoszómafúziók; ezek szinte minden esetben 

súlyos genetikai rendellenességet, többnyire életképtelenséget okoznak. 

2. Transzkripció 

A transzkripció átírást jelent. A biokémiában ez azt a folyamatot jelenti, melyben a DNS bizonyos szakaszáról 

RNS-másolat készül. A keletkező RNS-ek több csoportba is sorolhatóak. A három legfontosabb csoport az 

mRNS-ek, a tRNS-ek és az rRNS-ek csoportja. 

Az mRNS-ek (messenger RNS-ek) nukleotid-szekvenciája szolgál alapul a fehérjék aminosav-

szekvenciájának létrehozásához. A tRNS-ek (transzfer RNS-ek) szállítják a megfelelő aminosavakat a 

fehérjeszintézis helyére. Az rRNS-ek (riboszomális RNS-ek) a riboszómákban találhatóak, ahol RNS-fehérje 

komplexeket alkotnak. A riboszómák felületén történik a polipeptidláncok szintézise. 

Az RNS-ek szintézise nagyban hasonlít a DNS-szintéziséhez: A folyamat 5’-3’ irányú, a ribonukleotidok a 

komplementer bázispárosodás elvének megfelelően épülnek be. A komplementer szál leolvasása itt is 3’-5’ 

irányultságú. Annyi különbség van, hogy itt az adeninnel szemben nem timin, hanem uracil bázist tartalmazó 

nukleotid épül be. 

Az RNS már keletkezése során leválik a DNS templátról, a keletkezett RNS egyszálú marad. Természetesen ez 

nem feltétlenül jelenti azt, hogy az RNS, mint egy cérna vagy mint egy kígyó, teljes hosszában kinyúlva úszkál 

az őt körülvevő folyadékban. Hosszabb-rövidebb szakaszok képesek részleges bázispárosodásra az RNS-en 

belül, így az RNS-nek is kialakulhat egy harmadlagos szerkezete (12.10. ábra). Ez azonban nem annyira 

állandó, mint a fehérjék esetében, kivéve néhány speciális esetet (például tRNS-ek, rRNS-ek). 

A replikáció tárgyalásához hasonlóan most is a prokarióták transzkripcióját fogjuk ismertetni először, az 

eukariótákban található különbségeket később részletezzük. 

12.10. ábra - http://rosalind.info/media/RNA_folding.png; 2013.04.09. 

http://rosalind.info/media/RNA_folding.png
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2.1. Transzkripció prokariótákban 

Az RNS átírását az RNS-polimeráz végzi. A polimeráz több alegységből áll, melyeket görög betűkkel jelölnek: 

két α, β, β’, ω és σ. A DNS-szakaszokon lévő speciális szekvenciákhoz, az ún. promóter régiókhoz képes a 

polimeráz a σ (szigma) alegységével kötődni. A promótereken két, ún. konszenzus szekvenciát tartalmazó részt 

tudunk megkülönböztetni, a -10-est és a -35-öst (10, illetve 35 nukleotidnyira vannak az első, RNS-sé átíródó 

nukleotidtól). A különböző gének promótereinek konszenzus szekvenciái meglehetősen hasonlóak egymáshoz 

(12.11. ábra). A konszenzus szekvenciák nukleotid-sorrendjétől függően az RNS-polimeráz a σ-alegység 

segítségével erősebben vagy gyengébben képes kötődni; ennek alapján megkülönböztethetünk erős és gyenge 

promótereket. Többféle σ-alegység létezik, ezek helyettesíteni tudják egymást a polimerázban. Bizonyos 

alegységek bizonyos típusú gének promóteréhez képesek kapcsolódni, ezért különböző élettani helyzetekben 

más és más típusú σ-alegység szintetizálásával szabályozhatóvá válik az adott élettani helyzethez szükséges 

gének működésének ki-be kapcsolása. 

12.11. ábra - http://bioweb.wku.edu/courses/biol22000/18TranscInitProk/default.html; 

2012.12.02. 

 

http://bioweb.wku.edu/courses/biol22000/18TranscInitProk/default.html


 Replikáció, transzkripció, transzláció  

 200  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A DNS-hez kötődés következtében a polimeráz eddigi zárt térszerkezete nyílttá válik, és 13 bázispár 

hosszúságban felnyitja a DNS-t. Ezt a struktúrát nevezzük transzkripciós buboréknak, itt történik az RNS-

szál szintézise. A széttekeredő szálak közül minta szálnak nevezzük azt a láncot, amelyről a komplementer 

átíródás megtörténik, míg kódoló szálnak azt, amely eredetileg szemben volt vele. A keletkező RNS 

bázissorrendje tehát (csaknem) megegyezik a kódoló szál adott szakaszának a bázissorrendjével. Az első 8-9 

bázispárnyi DNS/RNS heteroduplex keletkezése után a σ-faktor disszociál a polimerázról, így az folyamatosan 

haladhat előre a replikációs buborékban. A heteroduplex maximum 8 bázispáros maradhat; újabb 

ribonukleotidok beépülésekor az elsők elválnak a DNS-től, és a keletkező RNS vége elhagyja a polimeráz 

komplexet. A felszabaduló szálra visszatekeredik a DNS komplementer szála. A transzkripciós buborék tehát 

nem folyamatosan nő, mint a replikációs buborék, hanem a mérete ugyanakkora marad, csak elmozdul a DNS 

hosszában (12.12. ábra). 

12.12. ábra - 

http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/images/transcription/startran

s.gif; 2013.04.10. 

 

Miből észleli az RNS-polimeráz, hogy meddig kell másolnia az RNS-t? A gének végén ún. terminációs 

szekvenciák vannak, melyek összetapadva képesek egy óriási „hajtűt” képezni az RNS-en (ezek elnevezése 

palindrom szekvencia, mivel mindkét irányban olvasva ugyanaz a bázissorrend). Ez a hibridizáció gyorsabb, 

mint az RNS szintézise, úgyhogy ez a folyamat képes az RNS-t kirántani az RNS-DNS heteroduplexből. Ez 

főleg akkor lehetséges, ha az éppen a heteroduplexben lévő DNS-darab dezoxi-adenilátban gazdag; ezek 

egyenként ugyanis csak két H-híd kötéssel kötődnek a komplementer uridilátokhoz, ezért felszakításukhoz is 

viszonylag kevesebb energia szükséges. Az adeninben gazdag rész a palindrom (egyébként GC-gazdag) 

szekvenciával együtt képezi a transzkripció terminációs szignálját (12-13. ábra). 

Egy másik lehetséges terminációs iniciátor lehet a ρ (rho)-faktor, mely egy helikáz. Erre rátekeredik az RNS 

terminációs szignálja, a helikáz ezután ATP-felhasználásával letekeri a heteroduplexről az RNS-t. 

12.13. ábra - http://www.mun.ca/biology/scarr/iGen3_05-05.html"; 2012.12.02. 

http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/images/transcription/startrans.gif
http://www.phschool.com/science/biology_place/biocoach/images/transcription/startrans.gif
http://www.mun.ca/biology/scarr/iGen3_05-05.html
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Ezután az RNS-polimeráz disszociál a DNS-ről, a korábban kapcsolódott σ-alegység vissza tud rá tapadni, 

hogy újabb promóter régióhoz kapcsolódhasson (12-12. ábra). 

A gyenge promóterekre ritkán tapad fel a polimeráz, az erősekre gyakran. Gén-expresszió (génkifejeződés) 

esetén sokszor több polimeráz is halad a DNS-en egymás mögött, egyszerre több RNS is szintetizálódhat 

ugyanarról a génről (12-14. ábra). 

12.14. ábra - Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th edition - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26887/figure/A984/?report=objectonly; 

2013.04.09. 

 

A kettősszálú DNS-en a géneknek nincs kijelölt irányuk. Ez azt jelenti, hogy bizonyos géneknél az egyik, más 

géneknél pedig a másik a kódoló szál. 

2.2. A prokarióta RNS-ek szerveződése 

A prokarióták mRNS-e tartalmaz egy 5’ és egy 3’ át nem íródó szekvenciát (untranslated region, UTR), és nem 

igényelnek további poszt-transzkripciós módosulást; naszcens állapotban alkalmasak arra, hogy fehérjék 

termelődjenek a segítségével. A prokarióta gének sokszor policisztronosak. Ez azt jelenti, hogy egy átíródott 

mRNS-ről többféle fehérje is szintetizálódhat. Ezek a fehérjék általában ugyanannak az anyagcsere-útnak az 

enzimei, melyeknek ugyanakkor és ugyanolyan mennyiségben kell jelen lenniük. Ilyenkor az RNS-en több 

különböző helyen található riboszóma-kötőhely és STOP-kodon, a különböző fehérjék egymástól függetlenül 

szintetizálódnak ugyanannak az RNS-szálnak a különböző részeiről (12.15. ábra). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26887/figure/A984/?report=objectonly
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12.15. ábra - http://askmissteong.blogspot.hu/2012/09/1-comparison-between-

prokaryotic-mrna.html; 2012.12.02. 

 

Az rRNS és a tRNS gének is policisztronosak, de ezekben az RNS-nek további érési folyamatokon kell 

keresztülmennie, hogy funkcionális legyen. Az riboszóma-alegységek RNS-darabjai (16s, 23s és 5s) egyetlen 

RNS-szálon szintetizálódnak, más tRNS darabokkal együtt. A naszcens RNS ezek után először módosul 

(például adeninen metilálódik), majd több lépésben vágódik; specifikus RN-áz enzimek katalízise 

következtében kisebb darabok hasadnak ki a hosszú szálból, amelyek a megfelelő 3D struktúrát felvéve 

alkalmasak lesznek feladataik ellátására (12-16. ábra). A tRNS molekulák a kivágódás után tovább 

emésztődnek, endo- és exoribonukleázok több, egymást követő lépésben alakítják ki a tRNS-ek végső 

szerkezetét (12.17. ábra). Egyes tRNS-ek nukleotidjai az adott tRNS-re jellemzően, specifikusan 

módosulhatnak, ami szükséges a megfelelő funkció betöltéséhez. 

12.16. ábra - http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Ribose_Nucleic_Acid2B-

rRNA_Processing_in_Prokaryotes.htm; 2012.12.02. 

http://askmissteong.blogspot.hu/2012/09/1-comparison-between-prokaryotic-mrna.html
http://askmissteong.blogspot.hu/2012/09/1-comparison-between-prokaryotic-mrna.html
http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Ribose_Nucleic_Acid2B-rRNA_Processing_in_Prokaryotes.htm
http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Ribose_Nucleic_Acid2B-rRNA_Processing_in_Prokaryotes.htm
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12.17. ábra - http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Ribose_Nucleic_Acid2B-

rRNA_Processing_in_Prokaryotes.htm; 2012.12.02. 

 

2.3. A transzkripció szabályozása prokariótákban 

Egy gén expressziója lehet konstitutív vagy regulált. Konstitutív expresszión a gén hosszú időn keresztül tartó 

folyamatos működését értjük. A génexpresszió erősségét ilyenkor az adott promóterek erőssége szabja meg. 

Regulált expresszión azt értjük, ha a génműködés valamilyen regulátor fehérjék promóter-közeli szakaszhoz 

történő bekapcsolódásával szabályozódik. A kapcsolódás segítheti vagy akadályozhatja az RNS-polimeráz 

bekötődését és működését. Funkciója szerint tehát ez a fehérje lehet aktivátor vagy represszor; kötődését 

többnyire valamilyen kis molekulasúlyú molekula (ún. ligand) kapcsolódása fogja meghatározni. Ezek alapján 

négy alapesetet különböztethetünk meg: 

http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Ribose_Nucleic_Acid2B-rRNA_Processing_in_Prokaryotes.htm
http://mol-biol4masters.masters.grkraj.org/html/Ribose_Nucleic_Acid2B-rRNA_Processing_in_Prokaryotes.htm
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1. A ligand kötődése a fehérje DNS-hez való kötődését okozza, ezáltal segíti a transzkripciót (aktivátor fehérje). 

2. A ligand kötődése a fehérje DNS-hez való kötődését okozza, ezáltal gátolja a transzkripciót (represszor 

fehérje). 

3. A ligand kötődése a fehérje DNS-től való disszociációját okozza, ezáltal segíti a transzkripciót (represszor 

fehérje). 

4. A ligand kötődése a fehérje DNS-től való disszociációját okozza, ezáltal gátolja a transzkripciót (aktivátor 

fehérje) (12.18. ábra). 

12.18. ábra - http://www.biologyreference.com/Ce-Co/Control-of-Gene-

Expression.html; 2012.12.03. 

 

A kis molekulájú ligand lehet valamilyen kívülről érkező anyag (például táplálékmolekula vagy méreg) vagy 

valamilyen belső anyagcseretermék. 

2.4. Az eukarióta mRNS szerveződése 

Az eukariótákban a transzkripció mechanizmusa nagyon hasonló a prokariótákéhoz, néhány apróbb 

különbséggel. A fontosabb különbségek elsősorban az átírás szabályozásában, illetve a keletkezett RNS-ek érési 

mechanizmusában található. 

Az eukariótákban az átíródott mRNS még nem alkalmas arra, hogy róla fehérje-átíródás következzen be. Előbb 

ennek a pre-mRNS-nek módosulnia kell, ami háromféle módon történhet. Ezek a módosulások a sejtmagban 

következnek be, a sejtmagot már csak az érett mRNS-ek hagyják el. 

Többnyire már a transzkripcióval egy időben a pre-mRNS 5’ végére kapcsolódik egy 7-metil guanilát 

nukleotid, mégpedig úgy, hogy a nukleozid 5’ vége három foszfátcsoporton keresztül fog kapcsolódni az RNS 

5’ végéhez. A folyamat során először az RNS 5’ végének egyik foszfátja terminális foszfatáz enzim segítségével 

lehasad, meghagyva két foszfátot. Ezután érkezik a GTP, mely pirofoszfát kihasadásával guanilil transzferáz 

http://www.biologyreference.com/Ce-Co/Control-of-Gene-Expression.html
http://www.biologyreference.com/Ce-Co/Control-of-Gene-Expression.html
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enzim segítségével hozzákapcsolódik az 5’ véghez. Ezután történik a metiláció a bázis hetedik nitrogénatomján. 

Néha még az eredeti RNS-szál első és második nukleotidja is metilálódik (12.19. ábra). 

Az 5’ „sapka” elkészítése már akkor elkezdődik, amikor a készülő mRNS 5’ vége elhagyja az RNS polimerázt. 

A sapkának négyféle fontos funkciót tulajdonítanak, nekünk elég annyit megjegyeznünk, hogy az 5’ 

exonukleázok ellen nagyfokú védelmet biztosít. 

12.19. ábra - http://bioweb.wku.edu/courses/biol22000/19TranscInitEuk/default.html; 

2012.12.03. 

 

A második fontos módosulás, hogy a transzkripció terminációja után az RNS 3’ végéből levágódik egy 

rövidebb darab (kb. 20-50 nukleotid), majd poliadenilát-polimeráz enzim és ATP-k segítségével egy hosszú, 

maximum 250 nukleotidnyi poli-A farok szintetizálódik hozzá. A poliadenilát faroknak is több funkciója van, 

talán itt is az RNS stabilitásának növelését érdemes kiemelnünk. 

A harmadik fontos poszttranszkripciós módosulás az ún. splicing (kivágódás) mechanizmusa. Ehhez érdemes 

azt tudnunk, hogy az eukarióta génekben az információ nem összefüggően, hanem szakaszosan van tárolva. Az 

mRNS-en az információt nem tároló részeknek (intronok) ki kell vágódniuk az információt tároló részek 

http://bioweb.wku.edu/courses/biol22000/19TranscInitEuk/default.html
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(exonok) közül. Az exon-intron határokat konszenzus szekvenciák jelölik, és található egy konszenzus 

szekvencia az intronon belül is. Ez utóbbi konszenzus szekvenciában található egy adenilát, mely a 2’ OH-

csoportjával betámad az intron első nukleotidjának 5’ foszfátjára, kiszakítva azt az exon utolsó nukleotidjához 

történő kötéséből. Ezután az exon szabadon maradt 3’ OH-csoportja támad be a következő exon első 

nukleotidjának 5’ foszfátjára. A kötés létrejöttekor kiszakad az ekkor már lasszó alakú intron (12.20. ábra). 

Természetesen a mechanizmus szigorúan kontrollált, és mindez a spliceoszóma nevű (RNS-eket és fehérjéket 

tartalmazó) enzim-komplex segítségével zajlik le. 

12.20. ábra - Alberts et al.: Molecular Biology of the Cell, 4th edition - 

http://carrot.mcb.uconn.edu/~olgazh/bioinf2010/images/ch8f58.gif; 2013.04.09. 

 

Bizonyos esetekben nem minden exon marad bent az érett RNS-ben, közülük néhány az intronokkal együtt 

kivágódik. Ezt a mechanizmust nevezzük alternatív splicingnak. A mechanizmus jelentősége abban áll, hogy 

ugyanarról a génről többféle fehérje íródhat át, ami jelentős spórolást eredményezhet a szükséges gének 

számában (12-21. ábra). Az evolúció során az alkalmazkodás elősegítésében igen nagy ugrást jelenthetett az 

alternatív splicing megjelenése. 

http://carrot.mcb.uconn.edu/~olgazh/bioinf2010/images/ch8f58.gif
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12.21. ábra - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Class/MLACourse/Modules/MolBioReview/images/alterna

tive_splicing.gif; 2013.04.09. 

 

Az eukarióták rRNS-e hasonlóan érik, mint a prokariótáké; a pre-rRNS-ből kivágódnak a 18S, az 5,8S és a 28S 

RNS darabok (a tRNS-eket itt külön gének kódolják). Eltérés viszont, hogy az 5S RNS külön gén terméke lesz 

(35-175 ismétlődő szekvencia van egy-egy génben). A riboszomális RNS-ek génjeiből gyakran több száz is 

előfordulhat. 

Eukariótákban több száz vagy több ezer gén kódolja a tRNS-eket. A pre-tRNS érése során az 5’ végről 16, a 3’ 

végről 2, a közepéből (intron!) pedig 14 nukleotid vágódik le/ki. A széleken lévő nukleotidok levágása után 

tRNS-nukleotidil-transzferáz enzim segítségével egy CCA tripletet kapnak a 3’ végükre (ide fognak majd az 

aminosavak kötődni), ezután történik az intron kivágódása. A tRNS-ek nukleotidbázisai további 

poszttranszkripciós módosuláson mennek keresztül, míg végül teljesen működésképesek nem lesznek (12.22. 

ábra). 

12.22. ábra - Lodish et al.: Molecular Cell Biology. 4th edition - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21729/; 2012.12.04. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Class/MLACourse/Modules/MolBioReview/images/alternative_splicing.gif
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Class/MLACourse/Modules/MolBioReview/images/alternative_splicing.gif
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21729/
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2.5. Eukarióta génszabályozás 

Már jelenleg is sokrétű ismeretekkel rendelkezünk az eukarióta génszabályozásról, s ez az ismeretanyag a 

tudomány fejlődésével rohamosan bővül. Mi itt csak néhány alapvető fogalom ismertetésére szorítkozunk. 

Az eukariótákban a promóter régiókon kívül vannak olyan szabályozó régiók is, amelyek nem feltétlenül 

közvetlenül a gén előtt vannak, lehetnek akár nagyobb távolságra is az adott gén promóter régiójától. Ezen 

régiókhoz kapcsolódott fehérjék a DNS visszahajlásával képesek térben a promóter szekvencia közelébe kerülni. 

Ha a promóter működését segítik (a génműködést aktiválják), akkor ezeket a szakaszokat enhancereknek, ha 

gátolják, akkor silencereknek nevezzük. A promóter-szakaszok szabályozása eukariótákban sokkal 

bonyolultabb, mint prokariótákban; ún. transzkripciós faktorok serege segíti vagy gátolja az RNS-polimerázok 

működését. Ezek a fehérjék a már ismert módokon (allosztérikus, kovalens módosítás, proteolítikus hasítás) 

képesek aktiválódni vagy gátlódni. A transzkripciós faktorok polipeptidláncában többnyire található egy DNS-

kötő és egy, más fehérjéket (például az RNS polimerázt) kötő domén (ezt transzaktiváló doménnek hívjuk). 

Három jellegzetes, a transzkripciós faktorokra jellemző kötő struktúrát érdemes ismernünk: a két α-hélixet és 

köztük hurkot tartalmazót (helix-loop-helix), a cinkionnal koordinatív kötést létrehozót (cink-ujjak) és a 

hélixek egyik oldalán leucin-oldalláncokat tartalmazót (leucin-zippzár). A transzkripciós faktorok ezekkel a 

struktúrákkal képesek a DNS árkába megkapaszkodni (12.23. ábra). 

12.23. ábra - http://www.ccp4.ac.uk/MG/index_info_2.html; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_finger; http://en.wikipedia.org/wiki/Leucine_zipper; 

2012.12.04. 

http://www.ccp4.ac.uk/MG/index_info_2.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Zinc_finger
http://en.wikipedia.org/wiki/Leucine_zipper
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3. Transzláció 

Az érett mRNS-ek teszik lehetővé azt, hogy a génekben kódolt szöveg lefordítódjon a fehérjék nyelvére. Ezt a 

lefordítódást nevezzük transzlációnak; az mRNS nukleotid-sorrendje pontosan meghatározza majd a 

fehérjék aminosav-sorrendjét. Az élőlényeknek (a szelenociszteint, a szelenometionint és a pirrolizint nem 

számolva) húszféle proteogén aminosavuk van, ennek a kódolására nem lenne elég az RNS-ben található 

négyféle nukleotid. Ha két egymás melletti nukleotid kódolna egy aminosavat, akkor is csak 4x4=16-féle 

lehetőségünk lenne. Ha háromnukleotidos kódot használnánk, akkor 64-féle variációnk lenne, ami bőven elég a 

húsz aminosavhoz. A helyzet tényleg ez: három nukleotidnyi ún. triplet kódolja egy aminosav beépülését. Az 

mRNS-en lévő tripleteket ezért kodonoknak is hívjuk. Mivel 64 lehetőségre csak húsz aminosavunk van, lesz 

olyan aminosavunk, amelyet majd többféle kodon is kódol. Ezt úgy hívjuk, hogy a genetikai kód degenerált. 

Ismert aminosav-sorrendből tehát nem fogjuk tudni megmondani, hogy pontosan milyen volt az őt kódoló gén 

nukleotid-sorrendje. A 64-féle kodonból három nem kódol semmilyen aminosavat, ezek az ún. STOP-kodonok, 

ezeknél a részeknél a fehérjeszintézis leáll. (Néhány élőlényben, bizonyos fehérjék esetén előfordul, hogy 

transzlációs stop helyett az UGA kodon szelenocisztein, vagy az UAG kodon pirrolizin aminosav beépülését 

kódolja.) A kodonok az egész élővilágban ugyanazokat az aminosavakat kódolják (nagyon kevés kivétellel), 

ami bizonyítja az összes élőlény közös eredetét (12.24. ábra). 

12.24. ábra - http://www.imb-

jena.de/~sweta/genetic_code_and_evolution/table%20genetic%20code.png; 2013.04.09. 

http://www.imb-jena.de/~sweta/genetic_code_and_evolution/table%20genetic%20code.png
http://www.imb-jena.de/~sweta/genetic_code_and_evolution/table%20genetic%20code.png


 Replikáció, transzkripció, transzláció  

 210  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Hogyan fordítódik le a nukleinsavak nyelve a fehérjék nyelvére? Egy tolmács segítségével, mely nem más, mint 

a tRNS. A tRNS-ek a molekulán belüli bázispárosodások miatt igen jellegzetes, stabil térszerkezettel 

rendelkeznek. A síkba vetített szerkezete a lóheréhez hasonló; van egy szára és van három hurka, amelyek 

mintha a lóhere levelei lennének (12-25. ábra). Minden aminosavhoz tartozik egy vagy több tRNS, amelyek az 

aminosavakat megkötik, és az mRNS-hez szállítják. A tRNS-ek egyik hurkán lévő tripletet antikodonnak 

hívjuk; ez képes majd bázispárosodni az mRNS megfelelő kodonjaival. Az aminosavak a tRNS-re az 

aminoacil-tRNS-szintetáz enzim segítségével kapcsolódnak fel. Általában minden aminosavhoz egy ilyen 

enzim tartozik, melyek akár többféle, ugyanazt az aminosavat kódoló antikodont tartalmazó tRNS-t is 

elfogadnak szubsztrátként. A kapcsolódás két lépésben történik. Először az aminosav aktiválódik egy ATP 

terhére; aminoacil-AMP és pirofoszfát keletkezik (tehát két ATP-nyi energia használódik fel). A második 

lépésben az aminosav a specifikus tRNS 3’ végén található adeninhez kapcsolódik. 

12.25. ábra - http://en.wikipedia.org/wiki/File:TRNA-Phe_yeast_1ehz.png; 2012.12.04. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:TRNA-Phe_yeast_1ehz.png
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A fehérjeszintézis helye a riboszóma. A riboszómák nagyméretű enzimkomplexek, melyek három vagy négy 

rRNS-t és több tucatnyi fehérjét tartalmaznak. A riboszómák két alegységből (ún. kis és nagy alegység) állnak, 

melyek nem működő állapotban nincsenek összekapcsolódva. 

A fehérjeszintézis úgy kezdődik, hogy a riboszóma kis alegysége rákerül az mRNS-en a riboszóma-kötő 

helyre. A kapcsolódást az mRNS-hez és a kis alegységhez kötődő ún. iniciációs faktorok teszik lehetővé. A 

riboszómákban három olyan hely található, amelyben a tRNS tartózkodhat: A hely (aminosav-hely), P hely 

(peptid-hely) és E hely (eltávozás-hely). Az első (formil)metionil-tRNS mindig a kis alegység P kötőhelyére 

köt be, szintén iniciációs faktorok segítségével. Az mRNS-en a P helyen ilyenkor mindig AUG-kodon található 

(START-kodon), amely csakis a metionint (prokariótákban formil-metionint) kötő tRNS bekötődését teszi 

lehetővé. A keletkező összes fehérje N-terminálisán lévő első aminosav tehát mindig metionin (prokariótáknál 

formil-metionin) lesz, amely azután a poszttranszlációs módosulások során gyakran levágódik. A tRNS 

bekötődése után a hozzá kapcsolódó iniciációs faktorok (egyikük GTP-áz működésének következtében) 

leválnak. Az első (formil)metionil-tRNS bekötése után kapcsolódik a komplexhez a riboszóma másik, nagy 

alegysége (12-26. ábra). Ezután érkezik a második aminoacil-tRNS, mely a hozzá kapcsolódó elongációs 

faktorok segítségével a riboszóma A helyére fog beülni. Az elongációs faktorok az iniciációs faktorokéhoz 

hasonló mechanizmussal távoznak el. Ilyenkor a GTP hidrolízise néhány milliszekundumig is eltarthat; s ez az 

idő elég ahhoz, hogy a kodonra nem pontosan illeszkedő (nem a megfelelő aminosavat hordozó) aminoacil-

tRNS-ek az elongációs faktorokkal együtt leváljanak a riboszómáról, hogy hibás aminosav ne épülhessen be a 

polipeptid-láncba. Az elongációs faktorok távozása után a riboszóma peptidil-transzferáz katalitikus 

aktivitásának következtében a tRNS-ek 3’ végein lévő aminosavak között peptid-kötés jön létre, miközben az 

első aminosav (metionin) kötődése megszűnik az őt szállító tRNS-hez. Ekkor előbb a nagy, majd a kis alegység 

arrébb mozdul az mRNS-hez képest, a két bekötődött tRNS átkerül a P és az A kötőhelyről az E és a P 

kötőhelyre. Ezáltal az A hely szabaddá válik, ami újabb aminoacil-tRNS bekötődését teszi lehetővé. Eközben az 

E kötőhelyre került tRNS kiszabadul a riboszómából, és újabb aminosav megkötésére lesz lehetősége (12.27. 

ábra). 
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12.26. ábra - http://kvhs.nbed.nb.ca/gallant/biology/translation_initiation.jpg; 

2013.04.09. 

 

12.27. ábra - http://kvhs.nbed.nb.ca/gallant/biology/translation_elongation.jpg; 

2010.04.09. 

 

Ez a ciklus mindaddig folytatódik, ameddig STOP-kodonnem jelenik meg az A helyen. Ekkor az A kötőhelyre 

nem aminoacil-tRNS, hanem egy terminációs faktor kapcsolódik. Ezután a peptidil-transzferáz lehasítja a P 

kötőhelyen lévő tRNS-ről az utolsó aminosavat, így a keletkezett polipeptid-lánc szabaddá válik. A riboszóma 

ezután szétesik alegységeire. 

Nemcsak egy riboszóma haladhat végig egy mRNS-en egyszerre, hanem a riboszómák egymás mögött 

sorakozva, mintegy poliszómát alkotva termelhetik a fehérjéket ugyanarról a szálról. 

Az eukarióta sejtben a citoplazmán kívül több sejtalkotóban is történhet a fehérjeszintézis. A már összeállt 

riboszóma/mRNS/tRNS komplexek ráülhetnek az endoplazmás retikulum felszínére, és a keletkezett 

http://kvhs.nbed.nb.ca/gallant/biology/translation_initiation.jpg
http://kvhs.nbed.nb.ca/gallant/biology/translation_elongation.jpg
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fehérjéket egy csatornán keresztül közvetlenül az ER lumenébe szintetizálhatják. Ehhez szükség van arra, hogy 

a szintetizálódó fehérje N-terminálisán lévő szignál szekvenciát speciális ER-kötött receptorok felismerjék, és 

megkössék. Ezen az úton keletkeznek például a szekrécióra szánt fehérjék is. 

A mitokondriumokban és a színtestekben a saját genetikai állomány mellett saját fehérjeszintetizáló 

apparátus is működik. Így szintetizálódik e két sejtalkotó fehérjéinek egy része. 

A transzláció során keletkező polipeptid-láncokat általában más, ún. dajkafehérjék veszik körül. Szerepük az, 

hogy a már megszintetizálódott részek ne feltétlenül az első lehetséges intramolekuláris kötésekkel 

kapcsolódjanak egymáshoz, hanem majd a teljes lánc megszintetizálódása után alakuljon ki a natív, 

funkcióképes térszerkezet. A keletkezett fehérjék gyakran további poszttranszlációs módosulásokon mehetnek 

keresztül; oxidálódhatnak cisztein oldalláncokon (intramolekuláris kén-hidak), felvehetnek ionokat, 

prosztetikus csoportokat, glikozilálódhatnak, metilálódhatnak, foszforilálódhatnak, lipidekkel 

kapcsolódhatnak, proteolitikusan hasítódhatnak stb. Ezek a módosítások is hozzájárulnak a megfelelő fehérje-

funkció elnyeréséhez. 
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13. fejezet - Biokémia és egészség 

Ebben a fejezetben három, látszólag egymással szoros kapcsolatban nem lévő témakörrel fogunk foglalkozni. 

Az összefüggést az emberi táplálkozással és annak civilizációs hozadékaival való kapcsolatuk teremti meg. Az 

első részben a táplálkozás, a megfelelő tápanyagok bevitelének fontosságáról, a másodikban a szervezetünkben 

le nem bomló anyagok eltávolításának mechanizmusairól, a harmadikban napjaink egyik leggyakoribb táplálék-

kiegészítőjének, az alkoholnak a lebontásáról lesz szó. 

1. A táplálkozás biokémiája 

Az emberek heterotróf élőlények. Döntően háromféle táplálékmolekula lebontásából nyerik ki a szervezetük 

működéséhez szükséges energia döntő részét: szénhidrátokból, fehérjékből és zsírokból. (Nukleinsavakból 

viszonylag kevés energiát nyerünk.) Ezt a három anyagot nevezzük makronutrienseknek. Szénhidrátokból és 

fehérjékből átlagosan 17 kiloJoule, zsírokból 38 kJ energia nyerhető ki grammonként. 

Egy ember napi energiaszükséglete függ a korától, nemétől, testtömegétől, testfelszínétől és természetesen a 

napi fizikai aktivitásától. Egy átlagos, 18-60 éves felnőtt férfinak kb. 11000, egy átlagos nőnek kb. 9000 kJ a 

napi energiaszükséglete. A nők energiaigénye jelentősen megemelkedhet terhesség vagy szoptatás 

következtében. 

A táplálkozás során nem csak a megfelelő mennyiségű energia-bevitelre kell figyelni. Az aminosavak mintegy 

fele az emberek számára esszenciális; ezek fehérjék formájában jutnak szervezetünkbe. Más, nem-esszenciális 

aminosavak felépítéséhez is szükségünk van nitrogénforrásra; döntően ezt is más aminosavak lebontásából, 

tehát végső soron a felvett fehérjékből szerezzük be. Mivel az emberi szervezetnek nincs speciális aminosav-

raktára (zsírokat és szénhidrátokat tudunk raktározni), az egészség megőrzése szempontjából nagyon fontos a 

rendszeres fehérjebevitel. Javasolt a naponta minimum 0,8 g fehérje bevitele testsúlykilogrammonként. Ez 

átlagosan kb. 30 g fehérjét jelent naponta, ezt hívjuk élettani minimumnak. Ennek a felével, kb. 15 g-mal is 

életben lehet maradni hosszabb ideig, ezt hívjuk abszolút minimumnak. Egyes aminosav-

anyagcserebetegségben szenvedő emberek esetében ennek az értéknek a közelébe (kb. 20 g/nap-ra) kell 

csökkenteni a napi fehérjebevitelt. 

Az aminosavak és a nukleotidok lebontásából származó nitrogén kiürítése döntően (88%-ban) a 

vizeletkiválasztás feladata (a már említett módokon: urea, urát, kreatinin és csekély mértékben ammónia 

formájában). Kisebb mértékben (10%) ürítünk nitrogént a széklettel (epesavak, emésztőenzim-maradványok, fel 

nem szívódott peptidek, nukleinsavak, elhalt bélhámsejtek formájában), és még kevesebb távozik a hámrétegen 

át (izzadság, haj, köröm, elhalt bőrsejtek formájában). 

Egészséges felnőtt ember nitrogénegyensúlyban van: ugyanannyi nitrogént vesz fel, mint amennyit lead. 

Bizonyos esetekben nem tudunk megfelelő mennyiségű nitrogénhez jutni, ilyenkor több nitrogént ürítünk, mint 

amennyit fogyasztunk. Ilyenkor negatív a N-mérleg. Ilyen állapot jöhet létre hosszabb éhezés, betegség, 

sérülés, mentális stressz következtében. Ennek oka a magas adrenalin-, glukagon- és kortizol-szint okozta 

katabolikus válasz: fokozódik a proteolízis és a glukoneogenezis, aminek hatására nagy mennyiségű 

aminosav bomlik le a szervezetünkben. 

Ennek kompenzálására nagy protein- és kalóriatartalmú diétára van szükségünk, ugyanis a negatív N-mérleggel 

elöltött időszakokat mindig pozitív N-egyensúlynak kell követnie, amikor a N-bevitel meghaladja az ürítést. 

Pozitív N-mérleg található ezen kívül még fejlődésben lévő szervezetekben (gyerekekben), illetve terhes és 

szoptató nőkben. 

Hosszú ideig tartó aminosav-hiány súlyos krónikus betegségeket okozhat. Az aminosav-hiány lehet mennyiségi 

és minőségi, az utóbbi esetben csak néhány (esszenciális) aminosavból fogyasztunk keveset. A mennyiségi 

aminosav-hiányt is két fajtára oszthatjuk: 

1. Elégtelen kalóriabevitel miatt a felvett csekély mennyiségű aminosav többsége a glukoneogenezis során 

glükózzá alakul. Ezt a betegséget marasmusnak hívjuk; a világ éhségövezeteiben található vékony, 

fejlődésben elmaradt gyerekek gyakran szenvednek ebben a betegségben. 

2. Elégséges, de fehérjeszegény kalória-bevitel miatt alakulhat ki a kwashiorkor nevű betegség. Tünetei az 

ödéma, hasmenés és az immunrendszer károsodása miatti bőrfertőzések elszaporodása. Szintén elsősorban a 
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világ legszegényebb vidékein előforduló betegség, de a civilizált országok legszegényebb társadalmi 

rétegeiben is előfordul. 

Minőségi aminosav-hiány akkor alakulhat ki, ha a kalória- vagy fehérje-gazdag étrend ugyan biztosított, de egy 

vagy több esszenciális aminosav (többnyire triptofán, metionin, cisztein vagy lizin) mennyisége nem elégséges 

benne. Ez elsősorban az ovo-lakto vegetáriánusoknál (húson kívül tojást vagy tejet sem fogyasztanak) fordulhat 

elő, mivel egyes tápláléknövények bizonyos aminosavakban szegények. Ezért nekik különösen kell figyelniük a 

változatos étrend kialakítására. 

A szükségesnél nagyobb mértékű aminosav-bevitel többnyire nem okoz semmiféle problémát. Szélsőséges 

esetben megterhelheti a veseműködést, és az emiatt bekövetkező Ca2+-ürülést pótolni kell. 

A túlzott kalóriafogyasztás kóros elhízáshoz, ún. metabolikus szindrómához vezethet. A betegség egyik 

velejárója lehet a II típusú diabétesz, ami az inzulin-rezisztenicia eredménye. A zsírsejtekben gátlódik a 

glukóz-transzporter kihelyeződése, és a gátolt inzulin-jelpálya miatt aktiválódik a hormon-szenzitív lipáz. Ennek 

hatására több zsírsav jut a májba, ami több VLDL-t juttat a vérbe. Ezzel összefüggésben a vér koleszterin 

szintje is megemelkedik, ami érelmeszesedéshez vezethet. 

A táplálkozásban fontos szerepet töltenek be a szervezet számára esszenciális vitaminok. A zsírok körül 

elsősorban a többszörösen telített linolsav és linolénsav, valamint a szénlánc végétől számított harmadik és 

hatodik kötésben telítetlen (ω3 és ω6) zsírsavak fogyasztása elengedhetetlen. Zsírok fogyasztása ezen kívül még 

a zsírokban oldódó vitaminok (A, D) megfelelő felszívódásához is szükséges. 

Az étkezési rostok fogyasztása is része az egészséges táplálkozásnak. A rostok megkötik a glükóz-molekulákat, 

ezzel lassítják a felszívódását, ami lassabb vércukorszint-emelkedést és a β-sejtek számára kíméletesebb inzulin-

termeltetést eredményez. A rostok megkötik ezen kívül a koleszterin egy részét, valamint a karcinogén 

(rákkeltő) anyagok egy részét is. 

Szükséges néhány genetikai hátterű, táplálkozással összefüggő betegségről is szót ejtenünk. A tejcukor-

érzékenységről már volt szó, de a tejfehérje-allergia (leggyakrabban tehéntejben lévő kazein ellen) is jelentős 

létszámú populációt érint, főleg csecsemőket. Tejmentes diétával a betegség kezelhető, sőt többnyire a gyermek 

növekedésével az allergia eltűnik. A glutén-érzékenység egyes gabona-magvakban található gliadin, illetve 

glutanin fehérjékre kialakuló allergiát jelent. A betegség tünetei a hasmenés és a felszívódási zavarok. 

Gluténmentes diétával tünetmentességet érhetünk el. 

2. Biotranszformáció 

Biotranszformáción azt értjük, hogy a szervezet a lebontani nem képes anyagokat átalakítja, majd kiürítésre 

előkészíti. Endobiotikumoknak nevezzük mindazokat az anyagokat, amelyek a szervezet normális 

metabolizmusa során keletkeznek, de lebontó mechanizmus híján nem tudnak lebomlani (és energiát 

szolgáltatni), ezért azokat ki kell ürítenünk (különben felszaporodásuk kóros folyamatokat indítana el). Ilyenek 

például a szteroid hormonok, az eikozanoidok, a hem stb. Xenobiotikumoknak azokat az anyagokat hívjuk, 

amelyeket a külső környezetből veszünk föl, gyakran toxikusak, de lebontani nem tudjuk őket. Ilyenek például a 

gyógyszerek, a táplálkozás során magunkhoz vett növényvédőszerek, rovarirtószerek, tartósítószerek. Mind az 

endo-, mind a xenobiotikumokra jellemző, hogy vízben többnyire rosszul oldódnak (hidrofóbok), ezért 

szükséges őket átalakítani, mielőtt kiürítenénk. 

A biotranszformáció a májsejtekben történik, és három fázisra osztható. Az elsőben (előkészítési fázis) olyan 

reakciók történnek a vegyülettel, melyek során alkalmassá válik arra, hogy valamilyen konjugátum 

hozzákapcsolódjon. Ebben a fázisban a molekula biológiai aktivitása (vagy toxicitása) többnyire még nem 

csökken, sőt akár növekedhet is. A második fázisban (konjugációs fázis) egy olyan csoport kapcsolódik az 

anyaghoz, amely többnyire jelentősen csökkenti a biológiai aktivitását (vagy toxicitását), és megnöveli a vízben 

való oldhatóságát. A biotranszformáció harmadik fázisában a konjugált endo- vagy xenobiotikum elhagyja a 

májsejtet. 

2.1. Előkészítő fázis 

Ebben a fázisban valamilyen funkciós csoport létrehozása történik meg. Ez többnyire oxidációs, redukciós 

vagy hidrolítikus lépések során történik meg, melyeket monooxigenázok, dehidrogenázok, dioxigenázok vagy 

hidrolázok katalizálnak. Az enzimek általában alacsony szubsztrát-specificitásúak. A leggyakrabban a 
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citokróm P450 enzimcsalád tagjai vesznek részt a katalízisben, melyek széles specificitású monooxigenázok. 

Az enzimek hemet tartalmaznak, és az endoplazmás retikulum elektrontranszfer-láncának tagjai. Az 

enzimekre az elektronok a NADPH-ról kerülnek a citokróm P450-reduktáz elektronszállító 

közreműködésével, mely FAD és FMN prosztetikus csoportokat tartalmaz, és szintén az elektrontranszfer-lánc 

tagja (13.1. ábra). 

13.1. ábra - 

 

2.2. Konjugációs fázis 

A konjugációs fázisban legtöbbször a kialakított funkciós csoport(ok)hoz fog kapcsolódni egy vagy több 

konjugátum. Ezek általában hidrofil csoportok, melyek egyrészt az endo- vagy xenobiotikum hidrofobicitását, 

másrészt biológiai aktivitását (toxicitását) csökkentik. Ilyen konjugációs mechanizmusok például a szulfatálás, 

az acetilálás, a metilálás vagy a glutationos konjugáció. A leggyakoribb konjugáció a glukuronidáció, melynek 

során UDP-glukuronsav glukuronilcsoportja kapcsolódik az inaktiválni kívánt molekulához, miközben UDP 

szabadul fel (13.2. ábra). A konjugációs fázisban részt vevő enzimek szintén széles szubsztrát-specifitásúak. 

13.2. ábra - 

 

2.3. Kiürítési fázis 

A konjugálódott termékeknek valahogy el kell távozniuk a májsejtből. A transzportot a többi, a 

biotranszformáció folyamatában részt vevő enzimhez hasonlóan széles szubsztrát-specificitású enzimek, az ún. 

ABC-transzporterek végzik. A transzporterek ATP-kötőhelyet tartalmaznak, energiafelhasználással 
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transzportálják a konjugátumokat a vérbe vagy az epébe, melyek ennek megfelelően a vizeletbe vagy a 

székletbe ürülnek. 

3. Az alkohol metabolizmusa 

Az alkoholt (etanol) az emberi szervezet nem termeli, csak a táplálkozás során juthat szervezetünkbe. Enyhe 

méreg, 5 ezreléknél nagyobb vérbeli koncentrációja halálos kimenetelű lehet. Energiatartalama kb. 30 kJ/g, ami 

nagyobb, mint a fehérjéké vagy a szénhidrátoké. Az alkohol lebontása a májban történik, ami többféle úton 

haladhat, de alapvetően három lépésben, acetaldehiden és ecetsavon keresztül végül acetil-KoA keletkezik 

belőle. Az acetil-KoA a már ismert módokon vagy bekerül a citrátkörbe, vagy lipidek (zsírsavak, koleszterin), 

illetve ketontestek szintetizálódnak belőle. 

3.1. A metabolikus útvonalak 

A három metabolikus lépés közül az első, az etanol-acetaldehid átalakulás háromféle úton mehet végbe. Az 

egyik út a citoplazmában található: az etanol az alkohol-dehidrogenáz enzim és NAD segítségével 

acetaldehiddé oxidálódik, miközben NADH keletkezik. Az alkohol-dehidrogenáz Km-je 0,2-2 mM, tehát már 

igen alacsony alkoholkoncentrációnál eléri aktivitásának maximumát (1 ezrelékes alkohol-koncentráció 21,7 

mM-nak felel meg, tehát itt már bőven eléri aktivitásának maximumát). Az akohol-dehidrogenáz nem 

indukálható (vagy csak kis mértékben indukálható), normál állapotban ez alakítja át az alkohol nagyobb részét. 

A második út az endoplazmás retikulumban található, itt a CYP2E1 széles specifitású monooxigenáz végzi az 

alkohol acetaldehiddé alakítását, miközben NADPH-t és oxigént használ fel. A CYP2E1 a citokróm P450 

enzimcsalád tagja, transzkripciósan és poszt-transzlációsan is indukálható. Normális esetben az alkohol 

átalakításának kb. 30%-át, indukált állapotban 65-70%-át ez az enzim végzi. Az alkoholon kívül más 

szubsztrátokat is felismer, például acetaldehidet, fenolt, étereket, anilint, acetaminofent, szén-tetrakloridot stb. 

Az enzim féléletideje kb. 7 óra, de alkohol jelenlétében ez jelentősen, kb. 37 órára nőhet. Folyamatos vagy 

gyakori alkoholfogyasztás következtében a CYP2E1 gén átírása felerősödik. 

A harmadik útvonal a peroxiszómákban található kataláz enzimhez köthető, mely hidrogén-peroxid 

segítségével oxidálja az alkoholt; a reakció során acetaldehid, és két vízmolekula keletkezik. Ennek az 

útvonalnak igen kicsi a jelentősége, az összes alkohol maximum 5-10%-ának átalakításáért felelős. 

A keletkezett acetaldehid azután két úton alakulhat ecetsavvá. Egyrészt a már ismertetett CYP2E1 enzim 

segítségével, NADPH és oxigén felhasználásával az endoplazmás retikulumban, másrészt a mitokondrium 

belsejében aldehid-dehidrogenáz enzim segítségével. A reakcióhoz acetaldehiden kívül NAD-ra és vízre van 

szükség, ecetsav és NADH termelődik. 

Az utolsó metabolikus lépés szintén több helyszínen, a citoplazmában, a mitokondriumban vagy a 

peroxiszómában játszódik le, KoA és ATP felhasználásával acetil-KoA és pirofoszfát keletkezik. A reakciót az 

acetil-KoA-szintetáz enzim katalizálja (13.3. ábra). 

13.3. ábra - 
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3.2. Az alkohol káros hatásai 

Az alkohol a májban viszonylag gyorsan metabolizálódik: Egy egészséges, nem alkoholista felnőtt mája 

átlagosan óránként kb. 10 g alkoholt képes lebontani. A túlzott alkoholfogyasztásnak komoly következményei 

lehetnek. A következmények lehetnek rövid és hosszú távúak is. Az azonnali, akut következmények közé két 

jelenséget sorolhatunk: 

1. Az alkohol részleges szétkapcsoló szer. A mitokondriális elektrontranszport-lánc alkohol jelenlétében ugyan 

gyorsabban működik, mint normális esetben, és az oxigénfogyasztás is nő, mégis csökken az ATP-

termelődés. (Alkohol diétán többek között ezért nem lehet elhízni.) 
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2. Az etanol hatással lehet különböző receptor-ioncsatornák működésére (GABA, NMDA). A megváltozott 

ion-egyensúly elsősorban az idegrendszer sejtjeinek patológiás működését okozhatja. Ezzel magyarázható az 

alkoholfogyasztás következtében megváltozott viselkedési mintázat (vidámság, gátlástalanság, 

erőszakosság), a lassú felfogóképesség, a lassú reakcióidő. 

A krónikus következmények igen változatosak lehetnek. Az etanol például képes a membrán foszfo-gliceridek 

zsírsav-észtereivel reakcióba lépni. A leszakadó zsírsav-etilészterek miatt az ott maradó membrán rigiditása 

(fluiditása) megváltozik, ami károsítja a membrán működését. Ez szintén kihat a sejtek (pl. idegsejtek) 

működésére. 

Az alkohol átalakulásakor az alkohol-dehidrogenáz és az aldehid-dehidrogenáz enzimek jelentős mennyiségű 

NADH-t termelnek. A NADH-többlet egyrészt eltolja a piruvát-laktát átalakulási reakciót a laktát 

képződésének irányába, ezért tejsavas acidózis léphet fel, ami a vér pH-jának csökkenését, ezáltal rosszullétet, 

súlyosabb esetben ájulást, kómát okozhat. A keletkezett sok NADH ezen kívül gátolja a citrátkör enzimeit és 

a zsírsav-oxidáció enzimeit. Az NADH az előbbi esetben a zsírsav-szintézis irányába mozdítja a metabolizmust, 

az utóbbi esetben a zsírsavak lebontását gátolja. Ráadásul a sok NADH a glicerin-3P keletkezésének irányába 

tolja el a G3PDH enzim által katalizált reakciót, ami a G3P felszaporodását okozza. Ez a három tényező 

együttesen okozhatja a májsejtekben a lipidek kóros felszaporodását, a zsírmáj kialakulását. 

Rendszeres alkoholfogyasztás esetén a CYP2E1 indukálódik, mennyisége megnövekszik. Mivel az enzim részt 

vesz a biotranszformációs folyamatokban is, ez súlyos gondot okozhat a gyógyszeradagok beállításánál. 

Ilyenkor ugyanis bizonyos gyógyszerek gyorsabban inaktiválódnak és ürülnek ki a szervezetből, ezért kevésbé 

hatásosak. Ráadásul a fokozott oxigénfelhasználás okozhat lokálisan hipoxiás körülményeket, megzavarva 

ezzel a normális metabolizmust. Mivel a CYP2E1 a biotranszformáció előkészítő fázisában szereplő 

monooxigenáz, fokozott működésének következtében felszaporodhatnak az endo- vagy xenobiotikumokból 

képződött mérgező intermedierek. 

Mindezen káros hatásokon kívül a metabolizmus során keletkező intermedier, az acetaldehid erős méreg: 

kovalens kötéssel kapcsolódva ún. adduktokat képez más molekulákkal, súlyosan károsítva azok működését. 

Például a máj apolipoproteinjeit károsítva akadályozza a VLDL termelést, a tubulin citoszkeletális fehérjéket 

károsítva pedig akadályozza a már elkészült VLDL szekrécióját. Ezek a defektek elősegítik a zsírmáj 

kialakulását. Még nagyobb probléma, ha az adduktok képződése a DNS-hibajavító enzimeket vagy a glutationt 

(GSH) károsítják: a csökkent antioxidáns védelem a csökkent hibajavító képességgel a DNS-mutációk 

elszaporodását okozhatja, ami elősegítheti májrák kialakulását. 

Az alkohol tehát sok tekintetben károsíthatja a szervezetet, rombolhatja az egészséget. Ezért fontos a 

mértékletes alkoholfogyasztás. 
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