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Bevezetés 

A biokémia az élő szervezetben lezajló kémiai reakciókkal, az azokban résztvevő 

molekulákkal, az élő szervezet működését szabályozó folyamatokkal foglalkozó 

tudományterület, röviden mindazokkal a történésekkel foglalkozik, amelyek a sejten belül 

zajlanak le egy élőlényben. Kémia, olyan kémia, amely az élőlényekben lezajló kémiai 
(biokémiai) reakciók törvényszerűségeit kutatja. Részletesen foglalkozik az élő 

szervezetet felépítő molekulákkal, azok szerveződésével, egymásba történő átalakulásával, 

a kémiai energia felszabadulásával, tárolásával és felhasználásával, az enzimek által 

katalizált reakciókkal, azok mechanizmusával, a genetikai információ átadásával, a különféle 

biomolekulák (szénhidrátok, zsírok, fehérjék, nukleinsavak) lebontásával és szintézisével, és 

valójában alapját képezi a molekuláris biológiának is. A biokémián alapul az élettan, az 
örökléstan, a táplálkozástudomány, az immunológia, és az utóbbi időben nagy lökést 

adott az evolúció törvényszerűségeinek feltárása terén dolgozóknak is. Biokémiai tudás 

nélkül nem lehet megérteni a növénytermesztésben, az állattenyésztésbe lezajló 

folyamatokat, biokémiai tudással felvértezve viszont gazdaságos növénytermesztést és 

állattenyésztést tudunk folytatni. Biokémiai tudással felvértezve új élelmiszereket, 

takarmányokat tudunk előállítani, és eleget tudunk tenni a mezőgazdaságra háruló 

feladatoknak, melyek közül talán a legfontosabb, a folyamatosan növekvő emberiség 
élelmiszerekkel való ellátása.  

A minimália első fele a szerves kémia biokémiai szempontból legfontosabb 
fejezeteivel foglalkozik; nevezetesen az élő szervezetet felépítő biogén elemekkel, az 

aminosavakkal, a peptidekkel, a fehérjékkel, azok elsődleges, másodlagos, harmadlagos és 

negyedleges szerkezetével, a szénhidrátokkal, ezen belül a mono- és poliszacharidokkal, 

különös tekintettel a sejtfal alkotó poliszacharidokra, a lipidekkel, ezen belül a 

foszfogliceridekkel, a lipoproteinekkel, a membránok felépítésével, valamint a nukleotidokkal, 

a pirimidin- és purinbázisokkal, a nukleozidokkal és a nukleotid koenzimekkel.  

A minimália további részének legfontosabb fejezetei a biológiai folyamatok és a biokatalízis, 

az anyagcsere, az energiatranszformáció és energiatárolás, a trikarbonsav ciklus, a 

szénhidrátok anyagcseréje, a zsírok lebontása és bioszintézise, az aminosavak 

anyagcseréje, a nukleotidok, a purin- és pirimidinbázisok lebontása és szintézise és a 

polinukleotidok összetétele. Röviden foglalkozik a minimália az információs makromolekulák 

keletkezésével, a genetikai információs anyag tulajdonságaival, az információ átvitellel és a 

fehérjeszintézissel.  
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Az élet keletkezésének tudományos magyarázata 

Az élet keletkezésének problémája rendkívül bonyolult, mert tudni kell az egyszerű kémiai 

szerkezetű molekulák abiogén úton történő keletkezésének mechanizmusát, 

óriásmolekulákká történő szerveződését, és bizonyítani kell az így keletkezett élettelen 

anyag élővé történő átalakulását. A tudományos elméletek szerint a Föld kialakulása során 

volt lehetőség az élet előfeltételét jelentő szerves molekulák kialakulására, és azoknak 

makromolekulákká történő szerveződésére. Szervetlen anyagokból megfelelő körülmények 

között az élet szempontjából fontos összes biomolekula építőkövei kialakulhatnak, 
azonban arról, hogy a biomolekulák és más egyéb anyagok hogyan szerveződnek olyan 

rendszerré, ami a protoplazmára jellemző funkcióval rendelkezik, még keveset tudunk. 

Élet napjainkban Földünkön már nem keletkezik, egyrészt azért, mert a Föld fejlődése során 

nagyrészt megszűntek azok a feltételek, melyek a szervetlen anyagok szervessé történő 

átalakulását segítették, másrészt az esetleg kialakuló szerves anyagokat vagy primitív 

élőlényeket a Földön jelenlévő életformák felfalnák, elpusztítanák. Tejútrendszerünkben 

azonban előfordulhatnak olyan helyek, ahol az élet kialakulhatott, ezért nagy 
valószínűséggel az élet nem speciálisan földi jelenség. Az élőlények azonban bárhol is 

alakultak ki a világmindenségben, alapvető biológiai tulajdonságaikban nagyon 

hasonlóaknak kell lenniük egymáshoz, mert a biológiai törvényszerűségek is az anyag 
általános törvényszerűségei közé tartoznak. 

Az élet velejárója a halál is, mivel az életet alapvetően jellemző folytonos lebomlás és 

felépülés nem maradhat fenn végtelenségig változatlanul. Azonban az élet, mint a 

folytonosan változó anyag egyik létezési módja, örök is, mely a maga sajátos 

törvényszerűségei szerint létezik. 

Az élő szervezet felépítése 

Az élet az anyag és a mozgás sajátos megjelenési formája, amelynek elemei a természeti 

törvényekkel leírhatók. A biokémia az élőre jellemző mozgásformákkal és az ezekben részt 

vevő biomolekulák tulajdonságaival, szerkezetével és működésével foglalkozik. Az élő, nyílt 
rendszer lévén, a környezettel kialakított dinamikus egyensúlya révén időlegesen 
ellenáll az entrópia növekedési tendenciáknak, életfolyamatai segítségével (anyagcsere, 

mozgás, ingerlékenység ...) fenntartja egyediségét és önmagához hasonló utódokat hoz 

létre. Az élő szervezetet felépítő 22 elem közül 16 minden élőben megtalálható. Az 

elemek tulajdonságai tették lehetővé, hogy az életfolyamatok igényeinek megfelelő 

biomolekulák alakuljanak ki. Ezekből a biomolekulákból a szervezetek fejlettségének 
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megfelelően különböző organellumok alakultak ki. Az építőelemek és azok szerkezeti 

felépítése sok közös vonást mutat. 

A víznek különös jelentősége van az élőlények szempontjából, hisz a víz egyrészt közege a 

különféle átalakulási folyamatoknak, másrészt segítője a biológiai szervezetek 

kialakulásának. A víz rendezettségéből adódó sajátossága az a hajtóerő, amely a 

biomolekulák szerveződéséhez és a sejtre jellemző struktúrák kialakulásához vezet. A 

biológiai jelenségek nagy részére jellemző az irányítottság, aminek molekuláris alapja a 

biomolekulák szimmetrikus−aszimmetrikus szerkezeti felépítése. 

Aminosavak, peptidek, fehérjék 

Az élővilágban található sokmillió különféle fehérje mindössze húszféle aminosavból 

épül fel. Ezek a prolin kivételével közös szerkezeti alapelemet tartalmaznak, az α-

szénatomhoz kapcsolódó amino- és karboxilcsoportot, és az α-szénatomhoz 

kapcsolódik az a rész is, amely az aminosavakat megkülönbözteti. Ez az R-csoport 

lehet apoláros, poláros, savas vagy bázikus. Az aminosavak a glicin kivételével optikailag 

aktív vegyületek. Néhány bakteriális eredetűtől eltekintve mind L-konfigurációjúak. Az 

anyagcsere-folyamatokban keletkezik néhány nem fehérjealkotó aminosav is, és a különféle 

folyamatok során β-, γ- és δ-aminosavak is szerephez jutnak. 

Semleges közegben az aminosavak kettős jelleműek, mert mind amino-, mind karboxil 

csoportjuk disszociál. Az aromás aminosavak abszorbeálják az ultraibolya fényt, és így a 

fehérjék mennyiségét spektrofotometriásan meg lehet határozni. Több aminosav α-karboxil- 

és α-aminocsoportjai kondenzáció útján összekapcsolódva polipeptidláncot hoznak 

létre. A peptidkötés merev, a peptidláncon belül elfordulásra csak az α-szénatomok körül 

van lehetőség. A természetben nagyszámú változatos funkciójú oligo- és polipeptid is 

előfordul. Ezek néhány aminosavtól 80−100 aminosavig kapcsolódhatnak egymáshoz. 

Funkciójuk szerint lehetnek antibiotikumok, hormonok, gombamérgek, proteináz inhibitorok 

és sok más egyéb biológiai hatású vegyület. 

A fehérjék minden biológiai folyamatban kulcsszerepet játszanak, mivel szinte nincs is 

olyan biológiai jelenség, amelyben enzimek ne vennének részt. A fehérjék soksejtű 

szerkezetekben részt vesznek a sejtek közötti kommunikációban és a sejten belüli, illetve 

kívüli anyagok szállításában. Aktívan közreműködnek a sejtek és a szervezet sajátos 

morfológiai jellemzőinek kialakításában. Szabályozó tevékenységük útján biztosítják a 

szervezet és a környezet közötti kapcsolat fenntartását. Speciálisan kialakított 
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fehérjemolekulák teszik lehetővé az élőlények mozgását. Védő szerepet töltenek be a 

szervezeteket veszélyeztető károsodásokkal szemben. 

A fehérjék sokféle funkciójának ellátását szerkezeti felépítésük rendkívüli változatossága 

teszi lehetővé. A húszféle aminosavból rendkívül sok aminosav-sorrend alakulhat ki. 
Tovább növeli a változatosságot, hogy a polipeptidláncok különféle anyagokkal is 

kapcsolódhatnak. A fehérjék megköthetnek ionokat, kisebb-nagyobb molekulákat, laza 

kapcsolatokat létesíthetnek lipidekkel, nukleinsavakkal és kovalensen kötődnek a fehérjék 

szénhidrát részéhez. A fehérjék funkcionális sokoldalúsága egyrészt abból ered, hogy a 

húszféle aminosavból rendkívül változatos aminosav-sorrendek (elsődleges szerkezet) 

alakulhatnak ki, másrészt abból, hogy a polipeptidláncon belül periodikusan rendezett 

másodlagos szerkezet (α-hélix, β-redő) és periodicitást nem mutató szakaszok 

váltakoznak. Ezek lehetővé teszik, hogy a polipeptidlánc összegombolyodjék (harmadlagos 
szerkezet), és globuláris fehérjék jöjjenek létre. A polipeptidlánc-gombolyagok egymással 

asszociálhatnak, negyedleges szerkezetet létrehozva. A polipeptidláncok térben rendezett 

szerkezetét különféle nem kovalens és diszulfid-kötések stabilizálják. A háromdimenziós 

szerkezet kialakulása következtében az oldalláncok között olyan kölcsönhatások 

létesülhetnek, amelyek eredményeként a tulajdonságok módosulhatnak. A térszerkezet 
kialakulásához a polipeptidlánc számára nincs szükség extra információra, az az 

aminosav-sorrendből adódóan vizes közegben spontán kialakul. 

Szénhidrátok 

A természetben előforduló szerves anyagok fő tömegét alkotó szénhidrátok alapegységei a 

cukrok, melyek 3−8 szénatomból felépülő polihidroxi-aldehidek vagy polihidroxi-

ketonok. Ezek monomer, oligomer és polimer formában fordulhatnak elő. Legnagyobb 

mennyiségben hexózok és pentózok, részben szabad, de nagyobb mértékben kötött alakban 

vannak jelen. A hexózok a sejtek üzemanyagai, polimerjeik pedig támasztóelemek vagy 
raktározott tápanyagok. A cukrok sokféle vegyület alkotórészei; fehérjékkel kapcsolódva 

például változatos funkciójú glikoproteideket hoznak létre. Az egyszerű cukrok, elsősorban a 

hexózok oxidált és aminszármazékai sokféle poliszacharid, glikolipid és glikoprotein 

komponensei. A cukorfoszfátok az energiafelszabadító folyamatok során keletkeznek. 

Az egyszerű cukrok egymással glikozidkötések kialakulása útján kapcsolódhatnak, így 

például a glükózból és fruktózból a szacharóz (répacukor vagy nádcukor), a glükózból és 

galaktózból a tejcukor képződik. Az egyszerű cukrok származékai (oxidált vagy redukált, 

dezoxicukrok, észterek, aminocukrok) igen változatos feladatokat töltenek be mind monomer 

és oligomer, mind polimer alakban. A bioszféra szerves anyagainak fő tömegét azok a 
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polimer szénhidrátok teszik ki, amelyek vagy energiaraktárak (keményítő, glikogén), vagy 

vázanyagok (cellulóz, kitin). A szénhidrátszármazékok polimerjei alkotják a gerinctelenek 

támasztó szöveteiben és köztakarójában található szilárdító anyagok egy részét. 

Szénhidrátok és oligopeptidek kapcsolódása alkotja a baktériumok sejtfalát is. Fehérjékkel 

kapcsolódva glikoproteinek, illetőleg proteoglikánok keletkeznek, melyeknek a sejtek és 

fehérjék integritásának fenntartásában és a sejtek egymás közötti felismerésében van 

szerepük. 

Lipidek 

A lipidek a szervezet csak zsíroldó szerekben oldódó anyagai, melyek zömükben két 

feladatot töltenek be a sejtben: 

- energetikai szempontból igen hatékony raktározott üzemanyagok, 

- sejtek és organellumok membránját felépítő anyagok. 

Kis mennyiségben hormonok, vitaminok, stb. formájában jelentős szabályozó funkcióik is 

vannak.  

Az állati szervezetek energiakészletének egy részét a glicerinből és zsírsavakból felépülő 

triacil-glicerinek, az ún. neutrális zsírok alkotják, amelyek tulajdonságai a zsírsavrész 

hosszától és a benne lévő telítetlen kötések számától függnek. A membránok felépítésében 

az amfipatikus, poláros lipidek vesznek részt, amelyek a glicerinhez kötött két 

zsírsavláncot, a harmadik alkoholos hidroxilhoz kapcsolódó foszforsavrészt és az ehhez 

kapcsolódó egyéb alkotórészt tartalmaznak. Az idegrendszerben másféle poláros lipidek (pl. 

szfingolipidek) is találhatók.  

A lipidek külön csoportját képezik a terpének, és a belőlük származtatható sokféle vegyület. 

Ezek között található vitaminhatású, kofaktorként működő; és izoprénből vezethető le az 

élővilágban igen változatos szerepet játszó szteránvázas vegyületek nagy csoportja is.  

A lipidek fehérjékkel alkotott komplexei a lipoproteinek; felépítésük függ a szervezet 

tápláltságától és transzportfeladatoktól. A membránok lényegében lipidekből és fehérjékből 

épülnek fel, meghatározva a sejt és környezete közötti szelektív kapcsolatokat, valamint a 

sejt alakját és integritását. A membránok felépítése aszimmetrikus, külső és belső felületük 

szerkezeti felépítése és funkciója lényegesen különbözik. A rendezett, félfolyékony lipidrész 

állandó mozgásban van, míg a lipid kettősrétegbe épült fehérjék mozgása korlátozottabb. A 

membránok külső felületét szacharid bevonat borítja, ami a sejt védelmét, a fehérjék 



7 

rögzítettségét biztosítja, egyidejűleg a differenciált szövetekben a sejtek identitását is 

meghatározza. 

Nukleotidok és nukleotid koenzimek 

A nukleotidok kétfajta bázisból, purin- (adenin vagy guanin), illetőleg pirimidinbázisból 
(citozin, uracil, timin), kétféle pentózból (ribóz vagy dezoxiribóz), és foszfátból épülnek 
fel. A nukleozid foszfátoknak önálló feladata a biológiai energia kémiai alakban való 

tárolása (pl. ATP). Egyéb vegyületekkel kapcsolódva olyan származékokat alakítanak ki (pl. 

UDP-glükóz), amelyek alkalmasak arra, hogy a bioszintézisben vagy más átalakulásokban 

hatékonyan részt vegyenek. Különféle vegyületekkel enzimek működéséhez 

nélkülözhetetlen kofaktorokat (NAD+, FAD, CoA, stb.) hoznak létre. 

A nukleotidok polimerizációja útján keletkeznek a polinukleotidok, a DNS és RNS, a biológiai 

információtárolás és átadás integráns elemei. 

Reakciósebesség és biokatalizátorok, biokatalízis, a szerkezet és a működés 
kapcsolata 

A szervezet gyors válaszát a környezet megváltozására az igen gyorsan lejátszódó reakciók 

teszik lehetővé. A gyors folyamatok a sejtekben uralkodó körülmények között csak igen 
hatékony katalizátorok, az enzimek közreműködésével valósulhatnak meg. Ezek a 

folyamatok sebességük jelentős növelését az aktiválási energia csökkentésével érik el. 
Legegyszerűbb esetben a folyamat sebessége a részt vevő komponensek koncentrációjától, 

a hőmérséklettől, a közeg pH-jától, ionok jelenlététől függ, és a Michaelis−Menten-hipotézis 

szerint írható le.  

Az enzimreakciókat különféle anyagok irreverzíbilisen, vagy reverzíbilisen gátolhatják. 
Az irreverzíbilisen gátló anyagok kovalens kötést alakítanak ki az enzimműködésben 

közvetlenül részt vevő valamelyik funkciós csoporttal, ami rendszerint egy aminosav 

oldallánc. A reverzíbilis gátlásnak kompetitív és nem kompetitív típusa ismert; 
kompetitív gátlás esetén az inhibitor a szubsztrát szerkezetéhez hasonló felépítésű anyag, 

az enzim aktív centrumában kötődik. Ilyenkor a gátlás mértéke a szubsztrát és az inhibitor 

mennyiségének arányától függ. Nagy szubsztrátkoncentráció csökkenti vagy felfüggeszti a 

gátlást. Nem kompetitív gátlás esetén a szubsztrátkoncentráció nincs hatással a gátlás 

mértékére. Néhány esetben a nagy szubsztrát- vagy termékkoncentráció is gátolhatja az 

enzim működését.  
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Az enzimek működésére nagyfokú specificitás jellemző, ami azt jelenti, hogy egy enzim 

csak adott típusú kémiai átalakulást katalizál (funkcionális specificitás), de ezt az átalakítást 

is csak egy vagy kevés számú meghatározott szerkezetű anyag részvételével végzi 

(szubsztrát specificitás).  

Az enzimek specifikus működését és a szubsztrátjaikkal létesített szelektív reakcióját a 

fehérje sajátosan kialakított szerkezete határozza meg. A katalízis a nagy molekulatömegű 

enzimek csak aránylag kis területén, az ún. aktív centrumokban folyik, ami két funkcionális 

részből áll: a katalitikus centrumból, ami a kémiai átalakulás típusát határozza meg, és a 

kötőhelyből, ami az átalakítandó anyag kémiai szerkezetével függ össze. A katalitikus 

mechanizmust illetően − mivel a különféle enzim katalizálta reakciók mechanizmusa igen 

különböző − különféle hipotézisekre vagyunk utalva. Szerin-proteinázok esetén a katalitikus 

képességet elektrosztatikus kölcsönhatások által létrehozott töltésrelé-rendszer valósítja 

meg. Elektrosztatikus hatáson alapul a karboxipeptidáz működése is, míg a glikozidkötés 

lizozim által katalizált bontásában jelentős hatása van a szubsztrátszerkezet mechanikus 

torzulásának is. 

Az enzimműködés hatékonyságát befolyásolja az is, hogy az azonos tulajdonságú vagy 

különféle funkciójú polipeptidláncok nagyobb egységekké aggregáljanak. A peptidláncok 

egyesülése révén kooperativítás alakulhat ki, ami működésüket pozitív, vagy negatív 

irányban befolyásolhatja. Egymást követő lépéseket katalizáló enzimekből kialakulhatnak 

enzimkomplexek is, melyek a channelling-effektus révén jelentékenyen növelhetik 

működésük hatékonyságát. 

Bizonyos enzimek működése szabályozható, mely szabályozásnak többféle típusa 

érvényesül a sejtekben. Az alegységek kooperativításán alapul az allosztérikus 
szabályozás, ami elsősorban a többlépéses folyamatsorok működését határozza meg és 

biztosítja, hogy az anyag- és energiafelhasználás a sejtekben gazdaságosan folyjék. Hatása 

a feed-back típusú reguláció révén gyakorlatilag minden anyagcsere-folyamatban 

érvényesül.  

A biológiailag hatékony anyagok egy része, így bizonyos enzimek is inaktív előalakban 
keletkeznek, majd a működés helyére érve néhány kovalens kötés felhasadása után 

működőképessé válnak. Ilyenek pl. a pankreász proteolitikus enzimjei, a polipeptid hormonok 

és számos egyéb fehérje is. A folyamat irreverzíbilis, az aktivált alakok működésének 

felfüggesztésére a proteináz inhibitorok szolgálnak.  
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Működik a sejtekben reverzíbilis szabályozási rendszer is, ami különféle anyagcsere-

folyamatok sebességét növeli vagy csökkenti, miáltal meghatározza az egyes anyagcsere-

folyamatok intenzitását. 

Az anyagcsere 

Az élőt az élettelentől elsődlegesen az entrópiaellenes tendencia különbözteti meg; ezt a 

képességet a környezetből felvett és az életfolyamatok igényeinek megfelelően átalakított 

energia biztosítja. Az élőlények többsége számára elsődleges energiaforrás a Nap 

sugárzó energiája, aminek segítségével a növények képesek a szervetlen anyagokat 

szerves biomolekulákká átalakítani. Az élőlények a biomolekulákban tárolt kémiai energiát 

szabadítják fel az anyag- és energiaforgalom folyamán. A felhasználásig az energia zömét 
nukleotid-trifoszfátok, elsősorban ATP alakjában tárolják.  

Biológiai munkavégzés csak a kémiai energiát képes hasznosítani, mert a folyamatok 

állandó hőmérsékleten, nyomáson és térfogaton játszódnak le. A biológiai rendszerekre a 
termodinamika törvényei ugyanúgy érvényesek, mint az élettelen környezetre, ezért az 

átalakulási folyamatok irányát elsődlegesen a szabadenergia-változás határozza meg. 

Az élő szervezetekre jellemző, hogy aránylag kisszámú anyagot használnak fel szervezetük 

bonyolultabb molekulái felépítésére, közös az élővilágban a folyamatok energiaigényét 

kielégítő energiavaluta, az ATP, de sok a hasonlóság a katabolikus és az anabolikus 

anyagcsere folyamatokban is. Igen jelentős tényező az, hogy a sejtekben biokatalizátorok, 
enzimek segítségével zajlanak az átalakulási folyamatok; így olyan átalakulások is 

végbemehetnek, amelyek a sejtekben lévő viszonyok között nem, vagy rendkívül lassan 

játszódnának le. Az enzimek egy részének működését különféle hatások szabályozhatják, 

ami a különféle anyag- és energiaátalakulási folyamatok és az egész szervezet rendkívül 

érzékeny és hatékony szabályozását teszi lehetővé.  

Az anyagcsere két nagyobb anyagáramlási folyamatra osztható: a katabolikus 
energiatermelő és az anabolikus energiát igénylő irányokra. A sejtek szervezettsége 

folytán e két anyagáramlási folyamat között dinamikus egyensúly áll fenn, ami biztosítja az 

anyag- és energiáramlás biológiai ökonómiáját, kielégíti a mozgás és transzportfolyamatok 

energiaigényét és megfelelő arányban táplálja a szervezet anyagainak felépítését szolgáló 

anabolikus folyamatokat. 

A lebontó és felépítő folyamatok rendszerint teljesen vagy részben a sejtek különféle 
kompartmentjeiben folynak, hogy egymás hatékonyságát hátrányosan ne befolyásolják. 

Hasonló biztosítékot jelentenek egy-egy folyamatsorban a sejt körülményei között 
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irreverzíbilisen lejátszódó reakciók. Ezek az ellentétes útvonalon kerülőt kénytelenek tenni, 

más lépések és enzimek közreműködésével. 

Energiatranszformáció és -tárolás 

A sejtek energiaigényének kielégítésére alkalmas energia nagy része nagy energiájú 

foszfátkötés formájában az ATP-ben raktározódik a sejtekben, függetlenül az energia 

származásától (légzésindukált, fényindukált folyamatok, vagy kemoszintézis). 

A terminális oxidáció üzemanyaga a hidrogén, amit a különféle katabolikus folyamatok a 

metabolitok hidrogénjének hidrogénátvivőkre (NAD, FAD, FMN) való áttevéssel, hidrogén 

pool kialakításával tesznek lehetővé. A negatívabb standard redoxpotenciálú, a nagyobb 

elektronvesztési tendenciával rendelkező anyagok a folyamat során pozitívabb, nagyobb 

elektronfelvételi tendenciájú vegyületekkel találkoznak, és a potenciálkülönbségből adódó 
energia az oxidáció során kémiai energiává alakul át. A standard redoxpotenciálokat 

figyelembe véve a hidrogénpoolból az oxigén belépéséig 1,2 V a potenciálgradiens értéke. 

Az oxidációból származó energia fokozatosan, több lépésben szabadul fel, és alakul át 

kémiai energiává, mely négy oxidációs komplex közreműködésével valósul meg. Az egymást 

követő lépések sorrendje szigorúan megszabott, iránya a negatívabbtól a pozitívabb 

redoxpotenciál felé tart. A folyamatban két szakasz különböztethető meg, a 

protontranszfer (dehidrogenázok, CoQ segítségével) és az elektrontranszfer (a 

citokromok segítségével). A terminális oxidációval párhuzamosan folyik az oxidatív 
foszforilálás, amelynek során a lánc három helyén történik olyan szabadenergia-változás, 

ami egy-egy foszfát ADP-be való beépítéséhez elegendő.  

A mitokondrium belső membránjában a terminális oxidációs folyamat résztvevői 

sztöchiometrikus arányban, működésüknek megfelelő sorrendben helyezkednek el. Az 
oxidatív foszforilálás a mitokondrium belső membránjában, nagyobbrészt annak belső 
felületén folyik. Itt található az ATP szintézisét katalizáló komplex felépítésű ATP-áz. Az 

energiatranszformáció eredményességének feltétele a mitokondriumok ép volta. Az 

energiatranszformáció mechanizmusát magyarázó elméletek közül a kémiai kapcsolási 

hipotézis köztes hordozóanyag közreműködését feltételezi. Ismert olyan elképzelés is, mely 

a mitokondriumok térfogatváltozásával magyarázza az energiaátalakulást. Leginkább 
elfogadott a kemiozmózis-hipotézis, amely szerint a mitokondrium elektrontranszport 

lánca az ATP-szintézissel proton-elektron kémiai potenciál révén kapcsolódik az 

energiatranszformáló membránban. 
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Trikarbonsav ciklus 

A tápanyagok katabolikus lebontása folyamán a vegyületek szén- és hidrogéntartalmának 

legnagyobb része a trikarbonsav ciklusba áramlik. Itt nagyobb részük tovább bomlik szén-

dioxiddá, hidrogéntartalmuk pedig a NAD+ és a FAD közvetítésével bekapcsolódik a 

terminális oxidáció energiatermelő folyamataiba, ahol vízzé alakul. A tápanyagok másik 

része a ciklus valamelyik intermediereként anabolikus irányban folytatja útját, és a sejt 

építőelemeinek prekurzoraként biomolekulák felépítésében vesz részt. E kettősség miatt 

nevezzük a trikarbonsav ciklust az anyagcsere amfibolikus szintjének.  

A ciklus folyamatos működését az AcCoA molekulák táplálják, melyek származhatnak a 

glikolízis végtermékeként keletkező piruvátból, de ez a terméke a zsírsavak oxidációjának, 

valamint egyes aminosavak, a pirimidinbázisok és más egyéb vegyületek átalakulásának is. 

A citrátkör kapacitását az oxálacetát határozza meg, ugyanis az AcCoA az oxálacetáttal 

képezi a folyamatsor nevét adó citrátot. A citrát akonitáz hatására aszimmetrikus felépítésű 

lesz, majd ezt követően két komplex működésű dehidrogenáz hatására dekarboxilálódik, két 

szén-dioxidot veszít, miközben 2 NADH+H+-t szolgáltat a terminális oxidáció számára. Ezt 

követően a dikarbonsavak alakulnak át, melynek első résztvevője a szukcinil-CoA, amelynek 

nagy energiájú kötésében lévő energiát a GTP átalakulás konzerválja. Ez a folyamat a 

szubsztrát szintű foszforilálás. 

A szukcinát dehidrogénezés, hidratálás és újabb dehidrogénezés útján alakul át 

oxálacetáttá, ami újabb AcCoA-val kapcsolódva egy újabb ciklust indít be. A dikarbonsav 

szakaszban egy NADH+H+ és egy FADH2 keletkezik.  

A citártkör sokoldalúan és igen hatékonyan szabályozott, termékei a kapcsolódó 

folyamatsorok számára pozitív vagy negatív modulátorok. A citrátkör zavartalan 

működését kiegészítő folyamatok is támogatják, melyek feladata az, hogy fenntartsák a 

mitokondriumokban az oxálacetát szükséges koncentrációját.  

Szénhidrátok lebontása 

Az élő sejt elsődleges kémiai energiaforrása a glükóz; a benne lévő kémiai energia 

felszabadításának első, anaerob szakasza a glikolízis, a végső lépésektől eltekintve minden 

sejtben azonos úton valósul meg. Végtermékként az intenzív oxidációs tevékenységet 

folytató sejtekben piruvát és NADH+H+, oxigénnel kevésbé ellátottakban laktát keletkezik. 

Mikroorganizmusokban egyéb vegyület is lehet végtermék. 
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Az első hatszénatomos szakaszban a sejtnek két ATP terminális foszfátját kell befektetni 

ahhoz, hogy a második, három szénatomos származékok átalakulását jelentő szakaszban 

visszatérüljön a befektetett kémiai energia, és még két plusz foszfát épüljön be az ADP-ba. 

Anaerob átalakulás során a glükózban lévő kémiai energiának kevesebb, mint 10%-a 
szabadul fel, ezért a keletkező végtermékek még jelentékeny mennyiségű energiát 

tartalmaznak. 

A glikolízisben a glükóz szénlánca mindössze egy átalakulást szenved az aldoláz reakcióban 

történő aldol-hasítás folytán, a hidrogénben történő változás két dehidrogenáz reakcióban 

(glicerinaldehid-3-foszfát és piruvát, illetőleg acetaldehid szubsztrátok esetén), illetőleg az 

enoláz reakcióban figyelhető meg. Izomerizáció az aldóz−ketóz átalakulásokban következik 

be. Foszfát-transzfer ATP-ről cukorra, vagy cukorról ATP-re különféle kináz reakciókra 

jellemző, míg foszfátáttevődés egyik szénatomról a másikra mutáz enzim részvételével mind 

a hexózok, mind a trióz-foszfátok átalakulása során előfordul. 

Az erjedés során a szénhidrátok oxigénmentes környezetben a hidrogénátvivő 
koenzimek segítségével kisebb szerves molekulákká alakulnak, amelyek további 

anaerob átalakulásokban vesznek részt. A glükózból a glikolízis során keletkező 

piroszőlősav széndioxid-vesztéssel acetil-koenzim A-vá alakulhat át, mely vagy belép a 

citrátkörbe vagy ecetsav és vajsav keletkezhet belőle. A piroszőlősav széndioxid-vesztéssel 

acetaldehiddé alakulhat, amiből etil-alkohol keletkezik, de a piroszőlősav tejsavvá és 

propionsavvá is átalakulhat az erjedés során. A baktériumok a cellulózt, a hemicellulózt és 

a pektint is képesek piruváttá átalakítani, tehát a keményítőn kívül ezek a poliszacharidok is 

alapanyagai lesznek, pl. a kérődzők bendőjében vagy a silóban lezajló erjedési 

folyamatoknak. A molekuláris hidrogén illetve metán keletkezése rendkívül kedvezőtlen 

energetikai szempontból, mert a későbbiekben ezt már nem tudja hasznosítani az állat. A 

szilázsban és a bendőben lezajló erjedési folyamatok magas fokon redukált vegyületeket 

hoznak létre, amelyek jelentős energiát hordoznak, ezért alkalmasak a kérődzők 

energiaigényének kielégítésre. 

A glikolízis sebessége három irreverzíbilis kináz (hexokináz, fruktóz-foszfát kináz és 

piruvát kináz), működésén keresztül szabályozott. A sejt megfelelő energiaellátását jelző 

anyagok az anaerob szakaszt negatív (ATP, citrát), a kémiai energia befogadására alkalmas 

anyagok (ADP, AMP) és a fruktóz-1,6-difoszfát pozitív irányban befolyásolják. A hexokináz 

katalizálta reakciókban keletkező glükóz-6-foszfát többféle úton alakulhat át, de a hexóz 

második foszforilálása eléggé egyértelműen a glikolízis irányába tereli a folyamatot. A 

glükóz-6-foszfátnak a pentózfoszfát útvonalon történő átalakulása a sejtek redukált 

NADP+ igényének kielégítését biztosítja.  
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A glikogén formájában tárolt glükóz foszforolitikus hasítás útján lép be a glikolízisbe. Mannóz 

és galaktóz epimerizáció útján glükózzá alakulva képes lebomlani a glikolízis során. 

Szénhidrátok bioszintézise 

A növények fotoszintetikus tevékenysége a földi élet kialakulásának az alapja. 
Megfelelő pigmentrendszer segítségével a Nap sugárzó energiáját kémiai energiává 
alakítják át, amit a fotoszintézisre képtelen szervezetek fel tudnak használni. A növényi 

fototranszformáció a szerves anyagok szintézisére két alapvegyületet hoz létre: ATP-be 
épül be a transzformált fényenergia egy része, míg a NADPH+H+ szolgáltatja a CO2 
redukciójához szükséges redukáló ekvivalenseket. 

Az energiatranszformáló rendszer legfontosabb pigmentanyaga a klorofill, ami kitűnik igen 

nagy fényelnyelő képességével. A fotoszintézis során glükózon kívül oxigén is keletkezik, 

ami az aerob szervezetek létezésének alapfeltétele. 

A fotoszintézis során a szén-dioxid a ribulóz-1,5-difoszfáthoz kapcsolódik, ami 2 darab  

3-foszfo-gliceráttá alakul. Ebből részben a glikolízis, részben a pentóz-foszfát körfolyamat 

reakcióinak közbejöttével alakul ki a glükóz a glükogenezis során.  

Heterotrof szervezetek csak másodlagos módon képesek a glükózszintézisre, a 

glükoneogenezis folyamatában. Fokozott izommunka, éhezés vagy cukorbetegség esetén 

laktát, illetve piruvát prekurzorból keletkezhet glükóz. Az irreverzíbilis folyamatok kivételével 

a szintézis-reakciók egy része megegyezik a glikolízis lépéseinek megfordításával. 

Piruvátból foszfo-enolpiruvát azonban csak a mitokondriumok segítségével keletkezik. A 

fruktóz-1,6-difoszfát átalakítását is külön enzim, a fruktóz-difoszfát foszfatáz katalizálja. A 

glükoneogenezis prekurzorai lehetnek a citrátkör egyes intermedierjei is, elsősorban 
az oxálacetát, továbbá olyan glükogén aminosavak is, melyek katabolizmusa a citrátkör 

megfelelő intermedierjeinek keletkezése útján folyik.  

A hexózok hosszabb-rövidebb láncokká, oligo-, illetőleg poliszacharidokká való átalakulása a 

monomer egységek nagy energiatartalmú származékainak részvételével történik. Ezek úgy 

keletkeznek, hogy a cukor-1-foszfát UTP-vel vagy egyéb NTP-vel reagál, és NDP-cukor jön 

létre. Ilyen alak szükséges egy másik cukormolekulával való kapcsolódáshoz, a glikozidkötés 

létesítéséhez, de a cukrok más átalakulásához, mint pl. az epimerizációhoz, vagy 

glükuronsav keletkezéséhez is. 

A glükóz raktározása mind a növényi, mind az állati szervezetekben elvileg hasonló módon 

történik. A glükózmolekulák többségében α-1,4-kötésekkel polimerizálódnak, de jóval kisebb 
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mennyiségben 1,6-kötések is kialakulhatnak, melynek során a lánc elágazóvá válik 

(amilopektin, glikogén). Az állati szervezetben a raktározás és a mobilizálódás mértéke 

igen pontosan szabályozott. 

A glükóz a prekurzora az élővilágban elterjedt különféle támasztó- és védőelemeknek, 

sejtfalanyagoknak. Cellulóz szintetáz hatására keletkezik belőle a bioszféra 
legtömegesebb szerves anyaga, a cellulóz. Hasonló átalakulások révén alakulnak ki az 

egyéb sejtfalanyagok, a hemicellulóz és a pektinek. A baktériumok sejtfalát szénhidrát-

származékok (N-acetil-glükózamin és N-acetil-muraminsav) és oligopeptidek sajátos 

kapcsolódású óriásmolekula-rendszere alakítja ki.  

A zsírok lebontása 

A szervezet fajlagosan leghatékonyabb energiatároló anyagai a neutrális zsírok. A bennük 

tárolt energia felszabadítása a zsírsavak szénhidrogén-láncának C2-egységenként való 

lehasítása útján történik. A folyamat a mitokondriumokban zajlik, ahova a hosszúláncú 

zsírsavak nem hatolhatnak be akadálytalanul. A transzport a zsírsav aktiválásával kezdődik 

és ATP felhasználás útján acil-adenilát keletkezik, ami a HS-CoA-val acil-CoA-vá alakul. Az 

extramitokondriális termékről karnitin veszi át az acilcsoportot és juttatja át a mitokondrium 

membránon, majd a mitokondriumban a szállított acilcsoport egyesül az intramitokondriális 

CoA-val. A C2-egységek lehasítása, a zsírsavak β-oxidációja négy lépésből áll. Először a 

β- és a γ-szénatom között dehidrogenálás következtében kettős kötés alakul ki, majd a 

kettős kötésbe víz lép be, és L-3-hidroxi intermedier keletkezik. A reakció 

sztereospecificitása előfeltétele az ezt követő újabb dehidrogenálási lépésnek, melynek 

során 3-keto-acil termék keletkezik. Végül HS-CoA felhasználásával a β-szénatom melletti 

kötés tiolízis útján lehasad, AcCoA és két szénatommal rövidebb acil-CoA keletkezik, ami 

hasonló ciklus útján további 2-2 szénatommal rövidül.  

A telítetlen zsírsavakban a kettős kötések a lebontó lépések közelébe jutva térbeli okokból 

akadályozhatják az oxidációs rendszer működését, mely akadályt a kisegítő enzimek 

háríthatják el. Megfelelő izomeráz az n3-cisz helyzetű telítetlen kötést n2-transz kötéssé 

alakíthatja, így a lebontás akadálytalanul folyhat. Ha enoil hidratáz reakcióban az  

OH-csoport a kedvezőtlen L-helyzetbe kerül, megfelelő epimeráz juttatja a további lépések 

zavartalan lefolyásához szükséges D-helyzetbe. A zsírsav-oxidációban C2-egységenként öt, 

egy-egy AcCoA-nak a trikarbonsav ciklusban történő továbbalakulása révén 12 

nagyenergiájú foszfát beépítésére van lehetőség, eltekintve a zsírsavaktiválás érdekében 

felhasznált ATP-foszfáttól.  
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A zavartalan β-oxidáció feltétele, hogy a trikarbonsav ciklus akadálytalanul fogadhassa a 

keletkező AcCoA-t. Ezt az aktuális oxálacetát mennyisége határozza meg; ha a 

mennyisége valamilyen oknál fogva nem kielégítő, ketontestek keletkeznek. A 

ketontesteket normális körülmények között a szövetek feldolgozzák, de kóros viszonyok közt 

a ketontestek mennyisége meghaladhatja a szövetek kapacitását. A fel nem használt 

ketontestek ilyenkor a vizelet és a légzés útján kiürülnek a szervezetből.  

A koleszterin lebomlásának mennyiségileg jelentős termékei az epesavak, a táplálék 

lipidtartalmának emulgeátorai. Mennyiségileg nem, de funkcionálisan igen jelentős termékei 

a szteránvázas vegyületek átalakulásának a különféle hormonok és a D-vitamin.  

A zsírok bioszintézise 

A telített zsírsavak bioszintézise lényegét tekintve sokban emlékeztet a lebontásra, minthogy 

a zsírsavlánc hosszabbítása C2-egységenként történik. A folyamat nem a 

mitokondriumban, hanem a citoszolban folyik, a zsírsavlánc teljes elkészültéig a szintetáz 

komplexben lévő ACP-hez kötve. A C2-egység beépülését malonil-CoA, C3-prekurzor 

keletkezése előzi meg. A redukciós lépésekben a NADPH+H+ a hidrogéndonor. A folyamat a 

zsírsav szintetáz közreműködésével C16-zsírsav (palmitát) keletkezéséig halad, a további 
hosszabbítás a mitokondriumokban más módon történik. A telítetlen zsírsavak a 

telítettekből NADPH+H+ igényes monooxigenázok működése révén alakulnak ki. Az emlős 

szervezetek legfeljebb egy telítetlen kötést tartalmazó származékok kialakítására képesek. A 

többszörösen telítetlen zsírsavak az emlősök táplálékában esszenciális anyagok. 

A telítetlen zsírsavak közül az élővilágban széles körben elterjedtek a prosztanoidok, melyek 

többsége az arachidonsav rendkívül változatos szerkezetű és hatású származéka. Az 

emlősök szervezetében különféle prosztanoidok: prosztaglandinok, prosztaciklinek és 

tromboxánok találhatók, melyek sokféle folyamatra fejtenek ki szabályozó hatást.  

Szabad zsírsavak az emlős szervezetben csak jelentéktelen mennyiségben találhatók, 

inkább trigliceridek, illetőleg poláros lipidek formájában fordulnak elő. A neutrális zsírok és 
foszfolipidek keletkezésének közös prekurzora a glicerin-foszfát, amiből két acilcsoport 

felvételével foszfatidsav keletkezik. Ebből egyaránt keletkezhetnek foszfolipidek, vagy a 

foszfátcsoport lehasadása után neutrális zsírok. Foszfolipidek szintézisét nagy energiájú 

származék (CDP-diacil-glicerin, CDP-kolin) előzi meg, mely alak alkalmas arra, hogy 

kapcsolódjék az alkoholkomponenssel. 

A nem hidrolizáló lipidek jelentékeny része terpénszármazék, prekurzoruk a β-hidroxi-β-metil-

glutaril CoA-ból keletkező mevalonsav. A szteránvázas vegyületek − melyek négy 
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kondenzált gyűrűt, hosszabb-rövidebb szénláncot és egyéb szubsztituenseket tartalmaznak 

− alapvegyülete a koleszterin. Ebből alakulnak ki bonyolult reakciók során a különféle 

biológiailag hatékony származékok: az epesavak, a mineralo- és a glükokortikoidok, az 

androgének, az ösztrogének és a D-vitamin aktív formája, az 1,25-dihidro-kolekalciferol. A 

lipidek anyagcseréje sokoldalúan kontrollált, a lipid mobilizációt a tároló sejtekből a 

hormonszenzitív lipáz indítja meg; a lipidtárolást viszont a táplálékkal felvett szénhidrátok 

mennyisége növelheti. 

Az aminosavak lebomlása 

A fehérjéket felépítő aminosavak egy része a heterotrof szervezetek táplálkozásának 

nélkülözhetetlen (esszenciális) komponensei. Ezeket a nem esszenciális aminosavakkal 

szemben a szervezet nem képes szintetizálni. Ha az esszenciális aminosavak a táplálékban 

nem kellő mennyiségben fordulnak elő, súlyos károsodást okozhatnak.  

A táplálékkal felvett fehérjék az emésztőrendszerben aminosavakká bomlanak le, és a 
transzportrendszerek közreműködésével felszívódnak. Az aminosav katabolizmus első 

megoldandó feladata az aminocsoport eltávolítása. A nitrogénháztartás gazdaságossága 

érdekében az aminocsoport transzaminálás útján más aminosavak felépítésében is részt 

vehet, míg kisebb mennyisége dezaminálás útján távolítódik el a szervezetből. Az 

újrafelhasználás érdekében az aminocsoport nagy része glutamát formájában tárolódik. Az 

ürítésre szánt nitrogén a karbamid ciklusban keletkezik, és karbamid alakjában hagyja el 

az emlősök szervezetét. A madarak és a hüllők húgysav alakjában választják ki a 
felesleges nitrogént. 

Az aminosavak katabolizmusában, a transzaminálásban továbbá a β-eliminációs lépésekben 

közreműködő enzimek kofaktora a piridoxál-foszfát. A nitrogén, illetőleg kéntartalmát vesztett 

aminosavak szénlánca a lebontási termékeknek megfelelően a citrátkör intermedierjei 
lesznek, és bekapcsolódnak az általános anyaglebontó forgalomba. Az anyaglebontó 

forgalomban sorsukat tekintve átalakulhatnak zsírszerű és nem zsírszerű útvonalon. A nem 

esszenciális aminosavak lebomlása egy vagy csekély számú, az esszenciálisoké 

lényegesen több lépésben jut el a citrátkörig.  

Az aminosav katabolizmus, amennyiben a szervezet igényei megkövetelik, lényegében két 

úton járulhat hozzá az energiaszükséglet kielégítéséhez. AcCoA-val táplálhatja a citrátkör 
folyamatait, vagy a glükoneogenezis számára szolgáltat prekurzorokat és a keletkező 

glükózban rejlő energia felszabadításának lehetőségeit biztosítja különféle szövetek 

számára.  
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A sejtek normális működése és szaporodása tekintetében különös jelentősége van az 

aminosav-anyagcserében működő C1-transzfer kofaktoroknak, a tetrahidrofolátnak, a B12-

vitaminnak, és az S-adenozil-metioninnak, mert hozzájárulnak a szaporodó sejtek 

anyagigényének kielégítéséhez. 

Az aminosav katabolizmus zavartalanságának jelentőségét támasztja alá az a tény, hogy az 

egyes útvonalakon előforduló örökletes enzimhiány súlyos károsodást okozhat az élő 

szervezetben. Ennek kellő időben történő felismerése és az ezt követő intézkedések 

csökkenthetik az örökletes enzimhiány súlyos következményeit.  

Az aminosavak szintézise 

A nitrogén a Föld atmoszférájában korlátlanul áll az élővilág rendelkezésére, 

felhasználhatósága mégis korlátozott, mert mindössze néhány száz fajta élőlény képes a 

kémiailag inert nitrogén fixálására, mely igen energiaigényes folyamat. Néhány 

mikroorganizmus önmagában is képes a fixálásra, de többségük csak magasabb rendű 

növényekkel szimbiózisban kötik meg a nitrogént. A nitrogénfixálás eredményességét 
különböző felépítésű enzimrendszerek biztosítják, amelyeknek viszonylag nagy negatív 

redoxpotenciált képviselő kofaktorai vannak. A nitrogénfixálást az oxigén gátolja.  

A nem esszenciális aminosavak szintézise viszonylag egyszerű, egy vagy néhány enzim 

közreműködése elegendő keletkezésükhöz. Nitrogénforrásként a heterotrof szervezetekben 

a folyamatokhoz elsődlegesen glutamát, illetőleg glutamin szolgál. Az alanin, az aszpartát és 

a glutamát reverzíbilis transzaminálási reakciók útján keletkeznek. A prolin lényegében a 

lebontásban szereplő reakciók megfordítása útján jön létre. Kapcsolat van a cisztein 

keletkezése és a metionin lebontása között, míg a glicinszintézis a szerin és a treonin 

lebontásával van kapcsolatban. A szerin glikolitikus intermedierből, a 3-foszfoglicerátból 

keletkezik többlépéses reakcióban, míg a tirozin az esszenciális fenilalanin hidroxilálása 

útján jön létre.  

Az esszenciális aminosavak keletkezése egyrészt jóval bonyolultabb, 3−10 lépésből áll, 

és ugyanennyi enzim részvételétől függ, másrészt keletkezésük első lépésére egy vagy több 

termék kifejtette negatív feed-back szabályozás érvényesül. A treonin keletkezésének 

prekurzora az aszpartát. A metionin bioszintézis homoszerinből és ciszteinből indul ki. A lizin 

szintézise a diamino-pimelát útvonalon aszpartátból, az amino-adipát útvonalon α-

ketoglutarátból indul. Sok közös vonás van az elágazó láncú aminosavak keletkezésében; 

prekurzoraik minden esetben ketosavak. A valin prekurzora a piruvát, az izoleucin 

prekurzora a treoninból keletkező α-ketobutirát, a leucin prekurzora pedig az α-
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ketoizovalerát. A glutamát a prekurzora az ornitin és az ebből keletkező arginin 

szintézisének.  

A hisztidin keletkezésének útja eléggé egyedi, több vegyület részletei járulnak hozzá az 

imidazolgyűrű kialakulásához. Közös prekurzora van az aromás aminosavak 

bioszintézisének. A gyűrű kialakulása két nyílt szénláncú vegyület, a foszfo-enolpiruvát és az 

eritróz-4-foszfát kapcsolódásával indul, majd több lépésen keresztül korizmát keletkezik. Ha 

ebből prefénsav irányába benzolgyűrű keletkezik, akkor fenilalanin és tirozin keletkezik 

belőle. Ha antranilsavvá alakul, akkor az indolgyűrűs triptofán szintetizálódik.  

A szervezet által szintetizált nem esszenciális, illetőleg a táplálkozás útján megszerzett 

esszenciális aminosavak létesítette aminosavpool jelentékeny része a szöveti fehérjék 

felépítésére szolgál. Az aminosavak kisebb-nagyobb része bekapcsolódik az 

energiatermelésbe, így ezek nitrogénje a szervezetből kiürül. Egy részük más, nem 

esszenciális aminosav keletkezéséhez szolgáltat alapanyagot. Mennyiségileg jelentékeny 

részük különféle, a szervezet folyamatait szabályozó anyagokká alakul. Ezek a vegyületek 

hatékonyak az idegrendszeri funkció betöltésében, a neurohormonális szabályozásban, és 

egyéb, a szervezetek tulajdonságait befolyásoló hatások érvényesülésében. Az 

aminosavakból kialakult különféle vegyületek sokoldalúan szabályozzák a magasabb rendű 

szervezetek működését. 

A glicin egyik prekurzora a minden élőben megtalálható porfirin bioszintézisnek. A 

növényvilágban magnéziummal egyesülve klorofillt képez, mely a Nap fényenergiájának 

kémiai energiává történő átalakítását segíti elő. Ezzel teszi lehetővé mind az autotrof, mind a 

heterotrof szervezetek létezését. A vassal egyesült porfirin sokféle feladatot tölt be, 

hemoglobin és mioglobin formában szállítja az aerob szervezetek fennmaradásához 

szükséges oxigént, a sokféle citokromban elősegíti a redoxfolyamatok hatékony 

végbemenetelét, enzimekben való közreműködése útján pedig védi a sejt anyagait a károsító 

hatásoktól. 

A purin- és pirimidinbázisok anyagcseréje 

A szervezetbe a táplálék útján bejutott nukleinsavakat nukleázok és foszfodiészterázok 

hasítják monomer egységekké, amiről nukleotidázok foszfátot hasítanak le, és a 

nukleozidázok vagy nukleozid foszforilázok tehetik szabaddá a purin- és 
pirimidinbázisokat. 

Emlősök szervezetében a purinbázisok húgysavvá alakulnak és húgysav formában ürülnek. 

Pirimidinbázisok lebontásakor ammónia, szén-dioxid és β-aminosavak keletkeznek. Mentési 
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reakció segítségével a bázisok nem bomlanak le, hanem ismét nukleoziddá, 
nukleotiddá alakulnak. 

A nukleotidok és a nukleinsavak felépítésében részt vevő purin- és pirimidinbázisok nem 
esszenciális alkotórészei a tápláléknak, hisz a szervezetek többsége szintetizálni tudja 

őket. A kétfajta bázis szintézisére jellemző, hogy gyűrűs szerkezetük többféle vegyületből, 

szén-dioxidból, glutaminból, glicinből, aszpartátból, N5,N10-metil-tetrahidrofolátból, N10-formil-

tetrahidrofolátból származó atomcsoportok közreműködésével alakul ki. A purinnukleotidok 

keletkezésének elhatároló lépése a glutaminból és a foszfo-ribozil-pirofoszfátból 5-foszfo-

ribozil-amin kialakulása. A ribóz-foszfát-rész a gyűrű kialakulása során végig a termékekhez 

kapcsolva marad. A purinváz öttagú részének keletkezését, a gyűrűzárást, a glicin 

kapcsolódása, formilálás és aminálás készíti elő. Ezt követően szén-dioxid, aszpartát és 

glutamin nitrogén, majd formilcsoport kapcsolódása adja a hattagú gyűrű alkotóelemeit. 

Mivel a szervezet a purinbázisok nagyobb részét csak részlegesen bontja le, a mentési 

reakcióban ezek közvetlenül kapcsolódhatnak a foszfo-ribozil-pirofoszfáttal és nukleotiddá 

alakulnak. 

A pirimidingyűrű keletkezése karbamoil-foszfát és aszpartát kapcsolódásával indul, amit 

az aszpartát transzkarbamoiláz katalizál. Dehidratációt és gyűrűzárást valamint oxidációt 

követően orotát keletkezik. A pirimidinszármazék kapcsolódik a foszfo-ribozil-pirofoszfáttal és 

orotidilát alakul ki, aminek dekarboxilált terméke az UMP. A CTP az UTP aminálása útján 

keletkezik. 

A DNS építőelemei, a dezoxiribonukleotidok ribonukleozid-difoszfátok redukciója révén 

jönnek létre, megfelelő reduktáz katalizálta reakcióban, amely folyamatokhoz NADPH+H+ 

szükséges. Az elektronátadásban a tioredoxin vagy glutaredoxin SH-csoportjai működnek 

közre. A DNS-re jellemző pirimidinbázis a dUMP metilálása útján dTMP alakban keletkezik 

N5,N10-metilén-tetrahidrofolát metil- és elektrondonor felhasználásával. 

A sejt számára az energiatároló funkción kívül szükséges, hogy a nukleotidok a DNS- és 

RNS-szintézishez megfelelő arányban keletkezzenek, szintézisük ezért sokoldalúan 

szabályozott. 

A purinanyagcsere végtermékének, a húgysavnak a felszaporodása köszvény és urát-

vesekő kialakulását okozhatja. 
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A polinukleotidok 

A DNS és az RNS felépítésében alapvető különbség az, hogy egyrészt a bázisok közül az 

uracil csak az RNS-ben, a timin csak a DNS-ben fordul elő, másrészt a DNS 
dezoxiribózt, az RNS pedig ribózt tartalmaz. A DNS egészére a rendezettség, az RNS-re 

pedig inkább a szabálytalan elrendeződés a jellemző. A DNS-ben a bázispárok (A+G=C+T) 

aránya állandó, ami a DNS-szálak komplementaritásának és szemikonzervatív 

replikációjának az alapja. A DNS zöme 10-10 bázispárt tartalmazó fordulatokból alakult 
kettős hélix alakban található a sejtekben; néhány vírustól eltekintve cirkuláris duplexeket 

alkotva. A kettős hélixen hajtűszerű kitüremkedések fordulnak elő, ami a DNS 
szuperhelikális gombolyodásának kialakulására ad lehetőséget. A DNS-szálak szintézisét 

a DNS polimerázok katalizálják, 5’→3’ irányban másolva a szülő DNS-szálat. A lineárisan 

keletkező DNS-t a ligázok kapcsolják cirkulárissá. A DNS szintézise rendkívül komplex 

feladat; sok tényező együttműködése szükséges ahhoz, hogy az egymást követő 

nemzedékekben azonos összetételű DNS keletkezzék. A ribonukleinsavak közül a 
riboszomális-RNS a fehérjeszintézisben játszik szerepet. A transzfer-RNS a 
fehérjeszintézis során az aminosavakat szállítja a szintézis helyére, míg a messenger-
RNS feladata a kódba foglalt információ pontos továbbítása (hírvivés). Az mRNS a 

sejtmagban képződik adott DNS szakasz átírása útján. 

A nukleinsavak bázissorrendjének megállapítása, illetve a nukleinsavak szintézise 

napjainkban már megoldott. A szintézis a reaktív oldalláncok védésével kezdődik, a 

nukleotidok szintézisével folytatódik, majd a védőcsoportok lehasításával fejeződik be. A 

hosszabb nukleotid szekvenciákat az oligonukleotidok összekapcsolásával állítják elő. 

A fehérjék bioszintézise 

A DNS-ben tárolt információk megvalósítása komplex, bonyolult, de a megfejtést illetően 

nagy biztonsággal működő rendszer. A mRNS-re átírt információk lefordítása és 

megvalósítása érdekében egy rendkívül bonyolult folyamatban riboszómák, tRNS-ak, 

különféle faktorok, energiaszolgáltató molekulák és más egyéb anyagok vesznek részt. A 

fehérje építőelemei, az aminosavak, aktivált alakban, amino-acil-tRNS formában 

kapcsolódnak a folyamatba. Hogy a sokféle amino-acil-tRNS közül melyik milyen sorrendbe 

lépjen be a szintézisbe azt a mRNS szabja meg, amelynek utasítását a tRNS antikodon 

triplettje „fogja fel”. A mRNS-en jel szolgál a szintézis indítására és többféle jel annak 

befejezésére. A fehérjeszintézis a riboszómák segítségével megy végbe, amelyek egy 

kisebb és egy nagyobb alegységből épülnek fel, rRNS-at és sokféle fehérjét tartalmaznak. 
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Olyan komplex rendszerek, amelyek bonyolult kémiai működésükkel sokrétű konformációs 

változások útján kapcsolják egymáshoz az aminosavat.  

A polipeptidszintézis három fő szakaszból áll: a szintézist indító iniciáló szakaszból, a 

láncnövekedést megvalósító elongációból és a folyamatot befejező terminációból, amit a 

fehérje szabaddá válása tesz teljessé. A különféle szakaszok eredményes lebonyolítását 

többféle faktor segíti elő. A fehérjeszintézis során a riboszóma két alegysége közrefogja a 

mRNS-at, a megfelelő kötőhelyeihez kapcsolódik a készülő peptidlánc, illetőleg a 

bekapcsolandó aminosavat szállító amino-acil-tRNS. Az egyes aminosavak bekapcsolódása 

után a lánc tovább mozdul, helyet adva a következő aminosavat szállító tRNS-nek 

mindaddig, amíg a mRNS-ban a szintézis befejezését jelző utasítás nem következik. A 

mRNS-hoz a keletkezéséhez szükséges transzkripció alatt is kapcsolódhatnak riboszómák, 

sőt egy mRNS-hoz egymást követően több riboszóma is kapcsolódhat poliszómát 

létrehozva, a fehérjeszintézis hatékonyságának növelésére. Egy-egy peptidkötés 
keletkezéséhez nagy mennyiségű energia, 4 nagy energiatartalmú foszfátkötés 
használódik fel, mely biztosítja, hogy a folyamat egyértelmű és irreverzíbilis legyen.  

A mRNS-ban lévő információ alapján készült polipeptidlánc több esetben még nem teljes 

értékű fehérje. A biológiai aktivitáshoz érési folyamaton megy keresztül, amelynek során 

poszttraszlációs kémiai módosítás következtében egyes oldalláncain metilálás, 

hidroxilálás, diszulfidhidak kialakulása… útján nyeri el biológiailag aktív alakját. Azon 

fehérjéknek, amelyek keletkezési helyüktől eltérő helyen működnek, kétféle átalakuláson kell 

keresztül menniük. Ezek pre-pro-fehérje alakban keletkeznek a sejtben, ahonnan történő 

kijutásuk során a pre-szakasz (szignálpeptid) leszakad, és inaktív pro-fehérje formájában 

érik el működési helyüket, ahol a pro-peptid lehasadása után lesznek aktívak.  

Fehérjeszintézis történhet még a mitokondriumokban és a kloroplasztokban is. Ezen 

sejtszervecskék fehérjéiknek egy részét maguk termelik, de fehérjéik többsége a 

citoplazmában keletkezik, és onnan jut be a sejtszervecskébe. Magasabb rendű 

szervezetekben nagyszámú oligopeptid fordul elő, mely pár kivételtől eltekintve fehérjéből 
keletkezik limitált proteolízis során. Alacsonyabb rendű szervezetekben riboszómák és 

mRNS nélkül működő peptidszintetizáló rendszer is működik, amely maximálisan 20 

aminosav összekapcsolására képes.  

Különböző élő szervezetekből izolált vagy mesterségesen előállított gének 

baktériumsejtekbe plazmidvektorok vagy fágok felhasználásával bejuttathatók és 

elszaporíthatók. Így a baktérium arra kényszeríthető, hogy a bejuttatott génnek megfelelő 
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fehérjét termeljen, holott arra semmi szüksége nincs. Ez az eljárás módot ad arra, hogy 

különféle kívánatos fehérjéket baktériumok szaporítása útján termeljünk. 

 

A biokémia története 
(Csak olvasnivaló) 

 

1833:  Anselme Payen (1795 – 1871) francia vegyész felfedezi a diasztázt (az első 
enzimet). 

1836:  Theodor Schwann német tudós felfedezi a pepszint a gyomornedvben. 
1860 
körül:  

Louis Pasteur francia vegyész kimutatja, hogy az erjedést az élesztőgombákban és 
a baktériumokban található „fermentumok” idézik elő. 

1869:  Johann Friedrich Miescher (1844 – 1895) német biokémikus felfedezi a sejtmagban 
a nukleint.  

1877:  Pasteur fermentumait átkeresztelik „enzimek”-re.  

1890:  Emil Fischer (1852 – 1919) német vegyész felveti a „kulcs és a zár” mechanizmust 
az enzimek fajlagos hatásának magyarázatára.  

1901:  Jokichi Takamine (1854 – 1922) japán vegyész izolálja az adrenalint (az első 
hormont).  

1903:  Eduard Büchner (1860 – 1917) német biokémikus felfedezi az erjedést előidéző 
zimáz enzimet.  

1904:  Arthur Harden (1865 – 1940) brit biológus felfedezi a koenzimeket.  

1909:  Phoebus Levene (1869 – 1940) orosz születésű amerikai (USA) biokémikus 
azonosítja a ribózt az RNS-ben.  

1921:  Frederick Banting (1891 – 1941) kanadai fiziológus és Charles Best (1899 – 1978) 
amerikai fiziológus izolálja az inzulint.  

1922:  Alexander Fleming felfedezi a lizozim nevű enzimet.  
1925:  David Keilin (1887 – 1963) orosz származású brit biológus felfedezi a citokrómokat.  

1926:  James Sumner (1877 – 1955) amerikai (USA) biokémikus kristályosítja az ureázt (az 
első tisztán izolált enzimet).  

1928 
körül:  

Szent-Györgyi Albert (1893 – 1986) magyar biokémikus felfedezi, hogy a citromsav, 
az alfa-ketoglutársav, a borostyánkősav, a fumársav és az almasav kis 
mennyiségben serkentik az izomsejtek oxigénfelvételét.  

1928:  Frederick Griffith (1851 - 1972) brit mikrobiológus leírja a baktériumtranszformáció 
jelenségét.  

1929:  Hans Fischer (1881 – 1945) német vegyész meghatározza a (hemoglobinban levő) 
hem szerkezetét.  

1929:  K. Lohman izolálja az izomból az ATP-t.  

1930:  John Northrop (1891 – 1987) amerikai biokémikus tisztán izolálja a gyomornedv 
pepszinjét.  

1932:  Hugo Theorell (1903 – 1982) svéd biokémikus izolálja a mioglobin nevű 
izomfehérjét.  

1937:  Hans Krebs német biokémikus felfedezi a róla elnevezett kémiai körfolyamatot 
(amelynek egyes részvevőit Szent-Györgyi Albert korábban fedezte fel).  

1939:  Vlagyimir Alekszandrovics Engelhardt (1894 – 1984) orosz biokémikus felfedezi, 
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hogy a miozin ATPáz aktivitású.  

1940:  Fritz Lipmann (1899 – 1986) német származású amerikai biokémikus felveti, hogy 
az ATP a kémiai energia szállítója az élő sejtekben.  

1942:  Straub F. Brunó (1914 - 1996) magyar biokémikus felfedezi az izomban az aktint.  

1943:  Britton Chance (1913) felfedezi, hogy az enzimek a szubsztrátumaik megkötésével 
enzim-szubsztrátum komplexumot hoznak létre.  

1944:  
Oswald Avery (1877 - 1955) amerikai biokémikus C.M. MacLeoddal és M.M. 
McCartyval .bebizonyítják, hogy a baktériumtranszformációért a DNS a felelős. 
(Ezzel igazolják, hogy a DNS az örökítőanyag.)  

1952:  Alfred Hershey (1908) amerikai biológus és M. Chase bakteriofágokon közvetlenül 
bebizonyítják, hogy a DNS hordozza a fágok összes örökletes információját.  

1953:  Francis Crick és James Watson feltárják a DNS térbeli szerkezetét.  
1955:  Frederick Sanger feltárja az inzulin aminosavsorrendjét.  
1956:  Arthur Kornberg (1918) amerikai biokémikus felfedezi a DNS-polimeráz enzimet.  

1956:  Paul Berg (1926) amerikai molekulárbiológus felfedezi a később transzfer RNS-ként 
megismert nukleinsavat.  

1957:  Alick Isaacs (1921 – 1967) brit biológus felfedezi az interferont.  

1959:  Max Perutz (1914) osztrák születésű brit biokémikus meghatározza a hemoglobin 
térbeli szerkezetét.  

1960:  Sydney Brenner (1927) dél-afrikai születésű brit molekulárbiológus és François 
Jacob (1920) francia biokémikus felfedezik a hírvivő RNS-t.  

1961:  Peter Mitchell (1920 – 1992) brit biokémikus az oxidatív foszforiláció magyarázatára 
javasolja a kemiozmotikus elméletet.  

1961:  Brenner és Crick felfedezi, hogy a genetikai kód bázishármasok (tripletek) 
sorozatából áll.  

1969:  Gerald Edelman (1929) amerikai biokémikus feltárja az immunglobulinok (az IgG) 
aminosavsorrendjét.  

1970:  Howard Temin (1934 – 1994) amerikai (USA) virológus és David Baltimore (1938) 
felfedezik a reverz transzskriptáz enzimet.  

1970:  Hamilton Smith (1931) amerikai (USA) molekulárbiológus felfedezi a restrikciós 
endonukleáz enzimeket.  

1973:  
Stanley Cohen (1935) amerikai biokémikus és Herbert Boyer (1936) felhasználják a 
restrikciós endonukleázokat rekombináns DNS létrehozására (ez a génmérnökség 
kezdete).  

1977:  Frederick Sanger meghatározza a ΦX174 bakteriofág DNS-ének teljes 
bázisszekvenciáját.  

1984:  Alec Jeffreys (1950) brit biokémikus kifejleszti a DNS fingerprinting módszerét.  

1985:  Kary Mullis (1944) amerikai (USA) biokémikus kifejleszti a polimeráz láncreakciót 
(PCR).  

1986:  
Robert Furchgott (1916) és Louis Ignarro (1941) amerikai gyógyszerkutatók 
kimutatják a nitrogén-monoxid (NO) jelátviteli molekula jelentőségét a vérkeringési 
(vérér-)rendszerben.  

1988:  Peter Agre (1949) amerikai biokémikus azonosítja a vízpórus akvaporin fehérjéjét a 
sejtek plazmamembránjában.  

1994:  A DNS-lapka (DNS-chip) technológia kezdetei.  
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1998:  Roderick MacKinnon (1956) amerikai biokémikus feltárja az idegi káliumcsatorna 
részletes háromdimenziós szerkezetét.  

2001:  Harry Noller amerikai molekulárbiológus és kollégái létrehozzák egy teljes riboszóma 
első részletes röntgenkrisztallográfiai képét.  

 


