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Bevezetés 
az intermedier anyagcsere 

folyamatokba



Intermedier anyagcsere 
folyamatok

- Katabolikus

- Anabolikus



Anyagcsere folyamatok



Energiatermelő 
(katabolikus) 
anyagcsere 
folyamatok



Jellegzetes metabolikus 
reakciók



A szerves molekulák legfontosabb funkciós csoportjai 



A szerves molekulák legfontosabb funkciós csoportjai 



A szerves molekulák legfontosabb funkciós csoportjai 



Az élő szervezetben lejátszódó 
jellegzetes reakciók



Oxidációs- redukciós reakciók



Oxidáció víz addícióval 



A peptidkötés bomlása hidrolízissel és kialakulása 
kondenzációval 





Nukleofil szubsztitúció



Eliminációs reakció



Addíciós reakció



Izomerizációs reakció



Csoportok átvitele

2C (ketoláz)
3C (aldoláz)





foszforilált adenozin-

difoszfát (ADP)pantoténsav

ciszteamin acetil

Az acetil-koenzim-A molekula szerkezeti képlete



ENZIMEK
Az élő szervezetben a biokémiai reakciókat 

enzimek katalizálják.

Az enzimek túlnyomó többsége fehérje, de 

ismertek RNS-alapú enzimek is (ribozimek).

Az enzimek nagymértékben specifikusak 

- szubsztrát

- reakció

- sztereospecifikus



Az élő szervezetben a biokémiai reakciókat 

enzimek katalizálják.

Az enzimek túlnyomó többsége fehérje, de 

ismertek RNS-alapú enzimek is (ribozimek). 



Holoenzim = apoenzim + koenzim

enzim

koenzim 

vagy 

prosztetikus 

csoport

szubsztrát

aktív centrum
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Kulcs – zár elmélet

Indukált illeszkedési modell

Fluktuációs illeszkedési modell



Michaelis-Menten kinetika
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Az enzimaktivitást befolyásoló tényezők

enzimkoncentráció szubsztrátkoncentráció

pH hőmérséklet



A kompetitív gátlás sémája - inhibitorok



Az unkompetitív gátlás sémája - inhibitorok 



Az enzimek osztályozása
reakciótípus szerint

1. Oxidoreduktázok

2. Transzferázok

3. Hidrolázok

4. Liázok

5. Izomerázok

6. Ligázok





KOENZIMEK



Fém-alapú kofaktorok 



Szerves kofaktorok - vitaminok 



Redoxi reakciók koenzimjei 

1. NAD+ 

2. NADP+ 

3. FAD

4. Koenzim-Q

5. Citokrómok

6. Liponsav









Liponsav



Transzferázok koenzimjei 

1. Piridoxál-foszfát

2. Koenzim-A

3. Tiamin-pirofoszfát

4. Biotin

5. Tetrahidrofolsav



Piridoxál-foszfát (B6)



Piridoxin (B6-vitamin )

piridoxamin

piridoxin piridoxal

piridoxal foszfát
KOENZIM



Koenzim-A



Tiamin-pirofoszfát (B1)



Biológiailag aktív forma
– tiamin pirofoszfát (TPP)

Tiamin (B1-vitamin)
tiazol gyűrű

pirimidin gyűrű

ATP

AMP

A tiazol N és S közti C-atomja 

könnyen deprotonálódik, itt köt 



Biotin (B7-vitamin)

A biotin molekula szerkezeti képlete és építőelemei

valeriánsav

tiofén

karbamid

Régi elnevezés H vitamin (Haut-bőrvédő) 



Biotin (B7-vitamin)
• Biologialiag aktív alak

– Enzim lizinoldalláncához kötődik (bioticin)

A biocitin molekula szerkezeti képlete

biotin lizin





Folsav (B9-vitamin)

A folsav (pteroil-monoglutamát) szerkezeti képlete

glutaminsav

para-amino-

benzoesavpteridin

pteroesav

5,6,7,8-tetrahidrofolsav

8

54

12



Folsav (B9-vitamin)
• Biologiailag aktív alak

– Tetrahidrofolát (THF)

Koenzimek alkotói



Izomerázok koenzimjei 

B12 vitamin

(kobalamin)


