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TERMINÁLIS OXIDÁCIÓ

Légzési lánc
Elektrontranszport lánc
Oxidatív foszforilezés





Energia beépítése foszfátkötésekbe

• Forrása: redukált biomolekulák (tápanyag) 
hidrogénjeinek oxidációja vízzé

• a hidrogén koenzimre kerül dehidrogenáz 
enzim segítségével
– szállítása: hidrogén, proton és elektron transzfer 

együtt és egyidejűleg

– a citrát-ciklus zavartalan működéséhez a redukált 
koenzimeknek vissza kell oxidálódniuk

– az oxidáció csak a rögzített enzimeknek megfelelő 
sorrendben mehet végbe a mitokondrium belső 
membránjában

– a tápanyag molekulákról származó H először 
dehidrogenáz enzimekkel a NADH+-ra kerül, onnan 
lépésről lépésre adják az oxidációs rendszer tagjai



Elektrontranszport lánc csomópontjai

• flavinenzimek (prosztetikus csoportja a riboflavin)

• ubikinon vagy koenzim-Q

• citokrómok

• utolsó lépésben az elektronok a citokrómoxidáz 
hatására molekuláris oxigénnel és a hidrogénionokkal 
vizet képeznek

• az oxidációs láncban redoxpotenciál változás során 3 
lépésben van lehetőség nagy energiájú foszfát-kötés 
kialakítására

• minden folyamatban, ahol NADH keletkezik, egy-egy 
NADH-ra számítva 3 ATP épül fel

• ha FAD a H-szállító a szubsztrátról, csak 2 ATP



A mitokondrium



A mitokondriális elektrontranszport lánc komponensei

I.

II.

III.

IV.



A flavin mononukleotid szerkezete



Az ubikinon szerkezete



Vas-kén centrumok szerkezete



A citrokrómok hemoproteinek. 
Az elektron transzport során a hem vas ciklikus 

Fe2+ - Fe3+ átalakulása történik.



A légzési lánc elektron hordozóinak 
standard redox potenciálja



A reakció sorrendje
szigorúan meghatározott, 
a redoxpotenciál 
folyamatosan 
egyre pozitívabbá válik



A komplex I katalizálja a NADH oxidációját. FMN közvetítésével több

Fe-S centrumon keresztül érkezik 2 e- az N-2 vaskén fehérjére, majd az ubikinonra. 

Az elektrontranszfer energiájának felhasználásával 4 H+ jut át a membránon. 



Komplex II

A FADH2 a komplex-I kikerülésével kapcsolódik az ubikinonhoz, a

FADH2-ubikinon oxidoredukció során nem történik proton puma.



A komplex III-ban a QH2 oxidációja során 2 e- közül 1, cirokróm-bL és -bH 

közvetítésével a citokróm-c-re kerül a második pedig egy Q-t 

szemikinonná redukál. Ezután egy második QH2 oxidációja során ismét 1 

citokróm-c és az előbbi szemikinon QH2-vé redukálódik



A komplex-IV (citokróm-c oxidáz) 4 H+ és 4 e- segítségével redukálja az

O2-t, víz keletkezik, közben további 4 protont pumpál a mátrixból a

intermembrán térbe. A komplexben 2 a típusú citokróm is van két Cu centrumban 

elhelyezkedve.



A terminális oxidáció és az oxidatív foszforilezés működése 



Terminális oxidáció



Glikolízis
I. szakasza

Energiamérleg



Glikolízis
II. szakasza



Energiamérleg

38 ATP


