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KARBOHİDRAT METABOLİZMASI III: SİTRİK
ASİT SİKLUSU

Hücresel Solunum
Bazı hücreler oksijenin olmadığı anaerobik şartlarda
fermantasyon yolu ile glukozu yıkarak enerji (ATP) elde
edebilirler.
Aerobik şartlarda yaşayan pek çok ökaryotik hücre ve bakteri
için glukozun glikoliz yolu ile yıkımı enerji üretimi aşamalarının ilk
basamağıdır.
Bu canlılarda glikoliz sonucunda oluşan piruvat, laktat veya
etanol gibi bir fermantasyon ürününe dönüşmez. Oluşan piruvat
su ve CO2’e okside olur.

Hücresel solunum üç aşamada gerçekleşir.

İlk aşamada, organik yakıt molekülleri (glukoz, yağ asitleri ve
bazı amino asitler) iki karbonlu oksidasyon ürünleri (asetil grubu
veya asetil CoA yapısında) oluştururlar (asetil grubu veya asetil
CoA yapısında).
İkinci aşamada, asetil grupları sitrik asit siklusuna girer ve
enzimatik olarak CO2’ye yükseltgenirler. Açığa çıkan enerji
indirgenmiş elektron taşıyıcılarında (NADH ve FADH2) saklanır.
Solunumun üçüncü ve son aşamasında, bu indirgenmiş
koenzimler yükseltgenerek proton ve elektron verirler.

Katabolizmanın bu aerobik aşaması solunum olarak
adlandırılır.
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Elektronlar solunum zinciri olarak bilinen elektron taşıyıcı
moleküller zinciri yolu ile son elektron alıcısı olan O2’ye transfer
edilir.
Elektron transferi sırasında önemli ölçüde enerji serbest kalır
ve bu enerji ATP üretimi ile korunur. Bu proses oksidatif
fosforilasyon olarak adlandırılır.
Aerobik organizmalarda, karbohidratlar, yağ asitleri ve çoğu
amino asit, sitrik asit siklusu (Trikarboksilik asit (TCA) veya Krebs
Siklusu) ve solunum zinciri yolu ile CO2 ve H2O’ya yükseltgenirler.

Sitrik asit siklusuna girmeden önce karbohidratların ve yağ
asitlerinin karbon iskeletleri asetil KoA’nın asetil grubuna
dönüştürülürler.
Glukoz ve diğer şekerlerin glikolizi ile meydana gelen piruvat,
ökaryotik hücrelerde mitokondride, prokaryotik hücrelerde ise
sitozolde yer alan piruvat dehidrojenaz (PDH) kompleksi ile
asetil KoA ve CO2’e dönüştürülür.

Piruvat dehidrojenaz kompleksi ile katalizlenen reaksiyon bir
oksidatif dekarboksilasyon reaksiyonudur.
Piruvattan bir karboksil grubu CO2 şeklinde uzaklaştırılır ve
kalan iki karbonu asetil KoA molekülünün asetil kısmını oluşturur.
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Bu reaksiyon sonucu oluşan NADH solunum zincirine bir hidrür
(:H-) iyonu verir. Hidrür iyonu elektronlarını aerobik şartlarda
oksijene, anaerobik mikroorganizmalarda ise azot veya sülfat gibi
alternatif bir elektron alıcısına verir.
NADH’ın elektronlarının oksijene aktarması elektron çifti
başına 2.5 molekül ATP sentezlenmesini sağlar.

Piruvatın dehidrojenasyonu ve dekarboksilasyonu birbirinin
peşi sıra çalışan 3 enzimin ve 5 farklı koenzimin (TPP; tiamin
pirofosfat, FAD; flavin adenin dinükleotid, KoA, NAD;
nikotinamit adenin dinükleotid ve lipoat.
İnsan beslenmesinde önemli olan dört vitamin bu sistemin
bileşenleridir: tiamin (B1), riboflavin (B2), niyasin (B3) ve
pantotenik asit (B5).
PDH kompleksi üç enzimden oluşmuştur; piruvat dehidrojenaz
(E1), dihidrolipoil transasetliaz (E2) ve dihidrolipoil
dehidrojenaz (E3).
Bu enzimler PDH kompleksinde çoklu kopyalar halinde
bulunurlar.
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Piruvat dehidrojenaz kompleksi piruvatın dekarboksilasyonu ve
dehidrojenazyonunu birbirini takip eden 5 basamak üzerinden
gerçekleştirir.
Birinci basamak piruvat dekarboksilaz reaksiyonu ile aynıdır;
Piruvatın C1 karbonu karbondioksit olarak uzaklaştırılır ve
piruvatın aldehit oksidasyon durumundaki C2 karbonu TPP’a
hidroksietil grubu olarak tutturulur.
İkinci basmakta hidroksietil grubu asetik aside yükseltgenir. Bu
reaksiyonda açığa çıkan iki elektron E2 üzerindeki bir –S-S– bağını
iki –SH grubuna indirger.

Üçüncü basamakta asetil kalıntısı lipoilin bir –SH grubu
tarafından esterleştirilir, daha sonra bir transesterifikasyon
reaksiyonu ile KoA’ya aktarılarak asetil KoA sentezlenir.
Bu sayede yükseltgenme enerjisi yüksek enerjili asetat
tiyoesterin sentezini sağlar.
Dördüncü ve beşinci basamak E2 üzerindeki lipoil grubunun
yeniden –S-S– (disülfit) formuna dönüşmesi için gerekli olan
yükseltgenme basamaklarını içerir.
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Sitrik Asit Siklusunun Reaksiyonları

Asetil KoA yükseltgenebilmesi için asetil grubunu dört
karbonlu okzaloasetata vererek altı karbonlu sitratın oluşması
gereklidir.
Sitrat daha sonra bir başka altı karbonlu molekül olan izositrata
dönüşür. İzositrat CO2 kaybederek dehidrojenize olur ve beş
karbonlu α-ketoglutarata dönüşür.
α-Ketoglutarat ikinci bir molekül CO2’in uzaklaşması ile dört
karbonlu süksinata dönüşür.
Süksinat daha sonra enzimatik olarak üç basamakta yeniden
dört karbonlu okzaloasetatı oluşturur.

Siklusa giren bir asetil grubu iki CO2 molekülü oluşturur.
Okzaloasetat sitratın oluşumu için kullanılır ve döngünün
sonunda yeniden oluşur.
Teorik olarak bir molekül okzaloasetat sonsuz sayıda asetil
grubunun oksidasyonunu sağlayabilir. Hücredeki okzalo asetat
konsantrasyonu son derece düşüktür.
Bu döngüdeki sekiz reaksiyonun dördü yükseltgenme
reaksiyonudur ve açığa çıkan enerji indirgenmiş koenzimler
NADH ve FADH2 şeklinde korunur.

Her ne kadar sitrik asit döngüsü enerji üretimi için merkezi bir
role sahip olsa da tek rolü bu değildir.
Döngüde yer alan dört ve beş karbonlu öncüller çeşitli
moleküllerin öncül bileşikleridir.
Anabolik biyosentez için döngüden çekilen bu molekülleri
yeniden üretmek için hücre anoplerotik reaksiyonlar adı verilen
reaksiyonları gerçekleştirir.
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Ökaryotlarda sitrik asit siklusunun tüm reaksiyonları
mitokondride yer alır.
İzole edilmiş mitokondride sitrik asit döngüsünün ve elektron
transfer zincirinin tüm enzimleri ve koenzimleri bulunmaktadır.
Fotosentetik ökaryotlarda karanlıkta mitokondri, aydınlıkta ise
kloroplastlar ATP üretiminin aktif olarak gerçekleştiği bölgelerdir.
Prokaryotlarda sitrik asit döngüsünün enzimleri sitozolde yer
alır ve plazma membranı mitokonfdri iç zarına benzer bir görev
üstlenir.

Sitrik asit döngüsünün ilk reaksiyonu sitrat sentaz enzimi
tarafından katalizlenir.

Bu reaksiyon temelde bir tiyoester ve bir keton arasında
gerçekleşen bir Claisen kondensasyonudur.

İkinci basamakta akonitaz hidrataz enzimi sitratın izositrata
dönüşümünü katalizler.

Akonitaz bir demir-kükürt merkezi içerir ve hem substratın
bağlanmasında hem de su katılması ve ayrılması reaksiyonlarında
önemlidir.
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Daha sonra izositrat dehidrojenaz enziminin etkisi ile izositrat
α-ketoglutarata dönüşür.

α-ketoglutarat dehidrojenaz kompleksinin etkisi ile αketoglutarat süksinil CoA ve CO2’e dönüşür. NAD+ elektron alıcısı
olarak ve KoA süksinil grubunun taşıycısı olarak davranır.
α-ketoglutaratın oksidasyonu ile açığa çıkan enerji süksinil
KoA’nın tiyoester bağının oluşumu için kullanılır.

Enzimin aktif bölgesindeki Mn2+ enzimin etkisi için çok
önemlidir ve ayrıca enol oluşumunu kararlı hale getirir.
Hücrede iki farklı izositrat dehidrojenaz formu vardır. Bu
izozimlerden biri elektron alıcısı olarak NAD+ kullanırken, diğeri
NADP+ kullanır.

 Bu reaksiyon piruvat dehidrojenaz reaksiyonuna benzer ve αketoglutarat dehidrojenaz kompleksinin hem yapısı hem de
görevi PDH komleksi ile birbirine benzerdir.

Süksinil KoA tıpkı asetil KoA gibi yüksek enerjili bir tiyoester bağına
sahiptir.
Sitrik asit döngüsündeki bir sonraki adım bu bağın kırılmasından
açığa çıkan enerjinin kullanılarak GTP (veya ATP) fosfoanhidrit bağının
sentezlenmesidir.
Geri dönüşümlü bu reaksiyonu katalizleyen enzim süksinil KoA
sentetaz olarak adlandırılır.
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α-ketoglutaratın oksidatif dekarboksilasyonu ile açığa çıkan
enerjinin kullanılarak ATP (veya GTP) oluşumu tıpkı glikolizdeki
gliseraldehit 3-fosfat ve piruvat kinaz reaksiyonları gibi substrat
seviyesinde fosforilasyondur.

Süksinil KoA’dan oluşan süksinat flavoprotein süksinat
dehidrojenaz ile fumarata çevrilir.

Süksinil CoA sentetaz reaksiyonu ile oluşan GTP nükleozit
difosfat kinaz enziminin aktivitesi ile ADP’den ATP sentezi için
kullanılabilir.

Böylece süksinil KoA snetetaz enziminin her iki izoziminin
aktivitesi sonucu ortaya çıkan enerji ATP olarak korunur.

Normal olarak hücrede bulunmayan Malonat, süksinatın bir
analogudur ve süksinat dehidrojenaz enzimini kuvvetle inhibe ederek
sitrik asit döngüsünü durdurur.

Elektronlar elektron taşıma zincirine girmeden önce
süksinattan FAD’e geçer ve bu elektronların son elektron alıcısı
oksijene geçmesi her bir elektron çifti için 1.5 ATP molekülünün
sentezlenmesine yol açar.

Fumarat fumaraz enziminin aktivitesi ile L-malata çevrilir.

Bu enzim her iki yönde de yüksek ölçüde stereospesifiktir;
trans çifte bağlı fumarat ve L-malat üzerinde etkili iken cis çifte
bağlı maleat ve D-malat üzerinde aktivite göstermez.
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Sitrik asit siklusunun son reaksiyonunda NAD-bağlı L-malat
dehidrojenaz L-malatın okzaloasetata oksidasyonunu katalizler.

Sitrik asit döngüsünde oksidasyon sonucu açığa
çıkan enerji verimli bir şekilde korunur
Sitrik asit döngüsünün bir dönüşü tamamlandığında döngüye giren
her asetil grubuna karşı iki karbon CO2 olarak döngüden çıkar.
Bu oksidasyon reaksiyonlarından açığa çıkan enerji üç NAD+ ve bir
FAD’ın indirgenmesi ve bir ATP’nin veya GTP’nin sentezlenmesi
şeklinde korunur.

Döngünün sonunda bir molekül okzaloasetat yeniden oluşur.
Döngüden CO2 olarak çıkan iki karbon atomu asetil grubu olarak
döngüye giren iki karbon atomu değildir. Bu karbonların CO2 olarak
çıkması için döngünün ilave olarak çalışmaya devam etmesi gerekir.
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Her ne kadar sitrik asit siklusu her döngüde sadece 1 ATP
molekülü üretiyor olsa da, oksidasyon reaksiyonları sonucu
oluşan elektronlar NADH ve FADH2 yolu ile elektron taşıma
zincirine girdiklerinde oksidatif fosforilasyon ile yüksek miktarda
ATP sentezlenebilir.
Glikolizde bir glukoz molekülü bir piruvata çevrilirken 2 ATP ve
2NADH sentezlenir.
Oksidatif fosforilasyonda, O2’ye 2 elektronun geçişi ile
NADH’dan yaklaşık 2.5 ve FADH2’den yaklaşık 1.5 ATP sentezlenir.

O halde bir glukoz molekülünün tamamen okside olması ile elde
edilen enerji hesaplanacak olursa ;

Sitrik asit döngüsünün tek görevi enerji üretilmesi değildir. Bu
metabolik yol pek çok ara bileşiği içerir.

Bir glukoz molekülü iki piruvata dönüşürken 2 ATP ve 2 NADH
oluşur. İki piruvat iki asetil KoA’ya dönüşürken 2 NADH oluşur. İki
asetil KoA sitrik asit siklusunda 2 ATP 6 NADH ve 2 FADH2 oluşturur.

Pek çok katabolik işlem sonucu oluşan dört ve beş karbonlu
bileşikler yakıt olarak bu yola girebilirler.

Başka bir deyişle her iki piruvat molekülü sitrik asit siklusuna
girdiğinde ve elektronlarını O2’ye aktardığında 32 ATP kazanılmış
olur.
Bu işlemin verimi yaklaşık olarak %65’tir.

Bazı metabolik şartlarda bu döngünün ara bileşikleri
biyosentetik yollar için kullanılabilirler.
Aerobik organizmalar için sitrik asit siklusu hem anabolik hem
de katabolik öneme sahiptir.

Örneğin α-Ketoglutarat ve okzaloasetat enerji üretimi için
önemli oldukları gibi aspartat ve glutamat amino asitlerinin
öncülleridir.
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Aspartat ve glutamat üzerinden bazı diğer amino asitler ve purin
ve pirimidin nükleotitlerininde sentezlenmesi mümkün olabilir.
Okzaloasetat glukoneojenez yolu ile glukoza çevrilebilir.
 Süksinil KoA hem gruplarının porfirin halkalarının sentezinde
merkezi bir ara bileşiktir.

Sitrik Asit Döngüsünün Kontrolü
Sitrik asit döngüsünün ara bileşikleri eğer biyosentetik öncül
bileşikler olarak kullanılırlarsa anaplerotik reaksiyonlar yolu ile
yenilenirler.
Normal şartlarda arabileşikleri oluşturan bu reaksiyonlar ile
arabileşikleri harcayan reaksiyonlar dinamik bir denge halindedir ve
hücrede sitrik asit döngüsünün arabileşiklerinin konsantrasyonu
genellikle sabittir.

Karbon atomlarının piruvattan sitrik asit siklusuna akışı iki
seviyede sıkı bir şekilde kontrol edilir:
Piruvatın, döngünün başlangıç materyali olan asetil KoA’ya
çevrimi, ve
Asetil KoA’nın sitrat sentaz reaksiyonu ile döngüye girişi.
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Asetil KoA PDH kompleksinin yanı sıra başka reaksiyonlarca da
üretilir. Pek çok hücre için asetil KoA’nın ana kaynağı yağ asitlerinin
ve bazı amino asitlerin oksidasyonudur.
Piruvat oksidasyonunun ve sitrik asit döngüsünün
regülasyonunda diğer metabolik yollarca üretilen arabileşikler de
rol oynar.
Döngü ayrıca izositrat dehidrojenaz ve α-ketoglutarat
dehidrojenaz reaksiyonları üzerinden de kontrol edilir.

Substrat yeterliliği, biriken ürünlerce inhibisyon ve allosterik
geri bildirim yolları ile döngünün çalışma hızı belirlenir.
Sitrat sentaz, izositrat dehidrojenaz ve α-ketoglutarat
dehidrojenaz reaksiyonları bazı şartlar altında hız belirleyici
basamak haline gelebilir.
Normal şartlar altında glikoliz hızı sitrik asit siklusu hızı ile
denge halindedir.
Sitrik asit döngüsünün ilk basamağında oluşan sitrat glikolitik
yoldaki fosfofruktokinaz-1 enziminin önemli bir allosterik
inhibitörüdür.

Glioksilat Siklusu
Omurgalılar yağ asitlerini karbohidrata çeviremezler.
Eğer bir hücre asetatı fosfoenolpiruvata çeviremezse
glukoneojenik yolla asetattan glukoz sentezini gerçekleştiremez.
Dolayısıyla omurgalılarda yağ asitlerinden ve bazı amino
asitlerden gelen asetil KoA glukoza çevrilemez.

Her ne kadar okzaloasetat fosfoenolpiruvat çevrilebiliyorsa da
sitrik asit siklusunda asetatın okzalo asetata net çevrimi söz
konusu değildir.
Bu nedenle omurgalılar dışında kalan pek çok organizma
asetatı karbohidratlara çevirmek için glioksilat siklusunu kullanır.
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Glioksilat döngüsünün her bir dönüşünde iki asetil KoA
harcanarak bir molekül süksinat sentezlenir.

İzositrat glioksilat ve sitrik asit döngülerinin birbirinden
ayrıldığı noktadır ve bu nedenle regülasyonda çok önemlidir.

Süksinat fumarat ve malat üzerinden okzalo asetata çevrilebilir
ve fosfoenolpiruvata dönüşerek glukoneojenetik yola girebilir.

İzositrat dehidrojenaz spesifik bir protein kinaz ile inaktive olur
ve bu inaktivasyon izositratı glioksilat yoluna sokar.

Omurgalılar glioksilat döngüsüne spesifik olan izosiştrat liyaz ve
malat sentaz enzimlerine sahip değillerdir ve bu nedenle
yaplardan karbohidratların net sentezini gerçekleştiremezler.

Bir fosfoprotein fosfataz ter yönde hareket eder izositrat
dehidrojenaz enzimini yeniden aktif hale getirir ve sitrik asit
döngüsü çalışmaya başlar.
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Karbohidrat Metabolizması IV
Oksidatif Fosforilasyon ve
Fotofosforilasyon

Oksidatif Fosforilasyon ve Fotofosforilasyon
Oksidatif fosforilasyon aerobik canlılardaki enerji kazanım
metabolizmasının son aşamasıdır.
Karbohidratların, yağların ve amino asitlerin degradasyonundaki
tüm oksidatif basamaklar hücresel solunumun son basamağında
ATP’nin sentezi için gerekli enerjiyi oluşturur.
Fotofosforilasyon, fotosentetik organizmaların güneş enerjisini
kullanarak ATP sentezini gerçekleştirdikleri metabolik yoldur.
Fotofosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon pek çok organizma
için ATP sentezinin tamamının yakının gerçekleştiği metabolik
yollardır.

Ökaryotlarda, oksidatif fosforilasyon mitokondride,
fotofosforilasyon kloroplastta gerçekleşir.

Oksidatif fosforilasyonda NADH ve FADH2’den gelen elektronlar
ile O2’nin H2O’ya indirgenmesi gerçekleşir. Bu işlem ışık
enerjisinden bağımsızdır.
Fotofosforilasyon elektron alıcı olarak NADP+’nın görev aldığı bir
işlemler H2O’nun O2’ye oksidasyonu olayıdır ve ışık enerjisine
bağımlıdır.
Farklılıklarına rağmen bu enerji dönüşüm işlemleri temelde
benzer mekanizmalar ile çalışırlar.
Bu yolların mekanizması, proton derişiminin transmembran
farklılıklarının, biyolojik oksidasyon reaksiyonlarından elde edilen
enerjinin rezervuarı olarak davrandığını söyleyen Kemiozmotik
teori ile açıklanabilir.
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Oksidatif fosforilasyon ve fotofosforilasyon mekanistik olarak
üç yönden benzerdir.
(1) Her iki işlem de elektronların mebran bağlı taşıyıcı
zinciri ile akışını içerir.
(2) Bu işlem sırasında kullanılabilir hale gelen enerji normal
şartlarda kendiliğinden gerçekleşmeyen protonlar için
gerçirgen olmayan bir membrandan protonların geçişi için
kullanılır ve dolayısıyla oksidasyon sonucu açığa çıkan enerji
transmembran elektrokimyasal potansiyel olarak korunur.

Oksidatif Fosforilasyon
Mitokondri ökaryotlarda oksidatif fosforilasyonun gerçekleştiği
organeldir.

Tıpkı gram negatif bakterilerde olduğu gibi mitokondrinin de iki
zarı vardır.

(3) Özel protein kanallarından bu protonların gradyanlarına
göre geçişiATP’nin sentezi için gereken serbest enerjiyi sağlar.

Dış membran küçük moleküller (MA<5000) ve iyonlar için
geçirgendir. Bu geçiş porin adı verilen transmembran kanal
proteinleri ile gerçekleşir.

Bu seçimli geçirgen iç zar sitozolik metabolik yolların arabileşikleri
ile mitokondri matriksinde gerçekleşen metabolik yolların ara
bileşiklerini birbirinden ayırır.

İç zar ise çoğu küçük molekül ve iyon için geçirgen değildir.
Sadece protonlar (H+) bu membranı özel taşıyıcılar yolu ile
geçebilirler.

Bununla birlikte, spesifik taşıyıcılar, piruvat, yağ asitleri, amino
asitler veya bu amino asitlerin α-keto türevlerinin matrikse taşır.

İç membran solunum zinciri ve ATP sentaz enziminin
bileşenlerini taşır.
Mitokondriyal matriks, iç membran ile çevrilidir ve piruvat
dehidrojenaz kompleksini, TCA döngüsünün enzimlerini, yağ asidi
ve amino asit oksidasyonu metabolik yollarının bileşenlerini
içerir.

Yeni oluşmuş olan ATP mitokondriden dışarı taşınırken ADP ve Pi
özel taşıyıcılar ile mitokondri matriksine taşınır.
Oksidatif fosforilasyon elektronların solunum zincirine girişi ile
başlar.
Bu elektronların çoğu katabolik yollardan elektronları toplayarak
NAD veya FAD gibi evrensel elektron alıcılarına aktaran
dehidrojenaz enzimlerinin aktivitesi ile ortaya çıkar.

Yakıt oksidasyonu yollarından sadece glikoliz sitoplazmada
gerçekleşir.
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Mitokondriyel solunum zincirinde NAD ve flavoproteinlerin yanı
sıra üç farklı tipte elektron taşıyıcısı protein de görev alır.

Sitokromlar demir içeren hem prostetik grupları nedeniyle
görünür ışığı kuvvetle absorblayan proteinlerdir.

Hidrofobik kinon (ubikinon), sitokromlar ve demir-sülfür
proteinleridir.

Mitokondri a, b ve c olmak üzere üç farklı sitokrom yapısı içerir.

Ubikinon (ayrıca koenzim Q veya sadece Q olarak da adlandırılır)
uzun bir izopren zincirine sahip olan lipitte çözünebilir bir
benzokinondur.

Demir-sülfür proteinlerinde demir hem yapısından değil protein
yapısındaki sistein kalıntılarına bağlı olarak bulunur.

Solunum zinciri taşıyıcıları membrana gömülü süpramoleküler
yapılar şeklinde organize olmuşlardır.
İç mitokondri mebranı deterjanlar ile muamele edildiklerinde
dört faklı elektron taşıma sistemi kompleksi elde edilir.
Kompleks I ve II iki farklı elektron vericisinden (Kompleks I için
NADH, kompleks II için süksinat ) ubikinona elektron transferini
gerçekleştirirler.

Mitokondriyel solunum zinciri tarafından katalizlenen
reaksiyonda elektronlar NADH, süksinat veya diğer primer elektron
vericilerden flavoproteinlere, ubikinona, demir-süfür proteinlerine,
sitokromlara ve son olarak O2’ye aktarılırlar.

Kompleks III elektronları ubikinondan sitokrom c’ye taşır ve
kompleks IV elektronları sitokrom c’den oksijene aktararak sistemi
tamalar.
Kompleks V bir ATP sentaz enzimidir.
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Kompleks I
Kompleks I iki elektronun NADH’tan Q’ya transferini katalizler. Bu
enzimin sistematik adı NADH:ubikinon oksidoredüktazdır.

Kompleks II
Kompleks II süksinat:ubikinon oksidoredüktaz, veya süksinat
dehidrojenaz kompleksi olarak adlandırılır. Ve TCA döngüsünün
bir reaksiyonunu katalizler.
Kompleks II süksinattan elektronları alarak Q’ya aktarır.
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Kompleks III

Kompleks IV

Kompleks III, ubikinol:sitokrom c oksidoredüktaz , sitokrom bc
kompleksi olarak da bilinir ve membranda QH2’nin
oksidasyonunu ve dış yüzeyde sitokrom c molekülünün
indirgenmesini katalizler.

Kompleks IV sitokrom c oksidaz olarak adlandırılır ve kompleks
III tarafından indirgenmiş olan sitokrom c moleküllerinin
oksidasyonunu katalizler.

Kompleks III üzerinden elektron taşınması Q döngüsü olarak
bilinen bir işlemler membran dışına H+ transferini sağlar.

Kompleks V
Kompleks V bir ATP sentazdır.
Membran bağlı elektron
taşınması sırasında oluşan
proton gradyanı kullanılarak
ADP’den ATP sentezi
gerçekleştirilir.
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Ökaryotik hücrelerde sentezlenen ATP’nin önemli bir kısmı
mitokondride sentezlenir.
ATP’nin önemli bir kısmı sitoplazmada kullanılacağından dışarı
taşınması gereklidir.
Ancak, mitokondri zarı yüklü moleküller için geçirgen olmadığı
için bir taşıyıcı gereklidir. Bu taşıyıcı adenin nükleotit translokaz
olarak isimlendirilir.
Aynı şekilde Pi geçişi elektronötral simport yolu ile olur.

Hayvan hücrelerinde mitokondriyel zarın iç kısmında yer alan
NADH dehidrojenaz sadece matrik içindeki NADH’tan elektron
kabul edebilir.
İç membran NADH için geçirgen olmadığı için glikoliz sırasında
üretilen NADH bir şekilde mitokondriye girmelidir.
Özel mekik sistemleri dolaylı bir yol ile sitozolik NADh gibi
indirgeyici eşdeğerleri sitozolden mitokondriye taşıyabilir.
En aktif NADH mekiği karaciğer, böbrek ve kalp
mitokondrilerinde görev yapan malat-aspartat mekik sistemidir.i

Sitozolik NADH’ın indirgeyici eşdeğerleri önce sitozolik
okzaloasetata aktarılarak malat elde edilir. Bu reaksiyon sitozolik
malat dehidrojenaz enzimi ile katalizlenir.
Bu şekilde oluşan malat malat-ketoglutarat taşıyıcısını kullanarak
iç membranı geçer.
Matriks içinde indirgen eşdeğerler matriks malat
dehidrojenazının etkisiyle NAD+’ya aktarılarak NADH’a dönüşür.

Bu elektronların O2’ye aktarılması ile yaklaşık olarak 2.5 ATP elde
edilir.
Sitozolik okzaloasetat bir diğer indirgen eşdeğeri taşıyabilmek için
transaminasyon reaksiyonları ile rejenere edilmelidir.
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İskelet kası ve beyin farklı bir NADH mekiği olan gliserol 3fosfat mekiğini kullanırlar.
Malat-aspartat mekiğinden farklı olarak NADH elektronlarını
kompleks I’e değil ubikinona ve dolayısıyla kompleks III’e aktarır.
Bu nedenle NADH başına sadece 1.5 ATP sentezlenir.

Oksidatif Fosforilasyonun Düzenlenmesi
Oksidatif fosforilasyon sonucunda bir glukoz molekülünün
karbondioksite oksidasyonu ile 30 veya 32 ATP sentezlenir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, anaerobik şartlar altında
glikoliz ile bir glukoz molekülünün yıkılması ile 2 ATP sentezlenir.

FOTOSENTEZ
Aerobik oksidatif fosforilasyon hücrenin ATP ihtiyacının önemli
bir kısmını karşılar ve bu nedenle hücrenin enerji ihtiyacı ile sıkı
bir şekilde düzenlenir.

Güneş enerjisinin fotosentetik organizmalar tarafından
yakalanarak kimyasak enerjiye çevrimi neredeyse tüm biyolojik
enerjinin kaynağını oluşturur.

Mitokondride O2 tüketim hızı (solunum hızı) sıkı bir
şekildedüzenlenir ve genellikle fosforilasyon için substrat olan
ADP seviyesi ile sınırlıdır.

 Fotosentetik ve heterotrofik organizmalar biyosferde bir
denge içinde yaşamlarını sürdürürler.

ATP ve ADP konsantrasyonları solunum, glikoliz ve TCA
döngüsü üzerindeki bir seri iç içe geçmiş kontrol noktaları
sayesinde solunum zinciri üzerinde elektron taşınma hızını
belirler.

Fotosentetik canlılar güneş enerjisini kullanarak ATP ve NADPH
sentezlerler ve bu molekülleri kullanarak karbondioksit ve sudan
karbohidratlar ve diğer molekülleri üretirler ve bu esnada
atmosfere O2 salınımı yaparlar.
Aerobik heterotroflar bu oksijeni kullanarak enerji açısından
zengin organik molekülleri karbondioksit ve suya çevirirken
yaşamları için gerekli olan ATP’yi üretirler.
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Fotosentez çeşitli bakteriler, tek hücreli ökaryotlarda (algler) ve
damarlı bitkilerde meydana gelir.
Her ne kadar bu canlılarda gerçekleşen işlem farklılıklar
gösterse de, mekanizmaları önemli ölçüde benzerdir.
Fotosentezin genel reaksiyonu şu şekilde verilebilir:

Fotofosforilasyonda elektronlar bir seri membran bağlı
taşıyıcılardan geçer (sitokromlar, kinonlar ve demir-sülfür
proteinleri) ve bu esnada membran dışına pomplanan protonlar
bir elektrokimyasal potansiyel oluşturur.
Bu elektrokimyasal potansiyel ADP ve Pi’den ATP sentezini
sağlar.
Bitkilerde fotosentez iki işlem olarak gerçekleşir: ışık bağımlı
reaksiyonlar ve karbon fiksasyonu reaksiyonları.

Işık bağımlı reaksiyonlarda fotosentetik hücrelerdeki klorofil ve
diğer pigmentler ışık enerjisini absorblar ve ATP ve NADPH olarak
depolar. Aynı anda O2 oluşumu gerçekleşir.

Karbon fiksayonu reaksiyonlarında ATP ve NADPH kullanılarak
karbondioksit indirgenir ve karbohidratlar sentezlenir.
Fotosenteik ökaryotik hücrelerde hem ışık bağımlı hem de
karbon fiksasyon reaksiyonları kloroplastlarda gerçekleşir. .
Mitokondriler gibi kloroplastlarda bir çift zar ile sarılmışlardır.

Dış zar küçük moleküller ve iyonlasr için geçirgenken, iç zar
matriksi çevreler.
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Görünür ışık elektromagnetik spektrumun 400-700 nm dalga
boyuna sahip çok küçük bir kısmıdır.

Thykloid membrandaki en önemli ışık absorblayıcı pigmentler
klorofillerdir.

Tek bir fotonun enerjisi spektrumun mor ucunda (düşük dalga
boyu)kırmızı ucuna göre daha enerjetiktir.

Siyanobakteriler ve kırmızı algler ışık toplayıcı pigment olarak
fikobilinleri kullanırlar.

Thykloid membranda klorofillerin yanı sıra ikincil ışık
absorblayıcı pigmentler olan karatenoidler de görev alırlar.
Karatenoidler farklı renklerde olabilirler ve klorofillerin
absorblama yapmadığı dalga boylarında ışı absorblayarak
yardımcı ışık reseptörleri olarak davranırlar.

Thykloid veya bakteri zarının ışık
absorblayıcı pigmentleri bir
fotosistem oluşturacak şekilde
dizilmişlerdir.
Fotosistemdeki tüm pigment
molekülleri fotonları absorblayabilir
ancak sadece az sayıda klorofil
molekülü fotokimyasal merkez ile
ilişkilidir.
Fotosistemde yer alan diğer
pigment molekülleri ışık toplayıcı
antenler olarak davranırlar ve
absrobladıkları enerjiyi hızla
reaksiyon merkezine aktarırlar.
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Mor bakterilerin fotosentetik merkezleri üç temel modül içerir:
bir reaksiyon merkezi (P870), bir sitokrom bc1 elektron transfer
kompleksi ve bir ATP sentaz.
Işık geldiği zaman elektronlar feofitin ve kinon üzerinden
sitokrom bc1 kompleksine aktarılır. Daha sonra elektronlar
sitokrom c2 üzerinden reaksiyon reaksiyon merkezine geri
dönerler.
Elektronların ışık ile başlatılmış akışı bir proton gradyanı yaratır
ve bu sayede ATP sentaz ATP üretir.

Yeşil sülfür bakterileri mor bakteriler ile aynı üç modülü kullanır ancak
işlem ilave enzimatik reaksiyonlar gerektirir.

Işık ile uyarılma sonucu kinon taşıyıcıları üzerinden bir elektron
sitokrom bc1 kompleksine gider. Bu kompleks üzerinden elektron
taşınması tıpkı mor bakterilerde olduğu gibi ATP sentaz ile ATP sentezini
katalizler.
Ancak, mor bakterilerdeki elektronların döngüsel akışının aksine, bazı
elektronlar reaksiyon merkezinden bir demir-sülfür proteini olan
ferredoksine gider ve burada ferredoksin:NAD Redüktaz enziminin etkisi
ile NADH üretilir.
NAD+’nın indirgenmesi için harcanan elektronlar H2S’in önce
elementel kükürde daha sonra da sülfata oksitlenmesi ile geri kazanılır.
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Modern siyano bakteri, alg ve damarlı bitkilerde fotosentez
mekanizması diğer bakteriyel sistemlerden daha komplekstir ve iki
daha basit sistemin kombinasyonuyla oluştuğu düşünülmektedir.
Kloroplastların thylakoid mebranı kendine ait forokimyasal
reaksiyon merkezi ve anten molekülleri olan iki farklı fotosistem
içerir.
Bu iki sistemin fonksiyonları birbirini tamamlayıcı özelliktedir.

Fotosistem II (PSII) mor bakterilerin fotosistemine benzeyen
feofitin-kinon tipi bir sistemdir.

Reaksiyon merkezi P680’ın uyarılması ile elektronlar sitokrom
b6f kompleksi üzerinden geçerler ve thylakoid membranda bir
proton potansiyeli oluştururlar.
Fotosistem I (PSI) fonksiyonel olarak yeşil sülfür bakterilerinin
reaksiyon merkezine benzer özelliktedir.
P700 olarak tanımlanan reaksiyon merkezi uyarıldığında
elektronlar Fe-S proteini ferrodoksine geçer ve daha sonra
NADP+’ya aktarılarak NADPH üretilmiş olur.

PSII ve PSI fotosistemleri arasında elektronlar çözünebilir bir
protein olan plastosiyanin ile taşınırlar.

Plastosiyanin mitokondrideki sitokrom c’ye benzer bir fonksiyon
üstlenir.
PSII’den PSI’e geçen elektronların yenilenmesi için
siyanobakteriler ve bitkiler suyu oksijene yükseltgerler.
Bu işlem oksijenik fotosentez olarak bilinir ve mor ve yeşil sülfür
bakterilerindeki anoksijenik fotosentezden farklıdır.
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Fotofosforilasyon ile ATP sentezi
Bu diyagram genellikle şekli yüzünden Z şeması olarak
adlandırılır ve iki fotosistem arasındaki elektron akışını ve enerji
ilişkisini gösterir.
 Z şeması elektronların sudan NADP+’ya akışı için kat ettikleri
yolu gösterir.

Bitkideki iki fotosistemin ortak etkisi ile elektronlar sudan
NADP+’ya aktarılırlar.

Bu sayede ışık olarak absorblanan enerjinin bir kısmı NADP+
içinde korunmuş olur.
Aynı zamanda, protonlar thylakoif zarın dışına pompalanır ve
enerji elektrokimyasal potansiyel olarak korunur.
Bu proton gradyanı ATP sentezinin gerçekleşmesini sağlar.

Bitki ve Bakteride Karbohidrat Biyosentezi
Hayvan hücrelerinde karbohidrat sentezi karbondioksitteki karbondan
daha az okside olmuş durumda bulunan en az üç karbonlu öncülleri
gerektirir.
Buna karşılık olarak bitkiler ve fotosentetik mikroorganizmalar
karbohidratları CO2 ve sudan sentezleyebilirler. Gerekli enerji ATP’den
indirgeyici güç ise NADPH’dan sağlanır.
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Yeşil bitkilerde karbondioksit fiksasyonunun da aralarında
bulunduğu pek çok biyosentetik aktivite plastidlerde gerçekleşir.
Plastidler çift membranlı, kendi kendilerini çoğaltabilen, ve bazı
proteinlerini kodlayan küçük bir genomu bulunan organellerdir.
Karbondioksit fiksasyonu kloroplastlarda gerçekleşir.
Karbondioksit fiksasyonunda ilk aşama karbondioksidin beşkarbonlu alıcı ribuloz 1,5-bisfosfata kondensasyonudur ve sonuçta
iki molekül 3-fosfogliserat oluşur.

Karbondioksidin organik moleküle kondensasyonunu
katalizleyen enzim ribuloz 1,5-bisfosfat karboksilaz/ oksijenaz’dır
ve genellikle rubisco olarak kısaltılır.
İkinci aşamada 3-fosfogliserat triozfosfatlara indirgenir.
Sonuç olarak, üç molekül karbondioksit üç molekül ribuloz 1,5bisfosfata fikse olarak altı molekül gliseraldehit 3-fosfat (18
karbon) oluşur.
Üçüncü aşamada, altı molekül trioz fosfatın (18 Karbon) beş
molekülü (15 Karbon) üç molekül ribuloz 1,5-bisfosfatın
rejenerasyonu için kullanılır.
Altıncı trioz fosfat molekülü fotosentezin net ürünüdür ve
hekzosların üretimi için kullanılabilir.
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Kalvin döngüsünün üç kez çalışmasının net sonucu üç molekül
karbondioksitin bir molekül trioz fosfata dönüşümüdür.
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