
INTRODUCCIÓ AL METABOLISME INTERMERIADI!
ENZIMS, BIOCATALITZADORS ESPECÍFICS!
Enzims: són biomolècules que catalitzen les reaccions químiques (és a dir, n'augmenten la velocitat de 
reacció).!

- Gairebé tots els enzims són proteïnes ( macromolècules 100 o mès residus d'aac) d'estructura 
globular ( hi ha alguns ARN denominats ribozims)!

- En les reaccions enzimàtiques, al principi del procés, les molècules amb les quals interacciona l'enzim 
reben el nom de substrat. Mentre que, un cop transformades per aquest en molècules diferents, són 
anomenades productes. !

- Gairebé tots els processos de les cèl·lules necessiten la participació significativa d'enzims. Com que 
els enzims són extremament selectius quant al substrat i només catalitzen algunes reaccions d'entre 
moltes possibilitats, el conjunt d'enzims produïts en una cèl·lula determina les rutes metabòliques que 
hi tenen lloc!

• Actuen com a catalitzadors!
- Catalitzador: compost que per la seva presencia augmenta la velocitat de la reacció sense cap 

modificació.!
• Gran part de les propietats catalitiques radica en l'alt grau especialització!
• Alguns enzims necesiten només la seva estructura aminoacida, mentre que d'altres requereixen d'un 

cofactor!
• Velocitat: accelera les reaccions 10^6 vegades més!
• Especificitat: de substrats emparentats i de tipus de reacció!
• Centre o lloc actiu: ruptura o formació d'enllaços quïmics dels substrats!
• Eficiencia de Temperatura i PH del medi on catalitzen, tenen un temperatur i PH òptims!
• Regulables!
• Estroben al líquid intracl·lelular(citosol) o fixades a membranes cel·lulars!!
COMPOSICIÓ DE L'ENZIM!
COFACTOR:!
• Alguns enzims no requereixen cap component addicional per executar plenament la seva activitat. En 

canvi, n'hi ha d'altres que per actuar requereixen la unió amb molècules no proteiques anomenades 
cofactors.!

• Els cofactors poden ser o bé compostos inorgànics (ex., ions de metalls o centres de ferro-sofre) o bé  
compostos orgànics (ex., flavina i hemo). !
- En els organics poden ser:!

Si hi ha una unio covalent --> grup prostètics!
Si es una unio de naturaleza devil i reversible, que són alliberats del lloc actiu de l'enzim 
durant la reacció --> coenzima!

Els coenzims inclouen NADH, NADPH i el trifosfat d'adenosina. Aquestes molècules 
actuen transferint grups químics entre els enzims.!

APOENZIM/ HOLOENZIM!
• Els enzims que requereixen un cofactor però que no el tenen unit reben el nom d'apoenzims o 

apoproteïnes. !
• Un apoenzim junt amb el seu o els seus cofactors rep el nom d'holoenzim (la forma activa). La majoria 

de cofactors no estan enllaçats de manera covalent a un enzim, però estan units molt fermament. 
Tanmateix, els grups prostètics orgànics poden ser units de manera covalent (ex., el tiamina pirofosfat en 
l'enzim piruvat deshidrogenasa). !

• El terme holoenzim també es pot aplicar a enzims que contenen múltiples subunitats proteiques, com ara 
les ADN polimerases; en aquest cas, l'holoenzim és el complex complet que conté totes les subunitats 
necessàries per l'activitat.!

CLASSES PRINCIPALS D'ENZIMS!
1. Oxidoreductases: transferència d’electrons entre molècules!
2. Transferases: transferència de grups funcionals entre molècules!
3. Hidrolases: trencament d’una molècula per l’adició d’aigua!
4. Liases: addició d’àtoms o grups funcionals a un doble enllaç o eliminació dels mateixos per formar 

un doble enllaç!
5. Isomerases: reubicació de grups funcional dins la mateixa molècula!
6. Ligases: unió de dues molècules a costa de la hidròlisi de l’ATP!
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CENTRE O LLOC ACTIU!
• El lloc actiu o centre actiu és la zona de l'enzim a la que s'uneix el substrat bioquímic per a ser 

catalitzat o experimentar una altra reacció química!
• La majoria dels enzims són proteïnes però també hi ha enzims d'ARN que s'anomenen ribozims. El lloc 

actiu d'un enzim es troba generalment en una butxaca que està revestida per residus d'aminoàcids (o 
nucleòtids en els ribozims) que participen en el reconeixement del substrat. !

• Els residus que participen directament en el mecanisme de reacció catalítica es denominen residus del 
lloc actiu. !

• La reacció específica que un enzim controla depèn d'una àrea de la seva estructura terciària. Aquesta 
àrea s'anomena el lloc actiu i en ella ocorren les activitats amb altres molècules. Per aquest motiu el lloc 
actiu pot sostenir només certes molècules.!

• Les molècules del substrat bioquímic s'uneixen al lloc actiu on té lloc la catàlisi. L'estructura 
tridimensional del lloc actiu és el que determina l'especificitat dels enims. En el lloc actiu només pot entrar 
un determinat substrat (ni tan sols els seus isòmers). !

• L'acoblament és de tal manera que E. Fisher (1894) enuncià: "el substrat s'adapta al centre actiu o 
catlític d'un enzim com una clau a un pany".!

• Es una esquerda o entrant tridimencional formada per el grup R d'amonoacids de diferents punts de la 
cadena polipeptidica!

• Representa una petita part de volum total del enzim!
• És un microentorn únic que pot excloure, fins i tot l'aigua!
• Els substrats s'hi uneixen per interaccions febles, reversibles, no covalents!
• La especificitat d'unió depèn de la perfecta disposició dels àtoms del substrat en el CA!
• La interació entre l'enzim i els substrats en el CA promou i facilitat la formació de l'estat de transició!
• La reacció catalitzada es molt més ràpida perquè requereix menys energia lliure d'activació per assolir 

l'estat de transició!
• La cinetica enzimatica estudia la velocitat de les reaccions catalitzades utilitzan dos parametres:!

- La velocitat màxima(Vmax)!
- Quantitat de profucte format per unitat de temps i la constant de Michaelis-menten (KM) que dona idea 

de l'afinitat del substrat!!
MECANISMES D'ENLLAÇ!
Hi ha dos models proposats per explicar com els enzims 
treballen: el model de clau i pany i el model d'ajust induït. !
• El de la clau i pany assumeix que la clau del lloc actiu és 

un complement perfecte per a un substrat específic i que 
una vegada que el substrat s'uneix a l'enzim cap 
modificació és necessària.!

• El model d'ajust induït és un desenvolupament del 
model del de la clau i pany i assumeix que un lloc actiu és 
més flexible i que la presència de determinats residus 
(aminoàcids) en el lloc actiu animarà l'enzim per localitzar 
el substrat correcte.!!

ACTIVITAT ENZIMÀTICA!
• L'acció enzimàtica es necesaries per les reaccions, ja que 

sense catalitzar, les reacions són molt lentes i no 
servirien.!

• Aquestes reaccions depenen de les lleis de la termodinàmica!
• El principal parametre es --> Energia lliure de Gibbs: medeix la 

capacitat d'un sistema per desarrollar un treball!
• Perque es produeixi la transformació del substrat(S) --> producte (P) 

el canvi d'energia de Gibbs ha de ser negatiu. La energia del progucte 
ha de ser menor que la del substrat.!

Energia de Gibbs = energia de productes - energia de substrats!
• En les reaccions químiques la conversió de S --> P, hi ha un estat de transició on el nivell d'energia es 

superior al del substrat o producte.!
- La diferencia d'energia es denomina energia d'activació. Com més elevada, menor sera la 

velocitat de reacció.!
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E + S ---> ES ---> E + P



• La presencia del catalitzador provoca disminució de l'energia d'activació requerida, d'aquesta forma 
augmenta la velocitat amb la que es desarolla.!

• Si hi ha un catalitzador, augmenta la la velocitat de la reacció, tot i així no es modifica l'equilibri de 
la reacció, ja que continua seguint les lleis de la termodinàmica.!!

La activitat enzimatica es regula per assegurar una concentracció de producte adaptada a la 
necessitat de la cel·lula!
• La concentració de cada enzim es un equilibri entre la sintesi en el ribosoma a partir de l'expressió del 

gen corresponent ( regulable) i la degradació en el lisosoma o proteasoma!
• La catàlisi augmenta a mida que augmenta la concentració de/ls substrat/s!
• L’activitat enzimàtica depèn de la disponibilitat de/ls cofactor/s.!
• En alguns casos l’activitat enzimàtica apareix per modificació hidrolítica del proenzim inactiu.!
• L’activitat enzimàtica es regula per factors al·lostèrics (activadors i inhibidors).!
• Es regula per modificacions covalents de l’enzim, una molt freqüentment és la fosforilació reversible 

catalitzada per enzims quinases/fosfatases.!
• L’activitat enzimàtica disminueix a mida que la Tª i el pH s’allunyen dels òptims fins arribar a la pèrdua 

total d’activitat quan es produeix la desnaturalització.!!
ENZIMS AL·LOSTERICS I FACTORS AL·LOSTÈRIC!
• Els enzims al·lostèrics, a més del seu centre actiu on 

realitzen la funció, disposen d'un segon centre de 
caràcter regulador.!

•  A aquest centre regulador, anomenat al·lostèric 
("alosteros" en grec significa un altre lloc) s'uneixen 
molècules que regulen el funcionament de l’enzim i que 
de forma invariable indueixen un canvi de conformació, 
cosa que la fa més o menys funcional. !

• Es pot afirmar que els enzims al·lostèrics són 
catalitzadors i sensors d’informació!!
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ENERGIA D'ACTIVACIÓ

- L'energia d'activació ( Ea ) és l'energia que necessita un 
sistema abans de poder iniciar un determinat procés .!

- L'energia d'activació sol utilitzar per denominar l'energia 
mínima necessària perquè es produeixi una reacció 
química donada. Perquè passi una reacció entre dues 
molècules , aquestes han col·lisionar en l'orientació 
correcta i posseir una quantitat d'energia mínima. !

- A mesura que les molècules s'aproximen , els seus 
núvols d'electrons es repel · leixen . Això requereix 
energia ( energia d'activació ) i prové de la calor del 
sistema , és a dir de l'energia traslacional , vibracional , 
etcètera de cada molècula . Si l'energia és suficient , es 
venç la repulsió i les molècules s'aproximen prou 
perquè es produeixi una reordenació dels enllaços de 
les molècules .



ISOENZIMS!
• Són enzims que catalitzen la mateixa reacció i 

actuen sobre el mateix/os substrat/s, però en 
condicions distintes.!

• Presenten variacions en la seqüència 
d’aminoàcids que els proporcionen propietats 
físico-químiques distintes (pH òptim, afinitat 
pels substrats, act ivi tat d’act ivadors i 
inh ib idors) , a ix í com caracter ís t iques 
immunològiques, de localització i d’origen 
distintes.!

• Exemples: les tres isoformes de la CPK, les 5 
isoformes de la LDH, l ’hexoquinasa i 
glucoquinasa!!!!!

ENERGIA!
ENERGIA LLIURE O DE GIBBS (G)!
• És una propietat termodinàmica que representa 

una mesura de l’energia útil, o energia capaç 
de realitzar un treball en les condicions de Tª, 
pH i pressió de les cèl·lules vives.!

Variació d’energia lliure (∆G)!
• És el canvi de contingut en energia útil (G) que 

sol acompanyar qualsevol transformació 
fisicoquímica.!

• Ens diu si la reacció o el procés pot succeir de 
forma espontània o no espontània!

• Depèn exclusivament de la diferencia de G entre els productes (l’estat final) i  els reactius (l’estat inicial): !
- ∆G = G productes – G reactius."

• És independent de la ruta o mecanisme molecular que ha tingut lloc.!
• No proporciona cap informació sobre la velocitat de la reacció.!

1. Els processos espontanis són exergònics, tenen ∆G negatiu:  ∆G < 0"
2. Els processos no espontanis són endergònics, tenen ∆G positiu: ∆G > 0"
3. Els processos en equilibri, sense canvi energètic tenen ∆G = 0"

• unitats: KJ/mol, Kcal/mol, 1cal = 4,187J, 1Kcal = 1000 cal!!
Necesitem un subministrament continu d'energia per mantenir l'ordre intern i les activitats de la vida.!
L'energia obtinguda en la oxidació de nutriens i reserves, actuen sobre el metabolisme basal, l'efecte 
termogènic dels aliments, l'activitat físisca i reparacions . Produin aixi calor!
El metabolisme compleix les lleis fisico-quimiques i els principis de la termodinàmica.!
La calorimetria directa mesura directament la despesa energètica total d’un organisme, en repòs o en 
activitat. És la més precisa però també la més costosa, complexa i lenta i no serveix per individus amb 
ventilació mecànica. Se sol utilitzar per investigació. Comuntment s’utilitzen fórmules i taules validades, 
per sexe, edat, complexió, activitat física...!!

TREBALLS CEL·LULARS QUE REQUEREIXEN ENERGIA!
• Transport actiu (contra gradient de concentració) de ions i altres molècules senzilles!
• Transport vesicular de macromolècules (endo-  exocitosi, transcitosi)!
• Síntesi de proteïnes, ARN i altres molècules pròpies!
• Activació de molècules prèvia a la degradació!
• Conducció dels impulsos nerviosos!
• Activitat contràctil de les fibres musculars!
• Creixement i divisió cel·lular!!
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HI HA UN FLUX UNIDIRECIONAL D'ENERGIA AL NOSTRE 
PLANETA

Els organismes vius som transformadors de energia:!
- Els autòtrofes transformen l’energia solar en energia 
química de l’ATP i dels seus compostos orgànics!
- Els heteròtrofes transformen l’energia química dels 
nutrientsd’origen vegetal i animal en l’energia química  de 
l’ATP i de les nostres macromolècules



!
METABOLISME!
El metabolisme es podria definir com el conjunt de reaccions catalitzades mitjançant enzimes, que tenen 
lloc en un organisme o esser viu, especialment en una cèl·lula.!
• El objectius principals del metabolisme són:!

1. Obtenció d'energia !
2. Obtenció de molecules de la mateixa cèl·lula!
3. Sintesi de macromolecules endogenes!
4. Sintesi i degradació ( ex: vitamines i hormones)!

• Per poder realitzar-ho, disposa de moltes reaccions quimiques diferents, catalitzades per enzimes!
• Tot i aixi les classes o tipus de reaccions son poques i estan organitzades en rutes o vies metaboliques!
• S'ha de tenir en compte que tot i que els procesos i vies metabóliques s'estudiin per separat, totes estan 

estretament interconectades i els procesos es realitzen de forma estrictament coordinada!
• En el metabolisme es diferencien dues vies:!!

1. CATABOLISME: El catabolisme es una fase de degradació oxidativa que serveix per cremar les 
molecules que ingresen com nutriens o be amb molecules propies (glúcids, lípids i proteïnes), com 
a fi de produir energia quimica, tant en forma de nucleotids trifosfats ( ADP,GTP), com en forma de 
molécules com a poder reductor (FADH2,NADH i NADPH) ,originant una serie de productes de 
rebuig ( CO2, H2O, NH4). En general el catabolisme es convergent.!!

2. ANABOLISME: L'anabolisme es una etapa bioatalitzadora o creadora, en la qual a partir de una 
serie limitada de molécules senzilles ( acetil CoA, pirovat, aminoacids, acids grasos o sucres) , es 
sintetitzen molécules més complexes (acids nucleics, proteïnes, polisacarids o lipids). Aquesta fase 
sintetitzadora requereix importants cantitats d'energia, tant en forma de ATP i GTP, com poder 
reductor de FADH2..., que produeixen rutes cataboliques. L'anabolisme es  divergent.!!

• Els dos procesos es produeixen alhora, compartin en molts casos intermediaris i mantenint un 
equilibri dinàmic entre les diferencs reaccions"!!!

!!
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CATABOLISME

• Rutes convergents, exergòniques, 
espontànies (∆G < 0 )!

• Gran varietat de reactants d’elevat 
contingut energètic!

• Poca varietat de productes de baix 
contingut energètic!

•  Allibera energia útil i calor

ANABOLISME

• R u t e s d i v e r g e n t s , n o 
espontànies,endergòniques (∆G > 0)!

• Poca varietat de reactants de baix 
contingut energètic!

• Molta varietat de productes d’elevat 
contingut energètic!

• Requereix energia útil

En conjunt, el metabolisme és 
exergònic



!
RUTES METABÓLIQUES : TRES ETAPES!!
CATABOLISME : TRES ETAPES !

ETAPA 1: compren la digestio de grans macromolecules. Es troben els processos digestius dels nutriens 
que s'ingereixen així com altres rutes metabóliques importans( glucogenólisi).!

! Ex: polisacàrids --> monosacarids/ proteines --> aminoacids.!!
ETAPA 2:  els monomers ( es a dir tots els productes de la etapes anteriors) , es converteixen en un 
reduit numero d'especies metabóliques intermediaries més senzilles. !

• Així productes com els monosacarids, glicerol i alguns aminoacids es degraden fins a donar pirovat, 
molecules intermedies de tres carbonis que , posteriorment, es transformara en especis de carbonis: 
el grup acetilo del acetil CoA. !

• En aquesta etapa cal destacar: la glucolisi on el cual la glucosa i altres hexoses pasen a piruvat i 
desres a acetic CoA a treves de la descarboxilació oxidativa del pirovat. També cal destacar el proces 
de degradació dels àcids grasos --> B- oxidació !!

ETAPA 3: en aquesta última etapa, tant acetil CoA com el altres productes de les etapes anteriors es 
catalitzan cap una ruta unica --> cicle de Krebs.!

• A part del clicle de Krebs també i trobem la cadena transoprtadora d'electrons, aquesta servix per a 
produir grans quantitats d'energia en forma ATP, gràcies a la oxidació de les coenzimes NADH I 
FADH2, que s'originen en les rutes del catabolisme, especialment en la gluolisis, B-oxidació,  i cicle 
de Krebs.!

• Una de les finalitats d'aquesta etapa es la produció d'energia.!!
ANABOLISME: TRES ETAPES!

ETAPA 1: aquesta etapa també implica el cicle de Krebs, que contribueix de nexe d'unio entre el 
anabolisme i el catabolisme. Per aixó direm que es una ruta anfibólica,  es a dir que pot servir tant per el 
catabolisme com anabolise.!

• En aquesta etapa s troben una serie de rutes metabóliques (autotrofs), que utilitzen diferents fonts 
d'energia per poder fixar molècules per poder fixar CO2 en molecules orgàniques. !

• En el cas de la fotosintesi es dur a terme per el cicle de Calvin.!!
ETAPA 2: transformació dels metablits intermedis obtinguts en l'etapa I en monomers.!

• Formen part d'aquesta etapa: sintesi d'àcid grasos a partir del CoA, la gluconeogenesis o formaciño 
de glucosa apartir del pirovat.!!

ETAPA 3: aquesta etapa compren la biosintesis de macromolecules a partir de les obingudes a la etapa 
anterior.!

• Un exemple seria obtencio de: peptids, proteines, glucogen etc. !
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TRANSFERENCIA D'ENERGIA ENTRE EL CATABOLISME I L'ANABOLISME!
• Per acconseguir un balanç entre obtenció d'energia i 

consum, es necessaria l'existencia d'un mecanisme 
intermediari que permeti l'utilització d'aquesta energia.!

• Aquest mecanisme s'aconsegueix en la formació i 
destrucció de'enllaços d'alta energia!

• El més important  de dispsits d'energia es l'enlaç que 
uneix els fosfats B i (alfa) dels ribonucleotid trifosfat 
(ATP)!

• ATP consta:!
- Enllaç tipo anhídric (fosfoanhidric)!
- El seu trencament per hidrolísi allibera --> 7,3 

kcal/mol!
- Aquest tractament elimina un grup dels tres amb 

carga negativa!
- Tot i que la hidrolisi es exoergónica, ATP es un 

compost molt estable i nomes experimenten 
hidròlisi sota l'acció enzimàtica(alta energia d'activació)!

• En les cèl·lules, ATP es forma i es consumeix de forma continua, no hi ha sistema d'emmagatzematge 
a disposició.!!

EL METABOLISME INTERMEDIARI!
El metabolisme intermedi son les reaccions quimiques intercel·lulars catalitzades, secuencials, 
interconectades i altament reguladesque s'ajusten a les necesitats cèl·lulars!
FUNCIÓ !
• Obtenir energia per produir treballs cèl·lulars !
• Formar precursores per sintetitzar molècules propies.!
TIPUS!
• Metabolisme lipidic!
• Metabolisme glucidic!
• Metabolisme proteic!
El metabolisme intermediari esta compost per resccions enzimatiques de oxidció(perdre e- i H+)en la que 
hi ha transferencia d'electrons !
! Quan una enzima oxidada , oxida a una molecula pasa a ser una enzima reduida.!

!!!!!
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!
CADENA RESPIRATORIA MITOCONDRIAL O TRANSPORTADORA D'ELECTRONS!

!
ATP SINTETA
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