Syntéza karboxylových kyselín
(Synthesis of carboxylic acids)
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Biosyntéza karboxylových kyselín môže prebiehať z acyl-CoA čiastočne odbúraných
karboxylových kyselín alebo z acetyl-CoA. Acetyl-CoA sa môže tvoriť z kyseliny
pyrohroznovej dvoma cestami. Prvou je priama oxidačná dekarboxylácia. V druhej zase
kyselina pyrohroznová vstupuje do mitochondrií, kde sa degraduje za vzniku acetyl-CoA.
Tento však následne reaguje s kyselinou oxaloctovou na kyselinu citrónovú.
Tá prechádza do cytosolu, kde sa rozštiepi späť na kyselinu oxaloctovú a acetyl-CoA.
Druhá uvedená cesta bola pozorovaná ako u živočíchov, tak aj u sóje. Karboxylové
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kyseliny sa syntetizujú v cytoplazme pomocou deväťčlenného komplexu syntázy
karboxylových kyselín. V tomto sa nachádza špecifický proteín prenášajúci acyl (ACP)
zastupujúci CoA.
V prvej reakcii sa vymieňa CoA za ACP pomocou acetyl-CoA:ACP-transacetylázy.
Časť acetyl-CoA sa však pomocou transacetylázy karboxyluje na malonyl-CoA.
Tento krok je rýchlosť určujúcim krokom celej syntézy karboxylových kyselín.
Vo vzniknutom malonyl-CoA sa podobne ako v predchádzajúcom kroku nahrádza CoA
za ACP pomocou malonyl-CoA:ACP-transacylázy za vzniku malonyl-ACP. Ten spolu
s acetyl-ACP reaguje pomocou β-ketoacyl-ACP-syntetázy za súčasnej dekarboxylácie
a uvoľnenia jednotky ACP na acetoacetyl-ACP. V ďalšom kroku prebieha redukcia
pomocou NADPH + H+ za vzniku β-hydroxybutyryl-ACP, ktorá je katalyzovaná
β-ketoacyl-ACP-reduktázou. β-hydroxybutyryl-ACP sa následne dehydratuje pomocou
β-hydroxyacyl-ACP-dehydratázy za vzniku 3-transkrotonyl-ACP. Po ďalšej redukcii
enoyl-ACP-reduktázou, kde koenzýmom je NADPH + H+ vzniká butyryl-ACP.
Vzniknutý butyryl-ACP reaguje s ďalšou molekulou malonyl-ACP za vzniku príslušnej
oxozlúčeniny, po ktorej redukcii, dehydratácii a opätovnej redukcii sa získa nový
acyl-ACP. Tento reaguje s ďalšou molekulou malonyl-ACP (dej sa opakuje celkovo
6-krát), čím sa takto postupne predlžuje daný acyl až na 16 uhlíkov, čo je palmitoyl-ACP.
Z palmitoyl-ACP sa môže uvoľniť voľná kyselina palmitová, alebo nastane výmena ACP
za CoA za vzniku palmitoyl-CoA. Tento je potrebný pre biosyntézu lipidov. Rovnako
môže však reagovať s ďalšou molekulou malonyl-ACP, kedy sa celý cyklus
opäť niekoľkokrát zopakuje. Vzniká tu stearyl-ACP, ktorý je zdrojom kyseliny stearovej,
no zároveň aj východiskovou látkou pre tvorbu nenasýtených karboxylových kyselín
pri eukaryotoch.
Poznámka:
Uvedené kroky premeny acetyl-CoA na malonyl-CoA pomocou transkarboxylázy
a biotínkarboxylázy prebiehajú v E. coli. Pri cicavcoch a vtákoch funkciu oboch enzýmov preberá
acetyl-CoA-karboxyláza (E) viazaná na biotín a prebieha nasledovne:
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