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Biochemia:
– nauka zajmująca się różnorodnymi molekułami (cząstkami), które 
występują w żywych komórkach i organizmach, oraz związanymi z 

nimi reakcjami chemicznymi;
- nauka dotycząca chemicznych podstaw życia (gr. bios – życie)

Zadania biochemii:
- poznanie na poziomie molekularnym (cząsteczkowym) wszystkich 

procesów chemicznych związanych z życiem komórki oraz 
procesów chemicznych pozakomórkowych

METABOLIZM WĘGLOWODANÓW
Robert Charmas



Żywe organizmy potrzebują ciągłego dopływu energii do spełniania 
trzech głównych celów:
- wykonywanie pracy mechanicznej w czasie skurczu mięśni i 
innych ruchów komórkowych;
- aktywny transportu cząsteczek i jonów;
- synteza makrocząsteczek i innych biocząsteczek z prostych  
prekursorów (substratów).

Energia, uzyskana przez utlenienie 
cząsteczek pokarmowych, zanim 
zostanie spożytkowana jest 
częściowo zmagazynowana w łatwo 
dostępnej formie.

Przenośnikiem energii swobodnej 
w większości procesów 
zużywających energię jest 
adenozynotrifosforan (ATP)

ATP jest cząsteczką 
bogatą w energię, ponieważ jego 
jednostka trifosforanowa zawiera 
dwa wysokoenergetyczne wiązania 
fosforanowe.
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• ATP służy jako główny bezpośredni donor („dostawca”) energii w układach 
biologicznych, a nie długookresowa forma magazynowania energii;

• w typowej komórce cząsteczka ATP jest zużywana w ciągu minuty od jej 
powstania;

• obrót ATP jest bardzo wysoki;

• w czasie wytężonego wysiłku szybkość zużywania ATP może osiągnąć 
wartość 0.5 kg/min.
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Przemiany biochemiczne zachodzące w organizmie 
żywym - METABOLIZM

Składniki pokarmowe 

(bogate w energię)

cukry, tłuszcze, białka

Produkty końcowe 

(ubogie w energię)

H2O, CO2, NH3

Makrocząsteczki 
komórkowe

białka, wielocukry, lipidy, 
kwasy nukleinowe 

Cząsteczki prekursorowe 
(substratowe)

aminokwasy, cukry, kwasy 
tłuszczowe, zasady 

azotowe

Katabolizm Anabolizm

ATPATP
ATP

ATP

ATP

ATP

Energia 
chemiczna

ATP ATP
ATP
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METABOLIZM – przemiany biochemiczne 
zachodzące w organizmie żywym.

¢ ANABOLIZM
- reakcje syntezy złożonych 
związków organicznych ze związków 
prostszych, wymagające 
dostarczenia energii (z rozpadu ATP 
- adenozynotrifosforanu);

- rezultatem tego procesu jest 
gromadzenie energii, wytworzenie 
związków wchodzących w skład 
komórki oraz wzrost organizmu.

np.: biosynteza białek, glukozy, 
glikogenu, triglicerydów (TG).

¢ KATABOLIZM
- reakcje analizy złożonych 
związków chemicznych na związki 
prostsze, zawierające mniejszy 
zapas energii niż substraty tych 
reakcji;

- wyzwolona energia jest 
kumulowana w uniwersalnym 
przenośniku energii (związku 
wysokoenergetycznym) ATP

Procesy kataboliczne przebiegają stale i 
równocześnie do procesów anabolicznych 
przy czym intensywność ich przebiegu zależy 
od wieku.



Cukry (sacharydy, węglowodany)

• cząsteczki zbudowane z C, H, O
• znane z życia codziennego: cukier buraczany (sacharoza),   
cukier gronowy (glukoza), skrobia – główny składnik ziarna 
zbóż i bulw ziemniaczanych

Cukry dzielą się na trzy główne grupy:

• cukry proste (monosacharydy lub jednocukry)
• cukry złożone 

- dwucukry (disacharydy)
- wielocukry (polisacharydy, glikany)

homopolisacharydy (homoglikany)

heteropolisacharydy (heteroglikany)

Podstawowymi elementami budowy dwu- i 
wielocukrów są fragmenty cząsteczek cukrów prostych.



Podział cukrów prostych

´Ze względu na grupę funkcyjną:
Aldozy – posiadają grupę aldehydową  -CHO 
Ketozy – posiadają grupę ketonową    >C=O

´Ze względu na ilość węgli:
C3 – TRIOZY 
C4 – TETROZY
C5 – PENTOZY
C6 – HEKSOZY

´Ze względu na budowę pierścienia: 
Piranozy - pierścień sześcioczłonowy z 1 at. tlenu
Furanozy – pierścień pięcioczłonowy z 1 at. tlenu



Przykłady cukrów prostych

• GLUKOZA (ALDOZA) • FRUKTOZA (KETOZA)

• glikoza, cukier gronowy
(C6H12O6), 

• o 6 atomach węgla (heksoza, 
piranoza, aldoza),

• bezbarwna substancja   
o słodkim smaku,

• łatwo rozpuszczalna w wodzie 

• cukier owocowy, lewuloza 
(C6H12O6), 

• o 6 atomach węgla (heksoza, 
furanoza, ketoza),

• substancja krystaliczna 
o słodkim smaku, dobrze 
rozpuszczalna w wodzie, 

• fruktoza występuje 
w owocach i miodzie, 



Dwucukry (disacharydy)

´Dwucukry (disacharydy) powstają przez kondensację 
(połączenie) dwu cząsteczek cukrów pojedynczych, przy 
jednoczesnym wydzieleniu cząsteczki H2O;

´Wszystkie naturalne dwucukry wywodzą się z heksoz i 
dlatego mają wzór sumaryczny C12H22O11;

´Podobnie jak monosacharydy są słodkie i dobrze 
rozpuszczalne w wodzie.

´Przykłady: maltoza, laktoza, sacharoza.



Dwucukry (disacharydy)

´ MALTOZA 
- cukier słodowy;
- zbudowana z dwóch cząsteczek glukozy;

´ LAKTOZA
- stanowi 5% mleka krowiego, a także ludzkiego;
- zbudowana z cząst. galaktozy i cząst. glukozy;

´ SACHAROZA
- cukier trzcinowy, buraczany;
- zbudowana z cząst. glukozy i cząst. fruktozy;



Wielocukry (polisacharydy, glikany)

´HOMOPOLISACHARYDY (HOMOGLIKANY)
´związki złożone z jednostek tego samego rodzaju, np. wyłącznie z 

glukozy;
´przykłady: skrobia, glikogen, celuloza

´HETEROPOLISACHARYDY (HETEROGLIKANY)
´związki złożone z jednostek różnego rodzaju;
´przykłady: pektyny, chityna, gumy i śluzy roślinne.

- proces kondensacji cukrów prostych z wytworzeniem wiązań glikozydowych 
może przebiegać teoretycznie w nieskończoność; w ten sposób z cukrów 
prostych powstają długołańcuchowe jednostki polisacharydów;

- nie są słodkie;

- nie są rozpuszczalne w wodzie.



HOMOPOLISACHARYDY (HOMOGLIKANY)

´SKROBIA
´ słabo rozgałęzione łańcuchy poliglukozy (C6H10O5)n, n = 300-1000;
´najważniejszy materiał zapasowy w organizmach roślinnych;
´ substancja stała o budowie ziarnistej, kształt ziaren zależy od ich 

pochodzenia;
´ składa się z: amylozy (do 35%) i amylopektyny;
´przyswajalna dla człowieka.

´GLIKOGEN
´bardziej rozgałęzione (niż w skrobi) łańcuchy poliglukozy;
´materiał zapasowy u zwierząt;
´w organizmie człowieka znajduje się przeciętnie 400-500 g glikogenu; 

głównie w wątrobie, ale ze względu na masę, w mięśniach gromadzi 
się go do 4 x więcej niż w wątrobie.



SCHEMAT TRAWIENIA SKROBI

jama ustna
(amylaza ślinowa)

dwunastnica
(amylaza trzustkowa 

lub ślinowa)

jelito cienkie
(maltaza)

skrobia amylodekstryny erytrodekstryny achrodekstryny maltoza glukoza

Amyloza – prosty łańcuch skrobiowy
Amylopektyna – rozgałęziony łańcuch skrobiowy



METABOLIZM GLUKOZY I GLIKOGENU

• Glikoliza – procesy (szlaki metaboliczne) prowadzące 
do przekształcenia glukozy w pirogronian (kwas 
pirogronowy) lub mleczan (kwas mlekowy);

• Glukoneogeneza - procesy prowadzące do powstania 
glukozy ze związków innych niż cukrowce, np.: 
aminokwasy, kwas mlekowy, glicerol;

• Glikogenogeneza - procesy prowadzące do powstania 
glikogenu;

• Glikogenoliza - procesy prowadzące do rozkładu 
glikogenu.



Metabolizm glukozy i glikogenu
(schemat – procesy w komórce)

komórka

mitochondrium

glukozo-6-fosforan

glukoza z krwi

glukoza z glikogenu (mięśnie)

kwas pirogronowy
glikoliza

glikogenoliza

przemiana tlenowa, O2

przemiana beztlenowa

kwas mlekowy

cykl kwasu 
cytrynowego (Krebsa)



Metabolizm glukozy i glikogenu    - etap I

Podstawowym szlakiem „spalania” cukrów (węglowodanów) jest tzw. szlak 
glikolizy, który zachodzi w cytoplazmie komórki.

Najpierw zachodzi aktywacja glukozy do G-6-P:

Później z 1 cząsteczki aktywowanej glukozy C6H12O6 powstają 2 cząsteczki 
kwasu pirogronowego CH3-CO-COOH. 

Kwas pirogronowy (w postaci soli - pirogronian) jest najważniejszym 
punktem węzłowym metabolizmu wewnątrzkomórkowego. Jest on tą 
cząsteczką, która swobodnie przenika do mitochondrium by tam ulec dalszym 
przemianom.



NADH

FADH2

Zredukowane 
nukleotydy

Metabolizm glukozy i glikogenu    - etap II   (droga tlenowa)

CO2
NADH

NADH

NADH
2
NADCO2

CYTRYNIAN

cis-AKONITAN

IZOCYTRYNIAN

SZCZAWIOOCTAN

JABŁCZAN

FUMARAN a-KETOGLUTARAN

BURSZTYNIAN BURSZTYNYLO-CoA

CO2
NADHFADH2

ACETYLO-CoA

CoA

PIROGRONIAN
OKSYDACYJNA 
DEKARBOKSYLACJA 
PIROGRONIANU
(kw. pirogronowego)

Cykl Krebsa
(cykl kwasu cytrynowego)

matrix 
mitochondrialna



Utlenianie końcowe w łańcuchu oddechowym 

(łańcuch oddechowy)  - zachodzi na grzebieniach 
mitochondrialnych.

Powstałe w cyklu Krebsa (i w glikolizie) cząsteczki NADH i FADH2
(zredukowane nukleotydy) są bogate energetycznie – zawierają pary 
elektronów (e-) oraz są donorami protonów wodorowych (H+);

- energia uwalniana podczas procesów:

´ 1) przenoszenia tej pary e- na O2 (powstaje O2
2-)

´ 2) ½ O2
2- + 2H+ ® H2O

´ zostaje wykorzystana do syntezy ATP.

Metabolizm glukozy i glikogenu    - etap III   (droga tlenowa)



Przeniesienie e- na O2 nie następuje bezpośrednio: e- te są przekazywane 
w łańcuchu przenośników w błonie grzebieni mitochondrium.

Metabolizm glukozy i glikogenu    - etap III   (droga tlenowa)   

Produkty końcowe oddychania wewnątrzkomórkowego:  CO2 i H2O
Proces syntezy ATP, zachodzący w wyniku przeniesienia elektronów z NADH lub 
FADH2 na O2 przez szereg przenośników nazywamy fosforylacją oksydacyjną.

FMN

Ubichinon (Q)

Cytochromy
b,c1, c

Cytochromy
a,a3

+ H2O

ATP + ciepło

ATP + ciepło

ATP + ciepło



Bilans energetyczny przemian cukrowców

GLIKOLIZA

TLENOWA

• glukoza z krwi = 38 ATP
• glukoza z glikogenu = 39 ATP

• produkty uboczne: CO2, H2O

BEZTLENOWA

• glukoza z krwi = 2 ATP
• glukoza z glikogenu = 3 ATP

• produkty uboczne: 
kwas mlekowy



Regulacja hormonalna poziomu glukozy we krwi
(norma 70 – 110 mg/dl)

´ poziom cukru   < 70 mg/dl
głód, wysiłek fizyczny

1. wydzielanie adrenaliny

2. wydzielanie glukagonu

3. Wydzielanie kortyzolu

´ poziom cukru     > 110 mg/dl
przyjęcie pokarmu

1. wydzielanie insuliny

2. powstawanie tłuszczu

glukozaglikogen izaglikogenol¾¾¾¾ ®¾

glukozaokwasya

glukozamlekowykwas
nezaglukoneoge

nezaglukoneoge

¾¾¾¾ ®¾

¾¾¾¾ ®¾

min

glukozaalanina nezaglukoneoge¾¾¾¾ ®¾

glikogenglukoza enezaglikogenog ¾¾¾¾ ®¾



Dziękujemy!!!J


