
CATABOLISME DE GLCATABOLISME DE GLÚÚCIDSCIDS

Obtenció de glucosa

• Els vertebrats obtenim la glucosa a partir de la 
degradació i el trencament de l’aliment.

• La glucosa és un glúcid de 6 carbonis 
(aldohexosa), que utilitzen totes les cèl·lules per 
obtenir energia.



Glucòlisi
• La glucòlisi és la 
primera fase del procés 
catabòlic de degradació
que té lloc al 
citoplasma de tots els 
organismes. 

• És un procés anaeròbic, 
que no utilitza oxigen.

• També rep el nom de 
ruta metabòlica de 
Embden-Meyerhoff.

Glucòlisi
• La reacció global de la glucòlisi és



• El piruvat es transforma 
en acetil-CoA, (àcid acètic
activat amb el coenzim A)  
que continúa el procés d’
oxidació fins convertir-se 
en CO2 y H2O, mitjançant
un conjunt de reaccions
que constitueixen el cicle
de Krebs. Aquest és el 
punt central en el que 
conflueixen totes les rutes 
catabóliques de la 
respiració aeròbia. 

PDH

La piruvat deshidrogenasa PDH
Es troba a la mitocòndria

Coenzim A





El cicle de Krebs

• En els eucariotes té lloc a la matriu mitocondrial i 
als procariotes al citoplasma.

• També s’anomena el cicle dels àcids tricarboxílics.
• Via final i comú en la degradació de les 

molècules oxidables (carbohidrats, proteïnes i 
grasses) que rendeixen en el seu catabolisme 
acetil-CoA.

• El cicle de Krebs és punt de partida d’alguns 
processos anabòlics com la gluconeogènesis 
(síntesis de glucosa), lipogènesis i en alguns casos 
és punt de partida de la síntesis d’aminoàcids.

• La fòrmula general és:



La cadena transportadora 
d’electrons: fosforilació oxidativa.

• La cadena 
transportadora 
d’electrons es 
troba en la 
membrana interna 
del mitocondri. 



Els e- viatges en molècules transportadores d’e-
(NAD, FAD...) 
En les cadenes transportadores d’e- les molècules 
estan ordenades segons el seu potencial redox 
La tendència a acceptar e- es mesura pel potencial 
redox. Les molècules de potencial redox més baix 
tendeixen a cedir e- (oxidant-se) a les molècules 
amb potencial redox més alt (reduint-se). 
Com que a cada oxidació s’allibera més energia 
que la necessària per a cada reducció, la cèl·lula, 
en les cadenes respiratòries, transforma l’energia de 
potencial redox en energia d’enllaç fosfat
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Fosforilació oxidativa

• Moltes de les proteïnes de la membrana 
mitocondrial interna estan organitzades en els 
quatre complexes respiratoris de la cadena de 
transport electrònic.

• Cada complex consisteix en varis components 
proteics que estan associats amb diferents grups 
prostètics, amb activitat redox, i amb potencials 
de reducció successivament creixents.

Complex 1      coenzim Q  complex 3  citocrom c  complex 4     ATPasa



Hipòtesis quimiosmòtica
1. La ATP sintetasa és un gran 

complex protèic amb canals per
protons que permeten la re-entrada 
dels mateixos. 

2. La síntesis de ATP es produeix
com resultat del corrent de 
protons fluint a través de la 
membrana:
ADP + Pi ---> ATP

3. Els protons són transferits a través 
de la membrana, des de la matriu
a l’espai intermembrana, com 
resultat del transport d’electrons 
que s’originen quan el NADH cedeix 
un hidrogeno. La continuada 
producció d’aquests protons crea 
un gradiente de protones. 



Hipòtesis quimiosmòtica
• Model més acceptat per explicar el procés de 
la fosforilació oxidativa. Segons aquesta teoria:

-L’energia alliberada s’inverteix en provocar un 
bombeig de protons (H+) des de la matriu 
mitocondrial a l’espai intermembrana.

-Existència d’una diferència de carga elèctrica als 
dos costats de la membrana interna.

-Quan els protons en excés a l’espai 
intermembrana tornen a la matriu mitocondrial, 
ho fan travessant les partícules F o complexos 
enzimàtics ATP sintetasa, subministrant-els
l’energia necessària per la síntesis de ATP.

Balanç energètic de la degradació
de la glucosa



Altres vies catabòliques de glúcids

PocaCompost orgànic 
poc oxidat i CO2

Oxidació parcial de 
la Matèria Orgànica

No, al citosol
fosforilació a
nivell de
substrat

Monosacàrids 
bàsicament i 
amionoàcids.

Fermentacions
Procariotes. I
eucariotes

MoltaCompostos 
inorgànics NO3-, 
SO4-2, CO3-2

La MO s’oxida 
totalment a CO2 
i un altre 
compost segons 
l’acceptor

Sí
Proc: mb

plasm

monosacàrids, 
àcid gras. i 
Amionoàcids

Respiració
anaeròbica
Procariotes

MoltaO2
La Matèria Orgànica 

s’oxida totalment 
a CO2 i H2O

Sí
Proc: membr. 
plasmàtica
Euca: membr. 
Interna del 
mitocondri

monosacàrid, 
àcid gras. i 
amionoàcids

Respiració
aeròbica

Procariotes i 
eucariotes

Eficiència 
energ
ètica

Acceptor final d’e-Cadena 
transporta
dora d’e-

Donador d’e-Catabolisme 
energètic



CATABOLISME DE LCATABOLISME DE LÍÍPIDSPIDS

Respiració aeròbica dels àcids 
grassos

• Lípids: cada gram de greix aporta 9 kcal mentre que 
cada gram de glúcid o proteïna aporta 4 kcal

• A pesar de les avantatges de tenir greix com a reserva 
(més energètic, poc pes, hidròfob i per tant 
s’emmagatzema sense aigua) hi ha òrgans que només 
usen glúcids com a font energètica (cervell)

• Els triacilglicèrids s’acumulen en el citoplasma dels 
adipòcits.

• Quan la lipasa intracel·lular ha separat la glicerina dels 
àcids grassos. La glicerina va a parar a la 
dihidroxiacetona fosfat (el final de la glicòlisi)



1. Activació de la molècula: els 
enzims estan a la membrana 
externa del mitocondri.

Àcid gras + HS-CoA + ATP
acilCoA + AMP +PP

2. Entrada dels àcids grassos al 
mitocondri

Per la carnitina (coenzim 
transportador d’àcids grassos)

L’àcilCoA s’allibera dels CoA i es 
transferit a un altre CoA de la 
matriu

3. Reaccions de la β-oxidació que 
té lloc a la matriu mitocondrial.

Les fases del 
catabolisme dels 
àcids grassos

1. Formació del doble enllaç trans-α,β. 2. Hidratació del doble enllaç. 3.
Deshidrogenació NAD+-depenent de la β-hidroxiacil-acil-CoA. 4. Ruptura 
del enllaç Cα - Cβ per formar acetil-CoA i un nou acil-CoA amb dos 
àtoms de carboni menys que l’original.

β-oxidació o Hèlix de Lynen



CATABOLISME DE PROTECATABOLISME DE PROTEÏÏNESNES

• Les proteïnes són hidrolitzades fins als 
aminoàcids que les constitueixen durant el procés 
digestiu o, dins la cèl·lula, als lisosomes

• En els mamífers el catabolisme dels aminoàcids
té lloc bàsicament als hepatòcits i als ronyons.

• Els aminoàcids poden patir 3 tipus d’aminoàcids:
- Transaminacions
- Desaminacions
- Descarboxilacions

Catabolisme de proteïnes



• Els aminoàcids perden el seu 
grup amina per acció de 
transaminases de manera que 
aquests grups queden 
concentrats en un sol tipus 
d'aminoàcid, l'àcid glutàmic

• Les transaminases es troben
tant al citoplasma com a la 
matriu mitocondrial.

• Els cetoàcids van a parar al 
cicle de al Krebs.

• Escriu les fòrmules d'aquesta 
reacció catalitzada per 
transaminases:
alanina + α-cetoglutarat --> 
piruvat + glutamat

Reacció genèrica de transaminació

Desaminació oxidativa i Descarboxilació
Desaminació oxidativa. 
És l'alliberació directa dels grups amino dels aminoàcids en 

forma de NH4+,i així es formen els alfacetoàcids. 
Enzims: deshidrogenases, localitzades al citoplasma i als

mitocondris de les cèl·lules hepàtiques. 
En les desaminacions es produeixen NADH reduïts

Descarboxilació:
És la pèrdua del grup carboxil (COOH) d’un en forma de CO2

d’un alfacetoàcid, gràcies a l'acció del CoA. El producte pot 
incorporarse al cicle de Krebs.



• Els cetoàcids
van a parar, a 
la fi, al Krebs

• Les vies són 
diferents per 
gairebé tots els 
aa

• Per exemple, al 
cas anterior, 
l'aspartat
s'incorpora ja 
en forma 
d'oxalacetat, 

• Però com 
s'incorpora 
l'alanina?

Així doncs les proteïnes també es poden 
usar, rarament, per a fer energia. A més, 
com ja explicarem, l’energia dels aa
s’acaba transformant i emmagatzemant en 
glúcids



• Les reaccions de transaminació acumulen els grups amina 
en forma d'àcid glutàmic. 

• L'àcid glutàmic entra al cicle de la urea
• Aquest cicle té lloc entre el citosol i els mitocondris de les 

cèl·lules hepàtiques
• En aquest cicle el nitrogen dels grups amina es transforma 

en urea, que és excretada als ronyons.

NH2-CO-NH2

Cicle de la Urea


