Jacek Kurzepa

2

Prosta biochemia

Materiały dla studentów

3

Copyright Jacek Kurzepa ® 2018

Afiliacja autora:
Katedra i Zakład Chemii Medycznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Projekt okładki:
Hania Kurzepa

Ryciny w tekście:
Autor

Wydanie 1

Biochemia&Neurologia
kurzepa@onet.pl

Lublin 2018

ISBN 978-83-943487-2-4

4

Spis treści

Spis treści
Wiadomości wstępne ......................................................................................................................... 9
1. Jak zapamiętać przemiany biochemiczne?................................................................... 9
2. Prawidłowości w przemianach biochemicznych .................................................... 10
Wybrane zagadnienia z biochemii.............................................................................................. 13
1. Rola biologiczna makro i mikroelementów ............................................................... 13
2. Budowa, podział, rola biologiczna aminokwasów białkowych......................... 13
3. Definicja peptydów. Przykłady oligo i polipeptydów o znaczeniu
biologicznym ................................................................................................................................... 14
4. Znaczenie biologiczne białek. .......................................................................................... 15
5. Struktury białek ..................................................................................................................... 16
6. Kryteria podziału białek..................................................................................................... 16
7. Budowa i funkcja enzymów .............................................................................................. 17
8. Klasy enzymów, przykłady, reakcje .............................................................................. 18
9. Koenzymy – definicja, przykłady i znaczenie biologiczne. .................................. 18
10. Zastosowanie enzymów w diagnostyce klinicznej. .............................................. 19
11. Rodzaje inhibicji enzymatycznej .................................................................................. 20
12. Biologiczna rola ATP – adenozynotrójforoforanu ................................................ 20
13. Reakcje dostarczające ATP ............................................................................................. 21
14. Rola biologiczna i lokalizacja komórkowa łańcucha oddechowego ............. 22
15. Łańcuch oddechowy,

a reaktywne formy tlenu ............................................... 23

16. Źródła NADH+H+ oraz FADH2 w organizmie ........................................................... 23
17. Rola biologiczna, lokalizacja komórkowa cyklu Krebsa .................................... 24
18. Definicja, podział i trawienie węglowodanów ....................................................... 24
19. Rola węglowodanów. Węglowodany dostarczane w diecie ............................. 25
20. Rola biologiczna i znaczenie heteroglikanów (mukopolisacharydów) ....... 26
21. Glikoliza – krótka charakterystyka ............................................................................. 26
22. Glukoneogeneza – krótka charakterystyka ............................................................. 27
23. Szlak pentozomonofosforanowy .................................................................................. 27
24. Metabolizm glikogenu....................................................................................................... 28
5

Spis treści
25. Definicja, właściwości i rola biologiczna lipidów ................................................. 29
26. Kwasy tłuszczowe .............................................................................................................. 29
27. Błony biologiczne ............................................................................................................... 30
28. Lipidy dostarczane w diecie .......................................................................................... 30
29. Trawienie lipidów w przewodzie pokarmowym – rola żółci.......................... 31
30. Resynteza lipidów w ścianie jelita .............................................................................. 31
31. Transport lipidów we krwi – lipoproteiny, miejsca syntezy
chylomikronów, VLDL, LDL, HDL .......................................................................................... 32
32. Rola apoprotein................................................................................................................... 33
33. Źródła kwasów tłuszczowych oraz glicerolo-3-fosforanu w tkance
tłuszczowej...................................................................................................................................... 34
34. Lokalizacja komórkowa, substraty oraz produkty β-oksydacji kwasów
tłuszczowych .................................................................................................................................. 34
35. Synteza kwasów tłuszczowych .................................................................................... 34
36. Znaczenie biologiczne i pochodzenie eikozanoidów .......................................... 35
37. Cholesterol – budowa i rola biologiczna .................................................................. 35
38. Metabolizm cholesterolu ................................................................................................ 36
39. Ciała ketonowe – definicja, miejsce syntezy i utylizacji. ................................... 36
40. Trawienie białek ................................................................................................................. 37
41. Znaczenie transaminacji i deaminacji w metabolizmie aminokwasów...... 38
42. Cykl mocznikowy ............................................................................................................... 39
43. Metabolizm zasad azotowych ....................................................................................... 39
44. Podstawy biologii molekularnej .................................................................................. 40
45. Podział hormonów: pochodne aminokwasów, peptydowe, steroidowe ... 41
46. Witaminy – znaczenie biologiczne .............................................................................. 41
47. Skutki niedoboru witamin .............................................................................................. 42
48. Metabolizm hemu............................................................................................................... 43
49. Krzepnięcie krwi................................................................................................................. 44
50. Równowaga kwasowo-zasadowa ............................................................................... 44

6

Słowo Autora

Wiele podręczników dotyczących Biochemii jest bardzo obszernych. Dlatego
też pisząc niniejszą książkę zadałem sobie pytanie ile wiadomości przyswoi student, który na naukę tego przedmiotu ma przeznaczone 10-20 godzin ćwiczeniowych? oraz czy jest w stanie wybrać najważniejsze informacje z kilkusetstronicowej
książki? Tak powstał pomysł napisania mini-podręcznika przedstawiającego elementarne podstawy biochemii. Skromna objętość opracowania wymusza na Czytelniku przeczytanie wszystkiego, razem z dolnymi przypisami zawierającymi
niejednokrotnie bardzo istotne informacje.
Mam nadzieję, że zastosowana forma pytań i odpowiedzi znajdzie uznanie
Czytelników, podobnie jak elektroniczna forma przekazu, którą zawsze można
samodzielnie przenieść na papier.

Autor

Lublin, 2018
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Wiadomości wstępne
1. Jak zapamiętać przemiany biochemiczne?
Niektóre z przemian są bardzo
długie i skomplikowane. Inne nie są
znane w całości. Aby przyswoić najważniejsze informacje do każdego
szlaku biochemicznego staraj się
zapamiętać 5 głównych punktów.
Zapamiętaj (1) nazwę przemiany
oraz jej (2) rolę biologiczną. Ważne,
aby oba pojęcia łączyć ze sobą np.
nazwa – szlak pentozomonoforforanowy; rola – synteza pentoz oraz
NADPH+H+(patrz rodz. 23). Kolejną
istotną wiadomością jest (3) lokalizacja procesu w komórce oraz organizmie. Komórka jest podzielona
błonami biologicznymi na wiele
przedziałów (tzw. kompartmentów).
W każdym z nich mogą zachodzić
różne przemiany. Obecność przedziałów powoduje, że często przeciwstawne procesy mogą być osobno
regulowane, gdyż zachodzą w różnych miejscach. Najważniejsze kompartmenty to cytoplazma, mitochondrium i jądro komórkowe (tabela 1).
Tabela 1. Lokalizacja komórkowa najważniejszych procesów biochemicznych.
Cytoplazma

Mitochondrium

Jądro komórkowe

Węglowodany

Cykl mocznikowy
Procesy integracyjne
Cykl Krebsa
Łańcuch oddechowy
DNA/RNA białka*
Translacja

Transkrypcja

Modyfikacje
posttranslacyjne
białka

Modyfikacje
posttranskrypcyjne RNA
Replikacja

* DNA znajduje się także w mitochondriach.

Również narządy różnią się między sobą specyfiką prowadzonych
procesów biochemicznych (tabela 2).
Kolejny punkt to (4) początkowy
substrat i końcowy produkt przemiany. Ostatnim punktem istotnym
do zapamiętania jest (5) wskazanie
reakcji regulacyjnej całego procesu
oraz czynników mogących przyśpieszać lub zwalniać tempo procesu. Jest
to o tyle ważne, iż organizm wpływa
na procesy biochemiczne oddziałując
(za pomocą hormonów lub innych
związków) właśnie na reakcje regulatorowe.
Tabela 2. Lokalizacja narządowa najważniejszych procesów biochemicznych.
Proces biochemiczny

Lokalizacja
narządowa

Glikoliza

W każdej komórce

Glukoneogeneza

Glukoneogeneza

Cykl mocznikowy

Synteza/rozkład
glikogenu

Wątroba

Synteza ciał ketonowych

Szlak pentozomonofosforanowy
Lipidy

Synteza cholesterolu

Aminokwasy

Szlak pentozomonofosforanowy

Glikoliza

Synteza kwasów
tłuszczowych

Lipogeneza/lipoliza

Synteza/rozkład glikogenu

Wątroba i
mięśnie szkieletowe

Synteza kwasów tłuszczowych

Wątroba, tkanka tłuszczowa

Degradacja
kwasów tłuszczowych

Degradacja kwasów tłuszczowych

Synteza ciał
ketonowych

Łańcuch oddechowy

Cykl Krebsa
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Wszystkie
komórki posiadające mitochondria
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Degradacja ciał ketonowych

chemicznym podnosi jego energię.
Przykładem jest koenzym A (stosowany w literaturze jest skrót
angielski, CoA, Coenzyme A):

Wszystkie
komórki posiadające mitochondria za
wyjątkiem
wątroby

Replikacja/transkrypcja/translacja
/synteza białka

Wszystkie
komórki za
wyjątkiem
erytrocytów

Fosforylacja glicerolu (przez kinazę
glicerolową)*

Wątroba, ściana jelita

Wolny kwas tłuszczowy + ATP + CoA
→ acylo-CoA + AMP + PP
Powstałe wiązanie wysokoenergetyczne pomiędzy związkiem a fosforanem lub CoA umożliwia zajście
kolejnych reakcji.
Fosforany związków (np. glukozo-6-fosforan) oraz połączenia
związków z koenzymem A (np.
acetylo-CoA) nie przechodzą przez
błony biologiczne (nie „uciekną” z
komórki, nie przedostaną się do/z
mitochondrium).

* Znajomość lokalizacji narządowej kinazy glicerolowej
ułatwia zrozumienie metabolizmu lipidów, dlatego
powyższa informacja znalazła się w tabeli.

2. Prawidłowości w przemianach biochemicznych
Procesy biochemiczne przebiegają w bardzo logiczny i często przewidywalny sposób. Zarówno tyczy się
to samego procesu, jak i ich lokalizacji komórkowej lub narządowej. Niektóre etapy procesów są do siebie
podobne:

2. Reakcje odwracalne i nieodwracalne
Reakcje chemiczne są nieodwracalne jeżeli enzym „pomagający” w ich przebiegu przyśpiesza
przemianę substratu w produkt,
ale nie reakcję odwrotną (produktu w substrat1). W przypadku reakcji odwracalnej przeciwstawny jej
przebieg (od produktu do substratu)
może być katalizowany przez ten
sam enzym, w zależności od potrzeb
organizmu. Warto zauważyć, że reakcja nieodwracalna może zachodzić w odwrotnym kierunku, jednak wymaga do tego innego (jednego lub kilku) enzymu.

1. Aktywacja związków
Związki chemiczne po wniknięciu do komórek na ogół zostają
zaktywowane przed wejściem w
szlak przemian biochemicznych.
Spotyka się kilka sposobów aktywowania związków:
(1) Najczęściej do aktywacji wykorzystuje się proces fosforylacji –
przyłączenia reszty fosforanowej
pochodzącej z wysokoenergetycznego nukleotydu – adenozynotrójfosforanu, ATP (o ATP i jego
roli patrz rozdz. 12). Takie połączenie „związek-fosforan” podnosi
jego „energię”. W ten sposób jest
aktywowana np. glukoza lub glicerol. Przykład:

3. Kinazy i fosfatazy
Enzymy prowadzące fosforylację
związków, które wykorzystują ATP
jako substrat w reakcji są nazwane
kinazami.

Glicerol + ATP → Glicerolo-3-fosforan
+ ADP
(2) Przyłączenie innego składnika,
który po połączeniu ze związkiem

Bardziej dokładnie, równowaga reakcji jest
przesunięta bardzo mocno na prawo.
1
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Przeciwna reakcja do powyższej,
(w której zachodzi odłączenie fosforanu od substratu), jest katalizowana
przez fosfatazy. Przykładem synchronicznego współdziałania kinaz i
fosfataz jest reakcja fosforylacji fosforylazy glikogenowej, enzymu rozkładającego glikogen, który pod
wpływem hormonu adrenaliny ulega
fosforylacji (przyłączając reszty fosforanowe z ATP) przez swoistą dla
siebie kinazę, tym samym przechodząc w formę aktywną. Defosforylację (odłączenie reszt fosforanowych)
fosforylazy glikogenowej przeprowadza inny enzym z grupy fosfataz,
tym samym unieczynniając enzym.
4. Cukry nie powstają z tłuszczów
Produktem utleniania kwasów
tłuszczowych jest m.in. acetylo-CoA
– dwuwęglowa reszta acylowa połączona wiązaniem wysokoenergetycznym z CoA. W celu dalszego utlenienia acetylo-CoA jest włączany w reakcje cyklu Krebsa, w których ulega
podwójnej dekarboksylacji (powstają
2 cząsteczki CO2 usuwane następnie
przez płuca). Wskutek tego, acetyloCoA nie może wejść na szlak syntetyzujący glukozę (glukoneogenezę), gdyż wcześniej zostaje całkowicie „spalony”. Wniosek ogólny:
tłuszcze nie mogą być zamienione
na cukry!!!2 Bardziej szczegółowo
temat ten będzie przedstawiony w
dalszych rozdziałach książki.

Jedynie ostatni trójwęglowy fragment powstały
podczas utleniania kwasów tłuszczowych o nieparzystej liczbie atomów węgla, propionylo-CoA
ulega „wydłużeniu” do sukcynylo-CoA, związku,
który ma możliwość wejścia na szlak glukoneogenezy.

2
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5. Katabolizm + anabolizm = metabolizm
Wszystkie przemiany biochemiczne można podzielić na przemiany kataboliczne, w których dochodzi
do rozkładu złożonych związków
wraz z wydzieleniem energii w nich
związanej oraz przemiany anaboliczne, w których złożone związki są
syntetyzowane ze związków prostych przy użyciu energii, otrzymanej
w procesach katabolicznych. Około
połowa energii wydzielona w procesach katabolicznych jest oddawana w
postaci ciepła niezbędnego do ogrzania organizmu. Pozostała cześć jest
magazynowana w uniwersalnym
przenośniku energii – ATP (patrz
rodz. 12).

Katabolizm

Anabolizm
Rycina 1. Schemat katabolizmu i anabolizmu.

Zarówno katabolizm jak i anabolizm są składowymi metabolizmu.
Procesami katabolicznymi są np.
glikoliza, β-oksydacja, glikogenoliza,
katabolizm aminokwasów. Do procesów anabolicznych zalicza się reakcje
syntez (cholesterolu, glikogenu, kwa-

Wiadomości wstępne
sów tłuszczowych, glukozy – glukoneogenezę).
6. Transport związków we krwi
Ponieważ głównym składnikiem
krwi jest woda, białka oraz elektrolity, jest ona płynem polarnym. Dlatego też związki o budowie polarnej
(hydrofilowe, chętnie rozpuszczające
się w wodzie) transportowane są we
krwi bez specjalnych przenośników
białkowych. Związki niepolarne (hydrofobowe) do rozpuszczenia w wodzie potrzebują one innego, polarnego związku do którego mogą się przyłączyć. Związkami umożliwiającymi
transport związków niepolarnych są
głównie białka (np. albuminy lub
swoiste „transportery” białkowe) lub
w przypadku trójglicerydów lub estrów cholesterolu – lipoproteiny (Tabela 3).
Tabela 3. Transport wybranych związków w
osoczu.
Związki nie wymagające
transporterów białkowych

Związki transportowane
w osoczu razem z białkami

Glukoza
Glicerol

Wolne kwasy tłuszczowe

Ciała ketonowe

Bilirubina niesprzężona z
glukuronianem

Witaminy rozpuszczalne
w wodzie
Bilirubina sprzężona z
glukuronianem

Hormony rozpuszczalne
w tłuszczach
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Wybrane zagadnienia z
biochemii
1. Rola biologiczna makro i
mikroelementów
Makroelementy
(makropierwiastki) to pierwiastki chemiczne,
które występują w organizmie w
znacznej ilości, a dobowe zapotrzebowanie na nie wynosi ponad
100 mg. Do makroelementów należą:
węgiel, tlen, wodór, fosfor, azot,
wapń, magnez, chlor, potas, sód, siarka. Mikroelementy (mikropierwiastki) występują w organizmie w małej
ilości, a zapotrzebowanie na nie wynosi poniżej 100 mg/dobę. Należą do
nich: jod, żelazo, fluor, kobalt, miedź,
cynk, mangan, selen, molibden. Znaczenie biologiczne takich pierwiastków jak: chrom, bor, nikiel i krzem
nie zostało jednoznacznie potwierdzone.
Węgiel – podstawowy budulec
związków organicznych. Utlenianie
atomów węgla jest procesem dostarczającym energię niezbędną do
przemian metabolicznych.
Tlen – w formie cząsteczkowej (O2)
jest niezbędny do oddychania komórkowego. Ponadto atomy tlenu
wraz z atomami wodoru wchodzą w
skład związków organicznych. Również razem z wodorem tworzy wodę.
Azot i siarka – wchodzą w skład
aminokwasów, zasad azotowych,
niektórych lipidów i innych związków.
Fosforany (fosfor występuje jako
reszta kwasu ortofosforowego). Fosforany połączone ze sobą w nukleotydach stanowią magazyn energii
chemicznej (patrz rodz. 12), biorą
udział w aktywacji enzymów, budują
kości, regulują gospodarkę kwasowo13

zasadową.
Wapń – budulec kości, odpowiada za
skurcz mięśni, reguluje krzepnięcie
krwi, przekazuje sygnał biologiczny
w cytoplazmie (wtórny przekaźnik),
bierze udział w przekazywaniu sygnałów przez synapsę.
Magnez – działa częściowo jak antagonista wapnia. Reguluje aktywność
enzymatyczną, stabilizuje błony komórkowe.
Chlorki (chlor w formie cząsteczkowej Cl2 jest trujący). Anion chlorkowy
jest najważniejszym anionem nieorganicznym równoważącym obecne
kationy Na+, K+, Ca2+, Mg2+ i inne. Bierze udział w tworzeniu kwasu solnego w żołądku.
Sód i potas – podstawowe kationy
nieorganiczne organizmu. Sód jest
kationem głównie zewnątrzkomórkowym, potas – wewnątrzkomórkowym.
Jod – wchodzi w skład jedynie hormonów tarczycy.
Żelazo – składnik hemu, grupy prostetycznej hemoglobiny i wielu innych białek. Niezbędne np. w transporcie tlenu (hemoglobina).
Fluor – wzmacnia szkliwo zębów.
Kobalt – składnik witaminy B12.
Miedź, cynk, molibden, selen,
mangan – składniki enzymów.

2. Budowa, podział, rola
biologiczna aminokwasów białkowych
Aminokwasy są związkami organicznymi zawierającymi grupę
karboksylową (-COOH) oraz aminową (-NH2). Aminokwasy o znaczeniu biologicznym mają obie wymienione grupy przyłączone do tzw. węgla α, rozpoczynającego łańcuch
boczny aminokwasu.

Wybrane zagadnienia z biochemii
His), z łańcuchem rozgałęzionym
(Val, Leu, Ile) lub siarkowe (Met,
Cys)4.
Niektóre aminokwasy mogą być
syntetyzowane w organizmie (tzw.
endogenne), a inne muszą być dostarczane z pożywieniem (tzw. egzogenne, Phe, Trp, His5, Val, Leu, Ile,
Met, Thr, Lys, Arg5).
Rolą aminokwasów jest przede
wszystkim budowa peptydów i
białek. Jednak same aminokwasy lub
ich pochodne również pełnią istotne
funkcje.
Tyrozyna – prekursor hormonów
tarczycy, amin katecholowych (dopamina, adrenalina, noradrenalina),
barwników skóry (melanin).
Tryptofan – prekursor serotoniny (neurotransmiter) i melatoniny
(hormon szyszynki).
Kwas glutaminowy – neurotransmiter pobudzający, prekursor
neurotransmitera hamującego, kwasu γ-aminomasłowego (GABA).
Cysteina – składnik tauryny,
związku niezbędnego do syntezy
kwasów żółciowych.

Rycina 2. Schemat budowy aminokwasów.

Aminokwasy białkowe stanowią
„cegiełki” do budowy peptydów oraz
białek. Wyróżnia się 20 aminokwasów białkowych występujących we
wszystkich organizmach żywych. W
nazewnictwie aminokwasów stosuje
się skróty trzyliterowe lub symbole
jednoliterowe (tabela na ostatniej
stronie)3.
Ponieważ aminokwasy posiadają
stały element w postaci grupy karboksylowej, aminowej oraz węgla α,
różnice pomiędzy nimi dotyczą budowy łańcucha bocznego. Podział
aminokwasów uwzględnia różne kryteria ich budowy. Ze względu na
kwasowość wyróżnia się aminokwasy obojętne (większość spośród aminokwasów, nie zmieniają w znacznym stopniu pH roztworu), zasadowe
(Arg, His, Lys) oraz kwaśne (Glu,
Asp). Białka zawierające określone
aminokwasy również nabierają cech
kwaśnych (np. białka zlokalizowane
w lizosomach), zasadowych (np.
białka histonowe w jądrze komórkowym) lub obojętnych. Ze względu
na budowę chemiczną łańcucha
bocznego wyróżnia się aminokwasy
z pierścieniem aromatycznym lub
heterocyklicznym (Tyr, Phe, Trp,

3. Definicja peptydów.
Przykłady oligo i polipeptydów o znaczeniu biologicznym
Aminokwasy mają zdolność łączenia się ze sobą poprzez grupy
karboksylową i aminową węgla α.
Wytworzone pomiędzy nimi wiązanie jest nazwane wiązaniem peptydowym, a powstały związek peptydem. Peptydy zawierające kilka, kilPrzedstawiony podział nie zawiera wszystkich
elementów, a jedynie wybrane, najistotniejsze z
punktu widzenia klinicznego.
5 His i Arg są egzogenne w okresie intensywnego
wzrostu organizmu.
4

Niniejsze opracowanie nie podaje wzorów
strukturalnych aminokwasów, powszechnie
przedstawianych w książkach biochemicznych
oraz źródłach internetowych.
3
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kanaście aminokwasów są nazwane
oligopeptydami. Peptydy zawierające większą liczbę aminokwasów, lecz
mniejszą niż 100 są nazwane polipeptydami. Peptydy zawierające
powyżej 100 aminokwasów są białkami.

Rycina 3. Tworzenie wiązania peptydowego.
Każdy peptyd oraz białko posiada dwa końce; 1) tzw. koniec aminowy (N-koniec), z
grupą aminową, 2) tzw. koniec karboksylowy (C-koniec) z grupą karboksylową.

Przykłady peptydów:
1. Anseryna oraz karnozyna (zbudowana z β-alaniny i histydyny), występują w mięśniach szkieletowych i
mózgu. Pełnią rolę antyoksydana.6
2. Glutation (zbudowany z kwasu
glutaminowego, cysteiny i glicyny).
Ma zdolność łączenia się z drugą cząsteczką glutationu poprzez grupę –
SH cysteiny. Bierze udział w reakcjach utleniania i redukcji.
3. Wazopresyna i oksytocyna, zbudowane z dziewięciu aminokwasów.
Wydzielane przez tylny płat przysadki mózgowej pełnią rolę hormonów.
4. Endorfiny – grupa oligopeptydów
o właściwościach przeciwbólowych.
5. Insulina (51 aminokwasów) i glukagon (29 aminokwasów), przeciwstawnie działające hormony regulujące gospodarkę węglowodanową w
organizmie. Insulina pobudza szlaki
biochemiczne zmniejszające stężenie
glukozy we krwi.

Antyoksydanty to związki neutralizujące tzw.
wolne rodniki (patrz rodz. 15).

6
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4. Znaczenie biologiczne
białek.
Polipeptyd złożony ze 100 lub
więcej aminokwasów jest białkiem. Jedno z największych białek,
tytyna, jest zbudowane z ponad
30 000 aminokwasów (masa powyżej
4 MDa). Białka pełnią wiele ważnych
biologicznie funkcji:
1. Funkcja enzymatyczna – enzymy
są białkami, przez co praktycznie
wszystkie reakcje chemiczne zachodzące w organizmie są zależne od
białek.
2. Funkcja budulcowa – budują
struktury wewnątrz i pozakomórkowe. Przykładu takich białek to kolagen, elastyna, tubulina.
3. Kurczliwość – struktury odpowiadające za ruch są białkami (np.
aktyna, miozyna).
4. Funkcja receptorowa – budują
receptory, dzięki którym jest możliwe jest przekazywanie sygnałów biologicznych (hormony, cytokiny, interakcje międzykomórkowe itp.). Wiele
związków łączących się z receptorami jest peptydami.
5. Funkcja odpornościowa – zarówno receptory na komórkach odpornościowych, jak i przeciwciała są
białkami.
6. Transport substancji i gazów np.
hemoglobina (transportuje tlen), ceruloplazmina (transportuje miedź) i
ich magazynowanie np. ferrytyna
(magazynuje żelazo).
7. Funkcja buforowa – białka pełnią
ważną rolę w zapobieganiu zmianom
pH w organizmie.
8. Tworzenie ciśnienia onkotycznego – albuminy obecne w osoczu
wytwarzają tzw. ciśnienie onkotyczne,
utrzymujące wodę „w sąsiedztwie
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białek”, zapobiegające „uciekaniu”
wody poza łożysko naczyniowe.7

Drugorzędowa – to wzajemne ułożenie najbliższych aminokwasów,
które mogą układać się w spiralę
(tzw. α-helisę) lub układ przypominający harmonijkę (stąd nazwa βharmonijka).
Trzeciorzędowa – to wzajemne ułożenie względem siebie struktur drugorzędowych. Białka składają się najczęściej z kilku α-helis oraz βharmonijek.
Czwartorzędowa – występuje wtedy, kiedy cząsteczka białka składa się
z więcej niż jednego łańcucha peptydowego. Przykładem jest hemoglobina złożona z 4 łańcuchów białkowych
lub kinaza kreatynowa złożona z
dwóch podjednostek. Jedynie część
białek ma strukturę czwartorzędową.

5. Struktury białek
Aby białko mogło pełnić funkcję
biologiczną musi posiadać charakterystyczną dla siebie budowę wynikającą z ułożenia odpowiednich aminokwasów. Kolejność aminokwasów w
białku jest określona w kodzie genetycznym. Łańcuch aminokwasowy
każdej cząsteczki białka jest „poskręcany” w sposób charakterystyczny
dla danego białka. To ułożenie
względem siebie aminokwasów w
cząsteczce białka nazywany jego
strukturą.

6. Kryteria podziału białek
Białka można podzielić na doborowe (zawierające wszystkie aminokwasy) oraz niedoborowe (nie zawierające kompletu aminokwasów).
Spożywanie jedynie białek niedoborowych skutkuje niedoborem aminokwasów tzw. egzogennych, które nie
mogą być syntetyzowane w organizmie. Białkami doborowymi są najczęściej białka zwierzęce8, a niedoborowymi głównie białka roślinne.
Jeżeli białka składają się jedynie z
aminokwasów mówimy o tzw. białkach prostych. Jeżeli zawierają dodatkowe elementy (tzw. białka złożone) możemy je podzielić na:
• Glikoproteiny – zawierają reszty
cukrowe. Większość białek należy
do glikoprotein.
• Chromoproteiny – zawierają
grupę prostetyczną – hem (np.

Rycina 4. Struktura I, II (IIa – α-helisa, IIb –
β-harmonijka) i III-rzędowa białka. Na rycinie nie jest zaznaczona struktura IVrzędowa, która dotyczy jedynie białek zbudowanych z dwóch lub więcej łańcuchów
polipeptydowych.

Wyróżnia się 4 struktury białka:
Pierwszorzędowa – to kolejność
aminokwasów w łańcuchu peptydowym.
7 Spadek wartości ciśnienia onkotycznego w
wyniku spadku stężenia albumin w osoczu jest
przyczyną obrzęków.

Choć nie wszystkie, np. kolagen jest białkiem
niedoborowym.
8
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hemoglobina, katalaza, cytochromy)9.
• Metaloproteiny – zawierają jony
metali, np. cynku, miedzi.
• Lipoproteiny – stanowią kompleksy białek z lipidami.
• Nukleoproteiny
–
stanowią
kompleksy białek z kwasami nukleinowymi.

7. Budowa i funkcja enzymów
Reakcje chemiczne polegają na
przemianie substratów (związki
wchodzące do reakcji) w produkty
(związki powstałe w wyniku reakcji).
Substraty i produkty noszą nazwę
reagentów.

Reakcje chemiczne, wbrew wyobrażeniom, nie przebiegają „do końca”
(tzn. nie wszystkie substraty zamieniają się w produkty, po czym reakcja
ustaje). W miarę czasu jak przybywa
produktów szybkość reakcji zwalnia,
a część produktów z powrotem zostaje zamieniana z substraty. Każda
reakcja dąży do osiągnięcia tzw. stanu równowagi (oznaczana literą K),
w którym szybkość przemiany substratów w produkty oraz produktów w substraty jest taka sama, co
za tym idzie stężenia substratów i
produktów nie ulegają zmianie.
Stała równowagi określonej reakcji
jest proporcjonalna do stosunku stężenia produktów do stężenia substratów:
Nazwa chromoproteiny nie ma związku z
chromem.

9
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Stała równowagi może być przesunięta w prawo (K>1, powstaje
dużo produktów):

lub w lewo (K<1, kiedy zaraz po
rozpoczęciu reakcja „zwalnia”, wskutek czego powstaje niewiele produktów):

Enzymy są cząsteczkami białek10
pełniącymi funkcje biokatalizatorów,
czyli związków przyśpieszających
reakcje, a konkretniej przyśpieszających osiągnięcie stanu równowagi reakcji.

Katalizator nie zużywa się podczas reakcji. Enzymy działają poprzez
obniżenie tzw. energii aktywacji,
potrzebnej na zainicjowanie reakcji11.
Ponadto enzymy pomagają jedynie
w reakcjach termodynamicznie
możliwych, czyli takich, które mogą
zachodzić również bez ich udziału,
jednak znacznie wolniej12. PraktyczNiektóre cząsteczki RNA mają właściwości
enzymatyczne.
11 Dzięki obecności energii aktywacji nie dochodzi do np. samoistnego spalenia związków organicznych w atmosferze, a spalanie rozpoczyna
się dopiero po ich podgrzaniu (podniesieniu
temperatury) czyli dostarczeniu energii do zainicjowania reakcji.
12 Jeden z najszybszych enzymów, anhydraza
węglanowa, katalizująca odwracalną reakcję
10
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nie wszystkie reakcje zachodzące w
organizmie przebiegają przy użyciu
enzymów.
W cząsteczce enzymu kluczowym
miejscem jest centrum aktywne, do
którego przyłączane są substraty,
zachodzi kataliza, po przebiegu której odłączane są produkty.
Enzymy są zbudowane z kilku
elementów:
Apoenzym – to część białkowa enzymu.
Kofaktor (koenzym) (patrz pkt.9).
Holoenzym – w pełni działający enzym powstał po połączeniu apoenzymu z koenzymem.

3. Hydrolazy – katalizują reakcje
rozkładu wiązań przy użyciu cząsteczki wody. Nie wymagają koenzymów. Do hydrolaz należą np.
wszystkie enzymy przewodu pokarmowego.
4. Liazy – katalizują rozkład wiązań
bez użycia cząsteczki wody.
5. Izomerazy – katalizują przeniesienie ugrupowań w obrębie tego
samego substratu (powodują powstanie jego izomeru).
6. Ligazy (syntetazy) – katalizują
reakcje powstawania wiązania pomiędzy substratami (łączenia) zużywając do tego energię zgromadzoną
w ATP.

8. Klasy enzymów, przykłady, reakcje
Enzymy zostały podzielone na 6
klas. Każda z klas ma przyporządkowany numer określający rodzaj reakcji jaką katalizuje (tzw. numer EC,
Enzyme Commission). Poniżej przedstawiono klasy enzymów wraz z
równaniami reakcji charakterystycznymi dla każdej z klas:
1. Oksydoreduktazy – katalizują
reakcje związane z utlenianiem i redukcją związków. Typowymi koenzymami oksydoreduktaz są: NAD,
FAD, FMN, hem.

Poza klasyfikacją jest grupa enzymów katalizujących wszelkie reakcje syntezy, tzw. syntazy (nie mylić z
syntetazami). Należą do niej np. syntaza ATP (EC 1 - oksydoreduktaza),
syntaza tymidylanowa (EC 2 – transferaza).

9. Koenzymy – definicja,
przykłady i znaczenie
biologiczne.
Kofaktor to niebiałkowa, często
ruchoma (z możliwością odłączenia)
część enzymu, pełniąca kluczową rolę
w katalizie. Kofaktory można podzielić na:
1. Nieorganiczne (jony metali, np.
Zn2+, Mn2+, Cu2+, Fe2+, Mo2+).
2. Organiczne (tzw. koenzymy):
a) witaminy lub ich pochodne:

2. Transferazy – katalizują reakcje
przeniesienia ugrupowań z substratów na produkty. Koenzymami są np.
witamina B6 lub koenzym A.
przemiany dwutlenku węgla i wody w proton i
wodorowęglan,
przyśpiesza
reakcję
ok.
10 000 000 razy.
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• Pirofosforan tiaminy (pochodna witaminy B1)
• FAD+, FMN+ (poch. witaminy
B2 )
• NAD+, NADP+ (poch. witaminy
B3 )
• Koenzym A (poch. witaminy
B5 )
• Fosforan pirydoksalu (poch.
witaminy B6)
• Biotyna (witamina B7)
• Kwas tetrahydrofoliowy (poch.
witaminy B9)
• Kobalamina (witamina B12)
• Kwas askorbinowy (witamina
C)
b) nie-witaminy:
• Hem
• Koenzym Q
• Glutation
Jeśli koenzym jest na stałe związany z apoenzymem nosi nazwę grupy prostetycznej.

10. Zastosowanie enzymów w diagnostyce klinicznej.
Oznaczanie aktywność wybranych
enzymów we krwi pełni istotną rolę
w diagnostyce wielu chorób. Ze
względu na łatwość uzyskania oraz
kontakt praktycznie ze wszystkimi
narządami organizmu, materiałem
badawczym jest często krew lub jej
pochodne – surowica oraz osocze13.
W diagnostyce istotne są:
• Enzymy wydzielnicze – fizjologicznie wydzielane do krwi, działające w obrębie krwi (np. czynSurowica nie zawiera fibrynogenu oraz części
czynników krzepnięcia zużytych na produkcję
skrzepu. Osocze zawiera wszystkie białka pozakomórkowe krwi. Dlatego poprawnym stwierdzeniem jest: krew składa się z elementów komórkowych oraz osocza (a nie surowicy).

13
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niki krzepnięcia). Obniżenie ich
aktywności może świadczyć o
zmniejszonej wydolności wątroby (narządu produkującego białka osocza) lub ich intensywnym
zużywaniu.
• Enzymy wskaźnikowe – fizjologicznie są obecne we krwi w bardzo małych ilościach jako efekt
„przeciekania” z różnych komórek organizmu. Mogą być charakterystyczne dla określonego narządu, stąd podwyższona aktywność konkretnego enzymu we
krwi może wskazywać na uszkodzenie określonego narządu:
o Dehydrogenaza mleczanowa,
izoenzym LDH5 – uszkodzenie komórek mięśnia sercowego (np. zawał serca).
o Kinaza keratynowa (CK) uszkodzenie mięśni (np. zapalenie mięśni, uszkodzenie
mechaniczne).
o Kinaza keratynowa, izoenzym sercowy (CK-MB) –
uszkodzenie komórek mięśnia sercowego (np. zawał
serca).
o Transaminaza
alaninowa
(AlAT) – uszkodzenie komórek wątroby lub mięśnia
sercowego (np. wirusowe
zapalenie wątroby, zawał
mięśnia sercowego).
o Transaminaza asparaginowa
(AspAT) – uszkodzenie komórek mięśnia sercowego
lub wątroby.
• Enzymy wydalnicze – fizjologicznie wydalane poza komórkę,
lecz nie do krwi. Podwyższona
ich aktywność w osoczu świadczy
o uszkodzeniu określonych narządów:
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o Lipaza
–
uszkodzenie
trzustki.
o Amylaza – uszkodzenie
trzustki, uszkodzenie ślinianek.
o Fosfataza zasadowa (ALP) –
uszkodzenie kości, choroby
dróg żółciowych.
o Fosfataza kwaśna (ACP) –
uszkodzenie gruczołu krokowego.
o γ-glutamylotranspeptydaza
(GGTP) – choroby dróg żółciowych.

Inhibitory nieodwracalne – nieodwracalnie łączą się z centrum aktywnym blokując katalizę. Przykładem
jest aspiryna powodująca nieodwracalną acetylację centrum aktywnego
cyklooksygenazy.

12. Biologiczna rola ATP –
adenozynotrójforoforanu

11. Rodzaje inhibicji enzymatycznej

Adenozynotrójfosforan (ang. Adenosine TriPhosphate, ATP) jest uniwersalnym przenośnikiem energii
chemicznej. Jest nukleotydem, czyli
związkiem zbudowanym z 1) zasady
azotowej (w przypadku ATP z adeniny), 2) pięciowęglowego cukru
(w przypadku ATP z rybozy), 3)
reszt kwasu ortofosforowego (potocznie fosforanów). Wiązania pomiędzy fosforanami należą do tzw.
wiązań
wysokoenergetycznych,
których rozkład wiąże się z wydzieleniem energii. Może ona być wykorzystana w reakcjach chemicznych do
np. tworzenia nowych wiązań (syntezy związków).

Aktywność enzymów może być
hamowana przez różne rodzaje inhibitorów:
Inhibitory kompetycyjne – inhibitor jest podobny budową do substratu, łączy się z centrum aktywnym,
blokując przebieg reakcji swoją
obecnością. Zwiększenie ilości substratu usuwa inhibitor kompetycyjny
z centrum aktywnego przywracając
możliwość katalizy. Przykładem jest
lek przeciwbólowy – ibuprofen hamujący aktywność enzymu cyklooksygenzay14.

Inhibitory niekompetycyjne – nie
są podobne do substratu, przyłączają
się poza centrum aktywnym zmniejszając powinowactwo enzymu do
substratu. Zwiększenie ilości substratu nie wpływa na „odblokowanie”
centrum aktywnego i nie przywraca
zdolności enzymu do katalizy.
14

Cyklooksygenaza (patrz Rodz. 36).

Reakcja rozkładu jednego wiązania energetycznego dostarcza około
30 kJ energii/mol:
ATP → ADP + P + 30 kJ
20
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Pod kątem „energetyczności” reakcja rozkładu ATP do ADP klasuje
się na średnim poziomie w porównaniu do innych reakcji w organizmie;
występują zarówno reakcje mniej jak
i bardziej energetyczne. Np. odłączenie fosforanu od glukozo-6-fosforanu
dostarcza ok. 10 kJ energii/mol, a od
fosfoenolopirogronianu
ok.
60
kJ/mol.
Reakcje syntez bezpośrednio wykorzystujące energię zgromadzoną w
ATP należą do klasy 6. enzymów –
ligaz (syntetaz).

rylacją15. Jeżeli synteza ATP (czyli
przyłączanie fosforanu do adenozynodwufosforanu, ADP) zachodzi w
mitochondrium, w wyniku działania
V kompleksu łańcucha oddechowego,
proces jest nazwany fosforylacją
oksydacyjną. Podobnie jak cykl
Krebsa oraz łańcuch oddechowy,
proces ten jest w pełni zależy od dostępności tlenu (stąd nazwa „oksydacyjna”). Fosforylacja oksydacyjna jest
najważniejszą reakcją dostarczającą
ATP w organizmie.
W przypadku fosforylacji sub-

-

-

+
+
+

Rycina 5. Łańcuch oddechowy. Kompleksy łańcucha oddechowych zaznaczono cyframi od I do IV.
Kompleks V (syntaza ATP) narysowano po prawej stronie. Transport elektronów ze zredukowanego NAD i FAD na tlen jest siłą napędzającą transport protonów z macierzy do przestrzeni międzybłonowej przez kompleksy I, III i IV. Powracające do macierzy protony stymulują syntezę ATP,
a same łącząc się z tlenem tworzą wodę.

13. Reakcje dostarczające
ATP
Proces, w wyniku którego reszta
fosforanowa jest przyłączana do AMP
lub ADP z wytworzeniem odpowiednio ADP lub ATP jest nazwany fosfo-
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stratowej synteza ATP zachodzi bez
udziału tlenu, a energia potrzebna do
połączenia fosforanu z ADP pochodzi
z innego wysokoenergetycznego
związku. Przykładem jest ostatnia
reakcja glikolizy, w której fosforan
15 Termin fosforylacja ma znaczenie szersze. Jest
procesem, w którym grupa fosforanowa jest
przyłączana do związku np. białka, glukozy, ADP
itp.
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jest przenoszony na ADP z bogatego
w energię fosfoenolopirogronianu.
Fosforylacja substratowa zachodzi
również podczas cyklu Krebsa.

drium16. Tworzą one pięć tzw.
kompleksów enzymatycznych (rycina 5). Synteza ATP zachodzi po
stronie macierzy (inaczej matriks)
mitochondrialnej przy udziale
kompleksu 5. Działanie łańcucha
oddechowego polega na transporcie
elektronów (pochodzących z substratów: NADH+H+ oraz FADH2) wzdłuż
elementów tworzących łańcuch na
akceptor jakim jest tlen. Jednocześnie
transport elektronów powoduje
„przepompowanie” protonów w poprzek
błony
mitochondrialnej,

14. Rola biologiczna i lokalizacja komórkowa
łańcucha oddechowego
Łańcuch oddechowy jest najwydajniejszym systemem produkującym ATP w organizmie. Enzymy tworzące łańcuch są zlokalizowane w
wewnętrznej błonie mitochon-

(21)

(23)

Cytoplazma
(22)
(39)

Mitochondrium

(16)

Rycina 6. Zarys najważniejszych przemian biochemicznych. Liczby z nawiasach zgodne z numerami rozdziałów w
tekście np. „(16) Źródła NADH+H+ oraz FADH2 w organizmie”. Powstały w procesie glikolizy pirogronian „wchodzi” do mitochondriów, gdzie ulega oksydacyjnej dekarboksylacja (odłącza CO2) zamieniając się w acetylo-CoA. Po
wejściu do cyklu Krebsa acetylo-CoA może zostać całkowicie utleniony do CO2 lub pod postacią cytrynianu może
być przetransportowany do cytoplazmy, w której po odłączeniu od cytrynianu służy jako substrat do syntezy kwasów tłuszczowych lub cholesterolu. Niezbędnym substratem do syntezy cholesterolu i kwasów tłuszczowych jest
NADPH+H+ głównie powstający w fazie oksydacyjnej szlaku pentozomonofosforanowego. W przypadku nadmiernej ilości acetylo-CoA w mitochondriach ulega konwersji do ciał ketonowych. W celu resyntezy glukozy, pirogronian jest karboksylowany (przyłącza CO2) tworząc czterowęglowy związek (22), który dalszym przemianom ulega
w cytoplazmie. Źródłem równoważników redukcyjnych będących substratami łańcucha oddechowego są: cykl
Krebsa, β-oksydacja oraz glikoliza.

Mitochondrium otoczone jest dwoma błonami
biologicznymi; zewnętrzną i wewnętrzną.
16
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z martiks do przestrzeni międzybłonowej, wytwarzając gradient ładunków po obu stronach wewnętrznej błony mitochondrium (w przestrzeni międzybłonowej dodatni, po
stronie macierzy – ujemny, rycina 5).
Powracające do macierzy zgodnie
z gradientem elektrycznym protony,
napędzają17 enzym syntazę ATP,
która katalizuje reakcję łączenia fosforanu z ADP produkując ATP.
Jednocześnie powracające protony łączą się z atomami tlenu, które
wcześniej odebrały z łańcucha elektrony, wytwarzając cząsteczki wody.
Substratami łańcucha oddechowego są NADH+H+ oraz FADH2
(dawcy elektronów oraz protonów),
tlen (akceptor elektronów, ostatecznie łączący się z protonami tworząc
wodę) oraz ADP i fosforany jako substraty do syntezy ATP. Proces ten
jest bezwzględnie zależny od tlenu,
którego brak uniemożliwia syntezę
ATP. Jedna cząsteczka NADH+H+
jest substratem do syntezy 3 cząsteczek ATP, natomiast jedna cząsteczka FADH2 – 2 cząsteczek ATP.
Czynniki hamujące aktywność
łańcucha oddechowego uniemożliwiają wykorzystanie równoważników jako substratów, hamują transport elektronów (np. cyjanki), hamują syntezę ATP (np. oligomycyna) lub
„dziurawią” błonę wewnętrzną mitochondrium przez co doprowadzają
do niekontrolowanego powrotu protonów do macierzy z pominięciem
syntazy ATP.

Słowo „napędzają” wydaje się adekwatne,
gdyż powracające do macierzy protony wprawiają syntazę ATP w ruch obrotowy. Towarzysząca temu procesowi zmiana konformacji enzymu umożliwia odłączenie wyprodukowanej
cząsteczki ATP od enzymu.
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15. Łańcuch oddechowy,
a reaktywne formy tlenu
Prawidłowe działanie łańcucha
oddechowego zakłada przekazanie
na każdy atom tlenu dwóch elektronów. Tak zredukowany atom tlenu
przyłącza dwa protony powracające
z przestrzeni międzybłonowej tworząc cząsteczkę wody. Reaktywna
forma tlenu to związek chemiczny
zawierający w swoim składzie atomy
tlenu z niesparowanym (a tym samym bardzo reaktywnym) elektronem. W przypadku łańcucha oddechowego niekiedy dochodzi do przekazania na cząsteczkę tlenu (O2)
mniejszej liczby elektronów. Przekazanie na O2 jednego elektronu skutkuje powstaniem anionorodnika
ponadtlenkowego, który w dalszych
reakcjach ulega przemianie w nadtlenek wodoru (H2O2). Szacuje się, że
około 2% tlenu dostarczonego wraz z
oddychaniem
ulega
przemianie
w reaktywne formy tlenu.
Reaktywne formy tlenu mogą
uszkadzać struktury białek, kwasów
nukleinowych oraz lipidów.

16. Źródła NADH+H+ oraz
FADH2 w organizmie
Substratami łańcucha oddechowego dostarczającymi elektrony oraz
protony są równoważniki redukcyjne
w formie zredukowanej (tzn. w przyłączonymi
atomami
wodoru),
+
NADH+H oraz FADH2. Redukcja
NAD+ oraz FAD do NADH+H+ oraz
FADH2 zachodzi w wielu procesach,
zarówno w mitochondriach jak i cytoplazmie. Najważniejszymi są; cykl
Krebsa (cykl kwasów trójkarboksylowych), utlenianie kwasów tłuszczowych (β-oksydacja) oraz glikoliza.
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Ponieważ „wchodzenie” substratów na łańcuch oddechowy zachodzi
od strony macierzy, w przypadku
NADH+H+ powstałego w cytoplazmie
istnieje potrzeba jego przetransportowania do wnętrza mitochondriów.
Służą temu tzw. czółenka, które
przekazują potencjał zawarty w cytoplazmatycznym NADH+H+ na mitochondriany NAD+ lub FAD. W drugim
przypadku w trakcie obliczania bilansu energetycznego zachodzi utrata
jednej cząsteczki ATP (z FADH2 powstają 2 ATP, z NADH+H+ - 3 ATP).

produktu wchodzącego do cyklu
Krebsa; acetylo-CoA powstaje w wyniku utlenienia pirogronianu (przemiany glukozy), β-oksydacji (przemiany kwasów tłuszczowych) oraz
przemian niektórych aminokwasów.
Ponadto do cyklu Krebsa wchodzą: αketoglutaran, szczawiooctan, sukcynylo-CoA (z rozkładu kwasów tłuszczowych o nieparzystej liczbie atomów
węgla).

17. Rola biologiczna, lokalizacja komórkowa cyklu
Krebsa
Cykl Krebsa (cykl kwasów trójkarboksylowych) jest centralnym
cyklem wielu przemian zachodzących w organizmie (Rycina 6). Zachodzi w macierzy mitochondrialnej. W procesie tym następuje utlenienie acetylo-CoA do dwóch cząsteczek CO2. Ponadto zostają zredukowane 3 cząsteczki NAD+ do
NADH+H+ oraz jedna FAD do FADH2.
W jednym z etapów cyklu Krebsa
(przemiana sukcynylo-CoA18 do
bursztynianu) zachodzi fosforylacja
substratowa – powstaje jedna cząsteczka ATP19.
Produkty
pośrednie
cyklu
Krebsa są substratami w innych
przemianach; cytrynian – w syntezie
kwasów tłuszczowych, sukcynylo-CoA
– w syntezie hemu, α-ketoglutaran –
w syntezie aminokwasów. Jednak z
drugiej strony wiele przemian biochemicznych kończy się powstaniem
18 Sukcynylo-CoA, nazwa poprawna chemicznie,
funkcjonuje w literaturze również jako bursztynylo-CoA.
19 Bezpośrednio w reakcji powstaje GTP, zamieniane na ATP.

Rycina 7. Cykl Krebsa. Opis rozpoczyna się
od połączenia dwuwęglowej reszty acetylowej (acetylo-CoA) z czterowęglowym
szczawiooctanem, w wyniku czego powstaje
cytrynian. W trakcie cyklu następuje dwukrotna dekarboksylacja („spalenie” acetyloCoA) oraz redukcja równoważników do
NADH+H+ i FADH2 (nie są zaznaczone na
rycinie).

Bilans energetyczny cyklu Krebsa wynosi: 9 ATP z 3 cząsteczek
NADH+H+, 2 ATP z 1 cząsteczki
FADH2, 1 x ATP podczas fosforylacji
substratowej = 12 ATP.

18. Definicja, podział i
trawienie węglowodanów
Węglowodany (cukry), są najliczniej występującym składnikiem biomasy na Ziemi. Powstają w
procesie fotosyntezy, w którym energia słoneczna jest zamieniana w
energię chemiczną i gromadzona w
cząsteczce. Formy łańcuchowe cu24
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krów zawierają jedną grupę aldehydową (aldozy) lub ketonową (ketozy)
oraz grupy hydroksylowe. Obecność
grupy aldehydowej lub ketonowej
umożliwia węglowodanom tworzenie form cyklicznych. Podział
węglowodanów:
1. Monosacharydy – zbudowane z
jednej cząsteczki węglowodanu
Triozy (C3), np. aldehyd glicerynowy,
Tetrozy (C4), nie omawiane w
niniejszym opracowaniu,
Pentozy (C5), np. ryboza, deoksyryboza,
Heksozy (C6), np. glukoza, fruktoza, galaktoza,
2. Disacharydy (dwucukry) – zbudowane z dwóch cząsteczek monosacharydów połączonych wiązaniem
glikozydowym, np. sacharoza („cukier biały”, zbudowana z glukozy i
fruktozy), maltoza, (zbudowana z
dwóch cząsteczek glukozy), laktoza
(„cukier mleczny”, zbudowana z glukozy i galaktozy).
3. Polisacharydy (wielocukry) –
zbudowane z wielu (powyżej dwóch)
cząsteczek monosacharydów:
Skrobia, glikogen, celuloza – wielocukry zbudowane z cząsteczek
glukozy połączonych wiązaniem
1,4α-glikozydowym (skrobia, glikogen) lub 1,4β-glikozydowym
(celuloza).
Wiązanie
1,4αglikozydowe jest rozkładane
przez ludzkie amylazy (ślinową
i trzustkową). Wiązanie 1,4βglikozydowe celulozy jest rozkładane przez bakterie w żołądkach
przeżuwaczy
(celuloza,
powszechnie występująca w przyrodzie, nie jest trawiona przez
człowieka). Amylopektyna (obok
amylozy jest składnikiem skrobi)
oraz glikogen zawierają ponadto
25

wiązanie 1,6α-glikozydowe powodujące rozgałęzienie ich cząsteczki.
Dekstryny – produkt rozkładu
skrobi na mniejsze fragmenty,
zawierające kilkanaście cząsteczek monosacharydów.
Disacharydy są trawione przez
inną grupę enzymów niż polisacharydy, dlatego zostały wydzielone jako osobna grupa. Skrobia oraz
glikogen (polisacharydy) są trawione
przez amylazy wydzielane przez ślinianki oraz trzustkę, a disacharydy
przez enzymy swoiste dla każdego z
nich: sacharoza przez sacharazę,
maltoza przez maltazę, laktoza przez
laktazę. Występujący u niektórych
osób niedobór laktazy może odpowiadać za nietolerancję mleka. Enzymy trawiące disacharydy są obecne
w rąbku szczoteczkowym nabłonka
jelita cienkiego.
Do komórek jelita cienkiego
wchłaniane są monosacharydy.
Następnie wraz z krwią żyły wrotnej
dostają się do wątroby.

19. Rola węglowodanów.
Węglowodany dostarczane w diecie
Główną rolą węglowodanów w
metabolizmie człowieka jest dostarczanie energii. Utlenianie atomów
węgla wchodzących w skład glukozy
(heksoza) jest podstawowym procesem, w którym organizm uzyskuje
zarówno energię chemiczną gromadzoną następnie w ATP, jak i energię
cieplną. Ryboza i deoksyryboza (pentozy) są niezbędnym składnikiem
nukleotydów, a przez to DNA, RNA
oraz wysokoenergetycznych fosforanów jak ATP. Węglowodany są również dołączane do cząsteczek białek
tworząc glikoproteiny. Węglowo-
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dany pełnią również funkcje receptorowe na powierzchniach komórek
(np. antygeny grup krwi). Heteroglikany wchodząc w skład proteoglikanów pełnią funkcje budulcowe.
Węglowodanem dostarczanym
w największych ilościach w zbilansowanej diecie jest skrobia zawarta
np. w ziemniakach, ryżu, pszenicy,
kukurydzy itp. Oprócz skrobi w pokarmach spożywamy dwucukry: sacharozę, laktozę, maltozę oraz monocukry: glukozę i fruktozę.

21. Glikoliza – krótka charakterystyka
Glikoliza zachodzi w cytoplazmie wszystkich komórek organizmu. Głównym celem glikolizy jest
dostarczenie energii (w postaci
ATP) do procesów metabolicznych.
Energia w trakcie glikolizy jest pozyskiwana poprzez stopniowe (wieloetapowe) utlenianie („spalanie”)
glukozy.
Końcowym produktem glikolizy
jest pirogronian, trójwęglowy (C3)
ketokwas (kwas karboksylowy z
obecną grupą ketonową), który w
zależności od dostępności tlenu w
komórce może ulec przemianie w
mleczan (w przypadku glikolizy beztlenowej) lub być przetransportowany do mitochondrium gdzie po
oksydacyjnej dekarboksylacji jest
zamieniany w acetylo-CoA (C2) w
celu dalszego utlenienia w cyklu
Krebsa i łańcuchu oddechowym. Glikoliza ściśle beztlenowa (ze względu
na brak mitochondriów) zachodzi
jedynie w erytrocytach.

20. Rola biologiczna i znaczenie heteroglikanów
(mukopolisacharydów)
Heteroglikany to długołańcuchowe węglowodany zawierające
składniki niecukrowe lub pochodne
monosacharydów np. kwasy uronowe. Często heteroglikany łączą się z
białkami tworząc proteoglikany. W
proteoglikanach heteroglikany są
przyłączone do białkowego rdzenia,
tworząc strukturę przypominającą
szczotkę do czyszczenia butelek.
Istotną rolą heteroglikanów w przestrzeni pozakomórkowej jest wiązanie wody, a przez to wpływ na
uwodnienia i elastyczności tkanek.
Przykłady:
Kwas hialuronowy, występuje we
wszystkich organizmach żywych. Nie
tworzy proteoglikanów lecz tworzy
oś, do której wiążą się inne proteoglikany.
Siarczan chondroityny, ważny
składnik chrząstki wpływający na jej
elastyczność i „śliskość”.
Heparyna, związek o właściwościach przeciwkrzepliwych. Wzmaga
aktywność istotnego białka hamującego krzepnięcie krwi – antytrombiny III.

Rycina 8. Najważniejsze przemiany glukozy z
komórce.

Niedobór energii w komórce (mało ATP, dużo ADP) przyśpiesza reakcje glikolizy. Nadmiar energii (dużo
ATP, mało ADP) hamuje glikolizę.
Podobnie hamująco działa spadek
26

Wybrane zagadnienia z biochemii
pH w komórce oraz cytrynian (powstały w cyklu Krebsa)20. Glikoliza
jest pobudzana przez insulinę.
Związki pośrednie powstające w
reakcjach glikolizy mogą być wykorzystywane w innych reakcjach (syntezie trójglicerydów, syntezie aminokwasów).
W trakcie glikolizy zostają wykorzystane 2 cząsteczki ATP, natomiast
bezpośrednio powstają 4 cząsteczki
ATP oraz 2 cząsteczki NADH+H+, które w przypadku glikolizy tlenowej
mogą być razem substratem 6 cząsteczek ATP (na łańcuchu oddechowym).
W erytroctytach glikoliza dostarcza 2,3-bisfosfoglicerynianu (BPG),
związku, który zmniejsza powinowactwo hemoglobiny do tlenu, tym
samym przyczyniając się do jego
uwolnienia z erytrocytów do tkanek.

22. Glukoneogeneza –
krótka charakterystyka
Glukoneogeneza jest procesem
syntezy glukozy ze związków niecukrowych. W większości przebiegu
jest odwrotnością glikolizy – enzymy
biorące udział w glukoneogenezie są
tożsame z enzymami glikolizy, poza
kilkoma reakcjami nieodwracalnymi,
wymagającymi osobnych enzymów
dla glikolizy i glukoneogenezy. W
wyniku glukoneogenezy glukoza powstaje np. z mleczanu lub niektórych
aminokwasów (tzw. aminokwasów
glukogennych).

Stężenie cytrynianu jest wskaźnikiem tzw.
dobrostanu energetycznego komórki. Innymi
słowy, wysokie stężenie cytrynianu jest sygnałem do rozpoczęcia procesów zmierzających do
zmagazynowania energii (syntetyzowane są
lipidy oraz glukagon). Jednocześnie szybkość
przemian dostarczających energię (np. glikoliza)
maleje.

20
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Glukoza nie może być odtworzona ze związków zbudowanych z
dwóch atomów węgla takich jak
reszta acetylowa (np. acetylo-CoA).
Reakcje glukoneogenezy zachodzą
w cytoplazmie oraz w mitochondriach komórek wątroby.
Cykl, w którym powstały w procesie glikolizy beztlenowej kwas mlekowy powraca z krwią do wątroby, w
której w reakcjach glukoneogenezy
jest zamieniany na glukozę, a ta jest
następnie
transportowana
do
wszystkich komórek organizmu, jest
nazwany cyklem Corich.21

Rycina 9. Cykl Corich.

23. Szlak pentozomonofosforanowy
Jest procesem zachodzącym w cytoplazmie wszystkich komórek organizmu. Celem szlaku jest synteza
zredukowanych
form
NADP+
(NADPH+H+)22 oraz synteza pięciowęglowych cukrów prostych (pentoz). Równoważniki redukcyjne są
substratami w reakcjach syntez
(synteza cholesterolu, kwasów tłuszczowych, kwasów żółciowych). Pentozy służą do budowy nukleotydów. Substratem szlaku jest glukoza
aktywowana do glukozo-6-fosforanu.
Szlak pentozomonofosforanowy
można podzielić na dwie fazy.
21 Odkryty przez Gretę i Karla Cori, którzy z tego
tytułu otrzymali Nagrodę Nobla w 1947 roku.
22 NADP+ ma budowę tożsamą z NAD+ dodatkowo zawierając w swojej budowie fosforan.
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W pierwszej fazie (oksydacyjnej)
zachodzi
synteza
zarówno
+
NADPH+H jak i pentoz (konkretnie
rybulozo-5-fosforanu).

dację w czasie głodu pobudza glukagon oraz adrenalina.
Glikogeneza jest prowadzona
przez enzym – syntazę glikogenową, a jego rozkład przez fosforylazę
glikogenową. Rozgałęzienia cząsteczki są tworzone przez tzw. enzym
rozgałęziający, a degradowane przez
enzym odgałęziający.
W trakcie syntezy glikogenu
powstaje wysoce energetyczna
glukoza, połączona z nukleotydem
urydynowym
tworząc
UDPglukozę.
Energia zgromadzona w UDPglukozie jest używana do włączenia
cząsteczki glukozy do istniejącego
łańcucha glikogenu. W trakcie rozkładu glikogenu (glikogenolizy) fosforylaza glikogenowa dołącza fosforan nieorganiczny (PO43-) do cząsteczki glukozy odłączanej od cząsteczki glikogenu tworząc glukozo-1fosforan (który ulega dalszej przemianie w glukozo-6-fosforan).

Rycina 10. Szlak pentozomonofosforanowy.

W przypadku, gdy komórka nie
ma potrzeby wykorzystania pentoz, a
jedynie zależy jej na syntezie
NADPH+H+ zachodzi druga faza
(nieoksydacyjna), w której w kolejnych reakcjach pentozy są z powrotem zamieniane na glukozo-6fosforan.
Szybkość procesu jest regulowana
dostępnością NADPH+H+ (mała ilość
formy zredukowanej przyśpiesza
proces).
W erytrocytach powstałe w trakcie szlaku równoważniki są wykorzystywane do utrzymywania aktywności glutationu, służącego do „ochrony” żelaza zawartego w hemie przed
utlenieniem.

24.

Metabolizm glikogenu

Glikogen jest zwierzęcym analogiem skrobi, pełni rolę magazynu
glukozy uruchamianego w przypadku niedostatku energetycznego. Glikogen jest zbudowany z wielu
cząsteczek glukozy połączonych w
długie, rozgałęzione łańcuchy. Występuje w wątrobie oraz mięśniach
szkieletowych. Synteza glikogenu
(glikogeneza) zachodzi w okresach
po spożyciu posiłku i jest pobudzana
przez insulinę, natomiast jego degra-

Rycina 11. Metabolizm glikogenu.

Podstawową różnicą w metabolizmie glikogenu wątrobowego i mięśniowego jest fakt, iż glukoza powstała w wyniku degradacji glikogenu wątrobowego może przedostać się do krwi i służyć jako materiał energetyczny wszystkim innym narządom. W przypadku gliko28
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genu mięśniowego jego rozkład kończy się w chwili powstania glukozo6-fosforanu, który nie może być
przekształcony w glukozę ze względu
na brak swoistej fosfatazy.

25. Definicja, właściwości
i rola biologiczna lipidów
Lipidy (tłuszcze) są zróżnicowaną
grupą
związków
chemicznych.
Wspólną ich cechą jest słaba rozpuszczalność w rozpuszczalnikach
polarnych, takich jak woda. Pod
względem chemicznym lipidy to najczęściej estry kwasów tłuszczowych
(długołańcuchowych
pochodnych
kwasu mrówkowego) oraz glicerolu
(trójwodorotlenowego
alkoholu).
Oprócz glicerolu alkoholem występującym w lipidach może być cholesterol oraz sfingozyna. Lipidy proste są
zbudowane jedynie z alkoholu i kwasów tłuszczowych. Jeżeli lipidy zawierają dodatkowy składnik np. fosforan lub cząsteczki węglowodanów,
należą do grupy lipidów złożonych,
odpowiednio fosfolipidów i glikolipidów.
Rola biologiczna lipidów:
• Energetyczna – dostarczają 2x
więcej energii niż węglowodany
lub białka (9 kcal/g).
• Tworzą błony biologiczne –
środowisko wewnętrzne organizmu, zdominowane przez wodę,
jest podzielone na komórki i organella komórkowe strukturami
zbudowanymi z fosfolipidów.
• Pełnią rolę izolatora termicznego (chronią przed zmianami temperatury) oraz elektrycznego
(budują osłonki mielinowe włókien nerwowych przyśpieszając
przewodzenie impulsów).
• Diacyloglicerol (glicerol zestryfikowany dwoma kwasami tłusz29

czowymi) pełni rolę wtórnego
przekaźnika, przekazującego sygnały biologiczne w komórkach.
• Cholesterol wchodzi w skład błon
biologiczny oraz jest prekursorem hormonów steroidowych
(hormony płciowe, hormony kory
nadnerczy), witaminy D oraz
kwasów żółciowych.

26.

Kwasy tłuszczowe

Należą do długołańcuchowych
pochodnych kwasu mrówkowego.
Posiadają jedną grupę karboksylową
(-COOH, kwasy monokarboksylowe)
oraz łańcuch węglowy o długości od
kilku do 28 atomów węgla. Długość
łańcucha wpływa na rozpuszczalność
w wodzie; im dłuższy kwas tym gorzej rozpuszczalny w wodzie23. Kwa-

Rycina 12. Błona biologiczna. W dwuwarstwowej
błonie fosfolipidowej znajdują się białka, zarówno
łączące środowiska po obu stronach błony, jak i
inne, pełniące różne funkcje biologiczne. Wolny
cholesterol wchodzi w skład błon biologicznych.
Glikolipidy błonowe mogą pełnić funkcje receptorowe.

sy tłuszczowe mogą mieć łańcuch
nasycony (bez wiązań podwójnych
pomiędzy atomami węgla) lub nienasycony (obecne wiązanie lub wiązania podwójne w łańcuchu). W organizmie ludzkim jest możliwość „wstawienia” wiązania podwójnego, jednak
nie w każdej pozycji. Kwasy nienasy23 Dlatego w trakcie transportu we krwi kwasy
tłuszczowe muszą być połączone z albuminami.
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cone z szeregu tzw. Ω3 i Ω6 (z wiązaniem podwójnym obecnym pomiędzy
3 i 4 węglem lub 6 i 7 węglem licząc
od końca łańcucha) nie mogą powstać w organizmie ludzkim, dlatego
kwasy takie muszą być przyjmowane
z pożywieniem.
W trakcie estryfikacji glicerolem
(w trójglicerydach lub fosfolipidach)
kwasy tłuszczowe nienasycone najczęściej są podstawiane w pozycji
drugiej (środkowy węgiel glicerolu).

27.

znacznej mierze niepolarnymi z niewielkim elementem polarnym, ułatwiającym im łączenie się ze środowiskiem wodnym. Takimi związkami
są fosfolipidy. Posiadają one właściwości określone jako amfipatyczne,
polagające na posiadaniu zarówno
fragmentów hydrofilowych, jak
i hydrofobowych w obrębie cząsteczki. Przykładem fosfolipidu jest
lecytyna (fosfatydylocholina). Właściwości amfipatyczne fosfolipidów
oraz podobne pod względem polarności właściwości płynu po obu stronach błony biologicznej narzucają jej
dwuwarstwową strukturę z hydrofobowym (niepolarnym) wnętrzem
oraz hydrofilowymi (polarnymi)
warstwami zewnętrznymi24.
Błony biologiczne tworzą płynną
mozaikę częściowo przypominającą
warstwę tłuszczu pływającą po powierzchni wody. Zarówno fosfolipidy,
jak i białka błonowe swobodnie
przemieszczają się w jej obrębie.
Błony biologiczne oprócz fosfolipidów zawierają białka będące receptorami, kanałami bądź enzymami.
Zawierają również kilka procent cholesterolu, który reguluje ich płynność.

Błony biologiczne

Środowisko wewnętrzne organizmu, jest podzielone na przedziały
(komórki, organella komórkowe) za
pomocą błon biologicznych (błona
komórkowa, błona mitochondrialna,
błona jądrowa itd.).

28. Lipidy dostarczane w
diecie
Razem z pożywieniem dostarczamy różne rodzaje lipidów, w zależności od rodzaju pokarmu. Podstawowy lipidem dostarczanym w
diecie jest trójgliceryd (olej, masło,
smalec, pozostałe tłuszcze zwierzęce

Rycina 13. Budowa błony biologicznej. Część hydrofilowa fosfolipidu (na przykładzie fosfatydylocholiny)
jest utworzona przez glicerol, fosforan i cholinę. Podwójna warstwa fosfolipidów układa się hydrofobowymi „ogonami” z kwasów tłuszczowych do wewnątrz błony.

Wszystkie błony fosfolipidowe, które oddzielają przedziały o jednakowej polarności są dwuwarstwowe. Błony jednowarstwowe (np. w lipoproteinach) oddzielają środowiska o różnej
polarności - polarne (osocze na zewnątrz) od
środowiska niepolarnego (trójglicerydy, estry
cholesterolu) wewnątrz lipoproteiny.
24

Ze względu na przewarzający
udział wody oraz innych związków
polarnych w budowie organizmu,
poszczególne przedziały muszą być
oddzielone od siebie związkami w
30
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i roślinne). Stan skupienia trójglicerydu obserwowany w temp. pokojowej jest stały dla tłuszczów zwierzęcych (np. masło, smalec), natomiast
płynny dla tłuszczów roślinnych
(olej, oliwa). „Płynność” tłuszczu zależy od rodzaju kwasów tłuszczowych występujących w trójglicerydzie. W przypadku tłuszczów zwierzęcych (w przeciwieństwie do roślinnych) przewaga jest kwasów
tłuszczonych nasyconych, czyli takich
w których nie występują wiązania
podwójne w łańcuchu.
Lipidem dostarczanym jedynie w
pokarmach zwierzęcych jest cholesterol.
Razem z wchłoniętymi lipidami
dostarczane są do organizmu witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: A,
D, E, K oraz niezbędne, egzogenne
kwasy tłuszczowe szeregu Ω3 i Ω6.

dwunastnicy, w której działa lipaza trzustkowa (obecna w soku
trzustkowym).
Składnikiem żółci odpowiedzialnym za emulgację są kwasy żółciowe produkowane w wątrobie z
cholesterolu. Przed wydzieleniem
do żółci kwasy żółciowe są sprzęgane
z glicyną oraz tauryną25. Żółć jest
magazynowana w pęcherzyku żółciowym (potocznie zwanym woreczkiem). „Wyrzut” żółci z pęcherzyka
następuje po spożyciu pokarmu bogatego w tłuszcze.
Kwasy żółciowe są również niezbędne do wchłonięcia z przewodu
pokarmowego produktów trawienia
lipidów. Wskutek tego, ponad 90%
kwasów żółciowych jest zwrotnie
wchłanianych razem z lipidami i powraca do wątroby (tzw. krążenie wątrobowo-jelitowe).

29. Trawienie lipidów w
przewodzie pokarmowym – rola żółci

30. Resynteza lipidów w
ścianie jelita

Enzymy trawiące trójglicerydy są
nazwane lipazami. Lipazy są wydzielane przez język (lipaza językowa),
żołądek (lipaza żołądkowa) oraz
trzustkę (lipaza trzustkowa). Spożyte tłuszcze wymagają rozbicia na
drobne „kuleczki” (emulgacji) za pomocą związku działającego jak detergent. Emulgacja jest niezbędna do
prawidłowego trawienia, gdyż lipazy
(jak każdy enzym organizmu), działają w fazie wodnej – w przypadku lipidów jedynie na jego powierzchni.
Proces emulgacji „rozdrabnia” lipidy
zwiększając tym samym powierzchnię czynną ich trawienia. Ponieważ
rolę emulgatora w przewodzie pokarmowym pełnią składniki żółci,
efektywne trawienie lipidów rozpoczyna się dopiero w
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Produkty trawienia trójglicerydów w przewodzie pokarmowym
(glicerol, wolne kwasy tłuszczowe) są
wchłaniane, w tzw. mieszanych
micellach, do enterocytów, w których następuje resynteza trójglicerydu. Zarówno cząsteczki glicerolu,
jak i wolnych kwasów tłuszczowych
muszą zostać zaktywowane (patrz
Wiadomości wstępne). Glicerol ulega
fosforylacji tworząc glicerolo-3fosforan. Enzymem katalizującym tą
reakcję jest kinaza glicerolowa, a
dawcą fosforanu ATP. Kinaza glicerolowa występuje jedynie w wątrobie oraz ścianie jelita i tylko
tam glicerol może ulegać dalszym
przemianom. Kwas tłuszczowy jest
25 Tauryna, endogenny związek, obecny również
np. w napojach energetycznych, ułatwia usuwanie substancji z organizmu drogą żółciową.
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aktywowany poprzez przyłączenie
koenzymu A z wytworzeniem acyloCoA. Proces zużywa przy tym dwa
wiązania wysokoenergetyczne z ATP.
Acylo-CoA jest dołączany do glicerolo-3-fosforanu z wytworzeniem monoglicerydu, będącego substratem w
kolejnej reakcji z acylo-CoA tworząc
dwugliceryd. Po dołączeniu trzeciej
cząsteczki acylo-CoA powstaje trójgliceryd gotowy do transportu do
innych tkanek.

Chylomikrony (gr. Chyle, limfa)
są największymi spośród lipoprotein. Są produkowane w ścianie jelita, jednak ze względu na znaczny
rozmiar nie przedostają się do kapilar krwionośnych, tylko wraz z płynem
zewnątrzkomórkowym
są
transportowane limfą do kąta żylnego lewego, gdzie dostają się do krwi.
Ich rolą jest transport lipidów pokarmowych do wątroby i tkanek.
Trójglicerydy zawarte w chylomikronach są trawione przez osoczowy

31. Transport lipidów we
krwi – lipoproteiny, miejsca syntezy chylomikronów, VLDL, LDL, HDL
Ze względu na swoją hydrofobowość, lipidy do transportu w osoczu
wymagają specjalnych struktur zwanych lipoproteinami26. Przypominają
one kulkę tłuszczu otoczoną amfipatyczną, jednowarstwową błoną fosfolipidową, w której umieszczone są
specyficzne białka – apoproteiny.
Wnętrze lipopotein jest hydrofobowe, zawiera trójglicerydy oraz estry
cholesterolu. Błona zapewnia rozpuszczalność w osoczu, a apoprotieny decydują o przemianach biochemicznych transportowanych lipidów.
Rozróżnia się 4 rodzaje lipoprotein różniących się ilością oraz rodzajem występujących apoprotein, miejscem wytwarzania oraz rolą biologiczną. Mniejsza ilość białek warunkuje mniejszą gęstość lipoprotein.

26 Obecność trójglicerydów we krwi nieuformowanych w lipoproteiny, np. po urazie mechanicznym , w którym trójglicerydy dostają się do
krwioobiegu z uszkodzonej tkanki tłuszczowej,
niesie ryzyko wystąpienia tzw. zatoru tłuszczowego – „zatkania” naczyń krwionośnych przez
„kulki tłuszczu”, co uniemożliwia dostarczenie
krwi do zaopatrywanej tkanki.

Rycina 14. Budowa lipoproteiny. Pojedyncza
błona fosfolipidowa zawiera apoproteiny
(APO) oraz wolny cholesterol (CHOL). Hydrofobowe wnętrze zawiera trójglicerydy oraz
estry cholesterolu.

enzym – lipazę lipoproteinową.
Powstałe w wyniku tego procesu
kwasy tłuszczowe wnikają do tkanek,
a glicerol powraca wraz z krwią do
wątroby27.
Chylomikrony zawierają bardzo
mało białka (ok. 1%) dlatego są najlżejsze spośród lipoprotein.
Apoproteiną występująca w chylomikronach jest Apo B48.
VLDL (ang. very low density lipoprotein, lipoproteina od bardzo
małej gęstości) są podobne do chylomikronów, jednak różnią się: występowaniem apoproteiny B100 zaBrak kinazy glicerolowej w tkankach poza
wątrobą i jelitami.
27
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miast ApoB48, większą zawartością
białka, miejscem syntezy. VLDL są
syntetyzowane w wątrobie, a ich rolą
jest przenoszenie lipidów z wątroby
do tkanek.
LDL (ang. low density lipoprotein, lipoprotiena o małej gęstości).
Powstają z VLDL w osoczu. Transportują cholesterol do tkanek oraz
zwrotnie do wątroby.
HDL (ang. high density lipoprotein, lipoproteina o dużej gęstości).
Powstają głównie w wątrobie, zawierają ok. 50% białka. Ich rolą jest
transportowanie estrów cholesterolu
z tkanek do wątroby, przez co
„oczyszczają tkanki z cholesterolu”.
Na początku mają kształt dyskoidalny, lecz w miarę gromadzenia zestryfikowanego cholesterolu w swoim
wnętrzu kształt zmienia się na kulisty. HDL pełnią również rolę magazynu apoprotein dla innych lipoprotien.
Wysokie stężenie LDL w osoczu
sprzyja rozwojowi miażdżycy,
podnosi ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego i innych
chorób krążenia związanych z jej
rozwojem. W przeciwieństwie do
tego, prawidłowe stężenie HDL działa przeciwmiażdżycowo, umożliwia
eliminację nadmiaru cholesterolu z
tkanek.

32.

Rola apoprotein

Apoproteiny umożliwiają zachodzenie przemian biochemicznych
transportowanych lipidów. Spośród
apoprotein warto wymienić:
Apo B48 – występuje jedynie w
chylomikronach, umożliwia razem z
Apo E wychwycenie chylomikronów
przez wątrobę.
Apo B100 – występuje w VLDL
oraz LDL. Pełni rolę analogiczną do
33

Apo B48.
Apo E – jest przekazywane z HDL
na chylomikrony, VLDL i LDL. Razem
z Apo B48 oraz B100 pełni rolę liganda do receptora wątrobowego.
Apo CII – jest przekazywane z
HDL na chylomikrony, VLDL i LDL.
Pełni rolę aktywatora lipazy lipopro-

Rycina 15. Schemat metabolizmu lipoprotein. Chylomikrony (CH) powstające w jelitach po dostaniu
się z chłonki do krwioobiegu oddają lipidy przyjęte z pokarmem do tkanek i wątroby. VLDL transportują trójglicerydy do tkanek, w krwi ulegają
zamianie na LDL po czym powracają do wątroby.
Rolą HDL jest transport cholesterolu z tkanek do
wątroby.

teinowej, enzymu rozkładającego
trójglicerydy w chylomikronach i
VLDL. Powstałe w wyniku rozkładu
kwasy tłuszczowe są wchłaniane do
komórek.
Apo AI występująca w HDL. Jest
aktywatorem enzymu estryfikującego cholesterol (LCAT, ang. Lecithin—
Cholesterol AcylTransferase). Powstały ester cholesterolu, będący cząsteczką hydrofobową, jest wchłaniany do wnętrza HDL i w takiej postaci
transportowany do wątroby.
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β-oksydacja jest procesem, w którym
zachodzi częściowe utlenienie („spalenie”) kwasu tłuszczowego oraz jego
podział na dwuwęglowe jednostki,
acetylo-CoA, które następnie mogą
być włączone do cyklu Krebsa. Proces ten przebiega w mitochondriach,
substratem jak wspomniano są kwasy tłuszczowe, produktem acetyloCoA oraz zredukowane równoważniki redukcyjne; NADH+H+ i FADH2.
Wolny kwas tłuszczowy po dostaniu się do cytoplazmy zostaje zaktywowany poprzez przyłączenie CoA –
powstaje tzw. acylo-CoA29. Do mitochondium acylo-CoA dostaje się przy
pomocy karnityny30. Etap transportu
kwasu tłuszczowego do mitochondrium jest etapem regulatorowym
całego procesu β-oksydacji.
W trakcie procesu każde „odłączenie” reszty dwuwęglowej (acetylo-CoA) od cząsteczki kwasu tłuszczowego wiąże się z powstaniem
jednej cząsteczki NADH+H+ i jednej
cząsteczki FADH2. Powstały acetyloCoA po wejściu do cyklu Krebsa jest
substratem do syntezy 12 cząsteczek
ATP. Sumarycznie, każdy etap βoksydacji jest w stanie wygenerować:
12 ATP (z acetylo-CoA) + 3 ATP z
NADH+H+ + 2 ATP z FADH2 = 17 cząsteczek ATP.

33. Źródła kwasów tłuszczowych oraz glicerolo-3fosforanu w tkance tłuszczowej
Aby zsyntetyzować trójgliceryd w
komórkach tkanki tłuszczowej potrzebne są jego składowe (glicerol i
kwasy tłuszczowe) w formie aktywnej (glicerolo-3-fosforan, acylo-CoA).
Syntetaza acylo-CoA jest obecna w
cytoplazmie wielu komórek, jednak
kinaza glicerolowa, syntetyzująca
glicerolo-3-fosforan jest obecna
jedynie w wątrobie i jelitach. Dlatego też źródłem glicerolo-3fosforanu do syntezy trójglicerydu w
tkance tłuszczowej nie może być glicerol powstały podczas trawienia
trójglicerydu transportowanego z
wątroby do tkanek. Glicerolo-3fosforan powstaje z aldehydu
3-fosfoglicerynowego, związku pośredniego glikolizy – szlaku przemiany glukozy. W przypadku niedostatku glukozy (dieta ubogowęglowodanowa, wysokotłuszczowa) pomimo podaży lipidów w pokarmie
nie będzie skutecznie zachodzić odtworzenie tórjglicerydu w tkance
tłuszczowej28.

34. Lokalizacja komórkowa, substraty oraz produkty β-oksydacji kwasów tłuszczowych

35. Synteza kwasów tłuszczowych
Synteza kwasów tłuszczowych
zachodzi w cytoplazmie. Substratem jest acetylo-CoA. Głównym źródłem tego związku są reakcje zacho-

Kwasy tłuszczowe, które dostaną
się z krwi do komórek mogą zostać
„spalone” w celu uzyskania energii
lub zostać wykorzystane do syntezy
trójglicerydu (w tkance tłuszczowej).
28 Efekt ten jest podstawą skuteczności diet wysokotłuszczowych. Pomimo utraty masy ciała
tego rodzaju diety niosą za sobą inne poważne
konsekwencje metaboliczne.

Acylo-CoA odnosi się do połączenia każdego
kwasu tłuszczowego z CoA. Acetylo-CoA to reszta kwasu octowego połączona z CoA.
30 Karnityna jest stosowana w produktach dietetycznych jako środek przyśpieszający „spalanie”
tłuszczu.
29
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dzące w mitochondrium: oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu
oraz β-oksydacja. Ponieważ acetyloCoA nie przenika przez błony mitochondrialne, aby mógł przedostać się
do cytoplazmy łączy się ze szczawiooctanem dając cytrynian (pierwsza
reakcja cyklu Krebsa). Cytrynian
opuszcza mitochondrium, uwalniając w cytoplazmie resztę dwuwęglową w postaci acetylo-CoA.
Dodatkowo w późniejszej reakcji
powstaje NADPH+H+ wykorzystywany w trakcie syntezy kwasów tłuszczowych.
Synteza kwasu tłuszczowego odbywa się przy pomocy kompleksu
wieloenzymatycznego zawierającego
na jednym z końców resztę kwasu
pantonenowego.31 W reakcjach niezbędny jest NADPH+H+ powstający
głównie w szlaku pentozomonofosforanowym. Związkiem, który
pobudza syntezę kwasów tłuszczowych jest cytrynian, będąc jak
wspomniano, jednocześnie dawcą
acetylo-CoA.

36. Znaczenie biologiczne
i pochodzenie eikozanoidów
Do eikozanoidów zaliczamy:
prostaglandyny,
prostacykliny,
tromboksany, leukotrieny i lipoksyny. Najczęściej są to pochodne
kwasu arachidonowego, dwudziestowęglowego, wielonienasyconego
kwasu tłuszczowego. Pełnią one rolę
tzw. hormonów tkankowych, związków o działaniu lokalnym, w obrębie
określonego narządu. Zdolność do ich
syntezy posiada wiele komórek organizmu.
Jest to przykład na obecność kwasu pantotenowego (wit. B5) poza koenzymem A.
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Prostaglandyny,
prostacykliny
oraz tromboksany powstają w szlaku
katalizowanym przez enzym cyklooksygenazę. Leukotrieny i lipoksyny
powstają w szlaku lipooksygenzay.
Działanie:
• Prostaglandyny – prozapalne,
wzrost temperatury ciała, nasilenie bólu, inicjacja porodu.
• Prostacykliny – hamowanie tworzenia skrzepu w naczyniach
krwionośnych
(produkowane
przez komórki śródbłonka naczyń).
• Tromboksany – sprzyjanie tworzeniu skrzepu (produkowane
przez płytki krwi - trombocyty).
• Leukotrieny i lipoksyny – skurcz
oskrzeli.
Leki sterydowe (glikokortykosterydy) hamują syntezę wszystkich
eikozanoidów. Niesterydowe leki
przeciwzapalne (np. aspiryna, ketoprofen, ibuprofen) hamują cyklooksgenazę zmniejszając syntezę prostaglandyn, tromboksanów i leukotrienów. Mają działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Aspiryna jest również wykorzystywana jako lek zmniejszających agregację płytek krwi, a przez to
tworzenie skrzepu (lek przeciwpłytkowy).

37. Cholesterol – budowa i
rola biologiczna
Cholesterol należy do związków
steroidowych. Steroidy mają budowę pierścieniową; 3 pierścienie sześciowęglowe (A, B, C) oraz 1 pięciowęglowy (D). Obecność grupy –OH
przy węglu 3 klasyfikuje cholesterol
do grupy alkoholi (Rycina 16). Cholesterol z wolną grupą –OH ma
właściwości amfipatyczne, dlatego
razem z fosfolipidami występuje w
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błonach biologicznych. W wyniku
estryfikacji długołańcuchowym kwasem tłuszczowym powstają hydrofobowe estry cholesterolu.

etapu przez np. leki z grupy statyn,
jest zmniejszenie syntezy mewalonianu, związku pośredniego w syntezie cholesterolu. Do syntezy cholesterolu
wykorzystywany
jest
+
NADPH+H .
Czteropierścieniowa struktura
cholesterolu nie ulega rozkładowi
w organizmie. Cholesterol jest usuwany wraz z żółcią głównie w postaci kwasów żółciowych, dlatego też
prawidłowy mechanizm usuwania
cholesterolu z organizmu jest związany z jego transportem z tkanek do
wątroby. Mała ilość lipoprotein HDL
zaburza ten proces, w efekcie czego
prowadząc do gromadzenia się cholesterolu w tkankach. Fakt niemożności „spalenia” cholesterolu i jego
gromadzenie się głównie w ścianach naczyń leży u podstawy rozwoju miażdżycy32.

Rycina 16. Wzór strukturalny cholesterolu. Zaznaczono numery atomów węgla o szczególnym
znaczeniu biologicznym.

Cholesterol jest prekursorem wielu ważnych biologicznie związków:
• Hormonów płciowych męskich i
żeńskich
• Hormonów kory nadnerczy (aldosteronu i kortyzolu)
• Witaminy D3
• Kwasów żółciowych
Połowa cholesterolu występującego w organizmie pochodzi z
diety (występuje w pokarmach pochodzenia zwierzęcego), a pozostała część z syntezy endogennej.
Zdolność syntezy cholesterolu posiadają wszystkie komórki jądrzaste,
jednak najwięcej powstaje w wątrobie. Całkowita ilość cholesterolu w
organizmie wynosi około 150g.

39. Ciała ketonowe – definicja, miejsce syntezy i
utylizacji
W przypadku intensywnej syntezy acetylo-CoA w mitochondriach
wątroby nie wszystkie jego cząsteczki mogą wejść w reakcje cyklu Krebsa, aby ulec utlenieniu. Intensywność
reakcji cyklu Krebsa oraz łańcucha
oddechowego jest zależna od stanu
energetycznego komórki – w przypadku dużych zapasów energetycznych procesy te są hamowane. Cząsteczki acetylo-CoA nie mogą również opuścić mitochndrium, gdyż acetylo-CoA nie przechodzi przez błony
mitochondrialne. Dlatego też cząsteczki acetylo-CoA kondensują ze
sobą tworząc tzw. ciała ketonowe,
niskocząsteczkowe związki, które

38. Metabolizm cholesterolu
Substratem do syntezy cholesterolu, podobnie jak w przypadku syntezy kwasów tłuszczowych, jest acetylo-CoA. Synteza zachodzi w cytoplazmie. Etap regulatorowy syntezy
jest katalizowany przez reduktazę
HMG-CoA (hydroksymetyloglutarylo-CoA). Efektem zablokowania tego

Szczegółowa patogeneza miażdżycy wykracza
poza ramy niniejszego skryptu.
32
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łatwo opuszczają mitochondrium,
przechodzą do krwi oraz są eliminowane przez mocz lub wydychane
(aceton jest związkiem lotnym). Trzy
związki tworzą grupę ciał ketonowych; czterowęglowe: β-hydroksymaślan i acetooctan oraz trójwęglowy aceton (bierny chemicznie, w
całości wydalany).
Miejscem syntezy ciał ketonowych są mitochondria wątroby.
Głównym celem ich produkcji jest
„pozbycie” się nadmiaru acetyloCoA powstałego w różnych przemianach, głównie β-oksydacji oraz dekarboksylacji pirogronianu. β-hydroksymaślan i acetooctan mogą również służyć jako materiał energetyczny w komórkach pozawątrobowych (wątroba, pomimo że produkuje ciała ketonowe, nie ma możliwości ich utylizacji). W mitochondriach innych komórek niż hepatocyty β-hydroksymaślan i acetooctan są
zamieniane ponownie na acetyloCoA, który po połączeniu ze szczwiooctanem wchodzi do cyklu Krebsa.
Intensywna synteza ciał ketonowych zachodzi w stanie głodu
oraz cukrzycy. Podczas głodzenia
dochodzi do rozkładu tkanki tłuszczowej w celu uwolnienia zmagazynowanego w niej trójglicerydu. Powstałe w wyniku lipolizy kwasy
tłuszczowe przedostają się do krwi i
są transportowane do różnych tkanek, w tym do wątroby, gdzie ulegają
β-oksydacji, której efektem jest synteza dużej ilości acetylo-CoA. W
przypadku cukrzycy intensywna lipoliza jest powodowana zmniejszonym
stężeniem insuliny – hormonu hamującego rozkład trójglicerydu w tkance
tłuszczowej.
Nadmierne stężenie ciał ketonowych we krwi doprowadza do spad37

ku pH krwi, skrajnie prowadząc do
śpiączki ketonowej, bezpośrednio
zagrażającej życiu pacjenta.

40.

Trawienie białek

Trawienie białek odbywa się przy
udziale enzymów proteolitycznych33,
które rozkładając wiązanie peptydowe doprowadzają do powstania wolnych aminokwasów. Enzymy proteolityczne są produkowane w komórkach z nieaktywnych proenzymów
(zymogenów), gdyż bezpośrednia
synteza aktywnych enzymów groziłaby samostrawieniem komórki. Proenzymy są aktywowane dopiero w
miejscu ich działania. Trawienie białek zachodzi:
• W przewodzie pokarmowym.
Rozpoczyna się w żołądku przy
udziale enzymu pepsyny, a następnie jest kontynuowane w
dwunastnicy przy udziale trypsyny i chymotrypsyny. Wymienione
enzymy należą do tzw. endopeptydaz, rozcinających wiązania
peptydowe wewnątrz łańcucha. W
jelicie cienkim następuje dalsze
trawienie przy pomocy egzopeptydaz, odłączających pojedyncze
aminokwasy z końca łańcucha
peptydowego; aminopeptydazy, z
N-końca, karboksypeptydazy z Ckońca. Wchłonięciu ulegają wolne
aminokwasy.
• Pozakomórkowo. Białka położone w przestrzeni pozakomórkowej są trawione przez liczną grupę enzymów należącą do metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej. Białka „pocięte” na
krótsze fragmenty peptydowe są
następnie wchłaniane do komó33 Sama nazwa „enzym proteolityczny” określa,
iż mamy do czynienia z enzymem trawiącym
białko.
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rek, gdzie ulegają dalszej degradacji.
• Wewnątrzkomórkowo. W obrębie komórki białka mogą byś trawione w specjalnych strukturach
tzw. proteosomach lub w lizosomach. Trawienie w proteosomach
wymaga uprzednio zaznaczenia
białka przeznaczonego do degradacji przez dołączenie do niego
krótkiego peptydu – ubikwityny.
Dopiero białko „znakowane” ubkwityną jest kierowane do proteosomów. Białka wewnątrz lizosomów są trawione przez enzymy
- katepsyny34.

nie na ketokwas35, który następnie
mógłby ją odłączyć wytwarzając
amoniak. Ze względu na swoją toksyczność, amoniak podlega przemianie w mniej toksyczny mocznik.
Aminokwasem, który łatwo odłącza grupę aminową uwalniając
amoniak jest glutaminian. Proces
ten jest nazwany oksydacyjną deaminacją, gdyż razem z odłączeniem
grupy aminowej zachodzi utlenienie
węgla α do grupy ketonowej. Glutaminian powstaje w procesie transaminacji z α-ketoglutaranu (metabolit
cyklu Krebsa), odbierając grupę aminową z innego aminokwasu.

41. Znaczenie transaminacji i deaminacji w metabolizmie aminokwasów
Transaminacja jest procesem
przeniesienia grupy aminowej z
aminokwasu na ketokwas, w wyniku czego powstaje nowy aminokwas oraz ketokwas. Transaminacja
jest kluczowym procesem w metabolizmie aminokwasów. Pozwala na
syntezę aminokwasów endogennych
jak równie bierze udział w katabolizmie większości aminokwasów. Katabolizm aminokwasów różni się od
katabolizmu innych związków ze
względu na obecność w cząsteczce
grupy aminowej, która w przypadku
odłączenia od aminokwasu tworzy
toksyczny dla organizmu amoniak.
Większość aminokwasów nie jest w
stanie odłączyć grupy aminowej, a
jedynym dla nich sposobem pozbycia
się grupy aminowej jest jej przekaza34 Warto zaznaczyć, że pH optymalne do działania enzymów lizosomalnych jest kwaśne, co
zapobiega ewentualnemu samostrawieniu komórki w przypadku uszkodzenia lizosomu i
przedostaniu się jego zawartości do cytoplazmy
(pH około 7).

Rycina 17. Eliminacja azotu aminokwasowego.
Aminokwasy przekazują grupę aminową wytwarzając glutaminian, który w wątrobie uwalnia
wolną grupę aminową będącą substratem do
syntezy mocznika.

Transaminacja jest prowadzona przez enzymy – transaminazy
Ketokwas zawiera grupę ketonową zamiast
aminowej.
35
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(aminotransferazy), zawierające w
swojej budowie koenzym – aktywną postać witaminy B6.
Nazwa enzymu pochodzi od aminokwasu, który jest dawcą grupy
aminowej dla α-ketoglutaranu (np.
transaminaza alaninowa – przekazuję grupę aminową z alaniny, transaminaza asparaginowa – przekazuje
grupę aminową z asparaginianu).
Reakcje transaminacji są odwracalne
tzn. mogą służyć do syntezy aminokwasów z odpowiedniego ketokwasu.
Oksydacyjna deaminiacja glutaminianu jest katalizowana głównie
przez dehydrogenazę glutaminianową współdziałającą z koenzymem
NAD+ (lub NADP+). Proces ten zachodzi w wątrobie.

42.

Cykl mocznikowy

Ze względu na dużą toksyczność
amoniaku powstałego w procesie
deaminacji glutaminianu, nie może
być on transportowany we krwi, gdyż
w ten sposób dostałby się do wszystkich innych narządów i tkanek. Dlatego, bezpośrednio po powstaniu,
amoniak wchodzi w szlak reakcji zamieniających go w mniej toksyczny
mocznik. Proces rozpoczyna się w
mitochondriach wątroby od kondensacji amoniaku z dwutlenkiem węgla
tworząc karbamoilofosforan. Związek ten dołącza się do aminokwasu
ornityny tworząc cytrulinę. Cytrulina opuszcza mitochondrium, a następnie „odbiera” grupę aminową z
asparaginianu (aminokwas ten jest
dawcą drugiej grupy NH2 niezbędnej
do syntezy mocznika). Powstała arginina ulega hydrolizie do mocznika
oraz ornityny, która powraca do mitochondrium. Cały proces syntezy
mocznika „zużywa” 3 cząsteczki ATP
39

i zachodzi jedynie w wątrobie.

43. Metabolizm zasad azotowych
Zasady azotowe (nukleotydów)
są pochodnymi puryny (związku
dwupierścieniowego, np. adenina,
guanina) oraz pirymidyny (związku
jednopierścieniowego, np. uracyl,
cytozyna, tymina).
Zasady azotowe mogą być syntetyzowane w organizmie z innych
związków. Elementów strukturalnych (atomy węgla, tlenu, azotu i
wodoru) pierścienia zasad purynowych dostarczają: aminokwasy (glutamina, glicyna, asparaginian),
dwutlenek węgla, fragment jednowęglowy przenoszony przez tetrahydrofolian (aktywna postać
kwasu foliowego). W przypadku syntezy zasad pirymidynowych niezbędne są: glutamina, asparaginian i
dwutlenek węgla. W przypadku syntezy tyminy potrzebny jest również
fragment jednoweglowy przenoszony
przez aktywny kwas foliowy.

Rycina 18. Puryna (po lewej) i pirymidyna (po
prawej)

Zasady purynowe są degradowane przez enzym, oksydazę ksantynową, do kwasu moczowego, słabo
rozpuszczalnego związku, który w
przypadku podwyższonego stężenia
łatwo krystalizuje w tkankach stymulując reakcję zapalną organizmu36.
36 Podwyższone stężenie kwasu moczowego jest
przyczyną tzw. dny moczanowej. Choroba jest
leczona allopurynolem, lekiem hamującym en-
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Pirymidyny są degradowane do
związków rozpuszczalnych w wodzie, usuwanych wraz z moczem.

jądrze na matrycy DNA, a następnie
opuszcza jądro komórkowe przekazując informację na rybosomy, na
których syntetyzowany jest łańcuch
białkowy (proces syntezy białka jest
nazwany translacją).
W syntezie nowych nici DNA oraz
RNA biorą udział enzymy tzw. polimerazy DNA lub RNA37.
Kwasy nukleinowe składają się z
nukleotydów – jednostek zbudowanych z zasady azotowej (patrz
rozdz. 43), pentozy (rybozy w przypadku RNA oraz deoksyrybozy w
DNA) oraz fosforanów (przykład
budowy nukleotydu zawierającego
adeninę, ATP, znajduje się w rodz.
12). Trzy nukleotydy ułożone obok
siebie tworzą tzw. kodon, zawierający informację o określonym aminokwasie np. nukleotydy zawierające
guaninę, cytozynę i adeninę (GCA)
kodują aminokwas alaninę. Każda
trójka nukleotydów koduje jeden
określony aminokwas np. fragment
cząsteczki kwasu RNA o sekwencji:
-GCAACACUGCAU- koduje fragment białka zawierający:
alaninę (GCA) – treoninę (ACA) –
leucynę (CUG) i histydynę (CAU).
Każda komórka organizmu zawiera informację dotyczącą budowy wszystkich białek w organizmie. Jednak nie każda komórka syntetyzuje wszystkie białka; inne białka
będą obecne w komórce naskórka,
inne w neuronie, a inne w komórce
mięśniowej. Jeżeli określone białko
jest syntetyzowane przez komórkę
mówimy, że gen tego białka ulega
ekspresji (tzn. informacja dotycząca
jego budowy została przepisana najpierw na RNA, a następnie na jej pod-

Tabela 4. Substraty do syntezy zasad azotowych.
Składniki niezbędne do syntezy zasad
azotowych
Puryny

Pirymidyny
Glutamina
Asparaginian

Dwutlenek węgla
Fragment jednowęglowy (tetrahydrofolian)*
Glicyna

* w przypadku pirymidyn fragment jednowęglowy przenoszony przez tetrahydrofolian jest
niezbędny do syntezy tyminy.

44. Podstawy biologii molekularnej
Przekazywanie określonych cech
z pokolenia na pokolenie wymaga
sprawnego działania systemu gromadzącego informację genetyczną
oraz wykorzystującego ją do syntezy
białek.
W komórkach eukariotycznych informacja genetyczna, zapisana na nici
kwasu deoksyrybonukleinowego
(DNA), znajduje się w jądrze komórkowym. Zawiera ona informacje dotyczące sekwencji aminokwasów w
białkach syntetyzowanych w komórce. Proces powielania informacji genetycznej, zachodzący przed podziałem komórki, jest nazwany replikacją.
Synteza białek zachodzi poza jądrem komórkowym, w cytoplazmie,
na specjalnych strukturach - rybosomach. Łącznikiem przenoszącym
informację dotyczącą budowy białka
(zawartą w DNA) jest nić kwasu rybonukleinowego (RNA), która powstaje w procesie transkrypcji, w

Amanityna, ekstremalnie silna trucizna zawarta w muchomorze sromotnikowym, hamuje
działanie polimerazy RNA II.
37

zym odpowiedzialny za syntezę kwasu moczowego.
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stawie powstało w cytoplazmie działające białko). Ekspresja genu jest
regulowana na poziomi transkrypcji
oraz translacji.

45. Podział hormonów:
pochodne aminokwasów,
peptydowe, steroidowe
Odległe narządy oraz tkanki w organizmie komunikują się ze sobą za
pomocą układu nerwowego bądź
układu dokrewnego. Układ dokrewny działa za pomocą hormonów wydzielanych przez gruczoły do
krwi. Niektóre gruczoły wydzielają
hormony w odpowiedzi na zmianę
warunków panujących w organizmie
(np. trzustka wydziela insulinę w odpowiedzi na podwyższone stężenie
glukozy, a przytarczyce wydzielają
parathormon w odpowiedzi na spadek stężenia wapnia w osoczu), inne
w odpowiedzi na działanie innych
hormonów (np. kora nadnerczy produkuje kortyzol w odpowiedzi na
hormon adrenokortykotropowy wydzielany przez przysadkę). Hormon
działa jedynie na te komórki, które wytwarzają specyficzne receptory zdolne do jego przyłączenia,
np. oksytocyna działa na komórki
mięśni gładkich w macicy oraz pochwy, bez wyraźnego wpływu na
komórki mięśniowe położone w innych narządach. Struktura cząsteczki
hormonu determinuje budowę receptora. Ze względu na budowę hormony dzielą się na:
• Pochodne aminokwasów, np.
tyroksyna (T4), trójjodotyronina
(T3), melatonina, adrenalina.
• Hormony peptydowe, np. insulina, glukagon, parathormon, wazopresyna, oksytocyna
• Hormony steroidowe, np. korty41

zol, aldosteron, testosteron, estrogen, progesteron.
Hormony o budowie peptydowej oraz pochodne aminokwasowe
(oprócz hormonów tarczycy; T3 i T4)
są nierozpuszczalne w tłuszczach,
dlatego nie przenikają swobodnie
przez błonę komórkową komórki
docelowej tylko łączą się z receptorem położonym na jej powierzchni. W takim przypadku informacja
niesiona przez hormon jest przekazywana do wnętrza komórki za pomocą innych związków, tzw. wtórnych przekaźników (ang. second
messenger). Mogą być nimi jony
wapnia, cAMP (cykliczny adenozynomonofosforan), bądź diacyloglicerol wraz z inozytolotrójfosforanem
(IP3).
W przypadku hormonów steroidowych oraz hormonów tarczycy
receptory znajdują się w cytoplazmie komórki docelowej, ze względu na łatwość przenikania tych hormonów przez błony biologiczne.

46. Witaminy – znaczenie
biologiczne
Witaminy z definicji są związkami
niezbędnymi do życia (vitae – ‘życie’
i amina – związek z grupą aminową),
których organizm nie potrafi sam
syntetyzować38.
Zapotrzebowanie
dobowe na większość witamin wynosi 1-3 mg. Najprostszy podział witamin uwzględnia ich zdolność do rozpuszczania się w wodzie. Cecha ta
Wyjątkiem jest witamina D syntetyzowana z
cholesterolu m.in. przy pomocy promieni UV.
Synteza witaminy B3 również może zachodzić w
organizmie człowieka, jednak jest ona niewystarczająca do zapewnienia prawidłowego metabolizmu. Witamina K jest syntetyzowana przez
florę jelitową, a witamina A powstaje w organizmie ludzkim z beta-karotenu – egzogennego
związku roślinnego.
38
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determinuje również biologiczne
funkcje witamin.
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach:
• Retinol (wit. A) – bierze udział w
procesie widzenia. Syntetyzowana
z beta-karotenu.
• Cholekalcyferol (wit. D3) – związek steroidowy, syntetyzowana z
cholesterolu w trzech etapach;
pod wpływem promieniowania
UV dochodzi skórze do modyfikacji pierścienia B, a następnie zachodzi hydroksylacja w wątrobie (pozycja 25) oraz w nerkach
(pozycja 1, proces pobudzany
przez parathormon, rycina 16) w
efekcie czego powstaje kalcytriol
– aktywna postać witaminy. Bierze udział w gospodarce wapniowej zwiększając wchłanianie
wapnia z przewodu pokarmowego oraz wpływając na wzrost kości.
• Pochodne chinonu (wit. K) –
udział w dojrzewaniu czynników
krzepnięcia umożliwiający finalnie syntezę fibryny – cementu
spajającego płytki krwi. Antywitaminy K (np. warfaryna) są stosowane jako leki przeciwkrzepliwe.
• Tokoferol (wit. E) – działanie
antyoksydacyjne,
neutralizuje
działanie wolnych rodników.
Witaminy rozpuszczalne w wodzie:
• Tiamina (wit. B1) – bierze udział
w metabolizmie węglowodanów.
• Ryboflawina (wit. B2) – wchodzi
w skład koenzymów FAD i FMN,
bierze udział w reakcjach utleniania i redukcji.
• Niacyna (wit. B3) – wchodzi w
skład koenzymów NAD i NADP.

•

•

•

•

•

•

Bierze udział w reakcjach utleniania i redukcji.
Kwas pantotenowy (wit. B5) –
wchodzi w skład koenzymu A.
Bierze udział w przenoszeniu
reszty acylowej.
Pirydoksal (wit. B6) – bierze
udział w transaminacji oraz degradacji glikogenu.
Biotyna (wit. B7) – bierze udział
w reakcjach karboksylacji (dołączania dwutlenku węgla).
Kwas foliowy (wit. B9) – bierze
udział w przenoszeniu fragmentów jednowęglowych. Niezbędny
do syntezy zasad azotowych nukleotydów, a tym samym podziału
komórek.
Cyjanokobalamina (wit. B12) –
związek porfirynowy, zawierający
jon kobaltu. Niezbędna w metabolizmie aminokwasów siarkowych
oraz współdziałająca z kwasem
foliowym w przenoszeniu fragmentów jednoweglowych.
Kwas askorbinowy (wit. C) –
związek o działaniu antyoksydacyjnym. Bierze udział m,in. w dojrzewaniu tkanki łącznej.

47. Skutki niedoboru witamin
Zbilansowana dieta (zawierająca
produkty roślinno-zwierzęce) zapewnia dostarczanie wszystkich niezbędnych witamin. Jednakże niedobory określonych witamin skutkują
pojawieniem się charakterystycznych
objawów. Niedobór:
witaminy A powoduje tzw. kurzą
ślepotę (ślepotę zmierzchową), zaburzenie widzenia w słabym świetle,
witaminy D powoduje krzywicę –
zaburzony wzrost kości,
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witaminy K zaburza krzepnięcie
krwi zwiększając ryzyko krwawienia,
witaminy B1 powoduje zaburzenie w funkcjonowaniu układu nerwowego (tzw. encefalopatia Wernickego), a w przeszłości był powodem
choroby beri-beri,
witamin B2 i B3 powoduje zmiany
skórne, zapalenie kącików ust (wit.
B2),
witaminy B6 skutkuje niedokrwistością oraz ryzykiem padaczki (u
dzieci),
witaminy B9 skutkuje niedokrwistością, zaburzeniami rozwoju płodu,
witaminy B12 powoduje tzw.
anemię złośliwą,
witaminy C powoduje upośledzone dojrzewanie tkanki łącznej. W
przeszłości niedobór wit. C był przyczyną szkorbutu.

48.

Metabolizm hemu

Hem jest grupą prostetyczną
kilkuset ludzkich białek, głównie enzymów. Występuje m.in. w hemoglobinie, mioglobinie, katalazie,
cytochromach. Razem z witaminą
B12 oraz chlorofilem należy do pochodnych porfiryn, związków chemicznych zbudowanych w 4 pierścieni pirolowych. Hem w centrum
swojej budowy zawiera kation żelaza
Fe2+.
Hem może być syntetyzowany w
wielu komórkach organizmu, jednak
ze względu na jego obecność w hemoglobinie, 85% syntezy hemu zachodzi w szpiku kostnym (miejscu
syntezy erytrocytów).
Proces rozpoczyna się od kondensacji sukcynylo-CoA (metabolit cyklu Krebsa) z glicyną. Reakcja ta jest
reakcją regulatorową całego procesu, przebiega w mitochondrium i jest
zależna od witaminy B6 (niedobór
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wit. B6 może być jedną z przyczyn
niedokrwistości). W kilku kolejnych
reakcjach przebiegających w cytoplazmie dochodzi do wytworzenia charakterystycznego układu porfirynowego, a podstawienie kationu Fe2+
zachodzi ponownie w mitochondrium i jest reakcją kończącą syntezę
hemu.
Degradacja hemu zachodzi
głównie w śledzionie (miejsce
„umierania” erytrocytów). Enzymem
inicjującym jego katabolizm jest oksygenaza hemowa, która przeprowadza konwersję hemu do biliwerdyny, a następnie do żółtej bilirubiny. W pierwszej reakcji zostaje odłączony tlenek węgla39. Bilirubina,
związek nierozpuszczalny w wodzie,
jest transportowany do wątroby razem z albuminami (tzw. bilirubina
niesprzężona). W wątrobie zachodzi
połączenie z kwasem glukuronowym
(powstaje tzw. bilirubina sprzężona), która zostaje wydalona do żółci.
Razem z żółcią bilirubina dostaje się
do jelita, gdzie przy udziale bakterii
jelitowych ulega przemianie do urobilinogenu i sterkobilinogenu.
Urobilinogen w pewnym stopniu ulega ponownemu wchłonięciu do krwi
skąd następnie dostaje się do moczu.
Sterkobilinogen nadaje brązowy kolor kałowi.
Defekt genetyczny enzymów odpowiedzialnych za syntezę hemu doprowadza do rozwoju tzw. porfirii.
Nieprawidłowa eliminacja bilirubiny
z organizmu skutkuje wzrostem jej
stężenia w osoczu prowadząc do żółtaczki – stanu chorobowego związanego z gromadzeniem bilirubiny w
39 Reakcja zachodzi wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba syntezy tlenku węgla. Tlenek węgla
w dużych stężeniach jest silną trucizną, w bardzo niewielkich pełni rolę neurotransmitera.

Wybrane zagadnienia z biochemii
narządach (widoczne zażółcenie skóry, błon śluzowych, gałek ocznych).

49.

dzenia (tzw. układ zewnątrzpochodny). Lekami hamującymi tworzenie fibryny (tzw. leki przeciwkrzepliwe) są antywitaminy K –
związki blokujące aktywność tej
witaminy, a przez to hamujące dojrzewanie niektórych czynników
krzepnięcia. Do tej grupy należą
pochodne kumaryny (np. warfaryna).
Organizm usuwa zakrzep w wyniku działania enzymu – plazminy,
syntetyzowanej z plazminogenu.
Produktem degradacji fibryny są jej
fragmenty tzw. d-dimery40.

Krzepnięcie krwi

Utrzymanie stałej ilości krwi krążącej w naczyniach krwionośnych
jest jednym z kluczowych zadań organizmu. Uszkodzenie ściany naczynia prowadzące do krwawienia musi
być bardzo szybko usunięte. Tworzenie prawidłowego skrzepu wymaga
dwóch podstawowych elementów:
1. Płytki krwi (trombocyty) – komórki krwi, aktywowane jedynie w
przypadku uszkodzenia ściany naczynia (poprzez kontakt z włóknami kolagenowymi lub kontakt z
innymi już aktywnymi płytkami).
Aktywne płytki łączą się ze sobą w
miejscu uszkodzenia zamykając
ubytek, wydzielają tromboksany i
serotoninę (związki aktywujące
inne płytki oraz działające kurcząco na naczynia), a także stają się
zdolne do przyłączania niektórych
czynników krzepnięcia – białek
biorących udział w syntezie fibryny. Lekiem hamującymi funkcję
płytek (tzw. lek przeciwpłytkowy)
jest aspiryna (hamuje syntezę
tromboksanów, patrz rozdz. 36).
2. Fibryna – białko pełniące rolę
cementu spajającego płytki krwi.
Fibryna jest syntetyzowana z
obecnego w osoczu fibrynogenu
przy pomocy enzymu – trombiny.
Aktywacja trombiny (z protrombiny) jest możliwa w wyniku kaskadowej aktywacji wielu czynników
krzepnięcia. Proces ten jest inicjowany albo kontaktem z włóknami
kolagenowymi (tzw. układ wewnątrzpochodny), albo kontaktem
ze swoistym białkiem (czynnikiem
tkankowym) uwolnionym ze ściany naczynia podczas jego uszko-

50. Równowaga kwasowozasadowa
Utrzymanie stałego pH osocza
(7,35-7,45) jest bardzo ważne do
zapewnienia prawidłowego działania enzymów (większość działa w
określonym, wąskim przedziale pH),
prawidłowej pracy serca (wahania
pH zmieniają stężenie kationów K+,
które bezpośrednio wpływają na jego
pracę) oraz prawidłowej pracy nerwów.
Organizm reguluje pH za pomocą
4 głównych mechanizmów:
1. Bufory krwi – działają bardzo
szybko, natychmiast neutralizują
pojawiające się wahania pH. Najważniejsze bufory to: bufor wodorowęglanowy (>60% pojemności
buforowej osocza), bufor hemoglobinianowy, bufor fosforanowy
oraz bufor białkowy.
2. Układ oddechowy – reguluje stopień eliminacji dwutlenku węgla
przez płuca. W przypadku spadku
pH, jony H+ łączą się z obecnym w
osoczu wodorowęglanem (HCO3-),
Podwyższone stężenie d-dimerów w osoczu
świadczy o obecności zakrzepu w naczyniach.
40
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który za pomocą enzymu anhydrazy węglanowej tworzy CO2 i
wodę. Jednocześnie jony H+ stymulują ośrodek oddechowy do intensywniejszego oddychania, a
tym samym eliminacji CO2 z organizmu.
3. Wymiana jonowa – w tym przypadku jony H+ obecne w osoczu są
wymieniane z wewnątrzkomórkowymi kationami K+ (spadek pH
powoduje następnie wzrost stężenia K+ w osoczu w wyniku
przenikania tego kationu z komórek. Wzrost pH działa odwrotnie).
4. Nerki – mają zdolność zarówno
eliminacji jonów H+ z osocza (łącząc je uprzednio z amoniakiem
powstałym w tym celu w nerkach:
NH3 + H+ à NH4+
oraz anionami fosforanowymi:
HPO42- + H+ à H2PO4po czym wydalają je do moczu),
jak również mogą dostarczać brakujących wodorowęglanów do osocza.
Spadek pH poniżej 7,35 skutkuje
wystąpieniem kwasicy. Wzrost pH
powyżej 7,45 skutkuje zasadowicą.
Ze względu na fizjologiczne „nastawienie” organizmu na produkcję
kwasów (ciągła synteza CO2 w wyniku oddychania, synteza ciał ketonowych i kwasów tłuszczowych), częstszym zaburzeniem jest kwasica. Spadek pH poniżej 7,0 jest przyczyną
bardzo ciężkiego stanu pacjenta
prowadzącego niejednokrotnie do
śmierci.
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Aminokwasy
Nazwa pełna
Alanina
Arginina
Asparagina
Cysteina
Fenyloalanina
Glicyna
Glutamina
Histydyna
Izoleucyna
Kw. asparginowy
Kw. glutaminowy
Leucyna
Lizyna
Metionina
Prolina
Seryna
Treonina
Tryptofan
Tyrozyna
Walina

Skrót trzyliterowy
Ala
Arg
Asn
Cys
Phe
Gly
Gln
His
Ile
Asp
Glu
Leu
Lys
Met
Pro
Ser
Thr
Trp
Tyr
Val

Skrót jednoliterowy
A
R
N
C
F
G
Q
H
I
D
E
L
K
M
P
S
T
W
Y
V
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