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Látkový metabolizmus

• Súbor všetkých biochemických procesov prebiehajúcich v živých 
organizmoch

• Chemické reakcie bezprostredne na seba nadväzujú- produkt reakcie 
sa stáva substrátom nasledujúcej- metabolické dráhy

Typy metabolických dráh

1. Katabolické 

2. Anabolické 

3. Amfibolické



Typy metabolických dráh

Katabolické 

(rozkladné, disimilačné)

• zo zložitých substrátov 
vznikajú jednoduchšie 
produkty

• Uvoľnenie energie

• Väčšinou oxidácia( 
dehydrogenácia) 
substrátu

• napr. rozklad mastných 
kyselín až na oxid uhličitý

Anabolické

(syntetické, asimilačné)

• z jednoduchých 
substrátov sa tvoria 
zložité produkty

• Potrebné dodať energiu

• Redukcia ( 
hydrogenácia)substrátu

• Napr. fotosyntéza

Amfibolické

(rozkladno-syntetické)

• Dochádza k čiastočnej 
štruktúrnej zmene 
substrátov

• anabolicko- katabolický
charakter

• Napr. transaminácia, 
citrátový cyklus



Redoxné reakcie v živých sústavách

• Najdôležitejšie reakcie v živých sústavách

• Potrebné na získavanie energie a tvorbu energeticky významných látok

Charakteristika redoxných reakcií

• Princíp podobný ako v neživej

1. oxidáciou ( odovzdávaním e)- dehydrogenácia ( odovzdávanie atómov 
vodíka

a.Anaeróbna ( bez prítomnosti kyslíka)

b.Aeróbna ( za prítomnosti kyslíka)

2. redukciou( prijímaním e)- hydrogenáciou ( prijímanie atómov vodíka)



• Obojsmerný priebeh

• Potrebné enzýmy- oxidoreduktázy, na ktorých aktívne miesto  sa 
viažu koenzýmy ( tie sa počas reakcií redukujú a v nasledujúcich 
oxidujú)- prenos elektrónov alebo H+

Typy koenzýmov

NAD- nikotínamidadeníndinukleotid

NADP- nikotínamidadeníndinukleotidfosfát

FAD- flavínadeníndinukleotid



Oxidované a redukované formy koenzýmov

koenzým oxidovaná 
forma

redukovaná forma

NAD- nikotínamidadeníndinukleotid NAD+ NADH + H+

NADP- nikotínamidadeníndinukleotidfosfát NADP+ NADPH + H+

FAD- flavínadeníndinukleotid FAD FADH2

V oxidačných procesoch katabolických dráh- oxidovadlá- NAD+ a FAD
V redukčných procesoch anabolických dráh- redukovadlá NADPH

Koenzýmy sa vyskytujú v živých sústavách v oxidovanej forme( oxidovadlá) a 
redukovanej forme( redukovadlá)



Oxidovaná forma Redukovaná forma

Ak namiesto vodíka  - PO4

je to koenzým NADP

Pri tvorbe redukovanej formy 
zaniká aromatický charakter 

pyrimidínového kruhu



Biologická oxidácia sa začína oxidáciou substrátu ( odtrhnutie atómov 
vodíka) ako akceptor slúžia oxidované formy koenzýmov

NAD+ + H2-S → NADH + H+ + S

Oxidovaná forma koenzýmu
nikotínamidadeníndinukleotidu

substrát
redukovaná forma koenzýmu
nikotínamidadeníndinukleotidu substrát

oxidácia
( dehydrogenácia substrátu)

NAD+ sa redukuje 
( hydrogenácia)

FAD + H2S → FADH2 + S             NADP+ + H2S → NADPH + H+ + S 



Príklad redoxnej reakcie

CH3-CHO      → CH3-CH2-OH

acetaldehyd etanol

V neživých sústavách

• Priama (redukcia)-
priamo pôsobením 
redukujúcich látok 
alebo vodíkom

• Vratná (oxidácia)-
použitie silných 
oxidačných činidiel

V živých sústavách

• Aby reakcie prebehli 
potreba enzýmu 
alkoholdehydrogenázy
a prenášača atómov 
vodíka NAD+

2H

H2O        ½ O2

NAD+

NADH a H+

oxidácia

redukcia

redukcia

oxidácia



Energetika biochemických reakcií

• Biochemické reakcie v živých a neživých sústavách majú energetický 
efekt ( energia nevzniká a nezaniká, iba mení formu)

Platia termochemické zákony

I. Termodynamický zákon- zákon zachovania energie

II. Termodynamický zákon- zákon premeny energie



Typy reakcií z energetického hľadiska

Exergonické

• Reakcie ktoré nepotrebujú využitie voľnej energie 

• Energia sa uvoľňuje- obsah energie východiskových látok > obsah energie produktov

• Katabolické dráhy

Endergonické

• Využitie voľnej energie na tvorbu energeticky bohatých látok ( časť sa mení na teplo)

• Energia sa spotrebuje( štiepením makroergických väzieb) obsah voľnej energie produktov > obsah 
energie východiskových látok

• Anabolické dráhy

• Amfibolické reakcie spojené s malým prenosom energie



• Reakcie na seba nadväzujú- energiou uvoľnenú pri exergonickom deji 
organizmus využije na endergonický proces

Oxidácia živín

Redukcia-
hydrogenácia 
koenzýmov

Oxidácia-
dehydrogenácia
koenzýmov



Makroergické zlúčeniny

• Zlúčeniny obsahujúce jednu alebo viac  makroergických väzieb - pri 
jej štiepení sa naraz uvoľní veľké množstvo energie

• Nepriamo zabezpečujú prenos energie medzi endergonickými a 
exergonickými reakciami

Makroergické zlúčeniny

Tioestery

AcetylCoA

Estery 
H3PO4

ATP



Nepriame využitie makroergických zlúčenín

Uvoľnená energia 
exergonického deja 

sa použije

Syntéza 
makroergickej

zlúčeniny

Napr. ATP

Rozpad 
makroergickej

zlúčeniny

Uvoľnená energia 
sa spotrebuje na 
endergonický dej



ATP 
( adenozíntrifosfát, kyselina adenozíntrifosforečná)

• Univerzálny prenášač energie

• makroergická zlúčenina

• Tvorí sa v mitochondriách

• V bunke sa udržiava jej konštantné množstvo

• Prenos ATP medzi bunkami nemožný, neukladá sa do zásoby preto tvorba 

prebieha nepretržite v každej bunke

• Prepája katabolizmus a anabolizmus



Funkčný význam ATP

energia makroergických väzieb sa využije: 

• Endergonické reakcie v bunke

• Svalovú prácu

• Teplo

• Svetlo

• Elektrickú energiu



Zloženie ATP

Adenín

Dusíkatá 
báza

Ribóza

cukor

Tri zvyšky 
kyseliny 
H3PO4

ATP

Ad - Rib - P ~ P ~ P = ATP

Makroergická 
väzba



Makroergická fosfátová väzba
• Typ kovalentnej väzby

• Na vytvorenie je potrebné veľké množstvo energie

• Označuje sa vlnovkou

• Viaže sa v nej energia, ktorá sa uvoľní jej hydrolytickým štiepením   ( 30,5 kJ.mol-1)

ATP      ↔ ADP      ↔ AMP

→ Endergonické procesy- hydrolytické štiepenie ATP, defosforylácia

ATP + H2O →P +  ADP + 30,5 kJ/mol

ADP + H2O →P +  AMP + 36 kJ/mol

← Exergonické procesy- vznik ATP, fosforylácia



ATP-
kyselina 
adenozíntrifosforečná
( adenozíntrifosfát)



Tvorba ATP

1. Hydrolytické štiepenie

• iných makroergických zlúčenín ( napr. GTP v citrátovom cykle)

2. Oxidácia látok

• V dýchacom( koncovom) reťazci



Energetický význam redoxných dejov

• Organizmy, bunky získavajú energiu na životné prejavy oxidáciou živín

• Oxidácie živín na CO2 a H2O prebiehajú v mitochondriách

• Medziproduktom odbúravania všetkých živín je aktivovaná forma kyseliny 
octovej- acetylkoenzým A ( acetylCoA)

O

CH3- C  

SCoA

• Acetylový zvyšok acetylkoenzým A sa v mitochondriách oxiduje na CO2 v v slede 
dejov Krebsovom ( citrátovom) cykle- súčasne sa redukujú koenzýmy 
oxidoreduktáz



Acetylkoenzým A

1: adenosin-3'-fosfát
2: difosfát
3: kyselina pantoová
4: β-alanin
5: cysteamin
1+2: adenosin-3'-monofosfát-5'-
difosfát
3+4: kyselina pantothenová
3+4+5: pantethein

Koenzým A

Acetylkoenzým A



Krebsov ( citrátový) cyklus

• 1937- objaviteľ Hans Adolf Krebs

• 1953- nobelová cena

• Prebieha v mitochondriách

• Názov podľa citrátu ( soli 
kyseliny citrónovej)- ktorý počas 
cyklu vzniká

• Cyklus trikarboxylových kyselín-
podľa prvých dvoch 
medziproduktov( obsahujú 3 
karboxylové skupiny)



Podstata citrátového cyklu

• Spoločná kruhová metabolická dráha 
všetkých živín 

• Amfibolická povaha

• Oxidácia živín, pričom sa získava veľké 
množstvo energeticky bohatých látok 

• Rozklad acetylCoA až na CO2

• zisk redukovaných koenzýmov NADH a 
FADH2 ( v dýchacom reťazci zdroje H+ a e)

• Vznik H+- (v dýchacom reťazci vznik vody)

https://www.bing.com/videos/search?q=krebsov+cyklus&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dkrebsov%2520cyklus%26FORM%3dVDVVXX&view=detail&mid=E1E34557244ABD8F3AD1E1E34557244ABD8F3AD1&rvsmid=C1D02E4D6F427A2FCB55C1D02E4D6F427A2FCB55&FORM=VDQVAP


1. Kondenzácia acetálového zvyšku 
uvoľneného AcetylCoA s oxálacetátom ( 
kyselinou oxáloctovou)
Vznik citrátu ( kyseliny citrátovej)- tri   
karboxylové skupiny

2. Premena citrátu na izomér izocitrát( 
kyselinu izocitrónovú)- líši sa iba 
usporiadaním –OH skupiny

3. Dekarboxylácia izocitrátu na 2-
oxoglutarát( kyselinu 2-oxoglutarátovú-
odštiepenie CO2 za prítomnosti oxidovadla 
NAD+, vznik NADH

4. Dekarboxylácia 2-oxoglutarátu na 
sukcinyl-CoA za prítomnosti oxidovadla 
NAD+, vznik NADH

procesy 1.-4.

z 1molekuly AcetylCoA → 2molekuly CO2

1.

2.

3.

4.



5.-8 procesy Obnova oxálacetátu

5. Premena sukcinylCoA na sukcinát( 
kyselinu jantárovú)- nepriamy vznik 
ATP z GTP ( guanozíntrifosfát)
6. Oxidácia (dehydrogenácia) 
sukcinátu na fumarát ( kyselina 
fumárová)- náročný vznik násobnej 
väzby, preto sa využíva silné 
oxidovadlo FAD
7. Vznik malátu ( kyseliny jabĺčnej) 
adíciou vody na dvojitú väzbu
8. Vznik oxalacetátu oxidáciou –OH 
skupiny malátu na oxoskupinu, 
pomcou oxidovadla NAD+

5.

6.

7.

8.



Vstup AcetylCoA do 
citrátového cyklu ako 
produkt iných 
metabolických dráh

1. 
Kondenzácia acetálového
zvyšku uvoľneného 
AcetylCoA s oxálacetátom ( 
kyselinou oxáloctovou)
Vznik citrátu ( kyseliny 
citrátovej)- tri karboxylové 
skupiny



2. 
Premena citrátu na 
izomér izocitrát( 
kyselinu izocitrónovú)-
líši sa iba usporiadaním 
–OH skupiny



3. 
Dekarboxylácia 
izocitrátu na 2-
oxoglutarát( kyselinu 2-
oxoglutarátovú-
odštiepenie CO2 za 
prítomnosti oxidovadla 
NAD+, vznik NADH



4. 
Dekarboxylácia 2-
oxoglutarátu na 
sukcinyl-CoA za 
prítomnosti oxidovadla 
NAD+, vznik NADH



5. 
Premena sukcinylCoA na 
sukcinát( kyselinu 
jantárovú)-
nepriamy vznik ATP z GTP ( 
guanozíntrifosfát)



6. 
Oxidácia (dehydrogenácia) 
sukcinátu na fumarát
( kyselina fumárová)-
náročný vznik násobnej 
väzby, preto sa využíva silné 
oxidovadlo FAD



7. 
Vznik malátu ( kyseliny 
jabĺčnej) adíciou vody na 
dvojitú väzbu



8.

Vznik oxalacetátu oxidáciou –
OH skupiny malátu na 

oxoskupinu, pomcou oxidovadla 

NAD+



Bilancia citrátového cyklu

3NAD+ + FAD + GDP + AcetylCoA + Pi→ 3NADH + 3H+ + GTP + CoA + 2CO2

Z 1 molekuly AcetylCoA: 

1 molekula ATP .........................................................nepriamo vznik ATP cez GDP

3 molekuly NADH.................................do dýchacieho reťazca - 3x2,5 ATP=7,5ATP

1 molekula FADH2..................................do dýchacieho reťazca- 1x 1,5ATP=1,5ATP

2 molekuly CO2...................z bunky odstraňovaný, spôsobuje acidózu a tým smrť

3H+ .................................................................tvorba vodíkového gradientu a vody

spolu:  10molekúl ATP ( za jeden Krebsov cyklus)

( 60% energie sa využije na endergonické deje, 40% uloží do ATP)



Energetická bilancia citrátového cyklu

ATP priamo v citrátovom cykle ( cez ATP) 1ATP +1ATP

Regenerácia 1 molekuly FADH2 v dýchacom reťazci 1x1,5ATP +1,5ATP

Regenerácia 3 molekuly NADH v dýchacom reťazci 3x2,5ATP +7,5ATP

Spolu: 10ATP



Dýchací( koncový) reťazec

• Sled dejov na vnútornej membráne mitochondrií

• Oxidácia koenzýmov a ich návrat do citrátového cyklu- ich obnova

• Postupný prenos vodíkov z redukovaných foriem koenzýmov-
dehydrogenácia

• Prechod katiónov vodíka cez vnútornú membránu a ich hromadenie 
na jednej strane membrány- vznik protónového gradientu

• Vzniká elektrochemický článok na rozhraní dvoch prostredí 
oddelených membránou, ktorý je zdrojom elektrickej energie



• Prenos elektrónov ( cez cytochrómy) na voľný kyslík transportovaný 
do buniek hemoglobínom a vznik aniónu kyslíka

½ O2 + 2e → O2-

• kyslíkový anión sa zlučuje a katiónom vodíka za vzniku vody

2H+ + 2e + O2- → H2O        x2

• Pri reakcii sa uvoľní 237,4kJ/mol energie( riadené uvoľnenie aby sa 
uložila do ATP)

• Elektrická energia článku sa využije na syntézu ATP pomocou ATP-
syntázy- oxidačná fosforylácia

ADP + P + 2H+ →ATP ( vznikom ATP sa znižuje gradient o 2H+)
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