
Metabolizmus lipidov 

 

Význam lipidov 

1. Stavebná- súčasť biologických membrán 

2. Energetická- najbohatší zdroj energie 

3. Ochranná- ochrana orgánov pred mechanickým poškodením 

4. Termoregulačná- tepelná izolácia 

5. Rozpúšťadlá- hydrofóbna vlastnosť, rozpúšťadlo pre vitamíny ADEK 

6. Špecifická- súčasť vitamínov, pigmentov, kofaktory enzýmov, hormónov 

 

I.Katabolizmus lipidov 

Porovnanie energetickej hodnoty 

• Sacharidy- oxidácia 1g sacharidu= 17kJ energie, hydrofilné- menej vhodné na dlhodobé 

uskladnenie energie  

• Lipidy- oxidácia 1g tuku=38kJ energie, hydrofóbne- vhodnejšie na dlhodobejšie uskladnenie 

energie 

 

Zdroje energie 

▪ Nepriamo po rozložení na základné zložky- glycerol a  mastnú kyselinu 

▪ Hydrolytický rozklad lipidov pôsobením enzýmov- lipáz v tráviacom trakte 

▪ Štiepenie esterovej väzby v lipide 

 

 
β- oxidácia 

▪ Metabolická dráha, ktorou sa štiepia mastné kyseliny 

▪ Mastné kyseliny a glycerol sa štiepia na oxid uhličitý a vodu, pričom sa uvoľní energia 

▪ Názov podľa lokality, kde prebieha oxidácia- na β- uhlíku ( 3. uhlík ) 

▪ Prebieha v mitochondriách 

▪ Množstvo štiepených kyselín závisí od požiadaviek organizmu( pri zníženej požiadavke sa 

ukladajú vo forme lipidov do tukových tkanív) 

 

A.Aktivácia mastnej kyseliny 

▪ Pred vstupom do metabolickej dráhy sa mastné kyseliny aktivujú- naviažu sa na koenzým A 

za vzniku acylkoenzýmu A( spotreba 2ATP ) 

 

B. Etapy β- oxidácie 

1. Dehydrogenácia ( oxidácia) acylkoenzýmu A - vznik dehydroacylkoenzýmu A s dvojitou väzbou 

medzi α- uhlíkom a β- uhlíkom, oxidovadlom koenzým FAD 

2. Adícia vody na dehydroacylkoenzým A, vznik hydroxyacylkoenzýmu A s hydroxylovou skupinou na 

β- uhlíku 



3. Oxidácia hydroxyskupiny β- uhlíku na oxoskupinu, vznik oxoacylkoenzýmu A, oxidovadlo koenzým 

NAD+ 

4.Odštiepenie dvojuhlíkového zvyšku acetylkoenzýmu A zo vzniknutej oxozlúčeniny( 

oxoacylkoenzýmu A), pôsobením koenzýmu A, vznik acylkoenzýmu A( o 2 atómy uhlíka kratší ako 

pôvodná mastná kyselina 

5.Vstup acylkoenzýmu A ( o 2 atómy uhlíka kratší ) do novej β- oxidácie, opakovanie metabolickej 

dráhy až do úplného rozkladu mastnej kyseliny 

 

 

 



Produkty  

▪ Konečný produkt acetylkoenzým A 

1. počet závisí od dĺžky reťazca mastnej kyseliny 

2. Vstup do citrátového cyklu 

3. Rozklad na oxid uhličitý 

▪ Vznik redukovaných foriem NADH  a FADH2 ( v dýchacom reťazci sa oxidujú za vzniku ATP)- 

ATP nevzniká priamo 

 

Energetická bilancia β- oxidácie kyseliny stearovej 

 

Kyselina stearová C17 H35 COOH ( 18 atómov uhlíka, postupným odbúravaním prebehne 8x β- oxidácii  

a vznikne 9 molekúl acetylkoenzýmu A, 8 NADH a 8 FADH2 

Význam 

1. Zdroj energie  

2. Zdroj veľkého množstva vody 

▪ vzniká ako vedľajší produkt oxidáciou redukovaných foriem koenzýmov 

▪ umožňuje prežiť v extrémnych podmienkach  

▪ napr. ťava získava vodu a energiu v období sucha a hladu aeróbnou oxidáciou tuku v 

hrbe 

II.Biosyntéza lipidov 

▪ Potrebné mastné kyseliny, alkohol a iné zložky 

1. Esenciálne mastné kyseliny ( mastné kyseliny s viac ako jednou násobnou väzbou) si 

organizmus nedokáže syntetizovať- potrebný príjem v potrave 

2. Neesenciálne mastné kyseliny- syntéza obrátenou β- oxidáciou 

 

Obrátená β- oxidácia 

▪ Prebieha rovnakým spôsobom ako β- oxidácia, ale opačným smerom ( redukcia) 

▪ Využitie iných enzýmov 

▪ Prebieha v cytoplazme 

▪ Východisková látka acetylkoenzým A  

▪ Potrebná energia ATP a redukované koenzýmy ( redukovadlá) 

 

 

 

 


