
METABOLISME DELS GLÚCIDS(HIDRATS DE CARBONI)!
• Es una de les principas rutes del metabolisme cel·lular!
• Destaca la utilització de la glucosa!
• Les principals rutes estan estretament relacionades amb la producció d'energia i el poder 

reductor,  ja que la energia prové principalment dels sucres, en esppecial la glucosa!
• La glucogénesis compren les reaccicions de degradació, mentres que la gluconeogenesis 

vies de sintesi apartir de la glucosa!
- Entre elles la principal es la glucolisis, ruta degenerativa de glucosa que serveix per 

l'obtenció d'energia.!
- La gluconeogenesis es la principa ruta anabolica que sintetitza glucosa.!
- La ruta de les  pentosas fosfat es la principal font d'obtenció del poder reductor en forma 

de NADH, encara que també es d'un gran interes per la gran obtenció de monosacarids!
• El pirovat juga un paper important com a via d'entrada en les rutes cataboliques de  

fermentacions i la descarboxilació oxidativa del pirovat.!
• La ingesta de polisacarids a la dieta, contribueix la principa font d'hidrats de carboni!!
ETAPA 1 DEL CATABOLISME DELS GLUCIDS : DIGESTIÓ!
• Fragmenta i homogeneïtza els aliments per a l’assimilació dels nutrients!
• No aporta energia útil!
• Genera calor local!
• A més de l’α-amilasa salival i pancreàtica i les disacaridases hi ha altres enzims com l’α-

glucosidasa i la dextrinasa que digereixen els oligosacàrids i dextrines fins a monosacàrids!
• L’absorció dels monosacàrids galactosa i glucosa es fa pels mateixos transportadors 

(cotransportador actiu indirecte de sodi-monosacàrid i GLUT-2), distints als de la fructosa 
(GLUT-5)!

!
LA INSULINA!
• És la principal hormona anabòlica que controla el metabolisme energètic juntament amb les 

hormones antagonistes (glucagó, adrenalina, cortisol, tiroxina i l’hormona creixement).!
• Hormona proteica secretada per les cèl·lules B-pancreatiques, que juntament amb el glucagó, 

realitza la regulació a curt termini del metabólime energetic.!
• La secreció es estimulada per la glucosa i el sistema nèrvios parasimpàtic. !
• La senyal o informaciño que transporta la molècula hormonal es la d'un bon estat nutricional, 

provocan l'emmagetzematge de cobustible i sntesí de proteines!
• Es un pèptid de 51 aac. repartits en dues cadenes A i B de 21 i 30 aac, respectivament, unides 

per dos ponts disulfur entre cisteïnes.!
• Glucosa: 50%ATP, 30-40% lípids i 10% gllicogen!

�1



1. GLUCÒLISI!
• La glucosa es el principal combustible pel 

cervell (120g/dia) i l’únic pels hematies. Les necessitats diàries totals són d’uns 160g. N’hi ha 
uns 20g als fluids corporals i en forma de glucogen hepàtic, magatzem disponible, uns 190g, 
suficient per un dia.!

• La glucòlisi és la ruta catabòlica de la glucosa present a totes les formes de vida.!
• Glucosi es un proces oxidatiu de la glucosa, ja que mittjançant la degradació fins generar acid 

irovato per aconseguir acid làctic!
• La glucolisi es la forma és ràpida d'obtenció d'energia i la principal via de cobustio en els glucids!
• A través de la ruta glucolítica la glucosa es converteix en 2 molècules de piruvat i 2 d’ATP!
• Rendiment energètic: - 90kj /mol (22 kcal/mol)!
• La ruta es troba estructurada en  10 reacions enzimàtiques que permeten la transformació de 

una molècula de glucosa a dos de pirovat.!
• Aquesta te lloc en el citosol o citoplasma de la cèl·lula, tant en eucaiotes com procariotes.!
• La glucolisi es divideix en dues etapes:!

1. Etapa 1: fase preparativa!
Implica la transformaciói trencament de la gucosa en dos trioses fosfat 
(gliceraldheid-3-fosfat) i la dihidroxiacetona fosfat, entre les qual hi ha un equilibrir!
La finalitat de la fase es la de activar i preara les molecules de glucosa, per el seu 
posterior procediment-!

2. Etapa 2: fase de beneficis !
Implica la transformació de gliceraldheid-3-fosfat en pirovat mitjançan reaccions que 
alliberen energia!
La reacció neta de transformació de la glucosa en piruvat és:!
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MECANISME DE SECRECIÓ D'INSULINA

1 - Entrada de glucosa (GLUT-2) a la cel. Β!
2 - Catabolisme de la glucosa i augment ATP/
ADP 3- Tancament de canals de K+ i 
despolarització de la membrana!
4 - Obertura canals Ca++ i augment de Ca++ al 
citosol.!
5 - Exocitosi dels grànuls β carregats de insulina i 
pèptid C

MECANISME D'ACCIÓ DE LA INSULINA 

1- Unió al receptor tipus tirosina quinasa 
(característic de factors de creixement). !
2- Autofosforilació del receptor i d’altres proteïnes 
substrats del receptor (IRS).!
3- Activació de la ruta de transducció amb 
fosforilacions de factors de transcripció nuclears 
relacionats amb la proliferació cel·lular (activació 
de la mitosi)(esquerra de l’esquema). !
4- Efectes ràpids sobre el metabolisme de sucres 
i lípids: !
 - En múscul i adipós provoca l’exposició de 
GLUT4 a la membrana i així ↑ l’entrada de 
glucosa. !
  - En múscul i fetge activa la síntesi del glicogen.!
  - En fetge i teixit adipós activa la síntesi de àcids 
grassos.!
  - En general activa la oxidació de la glucosa per 
produir ATP i la producció de molècules de 
reserva com               correspon a una hormona 
anabòlica per excel·lència.

glucosa + 2Pi+ 2ADP+ 2NAD+ 2 piruvat + 2ATP+ 2NADH + 2 H+ + 2 H2O



!

LES DEU REACCIONS DE LA GLUCOLISI !
FASE 1!

1. La glucosa es fosforilada(adició de fusfat), en el OH del seu carboni 6 passan a --> glucosa-6-
fosfat!
2. La glucosa-6-fosfat isomeritza a fructosa-6-fosfat!
3. La fructosa-6-fosfat es fosforila en el carboni 1 passan a --> fructosa-1,6-biofosfat!
4. La fructosa-1,6-biofosfat es trenca(lisis) donant dos molècules de tres àtoms de carboni: 
dehidroxiacetona-fosfat i gliceraldehid-3-fosfat!
5. Dehidroxiacetona-fosfat i esisomeritza a -->gliceraldehid-3-fosfat!!

FASE 2: en aquesta segona etapa cada una de les dos molecules de gliceraldheid continua el 
seu procès de degradació a treves de les seguents reaccions. En l'esquema només surt 
representada una molècula peró en veritat sempre en surten 2. !

6. El gliceraldehid-3-fosfat es oxidat(perdua de H+), i fosfolidat( més fosfat inrganic Pi), i no per 
ATP, passan a --> 1,3-biofosfoglicerat!
7. El 1,3-biofosfoglicerat  realitza una transferencia del grup fosfat al ADP per formar ATP. Aquesta 
es la primera reacció d'obtenció d'energia, mitjançant la fosforilació en el substra , passant a       --
> 3-fosfoglicerat !
8. El 3-fosfoglicerat  transfereix inmediatament en la molècula el fosfat carboni 2, on forma --> 2-
fosfoglicerat!
9. El 2-fosfoglicerat  es deshidrata 
f o rman t un dob le en l l a ç i 
c o n v e r t i n - s e e n - - > 
fosfoenolpirovat!
10. El fosfoenolpirovat transfereix 
el grup fosfat al ADP, obtenint ATP 
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RESUM GLUCOLISI

- Rotura i oxidació  de molèclues de glucosa  a dos de pirovat!
- Formació de ATP!
- Transferencia de H+ cedits en la oxidació de NAD+ --> NADH+H+



com en la reacció 7 per una fosforilació a nivell del substrat i arribant al final --> pirovat!!
RUTES DEL PIRUVAT!
El priovat en la glucólisi pot tenir diferents rutes metaàboliques depenen dels organisme!
ORGANISMES AEROBIS!
• La glucólisi es el primer pas de la oxidació de la molècula a pirovat i aquest en acetil CoA, fins la 

formació de CO2 i H2O!
- Per arribar a aquest produces s'utlititzaran altres vies cataboliques com les del àcid citric i 

la fosfolidacióoxidativa.!
EN CONDICIONS ANAEROBIQUES!
• Fermentació làctia: es una ruta metabolica del organismeque s'utlitza quan s'incrementa la 

activitat i no hi ha suficient oxigen.!
- La falta O2, fa que el pirovat es redueixo a lactat. !
- El piruvat es redueix a lactat i el NADH s’oxida a NAD+ per la lactat deshidrogenasa!

• Fermentació alcohólica: es una ruta on el pirovat es degrada a alcohol allliberant CO2. !
- el piruvat es descarboxila a acetaldehid (piruvat descarboxilasa) i aquest es redueix a 

etanol (alcohol deshidrogenasa) mentre que NADH s’oxida a NAD+!!
ALTRES MONOSACÀRIDS S'INCORPOREN A LA GLUCÓLISI!!
•La fructosa es metabolitza principalment al fetge.!

- A través de la glicòlisi es transforma en lactat que en aquest òrgan es destina a la síntesi 
de glucosa per la neoglucogènesi.!

- A partir de la glucosa es produeixen les reserves de glicogen hepàtic i si encara hi ha 
excedent de fructosa es destina a la formació d'àcids grassos i triacilglicerols.!

- El metabolisme de la fructosa accelera el procés de degradació del alcohol.!
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•La galactosa també es metabolitzada al fetge, en quatre 
reaccions successives es transforma en glucosa 6-P.!
2. GLUCONEOGÈNESI!
• La gluconeogènesis es la ruta que utilitzen les cèl·lules del 

organisme no autótrof per sintetitzar molecules de glucosa!
• La neoglucogènesi no és exactament la ruta inversa de la 

glucòlisi!
• Aquesta ruta comparteix reaccions amb la glicolisis, peró 

presenta tres pasos exclosius.!
• Ruta anabòlica (consumeix uns 4 ATP i 2 GTP per 

glucosa formada)que utilitza molècules distintes dels 
carbohidrats per sintetitzar glucosa!

• És important en períodes de dejuni més llargs d’un dia o 
en situació d’inanició: quan s’esgota el glucogen hepàtic 
és essencial per a mantenir la glicèmia!

• Succeeix principalment als hepatòcits i a les cèl·lules de 
l’escorça renal. D’aquí la glucosa entra al torrent sanguini 
d’on pot ser extreta pels teixits consumidors: cervell, 
hematies, múscul...!

• Molècules precursores: lactat generat als eritròcits i 
músculs en anaerobiosi, aminoàcids derivats de la 
proteòlisi muscular i glicerol provinent de la lipòlisi!

• Auesta permet sintetitzar glucosa a partir del pirovat, a 
treves d'un pròces anabolic que requerix imortants 
reserves d'energia, en forma d'ATP i NADH!

• S’inicia al mitocondri amb la piruvat carboxilasa i continua 
al citosol amb la fosfoenolpiruvat carboxi quinasa!

• La neoglucogènesi i la glucòlisi estan coordinades de 
manera que una roman inactiva quan l’altre és molt 
activa. La premissa bàsica de la regulació recíproca és 
que quan abunda la glucosa, s’activa la glucòlisi i es 
frena la neoglucogènesi i al contrariº els enzims 
marcats amb asterisc són exclusius de la ruta i sols es 
sintetitzen si ↑cortisol i glucagó!!

REACCIONS ALTERNATIVES!
• Per evitar els pasos irreversibles que s'origina en la glucolisis la gluconeogenesis utilitza una 

serie de reaccions alternatives!
2. Sintesi de fosfoenolpirovat!
3. Conversió de la fructosa-1,6-biofosfat en fructosa-6-fosfat!
4. Formació de g lucosa apar t i r de 

glucosa-6-fosfat!!
SUSTRATS GLUCONEOGÉNICS!
Com ja s'ha dit, existeixen moltes molecules 
precursores de la sintesí de glucosa gracies 
a r u t e s g l u c o n e o g e n i q u e s . d e s t a q u e n 
principalment tres.!
1. Àcid làctic: es genera en moments de 

baixes concentracions d'O2, i s'allibera i 
transporta per la via anguinea fins al fetge.!

- En aquest organ es transforma en pirovat, 
per la nova sintesi de glucosa!

- Despues anirà a la sang pq sigui utilitzada 
per les mitocodries o amb carencia d'O2!

- Aques proces es coneix com Cicle de 
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Cori, que permet compartir gast metabólic entre diversos teixit i el fetge !
2. El glicerol: es un producta de degradació de lipids  i pot ser utilitzat per formar glucosa.!

- Glicerol--> dihidrxiacetona fosfat -->sintesi de glucosa!
3. Alanina: gràcies a les enzimes es transforma s transforma fàcilment en pirovat.!!
METABOLISME DEL GLUCOGEN!!
• El glucogen --> format per cèl·lules de glucosa!
• Es un reservori de molecules de glucosa per cobrir les necessitats  a curt termini.!
• El glucogen principalment es forma en dos teixits : el musculatr i el fetge.!
• Mantenir el nivell de glucosa es important, ja que aquecta s'utilitza en la majoria de teixits en 

circumsatancies normals!
• Les cèl·lules cerebrals també depenen  en gran mesura de la glucosa en sang, encara que 

aquestes si poden adaptar-se  i obtenir energia dels cosos cetónics!
• El metabolisme del del glucogen es solo dividir en dos procesos :!

1. Glucogenogenesis : o sintesi de glucogen!
2. Glucogenólisis:  on degradació del glucogen!!

3. GLUCOGENOGÉNESIS O SINTESI DE GLUCOGEN !
• La sintesi del glucogen es produeix normalment despres de la ingestió, en aquest ,moments es 

produeix un augment de la glucosa en sang.!
• Aquesta quedarà emmagetzemada al fetge o al teixit muscular en forma de --> glucogen!
• Pasos:!

- La glucosa es converteix en glucosa-6-fosfat mitjançant una reacció irreversible catalitzada 
per la glucoquinasa o hexoquinasa depenent del teixit en qüestió: --> glucosa + ATP → 
glucosa-6-P + AD!

- Glucosa-6-fosfat es converteix en glucosa-1-fosfat per l'acció de la fosfoglucomutasa, 
mitjançant la formació obligada d'un compost intermediari glucosa-1,6-bisfosfatasa--
>glucosa-6-P ←→ glucosa-1-P!

- Glucosa-1-fosfat es converteix en UDP-glucosa per l'acció de la UDP-glucosa pirofosforilasa 
(anomenada també uridil transferasa) --> glucosa-1-P + UTP → UDP-glucosa + PPi!

- Les molècules de glucosa són acoblades 
en cadena per la glicogen sintasa, aquest 
pas s'ha de fer sobre un primer preexistent 
de glucogen. La glicogen sintasa actua és a 
dir formant allargaments l ineals de 
branques preexistents, només formant 
unions α1-4 permetent la unió de glucosa a 
glicogen preexistent !

- Les ramificacions són produïdes per l'enzim 
ramificadora de l g l icogen, la qual 
transfereix un fragment de 6 a 8 unitats de 
l'extrem no reductor i l'uneix a una glucosa 
per un enllaç α-1, 6. Això possibilita que les 
dues cadenes puguin continuar allargant-se 
mitjançant unions α-1, 4 de glucoses fins a 
poder produir noves ramificacions. !

- És la via generadora de glucogen!!!!!!!!
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4. GLUCOGENÓLISIS!
• La glicogenòlisi és un procés catabòlic dut a terme en el citosol que consisteix en la remoció 

d'un monòmer de glucosa d'una molècula de glicogen!
• Es dur a terme mitjançant fosforilació per produir glucosa 1 fosfat, que després es convertirà en 

glucosa 6 fosfat, intermediari de la glucòlisi. Síntesi de glucosa a partir glucogen. !
• És antagònica de la glucogenogénesis. !
• Estimulada pel glucagó en el fetge, epinefrina (adrenalina) en el múscul i inhibida per la insulina. !
• És un procés que requereix un grup específic d'enzims citosolíticas:!

- Glicogen fosforilasa(o simplement fosforilasa). Catalitza la fosforolisis (trencament de la 
unió per substitució d'un grup fosfat) del glicogen per donar glicosa-1-fosfat (G1P). L'enzim 
allibera una unitat de glucosa solament si és almenys a cinc unitats de distància del punt 
de ramificació.!

- Enzim bifuncional que talla les ramificacions addicionant residus de glucosa accessibles al 
glicogen fosforilasa.!

- Fosfoglucomutasa converteix G1P a G6P, el qual pot tenir molts destins metabòlics.!
- Glucosa-6-fosfatasa:Hidrolitza la glucosa-6-fosfat donant com a producte glucosa.!
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!
VIES DE LES PENTOSES: PENTOSES FOSFAT O DE LA HEXOSA MONOFOSFAT!
• La via de la pentosa fosfat, ruta de la pentosa fosfat o també coneguda com a llançadora de 

fosfats de pentoses, és una via metabòlica estretament relacionada amb la glucòlisi durant la 
qual s'utilitza la glucosa per a generar ribosa, que és necessària per la biosíntesi de nucleòtids i 
àcids nucleics. A més també s'obté poder reductor en forma de NADPH que s'utilitzarà com 
coenzim dels enzims propis del metabolisme anabòlic.!

• Aquest procés està regulat per la insulina,i té una funció doble, ja que la glucosa s'usa per 
formar NADPH, mentre que també es pot transformar en altres components del metabolisme, 
especialment pentoses, utilitzades per sintetitzars de nucleòtids i d'àcids nucleics. Així, es forma 
un pont entre les vies anabòliques i catabòliques de la glucosa!

• Aquesta es divideix clarament en dues fases:!!
La fase oxidativa: es genera el poder reductor d' NADPH i que consta de tres reaccions !

!
La fase no oxidativa : de la via de la pentosa fosfat s'inicia en cas que la cèl·lula necessiti més 
NADPH que ribosa-5-fosfat. !
- Finalment dóna gliceraldehid-3-fosfat i fructosa-6-fosfat, les quals podran seguir directament 

amb la glucòlisi.!!!!

!!!!!!!!
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REACTIUS  /  PRODUCTES REACIONS

Glucosa-6-fosfat + NADP+  -->   6-FosfoglucanatLactona + NADPH 1. Oxidació

6-Fosfoglucanat;-Lactona + H2O --> 6-Fosfoglucanat + H+ 2. Hidrolització

6-Fosfoglucanat + NADP+ --> Ribulosa-5-fosfat + NADPH + CO2 3. descarboxilació oxidativa

TOTAL : 6Glucosa-6-P + 12NADP+ + 6H2O ---->  6 Ribulosa-5-P + 12 NADPH + 12H+ + 6CO26!
(Formació de dos molècules de NADPH+H+)

TOTAL: 6Ribulosa-5-P + H2O 5 fructosa-6-P 5Glucosa-6-P + Pi



MECANISME D'ACCIÓ DEL GLUCAGÓ I L'ADRENALINA!

!!
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