
METABOLISME DELS LÍPIDS!
• Lipids son substancies en les quals la seva unica caracteristica comuna en la se ser  insolubles en 

H2O i solubles en disolvents orgànics!
• Destaquen  els triglicèrids --> com a font i reservori d'energia!
• Igualment els lípids, i més concretament els fosfolipids, son fundamentals per la formaciño de 

membranes cèl·lulars, ja que actuen com constituyens bàsics de lamateixa.!!
DIGESTIÓ I ABSORCIÓ DE LÍPIDS!
• Els triglicerids no poden atrecesar lliurement les membranes cèl·lulars , aixo fa que que s'uneixin a 

les cèl·lules epitelials del intesti!
• Per que es produeixi la correcta assimilació del lípids, aquests, tenen que ser hidrolitzats per 

difernetes enzimes digestives intestinals fins formar -->  compostos amfipatics ( que si que la 
podran travessar) !

• Però abans d'aixó te que produir-se la dispersió de les grasses ( en petites gotetes) per ació de les 
sals bilars, les quals faciliten la la digestió.!

• Per poder ser transportats a la resta del organisme els lípids no poden estar de forma lliure, sinó 
que tener que constituir un complexe estable unin-se a les apoproteines èr originar -->  
lipoproteines.!

!
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LIPOPROTEINA!
• Estructures per transportar lipids tant a nivell sanguini com 

limfàtic!
• Colaboren en el trasport dels aminoacids!
• Formada per:!

- Capa externa:  constituida per fosfolipids , apoproteines i 
colesterol lliure(naturaleza amfipatica)!

- Capa interna: acumulació de trigliceridsi colesterol estratificat 
(hidrofóbics)!

•  La pincipal lipoproteina del intestí -->  Quilomicrón!
• Aquest son introduits a la limfa fins que van a para a la sang!
• Aixó fa que arribin primer als teixits periferics i despres al fetge!!
TRANSPORT PLASMÀTIC DELS LIPIDS!
• Els triglicerids i el colesterol, de més en el fetge es vincules a 

treves de lipoproteines VLDL!
• Que son procesats com els QM!
• Les proteines LDL son les principals transportadores de colesterol 

en sang als teixits periferics!
• Les cèl·lules d'aquests teixits tenen receptors de LDL!

- La unió donarà lloc a la endocitosi de la mateixa ( i la fusió amb 
la lisoma)  on es produira la degradació dels esters de colesterol!

- allibera el citoplasma colesterol lliure i acids grasos!
• Les LP HDL tenen un elevat contingut proteic i capten el colesterol 

alliberat en el plasma de les cèlules mortes, enviano al fetge 
perque ho procesi!

• Les cèlules obtene el comlesterols de les LDL!!
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TIPUS DE LIPOPROTEINES!!
QM: quilomricones 
VLDL: lipoproteines de baixa 
densitat 
IDL: lp de densitat intermedia 
LDL: LP baixa intensitat 
HDL: LP de alta intensitat 



!
1. LIPÓLISI!
• Aquest process succeix quan hi ha una deficiencia de l'aport energetic ( o en dejú)!
• Els lipids acumulats en forma de triglicerids es troben en forma anhidra (com gotes de grasa), en el 

citoplasma de les cèl·lules adiposes.!
• Pasos:!

1. Hidrolisi: per mitja de la triglicerid lipasa intracèl·luar  que origina!
2. Glicerol i 3 acids grasos!
3. Els acids grasos surten dels adiposits i s'uneixen a l'albúmina(VHDL)!
4. Aquestes arriben fins el teixit que necesita, energia.!
5. En aqui els acids grasos seran oxidats --> B- oxidació,  per poduir grans quantitats d'energia.!

• Una l'altre font important dels acids grasos son els --> fosfolipids (componets de la membrana 
cèl·lular.!
- Aquests estan sutmesos a una  a una renovació continua i per tant la seva renovació es 

continua, la degradació i la sintesi es constant.!!
• Augmenten les hormones glucagó i l’ adrenalina  quan es produeix el descens de la glucèmia, 

durant l’exercici físic, en situacions d’estrès físic o psicològic . !
• Durant un dejuni llarg se segreguen ACTH, GH, tiroxina. Aquestes i les anteriors estimulen la 

lipòlisi.  !
• Les hormones lipolítiques estimulen l’activitat de la TAG lipasa (lipasa sensible a hormones) que 

hidrolitza els TAG i allibera al torrent sanguini els àcids grassos i el glicerol. Els àcids grassos lliures 
circulen units a l’albúmina plasmàtica.!!!

2. B - OXIDACIÓ !
• En aquesta es produeixen unes oucessives reduccions en el carboni B, que van separan fragments 

de dos carbonis n forma d'aceril CoA, que s'incorpora despresal cicle de Krebs.!
• La b-oxidació te lloc a la matriu mitocondrial, per lo tant es necesari que penetri al organul.!
• Aixi que la b-oxidació es pot dividir en tres fases:!

1. Primera fase: implica la ativació dela acids grasos esterificanse amb l'acetil CoA (gastan ATP)!
2. Segona fase: Entrada en la mitocondria --> Canitina!
3. Tercera fase: serà la b-oxidació, degradant acids grasos a acetil CoA!!

TERCERA FASE:!
• Un cop dins de la matriu mitocondrial, les molecules d'acil CoA ( es adir entre sen acil i arriva a 

formar-se acetil CoA), començen el proces de b-oxidació!
• Basada en 4 pasos, que es repateixen en cicle, fins que totes les molecules de acil CoA siguin 

acetil CoA i entrin al clicle de Kreps.!
1. Oxidació de FAD: obtenció de poder reductor de FAD i --> Enoil CoA!
2.  Hidratació: introducció de H2O, trasformació -->  Hidroxiacil CoA!
3. Deshidrogenació: reducció del NADi oxidació dehidroxiacil a --> Cetoacil CoA!
4. Tiolisi( ruptura tiólica): intervenció d'una molecula lliure de CoA lliure i obtenció de: !

- Acil CoA: que tornarà a començar el clicle!
- Acetil Coa: qua anirà a  parar al cicle de Krebs.!!!
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3. SÍNTESI D'ACIDS GRASOS / LIPOGENESIS!
• La sintesi d'acids grasos te lloc al citoplasma, per tan la molecula de Acetil Coa a de sortir!
• Per aixó recorren aal transort amb citrat i pirovat!
• Les molècules de Acetil CoA s'utilitza per sintetizar Malonil CoA ( a treves de la molècula de 

l'enzima Acetil CoA carboxilasa) !
• En la formaciño del nous àcids interve l'acid gras sintetasa que fa totes les funcions necessaries 

per formar un nou acid gras a partir de molecules de : malonil CoA, NADPH i una molecula d'acetil 
CoA.!

• Normalment es sintetitza el mateix acid gras: acid Palmitic, i que despres ja es transformarà en 
alló que el cos necessiti.!

•  Pasos:!
1. El citrat surt de la mitocondria i es queda --> Acetil CoA!
2. Aquest reacciona amb la enxiam Acetil CoA carboxilasa ( i la intervenció de CO2 i ATP)      --> 

Malonil CoA!
3. Així amb l'ajuda de l'Acid gras sintetasa arriva a formar-se --> Acid palmitic!
4. I aquest amb Palmitil CoA , les reaccions de ATP a AMP + PPi  i l'unió de CoA poden surgui 

dues coses:!
- La formaciño de l'acid gras (allargament de la cadena)!
- Esterificació :formacio de acid gras en triglicerid.!!

• La sintesí dels ac.grasos  esta regulada principalment per:!
• La insulina:  que potencia l'actuació l'acetil CoA carboxilasa!
• El glucagó: provoca la inibició de acetill CoA carboxilasa. 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COSSOS CETÒNICS!
• Durant el dejuni i en la cetoacidosi diabètica es produeix una lipòlisis excessiva, en dietes sense 

glúcids i excés de greixos la oferta d’AG circulants és alta  !
• En les situacions anteriors augmenta la producció hepàtica de CC (de 0.07mM en alimentació a 

8mM en dejuni llarg i 20 mM en cetoacidosi diabètica) !
• Els CC són metabòlits àcids molt hidrosolubles que es sintetitzen a la matriu mitocondrial a partir de 

l’acetil-CoA que no pot ingressar al C.Krebs per estar aquest “desviat” cap a la gluconeogènesi !
• Els CC no són oxidats als hepatòcits sinó que difonen al torrent sanguini per servir de combustibles 

metabòlics a la resta de teixits, fins i tot al cervell (dejuni llarg) !
• Si la producció de CC excedeix el consum hi ha hipercetonèmia i cetonúria que pot portar a un 

desequilibri electrolític i coma!!
CETOGÈNESIS!
• Es la condensacio de dos molecules d'acetil CoA 

(acció d'una tilosa ) forma --> acetoacetil CoA!
• Despres es fusiona amb una altre molcula Acetil 

CoA -->  Hidroximetilglutaril CoA!
• Surtida de Acetil CoA  i acció de la HMG CoA liasa 

--> formació del primer cos cetónic: Acetat!
• I fi n a l m e n t l a f o r m a c i ó d e A c e t o n a i 

Hidroxibutirato!!!
4. SINTESI DE LÌPIDS / ESTERIFICACIÓ!
• Aquesta via metabolica es centrara en la 

formació de triglicerids i colesterol!!
SINTESI TRIACILGLICERIDS!
• S'originen mitjançant la esterificació de una 

molecula de glicerol-3-fosfat amb tres molecules 
d'acil CoA.!

• Tot i aixi requereix la formació d'unfosfolipid, com 
L'acid fosfatídic: format per dos acids grasos, 
glicerol i un frup fosfat.!

• Per formar l'acid fosfatídic es fara en tres pasos :!
1. Sintesi del glicerol-3-fosfat: !
2. Activació d'acids grasos !
3. Transferencia dels acids grasos activats!
4. Formació del acid fosfatídic!

• L'acid originat no serveix nomes per la formació de triglicerids  sinó tmb per la formació de de 
fosfoglicerids!

• Finalment els triglicerids poden emmagetzemarse en el citoplasma en grans gotes en adiposits o 
incorporar-se en vesicules de sercecció.!!

• SINTESI DEL COLESTEROL (PAGINA 272)!
• És un component estructural de les membranes cel·lulars dels animals (control fluïdesa), és el 

precursor de la vitamina D, de totes les hormones esteroides (progesterona, estradiol, testosterona, 
cortisol...) i dels àcids i sals biliars !

• Prové de la dieta i es sintetitza de novo, a partir de l’ acetil-CoA principalment a fetge, escorça 
suprarenal, pell i intestí !

• L’enzim reguladora de la síntesi, la βHMGCoA reductasa(βHidroximetoxiglutarilCoAreductasa) 
s’activa per la insulina i s’inhibeix pel glucagó o quan hi ha un excés de colesterol intracel.lular !

• El colesterol no es pot degradar, sols es pot transformar en derivats o eliminar en forma de 
colesterol lliure a la bilis !
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• L’excés de lipoproteïnes LDL circulant (sumada al dèficit de HDL) fa que es dipositin a la íntima dels 
vasos, que s’hi oxidin i activin la proliferació de cèl.lules musculars llises i col·làgenes, originant  
plaques de ateroma a la paret d’artèries grans i mitjanes (aterosclerosis)!!!!!
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