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Uvod v biokemijo

Biokemijo v slovenskem jeziku najenostavneje opredelimo kot »kemijo celice«, namreč
biokemiki opisujemo procese znotraj živega bitja na ravni molekul. Poleg raziskovanja
zgradbe in vloge molekul ter povezav med njimi pa biokemiki proučujemo tudi bioenergetiko,
vedo o prenosu in pretvorbi energije znotraj celice.

Prvi zametki biokemije so se pojavili že v času starega Egipta, Grčije, Kitajske, Indije, Rima
in drugih zgodnjih civilizacij. V tem obdobju so se začetki biokemije kazali predvsem z
zdravljenjem in ohranjanjem zdravja, bili pa so globoko vpeti v osnove religije in filozofije.
Od zgodovinskih začetkov do biokemije, kot jo poznamo danes, je vodilo več poti, ključni sta
bili dve. Ena je povezana s fizikalnimi znanostmi in poudarja strukturne značilnosti bioloških
molekul (Linus Pauling je uporabljal rentgensko difrakcijo za preučevanje aminov in
peptidov), drugo pot so vodili biologi, mikrobiologi, celični biologi, fiziologi in genetiki, ki so
se ukvarjali s študijem celične organizacije in funkcije. Obe poti sta se združili leta 1952, ko
sta James Watson in Francis Crick svetu predstavila zgradbo dvojne vijačnice DNA. Tu je
uporaba fizike (kristalografija), kemije (zgradba in vezi) ter biologije (shranjevanje in prenos
genetske informacije) pomagala pri razkritju enega najbolj razburljivih in kompleksnih
bioloških problemov tistega časa: zgradbe molekule DNA. Od takrat naprej lahko govorimo o
pravi eksploziji spoznanj s področja biokemije.

Slika. Nekakj spoznanj s področja biokemije.

Kateri kemijski elementi so najpogostejši v bioloških molekulah in katere so te biološke
molekule?
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Od več kot 100 kemijskih elementov je le 31 elementov biološko pomembnih, le-ti se
nahajajo v bioloških molekulah. Te elemente lahko razdelimo v tri kategorije:
Elementi, ki so v večjih količinah sestavni del vsakega živega bitja in so nujno potrebni za
življenje: ogljik, vodik, kisik, dušik, fosfor in žveplo predstavljajo 92 % suhe mase živih
bitij (Slika 1).
Elementi v sledovih, ki so sestavni del večine organizmov in so najverjetneje tudi nujno
potrebni za življenje: kalcij, magnezij, železo in jod.
Elementi v sledovih, kot so arzen, brom in molibden, ki jih najdemo le v nekaterih organizmih
in so verjetno tem organizmom tudi nujno potrebni za življenje.

Slika 1. Elementi, ki so v večjih količinah sestavni del vsakega živega bitja.

Katere biološke molekule poznate? Opišite biološke molekule! Katerim molekulam
pravimo biološke makromulekule? Opišite!

Kombinacija kemijskih elementov je osnova za raznolikost kemijskih struktur in reaktivnosti
spojin, ki so v celici prisotne v vseh treh agregatnih stanjih.
Aminokisline so sestavni deli proteinov, ogljikovi hidrati so pomemben vir energije, imajo pa
tudi strukturno vlogo ter sodelujejo v procesu molekulskega prepoznavanja. Med lipide
uvrščamo široko skupino organskih spojin, ki so slabo topne v vodi. S pojmom vitamini
označujemo veliko skupino organskih molekul, ki so vključene v različne biološke procese in
so pomembni za normalno rast in razvoj organizma. Pomembna koordinativna spojina je hem,

2

ki je sestavljen iz porfirinskega obroča z vključenim ionom železa. Hem je sestavni del
hemoglobina in mioglobina, ki prenašata kisik, pa tudi proteinov verige za prenos elektronov,
kot je citokrom c in encimov, kot je katalaza.
Mnoge molekule, ki sestavljajo živa bitja so zelo velike, pravimo jim makromolekule (Slika
2). Mednje sodijo nukleinske kisline, proteini in polisaharidi. Lipidi, ki so tudi pomembne
biološke molekule, največkrat niso tako veliki, da bi jih prištevali k makromolekulam.
Biološke makromolekule sodelujejo pri različnih procesih v organizmu, kot so: shranjevanje
in prenos genetske informacije, kataliza pri biokemijskih reakcijah, vzdrževanje zgradbe
celice in organizma, transport manjših molekul skozi celično membrano in po organizmu ter
obramba organizma pred boleznimi. Čeprav se biološke makromolekule strukturno in
funkcionalno precej razlikujejo, jih druži skupna značilnost, da so polimeri, sestavljeni iz več
100, 1000 ali včasih tudi iz 1000000 manjših monomernih molekul. Povezava med
monomernimi enotami poteka s kemijsko reakcijo, ki ji pravimo kondenzacija. Obraten
proces pa je imenovan cepitev ali hidroliza.
Še bolj zapleteni kot sinteza in razgradnja bioloških molekul so procesi organiziranja in
samozdruževanja makromulekul v višje ravni strukturne organiziranosti. Izrazit primer so
celične membrane, kromatin, ribosomi in citoskelet (Slika 2).

Slika 2. Hierarhičnost bioloških struktur.
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2 Prenos bioloških informacij
Katere biološke molekule so »informacijske« molekule?
Kako se prenaša biološka informacija iz molekule DNA na proteine?

DNA, RNA, proteini in nekateri ogljikovi hidrati so »informacijske« molekule, saj v svoji
kemijski zgradbi nosijo navodila za uravnavanje bioloških procesov. Celotno količino
genetske informacije določene celice, ki je shranjena v dolgi in tesno zviti makromolekuli
DNA, imenujemo genom. Tako je DNA molekulska shramba za celotno dedno informacijo.
Informacija, shranjena v molekuli DNA, se prenaša in izraža na dva načina: (1) z natančnim
podvojevanjem DNA, ko se informacija v procesu celične delitve prenese na hčerinsko
celico in (2) s sintezo RNA, ki ji sledi sinteza proteinov, se v DNA shranjena informacija
izrazi kot novo sintetizirani proteini, ti pa izvajajo in usmerjajo najrazličnejše procese v celici.
DNA je tako preko informacije za sintezo proteinov, ki jo vsebuje, posredno povezana z
izvedbo in uravnavanjem na tisoče kemijskih reakcij, ki potekajo v celici (Slika 3).

Slika 3. Prenos bioloških informacij.

Opišite kemijsko zgradbo in strukturo DNA molekule!
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Kemijska zgradba molekule DNA se zdi relativno preprosta, če pomislimo na količino v njej
shranjenih informacij in njeno osrednjo vlogo v celici. DNA je dolg, nerazvejan
heteropolimer, ki ga sestavljajo štiri vrste monomernih nukleotidnih enot. Vsaka
monomera je sestavljena iz treh enot: dušikove organske baze, ogljikovega hidrata
(deoksiriboze) in fosfata (Slika 4). Strukturno ogrodje vsake verige je sestavljeno iz
ogljikovih hidratov in fosfatnih skupin, povezanih s fosfodiesterskimi vezmi. Organske baze
so obrnjene v notranjost vijačnice. Baze obeh nasprotnih verig so dovolj blizu, da se povežejo
s specifičnimi vodikovimi vezmi. Adenin (A) se poveže s timinom (T), gvanin (G) pa s
citozinom (C). Vse informacije v DNA so sestavljene iz štiričrkovne abecede: A, T, C, G.
Informacija je torej shranjena v obliki zaporedja nukleotidov v DNA. Celotni človeški genom
je dolg približno 1 m in vsebuje 3 milijarde nukleotidnih baznih parov.

Podvojevanje DNA je samousmerjevalen proces, ki mu pravimo tudi replikacija (Slika 4).
Proces se prične z odvijanjem krajših segmentov dveh komplementarnih verig, pri čemer
vsaka veriga predstavlja matrico za nastanek nove komplementarne verige. DNA-polimeraza
pri tem procesu katalizira kovalentno povezavo novega nukleotida z nukleotidom na rastoči
verigi. V procesu se podvaja celotna molekula DNA, tako da dobimo dve identični molekuli,
od katerih vsaka pristane v eni izmed hčerinskih celic. Ker je vsaka od obeh dvoverižnih
molekul DNA sestavljena iz ene starševske in ene na novo sintetizirane hčerinske verige,
imenujemo takšen proces semikonzervativno podvojevanje.

Slika 4. Struktura molekule DNA in podvojevanje molekule DNA.
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Zakaj je bila ravno molekula DNA med evolucijo izbrana za najpomembnejšo vlogo v celici?
Zaradi izredne stabilnosti molekule tako v znotrajceličnem kot tudi v zunajceličnem okolju.
Biokemiki so odkrili, da lahko ekstrahirajo DNA iz muzejskih primerkov starih več milijonov
let.

Napišite tri pomembne razlike med DNA in RNA molekulo!
Predpostavite, da se kratek segment DNA (5'-ATTCTCGAGCGA-3') prevede v RNA.
Napiši zaporedje baz v prepisani RNA.

Procesu, ki opisuje prenos informacije z DNA na RNA pravimo prepisovanje ali
transkripcija. V procesu transkripcije se z molekule DNA v molekulo RNA prepiše le del
informacije, ki jo nosi celotna molekula DNA. Genom je namreč razdeljen na specifične
kodirajoče regije oziroma na enote, ki jih imenujemo geni. Proces prepisovanja DNA v RNA
je do neke mere podoben replikaciji, a obstajajo pomembne razlike. Gradbene enote RNA so
ribonukleotidi in ne deoksiribonukleotidi; namesto baze timin se v RNA vgradi uracil; pri
prepisovanju se sprosti enoverižna RNA; in encim, ki katalizira to reakcijo je RNApolimeraza.
Celična DNA se prepiše v tri različne vrste RNA: ribosomsko (rRNA), prenašalno
(tRNA) in informacijsko (mRNA). Vse tri molekule RNA sodelujejo v procesu sinteze
proteinov. rRNA skupaj s proteini gradi ribosome, to so mesta, kjer poteka sinteza proteinov.
tRNA veže ustrezno aminokislino in jo vključi v rastočo proteinsko verigo. Za vsako od 20
aminokislin, iz katerih so sintetizirani proteini, obstaja najmanj ena tRNA. mRNA pa nosi
sporočilo, kodirano v posameznem genu ali skupini genov. Zaporedje nukleotidnih baz v
mRNA je komplementarno zaporedju baz DNA, ki je služila za matrico. mRNA je nestabilna
in ima kratek razpolovni čas, zato mora biti sporočilo za sintezo proteinov hitro dekodirano.
Proteini so končni produkti izražanja informacije DNA v celici. Celotno množico različnih
proteinov imenujemo proteom. mRNA je vezni člen med DNA in proteini. Namreč
informacijo, ki jo nosi molekula RNA se prevede v zaporedje aminokislin, pri čemer se
tvori protein. Procesu pravimo prevajanje ali translacija. Zaporedje baz v genu ustreza
aminokislinskemu zaporedju proteina, ki je nastal na osnovi informacije zapisane v genu;
temu zaporedju pravimo genetski kod. Za genetski kod je značilno, da trije nukleotidi
določajo eno aminokislino, ki se vključi v protein (kodon). Skupine po treh nukleotidov se
berejo zaporedoma, vmes ni presledkov. Za določeno aminokislino imamo lahko več
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tripletnih kodonov, kar pomeni, da je genetski kod degeneriran. Genetski kod je skoraj
univerzalen in vsebuje tudi start in stop signale.
Za kodirajoče regije evkariontske DNA je značilno, da so pogosto prekinjene z
nekodirajočimi regijami; geni so na nek način razdeljeni. Kodirajoče regije imenujemo
eksoni, nekodirajoče pa introni. Zakaj so introni prisotni v DNA, še ni popolnoma pojasneno.

3 Biološke molekule v vodi
Pojasni strukturo molekule vode in pojasnite zakaj je voda pomembna?

Voda je sicer zelo preprosta spojina, ki vsebuje le dva atoma vodika in en atom kisika, vendar
ima izredne fizikalne, kemijske in biološke lastnosti. Voda je nujno potrebna za vse oblike
življenja in predstavlja 70 % do 85 % mase celice.
Voda ima veliko različnih vlog v celici in vpliva na strukturo in lastnosti vseh bioloških
molekul. Pomembna je kot topilo in kot reaktant. Voda je medij za skoraj vse metabolične
reakcije. Druga njena bistvena vloga je uravnavanje temperature in pH zunaj celice in v
celici. Ima visoko specifično toplotno kapaciteto, kar ji omogoči, da absorbira velike
količine energije v obliki toplote, ki se sprosti pri biokemijskih reakcijah. Zato ima vlogo
temperaturnega pufra. Poleg tega raztaplja snovi, ki uravnavajo koncentracijo
vodikovih ionov in s tem pH. Pomembno pa je vedeti, da niso vse biološke molekule topne v
vodi, kar omogoča organizmu, da zgradi pregrade (membrane) iz molekul, ki so netopne v
vodi, in tako razvije ločene celične strukture in funkcije.
Voda sodeluje tudi v številnih biokemijskih reakcijah; naprimer pri cepitvi kemijske vezi z
vodo (hidroliza), ki je začetna stopnja prebave proteinov, nukleinskih kislin in ogljikovih
hidratov.

Struktura molekule vode
Molekula voda je zgrajena iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika (Slika 5). Kisik je
bolj elektronegativen kot vodik; namreč elektroni v obeh kovalentnih vezeh niso enako
porazdeljeni; kisikov atom bolj privlači elektrone in je zato bolj elektronegativen. Posledica je
nastanek molekule z dipolarno strukturo. Molekula vode je sicer električno nevtralna, ampak
ima velik dipolni moment.
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Za molekule vode je značilno, de se med seboj povezujejo z vodikovimi vezmi. Vodikova
vez je najmočnejša, ko so atomi v liniji in vodikov atom lahko neposredno vstopi v interakcijo
z oblakom prostega elektronskega para kisika. Vezna energija vodikove vezi med molekulami
vode v tekočem stanju je 20 kJ/mol.
Struktura vode ima velik pomen v biokemiji, kajti številne biološke molekule sestavljajo
skupine, ki se lahko z vodikovo vezjo povežejo z molekulo vode, pa tudi same s sabo ali z
drugimi molekulami. Čeprav je jakost posamezne vodikove vezi majhna, je v bioloških
molekulah navadno veliko število skupin, ki se lahko povezujejo z vodikovimi vezmi, kar
nadoknadi šibkost posamezne vezi.

Slika 5. Struktura molekule vode.

Voda ima višje vrelišče, tališče in viskoznost, če jo primerjamo s substancami, ki imajo
podobno strukturo in molekulsko maso. Te posebne lastnosti so posledica neobičajno visoke
notranje kohezivnosti vode ali težnje vodnih molekul, da ostanejo skupaj zaradi velikega
števila vodikovih vezi. Struktura vode pa je zelo dinamična, molekule vode se neprestano
gibljejo in vzpostavljajo vedno nove vodikove vezi z drugimi sosednjimi molekulami vode.
Nedavno so celo pokazali, da imajo vodikove vezi, ki povezujejo vodne molekule v ledu, v
veliki meri značaj kovalentnih vezi.
Voda ima izjemno lastnost, da raztaplja številne biološke molekule, ki jih najdemo v živih
organizmih. Polarne (ionske in nenabite) snovi so dobro topne v vodi. Le-te imenujemo
hidrofilne spojine. Nepolarne spojine običajno niso topne v vodi, ker nimajo niti ionskih niti
polarnih skupin, ki bi lahko vstopale v ugodne interakcije z molekulami vode. Te substance so
hidrofobne narave. Nekatere biološke molekule pa imajo dvojni značaj: imajo nepolarne in
ionske lastnosti. Označujemo jih kot amfifilne. Amfifilne molekule se s hidrofobnim delom
izognejo stiku z vodo tako, da se nepolarni deli povežejo med seboj in se premaknejo v
notranjost agregatov (hidrofobne interakcije), kjer ni vode.
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Voda v celici
Voda ima značilnosti selektivno reaktivne spojine. Med najpomembnejše reakcije vode
štejemo reverzibilno disociacijo ali ionizacijo molekule vode, pri kateri nastaneta oksonijev
ion (H3O+) in hidroksilni ion (OH-). Koncentracija vodikovih ionov v raztopini je zelo nizko
(1 x 10-7 M), kar pa ustreza pH=7. Vrednost pH raztopine je odvisna predvsem od nekaterih
snovi (kislin in baz), ki povečajo ali zmanjšajo koncentracijo protonov v vodi, in le malo od
koncentracije vodikovih ionov, ki so posledica lastne disociacije vode. Kisline in baze so
namreč spojine, ki spremenijo ionske lastnosti raztopin.
Koncentracija vodikovih ionov znotrajceličnih in zunajceličnih tekočin mora biti stalna in se
lahko spreminja le znotraj ozkega koncentracijskega območja. Že majhna sprememba pH (za
0,2 pH enote) v krvni plazmi lahko povzroči resne poškodbe organizma ali celo smrt.
Konstanten pH namreč omogoča, da so kisle in bazične biološke molekule v ustreznem
ionskem stanju, pri katerem pravilno delujejo.
Za kri in tudi za druge biološke tekočine je značilno, da vsebujejo pufrske sisteme, to so
snovi, ki se upirajo spremembi pH pri dodatku protonov in hidroksilnih ionov. Pufrski sistemi
vsebujejo kislinsko-bazne konjugirane pare. Glavni pufrski sistem v krvi in drugih
zunajceličnih tekočinah je konjugiran par ogljikova kislina-bikarbonat.

4 Aminokisline, peptidi in proteini
Proteini so biološki polimeri aminokislin, ki imajo veliko različnih struktur in funkcij. Če
želimo razumeti, kako proteini opravljajo te vloge, moramo poznati strukturo proteinov.
Aminokisline, iz katerih so sestavljeni, predstavljajo nabor 20 različnih molekul z različno
kemijsko zgradbo. Strukturo vsakega od proteinov določa njegovo zaporedje aminokislin, ki
je zapisano v genih.

Aminokisline
Strukturno pojasnite splošno zgradbo aminokisline in označite posamezne stranske
skupine. Po čem se aminokisline medseboj razlikujejo?
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Aminokisline so spojine, ki imajo v molekuli vsaj eno aminsko in vsaj eno karboksilno
skupino (Slika 6). Glede na tako široko definicijo poznamo več 100 aminokislin, osredotočili
pa se bomo le na 20 aminokislin, ki so genetsko kodirane za vgradnjo v proteine. Na centralni
ogljikov atom je poleg obeh omenjenih skupin vezana še stranska veriga, ki jo označujemo z
R in vodikov atom. Narava stranske verige, ki variira od enostavnega vodikovega atoma
pa do kompleksnega obroča, določa značilne kemijske in biološke lastnosti vsake
posamezne aminokisline.

Slika 6. Struktura aminokisline.

Na kratko opišite glavne lastnosti aminokislin.
Po čem se razlikujejo stranska skupine aminokislin?

Z izjemo glicina (R = H) so na tetraedrični ogljik preostalih amonikislin vezani štirje različni
atomi oz. skupine, kar pomeni, da ta ogljik predstavlja kiralni center. Posledica tega sta dva
stereoizomera (enantiomera), imenovana D- in L-aminokislina.

Aminokisline imajo kisle in bazične lastnosti, kar je pogojeno z aminsko in karboksilno
skupino. V kislem so pozitivno nabite, v bazičnem pa negativno. Pri fiziološkem pH pa so
aminokisline v dipolarni ionski obliki; taki obliki rečemo ion dvojček. Razumevanje
kislinsko-bazičnih lastnosti aminokislin je izredno pomembno, ker nam omogoča, da
napovemo glavno ionsko obliko neke aminokisline pri določenem pH.
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Slika 7. Aminokisline imajo kisle in bazične lastnosti.

Za aminokisline je tudi značilno, da absorbirajo v UV območju, pod 220 nm; izjema so
aromatske aminokisline: Tyr, Trp (280 nm) in Phe (260 nm). Skoraj vsi proteini vsebujejo
Tyr ali Trp, kar je pomembno za določanje približne koncentracije proteinov. Če izmerimo
absorbanco pri 280 nm, lahko na podlagi meritev določimo približno koncentracijo proteinov.

Razvrstitev aminokislin
Glede na zgradbo stranske skupine aminokisline razdelimo v tri skupine. Stranske skupine se
razlikujejo po velikosti, polarnosti, naboju in kemijski reaktivnosti.

1) Aminokisline z nepolarnimi stranskimi verigami (Slika 8)
Vse aminokisline imajo alifatske oz. aromatske stranske verige, ki jim dajejo hidrofobni začaj.
Stranske verige so v glavnem enostavni ogljikovodiki, ki kemijsko niso posebno reaktivni.
Najpogosteje te aminokisline najdemo v notranjosti proteina. Za aminokisline z aromatskimi
stranskimi verigami pa smo že povedali, da absorbirajo pri 260-280 nm, kar je zelo uporabno
pri določanju koncentracije proteinov v vzorcu.

2) Aminokisline s polarnimi, nenabitimi stranskimi verigami pri fiziološkem pH
(Slika 9)
Njihova skupna značilnost je prisotnost heteroatoma (N, O ali S), ki s svojim elektronskim
parom omogoča nastanek vodikovih vezi z molekulo vode ali s katero drugo molekulo.
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Slika 8. Aminokisline z nepolarnimi stranskimi verigami.

Slika 9. Aminokisline s polarnimi, nenabitimi stranskimi verigami pri fiziološkem pH.
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Zanimiva aminokislina v tej skupini je cistein z –SH (tiolno) skupino, ki v oksidativnih
razmerah tvori z drugim cisteinom disulfidno vez (Slika 10). Disulfidnih vezi v proteinih je
malo, a so zelo močne.
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Slika 10. Tvorba disulfidne vezi.

3) Aminokisline s polarnimi, nabitimi stranskimi verigami pri fiziološkem pH (Slika
11)
Stranske skupine teh aminokislin imajo bazične ali kisle lastnosti. Zato pri fiziološkem pH-ju
imajo pozitiven ali negativen naboj.

Slika 11. Aminokisline s polarnimi, nabitimi stranskimi verigami pri fiziološkem pH.

Polipeptidi in proteini
Kako poteka povezovanje aminokislin, katere vezi se tvorijo in kako imenujemo
reakcijo?

Aminokisline so osnovni gradniki beljakovin. Polimerno verigo aminokislinskih ostankov,
povezanih s peptidno vezjo, imenujemo polipeptid oziroma beljakovina (protein), če gre za
daljšo verigo.
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Predstavljeno reakcijo imenujemo kondenzacija (izstopi molekula vode); spoji se karboksilna
skupina z aminsko skupino druge aminokisline. Zaradi delokalizacije elektronov ima
peptidna vez (Slika 12) delno naravo dvojne vezi (razvidno iz dolžine vezi). Posledično
rotacija okoli peptidne vezi ni možna, kar zelo omeji število konformacij. C, O, N in oba Cα
atoma se nahajajo v isti ravnini, t.j. ravnini peptidne vezi. Možni sta cis in trans konfiguraciji
okoli peptidne vezi. Trans je bolj pogosta, saj je manj ovir. Pri prolinu (z obročem) pa med cis
in trans konfiguracijo ni bistvene razlike v steričnih ovirah. Zato je pri proteinih, ki vsebujejo
prolin, možna tudi cis konfiguracija okoli peptidne vezi.
Polipeptidno verigo si lahko predstavljamo kot niz ravnin, pri čemer je možna samo rotacija
okoli Cα - C in Cα - N vezi (razen pri prolinu). S tem sta definirana dva kota Φ in Ψ. Gly, ki
ima za stransko skupino vodikov atom, ima največjo gibljivost.

Slika 12. Peptidna vez.

Cepitev peptidnih vezi je ena najpomembnejših reakcij pri peptidih in proteinih. Izvedemo jo
lahko s kislinsko, bazično ali encimsko katalizirano hidrolizo s pomočjo peptidaz oz. proteaz,
končni produkt reakcije pa so proste aminokisline.
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Delovanje proteinov
Katere biološke vloge pripisujemo proteinom?
Vsaka vrsta proteina ima zaradi določenega zaporedja aminokislinskih ostankov značilno
velikost, obliko in biološko aktivnost.
Peptidi: mnogi peptidi vsebujejo poleg običajnih 20 aminokislin še modificirane
aminokisline; in sicer 4-hidroksiprolin, metilirane aminokisline, karboksilirane aminokisline
in formilirane aminokisline. Vse ostale modifikacije, ki jih poznamo nastanejo po sami sintezi
proteina, s procesi posttranslacijskih modifikacij (encimi, ki katalizirajo specifične
modifikacije, so specifični za določeno aminokislino). Modificirani peptidi so npr.
nevrotransmiterji, nekateri sodelujejo v metabolizmu (sintezi urea), … .
Encimi: v celicah organizmov vladajo zelo mile razmere, zato je za potek kemijskih reakcij z
ustrezno hitrostjo nujna prisotnost bioloških katalizatorjev. Vsi encimi (biološki katalizatorji)
so kroglasti proteini, ki se hitro povezujejo z drugimi substancami imenovanimi substrati.
Katalizirajo številne kemične reakcije v telesu. V glavnem so odgovorni za metabolizem in
njegovo uravnavanje.

Strukturni proteini: številni proteini so v celicah in organizmih namenjeni mehanski opori.
Čvrstost kosti, kože, kit in hrustanca je posledica prisotnosti fibrilarnega proteina kolagena.
Glavna proteinska komponenta las in nohtov pa je netopen keratin.

Obrambni proteini: imenujejo jih tudi imunoglobulini, so protitelesa, ki obsegajo tisoče
različnih proteinov, ki nastajajo v krvnem serumu kot posledica reakcije na antigene
(substance, ki napadajo organizme). En sam antigen lahko izsili proizvodnjo mnogih
protiteles.

Transportni in skladiščni proteini: številne majhne biomolekule se morajo prenašati po
celotnem organizmu. Višji organizmi uporabljajo krvne lipoproteine za prenos v vodi
praktično netopnih biomolekul, kot je holesterol. Razna hranila, namenjena morebitni kasnejši
uporabi, so pri številnih organizmih vezana na proteine. Na primer železo je shranjeno na
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feritinu. Slabo topne maščobne kisline se v krvi prenašajo s pomočjo albuminov in
globulinov.

Regulatorni in receptorski proteini: ta seznam proteinov je izjemno obsežen. Natančno je
preučeno delovanje številnih hormonov, kot so inzulin, glukagon, prolaktin in tirotropini.
Poznani so tudi G-proteini, ki prenašajo signale hormonov znotraj celice. Prav tako so
pomembni tudi receptorski proteini, ki sodelujejo pri signaliziranju.

Gibalni proteini in proteini, ki omogočajo krčenje mišic: aktin in miozin sta proteina, ki
sta funkcionalni komponenti kontraktilnega sistema skeletnih mišic. Spermiji se premikajo s
pomočjo bičkov, temelj tovrstnega gibanja pa je protein dinein.

Po katerih lastnostih proteine med seboj razlikujemo?

Velikost, sestava in lastnosti proteinov

Sekvenca vsakega proteina je zapisana v genu in vsak protein ima poseben nabor
aminokislin, ki daje vsakemu proteinu značilne lastnosti. Ena izmed pomembnih lastnosti
je molekulska masa; lahko jo enostavno izračunamo, če poznamo število in vrsto
aminokislin, ki gradijo protein. Poleg molekulske mase je pomemben še celokupen naboj
proteina, ki pa je prav tako odvisen od vrste aminokislin, ki gradijo protein.
Kadar so proteini zgrajeni iz ene same polipeptidne verige, jih uvrščamo med monomerne
proteine; v nasprotnem primeru so oligomerni. Proteine delimo tudi na enostavne in
konjugirane. Med konjugirane prištevamo tiste, ki imajo v svoji strukturi dodatno
komponento, imenovano prostetična skupina. Hemoglobin je sestavljen iz štirih polipeptidnih
verig in vsaka je povezana s prostetično skupino, ki ji pravimo hem, na katero se veže železo.

Opišite razlike med globularnimi in fibrilarnimi proteini. Naštejte nekaj fibrilarnih
proteinov in pojasnite njihove vloge. Naštejte nekaj globularnih proteinov in pojasnite
njihove vloge.

Na osnovi oblike, pa tudi po topnosti, delimo proteine na fibrilarne in globularne. Fibrilarni
so netopni , so temelj strukturne čvrstosti in trdnosti celic in organizmov, medtem ko so
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globularni proteini topni, imajo pa predvsem dinamično vlogo pri transportu, imunski zaščiti,
katalizi in drugih procesih.
En izmed znanih fibrilarnih proteinov je α-keratin. Nahaja se v laseh, koži, perju, rogovih,
nohtih in je sestavljen iz večih nitastih struktur. 2 α-verigi keratina tvorita protofibril, ta se
nato poveže v mikrofibril, ki nato tvori makrofibril.
Ponavljajoča struktura α-keratina je iz 7 aminokislin: a, b, c, d, e, f, g, pri čemer sta dve (a, d)
hidrofobni. Vsaka četrta aminokislina je hidrofobna, kar vpliva na nastanek α-vijačnice, ki je
na eni strani hidrofobna. Zato se lahko dve vijačnici s hidrofobnimi interakcijami povežeta
med seboj. Na koncih sta globularna odseka, ki take dimere povežeta v protofilament.
Drugi poznan fibrilarni protein je fibroin iz svile. Izloča ga ličinka sviloprejke, ki zlepi
fibroin v kokon. V strukturi se ponavljajo naslednje aminokisline: (Gly – Ser –Gly – Ala – Gly
– Ala-)n. Vsaka druga aminokislina je glicin. To zaporedje se zvije v znano β-nagubano
površino. Na eni strani so samo vodikovi atomi (od Gly) (Slika 13), na drugi strani pa so
»hidrofobni« ostanki, ki omogočajo, da se te plasti zložijo ena na drugo. Posledica strukture
so lastnosti: β-fibroin se ne more raztegniti, je pa zelo mehak, ker plasti nagubanih površin
lepo drsijo ena ob drugi.
H

H

CH2OH CH3

H

H

CH3

CH2OH

Slika 13. Značilna struktura fibroina.
Verjetno najbolj poznan fibrilarni protein pa je kolagen. Je protein vezivnega tkiva, je
zunajcelični protein, ki se nahaja praktično v vseh tkivih večceličarjev. Celice povezuje med
seboj. Spada k proteinom ekstracelularnega matriksa. Vsaka tretja aminokislina je Gly,
najpogosteje sta še prolin in hidroksiprolin, včasih tudi hidroksilizin.

H OH
Gly- X – Y- Gly

N
H

X:Pro,
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Y:OH-Pro ali včasih OH- Lys

Hidroksiprolin
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Struktura kolagena: prolin v kolagenu ne dopušča kotov za nastanek α-vijačnico, zato nastane
prolinska vijačnica. Tri prolinske vijačnice se povežejo v eno trojno vijačnico. Vijačnice so
povezane z vodikovimi vezmi. Ker je vsaka tretja aminokislina Gly, je omogočeno, da se
vijačnice tako približajo, da tvorijo vodikove vezi. Primarna struktura torej omogoča
prostorsko razporeditev. Sama molekula kolagena pa je iz več trojnih vijačnic, ki med seboj
tvorijo kovalentne vezi (Slika 14).
Če se prolin ne more hidroksilirati (če ni dovolj vitamina C), ne nastane pravi kolagen. S tem
povezana bolezen je skorbut; simptom bolezni je krvavenje dlesni.

Slika 14. Struktura kolagena.

Pojasnite zgradbo in vlogo hemoglobina. Primerjajte z mioglobinom.

Druga večja skupina proteinov zajema globularne proteine in med njimi je zelo dobro
proučen hemoglobin. Hemoglobin je glavni prenašalec kisika pri vretenčarjih.
Zgrajen je iz 4 podenot (dveh α in dveh β). Ima kvartarno strukturo. Podenote so tetraedrično
razporejene. Primarni strukturi α in β podenot sta si zelo podobni. Posamezna podenota
hemoglobina je zelo podobna mioglobinu (enaka terciarna struktura, zelo podobna primarna
struktura). Oba proteina sta se razvila iz istega prednika.
Hem je prostetična skupina, ki se poveže z vsako od polipeptidnih verig v hemoglobinu. Hem
je stabiliziran s kovalentno vezjo med ionom železa in atomom dušika iz stranske verige
histidinskega ostanka.
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Slika 15. Nasičenje hemoglobina in mioglobina s kisikom.

Funkcija: hemoglobin prenaša O2 po krvi. Mioglobin pa olajša prenos kisika v mišice in
mitohondrije, pri morskih sesalcih pa deluje tudi kot založni protein za kisik. Njuna različna
vloga je predvsem posledica različnih afinitet do kisika. Oba proteina vežeta kisik
reverzibilno preko hema, a je hemoglobin zaradi svoje kvartarne strukture mnogo precizneje
uravnavan (Slika 15).
Hemoglobin kaže tako pozitivno kot tudi negativno kooperacijo, ima pa manjšo afiniteto do
kisika kot mioglobin. Tipična vrednost za p(O2) v pljučih je 100 torr-ov, v kapilarah aktivnih
mišic pa 20 torr-ov. Vezava ene molekule O2 na hemoglobin (ki ima 4 vezavna mesta) za 500
x poveča afiniteto drugih treh vezavnih mest do kisika. Takemu efektu pravimo pozitivni
kooperativni efekt. Hemoglobin ima tudi negativne heterotropne modifikatorje: pH, CO2, Cl-,
2,3-bisfosfoglicerat (BPG).
Bohrov efekt: Afiniteta hemoglobina do kisika je odvisna od pH! Manjši pH, manjša
afiniteta. H+ so torej alosterični modifikatorji. Podobno velja za CO2, Cl-, BGP.
V perifernih tkivih nastaja CO2 in ga je več kot v pljučih. Tam ima hemoglobin še manjšo
afiniteto do O2 in ga še več odda perifernim tkivom, saj večja koncentracija CO2 zmanjša
afiniteto do kisika. Več kot je CO2, več je tudi H+: CO2 + H2O ⇔ HCO3- + H+. Tudi H+
zmanjšajo afiniteto hemoglobina do kisika in v tkivih se izloči še več O2.
Hemoglobin je v eritrocitih. Eritrocite zapušča HCO3-- ion, vanje pa vstopajo Cl- kot protiioni,
hemoglobin odda še več O2 (Slika 16).
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Slika 16. Hemoglobin v eritrocitih.

Primarna struktura pojasni mnogo bolezni, ki so posledice mutacij na hemoglobinu (teh je že
več sto).
•

Talasomije: Znane v Mediteranu

• Srpasta anemija (Slika 17): Na β podenoti je na mestu 6 namesto Glu Val. Samo ena
zamenjava a.k. povzroči ogromno spremembo v strukturi hemoglobina. Njegove
molekule tedaj tvorijo nitaste asociate. 6-Glu se nahaja na površini molekule
hemoglobina. Val ravno lepo pride v hidrofoben žep sosednje molekule hemoglobina.
Nastanejo fibrili, zato eritrociti spremenjo obliko. Postanejo polmesečaste, srpaste
oblike. Zelo pogosta je ponekod v Afriki. Heterozigoti so nanjo odporni.

Slika 17. Srpasta anemija.

20

Štiri ravni proteinske strukture
Opišite štiri ravni proteinske strukture. Kako so štiri ravni proteinske strukture
stabilizirane? Za vsako raven podajte najbolj pomembne stabilizatorje.

Funkcionalna aktivnost proteina je zelo odvisna od tega, kako se protein zvije v
tridimenzionalno strukturo, ki jo imenujemo nativna konformacija. Zgradbo proteinov
opisujemo na štirih ravneh (Slika 18). Primarna struktura je določena z zaporedjem
aminokislinskih ostankov v proteinu, ki so med seboj povezani s kovalentno peptidno vezjo.
Primarna struktura je osnova za nadaljnje tri strukturne ravni. Krajši predeli primarnega
zaporedja se najprej zvijejo v urejene sekundarne strukture, ki vsebujejo ponavljajoče se
elemente, kot sta α-vijačnica in β-struktura. α-vijačnica znotraj globularne strukture ima
same hidrofobne aminokisline, če pa je na površju, je vsaka četrta aminokislina polarna. Tako
postane ena stran vijačnice polarna. Pri β-strukturi je ugodno, da so stranske skupine manjše,
da ne pride do steričnih ovir in ugodnejše je, če verige potekajo antiparalelno. Poleg urejene
strukture pa poznamo tudi t.i. neurejeno strukturo. To je del strukture, ki je sicer točno
določen, toda ne spada v nobenega od navedenih tipov.
Elementi sekundarnih struktur se lahko povezujejo med seboj in se končno zvijejo v
kompaktno globularno enoto, ki predstavlja terciarno strukturo. Za četrto raven, imenovano
kvartarno strukturo, je značilno povezovanje dveh ali več polipeptidnih verig v
funkcionalen protein z več podenotami.
Proteini se spontano zvijejo v termodinamsko najugodnejšo konformacijo.
Primarne interakcije predstavljajo kovalentne peptidne vezi (Slika 19), ki povezujejo
aminokisline v proteinu. Sekundarne interakcije so vodikove vezi med amino, hidroksi in
karboksi skupinami v α-vijačnici in β-strukturi. Sekundarne interakcije stabilizirajo
sekundarne strukture. Terciarne interakcije stabilizirajo terciarno, kvartarne pa kvartarno
strukturo. To so večinoma disulfidne vezi in šibke hidrofobne interakcije (Slika 18).
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Slika 18. Prikaz štirih ravni proteinske strukture.

Rdeča nit v raziskavah proteinov je povezava med strukturo proteina in njegovo biološko
vlogo. Prva rešena terciarna struktura je bila za protein mioglobin. Mioglobin je globularen
protein z molsko maso 16700 g/mol. Sekundarna struktura je večinoma iz α-vijačnic. Ima
osem segmentov α-vijačnice. Struktura je zelo kompaktna, v notranjosti je prostora le za 4
molekule vode (toda notranjost je hidrofobna). Je kot nekakšen molekulski kristal. Večina
hidrofilnih skupin je na površju, razen dveh histidinov, ki sta v notranjosti in tvorita
koordinacijsko vez z železom v hemu (tetrapirolovi obroči). 4 koordinacijske vezi tvorijo
dušiki v obročih, eno pa kisik. Mioglobin vsebuje 4 proline, ki so na obratih, kjer se αvijačnica prelomi. Mioglobin je praktično enak pri vseh organizmih. Zakaj so neka mesta
invariantna? Da se vzpostavi pravilna terciarna struktura proteina.
Če je protein sestavljen iz globularnih podenot, ki med seboj niso kovalentno povezani in če
je molska masa večja od 10000, je zelo verjetno, da ima protein kvartarno strukturo. Podenote
so lahko enake ali različne. Povezane so s šibkimi interakcijami (vodikove vezi, hidrofobne,
ionske interakcije), ki tudi sicer stabilizirajo terciarno strukturo. Zanje je značilna simetrija
(različno števne osi), to pa zato, ker je vezava podenot specifična in ker se povežejo na istih
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mestih, mora priti do simetrije. Tako so proteini lahko tetraedrični, kubični, oktaedrični,
ikozaedrični. Podenote se spontano povežejo v kvartarno strukturo, saj je le-ta bolj stabilna od
izoliranih podenot (recimo, da imata dve podenoti hidrofobne dele na zunanji strani, se s tema
deloma preprosto povežeta, da zmanjšata neugodnost hidrofobnosti zunanjosti).
Hemoglobin ima 4 podenote (2α, 2β). Povezane so v tetraedrično strukturo. Terciarna
struktura podenot je zelo podobna strukturi mioglobina. Enak potek verige, 8 segmentov αvijačnice, hem, Fe, in tudi oba prenašata kisik.

5 Encimi

Pojasnite ključne lastnosti encimov. Kaj so encimi in kako so zgrajeni? Kako encimi
delujejo? Naštejte nekaj encimov in pojasnite kako delujejo.
Ali so encimi zgrajeni le iz proteinske komponente? Opišite zgradbo encima.
Kako so encimi uravnavani? Opišite posamezen primer.
Kaj proučuje encimska kinetika?
Kateri dejavniki vplivajo na hitrost encimsko kataliziranih reakcij? Opišite!
Encimi so tudi alosterično uranavani. Opišite!
Kako lahko poteka uravnavanje enimske aktinosti v celici?

Encimi so kompleksni proteini (beljakovine), ki v živih organizmih delujejo kot
katalizatorji kemičnih reakcij. Nastajajo v celicah in sodelujejo pri skoraj vseh biokemičnih
procesih v telesu. Značilnost encimov je, da se pri teh procesih sami ne spremenijo. Kot
katalizatorji po učinkovitosti in specifičnosti presegajo vse ostale kemijske spojine.

+E

Slika 19. Encimi znižajo aktivacijsko energijo reakcije.
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Kot vsi katalizatorji, tudi encimi vzpodbujajo kemične reakcije pri nižji stopnji
aktivacijske energije. Zato se te reakcije pod vplivom encimov odvijajo tudi več milijonkrat
hitreje. V našem telesu se lahko hkrati odvija milijone kemičnih procesov v 1 sami sekundi!
Brez encimov bi se metabolizem razvijal zelo počasi, prepočasi, da bi bil lahko koristen
celicam. Poleg tega različni encimi pogosto delujejo skupaj, v specifičnem sosledju.
Encimi so torej izredno učinkoviti (povečanje hitrosti za 106 do 1012 krat). To omogoča potek
vseh reakcij pri milih pogojih (37°C, pH=7). So zelo specifični. Katalizirajo samo eno
reakcijo in to le z nekaj različnimi substrati.

Primer:
O 3P
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H
OH H
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OH
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Slika 20. Fosforilacija glukoze na mestu 6.

Encim heksokinaza (Slika 120) specifično fosforilira vse heksoze na mestu 6. Obstaja pa še
encim glukokinaza, ki je bolj specifičen kot heksokinaza in katalizira fosforilacijo mesta 6
samo gri glukozi.
Nekateri encimi katalizirajo tudi več tipov reakcij. Kimotripsin hidrolizira peptidne, amidne in
esterske vezi. Ločimo torej specifičnost glede na reakcijo in specifičnost glede na substrat.
Kako je dosežena specifičnost za substrat? Odvisna je od strukture proteina. Vsak encim ima
točno določeno mesto, kamor se veže substrat. Na tem mestu (t.i. aktivno mesto encima) so
take stranske skupine aminokislin, da omogočajo vezavo le določenih substratov.
Interakcije med encimom in substratom so lahko:
•

hidrofobne

•

vodikove

•

ionske

Encimi so stereospecifični. Vežejo le eno izomero in le ena izomera nastane. Aktivnost
encimov pa je mogoče regulirati (regulacija aktivnosti). Encimom se moč katalize spreminja
glede na sestavo okolice.
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Izoliranih je že preko 3000 encimov, zato je potrebna klasifikacija. Uvrščamo jih v 6 razredov
glede na tip reakcij, ki jih katalizirajo:
•

oksireduktaze (dehidrogenaze, oksidaze, reduktaze, peroksidaze)

•

transferaze (transaldolaze, transketolaze, kinaze)

•

hidrolaze (esteraze, glikozidaze, peptidaze)

•

liaze (dekarboksilaze, aldolaze, hidrataze)

•

izomeraze (racemaze, epimeraze)

•

ligaze (sintetaze, karboksilaze)

Modeli, s katerimi opisujemo kinetiko encimskih reakcij, so odvisni od:
 zgradbe in organizacije encimskih molekul,
 števila substratov, ki vstopajo v encimsko reakcijo ter
 reakcijskih pogojev.
Michaelis-Mentenov kinetični model:
Michaelis–Mentenov model encimske kinetike sorazmerno dobro opiše večino eno- in
dvosubstratnih reakcij, ki jih katalizirajo encimi z enim aktivnim centrom (brez podenot).
Kooperativne kinetične modele pa uporabljamo, kadar imajo encimi kvartarno zgradbo in več
aktivnih centrov (imajo podenote). Večino encimskih reakcij, ki jih katalizirajo monomerni
encimi, lahko opišemo z eno- ali dvosubstratnim modelom. V nadaljevanju se bomo posvetili
le enosubstratnem modelu.
Za splošno reakcijo:

aA + bB → P,

lahko matematično zapišemo:
v = k [ A] [B ]
a

b

,

pri čemer je k proporcionalna hitrostna konstanta.

Michaelis in Mentenova ter Briggs in Haldane so predpostavili splošno enačbo za encimsko
katalizirano reakcijo:

E+S

k +1
→
k2
ES →
P+E ,
k −1
← 

pri čemer so k+1, k-1 in k2 hitrostne konstante reakcije.
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Pri tem so prevzeli, da je hitrost razpada kompleksa tako majhna, da ne vpliva na ravnotežje
med encimom in substratom, to je na prvi del reakcije. Briggs in Haldane sta predpostavila, da
je kompleks ES v dinamičnem ravnotežju in je torej njegova koncentracija v nekem
opazovanem časovnem intervalu konstantna. Hitrost reakcije je torej odvisna le od hitrosti
razpada ES kompleksa in poteka reakcije.
Pri Michaelis-Mentenovem modelu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
•

koncentracija S mora biti veliko večja od koncentracije E, tako da je encim nasičen s
substratom, oz. da je ves encim vezan v kompleks ES;

•

predpostavljamo, da je prva reakcija, tj. nastanek kompleksa ES, reverzibilna;

•

razpad ES v prosti encim in produkte ni reverzibilen.

Pri teh pogojih merimo začetno hitrost reakcije vo.
Odvisnost hitrosti encimsko katalizirane reakcije od koncentracije substrata opisuje
Michaelis-Mentenova enačba:
v o = Vmax

[S ]
K M + [S ]
;

pri čemer je vo začetna hitrost reakcije, Vmax je maksimalna hitrost reakcije, KM pa je
Michaelis-Mentenova konstanta. Michaelis-Mentenova konstanta KM predstavlja tisto
koncentracijo substrata, pri kateri je hitrost reakcije enaka polovični vrednosti maksimalne
hitrosti pri nekih pogojih. KM encima za določen substrat je obratno sorazmerna njegovi
afiniteti za izbrani substrat. Encimi imajo zelo različne vrednosti KM, pri encimih, ki delujejo
na več substratov, moramo KM določiti za vsak substrat posebej.
Če Mihaelis-Mentenovo enačbo grafično prikažemo, dobimo hiperbolo (Slika 21). Iz nje je
razvidno, da hitrost reakcije pri nizkih koncentracijah substrata linearno narašča s
koncentracijo, pri visokih koncentracijah pa doseže plato (postane neodvisna od koncentracije
substrata). Vrednosti KM in Vmax sta značilni za vsak par encim-substrat pri določeni
temperaturi, pH in ionski sestavi raztopine.
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Slika 21. Hitrost encimssko katalizirane reakcije.
Michaelis-Mentenov graf. Vo je začetna hitrost reakcije, Vmax je maksimalna hitrost reakcije,
KM pa je Michaelis-Mentenova konstanta.
Hiperbolična krivulja ni najprimernejša za natančno odčitavanje Vmax in KM, zato je bolje, da
enačbo pretvorimo v druge oblike, tako da postanejo zveze med posameznimi
spremenljivkami linearne funkcije. Najpogosteje se uporablja zveza, ki jo predstavlja
Lineweaver-Burkova enačba:

1  KM
=
vo  Vmax

 1
1

+
 [S ] Vmax

Za določitev Michaelis-Mentenove konstante KM in največje začetne hitrosti reakcije Vmax
uporabimo dvojni recipročni oz. Lineweaver-Burkov graf, pri čemer je naklon premice enak
KM/Vmax, odsek na ordinati je 1/Vmax, odsek na abscisi pa – 1/KM (Slika 22).

Slika 22. Dvojni recipročni graf za določitev maksimalne hitrosti in vrednosti KM.
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Lineweaver-Burkov oz. dvojni recipročni graf. Naklon premice je enak KM/Vmax, odsek na
ordinati je 1/Vmax, odsek na abscisi pa – 1/KM.
Na hitrost encimsko kataliziranih reakcij ima vpliv vrsta dejavnikov, od katerih so
pomembnejši:
•

koncentracija encima

Začetna hitrost reakcije je premosorazmerna s koncentracijo encima, če ostali dejavniki
(temperatura, pH, koncentracija substrata) ostanejo nespremenjeni ter če je v reakcijski
mešanici substrat v prebitku – takrat v zmesi ni prostih molekul encima.
•

koncentracija substrata

Vpliv koncentracije substrata na začetno hitrost reakcij, ki jih lahko opisujemo z MichaelisMentenovo kinetiko, je bil že opisan.
•

efektorji (moderatorji) encimskega delovanja

Efektorji ali moderatorji delovanja encimov so snovi, ki bodisi povečajo (aktivatorji) bodisi
zmanjšajo (inhibitorji) hitrost encimsko katalizirane reakcije s tem, da se vežejo na substrat,
encim ali encimski kompleks ES.
•

temperatura

Encimi so zaradi svoje proteinske narave aktivni le v ozkem temperaturnem intervalu. Vpliv
temperature na hitrost encimskih reakcij je zelo kompleksen. Temperatura namreč vpliva na
stabilnost encima, na posamezne konstante hitrosti reakcij ter na stopnjo ionizacije skupin, ki
so udeležene pri katalizi. Hitrost encimsko katalizirane reakcije najprej narašča zaradi
povečanega termičnega gibanja (s tem pride do večje verjetnosti uspešnih trkov), potem pa
začne upadati, ker encim pri visokih temperaturah toplotno ireverzibilno denaturira. Krivulja
ima značilno zvonasto obliko (Slika 23). Temperaturni optimum za večino encimov je med 25
in 50 oC. Običajno izvajamo meritve encimske aktivnosti pri telesni temperaturi oz.
temperaturi, pri kateri deluje encim v svojem naravnem okolju. Aktivnost encima je odvisna
tudi od časa izpostavljenosti encima neki temperaturi, saj se denaturacija veča s časom
inkubacije. Zato moramo encimu določiti tudi njegovo temperaturno stabilnost (Slika 24).
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Slika 23. Temperaturni optimum encima.
Temperaturno stabilnost določamo tako, da encim inkubiramo v različnih časovnih intervalih
pri različnih temperaturah, nato pa izmerimo njegovo preostalo encimsko aktivnost pri
optimalnih pogojih, ter določimo stopnjo inaktivacije.

Slika 24. Temperaturna stabilnost encima.

•

pH.

pH medija vpliva na aktivnost encimov na več načinov. Sprememba naboja na stranskih
verigah AK, ki sestavljajo aktivno mesto encima, lahko spremeni afiniteto encima za vezavo
in pretvorbo substrata. Sprememba naboja na skupinah, ki niso udeležene pri katalizi, pa
lahko spremeni ionske interakcije, ki so potrebne za stabilizacijo aktivne oblike encima. pH
torej lahko vpliva na:
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hitrost reakcije (Vmax),



afiniteto encima do substrata,



obstojnost encima. Visok ali prenizek pH lahko namreč ireverzibilno denaturira
encim, zaradi česar se koncentracija aktivnega encima zmanjša.

Podobno kot pri temperaturi, lahko tudi pri pH določimo pH-optimum in pH-stabilnost.
Encimi, kot smo spoznali, so kompleksne proteinske molekule. Poleg tega je v aktivnih
mestih prisotnih veliko različnih reaktivnih aminokislinskih ostankov, ki omogočajo zelo
raznovrstne katalitične aktivnosti. Pri nekaterih encimih pa proteinski del sam ne zadostuje za
popolno reaktivnost, zato nekateri proteini potrebujejo še druge vrste molekul, da lahko
delujejo kot encimi. Te pomožne strukture so običajno manjše od proteina in so lahko
organske ali koordinacijske spojine ali kovinski ioni. Izraz koencim uporabljamo za organsko
ali koordinacijsko spojino, ki pomaga encimu. Pri katalitičnem procesu je lahko koencim
šibko ali močno vezan na encimu. Izraz prostetična skupina uporabljamo za koencime, ki so
kovalentno ali zelo močno nekovalentno vezani na svoje encime in so zato z njimi stalno
združeni.
Že pred mnogimi leti so ob raziskavah koencimov ugotovili, da so po strukturi zelo podobni
vitaminom, to je skupini precej majhnih organskih molekul, ki jih moramo dobiti s hrano, ker
so nujno potrebne za pravilno rast in razvoj. Vitamine delimo na dve veliki skupini, na
vodotopne in na lipidotopne. Večinoma je potrebno s hrano dobiti dnevno izredno majhno
količino vitaminov, navadno mikrogram ali miligram.

Opišite vlogo vitaminov kot koencimov pri encimskem delovanju!

Vodotopni vitamini
1. VITAMIN B1 – TIAMIN (Slika 25)
Človek nima sposobnosti sintetizirati tiamin. Verjetno ga je bilo v hrani dovolj in smo izgubili
sposobnost sinteze tega vitamina. Kot koencim je tiamin prisoten v obliki tiamin pirofosfata.
Sodeluju pa pri reakcijah dekarboksilacije. Ob pomankanju tiamina se pojavi bolezen beriberi.
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Slika 25. Struktura tiamina.

2. VITAMIN B2 – RIBOFLAVIN
Kot koencim je prisoten v sledečih oblikah:
FLAVIN MONONUKLEOTID (FMN)
FMN←→FMNH2 (oksidacija)
FLAVIN ADENIN DINUKLEOTID (FAD)
FAD←→FADH2
Sodeluje pri oksidoredukcijskih reakcijah. Ob pomankanju riboflavina se pojavi zaostajanje v
rasti.

3. NIACIN (NIKOTINAMID)
Kot koencim je prisoten v sledečih oblikah:
NIKOTINAMID ADENIN DINUKLEOTID (NAD)
NAD←→NADH
NIKOTINAMID DINUKLEOTID FOSFAT (NADP)
NADP+←→NADPH + H+
Oba koencima sodelujeta pri oksidoredukcijskih reakcijah. Ob pomankanju niacina se pojavi
bolezen pelagra.

4. PANTOTENSKA KISLINA (Slika 26)
Kot koencim je v obliki KOENCIMA A Sodeluje pri prenosu acilne skupine CoA←→AcCoA in pri reakcijah aktivacije.
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OH
H3C

OH

NH
HOOC
CH3

O

Slika 26. Pantotenska kislina.

5. PIRIDOKSAL - VITAMIN B6 (Slika 27)
Kot koencim je prisoten v obliki piridoksal fosfata, sodeluje pa pri prenosu amino skupine.
Pomankanje piridoksala vodi do različnih nevroloških težav in do dermatitisa.

R

R=-CHO ali -CH2NH2

HO
OH

H3C

N

Slika 27. Piridoksal in piridoksamin.

6. BIOTIN (Slika 28)
Kot koencim se nahaja v obliki biotiniliranih encimov. Sodeluje pri aktivaciji in pri prenosu
CO2. Pomankanje biotina povzroča dermatitis.

H
N
O

S
N
H

HOOC
Slika 28. Biotin.

7. FOLNA KISLINA
Kot koencim je prisotna v obliki tetrahidrofolata, ki je potreben za sintezo DNA, ker sodeluje
pri prenosu skupin z enim ogljikovim atomom (metilna, formilna skupina). Celice, ki se delijo
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zelo hitro, potrebujejo veliko tetrahidrofolata. Pri zdravljenju raka, se dodajo inhibitorji, ki
zavirajo sintezo tertrahidrofolata. Pomankanje folne kisline povzroča različne anemije.

8. KOBALAMIN – (VITAMIN B12)
Kot koencim se nahaja v obliki deoksiadenozilkobalamina, ki vsebuje kovinski ion, kobalt.
Encim omogoči zamenjavo dveh skupin na sosednjih ogljikovih atomih. Največkrat je
udeležen v prenos metilne skupine. Pomankanje tega vitamina povzroča perniciozno anemijo.

9. L-ASKORBINSKA KISLINA – (VITAMIN C)
Koencim je askorbinska kislina, le-ta pa omogoči hidroksilacijo določenih aminokislin
(prolin→hidroksi-prolin). Pomankanje vitamina C povzroča bolezen skorbut.

10. LIPOJSKA KISLINA
Kot koencim je lipojska kislina ključna za aktivacijo in prenos acilnih skupin. Pomankanje
slednje povzroča zaostajanje v rasti.

Poleg prostetičnih skupin (derivati vitaminov) pa kot koencimi delujejo tudi različni kovinski
ioni, ki imajo več funkcij:
• sodeluje pri vezavi substrata
• sodeluje kot Lewisova baza oz. kislina
• sodeluje pri prenosu elektronov (Fe2+←→Fe3+, itd)
• stabilizira prostorsko strukturo proteina (Ca2+)
• če sodeluje kovinski ion pri katalizi, mora biti v aktivnem mestu

Vezavo substrata na encim, lahko preučujemo s poznavanjem strukture encima in substrata.
Izdelamo kristal kompleksa, ki je zelo nestabilen, zato delamo pri nizkih temperaturah.
Uporabimo pa lahko substratne analoge (namesto substrata uporabimo kakšno drugo
molekulo podobno substratu). Tretja možnost za ugotavljanje strukture aktivnega mesta
temelji na spremljanju hitrosti reakcije z različnimi substrati. Če se substrat in encim ujemata,
poteče reakcija hitro in iz strukture substrata sklepamo na strukturo aktivnega mesta.
Poznamo pa tudi alosterične encime (Slika 29). V metaboličnih zaporedjih ponavadi vsaj eno
stopnjo katalizira regulatorni encim, ki nadzoruje hitrost celotnega zaporedja. In v mnogih
primerih so ti regulatorni encimi alosterični, kar pomeni, da neka regulatorna molekula z
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reverzibilno in nekovalentno vezavo nadzoruje delovanje encima. Taki regulatorni molekuli
pravimo modulator ali efektor. Lahko pa vzpodbujajo ali inhibirajo delovanje encimov.
Torej za alosterične encime je značilno, da poleg katalitičnega mesta vsebujejo še
regulatorno mesto ali več regulatornih mest, na katera se specifično vežejo modulatorji.
Splošno načelo alosterije je, da vezava liganda na eno mesto vpliva na vezavo ali katalizo na
drugem mestu (Slika 30).
aktivno
mesto

modulator

ENCIM

regulacijsko
mesto

Slika 29. Shematska predstavitev nekega alosteričnega encima.
Sporočila se z enega mesta na drugo prenašajo preko konformacijskih sprememb v proteinski
zgradbi.

v

Brez alosteričnih
modulatorjev

Pozitiven heterotropni
efekt

+ATP

+CTP

[aspartat]
Slika 30. Alosterična regulacija encima.
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Negativni heterotropni
alosterični efekt

Celično uravnavanje encimske aktivnosti
Encimi znotraj celice so lahko regulirani s kovalentnimi modifikacijami. Običajno govorimo
o fosforilaciji hidroksilne skupine serina, treonima ali tirozina ali pa o vezavi
adenozilmonofosfata na ista mesta; pomembna je tudi redukcija disulfidne vezi. Poleg
kovalentnih modifikacij poznamo tudi aktivacije encimov s proteolitičnim razcepom. Nekateri
encimi se najprej sintetizirajo v neaktivni obliki (cimogen), le-ta se nato spremeni v aktivno
obliko encima z razcepitvijo ene ali več točno določenih peptidnih vezi v njegovi strukturi. S
pomočjo takega mehanizma se aktivira pepsin, kimotripsin in karboksipeptidaza. Prav tako
imamo pri strjevanju krvi vrsto aktivacijskih stopenj, in vse se začnejo s proteolitičnim
razcepom. Podoben primer je tudi aktivacija inzulina in drugih peptidnih hormonov. Nekatere
metabolične procese uravnavajo encimi, ki so v različnih molekulskih oblikah; in te oblike
imenujemo izoencimi. Vse izoencimske oblike so aktivne in katalizirajo isto biokemijsko
reakcijo, vendar se lahko razlikujejo v kinetiki, regulatornih lastnostih, v obliki koencima, ki z
njimi sodeluje, ali po tem, kje v celici jih najdemo.

Mehanizmi encimske katalize

Da lahko načrtujemo zdravila, moramo poznati mehanizme, s katerimi delujejo encimi.
E + S ⇔ ES → P + E

Poznamo več tipov encimske katalize:
Kislinsko-bazična hidroliza:
Nekatere reakcije potekajo hitreje v prisotnosti H+ oz. OH- ionov. Aminokisline v aktivnem
mestu so tedaj take, da so lahko akceptorji oz. donorji H+ (to so vse, ki lahko ionizirajo).
Skupine: -NH2, -COOH in histidin (z imidazolnim obročem), lokalno okolje pa lahko ionizira
tudi SH in OH skupine, ki pa pri tem tipu katalize ne sodelujejo.

Kovalentna hidroliza:

Kratkotrajna kovalentna vez se pojavi med E in S. Primer: serinske proteaze (Slika 31).
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Slika 31. Kovalentna hidroliza.

Kataliza s kovinskimi ioni (Slika 32):

Kovinski ioni lahko nevtralizirajo naboj na substratu in s tem stabilizirajo prehodno stanje.
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-
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CH 3
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O

CH 3

O

-

CO 2

CH 3

O

H

+

O

2+

CH 3

Slika 32. Kataliza s kovinskimi ioni (nevtralizacija naboja).

Kovinski ioni pa lahko delujejo tudi kot akceptorji/donorji elektronov pri redoks reakcijah,
lahko pa tudi aktivirajo molekulo vode, ki nato deluje kot nukleofil pri hidrolitičnih reakcijah.

Elektrostatska hidrolliza:

Isti princip kot pri katalizi s kovinskimi ioni. Stabilizacija prehodnega stanja s tem, da se
stabilizira njegov naboj (COO-, -NH2, vodikove vezi...). Poleg ostalih principov, vsi encimi
delujejo tudi s tem principom.
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Efekt približevanja in orientacije:

neproduktivno

neproduktivno

produktivno

Preferenčna vezava prehodnega stanja:

Aktivno mesto je tako, da močneje veže prehodno stanje kot sam substrat. Derivati
prehodnega stanja so močni kompetitivni inhibitorji za ta encim in so mnogo boljši kot
analogi substrata, kar je dokaz za efekt preferenčne vezave prehodnega stanja. Pri vseh večjih
encimih ugotavljajo, da je ta efekt pomemben. Zaradi močnejše vezave in stabilizacije
prehodnega stanja. Pri večini encimov prihaja do kombinacij teh načinov.

6 Ogljikovi hidrati: zgradba in biološka vloga
S tujko jih imenujemo tudi karbohidrati ali saharidi, so kemične spojine, ki vsebujejo
kisikove, vodikove in ogljikove atome. Najpomembnejši je kisik, ker pripomore, da so
ogljikovi hidrati idealno pogonsko gorivo človeškega organizma. Zgorevanje ali oksidacija je
spajanje drugih snovi s kisikom, pri čemer nastaja energija. Ogljikovi hidrati, so pomembni
gradniki celičnih snovi, celičnih sten ter celičnih membrane ter nosijo funkcije koencimov.
Spadajo v skupino najpomembnejših organskih spojin ki vstopajo v sestavo tako rastlin kot
tudi živih bitij. Življenje brez ogljikovih hidratov si sploh ne moremo zamisliti. Značilni pa so
tudi za industrijo, saj so kot osnovna surovina za proizvodnjo: papirja, celuloznih vlaken
(bombaž, viskoza,…), etanola,…. Delimo jih na enostavne ogljikove hidrate (monosaharidi)
ter kompleksne ogljikove hidrate.
Splošna formula večine ogljikovih hidratov je: Cn(H2O)m.

Pojasnite osnovne funkcije ogljikovih hidratov.

Ogljikove hidrate najdemo v vseh oblikah življenja in imajo več različnih funkcij:
a. Najbolj so znani po svoji vlogi v energijskem metabolizmu
b. Nekateri ogljikovi hidrati so pomembni pri strukturi organizmov

37

c. Riboza in deoksiriboza sta komponenti nukleinskih kislin, sodelujeta pa tudi
pri nekaterih katalitičnih procesih
d. Ogljikovi hidrati imajo tudi pomembno vlogo pri prepoznavanju drugih
molekul

Monosaharidi

Katere kriterije uporabljamo pri delitvi ogljikovih hidratov?
Opiši biološko vlogo dveh monosaharidov.

So ogljikovi hidrati, ki jih ne moremo hidrolizirati v enostavnejše komponente, npr. glukoza,
fruktoza, galaktoza. Glede na število C- atomov pa jih ločimo v trioze (3 C atomi), tetroze (4
C atomi), pentoze (5 C atomov), heksoze (6 C atomov) … Monosaharidi se med seboj
povezujejo. Dva med seboj povezana monosaharida tvorita disaharid, trije trisaharid, več
oligosaharid in zelo veliko med seboj povezanih monosaharidov pa polisaharid.
Monosaharidi so lahko aldoze ali ketoze (Slika 33 in 34). Če imajo na enem koncu
kaboksilno skupino v obliki aldehidne skupine, jih imenujemo aldoze (Slika 33). Če imajo
karboksilno skupino v obliki keto skupine, jih imenujemo ketoze (Slika 34).

Položaj hidroksilne skupine na najbolj oddaljenem asimetričnem (kiralnem) C atomu od
aldehidne ali keto skupine določa D ali L izomero monosaharida. Na primer, če je
hidroksilna skupina na petem C atomu glukoze na desni strani, govorimo o D- glukozi, če je
na levi, pa govorimo o L- glukozi. D in L sladkorji so zrcalne slike. Večina naravnih
sladkorjev so D- izomeri.
Položaj hidroksilnih skupin okoli C atomov je zelo pomemben. Če spremenimo položaj ene
same hidroksilne skupine, dobimo iz glukoze manozo ali galaktozo.
Pentoze in heksoze lahko ciklizirajo. Keto in aldehidna skupina tako reagira s hidroksilno
skupino najbolj oddaljenega kiralnega C atoma.
S ciklizacijo pa se ustvari nov asimetrični center; govorimo o dveh izomerah (α in β izomeri).
Pomembne heksoze so glukoza, fruktoza in galaktoza. Položaj hidroksilnih skupin okoli C
atomov je zelo pomemben. Če spremenimo položaj samo ene hidroksilne skupine, dobimo na
primer iz glukoze galaktozo.
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Razdelite ogljikove hidrate na skupine glede na število monosaharidnih enot povezanih
med seboj. Pri vsaki skupini podajte dva primera.
Kako se ogljikovi hidrati povezujejo? Katera vez se pri tem tvori?

Slika 33. Aldoze.
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Slika 34. Ketoze.
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Disaharidi
Disaharidi so sestavljeni iz dveh monosaharidov, ki so kovalentno vezani z glikozidno vezjo
R- O- R1 (Slika 35). Pri vezavi se odstrani voda. Pomembni disaharidi so laktoza, saharoza,
maltoza, izomaltoza in trehaloza.

Slika 35. Disaharidi.

Polisaharidi
Pojasnite kdaj govorimo o enostavnih, kdaj pa o sestavljenih ogljikovih hidratih.
Podajte nekaj primerov.
Opiši biološko vlogo in zgradbo glikogena.
Zakaj so pomembni glikoproteini?

Pomembni polisaharidi so glikogen, škrob in celuloza (Slika 36). Vsi so polimeri glukoze,
razlikujejo pa se po tem, kako so polimeri med seboj povezani. Rastline in živali shranjujejo
energijsko molekulo glukozo v obliki škroba oziroma glikogena. Ta dva polisaharida sta v
celicah shranjena kot citosolni delci imenovani granule. Granule glikogena so predvsem v
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jetrnih in mišičnih celicah živali. Oba polisaharida imata veliko hidroksilnih skupin in zato z
vodikovimi vezmi vežeta veliko vode, tako da je vsak gram glikogena v jetrih ali mišicah
hidratiziran z dvema gramoma vode. Celuloza pa je pomemben strukturni polisaharid v
rastlinah.

Slika 36. Polisaharidi (škrob-levo, glikogen-desno).

Glikoproteini
Proteine, ki imajo kovalentno vezan ogljikov hidrat, imenujemo glikoproteini. Ti sodelujejo v
mnogih bioloških procesih, kot je imunski odgovor, prepoznavanje med celicami in proces
strjevanja krvi (Slika 37).
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Slika 37. Enote ogljikovih hidratov, ki so vezane na proteine – glikoproteini.

7 Lipidi, biološke membrane in transport
Zakaj predstavljajo lipidi večji del zaloge energije in v obliki glikogena skladiščimo le
manjši del zaloge?
Naštejte biološke vloge lipidov.

Lipidi so skupina bioloških molekul, ki jih druži lastnost, da so zaradi svoje hidrofobne
narave bolj topni v nepolarnih topilih kot v vodi. Ker v to skupino biomolekul uvrščamo
spojine glede na njihovo topnost, lahko pričakujemo, da bomo med lipidi našli zelo različne
molekule.
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Maščobne kisline
Opišite lastnosti in zgradbo maščobnih kislin.

Maščobne kisline so biološke molekule, ki vsebujejo polarno karboksilno skupino (-COOH),
vezano na nerazvejano alifatsko verigo (Slika 38).

Slika 38. Maščobne kisline (nasičena in nenasičeni maščobni kislini).

Te strukturne značilnosti jim dajejo dvojno naravo: en konec je polaren, medtem ko ima
nasproten konec nepolarne lastnosti. V celicah in tkivih redko najdemo maščobne kisline v
prosti obliki, večinoma so povezane v maščobe (triacilglicerole). Število ogljikovih atomov je
lahko od 4 do 36, najpogosteje pa vsebujejo med 12 in 24 ogljikovih atomov.
V ogljikovodikovi verigi, ki je skoraj vedno nerazvejana, so ogljikovi atomi povezani samo z
enojnimi vezmi (nasičene maščobne kisline) ali z eno ali več dvojnimi vezmi (nenasičene
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maščobne kisline). Večkratne dvojne vezi niso nikoli konjugirane in skoraj vedno so v ciskonfiguraciji. Maščobne kisline z dvema ali več dvojnimi vezmi imenujemo polinenasičene.
Vse maščobne kisline so dobro topne v organskih topilih, v vodi pa slabo. Topnost maščobnih
kislin v vodi pada z dolžino verige. Nasičene maščobne kisline z deset ali več ogljiki so pri
sobni temperaturi podobne voskom, z manj kot deset ogljiki in nenasičene pa so oljnate
tekočine. Na mestu dvojne vezi se maščobna kislina upogne, zato se nenasičene maščobne
kisline ne morejo tako tesno urediti v agregate kot nasičene maščobne kisline.
Reaktivnost ogljikovodikove verige maščobnih kislin je odvisna od stopnje nasičenosti.
Nasičene maščobne kisline so precej nereaktivne. Za nenasičene maščobne kisline pa je
značilna običajna reaktivnost molekul, ki imajo dvojne vezi med dvema ogljikoma. Nanje se
lahko veže halogen ali vodikov atom, dvojno vez pa lahko napade tudi kisik. V tem procesu,
ki ga imenujemo avtooksidacija, nastanejo kompleksni produkti, kot so krajši aldehidi in
kisline.

Triacilgliceroli
Strukturno pojasnite zgradbo triacilgliceridov.
Opišite zgradbo in biološko vlogo triacilglicerolov.

Osnovna biološka vloga maščobnih kislin je, da so metabolično gorivo v celicah. Zaužijemo
jih s hrano ali pa jih sintetiziramo in jih v obliki triacilglicerolov shranjujemo za kasnejšo
uporabo v energijskem metabolizmu.
Triacilgliceroli so estri glicerola in treh maščobnih kislin (Slika 39). Triacilgliceroli so zaloga
energije. Nahajajo se v maščobnem tkivu, v adipocitih (pri ljudeh je to pod kožo) in
predstavljajo zaščito pred mrazom. Encimi lipaze so v adipocitih zato, da katalizirajo
sproščanje maščobnih kislin. Rastlinska olja imajo veliko nenasičenih maščobnih kislin in
imajo nižja tališča, kot živalske masti.
Voski so estri med eno maščobnimi kislinami in dolgim alifatskim alkoholom (Slika 40). So
na površini organizmov in služijo kot zaščita pred vodo npr. pri rastlinah, vodnih pticah. Pri
morskih organizmih so voski tudi zaloga energije (plankton in kiti).
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Slika 39. Kemijski in strukturni prikaz triacilglicerola.

O
O
Slika 40. Shematski prikaz voska.

Glicerofosfolipidi
Opišite strukturo fosfolipidov in pojasnite njihovo biološko vlogo.

Glicerol je na dveh OH skupinah zaestren z dvema maščobnima kislinama, na tretji je fosfat
(Slika 41). Na enem delu so hidrofobne, na drugem pa hidrofilne skupine. Zato jih imenujemo
amfifilne molekule.
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Slika 41. Struktura fosfatidata in glicerofosfolipida (fosfatidiletanolamina).
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Sfingolipidi
Sfingozin je aminoalkohol. Pri sfingolipidih je na OH skupino sfingozina vezan fosfat z
aminokislinskim delom. Druga vrsta so cerebrozidi, ki imajo na aminski skupini vezan
monosaharid. Poleg cerebrozidov poznamo še gangliozide. V tem primeru je na sfingozin
vezan oligosaharid, ki vsebuje vsaj eno monosaharidno enoto z nabojem. Cerebrozidi in
gangliozidi so prav tako kot sfingolipidi sestavni deli membran. Vsebujejo sladkorje, ki
se nahajajo na zunanji strani celic in delujejo kot prepoznavni markerji pri
komunikaciji med celicami.
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Slika 42. Sfingolipid (levo) in cerebrozid (desno).
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Holesterol
Opišite glavne biološke funkcije holesterola.

Je amfifilna molekula. Je pomemben člen, sestavina celičnih membran, in skrbi za
fluidnost membrane. Od deleža holesterola (Slika 43) v membranah je odvisna Tt (več ko ga
je, nižje je tališče membrane).

H3C
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Slika 43. Strukturni prikaz holesterola.

Holesterol je perkurzor spolnih hormonov, vitamina D in žolčnih kislin. Vitamin D lahko
sami sintetiziramo, ni ga potrebno dobiti s hrano (za njegovo sintezo je potrebno obsevanje
njegovega prekurzorja v koži z UV žarki).

Derivati arahidonske kisline (Slika 44)
Regulirajo določene procese z vplivanjem med celicami – tromboksani, levkotrieni. Delujejo
kot celični mediatorji. Ena celica jih izloči in potem delujejo na druge celice.
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Slika 44. Derivati arahidonske kisline.

Terpeni
Sestavljeni so iz več med seboj povezanh izoprenskih enot. Vitamini A, E in K. Vitamin A je
prekurzor retinala, ki je prostetična skupina na proteinu v očeh (vid)–opsin. Njegovi derivati
pa so tudi celični mediatorji. Funkcija vitamina E je, da kot antioksidant ščiti celične
membrane pred oksidacijo. Vitamin K sodeluje pri karboksilaciji glutaminske kisline v
kaskadi strjevanja krvi (nastane dikarboksilna kislina, ki je edina aktivna za te encime). V
regulaciji sodelujejo steroidi, terpeni, prostaglandini, trombokooni, levkotrieni.
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Biološke membrane
Opišite funkcije bioloških membran.
Pojasnite kako je zgrajena biološka membrana. Katere molekule gradijo membrano?
Kaj je glikokaliks?
Kako poteka transport preko bioloških membran? Na kakšne načine?
Opišite primer pasivnega in primer aktivnega transporta preko bioloških membran?
Kako glukoza prehaja skozi biološko membrano? Opiši vse načine, ki jih poznate.
Opišite razliko med difuzijo in olajšano difuzijo.
Opišite razliko med primarnim in sekunadarnim aktivnim transportom.

Biološka membrana razmejuje celico od zunajceličnega prostora in omejuje predelke v celici.
Regulira prehajanje snovi v celico in iz nje, zagotavlja ohranjanje konstantnega notranjega
okolja v celici in omogoča komunikacijo celice z okoljem. Osnovno ogrodje biološke
membrane je fosfolipidni dvosloj, sestavljen iz asimerično razporejenih fosfolipidov,
glikolipidov in holesterola.
Po Singer-Nicholsonovem modelu tekočega mozaika je biološka membrana dinamična delno
tekoča struktura iz mozaično asimetrično razporejenih molekul lipidov in proteinov
(perifernih in integralnih), ki se razmeroma lahko gibljejo predvsem v lateralni smeri, medtem
ko so premiki v vertikalni smeri iz ene plasti lipidov v drugo bolj omejeni. Ta model
predpostavlja neposreden stik med proteini in lipidi. Proteini lahko do neke mere plavajo v in
na dvosloju ter oblikujejo mozaični vzorec. Singer –Nicholsonov model podpirajo podatki,
dobljeni z rentgensko difrakcijo, ki kažejo področji z veliko elektronsko gostoto, ki
predstavljata dve polarni površini dvosloja in osrednje področje z majhno elektronsko gostoto,
ki jo sestavljajo hidrofobni repi lipidov. S tem modelom lahko pojasnimo tudi dinamične
lastnosti membrane, med drugim njeno prepustnost. Nepolarne molekule lahko difundirajo
preko membrane zaradi hidrofobne narave njenega osrednjega dela. Polarne hidrofilne
molekule potrebujejo pri prehodu skozi membrano pomoč proteinov, ki so v njej. Model
tekočega mozaika je tudi v skladu z asimetrično organiziranostjo membranskih komponent –
nekateri periferni proteini so na zunanji strani membran, medtem ko so drugi na notranji
strani.
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Biološka vloga membran

Citoplazma evkariontske celice je obdana s 6-10 nm debelo plazmalemo (plazemsko
membrano), preko katere celica komunicira z okolico in drugimi celicami. Integralni proteini
v plazmalemi tvorijo kanale, po katerih v celico prehajajo nekatere molekule ali ioni, imajo pa
tudi vlogo prenašalcev, receptorjev, encimov in določajo antigenske lastnosti celične
površine.
Celica se mora tudi sporazumevati s svojo okolico. V plazemsko membrano so vgrajeni
proteinski receptorji, ki na zunanji strani vežejo hormone, kot sta npr. adrenalin in inzulin, in
omogočijo prenos kemijskih signalov, ki uravnavajo metabolične procese znotraj celice. Tako
lahko dogodki zunaj celice vplivajo na biokemične procese v njeni notranjosti.
Nekatere specializirane membrane vsebujejo komplekse proteinov, ki delujejo kot sistem za
prenos energije. Mitohondrijske membrane vsebujejo encime in druge proteine, ki omogočijo,
da se energija, ki se sprosti pri oksidaciji maščob in ogljikovih hidratov, porabi za sintezo
energijsko bogate spojine ATP.
V zvezi s specializiranimi funkcijami celice poznamo različne diferenciacije plazmaleme, ki
omogočijo npr. absorbcijo, mehansko pritditev in komunikacijo s sosednjimi celicami.
Plazmalema je vključena tudi v proces endocitoze in eksocitoze in je v procesu kroženja
membran v nenehni dinamični povezavi z membranami endomembranskega sistema.

Membranske sestavine in zgradba

Biomembrane so nadmolekulske strukture, ki jih sestavljajo lipidi, proteini in ogljikovi hidrati
(Slika 45). Razmerje sestavin je odvisno od izvora membrane. Vsaka vrsta celic in organelov
ima posebno vlogo, ki je odvisna tudi od lastnosti njihovih membran, ki se lahko precej
razlikujejo v sestavi. Razmerje med proteini in lipidi se lahko giblje od 4:1 do 1:4. Membrane
ne vsegujejo prostih ogljikovih hidratov, ampak so le-ti kovalentno vezani na lipidne in
proteinske molekule. Vsebnost ogljikovih hidratov je običajno 5% ali manj, le-ti pa imajo
pomembno vlogo pri prepoznavanju med celicami.

Lipidni dvosloj biološke membrane

Osnovno strukturno orodje membran je dvojna plast lipidov. Membranski lipidi imajo skupno
strukturno značilnost, amfifilnost, ki omogoča njihovo združevanje v vodnem okolju v
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stabilno dvoslojno razporeditev, ki jo vzdržujejo nekovalentne hidrofobne interakcije.
Molekule v lipidnem dvosloju biološke membrane se uredijo v dvojne plasti, v katerih so
hidrofobni deli molekul obrnjeni drug proti drugemu, hidrofilni deli molekul pa proti vodi.
Membranski dvosloj deluje kot selektivno prepustna pregrada, ker preko lipidnega dvosloja
prehajajo majhne, nepolarne molekule, npr. CO2 in ogljikovodiki. Polarne molekule, npr.
aminokisline, sladkorji, beljakovine in nukleinske kisline, pa z navadno difuzijo ne morejo
prehajati.

Slika 45. Biološke membrane.

Druga značilnost, ki je pomembna za delovanje bioloških membran, je fluidnost. Dvosloj se
obnaša kot tekočina z gostoto, kakršno imajo rastlinska olja. Z uporabo radioaktivno
označenih lipidov so ugotovili, da so fosfolipidi v membranah gibljivi in se lahko premikajo v
vseh smereh znotraj svojega sloja – temu pravimo lateralno gibanje. Vertikalno gibanje (flipflop) pa je precej omejeno.
Membrane so sestavljene izključno iz polarnih lipidov in skupine fosfolipidov. Fosfolipidi so
sestavljeni lipidi. So estri glicerola, ki imajo zaestreni dve hidroksilni skupini z maščobnima
kislinama, tretja pa je zaestrena s fosforjevo kislino, na katero je vezana še dodatna molekula.
Fosfolipide delimo na glicerofosfolipide in sfingolipide.
Izhodna molekula za glicerofosfolipide je 1,2-diacilglicerol-3-fosfat, ki jo imenujemo fosfatna
kislina. Med maščobnimi kislinami, ki so zaestrene z glicerolom, prevladujejo tiste s 16 in 18
ogljikovimi atomi. Tretja hidroksilna skupina glicerola je zaestrena s fosforjevo (V) kislino.
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Pri glicerofosfolipidih je fosfatna skupina zaestrena še z eno od naslednjih molekul:
aminoalkohol etanolamin ali holin, aminokislina serin ali polihidroksialkohol inozitol.
Štiri polarne lipide, ki nastanejo pri tem, poimenujemo tako, da ime alkohola dodamo izrazu
»fosfatidil«, npr. fosfatidiletanolamin.
Druga skupina polarnih lipidov, ki jih najdemo v membranah, so sfingolipidi. To skupino
predstavljajo: ceramidi, sfingomielini in glikosfingolipidi. Tu je namesto enostavne molekule
glicerola osnovna molekula aminoalkohol sfingozin, ki vsebuje 18 ogljikovih atomov.
Sfingozin ima dve funkcionalni skupini aminsko in hidroksilno. Aminska skupina na
sfingozinu se lahko poveže z amidno vezjo z maščobno kislino. Molekulo, ki tako nastane,
imenujemo ceramid in ima polarno glavo in dva nepolarna repa. Druga skupina sfingolipidov
veže dodatne skupine preko aminske in hidroksilne skupine. Pri sfingomielinih, edinih
sfingolipidih, ki vsebujejo fosfor, je maščobna kislina vezana preko aminske skupine,
hidroksilna skupina sfingozina pa je zaestrena s fosfoholinsko enoto. Čeprav najdemo
sfingomieline tudi v plazemski membrani, so verjetno bolj poznani zaradi svoje prisotnosti v
mielinskih ovojnicah, kjer izolirajo aksone živčnih celic. Tretjo podskupino sfingolipidov
sestavljajo glikosfingolipidi, pri katerih so monosaharidne enote z glikozidnimi vezmi vezane
na hidroksilno skupino sfingozina. Ogljikovi hidrati so običajno glukoza, galatoza in Nacetilgalaktozamin. Cerebrozidi so pogosti v membranah možganov in v celicah živčnega
sistema. Gangliozidi vsebujejo kompleksne sladkorje, ki so med seboj povezani z glikozidno
vezjo. Najdemo jih v živčnih celicah.
Holesterol, ki ima zelo drugačno kemijsko strukturo kot ostali membranski lipidi, močno
vpliva na lastnosti membrane. Spada med skupino steroidov, ki imajo značilnost, da so
sestavljeni iz štirih kondenziranih obročev. Čeprav je kemijska struktura holesterola povsem
drugačna od strukture lipidov, je holesterolna molekula amfifilna, s polarno glavo (skupina –
OH) in obširnim hidrofobnim področjem (kondenzirani obroči in ogljikovodikovi repi).
Njegova vsebnost v membrani se lahko spreminja od komaj 3% v mitohondrijski do 38% v
plazemski membrani. Holesterolna molekula vpliva na fluidnost membran. Pri višjih
temperaturah zaradi svoje togosti vpliva na manjše gibanje nepolarnih repkov fosfolipidov in
tako zmanjpa fluidnost membrane, pri nižji temperaturi pa fluidnost membran poveča.

Membranski proteini

Če bi bile membrane sestavljene samo iz lipidov, bi se lahko preko njih prenašale samo zelo
majhne in nepolarne molekule, zaradi česar bi imele vse celične membrane zelo podobne
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biološke lastnosti. Poleg tega celice različnih tkiv in organizmov ne bi mogle opravljati tako
raznovrstnih nalog. Za dinamično aktivnost celičnih membran so odgovorni proteini, kateri
imajo različne vloge. Lahko so npr.: encimi, receptorski proteini ali transportni proteini.
Vse membranske proteine uvrščamo v dve skupini glede na to, kako jih odtopimo iz
membrane. Nekatere proteine lahko odstranimo enostavno z obdelovanjem membran z vodno
raztopino soli (1M NaCl). Imenujemo jih periferni proteini. V drugo skupino pa prištevamo
tiste, ki jih odstranimo iz membrane le z raztopinami detergentov, kot npr. NaDS. Te
imenujemo integralni proteini.
Integralni proteini so lahko transmembranski, ali pa so vgrajeni v membrano preko lipidnega
dela, na katerega je proteinski del vezan kovalentno. Periferni proteini niso vstavljeni v
hidrofobno notranjost lipidnega dvosloja.
Tako kot je asimetrična razporeditev lipidov, je v membrani tudi asimetričan razporeditev
proteinov, saj so na notranji in zunanji strani membrane različni periferni proteini. To celici
omogoča različne biološke aktivnosti na vsaki od obeh strani, zunanji in citosolni.
Za razliko od perifernih proteinov imajo integralni proteini velik del hidrofobnih aminokislin,
ki omogočajo proteinu, da se s tem hidrofobnim delom potopijo v nepolarno področje
lipidnega dvosloja. Ker segajo skozi membrano, velikokrat delujejo kot transportni proteini,
ki olajšajo gibanje molekul iz ene strani membrane na drugo. Večji del takšnega proteina je
vsajen v membrano, kjer deluje kot nekakšen kanal.
Glikokaliks
Zunanja površina plazmaleme živalskih celic je prekrita z glikokaliksom, to je s plastjo,
bogato z ogljikovimi hidrati. Glikokaliks vsebuje oligosaharidne verige, vezane na
membranske proteine (glikoproteini) in lipide (glikolipidi), ter polisaharidne verige
integralnih membranskih proteoglikanov. Poleg teh sestavin so del glikokaliksa še proteini in
proteoglikani, ki jih celice izločajo in se nato adsorbirajo na celične površine. Mnoge od teh
adsorbiranih molekul so tudi sestavine zunajceličnega matriksa.

Transport skozi membrano
Da celica lahko preživi, mora biti stalno preskrbljena s hranilnimi snovmi, metabolični
odpadni produkti pa se morajo odstranjevati.
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Vsa izmenjava molekul in ionov med celico in okoljem poteka skozi plazmalemo.
Plazmalema žive celice ima dvojno funkcijo: po eni strani ovira prehajanje ionov iz celice v
okolje, po drugi pa omogoča potrebno izmenjavo med celico in okoljem. Na splošno je
prehajanje molekul in ionov skozi celično membrano odvisno od njihove velikosti, kemijskih
lastnosti in tudi od značilnosti membrane.
Nekatere majhne molekule z lahkoto difundirajo skozi lipidni dvosloj. Druge, še zlasti velike
in polarne, potrebujejo pomoč proteinskih kanalov, prenašalcev in črpalk, da lahko prehajajo
skozi membrano.
Transport preko membrane lahko delimo na pasivni in aktivni transport (Slika 46).

Slika 46. Aktivni in pasivni transport. Različne oblike transporta.
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Pasivni transport
Pri pasivnem transportu se molekule topljenca gibljejo s področja z večjo koncentracijo preko
membrane na področje z manjšo koncentracijo. Ker je to termodinamično ugodno, se energija
pri tem ne porablja.

Difuzija

Difuzija je spontan proces, pri katerem prehajajo molekule in ioni vedno v smeri
koncentracijskega gradienta, to je z višje proti nižji koncentraciji, in poteka do izenačitve
koncentracij (Slika 47). Faktorja, ki vplivata na hitrost difuzije snovi skozi biološko
membrano, sta topnost v lipidih in velikost molekul. Čim manjša je molekula in čim bolj je
topna v lipidih, tem hitreje bo difundirala skozi membrano. Zato lahko majhne, nepolarne
molekule, kot so: O2, CO2, N2 in CH4, zlahka, difundirajo skozi membrane. Nekoč so menili,
da tudi vodne molekule potujejo z enostavno difuzijo, raziskave pa kažejo, da pri tem
sodelujejo membranski proteini, ki jih imenujemo akvaporini.

Slika 47. Pasivna difuzija.

Olajšana difuzija

Olajšana difuzija je proces, ki omogoča različnim polarnim molekulam, kot so ioni, sladkorji,
aminokisline, nukleotidi in mnogi celični metaboliti, prečkati biološko membrano v smeri
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koncentracijskega gradienta. V tem primeru imajo ključno vlogo prenašalni proteini in
proteini, ki tvorijo kanale v membrani.
Ker se energija pri tem ne porablja, ga še vedno pojmujemo kot pasivni transport.
Membranski proteini, ki jih včasih imenujemo prenašalci ali transportni proteini se
organizirajo v transmembranske kanale ali pa omogočijo prenos molekul s specifično vezavo
in konformacijsko spremembo. Pri oblikovanju kanalov se proteini pogosto zvijejo v več
vzporednih α-vijačnic, ki segajo preko obeh plasti lipidnega dvosloja. V sredini take strukture
so α-vijačnice razmaknjene v kanal. Proteine, ki specifično vežejo molekule in s
konformacijsko spremembo omogočijo njihov prenos, včasih imenujemo permeaze, ker je
njihovo delovanje podobno encimom.
Glede na to koliko vrst topljencev se prenaša in v katero smer, ločimo tri vrste membranskega
transporta: uniport (prenaša se samo ena vrsta molekul topljenca), simport (dve vrsti molekul
topljenca se prenašata v isto smer) in antiport (dve vrsti topljenca se prenašata v nasprotno
smer). Zadnja dva prenosa lahko imenujemo tudi kotrasport.

Aktivni transport

Aktivni transport potrebuje energijo, ker se snovi prenašajo s področja z manjšo koncentracijo
preko membrane na področje z večjo koncentracijo. To omogoča kopičenje snovi na eni strani
membrane, zato proces potrebuje energijo. Na tak način se velikokrat prenašajo polarne
molekule, kot so aminokisline, ogljikovi hidrati in ioni Na+, K+ in Ca2+. Viri energije so
različni, največkrat pa je aktivni transport povezan s hidrolizo molekule ATP ali pa izkorišča
svetlobno energijo.
Aktivni transport delimo na: primarni aktivni transport, sekundarni aktivni transport,
endocitozo in eksocitozo.

Primarni Aktivni transport

Primarni aktivni transport je oblika membranskega transporta, ki poteka s pomočjo
prenašalcev, kot: Na+/K+-ATPazna črpalka in Ca2+-ATPazna črpalka. Prenos poteka s porabo
energije (Slika 48).
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Evkariontske celice vzdržujejo v svoji notranjosti koncentraciji natrija in kalija, ki sta
drugačni od tistih v zunajcelični tekočini. Da lahko vzdržujejo normalne koncentracije v in
izven celice, morajo z aktivnim antiportom ves čas črpati Na+ iz celice in K+ v celico. Oba
iona prehajata s področja z manjšo na področje z večjo koncentracijo. Za ta proces vsebuje
plazemska membrana vseh evkariontskih celic integralno proteinsko črpalko, ki jo imenujemo
Na+ / K+-ATPaza, katera ima ATPazno aktivnost (katalizira hidrolizo ATP) in tako omogoča
sklopitev aktivnega transporta Na+ in K+ s cepitvijo fosfoanhidridnih vezi v molekuli ATP.
Ca2+-ATPaza črpa ione kalcija iz celice in s tem vzdržuje nizko citosolno koncentracijo Ca2+ v
celici.

Slika 48. Primarni aktivni transport.

Sekundarni aktivni transport

Pri sekundarnem aktivnem transportu pa se prenaša ena molekula v smeri koncentracijskega
gradienta, druga molekula pa v obratni smeri koncentracijskega gradienta. Torej, energija, ki
se sprosti pri prenosu molekule v smeri koncentracijskega gradienta, se porabi za prenos
druge molekule v nasprotno smer koncentracijskega gradienta. Ta proces omogoča prenos
molekul, kot so glukoza in različne aminokisline.
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Endocitoza/Eksocitoza

Endocitoza je prenos večjih molekul, kot so lipidi, beljakovine in manjših oblik tekočine v
celico v obliki membranskih mešičkov ali veziklov. Za prenos je potrebna energija.
Eksocitoza je proces, kjer celice v okolico izločajo nepotrebne snovi in celične presnovke
(beljakovine, hormone, izločke) ter molekule s katerimi celica komunicira z drugimi celicami
in okolico (živčni prenašalci).

Način celičnega sporazumevanja

Pomemben način sporazumevanja med celicami je prevajanje kemijskih signalov s pomočjo
ionskih kanalov, ki se lahko odpirajo in zapirajo kot vrata. Ionski kanali so v vseh vrstah
celičnih membran, še posebno veliko jih je v plazemskih membranah, živčnih in mišičnih
celicah. Najbolje preučen primer kanalov z uravnavanim odpiranjem je acetilholinski receptor
v sinapsi. Prenašanje živčnega impulza po živčnem vlaknu povzroči sproščanje acetilholina v
sinapsi. Acetilholin preide sinaptično režo in se veže na receptorski protein na sosednji živčni
celici. Vezava sproži konformacijsko spremembo v receptorju, kar povzroči odpiranje
ionskega kanala, ki je sestavni del tega proteina. Natrijevi ioni iz sinaptične reže skozi
odprtino kanala vdrejo v celico, ki jo s tem depolarizirajo in tako sprožijo potovanje živčnega
impulza po njej. Tako se živčni dražljaj z ene živčne celice prenese na drugo.

8 DNA in RNA: zgradba in vloga
Shematsko predstavite strukturo nukleotida.
Naštejte različne funkcije nukleotidov.

Nukleotidi so osnovni gradniki nukleinskih kislin DNA in RNA.

Nukleotidi so sestavljeni iz treh enot (Slika 49):


heterociklične dušikove baze



enostavnega sladkorja



fosfatne skupine
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Slika 49. Shematski prikaz nukleotida.

Dušikove baze so organske spojine sestavljene iz ogljika, vodika, kisika in dušika.
Dušikove baze nukleotidov so lahko dveh vrst:


purini



pirimidini

Purin je sestavljen iz šestčlenega in petčlenega obroča bogatega z dušikom (Slika 50).
Najpomembnejša purina sta adenin in gvanin.
Adenin je iz kemijskega stališča purin, saj je sestavljen iz dveh heterocikličnih obročov, na
katera so vezani štiri atoma dušika in funkcionalna skupina –NH2. Adenin je sestavni del
ATP-ja, ki je primarna energetska molekula organizma. Poleg tega se adenin nahaja tudi v
koencimih, kot sta NAD+ (in v njegovi reducirani obliki NADH) in FAD, ki sodelujeta pri
celičnemu dihanju, v rastlinah pa pri fotosintezi.
Gvanin je derivat purina s formulo C5H5N5O. Gvanin lahko v prisotnosti močnih kislin
hidrolizira v glicin, ogljikov dioksid in ogljikov monoksid.

Slika 50. Prikaz purinov: adenina in gvanina.
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Primidin je heterociklična dušikova aromatska spojina, podobna benzenu, ki vsebuje dva
dušikova atoma (Slika 51). Najpomembnejši primidini so uracil, citozin in timin.
Timin je tudi znan, kot 5-metiluracil in je pirimidinska dušikova baza. V DNA molekuli se
timin veže z adeninom, medtem, ko je v RNA molekuli timin zamenjan z uracilom. Če se
timin veže z deoksiribozo, bo nastala spojina imenovana timidin, na katerega se lahko veže
ena, dve ali tri fosfatne skupine; tako nastaneta timidin monofosfat, timidin difosfat, timidin
trifosfat. To velja tudi za ostale purine in pirimidine.
Citozin je derivat pirimidina s heterocikličnim obročom na katerega sta vezani ketonska in
aminska skupina. V DNA molekuli in RNA molekuli se citozin z vodikovimi vezmi (3)
poveže z gvaninom. Njegova oblika je zelo nestabilna, saj se zlahka lahko spremeni v uracil
(spontano), kar lahko pripelje do mutacije v DNA ali RNA verigi.
Sladkor, ki gradi nukleotid, je pentoza. To pomeni, da je v obroč vezanih pet ogljikovih
atomov. V nukleotidih najdemo dve različni pentozi, ribozo (C5H10O5) in deoksiribozo
(C5H10O4). Razlika je v tem, da ima slednja en kisikov atom manj. Po sladkorju, ki gradi
nukleotide, nukleinske kisline tudi poimenujemo. V enem primeru torej deoksiribonukleinska
kislina (DNA), v drugem pa ribonukleinska kislina (RNA) (Slika 52).
Nukleotid nastane, ko se fosfatna skupina (-PO32 ) veže na hidroksilno skupino ogljikovega
hidrata.

Slika 51. Prikaz pirimidinov: citozin, timin in uracil.
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Slika 52. Prikaz sladkorja, riboze in deoksiriboze, ki gradita nukleotid.

Kako so nukleotidi povezani med seboj v molekuli DNA in RNA?
Katere tri glavne vrste RNA poznamo?

Osnovna gradbena enota DNA je nukleotid. Vsak nukleotid je sestavljen iz ene organske
baze, enega sladkorja in ene fosforne kisline. Poimenujemo ga po organski bazi, ki ga
sestavlja. Poznamo štiri vrste baz: adenin, timin, citozin in gvanin, ki se povezujejo med
seboj. Dedno informacijo zapisuje zaporedje baz v posamezni verigi dvojne vijačnice.
Na drugi izmed dveh verig molekule DNA so baze nanizane tako, da se nasproti gvanina
nahaja citozin in nasproti timina adenin (Slika 53). Zaporedje baz na eni verigi je
komplementarno zaporedju baz na drugi verigi. Zaporedja na dveh verigah torej nista enaki,
kljub temu pa zaporedje na eni verigi povsem določa zaporedje na drugi.

Fosfodieterska vez nastane ko se fosfatana skupina petega ogljikovega atoma enega
nukleotida veže z sladkorjem drugega nukleotida tretjega ogljikovega atoma. Nukleotidi se
povezujejo med seboj v sredini molekule - organske baze se povezujejo z vodikovimi vezmi.
Komplementarnost dveh baz je posledica skladnosti njune velikosti in sposobnosti, da se
povežeta z vodikovimi vezmi (Slika 52).
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Slika 53. Prikaz načina povezovanja med nuklotidi.

Vloga nukleotidov
Shematsko prikažite kako je zgrajena molekula ATP in pojasnite njeno funkcijo.

Fiziološka vloga nukleotidov je shranjevanje energije sproščene v presnovnih procesih (v
obliki nukleotida ATP (Slika 54)). Tako shranjena energija se lahko porabi na primer za
krčenje mišic, vzdrževanje membranskega potenciala,…
Nukleotidi so strukturne komponente mnogih encimov, kofaktorjev in presnovnih
intermediatov. So tudi mediatorji mnogih fizioloških procesov, na primer sodelujejo pri
strjevanju krvi in so sekundarni prenašalci hormonskih informacij. Prav tako so gradniki
nukleinskih kislin, ki so nosilke genetske informacije v celici.

Primer transportnega nukleotida je ciklični adenozin monofosfat; cAMP (Slika 55).
Transportni nukleotidi imajo različne funkcije, npr : regulirajo metabolizem celic,
reprodukcijo celic… cAMP je cikličen nukleotid, ki v telesu nastaja iz molekul ATP. Ima
vlogo sekundarnega obveščevalca, saj posreduje signale hormonov (npr. adrenalina), ter v
celici aktivira protein-kinaze. cAMP aktivira protein-kinaze tipa A, ki nadalje fosforilirajo
različne znotrajcelične beljakovine ter tako izkazuje različne učinke:


Fosforilacija Ca2+ kanalčkov povzroči odprtje le-teh
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Fosforilacija kinaze lahkih miozinskih verig povzroči relaksacijo ali kontrakcijo

Preko aktivacije protein-kinaz se uravnavajo številni presnovni procesi, na primer
glikogenoliza, lipoliza in izločanje tkivnih hormonov.

Slika 54. Prikaz molekule ATP.

Slika 55. Prikaz strukture molekule cAMP.
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9 Temelji celičnega metabolizma in bioenergetike
V tem delu bomo podrobneje spoznali procese metabolizma: kako celice pridobivajo,
pretvarjajo, shranjujejo in uporabljajo energijo. Študij metabolizma je dejansko študij
kemizma, uravnavanja in energijskih sprememb v tisoč različnih reakcijah, ki potekajo v
organizmih.
Razmere v večini celic in organizmov so glede na kemijske standarde relativno mile: tlak ene
atmosfere, zmerna temperatura in nevtralen pH. Zato so encimi nujni; le-ti povečajo hitrost
reakcije, zato reakcija hitreje doseže ravnotežje. Vendar veliko metaboličnih reakcij tudi v
prisotnosti katalizatorjev ne bi potekalo v želeno smer brez dodatka energije in brez potrebnih
mehanizmov za pretvorbo ene oblike energije v drugo. Vir energije je lahko razgradnja
organskih molekul, fotosintetskim organizmom pa vir energije predstavlja svetloba.
Študij metabolizma olajša dejstvo, da večina organizmov pridobiva in uporablja energijo na
podoben način.

Celoten metabolizem lahko razdelimo na dva glavna dela. Katera in kaj je zanju
značilno?
Na kratko opišite tri stopnje metabolizma (katabolizma).
Opišite razlike med katabolnimi in anabolnimi procesi.

Dva glavna dela metabolizma: katabolizem in anabolizem
Celoten metabolizem lahko razdelimo v dva glavna dela glede na biokemijski namen. S
katabolizmom označujemo razgradne poti; za te poti so značilne oksidacijske reakcije.
Hrana vsebuje energijo, ki se pri procesu katabolizma sprošča. Sproščena energija se zbere v
molekuli ATP. Drugi del metabolizma je anabolizem ali biosinteza. Zanj je značilna
izgradnja velikih in kompleksnih bioloških molekul iz majhnih prekurzorskih molekul. Za
anabolizem so značilne redukcijske reakcije, pri katerih se energija porablja (Slika 56). Kateri
od procesov poteka, je odvisno od energijskega stanja celice, ki hkrati odloča o smeri
metaboličnega poteka. Katabolizem in anabolizem povezuje energijski ciklus ATP. ATP je
univerzalni prenašalec energije v biokemijskih procesih, pri čemer je obnavljanje ATP
molekule središčna točka metabolizma.
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Slika 56. Pri razpadu molekule ATP se sprosti velik del energije.

Stopnje metabolizma
Prva stopnja katabolizma je razgradnja makromolekul v osnovne gradnike. Pri tem se
proteini razgradijo do aminokislin, polisaharidi do monosaharidov (največkrat do glukoze) in
maščobe do glicerola in maščobnih kislin. V prvi stopnji katabolizma potečejo reakcije
hidrolitične cepitve kemijskih vezi, pri katerih se ne sprošča energija v obliki NADH ali ATP,
je pa nujno potrebna pripravljalna stopnja. V drugi stopnji se vsi osnovni gradniki oksidirajo
do skupnega intermediata acetil-CoA; pri tem se sprosti nekaj energije v obliki ATP in
NADH. V tretji stopnji katabolizma pa acetil-CoA vstopi v citratni ciklus, v katerem se
oksidira do CO2, ki je končni produkt aerobnega metabolizma ogljika. Pri oksidaciji
intermediatov citratnega ciklusa nastaneta reducirana in reaktivna koencima NADH in
FADH2, ki oddajata svoje elektrone. Ti se prenesejo preko respiratornih kompleksov verige za
prenos elektronov (dihalne verige) na molekulski kisik, pri čemer se sprosti energija in
nastane voda. Sproščena energija v procesu prenosu elektronov se uporabi za sintezo ATP iz
ADP in fosfata (Pi). V tej stopnji nastaja ATP v procesu, ki ga imenujemo oksidativna
fosforilacija (Slika 57).
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Slika 57. Tri stopnje metabolizma.

Anabolizem lahko prav tako razdelimo v tri stopnje (Slika 57). Anabolične poti so za razliko
od konvergentnih kataboličnih poti divergentne. Sinteza številnih različnih molekul se
namreč začne iz posameznega prekurzorja.
Metabolične poti katabolizma in anabolizma so si podobne, imajo mnoge skupne intermediate
in encime, toda niso identične. Termodinamično ireverzibilne reakcije so pogosto mesta,
kjer poteka uravnavanje metaboličnih poti; in prav te reakcije se razlikujejo med obema
procesoma, kar pomeni, da se bodo mesta uravnavanja pri teh dveh procesih med seboj
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razlikovala. Anabolične in katabolične poti se razlikujejo tudi po tem, kje v celici in v
kateri vrsti celic potekajo.

Temelji bioenergetike
V kateri obliki shranjujemo energijo?
Opišite razlike med aerobno in anaerobno razgradnjo!
Zakaj je ravno ATP molekula glavni prenosnik energije?

S termodinamičnega zornega kota je metabolizem energijski proces, v katerem je katabolizem
vir energije za anabolizem. V celotnem procesu katabolizma se namreč energija sprošča, v
procesu anabolizma pa se energija porablja. Prenosnik energije je v veliki večini reakcij
molekula ATP (Slika 58, 59). Namreč v vodni raztopini ima ATP velik potencial, da se
pretvori v ADP in Pi. Velika količina energije, ki se pri reakciji sprosti, se lahko uporabi za
opravljanje koristnega dela. Sklepamo lahko, da gre pri opisani reakciji za prenos fosforilne
skupine z molekule ATP na vodo. Zato lahko reakcijo opišemo kot hidrolizo fosfoanhidridne
vezi. Torej pri cepitvi fosfoanhidridne vezi se energija sprošča. ATP in ADP sta zato pogosto
definirani kot reaktivni ali energijsko bogati molekuli. Vendar nista edini takšni molekuli v
bioloških celicah. Nekatere druge fosforilirane spojine imajo celo višji potencial za prenos
fosforilne skupine kot ATP molekula. Mednje sodi fosfoenolpiruvat in različni tioesti (Slika
60).

Slika 58. Aerobni metabolizem. Povezava med katabolnimi in anabolnimi procesi.
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Slika 59. Anaerobni metabolizem. Povezava med katabolnimi in anabolnimi procesi.

Slika 60. Fosforilirane spojine.

10 Metabolizem ogljikovih hidratov
Velika večina živih organizmov dobiva energijo pri oksidativni razgradnji glukoze in drugih
ogljikovih hidratov. Za mnoge celice (celice v možganih, za eritrocite) je glukoza edini ali
glavni vir energije (Slika 61).

Pojasni katere so glavne stopnje katabolizma ogljikovih hidratov.
Pojasnite katere so glavne stopnje anabolizma ogljikovih hidratov.
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Slika 61. Preskrba z glukozo. Kako celica pride do prostih enot glukoze?

V katere metabolne poti lahko vstopi glukoza v celici? Opredelite pri vsaki poti ali gre
za katabolno oz. anabolno pot.
V katere metabolne poti lahko vstopi piruvat v celici? Opredelite pri vsaki poti ali gre za
katabolno oz. anabolno pot.
Opišite razlike med aerobno in anaerobno razgradnjo glukoze.

Energijski metabolizem glukoze
Glikoliza je prvi odkriti in najpomembnejši proces metabolizma ogljikovih hidratov. Ta pot
predstavlja univerzalni način za pridobivanje energije, zbrane v ogljikovih hidratih v rastlinah
in živalih. Ker lahko poteka tudi v anaerobnih razmerah, lahko glikolizno pot izkoriščajo tako
aerobni kot anaerobni organizmi. Pri aerobnih organizmih je glikoliza proces, v katerem se
glukoza pripravi za nadaljno razgradnjo in pridobivanje energije. Nekaj energije v obliki ATP
in NADH se sicer sprosti že pri glikolizi, vendar se znatno več energije sprosti pri nadaljnji
oksidaciji piruvata. Za anaerobne organizme pa je ATP, ki se sprosti pri glikolizi, edini
dostopni vir energije iz metabolizma ogljikovih hidratov.
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Glikolitična pot je sestavljena iz desetih encimsko kataliziranih reakcij. Prvo polovico reakcij
pojmujemo kot pripravljalno stopnjo; namen teh reakcij je aktivacija vstopajoče glukoze. V
drugi polovici glikolize (donosna faza) pa pridemo do končne pretvorbe glukoze v piruvat
(Slika 62). Celokupen izkoristek glikolize je nastanek dveh molekul ATP in NADH na vsako
molekulo glukoze, ki se cepi v dve molekuli piruvata. Glikoliza je torej oksidativni proces, v
katerem se sprošča energija za sintezo ATP. Glikolizna pot je strogo nadzorovana glede na
celične potrebe po ATP in NADH. Glavna regulacijska stopnja je 3. reakcija, fosforilacija
fruktoza-6-fosfata, ki jo katalizira fosfokruktokinaza. Encim je alosteričen, njegova aktivnost
je uravnavana s koncentracijami različnih efektorjev.
V glikolizi se torej energija, ki izvira iz oksidacije glukoze, uporabi za sintezo ATP in NADH.
Ostanek ogljikovega ogrodja glukoze se v obliki dveh molekul piruvata dalje oksidira v
aerobnem metabolizmu do CO2 in H2O, pri čemer tudi nastaneta ATP in NADH. V
anaerobnem metabolizmu se presnova piruvata nadaljuje s fermentacijo.

Slika 62. Potek glikolize.
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Vstop drugih ogljikovih hidratov v glikolizo

V naši prehrani so ogljikovi hidrati prisotni v treh oblikah: kot polisaharidi, disaharidi in
monosaharidi.
Razgradnja polisaharidov v hrani se prične že v ustih, z encimom amilazo, ki je v slini.
Dokončna razgradnja do glukoze poteka v črevesju s pomočjo pankreasnih in črevesnih
encimov. Glukoza, ki je primarni produkt pri hidrolizi škroba in glikogena, se skozi črevesne
stene resorbira v kri, ki jo prenese do jeter in drugih tkiv, kot so mišiče, možgani in srce.
Približno eno tretjino glukoze porabijo za proizvodnjo energije ali uskladiščijo kot glikogen
skeletne in srčna mišica. Tretjina gre v možgane, ki so pri proizvodnji energije praviloma
odvisni od oksidacije glukoze, preostalo tretjino pa v obliki glikogena uskladiščijo jetra.
Glavni disaharidi v naši prehrani so maltoza, saharoza in laktoza. Disaharide hidrolizirajo
glikozidaze, encimi v tankem črevesu. Monosaharidni produkti se prenašajo skozi črevesno
steno v kri.

Najpogostejša monosaharida v hrani sta glukoza in fruktoza. Fruktoza in galaktoza vstopata v
glikolizo po različnih metaboličnih poteh. Potrebni sta ena li dve dodatni reakciji pri fruktozi;
galaktoza pa se mora pretvoriti v kompleksnem zaporedju reakcij. Genetska bolezen, ki se
izrazi kot motnja v delovanju encimov, ki pripravljajo galaktozo na vstop v glikolizo, se
imenuje galaktozemija. V tem primeru se galaktoza nakopiči in pretvori v toksičen metabolit
galaktitol.

Glukozo pa skladiščimo tudi v obliki glikogena. Reakcija, s katero se sprosti glukoza iz
shranjenih zalog, ni enostavna hidroliza, ampak gre za cepitev z anorganskim fosfatom, Pi
(imenujemo jo fosforolitična cepitev). Produkt cepitve je glukoza-1-fosfat. Cepitev hidrolizira
glikogen-fosforilaza. Reakcija je posebej pomembna, ker nadzira količino uskladiščene
energije in tiste, ki se lahko takoj porabi. Zato lahko govorimo tudi o reakciji mobilizacije
(Slika 63).
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Slika 63. Fosforolitična cepitev glukoze in znotrajceličnih zalog glikogena.

Metabolizem piruvata

Ogljikovo ogrodje heksoz, ki vstopajo v glikolizo, se cepi na dve molekuli piruvata. To je
splošna metabolična pot, ki je prisotna v vseh heterotrofnih vrstah organizmov in celic, tako
aerobnih kot anaerobnih. Končni produkt, piruvat, predstavlja ključno metabolično
križišče v celičnem metabolizmu. Na voljo so mu številne metabolične možnosti za
pretvorbo, odvisno od organizma, vrste celice in znotrajceličnih razmer. Najodločilnejši
dejavnik glede usode piruvata je dostopnost kisika. V aerobnih celicah, z obilico kisika, se
ogljikovi atomi piruvata oksidirajo do CO2 v citratnem ciklusu in vsa razpoložljiva energija se
zbere v ATP v procesu oksidativne fosforilacije. Elektroni, ki se odstranijo pri oksidacijah
substratov, se zbirajo, vezani na NADH in FADH2, in se prenašajo h končnemu akceptorju
elektronov, kisiku.
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Metabolizem piruvata v anaerobnih organizmih, ali v aerobnih celicah pri majhni
koncentraciji kisika, se zelo razlikuje od aerobnega metabolizma. Anaerobni metabolizem
imenujemo fermentacija. Različne vrste fermentacije poimenujemo glede na glavni končni
produkt posamezne poti. Za nas je najbolj zanimiva mlečnokislinska fermentacija; tu se
glukoza pretvori v laktat ali mlečno kislino, poteka pri številnih anaerobnih organizmih in v
živalskih mišicah med napornim delom. Pri mlečnokislinski fermentaciji se piruvat pretvori v
laktat, potrebna pa je le ena reakcija. Pri slednji reakciji se obe molekuli NADH, ki nastaneta
pri glikolizi, porabita za redukcijo dveh molekul piruvata pri nastanku mlečne kisline. Ta
proces poteka tudi v skeletnih mišicah med večjim naporom. Med naporom mišice porabljajo
kisik za celično dihanje hitreje, kot ga lahko zagotavlja krvni obtok. Majhna koncentracija
kisika zmanjša obseg aerobnega metabolizma piruvata, zato se slednji preusmeri v pretvorbo
v laktat. Krče in bolečine, ki jih občutimo naslednji dan, so posledica povečane koncentracije
protonov zaradi povečane koncentracije mlečne kisline v mišičnih celicah. Laktat je lahko
končni metabolit, ali pa se s pretvorbo nazaj v piruvat porabi za sintezo glukoze. Laktatdehidrogenaza je encim, ki katalizira pretvorbo laktata v piruvat in obratno.
Drugi pomemben fermentacijski proces je pridobivanje alkohola s kvasovkami in dugimi
mikroorganizmi; reče se ji alkoholna fermentacija. Običajni glikolizi sledita pri alkoholni
fermentaciji dve dodatni reakciji. Prvo reakcijo katalizira piruvat-dekarboksilaza, ki potrebuje
koencim tiaminpirofosfat (vitamin B1).
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Biosinteza ogljikovih hidratov

Kdaj poteka proces glukoneogeneza? Opišite!

Da bi organizmi zagotovili potrebe po glukozi, morajo biti sposobni sintetizirati glukozo iz
manjših prekurzorskih molekul in jo posredovati perifernim tkivom. Glukozni derivati so
namreč potrebni tudi za sintezo različnih glikoproteinov, glikolipidov in strukturnih
polisaharidov. Glikogen, ki je uskladiščen v jetrih, se sicer med obroki mobilizira, vendar ta
zaloga zadostuje le za 12-24 ur.
Sintezo glukoze iz izhodnih spojin, ki niso ogljikovi hidrati, imenujemo glukoneogeneza
(Slika 64).

Izhodne spojine so lahko piruvat, laktat, glicerol in številne aminokisline ali druge majhne
biomolekule. Podobno kot glikoliza je tudi sinteza glukoze univerzalen metabolični proces.
Glavno mesto sinteze glokoze so jetra, kjer se nahajajo različne izhodne spojine. Rastline in
nekateri mikroorganizmi lahko glukozo sintetizirajo tudi iz maščobnih kislin; proces
imenujemo glioksilatni ciklus. V živalih ta cikel ne poteka, zato mi nismo zmožni
sintetizirati glukoze iz maščobnih kislin. Čeprav izgleda glukoneogeneza kot glikoliza v
obratni smeri, to dejansko ni res, saj glikolizna pot v razmerah v organizmu ni reverzibilna.
Namreč tri od desetih reakcij so termodinamično ireverzibilne. Te moramo pri
glukoneogenezi obiti. Za sintezo ene molekule glukoze potrebujemo dve molekuli piruvata,
energijo šestih anhidridnih vezi (ATP, GTP) in redukcijski potencial dveh molekul NADH.
Včasih ni nujno, da se vsa razpoložljiva glukoza porabi za energijske ali metabolične potrebe.
Višje živali shranijo presežek glukoze v obliki polisaharida glikogena, ki se običajno kopiči v
jetrih (Slika 65).

Ogljikovi hidrati v glikolizi in glukoneogenezi se aktivirajo s fosforilno skupino, medtem ko
pri sintezi disaharidov in polisaharidov nastanejo nukleoziddifosfat-sladkorji (NDP-sladkorji).
NDP-sladkorji nastanejo pri reakciji med nukleozidtrifosfatom (ATP, GTP, UTP) in
sladkorjem-1-fosfatom. Pri reakciji se sprosti NDP-sladkor in pirofosfat. Pri sintezi glikogena
se tako aktivirana glukoza (UDP-glukoza) dodaja na nereducirajoči konec obstoječe molekule
glikogena. Kataliza poteka ob prisotnosti encima glikogen-sintaze. Shranjevanje glukoze v
obliki škroba pri rastlinah poteka podobno kot shranjevanje glikogena pri živalih, le da se
glukoza, preden se vgradi v škrob, aktivira z ADP in ne z UDP.
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Slika 64. Razlike med glikolizo in glukoneogenezo.
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Slika 65. Sinteza glikogena.

Uravnavanje metabolizma ogljikovih hidratov
Pomen uravnavanja metaboličnih poti je v tem, da zagotovi stalno koncentracijo ATP. Ni
namreč pomembno, da je koncentracija ATP zelo velika, temveč da se dovolj hitro obnavlja,
kar pomeni, da mora ATP nastajati enako hitro, kot se porablja. Najučinkovitejši način, da to
dosežemo, je kontrola relativne koncentracije proste in uskladiščene glukoze (Slika 66). To pa
lahko dosežemo, če so na strateških mestih encimi, ki lahko vklopijo ali izklopijo reakcije.
Encimi so lahko uravnavani z alosterično regulacijo, kovalentno modifikacijo, proteolitično
cepitev in z izoencimskimi oblikami. Hitrost metaboličnih reakcij pa je lahko uravnavana tudi
na ravni gena, z nadziranjem hitrosti sinteze določenega encima.
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Slika 66. Povzetek metabolizma ogljikovih hidratov.

11 Nastanek NADH in NADPH: citratni ciklus, glioksilatni ciklus in
fosfoglukonatna pot
V prejšnjem poglavju smo sledili univerzalni poti glikolize: razgradnji glukoze in drugih
monosaharidov do piruvata. V celotnem procesu sta nastali iz ene molekule glukoze dve
molekuli piruvata, dva ATP in dva NADH. Energija, ki se je shranila v fosfoanhidridnih
vezeh dveh molekul ATP, predstavlja le okrog 7% celotne energije glukoze, ki je na voljo. Če
je kisika na razpolago dovolj, piruvat vstopi v aerobni metabolizem. Če je mogoče kot končni
akceptor elektronov uporabiti kisik, se piruvat, ki je produkt glikolize, po vstopu v tretjo
stopnjo metabolizma popolnoma oksidira v CO2 in vodo.
V tem poglavju se bomo osredotočili na metabolične poti, ki omogočajo aerobno oksidacijo
piruvata do CO2. Te poti se začnejo z encimskim kompleksom piruvat-dehidrogenaza, ki
katalizira pretvorbo piruvata v acetil-CoA in tako služi kot most med glikolizo in nadaljnjo
aerobno razgradnjo. Nato sledi centralna in univerzalna pot aerobnega metabolizma – citratni
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cikel – v katerem se acetil-CoA oksidira do CO2, pri čemer nastajajo energijsko bogate
spojine ATP (ali GTP), NADH in FADH2. Ti reducirani koencimi se v nadaljevanju
reoksidirajo, elektrone oddajo v dihalni verigi. Potem, ko se elekroni prenesejo do kisika, v
procesu oksidativne fosforilacije nastane ATP. Poleg tega, da ima citratni cikel zelo važno
vlogo v katabolizmu, so njegovi intermediati tudi pomembne izhodne spojine za različne
anabolne procese.
Poleg citratnega cikla rastline vsebujejo še glioksilatni cikel, ki jim omogoča, da izkoristijo
acetat kot vir ogljikovih atomov za biosintezo. Pri živalih te metabolične poti ni.
Poznamo pa še fosfoglukonatno pot, ki je dodatna pot oksidacije glukoze pri živalih.
Pomembna pa je zaradi tega, ker v njej nastaja reducirani koencim NADPH in riboza-5-fosfat,
ki vstopa v biosinteze.

Zakaj je pomembna fosfoglukonatna pot?

Kompleks piruvat-dehidrogenaza
Piruvat, produkt glikolize, smo opisali kot metabolično križišče, saj lahko vstopa v številne
metabolične poti. Fermentacijo smo že pregledali, zdaj pa se bomo usmerili v oksidacijo
piruvata v aerobnih razmerah. Medtem ko je večina encimov glikolize in glukoneogeneze v
celičnem citosolu, poteka celotna oksidacija piruvata in pretvarjanje energije, ki se pri tem
sprosti, v mitohondrijih, celičnih organelih, ki so specializirani za aerobni metabolizem. V
morfološkem pogledu je za mitohondrije značilna notranja razdelitev, ki jo omogočata dva
membranska sistema. Zunanja membrana je prepustna za večino majhnih metabolitov, preko
notranje pa lahko prehajajo samo tiste molekule, ki jim prehod omogočajo specifični
prenašalni proteini. Območje med dvema membranama imenujemo medmembranski prostor.
Močno nagubana notranja membrana obdaja področje, ki ga imenujemo matriks. To področje
vsebuje encime za nadaljnjo razgradnjo piruvata, torej kompleks piruvat-dehidrogenazo in
encime citratnega ciklusa ter dihalne verige (Slika 67).
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Slika 67. Kompleks piruvat-dehidrogenaza.

Za nadaljno razgradnjo se torej more piruvat prenesti iz citosola v mitohondrijski matriks.
Preko zunanje membrane se prenese z enostavno difuzijo preko por, skozi notranjo membrano
pa se prenaša s pomočjo piruvat-translokaze.

Ko piruvat pride v matriks, je pripravljen za aerobno razgradnjo. Pred vstopom piruvata v
citratni ciklus se mora najprej pretvorit do acetil-CoA. Encimski kompleks, ki katalizira
oksidacijo piruvata do acetil-CoA, se imenuje kompleks piruvat-dehidrogenaza, pri čemer je
to multiencimski kompleks. V reakcijo vstopajo piruvat, NAD+ in koencim A (CoA-SH),
izstopajo pa acetil-CoA, NADH, in CO2. Trije encimi z vezanimi prostetičnimi skupinami
delujejo kot kompleks. Intermediati, ki nastajajo pri petih reakcijah, prehajajo z enega encima
neposredno na drugega, potem ko vsak encim opravi svojo katalitično vlogo. Prednost
povezovanja encimov v komplekse je v tem, da naredijo zahtevne kemične pretvorbe
učinkovite, hitre in brez stranskih reakcij.
Aerobni metabolizem si težko predstavljamo brez vseh komponent, potrebnih za kompleks
piruvat-dehidrogenaza. Če v prehrani primankuje tiamina (komponente koencima), se pojavi
bolezen beriberi. To pomankanje prizadene živčevje in srce. Tiamina pa je veliko v
polnovrednih, nemletih žitih in zrnju.
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Slika 68. Mitohondrij.

Citratni ciklus
Citratni cikel ima dva glavna namena. Opišite!
Na kratko povzemite dogajanje pri citratnem ciklu.
Kako je uravnavan metabolizem ogljikovih hidratov?

Citratni ciklus je katalitična pot, ki ima dva namena: oksidacija acetil-CoA do CO2, pri
čemer se sproščena energija shranjuje v obliki ATP ali GTP in v reduciranih spojinah NADH
in FADH2 ter zagotavljanje izhodnih spojin za biosintezo aminokislin, porfirinov ter
pirimidinskih in purinskih baz za nukleotide (Slika 69).
Citratni cikel poteka po ciklični poti, encimi citratnega ciklusa se nahajajo v matriksu
mitohondrija.
Citratni ciklus sestoji iz 8 reakcij, če pa na kratko povzamemo pridemo do ključnih
ugotovitev: v ciklus vstopi acetil-CoA pri čemer dva ogljikova atoma zapustita ciklus v dveh
ločenih reakcijah kot CO2. Tri molekule NAD+ in ena molekula FAD se reducirajo do NADH
in do FADH2 s pomočjo dehidrogenaz. Fosfoanhidridna vez v ATP ali GTP nastane s
pomočjo energije, ki je bila shranjena v tioestru CoASH.
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Do sedaj smo obravnavali kot vir acetil-CoA za citratni ciklus le oksidacijo piruvata. A velike
količine acetil-CoA nastanejo tudi pri razgradnji maščobnih kislin z β-oksidacijo, nekaj pa ga
nastane pri razgradnji nekaterih aminokislin, npr. levcina, izolevcina, lizina, fenilalanina,
triptofana in tirozina.
Pri citratnem ciklusu, tako kot pri glikolizi, nastane ATP ali GTP s fosforilacijo na ravni
substrata ob sproščanju energije pri oksidoredukcijskih reakcijah. Tako glikoliza kot citratni
ciklus proizvajata le majhne količine ATP. Dosti več energije namreč nastane med ponovno
oksidacijo NADH in FADH2 pri prenosu elektronov in oksidativni fosforilaciji.
Citratni ciklus smo spoznali predvsem kot metabolični proces, katerega namen je razgraditi
acetil-CoA. A intermediati citratnega ciklusa se lahko uporabijo tudi za anabolične procese.
Taki so predvsem citrat, α-ketoglutarat, sukcinil-CoA in oksaloacetat.

Slika 69. Citratni ciklus.
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Vloga citratnega ciklusa pri uravnavanju in biosintezi

Poti metabolizma ogljikovih hidratov so skrbno usklajene in uravnavane zato, da je v celicah
na voljo dovolj produktov metabolizma, kadar jih potrebujejo, in zato, da ne bi prišlo do
prekomerne porabe energije in nastanka prevelikih količin metabolitov. Poti so uravnavane s
spojinami, ki delujejo kot indikatorji energijskega stanja celic, s posameznimi intermediati ali
pa s končnimi produkti poti. Encimi, ki katalizirajo strateške reakcije, so občutljivi na
koncentracije AMP, ADP, ATP, NAD+ in NADH ter na produkte reakcij kot so acetil-CoA,
citrat in glukoza-6-fosfat. Poti pa nadzirajo alosterični encimi. Citratni ciklus pa sodeluje tako
pri razgradnji kot pri biosintezi spojin; takim potem pravimo, da so amfibolične. Ciklus je
namreč pomemben vir izhodnih spojin za biosinteze. Kako je torej uravnavan ciklus, da ne
pride do pretirane porabe intermediatov za biosinteze. Namreč v tem primeru bi imel ciklus
manjšo sposobnost sprejemanja in oksidacije acetil-CoA. A zato so se razvile oskrbovalne
(anaplerotične) reakcije, ki nadomeščajo manjkajoče intermediate.

Glioksilatni ciklus
Višje razvite rastline in nekateri mikrobi ter alge lahko izkoriščajo spojino acetat kot
metabolično gorivo in kot izhodno spojino za biosintezo glukoze. To naredijo s pomočjo
pomožnih reakcijskih poti, ki jih v višje razvitih živalih ni. Poti pravimo glioksilatni ciklus in
ta proces je pomemben takrat, ko je acetat edini ali glavni vir ogljika za organizem.
Glioksilatni ciklus je posebej pomemben v semenih višje razvitih rastllin. Ta niz reakcij jim
omogoča izkoriščanje energije, uskladiščene v olju semen, za izdelavo ogljikovih hidratov
(Slika 70). Semena rastlin imajo specializirane celične organele, imenovane glioksisomi, ki
vsebujejo vse potrebne encime. Tako lahko rastlinsko seme pretvori acetil-CoA (iz razgradnje
maščobnih kislin) v ogljikove hidrate, česar živali ne zmorejo.
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Slika 70. Glioksilatni ciklus.

Fosfoglukonatna pot
Večina glukoze v živalih se oksidira po glikolitični poti. Produkti glikolize so ATP in NADH
ter piruvat, spojina s tremi ogljikovimi atomi, ki se v aerobnem metabolizmu še naprej
oksidira v citratnem ciklusu. Nekatere živalske celice imajo za metabolizem glukoze še drugo
pot, ki vodi do posebnih produktov. Fosfoglukonatna pot oksidira glukozo do pentoze
riboza-5-fosfata in pri tem nastane reduciran koencim NADPH (Slika 71). Riboza-5fosfat je prekurzor za sintezo nukleotidov, nukleinskih kislin in mnogih koencimov. NADPH
pa je potreben za redukcijske reakcije v biosinteznih procesih, še posebej v tkivih (maščobno
tkivo, mlečne žleze, jetra in skorja nadledvične žleze), kjer nastajajo maščobne kisline
steroidi.
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Slika 71. Fosfoglukonatna pot.

12 Verige za prenos elektronov in nastanek ATP
Kako poteka prenos elektronov v mitohondriju in oksidativna fosforilacija?
Kako je transport elektronov sklopljen s sintezo ATP molekul?
V kateri stopnji metabolizma se sprosti največ energije, ki jo dobimo iz hranil?

Po reakcijah prve in druge stopnje metabolizma se metabolični procesi zlijejo v tretjo stopnjo,
ki zajema citratni ciklus, verigo za prenos elektronov in oksidativno fosforilacijo. Ti procesi
potekajo v mitohondrijih. Sestavni deli biokemijskega aparata za celično dihanje (privzem
kisika, prenos elektronov in sinteza ATP) so ali integralni membranski proteini, ki so vsajeni
v notranjo mitohondrijsko membrano, ali periferni membranski proteini, ki so na membrano
vezani (Slika 72). Sestavni deli verige za prenos elektronov so v membrano nameščeni v
obliki respiratornih kompleksov.
Elektroni, ki jih z oksidacijo dobimo iz molekul hranil in intermediatov metabolizma,
dehidrogenaze prenesejo na koencime; pri tem dobimo reducirane koencime NADH in
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FADH2. Ta reducirana koencima pa se nato reoksidirata v procesu prenosa elektronov na
končni akceptor elektronov, ki je v tem primeru kisik. Pri tej reakciji ponovno nastaneta
oksidirana koencima, ki tako lahko spet vstopita v naslednji krog oksidativnega metabolizma.
Poleg tega pa se energija, ki se sprosti pri prenosu elektronov, lahko porabi za sintezo ATP.

Veriga za prenos elektronov
Elektroni se od NADH oziroma FADH2 prenašajo na kisik preko vrste prenašalcev
elektronov, ki skupaj sestavljajo verigo za prenos elektronov (Slika 73,74). Glavni deli verige
za prenos elektronov so štirje veliki beljakovinski kompleksi. Večina prenašalcev v teh
kompleksih je integralnih membranskih proteinov z različnimi prostetičnimi skupinami, ki
lahko sprejemajo in oddajajo elektrone. Torej prenašalci lahko delujejo kot reducenti in kot
oksidanti. V teh kompleksih so poleg koencimov NADH in FADH2 še štiri različne
molekulske vrste oksidoredukcijskih centrov: flavinmononukleotidi (FMN), železo-žveplovi
kompleksi (Fe-S), ubikinon in citokromi. Pomemben pa je vrstni red prenašalcev v
elektronski verigi in količina energije, ki se sprosti ob oksidaciji NADH in FADH2. Prenašalci
so v verigi nameščeni tako, da njihova afiniteta do elektronov vzdolž verige narašča. To
omogoča, da je tok elektronov od dajalca do sprejemnika nemoten in ne rabi dodatne energije.
NADH je od vseh členov v verigi najmočnejši reducent, končni in najboljši sprejemnik
elektronov pa je kisik, ki ima v tej verigi največjo afiniteto do elektronov. Druga pomembna
značilnost verige za prenos elektronov je količina energije, ki se sprosti med prenosom
elektronov od enega do drugena prenašalnega člena v verigi. Vsa energija se ne sprosti
naenkrat, temveč postopoma ob vsaki oksidoredukcijski reakciji v verigi za prenos
elektronov. Energija, ki se pri tem sprošča se pretvori v energijo transmembranskega
protonskega gradienta, ki poganja sintezo ATP. Torej tok elektronov od NADH preko naštetih
kompleksov na kisik ustvarja tudi tok protonov skozi notranjo mitohondrijsko membrano (iz
matriksa v medmebranski prostor). Nastali protonski gradient zagotavlja potrebno energijo za
sintezo ATP.
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Slika 72. Prikaz mitohondrija in različnih metabolnih poti.

Oksidativna fosforilacija
Oksidativna fosforilacija je kombinacija dveh različnih procesov. Prenos elektronov z
visoko energijskega nivoja v NADH in FADH2 na kisik sprosti velike količine energije.
Ta energija poganja fosforilacijo ADP z anorganskim fosfatom v ATP. To stopnjo
katalizira encim ATP-sintaza, ki je vsajen v notranjo mitohondrijsko membrano. Energija, ki
se sprosti pri transportu elektronov, se zbere in pretvori v najprimernejšo obliko, ki omogoča
sintezo ATP.

Slika 73. Prenos elektronov z visoko energijskega nivoja v NADH in FADH2 na kisik
sprosti velike količine energije.
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Kako je transport elektronov sklopljen s sintezo ATP (Slika 72-74)? Gre za kemiosmozno
sklopitev. Pri prenosu elektronov po členih verige za prenos elektronov v notranji
mitohondrijski

membrani

pride

do

usmerjenega

črpanja

protonov

prek

notranje

mitohondrijske membrane iz mitohondrijskega matriksa v medmebranski prostor. Zato v
medmembranskem prostoru koncentracija protonov naraste, prek notranje mitohondrijske
membrane se torej ustvari protonski gradient. Protonski gradient se vzdržuje zato, ker protoni
ne morejo prosto z difuzijo prehajati nazaj v matriks mitohondrija. Pride do elektrokemijskega
potenciala, pri čemer porušenje takega gradienta sprosti energijo, ki se porabi za sintezo ATP.
Posledica porušenja protonskega gradienta je fosforilacija ADP, nastaja ATP. Reakcijo
katalizira kompleks ATP-sintaza. Sestavljata jo dve osnovni enoti, ena je katalitična, druga pa
sudeluje pri prenosu protonov iz medmembranskega prostora v matriks.
V normalnih fizioloških razmerah je transport elektronov sklopljen s fosforilacijo ADP.
Koncentracija ADP namreč uravnava tok elektronov. Če je v celicah velika količina ADP,
pomeni da se je moralo pred tem porabiti veliko ATP molekul. Povečana koncentracija ADP
zato sproži oksidacijo hranil.

Slika 73. Potek prenosa elektronov od NADH molekule do končnega akceptorja kisika.
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Slika 74. Sklopitev med prenosom elektronov in nastankom ATP molekule.

V nekaterih posebnih fizioloških razmerah se tesna povezanost transporta elektronov in
fosforilacije ADP prekine (pride do razklopa obeh procesov). V takih primerih hitrost toka
elektronov ni več odvisna od koncentracije ADP. Če pride do razklopa, elektroni neustavljivo
potujejo vzdolž verige za transport elektronov. Energija, ki bi se v normalnih razmerah
porabila za sintezo ATP, se zdaj sprošča kot toplota. Tak način metabolizma srečamo pri
živalih v hibernaciji. S tem vzdržujejo telesno temperaturo. Nekateri sesalci premorejo
poseben tip maščobnega tkiva, ki ga imenujemo rjavo maščevje. Barva je posledica velikega
števila mitohondrijev, ki so polni obarvanih citokromov. V takih mitohondrijih obstaja
termogenin, razklopitveni protein, ki je v bistvu kanalček preko katerega se v matriks
mitohondrija vračajo protoni in tako obidejo kompleks ATP-sintaze. ATP ne nastaja,
nakopičena energija se sprosti v obliki toplote.

Fotosinteza

Za razliko od heterotrofnih organizmov fototrofni pridobivajo energijo za svoje potrebe s
fotosintezo. Ti organizmi absorbirajo svetlobno energijo, ki jo v verigi za prenos elektronov v
svetlobni fazi fotosinteze prevedejo v kemično energijo v obliki ATP in reduciranega

89

koencima NADPH. Oba energijska produkta se porabljata za sintezo sladkorjev, ki jih
fototrofi sintetizirajo iz preprostih anorganskih molekul, kot sta CO2 in H2O.
V kemijskem smislu je celično dihanje način pridobivanja energije z oksidativno
dekarboksilacijo hranil. Piruvat, na primer, se tako v končni stopnji oksidira do CO2 in H2O.
V nasprotju s celičnim dihanjem lahko fotosintezo opredelimo kot reduktivno karboksilacijo
organskih substratov. V temotni fazi fotosinteze se CO2 kovalentno veže na akceptorsko
molekulo in reducira z oksidoredukcijske stopnje karboksilne kisline do stopnje alkohola ali
aldehida v novo nastalem ogljikovem hidratu. Nastanek kovalentne vezi med dvema
ogljikovima atomoma in redukcijo omogoča energija sončne svetlobe. Fotosinteza je proces,
ki je sestavljen iz dveh tesno povezanih stopenj: absorpcije svetlobne energije s klorofili ali
drugimi pigmenti ter iz nastanka glukoze, saharoze in škroba. To je le na kratko opisan
proces, v resnici je zelo kompleksen, a podrobneje ga ne bomo obravnavali.

13 Metabolizem maščobnih kislin in lipidov
Čeprav je glukoza pomemben vir energije, ljudje in druge živali niso sposobne skladiščiti
velikih količin tega ogljikovega hidrata. Zaloga glikogena se namreč porabi nekje v 15 urah
po hranjenju; glikogen je torej kratkoročno gorivo. Kot dolgoročno obliko energije pa
organizmi uporabljajo uskladiščene maščobe. Tisti del maščob, ki je pomemben kot
metabolično gorivo, so maščobne kisline, ki so uskladiščene v obliki triacilglicerolov.
Maščobne kisline dajajo več energije na enoto mase v primerjavi z ogljikovimi hidrati,
poleg tega pa so tudi nepolarne, ne vežejo vode, in se zato lahko boljše skladiščejo
(prostorsko ugodneje). Da bi lahko pridobili energijo iz maščob, se morejo najprej maščobne
kisline sprostiti iz triacilglicerolov in preiti v matriks mitohondrijev tkiv, kjer poteka βoksidacija. V tem procesu nastaja acetil-CoA, ki se običajno razgrajuje v citratnem ciklusu.
Kadar pa količina goriv presega energijske potrebe, poteka sinteza maščobnih kislin v
citosolu. Maščobne kisline se nato povežejo v triacilglicerole, ki se skladiščijo v maščobnem
tkivu.

Metabolizem triacilglicerolov iz hrane in iz zalog maščobnih celic
Pojasni katere so glavne stopnje katabolizma maščob.
Kako poteka presnova maščob, ki jih dobimo s hrano?

90

Kako poteka metabolizem lipidov, ki jih skladiščimo v zalogah?
Pojasnite vlogo karnitina pri razgradnji maščobnih kislin.
Pojasnite pomen beta-oksidacije maščobnih kislin.
Opišite delovanje inzulina. Katere metabolne poti aktivira oz. zavira?
Opišite delovanje glukagona. Katere metabolne poti aktivira oz. zavira?
Opišite delovanje adrenalina. Katere metabolne poti aktivira oz. zavira?

Triacilgliceroli iz hrane se pred vsopom v tanko črevo le malo spremenijo. V ta del prebavil
se iz žolčnika sprostijo žolčne kisline, ki maščobe razpršijo v manjše kapljice. Nato
pankreasna lipaza katalizira reakcijo hidrolize estrske vezi med glicerolom in maščobno
kislino in razgradi triacilglicerole do produktov, med katerimi je poleg glicerola in
diacilglicerolov največ prostih maščobnih kislin in monoacilglicerolov. Iz produktov prebave
maščob in žolčnih kislin nastanejo mešani miceli, v katere se vključijo tudi holesterol,
produkti prebave fosfolipidov in v maščobah topni vitamini. Miceli omogočijo prenos
produktov prebave do celic črevesne sluznice, kjer poteka njihova absorpcija, nato pa v
celicah pride do ponovne sinteze triacilglicerolov. Preden se novonastali triacilgliceroli
sprostijo v krvni obtok se združijo v lipoproteinske agregate. Najpomembnejši za prenos
triacilglicerolov so hilomikroni. Tisti triacilgliceroli, ki se sintetizirajo v jetrih pa se vključijo
v lipoproteine z zelo nizko gostoto (VLDL). Hilomikroni in VLDL se po krvi prenesejo do
perifernih tkiv. Tam lipoprotein-lipaza hidrolizira triacilglicerole. Ob tem se sprostijo
maščobne kisline, ki se v celicah uporabijo v energijskem metabolizmu.
Sproščanje maščobnih kislin iz zalog v maščobnih celicah pa uravnavata hormona adrenalin
in glukagon, ki se sprostita v krvni obtok kot odgovor na potrebo po povečanju koncentracije
glukoze v krvi (Slika 75). Molekule hormonov se vežejo na receptorje na maščobnih celicah
in sprožijo proces, v katerem nastane sekundarni obveščevalec cAMP, ki preko protein-kinaze
aktivira hormonsko-občutljivo triacilglicerol-lipazo. Lipaza hidrolizira triacilglicerole pri
čemer se sprostijo proste maščobne kisline in glicerol. Relativno nepolarne maščobne kisline,
nastale v citosolu maščobnih celic, preidejo skozi membrano v krvni obtok in se vezane na
protein serumski albumin prenesejo do perifernih tkiv. Po sprostitvi z albumina maščobne
kisline preidejo v celice tkiv in se uporabijo v energijskem metabolizmu.

Maščobne kisline, ki se po krvi prenesejo do mišičnega tkiva, preidejo preko plazemske
membrane v citosol, kjer se aktivirajo. Aktivirajo se tako, da se s tioestrsko vezjo povežejo s
CoASH; nastane acil-CoA. Reakcijo aktivacije katalizira acil-CoA-sintetaza. Tako
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aktivirana maščobna kisline se mora v naslednji stopnji prenesti v matriks mitohondrija. Preko
zunanje mitohondrijske membrane preide enostavno, prehod preko notranje mitohondrijske
membrane pa ni enostaven. Olajšan pa je s prenosom karnitina (Slika 76). Encim karnitinaciltransferaza I v medmembranskem prostoru katalizira nastanek estrske vezi med
karnitinom in acilno skupino. Acilkarnitin/karnitin-translokaza pa predstavlja kanal za prehod
kemično modificiranih maščobnih kislin. V mitohondriju se acilkarnitin razcepi, sprosti se
prosti karnitin in acilna skupina se prenese na CoASH iz matriksa. Karnitin se s translokazo
vrne v medmembranski prostor, tako da lahko prenese drugo acilno skupino skozi notranjo
mitohondrijsko membrano.

Slika 75. Sproščanje maščobnih kislin iz adipocitov.
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Slika 76. Prenos maščobnih kislin preko notranje mitohondrijske membrane.

Razgradnja maščobnih kislin

Maščobne kisline se razgradijo postopno tako, da se na vsaki stopnji odstrani enota iz dveh
ogljikovih atomov. Proces se imenuje β-oksidacija. β-oksidacija nasičenih maščobnih kislin
se začne po njihovem vstopu v mitohondrijski matriks. β-oksidacija acil-CoA poteka s
ponavljajočim se zaporedjem štirih reakcij: oksidacija enojne vezi med dvema ogljikovima
atoma do dvojne vezi, v sodelovanju s FAD; adicija vode na dvojno vez z uvedbo hidroksilne
skupine na enega od ogljikov; oksidacija hidroksilne skupine v prisotnosti NAD+ do
ketoskupine; in razcep vezi C-C ter sprostitev acetil-CoA. Vsak popoln obrat torej vključuje 4
katalizirane encimske reakcije, ki vodijo do sprostitve acetil-CoA in verige maščobne kisline,
krajše za dva ogljikova atoma. Če imamo nenasičene maščobne kisline sta prisotna še dva
pomožna encima, ki omogočita preureditev dvojne vezi s cis konfiguracijo v trans
konfiguracijo. Če pa imamo maščobne kisline z lihim številom C-atomov, v zadnji stopnji
nastane propionil-CoA, ki se mora pretvoriti v sukcinil-CoA in nato lahko vstopi v citratni
ciklus.
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Pri β-oksidaciji nastanejo produkti, ki so za metabollizem zelo pomembni. Neto reakcija, ki
vključuje aktivacijo in β-oksidacijo palmitinske kisline, je sledeča:
Palmitinska kislina + ATP + 7 FAD + 7 NAD+ +8 CoASH + 8 H2O →
8 acetil-CoA + AMP + 2 Pi + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H+
Acetil-CoA se običajno oksidira v citratnem ciklusu. Reducirana koencima se ponovno
oksidirata s pomočjo verige za transport elektronov, kjer v procesu oksidativne fosforilacije
nastane ATP. Popolna oksidacija palmitata do CO2 in H20 daje 129 molekul ATP.

Biosinteza maščobnih kislin

Kadar s hrano zaužijemo več maščobnih kislin, kot jih potrebujemo, se te uskladiščijo kot
triacilgliceroli v maščevju. Količina maščob, ki se lahko skladiščijo pri ljudeh, je neomejena.
Poleg tega lahko tudi glukoza, ko jo zaužijemo več, kot jo potrebujemo, skladiščimo v obliki
triacilglicerolov.
Maščobne kisline se sintetizirajo iz aceti-CoA v citosolu, zato mora acetil-CoA najprej iz
matriksa mitohondrija preiti v citosol. V mitohondrijih acetil-CoA reagira z oksalacetatom,
nastane citrat, ki se lahko prenese v citosol. V citosolu pa se ponovno pretvori v acetil-CoA in
oksaloacetat. Acetil-CoA, ko je v citosolu, se najprej aktivira do malonil-CoA. Sinteza
maščobnih kislin v nadaljevanju poteka med acetilno in malonilno skupino. Biosintezo
katalizira encim sintaza maščobnih kislin. Končni produkt sintaze maščobnih kislin pa je
palmitat.

Uravnavanje metabolizma maščobnih kislin

β-oksidacija in biosinteza maščobnih kislin morata biti usklajena tako, da ne potekata
istočasno. V kolikor bi se to zgodilo, bi prišlo do nesmiselnega substratnega ciklusa, v
katerem bi se maščobne kisline stalno sintetizirale in razgrajevale. Metabolizem maščobnih
kislin je uravnavan z razpoložljivostjo hranil, tako ogljikovih hidratov kot maščobnih kislin.
Če je glukoze na razpolago veliko, nastajajo velike količine citrata, ta pa stimulira biosintezo
maščobnih kislin in inhibira β-oksidacija maščobnih kislin. Hitrost biosinteze pa je
uravnavana s količino palmitoil-CoA, ki inhibira acetil-CoA-karboksilazo. Ko pa so zaloge
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glikogena majhne ali ob stresu, hormona adrenalin in glukagon stimulirata hormonsko
odvisno lipazo, ta pa sprosti proste maščobne kisline iz maščobnih zalog.

Holesterol

Pojasnite biološko vlogo holesterola v našem organizmu.

Holesterol je za življenje ljudi nujno potreben, vsekakor je to molekula, s katero moramo
živeti. V organizmih ima več vlog: je pomembna komponenta membran živalskih celic, kjer
uravnava fluidnost membran, in je izhodna spojina večjega števila biomolekul, med njimi
steroidnih hormonov, žolčnih kislin in vitamina D. Kot je razvidno, je holesterol nujno
potreben in njegova prisotnost sama po sebi ni povezana z zdravstvenimi težavami, do teh
pride zaradi neučinkovitosti njegovega prenosa in drugih motenj v metabolizmu. Prenos
holesterola po organizmu ni enostaven zaradi zelo slabe topnosti te spojine v vodi. V naših
jetrih se sintetizira od 800 do 1000 mg holesterola na dan. Dodatno ga lahko s hrano dobimo
več sto miligramov dnevno. Na srečo holesterol iz hrane zmanjša hitrost sinteze holesterola in
vivo.

Slika 77. Holesterol je izhodna spojina za številne biološko pomembne molekule.
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Sinteza holesterola poteka v štirih stopnjah. V prvi stopnji se iz acetil-CoA sintetizira
mevalonat, spojina s šestimi ogljikovimi atomi. V drugi stopnji sledijo štiri reakcije, ki
pretvorijo mevalonat v aktiviran izopren, intermediat s petimi C atomi. V tretji stopnji pride
do sinteze skvalena, ogljikovodika s 30 ogljikovimi atomi. To poteče z zaporednimi
kondenzacijami večih izoprenskih enot. V četrti stopnji pa pride do ciklizacije skvalena in
njegove pretvorbe do holesterola.
Holesterol je izhodna spojina za žolčne kisline, za progesteron, iz katerega se sintetizirajo še
glukokortikoidi, androgeni, estrogeni in mineralkortikoidi ter za sintezo vitamina D3 (Slika
77).

Prenos lipidov po krvi

Kako se lipidi prenašajo po krvi?
V katere metabolne poti lahko vsopi Acetil-CoA?
Kdaj in kako se tvorijo ketonska telesca?

Večina lipidov iz hrane in tistih, ki jih sintetiziramo v celicah je nepolarnih molekul, ki se v
vodi zelo slabo topijo. Najpomembnejši lipidi, ki se prenašajo, so triacilgliceroli in holesterol
v dveh oblikah, kot prost in zaestren holesterol. Nepolarni lipidi se po krvi prenašajo kot
lipoproteinski kompleksi (Slika 78).

Slika 78. Lipoproteinski kompleks (sestava LDL lipoproteinskega kompleksa).
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To so serumski delci, sestavljeni iz specifičnih proteinov, imenovanih apolipoproteini, in
različnih kombinacij triacilglicerolov, fosfolipidov, holesterola in holesterolnih estrov. V teh
vodotopnih kompleksih so lipidi in proteini povezani nekovalentno. Hilomikroni nastanejo ob
združevanju triacilglicerolov, fosfolipidov in holesterola iz hrane s specifičnimi proteini, ki
pomagajo pri razgradnji lipidov in njihovem prenosu. Poznamo več vrst lipoproteinov, ki se
razlikujejo po tem katere apolipoproteini in katere lipide vsebujejo. Ločimo med hilomikroni,
lipoproteini zelo majhne gostote (VLDL), lipoproteini majhne gostote (LDL) in lipoproteini
velike gostote (HDL); lastnosti in sestava posameznih kompleksov je pojasnjena v tabeli
(Slika 79).

Slika 79. Primerjava sestave, gostote in premera različnih lipoproteinskih kompleksov.

14 Metabolizem aminokislin in drugih dušikovih spojin
Kako poteka metabolizem proteinov? Na kratko povzemite ključne stopnje.
Kako odstranjujemo dušik iz proteinov?
Pojasnite katere so glavne stopnje katabolizma proteinov.

Do sedaj smo se pri pregledu metabolizma osredotočili na molekule, ki vsebujejo tri v živih
organizmih najpogostejše elemente – ogljik, vodik in kisik – in katerih oksidativna razgradnja
vodi do CO2 in H2O. Pri tem se ob prenosu elektronov sprosti energija, ki se v procesu
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oksidativne fosforilacije porabi za nastanek ATP. V tem poglavju pa se bomo posvetili
molekulam, ki poleg omenjenih treh elementov vsebujejo še dušik. Dušik je v naravi prisoten
tako v anorganski kot v organski obliki. V živih organizih glavnino predstavlja organski
dušik, in sicer v proteinih, aminokislinah, purinih, pirimidinih, porfirinih, vitaminih, in drugih
bioloških spojinah.

Dušikov ciklus
V naravi je največ dušika v obliki plina N2, ki predstavlja skoraj 80 % atmosfere. Plin N2 je
zaloga, iz katere živi organizmi v biosferi črpajo dušik. Pretok dušikovih atomov med
atmosfero in biosfero imenujemo dušikov ciklus (Slika 80). Bakterije, ki fiksirajo dušik,
reducirajo N2 v amoniak, iz katerega v prisotnosti vode nastane amonijev ion NH4+. Amoniak,
ki ga fiksirajo bakterije lahko uporabijo rastline in višje živali, vendar talne bakterije hitro
oksidirajo amoniak do nitritov in nitratov.
Amonijev ion uporabijo rastline za sintezo aminokislin, živali pa ves dušik pridobijo preko
prehrambene verige, ki se začne z uživanjem proteinov iz rastlin in živali.
Dušik iz rastlin in živali se povrne v tla z dvema procesoma: izločanje dušika v obliki sečnine
in sečne kisline, ki ju mikroorganizmi pretvorijo v amonijev ion; hidrolitična razgradnja
proteinov in drugih dušikovih spojin do aminokislin in ostalih spojin, ki se prav tako s
pomočjo mikroorganizmov pretvorijo v amoniak.

Slika 80. Pretok dušikovih atomov med atmosfero in biosfero.
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Slika 81. Prikaz esencialnih in neesencialnih aminokislin.

Metabolizem aminokislin
Človeško telo lahko samo sintetizira 12 od 20 aminokislin, ki nastopajo v proteinih človeške
prehrane (v človeškem telesu namreč nastopa več tisoč različnih derivatov aminokislin).
Sintetizira jih iz amfibolnih intermediatov glikolize in ciklusa citronske kisline. Te
aminokisline imenujemo neesencialne, saj telo samo zagotovi potrebo po njih (Slika 81). Od
teh 12 neesencialnih se jih 9 formira iz amfibolnih intermediatov in 3 (cistein, tirozin in
hidroksilizin) iz esencialnih aminokislin. Ostalih 8 aminokislin človek ne more proizvesti sam
in jih mora vnesti s prehrano.

Pri odraslih osebah je dnevna količina dušika, ki jo vnesemo s hrano enaka dnevni količini
dušika, ki jo izločimo z urinom. Temu razmerju pravimo dušikovo razmerje in je lahko
pozitivno (če je količina vnesenega dušika večja kot količina izločenega) ali negativno (če je
količina izločenega dušika večja od vnesenega). Odrasli ljudje naj bi dnevno v aminokisline
razgradili od 300-400 g beljakovin (proteoliza), približno isto količino pa naj bi ponovno
dnevno formirali v beljakovine (biosinteza beljakovin). Vzrok za take velike količine
razgradnje in biosinteze leži v razpolovni dobi proteinov v telesu, ki je relativno kratka in
sicer v povprečju od 2-8 dni, ključni encimi metabolizma pa imajo razpolovne dobe še krajše.
Kombinacije različnih encimov z različnimi specifikacijami so potrebne za razgradnjo
beljakovin do aminokislin. Proteinaze in peptidaze ne najdemo le v gastrointestinalnem traktu
ampak tudi v notranjosti celice.
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Deaminacija je proces pri katerem se odstranjuje dušik, ki nastane pri razgradnji proteinov,
saj dušik oziroma amino skupina za razliko od ogljika oz. karboksilne skupine ni primerna za
oksidativno pridelavo energije (Slika 82). Če se amino skupine ne uporabijo za biosintezo, se
vstavijo v ureo in se v tej obliki tudi izločijo. Transaminacije so reakcije pri katerih se
prenaša NH2 skupina aminokisline in potekajo tako pri katabolizmu kot anabolizmu
aminokislin. Pri transaminaciji se amino skupina aminokisline prenese na 2-oksokislino in iz
prvotne aminokisline nastane oksokislina, iz prvotne oksokisline pa aminokislina. NH2
skupino začasno prevzame na encim vezani piridoksal fosfat, ki postane piridoksamin fosfat.
Če se NH2 skupina sprosti kot amoniak, temu procesu pravimo deaminacija. Ena izmed
pomembnejših je oksidativna deaminacija. V reakciji oksidativne deaminacije se α-amino
skupina na začetku oksidira v imino skupino in reducirajoči ekvivalenti se prenesejo na NAD+
ali NADP+. V drugem koraku se imino skupina hidrolizira. Kot pri transaminaciji, nastane 2oksokislina. Oksidativna deaminacija večinoma poteka v jetrih kjer se na tak način glutamat
razgradi v 2-oksoglutarat in amoniak, ob pomoči encima glutamat dehidrogenaze.
Poleg sinteze uree, sta prekurzorja NH3 in aspartat tudi oblikovana v jetrih. Amino dušik, ki
prihaja iz tkiv se do jeter po krvi prenaša v obliki glutamina in alanina. V jetrih se glutamin
hidrolitično deaminira s pomočjo glutaminaze v glutamat in NH3. Amino skupina alanina pa
alanin transaminaza prenese v 2-oksoglutarat, ki ga imenujemo tudi α-ketoglutarat. Pri tej
transaminaciji nastane še en glutamat, NH3 pa se iz glutamata sprosti pri procesu oksidativne
deaminacije pri pomoči glutamat dehidrogenaze, ki je tipičen primer jetrnega encima.
Aspartat, ki je drugi donor amino skupine v ciklu uree oz. sečnine, prav tako nastane iz
glutamata. Aspartat transaminaza, ki je odgovorna za to reakcijo ima zelo visoko aktivnost v
jetrih, kot tudi alanin transaminaza. Transaminaze najdemo tudi v drugih tkivih, iz katerih
celic se ob poškodbi izločijo v kri. Merjenje serumske encimske aktivnosti je pomembna
metoda pri prepoznavanju in opazovanju poteka takih poškodb. Eden takih primerov je jeterna
bolezen hepatitis.
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Slika 82. Proces deaminacije.

Aminokislinam je na voljo veliko kataboličnih poti. Med razgradnjo večine aminokislin, je αamino skupina na začetku odstranjena s transaminacijo ali z deaminacijo. Ogljikov skelet, ki
ostane po deaminaciji pa se prav tako lahko razgradi na več načinov. Med razgradnjo, iz 20
proteinogenih aminokislin nastane le 7 različnih produktov razgradnje. Pet od teh metabolitov
(α-ketoglutarat, sukcinil CoA, fumarat, oksaloacetat in piruvat) je prekurzorjev za
glukoneogenezo in se lahko pretvorijo v glukozo v jetrih in ledvicah. Aminokisline katerih
razgradnja daje produkte za nastanek teh metabolitov imenujemo glukogene amino kisline.
Vsi razen piruvata so že intermediati ciklusa citronske kisline, medtem ko se piruvat lahko
konvertira v oksaloacetat s pomočjo piruvat karboksilaze in prav tako vstopi v proces
glukoneogeneze. Razen dveh izjem (lizin in levcin) so vse proteinogene aminokisline
glukogene. Kvantitativno so najpomembnejši prekurzorji za glukoneogenezo in imajo tudi t.i.
anaplerotični efekt – polnijo ciklus citronske kisline z namenom ohranjanja anabolnih reakcij,
ki pri poteku tega ciklusa nastajajo. Dva dodatna produkta razgradnje (acetoacetat in acetil
CoA) ne moreta vstopiti v glukoneogenezo v človeškem metabolizmu, uporabita pa se za
sintezo ketonskih telesc, maščobnih kislin in izoprenov. Aminokisline, iz katerih nastajajo te
produkti imenujemo ketogene amino kisline.
Nastali amoniak moramo na nek način iz telesa odstraniti, saj je amonijak relativno močna
baza in pri fiziološkem pH v obliki amonijevega iona. Obe obliki sta v telesu toksični in v
primeru višjih koncentracij lahko povzročita možganske poškodbe. Amoniak lahko izločamo
na več načinov npr. nekatere morske živali lahko izločajo amonijev ion direktno, človek pa ga
mora pretvoriti v sečnino. Razlogi za nevrotokisčen efekt amonijaka še niso pojasnjeni,
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domnevno naj bi motil metabolizem glutamata in njegovega prekurzorja glutamina v
možganih. Urea ali sečnina (H2N-CO-NH2) je diamid karbonilne kisline. Za razliko od
amonijaka je nevtralna in relativno netoksična. Ker je majhna, nenabita molekula lahko
zlahka prehaja skozi biološke membrane, zlahka pa tudi potuje po krvi in se izloča v urinu.
Urea nastaja le v jetrih, v cikličnem zaporedju reakcij, ki ji pravimo cikel uree in se začne v
mitohondrijih in nadaljuje v citoplazmi (Slika 83). Dva dušikova atoma nastaneta iz
amonijevega iona NH4+ (drugi je bil vstavljen v aspartat). Keto skupina pride iz hidrogen
karbonata (HCO3-), ali CO2, ki je v ravnotežju s HCO3 -.
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Slika 83. Cikel uree.
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15 Povezovanje, usklajevanje ter posebnosti metabolizma organov
Glavne poti metabolizma z vidika energijskega metabolizma pri živalih so:
•

Glikoliza

•

Glukoneogeneza

•

Fosfoglukonatna pot

•

β-oksidacija in sinteza maščobnih kislin

•

Razgradnja in sinteza aminokislin

•

Citratni ciklus

•

Prenos elektronov in oksidativna fosforilacija

Intermediati, ki povezujejo poti pa so:
•

Glukoza-6-fosfat (glikoliza, metabolizem glikogena, fosfoglukonatna pot)

•

Piruvat (glikoliza, nastanek laktata, citratni ciklus, glukoneogeneza)

•

Acetil-CoA (citratni ciklus, sinteza maščobnih kislin, sinteza ketonskih telesc)

•

Oksaloacetat (citratni ciklus, glukoneogeneza, sinteza aminokislin)

Posebnosti metabolizma organov in povezovanje
V organizmu s številnimi različnimi diferenciranimi celicami lahko le v jetrih poteka večina
poti. Organi imajo značilne metabolične profile in specifične biokemijske vloge, ki jih
določajo zanje značilni encimi.
•

Možgani

Možganske celice so zelo potratne in predstavljajo vsaj 20 % vseh energijskih zahtev
organizma. Glukoza je prednostno gorivo možganskih celic. Večina energije se porabi za
vzdrževanje membranskih potencialov. Možgani potrebujejo glukozo in kisik ne glede na to,
ali organizem miruje ali se giblje. Možganske celice ne skladiščijo glikogena, zato je potreben
stalen dotok glukoze iz krvi. Možganske celice so se sposobne prilagoditi metaboličnim
spremembam, kot je stradanje in bolezen. V teh razmerah se nekatere možganske celice
preusmerijo na metabolizem ketonskih telesc, ki nastajajo v jetrih iz acetil-CoA in se po krvi
prenesejo do možganov.
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•

Skeletne mišice

Mišice lahko uporabljajo različa goriva: glukozo, maščobne kisline in včasih aminokisline.
Energijske potrebe mišic pa se zelo ralikujejo glede na stopnjo njihove aktivnosti. Za razliko
od možganov so mišice tudi sposobne skladiščiti glukozo v obliki glikogena, a niso sposobne
oskrbovati drugih tkiv z glukozo, ker ne vsebujejo encima glukoze-6-fosfataze. Ob manjšem
naporu se razgrajujejo maščobne kisline do acetil-CoA, mišice delujejo aerobno in uporabijo
do 30 % vsega kisika v organizmu. V obdobjih srednje in intenzivne aktivnosti količina
dovedenega kisika ne zadošča, nastaja laktat. Pri največjem naporu mišice uporabijo energijo
fosfokreatina, a to zadošča za manj kot 1 minuto.
•

Srčna mišica

Srčna mišica skladišči zelo malo glikogena, prvenstveno deluje aerobno. Med mirovanjem
organizma srčna mišica pridobiva energijo predvsem v aerobnem metabolizmu maščobnih
kislin, vendar pri večjih energijskih potrebah uporablja kot vir energije še glukozo, laktat,
piruvat ali ketonska telesca. Ta goriva se do nje prenašajo po krvi.
•

Jetra

Jetra so pomembna tako pri razgradnjah kot pri biosintezah. Sintetizirajo maščobne kisline,
glukozo, aminokisline in ketonska telesca ter jih po krvi razpošiljajo do drugih tkiv. V jetrih
so encimi, ki omogočajo razgradnjo različnih goriv. In jetrne celice edine vsebujejo zaloge
glikogena, ki se lahko uporabi za sproščanje glukoze v kri. Jetra imajo pomembno vlogo pri
uravnavanju glukoze v krvi.
•

Maščobno tkivo

Je najpomembnejši organ za dolgoročno skladiščenje goriv. Maščobne celice so metabolično
prilagojene za sintezo in razgradnjo triacilglicerolov. Hidrolitično sproščanje skladiščenih
maščobnih kislin katalizira od hormonov odvisna lipaza. Maščobne kisline se sprostijo v kri
za uporabo v drugih celicah. Kadar se ne uporabljajo kot gorivo, se skladiščijo v obliki
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triacilglicerolov. V maščobnem tkivu je pomemba tudi fosfoglukonatna pot, ki omogoča
nastanek NADPH za sintezo maščobnih kislin.

Povezava metaboličnih poti
Pomemben je Corijev ciklus, ki omogoča prehod laktata iz skeletnih mišic v jetra, kjer nato
poteka glukoneogeneza in nastanek glukoze, ta pa se lahko nato spet vrača v celice skeletnih
mišic.
Druga pot, ki povezuje metabolizem jeter s skeletno mišico je glukoza-alaninski ciklus, gre pa
za prenos alanina do jeter, kjer se lahko v procesu transaminacije pretvori v piruvat, le-ta pa z
glukoneogenezo do glukoze, ki nato lahko preko krvi spet vstopi v celice skeletne mišice.

Nastanek in prenos ketonskih telesc

Pri postu, stradanju, nezdravljeni sladkorni bolezni ali prehrani z malo ogljikovimi hidrati,
nastajajo v jetrih večje količine acetil-CoA zaradi razgradnje maščobih kislin in hkrati se
zmanjša koncentracija oksaloacetata, ker se porablja za sintezo glukoze. Ta dva dejavnika sta
ključna za nastanek ketonskih telesc; s krvjo se porazdelijo po telesu.

Nadzor metabolizma s hormoni

V celici in organizmu sta potrebna natančno usklajevanje in nadzor številnih metaboličnih
aktivnosti. Matabolične aktivnosti se spreminjajo ob delovanju zunajceličnih kemičnih
sporočevalcev, ki jih izločajo posebne celice in se s krvjo prenašajo po telesu. Vsak kemični
sporočevalec ima, ne glede na izvor, posebno kemično strukturo in biološki učinek. Tarčne
celice z receptorji na svoji površini prepoznajo samo tiste sporočevalne molekule, ki so
namenjene njim. Osredotočili se bomo na hormone, ki uravnavajo metabolizem goriv –
inzulin, glukagon in adrenalin.

Inzulin
Inzulin je polipeptid. Sintetizirajo ga β-celice pankreasa in ga izločijo v krvni obtok kot
odgovor na povečano koncentracijo glukoze v krvi (obveščevalec sitega stanja). Sproži
naslednje biokemijske procese:
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•

Pospešen prenos glukoze v mišice in maščobne celice

•

Stimulacija sinteze glikogena v jetrih in mišicah

•

Inhibicija hidrolize triacilglicerolov v maščobnih celicah

•

Stimulacija sinteze triacilglicerolov v jetrih in maščobnem tkivu

•

Stimulacija glikolize v jetrih

Glukagon
Tudi glukagon je polipeptid, sintetizirajo pa ga α-celice pankreasa. V nasprotju z inzulinom
deluje kot obveščevalec stradanja in poveča koncentracijo krvne glukoze. Glukagon se
pospešeno sprošča, ko se koncentracija glukoze zmanjša pod normalno vrednost. Njegov
tarčni organ so jetra, kjer v celicah stimulira razgradnjo glikogena in proces glukoneogeneze
ter sproščanje glukoze v krvni obtok.

Adrenalin
Adrenalin je kateholamin, ki uravnava metabolizem ogljikovih hidratov in maščobnih kislin.
Sprošča se iz sredice nadledvične žleze kot odgovor na stres iz okolja ali kot odgovor na
metabolični stres. Znotrajcelično delovanje hormona poteka preko prenosa signala (enako
velja za glukagon), in sicer preko aktivacije adenilat-ciklaze, in posledično preko nakopičenja
cAMP. Povečana koncentracija cAMP v mišičnih celicah aktivira lipazo, ki sprošča maščobne
kisline iz triacilglicerolov, s stimulacijo glikogen-fosforilaze in inhibicijo glikogen-sintaze pa
poveča tudi količino iz glikogena sproščene glukoze. Končni rezultat je povečana
koncentracija glukoze in maščobnih kislin za pridobivanje energije, posebno v času nujnih
potreb. Učinek adrenalina je še večji, ker inhibira izločanje inzulina in stimulira izločanje
glukagona. Adrenalin deluje tudi na maščobno tkivo, kjer z zvišanjem koncentracije cAMP
stimulira od hormonov odvisno lipazo.

Metabolični odgovori na stresne razmere
Stradanje/post

Predpostavimo, da nekaj dni nismo jedli. Kako se metabolizem prilagodi na ta stres?
•

Razgradnja maščobnih kislin povzroči nastanek povišanih količin acetil-CoA, kar
sproži nastanek ketonskih telesc
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•

Celokupni glikogen zadošča le za 12-18 h. Nekatera tkiva začnejo uporabljati
maščobne kisline in ketonska telesca

•

Mišični proteini predstavljajo izdaten vir energije, kadar je to potrebno. Pride do
oksidacije aminokislin

Pri diabetikih gre za podobne metabolične posledice, vendar so vzroki povsem drugačni. Pri
diabetesu je glukoze v izobilju, vendar je celice ne morejo uporabiti, bodisi zato, ker je
premalo inzulina, ali pa zaradi motenj v mehanizmu odgovora na inzulin. Pri tem, ko se
metabolizem glukoze bolj ali manj ustavi, se metabolični procesi prilagodijo tako, da kot
gorivo uporabljajo triacilglicerole.

Postenje – malo bolj podrobneje (metabolne spremembe)

Absorptivna in post-absorptivna faza se pri ljudeh medsebojno izmenjujeta. Absorptivna faza
nastopi po obroku in traja dokler se hranila zaužita v obroku popolnoma ne absorbirajo. Meja
med absorptivno in post-absorptivno fazo ni točno določena, saj se ogljikovi hidrati, maščobe
in beljakovine absorbirajo z različno hitrostjo. Najboljša indikacija za konec absorptivne faze
je popolna absorpcija ogljikovih hidratov, ki so glavni vir glukoze v krvi. Maščobe in
beljakovine nimajo večjega vpliva na konec absorptivne faze, če niso zaužite posamezno.
Prav tako lahko absorpcija maščob in beljakovin traja več kot 10 ur (odvisno od količine in
vrste le-teh), medtem ko se ogljikovi hidrati tudi ob večjih količinah absorbirajo v manj kot 6
urah.
Spremembe koncentracije glukoze v krvi
Glavni vir energije v absorptivni fazi je glukoza. Za proizvodnjo energije se lahko glukoza
razgradi z aerobno ali anaerobno respiracijo. V človeškem telesu je prisotna v krvi in
intersticiju ter shranjena v obliki glikogena v jetrih in mišicah. Krvne referenčne vrednosti za
glukozo so od 3,6-6,1 mmol/L, izmerjene v plazmi na tešče (po pribl. 12 urah posta). Postenje
povzroči zmanjšanje koncentracije glukoze v krvi, saj se po 36 urah posta koncentracija
glukoze pri ljudeh z normalnim ITM zmanjša za približno 20% (na 3,8-4,1 mmol/L). Vredno
je omeniti, da so razlike v koncentraciji glukoze na tešče med posamezniki s podobnim ITM
lahko več kot 10%, kar velja tudi za koncentracije glukoze merjene po postenju. Pri
posameznikih z višjim ITM ali z moteno glukozno toleranco (inzulinsko rezistenco) so
vrednosti praviloma višje, stalno povišana koncentracija glukoze pa ima škodljive učinke na
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telo. Koncentracija glukoze ob postenju pade, ker se zmanjšajo zaloge jetrnega glikogena
(mišični glikogen zaradi pomanjkanja encima glukoza-6-fosfataze ne more direktno vplivati
na krvni sladkor). Čeprav večina tkiv kot vir energije lahko izkoriščajo tudi druge substrate
(proste maščobne kisline in ketonska telesca) morajo jetra ohranjati dovolj visoko raven
proizvodnje glukoze, da pokrijejo potrebe centralnega živčnega sistema (CŽS). CŽS je
namreč izrazito glikolitičen, razen v primeru adaptacije na ketonska telesa pri dolgotrajnem
postenju, vendar pri postenju 36 ur ali manj omenjena adaptacija še ni prisotna v večji meri.
Glukoza ob zmanjšanju hitrosti jetrne glikogenolize nastaja preko glukoneogeneze iz
nekaterih aminokislin, glicerola in laktata. Šele v zadnjih nekaj letih so bile opravljene
razmeroma natančne meritve deležev glikogenolize in glukoneogeneze pri celotni proizvodnji
jetrne glukoze. Medtem ko glikogenolizo regulirajo inzulin, glukagon in kateholamini, je
glukoneogeneza od teh hormonov razmeroma neodvisna, saj je regulirana predvsem s
količino substratov, ki vanjo vstopajo (glicerol, glukoneogene aminokisline in laktat). Vredno
je omeniti, da poleg CŽS nujno potrebujejo glukozo tudi eritrociti, nadledvična skorja in
kostni mozeg, ampak se delež energije ki ga porabijo ta tkiva, vrne preko laktata v jetra, kjer
se le-ta preko glukoneogeneze pretvori nazaj v glukozo (Corijev ciklus).

Spremembe koncentracije prostih maščobnih kislin (PMK) in ketonskih teles v krvi
Maščobno tkivo, ki je v večji meri sestavljeno iz adipocitov s pripadajočim podpornim tkivom
in krvnimi žilami, človeku predstavlja največjo zalogo energije. Adipociti zagotavljajo
energijo v obliki PMK, katere nastanejo s hidrolizo triacilglicerolov (TAG). Ta proces je
imenovan lipoliza in je posledica povečanega delovanja encima hormonsko občutljive lipaze
(HSL) in maščobno trigliceridne lipaze (ATGL), lipolizo pa lahko zavirajo ali spodbujajo
številni hormoni. Čeprav raziskovanje delovanja HSL poteka že več kot 30 let in je veljala za
ključno lipazo, se je po odkritju maščobno trigliceridne lipaze (ATGL) leta 2003 razumevanje
delovanja HSL precej spremenilo. Da se lahko PMK izločijo v kri, se morajo TAG v več
korakih hidrolize razgraditi do glicerola, kjer pri vsakem koraku nastane molekula posamezne
PMK.
ATGL je selektivna prav za prvi korak, to je hidroliza TAG pri kateri nastane molekula
diacilglicerola (DAG) in molekula PMK. HSL sicer nima tako selektivnega delovanja, saj
lahko katalizira hidrolizo na vseh stopnjah, ampak ima po raziskavah sodeč najvišjo aktivnost
pri hidrolizi DAG, pri kateri nastane molekula monoacilglicerola (MAG) in molekula PMK.
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Zadnjo stopnjo v procesu hidrolize katalizira predvsem monoacilglicerolna lipaza (MGL), ki
pa po sedaj znanih podatkih ni regulirana s strani hormonov, kot to velja za HSL in ATGL.
PMK predstavljajo pri postenju glavni vir energije večini organov z izjemo možganov, kateri
določen del svoje potrebe lahko pokrijejo s ketonskimi telesci, ki nastajajo ob nepopolni
oksidaciji PMK v jetrih. Da gre za povečano porabo PMK za energijo, lahko sklepamo že na
podlagi povišane koncentracije PMK v krvi, bolj direktna in tudi bolj natančna metoda
merjenja deleža porabe PMK pa je respiratorni količnik (RQ). RQ predstavlja razmerje med
izdihanim CO2 in vdihanim O2 in nam lahko pove relativne deleže oksidacije maščob in
glukoze pri skupni energijski porabi telesa. Pri povečani oksidaciji PMK je povečan delež
vdihanega O2, tako da je RQ obratno sorazmeren z deležem PMK v krvi. RQ po zažuitju
mešanega obroka je pribl. 0,9; po 12 urnem postu 0,8; po 36 urah postenja pa je količnik okoli
0,75. Koncentracija PMK v krvi oz. plazmi je najnižja uro ali dve po obroku (0,1-0,3
mmol/L), po 12 urah posta se poveča na 0,5-0,7 mmol/L, po 36 urah pa doseže 1-1,4 mmol/L.
Vredno je omeniti, da je po 12 urah posta koncentracija PMK pri ženskah za 40% višja kot pri
moških, po 36 urah pa se koncentracije PMK bistveno ne razlikujejo.
Glavni ketonski telesi sta β-hidroksibutirat in acetoacetat. Prav tako je pri klinični zaznavi
ketotičnega stanja pomemben aceton (hlapnost acetona daje značilen zadah) a ima s
fiziološkega stališča veliko manjši vpliv na metabolizem, prav tako pa je koncentracija
acetona v krvi zelo nizka. Ketonska telesca se tvorijo v jetrih, glavni substrat za tvorbo pa so
PMK v krvi. Glikoliza v jetrih je v post-absorbtivni fazi zmanjšana, oksaloacetat (ki se tvori s
piruvata, končnega produkta glikolize) pa se v večji meri porablja za tvorbo glukoze v
procesu glukoneogeneze. Tako je v mitohondrijih večji delež acetil koencima A (Ac-CoA) in
manjši delež oksaloacetata, zato se Ac-CoA namesto vstopanja v Krebsov ciklus, usmerja v
procese ketogeneze. Večina tkiv vključno z možgani lahko oksidira ketonska telesca za
pridobitev energije, kar je ključna prilagoditev za dolgotrajno preživetje človeka v obdobjih
pomanjkanja hrane. Poraba ketonov za energijo je odvisna od sukcinil CoA-oksokislinske
transferaze (SCOT), ker le-ta predstavlja prvi korak pri pretvorbi β-hidroksibutirata in
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acetoacetata do acetil CoA, ki vstopa v Krebsov cikel in se oksidira za nastanek energije.
Kljub temu da ima SCOT najvišjo aktivnost v srcu in ledvicah, so skeletne mišice zaradi večje
skupne mase največji porabnih ketonskih telesc. Kljub temu so ketonska telesa bolj
pomembna pri zagotavljanju energije CŽS, saj CŽS za energijo ob zmanjšani proizvodnji
glukoze pri postenju ne more oksidirati PMK, tako kot večina ostalih visoko metabolno
aktivnih tkiv.
Pri normalnem merjenju zjutraj na tešče (12 ur posta), koncentracija ketonskih teles praviloma
ne presega 0,4 mmol/L, po 36 urah posta pa se lahko koncentracija poveča na 3-4x vrednost.
Pri novorojenčkih in otrocih koncentracije ketonskih telesc v krvi narastejo veliko hitreje,
medtem ko koncentracije pri ljudeh z ITM>30 kg/m2, narastejo ob istem času postenja na
komaj 30% koncentracije, ki je izmerjena pri ljudeh z normalnim ITM. Največji vpliv na
koncentracije ketonskih teles ima hormon inzulin, ki močno zavira ketogenezo. Inzulin vpliva
na procese ketogeneze tako posredno kot neposredno. Neposredno vpliva z inhibicijo lipolize
v maščobnem tkivu kjer z vezavo na receptorje povzroči zmanjšanje cikličnega adenozin
monofosfata (cAMP) v celici in zavira že omenjeni HSL in ATGL. Tvorbo cAMP iz ATP
katalizira transmembranski encim adenilat ciklaza, ki glede na vrsto G proteina s katerim je
povezan (Gs-spodbujevalni, Gi- zaviralni) spodbuja ali zavira tvorbo cAMP v celici. Inzulin
zavira lipolizo prek več mehanizmov. Poleg zaviranja znotrajceličnega cAMP z vezavo na Gi
proteine, inzulin spodbuja delovanje fosfodiesteraz, ki pretvarjajo cAMP v AMP. Inzulin
lipolizo zavira tudi prek drugih od cAMP neodvisnih mehanizmov, kot je stimulacija lipazne
fosfataze, ki katalizira pretvorbo ATGL in HSL v neaktivne oblike. Delovanje inzulina ima za
posledico manjšo koncentracijo PMK v krvi in s tem manjšo količino substrata za nastanek
ketonskih telesc. Direkten vpliv na ketogenezo ima inzulin v jetrih, kjer aktivira encim acetilCoA karboksilazo, ki katalizira pretvorbo acetil-CoA v malonil-CoA. Malonil-Coa je
zaviralec karnitin-aciltransferaze 1 (CPT I), ki omogoča PMK oz. njenim celičnim derivatom
vstop v celične mitohondrije. S tem inzulin direktno zavira oksidacijo prostih maščobnih
kislin, pri kateri se tvorijo ketonska telesca. Postenje povzroči zmanjšanje koncentracije
inzulina. Tako se zmanjša inhibitorno delovanje inzulina na adrenalin, kar vzpostavi pogoje
za večjo koncentracijo PMK v krvi in večjo aktivnost encimov potrebnih za pretvorbo PMK v
ketonska telesca.
Inzulin in glukagon
Najbolj pomemben dejavnik

preživetja organizma v daljšem obdobju brez hrane, je

vzdrževanje dovolj visoke koncentracije glukoze v krvi. Glavno vlogo pri metabolni
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regulaciji, ki je potrebna da koncentracija glukoze pretirano ne odstopa od normalne, imata
hormona trebušne slinavke (pankreasa) inzulin in glukagon. Hormon inzulin izločajo β-celice,
medtem ko se glukagon izloča iz α-celic pankreasa.
Inzulin je glavni anabolni hormon v telesu, njegov glavni učinek pa je aktivacija encimov, ki
so potrebni za skladiščenje presnovnih produktov ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin v
telesne celice. Inzulin se izloča ob porastu glukoze v krvi (postprandialno), manjša količina pa
se lahko izloča že ob pričakovanju obroka (cefalična faza), kar do neke mere pripravi
prebavila na vnos hrane. Količina izločenega inzulina po obroku je odvisna od občutljivosti
celic na inzulin. Postprandialno se glukoza skladišči v obliki mišičnega in jetrnega glikogena,
velik del vnešene glukoze pa se neposredno oksidira. Pri inzulinski rezistenci, ki je značilna
za večino KNB (predvsem pri debelosti in sladkorni bolezni tipa 2), je delovanje inzulina
oslabljeno, prav tako pa se izloča v večjih količinah.
Glukagon je katabolni hormon in služi mobilizaciji energije ter se poleg kateholaminov
odziva na hipoglikemijo. Učinek glukagona je zelo lokaliziran, saj pri fiziološki koncentraciji
učinkuje najverjetneje le na relaciji med portalno veno in jetri, medtem ko inzulin deluje
sistemsko. Njegovo izločanje zavira predvsem inzulin pa tudi nekatere ostale spojine (cink in
gama-aminomaslena kislina (GABA)), ki parakrino zavirajo izločanje glukagona z α-celic
pankreasa.
Po koncu absorbtivne faze in pri nadaljnem postenju, se koncentracija inzulina v krvi
zmanjša. Nasprotno se koncentracija glukagona v času postenja poveča, a je to opazno šele po
večdnevnem postenju. Pri postenju ima večji fiziološki pomen povečano razmerje
glukagon/inzulin, kot le povišana koncentracija glukagona. Glukagon ob vezavi na
glukagonske receptorje (tipa Gs) povzroči dvig cAMP v hepatocitih, kar sproži povečanje
koncentracije protein kinaze A (PKA) v celici. PKA aktivira glikogen fosforilazo in s tem
povzroči povečano glikogenolizo, ki pa je izrazita samo v jetrih saj na mišični glikogen
glukagon nima vpliva. Glikogenoliza in glukoneogeneza sta glavne metabolne poti, prek
katerih jetra proizvajajo glukozo. Glukagon s stimuliranjem glikogenolize poskrbi, da je
koncentracija glukoze v krvi tudi pri postenju dovolj visoka za nemoteno delovanje
glikolitičnih tkiv in organov. Glikogenolizo lahko glukagon stimulira, dokler se ne spraznejo
zaloge glikogena v jetrih. To se pri večini zdravih ljudi zgodi med 30. in 40. uro posta. Po 36
urah posta, je prispevek glukoneogeneze k proizvodnji glukoze že višji od 90%, medtem ko je
po 12 urah posta prispevek glukoneogeneze 50%. Kot smo že omenili, je hitrost
glukoneogeneze pri postenju razmeroma konstantna in padec koncentracije glukoze v krvi,
predvsem odraža zmanjšano stopnjo jetrne glikogenolize. Spremembe koncentracij
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substratov, ki vstopajo v reakcije glukoneogeneze, pa so najbolj odvisne od koncentracije
inzulina. Povečana lipoliza in razgradnja mišičnih beljakovin ob padcu inzulina in porastu
kateholaminov povzročita večjo koncentracijo glicerola in glukoneogenih aminokislin, ki
vstopajo v reakcijo glukoneogeneze.
Velja omeniti, da je v zadnjem času več raziskav potrdilo veliko vlogo simpatičnega dela
avtonomnega živčevja pri metabolnih spremembah postenja. Denervacija simpatične veje
živcev ki oživčuje jetra, je pri psih povzročila povečan privzem glukoze v hepatocite.
Simpatični del živčevja tako pri postenju igra ključno vlogo s tem, da onemogoča sintezo
glikogena iz glukoze, katera je bila pred kratkim proizvedena z glikolizo in glukoneogenezo.
Podoben učinek je viden pri telesni vadbi, ko aktivnost simpatikusa z inhibicijo jetrne
glikogeneze, pripomore k usmerjanju glukoze predvsem v mišične celice.

Zelo hiter tek (sprint)

Sprinterji dosežejo kratkotrajno veliko hitrost porabe energije z vadbo, ki poveča količino
mišičnih vlaken tipa II. Ta vlakna imajo slabši dotok krvi, manjšo koncentracijo mioglobina,
manj mitohondrijev in manjše aktivnosti encimov aerobnega metabolizma. Po drugi strani pa
so aktivnosti glikolitičnih encimov in kreatin-kinaze velike. Pri sprinterjih je glavni vir
energije ATP, ki nastane anaerobno iz fosfokreatina in iz glukoze oziroma glikogena.
Domnevajo, da je fosfokreatin glavni vir energije v prvih sekundah, nato pa postane
pomembna glikoliza. Pri anaerobnem metabolizmu nastane veliko laktata in protonov. Prav
utrujenost pri sprinterjih je verjetno posledica velike znotrajcelične koncentracije protonov.

Maraton

Preučevanje mišice dobro pripravljenega maratonskega tekača pokaže obilico vlaken tipa I, za
katera je značilen izdaten dotok krvi, veliko mitohondrijev in velike aktivnosti encimov
aerobnega metabolizma. Glavna goriva so glukoza in maščobne kisline iz krvi. Do utrujenosti
pri maratonskih tekačih pa pride zaradi iztrošenja zalog glikogena.

Metabolizem bolnika s hudo sepso

Sepsa je najpogostejši vzrok za patološko spremenjen metabolizem pri bolnikih v enotah
intenzivne terapije. Pri septičnem bolniku pride 3-4 dni po zagonu sepse do stanja
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persistentnega hipermetabolizma. Hemodinamsko se stanje kaže kot povečan minutni
volumen srca ob zmanjšanem perifernem uporu. Poraba kisika se pri septičnem bolniku skoraj
podvoji. Povečano porabo kisika spremlja v začetni fazi sepse tudi povečan dotok kisika v
tkiva zaradi spremenjene hemodinamike, zato lahko v plazmi izmerimo povečano
koncentracijo laktata brez metabolne acidoze. Ko sepsa napreduje, nastanejo motnje v
delovanju organov. Dotok kisika v tkiva se zmanjšuje in ne zadošča več za povečano porabo
kisika v tkivih zaradi hipermetabolizma. Temu pogosto sledi še odpoved srca, kar dodatno
zmanjša dotok kisika v tkiva. Ob odpovedovanju organov se poraba kisika zmanjšuje. V
plazmi lahko v tej fazi merimo povečano koncentracijo laktata ob metabolni acidozi zaradi
anaerobnega metabolizma v celicah.
Spremembe hemodinamike pri septičnem bolniku spremljajo patološke spremembe v
metabolizmu glukoze, maščobnih kislin in aminokislin, ki so posledica spremenjene
plazemske koncentracije hormonov, mediatorjev vnetja in mediatorjev imunskega odgovora.
Najpomembnejše spremembe metabolizma ogljikovih hidratov pri septičnem bolniku so:
hiperglikemija, povečana glukoneogeneza in povečano izločanje glukoze iz jeter, povečana
plazemska koncentracija laktata in rezistenca na inzulin. Metabolizem glukoze se poveče 2-3
krat. Glukoneogeneza poteka zlasti iz laktata, zato je tudi odčistek laktata iz plazme 2-3 krat
povečan. Povečano glukoneogenezo lahko pri poškodbi zavremo z infuzijo glukoze, kar pa ni
mogoče pri septičnem bolniku.
Za metabolizem proteinov pri septičnem bolniku je značilna povečana razgradnja proteinov z
izgubo mišične mase zlasti v skeletnih mišicah. Razgradnja proteinov je lahko posledica tako
zmanjšane sinteze kot povečane razgradnje. Medtem ko gre pri poškodbi, zlasti za zmanjšano
sintezo proteinov, je za metabolizem v sepsi v ospredju povečana koncentracija razvejanih
aminokislin v plazmi, ob tem je koncentracija glutamina v skeletnih mišicah zmanjšana.
Značilne hormonske spremembe pri septičnem bolniku so zmanjšane koncentracije ščitničnih
hormonov ter povečana koncentracija stresnih hormonov (kortizola, adrenalina in glukagona).
Glavni

metabolni

učinki

glukagona

so

zaviranje

glikolize,

stimulacija

encimov

glukoneogeneze in stimulacija razgradnje proteinov, metabolni učinki kateholaminov pa so
povečana glikogenoliza in glukoneogeneza. Učinek kortizola je zmanjšana sinteza proteinov.
Ob povišani koncentraciji hormonov katabolizma je pri septičnem bolniku tudi povišana
koncentracija inzulina in rastnega hormona. Čeprav so pomembni metabolni učinki inzulina
in rastnega hormona zlasti anabolizem s povečano sintezo in zmanjšano razgradnjo proteinov,
pride v pogojih sepse do rezistence organizma tako na inzulin kot na rastni hormon, zato
povečana koncentracija teh hormonov ne more zavreti katabolizma in razgradnje proteinov pri
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septičnem bolniku. Študije so pokazale, da celotnega učinka na katabolizem pri septičnem
bolniku ne moremo pripisati le povečani koncentraciji hormonov, zato avtorji ocenjujejo, da
imajo pomembno vlogo tudi mediatorji vnetja, kot so TNF, IL-1 in IL-6.

16 Nutrigenomika

V zadnjih dveh stoletjih smo prišli do spoznanj kako poteka metabolizem osnovnih hranil.
Vemo, da človeški organizem dobiva energijo pri oksidativni razgradnji ogljikovih hidratov,
proteinov in maščob. Sproščena energija se nato porabi za različne biokemične procese, ki
potekajo v celicah. Poznamo tudi izvor sestavin hrane, vemo kako poteka izmenjava energije
in na kakšen način hranila uravnavajo homeostazo organizma. Poleg tega poznamo tudi vlogo
mikronutrientov, še posebej mineralov in vitaminov in pojasnjeno je, kako pomanjkanje
slednjih vpliva na razvoj različnih obolenj.
Dandanes, v razvitih državah pa se srečujemo z drugimi problemi, ki so povezani s prehrano;
ukvarjamo se s porastom debelosti, s porastom diabetesa tipa 2, z visoko pojavnostjo bolezni
srca in ožilja, … . Prispevek ogljikovih hidratov in maščobnih kislin pri različnih bolezenskih
stanjih sicer poznamo, npr. pri diabetesu in aterosklerozi, a mehanizem preko katerega hranila
vplivajo na bolezenska stanja ostaja nejasen. Zakaj se posamezniki lahko prehranjujejo z
mastno hrano, pa kljub temu nimajo znakov ateroskleroze in se ne ubadajo z debelostjo? Na
eni strani poznamo posameznike, ki so doživeli zavidljivo starost kljub nezdravemu načinu
prehranjevanja in življenja, na drugi strani pa poznamo bolnike, ki so celo življenje skrbeli za
zdravo prehrano in zdrav življenjski slog. Vprašamo se, kako je to možno? Vsekakor se
strinjamo, da obstajajo določene genetske razlike med posamezniki, kljub temu pa še nismo
prišli do razjasnitve celičnega, molekularnega in genetskega mehanizma, da bi lahko razumeli
kako potekajo interakcije med geni in hranili.
Razvoj novih orodji na molekularnem nivoju je v zadnjem času spodbudil znanstvenike k
postavljanju novih hipotez in izvajanju raziskav za razumevanje interakcij med geni in hranili.
Tako se je razvilo novo področje, nutrigenomika. Je porajajoča se veda, ki povezuje
genomiko, transkriptomiko, proteomiko in metabolomiko s prehrano (Slika 84), zlasti v
zvezah prehrane in zdravja. Torej, ukvarja se s prehranjevanjem in zdravjem ljudi, pri čemer
upošteva genetske razlike posameznika pri odgovoru posameznika na hrano, raziskuje pa tudi,
kako hrana vpliva na izražanje določenih genov, katerih proteini so udeleženi v različnih
metabolnih poteh.
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Zdaj je že jasno, da različna mikro in makro-hranila vplivajo na regulacijo homeostaze
organizma in vemo tudi, da ima naša genetska predispozicija pomemben vpliv za razvoj in
potek bolezni, ki so povezane z načinom prehranjevanja. Tako osnova nutrigenomike temelji
na posameznih konceptih: (a) prehrana je pomemben rizični faktor za vrsto bolezni; (b)
sestavine hrane lahko direktno ali indirektno interagirajo z genomom tako, da vplivajo na
spremembo v ekspresiji posameznega gena; (c) zaradi različne genetske zasnove lahko pri
posamezniku s prehrano vplivamo na njegovo zdravstveno stanje; (d) določene gene lahko s
prehrano reguliramo in ti imajo pomembno vlogo pri pojavnosti in napredovanju posameznih
kroničnih obolenj; (e) personalizirana prehrana lahko tako kronične bolezni omili ali celo
prepreči.
Zaenkrat se vse nutrigenomske študije ukvarjajo z vplivom genetskega zapisa za različne
proteine, ki sodelujejo pri metabolizmu in prenosu posameznega hranila na sam učinek
hranila. Ne smemo pa pozabiti, da se v končni učinek posameznega hranila poleg genetskih
dejavnikov vpletajo tudi številne druge lastnosti posameznika in vplivi okolja. Komponenta te
kompleksnosti je tudi zelo variabilen odziv na posamezno hranilo.
Podala bom le nekaj primerov interakcij med geni in hranili, ki so pomembni dejavniki pri
razvoju srčno-žilnih in rakavih obolenj. Kandidatni geni pri nutrigenomiki so predvsem tisti,
ki nosijo zapis za encime, ki sodelujejo pri metabolizmu hranil in pa receptorje, ki sodelujejo
pri vnosu in transportu hranil. Nekaj kandidatnih genov in njihovi polimorfizmi so prikazani v
preglednici 1.

vzdrževanje
zdravja

DNA - geni

razvoj
bolezni

genomika in
genotipizacija

HRANA
METABOLITI
RNA
metabolomika

PROTEINI

transkriptomika

proteomika

Slika 84. Nutrigenomika je veda, ki povezuje genomiko, transkriptomiko, proteomiko in
metabolomiko s prehrano, zlasti v zvezah prehrane in zdravja.
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Preglednica 1. Kandidatni geni in polimorfizmi pri nutrigenomiki.
BELJAKOVINA

GEN

GENOTIP

NUTRIENT

Apolipoprotein A1

APOA1

-75G>A

n-3, n-6 mk

Apolipoprotein A5
Endotelna sintaza
NO

APOA5

-1131T>C

mk

eNOS

Glu298Asp

n-3 mk

Arahidonska 5-LO

5-LOX

Tandem Sp1

n-6 mk

Ciklooksigenaza-2

COX-2

+6365T>C

n-3 mk

Glutation Stransferaza

GSTT1

GSTT1 nulti
genotip

n-3 mk

POMEN
Sprememba koncentracije HDLholesterola v plazmi
Sprememba ITM
Spremembe mikrovaskularnih
endotelnih funkcij
Spremenjena debelina v stenah
arterij
Spremenjeno tveganje za razvoj
raka prostate
Spremenjeno tveganje za razvoj
raka dojke

Apolipoprotein A1

Apolipoprotein A1 (Apo A1) se primarno nahaja v lipoproteinskih veziklih visoke gostote
(HDL). Delci HDL se sintetizirajo v jetrih v nepopolni obliki; na tej stopnji vsebujejo le malo
lipidov. Prenašajo se po krvnem obtoku, kjer zberejo prebitni holesterol iz perifernih tkiv in
ga prenesejo v jetra. HDL zato pogosto imenujemo »dobro« prenašalno obliko holesterola, saj
so delci HDL odgovorni za prenos in dostavo holestrola iz perifernih tkiv nazaj do jeter, kjer
poteka metabolizem holesterola preko kompleksih interakcij z različnimi lipoproteini, encimi,
transportnimi proteini in receptorji. Tako Apo A1, kot HDL-holesterol sta v obratnem
sorazmerju s pojavom koronarnih obolenj. Priporočljivo je znižati vnos holesterola s hrano, so
pa še drugi dejavniki, ki lahko zmanjšajo nevarnost za razvoj ateroskleroze, med katerimi je
tudi naš genetski ustroj, ki pa ga ne moremo spremeniti.
Gen, ki vsebuje zapis za Apo A1, APOA1, je prisoten na dolgi ročici krmosoma 11 in je
visoko polimorfen. Najbolj proučen enojni nukleotidni polimorfizem (SNP) se nahaja v
promotorski regiji gena in je poznan pod zapisom APOA1 -75G>A. Zanj je bilo pokazano, da
je povezan z rahlim povečanjem koncentracije Apo A1 v plazmi.
Ena od možnosti, kako lahko prehrana vpliva na ekspresijo gena APOA1 je preko vnosa n-3
in n-6 polinenasičenih maščobnih kislin. Namreč polinenasičene maščobne kisline lahko
vplivajo na ekspresijo različnih encimov, ki sodelujejo pri metabolizmu lipidov in ogljikovih
hidratov. In v eni izmed študij je bila pokazana interakcija med genom APOA1 in vnosom
polinenasičenih maščobnih kislin, in sicer, vplivale so na koncentracijo HDL-holesterola v
plazmi. V študiji so znanstveniki pokazali, da pri ženskah, ki vsebujejo alel -75A, HDLholesterol v plazmi narašča s povečanim vnosom polinenasičenih kislin; če pa so ženske
homozigoti za alel -75G, je efekt nasproten (Slika 85). Pri moških interakcije med
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polinenasičenimi kislinami in genom APOA1 niso opazili. Ta podatek podpira možnost o
individualizirani prehrani na bazi genotipa: ženske, ki so nosilke alela -75A bi lahko s
povečanim vnosom polinenasičenih maščobnih kislin vplivale na povišano koncentracijo
HDL-holesterola v plazmi in tako zmanjšale tveganje za razvoj obolenj srca in ožilja.

HDL-holesterol (mmol/l)

genotipi APOA1 -75 G>A

G/G
1,5

G/A
A/A

1,3
3

5

7

9

Polinenasičene mk (% celotne vnešene energije)

Slika 85. Polinenasičene maščobne kisline vplivajo na koncentracijo HDL-holesterola v
krvi preko interakcije s polimorfizmom gena APOA1 -75 (G/A).

Apolipoprotein A5

Pred nedavnim je bila opisana tudi interakcija med genom apolipoproteina A5 (APOA5) in
prehrano. Apolipoprotein A5 (Apo A5) je pomemben regulator pri metabolizmu
lipoproteinov, bogatih s trigliceridi (TG). Apo A5 ima dve vlogi: sodeluje pri tvorbi
lipoproteinov zelo majhne gostote (VLDL), poleg tega pa pospeši hidrolizo TG, in sicer,
aktivira lipoprotein lipazo.
Različni polimorfizmi v genu APOA5 so povezani s povečano koncentracijo trigliceridov in
delcev VLDL v plazmi. Naknadno pa je bilo predpostavljeno, da na povezavo med genom
APOA5 in nivojem lipidov v krvi vpliva prav vnos določenega tipa maščob.
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Hipoteza o vnosu maščobnih kislin, ki različno vplivajo na metabolizem lipidov pri
posameznikih z različnimi polimorfizmi v genu APOA5 je bila potrjena na populaciji, ki jo je
zajemala

Framingham-ova

študija.

Znanstveniki

so

spremljali

interakcijo

med

polimorfizmoma APOA5-1131T>C in 56C>G ter vnosom maščobnih kislin na indeks telesne
teže (ITM) ter s tem na povečano tveganje za debelost tako pri moških kot pri ženskah.
Pokazali so na statistično signifikantno interakcijo med prvim polimorfizmom in celokupnim
vnosom maščobnih kislin na ITM. Pri homozigotih z alelom -1131T je namreč indeks telesne
teže naraščal z večanjem celokupnega vnosa maščobnih kislin; v primeru nosilcev alela 1131C pa tega učinka ni bilo zaslediti. Nosilci alela -1131C so imeli tudi manjše tveganje za
razvoj debelosti ali za pridobitev prekomerne teže, če so jih primerjali s homozigoti -1131T, a
tega učinka niso zasledili, če je bil vnos celokupnih maščob nizek.

Endotelna sintaza dušikovega oksida

Sintaze dušikovega oksida (NOS) so encimi, ki sodeluje pri sintezi NO iz amino kisline Larginina. Poznamo tri različne izooblike NOS. Večje količine NO lahko nastajajo lokalno ali
sistemsko z aktivacijo sprožljive sintaze dušikovega oksida (iNOS), v majhnih količinah pa je
vedno prisoten, saj nastaja stalno na konstitutivnih izooblikah sintaz NO; endotelni (eNOS) in
nevronalni (nNOS). eNOS je konstituitivno izražena v endoteliju, kjer tvori NO iz L-arginina.
Nato NO z difuzijo preide z endotelijskih celic do žilnih celic gladkih mišic, kjer stimulira
topno gvanilat ciklazo, ki vpliva na povišanje koncentracije cGMP, kar vodi do relaksacije žil.
Polimorfizem v genu eNOS (Glu298Asp) je bil pred kratkim povezan z razvojem srčnih
obolenj in pojavom srčnega infarkta. Poleg tega pa je bila odkrita tudi povezava med istim
polimorfizmom in vnosom n-3 maščobnih kislin.
Pokazano je namreč bilo, da pri povečanemu vnosu n-3 maščobnih kislin pride do izboljšave
mikrovaskularnih endotelnih funkcij in vitro in do nižjega tveganja za razvoj obolenj srca in
ožilja. Največji učinek je bil opažen pri posameznikih, ki so nosilci Asp298 v genetskem
zapisu eNOS.

2.4 Arahidonska 5-lipoksigenaza (5-LO)

Z vnosom polinenasičenih maščobnih kislin lahko vplivamo tudi na aktivnost gena za
arahidonsko 5-lipoksigenazo (5-LOX). To je ključni encim, ki je udeležen pri biosintezi
levkotrienov, pomembnih vnetnih posrednikov. Natančneje, dihidroksi levkotrien B4 je močan
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levkocitni kemoatraktant, cisteinil levkotrieni pa povečajo vaskularno permeabilnost in
spodbudijo kontrakcijo gladkih mišic v stenah žil. 5-lipoksigenazna pot je povezana z
aterosklerozo, s kroničnim vnetnim procesom, pri čemer aktivacija eikozanoidov vodi do
akumulacije monocitov, makrofagov in dendritičnih celic v stenah arterij.
V tem primeru n-6 ali n-3 maščobne kisline lahko direktno vplivajo na sintezo eikozanoidov.
Vnos n-6 maščobnih kislin vpliva na povečano tvorbo levkotrienov, n-3 maščobne kisline pa
imajo obraten učinek.
Razlike v promotorski regiji gena 5-LOX so pokazale na razlike pri poteku vnetne kaskade v
steni arterije in na samo aterogenezo. Nosilci alela s tandemskim vezavnim motivom Sp1 v
promotorju gena 5-LOX imajo povečano debelino stene v arterijah v primerjavi z nosilci alela
divjega tipa. Nato so Dwyer in sod. pokazali, da je vnos n-6 maščobnih kislin povezan s
povečanjem debeline arterijskih sten pri nosilcih variante genotipa 5-LOX, ne pa pri nosilcih
divjega

tipa

zapisa.

Vnos

5,8,11,14,17–eikozanopentaenojske

kisline

(EPA)

in

dokozaheheksaenojske kisline (DHA) (n-3 maščobne kisline) pa delujejo obratno, in sicer
debelina arterijsih steh se zniža pri nosilcih dveh variantnih alelov. Najverjetneje, arahidonska
kislina in njen prekurzor stopnjujeta aterogenski učinek pri variantnih genotipih z višanjem
produkcije eikozanoidov. Nasproten efekt pa imata DHA in EPA.

Nutrigenomika in rak

Ogromno podatkov nakazuje, da so tako komponente hrane kot genetske predispozicije
ključnega pomena pri tveganju za obolevnostjo za rakom ter pri samem obnašanju in
napredovanju tumorja. Posebno mesto zavzemajo maščobne kisline, ki so bile največkrat
povezane s tveganjem za razvoj raka in prav te interakcije se lahko kažejo v spremembi
izražanja gena, metabolita ali drugih faktorjev, ki so pomembni pri metabolizmu določene
komponente.

Ciklooksigenaza-2

Da vnos n-3 maščobnih kislin iz rib ščiti pred razvojem raka prostate, je bilo predpostavljeno
že dolgo tega. V tem primeru so pomembne variante genetskega zapisa za ciklooksigenazo-2
(COX-2), ključnega encima, udeleženega v metabolizem maščobnih kislin, ki pa sodeluje tudi
pri vnetnih procesih.
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Vedno več je podatkov, da naj bi n-3 maščobne kisline, posebno EPA in DHA, delovale, oz.
ščitile pred razvojem raka na prostati. Obe maščobni kislini najdemo v mastnih ribah (tuna,
losos, skuša) in nedavno so epidemiološke študije pokazale, da je pogosto uživanje takih rib
povezano z znižanim tveganjem za rakavo obolenje. Polinenasišene maščobne kisline, tako n3 kot n-6 se v telesu pretvorijo do prostaglandinov in tromboksanov. Ti metaboliti povzročajo
različne biološke učinke, in eden izmed mehanizmov, ki bi lahko bil udeležen pri
karcinogenezi je vpliv na (zmanjšanje) biosintezo eikozanoidov, ki nastanejo iz arahidonske
kisline. V splošnem namreč eikozanoidi, ki nastanejo iz AA delujejo vnetno in na tak način
lahko spodbudijo karcinogenezo, na drugi strani pa imamo eikozanoide, ki nastanejo iz EPA
in ti imajo protivnetni značaj in tako lahko inhibirajo, oz. vplivajo na zaustavitev/ oz. na potek
v razvoju raka. Tako lahko s prehranjevanjem vplivamo na razmerje n-3 in n-6 maščobnih
kislin ter na tak način vplivamo na ravnotežje eikozanoidov, nastalih po eni ali drugi poti in
tako v končni fazi vplivamo tudi na razvoj raka prostate.
Ciklooksigenaza-2 je ključni encim pri sintezi eikozanoidov in ta encim je tudi prekomerno
izražen pri pacientih z rakom prostate, če primerjamo s količino izraženega encima v zdravih
osebkih.
Pokazana pa je bila tudi interakcija med vnosom lososa (bogat z n-3 maščobnimi kisliami) in
posamezno genetsko varianto, polimorfizmom +6365 T/C. Pokazano je bilo, da tako pri
homozigotih kot pri heterozigoti variantnega alela +6365C gena COX-2 tveganje za razvoj
raka prostate upade v primeru povečanega vnosa n-3 maščobnih kislin, pri osebkih z divjim
tipom alela pa ni bilo pokazane nobene razlike.

Glutation S-transferaza

Ribje n-3 maščobne kisline so povezane tudi z zaščitnim delovanjem pred razvojem raka na
dojki. Ta zaščitna funkcija je povezana s peroksidacijo lipidov, ki poteka v tumorskem tkivu
in celicah. Ker pa je glutation S-transferaza potencialni katalizator teh produktov, imajo
ženske z znižanim delovanjem GST večjo verjetnost, da bojo n-3 maščobne kisline bolje
delovale, oz. imele močnejši efekt.
In prav to je bilo pokazano v eni večji študiji, da ženske z genetskim polimorfizmom, ki
kodira encim z zmanjšano aktivnostjo so bolj občutljive na n-3 maščobne kisline; pri tej
populaciji so namreč pokazali, da n-3 maščobne kisline delujejo protektivno in zmanjšajo
tveganje za razvoj raka dojke. Prav tako pa deluje tudi zelenjava z visoko vsebnostjo
glukozinolatov.
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Zaključek

Sestavine hrane in njihovo delovanje predstavljajo pomemben mehanizem za razvoj tako
obolenj srca in ožilja kot tudi za razvoj nekaterih oblik raka. Podala sem le nekaj primerov
interakcij med geni in hranili, ki so pomembni dejavniki pri razvoju zgoraj navedenih obolenj.
Kljub temu pa mehanizmi, ki povezujejo prehrano z razvojem bolezni, še niso popolnoma
razumljivi.
Nutrigenetika in nutrigenomika sta dve hitro rastoči področji, ki sta osredotočeni na študijo
interakcij med hranili in genetskimi faktorji, v povezavi z zdravjem. Skupen cilj obeh ved je:
določitev primerne prehrane posamezniku, izboljšanje kvalitete življenja in ohranjanje
osebnega zdravja tudi v starejšem obdobju.
Raziskave vplivov med hranili in geni so namreč za zdaj še v povojih, vendar lahko kljub
temu predvidevamo, da se bo že v bližnji prihodnosti, ko bomo prišli do novih spoznanj,
začelo obdobje individualnih diet, ki bodo prilagojene naši genetski sliki.
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Encimatika s kliničnega vidika

Določanje encimske aktivnosti za klinične diagnoze
•

Za enostavno določanje encimske aktivnosti mora encim biti prisoten v krvi, sečnini
ali kateri drugi lahko dostopni tkivni tekočini. Tkivne biopsije se uporablja le v
nujnem primeru.

Serum je tekočina, ki jo uporabljamo v večini primerov, sečnina pa je primerna v nekaterih
primerih. Encime, prisotne v serumu lahko razdelimo v dve glavni skupini: na plazmaspecifične encime (encimi udeleženi v kaskado strjevanja krvi, aktivacijo komplementa in v
metabolizem lipoproteinov) in na ne plazma-specifične encime (amilaze, lipaze, fosfataze in
encime, ki sodelujejo v celičnem metabolizmu).
•

Encimsko aktivnost zmerimo s čim bolj enostavno metodo, zaželena je tudi
avtomatizacija postopka.
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•

Razlika med encimsko aktivnostjo v zdravem človeku in bolnem mora biti
diagnostično signifikantna.

•

Pomembno je tudi, da je encim stabilen, da lahko vzorce shranjujemo za določen čas
pri določeni temperaturi.

Klinična encimatika jetrnih obolenj

Najbolj uporabni encimi pri diagnozah jetrnih obolenj so serumski aspartat aminotransferaza
(AST), alanin aminotransferaza (ALT), alkalna fosfataza in γ-glutamiltransferaza. Pogosto
pomerimo aktivnost tudi laktat dehidrogenazi, izocitrat dehidrogenazi 5´ nukleotidazi in
glutation transferazi. Ornitin karbamoiltransferaza je značilni predstavnik jetrnih encimov, a v
diagnostiki se ne uporablja, ker je njeno encimsko delovanje preveč kompleksno in se
postopka ne da avtomatizirati.
Najpogostejša jetrna obolenja so virusni ali toksični hepatitis, ciroza, primarni in sekundarni
jetrni tumorji. Poleg tega imajo jetra pomembno vlogo pri metabolizmu različnih zdravil.
Obe aminotransferaze nista specifični za plazmo, sodelujeta pri znotrajceličnem metabolizmu.
Iz jetrnih celic sta oba encima sproščena, ko primarne jetrne celice postanejo nekrotične (to se
zgodi v primeru hepatitisa ali ciroze jeter). V tem primeru lahko v plazmi zmerimo povečano
aktivnost aminotransferaz. Aminotransferaze pa se lahko sprostijo v serum tudi v primeru
srčnega infarkta; a v tem primeru je drugačen delež med aspartatno in alaninsko
aminotransferazo.
Serumska alkalna fosfataza je tudi izjemno pomembna pri diagnozi jetrnih obolenj. Jetrna
alkalna fosfataza se deloma izloča v serum v odsotnosti jetrnih obolenj, a njen nivo v serumu
se drastično zviša pri poškodbah jetrnih celic.

Klinična encimatika srčnih obolenj

Kreatin kinaza, aspartat aminotransferaza in laktat dehidrogenaza so tri encimi, ki se zelo
pogosto uporabljajo v diagnostiki pri srčnih obolenjih, saj se vsi trije encimi sproščajo v
plazmo, ko tkivo postane nekrotično. A med encimi so bistvene razlike, tako v času sprostitve
v plazmo, kot v razpolovnem času razgradnje encima. Ker vzorec krvi pri bolniku s srčnim
infarktom vzamemo ob različnih časih (4 h do 10 dni po infarktu), je pomembno da
analiziramo primeren encim.
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Druge encimske aktivnosti, ki so tudi pomembne v diagnostiki

α-Amilaza je encim, ki se nahaja v visokih koncentracijah v trebušni slinavki in žlezah sline.
V serumu se nahaja v izjemno nizkih koncentracijah, zato je povišanje encima v serumu
največkrat povezano z akutnim pankreatitisom.
Indikatorja za poškodbe skeletnih mišic sta encima kreatin kinaza in fruktoza-bisfosfat
aldolaza. Aktivnost encimov v serumu naraste pri vseh tipih mišične distrofije.
Poznamo še celo vrsto encimov, ki jih detektiramo pri različnih vrstah obolenj.

Detekcija pomanjkanja encimske aktivnosti

Več kot 400 prirojenih napak v metabolizmu je povezanih s premajhno encimsko aktivnostjo
ali pa encimske aktivnosti sploh ne moremo detektirati. Ena izmed takih bolezni je
fenilketonurija (1/12000 rojstev), poznamo še cistinurijo (1/14000 rojstev), galaktozemijo
(1/57000 rojstev), fruktozurijo (1/130000 rojstev),…
Pri fenilketonuriji ni encima fenilalanin 4-monooksigenaze, ki je pomemben pri razgradnji
fenilalanina. Fenilketonurija je povezana z mentalno zaostalostjo. Pomembna je dieta že od
rojstva, pri čemer mora biti vsebnost fenilalanina znižana na minimum, a paziti moramo, da
fenilalanina zaužijemo dovolj za normalno rast.
Galaktozemija je posledica pomankanja enega od treh encimov, ključnih za pretvorbo
galaktoze v glukozo. Lahko nimamo encima galaktoza 1-fosfat uridiltransferaza, v manjši
meri pa galaktokinaze ali uridin difosfat galaktoze 4-epimeraze. Pomanjkanje enega izmed
treh encimov vodi v nakopičenje galaktoze 1-fosfata v telesnih tekočinah in do izločanja
galaktoze preko urina. Posledice so mentalna zaostalost, manjše pridobivanje telesne teže,
povečana jetra,…Če se želimo izogniti najhujšim oblikam bolezni, moramo zmanjšat vnos
galaktoze že takoj v začetku (od rojstva naprej). Zavedati se moramo, da je v mleku prisotna
laktoza in ta je primarni vir galaktoze za novorojenčke!

Encimski inhibitorji in načrtovanje zdravil

Drugi problem pa je prekomerna encimska aktivnost. Ta problem rešujemo z različnimi
zdravili, ki delujejo kot encimski inhibitorji.
Ena izmed genetskih bolezni je družinska hiperholesterolemija, za katero je značilen visok
nivo holesterola in holesterol estra v krvi. Da se izognemo pretiranemu porastu holesterola v
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krvi kot zdravilo uporabljamo kompetitivni inhibitor hidroksimetilglutaril CoA reduktaze
(HMG CoA reduktaze), ki katalizira odločujočo stopnjo pri tvorbi holesterola. Ti kompetitivni
inhibitorji so poznani pod imeni mevinolin, kompaktin in monakol K.

Uporaba encimov za določevanje koncentracij metabolitov, ki so klinično pomembni

Merjenje koncentracije glukoze je najbolj razširjena diagnostična metoda. Možne so tri
encimske metode: heksokinaza sklopljena z glukozo 6-fosfat dehidrogenazo, glukoza
oksidaza sklopljena s peroksidazo in direktno merjenje kisika s kisikovo elektrodo in
glukozno dehidrogenazo.
Pomembno je tudi merjenje sečne kisline, končni produkt metabolizma purinov. Encimsko to
izvedemo z oksidazo urata, ki katalizira oksidacijo kisline. Merimo pa sproščeno količino
vodikovega peroksida.
Torej encimi so zelo uporabni pri najrazličnejših diagnostičnih metodah. Na tak način merimo
tudi koncentracijo uree v serumu, koncentracije holesterola, holesterolnega estra in
trigliceridov, pa še vrsto drugih metabolitov.

Encimska terapija

Encimska terapija je zaenkrat usmerjena na področja odstranitve toksičnih substanc iz krvi, na
prirojena genetska obolenja (v tem primeru bi v organizem, v kromosom, vstavili gen z
zapisom za encim) in na rakava obolenja (encim bi lahko direktno vstavili v tumor ali pa bi
deloval na predhodno obliko zdravila). Lahko pa se bo uporabljala tudi pri razgradnji
nekrotskega tkiva, odstranitvi krvnih strdkov in naprimer pri cistični fibrozi.

18 Zanimive teme

Epilepsija in ketonska dieta
Beseda epilepsija izhaja iz Grške besede epilepsia in pomeni »zgrabiti«. Stoletja so bili ljudje
prepričani, da so vzroki te bolezni popolnoma verske narave. Hipokrat pa je bil prvi, ki je
ovrgel takratno prepričanje ljudi, in zapisal: »Epilepsija se mi ne zdi nič bolj božanska niti
sveta kot druge bolezni, ampak ima naravni izvor. Ljudje so bili prepričani, da je njen izvor
božanske narave zaradi nevednosti in nenavadnosti te bolezni«. S časom pa se je mišljenje
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ljudi začelo spreminjati in v prvi polovici devetnajstega stoletja je nevrolog J. Hughlings
Jackson prvi, ki je napade pripisal motnjam živčnega sistema.
Epilepsija je pogosta nevrološka bolezen, ki prizadene več kot 50 milijonov ljudi po svetu.
Epilepsija vključuje različne specifične sindrome, za vse pa je značilna prisotnost epileptičnih
napadov. Sindrom epilepsije je skupek različnih znakov in simptomov, značilnih za specifično
epileptično stanje. Epileptični napad je posledica motenega nastajanja in prevajanja
električnih impulzov. Ne glede na vzrok je dokazano, da so nevroni epileptogenega žarišča
lažje vzburljivi ter tudi prevodnost električnih impulzov poteka hitreje kot po zdravih
nevronih. Epilepsije se v večini primerov zdravi farmakološko z različnimi antiepileptičnimi
zdravili. Približno 30 % bolnikov z epilepsijo ima farmakološko rezistentno oz. trdovratno
obliko epilepsije, katere vzroki niso popolnoma poznani. V takih primerih se lahko za
zdravljenje izvede kirurški poseg ali pa se uporabi ketogena dieta (KD).
KD se je razvila leta 1920, ko je bila postavljena hipoteza, da ima stradanje antikonvulziven
učinek. KD je način prehrane z visoko vsebnostjo maščob, nizko vsebnostjo ogljikovih
hidratov in ustreznim beljakovinskim vnosom.

Znano je, da so napadi posledica motenj metabolizma glukoze, zmanjšanja znotrajceličnih
energetskih metabolitov, kot so adenozintrifosfat (ATP), adenozindifosfat (ADP), in
fosfokreatina ter nabiranja metabolnih intermediantov, laktata in adenozina.
Kronična ketoza, povzročena s KD, pomeni povečano tvorbo ketonskih telesc, kot so
acetoacetat (ACA), β-hidroksibutirat (BHB) in aceton, kateri naj bi imeli antikonvulzivne
učinke. Glede tega, kako naj bi delovala kronična ketoza oz. ketonska telesca, je postavljenih
veliko hipotez. Povzročala naj bi spremembe v sintezi visokoenergetskih molekul (ATP),
spremenila naj bi pH možganov, zaviralno naj bi delovala na specifične ionske kanalčke ter
povzročala naj bi spremembo sinteze specifičnih aminokislin, pomembnih pri prenosu živčnih
impulzov.

Stradanje in kronična ketoza
Pri normalno hranjenih ljudeh so glavni vir energije ogljikovi hidrati. Glukoza, kot končni
produkt metabolizma kompleksnejših sladkorjev, služi kot primarni substrat pri sintezi ATP.
ATP molekule nastanejo pri glikolizi in pri nadaljnji oksidaciji piruvata v acetil-CoA. Največ
pa jih nastane ob vstopu acetil-CoA v trikarboksilno kislinski cikel (TCA) in naprej v dihalni
verigi matriksa mitohondrijev. Skupno nastane pri aerobni razgradnji ene molekule glukoze
38 molekul ATP. V primeru stradanja oz. zmanjšanega energijskega vnosa se metabolizem
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nekoliko spremeni. Ker je glukoza glavni vir energije za nekatera tkiva in se njene
koncentracije v obdobju stradanja znižajo, se organizem na te spremembe prilagodi tako, da
začne uporabljati alternativne vire energije, kot so ketonska telesca.
V obdobju stradanja začne glukoza padati že nekaj ur po zadnjem obroku, kar vodi v padec
insulina ter povečano izločanje glukagona. Tarčni organ delovanja glukagona so jetra. Ta
stimulira razgradnjo glikogena ter zavira njegovo sintezo. Glukagon zavira tudi sintezo
maščobnih kislin, tako da zmanjša nastajanje piruvata ter zmanjša aktivnost acetil-CoA
karboksilaze. Glukagon stimulira glukoneogenezo v jetrih in zavira glikolizo. Vstop glukoze v
mišice in adipocite se zmanjša zaradi padca insulina v krvi. Zmanjšana poraba glukoze s
strani adipocitov in mišic omogoča vzdrževanje normalnih koncentracij glukoze v krvi. V
primeru zmanjšanih zalog jetrnega glikogena, glukoneogeneza poteka iz laktata in alanina,
vendar le v manjši meri. V tem primeru se glukoza v večji meri lahko sintetizira iz glicerola,
ki se sprosti pri lipolizi iz adipocitov ter iz ogljikovih atomov, ki nastanejo pri hidrolizi
mišičnih beljakovin. Ko je stradanje podaljšano, mora koncentracija glukoze v krvi ostajati
vedno nad 2,2 mM.
Največ energije je v organizmu shranjene v obliki triacilglicerolov, vendar se maščobne
kisline ne morejo pretvoriti v glukozo. To pa zato, ker je sinteza acetil-CoA ireverzibilna, kar
pomeni da se ta ne more pretvoriti v piruvat. Glicerol pa lahko tvori glukozo, vendar le v
majhnih količinah. Največ glukoze lahko nastane iz aminokislin, ki nastanejo s proteolizo.
Vendar je v obdobju podaljšanega stradanja prioriteta metabolizma ohranjati strukturne
beljakovine. Zato se kot vir energije začnejo porabljati maščobne kisline in ketonska telesca.
Potekati začne razgradnja triacilglicerolov in glukoneogeneza v jetrih. Povečane količine
acetil-CoA in citrata zmanjšata glikolizo. Zaradi padca insulina je zmanjšan vstop glukoze v
tkiva. Maščobne kisline pa lahko prosto vstopajo v celice. Oksidacija maščobnih kislin zavira
pretvorbo piruvata v acetil-CoA. Piruvat, laktat in alanin se prenesejo v jetra, kjer se porabijo
za sintezo glukoze. Po 3 dneh stradanja se v jetrih nakopičijo ketonska telesca, ki nastanejo iz
acetil-CoA. Kopičenje ketonskih telesc se pojavi zaradi obsežne oksidacije maščob. Nastalega
metabolita acetil-CoA je preveč, kar pomeni da nastale količine presegajo metabolne
sposobnosti TCA. Zaradi potekajoče glukoneogeneze se porablja intermediant TCA,
oksaloacetat, od katerega je odvisen vstop acetil-CoA v TCA. Tako začne v jetrih nastajati
veliko ketonskih telesc, ki vstopajo v krvni obtok. Možgani začnejo v večji meri porabljati
ketonska telesca kot vir energije namesto glukoze. Po 3 dneh stradanja približno tretjino
energetskih potreb možgani pokrijejo s ketonskimi telesci.
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Metabolizem pri KD je podoben metabolizmu v obdobju stradanja. Iz tega bi lahko sklepali,
da imata stradanje in KD enak učinek pri epilepsiji. Vendar temu ni tako. Z raziskavami so
dokazali, da imata lahko nasproten učinek glede na vrsto napada oz. glede na to, kako je bil
napad povzročen. Pri napadih, povzročenih z elektrošokom, je KD imela antikonvulziven
učinek, medtem ko je stradanje še dodatno povečalo epileptično delovanje. Pri napadih,
povzročenih

s

kainsko

kislino,

ki

je

agonist

α-amino-3-hidroksi-5-metil-4-

izoksazolepropioniče kisline (AMPA), KD nima učinka, medtem ko stradanje deluje
antikonvulzivno.
Za razliko od stradanja je pri KD omejen vnos ogljikovih hidratov in večina energijskih
potreb je pokrita z maščobami, med katerimi so tudi polinenasičene maščobne kisline, ki naj
bi bile poleg drugih metabolitov, ki so posledica kronične ketoze, ključnega pomena za
nadzor epileptičnih napadov.

Metabolizem pri kronični ketozi
Pri normalno hranjenih ljudeh se maščobne kisline v jetrih pretvorijo v acetil-CoA, ki vstopa
v TCA. Cikel se začne z reakcijo med oksaloacetatom (4 C-atomi) in acetilno skupino (2 Catoma) acetil-CoA. Zadnja stopnja cikla pa je regeneracija oksaloacetata.
Preden maščobne kisline vstopijo v mitohondrije, se morajo te esterificirati s karnitinom ob
prisotnosti karnitin-acil-transferaze1. Delovanje tega encima pa zavira malonil-CoA in je
ključnega pomena pri regulaciji sinteze maščob. Pri sintezi dolgoverižnih maščobnih kislin
nastane veliko malonil-CoA, kar zavira delovanje karnitin-acill-transferaze1. Zato maščobne
kisline ostajajo v citosolu in se pretvorijo v triacilgliceride in fosfolipide. Pri stradanju oz. pri
KD je povečana lipoliza, posledično so količine malonil-CoA nižje, kar pomeni večje
delovanje-karnitin-acil-transferaze1 ter vstop aktiviranih maščobnih kislin v matriks
mitohondrijev, kjer poteka ketogeneza.
Ketonska telesca nastanejo tako, da se dva acetil-CoA združita s pomočjo tiolaze v
acetoacetil-CoA, ki je perkurzor sinteze ACA in BHB. Aceton pa nastane s spontano
dekarboksilacijo ACA in se izloči iz organizma z izdihanim zrakom ali pa preko ledvic. Iz
krvnega obtoka ACA in BHB vstopata s pomočjo monokarboksilat transporterja1 (MCT1) v
možgane, glijske celice in nevrone. Maščobne kisline pa ne prehajajo krvno-možganske
bariere, medtem ko ketonska telesca lahko, sorazmerno s stopnjo ketoze. Znotraj nevronov
vstopajo v mitohondrije, kjer se pretvorijo ponovno v acetil-CoA, preko številnih encimsko
kataliziranih poti. BHB se pretvori v ACA preko D-β-hidroksibutirat dehidrogenaze in ACA
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se naprej pretvori v acetoacetil-CoA preko sucinil-CoA transferaze. Končno tiolaza spremeni
acetoacetil-CoA ponovno v dva acetil-CoA, katera vstopita v TCA.
Ketonska telesca so skupina majhnih organskih molekul, ki nastajajo v mitohondrijih
hepatocitov v obdobju hipoglikemije. Zdravi odrasli proizvedejo dnevno do 185 g ketonskih
telesc. Ta so v primerjavi z glukozo boljši vir energije, saj iz 100 g glukoze nastane 8,7 kg
ATP, medtem ko iz 100 g BHB nastane 10,5 kg ATP, in iz 100 g ACA 9,4 kg ATP. Možgani
vselej, ko je mogoče, oz. ko je koncentracija ketonov v krvi povišana, uporabijo kot vir
energije ketonska telesca. Ta so ključnega pomena kot vir energije za periferna tkiva v
obdobjih hipoglikemije, saj so prenosniki energije, ki nastane iz maščob v jetrih. Še posebej
so pomembna za možgane, ker ti niso sposobni porabljati maščobnih kislin kot vira energije,
saj te ne morejo preko krvno-možganske bariere.
Pri kronični ketozi pride do sprememb tudi v metabolizmu nekaterih ekscitatornih aminokislin
in γ-aminomaslena kislina (GABA). Za razliko od piruvata, ki nastane pri glikolizi in se ne
porabi v celoti za sintezo acetil-CoA, se vsa ketonska telesca pretvorijo v acetil-CoA, ki preko
citrata vstopa v TCA. V tem koraku se porablja oksaloacetat, ki je potreben za transaminacijo
glutamata v aspartat, ob prisotnosti glutamat dekarboksilaze. Tako je na razpolago manj
oksaloacetata kot reaktanta za transaminacijo glutamat-aspartata. Manj glutamata se tako
pretvori v aspartat, kar pomeni, da ga je več na razpolago za sintezo GABA preko glutamat
kislinske dekarboksilaze. Glutamat pa se lahko pretvori najprej v glutamin, ta pa dalje do
GABA. Za aspartat je dokazano, da zavira glutamat dekarboksilazo. Manjše količine aspartata
bi torej teoretično lahko povečale sintezo GABA.
Glutamat in aspartat spadata med ekscitatorne nevrotransmitorje. 35-40 % sinaps naj bi
uporabljalo glutamat kot nevrotransmitor. Sintetizira pa se v nevronih iz glutamina ob
prisotnosti glutaminaze. Ob sprostitvi se preko AMPA receptorjev najhitreje prenese v
nevrone in glijske celice. Ključnega pomena za ekscitatorno delovanje glutamata so tudi
specifični mešičkasti glutamat transporterji (VGLUT). Ti omogočajo polnjenje presinaptičnih
mešičkov z glutamatom in tako omogočajo njegovo sprostitev. Delujejo v odvisnosti od Cliona. GABA spada med zaviralce nevrotransmisije, in sicer 17-30 % sinaps naj bi delovalo z
GABA. Nastaja v GABA-nergičnih nevronih iz glutamata ob prisotnosti glutamat-kislinske
dekarboksilaze (GAD). Ob sprostitvi se s pomočjo transporterjev (GATs) prenese v nevrone
in glijske celice, kjer se katabolizira s pomočjo mitohondrijskega encima GABA transaminaze
(GABA-T).

Stranski učinki kronične ketoze
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Dehidracija je najpogostejši zgodnji stranski učinek, ki se je pojavil pri bolnikih v začetnem
stadiju KD. Opazili so tudi pojav hipoglikemije. Med zgodnjimi in poznimi zapleti se lahko
pojavijo motnje gastrointestinalnega trakta. Kažejo se s pojavom slabosti, bruhanja, driske in
zaprtja. Te motnje so posledica intolerance na KD. Pojavijo se lahko tudi refluks in razjeda na
želodcu. Redkeje se lahko pojavi tudi akutni pankreatitis in motnje imunskega sistema,
najverjetneje

zaradi
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vnosa

beljakovin.

Pogosteje

se

lahko

pojavijo

hiperholesterolemija in hipertrigliceridemija. Pojavi se lahko tudi hepatitis, hiperurikemija, ki
naj

bi
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posledica

acidoze

in

dehidracije,

hiponatriemija,

hipomagneziemija,

hipoproteinemija in acidoza. Kasnejši zapleti KD pa so lahko osteopenija, ledvični kamni ter
problemi s srcem. Najpogostejši stranski učinki ketoze ne povzročajo večjih težav in nimajo
večjega učinka na njeno terapevtsko delovanje.

Ketogena dieta
Da bi dosegli terapevtski učinek KD, je potrebno vzdrževati konstantno ketozo organizma. V
klinični praksi se stopnja ketoze meri na dva načina. BHB se lahko meri v kapilarni krvi, ki jo
odvzamemo s prsta, ketonska telesca pa se lahko določa tudi v urinu, predvsem ACA in nekaj
acetona. Za nadzorovanje ketoze se v zdravstvu največkrat kontrolirajo ketonska telesca v
urinu, ker je to najmanj invazivna metoda. Za vzdrževanje kronične ketoze je potrebno
vzdrževati koncentracijo ketonskih telesc v krvi nad 2 mmol/l, v urinu pa morajo biti
vrednosti med 80 in 160 mg/dl. Pomembna je tudi koncentracija krvnega sladkorja, ki ne sme
pasti pod 2,2 mmol/l.
Obstaja dve obliki KD in sicer MCT in klasična oblika diete. Klasična oblika ima več različic
glede na razmerje makrohranil. Pomembno je, da maščobe v večji meri zastopajo
dolgoverižne maščobne kisline ter nasičeni triacilgliceridi. Druga oblika diete je MCT dieta,
pri kateri večji del maščob predstavljajo srednje verižne maščobne kisline. MCT maščobne
kisline so bolj ketogene, vendar pa v večji meri povzročajo gastrointestinalne stranske učinke.
Zaradi boljše ketogenosti MCT maščobnih kislin je zato v režimu prehranjevanja dopusten
večji vnos ogljikovih hidratov, kar naredi dieto s senzoričnega vidika prijaznejšo.

KD je potrebna natančno načrtovati in postopno uvajati. Pomembno vlogo pri tem ima tudi
prehranski svetovalec, ki bolniku sestavi ustrezen prehranjevalni načrt, z individualno
prilagojenimi jedilniki ter bolnika nauči pravilne izbire živil in priprave obrokov.
Energetske potrebe se računa individualno. Dnevna energijska vrednost bolnika na KD naj bi
bila približno 75 % oz. 80-90 % od Recommended Daily Allowance (RDA). Namen KD je
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doseči kontrolo nad pogostostjo pojavljanja epileptičnih napadov in istočasno ohraniti
ustrezno prehranjenost bolnika, kljub omejeni izbiri živil.
Nekateri v dietah omejujejo tudi vnos tekočin, čeprav z raziskavami niso potrdili, da bi bila
omejitev količin tekočine v dieti potrebna, niti kakšen učinek naj bi tekočina imela na
terapevtsko delovanje KD. Vendar naj bi tako lažje nadzorovali pojav napadov.
Uvajanje in zdravljenje s KD je dolg proces z začetnim 3-mesečnim preizkusnim obdobjem.
KD zahteva individualen pristop.

Zaključek
Kronična ketoza je posledica povečane ketogeneze. Pojavi se pri ljudeh v obdobju stradanja
ali pa ko je vnos ogljikovih hidratov s prehrano drastično zmanjšan. Kronična ketoza se lahko
uporabi tudi v terapevtske namene, ko je klasična terapija neučinkovita. Namerno se jo
povzroči s KD. Ta dieta se največkrat uporablja za zdravljenje epilepsij, predvsem trdovratne
oblike epilepsije. Je pa dokazano učinkovita tudi pri drugih nevroloških in metabolnih
motnjah. V zadnjem času se je zanimanje za njeno terapevtsko delovanje razširilo tudi na
področje onkologije. Njeno delovanje pri epilepsiji je podprto s strani številnih raziskav, tako
med otroci kot med odraslimi. Kot vsaka terapija, ima tudi KD stranske učinke. Za njihovo
preprečevanje je mogoče ukrepati preventivno, v večini primerov pa se jih lahko brez
dodatnih težav odpravi z uporabo standardnih zdravil. Prehod bolnika na KD je potrebno
natančno načrtovati. Bolnika je potrebno od začetka pa do konca zdravljenja spremljati. Pri
tem ima poleg drugih zdravstvenih delavcev ključno vlogo tudi dietetik.
Natančni mehanizmi delovanja kronične ketoze še vedno predstavljajo nerešeno uganko.
Postavljenih je veliko hipotez. Nekatere so podprte s strani relevantnih raziskav, druge pa so
ovržene. Do sedaj je bilo opravljenih že veliko raziskav, iz katerih se je izkazalo, da so
terapevtski učinki ketoze predvsem posledica spremembe metabolizma ter njenega vpliva na
nevrotransmisijo. Vse spremembe, ki se ob kronični ketozi pojavijo, naj bi delovale
antikonvulzivno in tako zmanjšale pogostost pojavljanja epileptičnih napadov.

Prehranske maščobe in srčno-žilna obolenja

Vpliv prehranskih maščob na srčno-žilna (SŽB) obolenja
V svetovnem merilu predstavljajo SŽB pravo epidemijo obolenj, pri čemer pa je prehrana
pomemben dejavnik tveganja za njihov razvoj. Spremembe v prehrani se odražajo v ugodnih
spremembah merljivih dejavnikov tveganja kot je npr. krvni pritisk in raven holesterola v
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krvi. Poudarek nacionalnih prehranskih priporočil za zmanjšanje tveganja SŽB temelji na
zmanjšanju vnosa maščob (M), predvsem nasičenih maščobnih kislin (NMK) in trans
maščobnih kislin (TMK). Prehranska industrija je proizvedla številne izdelke označene kot
»nemastno« ali »brez maščob«, vendar z visokim deležem prečiščenih OH in sladkorjev. OH
z visokim glikemičnem indeksom so hitro razgradljivi, hitro se absorbirajo in dvignejo raven
glukoze v krvi, ki stimulira sproščanje inzulina. Visoka koncentracija inzulina in glukoze
povečata TAG in zmanjšata koncentracijo HDL delcev v plazmi, po drugi strani pa, hiter
padec glukoze hitro privede do občutka lakot. Kljub različnim prehranskim intervencijam pri
preprečevanju in zdravljenju SŽB, ni popolne diete, ki bi popolnoma ustrezala pri preventivi
in zdravljenju SŽB.

Prehranske M vplivajo na razvoj SŽB preko različnih mehanizmov. Pri normalnih razmerah
se MK vključijo v številne procese. Kadar pa razpoložljivost M presega zmogljivost
izkoriščanja, lahko MK vplivajo na spremembo strukture in funkcije mitohondrija, povečajo
peroksidacijo M in rekativnost kisikove proizvodnje, ki vodi do sproščanja citokroma c,
aktivacijo kaspaz in posledično vodijo do apoptoze. Zaradi raznolikih biosinteznih poti za
različne M in zaradi specifičnost encimov prisotnih pri presnovi MK je težko določiti učinke
posameznih MK. To velja zlasti za študije NMK katere spremenijo presnovo in vplivajo na
koncentracijo lipoproteinov.

Večji vnos TMK lahko prispeva k povečanemu tveganju za SŽB preko več mehanizmov.
TMK dvignejo raven LDL-holesterola in znižajo HDL-holesterol, vplivajo na dvig serumske
koncentracije specifičnih lipoproteinov in TAG. TMK tudi negativno vplivajo na
metabolizem MK in na ravnotežje prostanglandinov, ker zavirajo encim delta-6-desaturazo in
tako spodbujajo trombogenezo. Poleg tega lahko spodbudijo odpornost do inzulina. Po oceni
SZO TMK predstavljajo resen dejavnik tveganja, ki pomembno prispeva k razvoju SŽB, zato
se SZO zavzema za njihov čim manjši vnos s hrano.

Nasičene maščobne kisline v povezavi s srčno-žilnimi obolenji
NMK imajo pomemben vpliv na plazemsko koncentracijo holesterola in predstavljajo
tveganje za razvoj SŽB. NMK so prehranski dejavnik, ki imajo poleg TMK največji negativni
vpliv na koncentracijo LDL-holesterola. Povečanje plazemskega holesterola zaradi NMK pa
ni povezan s povečano sintezo holesterola. Kljub temu pa zamenjava NMK z višjim vnosom
OH, predvsem rafiniranih, lahko poslabša aterogeno dislipidemijo povezano z inzulinsko
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rezistenco in debelostjo. Posledica so zvišane serumske vrednosti TAG, manjših LDL delcev
ter znižanje vrednosti HDL-holesterola. Tako ENMK kot VNMK izboljšajo profil
lipoproteinov, čeprav so VNMK nekoliko bolj učinkovite. Epidemiološke, in klinične študije
navajajo, da se tveganje za SŽB zmanjša za 2-3 %, kadar je 1 % CEV iz NMK zamenjan z
VNMK.
Povečanje VNMK namreč zmanjšuje plazemske koncentracije LDL-holesterola in tudi
nekoliko HDL-holesterol. ENMK naj bi po nekaterih študijah imele majhno vlogo pri
zmanjšanju koncentracije LDL-holesterola, medtem ko po drugih študijah ENMK nimajo
učinka na LDL-holesterol. Učinki NMK se razlikujejo glede na dolžino ogljikove verige.
Lavrinska kislina (C12:0), miristinska kislina (C14: 0) in PA (C16:0) zvišujejo koncentracijo
celokupnega holesterola, posebej LDL holesterola. ST (C18:0), zanimivo ne vpliva na
povišanje LDL-holesterola.
ENMK, npr. oleinska kislina (C18:1 n-9), znižujejo koncentracijo LDL-holesterola, če v
prehrani nadomestijo NMK in se s tem zmanjša učinek zviševanja holesterola v krvi, ki ga
imajo NMK. VNMK, npr. LA, aktivno znižujejo koncentracijo LDL-holesterola. Vendar pa
LA nekoliko zniža tudi HDL-holesterol, ki zmanjšuje tveganje za arterosklerozo, medtem ko
je tovrstni učinek oleinske kisline manjši.

Ključno vprašanje je, kakšen je odnos med vnosom NMK in SŽB in preko katerih
mehanizmov NMK delujejo. NMK zavirajo celični privzem LDL delcev preko receptorjev,
kar vodi do zvišanja koncentracije LDL-holesterola v krvi. NMK naj bi tudi pospeševale
sintezo apo B100 v jetrih in tako dodatno vplivale na višjo koncentracijo LDL-holesterola v
krvi. NMK vplivajo tudi na nižje izločanje adiponektina iz adipocitov, kar posledično privede
do manjše občutljivosti tkiv do inzulina ter slabše absorpcije glukoze v belem maščevju.
NMK predstavljajo tveganje za razvoj SŽB ne glede na to ali jih prekomerno vnašamo v telo s
prehrano ali s prekomernim kopičenjem v telesu. Do kopičenja NMK pride zaradi povečane
sinteze MK de novo iz presežka OH, kar poteka v jetrnih celicah. Prehrana z nizkim deležem
MK in visokim deležem OH namreč spodbudi de novo sintezo MK in posledično vpliva na
povečano raven TAG v serumu. Kronična interakcija NMK z našim imunskim sistemom pa
izvabi kronično sistemsko vnetje, ki je podlaga za presnovne spremembe kot je dislipidemija
odpornost na insulin in v končni fazi metabolični sindrom.
Visok vnos NMK vpliva na SŽB preko mehanizma, ki povzroči dvig plazemskega LDLholesterola. Vendar je zanimivo, da je Franciji, kjer uživajo visok delež NMK, delež SŽB
precej nizek. Po besedah avtorja Kuipers in sod. je prehranski vnos NMK povezan s
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povečanjem celotnega serumskega holesterola, vendar ne povečuje tveganje za SŽB. Sinteza
PA je povečana z uživanjem prehrane z nizko vsebnostjo M in velikim deležem OH. V
odsotnosti M, telo sintetizira MK iz OH. MK se sintetizirajo de novo iz acetil−CoA. Leta
2003 je bila objavljena meta-analiza 60 nadzorovanih študij v povezavi z vnosom M na
serumski holesterol. Zamenjava OH s tropskimi olji, je dvignila raven LDL-holesterola,
vendar je potrebno upoštevati tudi učinke na HDL-holesterol in ApoB. Zanimivo je, da kljub
pozitivnim učinkom HDL-holesterola na SŽB, študije poudarjajo samo škodljive učinke
NMK na LDL-holesterol. Poleg tega je razmerje celokupni holesterol/HDL-holesterol
najmočnejši napovedovalec za smrtnost ishemičnih bolezni. Meta analize so pokazale na
nezadostne podatke o povezavi med uživanjem NMK in SŽB.

Vpliv različnih diet na srčno-žilna obolenja
Prehranjevalne navade imajo vpliv na razvoj in potek SŽB preko dejavnikov tveganja kot je
serumski holesterol, krvni pritisk, telesna teža in diabetes ali pa učinkujejo neodvisno od
dejavnikov tveganja. Diete kot so mediteranska, »dietary approaches to stop hypertension»
(DASH) dieta in razne diete z omejevanjem M ali OH lahko vplivajo na zmanjšanje tveganja
za nastanek SŽB.
Epidemija debelosti in vedno večje uživanje prečiščenih OH je ustvarilo popolno razmerje za
razvoj kardio-metaboličnih motenj. Vse več je dokazov da nizko OH diete pozitivno vplivajo
na dejavnike tveganja za nastanek srčno-žilnih motenj. Nizko OH diete so povezane z
ugodnimi spremembami sistoličnega krvnega tlaka ter ugodno vplivajo na raven TAG in
HDL-holesterola v serumu.
Tako študije na živalih kot na ljudeh so pokazale protivnetni učinek diet z nizko vsebnostjo
OH. Pri nizko OH dietah je vsebnost fruktoze zelo nizka. Fruktoza ima edinstveno presnovno
pot in je bolj lipogenična kot drugi monosahardi; visoki presežki so povezani s povečano
sintezo M v jetrih in lahko prispeva k razvoju metaboličnega sindroma ter SB2.
Nizko OH diete z visoko vsebnostjo NMK sicer privedejo do povečanja LDL-holesterola v
plazmi, a je povečanje v veliki meri omejeno na velike LDL delce, ki so poznani kot manj
aterogeni v primerjavi z malimi, gostimi LDL delci. Zaradi premalo naravnih M in večjega
vnosa OH ter nizkega vnosa MK pride do primanjkljaja EMK, katere izboljšajo delovanje
hormonov in igrajo ključno vlogo pri degenerativnih obolenjih ter absorpciji vitaminov topnih
v M. Prehrana s prenizko vsebnostjo M lahko poveča tveganje za hemoragično možgansko
kap. Poleg tega pa so diete z manj kot 30 % CEV iz M povezane z manjšimi vrednostmi
HDL-holesterola in povečanjem serumskih vrednosti TAG.
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Dolgoročne študije o nizko M prehrani so pomanjkljive in nekatere navajajo potencialni
škodljiv učinek na lipidni profil. Študija, ki je preučevala vpliv prehrane z 60% deležem OH
(25 % M in 15 % B) v primerjavi s 40 % deležem OH (45% iz M in 15% iz B), je pokazala,
da v primeru višjega vnosa OH narastejo plazemske vrednosti TAG na tešče, znižajo se
vrednosti plazemskega HDL-holesterola, na LDL-holesterol pa ni bilo nobenega učinka.
Ključen dejavnik, ki se pri študijah pogosto ne upošteva pa je različen odziv posameznika.
Študija Volek in sod. (2009) je potrdila, da ima omejitev OH pozitivne učinke na metabolni
sindrom, vključno z endotelijskimi funkcijami. Pri osebah, ki so uživale nizko OH obroke,
niso zasledili žilnih disfunkcij po obrokih, ki so vsebovali velik delež M.
Nizko OH diete izhajajo iz večjega energijskega deleža iz B in/ali M, kar ima lahko
potencialni škodljivi vpliv na lipidni profil v krvi. Po mnenju avtorjev je negotovo trditi ali
koristni učinki nizko OH diet na HDL-holesterol pretehtajo pozitivne učinke nizko M diet na
LDL-holesterol. Nizko OH diete so povezane z neugodnimi spremembami skupnega in LDLholesterola, se pa kažejo ugodne spremembe pri TAG in HDL-holesterolu. V odsotnosti
zanesljivih dokazov, da nizko OH diete zmanjšajo tveganje za SŽB, take diete ni priporočljivo
priporočati za preprečevanje SŽB. Klinične in opazovalne študije so pokazale povezavo med
LDL-holesterolom in dejavniki tveganja za nastanek SŽB in prehranskim vnosom M,
predvsem NMK in TMK. Vendar pa študija Howard in sod (2006) po 8 letnem spremljanju ni
dokazala povezave med nizko M prehrano in zmanjšanjem tveganjem za nastanek SŽB.
Vnos NMK poveča celokupni holesterol in LDL ter HDL-holesterol, vendar pa znižuje TAG
v serumu. Nekatere študije poročajo o učinku zelo nizkih M dietah na SŽB. Vendar so bile v
študijo vključene tudi druge spremembe življenjskega sloga zato je nemogoče trditi, da je za
to odgovorna samo prehrana.
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