
Regulace sacharidového 
metabolismu



Metabolismus glukózy - přehled:







Regulace glykolýzy a glukoneogeneze:

 současná inhibice enzymů glykolýzy a aktivace 
enzymů glukoneogeneze !

1. Pyruvát ↔ PEP

Pyruvátkináza - inaktivace cAMP 
(glukagon)

Fosfoenolpyruvátkarboxykináza 
indukce (glukagon, adrenalin, kortizol) 
represe (inzulín)

2. Fruktóza-1,6-P ↔ Fruktóza-6-P

Fosfofruktokináza - aktivace  
(fruktóza-2,6-P)

Fruktóza-1,6-bisfosfatáza - inhibice 
(fruktóza- 2,6-P)

3. Glukóza-6-P ↔ Glukóza

Glukokináza - vysoké Km pro glukózu, 
indukce inzulínem

Glukóza-6-fosfatáza - indukce během 
hladovění



Metabolismus 
glykogenu



Regulace metabolismu glykogenu v játrech glukagonem:

cAMP → proteinkináza A:

1. inaktivace glykogensyntázy

2. aktivace glykogenfosforylázy



Regulace glykogenolýzy ve svalech:



Stav Regulátory Odpověď

Játra

Hladovění Glukagon ↑, Inzulín ↓
cAMP ↑

Degradace glykogenu ↑
Syntéza glykogenu ↓

Sacharidová strava Glu ↑, Glukagon ↓, Inzulín ↑
cAMP ↓

Degradace glykogenu ↓ 
Syntéza glykogenu ↑

Cvičení a stres Adrenalin ↑ 
cAMP ↑, Ca2+-kalmodulin ↑

Degradace glykogenu ↑ 
Syntéza glykogenu ↓

Svaly

Hladovění (odpočinek) Inzulín ↓ Syntéza glykogenu ↓
Transport glukózy ↓

Sacharidová strava 
(odpočinek)

Inzulín ↑ Syntéza glykogenu ↑
Transport glukózy ↑

Cvičení Adrenalin ↑
AMP ↑, Ca2+-kalmodulin ↑, 
cAMP ↑

Syntéza glykogenu ↓
Degradace glykogenu ↑
Glykolýza ↑

Regulace metabolismu glykogenu v játrech a svalech:



Glukózová homeostáza:

  udržování hladiny glukózy v krvi v úzkém rozmezí

 inzulín, glukagon (regulují ukládání a mobilizaci energetických zásob)

4,4-5,6 mmol/l

Prevence hypoglykémie:

1. uvolnění glukózy z jaterního glykogenu (glykogenolýza)

2. syntéza glukózy z laktátu, glycerolu a aminokyselin v játrech (glukoneogeneze)

3. utilizace MK z tukových zásob (lipolýza)

Prevence hyperglykémie:

1. konverze glukózy na glykogen (syntéza glykogenu)

2. konverze glukózy na triacylglyceroly v játrech a tukové tkáni (lipogeneze)



Inzulín - místa působení:

Ukládání energetických zásob

• transport glukózy do tkáně (svaly, 
tuková tkáň)

• syntéza glykogenu (játra, svaly)

• syntéza TG (játra, tuková tkáň)

• syntéza proteinů (játra, svaly)

• inhibice mobilizace energetických 
zásob



Glukagon - místa působení:

Mobilizace energetických zásob

1. uvolňování glukózy z glykogenu 
(játra)

2. stimulace glukoneogeneze z laktátu, 
glycerolu a Ak (játra)

3. mobilizace MK (tuková tkáň)



Opakovací otázky:

1. 3 klíčové enzymy pro regulaci glykolýzy; příklady jejich 
aktivace.

2. Úloha Fruktóza-2,6-P v regulaci glykolýzy a 
glukoneogeneze?

3. 3 klíčová místa regulace glukoneogeneze, příklady jejich 
aktivace.

4. Jakým způsobem glukagon aktivuje glykogenolýzu (signální 
dráha)?



Mezi kterými skupinami je v 
ATP lokalizována vazba 
poskytující nejvíce energie pro 
reakce?
• Mezi adenozinem  a fosfátem
• Mezi ribózou a fosfátem
• Mezi dvěma hydroxylovými 

skupinami na robózovém kruhu
• Mezi dvěma fosfátovými skupinami



ATP

ADP

AMP



Který z následujících výroků o 
redukci NAD+ nebo FAD je 

pravdivý?
• NAD+ přijme dva elektrony a protony 

za vzniku NADH2

• NAD+ přijme dva elektrony, z nichž 
každý musí být z jiného substrátu

• NAD+ přijme dva elektrony ve formě 
hydridového aniontu za vzniku NADH

• FAD po příjmu dvou elektronů uvolní 
proton

• FAD musí přijmout dva elektrony naráz 
za vzniku FADH2



+H-

-H-





Které změny budou 
detegovatelné v tkáni 
srdečního svalu pacienta 
bezprostředně po prodělaném 
infarktu myokardu?

• Zvýšená intracelulární konc. O2

• Zvýšená intracelulární konc. ATP
• Zvýšená intracelulární konc. H+

• Snížená intracelulární konc. Ca2+

• Snížená intracelulární konc. Na+





Pacientovi trpícímu dlouhodobou únavou 
a svalovými křečemi byl diagnostikován 
alimentární deficit thiaminu. V tomto 
případě jsou svalové křeče připisovány 
akumulaci metabolické kyseliny. Která z 
následujících kyselin je akumulována v 
těle pacienta s deficitem thiaminu?
• Kys. izocitronová
• Kys. pyrohroznová (pyruvát)
• Kys. jantarová (sukcinát)
• Kys. jablečná (malát)
• Kys. oxaloctová (oxalacetát)



TPP

TPP





Čím je během fyzické aktivity 
způsobena stimulace 
citrátového cyklu
• Alosterickou aktivací isocitrát 

dehydrogenázy způsobenou 
zvýšenou koncentrací NADH

• Alosterickou aktivací fumarázy 
zvýšenou koncentrací ADP

• Rychlým snížením koncentrací 
čtyřuhlíkatých kyselin

• Zvýšením reakčních rychlostí 
citrátového cyklu indukovaným 
snížením poměru NADH/NAD+





Z kterého vitamínu je 
syntetizován koenzym A?

• Niacin
• Riboflavin
• Vitamín A
• Kyselina pantothenová
• Vitamín C





Pacientka 25 let, trpí dlouhodobou 
únavou. Krevní testy ukazují na anémii 
z nedostatku Fe. Doprovodná únava je 
způsobena převážně:
• Snížení koncentrace Fe-S center snižuje rychlost 

přenosu elektronů a tím i tvorby ATP
• Snížením přenosu elektronů na kyslík klesá tvorba 

H2O a tím dochází k dehydrataci

• Železo tvoří chelát s NADH a FADH2, který je 
nezbytný pro předání elektronů dýchacímu řetězci

• Železo funguje jako kofaktor α-ketoglutarát 
dehydrogenázy, reakce je nezbytným krokem 
dýchacího řetězce

• Železo doprovází proton při jeho přenosu přes 
mitochondriální membránu.







Které z následujích nálezů jsou 
charakteristické pro mitochondriální 
onemocnění (OXPHOS disease)

• Vysoká hodnota poměru ATP:ADP v 
mitochondriích

• Vysoká hodnota poměru NADH:NAD+ 
v mitochondriích

• Delece chromozomu X
• Vysoká aktivita komplexu II 

dýchacího řetězce
• Defekt integrity mitoch. membrány





Jakým mechanismem působí 
dinitrofenol jako tak zvaný 
uncoupler („zkratovač“) pro 
oxidativní fosforylaci?

• Aktivuje H+-ATP-ázu
• Aktivuje koenzym Q
• Blokuje transport protonů na vnitřní 

mitochondriální membráně
• Umožňuje volný přechod protonů přes 

vnitřní mitochondriální membránu
• Zvyšuje přenos kyslíku přes vnitřní 

mitochondriální membránu






