
Oddychanie komórkowe.
Oddychanie tlenowe.



Czym jest oddychanie komórkowe? 

• Oddychanie komórkowe jest procesem utleniania biologicznego, 
polegającego na rozkładzie substancji organicznych z wydzieleniem 
energii. 

• Oddychanie komórkowe jest przykładem katabolizmu, czyli rozpadu 
związków organicznych na proste związki nieorganiczne.



Rodzaje oddychania komórkowego 

Wyróżniamy dwa główne rodzaje oddychania komórkowego: 
fermentację i oddychanie tlenowe 

• Fermentacja polega na uzyskiwaniu energii ze związków organicznych 
bez udziału tlenu. Ilośd energii uwalnia w jej trakcje jest niewielka. 

• Zdecydowanie wydajniejszym procesem niż fermentacja jest 
oddychanie tlenowe. 



Oddychanie tlenowe – proces 
dostarczania ATP

• Oddychanie tlenowe to proces konieczny do życia. Zachodzi w każdej 
komórce człowieka, jeśli tylko dostępny jest tlen. Składa się z trzech 
etapów, w tym glikolizy, cyklu Krebsa oraz łaocucha oddechowego.

• Oddychanie tlenowe to wieloetapowy proces o typie reakcji redox. W 
wyniku oddychania tlenowego w komórkach powstaje energia 
gromadzona w formie ATP, która następnie może zostad spożytkowana 
do innych procesów istotnych dla życia komórek. W wyniku 
oddychania tlenowego z glukozy bądź innego substratu powstają 
ostatecznie woda i dwutlenek węgla. Reakcja zachodzi na kilku 
etapach. Wszystkie są katalizowane przez specyficzne enzymy. 
Oddychanie tlenowe zachodzi wewnątrz komórek, w cytoplazmie oraz 
w mitochondriach.



Etapy oddychania tlenowego 

Głównymi etapami oddychania tlenowego, gdy substratem jest glukoza, 
są: 

• Glikoliza – zachodzi w cytozolu, 

• Reakcja pomostowa – zachodzi w matrix mitochondrium,

• Cykl Krebsa – zachodzi w matrix mitochondrium,

• Łańcuch oddechowy – jest zlokalizowany w wewnętrznej błonie 
mitochondrium 



Przebieg oddychania Tlenowego 
Oddychanie tlenowe to proces utleniania związków organicznych, w 
którego wyniku jest uwalniana energia. Substratami tego procesu są 
związki organiczne i tlen, a produktami – CO2 , H2O i ATP 



Zysk z oddychania tlenowego 

• Całkowity zysk energetyczny z utleniania jednej cząsteczki glukozy w 
procesie oddychania tlenowego wynosi ok. 30 cząsteczek ATP. Jako 
ATP jest magazynowany ok. 40% energii. Pozostała częśd rozprasza się 
w postaci ciepła 



Dziękuję za uwagę 


