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Uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych Uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych 

• Cukry lipidy, i białka to składniki pokarmowe zawarte w pożywieniu. Aby 
mogły być one wykorzystywane przez komórki, muszą najpierw zostać 
rozłożone przez enzymy trawienne na mniejsze cząsteczki. Przykładowo 
białka są rozkładane do aminokwasów, a 
Następnie powstałe w wyniku trawienia cząsteczki są transportowane za 
pośrednictwem krwi do komórek, gdzie pełnią określone funkcje.

• Białka służą przede wszystkim do budowy organizmu, a lipidy 
materiał zapasowy.

Uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych Uzyskiwanie energii ze składników pokarmowych 

Cukry lipidy, i białka to składniki pokarmowe zawarte w pożywieniu. Aby 
mogły być one wykorzystywane przez komórki, muszą najpierw zostać 
rozłożone przez enzymy trawienne na mniejsze cząsteczki. Przykładowo 
białka są rozkładane do aminokwasów, a - wielocukry do cukrów prostych. 
Następnie powstałe w wyniku trawienia cząsteczki są transportowane za 
pośrednictwem krwi do komórek, gdzie pełnią określone funkcje.
Białka służą przede wszystkim do budowy organizmu, a lipidy - jako 



Składniki pokarmowe jako źródła Składniki pokarmowe jako źródła 

• cukry - To podstawowe źródło energii 
do uwalniania energii. Stanowią również materiał zapasowy: glikogen u 
zwierząt i grzybów, a skrobia - u roślin.

• lIpIdy - Są zapasowym źródłem energii 
kiedy wyczerpią się glukoza i glikogen. Utlenianie tłuszczów daje bardzo 
duże ilości energii. nadmiar tłuszczów jest gromadzony w postaci tkanki 
zapasowej.

• bIałka - Są źródłem energii w wyjątkowych sytuacjach 
zużywa je, np. w okresie długotrwałego głodu lub gdy są dostarczane w 
nadmiarze w pożywieniu. Białka to przede wszystkim materiał 

Składniki pokarmowe jako źródła Składniki pokarmowe jako źródła energiienergii

To podstawowe źródło energii - są wykorzystywane jako pierwsze 
do uwalniania energii. Stanowią również materiał zapasowy: glikogen u 

roślin.
Są zapasowym źródłem energii - organizm zużywa jest wtedy, 

kiedy wyczerpią się glukoza i glikogen. Utlenianie tłuszczów daje bardzo 
duże ilości energii. nadmiar tłuszczów jest gromadzony w postaci tkanki 

Są źródłem energii w wyjątkowych sytuacjach - organizm 
zużywa je, np. w okresie długotrwałego głodu lub gdy są dostarczane w 
nadmiarze w pożywieniu. Białka to przede wszystkim materiał budulcowy. 



Cukry Cukry –– główne źródło energii główne źródło energii 

• Cukrem wykorzystywanym najczęściej do pozyskiwania energii jest 
Jej źródłem są wielocukry, takie jak skrobia oraz 

• Glukoza – to cukier prosty, powszechnie występujący w produktach 
spożywczych. To najprostszy z węglowodanów, dzięki czemu jest nazywany 
monosacharydem. Inne monosacharydy to fruktoza, galaktoza i ryboza. 
Nasz organizm pobiera glukozę głównie z pieczywa, owoców, warzyw i 
produktów mlecznych.

• Proces syntezy glukozy z innych związków niż cukry nazywamy 
glukoneogenezą.

główne źródło energii główne źródło energii 

Cukrem wykorzystywanym najczęściej do pozyskiwania energii jest glukoza. 
Jej źródłem są wielocukry, takie jak skrobia oraz glikogen.

to cukier prosty, powszechnie występujący w produktach 
spożywczych. To najprostszy z węglowodanów, dzięki czemu jest nazywany 
monosacharydem. Inne monosacharydy to fruktoza, galaktoza i ryboza. 
Nasz organizm pobiera glukozę głównie z pieczywa, owoców, warzyw i 

Proces syntezy glukozy z innych związków niż cukry nazywamy 



Związki wykorzystywane w Związki wykorzystywane w 

• Aminokwasy - pochodzą z białek dostarczanych z pokarmem, a w 
okresie głodu też z białek budujących 

• Glicerol - powstaje w komórkach tkanki tłuszczowej z rozpadu 
• Kwas mlekowy - powstaje w wyniku fermentacji mleczanowej w 

erytrocytach i mięśniach podczas intensywnego 

Związki wykorzystywane w Związki wykorzystywane w glukoneogenezieglukoneogenezie

z białek dostarczanych z pokarmem, a w 
okresie głodu też z białek budujących mięśnie.

w komórkach tkanki tłuszczowej z rozpadu lipidów.
w wyniku fermentacji mleczanowej w 

erytrocytach i mięśniach podczas intensywnego wysiłku.



Glikogen Glikogen –– cukier zapasowy u zwierząt cukier zapasowy u zwierząt 

• U grzybów i zwierząt związkiem zapasowym jest wielocukier 
glikogen – stanowiący magazyn glukozy w wątrobie i mięśniach, który 
organizm uruchamia w razie spadku poziomu 
Wielocukry pełniące funkcje strukturalne to chityna i celuloza.

cukier zapasowy u zwierząt cukier zapasowy u zwierząt 

związkiem zapasowym jest wielocukier –
stanowiący magazyn glukozy w wątrobie i mięśniach, który 

organizm uruchamia w razie spadku poziomu cukru we krwi. 
Wielocukry pełniące funkcje strukturalne to chityna i celuloza.



Co to są lipidy? Co to są lipidy? 

• Lipidy są związkami tworzącymi warstwę ochronną skóry m.in. przed 
promieniowaniem słonecznym. Znajdują szerokie zastosowanie w 
kosmetyce, gdyż działają natłuszczająco, odżywczo i regeneracyjnie, 
chroniąc jednocześnie przed przesuszaniem skóry i utrzymując jej 
dobrą kondycję. Preparaty z lipidami są niezwykle ważne w pielęgnacji 
skóry, a zwłaszcza naskórka z uszkodzonym płaszczem hydro
lipidowym np. w wyniku atopowego zapalenia skóry.

Co to są lipidy? Co to są lipidy? 

są związkami tworzącymi warstwę ochronną skóry m.in. przed 
promieniowaniem słonecznym. Znajdują szerokie zastosowanie w 
kosmetyce, gdyż działają natłuszczająco, odżywczo i regeneracyjnie, 
chroniąc jednocześnie przed przesuszaniem skóry i utrzymując jej 
dobrą kondycję. Preparaty z lipidami są niezwykle ważne w pielęgnacji 
skóry, a zwłaszcza naskórka z uszkodzonym płaszczem hydro-
lipidowym np. w wyniku atopowego zapalenia skóry.



Lipidy Lipidy –– zapasowe źródło energii zapasowe źródło energii 

• Organizmy wykorzystują lipidy jako związki budulcowe, np. do 
budowy błon biologicznych czy hormonów sterydowych. Lipidy są 
jednak przede wszystkim bardzo dobrym materiałem zapasowym 
ponieważ dostarczają dużej ilości energii.

• Przyjmowane z pożywieniem lipidy to najczęściej 
związki zbudowane z glicerolu i kwasów
organizm czerpie energię z lipidów 
do tych związków.

zapasowe źródło energii zapasowe źródło energii 

Organizmy wykorzystują lipidy jako związki budulcowe, np. do 
budowy błon biologicznych czy hormonów sterydowych. Lipidy są 
jednak przede wszystkim bardzo dobrym materiałem zapasowym 
ponieważ dostarczają dużej ilości energii.
Przyjmowane z pożywieniem lipidy to najczęściej triglicerydy, czyli 

kwasów tłuszczowych. Kiedy 
organizm czerpie energię z lipidów triglicerydy są rozkładane właśnie 



Białka Białka –– źródło energii w warunkach głoduźródło energii w warunkach głodu

• Białka przyjmowane z pokarmem są rozkładane do 
które są wykorzystywane, np. do syntezy białek budujących organizm 
oraz enzymów. W sytuacji, kiedy w pokarmie występuje nadmiar 
białek, oraz w warunkach głodu związki te mogą być też źródłem 
energii. Wtedy aminokwasy są rozkładane. Podczas ich rozkładu 
powstaje toksyczny związek - amoniak
człowieka związek ten jest przekształcany w mniej toksyczny 
Mocznik jest usuwany z organizmu głównie przez nerki wraz z 
moczem, a także przez skórę razem z potem.

źródło energii w warunkach głoduźródło energii w warunkach głodu

Białka przyjmowane z pokarmem są rozkładane do aminokwasów, 
które są wykorzystywane, np. do syntezy białek budujących organizm 
oraz enzymów. W sytuacji, kiedy w pokarmie występuje nadmiar 
białek, oraz w warunkach głodu związki te mogą być też źródłem 
energii. Wtedy aminokwasy są rozkładane. Podczas ich rozkładu 

amoniak. U wielu organizmów, w tym u 
człowieka związek ten jest przekształcany w mniej toksyczny mocznik. 
Mocznik jest usuwany z organizmu głównie przez nerki wraz z 
moczem, a także przez skórę razem z potem.



Przemiany Przemiany triglicerydytriglicerydy

• Glicerol - jest substratem w glukoneogenezie
przekształcony w komórkach wątroby w 
wykorzystywany w oddychaniu komórkowym.

• Kwasy tłuszczowe - są utlenione w mitochondriach do 
Związek ten jest włączany do cyklu Krebsa (etap oddychania 
tlenowego).

triglicerydytriglicerydy w organizmie w organizmie 

glukoneogenezie lub zostaje 
przekształcony w komórkach wątroby w pirogronian. Związek ten jest 
wykorzystywany w oddychaniu komórkowym.

są utlenione w mitochondriach do acetylo-CoA. 
Związek ten jest włączany do cyklu Krebsa (etap oddychania 



Przemiany białek w organizmie Przemiany białek w organizmie 

• Amoniak - jest toksyczny, dlatego musi zostać usunięty z organizmu, 
np. w postaci mocznika wraz z moczem i potem.

• Inne związki - są przekształcane do związków pośrednich oddychania 
komórkowego.

Przemiany białek w organizmie Przemiany białek w organizmie 

jest toksyczny, dlatego musi zostać usunięty z organizmu, 
np. w postaci mocznika wraz z moczem i potem.

są przekształcane do związków pośrednich oddychania 


