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  DISSIMILATIE - TEKST VOOR DE LEERKRACHTEN

In het stukje over fotosynthese hebben we gezien, dat “leven” en “energie” onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. Niet alleen moet een organisme voortdurend arbeid leveren, 
waarvoor uiteraard energie noodzakelijk is, maar bovendien vereisen processen als groei 
en vermenigvuldiging veel energie.

“Groei” heeft meestal te maken met een toename van materiaal en het is nu zo, dat 
de synthese van verbindingen zoals eiwitten, nucleïnezuren, lipiden, sachariden e.d., 
endergonisch zijn. De nodige energie wordt geleverd door de universele energieleverancier: 
ATP

Cellen moeten dus over een systeem beschikken, waardoor zij in staat zijn om continu ATP 
te synthetiseren. Fotoautotrofen kunnen dit o.m. door het fotosyntheseproces, maar - net 
zoals de heterotrofen - zijn zij aangewezen op een ander proces voor hun energiebehoeften, 
nl. de celademhaling en in mindere mate de gisting.

DE (CEL)ADEMHALINg

Als we het in dit artikel over ‘ademhaling’ hebben, bedoelen we steeds ‘celademhaling’ 
en niet het proces waarbij gasuitwisselingen via de ademhalingsorganen gebeuren.

Definitie 

Bij de celademhaling wordt via een ganse reeks reacties energie vrijgemaakt uit een 
gereduceerd substraat (meestal een organische verbinding zoals een sacharide of een vet). 
Via een lange keten van redoxreacties wordt het energierijke vertrekproduct (b.v. glucose) 
gedissimileerd tot CO2. De elektronen die bij meerdere stappen van deze oxidatieve 
afbraak vrijkomen, worden uiteindelijk overgedragen op een ultieme elektronenacceptor. 
Is deze acceptor O2, dan wordt er samen met protonen die in het midden voorkomen H2O 
gevormd. Het eindproduct is dus een anorganische verbinding en de elektronenacceptor 
moet door het organisme uit de omgeving opgenomen worden. De eindacceptor is 
exogeen. Zo kunnen we (cel)ademhaling definiëren als een oxidatieve afbraak van een 
gereduceerd substraat, waarbij elektronen op een exogene anorganische acceptor 
terecht komen.

Is de eindacceptor zuurstofgas, dan spreken we van aerobe ademhaling. Is de eindacceptor 
een andere anorganische verbinding (vb. SO4

2- of NO3
-) dan hebben we te doen met een 

anaerobe ademhaling.

Daar glucose veruit het meest gebruikte substraat is, zullen we ons in wat volgt beperken 
tot de oxidatieve afbraak van deze verbinding.
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De glycolyse

Is de eerste reactiereeks van de oxidatieve afbraak van glucose. Hierbij wordt 
glucose omgezet in 2 moleculen pyruvaat. Hieronder krijg je een overzicht van de 
diverse reacties (voor een meer gedetailleerd beeld verwijzen we naar bijlage 1) 

Globale reactie: 
 

C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ ➝   2 pyruvaat + 2 NADH + 2 H+ + 2 ATP + 2 H2O
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De glycolyse gaat door in de cytosol van de cel. In het begin van de reactiereeks zien 
we dat glucose eerst moet geactiveerd worden, wat per mol glucose 2 mol ATP kost. 
Doordat verder in de reactie 4 mol ATP geproduceerd worden, is de netto opbrengst  
2 mol ATP.

Een gedeelte van de potentiële chemische energie van glucose wordt via energierijke 
elektronen overgedragen op NAD+, dat onder binding van protonen gereduceerd wordt 
tot NADH. 

NAD+ is een coënzym dat zeer nauw verwant is met NADP+, zijn tegenhanger in de 
fotosynthese:

Nog een ander deel van de energie vinden we terug in het pyruvaat1. 

Samen wordt zo 60% van de energie bewaard in de cel; de resterende 40 % gaat verloren 
onder de vorm van warmte.

Naargelang de energiebehoeften van de cel, wordt de glycolyse geactiveerd of afgeremd.

1 In omstandigheden, zoals ze zich voordoen in de cel, komt hoegenaamd geen pyrodruivenzuur voor, maar wel pyruvaat, de geïo- 
    niseerde vorm
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De decarboxylering van pyruvaat

Als er  O2 voorhanden is, wordt het pyruvaat via actief transport opgenomen in de mi-
tochondriën. Net zoals de chloroplasten worden ook deze celorganellen begrensd door 2 
membranen. De binnenste membraan is sterk geplooid, de plooien noemt men cristae.
Ze bevatten eveneens vrije ribosomen en eigen DNA.

Het pyruvaat komt terecht in de matrix van de mitochondriën en wordt daar m.b.v. het 
pyruvaatdehydrogenasecomplex, een cluster van kopies van drie verschillende enzymen, 
geoxideerd tot acetyl-coënzym A (acetyl-CoA) en CO2 :

De carboxylgroep van het pyruvaat wordt afgestaan onder de vorm van CO1. 2 (dit is de eerste stap in de 
celademhaling, waar koolstofdioxide wordt vrijgemaakt)

Het resterende fragment met 2 C-atomen wordt geoxideerd  (staat energierijke elektronen af aan NAD2. +). Het 
product is een acetylgroep .

De acetylgroep wordt gebonden aan coënzym A, een zwavelhoudende verbinding.  Men bekomt acetyl-CoA.3. 
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De Krebscyclus (citroenzuurcyclus)

Het acetyl-CoA dat bij de decarboxylering van het pyruvaat gevormd wordt reageert 
vervolgens met  oxaloacetaat (de geïoniseerde vorm van oxaalazijnzuur, een verbinding 
met 4 koolstofatomen). 

Bij deze reactie komt het coënzym A terug vrij en wordt citraat (de geïoniseerde vorm 
van citroenzuur) geproduceerd. Dit is de start van een cyclische reactiereeks, die in de 
jaren 40 van de vorige eeuw ontrafeld werd door de Duitser Krebs en die dan ook de 
citroenzuurcyclus of Krebscyclus genoemd wordt. 

In bijlage 2 vind je een gedetailleerd overzicht van deze cyclus. De essentie van de cyclus 
wordt hieronder weergegeven:

Per mol acetyl-CoA die in de cyclus wordt opgenomen bekomen we 

3 mol NADH•	
1 mol FADH•	 2 (gereduceerde vorm van flavine adenine dinucleotide)
1 mol GTP (guaninetrifosfaat), die 1 mol ATP zullen opleveren•	
2 mol CO•	 2

Daar 1 mol glucose 2 mol pyruvaat opleveren, die zelf verder reageren tot 2 mol acetyl-
CoA, mogen we alle waarden hierboven verdubbelen, wanneer we van 1 mol glucose 
vertrekken.
Vertrekkend van glucose kunnen we zo reeds volgende deelreacties geven voor de 
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oxidatieve afbraak van glucose:
glycolyse:  

C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ ➝   2 pyruvaat + 2 NADH + 2 H+ + 2 ATP + 2 H2O 

Decarboxylering:  

2 pyruvaat + 2 HSCoA + 2 NAD+ ➝ 2 acetyl-CoA + 2NADH + 2 H+ + 2CO2

Citroenzuurcyclus: 

2 acetyl-CoA + 6 H2O + 6 NAD+ + 2 FAD + 2 ADP + 2 P i ➝ 
2 CoA + 6 NADH + 6 H+ + 2 FADH2 + 2 ATP + 4 CO2 

De oxidatieve fosforylering

Voorlopig is de netto ATP-opbrengst beperkt tot 4 mol ATP per mol glucose. De grootste 
hoeveelheid potentiële chemische energie zit nog vervat in de moleculen NADH en 
FADH2

2. Het vrijmaken van de energie gebeurt m.b.v. 4 enzymcomplexen en een ATP-
synthase in de endomembraan van de mitochondriën.

Net als bij de fotosynthese zorgt een elektronenstroom via diverse redoxsystemen voor 
energieomzettingen, waardoor protonen gepompt worden van de mitochondriale matrix 
naar de ruimte tussen exo- en endomembraan.

Hierdoor ontstaat een protonengradiënt over de endomembraan, die de drijvende kracht 
wordt voor de synthese van ATP.  

Ook nu zullen protonen via ATP-synthase terugstromen van de intermembraanruimte 
naar de matrix en zo de energie leveren om via het ATP-synthase ADP + Pi om te zetten 
in ATP.

De elektronenstroom eindigt in het enzymcomplex IV, waar O2  de ultieme 
2 Deze kunnen de endomembraan niet passeren, maar geven via een speciaal transportsysteem hun energetische elektronen door  
    aan mitochondriaal NAD+ of  - naargelang het celtype - aan een molecule in de endomembraan. In het laatste geval (hersen- en  
    spiercellen). gaat er bij de elektronenoverdacht wat energie verloren; bij lever-, nier- en hartcellen is dit niet het geval. 
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elektronenacceptor is. Het O2 bindt protonen en we bekomen water als reactieproduct.

Overlopen we nu even stap voor stap wat er zich voordoet ter hoogte van de diverse 
complexen.

Complex I: NADH dehydrogenase

Dit enzym is een zeer groot eiwitcomplex. Het telt een hele reeks polypeptiden en het 
bevat naast één molecule flavinemononucleotide (FMN) een 7-tal FeS clusters. 

Zoals de naam het zegt zorgt het enzym voor de overdracht van elektronen van NADH op 
het ubichinon (UQ), een kleine hydrofobe verbinding.

Op het schema kunnen we zien dat de elektronen van NADH worden overgedragen op 
FMN, dat gereduceerd wordt en protonen bindt. Het gevormde FMNH2 staat dan weer 
deze protonen af en de elektronen worden doorgegeven aan een reeks ijzer-zwavel clusters, 
die ze uiteindelijk afgeven aan ubichinon dat gereduceerd wordt en protonen bindt.  

Het gevormde UQH2 geeft dan weer de energierijke elektronen door aan een ander ijzer-
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zwavelcomplex, dat hiermee weer UQ reduceert. De protonen die ondertussen vrijkomen 
belanden in het lumen  tussen de exo- en endomembraan van het mitochondrion ➝ ontstaan 
van een protonengradiënt over de endomembraan.

Proefondervindelijk onderzoek doet vermoeden, dat 4 protonen vrijkomen in het lumen, 
voor elk paar elektronen dat wordt afgestaan door NADH.
UQH2 is een beweeglijke molecule, die vrij doorheen de lipidenlaag van de endomembraan 
beweegt, tot ze zich vastzet op complex III.

Complex II: Succinaat dehydrogenase (ubichinon)

Dit enzym zijn we reeds tegengekomen in stap 6 van de citroenzuurcyclus (zie bijlage 2). 
Het is het enige enzym van deze cyclus dat voorkomt deel uitmaakt van de endomembraan 
van het mitochondrion.

Het enzym is opgebouwd uit 4 polypeptidenketens en 5 prosthetische groepen. Naast een 
molecule FAD bevat het net als Complex I een reeks Fe-S clusters.

Telkens in de citroenzuurcyclus succinaat wordt omgezet in fumaraat, wordt FAD 
gereduceerd tot FADH2. Dit FADH2 geeft zijn elektronen door aan de Fe-S clusters, die ze 
op hun beurt doorspelen aan UQ, dat gereduceerd wordt tot UQH2. De energie die hierbij 
geleverd wordt is echter niet voldoende om de protonen die vrijkomen in complex II tot in 
het lumen tussen endo- en exomembraan te voeren.

Het gevormde UQH2 beweegt zich weerom vrij in de endomembraan tot het zich bindt op 
complex III (net zoals het UQH2 afkomstig van complex I)
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Complex III: Ubichinol - cytochroom c reductase

Het complex III omvat drie verschillende cytochromen3 en een Fe-S eiwit (het zg. Rieske-
eiwit), waarvan het grootste deel binnen het complex kan bewegen. In de heemgroep van 
de cytochromen zit een ijzerion, dat als lading +2 of +3 kan hebben. 
In dit derde complex van de elektronentransportketen geeft gereduceerd coënzym Q (UQH2) 
zijn elektronen door aan cytochroom c via een unieke reeks redoxreacties, die bekend staat 
als de Q-cyclus.
 

De oxidatie van UQH2 verloopt via twee stappen (zie bovenstaande figuur):

UQH1. 2 bindt zich op complex III aan de positieve zijde van de endomembraan 
van het mitochondrion (de kant van het lumen tussen exo- en endomembraan) 
en geeft 1 elektron af aan het Fe-S centrum van het Rieske-eiwit. Dit elektron 
wordt daarop dadelijk doorgegeven aan cytochroom c1, dat op zijn beurt het 
elektron doorspeelt aan cytochroom c, dat aan de buitenkant van het complex ligt. 
Cytochroom c is het enige cytochroom dat hydrofiel is. Eens het gereduceerd 
is, beweegt het vrij via het membraanoppervlak naar complex IV, waar het zijn 
opgenomen elektron zal afstaan.

Een tweede elektron wordt overgedragen van UQH2. 2 op cytochroom bL (heem bL), 
dat het op zijn beurt via cytochroom bH (heem bH) doorgeeft aan een molecule UQ 

3 Cytochromen zijn proteïnen, die een heemgroep bevatten en die een rol spelen in het elektronentransport. Ze komen in de mem-  
     braan voor als monomeren (cytochroom c) of als onderdeel van grotere enzymcomplexen.
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Deze elektronenoverdracht dient tweemaal na elkaar te worden uitgevoerd wil UQ 
gereduceerd worden tot UQH2. Dit resulteert in het afstaan van 4 protonen in het lumen, 
daar waar vanuit de matrix 2 protonen worden opgenomen.  Hierdoor bekomen we 
ter hoogte van complex III weer een protonengradiënt over de endomembraan van het 
mitochondrion.

Het tweestaps elektronentransportmechanisme heeft bovendien het voordeel, dat UQH2, 
dat twee elektronen vervoert, op een geschikte manier kan reageren met de diverse 
redoxsystemen in complex III, die allemaal slechts één elektron per keer kunnen 
doorgeven.

Complex IV: Cytochroom c oxidase

Het complex IV is een groot transmembraancomplex  dat bij zoogdieren uit 13 subeenheden 
bestaat. De drie grootste, die een actieve rol spelen in de elektronenoverdracht, worden 
gecodeerd door mitochondriaal DNA, terwijl de 10 kleinere (die een regelende functie 
hebben) gecodeerd worden door kern-DNA.

Subeenheid I bevat twee heemgroepen (a en a3) en één koperion (CuB).
Subeenheid II bevat 2 koperionen (CuA) 
Subeenheid III  blijkt een ondersteunende rol te hebben in het protonentransport via 
complex IV

Het mobiele cytochroom c bindt zich op complex IV en geeft zijn elektron af aan een CuA-
ion (Cu2+ ➝ Cu+), dat het doorgeeft aan heem a. Dit geeft het dan weer door aan heem a3 
en aan CuB. 

Transfer van 4 elektronen via dit systeem resulteert in het ‘pompen’ van 4 protonen 
naar de ruimte tussen endo- en exomembraan. Ondertussen treedt zuurstofgas op als 
ultieme elektronenacceptor; het wordt gesplitst en bindt eveneens 4 protonen, waardoor 2 
moleculen water gevormd worden.
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Het elektronenstransportsysteem zorgt er dus voor, dat op drie plaatsen protonen vanuit de 
mitochondriale matrix ‘gepompt’ worden naar het lumen tussen endo- en exomembraan. Net 
als bij de fotosynthese is deze protonengradiënt een enorme bron van potentiële energie.

De protonengradiënt is de drijvende kracht voor de synthese van ATP

Het proces waarbij een ionengradiënt over een membraan cellulaire arbeid mogelijk maakt 
(zoals de synthese van ATP) noemt men chemiosmose4. Net zoals bij de lichtreacties van de 
fotosynthese wordt ATP hier gesynthetiseerd m.b.v. ATP-synthase (zie “Fotosynthese” voor 
de beschrijving en de werking van ATP-synthase)

ATP-synthase

Overzicht van de oxidatieve fosforylering 

Noteren we dat de hoeveelheid ATP die geproduceerd wordt varieert van celtype tot 

4 De chemiosmotische theorie - toen een hypothese - werd in 1961 geformuleerd door de Engelse geleerde Peter D. Mitchell
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celtype. Experimenteel onderzoek wijst in de richting van een 3-tal moleculen ATP per 
koppel elektronen dat door de ademhalingsketen stroomt.

Inhibitoren van de oxidatieve fosforylering

Door het bestuderen van specifieke inhibitoren voor de elektronentransportketen en 
ATP-synthase is men heel wat te weten gekomen over de aard en de activiteit van de 
diverse enzymen die een rol spelen in de oxidatieve fosforylering.

Op het schema hieronder zie je een aantal van deze inhibitoren en de plaats waar ze 
inwerken: 

Dicyclohexylcarbodiimide (DCCD)•	  en oligomycine-A blokkeren het 
protonentransport via ATP-synthase 

2,4-dinitrofenol•	 , dicumarol en fluorocarbonylcyanide fenylhydrazon (FCCP) 
vervoeren protonen van het lumen tussen endo- en exomembraan naar de 
mitochondriale matrix, waardoor de protonengradiënt over de endomembraan 
afneemt en dus ook de drijvende kracht voor de synthese van ATP. De energie, 
die anders zou gebruikt worden voor de synthese van ATP gaat nu verloren 
onder de vorm van warmte. 
Sommige dieren die aangepast zijn aan de koude of die overwinteren, genereren 
warmte door het effect van thermogenine, een eiwit in de endomembraan van de 
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mitochondriën in bruin vetweefsel. Via dit eiwit stromen protonen passief terug 
naar de matrix. 
Sommige planten van de aronskelkfamilie zoals de stinkdierkool (Symplocarpus 
foetidus) maken gebruik van alternatieve oxidasen of NADH dehydrogenasen 
om de synthese van ATP te ontkoppelen en produceren op die manier veel 
warmte. Met deze warmte (20 tot 40 °C boven de omgevingstemperatuur!) 
smelten ze sneeuw en bevorderen ze de verdamping van stinkende lokstoffen, 
waardoor bevruchting door insecten wordt gestimuleerd. 

Rotenon •	 is een insecticide dat NADH dehydrogenase inhibeert. Het product 
wordt gewonnen uit wortels van tropische planten zoals derris. Sommige 
stammen in Nieuw Guinea gebruiken het wortelextract om vissen te verlammen, 
waardoor ze gemakkelijk kunnen gevangen worden. 
Ptericidine, Amytal en andere barbituraten, evenals bepaalde kwikverbindingen 
en de pijnstiller Demerol inhiberen eveneens de reductie van UQH2 en de 
werking van NADH dehydrogenase. 

Antimycine•	  is een antibioticum dat geproduceerd wordt door Streptomyces 
griseus. Het blokkeert de elektronenoverdracht via complex III. 

Cyanide (CN•	 -) en  Azide (N3
-) binden op Fe3+ van cytochroom a3, terwijl 

koolstofmonoxide (CO) bindt op Fe2+ . De giftigheid van CO komt vnl. van het 
feit dat het zich bindt op het ijzer van de hemoglobine. Nu heeft een mens veel 
meer hemoglobinemoleculen dan cytochroom a3 moleculen, zodat er veel meer 
CO-moleculen nodig zijn om hem te doden dan cyanide- of azide-ionen. Deze 
laatste ionen  zijn dan ook veel gevaarlijker.
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De protonengradiënt levert ook energie voor actief transport
 
Naast het leveren van energie voor de synthese van ATP drijft de protonengradiënt ook 
enkele transportsystemen aan, die essentieel zijn voor de oxidatieve fosforylering.

Daar waar de endomembraan over het algemeen geen geladen deeltjes doorlaat, maken 
twee transportsystemen het toch mogelijk, dat ATP4- wordt vervoerd naar de cytosol en 
dat ADP3- wordt vervoerd naar de mitochondriale matrix:

ATP-synthasoom

Adenine nucleotide translocase is een antiporter: het eiwit vervoert terzelfdertijd ATP4- 
naar het lumen en ADP3- naar de mitochondriale matrix. Het ATP4- kan vervolgens via 
de exomembraan het mitochondrion verlaten. In de matrix kan ADP3- gebruikt worden 
voor de synthese van nieuwe ATP. De anorganische fosfaatgroep (H2PO4

-) die hiervoor 
nodig is, wordt samen met H+ via de symport fosfaattranslocase vanuit het lumen actief 
vervoerd naar de matrix.

Het ganse systeem (ATP-synthase + twee transportsystemen) vorm een hecht geheel, dat 
men ATP-synthasoom noemt.

Ongeveer ¼ van de energie die vrijkomt via de ademhalingsketen wordt gebruikt voor het 
transport van ATP4- en ADP3-.

Regeling van de oxidatieve fosforylering

De verhouding ATP / ADP bepaalt de mate waarin dit reactieproces wordt geactiveerd of 
afgeremd. Van zodra de ATP-concentratie daalt worden de glycolyse, de citroenzuurcyclus 
en de oxidatieve fosforylering geactiveerd.
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ATP-opbrengst voor de volledige oxidatieve afbraak van glucose

De hoeveelheid energie die netto geproduceerd wordt varieert volgens het celtype. Verder 
dient ook rekening gehouden te worden met het feit, dat de opgegeven hoeveelheden be-
naderde waarden zijn, die het best overeenstemmen met experimentele waarnemingen. 
Hierbij is men tot volgende consensus gekomen: 

per mol mitochondriaal NADH worden 2,5 mol ATP geproduceerd•	
per mol FADH worden 1,5 mol ATP geproduceerd •	

O.F. = oxidatieve fosforylering

Het verschil in ATP-opbrengst voor het NADH dat bij de glycolyse geproduceerd wordt 
heeft te maken met de manier waarop de elektronen worden overgedragen van cytosol 
naar de mitochondriale matrix. Bij één van de twee mogelijke transportsystemen worden 
elektronen van NADH overgedragen op FAD. Het resulterend FADH2 levert 1,5 mol ATP 
op, daar waar NADH 2,5 mol ATP kan leveren.

Op het schema zien we ook dat de grootste energieopbrengst afkomstig is van de oxidatieve 
fosforylering (26 of 28 ATP), daar waar de glycolyse en de Krebscyclus samen netto 
slechts 4 ATP opleveren. 

We kunnen de oxidatieve fosforylering ook weergeven m.b.v. volgende reacties:

a) 10 NADH + 10 H+ + 5 O2 + 23 (25) ADP + 25 (27)  Pi  ➝   10 NAD+ + 10 H2O + 23 (25) ATP

b)   2 FADH2 + O2 + 3 ADP + 3 Pi  ➝   2FAD+ + 2 H2O + 3 ATP



- 17 -

Globale reactie voor de oxidatieve afbraak van glucose

C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ ➝   2 pyruvaat + 2 NADH + 2 H+ + 2 ATP + 2 H2O (gycolyse)

2 pyruvaat + 2 HSCoA + 2 NAD+ ➝  2 ac-CoA + 2NADH + 2 H+ + 2 CO2  (decarboxylering)

2 ac-CoA + 6 H2O + 6 NAD+ + 2 FAD + 2 ADP + 2 P i ➝ 2 HSCoA + 6 NADH + 6 H+ + 2 FADH2 + 2 ATP + 4 CO2 
(Krebs)

10 NADH + 10 H+ + 5 O2 + 23 (25) ADP + 25 (27)  Pi  ➝   10 NAD+ + 10 H2O + 23 (25) ATP (ox. fosforylering)

2 FADH2 + O2 + 3 ADP + 3 Pi  ➝   2FAD+ + 2 H2O + 3 ATP (ox. fosforylering)

C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O + 30 (32) ADP + 30 (32) Pi  ➝   6 CO2 + 36 (38) H2O +  30 (32) ATP 

of eenvoudiger:

 
C6H12O6 + 6 O2  ➝   6 CO2 +  6 H2O + energie

 
Rendement van de aerobe ademhaling

Onder omstandigheden, zoals ze zich voordoen in de cel, rekent men op een energieopbrengst 
van 50 kJ voor de hydrolyse van 1 mol ATP 5. 
 
Indien 1 mol glucose 32 mol ATP oplevert, betekent dit een reële opbrengst van

32 x 50 kJ = 1 600 kJ.

Nu produceert de verbranding van 1 mol glucose in laboratoriumomstandigheden 
2 937 kJ, zodat het rendement voor de complete oxidatieve afbraak van glucose =

(1600 x 100) / 2 937 = 54 %

De energie die we niet terugvinden onder de vorm van ATP is verloren gegaan onder de 
vorm van warmte.

Naast glucose kunnen ook andere verbindingen oxidatief worden afgebroken

De moleculen die als brandstof gebruikt worden kunnen verschillen  
van organisme tot organisme•	
van weefseltype tot weefseltype •	
naargelang het tijdstip of de omstandigheden•	

Het schema op volgende bladzijde geeft je een idee van de verbindingen die kunnen 
opgenomen worden in de glycolyse, bij de decarboxylering of in de citroenzuurcyclus,
en zo verademd worden.

5 In standaard labomstandigheden bedraagt dit veel minder (∆G 0 = -30,9 kJ/mol)!



- 18 -

Overzicht van stoffen die kunnen onderworpen worden aan een oxidatieve afbraak

DE gISTINg (fERMENTATIE)

Wanneer geen zuurstofgas voorhanden is, wordt geen pyruvaat opgenomen in de 
mitochondriën en gaan de Krebscyclus en de oxidatieve fosforylering niet door.

Beide laatste processen kunnen natuurlijk ook niet doorgaan in celtypes die geen 
mitochondriën hebben of die niet beschikken over de nodige enzymen. 

Daar zuurstofgas niet fungeert als ultieme elektronenacceptor hebben we hier te doen 
met een anaeroob proces; de uiteindelijke elektronenacceptors zijn in tegenstelling tot de 
ademhaling organische verbindingen. We kunnen gisting definiëren als een oxidatieve 
afbraak van een gereduceerd substraat, waarbij elektronen op een endogene organische 
acceptor terecht komen.

De gisting biedt een alternatieve weg om NAD+, nodig voor de glycolyse, te regenereren.

Naargelang het celtype en/of de omstandigheden kunnen we te doen hebben met 
verschillende gistingsprocessen. Wij beperken ons hier tot de melkzuurgisting en de 
alcoholische gisting, de enige gistingsprocessen die voorkomen bij eukaryoten.



- 19 -

De melkzuurgisting

Is een proces waarbij pyruvaat direct door NADH gereduceerd wordt, waardoor lactaat 
ontstaat:

De netto energieopbrengst bedraagt 2 mol ATP per mol glucose. Het is de energieopbrengst 
van de glycolyse, waarbij glucose wordt omgezet in pyruvaat.

De melkzuurgisting treedt bv. op in onze spiercellen, wanneer er onvoldoende O2 aanvoer 
is. Het gevormde lactaat veroorzaakt vermoeidheid en spierpijn. Het wordt afgevoerd door 
het bloed naar de lever, waar het terug wordt omgezet in pyruvaat en glucose.
De melkzuurgisting wordt ook uitgevoerd door sommige bacteriën en schimmels. 
In de zuivelindustrie wordt hiervan dankbaar gebruik gemaakt bij de bereiding van kazen 
en yoghurt.

De alcoholische gisting

Gist en een hele rits bacteriën halen hun energie uit de omzetting van glucose in 
ethanol. Ook hier is de netto energieopbrengst weer 2 mol ATP. Het is een 2-staps-
reactie waarbij CO2 vrijkomt (het is dit gas dat het bakkersdeeg doet rijzen). 
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BIJLAgE 1A

Zie hiernaast voor de stappen 7 t.e.m.10
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BIJLAGE 1B - De glycolyse / vervolg
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BIJLAgE 2

DE KREBSCYCLUS

 
 
Tussen haakjes staat telkens de naam van het enzym, dat de betrokken reactie katalyseert

Stap 1: Een acetylgroep wordt overgedragen van acetyl- CoA op oxaloacetaat  (citraat synthase)
Stap 2: Door verplaatsing van een OH-groep wordt het isomeer isocitraat gevormd (aconitase)
Stap 3:  Het isocitraat staat CO2 af en wordt geoxideerd tot  α-ketoglutaraat (isocitraat dehydrogenase complex)
Stap 4: α-ketoglutaraat reageert met  CoA en verliest CO2 waardoor  succinyl-CoA ontstaat (α-ketoglutaraat 

dehydrogenase complex)
Stap 5:  Succinaat wordt gevormd in een reactie waarbij GTP geproduceerd wordt en CoA weer vrijkomt (succinyl 

CoA synthase)
Stap 6:  Succinaat wordt geoxideerd tot fumaraat. Het staat [H] af aan FAD (succinaat dehydrogenase)
Stap 7:  Additie van water op de dubbele binding van fumaraat levert malaat op (fumarase)
Stap 8: Oxidatie van malaat tot oxaloacetaat. Het malaat staat 2 [H] af aan NAD+ 

 (malaat dehydrogenase)




