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Respiració cel·lular: el descobriment del cicle de Krebs 
Informació addicional pel professorat 

 
 
En aquesta activitat es treballen conceptes com respiració aeròbia i 
anaeròbia, cicle de Krebs, descarboxilació, deshidrogenació, reaccions redox i 
altres conceptes relacionats amb el metabolisme. Cal partir d'algun 
coneixement cel·lular (ja adquirit durant el primer curs) que aquest curs s'ha 
d'ampliar amb el coneixement de l'estructura interna dels mitocondris. 
 
És una activitat que es presenta com activitat d'ampliació bàsicament per tres 
motius: 

− l'alumnat ha d'aplicar coneixements de química (alguns d'ells poden no 
freqüentar aquesta matèria i llavors aquesta activitat se'ls fa difícil 
d'entendre); 

− l'alumnat ha de deduir el recorregut realitzat pels científics que han 
descobert el cicle de Krebs. Podem estudiar el cicle de Krebs sense fer 
aquesta deducció, però si tenim alumnes amb l'interès de seguir un via 
d'investigació a l'hora de triar un curs universitari , 

 
 
És una activitat molt interessant com exercici de meta-cognició, que 
afavoreix l'assoliment de una competència bàsica com és “l'aprendre a 
aprendre”. L'alumnat ha d'entendre el cicle de Krebs, estudiant els processos 
químics que es donen i seguint la lògica dels seus descobridors, i al mateix 
temps si li demana que vaig explicant amb les seves pròpies paraules. És una 
activitat que permet que a l'alumnat li sigui difícil oblidar el cicle de Krebs, 
per que el dedueix i per què l'ha de convertir en els seves “pròpies paraules”.  
 
El temps de programació a l'activitat, depenent del tamany del grup-classe ja 
que hem de decidir si ha de ser un treball individual o d'equip (2 o 3). De 
totes maneres, és un treball molt interessant per desenvolupar com treball 
individual a casa que després es pot comentar a classe, fent la seva correcció. 
 
CORRECCIÓ DEL QÜESTIONARI: 
 

1. La fletxa que s'addiciona al diagrama ha de sortir del compost orgànic 
reduït cap al blau de metilè reduït, ja que el compost orgànic cedeix 
els seus electrons al blau de metilè, canviat a un estat oxidat. Reveure 
conceptes de reaccions redox. 

 
2. El que s'observa en el canvi de àcid succínic a àcid fumàric és que hi ha 

la pèrdua de dos hidrogens dels carbonis intermedis, i entre aquests 
dos es forma un doble enllaç. 

 
3. En aquesta gràfica s'observa com, a mesura que passa el temps, abans 

d'afegir el Succinat (zona A), el substrat utilitzat i present als músculs 
de colom acaba per esgotar-se en una reacció on també hi ha consum 
oxigen. Quan el substrat s'esgota, el consum d'oxigen també. 
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4. Com hi ha 4 reaccions caldran 4 enzims, ja que, com han de saber els 
alumnes de 1r de batxillerat, els enzims són específics. 

 
5. Lògicament, augmentaria la producció d'E, ja que aquesta via és 

unidireccional i estem aportant un substrat intermedi. 
 

6. Al addicionar el succinat, estem aportant un compost orgànic, que 
troba en les cèl·lules del múscul de colom, enzims capaces de reduir-lo 
en presència d'oxigen. Per totes les indicacions donades en aquesta 
fitxa, podríem deduir que es tracta d'una reacció intermèdia de la 
respiració aeròbia, on hi ha transferències d'electrons. 

 
7. L'ordre correcte serà: C > B > A. Entre C i B s'alliberen 2 hidrògens 

(deshidrogenació) i entre B i A s'allibera una molècula de CO2 
(descarboxilació). 

 
8. El cicle de Krebs és una ruta catabòlica, o sigui passem de molècules 

més complexes a molècules senzilles. En aquest cas, el cicle de Krebs 
parteix del piruvat (el producte de la glicòlisi) i converteix una 
molècula de 3 carbonis en 3 molècules de diòxid de carboni. Per altre 
costat, els hidrogenis seran transportats per molècules d'elevat 
potencial reductor cap a la cadena respiratòria, on es formaran 
molècules d'ATP. 

 
9. Com apareixen tres fletxes i tres productes (NADH, CO2 i α-

cetoglutaric), es dóna a entendre que hi ha 3 reaccions, o sigui faran 
falta 3 enzims. 

 
10. Incorporen blau de metilè al teixit en causa. Si aquest canvia de blau a 

incolor és per que hi ha hagut cedència d'electrons, i lògicament també 
d’hidrògens. 
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