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La Respiració Cel·lular 
Informació addicional pel professorat 

 

 
 
 

a) Representa les dades de la taula en el gràfic següent:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

b) Quina de les dues dades: Consum d’oxigen o lactat en sang  reflecteix 
el catabolisme aeròbic? Quina és la funció de l’oxigen que inspirem en 
el catabolisme aeròbic?  

 
El consum d’oxigen. L’oxigen és l’últim acceptor d’electrons en la 
cadena respiratòria de la membrana mitocondrial interna. A mesura 
que els electrons van passant d’un transportador a un altre de la 
cadena seguint una sèrie de reaccions redox, s’allibera energia que 
és utilitzada per formar ATP.  
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c) En el laboratori també es pot dur a terme la combustió de la glucosa, la 
reacció és la següent:  

 

 
 

Explica per què es perd molta més energia en forma de calor amb la 
combustió no biològica de la glucosa que amb la combustió biològica de 
la glucosa.  
 
 

En la combustió no biològica (és a dir al laboratori) la glucosa es 
combina directament amb l’oxigen, la qual cosa implica que la 
major part de l’energia que s’allibera d’aquesta reacció es dissipa 
en forma de calor al medi. És una reacció exergònica. 
 
En la combustió biològica de la glucosa, gràcies a les vies 
metabòliques, es dissipa menys energia en forma de calor al medi. 
Les reaccions metabòliques són reaccions catalitzades per enzims. 
Els enzims són un tipus de proteïnes que disminueixen l’energia 
d’activació de la reacció i acceleren la velocitat de reacció. 
Tant en el catabolisme anaeròbic com aeròbic, una part de 
l’energia química de les molècules orgàniques es aprofitada per la 
síntesi de  molècules d’ATP.  

 
d) Quina de les dues dades: Consum d’oxigen o lactat en sang  correspon 

al catabolisme anaeròbic?  
 

El lactat en sang.  
 

e) Per què en la situació F, G i H no hi ha augment del consum d’oxigen 
però si hi ha augment de l’esforç físic?  

 
El consum d’oxigen pot considerar-se una mesura del grau de 
funcionament de les vies aeròbiques d’obtenció d’energia. El lactat 
en sang és un paràmetre que ens indica el grau de funcionament de 
les vies anaeròbiques d’obtenció d’energia. En el trànsit de les 
situacions   F -> G   i   G -> H,   el consum d’oxigen es manté al 
mateix nivell (per tant no s’incrementa l’obtenció aeròbica 
d’energia), en canvi es produeix un increment del lactat en sang, 
que indica un augment del funcionament de les vies anaeròbiques 
d’obtenció d’energia. 

 
f) Observa l’esquema general de les vies metabòliques d’una cèl·lula 

animal i indica les vies metabòliques assenyalades amb un número,  i si 
es produeixen en condicions aeròbiques o anaeròbiques: 

 

Glucosa + 6 O2   6CO2 + 6 H2O + energia 
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1____glucòlisi. Via anaeròbia___________ 
 
2_______Betaoxidació. Via aeròbia______________ 
 
3_______Cicle de Krebs.  Via aeròbia____________ 
 
4_______Fermentació làctica. Via anaeròbia______ 
 
5_______Cadena respiratòria. Via aeròbia________ 

 
 

g) En el catabolisme dels glúcids el piruvat obtingut de la glucòlisi, en 
condicions anaeròbiques, pot realitzar fermentació làctica (ex: cèl·lula 
muscular humana) o fermentació alcohòlica (ex: cèl·lules del llevat). 
En quina de les dues fermentacions s’obté un rendiment energètic més 
elevat?. Explica-ho. 

 
S’obté el mateix rendiment energètic en els dos tipus de 
fermentacions, 2 molècules d’ATP per molècula de glucosa. Aquests 
2 ATP s’obtenen de la glucòlisi.  
 
A través de la fermentació, tant làctica com alcohòlica, el que 
s’aconsegueix es oxidar els coenzims NADH a NAD formats durant la 
glucòlisi. De manera que aquests coenzims (NAD) tornen a estar 
disponibles altre cop per realitzar la glucòlisi.  

 
h) Imagina’t que només s’obtingués energia del catabolisme de la glucosa. 

Calcula quantes molècules de glucosa s’haurien d’oxidar per segon 
per generar 6840 molècules d’ATP/minut en: 

 

 condicions aeròbiques 
 
En condicions aeròbiques cada molècula de glucosa produeix 36 
molècules d’ATP. Per tant: 
 
Glucosa oxidada/min = 6840/36 = 190 molècules/min 
 
En un segon: 
 
Glucosa oxisada/s = 190/60 = 3 molècules/s 

 

 condicions anaeròbiques. 
 
En condicions anaeròbiques cada molècula de glucosa produeix 2 
molècules d’ATP. Per tant: 
 
Glucosa oxidada/min = 6840/2 = 3420 molècules/min 
 
En un segon: 
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Glucosa oxidada/s = 3420/60 = 57 molècules/s 
 
 

i) Una persona que mengi molts glúcids pot tenir un excés de greixos. 
Explica com es poden transformar els glúcids a lípids? Explica també si 
és possible el cas invers, que els lípids es transformin a glúcids? Pots 
utilitzar l’esquema general de les vies metabòliques de l’apartat f per 
complementar la resposta.  

 
La glucòlisi produeix piruvat, aquest es pot descarboxilar (s’allibera 
CO2) deshidrogenar (se separen dos hidrògens) i la molècula 
resultant es combinar amb el coenzim A per formar Acetil Co A.  
L’acetil CoA per via de lipogènesi pot convertir-se en àcids grassos. 
És la fletxa antiparal·lela al número 2 de l’apartat f. 
 
Els lípids no es poden convertir en glúcids perquè la reacció de 
piruvat a acetil CoA no és reversible. És a dir la molècula d’Acetil 
CoA formada en la betaoxidació dels àcids grassos no poden 
convertir-se en piruvat.  

 
j) A l’aula un company de classe ha preguntat: Si pràcticament totes les 

cèl·lules del cos (excepte les neurones) poden realitzar fermentació 
làctica, perquè ens morim quan no podem inspirar oxigen? Què li 
contestaries? 

 
Aquesta pregunta és oberta, pretén convidar a l’alumnat a fer un 
pas més, s’haurien de comentar diversos aspectes. Per una banda 
l’obtenció de molècules d’ATP serien insuficients per mantenir la 
vida, la concentració de lactat a la sang podria arribar a nivells 
tòxics per l’organisme, la molècula d’oxigen no només intervé com 
acceptor final d’electrons en la cadena respiratòria sinó que també 
intervé en altres processos com la pressió parcial d’oxigen de la 
sang,... 
És a dir, no es podria mantenir la homeòstasi i l’organisme no podria 
sobreviure.  


