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Травлення вуглеводів у шлунково-кишковому тракті. 
Вуглеводи надходять в організм у складі звичайних харчових продуктів 

рослинного і тваринного походження. На вуглеводи припадає близько 2/3 маси їжі, 

а за калорійністю – близько 55 %. Рекомендується, щоб дисахариди (сахароза і 

лактоза) та моносахариди (глюкоза і фруктоза) складали не більше 1/6 від загальної 

кількості вуглеводів їжі. Перевага полісахаридів (крохмалю і глікогену) 

зумовлюється повільним темпом травлення, а отже, не таким різким підвищенням 

концентрації глюкози крові й меншим перевантаженням системи її утилізації, а 

також відсутністю солодкого смаку, що знижує ймовірність переїдання. Глюкоза 

може утворюватися в організмі з амінокислот, гліцерину, молочної кислоти та ін. 

речовин. Цей процес посилюється за недостатнього надходження вуглеводів їжі. 

 
Рис. 1. Схема обміну вуглеводів. 

У шлунково-кишковому тракті (ШКТ) полі- і дисахариди гідролізуються під 

дією ферментів глікозидаз до моносахаридів, які здатні всмоктуватись. Із 

вуглеводів їжі в організмі людини розщеплюються і засвоюються полісахариди 

крохмаль і глікоген, дисахариди сахароза, лактоза і мальтоза, моносахариди 

глюкоза і фруктоза. Останні містяться у їжі в невеликій кількості (фрукти, мед). 

Більша частина рослинних вуглеводів (целюлоза, лігнін, пектини, ксилани тощо) 

не засвоюються в організмі людини внаслідок відсутності ферментів, які б 

розщеплювали їх до моносахаридів. Але целюлоза й інші рослинні полісахариди 

повинні обов’язково входити до складу їжі людини. Завдяки абсорбції води, 

рослинні волокна сильно збільшують об’єм харчової грудки і стимулюють 

перистальтику ШКТ. Неперетравлена целюлоза сприяє формуванню калових мас. 

Крім того рослинні волокна сорбують деякі токсичні речовини, зокрема 

канцерогенні, що зменшує їх всмоктування стінкою кишківника і забезпечує 

виведення з організму. 



Розщеплення крохмалю і глікогену починається у ротовій порожнині під час 

жування їжі завдяки дії ферменту амілази, який виділяється слинними залозами. 

Амілаза каталізує гідроліз α-1,4-глікозидних зв’язків полісахаридів: 

 
Залежно від часу знаходження їжі в роті розщеплюється різна кількість 

зв’язків і утворюється суміш декстринів (олігосахаридів), мальтози та ізомальтози 

– дисахаридів, в яких залишки глюкози з’єднані, відповідно, α-1,4- та α-1,6-

глікозидними зв’язками, та незначна кількість вільної глюкози. 

Перетравлення вуглеводів у шлунку зупиняється, оскільки в шлунковому соці 

немає глікозидаз, а амілаза слини поступово інактивується при низьких значеннях 

рН. Далі розщеплення відновлюється у дванадцятипалій кишці, куди надходить α-

амілаза підшлункової залози, яка також гідролізує α-1,4-глікозидні зв’язки. 

Фермент оліго-1,6-глікозидаза (α-декстриназа) гідролізує α-1,6-глікозидні зв’язки. 

Завершується процес травлення вуглеводів на мукозній поверхні клітин 

кишківника під дією дисахаридаз. Ці ферменти синтезуються в епітеліальних 

клітинах слизової оболонки. Мальтаза (α-глюкозидаза) гідролізує мальтозу до 

двох молекул глюкози, лактаза (β-галактозидаза) – лактозу до глюкози і 

галактози, сахараза – сахарозу до глюкози і фруктози. 

 

Транспорт моносахаридів через клітинні мембрани в тонкому 
кикишківнику. 

Суміш моносахаридів (глюкози і меншої кількості фруктози та галактози) 

поглинається епітеліальними клітинами, які вистеляють тонку кишку. Перенесення 

їх через мембрану всередину клітини здійснюється шляхом активного транспорту 

Na+-залежною системою. Ця система ефективно працює при низьких 

концентраціях глюкози чи галактози у просвіті кишківника, забезпечуючи 

всмоктування їх проти градієнта концентрації. Коли ж концентрація моносахаридів 

у просвіті кишківника більша за концентрацію у клітинах, всмоктування йде 

шляхом пасивного транспорту – полегшеної дифузії. Із клітин епітелію 

моносахариди надходять у кров, шляхом полегшеної дифузії за градієнтом 

концентрації. 

Всмоктуючись у кишківнику глюкоза, фруктоза і галактоза надходять з кров’ю 

у печінку, де більша частина моносахаридів затримується і зазнає перетворень 



кількома шляхами. Менша частина глюкози через загальний кровообіг 

переноситься до інших органів і тканин (55 % глюкози захоплюється печінкою, 

15 % - інсулінозалежними клітинами жирової тканини, серцевого і скелетних 

м’язів, 25 % - інсулінонезалежними тканинами (мозком, нервами, еритроцитами, 

нирками), 5 % - залишається в рідинах організму. Таким чином глікоген печінки 

(утворений з глюкози) слугує джерелом глюкози для всього організму. Цей процес 

(підтримання сталого рівня глюкози в крові) регулюють інсулін та глюкагон. 

Внутрішньоклітинна концентрація глюкози дуже низька порівняно з 

концентрацією в плазмі крові, тому надходження її у клітини тканин здійснюється 

за градієнтом концентрації шляхом полегшеної дифузії. Для цього у плазматичних 

мембранах клітин різних тканин містяться білки-переносники. 

 

Гліколіз – центральний шлях катаболізму глюкози. 
Основні шляхи внутрішньоклітинного катаболізму глюкози: 

• гліколітичний шлях розщеплення (гліколіз), в результаті якого глюкоза 

утворює проміжні продукти катаболізму (піровиноградну або молочну кислоту); 

• аеробне окиснення, в результаті якого глюкоза розщеплюється до СО2 та Н2О. 

Вторинні шляхи перетворення глюкози, що призводять до утворення 

біологічно важливих метаболітів: 

• пентозофосфатний шлях (шунт) окислення глюкози, в результаті якого 
утворюються необхідні для інших реакцій метаболізму фосфорні ефіри 

моносахаридів (пентоз, тріоз тощо) та відновлена форма НАДФ+ (НАДФН); 

• перетворення глюкози на глюкуронову кислоту. 
Гліколіз – центральний шлях катаболізму глюкози, сукупність 

ферментативних реакцій, в результаті яких шестикарбонова молекула глюкози 

С6Н12О6 розщеплюється до двох трикарбонових молекул піровиноградної або 

молочної кислоти. Гліколіз є шляхом катаболізму глюкози, в якому кисень не бере 

безпосередньої участі, проте, за рахунок наявності в гліколізі окисно-відновних 

реакцій, у результаті гліколітичного розщеплення молекули глюкози генерується 

дві молекули АТФ.  

Процес може проходити в аеробних та анаеробних умовах. Реакції гліколізу 

перебігають у цитозолі клітини і каталізуються ферментами. В організмі людини 

анаеробний гліколіз з утворенням молочної кислоти (лактату) забезпечує енергією 

скелетні м’язи при інтенсивній роботі, коли обмежене надходження кисню до 

мітохондрій. У більшості тканин організму людини має місце повне аеробне (за 

участі О2) розщеплення глюкози до СО2 і Н2О. Гліколіз з утворенням 

піровиноградної кислоти (пірувату) є першим етапом цього процесу, специфічним 

для вуглеводів, а за ним іде загальний шлях катаболізму (окиснювальне 

декарбоксилювання піровиноградної кислоти, цикл лимонної кислоти або ж цикл 

Кребса, мітохондріальний дихальний ланцюг). 



Виділяють дві стадії гліколізу: 

1. Розщеплення молекули глюкози до двох молекул фосфотріоз 

(гліцеральдегід-3-фосфату та діоксіацетонфосфату). Ця стадія включає в себе 

послідовність реакцій, які потребують витрати двох молекул ATФ на кожну 

молекулу глюкози, що розщеплюється. 

2. Перетворення двох молекул фосфотріоз на дві молекули пірувату (або 

лактату). Ця стадія включає в себе окисно-відновні реакції, що супроводжуються 

генерацією чотирьох молекул ATФ. 

Реакції аеробного та анаеробного гліколізу повністю співпадають на першій 

стадії розщеплення глюкози і розрізняються лише після утворення пірувату, який 

для аеробного гліколізу є кінцевим продуктом, а для анаеробного – метаболітом, 

який відновлюється до лактату. 

Ферментативні реакції аеробного гліколізу: 

1. Активація молекули глюкози шляхом її фосфорилювання до 

фосфорного ефіру – глюкозо-6-фосфату. Джерелом фосфату в реакції є молекула 

АТФ: 

 
Ця реакція каталізується ферментом гексокіназою, що найбільш активна в 

м’язовій тканині. У клітинах печінки в утворенні глюкозо-6-фосфату з вільної 

молекули глюкози значну роль відіграє також фермент глюкокіназа. 

2. Перетворення (ізомеризація) глюкозо-6-фосфату у фруктозо-6-фосфат. 

Реакція каталізується ферментом фосфоглюкоізомеразою і є зворотною: 

 
3. Фосфорилювання фруктозо-6-фосфату з утворенням фруктозо-1,6-

дифосфату. Джерелом фосфату, як і в 1-й реакції гліколізу, є молекула АTФ. 

Фермент реакції – фосфофруктокіназа: 



 
4. Розщеплення фруктозо-1,6-дифосфату на дві молекули фосфотріоз 

шляхом розриву ковалентного –С–С– зв’язку між 3-м та 4-м атомами Карбону в 

шестикарбоновому ланцюзі фруктозо-1,6-дифосфату. Реакція каталізується 

ферментом фруктозо-1,6-дифосфатальдолазою (альдолазою). У результаті 

альдолазної реакції утворюються діоксіацетонфосфат та гліцеральдегід-3-фосфат: 

 
5. Взаємоперетворення двох фосфотріоз (діоксіацетонфосфату та 

гліцеральдегід-3-фосфату), що каталізується ферментом 

тріозофосфатізомеразою. У подальших реакціях братиме участь лише 

гліцеральдегід-3-фосфат, тому весь діоксіацетонфосфат перетворюється у 

гліцеральдегід-3-фосфат: 

 
6. Окислення гліцеральдегід-3-фосфату до 1,3-дифосфогліцерату (1,3-

дифосфогліцеринової кислоти). Реакція каталізується ферментом гліцеральдегід-3-

фосфатдегідрогеназою, коферментом якого є НАД+, що акцептує електрони і 

відновлюється. У реакції бере також участь неорганічний фосфат: 



 
7. Перетворення 1,3-дифосфогліцерату на 3-фосфогліцерат (3-

фосфогліцеринову кислоту). Ця реакція супроводжується перенесенням 

макроергічної фосфатної групи від 1,3-дифосфогліцерату на АДФ з утворенням 

молекули АТФ і каталізується ферментом фосфогліцераткіназою: 

 
8. Перетворення 3-фосфогліцерату на 2-фосфогліцерат (2-

фосфогліцеринову кислоту). Реакція каталізується ферментом 

фосфогліцеромутазою: 

 
9. Дегідратація 2-фосфогліцерату з утворенням фосфоенолпірувату. В 

ході реакції генерується макроергічний зв’язок (позначений ~). Реакція 

каталізується ферментом енолазою: 

 
10.  Утворення пірувату з фосфоенолпірувату. Реакція каталізується 

ферментом піруваткіназою і супроводжується перенесенням макроергічної 

фосфатної групи на АДФ. Піруваткіназна реакція є заключною для аеробного 

гліколізу. В її результаті утворюються дві молекули пірувату та дві молекули АТФ 

(на кожну молекулу глюкози, яка стає на шлях гліколітичного розщеплення). 



 
 Ферментативні реакції анаеробного гліколізу: 

Як свідчать зазначені вище реакції, в аеробних умовах кінцевим продуктом 

гліколізу в тваринних тканинах є піруват; при цьому НАДН, що утворився в 

результаті окислення гліцеральдегід-3-фосфату, реокислюється в мітохондріях за 

рахунок молекулярного кисню. За умов анаеробного гліколізу (наприклад, в 

інтенсивно працюючих скелетних м’язах) гліколітичний НАДН не віддає свої 

відновлювальні еквіваленти (електрони) в дихальний ланцюг мітохондрій, а 

використовується для відновлення пірувату до L-лактату. Реакція каталізується 

ферментом лактатдегідрогеназою: 

 
Таким чином, ферментативні реакції анаеробного гліколізу майже повністю 

співпадають із реакціями аеробного гліколізу, відрізняючись лише на етапі, що 

відбувається після утворення пірувату:  

• при аеробному гліколізі піруват є субстратом перетворення на 
ацетилкоензим А (ацетил-КоА), який у подальшому окислюється до СО2 та Н2О в 

циклі Кребса (або цикл лимонної кислоти); НАДН, що утворився при окисленні 

гліцеральдегід-3-фосфату, віддає свої відновлювальні еквіваленти на дихальний 

ланцюг мітохондрій через спеціальні човникові механізми; 

• при анаеробному гліколізі піруват відновлюється до лактату за рахунок 

НАДН, що утворився в реакціях гліколітичної оксидоредукції.  



 
 

Аеробний розпад вуглеводів. Цикл лимонної кислоти. Дихальний ланцюг. 
В аеробних умовах вуглеводи окиснюються повністю до СО2 і Н2О. Гліколіз 

становить першу стадію окиснення вуглеводів і закінчується утворенням 

піровиноградної кислоти, що окиснюється до ацетил-КоА і СО2. Далі двокарбонові 

ацетильні групи (з ацетил-КоА) окиснюються до СО2 і Н2О в ході циклічної 

послідовності реакцій, що називаються циклом лимонної кислоти (циклом 

трикарбонових кислот) і реакцій тканинного дихання. При окисненні глюкози до 

СО2 і Н2О вивільняється значно більше енергії, ніж при гліколізі (максимально 38 

моль АТФ на 1 моль глюкози проти 2 моль АТФ при анаеробному гліколізі). 

1. Окиснювальне декарбоксилювання піровиноградної кислоти – 

включає реакції дегідрування і декарбоксилювання, коли карбоксильна група 

пірувату вивільняється у вигляді СО2, а ацетильний залишок переноситься на 

коензим А: 

 



Каталізує цю сукупність реакцій складний піруватдегідрогеназний комплекс, 

локалізований у мітохондріях. Тому, із цитоплазми (де відбувався гліколіз) піруват 

переходить у матрикс мітохондрій. 

Піруватдегідрогеназний комплекс складається із трьох різних ферментів: 

піруватдегідрогенази, дигідроліпоацетилтрансферази і 

дигідроліпоатдегідрогенази. До його складу входять 5 коферментів: тіамін-

дифосфат (ТДФ), коензим А (КоА), ліпоєва кислота, НАД і ФАД. ТДФ – це похідне 

вітаміну В1 (тіаміну), КоА – вітаміну В3 (пантотенової кислоти), НАД – вітаміну РР 

(нікотинаміду), ФАД – вітаміну В2 (рибофлавіну), а ліпоєва кислота є 

вітаміноподібною сполукою. 

2. Реакції циклу лимонної кислоти. 

Цикл лимонної кислоти включає послідовно 8 реакцій, в результаті яких 

ацетильна група (СН3СО-) ацетил-КоА розпадається з утворенням СО2 і атомів 

Гідрогену, які передаються на окиснені форми коферментів НАД і ФАД. 

Послідовність є циклічною, оскільки починається з конденсації двокарбонової  

ацетильної групи з оксалоацететом, або щавелевооцтовою кислотою (С4). В 

результаті утворюється лимонна кислота, або цитрат (С6), далі в реакції 

декарбоксилювання виділяються 2 молекули СО2 і в останній реакції циклу знову 

утворюється оксалоацетат (щавелевооцтова кислота). 

 



 Ацетил-КоА утворюється не тільки з пірувату, а й із жирних кислот, 

амінокислот, тому цикл лимонної кислоти розглядаються як загальний, кінцевий 

шлях катаболізму вуглеводів, жирів і амінокислот. Усі реакції циклу відбуваються 

у мітохондріях. 

Сумарне рівняння циклу лимонної кислоти: 

 
 Для нових обертів циклу відновлені коферменти (НАДН і ФАДН2) повинні 

окиснитись, що відбувається шляхом перенесення електронів і протонів по 

дихальному ланцюзі внутрішньої мембрани мітохондрій на молекулярний кисень з 

утворенням молекул води. Саме тому цикл лимонної кислоти є аеробним 

киснезалежним шляхом. 

 



 

Система біологічного окислення, що локалізована в мембранах мітохондрій, 

здійснює дегідрування органічних субстратів та послідовний перенос 

відновлювальних еквівалентів на кисень через ряд проміжних переносників – 

транспортерів електронів та протонів. Ця система організована у вигляді ланцюга 

електронного транспорту, або дихального ланцюга мітохондрій. 

Дихальний ланцюг мітохондрій – сукупність молекулярних компонентів 

(ферментів та коферментів), які вбудовані в ліпідний матрикс внутрішніх 

мітохондріальних мембран і здійснюють окислення біологічних субстратів та 

послідовне, ступеневе транспортування відновлювальних еквівалентів на кисень з 

утворенням молекули води. 

Компоненти дихального ланцюга мітохондрій: 

• НАДН-дегідрогеназа – компонент дихального ланцюга, що окислює 

відновлений НАД+ (НАДН); входить до складу молекулярного комплексу 

внутрішніх мітохондріальних мембран НАДН-коензим Q-редуктази. 

• Сукцинатдегідрогеназа – компонент дихального ланцюга, що окислює 

янтарну кислоту; входить до складу молекулярного комплексу сукцинат-коензим 

Q-редуктази. 

• Коензим Q (убіхінон) – ліпідорозчинний хінон з ізопреноїдним бічним 

ланцюгом, що містить у тканинах ссавців десять п’ятивуглецевих ізопреноїдних 

залишків (Q10). Убіхінон виконує функцію колектора відновлювальних 

еквівалентів, акцептуючи протони та електрони не тільки від ФМН-залежної 

НАДН-дегідрогенази, а й від ФАД-залежних дегідрогеназ мітохондрій 

(сукцинатдегідрогенази та дегідрогеназ системи β-окислення жирних кислот 

тощо). 

• Цитохроми – залізовмісні білки мітохондрій, що належать до класу 
гемопротеїнів. У цитохромах іон заліза входить до складу металопорфіринового 

комплексу (гемінове залізо), близького за хімічною структурою до простетичних 

груп гемоглобіну та міоглобіну. За рахунок оберненої зміни валентності гемінового 

заліза цитохроми виконують функцію транспорту електронів у ланцюгах 

біологічного окислення в аеробних клітинах: 

 
Залежно від характерних особливостей спектрів поглинання, розрізняють три 

класи цитохромів (a, b, c). У мітохондріях еукаріотів наявні п’ять різновидів 

цитохромів – b, c, c1, a, a3; в ендоплазматичному ретикулумі гепатоцитів містяться 

цитохроми Р-450 та b5, що беруть участь у реакціях окислювального 

гідроксилювання. 

• Залізо-сіркові білки, що містять негемове залізо (FeS) – це білки, асоційовані 
з флавопротеїнами мітохондрій (металофлавопротеїнами) та цитохромом b. 

 



 

 
 

 
 



Енергетичний баланс аеробного розпаду глюкози. 
Для з’ясування кількості АТФ, яка синтезується при повному окисненні 

глюкози до СО2 і Н2О, необхідно сумувати вихід АТФ у кожній стадії процесу: 

• гліколізу в аеробних умовах; 

• окисноного декарбоксилювання пірувату; 

• циклу лимонної кислоти; 

• дихального ланцюга. 

При гліколізі в аеробних умовах з однієї молекули глюкози утворюється 2 

молекули пірувату, 2 АТФ і 2 НАДН: 

 
Далі, окисне декарбоксилювання двох молекул пірувату дає 2 ацетил-КоА і 2 

НАДН: 

 
Окисне фосфорилювання – це процес, шляхом якого хімічна енергія, що 

вивільняється під час транспортування електронів упродовж дихального ланцюга 

мітохондрій, уловлюється та використовується для синтезу аденозинтрифосфату 

(АТФ) з аденозиндифосфату (АДФ) та неорганічного фосфату (Фн). За рахунок 

окисного фосфорилювання, поєднаного з перенесенням електронів і протонів по 

дихальному ланцюзі, забезпечується синтез основної кількості АТФ.  

Враховуючи те, що окиснення однієї молекули НАДН призводить до 

утворення  3 молекул АТФ, окиснення однієї молекули ФАДН2 – 2 АТФ, загальний 

вихід АТФ при окисненні однієї молекули ацетил-КоА складає: 

 
Сумуємо: 

 
Сумарний вихід АТФ у результаті повного окиснення 1 молекули глюкози 

складає 38 молекул. З них – 4 молекули синтезуються шляхом субстратного 

фосфорилювання (2 – в гліколізі і 2 – в циклі лимонної кислоти) і 34 – в ході 

окисного фосфорилювання, поєднаного з перенесенням електронів у дихальному 

ланцюзі. 

Проте, у клітинах печінки, міокарда і нирок функціонує малат-аспартатна 

човникова система, яка забезпечує утворення 3 молекул АТФ на одну молекулу 



цитоплазматичного НАДН. У скелетних м’язах і клітинах мозку перенесення 

Гідрогену з цитоплазматичного НАДН здійснює гліцеролфосфатна човникова 

система. У цьому випадку мітохондріальна гліцерол-3-фосфатдегідрогеназа є 

флавіновим ферментом, який передає 2 атоми Гідрогену на убіхінон, тому 

утворюється не 3 молекули АТФ, а 2. Таким чином у скелетних м’язах і мозку 

окиснення 2 молекул цитоплазматичного НАДН дає 4 молекули АТФ. Отже, 

сумарний вихід АТФ із молекули глюкози складає 36 молекул. 

 

Глюконеогенез. 
Глюконеогенез – це процес синтезу глюкози з невуглеводних субстратів. 

Такими попередниками глюкози є лактат, піруват, більшість амінокислот, 

гліцерин, проміжні продукти циклу лимонної кислоти. Відбувається 

глюконеогенез у печінці і незначною мірою у кірковій речовині нирок. Завдяки 

цьому процесу підтримується концентрація глюкози в крові після вичерпування 

запасів глікогену при вуглеводному чи повному голодуванні. 
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