
QUÈ INCLOU LA RESPIRACIÓ? 
 

En passar a piruvat, la glucosa s'oxida. Quan el piruvat passa a lactat, es redueix. 
La gràcia de la fermentació és poder obtenir energia SENSE canvis d'oxido-reducció, 

perquè justament la reducció del piruvat a lactat COMPENSA l'oxidació de la glucosa fins 
a piruvat. Aquest concepte és fonamental. Una fermentació és un procés que permet 
obtenir energia sense canvis d'oxido-reducció globals. Per això es pot produir sense 
oxigen. Atenció que hi ha bacteris que utilitzen sofre o altres acceptors finals 
d'electrons... 

  
RESPIRAR vol dir fer servir l'oxigen com a acceptor final d'electrons. Nosaltres 

respirem NADH (i FADH2), els quals provenen fonamentalment del cicle de Krebs però 
també de la glucòlisi, de la betaoxidació, etc. 

  
És a dir, "respirar glucosa" vol dir transformar glucosa fins a CO2: glucòlisi (que és 

glucosa-piruvat), descarboxilació del piruvat a AcCoA, cicle de Krebs, cadena respiratòria 
i fosforilació oxidativa. Pel que fa a la respiració cel·lular, oxidem totalment diverses 
biomolècules. Quan oxidem glucosa, el primer pas per a fer-ho és la glucòlisi. Encara que 
la glucòlisi no necessiti oxigen directament, cal oxigen per oxidar els NADH produïts 
durant la glucòlisi. 

  
Pel que fa a la fermentació (tant la làctica com l'alcohòlica) s’utilitza amb dos 

significats: un significat ampli (incloent la glucòlisi) i un de restringit (només les reaccions 
a partir del piruvat). Però el significat que té sentit biològic és l'ampli. 

 
En ambdues fermentacions, el procés consisteix en convertir glucosa en lactat o en 

etanol i CO2, tot obtenint ATP. L'ATP d'aquestes fermentacions s'obté precisament 
durant la glucòlisi, que n'és el començament. No tindria cap sentit biològic fer només la 
conversió de piruvat en lactat o en etanol, perquè no produiríem ATP i a més caldria 
NADH, que si no es produeix a la glucòlisi s'esgotaria ràpidament. 

 
O dit d'una altra manera, convertir el piruvat en lactat o en etanol i CO2 només té 

sentit per poder fer la glucòlisi i obtenir ATP sense esgotar el NAD. Les reaccions finals li 
endossen al piruvat els hidrògens que s'havia endut el NADH a la glucòlisi.. Llavors és el 
procés sencer (incloent la glucòlisi) el que és una fermentació. 
 


