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Hoofdstuk 2 : Stof- en energiewisseling 

Energetische omzettingen in een cel 

 

 

 

Planten zijn in staat zonne-energie te benutten en om te zetten in 

bruikbare chemische energie voor opbouw van C-verbindingen. Zij zijn 

hiertoe in staat door de aanwezigheid van fotosynthetische 

(lichtabsorberende) pigmenten, die zich bevinden in het 

thylakoïdemembraan van de chloroplasten.  

 

 

Er bestaan verschillende soorten pigmenten: xanthofyllen, carotenoïden, 

chlorofyllen (a, b, c, d, e), phycobilines (enkel in cyanobacteriën en 

roodwieren) etc...  

 

Alle hogere planten bevatten 

chlorofyl a en b. Chlorofyl a is 

het enige pigment dat in staat is 

om zonneënergie om te zetten 

in chemisch bruikbare energie. 

Het absorbeert vooral licht van 

blauwe en rode golflengte, 
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groen en geel licht worden niet opgenomen1. Carotenen zijn geel-oranje 

en xanthofyllen zijn geelbruin. Daarnaast zijn er nog andere niet-

fotosynthetische pigmenten (vooral in chromoplasten) met een bepaald 

absorptiespectrum en complementaire kleur (vb. anthocyanen zijn rood in 

zuur milieu en blauw in basisch milieu).  

 

In bladeren zijn naast chlorofyl a en b ook andere pigmenten aanwezig. 

De groene kleur overheerst omdat deze pigmenten het talrijkst aanwezig 

zijn en de kleur van de andere pigmenten maskeert. Chlorofyl wordt in het 

najaar als eerste afgebroken, waardoor de bladeren geel/rood worden.  

Bijkomende pigmenten met andere absorptiespectra dan chlorofyl laten de 

plant toe meer lichtenergie te gebruiken voor het fotosyntheseproces bij 

eenzelfde lichtintensiteit.  

 

 

 

Licht wordt opgevangen door middel van gespecialiseerde complexen: 

fotosystemen. In het thylakoïdemembraan treffen we twee verschillende 

soorten aan: fotosysteem I (FS I, met chlorofyl a1) en fotosysteem II (FS 

II, met chlorofyl a2
2). De twee fotosystemen zijn actief bij een 

verschillende golflengte: FS I vooral bij een golflengte van 700nm, FS II 

 

 

1 Wegens absorptie van het rode en blauwe licht en terugkaatsing van het groene, 

hebben planten een groene kleur. 
2 Chlorofyl a1 en a2 verschillen iets in chemische structuur en nemen daardoor een 

andere golflengte op. 
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vooral bij een golflengte van om en bij de 680nm. FSII wordt vooral 

aangetroffen in de gestapelde membranen van de grana, terwijl FS I 

vooral in de niet gestapelde membranen voorkomt.  

 

Elk fotosysteem bestaat uit een 

complex van eiwitten, fotosynthetische 

pigmenten en een reeks verbindingen 

die tot taak hebben elektronen te 

binden en door te geven. Globaal 

gezien kunnen we een fotosysteem 

opsplitsen in twee delen: 

- een lichtcapterend deel (LCD) dat lichtenergie opvangt en 

doorgeeft aan het  

- reactiecentrum (RD).  

 

 

Het LCD bestaat uit polypeptiden en fotosynthetische pigmenten: deze 

laatste vangen de lichtenergie op en geven die door aan welbepaalde 

chlorofyl-a moleculen in het RC.  

 

 

 

In het RC van FS II zitten een paar chlorofyl-a moleculen in een 

welbepaalde configuratie. Het zijn enkel die moleculen die fotonen, 

afkomstig van het LCD, daadwerkelijk zullen gebruiken. Door absorptie 
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van lichtenergie3 staat het chlorofyl-a elektronen af, die opgenomen 

worden door een elektronenacceptor aan de stroma zijde van het 

thylakoidmembraan. Het elektronentekort van de chlorofylmolecule wordt 

gecompenseerd door elektronen die geleverd worden door een 

elektronendonor, die aan de lumen-kant van het thylakoïdmembraan zit. 

De elektronendonor vult nu zelf zijn elektronentekort aan met elektronen 

die bekomen worden uit de splitsing van H2O. Hierbij ontstaan protonen 

en zuurstofgas, die beide vrijkomen in het lumen van het 

thylakoïdmembraan. Zuurstofgas bij fotosynthese is dus afkomstig van 

opgenomen water. 

 

2 H2O → 4 H+ + O2 + 4 e (hiervoor zijn ca. 4 fotonen nodig) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het LCD bevat pigmenten die het licht (de fotonen) niet meteen kunnen 

gebruiken, maar op de een of andere manier door aan de centrale 

chlorofyl a molecule. 

 

 

 

 

3 Elektronen kunnen het rode licht opvangen en krijgen hierdoor een hogere energie 

(aangeslagen toestand). Aangeslagen elektronen zijn niet stabiel, en vallen terug, met 

uitsturing van licht, of worden betrokken in reacties. Door koppeling van chlorofyl aan 

bepaalde proteïnen, kunnen elektronen in een reactie betrokken worden (afgestaan 

worden). Wanneer de elektronen het blauwe licht opnemen, krijgen ze eenzelfde energie, 

het overschot gaat als warmte verloren.  
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De elektronenacceptor houdt zijn elektronen niet vast, maar geeft ze door 

aan een andere verbinding, die ze op zijn beurt weer doorgeeft, etc.... Zo 

ontstaat een elektronentransport, waarbij energie vrijkomt die gebruikt 

wordt om protonen vanuit de stroma in het lumen te pompen. Uiteindelijk 

bereiken de elektronen FS I, waar ze aan de lumenzijde gebonden 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS I heeft net zoals FS II een LCD en een RC. Door het LCD opgevangen 

fotonen worden eveneens aan chlorofyl-a moleculen van het RC gegeven. 

De chlorofyl-a  moleculen kunnen hierdoor elektronen afstaan, die worden 

opgenomen door een elektronenacceptor aan de stroma-zijde van het 

thylakoïdmembraan. 

 

Deze geeft op haar beurt de elektronen 

via een aantal tussenstappen over aan 

NADP+ (nicotinamide adenine dinucleotide 

monofosfaat), dat dankzij de elektronen 

een H+ kan binden en gereduceerd wordt. 

Later zal NADPH gebruikt worden in de 
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biosynthese, waarbij verbindingen moeten gereduceerd worden. Het 

elektronentekort van de chlorofylmoleculen wordt aangevuld met 

elektronen afkomstig van FS II.  

 

Wanneer de concentratie van NADPH voldoende groot is, worden 

elektronen niet langer naar NADP+ overgeheveld, maar teruggevoerd naar 

de elektronenacceptor aan de lumenzijde van FS I. Dit gaat gepaard met 

vrijmaken van energie, waarmee uit ADP en P de energierijke verbinding 

ATP wordt gevormd. In dit geval spreken we van een cyclische 

elektronenstroom, daar waar we bij de vorming van NADPH een hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

Door de splitsing van water en door de activiteit van de “protonenpomp” 

krijgt men een verlaging van de pH in het lumen van de 

thylakoïdmembraan. Dit veroorzaakt een protonenconcentratiegradiënt 

doorheen deze membraan. Via een bepaald protonvervoerend complex in 

het membraan stromen protonen terug naar de stroma-zijde. Deze stroom 

gaat gepaard met het vrijmaken van energie, die gebruikt wordt voor de 

synthese van ATP.  
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Transport van 3 protonen doorheen de pomp levert 1 ATP-molecule op. 

Per 2 gesplitste watermoleculen ontstaan 3 ATP moleculen. 

 

 

 

Onder invloed van licht komt in de thylakoidmembraan een 

elektronenstroom tot stand. Naargelang de golflengte van het licht stoten 

de chlorofyl-a moleculen in de twee fotosystemen elektronen met een 

verschillende energie-inhoud (redox-potentiaal, zie later) uit. Tijdens het 

transport staan deze elektronen energie af, die gebruikt kan worden voor 

de synthese van ATP (protonengradiënt). Vereenvoudigd geeft dit het 

zogenaamde Z-schema.  

Doordat alle hoger genoemende processen doorgaan onder drijvende 

kracht van lichtenergie, noemt 

men deze reacties ook de 

lichtreacties van de fotosynthese.  
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2 NADP+ + 2 H2O + 3 (ADP+P) → 3 ATP + O2 + 2 (NADPH+H+) 4 

of 

12 NADP+ + 12 H2O + 18 (ADP+P) → 18 ATP + 6 O2 + 12 (NADPH+H+) 

 

 

 

 

Het doel van de fotosynthese is de produktie van energierijke 

verbindingen, voornamelijk glucose. De manier waarop dit gebeurde werd 

ontrafelt door de wetenschappers Calvin en Benson, vandaar ook de 

Calvin-Benson cyclus. Bij deze reacties is licht niet vereist, vandaar ‘de 

donkerreacties’ van de fotosynthese5. Tijdens deze reacties wordt CO2 

gereduceerd tot een hexose (saccharide met zes koolstofatomen). Deze 

reacties grijpen plaats in het stroma van de chloroplast. 

De eerste stap omvat binding van een molecule CO2 aan ribulosebifosfaat, 

met als resultaat een C6 verbinding. Deze stap wordt gekatalyseerd door 

het enzym RUBISCO (zie verder). Deze C6 molecule wordt onmiddellijk 

gehydrolyseerd tot twee C3-verbindingen (glycerinezuurfosfaat). De zure 

groep (COOH) van deze molecule wordt omgezet tot een aldehydegroep, 

zo ontstaat triosefosfaat. De elektronen en de waterstofatomen voor deze 

reductie worden geleverd door  NADPH+H+. Dit is een endergonische 

reactie, en gaat gepaard met hydrolyse van ATP. Bij de reductie van 

NADPH + H+ wordt ook water gegenereerd.  

Een deel van het triosefosfaat verlaat de chloroplast en komt in het 

cytosol6 terecht. Hier reageren twee triosefosfaat-moleculen met elkaar, 

 

 

4 NAD+ en NADP+ neemt in feite een hydride ion op (een H+ en 2 elektronen = H-), 

waarbij een H+ in het cytosol vrijkomt, vandaar NADPH+H+) 
5 Deze naam is misschien ongelukkig gekozen, licht of donker speelt immers geen rol. 

Bovendien worden bepaalde enzymen door licht geactiveerd.  

&6 Het cytosol is dat deel van het cytoplasma dat buiten de celorganellen ligt.  
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om via een reeks tussenstappen fructosefosfaat te vormen. Fructose 

wordt vervolgens omgezet tot glucose7.  

Triosefosfaat wordt daarnaast gebruikt om opnieuw ribulosebifosfaat te 

genereren (waarbij energie gebruikt wordt door hydrolyse van ATP). Het 

ribulosebifosfaat kan nu opnieuw CO2 binden, waardoor de cyclus 

compleet is.  

Om uitgaande van CO2 één mol glucose te vormen, moet de Calvin-

Benson cyclus zes keer doorlopen worden. Er ontstaan 6 fructosefosfaat 

moleculen, 5 daarvan worden gebruikt voor generatie van 6 

ribulosebifosfaatmoleculen. Tijdens deze cyclus worden (voor vorming van 

1 mol glucose) 18 ATP en 12 (NADPH + H+) moleculen gebruikt 

(afkomstig uit lichtreacties !). Uiteindelijk werd CO2 gereduceerd tot 

C6H12O6. 

 

 

Algemene vergelijking van de donkerreacties: 

 

6 CO2 + 6 H2O + 18 ATP + 12 (NADPH + H+) → C6H12O6 + 18 ADP + 12 

NADP+ + 12 H2O 

 

Algemene vergelijking van de lichtreacties 

 

12 NADP+ + 12 H2O + 18 (ADP+P) → 18 ATP + 6 O2 + 12 (NADPH+H+) 

 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 

of 6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 

 

 

 

 

7 Uit het glucose wordt vrij snel zetmeel geproduceerd. Onder deze vorm blijft het tijdens 

de dag in de groene delen gestockeerd. ’s Nachts wordt het opnieuw afgebroken en 

getransporteerd naar verschillende weefsels. Dit transport gebeurt vooral onder de vorm 

van saccharose, dat als het ware het transportsuiker is.  
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6 ribulose biP

C5

6 C3 6C3

5 C6

C6

6 C5

6 C3 6C3

6 ATP

6 ADP + Pi
6 H2O

6 CO2

12 ATP

12 ADP+Pi

12 NADPH+H+

12 NADP+ + H2O

 

 

 

 

De eerste omzetting in de Calvin-Benson cylcus gebeurt door het enzyme 

RUBISCO (ribulose bifosfaat carboxylase oxygenase). Dit enzym 

katalyseert twee reacties: 

- carboxylatie van ribulosebifosfaat (=+CO2), wat twee C3 

moleculen oplevert; 

- oxygenatie: reactie met zuurstofgas (O2), waarbij 

fosfoglycerinezuur (C3) en glycolaat (of glycolzuur, CH2OHCOOH) 

ontstaat. Deze laatste stof gaat naar de peroxisomen8 en wordt 

daar afgebroken tot indermediairen, die in de mitochondriën 

volledig worden omgezet tot CO2, met verbruik van O2.  

 

 

 

8 Celorganel met enkel membraan, cfr. lysosomen, maar ze ontstaan door ‘deling’ van 

bestaande en niet door afsnoering van cisternen. Het zijn grote verbruikers van 

zuurstofgas, cfr. de mitochondriën. Ze bevatten talrijke enzymen om schadelijke 

metabolieten te detoxificeren. Kenmerkend is er de productie van H2O2 (RH2 + O2 → R + 

H2O2) tijdens oxidaties, dat door het enzym catalase gebruikt wordt om andere 

metabolieten te oxideren: H2O + R’H2 → R’ + 2 H2O ).  
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➔ Bij de oxygenase-activiteit wordt O2 verbruikt en CO2 vrijgesteld, er 

worden geen hexose-moleculen gevormd9, met als gevolg dat de 

productiviteit van de plant daalt. Dit proces heet fotorespiratie.  

 

Welke reactie RUBISCO katalyseert, hangt af van de aanwezige 

hoeveelheid CO2 en O2. Indien veel CO2 aanwezig is, overheerst de 

carboxylase activiteit, indien er relatief gezien veel zuurstofgas aanwezig 

is, overheerst de oxygenase-activiteit10.  

 

In gematigde streken verdorren heel wat planten in hete droge periodes. 

Andere planten – zoals maïs, suikerriet, sommige ‘onkruiden’ – zijn op dat 

moment nog groen en stellen het goed. Ook in woestijnen – ondanks het 

schrijnend watertekort – staan her en der groene planten (bv. Welwitschia 

en de cactussen in Amerika).  

 

 

 

 

 

 

 

9 In tegendeel, we zien hier het netto verdwijnen van sacchariden.  

10 In feite kunnen treden O2 en CO2 in competitie voor de bindingsplaats van rubisco. 
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In functie van fotosynthese moeten gassen (CO2 en O2) in en uit bladeren 

kunnen. Deze uitwisseling gebeurt door kleine openingen, de stomata of 

huidmondjes. Onvermijdelijk ontsnapt langs deze weg ook water. In hete 

en droge milieus vormt waterverlies een reëel probleem. Om uitdroging te 

vermijden, worden de huidmondjes bij te warme en droge 

omstandigheden gesloten. Hierdoor wordt echter de gasuitwisseling met 

het extern milieu belet, waardoor de concentratie aan CO2 in het blad 

daalt en de concentratie aan O2 stijgt. 

Het enzym rubisco oefent nu vooral een 

oxygenatie-activiteit uit, met een dalende 

productiviteit van de plants als gevolg 

(fotorespiratie, verbruik van 

koolstofverbindingen en energie !). Als de 

warme en hete periode aansleept, kan de 

plant hier dermate onder lijden dat de 

gehele plant of een deel ervan afsterft.  

 

Een aantal planten hebben zich in de loop 

van de evolutie aangepast aan deze hete 

en droge situaties.  

 

 

 

Planten met een C4-metabolisme hebben een iets andere bouw dan 

gewone (C3) planten. Bij een ‘klassieke’ C3-plant liggen onder de 

bovenepidermis (zie ook later) een rij vertikaal gerangschikte cellen (het 

palissadenparenchym), die talrijke chloroplasten bevatten. Het is vooral in 

deze cellen dat de fotosynthetische reacties (lichtreacties + 

donkerreacties) plaatsgrijpen. Bij een C4 plant liggen rond de vaatbundels 

een kring speciale cellen (bundle-sheath cells), met daar rondom heen 

een laag parenchymcellen (mesofylcellen). De lichtreacties grijpen plaats 
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in deze laatste laag, de donkerreacties in de binnenste laag (bundle 

sheath cells).  

 

 

 

Voor de donkerreacties gebruiken 

deze planten geen CO2 dat 

rechtstreeks afkomstig is uit de 

lucht. CO2 wordt door een enzym 

(PEPase) gekoppeld in de 

mesofylcellen aan een C3 

verbinding (fosfoenolpyruvaat of 

PEP) tot oxaalazijnzuur (dat zelf 

wordt omgezet tot aspartaat of 

appelzuur, alle C4 verbindingen). 

Deze C4 verbinding wordt 

getransporteerd naar de dieper gelegen bundle sheath cells, waar ze 

ontbonden wordt in CO2 en fosfoenolpyruvaat (PEP).  

 

 

Het voordeel van dit systeem is dat fotorespiratie zo goed als vermeden 

wordt. De lichtreacties (met generatie van O2) grijpen vooral plaats in de 

omringende mesofylcellen. De donkerreacties (met rubisco) grijpen dieper 

in het blad plaats. Doordat hier weinig FSII aanwezig is, is de concentratie 
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aan O2 ook veel lager. De vrijstelling van CO2 uit oxaalazijnzuur gebeurt 

ook in de onmiddellijke omgeving van rubisco, zodat zuurstofgas 

nauwelijks de tijd heeft om te binden aan rubisco. Het enzym dat CO2 aan 

PEP bindt, heeft bovendien een veel grotere affiniteit voor CO2 dan 

rubisco, zodat de plant aan fotosynthese kan blijven doen bij lagere CO2-

concentraties. Door het transport van CO2 naar de bundle sheath cells, 

worden er hoge concentraties aan CO2 bereikt in deze cellen, zodat 

fotorespiratie (tengevolge van oxygentatie-activiteit) uitblijft. Bovendien 

wordt door deze werking een grotere concentratiegradiënt bereikt, zodat 

de gasuitwisseling met het extern milieu sneller gebeurt, en de 

huidmondjes (stoma) minder lang open moeten worden gehouden, wat 

het waterverlies ten opzichte van C3 planten beperkt.  

 

Omdat de eerste verbinding die ontstaat door reactie met CO2 vier 

koolstofatomen bevat, wordt deze cyclus de C4 cyclus genoemd (en de 

planten C4 planten). C4 planten hebben aldus de C4 en C3-cyclus (de 

normale Calvin-Benson-cyclus) gescheiden in de ruimte.  

 

 

 

CAM (Crassulacean Acid 

Metabolism) – planten hebben 

hun C3 en C4 – cyclus gescheiden 

in de tijd. Huidmondjes openen ’s 

nachts en CO2 wordt gefixeerd 

door reactie met PEP waarbij 

oxaalazijnzuur ontstaat. 

Gedurende de nacht worden grote 

hoeveelheden oxaalazijnzuur 

gegenereerd en opgeslagen in de 

vacuole. Het waterverlies wordt beperkt mits de temperaturen gedurende 

de nacht lager zijn. Overdag worden de huidmondjes gesloten, maar het 
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CO2 wordt vrijgesteld uit oxaalazijnzuur (met vorming van PEP). De 

concentratie aan CO2 wordt op deze manier altijd voldoende hoog 

gehouden, waardoor de carboxylase-activiteit van het enzym rubisco de 

bovenhand houdt.  

Deze vorm treffen we vooral aan bij succulenten (vb. vetplanten, Saguaro 

cactus). Deze CAM-planten groeien daarom best in periode van warme 

dagen en koude nachten.  

 

Ongeveer 4% van de planten bezitten het CAM-metabolisme, 1 % van de 

planten zijn C4 planten. Het C4 metabolisme vinden we terug in 19 

verschillende plantenfamilies, bij wel 1000 soorten. Dit is een sterke 

aanwijzing dat deze vorm van synthese verschillende keren onafhankelijk 

van elkaar is ontstaan in de evolutie. Beide vormen zijn niet alleen een 

aanpassing aan de hete en droge milieus, maar ook aan de daling van de 

CO2 in de atmosfeer in de geologische tijd.  

 

Wanneer we het voorkomen van de verschillende vormen (C3, C4 en CAM) 

geografisch bestuderen, stellen we vast dat C3 planten vooral in 

gematigde en noordelijke gebieden voorkomen. Bij koud en vochtig weer 

en een normale lichtintensiteit hebben deze planten een voordeel ten 

opzichte van CAM- en C4 planten, mits minder enzymen nodig zijn. CAM 

en C4 planten hebben een hoger rendement in hete, droge milieus met 

hoge lichtintensiteit, omdat zij het waterverlies en de fotorespiratie 

kunnen beperken.  
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Op basis van voeding kunnen we organismen indelen in autotrofe en 

heterotrofe organismen. Autotrofe organismen maken hun energierijke 

organische verbindingen aan op basis van een energiebron en kleine 

anorganische moleculen (meestal CO2 en H2O). De meest gekende 

autotrofe organismen zijn ongetwijfeld planten. Zij gebruiken het zonlicht 

als energiebron: het zijn foto-autotrofe organismen. Niet alleen planten 

kunnen deze energiebron benutten, er zijn heel wat foto-autotrofe 

bacteriën.  

  

De fotosynthese gebeurt meestal op een van volgende manieren: 

1) cfr. groene planten, pigment verwant aan chlorofyl:  

6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6
  + 6 H2O + 6 O2 

 

2) 6 CO2 + 12 H2S → C6H12O6
  + 6 H2O + 12 S (zwavelbacteriën).  

Het diwaterstofsulfide-gas is afkomstig van afbraak van zwavelhoudende 

eiwitten.  

 

3) 6 CO2 + 12 H2 → C6H12O6
  + 6 H2O (knalgasbacteriën).  

Knalgas wordt gevormd bij afbraak van bepaalde organische 

bestanddelen.  

 

Welke weg ook wordt gevolgd, telkens is licht nodig en een 

waterstofdonor: fotosynthese is een reductie van CO2 door middel van 

licht en een waterstofdonor.  

 

6 CO2 + 12 H2D → C6H12O6
  + 6 H2O + 12 D 

 

De gebruikte pigmenten zijn geen chlorofyl (maar andere purpere of 

groene pigmenten). 
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Op basis van hun behoefte aan zuurstofgas kunnen we de bacteriën 

indelen in aërobe (vereisen aanwezigheid van zuurstofgas), anaërobe 

(hebben geen zuurstofgas nodig, maar kunnen het verdragen) en 

facultatie aërobe (leven in aanwezigheid van en zonder zuurstofgas).11  

 

Een aantal autotrofe bacteriën kunnen organische verbindingen opbouwen 

uitgaande van energiearme verbindingen in afwezigheid van licht. Ze 

maken gebruik van chemische energie, afkomstig van oxidatie van 

energie-arme anorganische stoffen. Ze zijn daarom meestal obligaat 

aëroob. Deze bacteriën zijn chemosynthetisch (of chemo-autotroof). 

 

Verbinding + O2 → geoxideerde verbinding + H2O + Energie 

 

Deze energie wordt dan gebruikt voor opbouw van energierijke organische 

moleculen : 

 

6 CO2 + 12 H2D + E → C6H12O6
  + 6 H2O + 12 D 

 

Deze chemosynthetische bacteriën zijn belangrijke voor biologische 

zelfreiniging, het zijn de opruimers van de natuur en bewerkstelligen de 

kringloop van de stof (door vorming van ionen die door planten kunnen 

worden opgenomen.  

 

A. De nitrificerende bacteriën (belangrijk voor stikstofkringloop) 

 

Wanneer eiwitten afgebroken worden ontstaat ammoniak. Dit gas is voor 

bodemorganismen niet beschikbaar. Het reageert met water tot 

ammonium, dat moeilijk kan worden opgenomen. Nitrietbacteriën zetten 

 

 

11 Zoek dit eens opnieuw op, er worden blijkbaar verschillende definities gehanteerd. Zijn 

de termen obligaat/facultatief noodzakelijk of dekken de termen ze automatisch ? Moet 

dat stukje hier, dat staat daar eigenlijk maar bij voor de soep en te patatten. Is dit 

relevant voor de cursus ? 



  19 

 

ammoniumionen om tot nitrieten, nitrieten worden door nitraatbacteriën 

omgezet tot nitraten, die door plantenwortels kunnen worden opgenomen.  

 

Nitrietbacteriën: 

 

2 NH4
+ + 3 O2 → 2 NO2

- + 2 H2O + 4 H+ + E (oxidatie van ammonium tot 

nitriet) 

 

Nitraatbacteriën 

 

2 NO2
- + O2 → 2 NO3

- + E (oxidatie nitriet tot nitraat) 

 

 

B. Kleurloze zwavelbacteriën 

 

Deze bacteriën zijn kleurloos door het ontbreken van pigmenten (in 

tegenstelling tot de foto-autotrofe zwavelbacteriën).  

  

 2 H2S + O2 → 2 H2O + 2 S + E 

  

 2 S + 3 O2 + 2 H2O → 2 SO4
2- + 4 H+ + E 

 

C. Ijzerbacteriën 

 

Deze bacteriën treft men vooral aan in water met veel Fe2+-zouten. De 

bacteriën vormen er slierten rondom de planten en een slijmlaag waarin 

de ijzerhydroxiden zich afzetten. Het water, wortels en stengels van de 

planten kleuren hierbij roestbruin. 

 

  4 FeCO3 + 6 H2O + O2 → 4 Fe(OH)3 + 4 CO2 + E 
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D. Knalgas en methaanbacteriën 

 

Bij afbraak van stikstofvrije organsiche verbindingen (cellulose) komt vaak 

knalgas en methaan vrij. Dit kan door deze bacteriën worden aangewend.  

 

2 H2 + O2 → 2 H2O + E 

CH4 + 2 O2  → 2 H2O + CO2  + E 

 

 

 

Glucose is niet de enige stof die in de cellen kan worden aangemaakt. 

Polysacchariden, lipiden en eiwitten zijn eveneens belangrijke 

biopolymeren die dienen te worden gesynthetiseerd.  

 

Polysacchariden als cellulose, zetmeel en glycogeen worden opgebouwd 

uitgaande van glucose en ATP. Lipiden (reservestoffen, celmembranen) 

zijn esters van glycerol en vetzuren. Deze twee laatste groepen worden 

gevormd uit tussenproducten van de glycolyse en de KREBS-cyclus (zie 

verder, oxaalazijnzuur en glyceraldehyde3P of fosfoenolpyruvaat). 

Aminozuren bevatten het element N, dat wordt opgenomen onder de 

vorm van NH4
+ of NO3

- . Nitraationen worden in de plant met gebruikt van 

energie omgezet tot ammoniumionen, die gebonden worden op α-

ketoglutaarzuur. Het verkregen aminozuur glutaminezuur kan de 

aminogroep (NH2) overdragen naar andere C-verbindingen (onttrokken 

aan de glycolyse of KREBS-cyclus), waarbij de andere AZ worden 

gevormd.  
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Tijdens de celademhaling worden er voedingsstoffen geoxideerd met 

vrijmaken van energie. Deze energie is nodig voor het uitvoeren van alle 

levensprocessen: arbeid (beweging, ook bij planten, denk aan bewegen 

van bladeren, celstrekking), opbouwreacties, etc… De voedingsstoffen die 

geoxideerd kunnen worden zijn sacchariden, lipiden en proteïnen. De 

belangrijkste energieleverancier is ongetwijfeld glucose, en wij beperken 

ons in de eerste plaats tot de vrijmaking van energie uit deze stof.  

De afbraak van glucose gebeurt in 

verschillende stappen. 

 

 

 

De eerste stap in de oxidatie van glucose 

voltrekt zich in het cytosol, onafhankelijk van 

het feit of zuurstofgas aanwezig is of niet. Het 

betreft het omzetten van glucose (C6H12O6) in 

twee moleculen pyrodruivenzuur (pyruvaat, 

pyrodruivensuiker):  

 

 

 

 

 

 

Deze omzetting gebeurt via 9 reacties. Om glucose te activeren is energie 

vereist (2ATP), de rest van de reactieketen is exo-energetisch en levert 4 

ATP-moleculen op.  

C C

H

H

H

C

O

O

OH
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Het netto resultaat is dus: 

 

C6H12O6 + 2 (ADP + Pi) → 2 C3H4O3 + 2 ATP 

 

Tijdens deze oxidatie worden twee elektronen vrijgesteld (en twee 

protonen) per molecule pyruvaat, die worden opgevangen door NAD+ 

(Nicotinamide adenine dinucleotide)12. 

   

2 NAD+ + 4 H+ + 4 e → 2 (NADH + H+) 

 

De vergelijking van de glycolyse wordt dus: 

 

C6H12O6 + 2 (ADP + Pi) + 2 NAD+ → 2 C3H4O3 + 2 ATP + 2 (NADH+H+) 

 

 

 

12 … en die dus gereduceerd wordt. Men gebruikt een andere elektronenacceptor dan 

tijdens de synthese (NADP+), om opbouw- en afbraakreacties duidelijk gescheiden te 

houden.  
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De verdere oxidatie van pyruvaat kan zowel aëroob als anaëroob 

verlopen. 

 

 

 

Tijdens dit proces wordt het gevormde pyruvaat in de mitochondriën door 

O2 verder geoxideerd tot CO2. Het NADH+H+ dat in het cytosol aanwezig 

is, zal het NAD+ van de mitochondriën reduceren tot NADH+H+. Dit laatste 

zal dan door de voorradige O2 geoxideerd worden tot NAD+. Het is bij deze 

oxidatiereacties dat de meeste energie geproduceerd worden.  

 

 

 

Tijdens de glycolyse ontstond er NADH+H+ door reductie van NAD+. Opdat 

de glycolyse zou kunnen blijven optreden, moet steeds NAD+ ter 

beschikking zijn. Recyclage van NAD+ uit NADH+H+ gebeurt in de 

mitochondriën. Het NADH+H+ gevormd in het cytosol, kan echter niet 

doorheen het endomembraan van de mitochondriën. Daarom zal het de 

elektronen en protonen overdragen aan NAD+ in de mitochondriën, over 

het endomembraan heen (NAD+ van de mitochondriën reduceren): 

 

NADH+H+
cytosol + NAD+

mito → NAD+ cytosol + NADH+H+
mito 
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Het gereduceerde NADH+H+
 in de mitochondriën staat de elektronen af 

aan een eiwitcomplex – bestaande uit een reeks elektronenacceptoren - 

gebonden aan het endomembraan. De elektronen doorlopen de 

verschillende eiwitten (redoxsystemen), waarbij steeds een hoeveelheid 

energie wordt vrijgesteld. Deze energie wordt benut om protonen uit de 

matrix naar het lumen te pompen13.  

 

Hierdoor ontstaat een elektrochemische protonenconcentratiegradiënt. 

Protonen stromen terug naar de matrix doorheen een ATPsynthetiserend 

complex, deze protonenstroom doorheen het endomembraan gaat 

gepaard met de vorming van energie onder de vorm van ATP. Op het 

einde van de elektronentransportketen is O2 de finale elektronenacceptor: 

hierbij wordt waterstof gebonden, met vorming van H2O. 

 

De globale reactie: 

2 (NADH+H+) + O2 → 2 NAD+ + 2 H2O 

 

Bij de oxidatie van NADH+H+ worden per molecule ca. 3 ATP moleculen 

gevormd.  

 

 

 

Het pyruvaat dat in het cytosol tijdens de glycolyse werd gevormd, wordt 

doorheen de membranen van de mitochondriën gevoerd en komt zo 

terecht in de matrix. Daar wordt het volledig geoxideerd met behulp van 

O2 tot CO2. Dit proces is dus strikt aëroob.  

 

 

 

13 Doordat het buitenmembraan doorlaatbaar is voor H+, blijven de protonen niet in het 

lumen aanwezig, maar diffunderen ze naar het cytosol.  
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De eerste stap behelst de reactie met coënzyme A tot acetylcoënzyme A, 

wat gepaard gaat met afsplitsing van een eerste CO2. Elektronen en 

protonen van deze oxidatiereactie worden opgevangen door NAD+ 

 

CH3COCOOH + CoAH + NAD+ → CO2 + NADH + H+ + CH3COCoA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gevormde acetylCoA reageert met oxaalazijnzuur (HOOC-CO-CH2-

COOH) tot citroenzuur14 (C6), waarbij het CoAH opnieuw wordt afgesplitst. 

Hierbij is water vereist.  

Vervolgens wordt citroenzuur geoxideerd tot glutaarzuur (C5), waarbij CO2 

wordt afgesplitst, en NAD+ wordt gereduceerd (door het opvangen van 

 

 

14 Vandaar de naam: citroenzuurcyclus. 

pyruvaat CH3COCOOH

acetyl CoA

CoAH

CO2

NAD+

NADH+H+

CoAH

H2O citroenzuur

glutaarzuur

barnsteenzuur

appelzuur

oxaalazijnzuur

H2O

H2O

CO2

CO2

FAD+FADH2

NAD+

NADH+H+

NADH+H+

NAD+

NADH+H+

NAD+

ATP
ADP

NAD+
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elektronen en protonen). Een derde CO2 wordt afgesplitst door oxidatie 

van glutaarzuur tot barnsteenzuur, waarbij opnieuw NAD+ wordt 

gereduceerd. Ook water is vereist. Van het oorspronkelijke pyruvaat, zijn 

nu 3 koolstofatomen verdwenen onder de vorm van CO2. Barnsteenzuur 

wordt nu in 2 stappen opnieuw geoxideerd tot oxaalazijnzuur. De eerste 

stap omvat oxidatie van barnsteenzuur tot malaat (appelzuur), met 

reductie van FAD+ tot FADH2 (Flavine adenine dinucleotide)15 en vorming 

van een molecule ATP uit ADP . Appelzuur wordt vervolgens geoxideerd 

tot oxaalazijnzuur, waarbij NAD+ wordt gereduceerd tot NADH+H+. 

 

De gereduceerde elektronenacceptoren (NADH+H+ en FADH2) staan hun 

elektronen vervolgens af aan de elektronentransportketen in de 

mitochondriën (waarbij O2 als finale elektronenacceptor fungeert). De 

vrijgekomen energie wordt gebruikt voor de vorming van ATP (uitgaande 

van 1 NADH+H+ 3 ATP- en 1 FADH2 2 ATP-moleculen). 

 

 

 

15 Bij deze oxidatie komt onvoldoende energie vrij om NAD+ te reduceren, daarom wordt 

een andere verbinding gereduceerd.  



  27 

 

 

Vermits de glycolyse per molecule glucose twee pyruvaatmoleculen 

oplevert, moet de cyclus tweemaal worden doorlopen om een molecule 

glucose volledig te oxideren tot CO2: 

 

2 CH3COCOOH + 6 H2O + 8 NAD+ + 2 FAD+ + 2 ADP→ 6 CO2 + 2 FADH2 + 

8 (NADH+H+) + 2 ATP 

 

Samen met de glycolyse: 

  

C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 (ADP+P) → 2 (NADH+H+) + 2 ATP + 2 

CH3COCOOH 

 

levert dit: 

 

 C6H12O6 + 10 NAD+ + 2 FAD+ + 6 H2O + 2 (ADP+P) → 10 

(NADH+H+) + 4 ATP + 6 CO2 + 2 FADH2  

Samen met de oxidatie van de gereduceerde elektronenacceptoren: 

 

5 (2 NADH+H+
 + O2 + 6 ADP → 2 NAD+ + 2 H2O + 6 ATP) 

2 FADH2 + O2 + 4 ADP → 2 FAD+ + 2 H2O + 4 ATP 

 

wordt dit: 

 

C6H12O6 + 6 O2 + 38 ADP→ 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP 

 

Bij aërobe verbranding van glucose ontstaat 38 mol ATP. Bij verbranding 

van 1 mol glucose in een caloriemeter, ontstaat 2870 kJ. Vermits 

hydrolyse van 1 mol ATP 29.4kJ oplevert, zit in 38 mol ATP ca. 1100kJ 

vervat. Dit betekent dat het rendement van de reactie ca. 39% bedraagt. 

De overige 61% gaat als warmte verloren.  

 

 



  28 

 

 

 

Naast sacchariden kunnen ook andere stoffen worden verademd. Meestal 

gebeurt dit via intermediaren van de KREBS-cyclus: 

 

- aminozuren worden (afhankelijk van het soort aminozuur) 

omgezet tot pyruvaat, acetylCoA of oxaalazijnzuur; 

- glycerol wordt omgevormd tot pyruvaat; 

- vetzuren worden omgezet tot acetylcoënzyme-A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De snelheid waarmee de afbraak van glucose gebeurt, is moeilijk op zich 

meetbaar. Bij dit proces wordt O2 verbruikt en CO2 geproduceerd. 

Metingen van het O2-verbruik en de CO2-produktie daarentegen leveren 

wel vrij nauwkeurig informatie over de intensiteit van het metabolisme. 

De gemeten CO2-productie of O2-verbruik wordt uitgedrukt in mL/h of 

mol/h voor het organisme. Om de intensiteit van het metabolisme tussen 

verschillende soorten te vergelijken, moet men de factor massa in 

rekening brengen. De gemeten waarden worden daarom in mL of mol /kg 

h uitgedrukt. De CO2 productie bij een muis bedraagt bijvoorbeeld 2145 

mL CO2 / kg h. 
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Wanneer een organisme enkel sacchariden zou verademen, maakt het niet 

uit of men het verbruikte O2 of geproduceerde CO2 zou meten. Uit de 

globale reactie blijkt immers dat deze hoeveelheden gelijk zijn: 

 

C6H12O6 + 6 O2 → 6 H2O + 6 CO2 

 

Een organisme kan echter ook andere substraten verademen (of 

sacchariden op een andere manier verademen dan via de KREBS-cyclus). 

Het respiratorische quotiënt, i.e. de verhouding van het geproduceerde 

CO2 tot het verbruikte O2, kan hier meer informatie over geven. 

 

2

2

 
r

geproduceerde CO
Q

verbruikte O
=  

 

Wanneer we dit toepassen op sacchariden zien we dat Qr=1. 

 

Voor lipiden: 

Vb.  

Olijfolie: C57H104O6 +  80 O2 → 57 CO2 + 52 H2O 

Palmolie: 2 C51H98O6 + 145 O2 → 102 CO2 + 98 H2O 

Tristearine: 2 C57H110O6 + 163 O2 → 114 CO2 + 110 H2O 

 

Telkens geldt Qr ≈ 0.7 <1. 

 

Voor organische zuren geldt Qr > 1. 

 

Door gelijktijdig de CO2-productie en het O2 verbruik te meten, verkrijgt 

men enige informatie over de aard van de substraten die bij de 

energieproductie verbruikt worden. Bij de mens bedraagt het Qr ≈ 0.8 in 

basale voorwaarden. Dit wijst erop dat naast sacchariden ook lipiden 

worden verademd. 
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De meeste eukaryoten zijn obligaat aëroob. Toch zijn ze in staat om in 

anaërobe omstandigheden een kleine hoeveelheid energie vrij te maken16. 

Daarnaast zijn heel wat prokaryoten obligaat anaëroob en moeten ze wel 

energie produceren in afwezigheid van zuurstofgas.  

De gereduceerde NADH+H+ kan in anaëroob milieu zijn elektronen niet 

afstaan aan O2. De glycolyse zou bijgevolg snel stilvallen. Pyruvaat kan 

echter als elektronen- en waterstofacceptor fungeren. Naargelang het 

celtype zal het pyruvaat worden omgezet tot melkzuur (melkzuurgisting)17 

of ethanol (alcoholische gisting).  

 

Glucose

C6H12O6

glycolyse

2 ATP

2 (NADH+H+)

2 C3H4O3

2 C3H6O3

ethanol

2 C2H5OH

ethanal

2 C2H4O

2 CO2

2 (NADH+H+)

2 NAD+

2 NAD+

 

 

 

In beide gevallen wordt slechts een kleine hoeveelheid ATP gegenereerd 

(2 mol ATP per mol glucose, in tegenstelling tot 38 mol ATP per mol 

glucose bij aërobe ademhaling).  

 

 

16 … making the best of a bad job … beter iets dan helemaal niets.  

17 Er bestaan nog andere types van anaërobe ademhaling (boterzuurgisting,  
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Bij de mens zal bij hoge activiteit de zuurstofspanning in de spieren dalen. 

Om de spier van een kleine hoeveelheid energie te voorzien, zal door 

anaërobe fermentatie melkzuur (lactaat) worden gevormd. Dit melkzuur 

zal leiden tot verkramping van de spier. Na de activiteit stijgt de 

zuurstofspanning weer. Het melkzuur wordt opgenomen in het bloed en 

getransporteerd naar de lever, alwaar het afgebroken wordt.  

 

Melkzuur en ethanol bevatten nog energie, want de moleculen zijn nog 

niet volledig geoxideerd. Daarom kunnen we ze ook als voedsel tot ons 

nemen. De alcoholgisting speelt een belangrijke rol in de productie van 

alcoholhoudende dranken (bier, wijn, etc…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


