
„Energetyka” mózgu

• Zaburzenia metaboliczne i schorzenia 

psychiatryczne wykazują obustronne związki 

(zwł asocjacja cukrzycy typ 2 z ch Alzheimera, 

otępieniem, chorobą Huntingtona)

• Schizofrenię leczono śpiączką cukrzycową

• Oprócz schorzeń psychiatrycznych zaburzenia 

metabolizmu mózgu graja rolę w 

neurodegeneracjach i innych schorzeniach 

OUN

• Uwaga: przy trudnych zadaniach 

matematycznych pogłębia się oddychanie…



Glukoza – główne „paliwo” mózgu
• Waga mózgu = 2% ciała 

• zużycie glukozy - 25% ! 

• zużycie tlenu nieco mniej

• W mózgu glukoza niemal w 100% jest 

utleniana do CO2 i wody poprzez glikolizę, 

cykla Krebsa i oksydatywną fosforylację, 

*Tzw współczynnik mózg/ciało: U człowieka = 0.02

U ryb z rodz. mormyridae - „mormyrid fish” = 0.03 ! 

(a ich ogromy móżdżek zużywa 60% tlenu !)

Zdolność elektrolokacji i elektrokomunikacji 

(podobnie jak np. rekiny posiadające tzw. bańkami Lorenziniego)



Zużycie glukozy w mózgu
Różnica tętniczo-żylna poziomu glukozy dla głowy =

0,55 mmol/l (= 0,55 mol/ml) 

(Ide K. I wsp. J Appl Physiol 87: 1604-1608, 1999; 

Przepływ krwi w mózgu = 0,55 ml/g/min

Zużycie glukozy wynosi:

0,55 mol/ml x 0,55 ml/g/min = 0,3025 mol/g/min 

(czyli ok. 30 mol/100g/min)

Mózg wagi 1200g zużywa na dobę 0,52 mola

1 mol glukozy = 180 g  zatem -

Zużycie glukozy wynosi 94 g glukozy/mózg/doba

(standardowa dieta dorosłego wynosi 2500 kcal tj równoważnik 
625 g glukozy)

Mózg dorosłego mężczyzny – ok. 1350 g, kobiety – 1200g



Zużycie tlenu przez mózg

160 mol tlenu/100g tkanki mózgu/1min

20% całego tlenu zużywanego przez cały organizm.

i w przybliżeniu tyle samo produkuje CO2

(tzw współczynnik oddechowy = 1)



Policzmy ile glukozy „spala” mózg i ile 

dwutlenku węgla powstaje w mózgu na dobę
C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + energia

Zużycie glukozy: 30 mol/100g/min

Mózg na „spalanie” przeznacza jednak nieco mniej glukozy

Ile dokładnie?

Zużycie tlenu: 160 mol tlenu/100g tkanki mózgu/1min

W przypadku współczynnika poboru tlen/glukoza = 6/1 

Ze zużycia 160 mol O2/6 = wynika „spalenie” 26,7 mol (glukozy)/100g/min

Mózg wagi 1200 g w ciągu doby „spala” 320,4 mol glukozy/ min co daje na 
dobę 320,4 x 1440 = 461376 mol 

czyli spala ok.. 0,46 mola glukozy Tj. 0,46 x 180g = 82,8 g glukozy. 

(Czyli ze zużytej glukozy = 0,52 mola = 94 g „spala” się 82,8g )

A co z dwutlenkiem węgla?

Zużycie 160 mol O2 tlenu oznacza powstanie takiej samej ilości CO2

A w przeliczeniu na dobę i na mózg wagi 1200g daje to 2,76 mola CO2

2,76 mola CO2 x 25,4 l/mol= 70,1 litra CO2 (w temp. 36 st C)



A co z wodą produkowaną w mózgu wagi 

1200g w efekcie spalania glukozy ?

C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + energia

Mózg wagi 1200g produkuje w ciągu doby 2,76 mola CO2

I tyle samo moli wody

Objętość molowa wody =18 cm³/mol

Zatem 18 cm³/mol x 2,76 = 49,68 cm³ 

Mózg produkuje mocno „gazowaną” wodę (sodówę?)



Na dobę mózg produkuje:

• 70,1 litra CO2

• 49,68 cm³ wody

• Wniosek?



Pół „sety” (bardzo bardzo) mocno 

gazowanej wody sodowej…!



Glukoza – paliwo dla mózgu

Metabolizm glukozy w mózgu :

1. Glikoliza

2. Cykl kwasów trójkarboksylowych

3. Szlak fosforanu pentozy (pentozowy)



Glikoliza:

netto z 1 glukozy

2 ATP

2 NADH

NAD - Dinukleotyd 

nikotynoamidoadeninowy 

podaż limitowana

Fosfofruktokinaza – główny 
enzym limitujący glikolizę

Hamowana przez ATP !

Spadek ATP stymuluje ten 
enzym i jednocześnie 
glikolizę

Aldolaza :  2 fosfotriozy

mleczan

LDH= Lactate dehydrogenase



Glikoliza 

netto z 1 glukozy

2 ATP

2 NADH

Fosfofruktokinaza –
główny enzym limitujący 
glikolizę

Hamowana przez ATP !

Spadek ATP stymuluje ten 
enzym i jednocześnie 
glikolizę

LDH= Lactate dehydrogenase

x2

Do cyklu Krebsa

Aldolaza 2 fosfotriozy

NAD - Dinukleotyd 

nikotynoamidoadeninowy 

podaż limitowana

x2

x2



Całkowite spalanie glukozy w 
warunkach aerobowych:
Cykla Krebsa

1. Dehydrogenaza pirogronianu

tworzy Acetylo-CoA, 

2. Acetylo-CoA +szczawiooctan

tworzą cytrynian 

W cyklu Krebsa powstają

3 pary elektronów przenoszone są 
z NAD+ na NADH

1 para z FAD (flavine adenine 
dinucleotide) na FADH2.

Oksydatywna fosforylacja:

w mitochondrialnej kaskadzie 
NADH i FADH2 przenoszą 
elektrony na 1/2O2 (redukując do 
H2O)

Łącznie z 8 NADH 

x 3  ATP = 24 ATP





Oksydatywna fosforylacja:

FADH2 i NADH przenoszą swoje 

elektrony na cząsteczkowy tlen za 

pomocą mitochondrialnego 

łańcucha przenoszenia elektronów 

produkując ATP



BILANS spalania glukozy

C6H12O6 + 6O2 daje w wyniku 6CO2 + 6H2O + energia

Przy założeniu pełnego „spalania” 1 cząsteczki glukozy 

(„glikoliza tlenowa”) otrzymujemy:

2 ATP (netto) z glikolizy = 2 ATP

2 NADH z glikolizy x (2 ATP*) = 4 ATP 

8 NADH z cyklu Krebsa x 3 ATP = 24 ATP

2 FADH2 z cyklu Krebsa x 2 ATP = 4 ATP

2 GTP z cyklu Krebsa = 2 ATP
*Na „wejście” do mitochondrium jednego NADH 

zużywa się 1 ATP

SUMA = 36 ATP

(z 36 ATP tylko 2 ATP z glikolizy, reszta z oksydatywnej 

fosforylacji)



Realny zysk ATP z 1 glukozy wynosi nie 36 

ale ok. 31 ATP 

(ucieczka protonów z mitochondriów obniża 

wartość energetyczną glukozy)
• Rolfe DFS, Brown GC (1997) Cellular energy utilization and 

molecular origin of standard metabolic rate in mammals. Physiol 

Rev 77:731– 758



Badanie metabolizmu 
glukozy

- 2-DG przenika przez BBB (ten sam 
transporter) 

- fosforylowana przez heksokinazę

- akumulowana w komórkach.

Tzw. local cerebral metabolic rates 
glukozy (LCMRglu) wyznaczany 
autoradiograficznie po podaniu i.v. 
dożylnym (18F-labeled 2-DG)

Użycie (2-DG znakowanej 18F) w PET

U szczurów zużycie glukozy (poprzez 
2-DG) waha się od 50 do 150 
mol/100g/1min.



Dehydrogenaza -ketoglutaranu
–
enzym kluczowy dla losów -
ketoglutaranu katalizujący jego 
konwersję do bursztynylo-CoA 
ma niską aktywność u wielu 
chorych na Alzheimera !?

Dehydrogenaza izocytrynianu 
(IDH-1) –

Jej gen jest zmutowany 
(mutacja R132H) w 
większości tzw. wtórnych 
glejaków zarodkowych 
(glioblastoma), a zarazem 
jego mutacja ma pozytywne 
znaczenie prognostyczne w 
tych guzach.



Gdy glikoliza „produkuje” nadmiar 
pirogronianu i nie jest on efektywnie 
utleniany w cyklu Krebsa (konsumpcja 
tlenu niewspółmierna do utylizacji 
glukozy) wtedy powstaje nadmiar kwasu 
mlekowego. 

Jest to sytuacja w czasie aktywacji kory i jest 
podobna do mięśni w czasie wysiłku.



Zamiana mleczanu w pirogronian nie 
wymaga ATP i dlatego mleczan jest 
dogodniejszym „paliwem” dla 
neuronów niż glukoza. 

Również przemiana pirogronianu w 
Glutaminian nie wymaga zużycia 
tlenu.

ATP i NADPH (z cyklu pentozowego) są 
podstawowymi nośnikami energii dla 
mózgu



Zużycie glukozy w mózgu

ok. 30 mol/100g/min

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + energia

Dla mózgu współczynnik poboru (zużycia) O2/glukoza 

wynosi ok. 6/1. (jak wiemy w rzeczywistości 

współczynnik jest nieco mniejszy)

Wysiłek powoduje spadek tego współczynnika a jeszcze 

bardziej współczynnika poboru dla węglowodanów 

O2/(glukoza +1/2mleczanu) bo dodatkowo jest 

wykorzystywany mleczan z krwi.



UWAGA !!! 

Zużycie glukozy: 30 mol glukozy / 100g tkanki / 1min

„spalenie” glukozy: 26,7 mol (glukozy)

Na co więc idzie te „ekstra” (30 – 26,7) czyli 3,3 mola glukozy?



1) Część (stosunkowo niewielka) glukozy jest „spalana” 
tylko do kwasu mlekowego (a zatem bez konsumpcji 
tlenu)

2) Nieco glukozy jest „magazynowane” w postaci glikogenu

3) glukoza jest konieczna dla konstrukcji makromolekuł 
takich jak: glikolipidy, glikoproteiny

3) Glukoza jest konieczna do wytwarzania 3 kluczowych 
neurotransmiterów : Glu, GABA, ACh.



Wrodzona kwasica mleczanowa

(zaburzenia przemiany węglowodanów)

• Przyczyny:

– Niedobór karboksylazy kwasu pirogronowego

– Niedobór kompleksu dehydrogenazy kwasu pirogronowego 
(PDHC)

– Niedobór enzymów łańcucha oddechowego (szczególnie 
kompleksu I i IV) 

• Kwasica mleczanowa łączy encefalopatie mitochondrialne i 
niemitochondrialne zaburzenia metaboliczne przemiany 
glukozy  

• - zmiany neuropatologiczne w tych zespołach (congenital lactic
acidosis, Leigh’s s., Kearns-Sayre s., MELAS, MERRF) 
wykazują znaczne podobieństwa



Mleczan i pirogronian pozwalają na utrzymanie 
aktywności neuronalnej w izolowanym skrawku mózgu 
(pozbawionym krążenia !). 

(preferowane substraty dla produkcji energii w 
neuronach !)

Przechodzenie mleczanu i pirogronianu przez BBB  choć 
możliwe jest prawdopodobnie niewielkie.

(Wykryto transportery dla kwasów monokarboksylowych 
w kapilarach mózgu!)



Energia z kw. 

tłuszczowych

• Syntaza acylo-CoA (z CoASH + 
RCO2H + ATP powstaje Acyl-CoA 
+ AMP + PPi)

• Przenikanie do mitochondrium 
(sprzęganie acylo-CoA z karnityną)

• Beta oksydacja:

• W 1 cyklu Acyl-CoA skracany o 2 
atomy C:

• Powstaje:
– 1 FADH2, 

– 1 NADH 

– 1 Acetyl-CoA 

• Acetyl-CoA włączany jest w cykl 
Krebsa



Relacje między metabolizmem lipidów i cyklem Krebsa:

Ciała ketonowe: D-3-hydroksymaślan i acetooctan, 

(uboczny produkt utleniania kw. Tłuszczowych)

Liaza ATP-cytrynianowa



ciała ketonowe:
(acetooctan, D-3-hydroksymaślan) 

paliwo i prekursory lipogenezy (mielina!)

„paliwo” u karmionych piersią osesków 

mleko ma 55% tłuszczu w porównaniu z 30-35% w diecie po 
okresie karmienia piersią, (rodzaj adaptacji do diety). 

Głodzenie (i cukrzyca) powoduje wzrost użycia ketonów, których 
poziomy są podwyższone z powodu katabolizmu lipidów jako 
dostarczycieli energii.

W wieku niemowlęcym nawet glukoza może być metabolizowana 
do substratów dla lipogenezy.

Wolne kwasy tłuszczowe poprzez acetyl-CoA mogą służyć do 
produkcji ATP



Kompartmentacja metabolizmu:

-oksydacja wolnych kwasów tłuszczowych zachodzi tylko w 

astrocytach

Utylizacja ketonów w neuronach, ale nie w astrocytach



Vit B1

Do syntezy 

rybonukleotydów

Cykl pentozowy – źródło NADPH i 

pentoz



Rola NADPH 
(zredukowany fosforan dwunukleotydu nikotynamido-adeninowego

nicotinamide adenine dinucleotide phosphate) 

• Powstaje w cyklu pentozowym (Spadek NADPH aktywuje cykl 
pentozowy). 

• Znaczenie:

– Związek energetyczny (drugi po ATP)

– Konieczny dla liponeogenezy (Wytwarzanie kw. Tłuszczowych z Acetylo-

CoA)

– Produkcja mieliny

– Konieczny do usuwania ROS

– Kofaktor NOS (syntazy NO)

– Kofaktor (jeden z kofaktorów) dehydrogenazy glutaminianowej (w 

przekształceniu alfa-ketoglutaranu w Glu)

– UWAGA!:  także znaczenie dla odporności w zaktywowanych 

neutrofilach z NADPH powstaje anion ponadtlenkowy (oksydaza 

NADPH)

– NADPH + 2O2 ↔ NADP+ + 2O2°- + H+ 



NADPH  konieczny dla usuwania ROS (powstałych np. w 

oksydatywnej fosforylacji, w wyniku działania enzymów jak: 

hydroksylaza tyrozyny, NOS, lipooksygenaza, 

cyklooksygenaza)

ROS



Zaburzenia cyklu pentozowego w patogenezie

Zesp. Wernickego-Korskakoff’a 

Zmniejszona aktywność transketolazy i brak vit B1 (pirofosforan tiaminy jest 

kofaktorem transketolazy) 

alkoholicy; 

zespoły psychotyczne

zab.chodu i mięśni okulomotorycznych (oftalmoplegia) 

zab. Pamięci (m.in.. z konfabulacjami), 

śpiączka

Czynniki patogenetyczne:

1) Osoby wrażliwe - słabsze łączenie tiaminy (10x)  enzymem

2) alkoholizm lub przewlekłe niedożywienie (schorzenia żołądka)

Zaburzenie funkcji astrocytów (transporterów Glu i GABA) -

ekscytotoksyczność



Wernicke’s encephalopathy

Uszkodzenie: c. migdałowatych, jąder nn. III,IV, VI, wzgórza, regiony 

okołokomorowe

Ogniska krwotoczne i martwicze pod dnem k.IV



Zatrucie alkoholem (etanolem)
• Zesp. Wernickego-Korsakoff’a

• Zwyrodnienie i zanik móżdżku (głównie górna 
część robaka) – bardziej uszkodzone są 
powierzchowne okolice folii móżdżku

• Zanik neuronów j. oliwki

• Zanik mózgu (głównie istoty białej)

• Blaszkowe stwardnienie Morel’a (glioza i 
zgąbczenie* II warstwy kory czołowej i 
skroniowej)

• Choroba Marchiafava-Bignami 

• Fetal alcohol syndrome (mikrocefalia, dysplazje 
móżdżku, heterotopie) 



Blaszkowe stwardnienie Morel’a 

(glioza i zgąbczenie* II warstwy kory czołowej i 

skroniowej

* Różnicowanie z CJD



Marchiafava-Bignami disease
•przewlekły alkoholizm (plus jeszcze nieznany czynnik, czerwone wino?) 

•– martwice i demielinizacja c.callosum, pomnożenie drobnych naczyń i szkliwienie 
ściany naczyń krwionośnych)

•Spowolnienie, otępienie, omamy, ataksja

Alcoholic cerebellar degeneration
Fetal alcohol syndrome

Glial heterotopias



Metabolizm neuronu i 

astrocyta



• W jaki sposób potrzeby funkcjonalne 

aktywności mózgu są ściśle związane z 

aktywnością metaboliczno-energetyczną

• Mózg w znacznej mierze „pracuje 

lokalnie”: mechanizmy lokalnie regulujące 

dopływ substratów energetycznych, 

regulujące przepływ krwi! 

• Rola kooperacji neuronalno-glejowej



Podstawowa konsumpcja
energii 

komórki glejowej
1 x 108 ATP/komórkę/sek

neuronu

3,4 x 108 ATP/komórkę/sek

W przeliczeniu na gram 
tkanki zużycie energii przez 
neurony i astrocyty wynosi: 
(szczury)

30 M ATP /g/min
(Clarke i Sokoloff 1999,

Attwell i Laughin 2001)

UWAGA! U człowieka
Z wyliczenia zuzycia glukozy 
(26,7x31/100 =) daje „średnie” 
zuzycie ATP, które wynosi ok.

8,3 M ATP /1g/min

26,7 mol (glukozy)/100g/min

Z 1 mola glukozy powstaje ok 
31 moli ATP „Budżet” energii w korze gryzonia



Całkowity wydatek energetyczny związany z 

uwolnien iem 1 pęcherzyka glutaminianu

wg Attwell i Laughin (2001) 

1) koszt recyklingu Glutaminianu (Glu) 

2)  Odnowienie gradientów jonowych po impulsie Glu i aktywacji 
NMDAR i non-NMDAR

Suma: 1 + 2 = 151000 ATP / pęcherzyk



Astrocyty, neurony i metabolizm mózgu 

Potrzeby energetyczne zależą od typu, 

wielkości (także długości aksonu) i 

obciążenia pracą neuronu.

Astrocyty  

-pierwsza „stacja” przeładunkową (i przetwórcza) 

dla glukozy.

- wychwyt N-T 

-Najlepsi kandydataci do roli czujników 

aktywności neuronalnej.



Astrocytes: biology and pathology

Michael V. Sofroniew and Harry V. Vinters; Acta Neuropathol.



Astrocyty zużywają w warunkach podstawowych znacznie 
więcej glukozy niż neurony !!!

Podstawowy poziom zużycia glukozy w hodowli mieszanej 
astrocytów i neuronów (Magistretti i Pellerin 1999) 
wynosi: 

Dla astrocytów 20 nmol/mg białek/min

Dla neuronów 2 nmol/mg białek/min

Te wartości są zbliżone do uzyskanych in vivo metodami 
autoradiograficznymi z 2-DG w korze mózgu (10-20 
nmol/mg/min)



Mechanizm kontrolujący pobór i utylizację glukozy zależny od 

Glu

Badania na hodowli astrocytów

Glutaminian stymuluje 

glikolizę w astrocytach
Glutaminian stymuluje wychwyt 

glukozy i fosforylację



Na 1 Glu i 3 Na+ wchodzące do astrocyta przypada wejście 1 glukozy, 
Z glukozy produkcja 2 ATP i 2 mleczanów w procesie glikolizy.
Z tego jeden ATP „idzie” na pompę Na+K+ATPazową, drugi na syntezę Gln

B. -Metabolizm 
„podstawowy”

A. -Metabolizm 
aktywowany



Glutamina jest obojętna dla neurotransmisji 

dlatego „bezpiecznie” przenika do neuronu



Podsumowując „stymulowany” bilans energetyczny :

1 GLU pobór 1 Glu z 3 Na+ 1 glukoza wchodzi do 
astrocyta glikoliza daje 2 ATP i 2 mleczany            

Mleczany przechodzą do neuronu; w neuronie dają 18 ATP

Uważa się, że aktywacja mózgu obserwowana w PET za pomocą
18F-labeled 2-DG odzwierciedla przede wszystkim pobór tego 
markera przez astrocyty.

Neuronalne transportery monokarboksylowe MCT2 mają znacznie 
większe powinowactwo do mleczanu (>10x) i pirogronianu 
(>30x) niż ich astrocytarne odmiany (MCT1, MCT4) 

Dlatego wyrzucony z astrocytów mleczan w warunkach typowego 
stężenia łatwiej wchodzi do neuronu niż „wraca” do astrocyta.

MCT4 (głównie?) usuwa mleczan z astrocyta.



Metabolizm glukozy jest ściśle regulowany zarówno w neuronach 
jak i innych komórkach mózgu

Glutaminian pobudza astrocyty do zwiększenia metabolizmu 
glukozy

Aktywowane astrocyty zwiększają zużycie glukozy w sposób 
zależny od stężenia Glu i zjawisko to zależy nie od 
receptorów Glu ale od transporterów (EAAT)

Transport Glutaminianu do astrocytów jest sprzężony z 
wprowadzaniem jonów Na+ (2-3 Na+ na 1 Glu) (do 
astrocytów wchodzi też woda)

Podwyższenie stężenia Na+ w astrocytach stymuluje pompę 
jonową (Na+K+-ATPazę). Powoduje to spadek ATP co z kolei 
stymuluje enzymy glikolizy: fosfofruktokinazę i heksokinazę

W ten sposób metabolizm glukozy związany jest z aktywnością 
neuronalną.



SKĄD ENERGIA DLA NEURONÓW ?

NEURONY KORZYSTAJĄ GŁÓWNIE Z OKSYDATYWNEJ 
FOSFORYLACJI PODCZAS GDY ASTROCYTY Z 
GLIKOLIZY

Wzmożona aktywność neuronalna powoduje stymulację poboru 
glukozy i glikolizy w astrocytach 

W hodowli neuronom „wystarcza” podaż mleczanu i pirogronianu.

Z hodowli astrocytów uwalnia się głównie mleczan, pirogronian 
(10x mniej), w mniejszych ilościach alfa-ketoglutaran, 
cytrynian, jabłczan, alanina.

Aktywacja neuronów powoduje wzrost uwalniania mleczanu z 
astrocytów oraz wzrost jego poboru przez neurony. 

Krew najprawdopodobniej nie jest żródłem mleczanu dla mózgu.

Spektroskopia MRJ potwierdza wzrost mleczanu w strefach 
aktywacji neuronów (np. w korze wzrokowej).



MLECZAN JEST BARDZO „WYGODNYM” PALIWEM DLA 
NEURONÓW

Przemiana mleczanu w pirogronian (enzym LDH lactate 
dehydrogenase) nie wymaga ATP.

Neuronalna odmiana LDH – działa „w kierunku” pirogronianu

Astrocytarna odmiana LDH – działa „w kierunku” mleczanu

Spalanie oksydatywne mleczanu wytwarza 18 ATP. 

Mleczan i pirogronian są także substratami dla Glutaminianu ! 

W astrocytach w trakcie glikolizy produkowana jest też m.in. 
Alanina (z pirogronianu przez transaminację), która wnika do 
neuronów i po rekonwersji do pirogronianu wchodzi do cyklu 
Krebsa (w neuronie fotoreceptorowym).



Mleczan – ważny metabolit

• Stężenie w płynie pozakomórkowym w 

mózgu:

• Glukozy – 0,5 – 1,5 mmol/L

• Mleczanu ok. 2,5 mmol/L

• Stężenie mleczanu w osoczu ok. 0,75

mmol/L



ROLA GLIKOGENU

Glikogen (akumulowany głównie w astrocytach, kk. ependymy i 

niektórych dużych neuronach) jest największym 

energetycznym rezerwuarem dla mózgu. 

Jest go 100x mniej niż w wątrobie i 10 mniej niż w mięśniach. 

Jest raczej „buforem” metabolicznym niż „zapasem paliwa”. 

Wymiana glikogenu w mózgu jest bardzo szybka i skoordynowana 

z aktywnością synaptyczną. 

Magistretti i wsp. w 1993 r stwierdzili, że w ogólnym znieczuleniu 

(atenuacja aktywności synaptycznej) gwałtownie wzrasta 

poziom glikogenu w mózgu. 

W hodowli samych astrocytów anestetyki nie dają tego efektu  (a 

zatem efekt jest mediowany przez neurony) 

W obszarach gdzie zniszczone są neurony i powstaje glioza, jest 

ona bogata w glikogen („zahamowanie” neuronalne z powodu 

braku neuronów ???).



Związki metaboliczne 

neuronu i astrocyta



Neuron

Losy Glutaminianu w astrocycie

ATP ADP

Glutaminaza w mitochondriach neuronu przekształca Gln w Glu

Przemiana dominująca: 
amidacja (syntaza glutaminy – GS) - zużywany jest ATP
To jest też usuwanie amoniaku!



GDH – (dehydrogenaza glutaminianu) oksydatywnie dezaminuje Glu. 
GDH -
z NAD - oksydatywna dezaminacja 
z NADH - reduktywna aminacja -ketoglutaranu) 
służy uzupełnieniu Glu (AZOT z leucyny z krwi)

Inne drogi metabolizmu Glu: 

1. Aminotransferaza 
asparaginianu (AAT) 

2. Aminotransferaza alaniny 
(ALAT) 

3. Dehydrogenaza 
glutaminianu (GDH) NADPH+H ………NADP

Azot z 
leucyny



Glutaminian  może powstawać z glukozy 

(potrzebny tu azot dostarczany jest przez leucynę)

Transaminaza leucyny (LT) przenosi grupę aminową na -ketoglutaran 

(powstaje glutaminian oraz -ketoizokapronian  -KIC)

Karboksylaza pirogronianu  
(PC) – obecna wyłącznie w 
astrocytach, generuje 
szczawiooctan

(tzw. reakcja anaplerotyczna 
czyli reakcja uzupełniająca-
wypełniająca)

Mleczan

Dehydrogenaza 
kwasu mlekowego 
(LDH) zamienia 
mleczan w 
pirogronian



Astrocyty uwalniają znaczące ilości -ketoglutaranu i alaniny
Schousboe Arne i wsp używając 13C – znakowanych związków i spektroskopii MRS

Są one pobierane przez neurony i zamieniane na Glutaminian i pirogronian 
przez reakcje transaminacji katalizowane przez ALAT (Aminotransferaza 
alaniny)

(Aminotransferaza alaniny)

ALAT



Astrocyt i neuron tworzą rodzaj wspólnej „jednostki 
metabolicznej”

Metabolizm glukozy jest regulowany czasowo, przestrzennie i funkcjonalnie i 
(jak się wydaje) ściśle odzwierciedla aktywność neuronalną ! 

Miejscem gdzie wzrasta metabolizm glukozy nie jest „ciało neuronu” ale raczej 
NEUROPIL, (pre i postsynaptyczne struktury otoczone ściśle wypustkami 
astrocytów).

W odpowiedzi na wyrzut glutaminianu związany z aktywnością neuronalną 
astrocyty uwalniają metabolit glukozy – mleczan, który jest potrzebny 
neuronom jako paliwo.

Glukoza dostarcza też „węglowego szkieletu” dla odnawiania puli 
neurotransmitera (Glutaminianu) a kluczową rolę pełni astrocyt m.in. 
ponieważ wyłącznie on posiada karboksylazę pirogronianu, która 
przekształcając pirogronian do szczawiooctanu „otwiera drogę” do cyklu 
Krebsa.

Inny selektywny dla astrocytów enzym: syntetaza glutaminy zamienia 
glutaminian na glutaminę i dopiero glutamina przechodzi do neuronów 
gdzie (dzięki glutaminazie) jest przetwarzana w glutaminian. 



• Zaburzenie funkcji astrocytów w encefalopatii wątrobowej 
(selektywnie dotyczące tych komórek) powoduje szereg 
objawów neurologicznych i psychiatrycznych.

• Amoniak w nadmiarze wnikając do astrocytów zmusza je do 
detoksyfikacji (syntaza glutaminy) co zużywa energię (i zapasy 
energetyczne - glikogen). 

• Nadmiar glutaminy działając osmotycznie powoduje obrzek 
astrocytów (i mózgu)

• Astrocyty ulegają degeneracji i stają się niewydolne w 
prawidłowym zaopatrywaniu neuronów w metabolity

Encefalopatia wątrobowa- przykład jak 
zaburzenie metabolizmu astrocytów wpływa 

na funkcje całego mózgu



Encefalopatia wątrobowa



Obrzęk mózgu



„Typy” obrzęku mózgu
• Naczyniopochodny (vasogenic)

– Uszkodzenie bariery krew-mózg; płyn bogatobiałkowy w 

przestrzeni pozakomórkowej

• Cytotoksyczny

– Metaboliczna-energetyczna niewydolność zwł. komórek 

gleju; niemożliwość utrzymania gradientów jonowych; obrzęk 

komórek

• Śródmiąższowy

– Przesącz z komór w okluzyjnym wodogłowiu, płyn 

niskobiałkowy w przestrzeni m-komórkowej

• Osmotyczny

– Nadmierne rozcieńczenie osocza powoduje zwiększony 

gradient osmotyczny



„rodzaje” obrzęku mózgu

• Cytotoksyczny:

• Naczyniowopochodny:

• Miąższowy (okołokomorowy, „wodogłowiowy”)

• Osmotyczny



Obrzęk cytotoksyczny

• Brak ATP  zatrzymanie pompy ATP-azowej (3Na+-2K+-

ATPaza)  napływ Na+  napływ Cl-  napływ H2O

• Hipoksja/ischemia (30 min. Po zamknieciu MCA, trwa do 

24 godz. po reperfuzji).

• Redukcja przestrzeni pozakomórkowej z 20% do 4-10%

• Dotyczy głównie istoty szarej

• Astrocyty bardziej podatne

• Nie prowadzi do wzrostu ICP



„oncosis” – cytotoksyczno-osmotyczna śmierć komórki

Na+

Cl-

H
2 O

3Na+-
2K+-
ATPaza

Na+

K+

Inne 

kanały
H

2
O



EAAT2

Kotransport wody:

W EAAT-1 wraz z 1 Glu do astrocyta „wchodzi” 436 ± 55  molekuł wody

Mc Aulay i wsp. J Physiol 530: 365-378, 2001 (0.2 x cm3 x sek-1 x 10-14)

Przemieszczenia wody towarzyszą różnym procesom molekularnym

Astrocyty - odpowiedzialne za uprzątanie K+ i Glutaminianu 

z przestrzeni pozakomórkowej  chłoną wraz z neurotransmiterem wodę !



Osmolarność, przemieszczenia wody

H2O

Osmolar

ność

H2O

Osmolar

ność

Osmolity wewnątrzkomórkowe: 

tauryna, myoinozytol

H2O
nawadnianie



Przyczyny obrzęku mózgu
• Przyczyny lokalne („neurologiczne”):

– Uraz (TBI), niedokrwienie, krwotok, nowotwór, zapalenie 

opon lub mózgu, inne infekcje (pasożyty) , okluzyjne 

wodogłowie (wodogłowie z przesączem)

• Przyczyny ogólne:

– Ketokwasica cukrzycowa, śpiączka w kwasicy mlecznanowej, 

encefalopatia nadciśnieniowa, zesp. Reye, encefalopatia 

wątrobowa, 

– zatrucia (tlenek węgla, ołów, dinitrofenol, izoniazyd, 

hexachlorofen, zatrucie opioidami narkomanów), toksyny 

niektórych zwierząt,  

– hyponatremia, syndrome of inappropriate antidiuretic 

hormone hypersecretion (SIADH),  high altitude cerebral 

edema (HACO), nadmierne nawodnienie, głęboka 

hypotermia, hemodializa



Zasadnicze dwa typy obrzęku mózgu:

cytotoksyczny i naczyniopochodny
(Unterberg i wsp Neuroscience 129, 1021-1029, 2004

Obrzęk 

naczyniopochodny

Obrzęk 

cytotoksyczny



Obrzęk mózgu w różnych zespołach klinicznych

• Naczyniopochodny (wazogenny)

– Uraz (TBI), nowotwór, późniejsza faza niedokrwienia, 

zapalenie, encefalopatia nadciśnieniowa 

• Cytotoksyczny

– Wczesna faza niedokrwienia, głęboka hypotermia, zesp. 

Reye, 

– Zatrucia (diniytrofenol, izoniazyd, hexachlorofen) 

• Śródmiąższowy

– Przesącz z komór w okluzyjnym wodogłowiu, płyn 

niskobiałkowy w przestrzeni m-komórkowej

• Osmotyczny

– Nadmierne nawodnienie; hyponatremia; syndrome of 

inappropriate antidiuretic hormone hypersecretion 

(SIADH) (Ellison Berl; N Engl J Med. 2007; 356:20640)

– hemodializa

A:

Badania Ito 

Maramorou 

wskazują, że 

głównym 

elementem w 

obrzęku w 

TBI jest 

obrzęk 

komórkowy



Obraz, dynamika, patomechanizm, możliwości 

leczenia obrzęku mózgu zależą zarówno od typu jak i 

sytuacji klinicznej oraz złożonego patomechanizmu

• Przyczyna (zespół/jednostka kliniczna)

– Ischemia, uraz, krwotok, nowotwór, zapalenie, 

zaburzenia metaboliczne

• Typ

– Cytotoksyczny, naczyniopochodny

• Patomechanizmy
A:

Nawet przyczyny mogą 

współwystepować 

komplikując sytuację np.. 

Uraz plus krwotok, 

nowotwór plus ischemia, 

Zapalenie plus ischemia 

itp..



Leczenie obrzęku mózgu: środki
• Chirurgiczne

• Osmotyczne

• Kortykosterydy

• Acetazolamid, furosemid

• Optymalne ułożenie chorego (odpływ żylny)

• Wentylacja i oksygenacja

• Hyperwentylacja

• Profilaktyka drgawek,

• Śpiączka farmakologiczna

• Zwalczanie podwyższonej temperatury i hyperglicemii

• Hypotermia lecznicza

• Inne  (THAM, hyperbaryczna tlenoterapia,)




