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PODSTAWY ŻYWIENIA CZŁOWIEKA                             

TEMAT: Gospodarka energetyczna organizmu  

Wstęp: 

 Dla człowieka jedynym źródłem energii jest energia chemiczna zawarta pożywieniu. 

Energia chemiczna pożywienia jest przekształcana w: 

a. energię cieplna –służącą utrzymaniu stałej temperatury ciała; 

b. energię elektryczna-wykorzystywaną w przewodzeniu impulsów nerwowych; 

c. energie mechaniczną-niezbędna przy skurczach mięśni; 

 

 

Podstawowe pojęcia związane z przemianą materii, metabolizmem oraz kosztami 

trawienia pokarmów: 

1. Podstawowa przemiana materii-  (PPM) obejmuje wszystkie wydatki energetyczne 

niezbędne do podtrzymania funkcji życiowych człowieka będącego w całkowitym 

spoczynku: pracę narządów wewnętrznych, oddychanie, przemiany metaboliczne, 

wytwarzanie krwinek, procesy wydalania, wydzielania itp. 

2. Spoczynkowa przemiana materii (SPM) jest równoważna do podstawowej 

przemiany materii (tzw. metabolizm podstawowy) i oznacza stopień przemian 

energetycznych u osoby niewykonującej żadnego wysiłku fizycznego oraz będącej co 

najmniej 12 godzin po spożyciu posiłku (w trzydniowej diecie bezbiałkowej co 

najmniej 8 godzin po posiłku). W przybliżeniu jest około 10% wyższa niż PPM oraz 

stosowana, gdy nie zostaną spełnione wszystkie warunki podczas pomiaru PPM.  

3. Całkowita przemiana materii (CPM) określana jest jako całkowity wydatek 

energetyczny człowieka. 

4. Metabolizm to ogół reakcji biochemicznych zachodzących we wszystkich komórkach 

organizmu, który związany jest z przemianą materii oraz energii, zapewniając 

organizmowi prawidłowy wzrost, rozwój oraz funkcjonowanie. W organizmie 

zachodzą dwa rodzaje procesów metabolicznych – kataboliczny i anaboliczny. 

Procesy syntezy i budowania (anaboliczne) następują w każdej żywej komórce 

naprzemiennie z procesami rozkładu (katabolicznymi).  



5. Anabolizm – to synteza złożonych związków organicznych z prostych związków. Do 

ich zajścia niezbędne jest dostarczenie energii. Dzięki temu powstające w trakcie 

procesu chemicznego produkty reakcji osiągają wyższy poziom energetyczny niż 

wykorzystane w nim substraty. Reakcjami anabolicznymi są: biosynteza białek, 

węglowodanów, tłuszczów itd. 

6. Katabolizm – to rozkład bardziej złożonych związków organicznych do prostej 

postaci, prowadzący do uwalniania energii. Powstające produkty mają niższy poziom 

energetyczny niż zużywane substraty, a więc jest to degradacja energetyczna. 

Przykładem procesu katabolicznego jest oddychanie wewnątrzkomórkowe czy 

trawienie. 


