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2. Syntéza glycerolu
Syntéza glycerolu ( …………………………) probíhá v rámci metabolismu ……………………….. .
3. Syntéza triacylglycerolů
dihydroxyacetonfosfát → glycerol-3-fosfát → 1-acylglycerol-3-fosfát → 1,2-diacylglycerol-3-fosfát
→ diacylglycerol → triacylglycerol

Biosyntéza tuků (anabolismus tuků)
1. Srovnání β – oxidace a biosyntézy KK
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2. Syntéza glycerolu
Syntéza glycerolu ( propan-1,2,3-triolu) probíhá v rámci metabolismu sacharidů .
3. Syntéza triacylglycerolů
dihydroxyacetonfosfát → glycerol-3-fosfát → 1-acylglycerol-3-fosfát → 1,2-diacylglycerol-3-fosfát
→ diacylglycerol → triacylglycerol
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