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ΓΛΥΚΟΝΕΟΓΕΝΕΣΗ 

Κάλυψη του εγκεφάλου με γλυκόζη (120 γρ / ημερ.) (160 γρ ολόκληρος ο ανθρώπινος 

οργανισμός) (20 γρ από τα υγρά του σώματος) 
(190 γρ. στις αποθήκες του γλυκογόνου) 
Έτσι, τα άμεσα αποθέματα της γλυκόζης είναι αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες του 

οργανισμού σε γλυκόζη για μια μέρα περίπου. Η επιβίωση για μεγαλύτερη περίοδο 

ασιτίας (ή σε περιόδους εντατικής άσκησης) προϋποθέτει την παραγωγή της γλυκόζης 

από άλλες μη υδατανθρακικές πηγές. 

 
Τόπος: Ήπαρ και 1/10 στα νεφρά 

Μεταβολική πορεία σύνθεσης της γλυκόζης από μη υδατανθρακικές 
ενώσεις 



Carl and  Gerty  Cori Nobel Pr ize in  Phy 

siology  and 

medicine 1947 

Στο σκελετικό μυ λείπουν τα ένζυμα της 

γλυκονεογένεσης και συνεπώς δεν είναι 
δυνατή η σύνθεση της γλυκόζης από το 

γαλακτικό οξύ. Για το λόγο αυτό το 

γαλακτικό που σχηματίζεται αποδίδεται 
στην κυκλοφορία και χρησιμοποιείται για 

γλυκονεογένεση στο ήπαρ. Η γλυκόζη 

που συντίθεται εκεί έρχεται και πάλι στο 

μυ, όπου χρησιμοποιείται άμεσα ή 

εναποτίθεται στις αποθήκες του 

γλυκογόνου. 

Επομένως, κατά τη συνεχή μυϊκή 

εργασία παρατηρείται μετάθεση 

γλυκογόνου από τους μυς στο ήπαρ, ενώ 

κατά τη φάση της ανάνηψης μετακίνηση 

γλυκόζης από τις αποθήκες του ηπατικού 

γλυκογόνου στους μυς. 

Ο κύκλος των Cori 





Η πορεία της γλυκονεογένεσης μετατρέπει 
το πυροσταφυλικό σε γλυκόζη 

Τα πρόδρομα μόρια της γλυκόζης 

που δεν είναι υδατάνθρακες, 
μετατρέπονται πρώτα σε 

πυροσταφυλικό ή εισέρχονται στην 

πορεία μετέπειτα ως ενδιάμεσα, 
όπως είναι το οξαλοξικό και η 

φωσφορική διυδροξυακετόνη. Τα 

κύρια πρόδρομα μόρια είναι το 

γαλακτικό, ορισμένα αμινοξέα και η 

γλυκερόλη 



Η γλυκονεογένεση δεν είναι μια αντιστροφή της 
γλυκόλυσης 

Η πραγματική ΔG για το σχηματισμό του πυροσταφυλικού από τη γλυκόζη είναι -20 kcal mol-1  

 Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης της ελεύθερης ενέργειας στη γλυκόλυση λαμβάνει χώρα στα 

τρία ουσιαστικά μη αντιστρεπτά βήματα που καταλύονται από την εξοκινάση (ΔG =-8 kcal mol-1) τη 

φωσφοφρουκτοκινάση (ΔG= -5.3 kcal mol-1  ) και την κινάση του πυροσταφυλικού (ΔG = -4.0 kcal 

mol-1). 



Η μετατροπή του πυροσταφυλικού σε φωσφοενολπυροσταφυλικό 
προϋποθέτει δύο εξεργονικές διαδικασίες 

•Η φωσφορυλίωση του πυροσταφυλικού απαιτεί ένζυμα τόσο του 
κυτταροπλάσματος όσο και του μιτοχονδρίου 

•Το πυροσταφυλικό πρώτα μεταφέρεται από το κυτταροδιάλυμα στο μιτοχόνδριο ή 
δημιουργείται στο μιτοχόνδριο με τρανσαμίνωση της αλανίνης 

•Έπειτα η καρβοξυλάση του πυροσταφυλικού (μιτοχόνδριο) με συνένζυμο τη 
βιοτίνη μετατρέπει το πυροσταφυλικό σε οξαλοξικό  



Κατά τη γλυκονεογένεση οι τρεις μη αντιστρεπτές αντιδράσεις της 
γλυκόλυσης παρακάμπτονται με τα ακόλουθα βήματα: 

1. Το φωσφο-ενολοπυροσταφυλικό σχηματίζεται από το πυροσταφυλικό με τη 
δράση της καρβοξυλάσης του πυροσταφυλικού και της καρβοξυκινάσης του 

φωσφο-ενολοπυροσταφυλικού 

 

 

Πυροσταφυλικό + CO2 + ATP + H2O οξαλοξικό + ADP + Pi + 2H+ 

οξαλοξικό + GTP φωσφο-ενολοπυροσταφυλικό + GDP + CO2 

• Η καρβοξυλάση του πυροσταφυλικού είναι το πρώτο ρυθμιστικό ένζυμο στη 
γλυκονεογένεση: θετικός ρυθμιστής είναι το ακέτυλο CoA 

•To ακέτυλο CoA παράγεται από την οξείδωση των λιπαρών οξέων  

• Η μιτοχονδριακή μεμβράνη δεν διαθέτει μεταφορέα για το οξαλοξικό, έτσι ανάγεται 
σε μηλικό με δαπάνη NADH 

 



Καρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού 

Η αντίδραση αυτή λαμβάνει χώρα στην 

μιτοχονδριακή μήτρα και καταλύεται από 

την πυροστα- φυλική καρβοξυλάση, ένα 

ένζυμο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού 

εμφανίζει και αλλοστερι- κές ιδιότητες. 

Περιέχει ομοιο- πολικά συνδεδεμένη την 

προ- σθετική ομάδα της βιοτίνης, η 

οποία χρησιμεύει σχεδόν σε όλες τις 

αντιδράσεις καρβοξυ- λίωσης ως 

μεταφορέας ενεργού CO2. 

 
Η καρβοξυλίωση του πυροσταφυλικού 
γίνεται σε δύο στάδια: 

Βιοτίνη-ένζυμο + ΑΤΡ + HCO3
- CO2~βιοτίνη-ένζυμο + ΑDP + Pi 

CO2~βιοτίνη-ένζυμο + πυροσταφυλικό βιοτίνη-ένζυμο + οξαλοξικό 

Μg+2, ακέτυλοCoA 

Mn+2 



To οξαλοξικό μεταφέρεται στο κυτταρόπλασμα και εκεί μετατρέπεται σε 
φωσφο-ενολοπυροσταφυλικό 

Η πυροσταφυλική καρβοξυλάση είναι ένα ένζυμο του 

μιτοχονδρίου, ενώ τα άλλα ένζυμα της γλυκονεογένεσης 

βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα. Για να μεταφερθεί το 

οξαλοξικό από τον τόπο παραγωγής του στο 

κυτταρόπλασμα πρέπει πρώτα να αναχθεί σε μηλικό, το 

οποίο αφού περάσει την μιτοχονδριακή μεμβράνη 

επανοξειδώνεται σε οξαλοξικό. 

Το οξαλοξικό αποκαρβοξυλιώνεται και ταυτόχρονα 
φωσφορυλιώνεται από το GTP στο κυτταρόπλασμα σύμφωνα με 
την αντίδραση: 
 
οξαλοξικό + GTP φωσφο-ενολοπυροσταφυλικό + GDP + CO2 

 
η οποία καταλύεται από την καρβοξυκινάση του φωσφο-

ενολοπυροσταφυλικού. 



•Γιατί χρησιμοποιείται το μιτοχόνδριο ως 
ενδιάμεσος σταθμός στη γλυκονεογένεση; 

•Στο κυτταροδιάλυμα  ο λόγος [NADH]/[NAD+] 

είναι εξαιρετικά χαμηλότερος απ’ ότι στο 
μιτοχόνδριο 

•Το NADH του κυτταροδιαλύματος καταναλώνεται 
στην αντίδραση μετατροπής 1,3 
διφώσφογλυκερινικού σε 3-φωσφορική 
γλυκεριναλδεΰδη πρέπει να εξασφαλιστεί NADH 

•Η «διέλευση» από το μιτοχόνδριο εξασφαλίζει 
αναγωγικά ισοδύναμα προς το κυτταρόπλασμα 
που σπανίζουν 

•Στα ηπατικά κύτταρα η μετατροπή του 
γαλακτικού σε πυροσταφυλικό (κύκλος των Cori) 

εξασφαλίζει NADH 



2. H 6Ρ-φρουκτόζη σχηματίζεται από την 1,6-διφωσφορική φρουκτόζη με τη δράση 
της φωσφατάσης της 1,6- διφωσφορικής φρουκτόζης (PFK-1) 

 

 

1,6-διφωσφορική φρουκτόζη + H2O 6-φωσφορική φρουκτόζη + Pi 
 

 
3. Η γλυκόζη σχηματίζεται από την υδρόλυση της 6Ρ-γλυκόζης με τη δράση της 

φωσφατάσης της 6Ρ-γλυκόζης (FBPαση-1) 

 

     6-φωσφορική γλυκόζη + H2O γλυκόζη + Pi 

Κατά τη γλυκονεογένεση οι τρεις μη αντιστρεπτές αντιδράσεις της γλυκόλυσης 
παρακάμπτονται με τα ακόλουθα βήματα: 



1,6-διφωσφορική φρουκτόζη 

                1,6-διφωσφορική φρουκτόζη + H2O 6-φωσφορική φρουκτόζη+ Pi 

 

• Η φωσφατάση της 1,6-διφωσφορικής φρουκτόζης απομακρύνει τη φωσφορική ομάδα με 

υδρόλυση, οπότε δεν παράγεται ΑΤΡ. Είναι ένα αλλοστερικό ένζυμο που ρυθμίζει τη 

γλυκονεογένεση. 

• Η σχηματιζόμενη 6-φωσφορική φρουκτόζη μπορεί εύκολα να ισομεριστεί σε 6- 

φωσφορική γλυκόζη. 

• Σε αρκετές περιπτώσεις η γλυκονεογένεση σταματά στο σημείο αυτό. 



Φωσφατάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης 

6-φωσφορική γλυκόζη+ H2O → γλυκόζη + Pi 

 

Το ένζυμο αυτό υπάρχει μόνο στους ιστούς των οποίων το μεταβολικό καθήκον είναι να 

διατηρούν την ομοιοστασία της γλυκόζης στο αίμα – ιστοί που απελευθερώνουν γλυκόζη 

στο αίμα. Αυτοί οι ιστοί είναι το ήπαρ και σε μικρότερη έκταση οι νεφροί. 

Η 6-φωσφορική γλυκόζη αποτελεί επίσης πρόδρομο μεταβολίτη για τη σύνθεση του 

γλυκογόνου. 



•Τι εξυπηρετούν τα ισοένζυμα της καρβοξυλάσης του 

φωσφοενόλπυροσταφυλικού στο μιτοχόνδριο και στο 

κυτταροδιάλυμα; 

 

•Για ποιο λόγο οι μύες και ο εγκέφαλος δεν επιτελούν 

γλυκονεογένεση; 



Η δημιουργία της γλυκόζης από την 6-φωσφορική γλυκόζη δεν λαμβάνει χώρα 
στο κυτοσόλιο, αλλά στον αυλό του ενδοπλασματικού δικτύου 

Ο μεταφορέας Τ1  μεταφέρει την 6-φωσφορική γλυκόζη μέσα στον αυλό του ΕΔ, ενώ ο 

Τ2  και Τ3  μεταφέρουν Pi και γλυκόζη αντίστοιχα πίσω στο κυτοσόλιο. Η φωσφατάση 

της 6-φωσφορικής γλυκόζης σταθεροποιείται από την πρωτεϊνη SΡ που προσδένει 
ιόντα Ca+2. 



Για να συντεθεί γλυκόζη από το πυροσταφυλικό δαπανώνται 6 δεσμοί 
υψηλής ενέργειας. 

Η στοιχειομετρία της γλυκονεογένεσης είναι: 
2 πυροσταφυλικό + 4 ΑΤΡ + 2 GTP + 2NADH +6H2O γλυκόζη +4ADP +2GDP +6Pi +2NAD+  + 

2Η+    ΔG= -9 Kcal/mole 
 

  

Αντίθετα, η στοιχειομετρία της αντίδρασης για την αναστροφή της γλυκόλυσης είναι: 
2 πυροσταφυλικό + 2 ΑΤΡ + 2NADH +2H2O γλυκόζη+2ADP+2Pi +2NAD+

 ΔG=+20 Kcal/mole 

 

Οι τέσσερις φωσφορικοί δεσμοί υψηλής ενέργειας που απαιτούνται επιπλέον 

χρειάζονται για να αναστρέψουν μια ενεργειακά με ευνοϊκή πορεία (ΔG= +20 

Kcal/mole) σε ευνοϊκή (ΔG= -9 Kcal/mole). 



Χ 2 



Κύκλοι που λειτουργούν στο κενό 

Γλυκόζη + ΑΤΡ 6-Ρ γλυκόζη + ADP 

6-P γλυκόζη γλυκόζη + Pi 

Μια ασυντόνιστη και μη ρυθμιζόμενη σειρά αντιδράσεων θα οδηγούσε το μεταβολισμό 
σε «λειτουργία στο κενό», και κατά συνέπεια σε άχρηστη σπατάλη ενέργειας. 
 

Για παράδειγμα στο ηπατικό κύτταρο: 

                                         γλυκοκινάση 

Αποτέλεσμα: ΑΤΡ ADP + Pi 

 
Αν τα ένζυμα γλυκοκινάση και φωσφατάση της 6-Ρ γλυκόζης βρίσκονταν στο 
κυτταρόπλασμα το ένα δίπλα στο άλλο, τότε το ισοζύγιο των δύο αντιδράσεων θα 
κατέληγε σε διάσπαση του ΑΤΡ χωρίς κανένα ωφέλιμο αποτέλεσμα. 

φωσφατάση 



Πρόδρομα μόρια που τροφοδοτούν τη γλυκονεογένεση είναι διάφορα 
ενδιάμεσα του κύκλου του κιτρικού οξέος και πολλά αμινοξέα 

Πρόδρομα μόρια που τροφοδοτούν τη γλυκονεογένεση είναι διάφορα 
ενδιάμεσα του κύκλου του κιτρικού οξέος και πολλά αμινοξέα 



Αμινοξέα που τροφοδοτούν τη γλυκονεογένεση  (γλυκογόνα αμινοξέα) 

Μόνο η λευκίνη και η λυσίνη δε 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στη γλυκονεογένεση 



Kύκλος της αλανίνης 

Κατά το μεταβολισμό των αμινοξέων στους μυς, οι αμινομάδες μεταφέρονται κυρίως στο 

πυροσταφυλικό που προέρχεται από τη γλυκόλυση. Η σχηματιζόμενη αλανίνη φτάνει 
μέσω της κυκλοφορίας του αίματος στο ήπαρ και υφίσταται εκεί τρανσαμίνωση. Η αμινομάδα 

αποβάλλεται στη μορφή της ουρίας, ενώ το πυροσταφυλικό που σχηματίζεται χρησιμεύει 
στη γλυκονεογένεση. Η γλυκόζη μπορεί να φτάσει και πάλι με την κυκλοφορία του αίματος 

στους μυς, οπότε κλείνει ο κύκλος που ονομάζεται κύκλος της αλανίνης. 



Αντίρροπη ρύθμιση της 
γλυκόλυσης και της 

γλυκονεογένεσης στο ήπαρ 

Κατορθώνεται με την 
ρύθμιση των ενζύμων που 
καταλύουν τις μη 
αντιστρεπτές αντιδράσεις 
της γλυκόλυσης και της 
γλυκονεογένεσης, έτσι ώστε 
να αποφεύγεται η 
ταυτόχρονη λειτουργία και 
των δύο δρόμων, γεγονός 
που θα είχε ως αποτέλεσμα 
την άσκοπη κατανάλωση 4 
δεσμών υψηλής ενέργειας. 



Η αιθανόλη αναστέλλει ισχυρά τη γλυκονεογένεση και προκαλεί στον οργανισμό 

υπογλυκαιμία  

Ο μεταβολισμός της αιθανόλης γίνεται στο ήπαρ, σύμφωνα με την αντίδραση: 
 

NAD+ NADH 

 

+  H+ 

                                           

                                           Αλκοολική αφυδρογονάση 

 

Συνεπώς, η οξείδωση της αιθανόλης, όταν αυτή λαμβάνεται σε μεγάλες ποσότητες, έχει 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υψηλών συγκεντρώσεων NADH στο κυτταρρόπλασμα. 
Το γεγονός αυτό, οδηγεί την ισορροπία της αντίδρασης που καταλύει η γαλακτική 
αφυδρογονάση προς την κατεύθυνση σχηματισμού του γαλακτικού οξέος. 

Χ 
Αυτό,  έχει ως αποτέλεσμα την 
αναστολή της σύνθεσης της 
γλυκόζης, αφού η διαθέσιμη 
ποσότητα του πυροσταφυλικού στο 
οποίο δρα η πυροσταφυλική 
καρβοξυλάση περιορίζεται. 















Ισοένζυμα της αφυδρογονάσης του γαλακτικού  

•Το τύπος Η επικρατεί στην καρδιά 
και ο τύπος Μ στο γραμμωτό μυ 

•Το ισοένζυμο Η4 έχει μεγαλύτερη 
συγγένεια για τα υποστρώματα από 
το Μ4  

•Το Μ4 αναστέλλεται αλλοστερικά 
από το πυροσταφυλικό 

•Η καρδιά χρησιμοποιεί το 
ισοένζυμο Η4 για να οξειδώνει το 
γαλακτικό προς πυροσταφυλικό, 
ώστε να λειτουργεί η καρδιά μόνο 
μέσω αερόβιου μεταβολισμού 

•Το ισοένζυμο Μ4 λειτουργεί 
βέλτιστα στην αντίθετη κατεύθυνση 
προς μετατροπή του γαλακτικού 
προς πυροσταφυλικό για αναερόβια 
γλυκόλυση   


