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Η 5 φωσφορική ριβουλόζη ισομερειώνεται σε 5 φωσφορική ριβόζη

Επειδή τα κύτταρα χρειάζονται πολύ περισσότερο NADPH για τις αναγωγικές βιοσυνθέσεις τους 

απ’ ότι την 5-φωσφορική ριβόζη η οδός των φωσφορικών πεντοζών συνεχίζεται





Συνένζυμο της τρανσκετολάσης

Πυροφωσφορική θειαμίνη ΤΡΡ (βιταμίνη B12)

Μετάλλαξη στο γονίδιο της τρανσκετολάσης,

Ανεπάρκεια θειαμίνης, ↓ [ΤΡΡ] : επιβράδυνση οδού φωσφορικών πεντοζών

Σύνδρομο Wernicke-Korsakoff – βαριά απώλεια μνήμης, διανοητική σύγχυση, μερική παράλυση

Μη οξειδωτικές αντιδράσεις της οδού των φωσφορικών πεντοζών
Μετατροπή φωσφορικών πεντοζών σε φωσφορικές εξόζες

Αντιστρεπτές αντιδράσεις

Αναδιατάξεις ανθρακικών σκελετών

1. επιμερισμός

Κοινό στους αλκοολικούς λόγω μειωμένης απορρόφησης θειαμίνης



Μη οξειδωτικές αντιδράσεις της οδού των φωσφρορικών πεντοζών

Η μη οξειδωτική φάση ανακυκλώνει τις 

φωσφορικές πεντόζες σε 6-φωσφορική γλυκόζη





Η πρώτη αντίδραση καταλύεται από την τρανσακετολάση

Γενική αντίδραση

Η μεταφορά ομάδας δύο ατόμων άνθρακα 

από μια κετόζη δότη σε μία αλδόζη δέκτη

Πυροφωσφροική θυαμίνη



Η αντίδραση καταλύεται από την

τρανσαλδολάση

Η δεύτερη αντίδραση καταλύεται από 

την τρανσακετολάση









Ο μεταβολισμός της 6-φωσφορικής γλυκόζης από την 

πορεία των φωσφορικών πεντοζών είναι συντονισμένος 

με τη γλυκόλυση

Ταχέως διαιρούμενα 

κύτταρα που 

χρειάζονται 

νουκλεοτίδια για το 

DNA

Οι ανάγκες σε NADPH 

και 5-φωσφορική 

ριβόζη είναι 

εξισορροπημένες

Οι ανάγκες σε NADPH 

είναι μεγαλύτερες από 

τις ανάγκες σε 5-

φωσφορική ριβόζη

Απαιτούνται και 

NADPH και ΑΤΡ



Ο ρόλος του NADPH στη ρύθμιση της κατανομής της 6-φωσφορικής γλυκόζης

Ανάμεσα στη γλυκόλυση και την οδό των φωσφορικών πεντοζών

•Οι τρέχουσες ανάγκες του κυττάρου και η

[NADP+] στο κυτταροδιάλυμα υπαγορεύουν

εάν η γλυκόζη θα εισέλθει στη γλυκόλυση ή

στην οδό των φωσφορικών πεντοζών

•Χωρίς το NADP+ ως δέκτη ηλεκτρονίων δε

μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρώτη

αντίδραση της οδού των φωσφορικών

πεντοζών που καταλύεται από την G6PD

•Όταν ένα κύτταρο μετατρέπει γρήγορα το

NADPH σε NADP+ (βιοσυνθέτει) η [NADP+]

αυξάνεται και διεγείρεται αλλοστερικά το

ένζυμο G6PD. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της

ροής της γλυκόζης προς την οδό των

φωσφορικών πεντοζών

•Όταν περιοριστεί η ζήτηση για NADPH η

[NADP+] μειώνεται και η 6-φωσφορική

γλυκόζη διοχετεύεται στη γλυκόλυση



Ο ρόλος του NADPH και της γλουταθειόνης (GSH) στην προστασία ενάντια στο 

οξειδωτικό stress



Γλουταθειόνη: ένα μόριο που διασώζει το κύτταρο από το οξειδωτικό stress



Ανεπάρκεια Δεϋδρογονάσης 6Ρ-γλυκόζης
(απαραίτητο για το μεταβολισμό ερυθροκυττάρων, κληρονομική ασθένεια, 

κυαμισμός)

+ Υψηλό οξειδωτικό φορτίο (ανθελονοσιακά φάρμακα, σουλφοναμίδες, 

κάποια ζιζανιοκτόνα) 

Μείωση παραγωγής NADPH
(μειωμένη δράση γλουταθειόνης)

Αναστολή αδρανοποίησης Η2Ο2

Κυτταρική βλάβη

(υπεροξείδωση λιπιδίων, ρήξη μεμβράνης 

ερυθροκυττάρων, οξείδωση πρωτεϊνών και DNA)

Απελευθέρωση αιμοσφαιρίνης στο αίμα, 

αιμολυτική αναιμία

Ίκτερος

Νεφρική ανεπάρκεια

Οξειδωτικές αντιδράσεις της οδού 
των φωσφορικών πεντοζών

Αντιμετωπίζεται με μετάγγιση αίματος, 
αποφυγή κουκιών, ναφθαλίνης, συγκεκριμένων 
φαρμάκων



Reactive Oxygen Species (ROS)

Οξειδωτικές ρίζες



•

Oxidized glutathione

Reduced glutathione



• Xx       

XXXxX

YXYxY

Normal

Father

(XY)

Normal 
Heterozygous (carrier)

Mother
( Xx )

Punnet Square for X-linked Recessive Inheritance 

50% of 

Daughters 

are normal

carriers

50% of 

Sons are 

affected



Ορισμός

• Είναι μια κληρονομική νόσος που χαρακτηρίζεται από αιμολυτική 

αναιμία, η οποία προκαλείται από την αδυναμία του κυττάρου να 

εξουδετερώσει τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου.

• Η ανεπάρκεια G6PD είναι η πιο κοινή νόσος που οφείλεται σε ανεπάρκεια 

ενζύμου 

• Υπάρχουν 400 διαφορετικές μεταλλάξεις του γονιδίου που κωδικοποιεί το 

ένζυμου, ελάχιστες από τις οποίες προκαλούν τη νόσο

Ανεπάρκεια G6PD



Κληρονόμηση 

Είναι γονίδιο συνδεδεμένο με το Χ χρωμόσωμα και έχει υπολειπόμενο χαρακτήρα

•

Xx       

XXXxX

YXYxY

Φυσιολογικός

πατέρας
(XY)

Μητέρα φορέας

( Xx )

50% των 

θυγατέρων 

φυσιολογικοί 

φορείς

50% των 

υιών νοσούν 





• Η ανεπάρκεια του ενζύμου G6PD υπάρχει σε όλα τα κύτταρα του 

ατόμου που νοσεί.

• Είναι όμως σοβαρότερη στα RBCs γιατί η οδός των 

φωσφορικών πεντοζών είναι η μοναδική σε αυτά τα κύτταρα 

που παράγει NADPH

Μειωμένα επίπεδα ανηγμένης γλουταθειόνης οφείλονται σε 
μειωμένη παραγωγή NADPH



Ανεπάρκεια G6PD και προστασία από το 

Plasmodium falciparum

•Το παράσιτο που προκαλεί

την ελονοσία χρειάζεται για

την βέλτιστη ανάπτυξή του

ανηγμένη γλουταθειόνη και

τα προϊόντα της πορείας των

φωσφορικών πεντοζών

•Η ανεπάρκεια G6PD

προστατεύει από την

ελονοσία



Καταβολικά πεπρωμένα της 6-φωσφορικής γλυκόζης

ΓΛΥΚΟΖΗ

(6Ρ-ΓΛΥΚΟΖΗ)

ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΟ

(KREBS, ATP)

Ενέργεια

NADPH

Δότης ηλεκτρονίων 

για βιοσυνθέσεις.

Εξουδετέρωση 

ριζών O2 (O2
-, H2O2, OH)

5Ρ-ΡΙΒΟΖΗ

Νουκλεοτίδια (DNA, RNA),

Συνένζυμα (ATP, NADH, 

FADH2, CoA)

ΟΔΟΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΠΕΝΤΟΖΩΝ

Ιστοί σύνθεσης λιπαρών οξέων 
+ χοληστερόλης, στεροειδών
ορμονών (ήπαρ, λιπώδης ιστός, 
επινεφρίδια, γονάδες)
Ερυθροκύτταρα, κύτταρα 
αμφιβληστροειδούς

Κύτταρα που διαιρούνται 
γρήγορα
(μυελού των οστών, δέρματος, 
εντερικού βλεννογόνου)

NADP+


