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 Η οξείδωση λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας σε ακετυλοCoA είναι κεντρική οδός παραγωγής 

ενέργειας σε πολλούς ιστούς και οργανισμούς 

 H καρδιά και το ήπαρ καλύπτουν το 80% των αναγκών τους από την οξείδωση των λιπαρών 

οξέων

 Tα ηλεκτρόνια που αφαιρούνται κατά την οξείδωση τους μεταφέρονται μέσω των συμπλοκών 

της αναπνευστικής αλυσίδας και προωθούν την οξειδωτική φωσφορυλίωση Στο ήπαρ το 

ακετυλο CoA πού προέρχεται από τα λιπαρά οξέα μπορεί να μετατραπεί σε κετονοσώματα

που είναι καύσιμα για τον εγκέφαλο και άλλους ιστούς όταν απουσιάζει η γλυκόζη

Τα τριγλυκερίδια αλλιώς τριακυλογλυκερόλες ή ουδέτερα λίπη είναι ιδιαίτερα κατάλληλα μόρια για 

την αποθήκευση ενέργειας γιατί:

1. οι αλκυλικές αλυσίδες των λιπαρών οξέων είναι σχεδόν πλήρως ανηγμένες όποτε η οξείδωση 

τους αποδίδει υπερδιπλάσια ενέργεια σε σχέση με ίση ποσότητα υδατάνθρακα ήπρωτεΐνης

2. δεν έχουν φορτίο ενυδάτωσης καθώς είναι υδρόφοβα 

3. συσσωρεύονται σε λιποσταγονίδιο και δεν αυξάνουν την ωσμωμοριακότητα

4. είναι μόρια χημικώς αδρανή

Η υδροφοβικότητά τους δημιουργεί και προβλήματα: 

1. για να γίνει η πέψη τους πρέπει να γαλακτωματοποιηθούν

2. στο αίμα μεταφέρονται προςσδεδεμένα σε πρωτεΐνες 

3. πρέπει να αντιδράσουν και να προσδεθούν με το συνένζυμο Α

Καταβολισμός των λιπαρών οξέων



Τα κύτταρα αποκτούν λιπαρά οξέα από:

1. Λίπη των τροφών

2. Λίπη αποθηκευμένα με τη μορφή λιποσταγονιδίων

3. Λίπη που συντίθενται σε ένα όργανο και εξάγονται σε άλλο τέ

4. Λίπη πού προέρχονται από την αυτοφαγία

Τα λίπη των τροφών απορροφούνται από το λεπτό έντερο

 Η γαλακτωματοποίηση των διατροφικών λιπών γίνεται χάρη στα χολικά άλατα, όπως το

ταυροχολικό οξύ, τα οποία συντίθενται στο ήπαρ από τη χοληστερόλη, αποθηκεύονται στη

χοληφόρο κύστη και απελευθερώνονται στο λεπτό έντερο

 Τα χολικά άλατα δρουν ως απορρυπαντικά μετατρέποντας τα λίπη σε μικκύλια και

καθιστώντας τα πιο ευπρόσβλητες τα στις εντερικές λιπάσες

 Οι λιπάσες πέπτουν τις τριακυλογλυκερόλες σε μονοάκυλο γλυκερόλες, διάκυλο

γλυκερόλες, ελεύθερα λιπαρά οξέα και γλυκερόλη

 Αυτά απορροφώνται από τον εντερικό βλεννογόνο και ενδοκυττάρια μετατρέπονται ξανά σε

τριακυλογλυκερόλες όλες οι οποίες μαζί με τη χοληστερόλη των τροφών συσκευάζονται στα

χυλομικρά

Πέψη, κινητοποίηση και μεταφορά λιπών



Πέψη, κινητοποίηση και μεταφορά λιπών



Λιποπρωτεΐνες: πρωτεΐνες που συνδέονται με λιπίδια 

Τα σφαιρικά συναθροίσματα που φτιάχνουν έχουν στον πυρήνα τους τις υδρόφοβες ακυλικές

αλυσίδες, ενώ στην επιφάνεια εντοπίζονται υδρόφιλες κεφαλές και η πρωτεΐνη Οι διάφοροι

συνδυασμοί λιπιδίων/πρωτεϊνών παράγουν σωματίδια διαφορετικής πυκνότητας από τα χυλομικρά

έως τις VHDL

H επιφάνεια των λιποπρωτεϊνών αναγνωρίζεται από υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης και

προσλαμβάνονται με ειδικότητα

όταν διαιτητικά προσλαμβάνονται περισσότερα λιπίδια από όσα χρειάζονται, άμεσα ως καύσιμα και

για βιοσυνθέσεις, το ήπαρ μετατρέπει σε τριακυλογλυκερόλες, οι οποίες συσκευάζονται σε VLDL και

αποθηκεύονται στο ήπαρ



Ορμόνες πυροδοτούν την 

κινητοποίηση των 

αποθηκευμένων

τριακυλογλυκερόλων

 Τα ουδέτερα λίπη αποθηκεύονται ως 

λιποσταγονίδια

 Κάθε λιποσταγονίδιο αποτελείται από 

έναν πυρήνα εστέρων στερολών και 

τριγλυκεριδίων που περιβάλλονται 

από μία μονοστιβάδα φωσφολιπιδίων

 Η επιφάνεια επενδύεται από 

περιλιπίνες, μία οικογένεια πρωτεϊνών

Έλλειψη ATP

Έκκριση επινεφρίνης, γλυκαγόνης

Ενεργοποίηση αδενυλικής κυκλάσης

Ενδοκυττάρια αύξηση cAMP

Το λιποσταγονίδιο γίνεται προσβάσιμο σε 3 κυτταροπλασμτικές λιπάσες

Οξείδωση

Τα λιπαρά οξέα και η γλυκερόλη ενωμένα με 

λευκωματίνη αποδίδονται στο αίμα, από εκεί 

στους ιστούςΛιπόλυση

Παραγωγή ATP





Τα λιπαρά οξέα με 12 άνθρακες ή λιγότερους εισέρχονται στο μιτοχονδριακό στρώμα 

χωρίς τη βοήθεια μεμβράνη των μεταφορέων. Μεγαλύτερα λιπαρά οξέα υφίστανται 

τρεις ενζυμικές αντιδράσεις στο σύστημα μεταφοράς της καρνιτίνης.

Τα λιπαρά οξέα ενεργοποιούνται και μεταφέρονται στα μιτοχόνδρια 

1

1

Η αντίδραση καταλύεται από τις συνθετάσες των ακετυλοCoA ,που εντοπίζονται στην 

εξωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη.

Το λιπο-ακυλο-CoΑ που σχηματίζεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κυτταροδιάλυμα για 

βιοσυνθέσεις ή παροδικά συνδεδεμένο πάνω στην καρνιτίνη να εισέλθει στο μιτοχόνδριο 

προς οξείδωση



Λιπο-ακυλο-CoA εστέρας καρνιτίνης2

2

Η trans εστεροποίηση καταλύεται από την ακυλοτρανσφεράση I (CTP1) της

καρνιτίνης (ένζυμο της εξωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης). Ο εστέρας που

παράγεται διαχέεται διαμέσου του διαμεμβρανικού χώρου και εισέρχεται

παθητικά στο στρώμα μέσω του συμμεταφορέα ακυλο καρνιτινης/καρνιτίνης πού

βρίσκεται στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη



Λιπο-ακυλο-CoA εστέρας καρνιτίνης3

3

Η λιπο άκυλη ομάδα μεταφέρεται ενζυμικά από την καρνιτίνη που συνδέεται στο 

ενδομιτοχονδριακό συνένζυμο Α. Η αντίδραση καταλύεται από την 

άκυλουρανσφεραση 2 της καρνιτίνης (CTP  2)



Οξείδωση λιπαρών οξέων

Η οξείδωση στα μιτοχόνδρια συμβαίνει σε τρία στάδια:

1. β-οξείδωση: τα λιπαρά οξέα υφίστανται οξειδωτική αφαίρεση διαδοχικών 

διανθρακικών ομάδων με τη μορφή ακέτυλο-CoA, αρχίζοντας από το καρβοξυλικό

άκρο της λιπο-ακυλικής ομάδας

2. Οι ακετυλομάδες του ακέτυλο-CoA οξειδώνονται σε CO2 στον κύκλο του Krebs

3. Στα δύο πρώτα στάδια παράγονται NADH και FADH2 τα ηλεκτρόνια των οποίων 

μεταφέρονται στην αναπνευστική αλυσίδα, δημιουργώντας βαθμίδωση Η+

Αυτή η βαθμίδωση προωθεί την παραγωγή ΑΤΡ (οξειδωτική φωσφορυλίωση)



Στάδια οξείδωσης 

των λιπαρών οξέων



Πραγματοποιείται σε τέσσερα ενζυμικά καταλυόμενα στάδια:

1. το λιπο- ακυλο-CoA αφυδρογονώνεται ανάμεσα στον c2 και c3 άνθρακα όπου δημιουργείται ένας 

trans διπλός δεσμός

Η αντίδραση καταλύεται από τρία ισοένζυμα της δεϋδρογονάσης το άκυλο-CoA καθένα από τα οποία είναι 

ειδικό για το μήκος της αλυσίδας του λίπο-ακυλο-CoA

VLCAD δρα σε λιπαρά οξέα με 12-18C, εντοπίζεται στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη

MCAD δρα σε λιπαρά οξέα με 4-14C, εντοπίζεται στην μιτοχονδριακή μήτρα

SCAD δρα σε λιπαρά οξέα με 4-8C, εντοπίζεται στην μιτοχονδριακή μήτρα

Και τα τρία ισοένζυμα είναι φλαβινοπρωτεΐνες με προσθετική μονάδα το FAD. Το FADH2 που παράγεται από 

την αντίδραση αποδίδει ηλεκτρόνια στην αναπνευστική αλυσίδα ETF

2. εισάγεται νερό στον διπλό trans δεσμό ώστε να σχηματιστεί το L ισομερές, η αντίδραση καταλύεται 

από την υδρατάση του ενοϋλο-CoA

3. το L-β- υδροξυ-ακυλο-CoA αφυδρογονώνεται ώστε να σχηματιστεί β-κετοάκυλο-CoA. Η αντίδραση 

καταλύεται από τη δεϋδρογονάση των β-υδροξυ-άκυλο-CoA με δέκτη το NAD+

Το NADH που παράγεται αποδίδει τα ηλεκτρόνια του στο πρώτο σύμπλοκο της αναπνευστικής αλυσίδας

4. το β-κετοάκυλο-CoA αντιδρά με το συνένζυμο CoA απελευθερώνοντας το καρβοξυτελικό τμήμα δύο 

άνθρακες του αρχικού λιπαρού οξέος με τη μορφή ακετυλο-CoA. Το άλλο προϊόν είναι ο θει εστέρας 

του λιπαρού οξέος με το CoA βραχύτερο κατά 2 άνθρακες. Η αντίδραση καλείται θειόλυση και καταλύεται 

από την ακετυλο τρανσφεραση του ακυλο-CoA

β οξείδωση των κορεσμένων λιπαρών οξέων



•Τα τρία τελευταία βήματα της β οξείδωσης καταλύονται από δύο διαφορετικές ομάδες ενζύμων, ανάλογα με το μήκος

της αλυσίδας του λιπαρού οξέος. Για λιπαρά οξέα με 12 ή περισσότερα άτομα άνθρακα οι αντιδράσεις καταλύονται

από την τριλειτουργική πρωτεΐνη TFP ένα ενζυμικό σύμπλοκο που αλληλεπιδρά με την εσωτερική μιτοχονδριακή

μεμβράνη.

•Για λιπαρά οξέα με λιγότερα από 12 άτομα άνθρακα οι οξειδώσεις καταλύονται από μία ομάδα τεσσάρων διαλυτών

των ενζύμων του στρώματος

•Τα τέσσερα βήματα της β οξείδωσης επαναλαμβάνονται αποδίδοντας ακετυλο-CoA και ATP

•Κάθε λιπαρό οξύ εισέρχεται στη β οξείδωση, τόσες φορές όσες χρειάζεται για να αποκαρβοξυλιωθεί οξειδωτικά σε

ακετυλο CoA.

•Κάθε κύκλος β οξείδωσης παράγει ένα FADH2 και ένα NADH που τροφοδοτούν με ηλεκτρόνια την αναπνευστική

αλυσίδα

•το FADH2 αποδίδει στο ETF ενώ το NADH στο σύμπλοκο I

• Έτσι ένα μόριο παλμικού οξέος με 16 άτομα άνθρακα απαιτεί 7 κύκλους β οξείδωσης και παράγει:

8 μόρια ακετυλο CoA

7 μόρια FADH2

7 μόρια NADH

Κάθε παραγόμενο FADH2 προωθεί την παραγωγή 1,5 μορίου ATP και κάθε μόριο NADH την παραγωγή 2,5 ATP

κατά την οξειδωτική φωσφορυλίωση

•Το ακετυλο CoA μπορεί να οξειδωθεί περαιτέρω στον κύκλο του κιτρικού οξέος και να παράγει περίπου 10 επιπλέον

μόρια ATP

•Συνεπώς η οξείδωση ενός μορίου παλμικού οξέος παράγει 108 μόρια ATP

β οξείδωση των κορεσμένων λιπαρών οξέων



Τα στάδια της β-οξείδωσης





Η οξείδωση των μη κορεσμένων λιπαρών οξέων απαιτεί δύο 

επιπρόσθετες αντιδράσεις

•Τα περισσότερα τριγλυκερίδια και φωσφολιπίδια διαθέτουν εκτός από τα κορεσμένα λιπαρά οξέα και

ακόρεστα

•Τα ακόρεστα που διαθέτουν cis διπλούς δεσμούς δεν αναγνωρίζονται από την υδρατάση του ενοϋλο- CoA,

το ένζυμο που ενυδατώνει το trans διπλό δεσμό στο δεύτερο βήμα της β οξείδωσης, για αυτό απαιτούνται

δύο πρόσθετα επικουρικά ένζυμα μία ισομεράση και μία αναγωγάση.

•Στα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα μόλις η αποκαρβοξυλίωση φτάσει στον cis διπλό δεσμό δρα η ισομεράση

των Δ2,Δ3- ενοϋλο-CoA και ισομερειώνει τον cis δεσμό σε trans ώστε να συνεχιστεί η β οξείδωση

•Στα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα εκτός από την ισομεράση δρα και μία αναγωγαση ώστε το ενδιάμεσο

προϊόν να είναι κατάλληλο για τα ένζυμα της Β οξείδωσης



Οξείδωση ενός 

μονοακόρεστου

λιπαρού οξέος



Οξείδωση ενός 

πολυακόρεστου

λιπαρού οξέος



Η πλήρης οξείδωση των λιπαρών οξέων με περιττό αριθμό ατόμων 

άνθρακα απαιτεί τρεις επιπρόσθετες αντιδράσεις

Σε κάποιους θαλάσσιους οργανισμούς στα φυτά αλλά και στα μηρυκαστικά συντίθενται λιπαρά

οξέα με περιττό αριθμό ατόμων άνθρακα όταν οξειδώνονται στη β οξείδωση στην τελευταία

αντίδραση παράγεται ένα μόριο ακετυλο CoA και ένα μόριο προπιονυλο-CoA πού είσαι

έρχεται σε μία μεταβολική οδό με τρία ένζυμα παράγοντας ηλεκτρυλο- CoA το οποίο

εισέρχεται στον κύκλο του Krebs







Η οξείδωση των λιπαρών οξέων ελέγχεται αυστηρά
Η οξείδωση ενός πολύτιμου αποθηκευμένου καυσίμου όπως τα λιπαρά οξέα πρέπει να γίνεται μόνο όταν το
επιτάσσουν οι ανάγκες του οργανισμού στο ήπαρ το λιπο-ακυλο- CoA που σχηματίζεται μπορεί να
ακολουθήσει δύο απορίες:

1. β οξείδωση στα μιτοχόνδρια

2 μετατροπή σε τριακυλογλυκερόλες και φωσφολιπίδια στο κυτταρόπλασμα

Η επιλογή της οδού εξαρτάται από την ταχύτητα μεταφοράς των λιπαρών οξέων μακράς αλύσου στα 

μιτοχόνδρια 

Στο κυτταροδιάλυμα, η πλεονάζουσα γλυκόζη, που δεν μπορεί να οξειδωθεί ή να αποθηκευτεί με τη 

μορφή γλυκογόνου μετατρέπεται σε τριακυλογλυκερόλες 

Η υψηλή συγκέντρωση γλυκόζης στο ήπαρ αναστέλλει τη μεταφορά των λιπαρών οξέων στα μιτοχόνδρια 

και προωθεί τη γλυκόζη προς τη σύνθεση λιπαρών οξέων 

Ένα επιπλέον σημείο ρυθμίσεις της β οξείδωσης είναι τα ένζυμα της οξείδωσης που όταν αυξάνεται ο 

λόγος NADH προς NAD+ αναστέλλεται η δράση τους

Η AMPK ενεργοποιείται από τα χαμηλά επίπεδα ΑΤΡ, φωσφορυλιώνει τα ένζυμα στόχους και επιταχύνει 

τη β οξείδωση

Εκτός από την οξεία ρύθμιση η μακροχρόνια ρύθμιση γίνεται μέσω ρυθμίσης της μεταγραφής των 

ενζύμων της οξείδωσης των λιπαρών οξέων

Η οικογένεια των πυρηνικών υποβρυχίων PPAR είναι μεταγραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν πολλές 

μεταβολικές διεργασίες, ως απόκριση σε μία ποικιλία τελεστών παρόμοιων με τα λιπαρά οξέα

Ο PPARα δρα στους μυς, στο λιπώδη ιστό και στο ήπαρ και ενεργοποιεί γονίδια που σχετίζονται με τη b

οξείδωση κατά τη νηστεία

Η γλυκαγόνη η ορμόνη που εκκρίνεται από το πάγκρεας κατά τη νηστεία επίσης ενεργοποιεί γονίδια που 

σχετίζονται με τον καταβολισμό των λιπών



Η οξείδωση των λιπαρών οξέων ελέγχεται αυστηρά



Γενετικές βλάβες στις δεϋδρογονάσες των λιπο-ακυλο-CoA 

προκαλούν σοβαρά νοσήματα

MCAD : μετάλλαξη στο γονίδιο της δεϋδρογενάσης των λιπαρών οξέων μεσαίας αλυσίδας προκαλεί 
λιπώδη διήθηση του ήπατος, υπογλυκαιμία, λήθαργο, εμετό και κώμα 

Έχουν καταγραφεί πάνω από 20 γενετικά νοσήματα που σχετίζονται με την οξείδωση των λιπαρών 
οξέων



Τα υπεροξειδιοσωματα επίσης επιτελούν β οξείδωση

• Στα υπεροξειδιοσώματα των ζωικών κυττάρων γίνεται μία βραχεία οδός 4 βημάτων με παρόμοια 
ενδιάμεσα με αυτά της β οξείδωσης 

• Το πρώτο βήμα, όμως, διαφέρει και παράγει H2O2 το οποίο αποτελεί ισχυρό οξειδωτικό stress και 
ανάγεται από την καταλάση 

• Στα θηλαστικά τα υπεροξειδιοσωματα είναι πιο δραστικά σε λιπαρά οξέα μακράς αλύσου

• Ενζυμοπάθειες τον υπεροξειδιοσωμάτων προκαλούν το σύνδρομο Zelweger και την X-
φυλοσύνδετη αδρενολευκοδυστροφία (και οι δύο διαταραχές οδηγούν σε συσσώρευση λιπαρών 
οξέων)



Σύγκριση της β οξείδωσης στα 

μιτοχόνδρια και στα 

υπεροξειδιοσώματα







H ω οξείδωση των λιπαρών οξέων συμβαίνει στο ενδοπλασματικό 

δίκτυο

Υπάρχει μία άλλη οξειδωτική οδός των λιπαρών οξέων η οποία δρα στο ω άκρο του λιπαρού οξέος 
σε αντίθεση με τη β οξείδωση που δρα στο καρβοξυτελικό άκρο 

Τα ένζυμα για την ω οξείδωση εντοπίζονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο του ήπατος και των νεφρών 

Αυτός ο τύπος οξείδωσης αφορά κυρίως λιπαρά οξέα με 10 έως 12 άτομα άνθρακα 

Στα θηλαστικά η ω οξείδωση είναι δευτερεύουσα οδός εκτός από τις περιπτώσεις ενζυμοπαθειών 
της β οξείδωσης



Η ω-οξείδωση των λιπαρών 

οξέων στο ΕΔ



Το φυτανικό οξύ υφίσταται α οξείδωση στα υπεροξειδιοσωματα

Το οξύ αυτό προέρχεται από τα φυτά έχει μακριά αλυσίδα με διακλαδώσεις μεθυλίου 

Η ύπαρξη μεθυλιου (-CH3) στο β άνθρακα καθιστά αδύνατη β οξείδωση

Το φυτανικό οξύ καταβολίζεται στα υπεροξειδιοσωματα με α οξείδωση, η οποία ξεκινά με 

υδροξυλίωση του α άνθρακα 

Η αποκαρβοξυλίωση γίνεται αποδίδοντας αλδεΰδη βραχύτερη κατά ένα αμινοξύ 

Τέλος οξειδώνεται σε καρβοξυλικό οξύ το οποίο καταβολίζεται με β οξείδωση



Η α-οξείδωση ενός 

διακλαδισμένου λιπαρού οξέος 

(φυτανικού) στα 

υπεροξειδιοσώματα



Κετονοσώματα

 Το ακετυλο  CoA που σχηματίζεται στο ήπαρ κατά την οξείδωση των λιπαρών οξέων μπορεί είτε 

να εισέλθει στον κύκλο του κιτρικού οξέος είτε να μετατραπεί σε κετονοσώματα (ακετόνη,ακετοξικό 

και β υδροξυ βουτυρικό) προς εξαγωγή σε άλλους ιστούς που θα τα χρησιμοποιήσουν ως 

καύσιμα 

 Η ακετόνη που παράγεται σε μικρότερες ποσότητες εκπνέεται

 Τα άλλα κετονοσώματα μεταφέρονται στους ιστούς και μετατρέπονται σε ακετυλο CoA που 

οξειδώνεται στον κύκλο του Krebs, εξασφαλίζοντας μεγάλη παραγωγή ενέργειας 

 Ο εγκέφαλος, ο οποίος χρησιμοποιεί ως καύσιμο τη γλυκόζη, κατά τη νηστεία χρησιμοποιεί 

ακετοξικό και υδροξυβουτυρικό καθώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει λιπαρά οξέα γιατί δεν 

περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό





Τα κετονοσώματα που παράγονται στο ήπαρ εξάγονται σε άλλα 

όργανα ως καύσιμα

• Το πρώτο βήμα της παραγωγής ακετοξικού είναι η αναστροφή του τελευταίου βήματος της β οξείδωσης το α και το ακετυλο 

coa που παράγεται συμπυκνώνεται με ένα ακόμα ακετυλο C και σχηματίζεται HMG -CοA που διασπάται σε ακετοξικο και 

ακετυλο coa

• Το ακετοξικο μετατρέπεται σε υδροξυβουτυρικό 

• Στους υγιείς ανθρώπους παράγεται ακετόνη είσαι πολύ μικρές ποσότητες από το ακετοξικο

• Στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, που δεν είναι ρυθμισμένος, παράγονται μεγάλες ποσότητες ακετόνης και ακετοξικού 

• Η ακετόνη είναι πτητική και δίνει χαρακτηριστική μυρωδιά στην αναπνοή

• Στους έξωηπατικούς ιστούς το υδροξυβουτυρικό μετατρέπεται σε ακετυλο CoΑ και εισέρχεται στον κύκλο του Κrebs

• Συνεπώς τα κετονοσώματα χρησιμοποιούνται ως καύσιμα σε όλους τους ιστούς εκτός από το ήπαρ επομένως το ήπαρ 

παράγει καύσιμα όπως θα κετονοσώματα αλλά δεν επωφελείται το ίδιο από αυτά

Κετονοσώματα υπερπαράγονται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και σε κατάσταση νηστείας

• Σε περιόδους ασιτίας η γλυκονεογένεση εξαντλεί τα ενδιάμεσα του κύκλου του Κrebs κατευθύνοντας το ακετυλοCoA στην 

παραγωγή και των κετονοσωμάτων 

• Στον αρρύθμιστο διαβήτη λόγω της ανεπάρκειας ινσουλίνης ή της αδυναμίας της ινσουλίνης να σηματοδοτήσει στους ιστούς 

οι έξωηπατικοί ιστοί  δεν προσλαμβάνουν γλυκόζη από το αίμα 

• Υπό αυτές τις συνθήκες τα λιπαρά οξέα χρησιμοποιούνται ως καύσιμα 

• Στο μιτοχόνδριο αποικοδομούνται σε ακετυλο CoΑ το οποίο όμως δεν μπορεί να μπει στον κύκλο του Κrebs γιατί τα 

ενδιάμεσα του, και κυρίως το οξαλοξικο, έχουν εξαντληθεί στη γλυκονεογενεση 

• Η συσσώρευση του ακετυλο CoΑ οδηγεί σε σχηματισμό κετονοσωμάτων ξεπερνώντας την ικανότητα των ιστών να 

οξειδώσουν

• Τα κετονοσώματα οδηγούν σε ελάττωση του pH του αίματος γνωστή ως οξέωση 

• Η ακραία οξέωση μπορεί να οδηγήσει σε κώμα η θάνατο η κατάσταση αυτή ονομάζεται κέτωση η όταν συνδυάζεται με 

οξέωση κετοξεωση






