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Γενική επισκόπηση του καταβολισμού των αμινοξέων στα θηλαστικά 

Οι φυτικοί οργανισμοί οξειδώνουν αποκλειστικά υδατάνθρακες για να παράξουν ενέργεια, οι ζωικοί όμως 

οργανισμοί αποικοδομούν αμινοξέα, με οξείδωση, σε τρεις διαφορετικές μεταβολικές συνθήκες: 

1ον  κατά τη φυσιολογική σύνθεση και αποδόμηση των κυτταρικών πρωτεϊνών, όσα αμινοξέα δεν χρησιμοποιούνται 

για τη σύνθεση νέων πρωτεϊνών καταβολίζονται οξειδωτικά (ανακύκλωση πρωτεϊνών) 

2ον  όταν η διατροφική πρόσληψη πρωτεϊνών υπερβαίνει τις ανάγκες του οργανισμού σε αμινοξέα τα πλεονάζοντα 

αμινοξέα καταβολίζονται 

3ον  στη νηστεία ή στον αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, όταν υπάρχει έλλειψη υδατανθράκων ή αδυναμία 

καταβολισμού τους, οι κυτταρικές πρωτεΐνες καταβολίζονται σε αμινοξέα τα οποία οξειδώνονται 

 

Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις τα αμινοξέα χάνουν την ομάδα τους μετατρέπονται σε α-κετοξέα,  τα 

οποία μέσω της γλυκονεογένεσης μετατρέπονται σε γλυκόζη (γλυκογόνα αμινοξέα) παρέχοντας καύσιμα στον 

εγκέφαλο τους γραμμωτούς  μυς και τους άλλους ιστούς 

 

 



Γενική επισκόπηση του καταβολισμού των αμινοξέων στα θηλαστικά 

Οι αμινομάδες και οι ανθρακικοί 
σκελετοί ακολουθούν ξεχωριστές 
πορείες οι οποίες διασυνδέονται 



Αμινοξύ 

α-κετοξύ 

Κύκλος κιτρικού οξέος 

Οξειδωτική φωσφορυλίωση 

αμινομάδα 

Οδοί μεταβολισμού αμινομάδων 

Απέκκριση αζώτου 

Γενική επισκόπηση του καταβολισμού των αμινοξέων στα θηλαστικά 



Καταβολισμός της αμινομάδας των αμινοξέων  Μορφές απέκκρισης του αζώτου 



Μεταβολικά πεπρωμένα των αμινομάδων 

 

Το ατμοσφαιρικό άζωτο είναι ανενεργό αλλά μέσω των αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων μετατρέπεται σε 

βιολογικά χρήσιμες μορφές π.χ. αμμωνία (ΝΗ3) 

Πηγή των περισσότερων αμινομάδων είναι τα αμινοξέα των πρωτεϊνών  

Μεταβολίζονται στο ήπαρ, παράγεται αμμωνία, μέρος της οποίας ανακυκλώνεται σε βιοσυνθέσεις 

Η περίσσεια απεκκρίνεται ή μετατρέπεται σε ουρία ή ουρικό οξύ  

Η αμμωνία που παράγεται εξωηπατικά μεταφέρεται στο ήπαρ ώστε να μετατραπεί σε κατάλληλη 

μορφή και να απεκκριθεί 

Αμινοξέα που παίζουν κεντρικό ρόλο στο μεταβολισμό του αζώτου είναι αυτά που μετατρέπονται 

εύκολα σε ενδιάμεσα του κύκλου του κιτρικού οξέος  



 Η είσοδος των αμινοξέων στο στομάχι διεγείρει την έκκριση 

γαστρίνης και αυτή την έκκριση υδροχλωρικού οξέως και 

πεψινογόνου 

 Το υδροχλωρικό οξύ θανατώνει μικρόβια και αποδιατάσσε τις 

πρωτεΐνες,  ενώ το πεψινογόνο (ζυμογόνο) μετατρέπεται σε 

ενεργή πεψίνη, η οποία υδρολύει πεπτιδικούς δεσμούς δίπλα 

σε αρωματικά αμινοξέα  

 Στο λεπτό έντερο το όξινο περιεχόμενο του στομάχου 

ενεργοποιεί την έκκριση της σεκρετίνης στο αίμα και αυτή 

διεγείρει το πάγκρεας που εκκρίνει HCO3
- (διττανθρακικά) και 

εξουδετερώνει το υδροχλωρικό οξύ  

 Το pH φτάνει το 7,  τα αμινοξέα διεγείρουν την έκκριση της 

χολοκυστοκινίνης, η οποία διεγείρει την έκκριση  των 

παγκρεατικών ενζύμων (θρυψινογόνο,χυμοθριψινογόνο, 

προκαρβοξυπεπτιδάσης Α και Β) τα οποία είναι τα 

ζυμογόνα της θρυψίνης, της χυμοθρυψίνης και της 

καρβοξυπεπτιδάσης Α και Β, αντίστοιχα. 

 Η θρεψίνη και η χυμοθρυψίνη υδρολύουν ακόμα περισσότερο 

τα πεπτίδια και το μίγμα ελεύθερων αμινοξέων που προκύπτει 

απορροφάται από τα επιθηλιακά κύτταρα του λεπτού εντέρου. 

Τα αμινοξέα  μέσω του αίματος αποδίδονται στο ήπαρ 

Οι πρωτεΐνες των τροφών αποδομούνται σε αμινοξέα 

 



 Μετά την απορρόφησή τους μέσω της πεπτικής οδού, τα 

αμινοξέα μεταφέρονται στο ήπαρ 

 Το πρώτο βήμα στον καταβολισμό των περισσότερων 

αμινοξέων είναι η αφαίρεση των α- αμινομάδων,  την οποία 

καταλύουν ένζυμα γνωστά ως αμινοτρανσφεράσες ή 

τρανσαμινάσες  

 Σε αυτές τις αντιδράσεις τρανσαμίνωσης η α-αμινομάδα 

μεταφέρεται στο α- άτομο άνθρακα του α-κετογλουταρικού 

 Καθαρή απώλεια αμινομάδων δεν συμβαίνει, επειδή αυτές που 

αφαιρούνται από τα αμινοξέα προστίθενται αμέσως στο α-

κετογλουταρικό  

 Αποτέλεσμα των αντιδράσεων τρανσαμίνωσης είναι η συλλογή 

των αμινομάδων πολλών διαφορετικών αμινοξέων υπό τη 

μορφή L- γλουταμικού,  το οποίο λειτουργεί ως δότης 

αμινομάδων για βιοσυνθετικές ή απεκκριτικές οδούς 



Ενζυμικά καταλυόμενες τρανσαμινώσεις 

Σε πολλές αντιδράσεις 
τρανσαμίνωσης δέκτης 
είναι το α-κετογλουταρικό 



Η φωσφορικη πυριδοξαλη συμμετέχει στη μεταφορά αμινομάδων στο α-κετογλουταρικό 

 

 Στο ήπαρ τα ένζυμα αμινοτρανσφεράσες ή τρανσαμινάσες αφαιρούν τις αμινομάδες από τα αμινοξέα και τις μεταφέρουν 

στο α-κετογλουταρικό 

  Έτσι οι αμινομάδες συλλέγονται με τη μορφή  L γλουταμινικού  το οποίο λειτουργεί ως δότης αμινομάδων είτε για 

βιοσυνθέσεις είτε για απέκκριση 

 Οι αμινοτρανσφεράσες του οργανισμού είναι πολλές, αλλά όλες έχουν την ίδια προσθετική ομάδα τη φωσφορική 

πυριδοξάλη (PLP) η οποία λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας αμινομάδων 

 Οι  αμινοτρανσφεράσες καταλύουν αντιδράσεις με δύο υποστρώματα χρησιμοποιώντας το μηχανισμό ping pong 



 



 Στα ηπατοκύτταρα το γλουταμικό που σχηματίζεται από την απαμινωση των αμινοξέων 
μεταφέρεται στα μιτοχόνδρια όπου απαμινώνεται οξειδωτικά από την δεϋδρογονάση του  

 L-γλουταμικού 

 

 Το α-κετογλουταρικό, που παράγεται, χρησιμοποιείται είτε στον κύκλο του κιτρικού οξέος είτε 
για τη σύνθεση γλυκόζης  
 

 Η δεϋδρογονάση του γλουταμικού είναι αλλοστερικό ένζυμο και οι μεταλλάξεις του γονιδίου 
που την κωδικοποιεί οδηγούν στο γενετικό νόσημα σύνδρομο υπερινσουλινισμού -

  υπεραμμωνιαιμίας 

 

 

Το γλουταμικό απελευθερώνει την αμινομάδα του στο ήπαρ υπό μορφή αμμωνίας 

 



 Η αμμωνία είναι τοξική για αυτό όση παράγεται από την αποδόμηση των αμινοξέων με ελεύθερη 

μορφή αντιδρά με το L-γλουταμικό και παράγεται L- γλουταμίνη  

 Tο ένζυμο που καταλύει την αντίδραση ονομάζεται συνθετάση της γλουταμίνης 

 Η γλουταμίνη είναι μη τοξική μορφή με την οποία μεταφέρεται η αμμωνία στο αίμα  

 Xρησιμοποιείται στις βιοσύνθεσης και η περίσσεια της μεταφέρεται στο ήπαρ και στους νεφρούς 

όπου χάρη στη γλουταμινάση μετατρέπεται σε γλουταμικό και αμμώνιο  

 Στο ήπαρ το αμμώνιο μετατρέπεται σε ουρία 

 Στη μεταβολική οξέωση η κατεργασία της γλουταμίνης από τους νεφρούς αυξάνεται, άρα 

παράγεται περισσότερο αμμώνιο το οποίο εκκρίνεται άμεσα συνδυαζόμενο με διττανθρακικά,  τα 

οποία παράγονται από την αποκαρβοξυλίωση του α-κετογλουταρικού στον  Krebs  

 Έτσι αντιρροπείται η οξέωση στους νεφρούς 

Η γλουταμίνη μεταφέρει αμμωνία  στην κυκλοφορία του αίματος 

 



Η αμμωνία μεταφέρεται 
υπό μορφή γλουταμίνης 

 Στους ιστούς η πλεονάζουσα αμμωνία προστίθεται 

στο γλουταμικό για το σχηματισμό γλουταμίνης  

 

 Η διεργασία καταλύεται από τις συνθετάση της 

γλουταμίνης  

 

 Η γλουταμίνη περνά στην κυκλοφορία του αίματος 

και καταλήγει στο ήπαρ όπου το αμμώνιο 

απελευθερώνονται στα μιτοχόνδρια από το ένζυμο 

γλουταμινάση 



 Η αλανίνη μεταφέρει αμμωνία από τους 

γραμμωτούς μυς στο ήπαρ 

 

 Η αλανίνη μεταφέρει αμινομάδες στο ήπαρ μέσω 

του κύκλου γλυκόζης- αλανίνης 

 

 Στους μυς, που τα αμινοξέα χρησιμοποιούνται ως 

καύσιμα, οι αμινομάδες συλλέγονται ως 

γλουταμικό οπότε είτε μετατρέπονται σε 

γλουταμίνη και μεταφέρονται στο ήπαρ είτε 

μεταφέρονται στο πυροσταφυλικό με τη δράση τις 

αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης 

 

 Η αλανίνη, που σχηματίζεται, μέσω του αίματος 

καταλήγει στο ήπαρ όπου η αμινομάδα 

αποδίδεται στο α-κετογλουταρικό παράγωντας 

πυροσταφυλικό και γλουταμικό 

 

 Το γλουταμικό μπαίνει στο μιτοχόνδριο όπου 

απελευθερώνεται ΝΗ4
+ ή τρανσαμινώνεται για το 

σχηματισμό ασπαρτικού  (σύνθεση ουρίας) 

Κύκλος γλυκόζης-αλανίνης 



 Η καταβολική παραγωγή της αμμωνίας αποτελεί πρόβλημα γιατί η ουσία αυτή είναι πολύ τοξική  

 ο εγκέφαλος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος βλάβη από την τοξικότητα της αμμωνίας  

 προκαλεί νοητική εξασθένηση αταξία και επιληπτικές κρίσεις σε ακραίες περιπτώσεις παρατηρείται 
οίδημα του εγκεφάλου με αποτέλεσμα τον θάνατο  

 στο αίμα το 98% της αμμωνίας βρίσκεται με τη μορφή αμμωνίου το  οποίο δεν διαπερνά την 

κυτταροπλασματική μεμβράνη  

 μικρή ποσότητα αμμωνίας διαπερνά εύκολα όλες τις μεμβράνες συμπεριλαμβανομένου και του 

αιματοεγκεφαλικού φραγμού επιτρέποντας την είσοδο αμμωνίας στα κύτταρα  

 εκεί μεγάλο μέρος της αμμωνίας πρωτονιώνεται και συσσωρεύεται στο εσωτερικό του κυττάρου με τη 

μορφή αμμωνίου η απομάκρυνση της πλεονάζουσας αμμωνίας από το κυτταρόπλασμα γίνεται μέσω της 

συνθετάσης της γλουταμίνης, που εκφράζεται μόνο στα αστροκύτταρα  





Απέκκριση αζώτου και 
κύκλος της ουρίας 

Η ουρία παράγεται σε πέντε ενζυμικά βήματα 

 

Ο κύκλος της ουρίας ξεκινά στα ηπατοκύτταρα 

μέσα στο μιτοχόνδριο αλλά οι τελικές αντιδράσεις 
πραγματοποιούνται στο κυτταρόπλασμα: 
 

1. το αμμώνιο αντιδρά με τα διττανθρακικά 

παρουσία ATP και παράγεται φωσφορικό 
καρβομοΰλιο  (συνθετάση του φωσφορικού 
καρβομοϋλίου) 

2.  Το φωσφορικό καρβομοΰλιο αντιδρά με την 
ορνιθίνη μέσω του ενζύμου τα 
τρανσκαρβοΰλάση της ορνιθίνης και παράγει 
κιτρουλίνη και φωσφορικό 

3. Η κιτρουλίνη περνά από το μιτοχόνδριο στο 
κυτταροδιάλυμα 

 Η κιτρουλίνη αντιδρά με το ασπαρτικό μέσω της 
συνθετάσης του αργινινο- ηλεκτρικού και παράγει 
αργινινο-ηλεκτρικό 

 

4. Το αργινίνο - ηλεκτρικό μέσω της αργινίνo -

ηλεκτράσης  παράγει αργινίνη και φουμαρικο 

 

5. Η αργινίνη μέσω της αργινάσης μετατρέπεται σε 
ουρία και ορνιθίνη 

 

 



Αντιδράσεις «συλλογής» αζώτου κατά τη σύνθεση της ουρίας 



Ο κύκλος του κιτρικού οξέος μπορεί να διασυνδέεται με τον κύκλο της ουρίας 

 



 Το φουμαρικό που παράγεται στον κύκλο της 

ουρίας είναι ενδιάμεσο του κύκλου του Krebs  

 Oι δύο κύκλοι συνδέονται σε μία διεργασία 

γνωστή ως αμφίκυκλος Krebs  

 Οι δύο κύκλοι μπορούν να λειτουργήσουν 

ανεξάρτητα αλλά η μεταφορά ενδιάμεσων 

προϊόντων ανάμεσα στο μιτοχόνδριο και στο 

κυτταροδιάλυμα εξασφαλίζει την επικοινωνία τους 

Αμφίκυκλος Krebs 

ΒΙ 



Βασικοί μεταφορείς της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης είναι  

1.  ο μεταφορέας μηλικού - α κετογλουταρικού 

2. Ο μεταφορέας ασπαρτικού- γλουταμικού 

3. Ο μεταφορέας γλουταμικού -OH- 

 

 Αρκετά ένζυμα του κύκλου του Krebs έχουν ισοένζυμα στο κυτταροδιάλυμα και καταλύουν τις 

αντιδράσεις στο παρακύκλωμα ασπαρτικού-αργινίνο ηλεκτρικού 

 

Ο κύκλος της ουρίας και του Krebs συνδέονται στενά και μέσω μιας διεργασίας που μεταφέρει NADH το 

μιτοχόνδριο ως αναγωγικά ισοδύναμα 

 

Η ενεργότητα του κύκλου της ουρίας ρυθμίζεται σε δύο επίπεδα: 
1ον  Η ροή του αζώτου στον κύκλο της ουρίας ποικίλει ανάλογα με τη δίαιτα όταν στη δίαιτα υπάρχουν 

πολλές πρωτεΐνες οι ανθρακικοί σκελετοί των αμινοξέων χρησιμοποιούνται ως καύσιμα παράγοντας 

μεγάλη ποσότητα ουρίας. το ίδιο συμβαίνει και κατά την παρατεταμένη νηστεία που διασπώνται οι μυικές 

πρωτεΐνες 

2ον Μακροπρόθεσμα η ρύθμιση της ταχύτητας του κύκλου της ουρίας ελέγχεται από την ταχύτητα 

σύνθεσης τεσσάρων ενζύμων του κύκλου και της συνθετάσης του φωσφορικού καρβαμοϋλίου 

 

 



Η ενεργότητα του κύκλου της ουρίας ρυθμίζεται σε δύο επίπεδα: 
2ον  Μακροπρόθεσμα η ρύθμιση της ταχύτητας του κύκλου της ουρίας ελέγχεται από την ταχύτητα σύνθεσης 

τεσσάρων ενζύμων του κύκλου και της συνθετάσης του φωσφορικού καρβαμοϋλίου 



Οι γενετικές διαταραχές του κύκλου της ουρίας μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή 

 

 Άνθρωποι με γενετικές 
διαταραχές των ενζύμων του 
κύκλου της ουρίας δεν 
ανέχονται δίαιτα υψηλή σε 
πρωτεΐνη  

 Τα πλεονάζοντα αμινοξέα 
απαμινώνονται στο ήπαρ 
παράγωντας αμμωνία  

 αυτή η αμμωνία δεν 
μετατρέπεται σε ουρία και 
οδηγεί σε υπεραμμωνιαιμία 

 

 



Ο άνθρωπος αδυνατεί να συνθέσει 10 από τα 20 απαραίτατα αμινοξέα και 
πρέπει να τα λαμβάνει από την τροφή 





 Ο καταβολισμός των αμινοξέων ευθύνεται για το 10 έως 15% της παραγωγής 

ενέργειας  

 Η ροή διαμέσω των καταβολικών οδών των αμινοξέων ποικίλει ανάλογα με την 

ισορροπία των αναγκών για βιοσύνθεσεις και της επάρκειας των αμινοξέων  

 

 Οι 20 καταβολικές οδοί συγκλίνουν για το σχηματισμό 6 προϊόντων που 

εισέρχονται στο Krebs και ακολούθως, είτε  στη γλυκονεογένεση, είτε στην 

κετογένεση είτε μετατρέπονται σε CO2 και H2O 

Οδοί αποδόμησης των αμινοξέων 



Οδοί αποδόμησης των αμινοξέων 

1 

2 

3 4 

5 

6 



Ορισμένα αμινοξέα μετατρέπονται σε γλυκόζη ενώ άλλα σε κετονοσώματα 

 
 Η φαινυλαλανίνη, η τυροσίνη, η ισολευκίνη, η λευκίνη, η θρεονίνη και η λυσίνη 

αποδομούνται πλήρως ή μερικώς σε ακετυλοακετυλο CoA ή σε ακετυλο CoΑ. 

Μετά αποδομούνται σε ακετόνη και β υδροξυβουτυρικό στο ήπαρ (κετογόνα 

αμινοξέα) 
 

 

 Τα αμινοξέα που διασπώνται σε πυροσταφυλικό, α-κετογλουταρικό, ηλεκτρυλο 

CoA, φουμαρικό ή οξαλοξικό μπορούν μέσω γλυκονεογενεσης να μετατραπούν 
σε γλυκόζη η γλυκογόνο (γλυκογενετικά αμινοξέα) 
 

 Πέντε αμινοξέα τρυπτοφάνη, φαινυλαλανίνη, τυροσίνη, θρεονίνη και ισολευκίνη 

είναι τόσο κετογόνα όσο και γλυκογενετικά 

 

 





Αρκετοί συμπαραγοντες ενζύμων παίζουν σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό 
των αμινοξέων 

 
1. το τετραϋδροφυλλικό ή Η4- φυλλικό είναι βιταμίνη για τα θηλαστικά. Oι περισσότερες 
μορφές του αλληλομετατρέπονται και λειτουργούν ως δότες μονοανθρακικών ομάδων 

2. S- αδενοσυλιμεθεϊονίνη (adoMet) συντίθεται από ΑΤΡ, είναι ισχυρός αλκυλιωτικός 

παράγοντας 

3. Η βιταμίνη Β12 και το φυλλικό συνδέονται με μεταβολικές οδούς. Η κακοήθης αναιμία (η 
οποία χαρακτηρίζεται από την ανεπάρκεια της Β12) είναι σπάνια ασθένεια που εξελίσσεται 
αργά και συνοδεύεται από νευρολογικές διαταραχές.Η ανεπάρκεια του φυλλικού οδηγεί σε 
αδυναμία σύνθεσης νουκλεοτιδίων 

4. Η τετραϋδροβιοπτερίνη συμμετέχει σε οξειδωτικές αντιδράσεις 

 

 



Μετατροπές μονοανθρακικών ομάδων 
πάνω στο τετραϋδροφυλλικό 





Έξι αμινοξέα αποδομούνται σε πυροσταφυλικό 

Αλανίνη, τρυπτοφάνη, σερίνη, κυστεΐνη, γλυκίνη, θρεονίνη 

Πυροσταφυλικό 

Οξαλοξικό 

Γλυκονεογένεση 

Ακέτυλο CoA 

Κετονοσώματα 

Κ
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Μη Κετωτική υπεργλυκαιμία (εγκεφαλοπάθεια γλυκίνης) 
Η ανεπάρκεια του ενζύμου που διασπά τη γλυκίνη κατά τη μετατροπή της σε 
πυροσταφυλικό οδηγεί σε υψηλά επίπεδα γλυκίνης (ανασταλτικός νευροδιαβιβαστής) 
που οδηγεί σε βαριά διανοητική ανεπάρκεια και θάνατο σε μικρή ηλικία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νεφρολιθίαση: το ένζυμο οξειδάση των  D αμινοξέων που υπάρχει στους νεφρούς 
αποτοξινώνει τον οργανισμό από τα D αμινοξέα του κυτταρικού τοιχώματος των 
βακτηρίων και αυτά που προσλαμβάνουμε από τις τροφές. Tο οξαλοξικό των τροφών ή 
αυτό που παράγεται στους νεφρούς δημιουργεί κρυστάλλους οξαλικού ασβεστίου που 
ευθύνονται για τη νεφρολιθίαση 



Επτά αμινοξέα αποδομούνται σε ακέτυλο CoA 

Tρυπτοφάνη, Λυσίνη, Φαινυλαλανίνη, Τυροσίνη, Λευκίνη, Ισολευκίνη, Θρεονίνη 

Ακέτυλο CoA ή 
Ακετοακέτυλο CoA 

 

 





Ο καταβολισμός της τρυπτοφάνης αποδίδει ακετυλο CoA μέσω ακετοακετυλο CoA 

Ορισμένα ενδιάμεσα του καταβολισμού της χρησιμοποιούνται για τη βιοσύνθεση 
άλλων δύο μορίων: 
 

 Νικοτινικό που είναι πρόδρομο των NAD+,  NADP+ 

 Σεροτονίνη είναι νευροδιαβιβαστής 

 Ινδολοξικο που είναι αυξητικός παράγοντας στα φυτά 

 

 

 

 



 Διαταραχές των ενζύμων αποδόμησης της φαινυλαλανίνης οδηγούν σε 
κληρονομικά νοσήματα π.χ. φαινυλκετονουρία  

 Η υδροξυλίωση  της φαινυλαλανίνης αποδίδει τυροσίνη, η οποία μετατρέπεται 
σε σεροτονίνη  

 Από την τυροσίνη παράγεται επίσης η μελανίνη 



Φαινυλκετονουρία PKU 

Η φαινυλαλανίνη μετατρέπεται σε τυροσίνη μέσω του ενζύμου υδρολάση της 
φαινυλαλανίνης που χρησιμοποιεί τον συμπαράγοντα τετραϋδροβιοπτερίνη, η οποία 
αναγεννάται από την αναγωγάση της τετραϋδροβιοπτερίνης 

Ανεπάρκεια των ανωτέρω ενζύμων ή του συμπαράγοντα οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα 
φαινυλαλανίνης στο αίμα (φαινυλαλανιναιμία) και αυξημένη απέκκριση από τα ούρα 
(φαινυλκετονουρία) 
Εάν δεν αντιμετωπιστεί οδηγεί σε ανώμαλη ανάπτυξη του εγκεφάλου και βαριά νοητική 
υστέρηση 

 

Γενετικές ανωμαλίες καταβολισμού της φαινυλαλανίνης 

Επειδή πολλά αμινοξέα είναινευροδιαβιβαστές ή  πρόδρομα μόρια νευροδιαβιβαστών ή ανταγωνιστές 

νευροδιαβιβαστών οι γενετικές διαταραχές του μεταβολισμού τους μπορεί να προκαλέσουν ανώμαλη 

ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και διανοητική καθυστέρηση 

 

 



Φαινυλκετονουρία PKU 

 





Αλκαπτονουρία 

Γενετικό νόσημα του καταβολισμού της φαινυλαλανίνης που οδηγεί σε 
ανεπάρκεια της διοξυγενάσης του ομογεντισικού 

Είναι λιγότερο βαριά από την PKU 

Το ομογεντισικό αποβάλλεται στα ούρα δίνοντας μαύρο χρώμα 



Καταβολικές οδοί για την φαινυλαλανίνη και την τυροσίνη 



Πέντε αμινοξέα αποδομούνται σε -κετογλουταρικό 

Προλίνη, Γλουταμικό, Γλουταμίνη, Αργινίνη, Ιστιδίνη 

α-κετογλουταρικό 

 





Τέσσερα αμινοξέα αποδομούνται Ηλέκτρυλο-CoA 

Μεθειονίνη, Ισολευκίνη, Θρεονίνη, Βαλίνη 

Ηλέκτρυλο-CoA 

 

 





Τα διακλαδισμένα αμινοξέα δεν αποδομούνται στο ήπαρ 

 

 Μολονότι, μεγάλο μέρος του καταβολισμού των αμινοξέων συμβαίνει στο 
ήπαρ, τα τρία διακλαδισμενα αμινοξέα λευκίνη ισολευκίνη βαλίνη 

οξειδώνονται ως καύσιμα στους μυς, στον λιπώδη ιστό και στον εγκέφαλο 

 Η αμινοτρανσφεραση που απουσιάζει από το ήπαρ τα μετατρέπει σε α-

κετοξέα 

 Στη συνέχεια η δεϋδρογενάση των α-κετοξέων τα αποκαρβοξυλιώνει  σε 
διοξείδιο του άνθρακα και ακετυλο CoA  

 

 





Νόσος ούρων με οσμή σιροπιού σφένδαμου (MSUD) 

 

 Τα τρία διακλαδισμενα αμινοξέα συσσωρεύονται στο αίμα και τα πρόδρομά τους και 

περνούν στα ούρα  

 Τα α-κετοξέα που συσσωρεύονται δίνουν χαρακτηριστική οσμή 

 H νόσος οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου της δεϋδρογενάσης των α-

κετοξέων  και χωρίς θεραπεία οδηγεί σε ανώμαλη ανάπτυξη του εγκεφάλου και 

θάνατοστη βρεφική ηλικία 

 

 





 

Η ασπαραγίνη και το ασπαρτικό διασπώνται σε οξαλοξικό 

Οι ανθρακικοί σκελετοί των αμινοξέων αυτών τελικά εισέρχονται στον Krebs με τη 
μορφή μηλικού 

 



ΣΥΝΟΨΗ 



ΣΥΝΟΨΗ 


