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Καταβολισμός του γλυκογόνου



Καταβολισμός του γλυκογόνου από τη φωσφορυλάση του γλυκογόνου

Προσοχή! Δεν πρόκειται 

για υδρόλυση αλλά για 

φωσφορόλυση



Αποδόμηση γλυκογόνου 

1. Φωσφορυλάση του γλυκογόνου

Φωσφορόλυση



2. Ένζυμο αποδιακλάδωσης 



3. Φωσφογλυκομουτάση





Μεταβολισμός του γλυκογόνου στα ζώα
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β-σωματίδιο
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Κοκκία γλυκογόνου σε ηπατοκύτταρα



Η έντονη φυσική δραστηριότητα εξαντλεί το γλυκογόνο των 

γραμμωτών μυών σε λιγότερο από μία ώρα 



Το γλυκογόνο του ήπατος λειτουργεί ως απόθεμα γλυκόζης για τους 

άλλους ιστούς κατά τη νηστεία 



Τα κοκκία γλυκογόνου είναι περίπλοκα συναθροίσματα γλυκογόνου και 

ενζύμων που το συνθέτουν και το αποδομούν, καθώς και του μηχανισμού 

για τη ρύθμιση αυτών των ενζύμων



Η φωσφατάση της 6 φωσφορικής γλυκόζης εντοπίζεται στο Α.Ε. των ηπατοκυττάρων 

Οι μύες και ο λιπώδης ιστός δε διαθέτουν αυτό το ένζυμο

Ο εντοπισμός του στον αυλό του Α.Ε. διαχωρίζει τη γλυκόλυση από τη νεογλυκογένεση



Κύκλος Cori



ΝΟΣΟΙ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ

Γλυκογονιάσεις: Κληρονομικές μεταβολικές

διαταραχές που οφείλονται σε ελαττωμένη

ενεργότητα (λόγω μεταλλάξεων), ενζύμων που

συμμετέχουν στην αποδόμηση του γλυκογόνου

με συνέπεια αυξημένη ενδοκυττάρια εναπόθεση

φυσιολογικού ή ανώμαλου από άποψη δομής

γλυκογόνου. Ανάλογα με το όργανο, στο οποίο

γίνεται κατά προτίμηση η εναπόθεση του

γλυκογόνου διακρίνονται: σε ηπατικές και μυϊκές

γλυκογονιάσεις.







Αναβολισμός του γλυκογόνου



Το νουκλεοτιδιοσάκχαρο UDP-γλυκόζη προσφέρει γλυκόζη για σύνθεση γλυκογόνου

• Πολλές από τις αντιδράσεις μετασχηματισμού ή πολυμερισμού εξοζών περιλαμβάνουν 

νουκλεοτιδοσάκχαρα

• Σε αυτές τις ενώσεις το ανωμερές C ενός σακχάρου ενεργοποιείται από την πρόσδεση σε ένα 

νουκλεοτίδιο μέσω ενός φωσφοεστερικού δεσμού

• Τα νουκλεοτιδοσάκχαρα είναι τα υποστρώματα για τον πολυμερισμό των μονοσακχαριτών 

Η καταλληλότητα των νουκλεοτιδοσακχάρων για βιοσυνθετικές αντιδράσεις 

απορρέει από τις χημικές τους ιδιότητες

1.Ο σχηματισμός τους είναι μεταβολικά μη αντιστρεπτός

2.Οι χημικοί μετασχηματισμοί των 
νουκλεοτιδιοσακχάρων δεν περιλαμβάνουν τα 
άτομα του ίδιου νουκλεοτιδίου αλλά το 
νουκλεοτίδιο μπορεί να αλληλεπιδράσει με το 
ενεργό κέντρο του ενζύμου συνεισφέροντας 
στην καταλυτική ενεργότητα

3.Η νουκλεοτιδική ομάδα προσφέρεται για αφαίρεση

4.«Σημαδεύουν» γλυκόζες για αναβολισμό



Σύνθεση γλυκογόνου



Ουριδιλίωση της 1- φωσφορικής γλυκόζης

Το ένζυμο που καταλύει την αντίδραση είναι η πυροφωσφορυλάση της UDP-γλυκόζης



Σύνθεση γλυκογόνου



Σύνθεση γλυκογόνου

•Η συνθάση του γλυκογόνου δε μπορεί να σχηματίσει α16 δεσμούς στη 

διακλάδωση

•Οι δεσμοί αυτοί από το ένζυμο γλυκόζυλο (46) τρανσφεράση

•Η διακλάδωση αυξάνει τη διαλυτότητα του γλυκόγονου και τον αριθμό των 

μη αναγωγικών άκρων του

•Αυτό αυξάνει τον αριθμό θέσεων που είναι διαθέσιμες για τα ένζυμα 

φωσφρουλάση του γλυκογόνου και συνθάση του γλυκογόνου



Η γλυκογενίνη «προετοιμάζει» τα αρχικά κατάλοιπα γλυκόζης του γλυκογόνου

Η συνθάση του γλυκογόνου δε μπορεί να αρχίσει

τη σύνθεση μιας νέας αλυσίδας γλυκογόνου de

novo. Χρειάζεται έναν εκκινητή με τουλάχιστον 8

κατάλοιπα γλυκόζης. Τον εκκινητή αυτόν τον

παρέχει η πρωτεΐνη γλυκογενίνη, η οποία με

εγγενή ενζυμική δραστικότητα προσθέτει UDP-

γλυκόζη σε μια τυροσίνη της. Μετά τα 8

κατάλοιπα αναλαμβάνει η συνθάση του

γλυκογόνου, ενώ η γλυκογενίνη παραμένει

ομοιοπολικά συνδεδεμένη στο αναγωγικό άκρο

του γλυκογόνου



Συντονισμένη ρύθμιση της 

σύνθεσης και διάσπασης του 

γλυκογόνου



Συντονισμένη ρύθμιση σύνθεσης/διάσπασης γλυκογόνου

γλυκογόνο

6Ρ-γλυκόζη

πυροσταφυλικό

γλυκογονόλυση

γλυκόλυση

γλυκογονογένεση

νεογλυκογένεση



H ύπαρξη πολλών (ανά 

μόριο γλυκογόνου) μη 

αναγωγικών άκρων δίνει τη 

δυνατότητα για γρήγορη 

σύνθεση/διάσπαση του 

γλυκογόνου (ρύθμιση)



Φωσφορυλάση α

(Ενεργή μορφή) 

Δράση φωσφορυλάσης στον καταβολισμό (διάσπαση) του γλυκογόνου

Ρύθμιση με φωσφορυλίωση

Αλλοστερικό ένζυμο

2 μορφές: α (ενεργή μορφή)

b (ανενεργή μορφή)

Φωσφορυλάση b

( Λιγότερο ενεργή μορφή) 

Γλυκαγόνη (ήπαρ)

Επινεφρίνη (έντονη μυϊκή άσκηση)

Φωσφορυλίωση σε Ser

Α. Φωσφορυλάση του γλυκογόνου: ρυθμίζεται αλλοστερικά και ορμονικά

Φωσφορυλάση 
του γλυκογόνου



Έλεγχος της δράσης της φωσφορυλάσης του γλυκογόνου με 

αντιστρεπτή φωσφορυλίωση

Φωσφορυλάση του γλυκογόνου: υφίσταται σε 2 αλληλομετατρεπόμενες μορφές, a, b

Ενεργή μορφή



Καταρράκτης δράσης 

επινεφρίνης/γλυκαγόνης

Με την παραγωγή cAMP (από ΑΤΡ) και 

τη διαδοχική ενεργοποίηση 

ενδιάμεσων στο μονοπάτι ενζύμων 

(π.χ. κινάση φωσφορυλάσης) 

επιτυγχάνεται πολλαπλασιασμός 

αρχικού σήματος και είναι 

συνηθισμένη διαδικασία σε μονοπάτια 

που σχετίζονται με το μεταβολισμό

Αντίθετα σε μονοπάτια που ελέγχουν 

διαφοροποίηση συχνά διατηρείται η 

1:1 στοιχειομετρία αρχικού σήματος: 

αποτελέσματος 

2. G πρωτεΐνη, προσδένει GTP

-Ενεργοποιεί την ΡΚΑ   

Κατά την έντονη
μυϊκή δραστηριότητα

Σε  χαμηλά επίπεδα 
γλυκόζης στο αίμα1. Υποδοχείς

3. 

4. 

5. 



Κατάσταση μυϊκής ηρεμίας: δράση φωσφατάσης της φωσφορυλάσης α

Αφαίρεση 
φωσφορικών 
ομάδων από τη 
φωσφορυλάση α



Ήπαρ: ηπατική φωσφορυλάση α απενεργοποιείται από τη 

φωσφατάση-1 της φωσφορυλάσης α (ΡΡ1) όταν τα επίπεδα 

γλυκόζης στο αίμα επανέλθουν στο κανονικό

• Η γλυκόζη συνδέεται αλλοστερικά στη φωσφορυλάση α με 

αποτέλεσμα να αλλάξει η στερεοδιαμόρφωση του ενζύμου, να 

«αποκαλυφθούν» οι φωσφορικές ομάδες (Ser), να δράσει η ΡΡ1 και 

η φωσφορυλάση α να μετατραπεί σε φωσφορυλάση b.

• Λόγω της αλλοστερικής θέσης για τη γλυκόζη, η φωσφορυλάση α 

λειτουργεί σαν αισθητήρας γλυκόζης

Φωσφατάση της 
φωσφορυλάσης 
α (ΡΡ1)



Β. Ρύθμιση συνθάσης του γλυκογόνου

• Όπως η φωσφορυλάση, η συνθάση του γλυκογόνου βρίσκεται σε 2 

μορφές: α, ενεργή και β, ανενεργή

• Αντίθετα με φωσφορυλάση η ενεργή μορφή (α) της συνθάσης είναι μη 

φωσφορυλιωμένη

• Αποφωσφορυλίωσή της γίνεται από την φωσφατάση-1 των 

φωσφοπρωτεινών, (ΡΡ1)

• Η συνθάση είναι στόχος απενεργοποίησης από πολλαπλές κινάσες

(τουλάχιστον 11, σημαντικότερη η κινάση 3 συνθάσης γλυκογόνου (GSK3), 

άρα πολλαπλή (πολυπαραγοντική) ρύθμιση

• Η 6Ρ-γλυκόζη είναι αλλοστερικός ενεργοποιητής της συνθάσης του 

γλυκογόνου



Ρύθμιση συνθάσης του γλυκογόνου αλλοστερικά και 

ορμονικά

GSK3: Κινάση 3 της 
συνθάσης του γλυκογόνου

CKII: Κινάση 2 της 
καζείνης

1

2

ΡΡ1: Φωσφατάση-1 των 

φωσφοπρωτεινών



Μηχανισμός δράσης ινσουλίνης

Στα ηπατοκύτταρα: ινσουλίνη απενεργοποιεί τη GSK-3, ενεργοποιεί τη φωσφατάση PP1
→ σταματά τη διάσπαση του γλυκογόνου 



Ρύθμιση μεταβολισμού υδατανθράκων στο ηπατοκύτταρο: 

σε υψηλή γλυκόζη αίματος
Πλούσιο γεύμα 
σε υδατάνθρακες

Ορμονική ρύθμιση



Ρύθμιση μεταβολισμού υδατανθράκων στο ηπατοκύτταρο: 

σε χαμηλή γλυκόζη αίματος

Μεταξύ γευμάτων, 
ή παρατεταμένη νηστεία

6Ρ- γλυκόζη         γλυκογόνο

Γλυκόζη στο αίμα



Διαφορές στη ρύθμιση του μεταβολισμού των υδατανθράκων στο 

ήπαρ και μύες

► Οι μύες χρησιμοποιούν το αποθηκευμένο γλυκογόνο μόνο για τις δικές τους 

ανάγκες

► Κατά τη μετάβαση από την ηρεμία στην έντονη συστολή, οι ανάγκες των 

μυών σε ΑΤΡ αυξάνονται πολύ

► Οι μύες δεν διαθέτουν τον ενζυμικό μηχανισμό για νεογλυκογένεση

Έκτακτη ανάγκη μυϊκής 
δραστηριότηταςΧαμηλή γλυκόζη 

αίματος



Η ινσουλίνη μεταβάλει την έκφραση πολλών γονιδίων που 

εμπλέκονται στο μεταβολισμό των υδατανθράκων και των λιπών


