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Γπζιεηηνπξγία κηηνρνλδξίσλ ζηα 

θαξθηληθά θύηηαξα 

 
 

 Πιεζψξα εξγαζηψλ δείρλνπλ φηη ηα 

κηηνρφλδξηα ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ έρνπλ 

ππνζηεί δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή βιάβε πνπ ηα 

θαζηζηά αλίθαλα  λα παξάγνπλ/δηαηεξήζνπλ 

ηθαλά επίπεδα ελέξγεηαο. 



 Ο Warbung ζεψξεζε ηελ βιάβε ζηελ νμεηδσηηθή 

θσζθνξπιίσζε σο ηελ αηηία ηνπ θαξθίλνπ. Ζ 

νμεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε είλαη ην ηειηθφ βήκα 

ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο.  

 ε  απηήλ ε ελέξγεηα, θιεηδψλεη ζε δεζκνχο C-H 

κε ηειηθφ πξνηφλ ηα κφξηα ATP (πνξεία 

ειεθηξνλίσλ, πξσηφληα, δηακεκβξαληθφ 

δπλακηθφ) 

Γπζιεηηνπξγία κηηνρνλδξίσλ ζηα 

θαξθηληθά θύηηαξα 

 



 Σν Ο2 είλαη απαξαίηεην ζηηο παξαπάλσ 

δηαδηθαζίεο(παξαγσγή ATP) 

 Τπάξρνπλ θαξθηληθά θχηηαξα ζηα νπνία ζαθψο 

ππάξρεη κεησκέλε παξαγσγή ATP σο 

απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο θαηαλάισζεο Ο2. 

 Δλψ ζε άιια ππάξρεη θαηαλάισζε θαη 

παξαγσγή παξφιαπηα αλεπαξθήο. 

Γπζιεηηνπξγία κηηνρνλδξίσλ ζηα 

θαξθηληθά θύηηαξα 

 



 Βιάβεο ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηεο  

κεκβξάλεο ησλ κηηνρνλδξίσλ ησλ θαξθηληθψλ 

θπηηάξσλ, θαη άξα ε κε ζχδεπμε κεηαμχ 

ειεθηξνλίσλ κε ηνπ ATP ζηελ νδφ ηεο 

νμεηδσηηθήο θσζθνξπιίσζε. 

 Ζ κε ζχδεπμε είλαη κηα θπζηινγηθή δηαδηθαζία φηαλ απηή 

ζπκβαίλεη ζην θαηφ ιηπψδε ηζηφ θαη παξάγεη ζεξκφηεηα, 

αληη γηα ATP. 

Γπζιεηηνπξγία κηηνρνλδξίσλ ζηα 

θαξθηληθά θύηηαξα 

 



 

 Οπνηαδήπνηε κε εηδηθή δηεξγαζία ε νπνία 
βιάπηεη ηελ νμεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε, φρη ηφζν 
ψζηε λα απνθέξεη θπηηαξηθφ ζάλαην-απφπησζε 
κπνξεί δπλεηηθά λα νδεγήζεη ζε θαξθηλνγέλεζε. 

 

 Φιεγκνλή, αθηηλνβνιηα, ππνμία, γνληδηαθέο 
κεηαιιάμεηο,ηνγελείο ινηκψμεηο θ.α. 

Γπζιεηηνπξγία κηηνρνλδξίσλ ζηα 

θαξθηληθά θύηηαξα 

 





 Δάλ ε κηηνρνλδξηαθή βιάβε δελ δηνξζσζεί ζα ρξήδεη 
ζπλερψλ πξνζαξκνζηηθψλ θηλήζεσλ, απφδνζεο 
ελέξγεηαο. 

 Π.ρ. Φσζθνξπιίσζε δνκηθψλ/substrate  ζηνηρείσλ ζε 
κηα πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο  ηνπ ΓG’ATP  πεξίπνπ ζηα  
-56 kJ/mol ,ηθαλφ γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ θπηηάξνπ. 

 ε απηφ ην ζπκβάλ θαη ζηελ κε  αλαζηξεςηκφηεηα  ηνπ, 
ζηεξίδεηαη θαη ε επέθηαζε ηνπ θαξθίλνπ. 

 Καζψο ε επίδξαζε ηεο κηηνρνλδξηαθήο βιάβεο θηάλεη 
κέρξη ην γνληδίσκα θαη ηελ έθθξαζε ηνπ,νδεγεί ζε 
θαηλφηππν κεηαιάμεσλ θαη ζε πιεζψξα ζσκαηηθψλ 
κεηαιάμεσλ. 

Γπζιεηηνπξγία κηηνρνλδξίσλ ζηα 

θαξθηληθά θύηηαξα 

 



 Ζ κεησκέλε απφδνζε γιπθφδεο ‘’ρηππάεη’’ ηελ 

αεξφβηα γιπθφιπζε απαξαίηεηε γηα ηελ 

θπηηαξηθή επηβίσζε ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ. 

Γπζιεηηνπξγία κηηνρνλδξίσλ ζηα 

θαξθηληθά θύηηαξα 

 

 

 

 

 



ΤΠΟΞΗΑ 

 Σα θαξθηληθά θύηηαξα επάγνπλ ηελ έθθξαζε 

γνληδηώλ πνπ επλννύλ ηε γιπθόιπζε (ιόγσ 

έιιεηςεο νμπγόλνπ). 

 Οη ζπλζήθεο ππνμίαο κέζα ζηελ κάδα ηνπ 

όγθνπ νδεγνύλ ζε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

παξάγνληα κεηαγξαθήο πνπ επάγεηαη από 

ηελ ππνμία (HIF),ν νπνίνο επάγεη ηελ 

κεηαβνιηθή πξνζαξκνγή( αύμεζε ησλ 

γιπθνιπηηθώλ ελδύκσλ),θαη ελεξγνπνηεί 

αγγεηνγελεηηθνύο παξάγνληεο 





Μεηαβνιηζκόο 

 

 Σέζζεξηο ζεκαληηθνί ηζηνί δηαδξακαηίδνπλ 

θπξίαξρν ξόιν ζην κεηαβνιηζκό 

θαπζίκσλ  

 Hπαξ, Ληπώδεο Ηζηόο, Μπηθόο ηζηόο, 

Δγθέθαινο  ζπγθξνηνύλ δίθηπν κέζω ηνπ 

νπνίνπ ν έλαο ηζηόο παξέρεη 

ππνζηξώκαηα ζηνλ άιιν.  



Κνηλά κνλνπάηηα ηνπ θαηαβνιηζκνύ ησλ 

ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ησλ ηξνθώλ 

 



 Οη πδαηάλζξαθεο απνδίδνπλ ζηνλ νξγαληζκφ 
ρξεζηκνπνηήζηκε ελέξγεηα 4 kcal/g.  

 

 Μαδί κε ηα ιηπαξά θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο 
ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ 
νξγαληζκνχ.  

 

 Ζ ειάρηζηε απαηηνχκελε πνζφηεηα πδαηαλζξάθσλ 
θαζεκεξηλά είλαη 40g.  

Μεηαβνιηζκόο ΤΓ 



 Ζ γιπθφδε είλαη ην θχξην θαχζηκν ηνπ 

εγθεθάινπ (120 g/κέξα) θαη ην κνλαδηθφ ησλ 

εξπζξνθπηηάξσλ. 

 Σα απνζέκαηα ηεο γιπθφδεο (20 g ειεχζεξε 

γιπθφδε θαη 190 g γιπθνγφλν) επαξθνχλ γηα 

κία κφλν κέξα.  

 Γηα αζηηία κε δηάξθεηα >1 κέξα, ε γιπθφδε 

παξάγεηαη απφ άιιεο πεγέο. 

Μεταβολισμός ΥΔ 



Βασικοί Οδοί του μεταβολισμού της 

γλυκόζης  



Ήπαρ   Ο ρυθμιστής του μεταβολισμού  

 Μέζσ ηεο ππιαίαο θιέβαο νη δηαηξνθηθνί πδαηάλζξαθεο 
θαηαιήγνπλ ζην ήπαξ γηα: 

 Πξφζιεςε ηεο γιπθφδεο αλάινγα πξνο ηε ζπγθέληξσζε ηεο 
ζηελ ππιαία θιέβα 

 Απνζήθεπζε ηεο πεξίζζεηαο πξνζιακβαλφκελεο γιπθφδεο σο 
γιπθνγφλν 

 Βηνζχλζεζε γιπθφδεο (γιπθνλενγέλεζε) απφ κε πδαηαλζξαθηθά 
κφξηα φπσο ην ππξνζηαθηιηθφ νμχ, ην γαιαθηηθφ νμχ, ηα 
ακηλνμέα θαη ε γιπθεξφιε (ζεκαληηθφ ζε θαηαζηάζεηο έιιεηςεο 
πδαηαλζξάθσλ) 

 Απφδνζε γιπθφδεο ζε πνζφηεηεο ηθαλέο λα δηαηεξνχλ 
θπζηνινγηθά επίπεδα ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ζηελ επαηηθή 
θιέβα. 

 Σν ήπαξ δηαηεξεί ηε ζπγθέληξσζε γιπθφδεο ζην αίκα ζηαζεξή, 
αλεμαξηήησο ηεο δηαηηεηηθήο πξφζιεςεο. 

 



Η περίςςεια γλυκόηθσ που  
καταναλώνουμε 
κα αποκθκευτεί ςαν λίποσ 



Γλυκογόνο 

 Πιελ ησλ εξπζξνθπηηάξσλ, φια 

ηα θχηηαξα ηνπ ζψκαηνο 

πεξηέρνπλ γιπθνγφλνπ. 

 Οη κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο 

είλαη ζηνπο ζθειεηηθνχο κχεο θαη 

ζην ήπαξ. 

 ηνλ νξγαληζκφ απνζεθεχνληαη 

πεξίπνπ 400 gr γιπθφδεο σο 

γιπθνγφλνπ. 



Εξωηπατικοί ιστοί 

 Οη εμσεπαηηθνί ηζηνί δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθνχο θαη 
δπλεηηθά γιπθνεμαξηψκελνπο 

 Σα εξπζξνθχηηαξα θαη νξηζκέλα θχηηαξα ηνπ λεθξηθνχ κπεινχ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηε γιπθφδε σο απνθιεηζηηθφ ππφζηξσκα γηα ηελ 
θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ. 

 Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ηα θχηηαξα ηνπ ΚΝ, φκσο ζε 
παξαηεηακέλε λεζηεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ θεηνζψκαηα 
σο ελεξγεηαθφ ππφζηξσκα. 

 Σα ππφινηπα θχηηαξα θαιχπηνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο 
κε ηελ νμείδσζε γιπθφδεο, κε νμείδσζε ιηπαξψλ νμέσλ ή 
θαηαβνιηζκφ ακηλνμέσλ. 

 Όια ηα θχηηαξα είλαη ζε ζέζε λα ζπλζέηνπλ γιπθνγφλν. Όκσο 
πξαγκαηνπνηείηαη θχξηνο ζην ήπαξ θαη ζηνπο κχεο. 

 

 



 

ΜΤΔ  

 

 Κύξηεο κεηαβνιηθέο πνξείεο  

 ΓΛΤΚΟΛΤΖ ΚΑΗ ΚΤΚΛΟ ΚΗΣΡΗΚΟΤ  

 Τπνζηξώκαηα  

 ΓΛΤΚΟΕΖ, ΣΡΗΑΚΤΛΟΓΛΤΚΔΡΟΛΔ  

 Κύξην κεηαβνιηθό πξντόλ  

 ΓΑΛΑΚΣΗΚΟ ΟΞΤ  

 Υαξαθηεξηζηηθέο πξσηεΐλεο  

 ΔΝΕΤΜΑ ΓΛΤΚΟΛΤΖ, ΛΗΠΑΔ  

 

 Ζ γιπθόδε ρξεζηκνπνηείηαη ζε έληνλε δξαζηεξηόηεηα θαη 
παξάγεηαη γαιαθηηθό (αλαεξόβηα θαύζε)  

 Σα ιηπαξά νμέα είλαη ε θύξηα πεγή ελέξγεηαο γηα ηνπο κύεο ζε 
εξεκία, αιιά θαη ε θύξηα πεγή γηα ηνλ θαξδηαθό κπ (αεξόβηα 
θαύζε).  



 

 Οη κύεο απνζεθεύνπλ 

γιπθνγόλν  

(εμαηξείηαη ν θαξδηαθόο κπο).  

 Γελ εμάγνπλ, αιιά ζπγθξαηνύλ 

γιπθόδε, 

δηόηη δελ ππάξρεη  

ε θσζθαηάζε ηεο 6-Ρ γιπθόδεο.  

Οπφηε: 

 6-Ρ-γιπθόδε- γιπθνγόλν  

Μύεο 

 



Kύθινο Cori  

 
 

 Σν γαιαθηηθό κεηαθηλείηαη ζην ήπαξ θαη 

αθνύ νμεηδσζεί ζε ππξνζηαθπιηθό 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε γιπθνλενγέλεζε  



Υποστρώματα της γλυκονεογένεσης 

 Σν γαιαθηηθό  
 Απνδίδεηαη ζην αίκα εάλ δελ απνδνκεζεί πξνο CO2 θαη Ζ2Ο 

 πγθεληξψλεηαη ζην ήπαξ, νπνχ νδεγείηαη ζε επαλαζχλζεζε γιπθφδεο 

 Απνδίδεηαη μαλά ζην αίκα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο ηζηνχο 
πνπ ρξεηάδνληαη γιπθφδε. 

 Σα ακηλνμέα 
 Ηδίσο ηα γιπθνγελεηηθά ακηλνμέα (απηά πνπ απνδνκνχκελα ζρεκαηίδνπλ 

ππξνζηαθπιηθφ ή ελδηάκεζα πξντφληα ηνπ θχθινπ ηνπ θηηξηθνχ νμένο θη 
απνδίδνπλ νμαινμεηθφ). 

 Δπί λεζηείαο απειεπζεξψλνληαη απφ εμσεπαηηθνχο ηζηνχο θαη θπξίσο απφ 
ηνπο ζθειεηηθνχο κχεο 

 Ζ Γιπθεξόιε  
 Πξνθχπηεη θπξίσο απφ ηελ απνδφκεζε ηεο ηξηαθπινγιπθεξφιεο ζην ιηπψδε 

ηζηφ. 

 ην ήπαξ ε γιπθεξφιε θσζθνξπιηψλεηαη πξνο αθσζθνγιπθεξηθφ απφ ηε 
θηλάζε ηεο γιπθεξφιεο. 

 Ομείδψλεηαη πξνο θσζθνξηθή δευδξνμπαθεηφλε απφ ηελ αθπδξνγνλάζε 
ηνπ θσζθνγιπθεξηθνχ 

 Ζ δευδξνμπαθεηφλε είλαη ελδηάκεζν πξντνλ ηεο γιπθφιπζεο 

 



Ζ γιπθόιπζε θαη ε γιπθνλενγέλεζε είλαη 

δπλαηό λα πξαγκαηνπνηνύληαη 

ηαπηόρξνλα ...... ζε δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο 

(θύθινο Cori) 



Γιπθόιπζε θαη γιπθνλενγέλεζε 

ξπζκίδνληαη αληίξξνπα. 

Μεηά απφ 

γεχκα, 

απμάλεηαη ε 

F-2,6-B ε 

νπνία 

επλνεί ηε 

γιπθφιπζε 

θαη 

αλαζηέιιεη 

ηε 

γιπθνλενγέ 

λεζε 

ηελ αζηηία 

ππάξρνπλ 

ρακειά επίπεδα 

γιπθφδεο, πνπ 

νδεγεί ζε ρακειά 

επίπεδα F-2,6- 

BP.  

Έηζη, 

επλνείηαη ε 

γιπθνλενγέλεζε 

(φθεινο γηα ηνλ 

εγθέθαιν). 



Οξκνληθόο έιεγρνο έθθξαζεο 

γνληδίσλ 

Γιπθαγόλε - 

Ηλζνπιίλε + 

Ηλζνπιίλε + 

PFK1 

F-2,6 BP 
PFK2 

Γιπθαγόλε - 

Ηλζνπιίλε + 

Γιπθαγόλε - 

+ Γιπθαγόλε 

+ Γιπθαγόλε 



Λεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ππό αεξόβηεο ζπλζήθεο 

(κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα κηηνρνλδξίσλ – 50%) 

 

Γελ έρεη απνζέκαηα γιπθνγόλνπ. Γηαζέηεη κηθξέο 

πνζόηεηεο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο κε ηε κνξθή ηεο 

θσζθνθξεαηίλεο 

 

Κύξην θαύζηκν : ιηπαξά νμέα  

 

        

 

 

Καξδηαθόο κύο  
 
 



 

Ο ΔΓΚΔΦΑΛΟ  

 

 Κύξηεο Μεηαβνιηθέο Πνξείεο  

 ΓΛΤΚΟΛΤΖ, ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ ΑΜΗΝΟΞΔΩΝ, ΤΝΘΔΖ 
ΝΔΤΡΟΓΗΑΒΗΒΑΣΩΝ  

 Τπνζηξώκαηα  

 ΓΛΤΚΟΕΖ, ΑΜΗΝΟΞΔΑ, ΚΔΣΟΝΟΩΜΑΣΑ (αζηηία)  

 ε θπζηνινγηθή δίαηηα ν εγθέθαινο  θαηαλαιψλεη γιπθφδε 
(120g/day, ~ 60% ηεο ζπλνιηθήο γιπθφδεο) θαη αληίζεηα κε άιια 
φξγαλα εμαξηάηαη απφιπηα απφ απηήλ. 

 ε αζηηία θαηαλαιψλεη θεηνλνζψκαηα.  

 Κύξηα πξντόληα  

 ΓΑΛΑΚΣΗΚΟ  

 Σε αληίζεζε κε ην ήπαξ, ν εγθέθαινο ζηεξείηαη ηε 
θωζθαηάζε ηεο 6-Ρ-γιπθόδεο θαη έηζη δελ εμάγεη, αιιά 
ζπγθξαηεί γιπθόδε.  



 

 Υξεζηκνπνηεί ην 20% ηνπ νμπγόλνπ ηνπ ζώκαηνο ζε 
αλάπαπζε. ηε θάζε ζίηηζεο, ν εγθέθαινο ρξεζηκνπνηεί 
απνθιεηζηηθά γιπθφδε σο θαχζηκν (ν GLUT-1 είλαη 
ηλζνπιηλν-εμαξηψκελνο).  

 Γελ πεξηέρεη ζεκαληηθά απνζέκαηα γιπθνγόλνπ θαη 
γη’ απηφ εμαξηάηαη εμ’ νινθιήξνπ απφ ηε δηαζεζηκφηεηα 
ηεο γιπθφδεο ζην αίκα.  

 Γελ έρεη ζεκαληηθά απνζέκαηα ηξηγιπθεξηδίσλ, δηφηη 
ηα ιηπαξά νμέα πνπ θπθινθνξνχλ ζην αίκα 
πξνζδεδεκέλα κε ηελ αιβνπκίλε δελ δηαπεξλνχλ 
απνηειεζκαηηθά ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ.  

 

Ο ΔΓΚΔΦΑΛΟ  



Παζνγέλεηα ηεο θεηνγέλεζεο 

Γηα ηελ θεηνγέλεζε απαηηνύληαη δύν βαζηθέο πξνππνζέζεηο : 

1) αύμεζε ηεο ιηπόιπζεο  

2) ηξνπνπνίεζε ηνπ επαηηθνύ κεηαβνιηζκνύ πξνο ηελ θεηνγέλεζε ιόγσ 

αζξόαο εηζόδνπ αθεηπι-CoA ζηα κηηνρόλδξηα 



ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ ΤΓ 

 Ζ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ ηζηώλ εμαζθαιίδεηαη από 
ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ θπθινθνξνύλησλ 
ππνζηξσκάησλ θαη από ηηο κεηαβνιέο ησλ 
επηπέδσλ ησλ νξκνλώλ ηνπ πιάζκαηνο.  

 

 Ζ νινθιήξσζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ειέγρεηαη θπξίσο 
από ηηο δξάζεηο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο γιπθαγόλεο.  

 

 Οη θαηερνιακίλεο επηλεθξίλε θαη λνξεπηλεθξίλε (πνπ 
εθθξίλνληαη ζε απάληεζε ζηα λεπξηθά ζήκαηα) 
δηαδξακαηίδνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν.  

 



 
 Ζ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο από ηα θύηηαξα β ηνπ 

παγθξέαηνο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο 
γιπθαγόλεο από ηα θύηηαξα α ηνπ παγθξέαηνο.  
 

 Ζ αύμεζε ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο κεηά από 
θαηαλάισζε γεύκαηνο πινύζηνπ ζε πδαηάλζξαθεο, 
απνηειεί ην πξσηαξρηθό εξέζηζκα γηα ηελ έθθξηζε 
ηλζνπιίλεο.  
 

 Ζ πξόζιεςε πξσηετλώλ πξνθαιεί κηα παξνδηθή 
αύμεζε ζηα επίπεδα ησλ ακηλνμέσλ ζην αίκα (όπσο 
αξγηλίλε). Ζ αύμεζε απηή εληζρύεη ηελ έθθξηζε ηεο 
ηλζνπιίλεο  

ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ ΤΓ 



 

 Ζ ηλζνπιίλε πξνάγεη ηελ απνζήθεπζε ηνπ γιπθνγφλνπ, 
ησλ ηξηγιπθεξνιψλ θαη ησλ πξσηετλψλ, ελψ αληίζεηα, 
αλαζηέιιεη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπο.  

 Δπηδξάζεηο  

 ζην κεηαβνιηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ.  

 

 Ηπαξ, Μπηθόο Ιζηόο, Ληπώδεο ηζηόο  

 ζην κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπηδίσλ  

 ζηελ πξσηεΐληθή ζχλζεζε  

 

ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ ΤΓ 



 

 Ζ ζχλζεζε θαη έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο 

κεηψλνληαη ζε ζπλζήθεο έιιεηςεο θαπζίκσλ 

θαζψο θαη ζε πεξηφδνπο θπζηνινγηθνχ ζηξέο 

(πρ, ινηκψμεηο, ππνμία, θαη έληνλε άζθεζε).  

 

ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ ΤΓ 



 

 Ζ γιπθαγφλε είλαη πεπηηδηθή νξκφλε πνπ 

εθθξίλεηαη απφ ηα θχηηαξα α ησλ 

παγθξεαηηθψλ λεζηδίσλ ηνπ Langerhans.  

 Πξνάγεη ηε δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ 

γιπθφδεο ζην αίκα ελεξγνπνηψληαο ηε 

δηάζπαζε ηνπ γιπθνγφλνπ θαη ηε 

γιπθνλενγέλεζε ζην ήπαξ  

ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ ΤΓ 



 

Γηέγεξζε ηεο έθθξηζεο γιπθαγόλεο  

 

 

 Υακειά επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα. Μεηά απφ 
νινλχρηηα ή παξαηεηακέλε λεζηεία, ηα απμεκέλα 
επίπεδα γιπθαγφλεο πξνιακβάλνπλ ηελ 
ππνγιπθαηκία.  

 

 Καηερνιακίλεο: Απμεκέλα επίπεδα επηλεθξίλεο ή 
λνξεπηλεθξίλεο νδεγνχλ ζηε δηέγεξζε ηεο 
απειεπζέξσζεο ηεο γιπθαγφλεο  

 



 

Μεηαβνιηθέο δξάζεηο ηεο γιπθαγόλεο  

 

 

 Μεηαβνιηζκφο ησλ πδαηαλζξάθσλ: Ζ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε 
γιπθαγφλεο νδεγεί ζε άκεζε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο γιπθφδεο 
ζην αίκα. Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο δηάζπαζεο ηνπ γιπθνγφλνπ 
ηνπ ήπαηνο θαη ηεο αχμεζε ηεο γιπθνλενγέλεζεο.  

 Μεηαβνιηζκφο ησλ ιηπηδίσλ. Αλαζηνιή ηεο ζχλζεζεο ησλ 
ιηπαξψλ νμέσλ κέζσ ηεο θσζθνξπιίσζεο ηεο θαξβνμπιάζεο 
ηνπ αθεηπιν-CoA.  

 Μεηαβνιηζκφο ησλ πξσηετλψλ: Ζ γιπθαγφλε απμάλεη ηελ 
πξφζιεςε ακηλνμέσλ απφ ην ήπαξ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 
κχεο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε δηαζεζηκφηεηα αιπζίδσλ 
άλζξαθα γηα ηε γιπθνλενγέλεζε.  

 Ωο ζπλέπεηα, ηα επίπεδα ησλ ακηλνμέσλ ζην αίκα κεηψλνληαη.  

 



 

Ζ έθθξηζε γιπθαγόλεο θαη επηλεθξίλεο είλαη 

πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ άκεζε θαη κηθξήο 

δηάξθεηαο ξύζκηζε ησλ επηπέδσλ ηεο 

γιπθόδεο ζην αίκα.   

 

 Ζ επηλεθξίλε πξνάγεη ηελ απνηθνδφκεζε ηνπ γιπθνγφλνπ θαη ηε 
ιηπφιπζε, αλαζηέιεη ηελ έθθξηζε ηλζνπιίλεο, θαη αλαζηέιεη ηελ 
πξφζιεςε γιπθφδεο ζηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο. Ζ επηλεθξίλε 
δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνγιπθαηκία φηαλ ε έθθξηζε 
γιπθαγφλεο είλαη αλεπαξθήο.  

 

 Ζ θνξηηδφιε θαη ε απμεηηθή νξκφλε είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο γηα 
ηελ άκεζε δηαηήξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο γιπθφδεο ζην αίκα. 
Παίδνπλ ξφιν ζηε καθξνρξφληα ξχζκηζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο 
γιπθφδεο (κεηαγξαθηθφ επίπεδν).  

 



 

Σα επίπεδα γιπθόδεο ζην αίκα ξπζκίδνληαη 

απν ηε ζρέζε ηλζνπιίλεο/γιπθαγόλεο  



 

Παρατεταμένη ασιτία  

 

 Πξνηεξαηόηεηεο: Παξνρή επαξθνύο γιπθόδεο ζηνλ 
εγθέθαιν θαη πξνζηαζία πξσηετλώλ.  

 Κηλεηνπνίεζε ηξηαθπινγιπθεξνιώλ ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ, 
γιπθνλενγέλεζε ζην ήπαξ, κεηαβνιηζκόο ιηπαξώλ νμέσλ 
ζηνλ κπτθό ηζηό.  

 ύλζεζε θεηνλνζσκάησλ από ην ήπαξ, απειεπζέξσζε 
πξνο εγθέθαιν θαη θαξδηά (κεηά από εβδνκάδεο είλαη ην 
θύξην θαύζηκν ηνπ εγθεθάινπ)  

 Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ 
ηξηαθπινγιπθεξνιώλ αξρίδεη απνηθνδόκεζε πξσηεηλώλ 
πνπ νδεγεί ζε δπζιεηηνπξγία θαξδηάο, ήπαηνο θαη 
λεθξώλ θαη ηειηθά ζην ζάλαην  

 



 Απμεκέλε γιπθνλενγέλεζε απφ ακηλνμέα, γαιαθηηθφ νμχ θαη 
γιπθεξφιε 

 Ηλζνπιηλναληνρή 

 Απμεκέλε νμείδσζε θαη αλαθχθισζε ηεο γιπθφδεο 
 Απμεκέλε θσζθνξπιίσζε ηεο γιπθφδεο. Ζ γιπθνθηλάζε έρεη πςειφ Km γηα ηε 

γιπθφδε  

 Απμεκέλε ζχλζεζε γιπθνγφλνπ. Ζ κεηαηξνπή ηεο 6-θσζθνξηθήο γιπθφδεο ζε 
γιπθνγφλν επλνείηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπλζάζεο ηνπ γιπθνγφλνπ  

 Απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ κνλνπαηηνχ ησλ θσζθνξηθψλ πεληνδψλ.  

 Απμεκέλε γιπθφιπζε 

 Τν αθεηπιν-CoA ρξεζηκνπνηείηαη είηε ωο ππόζηξωκα γηα ηε ζύλζεζε ηωλ 
ιηπαξώλ νμέωλ είηε νμεηδώλεηαη γηα ελέξγεηα ζηνλ θύθιν ηνπ θηηξηθνύ νμένο.  

 Μεησκέλε παξαγσγή γιπθφδεο . Ζ ππξνζηαθπιηθή θαξβνμπιάζε, πνπ θαηαιχεη 
ην πξψην ζηάδην ηεο γιπθνλενγέλεζεο, είλαη αλελεξγή ιφγσ ησλ ρακειψλ 
επηπέδσλ ηνπ αθεηπιν-CoA, ηνπ αιινζηεξηθνχ ηεο ελεξγνπνηεηή. 

  Ζ απνηθνδφκεζε ηνπ γιπθνγφλνπ αλαζηέιεηαη.  

 

 

 

ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ ΤΓ ΣΟΝ 

ΚΑΡΚΗΝΟ 



      

ήπαξ 

Ακηλνμέα 

 Μεηαβνιηζκόο ησλ ακηλνμέσλ 

  

 

Ιλσνπιίλε 

        

Πξωτεΐλεο 
(ιεπθωκατίλεο 

πξννξκόλεο 

παξάγνλτεο πήμεο 

αλτηζξνκβίλε ΙΙΙ  

πιασκηλνγόλν 

κεταυνξηθέο πξωτείλεο  

απνιηπνπξωτείλεο) 

 

  

ιηπαξά νμέα 

θετνλνσώκατα                                                               

ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗ 

α-θετνμέα 

γιπθόδε 

 

αθετπι-CoA 

ππξνσταυπιηθό 

Κετογενετικά  

αμινοξέα Γλυκογενετικά  

Αμινοξέα 

ΗΠΑΡ 



Καηαβνιηζκόο ησλ ακηλνμέσλ 

αμηκμλύ 

NΖ4                        Οπξία 

Αθεηοιμ-CoA 
Αθεημαθέηοιμ-CoA 
Πονμζηαθοιηθό 
Εκδηάμεζα ημο θύθιμο ημο θηηνηθμύ μλέμξ 

+ 

Ληπανά μλέα, θεημκμζώμαηα, γιοθόδε 

1 

2 

3 



Η πεξίσσεηα 

πξωτεηλώλ  πνπ  

θαταλαιώλνπκε 

ζα απνζεθεπτεί 

σαλ ιίπνο 



  Γξακκσηνί κχεο  
 

 

 

Γηάζπαζε ακηλνμέσλ  

πιιέθηεο ακηλννκάδαο 

(γινπηακηθφ) 

 

 

 

 

Αιαλίλε : θνξέαο ακκσλίαο θαη 

ηνπ αλζξαθηθνχ ζθειεηνχ  ηνπ 

ππξνζηαθπιηθνχ απφ ΄κχεο ζε 

ήπαξ. 

 

 

 



 

• Ζ θπξίσο απνηθνδφκεζε ησλ πξσηετλψλ γίλεηαη ζην έληεξν απφ  

  πξσηεάζεο πνπ εθθξίλνληαη απφ ην πάγθξεαο 

Απνηθνδόκεζε πξσηετλώλ ηεο δηαηξνθήο 



Πμηό είκαη ημ ζεμάδη ημο ζακάημο ηωκ πνωηεϊκώκ; 
 

Πνμζζήθε μομπηθηηίκεξ (ubiquitin) ζε μηα ιοζίκε ζηεκ 
πνωηεΐκε πμο πνέπεη κα απμηθμδμμεζεί 

Πώο γίλεηαη ε δηαινγή ησλ πξσηετλώλ πνπ  

πξέπεη λα απνηθνδνκεζνύλ; 

Οομπηθηηίκε (8.5 kDa) 

Η μομπηθηηίκε είκαη οψειά δηαηενεμέκε πνωηεΐκε  
(3 από ηα 76 αμηκμλέα δηαθένμοκ ακάμεζα ζημκ 
άκζνωπμ θαη ηεκ δύμε)  
 
Τμ θανβόλο-ηειηθό άθνμ είκαη πνμηεηαμέκμ, 
εκενγμπμηείηαη θαη ζοκδέεηαη με ηηξ πνωηεΐκεξ.   Η 
ιοζίκε 48 είκαη ε θύνηα ζέζε γηα ηεκ ζύκδεζε 
επηπνόζζεηωκ μμνίωκ μομπηθηηίκεξ  



26 S  
πνωηεόζωμα 20 S 

19 S 

19 S 

20 οπμμμκάδεξ 

Πνηνο είλαη ν εθηειεζηήο; 



Μεηαβνιηζκόο ησλ ακηλνμέσλ 

ζηνλ θαξθίλν  

• Αυξθμζνθ αποικοδόμθςθ των αμινοξζων.  
 
 

• Αυξθμζνθ ςφνκεςθ πρωτεινών.  
 
 
 
 

• Συμβαίνει παροδικι αφξθςθ των θπατικών πρωτεινών  



 

Tα ιηπίδηα ηεο δηαηξνθήο  

• 81 g /θμζρα  

• 90% τριακυλογλυκερόλεσ  

• 10% Χολθςτερόλθ, εςτζρεσ χολθςτερόλθσ, 
φωςφολιπίδια, ελεφκερα λιπαρά οξζα 
(ακόρεςτα και κεκορεςμζνα)  

 



 Tα ιηπίδηα ηεο δηαηξνθήο πέπηνληαη κε ηηο παγθξεαηηθέο 
ιηπάζεο, απνξξνθνχληαηαπφ ην εληεξηθφ επηζήιην θαη 
ζπζθεπάδνληαη ζε ιηπνπξσηεηληθά νρήκαηα (ρπινκηθξά).  

 Απηά απειεπζεξψλνληαη ζην ιεκθηθφ ζχζηεκα θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζην αίκα.  

 Γεζκεχνληαη ζε κεκβξαλνζχλδεηεο  ιηπάζεο θπξίσο 
ζηνπο κπο θαη ζηνλ ιηπψδε ηζηφ θαη απνηθνδνκνχληαη ζε 
ειεχζεξα ιηπαξά νμέα.  

 Σα ιηπαξά νμέα ζηνλ ιηπψδε ηζηφ απνζεθεχνληαη, ελψ 
ζηνπο κπο είλαη δπλαηφλ θαη λα νμεηδσζνχλ 

 

 

ΛΗΠΩΓΖ ΗΣΟ: Ζ ΑΠΟΘΖΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

 



 

 

 Παξαγσγε ελέξγεηαο (ζχλζεζε ΑΣΡ) απν ηηο 

απνζεθεπκέλεο ηξηαθπινγιπθεξφιεο ζην 

ιηπψδε ηζηφ-ΛΗΠΟΛΤΖ  

 

 

ΛΗΠΩΓΖ ΗΣΟ: Ζ ΑΠΟΘΖΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

 



 

ΣΑ ΛΗΠΟΚΤΣΣΑΡΑ  

 

 Κύξηεο Mεηαβνιηθέο Πνξείεο  

 Ληπνγέλεζε θαη Ληπφιπζε  

 Τπνζηξώκαηα  

 ΓΛΤΚΟΕΖ, ΣΡΗΑΚΤΛΟΓΛΤΚΔΡΟΛΔ  

 Κύξηα κεηαβνιηθά πξντόληα  

 ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΔΑ , ΓΛΤΚΔΡΟΛΖ  

 Υαξαθηεξηζηηθέο πξσηεΐλεο  

 ΛΗΠΑΔ  



 

 Σα ιηπαξά νμέα ζπληίζεληαη ζην ήπαξ, εζηεξνπνηνύληαη 
κε γιπθεξόιε ζε ηξηαθπινγιπθεξόιεο θαη κέζσ VLDL 
κεηαθηλνύληαη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο.  

 

 ηνλ ιηπώδε ηζηό, ηα ιηπαξά νμέα εζηεξνπνηνύληαη κε 
γιπθεξόιε θαη απνζεθεύνληαη σο ηξηαθπινγιπθεξόιεο.  

 

 ηα ιηπνθύηηαξα νη ηξηαθπινγιπθεξόιεο πδξνιύνληαη θαη 
επαλεζηεξνπνηνύληαη δηαξθώο.  

 

 Ζ 3-Ρ γιπθεξόιε παξάγεηαη από ηε γιπθόιπζε, άξα ν 
ιηπώδεο ηζηόο ρξεηάδεηαη γιπθόδε γηα λα απνζεθεύζεη 
ηξηαθπινγιπθεξόιεο  

 

ΣΑ ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΔΑ  



 

 Γηάθξηζε ηεο 
ιηπνπξσηεηληθήο 
ιηπάζεο 
(ελεξγνπνηείηαη απφ 
ηα πςειά επίπεδα 
ηλζνπιίλεο) ησλ 
ελδνζειηαθψλ 
θπηηάξσλ θαη ηεο 
ιηπνπξσηεηληθήο 
ιηπάζεο ησλ 
ιηπνθπηηάξσλ 
(απελεξγνπνηείηαη 
απφ ηα πςειά 
επίπεδα ηλζνπιίλεο) 

 

 



 

 Γιπθεξόιε  

 Ζ γιπθεξφιε ρξεζηκνπνηείηαη ζην ήπαξ. 
Φσζθνξπιηψλεηαη απφ ηελ θηλάζε ηεο 
γιπθεξφιεο.  

 ε θαηάζηαζε ζίηηζεο εηζέξρεηαη ζηε γιπθφιπζε. 
ηε λεζηεία ρξεζηκνπνηείηαη ζηε γιπθνλενγέλεζε 
γηα ζχλζεζε γιπθφδεο.  

 Οη άιινη ηζηνί δελ έρνπλ ηελ θηλάζε ηεο 
γιπθεξφιεο θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γιπθεξφιε.  

 

ΚΑΣΑΒΟΛΗΜΟ ΣΩΝ ΛΗΠΑΡΩΝ 

ΟΞΔΩΝ  



 

Οξκνλνεμαξηώκελε ιηπάζε (Hormone 

Sensitive Lipase)  
 

 Ζ ελεξγφηεηα ηνπ ελδχκνπ ξπζκίδεηαη κε 

θσζθνξπιίσζε. Σξείο δηαθνξεηηθέο θηλάζεο 

ζπκκεηέρνπλ ζηε ξχζκηζε απηή.  

 

 ΡΚΑ (πξσηετληθή θηλάζε Α), ΔRK 

(extracellular signal regulated kinase) θαη 

ΑΜΡΚ.  



 

H πρωτεϊνική κινάση Α (ΡΚΑ)  

 

 Μεηαβνιηζκόο γιπθνγόλνπ: H PKA θσζθνξπιηψλεη 
δχν έλδπκα ηα νπνία απνηθνδνκνχλ ην πνιπκεξέο θαη 
αλαζηέιινπλ ηε ζχλζεζή ηνπ.  

 

 Ληπόιπζε: Ζ ΡΚΑ ελεξγνπνηεί ηελ νξκνλνεμαξηψκελε 
ιηπάζε.  

 

 Μεηαγξαθή: ηνλ ππξήλα ησλ θπηηάξσλ ε θαηαιπηηθή 
ππνκνλάδα ηεο ΡΚΑ θσζθνξπιηψλεη ηνλ κεηαγξαθηθφ 
παξάγνληα CREB θαη επάγεηαη ε κεηαγξαθή γνληδίσλ 
πνπ ξπζκίδνπλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ή 
δηαθνξνπνίεζε  



 

AMP-εμαξηώκελε πξσηεηληθή θηλάζε (ΑΜΡΚ): 

Ο αηζζεηήξαο ηνπ ελεξγεηαθνύ θνξηίνπ ησλ 

θπηηάξσλ  
 

 Οια ηα θύηηαξα πξέπεη λα δηαηεξνύλ κεγάιν ελεξγεηαθό 
θνξηίν γηα λα επηβηώζνπλ (ΑΣΡ/ΑDP>1).  

 

 Oηαλ θαηαλαιώλεηαη ην ΑΣΡ θαη κηθξαίλεη ν ιόγνο ΑΣΡ/ΑDP 
ηόηε ε ζρέζε ΑΜΡ/ΑΣΡ απμάλεηαη θαη είλαη έλα ζηληάιν όηη ην 
ελεξγεηαθό θνξηίν πξέπεη λα ξπζκηζηεί μαλά.  

 

 Σόηε ελεξγνπνηείηαη ε ΑΜΡΚ ε νπνία «αηζζάλεηαη» ηνλ ιόγν 
ΑΜΡ/ΑΣΡ.  

 

 Οηαλ ελεξγνπνηείηαη ε ΑΜΡΚ «αλoίγνπλ» θαηαβνιηθά 
κνλνπάηηα πνπ παξάγνπλ ΑΣΡ θαη αλαζηέινληαη νη 
κεραληζκνί ζύλζεζεο ιηπηδίσλ, πδαηαλζξάθσλ θαη 
πξσηετλώλ.  



 

Όηαλ ελεξγνπνηείηαη ε ΑΜΡΚ 

αλαζηέιιεηαη  
 

 ε ζχλζεζε ιηπαξψλ νμέσλ (θσζθνξπιηψλεη θαη αλαζηέιιεη 
ηελ θαξβνμπιάζε ηνπ αθεηπινCoA). 
 

 ε ζχλζεζε ηξηαθπινγιπθεξνιψλ (θσζθνξπιηψλεη θαη 
αλαζηέιιεη ηελ αθεηπινηξαλζθεξάζε ηεο 3-Ρ-γιπθεξφιεο) 
 

 ε ζχλζεζε ρνιεζηεξφιεο (θσζθνξπιηψλεη θαη αλαζηέιιεη ηελ 
ΖΜG-CoA αλαγσγάζε).  
 

 ε ζχλζεζε γιπθνγφλνπ (θσζθνξπιηψλεη θαη αλαζηέιιεη ηε 
ζπλζεηάζε ηνπ γιπθνγφλνπ). 
 

 ε πξσηετληθή ζχλζεζε (θσζθνξπιηψλεη θαη αλαζηέιιεη 
ζπζηαηηθά ηεο νδνχ mTOR πνπ ελεξγνπνηνχλ ηε κεηάθξαζε 
ηνπ mRNA)  



 

Oρμονική ενεργοποίηση της λιπόλυσης  

 

 Γηα λα αξρίζεη ε ιηπφιπζε  

 ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ Υακειά επίπεδα 

πδαηαλζξάθσλ ΓΖΛ  

 

 Υακειά επίπεδα ηλζνπιίλεο  



 

Μεηαβνιηζκόο ηνπ ιίπνπο ζηνλ 

θαξθηλν 
 

 Απμεκέλε ζύλζεζε ιηπαξώλ νμέσλ.  

 Ζ ζχλζεζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ, είλαη κία θπηηαξνπιαζκαηηθή 
δηαδηθαζία πνπ επλνείηαη ζηελ πεξίνδν απνξξφθεζεο απφ ηε 
δηαζεζηκφηεηα ησλ ππνζηξσκάησλ αθεηπιν-CoA (από ην 
κεηαβνιηζκό ηεο γιπθόδεο θαη ηωλ ακηλνμέωλ), ΝΑDP , θαη απφ 
ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θαξβνμπιάζεο ηνπ αθεηπιν-CoA, 
(ελεξγνπνηείηαη από απνθωζθνξπιίωζε θαζώο θαη από ηελ 
παξνπζία ηνπ θηηξηθνύ).  

 

 Απμεκέλε ζύλζεζε ησλ ηξηαθπινγιπθεξνιώλ.  

 Σα αθπιν-CoA ησλ ιηπαξψλ νμέσλ είλαη δηαζέζηκα ηφζν απφ de 
novo ζχλζεζε φζν θαη απφ ηελ πδξφιπζε ησλ ππνιεηκάησλ ησλ 
ρπινκηθξψλ. Ζ 3-θσζθνξηθή γιπθεξφιε, παξέρεηαη απφ ηε 
γιπθφιπζε.  



Καξθηληθή θαρεμία:  

 Σφνδρομο που χαρακτθρίηεται από προοδευτικι, μθ 
θκελθμζνθ απώλεια βάρουσ 

 
 Πλικοσ μεταβολικών αλλαγών που οφείλονται κυρίωσ ςε 
κυτoκίνεσ(TNF-a, TNF-β, καχεκτίνθ, ιντερλευκίνθ-1, ιντερλευκίνθ-
6 και ιντερφερόνθ-α) 

 
 Παρ’ ότι ςυνικωσ εμφανίηεται ςε αςκενείσ με προχωρθμζνο 
ςτάδιο τθσ νόςου, μπορεί να παρατθρθκεί και ςτα αρχικά 
ςτάδια ανάπτυξθσ οριςμζνων όγκων 

 
 Πολλαπλοί παράγοντεσ πιςτεφεται ότι εμπλζκονται ςτθν 
αιτιολογία τθσ 

 



Καξθηληθή θαρεμία- Αίηηα θαθήο ζξέςεο:  

 

Αλνξεμία 

Όγθνη ζην ΓΔ → δπζθνιία ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο 

Αχμεζε κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ 

Αλσκαιίεο ζην κεηαβνιηζκφ ησλ καθξνζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 

Δπηζεηηθέο ζεξαπείεο (ρεκεηνζεξαπείεο, αθηηλνζεξαπείεο)  

Δπηπινθέο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 

Αιιαγή ζηελ έθθξηζε θπηηαξνθηλψλ& νξκνλψλ  



 

 Ζ θαξθηληθή θαρεμία-ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαθνήζνπο 
δηαδηθαζίαο-πεξηιακβάλεη ηελ αλνξεμία, ηελ απψιεηα κπτθήο 
κάδαο, ηε δπζιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ θαη ηελ γεληθεπκέλε 
αδπλακία.  

 Ζ θαθνήζεο λφζνο επεξεάδεη ην κεηαβνιηθφ ξπζκφ εξεκίαο 
θαη απμάλεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο.  

 Οη αλσκαιίεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ, πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνλ θαξθίλν, πεξηιακβάλνπλ ηελ κεησκέλε 
αλνρή ζηε γιπθφδε θαη ηελ ππνγιπθαηκία.  

 Ο απμεκέλνο θαηαβνιηζκφο κπτθψλ πξσηετλψλ, θαζψο θαη 
άιιεο αλσκαιίεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πξσηετλψλ, είλαη 
ζπρλέο ζηνπο θαξθηλνπαζείο.  

 

Καξθηληθή θαρεμία:  





Καρκίνος & ενεργειακές ανάγκες 
         ενεργειακές ανάγκες 

 
 Κάλυψη ενεργειακών αναγκών προς αποφυγή απώλειας 

μυϊκής μάζας και λίπους 
 

 Ο καρκίνος δεν έχει σταθερή επίδραση στον ρυθμό 
κατανάλωσης ενέργειας ηρεμίας (REE). ε ασθενείς με 
καρκίνο, ο REE μπορεί να είναι:  

 Αμετάβλητος  
 Αυξημένος 
 Μειωμένος  

 Η ογκολογική θεραπεία μπορεί να επηρεάσει την 
κατανάλωση ενέργειας(Arends et al., 2006)  
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

  

 
REE + ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα + παξάγνληαο stress 



Δλεξγεηαθέο Αλάγθεο  

 

 απμεκέλνο κεηαβνιηθφο ξπζκφο εξεκίαο 
(απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θχθινπ ηνπ Cori 
θαη ε απμεκέλε αλαθχθισζε πξσηετλψλ) 

 αξλεηηθφ ηζνδχγην ελέξγεηαο πνπ νθείιεηαη ζηε 
κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο πξφζιεςεο (αλνξεμία, 
αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο δαπάλεο) 

 αλ δελ αληηξξνπηζζεί ε απμεκέλε ελεξγεηαθή 
απψιεηα (100-300 Kcal/day) κε αχμεζε ηεο 
πξφζιεςεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα 
ιίπνπο 0, 5-1 kg ή 1-2, 3kg κπτθήο κάδαο ην κήλα 

 



 Πεξηπνπ 50% ησλ θαξθηλνπαζψλ βξίζθνληαη ζε 
ζηαδην ππεξκεηαβνιηζκνχ (REE > 110% ηνπ 
αλακελφκελνπ) 

 

 Απηφο ν ππεξκεηαβνιηζκφο ζπλδέεηαη κε ηελ 
αχμεζε ηεο αδξελεξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ  
ζπζηεκαηηθή θιεγκνλή 

Δλεξγεηαθέο Αλάγθεο  

 



        ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ 



Δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνύ ηωλ 

πδαηαλζξάθωλ,  ηωλ ακηλνμέωλ, ηωλ 

ιηπαξώλ νμέωλ. 



Καρκίνος & μεταβολισμός μακροθρεπτικών 

συστατικών- Μεταβολισμός Λίπους 

 ↑ λιπόλυση, ↓ λιπογένεση 

 

 ↑ ανακύκλωση γλυκερόλης και λιπαρών οξέων 
 ε κηα κειέηε ζρεηηθή κε ηε δηαθίλεζε ηεο γιπθεξφιεο ζε θαξθηλνπαζείο κε ή ρσξίο απψιεηα βάξνπο, 

ζπγθξηηηθά κε κε θαξθηλνπαζείο κε ή ρσξίο απψιεηα βάξνπο, βξέζεθε φηη νη θαξθηλνπαζείο είραλ 
απμεκέλα επίπεδα γιπθεξφιεο λεζηείαο θαη απμεκέλνπο ξπζκνχο αλαθχθισζεο ηεο γιπθεξφιεο  

 

 

 

 ↓ δραστηριότητα λιποπρωτεϊνικής λιπάσης 

 

 Περιστασιακά ↑ λιπίδια ορού (απμεκέλα επίπεδα 
ηξηγιπθεξηδίσλ ζηνλ νξφ)  
 

 
 

 

 



Καρκίνος & μεταβολισμός μακροθρεπτικών 

συστατικών- Μεταβολισμός Πρωτεϊνών 

 

 ↑ καταβολισμός μυϊκών πρωτεϊνών 

 

 ↑ ανακύκλωση ολικής σωματικής πρωτεΐνης 

 

 ↑ πρωτεϊνοσύνθεση ήπατος 

 

 ↓ πρωτεϊνοσύνθεση στους μύες 
 ε βηνςίεο θαξθηλνπαζψλ παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ελδχκσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ απνδφκεζε κπτθψλ πξσηετλψλ θαη κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ελδχκσλ 
πνπ ελέρνληαη ζηε ζχλζεζε κπτθψλ πξσηετλψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

  

 



Καρκίνος & μεταβολισμός μακροθρεπτικών 
συστατικών- Μεταβολισμός Τδατανθράκων 
 

 

  ↑ γλυκονεογένεση από αμινοξέα, γαλακτικό οξύ και 
γλυκερόλη 

 

 ↑ οξείδωση και ανακύκλωση της γλυκόζης 

 

 Ινσουλινοαντίσταση 

 



ΓΙΑΤΙ? 

 ↓ πξόζιεςε ηξνθήο 

 ↓ απνξξόθεζε 

 ↑ ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο 

  πκκεηνρή ησλ θαξθηληθώλ θπηηάξσλ ζην 

κεηαβνιηζκό 

 Φιεγκνλώδεο αληίδξαζε 

 ΟΞΔΗΓΩΣΗΚΟ STRESS 
 Δπηδξάζεηο ησλ θπηηνθηλψλ ζηνλ κεηαβνιηζκφ πδαηαλζξάθσλ, πξσηετλψλ 

θαη ιηπψλ ζηελ θαξθηληθή θαρεμία 



Κπηνθθίλεο 

 Οη θπηηνθίλεο δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ ξφιν θαη απνηεινχλ 
κεζνιαβεηέο πνιιψλ κεηαβνιηθψλ αιιαγψλ…  

 

 Δθθξίλνληαη απφ ηα θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ φγθν 

 

 Παξάγνληαη ζε ηθαλέο ζπγθεληξψζεηο, ψζηε λα έρνπλ σο 
δεπηεξνγελή απνηειέζκαηα ηελ αλνξεμία θαη άιιεο δηαηαξαρέο 
ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ, ησλ πξσηετλψλ θαη 
ησλ ιηπψλ (νη εμειηζζφκελνη φγθνη δελ πεξηνξίδνληαη απφ ηελ 
άκπλα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ) 

 

 Απηφο ν αλψκαινο κεηαβνιηζκφο νδεγεί ζε θηλεηνπνίεζε ησλ 
πξσηετλψλ θαη ησλ ιηπηδίσλ απφ ηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο.  

 



ΣΝF-α 

 

 Απμάλεη ηελ πξσηεφιπζε ζηνπο κχεο 

 Απμάλεη ηελ νμείδσζε ησλ πξσηετλψλ 

 Απμάλεη ηελ επαηηθή πξσηετλνζχλζεζε 

 Απμάλεη ηε γιπθνγνλφιπζε 

 Μεηψλεη ηε ζχλζεζε γιπθνγφλνπ 

 Απμάλεη ηε γιπθνλενγέλεζε  

 Απμάλεη ηελ παξαγσγή γαιαθηηθνχ 

 Μεηψλεη ηε ιηπνγέλεζε 

 Μεηψλεη ηελ ιηπνπξσηεηληθή ιηπάζε ζηνλ ιηπψδε 
ηζηφ 

 

 



ΙL-1 

 Απμάλεη ηελ επαηηθή πξσηετλνζχλζεζε 

 Απμάλεη ηε γιπθνλενγέλεζε 

 Απμάλεη ηε ιηπφιπζε 

 Μεηψλεη ηε ζχλζεζε ηεο ιηπνπξσηεηληθήο 

ιηπάζεο 

 Απμάλεη ηε ζχλζεζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ 

 



IL-6 και IFN-γ 

 

  IL-6  

 Απμάλεη ηελ επαηηθή πξσηετλνζχλζεζε 

 Απμάλεη ηε ιηπφιπζε 

 Απμάλεη ηε ζχλζεζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ  

 IFN-γ 

 Μεηψλεη ηε ιηπνγέλεζε 

 Απμάλεη ηε ιηπφιπζε 

 Μεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ιηπνπξσηετληθήο 
ιηπάζεο 

 

 





Ο κπηθόο ηζηόο είλαη ην θιεηδί ηεο 

θαρεμίαο 

 
 Οη άλδξεο έρνπλ πεξηζζφηεξε κπηθή κάδα θαη 

έηζη θάπνηνο κπνξεί θαλείο λα ζθεθηεί φηη 

πξνζηαηεχνληαη 

 

 Παξφιαπηα ε απψιεηα βάξνπο θαη ε απψιεηα 

κπηθήο κάδαο είλαη πεξηζζφηεξε ζηνπο άλδξεο 

απφ φηη ζηηο γπλαίθεο (Baracos et al., 2010), θαη 

ίζσο λα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ πςειή πηζαλφηεηα 

ππνγνλαδηζκνχ(Skipworth et al.,2011).  



Ισορροπία αναβολισμού και καταβολισμού μυικών πρωτεινών 

 (Glass, 2010) 

 ΜΟΝΟΠΑΣΗ ΤΠΔΡΣΡΟΦΗΑ= IGF ππνδνρεαο θαη Akt/mTOR.  
ΜΟΝΟΠΑΣΗ ΑΣΡΟΦΗΑ= myostatin/Activin θαη νη θπηηνθηλεο 
IL-1 and TNF κέζσ Activin A  



ΣGF-b (μυοστατίνη) 

 Δπάγεηαη απφ ηηο θπηνθίλεο 

 Σν ίδην θαη ε Αθηηβίλε-Α ζηνπο ζθειεηηθνχο κχεο 

κεηά ηελ δηέγεξζε ηνπ TNFa/TAK-1 κνλνπαηηνχ. 

 Οη αθηηβίλεο 1 θαη 2 είλαη απμεηηθνί παξάγνληεο 

θαη δηαθνξνπνίεζεο θαη έρνπλ ξφιν θαη ζηελ 

απφπησζε θαη ηελ ίλσζε 

 Ζ ζχλζεζε ηνπο θαη ε απειεπζέξσζε ηνπο 

επάγεηαη εθηφο απφ ηηο θπηνθίλεο θαη απφ ην 

νμεηδσηηθφ ζηξεο 



 Ζ κπνζηαηίλε κπινθάξεη ηνλ ζθιεηηθφ κχ κέζσ ηνπ 
κνλνπαηηνχ AΚtRIIb/Smad2,3.  

 

 Σν γεγνλφο φηη ν ζθειεηηθφο κπο πξνζηαηεχεηαη 
κπινθάξσληαο ην κνλνπάηη κπνζηαηηλεο/αθηηβηλεο δελ 
ζεκαίλεη φηη ε ππεξδξαζηεξηφηεηα απηνχ νδεγεί ζε θαρεμία . 

 

 Γελ ππάξρεη ζρέζε αίηηνπ –αηηηαηνχ αιιά ην ζηνπ ηνπ 
κνλνπαηηνχ κπνξεί λα είλαη ζεξαπεπηηθφ 

 

 Π.Υ δίλνληαο IGF1  κπνξνχκε λα αληηζηξέςνπκε ην ζηνπ ηεο 
κπνζηαηίλεο ζην ΑKT (Trendelenburg et al., 2009). 

 

 ΑΛΛΑ…θαη… 

Ο κπηθόο ηζηόο είλαη ην θιεηδί ηεο 

θαρεμίαο 

 



 

 Μνληέια ζε δψα (Mosher et al., 2007) αιιά θαη 

ζε αλζξψπνπο (Schuelke et al., 2004),  ηνπ είλαη 

γελλεηηθά ρσξίο κπνζηαηίλε επηδεηθλχνπλ έθδειε 

ππεξηξνθία ησλ κπψλ. 

Ο κπηθόο ηζηόο είλαη ην θιεηδί ηεο 

θαρεμίαο 

 



Πξσηεηληθή ζύλζεζε ζηνπο 

γξακκσηνύο κύεο 

 Γπν ζεκεηα ειέγρνπ 

  1) ην ζεκεην ζχλδεζεο ηνπ(met-tRNA)  κε ηε 

ξηβσζσκηθε  40S ππννκάδα, ε νπνία 

θνληξνιάξεηαη απφ ηνλ επθαξησηηθν 

παξάγνληα 2 (eIF2) 

 2) ν επθαξησηηθφο παξάγνληαο eIF4F 
 ηνπο νγθνινγηθνχο αζζελείο  είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε απφπησζε 

ζηα πξψηα ζηάδηα θαη νη κεηαβνιηθέο αλσκαιίεο ζηα πξνρσξεκέλα. 

(Ishiko et al.)  

 

 



3 πρωτεολυτικά μονοπάτια 

 1) ην ιπζνζσκαηηθφ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

πξσηεάζεο–θαζεςίλεο  B, H, θαη L θαζψο θαη 

ηελ θαζεςίλε  D.  

 

 Κπξην κνλνπάηη ζηελ πξσηεφιπζε ησλ 

εμσθπηηάξησλ πξσηεηλψλ θαη ησλ θπηηαξηθψλ 

πξσηεηληθψλ ππνδνρέσλ. 



 2) Τν από ην Ca –εμαξηώκελν κνλνπάηη πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο θαιπαίλεο  I θαη II, θαη είλαη 

ππεχζπλν θπξίσο γηα ηελ ηζηηθή βιάβε, ηελ 

λέθξσζε 

 3) Τν κνλνπάηη ηεο νπκπηθηλίλεο, πνπ 

ρξεηάδεηαη ελέξγεηα ATP γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

ζε αξκνλία κε ην πξνεγνύκελν θαη 

θαηαθξεκλίδεη ηηο κπηθέο ίλεο.  

 

3 πρωτεολυτικά μονοπάτια 





Καξθηληθε θαρεμία 

 Μειέηεο ζε δσηθά κνληέια θαξθηληθήο θαρεμίαο 
δείρλνπλ φηη ην 3ν κνλνκάηη ηεο νπκπηθηλίλεο παίδεη 
ηνλ βαζηθφ ξφιν, θπξίσο ζηνπο αζζελείο κε απψιεηα 
βάξνπο 10%. 

 Δλψ ζε αζζελείο κε κηθξφηεξε απψιεηα(2.9%), νη 
βηνςίεο κπψλ δελ δείρλνπλ δηαθνξέο εθεί αιιά κηα 
απμεκέλε έθθξαζε ηνπ mRNA  γηα ηελ θαζεςίλε. 

 Ζ δξαζηηθφηεηα ηεο νδνχ ηνπ πξσηεαζψκαηνο θαη ην 

TPPII απμάλνληαη παξάιιεια κε ηελ απψιεηα 

βάξνπο κέρξη ηo 16% ηεο απψιεηαο βάξνπο θαη 

αθνινχζσο ζηαδηαθά ε δξαζηηθφηεηα κεηψλεηα. 

 



Proteolysis-Inducing Factor 

 Proteolysis-inducing factor (PIF) είλαη έλα 

κφξην 24-kDa γιπθνπξσηείλεο, πνπ 

απνκνλψζεθε απφ έλα θαρεθηηθφ φγθν , ν 

νπνηφο δεκηνπξγήζεθε κέζσ θιψλνπ 

αληηζψκαηνο απφ θχηηαξα ζπιελφο 

πνληηθηνχ πνπ έπαζρε απφ ηνλ ίδην φγθν 

(MAC16 tumor) 



Proteolysis-Inducing Factor 

 Σν αληίζσκα έρεη βξεζεί θαη ζηα νχξα νγθνινγηθψλ αζζελψλ κε 
θαρεμία, θαη δηάθνξα είδε φγθσλ π.ρ. παγθξεαηηθνί, πλεχκνλνο, 
καζηνχ, σνζεθψλ, παρένο εληέξνπ, ήπαηνο αιιά δελ 
απνκνλψζεθε ζηα νχξα αζζελψλ κε ηνπο παξαπάλσ φγθνπο 
ρσξίο θαρεμία.  

 

 Ζ IV έγρπζε ηνπ αληηζψκαηνο νδήγεζε ζε γξήγνξε θαη 
ζεκαληηθή απψιεηα βάξνπο ζε επίκπεο, θηάλνληαο ην 10% 
απψιεηα ζε 24 ψξεο. 

 

 Αληίζεηα κε ηνλ TNF-, απηφ έγηλε ρσξίο ζπλνδφ κείσζε ηεο 
πξφζιεςεο ηξνθήο ή πγξψλ. 

 

 Καη άξα απνηειεί απψιεηα άιηπεο κάδαο 



 

 Παξάιιεια ν PIF θαηαζηέιιεη ηελ πξσηεηλνζχλζεζε θαη επάγεη 

ηελ απφπησζε ζε δσηθά κνληέια άκεζα νδεγψληαο ζε κπηθή  

αηξνθία.  

 Ζ δξάζε ηνπ PIF ζπλδέεηαη θαη κε ηελ κεηαζηαηηθή πνξεία ησλ 

φγθσλ.  

 Άιινο παξάγνληαο είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο activator 

protein-1 (AP-1). 

 Θεξαπεπηηθά ε έγρπζε ηνχ πνπ δηαζέηεη αλαζηνιέα ηεο  AP-1 

πξσηείλεο ζε πνληίθηα νδήγεζε ζε απνθαηάζηαζε ηεο κπηθήο 

κάδαο. 

 

 

Proteolysis-Inducing Factor 





(HIF-1) 

 

 Ζ ππνμία ελεξγνπνηεί ηνλ παξάγνληα HΗF-1, 

ν νπνίνο αχμάλεη ηελ κεηαγξαθή GLUT1, θαη 

θάπνησλ ηζνελδχκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

γιπθνιπηηθή πνξεία. 



ΥΠΟΞΙΑ 



ΓΛΤΚΟΕΖ 

 Ζ γιπθφιπζε ρξεζηκνπνηείεηαη απφ φια ηα 

θχηηαξα γηα παξεαγσγή ελέξγεηαο 

 Ζ απμεκέλε αλάγθε γηα ελέξγεηα θαη ε απμεκέλε 

παξαιαβή γιπθφδεο απφ ηνλ φγθν είλαη ε βάζε 

ηεο (FDG-PET).  



 Ζ απψιεηα ιηπψδνπο ηζηνχ ζηελ θαρεμία 

ππάξρεη θπξίσο απμεκέλεο ιηπφιπζεο, 

απμεκελν turnover  γιπθεξφιεο θαη ΔΛΛ, ζε 

ζχθξηζε κε πγηείο εζεινληέο. 

 

 Σα επίπεδα γιπθεξφιεο λεζηείαο είλαη επίζεο 
πςειφηεξα θαζψο θαη ηα επίπεδα TG θαη NEFA. 
Δπηδεηθχνληαο θαη απμεκέλε επαηζζεζία ζηελ 
ιηπνιπηηθή δξάζε ηεο επηλεθξίλεο. 

 

ΛΗΠΩΓΖ ΗΣΟ 



ΛΗΠΩΓΖ ΗΣΟ 



 Γηάθνξνη παξάγνληεο ησλ ιηπηδίσλ επάγνπλ ηελ 
απψιεηα ιηπψδνπο ηζηνχ κέζσ 
αδξελνππνδνρέσλ θαη G protein-coupled 
ππνδνρέσλ (Ga), ζηελ δεκηνπξγίαto cAMP ή 
cGMP  ηα νπνία ελεξγνπνηνχλ ηελ (PKA). 

   

 Απηή κε ηελ ζεηξά ηεο θσζθνξπιηψλεη ηελ PKA 
ηελ (HSL), ε νπνία πδξνιχεη ηα (TG)  θαη 
ειεπζεξψλσληαη (FFA) θαη γιπθεξφιε ζηελ 
θπθινθνξία. 

ΛΗΠΩΓΖ ΗΣΟ 



 

 Σα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη φζνλ αθνξά ηηο 
δηαθνξέο κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπψλ ζηελ θαρεμία 
απηέο είλαη απνηέιεζκα νπζηψλ πνπ 
θηλεηνπνηνχλ ηα ιίπε θαη παξάγνληαη απφ ηνλ 
φγθν ζηελ θπθινθνξία. 

ΛΗΠΩΓΖ ΗΣΟ 



TUMOR AND HOST FACTORS INFLUENCING 

ADIPOSE MASS IN CACHEXIA 

Lipid Mobilizing Factor/Zinc 2-Glycoprotein 



Regulation of ZAG production in white 

adipose tissue. 



Καξθηληθή θαρεμία 

 Ζ θαρεμία δελ απνηειεί κεκνλσκέλν ζπκβάλ 

 Τπάξρεη παξάιιεια θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ ΤΤΔ 

άμνλα (πφλνο). 

  Σα γιπθνθνξηηθνεηδή είλαη θνκκάηη ηεο 

απάληεζεο ζην stress, θαη είλαη γλσζηή ε δξάζε 

ηνπο ηφζν ζηελ κπηθή αδπλακία-αηξνθία (θπξίσο 

ηχπνπ ΗΗ κπηθέο ίλεο). 

 Έρνπλ επλνηθή επίδξαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαξθηληθήο θαρεμηαο σο νξεμηνγφλα 

 



Γιπθνθνξηηθνεηδή 

 Δπηδξνχλ ζην κνλνπάηη ηεο νπκπηθηλίλεο ην νπνίν 
θαη επάγνπλ (κέζσ FOXO) . 

 

 Ο ελεξγνπνηεκέλνο παξάγνληαο Foxo3  ελεξγνπνηεί 
ηελ πξσηεηληθή απφπησζε κέζσ θαη ηνπ 
ιπζνζσκηθνχ κνλνπαηηνχ. (ΗGF-I/PI3K/Akt θαη 
mTOR) 

 

 Δπίζεο ν ελεξγνπνηεκέλνο παξάγνληαο επηδξά ζηελ 
atrogin-1 promoter απμάλνληαο ηελ κεηαγξαθή θαη 
νδεγψληαο ζε καδηθή αηξνθία ησλ κπψλ. 

  



 Σα γιπθνθνξηηθνεηδή επάγνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
Foxo κεηψλνληαο ηελ δξαζηηθφηεηα ηνπ  PI3K/Akt  
κνλνπαηηνχ, πξνζηαηεπνληαο ηνλ απφ ηελ 
θσζθνξπιίσζε. 

 

 Δπίζεο ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Akt  νδεγεί ζε 
ππεξηξνθία in vivo, θαη ζε πξσηεηλνζχλζεζε. 

 

 Ζ ρξήζε IGF-I  έρεη δείμεη λα αληηζηέθεηαη ζηελ απφ ηελ 
δεμακεζαδφλε επαγφκελε κπηθή  αηξνθία κέζσ ησλ 
PI3K/Akt/Foxo θαη PI3K/Akt/mTOR κνλνπαηηψλ. 

Γιπθνθνξηηθνεηδή 



Ζ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο πξόζιεςεο 

σο ζεξαπεία 

Σα θαξθηληθά θχηηαξα ρξεηάδνληαη γιπθφδε 

Δαλ κεηψζνπκε ηελ γιπθφδε απφ ηελ ηξνθή? 

Θα απμεζνπκε ηελ παξαγσγή θεηνληθψλ ζσκάησλ θαη ιηπαξσλ νμέσλ 

 Καπνηνη φγθνη έρνπλ δπζιεηηνπξγία ζηα γνλίδηα θαη ηα έλδπκα πνπ ρξεηάδνληαη 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θεηφλεο σο παξαγσγνί ελέξγεηαο 

Άξα ε αιιαγή  ηνπ κεηαβνιηζκνχ ( κε δηαηεηηθε παξέκβαζε),απφ ηνπο 

πδαηάλζξαθεο ζηηο θεηφλεο ζα δπζθνιέςεη ηα θαξθηληθά θχηηαξα ππέξ ησλ 

θπζηνινγηθψλ 

Απηφ ζπκβαίλεη θαη κέζσ ηεο αιιαγήο ηζζνξνπνίαο κεηαμχ ηλζνπιίλεο θαη 

γιπθαγφλνπ 

Ζ ηλζνπιίλε επάγεη ηελ γιπθφιπζε, ζε δίαηηα είλαη κεησκέλε 

Σν γιπθαγφλν πνπ είλαη απμεκέλν ζε δίαηηα  κεηψλεη ηελ γιπθφιπζε θαη 

θηλεηνπνηεί ηα ιίπε 

Καη ελψ θάηλεηαη σο ιχζε γηα ηα θχηηαξα πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ 

γιπθφιπζε, δπζηπρψο ππάξρνπλ θαη θχηηαξα πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζηελ 

γινπηακίλε. 

 

 

 

 



Γιπθόδε θαη γινπηακίλε 

 



 

Γιπθόδε θαη γινπηακίλε 



ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟΤ Ω 

ΑΗΣΗΑ ΚΑΡΚΗΝΟΓΔΝΝΔΖ 
 

 Αληηζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε 

 Μπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ θαξθηλνγέλεζε απμάλνληαο ηελ 
παξαγσγή ηλζνπιίλεο ηελ βηνδηαζεζηκφηεηα ηνπ IGF1. 

 

 Κπηηνθηλεο θαη ιηπώδεο ηζηόο 

 Ζ έθθξηζε ησλ θιεγκνλσδψλ θπηηνθηλψλ απφ ηνλ ιηπψδε ηζηφ 
κπνξεί επίζεο λα επάγεη ηελ θαξθηλνγέλεζε  

 Σα νγθνγφλα ζήκαηα αχμαλνπλ ηελ παξαγσγή ησλ FFA θαη ηελ 
θηλεηνπνίεζε ηνπο απφ ηνλ ιηπψδε ηζηφ θάλνληαο ηα δηαζέζηκα 
ζηα θαξθηληθά θχηηαξα. 

 Σα θαξθηληθά θχηηαξα κπνξνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ 
θπηηαξηθή ηνπο αλάπηπμε 

 

 
 





 Υξόληα ρξήζε θνξηηθνεηδώλ θαη 

κεηαβνιηζκόο πδαηαλζξάθσλ 



ΔΤΓΛΤΚΑΗΜΗΑ 

Ζ δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο νκνηφζηαζεο ηεο γιπθφδεο 

εμαξηάηαη απφ ηξεηο κεραληζκνχο: 

θαηαζηνιή ηεο ελδνγελνχο (θπξίσο επαηηθήο) 

παξαγσγήο γιπθφδεο 

αχμεζε ηεο ζπιαρληθήο (ήπαξ, γαζηξεληεξηθφ 

ζχζηεκα) πξφζιεςεο γιπθφδεο 

αχμεζε ηεο πξφζιεςεο γιπθφδεο απφ ηνπο 

πεξηθεξηθνχο ηζηνχο.  





Δράση GCs 

Σα γιπθνθνξηηθνεηδή  επάγνπλ ηελ 

αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε  

ΚΑΗ  

Guido Di Dalmazi et .al.Review Article Glucocorticoids and Type 2 Diabetes:  
From Physiology to Pathology.Journal of Nutrition and Metabolism Volume 2012 
 



γλυκοκορτικοειδι 

• το ήπαρ αυξάνεται η 

γλυκονεογένεση  



γλυκοκορτικοειδι 

• Πρωτεόλυςθ 
• Αυξθμζνθ παραγωγι ΑΜ 

 
 



γλυκοκορτικοειδι 

• Λιπόλυςθ 
• Αυξθμζνθ παραγωγι ΕΛΟ, TG 
• >ρεηιςτίνθ 
• <αδιπονεκτίνθ 
• >λεπτίνθ 

 
 



Δράση GCs 

Σα γιπθνθνξηηθνεηδή  επάγνπλ ηελ αληίζηαζε ζηελ 

ηλζνπιίλε  

 

  ΚΑΗ  

 

είλαη ππέξ ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπ νμεηδσηηθνχ stress 

απμάλσληαο ηελ ιηπφιπζε, ηελ πξσηεφιπζε θαη ηελ επαηηθή 

παξαγσγή γιπθφδεο. 

Guido Di Dalmazi et .al.Review Article Glucocorticoids and Type 2 Diabetes:  
From Physiology to Pathology.Journal of Nutrition and Metabolism Volume 2012 
 



   Αντίσταση στην ινσουλίνη 



      GCs  και β κύτταρο 
 κεηψλνπλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ 

ππνδνρέσλ 

GLUT2 θαη ηεο 

γιπθνθηλάζεο 

 απμάλνπλ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο 

G6Pδεπδξνγελάζ

εο =αιιαγή ζηελ β 

νμείδσζε 

 Μεηψλνπλ ηελ 

κάδα ησλ β 

θπηηάξσλ 

απμάλνληαο ηελ 

απφπησζε ηνπο 

 



  

 Αληαγσληζηέο ηεο ηλζνπιίλεο  

 

 Γπλακνπνίεζε ησλ 

αληαγσληζηηθψλ ζηελ ηλζνπιίλε 

νξκνλψλ επηλεθξίλε, γιπθαγφλε. 

  ΓΗΑΒΖΣΟΓΟΝΟ-SID 

 

  Lisa R.Simmons 
Steroid-Induced Diabetes:Is It Just Unmasking of Type 2 Diabetes? ISRN Endocrinology Volume 2012, 

          GCs-δξάζε 



ΠΑΡΑΝΔΟΠΛΑΜΑΣΗΚΑ 

ΤΝΓΡΟΜΑ 



Παξαλενπιαζκαηηθέο εθδειώζεηο 

 

 πζηεκαηηθέο ελδνθξηλνινγηθέο ή βηνρεκηθέο εθδειψζεηο κηαο  

θαθνήζνπο λφζνπ, νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ θπζηθή  

παξνπζία ή ηηο κεηαζηάζεηο ηνπ φγθνπ 

 

 Οθείινληαη ζε παξαγσγή πξσηετληθψλ νξκνλψλ ή πξνδξφκσλ 

κνξίσλ ή ζε παξαγσγή θπηνθηλψλ ή ζε κεηαηξνπή πξνδξφκσλ 

ζηεξνεηδψλ ζε βηνδξαζηηθά ζηεξνεηδή  

 

 Ννκφηνπε/έθηνπε παξαγσγή/έθθξηζε νξκφλεο 

 

 Δλδνθξηληθή /παξαθξηληθή/απηνθξηληθή δξάζε 

 

 



ΤΠΟΓΛΤΚΑΗΜΗΑ ΚΑΗ ΚΑΡΚΗΝΟ 

 Insulin-like growth factor 2 (IGF-2)είλαη 
κηα πξσηείλε-νξκφλε πνπ έρεη δνκηθή 
νκνηφηεηα κε ηελ ηλζνπιίλε. Παξάγεηαη ζην 
ήπαξ. Παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε-
αλάπηπμε θαηά ηελ ελδνκήηξηα δσή 

 

 Οξηζκέλεο θνξέο πξνθαιεί ππνγιπθαηκία 
θαζψο παξάγεηαη θαη απφ λεζηδηαθνχο 
παγθξεαηηθνχο φγθνπο ή απφ κε 
λεζηδηαθνχο φγθνπο (νπηζζνπεξηηνλαηθνχο). 

 



 ΚΑΚΟΖΘΖ ΤΠΔΡΑΒΔΣΗΑΗΜΗΑ 

   Σππνο CA                                % 

 Ca καζηνχ                                 48 

 Ca πλεχκνλνο                            22 

 Ca λεθξνχ                                  15 

 Ca σνζεθψλ                                5 

 Γηάθνξα CA                                1 

 Πνιιαπινχλ κπέισκα                5 

 T cell ιέκθσκα                             1 

 Άιιεο αηκαηνι. θαθνήζεηεο         1 

 

 



                 PTH-PTHrP 

 

141 ακηλνμέα νκνινγία κε PTH 

ζην N terminal βξαρχ ζθέινο ηνπ 

ρξσκ 12 (PTH/ ρξσκ. 11).  

Φπζηνινγηθά PTHRP ζην καζηφ 

πνπ γαιαθηνθνξεί,  

ζην ελδνθξηλέο πάγθξεαο θαη ζηα 

θεξαηηλνθχηηαξα 



Υπκηθή ππεξCa  

PTHrP  180 pg/ml  (<40)  

25-OHD    20 nmol/l  (20-130)  

1,25-DHD  222 pmol/l  (40-140)  

PTH  

   

κε αληρλεύζηκε  
  



Hypophosphatemia producing factor 
(FGF23) 



Έθηνπε έθθξηζε ACTH-

ππνθαιηαηκία 

 ηνλ λεθξφ ππνδνρέαο 
αιδνζηεξφλεο/ θνξηηδφιε θαη 
θνξηηθνζηεξφλε. 

 

 Ζ 11β πδξνμπζηεξνεηδηθή 
δεπδξνγελάζε 2-πξνζηαηεχεη ηνλ 
MR/ΚΟΡΣΗΕΟΛΖ Δ ΚΟΡΣΗΕΟΝΖ 
ελδνλεθξηθά 

(δελ ζπλδέεηαη κε ηνλ ππνδνρέα θαη 
έηζη δελ αζθείηαη κεηαιινθνξηηθνεηδηθή 
δξάζε) 

 

Ζ πνιχ απμεκέλε ACTH αλαζηέιιεη  

ηελ δξαζηηθφηεηα ηεο  δεπδξνγελάζεο 
κε απνηέιεζκα  λα δξα αλεκπφδηζηα ε 
απμεκέλε  θνξηηδφιε 

 



CUSHING 



  ΜΔΓΑΛΑΚΡΗΑ ΚΑΗ ΚΑΡΚΗΝΟ 

 

 Διάρηζηεο πεξηπηψζεηο: ζε θαξθηλνεηδή βξφγρσλ ή εληέξνπ 

θαη ζε φγθνπο λεζηδίσλ ηνπ παγθξέαηνο 

 

 Δθθξίλνπλ GHRH κε απνηέιεζκα : 

  Yπεξπιαζία ζσκαηνηξφθσλ θπηηάξσλ θαη ππεξέθθξηζε    

απμεηηθήο νξκφλεο (GH) 

 



SIADH ζύλδξνκν απξόζθνξεο 

έθθξηζεο αληηδηνπξεηηθήο νξκόλεο  

 Ζ ππνλαηξηαηκία είλαη ζπρλφ εχξεκα ζε αζζελείο κε θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα. 

πλήζσο, ε δηαηαξαρή απηή ζπλδέεηαη κε ην κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλν θαη 

νθείιεηαη ζηελ έθηνπε έθθξηζε βαδνπξεζζίλεο πνπ πεξηγξάθεηαη σο 

ζχλδξνκν απξφζθνξεο έθθξηζεο αληηδηνπξεηηθήο νξκφλεο.  

 

 60% SIADH έρνπλ κηθξνθπηηαξηθφ θαξθίλσκα πλεχκνλνο (SCCL) 

 

 40% ησλ αζζελψλ κε SCCL αλαπηχζζνπλ SIADH (έλαο αθφκε αξηζκφο 

αζζελψλ εκθαλίδεη έθηνπε παξαγσγή ηνπ θνιπηθνχ λαηξηννπξεηηθνχ 

πεπηηδίνπ πνπ κπνξεί επίζεο λα ζπκβάιιεη ζηελ ππνλαηξηαηκία).  

 

 Ζ θιηληθή ζπκπησκαηνινγία πεξηιακβάλεη αιιαγέο ζηε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε 

ησλ αζζελψλ, ζχγρπζε, ιήζαξγν θαη ζπαζκνχο. Σα ζπκπηψκαηα δελ είλαη 

ζπρλά, πξηλ νη ηηκέο ηνπ Να θαηέβνπλ θάησ απφ ηα 125mmol/L θαη ζπλδένληαη 

πεξηζζφηεξν κε ην ξπζκφ πηψζεο ησλ επηπέδσλ ηνπ Να παξά κε ηηο 

απφιπηεο ηηκέο ηνπ.  

  

 



αο επραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 


