
Στην φυσιολογική κατάσταση τα επίπεδα σακχάρου αίματος μεταβάλλονται σε 
μικρό βαθμό μέσα στα φυσιολογικά όρια (70-125 mg/dl) τόσο σε μεταγευματι-

κή όσο και σε φάση νηστείας. Αυτός ο αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος είναι αποτέ-
λεσμα της δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της απορρόφησης γλυκόζης από το έντε-
ρο, της παραγωγής γλυκόζης από το ήπαρ και της πρόσληψης και μεταβολισμού 
της γλυκόζης από τους περιφερικούς ιστούς. 
 Το ήπαρ έχει ουσιαστικό ρόλο στην ρύθμιση αυτή. Τα ηπατοκύτταρα εκφράζουν 
δεκάδες ενζύμων, τα οποία ενεργοποιούνται ή αδρανοποιούνται ανάλογα με την 
τάση των επιπέδων γλυκόζης αίματος να αποκλίνουν ανοδικά ή καθοδικά από τα 
φυσιολογικά επίπεδα. Σε φάση νηστείας αυξάνεται η ηπατική παραγωγή γλυκόζης 
ώστε να διασφαλισθεί σταθερή και επαρκής παροχή γλυκόζης στο κεντρικό νευρι-
κό σύστημα και να διατηρηθούν φυσιολογικά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Κατά 
την μεταγευματική περίοδο, η ηπατική παραγωγή γλυκόζης καταστέλλεται και το 
ήπαρ χρησιμοποιεί ένα ποσοστό των προσληφθέντων υδατανθράκων για να απο-
καταστήσει τις αποθήκες γλυκογόνου. Επί πλέον, όταν τα επίπεδα του σακχάρου 
είναι υψηλά το ήπαρ έχει την ικανότητα να συνθέσει λιπίδια de novo. Τα ένζυμα τα 
οποία ενέχονται τις μεταβολικές αυτές οδούς ελέγχονται σε γονιδιακό μεταγραφι-
κό επίπεδο κύρια από την ινσουλίνη και την γλυκαγόνη. 
 Παράλληλα με την άμεση δράση της στα ηπατοκύτταρα η ινσουλίνη αυξάνει την 
πρόσληψη γλυκόζης από τον μυϊκό και λιπώδη ιστό και προάγει την αποθήκευση 
υποστρώματος στους ιστούς αυτούς διεγείροντας την λιπογένεση και την σύνθεση 
πρωτεϊνών και γλυκογόνου και αναστέλλοντας την λιπόλυση, την γλυκογονόλυ-
ση και την διάσπαση των πρωτεϊνών. Ετσι, και έμμεσα μέσω των μεταβολών των 
επιπέδων αμινοξέων και γαλακτικού οξέος και κυρίως ελεύθερων λιπαρών οξέ-
ων πλάσματος η ινσουλίνη επηρεάζει την ηπατική παραγωγή γλυκόζης. Έλλειψη 
ινσουλίνης, σχετική ή απόλυτη, έχει σαν αποτέλεσμα σοβαρή δυσλειτουργία των 
μεταβολικών αυτών οδών και αύξηση των επιπέδων γλυκόζης και λιπιδίων αίματος 
τόσον νηστείας όσον και μεταγευματικά.

Ρύθµιση του µεταβολισµού της
γλυκόζης και των λιπιδίων στο ήπαρ

ΕΥΤΥΧΙΑ Γ. ΚΟΥΚΚΟΥ

Επιμελήτρια Α’, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτου & Μεταβολισμού
Νοσοκομείο-Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα 
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Ρύθμιση της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης κατά τη νηστεία
Το ήπαρ παράγει γλυκόζη μέσω της γλυκογονόλυσης (σχήμα2) και μέσω γλυκο-
νεογένεσης, δηλαδή de novo σύνθεσης γλυκόζης, από πρόδρομες ουσίες, όπως 
το γαλακτικό οξύ, αμινοξέα και γλυκερόλη. Το ποσοστό συμμετοχής εκάστης από 
τις ανωτέρω μεταβολικές οδούς στην παραγωγή γλυκόζης μεταβάλλεται ανάλογα 
με τις συνθήκες. Η γλυκογονόλυση ενεργοποιείται μετά την παρέλευση 2-6 ωρών 
μετά από την λήψη γεύματος, ενώ η γλυκονεογένεση έχει μεγαλύτερο ρόλο σε 
περιόδους παρατεταμένης νηστείας. Αρχικά θεωρείτο ότι μετά από ολονύκτια νη-
στεία το 75% της γλυκόζης που παράγεται από το ήπαρ είναι αποτέλεσμα γλυκο-
γονόλυσης. Νεώτερες μελέτες έδειξαν ότι η γλυκονεογένεση έχει τον κύριο λόγο 
και στην φάση αυτή προσφέροντας το 50-60% της παραγόμενης γλυκόζης. Με την 
παράταση της νηστείας, δεδομένου ότι η περιεκτικότητα του ήπατος σε γλυκο-
γόνο ελαττώνεται από 70-80 γραμμάρια σε βασικές συνθήκες σε ~15 γραμμάρια 
μετά από 40 ώρες νηστείας και ~10 γραμμάρια μετά από 64 ώρες χωρίς τροφή, 
το ποσοστό συμμετοχής της γλυκογονόλυσης ελαττώνεται και μετά από περίπου 
2 μέρες ουσιαστικά όλη η ηπατική παραγωγή γλυκόζης είναι προϊόν γλυκονεογέ-
νεσης. 

Σχήµα 1. Μεταβολικοί οδοί γλυκόζης στο ήπαρ
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Σχήµα 2. Ρύθµιση  του µεταβολισµού της γλυκόζης και των λιπιδίων στο ήπαρ

 Ο ρυθμός της γλυκονεογένεσης (σχήματα 1 και 2) ρυθμίζεται κύρια από ένζυμα 
με δυνητικά αμφίδρομη δραστηριότητα, όπως η φωσφοενολοπυροσταφυλιική 
καρβοξυκινάση (phosphoenolopyruvate carboxykinase- PEPCK), η φρουκτόζο 1,6 
διφωσφατάση (fructose-1,6-biphosphatase-FP2ase) και η γλυκοζο-6 φωσφατάση 
(glucose-6-phosphatase- G6Pase). Η PEPCK καταλύει την ρυθμιστική αντίδραση 
της γλυκονεογένεσης δηλαδή την μετατροπή του οξαλοξεικού σε φωσφοενoλοπυ-
ροσταφυλικό, ενώ η G6Pase καταλύει την τελική αντίδραση της γλυκονεογένεσης, 
την παραγωγή δηλαδή γλυκόζης από το γλυκοζο-6 φωσφορικό. Τα γονίδια των 
ενζύμων αυτών ελέγχονται σε μεταγραφικό επίπεδο από τις παγκρεατικές ορμό-
νες ινσουλίνη και γλυκαγόνη. Η ινσουλίνη καταστέλλει την έκφρασή τους και έτσι 
την γλυκονεογένεση, ενώ η γλυκαγόνη προάγει την μεταγραφή και έκφραση των 
ενζύμων αυτών και αυξάνει την ηπατική παραγωγή γλυκόζης. Η γλυκονεογένεση 
ελέγχεται επίσης και από την διαθεσιμότητα των απαραίτητων προδρόμων ουσι-
ών στο ηπατικό κύτταρο, η οποία με την σειρά της ελέγχεται από τις παγκρεατικές 
ορμόνες. Τελικά η ισορροπία/ αναλογία των ορμονών αυτών ρυθμίζει τον ρυθμό 
της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης. 
 Η σημασία της ινσουλίνης στον έλεγχο της γλυκονεογένεσης αποδείχθηκε in 
vivo με την μελέτη των πειραματοζώων/ποντικών LIRKO στους οποίους δεν υφί-
σταται ο ηπατικός υποδοχέας της ινσουλίνης. Τα πειραματόζωα αυτά έχουν υψηλά 
επίπεδα γλυκόζης αίματος παρά τα υψηλά επίπεδα ινσουλίνης και αυξημένη ηπατι-
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κή παραγωγή γλυκόζης λόγω αυξημένης δραστηριότητας της ηπατικής PEPCK και 
G6Pase. Και αυτό σε αντιδιαστολή με τα ποντίκια MIRKO, τα οποία ενώ στερούνται 
υποδοχέων ινσουλίνης στα μυϊκά κύτταρα έχουν φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης 
αίματος νηστείας και φυσιολογική ανοχή γλυκόζης. Η μελέτη του μοντέλου LIRKO 
απέδειξε επίσης την αναγκαιότητα ύπαρξης ανέπαφου ηπατικού υποδοχέα ινσου-
λίνης για την έκφραση της ανασταλτικής δράσης της ορμόνης αυτής στην γλυκο-
νεογένεση είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω ελάττωσης πρόδρομων υποστρωμάτων 
της γλυκονεογένεσης, καθώς και μέσω ελάττωσης των ελεύθερων λιπαρών οξέων 
από αναστολή της λιπόλυσης. Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα είναι ισχυρός διεγέρτης 
της γλυκονεογένεσης. 
 Ο κομβικός ρόλος της ισορροπίας έκφρασης των γονιδίων των PEPCK και G6Pase, 
ενζύμων που ενέχονται στην γλυκονεογένεση, έχει καταδειχθεί σε πολλές in vivo 
μελέτες διαγονιδιακών πειραματοζώων. 
 Η G6Pase καταλύει την υδρόλυση της glucose-6-phosphatase (G-6-P) σε γλυκόζη, 
αντίδραση που είναι κοινή τόσο στην γλυκονεογένεση όσο και την γλυκογονόλυ-
ση. Η G6Pase είναι ένα σύμπλεγμα ενζύμων που περιλαμβάνει την G6P translocase, 
η οποία μεταφέρει την G6P από το κυττόπλασμα στον αυλό του ενδοπλασματικού 
δικτύου και την G6Pase φωσφοϋδρολάση, η οποία εντοπίζεται στον αυλό του του 
ενδοπλασματικού δικτύου. Η ισορροπία μεταξύ των ενζύμων G6Pase και γλυκο-
κινάσης (GK) είναι αυτή που καθορίζει την μεταβολική κατεύθυνση της γλυκόζης 
στο ηπατοκύτταρο και έχει βρεθεί ότι είναι διαταραγμένη σε πολλά, πειραματικά 
μοντέλα σακχαρώδους διαβήτου.
 Η υπερέκφραση της G6Pase έχει σαν αποτέλεσμα ελάττωση της γλυκογονοσύν-
θεσης και αύξηση της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης από γαλακτικό οξύ. Δεδο-
μένου ότι η αύξηση αυτή της γλυκόζης παρατηρείται μόνο στην μεταγευματική 
φάση υποδηλεί ότι ότι η κύρια δράση του ενζύμου αυτού είναι να ρυθμίζει την 
συγκέντρωση του G6P μεταγευματικά όταν η GK βρίσκεται ακόμα στο κυτταρό-
πλασμα. 
 Υπερέκφραση του PEPCK σε διαγονιδιακά ποντίκια έχει σαν αποτέλεσμα ινσου-
λινοαντίσταση και αυξημένη γλυκόζη νηστείας. Ποντίκια με έλλειψη του ηπατικού 
PEPCK έχουν μεν φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης νηστείας με σοβαρή εναπόθεση 
όμως λίπους στο ήπαρ, ενώ διατηρούν σε σημαντικό βαθμό την γλυκονεογενετική 
δραστηριότητα. Αυτό υποδηλώνει ότι η έλλειψη ηπατικού PEPCK αντιρροπείται 
είτε από γλυκονεογένεση από γλυκερόλη είτε από την δραστηριότητα του PEPCK 
στο νεφρό και το έντερο. 
 Οπως ανεφέρθη ανωτέρω, τα γονίδια των ανωτέρω αναφερομένων ενζύμων 
PEPCK και G6Pase ρυθμίζονται σε μεταγραφικό επίπεδο από ένα δίκτυο μεταγρα-
φικών παραγόντων στο οποίο κεντρική θέση έχουν οι μεταγραφικοί παράγοντες 
Foxo-1 και peroxisome proliferative activated receptor-γ co-activator-1α (PGC-1α).
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Ρύθμιση αποθήκευσης γλυκόζης στο ήπαρ κατά την μεταγευματική 
φάση
Το ήπαρ συνεισφέρει στην διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης 
κατά την μεταγευματική φάση με αύξηση της πρόσληψης γλυκόζης. Η ηπατική 
γλυκοκινάση (GK) επιτρέπει την γρήγορη και αποτελεσματική φωσφορυλίωση της 
γλυκόζης σε γλυκοζο-6-φωσφορικό (G6P), η οποία είναι η βασική αντίδραση της 
γλυκολυτικής οδού (σχήμα 3), αλλά και σύνθεσης του γλυκογόνου και της οδού της 
φωσφορικής πεντόζης.

glucose
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G6P
GK

PEP Pyruvate

Glycolysis

Lipogenesis Citrate

Acetyl-CoA

Acetyl-CoA

TG Fatty acids Malonly-CoA
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Σχήµα 3. Γλυκολυτική οδός και σύνθεση λιπαρών οξέων στο ήπαρ

Ο ρόλος της ηπατικής γλυκοκινάσης (GK) στην ομοιόσταση της γλυ-
κόζης
Η είσοδος της γλυκόζης στο ηπατοκύτταρο γίνεται μέσω του γλυκοζομεταφορέα 
GLUT2, και υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ενδο- και εξωκυτταρικών επιπέδων γλυ-
κόζης. Η γλυκοκινάση (GK), το κύριο ένζυμο φωσφορυλίωσης της γλυκόζης στο 
ηπατοκύτταρο, είναι ένα μονομερικό ένζυμο 50 kDa, με ιδιαίτερες ιδιότητες: η 
δράση του δεν αναστέλλεται από το τελικό προϊόν της αντίδρασης G6P και έχει 
σχετικά χαμηλή συγγένεια προς την γλυκόζη. Σε πειραματικά μοντέλα με διαγονι-
διακά ποντίκια, η υπερέκφραση της ηπατικής GK έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένη 
γλυκόλυση και γλυκογονοσύνθεση. Τα ποντίκια αυτά έχουν χαμηλότερα επίπεδα 
γλυκόζης αίματος, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, μετά από του στόματος λήψη 
γλυκόζης, ένδειξη ότι η υπερέκφραση της GK στο ήπαρ αυξάνει την ηπατική πρό-
σληψη της γλυκόζης.
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Ρύθμιση της σύνθεσης γλυκογόνου
Μετά από ένα γεύμα και υπό την επίδραση της εκκρινόμενης από τα β-κύτταρα 
ινσουλίνης 20-30% των προσληφθέντων υδατανθράκων αποθηκεύεται με την 
μορφή γλυκογόνου στο ήπαρ και τους σκελετικούς μυς (σχήμα 2). Το γλυκογόνο 
είναι η κύρια μορφή αποθηκευμένης γλυκόζης, το δε ήπαρ αποτελεί το κατ εξοχήν 
αποθηκευτικό όργανο του γλυκογόνου στο σώμα (10% του βάρους του ήπατος 
είναι γλυκογόνο). Επομένως είναι αναμενόμενο ότι διαταραχές στην σύνθεση γλυ-
κογόνου έχουν σαν αποτέλεσμα μεταγευματική υπεργλυκαιμία
 Ο μεταβολισμός του ηπατικού γλυκογόνου ελέγχεται από την συνεργιστική δρά-
ση δύο ενζύμων της συνθετάσης του γλυκογόνου (glycogen synthase- GS) και την 
φωσφορυλάση του γλυκογόνου (glycogen phosphorylase –GP), αμφότερα τα οποία 
ρυθμίζονται με φωσφορυλίωση και αλλοστερική τροποποίηση του μορίου τους.
 Η ινσουλίνη ρυθμίζει τον μεταβολισμό του γλυκογόνου προάγοντας την απο-
φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση της GS, μέσω ενεργοποίησης της πρωτεϊνικής 
φωφσφατάσης-1(protein phpsphatase-1, PP-1). 
 Εκτός από την ινσουλίνη, η γλυκόζη μετά την φωσφορυλίωσή της σε G6P συνδέ-
εται με την GS και προκαλεί αλλοστερική ενεργοποίηση του ενζύμου και αύξηση 
της σύνθεσης γλυκογόνου. Σημειώνεται ότι μόνο η G6P που παράγεται υπό την 
δράση της ηπατικής GK δύναται να διεγείρει την γλυκογονοσύνθεση.

Ρύθμιση σύνθεσης των λιπιδίων στο ήπαρ
Η κύρια λειτουργία της γλυκόλυσης στο ήπαρ είναι να παρέχει άτομα άνθρακα, 
από την γλυκόζη, για de novo σύνθεση λιπιδίων (σχήμα 3), τα οποία στην συνέχεια 
εκκρίνονται από το ήπαρ σαν λιποπρωτεϊνες. Ο περαιτέρω μεταβολισμός των λι-
ποπρωτεϊνών προμηθεύει με ελεύθερα λιπαρά οξέα τους ιστούς και ιδιαίτερα τον 
λιπώδη, όπου χρησιμοποιούνται για σύνθεση τριγλυκεριδίων.
 Η σύνθεση λιπαρών οξέων από γλυκόζη ρυθμίζεται από την διατροφή: έχει προ-
ταθεί ότι σε απάντηση στην λήψη υδατανθράκων ενεργοποιούνται δύο ρυθμιστι-
κοί οδοί που συνεργιστικά ρυθμίζουν την έκφραση των λιπογενετικών ενζύμων 
καρβοξυξάση του ακετυλοσυνενζύμου Α (acetyl-CoA carboxylase, ACC) και την 
συνθετάση των λιπαρών οξέων, (fatty acid synthase, FAS). Η μεταγραφική ενεργο-
ποίηση των ενζύμων αυτών απαιτεί την ενεργοποίηση του μεταβολισμού της γλυ-
κόζης, δηλαδή την φωσφορυλίωση στο ηπατοκύτταρο από την ινσουλίνη μέσω 
αύξησης της μεταγραφής της GK. Οι μεταγραφικοί παράγοντες που ενέχονται στην 
διαδικασία αυτή δεν έχουν σε μεγάλο βαθμό ακόμα αναγνωρισθεί. Η ινσουλίνη 
πάντως φαίνεται να επηρεάζει την έκφραση της GK και των λιπογενετικών ενζύ-
μων μέσω της SREBP-1c η οποία έχει την ικανότητα να συνδέεται με το SRE (Sterol 
Response Element) των διεγερτών (promoters) των γονιδίων που κωδικοποιούν τα 
ένζυμα αυτά.
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 Με εξαίρεση την ηπατική GK, η οποία ρυθμίζεται αποκλειστικά από την ινσουλί-
νη, τα περισσότερα γονίδια που ενέχονται στην γλυκολυτική και λιπογενητική οδό 
ρυθμίζονται επίσης από την παρουσία γλυκόζης. 
 Οσον αφορά των μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών στο ήπαρ, η ινσουλίνη ανα-
στέλλει την ηπατική παραγωγή VLDL με άμεση δράση στο ηπατοκύτταρο και έμ-
μεσα με την αντιλιπολυτική της δράση μέσω ελάττωσης των κυκλοφορούντων 
ελεύθερων λιπαρών οξέων. Η ινσουλίνη είναι όχι μόνο ισχυρός ενεργοποιητής της 
λιποπρωτεϊνικής λιπάσης (LPL), αλλά έχει και άμεση δράση στην γονιδιακή μετα-
γραφή του ενζύμου αυτού με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων του ενζύμου. 
Αυξάνει επίσης την έκφραση και την δραστηριότητα των υποδοχέων της LDL και 
έτσι διεγείρει την κάθαρση της LDL, ενώ παρεμβαίνει και στον μεταβολισμό της 
HDL αυξάνοντας την δραστηριότητα της LCAT και της ηπατικής λιπάσης. Τέλος 
ελαττώνει την δραστηριότητα της CETP άμεσα ή μάλλον έμμεσα μέσω της ελάτ-
τωσης των επιπέδων των λιπαρών οξέων 
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