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Μεταβολισμός της γλυκόζης στο 
Σακχαρώδη Διαβήτη



’’  O Σ. Διαβήτης χαρακτηρίζεται από την 
ανεπάρκεια του συστήματος ελέγχου του 

μεταβολισμού της γλυκόζης, οδηγώντας σε 
χρόνια αύξηση των επιπέδων γλυκόζης 

αίματος’’

Η σημασία του μεταβολικού 
ελέγχου



Diabetes is an increasing healthcare epidemic 
throughout the world

Global projections for the number of people with diabetes 
(20–79 age group), 2007–2025 (millions)
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Εισαγωγή
ö Η γλυκόζη η οποία απορροφάται από το γαστρεντερικό σύστημα       
στην κυκλοφορία του αίματος, παρέχεται σε όλα τα κύτταρα του 
οργανισμού

ö Τα κύτταρα χρειάζονται μια σταθερή παροχή γλυκόζης, η οποία         
πρέπει να διατηρείται και μεταξύ των γευμάτων, όταν δηλαδή ο 
οργανισμός δεν λαμβάνει γλυκόζη

ö Τα επίπεδα γλυκόζης αίματος διατηρούνται μεταξύ σχετικά             
στενών ορίων από ένα ορμονικό σύστημα ελέγχου

ö Εάν η παροχή γλυκόζης υπερβαίνει τις ενεργειακές απαιτήσεις         
των κυττάρων, το πλεόνασμα αποθηκεύεται : μετατρέπεται σε γλυκογόνο 
και τριγλυκερίδια

ö Από την άλλη πλευρά, εάν τα επίπεδα γλυκόζης αρχίζουν να 
μειώνονται, τότε απελευθερώνεται γλυκόζη από τα αποθέματα 
γλυκογόνου και λιπιδίων 



Με ποιόν τρόπο ο οργανισμός 
χρησιμοποιεί την γλυκόζη ;

Η γλυκόζη μπορεί να :
* ..χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας 

σε κυτταρικές διεργασίες

* ..μετατραπεί σε γλυκογόνο για αποθήκευση

* ..μετατραπεί σε λιπίδια για αποθήκευση

* ..χρησιμοποιηθεί στη σύνθεση αμινοξέων

* ..αποβληθεί από τα ούρα 



¯ Για να χρησιμοποιηθεί γλυκόζη από τα κύτταρα, πρέπει πρώτα να διαπεράσει 
την κυτταρική μεμβράνη   Αυτό πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας της                           
“διευκολυνόμενης διάχυσης”, στην οποία εμπλέκονται ορισμένα  ειδικά 
πρωτείνικά μόρια που ονομάζονται μεταφορείς γλυκόζης (GLUTs)

¯Υπάρχει ένας αριθμός διαφορετικών τύπων μεταφορέων                     
γλυκόζης, οι οποίοι διαφέρουν ως προς την κατανομή τους και την ευαισθησία σε 
ρυθμιστικούς παράγοντες 

¯ Η ινσουλίνη αποτελεί έναν από αυτούς τους ρυθμιστικούς παράγοντες και έχει 
καθοριστική σημασία στον έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης αίματος (γλυκαιμικός 
έλεγχος) 

¯ Ο μεταφορέας GLUT-4 είναι ινσουλινοευαίσθητος και ιδιαίτερα σημαντικός 
στον γλυκαιμικό έλεγχο, αφού απαντάται στους ‘’μεγάλους χρήστες’’ & κύριους 
ινσουλινοευαίσθητους ιστούς : γραμμωτοί μύες, καρδιακός μυς & λιπώδης ιστός

Πρόσληψη της γλυκόζης από τα κύτταρα



Οι μεταφορείς Γλυκόζης στην 
μεμβράνη των κυττάρων



Μεταφορείς γλυκόζης (GLUTs)

ü

ü



Μεταφορείς γλυκόζης (GLUT-4)

Επί απουσίας Ινσουλίνης, περίπου το 90%του GLUT-4 μετακινείται ενδοκυτταρικά σε κυστίδια.
Σε ανταπόκριση στην Ινσουλίνη, την άσκηση κλπ κυστίδια που περιέχουν GLUT-4 μετακινούνται στη 
κυτ. Μεμβράνη, όπου προσδένονται, σχηματίζοντας σύμπλοκα. Τα κυστίδια συντήκονται με την κυτ. 
μεμβράνη, αυξάνοντας τον αριθμό των μεταφορέων  GLUT-4 στη μεμβράνη και συνεπώς τον ρυθμό 
μεταφοράς γλυκόζης εντός των κυττάρων. Όταν διακοπεί η διέγερση της Ινσουλίνης, οι  GLUT-4  
εσωτερικεύονται ως πρώϊμα ενδοσώματα .

NEJM 1999; 341(4): 248-57
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¯ Μόλις η γλυκόζη εισέλθει στο κύτταρο, υφίσταται φωσφορυλίωση
(δηλαδή, προστίθεται μια φωσφορική ομάδα στο μόριο της γλυκόζης)         
για τον σχηματισμό της 6-φωσφορικής - γλυκόζης (Εξοκινάση)

¯ Με αυτήν την μετατροπή αναστέλλεται η έξοδος της γλυκόζης
από το κύτταρο, διά μέσου της κυτταροπλασματικής μεμβράνης, με
αποτέλεσμα την “παγίδευσή” της μέσα στο κύτταρο

¯ Σε ορισμένα κύτταρα, ιδίως στο ήπαρ, είναι απαραίτητη η ικανότητα 
απελευθέρωσης γλυκόζης στο αίμα. Γι΄αυτόν τον λόγο, τα κύτταρα του 
ήπατος περιέχουν ένα ένζυμο το οποίο μπορεί να απομακρύνει την 
φωσφορική ομάδα, επιτρέποντας στη γλυκόζη να βγει από το κύτταρο  
(Γλυκοκινάση)

Πρόσληψη της γλυκόζης από τα κύτταρα 



v Η ελεγχόμενη καύση της γλυκόζης προς παραγωγή 
ενέργειας (γλυκόλυση) πραγματοποιείται στα περισσότερα 
κύτταρα του οργανισμού (αερόβια Γλ. - κύκλος του Crebs)

v Αν και η ακριβής αλληλουχία των αντιδράσεων 
εξαρτάται από το εάν υπάρχει διαθέσιμο αρκετό οξυγόνο, 
το αποτέλεσμα είναι να παράγεται τριφωσφορική αδενοσίνη 
(ΑΤΡ)

v Το ΑΤΡ χρησιμοποιείται σε όλες τις κυτταρικές 
δραστηριότητες και είναι η άμεση πηγή ενέργειας για 
διαδικασίες όπως η μυϊκή συστολή (’’ νόμισμα ενέργειας’’)

Η γλυκόζη ως πηγή ενέργειας



* Η γλυκόζη υπάρχει η δυνατότητα να μετατραπεί σε 
γλυκογόνο, τριγλυκερίδια και αμινοξέα

* Το γλυκογόνο, τα τριγλυκερίδια και τα αμινοξέα, 
έχουν την δυνατότητα να μετατραπούν σε γλυκόζη

* Η παραγωγή γλυκόζης από πηγές εκτός 
υδατανθράκων, ειδικότερα από την διάσπαση αμινοξέων 
και τριγλυκεριδίων, ονομάζεται Γλυκονεογένεση

Ήπαρ ο Γλυκοστάτης

Κεντρικό ρόλο στο μεταβολισμό και τις “οβιδιακές” 
μεταμορφώσεις της γλυκόζης, αναλόγως των 

μεταβολικών αναγκών, κατέχει το Ήπαρ 



¯ Το πλεόνασμα της γλυκόζης από τη διατροφή αρχικά μετατρέπεται σε γλυκογόνο

¯ Περιορισμένη χωρητικότητα για αποθήκευση γλυκογόνου ® όταν υπερβαίνεται, η 
γλυκόζη μετατρέπεται σε τριγλυκερίδια από το ήπαρ

¯ Τα τριγλυκερίδια μεταφέρονται στο αίμα και αποτίθενται στο λιπώδη ιστό

¯ Τα λιπίδια εναποτίθενται στον λιπώδη ιστό υπό τη μορφή των τριγλυκεριδίων, 
αποτελώντας μέχρι και το 98% των συνολικών ενεργειακών αποθεμάτων του 
οργανισμού

¯

Αποθήκευση της περίσσειας γλυκόζης 
ως λίπος (λιπογένεση) 



¯ Καθώς το γλυκογόνο παρέχει περιορισμένα αποθέματα γλυκόζης,                     
μπορεί να αντιρροπίσει μόνο τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις στη               
παροχή γλυκόζης

¯ Σε αντίθεση με το γλυκογόνο, το λίπος δρα ως μακροπρόθεσμο           
απόθεμα ενέργειας, το οποίο μπορεί να συσσωρεύσει ο οργανισμός σε             
σχεδόν απεριόριστες ποσότητες

¯ Εάν η παροχή υδατανθράκων και άλλων πηγών ενέργειας μέσω της   
διατροφής υπερβαίνει τις ενεργειακές απαιτήσεις του οργανισμού, η 
εναπόθεση λίπους θα συνεχιστεί απεριόριστα, οδηγώντας σε αύξηση του 
σωματικού βάρους και παχυσαρκία

Αποθήκευση της περίσσειας γλυκόζης 
ως λίπος (λιπογένεση) 



Χαμηλά επίπεδα 
γλυκόζης στο αίμα

Υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα - υπέρβαση της 
αποθηκευτικής ικανότητας του ήπατος σε γλυκογόνο

6-φωσφορική-Γλυκόζη

Στο λιπώδη ιστό για 
αποθήκευση ως λίπος

Γλυκόζη 
Τριγλυκερίδια

Αποθήκευση της περίσσειας γλυκόζης 
ως λίπος (λιπογένεση) 



¯ Το πλεονάζον λίπος όμως αποτελεί πρωταρχικό                                          
αίτιο κακής υγείας και η παχυσαρκία είναι ένας 
παράγοντας κινδύνου που συνοδεύει τους 
περισσότερους ασθενείς με Σ. Διαβήτη τ. 2 ~ 80-85%

Αποθήκευση υπό μορφή λίπους



¯ Αν και μικρές ποσότητες λίπους μπορούν να 
αποδομηθούν σε ανταπόκριση των καθημερινών 
διακυμάνσεων των επιπέδων γλυκόζης αίματος, η 
σημαντική μετατροπή λίπους προς γλυκόζη συμβαίνει 
μόνον όταν η διατροφή δεν παρέχει επαρκή ποσότητα 
ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού

¯ Αυτό μπορεί να οφείλεται σε υποσιτισμό ή σε  
αυτόβουλες προσπάθειες μείωσης του σωματικού 
βάρους (δίαιτες)- ή ακόμη μπορεί να είναι αποτέλεσμα    
μεταβολικής διαταραχής

Αποδόμηση λίπους προς γλυκόζη



Αποθήκευση της περίσσειας γλυκόζης 
ως γλυκογόνο (γλυκογονογένεση)

Ø Εάν η γλυκόζη δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα προς παραγωγή 
ενέργειας, μπορεί να μετατραπεί σε γλυκογόνο, μέσω μιας 
διαδικασίας που ονομάζεται γλυκογονογένεση 

Ø Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα προάγουν τη 
γλυκογονογένεση και έτσι αυξάνουν την αποθήκευση της 
γλυκόζης ως γλυκογόνο 

Ø Αντίθετα, εάν μειωθούν τα επίπεδα γλυκόζης αίματος, τα 
αποθέματα γλυκογόνου αποδομούνται απελευθερώνοντας 
γλυκόζη 

Γλυκογόνο: διακλαδωμένο πολυμερές γλυκόζης



v Το ποσό του γλυκογόνου που μπορεί να
αποθηκευθεί είναι περιορισμένο - περίπου 300 g
(μ.ο. σε ενήλικες)  (400g Μύες /100g Ήπαρ - Ganong 

Physiology)

v Κυρίως συγκεντρωμένο στο ήπαρ (60 g) και 
στους σκελετικούς μύς (250 g) 

v Το ήπαρ παίζει έναν ρόλο-κλειδί στον έλεγχο
του μεταβολισμού της γλυκόζης (& λιπιδίων) 

v Αμφίδρομη μετατροπή της γλυκόζης και του 
γλυκογόνου στο ήπαρ          

Αποθήκευση της περίσσειας γλυκόζης ως 
γλυκογόνο (γλυκογονογένεση) 

ΗΠΑΡ :  “GLUCOSTAT ή ΓΛΥΚΟΣΤΑΤΗΣ” 



Υψηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα

6-φωσφορική-γλυκόζη

Γλυκογόνο

Χαμηλά επίπεδα 
γλυκόζης στο αίμα

Απελευθερώνεται 
γλυκόζη στο αίμα

Αποθήκευση της περίσσειας γλυκόζης ως 
γλυκογόνο (γλυκογονογένεση)



..Από τον μεταβολισμό της 
Γλυκόζης & των Λιπιδίων

£ Πηγές ενέργειας:

£ Φυσιολογικά περιεχόμενη Γλυκόζη στην κυκλοφορία : 5 gr

£ Τα ζωτικά όργανα καταναλώνουν 7-8 gr γλυκ/ώρα, 
συμπερ. των 5 gr γλυκ/ώρα που καταναλώνει ο εγκέφαλος

£ Τα ελεύθερα λιπαρά οξέα (FFA) από την διάσπαση των 
λιπιδίων του λιπώδους ιστού, αποτελούν σημαντικότaτη 
ενεργειακή πηγή του οργανισμού 

v Μετά τα γεύματα :   η απορρόφηση από το ΓΕΣ

v Σε νηστεία :            η σύνθεση γλυκόζης από το ήπαρ



¯ Η σημασία των πρωτεϊνών είναι μεγάλη για πολλές από τις δομές                    
και τις λειτουργίες του οργανισμού και σε φυσιολογικές συνθήκες δεν 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας

¯ Όμως όπου υπάρχει μεγάλο ενεργειακό έλλειμμα από τη διατροφή        
- λόγω υποσιτισμού ή δίαιτας, για παράδειγμα - οι πρωτεΐνες μπορούν   
να αποδομηθούν με σκοπό την παραγωγή γλυκόζης

¯ Συνεπώς, οι προσπάθειες για μείωση του σωματικού βάρους          
τείνουν να οδηγήσουν όχι μόνον στην απώλεια λίπους, αλλά και στην 
απίσχναση και άλλων ιστών όπως οι μύες 

¯Αυτός, είναι ένας λόγος για τον οποίο η υποθερμιδική δίαιτα θα 
πρέπει να συνοδεύεται και από φυσική άσκηση

Μεταβολισμός των πρωτεϊνών σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις



¯ Σε φυσιολογικές συνθήκες, οι νεφροί 
επαναρροφούν πλήρως τη γλυκόζη από τα ούρα

¯ Όμως, με την αύξηση των επιπέδων γλυκόζης                                                   
στο αίμα άνω του φυσιολογικού, η δυνατότητα                            
επαναρρόφησης της γλυκόζης από τους νεφρούς 
μπορεί να ξεπερασθεί, με αποτέλεσμα η γλυκόζη να 
αποβάλλεται στα ούρα (Γλυκοζουρία)

¯ Για την εμφάνιση γλυκοζουρίας πρέπει τα 
επίπεδα γλυκόζης αίματος να υπερβούν τον ουδό 
των 180mg/dl

Αποβολή της γλυκόζης από τα ούρα



Μύες

Γλυκόζη
έντερο Ερυθρά αιμοσφαίρια

Ήπαρ

Λίπος

Μετά γεύμα 
50g/ώρα

Σάκχαρο 
(γλυκόζη) 
αίματος

Νηστείας 7 - 10 g/ώρα

Αποθήκευση & χρήση της 
πλεονάζουσας γλυκόζης

Αμινοξέα, Γαλακτικό

1.5g/ώρα

Νεφροί

Τριγλυκερίδια

FFA

FFA: ελεύθερα λιπαρά οξέα

Γλυκογόνο
(Γλυκονεογένεση)

Υποχρεωτική 
κατανάλωση 

γλυκόζης

Ομοιοστασία γλυκόζης



Ελαττωμένη 
πρόσληψη 

γλυκόζης από 
τα κύτταρα

Αυξημένος 
καταβολισμός 
πρωτεϊνών

Αυξημένη 
Λιπόλυση

Υπεργλυκαιμία, 
γλυκοζουρία, 

ωσμωτική διούρηση, 
ηλεκτρολυτικές δ.

é των αμινοξέων στο 
πλάσμα & απώλεια 
αζώτου στα ούρα

é των FFA στο 
πλάσμα, κετογένεση, 

κετονουρία, 
κετοναιμία

Αφυδάτωση, 
οξέωση

Κώμα, Θάνατος

Έλλειψη Ινσουλίνης και 
περίσσεια Γλυκαγόνης



~ Ακετόνη, ακετοξεικό & β-υδροξυβουτυρικό 

~ Είναι πηγή ενέργειας, σημαντική ενίοτε 

~ Παράγονται φυσιολογικά σε επίπεδα < 1-3mg/dL στο 
αίμα, κατά τον καταβολισμό των λιπιδίων 

~ Η ακετόνη αποβάλλεται δια της αναπνοής & των ούρων 

~ Όταν η ικανότητα των ιστών για τον μεταβολισμό τους 
σύντομα υπερκεράζεται, οδηγούμεθα σε κέτωση και 
κετοξέωση ( πτώση του ρΗ <7.35)

Κετόνες ή κετονικά σώματα



ü Γλυκόλυση: η διάσπαση της γλυκόζης προς τελική παραγωγή
τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP), το ’’νόμισμα ενέργειας’’ του 
ανθρώπινου σώματος

üΓλυκογονογένεση: Η μετατροπή της γλυκόζης σε γλυκογόνο (που
αποθηκεύεται πρωτίστως στο ήπαρ και στους σκελετικούς μυς)

ü Γλυκογονόλυση: η διάσπαση του γλυκογόνου σε γλυκόζη (ως πηγής
ενέργειας) που λαμβάνει χώρα κυρίως στο ήπαρ

üΓλυκονεογένεση: η παραγωγή γλυκόζης (ως πηγής ενέργειας) από
πηγές εκτός υδατανθράκων, ειδικότερα από την διάσπαση αμινοξέων
και τριγλυκεριδίων

ü Λιπόλυση: η διάσπαση των λιπιδίων για την τελική παραγωγή
γλυκόζης (ως πηγής ενέργειας) 

Μεταβολισμός γλυκόζης: ορισμοί



Η παραγωγή και απελευθέρωση της 
ινσουλίνης

8 Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται από τα β - κύτταρα του 
παγκρέατος με την μορφή πρόδρομου μορίου, της προϊνσουλίνης

8 Η προϊνσουλίνη στη συνέχεια αποδομείται προς ινσουλίνη και ένα 
μικρότερο μόριο, που ονομάζεται C-πεπτίδιο

8 Στη συνέχεια και τα δυο, ινσουλίνη και C- πεπτίδιο, αποθηκεύονται 
εντός κοκκίων που βρίσκονται στα β - κύτταρα του παγκρέατος

8 Τα βασικά επίπεδα ινσουλίνης που απαιτούνται για τη διατήρηση των 
φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης ( ευγλυκαιμία ), αναλογούν περίπου στο 
ήμισυ της συνολικής ποσότητας ινσουλίνης που εκκρίνεται σε μια περίοδο 
24 ωρών

8 Η υπόλοιπη ποσότητα παραγόμενης ινσουλίνης προορίζεται για την 
ανταπόκριση του οργανισμού στις μεταγευματικές αυξήσεις των επιπέδων 
γλυκόζης αίματος (δηλαδή μετά την πρόσληψη τροφής )



Ρύθμιση της έκκρισης Ινσουλίνης 
από τα β-κύτταρα σε 

ανταπόκριση στην γλυκόζη 1. ..εισέρχεται στα  β- κύτταρα  μέσω 
του μεταφορέα  (GLUT - 2)
2. ..φωσφορυλιώνεται σε 6-φ-γλυκ. 
μέσω της γλυκοκινάσης
3. ..εισέρχεται στην διαδικασία της 
γλυκόλυσης και της οξειδωτικής 
φωσφορυλίωσης προς παραγωγή ATP

Η γλυκόζη .. :

4. ..αναστέλλουν τους δίαυλους 
Καλλίου, προκαλώντας κυτταρική 
εκπόλωση (διέγερση) και έτσι ...
5. ..διανοίγουν τους-ευαίσθητους στα 
ηλεκτρικά δυναμικά- δίαυλους Ca++

Οι αυξημένες ενδοκυτταρικές 
συγκεντρώσεις του ATP εντός 
των β-κυττάρων … :

Η ταχεία είσοδος Ca++ στα 
κύτταρα διεγείρει την 
απελευθέρωση αποθηκευμένων 
κοκκίων που περιέχουν Ινσουλίνη



Μεταβολικές δράσεις της Ινσουλίνης

Γλυκόζη
á πρόσληψη γλυκόζης (ήπαρ, μύες, λιπ. Ιστός)

á διάσπαση γλυκόζης (γλυκόλυση)                (ήπαρ, μύες, λιπ. Ιστός)

á αποθήκευση (γλυκογoνογένεση)                 (ήπαρ, μύες)

â σύνθεση γλυκόζης (γλυκονεογένεση)            (ήπαρ)

Λίπη
á σύνθεση  λιπών (λιπογένεση)                  (ήπαρ, λιπ. Ιστός)

â διάσπαση λιπών (λιπόλυση)                     (λιπ. Ιστός)

Πρωτεϊνες
á πρόσληψη αμινοξέων                           (μύες, ήπαρ)

á πρωτεϊνοσύνθεση                               (μύες, ήπαρ)

â αποδόμηση πρωτεϊνών                          (μύες, ήπαρ)



Μεταβολικές δράσεις της Ινσουλίνης

Ταχείες (sec)
á μεταφορά γλυκόζης, αμινοξέων &  Κ+ ενδοκυτταρίως

Ενδιάμεσης ταχύτητας (min)
á αποθήκευση γλυκόζης (γλυκογoνογένεση)

â σύνθεση γλυκόζης (γλυκονεογένεση)

á πρωτεϊνοσύνθεση 

â αποδόμηση πρωτεϊνών

Καθυστερημένες (h)
á σύνθεση  λιπών (λιπογένεση)

Review of Medical Physiology : WF Ganong



Εισαγωγή

ü Η ανταπόκριση στις μεταβολές των επιπέδων 
γλυκόζης αίματος

ü Η διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης εντός 
φ.ο. - σχετικά στενών (70-110 mg/dL ή 3-6 mmol/L)

ü Η μακροχρόνια διατήρηση του γλυκαιμικού  
ελέγχου

Το έργο της ινσουλίνης είναι 
:



Η παραγωγή και απελευθέρωση της ινσουλίνης 
στον ΣΔ τ. 2

ü Στα μη Διαβητικά άτομα η έκκριση-
απελευθέρωση ινσουλίνης λαμβάνει 
χώρα σε 2 φάσεις : μια πρώτη ταχεία 
και βραχυχρόνια & μια δεύτερη φάση, 
πιο βραδείας ανόδου αλλά πιο 
παρατεταμένη 

ü Στα Διαβητικά άτομα τ.2 η πρώτη 
ταχεία και βραχυχρόνια φάση έχει 
απωλεσθεί & έτσι δεν υφίσταται ταχεία 
ανταπόκριση στην αύξηση της 
γλυκόζης. Η δεύτερη φάση, στα πρώϊμα 
στάδια του ΣΔ τ.2 είναι αυξημένη, σε 
ανταπόκριση της απώλειας της 1ης 
φάσης, αλλά γίνεται σταδιακά 
μικρότερη καθώς προχωρά η έκπτωση 
των β-κυττάρων, με αποτέλεσμα 
υπεργλυκαιμία



Η παραγωγή και απελευθέρωση της 
ινσουλίνης

ü Τα β-κύτταρα απελευθερώνουν ινσουλίνη σε δύο φάσεις

ü Η Φάση 2 διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα τα επίπεδα γλυκόζης 
είναι αυξημένα, και το ποσό της παραγόμενης ινσουλίνης εξαρτάται 
από τα επίπεδα γλυκόζης πριν από την πρόσληψη γλυκόζης

Έλεγχος της γλυκόζης μέσω αρνητικής βιοανάδρασης ( negative feedback)

Χρόνος από την αύξηση της γλυκόζης αίματος (λεπτά)

Φάση 1

(διαρκεί για όσο χρονικό 
διάστημα είναι αυξημένα τα 
επίπεδα γλυκόζης αίματος) 

Φάση 2







Ο ρόλος του γαστρεντερικού στην έκκριση 
ινσουλίνης





Ινσουλινο-εκκριτική δράση της 
GLP-1 μετά από γεύμα





Παγκρεατικά
α-κύτταρα

Εκκρίνεται
Γλυκαγόνη

Αυξημένη
απελευθέρωση

γλυκόζης από τις
αποθήκες

γλυκογόνου και λίπους

Παγκρεατικά
β-κύτταρα

Εκκρίνεται
Ινσουλίνη

Αυξημένη χρήση
και

αποθήκευση γλυκόζης

Αύξηση επιπέδων
γλυκόζης αίματος

Ελάττωση επιπέδων
γλυκόζης αίματος

Ευγλυκαιμικός έλεγχος μέσω αρνητικού 
feedback
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