
Δομή του υποδοχέα της ινσουλίνης

Η ινσουλίνη δρα μέσω διαμεμβρανικών υποδοχέων οι οποίοι αποτελούνται 
από τέσσερις υπομονάδες, δύο εξωκυττάριες (α) και δύο διαμεμβρανικές (β) 

με εξωκυττάρια, διαμεμβρανική και μεγάλη ενδοκυττάρια μοίρα (Εικόνα 1). Οι 
α-υπομονάδες συνδέονται μεταξύ τους καθώς και με τις β-υπομονάδες με δισουλ-
φιδικές γέφυρες. Ο υποδοχέας της ινσουλίνης (IR) ανήκει στην οικογένεια των υπο-
δοχέων που είναι τυροσινικές κινάσες, στην οποία ανήκουν επίσης ο υποδοχέας 
του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα (IGF1R) καθώς και ένας ορφανός υπο-
δοχέας γνωστός ως συγγενικός του IR (IR-related receptor, IRR) (1). Ο καθένας τους 
είναι προϊόν διαφορετικού γονιδίου και οι δύο υπομονάδες, α και β προέρχονται 
από ένα πρόδρομο πολυπεπτίδιο μονής αλυσίδας (προ-υποδοχέας) το οποίο υφί-
σταται ενζυματική μετατροπή σε διμερές σύμπλεγμα α-β. Δύο διμερή α-β συνδέο-
νται με δισουλφιδικούς δεσμούς και σχηματίζουν το τετραμερές μόριο του ώριμου 
υποδοχέα ή μπορούν να σχηματίσουν υβριδικό σύμπλεγμα IR–IGF1R με το αντί-
στοιχο α-β διμερές του IGF1R. Το υβριδικό τετραμερές λειτουργεί σαν πρόσθετη 
ισομορφή του υποδοχέα.
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Εικόνα 1. Υποδοχέας της ινσουλίνης: µεταγωγή του σήµατος, κύριες δράσεις της ινσουλίνης (4).

Λειτουργικά ο IR συμπεριφέρεται σαν κλασσικό αλλοστερικό ένζυμο του οποίου 
η α-υπομονάδα αναστέλλει την ενδογενή δραστηριότητα τυροσινικής κινάσης 
της β-υπομοναδας. Η πρόσδεση της ινσουλίνης στην εξωκυττάρια α-υπομονάδα 
καθώς και η ενζυματική ή γενετική απάλειψη της α-υπομονάδας αίρει την ανα-
στολή και επιτρέπει την αλλαγή της στερεοδομής της β-υπομονάδας η οποία αυ-
τό-φωσφορυλιώνεται σε τυροσίνες που υπάρχουν σε συγκεκριμένες θέσεις στην 
ενδοκυττάρια μοίρα και αποκτά ιδιότητες κινάσης της τυροσίνης. Μετά την ενεργο-
ποίηση της β-υπομοναδας ακολουθεί διαφωσφορυλίωση (transphosphorylation) 
των β-υπομονάδων η οποία μεταβάλει την στερεοδομή τους και αυξάνει ακόμη 
περισσότερο την δραστηριότητα της κινάσης του IR.
 Η α-υπομονάδα έχει δύο ισομορφές που οφείλονται σε διαφορετικό μάτισμα 
(splicing) του mRNA του προ-υποδοχέα. Στην Α-ισομορφή απουσιάζει το εξόνιο 
11 ενώ στην Β-ισομορφή υπάρχει. Οι δύο ισομορφές του υποδοχέα εμφανίζουν δι-
αφορετική ιστική έκφραση και η Β-ισομορφή έχει μεγαλύτερη συγγένεια δέσμευ-
σης του IGFII από την Α (2). Η Β-ισομορφή εκφράζεται κυρίως στους κλασσικούς 
ιστούς στόχους της ινσουλίνης ενώ η Α-ισομορφή κυριαρχεί στους εμβρυϊκούς 
ιστούς, στο ΚΝΣ και το αιμοποιητικό. Επιπλέον στα β-κύτταρα του παγκρέατος οι 
δύο ισομορφές εμφανίζουν διαφορές στην ενδοκυττάρια σηματοδότηση οι οποί-
ες σχετίζονται με την μεταγραφή του γονιδίου της ινσουλίνης και την επιβίωση 



-75-

Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

του β-κυττάρου (3). Σοβαρού βαθμού αντίσταση στην ινσουλίνη έχουν ασθενείς με 
μυοτονοκή δυστροφία λόγω συσσώρευσης της Α-ισομορφής από διαταραχή στο 
μάτισμα του mRNA (5).

Ενδογενή υποστρώματα του υποδοχέα της ινσουλίνης
Ο υποδοχέας ως κινάση φωσφορυλιώνει σε τυροσίνες άλλες ενδοκυττάριες πρω-
τεΐνες που αποτελούν υποστρώματα του IR και του IGF1R. Τουλάχιστον ένδεκα 
υποστρώματα έχουν περιγραφεί. Μεταξύ αυτών οι πρωτεΐνες που είναι γνωστές 
ως Insulin Receptor Substrates (IRS), το Gab1 (Grb2-associated binder-1), το Cbl 
(Cas-Br-M ecotropic retroviral transforming sequence homologue) και οι διάφορες 
ισομορφές της Shc (Src-homology-2-containing protein) (4-7).

Εικόνα 2. ∆οµή των IRS 1-4 πρωτεϊνών και οι πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν

Οι IRS1-4 πρωτεΐνες έχουν μια περιοχή ομόλογη της pleckstrin (PH), μια περιοχή 
πρόσδεσης φωσφο-τυροσίνης (PTB) και αρκετές θέσεις φωσφορυλίωσης σε σερί-
νες και τυροσίνες. Απεικονίζονται οι θέσεις τυροσίνης (Y) που φωσφορυλιώνονται 
από τον IR και οι πρωτεΐνες που προσδένονται στις θέσεις αυτές και συμμετέχουν 
στην σηματοδότηση. Επίσης οι θέσεις σερίνης (S) και οι κινάσες που είναι υπεύ-
θυνες για την φωσφορυλίωση τους. Οι γαλάζιοι κύκλοι παριστούν θέσεις θετικής 
ρύθμισης, ενώ οι κόκκινοι αρνητικής. 
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Συνδυασμός των δύο χρωμάτων δείχνει θέσεις με θετική ή αρνητική ρύθμι-
ση ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ οι λευκοί κύκλοι θέσεις με άγνωστη επίδραση 
της φωσφορυλίωσης. Αρκετές πρωτεΐνες προσδένονται ή φωσφορυλιώνουν τις 
IRS, μεταξύ των οποίων η κινάση της τριφωσφορικής-φωσφατιδυλο-ινοσιτόλης 
(PI3K), η growth-factor-receptor-bound protein-2 (Grb2), η Src-homology-2 (SH2) 
domain-containing tyrosine phosphatase-2 (SHP2), η AKT/protein kinase B (PKB), η 
IκB kinase (IKK), η c-Jun-N-terminal kinase (JNK), η protein kinase Cθ (PKCθ), η p70 
ribosomal protein S6 kinase (p70S6K), η glycogen synthase kinase-3 β (GSK3β), η 
extracellular signal-regulated kinase (ERK), η Rho kinase (ROK), η mammalian target 
of rapamycin (mTOR), η AMP-activated protein kinase (AMPK) και η salt-inducible 
serine/threonine kinase 2 (SIK2) (7).

Έχουν περιγραφεί έξι πρωτεΐνες IRS1 έως 6, οι οποίες εμφανίζουν ομολογία ως 
προς την δομή και έχουν συμπληρωματικές δράσεις (Εικόνα 2). Τα IRS1 και IRS2 
εκφράζονται σε πολλούς ιστούς, το IRS3 κυρίως στα λιποκύτταρα και τον εγκέφαλο 
και το IRS4 σε εμβρυϊκούς ιστούς και κυτταρικές σειρές. Τα IRS5 και IRS6 εμφανί-
ζουν περιορισμένη ιστική έκφραση και ενδεχόμενα σηματοδοτική λειτουργία (6). 
Οι πρωτεΐνες IRS έχουν περιοχές ομόλογες της pleckstrin (PH domains) και περιο-
χές δέσμευσης φωσφοτυροσινών (PTB domains) κοντά στο αμινοτελικό άκρο που 
προσδίδουν στις IRS πρωτεΐνες μεγάλη συγγένεια σύνδεσης στον IR. Στο κέντρο 
του καρβοξυλικού άκρου τους οι IRS περιέχουν έως 20 θέσεις φωσφορυλίωσης σε 
τυροσίνες οι οποίες, μετά την φωσφορυλίωση τους από τον IR, αποτελούν σημεία 
πρόσδεσης ενδοκυττάριων μορίων που περιέχουν Src-homology-2 domains (SH2 
περιοχές).
 Τα IRS δρουν ως πρωτεΐνες-αποβάθρες, όπου άλλες ενδοκυττάριες πρωτεΐνες 
έρχονται να προσδεθούν σε συγκεκριμένες θέσεις των φωσφορυλιωμένων υπο-
στρωμάτων, μεταβιβάζοντας το σήμα στην συνέχεια προς διάφορες κατευθύνσεις, 
μέσω φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών που προσδένονται στα IRS αλλά και μέσω 
αλληλεπίδρασης της μιας πρωτεΐνης με την άλλη (5). Οι ενδοκυττάριες αυτές αλ-
ληλεπιδράσεις των πρωτεϊνών επιτρέπουν τη μετάδοση του μηνύματος από τον 
υποδοχέα προς διάφορες κατευθύνσεις με ενεργοποίηση διαφόρων οδών που 
οδηγούν στην τελική κυτταρική απάντηση η οποία μπορεί να είναι η μετανάστευ-
ση των κυστιδίων, που περιέχουν τους διαμεταφορείς γλυκόζης GLUT4, από την εν-
δοκυττάρια δεξαμενή στην πλασματική μεμβράνη του κυττάρου, η ενεργοποίηση 
της σύνθεσης γλυκογόνου και πρωτεϊνών, η λιπογένεση και η έναρξη μεταγραφής 
γονιδίων ή άλλες (Εικόνα 1). 
 Η δραστηριότητα του IR υπόκειται σε αυστηρή ρύθμιση. Ο ίδιος ο προσδέτης, εν 
προκειμένω η ινσουλίνη προκαλεί μειορύθμιση (downregulation) του IR, μειώνει 
δηλαδή τον αριθμό των μορίων του IR στην πλασματική μεμβράνη του κυττάρου, 
μέσω ενδοκυττάρωσης και αυξημένης αποδόμησης του IR, κοινό γνώρισμα στις 
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περισσότερες περιπτώσεις ινσουλινοαντοχής και υπερινσουλιναιμίας, συμπεριλαμ-
βανομένων της παχυσαρκίας και του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Η φωσφορυ-
λίωση σε θέσεις τυροσίνης του IR και των IRS ασκεί θετική ρύθμιση ενώ η φωσφο-
ρυλίωση σε θέσεις σερίνης αρνητική ως προς την σηματοδότηση. Επίσης αρνητική 
ρύθμιση ασκούν τυροσινικές φωσφατάσες που απόφωσφορυλιώνουν τον IR και τα 
IRS σε θέσεις τυροσίνης (protein tyrosine phosphatases, PTPs). Πιο γνωστή φωσφα-
τάση είναι η PTP1Β η οποία αποφωσφορυλιώνει σημαντικές θέσεις τυροσίνης και 
μειώνει την δραστηριότητα του υποδοχέα. Απάλειψη της PTP1Β αυξάνει την ευαι-
σθησία στην ινσουλίνη in vivo, μέσω αύξησης της σηματοδότησης (8). Άλλες πρω-
τεΐνες όπως οι καταστολείς της σηματοδότησης των κυτταροκινών [suppressor of 
cytokine signalling-1 (SOCS1) και SOCS3], η growth-factor-receptor-bound protein 
10 (Grb10) και η plasma-cell-membrane glycoprotein-1 (PC1) προκαλούν μειορύθ-
μιση της δραστηριότητας του υποδοχέα εμποδίζοντας μέσω αλλοστερικής δρά-
σης την αλληλεπίδραση του IR με τις IRS πρωτεΐνες ή τροποποιούν την δραστηρι-
ότητα της κινάσης. Οι πρωτεΐνες SOCS είναι ιδιαίτερης σημασίας διότι έχει βρεθεί 
ότι η έκφραση τους αυξάνεται σε καταστάσεις με αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως 
είναι η παχυσαρκία.
 Οι πιο μελετημένες SH2 πρωτεΐνες που προσδένονται στις IRS πρωτεΐνες είναι 
η PI3K και η Grb2, η οποία συνδέεται με την πρωτεϊνη son-of-sevenless (SOS) και 
ενεργοποιεί την οδό Ras–MAPK (9). Ένζυμα όπως η τυροσινική φωσφατάση-2 που 
έχει SH2-περιοχή (SHP2) και κυτταροπλασματικές τυροσινικές κινάσες όπως η Fyn 
συνδέονται με τις IRS πρωτεΐνες. Επίσης προσδένονται στις IRS πρωτεΐνες μερικές 
πρωτεΐνες χωρίς SH2-περιοχές όπως η Ca2+-ΑΤΡάσες SERCA1 and 2 και το SV40 
large T antigen. Όπως με τον IR, η μετάδοση του σήματος από τις IRS πρωτεΐνες 
ρυθμίζεται από την δράση τυροσινικών φωσφατασών. Είναι ενδιαφέρον ότι η 
SHP2, που προσδένεται σε δύο θέσεις φωσφοτυροσίνης του καρβοξυλικού άκρου 
του IRS1, απόφωσφορυλιώνει τις φωσφοτυροσίνες στις οποίες προσδένονται η 
PI3K και η Grb2 (7).
 Οι IRS πρωτεΐνες φωσφορυλιώνονται επίσης σε σερίνες μετά διέγερση από την 
ινσουλίνη ή από κυτταροκίνες ή ελεύθερα λιπαρά οξέα (10). Υπάρχουν περισσότε-
ρες από 70 πιθανές θέσεις σερίνης που φωσφορυλιώνονται στο IRS1. Η φωσφορυ-
λίωση σε θέσεις σερίνης είναι αυξημένη σε καταστάσεις με αντίσταση στην ινσου-
λίνη και πιθανόν συμμετέχει στην παθογένεια της αντίστασης. Η φωσφορυλίωση 
σε θέσεις σερίνης φαίνεται ότι τροποποιεί την αλληλεπίδραση των IRS τόσο με τον 
IR όσο και με τις κινάσες που συνδέονται μαζί τους. Πολλές κινάσες που αλληλε-
πιδρούν με τις IRS πρωτεΐνες όπως, η ERK (extracellular signal-regulated kinase), 
η S6 κινάση και η κινάση του Ν-τελικού άκρου του c-Jun (JNK) ενεργοποιούνται 
από την ινσουλίνη και αυτό δείχνει ότι η φωσφορυλίωση σε θέσεις σερίνης μπορεί 
να αντιπροσωπεύει αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση της μετάδοσης του σήματος 
της ινσουλίνης. Η φωσφορυλίωση σε θέσεις σερίνης μπορεί επίσης να αντιπροσω-
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πεύει ένα μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ συστημάτων μεταγωγής του σήματος. 
Έχει επίσης δειχθεί ότι η ενεργοποίηση της οδού του NF-κΒ αναστέλλει την σημα-
τοδότηση της ινσουλίνης μέσω αύξησης της φωσφορυλίωσης του IRS1 σε θέσεις 
σερίνης (7).
 Η έκφραση των IRS πρωτεϊνών υπόκειται σε ρύθμιση. Η υπερινσουλιναιμία μει-
ώνει τα επίπεδα των IRS1 και IRS2, αυξάνοντας τον καταβολισμό της πρώτης και 
μειώνοντας την σύνθεση της δεύτερης και δεδομένου ότι προκαλεί μειορύθμιση 
και του IR γίνεται κατάνοητό ότι δρα σε δύο επίπεδα και μειώνει την σηματοδότη-
ση της ινσουλίνης. Επίσης οι SOCS μειώνουν την έκφραση των IRS1 και IRS2 διότι 
επάγουν την αποδόμηση τους μέσω της οδού της ubiquitin (11).

 
Εικόνα 3. Εδικές δράσεις των IRS πρωτεϊνών και οι κύριες οδοί που ενεργοποιούν. SHP2: Src-
homology-2 (SH2)-domain-containing tyrosine phosphatase-2, Grb2/MAPK: growth-factor-receptor-
bound protein-2/mitogen-activated protein kinase (Grb2/MAPK) και PI3K: phosphatidylinositol 
3-kinase (PI3K). Το πάχος των βελών δείχνει την ένταση του σήµατος.

Μελέτες απάλειψης των IRS πρωτεϊνών έχουν δείξει ότι έχουν συμπληρωματικούς 
ρόλους στην σηματοδότηση της ινσουλίνης. Απάλειψη του IRS1 σε ποντίκια οδηγεί 
σε μειονεκτική δράση της ινσουλίνης στους μυς και μείωση της ανάπτυξης λόγω 
γενικευμένης αντίστασης στον IGF1. Απάλειψη του IRS2 έχει μεγαλύτερες επιπτώ-
σεις στην σηματοδότηση της ινσουλίνης στο ήπαρ, σε ορισμένους νευρώνες και 
στα β-κύτταρα του παγκρέατος (12). Απάλειψη σε προ-λιποκύτταρα του IRS1 προκα-
λεί πρόβλημα στην διαφοροποίηση τους ενώ του IRS2 δεν επηρεάζει την διαφορο-
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ποίηση αλλά δεν αυξάνουν την πρόσληψη γλυκόζης μετά διέγερση με ινσουλίνη 
(Εικόνα 3). Επίσης μειωμένη έκφραση του IRS1 στο ήπαρ συνδυάζεται με αυξημένη 
έκφραση των γονιδίων που συμμετέχουν στην γλυκονεογένεση και του IRS2 με αυ-
ξημένη έκφραση των γονιδίων που συμμετέχουν στην λιπογένεση (7). Οι διαφορές 
αυτές φαίνεται ότι οφείλονται στο γεγονός ότι αλληλεπιδρούν με και ενεργοποιούν 
διαφορετικά μόρια μέσα στο κύτταρο. Οι IRS3 και IRS4 πρωτεΐνες τροποποιούν την 
δράση των IRS1 και IRS2 αφού δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν στον ίδιο βαθμό 
την PI3K και τις MAPK και μπορεί στην πραγματικότητα να ανταγωνίζονται τις IRS1 
και IRS2 όταν εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα. Τέλος η κάθε IRS πρωτεΐνη διαφέρει 
από τις άλλες στην κινητική της ενεργοποίησης της και στην τοπογραφική κατανο-
μή μέσα στο κύτταρο (7).

Η κινάση της τριφωσφορικής φωσφατιδυλ-ινοσιτόλης (ΡΙ3Κ)
Η ΡΙ3Κ αποτελείται από μια ρυθμιστική υπομονάδα ~85 kDa και μια καταλυτική 
110 kDa. Η ρυθμιστική υπομονάδα απαντά σε οκτώ ισομορφές και η καταλυτική 
σε τρεις. Η ενεργοποίηση της καταλυτικής υπομονάδας εξαρτάται από την αλλη-
λεπίδραση της με δύο SH2 περιοχές της ρυθμιστικής υπομονάδας. Αναστολή της 
ΡΙ3Κ αναστέλλει σχεδόν όλες τις μεταβολικές δράσεις της ινσουλίνης, συμπεριλαμ-
βανομένων της πρόσληψης γλυκόζης, της σύνθεσης γλυκογόνου, της σύνθεσης 
λιπιδίων και της διαφοροποίησης των λιποκυττάρων, αναδεικνύοντας τον κεντρικό 
της ρόλο στις μεταβολικές δράσεις της ινσουλίνης (Εικόνα 3).
 Οι τρεις ισομορφές της p110 καταλυτικής υπομονάδας α, β και δ προέρχονται 
από διαφορετικά γονίδια και εμφανίζουν διαφορετική ιστική κατανομή. Η κατα-
λυτική υπομονάδα ευρίσκεται σχεδόν πάντα συνδεδεμένη με την ρυθμιστική 
υπομονάδα διαφορετικά είναι ασταθής και αποδομείται (14). Η σύνδεση της με την 
ρυθμιστική υπομονάδα αναστέλλει επίσης με αλλοστερικό μηχανισμό την ενζυμα-
τική της δραστηριότητα μέχρι το ετεροδιμερές να προσδεθεί σε φωσφοτυροσίνη 
οπότε ενεργοποιείται. Γενετική απάλειψη της p110α ή της p110β ισομορφής δεν 
επιτρέπει την επιβίωση των εμβρύων, δείχνοντας ότι η κάθε ισομορφή έχει δικές 
της λειτουργίες που δεν αντιρροπούνται από τις άλλες. Η καταλυτική υπομονά-
δα ρυθμίζει επίσης την ίδια της την λειτουργία. Μέσω της ενδογενούς δραστηρι-
ότητας κινάσης της σερίνης που έχει φωσφορυλιώνει την ρυθμιστική p85α στην 
σερίνη 608, με αποτέλεσμα την μείωση της ενζυματικής δραστηριότητας του ετε-
ροδιμερούς. Επιπλέον η PI3K μπορεί να φωσφορυλιώσει σε σερίνη το IRS1 και να 
μειώσει την σηματοδότηση της ινσουλίνης.
 Τουλάχιστον οκτώ ισομορφές της ρυθμιστικής υπομονάδας υπάρχουν οι οποίες 
προέρχονται από τρία γονίδια. Το Pik3r1 κωδικοποιεί το 65-75% της p85α και τις 
p55α and p50α ισομορφές, που προέρχονται από διαφορετικό μάτισμα του mRNA. 
To Pik3r2 γονίδιο κωδικοποιεί για την p85β, η οποία αποτελεί περίπου το 20% της 
ρυθμιστικής υπομονάδας στο κύτταρο. Το Pik3r3 κωδικοποεί για την p55PIK που 
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είναι παρόμοια στην δομή με την p55α. Η κάθε ισομορφή έχει διαφορετική ιστι-
κή κατανομή, διαφορετικό βαθμό έκφρασης, διαφορετική τοπογραφική κατανομή 
εντός του κυττάρου και διαφορετικούς περιφερικότερους διαβιβαστές του μηνύμα-
τος. Όλες αυτές οι διαφορές εξασφαλίζουν τις ειδικές δράσεις της κάθε ισομορφής.

Εικόνα 4. ΡΙ3Κ Η κινάση της τριφωσφορικής φωσφατιδυλ-ινοσιτολης προέρχεται από τον διµερισµό 
διαφόρων ρυθµιστικών και καταλυτικών υποµονάδων. Η πρόσδεση του ετεροδιµερούς σε φωσφοτυ-
ροσίνες (Ρ) των IRS πρωτεϊνών οδηγεί στην παραγωγή ΡΙΡ3 από ΡΙΡ2 στην πλασµατική µεµβράνη. 
Πρωτεΐνες µε PH περιοχές προσδένονται στην ΡΙΡ3 και καθηλώνονται στην ίδια περιοχή και αυτό οδη-
γεί στην ενεργοποίηση τους. Η περίσσεια ρυθµιστικών υποµονάδων ανταγωνίζεται την πρόσδεση του 
ετεροδιµερούς στις IRS πρωτεΐνες και µειώνει την µετάδοση του σήµατος. Αποµόνωση του συµπλέγµα-
τος IRS/PI3K σε περιοχές του κυττάρου που δεν συµµετέχουν στην σηµατοδότηση καθώς και η επιστρά-
τευση ανασταλτικών πρωτεϊνών που αντιδρούν µε την p85 ρυθµιστική υποµονάδα µειώνει επίσης την 
µετάδοση του σήµατος. ∆ιάσπαση της PIP3 από φωσφατάσες όπως η PTEN (phosphatase and tensin 
homologue) και η αρνητική ρύθµιση µέσω των JNK µειώνουν επίσης την µετάδοση του σήµατος (7).

 
Εκτός από θετικός ρυθμιστής της λειτουργίας της PI3K, η ρυθμιστική υπομονάδα 
ασκεί σημαντική αρνητική ρύθμιση. Γενετική απάλειψη της αυξάνει την ευαισθησία 
στην ινσουλίνη, ενώ υπερέκφραση της προκαλεί αντίσταση στον σκελετικό μυ και 
έχει συσχετισθεί με την αντίσταση στην ινσουλίνη στην παχυσαρκία στον άνθρω-
πο (15). Υπό κανονικές συνθήκες η ρυθμιστική υπομονάδα είναι σε περίσσεια σε 
σύγκριση με την καταλυτική και τις φωσφορυλιωμένες IRS πρωτεΐνες. Η μονομερής 
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p85 δεν είναι ενεργή καταλυτικά και ανταγωνίζεται με το διμερές p85–p110 για 
τις θέσεις φωσφοτυροσίνης στις IRS πρωτεΐνες. Κατά την κύηση η πλακουντιακή 
αυξητική ορμόνη αυξάνει την έκφραση της p85 στον σκελετικό μυ και προκαλεί 
αντίσταση στην ινσουλίνη (15). Αντίθετα, η μείωση της έκφρασης της ρυθμιστικής 
υπομονάδας βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη αφού επιτρέπει στο ετερο-
διμερές να προσδεθεί στις φωσφορυλιωμένες IRS πρωτεΐνες (7). Επίσης η μονομε-
ρής p85α ειδικά μπορεί να απομονώσει το IRS1 και την συνδεδεμένη με αυτό ΡΙ3Κ 
σε κυτταρικές περιοχές που δεν συμμετέχουν στην σηματοδότηση.
 Η ΡΙ3Κ ενεργοποιεί σημαντικούς ρυθμιστές της σηματοδότησης της ινσου-
λίνης καταλύοντας τον σχηματισμό τριφωσφορικής-φωσφατιδυλο-ινοσιτόλης 
(ΡΙΡ3). Ακολουθεί μεταξύ άλλων η ενεργοποίηση της PDK1 (3-phosphoinositide-
dependent protein kinase 1) η οποία είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση των 
AKT/PKB και aPKCs. Η PDK1 φωσφορυλιώνει την AKT/PKB στην Thr308 και την PKCζ 
στην Thr410 αυξάνοντας την δραστηριότητα τους. Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν 
ότι για την πλήρη ενεργοποίηση της AKT/PKB χρειάζεται δεύτερη φωσφορυλίωση 
στην Ser473 την οποία κάνει το σύμπλεγμα rapamycin-insensitive companion of 
mTOR (rictor)–mammalian target of rapamycin (mTOR) (13).
 Αρνητική ρύθμιση στο επίπεδο της PIP3 ασκείται από φωσφατάσες φωσφολιπιδί-
ων όπως η PTEN (Εικόνα 4) και η SHIP2 (SH2-containing inositol 5΄-phosphatase-2) 
οι οποίες αποφωσφορυλιώνουν και απενεργοποιούν την PIP3. In vivo, η απάλειψη 
της PTEN βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και η απάλειψη της SHIP2 σε 
ποντικούς τους προστατεύει από την αντίσταση στην ινσουλίνη που προκαλεί η 
παχυσαρκία (7). 

Στόχοι της AKT/PKB
Η AKT/PKB είναι σερινική/θρεονινική κινάση και ως διαβιβαστής του σήματος ευ-
ρίσκεται περιφερικότερα της ΡΙ3Κ και μεταβιβάζει τις περισσότερες από τις μετα-
βολικές δράσεις της ινσουλίνης μέσω φωσφορυλίωσης διαφόρων υποστρωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων κινασών, σηματοδοτικών πρωτεϊνών και μεταγραφικών 
παραγόντων. Έχει τρεις ισομορφές (AKT1–3) οι οποίες κωδικοποιούνται από διαφο-
ρετικά γονίδια και ρυθμίζουν διαφορετικές βιολογικές δραστηριότητες. Η AKT/PKB 
φωσφορυλιώνει την κινάση της συνθετάσης του γλυκογόνου-3 (GSK3) και μειώνει 
την δράση της επί της συνθετάσης του γλυκογόνου με αποτέλεσμα την αυξημέ-
νη σύνθεση γλυκογόνου (16). Η GSK3 φωσφορυλιώνει διάφορα άλλα υποστρώματα 
που συμμετέχουν σε πολλές άλλες διαδικασίες πέραν της σύνθεσης του γλυκογό-
νου (16). Η AKT/PKB φαίνεται να ρυθμίζει την πρόσληψη γλυκόζης μέσω φωσφορυ-
λίωσης και αναστολής της λειτουργίας της Rab-GTPase-activating protein, AS160. 
Αυτό οδηγεί σε ενεργοποίηση των μικρών GTPases που συμμετέχουν στην ανα-
διοργάνωση του κυτταροσκελετού που απαιτείται για την μετακίνηση του GLUT4 
στην πλασματική μεμβράνη. 
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 Η AKT/PKB φωσφορυλιώνει επίσης και αναστέλλει την tuberin (γνωστή επίσης ως 
tuberous sclerosis complex-2, TSC2) που σχηματίζει σύμπλεγμα με την hamartin 
(TSC1). Το σύμπλεγμα αυτό αναστέλλει τον ρυθμιστή της αύξησης mTOR. Το mTOR 
συνδέεται με το raptor και άλλες πρωτεΐνες και ρυθμίζει την πρωτεϊνική σύνθε-
ση μέσω φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών p70 ribosomal protein S6 kinase και 
eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein-1 (17).
 Η AKT/PKB ρυθμίζει επίσης την γλυκονεογένεση και την λιπογένεση μέσω ελέγ-
χου της δραστηριότητας της ομάδας των winged helix ή forkhead (FOX) μεταγρα-
φικών παραγόντων. Η οικογένεια FOX περιλαμβάνει περισσότερα από 100 μέλη 
και μερικά από αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την δράση της ινσουλίνης (18). Για 
παράδειγμα, το FOXO1 ενεργοποιεί στο ήπαρ τα γονίδια της γλυκονεογένεσης και 
αναστέλλει αυτά της λιπογένεσης και η ινσουλίνη αναστρέφει αυτές τις επιδράσεις 
μέσω της AKT/PKB η οποία φωσφορυλιώνει το FOXO1 στην σερίνη 256. Η AKT/
PKB φωσφορυλιώνει επίσης τον κρίσιμο ρυθμιστή του μεταβολισμού των λιπιδίων 
στην νηστεία FOXA2 στην θρεονίνη 156 και αναστέλλει την λειτουργία του (19).
 Απάλειψη της AKT1 προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη ενώ της AKT2 αντί-
σταση στην ινσουλίνη και διαβήτη. Μεταλλαγή στην περιοχή της κινάσης της AKT2 
έχει περιγραφεί σε μια οικογένεια και προκαλεί σοβαρού βαθμού αντίσταση στην 
ινσουλίνη και διαβήτη (20).

Άτυπες μορφές πρωτεϊνικής κινάσης C (aPKCs) 

Οι aPKCs είναι άλλος ένας σημαντικός διαβιβαστής περιφερικά της PI3K. Φωσφο-
ρυλιώνονται και αυτές από την PDK1 και χρειάζονται την PIP3 όπως και η AKT/PKB 
για να ενεργοποιηθούν. Συμμετέχουν στην μετάδοση του μηνύματος για την μετα-
κίνηση του GLUT4 και την πρόσληψη της γλυκόζης στα λιποκύτταρα και τον σκελε-
τικό μυ (21). Μειωμένη ενεργοποίηση των aPKCs έχει περιγραφεί στον σκελετικό μυ 
στον άνθρωπο και στα τρωκτικά. Επίσης φαίνεται ότι συμμετέχει στην ρύθμιση της 
σύνθεσης λιπιδίων στο ήπαρ μέσω αύξησης της έκφρασης της sterol-regulatory-
element binding protein-1c (SREBP-1c) (21).

Η οδός των Ras–MAPK

Η οδός των Ras–MAPK ενεργοποιείται μετά την πρόσδεση της Grb2 και του guanyl 
nucleotide-exchange factor SOS σε φωσφοτυροσίνες των πρωτεϊνών Shc και 
Gab1. Η πρόσδεση αυτή ενεργοποιεί την μικρή GTPase Ras και ακολουθεί η ενερ-
γοποίηση του Raf το οποίο πυροδοτεί ένα καταρράκτη κινασών που οδηγεί στην 
φωσφορυλίωση σε τυροσίνες και θρεονίνες των κινασών MEK1 (MAPK και ERK 
kinase 1) and MEK2 και ενεργοποίηση τους. Οι ενεργοποιημένες ERKs φωσφορυ-
λιώνουν διάφορα υποστρώματα όπως η S6 κινάση της ριβοσωματικής πρωτεΐνης 
p90 (p90RSK) και ο μεταγραφικός παράγων ELK1 προάγοντας έτσι την έκφραση 
γονιδίων. Η οδός των Ras–MAPK σηματοδοτεί κυρίως για την κυτταρική αύξηση, 
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επιβίωση και διαφοροποίηση. Η παρουσία της ERK1 είναι απαραίτητη για την λιπο-
γένεση. Οι ERK1 και ERK2 φαίνεται ότι ασκούν αρνητική ανάδραση στην μετάδοση 
του μηνύματος της ινσουλίνης μέσω φωσφορυλίωσης του IRS1 σε σερίνες. 
 Οι Ras και οι Raf κινάσες έχουν τρεις ισομορφές η καθεμία (H-Ras, N-Ras και K-Ras) 
και (A-Raf, B-Raf και C-Raf ) που υφίστανται διαφορετική ρύθμιση. Όλες οι ισομορ-
φές μπορούν να ενεργοποιήσουν την ΜΑΡΚ (7). 

Συμπέρασμα
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι στην μετάδοση του μηνύματος της ινσου-
λίνης συμμετέχει μεγάλος αριθμός πρωτεϊνών από τις οποίες αναφέρθηκαν οι πιο 
γνωστές και καλά μελετημένες. Εάν λάβουμε υπ’ όψιν ότι ο IR έχει δύο ισόμορφα 
και σχηματίζει υβριδικά μόρια με τον IGF1R με τον οποίο έχει μεγάλη ομολογία και 
ότι και ο IGF1R ενεργοποιείται από την ινσουλίνη και επίσης ότι ο κάθε υποδοχέας 
φωσφορυλιώνει τουλάχιστον έξι IRS πρωτεΐνες που αντιδρούν με οκτώ γνωστές 
ρυθμιστικές υπομονάδες της ΡΙ3Κ που συνδέονται με τρεις καταλυτικές υπομο-
νάδες της ΡΙ3Κ και ενεργοποιούν τρείς γνωστές ισομορφές AKT/PKB, οι πιθανοί 
συνδυασμοί που προκύπτουν μόνο από αυτές τις σηματοδότριες πρωτεΐνες ξε-
περνούν τους χίλιους. Εάν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν και πολλές άλλες πρωτεΐνες 
που συμμετέχουν, καθώς επίσης διαφορές στην τοπογραφική κατανομή εντός του 
κυττάρου, διαφορετική ιστική έκφραση και διαφορές στην κινητική ενεργοποίη-
σης κάθε πρωτεΐνης, η όλη διαδικασία σηματοδότησης γίνεται ακόμα πιο πολύ-
πλοκη. Από αυτά γίνεται κατανοητό γιατί η ινσουλίνη είναι ζωτικής σημασίας για το 
κύτταρο και γιατί συμμετέχει σε τόσες πολλές κυτταρικές λειτουργίες.
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