
Signaltransduktionsvägar 

Jag upplevde att det fanns många olika versioner av signaltransduktionsvägarna, så jag valde att 
sammanställa allt i ett dokument. Mestadels har jag utgått från alla olika tentamenssvar, och 

sammanställt ”kortare” och ”längre” versioner av signaltransduktionsvägarna så en kan 
memorera lite enklare.  

Obs! Reserverar mig för eventuella felaktigheter. 

Härja fritt! 

Innehållsförteckning 

Insulin ...................................................................................................................................................2 

Glukagon ..............................................................................................................................................7 

Adrenalin via β-receptor ................................................................................................................... 10 

Adrenalin via α-receptor .................................................................................................................. 11 

Kortisol .............................................................................................................................................. 12 

Semanur Taskin 
HT2019

1



Insulins signaltransduktion 

”Redogör för insulins signaltransduktionsväg (från receptorprotein till olika generella målproteiner)” 

Väldigt enkel version 

 Insulin binder till färdigdimeriserad tyrosinkinas-receptor
 Korsvis autofosforylerig av beta-domänerna
 Receptorn katalyserar IRS till IRS-P
 IRS-P känns igen av PI-3K, som gör PIP2 till PIP3
 PIP3 blir bindningsställe för Akt (som aktiveras av PDPK1)
 Akt kan aktivera olika fosfataser, stimulera glykogenesen m.m

Enkel version 

 Insulin binder till färdigdimeriserad tyrosinkinas-receptor
 Korsvis autofosforylering av beta-domänerna sker
 Receptorn fungerar som ett kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS  IRS-P + ADP
 IRS-P känns igen av bl a enzymet PI-3K som katalyserar fosforyleringen av PIP2 till PIP3
 PIP3 fungerar som bindningsställe för Akt (PKB) och kinaset PDPK1 som aktiverar Akt
 I denna form kan Akt genom olika efterföljande steg leda till många saker som t.ex. aktivering

av fosfataser, stimulering av glykogenes m.m.

Längre version 

 Insulin binder till en färdigdimeriserad tyrosinkinas-receptor bestående av två subenheter
(där varje subenhet består av en extracellulär alfa-domän samt en beta-domän som
fortsätter intracellulärt. Domänerna hålls samman av disulfidbryggor)

 Inbindningen av insulin leder till en korsvis autofosforylering av beta-domänerna
 Hela receptorn fungerar nu som ett kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS (insulin-

receptorsubstrat) till IRS-P + ADP
 IRS-P känns igen av olika enzymer med SH-domäner. Bl a lipidkinaset PI-3K (fosfatidyllirositol-

3-kinas) som mha ATP fosforylerar PIP2 till PIP3
 PIP3 fungerar som bindningsställe för Akt (PKB) och kinaset PDPK1, som i sin tur aktiverar Akt
 I denna form kan Akt, genom efterföljande steg, aktivera många olika fosfataser, fosforylera

TSC-komplexet, inhibera glykogensyntaskinas (GSK), aktivera mTOR, stimulera GLUT-4
rekrytering m.m
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(Från Romina och Sarahs sammanfattning på Hus75) 

 

 

Tentafrågor 

 

I vanliga fall lyder tentafrågor så här: ” Redogör med hjälp av en figur och kompletterande text för 
insulins signaltransduktionsmekanism TILL OCH MED…” Här är frågorna uppdelade i dessa ”till och 
med X”-frågor från tentor. 
 
 
 
Fråga: ”…t.o.m. aktivering av det enzym som kan fosforylera TSC-komplexet” 
 

 Insulin binder till färdigdimeriserad tyrosinkinasreceptor 
 Korsvis autofosforylering av beta-domänerna 
 Receptorn fungerar som ett kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS  IRS-P + ADP 
 IRS-P känns igen av bl a enzymet PI-3K som mha ATP fosforylerar PIP2 till PIP3 

 

 PIP3 känns igen Akt/PKB som aktiveras av kinaset PDPK1 
 Akt/PKB kan i denna (aktiverade) form fosforylera många olika proteiner bl a TSC-komplexet 
 ”Akt kommer i sin tur fosforylera TSC1/TSC2 på ett speciellt ställe som inhiberar dess GTPas 

aktivitet” 
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Fråga: ”…t.o.m. effekt på mTORC1” 

 Insulin binder till färdigdimeriserad tyrosinkinasreceptor
 Korsvis autofosforylering av beta-domänerna 
 Receptorn fungerar som ett kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS  IRS-P + ADP 
 IRS-P känns igen av bl a enzymet PI-3K som mha ATP fosforylerar PIP2 till PIP3 

 PIP3 känns igen Akt/PKB som aktiveras av kinaset PDPK1
 Akt (aktiv form) fosforylerar TSC-komplexet och hämmar dess GTPas-aktivitet vilket gynnar

aktiveringen av mTorc1

Fråga: ”…t.o.m. effekt på det hormonellt reglerade enzymet i fettväv” 

 Insulin binder till färdigdimeriserad tyrosinkinasreceptor
 Korsvis autofosforylering av beta-domänerna 
 Receptorn fungerar som ett kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS  IRS-P + ADP 
 IRS-P känns igen av bl a enzymet PI-3K som mha ATP fosforylerar PIP2 till PIP3 

 PIP3 känns igen Akt/PKB som aktiveras av kinaset PDPK1
 Akt kommer genom flera steg leda till att olika fosfataser aktiveras
 Och i detta specifika fall till att hormonkänsligt lipas defosforyleras och inhiberas

Fråga: ”…t.o.m. det enzym som kan aktivera glykogenesen och inhibera glykogenolysen” 

 Insulin binder till färdigdimeriserad tyrosinkinasreceptor
 Korsvis autofosforylering av beta-domänerna 
 Receptorn fungerar som ett kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS  IRS-P + ADP 
 IRS-P känns igen av bl a enzymet PI-3K som mha ATP fosforylerar PIP2 till PIP3 

 PIP3 känns igen av Akt/PKB som aktiveras av PDPK1
 Akt kan i sin tur på olika sätt leda till aktivering av olika proteinfosfataser såsom PP1

Fortsättningsfråga om hur leverns glykogenförråd påverkas av insulin (frågades i samma fråga som 
ovan) 

 Akt/PKB kan i sin tur på olika sätt leda till aktivering av olika proteinfosfataser så som proteinfosfatas-1 (PP1) 

 PP1 aktiverar glykogensyntas – alltså stimuleras glykogensyntes av insulin
 PP1 inaktiverar även glykogenfosforylas – alltså hämmas glykogennedbrytning av insulin

Fråga: ”…t.o.m. påverkan på de två enzymer som reglerar glykogenomsättningen” 

 Insulin binder till färdigdimeriserad tyrosinkinasreceptor
 Korsvis autofosforylering av beta-domänerna 
 Receptorn fungerar som ett kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS  IRS-P + ADP 
 IRS-P känns igen av bl a enzymet PI-3K som mha ATP fosforylerar PIP2 till PIP3 

 PIP3 binder Akt/PKB som aktiveras av PDPK1
 Akt aktiverar olika fosfataser (PP1 i detta fall) [samt inhiberar GSK (glykogensyntaskinas)]*
 PP1 aktiverar glykogensyntas (samtidigt som glykogenfosforylaskinas (GFK) och

glykogenfosforylas (GF) inaktiveras)
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 *GSK som fosforyleras (dvs inaktiveras) av Akt hjälper till i koordineringen genom att GSK i
inaktiverad form inte kan inaktivera glykogenesen

Fråga: ”...t.o.m. huvudreglerande enzymet i glykogensyntesen” (som är glykogensyntas) 

 Insulin binder till färdigdimeriserad tyrosinkinasreceptor
 Korsvis autofosforylering av beta-domänerna 
 Receptorn fungerar som ett kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS  IRS-P + ADP 
 IRS-P känns igen av bl a enzymet PI-3K som mha ATP fosforylerar PIP2 till PIP3 

 PIP3 känns igen av Akt/PKB som (i fosforylerad form) kan aktivera proteinfosfatas (PP1)
 PP1 defosforylerar och aktiverar glykogensyntas

[Akt kan också fosforylera och inaktivera GSK (glykogensyntaskinas) som då inte kan
inaktivera glykogenesen]

Fråga: ”...från receptorprotein till lipidmodifikation” 

 Insulin binder till färdigdimeriserad tyrosinkinasreceptor
 Korsvis autofosforylering av beta-domänerna 
 Receptorn fungerar som ett kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS  IRS-P + ADP 
 IRS-P känns igen av bl a enzymet PI-3K som mha ATP fosforylerar PIP2 till PIP3 

 PI-3K är ett lipidkinas som dosforylerar PIP2 till PIP3

 [Fosforyleringen av PIP2 leder till aktivering av den fortsatta signaltransduktionen för insulin]

Fråga: ”...t.o.m. ett kinas som vidare kan leda till GLUT4-rekrytering, aktivering av fosfataser, 
inhibering av GSK etc”(Svar=aktin) 

 Insulin binder till färdigdimeriserad tyrosinkinasreceptor
 Korsvis autofosforylering av beta-domänerna 
 Receptorn fungerar som ett kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS  IRS-P + ADP 
 IRS-P känns igen av bl a enzymet PI-3K som mha ATP fosforylerar PIP2 till PIP3 

 PIP3 känns igen av Akt/PKB som aktiveras av PDPK1
Svaret ska alltså sluta vid aktin.

Fråga: ”...t.o.m enzym som tex medierar insulins effekt på glykogenfosforylas 

 Insulin binder till färdigdimeriserad tyrosinkinasreceptor
 Korsvis autofosforylering av beta-domänerna 
 Receptorn fungerar som ett kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS  IRS-P + ADP 
 IRS-P känns igen av bl a enzymet PI-3K som mha ATP fosforylerar PIP2 till PIP3 

 PIP3 känns igen av Akt/PKB som aktiveras av PDPK1
 Aktiverat Akt aktiverar i levern bl.a. PP1 (som kan defosforylera bl.a. glykogenfosforylas)
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Insulins- samt insulinreceptorns struktur 

Fråga: Beskriv Insulinsreceptorns struktur och subcellulära lokalisation (text + bild) 

”Insulin binder till en färdigdimeriserad tyrosinkinas receptor bestående av två subenheter (där varje 
subenhet består av en extracellulär alfa-domän samt en beta-domän som fortsätter intracellulärt. 
Domänerna hålls samman av disulfidbryggor)” 

Fråga: Beskriv insulins uppbyggnad och struktur (text + bild) 

”Insulin är ett peptidhormon bestående av 51 aminosyrarester organiserade i form av en A- och en B-
kedja bundna till varandra med hjälp av två disulfidbryggor. [I A-kedjan finns dessutom en ytterligare 
intern disulfidbrygga]” 
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Glukagons signaltransduktion 

”Redogör för glukagons signaltransduktion (från receptorproteinets uppbyggnad fram till och med 
aktivering av första intracellulära cytoplasmatiskt lokaliserade målenzymet)” 

Väldigt enkel version 

 Glukagon 7TM-receptor  trimert G-protein
 Utbyte av GDP på α-subenhet lämnar
 Aktiverar adenylatcyklas som bildar cAMP
 cAMP binder regulatoriska på PKA
 Katalytiska dissocierar+aktiveras
 Leder till…. 

Enkel version 

 Glukagon binder till 7TM-receptor
 Denna kopplar till ett trimert G-protein med 3 subenheter (α-GDP, β, y)
 Utbyte av GDP till GTP på α, som lämnar de andra två
 Binder istället till adenylatcyklas som då aktiveras
 Adenylatcyklas bildar cAMP (genom omvandling av ATP + [+H2O]  cAMP + PPi)
 cAMP binder till de regulatoriska subenheterna på enzymet PKA
 Inbindningen leder till att de katalytiska subenheterna frigörs och aktiveras…
 …och därmed kan fosforylera olika målenzymer

Längre version 

 Glukagon binder till 7TM-receptor
 Denna kopplar till ett trimert G-protein med 3 subenheter (α-GDP, β, y)
 Utbyte av GDP på α till GTP, och denna dissocierar från de andra två
 Gα-GTP binder istället till adenylatcyklas som då aktiveras
 Adenylatcyklas katalyserar bildningen av ”second messenger”-molekylen cAMP (genom

omvandling av ATP [+H2O]  cAMP + PPi)
 cAMP binder till de (två) regulatoriska subenheterna på enzymet PKA (cAMP-beroende

proteinkinas) [PKA har två regulatoriska och två katalytiska subenheter]
 Inbindningen leder till att de (två) katalytiska subenheterna frigörs och…
 …därmed aktiveras, och således kan fosforylera olika målenzymer (t.ex.

glykogenfosforylaskinas (GFK) och hormonkänsligt lipias (HKL/HSL)).
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Tentafrågor 

I vanliga fall lyder tentafrågor så här: ” Redogör med hjälp av en figur och kompletterande text för 
glukagons signaltransduktionsmekanism TILL OCH MED…” Här är frågorna uppdelade i dessa ”till och 
med X”-frågor från tentor…. 

1. Glukagon binder till 7TM-receptor
2. Denna kopplar till ett trimert G-protein med 3 subenheter (α-GDP, β, y)
3. Utbyte av GDP till GTP på α, som lämnar de andra två
4. Binder istället till adenylatcyklas som då aktiveras
5. Adenylatcyklas bildar cAMP (genom omvandling av ATP + [+H2O]  cAMP + PPi)
6. cAMP binder till de (två) regulatoriska subenheterna på enzymet PKA
7. Inbindningen leder till att de (två) katalytiska subenheterna på PKA frigörs…
8. (…)

Fråga: ”…t.o.m. påverkan på det klassiskt reglerade lipolytiska enzymet i fettväv” 

7. Inbindningen leder till att de katalytiska subenheterna på PKA frigörs…
8. …Varvid aktiva formen av PKA fosforylerar och aktiverar det hormonkänsliga lipaset (HKL/HSL)

(och de perilipiner som omger TAGs i fettväv)

Fråga: ”…t.o.m. påverkan på det enzym som klyver vissa α-(14)-bindningar i glykogen” 

7. Inbindningen leder till att de katalytiska subenheterna på PKA frigörs…
8. …och kan fosforylera glykogenfosforylaskinas (GFK) som då aktiveras
9. Och i sin tur kan fosforylera och aktivera glykogenfosforylas som genom fosforolys kan bryta

α-(14)-bindningar i glykogen
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Glukagons- samt receptorns struktur (text + bild) 

1) Beskriv vilken kemisk klass av hormoner glukagon tillhör och hur receptorerna är uppbyggda

Svar från Amandas sammanfattning på Hus 75: ”Glukagon är ett peptidhormon (29 a.s.) som binder 
extracellulärt till en receptor som tillhör familjen 7TM-receptor. (Dessa har en ligandbindande domän 
extracellulärt bestående av N-terminal och 3 st extracellulära loopar, membranbindande domän (7 
helixar), signalöverförande intracellulär domän bestående av c-terminal och 3 intracellulära loopar.) 

Svar från tenta: ”Struktur på recpetorprotein: 7-TM receptorprotein bestående av sju alfa-helixar, som 
sitter i plasma-/cellmembranet; N-terminalen och tre extracellulära loopar bildar en extracellulär 
ligandbindande domän vilket adrenalin kan binda; trimert G-protein som binder GDP rekryteras och 
binder till receptorns intracellulära signalöverförande domän” 

Svar från bok: ”…are characterized by an extracellular ligand-binding region, seven transmembrane 
helices, and an intracellular domain that interacts with G proteins.” 

[Från Romina och Sarahs sammanfattning på Hus75] 
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Adrenalins signaltransduktion 
(via β-receptor) 

Adrenalins signaltransduktionsväg är identisk med glukagons när den sker via β-receptorer! 

Frågor om adrenalins signaltransduktionsväg på tentor brukar oftast vara via denna receptor. 

Se avsnitt om glukagons signaltransduktionsväg för text samt figurer/bilder. 

Tentafrågor

De frågor som oftast kommer om adrenalins signaltransduktionsväg är följande (och även de finns i 
avsnittet om glukagons signaltransduktionsväg som ”tentafrågor”): 

- ”…t.o.m. aktivering av enzymet som historiskt ansetts vara central när det gäller lipolysen i
fettväv” (dvs=HKL/HSL)

- ”…t.o.m. aktivering av det lipas som katalyserar nedbrytningen av DAG till MAG”
(dvs=HKL/HSL)

- ”…t.o.m. aktivering av det enzym som bryter de vanligaste bindningarna i glykogen”
(dvs=glykogenfosforylaskinas; GFK)
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Adrenalins signaltransduktion 
(via α-receptor) 

Anledningen att lära sig denna signaltransduktionsväg via α-receptor är att även 
signaltransduktionsvägen för t.ex. hormonerna gastrin och CCK fungerar på samma vis! 

Glukagon och adrenalins β-receptor aktiverar båda adenylatcyklas, medan adrenalins α-receptor 
aktiverar fosfolipas C. 

Enkel version 

 Adrenalin binder till 7TM-receptor
 Denna kopplar till ett trimert G-protein med 3 subenheter (α-GDP, β, y)
 Utbyte av GDP till GTP på α, som lämnar de andra två
 [Här binder α-enheten till adenylatcyklas i ”vanliga” fall, men binder nu istället till fosfolipas C]
 Fosfolipas C aktiveras och katalyserar reaktionen där PIP2 blir till IP3 + DAG
 IP3 binder till jonkanaler i ER-membranet som släpper ut Ca2+ till cytoplasman
 Ca2+ tillsammans med DAG aktiverar proteinkinas C (PKC) som fosforylerar olika målproteiner

Längre version 

 Adrenalin binder till 7TM-receptor
 Denna kopplar till ett trimert G-protein med 3 subenheter (α-GDP, β, y)
 Utbyte av GDP på α till GTP, och denna dissocierar från de andra två
 [Här binder α-enheten till adenylatcyklas i ”vanliga” fall, men binder nu istället till fosfolipas C] 

 Det membranbundna enzymet fosfolipas C aktiveras (vid inbindningen) och katalyserar
reaktionen där PIP2 blir till IP3 + DAG

 IP3 binder till en receptor på ER-membranet som öppnar en jonkanal som släpper ut Ca2+ till
cytoplasman

 Ca2+ aktiverar tillsammans med DAG (som sitter kvar i membranet) proteinkinas C (PKC) som
fosforylerar sina/olika målproteiner

 [Ofta är PKCs målproteiner transkriptionsfaktorer och fosforyleringen leder till genreglering]
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Kortisols signaltransduktion 

Väldigt enkel version

 Kortisol tar sig fritt genom cellmembran
 I cytosol binder till en inaktiv receptor
 Komplexet tar sig in i cellkärna
 Binder till gensekvenser
 Ger ökad syntes/transkription av dessa

Enkel version 

 Kortisol kan ta sig genom cellmembranet med fri diffusion (pga är ju hydrofobt)
 I cytosolen binder den till en inaktiv kortisolreceptor
 Kortisol-receptor-komplexet tar sig in i cellkärnan
 Där binder komplexet till specifika regulatoriska DNA-sekvenser (HRE, hormone response

elements)
 …Vilket aktiverar promotorn på målgenen och ger ökad transkription av denna

Tentafråga 

Fråga: a) Redogör med en figur och kompletterande texta för kortisols signaltransduktionsmekanism i 
en hepatocyt (från och med förekomst i blodbanan till och med aktivering av valfritt enzym i 
glukoneogenesen). 

Svar: a) Kortisol diffunderar över plasmamembranet och binder i cytosolen till en inaktiv 
kortisolreceptor. Kortisolreceptorn med bundet kortisol diffunderar vidare in till cellkärnan där 
komplexet binder i dimer form till en specifik gensekvens, som förekommer på till exempel de 
reglerande cytosolära glukoneogenetiska enzymerna vars produktion/syntes då ökar. 
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[Från Romina och Sarahs sammanfattning på Hus 75] 

 

[Från Lippincotts om steroidhorom  
(som kortisol). Bra bild!] 
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