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 جـامعـة الشـام الخاصـة

 كليـة الطب البشري  

 ة: ـمقدم

أا حي  ثيرات ال ايا أن تتفاعل حع الكسوووو   ياالحية سووووكان  ان  حي اتياات ال اتحتاج جميع الكائنات 

اتتى البكتريا التي تعيش تياة ُترة اتعا حي أ ثر  اإلشارات.المحي  تيث ترسل إليه اتستقبل حنه حجمكعة حي 

مكاد الساحة اتجنب ال قادرة على تعقب المكاد الغذائية االتمييز بيي الضكن االظامالكائنات باائية يجب أن تككن 

ستمر في تياتها يتكجب عليها أن  .Bacteriophages الجراثيم حلتهمات االهراب حي اإذا  ان على ال لية أن ت

يسمى براتيناً  تفرزاج الجاهزة للتزا Yeast cellف لية ال ميرة تككن قادرة على التكاصل حع ال ايا األخرى، 

 رسووالة تزااج  يميائية،  "جنس مغاير"يُكتشووه هذا البراتيي حي خلية أخرى  Mating factorعاحل التزااج 

 اتستجيب لها بزتفها باتجاه ال ايا الُمرسلة لإلشارة. 

م هائل حي ر  فس  ات أن تُ اتككن األحكر أ ثر تعقيااً في  ثيرات ال ايا، إذ يتكجب على خايا هذه المتعضي  

، تتبادل Embryonic developmentتناحي الجنيي خال اإلشوووووووارات التي تتلقاها حي ال ايا األخرى فمثاً 

 ناكجب على  ل خلية أن تسووولكه، االمي فيما بينها حما يحاد المسوووار التمايزل الذل Signalsال ايا اإلشوووارات 

ستمكت، اتنسق الذل عليها أن تحتله حي أعضان جسم المتعضية، افيم سم أا تقكم بكظيفة حا أا  ستنق ا إذا  ان  

ك الكائي الحي اسووووولك ه اأدان أعضوووووائه لجميع نماإلشوووووارات بعا المرتلة الجنينية  حي حجمكعة  بيرة احتنكعة

 . ااظائفه

وسننننعري هذ  ال الضرا نننرأ معا ط ق الطر  الاذ  اواصنننا مواسنننطاحا الخةيا الريوا ية مع نننحا م  

 معا، م  الاطر  إلى كيفية إرسال الخةيا لإلشارات وكيفية اساقبالحا و فسير ا اإلشارات الضساقبلة. 

  

 والثالثة عشرأعشرأ  الثا يةالضرا رأ 

 ط.د.آدم ماوج
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 الضبادئ الرئيسية للاأشير الخلوي: 

شكال ح تلفة، اغالباً حا  Communicationيُعرف التكاصل  بأنه تبادل للمعلكحات التي يمكي أن يككن بأ

  .حي شكل إلى أخر Informationيتطلب التكاصل تحكيل اإلشارات الحاحلة للمعلكحات 

تُعا اإلشارات التي تمر بيي ال ايا أبس  حي تلك التي يتبادلها البشر عادة، تيث عنا التكاصل بيي خليتيي 

حي نم  حعيي يمكي  شفه حي  Signal moleculeاً إشارياً ئيجز Signaling cellتنتج ال لية المرسلة لإلشارة 

 . Target cellقبل ال لية الهافية 

. أا   لية هافيةتلقى اإلشووارات، احي ثم يمكي أن تعمل   لية ُحرسوولة لإلشووارة إن حعظم ال ايا ترسوول ات

جزلن  اتسووووووتجيب بشووووووكل نكعي علىتتعرف   Receptor proteinتملك ال لية الهافية حسووووووتقبات براتينية

إشوووووارل. ايباأ النقل اإلشوووووارل عناحا يسوووووتقبل حسوووووتقبل براتيني على خلية هافية إشوووووارة  تية حي خارج ال لية 

Extracellular signals  فيقكم بتحكيلها إلى إشوووارات داخل ال ليةIntracellulalar signals   حعالة لسووولك

  . لية الهافيةال

 

 

 

 رول الخلية الحدف إشارأ خارج خلوية والضاضثلة مالجزيء 

A  إلى إشارأ داخا خلوية ماضثلة مالجزيءB 

 

 

 

 : Cell communicationالاواصا الخلوي 

حئات األنماط حي الجزيئات لترسووول  Metazoaات  ثيرات ال ايا الحيكانية ال لية في المتعضوووي  تسوووت ام 

تمكض أحينية أا نكليكتياات أا  أابراتينات أن تككن إحا  إشوووووووارات بعضووووووها إلى بعا، يمكي لهذه الجزيئات

ذه ه ة في طبيعةض دسوووومة اتتى غازات حنحلة، ابالرغم حي افختافات الكبيركسووووتيرائياات أا حشووووتقات تم

 اإلشارية إف أن جميعها تتمكي حي إيصال الرسالة.  الجزيئات

في الحيكانات  ثيرات ال ايا على بث إشووووارة في  النضط األكثر شننننحرأ مم ط ضات الاواصننننا الخلوييعتما 

الجسووووووم  كل اذلك بافرازها في حجرى الام، اتعرف الجزيئات اإلشووووووارية المسووووووتعملة في هذا النم  حي أنماط 

 Endocrineاال ايا التي تفرز الهرحكنات بال ايا الصوووووومان  Hormonesمالحرمو ات التكاصوووووول ال لكل 

cells م األنسووووووكليي المنظالبنكرياس غاة صوووووومان حنتجة لهرحكن في جزر فنغرهانس في تا خابا بي. فمثاً تُعا

  كز إلى جميع خايا الجسم. كإلدخال الغل
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، Paracrine signalingمالاأشير الضو عذ  النضط األقا شحرأ مم ط ضات الاواصا الخلويايعرف 

شكل حكضعي  شر في هذا النم  الجزيئات اإلشارية ب سائل خارج ال لكل تنت  Extracellular fluidبكساطة ال

عكضووواً عي دخكلها المجرى الاحكل حما ي دل إلى انتشوووارها على حسووواتة صوووغيرة بجكار ال لية التي أفرزتها. 

في حكاقع العووااى  Inflammationتعموول بهووذه الطريقووة الكثير حي الجزيئووات اإلشوووووووواريووة المنظمووة لالتهوواب 

Infection  التأشوووير المكضوووعي بالتأشوووير الذاتي فنقسوووام ال ايا أثنان التئام الجراو، اياعى نم  أا الضوووابطة

Autocrine signaling  عناحا تقكم ال ايا السووورطانية بتحريا نفسوووها على اسوووتمرارية افنقسوووام عي طريق

 جزيئات تقكم بافرازها احي ثم استقبالها.

شير العصبذ احي أنماط التكاصل ال لكل  تيث ترسل ال ايا العصبية ، Neuronal signalingالاأ

 ال ايا الصوومان رسووائلها لمسووافات طكيلة ابسوورعة ابشووكل ححاد إلى ال ايا الهافية عبر المحكر افسووطكاني 

Axon  الذل ينتهي بارتباطات خاصوووة على ال ايا الهافية تعرف بالمشوووابك. يمكي لل ايا الهافية أن تككن على

ل ال ايا العصوووبية بكسووواطة إشوووارة حي  م. عناحا1عي حسوووافات  بيرة حي جسوووم ال لية العصوووبية تزيا أتياناً  تُفع 

(م/ثا، يتم 111المحي ، فانها ترسووول دفعة  هربائية تسووورل على طكل المحكر افسوووطكاني بسووورعة تصووول إلى  

ل اإلشوووارات الكهربائية إلى شوووكل  يميائي عناحا تصووول إلى نهاية المحكر، ينتشووور على حسوووافة صوووغيرة جااً  تحك 

  ( حيلي/ثا.1لمستقبات المتكضعة على سطح ال ايا الهافية اذلك في أقل حي  ضمي الفالق المشبكي اصكفً ل

 اهك التكاصوول األقصوور اال صننال الضباشننر ميم خليايم،حي التكاصوول ال لكل على  النضط الرام ايعتما 

ز، اإنما يقكم على افتصوووووووال الفيزيائي   Physicalحاى على اإلطاق، الذل ف يحتاج إلى تحرير جزلن ُحفر 

الطرق األربعة التي تســـــــــتالدم   الال    
الح وان ة إلرســـــ ر ت ـــــ راى بع ـــــ   تل  

 :بعض
A- التأ  ر ال رموني  . 

B-التأ  ر المو عي. 

C- التأ  ر العصبي     . 
D- .التأ  ر المب  ر ب ن الل ت ن 
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contact  لة لإلشووارة ببراتبيي ال ايا حي خال ارتباط جزيئات حثبتة على الغشووان الباسوومي لل لية ينات المرسوو 

حستقبلة حتكضعة ضمي الغشان الباسمي لل ايا الُمستَهَافة. يحر ض هذا النم  حي التأشير المعتما على افتصال 

 ز إلى أنماط خلكية ح تلفة.لى التمايالمباشر أثنان التناحي الجنيني ال ايا المتماثلة ع

 اساجامة الخلية لضجضوعة مردودأ مم اإلشارات: 

الحيكانية إلى  فف الجزيئات اإلشوووووووارية الم تلفة االمكجكدة في ححيطها، تتعرض خلية  ثيرات ال ايا 

اعليها أن تسوووتجيب بشوووكل انتقائي على هذه اإلشوووارات اذلك بحسوووب الكظيفة التي تقكم بها  أل تتجاهل بعضوووها 

 اتتفاعل حع بعضها اآلخر(. 

لتلك اإلشارة. عادة حا يفعل  Receptorتعتما استجابة ال لية لجزلن إشارل حعيي على احتا ها لمستقبل 

اإلشارة لى تعرف ع ل حستقبل بكساطة نم  ااتا حي اإلشارات، فباان المستقبل المناسب ف تستطيع ال لية أن ت

 اف تستطيع أن تستجيب لها. 

ئات اإلشوووووووارية خارج ال يل حي الجزي ية بطرق عاياة ف لكية أن يغير سوووووولك  ال ايا الهايمكي لعاد قل

ث حي الممكي لهذه الجزيئات اإلشوووووارية أن تبال شوووووكل ال لية أا تر تها أا اسوووووتقابها أا تعبيرها عة، تياحتنك  

ي عبر حجمكعة حتُنقل اإلشوارة المسوتقبلة حي سوطكو ال ايا الهافية إلى داخلها  - ما سونرى فتقاً ا –الجيني: إذ 

تباعاً لتعال قل اإلشووارة داخل ال لية(، التي تعمل ن Pathwayالجزيئات اإلشووارية المكجكدة داخل ال لية  حسووار 

 االتي ي ثر عملها في سلك  ال لية حباشرة.  Effector proteinsبراتينات ح ثرة في النهاية فاعلية 

ع حسووووار نقل اإلشووووارة داخل ال لية االبراتينات الفاعلة حي نم  خلكل آلخر اعليه تسووووتجيب األنماط ك  نيت

حي جزيئات نقل إشووووارة داخلية احي ال لكية المتباينة على نفس اإلشووووارة بطرق ح تلفة، اذلك بحسووووب حا تملكه 

  الثةثة الاالية:براتينات ح ثرة. اذلك حي خال األحثلة 

 . Acetylcholineتقلص العضلة القلبية عناحا تتعرض للناقل العصبي األستيل  كليي  ين فا حعال اقكة -1

سابق  أل تتلقى نفس اإلشارة(. حع  -2 تفرز الغاة اللعابية حككنات اللعاب عناحا تتعرض لنفس الناقل العصبي ال

 العضات القلبية االغاد اللعابية. في أن المستقبات التي يرتب  بها األستيل  كليي هي نفسها 

 تتقلص األلياف العضلية الهيكلية بارتباط األستيل  كليي بمستقبل ح تله. -3

  
طن الجزيء اإلشاري خارج الخلوي وحدل ال يضثا الرسالة إذ  عاضد الضعلومات الضنقولة  :مضا سبق  ساناج

لإلشننارأ، طي على تبيعة الضسنناقبا وعلى مسننار موسنناتاع على كيفية اسنناقبال و فسننير الخلية الضسنناحدهة 

 .النقا
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 .هنرصا على اساجامات مخالفة هذ األ ضات الخلوية الضاباينة ضثيا لدور جزيء إشاري واحد 

A- .ينخفا معدل وقوأ  قلص الع لة القلبية عند الاعري للناقا العصبذ األسايا كوليم 

B-   واحد.ذ البرو ينالعلق ان الضساقبا  فرز الغدد اللعامية اللعاب عند الاعري لنفس الناقا السامق م 

C- لع نننلية اعم الضوجود هذ االلياف  عند الاعري للناقا السنننامق لكم الضسننناقبا  نا يخال  الحيكلية  اقلص األلياف الع نننلية

 .القلبية والغدأ اللعامية

ال لية الحيكانية أنماطاً عاياة حي المستقبات، يكجا حي  ل حستقبل عشرات إلى حئات  فف النسخ، تمتلك 

يجعل هذا التنكع ال ايا تساسة بنفس الكق  للكثير حي اإلشارات خارج ال لكية، اعليه فان اجكد إشارة حعينة 

ارات حي اإلش Combinationكليفة( بت مجمكعة فقا تبقى ال لية بيمكي أن يعال افستجابة لإلشارات األخرى. 

تقكدها نحك التمايز ال لكل، اثالثة تجعلها تنقسوووم، احي الممكي أن تمكت ال لية في  قاعلى قيا الحياة اتكليفة أخر

 االشكل التالي يكضح ذلك. .غياب  ل اإلشارات

 

 

  

تمث ر  و ــــــا ااتم د الال    الح وان ة ال  ت ــــــ راى ال ر  ح و ة 
 ال  الترت ب من األال  تل  األسفر:هي  ،متعددة
 ت  راى تبقي الالل ة ال  ق د الح  ة. -

 ت  راى تجعر الالل ة تنمو وتنقسم. -

 ت  راى توجه الالل ة نحو التم  ز. -

ع ني معمم الال    من  - حرم ن الالل ة من اإل ــــــــــ راى ت
 .Apoptosisاالستمواى 
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 :Extracellular signal Moleculesلجزيئات اإلشارية خارج الخلوية ا

  هذ صفيم: يمكي جمع الجزيئات اإلشارية خارج ال لكية

يضم الصه األال الجزيئات الض مة االمحبة للمان حي براتينات اببتياات اجزئيات صغيرة حنحلة بالمان،  -1

ى لاف يسمح لها تجمها أا خصائصها المحبة للمان حي عبكر الغشان الباسمي لل لية الهافية، فهي تعتما ع

 حكجكدة على الغشان الباسمي لل لية الهافية إليصال الرسالة التي تحملها عبر الغشان.حستقبات 

يضوووم الصوووه الثاني الجزيئات ذات األتجام الصوووغيرة أا الكارهة للمان  المحبة للاسوووم( االتي تعبر الغشوووان  -2

بسوووهكلة إلى داخل ال لية الهافية. اعناحا تصووول هذه الجزيئات اإلشوووارية إلى داخل ال لية الهافية  الباسووومي

حي طبيعة براتينية يضووووووب  التعبير  Intracellular receptorغالباً حا ترتب  إلى حسووووووتقبل داخل خلكل 

 الجيني. 

 

 

 

 

 

 

 .تمث ر لنمطي الجز ئ ى اإل  ر ة ال ر  الاللو ة

A- بط تل  ترتف إل ــــ ر ة ال ر  الاللو ة ةب رة ومحبة للم ل لاللت ال تســــتط ل ابور الال ــــ ل الب ســــمي مب  ــــرةمعمم الجز ئ ى ا
 مستقب ى توجد ال  سطوح الال   .

B- ب ط تل  اإلرتي مب  ــرة و بعض الجز ئ ى اإل ــ ر ة ال ر  الاللو ة صــال رة وة رهة للم ل لاللت تســتط ل ابور الال ــ ل الب ســم
 الس توب سم  أو  من النواة(. مستقبر داالر الالل ة ) من

 

مشننكا موسنن  مسننار الاواصننا الخلوي عبر الضسنناقبةت الغشننائية ومم ثق الضسننارات و طد الوسنننناق  

 األخرى الاذ ال  رااج هيحا الجزيئات اإلشارية إلى مساقبا غشائذ. 
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 :Membrane receptor dependent pathwaysالضسارات الضعاضدأ على الضساقبةت الغشائية 

إن الكم األعظم حي الجزيئات اإلشوووارية ف تسووومح لها تجكحها أا خصوووائصوووها المحبة للمان بعبكر الغشوووان 

ال لكل بشووكل حباشوور، لذلك فهي ترتب  حع براتينات حسووتقبلة حمتاة عبر الغشووان الباسوومي حي خارج ال لية إلى 

ي لل لية، احي ثم تلتقطها اتنقل الرسووووالة التي داخلها. اتكتشووووه هذه المسووووتقبات اإلشووووارة على الجانب ال ارج

 تحملها عبر الغشان لااخل ال لية بشكل جايا ابصكرة ح تلفة عي الرسالة األصلية. 

ححاد حككن حي  Singling pathwayداخل ال لية عبر حسار إشارل ايتم نقل الشكل الجايا حي اإلشارة 

بحيث يفعل  ل جزلن  Intracellular singling molecules داخل خلكية حجمكعة حي الجزيئات اإلشووووارية

اإلشووارل التالي في المسووار للكصووكل إلى افسووتجابة ال لكية النهائية المتمثلة بتفعيل أنزيم في اسووتقاب الجزلن 

 . Genesات الجين –المكرثات  ىتاإحعيي، أا بتغيير شكل ال لية أا بتعايل تر تها أا بتنشي  أا تثبي  نسخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ضثيا للضسار اإلشاري الضفّعا مالجزيئات اإلشارية الرامطة لضساقبا على سطح الخلية

ياوسنننطع مجضوعة مم يفعا ار بات جزيء إشننناري خارج خلوي مالضسننناقبا سنننبيا إشننناري داخا خلوي واحد على األقا      -

ينات ة م  مرو يمعا  ال الجزئيات اإلشارالجزيئات اإلشارية داخا الخلوية )قد  كون مرو ينات طو جزيئات صغيرأ(،  عضا 

 ينذ(. جالاعبير  غيير ال– ساقةب،  غيير شكا الخلية طو حركاحاالا  غيير ) مؤثرأ هاساجيب الخلية مطر  مخالفة
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 وظيفة مرورية طو طكثر مم الوظائ  الاالية: الداخلية  نجز مكو ات الضسارات اإلشارية 

  .تعمل على حجرد نقل اإلشارة حي خارج ال لية إلى داخلها، احي ثم تساعا في انتشارها عبر ال لية 

  ًتضوووو يم اإلشووووارة المسووووتلمة بجعلها أقكى، حما يمكي عاداً قلياً حي الجزيئات اإلشووووارية خارج ال لكية  افيا

 لتحريا استجابة  بيرة داخل خلكية. 

  ثر حي حسار إشارل داخل خلكل ادحجها قبل أن تعيا إرسالها حي جايا. يمكي لها أن تتلقى اإلشارات حي أ 

  أ ثر حي حسار إشارل أا حي براتيي ح ثر، خالقةً تشعباً في تافق المعلكحات يمكي لها أن تكزع اإلشارة على

 اححرضةً على استجابة حعقاة. 

إذ  Molecular switchesسلك  المحكفت الجزيئية  تسلك العايا حي البراتينات اإلشارية داخل ال لكية

نات إلى تالة فعالة قادرة على تفعيل براتي  خاحلة( يغير استقبال اإلشارة تال هذه البراتينات حي تالة غير فعالة 

 أخرى في المسار اإلشارل. 

 : مجضوعايميضكم جض  البرو ينات الاذ  عضا كضروالت جزيئية هذ 

اهي األاسووووووع على اإلطاق، تضووووووم البراتينات التي تفعل بكسووووووواطة عملية الفسووووووفرة  الضجضوعة األولى -1

Phosphorylation  اتثب  بكسووووواطة عملية نزع الفسوووووفرةDephosphorylation .قكم بعملية الفسوووووفرة ي

، switch proteinزحرة فكسووووفات إلى البراتيي المحكل  هتيث يضووووي Protein Kinaseبراتيي الكيناز 

اغالباً حا تنتظم الكينازات في  ،Protein phosphotaseعملية نزع الفسووووفرة براتيي فكسووووفاتاز بينما يقكم ب

لكيناز التالي ا براتيي بفسووفرة  يناز حفعل بكسوواطة الفسووفرة براتيي شووال حي عمليات الفسووفرة، إذ يقكم أال 

 في المسار اإلشارل االثاني يفعل الثالث اهكذا. 

 GTP- binding (GTP)تضم البراتينات الرابطة لجزلن الغكانكزيي ثاثي الفكسفات  الضجضوعة الثا ية -2

proteins   تسووووب ارتباطها حع  غير حفًعلةإلى تالة لة فعً حاالتي تتحكل حي تالةGTP  أا حعGDP . على

 (. G  G proteinsاتعرف هذه البراتينات بالبراتينات التكالي ،
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 .الجزيئية ضثيا للضروالت 

A- .فعا معا البرو ينات مإ اهة زمرأ هوسفات و ثبط مإزالة زمرأ هوسفات  

B-  يرري البرو يم اإلشننناري الضر بط م  جزيءGTP  على اسنننابدال جزيءGDP  إلى جزيءGTP  .هاصنننبح الرالة هعالة

 وعند ا ياثبط البرو يم مم جديد. GDPالضر بط م  البرو يم هاعطذ  GTPطما حلضحة 

 

 :Classes of membrane receptorsية ئشاغالضساقبةت الصفوف 

لربائ  ج خلكية تعرف باية هي براتينات عابرة للغشوووان ترتب  بجزيئات إشوووارية خارئشووواغالمسوووتقبات ال

، اتنقل الرسالة التي تحملها إلى حسار إشارل داخل خلكل أا أ ثر حما ي دل إلى تغير (Ligand ةطيب حفردها ر

  .الهافية سلك  ال ليةفي 

 .حاآليات  قا اإلشارأ الاذ  ساخدميضكم جض  الضساقبةت الغشائية هذ ثةثة صفوف  خال  ماخاةف و

تنظم تافق الشوووووكارد : Ion- channel- coupled receptorsالضسننننناقبةت الضر بطة إلى قناأ طيو ية  -1

 ر استقطاب الغشان اإنتاج تيار  هربائي. ي األيكنات( عبر الغشان الباسمي اتعمل على تغي

المرتبطة إلى السطح الااخلي للغشان ال لكل، التي  Gاهي البراتينات الضساقبةت الضر بطة إلى البرو يم:  -2

 الباسمي بادئة بذلك شافً حي التأثيرات المتتالية.  الغشان ضميباارها أنزيماً ل تفع  

تعمل  أنزيمات أا تككن التي  Enzyme- coupled receptorsالضسنننننناقبةت الضر بطة إلى األ زيضات  -3

حرتبطة حع أنزيمات داخل ال لية، عنا تحريا هذه المسوووتقبات تقكم األنزيمات بتفعيل طيه حي حسوووارات 

 نقل اإلشارة داخل ال لكية. 
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 . ضثيا لأل ضات الثةثة للضساقبةت الغشائية

A- فاح و غلق كاساجامة لجزيء إشاري خارجذ.يو ية مساقبا مر بط إلى قناأ ط  

B-  ار بات جزيء إشننناري خارجذ لضسننناقبا مر بط م  البرو يمG  عندما يافعا  اا البرو يم يفعا ط زيضاً ماثبااً  نننضم الغشننناء

   البةسضذ.

C-  هذ ، والضسنننناقبا (األ زيق )لجزء الداخلذ مم ، يفّعا  ار بات الرميطة م  مسنننناقبا مر بط مأ زيق:الجزء األيسننننر مم الشننننكا

    .: األ زيق مر بط إلى الضساقبا الضفّعاالجزء األيضم مم الشكا 

 

بعا جزيئات اإلشووووارة إلى حسووووتقبات أ ثر حي صووووه حي الصووووفكف الثاثة، فمثاً ي ثر الناقل ترتب       

اتككن  ،العصوووووبي األسوووووتيل  كليي في ألياف العضوووووات الهيكلية عبر المسوووووتقبل المرتب  حع القناة األيكنية

لمسووووتقبل حي خال ابينما يعمل في ألياف العضوووولة القلبية لياف العضوووولة الهيكلية. افسووووتجابة زيادة تقلص األ

م م )ا ظر الشكا الثالث .حعال اقكة تقلص العضلة القلبية افستجابة خفااتككن ، Gالمرتب  إلى البراتيي 

   ال الضرا رأ(.

حا ي تالي هي تابالتسوووتعمل العايا حي المكاد الغريبة عي الجسوووم المسوووتقبات الغشوووائية الم تلفة  هاف، 

الطبيعية  جزيئات إشووووووارة خارج خلكية(، اعناحا ترتب  هذه المكاد الغريبة حع المسووووووتقبات   تشووووووبه( الربائ 

سووووومكم تعمل الكثير حي العقاقير االالغشوووووائية ت دل إلى تثبي  أا زيادة فاعلية المسوووووتقبات  أل ت تل اظائفها(. 

 يي االنيككتيي االمهائات بهذه الطريقة. ي الهيرا
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 : منية الضساقبةت الغشائية

 : ثةثة مجاالت األ  الضساقبةت الغشائية مم حيث البنية مم 

اهك الجزن الذل يمتا خارج ال لية بعيااً عي الغشوووووان : Extracellular domainالضجال خارج الخلوي  -1

، ايحتكل على المكقع الذل يتثب  Hydrophilicال لكل، ايتأله حي تسوووولسوووول لحمكض أحينية ححبة للمان 

 (.Ligand ةطبياإلشارل خارج ال لكل  الرالجزلن إليه 

ي ترق الطبقة الليبياية المضوووووواعفة ايتأله حي : Domain transmembraneالضجال العامر للغشنننننناء  -2

ايمكي لهووذا المجووال أن يعبر الغشووووووووان حرة ااتوواة  تووالووة  Hydrophobicتمكض أحينيووة  ووارهووة للمووان 

 . (Gالمستقبات المرتبطة إلى األنزيمات( أا سبع حرات  تالة المستقبات المرتبطة إلى البراتيي 

ايككن هذا المجال على تماس حع العصوووووووارة ال لكية : Intracellular domainالضجال داخا الخلوي  -3

Cytosolة ححبة للمان. ، ايتأله حي تمكض أحيني 

 :Ion – channel – coupled receptorsقناأ طيو ية الضساقبةت الضر بطة إلى 

يكجا هذا النم  حي المسووتقبات بشووكل خا  في خايا الجملة العصووبية افي ال ايا العضوولية، إذ تُعا هذه 

المسووتقبات المسوو الة عي النقل السووريع لإلشووارات عبر المشووابك العصووبية االمشووابك العصووبية العضوولية. ففي 

ي( حي ئية  تصوول إليها بشووكل ناقل عصووبالعصووبية، تنقل المسووتقبات المرتبطة إلى القنكات األيكنية إشووارة  يميا

 خارج ال لية الهافية إلى داخلها بعا أن تحكلها إلى إشارة  هربائية. 

بهذه المستقبات يتغير شكلها الفراغي حما ي دل إلى فتح أا إغاق قناة أيكنية، فعنا ارتباط الناقل العصبي 

االتي تاخل أا ت رج حي ال لية  Na +, K +2a, C -Cl ,+اهذا يسووومح بتافق أنماط حعينة حي األيكنات  أيكنات 

، حما ي دل إلى تغير في اسووتقطاب الغشووان في Electrochemical gradientsتسووب تارجاتها الكهرا يميائية 

 تياراً يسرل على طكل ال لية العصبية بشكل سيالة عصبية.  يكلااهذا غضكن زحي  بالميلي ثانية( 

ألسووووووتيل  كليي حثافً جيااً عي المسووووووتقبات المرتبطة بقناة أيكنية، اهي اتعا المسووووووتقبات النيككتينية ل

حستقبات تتر ز في ال ايا العصبية االعضلية، اهي تظهر تح  المجهر اإللكتراني على شكل ُارياة خماسية 

 األجزان تحصر في اسطها قناة تعبرها األيكنات. 

ينية تشوووكل بنية المسوووتقبل النيككتيني لألسوووتيل برات Subunitsاتتأله  ل ُارياة حي خمس تح  اتاات 

ا ألفا  تضم تسعة براتينات ح تلفة(، اتح  الكتاة بيت ةبعة أنماط رئيسة اهي: تح  الكتا كليي، اتنتمي إلى أر

بل اتعا تح  الكتاة ألفا رئيسووية في بنية المسووتق .دلتاالكتاة ، اتح  ثة براتينات(، اتح  الكتاة غاحا تضووم ثا
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لذل ي دل إلى اتغير بنيته الفراغية بلتفعيل المسوووتقبل  رتباط جزلن األسوووتيل  كليي الازمفتتكائها على حكقع ف

 فتح القناة األيكنية االسماو لنكع حعيي حي األيكنات بالتافق عبر القناة. 

النيككتينية بحسب ححتكاها حي تح  الكتاات، اهذا افختاف في ت تله أنكاع حستقبات األستيل  كليي 

 ا  β)2(3كتاات العضلي تضم تح  ال –التر يب ينعكس اختافاً بالتأثير، فمثاً المستقبات في المشبك العصبي 

2(4α) اي دل تفعيلها إلى زيادة نفكذية أيكنات ،+Na لاحاغية ذات التر يبة ، بينما يتمثل تفعيل المسووووووتقبات ا

5(α7)  2+بزيادة نفكذية أيكناتCa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ضثيا لبنية الضساقبا النيكو ينذ لألسايا كوليم

 

مؤلفة مم طرمعة ط ضات رئيسنننية مم  رح وحدات مرو ينية: ) رح  دأ خضاسنننية عامرأ للغشننناء البةسنننضذيالحظ البنية القنوية مشنننكا ور -

 ات.رصر هذ وسطحا قناأ  عبر ا األيو  رح وحدأ دلاا(   – رح وحدأ غاما  – رح وحدأ مياا  –وحد يم الفا 

 الحظ مكان ار بات األسايا كوليم إلى  رح الوحد يم الفا. -

 

 

 : G-Protein – coupled receptors  G (GPCR)الضساقبةت الضر بطة إلى البرو يم

( 711بات الغشووائية فمثاً يكجا نحك  أ بر صووفكف المسووتق Gتشووكل المسووتقبات المرتبطة إلى البراتيي 

 ( نم  ح تله حنها. 1111نم  ح تله حي هذه المستقبات لاى اإلنسان، بينما يملك الفأر نحك  

ع حي الجزيئات اإلشوووووارية خارج ال لكية بما فيها الهرحكنات تسوووووتجيب هذه المسوووووتقبات لكم هائل احتنك  

اعكاحل النمك االنكاقل العصووووبية التي ت تله في طبيعتها الكيميائية حا بيي براتيي اببتيا صووووغير احشووووتقات حي 

 األحينية أا حي الحمكض الاسمة، إذ يتكفر لكل حنها نم  حي المستقبات.  ضالحمك
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 : Gمنية الضساقبةت الضر بطة إلى البرو يم 

، تباا Gية التي ترتب  إلى المسوووتقبات المرتبطة إلى البراتيي رم حي التنكع الهائل للجزيئات اإلشوووابالرغ

ت إلى عائلة المسوتقبات ذات المجاف ة حي تيث البنية، إذ تنتمي جميعاً  ل المسوتقبات الماراسوة إلى اآلن حتماثل

السووبعة العابرة للغشووان  المذ كرة سووابقاً(، ايتأله  ل حنها حي سوولسوولة عاياة ببتيا ااتاة تعبر الغشووان الباسوومي 

المستقبل الضكئي  Rhodopsinبسيي دارامستقبات عنا الفقاريات الذهاباً اإياباً سبع حرات. احي أشهر هذه ال

 ت الشمية في األنه. في العيي االمستقبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .G ضثيا لبنية الضساقبةت الضر بطة إلى البرو ينات   

 :هإ حا  األ  مم ثةثة مجاالت Gط ضات الضساقبةت الرامطة للبرو ينات محضا اخالفح 

ناليم واألسننننننايا كوليم وغير ضا الرامط أل واع ماعددأ ومخالفة مم الرمائط الضجال خارج الخلوي -  ،البرو ينية مثا األدري

داخا  Gالضسننؤول عم رمط البرو يم  والضجال السننياومةسننضذللغشنناء البةسننضذ ذ اماً وغياماً،  والضجال العامر سننب  مرات

 الخلية.

 : G قا اإلشارأ عبر الضساقبةت الضر بطة إلى البرو يم 

ل  ل حنها حي قبل ات، يُفع  ييصوووول عادها إلى عشووووريي نكعاً في الثاي Gتكجا أنكاع عاياة حي البراتينات 

ي ف األيكنيةححادة حي األنزيمات الهافية أا حي القنكات ل حجمكعة حجمكعة حي المسوووتقبات الغشوووائية، اهي تُفع  

الباسووومي حي ثاث تح  اتاات ألفا ابيتا اغاحا التي ترتب  بالغشوووان  Gالغشوووان الباسووومي، تتأله البراتينات 

 بكساطة ذيل ليبيال قصير. 

الة  خاحلة(، تيث تككن تح  بغياب الجزلن اإلشووارل بحالةغ غير فع   Gيككن  ل حي المسووتقبل االبراتيي 

. اعناحا يرتب  جزلن إشووارل إلى المسووتقبل يتغير الشووكل الفراغي لألخير GDPالكتاة ألفا حرتبطة حع جزلن 

فا عل تح  الكتاة يج حما حعاً المرتبطان  Gاللبراتيي  بال جزأل ع  يُ ، GTP بجزلن GDPلن تسووووووت هذا ف ل 

حع  ر ( التأثير االتأثثرآحي جهة أخرى اللذيي يمكنهما الت غاحا –حي جهة االمعقا بيتا ألفا افسوووتباال تح  الكتاة 

 .ال ليةإلشارة إلى أحا ي أخرى في براتيناتهما الهافية في الغشان الباسمي االتي تستطيع أن تنقل ا
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 :Gالضساقبةت الضر بطة إلى البرو ينات  ضثيا آللية عضا 

A-  والبرو يمغياب الجزيء اإلشاري يكون كا مم الضساقبا G .مشكا خاما 

B-  ار بات الجزيء اإلشاري للضساقبا يغير الشكا الفراغذ للضساقبا وللبرو يمG  الضر بط مضا يجعا  رح الوحدأ طلفا  سابدل

  .غاما–ا  رح الوحدأ طلفا والضعقد مياا  اا االسابدال يفعّ .GTPمجزيء  GDPجزيء 

 

 تحوو  الكتوواة ألفووا االمعقووا بيتووا اغوواحووا( حفعليي  Gتحوواد الفترة الزحنيووة التي يبقى فيهووا جزيئووا البراتيي 

على قادرال  GTPase نزيمذاتية أل اقادريي على نقل اإلشوووارة بسووولك  تح  الكتاة ألفا، اذلك ألنها تملك فعالية

 يرتب   ل(. افع  إلى شوووووكله األصووووولي ال احل  غير المُ  Gحرجعة  احل البراتيي  GDPإلى  GTPتلمهة جزلن 

. نذ ر حي هذه األحراض حثاً دان الككليرا Gبعام إحكانية العكدة إلى الشووكل المثب  للبراتيي  األمرايالعايا حي 

به أتا أنكاع البكتريا التي تتكاثر دا لذل تسووووووب فان الككليرا ا بذي ناً يعرف   Choleraخل األحعان، إذ تنتج براتي

toxinة اإلشوووارة ناقل المفع لحما يبقي تح  الكتاة ألفا بشوووكلها عان، ، ياخل هذا البراتيي إلى ال ايا المبطنة لألح

إلى براتيناتها الهافية بشكل حستمر، اتسبب هذه الحالة خراج شكارد الكلكر االمان حي ال ايا المعكية إلى لمعة 

شكل غزير  سهال تاد قا ي دل إلى المكت إذا ل جكف( المعي ب سريعة  ماحستمر اهذا ي دل إلى إ تتم المعالجة ال

 بتعكيا األحاو االسكائل. 
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 الضفعا:  Gات مانوعة مم األ داف موساتة البرو يم  فعيا ط ض

 : االضفعّ G البرو بم  موساتة Ion- channelsالقنوات األيو ية  فعيا -1

المفعلة أن تنظم عمل القنكات األيكنية بشكل حباشر. اسنكضح ذلك حي خال  Gتستطيع بعا البراتينات 

عمل األسوووتيل  كليي على األلياف العضووولية القلبية. تقكم حجمكعة األعصووواب المبطئة لنبضوووات القلب بعملها عي 

سووتيل ب  األالعضوولي. يرت –طريق تحرير الناقل العصووبي األسووتيل  كليي في الفالق المشووبكي للمشووبك العصووبي 

المكجكد على سووطح ألياف العضوولة القلبية،  Gمسووتقبات المرتبطة إلى البراتيي ال كليي إلى حسووتقباته حي نم  

حي  Gi  iال ا  االذل يعرف بالبراتيي  Gيغير هذا افرتباط الشووووووكل الفراغي للمسووووووتقبل ايفعل البراتيي 

inhibitor  هووذا يفتح قنكات البكتوواسوووووويكم غوواحووا، ا –حثب ( حمووا ي دل إلى تفعيوول المعقووا بيتوواchannels +K 

حما يسوووومح بتافق أيكنات البكتاسوووويكم إلى خارج ال لية حثبطة افسووووتثارة ،المتكضووووعة على األغشووووية الباسوووومية 

الكهربائية لل لية. ايتم إغاق قناة البكتاسووويكم عناحا تقكم تح  الكتاة ألفا بتثبي  نفسوووها بكسووواطة تلمهة جزلن 

GTP ،غاحا، حما يعيا البراتيي  –فترتب  بمعقا تح  الكتاتيي بيتا  المرتب  حعهاG  تالته ال احلةإلى.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .آللية عضا األسايا كوليم على األلياف الع لية القلبية ضثيا 

A-  ير بط الناقا العصبذ األسايا كوليم إلى مساقبة ع الضوجودأ على سطوح طلياف الع لة القلبية مضا يفعا البرو يمG. 

B- قنوات البو اسننيوم  يفاح الضعقد مياا/غاما الضفّعا+K  الضاو ننعة على األغشننية البةسننضية مشننكا مباشننر مضا يسننضح أليو ات

 البو اسيوم مضغادرأ الخلية ويخفا اساثارأ الخلية.

C-   ثبيط  رح الوحدأ الفا مرلضحة جزيء GTP  يعيد البرو يمG .إلى حالاع الخاملة مضا يغلق قنوات البو اسيوم 
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 : الضفّعاGموساتة البرو يم  Membrane- bound enzymesضر بطة مالغشاء ال زيضات  فعيا األ

راتيي ثر البآشوووكل اسووولك  ال لية، بينما ي دل ت حع قناة أيكنية إلى تغير فكرل في Gالبراتيي  تآثري دل 

G  :حع األنزيمات إلى نتائج حعقاة، تقكد إلى إنتاج جزيئات إشووووووارة داخل خلكية إضووووووافية. ايعا  ا األنزيمييي

( حي أ ثر األنزيمات الهافية C  C-phospholipaseاالفكسووووووفكليباز  Adenyl cyclaseسوووووويكاز  األدينيل

 Cyclicالحلقي   AMPير هك ، إذ يقكم األنزيم األال بانتاج جزلن إشوووووارل داخل خلكل صوووووغGللبراتينات 

AMP فات تاج الجزيئيي الصووووووغيريي اإلينكزيتكل ثاثي الفكسوووووو ثاني حسوووووو افً عي إن ما يككن األنزيم ال (، بين

Inositol triphosphate  اثنائي أسيل الغليسيرالDiacylglycerol. 

تباأ عناحا ترتب  تح  الكتاة ألفا الُمفعلة  ألنزيم حرتب  إلى الغشووووووان الباسوووووومي Gا لية تفعيل البراتيي 

بأنزيم حرتب  إلى الكجه الااخلي للغشوووان الباسووومي تفعله اتبقيه ُحفعاً طالما بقي  حرتبطة به، ايُحفز هذا األنزيم 

 ايمكي أن  Second messengerالُمفعل إنتاج جزيئات إشوووارية داخل خلكية صوووغيرة تعرف بالمرسوووال الثاني 

اإلينكزيتكل ثاثي الفكسوووفات أا ثنائي أسووويل الغليسووويرال، اذلك بحسوووب األنزيم الُمفعل(، على  أا AMPتككن 

هك اإلشارة خارج ال لكية التي تتلقاها ال لية، ايتم إنتاج المرسال الثاني بكميات  بيرة األال اعتبار أن المرسال 

 .اً عي حصارها تاحلة حعها اإلشارةتنتشر بسرعة بعيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 أل زيق مر بط على الغشاء البةسضذ G ضثيا آللية  فعيا البرو يم 

ع،  اا مفعةً تالضا مر بطة مإن ار بات  رح الوحدأ طلفا الضفّعلة مأ زيق مر بط إلى الوجع الداخلذ للغشننناء البةسنننضذ  فعلع و بقيع 

سنننال الثا ذ و ذ مدور ا  فعا جزيئات إشنننارية األ زيق الضفعا يرفز على إ ااج جزيئات إشنننارية داخا خلوية صنننغيرأ  عرف مالضر

 طخرى ومالاالذ  ا خق اإلشارأ مقوأ.
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 األدريناليم على طلياف الع ةت الحيكلية والخةيا الشرضية: عضا آلية 

الحلقي، اتسووبب هذه الزيادة  AMPيطلق األدريناليي في األلياف العضوولية الهيكلية  ميات  بيرة حي ال وووووووو 

بكسووووووواطة ال   (A Protein kinase   PKA كز اذلك بعا تنشووووووي  براتيي  يناز كغلتفكك الغليككجيي إلى 

AMP  الحلقي، فهك أنزيم ف ينشوووووو  إف بكجكدAMP   الحلقي. ي دل تنشوووووويPKA ينوواز أنزيم  إلى تفعيوول 

غليككجيي إلى غلك كزبتنشووووووي  أنزيم  يفكوووك الغليككجيي الوووذل Phosphorylase kinaseفكسووووووفكرياز

 . كز  كقكد حتاو لعمل العضوووواتكلى اصووووطناعه، حما يزيا تر يز الغلثبي  أنزيم  خر يعمل عتا فكسووووفكرياز

على تفكيك الشووووحكم الثاثية إلى تمكض دسوووومة تسووووتعمل  Fat cellsيي في ال ايا الشووووحمية اليندريحرض األ

 .تحتاج إلى الطاقةى ال ايا التي ، إذ تُنقل هذه الحمكض الاسمة إلATPحباشرة في اصطناع جزيئات ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ضثيا آللية عضا األدريناليم على األلي  الع لية الحيكلية

الاي  Gsمضا يفعا البرو يم مم  ضط  Gلبرو يم ماللضسنننننناقبا الضر بط ير بط  رمون االدريناليم إلى الضجال خارج الخلوي  -

 .ATPالرلقذ مدًء مم  AMPسيكةز مرر اً على إ ااج  يفعا األد يا

اال زيق ، كيناز ةزيالاي يفسنننفر ويفعا ط زيق الفوسنننفور A (PKA)كضرسنننال ثانف مفّعةً مرو يم كيناز  الرلقذAMP يعضا  -

 كوز.ةز الاي يرطق الغليكوجيم إلى غلوريواألخير ينشط ط زيق غليكوجيم هوسف

 

  



18 

 

 الضساقبةت ذات الفعالية األ زيضية الاا ية: 

اتمايز احكت  اانقسوووامأهم هذه المسوووتقبات اأ ثرها شوووهرة هي الرابطة لعكاحل النمك التي تتحكم في نمك 

تجابة  ما أن افس، ضيق اتعمل بترا يز حن فضة جااً ت ثر في نطاق  حي الكسائ  المكضعية التيال ايا. اهي 

شووووووارة إلى داخل ال لية االتي غالباً حا لها تككن بطيئة حي حرتبة عاة سوووووواعات، اتتطلب خطكات عاياة لنقل اإل

المسووووووتقبات  هذه . احي أاسووووووع صووووووفكفGene expressionت دل في النهاية إلى تغير في التعبير الجيني 

 (. RTKSااختصاراً   Receptor tyrosine kinasesحستقبات  يناز التيرازيي 

 : (RTK)آلية عضا مساقبةت كيناز الايروزيم 

( إلى اقتراب جزيئيي حي جزيئات المسووووووتقبل الغشووووووائي ةطيبإشووووووارل ااتا  الرسووووووبب ارتباط جزلن ي

 جزلن إشووارل(  بيطةابما أن الر Dimer حسووتقبات  يناز التيرازيي( بعضووها حي بعا لتشووكيل ثنائي قُسوويم 

تفعيل  ىهك بحا ذاته ثنائي القسوويم فهك يسووتطيع جمع المسووتقبليي حعاً، ي دل هذا الجمع بيي حسووتقبليي حتجااريي إل

تصبح ا ،زييللتيرااظيفتهما الكينازية، ايفسفر على أثرها  ل حستقبل اآلخر، اتككن الفسفرة في حكاقع ححادة 

المفسوووووفرة للتيرازيي بمنزلة حكاقع ارتباط لمجمكعة حي البراتينات اإلشوووووارية داخل ال لكية االتي  هذه المكاقعا

، حفعلة العايا حي التغيرات الكيميائية الحيكية المطلكبة إلطاق تقكم بنقل اإلشووووارة إلى أحا ي ح تلفة داخل ال لية

  .  افنقسام( خلكية حعقاة  التكاثر ال لكلاستجابة 

 

 

 

 

 

 

 

 (RTK ضثيا آللية عضا مساقبا كيناز الايروزيم )

فرأ الكيناز، ويضكنحا مم هسننم  مسنناقبليم مشننكا ثنائذ القسننيق و اا يفعا  االر باتيؤدي جزيء إشنناري واحد ثنائذ القسننيق إلى 

اخا ية دئمفسننفر كضوق  رمط خاأل أل واع مم البرو ينات الغشننا موق الايروزيم ويعضا كا  مواق  مرددأ مممع ننحا مع نناً على 

 .لى داخا الخليةلخلوية والاذ  قوم منقا اإلشارأ إا

 

 



19 

 

لى الفكسووفات المضووافة سووابقاً إاإلنهان افسووتجابة يعمل أنزيم حي نم  فكسووفاتاز التيرازيي على إزالة زحر 

 التيرازيي. المكاقع المحادة حي 

 (:Rasالصغيرأ )البرو ينات  G فعيا البرو ينات 

يككن  Receptor tyrosine kinases (RTKs) ما ذ رنا سووابقاً فان تفعيل حسووتقبات  يناز التيرازيي 

الصووووووغير ااتااً حي أهم براتينات هذا المعقا.  Gالذل ينتمي إلى البراتيي  Rasحعقااً إشووووووارياً، ايعا البراتيي 

بككنه حرتبطاً بذيل ليبيال إلى الكجه السوويتكباسوومي للغشووان الباسوومي احشووابهاً في عمله  Rasيتصووه البراتيي 

اغير ُحفعل  GTPالتي تتبال بيي شووووووكليي ُحفعل حرتب  إلى جزلن  Gإلى تاغ  بير تح  الكتاة ألفا للبراتيي 

بجزلن  GDPلة اسوووتباال جزلن حع البراتينات المفع   Rasالبراتيي  تآثر، إذ يحرض GDPحرتب  إلى جزلن 

ر الحال ة غيالبراتيي الى  ايعكد بعا فترة زحنية ححادة.لة فع  إلى الحالة الم  Rasل البراتيييحك  ا مح،  GTPحي 

لة  . GTPعي طريق تلمهة المفع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ras  ضثيا لافعيا البرو يم 

. يقوم  اا Rasل إلى جوا ب الايروزيم الضفسفرأ هذ الضساقبا الضفعا جالباً إليع مرو يناً مفّعةً لبرويام مروّ ير بط مرو يم  -

الضفعا  Rasيفعا البرو يم  .ماروالً إلى الرالة الضفّعلة  GTPـ  م GDPعلى اسابدال  Rasالبرو يم مارريا البرو يم 

على مجضوعة ليبيدية  ساعد  Rasالحظ احاواء البرو يم  لى البرو ينات الاالية. اقةً اإلشارأ إضسارات اإلشارية عدداً مم ال

 على رمط البرو يم إلى الغشاء البةسضذ.

بحالته المفعلة بتحريا تفعيل شال حي عمليات الفسفرة ايتضمي نظام النقل الحاصل  Rasيقكم البراتيي 

 يناز  اإلشووارة حاببمسوواراة ثاثة براتينات  يناز تجمع في نمكذج يعرف لإلشووارة حي الغشووان الباسوومي إلى النك

MAP-Kinase signaling اقا اعتما افسووووووم ،MAP  نسووووووبة إلى  خر  يناز في السوووووولسوووووولة االذل يعرف
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Mitogen-actived protein kinase   يناز البراتيي المفعل بكسووواطة حكلا انقسوووام أل Mitogen  حكلاات 

 افنقسام هي جزيئات إشارية خارج خلكية تحرض على التكاثر ال لكل(. 

يتم في نهاية شووال  يناز تفعيل عاد حي البراتينات اإلشووارية بما فيها البراتينات المنظمة لنسووخ الجينات، 

حما  Gene expressionحما ي دل إلى تحريا أا تثبي  نسووووووخ بعا الجينات اتعايل التعبير الجيني لل لية 

 أا على التمايز.  Cell survivalقيا الحياة  بقان ال لية على ينتج عنه تحريا ال لية على افنقسام أا على

 

 

 

 

 

 

 

 

  ضثيا لضسار اإلشارأ ماب كيناز

 مم عدداً  الضفعَّا طن ينشننط شننةل يا ننضم ثةثة كينازات، األخير هذ  اا الشننةل يعرف مالضاب كيناز يفسننفر Rasيضكم للبرو يم 

البرو ينات اإلشارية األخرى  ا ضم  ال البرو ينات كينازات طخرى ومنظضات  سخ   بط الاعبير الجينذ  ؤدي الاغيرات النا جة 

 هذ الاعبير الجينذ والفعالية األ زيضية للبرو ينات إلى  غيرات عضيقة هذ سلوك الخلية كالاكاثر طو الاضايز.

حسووووووتقبات عاحل النمك المشووووووتق احنها  (RTKs)جااً حي حسووووووتقبات بعاد  بير  Rasل البراتيي يفع  

، لكنقسام ال لافعلى  هم الجراو بتحريضائلتاالذل يساعا في  Platelet derived growth factorي صفيحال

بعا العصوووووبكنات أثنان التشوووووكل  حكت الذل يمنع Nerve growth factor ياحسوووووتقبل عاحل النمك العصوووووب

 يني للجهاز العصبي. نالج

ُحفعاً بشووكل دائم، فتسووتجيب ال لية  ما لك أنها تتعرض بصووكرة  Rasيجب أن تشووير إلى أنه إذا بقي ال وووووووو 

حما سوويعرضووها على افنقسووام  التكاثر( المسووتمر، الطفرات المعطلة  يةحسووتمرة إلى إشووارة حكلاة لانقسووام خارج

نضب ، عشكائي غير المحا يحرض على افنقسام ال،   نفسه تثبيراتيي غير قادر على تجعل الب GTPaseللفعالية 

 السرطان. إلى  أل تتطكر



21 

 

 السبا الضعاضدأ على الضساقبةت داخا الخلوية: 

تعتما الهرحكنات السووتيرائياية  صووهغ حهم حي الجزيئات اإلشووارية على حسووتقبات براتينية داخل خلكية 

Intracellular receptors proteinsاالتسووتكسوويتران اهرحكنات الغاة  لرتيزا، اتضووم هذه الهرحكنات الكك

 الارقية  التيرا سيي. 

 الهافية ل ليةاغشان   ححبة للاسم( الكارهة للمان اإلشارية   الهرحكنات الستيرائياية  الجزيئات هذهاتعبر 

 إحا ضمي النكاة أا ضمي السيتكباسما، ايطلق على  ا النمطيي مستقبات براتينية حتكضعةب، اترتب  بسهكلة

 .التي عناحا تفعل بربطها الهرحكن تعمل  عكاحل نسخ داخل النكاة Nuclear receptorsالمستقبات النكاية 

 

 

 

 

 

 

 .ت النووية معد عبور ا الغشاء البةسضذبةالضساق م الاذ  ر بط الحرمو ات السايروئيدية  صيغ

لة(بشكل  Unstimlated cellsتكجا المستقبات النكاية في ال ايا غير المحفزة  ، اعنا خاحل  غير حفع 

ة حما يسمح له ليعاني المستقبل تغيرات شكلية في بنيته الفراغية تحكله إلى الحالة المفع  بالمستقبل ارتباط الهرحكن 

 نسخ الجينات الهافية المحادة. أا تنشي  بتثبي  
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 ) مثالحا الكور يزول( ضثيا للضسار اإلشاري الضفّعا مالحرمو ات السايروئيدية

 واحداً مم الحرمو ات السايروئيدية الضفرزأ مم قبا الغدأ الكظرية، يناشر مباشرأ عبر الغشاء البةسضذ يضثا الكور يزول

 اوير بط مضسنناقبلع الضوجود  ننضم السننياومةسننضا، ينقا معدل معقد  رمون/مسنناقبا إلى النواأ عبر معقدات الثقوب النووية. يفع

هينسخ جينات  دهية مرددأ  DNAالـ  ممليع مضا يجعلع قادراً على االر بات إلى  سلسةت خاصة الضساقبا مار باتع إ الكور يزول

  غير سلوك الخلية.

لها داراً رئيسووووياً في الكظائه الفيزيكلكجية لإلنسووووان، إذ  ةلالمفع  سووووتقبات النكاية االهرحكنات ت دل الم

سوي ي لمسووتقبل الهرحكن الجناقايفة تتمثل بما يحاث لاى األشوو ا  الي دل فقاان هذه اإلشووارات إلى نتائج خطير

سلية الذ رية في  صفات المرتلة الجنينية اإلعطان الالذ رل  التستكستيران( الضرارل لتشكيل األعضان التنا

هم على المسوووووتكى الكراثي ذ كر فبعا أشووووو ا  قائل  .لنضوووووكج الجنسووووويخال ا الجنسوووووية الذ رية الثانكية

ة في المكرثة المرحز طفرة نتيجة ا الاسنناوسننايرونلضسنناقب  قاان تيف ، لكي XYفحتا هم الصووبغييي الجنسووييي 

لفقاانها  لهرحكنذا االتستكستيران، الكي ف تستطيع خاياهم افستجابة له اكنعيصن أ، يستطيع ه فن للمستقبل 

التناحي ي فأهمية حسووتقبل التسووتكسووتيران هذا المثال يكضووح ا .األفراد  اناثالمسووتقبل، ابالنتيجة يتطكر ه فن 

 يني. نالتشكل الج لالجنسي خا
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 الضرا رأ الثا ية عشرأ والثالثة عشرأ حاية 

 ماوج ط.د.آدم

  ملخص احملاضرة                                         

 قإن الاأشنننننير الخلوي ط ق الرادثات البيولوجية الاذ  سنننننضح للخةيا مالاواصنننننا هيضا مينحا عم تري

واس  مم الجزيئات اإلشارية خارج الخلوية الاذ  رسلحا طو  رضلحا الخةيا الضرسلة لإلشارأ والاذ  اعرف 

عليحا مسننننناقبةت موجودأ إما على سنننننطوح الخةيا الحدهية طو هذ داخلحا، ويؤدي  اا الاعرف على  فعيا 

 فعيا مجضوعة مم البرو يناتمسننارات إشننارية مانوعة مانوع الجزيئات اإلشننارية ومسنناقبة حا،  ناحذ ما

ذات األثر الضعدل لسننننننلوك الخةيا مضا يجعا الخةيا  سنننننناجيب مطر  عدأ  اضثا مالبقاء على قيد الرياأ طو 

  .النضو طو اال قسام طو الاضايز طو االساضوات


