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مع الوسط إلى التفاعل تحتاج جمیع الكائنات الحیة •

 .من اإلشاراتمجموعة المحیط حیث ترسل وتستقبل 

یجب أن ) أكثر الكائنات بدائیة(حتى البكتریا الُحرة •

 :تكون قادرة على

 .تعقب المواد الغذائیة•

 .التمییز بین الضوء والظالم•

 .تجنب المواد السامة•

 Bacteriophagesالھروب من ملتھمات الجراثیم •

 :مقدمة
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 :للتزاوجالجاھزة )  Yeast cell(خلیة الخمیرة •

 Matingتُفرز بروتیناً یسمى عامل التزاوج •

factor 

)  جنس مغایر(یُكتشف ھذا البروتین من خلیة أخرى •

 .كرسالة تزاوج كیمیائیة

تستجیب لھا بزحفھا باتجاه الخالیا الُمرسلة •

 .  لإلشارة

 :مقدمة
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 :أكثر تعقیداً الخالیا األمور كثیرات في •

خالل األخرى فمثالً أن تفسر كم ھائل من اإلشارات التي تتلقاھا من الخالیا  علیھا  •

الخالیا اإلشارات فیما تتبادل   Emburyonic developmentتنامي الجنین 

 بینھا مما یحدد

 .المسار التمایزي الذي یجب على كل خلیة أن تسلكھ الخلیة •

 .المكان الذي علیھا أن تحتلھ في جسم المتعضیة•

 .كانت ستنقسم أو تقوم بوظیفة ما أو ستموتھل •

 :بعد المرحلة الجنینیة تنسق مجموعة كبیرة ومتنوعة من اإلشارات•

 .نمو الكائن الحي•

 .سلوك الكائن الحي•

 .  أداء أعضاء الكائن الحي لجمیع وظائفھ•

 :مقدمة
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تبادل للمعلومات التي یمكن أن یكون بأشكال مختلفة، وغالباً ما یتطلب بأنھ   Communicationیُعرف التواصل •

 .شكل إلى أخرىمن التواصل تحویل اإلشارات الحاملة للمعلومات 

 منحلةحتى غازات ..حموض أمینیة، لیبیدات، نكلیوتیدات، ستیروئیدات الحیوانیة بروتینات، اإلشارات في كثیرات الخالیا •

 .اإلشارةاختالف طبیعتھا فإن جمیعھا تتمكن من إرسال بالرغم من •

 :  المبادئ الرئیسیة للتأشیر الخلوي
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 Signaling cellتنتج الخلیة المرسلة لإلشارة خلیتین بین عند التواصل •

 Target cellخلیة ھدفیة تكشفھ   Signal moleculeإشاریاً جزیئاً  

 .الخلیة یمكن أن تعمل كخلیة مرسلة لإلشارة أو كخلیة ھدفیة•

تتعرف   Receptor proteinالخلیة الھدفیة تمتلك مستقبالت بروتینیة •

 Signal moleculeالجزيء اإلشاري وتستجیب بشكل نوعي على 

 :  المبادئ الرئیسیة للتأشیر الخلوي
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المستقبل البروتیني على خلیة : یبدأ النقل اإلشاري•

 ھدفیة یستقبل إشارة آتیة من خارج الخلیة 

Extracellular signals   إلى إشارات داخل تتحول

من فتعدل   Intracellulalar signalsالخلیة 

 .  سلوك الخلیة الھدفیة

 :  المبادئ الرئیسیة للتأشیر الخلوي
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أنماط التواصل 
 الخلوي

التأشیر المباشر 
الـتأشیر  التأشیر العصبي بین خلیتین

 الموضعي
التأشیر 
 الھرموني

 : communicationCellالتواصل الخلوي 
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 النمط األكثر شھرةً •

على یعتمد   Metozaالحیوانات كثیرات الخالیا في •
بث إشارة في الجسم ككل وذلك بإفرازھ�ا ف�ي مج�رى 

 .الدم

الجزیئ������ات اإلش������اریة تع������رف ھن������ا بالھرمون������ات •
Hormones  الخالی�ا (تفرزھا الغ�دد الص�ماء والتي

 .(Endocrine cellsالصماء 

ج�زر النغرھ�انس ف�ي البنكری�اس في   βخالیا : مثال•
تف��رز األنس��ولین ال��ذي ی��نظم دخ��ول ) غ��دة ص��ماء(

 .  الغلوكوز إلى جمیع خالیا الجسم

 :Hormonal signalingالھرموني التأشیر 
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تنتش��ر الجزیئ��ات اإلش��اریة ف��ي الس��ائل ال��نمط األق��ل ش��ھرةً، حی��ث •
ھ�ذا ی�ؤدي إل�ى ) عوض�اً ع�ن دخولھ�ا مج�رى ال�دم(خارج الخلوي 

 .انتشارھا على مساحة صغیرة بجوار الخلیة التي أفرزتھا

 :تعمل بھذه الطریقة الكثیر من الجزیئات اإلشاریة•

 .المنظمة لاللتھاب في منطقة العدوى•

 .الضابطة النقسام الخالیا أثناء التئام الجروح•

  Autocrineال�ذاتيفي الخالی�ا الس�رطانیة یس�مى ھ�ذا بالتأش�یر •
حیث تحرض نفسھا على استمراریة االنقسام عن طریق جزیئ�ات 

 .تفرزھا ومن ثم تستقبلھا

 : signalingParacrineالموضعي التأشیر 
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الخالیا العصبیة كالصماء ترس�ل رس�ائل لمس�افات •
عبر المح�ور الھدفیة، طویلة وبسرعة إلى الخالیا 

االسطواني الذي ینتھ�ي بارتباط�ات خاص�ة تس�مى 
 .المشابك

الخالیا الھدفیة ق�د تق�ع عل�ى مس�افات كبی�رة تزی�د •
 .متر 1عن 

الدفعة الكھربائیة من الخلیة العصبیة تسري عل�ى •
 .ثا/م 100بسرعة  Axonطول ال 

االش��ارة الكھربائی��ة تتح��ول إل��ى كیمیائی��ة فتص��ل •
 .ثا/میلي 1للمستقبل في أقل من 

 

 : signalingSynapticالعصبي التأشیر 
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 .ھو التواصل األقصر مدى على اإلطالق•

ال یحتاج إلى تحریر ج�زيء مف�رز وإنم�ا یق�وم عل�ى اتص�ال •
فیزیائي ب�ین الخالی�ا م�ن خ�الل ارتب�اط جزیئ�ات مثبت�ة عل�ى 
الغش���اء البالس���مي للخالی���ا المرس���لة لإلش���ارة ببروتین���ات 
مس�����تقبلة متوض�����عة ض�����من الغش�����اء البالس�����مي للخالی�����ا 

 .المستھدفة

أثن��اء التن��امي الجنین��ي، یح��رض ھ��ذا : مث��ال ع��ن ھ��ذا ال��نمط•
ال��نمط م��ن التأش��یر الخل��وي الخالی��ا المتماثل��ة عل��ى التم��ایز 

 .خلویة مختلفةأنماط 

 

 :Contact Dependentخلیتین التأشیر المباشر بین 
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https://www.youtube.com/watch?v=QL8yAtQXwuo


  Metazoaلل��ـ تتع��رض الخلی��ة الحیوانی��ة •
آالف الجزیئ����ات اإلش����اریة المختلف����ة إل����ى 

والموج���ودة ف���ي محیطھ���ا، لك���ن تس���تجیب 
أي (بص��ورة انتقائی��ة عل��ى ھ��ذه اإلش��ارات 

 ).  تتجاھل بعضھا وتتفاعل مع بعضھا اآلخر

تعتمد استجابة الخلیة لجزيء إشاري مع�ین •
لتل�ك   Receptorعل�ى امتالكھ�ا لمس�تقبل 

فالمستقبل المناس�ب یع�رف الخلی�ة . اإلشارة
 .  على اإلشارة وتستطیع أن تستجیب لھا

 

 :  استجابة الخلیة لمجموعة محدودة من اإلشارات
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يمكن لعدد قلیل 
من الجزيئات 

اإلشارية خارج 
الخلوية أن يغیر 
سلوك الخاليا 

 :الھدفیة

تبدل شكل 
 الخلیة

تبدل 
 حركتھا

تبدل 
 استقالبھا

تبدل 
تعبیرھا 
 الجیني

 :  استجابة الخلیة لمجموعة محدودة من اإلشارات
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عندما تصل الجزیئات اإلشاریة إلى داخل الخلی�ة تعم�ل عل�ى تع�دیل فاعلی�ة بروتین�ات م�ؤثرة فتغی�ر ف�ي •
 .سلوك الخلیة

استجابة األنماط الخلویة المتباینة على نفس اإلشارة بطرق مختلفة، وذلك تبعاً لجزیئات النقل الداخلیة •
 .  والبروتینات المؤثرة

 :األمثلة التالیة توضح ذلك•

 Acetylcholineینخفض معدل وقوة تقلص العضلة القلبیة عندما تتعرض للناقل العصبي األستیل كولین •

). نف���س اإلش���ارة(تف���رز الغ���دة اللعابی���ة مكون���ات اللع���اب عن���دما تتع���رض ل���نفس الناق���ل العص���بي الس���ابق •
 . والمستقبالت نفسھا

 . تتقلص األلیاف العضلیة الھیكلیة بارتباط األستیل كولین بمستقبل مختلف•

 :  استجابة الخلیة لمجموعة محدودة من اإلشارات
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بروتین�ات ، ببتی�دات ، جزیئ�ات (أي كارھ�ة للدس�م ومحبة للماء، معظم الجزیئات اإلشاریة ضخمة : الصف األول•
حجمھا ال یسمح لھا من عبور الغشاء البالسمي للخلیة الھدفیة لذلك ترتبط إلى مستقبالت ) صغیرة منحلة بالماء

 .توجد على سطح الخالیا

 Extracellular signal Moleculesالجزیئات اإلشاریة خارج الخلویة 
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لذلك تستطیع ) محبة للدسم(، كارھة للماء صغیرة: بعض الجزیئات االشاریة خارج الخلویة: الثانيالصف •
وف�ي داخ�ل الخلی�ة الھدفی�ة ت�رتبط إل�ى مس�تقبل . عبور الغشاء البالسمي بسھولة إلى داخ�ل الخلی�ة الھدفی�ة

الخالی�ا م�ن حرم�ان . م�ن طبیع�ة بروتینی�ة یض�بط التعبی�ر الجین�ي Intracellular receptorداخل خل�وي 
  .Apoptosisاإلشارات تعاني معظم الخالیا من االستموات 

 Extracellular signal Moleculesالجزیئات اإلشاریة خارج الخلویة 
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 .معظم الجزیئات اإلشاریة ال تسمح لھا حجومھا أو خصائصھا المحبة للماء بعبور الغشاء الخلوي بشكل مباشر•

 .لذلك فھي ترتبط مع بروتینات مستقبلة ممتدة عبر الغشاء البالسمي من خارج الخلیة إلى داخلھا•

وتكتشف ھذه المستقبالت اإلشارة على الجانب الخارجي للخلی�ة، وم�ن ث�م تلتقطھ�ا وتنق�ل الرس�الة الت�ي تحملھ�ا •
 ).بشكل جدید وبصورة مختلفة عن الرسالة األصلیة(عبر الغشاء لداخل الخلیة 

مك��ون م��ن مجموع��ة م��ن الجزیئ��ات مح��دد، الجدی��د م��ن اإلش��ارة داخ��ل الخلی��ة عب��ر مس��ار إش��اري ینتق��ل الش��كل •
الت�الي ف�ي المس�ار للوص�ول إل�ى االس�تجابة الخلوی�ة النھائی�ة إش�اري الج�زيء اإلشاریة بحیث یفع�ل ك�ل ج�زيء 

 :المتمثلة ب

 .تفعیل أنزیم في استقالب معین•

 .تغییر شكل الخلیة أو بتعدیل حركتھا•

 Genesالجینات  –تنشیط أو تثبیط نسخ إحدى المورثات •

 :Membrane receptor dependent pathwaysالغشائیة المسارات المعتمدة على المستقبالت 
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تمثيل للمسار اإلشاري المفّعل بالجزيائت اإلشارية 

 .الرابطة لمستقبل على سطح الخلية



 .اإلشارة من خارج الخلیة إلى داخلھا، ومن ثم تساعد في انتشارھا عبر الخلیةنقل تعمل على •

عدداً قلیالً من الجزیئات اإلش�اریة خ�ارج الخلوی�ة كافی�اً لتح�ریض اس�تجابة المستلمة، مما یمكن تضخیم اإلشارة •
 .  كبیرة داخل خلویة

 .  المسارات اإلشاریة داخل الخلویة قد تدمج ویعاد إرسالھا من جدید•

 .معقدةاالستجابة  تكون وبالتالي قد توزع اإلشارة إلى أكثر من مسار إشاري •

 Molecular switchesالجزیئی��ة  س��لوك المح��والت م��ن البروتین��ات اإلش��اریة داخ��ل الخلوی��ة تس��لك العدی��د •
إل�ى حال�ة فعال�ة ) خامل�ة(یغی�ر اس�تقبال اإلش�ارة ح�ال ھ�ذه البروتین�ات م�ن حال�ة غی�ر فعال�ة إذ ) خامل�ةأو فعالة (

 . قادرة على تفعیل بروتینات أخرى في المسار اإلشاري

 :وظائف المسارات اإلشاریة
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األوس��ع ، تض��م البروتین��ات الت��ي تفعّ��ل وھ��ي : المجموع��ة األول��ى•
وتث��بط بوس��اطة  Phosphorylationبوس��اطة عملی��ة الفس��فرة 

 .Dephosphorylationعملیة نزع الفسفرة 

حی�ث  Protein Kinaseیق�وم بعملی�ة الفس�فرة ب�روتین الكین�از •
یضیف زمرة فوس�فات إل�ى الب�روتین المح�ول ، بینم�ا یق�وم بعملی�ة 

 .Protein phosphataseنزع الفسفرة بروتین فوسفاتاز 

غالباً ما تنتظم الكینازات ف�ي ش�الل م�ن عملی�ات الفس�فرة، إذ یق�وم •
أول بروتین كیناز مفعّل بوساطة الفس�فرة بفس�فرة ب�روتین الكین�از 

 ....................... التالي والثاني یفعل الثالث وھكذا 

 ):  مجموعتین(البروتینات التي تعمل كمحوالت جزیئیة في صفین تجتمع 
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 ): المجموعتین(تجمع البروتینات التي تعمل كمحوالت جزیئیة في صفین 
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 GTPوالتي تتحول من حالة مفعل�ة  GTPتضم البروتینات الرابطة لجزيء : المجموعة الثانیة•
 وتع�رف ھ�ذه البروتین�ات  GDPأو مع  GTPحسب ارتباطھا مع ) –GDPإلى حالة غیر مفعلة 

(G proteins) 



 :  تتألف المستقبالت الغشائیة من حیث البنیة من ثالث مجاالت•

خ�ارج یقع : Extracellular domainالخلوي المجال خارج •
ویت��ألف م��ن حم��وض أمینی��ة . الخلی��ة بعی��داً ع��ن الغش��اء الخل��وي

الج��زيء (محب��ة للم��اء ، ویحت��وي موق��ع  یتثب��ت علی��ھ الربیط��ة 
 ).اإلشاري

 : transmembrane domain للغشاء العابر المجال•
 أمینیة حموض من ویتألف المضاعفة اللیبیدیة الطبقة یخترق
 مرة الغشاء یخترق قد المجال ھذا )للدسم محبة( للماء كارھة
 مرات سبع أو )باألنزیمات المرتبطة المستقبالت( واحدة

 G البروتین إلى المرتبطة المستقبالت

ویك�ون ھ�ذا : Intracellular domainالخل�وي داخل المجال •
ویتألف م�ن  ،Cytosolالمجال على تماس مع العصارة الخلویة 

 . حموض أمینیة محبة للماء

 

 :  بنیة المستقبالت الغشائیة
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مفردھ�ا (ھي بروتینات عابرة للغشاء ترتبط بجزیئات إشاریة خارج خلویة تعرف بالرب�ائط المستقبالت الغشائیة •
تنقل الرسالة التي تحملھا إلى مسار إش�اري داخ�ل خل�وي أو أكث�ر مم�ا ی�ؤدي إل�ى تغی�ر وھي .  Ligandربیطة 

 .سلوك الخلیة الھدفیة

 :تختلف باختالف آلیات نقل اإلشارةثالثة صفوف المستقبالت الغشائیة في تجتمع •

عب��ر الغش��اء البالس��مي وتعم��ل عل��ى تغی��ر ) األیون��ات(ت��نظم ت��دفق الش��وارد : المرتبط��ة إل��ى قن��اة أیونی��ةالمس��تقبالت •
 .استقطاب الغشاء وإنتاج تیار كھربائي

الت�ي تفع�ل . المرتبط�ة إل�ى الس�طح ال�داخلي للغش�اء الخل�وي Gوھ�ي البروتین�ات : المستقبالت المرتبطة إلى البروتین•
 . بدورھا إما أنزیماً وإما قناة أیونیة ضمن الغشاء البالسمي بادئة بذلك شالالً من التأثیرات المتتالیة

تعمل كأنزیمات أو ت�رتبط م�ع أنزیم�ات داخ�ل الخلی�ة، تح�ریض ھ�ذه المس�تقبالت : المستقبالت المرتبطة إلى األنزیمات•
 . یؤدي إلى تفعیل طیف من مسارات نقل اإلشارة داخل الخلویة

 

 : receptorsClasses of membraneصفوف المستقبالت الغشائیة 
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 :الغشائیةصفوف المستقبالت 
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 :قد یرتبط نفس الجزيء اإلشاري إلى مستقبالت مختلفة•

، وتك�ون الم�رتبط م�ع القن�اة األیونی�ةالعضالت الھیكلیة عب�ر المس�تقبل یؤثر في ) األستیل كولین(الناقل العصبي •
 .االستجابة زیادة تقلص األلیاف العضلیة الھیكلیة

وتك�ون االس�تجابة  ،Gلمرتبط إل�ى الب�روتین نفس الناقل السابق یؤثر في األلیاف العضلة القلبیة عبر المستقبل ا•
 .خفض معدل وقوة تقلص العضلة القلبیة

 :المواد الغریبة تستعمل المستقبالت الغشائیة المختلفة كھدف•

 ).جزیئات إشارة خارج خلویة(الطبیعیة تشابھ الربائط فھي •

 فھي ترتبط مع المستقبالت الغشائیة تؤدي إلى تثبیط أو زیادة تفعیل ھذه المستقبالت •

 .  الكثیر من العقاقیر والسموم كالھیرویین والنیكوتین والمھدئات بھذه الطریقةتعمل •

https://www.youtube.com/watch?v=9sF_h-bAnIE


المستقبالت الغشائیة 
Membrane 
Receptors 

المستقبالت المرتبطة 
  -Enzymeإلى اإلنزيمات
coupled receptors 

المستقبالت المرتبطة 
 إلى البروتین

G-Protein-coupled 
receptors 

المستقبالت المرتبطة 
 -Ionإلى قناة أيونیة 

channel- coupled 
receptors 

 : receptorsClasses of membraneصفوف المستقبالت الغشائیة 
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 .یوجد ھذا النمط من المستقبالت بشكل خاص في خالیا الجملة العصبیة وفي الخالیا العضلیة•

 .وھي المسؤولة عن النقل السریع لإلشارات عبر المشابك العصبیة والمشابك العصبیة العضلیة•

تص��ل إلیھ��ا بوس��اطة ناق��ل (تنق��ل المس��تقبالت المرتبط��ة إل��ى القن��وات األیونی��ة إش��ارة كیمیائی��ة : فف��ي العص��بیة•
 . من خارج الخلیة الھدفیة إلى داخلھا بعد أن تحولھا إلى إشارة كھربائیة) عصبي

 الشكل یتغیر المستقبالت بھذه العصبي الناقل ارتباط عند   •
 قناة إغالق أو فتح إلى یؤدي وھذا المستقبالت لھذه الفراغي
 , Cl- , Ca+2( معینة أیونات بتدفق یسمح وھذا أیونیة،

K+ , Na+( حسب الخلیة من تخرج أو تدخل والتي 
 استقطاب في تغیر إلى یؤدي مما  الكھروكیمیائیة تدرجاتھا

 تیاراً  یولد وھذا )ثانیة بالمیلي( زمن غضون في الغشاء
   .عصبیة سیالة بشكل العصبیة الخلیة طول على یسري
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مثال عن المستقبالت المرتبطة بقناة أیونیة المستقبالت النیكوتینیة •
 :لألستیل كولین

 .ھي مستقبالت تتركز في الخالیا العصبیة والعضلیة•

تظھر تحت المجھر اإللكتروني عل�ى ش�كل ُوری�دة خماس�یة األج�زاء •
 . تحصر في وسطھا قناة تعبرھا األیونات

 :أنماط من تحت الوحدات 4الوریدة تتكون من •

 ).مختلفةبروتینات  α )9تحت الوحدات ألفا •

 ).بروتینات β )3الوحدة بیتا تحت •

 .γتحت الوحدة غاما •

 .δتحت الوحدة دلتا •
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ھي الرئیسیة في بنیة المستقبل الحتوائھا على موق�ع الرتب�اط ج�زيء األس�تیل ك�ولین ال�الزم  αتحت الوحدة ألفا •
لتفعیل المستقبل ، أي تتغیر بنیتھ الفراغیة الذي یؤدي إلى فتح القناة األیونیة والسماح لنوع معین من األیون�ات 

 . بالتدفق عبر القناة

 :تختلف أنواع مستقبالت األستیل كولین النیكوتینیة•

 .بحسب محتواھا من تحت الوحدات، وھذا االختالف في التركیب ینعكس اختالفاً بالتأثیر•

 :ویوضح ذلك المثاالن التالیان•

تفعیلھ��ا إل��ى زی��ادة وی��ؤدي  4α(2(و 3)β2(الوح��دات تض��م تح��ت العض��لي  –العص��بي المس��تقبالت ف��ي المش��بك •
 +Naنفوذیة أیونات 

 Ca+2تقلصھا إلى زیادة نفوذیة أیونات یؤدي  7α(5( تضم الدماغیةالمستقبالت •



G :coupled  –Protein -(GPCR) Gإلى البروتین المستقبالت المرتبطة 
receptors 
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 )نمط مختلف 1000نمط وعند الفأر  700عند اإلنسان (ھي أكبر صفوف المستقبالت الغشائیة •

تستجیب ھذه المستقبالت لكم ھائل ومتنّوع من الجزیئات اإلشاریة خارج الخلویة بم�ا فیھ�ا الھرمون�ات وعوام�ل •
النمو والنواقل العصبیة التي تختلف في طبیعتھا الكیمیائیة ما بین بروتین وببتید صغیر ومشتقات من الحم�وض 

 .األمینیة أو من الحموض الدسمة

 .ولكل من ھذه الجزیئات اإلشاریة نمط خاص من المستقبالت•



 :Gإلى البروتین المرتبطة بنیة المستقبالت 
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متماثلة من حیث البنیة، إذ تنتم�ي جمیعھا •
عائل������ة المس������تقبالت ذات جمیع������اً إل������ى 

المج�������االت الس�������بعة الع�������ابرة للغش�������اء 
 .البالسمي

یت��ألف ك��ل منھ��ا م��ن سلس��لة عدی��دة ببتی��د •
واحدة تعبر الغشاء البالسمي ذھاباً وإیاب�اً 

 .سبع مرات



 :Gإلى البروتین المرتبطة بنیة المستقبالت 

6/21/2021 

33 

 :من أشھر ھذه المستقبالت عند الفقاریات•

اإلدراك الضوئي یعتمد عل�ى امتص�اص وح�دات الطاق�ة (الضوئي في العین المستقبل   Rhodopsin الرودوبسین•
 أشھرھاالضوئیة وتفككیھا إلى أصبغة حساسة للضوء 

 )العمى اللیليیسبب   Aأخر ، لذلك نقص فیتامین بروتین + Aفیتامین ← الرودوبسین العصوي  

 .في األنفالمستقبالت الشمیة •
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ث��الث تح��ت وح��دات ألف��ا وبیت��ا م��ن  Gالبروتین��ات تت��ألف •
وغاما التي ترتبط بالغشاء البالسمي بوساطة ذیل لیبی�دي 

 . قصیر

الج��زيء بغی��اب  Gیك��ون ك��ل م��ن المس��تقبل والب��روتین •
، حی��ث تك��ون تح��ت )خامل��ة(اإلش��اري بحال��ٍة غی��ر فعال��ة 

 .GDPالوحدة ألفا مرتبطة مع جزيء 
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ارتباط الجزيء اإلش�اري م�ع المس�تقبل یتغی�ر الش�كل الفراغ�ي •
تس�تبدل   α، مم�ا یجع�ل تح�ت الوح�دة  Gللمستقبل وللب�روتین 

 .GTPبـجزيء   GDPجزئ

 –ھذا االستبدال یفعل تحت الوحدة ألفا من جھ�ة والمعق�د بیت�ا  •
م��ع البروتین��ات ) الت��أثیر والت��أثر(غام��ا الل��ذین یمكنھم��ا الت��آثر 

الھدفی��ة ف��ي الغش��اء البالس��مي وھ��ذا ینق��ل اإلش��ارة إل��ى أم��اكن 
 .  أخرى في الخلیة

الفت�رة الزمنی�ة الت�ي یبق�ى فیھ�ا تح�دد   αتح�ت الوح�دة س�لوك •
وذل�ك . وق�ادرین عل�ى نق�ل اإلش�ارةمفعل�ین  Gجزیئا الب�روتین 

 ذاتیة فعالیة تملك   αألن تحت الوحدة 

إل��ى   GTPعل��ى حلمھ��ة ج��زيء ق��ادر   GTPaseاألن��زیم •
GDP  البروتین مما یرجع كاملG  ش�كلھ األص�لي الخام�ل إل�ى

 ).غیر المفعل(
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ً یبقى (المثبط الشكل إلى  Gیرتبط العدید من األمراض بعدم عودة البروتین •  ):البروتین بشكل فعال دائما

 .عن ذلك داء الكولیرا الذي تسببھ أحد أنواع البكتریا التي تتكاثر داخل األمعاءمثال •

 .Cholera toxinھذه البكتیریا تنتج بروتیناً یعرف بذیفان الكولیرا •

ی��دخل ھ��ذا الب��روتین إل��ى الخالی��ا المبطن��ة لألمع��اء، یبق��ي تح��ت الوح��دة ألف��ا بش��كلھا الفع��ال فتنق��ل اإلش��ارة إل��ى •
بروتیناتھا الھدفیة بشكل مستمر، وتسبب ھذه الحالة خروج شوارد الكلور والماء من الخالیا المعوی�ة إل�ى لمع�ة 

المع��ي بش��كل غزی��ر ومس��تمر وھ��ذا ی��ؤدي إل��ى إس��ھال ح��اد وق��د ی��ؤدي إل��ى الم��وت إذا ل��م ت��تم المعالج��ة ) ج��وف(
 .  السریعة بتعویض األمالح والسوائل
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 :  المفعل Gالقنوات األیونیة بواسطة البروتین تفعیل  -1

 .أن تنظم عمل القنوات األیونیة بشكل مباشرالمفعلة  Gتستطیع بعض البروتینات •

 :القلبیةعمل األستیل كولین على األلیاف آلیة 

إل��ى مس��تقبالت موج��ودة عل��ى س��طوح األلی��اف العض��لیة القلبی��ة ھ��ذا یفع��ل ) األس��تیل ك��ولین(ی��رتبط الناق��ل العص��بي •
 Gالبروتین 

وھ�ذا +Kغام�ا وبالت�الي ف�تح قن�وات  –یؤدي إلى تفعیل المعقد بیتا  GTPحیث یرتبط بھا (تفعیل تحت الوحدة ألفا •
 .بمغادرة الخلیة وھذا یخفض استثارة الخلیة +Kیسمح لشوارد 

أي تصبح تحت الوحدة ألفا مثبطة وھ�ذا ی�ؤدي , المرتبط مع تحت وحدة ألفا GTPنتیجة حلمھة الـ  +Kتغلق قناة •
 .إلى حالتھا الخاملة مما یؤدي إغالق قناة البوتاسیومGإلى إعادة البروتین 
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مرتبط إل�ى الغش�اء ألنزیم  Gآلیة تفعیل البروتین  -2
 :البالسمي

تبدأ عندما ترتبط تحت الوحدة ألفا الُمفعلة ب�أنزیم •
م���رتبط إل���ى الوج���ھ ال���داخلي للغش���اء البالس���مي 

 .تفعلھ وتبقیھ ُمفعالً طالما بقیت مرتبطة بھ

األنزیم المفعل یُحفز إنتاج جزیئ�ات إش�اریة داخ�ل •
 Secondخلویة صغیرة تعرف بالمرس�ال الث�اني

messenger   تكون أن ویمكن )AMP الحلقي
أو اإلینوزیت��ول ثالث��ي الفوس��فات أو ثن��ائي أس��یل 

، وذلك بحسب األنزیم الُمفعل، وھ�ذه )الغلیسیرول
ب��دورھا تفع��ل جزیئ��ات إش��اریة أخ��رى وبالت��الي 

 .تتضخم اإلشارة
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 .أھم ھذه المستقبالت وأكثرھا شھرة ھي الرابطة لعوامل النمو التي تتحكم في نمو وتكاثر وتمایز وموت الخالیا•

 :وھي من وسائط التواصل الخلوي الموضعیة التي•

 .تؤثر في نطاق ضیق•

 .تعمل بتراكیز منخفضة•

 ).من مرتبة عدة ساعات(االستجابة لھا تكون بطیئة •

وتتطلب خطوات عدیدة لنقل اإلشارة إلى داخل الخلیة والتي غالباً ما تؤدي في النھایة إلى تغیر في التعبیر الجیني •
Gene expression. 

 )RTKS(واختصاراً   Receptor tyrosine kinasesمستقبالت كیناز التیروزین : ومن ھذه المستقبالت•



 ):RTK(آلیة عمل مستقبالت كیناز التیروزین 
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ً ) الربیطة(الجزيء اإلشاري •  .وإلنھ ثنائي القسیم یستطیع جمع مستقبلین معا

 .الجمع بین مستقبلین متجاورین یؤدي إلى إلى تفعیل وظیفتھما الكینازیة، ویفسفر على أثرھا كل مستقبل اآلخر•

 .مفعّلة  RTKsوتكون الفسفرة على مواقع محددة من التیروزین وبالنتیجة تصبح •

یرتبط على المواقع المفس�فرة مجموع�ة م�ن البروتین�ات اإلش�اریة داخ�ل الخلوی�ة والت�ي تق�وم بنق�ل اإلش�ارة إل�ى •
 ).االنقسام(داخل الخلیة، وھذا یؤدي إلى تغیرات كیمیائیة حیویة إلطالق استجابة خلویة معقدة كالتكاثر الخلوي 

وإلنھاء االس�تجابة یعم�ل أن�زیم م�ن نم�ط فوس�فاتاز التی�روزین عل�ى إزال�ة زم�ر الفوس�فات م�ن المواق�ع المح�ددة •
 . للتیروزین وھذا یؤدي إلى إنھاء االستجابة
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مس��تقبالت بروتینی��ة داخ��ل خلوی��ة كص��ٍف مھ��م م��ن الجزیئ��ات اإلش��اریة عل��ى الھرمون��ات الس��تیروئیدیة تعتم��د •
Intracellular receptors proteins. 

 . ھرمونات الغدة الدرقیة كالتیروكسین-3.   التستوسیترون -2.    الكورتیزول -1: تضم ھذه الھرمونات•

 .لذلك تعبر غشاء الخلیة الھدفیة) محبة للدسم(كارھة للماء ) الھرمونات الستیروئیدیة(ھذه الجزیئات االشاریة •

وتس��مى بالمس��تقبالت النووی��ة (السیتوبالس��ما أو ض��من الن��واة  بمس��تقبالت بروتینی��ة متوض��عة إم��ا ض��منت��رتبط •
Nuclear receptors  ( 
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المس��تقبالت النووی��ة تفعّ��ل عن��دما ت��رتبط ب��الھرمون فتعم��ل •
 .كعوامل نسخ داخل النواة

توجد المس�تقبالت النووی�ة ف�ي الخالی�ا غی�ر المحف�زة بش�كل •
خامل ، وعند ارتباطھا  بالھرمون یع�اني المس�تقبل تغی�رات 
ش��كلیة ف��ي بنیت��ھ الفراغی��ة تحّول��ھ إل��ى الحال��ة المفعّل��ة مم��ا 

 یسمح لھ

 .بتثبیط نسخ الجینات الھدفیة المحددة•

 . تنشیط نسخ الجینات الھدفیة المحددة•



 الخالصــــة  
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الخلوي أھم الحادثات البیولوجیة التي تس�مح للخالی�ا بالتواص�ل فیم�ا بینھ�ا ع�ن طری�ق طی�ف واس�ع م�ن التأشیر •
 .الجزیئات اإلشاریة خارج الخلویة

 .یوجد على سطح الخالیا الھدفیة او في داخلھا مستقبالت تتعرف على الجزیئات اإلشاریة داخل الخلویة•

 .ھذا التعرف یؤدي  إلى تفعیل مسارات إشاریة متنوعة بتنوع الجزیئات اإلشاریة ومستقبالتھا•

التفعیل األخیر ینتھي بتفعیل مجموعة من البروتینات ذات األثر المعدل لسلوك الخالیا مما یجعل الخالیا تستجیب •
 :بطرق عدة تتمثل

 Growth النمو -  )   البقاء على قید الحیاة( Surviveالبقیا  -

 Apoptosisاالستموات  -        Differentiation التمایز -               Division االنقسام -


	التأشير الخلوي Cell signaling
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45

