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	Ders	planı	
1.   Sinyal	ilePmi		(signal	transducPon)	nedir	?	
2.   Sinyal	ilePminin	genel	özellikleri	

Özgüllük,	Duyarlılık,	Çoğaltma,	Duyarsızlaş6rma-
uyum,	Bütünleşme	

3.   Sinyal	ilePmi	mekanizmaları	–	sınıflandırma	
4.   Kapılı	iyon	kanalları	
5.   G-protein-kenetli	reseptörler	
6.   Reseptör	enzimler	
7.   Enzim	akPvitesi	olmayan	reseptörler	
8.   Nükleer	reseptörler	



	Sinyal	ilePmi	(signal	transduc?on)		
•  Bir	haberin	kimyasal	bir	değişikliğe	çevrilmesidir.	

– Yaşam	için	temeldir.	
– Yaşayan	bütün	hücrelerde	evrensel	özelliklere	
sahip?r.	

•  Sinyal,	özgül	reseptörler	taraLndan	algılanan	bir	
bilgidir	ve	daima	kimyasal	bir	işlemi	kullanan	
hücresel	bir	yanıta	dönüştürülür.	



	Haberleşmenin	
aşamaları	
1.   Alma	
	Birincil	habercinin	
reseptöre	bağlanması	

2. 	TransducPon(Evirme?)	
-		İkincil	habercinin	oluşumu	
-		Ak?vasyon	zinciri	
3.   Yanıt	
-  İyon	transportu	
-  Protein	modifikasyonu	
-  Gene	ekspresyonu	



Hücrelerin	yanıt	verdiği	bazı	sinyaller	
• 		An?jenler	 • 	Işık	
• 		Gelişim	sinyalleri	 • 	Mekanik	temas	
• 		Büyüme	faktörleri	 • 	NörotransmiWerler	
• 		Hormonlar	 • 	Besin	maddeleri	
•  Ekstrasellüler	matriks		
bileşenleri	

• 	Kokulu	maddeler	

• 		Tat	veren	maddeler	 • 	Feromonlar	
• 		Hücre	yüzeyi	glikoproteinleri	/oligosakkaridler	



Sinyal	ilePm	sistemlerinin	özellikleri	
• Özgüllük	

Sinyal	molekülleri	ile	reseptörler	arasında	kesin	bir	
tamamlayıcılık	vardır	(non-kovalan	etkileşme)	

• Duyarlılık	
Sinyal	molekülüne	karşı	reseptörler	yüksek	afinite	
gösterirler.	

• Yükseltme	(Amplifica?on)	
	Reseptör	yanı6n	şidde?	ardışık	işlemlerle	ar6rılır.	

• Duyarsızlaşma	–	Uyarlama		
• Bütünleşme	(Integra?on)	



Etki	

	Özgüllük	(specificity)	
Sinyal	molekülü	tamamlayıcı	
reseptörün	bağlanma	bölgesine	
tam	uyum	gösterir,	diğer	
moleküller	uymaz.	

Sinyal	ilePm	sistemlerinin	özellikleri	

Reseptör	
Çok	hücreli	organizmalarda	ek	bir	
özgüllük	daha	vardır,	çünkü	sinyale	
yanıt	veren	reseptör	ya	da	bir	sinyal	
yolağının	hücreiçi	hedefleri	yalnız	
belirli	hücrelerde	bulunur.	



Sinyal	ilePm	sistemlerinin	özellikleri	

Güçlendirme	
(amplifica?on)	

Enzimler	enzimleri	
ak?ve	e`ğinde	
etkilenen	molekül	
sayısı	geometrik	
olarak	artar.	



Sinyal	ilePm	sistemlerinin	özellikleri	

Sinyal 

Reseptör 

Yanıt 

Duyarsızlaşma-Uyarlama	
(desensi?za?on-adapta?on)	
Reseptör	ak?vasyonu,	reseptörü	
devre	dışı	bırakan	ya	da	hücre	
yüzeyinden	kaldıran	bir	geri	
besleme	devresini	te?kler.	

Bir	sinyal	sürekli	olarak	varsa,	
reseptör	kapanır	(desensiPzasyon).	
Daha	sonra,	uyarı	belirli	bir	eşiğin	
al6na	indiğinde	söstem	yeniden	
duyarlı	hale	geçer	(adaptasyon).	



Sinyal	ilePm	sistemlerinin	özellikleri	
Sinyal 1 Sinyal 2 

Reseptör 
1 

Reseptör 
2 

Yanıt 

	Bütünleşme	(integra?on)	
	Bir	metabolik	özellik,	
örneğin	bir	ikinci	haberci	
(X)	ya	da	zar	potansiyeli	
(Vm)	üzerinde	zıt	etkili	iki	
sinyal	varsa,	düzenleyici	
çıkış	her	iki	reseptöre	
gelen	giriş	sinyalinin	
integrasyonu	ile	
sonuçlanır.	
Entegrasyon,	 sistemin	 çoklu	 sinyalleri	 alabilmesi	 ve	
hücrenin	gereksinmelerine	uygun	birleş?rilmiş	bir	yanıt	
verebilme	yeteneğidir.	



Moleküler	mekanizmalar	

İyon	

Kapılı iyon kanalı 
Sinyal ligandına (S) ya da zar 
potansiyeline yanıt olarak açılır 
ya da kapanır. 
 

Yılansı reseptör 
Reseptöre  (R ) bağlanan 
ligand, ikincil haberci olan 
bir X molekülünü oluştura-
cak enzimi regüle eden 
hücreiçi bir GTP-bağlayıcı 
proteini aktive eder.  

Enzim aktivitesi olmayan reseptör 
Bir gen düzenleyici proteini (doğrudan ya 
da bir protein kinaz zinciri yoluyla) aktive 
ederek gen ekspresyonunu değiştiren 
sitozolik bir protein kinazla etkileşir. 

Çekirdek	
zarı	

Plazma	
zarı	

Reseptör enzim 
Ligandın ekstrasellüler bölgesine 
bağlanmasıyla hücre içindeki kısım-
da yer alan enzim aktivitesi uyarılır. 

Steroid reseptörü 
Steroid bir nükleer 
reseptör proteinine 
bağlanır ve resep-
törün özgül genlerin 
ekspresyonuna izin 
verir. 

Kinaz	
zinciri	

Yapışma 
reseptörü 
Ekstrasellüler 
matrikste mole-
külleri bağlar, 
konformasyon 
değişikliğine 
uğrar, hücre 
iskeletiyle olan 
etkileşmeler 
değişir. 
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Lipid	adacıklarının	önemi	
	

•  Plazma	zarında	küçük	
yapılar	halinde	bulunan		
lipid	adacık-larında	sinyal	
ile?m	proteinleri	
toplanmış6r.		

•  Böylece	etkileşmeleri	ve	
sinyal	ile?mi	daha	etkin	bir	
biçimde	gerçekleşir.	

•  Lipid	adacıklarının	yapısı	
kolesterolün	
uzaklaş6rılması	ile	
bozulursa,	birçok	
haberleşme	yolağı	işlevsiz	
hale	gelir.	



Moleküler	mekanizmalar	

•  Kapılı (gated) iyon kanalları 

•  G protein-kenetli reseptörler 

•  Reseptör enzimler 

•  Enzim aktivitesi olmayan reseptörler 

•  Nükleer reseptörler 



Kapılı	İyon	Kanalları	

			Kapılı	iyon	kanalları	sinyali	iki	şekilde	ile?lir:	

•  Daha	sonra	bir	ikincil	haberci	olarak	görev	alacak			
bir	iyonun	(Ca2+	gibi)	sitoplazmadaki	derişimi	
değişPrilir.	

•  Zaraşırı	(transmembrane)	elektrik	potansiyelini	
değişPrilir	ve	zar	potansiyeline	duyarlı	proteinler	
etkilenir	



•  Ach	reseptörü,	Ach	için	iki	yüksek	afiniteli	bağlama	yeri	
olan	bir	allosterik	proteindir.	

•  Ligand-reseptör	bağlanmasında,	pozi?f	koopera?f		bir	
etkileşme	söz	konusudur.	Na+	ya	da	Ca2+	iyonlarının	
içeri	akması	zarı	depolarize	eder.	

Asetilkolin	(Ach)	reseptörü	



Uyarılmış	bir	nöron	taraLndan	salınan	Ach	birkaç	
mikrometre	 genişliğinde	 olan	 sinap?k	 yarığı	
diffüzyonla	geçerek,	yarığın	öbür	taraLndaki	post-
sinap?k	 nörona	 ya	 da	 nöromüsküler	 plaktaki	
miyosite	 ulaşır.	 Postsinap?k	 hücredeki	 Ach	
reseptörü	 ile	 etkileşir	 ve	 elektriksel	 uyarıyı	
(depolarizasyon)	te?kler.	

AsePlkolin	(Ach)	

Asetilkolin	(Ach)	reseptörü	



Asetilkolin	(Ach)	reseptörü	



Asetilkolin	(Ach)	reseptörü	

•  Ach	sinap?k	aralıkta	
asePlkolin	esteraz	(AChE)	
enzimi	taraLndan	hızla	
ortadan	kaldırılır.	

•  Ach’nin	yüksek	derişimde	
kaldığı	birkaç	milisaniyelik	
sürede	reseptör	
duyarsızlaşır.		

•  Ach’nin	yavaş	bir	şekilde	
reseptörden	ayrılması	ile	
reseptör	yeniden	dinlenme	
durumuna	geçer.	



•  Plazma	zarı	reseptörleri	zarı	yedi	kez																											
geçen	helikal	bölgelere	sahip?r																															
(GPCR,	7TM,		SerpenPn).		

•  GPCR	ailesinin	yaklaşık	1000	üyesi																																
vardır.	İlaçların	yaklaşık	%60’ının	hedefi																								
bu	protein	ailesidir.	

•  Reseptörün	sitoplazmik	parçası	bir																																				
guanin	nükleoPdi	bağlayan	protein																															(G	
proteini)	ile	etkileşir.	

•  G	proteini;	α,	β,	ve	γ	altbirimlerinden																							
oluşan	bir	heterotrimer	proteindir.	

G	Protein-kenetli	reseptörler	



G-PROTEİNLERİNİN	ORTAK	ÖZELLİKLERİ	

a)  Hücre	içinin	periferal	zar	proteinleridir.	
b)  	Guanin	nükleo?dlerini	(GTP,	GDP)	bağlarlar.	
c)  Uyarılmış	transmembran	reseptörlerce	ak?ve	

edilirler.	
d)  Bir	efektör	proteine/enzime	kenetlenirler.	
e)  Bakteriyel	toksinlerle	ADP-ribozillenirler	

(Kolera,	Boğmaca,	Dineri).	
f)  Hidroliz	edilemeyen	GTP	analogları	ve										

AlF4-		ile	ak?ve	olurlar.	



G	Protein-kenetli	reseptörler	



G	Protein-kenetli	reseptör	döngüsü	



G	Protein-kenetli	reseptör	döngüsü	



cAMP	

•  1958	yılında	Sutherland	ve	
Rall	taraLndan	bulundu.	

•  1960	-	Katekolaminlerin	
etkisi	ile	cAMP	ar6şı	ve	
fosforilaz	ak?vasyonu	

ATP	 Adenilat	
siklaz	 3’,	5’-cAMP	

3’,	5’-cAMP																	5’-AMP	PDE	



G	proteinlerinin	değişik	α-altbirimleri	bulunur	
Heterotrimerik	(α-,	β-,	ve	γ-	altbirimleri)	yapıdaki	G	
proteinleri,		yerleşim	ve	işlevine	uygun	olarak	farklı	α-
altbirimi	içerir.		Bu	altbirimler,	yapıları	ve	işlevleri	açısından	
önemli	farklılıklar	gösterir.		
Başlıca	türleri;	

1)  		Gsα	 	Adenilil	siklazı	ak?ve	eder.	
2)  		Giα		 	Adenilil	siklazı	inhibe	eder.	
3)  		Gqα	 	Fosfolipaz	C’yi	(PLC)	ak?ve	eder.	
4)  		Ggust	 	Adenilil	siklazı	ak?ve	eder	(Tat	reseptörü,	tatlı).	
5)  		Golf 	PLC’yi	(1)	ve	Adenilil	siklazı	(2)	ak?ve	eder	(Koku).	
6)  		Gt	(Transdusin)				PDE’yi	inhibe	eder	(Rodopsin>	görme).	
7)  		12α	ve	13α				Hücre	iskele?	(ak?n)	yapımı	sinyali	



G	proteinlerinin	değişik	α-altbirimleri	bulunur	

G	 proteinlerindeki	 bu	 heterojenite,	 alfa-	 dışında	 beta-	 ve	 gama-
altbirimlerinde	de	bulunur.	Aslında,	insanlarda	21	farklı	alfa,	6	farklı	beta	
ve	12	 farklı	gama	altbirimi	bulunmuştur.	Bunların	bazıları	yaygın	olarak	
ve	 bol	 miktarda	 sentezlenirken,	 bazıları	 ise	 özel	 hücrelerde	 ve	 kısıtlı	
olarak	sentezlenirler.	



G	PROTEİNİ	α-	ALTBİRİMLERİNİN	YAPI	ve	
ÖZELLİKLERİ	

          
                               

Gs  Gi  Go Transdusin (Gt) 

Sinyal 
dedektörü 

β-Adrenerjik 
reseptör 

α2-Adrenerjik 
reseptör ? Rodopsin 

    (reseptör) 
Efektör pr. A. Siklaz  A. Siklaz  ? cGMP-PDE 

Etki  Stimülasyon İnhibisyon ?  Stimülasyon 

Molekül    α 
Ağırlığı     β 
(kDa)        γ 

44, 45, 46 
35, 36 

8 

41 
35, 36 

 8 

39 
35, 36 

8 

39 
36 
8 

Toksinlere 
duyarlılığı Kolera Boğmaca Boğmaca Boğmaca 

Kolera  

Yerleşim Hücrelerin 
çoğunda 

Hücrelerin 
çoğunda Beyin Retinal rod 



Görme	olayında	sinyal	ilePmi	

Rodopsin		

bir	G	protein-			
kenetli	ışık	
reseptörüdür.		

Bu	sistemdeki												
G	proteini	
transdusindir.	



Adenilil	siklaza	etki	eden	Gα	proteinleri	

Gsα	
sPmulatör	

Giα	
inhibitör	





Bir	GPCR	protoPpi	:	β-adrenerjik	reseptör	

E



İkincil	habercisi	cAMP	olan	bazı	sinyaller	
ACTH	salgılaqrıcı	hormon	
(CRH)		

Melanosit	uyarıcı	hormon	
(MSH)	

Follikül	uyarıcı	hormon	
(FSH)	 Kokular	(birçok)	

Dopamin	[D1,	D2]	 Parathormon	

Epinefrin	(β-adrenerjik)	 Protaglandinler	E1	ve	E2	

KorPkotropin	(ACTH)		 Serotonin	[5-HT-1a,	5-HT-2]	

Glukagon	 SomatostaPn	

Histamin	[H2]	 Tad	vericiler	(tatlı,	acı)	

LüteinleşPrici	hormon	 Tiroid	uyarıcı	hormon	(TSH)	



Adenilil	siklazı	sPmüle	
eden	hormonlar	(Hs)	

Adenilil	siklazı	inhibe		
eden	hormonlar	(Hi)	

	ACTH	 	hCG	 		AsePlkolin	

	ADH	 	LH	 		α2-Adrenerjikler	

	Glukagon	 	LPH	 		Angiotensin	II	

	Kalsitonin	 	MSH	 		SomatostaPn	

	CRH	 	PTH	

	FSH	 	TSH	

	β-Adrenerjikler	



Yağ	hücrelerinde	depolanan	nötral	yağların	(TAG)		
hormonal	etkiyle	mobilizasyonu	



•  Epinefrin	hiperglisemik	bir	
hormondur.	

•  Kan	glukozunu,	glikojen	
yıkımını	uyararak	yüksel?r.	

•  Glikojen,	glikojen	
fosforilazla	yıkılır.		

•  Glikojen	fosforilaz	ise	
fosforilasyon	yoluyla	
ak?fleşir.		

•  Epinefrin,	fosforilasyon		/
defosforilasyon	zincirini	
te?kler	ve	sinyal	zincirin						
her	basamağında	daha									
da	güçlenir.	

Sinyalin	güçlendirilmesi	



Domino	etkisi	➭		Sinyal	güçlendirme	





İkincil	Haberci	Kriterleri	(Sutherland,	1971)	
1- 	Fizyolojik	derişimde	adenilat	siklaz	ak?vasyonu	(intakt	

hücre	veya	zar	preperatlarında)	
2- 	Ak?vasyon	sadece	biyolojik	cevap	oluşturabilen	

hormonlara	özgül	olmalı.	
3- 	Hormon	cAMP	derişimini	arwrmalıdır.	İnak?ve	edilen	

hormon	aynı	etkiye	sahip	olmamalı.	
4- 	Hormon	derişimi	ile	cAMP	sentezi	ve	biyolojik	cevap	

arasında	ilişki	olmalıdır.	
5- 	Biyolojik	cevap;	fosfodiesteraz	enzimleri	taraLndan		

önlenmeli,	fosfodiesteraz	inhibitörlerince	arwrılmalıdır.		
6- 	cAMP	analogları	hormonal	etkiyi	taklit	etmelidir.	
7- 	cAMP	derişimine	bağlı	olarak	protein	kinaz	ak?vasyonu	ve	

sonra	da	protein	fosforilasyonu	gerçekleşmelidir.	



Sinyalin	sona	erdirilmesi	
β-Adrenerjik	reseptörün	duyarsızlaşwrılması	



GPCR	akPvitesi	ile	ilgili	hastalıklar	
Örnek	:	Kolera	toksini	Gsα’yı	kovalan	olarak	değişPrir	



GPCR	akPvitesi	ile	ilgili	hastalıklar	
•  Kolera	 toksiniyle	 kalıcı	 olarak	 ak?fleşen	 Gs	 bağırsak	 epitel	
hücrelerinde	adenilil	siklazı	sürekli	olarak	ak?ve	eder.		

•  Sürekli	olarak	cAMP	üre?lir	ve	PKA	ak?vasyonu	da	süreklidir.	
•  PKA	 klorür	 iyon	 kanalını	 (CFTR)	 fosforile	 eder	 ve	 bağırsak	
lümenine	sürekli	klorür	iyonu	salgılanır.	

•  Klorürle	birlikte	diğer	iyonlar																																																															
ve	doğal	olarak	su	kaybı	söz																																																									
konusudur.		

•  Sonuç	olarak	dehidratasyon																																																																	
ve	elektrolit	kaybı	koleradaki																																																																			
başlıca	patolojik	bulgular																																																																										
olarak	ortaya	çıkar.	



Fosfolipaz	C		üzerinde	etkili	G	proteini	-		Gqa		



Fosfolipaz	C		üzerinde	etkili	G	proteini	-		Gqa		

Gqa	



Fosfolipaz	C		üzerinde	etkili	G	proteini	-		Gqa		



Kalsiyum	
•  Normal	olarak	sitozolik	Ca2+	çok	düşük	derişimlerde					
(10-7	M)	tutulur.	Bunu	Ca2+	pompaları	sağlar.	

•  Farklı	uyarılar	Ca2+	kanalları	üzerinden	sitoplazmaya								
Ca2+	girişine	neden	olur.	
	Ca2+	;	
– Nöron	ve	endokrin	hücrelerde	ekzositoz,	
–  Kas	kasılması,	
–  Kan	pıh6laşması,	
–  Kan	pıh6laşması,	
– Hücre	iskele?	düzenlenmesi,	ve	
–  Kalmodülini	bağlama	→	Ca2+-kalmodlin-bağımlı	
enzimler	

–  Konularında		görev	alır.	







Ca2+-	Kalmodülin	kompleksi	

•  CaM	(kalmodülin),	kendi	adını	
verdiği	bir	enzim	ailesinin	(Ca2+-
CaM-bağımlı	protein	kinaz,	
CaM	kinaz,	CAMK)	integral	bir	
birimidir.	

•  Hücre	içinde	Ca2+	arwğında,	
CaM	kalsiyumu	bağlar	ve	bir	
konformasyon	değişikliğine	
uğrar.	

•  Ca2+-CaM	kompleksi	CaM	
kinaz’a	bağlanarak	enzimi	
ak?ve	eder.	






