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تختلف الجٌنات فً ذلك تحوي جٌنات متماثلة ومع الخالٌا 

حسب شرٌط   اآلخرنسٌج عن  واختالف تماثلحسب تعبٌرها 

فً حٌن ( الكبد االلبومٌن( )األنسولٌنالبنكرٌاس تفرز ) الدنا 

 ال تنتجها  أخرىخالٌا 

 تنظٌمضبط و 

  ًالجٌنالتفاعل 



 وفر الطاقة تتللتعبٌر اإلٌقاف ٌحتاج لطاقة وعند  الرناانتساخ

 االنتساخ وتتم عبر

بٌنما متعددة  الخلٌة حسب بنٌةالجٌنً التعبٌر ٌختلف 

 كونها تخضع للتماٌز تحتفظ بالوظٌفة والتعبٌر نوىال
 النوىبدائٌات 

 لـ  ٌخضع فً بدائٌات النوى الجٌنً تنظٌم التعبٌر

 الدقٌقة على التؤقلم مع الظروف البٌئٌة معتمدة األحٌاء مقدرة

 (مبكروإٌقاف تشغٌل للنمو )على نظامً التشغٌل واالٌقاف 



والترجمة وعملٌات الحقة للترجمة  الرنامعالجة وتدرك ن إ 

 .للكائنتعطً النمط الظاهري واآللٌات المنظمة 

 

 :اآللٌات المنظمة 

 

للتعبٌر الجٌنً بسبب اإلٌقاف  التشغٌل أوآلٌات تكفً هً  

 (  قالبتاالس تعدٌل عملٌات النمو و)تغٌرات البنٌة 



البرمجة أو شالالت تعبٌر جٌنً بحٌث ٌتم التشغٌل آلٌات مسبقة 

 العاثٌاتحاالت )من األول للثانً للثالث وهكذا آلٌات متتالٌة فً 

 (والعدوى للجراثٌم

 

عن جٌنات الفٌروس التعبٌر الجنٌن الدائم والمحرض ٌعبر 

 خدمٌةلجٌنات إضافة والكظوم تصنف بالحاالت الثالث السابقة 

 رٌباس رنا ناقل
أنزٌم 

 بولٌمٌراز
أنزٌمات 
 محفزة



باستخدام السكاكر  االٌكواليبعض الجٌنات خاصة للنمو كما تبدٌه 

غٌاب السكاكر ٌمنع لذلك األنزٌمات بواسطة المتنوعة وتحطٌمها 

تصنع معظم المركبات العضوٌة من خالٌا الجٌنات  الجراثٌم نمو

اإلٌجابً الخمسة وحسب البٌئة وتوفر الوسط المناسب التحكم 

منتج الجٌن اإلٌجابً ضروري لتشغٌل  ًوالسلبً للتعبٌر الجٌن

 .أكثر من الجٌنات البنٌوٌة منتجة للبروتٌن عن واحد أو التعبٌر

 

  ًالتعبٌر الجٌنتحرٌض ( الكظوم)التشغٌل إٌقاف التحكم السلبً  

   الكاظماتالكظم تدعى تحاكم أما ( محرضات)



المحرض االٌجابً -(محرض االرتباط)كم المحرض السلبً حالت آلٌة

التعبٌر منتج الجٌن ٌساهم فً تشغٌل كاظم إٌجابً  -سلبًكاظم –

  إما:الكاظم اٌقاف التعبٌر التحكم االٌجابً والسلبً -اٌجابً تحكم )

الجٌنات ( مثال تحكم سلبً )كظوم المشغالت  تعبٌر محرض أو

المرسال ٌحمل المعلومات  الرناإلنتاج البروتٌن مثل مشغل الكتوز 

   التربتوفان المشفرة لكل الجٌنات البنٌوٌة فً المشغل مشغل الكتوز



 البدء لجٌنات مختلفة تباٌن الترجمة عند رامز

 الرٌباساتاختالف حركة 

 المرسال الرناتحطٌم 

 :تتم بثالث آلٌات  وعلى مستوى الترجمة  تنظٌم التعبٌر

1 

2 

3 



 النوىفً حقٌقٌات  تدقٌق فً مستوى الفعالٌة االنزٌمٌةٌتم 

 (ٌعبره الجٌن فً خالٌا الدم ٌختلف عن االعصاب  ما)

 

المرسال ومن ثم  الرنامن خالل انتساخ الجٌنات واصطناع وٌتم 

 (  هٌولى)الترجمة ( نسخ وتعدٌل فً الذرة)لبروتٌن قبل الترجمة 

 من سطح الخلٌة إلى الصبغٌات  تعبر: ضبط انتساخ الدنا

 الترجمة  بعد



تحرض االنتساخ  التً االكسوناتوإزالة ( التصغٌر انترونات)

 (رموناته -حرارة ) :بعوامل بٌئٌة بٌولوجٌة منها 

 : تتم عبر( الدنا  تصغٌر) عوامل االنتساخ

 

عوامل )تتم بآلٌات متعددة منها البروتٌنات الضابطة لالنتساخ 

– هلكسحلزون -عٌنة اصبع الزنك ثالثٌةبروتٌنات (االنتساخ 

   تتآلٌاتالعروة حلزون  -لٌوسٌن حمض 

  ضبط جزئٌتٌن لالنتساخ 



لضبط االنتساخ ضبط الحق للدنا لالنتساخ وتعبٌر الجٌن  الدنا

 :الصبغٌة  وتنظٌم المادة تعبٌر

  او مإستل وكروماتٌنوبروتٌن ومادة صبغٌة  تتكون من دنا

داخل  الكروماتٌنحقٌقً والمغاٌر كثافة  كروماتٌنل  ثممٌ

:  ٌةالصبغٌات بالملونات الماد ونلاختالف تالى النوى تإدي 

 :من خالل الكروماتٌن ونمذجةبرمجة 

(  اضافة استٌل للحمض االمٌنٌن لٌزٌن)الهستونات أستلة

 الدنا نظرا لألعداد الكبٌرة فً الثدٌات ومٌثلة مٌتلة



ط صبغً االنثى ال ٌحدث ٌتثبان ط أحد الصبغٌات الجنسٌة ٌتثب

 زٌادة فً الفعالٌة

آلٌات -المثبط  ووجود جسٌم بار -القطط حاالت لون  تفسٌر -

وحٌدات وحقٌقٌات النوى ألن النسخ بٌن مختلفة الضبط 

والترجمة ٌحدثان معا بسبب غٌاب النواة والغالف النووي 

 .وسرعة تؤثرها فً البٌئة

 تفعٌل وتثبٌط كامل الصبغٌات 


