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للبروتٌن  المرمزهو كامل الدنا بنوعٌه الدنا : المجٌنتعرٌف 

 .للبروتٌن المرمزةوالتسلسالت غٌر 

 جٌن تتوزع على الصبغٌات 26000ٌتؤلف من : النووي المجٌن

 جٌن حلمً النوع 37: المتمدري المجٌن

المتمدرات ترمز من جٌنات نووٌة وتصنع من لبل بروتٌنات 

 .للمتمدراتلبل انتمالها  الهٌولٌة الرٌباسات

 البشري اجملني



 عن طالً دنا حلمً عبارة 

 Hله جٌن ٌرمز  28ٌحمل  بالغوانٌنغنً  ثمٌلطاق 

 Lجٌنات ٌرمز له  9ٌحمل  بالسٌتوزٌنغنً  خفٌفطاق 

 األممن  المتمدري والمجٌنالنووي فمط  بالمجٌنالنطفة تساهم 

 مع االنمسامات وبالتالً ٌتضاعف الدنا المتمدراتتتضاعف 

 املتقدري اجملني



 أساس مرصافوٌعتبر أوالً الطاق الثمٌل ٌصنع 

 معاكسعلى لالب الطاق الثمٌل ولكن بشكل الطاق الخفٌف ٌصنع ثم 

 

مشابه النتساخ الدنا الجرثومً عكس  للمتمدراتانتساخ جٌن الدنا 

 النوويالدنا 

 

 22شدف كل شدفة تمثل جٌن إلى  وٌتشطر الرنامن االنتساخ ٌتشكل 

   rRNA ٌرمزهاوجٌنتان   tRNAٌرمزهاجٌن 



ألن الدنا النووي تصنع من الطالة وأنزٌمات إنتاج بروتٌنات 

   انتروناتال تملن جٌنات المتمدرات 

 

 األحماض األمٌنٌة رامز ترمز  60ٌملن  المتمدريالدنا 

 :للترجمة هً روامز 4و

UAG AGG UAA AUG 



 الهستوناتالدنا النووي من بروتٌنات تسمى ٌتؤلف 

 :منطمتٌنٌتكون من 

حمٌمً ذا  كروماتٌن)غنٌة بالجٌنات الفعالة المنطمة األولى 

 ( لوة انتساخ عالٌة

فً وٌوجد ( مغاٌر كروماتٌن)غٌر فعالة الثانٌة المنطمة 

مناطك المسٌم المركزي وٌكثر فً الصبغٌات الطرفٌة 

 .19 -16 -9-1وكذلن الصبغٌات 

 النووي اجملني



 :للبروتٌنات المرمزةالجٌنات 

 وحتى ضمن الصبغً نفسه آلخر كثافة الجٌنات من صبغً تختلف 

لكن تشترن ( جٌنات الترمٌز للبروتٌن)الجٌنات تختلف فً حجمها 

 واالكسونات االنتروناتمإلفة من بؤنها 

 األحماض األمٌنٌةترمز  االكسونات

 التضفٌرتزال بعملٌة  واالنترونات

جٌن 30000البشري ٌحوي بحدود  المجٌن  



 : الجٌناتعائلة 

 الهستوناتجٌنات متشابهة فً تسلسلها مثل مجموعة 

 .غلوبٌنوكذلن الفا وبٌتا 

 : الجٌناتطائفة 

فً تسلسلها مثل طائفة ال تتشابه  –وظٌفٌاً مع بعضها ترتبط 

 .المناعٌة الغلوبولٌنات

 مصطلحات ومسمٌات



 :الجٌنات الكاذبة

(  معابة مشوهة اكسونات)جزء من جٌن أو جٌنات كاملة إما 

حٌث تموم  المحضضاتأو  االنتروناتلخلوها من بعض وذلن 

 .  على الصبغً الجنسً المتوضعةاألنثى بتعطٌل جٌنات 

 مصطلحات ومسمٌات



 مصطلحات ومسمٌات

 :الرناجٌنات 

ال جٌن بشري تعطً جزٌئات مختلفة االطوال  6000من أكثر 

 :إلىوتمسم حسب مكان التعبٌر بروتٌن تترجم إلى 

 الرنافً  الروامزعمله فن  نوكلٌد 80-70ٌتكون من رنا نالل  -1

 .المرسال وتصنٌع سالسل الببتٌد

مع ٌرتبط  نوكلٌد 5000-125ٌتكون من   رٌباسًرنا  -2

 .هٌولٌةأربع أنواع وله  الرٌباساتالبروتٌن لٌشكل 



 مصطلحات ومسمٌات

 :الصغٌرالنووي  الرنا

 النواةٌوجد فً  - نوكلٌد 360-60من ٌتكون 

 الرٌبوسومٌةمع البروتٌنات لٌشكل البروتٌنات النووٌة ٌرتبط 

 ألنزٌم االنتساخمحفز  - الرناله دور فً تضفٌر  -الصغٌرة

 .الصبغٌاتتضاعف  –انمسام الخلٌة تنظٌم 

 :النوي الصغٌر الرنا

 .الرٌباسً الرناإنضاج ٌساهم فً  – نوكلٌد 300 -60من 



 مصطلحات ومسمٌات

 :المكروي الرنا

 .ٌساهم فً تنظٌم التعبٌر الجٌنً – نوكلٌد 22طوله 

 :التداخلً المصٌر داخلً المنشؤ الرنا

 .ٌساهم فً تنظٌم التعبٌر الجٌنً – نوكلٌد 22 -21من ٌتكون 

 :الطوٌل المرمز الرنا

ٌساهم فً تنظٌم التعبٌر الجٌنً و  – نوكلٌد 1000بحدود طوله 

 .Xتعطٌل الصبغً



 :المتكررةالدنا  تتالٌات

فً  التتالٌاتتوج  – نوكلٌد 200 -2من  النٌكلٌوتٌداتتسلسل هً 

تكثر التسلسالت فً مناطك  – االكسوناتواحٌانا فً  االنترونات

 .المغاٌر الكروماتٌن

 :الٌنمولأو العناصر االنتمالٌة  

وتدعى عناصر  مرمزةسالسل دنا غٌر البشري  المجٌنفً : الٌنمول

 الكروماتٌنفً مناطك  تتوضع – المجٌنتنتمل ضمن ألنها انتمالٌة 

ٌساهم فً تشكٌل الجٌنات الكاذبة ونشوء بعض االمراض  –الحمٌمً 

 اي بروتٌن الترمز –الوراثٌة 



 (:الطفرة) النوكلٌوتٌدتغٌر تسلسل 

 فً جزيء الدنا بشكل دائم النوكلٌوتٌدتغٌر فً تسلسل بسبب تحدث 

وتسمى الطفرة التلمائٌة وهذا ما  المطفرةبغٌاب العوامل تحدث أحٌاناً 

خارجٌة ذلن هنان عوامل إضافة إلى ٌحدث عند تضاعف الدنا 

 .على حدوث الطفراتتساعد ...( إشعاعٌة -كٌمٌائٌة )



أي وتحدث فً طفرة نمطٌة واحد وتسمى  فٌنوكلٌدالطفرة لد تكون 

  المجٌنمكان من 

 

الطفرات ال تحدث منتج فالكثٌر من أي الدنا البشري ال ٌرمز وألن 

 .وظٌفة الخلٌةأو على النمط الظاهري تؤثٌر 

 

 الذرٌة ال تنتمل إلى تحدث فً خالٌا الجسم وهً الطفرة الجسدٌة 

 .الذرٌةإلى الطفرة الجنسٌة فهً تنتمل أما 



   النوكلٌدٌةاألسس الجزٌئً للطفرة ٌعتمد على تصنٌف التصنٌف 

  البٌرٌمٌدٌنومجموعة ( غوانٌن -أدنٌن ) البورٌناتفً مجموعة 

 (تاٌمٌن - سٌتوزسٌن)

 النكلٌوتٌداتألحد تسمى الطفرة انتمالٌة عند حدوث استبدال  

بورٌنً باخر  نٌوكلٌدتسمى الطفرة التبادلٌة عندما ٌتم تبدٌل 

 –مغلطة  –محاٌدة  –صامته : إلىلذلن تصنف الطفرات  برٌمدٌنً

 .التضفٌريالمولع  -االطار انزٌاح  - هرائٌة

 تصنيف الطفرات



 تصنٌف

 الطفرات

بآخر مع  نوكلٌداستبدال 
 الحمض االمٌنًاستبدال 

 الصامتة

فً رامز الدنا  نوكلٌداستبدال 
 دون استبدال الحمض االمٌنً

 الهرائٌة

 المحاٌدة المغلطة

وحمض أمٌنً  نوكلٌداستبدال 
 بآخر على مستوى البروتٌن

باخر ٌإدي  نوكلٌداستبدال 

انتاج إلى لتحول الرامز و 
 بروتٌن مبتور

1 

2 3 

4 



 تصنٌف

 الطفرات
 انزٌاح
 اإلطار

تحدث فً حالة حذف زوج من 

تإدي إلى تسلسل ( الرامزة)األسس 

جدٌد لألحماض األمٌنٌة تنتج 

 .بروتٌن جدٌد

 المولع
 التضفٌري

 االنتروناتتحدث فً حالة إزالة 

المرسال مما  الرنامن تسلسل 

ٌإدي إلى تضفٌر غٌر طبٌعً 

 الرناالمنتسخ وبالتالً  للرنا

المرسال ٌملن تسلسل غٌر 

للبروتٌن الحمٌمً  المرمزتسلسل 

 .لٌعطً بروتٌن شاذ مبتور

5 6 



 طفرة فمد الوظٌفة 3 0 1 2

أي نوع من الطفرات ٌصاب 

بها الجٌن تفمده وظٌفته كمنتج 

 .للجٌن أي زوال الوظٌفة

 طفرة كسب الوظٌفة

حدوثها ٌإدي إلى إنتاج 
 .بروتٌن جدٌد ذو فعالٌة كبٌرة

 الطفرة السائدة السلبٌة

تصٌب أحد الدلٌلٌن وهنا 

ال ٌعمل وتنمص  الطافرالبروتٌن 
 .اآلخر األلٌلفعالٌة 

 الطفرة الممٌتة 

تسبب تولف العملٌات 

الحٌوٌة وتإدي لموت 

الكائن وتالحظ فً 
 المراحل الجنٌنٌة

 علىتصنٌف الطفرات بناء 

 للكائنفً الخلٌة أو على النمط الظاهري تؤثٌرها 



 الطفرات لها تؤثٌر متنحً لذلن ٌبمى النمط الظاهري طبٌعًمعظم 

 متنحٌان تإدي لظهور نمط شاذ طافرانالتً تملن األفراد 

نحصل  على التؤثٌر  -تظهر الصفة الشاذة فً حالة حذف الٌل كامل

انتاج بروتٌن طبٌعً مع )ضار السائد عند ظهور منتج جدٌد 

 %.50النتٌجة بروتٌن فعال بنسبة تزٌد عن ( بروتٌن طافر

 مفهوم السٌادة والتنحً للطفرات وعاللته باألمراض الوراثٌة



الطفرة لد تنتج بروتٌن ضار ٌتراكم ضمن  الخلٌة وهو غٌر منحل 

 بالماء وٌتراكم

طفرات الصبغٌات تإدي الى دمج جزأٌن من جٌنٌن  مختلفٌن تنتج 

 .بوظائف مختلفة خٌمريبروتٌن شاذ 

 

 :التسمٌة االصطالحٌة للطفرات 

لم تكن واضحة  النوكلٌدلكن  المثٌونٌنمن  البروتٌن بدأتسمٌة 

 .بطرٌمة مغاٌرةأي  واالكسونات االنتروناتلذلن ترلم حسب 


