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 : Gene expressionالتعبير الجيني )المورثات(  

 مقدمة:  -

)المورثات( الجينات  تعبير  لعملية  نواتج  هي  الخاليا  في  الموجودة  واألنزيمات  البروتينات  جميع                   أن 

gene expression  تترتب مكونات هذه البروتينات بشكل شفرات خاصة بتتابعات معينة تحملها المورثات وعند .

الحاجة الى نوع معين من البروتينات فأن الجين المسؤول أو الجينات المسؤولة تقوم بنسخ نفسها ضمن عملية 

ترجمة المعلومات التي التعبير معقدة هي عملية التعبير الجيني ينتج في النهاية البروتين المطلوب. تتضمن عملية 

 تحملها المورثات الى جزيئات تدخل في العملية األيضية والتركيبية وتكوين الخاليا. 

 

تم تستخدم في المرحلة الثانية لتكوين تتابعات األحماض األمينية   RNAهذه المعلومات تستنسخ أوالً الى جزيئة  

أستخدام شريط مفرد من الحامض النووي منقوص االوكسجين  يتم بنائها ب  RNAالمكونة للبروتينات. أن جزيئة  

DNA    لكي يستخدم كقالب بواسطة أنزيمات بلمرة الحامض النووي الريبوزيRNA   بينما يتم بناء جزيئة البروتين

 في الريبوسومات، أي أن عملية تعبير المورثات تتم بخطوتين هما: 

وتدعى هذه العملية باألستنساخ    mRNAالمرسال    RNAبناء نسخة مماثلة لتتابعات الجين على شكل شريط   -1

Transcription  . 

المرسال  -2 النووي  الحامض  يحمله  ما  على  أعتماداً  بالبروتينات  الخاصة  المتعددة  الببتيدات  سالسل  تصنيع 

mRNA  من معلومات وتتم هذه العملية في الرايبوسومات، وتدعى هذه الخطوة بالترجمةTranslation . 

 ألجل الدخول في تعبير الموثات فأنه البد من الخوض قليالً في التركيب الكيميائي للبروتينات واألحماض األمينية. 
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 البروتينات واألحماض األمينية: 

تعمل عكوامل مساعدة مسؤولة عن معظم التفاعالت الكيميائية الخلوية. تتكون البروتينات البروتينات هي جزيئات  

الطبيعية مكونة من  البروتينات  أغلب  أن  البعض.  بعضها  مع  المرتبطة  األمينية  الطبيعية من سلسلة من األحماض 

البروتين مكونة من   وبما أن جزيئة  مختلفاً  أمينياً  البروتينات حامض    1000-100عشرين حامضاً  أميني فأن عدد 

المختلفة التي من المحتمل تكوينها يكون غير محدد. أن لكل جزيئة بروتين نهايتين مختلفتين حيث تكون النهاية األولى 

تحتوي على مجموعة أمين حرة وتدعى بالنهاية األمينية يبنما تحتوي النهاية األخرى على مجموعة كاربوكسيل حرة 

 وكسيلية.تدعى بالنهاية الكارب

 

يتم بناء البروتين بواسطة أضافة أفراد من األحماض األمينية الى نهاية الكاربوكسيل لتكوين سلسلة متعددة الببتيدات 

 المكونة للبروتين حيث تلتف سالسل متعددة الببتيدات على بعضها بأشكال مختلفة وخاصة بكل نوع من البروتينات.

 

 : Transcriptionاألستنساخ أوالً: 

حيث أن كال العمليتن تتضمنان   DNAال تختلف من الناحية الكيميائية عن بناء    RNAعلى الرغم من أن عملية بناء  

أضافة نيوكليوتيدات لبناء شريط الحامض النووي مع األختالف في بعض التفاصيل األ أنهما تختلفان على مستوى 

للمعلومات الوراثية بينما تتضمن عملية األستنساخ نسخ تلك المعومات الوظيفة. فعملية التضاعف تتضمن نقل دقيق  

 ألجل تعبير الجينات عن نفسها وتلك أكثر تعقيداً. 

 :   RNAأنزيمات بلمرة الحامض النووي الريبوزي  •

بلمرة   بأنزيمات  المسؤولة عن عملية األستنساخ  حيث RNA  (RNA Polymerase Enzymes  )تدعى األنزيمات 

. أن أفضل أنواع أنزيمات البلمرة المعروفة تفصيليا RNAكقالب لتصنيع نسخة مماثلة من    DNAيعمل شريط مفرد من  

كاما  (،  β)في بكتريا القولون يتكون هذا األنزيم من ست تحت وحدات من عديد الببتيد وهي بيتا    RNAهو أنزيم بلمرة  

(ϖ  ) ( وسكماδ  )( وسلسلتان من ألفاα  .)ية األستنساخ من موقع معين يدعى بموقع التأسيس  تبدأ عملInitiation   على

تقوم تحت الوحدة سكما في بادئ األمر بتمييز موقع التأسيس حيث تلتحق بها بقية الوحدات .  Promoterمنطقة المحفز  

دات عدا سكما التي تكون مسؤولة عن النشاط الكيميائي لربط النيوكليوتيدات مع بعضها البعض. تدعى بقية تحت الوح

 .  Core Enzymeبلب االنزيم 
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أما في االحياء حقيقة النواة فأن عملية األستنساخ يتم السيطرة عليها من قبل ثالثة أنزيمات بلمرة نووية مختلفة تعرف  

ويمكن تمييز هذه األنزيمات عن   RNA Polymerase IIIو    RNA Polymerase IIو     RNA Polymerase Iبـ  

بينما يقع أنزيم البلمرة الثاني   Nucleusحيث يقع أنزيم البلمرة األول في النوية    بعضها من خالل موقعها الخلوي

الحامض  أستنساخ  عن  األول مسؤوالً  األنزيم  يكون  تختلف وظيفة كل منهما حيث  النووي كما  الجدار  في  والثالث 

الراي الرايبوزي  المرسال   rRNAبوسومي  النووي  النووي  الحامض  أستنساخ  عن  مسؤوالً  يكون  الثاني  واألنزيم 

mRNA  بينما يكون الثالث مسؤول عن أستنساخ الحامض الناقلtRNA  .  

 : mRNA الرايبوزي المرسال  أستنساخ الحامض النووي

بل أن هناك خطوة وسطية تعمل على ترتيب األحماض األمينية   DNAأن االحماض االمينية ليست مرتبطة بأصرة مع  

عن بعضها البعض في الموقع المراد   DNAفي سلسلة عديد الببتيد، تبدأ هذه الخطوة بأنفصال أشرطة الحامض النووي  

واحد   مفرد  شريط  في  األستنساخ  عملية  بعدها  تبدأ  النووي  أستنساخه  الحامض  ال  DNAمن  بالشريط    قالب      يدعى 

strand Template DNA    ("يبداء من    " لألطالع فقط  RNAوليس العكس حيث أن    `5الى    `3الشريط الذي 

Polymerase    يمكن فقط من بناء شريطRNA    يتكون (  العكسي حيث يكون االستنساخ دائماً باالتجاه    `3الى    `5من

 في ثالث خطوات هي بأختصار كاألتي:  RNAبفعل أنزيم بلمرة  `3الى   `5باألتجاه  mRNA شريط 

1- Initiation  أي المباشرة أو البداية وفي هذه الخطوة يقوم :RNA Polymerase   وبمساعدة بروتين خاص

يعرف بـالمحفز    DNAباالرتباط بتسلسل خاص ضمن الجين على شريط    Transcription factorيعرف بـ  

Promoter    لألنزيم كموجه  يعمل  أرتباط  والذي  عند   ، االرتباط  مكان  بموقع    RNA Polymeraseعن 

بعدها    Template strandحيث يستخدم أحد الشريطين كشريط قالب    DNAالمحفز يقوم بفصل شريطي  

 .Elongationتكون الخطوة الثانية لعملية النسخ وهي 

 

RNA 

Polymerase  
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2- Elongation  يسير وفيها  األستطالة  وتعني   :RNA Polymerase  و  على الجين  طول طول  على  بتقدمه 

شريط    ألنتاج  DNA Polymeraseوهي مشابهة لعمل انزيم    RNAيبدأ بعملية بناء شريط  الشريط القالب  

DNA  . أنزيم   يقومهنا  RNA Polymerase   بأضافة  وذلك بأضافة القواعد النايتروجينيةG    في شريطRNA 

في    Uاليصح العكس أذ اليوجد    وهنا   Aمقابل    Uبالعكس وأضافة  العكس  القالب و  DNAفي شريط    Cمقابل  

 .  DNAشريط  

 

 

3- Termination:  بالمحفز القالب يعرف  الشريط  تسلسل على  الى وجود  األشارة سابقاً  تم   Promoterكما 

يخبر األنزيم عن نقطة البداية يوجد كذلك تسلسل أخر يخبر الجين أين يتوقف عن األستنساخ ويعرف هذا 

بـ   أنزيم    Terminator regionالموقع  يتوقف  عندها  والتي  الفاصل  موقع  أو  منطقة   RNAوتعني 

Polymerase وينفصل عن شريط  أضافة أي قاعدة أخرى    عنDNA  المورثة )الجين(    أستنساخ  وتعتبر نهاية

التعبيرها تتوقف عملية االستنساخ وتنفصل    Terminator. حال قراءة موقع  المراد  البلمرة  انزيم  من قبل 

غير جاهز    ويعتبر  pre-mRNAالمنتج هنا يعرف بـ    RNAالقالب.    DNAالجديدة عن شريط    RNAنسخة  

   .Translationلمغادرة النواة الى السايتوبالزم لبدء عملية الترجمة 

أحماض  من  قصيرة    سلسلةيخضع ألضافة    pre-mRNAفأن الناتج    mRNA  جزيئة   في نهاية عملية أنتاج

من أتحادها مع   -mRNA  preجزيئة  لحماية    TAIL and CAPلشريط تعرف بـ  لة  النهايات الحرامينية عند  

بروتين  الغير مشفرة ألنتاج  تكون  غير نافعة    sequencesنزيمات أخرى. تلي ذلك أزالة أي تسلسالت  ي أأ

)سالسل أحماض غير مرغوب بها في أنتاج البروتين وتكون غير مشفرة(  Intronsوتعرف هذه األجزاء بـ 

بعد أزالة     RNA و قطع وأعادة ربط جزيئة  )يمكن القول أن معناها ه  RNA Splicingوتعرف هذه العملية بـ  

Introns sequences  بـ العملية معقد بروتيني يعرف  بهذه  العملية    Spliceosome( ويقوم  وبنهاية هذه 

من   ناضجة  جزيئة  هو  الناتج  و   mRNAيكون  الجين  في  المشفرة  المعلومات  النواة  تحمل  لمغادرة  جاهزة 

خلية وبذلك تنتهي عملية األستنساخ الخطوة األولى للتعبير الجيني والتوجه نحو مركز بناء البوتينات في ال

 .  Translationتليها بعد ذلك الترجمة 
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 :  Translationثانياً: الترجمة 

في السايتوبالزم والتي تعرف بأنها مركز تصنيع   Ribosomesمن النواة الى الرايبوسومات    mRNAينتقل جزئي  

 mRNAالبروتينات في داخل الخلية حيث تجري عملية ترجمة الشفرة المستنسخة. خالل عملية الترجمة يعمل جزيئ 

 كشفرة ألنتاج بروتين محدد 

 

ون محمول  محدد والذي يك   anticodon( تشفر لما يعرف بـ Codon) كل مجموعة من ثالث قواعد تعمل كشفرة

 )الشكل(   tRNAالناقل  RNAبواسطة 

((Codon تسلسل من ثالث نيوكليوتيدات تعمل سوية كوحدة شفرة وراثية في :RNA  وDNA )) 

 

 

 )الشكل(  حامض أميني مختلفيكون مرتبط بشكل مالئم بمحدد مختلف  tRNAكل 

     

وحدات صغيرة   تحت  تقوم  حيث  الرايبوسوم  داخل  في  الترجمة  عملية  من   small ribosomal subunitتجري 

بعدها   ،( والذي يتعشق مع شفرة البدايةInitiator tRNAالبادئ )  tRNAو    mRNAباالرتباط مع جزيئ  الرايبوسوم  

بادئ الترجمة   ركبملك ما يعرف ب لتكمل بذ   large ribosomal subunit تربط تحت وحدة أكبر من الرايبوسوم

 )الشكل(   translation initiation complexتعرف بـ 

Amino acids 

 أحماض أمينية  
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وكل   mRNAاألخرى بالدخول الى الرايبوسوم تباعاً حسب األستجابة للشفرة في شريط    tRNAبعدها تقوم جزيئات  

( ستكون حاملة معها حامض أميني يرتبط بأصرة بالحامض االميني المحمول tRNAجزيئة من هذه الجزيئات )جزيئات  

يليه وهكذا على طول شريط   الذي  للجزئ  تارك مجال  البادئ  المركب  يترك  والذي  السابق  الجزيئ   mRNAعلى 

 كل( )الش  Stop codonبأستمرار العملية تتكون سلسلة من متعدد الببتيدات تتوقف لحين الوصول الى شفرة التوقف  

مما تجدر األشارة أليه هو أن قد  بعدها تبتعد سلسلة متعدد النيوكليوتيدات المتكونة سابحة بعيدا لتكون بروتين مستقر.

 تشترك أكثر من سلسلة عديد الببتيد ناتجة من أكثر من شريط للحامض النووي المرسال في تشكيل البروتين  

  

 

small ribosomal 
subunit 

large ribosomal 
subunit 
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