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 (Genes) اجلينات
هي الوحدات األساسية للوراثة في الكائنات الحية. فضمن هذه 
المورثات يتم تشفير المعلومات المهمة لتكوين أعضاء الجنين 
والوظائف العضوية الحيوية له. تتواجد المورثات عادة ضمن المادة 

أو في بعض الحاالت النادرة في  (DNA) الوراثية التي تمثلها الدنا
تشكيل بالتالي فإن هذه المورثات هي التي تحدد  . (RNA) الرنا

. والفوارق الجسدية وبعض الفوارق وتطور وسلوكيات هذه الكائن
النفسية بين األفراد تعزى لفوارق في المورثات التي تحملها هذه 

 .األفراد
المورثة هي قطعة من إحدى سلسلتي الدنا تحتل موضعًا معينًا على 

دد المورثة بعدد النوكليوتيدات الداخلة في تركيبها هذه السلسلة . وتح
ونوعها وترتيبها، وهي قابلة للتغير نتيجة الطفرات التي قد تحدث 

 .فيها
تنتقل المادة الوراثية من جيل آلخر، خالل عملية التكاثر، بحيث 
يكتسب كل فرد جديد نصف مورثاته من أحد والديه والنصف اآلخر 

الحاالت يمكن للمادة الوراثية أن تنقل  من الوالد اآلخر. في بعض
 .أو عن طريق الفيروسات مختلفةبين أفراد غير أقرباء بعمليات 

تتحكم الجينات في الوراثة من الوالدين إلى األبناء ، كما تتحكم 
مرة . و تحكم تخاليا و في وظائفها اليومية المسأيضًا في تكاثر ال

تي تركبها في داخل الخلية ، الجينات وظائف الخلية بتحديد المواد ال
فأية بنيات و أية إنزيمات و أية مواد كيميائية ستتولد فيها. بشكل 
أساسي، تحوي المورثات المعلومات األساسية لبناء البروتينات 
نتاج  واإلنزيمات والمواد الحيوية الالزمة لبناء أعضاء الجسم ، وا 

لفة لتقوم ( في األعضاء المختالمواد )البروتينات واإلنزيمات
 ظائفها.بو 

يستخدمها الحيوان للقيام بعمليات ايض منظمة يحدث كثير من 
التفاعالت االنزيمية المتسلسلة في االماكن المحددة في الخلية مثال 
على ذلك دور كربس التي حصل في الميتوكندريا في خاليا حقيقية 

من ان نشوء المسارات الكيموحيوية في الخاليا االولية كان  النوى.
جزيئات غنية بالطاقة اقاتت عليها من البيئة، ان التفاعالت 

اي تفاعل من خطوة واحدة اما  االنزيمية االولية كانت بسيطة
الحيوانات الراقية فقد كنات مساراتها وتفاعالتها اكثر تطورا واكثر 
 تعقيدا اذ كانت بخطوات معقدة لحين الوصول الى الناتج النهائي. 

ط بين مصطلح الجينات والكروموسومات والمادة ثيرا ما يحدث خلك
(، حتى إن المرء قد يتيه بينها وال DNAالوراثية "دي أن أي" )

يفرق بين مسؤولياتها وآثارها، أو ربما يظن خاطئا أنها مسميات 
 لشيء واحد، ولكنها ليست كذلك.

ويمكن فهم هذه المصطلحات والتفريق بينها إذا نظرنا إليها عبر 
بقات من الجزيء األصغر إلى األكبر، أي سنتخيل منظور الط

البنيان الوراثي كطوابق يعلو بعضها بعضا، ولنبدأ بأولها وأصغرها 
 حجما:

 الطابق األول: النوكلوتويد

الطوب الصغير الذي يبنى منه جزيء "دي أن أي". فهو مونومير، 
وعند ارتباطه بمونوميرات أخرى يكّون البوليمر الذي هو دي أن 

 ويتكون النوكلوتيد من: أي.

 قاعدة نيتروجينية.

 سكر خماسي.

 مجموعة فوسفات واحدة على األقل.

وفي جسم اإلنسان توجد خمسة أنواع من النوكلوتويدات، وهي 
"أدينين" و"سايتوسين" و"غوانين" و"ثايمين" و"يوراسيل". وترتبط هذ 

به المونوميرات المفردة مع بعضها في صورة شريط لولبي مزدوج يش
 شكل درج المنارة اللولبي لتشكل "دي أن أي".

 الطابق الثاني: "دي أن أي"

الحمض النووي الريبوزي المنقوص األكسجين، وهو بوليمر يتكون 
من ارتباط النوكلوتويدات. وهو يأخذ شكل سلم لولبي مزدوج مكون 
من شريطين، ويشكل الكروموسومات التي تحمل الخصائص 

 نسان.الَخلقية والجسمية لإل

 الطابق الثالث: الجينات "الموروثات"

مقاطع أو أجزاء قصيرة من شريط "دي أن أي"، وكل مقطع يكون 
مسؤوال عن توارث صفة معينة. فمثال هناك مقطع يحمل لون 
الشعر، وآخر مخزن عليه الطول. ويقوم الجين بإخبار الخلية ببناء 

ة من جسم بروتينات معينة للقيام بوظيفتها. وتوجد في كل خلي
 ألف جين. 30اإلنسان قرابة 

 الطابق الرابع: الكروموسومات

شرائط منظمة من "دي أن أي" باإلضافة لجزيئات أخرى، إذ إن 
"دي أن أي" يترتب بطريقة معينة ليشكل الكروموسوم. ويوجد في 

تسمى الكروموسومات  44كروموسوما،  46خاليا اإلنسان الجسمية 
 يان أي يحددان جنس الشخص.الجسمية، وكروموسومان جنس

أما الخاليا الجنسية، وهي الحيوانات المنوية لدى الرجل والبويضة 
كروموسوما فقط، وعند حدوث تلقيح  23لدى األنثى، فتحتوي على 
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البويضة تندمج الكروموسومات فيصبح العدد لدى الخلية الوليدة 

 كروموسوما مما يحقق هدفين: 46التي ستكون الجنين 

على ثبات كمية المادة الوراثية لدى اإلنسان، فحدوث الحفاظ 
تغييرات في عدد الكروموسومات يؤدي إلى مشاكل خطيرة وقد 
يؤدي إلى الموت، ولك أن تتخيل ماذا سيحدث لو أدت كل عملية 
تزاوج إلى مضاعفة عدد الكروموسومات لدى المولود، وهذا يعني 

، مما يعني 184 أنه بعد جيلين سيصبح عدد الكروموسومات مثال
 انقراض الجنس البشري بالتأكيد.

حصول الطفل على صفات وراثية من كال األبوين، مثل الطول 
 ولون الشعر والقدرات العقلية.

 الطابق الخامس: أزواج الكروموسومات 

ينتظم كل كروموسومين في الخلية في زوج، وهذا يعني أن الخلية 
زوجا من  22. زوجا 23كروموسوما مرتبين في  46لديها 

الكروموسومات الجسمية، وزوج واحد من الجنسية والذي يكون 
، ومرتبا XYلدى الذكر ويكتب  Yوآخر  Xمكونا من كروموسوم 

 .XXلدى األنثى ويكتب  Xمن كروموسومين 

ولذلك فعندما تسمع مصطلح الجينات في المرة القادمة نريد أن تسند 
َبنات "دي أن أي"،  ظهرك للخلف وتجيب بكل ثقة: الجينات هي

وهي تقع في الطابق الثالث متوسطة بنايتنا الوراثية، وهي أجزاء 
قصيرة من شريط الحمض النووي تخزن عليها معلومات وراثية 

 محددة.
 (Gene Code) الشفرة الوراثية:

لشفرة الوراثية هي مجموعة القواعد النيتروجينية ، التي من خاللها 
ومات المشفرة في المادة الوراثية )المتمثلة تترجم الخاليا الحية المعل

والحمض الريبي النووي  DNAفي تسلسالت الحمض النووي 
mRNA. لبناء البروتينات ) 

يتكون البروتين من وحدات من األحماض االمينية وتمثل 
البروتينات الجهات العاملة بالخلية إذ أن بعضها عوامل محفزة 

لهيكل الخلوي ولبعضها وظائف للتمثيل الغذائي وبعضها يدخل في ا
هيكلية مثل األكتين والميوسين في العضالت ويمكنك التعرف على 

 المزيد من المعلومات الوراثية الطريفة من خالل الفيديو المرفق.
عودة إلى الشفرة الوراثية التي تحمل مفتاح الترتيب الصحيح 

محددة لألحماض االمينية المكونة لبروتين معين حيث يقوم بوظيفة 
، وباختالف ترتيب األحماض األمينية يختلف نوع البروتين الناتج 

 وبالتالي تختلف وظيفته.

ولكن كيف يتم ترميز األحماض األمينية المكونة للبروتين على 
 ؟ DNAجزيء الحمض النووي اللولبي 

والتي  DNAيتم ذلك من خالل الوحدات المكونة للحمض النووي 
ت ، بحيث تمثل كل ثالثة نيوكليوتيدات تعرف باسم النيوكليوتيدا

حمض أميني وتتكون كل نيوكليوتيدة من قاعدة نيتروجينية )سكر 
خماسي الكربون( ومجموعة فوسفاتية وترتبط النيوكليوتيدات 

 وقواعدها النيتروجينية بروابط هيدروجينية.

ويعود تاريخ اكتشاف الشفرة الوراثية لعدة محطات بارزة على النحو 
 : التالي

 :1953عام 

بدأت الجهود الجدية لفهم كيف يتم ترميز البروتينات بعد اكتشاف 
بنية الحمض النووي من قبل العلم األمريكي "جيمس واطسون " 

ولكن هذا األمر لم يكشف كل 1953واإلنجليزي "فرانسيس" عام ، 
أسرار البيولوجيا الجزيئية ، ولكن نجح الثنائي في رؤية ارتباط 

يوكليوتيدية مع بعضها البعض في أزواج من األدينين مع القواعد الن
 الثايمين و الجوانين مع السيتوزين.

لم تتعدى االكتشافات مرحلة تعيين ترتيب  1953وحتى عام 
األحماض األمينية بالبروتين أما تشفير البروتين أو ترتيب القواعد 

 النيوكليوتيدية لم يظهر علي الساحة بعد.

 :1961عام 

تم اكتشاف "التعبير الجيني" وهو طريقة تشفير  1961في عام 
البروتين ، حيث نتجت هذه التجربة عن اكتشاف أن الحمض 
األميني الواحد بالشفرة الوراثية ُيمثل بثالثة قواعد من الحمض 
النووي وتم إجراء هذه التجربة من قبل كل من "فرانسيس كريك" ، 

 توبين" . -ي. واتس"برينر سيدني" ، "بارنيت ليزلي" و "آر ج

، تمكن العالم "مارشال نيرينبيرج" من إلقاء 1961في نفس العام ، 
الضوء ألول مرة علي طبيعة الكود ، في تجربة أجريت بالمعاهد 
الوطنية للصحة ، حيث أن كل ثالثة نيوكليوتيدات تعرف باسم 
"الكودون" تترجم حمض أميني بعينه ، فعلى سبيل المثال الكودون 

UUU يت( رجم الحمض األميني فنيل األنينphenylalanine.) 

تلت هذه التجربة مجموعة من التجارب أجريت بمعمل "سيفيرو 
( التي بينت التشفير Severo Ochoa's laboratoryأوتشوا" )

سيتوزين  -الجيني لعدد من األحماض األمينية ، مثل البولي 
(AAAAA  )…لبولي ، وهو ما يعرف بتسلسل الحمض األميني ا

 .RNAأدينين بالحمض النووي الريبي 
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 :1964عام 

قام كل من "مارشال نيرينبيرج" و " فيليب ليدر" و " هار جوبيند 
خورانا" بتعريف بقية الشفرة الجينية ، وحصلوا على جائزة نوبل في 

 تقديرا لعملهم . 1968الطب عام 

بأنها تحوي  DNAعن نيوكليوتيدات  RNAوتختلف نيوكليوتيدات 
علي  DNAحلقة ريبوز و يوراسيل، في حين تحوي نيوكليوتيدات 

ريبوز منقوص األكسجين وثايمين وتتلخص وظيفة جزيئات الحمض 
الريبي النووي في كونها المسئولة عن ترجمة المعلومات الوراثية في 

DNA. 
 ( Gene expressionتعبري اجليني )ال

( protein expressionويستخدم أيضًا مصطلح: تعبير بروتيني )
هو العملية التي يتم من خاللها تحويل المعلومات من الجينات في 
تركيب منتج الجينات الوظيفية. هذه المنتجات غالبًا ما تكون 

ن الترميز الجينات مثل الحمض البروتينات، ولكن في غير البروتي
النووي الريبي الريباسي )الرنا الريباسي(، ونقل الحمض النووي 
الريبي )الحمض الريبي النووي النقال( أو آر أن إيه نووي صغير 

(snRNA.الجينات الصغيرة، والمنتج هو الحمض النووي الريبي ) 
الحياة  ستخدم عملية التعبير الجيني المعروف من قبل نواحي جميعت
حقيقيات النوى )بما في ذلك الكائنات متعددة الخاليا(، بدائيات  -

لتوليد  -النوى )البكتيريا والعتيقة(، والتي تستخدمها الفيروسات 
اآلالت الجزيئات للحياة. قد يكون منظم عدة خطوات في عملية 
التعبير الجيني، بما في ذلك النسخ، و الربط الحمض النووي 

جمة، وتعديل آخر متعدية من البروتين. تنظيم الجينات الريبي، والتر 
سيمكنهم من السيطرة على الخلية التركيب والوظيفة، وتعد أساسا لل 
تمايز الخاليا، التشكل والتنوع والقدرة على التكيف من أي كائن. 
تنظيم الجينات قد تكون أيضًا بمثابة الركيزة للتغيير التطوري، منذ 

الموقع، وكمية من التعبير الجيني يمكن أن السيطرة على توقيت و 
يكون لها تأثير عميق على وظائف )اإلجراءات( من الجينات في 

و سمه تنظيم التعبير الجيني ه خلية أو في كائن متعدد الخاليا.
. وعملية التنظيم هذه ةه في حفظ التكامل الوظيفي للخليساسيا

 . سالبمنها تنظيم موجب واخر تنظيم  ةتحدث بطرق مختلف
 .mRNA يحدث التنظيم عند بدء استنساخ في بدائية النواة غالبا ما

وعليه  يكون اكثر تعقيدا mRNA اما في حقيقية النواة استنساخ
 .توجد اكثر من ميكانيكيه لعملية التنظيم

وبالرغم من ذلك تنظيم االستنساخ في حقيقية وبدائية النواة يحدث 
ل معين على شريط الدنا ينتج من خالل ارتباط بروتينات مع تسلس

 .اما زياده او نقصان في معدل االستنساخ
وهنالك ميكانيكيه خاصه في حقيقية النواة وهو االستنساخ 

 ةاالختياري ةالمتخصص بنوع الخاليا وهذا يتحقق من خالل المعالج
االولي mRNA لشريط  alternative processing  ةاو البديل

من الرنا الرسولي وبالتالي  ةمختلفغير  الناضج وتكوين اشرطه 
 .ةبوظيفة تلك الخلي ةمتعلق ةترجمته الى بروتينات مختلف

 يف بدائية النواة mRNAتنظيم عملية استنساخ
تحدث عملية تنظيم التعبير الجيني في البكتريا من خالل تنظيم 

 ةوالسالب ةالموجب ةعملية بدأ االستنساخ ومثال على ذلك هو السيطر 
 E.coli في بكتريا lac operon م االكتوزلمشغل نظا

A- مفهوم المشغل operon concept 
يوجد هذا النظام في بدائية النواة فقط ، وهو مجموعه من الجينات 

 الى منطقة منظمه ةباإلضاف structural genes التركيبيه

regulator region   ةتنظم عمل تلك الجينات. الجينات التركيبي 
او انزيمات خاصه بوظيفه ايضيه معينه . يكون تشفر لبروتينات 

 ةوتكون هي المسيطر  في اعلى تلك الجينات ةالمنظم ةموقع المنطق
 . على عملية التعبير الجيني

B-مشغل نظام االكتوز lac operon 
هذه  Z,Y,A يتألف هذا النظام من ثالث جينات تركيبيه وهي

ي ايض االكتوز ف ةالجينات تشفر لمجموعه من االنزيمات الضروري
 ,β-galactosidase, permease وهي حسب التسلسل

transacetylase) .  ة المنظم ةفي حين تشفر المنطق    (i) 
الذي بدوره يرتبط مع تسلسل   repressor لبروتين يدعى بالكابح

 معين من القواعد النتروجينيه على شريط الدنا والذي يدعى بالمدير

operator ه مجاور للجينات التركيبيه . اما انزيم والذي يكون موقع
الذي يشرع في عملية االستنساخ   RNA polymerase بلمرة الرنا

  . promoter يرتبط بالمثير
C-التنظيم السالب لمشغل  االكتوز negative regulation of 

the  lac operon 
االولى،  في حالة غياب سكر  ةوهذا يتضمن حالتين : الحال

  operator الوسط ، يرتبط بروتين الكابح بالمديراالكتوز في 

لعمل شريط الرنا   promoter ويمنع ارتباط انزيم بلمرة الرنا بالمثير
، هي وجود سكر االكتوز وفيه يتحول ةالثاني ةالرسولي . اما الحال
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ط بالكابح ويمنع ارتباطه الذي يرتب allolactose 1,6االكتوز الى  

نساخ الجينات التركيبيه بواسطة انزيم بلمرة . حينها يتم استبالمدير
 . الرنا
D-التنظيم الموجب لمشغل نظام االكتوز positive 

regulation of the lac operon  
كافي من سكري  االكتوز اوالكلوكوز   عندما يكون هنالك  تركيز

في الوسط ال تكون هنالك حاجه لتشغيل النظام اما في حالة وجود 
سكر الكلوكوز يتم تنشيط المشغل من خالل تركيز واطئ من 

 :ةالتالي ةالميكانيكي
 لتكوين معقد CAP مع بروتتين يدعى cAMP يرتبط -1
الذي يحفز   promoter يرتبط المعقد اعاله مع المثير  -2

  انزيم بلمرة الرنا على ا الرتباط بالمثير
 استنساخ الجينات التركيبيه بواسطة انزيم بلمرة الرنا .  -3

-Eام التربتوفان مشغل نظTryptophan 

operon  

) ,Trp Aيحتوي اوبرون التربتوفان على خمس جينات تركيبيه 

Trp B, Trp C, Trp D, TrpE ) تشترك هذه الجينات
  chorismate الخمس في انتاج ثالث انزيمات تحول مركب ال

الجينات،  ةاعلى التركيبي promoterالى تربتوفان . يقع المثير في 
  repressorالمشفر لبروتين الكابح   Trp Rالتنظيمي  يقع الجين

على مسافه بعيده عن المدير. ويتم تنظيم التعبير الجيني في هذا 
: اوال في حالة غياب التربتوفان شغل من خالل الميكانيكيه التاليهالم

، يكون الكابح غير فعال وبذلك يرتبط انزيم بلمرة الرنا بموقع المثير 
التركيبه والتي يتم ترجمتها الى انزيمات تحول ال  مستنسخا الجينات
 chorismate   الى تربتوفان . الحاله الثانيه وهي وجود التربتوفان

في الوسط ، عندها يرتبط التربتوفان بالكابح وينشطه وبذلك يرتبط 
 .وبذلك يتوقف االستنساخ  operatorبااللمدير 

 يف حقيقية النواة  mRNAتنظيم عملية استنساخ

في حقيقية النواة اكثر تعقيدا مما  تكون عملية تنظيم التعبير الجيني 
 عليه في بدائية النواة وتشمل

 تنظيم عملية بدأ االستنساخ -1
 ةاو البديل ةاالختياري ةالمعالج -2

 ةتنظيم عملية بدأ الترجم -3
 Regulation of the تنظيم عملية بدأ االستنساخ  -1

initiation of transcription  

 transcription)قية النواة هنالك عوامل استنساخ )في حقي

factors  تساهم في تكوين معقد البدأ من خالل ارتباطها بالمثير
،  RNA polymerase IIوالذي يسمح بارتباط انزيم بلمرة الرنا 

 Specific)ولكن هناك عوامل استنساخ متخصصه )

transcription factors الت لها القدره على االرتباط بتسلس
والتي   Silencerاو  Enhancerمنظمه على شريط الدنا تدعى 

وهكذا تنظم معدل  تعمل على تحوير في تكوين معقد البدأ
 االستنساخ.

A-( عوامل االستنساخ(Transcription factors 

وهي بروتينات ترتبط بتسلسالت منظمه على شريط الدنا 
((regulatory sequence  ،بأنزيمارتباطها الى امكانية  ةباإلضاف 

بلمرة الرنا وبعوامل استنساخ اخرى . تملك على االقل حقلين 
احدهما يدعى "حقل االرتباط بالدنا   binding domainsلالرتباط 

DNA –binding domain واالخر يدعى "حقل التنشيط "
Activator domain " 

B- تسلسالتEnhancer and Silencer 

على شريط الدنا ترتبط  ةالنتروجيني وهي تسلسالت معينه من القواعد
والتي من خاللها يتم تنظيم عملية  ةبها عوامل االستنساخ الخاص

تعمل على زيادة معدل االستنساخ ويكون  Enhancerاالستنساخ . 
يعمل   Silencerالمثير . اما تسلسل  \3او اسفل  \5اما في اعلى 

 على تثبيط االستنساخ
  mRNAالمعالجة االختيارية لشريط  -2

في حقيقية   mRNA primaryان نسخة الرنا الرسولي االولي 
النواة يعاني عدد من التحويرات لغرض تكوين شريط رنا رسولي 

 \5 ةعلى النهاي cap ةناضج . احد هذه التحويرات وجود القبع
كمؤشر على عملية الحذف  AAUAAAوكذلك وجود تسلسل 

االدنين  ةالنتروجيني ةواضافة القاعد  \3 ةعلى النهاي ةالحاصل
 . poly adenosine tailلتكوين 

 mRNAلتلك المؤشرات في تكوين اشرطة  ةالمتغير  ةان المعالج

من نفس الجين  ةمختلف  mRNAناضجه يسمح بتكوين اشرطة 
، مثال  ةالمنسوخ ومن ثم ترجمة تلك النسخ الى بروتينات مختلف

بين جريبات الغده  ةالواقع cell stromal  ةعلى ذلك الخاليا البيني
تحتوي على رنا رسولي يحمل معلومات وراثيه تشفر لهرمون  ةالدرقي
المنظم لتركيز الكالسيوم في الدم وايضا يحمل  calcitonin ال

ين ينظم تكوين المستقبالت بروت CGRPمشفره لل  ةمعلومات وراثي
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لتلك  ةالمشفر  ةتزال المعلومات الوراثي ةفي الخاليا البيني الحسية

، في حين في الخاليا وترجمته الى هرمون الكالستونين  المستقبالت
لهرمون الكالسيتونين  ةالمشفر  ةالوراثي تيتم ازالة المعلوما ةالعصبي
 CGRPالى  هوترجمت

 

 Regulation of the    ةتنظيم عملية بدأ الترجم -3

initiation of translation 
 ةتنظم من خالل السيطر الية ترجمة المعلومات الوراثيه الى بروتين 

 ةوالمسؤول عنها بروتينات منظمه لها القدر  ةعلى عملية بدء الترجم
مثال على  mRNAعلى االرتباط بتسلسالت معينه على شريط 

التي ترتبط بتسلسالت   IR- binding proteinذلك بروتين يدعى 
IR  (\5الموجود )على  ةFerretin mRNA   وتمنع من تكوين

، اما في حالة ارتفاع تركيز الحديد يرتبط الحديد  ferretinبروتين 
ويغير من هيئته ويصبح غير قادر   IR- binding protein مع 

وبذلك يتم ترجمة الرنا الرسولي الى  IRعلى االرتباط بتسلسل 
 .  Ferretinبروتين 

على ثبوتية شريط  ةويحدث التنظيم ايضا من خالل السيطر 
mRNA الى زيادة معدل تصنيع البروتين ،  وعدم تحلله مما يؤدي

تقلل من ثبوتيته ،  \3 ةفهناك تسلسالت موجوده بالقرب من النهاي
وبالمقابل توجد بروتينات تعمل ضد تلك التسلسالت وبالتالي يزداد 

  .معدل صنع البروتين
 


