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Objectiveأهداف المحاضرة 

ان يكون الطالب قادرا على :
االستنساخو Gene Expressionالتعبير الجيني تعريف •

Transcriptionوبعض المصطلحات الخاصة بالموضوع 
(Polycistronic, m RNA processing , Transcription

factors, Operon).
التعرف على مكونات الجين .•
يميز بين تركيب جين بدائية النواة وحقيقية النواة.•
يعدد مراحل االستنساخ ويوضحها .•
يقارن بين بدائية النواة وحقيقية النواة من ناحية عملية•

االستنساخ .



Gene Expressionالتعبير الجيني 

المحتوىعنالتعبيرطريقعنالمختلفةبفعالياتهاالخالياتقوم
الىوتحويلهبهاالخاصDNAالشريطفيالموجودالوراثي
يسمىماخاللمنالفعالياتبهذهالخالياقيامفيتساهمبروتينات

.Gene Expressionالتعبير الجيني بعملية 
:يتضمن التعبير الجيني مرحلتين هما 

الموجودةالمعلوماتتحويل:Transcriptionاالستنساخ•
RNAشريطالىالنواةفيDNAالشريطفيوالمشفرة

  الذي ينتقل الى السايتوبالزم .mRNAالرسول 
عنالمنقولةالشفراتتحويلهي:Translationالترجمة•

معالمرتبطةاالمينيةاالحماضمنعددالىmRNAالطريق
في,منهاجزاءاوProteinبروتينلتشكيلبعضها

  الناقل .tRNAالرايبوسوم وبمساعدة ال  



  والترجمةTranscriptionاالستنساخ
Translation



Transcriptionاالستنساخ 

منmRNA)بهيئة)RNAنسخةصنعهوعملية•
أكثراوجيناتمثلDNAالشريطمنقطعة
الشفراتوتحويلجين)منجزءاحتى(او

لتوجيهشفراتالىDNAالفيالموجودة
بناء بروتين.

حقيقيةالكائناتفياالستنساخعمليةتحدث•
أما,النواةمنطقةفيEuokaryotesالنواة
فأنهاProkaryotesالنواةبدائيةالكائناتفي

تحدث في السايتوبالزم .



Gene Anatomyتشريح الجين 

تشفر لعدد من األحماض االمينية.DNAهو قطعة من ال      geneالجين•
.  locusيشغل الجين موقعا محددا على الكروموسوم يسمى •
تسمىCodingمشفرةمناطقمنالنواةحقيقيةفيالجينيتكون•

Exonمشفرةغيرومناطقnon codingتسمىIntron,تبادلويتم
هذه المناطق بالتوالي .

. Exonكل جين يبدأ وينتهي بأكسون •
غيرمناطقتوجد,الفقطاكسوناتمنالجينيتكونالنواة,بدائيةفي•

مشفرة.
تنظيممناطقتمثلالجينتسبقتتابعاتأيضاالجينيتضمن•

االستنساخ .
ويطلقبهخاصةتنظيميةمنطقةالنواةحقيقيةبالكائناتجينلكل•

تساهمجيناتعدةتشتركالنواةبدائيةفي,Monocistronicعليه
عليهاويطلقواحدةتنظيميةبمنطقةمشتركايضيبمساربروتيناتها

polycistronicاالوبيرونيسمىوظيفياتركيباالوحدةهذهوتمثل
Operon .



Gene Anatomyتشريح الجين 



تركيب الجين في بدائية النواة



في بدائية النواة Operon األوبيرون





متطلبات االستنساخ

:يتطلب النسخ وجود عدد من  المكونات   •

RNA Polymerase  وهو RNA الانزيم بناء •

A,U,C,Gالرايبونيوكليتيدات االربع •

  ليكونDNAخيط مفرد السلسلة من شريط ال •
  المتممRNAكقالب لبناء شريط ال 

Complementary  .

RNAتكون منطقة البروموتور حرة ليتسنى إلنزيم  •
Polymerase االرتباط بها وبناء ال mRNA.



Transcription االستنساخ 

startاالبتداءبشفرةدائمامعينلجيناالستنساخيبدأ•
codon (TAC DNA بالAUGتقابلهاوالتي(

(mRNA  الخاصة بالحامض األميني المثيونينMet.
)منهmRNAاستنساخيتمالذيDNAشريطيسمى•

والذيsenseالحساسبالشريط(المتممالشريط
الحساسغيربالشريط(يستنسخلم(الذييقابله

antisense  .
تحتويالتيالمنطقةعندالجيناستنساخينتهي•

stopاالنتهاءشفراتإحدىعلى codon (TAA, TGA
,TAG ) .



































مراحل التعبير الجيني



  الى البروتينDNAالتعبير الجيني من ال



الخالصة

منmRNAصنععمليةهيTranscriptionاالستنساخ•
. DNAال

• DNA             mRNA
الوراثيةالمعلوماتتحويلTranslationالترجمة•

 إلى ناتج بروتيني .mRNAالموجودة في  
•                       mRNAبروتين
•mRNAبمساعدةويترجمبروتينلتصنيعيشفرtRNAو

rRNA يتم البناء في الرايبوسومات , Ribosome
بالتعبيرتسمىوالترجمةاالستنساخعمليتيمنكال•

.  Gene Expressionالجيني 



(واجب)أسئلة أختبارية 

Gene Expressionماذا نعني بالمصطلحات: •
Transcription , Polycistronic, m RNA

processing , Transcription factors, Operon

قارن بين بدائية وحقيقية النواة من حيث : تركيب•
الجين , عملية االستنساخ .

ماذا نعني بالبروموتور , أين يقع, وما هي أهميته ؟•
RNA polymerase     ما هي احتياجات إنزيم بناء ال •

.

  في بدائية وحقيقيةm RNAوضح بالرسم تركيب •
النواة .



شكرا لكم


