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א"הדנ

מרכיב מרכזי בגרעין�

"חומצת גרעין"מולקולה ארוכה הנקראת �

יחידות המבנה הם נוקליאוטידים המחוברים יחד �

לשרשרת ארוכה



DNAהם יחידת המבנה של הנוקלאטידים
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Watson & Crick



: בגרעין DNAארגון ה

מבנה סיב הכרומטין

היסטוןחלבוני



סיב 

הכרומטין





האדםקריוטיפ



שלבי סינתזת החלבון

א רלוונטי"פרימת מקטע דנ�

תעתוק המקטע והעברתו לציטופלזמה�

שחבור�

הרכבת החלבון= תרגום �



א רלוונטי"פרימת מקטע דנ

על ידי האנזים פרימז�

ניתוק קשרי המימן שבין הנוקליאוטידים�





תעתוק המקטע והעברתו לציטופלזמה

אל גדיל פתוח מודבקים נוקליאוטידים בהתאמה�

על ידי האנזים פולימרז�

RNAנוצרת מולקולת �

�RNA דומה לDNA .הבדלים:

חמצן בסוכר�

חד גדילית�

Tבמקום  Uנוקליאוטיד �







DNAנבנה על סמך רצף ה RNAגדיל ה



שחבור

)mRNAשליח (א מגיע לציטופלזמה "גדיל הרנ�

א"תמונת מראה של הדנ�

)אינטרונים(בתוכו קטעים שאינם מקודדים לחלבון �

לחלקים אלו תפקיד ביצירת מגוון אפשרי�

אנזימי רסטריקציה חותכים אותם �

האנזים ליגז מחבר את החלקים המקודדים �

)אקסונים(





תרגום

א שליח מתחבר לריבוזום"הרנ�

נוקליאוטידים נקראים קודון 3כל �

):tRNA(א מעביר "מולקולת רנ�

אנטי קודון מותאם לקודון–קצה אחד �

בקצה השני חומצה אמינית מתאימה�







אמינווחומצות  mRNA tRNAהקשר שבין
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תהליך התרגום בשלבים



תהליך התרגום בשלבים



תהליך התרגום בשלבים



תהליך התרגום בשלבים



Polyribosome



בקרה כל ביטוי גנים

א הקשור עם ביטויה של תכונה  "מקטע דנ–גן �
)אלל(מסוימת 

א ארוכה מלופפת על "מולקולת דנ–כרומוזום �
חלבונים

כל המידע הגנטי–בכל תא �

מחצית מהמידע הגנטי–בתא מין �

)מייצר חלבון(לא כל תא מבטא תכונה מסוימת �

לא כל הזמן נוצרים החלבונים�



)המשך( בקרה כל ביטוי גנים

:לדוגמא, גורמים שונים משפיעים על ביטוי הגנים�

גורמי סביבה�

הורמונים�

ל משפיעים בעיקר על אנזימי התעתוק"הנ�



מוטציות

שינוי ברצף הנוקליאוטידים של הגנום–הגדרה �



הגורמים למוטציות

לא מזוהה –אמינית ' הדבקות של ח–קרינה �

בהכפלה

...)סיגריות(כימיקלים �

אחת לעשרה מיליארד הכפלות תא" טבעי"קורה �

אך הרבה מאוד תאים, נדיר�

שכיחות עולה עם הגיל�

ישנם אנזימי תיקון�



סוגי מוטציות

שינוי בנוקליאוטיד אחד  –נקודתית �

:שינוי במקטע שלם–מקטע �

נוצר עותק נוסף של החלבון–הכפלה �

בדרך כלל לא פוגע�

יתרון אבולוציוני–יוצר רזרבה �

סרטן וכדומה–בדרך כלל פוגע –החסרה �

בדרך כלל פוגע–היפוך �

כרומוזום שלם�

השינוי גורם למוות–לטלית �

?דוגמאא  "השינוי לא משנה את הח–שקטה �





שינוי משמעות משפט: מוטציות שונות והשפעתן על רצף החלבון



תוצאות המוטציה

מוות/ מחלות �

שינוי לטובה�

...)כאשר נלמד(שינויים אבולוציוניים �



מוטציה ברצף הגן המקודד ליצירתו של חלבון ההמוגלובין 

.גורמת לשינוי מבנה כדוריות הדם האדומות




