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תהליך יצירת החלבונים בתא



?האם כל הגנים מתבטאים כל הזמן

:במהלך החיים של תא אחד מכלול החלבונים שונה➢

יש חלבונים שנמצאים בו כל הזמן➢

,  יש חלבונים הנוצרים בשלבים שונים לאורך חיי התא➢

יש גם חלבונים הנוצרים או לא נוצרים על פי השינויים  ➢

.  בסביבה של התא



?האם בכל התאים מתבטאים אותם הגנים

.  תאים שונים בגוף מייצרים חלבונים שונים➢

.אינסולין נוצר רק בתאים בבלוטת הלבלב➢

.המוגלובין מיוצר רק בתאי דם אדומים➢



בתאים מתקיימים תהליכי בקרה

כלומר אילו חלבונים ייווצרו< --אילו גנים יתבטאו ➢

כלומר מתי ייווצרו החלבונים< --מתי יתבטאו הגנים ➢

כלומר באיזו כמות ייווצרו  < --באיזו עצמה יתבטאו הגנים ➢

.  החלבונים



מדוע הבקרה חשובה

.ייצור חומרים שלא לצורך לא יעיל אנרגטית➢

.  יצור כזה לא ישרוד➢

.הפעלת גנים שלא בעיתוי המתאים עלולה להזיק➢

במהלך האבולוציה שרדו רק אורגניזמים בעלי מנגנוני  ➢

.בקרה יעילים



קבוצות של גנים

(.  Housekeeping genes)גנים של תחזוקה שוטפת ➢

מתבטאים בכל התאים וקשורים לתהליכי החיים  ➢

.הבסיסיים

,  גנים המקדדים לאנזימים של נשימה תאית: לדוגמה➢

.תעלות או משאבות שונות בקרום התא



קבוצות של גנים

גנים הפעילים בתאים ייחודיים➢

. גנים הקשורים לפעילות הייחודית של תא➢

הגן המקדד להורמון אינסולין פעיל רק בתאי   : לדוגמה➢

β בלבלב.



רמות בקרה

:DNA-בקרה ברמת ה➢

ותרגום  תעתוקקובעת אילו גנים יעברו תהליך ➢

.שבסופו ייווצר חלבון



רמות בקרה

:בקרה ברמת פעילות החלבון➢

מתבטאת בפיקוח על הזמן המתאים שבו יפעל  ➢

.על מקום פעילותו ועל עצמת, החלבון



הורמונים ותאי גזע

בשיעור הבא

בשיעור זה למדנו על
בקרות על ביטוי גנים




