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 Genetic Code andالشفرة الوراثٌة وعملٌة صنع البروتٌن المحاضرة التاسعة: 

Translation 

يجب  Translationاو ماتسمى بالـ Protein synthesisكمقدمت لفهم عمليت صنع البروتين 

والتي تعرف على أنها تسلسل لثالث  Genetic codeالتطرق الى ماهيت الشفرة الىراثيت 

تشفر الى حامض اميني واحد معين ويعد حدوث الطفراث في الشفرة الىراثيت هى  نيىكليىتيداث

 الىراثيت. األمراضفي حدوث بعض  األهمالسبب 

 تمتاز الشفرة الىراثيت بمايلي:

: وتعنً ان الشفرة الوراثٌة التً تشفر لحامض امٌنً معٌن الٌمكن  Specificityالتخصص  -1

تشفر للحامض االمٌنً فنٌل  UUUل الشفرة الوراثٌة ان تشفر لحامض أخر فعلى سبٌل المثا

 . أخرحامض  أليلكنها الٌمكن ان شفر  األنٌن

حقٌقٌة  األحٌاء: وتعنً ان الشفرة الوراثٌة تكون متشابه عند كل  Universalityالعمومٌة  -2

تشفر للحامض االمٌنً  UUUان الشفرة الوراثٌة  أيوبدائٌة النواة مع بعض االستثناءات 

 والحٌوان والبكترٌا والنبات. اإلنسانفً  األنٌنفنٌل 

 أمثلة على االستثناءات:

فً  أنهاوجد  لكنتشفر للحامض االمٌنً اٌزولٌوسٌن     AUAفً الحالة الطبٌعٌة  الشفرة 

 تشفر للحامض االمٌنً المثٌونٌن. أنهاالماٌتوكوندرٌا وجد 

 

وجد  لكن   (Stop codon)حامض االمٌنً  أليالتشفر   UGAفً الحالة الطبٌعٌة  الشفرة 

 تشفر للحامض االمٌنً التربتوفان. أنهافً الماٌتوكوندرٌا وجد  أنها

 

وجد  لكنتشفر للحامض االمٌنً االرجنٌن     AGA & AGGفً الحالة الطبٌعٌة  الشفرة 

 .(Stop codon)  حامض االمٌنً  تشفر اليال  أنهافً الماٌتوكوندرٌا وجد  أنها

 

وتعنً ان الحامض االمٌنً ممكن ان تشفر له اكثر من :  Redundancyالوفرة او الترهل  -3

 شفرة وراثٌة واحدة وكما موضح فً الشكل ادناه :
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وهً الصفة التً تتصف بها القاعدة  wobble phenomenonصفة او ظاهرة التذبذب  -4

والتً تقابل القاعدة  mRNAالمحمولة على  (third base of codon)الثالثة فً الشفرة 

وتسمى هذه  tRNAالمحمولة على  (first base of anticodon)األولى فً ضد الشفرة 

حٌث تتصف بعدم التخصص حٌث وجد ان ممكن ان ٌحدث  wobble baseالقاعدة بـ 

فً القاعدة الثالثة من الشفرة  base pairing non traditionalارتباط غٌر طبٌعً 

 واألولى من ضد الشفرة وكما مبٌن فً الجدول ادناه: 

 t RNA (first base) m RNA (Third base) Base pairing

 C G Traditional

 A U Traditional

 U A Traditional

 U G Nontraditional

 G C Traditional

 G U Nontraditional

 I U Nontraditional

 I C Nontraditional
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 I A Nontraditional

 تركٌب الراٌبوسوم فً حقٌقٌة وبدائٌة النواة:

 Largeو الكبٌرة  Small subunitبوسوم من وحدتٌن هم الصغٌرة بصوره عامه تتكون الراٌ

subunit  وهذه الوحدات تتكون من بروتٌنات احماض نووٌه راٌبوسومٌهrRNA  وتختلف

 فً حقٌقة النواة عما فً بدائٌة النواة وكما موضح بالشكل ادناه:

 

 
 

 تحتوي الراٌبوسومه المتكامله على ثالث جٌوب او مواقع تسمى بـ:

(E site) Exit site  موقع الخروج الذي عن طرٌقه ٌخرج الـtRNA  .الفارغ 

 

Peptidyl-tRNA Binding site (P site)  الموقع الذي ٌتموضع بهtRNA  المحمل

وكما سلة االحماض االمٌنٌة التً سبقته.لبالحامض االمٌنً المرتبط بس

 مبٌن ادناه

 

Aminoacyl-tRNA Binding site (A site)  الموقع الذي ٌتموضع بهtRNA  المحمل

 وكما مبٌن ادناه بالحامض االمٌنً الجدٌد المنفرد.
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 : Protein Synthesis (Translation)عملٌة صنع البروتٌن  

تحدث هذه العملٌة فً منطقة الساٌتوبالزم فً كل من حقٌقٌة وبدائٌة النواة وتكتمل على ثالث 

 مراحل وكماٌلً:

ثم  mRNAالصغٌرة مع : وتتضمن ارتباط الوحدة الراٌبوسومٌة  Initiationمرحلة البدء  -1

 mRNAالذي ٌمٌز شفرة البدء الموجودة على الـ  (initiator tRNA)البدء  tRNAمع 

(AUG)  الشفرةحٌث ٌحمل ضد UAC  حٌث ٌحملinitiator tRNA  ًالحامض االمٌن

-Metفً بدائٌة النواة(. حٌث ٌتموضع  )والفورمٌل مثٌونٌنالمثٌونٌن فً حقٌقٌة النواة 

tRNA  فً الموقعP  ولٌسA  كما ٌحدث فً االحماض الالحقه(. بعد ذلك ترتبط الوحده(

الكبٌره لتكوٌن معقد البدء ومن الجدٌر بالذكر انه هنالك بروتٌنات تساعد حدوث هذه 

 ناه:وكما موضح بالشكل اد Initiation Factors (IF)العملٌة وتسمى مجتمعة بـ 
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 ؟ tRNAكٌف ٌتم تحمٌل الحامض االمٌنً على الـ 

, انه حامض نووي راٌبوزي مزدوج الشرٌط  tRNAالبد فً البدء من معرفة تركٌب الـ 

)وهو الحامض النووي الراٌبوزي الوحٌد الذي ٌكون مزدوج الشرٌط فً حقٌقٌة النواة( 

 اه:وكما مبٌن فً الشكل ادن Loopsحٌث ٌتكون من عدة التواءات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 aminoacyl-tRNAبالحامض االمٌنً بواسطة األنزٌم  tRNAٌتم تحمٌل الـ 

synthetase  :وكما مبٌن بالشكل ادناه 
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سوف تبدا  Aالثانً فً الموقع  tRNA:  بعد تموضع الـ Elongation اإلطالةمرحلة  -2

الالحق )الثانً( من خالل  ( بالحامض االمٌنًاألولعملٌة ربط الحامض االمٌنً السابق )

 األولمض االمٌنً االثانً محمل بالح tRNAببتٌدٌه بٌنهما وبالتالً ٌكون الـ  أصرهتكوٌن 

ثم   Eالفارغ الى الموقع  tRNAوتتحرك الراٌبوسوم خطوه واحده حٌث ٌنتقل الـ والثانً 

 Aالموقع  وٌصبح Pالمحمل بالسلسلة الى الموقع  tRNAٌخرج لٌعاد تحمٌله وٌنتقل الـ 

وتسمى هذه الحركه بـ جدٌد محمل بحامض امٌنً جدٌد  tRNAفارغ ومهٌأ الستقبال 

Translocation . تحتاج هذه العملٌة الى طاقه والى وجود بعض البروتٌنات التً تسمى

وتستمر هذه العملٌة الى ان تصل الى شفرة  Elongation factor (EF)بعوامل االطاله 

 وكما موضح بالشكل ادناه: . (stop codon)اإلٌقاف 
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تبدأ هذه المرحلة عندما تصادف الراٌبوسوم أي من :  Terminationمرحلة اإلنهاء  -3

 Releasingبعض عوامل اإلنهاء  Aحٌث ٌستقبل الموقع   stop codonشفرات اإلنهاء 

Factors (RF) وفك ارتباط وحدات  والذي بدوه ٌعمل على تحرٌر سلسلة متعدد الببتٌد

 وكما موضح فً المخطط ادناه : mRNAالراٌبوسوم وتحرٌر الـ 

 

 

Polyribosome  هو مجموعه من الراٌبوسومات الموزعة على طول :mRNA 
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وفٌما ٌلً نوضح الفرق بٌن عملٌة صنع البروتٌن فً حقٌقٌة وبدائٌة النواة وكما مبٌن بالجدول 

 ادناه:

 بدائٌة النواة النواة حقٌقٌة الصفة ت

 80S 70S الراٌبوسوم 1

2 tRNA البادئ Met-tRNA fMet-tRNA 
قرب  40sتحدث بعد ارتباط الوحدة الصغٌرة  عملٌة البدء  3

 cap '5منطقة 
لمنطقة  RNA 16sتحدث بعد ارتباط

Shine-Dalgarno 

 eIF (eIF-1  toاكثر من عشره وٌرمز لها  IFعوامل البدء  3
eIF-6) 

   IFثالثه وٌرمز لها  

 (IF-1, IF-2, IF-3) 
عوامل االطالة  4

EF 
 ثالثه وهً:

eEF-1α  هو انزٌم(GTPase  ساعد على

 Pالمحمل الى الموقع الفارغ  tRNAدخول الـ
or A) 

 
eEF-1βγ ( ازالة الGDP  منeEF-1α  

eEF-2  ٌسهل عملٌة الـ(Translocation ) 

 ثالثه وهً:

EF-Tu  هو انزٌم(GTPase  ساعد

المحمل الى  tRNAعلى دخول الـ

 (P or Aالموقع الفارغ 

 
EF-Ts ( ازالة الGDP  منEF-Tu  
EF-G  ٌسهل عملٌة الـ(

Translocation ) 

 وهً: eRFثالثه ٌرمز لها   RFعوامل االنهاء  5

eRF-1  ٌمٌز شفرتً االنهاءUAA and 
UAG 

 
eRF-2  ٌمٌز شفرتً االنهاءUAA and 

UGA 

 
eRF-3 ٌسرع من عملٌة انفصال المعقد 

 

 وهً: RFثالثه ٌرمز لها 

RF-1  ٌمٌز شفرتً االنهاءUAA 
and UAG 

 
RF-2  ٌمٌز شفرتً االنهاءUAA 

and UGA 

 
RF-3 ٌسرع من عملٌة انفصال المعقد 

عدد المناطق  6
المشفره فً 

Coding region 
of mRNA  

ٌسمى  mRNAواحده لكل 

monocistronic mRNA 

 ولذلك ٌسمى  متعدده
Polycistronic mRNA 
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