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 المحاضرة الرابعة

 آلية بناء البروتين

 تتضمن عملية بناء البروتين خطوتين رئيسيتين تتعاقب الواحدة بعد الثانية مباشرة

وذلك باإلعتماد  mRNAأولى الخطوتين هما اإلستنساخ : وفيها يتم أستنساخ الجين المحدد بعينه وبناء ال 

 :DNAعلى تتابع الشفرات الوراثية على ال

أما الخطوة الثانية فهي ترجمة هذه الشفرة الوراثية إلى أحماض أمينية وذلك باإلعتماد على تتابع الشفرات 

 . rRNAو  tRNAالوراثية وبوجود 

الخطوة األولى ) اإلستنساخ ( : وهي عملية معقدة وتحدث تحت ظروف محكمة ، وبالرغم من وجود ثالثة 

 -DNAولكن الظاهر أن عملية تخليقها وكوثرتها متشابهة وتتم بمساعدة أنزيم  RNAأنواع من 

dependent-RNA-polymerase  والذي يحتاج إلى مواد األساسUTP,ATP,GTP,CTP  شريط ليكون

توجد فيه قاعدة يوراسيل بدالً من الثايامين وعند إضافة نيوكلوتيد واحد تنطلق  DNAمفرد ألحد أشرطة 

 RNAتتم خالل عملية اإلستنساخ وبما أن شريط  RNAجزيئة فوسفات ثنائية. والحقيقة أن عملية تخليق 

يه قسمت األشرطة إلى المزدوجة هو الذي يستنسخ ، وعل DNAشريط مفرد فان شريط واحد من أشرطة 

فعال أما الشريط الثاني فهو   RANوهي التي يتم استنساخها لتعطي Sense strandsاشرطة حساسة 

وهي األشرطة التي التستنسخ أو في بعض األحيان تستنسخ ولكن غير    Anti-sense strandالمعاكس 

  RNA Polymeraseفعالة ، واألنزيم الذي يقوم بعملية اإلستنساخ يعرف باسم 

 

 

 

 

 

 

المكونة  Premotor regionوتسمى المنطقة التي يبدأ فيها األنزيم عملية اإلستنساخ بالمنطقة الممهدة 

ً لكل  50-20من مجموعة من القواعد البريميدية تصل إلى  زوج من  410نيوكلوتيد وهي تتكرر تقريبا

وخالل عملية  Recognitionالنيوكلوتيدات.  إذ تعرف عملية تمييز األنزيم لهذه المنطقة بعملية التعرف 
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، وعندما يتصل األنزيم مع منطقة التعرف تصبح األشرطة  DNAالتعرف يرتبط ويتداخل األنزيم مع أشرطة 

حيث تنتفخ األشرطة  Promoter Openingجاهزة لالستنساخ ويتم ذلك بفتح األشرطة خالل عملية الفتح 

أ األستنساخ اعتماداً على ازدواج القواعد النيتروجينية أزواج من النيوكلوتيدات ثم يبد 8في البداية لمسافة 
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المذكور سابقاً . تسمى هذه الخطوة التي تبدأ من التعرف على المنطقة الممهدة وصوال إلى بدء عمل أنزيم 

RNA-polymerase  بمرحلة البدءInitiation  وهي أول مرحلة من مراحل عملية اإلستنساخ ويبين

 دءالشكل التالي خطوة الب

 

يالحظ أن أول النيوكلوتيدات التي تضاف هي من البيورينات وعندها  RNAبعد عملية البدء وخالل تجميع 

ليترك األنزيم يكمل مهمته باضافة  DNA-polymeraseينفصل مايعرف بالعامل سيكما من أنزيم 

-mدنا مايعرف سلسلة م(لتتكون عن37نيوكليوتيد في الثانية الواحدة عند  50-40النيوكلوتيدات ) بحدود 

RNA  وهذه الخطوة تعرف بخطوة اإلستطالةElongation وهي الخطوة التي يتم خاللها اكتمال شريط .

m-RNA . 
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إلى أن يصل األنزيم إلى إشارة الوقف ) شفرات معينة يتم عندها وقف عملية  تستمر عملية اإلستنساخ

اإلستنساخ (. وعند هذا الحد يحتاج األنزيم مرة ثانية إلى العامل سيكما ) الذي ترك األنزيم في مرحلة 

ين المتكونة واألنزيم ويؤدي إلى فصلهم بمساعدة بروت RNAاالستطالة (حيث يعتقد أن يتداخل مع جزيئة 

. وهذه الخطوة تعرف باسم خطوة اإلنهاء Kappaخاص يساعد على عملية اإلطالق وهو مايعرف بالعامل 

Termination  

 

 

 

 األولية المتكونة تحتوي على إنترونات و أكسونات m-RNAمن المهم معرفة أن جزيئة 

 مراحل التالية هي األجزاء التي تتم إزالتها من الجزيئة وال تترجم خالل ال Intronاألنترون 

األولية التي يتم ترجمتها إلى أحماض أمينية وتعتبر  m-RNAهي منطقة في سلسلة  Exonاألكسون 

 مكونة فقط من اإلكسونات . m-RNAالسلسلة الناضجة لل 

المتكونة تحدث لها تحورات بعد اإلستنساخ. والسؤال المطروح هو كيف يتم إنضاج  r-RNAإن وحدات 

ً المتك m-RNAجزيئة  ، أي كيف يتم إزالة  Post- transcriptional modificationونة حديثا

 األنترونات في الجزيئة واإلبقاء على اإلكسونات التي سيتم ترجمتها فيما بعد؟

 إن ذلك يتم عن طريق :

 إزالة اإلنترونات :  -1

ول في شريط إضافة القبعة: وذلك يتم باضافة نيولوتيدات الكوانين بحيث يرتبط مع النيكلوتيد األ -2

m-RNA :على الطرف األول من الشريط ، وتكمن أهمية هذه القبعة بما يلي 

 من التحلل في السيتوبالزم  m-RNAثبات وحماية  - أ

 لها دور مهم في عمليات الترجمة لتالية - ب

 بالرايبوسومات m-RNAتشكيل إشارة إلرتباط  - ت

( وحدة نيوكيلوتيدية األدنين وهذه 250-50إضافة نهاية أدنين : حيث يتم إضافة وحدات متكررة )  -3

 العملية تتلخص أهميتها في 

 على الخروج من الغالف النووي بالنسبة للخاليا حقيقية النواة. m-RNAيساعد  - أ

 وتحطمه عند خروجه إلى السايتوبالزم.  m-RNAهذه اإلضافة تمنع تحلل  - ب

باالرتباط مع الرايبوسومات في السايتوبالزم m-RNAهذه اإلضافة تساعد  - ت
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د أنواع الحمض النووي الريبوزي وهو المكون الرئيس للريبوسوم. يتكّون الحمض النووي أح r-RNAيعد 

الريبوزي الريبوسومي داخل النوية. ويحتوي على وحدة تحتية كبيرة و وحدة تحتية صغيرة حيث يتكّون 

معقدا منهما ، وهو ذو وزن جزيئي كبير. وتربط الوحدة التحتية الصغيرة في الريبوسوم بين الحمض 

لتحتية الكبيرة النووي الريبوزي الرسول و الحمض النووي الريبوزي الناقل ، في حين تقوم الوحدة ا

 بالمساعدة في تكوين الرابطة الببتدية بين األحماض األمينية في سلسلة بولي ببتيد )بروتين(.

 يحتوي الرايبوسوم على أربعة مواقع لألرتباط:

 وهي عبارة عن منطقة اإلرتباط بين الوحدتين البنائية في للرايبوسوم m-RNAموقع أرتباط  -1

ل ثالثة مواقع ارتباط على الوحدة البنائية الكبيرة للرايبوسوم هي               تشك t-RNAثالثة مواقع إلرتباط  -2

A , P, E 

 الحامل للحامض األميني الذي سيتم إضافته للسلسلة. t-RNAهو موقع أرتباط  Aحيث أن موقع 

 الحامل للسلسلة النامية من عديد الببتيد. t-RNAهو موقع أرتباط  Pالموقع 

للحوامض األمينية وربطها بالسلسلة النامية من عديد الببتيد  t-RNAترك هو موقع  Eالموقع 

 ومغادرة الرايبوسوم 

فهي إذن ال تحتوي على صفات السالسل التي  5ال تحتوي على نهاية  r-RNAيمكن القول أن 

 ,5S, 23Sالموجودة في بيوت تخليق البروتين وهي  RNAتكونت في البداية والحقيقة إن أنواع 

16S  هي تسلسل أو نسخ لمعلومات وراثية علىDNA  تدعى بRibosomal RNA genes  التي

والثالثة  23S، والثانية لل  16Sنوع تحوي معلومات وراثية والمناطق فيه مرتبة المنطقة األولى لل

يقوم أنزيم هاضم لألحماض النووية الداخلية بفصل  16Sوعند استنساخ المنطقة العائدة لل  5Sلل 

هي مادة سابقة لل  16Sهذه السلسلة عن التي تليها والسلسلة المفصولة تواً والعائدة لل 
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16S RNA  واحد أو طرفين بواسطة أنزيمات التي تعاني إزالة بعض النيوكلوتيدات من طرف

لتكوين الجزيئة االعتيادية ويحدث نفس  Exonucleasesهاضمة لألحماض النووية خارجية 

تضمن للخاليا أن  RNAs. وهذه اآللية التي يتم بها تكوين  5Sو لل  23Sالشيء بالنسبة لل 

 األنواع المختلفة تتكون بنسب متكافئة.

 

-Transfer RNA or t :ناقل حمض نووي ريبوزي ناقل  RNAالناقل أو  مض النووي الريبوزيالحا

RNA نوكليوتيد  93حتى  73هو جزيء محّول، ويتكون الحمض النووي الريبوزي الناقل عادة طوله من

وهو يساعد في ترابط سلسالت النوكليوتيدات المكونة للحمض النووي )الحمض النووي الريبوزي منقوص 

ظيفة الحمض النووي   .النووي الريبوزي( وتكوين األحماض األمينية للبروتيناتاألكسجين أو الحمض 

هي قراءة كودون  t-RNA الريبوزي النقال

 RNA)ثالث نيوكليوتيدات( الذي يحمل 

الرسول حمض نووي ريبوزي رسول، وإذا 

كان لديه الحمض األميني المناسب للثالثة 

)حسب الشيفرة الجينيّة(, فإنه يرتبط إلى 

لريبوسوم، حيث يتم إرفاق الببتيد )الحمض ا

األميني( بسلسلة البروتينات البسيطة المبنية 

لتكوين بروتين أكثر تعقيدا . بالتالي، الحمض 

يساعد في  tRNA النووي الريبوزي النقال

عملية ترجمة الجينات وإنتاج بروتينات. وهو 

 عندما يفعل ذلك فهو يساعد الرنا المرسال

mRNA الشفرة لتكوين بروتين الذي يحمل. 

 t-RNA الحمض النووي الريبوزي النقال
% من 15% حتى 10يشكل ما بين 
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بخاليا  RNA الحمض النووي الريبوزي

البكتيريا. خلية بكتيريّة متوسطة تتضمن 
من جزيئات الحمض  400,000حوالي 

النووي الريبوزي الن
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عن طريق بعض  t-RNA. يتكون  قلا

األنزيمات الخلوية التي تقوم بتحوير 
السلسلة األولية حيث تضاف مجموعة 
مثيل لواحدة من النيوكلوتيدات ) 

Uridine MP لتحولها إلى )

Ribothymidine MP  وبطريقة

مشابهة قد تضاف مجموعة مثيل إلى 
 hyaroxy-2سكر الرايبوزي عند الموقع 

position  هذا باإلضافة إلى تحورات

. وكل  Thiolأخرى مثل إضافة مجاميع 

هذه التحورات تحتاجها الخاليا لجعل 
 فعالة. وعند انتقاء الحاجة  RNAجزيئات 

لهذا الحامض النووي تبدأ الخاليا بتكسيرها باستعمال األنزيمات الهاضمة لألحماض النووية لتحويلها إلى 
 . RNAنيوكلوسيدات ونيوكليوتيدات لتعمل كطالئع أو مواد سابقة لتخليق جزيئات جديدة من 

 

 

 

 

 أما الخطوة الثانية في بناء البروتين فهي الترجمة :

إن عملية تخليق البروتين هي في الحقيقة عملية ترجمة للمعلومات الوراثية المنقولة من الكروموسوم على 

m-RNA شفرة أو رامزة  حيث تقرأ هذه المعلومات بصورة خاصة ودقيقة لتكوين السالسل الببتيدية وكل

على 
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m-RNA  ترمز لحامض أميني معين باإلضافة إلى أحتوائها على الشفرات الخاتمة وهيUAA , UAG, 

UGA  ومن المكونات األخرى التي تشترك في هذه العملية وحدات تخليق البروتين الصغيرة والكبيرة

وكل جزيئة من هذه الجزيئات لها التي يوجد منها أنواع عديدة بقدر الحوامض األمينية  t-RNAوجزيئات 

 لها أربعة مواقع خاصة بها : t-RNAأنزيم الحم خاص بها وكل جزيئة من جزيئات 

والذي بواسطته تستطيع هذه الجزيئة  Codon recognition siteالموقع األول رامزة التعرف  -1

 .m-RNA( على  Codonالتعرف على رامزتها ) 

 زيم الالحمالموقع الثاني هو التعرف على األن -2

 الموقع الثالث هو موقع تعرفها على مكانها في بيت تخليق البروتين  -3

للقاعدة  3الموقع الرابع هو موقع اتصالها بالحامض األميني الذي تنقله والذي هو في النهاية  -4

 األدنين في النيوكلوتيدات الطرفية 

 

تتلخص عملية الترجمة بالمراحل األربعة التالية:
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الخاص به وتتم  t-RNA: وهي عملية ربط الحامض األميني إلى  Charging of t-RNAالتحميل  -1

ثم إرتباطة باألنزيم  ATPهذه الخطوة بمرحلتين: األولى يتم فيها تنشيط الحامض األميني بواسطة 

 . aminoacyl-t-RNAليكون   الخاص به t-RNAالذي يقوم بنقل الحامض وربطه على 

 

 

 

 

 

 

 

والوحدة الصغيرة  m-RNA(  IF-3: بعد عملية البدء يقوم عامل البدء بربط )  Initiationالبدء  -2

30S لتكوين معقد البدءinitiation complex  وذلك عن طريق رامزة التعرفAUG  التي ترمز

( بربط جزيئة البدء السابقة   IF-2للحامض األميني الميثايونين . بعدها يقوم عامل البدء الثاني ) 

مع الوحدة الكبيرة في الرايبوسوم، بحيث تكون الوحدة الكبيرة محتوية على موقعين إلستقبال أو 

  aminoacyl – t-RNAقبال األول وذلك إلست t-RNAاإلرتباط إلى 
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: وفيها يتم إضافة األحماض األمينية الواحد تلو اآلخر باالعتماد على  Elongationاالستطالة  -1

مع تكوين األواصر الببتيدية بين األحماض األمينية ثم يتحرك  m-RNAالشفرات المحمولة على 

إلى الحامل الثاني ليتم  t-RNAالرايبوسوم بمقدار كودون واحد ونتيجة هذا التحرك يتغير موقع 

ً ومستعدا  Aويصبح الموقع    Pإلى موقع  Aإضافة الحامض الميني الثاني من الموقع  فارغا

 .t-RNAإلستقبال جزيئة جديدة من 

 

 

-mخالل زحفه على  A:عند وصول بيت تخليق البروتين في الموقع  Terminationاإلنتهاء  -2

RNA  إلى إحدى رامزات الختم مثلUAG, UGA, UAA  ، فان الرايبوزوم يصبح غير قادر على اإلرتباط

، بعدها تنفصل سلسلة  t-RNAبدالً من   Aعندها يرتبط عامل بروتيني خاص مع كودون اإليقاف في موقع 

. بعدها تنفصل باقي األجزاءعن بعضها البعض ) الوحدتان البنائيتان Pفي الموقع  t-RNAالببتيد عن 

 والعامل البؤروتيني ( وعندها يتكون البروتين الحر المترجم. m-RNAللرايبوسوم و 
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