
 األستاذ: بن خريف مصطفى

 2019التحظير المتحان بكالوريا 

 في نص علميالترجمة  ةيملع تلخيص

 المقدمة

إلى متعدد ببتيد،  افي النواة وينقل نسخة من المعلومة الوراثية إلى الهيولي حيث تتم ترجمته ARNmيتركب الـ 

 يتم ذلك بآلية دقيقة ومنظمة تتدخل فيها عدة عناصر خلوية تسمى بالترجمة.

 وما هي العناصر المتدخلة فيها؟ ؟ليةهذه اآلفكيف تتم 

 العرض

 الهيولى في ثالث مراحل: على مستوىيتم تركيب الببتيد 

 بداية المرحلة  -

 .ATPحامال للحمض األميني الميثيونين، ريبوزوم و ARNm ،ARNtتتطلب توفر: 

(، ويرتبط الـ AUGعلى مستوى الرامزة البادئة للتركيب ) ARNmترتبط تحت الوحدة الصغيرة للريبوزوم بالـ 

ARNt ميثيونين برامزة البداية بواسطة روابط هيدروجينية تنشأ بين القواعد اآلزوتية الحامل للحمض األميني ال

(. بعد ذلك تتوضع تحت الوحدة الريبوزومية الكبيرة على تحت الوحدة UACللرامزة والرامزة المضادة )

شاغر، وهكذا يتشكل معقد  A القراءة وموقع Pالمحفّز موقع الاألول في  ARNtحيث يكون الـ الصغيرة 

 .االنطالق

 االستطالةمرحلة  -

 وتتشكل رابطة ببتيدية Pثان حامال لحمض أميني ثان موافق للرامزة الثانية في الموقع الشاغر  ARNtيتوضع 

ينتقل عن الحمض األميني ويغادر الريبوزوم. األول  ARNtينفصل الـ بين الحمض األميني الثاني والميثيونين. 

، شاغر من جديد Aوالموقع  Pالثاني في الموقع  ARNtفيصبح الـ  ARNm الـ مزة واحدة علىالريبوزوم را

وتتشكل رابطة ببتيدية بين الحمض  ميني ثالث موافق للرامزة الثالثةأثالث حامال لحمض  ARNt يتوضع

' من رامزة إلى 3' إلى 5في االتجاه  ARNmاألميني الثالث والثاني... وهكذا ينتقل الريبوزوم على جزيء الـ 

 أخرى ويربط األحماض األمينية وتستطيل السلسلة الببتيدية.

 النهايةمرحلة  -

آلخر  ARNt( وينفصل الـ UAA ،UAG ،UGAللريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف ) Aيصل موقع القراءة 

)تحت مكونات المعقد نفصل وت ينفصل متعدد الببتيد عن تحت الوحدة الريبوزومية الكبيرةحمض أميني. 

عن السلسلة  نالميثيونيينفصل الحمص األميني األول كما (، ARNmوالـ  ARNtوحدتي الريبوزوم والـ 

 الببتيدية.

 خاتمةال

 يتم التركيب الحيوي للبروتينات في الهيولى بواسطة الريبوزومات في ثالثة مراحل:

الحامل للحمض األميني  ARNtو ARNmمن: ريبوزوم، ويتركب يتشكل فيها معقد انطالق الترجمة  :البداية -

 .األول

 يتم فيها ربط األحماض األمينية واستطالة السلسلة الببتيدية. االستطالة: -

 رجمة.يكتمل فيها تركيب السلسلة الببتيدية وتنفصل العناصر المتدخلة في عملية الت النهاية: -


