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 مرا�ل الرتمجة

 *
ممزيات الشفرة الوراثیة :

تُ�سخ املعلومة الوراثیة �شفرة �اصة تدعى الشفرة الوراثیة، ومن ممزياهتا: 
التثلیث: و�دة الشفرة الوراثیة يه ثالثیة من القوا�د تدعى الرامزة  و�ددها 64 رامزة.

الرتادف: �ُشفر �ادة لنفس امحلض أ�م�ين �دة رامزات (رامزات مرتادفة) 
الرامزة AUG  �ُشفر محلض �ٓم�ين وا�د هو املی��ونني (Met)  ويه ٔ�ول رامزة یمت �رمجهتا 

�� تدعى �رامزة إالنطالق.
ثالث رامزات ال �ُشفر ٔ�ي محض ٔ�م�ين تدعى �رامزات توقف القراءة (بدون معىن)

 UAA،UAG ،.UGA  ويه
 الشمولیة: ونقصد هبا ٔ�ن الشفرة الوراثیة م�ث� عند لك ا�اكئنات احلیة..

 *
نص �لمي حول مرا�ل الرتمجة والیة �دو�ا:

       تمت �رمجة املعلومة الوراثیة املمتث� يف جزیئة ARNm الناجتة عن معلیة إالس�ت�ساخ ٕاىل
 �روتني يف الهیوىل �ىل مس�توى الش�بكة الهیولیة احملببة وبتد�ل الر�زومات، 

 مفا يه مرا�ل �دوث معلیة الرتمجة ؟
       تمت معلیة الرتمجة �ىل مس�توى الهیوىل وفق ثالث مرا�ل:

مر�� إالنطالق (البدایة): 
�رتبط الـARNm �ىل املوقع اخلاص به �ىل حتت الو�دة الصغرى �لریبوزوم.    

 .ARNm لـ� AUG م�یونني �ىل رامزة البدء ARNt- یت��ت املعقد   
تلتحق حتت الو�دة الكربى �لریبوزوم بتحت الو�دة الصغرى ح�ث �كون   

.P م�یونني يف املوقع ARNt-املعقد              
مر�� إالس�تطا�:

ی�ٔيت ARNt الثاين احلامل �لحمض أ�م�ين الثاين ویتوضع يف املوقع A وت�ش�ٔ رابطة   
              بب��دیة بني املثیونني وامحلض أ�م�ين الثاين.

یتحرك الریبوزوم �رامزة وا�دة ف�صبح ARNt الثاين يف املوقع P واملوقع A شاغر.   
تنكرس الرابطة بني املثیونني وARNt اخلاص به ف�نفصل هذا أ��ري.   

ی�ٔيت ARNt �لث �امل �لحمض أ�م�ين الثالث ویتوضع يف املوقع A وت�شلك   
               رابطة بب��دیة بني امحلضني الثاين والثالث.

ی��قل الریبوزوم بعد ذ� من رامزة ٕاىل ٔ�خرى، وهكذا ت�شلك تدرجيیا سلس� بی��یدیة   
              بتكو�ن رابطة بی��یدیة بني امحلض أ�م�ين احملمول �ىل ARNt اخلاص به يف موقع 

.P و�ٓخر محض ٔ�م�ين يف السلس� املمتوضعة يف املوقع احملفز A القراءة             
ARNm . ٕان �رت�ب أ�حامض أ�م�نیة يف السلس� یفرضه تتاىل رامزات الـ   

مر�� ا�هنایة:
(UGA،UAG،UAA) لریبوزوم ٕاىل ٕا�دى رامزات التوقف� A عند وصول موقع القراءة   

             تتوقف معلیة الرتمجة.
ینفصل  ARNt �ٓخر محض ٔ�م�ين وتتحرر السلس� البی��یدیة املتكونة اليت یُزنع مهنا املی��ونني.    

تنفصل حتت و�ديت الریبوزوم عن بعضهام.   
یتحرر ARNm و یتفكك.   

       ی��ج عن معلیة الرتمجة جزیئات �روتی��ة نوعیة ت��قل اىل �از �وجلي ٔ��ن �ك�سب ب��ة فراغیة
      وظیف�ة.

.

  A �دد ٔ�نواع الرامزات/.

B �دد ٔ�نواع القوا�د ا�ٓزوتیة. /.     
C �دد القوا�د ا�ٓزوتیة يف الرامزة.      

 ARNm A) ،C ،G ، (Uنظرا لوجود 4 قوا�د �ٓزوتیة )نیلكیوتیدات) م�كررة �ىل الـ  *
مقابل 20 نو�ا من أ�حامض أ�م�نیة تد�ل يف �ر�یب الربوت��ات فٕاننا �س�تعمل قانون 

إالح�الت التايل:  A=BC  ح�ث:
 

�لیة ت�ش�یط أ�حامض أ�م�نیة: � *
لت�ش�یط أ�حامض أ�م�نیة یتطلب وجود

ARNt:العنارص التالیة 
* ٕا�زمي ت�ش�یط أ�حامض أ�م�نیة، طاقة 

�ىل شلكATP ، محض ٔ�م�ين. 
 ARNt یتوضع لك من امحلض أ�م�ين والـ*
�ىل املواقع اخلاصة هبام �ىل ٕا�زمي الت�ش�یط، 
* ٕ�س�تعامل الطاقة �شلك إال�زمي رابطة بني

 ARNtاخلاص به ف��شلك املعقد ٕا�زمي - محض ٔ�م�ين  ARNtامحلض أ�م�ين والـ 
 ARNt.  ینفصل إال�زمي ویتحرر املعقد محض ٔ�م�ين *

*یمت ربط أ�حامض أ�م�نیة يف تتابع حمدد �ىل مس�توى ریبوزومات م�جمعة يف و�دة م��زة تدعى م�عدد الریبوزوم. 
*�سمح القراءة املزتام�ة �لـ ARNmنفسه من طرف �دد من الریبوزومات برت�یب مكیة �برية من الربوتني يف مدة زم�یة قصرية.  

 

* تتطلب مر�� الرتمجة:
�  جزیئات ARNt املتخصص يف تث��ت، نقل وتقدمي أ�حامض أ�م�نیة املوافقة.

�  ت�شلك الریبوزومات من حتت و�دتني: حتت و�دة صغرية، حتمل ٔ�ساسا موقع قراءة الـARNm وحتت و�دة �برية
       حتمل ٔ�ساسا موقعني حتفزيیني.

�  یتعرف لك ARNt �ىل الرامزة املوافقة �ىل ARNm عن طریق الرامزة املضادة واملمك� لها.
�  ٔ��زميات ت�ش�یط أ�حامض أ�م�نیة وجزیئات الـATP اليت حترر الطاقة الرضوریة لهذا الت�ش�یط.
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* ميثل ا�منط الظاهري مجموع الصفات الظاهرة �ىل فرد ما.    
* یت�ىل ا�منط الظاهري �ىل املس�توى اجلزیيئ، �ىل املس�توى اخللوي و�ىل مس�توى العضویة.     

* یرتمج تعبري املورثة �ىل املس�توى اجلزیيئ برت�یب �روتني هو مصدر  ا�منط الظاهري �لفرد �ىل خمتلف املس�تو�ت.    
* ميثل ا�منط الورايث مجموع مور�ت الفرد، ؤ�ن تعبريها هو ا�ي حيدد ا�منط الظاهري   

* الطبیعة الكميیائیة �لمورثة عبارة عن خ�ط ADN ملتف حول �روتني نوعي یعرف �لهس�تون. 

* یمت �ر�یب الربوتني عند حق�ق�ات النوى يف هیوىل اخلال�، ٕانطالقا من أ�حامض أ�م�نیة الناجتة عن الهضم.

*  امحلض الریيب النووي عبارة عن جزیئة قصرية، تتكون من خ�ط مفرد وا�د، م�شلك من تتايل 
نیلكیوتیدات ری��ة ختتلف عن بعضها حسب القوا�د ا�ٓزوتیة ا�ا�� يف �ر�یهبا (ٔ�دنني، غوانني،

 س��وز�ن، یوراس�یل).
* إالس�ت�ساخ ظاهرة ح�ویة یمت �اللها التصنیع احلیوي جلزیئات الـ ARNm ٕانطالقا من 

.(ADN) د�امة املعلومة الوراثیة
*م�طلبات معلیة �س�ت�ساخ:

املورثة :(ADN) �ام� �لمعلومة الوراثیة.   
ٕا�زمي ARN بو�ميراز: ٕاس�ت�ساخ الـ ADN ٕاىل ARNm ٕانطالقا من السلس� الناخسة (املس�ت�س�ة).   

ARNm. نیلكیوتیدات ری��ة (ریبونیلكیوتیدات) حرة: الو�دات البنائیة �لـ   
طاقة يف شلك :ATP رضوریة لعمل إال�زمي (�ُس�هت� ٔ�ثناء إالس�ت�ساخ).   

* یمت التعبري عن املعلومة الوراثیة اليت تو�د يف  الـADN �ىل مر�لتني:
 مر�� إالس�ت�ساخ: تمت يف النواة ویمت �اللها التصنیع احلیوي جلزیئات الـ ARNm  ٕانطالقا من ٕا�دى 
سلسليت الـADN (السلس� الناخسة ٔ�و املس�ت�س�ة) يف وجود ٔ��زمي الـARN بو�ميراز، وختضع لتاكمل

 النلكیوتیدات بني سلس� الـ ARNm والسلس� الناخسة.

      تمت معلیة إالس�ت�ساخ �ىل مس�توى النواة عند حق�ق�ات النواة، ح�ث �ُر�ب جزیئات ARNm بتوفر مجمو�ة من
 العنارص ويه مورثة، ٕا�زمي  ARNبو�ميراز، طاقة يف شلك ATP ونیلكیوتیدات ری��ة حرة،

 مفا يه مرا�ل �دوث معلیة �س�ت�ساخ؟ 
متر معلیة إالس�ت�ساخ بثالث مرا�ل ويه:

 *مر�� إالنطالق (البدایة): وفهيا �رتبط ٕا�زمي ARN بو�ميراز ببدایة املورثة مث یعمل �ىل ف�ح سلسليت ADN بعد
ADN رس الروابط الهیدروج�نیة بني ٔ�زواج القوا�د ا�ٓزوتیة لیبدٔ� بقراءة التتابع النیلكیوتیدي �ىل ٕا�دى سلسليت� 

 املراد �سخها (السلس� املس�ت�س�ة ٔ�و الناخسة) من ٔ��ل ربط النیلكیوتیدات املوافقة واملمك� لها من ٔ��ل �ر�یب 
.ARNm جزیئة

مر�� إالس�تطا�: ی��قل ٕا�زمي ARN بو�ميراز �ىل طول املورثة لقراءة تتابع النیلكیوتیدات �ىل السلس� املس�ت�س�ة
 و�لتايل ربط نیلكیوتیدات ARNm وفق تتابعها يف سلس� ADN  ح�ث: C)،G،T، (Aيف السلس� املس�ت�س�ة

. ARNmوفق نفس الرتت�ب وبذ� �س�تطیل جزیئة ARNm يفG)،C،A، (U یقابلها ADNلـ� 
مر�� ا�هنایة: وفهيا یصل ٕا�زمي ARN بو�ميراز ٕاىل هنایة املورثة ح�ث تتوقف ٕاس�تطا� ARNm ا�ي ینفصل عن

.ARNm من �دید وت�شلك بذ� جزیئةADN  بو�ميراز لتلتحم سلسليت ARN وینفصل ٕا�زمي  ADNالـ 
     یمت �الل معلیة إالس�ت�ساخ التصنیع احلیوي جلزیئات الـ ARNm اليت تنقل �س�ة عن املعلومة الوراثیة �لربوتني

 املراد �ر�یبه من النواة ٕاىل الهیوىل مقر �ر�یب الربوتني
.

*  النلكیوتید الریيب يه النلكیوتید ا�ي ید�ل يف بناءه الریبوز (سكر خاميس الكربون).
*   الیوراس�یل قا�دة �ٓزوتیة ممزية لٔ�حامض الری��ة النوویة.

*   ARN (Acide ribonucléique)= امحلض الریيب النووي.
*  ARNm (Acide ribonucléique messager)=  امحلض الریيب النووي الرسول. 

*  یؤمن ٕانتقال املعلومة الوراثیة من النواة ٕاىل مقر �ر�یب الربوتني منط ٔ�خر من أ�حامض النوویة
.(ARNm) یدعى امحلض الریيب النووي الرسول   

* ترت�ب جزی�ـة ARN من:
H3PO4 محض الفوسفوریك   

  .C5H10O5 سكر خاميس الكربون=  الریبوز   
 U).) الیوراس�یل ،(C) الس��وز�ن ،(G) الغوانني ،(A) 4 ٔ�نواع من القوا�د ا�ٓزوتیة: أ�دنني   ADNا��امة الوراثیة �لمعلومة الوراثیة عند لك ا�اكئنات احلبة عبارة عن *

*املور�ت عبارة عن قطع من الـADN (تتابع �دد من النلكیوتیدات) ختتلف عن بعضها من ح�ث: 
 �دد القوا�د �زوتیة املكونة �لك مورثة، العالقة ال�س��ة بني هذه القوا�د، طبیعة �سلسلها وهو

 ما یعرف �لتتابع ا�ق�ق �لنلكیوتیدات.

* الـADN : جزیئة خضمة ت�متي لعائ� �حامض النوویة الری��ة م�قوصة �و�س�ني تتكون من 
�سلسل ٔ�ربعة ٔ�مناط من النیلكیوتیدات  ح�ث تتكون لك مهنا من: 

محض الفوسفور
،H3PO4

 د�زو�يس ریبوز  C5H10O4و
A /C/G/T ا�د قا�دة �ٓزوتیة 

�متثل ا��امة اجلزی��ة �لمعلومة الوراثیة عند ا�اكئنات احلیة يفADN  ا�ي یتوا�د يف النواة يف شلك

 مور�ت محمو� �ىل الصبغیات وذ� عند حق�ق�ات النواة، یُرتمج التعبري املوريث �ىل املس�توى اجلزیيئ
 برت�یب �روتني مصدر ا�منط الظاهري �لفرد �ىل خمتلف املس�تو�ت: العضویة، اخللوي واجلزیيئ

الیوراسیل التایمین

السیتوزین

الغوانین

األدنین


