الفصل الثاني:

ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺛﻲ
تمھيد:
من خالل دراسة تجارب  GRIFFITHتبين أن عالقة بين المادة الوراثية ) ،(ADNوظھور أو غياب
صفة معينة .فما ھي ھذه العالقة؟ وكيف يتحكم  ADNفي ظھور صفات وراثية قابلة للمالحظة
والقياس؟

 – Ιمفھوم الصفة ،المورثة ،الحليل ،والطفرة.
 مفھوم الصفة الوراثية.

الصفة الوراثي ھي ميزة نوعية أو كمية ،تميز فردا عن باقي أفراد نوعه ،وتنقل عبر األجيال.
بعض الصفات تالحظ بالعين المجردة )لون األزھار مثال( ،في حين ال تبرز أخرى إال بواسطة
اختبارات أو تحاليل خاصة )الفصيلة الدموية مثال(.

 العالقة بين الخبر الوراثي والصفة.
أ – تجارب .أنظر نشاط  ،1لوحة.1
اللوحــــــــــة 1

 نشاط  1مفھوم الصفة ،المورثة ،الحليل ،والطفرة.
من خالل التجربتين التاليتين نحاول تتبع انتقال بعض الصفات الوراثية .
♥ التجربة : 1

نختار إحدى الكائنات الحية التي لھا دورة نمو قصيرة زمنيا مثل بكتريا  .Echerichia-Coliإذا كانت الظروف
مالئمة تنقسم ھذه البكتريا فنحصل على مستعمرة بكتيرية ) (colonieتدعى اللمة ) ،(cloneتكون البكتريا بھا لھا
نفس الخصائص والمتطلبات .و قد تتوالد ھذه البكتريا في وسط أدنى ) أمالح معدنية  +غراء  +سكر ( =
).(M.mومن مميزات ھذه البكتيريا أنھا غير قادرة على العيش والتكاثر في وسط يحتوي على المضاد الحيوي
) (Antibiotiqueالمسمى ستريبتوميسين  ،Streptomycineحيث تعتبر حساسة لھذا المضاد الحيوي فنرمز لھا
بـ .Strep S
بعد زرع ھذه البكتيريا في وسط بدون ستريبتوميسين ،تم تشتيلھا ) نقلھا ( إلى أوساط مختلفة كما ھو مبين على
الوثيقة:1
 (1انطالقا من ھذه المعطيات ،أعط تعريفا للمة.
 (2صف ھذه التجربة ،ثم حدد ما ھو المشكل الذي تطرحه ھذه النتائج؟
 (3اقترح تفسيرا لنتائج ھذه التجربة.
الوثيقة:1

بكتيريا Strep S
في وسط  Mmبدون ستريبتوميسين
مستعمرة بكتيرية
علبة بيتري

 + Mmستريبتوميسين

تشتيل

 + Mmستريبتوميسين

Mm
Mm
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♥ التجربة : 2
نضع بكتريا  Strep sغير قادرة على العيش في وسط ال يحتوي على االالكتوز ).(Lactoseوتتطلب ھذه
البكتريا ھذا األخير للعيش ولھذا يرمز إليھا ب ) ، (Lac -ادن ھذه البكتريا سيرمز إليھا ب ) .(Strep s , Lac -
إذا تتبعنا ھذه التجارب فإننا نحصل باإلضافة للبكتريا المذكورة سابقا على أنواع أخرى والتي ھي (Strep r , :
) . ( Strep s , Lac + ) ,(Strep r , Lac + ) ، Lac -
 (4ماذا تستنتج من تحليل معطيات التجربة  2؟
 (5اربط بين نتائج التجربتين وبنية جزيئة  ADNثم استخلص مفھوم المورثة  Le gèneو مفھوم الحليل
. L’allèle

ب – تحليل واستنتاج.
 (1اللمة ھي مجموعة من األفراد لھم نفس الخبر الوراثي ،ومن تم نفس الصفات.
 (2نالحظ أن البكتيريا ال تتكاثر عند وجود الستريبتوميسين ) ،(Strep Sلكن تظھر تلقائيا
بكتيريات أخرى في ھذا الوسط ،مقاومة للستريبتوميسين ،نصطلح على تسميتھا ).(Strep R
المشكل المطروح ھو كيف أصبحت البكتيريا  Strep Sبكتيريا  Strep R؟
 (3بما أن الصفة  Strep Sوراثية ،والصفة  Strep Rبدورھا وراثية ،فان المتحكم فيھما ھو
.ADN
ال يمكن ادن تفسير تحول البكتيريا  Strep Sإلى بكتيريا  Strep Rإال بحدوث تغير فجائي على
مستوى  ،ADNونسمي ھذا التغير بالطفرة  ،Mutationفنقول أن البكتيريا  Strep Rبكتيريا
طافرة أما البكتيريا  Strep Sفھي بكتيريا متوحشة.
 (4نالحظ في ھذه التجربة صفتين:
 العالقة بالستريبتوميسين :وتظھر شكلين ،الشكل المتوحش  ،Strep Sوالطافر .Strep R
 العالقة بالالكتوز :وتظھر شكلين ،الشكل المتوحش  ،Lac-والشكل الطافر .Lac+
وھكذا فالساللة المتوحشة بالنسبة للصفتين ھي.( Strep S, Lac+ ) :
والساللة الطافرة بالنسبة للصفتين ھي.( Strep R, Lac- ) :
نالحظ أن ظھور طفرة في صفة ما غير مرتبط بالضرورة بظھور طفرة في الصفة األخرى ،ويمكن
تفسير ذلك بأن قطعتي  ADNالمتحكمتين في الصفتين مختلفتان.
 (5بما أن التغير على مستوى المادة الوراثية  ADNأدى إلى تغير على مستوى الصفة ،فھذا يعني
أن كل صفة يقابلھا جزء خاص من  ،ADNيسمى مورثة .Gène

العالقة مورثة – بروتين  /بروتين  -صفة.
أ – مثال أول  :تجربة  :Beadle et Tatumأنظر نشاط  ،2لوحة.1
 نشاط  2العالقة صفة – بروتين – مورثة
قصد الكشف عن ھذه العالقة نعمل على استثمار المعطيات التالية:

اللوحــــــــــة 1

♥ تجربة  Beadleو Tatum
النوروسبورا  Neurosporaعفن مجھري على شكل غزل فطري ،ينمو عادة على الخبز .يمكن للساللة المتوحشة أن تعيش في
وسط أدنى يحتوي على سكر  +ماء  +أمالح األمونيوم .بينما توجد ساللة طافرة غير قادرة على العيش في ھذا الوسط.
نقوم بزرع الساللة الطافرة في وسط أدنى  +الحمض أألميني التريبتوفان  L’acide aminé Tryptophaneفنالحظ أن ھذه
الساللة قادرة على العيش والتكاثر في ھذا الوسط وحده.
 (1ماذا تستنتج من ھذه التجربة؟
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يتم تركيب التريبتوفان عبر سلسلة من التفاعالت األنزيمية ،يمكن تلخيصھا فيما يلي:

أمالح األمونيوم
)وسط أدنى(

حمض أنترانيليك
Antranilique

أنزيم E1

تريبتوفان
Tryptophane

أندول
 Indoleأنزيم E3

أنزيم E2

 (2ماذا تستخلص إذا علمت أن بعض السالالت الطافرة يكفيھا وجود حمض أنترانيليك في الوسط لكي تعيش وتتكاثر ؟

 (1نالحظ أن الساللة الطافرة غير قادرة على تركيب التريبتوفان في وسط أدنى يتكون من أمالح
األمونيوم فقط .لذا نرمز لھذه الساللة ب  ،Try-ونقول أنھا ساللة غير ذاتية التركيب للتريبتوفان
 .Auxotrophe pour la tryptophaneبينما الساللة المتوحشة  Try+فھي ذاتية التركيب
للتريبتوفان .Autotrophe pour la tryptophane
نستنتج من ھذه المالحظة أن الصفة مرتبطة بالقدرة على تركيب بروتيني معين.
 (2إن الساللة الطافرة  Try-غير قادرة على تحديد التحول أمالح األمونيوم  حمض
األنترانيليك .وذلك لغياب األنزيم .E1
نستخلص ادن أن كل صفة مرتبطة بتركيب بروتيني معين ،والذي يرتبط بدوره بتركيب أنزيمي معين.
ب – مثال ثاني  :فقر الدم المنجلي  L'anémie falciformeانظرنشاط ،1وثيقة 1لوحة 2
اللوحــــــــــة 2

الوثيقة 1

الخضاب الدموي بروتين يوجد داخل الكريات الحمراء و له دورين ،وظيفي يتجلى في نقل الغازات
التنفسية ،و بنيوي يتجلى في إعطاء الشكل الكروي المقعر للكريات الحمراء.
فقر الدم المنجلي مرض استقالبي ناتج عن تركيب خضاب دموي  Hémoglobineغيhر عhادي )تشhوه
الكريات الحمراء تصبح منجلية الشكل( يرمز له ب )  ،( HbSبينما يرمز لخضاب الدم العhادي ب :
).(HbAأنظر الوثيقة ،1شكل.1
عنhد تحريhر )  ( HbSلألكسhيجين يصhبح الخضhاب غيhر دواب ويترسhب علhى شhكل ابhر تشhوه مظھhhر
الكريات الحمراء التي تفقد ليونتھا وتسد الشعيرات الدموية ،مما ينتج عنه فقر في إمhداد الخــــــــــــــhـاليا
باألكسيجين.
يعطhhي الشhhكل 2تسلسhhل األحمhhاض األمينيhhة المكونhhة لجhhزء مhhن جزيئhhة الخضhhاب الhhدموي مhhع جhhزء مhhن
المورثتين المتحكمتين في تركيبھما.
 (1قارن سلسلتي  HbAو  HbSمن جھة ومورثة  HbAو  HbSمن جھة أخرى.
 (2ماذا تستنتج ؟
الشكل 1

الوثيقة 1

جزء المورثة المسؤول عن تركيب HbA

الشكل 2

G T GC A CC T T A C T CC AGAGGAG
C A CG T GGA A T GAGG T C T CC T C
كريات حمراء
عادية

بداية السلسلة β
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 val hisالخضاب الدموي HbA
2

1

جزء المورثة المسؤول عن تركيب HbS
G T GC A CC T T A C T CC AG T GGAG
السلسلة β
كريات حمراء
مشوھة
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 (1يكمن االختالف الوحيد بين السلسلة  βللخضاب الدموي  HbAوالخضاب الدموي  ،HbSفي
تعويض الحمض األميني رقم  ( Glu ) 6في  HbAبالحمض األميني  Valفي .HbS
وأن متتالية القواعد األزوتية لجزء المورثة  HbAتختلف عن متتالية القواعد االزوتية لجزء
المورثة  ،HbSإذ استبدل الزوج النيكليوتيدي رقم  ،17حيث تم استبدال  A – Tفي  HbSبـ T
 – Aفي .HbA
 (2إن استبدال متتالية القواعد االزوتية في المورثة ،ترتب عنه تغيير في متتالية األحماض األمينية
في البروتين .نستنتج أن ھناك عالقة بين المورثة والبروتين.
إن كل تغيير في بنية البروتين ،يؤدي إلى تغيير في المظھر الخارجي لصفة معينة ) تغير بنية
الخضاب تغير شكل الكريات الحمراء ( ،ھذا يدل على وجود عالقة بين الصفة والبروتين.
ج – خالصة.
إن كل صفة تترجم وجود بروتين بنيوي ،أو نشاط بروتيني مختص ،وأن كل تغير في تعاقب القواعد
االزوتية )النيكليوتيدات( داخل جزيئة  ، ADNينتج عنه تغير في تعاقب األحماض األمينية داخل
السلسلة البروتينية .وھذا يعني أن ترتيب النيكليوتيدات في جزيئة  ،ADNھو الذي يحدد طبيعة
وترتيب األحماض األمينية في البروتينات.
تسمى كل قطعة من  ADNتتحكم في صفة وراثية معينة مورثة ،وبما أن الصفة لھا عدة أشكال ،فان
للمورثة المتحكمة فيھا عدة أشكال كذلك ،وكل شكل يسمى حليال .Allele
مثال  :صفة العالقة بالستريبتوميسين لدى البكتيريا :E.coli
الحليل المتوحش  ، StrepSالحليل الطافر .StrepR

 – IΙآلية تعبير الخبر الوراثي :من المورثة إلى البروتين.
المورثات قطع من  ،ADNوموقعھا النواة ،أما تركيب البروتينات فيتم على مستوى السيتوبالزم .فما
الذي يلعب دور الوسيط بين النواة والسيتوبالزم؟

 الوسيط بين النواة والسيتوبالزم.
أ – معطيات تجريبية.
انطالقا من معطيات الوثيقة ،1نشاط  ،3لوحة ،2حدد طبيعة الوسيط بين النواة والسيتوبالزم.
نشاط  3آلية تعبير الخبر الوراثي :

اللوحــــــــــة 2

إن الخبر الوراثي يتموضع داخل النواة بينما تركيب البروتينات يتم داخل السيتوبالزم .من خالل نتائج
تجريبية ومالحظات مجھرية نسعى إلى تحديد العالقة بين النواة و السيتوبالزم ودورھا في تركيب
البروتينات .
تضhhم الخاليhhا جزيئhhات يقhhارب تركيبھhhا الكيميhhائي تركيhhب  ،ADNوتسhhمى  .ARNنكشhhف عhhن تموضhhع
الجhhزيئتين معhhا فhhي خاليhhا البنكريhhاس ،باسhhتعمال خلhhيط مhhن ملhhونين  :أخضhhر الميتيhhل الhhذي يلhhون ADN
باألزرق المخضر ،و البيرونين الذي يلون  ARNبالوردي.
يضhhاف إلhhى وسhhط زرع الخاليhhا مكhhون نhhوعي لhhـ  ARNمشhhع ،ثhhم نالحhhظ تطhhور اإلشhhعاع داخhhل الخليhhة
فنحصل على النتائج المبينة على الشكل 1و.2
ماذا تستنتج من معطيات التجربة؟ حدد الخاصية المميزة لـ  ARNمعلال نعته ب  ARNالرسول.
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الوثيقة :1

الشكل 2

الشكل 1

صورة إشعاعية ذاتية لخلية زرعت مدة  15 mnبوجود بشير
مشع نوعي لـ ARN

صورة إشعاعية ذاتية لخلية مماثلة عرضت مدة 15 mn
لنفس البشير المشع ،ثم زرعت مدة ساعة ونصف في وسط
يحتوي على بشائر أخرى عادية

ب – تحليل واستنتاج.
نالحظ في المرحلة األولى من التجربة تركيز اإلشعاع في نواة الخلية ،وفي المرحلة الثانية من
التجربة انتقل اإلشعاع نحو السيتوبالزم.
نستنتج من ھذه المالحظات أن  ARNيركب داخل النواة ،وينتقل بعد ذلك إلى السيتوبالزم .وھكذا
يمكن افتراض أن الوسيط بين المورثات في النواة ،و البروتينات في السيتوبالزم ،ھو  ،ARNلذلك
سمي  ARNالرسول ،ونرمز له ب .(ARN méssager) .ARNm
ج – التحقق من الفرضية .أنظر الوثيقة  ،2لوحة.3
اللوحــــــــــة 3
كمية  ARNmالمحقونة والمتبقية في
الوسط )وحدات اصطالحية(

♥ الوثيقة  : 2تجربة تركيب البروتينات في الزجاج.

انطالقا من عصيات كولونية نعد مستخلصا يحتوي علfى
جميfffffع المكونfffffات السfffffيتوبالزمية الالزمfffffة لتركيfffffب
البروتينffffات ،ماعffffدا  .ADNبعffffد ذلffffك نضffffيف لھffffذا
المسfffتخلص كميتfffين مfffن  ARNmوأحمfffاض أمينيfffة،
خالل فترتين مختلفتين.
ARNm
يعطffffي المبيfffffان أمامfffffه ،تطffffور كميfffffة
واألحمffاض األمينيffة المدمجffة فffي البروتينffات بعffد كffل
حقن.
 (1صف نتائج ھذه التجربة.
 (2ماذا تستنتج؟

كمية األحماض األمينية المدمجة
بالبروتين )وحدات اصطالحية(
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الحقن الثاني:
 + ARNmأحماض أمينية

20
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0

الحقن األول:
 + ARNmأحماض أمينية

 (1بعد كل حقن لـ  ARNmواألحماض األمينية ،ترتفع كمية األحماض األمينية المدمجة في
البروتينات ،مع انخفاض في كمية .ARNm
 (2نستنتج من ھذه التجربة أن ھناك عالقة مباشرة بين تركيب البروتين ووجود  ،ARNmأي أن
 ARNmھو فعال الوسيط بين المادة الوراثية على مستوى النواة ،وتركيب البروتينات على
مستوى السيتوبالزم.
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 بنية جزيئة  .ARNأنظر الوثيقة  ،3لوحة.3

اللوحــــــــــة 3

♥ الوثيقة  : 3تعطي الوثيقة التالية جزء المورثة المسؤولة عن تركيب الخضاب الدموي  HbAو  ARNmالمناسب له.
قارن الجزيئتين.
G T GC A C C T T A C T C C A G A GG A G

G UG C A C C U U A C U C C A G A GG A G

 ARNmالمناسب لـ  ADNالمسؤول عن تركيب HbA

C A CG T GG A A T GA GG T C T C C T C

 = Uقاعدة ازوتية ھي األوراسيل ) ( Uracile

جزء من  ADNالمسؤول عن تركيب HbA

 ARNھو الحمض النووي الريبوزي  ،Acide ribonucléiqueيتكون من سلسلة من النيكليوتيدات
على شكل لولب واحد ) شريط واحد ( ،وكل نيكليوتيد يتكون من حمض فوسفوري  +سكر الريبوز +
قاعدة ازوتية تكون إما األدنين  ،Aأو الغوانين  ،Gأو السيتوزين  ،Cأو األوراسيل .U

مراحل تعبير المورثة.
أ – مرحلة نسخ  :ARNمن المورثة إلى .ARNm
 انطالقا من الوثيقة  ،4لوحة  ،3قارن بين بنية جزيئة  ARNmو  ،ADNثم حدد مراحل تركيب
 ARNmانطالقا من .ADN
اللوحــــــــــة 3

الوثيقة  . 4الشكل :1
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جزيئة ARNm

 إن تركيب  ARNmيتم داخل النواة ،ثم ينتقل إلى السيتوبالزم حامال الخبر الوراثي ،أو الشفرة
الضرورية لتركيب البروتين.
الصفحة - 55 - :
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إن  ARNmھو نسخة ألحد شريطي  ،ADNوتسمى عملية تركيب  ARNmباالستنساخ والتي تتم كما
يلي:
• يتعرف أنزيم  ARN polyméraseعلى اإلشارات الوراثية المسؤولة عن انطالق تركيب
 ARNmويلتصق بھا.
• يعمل  ARN polyméraseعلى تفريق لولبي جزيئة  ADNعلى اثر انفصام الروابط الكيميائية
التي تجمع القواعد االزوتية المتاكملة فيما بينھا.
• تعمل  ARN polyméraseعلى بلمرة النيكليوتيدات الخاصة بـ  ،ARNmوذلك حسب تكامل القواعد

االزوتية لـ  G ) ،ARNmأمام  Cو  Uأمام .( A
• تتعرف  ARN polyméraseعلى الوحدات الرمزية المسؤولة عن نھاية االستنساخ ،فتتوقف عن

البلمرة ،وتستعيد جزيئة  ADNحالتھا األصلية.
ب – مرحلة الترجمة في السيتوبالزم :من  ARNmإلى البروتين.
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 – aمعطيات حول الطفرات :أنظر الوثيقة ،1لوحة .4
نشاط  4العالقة بين نكليوتيدات  ADNومتتالية األحماض األمينية و أدوات تعبير الخبر الوراثي :
♥ الوثيقة  : 1معطيات حول الطفرات
كشفت دراسة الطفرات عن ما يلي:
• يؤدي تغيير نيكليوتيد واحد أو اثنان أو ثالثة نيكليوتيدات متتالية في المورثة ،إلى تغيير
متتالية النيكليوتيدات في  ،ARNmوبالتالي تغيير حمض أميني واحد في البروتين.
• يؤدي تغيير أربع أو خمس أو ست نيكليوتيد متتالية في المورثة ،إلى تغيير متتالية
النيكليوتيدات في  ،ARNmوبالتالي تغيير حمضين أمينيين في البروتين.
عن ماذا تكشف ھذه المعطيات ؟
تبين ھذه المعطيات ما يلي:
• ھناك عالقة بين النيكليوتيدات المكونة لـ  ARNmواألحماض األمينية للبروتين.
• إن اإلشارة لحمض أميني واحد في البروتين ،يتم بواسطة ثالثة نيكليوتيدات في .ARNm
 – bتجارب  Nirenbergو  Matthaeiأنظر الوثيقة ،2لوحة .4

اللوحــــــــــة 4

عfffزل مسfffتخلص خلfffوي مfffن بكتيريfffا  E.coliيتfffوفر علfffى كfffل العناصfffر
السيتوبالزمية الالزمة لتركيfب البروتينfات )،ريبوزومfات،GTP ،ATP ،
 ، Mg2+أنزيمات ( .ماعدا  ،ADNو.ARNm
+
+
+
مشع Val
مشع Phe
وضffع المحتffوى الخلffوي تحffت حffرارة  37°Cفffي  20أنبffوب اختبffار ،ثffم مشع Ala
أضffيف لكffل أنبffوب اختبffار  20حمffض أمينffي  .حيffث أن كffل أنبffوب يتميffز
بكون حمض أميني واحد موسوم بالكربون المشع  . 14Cبعد ذلfك تضfاف

إلfffى كfffل وسfffط جزيئfffات  ARNmاصfffطناعية ،ذات متتاليfffة نيكليوتيديfffة


معروفffة ،مffثال متتاليffة مكونffة مffن نيكليوتيffدات ال تحتffوي إال علffى قاعffدة
ARNm Poly U
ازوتيfffة واحfffدة ھfffي األوراسfffيل  - U -وبfffذلك يرمfffز لfffه بfffـ Poly U
.ARNm
في آخر التجربة وسط واحد من ھfذه األوسfاط يظھfر سلسfلة عديfد البيبتيfد
مشعة ،ھذا الوسط يتميز بتوفره على الحمض األميني الفينيالالنين .
 (1ماذا تستنتج من ھذه المعطيات ؟
1
2
20
عندما نستعمل  Poly-C ARNنحصل على متتالية من البرولين
.Pro
عندما نستعمل  Poly-A ARNنحصل على متتالية من الليزين .Lys
عندما نستعمل  Poly-GU ARNنحصل على متتالية من حمضين
رواسب بروتينية رواسب بروتينية
رواسب بروتينية
أمينيين السيستين  -الفالين .Val-Cys
غير مشعة
مشعة
غير مشعة
 (2حدد الوحدة الرمزية التي تطابق كل حمض أميني من األحماض
األمينية التي تكشف عنھا التجارب السابقة.
األستاذ  :يوسف األندلسي
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 20 + Poly Uحمض أميني مختلف

 (1يتبين من ھذه المعطيات أن الطابع الوراثي األساسي يوجد على شكل ثالثي من النيكليوتيدات،
حيث أن الثالثي  UUUيرمز للحمض األميني الفينيالالنين.
 (2الوحدة الرمزية  CCCترمز للحمض األميني البرولين .والوحدة الرمزية  AAAترمز للحمض
األميني الليزين  .والوحدة الرمزية  GUGترمز للحمض األميني الفالين ،والوحدة الرمزية
 UGUترمز للحمض األميني السيستين.
نستخلص من ھذه التجارب أن كل ثالثي نيكليوتيدي يشكل وحدة رمزية  ،Codonويرمز ألحد
األحماض األمينية .وباستعمال نفس التقنية التجريبية السابقة ،تمكن الباحثون من تحديد الوحدات
الرمزية التي تشير إلى  20نوعا من األحماض األمينية المكونة للبروتينات ،فتم تجميع النتائج
المحصل عليھا في جدول الرمز الوراثي الممثل على الوثيقة  ،3لوحة.4
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♥ الوثيقة : 3
تبعا لتجارب مماثلة للتجارب السابقة تم الحصول على نتائج الجدول الممثل على الوثيقة  ) 3جدول الرمز الوراثي (
 Code génétiqueالذي يعطي مختلف التوافقات الممكنة ألربع نيكليوتيدات مأخوذة ثالثة بثالثة ومعاني ھذه

التركيبات.
الــــــحـــــرف الثــــانـــــي
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يتبين من ھذه الوثيقة أن الرمز الوراثي يتكون من  43أي  64وحدة رمزية تتكون من ثالثيات من
النيكليوتيدات ،حيث أن عدة ثالثيات ترمز لنفس الحمض األميني ،وبعض الثالثيات ال ترمز ألي
حمض أميني نقول أنھا بدون معنى أو قف ،ھي ) .( UGA , UAG , UAA
 – cمراحل الترجمة :أنظر الوثائق ،لوحة .5
 العناصر الالزمة للترجمة:
يحتاج تركيب البروتينات باإلضافة إلى  ARNmو المورثة إلى:
 ريبوزومات و ھي عضيات سيتوبالزمية صغيرة يتشكل كل واحد منھا من وحدة صغيرة و وحدة
كبيرة ،وتتكون كل وحدة من  ARNريبوزومي ) (ARNrو من بروتينات .وتتكون الريبوزومات
داخل النوية.
الصفحة - 57 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

  ARNناقل ) (ARNtالموجود بالسيتوبالزم ،ويختص بنقل األحماض األمينية الحرة
المطابقة
للوحدة الرمزية .تتكون جزيئة  ARNtمن نيكليوتيدات وتتضمن موقعين :أنظر الوثيقة
• موقع يحتوي على ثالث نيكليوتيدات مكملة للوحدة الرمزية المشيرة لحمض أميني معين،
ويسمى ھذا الثالثي النيكليوتيدي مضاد الوحدة الرمزية .Anticodon
• موقع لتثبيت الحمض األميني المناسب للوحدة للوحدة الرمزية.
 أحماض أمينية و ھي  20حمض أميني طبيعي.
 طاقة لمختلف مراحل التركيب  ،مصدرھا االستقالب الطاقي.
 عوامل منشطة
 مراحل الترجمة:
يمكن تلخيص ظاھرة تركيب البروتينات في ثالثة مراحل أساسية و ھي:
 المرحلة األولى.:البداية
الشكل :1الريبوزوم وعالقته بـ  ARNmو ARNt

اللوحــــــــــة 5
الشكل :2جزيئة ARNt

موقع تثبيث
الحمض األميني

موقع تعرف
الوحدة الرمزية
= مضاد الوحدة الرمزية
ARNm

خالل ھذه المرحة تلتصق وحدتي الريبوزومات بـ  ،ARNmعلى مستوى الوحدة الرمزية  ،AUGالتي
تمثل إشارة البدء ،وترمز للحمض األميني الميثيونين الذي يرتبط بـ  ARNtخاص يسمى ARNt
المبتديء ،والحامل لمضاد الوحدة الرمزية .UAC
 المرحلة الثانية:االستطالة
وصول  ARNtآخر حامال معه حمض أميني ثاني مطابق للوحدة الرمزية الموالية على . ARNm
تتشكل رابطة بيبتيدية بين  Metو الحمض األميني الموالي ،فتنفصل الرابطة بين  Metو ARNt
المبتديء الذي يغادر الريبوزوم.
يتحرك الريبوزوم بوحدة رمزية واحدة ،ليصل  ARNtثالث ،وھكذا تتضاعف األحماض األمينية في
السلسلة البيبتيدية.
 المرحلة الثالثة:النھاية
عندما يصل الريبوزوم إلى الوحدة الرمزية قف ) UAAأو UAGأو (UGAال يدمج أي حامض
أميني ،إذ ال يوجد أي  ARNtمتكامل مع ھذه الوحدات الرمزية .فتفترق وحدتي الريبوزوم عن
الصفحة - 58 - :
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Met  كما ينفصل الحمض األميني. و يتم تحرير السلسلة البيبتيديةARNm بعضھما البعض و عن
. عن باقي السلسلة البيبتيدية
5 اللوحــــــــــة
المبتديءARNt

. مراحل الترجمة: 5 ♥ الوثيقة

PHE

 ثانيARNt

MET

مرحلة البداية
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مرحلة النھاية
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:ملحوظة
 تنتقل على، تتم ترجمتھا في نفس الوقت بواسطة عدة جسيمات ريبيةARNm إن جزيئة واحدة من
. مما يسمح بتكون عدة بروتينات في نفس الوقت،ARNm طول خييط

 يوسف األندلسي: األستاذ
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