
 تصنٌع البروتٌن

 عامر دباغ. د.أ



 من المادة الرطبة% 15البروتٌن ٌمثل 
 البروتٌنات عدٌدة الببتٌد

 البروتٌنامٌنً تساهم فً تركٌب حمض  20

 الترجمة واصطناع البروتٌن



 ربع فئاتاألحماض األمٌنٌة أ

 كارهة
 للماء

 محبة
 للماء

 قلوٌة حمضٌة

 غالٌسٌن

 االنٌن

 فالٌن

 لوسٌن

 برولٌن

 فنٌل االنٌن

 تربتوفان

 مثٌونٌن

 سٌرٌن

 ثرٌونٌن

 تٌروزٌن

 اسبارجٌن

 غلوتامٌن

 سستئٌن

 سبارتً

 غلوتامً
 لٌزٌن

 ارجنٌن

 هستٌدٌن

 (حمض 1000األنسولٌن)األحماض عدٌد الببتٌد 



البنى بروابط هدروجٌنٌة وجسور ترتبط  -كالهٌموغلوبٌن 
 التمسخٌعود البروتٌن للطً بعد عملٌة  –ملحٌة 

 

 رباعٌة ثالثٌة ثانوٌة أولٌة

 البروتٌنات أربع مستوٌات



خطٌة فً بدائٌات وحقٌقٌات النوى بسبب الشٌفرة العالقة 

 الثالثٌة وهً تسبب الطفرات  مثل فقر الدم المنجلً

 املرسال وعديد الببتيد الرناالعالقت بني 



 واحدأمٌنً تحدد حمض  النٌوكلوتٌدالرامز من ثالثٌات ٌتكون 

 عامأي غٌر متداخل الرامز 

 فواصل تكون متتالٌة وغٌر متقطعالرامز ال ٌحتوي 

 متعددالرامز 

 (كل رامز لحمض)الوراثً غٌر ملتبس الرامز 

 مرتب ومنظمالرامز 

هو رامز بدء ورامز توقف الروامز 

 قرأ بنفس الطرٌقةٌعام الرامز 

 الوراثيتالرامز أو الشفرة 
 من اخلصائص اهلامت للرامز



بروتٌنات منحلة تساعد فً مراحل 

 الترجمة والبدء واالطالة

 متطلباث الرتمجت للرامز

 ببتٌدعدٌد  50أكثر من 

 األمٌنٌةأنزٌم تنشط األحماض  20

 جزيء رنا ناقل 40-60



المرسال واالنزٌمات  والرنا الرٌباساتتحدث على الترجمة 

 العملوحسب تعلٌمات الرامزة ٌتم 

 (عامة)مخبر تصنٌع البروتٌن ألنها غٌر نوعٌة  الرٌباسات



 :تتكون من

 

 بروتٌن % 50

تتكون من وحدتٌن صغٌرة وكبٌرة تنفك فً رنا % 50

 وتتحد فً مرحلة الترجمة االساس للرنامرحلة الترجمة 

المرسال داخل  الرناتنتسخ  فً  الرٌباسً الرناجزٌئات 

 ٌختلف بعضها فً حقٌقٌة النوى عن غٌر الحقٌقٌة -النوٌة 

 الريباساث



ترتبط مع  اىحماض -أو المتم  -المعاكس الرامز  -ثالثً  نٌوكلٌوتٌديتتالً   

 الناقل بروابط عالٌة الطاقة

 .ومٌثلةتخضع لعملٌات شطر أن بعد  الرٌباسً الرناٌنسخ مثل 

 الناقل الرنا



 المرسال ٌحدد االحماض االمٌنٌة للرنا النوكلٌوتٌدتتالً •

  AUGالمرسال من للرناتبدأ الترجمة •

 تزود عملٌة التصنٌع بجزٌئات كبرٌة ضروري للترجمة الرٌباسات•

 االحماض المناسبة الدراج ملئماتالناقل  الرنا•

 الناقل الرناتملك ثالثة مواقع لربط  الرٌباسة•

 ترمجت الرامزأطوار 



 مع بعض الخالفلٌة اآلبدائٌات وحقٌقٌات النوى بنفس تشترك 

 :طوارأبثالثة  ٌمرالبروتٌن اصطناع 

 اإلنهاء اإلطالة البدء

 بروتٌن عامتحرر 



 :تتطلبقبل تشكل روابط الببتٌد ٌشمل األحداث 

 

 المثٌونٌنمن ( ثالثة بادئات -رنا مرسال  -ناقل  بادء) 

 .وٌتم بتشكٌل معقدٌن اثنٌن مثٌونٌن فورمٌللٌتحول إلى 

 1 طور البدء



 :فً بدائٌات وحقٌقٌات النوى مع بعض االختالفات البسٌطةمتماثل 

 .الناقل الرناارتباط •

 .الناقل الرناسلسلة عدٌد الببتٌد من نقل •

 .اإلطالةعلى طول جزيء المرسال تبدأ عملٌة  الرٌباسةانتقال •

 2 اإلطالتطور 



  الرٌبوزوماتإلى التوقف  روامزحٌن دخول واإلطالة طور بعد 

إلى وتتفكك  الرٌباسةمن المرسال  الرناجزيء إطالق حٌث ٌتم 

 منفصلٌن لتبدأ من جدٌد عملٌة التصنٌع جزئٌن

 3 اإلهناءطور 



 (بروتٌنات هٌكل الخلٌة) هٌولٌةبروتٌنات 

 والصانعات الخضراء المتقدراتبروتٌنات 

 فً حقٌقٌة النوى المفرزةالبروتٌنات 

 الجسٌمات الحالةبروتٌنات 

 عابرة للغشاء الهٌولًبروتٌنات 

 :مصري الربوتني حسب اخلليت تتحول إىل 


