
Транслация



Мястото на аминокиселините в ППВ е закодирано в нуклеиновите
киселини чрез генетичен код.

Генетичен код

Информацията за мястото на аминокиселините в ППВ е записана под
формата на тринуклеотидни последователности (триплети) в
нуклоеинотите киселини. Тези тринуклетидни последователности се
наричат кодони.
Известни са 64 кодона. 61 от тях кодират аминокиселини, а останалите 3
са отговорни за края на транслацията и се наричат стоп-кодони. Всяка
синтеза на ППВ започва с аминокиселината метионин и нейният кодон се
нарича старт-кодон.
За някои аминокиселини има повече от един кодон и затова генетичният
код се определя като синонимен (изроден).
Повечето организми използват един и същи генетичен код и може да се
каже, че е универсален.

Griffits et al. (2004), http://www.mun.ca
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Транслацията е процес, при който се синтезират ППВ на белтъците. Той се извършва
в цитоплазмата и полипептидните вериги се синтезират от рибозомите.
Рибозомата е изградена от малка и голяма субединица. Субединиците са комплекси
на рибозомна РНК (рРНК) с рибозомни белтъци. Образуването на пептидна връзка
между аминокиселините се катализира от рРНК (рибозим) в голямата субединица. В
рибозомата има 3 места. „А“ за поместване на нова тРНК. “P” е за предходната тРНК,
към която е закачена новосинтезираната ППВ. Третото място е за изход („Е“) на
изразходваната тРНК.
тРНК притежава от едната си страната последователност от 3 нуклеотида, която е
комплементарна на кодон в мРНК. Тази последователност се нарича „антикодон“ и
чрез нея тРНК разпознава мястото на аминокиселината, която носи, в ППВ. тРНК има
адапторна роля и тя е посредник между „езика“ на нуклеотидите и „езика“ на
аминокиселините.

За транслацията са необходими мРНК, тРНК и рибозоми

мРНК служи като матрица при транслацията

1.Една от рибозомните субединици разпознава шапката на мРНК и се свързва с
нея. Едновременно с това първата тРНК с аминокиселината метионин разпознава
старт-кодона в мРНК и се свързва с него. Това води до сглобяването на рибозомата
около мРНК заедно с първата тРНК.
2.В „А“ мястото попада следваща тРНК, която е разпознала кодона в него.
Рибозомата разгражда химичната връзка между първата АК с нейната тРНК.
Отделената енергия се изпозлва за образуването на пептидна връзка между
първата и втората АК.
3. Рибозомата се измества към следващия кодон в посока 5‘->3‘. Той попада в А -
мястото. Същевременно тРНК на втората АК е закачена с образувания дипептид и
се измества в “P”-мястото.
4. Нова тРНК разпознава свободния кодон в А-мястото със своя антикодон.
Рибозомата прехвърля върху нейната АК вече образувания дипептид и така
процеса се повтаря многократно до достигане на стоп-кодон. Стоп-кодонът е сигнал
заспране на транслацията и синтезата звършва.
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Когато клетката има нужда от голямо количество на даден белтък, множество рибозоми се свързват за една мРНК и образуват полизоми.

Photo Francke et al. (1982)
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