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הריבוזומיםמתרחש על גבי ➢

.  בציטופלזמה

קודוןנוקלאוטידים נקרא 3רצף של ➢

לחומצה אמינית " מקודד"קודוןכל ➢

.  אחרת

Translation–תרגום 

https://www.shutterstock.com/image-vector/interaction-ribosome-mrna-

282143777?src=cAFpkWaZAR38d9AT-ItgnQ-1-13



הרצף המקודד להתחלת קריאה הוא  ➢

AUG.

. מתיוניןלחומצה האמינית הקודוןזהו ➢

לזהות את לריבוזוםזה מאפשר קודון➢

ולהתחיל בתרגום  mRNA-מולקולת ה

.  החלבון

Translation–תרגום 

https://www.shutterstock.com/image-vector/interaction-ribosome-mrna-

282143777?src=cAFpkWaZAR38d9AT-ItgnQ-1-13



לזהות  לריבוזוםזה מאפשר קודון➢

ולהתחיל  mRNA-את מולקולת ה

.  בתרגום החלבון

Translation–תרגום 

https://www.shutterstock.com/image-vector/interaction-ribosome-mrna-

282143777?src=cAFpkWaZAR38d9AT-ItgnQ-1-13



הוא הריבוזוםהמבנה הבסיסי של ➢

.r-RNAמולקולות 

באזור  מתועתקותr-RNAמולקולות ➢

.  גרעינוןשנקרא 

הגרעינון

By Orlov I, Schertel A, Zuber G, Klaholz B, Drillien R, Weiss E, Schultz P, Spehner D - part of still frame of File:Live-cell-immunogold-

labelling-of-RNA-polymerase-II-srep08324-s2.ogv at https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Live-cell-immunogold-labelling-of-RNA-

polymerase-II-srep08324-s2.ogv editing by JeanOhm (talk) 19:11, 23 June 2017 (UTC), CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60325020



.הגרעינון איננו תחום בקרום➢

במקרים רבים אפשר להבחין בו ➢

.מבעד למיקרוסקופ האור

גודל הגרעינון משקף את מידת ➢

.הפעילות המתרחשת בו

הגרעינון

By Orlov I, Schertel A, Zuber G, Klaholz B, Drillien R, Weiss E, Schultz P, Spehner D - part of still frame of File:Live-cell-immunogold-

labelling-of-RNA-polymerase-II-srep08324-s2.ogv at https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Live-cell-immunogold-labelling-of-RNA-

polymerase-II-srep08324-s2.ogv editing by JeanOhm (talk) 19:11, 23 June 2017 (UTC), CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60325020



ניתן למצוא גרעינונים בגודל שונה ➢

.בתאים שונים

לעיתים הגודל משתנה במצבים  ➢

. שונים בתא

הגרעינון

By Orlov I, Schertel A, Zuber G, Klaholz B, Drillien R, Weiss E, Schultz P, Spehner D - part of still frame of File:Live-cell-immunogold-

labelling-of-RNA-polymerase-II-srep08324-s2.ogv at https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Live-cell-immunogold-labelling-of-RNA-

polymerase-II-srep08324-s2.ogv editing by JeanOhm (talk) 19:11, 23 June 2017 (UTC), CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60325020



ישנם גם תאים שבגרעין שלהם יש  ➢

.כמה גרעינונים

בתאים המייצרים כמויות גדולות  ➢

הגרעינון יכול להוות  , של חלבון

!מנפח הגרעין25%-כ➢

הגרעינון

By Orlov I, Schertel A, Zuber G, Klaholz B, Drillien R, Weiss E, Schultz P, Spehner D - part of still frame of File:Live-cell-immunogold-

labelling-of-RNA-polymerase-II-srep08324-s2.ogv at https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Live-cell-immunogold-labelling-of-RNA-

polymerase-II-srep08324-s2.ogv editing by JeanOhm (talk) 19:11, 23 June 2017 (UTC), CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60325020



מתחיל תהליך  הריבוזמיםעל גבי ➢

.  א לחלבון"מרנהתרגום

א  "כל שלושה נוקלאוטידים ברצף רנ➢

לחומצה אמינית או קודוןמהווים 

".  הוראות קריאה"לקודון

א מוביל"רנ

https://www.shutterstock.com/image-vector/trna-adaptor-molecule-composed-rna-transfer-1056929588?src=VRnZzSiH_GRSnwwYgJPuRQ-1-0



החומצות האמיניות מובאות אל ➢

על יד מולקולה של הריבוזומים

. (t-RNA)א מוביל "רנ

לכל חומצה  מיוחדות מולקולות ישנן ➢

.א שליח"ולפי הרצף של רנ, אמינית

א מוביל"רנ

https://www.shutterstock.com/image-vector/trna-adaptor-molecule-composed-rna-transfer-1056929588?src=VRnZzSiH_GRSnwwYgJPuRQ-1-0



בשיעור זה למדנו על
המולקולות המשתתפות  

בתהליך התרגום

תרגום לחלבון

בשיעור הבא



תרגום לחלבון

בשיעור הבא




