תהליך התרגום
התרגום הוא למעשה תהליך סנתזת החלבון המתרחש באברון בתא הנקרא ריבוזום.

בתהליך התרגום משתתפות שלוש מולקולות שונות של RNA:
RNA .1 ריבוזומלי (rRNA) – מהווה מרכיב מבני עיקרי (60%) של הריבוזום, כאשר היתר (40%) הוא חלבון. הריבוזום בנוי משתי תת-יחידות – אחת קטנה ואחת גדולה – הנפרדות ומתחברות במהלך סנתזת החלבון.
2. transfer RNA (tRNA) -RNA  העברה (מסיע) -  מולקולות קטנות ביותר, המורכבות מ- 73-93 ריבונוקליאוטידים, המשמשות כנשאיות של החומצות האמיניות אל הריבוזום. לכל אחת מעשרים חומצות האמינו יש לפחות מולקולת  tRNA אחת, הנקשרת אליה ספיציפית ונושאת אותה אל הריבוזום.
מולקולת ה-tRNA  דומה במבנה שלה לעלה תלתן. במולקולה זו שני אתרים קריטיים: אתר האנטיקודון המכיל שלושה נוקליאוטידים המשלימים את הקודון המתאים שנמצא על-גבי מולקולת ה-mRNA (להלן)
ואתר הקישור של החומצה האמינית הספציפית למולקולת tRNA והוא מסתיים ברצף CCA.
3. messenger RNA (mRNA) – RNA שליח – מולקולה המשמשת כתבנית לזיהוי רצף החומצות האמיניות הנחוץ במהלך הביוסנתזה של חלבונים. המידע הגנטי ב-mRNA  משקף את המידע הגנטי המצוי ב-DNA  (גן) ומאורגן בצורת קוד, כך שכל רצף של שלושה נוקליאוטידים סמוכים בו מהווה קודון לחומצה אמינית מסוימת. הצופן הגנטי הוא אוניברסלי ולכל חומצה אמינית יותר מקודון אחד.

בתהליך התרגום ארבעה שלבים:
שלב האקטיבציה –שלב ההפעלה:
בשלב זה מתרחש קישור ספיציפי של חומצה אמינית אל מולקולת tRNA הייחודית לה. קישור זה מתבצע באמצעות אנזימים ספציפיים הקרויים אנזימי הפעלה. תהליך זה דורש השקעת אנרגיה ((ATP. כתוצאה מהקישור נוצר אמינואציל-tRNA שבו החומצה האמינית קשורה ל-tRNA בקשר עתיר אנרגיה.
לכל אחת מעשרים החומצות האמיניות קיים אנזים הפעלה (אמינואציל-tRNA  סינתתז), הספציפי הן לחומצה האמינית והן ל-tRNA  הקושר אותה.
שלב האיניציאציה – שלב התחלת בניית השרשרת הפוליפפטידית:
האות להתחלת התרגום על-פני ה-mRNA  הוא קודון האיניציאציה AUG המקודד למתיונין. מכאן שכל חלבון מתחיל בחומצה האמינית מתיונין.
בשלב ראשון הריבוזום מתפרק לשתי תת-היחידות שלו ומולקולת ה- mRNA נקשרת לתת-יחידה הקטנה שלו. בהמשך tRNA  של מתיונין נקשר לקודון AUG על-גבי ה- mRNA (האנטיקודון על ה- tRNA הוא UAC). שלושה חלבונים משתתפים בתהליך זה והם נקראים פקטורי איניציאציה (IF-1, IF-2, IF-3). בשלב האחרון של האיניציאציה מתחברת גם התת-יחידה הגדולה של הריבוזום. הריבוזום השלם הוא ריבוזום פעיל שבו מולקולת ה-mRNA   עוברת דרך "תעלה" שבין שתי תת-היחידות. תהליך זה דורש אנרגיה (GTP). בתת-היחידה הגדולה יש שני אתרי קישור שונים ל-tRNA , אחד נקרא אתר קישור אמינואציל (A) ואתר קישור פפטידיל (P). מולקולת ה-tRNA  המחוברת למתיונין תופסת את האתר P והאתר A 
נשאר פנוי לקליטת מולקולת ה-tRNA  הבאה המחוברת לחומצה אמינית בהתאם לקודון הבא.
שלב – האלונגציה – שלב הארכת השרשרת הפוליפפטידית
בתהליך זה משתתף חלבון שהוא פקטור אלונגציה EF-T הדורש אנרגיה שמקורה ב-GTP. מולקולות ה- tRNA  מביאות בזו אחר זו חומצות אמיניות בהתאם לקודון שעל גבי ה- mRNA ונקשרות בהתחלה לאתר A בתת-יחידה הגדולה שלהריבוזום ומשם עוברות לאתר P בו חל גם הקישור בין החומצות האמיניות בקשר פפטידי היוצר למעשה את המבנה הראשוני של הפפטיד. יצירת הקשר הפפטידי בין חומצה אמינית מאתר A לחומצה אמינית באתר P מזורזת על-ידי האנזים פפטידיל טרנספראז והאנרגיה ליצירת קשר זה מסופקת על-ידי שבירת הקשר האסטרי בין החומצה האמינית לבין ה-tRNA  שבאתר P.
ההזזה מאתר A לאתר P דורשת אנרגיה ((GTP וכן חלבון פקטור אלונגציה G EF-G)) ומפנה את אתר A לקישור אמינואציל tRNA  אחר.
שלב הטרמינציה – שלב סיום השרשרת הפוליפפטידית
מחזורי האלונגציה (הארכת השרשרת הפוליפפטידית) נמשכים עד אשר באתר A מתמקם קודון טרמינציה (קודון סיום) שמהווה סמן עצירה, המורה על הפסקת התרגום וסיום השרשרת הפוליפפטידית. קיימים שלושה קודוני סיום: UGA,   UAAו- UAG. קודוני הסיום מוכרים על-ידי שני חלבונים הקרויים פקטורי שחרור (RF-1 מכיר את  UAG,  UAAבעוד RF-2 מכיר את UGA ו- UAA) והם גורמים לשחרור השרשרת הפוליפפטידית השלמה מהריבוזום.

