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 RNA يبوزياالحمض النووي الر

  .وقد تكون خطية او حلقية او كرويةقط من النيوكليوتيدات يتكون من سلسلة واحدة ف

 : لى القواعد النيتروجينية التاليةيحتوي ع

 .Uاليوراسيل  ، Cالسايتوسين  ، Gالجوانين  ، Aاألدنين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبوزي وهي ثالث أنواع :اهناك ثالثة أنواع من الحمض النووي الر

 .(t RNAقل )االن الحمض النووي الريبوزي -1

 .( m RNAرسول )الحمض النووي الريبوزي ال -2

  ((r RNA لرايبوسوميا الحمض النووي الريبوزي -3

  .(t RNAالناقل ) الحمض النووي الريبوزي -1

  % ككل يبوزياالحمض النووي الرمن   15يمثل 

  يوجد في صورة ذائبه في السيتوبالزم 

 عملية تصنيع البروتين وظيفته تتمثل في حمل االحماض االمينيه اثناء 

  ا نوع من هذ 20لكل حامض اميني حامض رايبوزي ناقل معين لحمله وبذلك يوجد على االقل

 الناقل  مض الريبوزياالح
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  ((r RNA لرايبوسوميا الحمض النووي الريبوزي. 2

 % ككل الحمض النووي الريبوزيمن  80يمثل 

 يبوسومات السيتوبالزم ايوجد في ر 

  ثم يكسر الى في نوية الخلية كسلسله متممه للحامض الديؤكسي رايبوزي في النواة.يصنع هذا النوع 

 قطع صغيره ترتبط ببروتينات مختلفه لتكوين الجزيئات الرايبوسوميه.

  مض االحالرايبوسوم هو المكان المسؤول عن تصنيع البروتينات من االحماض المحمله بواسطة

 (.الساعي ) الرسول الناقل تبعا لالوامر المنقوله بواسطة الحمض الرايبوزي يبوزياالر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (m RNAرسول )يبوزي الاالحمض النووي الر. 3

  مض النووياالحيمثل جزء بسيط من  

 مض ال الحوم  و يتحمسيصنع في النواة بواسطة الحامض الديؤكسي الرايوزي ثم ينبعث الى الرايبو

 وزي في النواة.برساله من الحمض الديؤكسي الراي الرايبوزي الساعي

  وم في السيتوبالزم و تكون تلك الرساله بمثابة اللوحة سفي المكان الذي الذي صنع فيه الى الرايبو

و لتصنيع نوع محدد من البروتين  تكون حروف تلك الكلمه هي عباره عن القواعد النيتروجينيه 

ماض االمينيه بطريقه معينه في سلسلة متعدد الببتيد ل عن ترتيب االحوويكون تسلسلها مسؤ

 .المطلوب تكوينها
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 اهمية االحماض النوويه من الناحيه البيولوجيه

 في طبيعتها  DNAالجينات التي تحمل المعلومات الوراثية تكون 

يع هو مكان تصن   rRNAحيث ان الرايبوسوم   RNAالثالثة انواع من التصنيع البروتين يتطلب 

مل ال هو الذي يحمل االحماض النوويه التي يصنع منها البروتين بينما يح  tRNAالبروتين وال 

mRNA    المعلومات التي تحدد نوع البروتين المصنع. 

 DNA &RNAاوجه الشبه واالختالف بين 

 DNA RNA 

مجموعة السكر -1   رايبوز  ديؤكسي رابيوز  

قاعدة البيورين -2   ادنين و جوانين  ادنين و جوانين  

قاعدة البيريميدين-3   يوراسسيل و سايتوسين  ثيامين و سيتوسين  

مجموعة الفوسفات -4   موجوده  موجوده  

كان الوجودم -5   في النواة  في النواة  

التركيب الحلزوني المزدوج  -6   غير موجود  موجود 

الوظيفه -7   تصنيع البروتين  حمل وحفظ المعلومات الوراثيه  

االنواع -8   ثالثه انواع  نوع واحد  

 

 

 

 التي تتواجد في الخلية m RNAهيئة شريط الحامض النووي  
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 RNAو  DNA  مض النوويامقارنة بين الح

 RNAجزئ الرنا  DNAجزئ الدنا 

موووون  يتكووووون موووون وووووريو حلزونووووي مووووزدوج

 النيوكليوتيدات

مووووون يتكوووووون مووووون ووووووريو حلزونوووووي مفووووورد 

 النيوكليوتيدات

 ,G, TA ,يحتووي علوا القواعود النيتروجينيوة 

C 

 ,G, UA ,يحتوي علوا القواعود النيتروجينيوة 

C 

منووزوع  ييحتوووي علووا سووكر رماسووي رايبوووز

 األكسجين

 يحتوي علا سكر رماسي رايبوزي

وبعوو  يحموول مورثووات جميووع الكائنووات الحيووة 

 الفيروسات

 يحموول المورثووات فووي بعوو  الفيروسووات فقوووو

 باإلضافة إلا بناء البروتينات

)الكروموسوووووووووومات   يوجووووووووود فوووووووووي النوووووووووواة

 والبالستيدات والمايتوكوندريا 

والسووووايتوبالز  )  النووووواة ) النويووووة يوجوووود فووووي 

 الرايبوسومات 

 قصير جداً مقارن بالدنا طويل جداً مقارنة بالرنا

 DNAال يستطيع تكوين الــ  RNAيستطيع تكوين الـــ 

 

 RNAأهم الفروقات بين أنواع الرنا 

mRNA rRNA tRNA 

 جزئ قصير جداً  جزئ قصير جزئ طويل

 غير مدعو  بالبروتين )عاري  مدعو  بالبروتين غير مدعو  بالبروتين )عاري 

يشفر لبناء سلسلة عديد الببتيد 

 )بروتين 

الرايبوسو   يساهم في تكوين

 وربو األحماض األمينية

متخصص في نقل األحماض 

 األمينية

 يحمل الشفرة الضدية  ---- يحمل الشفرة الوراثية 

 ٪ من أنواع الرنا15يمثل  ٪ من أنواع الرنا80يمثل  ٪ من أنواع الرنا5يمثل 

  

 

 

 

 


