
:بنية الرنا وخصائصه
RNA Structure & Properties



مقارنة مع الدنا( RNA)الرنا 

دينريبونوكليوتيدات البورين والبيريميهو بلمر مكون من ( RNAالرنا )يالحمض النووي الريب•
←المرتبطة بروابط فسفودايسترية  .تماثل تلك الموجودة في الدنا35

:ما يليبلف عنه تفهو يخ, بالرغم من تشاركه مع الدنا في عدة خصائص

.ديوكسي الريبوز الخاص بالدنا-2بدالً من الريبوزفي الرنا هو السكر1.

كليوتيدات فرغم أن الرنا يحتوي على ريبونو, للرنا عن الدناالمكونات البيريميدينة تختلف 2.
رة التي سياتي عدا الحالة النادفيماالتيمينإال أنه ال يحتوي على , غوانين والسيتوزيناالدنين وال
.اليوراسيلالرنا يحتوي على وبدالً من التيمين فإن , ذكرها أدناه

.في حين يوجد الدنا كجزيء حلزوني مضاعف الطاق, طاق منفرديوجد الرنا بشكل 3.

رد للرنا قابالً يصبح الطاق المف, تسلسل األسس المالئم والمتمم وبقطبية متعاكسةمع ذلك عند توفر 
.مكتسياً بنية ثانوية تأخذ خصائص الطاق المضاعفhairpinلالنطواء على نفسه كملقط الشعر  



عروة-ويقةتمثيل تخطيطي للبنية الثانوية س•

المعتمد على ازدواج األسس( ملقط الشعر)

داخل جزيء الرنا



ال فإن محتواه من الغوانين, بما ان جزيء الرنا طاق مفرد متمم ألحد طاقي الجين فقط4.
.واليوراسيلمحتواه من السيتوزين وكذلك حال األدنين يساوي بالضرورة

لنوكليوتيداته ( ثنائية األستر2.3)يمكن حلمهة  الرنا بالقلويات إلى المشتقات الحلقية 5.
زمرة القلوية بسبب غياببمعاملتهال يمكن تشكيلها من الدناوهي مركبات , االحادية

.فيه2الهيدروكسيل 



بورين تكون المعلومات ضمن الطاق المفرد  للرنا محتواة ضمن تسلسل نوكليوتيدات ال•
(. بنيته األولية)والبيريميدين ضمن البلمر 

.لتسلسل طاق المرصاف في الجين الذي انتسخ منهمتممهذا التسلسل •

قوانين وحسب, (هجين)يستطيع جزيء الرنا أن يرتبط بشكل نوعي , وبسبب هذا التتام•
قادم من الجين ال( المرمز)بمرصافه في الدنا وال يرتبط مع الطاق اآلخر , تزاوج األسس

. منه

الجين ويكون تسلسل نوكليوتيدات جزيء الرنا هو تسلسلها نفسه في الطاق المرمز من•
.UبـــTباستثناء استبدال 



نواع الرنا ووظائفهاأ
RNA Types & Functions

:زيئات الرناأنواع من جثالثةيوجد في الكائنات الحية طليعية النوى وحقيقية النوى جميعها •

.mRNAويرمز له بالرمز  (messenger RNA)الرنا المرسال•

.tRNAأو (transfer RNA)الرنا النقال•

.rRNAأو (ribosomal RNA)الرنا الريباسي•

.حجمه ووظيفته واستقراره بشكل عاميختلف كل منها عن اآلخر في •



جزيئات الرنا النووية الصغيرة
Small nuclear(snRNA)

كما يوجد في نوى خاليا اإلنسان جزيئات صغيرة من الرنا تسمى •

Small nuclear (snRNA)جزيئات الرنا النووية الصغيرة

.هي ال تشترك بشكل مباشر في تخليق البروتينات•

.أوفي هندسة الخلية(  Processing)يمكن أن يكون لها أدوار في معالجة الرنا •

.نوكليوتيد300و95يتراوح حجم هذه الجزيئات الصغيرة نسبيا بين •



لتخليق templateفي الهيولى حيث تقوم بدور قوالب الرنا المرسال توجد جزيئات •
(.أي أنها تنقل المعلومات الوراثية من الدنا إلى آلة تخليق البروتين)البروتين 

في اسي الرنا الريبوللعديد من جزيئات الرنا الهيولية األخرى أدوار بنيوية حيث يساهم •
(.  العُضيات المخلقة للبروتين)Ribosomesالريباسات تشكيل 

تنقل الحموض adapterفيقوم بدور جزيئات ُمْلئمة ( الرنا النقال)وأما بعضها اآلخر •
وعية من األمينية وتسهم في ترجمة المعلومات المحمولة على الرنا المرسال إلى تسلسالت ن

.الحموض األمينية الُمبلمرة



 (Ribozymes)األنزيمات الريبية

تسمى هذه الجزيئات , intrinsicفعالية تحفيزية داخلية المنشأ تمتلك بعض جزيئات الرنا•
.Ribozymesاألنزيمات الريبية او الريبوزيمات باسم

.بشطر الحمض النوويغالباً ما يختص نشاطها ❑

رنا              الدور الذي يقوم به الرنا في تحفيز معالجة النسخة األولية لل: وكمثال على ذلك •
.المرسال وتحويلها إلى رنا مرسال ناضج

.نتخليق البروتيخالل تشكيل الرابطة الببتيدية كما تساهم الريبوزيمات في ❑



جزيء من على الرغم من ان بعض الفيروسات المحتوية على الرنا ال تنتسخ معلوماتها إلى•
 ً .الدنا بتاتا

القهقهريةلفيروساتاوخاصة,الحيوانيةالرنافيروساتمنالكثيرهناكأنإال•
retroviruses(البشريالمناعيالعوزكفيروسHIVلإليدزالمسببAIDS)يجري

RNA-dependentالرناعلىالمعتمدالدنابوليميرازأنزيمبوساطةانتساخها DNA
PolymeraseالعكسيةالُمنتِسخةاسمعليهيطلقالذيReverse Transcriptiase.

. RNA genomeمن مجينها الرنوي دنا مضاعفة الطاقيؤدي هذا إلى إنتاج نسخة •



ث يقوم الدنا مضاعف الطاق الناتج ضمن المجين البشري حييندخل, في كثير من الحاالت•
.يروسيةوالذي يمكن ان تُنسخ منه مجينات رنا ف, بدور مرصاف من أجل التعبير الجيني



Messenger RNA (mRNA)الرنا المرسال1)

المعلوماتلتنقمراسيلبدورجزيئاتهوتقوم,والثباتالحجمحيثمنالرناأنواعبينتنوعا  ألكثراهو•
عليهتتبلمركمرصافمنهاكليعملحيث(الريباسات)للبروتينالمخلّقةاآللةإلىالجينفيالمتضمنة
.الجينبيرعنللتعالنهائيالناتجهومعينبروتينيجزيءلتشكيلاألمينيةالحموضمنمحددةتسلسالت

لمعظم 3تبط النهاية ببعض الخصائص الكيميائية الفريدة إذ تر, السيما في حقيقات النوى, وتتصف جزيئاته•
ويدعى , نوكليوتيد250-20بطول ثماالت األدينيالت جزيئاته ببلمر من 

Poly(A) tail“عديد األدينيالت "الذيل 

ات معينة ولكن يبدو أنها تحافظ على استقرار جزيئ, الوظيفة النوعية لهذا الذيل غير مفهومة تماما  •
من الرنا المرسال داخل الخلية بحمايته من انزيمات النوكلياز الخارجية

3 (3Q-exonuclease)

.



ال والتي Histonesوأهم االستثناءات هنا هي جزيئات الرنا المرسال الخاصة بالهيستونات •
.تحتوي على الذيل عديد األدينيالت

ن مرتبط بما أنه يمكن ألدينيالت الذيل أن تتزاوج مع أسس بلمر عديد الديوكسي ثيميدي•
عن mRNAولذا فمن الممكن استخدامه بفصل الرنا المرسال , بركيزة صلبة كالسيللوز

.لاألنواع األخرى  من الرنا بما فيها جزيئات الرنا المرسال التي ال تحتوي على الذي



Cap))قلنسوة الرنا المرسال 

تمتلك النهاية األخرى لجزيئات الرنا •
(5أي النهاية )المرسال 

هي مركب Capقلنسوة 

يرتبط هذا المركب عبر مجموعات •
سيلية الفسفات الثالثة بالمجموعة الهيدروك

مثيلة المُ )للريبونوكليوتيد المجاور له  5
.5)مجموعته الهيدروكسيلية رقم 



Cap))أهمية قلنسوة الرنا المرسال 

ك• يالقلنسوةتشتر  
 
فعمليةف جمةآلةتَعرُّ .المرسالالرنايعىلالتر

يتساعديأنهايُيعتقديكماي•  
 
هجوممنحمايتهبالمرسالالرنايواستقراريثباتيةعىلالحفاظف

.(exonuclease-5)5-الخارجيةالنوكليازيأنزيمات

قةاآلالتوتبدأي•
ّ
وتي  يالُمخل جمةللتر ذات5لنهايةامنبروتيناتإىلالمرسالالرنايبتر

.القلنسوة



معالجة الرنا 

(إلنسانافيهابما)الثديياتخالياهيولىفيالموجودةالمرسالالرناجزيئاتتتخلقال•
اوليعةالطالجزيءمعالجةمنعملياتعدةبعدتتشكلإنما,الدنامرصافمنمباشربشكل
PrimaryاألوليةالنسخةأوPrecursorالسلف transcriptionالهيولىتدخلأنقبل.



متغايرة المنشأجزيئات الرنا النووية 

ً الثديياتنوىفيالجيناتالنتساخالمباشرالناتجيشكللذا• ً نوعا الرناجزيئاتمنخامسا
heterogenousالمنشأمتغايرةالنوويةالرناجزيئاتهو nuclear RNA (hnRNA).

يزيدماإلىالجزيئيوزنهايصلأنيمكنحيثتكون•
106عنعامبشكلالمرسالالرنالجزيئاتالجزيئيالوزنيزيدالحينفي,107على

× 2.

التي بعد ذلك تقوم بدور mRNAلتشكيل جزيئات الرنا المرسال hnRNAتعالج جزيئات •
.البروتينتخليقالمرصاف من أجل 



ة جزيئات الرنا النووي•

:متغايرة المنشأ

افة تعالج بعد النسخ بإض
(.Aعديد)القلنسوة والذيل 

.تتم إزالة االنترونات•

.يتم ضم اإلكسونات•



Transfer RNA (tRNA)الرنا النقال 2)

نوكليوتيداً ويتشكل من معالجة الجزيء 95و74يتراوح طول جزيء الرنا النقال بين •
.داخل النواة( النسخة األولية)الطليعي 

خالل عملية ترجمة المعلومات المتضمنة adaptorالُمْلئمات بدورtRNAتقوم جزيئات •
.في الرنا المرسال إلى حموض امينية

ن لكل م( وغالباً أكثر)واحد على األقل , في كل خليةtRNAمن نوعا  20يوجد على األقل •
.الحموض األمينية العشرين الالزمة لتخليق البروتينات



Transfer RNA (tRNA)الرنا النقال 2)

سلتسلحيثمنغيرهعنيختلفالنقالالرناجزيئاتمنجزيءكلأنمنالرغمعلى•
.النوكليوتيدات

ً أنهاإال• لسلتس)األوليةالبنيةتسمححيثالخصائصمنبالكثيرتشتركجميعا
Intrastrandالطاقأجزاءبينوتتام   شامل  تطو   بحدوثلها(النوكليوتيدات

complementarity.

.cloverleafالبرسيمبورقةشبيهةتبدوثانويةبنيةتشكيلإلىيؤديان•



:أربعة أذراع رئيسةتحتوي جميع جزيئات الرنا النقال على •

(  stemأو جذع )من سويقة acceptor armالذراع المتقبلة تتألف 1.

C-C-A-3.....5من األسس المتزاوجة ينتهي بالتسلسَل 

برابطة إستريةترتبط المجموعة الكربوكسيلية للحموض األمينية •

.من ثمالة األدينوزين األخيرة3مع مجموعة الهيدروكسيل 

Transfer RNA (tRNA)الرنا النقال 



Transfer RNA (tRNA)الرنا النقال 

loopsتحتوي األذرع األخرى على سويقات من األسس المتزاوجة وعرى •

:من األسس غير المتزاوجة

عند نهاية السويقة بالتعرف على anticodon armالذراع مقابل الرامزة تقوم 2.
,من مرصاف الرنا المرسالcodonالنوكليوتيدات الثالثية أو الرامزة 

لنقال تجاه حيث يكون لديها تسلسل نوكليوتيدي ُمتّمم للرامزة المسؤولة عن نوعية الرنا ا
.الحمض األميني

Transfer RNA (tRNA)الرنا النقال 



dihdrouridineنسبة إلى وجود أساس ثنائي هيدرواليوريدين ( Dالذراع )الذراع الثالثة 2.

. فيها

 (T)لثيميدين نسبة إلى وجود تسلسل ا( ذراع التيميدين واليوريديل الكاذب والسيتيدين)3.
Pseudouridine)واليوريدين  الكاذب  .(C)والسيتيدين (

.ولهذين الذراعين أهميتهما في ارتباط الرنا بالريباسات خالل تخليق البروتين

الصفة األكثر تنوعا  في جزيئات الرنا النقالفهي extra armأما الذراع اإلضافية •

.وهي المسؤولة عن اختالف أطوالها وتُشكل أساساً لتصنيفها إلى صنفين

Transfer RNA (tRNA)الرنا النقال 



:يبلغ طول الذراع اإلضافية •

.أزواج من األسس5-3%( 75)في الصنف األول من جزيئات الرنا النقال ❑

زوجاً من األسس 21-13أما الصنف الثاني منها فلجزيئاته ذراع إضافية بطول ❑

.شكل بنية ذات سويقة وعروةىوكثيراً ما تكون عل

في هذه تتم المحافظة على البنية الثانوية لجزيئات الرنا النقال عن طريق ازدواج األسس•
.األذرع

أزواج من األسس7تتكون الذراع المتقبل من •

أزواج5والذراع مقابل الرامزة فيتكونان من ( (TψCأما الذراع  •

.أزواج( 4أو)3على Dتحتوي الذراع •

Transfer RNA (tRNA)الرنا النقال 



الرنا النقال                                tRNA

الذراع مقابل الرامزة

ذراع اليوريديل الكاذب

الذراع اإلضافية

Dالذراع 



الذراع اليوريدل الكاذب يحوي على التايمين بخالف كل أنواع الرنا الباقية•

.في حقيقيات النوىأقل ثباتا  أشكال الرنا النقال  •

.عموماً في حقيقات النوىأكثر ثباتية الرنا المرسال وعلى العكس من ذلك فإن •

Transfer RNA (tRNA)الرنا النقال 



nucleoproteinهي بنية بروتينية نووية ( ribosomeالريبوسوم او الجسيم الريبي )الريباسة •

.rRNAتتكون من بروتينات وحموض نووية من النوع 

عتماداً على اتوجد هذه الريباسات في الهيولى وتعمل كمصنع يتم فيه تخليق البروتينات•
لومات وتتأثرعليه جزيئات الرنا المرسال والنقال لترجمة المع, مراصيف الرنا المرسال

.المنتسخة من الجين إلى جزيء بروتيني محدد

ال واحد في يرتبط عدد من الريباسات بجزيء رنا مرس, خالل التخليق البروتيني النشيط•
ع  . polysomeيُدعى عديد الريباسات  assemblyتجم 





Ribosomal RNA (rRNA)الرنا الريباسي    

من معالجة طليعة وحيدة لجزيء رنا سرعة ( 5Sفيما عدا )تشتق جميع جزيئات الرنا الريباسية •
.في النوية S 45تثفله

.تُنتسخ بشكل مستقلتملك طليعة خاصة بها 5sيبدو أن جزيئات الرنا •

.نويةتَُضم جزيئات الرنا الريباسية الُمَمتيلة إلى بروتينات ريباسية نوعية في ال•

(.ليق البروتينتخ)تبقى الريباسات ثابتة وقادرة على القيام بعدة جوالت من الترجمة , وفي الهيولى•

:جزيئات الرنا الريباسية في الجسيم الريبي ضرورية يبدو أن •

.لتكوين الريباسات وبنائها1.

.تلعب دور أساسي في ارتباط الرنا المرسال بالريباسات وترجمته2.

. خالل تخليق البروتينالرابطة الببتيدية أحدها وهو إنزيم ريبي يقوم بتشكيل 3.

RNA (rRNA)الرنا 3)



• ً ميزة التي يوجد في خاليا حقيقيات النوى عدد كبير من أنواع الرنا المت, كما ذكرنا سابقا
.بمصونيتها العالية وصغر حجمها واستقرارها وثباتيتهاتتصف

الرنا جزيئات)النواة توجد معظم هذه الجزيئات كجزء من بروتينات نووية تتوضع في•
جزيئات الرنا )الهيولىأو ( small nuclear RNAs (snRNAs))النووي الصغيرة 

.كليهماأو (small cytoplasmic RNAs (scRNAs))النووي الصغيرة الهيولية 

إلى مليون 100000وجد منها نحو وي, نوكليوتيداً 90و30بين يتراوح حجمها عموما•
.نسخة في كل خلية



:بشكل واضح في snRNAsتشترك جزيئات الرنا النووي الصغيرة 

شترك كل من ي, من بين جزيئاتها العديدة)معالجة الرنا المرسال وفي تنظيم التعبير الجيني •
U1وU2وU4وU5وU6 عمليات نزع االنترون فيintron من جزيئات الرنا النووية

.لتعطي الرنا المرسال الناضج( وفي معالجتها hnRNAsمتغايرة المنشأ 

الصحيحة للرنا المرسال 3إنتاج النهاياتمشتركاً في U7قد يكون الرنا النووي الصغير •
(.التي التحتوي على الذيل عديد األدينيالت)للهيستونات 

.معالجة الذيل عديد األدينيالتفيU6وU4ربما يشارك النوعان •



عض أشكال األنماط الخلوية المختلفة من الرنا وأنواعه مع ب
الفروق فيما بينها

النووي الصغيرالريباسيالنقالالمرسالنمط الرنا

األنواع في 

الخلية

نحو عشرةأربعةأقل من خمسينأكثر من ألف

300-5000100-95120-600074-400(أساس)الطول 

ة النسبة المئوي

)%(

510-2080<1

طويلطويل طويلقصيرالعمر

التضفيرالترجمةالترجمةالترجمةالوظيفة





األنزيمات والحموض النووية

,ديدةعسنواتمنذالنوويةالحموضتقويضعلىالقادرةاألنزيماتعلىاإلنسانتعرف•
.طرائقبعدةتُصنفوهي

ريبونوكليازالديوكسيأنزيماتتُدعىالدناتجاهالنوعيةاألنزيماتفتلك•
Deoxyribonucleases.

Ribonucleaseالريبونوكليازأنزيماتتُدعىللرناالنوعيةبالحلمهةتقومالتيوتلك•
.



األنزيمات والحموض النووية

أنزيماتالمجموعتينهاتينمنكلضمنتوجد•
الفسفودايستريةالروابطشطرعلىقادرة

-5وهيدروكسيل-3النهاياتإلنتاج
مباساألنزيماتهذهتدعى)العكسأوفسفوريل
الداخليةالنوكليازأنزيمات

ءالجزيطاقيكالحلمهةعلىقادراً بعضهايكون•
اآلخربعضهايشطرالحينفي,الطاقمضاعف

ً إال .النوويةالحموضمنواحداً طاقا

كلوتيدالنوحلمهةالنوكليازأنزيماتبعضتستطيع•
فيدعى)يوجدعندمافقط

الخارجيةالنوكليازأنزيمات

ََ )واحداتجاهفياألنزيماتهذهتعمل• 5 ََ ← 3 ََ
ََ أو 3 ََ ← .فقط(5



األنزيمات والحموض النووية

ََ 5تكون النوكلياز الخارجية • ← يث في الجراثيم جزءاً صميمياً من آالت تنسخ الدنا حََ 3
اً على قوانين تفيد في عملية تصحيح النوكليوتيد منزوع األكسجين المضاف حديثا اعتماد

.ازدواج األسس

ة من الناحية الرابطة الفسفودايستري( الداخلية أو الخارجية)عندما تقطع أنزيمات النوكلياز •
,  (بمعنى قريب, proximalمن الكلمة االنجليزية )"P"ََ فإننا نعطيها اصطالحاً الرمز 3

.  ََ فسفات5هيدروكسي و -ََ 3نواتج هذه األنزيمات , (أوالً )aأو  الرمز 

من الكلمة االنجليزية )""Dََ من الرابطة فتُعطى الرمز 5أما تلك التي تقطع من الناحية •
Distal ,الرمز أو( بمعنى بعيدb ( ً -ََ 3هيدروكسي و-ََ 5وستكون نواتجها , (ثانيا
.فسفات



األنزيمات والحموض النووية

:أنزيماتلوتشمالنوكليوزيدأوالنوكليوتيدضمنالروابطتحلمهاألنزيماتمنأنواعهناك•

glycosidaseالغليكوزيداز❑

nucleophosphataseالنوكليوتيدفسفاتازأوnucleotidaseوالنوكليوتيداز❑

nucleosideالنوكليوتيدفسفوريالزأوnucleosidasesوالنوكليوزيداز❑
phosphorylase.



األنزيمات والحموض النووية

حينيف,فقطالمتزاوجةغيرالمفردةالطيقانالنوكلياززيماتأنبعضتحلمهأنيمكن•
.الطاقالمضاعفالجزيءمنكجزءالموجودةالمفردةالطيقانحلمهةأخرىتستطيع

نوعيةتتسلسالعلىتتعرفأنيمكنهاالداخليةالنوكليازأنزيماتمنصفوفتوجدكما•
الداخليةاالقتطاعنوكليازاتمنمعظمهاالدنافي

.لطبيةاوالعلومالجزيئيالوراثةعلمفيهامةأدواتاألخيرةالسنواتفيأصبحتوالتي

DNAالدناليغازأنزيماتتقومكما• ligaseخاللمنالدناسالسلمنقطعتينبوصل
.ATPحلمهةمنالمتحررةالطاقةباستخدامالفسفودايستريةالرابطةتشكيل



أنزيمات النوكلياز 

الداخلية أو )
(الخارجية

ونوكليازات 

االقتطاع الداخلية





انتهت المحاضرة
















