
هاي ريبوزومي نشان مي دهد كه اشكال سنجاق سري RNAبررسي توالي

  اند در طول تكامل حفظ شده

شده اسـت، چگـونگي            عليرغم اينكه هنوز در مورد سا      ختمان بلوري ريبوزوم مطالعات دقيقي انجام ـن

اين مسئله با روشن شدن     ). ba, 1به شكلهاي . ك.ر. (داده شده است  هاي ريبوزومي نشان    RNAتاخوردگي  

ريبوزومي جانداران مختلفي كه بعضي قرابت زياد و بعضي قرابت كمي با كلـي باسـيل       هاي  RNAتوالي كامل   

گ در جانداران مختلف بطـور قابـل    ريبوزومي بزرRNAبا وجوديكه طول زنجيره دو . داشتند، نشان داده شد   

  . كلي باسيل شبيه بودS  23 و S 16هاي ريبوزومي RNAتوجهي متفاوت است ولي ساختمان آنها بسيار به

 كلي باسيل تعيين شد و طرح       S 16ريبوزوميRNA نوكلئوتيد 1542 كه براي اولين بار توالي       1978در سال   

 بـه ريبونوكلئازهـا و      RNAالگوي تاشدگي براساس تواليهاي مكمل و نيز حساسيت قطعات معيني از تـوالي              

د و قطعات تك رشته اي زنجيره نسبت به نواحي كه مكمل يكـديگر هـستن           ( معرفهاي شيميايي مشخص شد     

با مطالعـه تـوالي     ). محكم بهم جفت شده اند در مقابل ريبونوكلئازها و معرفهاي شيميايي حساس تر هستند               

RNA              حتي اگر  ) در كلي باسيل    (  هاي ريبوزومي ساير گونه هاي باكتريها مشخص شد كه اكثر نواحي مارپيچ

 حفظ شده اند، بعبارت ديگـر چنانچـه رديـف نوكلئوتيـدهاي             توالي دقيق نوكلئوتيدي آنها مشابه نباشد، نيز      

قستي از يك ساقه با آنچه در كلي باسيل است متفاوت شده باشد، در اين صورت در قسمت مقابل آن تغييري  

ريبـوزومي   RNAامروزه مشخص شده است كه . صورت گرفته است تا مكمل بودن دو رشته مقابل حفظ شود       

 زير واحد كوچك ريبوزومي تمام جانداران داراي شكل فضايي است كه از چهار منطقـه  تـشكيل   S 16شبه  



  ).1شكل ( شده است 

 

( )aساختمانRNAريبوزوميS 16 كلي باسيل .  

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



( )b ساختمانRNAريبوزومي S 12ميتو كندري گاو  

 

) ريبوزومي زير واحد كوچك كلي باسيلRNAمقايسه ساختمان  : 1شكل  )a كه S 16 و ميتوكندري گاو ( )b كه S 

جفت شدن بازها كه سبب ايجاد چهار منطقه . كليه ساقه هاي فوق با مقايسه گونه هاي مختلف رسم شده اند.  مي باشد12

( ), , ,IV III II I اصلي اين RNAكه در طولتوجه شود كه عليرغم اختالف زيادي .  ها مي شود نشان داده استRNA هاي 

معهذا ساختمان چهار منطقه فوق در دو جاندار بطور  ) S 12 نوكلئوتيد در 954 و S 16 نوكلئوتيد در 1542( مختلف وجود دارد 

  .مشابه وجود دارد

  



 هستند در اثر جفت شدن بازهـاي بـا فواصـل دور     اين مناطق كه هر يك حاوي چندين  ساقه و حلقه      

 كلي باسيل تفـاوت داشـته   RNAجانداري تا حد دو برابر با RNAحتي در مواردي كه طول   . بوجود آمده اند  

ه  . ك.ر(باشد افزايش يا كاهش فوق با بزرگ اي كوچك شدن اندازه حلقه هاي مختلـف تعـديل مـي شـود          ـب

  1)شكل

حـد   موجـود در زيـر وا     S 5و S 23هاي ريبوزومي شـبه   RNAطرحهاي تاشدگي مشابه نيز در مورد     

حفظ دقيق چنين طرحهـاي تـاخوردگي   .  نشان داده شده اند 2بزرگتر ريبوزومي نيز وجود دارند كه در شكل         

ريبوزومي مي تواند بيانگر آن باشد كه اساساً تمامي ريبوزومها عليرغم اختالف زياد در اندازه و    RNAسه نوع   

  .تركيب پروتئيني ساختار مشابهي دارند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  2شكل 

  

  

تواليهاي مربوط به هر دو قلمرو . ريبوزومي كه در طول تكامل حفظ شده اند RNAطرحهاي اصلي سه نوع  : 2شكل 

باكتريها يعني اركئوباكتريها و باكتريهاي حقيقي و نيز تواليهاي مربوط به سلولهاي عاليتر و اندامكهاي آنها نيز در بدست آمدن اين 

فواصل نشان داده شده مربوط به نواحي است كه تواليها طول متفاوت داشته اند و در جانداران . طرحها مورد استفاده قرار گرفته اند

 و دهها S 23ريبوزومي شبهRNA نوع 15 و S16 نوع  ريبوزومي شبه20بطور معمول بيش از . مختلف متفاوت مي باشند

  . تا كنون شناخته شده اندS 5 ريبوزومي شبهRNAنوع

  

  



  هاي ريبوزومي هنوز شناخته نشده استRNAعمل اكثر

  RNAان ريبوزوم را    تا همين اواخر هيچ فرضيه قابل قبولي در مورد اينكه چرا بخش بزرگي از ساختم              

ريبوزومي تشكيل مي دهد و نه پروتئين مطرح نشده بود ولي امروزه معتقديم كه بـسياري از بازهـاي جفـت                     

 همانگونـه كـه   . ها به ريبوزوم نقـش دارنـد      RNAريبوزومي در اتصال ساير   RNAنشده موجود در ساختمان   

جايگـاه  (  با جايگاه شـروع پـروتئين سـازي    S16 ريبوزوميRNA′3خواهيم ديد، چند باز نزديك به انتهاي 

ت .  بطور گذرا با يكديگر جفت مي شوندmRNAموجود در ) اتصال به ريبوزوم     tRNA همچنين تواليهاي ثاـب

گفته مـي شـود كـه    . ريبوزومي جفت شوندRNAدر هنگام سنتز پروتئين ممكن است با قسمتي از تواليهاي   

ممكن است كنار هم قرار گرفتن دو زير واحد ريبوزومي در هنگام سنتز پروتئين نيز بنحوي در ارتباط با جفت           

ريبوزومي ممكن است با كمـپلكس هـاي   RNAنواحي ديگر  . د در آنها باشد   هاي ريبوزومي موجو  RNAشدن

با هدايت پروتئين هايي كه تازه سنتز شده اند بخـارج از غـشاء   كه خود در ارتباط (  پروتئين  -RNAكوچك  

  .جفت شوند) سلولي مي باشند 

 كه در مورد آنها بحث شد هنوز هم اطالعات ما در مورد             RNA-RNAعليرغم كليه واكنشهاي متقابل   

  .هاي ريبوزومي بسيار اندك استRNAعمل صدها نوكلئوتيد جفت نشده موجود در

 ريبوزومي شكل سـه بعـدي   RNAحتي بنظر مي رسد كه پروتئين هاي ريبوزومي كه سبب مي شوند     

كامالً شناخته شده اي را بخود گيرد به نوكلئوتيدهاي جفت شده موجود در سـاقه هـاي حفـظ شـده متـصل         

هـاي  RNAهاي ريبوزومي بـا وجـود عـدم شـناخت نقـش مهـم       RNA ثبات طرحهاي تاخوردگي   .شوند مي

  . آنها را در عمل ريبوزومها نشان دهدريبوزومي مي تواند نقش مهم



 


