
 ریبَزٍم ّب

 اظت یَکبریَتی ٍ پرٍکبریَتی ّبی یبختِ ّوِ در ظیتَپالظوی غشبی بذٍى ّبی اًذاهک از رًِبتَي یب ریبَزم

 از. ًبهٌذ هی ًیس پبالدُ ّبی داًِ را ّب اًذاهک ایي. اًذ شذُ کشف پبالدُ اهیل جرج ٍظیلِ بِ 1974 ظبل در کِ

 ٍ کن رراتی ّب ریبَزٍم. دارًذ زیبدی اّویت گیرد هی َرتص ّب ریبَزٍم ٍظیلِ بِ ّب پرٍتئیي ظٌتس کِ آًجب

 آًگعترٍم 300 حذٍد تب 40 از قغرشبى کِ ّعتٌذ ّب الکترٍى بِ ًعبت( کذر) هتراکن کرٍی، بیش

 شبکِ رٍی یب ظیتَپالظن در( اظت هَاد بٌذی دظتِ ٍ پخت ًقش کبرخبًِ در گفت تَاى هی.)رظذ هی

 .دارًذ قرار پالظتکلرٍ ٍ هیتَکٌذری در ٍ آًذٍپالظوی

 تبریخچِ شٌبخت رًبتي

 شذیذ هرکسگریسی بب 1941 ظبل در کِ شَد هی کلَد بِ هربَط ّب ریبَزٍم اٍلیِ شٌبخت

 ّب هیتَکٌذری از ظبکتر ٍ تر کَچک رراتی جذاظبزی بِ هَفق( ای هرحلِ) افتراقی( اٍلتراظبًتریفَگبظیَى)

 شبکِ قغعبت شذى خرد از کِ بَدًذ RNA از ظرشبر ٍ هیکرٍى 2000 تب 500 قغر بِ رراتی کِ شذ

 اظیذّبی آزهبیشگبّی شرایظ در حتی تَاًٌذ هی. شًَذ هی ایجبد ظبًتریفَگبظیَى اٍلترا ضوي آًذٍپالظوی

 .کٌٌذ ٍارد ّب پرٍتئیي ظبختوبى در ظرعت بِ را پرتَزا آهیٌِ

 ًقشِ اًذ تَاًعتِ 2009 ظبل در ویشی ًَبل برًذگبى اظتیتس، تَهبض ٍ راهبکریشٌبى ًٍکبتراهي ٍ یًَبت عبدا

 علوی درک برای ّب آى تحقیقبت ظَئذ، علَم ظلغٌتی آکبدهی گفتِ بِ ٍ کٌٌذ کشف را ّب ریبَزٍم اتن بِ اتن

 .اظت کردُ کوک ّب بیَتیک آًتی تْیِ بِ ٍ بَدُ بٌیبدیي حیبت،

 ّب(ریبَزٍم) رًِبتَي اشکبل

 ّبی یبختِ ظیتَپالظن در 70s ًَع از پرٍکبریَتی ّبی یبختِ ظیتَپالظن در کِ ظیتَپالظوی آزاد ّبی ریبَزم

 .ّعتٌذ تر ظٌگیي ٍ تر بسرگ یعٌی 80s ًَع از یَکبریَتی

 شبکِ کِ یَکبریَتی ّبی یبختِ در تٌْب حبلت ایي کِ زبر آًذٍپالظوی شبکِ غشبی بِ چعبٌذُ ّبی ریبَزٍم

 ّبی ریبَزم بِ ظیتَپالظوی آزاد ّبی بَزمری ًعبت ّب یبختِ ایي در. شَد هی دیذُ دارًذ، آًذٍپالظوی

 ّبی پرٍتئیي ظٌتس چِ ّر ٍ کٌذ هی تغییر یبختِ فیسیَلَشیکی شرایظ حعب بر شبکِ غشبی بِ چعبیذُ

 ّبی کیعِ غشبی آًذٍپالظوی، شبکِ غشبی ظبختوبى در کِ ای ٍیصُ ظبختوبًی ّبی پرٍتئیي ٍ ترشحی

 بیشتر ًیس شبکِ غشبی بِ چعبیذُ ّبی ریبَزٍم ًعبت ببشذ، شتربی دارًذ ٍجَد پالظوبلن ٍ ّب لیسٍزٍم گلصی،

 .شَد هی

 خًَی ّبی یبختِ ٍ ظبزًذ هی را هختلف گَارشی ّبی آًسین کِ لَزالوعذُ ببز آظیٌیْبی ترشحی ّبی یبختِ در

 در عکط بر. اًذ چعبیذُ آًذٍپالظوی شبکِ غشبی بِ ّب ریبَزٍم ٪90 تب ظبزًذ هی را ّب ایوٌَگلَبیي کِ



 ّبی یبختِ در. آزادًذ ّب ریبَزٍم بیشتر رٍیبًی عصبی ّبی یبختِ ٍ گیبّبى هریعتوی ببفتْبی ّب، رتیکَلَظیت

 .اًذ چعبیذُ شبکِ غشبی بِ ّب ریبَزٍم ٪15 تٌْب ّعتٌذ ظرعبًی یبختِ ًَعی کِ ّال

 ّب ریبَزٍم ایي: تیکلرٍپالظ ّبی ریبَزٍم ٍ هیتَکٌذری ّبی ریبَزٍم هثل ّبی اًذاهک در هَجَد ّبی ریبَزٍم

 بِ ٍ اظت هتفبٍت ّب یبختِ گًَِ حعب بر آًْب ًشیٌی تِ ضریب. دارًذ ٍجَد یَکبریَتی ّبی یبختِ در تٌْب ًیس

 حعبظیت کبر، ٍ ظبخت ًظر از. ّعتٌذ هربَط یبختِ ظیتَپالظوی ّبی ریبَزٍم از تر کَچک ٍ ظبکتر ّرحبل

 .اًذ شبیِ پرٍکبیَتی ّبی بَزٍمری بِ ابعبدشبى آى از بیش ٍ ّب بیَتیک آًتی بِ

 ّب(ریبَزٍم) رًِبتَي قرارگیری ًحَُ

 هٌفرد حبلت بِ تَاًٌذ هی آًذٍپالظوی غشبی بِ چعبٌذُ ّب ریبَزم ٍ اًذاهکی ظیتَپالظوی، ّبی ریبَزٍم

 از هَلکَلی بِ کِ را ریبَزٍم 80 تب 5 حذٍد هجوَع. ببشٌذ( زٍم پلی) تبیی چٌذ حبلت بِ یب( هًََزٍم)

mRNA ُدارًذ پرٍتئیي ظٌتس ببشٌذ، زٍم پلی حبلت بِ کِ ٍقتی تٌْب ریبَزٍهْب. ًبهٌذ زٍم پلی اًذ، چعبیذ .

 در زٍهْب پلی ًَع ایي فراٍاًی گیرًذ هی خَد بِ حلسًٍی یب هبرپیچی حبلت ّب زٍم پلی ظیتَپالظن در گبّی

 .داًذ ًوی پرٍتئیي ظٌتس فرایٌذ در اختالل ًَعی ًشبًِ را یبختِ

 

 یبختِ یک در ّب(ریبَزٍم) رًِبتَي تعذاد



 شرایظ در ًیس ٍ هختلف ّبی یبختِ در تعذاد ایي. رظذ هی ّسار پبًصذ حذٍد تب یبختِ یک ّبی ریبَزم تعذاد

 ّسار دُ حذٍد کَلی ببظیل یبختِ یک در. دارد زیبدی تغییرات یبختِ یک در فیسیَلَشیکی ٍ زیعتی هختلف

 تب 105 حذٍد ّب یَکبریَت در ،104 حذٍد ّب پرٍکبریَت در اغلب در. اظت دهَجَ ریبَزٍم ّسار پبًسدُ تب

 .دارد ٍجَد ریبَزٍم 1012 از بیش هعوَل بغَر ّب اٍٍظیت در ٍ 107

 

 ّب(ریبَزٍم) رًِبتَي هتَظظ عور

 ببزظبزی ظرعت. دارد ضرٍرت آًْب پیَظتِ ببزظبزی بٌببرایي اظت؛ ظبعت 6 حذٍد در ّب ریبَزٍم هتَظظ عور

 در پرٍکبریَتی ّبی یبختِ در ّب ریبَزٍم ببزظبزی. اظت ثبًیِ ّر در ریبَزٍم 100 تب 10 هختلف ّبی یبختِ رد

 ّعتک بب ارتببط در یَکبریَتی ّبی یبختِ در ٍ rRNA شًْبی از رًٍَیعی ضوي تردیذ بی ٍ ظیتَپالظن

 ایي دارد ٍجَد آهبًتیب برچق در کِ آهبًیتیي ظن ّوچٌیي ٍ رًٍَیعی ببزدارًذُ ترکیببت گیرد هی صَرت

 .کٌٌذ هی هتَقف را ببزظبزی

 

 ّب(ریبَزٍم) رًِبتَي هشبّذُ ٍ جذاظبزی رٍشْبی

. کٌٌذ هی جذا Mg+2 حضَر ٍ ظبکبرز کرد هشبّذُ ٍ جذاظبزی را ّب ریبَزٍم تَاى هی زیر هختلف رٍشْبی بِ

 غشبی از ّب ریبَزٍم کردى جذا ایبر. شَد هی اًجبم 100000gr ٍ ظبعت یک هذت بِ ظبًتریفَگبظیَى اٍلترا

 اًجبم ٍ هٌبظب غلظت دارای ًوکی هحلَلْبی بکبرگیری یب ظذین کَالت دزٍکعی از آًذٍپالظوی شبکِ

 .شَد هی اظتفبدُ ظبًتریفَگبظیَى اٍلترا

 بب هٌبظب غلظت ایي. گیرد صَرت Mg+2 یًَْبی از هٌبظبی غلظت حضَر بب ببیذ جذاظبزی هراحل توبم

 0٫1 از بیش) آى زیبد غلظتْبی در. شَد هی تبهیي لیتر در گرم هَلکَل 0٫01 هٌیسین کلرٍر از اظتفبدُ

 هَلکَل 0٫001 غلظت در ٍ آیٌذ هی در دیور حبلت بِ ٍ چعبٌذ هی ّن بِ ّب ریبَزٍم( لیتر در گرم هَلکَل

 .شًَذ هی جذا ّن از ریبَزٍم جسء دٍ هٌیسین کلرٍر لیتر در گرم

 

 ّب(ریبَزٍم) رًِبتَي شٌبظی ریخت

 دارای ٍ خویرُ کشیذُ، کَچک بخش کَلی، ببظیل در. اظت یبفتِ تشکیل بسرگ ٍ کَچک بخش دٍ از

 بخش. اظت گرفتِ قرار بسرگ بخش فَقبًی ظغح گَدی در کَچک بخش. اظت پیچیذُ ٍ هتراکن قعوتی

. اظت پیچیذُ ٍ اکنهتر قعوتی دارای داًِ بِ هقببل ٍ اظت کَچک ای دًذاًِ دارای خَد عَل 3/1 در کَچک

 را ریبَزٍم کل حجن از 3/1 حذٍد ٍ اظت گرفتِ قرار بسرگ بخش فَقبًی ظغح گَدی در کَچک بخش



 ظِ ٍ( هقعِ) گَد ظغح یک دارای شَد هی شبهل را ریبَزٍم کل حجن 3/2 کِ بسرگ بخش. دّذ هی تشکیل

 .اظت زایذُ

 اًتْب در ٍ کَتبُ هبًٌذ، اًگشت بسرگ شبخ زٍایذ. اظت ریبَزٍهی کَچک بخش چعبیذى جبیگبُ هقعر ظغح

 صٌذلی شبیِ حبلتی رخ ًین از ریبَزٍم بسرگ بخش. ترًذ کَچک جبًبی زٍایذ ٍ تر بسرگ هیبًی زایذُ. هذٍرًذ

 اهب اظت کَلی ببظیل آى شبیِ بسرگ بخش یَکبریَتْب در. دارد دظت جبی در ٍ پشتی بخش یک بب حتی را

 .اظت شذُ کشیذُ بسرگ بخش راظت ظوت ظَی بِ کِ اظت عَیل زایذُ یک

 

 ّب(ریبَزٍم) رًِبتَي اصلی ًقش ظبزی پرٍتئیي

 در. ظبزًذ هی را آًْب خشک ٍزى از ًیوی از بیش کِ ّعتٌذ ّبی یبختِ اظبظی هبکرٍهَلکَلْبی از پرٍتئیٌْب

. ًذدار بٌیبدی ًقش آًْب کبر ٍ ظبخت در ٍ شًَذ هی یبفت ّب یبختِ فعبل اجسای ٍ اًذاهکْب ظبختبر

 در. شًَذ هی ایجبد پپتیذی کٍَاالًعی اتصبلْبی بب آهیٌِ اظیذّبی ترکیب از پرٍتئیٌی هبکرٍهَلکْبی

 در ّب ریبَزٍم کِ ٍقتی. دارًذ شرکت... ٍ ًبقل ّبیRNA پیبهبر، ّبیRNA ریبَزٍهْب، جولِ از آًْب بیَظٌتس

 .اًذ پراکٌذُ ظیتَپالظن در آزاد اجسای از ای رخیرُ صَرت بِ اغلب ًیعتٌذ فعبل پرٍتئیٌْب ظٌتس


