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یدهند؟
گیاهان چگونه گرما را شکست م 
ترجمه :خلیل کریمزادهاصل

*

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/07/180705110016.htm

محققان مرکز تحقیقات منابع پایدار رایکن( )RIKEN Centerژاپن
ژنی رادر گیاهان کشف کر دهاند که به محافظت از گیاهدر مقابل گرمای
زیاد ،کمک میکند .نتیجه تحقیقدر مجله علمی سلول گیاهی منتشر شده
یدهد که ژن جدید کشفشده مانع از بیثباتی
است .این تحقیق نشان م 
غشاهای کلروپالست میشود که این اتفاقدر دماهای بسیار باال رخ
یدانیم که گرفتار شدندر یک روز داغ کالفهکننده،
یدهد .همه ما م 
م
چقدر آزا ردهنده و ناراحتکننده است .حال تصور کنید اگر شما یک گیاه
سویا یا گوجهفرنگی ،بدون هیچ شانسی برای حرکت به محیط خنک
بودید ،شرایط چقدر بدتر میشد.درنهایت برگهای شما ،بهعلت آسیب
غشای کلروپالست ،ممکن بود سفید رنگ شود و اگر هیچگونه ترمیم و
تسکینی نداشته باشید ،ممکن است بمیرید! خوشبختانه ،گیاهاندرمقابل
این گونه تنشها ،مکانیسم دفاع طبیعی دارند که مستلزم تغییر و اصالح
لدهنده غشاهای کلروپالست است .هنگامی که دمای
چربیهای تشکی 
باال ،باعث شل و بیثبات شدن غشای کلروپالست میشود ،اسیدهای
چرب اشباع و غیراشباع از لیپیدهای غشایی حذف شده و غشاها را
ترمیم و تثبیت میکند .تیم تحقیقاتی رایکن ،ژن مسئول این فرایند را
پیدا کرده و ب هدلیل رویکرد خالقانه خود ،این کار را خیلی سریعتر
انجام دادند .یاسوهیرو هیگشی(( )Yasuhiro Higashiنویسنده اول
یدهد« :ما فرض کردیم که شکسته شدن چربیهای
مقاله) توضیح م 
کلروپالستی بهوسیله برخی از ژنهای ناشناخته کنترل میشود و
این ژنها ،در مواجهه با تنش گرما ،لیپازهای موضعی (آنزیمهای
تجزیهکننده لپپیدها) را در کلروپالستها ایجاد میکنند .ما برای
جداسازی ژنهای احتمالیدرگیردر واکنش به تنش گرما ،پیشبینی
مکان بیان ژن و پیدا کردن همولوگهای ژنیدر چندین گونه گیاهی،
از پایگاههای متعدد داده عمومی استفاده کردیم ».بهمنظور آزمایش
ژنهایی که بیشترین شباهت را به ژن کاندیدا داشتند ( ،)HIL1آنها یک
گیاه آرابیدوپسیس ( )Arabidopsisجهشیافته ایجاد کردند کهدر آن
ژن مذکور مختل شده بود .سپس پاسخ گیاه جهشیافته به تنش گرما را
با گیاهان عادی مقایسه کردند .آنها کشف کردند که گیاهان جهشیافته،
حساسیت بیشتری به گرما دارند؛ به این معنی که شرایط آنهادر گرمای
شدید ،وخیمتر از گیاهان شاهد و میزان زنده ماندنشان بسیار پایینتر
بود .بررسی دقیقتر نشان داد که بازسازی غشا در کلروپالستهای
جهشیافته تاحدودی اختالل ایجاد میکند ،ولی همه اسیدهای چرب
یدهد .این
اشباعنشده از یک گلیسرولیپید کلیدی را تحتتأثیر قرار نم 

آزمایشها روی گیاه آرابیدوپسیس که شایعترین گیاه مورد استفاده
در تحقیقات گیاهی است ،انجام شد .این تیم همچنین ،با بهکارگیری
دا دههای میکروارگانیسمی عمومی ،یک آنالیز بیان ژن همزمان انجام و
نشان دادند که یک شبکه محافظتشده مرتبط با ژن HIL1در گونههای
متعدد گیاهی ،ازجمله برنج ،گوجهفرنگی ،ذرت و سویا وجود دارد.
هیگاشی خاطرنشان میکند« :ما عالقهمند به کشف کارکرد ژنهای
 HIL1مشابهدر گونههای اصلی کشاورزی هستیم .امیدواریم که علم ما
در مورد ژن HIL1در ایجاد و توسعه گونههای گیاهی متحمل به گرما
کمک کند کهدرنتیجه میتواند به افزایش عملکرد محصوالتدر مناطق
گرم منجر شود» .کازوکی سایتو( ، )Kazuki Saitoرهبر تیم تحقیقاتی،
به تصویر بزرگتر نگاه میکند .او میگوید« :این پاسخ طبیعی به تنش
گرما جدید نیست ،امادرک چگونگی کارکرد آن قدمی رو به جلودر
مبارزه با گرمایش جهانی است».
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شکل سمت چپ :تأثیر شوک گرمایی بر ژن  HIL1جهشیافته در گیاهان وحشی
و ژن  HIL1کامل (نمونههای  6 ،3و  .)9گیاهان  14روزدر معرض شوک گرمایی
بودند .ژن  HIL1جهشیافته عملکرد ضعیفیدر مقابل گرما داشت .اعمال تنشهای
گرمایی به این ترتیب بود :دمای 38درجه سانتیگراد بهمدت  2ساعت22 ،درجه
سانتیگراد بهمدت یک ساعت و 45درجه سانتیگراد بهمدت  165یا  180دقیقه و
ب هدنبال ریکاوریدر 22درجه سانتیگراد بهمدت یک هفته.
شکل سمت راست :شرایط کنترل .تمام گیاهاندر 22درجه سانتیگراد رشد کردند.
نکته :همه گیاهان شرایط مناسبی داشتند.
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