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کشف مکانیسمی جدیددر عملکرد هورمون گیاهی اکسین
ترجمه :سمانه اسدیصنم
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هورمـون اکسـین بـرای نمـو گیاهـان ضـروری اسـت چـون طیف
گسـتردهای از فرایندهـا را از تشـکیل جنیـن در بـذر تـا رشـد
گیاهـان کنتـرل میکنـد .پیـش از ایـن اعتقـاد بـر ایـن بـود کـه
مکانیسـم اصلـی پیامرسـانی ( )signalingاکسـین ،تنهـا بـا تنظیم
رونویسـی ژن عمـل میکنـد .اکنـون ،دانشـمندان ثابـت کر دهاند که
مکانیسـم دیگـری وجـود دارد و آن توانایـی سـلولهای ریشـهدر
پاسـخ فـوری بـه اکسـین اسـت .ایـن مکانیسـم ،جهتیابـی رشـد
ریشـه را بهسـرعت امکانپذیـر میکنـد .هنگامـی کـه بـذر گیاهی
جوانـه میزنـد ،ریشـه آن نیـاز دارد کـه بهسـرعت جهـت نیـروی
جاذبـه را تعییـن کـرده و برای رشـد عمیقتـر بهدرون خـاک یعنی
جایـی کـه میتوانـد خـود را بـه آن متصـل کـرده و آب و مـواد
غذایـیدریافـت کنـد ،خمیـده شـود .بهمنظـور خـم شـدن ،رشـد
سـلولدر یـک طرف ریشـه ادامـه دارددرحالیکهدر سـوی دیگر
ایـن رشـد ممانعـت میشـود .ایـن مهـار رشـد ،ناشـی از هورمون
اکسـین اسـت که بسـیار سـریع اتفاق میافتـد اما تعیین زمـان دقیق
ایـن واکنش دشـوار اسـت .پژوهشـگران با اسـتفاده از یـک راهحل
نوآورانـه ،اکنـون میتواننـد زمانـی را که ریشـهها نیاز به پاسـخ به
تغییـراتدر غلظـت اکسـین دارنـد ،بهدقت تعییـن کنند .آنهـا نتیجه
گرفتند که سـازگاری سـرعت رشـد بسـیار سـریعتر از آن است که
بتوانـد با مکانیسـم رونویسـی ژن توضیـح داده شـود؛ بنابراین باید
بـا مکانیسـم مشـاهدهای سـریع آن را ثبـت کـرد .شـاخهای جدید
ال ناشـناخته
در مسـیری قدیمـی ،بااینوجـود ،مکانیسـم جدید کام ً
نیسـت .گیرنـده  TIR1بـرای مکانیسـم جدیـد کشـف شـده ،مورد
نیاز اسـت .جیـری فریمل ( ،)Jiří Frimlاسـتاد  ISTاتریش و رهبر
گـروه تحقیقاتـیدراینبـاره میگویـد« :با اجـرای آزمایـش ،ثابت
کردیـم کـه پیامرسـانیدرواقـع غیررونویسـی اسـت؛ بااینوجـود
دریافتیـم کـه اجـزای اصلـی مسـیر رونویسـی مـورد نیاز اسـت».
وی ادامـه میدهـد« :ایـن بـدان معنـی اسـت کـه مـا دنبـال یـک
کاملا جدیـد نیسـتیم بلکـه به یـک شـاخه جدید از مسـیر
ً
مسـیر
اصلـی (کانونـی) توجـه داریم» .پیـش از این با یک میکروسـکوپ

ارتقایافتـه امـکان دیـدن فیلمی فوقالعاده از چگونگی رشـد ریشـه
فراهـم شـده بـود .امـا اندازهگیری زمـان واکنش به توسـعه بیشـتر
تکنیـک نیـاز داشـت .ماتیـاس فندریـش (،)Matyas Fendrych
نویسـنده اول در پژوهـش
و اسـتادیار دانشـگاه
چارلـز در پـراگ توضیـح
میدهـد« :بهطـور معمـول،
پژوهشـگران اکسـین را
اعمـال کـرده ،سـپس نمونـه
را بـه میکروسـکوپ وصـل
میکننـد .بـا ایـن روش،
ثانیههـا یـا حتـی دقیقههای
گرانبهـا را از دسـت خواهند
داد ،».راهحل پیشـنهادی تیم
ایـن بـود کـه ریشـهها در
کانالهـای میکروسـکوپی
پـر از مایـع مورد نظر رشـد
داده شـوند .ایـن کار بـه آنها
اجـازه داد تا غلظت اکسـین
را تغییـر داده و بالفاصلـه
واکنـش ریشـهها را
اندازهگیـری کنند (شـکل .)1

Journal Reference:
Matyas Fendrych, Maria
Akhmanova, Jack Merrin,Matous Glanc, Shinya Hagihara, Koji Takahashi, Naoyuki Uchida,
Keiko U. Torii, Jiří Friml.
Rapid and reversible
root growth inhibition by
TIR1 auxin signalling.
;Nature Plants, 2018
DOI:10.1038/s41477018-0190-1.

* استادیار پژوهش ،مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران

106

irannature.areeo.ac.ir

شکل  -1ریشهدر حال رشد که توسط تیم
تحقیقاتی مشاهده شده است .رنگها توسط
شدهنده اکسین فلورسنت در هسته
گزار 
سلول ایجاد میشوند .مناطق قرمزرنگ،
مقادیر باالی اکسین و مناطق سبزرنگ مقادیر
یدهد.
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