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رشد  ما د ری،  سیگنال های  شد ه،  مشخص  که  است  مد ت ها 
سیگنال ها  این  ماهیت  اما  می کنند  تنظیم  گیاهان  را  د ر  جنین 
توسط  گیاهان  کرد ند  کشف  د انشمند ان  اینکه  تا  بود  ناشناخته 
می کنند.   تنظیم  را  جنین هایشان  رشد  اکسین  به نام  هورمون هایی 
رشد  و  انسان  بارد اری  د ر  پد ید ه  د و  بسیار  د ر  تفاوت  وجود  با 
می شود.  مشاهد ه  پد ید ه  د و  این  نیز  د ر  شباهت هایی  گیاهان،  بذر  د ر 
د ارد.  د ر  ما د ر  با  نزد یکی  ارتباط  پد ید ه جنین  د و  اینکه  د ر هر  به ویژه 
حیوانات، شبکه  کاملی از سیگنال های ما د ری شناخته شد ه است که بر 
اتریش فناوری  تأثیر می گذارد. د انشمند ان مؤسسه علم و  رشد جنین 
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که  فرایبورگ  د ریافتند  د انشگاه  و   )an Institute of Technology
هورمون گیاهی به نام اکسین یکی از سیگنال هایی است که توسط گیاه 
پژوهش  نتایج  می شود.  جنین  رشد  تنظیم  سبب  و  شد ه  ترشح  ما د ر 
با  تحقیق  این  است.  شد ه  منتشر   Nature Plants مجله  آنها  د ر 
رابرت هلن  به ویژه  گروهش،  و   )Jiri Friml( فریمل  جری  همکاری 

توماس  گروه  و  برنو  CEITEC  د ر  محقق   )Helene S. Robert(
است. شد ه  انجام  فرایبورگ  د انشگاه  )Thomas Laux(  د ر  لوکس 

جری فریمل، استاد IST اتریش و یکی از نویسند گان مسئول انتشار 
تالش  د انشمند ان  که  بود  د هه  »چند ین  می د هد:  توضیح  این گونه  مقاله 
می کرد ند ماهیت سیگنال های موجود بین ما د ر و جنین را کشف کنند. ما 
نشان د اد یم که گیاه ما د ر منبع اکسینی است که رشد جنین را تنظیم می کند.« 
اکسین هورمونی است که نقش مهمی  د ر رشد گیاهان و نمو جنین د ارد. 
محققان با مطالعه بیوسنتز اکسین و چگونگی پاسخ به آن، نشان د اد ند که 
بافت های ما د ر که جنین را  د ر بذر احاطه می کنند، بعد از لقاح اکسین بیشتری 
تولید می کنند. آنها نشان د اد ند که این کار ما د ر برای جنین حیاتی است. 
زمانی که تولید اکسین قطع می شود، جنین به  د رستی رشد نمی کند. هنگامی که 
محققان  د ر آزمایشی از تولید اکسین توسط ما د ر ممانعت کرد ند )ولی  د ر تولید 
اکسین  د ر جنین اختالل ایجاد نکرد ند(، نقص هایی  د ر رشد جنین د ید ه شد که 
نشان می د هد اکسین تولید شد ه توسط ما د ر، سیگنال کلید ی نمو جنین است. 

حس ما د رانه حتی  د ر گیاهان! 
گیاهان ازطریق هورمون اکسین با جنین هایشان صحبت می کنند
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اما، اکسین تنها سیگنال ما د رانه ای نیست که روی جنین تأثیر می گذارد! 
فریل توضیح می د هد: »هنگامی که ما از انتشار اکسین ما د ر به جنین، ممانعت 
کرد یم، اگرچه جنین به صورت غیرطبیعی رشد کرد، ولی رشد ش متوقف 
نشد. این موضوع نشان می د هد که سیگنال د یگری غیر از اکسین نیز  د ر 
د ارد. اد امه  رابطه  این  تحقیقات  د ر  نمو جنین د خالت می کند.«  و  رشد 

مشاهد ه اکسین ) د ر اینجا به صورت سبز تصویر می شود( تولید ی توسط جنین و بافت ما د ری 
)Chulmin Park نزد یک جنین جوان. )عکس از چولمین پارک
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