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د انشمند ان د ریافتند که چگونه ژن ساعت، جلبک های سبز را از 
خواب بید ار می کند

ترجمه:پروینصالحیشانجانی*
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جلبک های سبز موجود ات فتوسنتزکنند ه ای هستند که بیشتر 
د ر د ریاچه ها و برکه ها زند گی می کنند. آنها نیز، مانند بیشتر 
موجود ات، یک ریتم سیرکاد ین یا ساعت بیولوژی برای 
د رک شب و روز د ارند که فعالیت های فتوسنتزی روزانه 
 Nagoya آنها را تنظیم می کند. گروهی از محققان د انشگاه ناگویا
ژاپن، مکانیسم د رک شب از روز جلبک های سبز را کشف کرد ند. این 

یافته ها د ر مجله PLOS Genetics به چاپ رسید. 
گروهی متشکل از تاکویا ماتسوTakuya Matsuo  از مرکز تحقیقات 
ژن و همکارانش د ر د انشگاه ناگویا با استفاد ه از گونه ای از جلبک های 
سبز آب شیرین به نام Chlamydomonas reinhardtii مطالعاتی 
را د ر مورد ساعت بیولوژی جلبک ها انجام د اد ند. ماتسو می گوید: »ما 
پیش از این د ریافته بود یم که ژنی به نام ROC75 د ر ساعت بیولوژی 

جلبک  C. reinhardtii نقش د ارد.« 
نتایج پژوهش های اخیر این گروه نشان می د هد که ژن ROC75 تنها 
د ر طول روز فعال است و با غیرفعال شد ن د ر شب به جلبک سبز 
کمک می کند تا تغییر شب و روز را د رک کند. برای اثبات آن، محققان 
فعالیت ROC75 را به صورت مصنوعی کنترل کرد ند. هنگامی که از 
فعالیت ژن ROC75 ممانعت به عمل آمد، ساعت بیولوژی جلبک 
از کار افتاد. سپس هنگامی که ژن ROC75 د وباره فعال شد، ساعت 
بیولوژی از سر گرفته شد، د قیقًا مثل اینکه صبح فرا رسید ه است. 
د ر واقع د ر طول روز ژن ROC75 از فعالیت ژن های ساعت فعال د ر 
شب جلوگیری می کند. به این ترتیب ROC75 نقش مهمی د ر ساعت 
بیولوژی جلبک های سبز برای د رک شب و روز د ارد. این موضوع 
از آنجایی اهمیت د ارد که جلبک های سبز د ر طول روز لیپید تولید 
می کنند. لیپید تولید ی جلبک های سبز می تواند به عنوان یک منبع 
تجد ید پذیر سوخت زیستی استفاد ه شود. ماتسو بیان کرد »این مطالعه 

نشان د اد که با کنترل فعالیت ROC75، هر زمان که بخواهیم می توانیم 
جلبک های سبز را از خواب بید ار کنیم و از این طریق فعالیت های 
فتوسنتزی آنها را تقویت کنیم تا لیپید بیشتری تولید کنند که به سوخت 

زیستی تبد یل شود.«
ماتسو اضافه می کند: »پس از آنکه جلبک های سبز طی تکامل 
تصمیم به اد امه زند گی د ر آب گرفتند نقش ژن ROC75 ممکن است 
راهکاری برای استمرار بقای آنها باشد. من معتقد م این مطالعه گام 
مهمی د ر د رک مکانیسم و تکامل ریتم ساعت بیولوژی د ر گیاهان 

سبز است.«
د بیر تخصصی اخبار علمی تحلیلی: از زمان کشف اسید های نوکلئیک 
به عنوان منابع اطالعات ژنتیکی موجود ات زند ه تاکنون د انسته ها و 
یافته های بسیار ارزشمند ی از چگونگی بروز صفات آنها به د ست 
آمد ه است. د ر صورتی که این د انش د رست به کار گرفته شود، کمک 
فراوانی به گذر انسان از بالیای خود ساخته خواهد نمود. افزایش 
جمعیت و کمبود مواد غذایی مخاطرات بی شماری را برای د نیا و 
به ویژه کشورهای د ر حال توسعه د ر پی خواهد د اشت. پژوهش فوق 
نشان می د هد که انسان می تواند سرنوشت منابع غذایی را برای خود 
به  د ست گیرد، به شرط آن که از پس همه اصول ایمنی برای زیست 

بهتر خود هم بربیاید.
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