ﻫﻨﺪواﻧﻪ داراى ﻋﺪد ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﻰ  22ﻫﺴﺖ و دﯾﭙﻠﻮﺋﯿﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﺪون ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﯿﺪ داراى  44ﮐﺮوﻣﻮزوم و ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎى دوك در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﻮز اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮ د
ﻫﻨﺪواﻧﻪ زرد داراى ﺳﯿﺘﺮوﻟﯿﻦ و ﻟﻮﺗﺌﯿﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺳﻼﻣﺘﻰ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺖ

فصل ۴

تغییر در اطالعات وراثتی
طرح سـؤالهای محاسـباتی و
طرح سـؤال از توالیهای رمز،

ماده وراثتی است اما در عین حالٔ ،
پایداری اطالعات در سامانههای زنده ،یکی از ویژگیهای ٔ
ماده
 1چنان که خواهیم
وراثتی به طور محدود تغییرپذیر است .این تغییرپذیری باعث ایجاد گوناگونی میشود و
دید2توان بقای جمعیتها را در شرایط متغیر محیط افزایش می دهد ؤ 3
زمینه تغییر گونه ها را فراهم می کند.
در این فصل با انواع تغییرات ٔ
ماده وراثتی و اثرات آن بر فرد ،جمعیت و گونه آشنا خواهیم شد.

رمزه و آمینواسـیدهای مربوط
بـه آنهـا در همـۀ آزمونهـا از

جملـه کنکور سراسـری ممنوع
است.
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ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﻰ داﺳﻰ ﺷﮑﻞ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
 6از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺘﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى آﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ  ،داراى
آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ واﻟﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ !
وﺟﻮد ﯾﮏ ﺟﻬﺶ ﮐﻮﭼﮏ از ﻧﻮع ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻰ دﮔﺮﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮى ﯾﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ Aﺑﻪ ﺟﺎىTدر رﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮى
زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺘﺎ ﻣﯿﮕﺮدد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد در زﻧﺠﯿﺮه ﭘﻠﻰ ﭘﭙﺘﯿﺪى ﺑﻪ
ﻧﺎﺟﻮر
ﺟﺎى ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ ،واﻟﯿﻦ وارد ﺷﺪه و ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ
تغییرپذیری ٔ
ماده وراثتی پیامدهای مختلفی دارد .تغییر ،ممکن است «مفید»« ،مضر» یا «خنثی»
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮ د .
ٔ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى اﺗﻮزوﻣﻰ و ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﻰ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد باشد .تغییر در ماده وراثتی چگونه رخ میدهد و چه چیزی پیامد آن را تعیین میکند؟ در ادامه به این
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎرى )ﻧﻘﺺ ژﻧﻰ( روى ﮐﺮوﻣﻮزوم اﺗﻮزوم
سؤاالت پاسخ خواهیم داد.
)ﺷﻤﺎره  (11ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ دارد
(
ﺻﻔﺖ
اﯾﺠﺎد
ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد داراى ا َ ِﻟﻞ )ﻋﺎﻣﻞ
جهش
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ در ﺟﻤﻌﯿﺖ  3ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
در فصل  2با کمخونی ناشی از گویچههای قرمز داسی شکل آشنا شدیم و دیدیم که علت این
ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ :
زﻧﺠﯿﺮه
ژن
داراى
آﻧﻬﺎ
11
ﮐﺮوﻣﻮزوم
ﻫﺮدو
(1اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ :
بیماری ،تغییر شکل در مولکولهای هموگلوبین است .علت این تغییر شکل چیست؟ دانشمندان با
ﺑﺘﺎى ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﻰ اﺳﺖ .
ٔ
مقایسه آمینواسیدهای هموگلوبینهای سالم و تغییر شکل یافته ،دریافتند که این دو هموگلوبین فقط در
 (2اﻓﺮاد ﻧﺎﻗﻞ  :ﯾﮏ ژن ﺳﺎﻟﻢ و ﯾﮏ ژن ﻣﻌﯿﻮب
دارﻧﺪ  .اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدى ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و ششمین آمینواسید از زنجیرۀ بتا متفاوت اند.
ٔ
ﻓﻘﻂ در ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪادى
مقایسه ژنهای زنجیرۀ بتای هموگلوبین در بیماران و افراد سالم نشان میدهد که در رمز مربوط به
از ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎى ﻗﺮﻣﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﺳﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻰ ﯾﺎﺑﻨﺪ ...
ششمین آمینواسید ،نوکلئوتید  Aبه جای  Tقرار گرفته است (شکل  .)1شگفتا که تغییر در یک نوکلئوتید
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ
 (3اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر  :ﻫﺮدو ﮐﺮوﻣﻮزوم ﺷﻤﺎره  11در آﺗﻬﺎ داراى از میلیونها نوکلئوتید انسان ،میتواند پیامدی این چنین وخیم را به دنبال داشته باشد .تغییر ماندگار در
نوکلئوتیدهای ٔ
ژن ﻣﻌﯿﻮب اﺳﺖ  ..اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﻧﺠﯿﺮه
ماده وراثتی را جهش مینامند.
ﺑﺘﺎى ﺳﺎﻟﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ داراى ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ﻣﻌﯿﻮب
رشتۀالگویدنایهموگلوبینجهشیافته رشتۀ الگوی دنای هموگلوبین طبیعی
و ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎى ﻗﺮﻣﺰ داﺳﻰ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و ﮐﻢ ﺧﻮﻧﻰ دارﻧﺪ .

گفتار ۱

تغییر در مادۀ وراثتی جانداران

C T T

C A T
رنای پیک

شکل 1ــ مقایسۀ ژنهای هموگلوبین
در افراد سالم و بیمار .در این شکل فقط
بخشی از ژن نشان داده شده است.
 :Gluگلوتامیک اسید
 :Valوالین

G U A

G A A

رنای پیک

هموگلوبین یاختۀ داسی شکل

هموگلوبین طبیعی

Val

Glu

انواع جهش

در مثال باال دیدیم که جهش در یک نوکلئوتید رخ داده است ،اما جهش میتواند در ٔ
اندازه بسیار
وسیعتری هم رخ دهد .گاهی جهش آن قدر وسیع است که حتی ساختار یا تعداد فام تن را تغییر میدهد.
بر همین اساس ،جهش ها را به دو گروه کوچک و بزرگ تقسیم میکنند.
جهشهای کوچک :این جهش ها یک یا چند نوکلئوتید را در برمیگیرند .انواع جهش های کوچک
مثال یاخته های داسی شکل ،نمونهای از جهش کوچک است .در اینجا
در شکل  2نشان داده شده اندِ .
یک نوکلئوتید ،جانشین نوکلئوتید دیگری شده است .این نوع جه 
ش را جانشینی مینامند .از آن جایی
که این جهش سبب تغییر در نوع آمینواسید در زنجیره پلی پپتیدی شده است؛ این نوع جهش جانشینی را
جهش دگر معنا می نامند.به علت وجود ٔ
رابطه مکملی بین بازها ،تغییر در یک نوکلئوتید از یک رشتۀ دنا،
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نوکلئوتید مقابل آن را در ٔ
رشته دیگر تغییر میدهد به همین علت ،جانشینی در یک نوکلئوتید به جانشینی
در یک جفت نوکلئوتید منجر میشود.
الف) اضافه

 10جفت باز
GAGACATTAC
C T C T GTAATG

GAGACATTAC

GAGAATTAC
C T C T TAATG

GAGAATTAC

GAGATTAC
C T C TAATG

GAGA-TTAC

A

A

 9جفت باز

 9باز
GAGACTTAC

ب) جانشینی

C

 8جفت باز
C

شکل 2ــ انواع جهشهای کوچک

پ) حذف

نباید تصور کرد که جهش جانشینی همیشه باعث تغییر در توالی آمینواسیدها میشود .میدانید
چرا؟ پاسخ این است که گاهی جهش ،رمز یک آمینواسید را به رمز دیگری برای همان آمینواسید تبدیل
میکند .این نوع جهش تأثیری بر پروتئین نخواهد گذاشت .چنین جهشی را جهش خاموش می نامند.
این امکان وجود دارد که جهش جانشینی رمز یک آمینواسید را به رمز پایان ترجمه تبدیل کند که در این
صورت پلی پپتید حاصل از آن ،کوتاه خواهد شد به این جهش ،جهش بی معنا می گویند(شکل .)3
جهشهای اضافه و حذف ،انواع دیگر جهشهای کوچک اند .در این جهشها به ترتیب یک یا چند
ٔ
نوکلئوتید اضافه یا حذف میشود.
نتیجه این جهش ها چیست؟ میدانیم که رمز دنا به صورت دستههای
سهتایی از نوکلئوتیدها خوانده میشود .اگر نوکلئوتیدی اضافه یا حذف شود ممکن است پیامد وخیمی
داشته باشد .برای درک بهتر موضوع ،به این مثال توجه کنیدٔ .
جمله «این سیب سرخ است» را که با کلمات
سه حرفی نوشته شده است ،به صورت زیر در نظر بگیرید:
ا ی ن /س ی ب /س ر خ /ا س ت

اگر یک حرف به جایی درون این جمله اضافه شود چگونه خوانده میشود؟ قرار است این جمله را
همچنان به صورت کلمات سه حرفی بخوانیم:
ا ی ن /ر س ی /ب س ر /خ ا س /ت

میبینیم که جمله معنای خود را از دست میدهد .جهشهای از نوع اضافه و حذف را که باعث چنین
تغییری در خواندن میشوند ،جهش تغییر چارچوب خواندن مینامند .در شکل  ،3تأثیر این جهش بر توالی
یک پروتئین فرضی نشان داده شده است .همانطور که در شکل  3میبینید ،جهشهای اضافه و حذف،
ً
الزاما به تغییر چارچوب خواندن نمیانجامند.

ﺟﻬﺶ ﺑﻰ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ داراى ﭘﺎﯾﺎن زودرس ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺪون ﯾﮏ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺪون ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻬﺶ ﻣﻌﻨﺎ دار :ﭘﺎﯾﺎن دﯾﺮرس :ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺪون ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺪون ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺮاى ﯾﮏ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ
در آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪﻫﺎى ﺗﮏ رﻣﺰى -ﺟﻬﺶ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ
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ﻧﮑﺘﮫ  :ﺟﮭﺶ ﺑﯽ ﻣﻌﻧﺎ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ رﻣﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮫ رﻣﺰ ﭘﺎﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﯽ اﺛﺮ) ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ( ﺳﺖ
ﻧﮑﺗﮫ:در ﺟﮭﺶﺧﺎﻣﻮش ،از ﻧوع ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻰ ،ﯾﮏ ﮐدون ﺑﮫ ﮐدون دﯾﮕر ازھﻤﺎن اﺳﯾدآﻣﯿﻨﮫ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽ ﺷود

نوع طبیعی

دنا
رنای پیک
پروتئین

د ر ﺟﮭﺶ دﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﻰ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺪون ﯾﮏ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ
ﺑﮫ ﮐﺪون اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﮫ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﮫ ﮔﻠﯿﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﺮﯾﻦ

پایان
حذف یا اضافۀ جفت نوکلئوتید

در ﺟﮭﺶ ﺑﻰ ﻣﻌﻨﺎ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﯾﮏ ﮐﺪون ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﮫ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ
ﺑﮫ ﮐﺪون ﭘﺎﯾﺎن

 Aاضافی

 Tبه جای C

 Uاضافی

 Aبه جای G

پایان

تغییر چارچوب

پایان

دگر معنا (تغییر در آمینو اسید)

حذف A

 Aبه جای G

حذف U

 Uبه جای C

پایان

حذف TTC

خاموش (بدون تغییر در توالی آمینو اسیدها)
 Aبه جای T

حذف AAG

 Uبه جای A

تغییر چارچوب

شکل 3ــ تأثیر جهش بر پروتئین

پایان
جهش تغییر چارچوب خواندن رخ نمی دهد اما یک آمینو اسید حذف شده است.

ّ
فعالیت 1

بی معنا (ایجاد رمز پایان)

پایان

الف) در چه صورت طول یک ٔ
رشته پلی پپتیدی ممکن است افزایش یابد؟
ب) اگر تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا حذف شده مضربی از سه باشد ،چه پیامدی مورد انتظار است؟

ﺟﻬﺶ ﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﺎرى ﺑﯾن ﮐروﻣوزوم ﻫﺎى
ﻫﻤﺘﺎ ﻫﺴﺖ
ﺟﻬﺶ ﺟﺎﺑﺟﺎﯾﯽﺑﯿﻦ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎى ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺘﺎ
ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﯿﺮد و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﻰ ﯾﮏ
ﻃﺮﻓﻪ ﯾﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺟﻬﺶ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﺪﮔﻰ ،ﯾﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻣﻰ
ﺗﻮاﻧﺪ داراى ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﺪه از ﯾﮏ ژن
ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻬﺶ واژﮔﻮﻧﻰ در ﺻﻮرت وﻗﻮع در ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺳﺎﻧﺘﺮوﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮوﻣﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻰ
ﮐﺎرﯾﻮﺗﺎﯾﭗ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
شکل 4ــ انواع ناهنجاریهای ساختاری
در فامتنها
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جانشینی

جهش های بزرگ (ناهنجاریهای فام تنی) :جهش ممکن است در مقیاس وسیعتری رخ دهد
ٔ
مشاهده کاریوتیپ میتوانند از وجود
تا جایی که به ناهنجاریهای فام تنی منجر شود .زیستشناسان با
چنین ناهنجاریهایی آگاه شوند.
در سال گذشته با نشانگان داون آشنا شدید .میدانید که مبتالیان به این بیماری یک فام تن 21
اضافی دارند .تغییر در تعداد فام تنهارا ناهنجاری عددی در فام تنها مینامند.
نوع دیگری از ناهنجاری فام تنی ،ناهنجاری ساختاری است .انواع این جهشها در شکل  4نشان
داده شده اند.
واژگونی
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جابه جایی
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حذف
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همان طور که در شکل می بینید ،ممکن است قسمتی از فام تن از دست برود که به آن حذف میگویند.
ً
جهش های فام تنی حذفی غالبا باعث مرگ میشوند .جابهجایی ،نوع دیگری از ناهنجاری فام تنی است
که در آن قسمتی از یک فام تن به فام تن غیرهمتا یا حتی بخش دیگری از همان فام تن منتقل میشود.
اگر قسمتی از یک فام تن به فام تن همتا جابه جا شود ،آنگاه در فام تن همتا ،از آن قسمت دو نسخه دیده
میشود .به این جهش ،مضاعفشدگی میگویند .نوع دیگری از ناهنجاریهای فام تنی ،واژگونی
است که در آن جهت قرارگیری قسمتی از یک فام تن در جای خود معکوس می شود.
ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ اى ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از ﻫﺮﮐﺮوﻣﻮزوم

پیامدهای جهش
تأثیر جهش به عوامل مختلفی بستگی دارد .یکی از این عوامل ،محل وقوع جهش در ژنگان (ژنوم)
ماده وراثتی گفته میشود و برابر است با مجموع محتوای ٔ
است .ژنگان به کل محتوای ٔ
ماده وراثتی
هستهای و سیتوپالسمی .طبق قرارداد ،ژنگان هستهای را معادل مجموعهای شامل یک نسخه
از هریک از انواع فام تن ها در نظر میگیرند .ژنگان هستهای انسان شامل  22فام تن غیرجنسی و
فام تنهای جنسی  Xو  Yاست .دنای راکیزه ،ژنگان سیتوپالسمی را در ژنگان انسان تشکیل میدهد.
ژنها فقط بخشی ازژنگان اند .ممکن است جهش در توالیهای بین ژنی رخ دهد .در این صورت بر
توالی محصول ژن ،اثری نخواهد گذاشت .اگر جهش درون ژن رخ دهد ،آنگاه پیامدهای آن مختلف
خواهد بود .آنزیمی را در نظر بگیرید که در ژن آن جهش جانشینی رخ داده و رمز یک آمینواسید را به
آمینواسید دیگری تبدیل کرده است .آیا این جهش باعث تغییر در عملکرد آنزیم خواهد شد؟ پاسخ این
سؤال به محل وقوع تغییر در آنزیم بستگی دارد .اگر جهش باعث تغییر در جایگاه فعال آنزیم شود،
آنگاه احتمال تغییر عملکرد آنزیم بسیار زیاد است .اما اگر جهش در جایی دور از جایگاه فعال رخ دهد،
به طوریکه بر آن اثری نگذارد ،احتمال تغییر در عملکرد آنزیم کم یا حتی صفر است.
ً
گاهی جهش در یکی از توالیهای تنظیمی رخ میدهد ،مثال در راه انداز یا افزاینده .این جهش بر
توالی پروتئین اثری نخواهد داشت بلکه بر «مقدار» آن تأثیر میگذارد .جهش در راهانداز ،ممکن است آن
را به راهاندازی قویتر یا ضعیفتر تبدیل کند و با اثر بر میزان رونویسی از ژن ،محصول آن را نیز بیشتر یا
کمتر کند.

علت جهش

ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ

ﯾﻌﻨﯽ  22ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻏﯿﺮﺟﻨﺴﯽ و
ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎي  Xو Y

ژﻧﻮم ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ  :ﺷﺎﻣﻞ دﻧﺎي ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري در
اﻧﺴﺎن و دﻧﺎي ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري و ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ در ﮔﯿﺎه و

ﺑﻌﻀﯽ آﻏﺎزﯾﺎن

ﺳﻼﻣﺖ" دى ان آ "در ﻣﺮﺣﻠﻪ  G1ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﺷﻮد)ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزى در (S
ﺳﻼﻣﺖ دوك ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻻزم ﺑﺮاى ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  G2ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﺷﻮد

گرچه سازوکارهای دقیقی برای اطمینان از صحت همانندسازی دنا وجود دارد اما با وجود اینها،
گاهی در همانندسازی خطاهایی رخ میدهد که باعث جهش میشوند.
ٔ
جهش ،تحت اثر عوامل جهشزا هم رخ میدهد .عوامل جهش زا را میتوان به دو دسته فیزیکی و
شیمیایی تقسیم کرد .پرتو فرابنفش یکی از عوامل جهشزای فیزیکی است .این پرتو ،که در نور خورشید
وجود دارد ،باعث تشکیل پیوند بین دو تیمین مجاور هم در دنا می شود که به آن دوپار (دیمر) تیمین
میگویند (شکل  .)5دو پار تیمین با ایجاد اختالل در عملکرد آنزیم دنا بسپاراز ،همانندسازی دنا را با
مشکل مواجه می کند .از مواد شیمیایی جهش زا میتوان به بنزوپیرن اشاره کرد که در دود سیگار وجود
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دارد و جهشی ایجاد میکند که به سرطان منجر میشود.
جهش ارثی یا اکتسابی است .جهش ارثی از یک یا هر دو والد به فرزند میرسد .این جهش در گامت ها
وجود دارد که پس از لقاح ،جهش را به تخم منتقل می کنند .در این صورت ٔ
همه یاختههای حاصل از آن
ً
تخم ،دارای آن جهشاند .جهش اکتسابی از محیط کسب میشود .مثال سیگار کشیدن میتواند باعث
ایجاد جهش در یاختههای دستگاه تنفس شود.
UV

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻮواﻻﻧﺴﻰ ﺑﯿﻦ دو ﺗﯿﻤﯿﻦ ﻣﺠﺎور)در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎز آﻟﻰ(
و اﺷﮑﺎل در ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺰﯾﻢ" دى ان آ" ﭘﻠﯿﻤﺮاز در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎزى
شکل   5ــ تشکیل دوپار تیمین

سبک زندگی و تغذیه سالم نقش مهمی در پیشگیری از سرطان دارند .ورزش و وزن مناسب ،از
عوامل مهم در حفظ سالمتاند .در سال های قبل دیدید که غذاهای گیاهی که پاد اکسنده و الیاف
دارند در پیشگیری از سرطان مؤثرند .در عین حال ،شیوۀ فراوری و پخت غذا بر سالمت آن اثر میگذارد.
تحقیقات نشان داده است در مناطقی که مصرف غذاهای نمکسود یا دودی شده رایج است ،سرطان
شیوع بیشتری دارد .همچنین ،ارتباط بعضی از سرطانها با مصرف زیاد غذاهای کباب شده یا سرخ شده
مشخص شده است .گزارشهای متعددی در دست است که نشان میدهد ترکیبات نیتریت دار مانند
سدیم نیتریت ،که برای ماندگاری محصوالت پروتئینی مثل سوسیس و کالباس به آنها اضافه می شود،
در بدن به ترکیباتی تبدیل میشوند که تحت شرایطی قابلیت سرطانزایی دارند .بنابراین مصرف زیاد چنین
موادغذایی از عوامل ایجاد سرطا ن است.
انواع جهش از نظر نحوه ابتال

 1از یک یا هر دو والد به فرزند می رسد .

ارثی

 2ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪدر ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎ وﺟﻮدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺟﻬﺶ را ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
 3ﺗﻤﺎم ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻢ ﺟﻬﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ،داراى .
ﺟﻬﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 1از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرى را ﻧﺪاﺷﺘﻪ
 2در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻬﺶ زا اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻓﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ

ﻣﺜ ًﻼ ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺟﻬﺶ در ﯾﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد.
جهش های اکتسابی در سلول های پیکری بین نسل ها منتقل نمی شوند.

ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى ﺟﻬﺶ

ﺑﯽ اﺛﺮ
(1ﺗﻮاﻟﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ژﻧﯽ
(2درون ژن
اﯾﺠ ﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﺎل
رخ دادن ﺟﻬﺶ دور از ﻣﺤﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﺎل
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ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺰﯾﻢ
ﮐﻢ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺰﯾﻢ

 )3در ﺗﻮاﻟﯽ ﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺤﻞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺎن ژن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ

ﻣﮑﺎن رخ دادن  :ﻣﺜﻼ در راه اﻧﺪاز ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﻨﺪه
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گفتار ۲

تغییر در جمعیتها

بعد از کشف پادزیست ها (آنتی بیوتیک ها) در نیمه قرن گذشته ،آدمی به یکی از کارآمدترین
ابزارهای دفاعی در برابر باکتریهای بیماریزا مجهز شد و توانست در نبرد با آنها پیروز شود .با این وجود،
مدتی است که از گوشه و کنار دنیا خبر میرسد باکتریها نسبت به پادزیست ها مقاوم شده اند .گرچه
دانشمندان با طراحی داروهای جدید ،برتری انسان را در این نبرد همچنان حفظ کرده اند اما در عین حال،
روند مقاوم شدن باکتریها آدمی را سخت نگران کرده است .مقاوم شدن باکتریها نسبت به داروها،
یکی از مثالهایی است که نشان میدهد «موجودات زنده میتوانند در گذر زمان تغییر کنند» .این تغییر
چگونه رخ میدهد؟

تغییر در گذر زمان

به انسانهای اطراف خود نگاه کنیدٔ .
همه انسانها ویژگی های مشترکی دارند که باعث میشود آنان
را در گروهی به نام «انسانها» قرار دهیم .در عین حال ،در میان انسانها «تفاوتهای فردی» نیز وجود
دارد که باعث شناخت آنها از یکدیگر میشود.تفاوتهای فردی منحصر به انسان نیست .در میان افراد
گونههای دیگر هم تفاوت های فردی مشاهده میشود.
تفاوتهای فردی چگونه میتواند در پایداری گونه مؤثر باشد؟ این سؤال را با ذکر مثالی پاسخ
میدهیم .فرض کنید در نوعی از جانوران ،افراد تحمل متفاوتی نسبت به سرما دارند؛ یعنی بعضیها
میتوانند سرما را تحمل کنند .اگر سرمای شدیدی رخ دهد ،آنان که سرما را تحمل میکنند شانس
بیشتری برای زنده ماندن دارند .بنابراین ،این افراد ،بیشتر از دیگران تولیدمثل میکنند و در نتیجه صفت
تحمل سرما ،بیش از گذشته ،به نسل بعد منتقل میشود .اگر سرما همچنان ادامه یابد ،باز هم آنها که
سرما را تحمل میکنند ،شانس بیشتری برای تولیدمثل و انتقال صفت به نسل های بعد را خواهند داشت.
بنابراین ،بعد از مدتی با جمعیتی روبه رو خواهیم شد که در آن ،تعداد افرادی که سرما را تحمل میکنند در
مقایسه با جمعیت اول ،بیشتر است و این یعنی تغییر در جمعیت.
مثال سادهای که در باال عنوان شد ،نشان میدهد که برای تغییر ،شرایطی الزم است .یکی از
این شرایط ،وجود تفاوتهای فردی است .وقتی تفاوت فردی هست ،این سؤال پیش میآید که کدام
تفاوتها بهترند .در مثال ما ،آنها که سرما را تحمل میکردند ،در مقایسه با بقیه ،شانس بیشتری برای
زنده ماندن داشتند .با کمی دقت متوجه می شویم که این «بهتر» بودن یک صفت همیشگی نیست؛
بلکه شرایط محیط تعیین ٔ
کننده صفات بهتر است .اگر هوا به جای سرد شدن گرم می شد ،آن گاه افراد
دیگری شانس زنده ماندن داشتند .بنابراین ،زیستشناسان از ٔ
واژه «صفت بهتر» استفاده نمیکنند بلکه
به جای آن میگویند «صفت سازگارتر با محیط» .به روشنی دیده می شود این« ،محیط» است که تعیین
میکند کدام صفات با فراوانی بیشتری به نسل بعد منتقل شوند .این فرایند را که در آن افراد سازگارتر با
محیط انتخاب می شوند ،یعنی آنهایی که شانس بیشتری برای زنده ماندن و تولیدمثل دارند ،انتخاب
طبیعی مینامند.

اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﻰ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت را ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻮ دن ﯾﮏ ﺻﻔﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﮐﻪ در آن اﻓﺮاد ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ دارﻧﺪ
ﻓﺮاواﻧﯽ اﻟﻠﯽ در ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﯽ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
از ﻓﺮاواﻧﯽ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ﻧﻪ ﻓﺮد را
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻘﺎى ﺟﻤﻌﯿﺖ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺬر زﻣﺎن  :ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ
درﺟﻤﻌﯿﺖ  1ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺣﺴﺎﺳﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ  2ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺣﺴﺎس
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم)ﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﯽ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﺗﮑﺜﯿﺮﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ
1ــ مقاومت تعداد اندکی از
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻬﺮه ﺟﻤﻌﯿﺖ وﺗﻮﺳﻌﻪ اﻓﺮاد ﻣﻘﺎوم
باکتری ها به پادزیست ها

2ــ مرگ باکتری های
غیرمقاوم بر اثر پادزیست ها

3ــ تکثیر باکتری های مقاوم

شکل   6ــ چگونگی مقاوم شدن
باکتری ها به پادزیست

بیشتر بدانید
ابوریحـان بیرونـی ،در کتـاب تحقیـق
ماللهند ،نخسـتین دانشمندی است که
تغییـر گونه ها را توصیـف میکند .چالرز
داروین ()Charles Robert Darwin
وآلفردواالس()AlfredRusselWallace
مسـتقل از یکدیگـر سـاز و کار انتخـاب
طبیعی را برای تغییرگونه ها ارائه کردند.

ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﻞ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻫﺎى ژﻧﻰ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﮔﺮ ﻓﺮاواﻧﻰ ﻧﺴﺒﻰ اﻟﻞ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺣﺎل
ﺗﻌﺎدل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪه ﺗﻌﺎ دل
اﻟﻒ(ﺟﻬﺶ
ب(راﻧﺶ اﻟﻞ
ج(ﺷﺎ رش ژن
د(آﻣﯿﺰش ﻏﯿﺮ ﺻﺎدﻓﻰ
ه( اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﻰ
ﺟﻬﺶ :اﻓﺰودن اﻟﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﻏﻨﻰ ﺷﺪن ﺧﺰاﻧﻪ ژن
اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ
ﺑﺴﯿﺎرى داراى ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻮرى ﺑﺮ ﻓﻨﻮﺗﯿﭗ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
داراى اﺛﺮدر دراز ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﻰ
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انتخاب طبیعی میتواند علت مقاوم شدن باکتریها به پادزیست ها را نیز توضیح دهد (شکل .)6
در این مثال باکتری های غیرمقاوم از بین می روند و باکتری های مقاوم تکثیر می شوند و به تدریج همه
جمعیت را به خود اختصاص می دهند؛ در نتیجه جمعیت از غیرمقاوم به مقاوم تغییر می یابد.
وقتی از تفاوتهای فردی سخن میگوییم در واقع در حال بررسی جمعیتی از افراد هستیم نه یک
فرد .انتخاب طبیعی «جمعیت» را تغییر میدهد نه «فرد» را .جمعیت ،به افرادی گفته می شود که به یک
گونه تعلق دارند و در یک زمان و مکان زندگی می کنند.

ٔ
خزانه ژن
قبل از کشف مفاهیم پایۀ ژنتیک ،زیستشناسان جمعیت را بر اساس صفات ظاهری توصیف
میکردند .مثل گوناگونی رنگ بدن در یک جمعیت جانوری یا گوناگونی رنگ گلبرگ در یک جمعیت
گیاهی .با شناخت ژنها ،این امکان فراهم شد که زیست شناسان ،جمعیت را بر اساس ژنهای آن
ٔ
ٔ
توصیف کنند .مجموع همه دگره های موجود در همه جایگاههای ژنی افراد یک جمعیت را خزانۀ ژن
آن جمعیت مینامند.

تعادل در جمعیت
اگر در جمعیتی فراوانی نسبی دگره ها یا ژن نمودها از نسلی به نسل دیگر ثابت باشد ،آنگاه میگویند
جمعیت در حال تعادل ژنی است .تا وقتی جمعیت در حال تعادل است ،تغییر در آن ،مورد انتظار نیست.
اگر جمعیت از تعادل خارج شود ،روند تغییر را در پیش گرفته است .عوامل زیر باعث میشوند جمعیت از
حال تعادل خارج شود.
الف) جهش :یک باکتری را در نظر بگیرید که هر  20دقیقه تقسیم می شود .اگر جهش رخ دهد،
آنگاه دگره های جدیدی ایجاد می شوند که این یعنی تغییر در فراوانی نسبی دگره ها.
جهش ،با افزودن دگره های جدید ،خزانۀ ژن را غنیتر میکند و گوناگونی را افزایش می دهد .بسیاری
از جهشها تأثیری فوری بر رخ نمود ندارند و بنابراین ممکن است تشخیص داده نشوند .اما با تغییر شرایط
محیط ممکن است ٔ
دگره جدید ،سازگارتر از دگره یا دگره های قبلی عمل کند.
ب) رانش دگره ای :فرض کنید گله ای شامل  100گوسفند در حال عبور از ارتفاعات است .حین
عبور ،تعدادی گوسفند به پایین سقوط میکنند و می میرند .اگر این گوسفندان زاده ای نداشته باشند،
شانس انتقال ژن های خود به نسل بعد را از دست داده اند .به فرایندی که باعث تغییر فراوانی دگره ای بر
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اثر رویدادهای تصادفی می شود ،رانش دگره ای میگویند .رانش دگره ای گرچه فراوانی دگره ها را تغییر
میدهد اما برخالف انتخاب طبیعی به سازش نمیانجامد.
به مثال دیگری توجه کنید .گاهی در حوادثی نظیر سیل ،زلزله ،آتشسوزی و نظایر آن ،تعداد آنهایی
که میمیرند ممکن است بیش از آنهایی باشند که زنده میمانند.
بنابراین فقط بخشی از دگره های جمعیت بزرگ اولیه به جمعیت
کوچک باقیمانده خواهد رسید و جمعیت آینده از همیندگره های
برجای مانده تشکیل خواهند شد (شکل  .)7در این صورت نیز
فراوانی دگره ها تغییر می کند اما این تغییر در فراوانی ،ارتباطی با
سازگاری آنها با محیط و انتخاب طبیعی ندارد.
هرچه ٔ
اندازه یک جمعیت کوچکتر باشد ،رانش دگرهای اثر
بیشتری دارد .به همین علت ،برای آنکه جمعیتی در تعادل باشد ،باید
اندازه بزرگی داشته باشد .منظور از ٔ
ٔ
اندازه جمعیت ،تعداد افراد آن است.
پ) شارش ژن :وقتی افرادی از یک جمعیت به جمعیت
جمعیت اولیه
کاهش شدید جمعیت
جمعیت برجای مانده
دیگری مهاجرت میکنند ،در واقع تعدادی از دگره های جمعیت
مبدأ را به جمعیت مقصد وارد میکنند و سبب تغییر در فراوانی نسبی دگره های هر دو جمعیت می شود .شکل 7ــ کاهش شدید در اندازه جمعیت
به این پدیده ،شارش ژن میگویند .اگر بین دو جمعیت ،شارش ژن بهطور پیوسته و دوسویه ادامه یابد ،باعث تغییر فراوانیهای دگرهای میشود.
سرانجام خزانۀ ژن دو جمعیت به هم شبیه میشود.
ﺷﺎرش ژن:اﻓﺰوده ﺷﺪن ژن ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ت
ت) آمیزش غیرتصادفی :برای آنکه جمعیتی در حال تعادل باشد ،الزم است آمیزشها در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﻰ اﻟﻞ ﻫﺎ در ﻫﺮ دوﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺷﺎرش دوﺳﻮﯾﻪ ،ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪن ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻰ ﻫﺮ دو ﺟﻤﻌﯿﺖ
تصادفی باشند .آمیزش تصادفی آمیزشی است که در آن احتمال آمیزش هر فرد با افراد جنس دیگر در
آن جمعیت یکسان باشد .اگر آمیزشها به رخ نمود یا ژن نمود بستگی داشته باشد دیگر تصادفی نیست
و فراوانی نسبی دگره ها را تغییر می دهد .برای مثال ،جانوران جفت خود را بر اساس ویژگیهای ظاهری
و رفتاری «انتخاب» میکنند (فصل .)8
ث) انتخاب طبیعی :انتخاب طبیعی فراوانی دگره ها را در خزانۀ ژنی تغییر میدهد .انتخاب طبیعی
اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺒﯿﻌﻰ :ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎى ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮادﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ
افراد سازگارتر با محیط را برمیگزیند و از فراوانی دیگر افراد میکاهد .به این ترتیبٔ ،
خزانه ژن نسل آینده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻰ در ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪ ه
ٔ
دستخوش تغییر میشود .در مثال ابتدای این گفتار ،دیدیم که چگونه در نتیجه انتخاب طبیعی ،بعضی ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﻰ،ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻘﺎى ﺟﻤﻌﯿﺖ
از باکتری ها نسبت به تغییر شرایط (حضور پادزیست ها) سازش پیدا کرده اند.
راﻧﺶ دﮔﺮه اى
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﻰ اﻟﻞ ﺑﺮ اﺛﺮ روﯾﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻰ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎزش ﻧﻤﻰ ﺷﻮ د
اﺛﺮ آن در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﻫﺴﺖ

تداوم گوناگونی در جمعیتها
دانستیمکهنتیجۀانتخابطبیعی،سازگاریبیشترجمعیتبامحیطاست.باانتخابشدنافرادسازگارتر،
تفاوتهای فردی و در نتیجه گوناگونی کاهش مییابد .از سوی دیگر ،دیدیم که گوناگونی در میان افراد یک
جمعیت ،توانایی بقای جمعیت را در شرایط محیطی جدید باال میبرد .از اینرو به سازوکارهایی نیاز است که با
وجود انتخاب طبیعی ،گوناگونی تداوم داشته باشد .در ادامه ،این سازوکارها را بررسی میکنیم.
الف)گوناگونیدگرهایدرگامتها:درتولیدمثلجنسی،هروالدازطریقگامتهاییکهمیسازد،نیمی
از فامتنهای خود را به نسل بعد منتقل میکند .اینکه هر گامت کدامیک از فامتنها را منتقل میکند به آرایش
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ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﻬﺎ ﺑﺎ آراﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﺘﺎﻓﺎز ﻣﯿﻮز ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت
ﺗﻌﺮﯾﻒ  :ﺗﺒﺎدل ﻗﻄﻌﺎت ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻮاﻫﺮي در ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﻤﺘﺎ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮاﺳﯿﻨﮓ اور
ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت  :اﮔﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه داراي اﻟﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪي از اﻟﻞ ﻫﺎ در ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
حالت دوم

حالت اول

چهارتایهها (تترادها) در میوز  ١بستگی دارد .در متافاز میوز  ،١فامتنها با
آرایش فام تن ها در
متافاز 1
آرایشهای مختلفی ممکن است در سطح میانی یاخته قرار گیرند ،که به
ایجاد گامتهای مختلف میانجامد .در شکلٔ 8
نحوه توزیع فامتنها طی
میوز نشان داده شده است.
آرایش فام تن ها در
متافاز 2
ب) نوترکیبی :در میوز  ،1هنگام جفت شدن فام تنهای همتا
و ایجاد چهارتایه ،ممکن است قطعهای از فام تن بین فامینک های
غیرخواهری مبادله شود .این پدیده را چلیپایی شدن (کراسینگ اور)
ترکیب 4
ترکیب 1
ترکیب 2
ترکیب 3
میگویند .اگر قطعات مبادله شده حاوی دگره های متفاوتی باشند،
شکل   8ــ نحوۀ توزیع فام تنها طی میوز
ترکیب جدیدی از دگره ها در این دو فامینک بهوجود میآید و به
آنها فامینک های نوترکیب میگویند .از میان گامت ها ،آنهایی که
دو گامت از نوع والدین هستند
فامینک های نوترکیب را دریافت میکنند ،گامت نوترکیب نامیده
میشوند (شکل .)9
چهارتایه
پ) اهمیت ناخالص ها :اهمیت ناخالص ها در تداوم گوناگونی
را میتوان به ٔ
وسیله بیماری کمخونی ناشی از گویچههای قرمز
چلیپایی شدن
دو گامت نوترکیب هستند
داسیشکل نیز نشان داد .افراد مبتال به بیماری گویچههای قرمز
ً
داسیشکل ژن نمود  HbSHbSدارند و در سنین پایین معموال
میمیرند .ژن نمود ناخالص ها  HbAHbSاست و وضع بهتری دارند.
گویچههای قرمز آنها فقط هنگامی داسی شکل میشوند که مقدار
اکسیژن محیط کم باشد.
شکل 9ــ نوترکیبی بر اثر چلیپایی شدن
مطالعه توزیع این بیماری در جهان دریافتهاند که فراوانی ٔ
ژن شناسان با
ٔ
دگره  HbSدر مناطقی که
ماالریا شایع است ،بسیار بیشتر از سایر مناطق است .بیماری ماالریا به ٔ
وسیله نوعی انگل تک یاخته ای
ٔ
چرخه زندگی خود را در گویچههای قرمز میگذراند .افرادی که گویچه سالم
ایجاد میشود که بخشی از
دارند ،یعنی  HbAHbAهستند ،در معرض خطر ابتال به ماالریا قرار دارند .این انگل نمیتواند در افراد
 HbAHbSسبب بیماری شود ،چون وقتی این گویچهها را آلوده میکند ،آنها داسیشکل اند و انگل
میمیرد .پس افراد  HbAHbSدر برابر ماالریا مقاوماند .بنابراین ،وجود دگرۀ  HbSدر این منطقه باعث
بقای جمعیت میشود؛ حال آنکه این دگره در سایر مناطقٔ ،
دگره مناسبی نیست .این مثال ،مثال خوبی
در اﻓﺮاد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ:ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن و داﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﺷﺪن است که نشان میدهد شرایط محیط ،تعیین ٔ
کننده صفتی است که حفظ میشود.

ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ اﻧﮕﻞ و ﻋﺪم ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ آن و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺪم اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ

بیشتر بدانید
نقشـۀ پراکنـش جغرافیایـی انـگل
ماالریا و بیماری کمخونی ناشی از
گویچههای قرمز داسی در آفریقا.
شیوع انگل
ماالریا در آفریقا
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شیوع دگرۀ داسی
شکل در آفریقا
1-5%
5-10%
10-20%
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گفتار ۳

تغییر در گونهها

گونههای بسیاری روی ٔ
کره زمین زندگی میکنند .آیا این گونه ها در گذشتههای دور هم وجود
داشتهاند؟ یا اینکه در طول زمان پدید آمدهاند؟

شواهد تغییر گونه ها
شواهدی وجود دارند که نشان میدهند گونه ها در طول زمان تغییر کرده اند .در ادامه به این شواهد
می پردازیم.
الف) سنگواره ها :در سالهای قبل ،با انواع سنگواره ها و ٔ
نحوه تشکیل آنها آشنا شده اید .به یاد
ٔ
گذشته دور زندگی میکرده
دارید که سنگواره عبارت بود از بقایای یک جاندار یا آثاری از جانداری که در
ً
است .سنگواره معموال حاوی قسمتهای سخت بدن جانداران (مثل استخوانها یا اسکلت خارجی)
است .گاهی ممکن است کل یک جاندار سنگواره شده باشد مثل ماموتهای منجمد شدهای که ٔ
همه
قسمتهای بدن آنها ،حتی پوست و مو ،حفظ شدهاند یا حشراتی که در رزینهای گیاهان به دام افتادهاند.
ٔ
فسیلها اطالعات فراوانی به ما میدهند .دیرینهشناسان ،که به
مطالعه سنگوارهها میپردازند،
دریافتهاند که در گذشته جاندارانی زندگی میکردهاند که امروز دیگر نیستند ،مثل دایناسورها .در مقابل،
جاندارانی هم هستند که امروز زندگی میکنند ،اما در گذشته زندگی نمیکردهاند مثل گل الله یا گربه .در این
میان ،گونههایی هم هستند که از گذشتههای دور تا زمان حال زندگی کردهاند مثل درخت گیسو .شواهد
سنگوارهای نشان میدهند که این درخت در  170میلیون سال پیش هم وجود داشته است (شکل .)10

ﮐﻬﻦ دار
ﺑﺎزداﻧﮕﺎن اﺑﺗداﯾﯽ،ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺸﺘﺮك
ﺣدواﺳط ﺑﯾن ﺳرﺧس و ﺑﺎزداﻧﮕﺎن
Jinko biloba

ﺑرگ رﯾز،داراى ﺧزان
ﭘﻬﻨﮏ وﺳﯾﻊ،رﮔﺑرگ ﺑدون اﻧﺷﻌﺎب ،داراى ﺗراﮐﺋﯾد

ٔ
سنگواره آن
شکل 10ــ برگ درخت گیسو و

دیرینه شناسان قادرند عمر یک سنگواره را تعیین کنند .آنان اکنون میدانند که در هر زمان ،چه
جاندارانی وجود داشتهاند .در مجموع ،سنگواره ها نشان میدهند که در زمان های مختلف ،زندگی به
شکل های مختلفی جریان داشته است.
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بیشتر بدانید
ساختارهای همتا
طرح ساختاری یکسان در اندام حرکتی جلویی بعضی از مهره داران

استخوان بازو
زند زبرین
زندزیرین
استخوان های مچ
استخوان های کف دست
انگشتان

الک پشت

دلفین

اسب

ب) تشریح مقایسهای :در تشریح مقایسهای اجزای پیکر
جانداران گونههای مختلف با یکدیگر مقایسه میشود .این مقایسه
نشان می دهد که ساختار بدنی بعضی گونهها از طرح مشابهی
ٔ
مقایسه اندام حرکتی جلویی در مهرهداران مختلف ،از
برخوردار است.
طرح ساختاری یکسان حکایت دارد .اندامهایی را که طرح ساختاری
آنها یکسان است ،حتی اگر کار متفاوتی انجام دهند« ،اندامها یا
ساختارهای همتا» مینامند .دست انسان ،بال پرندهٔ ،
باله دلفین و
دست گربه مثالهایی از اندامهای همتا هستند.
علت وجود ساختارهای همتا در گونههای متفاوت چیست؟
زیست شناسان بر این باورند که این گونهها ،نیای مشترکی دارند یعنی
اینکه در گذشته از ٔ
گونه مشترکی مشتق شده اند (شکل  ،)11به همین
علت این شباهتها میان آنها دیده می شود .گونه هایی را که نیای
مشترکی دارند گونه های خویشاوند می گویند.

شیر کوهی

کوسه

دلفین
غضروف ماهیان

پستانداران
مهره داران

شکل 11ــ نیای مشترک و گونه های خویشاوند .از خویشاوندی موجودات زنده در
رده بندی هم استفاده میشود .دلفین با شیر کوهی خویشاوندی نزدیکتری دارد
تا با کوسه .بنابراین دلفین و شیر کوهی در یک گروه قرار میگیرند.
پرنده

خفاش
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زیست شناسان از ساختارهای همتا برای ردهبندی جانداران
استفاده میکنند و جانداران خویشاوند را در یک گروه قرار میدهند.
ساختارهایی را که کار یکسان اما طرح ساختاری متفاوت دارند،
ساختارهای آنالوگ می نامند .بال کبوتر و بال پروانه آنالوگ اند چون
هر دو برای پرواز کردناند (کار یکسان) گرچه ساختارهای متفاوتی
دارند .این ساختارها نشان می دهند که برای پاسخ به یک نیاز،
جانداران به روشهای مختلفی سازش پیدا کردهاند.
تشریح مقایسهای عالوه بر آشکارکردن خویشاوندی گونهها،
اطالعات دیگری را نیز فراهم میکند .وقتی گونههای مختلف را
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ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى آﻧﺎﻟﻮ گ ،روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزش ﺟﺎﻧﺪاران در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي وﺳﺘﯿﺠﯿﺎل :ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺟﺎﻧﺪاران در ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ي اﺷﺘﻘﺎق ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ
مقایسه میکنیم ،گاهی به ساختارهایی برمیخوریم که در یک عده
بسیار کارآمد هستند اما در ٔ
عده دیگر ،کوچک یا ساده شده و حتی
ممکن است فاقد کار خاصی باشند .این ساختارهای کوچک ،ساده
یا ضعیف شده را ساختارهای وستیجیال (به معنی ردپا) مینامیم.
مار پیتون با اینکه پا ندارد اما بقایای پا در لگن آن بهصورت وستیجیال
موجود است و این حاکی از وجود رابطهای میان آن و دیگر مهرهداران
است (شکل .)12
در واقع ساختارهای وستیجیال ردپای «تغییر گونهها» هستند.
شواهد متعددی در دست است که نشان میدهد مارها از تغییر یافتن
سوسمارها پدید آمده اند.

ﭘﺎى ﻣﺎر ﭘﯿﺘﻮن

ﺑﻘﺎﯾﺎى ﻟﮕﻦ

شکل 12ــ بقایای پا در مار پیتون

پ) مطالعات مولکولی :مقایسه گونه ها را میتوان در تراز ژنگان هم انجام داد .در ژنگان شناسی
مقایسهای ،ژنگان گونه های مختلف با یکدیگر مقایسه می شود .از این مقایسه ،اطالعات ارزشمندی
ً
به دست میآید .مثال اینکه کدام ژنها در بین گونهها مشترکاند و کدام ژنها ویژگی های خاص یک
ٔ
مقایسه بین دنای جانداران مختلف برای تشخیص
گونه را باعث میشوند .همچنین ،زیستشناسان از
خویشاوندی آنها استفاده میکنند .هرچه بین دنای دو جاندار شباهت بیشتری وجود داشته باشد،
خویشاوندی نزدیکتری دارند .همچنین می توان به تاریخچۀ تغییر آنها پی برد.
توالی هایی از دنا را که در بین گونه های مختلف دیده میشوند توالی های حفظ شده مینامند.

ژﻧﮕﺎن :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎت وراﺛﺘﻰ ﯾﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺴﺘﻪ واﻃﻼﻋﺎت وارﺛﺘﻰ ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ)ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪري-ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ(ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
توالی های حفظ شده  :توالی های نوکلئوتیدی که در گونه های مختلف کامال یکسان هستند.

بیشتر بدانید
ً
توالیهای حفظ شده در ژن یکی از پروتئین های باکتریایی .در بخش های قرمز ،توالی ها کامال حفظ شده اند اما در بخش های زرد ،کمتر حفظ شده اند.
زیست شناسـان در برخورد با سـاختار یا توالیهای حفظ شـده از خود می پرسـند این سـاختار یا توالی چه اهمیت ویژهای داشـته اسـت که همچنان حفظ شده
ً
همه غشـاهای یاخته ای از دو ٔ
مثال چرا ٔ
الیه فسـفولیپید تشـکیل شـده اند؟ به این ترتیب ،زیست شناسان امروزی فقط به توصیف دنیای
و تغییر نکرده اسـت؟
زنده بسنده نمیکنند بلکه با نگرشی چراجویانه به تجزیه و تحلیل آن نیز می پردازند.
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گونه زایی
ف رایج
تعاریف مختلفی برای گونه وجود دارد که هر کدام در محدودۀ مشخصی کارآمدند .یکی از تعاری 
برای گونه ،تعریفی است که ارنست مایر ارائه کرده است و برای جاندارانی کاربرد دارد که تولیدمثل جنسی
دارند« :گونه در زیستشناسی به جاندارانی گفته میشود که میتوانند در طبیعت با هم آمیزش کنند و
زادههای زیستا و زایا بهوجود آورند ولی نمیتوانند با جانداران دیگر آمیزش موفقیتآمیز داشته باشند».
زیستا در تعریف باال ،به جانداری گفته میشود که زنده می ماند و زندگی طبیعی خود را ادامه میدهد.
همچنین ،منظور از آمیزش موفقیتآمیز ،آمیزشی است که به تولید زادههای زیستا و زایا منجر شود.
اگر میان افراد یک گونه جدایی تولیدمثلی رخ دهد ،آن گاه 1خزانه ژنی آنها از یکدیگر جدا و2احتمال
تشکیل ٔ
گونه جدید فراهم میشود .منظور از جدایی تولیدمثلی ،عواملی است که مانع آمیزش بعضی از
افراد یک گونه با بعضی دیگر از افراد همان گونه میشوند.
بهطور کلی ساز وکارهایی را که باعث ایجاد گونهای جدید میشوند ،به دو گروه تقسیم میکنند:
گونهزایی دگرمیهنی که در آن جدایی جغرافیایی رخ میدهد و گونهزایی هم میهنیکه در آن جدایی
جغرافیایی رخ نمیدهد .در شکل  13این دو نوع گونهزایی با هم مقایسه شدهاند.

الف)

ب)

شکل 13ــ الف) گونه زایی دگرمیهنی و
ب) هم میهنی

گونهزایی دگرمیهنی :گاهی بر اثر وقوع رخدادهای زمینشناختی و سدهای جغرافیایی ،یک
ً
جمعیت ،به دو قسمت جداگانه تقسیم میشود .مثال در نتیجه پدیده کوه زایی ،ممکن است در یک منطقه
ً
مثال کوه ،دره و یا دریاچه ایجاد شود و یک جمعیت را به دو قسمت تقسیم کند.
ً
1
جغرافیایی ،ارتباط دو قسمت را ــ که قبال به یک جمعیت تعلق داشتند ــ قطع میکنند
این سدهای
2
و بین آنها دیگر شارش ژن صورت نمیگیرد .بر اثر وقوع پدیدههایی همچون جهش ،نوترکیبی و انتخاب
3
طبیعی ،بهتدریج دو جمعیت یاد شده با یکدیگر متفاوت میشوند .از آنجا که شارش ژن میان آنها وجود
ندارد ،این تفاوت بیشتر و بیشتر میشود تا جایی که حتی اگر این دو جمعیت کنار هم باشند ،آمیزشی بین
ً
آنها رخ نخواهد داد (مثال زمان تولیدمثل آنها فرق کند)؛ بنابراین میتوان آنها را دوگون ه مجزا بهشمار آورد.
60

ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه :زﻫﺮا ﺿﯿﺎء

4اگر جمعیتی که از جمعیت اصلی جدا شده است کوچک باشد ،آنوقت اثر رانش ژن را نیز باید در نظر
گرفت که خود بر میزان تفاوت بین دو جمعیت میافزاید.
گونهزایی هم میهنی :گاهی بین جمعیتهایی که در یک زیستگاه زندگی میکنند ،جدایی تولیدمثلی
اتفاق میافتد و در نتیجه ،گونه جدیدی حاصل میشود .این نوع گونهزایی را گونهزایی  هم میهنی
مینامند .در گونهزایی هم میهنی ،برخالف گونهزایی دگرمیهنی ،جدایی جغرافیایی رخ نمیدهد1 .
پیدایش گیاهان چندالدی (پلیپلوییدی) ،مثال خوبی از گونهزایی هم میهنی است .چندالدی به
ٔ
نتیجه آمیزش با افراد گونۀ نیایی خود،
تولید گیاهانی منجر میشود که زیستا و زایا هستند اما نمی توانند در
زاده های زیستا و زایا پدیدآورند و بنابراین گونه ای جدید به شمار میروند.
3
 2گیاهان چندالدی بر اثر خطای میوزی ایجاد می شوند .می دانیم که جدانشدن فام تن ها در میوز به
تشکیل گامت هایی با عدد فام تنی غیرطبیعی منجر می شود و اگر این گامت ها با گامت طبیعی لقاح کنند
4
تخم طبیعی تشکیل نخواهد شد (شکل .)14

جدا شدن طبیعی در تقسیم ّاول

جدا نشدن در تقسیم اول
تقسیم اول میوز

ﺟﺪا ﻧﺸﺪن
ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪﻫﺎى
ﺧﻮاﻫﺮى از ﻫﻢ )ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﺎﻧﺪن
ﮐﺮوﻣﺎﺗﯿﺪﻫﺎى ﯾﮏ
ﮐﺮوﻣﻮزوم

جدا نشدن در تقسیم دوم

ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪن ﮐﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎى ﻫﻤﺘﺎ ﺑﺎ
ﻫﻢ ) دو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺪرى و ﻣﺎدرى ﺑﺎﻫﻢ(
جدا شدن طبیعی ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ

جدا شدن طبیعی
تقسیم دوم میوز
گامت ها

فام تن کمتر

فام تن بیشتر

طبیعی

گامت تک الد

فام تن کمتر

در اوایل ٔ
دهه  1900دانشمندی به نام هوگو دووری که با گیاهان گل مغربی ( )2n = 14کار میکرد،
متوجه شد که یکی از گل های مغربی ظاهری متفاوت با بقیه دارد .وی با بررسی فام تنهای آن دریافت
که این گیاه به جای  14فام تن 28 ،فام تن دارد و بنابراین چارالد (تتراپلوئید) ( )4nاست .گامتهایی که
گیاه چارالد ایجاد میکند ،دوالد ( )2nاند نه تک الد (.)n
اگر گامت های این گیاه با گامت های گیاهان طبیعی ،که تک الدند ،آمیزش کنند تخم های حاصل
سه الد (تریپلوئید) ( )3nخواهند شد .گیاه سه الدِ حاصل از نمو این تخم ،نازاست.
اما اگر گیاه چارالد بتواند خودلقاحی انجام دهد ،یا در نزدیکی آن گیاه چارالد مشابه دیگری وجود
داشته باشد ،یاخته تخم  4nخواهد بود و گیاهی که از آن ایجاد میشود ،قادر به میوز بوده ،بنابراین
زایاست .این گیاه ،با جمعیت نیایی خود (که  2nبودند) نمی تواند آمیزش کند و بنابراین به ٔ
گونه جدیدی

فام تن بیشتر

گامت تک الد

ٔ
نتیجه آمیزش گامت های
شکل 14ــ
حاصل از خطای میوزی با گامت سالم
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تعلق دارد که افراد آن  4nهستند .شکل  15این ساز وکار را برای گیاهی با  6فام تن نشان می دهد.
گیاه والد

تخم

شکل 15ــ چگونگی تشکیل گیاه چارالد
از گیاه دوالد

خودلقاحی

خطای میوزی

2n= 6
دوالد

4n= 12
چارالد
گامت بدون کاهش در تعداد فام تن
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