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Reductive

 )phenomenaهستند .از جمله این صفات می توان به نداشتن رنگدانه پوستی و تحلیل چشم در بعضی از
جانوران غارزی و نداشتن فلس در بعضی از ماهیان اشاره نمود .بروز این صفات اغلب منجر به تکامل
گونههای جدید با سازگاری های منحصر به فرد می شود (تکامل کاهنده یا  .)Regressive evolutionاین
فرآیندها اغلب در اثر سازش طوالنی مدت جمعیت ها در محیط های آبی با شرایط اکولوژیکی سخت
(میزان شوری و سولفور باال و غلظت کم اکسیژن محلول در آب) اتفاق می افتد .گونه های زیادی از
ماهیان از جمله تنها کپورماهی دندان دار بدون فلس ایران ( )Aphanius furcatusاز این طریق تکامل
پیدا نموده اند .مکانیسم اصلی این پدیده هنوز به طور دقیق مشخص نشده اما عملکرد ژن های خاصی از
جمله اکتودیسپالسین در مراحل تکوینی احتماالً در این پدیده نقش دارد زیرا این ژن مسئول تشکیل
ساختارهای اکتودرمی مانند ناخن ،دندان و فلس است .جهش در این مسیر ژنی ،تکوین و تشکیل این
ساختارها را کاهش می دهد .وقایع کاهشی در جانوران اغلب منجر به تکامل گونه ها می شود .اما بروز
این نوع اتفاق در انسان به نظر می رسد متفاوت از آن چیزی است که در روند تکاملی سایر جانوران رخ
می دهد.

محیط های با شرایط سخت اکولوژیکی

می دهد که برای سایر گونه های خویشاوند کشنده است .به طور کلی محیط های با شرایط سخت اکولوژیکی (

Extreme

 )environmentsبه خاطر داشتن استرس های فیزیکی و شیمیایی خاص خود شناخته می شوند .از این رو ،معموالً به عنوان
مکان هایی منحصر به فرد برای مطالعات مربوط به فرآیندهای اکولوژیکی و تکاملی و تاثیر این دو بر روی هم در نظر گرفته
می شوند.

 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکazad.teimori@gmail.com :
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شماری از گونه های جانوری در زیستگاههای آبی یافت می شوند که شرایط اکولوژیکی آنها خارج از شرایط آشیان اکولوژیکی
گونه های نزدیک و خویشاوند آنهاست .به همین دلیل ،این گونه ها برای بقاء نیاز به سازگاری های خاص و منحصر به فرد
دارند .این نوع سازگاری ها غالبا منجر به ایجاد توانایی هایی در این گونه ها می شود که به آنها اجازه زندگی در محیط هایی را

نقش محیط های با شرایط اکولوژیکی سخت ...

معتمدی و تیموری

از مهمترین این زیستگاهها ،می توان به جویبارهای زیر زمینی و یا قناتی ( ،)Gibert et al., 2009چشمه های موجود در
بیابانها ( ،)Seidel et al., 2009محیط های با شرایط کم اکسیژنی ( - hypoxia -

;Chapman et al., 1995; Teimori, 2013

 )Teimori et al., 2014و محیط های تاریک غارها و نیز محیط های سطحی آبی با شرایط خاص اکولوژیکی از جمله؛ دمای
باال ،شوری زیاد و باال بودن سایر امالح ،زیاد بودن میزان سولفور ،میزان کم غلظت اکسیژن محلول در آب و  )...اشاره نمود .به
عنوان مثال شکل  1تنوع زیستگاههای آب گرم را در مناطق مختلف جهان نشان می دهد که در تعدادی از این زیستگاهها
ماهیان آب شیرین و نیز سایر بی مهرگان یافت می شوند ( Teimori, 2013; Greenway et al., 2014; Teimori et al.,
 .)2014aاستان هرمزگان در جنوب ایران ،یکی از مناطقی است که به خاطر داشتن شرایط ویژه زمین شناسی ،اکولوژیکی و
تاریخ طبیعی ،دارای این نوع زیستگاهها با شرایط محیطی ویژه است که می توان به رودخانه های با آب شور و نیز چشمه های
آب گرم و سولفوری اشاره نمود (.)Teimori et al., 2012a,b

وقایع کاهنده در محیط های با شرایط سخت اکولوژیکی و سازگاری های مرتبط با آن
پایداری های تکاملی جمعیت های زیستی در طبیعت معموال بً ه خاطر موفقیت یک واحد تولید مثلی به عنوان یک ژنوتیپ و یا
حتی فنوتیپ خاص تعیین می گردد ( .)Wright, 1932این پایداری ها در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با تغییرات محیطی
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شکل  ) a( .1تنوع زیستگاه های آب گرم گوگردی در مناطق مختلف جهان (دایره های آبی رنگ) و حضور ماهیان در تعدادی
از آنها دایره های قرمز رنگ) )b( .گونهی  Cyprinodon bobmilleriدر مکزیک )c( ،گونهی  Limia sulphurophilaدر جمهوری
دومنیکن )d( ،گونهی  Aphanius disparدر جنوب ایران )e( ،گونهی  Gambusia eurystomaدر مکزیک )f( ،گونهی Poecilia
 thermalisدر مکزیک )g( ،گونهی  Xiphophorus helleriiدر مکزیک و ( )hگونهی  Aphanius furcatusدر جنوب ایران ،استان
هرمزگان (اقتباس از .)Greenway et al., 2014; Teimori et al., 2014a
به طور کلی ،وجود و فعالیت چشمه های آب گرم گوگردی تحت تاثیر دو پدیده ی اصلی است )1( .فعالیت های زمین
شناسی؛ این نوع چشمه ها بیشتر در مناطقی یافت می شوند که تاریخ زمین شناسی فعالی دارند از جمله فالت ایران)2( .
منابع آبی زیر زمینی سرشار از سولفور ()Rosales Lagarde, 2012؛ معموالً میزان سولفور در این چشمه ها زیاد بوده و به
همین خاطر شرایط اکولوژیکی سختی را به وجود می آورند (.)Tobler et al., 2011

دانشگاه هرمزگان
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هستند ( .) Teimori et al., 2012aمطالعات گذشته نشان داده اند که تغییرات محیطی (در قالب استرس های محیطی طوالنی
مدت) در جمعیت های زیستی می تواند منجر به بروز وقایع کاهشی و نیز تکامل کاهشی شود ( Dodson, 1975; Kirkpatrick,
 .)1982; Whitlock, 1997; Lacks, 2001; Teimori et al., 2014a-bوجود استرس های محیطی دراز مدت به احتمال زیاد
باعث بروز نوعی سازگاری تکاملی در جمعیت ها ،به منظور مقابله با استرس ها می گردد .به عبارت دیگر ،در نتیجه سازگاری
تکاملی به وجود آمده در جمعیت ها ،استرس های محیطی خود ممکن است در نهایت باعث کاهش استرس در جمعیت ها
شود ( .)Greenway et al., 2014به طور کلی این نوع سازگاری با پدیده ای به نام "سازگاری کاهشی یا Reductive
 "adaptationهمراه می باشد که خود نتیجه تکامل کاهشی یا  Regressive evolutionمی باشد.
وقایع و سازگاری های کاهشی در گروه های مختلف جانوران ( Mitchell et al.,1977; Yamamoto et al., 2004; Jeffery,
 )2009مشخص شده است .نمونه های معروف این جانوران ،آنهایی هستند که به زندگی طوالنی در محیط های تاریک غارها
سازش پیدا کرده اند که اصطالحاً تروگلوبیت ( )Troglobiteنامیده می شوند .این جانوران به خاطر داشتن ویژگی های تکاملی
خاص شناخته می شوند که آنها را قادر می سازد تا در محیط های با شرایط سخت زندگی کنند ( .)Jeffery, 2001به
ویژگیهای ریختی تکاملی وابسته به محیط غاری که در جانوران غارزی به وجود می آید فنوتیپ تروگلومورفیک
( )Troglomorphicگفته می شود .به طور کلی این جانوران دارای ویژگی های زیر هستند )1( :نداشتن رنگدانه )2( ،کاهش
اندازه و تحلیل چشم و یا از دست دادن کامل چشم و ( ) 3توسعه اندام های حسی دیگر که از لحاظ عملکردی به نور وابسته
نیستند .از دیگر ویژگی های این جانوران می توان به خصوصیاتی از جمله ،کاهش شنوایی ،کاهش متابولیسم ،تحلیل و یا از
دست دادن فلس ،دندان ها و کاهش استخوانی شدن اشاره نمود ( .)Jeffery, 2001در محیط های غاری فتوسنتز وجود ندارد،
بنابراین ،دامنه ی غذایی بسیاری از جانوران غارزی محدود می باشد ( )Protas et al., 2006در نتیجه ویژگی های مرتبط با این
سازش نیز کاهش می یابند .این جانوران به خاطر سازگاری های تکاملی خاص در این محیط ها قادر به زندگی در محیط های
خارج از آن نیستند.
بسیاری از این جانوران سازگاری دیگری نیز دارند و آن سازگاری مرتبط با مصرف بسیار کم اکسیژن است ( Teimori et al.,
 .)2014a,bجانوران با این نوع سازگاری معموالً در محیط های آبی گرم و با شوری باال زندگی می کنند .این نوع سازگاری
احتماالً به این خاطر است که در محیط های با شوری باال ،فعالیت های فتوسنتزی کم بوده ،بنابراین ،مقدار اکسیژن در
دسترس موجود بسیار کم می باشد .ای ن نوع سازگاری می تواند از نوع رفتاری ،فیزیولوژیکی ،مورفولوژیکی و یا ترکیبی از همه
این موارد باشد (.)Noori Sibni et al., 2015; Teimori et al., 2014a
 -1سازگاری های رفتاری به میزان کم اکسیژن محلول در آب :این نوع سازگاری شامل شنای با سرعت کم،
جستجوی متناوب و کند برای منابع غذایی و همچنین دوری نمودن از انتخاب قلمرو (به دلیل میزان کم غلظت
اکسیژن ،از فعالیت های مبارزه طلبانه برای قلمرو دوری می کنند).
 -2سازگاری های ریختی به میزان کم اکسیژن محلول در آب :این نوع سازگاری ها شامل افزایش و توسعه اندامهای

 -3سازگاری های فیزیولوژیکی به میزان کم اکسیژن محلول در آب :این نوع سازگاری ها شامل کاهش قابل توجه
میزان متابولیسم و تنفس ،ذخیره میزان بیشتری از چربی در بدن نسبت به منابع هیدروکربنی .عالوه بر این ،با افزایش
میزان چربی قدرت شناوری موجود افزایش یافته و باعث می گردد در هنگام شنا انرژی و در نتیجه اکسیژن کمتری
مصرف نماید.
محیط های با شرایط اکولوژیکی سخت و نقش آنها در گونه زایی و تکامل جانوران
نقش وقایع کاهشی در گونه زایی جانوران در گروههای مختلف جانوری مورد مطالعه قرار گرفته است .از جمله این موارد
میتوان به گونه زایی در ماهیان ( )Teimori, 2013; Teimori et al., 2014a-b; Protas et al., 2006و حشرات ( Emerson,
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حسی ،کاهش اندازه و نیز وزن بدن در راستای کاهش مصرف اکسیژن در هنگام جابجایی و شنا ،کاهش ساختارهای
سخت از جمله فلس های پوستی و نیز استخوان های داخلی بدن از جمله اندازه دنده ها و مهره ها ،کاهش اندازه باله ها.

نقش محیط های با شرایط اکولوژیکی سخت ...

معتمدی و تیموری

 )1961اشاره نمود .همانطور که قبال ذکر گردید ،سازگاری های طوالنی مدت در زیستگاههای با شرایط اکولوژیکی سخت از
عوامل اصلی در بروز تغییرات تکوینی است که منجر به گوناگونی های تکاملی در جانوران می شود Greenway .و همکاران
( )2014الگو ی تنوع در بی مهرگان و ماهیان چشمه های آب گرم و گوگردی را در جهان مورد مطالعه قرار دادند .آنها
چشمههای آب گرم گوگردی را به خاطر وجود استرس های فیزیکی -شیمیایی ناشی از سولفید هیدروژن ( )H2Sبه عنوان
محیطی با شرایط اکولوژیکی سخت معرفی نمودند.
مشخص شده که تغییرات تکوینی به وجود آمده به دلیل چنین سازشی به طور مستقل در جدهای مستقل از جانوران (که از
نظر ژنتیکی هم از یکدیگر دور می باشند) باعث گونه زایی در آنها شده است ( Harris et al., 2008; Teimori, 2013; Teimori
 .)et al., 2014a,bشکل  2a-bروابط تکاملی گروه های م ختلف ماهیان را نشان می دهد که در جدهای مستقل آنها وقایع
کاهشی باعث گونه زایی شده است .به عنوان مثال ،تاکنون حداقل  137گونه از ماهیان از طریق این نوع اتفاقات کاهشی
تکامل پیدا نموده اند که متعلق به  19خانواده مختلف می باشند ( ;Yamamoto and Jeffery, 2000; Teimori, 2013
 .) Teimori et al., 2014a,bاین بدین معنی است که در هر محیطی با شرایط اکولوژیکی سخت احتمال فعالیت و بروز
مکانیسم های کاهشی وجود دارد .این موضوع به طور ویژه در کپورماهیان دندان دار ( )Cyprinodontidaeو در کورماهیان
غارزی چشمه های آب گرم کشورهای جنوبی آمریکای شمالی دیده می شود ( Yamamoto and Jeffery, 2000; Teimori et
.)al., 2014a
در میان  28گونه توصیف شده از کپورماهیان دندان دار در جهان ،بیش از چهار گونه (یک گونه فسیلی و  3گونه زنده)
محصول تکامل ناشی از فرایند کاهشی می باشند که در جدهای مستقل (شکل  )2aو نیز در مناطق جغرافیایی دور از هم قرار
دارند .این گونه ها همگی در زیستگاه هایی با شرایط سخت اکولوژیکی زندگی می کنند .به عنوان مثال ،گونه ی Aphanius
( asquamatusشکل  )3aیک گونهی بدون فلس از کپورماهیان دنداردار در حوضههای جنوب شرقی ترکیه است
( .)Leidenfrost, 1912عالوه بر این ،گونه های دیگری نیز از جنس  Aphaniusدر ترکیه وجود دارد که به درجات مختلف
نوعی کاهش در تعداد فلس های روی بدن در آنها دیده می شود .این گونه ها در زیستگاه های آبی زندگی می کنند که غلظت
سولفات ( ،)So42-کلرید منیزیم ( )Mgcl2و کربنات سدیم ( )Na2CO3در آب آن زیاد می باشد ( Aksiray and Villwock,
 .)1962; Grimm, 1980; Wildekamp et al., 1999گونهی ( Aphanius furcatusشکل  )3bگونه ای دیگر از این ماهیان است
که اخیرا از چشمه های آب گرم و گوگردی جنوب ایران توصیف شده است ( .)Teimori et al., 2014a,bاین گونه کامالً بدون
فلس بوده و عالوه بر این در بسیاری از ویژگی های دیگر (به ویژه میزان استخوانی شدن دنده ها ،مهره ها و دندان ها) هم روند
کاهشی را نشان داده است ( .)Teimori et al., 2014aگونه های دیگری از کپورماهیان دندان دار که به نظر می رسد تکامل
آنها حاصل روندهای کاهشی است شامل  Aphanius apodusاز الجزایر (شکل  )3cو گونه ی فسیلی  Aphanius illunensisدر
فرانسه می باشد ( .)Gervais, 1853; Gaudant, 1993; Sienknecht, 1999از ویژگی های کاهشی در گونه ی A. apodus
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میتوان به عدم حضور بالهی لگنی در این ماهی نسبت به سایر گونه های خویشاوند اشاره نمود .از نظر تکاملی ،این گونه در
زیستگاه های آبی با شرایط سختی باال و نیز دمای آب باال سازش یافته است .تحلیل رفتن قسمت نوک دندان آرواره ای ( jaw
 )teeth cuspsدر گونه ی فسیلی  A. illunensisنیز از ویژگی های کاهشی در این گونه می باشد.
همانطور که اشاره شد  ،کورماهیان غارزی موجود در چشمه های آب گرم در کشورهای جنوبی آمریکای شمالی (از جمله
مکزیک) نیز گروههایی هستند که به خوبی نقش وقایع کاهشی را در تکامل ماهیان نشان می دهند ( Yamamoto and
 .)Jeffery, 2000از اینرو ،این ماهیان مدل خوبی برای مطالعات تکامل کاهشی هستند.کورماهیان غارزی اصطالحی است که
برای ماهیان استخوانی به کار می رود که به طور ویژه برای زندگی در غارهای آهکی سازش تکاملی پیدا کرده اند .در نتیجه
تکامل به خاطر عدم حضور نور ،این ماهیان صفاتی را از دست داده اند و به جای آن ویژگی های جدید دیگری را کسب
نموده اند .در واقع نبود نور (به عنوان شرایط سخت محیطی) در این زیستگاه ها در قالب یک نیروی تکاملی مهم باعث بروز
تغییرات ژنتیکی و نیز فنوتیپی در این ماهیان شده است .از مهمترین ماهیان غارزی در نواحی جنوبی آمریکای شمالی میتوان
به گونه های جنس  Astyanaxاشاره نمود .نزدیک به  30گونه از این ماهیان وجود دارند که به درجات مختلف وقایع کاهشی
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در آنها بروز کرده است .اما در میان همه آنها ،مهمترین گونه  Astyanax mexicanusمی باشد که هر دو فرم سطح زی و
غارزی در آنها دیده می شود (شکل  .)Yamamoto and Jeffery, 2000( )3dبنابراین یکی از بهترین جانوران برای مطالعات
مقایسه ای مکانیسم های تکوینی -تکاملی در فرآ یندهای کاهشی می باشد .عالوه بر این ،مطالعه این گونه اطالعات مفیدی در
رابطه با نحوه و مکانیسم گونه زایی به روش کاهشی را در اختیار ما قرار می دهد .از مهمترین ویژگی هایی که این ماهیان در
طول سازش تکاملی و در نتیجه عدم حضور نور از دست داده اند ،بینایی و نیز رنگدانه های روی بدن می باشد .همانطور که در
باال اشاره گردید ،به این صفت از دست رفته (یا کاهشی) ویژگی های تروگلومورفیک ( )Troglomorphic charactersگفته می
شود .تحلیل رفتن این صفات به جهت تغییرات ژنتیکی است که در طی فرآیند تکوینی (به ویژه در مرحله تمایز اندامها) و
گذر از مرحله جنینی به مرحله بلوغ اتفاق می افتد.
در ایران نیز ،کپورماهی کور غارزی (( )Iranocypris typhlopsشکل )3eو لوچ ماهی کور غارزی ( )Nemacheilus smithiبه
احتمال زیاد محصول همین نوع تکامل می باشند ( .)Teimori et al., 2016این دو گونه در زیستگاه غاری در ارتفاعات زاگرس
(استان لرستان) سازش پیدا کرده اند.
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شکل  .2روابط تکاملی گروههای مختلف ماهیان نشان می دهد که در جدهای مستقل آنها وقایع کاهشی باعث گونه زایی شده است )a( .خانواده هایی
از ماهیان استخوانی که در آنها تکامل کاهشی (پس رو) اتفاق افتاده است ،اقتباس از )2012( Harris؛ ( )bگونه هایی از کپورماهیان دندان دار از
جدهای مستقل که حاصل تکامل کاهشی هستند ،اقتباس از  Teimoriو همکاران ( .)2014aتمامی این گونه ها در زیستگاههای با شرایط اکولوژیکی
سخت زندگی می کنند.

نقش محیط های با شرایط اکولوژیکی سخت ...
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شکل  .3گونه هایی از ماهیان که تکامل آنها ناشی از عملکرد فرایندهای کاهشی در محیط های با شرایط اکولوژیکی سخت می باشد )a( .گونهی

کپورماهی دندان دار بدون فلس آناتولی  )b( ، Aphanius asquamatusگونهی کپورماهی دندان دار بدون فلس ایران )c( ، Aphanius furcatus
گونه ی کپورماهی دندان دار بدون باله ی لگنی الجزایر  )d( ، Aphanius apodusگونهی کورماهی غارزی مکزیک )e( ، Astyanax mexicanus
گونهی کپورماهی کور ایران ( Iranocypris typhlopsعکس از سایت برایان کد).

مکانیسم های احتمالی مرتبط با وقایع کاهشی

مسیر ژنی ( Ectodysplasin )EDAدر زمان رشد و نمو اندام های اکتودرمال ،از جمله دندان  ،مو ،پر ،و غدد پستانی فعال
است  .)Sadier et al., 2014عالوه بر این ،در زمان تکوین نقش بسیار مهمی در رابطه با تعداد و اندازه این ساختارها ایفا
میکند .این مسیر در زمان مطالعه بیماران مبتال به بیماری انسانی دیسپالزی اکتودرمال کشف شد .دیسپالزی در پاتولوژی به
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به طور کلی مکانیسم و یا مکانیسم های وقایع کاهشی که در وقوع سازگاری ها و نیز در بعضی موارد باعث تکامل جانوران
میشوند هنوز به طور دقیق مشخص نشده است ،اما با توجه به مطالعاتی که اخیرا انجام شده ،بروز این پدیده با دو روند
اساسی و نزدیک به هم مرتبط می باشد ( .)Protas et al., 2006; Teimori et al., 2014aیکی روند تغییرات تکوینی ساختارها
و دیگری تغییرات تکاملی مربوط به آنهاست .اما بر اساس مطالعاتی دیگر ( Harris, 2012; Harris et al., 2008; Sadier et al.,
 )2014پیشنهاد شده است که تغییرات در مسیر ژنهای خاصی که مسئول تکوین اندام های اکتودرمی از جمله دندان ،مو ،پر،
فلس و غدد شیری می باشند ،باعث بروز این نوع پدیده کاهشی می گردد.
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مفهوم گسترش غیر طبیعی است .این رشد و گسترش در سلولهای غیر بالغ اتفاق میافتد و در نتیجه همزمان با رشد سلول،
این رشد و گسترش غیرطبیعی باعث میشود که در سلولهای بالغ شده یک بافت غیرطبیعی به وجود آید ( Sadier et al.,
 .)2014اکتودرمال دیسپالزی به مجموعهای از سندرمها و اختالالت در بدن انسان اطالق میشود که در آنها به نوعی بهم
ریختگی بافت اکتودرم مشاهده می شود ( .)Atukorala et al., 2010این مسیر از سه جزء اصلی تشکیل شده است که شامل:
 ،EDAیک لیگاند که متعلق به خانواده فاکتور نکروز توموری  TNF –aمی باشد؛  ،EDARکه یک گیرنده مربوط به گیرندههای
 TNF1-aبوده و یک آداپتور ویژه به نام  EDARADDاست (.)Sadier et al., 2014
در سال  1857چارلز داروین در کتاب "گوناگونی های جانوران وگیاهان خانگی (
 )under Domesticationدر رابطه با ساختارهای هومولوگ از جمله پوست و ضمائم مو ،پر ،شاخ و دندان بحث میکند و به
The Variation of Animals and Plants

خانواده ای هندی اشاره می کند که مردهای این خانواده به صورت ژنتیکی در نسلهای مختلف دارای نقص در ساختارهای
اکتودرمی خود می باشند .در آرواره این افراد از لحاظ تعداد دندانها روند کاهشی دیده میشود .عالوه بر این ،مقدار مو در
ناحیه ی سر و تن این افراد بسیار کم بوده و در اوایل زندگی کچل می شوند .این افراد از قابلیت تحمل کمتری در هوای گرم
برخوردار بودند که به دلیل نقص در عملکرد غدد عرقی آنها بود ( .)Darwin, 1875در واقع داروین به بیماری انسانی دیسپالزی
اکتودرمال اشاره کرده بود .از آنجایی که این بیماری وابسته به جنس و روی کروموزوم  Xاست ،عمدتاً افراد نر جامعه را تحت
تاثیر قرار می دهد .این مثال گزارش شده توسط داروین نمونه ای از یک مورد پاتولوژیک در انسانها می باشد که نمایانگر این
موضوع است که چگونه مسیرهای سیگنالی در سالمت انسانها تاثیر می گذارد.
نکته مهم این است که بر خالف چیزی که در انسان دیده می شود ،همین مسیرهای سیگنالی ژنی در دیگر گونه های جانوری
در سازش آنها با محیط زیست پیرامون نقش مهمی (به ویژه در محیط های با شرایط اکولوژیکی سخت) ایفا می کند ( Harris
 .)et al., 2008; Teimori et al., 2014a,bبیش از  120سال پس از مشاهدات داروین ،ژن جهش یافته ای در کروموزوم
بیماران مرد که عامل بیماری بود مشخص شد .این ژن  EDAنامیده شد که اشاره به بیماری  ectodysplasinدارد
( .)Srivastava et al., 1997; Kere et al., 1996فنوتیپ کامالً مشابهی با این بیماری از جمله اختالالت مو ،دندان و نبود غدد
عرق در جهش یافته های وابسته به جنس کروموزوم  Xدر موش توصیف شد که منجر به تسهیل بررسی ژن  EDAدر انسان
X

گردید زیرا ژن مسئول اختالالت نامبرده در موش اورتولوگ 2ژن  Edaدر انسان است (.)Ferguson et al., 1997
مطالعات بیشتر نشان داد که پروتئین کد شده متعلق به خانواده فاکتور نکروز تومور ( )TNFمی باشد .به کمک جهش
یافتههای دیگر این ژن ،دیگر پروتئین های دخیل در مسیر ژنی  EDAکشف شد .از جمله ژن  ،EDARکه گیرنده ای متعلق
به خانواده  TNFمی باشد و ژن  3EDARADDکه کدکننده پروتئین آداپتور دومین مرگ می باشد

( Mikkola and Thesleff,

موارد مشابهی از بیما ری دیسپالزی اکتودرمال شده است .این تشابه در فنوتیپ دیسپالزی اکتودرمال در موتانت های مختلف
گونه های پستانداران نشان دهنده نقش مهم و بسیار تثبیت شده مسیر ژنی  EDAدر تکوین اندامهای اکتودرمال است .عالوه
بر این ،مشخص شده است که مسیر سیگنالی  EDAبه صورت آبشاری از  EDAو  EDARبه  EDARADDاست (شکل ،)4
که یادآور دیگر مسیرهای خانواده فاکتور نکروز تومور ( )TNFمی باشد (به عنوان مثالMorlon ( )TRADD / TNF / TNFR ،
.)et al., 2005

Tumor Necrosis Factor

1

ژن های اورتولوگ ،به ژن های هومولوگی گفته می شود که به دلیل وقایع گونه زایی در گونه های مختلف به ارث می رسد

2

A death-domain adaptor protein

3
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( )2003شکل .)4
مطالعات نشان داده که جهش در ژن های  EDARو  EDARADDمنجر به بیماری دیسپالزی اکتودرمال می شود ( Headon
 .)et al., 2001; Shimomura et al., 2004عالوه بر این ،جهش در ژن های اورتولوگ  EDARو  EDARADDدر پستانداران
دیگر مانند سگ ( ،)Casal et al., 2005موش ( )Kuramoto et al., 2011و گربه ( )Drögemüller et al., 2001نیز منجر به

نقش محیط های با شرایط اکولوژیکی سخت ...
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بنابراین ،اولین فرضیه این است که این سیگنالینگ منجر به فعال شدن مسیر فاکتور هستهای کاپا ( )NF-κBمی شود که یک
کمپلکس پروتئینی کنترل کننده رونویسی  DNAاست ( .)Gilmore, 2006این فاکتور تقریباً در تمام گونههای جانوری یافت
میشود و مسئول پاسخهای سلولی به محرک هایی همچون استرس ،رادیکالهای آزاد و آنتیژن باکتریایی یا ویروسی است
( .)Gilmore, 2006آزمایش های مختلف نشان داده است که مسیر  NF-κBمبدل اصلی برای مسیر  EDAاست ( Dickson et
 .)al., 2004; Schmidt-Ullrich et al., 2006قابل ذکر است که به جز مسیر  EDAبسیاری از مسیرهای تکوینی دیگر مانند
 ،Wntفاکتور رونویسی  bleRو ) ،Sonic hedgehog (shhدر تکوین اندام های اکتودرمی نقش دارند به طوریکه در شکل دهی،
تمایز و رشد این ساختارها نقش تنظیم کننده بازی می کنند (شکل  .)4با این حال ،بسیاری از این مسیر ها پلی تروپیک بوده
و نقص حتی در یکی از اجزاء اصلی از این مسیر منجر به نقص بسیار شدید نه تنها در اندام های اکتودرمی بلکه در سایر
اندامها می شود.

مطالعات اخیر نشان داده است که مسیر ژنی  EDAبه پستانداران محدود نبوده و در اغلب مهره داران به صورت ثابت وجود
دارد ( .)Sadier et al., 2014مهار این م سیر در پرندگان منجر به کاهش تعداد پالک های پری در دوره جنینی می شود
( .)Drew et al., 2007اخیرا مشخص شده است که جهش در ژن های  EDAو  EDARدر تعدادی از ماهیان استخوانی از
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شکل  .4ترسیم گرافی مسیر سیگنالی  :EDAلیگاند سه بخشی  EDAبه گیرنده سه بخشی  RADbمتصل شده و با به خدمت گرفتن آداپتور
 DAARADbایجاد کمپلکسی متشکل از این اجزا و دیگر پروتئین ها میکند .این کمپلکس از طریق فعال کردن فاکتور رونویسی NF-κBمنجر به
رونویسی ژنهای دخیل در تمایز اندامهای اکتودرمی می شود و در این میان با فعال کردن مسیر ( tnwدر تحریک و شکل دهی) ،با تولید فاکتور
رونویسی ( bleRدر تمایز) و با مسیر ( hSSدر رشد این ساختارها) نفش ایفا می کند.

1395  پاییـز،2  شماره،6 دوره
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 تعداد فلس ها در روی بدن و نیز تعداد دندان های،جمله ماهی گورخری و ماهی سه خاره منجر به نقص در ساختارهای باله
Gaudant, 1993; Kondo et al., 2001; Harris et al., 2008; Atukorala et al., 2010; Teimori et al., ( حلقی می شود
Kondo et al., 2001; (  این مسیر در تکوین ساختار اکتودرمی ماهی ها نیز نقش مهمی را ایفا می کند، بنابراین.)2014a,b
EDA  می توان نتیجه گیری کرد که مسیر ژنی، به طور کلی با در نظر گرفتن تمام موارد ذکر شده.)Harris et al., 2008
کنترل کننده تکوین ساختارهای اکتودرمی در تمامی مهره داران است و یک مسیر تکوینی مشترک را برای ساختارهایی مانند
 نقص در این مسیر ژنی می تواند به صورت تغییرات قابل توجه فنوتیپی، بنابراین. پر و غدد کنترل می نماید، فلس،مو
 به نظر می رسد که این تغییرات فنوتیپی در پستانداران.(فنوتیپ کاهشی) در ساختارهای اکتودرمی نامبرده ظاهر گردد
 در حالیکه در سایر مهره داران و نیز احتماالً بی مهرگان نوعی،(حداقل انسان) منجر به بروز ناهنجاری های ریختی می شود
سازش تکاملی می باشد که به وسیله آن موجودات شانس بقاء خود را در محیط های با شرایط اکولوژیکی سخت افزایش
 در سایر مهره دارن به جز انسان نقش مهمی درEDA  تغییرات حاصل از جهش ها در مسیر ژنی، به همین علت.می دهند
 نکته مهم دیگر در این رابطه این است که فرآیندهای کاهشی بدون توجه به ارتباط تباری گونهها.گونه زایی و تکامل آنها دارد
 به این ترتیب که در هر زمان که موجود به صورت طوالنی مدت در محیط های با شرایط اکولوژیکی سخت قرار.رخ می دهد
 این مسیر، بنابراین.)Teimori et al., 2014a( گیرد امکان بروز این وقایع کاهشی به منظور کمک به سازش و بقاء وجود دارد
 اکولوژیکی با محیط-می تواند با ایجاد تغییرات سازگار در اندامهای اکتودرمال نقش رابطی ویژه جهت برقراری سازش تکاملی
.زیست ایفا نموده که می توان از آن به عنوان شرایط ویژه تکامل فنوتیپی یاد کرد
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