پنج

به نام خدا

اقلیمپذیری آزمایشگاهی و اقلیمپذیری طبیعی منجر به تغییرات

فهرست

فیزیولوژی و تکامل

فنوتیپی برگشتپذیر میشود

مقدمة استاد

دوازده

پیش گفتار مترجمان

سیزده

پیش گفتار نویسندگان

پانزده

دربارة نویسندگان

بخش اول مبانی سلولی فیزیولوژی جانوری

چهارده

1

سازگاری چیست؟

همة تفاوتها ،سازگاری تکاملی نیستند

فیزیولوژی :گذشته و حال

4

خالصهای از تاریخ فیزیولوژی جانوری

5

طبقهبندی کرد

زیرشاخههای فیزیولوژی را میتوان براساس فرایند ایجادکنندة تنوع
طبقهبندی کرد

فیزیولوژی جانوری میتواند علمی محض یا کاربردی باشد

■

کادر  1.1روشها و سیستمهای مدل مدلهای آگست کروگ
در فیزیولوژی جانوری
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موضوعهای وحدتبخش در فیزیولوژی

10

فیزیک و شیمی :اساس فیزیولوژی

10

مفاهیم علم مکانیک در شناخت عملکرد موجودات زنده به ما کمک
میکنند

پتانسیلهای الکتریکی ،بحثی اساسی در فیزیولوژی هستند

الگوهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک تحت تأثیر اندازة بدن قرارمیگیرند
تنظیم فیزیولوژیک

هومئوستازی حفظ ثبات داخلی است

حلقههای فیدبکی ،مسیرهای فیزیولوژیک را کنترل میکنند
حلقههای فیدبک منفی عامل حفظ هومئوستازی هستند

حلقههای فیدبک مثبت عامل بروز پاسخهای انفجاری هستند
فنوتیپ ،ژنوتیپ و محیط

یک ژنوتیپ بیش از یک فنوتیپ را نشان میدهد

16

خویشاوندی تکاملی ،مورفولوژی و فیزیولوژی را تحت تأثیر قرار میدهد
خالصه

17

پرسشهای ترکیبی

17

برای مطالعة بیشتر

18

فیزیولوژی سلولی

2

نگاه کلی

زیرشاخههای فیزیولوژی را میتوان براساس تراز تشکیالت زیستی

15

فصل  2شیمی ،بیوشیمی و

4

زیرشاخههای تحقیقات فیزیولوژی

15
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فصل  1مقدمهای بر
اصول فیزیولوژی

15
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20

نگاه کلی

22

شیمی

22

انرژی

22

شبکههای غذایی انرژی را منتقل میکنند

انرژی در گرادیانهای الکتروشیمیایی ذخیره میشود

انرژی گرمایی باعث حرکت مولکولها میشود
پیوندهای شیمیایی

پیوندهای کوواالنسی الکترونها را به اشتراک میگذارند

پیوندهای ضعیف ساختار ماکرومولکولی را کنترل میکنند

پیوندهای ضعیف نسبت به دما حساساند

خواص آب

خواص آب منحصر بهفرد هستند

مواد محلول بر خواص فیزیکی آب تأثیر میگذارند
مواد محلول در آب بهوسیلة انتشار حرکت میکنند

مواد محلول در سیستمهای زیستی فشار اسمزی ایجاد میکنند
تفاوتهای اسموالریته میتواند حجم سلول را تغییر دهد

 pHو یونیزاسیون آب

خنثیبودن همیشه در  pHهفت نیست

اسیدها و بازها pH ،آب را تغییر میدهند

 pHو دما ،هر دو بر یونش مولکولهای زیستی تأثیر میگذارند
بافرها تغییرات  pHرا محدود میکنند

بیوشیمی

آنزیمها

آنزیمها با کاهش انرژی فعالسازی ،واکنشها را تسریع میکنند
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شش

■

فهرست

کادر  1.2مبانی ریاضی ترمودینامیک

کینتیک آنزیم خصوصیات آنزیمی را توضیح میدهد

محیط فیزیکوشیمیایی ،کینتیک آنزیم را تغییر میدهد

تنظیم آلوستریک و کوواالنسی ،سرعت آنزیمها را کنترل میکنند
آنزیمها مواد غذایی را جهت احیای انرژی تغییر میدهند

 ATPحامل انرژی آزاد است
پروتئینها

پروتئینها پلیمرهای آمینواسیدی هستند

پروتئینها در اشکال سهبعدی چینخورده میشوند

چپرونهای مولکولی به چینخوردگی پروتئینها کمک میکنند
کربوهیدراتها

جانوران برای تأمین انرژی و بیوسنتز از مونوساکاریدها استفاده
میکنند

کربوهیدراتهای پیچیده ،نقشهای عملکردی و ساختاری زیادی
را بهعهده دارند

گلوکونئوژنز گلوکز را از پیشسازهای غیر کربوهیدراتی میسازد
گلیکولیز مسیری کمبازده و پرسرعت است

میتوکندریها ،پیرووات و  NADHگلیکولیتیک را در شرایط
هوازی اکسید میکنند

دهیدروژناز پایانی NADH ،را در شرایط غیرهوازی اکسید میکند

لیپیدها

اسیدهای چرب ،زنجیرههای آلیفاتیک طویلی هستند که از
استیلکوآنیزم  Aتولید شدهاند

اسیدهای چرب در بتا ـ اکسیداسیون میتوکندریایی اکسید میشوند

اسیدهای چرب میتوانند به اجسام کتونی تبدیل شوند

تریگلیسرید ،شکل اصلی ذخیرة لیپید است

فسفولیپیدها بیشتر در غشاهای زیستی یافت میشوند

استروئیدها دارای ساختار حلقوی چندگانه هستند

متابولیسممیتوکندریایی

چرخة  TCAاز استیل کوآنزیم  Aبرای تولید معادلهای احیاکننده
استفاده میکند

 ETSگرادیان پروتون ،گرما و انواع رادیکال آزاد اکسیژن تولید میکند
 F1F0آدنوزینتریفسفاتاز از نیروی محرکة پروتونی برای ساختن
 ATPاستفاده میکند

کراتین فسفوکیناز انتقال انرژی و ذخایر آن را افزایش میدهد
ائتالف مسیرهای متابولیسم انرژی

■

کادر  2.2روشها و سیستمهای مدل سرعت متابولیسم
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اکسیژن و  ATPتعادل میان گلیکولیز و فسفریالسیون اکسیداتیو را
کنترل میکنند

خصوصیات فیزیکی سوختها بر انتخاب آنها تأثیر میگذارد
با محاسبة کسر تنفسی میتوان نوع سوخت را تعیین کرد

واسطههای پرانرژی تعادل بین آنابولیسم و کاتابولیسم را تنظیم میکنند
فیزیولوژی سلول

ساختار غشا

لیپیدها خصوصیات غشا را تحت تأثیر قرار میدهند
غشاهای لیپیدی ناهمگن هستند

استرس محیطی میتواند سیالیت غشا را تغییر دهد

غشاها دارای پروتئینهای سراسری و محیطی هستند
انتقال از عرض غشاهای سلولی

مولکولهای محلول در لیپید بهوسیلة انتشار غیرفعال از عرض
غشا عبور میکنند

پروتئینهای غشایی میتوانند انتشار مولکولهای نفوذناپذیر را
تسهیل کنند

ترانسپورترهای فعال از انرژی برای پمپکردن مولکولها در
خالف جهت گرادیانها استفاده میکنند

پتانسیل غشا

سطح درونی غشا در حالت استراحت ،الکترونگاتیو است

گرادیانهای غلظت یونی و نفوذپذیری ،پتانسیل غشا را تعیین میکنند
پتاسیم نقش اساسی را در برقراری پتانسیل غشا بازی میکند

سدیم ـ پتاسیم آدنوزین تریفسفاتاز گرادیانهای غلظتی را برقرار میکند
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کادر  3.2مبانی ریاضی تساوی گلدمن

تغییرات در نفوذپذیری غشا ،پتانسیل غشا را تغییر میدهد
سازماندهی درونسلولی

میتوکندریها نیروگاههای سلولی هستند

اسکلت سلولی ،شکل سلولی را کنترل و جابهجایی درونسلولی را
جهتدهی میکند

شبکة آندوپالسمی و دستگاه گلژی ،عبور وزیکولها را میانجیگری
میکنند

ماتریکس خارج سلولی برهمکنشهای بین سلولها را میانجیگری میکند
ژنتیک و ژنومیک فیزیولوژیک

نوکلئیک اسیدها پلیمرهای نوکلئوتیدها هستند

 DNAمارپیچ مضاعف آلفاهلیکس است که در کروموزومها
قرار گرفته است

 DNAدر ژنوم سازماندهی میشود
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84

برهمکنش لیگاند ـ رسپتور اختصاصیاند

86

رسپتورها ُدمینهای متعددی دارند

86

اتصال لیگاند ـ رسپتور از قانون کنش جرم تبعیت میکند

مضاعفشدنهای ژنوم قدیم در ایجاد تنوع فیزیولوژیک نقش داشتهاند

89

میل ترکیبی رسپتور به لیگاند ممکن است متنوع باشد

خالصه

90

پرسشهای مروری

91

پرسشهای ترکیبی

92

پرسشهای محاسباتی

92

برای مطالعة بیشتر

92

کنترل رونویسی در نواحی تنظیمی ژن صورت میپذیرد

تخریب  RNAبر مقدار آن تأثیر میگذارد

تغییرات کلی در ترجمه ،بسیاری مسیرها را کنترل میکند

سلولها مقادیر پروتئین را از طریق تخریب پروتئینی به سرعت
کاهش میدهند

تنوع پروتئینها از مضاعفشدنها و بازآراییهای ژنی منشأ میگیرد

85
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94

نگاه کلی

96

مبنای بیوشیمیایی سیگنالرسانی سلولی

97

ویژگیهای کلی سیگنالرسانی سلولی

97

سیستمهای سیگنالرسانی غیرمستقیم ،زنجیرهای را تشکیل میدهند
ساختار پیک ،نوع مکانیسم سیگنالرسانی را تعیین میکند

پیکهای پپتیدی

پیکهای پپتیدی طی اگزوسیتوز آزاد میشوند

پیکهای پپتیدی در مایعات خارج سلولی حل میشوند
پپتیدها به رسپتورهای عرض غشایی متصل میشوند

پیکهای استروئیدی

■ کادر  1.3تکامل و تنوع اکدیزون :هورمونی استروئیدی در بندپایان

استروئیدها به پروتئینهای حامل متصل میشوند

استروئیدها به رسپتورهای داخل سلولی متصل میشوند

آمینهای بیوژنیک

هورمونهای تیروئیدی از عرض غشا عبور میکنند
هورمونهای تیروئیدی پیکهایی آبگریز هستند
دیگر انواع پیکها

ایکوزانوئیدها پیکهایی لیپیدی هستند

نیتریک اکساید پیک شیمیایی گازیشکل است

پورینها به عنوان نوروترانسمیترها و پاراکرینها عمل میکنند
انتقال سیگنال به سلول هدف

هر لیگاند ممکن است به بیش از یک رسپتور متصل شود
تعداد رسپتورها ممکن است متفاوت باشد
سیگنالرسانی لیگاند باید غیرفعال شود

مسیرهای انتقال سیگنال

رسپتورهای درونسلولی

کانالهای یونی دریچهدار وابسته به لیگاند
انتقال سیگنال از طریق رسپتور ـ آنزیمها

رسپتورهای گوانیالت سیکالزی GMP ،حلقوی تولید میکنند

رسپتورهای تیروزین کینازی از طریق پروتئینهای Ras

فصل  3سیگنالرسانی سلولی
و تنظیم آندوکرینی

پاسخ سلول براساس نوع رسپتور تعیین میشود
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سیگنالرسانیمیکنند

رسپتورهای سرین /ترئونین کینازی بهطور مستقیم آبشارهای
فسفریالسیون را فعال میکنند

انتقال سیگنال از طریق رسپتورهای مزدوج شده به Gـ پروتئینها

■

کادر  2.3تکامل و تنوع رسپتورهای مزدوج شده به Gـ پروتئینها

Gـ پروتئینها میتوانند از طریق کلسیم ـ کالمودولین فعالیت کنند
Gـ پروتئینها میتوانند با آنزیمهای تقویتکننده برهمکنش کنند
آنزیمهای تقویتکننده ،غلظت پیکهای ثانویه را تغییر میدهند
گوانیالت سیکالز cGMP ،تولید میکند

فسفولیپاز  ،Cفسفاتیدیل اینوزیتول تولید میکند

 AMPحلقوی ( )cAMPاولین پیک ثانویة شناساییشده است

مسیرهای انتقال سیگنال میتوانند با یکدیگر برهمکنش داشته باشند

مقدمهای بر سیستمهای آندوکرینی

تنظیم فیدبکی

کنترل رفلکسی ،تنظیم از راه دور را میانجیگری میکند

هفت
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128

هورمونهای هیپوفیزی نمونههایی از انواع مختلف حلقههای فیدبکی هستند 130
هیپوفیز خلفی ،نوروهورمونها را ترشح میکند

اکسیتوسین در حلقة فیدبک مثبت دخالت دارد

نوروهورمونهای هیپوتاالموسی ،هورمونهای هیپوفیز قدامی را
تنظیم میکنند

بسیاری از هورمونهای هیپوفیز قدامی در مسیرهای سه مرحلهای
شرکت میکنند

تنظیم متابولیسم گلوکز

130
130
131
131
133

هشت

فهرست

اعمال انسولین اساس فیدبک منفی را نشان میدهد

انواع مختلف کنترل فیدبکی میتوانند گلوکز خون را تنظیم کنند

■

کادر  3.3کاربردها ارتباط سلول به سلول و دیابت

انسولین و گلوکاگون اساس کنترل آنتاگونیستی را نشان میدهند

هورمونها میتوانند اثر افزایشی و توأم را نشان دهند

هورمونهای هیپرگلیسمی ،گلوکز خارج سلولی را در بندپایان
کنترل میکنند

پاسخ به استرس در مهرهداران

محرکهای استرسزا ،دستگاه عصبی سمپاتیک را فعال میکنند

133

نورونهای حرکتی مهرهداران ،میلیندار هستند

134

فرکانس پتانسیل عمل اطالعات با خود حمل میکند

136

کلسیم درونسلولی ،رهاسازی نوروترانسمیتر را تنظیم میکند

137

استیلکولین ،نوروترانسمیتر اصلی در محل اتصال عصب ـ عضلة

139

سیگنالرسانی بهوسیلة آنزیم استیلکولین استراز خاتمه مییابد

139

مقدار نوروترانسمیتر و فعالیت رسپتور بر قدرت سیگنال تأثیر میگذارد

141

تنوع ساختاری نورونها

134

آکسونها پتانسیلهای عمل را بهصورت یکسویه هدایت میکنند

135

انتقال سیگنال در عرض سیناپس شیمیایی

138

دستگاه عصبی سمپاتیک ،بخش مرکزی غدة فوقکلیوی را تحریک میکند 139

محور هیپوتاالموـ هیپوفیزی ،قشر غدة فوقکلیوی را تحریک میکند
ساختار بافت غدة فوقکلیوی در مهرهداران مختلف ،متفاوت است
تکامل سیستمهای آندوکرین

140

خالصه

143

پرسشهای مروری

145

پرسشهای ترکیبی

145

پرسشهای محاسباتی

146

برای مطالعة بیشتر

146

عملکرد نورونها

148

نگاه کلی

150

سیگنالرسانی در نورون حرکتی مهرهداران

151

سیگنالهای الکتریکی در نورونها

152

معادلة گلدمن ،پتانسیل استراحت غشا را توصیف میکند

کانالهای یونی دریچهدار این امکان را به نورونها میدهند تا

■

پتانسیلهای غشای خود را تغییر دهند

کادر  1.4روشها و سیستمهای مدل مطالعة کانالهای یونی

سیگنالها در دندریتها و جسم سلولی
دامنة پتانسیلهای مدرج متغیر است

پتانسیلهای مدرج ،سیگنالهایی هستند که مسافت کوتاه دارند

153
153
154
155
155
157

پتانسیلهای مدرج جهت شلیک پتانسیلهای عمل با یکدیگر جمع میشوند 158
سیگنالها در آکسون

کانالهای دریچهدار وابسته به ولتاژ ،پتانسیل عمل ایجاد میکنند
کانالهای سدیمی دریچهدار وابسته به ولتاژ ،دو دریچه دارند

پتانسیلهای عمل ،سیگنالها را در مسافتهای طوالنی منتقل میکنند
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فرکانس پتانسیل عمل ،رهاسازی نوروترانسمیتر را تحت تأثیر قرار میدهد 170
مهرهداران است

سلولهای پسسیناپسی ،رسپتورهای ویژهای را بیان میکنند

تنوع در سیگنالرسانی نورونی

نورونها را میتوان براساس عملکرد طبقهبندی کرد

نورونها را میتوان براساس ساختارشان طبقهبندی کرد
نورونها با سلولهای گلیا همراه هستند
انواع هدایت سیگنال

بیان کانالهای یونی دریچهدار وابسته به ولتاژ توسط ژنهای متعددی
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صورت میگیرد

کادر  2.4تکامل و تنوع تکامل غالفهای میلینی

کانالهای کلسیمی دریچهدار وابسته به ولتاژ نیز میتوانند در
پتانسیلهای عمل دخالت داشته باشند
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ظرفیت غشا بر سرعت هدایت تأثیر دارد
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رسپتورهای نوروترانسمیتر میتوانند یونوتروپیک یا متابوتروپیک باشند
رسپتورهای استیلکولین ،یونوتروپیک یا متابوتروپیک هستند
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آمینهای بیوژنیک نقشهای فیزیولوژیک متعدد دارند
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رهاسازی نوروترانسمیتر بسته به موقعیت فیزیولوژیک ،متفاوت است
تکامل نورونها

کانالهای سدیمی دریچهدار وابسته به ولتاژ ،منحصرا ً در جانوران
یافت میشوند

بیشتر موجودات زنده برای ارتباط سلول به سلول از مواد شیمیایی
استفاده میکنند
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تشکیالت سارکومری ،ویژگیهای انقباضی سلول عضالنی را تعیین میکند 226
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برای مطالعة بیشتر

202

204

نگاه کلی

206

اسکلت سلولی و پروتئینهای حرکتی
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میکروتوبولها

207
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میکروتوبولها ناپایداری دینامیک دارند
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پلیمریزاسیون اکتین میتواند موجب حرکت شود

اکتین از میوزین بهعنوان پروتئین حرکتی استفاده میکند

مدل سرخوردن فیالمان میتواند فعالیت اکتین ـ میوزین را
توصیف کند

واحد جابهجایی و چرخة کار بر فعالیت میوزین تأثیر میگذارند
ساختار عضله و تنظیم انقباض

ساختار دستگاه انقباضی عضلة مخطط مهرهداران
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فیالمانهای ضخیم و نازک عضلة مخطط در سارکومر سازماندهی میشوند 224

میوزین  IIچرخة کار و واحد جابهجایی منحصر بهفرد دارد

انقباض و شلشدن در عضلة مخطط مهرهداران

پروتئینهای فیالمان نازک منشأ حساسیت عضلة اسکلتی به  Ca2+هستند 230

کمپلکس تروپونین ـ تروپومیوزین میتواند کینتیکهای انقباضی
را تحت تأثیر قرار دهد

فیالمانهای ضخیم نیز ویژگیهای انقباضی را تحت تأثیر قرار میدهند

■
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کادر  3.5مبانی ریاضی تغییرات سارکومری هنگام تولید نیرو و کوتاه شدن 234

انقباض عضله میتواند نیرو تولید کند
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اکسیتاسیون و مزدوجشدن اکسیتاسیون ـ انقباض در عضلة مخطط مهرهداران 236

عضالت بهوسیلة پتانسیل عمل تحریک میشوند
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عضلة نوروژنیک بهوسیلة نوروترانسمیترها تحریک میشود
عضالت تونیک دارای اعصاب متعددی هستند

Tـ توبولها نفوذ پتانسیل عمل به داخل میوسیت را تشدید میکنند

فصل  5حرکت سلولی
و عضالت

■

کادر  2.5ژنتیک و ژنومیک تکوین و تمایز عضله
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متفاوت است
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سیستمهای حسی

جوانههای چشایی ،رسپتورهای چشایی مهرهداراناند

رسپتورهای لمس و فشار
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رسپتورهای المسه پراکنش زیادی دارند

نگاه کلی
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ویژگیهای عمومی حواس
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حشرات رسپتورهای المسه و رسپتورهای وضعیت متنوعی دارند

طبقهبندی سلولهای رسپتور حسی
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مباني سلولي فيزيولوژي جانوري

و نیز مقايسة آنها با ساختارهاي مكانيكي استفاده ميكنند .يكي از شگفتیهای

جِي .جي .ساكس( )J. G. Saxeشاعر کالسیک امریکایی در شعري آورده است
كه شش مرد نابينا در پي كشف شگفتي فيل بودند .نفر اول به پهلويِ فيل دست

فيزيولوژي ،یگانگی در عین گوناگونی است یعنی حتي غير معمولترين صفات

افتاد .مرد سوم كه خرطوم فيل را لمس كرده بود ،گمان برد كه مار است .در اين

بخش اول اين كتاب به اين موضوع اختصاص دارد كه چگونه فرایندهاي

زد و ديواري را تصور کرد ،دومين نفر با در دست گرفتن عاج فيل به ياد نيزه

موجودات از برخي جهات بسيار مشابه يكديگرند.

ميان مرد چهارم كه پاي فيل را در دست داشت با خود انديشيد كه بايد درخت

مولكولي و سلولی ،زيربناي فيزيولوژي را ايجاد ميكنند .همانطور كه جانور از

گرفتن دم فيل طنابي را در ذهن مجسم كرد *.منظور ساكس اين بود كه تنها راه

ساخته شده است .در فصل اول ،علم فيزيولوژي معرفي میشود و در مورد منشأ تنوع

همانند اين شعر نيازمند تحقيق از جنبههاي مختلف علوم مانند فيزيك ،شيمي،

تأثير نيروهاي شيميايي و فيزيكي بر عملكرد فيزيولوژيك و پايههای بيوشيميایی و

باشد .پنجمين نفر با لمس گوش فيل ،حدس زد كه بادبزن است ،و نفر آخر با

واحدهای سلولی بهوجود آمده است ،فيزيولوژي نيز از واحدهای مولکولی و سلولي

درك موضوعی پيچيده ،بررسيآن از زواياي گوناگون است .يادگيري فيزيولوژي

از ديدگاه فيزيولوژي بحث ميشود .فصل دوم اساس عملكرد سلولي را مرور ميكند:

رياضي ،مهندسي ،ژنتيك ،زيستشناسي سلولي ،اكولوژي و تكامل است .مفهوم
ديگري كه از اين شعر برداشت ميشود و مرتبط با فيزيولوژيستها نيز هست
اين حقيقت است كه حتي غير عاديترين ويژگيهاي جانوران از بسياري جهات

ملموس و آشنایند .در واقع اين مردان نابينا درک کاملی داشتند .پهلوي فيل
واقع ًا مشابه ديوار است ،خرطومش شبيه مار حركت ميكند ،عاج آن همانند نيزه

كاربرد دارد و ُدم آن نيز به طناب شباهت دارد .در اغلب موارد ،فيزيولوژيستها
براي درك ساختار و عملكرد جانوران ،از بررسی همساختاری در جانوران مختلف

* جان گادفری ساکس ( )1816-1887در واقع روایتکنندة این تمثیل شرقی برای مخاطبان غربی
خود بوده است .این داستان تمثیلی عارفانه که ریشه در آیینهای چین ،هندو و بودایی دارد ،به فرهنگ
ما نیز راه یافته و در مثنوی مولوی و حدیقهالحقیقه سنایی نیز نقل شده است .ـ و.

زيستشناختی سلولي .هر چند بسياري از این اصول سلولي ،در ميان گياهان ،قارچها
و جانوران ،يكساناند ،ولي به سه علت عمده عملكرد سلولهاي جانوري از دیگر

يوكاريوتها مجزاست :ارتباطهای سلولي ،عضالت و نورونها .در فصل سوم راههاي

پيچيدة ارتباط سلولها و بافتهاي جانوري با يكديگر مورد بررسي قرار گرفته است.
نورونها (فصل چهارم) و سلولهاي عضالني (فصل پنجم) فقط در جانوران وجود
دارند و پاية همة سيستمهاي فيزيولوژيك هستند .در دو فصل آخر این بخش نقش

اين سلولهاي منحصر به فرد جانوري در سيستمهاي پيچيدة فيزيولوژيك بررسي

شده و بهويژه نحوة عملكرد اين سلولها و چگونگي پيدايش تنوع در خصوصيات آنها
در طول تكامل مورد بحث قرار گرفته است.
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فصل

1

مقدمهاي بر اصول فيزيولوژي
در دهة  1960به چند علت ،تحقیق در زمينة فيزيولوژي به اوج خود رسيد.

به تدريج تيمهاي چند منظورة بينالمللي از محققان تشكيل شد تا موضوعهای

جديدي را براي مطالعة تنوع جانوران هموار كرد .مطالعات جمعيتشناختي

تحقيقاتي بينالمللي ،اين فرصت را بهوجود آورد تا فيزيولوژيستها بتوانند

توسعة تكنولوژيهاي مختلف ،از پزشكي هستهاي تا ژنتيك مولكولي ،راههاي
منجر به استخدام تعداد زيادي از دانشمندان دانشگاهي شد كه يكي از نتايج
آن پرورش جمع كثيري از محققان عالقهمند به تنوع فيزيولوژيك جانوران بود.

جهاني دستنيافتني بررسي شوند .سهولت مسافرت و رشد شركتهاي
جانوران ناشناختة محيطهاي دوردست را مورد مطالعه قرار دهند.

در همين دوران بود كه فيزيولوژيستي مشهور به نام دكتر

3

كشتي تحقيقاتي آلفاهليكس
پر شالندر( )Dr. Per Scholanderبه همراه مدير مؤسسة اقيانوسشناسي

اسكريپس( )Scrippsوابسته به دانشگاه كاليفرنيا در سنديگو ،دست به ابتكار

جالبي زدند و تيمي از محققان بينالمللي را برای حل مسائل زيستي مناطق

ناشناختة دنيا تشكيل دادند .طرح تحقيقاتي آلفاهلیکس( )Alpha Helixپس

از سالها تالش و مذاكره با محققان ،دانشگاهها و آژانسهاي دولتي ،شروع به

كار كرد.

 10سال پس از پيشنهاد مدل ساختار  DNAبهوسیلة واتسون و كريك،

کشتی تحقیقاتی اقیانوسپیمای آلفاهلیکس که به افتخار این مدل نامگذاری

شده بود ،راهي درياها شد .اين كشتي در سال  1964بهوسيلة مؤسسة

اقيانوسشناسي اسكريپس و با امتيازي كه بنياد ملي علوم اياالت متحدة

فیل دريايي

آمريكا در اختيار آنها گذاشته بود ،به قيمت يكونيم ميليون دالر خريداري

نئوتروپيك( )neotropicپرداخت و سپس از جزاير گاالپاگوس عبور كرد

زيستشناسان تجربي در طول سفر به زيستگاههاي غيرعادي دنيا بود .هر

يك قرن پيش آنها را بررسي كرده بود .اين سفرهاي دريايي به مدت 15

شد .كشتي آلفاهليكس مجهز به آزمايشگاههايي تخصصي برای استفادة

و اين امكان را به دانشمندان داد تا جانوراني را مطالعه كنند كه داروين

چند دولت اياالت متحده ،باني و حامي اين طرح بود ،ولي در آن عالوه بر

سال ادامه داشت كه طي آن دانشمندان به همان نقاط و يا به نقاط ديگري

نيز حمايت ميشد .در سال  1966آلفاهليكس با  10نفر از دانشمندان سراسر

جزيرة گوادالوپ(( )Guadalupeماهي و فیلدریایی) ،قارة قطب جنوب

تحقيقات دانشمندان آمريكايي ،از تحقيقات دیگر دانشمندان نقاط مختلف دنيا

مانند درياي برينگ (ماهيهاي سردآبی) ،گينة نو (جانوران گرمسيري)،

جهان و  12نفر خدمه ،سفر خود را به دنبال جستجوي «دانش زيستشناسي

(جانوران قطبي) ،شرق اقيانوس آرام (كوسهها ،والها و جانوران آبسنگهای

نسل از فيزيولوژيستهاي جانوري شد.

ناتيلوس( ))nautilusسفر ميكردند .قابل توجه است كه بسياري از اين

و پزشكي» ،آغاز كرد .طرح آلفاهليكس تجربهاي جديد بود كه الهامبخش يك

دريايي) ،استراليا (مارهاي آبي) ،هاوايي (ماهيان عمقزي) و فيليپين (صدف

اين كشتي ،آزمايشگاهي متحرك بود كه  3تا  4بار در سال تيمي از

جانوران تا آن زمان هرگز مورد مطالعه قرار نگرفته بودند و خصوصيات

هم جمع ميكرد .اولين سفر آلفاهليكس ،سفر به سد بزرگ آبسنگی* بود

آلفاهليكس فقط نمونهاي از تحقيقات گستردهاي بود كه در دهة 1960

دانشمندان را با عالیق و تخصصهاي مختلف براي سفرهاي تحقيقاتي در كنار

فيزيولوژيك آنها ناشناخته مانده بود.

كه  6ماه بهطول انجاميد و دانشمندان توانستند تپههاي مرجاني ،جنگلهاي

آغاز شد .طرح پژوهشي آلفاهليكس تا سال  1980ادامه داشت ،در اين زمان

گرمسيري مانگرو( )mangroveو جانوران دريازي و خشكيزي را مطالعه

حمايتهاي دولتي از اين طرح به پايان رسید و مالكيت اين كشتي به بنياد

را به جنوب آمريكا آغاز كرد .آلفاهليكس با سفر به سمت رودخانة آمازون

اقيانوسشناسي تحت سرپرستي دانشگاه آالسكا بهكار گرفته ميشود .طرح

كنند .این کشتی پس از سه ماه بازگشت از آبهاي استراليا ،سفر جديدي

ملي علوم واگذار شد .اكنون اين كشتي همچنان فعال است و براي تحقيقات

به مطالعة خصوصيات رفتاري و تكاملي ماهيها و جانوران خشكيزي مناطق

پژوهشي آلفاهليكس اين فرصت را براي صدها تن از دانشمندان فراهم كرد تا

* سد بزرگ آبسنگی ( )Great Barrier Reefیکی از بزرگترین آبسنگهای مرجانی جهان واقع
در شرق استرالیاست .ـ و.

به اطالعاتي جديد دربارة تنوع زيستي جهان و نحوة عملكرد موجودات زندة

محيطهاي زيستي مختلف دست يابند.
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بخش اول مبانی سلولی فیزیولوژی جانوری

نگاه كلي

فيزيولوژيست مشهوري به نام «کنوت
اشميت  -نيلسن (Knut Schmidt -
فنوتیپ فرد بالغ
 »)Nielsenميگويد :فيزيولوژي جانوری
«مطالعة نحوة كاركرد جانوران» است.
مولکولها
فيزيولوژيستهاي جانوري ساختار و
سلولها
عملكرد اجزاي مختلف يك جانور را
فیزیولوژی
تکوین
مثل
تولید
و
براساس آنکه چگونه اين اجزا در كنار
بافتها
رفتار
يكديگر كار ميكنند تا جانور رفتاري
اندامها
طبيعي داشته باشد و به محيط خود
پاسخ دهد ،مورد مطالعه قرار ميدهند.
دستگاهها
يكي از برجستهترين نكات فيزيولوژي
جانوري ،تنوع آن است .بيش از يك
فرایندهای
انتخاب
محیط
ميليون گونة جانوری مختلف روي كرة
تصادفی
طبیعی
زمين زندگي ميكنند كه هر كدام از آنها
طي تكامل ،ويژگيهاي منحصر به فرد
بيشماري كسب كردهاند .هر فرایند
شكل  1.1نگاهي كلي به عاملهای تأثيرگذار بر فنوتيپ جانوران بالغ.
فيزيولوژيك حاصل فعاليت بافتها،
اندامها و سيستمهاي پيچيدهاي است كه خود محصول الگوهاي پيچيدة ميگذارند (شكل .)1.1فنوتيپ نهايي موجود زندة بالغ ،محصول
برهمكنش ژنوتيپ و محيط موجود زنده طي تكوين است .فنوتيپ
تنظیم ژنهای سلولهاي بيشماري هستند.
با وجود اين تنوع گسترده ،وجوه مشترك زيادي در فرایندهاي خود محصول فرایندهايي در بسیاری از ترازهای تشکیالت زیستی از
فيزيولوژيك وجود دارد ــ همة فرایندهای فیزیولوژیک از روندهای جمله ترازهای بيوشيميايي ،سلولي ،بافت ،اندام و دستگاه است .همة
یگانهای گذر میکنند .اول ،همة فرایندهاي فيزيولوژيك از قوانين اين فرایندها با برهمكنش بر يكديگر ،رفتارها و پاسخهاي فيزيولوژيك
فيزيك و شيمي تبعيت ميكنند .دومين وجه مشترك ،آن است كه پيچيدهاي ايجاد ميكنند .محيط نيز روي فنوتيپ موجود بالغ تأثير
فرایندهاي فيزيولوژيك به نحوي تنظیم میشوند كه وضعیت محيط ميگذارد .موجودات زنده ميتوانند رفتار خود را پس از يادگيري
دروني در محدودهاي معين حفظ شود .این ثبات داخلی که به
تغيير دهند و يا در نتيجة تغيير فنوتيپ ،پاسخهاي فيزيولوژيك خود
هومئوستازی معروف است بهوسیلة حلقههای فیدبکی حفظ میشود؛ را تنظيم كنند .در نهايت ،فنوتيپ جانور (مورفولوژي ،فيزيولوژي و
حلقههای فیدبکی وضعیت داخلی را شناسایی میکنند و در برابر
رفتار) روي موفقيت توليدمثلي او تأثير ميگذارد و در طول نسلهاي
آن ،پاسخ مناسبی را به راه میاندازند .سومين شباهت آن است كه
زياد به علت تفاوت در توان بقاي جانوراني با فنوتيپهاي مختلف،
حالت فيزيولوژيك هر جانور جزئي از فنوتيپ آن است ،فنوتیپی که تغييرات تكاملي در ژنوتيپ يك جمعيت بهوجود ميآيد.
خود محصول محتوای ژنتيك يا ژنوتيپ و برهمكنش آن با محيط
است و چهارم آنکه ژنوتيپ محصولي از تغيير تكاملي در گروهي فيزيولوژي :گذشته و حال
از موجودات زنده ــ جمعيتها يا گونههاــ پس از گذشت تعداد
فيزيولوژي جانوري مدرن ،شاخهاي از علم است كه همة فرایندهاي
زیادی نسل است.
تأثيرگذار بر عملكرد جانور را دربرميگيرد .گرچه فيزيولوژي جانوري،
اغلب مطالعات فيزيولوژيك به بررسي اين موضوع ميپردازند
علمي تجربي است كه قدمت دو هزار سالة آن به يونان باستان ميرسد،
كه چگونه فرایندهاي مختلف روي فنوتيپ فيزيولوژيك جانور تأثير
ولي در زيستشناسي مدرن نقش مهمي بازي ميكند و عامل پيوند
*

ژنوتیپ

تکامل

*  Knutدر زبان نروژی کنوت تلفظ میشود .ـ و.

رشتههاي مجزاي زيستشناسي به يكديگر است.

