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What Guppy Guts Can Teach Us About Evolution 
Matt Davenport 

Science Daily. May 31, 2022. Michigan State University 

 

  ي آموزدمبه ما  چه نكاتي در مورد تكامل) guppyكماني (رنگينماهي
  ترجمه: نازنين عندليب

  تهران، دانشگاه تهران، دانشكده زيست شناسي
  ut.ac.ir2727Andalib@ * مترجم مسئول، پست الكترونيكي:
  

تكامل در فهرست ابزارهاي علمي كه به ما در درك سالمت، 
اغلب  1ترينيدايانكند، ماهي كوپيزيست كمك مييا محيط

  مورد استفاده نيست.
عنوان حيوان خانگي در متحده بيشتر بهاين ماهي در ايالت

 2ها در ترينيدادشود. در زادگاه گوپيآكواريوم نگهداري مي
هاي وحشي به تعداد زياد وجود دارند و در ونزوئال ،گوپي
  شوند.ي بديهي تلقي ميتقريباً مشاهده ا

شناسي دانشگاه ، استاديار بخش زيست3سارا فيتزپاتريك
ها، در ترينيداد به اين گوپي"ايالتي ميشيگان گفت: 

پرسند چرا در گويند و مردم محلي از ما ميمي 4كشيزهماهي
  حال مطالعه اين نوع ماهي هستيد؟

 كالج همكار خانم فيتزپاتريك و دانشيار بخش 5سارا ايوانز
نوعي شبيه ها در ترينيداد بهگوپي"علوم طبيعي گفت: 

  ."ها در ميشيگان هستندسنجاب
شناسي، شناسي و بوملطف تركيب علوم از جمله زيستاما به
هايي را در مورد تكامل در ها براي چندين دهه بنشگوپي

اند. ايوانز و فيتزپاتريك در اين اختيار محققان قرار داده
ها براي تر از دانشمندان تالش كردند و از گوپيمطالعه بيش

ها در بدن بردن به سئواالتي از جمله چگونه ميكروبپي
موجودات ميزبان زندگي كرده و به سالمت، بقا و كيفيت 

  كنند، استفاده كردند.ها كمك ميزندگي آن
و گروهي كه در  6رهبري اسپارتانزيك گروه تحقيقاتي به

) در ميشيگان تحقيق W.K.Kelloggمؤسسه كلوگ (
مي در مجله  25كردند، نتايج خود را در تاريخ مي
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  منتشر كردند.

 –وده ري ميكروبيوم طور كه دانشمندان دربارههمان
هايي كه در دستگاه گوارش يي از ميكروبمجموعه

كنند، ه ميبيشتر مطالع -كنندموجودات ميزبان زندگي مي
ها در سالمت و رفاه ميزبان بيشتر نقش مهم اين ميكروب

شود. درواقع، سالمت انسان ارتباط تنگاتنگي با مشخص مي
  دارد. ميكروبيوم روده

ر زمينه داز ابهامات بزرگ  ايوانز و فيتزپاتريك عالقه دارند كه
بردارند و يكي از اين سئواالت اين است شناسي پردهزيست

دهند. ها تكامل موجودات را تغيير ميكه چگونه ميكروبيوم
شناسي، علمي برنامه بومايوانز كه يكي از اعضاي اصلي هئيت

از آنجايي كه ميكروبيوم بر "است. گفت:  7تكامل و رفتار
گذارد، المت و توليدمثل موجودات) تأثير ميتناسب اندام (س

  ."م تأثيرگذار باشدتواند بر تكامل همي
هاي جالب از اين نوع است كه در ميان طبيعت مملو از نمونه

ها در طول مسير تكاملي ها وجود دارند. موريانهها موريانهآن
در روده خود  8نام پروتوزآسلولي بهخود با يك جمعيت تك

  دهد.وب را ميها امكان هضم چآند كه بهسازگار شدن
غذايي پيكر مثال ديگري از اين نوع است. رژيمپانداهاي غول

خورند، گذارد. پانداها فقط برگ ميبر ميكروبيوم تأثير مي
هاي پاندا بيشتر شبيه اقوام كه، ميكروبيومحاليدر

ها. خوار ميكروبيومخوار هست تا خويشاوندان گياهگوشت
ي پاندا است كه از اجداد دليل شكل و اندازه رودهالً بهاحتما

  است.خوار تكامل يافتهگوشت
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ها در داشتند بدانند كدام ميكروبيومايوانز و فيتزپاتريك عالقه
تكامل موجودات ميزبان بيشتر دخالت دارند. اين تحقيقات 

هاي غذايي يا ويژگيتواند در مورد شكل روده، رژيممي
هايي جديد باشد كه احتماالً حاوي ميكروبزيست محيط

كند. ميعنوان ميكروب خارجي عملاست كه براي ميزبان به
هاي منحصر توانند بالهها ميدانستند كه گوپيمحققان مي

  قرض دهند. "آزمايشگاه طبيعي"عنوان فرد خود را بهبه
  EEBفيتزپاتريك كه يكي از اعضاي اصلي هئيت علمي برنامه

شناسي مولكولي و كننده آزمايشگاه بومنگو هماه
شناسي كلوگ است گفت: شناسي در بخش زيستژنگان

ها پيش از اي است، كه مدتي قارهترينيداد يك جزيره"
ترين قسمت جنوبي جداشده و در واقع ادامه شماليآمريكاي

  ."كوه آند استرشته
ركدام هاي ترينيداد هها و نهرهاي جاري شده از كوهرودخانه

سازگان مستقل است. در هر سيستم آبي داراي يك بوم
هاي خاص وجود دارند كه فقط در آن سازگان گوپيبوم

  كنند.سيستم آبي زندگي مي
ها توانند گوپيبردند كه مي، محققان تكامل پي1950در دهه 

هاي شكارچي طبيعي سازگان كه در آن ماهيرا از يك بوم
سازگاني كه ماهي شكارچي موجود زيادي وجود دارد، به بوم

هاي ماهي ها و ويژگينيست منتقل كنند. با گذشت زمان، ژن
گوپي مانند جمعيت بومي كه در محيط فاقد ماهي شكارچي 

هاي منتقل شده از هاي ماهيكرد و همچنين ژنزندگي مي
كردند، هايي با ماهي شكارچي زياد زندگي ميمكان

  سازگارشدند.
ها تقريباً هربار و اين پديده تكرارپذير است. آن"ايوانز گفت: 

دليل است كه همينيابند، بههاي مشابهي تكامل ميروشبه
هاي عنوان يك سيستم قابل مطالعه در كتاباين سيستم به

  ."درسي وجود دارد
روش ها بهدانيم گوپيكه مياينبهبا توجه"فيتزپاتريك گفت: 

توانيم بپرسيم كه يابند، ميميموازي بسيار سريع تكامل 
  ."ها تكامل سريع دارندها هم مثل گوپيچگونه ميكروبيوم

هايي رفتند كه دانشمندان در آن ايوانز و فيتزپاتريك به مكان
جاي مطالعه كردند. اما بهها را مطالعه ميها تكامل گوپيمكان
هاي بومي و هاي ماهيها به مطالعه نمونه ميكروبيومگوپي

ها با مراجعه به بيش از هاي مشتق شده پرداختند. آنمعيتج
هايي كه پنج سال  و ها مكان مختلف، از دودمان ماهيده

برداري سال پيش به اين مكان منتقل شدند، نمونه 60بيش از 
  كردند.

ايوانز و فيتزپاتريك با همكاري كارشناسان برزيلي از دانشگاه 
ها در واكنش ميكروبيوم گوپي ايالتي ريودوژانيرو دريافتند كه

هاي فيزيكي ها و ويژگيتر از ژنبه محيطشان بسيار سريع
ها در كنند. شكل روده گوپي كه انواع ميكروبها تغيير ميآن

  تر از حدانتظار تغييركرد.كند نيز سريعآن زندگي مي
هاي هاي فرزندان ماهيها و ويژگيحال، برخالف ژنبا اين
ها با جمعيت يي آنهاي رودهجمعيت ميكروبيافته، انتقال

هاي بومي كه در يك محيط زندگي يي ماهيميكروب روده
كردند تطابق نداشت. باوجود عدم تطابق، عملكرد مي

يافته هاي انتقالها مشابه بود. يعني دودمان ماهيميكروبيوم
هاي متفاوتي بودند اما اساساً همان كاري را داراي ميكروب

دهند هاي بومي انجام ميهاي موجود در ماهيوبكه ميكر
  دهند.را ارائه مي

ها پيش، سالي اين مطالعه توسط ايوانز و فيتزپاتريك بهايده
گردد. اين ايده كه هر دو محقق پسادكتري بودند، برميزماني
كه، ايوانز متخصص خود ايجادشد، درحاليخودبه

شناسي مشناسي و فيتزپاتريك متخصص در بوميكروب
  بودند.

انگيز در مورد اين موضوع هيجان"فيتزپاتريك گفت: 
ها است. ها و تخصصيي، ادغام ايدهرشتههاي بينهمكاري

  ."كندپس سئواالت جديد و جالبي را ايجاد مي
آوري نمونه به ، اين دو دانشمند براي جمع2014در سال 

نبي زمان اين يك طرح جاكردند و در آنترينيداد مسافرت
ها آزمايشگاه تحقيقاتي خود را در دانشگاه بود. سپس آن

اندازي كردند و زمان تكميل طرح ) راهMSUايالتي ميشيگان (
  بسيار دشوار بود. 19گيري كوويدخصوص با شروع همهبه

ي ها حاصل اين تحقيق را در شماره ويژه مجلهاكنون، آن
Proceeding of the Royal Society B: Biological Sciences 
منتشر كردند، مقاله اصلي اين مجله در مورد ويروس كرونا 

  ويژه زنان و مراقبان بودند.ديده از آن بهو افراد آسيب
ما واقعاً خوشحال بوديم كه از اين "فيتزپاتريك گفت: 

موضوع خاص حمايت كرديم. سه نويسنده از چهار نويسنده 
  ."هاي داراي فرزند بودندآن خانم
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ويژه بود، اين تحقيق قبل از انتشار  اين يك شماره اگرچه
صورت معمولي و بسيار سخت بررسي شد و محققان مانند به

  ساير مطالعات انتقاداتي در مورد اين مطالعه شنيدند. 
براي برخي از داوران، سيستم گوپي بيش از حد پيچيده بود. 
و اين باعث شد مطالعات آزمايشگاهي در مورد اين سيستم 
براي محققان دشوار باشد. براي ديگران، اين مطالعه خيلي 

هاي ها در تعجب بودند كه چگونه يافتهپيچيده نبود. آن
كاربرند و اين توانند در طبيعت بهها را ميشده از گوپيمشتق

هاست. اما از نگاه فرد گوپيشناسي منحصربهدليل بومبه
ها هم كامل گوپييي كامل نيست و مطالعه ديگر، هيچ مطالعه

نخواهد بود چون تقاضا، ميل يا اصرار براي كمال، شانس 
نهايت كاهش نتيجه خوب يا مطلوب را دريابي بهدست
  دهد.مي

–ما فكر كرديم در يك مكان شيرين هستيم "ايوانز گفت: 
يك آزمايشگاه طبيعي. در اين بين قدرت درداشتن چنين 
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