
  
  

تطور استثنائي مذهل(*) 
مرت األسماك البلطية بمدى استثنائي مذهل من تطور األنواع(1). 

وتظهر أبحاث جينومية حديثة مايعنيه ذلك ولَم حدث. 
<A. ماير> 

  
 باختصار 

  األسـماك الـبلطية هـي الـفصيلة األكـثر تـنوعـا بـني الـحيوانـات الـفقاريـة املسجـلة، بـأكـثر 
مــن 2500 نــوع. والسَــــْلَسلة الحــديــثة لــجينومــات أســماك بــلطية عــديــدة أخــذت تــزودنــا 
بـــمفتاح لـــغز تـــنوعـــها املـــذهـــل. وتظهـــر جـــينومـــات األســـماك الـــبلطية عـــددا مـــن املـــيزات 
الـخاصـة بـها الـتي ربـما تـكون قـد عجّـــلت تـطور هـذه املجـموعـة مـن املـيزات. وقـد تفسـر 
سـمات جـينومـية أخـرى مـيل األسـماك الـبلطية إلـى تـكرار تـطويـر الـتكيفات ذاتـها بـشكل 

مستقل. 
  
  

تـشكل بـحيرة فـيكتوريـا فـي إفـريـقيا مـوطـنا لـواحـدة مـن أعـظم تـجارب الـتطور. فـما بـدأ فـي مـياهـها 
كســلسلة نســب lineage وحــيدة تــنتمي إلــى أســماك الــفصيلة الــبلطية cichlid family، أنــتج 
فـيما بـعد مـنظومـة بـاهـرة مـن األشـكال. ومـثيال لـعصافـير <شـارلـز دارويـن> الـشهيرة الـتي طـورت 
طـيفا واسـعا مـن أشـكال وأحـجام املـناقـير لتسـتفيد مـن مـصادر الـطعام املـختلفة املـتاحـة فـي جـزر 
كــاالپــاكــوس Galapagos، تــمثل هــذه األســماك الــبلطية cichlids مــثاال تــعليميا ملــا يطلق عــليه 
الــبيولــوجــيون مــصطلح إشــعاع (تــشعع) تــكيفي adaptive radiation - الــظاهــرة الــتي تــقوم 
مـــن خـــاللـــها ســـلسلة نســـب واحـــدة بـــإنـــتاج الـــعديـــد مـــن األنـــواع الـــتي تـــطور تـــخصصات مـــختلفة 
اسـتجابـة ملـنظومـة مـن الـعوامـل الـبيئية. إال أن األسـماك الـبلطية فـي بـحيرة فـيكتوريـا تـفوق إلـى 
حــد بــعيد عــصافــير <دارويــن> فــي الســرعــة املــذهــلة الــتي تــنوعــت بــها: أكــثر مــن الخــمسمئة نــوع 
الــتي تــعيش هــناك فــي الــوقــت الــحاضــر، وهــناك فــقط، جــميعها تــطور خــالل ألـ 10 إلــى 15 ألــف 
ســنة املــاضــية - وهــي مــدة تــعادل رمــشة عــني مــن املــنظور الــجيولــوجــي - مــقارنــة بــاألربــعة عشــر 

نوعا من العصافير التي تطورت على مدى عدة ماليني من السنني. 
  

وليسـت بـحيرة فـيكتوريـا املـوطـن الـوحـيد لـألسـماك الـبلطية. فـأعـداد أخـرى مـن بـحيرات املـاء الـعذب 
األســتوائــية واألنــهار فــي إفــريــقيا واألمــريــكتني ورأس شــبه الــقارة الــهنديــة؛ تؤوي أســماكــا بــلطية 
خـاصـة بـها. ويـقدر مـا تـشمله الـفصيلة بـأكـثر مـن 2500 نـوع فـي جـميع مـواطـنها. وتُـربـى بـعض 
هــذه األنــواع مــثل الــتالبــيات tilapias كــمصدر غــذائــي وهــي مــن أهــم األنــواع املــائــية املســتثمرة 
 anglefish وســمك املــالئــكة oscar حــول الــعالــم. بــينما تــشيع أغــلب األنــواع مــثل ســمك أوســكار
لـدى مـحبي األحـواض املـائـية لجـمالـها وسـلوكـها املـميز فـي املـغازلـة والـتعامـل مـع صـغارهـا. ويـبقى 
الـعديـد مـن األنـواع بـانـتظار املـزيـد مـن الـتوصـيف. وتـتشاطـر األسـماك الـبلطية بـحيراتـها مـع فـصائـل 
أخـرى مـن األسـماك، ولـكن األسـماك الـبلطية تـمكنت وحـدهـا مـن تـطويـر نـوعـها to speciate بهـذا 
الـشكل الـواسـع والسـريـع. وبـالـتأكـيد، ال تسـتطيع أي مجـموعـة مـن الـحيوانـات الـفقاريـة أن تـنافـس 
األســماك الــبلطية فــي الــعدد الــهائــل ألنــواعــها وضــروب أشــكال وألــوان أجــسامــها وســلوكــها. فــمن 



نـاحـية أخـرى، وفـي الـوقـت نـفسه، غـالـبا مـا تـكررت الـعملية الـتطوريـة ذاتـها فـي هـذه األسـماك: عـدد 
من التكيفات نفسها تطور بشكل متواٍز في سالسل نسب منفصلة - وهي خاصية الفتة للنظر. 

  
لــطاملــا تــعجبت مــع عــلماء آخــريــن مــن األشــكال الــعديــدة لــألســماك الــبلطية مــتسائــلني عــن الــعوامــل 
الــتي ســاعــدت هــذه املجــموعــة عــلى تــمايــزهــا املــذهــل. وأتــاحــت لــنا اإلنــجازات الحــديــثة فــي تــقانــة 
سَـــــْلَسلِة الـــجينوم genome sequencing أن نـــنقب عـــن الـــدنـــا DNA الـــخاص بـــها بـــحثا عـــن 
دالئـل لهـذه الـغزارة الـتطوريـة. ومـع أنـنا مـا زلـنا بـعيديـن تـمامـا عـن حـل لـغز تـنوع األسـماك الـبلطية، 
إال أنــنا اكــتشفنا بــعض الــصفات الــخاصــة لــجينومــاتــها الــتي ربــما أتــاحــت لــها أن تــتنوع بهــذه 
السـرعـة وأن تـطور بـعض الـسمات بـشكل مـتكرر. وبـدراسـتنا لـلركـائـز الـجينية لـلنجاح املـذهـل لهـذه 
املجـموعـة مـن األسـماك نـلقي الـضوء عـلى آلـيات الـتطور ذاتـه - تـبصرات سـوف تـساعـد الـباحـثني 

على فك كود decode أصول األنواع. 
  

 !
تــنوع مــدهــش مــن األســماك الــبلطية فــي بــحيرة شــرق إفــريــقيا. واألنــواع الــتي يُــقدر عــددهــا بــنحو 
500 نـوع، هـي أمـثلة عـلى األنـواع املـعروضـة هـنا، ويـعتقد أنـها نـّشأت فـي 1500 سـنة املـاضـية 

- وتلك فترة زمنية قصيرة. 
  



مختلف لكن الشيء نفسه(**) 
  

لـلحصول عـلى صـورة أوضـح عـن مـدى روعـة تـنوع األسـماك الـبلطية، يـمكننا الـنظر بـعني االعـتبار 
إلـى األشـكال فـي بـحيرة فـيكتوريـا والـبحيرتـني األخـريـني الـتي حـدثـت فـيهما اإلشـعاعـات الـرئـيسية 
لـــألســـماك الـــبلطية الشـــرق إفـــريـــقية: بـــحيرة مـــاالوي الـــتي ربـــما تؤوي 800 إلـــى 1000 نـــوع، 
وبـحيرة تـانـكانـيقا الـتي تؤوي مـا يـقارب 250 نـوعـا مـن سـالسـل نسـب األسـماك الـبلطية األقـدم. 
فــقد اســتعمرت إحــداهــا الــبحيرتــني األخــريــني األصــغر وأحــدثــت اإلشــعاعــات هــناك. وتــبدي هــذه 
األسـماك الـبلطية جـميع الـتدرجـات املـمكنة، حـيث تـتراوح فـي الـطول مـن بـوصـة واحـدة إلـى ثـالث 
أقــدام. وقــد طــورت تــكيفات ألكــل كــل مــصدر طــعام يــمكن تــصوره فــي بــيئتها. فــاألســماك كــاشــطات 
الـطحالـب لـها أسـنان مسـطحة تشـبه قـواطـع اإلنـسان، تـتيح لـها قـضم الـغذاء الـنامـي عـلى أسـطح 
الـصخور؛ وآكـالت الحشـرات لـها أسـنان طـويـلة مـدبـبة تـتيح لـها الـوصـول إلـى الـشقوق الصخـريـة؛ 
بـينما تـمتلك املـفترسـات مـنها (الـتي تـهاجـم مـن كـمني) فـكوكـا ضخـمة قـابـلة لـلتمدد تـتيح لـها شـفط 
فــــريســــتها الــــغافــــلة فــــي غــــضون أجــــزاء مــــن الــــثانــــية. وكــــانــــت هــــذه بــــعضا مــــن الــــفئات الــــعامــــة 
لــلتخصصات الــتي تــبديــها هــذه األســماك. فــبني كــاشــطات الــطحالــب، عــلى ســبيل املــثال، تــكيفت 
بـعض األنـواع لـلبحث عـن طـعامـها فـي مـنطقة تكسـر األمـواج، وأخـرى تـكيفت لـحصد الـطعام مـن 
مجـموعـة محـددة مـن الـصخور ولـيس مـن أي صـخور أخـرى، وتـظل أخـريـات تـتغذى بـزوايـا مـعينة 

من الصخور أو بأنواع محددة من الطحالب فقط. 
  

وعـلى الـرغـم مـن جـميع هـذا الـتنوع املـشاهـد فـي األسـماك الـبلطية فـي شـرق إفـريـقيا، نـالحـظ تـكرارا 
مـفاجـئا فـي عـملية تـطور بـعض الـسمات عـالـية الـتخصص. فـعلى سـبيل املـثال، يـتغذى الـعديـد مـن 
أنــواع األســماك الــبلطية فــي كــل مــن الــبحيرات الــثالث بــشكل حــصري تــقريــبا بحــراشــف األســماك 
األخـــرى. وقـــد طـــورت جـــميعها أســـنانـــا مـــميزة تشـــبه املـــكنسة (املـــدمـــة)(2) تـــمكنها مـــن التشـــبث 
بحـراشـف ضـحايـاهـا. ولـكن أسـنانـها ال تـمثل الـتكيف الـوحـيد لهـذا الـغذاء. فـقد تَـطوّر فـّكاهـا بـشكل 
غــير مــتناظــر لــيفتحا إمــا إلــى الــيسار أو إلــى الــيمني ولــيس إلــى كــلتا الجهــتني، وذلــك لتســتطيع 
انـــتزاع حـــراشـــف ضـــحيتها بـــشكل أفـــضل. وتكشـــط األســـماك الـــبلطية «العســـراويـــة (الـــيساريـــة) 
الـرأس» الحـراشـف مـن الـجانـب األيـمن لـضحيتها؛ وتكشـط األسـماك «الـيمينية الـرأس» الحـراشـف 
مـن الـجانـب األيسـر. (أبـقى االصـطفاء(3) الـطبيعي natural selection عـلى الـتوازن بـني هـذيـن 
الـشكلني غـير املـتناظـريـن، فـنحو نـصف آكـالت الحـراشـف الـتي جـمعتها مـع زمـالئـي حـول بـحيرة 
تــنكانــيقا كــانــت يــمينية الــرأس، ونــصفها اآلخــر كــانــت يــساريــة الــرأس). وتــمتلك األســماك آكــالت 
الحـراشـف مجـموعـة عـالـية الـتخصص مـن الـتكيفات لـطريـقة حـياتـها، لـكن وبـطريـقة مـا ظهـرت هـذه 

السمات نفسها على األقل في ثالثة أوقات منفصلة في بحيرات شرق إفريقيا هذه. 
  

والــشفاه الضخــمة هــي تــكيف مــتميز آخــر ظهــر مــرات عــديــدة بــشكل مســتقل فــي أنــواع تســتهدف 
فـــرائـــسها فـــي الـــشقوق الصخـــريـــة. فـــقد أوضـــحت مـــع زمـــالئـــي أن هـــذه الـــشفاه (الشـــبيهة بـــشفاه 
«أنجـلينا جـولـي»)(4) تـعمل كـالـشفاطـة الـالصـقة(5) الـتي تـساعـد األسـماك عـلى شـفط الـفريـسة مـن 
مــوقــع اخــتبائــها (ال تســتطيع األســماك الــبلطية الــتي تــفتقد هــذه الــشفاه أن تــصل، بــكفاءة، إلــى 
فــريســتها فــي الــشقوق الــضيقة). ومــن املــلفت لــلنظر أن أنــواعــاً فــي كــل مــن اإلشــعاعــات اإلفــريــقية 

الثالثة إضافة إلى إشعاعني في العالم الجديد(6) قد طورت بالتوازي هذه السمة. 
  



لــقد تــطورت، وبــطريــقة مــشابــهة، أنــماط لــونــية مــتميزة وبــشكل مســتقل فــي عــدة ســالســل نســب 
مــنفصلة مــن األســماك الــبلطية. حــيث إن الــغالــبية الــعظمى مــن األســماك الــبلطية تُـكسى بشــرائــط 
عـموديـة داكـنة مـن املـفترض أن تـموهـها عـن املـفترسـني، وطـورت أيـضا حـفنة مـن األنـواع فـي كـل مـن 
بــحيرات شــرق إفــريــقيا الــثالث شــرائــط أفــقية. وغــالــبا مــا يظهــر هــذا الــنمط شــديــد االخــتالف لــدى 
أنـواع املـياه املـفتوحـة الـتي غـالـبا مـا تـميل إلـى أن تـكون سـابـحات سـريـعة ومـفترسـة، وربـما تـسهم 

هذه الخطوط األفقية في تمويه أشكال جسدها عن الفريسة الحذرة. 
  

محركات اإلبداع(***) 
  

وتــثير هــذه املــوضــوعــات الــتي تــبدو مــتناقــضة عــدة أســئلة مــهمة عــن الــتنوع املــدهــش والــتطور 
املــتوازي املــتكرر لــتكيفات فــائــقة الــتخصص فــي تــطوراألســماك الــبلطية. ويــمكننا الــبدء بــاآلكــالت 
عــالــية الــتخصص وبــمالحــظة أنــها تــكيفت مــع وســائــل غــذاء محــدودة يــعني، عــلى نــحو مــألــوف، 
وقـوع الـنوع فـي مـأزق فـي حـال حـدوث خـلل مـا لـلمصدر الـغذائـي املـطلوب. إذن، كـيف اسـتطاعـت 
األسـماك الـبلطية تـجنب الـوقـوع فـي ذلـك الـفخ؟ وتـكمن إحـدى اإلجـابـات فـي صـفة تشـريـحية غـريـبة 
تـتمتع بـها األسـماك الـبلطية وحـدهـا دونـاً عـن بـاقـي أسـماك املـياه الـعذبـة. وتـمتلك جـميع األسـماك 
الـبلطية زوجـاً عـاديـاً مـن الـفكوك الـفمية، وزوجـاً ثـانـياً مـن الـفكوك يـقع فـي الحـلق - كـما هـي حـال 
الــوحــش فــي الــفيلم الــسينمائــي «الــغريــب»(7). ويــتم انــتزاع أي طــعام تــأكــله والــتعامــل مــعه أوال 
بــــفكي الــــفم mouth jaws، ثــــم عــــن طــــريق فــــكي الحــــلق throat jaws. وكــــنتيجة لــــذلــــك، فــــإن 
األسـماك الـبلطية يـكون لـديـها فـّكا الـفم الـلذان يـالئـمان نـوعـاً واحـداً مـن الـطعام، وفـكا الحـلق الـلذان 
يـمكنهما تـفتيت مـواد أخـرى. وبهـذا األسـلوب الجـديـد أصـبحت كـثير مـن األسـماك الـبلطية «كـثيرة 
الـكارات، مـاهـرة فـي إحـداهـا»(8). وبـمعنى آخـر أنـها تسـتطيع تـطويـر تـخصص لـكن تـبقى مـحتفظة 

بعمومياتها في الوقت نفسه، فيما لو نفد غذاؤها املفضل، أو ظهر خيار أفضل. 
  

ويـوضـح فـكا الحـلق كـيف تسـتطيع األسـماك الـبلطية تـلطيف مـخاطـر الـتخصص(9). ولـكن مـا أصـل 
كــل هــذا التجــديــد الــتطوري لــدى هــذه األســماك؟ ومــا الــعوامــل الــتي حــفزت الــجينات املــكوِّدة لهــذه 
املـيزات عـلى الـتغير بهـذه السـرعـة؟ وكـيف أمـكن لـلتكيفات نـفسها املـحافـظة عـلى مـعاودة الـظهور 
فــي ســالســل نســب مــنفصلة؟ وبــفضل ظــهور طــرق تحــديــد تســلسل الــجينوم الســريــعة فــي أبــحاث 
الــصحة، تــمكنت مؤخــرا مــع زمــالئــي – تجــمع مــن أكــثر مــن 70 بــاحــثا مــن مــختبرات حــول الــعالــم 
بــقيادة معهــد بــرود Broad Institute فــي كــامــبريــدج بــماســاشــوســتس - مــن أن نــفتح بــعض 
املــنافــذ لــإلجــابــة عــن هــذه األســئلة، وحــل أحــجية الــنجاح املــذهــل لــفصيلة األســماك الــبلطية. وقــمنا 
فـــي الـــسنة املـــاضـــية، وألول مـــرة، بـــفك كـــود تســـلسل أحـــرف كـــود الـــدنـــا فـــي جـــينومـــات األســـماك 
الــبلطية. وحــصلنا عــلى التســلسالت الــكامــلة لخــمسة أنــواع إفــريــقية، وعــلى تســلسالت جــزئــية لـِ 
60 ســـمكة تـــمثل ســـتة أنـــواع ذات قـــرابـــة وثـــيقة وتـــقطن بـــحيرة فـــيكتوريـــا فـــقط. وبـــمقارنـــة هـــذه 
الـــجينومـــات بـــبعضها اآلخـــر، ومـــع تـــلكم مـــن أقـــارب األســـماك الـــبلطية، األســـماك الـــشائـــكة الظهـــر 
sticklebacks - فـصيلة أسـماك أقـل تـنوعـا بـكثير – اسـتطعنا تـعرف مـالمـح جـينومـات األسـماك 

البلطية التي تساعد على تفسير تنوع املجموعة. 
  
  



[التجديد الرئيسي] 
أحد أسرار النجاح: فّكان (فم) احتياطيان(****) 

  تــمتلك جــميع األســماك الــبلطية فــكي الــفم االعــتياديــني، لــكنها تــمتلك أيــضا فــكني 
آخـريـن يـتوضـعان فـي الحـلق. وتـقوم مجـموعـة الـفكوك بـتفتيت الـطعام الـذي تـأكـله. 
ويـتيح هـذا االزدواج لـفكي الـفم حـريـة تـطويـر تـكيفات ألصـناف خـاصـة مـن الـطعام، 
مــن الــطحالــب إلــى حــراشــف أســماك أخــرى، مــن دون املــخاطــرة بــأن يــصبح الــنوع 
(الــسمكي) مــعتمدا إلــى حــد كــبير عــلى مــصدر غــذائــي مــعني قــد يــنفد مــن الــبيئة 

املحيطة. 

 !

  
  

ومـن بـني أولـى األشـياء الـتي بـحثها اتـحاد كـونـسورتـيوم consortium جـينوم األسـماك الـبلطية 
فــــي هــــذه الــــجينومــــات كــــانــــت الــــطفرات الــــتي أنــــتجت تــــغيرات فــــي الحــــموض األمــــينية املــــكونــــة 
لــــلبروتــــينات؛ وتــــقوم الــــبروتــــينات بــــمعظم الــــعمل فــــي الــــخاليــــا، وتحــــدد جــــينات كــــثيرة تســــلسل 
الحـموض األمـينية الـتي تـصطف مـعا لـتكويـن الـبروتـني املحـدد. ويـشير الـتوافـر املـفرط لـلبروتـينات 
املــحتويــة عــلى حــموض أمــينية مــتغايــرة، إلــى أن الــجينات الــتي تؤوي الــطفرات املــتضمنة كــانــت 
تـــحت ضـــغط انـــتقائـــي جـــلي أدى إلـــى تـــطور ســـريـــع؛ بـــمعنى أن هـــذه األســـماك الـــتي حـــدث بـــها 
تـغيرات حـموض أمـينية مـعينة اكتسـبت مـيزة حـسنت مـن قـدرتـها عـلى الـبقيا أو الـتكاثـر. وبـالـفعل، 
وجـدنـا أنـه حـتى أنـواع الـتالپـيات tilapia species، وهـي أسـماك بـلطية أقـل تـميزا مـن نـاحـية 
الـتطور مـقارنـة بـأقـرانـها الـتي سـلسلنا جـينومـها، تـحتوي عـلى مـثل هـذه الـطفرات الـتي تـفوق تـلك 
لـــدى الـــسمكة الـــشائـــكة الظهـــر. وتـــعتبر األســـماك الـــبلطية فـــي بـــحيرتـــي مـــاالوي وفـــيكتوريـــا مـــن 
املجـــموعـــات املـــفرطـــة الـــتنوع والـــتي لـــها مـــعدالت تـــطفر أكـــبر عـــدة مـــرات مـــن تـــلك فـــي الـــتالپـــيات. 
وبـذلـك، فـإن إحـدى اآللـيات الـتي سـرّعـت تـطويـر األنـواع speciation فـي األسـماك الـبلطية هـي 

الضغط االنتقائي selection pressure العالي على جينات كثيرة. 
  

قــد يــكون لــلجينات املــفردة تــأثــير كــبير، أيــضا. فــقد بــينت األبــحاث فــي مــختبري أن جــينا مــفردا 
يحـدد اتـجاه الخـطوط عـلى األسـماك الـبلطية. وقـد تـساعـد الـجينات الـتي تـمتلك بـمفردهـا تـأثـيرا 



كــبيرا فــي مظهــر الــكائــن الــحي، كــما هــي حــال مــكودات خــطوط stripe coders، عــلى تــفسير 
وجود هذه األنواع الكثيرة من األسماك البلطية. 

  
وكـــنا أيـــضا مـــتشوقـــني ملـــعايـــنة جـــينومـــات األســـماك الـــبلطية لـــلبحث عـــن نـــسخ مـــتعددة لـــجينات 
مـفردة. فـقد عـرف الـعلماء لـعدة عـقود أن تـضاعـف الـجينات – والـذي يـنشأ عـن أخـطاء فـي تـضاعـف 
الـدنـا - يـشكل إحـدى أهـم اآللـيات الـتي تؤدي إلـى تـنوع وظـيفة الـجني بسـرعـة. وفـي األسـاس، إذا 
تــضاعــف الــجني، فــإن الــنسخة الجــديــدة يــمكن أن تــتغير بحــريــة دون أن تحــرم الــحيوان مــن املــواد 
الــتي كــودهــا الــجني (ألن الــنسخة األخــرى ســتحتفظ بــوظــيفتها) ويــمكن لهــذا الــتغير أن يــساعــد 
الــكائــن الــحي عــلى الــتكيف مــع بــيئته. فــفي الــحالــة الــنموذجــية، نــادرا مــا تحــدث طــفرات ال تؤدي 
إلـــى أذيـــة «املـــضيف». وأظهـــرت نـــتائـــج تحـــليل الـــجينوم أن مـــعدل الـــتضاعـــفات الـــجينية أعـــلى 
بخـمس مـرات لـدى األسـماك الـبلطية مـما هـي عـليه لـدى األسـماك «الـعاديـة» مـثل الـسمكة شـائـكة 

 .stickleback الظهر
  
  

[اكتشافات جديدة] 
مفتاح لغز الجينوم(*****) 

  كـشف التسـلسل الحـديـث وتحـليل جـينومـات األسـماك الـبلطية اإلفـريـقية عـددا مـن 
اآللـــيات الـــتي حـــفزت األســـماك الـــبلطية عـــلى الـــتنوع بســـرعـــة إلـــى عـــدد هـــائـــل مـــن 
األشــكال. وقــد تــساعــد بــعض هــذه اآللــيات أيــضا عــلى تــفسير جــانــب غــامــض آخــر 
لهـــذه املجـــموعـــة مـــن األســـماك: مـــا يـــسمى الـــدرجـــة املـــتطرفـــة مـــن الـــتطور املـــتوازي 
parallel evolution والـــذي تـــنشأ فـــيه الـــسمات عـــالـــية الـــتخصص نـــفسها مـــرة 

بعد أخرى.  
  

  طفرات وافرة(******) 
  تــــوحــــي تخــــمة الــــطفرات الــــتي تــــنتج تــــغيرات فــــي الحــــموض األمــــينية املــــكونــــة 
لـلبروتـينات أن الـجينات الـحاويـة هـذه الـطفرات كـانـت تـحت ضـغط اصـطفائـي شـديـد 

لتتطور بسرعة. 

 !



  تضاعف الجينات(*******) 
  يـبدي جـينوم األسـماك الـبلطية مـعدالً عـالـياً لـتضاعـف الـجينات، والـتي تؤدي فـيها 
أخـطاء تـضاعـف الـدنـا إلـى إنـتاج عـدة نـسخ مـن الـجينات. ويـمكن أن تـغير الـنسخ 
اإلضــافــية فــي وظــيفتها دون ضــرر لــألســماك ومــن ثــم مــساعــدتــها عــلى الــتكيف مــع 

بيئاتها. 

 !
  جينات قافزة(********) 

  تـــدعـــى تســـلسالت الـــدنـــا الـــتي تـــنسخ نـــفسها وتـــقفز إلـــى مـــواضـــع جـــديـــدة فـــي 
الــــجينوم بــــالــــعناصــــر الــــقابــــلة لــــلنقل transposable elements أو الــــجينات 
الـــقافـــزة. وتـــبعا ملـــكان اســـتقراره قـــد يـــغير الـــجني الـــقافـــز وظـــيفة جـــني قـــريـــب مـــكود 
لـــلبروتـــني. فـــقد مـــرت األســـماك الـــبلطية بـــالـــعديـــد مـــن الـــفترات الـــتي تـــراكـــمت فـــيها 

الجينات القافزة بسرعة؛ مما أدى على األغلب لتسريع التطور. 

 !
  طفرات في الدنا الذي ال يتغير عادة(*********) 

  تـميل بـعض مـناطق الـجينوم الـتي ال تـكود بـروتـينات إلـى االنـحفاظ بـشكل كـبير 
خـــالل عـــملية الـــتطور، ربـــما ألنـــها تؤثـــر فـــي وظـــيفة الـــجينات. وتـــحتوي األســـماك 



الــبلطية عــلى طــفرات أكــثر مــما هــو مــتوقــع بــشكل واضــح فــي بــعض هــذه املــناطق، 
مظهرة نمطا يوحي أن الجينات املرتبطة بها قد خضعت لتغيير في وظيفتها. 

 !
  الرناوات امليكروية الجديدة(**********) 

 microRNAs تــميل قــطع صــغيرة مــن املــادة الــجينية تــدعــى الــرنــاوات املــيكرويــة  
الــتي تســتطيع تــثبيط جــينات عــن أداء دورهــا فــي تــكويــن الــبروتــينات إلــى الــبقاء 
مـنحفظة conserved. وتـمتلك األسـماك الـبلطية رنـاوات مـيكرويـة جـديـدة أكـثر مـما 
تــــمتلك أســــماك أخــــرى. ومــــن خــــالل قــــدرتــــها عــــلى الــــتحكم بــــالــــجينات فــــي نــــسج 
tissues مــعينة، فــإن هــذه الــرنــاوات املــيكرويــة قــد تــكون قــد أســهمت فــي الــتغيير 

املحكم الذي كان باعثا على التخصصات الغذائية لدى األسماك البلطية. 

 !
  
  

والــنمط الــثالــث مــن اآللــيات الــجينومــية الــتي ســعينا إلــى تحــليلها هــو نــشاط مــا يــسمى جــينات 
قـــافـــزة jumping genes. وتـــشكل تســـلسالت الـــدنـــا هـــذه مـــا يـــقارب 16 إلـــى 19 فـــي املـــئة مـــن 
جـينوم سـمكة مـعتادة typical، وهـي ال تـقوم بـوظـيفة واضـحة بـل تـصنع نـسخا بحـد ذاتـها وتـقفز 
مـن مـوضـع إلـى آخـر فـي الـجينوم. ويـمكن أن تـشكل هـذه الـجينات قـوة تـطوريـة إذا قـامـت بـإيـالج 



نــفسها فــي مــوقــع قــريــب بــما فــيه الــكفايــة مــن جــني مــكود ألحــد الــبروتــينات، بــحيث تــقوم بــتغيير 
وظــيفته. وقــد وجــدنــا فــي جــينوم األســماك الــبلطية داللــة تــشير إلــى فــترات عــديــدة تــراكــمت فــيها 
الـجينات الـقافـزة بسـرعـة، تـزامـنت إحـدى هـذه الـفترات مـع إشـعاع بـحيرة فـيكتوريـا. ويـوحـي هـذا 
الـتزامـن أن الـجينات ربـما تـكون قـد سـاعـدت عـلى تـسهيل تـنوع األسـماك الـبلطية خـالل مـثل هـذه 

األحداث. 
  

وقــمنا أيــضا بــفحص تســلسالت الــدنــا الــتي ال تــتغير عــادة بــدرجــة كــبيرة. وتــميل بــعض مــناطق 
الـجينوم الـتي ال تـكود حـموض أمـينية فـي الـبروتـينات إلـى االنـحفاظ conserved بـشكل كـبير 
عــبر فــترات تــطوريــة كــبيرة مــمتدة. ومــن املــحتمل أن تؤثــر هــذه الــعناصــر املــنحفظة غــير املــكودة 
CNEs ا(10) فــي وظــائــف الــجينات وإال لــتراكــمت الــطفرات الــعشوائــية فــيها مــع مــرور الــزمــن كــما 
يحـدث فـي املـعتاد مـع املـناطق غـير املـنحفظة؛ مـما يـجعل هـذه املـناطق تـختلف مـن نـوع إلـى نـوع. 
وتـتقاسـم األسـماك الـبلطية عـددا مـن الـعناصـر CNEs مـع بـعضها اآلخـر ومـع أنـواع بـعيدة الـقرابـة 
كــاألســماك الــشائــكة الظهــر(11). ولــكن عــند الــتدقيق فــي الــدنــا وجــدنــا أنــه عــلى الــرغــم مــن تــشابــه 
الــعناصــر CNEs فــي األســماك الــبلطية إلــى حــد يــكفي لتحــديــدهــا إال أنــها عــانــت تــغيرات تــفوق 
املــتوقــع بــالنســبة إلــى عــناصــر CNEs. وأظهــرت دراســتنا املــقارنــة لــجينوم األســماك الــبلطية نــحو 
60 فـي املـئة مـن الـعناصـر CNEs قـد خـضعت لـتغيرات ذات داللـة فـي سـالسـل نسـب خـاصـة مـن 
األســماك الــبلطية. وتــوحــي هــذه النســبة املــرتــفعة أن الــجينات الــتي ارتــبطت بــها هــذه الــعناصــر 
املـنحفظة غـير املـكودة قـد تـكون قـد خـضعت لـتغير فـي الـوظـيفه. وتـم تـأكـيد هـذا الـتوقـع مـن خـالل 
تـجارب تـالـية: قـام الـباحـثون بـتقييم وظـيفة الـعناصـر CNEs املـتغيرة وغـير املـتغيرة، فـي األسـماك 
الـبلطية، مـن خـالل إيـالج هـذه املـادة الـجينية genetic material داخـل جـينومـات أسـماك الـزرد 
zebra fish، فــوجــد هؤالء الــباحــثون أن الــعناصــر CNEs املــتغيرة، قــد قــامــت بــتفعيل الــجينات 
املـرتـبطة بـها بـشكل مـختلف عـن الـعناصـر CNEs غـير املـتغيرة، وهـذه داللـة مؤكـدة عـلى أن تـطور 

العناصر CNEs أدى إلى تغيرات في وظائف الجينات في األسماك البلطية. 
  

 highly هـو نـوع آخـر مـن املـادة الـجينية يـميل إلـى االنـحفاظ بشـدة microRNA والـرنـا املـيكروي
conserved عـبر األنـواع. والـرنـاوات املـيكرويـة microRNAs جـزيـئات صـغيرة تـعمل كـمفاتـيح 
تـشغيل لـلجينات، مـنظمة مـتى وأيـن يـجب أن تـقوم الـجينات بـعملها. ولـقد فـوجـئنا بـأن األسـماك 
الـبلطية تـحوي 40 مـن جـزيـئات الـرنـا املـيكروي الـتي لـم تـشاهـد مـن قـبل فـي غـيرهـا مـن األسـماك. 
وبـعدئـذ درسـنا أجـنة األسـماك الـبلطية لتحـديـد املـكان الـذى تـقوم فـيه جـزيـئات الـرنـا املـيكرويـة هـذه 
بـتنظيم فـعالـية الـجينات. وقـد تـبني أنـها تـعمل بـطريـقة عـالـية االنـتقائـية، مؤثـرة فـي الـجينات فـي 
أنــــسجة مــــعينة، كــــمنطقة خــــاصــــة مــــن الــــهيكل الــــوجــــهي facial skeleton. وتــــشير الــــفعالــــية 
املــــوجــــهة لــــلرنــــاوات املــــيكرويــــة بــــدور مــــحتمل فــــي الــــتكويــــن (الــــنحت) الــــدقيق الــــذي أدى إلــــى 
الــــتخصصات الــــغذائــــية املــــتنوعــــة الــــتي تــــمتلكها األســــماك الــــبلطية إضــــافــــة إلــــى الــــعديــــد مــــن 

الخصائص األخرى. 
  

ومـع أن الـرنـا املـيكروي مـرشـح قـوي كـراٍع لـلتغير الـتطوري فـعليا، إال أنـنا مـازلـنا بـعيديـن كـثيرا عـن 
الـــفهم الـــكامـــل فـــيما إذا وكـــيف تُــعزز، جـــميع هـــذه املـــئات مـــن الـــرنـــاوات املـــيكرويـــة فـــي جـــينومـــات 
األسـماك الـبلطية، الـتغيَر الـتطوري. وتـقوم فـرضـيتنا أنـه بـمنع تـفعيل الـجينات فـي املـكان أو الـزمـن 
الــخاطئ، فــإن الــرنــاوات املــيكرويــة تســتطيع تــعزيــز كــلٍّ مــن الــتغير والــدقــة فــي تــوجــيه عــمل فــرقــة 



مــعقدة مــن الــجينات الــتي تــتآثــر مؤديــة إلــى تــغيير طــفيف فــي األســنان، وعــظام الــفكني، واألنــماط 
الــــلونــــية، وســــلوكــــيات الــــتودد، وغــــيرهــــا وهــــي تــــغيرات تــــشكل أســــاس الــــتكيف وتــــطور األنــــواع 

 .speciation
  

ما هو قديم هو جديد(***********) 
  

والــغزوة األولــية داخــل جــينومــات األســماك الــبلطية تــشير إلــى أن الــطفرات الــعشوائــية الجــديــدة، 
كــتلك املــشاهــدة فــي الــعناصــر CNEs، وتــلك الــتي تؤدي إلــى ظــهور رنــاوات مــيكرويــة جــديــدة، قــد 
بـرزت بـشكل مـلحوظ فـي الـتطور االسـتثنائـي لهـذه األسـماك. إال أنـنا نـظن أن الـتفاوتـات الـجينية 
الـقديـمة نسـبيا، مـتضمنة تـلك الـناتـجة مـن الـجينات املـضاعـفة duplicated genes والـجينات 
الــقافــزة ربــما تــكون قــد قــامــت بــمعظم املــهمة. وهــذه املــتغايــرات variants قــد كــمنت فــي الــجينوم 
بهـدوء حـتى ظـهور فـرص بـيئية جـديـدة أبـرزت دورهـا املـفيد، تـلك الـفرص الـتي نـشأت مـثال عـندمـا 
اسـتوطـن أسـالف األسـماك الـبلطية مـن سـكان األنـهار فـي الـبحيرات الـكبرى فـي إفـريـقيا، ومـن ثـم 
اســــتطاع االصــــطفاء الــــطبيعي تــــشكيل أنــــواع جــــديــــدة مــــتالئــــمة مــــع الــــسكن الجــــديــــد مــــن خــــالل 

االستفادة من التغيرات الجينية لألسالف. 
  

ويـنبع اعـتقادنـا أن الـتفاوت الـقديـم هـو األسـاس، ألنـنا عـندمـا فـحصنا بـعنايـة جـينومـات أنـواع هـذه 
األسـماك الـبلطية لـم نجـد اخـتالفـات جـينية ثـابـتة كـثيرة بـينها. فـاألمـثلة الـتي تحـمل فـيها الـجينات 
املـتغايـر variant نـفسه فـي جـميع أعـضاء الـنوع قـليلة جـدا. وعـوضـا عـن ذلـك، يـحتفظ املسـتودع 
الـجيني gene pool لـلنوع بـاملـتغايـرات الـجينية الـقديـمة حـتى بـعد أن يـتفرع الـسمك عـن أسـالفـه 
مـشكال نـوعـا جـديـدا. ولـيس فـقط األنـواع الـصغيرة هـي الـتي تـحتفظ بـدنـا قـديـم مـن أسـالفـها، ولـكن 
قــد تــبقى هــذه األنــواع مــشابــهة ألســالفــها بــشكل يــتيح لــها الــتزاوج والــتهجني بــاألنــواع شــديــدة 
الــقرابــة مــنها. ويــتيح هــذا املــزج ملــتغايــرات جــني جــديــدة أن تــنساب عــبر حــدود األنــواع – األكــثر 
احـتماال أنـها مـادة جـينية مـفيدة يـمكن الـعودة إلـيها عـند الـحاجـة. واالحـتفاظ بـاملـتغايـر الـجيني 
الــقديــم إضــافــة إلــى تــدعــيم الــتنوع الســريــع فــي األســماك الــبلطية، يــمكن أن يــساعــد أيــضا عــلى 
تــفسير كــيف تــطورت الــسمات عــالــية الــتخصص نــفسها مــرارا فــي ســالســل نســب مــنفصلة: لــقد 
ارتـبنا فـي أن سـمات، كـالـفكني غـير املـتناظـريـن والـشفاه الضخـمة، لـم تـنشأ مـن جـديـد فـي كـل مـرة؛ 
بـاألحـرى تـم تـكرار تـجنيد الـجينات نـفسها ومـفاتـيح الـجينات فـي الـعمل. إال أن هـذه الـفرضـية مـا 

زالت بحاجة إلى إثبات. 
  

وال تـشكل اآللـيات الـجينية، الـتي قـمنا بـوصـفها هـنا، املحـركـات الـوحـيدة لـتطور األسـماك الـبلطية. 
فـبالـتأكـيد كـان لـلعوامـل الـبيئية دور حـاسـم فـي تحـديـد أنـماط ومـعدالت الـتنوع فـي هـذه املجـموعـة. 
ويـدعـم هـذا االفـتراض االخـتالفـات فـي مـدى تـنوع األسـماك الـبلطية فـي اإلشـعاعـات املـختلفة لهـذه 
األسـماك حـول الـعالـم. فـفي إفـريـقيا ونـيكاراغـوا تـحتوي اإلشـعاعـات الـتي تظهـر فـي بـحيرات ذات 
مـوائـل أكـثر تـعقيدا (ومـن ثـم مـواقـع بـيئية أكـثر) عـلى أنـواع أكـثر مـن الـتنوعـات الـتي تظهـر فـي 
بـحيرات ذات مـوائـل أبسـط. وإضـافـة إلـى تـطويـر األنـواع الـناتـج مـن تـطور اخـتصاصـات غـذائـية 
لـدى األسـماك الـبلطية لـتتكيف مـع هـذه األنـماط الـحياتـية، فـقد امـتد الـتنوع أيـضا إلـى اخـتالفـات 

لون الجلد، كما طورت اإلناث أفضليات أللوان معينة. 
  



ومـــا زال أمـــامـــنا الـــكثير لـــنتعلمه، إال أن مـــعرفـــتنا ســـتتقدم بســـرعـــة بـــعد أن أصـــبحت لـــديـــنا اآلن 
الـجينومـات الـكامـلة، إضـافـة إلـى تـقنيات فـعالـة جـديـدة للتحـليل الـجينومـي، وفـعليا سـوف تـتقدم 
مــعرفــتنا بســرعــة كــبيرة. وأتــوقــع أن تســتمر اآللــيات الــتي أدت إلــى ســرعــة تــطويــر أنــواع األســماك 
الـبلطية لـتصبح مـجاال ألبـحاث مـكثفة. وسـوف نـمتلك قـريـبا فـهما أكـثر عـمقا لـلغة الـجينوم والـدنـا 

التي تربط جميع الكائنات الحية حتى عندما تبعدها عن بعض. 
  

املؤلف 
  

 Axel Meyer   
  <مـايـر> هـو أسـتاذ عـلم الـحيوان والـبيولـوجـيا الـتطوريـة فـي جـامـعة كـونسـتانـز بـأملـانـيا. وتـتجه 
أبـحاثـه نـحو أصـول الـتنوع الـبيولـوجـي عـلى مسـتوى الجـزيـئات وعـلى مسـتوى الـكائـن الـفرد. فـقد 
كــان أحــد أوائــل الــعلماء الــذيــن اســتخدمــوا تســلسالت الــدنــا فــي دراســة تــطور األنــواع واالخــتالف 

بينها. 
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