۱۰

آﻏﺎزﻳﺎن

در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی آﻏﺎزﻳﺎن ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎی دارﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ،اﻣﺎ
ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻢ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ .ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران اﺑﺘﺪاﻳﯽﺗﺮﻳﻦ ،ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ و آﻏﺎزیﺗﺮﻳﻦ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻏﺎزی ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ.

ﭘﻴﺶﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ،
اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽﺑﻮدن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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 ۱وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آﻏﺎزﻳﺎن

آﻏﺎزﻳﺎن ﻳﮑﯽ از ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﻳﻦ و ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاراناﻧﺪ.
آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﺎﻧﺪاراناﻧﺪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺎراﻣﺴﯽ و آﻣﻴﺐ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﺷﻨﺎی آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪِ .ﮐﻠﭗﻫﺎ ۱ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ،
ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ
اﻋﻀﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮعاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ .ﻣﺜﻼً،
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ اﻧﮕﻞ و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﺎژک و ﻣﮋک دارﻧﺪ و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖﮐﺮدن ﻳﺎ ﺣﺮﮐﺖدادن ﻣﻮاد ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از آﻏﺎزﻳﺎن ﺳﺎﮐﻦ آباﻧﺪ و در درﻳﺎﭼﻪﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در آنﺟﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در آبﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮداناﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺧﺎکﻫﺎ ،ﺑﻪوﻳﮋه ﺧﺎکﻫﺎی
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺪن ﺟﺎﻧﺪاران
ﻣﺮﻃﻮب زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺴﻴﺎری از آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻪوﻳﮋه در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮاد در ﺣﺎل
ٔ
اﻧﻮاﻋﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ در ﺑﺪن ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﮏﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ
ﻟﮑﻪ ﭼﺸﻤﯽدارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻟﮑﻪﻫﺎ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر وﺟﻮد دارد
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ٔ
ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪت و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﻮر را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.

ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ در ﺣﺪود  ۱/۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﮐﻪ در اﺛﺮ
درون ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ ،در واﻗﻊ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .اﻋﻀﺎی ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن
و ﺟﺎﻧﻮران از ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل اﻋﻀﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ.
دو وﻳﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻧﺪاران ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در آﻏﺎزﻳﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 Kelpــ١
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ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽﺑﻮدن .ﺑﺴﻴﺎری از آﻏﺎزﻳﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ روش ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای
اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﺎﻳﺮ آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻣﻴﺎن آﻏﺎزﻳﺎن وﺟﻮد دارد؟
ﺟﺎﻧﺪاران ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﻤﮕﯽ ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ﺟﺎی داد .آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪای ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ در اﻋﻀﺎی ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺪارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﺟﻨﻴﻦ ،ﻳﺎ روﻳﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ
ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ در ﺟﺪول
۱ــ ۱۰ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ.
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎزﻳﺎن را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﺘﺮوﺗﺮوف را
ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮ و آﻏﺎزﻳﺎن ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه را ﺟﻠﺒﮏ ﻣﯽﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .اﻣﺮوزه اﻳﻦ ردهﺑﻨﺪی ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺟﺪول ۱ــ۱۰ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی آﻏﺎزﻳﺎن
ﺷﺎﺧﻪ
 ١آﻣﻴﺐﻫﺎ
روزنداران
٢
َ
 ٣دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ
 ٤ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ
 ٥ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ
 ٦ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای
 ٧ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن
 ٨ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮرﻣﺎﻧﻨﺪ
 ٩اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ
 ١٠ﻣﮋکداران

وﻳﮋﮔﯽ

ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ

ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎذب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﻫﺘﺮوﺗﺮوف

ﭘﻮﺳﺘﻪای دوﮔﺎﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻠﻴﺲ دارﻧﺪ

ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه

ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞدارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺎژک ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه و
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﮋک ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﻫﺘﺮوﺗﺮوف

ﮐﭙﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪﻧﺪ

ﻫﺘﺮوﺗﺮوف

ﻫﺎگﻫﺎی ﻣﻘﺎوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﻫﺘﺮوﺗﺮوف

 ١١ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ
 ١٢ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ
 ١٣ﻫﺎگداران
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آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس ۱ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ.
ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻠﻨﯽﻫﺎﻳﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺳﻠﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع در ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻨﻮع ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻏﺎزﻳﺎن ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ روش ﻣﻴﺘﻮز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ در اﺛﺮ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از دو ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ .ﻫﺮﻳﮏ از اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮل ﻣﺎدر ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن دﻳﻮاره
ﻳﮏ زﺋﻮﺳﭙﻮر ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .زﺋﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ درون
ٔ
را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وآزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ در آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ :ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ،ﻣﺜﻼ ً ﻫﻨﮕﺎم
ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد زاﻳﺪ در ﻣﺤﻴﻂ؛ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ
ﻣﻴﺘﻮز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻌﺪادی ﺳﻠﻮل ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﮔﺎﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺳﭙﺲ دو
ﮔﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و زﻳﮕﻮﺳﭙﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ .زﻳﮕﻮﺳﭙﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ
را در ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .درون زﻳﮕﻮﺳﭙﻮر در ﻣﺤﻴﻂ
دﻳﻮاره زﻳﮕﻮﺳﭙﻮر را ﭘﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻮز ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ
ٔ
و رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱ــ.(۱۰
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ

ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ
ﻣﻴﺘﻮز

ﻣﻴﻮز

زﻳﮕﻮﺳﭙﻮر )(۲n

ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻟﻎ )(n

×٢٢٠٠
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ
ﻣﻴﺘﻮز

زﺋﻮﺳﭙﻮر

+

-

ﺷﮑﻞ ۱ــ۱۰ــ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس .اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.
 Chlamydomonasــ١
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ در آﻏﺎزﻳﺎن ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ در آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش
اﻧﺠﺎمﻣﯽﺷﻮد:
ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ :ﮐﺎﻫﻮی درﻳﺎﻳﯽ ﻳﮑﯽ از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ درﻳﺎزی اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار را در
ﺷﮑﻞ ۲ــ ۱۰ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ ﻧﺎم دارد .در ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺠﺰا
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد :ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ دارد و ﮔﺎﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
در
ٔ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی آن دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺎگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۲ــ.(۱۰

دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ )(۲n

ﻣﻴﻮز

اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻎ
ﻣﻴﺘﻮز
زﺋﻮﺳﭙﻮر

اﺳﭙﻮراﻧﮋ

زﻳﮕﻮت

ﻣﻴﺘﻮز
ﮔﺎﻣﺖﻫﺎ

ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ

ﻫﻤﺠﻮﺷﯽ

ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ )(n
ﺷﮑﻞ ۲ــ۱۰ــ ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻫﻮی درﻳﺎﻳﯽ .در ﭼﺮﺧ ٔﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار
ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﭙﻮروﻓﻴﺘﯽ و ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺘﯽ ﻳﮑﯽ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮی ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﮐﺎﻫﻮی درﻳﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﭙﻮراﻧﮋ دارد .اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ
ﻣﻴﻮز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و زﺋﻮﺳﭙﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﺮﮐﺪام از زﺋﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺘﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻣﺘﻮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺎﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دو ﮔﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ادﻏﺎم و ﺑﻪ ﻳﮏ
اﺳﭙﻮروﻓﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻢ ﻳﻮﻏﯽ :ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ اﺳﭙﻴﺮوژﻳﺮ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎرﻳﮏ در آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ روش
ﻫﻢ ﻳﻮﻏﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .در روش ﻫﻢ ﻳﻮﻏﯽ دو ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاد
ژﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﻧﺨﺴﺖ دو رﺷﺘﻪ در ﻣﺠﺎور ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
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دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ
از ﻫﺮ ﺳﻠﻮل ﻣﺠﺎور زاﻳﺪهﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .اﻳﻦ زاﻳﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ و
ٔ
ﻫﺴﺘﻪ ﻳﮑﯽ وارد ﺳﻠﻮل دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد و زﻳﮕﻮت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ.
در ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎس از ﺑﻴﻦ ﻣﯽرود .ﺳﭙﺲ ٔ
زﻳﮕﻮتﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽروﻳﻨﺪ و از آﻧﻬﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۳ــ.(۱۰

دﻳﻮارۀ ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ
ﻫﺴﺘﻪ

ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ
اﻟﻒ

ب

ﺷﮑﻞ ۳ــ۱۰ــ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ روش ﻫﻢ ﻳﻮﻏﯽ در اﺳﭙﻴﺮوژﻳﺮ .اﻟﻒ ــ اﺳﭙﻴﺮوژﻳﺮ ﺟﻠﺒﮏ ﺳﺒﺰ رﺷﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ
رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ وارد و ﺳﻠﻮل زﻳﮕﻮت ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
آن ﻧﻮاری ﺷﮑﻞ اﺳﺖ .ب ــ ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻢﻳﻮﻏﯽ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻳﮏ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ٔ

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺳﻪ وﻳﮋﮔﯽ آﻏﺎزﻳﺎن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
۲ــ آﻏﺎزﻳﺎن در ﭼﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
۳ــ ﭼﺮا آﻏﺎزﻳﺎن را در ﮔﺮوهﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت ﺟﺎی ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؟
۴ــ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﮐﻼﻣﻴﺪوﻣﻮﻧﺎس را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۵ــ دو روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ را در آﻏﺎزﻳﺎن ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
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 ۲ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ آﻏﺎزﻳﺎن

ﺑﻌﻀﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
آﻣﻴﺐ ﻳﮑﯽ از آﺷﻨﺎﺗﺮﻳﻦ آﻏﺎزﻳﺎن اﺳﺖ .آﻣﻴﺐﻫﺎ و روزنداران ﮐﻪ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻮع وﻳﮋهای
ﺣﺮﮐﺖ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

آﻣﻴﺐﻫﺎ
آﻣﻴﺐﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎذب ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎذب ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽﻫﺎﻳﯽ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ دارای
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻧﺪارد ،ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎذب ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻫﺮ ﺑﺨﺸﯽ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار
ٔ
ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻣﻴﺐ وارد ﭘﺎی ﮐﺎذب ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﻧﺪار
از ﺳﻠﻮل آﻣﻴﺐ ﺑﻴﺮون ﺑﺰﻧﻨﺪ در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ٔ
را ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .آﻣﻴﺐﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻠﻌﻴﺪن ﻏﺬا ﻧﻴﺰ از ﭘﺎﻫﺎی ﮐﺎذب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ
۴ــ.(۱۰

ﺷﮑﻞ ۴ــ۱۰ــ ﭘﺎی ﮐﺎذب در آﻣﻴﺐ

اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه آﻣﻴﺐﻫﺎ ،ﻫﻢ در آبﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻫﻢ در آبﻫﺎی ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻣﻴﺐﻫﺎ
در ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻴﻮز و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ در آﻣﻴﺐﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد و روش ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻣﻴﺐﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ آزاد دارﻧﺪ و اﻧﮕﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
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آﻣﻴﺐ اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎری در اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد از راه آبﻫﺎ و ﻏﺬاﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
ﻣﯽ رﺳﺪ.

روزنداران
َ
روزن داران آﻏﺎزﻳﺎﻧﯽ درﻳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺎﺳﻪﻫﺎی درﻳﺎﻫﺎ ،ﻳﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺪن
ﺟﺎﻧﺪاران دﻳﮕﺮ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﺨﺮهﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روزنداران ﭘﻮﺳﺘﻪای ﻣﺤﮑﻢ و ﺳﻮراخدار از ﺟﻨﺲ
آﻫﮏ دارﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺣﻠﺰون ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰی دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﻫﺎی
ﭘﻮﺳﺘﻪ آﻫﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و ﺟﺎﻧﺪار ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ از آﻧﻬﺎ
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮراخﻫﺎی
ٔ
ﭘﻮﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از روزنداران از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻢزﻳﺴﺖ در زﻳﺮ
ٔ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ.از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی آﻫﮑﯽ روزنداران ،ﻧﻮﻋﯽ
ﺳﻨﮓ آﻫﮑﯽ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ.

ﺷﮑﻞ ۵ــ۱۰ــ ﭘﻮﺳﺘﮥ آﻫﮑﯽ روزنداران

دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘﮥ دوﻗﺴﻤﺘﯽ دارﻧﺪ.
دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ ،آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﮏ ِ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ٔ
ﭘﻮﺳﺘﻪ دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ دوﻗﺴﻤﺘﯽ و ﺳﻴﻠﻴﺴﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻻﻳﻪ اﻏﻠﺐ دارای ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﻧﻴﻤﻪ آن درون دﻳﮕﺮی ﺟﺎی ﻣﯽﮔﻴﺮد .دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪﻓﺮاواﻧﯽ در اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ
ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ٔ
ٔ
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و درﻳﺎﭼﻪﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی زﻧﺠﻴﺮهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺿﺨﻴﻤﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﮐﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی
دارﻧﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺳﻴﻠﻴﺴﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از اﻳﻦ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻨﮓ ﺳﻤﺒﺎده اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ روی ﻣﻮادی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮدُ ،ﺳﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و درون آب
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۶ــ۱۰ــ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع دﻳﺎﺗﻮم

ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﻓﺘﻮاﺗﻮﺗﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ
رﻧﮕﻴﺰه ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی و ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﭘﻴﮑﺮﺷﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع
ٔ
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ :ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آب ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
)ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۱۰
ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎی ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ آب ﺷﻮر از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ
ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ در ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب و ﺣﺘﯽ درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻢزﻳﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰی ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎی ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺘﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ .ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ را دارﻧﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۷ــ۱۰ــ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﮏ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻓﻀﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﺳﺒﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﻣﺪت اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺮای ﻣﻴﮕﻮ ﮐﻪ ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﻓﻀﺎﻧﻮردان اﺳﺖ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از  CO۲اﺳﺘﻔﺎده و  O۲آزاد ﮐﻨﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﺪاول ﻏﺬا و ﻫﻮا ،ﺟﺎی ﮐﻤﺘﺮی را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ :ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درون آبﻫﺎی ﮔﺮم اﻗﻴﺎﻧﻮس
رﻧﮕﻴﺰه ﻗﺮﻣﺰ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب اﻣﻮاج ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ درون آبﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻔﻮذ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ،ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﻴﻢ وﺟﻮد دارد .از
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در
ٔ
ﺗﻬﻴﻪ آﮔﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ٔ
ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺮای ٔ
از ﻧﻮع ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ اﺳﺖ.
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای :ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در درﻳﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﭗ
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﺒﮏ ﻗﻬﻮهای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎ ﻏﺬا و
ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﺎﻧﻮران را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻠﭗﻫﺎ از ﻃﻮﻳﻞﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات روی زﻣﻴﻦ
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﻬﻮهای دارای ﺗﻨﺎوب ﻧﺴﻞ اﺳﺖ.
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ٔ
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺟﻠﺒﮏﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﻗﻬﻮهای ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهای و ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽﺷﻮد،
ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮ رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻌﻀﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎژک ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎژﮐﺪاران آﻏﺎزﻳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎژک ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن،
ﻋﻤﺪه ﺗﺎژﮐﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮرﻣﺎﻧﻨﺪ و اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ ﺳﻪ
ٔ
ﺷﺎﺧﻪ ٔ

ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن ،آﻏﺎزﻳﺎﻧﯽ ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽاﻧﺪ.
اﻧﻮاع ﮐﻤﯽ از اﻳﻦ ﺗﺎژﮐﺪاران در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن ﻳﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ از ﺟﻨﺲ ﺳﻠﻮﻟﺰ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻻﻳﻪای از ﺳﻴﻠﻴﺲ
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ وﺿﻊ اﻏﻠﺐ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﮑﻞ ۸ــ.(۱۰

اﻟﻒ ــ ﺗﺎژﮐﺪار ﭼﺮﺧﺎن .اﻳﻦ ﺗﺎژﮐﺪار ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﺗﺎژک دارد.
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ب ــ ﺗﺎژﮐﺪار ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻳﺴﺖ ﻟﻮﻟ ٔﻪ ﮔﻮارش ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ۸ــ۱۰ــ اﻧﻮاع ﺗﺎژﮐﺪاران

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن دو ﺗﺎژک دارﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از ﺗﺎژکﻫﺎ در ﺷﻴﺎری ﻃﻮﻟﯽ ﻗﺮار دارد و اﻧﺘﻬﺎی
آن آزاد اﺳﺖ .ﺗﺎژک دﻳﮕﺮ در ﻳﮏ ﺷﻴﺎر ﻋﺮﺿﯽ اﺳﺖ و دور ﺗﺎ دور ﺳﻠﻮل را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺎژک ﻃﻮﻟﯽ
ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺎژک ﻋﺮﺿﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺎژﮐﺪار در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن ﺳﻢﻫﺎی ﻗﻮی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺗﺎژﮐﺪاران ﭼﺮﺧﺎن ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ و از
ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮز اﺳﺖ.
ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﻳﻦ آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﺘﺮوﺗﺮوفﻫﺎی ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎژک در آﻧﻬﺎ از
ﻳﮏ ﺗﺎ ﻫﺰاران ﺗﺎژک در ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ،
ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﮔﺎﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮرﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻮرﻳﺎﻧﻪﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ و آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻫﻀﻢ ﭼﻮب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻢزﻳﺴﺖ درون ٔ
)ﺷﮑﻞ ۸ــ۱۰ــ ب( .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻧﻮران اﻫﻠﯽ ﺑﻴﻤﺎریزا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ :اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ،آﻏﺎزﻳﺎن آبﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دو ﺗﺎژک دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺜﺎل
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﻴﺎن ﻧﻘﺺﻫﺎی ردهﺑﻨﺪی آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۱
__
ﺑﻘﻴﻪ
ﺷﺪه اﻳﻦ آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ دارﻧﺪ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ٔ
ﺣﺪود  ۳از ﻫﺰار ٔ
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ٔ
ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ .اوﮔﻠﻨﺎﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی آﺷﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﺎژﮐﺪاران ﺟﺎﻧﻮری
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻌﻀﯽ از زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ را ﻳﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ۹ــ ۱۰ﻳﮏ
اوﮔﻠﻨﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
اوﮔﻠﻨﺎ دو ﺗﺎژک دارد ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ و دﻳﮕﺮی ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر ﺗﺎژک ﺑﻠﻨﺪ ،اﻧﺪام ﺣﺴﺎس ﺑﻪ
ﻟﮑﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﻗﺮار دارد .اﻳﻦ اﻧﺪام ﺑﻪ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮی اوﮔﻠﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
ﻧﻮری ﺑﻪ ﻧﺎم ٔ
اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز اﺳﺖ.
ﺗﺎژک
ذﺧﻴﺮۀ ﻏﺬاﻳﯽ

ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ

ﻟﮑﮥ ﭼﺸﻤﯽ
واﮐﻮﺋﻞ ﺿﺮﺑﺎندار
ﻫﺴﺘﻪ
ﺷﮑﻞ ۹ــ۱۰ــ اوﮔﻠﻨﺎ .اﮔﺮﭼﻪ اوﮔﻠﻨﺎ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ دارد و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻧﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﺘﺮوﺗﺮوف زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﮋﮐﺪاران ،آﻏﺎزﻳﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮋک ﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﮋﮐﺪاران ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮﻳﻦ و ﻏﻴﺮﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻗﺪری ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ آﻏﺎزﻳﺎن ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻓﺮﻣﺎﻧﺮو ﮐﺎﻣﻼ ً ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻗﺮار داد.
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﮋﮐﺪاران ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﮋک در ردﻳﻒﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد
ٔ
ٔ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.دﻳﻮاره ﭘﻴﮑﺮ ﻣﮋﮐﺪاران ﺳﺨﺖ ،اﻣﺎ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﮋﮐﺪاران ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻫﺘﺮوﺗﺮوف
ٔ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻓﺸﺮده ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﺒﻮر از ﻣﻮاﻧﻊ را ﺑﺮای آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﮋﮐﺪاران دو ﻧﻮع واﮐﻮﺋﻞ دارﻧﺪ ﻳﮑﯽ ﺑﺮای ﮔﻮارش ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ و دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ آب.
ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ
ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ .ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎ در ٔ
ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ و ٔ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﮋﮐﺪاران دو ﻫﺴﺘﻪ دارﻧﺪٔ :
ﻗﻄﻌﻪ ﮐﻮﭼﮏ DNAای اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ دارای ٔ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪٔ .
ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ۱۰ــ.(۱۰
از ٔ
ﻣﮋﮐﺪاران ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮز ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﮏ ﺳﻠﻮل ﺑﻪ دو ﺳﻠﻮل ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﮋک
ﻫﺴﺘﮥ ﺑﺰرگ

واﮐﻮﺋﻞ ﺿﺮﺑﺎندار
ﻫﺴﺘﮥ ﮐﻮﭼﮏ
ﺷﻴﺎر دﻫﺎﻧﯽ

واﮐﻮﺋﻞ ﻏﺬاﻳﯽ
ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۱۰ــ ﭘﺎراﻣﺴﯽ .ﻧﻤﻮﻧ ٔﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﮋﮐﺪاران
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﻧﻤﺎی ﻧﺰدﻳﮏ
ﭘﺎراﻣﺴﯽ
ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽParamecium Caudatum :
اﻧﺪازه :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۱ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ ﻃﻮل
زﻳﺴﺘﮕﺎه :ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﻏﺬا :ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﻮاد آﻟﯽ
ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺰرگ
×٢٢٠٠
ﻫﺴﺘﻪ :اﻋﻀﺎی اﻳﻦ ﺳﺮده دو ﻫﺴﺘﻪ دارﻧﺪٔ .
ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﮐﺮوﻣﻮزوم دارد و ﻧﻘﺶ آن در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل
ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻮﭼﮏ دارای ﮐﺮوﻣﻮزومﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ
ﺳﻠﻮل اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮدٔ .
و ﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل :در ﺳﻄﺢ ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﻫﺰاران ﻣﮋک وﺟﻮد دارد .زﻧﺶ اﻳﻦ ﻣﮋکﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﮐﺖ
ﭘﺎراﻣﺴﯽ درون آب ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﺑﺎ ﻻﻳﻪای ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻘﺪار آب دروﻧﯽ :ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﻏﺎزﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ آب را از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻤﺰ ﺟﺬب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ آب اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﯽ دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﻮﺋﻞ ﺿﺮﺑﺎندار اﻳﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .آب اﺿﺎﻓﯽ درون اﻳﻦ واﮐﻮﺋﻞ ﺟﻤﻊ و ﺑﺎ اﻧﻘﺒﺎض
آن از ﺳﻠﻮل دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻐﺬﻳﻪ :ﻣﮋکﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺷﻴﺎر دﻫﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ آب ،ﮔﺮداﺑﯽ را در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮداب در ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ذرهﻫﺎی ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻏﺬا از ﺷﻴﺎر ﻗﻴﻒﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ و
ﺑﺎ آﻧﺪوﺳﻴﺘﻮز وارد واﮐﻮﺋﻞ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ واﮐﻮﺋﻞ ﻏﺬاﻳﯽ در ﺳﻠﻮل
وارد آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻏﺬاﻫﺎی ﻫﻀﻢﻧﺸﺪه از ﻃﺮﻳﻖ اﮔﺰوﺳﻴﺘﻮز از ﺳﻠﻮل دﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻨﻮع ژﻧﯽ :ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﯽ ﻣﻴﺘﻮز ﺑﻪﻃﻮر ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ادﻏﺎم ژنﻫﺎ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﻨﺴﯽ و ﻫﻢﻳﻮﻏﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در ﻫﻢﻳﻮﻏﯽ دو ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه درون ﺳﻠﻮل ﻳﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی
ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد را دارد.
ﻫﺴﺘﻪ دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﻧﻴﻤﯽ از ٔ
دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮدٔ .
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ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ ﻳﮑﯽ از ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ »اوﮔﻠﻨﺎ ﺟﻠﺒﮏ ﺟﺎﻧﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ «.آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
او ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آﻏﺎزﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻏﺬا و دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺴﯽ ،ﺗﻌﺪاد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ دو ٔ
ﻣﺴﺎوی از ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺴﯽ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺟﺪای از ﻫﻢ رﺷﺪ داده ﺷﺪ .ﻧﻤﻮدار را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.

رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺴﯽﻫﺎ

) P. aureliaﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ(
) P. aureliaﺗﻮأم(

100

60
P. caudatum

40

)ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ(

ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻧﺪاران زﻧﺪه

80

20

) P. caudatumﺗﻮأم(
8 10 12

6

2 4

ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ

۱ــ ﮐﺪام ﭘﺎراﻣﺴﯽ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
۲ــ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد؟
۳ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻨﺤﻨﯽﻫﺎی رﺷﺪ را در ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﭘﺎراﻣﺴﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮح
ﻣﯽدﻫﻴﺪ؟
۴ــ در وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی
ﺑﺮ رﺷﺪ اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎراﻣﺴﯽ دارﻧﺪ؟
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آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﭙﮏﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻗﺎرچ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﭙﮏﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﺘﺮوﺗﺮوفاﻧﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺮﮐﺖ دارﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎرچﻫﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻣﻴﺎن
ﮐﭙﮏﻫﺎ ﻗﺎرچ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ و
ٔ
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﻴﺘﻴﻦ وﺟﻮد
دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﯽ آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﭙﮏﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻼف
آن دو وﺟﻮد دارد .در
ٔ
ٔ
ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﻴﺘﻮز در آﻏﺎزﻳﺎن ﮐﭙﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﻣﻴﺘﻮز در ﻗﺎرچﻫﺎﺳﺖ .ﻗﺎرچﻫﺎ را در ﻓﺼﻞ
آﻳﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﮐﺮد.
ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ :ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ آﻣﻴﺐ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ آﻣﻴﺐ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﺧﺎک ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ را ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﺗﻌﺪادی از اﻳﻦ آﻣﻴﺐﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎ ﺑﻪ دور ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزﻣﯽاﻳﺴﺘﻨﺪ و ﻳﮏ ﮐﻠﻨﯽ ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﻠﻨﯽ ﻳﮏ ﭘﺎﻳﻪ و ﻳﮏ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﮐﯽ
ﻣﺘﻮرم ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد .ﻧﻮک ﻣﺘﻮرم ﻫﺎگﻫﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد )ﺷﮑﻞ ۱۱ــ .(۱۰ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ ﻫﺎگﻫﺎ ،وﻗﺘﯽ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻠﻮل آﻣﻴﺐﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪی ﻧﻤﻮ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺳﻠﻮل آﻣﻴﺐﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ٔ
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪ و
ٔ

ﺷﮑﻞ۱۱ــ۱۰ــ ﮐﭙﮏ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺳﻠﻮﻟﯽ.
ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻣﻴﺐﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ
ﺳﻠﻮﻟﯽ )ﭼﭗ( ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻫﺎگ ﻫﺴﺘﻨﺪ )راﺳﺖ(.
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ﮐﭙﮏ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ :ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ ،درواﻗﻊ ﮔﺮوﻫﯽ از
ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﻳﮏ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ،ﺗﻮدهای ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﻫﺴﺘﻪ دارد .اﻳﻦ ﮐﭙﮏﻫﺎ در ﺣﻴﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد آﻟﯽ را ﻣﯽﺑﻠﻌﻨﺪ
وﺳﻴﻠﻪ دﻳﻮارهﻫﺎی
)ﺷﮑﻞ ۱۲ــ .(۱۰ﮐﭙﮏ ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دارد؛ اﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ٔ
ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﮔﺮ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﺗﺤﺖ ﺧﺸﮑﯽ ﻳﺎ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﺗﻮدهﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺗﻮده ﺳﺎﻗﻪای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻮک آن ﮐﭙﺴﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻫﺎگﻫﺎی
ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻧﻤﻮ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ .ﻫﺎگﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوماﻧﺪ .وﻟﯽ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻣﯽروﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻣﻴﺒﯽ ﺷﮑﻞ ﻳﺎ ﺗﺎژﮐﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﻧﺪ و زﻳﮕﻮتﻫﺎی دﻳﭙﻠﻮﺋﻴﺪ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ زﻳﮕﻮتﻫﺎ ﺑﻪ
ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز ،ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮمﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ٔ
ﮐﭙﺴﻮل

ﺳﺎﻗﻪ
ﺷﮑﻞ ۱۲ــ۱۰ــ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ

ﺑﻌﻀﯽ از آﻏﺎزﻳﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﻘﺎوم ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﯽ ﺧﻮد ﻫﺎگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺎگداران ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﻏﺎزﻳﺎن اﻧﮕﻞ ﮐﻪ در ﻃﯽ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﻫﺎگداران اﻧﮕﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎﻳﯽ را ﺳﺒﺐ
اﻳﻦ آﻏﺎزﻳﺎن ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮک ،اﻧﮕﻞ و ﺗﮏﺳﻠﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪٔ .
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎگداران ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻫﺎگداران ﺟﺎﻧﻮران را ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
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ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد.
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺣﺪود ٔ ۴۵۰۰
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪهای دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ و ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﯽ را
ﻫﺎگداران
ٔ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﮔﺎﻣﺖ ﻣﺎده ﮐﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺰرگ دارد ﺑﺎ ﮔﺎﻣﺖ ﻧﺮ ﺗﺎژکدار و ﮐﻮﭼﮏ،
دﻳﻮاره ﺿﺨﻴﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ و
ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .زﻳﮕﻮت ﺣﺎﺻﻞ ،ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ
ٔ
ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ دﺷﻮار و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺸﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﻪﻫﺎ ﮐﻪ از ﺧﻮن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن
ﺑﺴﻴﺎری از ﻫﺎگداران ﺑﻪ ٔ
دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از ﻫﺎگداران در ﻣﺪﻓﻮع ﺟﺎﻧﻮر آﻟﻮده ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮری
از آب ﻳﺎ ﻏﺬای آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ آﻣﻴﺐ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی دﻳﺎﺗﻮمﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۳ــ ﺑﺎ رﺳﻢ ﺟﺪوﻟﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻠﺒﮏ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﺎژﮐﺪاران ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ اوﮔﻠﻨﺎ را ﺑﺎ دو
ٔ
۵ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﺎراﻣﺴﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮﻣﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۶ــ
ٔ
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 ۳آﻏﺎزﻳﺎن و ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ ،اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎریزاﻳﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ .اﻳﻦ اﺛﺮ را ﻣﯽﺗﻮان از
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﺎری و درد ،ﻣﺮگ و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻏﺎزﻳﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز و اﺳﻬﺎل ﺧﻮﻧﯽ آﻣﻴﺒﯽ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ درﻣﺎن دامﻫﺎی
آﻏﺎزﻳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﻤﺎر ﮐﺮدن دامﻫﺎی اﻫﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪٔ .
ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺮﻳﺪن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﭙﺮدازد.
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﯽ ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﯽ اﻧﺴﺎن و ﻧﻴﺰ ٔ
آﻏﺎزﻳﺎن ﻣﻔﻴﺪ :آﻏﺎزﻳﺎن ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ در ٔ
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺧﻮد ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
از آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎو ،ﺑﺪون ﮐﻤﮏ آﻏﺎزﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ٔ
ﺳﻠﻮﻟﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻨﺪ.
زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻏﺎزﻳﺎن ،ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه
ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﺎی اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از اﻳﻦ ﮔﺎز ﮐﻪ آﻏﺎزﻳﺎن
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از اﮐﺴﻴﮋن ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢٔ .
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ٔ
ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰﮐﻨﻨﺪه ٔ
ٔ
ءِ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﻮﻳﻴﻢ .ﺑﺴﻴﺎری از آﻏﺎزﻳﺎن ،ﺟﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎناﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﻬﻢ ،ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ،ﮐﺮﺑﻦ و ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺎﻻرﻳﺎ را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮمﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻠﮏﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ــ ﮐﻪ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻨﺪ ــ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ دارو و درﻣﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ .ﻋﻼﻳﻢ
ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻟﺮز ﺷﺪﻳﺪ ،ﺗﺐ ،ﻋﺮق و ﻋﻄﺶ ﺷﺪﻳﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻢﺧﻮﻧﯽ ،ﻧﺎرﺳﺎﻳﯽ
ﮐﻠﻴﻪ و ﮐﺒﺪ و آﺳﻴﺐﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﺟﺎن ﻣﯽﺑﺎزﻧﺪ.
وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﺪار ﮐﻪ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻻرﻳﺎ :ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﺑﻪ ٔ
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﭘﻨﺞ
ﭘﺸﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ .در
ٔ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﻧﻴﺶ ٔ
ﭘﺸﻪ آﻟﻮده ،اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﻴﺶ ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ از ﺧﻮن او ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪ،
ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۳ــ .(۱۰وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ٔ
اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪاری از ﺑﺰاق ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﺎدهای ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن اﺳﺖ ،ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ
آن ﭘﺸﻪ آﻟﻮده ﺑﻪ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،آنﮔﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺰاق آن ،ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮمﻫﺎ وارد ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
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در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮمﻫﺎی آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه ،اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖ ۱ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖﻫﺎ،
ﺟﮕﺮ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﮕﺮ ،اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﻠﻮل را ﮐﻪ ﻫﺮ
ﻳﮏ ﻣﺮوزوﺋﻴﺖ ۲ﻧﺎم دارﻧﺪ ،ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﺮوزوﺋﻴﺖﻫﺎ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻃﯽ ﺣﺪود  ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽﺗﺮﮐﺪ و ﻣﺮوزوﺋﻴﺖﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ
آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ روﻳﺪاد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﺐ و ﻟﺮز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻻرﻳﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدهﮐﻨﻨﺪه( ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد.
۴۸ﺗﺎ ۷۲ﺳﺎﻋﺖ )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮوزوﺋﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺘﻮﺳﻴﺖ ﻧﻤﻮ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ .ﮔﺎﻣﺘﻮﺳﻴﺖﻫﺎ
در
ٔ
وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺸﻪ ﺧﻮرده ﺷﺪﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ زﻳﮕﻮت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪاد
ﺑﻌﺪ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
زﻳﺎدی اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﺪد ﺑﺰاﻗﯽ ﭘﺸﻪ ﻣﯽروﻧﺪ .اﻧﮕﻞ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﻧﺴﺎن دﻳﮕﺮی را آﻟﻮده ﮐﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد.

۱

۱ــ وﻗﺘﯽ ﭘﺸﮥ آﻟﻮده ،اﻧﺴﺎن را ﻧﻴﺶ ﻣﯽ زﻧﺪ،
اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮن او ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۲ــ اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖﻫﺎ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﮕﺮ را آﻟﻮده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮوزوﺋﻴﺖ ﻧﻤﻮ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ.
۳ــ ﻣﺮوزوﺋﻴﺖﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن را آﻟﻮده

۲

۵

ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ
دﻳﮕﺮ را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
۴ــ ﺑـﻌﻀﯽ از ﻣﺮوزوﺋﻴﺖﻫـﺎ ﺑـﻪ ﮔـﺎﻣـﺘﻮﺳﻴﺖ ﻧﻤﻮ
ﻣﯽﻳﺎﺑﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﺸﻪ اﻧﺴﺎن آﻟﻮدهای را ﻧﻴﺶ ﻣﯽزﻧﺪ،
ﮔﺎﻣﺘﻮﺳﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۳

۵ــ ﮔﺎﻣﺘﻮﺳﻴﺖﻫﺎ درون ﺑﺪن ﭘﺸﻪ ﺑﻪ ﮔﺎﻣﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ
و ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و زﻳﮕﻮت را ﺗﺸﮑﻴﻞ
۴

ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .از ﺗﻘﺴﻴﻢ زﻳﮕﻮت اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖ ﻫﺎ
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ۱۳ــ۱۰ــ ﭼﺮﺧﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم .ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﭼﺮﺧ ٔﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﭽﻴﺪهای دارد ﮐﻪ ﭘﺸﻪ و اﻧﺴﺎن را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
 Merozoiteــ٢

 sporozoiteــ١

243

ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐﻴﻨﻴﻦ ۱ﮐﻪ از ﭘﻮﺳﺖ
درﻣﺎن و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻣﺎﻻرﻳﺎ :در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢٔ ،
ﻧﻮﻋﯽ درﺧﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺸﻒ ﺷﺪ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎدهای ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
اﻧﺪازه
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﮐﻴﻨﻴﻦ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﻴﺰ در درﻣﺎن ﻣﺎﻻرﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻻرﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﻫﺶ
ٔ
ﭘﺸﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺸﻪﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﭘﺎﺷﻴﺪن ﺣﺸﺮهﮐﺶﻫﺎ و زدودن ﻣﺤﻞﻫﺎی زادو وﻟﺪ ٔ
ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻳﺎ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻻرو اﻳﻦ ﭘﺸﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ آﻏﺎزﻳﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ )دو راه را ﻧﺎم
ﺑﺒﺮﻳﺪ(.
۲ــ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟
۳ــ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ؟

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
ِ
آﻏﺎزﻳﺎن اﻧﮕﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺑﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻌﻀﯽ از
ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻴﺎن ﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ
ٔ
ﻧﻈﺮﻳﻪ »درون ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﯽ« ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ .ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره
راﺑﻄﻪ اﻧﺪاﻣﮏﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺳﻠﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ در ٔ
ٔ
ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﺎﻻرﻳﺎ
ﺗﺐ ﺑﺎﻻی  ۴۰ºCو ﻟﺮز ﺷﺪﻳﺪ ،از ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺎﻻرﻳﺎﺳﺖ .ﻣﺎﻻرﻳﺎ در ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﻴﺮد .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ،اﻧﮕﻞ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻣﺎﻻرﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،روﻧﺪ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺎﻻرﻳﺎ و ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن اﻧﮕﻞ آن،
ﺗﻬﻴﻪ واﮐﺴﻨﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺎﻻرﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﻧﮕﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .از اﻳﻦرو آﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ٔ

 quinineــ١
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واﮐﺴﻦ ﻣﺎﻻرﻳﺎ
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ واﮐﺴﻦ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﮕﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﻧﮕﻞ ،ﺗﺤﺮﻳﮏ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﮏ واﮐﺴﻦ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ اﻧﮕﻞ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی
اﻧﮕﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺸﮑﻞ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را درون ﺳﻠﻮلﻫﺎی
ﺟﮕﺮ و ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ.

روﻳﮑﺮد ﻓﻌﻠﯽ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ اﺳﭙﻮروزوﺋﻴﺖ و ﻣﺮوزوﺋﻴﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺒﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺰرﻳﻖ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ،ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
اﻳﻤﻨﯽ آﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داد و دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻴﺶ ﭘﺸﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻤﻨﯽ ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم را ﻗﺒﻞ از آﻧﮑﻪ وارد ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﮕﺮ ﺷﻮد ،ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺗﻬﻴﻪ واﮐﺴﻦ ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﻘﻂ
ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ در راه ٔ
در ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد ،ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻳﯽ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در راه ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﻮر ﺑﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﺆﺛﺮی
ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻻرﻳﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ــ ﭼﺮا ﺳﺎﺧﺘﻦ واﮐﺴﻦ ﻣﺎﻻرﻳﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ؟
ــ اﮔﺮ ﭘﺸﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺎﻻرﻳﺎ آب و ﻫﻮای ﮔﺮم را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺛﺮ ﮔﻞﺧﺎﻧﻪای
ﻣﻌﮑﻮس ﻧﺒﻮد ،ﺷﻴﻮع ﻣﺎﻻرﻳﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﺷﺪ؟

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

درک و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻧﻘﺸﻪای ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮای آﻏﺎزﻳﺎن ﺑﺴﺎزﻳﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻴﺪ در آن ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﺪ:
ﺟﻠﺒﮏ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﺎﻻرﻳﺎ ،آﻏﺎزی ،ﮐﭙﮏ ﻣﺨﺎﻃﯽ ،اﺗﻮﺗﺮوفﻫﺎ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ،ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ،ﻫﺘﺮوﺗﺮوفﻫﺎ و
ﺟﺎﻧﻮران .اﮔﺮ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
245

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ :ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎی ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ﺑﻴﻤﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ از اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
ــ ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ از ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و ﺣﺪس ﺑﺰﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام آﻏﺎزی ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮد ﺻﺤﻪ ﻣﯽﮔﺬارﻳﺪ؟
ــ اﮔﺮ ﺑﻴﻤﺎر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺮای
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ؟
دﻣﺎی روزاﻧﮥ ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر
40

دﻣﺎ )(°C

38
37

ﺟﻤﻌﻪ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ دوﺷﻨﺒﻪ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ
روز

ﺷﻨﺒﻪ

ــ اﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن از ﺑﻴﻤﺎر ،ﻣﻘﺪاری از ﺧﻮﻧﺶ روی دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻳﺰد ،آﻳﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؟
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ و ﻳﺎ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی در راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن را آﻟﻮده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪدﺳﺖ آورﻳﺪ.
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت روی ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت :اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ٔ
ﮐﭙﮏﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﻴﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺪﻳﻢ ﭼﻪ روشﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ؟ آﻳﺎ ﻫﻨﻮز اﻳﻦ روشﻫﺎ
ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
ﭼﺮﺧﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی :ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ »ﭼﮕﻮﻧﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﻓﻬﻤﻴﺪن
ٔ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﭙﮏﻫﺎ راﻫﺒﺮد ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ« ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دادن ﺧﻮن آﻟﻮده ﺑﻪ ﭘﺸﻪﻫﺎ و ﺳﭙﺲ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﭘﺸﻪﻫﺎ ﺑﺎ
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻻرﻳﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ ﻏﻴﺮآﻟﻮده،
ٔ
ﭼﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎﻳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮐﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
داﻧﺸﻤﻨﺪی دو اوﮔﻠﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻴﺪا ﮐﺮد و اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﻒ ﻫﺘﺮوﺗﺮوف اﺳﺖ ّاﻣﺎ
ﮔﻮﻧﻪ ب اﻳﻦﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ )ﺷﮑﻞ زﻳﺮ( .ﻧﺘﺎﻳﺞ او را اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻴﺪ.
ٔ

اﻟﻒ

ب
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