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 ۹۱/۵۰/۲۵۹۲         دیپلوم انجنیرکریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 ت ارثی مااصفدر آثار نیاکان 
 ؟از وراثت کسب شده  در مورد صفات  (Lamarcks theory)المارک به تئوریبازگشت 

 

  Johannes Gräffنویسنده:  ، ۵۰/۵۹/۲۵۹۲مؤرخ  ،چاپ زوریخ ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت
 

ممکن و به جا گذاشته   ا روی صفات به ارثبرده شدهنشانه های قابل ارث رمحیط زیست تأثیرات زیاد است: عالیم 

 " توسعه داده شود.ی. در صورت تائید این موضوع باید تئوری "سیر تکاملرا تغییر دهند حتی رمز ژنیتیک ،است

 

 

 

  

 
 
 

 المارک:تئوری 

نقطٔه سوم و اخیر تئوری المارک وراثت صفات به ارث برده شده را در بر می گیرد. این موضوع بسیار مهم است }

 رصفات به ارث برده شده برای سیر تکامل بی معنی می بود!{یهیچ صفت تداوم نمی داشت و تغیزیرا درغیر آن 
 
 یهٔ یک نظر« ولوژیزفلسفٔه » در کتاب خود تحت عنوان  ۹۰۵۱در سال  Jean-Baptiste Lamarckفرانسوی ژولوز

در مورد به وجود آمدن انواع جانوران معرفی کرد. در این نظر آمده است که: شرایط متغیر محیط زیست جدید را 

خود تغییر  ،د و باآلخره نوع مورد نظرنبه ارث می رسصفات یک  موجود را به نوعی متأثر می سازد که بعد از نسلها 

زرافه ها گردن به این اساس می شود. تذکر داده این موضوع در می کند. گردن دراز زرافه مثال خوب است که اکثراً 

می کشانند. اینها با دراز ترین گردن می توانند برای رسیدن به بلندترین برگهای درختان آنرا همیشه زیرا دراز دارند 

 وارثین زیاد هم دارند که گردن دراز خودرا به ارث برسانند.تغذیه کنند و خوبتر خود را 

 

 

 

 تئوری المارک در مقایسه با تئوری داروین

 تئوری داروین تئوری المارک

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_aasare_niakan_dar_sefate_ersima.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_aasare_niakan_dar_sefate_ersima.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/k_attaie_aasare_niakan_dar_sefate_ersima.pdf
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 داروین متقاعدتربود

بیولوژی مـُدرن سیرتکاملی کمتر انعکاس می یابد. این از  در ،صفت به ارث برده شده ،تئوری المارکنظر به لیکن 

بطور مثال  ،ط می گیردقدرت های پیچیدٔه سیرتکاملی ارتبا بهامروز که پندارهای زیادی از طرف المارکبا  یک جانب

از جانب دیگر فکر المارک که هر جانور نظر به آیدیال مد نظرش می خواهد به آن نایل آید. « غریزٔه اکمال»یک نوع 

ات و امروز در حلق ،معرفی گردید ۹۰۰۱" که در سال  Selektionاز طرف چارلس داروین با تئوری "انتخاب طبیعی 

کنار زده شد. این موضوع تفهیم می کند که صفات جدید یک جانور به صورت  ،علمی مورد قبول اکثریت قرار دارد

 مطلق روی تصادف به وجود می آید و نقش محیط زیست صرف انتخاب است و بس.

 

از احتمال به دور تائید تئوری داروین دیده شد.  ،صفات ارثیتصادفی  )تغییر ناگهانی(موتاسیون در و "ها بعدا ً در "ژن

آنچه المارک پنداشته بود. زیرا هیچ عالیمی وجود ندارد که  ،چنین تحول عمل کندمحرِک  که محیط زیست به حیثاست 

 جای بگیرد و به ارث DNAدر یک موتاسیون در  ،کشانیدن مانند گردن های دراز ذریعهٔ  ،صفات به ارث برده شده

حقیقتا ً وجود  -ـ گرچه با نتایج غیر منتطرهولی در سال های اخیر اشارات زیاد دال بر آنست که چنین وراثت . برسد

 .دارد

به  ۲۵۵۰واشنگتن در پولمن است که در سال  یاز پوهنتون ایالت Michael Skinnerعملی مطالعٔه  بهترین مثال مستندِ 

 ین( قرار داده شدند و به ایک مادٔه زهری) fungicideدر برابر نشر رسیده است. در این مطالعه کورموش های باردار 

در  شکم موش ها نیز تأثیر انداز بود: های مذکر درباالی جنین ی حیوان برهم خورد. این عمل وسیله تولید هورمون ها

تغییر کرد. میتولیشن ضمیمٔه استند در مولکولهای  DNA ِد اِن اِ ( methylationمیتولیشن ) ،( آنهاحجرات نطفه)سپرم 

DNA  در اینکه هر ژن و اجزای به اصطالح نفوذ دارند وepigenetic،  خوانده شده می توانند.چقدر خوب 

{DANN-methylation  عبارت است از مهمترین تغییرepigenetic )تا یک تغییرکمیاوی در سنگ  )رشتٔه از بیولوژی

 یک حجره به وجود آید.{ اساسی ساختمان مادٔه وراثتِ 

 

در   .همزمان واقع می گردد به سر رسیده )پخته شده( های بعدا ً با تقلیل قابلیت شنای سپرم epigeneticتغیرات 
و همچنان  "میتولیشن پروفیل" ٬بودندباهم جوره شده و در برابر زهریات قرار نگرفته  ٬نر و ماده ٬اینهاصورتیکه 

گذاری عالیم  ٬تنزیل تحرک سپرم الی چهار نسل به وراثت می رسد. در این صورت شرایط تغییریافتٔه محیط زیست
این موضوع ممکن در انسان ها نیز به وقوع  بپیوندد.  .قرار می دهد منفیعواقب در برابر  ٬را قابل ارث روی ژن

قلت غذا یا محتاط شدن والدین به  ٬خته اند که نفوذ محیط زیست مانند سترس در حالت طفلیبعضی مطالعات مستند سا
شود. در زمینه منجر که توجه را به خود جلب کند یا حتی به مریضی نوعی ٬به تغییرسلوکآینده نسل در  ٬مخدرات

 به وقوع می پیوندد. methylationیعنی با یک تغییر  epigeneticهمرا با تغییر وضع اشاره های رفته اند که این 

 

در این جا به صورت واضح ثبوب  ،محقق از پوهنتون کلمبیا در نیویارک ، Frances Champagneبه عقیدٔه میرمن  لیکن

        Champagne  میرمن باشند.متأثر نشده برای آن وجود ندارد که نسل ما بعد باز هم به وسیلٔه تغییر سلوک والدین 

نظر المارک را  کسب شدهٔ  است که  همه شرایط وراثت صفاتوسیلٔه موش نر تا حال یگانه کور مطالعه در  ،می گوید

 می شود.واقع در انسان ها نیز  ا ًاز محققان فرض می کنند که چنین نوع یک وراثت حقیقت یبسیارولی تکافو می کند. 

 

توسط می تواند که یک تغییر قابل وراثت  ،نشان می دهد «Cell»در مجلٔه مسلکی   ه نشر شدهطوریکه یک مطالعٔه تاز

از پوهنتون کلمبیا در  Oliver Hobertهمکار  نتایج مثبت نیز داشته باشد. محققانِ  ،وجود آمدهبه  نفوذ محیط زیست

 ،که در برابر ویروسها یک سیستم دفاعی مؤثر و الی جزئیات ژنیتیک شهرت دارد C. elegansرم خاکی از کِ نیویارک 
ژن مهم یک فعال و صرف یکی از دو کاپی  ،رم های را که از نظر ژنیتیک دستکاری شده بودندنخست کِ  استفاده کردند.

ژنیتیک  های گردیدند که با متودآلوده یک ویروس  رم ها بعدا ً با. این کِ تولید کردند ،داشتند را در برابر ویروسدفاعی 

رمها وقتی معلوم عی مؤثر ضد ویوروس کِ روشنی می انداختند. در این صورت چنین فکر می شد که عکس العمل دفا

 می شد که ویروس تخریب شده باشد چه دراین حالت روشنی انداختن دیگر ممکن نمی بود.

 

 گوئی. زیرا برای جوابفلورسنس نشان نمی دادند دیگرآلوده ویروس با رم های کِ  ،می بردندمحققان انتظار  طوریکه

مطابق به قانون  ،رم ها باهم جوره شده بودندبعد از اینکه کِ اما کافی بود.  rde-1مصون بودن مؤثر یک کاپی ژن بنام 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=fungicide&trestr=0x2001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=methylation&trestr=0x2001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=epigenetic&trestr=0x2004
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=epigenetic&trestr=0x2004
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=epigenetic&trestr=0x2004
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=epigenetic&trestr=0x2004
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=DOKJAA&search=methylation&trestr=0x2001
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ویروس ها  و به این صورتنداشته ٪ حیوانات در نسل آینده  کاپی ژن دفاعی را  ۲۰ژنیتیک انتطار می رفت  که الی 

دیگر و هم تا سه نسل آینده  به ویروس در نسلآلوده رم این منطق هیچیک کِ  برخالف  را محو کرده  نمی توانستند.  ولی

 دیده نمی شد.

 

  رم  خاص از کِ   "RNA -کوتاه مولکول"نشان دهند که یک در نتیجه محققان توانستند  ،با تحلیل های مفصل ژنیتیک

به اثبات نیز توانست در نسل های آینده  لداشت. این مولکو قطعی ضد ویروس تولید گردید که در دفاع از محرک نقشبر

به معنی یک تغییر عفونت ویروسی بنا بر این یک . قرار نداشتنددر تماس با ویروس هیچگاه   خود آنکه این هابرسد با 

 .برای نسل های آینده مفاد خلق کردکه ارث قابل 

 

 هورمون ها به حیث اکتور

 کمترهنوزنند کتحریک می   را مولکولی که تأثیرات محیط زیست تغییرات قابل وراثت دقیق در مورد میکانیزم های

در  RNAمیتیلشن در مطالعٔه کورموشها یا مولکول های ـ  مثالً  DNAتغییرات "اپی ژنیتیک" در  می شود.دانسته 

معلوم نیست. اینکه هم  ،ولی چطور به آنجا رسیده اند ،در حجرات نطفه به ثبوت برسندمی توانند گرچه  ،هارممطالعٔه کِ 

از  Eva Jablonkaمیرمن   ،گفتٔه بیولوگ سیرتکاملیب ،سپرم آخذه های هورمون دارند تخم و هم حجره هایسلول 

. لیکن این موضوع در حال خواهند داشت هورمون ها در این زمینه یک نقش عمده ،پوهنتون تل افیف در اسرائیل

 حاضر نظر به سطح معلومات یک تشبث محض خواهد بود.

 

ب شده از طریق حجرات نطفه هنوز عواقب وسیع در بر دارد. چه واقع ولی در صورت امکان وراثت یک صفت کس

در  Jablonkaرمز ژنیتیک خود تغییر بیابد؟ این موضوع از طرف  ، DNAخواهد شد اگر توسط تغییرات اپیژنیتیک در 

که توسط چسپ یک برای بار اول پنداشته شد. در این جا باید دانسته شود  DNA -در ارتباط با میتلشن ۹۱۱۰سال 

  با آن معموالً نیز تغییر خواهد کرد.  DNA" همچنان ساختمان موقعیت «ترتیب اتومها در کمیای عضوی»"گروپ میتول

که DNA –برخالف آن قسمت های فشرده تر شده و برای خواندن ژن ها جای کافی نمی باشد.  DNAمورد نظر قسمت 

شده باشند قابل دید بوده  و می توانند بهتر  (العمل کمیاوی از یک مولکول بر دیگر انتقال گروپ میتول در یک عکس)میتولیضعیفتر 

های آنی که به عمل می  )دگرگون(در برابر موتاسیون ،دکه بصورت باز قرار دار DNAخوانده شوند.  ولی همزمان 

 د.یر می کنتغی ناپذیر آیند ژن برگشت

 

 ژنیتیک رمز تغییرکردهٔ 

 هٔ عاز پوهنتون جنوب کلیفرنیا در الس انجلس در یک مطال Andrew Smith ،مولیکوالر گِبیولویک تیم از همکاران 

با انسانی را  )تعین کنندٔه جنسیت( سیت های کروموزوم و تسلسل methylationپروفیل   تازه به نشر سپرده شدهٔ 

حجرات سپرم استفاده کردند  DNAمقایسه کردند. محققان برای این مطلب از  ،که قرابت انسانی دارند هاکروموزوم شادی

 ٪ ۹۰تغییر نکرده است. تا جائیکه دیده شد در  هنوز انساجخاص ذریعٔه پروگرام انکشافی  methylation هازیرا در آن

 ۹۰تقریبا ً موضوع تفاوت موجود است.  این  ،شادی DNAنسبت به  ،در انسان DNAکمترمیتیولشن شدٔه قسمت های

صرف توسط موتاسیون های می تواند ناز این لحاظ و  بوده اوسط تفاوت تسلسل بین انسان وشادینسبت به مرتبه بیشتر 

بیش از ملیون ها سال در ظرف  ضعیف معلوم است یک میتیولشن شدٔه دوامدارِ طاهراً . طوریکه شود تصادفی توضیح

 .ه استدیگردمنجر ژن  دایمی به تغییر

 

دو انسان و دو شادی مقایسه  DNAصرف   ،در بر می گیرد گرچه از لحاظ کار بسیارگزاف که تحلیل همه کروموزوم ها

از پوهنتون  Andrew Feinberg ،نظر به آن در قبول نتایج باید محتاط بود. با آنهم این مطالعه به عقیدٔه اپیژنیتیکر گردید.

 وعا ًدیدهممجپوتنسیال عصرساز دارد. زیرا در صورتیکه این مطالعه با کار های دیگر ،جان هاپکینس در بالتیمور

ر محیط زیست می توانند در ژن تغییرات کاملی به دست می آید: شرایط متغیسناریویی آتی سیرت Feinbergهٔ به گفت ،شوند

خوب یا خراب به نسل های  آینده به ارث می رسند. اگر به زودی چنین تغییرات نتایج خواه اپیژنیتیک به وجود آرند که 

و بآلخره محو می شوند. در صورتیکه چنین تغییرات برای  نسل های آینده قابلیت تکثر ضعیف داشته ،منفی نشان دهند

 ژنیتیکِ  ارتباط تغییرات ژنیتیک را در بر داشته باشند. اگر این ا ًدایممی توانند نگاه شوند و حتی  ،ثبت باشدجانوران م

 پایان بود.اثت ال مارک خواهد ربه تئوری وعالی و مجلل یک بازگشت  ،در کار های بیشتر تائید گرددنیتیک یاپیگ
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