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چکیده
برای تعیین رژیم غذایی در مهرهداران روشهای گستردهای پیشنهاد شده است.
بارکدگذاری  -DNAاستفاده از ناحیه استاندارد شده  DNAبرای شناسایی
تاکسون -اخیراً مورد توجه زیادی قرار گرفته است و در زمینه بینالمللی توسعه
پیدا کرده است .بارکدگذاری  DNAاین امکان را به وجود میآورد تا بتوان رژیم
غذایی یک فرد را از روی مدفوع یا محتویات معده آن تعیین کرد .در حال حاضر
تکنیک توالییابی نسل بعد مناسبترین تکنیک توالییابی  DNAگونههای طعمه
و طعمهخوار هدف میباشد .البته تجزیه و تحلیلهای مولکولی سرگینها نیز با
کاستیهایی روبرو میباشد .به طوریکه  DNAمدفوع میتواند دارای کمیت و
کیفیت پایینی باشد ،و تخریب نمونه مدفوع نیز میتواند مشکلی در مطالعه رژیم
غذایی با استفاده از این رویکرد باشد .با وجود محدودیتهای موجود تکنیکهای
مولکولی رویکرد جایگزینی را برای مطالعه رژیم غذایی جانوران فراهم کرده
است .از این رو رویکردهای مبتنی بر  DNAشاید مناسبترین راه برای بررسی
محدوده و تنوع طعمه گرفته شده توسط طعمهخواران عمومی باشد .شناسایی
ژنتیکی از سرگینها میتواند تجزیه و تحلیلهای صحیح از رژیم غذایی ،حل
مشکالت مهرهداران نزدیک احشام و زیستگاههای انسانی ،و کمک به طراحی
پناهگاههای حیاتوحش و کریدورهای حیاتوحش را فراهم نماید.
کلمات کلیدی :ژنتیک ،پرندگان ،پستانداران ،خزندگان ،حفاظت ،رژیم غذایی
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بارکدگذاری  DNAاستفاده از ناحیه استاندارد شده
 DNAبرای شناسایی تاکسون -اخیراً مورد توجه
زیادی قرار گرفته است و در زمینه بینالمللی توسعه
پیدا کرده است .پیش بینی میشود که تکنیکهای
بارکدگذاری  DNAتوسط اکولوژیستها به طور
فزایندهای استفاده شود .آنها قادر هستند نه تنها
برای شناسایی تک گونهها از بین جوامع باقی مانده
زیست سپهر ،5931 ،جلد  ،55شماره .24-93 ،5

از آن استفاده کنند همچنین برای شناسایی جوامع
گونهها از نمونههای محیطی میتوان استفاده کرد.
آنها قادر به ارزیابی تنوع زیستی محلی آب و خاک
هستند و میتوانند ترکیب رژیم غذایی را با استفاده
از نمونههای دفعی تخمین بزنند ( Valentini,
 .)2008برای تعیین رژیم غذایی مبتنی بر بارکد-
گذاری  DNAاز نمونههای محیطی مختلفی استفاده
میشود که از آنجمله میتوان به نمونههای سرگین،
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محتویات معده و روده ،ریمه و پلت جانوران اشاره
کرد.
نمونههای فضوالت
شبکه مواد غذایی مهرهداران اغلب نشاندهنده فعل
و انفعاالت میان طعمهخوار -طعمه میباشد ،که
شامل مشاهدات میدانی نسبت ًا آسان است .اگرچه
این موضوع در میان بیمهرگان بسیار نادر است.
استفاده از روشهای مولکولی برای مشخص کردن
مسیرهای تغذیهای مرموز در بیمهرگان ،اغلب شامل
آزمایشات مبتنی بر تغذیه آزمایشی و کشته شدن
تعداد زیادی از نمونهها میباشد .بنا بر دالیل اخالقی
و حفاظتی این روش برای مهرهداران قابل قبول
نیست لذا در این راستا برای مهرهداران روشهای
جایگزین مانند :تجزیه و تحلیل مدفوع توسعه
یافتند .بسیاری از تجزیه و تحلیلهای مواد مدفوعی
در ژنتیک جمعیت برای صفات فیلوژنتیکی جانوران
بوده است که از مدفوع بدست آمده است .برای
شناسایی گونههای دفع کننده مدفوع ،سلولهای
مخاطی دیواره تحتانی روده برای استخراج  DNAاز
مدفوع مورد هدف قرار میگیرد .برای تعیین ترکیب
مواد غذایی خورده شده نیز سرگینهای طعمه-
خواران شناسایی میشود؛ و قسمتهای سخت باقی-
مانده طعمه برای تجزیه و تحلیل زنجیرهغذایی و
گونه طعمهخوار استفاده میشود ،اما وقتی باقیمانده
طعمه برای بررسی مورفولوژیکی بیش از حد تخریب
شود تعیین  DNAطعمه از نمونههای مدفوع یک
روش بسیار مناسب میباشد.
پتانسیل استفاده از شاخصهای  DNAبرای
شناسایی گونههای طعمه موجود در مواد مدفوعی
برای نخستین بار به وسیله آقای  Hossو همکاران
زیست سپهر ،5931 ،جلد  ،55شماره .24-93 ،5

مشخص شد ،که اجزای گیاهی رژیم غذایی خرس
قهوهای اروپایی را به وسیله  PCRو توالییابی ژن
 rbcLاز مدفوعهای این گونه شناسایی نمودهاند.
اخیراً از  DNAهمانندسازی شده توسط  PCRاز
مدفوع  55111ساله برای مطالعه رژیم غذایی
پستانداران تنبل منقرض شده و از مدفوعهای
 4111ساله برای رژیم غذایی انسانها استفاده شده
است ( DNA .)Jarman et al., 2002استخراج شده
از مدفوع به جا مانده از حیوانات منقرض شده
امکانی را برای شناسایی و مطالعه ژنتیکی آنها در
گذشته را فراهم نموده و جنبههایی از رژیم غذایی
آنها را نشان میدهد ( .)Poinar et al., 2001مقادیر
زیادی از مواد مدفوع باقی مانده از سالیان خیلی
زیاد با منشاء انسانی طی کاوشهای باستانشناسی،
به ویژه در غارهای خشک و پناه صخرهها یافت شده
است .یک محل به نام غار هایندز ( ،) Hindsدر
حاشیه شرقی کویر چایهواهان ( )Chihuahuanدر
جنوب غربی تگزاس واقع شده است ،که در آن بیش
از هزار مدفوع ذخیره شده انسان طی یک حفاری در
سال  5392یافت شد ( .)Poinar et al., 2001بقایای
باقی مانده بسیار با ارزش هستند زیرا آنها دیدگاه-
هایی را از رژیم غذایی  ،رفتار جانوران و گیاهان
موجود در اواخر دوره پلیستوسن ارائه میدهند
(.)Hofreiter et al., 2000
تکنیکهای مولکولی رویکرد جایگزینی را برای
مطالعه رژیم غذایی جانوران فراهم کرده است .لذا،
رویکردهای مبتنی بر  DNAشاید مناسبترین راه
برای بررسی محدوده و تنوع طعمه گرفته شده
توسط طعمهخواران عمومی باشد .از طریق واکنش
زنجیرهای پلیمراز ( )PCRتوالیهای  DNAمنحصر
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به فرد طعمه ،شناسایی شده و میتواند حتی در

گروهی برای تکثیر بخشی از ناحیه 12S DNA

نمونههای بسیار تخریب شده مانند آنهایی که در

میتوکندریایی از مدفوع پرندگان استفاده شده است
( .)Sutherland, 2000محصوالت  PCRکلون شده
( 531جفتباز) چرخریسک سرآبی ( Parus
 )caeruleusو چرخریسک بزرگ ()Parus major
توسط تجزیه و تحلیل  ،RFLPتوالییابی و برنامه
جستجوی  BLASTبرای تعیین رژیم غذایی این
گونههای نزدیک به هم مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.

 ،)al., 2007 and 2010علفخواران ( Pegard et al.,

تجزیه و تحلیل مدفوع تنها روش غیر تهاجمی برای
شناسایی طعمههای خورده شده نیست .ریمههای
برگردانده شده توسط پرندگان شکاری نیز میتواند
برای  DNAطعمهها مورد هدف قرار گیرد (
(Jarman et al., ،Taberlet and Fumagalli, 1996
 .)2002 and 2004استخوانهای پستانداران کوچک
در پلت جغد میتواند منبعی برای تکثیر DNA
هستهای یا میتوکندریایی باشد ( Taberlet and
.)Fumagalli, 1996

مدفوع ،محتویات روده یا پلت یافت میشوند ،به
دست آید .این روش اخیراً برای طیف وسیعی از
گروههای طعمهخوار از جمله :مهرهداران دریایی
( Jarman et al., 2002; Jarman and Wilson,
;2004; Deagle et al., 2005; Parson et al., 2005
;Barnett et al., 2010; Deagle et al., 2010
; )Dunn et al., 2010پرندگان دریایی ( Deagle et
;2009; Soininen et al., 2009; Ray et al., 2011
 ،)Bamran et al., 2012خزندگان ( Brown et al.,

 )2012و در مطالعات گستردهتر اکولوژی تغذیه به
کار برده شده است (.)Zeale et al., 2011
 Jarmanو همکاران ( )4114از آغازگرهای
اختصاصی-گروهی برای تکثیر نواحی زیر واحد
کوچک ( )SSUو زیر نواحی بزرگ ( )LSUمولکول
 rDNAبه ترتیب برای نهنگ آبی کوتوله
(  ،)Balaenoptera musculusو پنگوئن آدالید
( )Pygoscelis adeliaeبه واسطه مدفوع استفاده
کردند .برای تکثیر کریلها ژنوم میتوکندری با
استفاده از آغازگرهای اختصاصی کریل مورد هدف
قرار داده شد سپس  DNAگونههای مختلف بر
اساس اندازه و بر روی ژل در الکتروفورز جدا شد.
پس از انجام  ،PCRمنبع کلون ایجاد شده و توالیها
با توالیهای موجود در ژن بانک و با استفاده از
برنامه  BLASTمقایسه شد.
در اکوسیستمهای خشکی نیز با تجزیه و تحلیل
مولکولی ترکیب رژیم غذایی به واسطه سرگینها
مشخص میشود .آغازگرهای  PCRاختصاصی-
زیست سپهر ،5931 ،جلد  ،55شماره .24-93 ،5

اگرچه انجام مطالعات غیرتهاجمی رژیم غذایی
مهرهداران مطلوب میباشد ،روش تهاجمی در
مقیاس بزرگ نیز گاهی اوقات انجام شده است .به-
عنوان مثال میتوان به مطالعه کاکایی گالئکوس
اشاره نمود ،کاکایی گالئکوس ( Larus
 )hyperboreusیک طعمهخوار شناخته شده برای
جوجههای پرندگان کنارآبزی مختلف میباشد .در
این مطالعه نمونهبرداری از جمعیت مورد نظر
کاکایی با استفاده از شکار آنها بهوسیله تفنگ
شکاری صورت گرفت ،و با استفاده از جایگاه ریز-
ماهواره نشان داده شد که گونه نادر اردک عینکی
( )Somateria ﬁscheriیک طعمه مهم برای این
گونه نیست ولی گونه غاز امپراتور ( Chen
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 )canagicaیک طعمه مهم برای این گونه بود .این
یک برنامه مطالعه ریزماهواره بود که هدف معمول
آن مطالعه ژنتیک جمعیت با گونهها بود .گاهی
اوقات چنین برنامههای مربوط به مطالعات طعمه-
طعمهخوار کاربردی میباشد ،برای مثال از ریز-
ماهواره برای نشان دادن طبیعت غیرانتخابی خوردن
تخم و نابالغین بهواسطه روده در نوعی ماهی آب
شیرین ( )Etheostoma olmstediاستفاده شد.
با وجود اینکه مطالعات پیشین ثابت کردهاند که
 DNAطعمه میتواند با استفاده از  PCRاز مدفوع
جدا شده و تقویت شود .این موضوع در نمونههای
مدفوع خفاش خونآشام به دلیل عدم وجود بافت-
های قوی و غلظت باالی ترکیبات هموگلوبینی باز-
دارنده  PCRدچار مشکل میباشد .مقاومت بافت
طعمه به هضم عامل تعیین کنندهای است که
 DNAمدفوع هدف تا چه حدی تخریب شده است.
تجزیه و تحلیلهای مبتنی بر  PCRموفق گذشته بر
روی نمونههای مدفوع مهرهداران دارای رژیم غذایی
پیچیده با بافت نسبتاً قوی مانند گیاهان ،سخت-
پوستان ،حشرات ،ماهیها و سرپایان (گروهی از
آبزیان دریایی) وجود دارند ،که برخالف محتویات
خون ،بافت مقاومی برای حفاظت  DNAدر فرآیند
هضم دارند .کاستیهای  DNAبا توجه به میزان
هضم و تجزیه و تحلیلهای موفق مبتنی بر PCR
پیشین با استفاده از مواد خونی به آسانی تقویت
میشوند .همچنین ،مدفوعهای خفاش خون آشام به
مقدار زیادی ترکیبی از ترکیبات هموگلوبین است
که نتیجه هضم همزمان هموگلوبین پستانداران و
پرندگان است؛ این ترکیبات از بازدارندههای قوی
 PCRمیباشند ( .)Carter et al., 2006اجتناب از
نمونههای آلوده یک نیاز مبرم در چنین مطالعاتی
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است که در آن الگوهای  DNAهدف تجزیه شده و
نیازمند تقویت مضاعف  PCRمیباشند.
محدودیتهای روشهای مبتنی بر DNA

تجزیه و تحلیلهای مولکولی مدفوعها نیز دارای
کاستیهایی است ،به طوریکه  DNAمدفوع نمونه-
برداری شده میتواند دارای کمیت و کیفیت پایینی
باشد ( )Farrel et al., 2000که این موضوع میتواند
مشکلی در مطالعه رژیم غذایی با استفاده از این
رویکرد باشد .به عنوان مثال در مطالعه  Farrelو
همکاران  33درصد سرگینهای جمعآوری شده در
فصل خشک دارای توالیهای سالم بودند ،در حالی
که تنها  42درصد از نمونههای جمعآوری شده در
فصل مرطوب توالی موفق برای شناسایی داشتند.
همچنین یک نمونه سرگین جمعآوری شده در فصل
بارانی شامل موی گاو به شدت کپک زده بود که
 DNAهای آن تخریب شده و قابل استخراج نبود.
یک (.)Foran et al., 1997; Farrel et al., 2000
در مطالعهای نشان داده شد که  DNAحشرات
طعمه از فضوالت کالغ ابلق میتواند حدود  91تا
 421دقیقه پس از مصرف طعمه تکثیر شود .مقایسه
این زمان انتقال  DNAطعمه با بخشهای سخت و
زمانگیر انتقال روده نشان میدهد که این به طور
قابل مالحظهای میتواند با توجه به نوع پرنده و انواع
مواد غذایی مختلف ،متفاوت باشد .برای مثال در
سسک دمگاه زرد ( )Dendroica coronataمیانگین
زمان ماند به ترتیب برای میوه ،حشره و دانه برابر با
 34 ،23و  552دقیقه در رژیم غذایی بود .مدت
زمان انتقال در پرنده آوازخوان پالوستین
( )Nectarinia oseaحدود  51تا  31دقیقه بسته به
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میزان غلظت قند میباشد .بارنئا و همکاران در سال
 5331اولین بذرهایی از  Salanum sppرا در مدفوع
بلبل خرما ( )Pycnonotus xanthopygosو توکای
سیاه ( 1 )Turdus merulaدقیقه بعد از خوردن را
یافتند .بیشترین زمان انتقال قابل مالحظه بیش از
 51/9و  54/9ساعت به ترتیب برای Folivore
 hoatzinو  Hornbillsگزارش شده است .عالوه بر
این دیگر فاکتورها مانند سن ،جنس و وضعیت
سیری پرنده ممکن است حداقل و حداکثر زمان
انتقال را تحت تأثیر قرار دهد .این یافتهها نشان می-
دهد که زمان انتقال  DNAمحتویات شکم احتماالً
تحت تأثیر ترکیب رژیم غذایی ،گونه پرنده و
وضعیت فیزیولوژی مصرفکننده قرار دارد ،که نیاز
است برای مطالعات میدانی در نظر گرفته شود .به
طور کلی ،به نظر میرسد زمان انتقال در روده
پرندگان از چند دقیقه تا چند ساعت باشد ،بدان
معنی که  DNAطعمه در مدفوعهای تازه در ارتباط
نزدیک با قابلیت دسترسی متداول به منبع غذایی
خاص است .اخیراً دادههایی توسط  Deagleو
همکاران ( )4151ارائه شده است ،به این صورت که
 DNAماهیهای مصرف شده  2روز قبل توسط
پنگوئن از مدفوع پنگوئن و با استفاده از تکنیک
پیروسکوئنسینگ با حساسیت باال تقویت شده است
(.)Oehm et al., 2011
در مطالعه فوق نور خورشید نیز به عنوان عاملی
برای از بین رفتن  DNAطعمههای موجود در
مدفوع میشود لذا اگر مواد مدفوعی از نور مستقیم
خورشید محافظت و در جای خشک نگهداری شود،
میتواند به عنوان آرشیو  DNAمواد غذایی به طوری
که در این مطالعه نشان داده شده ،درآیند .این
موضوع همواره میتواند برای استفاده در زمانهای
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بعد از خارج شدن از شکم ،به طوریکه در مطالعهای
 DNAگیاهان مصرف شده توسط یک گونه تنبل
باستانی که منقرض شده ( Nothroptheriops
 )shastenبود با استفاده از سرگینهای باقیمانده از
آن و قطعات کوتاه  DNAبه دست آمد ( Oehm et
.)al., 2011
نوع سطح نیز از عوامل تأثیرگذار در حفظ DNA

موجود در مدفوع میباشد که محققان در طی
مطالعهای نشان دادند که ،فضوالت باقیمانده
پرندگان بر روی سطوح مختلف ،موفقیت شناسایی
 DNAطعمه را تحت تأثیر قرار میدهند که کمترین
میزان تاثیرپذیری در فضوالتی بود که بر روی خاک
قرار داشتند DNA .سلولی در خاک با ورود به
زنجیره غذایی میکروبی به سرعت تجزیه میشود و
یا ممکن است باقی بماند ولی برای تجزیه و تحلیل-
های بیشتر با جذب توسط اسیدهای هومیک ،مواد
معدنی خاک (خاک رس) و یا دیگر اجزای خاک از
دسترس خارج شود .فرضیه آنها این بود که
باکتریها و قارچهایی که در همه جای سطح خاک
حضور دارند ،به سرعت فضوالت پرنده را مورد
استفاده قرار میدهند بنابراین به افزایش سرعت
شکسته شدن  DNAطعمه کمک مینمایند .این
فرضیه در تحقیق مذکور با توجه به مشاهدات
صورت گرفته که فضوالت باقی مانده بر روی خاک
طی چند روز کپک زدهاند ولی این مورد در دیگر
سطوح مشاهده نشده است ،تایید میشود .همچنین
نمونههای خاک باالترین بازدارندگی برای  PCRرا
در مقایسه با سطوح دیگر نشان دادند .عالوه بر این،
فرضیهای ارائه شده است که در تجزیه مدفوع ،مواد
بازدارنده طبیعی تولید میشوند ( Deagle et al.,
 .)2005موفقیت شناسایی  DNAطعمه در مدفوع-
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