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കരജീവികളിേല
പരിണാമം
േനരെത്ത ൈകവശമു ജീനുകൾ ഉപേയാഗിച്ചാണ്
മീനുകൾ കരജീവികളായി പരിണമിച്ചത്
െവ ത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കാവുന്ന തവളക െട
പരിണാമവഴികെളക്കുറിച്ച് ഏേറ അറിവ് നമുക്കില്ല.
മീനുകൾ വായു ശ്വസിക്കാനു ശ്വാസേകാശങ്ങൾ
നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിയതായിരിക്കണം ആദ്യ പടി. എന്നാൽ
lung fish കൾ തവളക മായിട്ട് അത്ര താദാത്മ്യം
പുലർത്തുന്നില്ല. വിട്ടുേപായ കണ്ണികൾ എവിെട എന്ന
അേന്വഷണം ഇന്നും നടക്കുന്നുെണ്ടങ്കിലും അധികം
വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. തവളകൾക്ക് പിൻഗാമി ഏത്
ഇനം മൽസ്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നത് അജ്ഞാതമാണ്
ഇന്നും.
േഫാസിൽ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം 375 മില്ല്യൺ
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അധികം െവ മില്ലാത്ത

ഇടങ്ങളിേലക്ക് പതുെക്ക പ്രേവശിച്ചു തുടങ്ങിയ
മീനുകളാണ് കരജീവിതത്തിേലക്കു പരിണാമത്തിെന്റ
ആദ്യപടി . ഇവയുെട മുൻ ചിറകുക െട തുടക്കഭാഗത്ത്
ഒരു എല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് മ ് മീനുകളിൽ നിന്ന്
വ്യത്യ മാക്കി ഇവെര. “Lobe- finned മീനുകൾ” എന്ന്
ഇവ അറിയെപ്പടുന്നു. െചളിയിൽ മുേന്നാട്ട് കുതിയ്ക്കാൻ
സ്വൽപ്പം ബലം നൽകി ഈ എല്ല്. കാലുകളായി
പരിണമിക്കാനു ആദ്യപടി. 5 മില്ല്യൺ െകാല്ലങ്ങൾക്കു
േശഷം ഇവയ്ക്ക് കരയിലും കുറെച്ചാെക്ക
അതിജീവിക്കാെമന്നായി. ഈ
പരിണാമപ്രവിദ്ധിെയക്കുറിച്ച് ഇനിയും വിവരങ്ങൾ
ലഭിയ്ക്കാനുണ്ട്.
ഇന്ന് േഫാസിലുകളല്ല, ജീവനു മൽസ്യങ്ങൾ തെന്ന
കൂടുതൽ അറിവുകൾ നൽകാൻ പ്രാപ്തമാെണന്ന്
െതളിഞ്ഞിരിക്കയാണ്. സീബ്ര ഫിഷ് (zebra fish)
ബേയാളജി പഠിതാക്ക െട ഇ ജന്തുവാണ്,
ജീനുകെളപ്പ ി പഠിയ്ക്കാൻ ഉചിതമായ ചില
സവിേശഷതകൾ േപ ന്നവയാണ്. ഈ മീനുകളിൽ ചില
മ്യൂേടഷൻ നടത്തിയേപ്പാൾ അവയ്ക്ക് കാലുകളിെല
എല്ലുകൾ വളരുന്നതായി ആക ികമായാണ്
കണ്ടുപിടിച്ചത്. ജീനുകൾ ഇവയാണ്: vav2, waslb.
മുൻകാലുകളിെല എല്ലുകൾ രൂപെപ്പടുത്തുന്നതിെന
സഹായിക്കുന്നത് Hox11 എന്ന ജീൻ നിർമ്മിക്കുന്ന
െപ്രാടീനാണ്. ഈ േപ്രാടീനിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങെള
നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകളാണ് vav2യും wasibയും.
സാധാരണയായി മീനുകളിൽ പേല േപ്രാടീനുക ം Hox11
ജീനിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങെള അമർച്ച െചയ്യാറാണ്
പതിവ്. അതുെകാണ്ട് മീനുകളിൽ മുൻകാലുകേളാ

അവയിെല എല്ലുകേളാ രൂപെപ്പടാറില്ല. ജീൻ എഡി ിങ്
വഴിയാണ് േമൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് ജീനുകളിൽ മ്യൂേടഷൻ
വരുത്തിയത്. ഈ കണ്ടുപിടിത്തത്തിെന്റ പ്രാധാന്യം
ഇതാണ്: മീനുകളിൽ ചില ജീനുകൾ സ്വതേവ ഉ ത്,
െചറിയ മാ ം വരുത്തിയാൽ ചിറകുക െട അടിയിൽ
എല്ലുകൾ രൂപാന്തരെപ്പേട്ടയ്യ്ക്കാം. പരിണാമത്തിൽ
ഇതായിരിക്കുേമാ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ആശ്ചര്യെപ്പടാം.
ജനിതകമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയത് ഇേപ്പാൾ
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന േലാബ്-ഫിൻഡ് മീനുകളായ “ലങ്
ഫിഷ് ’”, സീലക്കാന്ത് എന്നീ മീനുകളിൽ നിന്നാണ്
ഏകേദശം 400 മില്ല്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്
നാൽക്കാലികളാകാൻ േപായവരിൽ നിന്ന്
വഴിതിരിഞ്ഞരാണിവർ. ഇവർ േപായിക്കഴിഞ്ഞ് 30
മില്ല്യൻ െകാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് തവളകളാകാൻ
േപായവർ പരിണമിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ഇേപ്പാൾ
കടൽമീനുകൾ മിക്കവാ ം ray-finned മീനുകളാണ്,
ഇവരുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവർ. ഇവർക്ക്
മുൻചിറകുക െട തുടക്കഭാഗത്ത് എല്ല് ഇല്ല. യൂണിേവ ി ി
ഓഫ് േകാെപ്പൻേഹഗനിെല
പരിണാമജനിതകവിദഗ്ധർ ഇപ്പറഞ്ഞ പലതരം
മീനുക േടയും — ray-finned ഉം lobe-finned ഉം
ആയവയുെട — ജീേനാം (ആകപ്പാെടയു ജീനുക െട
വിശദാംശങ്ങൾ) പഠിെച്ചടുക്കുകയും ഏെതാെക്ക
കുടുംബത്തിൽ, എേപ്പാെഴാെക്ക ചില ജീനുകൾ
ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ട് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിെയന്ന്
കൃത്യമായി അടയാളെപ്പടുത്തുകയും െചയ്തു.
നാൽക്കാലികളാകാൻ േപായവരുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഇവെയാന്നും െപടുന്നില്ല എന്നാണ് െതളിഞ്ഞത്.

എന്നാൽ അദ്ഭുതകരമായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ്
അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇവെയ്ക്കല്ലാം കാലുകൾ
രൂപെപ്പടുത്താനു ജീനുക ം അവയുെട
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനു ജീനുക ം
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. അവെയാന്നും
പ്രവർത്തനനിരതമല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും.
ഉദാഹരണത്തിനു എല്ലുക െട സന്ധികൾ (joints)
നിർമ്മിെച്ചടുക്കാനു ജീനുകൾ ഈ മീനുകളിൽ
കാണെപ്പടുന്നുണ്ട്. ശ്വാസേകാശം നിർമ്മിെച്ചടുക്കാനു
11 ജീനുക ം ഈ മീനുകളിലുണ്ട്. വായു ശ്വസിക്കുന്ന
“ബിർചർ’ എെന്നാരു മീനുണ്ട്, പേക്ഷ പരിണാമത്തിൽ
പഴയതായ ray-finned ആണിത്. ഈ മീനിലും
മനുഷ്യശ്വാസേകാശം രൂപെപ്പടുത്തുന്ന ജീനുകൾ
കാണെപ്പടുന്നു. മനുഷ്യരുെട ശ്വാസേകാശത്തിെല
രങ്ങൾ ഒട്ടിപ്പിടിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കാൻ േസാപ്പ് ലായനി േപാെല
ഒരു രാസവ (surfactant) ഉണ്ട്. ഇത്
നിർമ്മിെച്ചടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീനുക ം ഈ
മീനുകളിൽ കാണെപ്പടുന്നു എന്നതും അദ്ഭുതാവഹമാണ്.
Ray-finned മീനുകളിലും lobe-finned മീനുകളിലും
ശ്വാസേകാശങ്ങളിേലക്ക് രക്തം പായിക്കാൻ
പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ബലേമറിയ ദയ അറ (right ventricle)
രൂപെപ്പടുത്താനു ജീനുക ം കണ്ടു പിടിയ്ക്കെപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
കരജീവികളിൽ മാത്രം കാണെപ്പടുന്ന ഈ
ജീൻസംവിധാനങ്ങൾ വളെര േനരെത്ത മീനുകൾ
സ്വരൂക്കൂട്ടി വച്ചിരുന്നു എന്നത് ശാ ജ്ഞർ
കൗതുകേത്താെട ആണ് േനാക്കിക്കാണുന്നത്. ‘ലങ്
ഫിഷ് ’ഇൽ േനരെത്ത പരാമർശിച്ച surfactant
(ശ്വാസേകാശ അറകൾ ഒട്ടിപ്പിടിയ്ക്കാത്തിരിയ്ക്കാനു വ )

നിർമ്മിെച്ചടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പേല ജീനുക ം
കാണെപ്പടുന്നുണ്ട്. Ray-finned മീനുകളിൽ കാണാത്തവ.
മാത്രമല്ല അഞ്ച് വിരലുകൾ രൂപെപ്പടുത്താനു ജീനുകൾ,
ൈകകാൽ മസിലുകളിേലക്കു നാഡി(nerves)കൾ
നിർമ്മിക്കാനു ജീനുകൾ, വളെരെപ്പെട്ടന്ന്
പ്രതികരിക്കാൻ തലേച്ചാറിെന സഹായിക്കുന്ന ജീനുകൾ
ഒെക്ക, പ്രവർത്തനരഹിതമാെണങ്കിലും ഈ മീനുകളിൽ
കാണെപ്പടുന്നുണ്ട്. കരയിെല നാൽക്കാലികളിൽ മാത്രം
പ്രവർത്തനനിരതമാകുന്നവയാണിവ.
പരിണാമം പലതും കാേല കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച്
ഉറപ്പിച്ചതുേപാെലയാണ് കാര്യങ്ങൾ. വളെര
കാര്യമാത്രപ്രസക്തിേയാെട, ദുർെച്ചലവുകൾ
ഇല്ലാെതയാണ് കരജീവിയാകാനു തയാെറടുപ്പുകൾ
സാധിെച്ചടുത്തിട്ടു ത്. പുതിയ ജീനുകൾ
ആവിർഭവിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം േനരെത്ത ഉണ്ടായിരുന്ന
ജീനുകൾ പുതുക്കിെയടുക്കുകയാണുണ്ടായത്, കരയിെല
ജീവിതത്തിനു അനുേയാജ്യമാകാൻ. ലങ്ഫി കൾ
ആവിർഭവിച്ചേപ്പാൾത്തെന്ന കരയിെല ജീവിതം
മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് അതിനു ജീനുകൾ തൽക്കാലം
ആവശ്യമിെല്ലങ്കിലും ഡി എൻ യിൽ െകാരുത്തു
തുടങ്ങിയിരുന്നു. മീനുകൾക്കും തവളകൾക്കും ഇടയിലു
പരിണാമജീവിെയ കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിലും തന്മാത്രാ
ശാ വും ജനിതകശാ വും ഏേറ വിവരങ്ങൾ
െവളിച്ചത്താക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടങ്ങളിെല
സങ്കീർണ്ണതകൾ.
⋆

⋆

⋆

എതിരൻ കതിരവൻ

ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലയാള ശാ സാഹിത്യകാരനും
അധ്യാപകനും ഗേവഷകനുമാണ്
എതിരൻ കതിരവൻ. 2018
െല േകരളസാഹിത്യഅക്കാദമിയുെട
സി.ബി. കുമാർ അവാർഡ്
‘പാട്ടും നൃത്തവും-ഉൾക്കാഴ്ച്ചകൾ,
വിചാരണകൾ’ എന്ന പു കത്തിന്

േകാട്ടയം ജില്ലയിെല മീനച്ചിൽ സ്വേദശിയാണ്. പാലാ
െസന്റ് േതാമസ് സ്കൂളിലും േകാേളജിലും പഠനത്തിനു
േശഷം തിരുവനന്തപുരം യൂണിെവഴ്സി ി േകാെളജിൽ
നിന്ന് എം. എസ് സി. റാേങ്കാെട പാ ായി. പിന്നീട് െജ.
എൻ. യു ഇൽ നിന്നും െസൽ ബേയാളജിയിൽ പി. എച്ച്.
ഡി. േനടി. 1978-ൽ അേമരിക്കയിേലക്ക് കുടിേയറി.
െസയ്ന്റ് ലൂയിസ് യൂണിേവഴ്സി ിയിൽ േപാ ്
േഡാെക്ടാറൽ ഗേവഷണത്തിനു േശഷം േജാൺസ്
േഹാപ്കിൻസ് യൂണിേവഴ്സി ിയിൽ ജന ിക്സ്
പഠനങ്ങൾ നടത്തി. തുടർന്ന് യൂണിേവഴ്സി ി ഓഫ്
ഷിക്കാേഗായിൽ ഗേവഷകനായി ഫാക്കൽ ി അംഗമായി.
26 വർഷം ഷിക്കാേഗാ സർവകലാശാലയിൽ
അധ്യാപകനും ശാ ജ്ഞനുമായിരുന്നു.
നിരവധി ശാ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില
ഗേവഷണഫലങ്ങൾക്ക് േപ ന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ശാ വിഷയങ്ങൾ കൂടാെത കഥ,
സിനിമ/സംഗീതം/നൃത്തം എന്നിവെയപ്പ ിയു
േലഖനങ്ങൾ, സാമൂഹികവിഷയങ്ങെള അനുബന്ധിച്ചു

പംക്തികൾ എന്നിവെയാെക്ക പ്രിന്റ്/ഓൺൈലൻ
മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടാ ണ്ട്.
‘മലയാളിയുെട ജനിതകം’, ‘ ന്ദരഗാനങ്ങൾ-അകവും
െപാരു ം’, ‘പാട്ടും നൃത്തവും-ഉൾക്കാഴ്ച്ചകൾ,
വിചാരണകൾ’, ‘സിനിമയുെട സാമൂഹിക െവളിപാടുകൾ’,
‘ബിഗ് ഫിഷ്, ാൾ ഫിഷ്’ എന്നിവ പ്രധാന
കൃതികളാണ്.
–@Malayalam Wikipedia

