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תודות:
ברצוני להודות לכמה אנשים שבלעדיהם לא הייתי מצליחה לעשות את העבודה.
ראשית ,תודה רבה לגל דישון ,המנחה שלי מתחילת התהליך שתמך בי בכל הביקורים
שלי ונסע איתי לכל הניסויים בחיפה .גם אחרי שגל עבר לארצות הברית הוא תמך בי
דרך אמצעי תקשורת שונים.
בנוסף ,אני רוצה להודות לסיגל ונעמה ,המנחות של עבודות הגמר שגם בדקו את
העבודות שלי ותמכו בי.
את העבודה ביצעתי בחממה האקולוגית בעין שמר ,שבה היו לי את התנאים
האידיאליים ותמיכה של הרכזת הפדגוגית – תמר .בנוסף ,נועם ויאיר ,העוזרים
בעבודות גמר הרימו לי את המוטיבציה והמורל בכל כישלון קטן מה שעזר לי להגיע
להצלחה גדולה.
המורה שלי לביולוגיה ,ריבי לאורך כל הדרך דאגה לסדר את העניינים הלוגיסטיים ולא
נתנה לי לוותר .,כמו כן ,המחנך שלי חגי.
תודה ליוליה ממכון טאובר שהסבירה לי בצורה מאוד ברורה איך עליי לנתח את רצפי
הגנים ולגלי שהסבירה לי את התוצאות .תודה ליוסי חיימס מהמכון לחקר ימים
ואגמים ולד"ר אלי שמש מאוניברסיטת חיפה שעזרו בהפקת ה .RNA
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פרק א  -מבוא וסקירת ספרות:

א - .1.הבעית המחקר:
כיום כמות המים המתוקים מוגבלת מאוד באזורים רבים בעולם וצריכתם על ידי האוכלוסייה בעולם
גדלה ככול שהאוכלוסייה מתרבה ( (מים בעולם משתנה )2005 ,איור .)1
ליותר ממליארד אנשים חסרים מי שתייה וכמות המים המתוקים לאדם תקטן עוד יותר במאה
הבאה .סך כל המים המתוקים שיש בעולם לשימוש האדם בשנה היא  6780קילומטר מעוקב ,שמתוך
זה  42%משמשים לגידולים חקלאיים .בעתיד ,ללא הורדה דרסטית של הצריכה במים במתוקים
לצרכים חקלאיים (או הוספה של מקורות נוספים כגון התפלת מי ים) לא יתאפשר להבטיח אספקה
מספקת של מים מתוקים לצרכים אישיים של האכלוסייה (מים בעולם משתנה)2005 ,

שימוש במי ים להשקייה מהווה פתרון אפשרי להורדת צריכת המים המתוקים בחקלאות אך לצורך
זה הגידולים החקלאיים יצטרכו להתמודד בהצלחה עם מליחות גבוהה.
סוגים רבים של אצות חיים באופן טבעי ומשגשגים במי ים ,כאשר הבולטת שבהם היא הדונליאלה
המסוגלת לשרוד גם בים המלח (בן-אמוץ.)1990 ,
מנגנוני התמודדות עם מליחות גבוהה של דונליאלה שיושתלו לצמחים אחרים בחקלאות יכולים
להוריד משמעותית את הצריכה במים מתוקים ,מכיוון שצמחים אלה יגדלו במים מלוחים בלי צורך
במתקני התפלה רבים.

איור  :1נתונים עולמיים על אוכלוסיית העולם ,משיכות המים והשטח המושקה מ 1900עד .2000
נלקח (מים בעולם משתנה)2005 ,

4

א - .2.סקירה ספרותית:
אצות:
אצות הן אורגניזמים המבצעים פוטוסינטזה (ויקיפדיה  -אצות ,אין תאריך).)2009 .Graham et al ,
גדלים של האצות יכולים לנוע מגדלים מיקרוסקופיים ועד לאצות גדולות מאוד בגודל של  60מטר.
כתוצאה מפוטוסינטזה ,האצות אחראיות לחלק גדול מהחמצן שבאטמוספרה ומיצרות הרבה פחמן
אורגני .לאצות אין את מבנה הגוף ומנגנוני רבייה של צמחי יבשה .השוני בין האצות מתבטא בקווי
אבולוציה אותם עברו פריטים שונים ,וכמו כן על פי התכונות האקולוגיות שלהן .מרבית האצות חיות
בסביבה מימית (למעט הזנים היוצאי דופן שמסוגלים לח יות על פני יבשה ,אך בסביבה לחה).
() Graham, 2009כיום אצות משמשות אותנו במגוון גדול של תחומים כגון בתזונה שלנו ,מהאצות
אנחנו יכולים להשיג ויטמינים ,מינרלים ,חומצות אמיניות חיוניות ,חומצות שומן והן מהוות מקור
טוב לחלבון (אתר כללית בריאות  -מה כל כך טוב באצות?) ,בתחום הקוסמטיקה ואף כחומר גלם
למספר דלקים ביולוגיים חדשים ) .(Spolaore & et al, 2006בנוסף ,ניתן להפיק מאצות מוצרים רבי
ערך כמו הפיגמנטים אסטקסנטין ובטא-קרוטין הנמכרים באלפי דולרים לקילו (לוי & מוזס)2016 ,

מהי דונליאלה?
דונליאלה היא אצה חד תאית ,שמסוגלת להתקיים בתנאים של ריכוז מליחות קיצוני(.)35% - 0.2%
לדוגמא ,הדונליאלה בים המלח .מבנה הגוף של האצה בנוי כך שיש ביצה עם שני שוטונים שמאפשרים
לאצה לנוע .מכיוון שלדונליאלה אין דופן תא ,הנפח שלה יכול לנוע בטווח של  50-100מיקרון.
דונליאלה מתמודדת עם מליחות בעזרת מנגנון ההסתגלות האוסמוטית( ,)Osmoregulationזה
מתבטא בכך שנפח התא יכול להשתנות מהר ,בהתאם ללחץ האוסמוטי שיש בסביבת התא .בשביל
לאזן את הריכוזים הדונליאלה מעלה את רמת הגליצרול בתוך התא וכך יוצרת תמיסה איזוטונית
(תמיסה איזוטונית זו תמיסה בה ריכוז המומסים בתא ומחוץ לתא שווה) (בן-אמוץ)1990 ,

דונליאלה בתעשיה:
בתעשיית האצות ,את הדונליאלה מגדלים לרוב בבריכות המעוצבות כמסלול מירוץ מלבני מבטון או
אדמה דחוסה .הגודל של הבריכה נקבע על סמך המשוטים שמערבבים את המים .אם יש משוטים,
שטח הבריכה יכול להיות בגודל ממוצע של  400-1000מטר ריבועי ,לעומת בריכות בלי פדאל בגודל כ
 50,000מטר ריבועי .הבריכות יחסית רדודות ועם שטח פנים גדול בשביל שתהיה חשיפה מייטבית
לאור לייצור בטא קרוטין ולא משתמשים בערבוב צנטריפוגלי מכיוון שהאצה רגישה
ושבירה .המוצרים העיקריים המופקים מאצות באופן מסחרי הם :חלבון ,גליצרול ובטא-קרוטן.
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דונליאלה מייצרת הרבה בטא-קרוטן כאשר יש לה חשיפה גבוהה לאור ומחסור בחנקן .ככל שעוצמת
האור גדולה יותר וקצב הגידול איטי ,בתנאים כאלה ,צבעו של האצה הינו אדום ולא ירוק ויש ייצור
מאוד גדול של בטא-קרוטן .רק שניים מהזנים הרבים של דונליאלה משמשים לייצור תעשייתי של
בטא-קרוטן :דונליאלה ברדוויל ודונליאלה סלינה .בתנאים מתאימים ,בטא-קרוטן מהווה 10%
מהמשקל היבש של דונליאלה (בן-אמוץ.)1990 ,

מנגנון התמודדות עם מליחות בדונליאלה:
דונליאלה היא אצה חד תאית חסרת דופן תא ,בניגוד לצמחים אחרים ולכן מתמודדת עם המליחות
עצמה שנמצאת בסביבה בכך שהיא שומרת על תמיסה איזוטונית .בשביל לווסת את רמת המומסים
בתוך התא בהשוואה לריכוז המומסים שמחוץ לתא ,הדונליאלה מסוגלת לשנות את ריכוז הגליצרול
שבתוך התא בפרופורציה לריכוז המלח שמחוץ לתא .מנגנון זה לא קשור לפוטוסינתזה והוא מתרחש
באור וחושך באותה מידה .מה שעוזר לתא לשנות ריכוזים של גליצרול זה אנזימים ספציפיים ,למשל
אנזים ( P60, P150.בן-אמוץ.)1990 ,
בנוסף לזה ,יש מנגנון של העברה פעילה על ידי משאבות בתא ,שמוציאות יוני נתרן מיותר מהתא
ומכניסות רק את ה כמות שהתא צריך .בדונליאלה ישנן שלוש משאבות שנמצאת על הקרום ששומרות
על הריכוז של המלח שנכנס לתא ,בכך שמכניסות רק כמויות מאוד קטנות של סודיום.
בנוסף ,דונליאלה מצוידת בחלבונים המסוגלים לתפקד במליחויות גבוהות פיק ועמיתיו מצאו שישה
חלבונים שעמידים לתנאי המליחות הגבוה ומתחזקים מנגנונים אחרים ,כמו התמודדות עם רמות
ברזל.
נמצא גם כי חלבון  60Pמסייע לדונליאלה להמשיך לעשות פוטוסינתזה במליחות גבוהה (Fisher,
)Gokhman, Pick, & Zami, 1996
בנוסף ,בדונליאלה קיים חלבון הנקרא  ,150Pאשר מסייע לאצה לגדול הרבה יותר מהר בשביל לווסת
את הלחץ האוסמוטי ,שיהיה איזוטוני ).(Sadka, 1990

ביואינפורמטיקה:
ביואינפורמטיקה הוא תחום של מחקר ביולוגי באמצעות מחשב ,עם מיחשוב ,ארגון וחקר מידע
באמצעות מתמטיקה,סטטיסטיקה ,מדעי המחשב ותורת האינפורמציה .אחד מתחומי
הביואינפורמטיקה הוא ניתוח רצפי  DNAו ( RNAויקיפדיה  -דונליאלה  .)2018 ,שיטה זו מאפשרת
ניתוח והבנה של רצפי גנים של הדגימה הנחקרת .לאחר קריאת רצפי בסיסים ב  DNAאו  RNAניתן
לתרגם חלק מהרצפים לגנים בעלי פעילות מוכרת.
ביטוי גנים (מ DNAלחלבונים) מתבסס על יצירת  RNAבתהליך התעתוק ,כאשר אנזים מפרק את
הסליל הכפול של ה  DNAמתפצל ,מגיע אנזים שמשלים בסיסים ונוצר  RNAשליח( .)mRNAה
 mRNAיוצא מהגרעין אל הציטופלסמה ,ריבוזומים נקשרים אליו ויוצרים לו סביבה ליצור חלבונים.
 tRNAעם חומצת אמינו נקשר אל ה  mRNAונוצר רצף חומצת אמינו ,שמתקפל לבסוף במרחב ויוצר
חלבון חדש ()UMass Medical school ,2018
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איור  :2תיעתוק RNA

שאלות החקר:
 .1השפעת ריכוז מליחות המים על גדילת האצה דונליאלה.
 .2ביטוי של אלו גנים יתבטאו ברמה גבוהה יותר בתגובה לעליה במליחות של המים?

השערות החקר:
 .1קצב גידול האצה יהיה אופטימלי בטווח מליחות מסוים .מתחת ומעל לתחום זה יפגע גידול
האצה.
 .2גנים הקשורים למנגנונים המאפשרים עמידות למלח (למשל לטרנספורטרים המוציאים נתרן,
גנים הקשורים לייצור גליצרול או גנים הקשורים לאנזימים עמידים במליחות) יבוטאו ברמה
גבוהה יותר בתגובה לעליה במליחות.
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פרק ב' – מהלך המחקר
תיאור החומר החי:
 Dunalliela Salinaהיא אצה ירוקה חד תאית שמסוגלת לגדול ולעשות פוטוסינתזה במצבי סטרס
קיצוניים כמו מליחות עד  ,35%טמפרטורה וחומציות .דוגמת הדונליאלה שאיתה עשיתי את המחקר
גדלה בחממה האקולוגית בעין שמר במליחויות  1%ו .6%ריכוז האצות בכל מבחנת ניסוי היה מיליוני
תאים למבחנה.

תמונה  : 2דונליאלה סאלינה במבחנה

תמונה  : 1דונליאלה סאלינה במיקרוסקופ

שיטות וחומרים:
בשביל למצוא את האופציה האופטימלית לבדיקת הריכוז של האצות במהלך המחקר ,ערכתי כיול
ספקטופוטומטר וספירת אצות ידנית במיקרוסקופ .במדידה בעזרת ספקטופוטומטר ניתן לקבל
תוצאה יותר מדויקת ויותר הדירה והמדידה הרבה יותר קלה ומהירה מכיוון שאין צורך למדוד
צפיפות ידנית .מצד שני ,ספקטופוטומטר מודד את כל הרכיבים שבולעים אור בתמיסה ואילו בספירת
אצות במיקרוסקופ ניתן לספור את האצות בלבד .בנוסף ,המיקרוסקופ מאפשר להשתמש בכמות
מאוד קטנה של תמיסה בכמות של כמה מיקרו ליטר ,לעומת הספקטופוטומטר ,שמצריך כמות גדולה
יותר של תמיסה למדידה ,בסדר גודל של מיליליטר אחד לפחות לדוגמא.
בשביל זה לקחתי מבחנה עם ריכוז צפוף של דונליאלה ועשיתי חלוקה למבחנות קטנות במיהולים
שונים עם מים ליצירת צפיפויות שונות ומדדתי את הצפיפות של האצות במבחנה בשתי השיטות
(ספקטופוטומטר וספירה במיקרוסקופ).
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מדידה בספקטופוטומטר:
ספקטופוטומטר זה מכשיר שמאפשר למדוד את בליעת האור בהתאם לאורכי הגל שנקבע וכך לראות
את שיעורי הרכיבים שבולעים אור .מדדתי את הבליעה באור אדום ב 680ננומטר( ,מכיוון שאורך גל
זה נבלע בצורה הטובה ביותר על ידי הכלורופיל) (איור )2
בשביל לאפס את הספקטופוטומטר שמתי מבחנה עם מים בלי חומרים אחרים ואיפסתי את ערכי
הספקטופוטומטר באורך גל  680ננומטר .לאחר מכן המדידה התבצעה על ידי הכנסת קיווטה(מבחנה
מיוחדת למדידה בספקטרופוטומטר) עם דוגמאות של אצות לתא המדידה במכשיר.

איור  :3ספקטרום בליעה של כלורופיל באור הנראה (נלקח מאתר מטח ,ערך פוטוסינטזה)

מדידה במיקרוסקופ:
את מדידת האצות ביצעתי על ידי ספירה במיקרוסקופ על גבי זכוכית המוציטומטר.
המוציטומטר זה זכוכית שנועדה לספירת תאי דם .בהמוציטומטר יש רשת מדוייקת שמחלקת את
הזכוכית לשטחי מדידה שונים ,שנחרטה עם לייזר .בדרך זו אפשר לדעת את הנפח המדוייק שבו
נספרו האצות ולחשב לפיו את ריכוז האצות לדוגמה במיליוני תאים למיליליטר.
למדידת ריכוז במיקרוסקופ לקחתי דוגמה של אצות בנפח של  20מיקרוליטר ,שמתי על הזכוכית
וכיסיתי בזכוכית מכסה .במיקרוסקופ ספרתי את כמות האצות הנראות בארבע ריבעים בנפח של 4
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נאנו ליטר לכל ריבוע (הריבוע הצהוב ראה איור  , )3מתוך כל הריבועים שיש ברשת (הריבועים מהווים
את הנפח הנמדד ,כאשר כל ריבוע על הרשת נע בין  0.23 nLל.)100nL-

איור  :4רשת על ההמוציטומטר נלקח מאתר ויקיפדיה ערך המוציטומטר

בשביל לחשב את צפיפות האצות השתמשתי בנוסחה:
∗ 1,000,000

𝑑𝑒𝑡𝑛𝑢𝑜𝑐 𝑠𝑙𝑙𝑒𝑐 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑁
)𝐿𝑛(𝑒𝑚𝑢𝑙𝑜𝑣

=)

𝑠𝑙𝑙𝑒𝑐
𝑙𝑚

( 𝑠𝑛𝑜𝑖𝑡𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑐𝑛𝑜𝑐 𝑠𝑙𝑙𝑒𝐶

לאחר הספירה על גבי ההמוציטומטר ,נערך כיול בין תוצאות הספקטרופוטומטר לבין תוצאות ספירת
האצות (איור )4
בנוסף ניתן לראות את עקומת הכיול לספירת האצות:

איור  : 4כיול מדידות בליעת אור בספקטרופוטומטר וספירת תאים במיקרוסקופ
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תרגום רצף נוקליאוטידים לשמות של גנים:
אחרי הפקת ה ,RNAהנקרא ורוצף במכון טאובר .אחרי זה קיבלתי טבלה עם רצפים ארוכים של
נוקלאוטידים .את הרצפים האלה תרגמתי לגנים קריאים עם שמות בעזרת אתר .BLAST
 BLASTזהו אלגוריתם המשווה רצפים של חומצות אמינו/חלבונים/נוקליאוטידים עם מוסד נתונים
פתוח בו גם יש רצפים שזוהו לפני כן ומחזיר פלט בו שמות של גנים שיש בהם את הרצף שהוכנס.
את הרצפים שלי אני בחנתי בשתי דרכים .דרך אחת זה השוואת נוקליאוטידים ישירה .זאת דרך
שלוקחת פחות זמן ,שמשווה קודונים אחד אחד .הדרך השנייה ,ארוכה יותר .בה ניתן להשתמש אם
באפשרות ה ראשונה לא היו תוצאות ,או בשביל למצוא תוצאות נוספות .בדרך זו הרצף נוקליאוטידים
מועתק לחלבון ,ואז הוא נקרא על ידי המערכת משתי הצדדים ,מההתחלה לסוף והפוך ,בשביל
תוצאות מדויקות ומעמיקות יותר .רוב התוצאות שני נמצאו רק בעזרת הדרך השנייה

איור  : 5אתר  BLASTלתרגום רצפי נוקלאוטידים ומציאת גנים
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משתנים בלתי תלויים:
 -רמת מליחות

משתנים תלויים:
 צפיפות האצות -ביטוי גנים בתא

מהלך הניסויים:
.1גידול דונליאלה במליחויות שונות
על מנת לבדוק איך דונליאלה מתפקדת וגודלת ברמת מליחות גבוהה ,גידלתי דונליאלה ברמות
מליחות שונות במבחנות פטרי .בשביל הניסוי השתמשנו בשלוש ריכוזים שונים . 11%,6%,1%,במהלך
הגידול של האצה התבצעו מספר מדידות של ריכוז תאי אצה במים.

.2הפקת RNA
על מנת לבדוק איזה גנים מתבטאים כתוצאה מחשיפה למליחות ,הפקתי רנא על מנת לשלוח אותו
לריצוף (מתוך הרנא ,רצינו לבודד רק את הרנא השליח שהוא זה שיוצא מהגרעין ומשתתף בבניית
החלבונים) אני עשיתי הפקת  RNAמספר פעמים .בפעמים הראשונות ההפקה לא הצליחה ,בפעם
השלישית הפקנו מספיק  RNAלריצוף.

שלבי עבודה
.1

.2

.3

.4

ריכוז האצות
 .1את שלושת הדוגמאות של הדונליאלה גידלתי במליחויות שונות במבחנות של 50
מילילילטר.
 .2העברתי  1.5מיליליטר מכל דוגמא למבחנת אפנדורף
 .3סירקזתי את המבחנות במשך  3דקות במהירות של  10000סיבובים לדקה
פירוק התאים
 .1הוספתי  350מיקרוליטר של בופר  RLTלמבחנות
 .2ערבבתי את המבחנות בוורטקס
 .3חיכיתי כ 15דקות שהחומרים יפרקו את תאי האצה
סינון החלבונים
 .1הרכבתי פילטר על מבחנה של שתי מיליליטר
 .2העברתי למבחנת הפילטר  500מיקרוליטר ממבחנת האפנדורף
 .3סירכוזתי במשל דקה ב 12000-סל"ד
 .4העברתי את החומר בתחתית מבחנת הפילטר למבחנת אפנדורף
התאמת התנאים לקשירת רנא
 .1הוספתי  350מיקרוליטר אתנול לכל מבחנת אפנדורף
 .2ערבבתי בוורטקס
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.5

.6

.7

.8

.9

.10

קשירת רנא
 .1את החומר העברתי למבחנות פילטר קולונות שהיו בערכה
 .2סרכוזתי ב 10000-סל"ד ל 30-שניות
 .3העברתי את הפילטר לכלי חדש
ניקוי ממברנה ממלחים
 .1הוספתי  350מיקרוליטר בופר  MEMלכל מבחנה
 .2סרכוז ב 10000-סל"ד לדקה
עיכול דנא
 .1ערבבתי  60מיקרוליטר של תערובת  1 DNaseעם  540מיקרוליטר של בופר RDN
 .2שמתי  95מיקרוליטר מתערובת ה DNase-על הפילטרים
 .3חיכיתי  15דקות
ניקוי וייבוש הממברנה
 .1שטיפה ראשונה:
 .1הוספתי  200מיקרוליטר של בופר 1RW
 .2סירכזתי 30שניות ב 10000-סל''ד
 .3העבררתי את הקולונה למבחנה חדשה של  2מיליליטר
 .2שטיפה שניה:
 .1הוספתי  600מיקרוליטר של הבופר  2RWלקולונה
 .2סירכזתי  30שניות ב  10000סל"ד
 .3שפכתי את הנוזל מהמבחנה ומחזירים את הקולונה אליה
 .3שטיפה שלישית:
 .1הוספתי  250מיקרוליטר של הבופר  2RWלקולונות
 .2סירקזתי  2דקות ב 10000-סל"ד כדי לייבש את הממברנה
 .3העברתי את הקולונה למבחנת  1.5מיליליטר נקיה מנוקליאזות -אנזימים
מפרקי חומצות גרעין ()Nucleases
מיצוי רנא
 .1הוספתי  60מיקרוליטר מים ללא ארנזות -אנזימים מפרקי רנא -על הממברנה
 .2סירקזתי דקה ב 10000-סל''ד
בדיקת כמות וניקיון הרנ"א
 .1הערצתי בג'ל
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איור  :6הפקת  RNAשל דונליאלה במרכז לחקר הימים והאגמים בחיפה

ריצוף :RNA
אחרי ההפקה את ה RNAהמוכן אני שלחתי למכון טאובר באוניברסיטת חיפה על מנת לרצף את
הגנים בשביל לבדוק איזה גנים מתבטאים במליחויות שונות.
בשביל לעשות את הריצוף ולקבל גנים שהתבטאו באצה נלקח ה RNAשהופק ,ממנו בודדו את
ה mRNA-ותורגם בחזרה ל .cDNA-כיוון ש cDNA-יציב יותר ואז אפשר להמשיך לרצף אותו .את
הרצף שהופק ,משווים לרצף של דונליאלה בלי תנאי סביבה משפיעים בעזרת דמיון והשוואה בודקים
איפה יש התאמה בין הגנים .לאחר שנמצאו גנים מבוטאים ,יש לבדוק איזה גנים מתבטאים באחוז
שונה בשתי המליחויות השונות .הגנים שרמת הביטוי שלהם בריכוז מליחות  6%שונה בהרבה מריכוז
מליחות  1%אלה גנים שיש לחקור ולבדוק לאיזה חלבון הם הופכים ,כי זה הגנים שכנראה אחראים
על מנגנוני התמודדות עם מליחות גבוהה של דונליאלה.

 .4בחינה ביואינפורמטית של מנגנונים המאפשרים לדונליאולה לגדול במליחות גבוהה
לאחר ת הליך הריצוף קיבלתי טבלה עם גנים המבוטאים באצה .היו כמה גנים שאחוז ההתבטאות
שלהם בשתי המליחויות השונות בממוצע גבוהה מגנים אחרים .לגנים שאחוז ההתבטאות שלהם
היה הבדל גדול ביותר בין אחוז אחד לשש אחוז מליחות היה נספח עם כל הקוד של הגן שאותו יש
להכניס לאתר  BLASTשיחזיר שמות של גנים בהם רצף זה מופיע
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תוצאות
ניסוי  1:גידול דונליאלה במליחויות שונות
בניסוי זה בחנתי את השפעת ריכוז המלח במים על הדונליאלה .גידלתי את אותה כמות אצות
במבחנות עם ריכוז מלח שונה ,על מנת לראות את הקצב גידול שלהן ,ריכוז אצות במליחויות שונות
ומהו הגבול של עמידה במליחות של האצה

איור  :8דונליאלה ב  6%מלח

איור מספר  :7דונליאלה ב  1%מלח

במהלך הניסוי האצות מתו ובמהלך המדידות לא היה ניתן לראות את קצב הגדילה שלהן או את
הריכוז שלהן בתוך המים.
על מנץ שהניסויי הזה יצליח ,אני מציעה לעשות מעקב על האצות במהלך גדילתן .להקפיד על תנאי
סביבה מתאימים (טמפרטורה ,חומציות ואור) ,כיוון שהם עלולים לשבש את הניסוי.

ניסוי  : 2הפקת  RNAמדונליאלה:
בניסוי זה ניסיתי להפיק  RNAמאצות שהיו שבוע בשתי ריכוזי מליחות שונה 1% ,ו .6%
ההפקה התבצעה מרכז לחקר ימים ואגמים בחיפה.
איור מספר  :9הרצת  RNAבג'ל
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ניסוי  :3בחינת הגנים בריצוף הRNA
בריצוף ה RNAשל הדונליאלה יצאו מספר רב של גנים שהתבטאו באצה .מתוך  556גנים מבוטאים,
שישה גנים התבטאו באחוזים שונים בשתי המליחות שנשלחו לריצוף (אחוז אחד ושישה אחוז
מליחות) השינוי מעיד על כך שגנים מסוימים מופרשים בכמות שונה כאשר האצה במליחות נמוכה
וכאשר יש מליחות גבוהה יותר שדורשת התמודדות רבה יותר .בעזרת האתר  BLASTחקרתי את
הרצף של הגנים על מנת לראות איזה גן זה ומה תפקידו .מתוך השישה גנים יצא לי למצוא פיענוח של
שלושה רצפי גנים ,השמות שלהם הם :
] 3-oxoacyl-[acyl-carrier-proteinו.acyl-coenzyme A oxidase -
שם הגן

אחוז אחד מליחות

שש אחוז מליחות

Beta ketoacyl synthase 3

0

3.105

Acyl CoA oxidase

0

1.515

LCY1-lycopene beta cyclase

11.18

13.275

טבלה מספר  :1שלושת הגנים שהתבטאו בצורה שונה בשתי המליחויות

גנים האחראים על סינטזה ומטבוליזם של חומצות שומניות
הגנים  Acyl CoA oxidaseו  Beta ketoacyl synthase 3אחראיים על יצור חומצות שומן
באורכים שונים בתאים לשימוש האורגניזמים כמו כן ,ייצור ממברנות של תאים ושינוי הרכב
החומצות השומניות הלא רוויות על הממברנה של התאים .ככל שהרכב החומצות השומניות
בממברנה גבוה יותר כך האצה מסוגלת להתמודד עם ריכוז מליחות גבוה בכך שהיא מעלה את ריכוז
הגליצרול התוך תאי ומאפשרת את וויסות הלחץ האוסמוטי מחוץ לתא.

גן האחראי על ייצור קרוטנואידים בתא
הגן  LCY1-lycopene beta cyclaseמעורב בייצור קרטנואידים .היא הופך ליקופן לבטא-קרוטן
והנוירוספורן לבטא-זקרוטן .בנוסף ,הוא מעורב בהגברת ייצור קרוטנואידים (קרטנואיד הוא פיגמנט
של צבע כתום באורגניזמים)  ,שפוגעים במיני חמצן תגובתי שפוגעים בתאים (לדוגמא פרוקסידים,
סופרוקסידים) שעולה כשתאי אורגניזמים חווים סטרס סביבתי כמו עליה במליחות ,טמפרטורה,
חומציות.
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פרק ג'  -דיון וסיכום:
במהלך המחקר אני חקרתי את המנגנונים שעוזרים לאצה דונליאלה להתמודד עם ריכוזים שונים של
מלח במי הגידול .מליחות מי הגידול משפיעה על הלחץ האוסמוטי בתאי האצה ,מעלה את רמת
הגליצרול בתא ומשווה את הלחץ האוסמוטי עם הסביבה החיצונית .ידוע שדונליאלה מסוגלת לגדול
והתאקלם לריכוזי מליחות שונים ולכן הנחתי שההסתגלות תתבטא מבחינת גנטית באצה.
בתחילת הניסוי שיערתי כי קצב גידול האצה יהיה אופטימלי בטווח מליחות מסוים .מתחת ומעל
לתחום זה יפגע גידול האצה .כפי שניתן לראות בתמונה מספר  7 ,6במליחות  1%צפיפות האצה גבוהה
מצפיפות האצה במליחות .6%
בנוסף שיערתי כי גנים הקשורים למנגנונים המאפשרים עמידות למלח (למשל לטרנספורטרים
המוציאים נתרן ,גנים הקשורים לייצור גליצרול או גנים הקשורים לאנזימים עמידים במליחות)
יבוטאו ברמה גבוהה יותר בתגובה לעליה במליחות.
השערה זו התאמתה:
במליחות של  1%התבטא הגן  LCY1-lycopene beta cyclaseגן המייצר קרטנואידים הפוגעים
ברדיקלים חופשיים של חמצן .רדיקליים חופשיים עולים בתא כתגובה למצבי סטרס כגון המליחות.
במליחות של  6%נמצאו בתא גנים נוספים שלא התבטאו כלל במליחות של -1%
 Beta ketoacyl synthase 3ו . Acyl CoA oxidase -גנים אלו מעורבים בייצור של חומצות שומן
בממברנת התא .ככל שמליחות תמיסת הגידול עלתה ,כך כמות החומצות שומן בממברנת התא עלתה,
גנים אלו מאפשרים לתא לייצר גליצרול לצורך איזון הלחץ האוסמוטי בין פנים וחוץ התא ע"י הגדלת
כמות המומסים בתא.
למחקר זה יש חשיבות רבה בחקלאות ובמשבר המים העולמי:
השימוש במים מלו חים בשביל השקיה של צמחים אחרים תפחית בהרבה את הצורך של השימוש
במים מוטפלים ובמתקניי ההטפלה בעולם ,מה שיגרום לצריכה קטנה יותר של מים מתוקים
להשקייה של צמחים .שינוי זה יקדם משמעותית את החקלאות העולמית ובישראל .כיום זה
מתאפשר בזכות טכנולוגיות של הנדסה הגנטית .החדרת גנים השומרים על האורגניזמים ממליחויות
גבוהות תאפשר חקלאות במקומות בלי מים מתוקים זמינים כיוון שיוכלו לגדול גם בהשקעה של מים
מלוחים ממקורות מים טבעיים מה שיכול לעזור לרעב ולמחסור במים במדינות עולם שלישי ויעזור
להוריד את המכירים למים המתוקים.

17

:ביבליוגרפיה
Fisher, M', Gokhman, I', Pick, U', & Zami, A'. .)1996( A Salt-resistant Plasma Membrane Carbonic
Anhydrase Is Induced by Salt in Dunaliella salina.
Graham, J., Graham, L. and Wilcox, L.,(2009).Algae. second edition, Benjamin Cummings. pp.112Sadka, A., Himmelhoch, S., & Zamir, A. (1991). A 150 kilodalton cell surface protein is
induced by salt in the halotolerant green alga Dunaliella salina. Plant physiology, 95(3),
822-831. Spolaore, P., Joannis-Cassan, C., Duran, E., & Isambert, A. (2006). Commercial
-בןapplications of microalgae. Journal of bioscience and bioengineering, 101(2), 87-96.
: תרגום מתוך המאמר. ביוטכנולוגיה של האצה דונליאלה.)1990( .אמוץ
Ben-Amotz, A., & Avron, M. (1990). The biotechnology of cultivating the halotolerant
algaDunaliella. Trends in Biotechnology, 8, 121-126
UMass Medical school (2018, September 4). What is RNA? Retrieved from
https://www.umassmed.edu/rti/biology/what-is-rna/
:  אוחזר מתוך ויקיפדיה.) (אין תאריך.  אצות- ויקיפדיה
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A6%D7%95%D7%AA
: אוחזר מתוך ויקיפדיה.)2018( .  דונליאלה- ויקיפדיה
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%90%D7
%9C%D7%94
. מנוע צמיחה ירוק לחקלאות הישראלית-  ענף האצות.)2016( .' נ, & מוזס,' ע,לוי
http://campusteva.tau.ac.il/upload/water.pdf : אוחזר מתוך קמפוס טבע.)2005( .מים בעולם משתנה

18

