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תודות
אני רוצה להודות לאנשים שעזרו במהלך המחקר:
תוד ה למנחה שלי סיגל לוצקי על ההדרכה בעבודה .תודה לנעם גבע מנהל החממה האקולוגית
בעין שמר על ההזדמנות לבצע את העבודה בחממה .תודה לנעם ברעם על העזרה בכתיבה .תודה
רבה לכל הצוות של החממה האקולוגית בעין שמר .תודה לבית הספר מבואות עירון על שאפשר
את ביצוע המחקר בחממה .תודה למחנכת שלי מלי קפלן .אני רוצה להודות לד"ר דורון איזנשטט
סמנכ"ל חברת טרנסאלג'י על ההדרכה המקצועית ושיתוף הפעולה ,ולחברת טרנסאלג'י וצוות
עובדיה על אספקת האצות וההדרכה במעבדת החברה .לחברת ביו-בי ,שדה אליהו ,ולשחר כרמי
על שיתוף הפעולה ואספקת רימת זבוב החייל השחור ועל אספקת המידע לגידול הרימה על המצע.
לניר פרדקין מחברת קוי קין ,רם און ,על אספקת הדגים .ותודה לאבא שלי שמוליק ברמן שעזר לי
בחישובי הסטטיסטיקה.
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תקציר
האנושות מתמודדת עם אתגר מרכזי ,אתגר המזון .צופים שעד שנת  2050יתווספו לכדור הארץ כ-
 3מיליארד איש ,ובכדי להאכיל אותם ,ייצור המזון יצטרך לעלות בכ 50-אחוז מעל לרמתו
הנוכחית .יעד מרכזי לאנושות הוא מציאת מקורות מזון נוספים ופיתוח טכנולוגיות להגדלת ייצור
המזון הקיים בדרכים ידידותיות לסביבה .מקור מבטיח להזנת האנושות הוא ענף גידול הדגים.
ענף חקלאי זה מתפתח באופן מואץ ב 25 -השנים האחרונות .אחת הטכנולוגיות המתקדמות
בעולם המפותח היא ההנדסה הגנטית .ההנדסה הגנטית מיושמת בתחומים רבים בחיינו ,כדוגמת
ענפי הרפואה ,המזון והסביבה .פיתוח של ענף גידול הדגים ,כמקור חלבון לאנושות ,בעזרת שיטות
מתחום ההנדסה הגנטית ,יכול להיות אחד הפתרונות המבטיחים האפשריים לאתגר המזון .על
שילוב זה התבסס מחקרי.
מחקרי לווה על ידי שתי חברות .חברת טרנסאלג'י וחברת ביו-בי ,שדה אליהו .חברת טרנסאלג'י
היא חברת הזנק המייצרת אצות מהונדסות גנטית .החברה יצרה אצה מהונדסת בהורמון גדילה
 .GHחברת ביו-בי מתמחה בגידול חרקים למטרת הדברה ביולוגית והאבקה .החברה מגדלת את
רימות זבוב החייל השחור .Hermetia illucens
במחקרי השתמשתי באצה מהונדסת בהורמון גדילה ,שהונדסה על ידי חברת טרנסאלג'י ,בכדי
לבחון את האפשרות לקצר את אורך מחזור הגידול של דג בתעשיית חקלאות המים .האצה
המהונדסת הוגשה לדג באמצעות רימת זבוב החייל השחור .את הרימה קיבלתי מחברת ביו-בי.
בעזרת הרימה ניתן היה להעביר את האצה באופן מבוקר לדג .לרימה תפקיד כפול .תפקידה
הראשון העברת האצה המהונדסת לדג ותפקידה השני לשמש כמקור חלופי לקמח דגים בהזנת
הדגים .גישת מחקרי התבססה על העיקרון הביולוגי מתחום האקולוגיה :שרשרת המזון בטבע.
האצה היוותה את בסיס שרשרת המזון בניסוי ,הרימה ניזונה מהאצה ,והדג ניזון מהרימה.
שתי שאלות נבדקו במחקרי:
 .1כיצד תשפיע האצה המהונדסת ,הנמצאת במצע הגידול ,על אורך ומסה של רימת הזבוב החייל
השחור.
 .2כיצד תשפיע הזנה ברימה ,שגדלה על מצע המכיל את האצה המהונדסת ,על המסה ,האורך
ושרידה של דג קרפיון הנוי .שאלה זו נבחנה בשתי קבוצות גודל :דגים קטנים ( 2גרם) ודגים
גדולים ( 5גרם).
השערתי לשאלה הראשונה היתה שגידול הרימות לא יושפע מתוספת אצה מהונדסת בהורמון
הגדילה למצע .האצה ,מהונדסת גנטית בהורמון גדילה הייחודי לקבוצת הדגים
לכן ההורמון ישפיע רק על קצב הגידול של הדג ולא של קבוצה טקסונומית אחרת כדוגמת הרימה.
השערתי לשאלה השנייה היתה שהדגים יושפעו מהזנה ברימה שגדלה על מצע המכיל את האצה
המהונדסת .גידולם יואץ בהשפעת הורמון הגדילה .באצה הונדס רצף דנ"א המקודד להורמון
גדילה ייחודי לקבוצה הטקסונומית של הדגים .לכן אני שיערתי שהאצה מכילה את הורמון
הגדילה הפפטידי  GHהייחודי לדג .קיים מתאם בין המבנה המרחבי של ההורמון לקולטנים
בקרומי התאים של הדג .הורמון הגדילה יעורר שרשרת של תהליכים בתא שיובילו לעידוד צמיחה
והתרבות תאים שתוצאותיה יהיו גידול הדג.
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תוצאות הניסוי הראשון ,ניסוי הרימות ,תאמו את השערתי .לא היו הבדלים משמעותיים בין
שלושת קבוצות ההזנה ולכן ניתן להסיק שלא היתה השפעה של הורמון הגדילה על הרימות,
כלומר ההורמון ייחודי לדגים ולא השפיע על רמות טקסונומיות אחרות כדוגמת פרוקי הרגליים
במקרה של ניסוי זה.
תוצאות הניסוי השני (הזנת הדגים) תאמו את השערתי באופן חלקי.
נמצא הבדל מובהק בין קבוצות ההזנה רק בניסוי הזנת הדגים בקבוצת הגודל הגדולה .השינוי
באחוזים במסה הממוצעת של דג ,בסיום הניסוי לעומת תחילתו ,היתה גבוהה בטיפול ההזנה
ברימה שגדלה על מצע המכיל את האצה המהונדסת לעומת קבוצות ההזנה האחרות .תוצאה זו
יכולה להעיד על השפעת הורמון הגדילה על קצב הגידול של הדג ועל האפשרות להעביר חומרים
לדגים (כגון תרופות) דרך ההזנה ברימות .אני כותב זאת בזהירות רבה מאחר ונדרשת עבודה
נוספת שתעסוק בזיהוי ההורמון בהמולימפה של הרימה בכדי להסיק מסקנות מוצקות.
לא נמצא הבדל מובהק בין קבוצות ההזנה בניסוי במסה הממוצעת של דג בקבוצת הגודל הקטנה
בסוף הניסוי .ההסבר שלי לתוצאה זו היא שהדגים הקטנים חוו עקה .מסתם בתחילת הניסוי
היתה כ 1.6 -גרם ,במסה נמוכה ,באקווריום שקוף של  20ליטר ,יתכן והתנאים הובילו לעקה שלא
אפשרה לדגים להתפתח כראוי.
המלצתי לעתיד הן לבצע את ניסוי הזנת הדגים לפרק זמן ארוך יותר (מינימום חודש) ,לבחון סוגי
דגים שונים ,בכדי לראות האם יש השפעה שונה של ההורמון בהשוואה בין סוגי דגים .לבחון הזנה
עם מזון מועשר בהורמון גדילה בטמפרטורות שונות ובמספר גדול יותר של דגים למיכל .ברמת
הרימה אני ממליץ לערוך ניסוי המשך שיבחן את כמות הורמון הגדילה בהמולימפה של הרימה
שגדלה על מצע המכיל אצה מהונדסת בהורמון גדילה .זאת כצעד בפיתוח שיטה להעברת חומרים,
כדוגמת תרופות ,בעזרת רימות לדגים.
ממחקרי למדתי שהאנושות מתמודדת עם אתגר חשוב ,אתגר המזון ,ולכן בשביל למצוא פתרונות
צריך לחשוב יצירתי ומקורי .עבודתי מביאה נקודת הסתכלות מיוחדת בכך שהשתמשתי במנגנון
הקיים בטבע (שרשרת המזון בטבע) כדי להעביר חומרים (דרך רימות) בצורה יעילה ,הדורשת
פחות משאבים מהרגיל ,וכל זאת בכדי להתמודד עם האתגר הגדול ,אתגר אספקת המזון
לאנושות.
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פרק א .מבוא וסקירת ספרות
א .1.בעיית המחקר והרקע למחקר
נתוני האו"ם (האומות המאוחדות) מדווחים על כ 821 -מיליון אנשים המוגדרים רעבים (איור )1
) .(WFP, 2018לפי הגדרות האו"ם ,אדם רעב הוא אדם שאין בידיו את היכולת לצרוך מזון
באופן יום יומי .מצב זה מוגדר כחוסר בביטחון תזונתי ( .)FSI, 2018( )food securityבנוסף
לדיווחים אלו ,התחזיות מראות ,שעד  2050יתווספו לכדור הארץ עוד כ 3-מיליארד איש ,ובכדי
להאכיל אותם ,ייצור המזון יצטרך לעלות בכ 50-אחוז מעל לרמתו הנוכחית (איור )2
( .)Philippe Rekacewicz, 2005לכן ,האתגר המרכזי שהאנושות מתמודדת איתו הוא חיפוש
אחר מקורות מזון לאנושות ופיתוח טכנולוגיות להגדלת ייצור המזון הקיים בדרכים ידידותיות
לסביבה.
מקור מבטיח להזנת האנושות הוא ענף גידול הדגים (איור  .(FAO, 2018) )3ענף חקלאי זה
מתבסס על שיטות בתחום חקלאות המים ומתפתח באופן מואץ ב 25 -השנים האחרונות.
אחת הטכנולוגיות המתקדמות המובילות היא ההנדסה הגנטית .בתחום ההנדסה הגנטית טמון
פוטנציאל עצום משום שבעזרתו ניתן לשפר לבני האדם את איכות החיים .ההנדסה הגנטית
מיושמת בתחומים רבים בחיינו ,כדוגמת ענפי הרפואה ,המזון והסביבה .הפוטנציאל הגדול
בשימוש בטכנולוגיית ההנדסה הגנטית הוא בתחום המזון .פוטנציאל זה בא לידי ביטוי בשיפור
תכונות של צמחים כדוגמת הגדלת משך זמן המדף של פירות וירקות ,שיפור ערכים תזונתיים של
גידולים שונים ופיתוח עמידות של צמחים למזיקים (מעוז( )1996 ,מטח.)2018 ,
לנוכח עובדות אלו ,פיתוח של ענף גידול הדגים ,כמקור חלבון לאנושות ,בעזרת שיטות מתחום
ההנדסה הגנטית ,יכול להיות אחד הפתרונות המבטיחים האפשריים לאתגר המזון .על שילוב זה
מתבסס המחקר.

איור  .1מפת הרעב העולמי (.)WFP, 2018
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איור  .2גידול אוכלוסיית העולם במיליארדים ).(Philippe Rekacewicz, 2005

איור  .3בריכות הדגים ,קיבוץ מעגן מיכאל (קורן.)2016 ,

א .2.סקירת ספרות
חקלאות מים עוסקת בגידול של דגים ,סרטנים ,רכיכות ואצות ,במי-ים ובמים מליחים
ומתוקים .זהו ענף ייצ ור צעיר וחדשני המתפתח במהירות ברחבי העולם עקב הביקוש הגדל
למקור חלבון חלופי להזנת האנושות ובעקבות התמעטות מקורות הדיג ( .)FAO, 2018האדם
מייצר כ  90 -מיליון טון דגים ,סרטנים ,רכיכות ואצות בשנה (איור  .)4מגמת הייצור נמצאת
בעלייה מתמדת ב 25 -השנים האחרונות .לעומת זאת ,שלל הדייג אינו גדל בהיקפו בשלושים
השנה האחרונות (איור  ,)4זאת למרות ההתפתחות בטכנולוגיות הדייג בעולם (כדוגמת השימוש
בהליקופטרים וסונארים לאיתור להקות דגים) (.)FAO, 2018
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איור  .4היקף ייצור תוצר חקלאות המים והיקף תפיסת שלל דגים ,סרטנים ,רכיכות ואצות בים
(. )FAO, 2018

איור  .5מקורות החלבון במדינות המפותחות .העמודות מייצגות צריכת חלבון ממוצעת לאדם
ממקורות חלבון שונים ).(Stockmar, 2018
רוב החלבון בעולם מקורו בגידול עופות ,בקר ובשר חזיר (איור .)Stockmar, 2018( )5

לגידול דגים יתרונות רבים ביחס לגידול בשר בקר וגידולי שדה הן מבחינה כלכלית והן מבחינה
סביבתית .הדגים תופסים פחות שטח גידול בהשוואה לגידולי שדה וערכם התזונתי גבוה .בכדי
לקבל קילו בשר פרה נדרש להאכיל את הפרה בשמונה קילו מזון .לעומת זאת ,בכדי לקבל קילו
בשר דגים נדרש להאכיל את הדג רק בקילו וחצי מזון ( .)Eartheasy, 2011ניתן לגדל כיום דגים
בשיטות מתקדמות במערכות סגורות מסוחררות בחיסכון במים ובשטח ובפגיעה מעטה בסביבה
(חקר ימים ואגמים.)2010 ,
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הבסיס להזנת דגים בתעשיית הדגים הוא קמח ושמן דגים .ככל שגדל ענף חקלאות המים כך גדלה
הדרישה לחומר גלם זה .קמח דגים מיוצר מבלאי דגים (דגים שאינם נצרכים ישירות על ידי
האדם) שהם חלק משלל הדייג באוקיינוסים .בעקבות הדרישה הגדלה לדגים כמקור לחלבון
וכחומר גלם לתעשייה ,ובעקבות דיג יתר ,כמות הדגים בים בשלושים השנה האחרונות אינה גדלה
(איור  .)FAO, 2018( )6מפעלי יצור קמח דגים אינם יכולים לספק קמח דגים בכמות הנדרשת.
עובדה זו גרמה לעליית מחירים של קמח דגים .בנוסף ,ציד הדגים לטובת קמח דגים פוגע בסביבה
הטבעית האקולוגית .לכן ,קיימת דרישה למציאת מקורות חלופיים לקמח ושמן דגים להזנת דגים
בתעשיית חקלאות המים ) . (FAO, 2011בד בבד ,קיימת חשיבות בבחינה של שיטה המבוססת
על מנגנון ביולוגי שתאפשר קיצור אורך מחזור הגידול של הדגים בתעשייה .ככל שאורך מחזור
הגידול של דג (גידול עד לגודל צלחת) יקטן ,יהיה אפשרות לספק יותר דגים לאנושות בזמן נתון.
אחת הטכנולוגיות הנמצאות בבחינה בתעשיית גידול הדגים היא ההנדסה הגנטית ).(FAO, 2011

איור  .6דיג יתר (.)blue growth, 2017
הנדסה גנטית היא תהליך ביוטכנולוגי שיצר האדם המודרני בראשית שנות השבעים של המאה ה-
( 20מטח .)2018 ,בעזרת ההנדסה הגנטית ניתן לשפר מינים וזנים קיימים של צמחים או בעלי
חיים על ידי הקניית תכונות מסוימות חדשות ובכך מתאפשר עיצובם של מינים הנושאים תכונות
מוגדרות לפי דרישות השוק .ההנדסה הגנטית צופנת בחובה פוטנציאל יישומי אדיר בתחומי
החקלאות ,הרפואה ,המזון ,האנרגיה והסביבה .בתהליך ההנדסה הגנטית מוציאים חומר
תורשתי ,דנ"א ,מיצור אחד ומחדירים אותו לרצף הדנ"א של יצור אחר .התהליך כולל בידוד גנים
(רצף דנ"א המקודד לחלבון) בעלי תכונות רצויות ,שמקורם ביצור חי כלשהו (צמח ,בעל-חיים,
חיידק וכדומה) ,ואת הגנים האלה מעבירים ליצור חי אחר .דוגמה מתחומי החקלאות ליישום
הנדסה הגנטית :עגבניות שהוחדרו להן גנים של דגי קוטב .בדרך זה ביצעו שינוי ברצף התורשתי,
דנ"א ,של העגבניה ,העבירו תכונה המקנה לעגבניה עמידות לקרה וניתן לגדלה במקומות קרים
כמזון לאדם .דוגמה נוספת הם צמחי התירס שהוחדרו להם גנים שמקורם בחיטת הבר ,המקנים
תכונה של עמידות לפטריות מזיקות .עמידות זאת מאפשרת להקטין את השימוש בחומרי הדברה
רעילים בשדה התירס (מטח( )2018 ,מעוז.)Encyclopedia Britannica, 2018( )1996 ,
אחת הדרכים האפשריות לקיצור אורך מחזור החיים של דג מבוססת על פעילותו של הורמון
הגדילה (מידע ממומחה ד"ר דורון איזנשטט מחברת טרנסאלג'י).
הורמון הוא חומר אורגני המועבר לרוב בזרם הדם ומשפיע באופן ספציפי על פעילותו של איבר
מסוים ,איבר המטרה בגוף או על תהליך פיזיולוגי .רוב ההורמונים נוצרים בבלוטות ההפרשה
הפנימית ומופרשים משם ישירות לתוך הדם .ההורמון פועל את פעולתו על ידי התקשרות לקולטן
המיוחד לו (מטח .)2018 ,ההורמונים הם המתווכים של תהליכים רבים בגוף .אלו מולקולות
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קטנות שמפעילות קולטנים ספ ציפיים הנחוצים כדי להתחיל תגובת שרשרת תוך תאית שגורמת
שינויים בתפקוד התא והגוף .ההורמונים נקשרים לקולטנים (רצפטורים) מיוחדים בתאים
ויוצרים משם תגובת שרשרת תוך תאית שגורמת שינוי בתא ובעקבות זאת גם בתאים אחרים
ובגוף כולו .מספיקה כמות קטנה מאוד של הורמון כדי לחולל שינוי גדול ,וזו הסיבה שבגללה
שנדרש למדע זמן רב לבודד אותם (מכון דוידסון. )2018 ,
הורמון גדילה ,GH growth hormone ,הוא חלבון המורכב מפפטיד חד-שרשרתי בן 191
חומצות אמינו המעודד צמיחה ,התרבות תאים והתחדשותם .הוא מיוצר ,נאגר ומופרש מתאים
סומטו-טרופיים ב צידי החלק הקדמי של בלוטת יותרת המוח (היפופיזה) (ויקירפואה.)2018 ,
הורמון הגדילה יחד עם פקטור גדילה חשוב הקרוי  IGF1פועלים על לוחיות הגדילה הנמצאות
בקצות העצמות .תהליך זה גורם לחלוקת תאי הסחוס שבלוחיות הגדילה ולהבשלתם ,מה שמביא
לבסוף להתארכות העצמות .הורמון הגדילה גם משפיע על בניית רקמת השריר (ויקי רפואה
.)2018

איור  .7האיור מציג אילוסטרציה תלת מימדית של מבנה של הורמון גדילה בדג נוי טרופי
(. )Sharma, 2012

איור  .8האיור מציג עץ פילוגנטי המייצג התפלגות של רצפי דנ"א המקודדים לרצפטורים
להורמון גדילה (.)Requeni, 2001

קיימת שונות בין קבוצות של יצורים חיים ברצף הדנ"א בגן המקודד להורמון הגדילה (באיור 8
מוצג השונות ברצף של הקולטן להורמון הגדילה) ( .)Requeni, 2001רצף הדנ"א להורמון הגדילה
ייחודי לקבוצה )( (texaאיור .)8
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:
איור  .9שרוולי גידול האצות בחברת טרנסאלג'י בגן שמואל ).(transalgae, 2018
חברת טרנסאלג'י היא חברת הזנק המייצרת אצות מהונדסות גנטית כפיתוח כלי להעברת תרופות
לאדם ,בריאות חיות משק ,והגנה על גידולים ירוקים ( .)transalgae, 2018האצה
( Phaeodactylum tricornutumאיור  )10היא אחת מהאצות שחברת טרנסאלג'י מתמחה
בגידולה.
האצה

tricornutum

Phaeodactylum

שייכת

לעל

מערכת ,Heterokonta

מחלקה

 ,Bacillariophyceaeהסדרה  ,Naviculalesמשפחה  ,Phaeodactylaceaeסוג ,Phaeodactylum
מין  .P.tricornutumהאצה משתייכת לאצות הדיאטומיות ,אצות חד תאיות ממשפחת האצות
החומיות .האצות הדיאטומיות הן בעלות פיזור נרחב ברוב מקורות המים העולמיים .לאצה כמה
מאפיינים מיוחדים .האצות הדיאטומיות אחראיות על כחמישית מהיצרנות הראשונית בעולם,
לכן ישנה חשיבות עליונה במחקר להבנת המבנה ,התפקוד ,מחזור החיים והשימושים של אצות
אלו .האצה מופיעה בצורות מבניות שונות ( ,)Morphotypesותנאי סביבה שונים מביאים
לשינויים מבניים בתא .בניגוד לרוב האצות הדיאטומיות -יכולה Phaeodactylum tricornutum
להתקיים ללא היסוד סיליקון .שימושים באצה הן במחקר הגנטי ,פיתוח וחקר ביודיזל (דלק
אקולוגי) ,ובחקלאות מים .זהו מין מפתח במחקר בגנטיקה של אצות )(algaebase, 2018
).(sciencedirect, 2019

איור  .10תמונה של האצה ( Phaeodactylum tricornutumויקיפדיה .)2019
חברת ביו -בי שדה אליהו מתמחה בגידול חרקים לתחום ההדברה הביולוגית והאבקה (ביו -בי,
 .)2013החברה מגדלת את זבוב החייל השחור (.)Hermetia illucens ,BSF
זבוב החייל השחור ( )Hermetia illucens ,BSFשייך למערכת פרוקי הרגליים ,מחלקת החרקים,
סדרת הזבובאים ,תת-סדרה זבובים ,משפחת אסטרטיוניים ,תת-משפחה  ,Hermetiinaסוג
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 ,Hermetiaמין ז בוב החייל השחור .מוצאו של הזבוב הוא מצפון אמריקה אבל הוא מתפרש בכלל
מקומות בעולם וגם בישראל (ויקיפדיה( )2018 ,איור .)11
מחזור החיים של הזבוב מתחיל בביצה ממנה בוקעת הרימה (לארווה בלעז) ,המתפתחת לגולם.
הגולם מתפתח לזבוב בוגר (איור .11א .).לרימה מספר דרגות של התפתחות שביניהם היא
מתנשלת ושלב נוסף שנקרא טרום גולם ( ,)Prepupaשבו הרימה מפסיקה לאכול ומחפשת מקום
להתגלם על הקרקע .החלק הדומיננטי במחזור חיי הזבוב הוא הרימה .הרימה של זבוב החייל
השחור ניזונה מפסולת אורגנית לרבות זבל עופות ,זבל חזירים ושאר ירקות .בכך ,הרימה מסייעת
לפתרון בעיות של זבל אורגני .הרימות עשירות בחלבון ,שומן ובזרחן ומהוות מזון מעולה להאכלת
תרנגולות ,דגים וזוחלים ) )(feedipedia, 2017איור .11ב.).

א

ב
ב

איור .11א .מחזור החיים של זבוב החייל השחור ( ,Oliveira, 2018ב .רימת זבוב החייל השחור.
דג קרפיון הנוי (קוי)  Cyprinus carpioשייך למערכת המיתרניים ,על -מחלקה דגי גרם ,מחלקה
מקריני סנפיר ,סדרה קרפיונאים ,משפחה קרפיוניים ,תת משפחה  ,Cyprininaeסוג קרפיון ,מין
הקרפיון המצוי .מוצא הדג הוא מאסיה והוא הועבר לאירופה ולצפון אמריקה ונחשב כיום לדג
בתפוצה ק וסמופוליטית במים מתוקים .הקרפיון דג סתגלן לכן נוח לגידול ושכיח בעולם ובארץ.
קפריון הנוי (קוי) הוא זן של הקרפיון המצוי .קפריון הנוי עבר סלקציה גנטית בהתאם לדגם
וצבעים שנשא (איור .12ב( ).ארגון מגדלי הדגים.)2003 ,
מחזור החיים של הדג מתחיל בשלב ההורים .הנקבה הבוגרת משחררת ביצים למים וההפריה
הינה הפריה חיצונית המתבצעת בגוף המים .הביצה מופרת במים ,לאחר מכן בוקעת מהביצה
לארווה העוברת תהליך של מטמורפוזה והופכת לדגיג .הדגיג גדל לדג עד שמגיע לבגרות .לקרפיון
קיימים כמה מאפיינים מיוחדים למשל הקרפיון היינו אוכל-כל בעל מערכת עיכול ייחודית.
לקרפיון אין קיבה אמיתית ואין לו הפרשה של חומצה כלורית במערכת העיכול (ארגון מגדלי
הדגים.)2003 ,
הקרפיון עמיד לטמפרטורות מים נמוכות וגדל גם בטמפרטורות חורפיות בישראל .תכונה זו
מאפשרת לתכנן חלק ממחזור ה גידול שלו בתקופת החורף תוך ניצול טוב יותר של מערכות
הגידול.
הקרפיון מנצל ביעילות רמות שומן גבוהות במזון אבל בהעדר איזון בין החלבון לשומן ופחמימות
במזונו ,הוא נוטה לצבור שומן בבשרו .הדרישה התזונתית של הקרפיון היא  50%חלבון ו6%-
שומן (צמח תערובות( )2017 ,ארגון מגדלי הדגים.)2003 ,
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א

ב

איור  .12א .מחזור החיים של דג ,ב .דג קרפיון הנוי (נתיב.)2011 ,
מטרות המחקר
מטרת העל של המחקר היא לבחון שיטה מתחום ההנדסה הגנטית ,אצה מהונדסת בהורמון
גדילה ,המוגשת לדג במזון בעזרת רימות ,כאמצעי לקיצור זמן הגידול של דגים בתעשיית
חקלאות המים.
מהמטרה המרכזית נגזרות שתי מטרות:
המטרה הראשונה ,בחינת ההשפעה של האצה המהונדסת גנטית ,הנמצאת במצע הגידול של
הרימה ,על מדדים בגידול הרימה.
המטרה השנייה ,בחינת ההשפעה של הזנה ברימות ,שגדלו על מצע מועשר באצה המהונדסת
גנטית ,על המסה והאורך של דגי קרפיון הנוי.
בשלב זה הרימות משמשות ככלי להעברה מבוקרת של ההורמון לדגים.

א .3.שאלות החקר:
לעבודה שלוש שאלות חקר.
שאלת החקר הראשונה:
כיצד תשפיע האצה המהונדסת הנמצאת במצע הגידול על אורך ומסה של רימת הזבוב השחור?
השערה:
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השערתי שגידול הרימות לא יושפע מתוספת אצה מהונדסת בהורמון הגדילה למצע .הגידול של
הרימה במושגים של אורך ומסה יהיה ללא הבדל בהשוואה לרימות שיגדלו על מצע שכולל את
אותה האצה ללא הורמון הגדילה המהונדס.
נימוק להשערה:
האצה מהונדסת גנטית בהורמון גדילה הייחודי לדג (איור  )8לכן ההורמון ישפיע רק על קצב
הגידול של הדג ולא של קבוצה טקסונומית אחרת כדוגמת הרימה.
שאלת החקר השניה:
כיצד תשפיע הזנה ברימה שגדלה על מצע שכולל את האצה המהונדסת ,על המסה ,האורך ושרידה
של דג קרפיון הנוי ,במסה התחלתית של  2גרם (להלן ,קבוצת הדגים הקטנים).
השערה:
השערתי שהדגים שניזונים מרימות שגדלו על מצע שכלל את האצה המהונדסת גנטית עם הורמון
הגדילה יושפעו מהורמון הגדילה ויהיו בסוף הניסוי גדולים יותר באורך ובמסה בהשוואה לדגים
מקבוצת ההזנה שכללה רימות שגדלו על מצע שכלל את אותה האצה שאינה המהונדסת גנטית.
נימוק להשערה:
באצה הונדס הורמון גדילה ייחודי לקבוצה הטקסונומית של הדגים (מידע מד"ר דורון איזנשטט,
מחברה טרנסאלג'י) .לכן אני משער שהאצה מכילה את ההורמון הפפטידי  GHהייחודי לדג .קיים
מתאם בין המבנה המרחבי של ההורמון לקולטנים בממברנות של הדג .הורמון הגדילה יעורר
שרשרת של תהלי כים בתא שיובילו לעידוד צמיחה והתרבות תאים שתוצאותיה יהיו גידול הדג.
שאלת החקר השלישית:
כיצד תשפיע הזנה ברימה שגדלה על מצע שכולל את האצה המהונדסת ,על המסה ,האורך ושרידה
של דג קרפיון הנוי ,במסה התחלתית של  5גרם (להלן ,קבוצת הדגים הגדולים).
ההשערה כהשערת שאלה  .2הנימוק להשערה כהעשרה מספר  .2אני ביצעתי את הניסוי בשתי
קבוצות גודל מאחר ואני משער שהשפעתו של הורמון הגדילה תהיה משמעותית יותר בדגים
בקבוצת הדגים הקטנים ( 2גרם) .מאחר ודגים קטנים נמצאים לקראת תהליכי גדילה והתפתחות
מואצים .אלו שלבים בהתפתחות הרגישים מאוד להורמון הגדילה.

פרק ב .מהלך המחקר
ב .1.מערך המחקר
ב .1.1.גורמי הניסויים:
ב .1.1.1.גורמי הניסוי הראשון :ניסוי גידול הרימות
משתנה בלתי תלוי  -סוג המצע
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משתנה התלוי -מסה ,אורך ,שרידה של הרימה ,קיום הורמון בהמולימפה של הרימה.
גורמים הקבועים -טמפרטורה ,כמות אור ,כמות מצע ,היחסים בין מרכיבי המצע ,מספר רימות
בכל מצע ,כלי הניסוי ,סוג הרימות ,גודלן בתחילת הניסוי ומקורן ,אורך הניסוי.
ב .2.1.1.גורמי הניסוי השני והשלישי :ניסוי הזנת הדגים
משתנה בלתי תלוי -סוג המזון
משתנה תלוי -אורך ,מסה ושרידה של הדג.
גורמים קבועים -טמפרטורת המים ,כמות האור שנחשף אליו הדג ,כמות המזון ,מספר מנות מזון
ביום ,נפח המים ,סוג הדג ,מסה התחלתית של הדג ,סוג המיכל,
*ניסוי הזנת הדגים בשתי קבוצות הגודל :הקטנים והגדולים ,בוצעו באותו הזמן באותו מקום
(מתקן) ובאותם תנאים.
**בניסוי הזנת הדגים השני המסה התחלתית של הדגים היתה בממוצע  2גרם .בניסוי הזנת הדגים
השלישי המסה התחלתית של הדגים היתה  5גרם.
ב .2.1.מערך הניסוי:
מערך הניסוי הראשון :השפעת של מצעי הגידול על גידול (מסה ,אורך) של הרימה.
פירוט קבוצות הניסוי:
 .1טיפול-קבוצת ההזנה הראשונה של הרימות כללה מצע מורכב משיבולת שועל המכיל את
האצה  Phaeodactylum tricornutumמהונדסת בהורמון הגדילה.
 .2ביקורת פנימית -קבוצת ההזנה השנייה של הרימות כללה מצע מורכב משיבולת שועל
המכיל את האצה  Phaeodactylum tricornutumהבר (אותו מין של אצה אך לא
מהונדסת).
 .3ביקורת חיצונית -קבוצת ההזנה השלישית של הרימות כללה מצע מורכב משיבולת שועל
בלבד.

טבלה מספר  :1מבנה הניסוי הראשון .השפעת הרכב המצע על גידול הרימה
 #קבוצות הזנה

טיפול וביקורת

מספר חזרות

 1מצע שכלל את האצה מהונדסת גנטית

טיפול

3

 2מצע שכלל אצה רגילה (אינה מהונדסת גנטית) ביקורת פנימית
 3מצע שיבולת שועל

3

ביקורת חיצונית 3

מערך הניסוי השני ושלישי :ניסוי הזנת הדגים בשלושה סוגי מזון
 .1טיפול  -קבוצת ההזנה הראשונה .הזנה של הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל את
האצה  Phaeodactylum tricornutumהמהונדסת בהורמון הגדילה.
 .2ביקורת -קבוצת ההזנה השניה .הזנה של הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל את אצת
 Phaeodactylum tricornutumהבר (אינה מהונדסת בהורמון הגדילה).
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 .3ביקורת -קבוצת ההזנה השלישית .הזנה של הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל
שיבולת שועל בלבד.

טבלה מספר  :2מבנה הניסוי השני והשלישי .השפעת הרכב המזון על גידול הדגים
קבוצת הזנה

טיפול וביקורת

מספר חזרות

רימה שניזונה מאצה Phaeodactylum

טיפול

5

 tricornutumמהונדסת גנטית
רימה שניזונה מאצה Phaeodactylum

ביקורת

5

( tricornutumלא מהונדסת)
רימה שניזונה משיבולת שועל

ביקורת

5

ההבדל היחידי בין ניסוי  2לניסוי  3הוא במסה ההתחלתית של הדגים .מבנה הניסוי היה זהה.
בניסוי מספר שלוש קבוצות ההזנה נבחנו ב  4חזרות .ניסוי שני נבחן בקבוצת הדגים הקטנים.
הניסוי השלישי נבחן בקבוצת הדגים הגדולה.

ב .2.מהלך הניסוי
ניסוי מספר  :1גידול הרימות על שלושה מצעי גידול
קיבלתי רימות מחברת ביו ביי ,שדה אליהו .הן היו בנות  5ימים .במקביל קבלתי את האצה
 Phaeodactylum tricornutumבצורה אבקתית בשני מארזים .אחד כלל את האצה המהונדסת
עם הורמון הגדילה והשני כלל את האצה מאותו סוג ומפעל ייצור שאינה מהונדסת.
 הכנת כלי הניסוי
סימנתי  9כלים זהים ,בעלי אותו נפח .כך יצרתי  3חזרות לטיפול.
 הכנת המצעים:
התחלתי בהכנת שלושת המצעים כמתואר בשיטות וחומרים.
תחילה הכנתי את מצע שיבולת השועל שהיווה את הבסיס לכל המצעים.
העברתי את המצע ל 9-הכלים לאחר ששקלתי את מסתו בניסוי הראשון.
שקלתי אבקת אצה במסה סופית שהיוותה מחצית מסת שיבולת השועל והוספתי לכל כלי
וערבבתי היטיב.


ניסוי מספר אחד :גידלתי את הרימות באחוז לחות נמוך יחסית ולכן מצע הגידול של
הרימות התייבש ונהרס ולכן הרימות לא שרדו .למדתי ששטח הפנים של הכלי היה גדול
מידי ,וכתנאי לגידול הרימות נדרש אחוז לחות גבוה יותר (איור .)14



ניסוי מספר שתיים :בניסוי זה על בסיס תוצאות הניסוי הקודם העלתי את הלחות
בחממית (הכלים הונחו בתוך אקווריום קטן עם מים) אך הלחות היתה גבוהה מידי
והמצע היה לח מידי ,הרימות לא שרדו את תנאי הלחות הגבוהים מאחר והמצע הפך
לנוזל .מס קנותי היו שנדרש למתן את אחוז הלחות.
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ניסוי מספר שלוש :גידלתי את הרימות מהתחלה בקבוצה אחת ,בשונה משני הניסויות
הקודמים (בייעוץ עם דר דורון איזנשטט מחברת טרנסאלגי) .ד"ר איזנשטט אמר
שהרימות גדלות יותר טוב בקבוצות גדולות לכן גידלתי אותן בקבוצה אחת .לאחר  5ימי
גידול על מצע שיבולת השועל הפרדתי אותן ל  3-קבוצות מצעי הניסוי (מערך הניסוי,
שיטות וחומרים) .הכנת המצעים מצויינת בשיטות וחומרים .לאחר  3ימי גידול שלחתי
דוגמאות לד"ר איזנשטט לבדיקת חומר בין תאי בכדי לבדוק האם ניתן לאתר את הורמון
הגדילה בהמולימפה של הרימה .לאחר שבועיים ד"ר דורון מסר שהצילחו במעבדתן
לדגום מהרימות דוגמאת המולימפה .מסקנות הניסוי היו שהרימות גדלות טוב יותר
בקבוצות גדולות בנוסף למדתי מהו אחוז הלחות הנחוץ לגידולן.



בעיקבות מסקונתי ערכתי את ניסוי מספר ארבע .ערכתי את הניסוי במבנה ושיטה של
ניסוי מספר  .3ניסוי מספר  4הוא ניסוי שכלל  9כלים 3 ,לכל טיפול וביקורת (מבנה
הניסוי)  .הניסוי ערך  16ימי גידול .בסיום הניסוי מדדתי את מסתן ואורכן של הרימות
והכתי אותן לניסוי הדגים .בודדתי את הרימות ממצעי הטיפול והביקורות .הכנסתי את
הכלים המסומנים למקפיא.

 ניסוי מספר  :5חזרתי על תהליך שהוזכר בניסוי מספר  3ו .4-לאחר שבוע ויומיים נסעתי
עם הרימות למעבדה של חברת טרנסאלגי ברחובות .במעבדה למדתי לבצע את תהליך
הוצאת דגימה מהחומר הבין תאי ,ההמולימפה (ראה שיטות וחומרים) .זאת בכדי לאסוף
המולימפה מהרימות שגדלו על המצעים השונים לצורך בדיקת קיום ההורמון בהמו
לימפה של הרימה.
מהלך הניסוי השני :ניסוי הזנת הדגים
הקמת מתקן הדגים
קיבלתי דגים (קרפיון הנוי) מחברת קוי קין ,רם און .קבוצת הדגים הראשונה שקבלתי כללה דגים
במסה של בין  0.85-3.3גרם (ממוצע  2גרם) להלן דגים קטנים .מיקמתי את האקווריומים במתקן
האקווריום .סימנתי את הטיפולים והחזרות .חיברתי איוורורים ופילטר ביולוגי לכל מיכל.
תהליך איכלוס הדגים
אכלסתי את הדגים הקטנים לאחר שקילה של מסתם וחלוקתם לאקווריומים .לאחר תהליך
האכלוס של הדגים הקטנים (פירוט שיטת האכלוס בשיטות וחומרים) נתתי להם שבוע אחד של
הסתגלות למערכת בכדי לראות את רמת הישרדותם בתנאים בחממה .לאחר מכן קבלתי גם
קבוצה של דגים גדולים ( ) 3-6.94גרם מסה ממוצעת  5גרם .הכנתי את האקווריומים על פי מבנה
הניסוי (מבנה ניסוי) לאכלוס הדגים הגדולים .סימנתי את האקווריומים לפי קבוצת טיפול
והביקורות .אכלסתי את הדגים מקבוצת הגודל הגדולה .שקלתי את מסתם ואת אורכם לפני
אכלוס באקווריומים.
ניסוי מספר  2וניסוי מספר  3התקיים פיסית באותו מתקן דגים כך שהתנאים האביוטיים היו
זהים לשני הניסויים .ההבדל היחידי היה הגודל ההתחלתי של הדגים .דגי ניסוי מספר  2היו
בגודל התחלתי ביו  0.85-3.3גרם ממוצע  2גרם לכן נקראו קבוצת הדגים הקטנים והדגים של
ניסוי מספר  3היו בגודל  3-6.94גרם ממוצע  5גרם לכן נקראו קבוצת הדגים הגדולה.
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את הדגים האכלתי כל יום במשך  16עשר ימים את הדגים ברימות שחתכתי אותן לפי סוג קבוצת
מזון .בתום הניסוי מדדתי את משקלם ואורכם של כל הדגים בשני הניסויים  2ו .3 -חישבתי את
השרידות של הדגים בשני הניסויים.
העברתי את הנתונים מהטבלאות למסמך אקסל.

ב .3.תיאור החומר החי
רימות זבוב החייל השחור ( )Hermetia illucens ,BSFLשייכות למערכת פרוקי הרגליים,
מחלקת החרקים ,סדרת הזבובאים ,תת-סדרה זבובים ,משפחת אסטרטיוניים ,תת-משפחה
 ,Hermetiinaסוג  ,Hermetiaמין זבוב החייל השחור.התקבלו מחברת ביו -בי ,שדה אליהו .הן היו
בנות  5ימים מבקיעתן (ויקיפדיה.)2018 ,
דג קרפיון הנוי (קוי)  Cyprinus carpioשייך למערכת המיתרניים ,על -מחלקה דגי גרם ,מחלקה
מקריני סנפיר ,סדרה קרפיונאים ,משפחה קרפיוניים ,תת משפחה  ,Cyprininaeסוג קרפיון ,מין
הקרפיון המצוי .שתי קבוצות המסה( ,קטנים וגדולים) התקבלו מחברת קוי קין ,רם און (איור
.)13

איור  .13דג קרפיון הנוי (נתיב.)2011 ,

איור  .14מערך ניסוי הרימות הראשון.

ב .4.שיטות וחומרים
ב .1.4.שיטות
ב .1.1.4.ניסוי מספר  :1ניסוי גידול הרימות על שלושה מצעי גידול
ב 1.1.1.4.הכנת מצעי הגידול
מצעי הגידול של הרימות מבוססים על שיבולת שועל (איור .)16
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להכנת מצע שיבולת השועל מדדתי  2ליטר של שיבולת שועל בעזרת כלי מכויל .הוספתי לכלי 1.4
ליטר מים .ערבבתי היטב בעזרת בלנדר .הנחתי לרבע שעה בכדי שהמים יספגו במצע שיבולת
השועל .סימנתי את כלי הניסוי.
בכדי לקבל את קבוצת הביקורת החיצונית ,מצע ( 3ראה מערך ניסוי) :העברתי את שיבולת השועל
לכלי המסומן ושקלתי את מסתה.
בכדי לקבל את קבוצת הטיפול ,מצע ( 1ראה מערך הניסוי) :ערבבתי  50%מנפח שיבולת השועל
עם אצה מהונדסת  .Phaeodactylum tricornutumהאצה הגיעה בצורת אבקה מיובשת.
בכדי לקבל את קבוצת הביקורת הפנימית ,מצע ( 2ראה מערך הניסוי) :ערבבתי  50%מנפח
שיבולת השועל עם אצה  Phaeodactylum tricornutumשאינה מהונדסת .האצה הגיעה בצורת
אבקה מיובשת.

איור  .15קביעת מסת הרימות בסיום הניסוי.
ב 2.1.1.4.קביעת מסת ואורך הרימה
הרימות שהתקבלו (זמן  0בניסוי) היו בנות  5ימים מבקיעתן .בכדי לקבוע את מסתם ,ספרתי 50
רימות באופן ידני ,הנחתי על צלחת שקילה ושקלתי בעזרת מאזניים אנליטיות .ביצעתי את
השקילה בשלוש חזרות .חישבתי את מסת הרימה במ"ג ( )mass/50וחישבתי את הממוצע של
מסת הרימה במ"ג .כך קיבלתי את מסת הרימה הממוצעת במ"ג בתחילת הניסוי ,זמן  .0בכדי
לקבוע את אורך הרימה הנחתי את הרימה לצד סרגל (מ"מ) ורשמתי את אורכם של  20רימות.
חישבתי את ממוצע אורך הרימה (איור .)15
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איור  .16הכנת מצע שיבולת שועל.

ב 3.1.1.4.שיטת אכלוס הרימות
היחס המומלץ (מידע מחברת ביו ביי) לגידול הרימות הוא  2000רימות ל  1000ק"ג מצע .שקלתי
את מצע הגידול בכל כלי הניסוי ורשמתי את המסה בגרמים .חישבתי את מספר הרימות שנדרש
לאכלס לאותה מסה בהתאם ליחס הרשום מעלה .חישבתי את מסת הרימות המייצגות את מספר
הרימות שנדרש לאכלס בכל כלי ניסוי .שקלתי את הרימות בעזרת מאזניים והעברתי את אותה
מסת רימות לכל חזרות הניסוי.

איור  .17אכלוס הרימות.
ב 4.1.1.4.קביעת מסה ואורך הרימות בסיום הניסוי
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דגמתי  15רימות מכל כלי הניסוי .קבעתי את מסתם כרשום בסעיף ב .2.1.1.4 .מדדתי את אורכן
של  15רימות מכל טיפול בעזרת סרגל .חישבתי ממוצע לכל קבוצת הזנה (.)1-3

איור  .18הרימות בסיום הניסוי
ב 5.1.1.4.אופן לקיחת דוגמאות מרימות
שטפתי במעבדה (טרנסאלג'י) את הרימות עם מסננת בכדי לנקותן מחומרי המצע עליו גדלו.
הוספתי קרח לאמבט .על הקרח הנחתי משטח פלסטיק קטן לשם איזון ועליו פיסת פרפין שישמש
כמתקן לניתוח הרימה .חיטאתי את הכלי שישמש לחיתוך ,סקלפל ,עם  70%אתנול .לקחתי רימה
שטופה מהטיפול הראשון והנחתי אותה על מדבקת הפרפין .דקרתי את הרימה בצמוד לזנבה.
לחצתי בעדינות עד שיצא נוזל ,זהו נוזל ההמולימפה .העברתי את הנוזל למבחנה מסומנת.
חיטאתי את הסקלפל והחלפתי את הפיפטה וניתחתי רימה מהטיפול השני .כך ניתחתי רימות
משלושת הטיפולים ודגמתי מהן המולימפה שנשמרו במקפיא מעבדת חברת טרנסאלג'י ברחובות
עד לבדיקת קיום ההורמון בהמולימפה.
ב .2.1.4.ניסוי מספר  :2ניסוי הזנת הדגים
ב .1.2.1.4.מדידת מסת הדג
בתחילת הניסוי (זמן  )0ובסיום הניסוי (זמן  )16נמ דדה מסתם ,גרם ,של הדגים .המסה נמדדה
עבור כל דג בניסוי .בתחילת הניסוי (זמן  ,)0כלי עם מים הונח על המאזנים .המאזנים אופסו .דג
נלקח בעזרת רשת יד ממיכל שבו הוחזקו הדגים .הדג הוכנס לכלי המים ונרשמה המסה בגרמים.
הדג הועבר לאקווריום מסומן במתקן הניסוי (ראה מהלך הניסוי) .כך נשקלו מסתם של דגי הניסי
עד שהתקבלו  7דגים לאקווריום ניסוי.
בסיום הניסוי (זמן  )16נקבע המסה של כל דג באותה שיטה.
המסה נרשמה בטבלה וחושבו הממוצעים וסטיות התקן.
המדידה בוצעה באותה שיטה לדגים הניסוי  2וניסוי  3בשתי קבוצות הגודל.
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איור  .19מדידת מסה של דג.
ב .2.2.1.4.מדידת אורך הדג
בתחילת הניסוי (זמן  )0ובסיום הניסוי (זמן  ) 16נמדד אורך ,סנטימטר ,של הדגים .האורך נמדד
עבור כל דג בניסוי .בתחילת הניסוי (זמן  , )0נלקח דג בעזרת רשת יד .לאחר שנמדדה מסתו
(ב ).1.1.4.1.הונח הדג לצד סרגל ואורכו בס"מ נמדד .הדג הועבר לאקווריום הניסוי.
בסיום הניסוי (זמן  )16נקבע האורך של כל דג באותה שיטה.
האורך נרשם בטבלה וחושבו הממוצעים וסטיות התקן.

איור  .20מדידת אורך של דג.
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ב .3.2.1.4.חישוב כמות ההזנה היומית
חישבתי את הביומסה הממוצעת לדגי הניסוי .הביומסה חושבה על פי:סך מסת הדגים באקווריום
ניסוי.
חישבתי  3%מהביומסה .זוהי כמות ההזנה ,בגרמים ,היומית .חישבתי  20%מהכמות היומית
שהתקבלה .קבוצות ההזנה יקבלו  20%רימות מכל הגמות היטמית ושאר המזון יהיה מסחרי
(מידע מחברת ביו ביי) .המזון היומי ניתן בשתי מנות .בוקר ואחה"צ.
ב .4.2.1.4.חישוב שרידת הדגים בסיום הניסוי
בסיום הניסוי (זמן  )16נרשמו מספר הדגים בכל מיכל וחושב אחוז השרידה הממוצע לכל קבוצת
הזנה.
ב .5.2.1.4.הניתוח הסטטיסטי של התוצאות
הניתוח הסטטיסטי של תוצאות ניסויי הזנת הדגים ,מבחן שונות חד כיווני ,התבצעה בעזרת
התוכנה . (goodcalculator, 2019) goodcalculator

ב .2.4.חומרים:
ב 1.2.4.ניסוי מספר  :1ניסוי גידול הרימות על שלושה מצעי גידול
 .1חממית להחזקת הרימות התנאים בחממית מבוקרים (איור .)21
 .2כלים מלבנים נפח של עשרה ליטר להחזקת הרימות.
 .3מאזניים לשקילת רימות (איור  22א).
 .4בלנדר ידני (איור  22ב).
 .5שיבולת שועל מסחרית (איור  22ג).
 .4אצה  Phaeodactylum tricornutumמחברת טרנסאלג'י מהונדסת גנטית וגם אצת הבר.

איור  .21החממית בחממה

איור  .22מימין לשמאל :א .מאזניים אנליטיות ,ב .בלנדר ידני ,ג .שיבלת שועל.
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ב 2.2.4.ניסוי מספר  :2ניסוי הזנת הדגים
 .1מערכת סגורה לגידול דגים (איור )23
 .2טרריום  21ליטר (איור  24א).
 .3רשת יד (איור  .24ב).
 .4מערכת לניטור טמפרטורה (איור  .24ג).
 .8ביופילטרים לניקוי המים (איור  .24ד).
 9מאזניים לשקילת דגים (איור  25.א).
 .10דגי קרפיון נוי מחברת קוי קין (איור  .25ב).

איור  .23מערכת לגידול דגים
א.

ב.
ד.
ג.
..

איור .24מימין לשמאל .א .טרריום  21ליטר ,ב .רשת יד ,ג .מכשיר ניטור טמ"פ המים ,ד.
ביופילטרים לניקוי המים.
א.

ב.

איור  .25מימין לשמאל .א מאזניים לשקילת דגים ,ב .דג נשקל בכוס עם מים על המאזניים.
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פרק ג .תוצאות
ג .1.ניסוי מספר  .1כיצד תשפיע האצה המהונדסת בהורמון הגדילה הנמצאת במצע הגידול על
אורך ומסה של רימת הזבוב השחור

טבלה מספר  .3הטבלה מציגה את השפעת מצע גידול הרימות על ממוצע אורך ומסה של רימה
בסיום הניסוי.
סוג מצע הגידול

ממוצע אורך סטיית תקן ,ממוצע מסה

סטיית תקן,

של רימה,

אורך של

של רימה,

מסה של

ס"מ,

רימה

גרם,

רימה

שיבולת שועל

2.03

0.02

0.56

0.003

שיבולת שועל ואצת

2.04

0.04

0.6

0.03

 Phaeodactylum tricornutumבר
שיבולת שועל ואצה

0.1

1.85

0.53

0.03

Phaeodactylum tricornutum
מהונדסת גנטית עם הורמון גדילה

גרף מספר  .1הגרף מציג את ממוצע המסה של רימת זבוב החייל השחור בשלושת מצעי הגידול
בסוף הניסוי.
מהגרף ניתן לראות שממוצע מסת רימה שגדלה על מצע שהכיל אצה המהונדסת גנטית בהורמון
גדילה קטנה יותר בהשוואה לביקורת החיצונית מסה של רימה הגדלה על מצע שיבולת שועל
ובהשוואה לביקורת הפנימית מסה ממוצעת של רימה שגדלה על אותו סוג של אצה שאינה
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מהונדסת .ממוצע המסה של רימה שגדלה על מצע אצת הבר (לא מהונדסת) היתה הגבוהה מבין
שלושת קבוצות ההזנה .מאחר שסטיות התקן יחסית קטנות הממוצע מייצג את הנתונים
וההבדלים בין הקבוצות כנראה מובהקים.

גרף מספר  .2הגרף מציג את ממוצע האורך של רימת זבוב החייל השחור בשלושת מצעי הגידול
בסוף הניסוי.
מגרף זה ניתן לראות שהאורך הממוצע של הרימות שניזונו מהאצה המהונדסת גנטית קטן
לעומת האורך הממוצע של רימה שגדלה על אצת הבר (ביקורת פנימית) ושיבולת שועל (ביקורת
חיצונית) ששוות באורכן .סטיות התקן קטנות ולכן הממוצעים מייצגים את קבוצות הגידול.
ג .2.ניסוי מספר  .2ניסויי הזנת הדגים
ג .1.2.ניסוי הזנת הדגים הקטנים .כיצד תשפיע הזנה ברימה שגדלה על מצע שהכיל את האצה
המהונדסת על המסה של דג קרפיון הנוי (במסה התחלתית של כ 2 -גרם ,קבוצת הדגים
הקטנים).

טבלה מספר  .4הטבלה מציגה את ממוצע מסת הדגים (גרם) בתחילת הניסוי ובסיום הניסוי
בקבוצת הדגים הקטנים - G .הזנת הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל את האצה המהונדסת.
 -Aהזנת הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל את אצת הבר -R .הזנת הדגים ברימות שגדלו על
מצע שהכיל שיבולת שועל.
קבוצות
ההזנה

מסה ממוצעת לדג
בתחילת הניסוי
(גרם)

סטיית תקן של
המסה

מסה ממוצעת
לדג בסיום
הניסוי (גרם)

סטיית תקן של ממוצע אחוז שינוי
מסת הדגים
המסה

G

1.87

0.43

2.51

0.14

36

A

1.61

0,5

2.38

0.16

50

R

1.6

0.5

2.56

0.25

64
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זמן 16
זמן 0

גרף מספר  .3הגרף מציג את השפעת סוגי המזון על המסה ממוצעת של הדגים הקטנים
בהתחלה (זמן  )0ובסיום (זמן  )16של הניסוי - G .הזנת הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל
את האצה המהונדסת -A .הזנת הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל את אצת הבר -R .הזנת
הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל שיבולת שועל.
לא נמצא הבדל מובהק במסת הדג בין שלושת קבוצות ההזנה  A ,Gו R-בסיום הניסוי (זמן .)16
סטיות התקן היחסית גדולות וחופפות ומבחן שונות חד כיווני שבו נימצא ש( p>0.07 -ראה נספח
.1ב) ,מעידות שאין הבדל מובהק בין שלושת קבוצות הניסוי .היה הבדל במסה הממוצעת של הדג
בזמן  0בין קבוצות הניסוי .לכן חישבתי את ממוצע השינוי באחוזים (מסה בסיום פחות המסה
בהתחלת הניסוי לדג) בכל אחת מקבוצות הניסוי (ראה טבלה  ,4נספח .1א .).השינוי הגדול ביותר
במסה הממוצעת לדג בסיום הניסוי היה של הקבוצה שהוזנה ברימות שגדלו על שיבולת שועל
כלומר קבוצת הביקורת החיצונית.R ,
ג . 2.2.ניסוי הזנת הדגים הגדולים .כיצד תשפיע הזנה ברימה שגדלה על מצע שכולל את האצה
המהונדסת על המסה של דג קרפיון הנוי (במסה התחלתית של  5גרם ,קבוצת הדגים הגדולים).

טבלה מספר  . 5הטבלה מציגה את ממוצע מסת הדגים (גרם) בתחילת הניסוי ובסיום הניסוי
בקבוצת הדגים הגדולים - G .הזנת הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל את האצה
המהונדסת - A .הזנת הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל את אצת הבר -R .הזנת הדגים
ברימות שגדלו על מצע שהכיל שיבולת שועל.
ממוצע אחוז
שינוי מסת
הדגים

קבוצות
ההזנה

ממוצע מסה של
דג בתחילת ניסוי
(גרם)

סטיית תקן
מסה של דג

ממוצע מסה של
דג בסוף ניסוי
(גרם)

סטיית תקן,
מסה של דג,
בסוף הניסוי

G

5.45

0.17

7.02

0.52

40

A

5.13

0.16

5.83

0.47

10

R

4.8

0.35

6.7

0.51

20

27
החווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמרwww.greenhouse.org.il ,

זמן 16
זמן 0
000000
16

גרף מספר  .4הגרף מציג את השפעת סוגי המזון על המסה ממוצעת של הדגים הגדולים
בהתחלה (זמן  )0ובסיום (זמן  )16של הניסוי – G .הזנת הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל
את האצה המהונדסת -A .הזנת הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל את אצת הבר- R .הזנת
הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל שיבולת שועל.
מהגרף ניתן לראות את הגידול הממוצע במסה של הדגים הגדולים בין קבוצות ההזנה השונות
וגם את הגידול בממוצע במסה באותה קבוצת הזנה בין סוף הגידול (זמן  )16לתחילתו (זמן
 .)0ניתן לראות שבסיום הניסוי מסתו הממוצעת של דג בקבוצת ההזנה ברימה שניזונה על מצע
שכלל את האצה המהונדסת  Gובקבוצת הביקורת החיצונית (שיבולת שועל)  Rהיתה גבוהה יותר
מהמסה הממוצעת של רימה שניזונה על רימה שגדלה על מצע שכלל את אצת הבר  .Aבמבחן
שונות חד כיווני נמצא הבדל מובהק בין קבוצות הניסוי ( p<0.012נספח .2ב .).השינוי הגדול
ביותר במסה הממוצעת לדג בסיום הניסוי היה של הקבוצה שהוזנה ברימות שגדלו על מצע שכלל
את האצה המהונדסת בהורמון הגדילה) G ,טבלה ( )5נספח .2א.).

טבלה מספר  .6הטבלה מציגה את ממוצע האורך של הדגים בתחילת הניסוי ובסופו – G .הזנת
הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל את האצה המהונדסת - A .הזנת הדגים ברימות שגדלו על
מצע שהכיל את אצת הבר- R .הזנת הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל שיבולת שועל.
קבוצות
ההזנה

ממוצע אורך הדג
בסוף הניסוי (ס"מ)

ממוצע אורך זמן
אפס (ס"מ)

סטיית תקן
אורך זמן אפס

סטיית תקן ,אורך
(ס"מ) סוף ניסוי

G

8.26

5.3

0.2

0.22

A

8.33

5.43

0.11

0.5

R

8.6

5.5

0.12

0.20
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יום 16
יום 0

גרף מספר  . 5גרף זה מייצג את ממוצע האורך של הדגים בסנטימטרים בזמן אפס ובסופו לאחר
 16ימי ניסוי – G .הזנת הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל את האצה המהונדסת - A .הזנת
הדגים ברימות שגדלו על מצע שהכיל את אצת הבר - R .הזנת הדגים ברימות שגדלו על מצע
שהכיל שיבולת שועל.
ניתן לראות שאין הבדל משמעותי באורך הממוצע של הדג בסנטימטר בין קבוצות הגידול .סטיות
התקן יחסית קטנות כך שהממוצע מייצג את נתוני קבוצות ההזנה.
שרידה בסיום הניסוי
השרידה היתה גבוהה ונעה בין  93-100אחוז בשלושת טיפולי ההזנה בשתי קבוצות הגודל.
לקיחת דגימה מההמולימפה למטרת זיהוי וכימות הורמון הגדילה ברימה
בצעתי את ניסוי מספר ( 5מהלך המחקר) ודגמתי המולימפה מרימות משלושת הטיפולים (שיטות
וחומרים) .הדוגמאות נאספו במבחנות בחברת טרנסאלג'י .בשלב זה אין תוצאות זיהוי של
הורמון הגדילה ,עקב נושא טכני :דוגמה שהכילה כמות חומר קטנה מידי לביצוע בדיקות נוספות
עוקבות במעבדה.

29
החווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמרwww.greenhouse.org.il ,

פרק ד .דיון וסיכום
ניסוי מספר  .1ניסוי הזנת הרימות בשלושה מצעי גידול.
כיצד תשפיע האצה המהונדסת בהורמון גדילה הנמצאת במצע הגידול על אורך ומסה של רימת
זבוב החייל השחור?
השערתי היתה שלא יהיה הבדל משמעותי בגידול הרימה (מסה ואורך) בסיום הניסוי בשלושת
סוגי המצעים .קבוצת ההזנה השלישית הכילה את האצה Phaeodactylum tricornutum
המהונדסת גנטית .באצה זו הוחדר רצף דנ"א המקודד להורמון גדילה ייחודי לדגים .הורמון
הגדילה  GHהמיוצר באצה זו ,מתאים לקולטנים (רצפטורים) ייחודיים לדג בלבד ולכן לא ישפיע
על הרימה מאחר וקולטני הורמון הגדילה ברימה לא יתאימו במבנם המרחבי להורמון הגדילה
המיוצר על ידי האצה המהונדסת.
תוצאות הניסוי הראשון היו בהתאם להשערתי (גרף  .)1,2לא התקבלו הבדלים משמעותיים בין
שלושת קבוצות ההזנה ולכן ניתן להסיק שלא היתה השפעה של הורמון הגדילה על הרימות.
כלומר ,ההורמון ייחודי לדגים ולא משפיע על רמות טקסונומיות אחרות כדוגמת פרוקי הרגליים
במקרה של ניסוי זה .תוצאות אלו מחזקות את האפשרות לשימוש ברימות ככלי (וקטור) להעברת
ההורמון לדגים.
המלצותי לעתיד הן להתמקד בבדיקות החומרים בתוך ההמולימפה של הרימות .הייתי שם דגש
על שיטות לאיתור של ההורמון ברימה בכדי לדעת בוודאות אם ההורמון הועבר על ידי הרימה
לדגים בניסוי מספר  2ו.3-
בנוסף ,הייתי עורך ניסוי המורכב ממצעים הכוללים כמות עולה של אצה מהונדסת במצע .לאחר 8
ימי גידול הייתי דוגם רימות מכל טיפול ובודק את רמת ההורמון בכל אחת מקבוצות ההזנה .כן
הייתי בודק את פוטנציאל ההטענה של הרימה בהורמון ככלי להעברת חומרים לדגים וחיות
ממשק אחרות (עופות).
ניסוי שני :הזנת דגים ברימות
כיצד תשפיעה הזנה ברימה ,שגדלה על מצע הכולל אצה מהונדסת בהורמון גדילה ,על המסה,
האורך והשרידה של דג קרפיון הנוי?
השערתי הייתה שהדגים שניזונו מרימות שגדלו על מצע שהכיל את האצה המהונדסת גנטית
יגדלו במסה ובאורך הממוצע טוב יותר בהשוואה לקבוצות ההזנה האחרות .זאת מאחר שהרימות
בטיפול זה ,ניזונות על מצע המכיל את האצה המהונדסת גנטית המכילה את הורמון הגדילה.
הורמון גדילה זה ייחודי לקבוצה הטקסונומית של הדגים .לכן הרימה תטען באצה ותעביר
(כווקטור) את האצה המכ ילה את ההורמון לדגי הטיפול .הדגים יזונו מהרימה ובתוכה האצה
המהונדסת .יספגו את ההורמון המתאים להם (חברת טרנסאלגי) וכתוצאה מכך דגי קבוצה זו
יגדלו יותר במסה ובאורך בהשוואה לקבוצות שאינן נחשפות להורמון .שיערתי שקבוצת
הביקורת החיצונית ,הזנה ברימות שגדלו על מצע בשיבולת שועל ,תגדל הכי מעט ,מאחר ואינה
נחשפת להורמון הגדילה וגם לא לאצת הבר המכילה חומרים מטיבים כגון ויטמינים ופיגמנטים
היכולים גם כן לתרום לגידול הדג .ניסוי הדגים התבצע בשתי קבוצות גודל :דגים בעלי מסה
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נמוכה ( 2גרם) ודגים בעלי מסה גבוהה ( 5גרם) .השערתי הייתה שבשתי קבוצות הדגים ,הדגים
שניזונו על רימות שגדלו על האצה המהונדסת גנטית ,יגדלו במסתם ובאורכם טוב יותר בהשוואה
לקבוצות הזנה האחרות .שיערתי שההבדל בגידול יהיה רב יותר בקבוצת הדגים הקטנים מאחר
והם נמצאים בתהליך מואץ של גדילה .בדומה לבני אדם ,שבמקרים מסויימים נותנים הורמון
גדילה לילדים בגיל צעיר כי זו התקופה שהם גדלים באופן מואץ והשפעתו של ההורמון מירבית.
תוצאות הניסוי תאמו את השערתי באופן חלקי.
לא נמצא הבדל מובהק בין קבוצות ההזנה בניסוי במסה הממוצעת של דג קטן בסוף הניסוי (גרף
 .)3לעומת זאת ,נמצא הבדל מובהק בין קבוצות ההזנה בניסוי במסה הממוצעת של דג גדול בסוף
הניסוי (גרף  .)4כמו כן ,בקבוצת הדגים הגדולים ,אחוז השינוי בגידול (ההפרש במסה בין זמן ,16
סוף הניסוי ,להתחלת הניסוי ,זמן  )0במסה של הדגים שניזונו מרימות שגדלו על מצע שהכיל את
האצה המהונדסת גנטית היה גדול בהשוואה לשאר קבוצות ההזנה ,אצת הבר (ביקורת פנימית)
ושיבולת שועל (ביקור חיצוני) (טבלה .)5
ההסבר שלי לתופעה זה היא שהדגים הקטנים חוו עקה .מסתם בתחילת הניסוי היתה כ 1.6 -גרם,
ובמסה נמוכה כל כך ,באקווריום שקוף של  20ליטר ,יתכן והתנאים הובילו לעקה שלא אפשרה
לדגים להתפתח כראוי .אפשרות נוספת היא שהדגים המתלהקים ,כדוגמת הקוי ,מתפתחים
היטיב כאשר הם נמצאים בקבוצות גדולות .חלקם אכלנים חברתיים כלומר ניזונים יותר טוב
כלהקה .לכן אני משער שמיעוט הפרטים במיכל לא אפשר את גידולם המירבי.
המלצותי לעתיד הן :לבצע את ניס וי הזנת הדגים לפרק זמן ארוך יותר (מינימום חודש) ,לבחון
סוגי דגים שונים ,בכדי לראות האם יש השפעה שונה של ההורמון בהשוואה בין סוגי דגים .לבחון
הזנה עם מזון מועשר בהורמון גדילה בטמפרטורות שונות ובמספר גדול יותר של דגים למיכל.
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סיכום:
מקור מבטיח להזנת האנושות הוא ענף גידול הדגים .ענף חקלאי זה מתבסס על שיטות בתחום
חקלאות המים ומתפתח באופן מואץ ב  25השנים האחרונות .אחת הטכנולוגיות המתקדמות
המובילות היא ההנדסה הגנטית .ההנדסה הגנטית מיושמת בתחומים רבים בחיינו ,כדוגמת ענפי
הרפואה ,המזון והסביבה .מטרת העל של המחקר היא לבחון שיטה מתחום ההנדסה הגנטית,
אצה מהונדסת בהורמון גדילה ,המוגשת לדג במזון בצורה מבוקרת בעזרת רימות ,כאמצעי
לקיצור משך הגידול של דגים בתעשיית חקלאות המים ובכך לאפשר הגדלת ייצור הדגים בזמן
נתון בכדי לספק כמות גדולה יותר של חלבון לאנושות.
שתי שאלות נבדקו במחקר:
 .1כיצד תשפיע האצה המהונדסת הנמצאת במצע הגידול על אורך ומסה של רימת הזבוב השחור
.2כיצד תשפיע הזנה ברימה ,שגדלה על מצע שכולל את האצה המהונדסת ,על המסה ,האורך
ושרידה של דג קרפיון הנוי.
תוצאות הניסוי הראשון היו בתיאום עם השערתי בכך שלא היו הבדלים משמעותיים בין שלושת
קבוצות ההזנה ולכן ניתן להבין שלא היתה השפעה של הורמון הגדילה על הרימות ולכן הוא
תפקד כראוי .כלומר ההורמון ייחודי לדגים ולא משפיע על רמות טקסונומיות אחרות כדוגמת
פרוקי הרגליים במקרה של ניסוי זה .תוצאות הניסוי השני (הזנת הדגים) תאמו את השערותי
באופן חלקי בלבד.
אחוז השינוי בגידול (ההפרש במסה בין זמן אפס לסיום הניסוי) של הדגים שניזונו מהמצע של
האצה המהונדסת גנטית היה גדול בהשוואה לשאר קבוצות ההזנה ,אצת הבר (ביקורת פנימית)
ושיבולת שועל (ביקור חיצוני) ,רק בקבוצה של הדגים הגדולים לעומת זאת בקבוצת הדגים
הקטנים אחוז השינוי בגידול הגבוה ביותר התקבל בקבוצה שניזונו משיבולת שועל )טבלה  5ו.)6-
זאת למרות שאחוז השינוי במסה היה גדול בכל הטיפולים ,אך סטיות התקן היו גדולות.
המלצותי לעתיד הן :לבצע את ניסוי הזנת הדגים לפרק זמן ארוך יותר (מינימום חודש) ,לבחון
סוגי דגים שונים ,בכדי לראות האם יש השפעה שונה של ההורמון בהשוואה בין סוגי דגים .לבחון
הזנה עם מזון מועשר בהורמון גדילה בטמפרטורות שונות ובמספר גדול יותר של דגים למיכל.
ברמת הרימה אני ממליץ לערוך ניסוי המשך שיבחן את כמות הורמון הגדילה בהמולימפה של
הר ימה שגדלה על מצע המכיל אצה מהונדסת בהורמון גדילה .זאת כצעד בפיתוח שיטה להעברת
חומרים ,כדוגמת תרופות ,בעזרת רימות לדגים.
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נספחים:
.1א .חישובי מסה ממוצעת ואחוז גידול ממוצע ,% ,של הדגים הקטנים
דגים קטנים
ניסוי G

1
2
3
4
5
ממוצע

התחלה
משקל סטיית תקן
2.404
0.4119
1.338
0.4853
1.628
0.4908
1.458
0.2251
2.566
0.5634
1.8788

0.4353016

3.094
1.794
2.39
2.188
3.096
2.5124

סוף
סטיית תקן
0.2767
0.6492
0.5735
0.4555
0.8555
ממוצע

גידול באחוזים
שינוי
29%
0.69
34%
0.456
47%
0.762
50%
0.73
21%
0.53
36%
0.119361

ניסוי F/A

1
2
3
4
5

התחלה
משקל סטיית תקן
1.628
0.7353
1.906
0.4785
1.2
0.4968
1.3
0.5727
2.042
0.2065
1.6152

0.4979696

משקל
2.425
2.866
2.05
1.992
2.568
2.3802

סוף
סטיית תקן
0.7272
0.4336
0.3845
0.7946
0.5287

גידול באחוזים
שינוי
49%
0.797
50%
0.96
71%
0.85
53%
0.692
26%
0.526
50%
0.147461

ניסוי R

1
2
3
4
5

התחלה
משקל סטיית תקן
1.824
0.6882
1.356
0.2417
1.478
0.3811
1.786
0.7020
1.506
0.4981
1.59

0.5022123

2.712
2.665
2.718
2.375
2.364
2.5668

סוף
סטיית תקן
0.6940
0.7253
1.1300
1.0150
0.4876

גידול באחוזים
שינוי
49%
0.888
97%
1.309
84%
1.24
33%
0.589
57%
0.858
64%
0.265337
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.1ב .תוצאות חישוב מבחן ( ׁANOVAשונות) חד כיווני של קבוצת הדגים הקטנים.
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.2א .חישובי מסה ממוצעת של הדגים הגדולים
דגים גדולים
ניסוי G

1
2
4
3
ממוצע
סטיית
תקן
שונות

התחלה
סטיית
תקן
משקל
4.628
1.2975
4.904
5.186
4.456

1.5665
1.6092
1.6092

סוף
סטיית
תקן
משקל
2.4999 6.576
6.807
5
7.772
0

שינוי
במשקל
1.948
1.9035
2.586

1.5897
2.4478
0.0000
ממוצ
ע

4.7935

2.1458

גידול
באחוזים
42%
39%
50%

44%

0.320189
01

1
2
3
4

ניסוי F/A
התחלה
סטיית
משקל
תקן
משקל
5.202 0.9090
4.69
5.088
0 1.0824
6.328 1.2376
5.446
5.975 1.3324
5.3

סוף
סטיית
תקן
1.2139
0
1.1141
2.3734

שינוי
0.512
0
0.882
0.675

גידול
באחוזים
11%
0%
16%
13%
10%

ניסוי R

1
2
3
4

התחלה
סטיית
תקן
משקל
5.338
0.5630
5.308
0.9835
5.292
0.9982
5.882
0.8848

משקל
6.182
6.198
6.466
7.442

סוף
סטיית
תקן
0.8582
1.3697
1.4825
1.3396

שינוי
0.844
0.89
1.174
1.56

גידול
באחוזים
16%
17%
22%
27%
20%
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 .2ב .תוצאות חישוב מבחן  ANOVAחד כיוונית של קבוצת הדגים הגדולים.
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