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 תודות

 ברצוני להודות לאנשים הרבים שעזרו במהלך הכנת העבודה

קודם כל, תודה לגל דישון ולנעמה גולן המנחים על ההדרכה בעבודה ועל העזרה בכתיבתה, על 

לנעם גבע מנהל החממה בעין שמר ולצוות החממה על האפשרות  הייעוץ והתמיכה במהלכה. תודה

לבצע את העבודה שם. תודה ליוסי חיימס מהמכון לחקר ימים ואגמים ולאלי שמש מאוניברסיטת 

. תודה לטכניון על שיתוף הפעולה וריצוף הדוגמאות. תודה ליוליה RNA-חיפה על הסיוע בהפקות ה

על הרצת הדוגמאות שלנו בתוכנת הביואינפורמטיקה.  פאנוב ממכון טאובר באוניברסיטת חיפה

תודה לבית הספר מבואות עירון על האפשרות לבצע את עבודת החקר ולצוות המקצועי שעזרו לי 

להוציא את המיטב בכתיבת העבודה. תודה לשי זילברברג על העזרה עם החלק הכלכלי של העבודה. 

די הגנים שהתבטאו. תודה למנהל לחינוך מלול על העזרה במציאת תפקי-תודה לד"ר גלי שלו

התיישבותי, למועצה האזורית מנשה, לאמבר, ליק"א בישראל, למכבי קרסו, למכון לחקר ימים 

 ואגמים בחיפה ולמכון טאובר לביואינפורמטיקה על התמיכה במחקר.
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 :תקציר 1.
 

המים המתוקים היא משטחו במים, כמות שני שלישים חרף העובדה כי כדור הארץ מכוסה בכ

סופית, חלקם אגורים באקוויפרים, במים על פני השטח, ובאטמוספירה. כמות המים המתוקים, 

כך שמים  -וקצב הזרימה של מים בין המאגרים מכתיבה קצב שימוש מקסימלי במים מתוקים 

מתוקים הם משאב מתחדש אבל בעל קצב התחדשות מוגבל. שינויי האקלים מחריפים את המצב, 

אספקת המים הנקיים הופכת לפחות ופחות עקבית ואמינה. במקביל, ככל שהימים מתחממים, ו

מים מתאדים מהמאגרים, בדיוק כשהביקוש למים עולה. מומחים מעריכים כי עד למחצית המאה 

 .ארד בני אדם יהיו בסכנת התייבשותיהנוכחית כחצי מיל

אם נמצא דרך לגדל צמחים על מים . הבחקלאות כיום משתמשים במים שהיו יכולים לשמש לשתיי

בעלי מליחות גבוהה, שלא מתאימים לשתייה ואין צורך להשקיע אנרגיה על מנת להתפילם, נוכל 

 .לעזור במציאת דרך להתמודדות עם משבר המים העולמי. זוהי מטרת עבודה זו

 ם המאפשרים לתא להתמודד עם סביבתו, כנראה שגם למנגנוןניבדומה למרבית המנגנו

. הבנה של מנגנונים RNA-וה DNA-ההתמודדות עם מליחות גבוהה יש בסיס גנטי ברמת ה

המאפשרים ליצורים לבצע פוטוסינתזה בתנאים של מליחות גבוהה יכולה להיות בעלת חשיבות 

רבה לחקלאות בעידן של מחסור במים, ולכן, בעבודה זו פעלתי כדי למצוא שינויים ברמת ביטוי 

 Spirulinaמשינויים במליחות הסביבה של הציאנובקטריה תא, הנגרמים של ה RNA-הגנים ב

Platensis,  ההתמודדות שלה במליחות גבוהה.מנגנון את ובכך לנסות להבין 

ובחרתי את הזן שהראה את  Spirulina Platensisבתחילה, השוויתי בין שני זנים שונים של 

מכמה דגימות של הזן  RNAהעמידות הגבוהה ביותר למליחות מן השניים. לאחר מכן, הפקתי 

המופק נשלח לריצוף. בשלב הריצוף נתקלנו בבעיות בהפרדה  RNA-הנבחר במליחויות שונות, וה

 RNA-החלטנו לבצע את הריצוף ללא ההפרדה של ההתאי, לכן  RNA-משאר ה mRNAשל 

 השונים.

המנגנון של הגדילה במליחות ולא רק את הגנים האחראיים  חקירת המלצתי לניסוי עתידי היא

עליו. מספר הגנים האחראיים על כל פרט באורגניזם הוא עצום, וכדי להבין את הדרך בה כל הגנים 

באורגניזם  המתרחשיםן התהליכים י להתחיל בהבנה בסיסית של הקשר ביאפועלים יחדיו כד

 מליחות, ואז לנסות לפענח את הגנים הקשורים לכל חלק בתהליך זה.נחשף לה

אורגניזמים המסוגלים לשרוד תיאורטית, לאחר גילוי הגנים האחראיים על העמידות במליחות של 

, יהיה ניתן "להשתיל" אותם בצמחים עילאיים וכך גידולם במים מליחים יתאפשר. כך, במי מלח

לאחר  .ישתחררו לשימוש כמי שתיה הנמצאים בשימוש בחקלאות וקיםכמויות אדירות של מים מת

גילוי של גנים הקשורים לעמידות במליחות מאורגניזמים שונים המסוגלים לשרוד במי מלח, כגון 

Spirulina Platensis נוכל להשוות ביניהם ולבחור את הגנים המספקים את העמידות הטובה ,

 הרצוי.המתאימים לגידול ביותר לתנאים 
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  :ספרות וסקירת מבוא. 3
 

 אתגר המים העולמי3.1. 

מיליון  844-למרות שכשני שלישים מכדור הארץ מכוסה במים ואף על פי היות המים משאב חיוני, כ

אנשים( נמצאים ללא זמינות שוטפת אליהם. לפי דוח מאת  9מתוך כל  1אנשים ברחבי העולם כיום )

הפורום הכלכלי העולמי, משבר המים הוא הסיכון העולמי החמישי בהשפעתו על החברה האנושית 

(water.org משבר זה מתייחס למחסור במים מתוקים, אך חשוב לזכור כי למרות המחסור במי .)

  השתיה, עולמינו משופע במים מלוחים לא ניתנים לשתיה ולהשקיית מרבית הגידולים החקלאיים.

(. רשות המיםצריכת המים בחקלאות מהווה כמחצית מצריכת המים הכוללת בישראל )  בישראל,

למרות השימוש במי קולחין מטופלים בחקלאות, עדיין חלק נכבד מהמים שנמצאים בשימוש 

 ים טובים לשתייה.בחקלאות הינם מ

גידולים חקלאיים שיוכלו לגדול במים מלוחים עשויים לשחרר כמויות אדירות של מים לצורך 

 שתיה.

חקלאות האצות תופסת תאוצה בארץ ובעולם. חלק מהאצות המשמשות בחקלאות מסוגלות 

(, כגון אצת הדונליאלה שנמצאת 2016לוי ומוזס, להתמודד עם טווח גדול מאוד של מליחויות )

בשימוש בתעשיית תוספי המזון והקוסמטיקה ומסוגלת לשרוד בתנאי מליחות קיצוניים, ואף ניתן 

 מקריש שהואהגרצילריה ממנה מייצרים אגר,  תאצ, (2005, בליזובסקילמצוא אותה בים המלח )

 בעקבות .מלוחים במים שגדלות מאכל אצות של רבים מינים ועוד ,(Kim et al, 2017)טבעי למזון 

  נחשבות לדרך התמודדות אפשרית עם משבר המים. האצותועקב המגוון הרב שלהן,  ,עמידות זאת

  

 אצות3.2. 

אצות הן קבוצה רבגונית של אורגניזמים שאחת התכונות המשותפות להן היא היכולת לבצע 

(. הן נמצאות בבתי גידול מימיים )ימים ואגמים(, או לחים )גזעי עצים, 2017ארליך, פוטוסינתזה )

(, אך גם ניתן למצוא אותן בבתי גידול קשים במיוחד, כגון על גבי שלג וקרח, קירות וקרקע

(. אצות משפיעות באופן בולט על כדור Blank and Cameron, 1966במדבריות ובמים מליחים )

עשו בעבר במשך מיליארדי שנים. למשל, כתוצאה מתהליך הפוטוסינתזה שלהן, הארץ כיום, וכך גם 

אצות אחראיות לחלק גדול מאוד מכלל החמצן באטמוספירה ומייצרות כמות אדירה של פחמן 

  אורגני. רוב הפחמן האורגני הנוצר מפעילות האצות, משרת אורגניזמים אחרים כמקור מזון.

המשמש אותנו כיום, נוצר בחלקו הגדול ממרכיבים אורגניים של אצות הדלק המחצבי )דלק פוסילי( 

 (. t al, 2009eGrahamשחיו בעבר הרחוק )

אין פרחים וגופן מורכב מתא או מגוש תאים שאי אפשר להבחין בו   בניגוד לצמחי היבשה, לאצות

 (.1998עינב, בשורשים, בגבעול, או בעלים נפרדים )

שאי אפשר לראות בעין חשופה )לרוב חד  -ניתן לחלק את האצות לשלוש קבוצות: מיקרו אצות

חיידקים  -רב תאיות )שניתן לראות בעין חשופה( וציאנובקטריות -תאיות(, מאקרו אצות

  (.2016לוי ומוזס, פוטוסינתטיים )האבות הקדמונים של האצות והצמחים( )

מצא במגוון גדלים, מאצות חד תאיות בגודל תא בודד, ועד אצות באורך של עשרות יאצות יכולות לה

 (.2017ארליך, מטרים )
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במשך מאות ואלפי שנים, היוו אצות שנאספו מהטבע כחלק מהתפריט הקבוע של בני האדם 

 אצת היא המוכרות המאכל מאצות אחת. באפריקה, במרכז ובדרום אמריקה, ובדרום מזרח אסיה

גם בימינו, ובעבר האנשים בדרום מזרח אסיה נהגו לאסוף אותה  סושי להכנת המשמשת, הנורי

  (.2016לוי ומוזס, )מהים או לגדלה על חבלים מתוחים בין מוטות במפרצים שקטים 

אלפים אצות הינן חלק מרכזי ממגוון המינים בטבע. מספר מיני האצות המוערך נע בין עשרות 

 (.Graham et al, 2009מיליון מינים שונים ) 10-ללמעלה מ

 

 הציאנובקטרי3.3. 

את הענף המוגדר של האאובקטריה. הציאנובקטריה הינה  ותציאנובקטריות )או כחוליות( יוצר

ייחודית בקרב האצות מכיוון שהיא משתייכת לפרוקריוטים )יצורים מיקרוסקופיים בעלי תא יחיד 

(. יש עדויות Graham et al, 2009והם בעצם משפחת האצות הקדומה ביותר )  חסר גרעין אמיתי(

מיליארד שנים(,  3.6 -רקמבריון המוקדמת )לפני כלהתקיימות הציאנובקטריה בתקופת עידן הפ

 (.biologydiscussion, n.d)  וכנראה היו חלק חשוב בהתפתחות האטמוספירה ושאר מיני הצמחים

הציאנובקטריות בדרך כלל קטנות מדי בשביל להראות, אך לעיתים חיות במושבות נראות לעין 

(Speer, 1995 .) 

ש כלורופיל מינית(. לכל הציאנובקטריות י-לציאנובקטריה אין מנגנון רביה מיני )מתרבות ברביה אל

ולמעשה הן  הן מנצלות את אור השמש ליצירת אנרגיה כךופיגמנטים פוטוסינתטיים אחרים ו

. בניגוד לפרוקריוטיים (2016לוי ומוזס, ) הארץ כדור פני על תזהמהפוטוסינ 50%אחראיות לכמעט 

אחרים, ובדומה לתאי אצות וצמחי יבשה אאוקריוטיים )בעלי מספר תאים בהם גרעין ואברונים(, 

 ציאנובקטריה מייצרת חמצן כתוצר לוואי של תהליך הפוטוסינתזה.

, ורובן מסוגלות אף הכחוליות נפוצות בסביבה ימית, במקווי מים מתוקים ובסביבות יבשתיות

 חנקן.לקבע 

פטריות ליצירת עם יש להן תפקיד חשוב באינטראקציה הביוטית עם מספר אורגניזמים ימיים, 

 (.Graham et al, 2009צמחי יבשה )עם טחבים, ו

 

 ספירולינה3.4. 

(. היא קיבלה 2016אשכנזי, שפחת הציאנובקטריות )ספירולינה היא אצה חד תאית המשתייכת למ

 (.1את שמה בעקבות צורת הספירלה המובהקת שלה )תמונה 

במשך מיליוני שנים בסביבתינו. היא יכולה לשרוד תנאי גידול קשים, תא ה התקיימהספירולינה 

מיקרו האצה יכול להפוך רדום כשתנאי מזג האוויר לא נוחים, וברגע שתנאי הסביבה חוזרים להיות 

 מעלות צלזיוס( , הספירולינה מתחילה לגדול ולהתרבות מחדש. 20-30) נוחים

 (.Piccolo, 2011י מים חמים וסביבה אלקלית גבוהה )הספירולינה חיה באופן טבעי באגמים בעל

כאשר נתגלתה לראשונה, האמינו שהספירולינה היא סוג של פטריה אאוקריוטית. אולם, ניתוח 

 פילוגנטי ומורפולוגי הראה כי האורגניזמים הללו היו בהחלט סוג של בקטריה.

ירולינה, בניגוד לזאת, היא סוגים רבים של ציאנובקטריה נחשבים למזיקים לבני אדם, אבל ספ

ייחודית לא רק בכך שהיא אכילה, אלא גם משום שהיא מספקת יתרונות תזונתיים רבים 

(microbewiki, 2006.) 

https://ambar.co.il/
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Mariculture/Documents/seaweed_industry.pdf
http://www.biologydiscussion.com/bacteria/cyanobacteria/cyanobacteria-classification-reproduction-and-parasexuality/54803
http://www.ucmp.berkeley.edu/bacteria/cyanointro.html
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Mariculture/Documents/seaweed_industry.pdf
https://davidson.weizmann.ac.il/online/%D7%A9%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94/%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91
https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Spirulina
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את כל חומצות חלבונים מסוג "חלבונים שלמים", המכילים  50%-70%-הספירולינה מורכבת מכ

, ברזל ומינרלים B12האמינו ההכרחיות לאדם. היא מכילה ריכוזים גבוהים של בטא קרוטן, ויטמין 

 .6ואומגה  3שונים. בנוסף, היא מכילה את חומצות השומן אומגה 

 

 שימושים בספירולינה3.5. 

כמקור מזון לבעלי החיים  תבאופן טבעי, ספירולינה גדלה באגמים )באיזור קו המשווה( ומשמש

 (.Piccolo, 2011בסביבתה, כגון דגים ופלמינגואים )

הרישומים הראשונים שנעשו מהשימוש בספירולינה היו כמזון ומקור מרכזי לאספקה של חלבון 

המקומיים באפריקה ובדרום אמריקה. בשנות השבעים המאוחרות ובתחילת שנות בשבטים 

ספירולינה לתודעה הציבורית, והפעם, כמזון בריאות. כיום, השמונים של המאה העשרים חזרה ה

 (.Vonshak, 1997משוק הספירולינה הוא לצריכה אנושית, בעיקר כמזון בריאות ) 70%-יותר מ

בה, הובילו להחשבת שויטמינים השומן והתכולת החלבון הגבוהה, וההרכב יוצא הדופן של חומצות 

הספירולינה הלך וגדל הספירולינה כ"סופר פוד" לפני מספר שנים. עם הכרזתה כ"סופר פוד" שוק 

 (.Piccolo, 2011בעולם בקרב ספורטאים וקהילת הבריאות והכושר בעולם )

ספירולינה משמשת כתוספת החלבון למזון לבעלי חיים, אך בעקבות עלויות הייצור הגבוהות שלה 

 (.2016לוי ומוזס, שימוש זה לא נפוץ )

דלק שמנצל את יכולת הפוטוסינתזה של האצה  -דלק-עוד שימוש לא נפוץ של ספירולינה הוא כביו

 (.S. Mostafa et al, 2013סולארית( ) אנרגיהלשם ייצור אנרגיה אלקטרוכימית מאנרגית השמש )

, שמשמש, בין Phycocyaninפיגמנטים מסויימים מיוצרים מספירולינה, כמו הפיגמנט הכחול 

 (.Piccolo, 2011השאר, כצבע מאכל טבעי )

 (.פרפקט ריף, ח"ת, בית הובי, ח"תספירולינה, בצורתה המיובשת, משמשת להאכלת דגי נוי )

 

 
 x400צולמה בהגדלה  -ספירולינה. 1תמונה 

 

 

https://ambar.co.il/
https://books.google.co.il/books?hl=iw&lr=&id=RUZZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA205&dq=uses+of++spirulina&ots=zdJkV2Y3io&sig=3F8BoqbM9TMaGzPskLa_XpKGVHI&redir_esc=y#v=onepage&q=uses%20of%20%20spirulina&f=false
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Mariculture/Documents/seaweed_industry.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535213002347
https://www.aquarium-king.co.il/product.aspx?id=42824
https://www.aquarium-king.co.il/product.aspx?id=42824
http://www.perfectreef.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94.html
http://www.perfectreef.co.il/%D7%94%D7%90%D7%9B%D7%9C%D7%AA-%D7%93%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94.html
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 התמודדות תאים עם מלח3.6. 

יוצר סביבה בה הריכוז האוסמוטי גבוה. הריכוז האוסמוטי בסביבה הוא אחד מהפרמטרים מלח 

 (.Csonka, 1989הפיזיים שקובעים את יכולתו של אורגניזם לשגשג בבית הגידול שלו )

טונית )בה ריכוז המומסים מחוץ לתא גדול מריכוז המומסים בתוך רבחשיפת התא לסביבה היפ

התא( מים יוצאים מהתא באוסמוזה, בכדי להגיע למצב של איזון בין ריכוז המומסים בתוך התא 

 לחוץ התא )תמיסה איזוטונית(.

איבוד המים מנוזל התא גורם לתא בתא בעל החיים יש מגע ישיר בין הסביבה לקרום התא. 

 להתכווץ ולאבד את צורתו, והוא מתייבש.

בתא צמח יש את דופן התא, ששומר על יציבות התא גם בתנאים של יובש. מים יוצאים מהחלולית 

מטח, של הצמח, קרום התא מתכווץ ומתרחק מדופן התא, אך התא שומר את צורתו הודות לדופן )

 (.ח"ת

פטריות, חיידקים, צמחים  .כל חד תא מותאם לתנאי סביבה שונים ולמליחויות שונות

 שלהם. הודות לדופן התא וציאנובקטריות רגישים פחות לסביבה מלוחה

 

 אורגניזמים עם שינויי מליחותמנגנונים להתמודדות של 3.7. 

חיידקים עטופים בממברנה החדירה רק למים, ולא לרוב המטבוליטים, ולכן לסביבה 

היפואוסמוטית והיפראוסמוטית יש השפעה מיידית על השינויים בכמות המים בתא. שהיה של 

שמעטפת בסביבה היפואוסמוטית בדרך כלל גורמת רק לשינויים קטנים בנפח תאו, מכיוון החיידק 

התא של החיידקים היא יחסית קשיחה. אך, שהיית התא בסביבה היפראוסמוטית גורמת להקטנה 

 (.Csonka, 1989משמעותית בנפח התא )

מלוחה צריכה  סביבהבהמיקרואורגניזמים החיים הציטופלסמה של לשמור על נפח תא אחיד,  כדי

גבוה במעט יותר מזה אף  או ,להיות בעלת לחץ אוסמוטי דומה לזה של התמיסה, בה נמצא התא

אורן, של הסביבה, כדי שלתאים יהיה לחץ טורגור הדוחף את קרום התא אל הדופן החיצונית )

   (.ח"ת

 מנגנונים לשמירה על תנאים יציבים בתוך התא עזרו לאורגניזמים החיים בסביבה מלוחה לשרוד. 

אורגניים )מהם -בעיות משמעותיות מתעוררות בנוכחות ריכוז מלח גבוה: ריכוז היונים האי שתי

 מסוימיםאורגניים -מורכב המלח( גדל, וזמינות המים יורדת. לריכוזים גבוהים של סוגי יונים אי

 תאים ולכן(, Pade and Hagemann, 2015התאי ) המטבוליזםבציטופלסמה יש השפעות רעילות על 

אנטיפורטרים של מימן ונתרן, המאפשרים  ייצור כמו, זו בעיה עם להתמודדות שיטות פיתחו

הוצאה פעילה של מלחים מתוך התא, וייצור צבירי אוסמורגולטורים אורגנים ואנאורגנים בתא. 

שטח העלה, דבר שמפחית מכמות המלח בתוך חלק מהצמחים הם בעלי יכולת להפריש מלח על פני 

 (.2010פומפן, -הצמח )אינברט

יכולת  גברתלהכאפשרות העברת גנים האחראיים להתמודדות עם מליחות היא דרך שנבדקת כיום 

ה טרנסגניים לגן ינמצא כי צמחי עגבני 1999-צמחים וחיידקים לחיות בסביבה מלוחה. במחקר מ

AtNHX1 ( ביטאו עמידות לרמות גבוהות יותר של מלחApse et al, 1999 בניסוי נוסף, צמחי טבק .)

נעשו גם הם עמידים יותר למלח. שני גנים אלו מקודדים  GhNHX1שהוסף להם הגן 

https://ambar.co.il/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC372720/pdf/microrev00040-0133.pdf
https://science.cet.ac.il/science/transportation/transport9.asp
https://science.cet.ac.il/science/transportation/transport9.asp
https://science.cet.ac.il/science/transportation/transport9.asp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC372720/pdf/microrev00040-0133.pdf
http://hinet.co.il/MagazineArticles/Article.asp?CategoryID=12970&ArticleID=4720
http://hinet.co.il/MagazineArticles/Article.asp?CategoryID=12970&ArticleID=4720
http://hinet.co.il/MagazineArticles/Article.asp?CategoryID=12970&ArticleID=4720
https://www.mdpi.com/2075-1729/5/1/25
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בתאי הצמחים, שתפקידם להוציא באופן פעיל את המלח מן התא.  Na+/Hלאנטיפורטרים של +

(Wu et al, 20042010מפן, פו-, אינברט.) 

 

 בסביבות שחיים"( מלח)"אוהבי  הלופילים ביצורים במלח התמודדות על האחראיים הגנים מציאת

ואורגניזמים  לגידולים להעביר נוכל האלו הגנים שאת בכך לנו לעזור יכולה קיצונית תמליחו בעלות

 גם הם יוכלו לגדול בסביבה עתירה במלח. וכך, אחרים

, נמצא ביטוי גבוה של כמה Halomonas beimenensis ההלופילית הבקטריהנערכו על ש במחקרים

 גן ,trkA2-ה הוא האלה מהגנים לאחד דוגמהגנים לאחר חשיפה לריכוז גבוהה של נתרן כלורי. 

 .(2017Chen et al ,) אשלגן של משאבותל המקודד

גנים שהביטוי שלהם עלה כתוצאה  3, נמצאו דונליאלההאצה  על 2019 בשנת בחממה שנערך במחקר

 של נתזההאחראים על סי Acyl CoA oxidase-ו Beta ketoacyl synthase 3מחשיפה למליחות: 

 הגןו ,אוסמוטי הלחץ ויסות את מאפשר, תאי התוך הגליצרול בריכוז עליה, לדוגמא – שומן חומצות

lycopene beta cyclase-LCY1 העוזרים בהתמודדות עם רדיקלים  קרטנואידיםבייצור  המעורב

, בחומציות עליה כגון, עקה מצבי בעקבות עולה ושריכוזם, בתא הפוגעים( ROSחופשיים של חמצן )

 .ובמליחות' בטמפ

 

.83. DNA 

היא מולקולה ענקית המצויה בעיקר בגרעין התא )אך קיימת בתאים אאוקריוטים גם  DNA-ה

 (.2009ברק, במיטוכונדריון( ומכילה את כל המידע הגנטי לבנייתם של החלבונים השונים )

אינה יותר מאוסף של חומצות גרעין המחוברות זו לזו, אך מבחינה  DNA-מבחינה כימית ה

 (.2011גרטי, ) ביולוגית לסדר חומצות הגרעין חשיבות רבה ביותר

הוא עובר  אחראי על התפתחותם ותפקודם של כל האורגניזמים החיים הידועים כיום. -DNAה

 מדור לדור ומכיל מידע הקובע את תכונות התא ואת תכונות היצור כולו.

הנקרא גנים, ותפקידם להכתיב תכונות  DNAנמצא בתוך רצף של  -DNAה המידע שנושא

(. הגנים פועלים כהוראות )קוד גנטי( ליצירת מולקולות Jefferson, n.dתורשתיות של האורגניזם )

-עד יותר מ DNAשל כמה מאות זוגות בסיסי החלבונים. בבני אדם, גנים יכולים להימצא בגדלים 

 (.NIH, n.dמיליון זוגות בסיסים ) 2

זוגות כרומוזומים,  23בתא אאוקריוטי מחולק לזוגות כרומוזומים. לבני האדם, למשל, יש  -DNAה

  .DNAמולקולות  46כלומר, 

צריך להשתכפל, ואז הכרומוזומים נפרדים בהדרגה כדי לאפשר את  DNA-התא, הלקראת חלוקת 

 (.2009גרטי, השכפול )

הפרוקריוטי  DNA-יוטיים, המסודר בכרומוזומים לינאריים, הברוב האאוקר DNA-בניגוד ל

 DNA-הטיפוסי מסודר בכרומוזום מעגלי. גם בתאי הספירולינה הפרוקריוטית מסודר ה

 .(Xu et al. 2016מיליון זוגות בסיסים ) 6.62 -בכרומוזום מעגלי שגודלו כ

 

 

https://ambar.co.il/
https://www.nature.com/articles/s41598-017-13450-9
https://davidson.weizmann.ac.il/online/askexpert/life_sci/%D7%9E%D7%94%D7%95-dna-%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%A0%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/chemistry/rna-%D7%95-dna
https://cm.jefferson.edu/learn/dna-and-rna/
https://ghr.nlm.nih.gov/primer/basics/gene
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/life_sci/%D7%9E%D7%94%D7%95-%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%95%D7%9D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27330141
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RNA .3.9 

והן גם האחראיות להרכבת החלבונים  DNA-מתפקדות בהעברת המידע מה RNA-מולקולות ה

 (.2( )תמונה 2000שולדינר, בריבוזומים. )

נפתח, ואנזים מתעתק את החלק הרצוי  DNA-ה, גרעיןלאל מחוץ  DNA-כדי להעביר מידע מה

. RNAmלהעביר הוראות לייצור חלבונים, הנקראת להודעה ניידת, בעלת יכולת  DNA-מסליל ה

UMass )  יוצא מגרעין התא ועובר לריבוזום, המשמש כ"בית חרושת" לייצור חלבונים RNA-ה

, 2018Medical School.שלב זה נקרא שעתוק .) 

בהרכבה הכימי. נהוג לחשוב  -DNAהיא חומצת גרעין הדומה מאוד למולקולת ה RNA-מולקולת ה

היה המטען הגנטי המקורי לפני למעלה ממיליארד שנים בתאים הראשונים, אך  RNA-כיום שה

 (.2011גרטי, ) DNA-במהלך האבולוציה הוא הוחלף על ידי ה

קשורה גם לבקרה בביטוי גנים, כמו  RNA-כמעביר מידע, מולקולת ה RNA-בנוסף לתפקיד ה

RNA interferenceל רצפים . נמצא שמנגנון זה יכול למצוא ולכבות גנים ספציפיים המבוססים ע

 DNA (2018 ,Medical School UMass.)-מסוימים ב

 
 - Katherine Joyce / WHOI ©  הקוד הגנטיהמחשה של תהליך ייצור החלבונים על בסיס . 2תמונה 

 

 

 מטרת המחקר3.10. 

בדומה למרבית המנגנונים המאפשרים לתא להתמודד עם סביבתו, כנראה שגם למנגנון התמודדות 

הבנה של המנגנונים המאפשרים  .RNA -ו/או ה DNA-גבוהה ישנו בסיס גנטי ברמת העם מליחות 

ליצורים פוטוסינטתיים לבצע פוטוסינתזה בתנאים של מליחות גבוהה יכולה להיות בעלת ערך רב 

בעבודה זו אנסה להתחקות  )(Wungrampha et al.2018 לחקלאות העתיד בעידן של מחסור במים

הנגרמים משינויים במליחות הסביבה של אצת  (RNA) טוי הגניםאחר שינויים ברמת בי

 .הספירולינה

 

 שאלות המחקר3.11. 

 השפעת זן האצה על התמודדות עם מליחויות שונות 

  השפעת ריכוזי מלח שונים במדיום גידול האצה על שינוי בהתבטאות גנים 

 

 

https://ambar.co.il/
https://telem.openu.ac.il/courses/c20214/rnaworld-g.htm
https://www.umassmed.edu/rti/biology/what-is-rna/
https://www.umassmed.edu/rti/biology/what-is-rna/
https://davidson.weizmann.ac.il/online/maagarmada/chemistry/rna-%D7%95-dna
https://www.umassmed.edu/rti/biology/what-is-rna/
https://blogs.plos.org/dnascience/2018/02/22/tracking-rna-to-pinpoint-time-of-death-better-than-bugs/
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 השערות3.12. 

  זני האצות הנבדקים, יראה את זן האצה שגדל במקור במליחות הגבוהה ביותר מבין

(, דבר שיבוא לידי ביטוי בריכוז האצה 4%העמידות הגדולה ביותר בפני מליחות גבוהה )עד 

 .ובקצב הפוטוסינתזה שלה

  ,בגידול האצות במליחות גבוהה תהיה עליה בהתבטאות הגנים המקנים עמידות למליחות

  .אנטיפורטרים לנתרן  -לדוגמא 

https://ambar.co.il/
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 :שיטות. 4
 

 יבש למשקל ספקטרופוטומטר כיול - שיטות כיול4.1. 
כדי לבדוק את אמינות הספקטרופוטומטר, השווינו בין תוצאות הספקטרופוטומטר למשקל היבש 

בריכוזים שונים של ספירולינה. על פי התוצאות היה ניתן לראות אם אפשר להסתמך על הבדיקה 

 של בליעת האור מהספקטרופוטומטר.

רביות של ספירולינה בריכוזים שונים. חלק מכל תרבית נלקחה ת 10לשם בדיקה זו לקחנו 

 לבדיקה בספקטרופוטומטר, ושאר התרבית נבדקה בשיטת המשקל היבש.

גרם.  0.001הלחות, ומדדנו את משקלם בדיוק של מ להפטרפילטרים במיקרוגל על מנת  10ייבשנו 

קום המחוברת דרך כלי לאחר מכן הנחנו את הפילטרים במערכת סינון המורכבת ממשאבת ווא

כוסות סינון המתאימות לגודל הפילטרים. דרך כל אחד מהפילטרים סיננו  3-קיבולת מים ל

ל על "מ 50תרבית מטיפול שונה. משלושת התרביות בעלות האחוז הגבוה ביותר של האצות שפכנו 

 ל לפילטר."מ 100הטיפולים הנותרים שפכנו  7-הפילטר, מחשש לסתימה, ומ

במערכת הסינון שאבה את המים מהפילטר כך שנותרה רק הביומסה של הספירולינה המשאבה 

 מן התרבית.

כדי לבדוק את משקלה היבש של הספירולינה הכנסנו את הפילטרים עם התרבית המסוננת 

למיקרוגל כדי לייבש אותה משאריות המים, ומדדנו כל פילטר בשנית. המשקל היבש של 

 משקל הפילטר לפני הסינון למשקלו לאחר הסינון.הספירולינה היה ההפרש בין 

( את התרביות OD680ננומטר ) 680במקביל לבדיקת המשקל היבש, בדקנו באורך גל 

  בספקטרופוטומטר.

נו בין התוצאות מהספקטרופוטומטר לתוצאות משיטת המשקל ילאחר קבלת התוצאות השוו

שלוש הדוגמאות הצפופות ביותר  היבש. במהלך עיבוד הנתונים בחרנו שלא להתחשב בתוצאות

 והתוצאות נראו חריגות. מכיוון שנפח הסינון בהם היה שונה

 

 

 בין קצבי פוטוסינתזה של זני ספירולינה במליחויות שונות השוואה4.2. 
על מנת לבחון את התמודדות האצות מזנים שונים עם שינוי במליחות )ולבחור בהמשך התהליך את 

זנים שונים במליחויות  שניבחנו את קצבי הפוטוסינתזה של ספירולינה מהאצה המתאימה יותר(, 

0% ,1% ,2% ,4%: 

 משתנה בלתי תלוי: אחוז המליחות, זן האצה

 משתנה תלוי: קצב הפוטוסינתזה

 .4%, 2%, 1%, 0% בתחילה, הכנו ארבעה כלים במליחויות שונות:

 םגר 4(, 0%) םגר 0מלח כדי ליצור את הריכוזים השונים:  הםמ"ל מי ברז, והוספנו ל 400נו אמיל

מיקרוליטר דשן לכל כלי כדי  400-גרם סודה לשתיה ו 4הוספנו  (.4%) םגר 16-ו( 2%) םגר 8(, 1%)

על ידי כך שסיננו  המרוכזות לספק לספירולינה תנאי מחייה בסיסיים. לאחר מכן הכנו את האצות

 100-מיקרון, ולאחר מכן שטפנו את הרשת ב 45ליטר של תרבית ספירולינה דרך רשת סינון בגודל 

https://ambar.co.il/
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מ"ל מתרכיז הספירולינה. כל כלי חילקנו לשלושה בקבוקי זכוכית  20מ"ל מים. לכל כלי הכנסנו 

 מ"ל שמילאנו עד סופם, והצבנו את כולם במרחק שווה מול תאורת ניאון.  100של 

את ריכוז החמצן  נוומדד התאורה את הבקבוקים ממדף הורדנותחילת הניסוי מ חצי שעה לאחר

לאחר מכן הכנסנו את את המידע לטבלה וחישבנו את  ., ואת מליחותם המדוייקתבכל אחד מהם

 הפרש החמצן בין התחלת הניסוי לסופו, כלומר כמות החמצן שנוצר בחצי שעה של פוטוסינתזה.

 

 יםשונ ריכוזי מלחבהספירולינה מהזן העמיד ביותר למליחות,  גידול4.3. 
, בחרנו את זן הספירולינה שביצועיו בריכוזי מלח שוניםעל מנת לבחון את התמודדות הספירולינה 

 4-7( וגידלנו אותו במשך 2 איורראו  -2היו הטובים ביותר במליחויות גבוהות )לפי תוצאות ניסוי 

(. בסוף הגידול נמדדה צפיפות האצות ודוגמאות נלקחו 4%-ל-1%)בין שוניםריכוזי מלח  3-ימים ב

מוצלחת, שלב גידול האצות חזר על  RNAנסיונות להפקת  3. מכיוון שנדרשו לנו RNAלהפקת 

 100את גידול האצות ביצענו לפי השלבים הבאים: ערבבנו בשלושה כלים שונים  פעמים. 3עצמו 

גרם של סודה לשתיה. לכל כלי הוספנו מלח בהתאם לריכוז  1-ר דשן ומיקרוליט 100מ"ל של מי ברז, 

מ"ל של ספירולינה. חילקנו  10(, ולאחר מכן הוספנו 4%גרם ) 4-( ו2%גרם ) 2(, 0%גרם ) 0הרצוי: 

 מ"ל. 30את התרביות מכל כלי לשתי מבחנות מסומנות של 

 

 
פיסות ספירולינה נראו קטנות  א.: RNAשונות של ספירולינה מהן בחרנו מה יילקח להפקת  דוגמאות. 3תמונה  

דגימת  ב.. (x40) ו"שבורות", לא רצינו להסתכן בקבלת תוצאות שגויות עקב כך ולכן לא בחרנו בה להפקה

אחרת, מה שיכול לשבש את התוצאות, ולכן לא בחרנו בה  ההספירולינה מעורבת עם כמות גדולה של אצה לא ידוע

 (x100) הדגימה ממנה נלקחה הספירולינה להמשך העבודה ג.. (x40) להפקה

 

https://ambar.co.il/
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 RNA הפקת4.4. 
 RNAבספירולינה במליחויות השונות הפקנו דוגמאות על מנת לבחון את השינויים בביטוי הגנים 

 (.4.3מתרביות הספירולינה שגידלנו במליחויות אלה )סעיף 

 DNA-כללה את ריכוז הדוגמאות, פירוק התאים, שטיפת החלבונים, פירוק ה -RNAהפקת ה

 .-RNAושטיפת ה

והרצה  TapeStation 2200דרופ, -התבצעה באמצעות ננו RNA-בסיום ההפקה בדיקת ניקיון ה

 .בג'ל

 

 :RNA-ה הפקת איכות בחינת4.4.1. 

דבר המעיד על איכות ירודה , RNA-ישנם גורמים רבים היכולים "לשבור" את ה RNAבזמן הפקת 

קבלת תוצאות ברורות מריצוף של אותה הדגימה. בנוסף ייתכן שהפקת של הדגימה ומקשה על 

על איכות גם הוא מעיד הוחלבונים, דבר  DNAהדגימה לא נעשתה כראוי ומעורבבים בה חלקיקי 

שהפקנו היו באיכות גבוהה וניתן היה לשלוח אותן  RNA-נמוכה. על מנת לבדוק שדגימות ההפקה 

 לריצוף, השתמשנו במספר שיטות:

 

 דרופ -ננו4.4.1.1. 

במכשיר זה ניתן לקחת כמות מזערית מהדגימה ולבדוק את איכותה, דבר שעוזר כשמתעסקים 

והוטען בעזרת  RNAמיקרוליטר אחד נילקח מכל דוגמת  .RNAבכמויות קטנות כמו בהפקת 

עזרת מדידת ספקטרום בליעת ב נבדקים -RNAהדגימה וריכוז הקיון ינ פיפטור על עינית המכשיר.

UV. תוכנת המכשיר נותנת כפלט את ריכוז הRNA  :היחס בין ה -260/280ואת היחסיםRNA- ל-

DNAהיחס בין ה -260/230-, וRNA- .לחלבונים 

  מעיד על דגימה מאיכות גבוהה. DNA-ביחס לחלבונים ול RNAריכוז גבוה של 

 

 RNAבדיקת שלמות 

 הרצה בג'ל4.4.1.2. 

זרם חשמלי,  ( דרכו עובר5תמונה -)לוח ג'ללמכשיר  RNA-מכניסים את דגימות הבבדיקה זו 

 של הדגימה.וכך ניתן לראות את אורכי הקטעים השונים מתקדמות לקצה הנגדי,  RNA-חתיכות ה

הקטעים הקצרים יותר מתקדמים לקצה המגש, והקטעים הארוכים זזים לאט יותר ולכן הם 

ניתן לצפות לקבלת שני פסים עיקריים על גבי המגש,  RNAנשארים בתחילת המגש. כשדוגמים 

האחרים. אם הפסים  RNA-הריבוזומלי, שהוא חלק גדול מתוך סוגי ה RNA-שמייצגים את ה

מצאים קרוב לסוף הג'ל סימן שבתהליך ההפקה משהו השתבש וכנראה שיש הרבה מפוזרים או נ

  ., כלומר הדגימה אינה באיכות טובה ולא כדי לשלוח אותה לריצוףRNAשברי 

 

TapeStation 2200 .4.4.1.3   

. היא זהה לתפקיד של שיטת ההרצה בג'ל אבל מציגה RNA-שיטה חלופית לבדיקת שלמות ה

 את מכניסים(. עין מראית סמך על רק ולא במספרים תוצאות לראות)אפשר  יותר מדויקות תוצאות

 המכשיר הקריאה לאחר. התוכנה את ומפעילים, למכשיר מכניסים, אותן ל"בארות" הדגימות

https://ambar.co.il/
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 עליה -(peaksהשונים. גם כאן אנו מצפים לראות שני קווים ) RNA-ה גדלי את להציג אמור

 שספירולינה משום, S23-וב S16-הריבוזומלי )ב RNA-ה את המייצגים מקומות בשני משמעותית

-ה בגדלי פיזור שיש או האלה העליות שתי את לראות ניתן לא אם, כאן גם (.פרוקריוטית היא

RNA ,לריצוף אותה לשלוח כדי ולא הדגימה עם בעיה שישנה להסיק יש. 

 

 :RNeasyבאמצעות קיט  -חקר ימים ואגמים -ניסיון ראשון4.4.2. 

 שלבי עבודה

 :ריכוז האצות .1

a.  ל"מ 50תרביות הספירולינה במבחנות גידלנו את 

b.  ותדק 5-ד ל"סל 4000במהירות של  סרכזנוהמבחנות את 

c. הנוזל העליון ונשארנו עם ריכוז תאים גבוה, כמעט ללא נוזל הוצאנו את 

 

 :פירוק התאים .2

a. מיקרוליטר של בופר  600ו נלדוגמאות הוספRLT  בתוספתβ-mercaptoethanol 

b.  ,דקות 15-כ חיכינולאחר הוספת החומרים 

c.  עברנו אותם והתרביות התאים מתחתית המבחנות  לקחנולהמשך התהליך

  למבחנות חדשות בעלות ממברנה

d. ד"סל 14000הדוגמאות במהירות של  סרכזנו את  

e. 70%אתנול  נוהוספ 

 

 :RNA-מה DNA-הפרדת חלבוני התא וה .3

a. מיקרוליטר של בופר  350 נוהוספRW1 

b. שניות 20-ד ל"סל 14000המבחנות במהירות של  נו אתסרכוז 

c. מיקרוליטר של תערובת של  80 נוהוספDNASE  ובופרRDD 

d. דקות 15 חיכינו 

e. מיקרוליטר בופר  350 נוהוספRW1 לדוגמאות 

f.  שניות-ל 20ד "סל 14000הדוגמאות במהירות של סרכזנו את 

g. מיקרוליטר של בופר  700 נוהוספRW1  

h. שניות 20-ד ל"סל 14000הדוגמאות במהירות של את  נוסרכז 

i. מיקרוליטר של בופר  500 נוהוספRPE  

j. שניות 20-ד ל"סל 14000הדוגמאות במהירות של  זנו אתסרכ 

k. מיליליטר של בופר  500 נוהוספRPE 

l. דקות 2-ד ל"סל 14000הדוגמאות במהירות של  זנו אתסרכ 

 

 :מהממברנה למבחנה -RNAשטיפת ה .4

a. מבחנה תחתית לאסיפת הנוזלים נוהחלפ 
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b. מיקרוליטר של  50 נוהוספRNase-free water  

c. ד לדקה"סל 14000הדוגמאות במהירות של  זנו אתסרכ 

 .ואגמים ימים חקרמכון לב RNAבדיקת ניקיון . 4 תמונה
 

 :RNA-בדיקת כמות וניקיון ה .5

a. בדקנו את דוגמאות ה-RNA  (4בננודרופ )תמונה 

b. בג'ל נו את הדוגמאותהרצ 

i. תמיסה מאבקת  הכנוagarose  והבופרTAE 

ii. דקות 2-3-במיקרוגל לכ התמיסה המסנו את 

iii. מיקרוליטר אחד של הצבע נוהוספ red safe  מיליליטר של  100לכל

 התמיסה

iv. התמיסה לאמבט נו אתיציק 

v. עד התמצקות הג'ל והמתנ 

vi.  אל תוך הבאריות  טענו אותהוהדגימה מכל מבחנה בצבע כחול צבענו

 .RNAבג'ל בנוסף לסולם גודל 

vii. מכשיר הרצת הג'ל לחשמל יברנו אתח 

viii.  הג'ל במכשיר המזהה את פסי ה ילמנו אתצדקות  30לאחר-RNA 

המסומנים על מנת לבדוק האם ישנם שני פסים ברורים המעידים על כך 

 .נשאר שלם יחסית -RNAשה
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 .ההרצה'ל ג .5ונה מת

 

 :RNeasy plant kitבוצע באמצעות  -החממה בעין שמר -ניסיון שני4.4.3. 

 שלבי עבודה

 :ריכוז האצות .1

a.  מ"ל 50תרביות הספירולינה במליחויות שונות במבחנות  3גידלנו 

b. למבחנות אפנדורף עברנו אותםוהמיליליטר מכל דוגמה  1.5 לקחנו 

c.  סל"ד 10000דקות במהירות של  3המבחנות במשך סירכזנו את 

 :פירוק התאים .2

a. מיקרוליטר של בופר  350ו נלדוגמאות הוספRLT  

b.  המבחנות בוורטקסערבבנו את 

c. דקות 15-כ חיכינו לאחר הוספת החומרים 

 

 :סינון החלבונים .3

a. מיליליטר 2הפילטר מערכת ההפקה על מבחנת  נוהרכב  

b. ממבחנות האפנדורף אל מבחנת הפילטרמיקרוליטר מהחומר  500 נוהעבר 

c. ד לדקה אחת"סל 12000-ב זנוסירכ 

d. עבודה המשך )החומר בתחתית מבחנת הפילטר למבחנת אפנדורף  נו אתהעבר

 (איתו

 

 :RNAהתאמת התנאים לקשירת  .4

a. מיקרוליטר אתנול לכל מבחנת אפנדורף 350 נוהוספ 

b. בוורטקס בנוערב 
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 :RNAקשירת  .5

a. קולונות כחולות שהגיעו עם הקיט. -פילטר החומר למבחנות עםנו את העבר 

b. שניות 30-ד ל"סל 10000-ב זנוסרכ 

c. לכלי קיבולת חדש הפילטר נו אתהעבר 

 

 ניקוי ממברנה ממלחים .6

a. מיקרוליטר בופר  350 נוהוספMEM לכל מבחנה בעלת פילטר 

b. ד לדקה"סל 10000-ב זנוסרכ 

 

 :DNAעיכול  .7

a. מיקרוליטר של תערובת  60 ערבבנוDNase 1  מיקרוליטר של בופר  540עם

RDN 

b. מיקרוליטר מתערובת ה 95 נושמ-DNase על הפילטר של כל מבחנה 

c.  דקות 15חיכינו 

 

 :ניקוי וייבוש הממברנה .8

a. :שטיפה ראשונה 

i. מיקרוליטר של בופר  200 הוספנוRW1 

ii. סלד 10000-שניות ב 30 סרכזנו 

iii. מיליליטר חדשה 2את הקולונה למבחנת  העברנו 

b. :שטיפה שניה 

i.  מיקרוליטר של הבופר  600הוספנוRW2 לקולונה 

ii. ד"סל 10000שניות במהירות של  30 סרכזנו 

iii. את הקולונה אליה החזרנוואת הנוזל מהמבחנה  שפכנו 

c. :שטיפה שלישית 

i. מיקרוליטר של הבופר  250 הוספנוRW2 לקולונות 

ii. ד על מנת לייבש את הממברנה"סל 10000-דקות ב 2 סרכזנו 

iii. מיליליטר נקיה מנוקליאזות 1.5למבחנת את הקולונה  העברנו- 

 (Nucleasesאנזימים מפרקי חומצות גרעין )

 

 :RNAמיצוי  .9

a. מיקרוליטר מים ללא  60 הוספנוRNAse ( אנזימים מפרקיRNA ) על

 הממברנה

b. סלד 10000-לדקה ב סרכזנו 

 

 :-RNAבדיקת כמות וניקיון ה .10
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a. הרצה בג'ל: 

i. שימוש בערכת אלקטרופורזה של חברת  עשינוסיון זה יבנMiniOne 

הג'ל שהגיע בערכה  המסנו אתהמיועדת לפרוייקטים חינוכיים. 

 קנו אותוויצשניות במיקרוגל  20-ל GelGreenמעורבב עם צבע 

 באריות 10לתבנית ג'לים עם מסרק ליצירת 

ii. עד התמצקות הג'ל המתנו 

iii. תמיסת בופר  יצקנוTBE  למכשיר 

iv. במכסה הכתום  יסינו אותווכהג'ל לחשמל  מכשיר הרצת חיברנו

 שמאפשר ראיית הדגימות ללא מכשיר מיוחד שמצלם

v. האור במכשיר קנו אתהדל 

vi.  את התוצאות, תוך הסתכלות דרך המכסה בדקנודקות  20לאחר 

  PureLink RNA Mini Kitבעזרת שילוב של  בוצע -אוניברסיטת חיפה -סיון שלישיני4.4.4. 
 :TRIzol Reagent-ו

 שלבי עבודה

 :ריכוז האצות .1

a.  ל"מ 50תרביות הספירולינה במבחנות גידלנו 

b.  14000המבחנות במהירות של סרכזנו את g 18514-דקות ואז ב 2-ל g דקות 5-ל 

c. המים מהמבחנה, כך שנשאר רק משקע אצות שפכנו את 

 

 :פירוק התאים .2

a. מיליליטר של  1 נוהוספTrizol  לכל מבחנה עם משקע האצות על מנת לפרק את

 התאים לצורך הפקת החומר הגנטי

b. תערובת האצות עם ה נו אתהעבר-Trizol  מיליליטר 2למבחנת  

c. דקות 10 חיכינו 

d. מיליליטר חדשה 2למבחנת  נו כל דגימהוהעבר סירכזנו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מכילה האמצעית, וליפידים חלבונים מכילה ורודהוה השכבה -Trizol הוספת .6תמונה 

DNA והשכבה העליונה מכילה ,RNA ,ההפקהלהמשך  השתמשנו ובה. 
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 :RNA-מה DNA-הפרדת חלבוני התא וה .3

a. בופר של מיקרוליטר 100 נוהוספ BCP ה את לקשור מנת על, למבחנה-RNA 

, הנוזל של העליון חלקו את רק לקחת שנוכל כך במבחנה פאזות בהפרדת ולסייע

  .RNA-ה נמצא שם

b. דקות 15 חיכינו 

c.  14000-בסרכזנו g דקות 10-ל 

d. (6 תמונה) שכבות לשלוש נפרדות הדוגמאות זה בשלב 

e. מהשכבה מיקרוליטר 500-ל בנוסף 70% אתנול של מיקרוליטר 500 נולוקח 

 חדשה מיליליטר 2 למבחנת והעברה, במבחנה העליונה

f. ממברנה בעלת למבחנה מהחומר מיקרוליטר 700נו העבר 

g. 12000-ב זנוסרכ g המבחנה בתחתית שהצטבר הנוזל נו אתושפיכ שניות 15-ל 

h. ה תמיסת עם מהאתנול מיקרוליטר 300 נוהוספRNA  

i. 12000-ב זנוסרכ g המבחנה בתחתית הנוזל נו אתושפיכ שניות 15-ל 

 

 :שטיפה ראשונה -ניקוי הממברנה .4

a. מיקרוליטר של  350 נוהוספwash buffer 1 לקולונה 

b. 12000-ב כזנוסר g שניות 15-ל  

 

 :DNA-עיכול ה .5

a.  הכנת תערובתDNase: 

i. מיקרוליטר בופר ל 72 בנוערב-DNase  מיליליטר של  90עםDNase ו-

 RNase free waterמיקרוליטר של  558

b. מיקרוליטר מתערובת ה 80של  נוהוספ-DNase לקולונה 

c. דקות 10 חיכינו 

 

 :שטיפה שניה .6

a. מיקרוליטר של  350 נוהוספwash buffer 1 לקולונה 

b. 12000-בזנו סרכ g הנוזל בתחתית המבחנה פכנו אתוששניות  15-ל 

 

 :שטיפה שלישית וייבוש הממברנה .7

a. מיקרוליטר של  500 נוהוספwash buffer 2 למבחנה 

b. 12000-ב זנוסרכ g הנוזל בתחתית המבחנה נו אתושפיכשניות  15-ל 

c. מיקרוליטר של  500 נוהוספwash buffer 2 למבחנה 

d. 12000-ב זנוסר g הנוזל בתחתית המבחנה נו אתושפיכשניות  15-ל 

e. 14000-ב זנוסרכ g דקות 2-ל  

 

 :RNA-שטיפת ה .8

a. מיליליטר חדשה 1.5את הקולונה למבחנת  העברנו 

b. מיקרוליטר של  60 נוהוספRNase free water למרכז הממברנה 

https://ambar.co.il/


 

21 
 www.greenhouse.org.il, החווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמר

c.  דקה אחתחיכינו 

d. 14000-ב זנוסרכ g דקות 2-ל 

 

 :RNA-בדיקת כמות וניקיון ה .9

a. דקנו את דוגמאות הב-RNA דרופובננ 

b. הדוגמאות בנו את העבר-TapeStation2200 

 

 

 RNA ריצוף4.5. 

 .2 מספר בנספחהמצויין נשלחו למרכז הגנטי בטכניון שם רוצפו על פי הפרוטוקול  RNA-דגימות ה

 

 

 :RNA-ה משאר mRNA הפרדת4.5.1. 

ריבוזומלי )המרכיב את היחידות השונות של הריבוזום(.  RNAבתא הוא  RNA-ה של המוחלט רובו

 הכוללים  -mRNAה של הייחודיים ניויבמאפי להשתמש ניתן mRNA-על מנת להפריד אותו מה

של  ברצף םהמסתיימי RNA-"מדביקים" את קטעי ה  PolyA pulldown-ה בשיטת. "poly a זנב"

השאר שוטפים, כשלב מקדים לפני הריצוף. בפרוייקט זה נעשה ניסיון  ואת( Aאדנין ) בסיסי

 בתאים PolyAלהשתמש בשיטה זו, אך התוצאות הראו על הצלחה נמוכה )אולי בגלל ההבדל בין 

 ספריה נבנתה הריצוף להמשך ולכן(, הספירולינה כמו, פרוקריוטים תאים של לזה אאוקריוטים

. הבחירה במיוחד גבוה קריאות מספר עם אך גבוהה במליחות בלבד אחת ספירולינה מדוגמת חדשה

 ביטוי בעלימכיוון שדבר זה מאפשר למצוא גנים  נעשתהמספר קריאות גבוה  בעלתבדוגמה אחת 

 .mRNAהמרוצף הוא אינו  RNA-ה שמרבית העובדה לאור במיוחד חשוב שהוא דבר, יותר נמוך
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 . תוצאות:5

 כיול מדידות ספקטרופוטומטר למשקל יבש 5.1.

על מנת לבדוק את כמות הספירולינה בדגימה, ניתן להעזר בשתי שיטות: ספקטרופוטומטר ומשקל 

יבש. ידוע כי שיטת המשקל היבש היא יותר אמינה, אך היא דורשת ליבש את הדגימות ולשקול 

ה למדידה, בדקנו דגימות אותן. כדי לבדוק האם מדידה בספקטרופוטומטר הינה שיטה אמינ

ספירולינה בריכוזים שונים, ולאחר מכן ייבשנו אותן ומדדנו את משקלן היבש. ככל שהערך 

בספקטרופוטומטר ובשיטת המשקל היבש היה קרוב יותר, כך הייתה התאמה גבוהה יותר בין 

 השיטות השונות. 

 

של הספקטרופוטומטר למשקל יבש. כל נקודה מייצגת את המשקל היבש מתוצאות כיול המדידות . 1 איור

לפי דמיון הערכים ניתן לקבוע כמה מדוייקת שיטת ערך בספקטרופוטומטר. כל דוגמה ואת ה

הספקטרופוטומטר ובאילו ערכים ניתן להשתמש בה. הקו המקווקו הוא קו מגמה ליניארי, ולפיו אפשר 

בריכוז גבוה שלא התאימו הבדיקה. הנקודות הכתומות הן דוגמאות לראות את ההתאמה בין שתי שיטות 

 לשאר תוצאות הבדיקה, ולכן לא כללנו אותן בגרף.

גבוהה  , היתה התאמה0.6בערך עד  0.2לפי התוצאות, ניתן לראות שבין הערכים הנמוכים שבדקנו, 

, שמראה ערך גבוה של (2R)בין שתי השיטות, אותה ניתן לראות בעזרת מקדם ההתאמה של הגרף 

)השיטה של המשקל היבש מדוייקת יותר, ואם שיטת הספקטרופוטומטר מראה התאמה זה  0.955
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 0.8-מצביע על הדיוק של דרך מדידה זו(. בדגימות בעלות ערך המשקל היבש הגבוה יותר )גבוה מ

מרות הריכוזים מ"ג/מ"ל( ניתן לראות שלספקטורוטומטר יש בעיה בלהבחין בין הדגימות השונות, ל

לא ניתן לסמוך לגמרי על  0.8-השונים של האצות בהן. לכן ניתן להסיק כי בערכים הגבוהים מ

 התוצאות מהספקטרופוטומטר.

 

 השפעת מליחות על קצב הפוטוסינתזה של ספירולינה .25.

(. החלטנו לנסות 1ישנם גנים רבים האחראיים על עמידות בעקת מלח אצל פרוקריוטים )נספח 

צוא גנים כאלה אצל הציאנובקטריה ספירולינה. על מנת למצוא את גנים כאלה, היה עלינו למ

למצוא זן ספירולינה מתאים. ידוע כי הזן המראה את העמידות הגבוהה ביותר למליחות הוא הזן 

שיתבטאו בו יותר גנים כאלה, ולכן בדקנו את עמידות שני זני הספירולינה במליחויות שונות. מדדנו 

קצב ייצור החמצן לדקה, קצב הפוטוסינתזה, של כל דגימה. ככל שקצב הפוטוסינתזה היה גבוה את 

כלומר, מתאים  -יותר במליחויות גבוהות, כך זן הספירולינה הוכיח עצמו כעמיד יותר בפני המליחות

 .לצורך בדיקת הגנים לעמידות RNAלהפקת 

 

 Y)סמלים כחולים( וזן  Hתוצאות ניסוי השפעת מליחות על קצב פוטוסינתזה של ספירולינה מזן . 2איור 

חזרות וקווי השגיאה מייצגים את סטיית התקן. הקווים  3)סמלים אדומים(. כל נקודה מייצגת ממוצע של 

( 2Rהמקווקווים הינם קווי מגמה פולינומיאלים מדרגה שניה שמשוואתם ומקדם ההתאמה שלהם )

 מופיעים לידם לפי צבע הסדרות.
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הראו  Y-ו Hתוצאות ניסוי בדיקת השפעת המליחות על קצבי פוטוסינתזה של ספירולינה מהזנים 

ניתן  עם העליה במליחות, עליה בקצב הפוטוסינתזההייתה  Yמגמות הפוכות: בעוד שבספירולינה 

יחד עם  .Hמזן של הספירולינה  לירידה בקצב הפוטוסינתזהלראות שהעליה באחוז המלח גרמה 

 5%-3%ובין  Yבספירולינה  2%-1%זאת, ניתוח של קווי השגיאה מראה הבדלים מובהקים רק בין 

-2%הוא בין  Yמכאן ניתן ללמוד שטווח המליחות המתאים לגידול ספירולינה מזן  -Hבספירולינה 

סתמך על תוצאות ניסוי בהי .3%-1%הוא בין  Hושטווח המליחות המתאים לספירולינה מזן  5%

 להמשך מחקר בעבודה זאת. Yזה נבחרה ספירולינה 

 

  2200tation SapeTבעזרת  RNAבדיקת שלמות  .35.

מדגימות  RNAכדי למצוא את הגנים שאחראיים על עמידות במלח אצל הספירולינה הפקנו דגימות 

)בניסיונות לכך השתמשנו בכמה שיטות שונות, ראו פרק השיטות,  של ספירולינה במליחויות שונות

שלחנו לריצוף בטכניון, ולפני כן הן נבדקו במכונה בשם  RNA-. את דגימות ה(4.4סעיף 

TapeStation 2200 שמטרתה לבחון את ה-RNA ולראות אם הוא שלם, משמע מתאים  לריצוף. 

 

ד"ר ליאת לינדה ודורון  ידי של דוגמאות שהופקו על TapeStation 2200-מה התוצאות צילום .7 תמונה

( הינם A1-F1) הימניים הטורים וששת, RNA( הינו סולם גדלי A0הטור השמאלי ביותר ) פוגל מהטכניון.

, 2%בריכוז של  1D-ו 1Cמלח,  0%בריכוז מלח של  1B-ו 1Aדגימות שהופקו על ידינו.  RNAדוגמאות 

 RIN-גבוהים, וערכי ה RNAהפסים הכהים מראים על ריכוזי . 4%הן בריכוז של  1F-ו 1Eודוגמאות 

(RNA integrity numberמעידים על שלמות ה )-RNA .ערכי   בדוגמהRIN  מראים על דוגמת  6מעל

RNA .ניתנת לריצוף 
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 RNA-מעידים על הימצאות שתי היחידות של הה ,הפסים הכהיםניתן לראות בתמונה את 

והתאמה לאורך בתא,  RNA-שמהווים חלק גדול מסך ה, (S23-ו S16הפרוקריוטי ) הריבוזומלי

, כלומר 6.0-גבוהים מ RIN-ניתן לראות כי כל ערכי ההצפוי של היחידות האלה מעידה על שלמותו. 

 היו תקינות מבחינת שלמותן, ויכלנו להמשיך ולרצף אותן. RNA-כל דגימות ה

 

  RNA-ה ריצוף. 5.4

שלנו תקינות, הן עברו ריצוף. טרום הריצוף, הדגימות עברו  RNA-שכל דגימות ה ושווידאנלאחר 

שיטה זו לא עבדה  .polyA pulldownהתאי, בעזרת שיטת  RNA-לשאר ה mRNAהפרדה בין 

כראוי, כנראה בגלל שאינה מתאימה לספירולינה ספציפית. בעקבות זאת, הוחלט שלא נפריד את 

ת כולו. לאחר הריצוף והשוואת הנתונים לגנום הידוע של , ונרצף אRNA-משאר ה mRNA-ה

, אלא mRNAהספירולינה נשארה לנו רשימה מצומצמת של גנים. מרבית הגנים שהתקבלו לא היו 

tRNA ו-rRNAלרשימת הם הגנים שהתבטאו יותר במליחות גבוההה , ולכן לא יכלנו להסיק מ .

 .3הגנים שהתקבלו לאחר הריצוף ראו נספח 

 

https://ambar.co.il/


 

26 
 www.greenhouse.org.il, החווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמר

 :וסיכום הצעות לשיפור דיון. 6
 

 דיון .6.1

נערך במטרה למצוא אפשרות לפתרון לאתגר המים העולמי. מים הם משאב מוגבל בכדור מחקר זה 

הארץ ולאנשים רבים אין גישה חופשית אליו. חקלאות צורכת כמויות גדולות של מים שיכלו לשמש 

מים היו . אם היה ניתן להשקות את הגידולים במים מליחים, כמויות אדירות של הלשתיי

 Spirulinaמשתחררות למטרת שתיה. בעבודה זו פעלנו בניסיון להבין אילו גנים בציאנובקטריה 

Platensis   אחראיים על העמידות שלה במלח, מתוך מחשבה שהעברה של גנים אלו לצמחים אחרים

 יכולים לעזור להם לשרוד ולגדול בתנאים של מליחות גבוהה.

ים להתמודדות במלח, יוכלו כעת לגדול על מי הים, אגידולים חקלאיים, אצלם יושתלו גנים האחר 

המכסים את מרבית כדור הארץ, או על בריכות של מים מלוחים שעד כה לא היו להן שימוש. כך, 

 יוכל גם בנוסף זה דבר .השקיה כמי במקום שתיה כמי לשימוש להתפנות יוכלומים מתוקים רבים, 

 .הלשתיי מותפלים מים בפחות צורך יהיה שכעת משום ,מים התפלת של עלויות לחסוך

פתרון זה לא רק יחסוך את העלויות של המים המותפלים, אלא גם את הנזק הסביבתי שנגרם 

בו בוצעה ההתפלה, מה שגורם לנזק למערכת  באזורבעקבות ההתפלה: הגברת המליחות 

ני שבטווח ושימוש גדול באנרגיה שגורם לשחרור פחמן דו חמצ האקולוגית הימית באותה הסביבה

 הארוך מעלה את הטמפרטורה של כדור הארץ.

, יש לשקול את עלות הצמח תכלכלי מבחינהי יותר לגדל אאולם, כדי להחליט איזה מהגידולים כד

ומים להשקייתו,  וואה לעלות צמח רגילבהש , שבדרך כלל יקר משמעותית מגידול רגיל,המהונדס

שיקרים יותר ככל שהגישה אליהם קשה יותר. יש לקחת בחשבון שצמח מהונדס יכול לא רק לחסוך 

בעלות מים בגלל התאמתו למי מלח, אלא גם יכול להיות "מותאם אישית" לצורכי החקלאי, יכול 

 ול ואף לחסוך בעלויות הדברה.לספק יותר יב

או במים מליחים כמי השקיה. שימוש  קולחיןוא שימוש במי המים ה יתילבעשקיים היום  פתרון עוד

, נוי, גל ;2000ואמיר,  גרינוולד, איזנשטדט, איזנקוטזה מוריד את כמות היבול של אותם גידולים )

היו מושקים  ואלה במלח לעמידות גנים מושתלים היו אלה בגידולים אילו(. 2004'יצקי ונאור, טרצ

 גדלה משמעותית. יתהיהבמי ים, כמות היבול מצמחים אלה 

, גבוהה במליחות לגדילה ביותר המותאם הספירולינה זן את לבחור עלינו היה העבודה בתחילת

על קצב הפוטוסינתזה של שני זני ספירולינה בו בדקנו את השפעת המליחות  ניסוי ערכנו כך לצורך

שהובא מבריכות גידול בעלות מליחות גבוהה יחסית. השערתנו  Yשגדל במעבדה, וזן  Hשונים: זן 

הגבוהה מבין השניים יבצע פוטוסינתזה בקצב גבוה יותר, מפני שהוא במליחות  הייתה שהזן שגדל

שגדל  Y(, זן 2 איורואכן, כפי שניתן לראות בתוצאות ) פיתח התאמות לרמות מליחות גבוהות. 

ביצע עליה בקצב הפוטוסינתזה במליחות גבוהה, בעוד שהזן השני במליחות הגבוהה מבין שני הזנים 

 מבין השנייםשבחנו הראה ירידה. מתוצאות אלו הסקנו שהזן שהראה את קצב הפוטוסינתזה הגדול 

במליחות הגבוהה הוא גם מותאם יותר להתמודדות עם מליחות ולכן יהיה לו יותר ביטוי של גנים 

 .מחקרלהמשך ה Yרנו את זן , ולכן בחאלוהקשורים למנגנונים 

https://ambar.co.il/
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 3-שגדלה ב מספירולינהלריצוף,  RNAדגימות  6שבחרנו את זן הספירולינה, תכננו שנשלח  לאחר

 כך, גבוה היה בה גדלה שהדגימה המלח שריכוז שככל חשבנו. 4%-ו 2%, 0%ריכוזי מליחות שונים: 

 .גבוהה מליחות עם להתמודדות למנגנונים הקשורים גנים יותר יתבטאו

 להתמודד להם המאפשרות פיזיות התאמות של מגוון מצוי מלוחות בסביבות החיים יצורים אצל

 .הסביבה של הקיצונית המליחות עם

מציבה בפני האורגניזם כמה בעיות: לחץ אוסמוטי גבוה הנגרם בגלל הריכוז הגבוה  מלוחה סביבה 

 בסביבה החיצונית.  מסוימיםשל המלח, והשפעות שיכולות להיגרם לאורגניזם עקב מומסים 

במרכיבים של התא  שינוייםאסטרטגיות שונות להתמודדות עם בעיות אלו, כגון  פיתחוש יצורים

  .("תח, עמל ספר בתי רשת), הסתגלו למליחות גבוהה  התאוהוצאה פעילה של מומסים מתוך 

אוסמוטי גבוה מושך מים מהתא ובעקבות זאת הציטופלזמה בו נותרת מרוכזת מאוד, דבר  לחץ

 שוניםמומסים  צבירת(. Weinisch et al, 2018) למותוהמשפיע על תפקוד התא ויכול גם לגרום 

 נפוצההיא דרך  בציטופלזמה)שאינם פוגעים בפעילות האנזימים בתאים גם בריכוזים גבוהים( 

זו מתאפשר באמצעות  בדרךעם הלחץ האוסמוטי הגבוה בסביבה מלוחה, והשימוש  להתמודדות

פועלים בשיטה זו בכך  הארכיאהמקבוצת  הלופילים בממברנת תא האורגניזם. אנטיפורטריםקיום 

בזמן שמוכנסים יונים של  +Naיונים של  יאותבקרום התא, המוצ +Naמשאבות  אצלם שקיימות

K+ יציאת המים  נמנעתלתוך התא, וכך נוצר שוויון בין הלחץ האוסמוטי של חוץ התא לפנים התא ו

של חיידקים  מסוימיםשיטה זו מיושמת גם אצל סוגים  .(Allred and Baxter, 2016) מהתא

 נשארים החלבוניםהמשתמשים בה  האורגניזמים אצלו "salt in strategy" נקראת היא, הלופילים

 האאוקריוטיםהמיקרואורגניזמים  מרבית. שיטה נוספת, בה במלח עשירה בסביבה גםפעילים 

 הכנסת במקום בה", salt out strategy" בשם, משתמשים( ציאנובקטריה)כולל  והפרוקריוטים

 (.Pade and Hagemann, 2015) יש הכנסה של מומסים אורגניים. אורגניים-אי יונים

מקודדים הגנים ההתאמות של האורגניזמים לסביבה מלוחה באים לידי ביטוי ברצף הגנים שלהם. 

  חלקים במנגנונים השונים המשחקים תפקיד בהתמודדות של התא עם הסביבה המלוחה.ל

ישנם כמה סוגים מרכזיים של גנים שלוקחים חלק בהתמודדות עם מלח. הגנים הנפוצים ביותר 

ישנן חמש ,+H-ו +Na במליחות גבוהה הם גנים המקודדים לאנטיפורטרים שלבתפקוד תאים 

 והקבוצה הנחקרת ביותר, ,NhaB, NhaC, NhaD, NapA קבוצות של אנטיפורטרים כאלה:

NhaA  , בשמירה על ה נרחבלה תפקיד- pHהנתרן  יון של של התא ועל ההומיאוסטזיס(Das et al, 

2015). 

 הלופיליםגנים רבים הקשורים לעמידות במליחות. ידע על גנים כאלה הנמצאים ביצורים  קיימים

לחיידק שיש לו דוגמה כה קיצוניות.  תיובמליחויכול לספק לנו מידע על כיצד הם מסוגלים לחיות 

שאופייני לחיידקים נוספים  ectABC את הגן ממנו בודדו-bacillus, חשיבות חקלאית הוא זן ה

עוד גנים שנראה כי הם משחקים תפקיד  .1 עמידים למליחות כפי שאפשר לראות בטבלה בנספח

 .otsB-ו otsAהם  נוספים בעמידות למלח אצל הלופילים

 החד אצהבו נבדקה התבטאות הגנים במליחות ב בחממהבמקביל למחקר זה נערך מחקר נוסף 

Beta ketoacyl :למליחות מחשיפה כתוצאהשינוי בביטויים  שחליאלה. הגנים נלדו תאית

https://ambar.co.il/
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synthase 3, Acyl CoA oxidase לדוגמא, עליה בריכוז  –על סינתזה של חומצות שומן  האחראים

 מעורב ,lycopene beta cyclas-LCY1 נוסף גן . אוסמוטי לחץ ויסות מאפשר תאי התוך הגליצרול

, בתא הפוגעים( ROSהעוזרים בהתמודדות עם רדיקלים חופשיים של חמצן ) קרטנואידיםבייצור 

מנת לבחון את  על .ובמליחות' בטמפ, בחומציות עליה כגון, עקה מצבי בעקבות עולה ושריכוזם

לריצוף  RNA-ה מולקולת אתכתוצאה מחשיפה למליחות, שלחנו  בספירולינההגנים המתבטאים 

מכיל את כל הגנים של אותו אורגניזם, אך למרות זאת  DNA-שה, מכיוון עצמו DNA-ולא את ה

,  mRNAלא כולם מבוטאים. החלק שמציג שינוי בולט בעקבות השפעות חיצוניות הוא אותו 

על העברת  אחראיואת אותם הגנים שיש צורך בהם באותה עת  שמציג"מעביר ההודעות של התא" 

 רבה מליחות של במקרה, המתרגמים אותו לחלבונים אותם הם מייצרים. לריבוזומיםמידע זה 

יקודד ליותר גנים הקשורים למנגנוני התמודדות עם מליחות כדי שייוצרו יותר  mRNA-שה נצפה

 ', וכך התא יוכל להתמודד עם המליחות. וכומשאבות 

יותר גנים האחראיים תבטא בעקבות המליחות הגבוהה בה גידלנו את הספירולינה, הערכנו שהיא 

לריצוף נדע מהם הגנים הספציפיים  RNA-על מנגנונים להתמודדות עם מליחות, ובשליחה של ה

 האלו.

ערכנו במכון חקר ימים ואגמים  ניסינו שלוש פעמים. את ההפקה הראשונה RNA-את הפקת ה

היו בהן הרבה חלבונים,  -דרופ הראו כי הדגימות היו לא "נקיות" מספיק-בננובחיפה, אך התוצאות 

, שיתכן שלא נערכו כמו שצריך. החלטנו לנסות עוד RNA-שכנראה נגרמו בגלל שלבי שטיפת ה

שהפקנו  RNA-אך כשבדקנו את שלמות ה ערכנו בחממה בעין שמר ההשנייאת ההפקה  .הפקה

יתה יככל הנראה ה -שלם RNAבעזרת הרצה בג'ל לא היה ניתן לראות את שני הפסים המעידים על 

שהפקנו, ולכן החלטנו לוותר על הדגימות האלה. את ההפקה השלישית  RNA-בעיה במכשיר או ב

-, וגם התוצאות מהדרופ נראו מבטיחות-מהננוערכנו באוניברסיטת חיפה, שם התוצאות 

TapeStation 2200 שנלקחו ב( מכוןBCF( בטכניון נראו טובות )7 תמונה),  ולכן החלטנו שהן

 מספיק לריצוף.מוצלחות 

מכל מליחות( לריצוף, ולאחר  2דגימות ספירולינה בשלוש מליחויות שונות ) 6בתחילה, שלחנו למכון 

הדגימות בעלות המליחויות  4ובחרנו את ( 2%החלטנו לוותר על המליחות האמצעית ) התייעצות

שגדלה של האצה  RNA-חשבנו שנוכל להבחין בשינוי רדיקלי בין ה(. כך 4%-ו 0%הקיצוניות )

 של האצה שגדלה במליחות הגבוהה.  RNA-במליחות הנמוכה ל

של התא,  RNA-משאר ה mRNA-נתקלנו בבעיות רבות.  כדי להפריד את ה RNA-אולם, בריצוף ה

  במתוך הנחה שלפרוקריוטים יש זנ, polyA pulldown-הצוות במכון לריצוף השתמשו בשיטת ה

polyA.  בשיטה זו "זנב" שנמצא רק ב-mRNA אמור להדבק לרצף מותאם של בסיסים, ושאר ה-

RNA שלא נדבק נשטף. אך בדוגמאות ה-RNA  ,של הספירולינה ששלחנו הייתה בעיה בשלב זה

, כמות שלא היה משמעותית, דבר המצביע mRNAסופית הייתה כמות קטנה ביותר של והתוצאה ה

של הספירולינה שונה משל חיידקים polyA -על יעילות נמוכה של שיטה זו. ככל הנראה, זנב ה

  לא עבדה כראוי. polyA-אחרים ולכן הצמדת ה

לריצוף אמין נצטרך  RNAבעקבות אי ההצלחה בשלב קדם הריצוף, הבנו שכדי שיהיה לנו מספיק 

שנמצאים  RNA-כלומר כל סוגי ה ,polyA pulldown-ה לשלוח את הדגימות שלנו לריצוף ללא שלב
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בעזרת  RNA-לשאר ה mRNA-ותכננו שנפריד בסוף התהליך בין הגנים של ה בדגימות ירוצפו,

עתידות לעבור החלטנו לוותר על כל הדגימות שהיו  תקציב אילוצי בשל. תוכנת ביואינפורמטיקה

כדי ( M100-כת )ריצוף מלבד אחת במליחות גבוהה, בה הריצוף התבצע עם הרבה יותר קריאו

ריכוז הדגימה נמדד, והוא  הריצוף עדיין יוכל לקלוט כמה שיותר ממנו. mRNA-מיעוט ה שלמרות

. polyA pulldown-אכן היה גדול משמעותית מהמדידה שנעשתה לדגימות שעברו את שיטת ה

השונים  -RNAשל קטעי ה (reads) מיליון קריאות 135-, התקבלו בסביבות הRNA-לאחר ריצוף ה

 . 2 פחתהליך קדם הריצוף ראו נס לדוח של הספירולינה.

הקריאות . ה, ושם הם הורצו בתוכנת ביואינפורמטיקנשלחו למכון טאובר תוצאות הריצוף

ספירולינה. לאחר ההרצה, נשארנו עם רשימה קצרה שהתקבלו מהריצוף הושוו לטרנסקריפטום של 

מאוד של גנים, כאשר בהרצה נורמלית היו אמורים להתקבל כמות גדולה הרבה יותר של גנים. 

טבלת הגנים עבור  3 ראה נספח) rRNA-ו tRNA-מ לאחר ההרצה היו גנים הגנים שהתקבלו

ממספר סיבות. ראשית, בסיס הנתונים שקיים על הספירולינה  רםדבר זה ככל הנראה נג שהתקבלו(.

הוא לא רחב מספיק, ולכן לא נמצאו הרבה התאמות בין הגנים שמצאנו לגנים הנמצאים במערכת. 

אם  .במלואו מרוצף לא שלה והגנום, מספיק רחב אינו הספירולינה על הנתונים בסיס, להיום נכון

של הספירולינה, כנראה  גנוםמתבצעים יותר מחקרים על הבסיס הנתונים היה רחב יותר והיו 

לא  RNAשהיינו מוצאים יותר התאמות. בנוסף, בגלל שבחרנו להשתמש רק בדוגמה אחת של 

שינויים שהיינו  -ה דגימה אחרת להשוות אותה אליה ולראות את השינויים בביטוי הגניםתייה

לחים דגימה נוספת לריצוף. לכן, בסופו של בסיס הנתונים היה רחב יותר או שהיינו שו לורואים 

חנו דבר, לא יכולנו לדעת מה ההשפעה של המליחות על ביטוי הגנים בדגימה הספציפית ששל

 .לריצוף

 

 לשיפור הצעותמסקנות ו .6.2

התמודדות עם מלח היא פעילות הדורשת מספר רב מאוד של גנים שיפעלו יחדיו, ולא כולם נחשבים 

עמידות למלח", כגון יצירת משאבות וכו', אך הם קשורים למנגנון המטבולי של "גנים אחראיים על 

( ובלעדיהם העמידות למלח לא תוכל .התא )מטבוליזם, הפקת אנרגיה בתא, חדירות הקרום..

להתקיים.  לכן, לצורך מחקר עתידי הייתי מציעה שבנוסף למציאת גנים ספציפיים הקשורים 

האחראי על גדילה במליחות, על העלאת ביומסה ועל האנזימים של לעמידות במלח, יחקר המנגנון 

כך יהיה ניתן להבין כיצד העמידות למלח של האורגניזם פועלת בצורה  -המטבוליזם באורגניזם

 טובה יותר ואז יהיה ניתן לצלול להבנת הגנים המשתתפים בכל התהליך.

 -של התא RNA-לשאר ה mRNA-ה בין להפריד ניסינו בו הריצוף קדם בשלב שראינובנוסף, כפי 

על מחקר  בהסתמך. השתמשנו בשיטה זו polyA pulldown-התהליך לא עבד כמו שציפינו בשיטת ה

 ,Rott et al) בציאנובקטריה polyA pulldown-ה בשיטת השתמשו בו  בטכניון 2003 בשנת שנערך

זנב ייחודי  לספירולינה, בציאנובקטריה(. השערה אחת שיכולה להיות היא שלמרות שזה עבד 2003

משווה בין בשנית, הייתי  -RNAולכן שיטה זאת לא עבדה עליו. אם היה עלי לבצע את הפרדת ה

 , או מוצאת שיטה חדשה, המותאמת לספירולינה.mRNAשיטות קיימות של הפרדת 

https://ambar.co.il/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12601000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12601000
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12601000


 

30 
 www.greenhouse.org.il, החווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמר

של הספירולינה, וכך נדע למה polyA  -חושבת שכדאי ללמוד כיצד בנוי זנב הזאת ועוד, אני 

אצל הספירולינה. כלומר, אנו יודעים כי מטרת "זנב"  polyA -ההפרדה לא עבדה ומה תפקידו של ה

-באאוקריוטים. לאורך זמן זנב זה מתקצר, וכשהוא קצר דיו ה mRNA-זה היא לתרום ליציבות ה

mRNA זימים. אך בפרוקריוטים, תפקידו הפוך מכך. הזנב מעודד את פירוק המפורק על ידי אנ-

RNAלמרות שהבנו שניתן לבצע . polyA pulldown כל הזנבות שנתפסו על ציאנובקטריות, ייתכן ש

שהיה על סף התפרקות. בסופו של דבר, מחקר מעמיק על תפקידו של זנב זה יכול  RNAהעידו על 

לה הבסיסיות באחד מהאורגניזמים העתיקים ביותר בכדור הארץ, לתרום לנו מידע על דרכי הפעו

 .יםהציאנובקטריה ספירולינה, מה שיכול לשפוך קצת אור על החיים שהיו פה לפני מיליארדי שנ

 

 סיכום .6.3

למרות העובדה שמרבית שטחו של כדור הארץ מכוסה במים, לחלק נכבד מהאוכלוסיה העולמית 

נקיים. החקלאות משתמשת בכמויות אדירות של מים מתוקים לצורך אין גישה שוטפת למי שתיה 

השקיה, מה שמונע מהם להיות בשימוש כמי שתיה. עקב כך שהרוב המוחלט של המים בכדור הארץ 

הם מים מלוחים, יש ניסיון למצוא פתרונות שיאפשרו שימוש במים אלה כדי לתת לנו גישה לעוד 

 מי שתיה.

תרון זה יש בעיות נלוות הן מבחינה כלכלית ם על ידי התפלה, אך לפית המיכיום פותרים את בעי

כגון עלויות ייצור גבוהות והשקעת אנרגיה, והן מבחינה אקולוגית המתבטאות בהעלאת המליחות 

באזור בו נלקחים המים ובהעלאת ריכוז הפחמן הדו חמצני באטמוספירה הגורם לתגובת שרשרת 

ולאפשר חקלאות מנע מפתרון ההתפלה, י. על מנת להה לעלותצפוי טמפרטורת כדור הארץ שבסופה

 Spirulina Platensisבמים מלוחים בדקתי גנים המתבטאים בחשיפה למליחות בציאנובקטריה 

במטרה לתרום למחקר עתידי של החדרת גנים המקנים עמידות למליחות בגידולים חקלאיים ובכך 

לאפשר גידול על מים מלוחים שאינם מתאימים לשתייה בניסיון לתת מענה למשבר המים 

 המתוקים שמתרחש בימים אלו. 

לאי, ומאפשר אדיר לחקפוטנציאל ו בחובן החדרת הגנים טומ פתרוןמנעות מהתפלת מים, יחוץ מה

לו לקבל צמח המותאם לצרכים שלו. מים מליחים או מי ים זולים בצורה ניכרת ממים שפירים או 

אפשרות הגידול של הצמח במים בעלי . עקב השכיחות והביקוש המוגבל שלהם ממים מותפלים

מליחות גבוהה יחסית תחסוך סכומים נכבדים על עלות המים לגידול, מה שיאפשר לחקלאים 

ם התאמה זו תוכל לתת יד לחקלאות באזורים בהם הגישה למייע יותר בתחומים אחרים. להשק

 מי ההשקיה הם יקרים יותר. היא קשה, ועקב כך  מתוקים
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 רשימת מקורות: .7
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 :נספחים .8
 הלופילים והלוטולרנטיםחיידקים גנים של התמודדות עם מליחות מ -1נספח 

 Das et al, 2015    של םמאמרמתוך 
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RNA -דוח ריצוף ה -2 נספח  
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הגנים ביטוי -3 נספח  

Gene 

identity 

Expre

ssion 

Value 

SEQ ID 

acetylornithin

e 

transaminase 

(arginine 

metabolism) 

2414.64 GGGCGGATGGCGAAATTGGTAGACGCACCACACTCAAAATGTGGCGACTTCGGTCATGTCGGTTCGAGTCCGACTCTGCCCA gene1174 

N.A 1199.11 GGAGAGGTGGCTGAGTGGTCGAAAGCGGCAGATTGCTAATCTGTTGAGGGGTGTTCAGCCTCTCCGAGGGTTCGAATCCCTCCCTCTCCG gene2364 

ribosomal 
RNA operon 

49013.64 

TGTAGGTCAAGCTACAAAGGGCTAACGGTGGATTCCTAGGCACACAGAGGCGATGAAGGACGTGGCGACCCACGAAAGGCTTCGGGGAGCA

GGAAGCAAGCTTTGATCCGAAGATGTCCGAATGGGGCAACCCATAAACAGCTCGCTGAATCCATAGGCGAGTATGAGCGAACCCGGTGAACT

GAAACATCTTAGTAGCCGGAGGAAGAGAAAGCAATAGCGATTTCCCTAGTAGTGGTGAGCGAACGGGAAACAGCCTAAACCAATGGGATTTC

CCGTTGGGGTTGTGGGACAGTCATCAGAGACCGCCGAGGCTAGACGAAGCAGTTGAATACTGCACCAGAGAAGGTGAAAGTCCTGTAGTCG

AAAGCCAAAACGGCTCGACTGTATCCCGAGTAGCACGGAGCCCGTGAAATTCCGTGTGAATCCGCCTCGACCACGAGGTAAGGCTAAATACTC

CTGTGTGACCGATAGAGAACCAGTACCGTGAGGGAAAGGTGAAAAGAACCCCGGAAGGGGAGTGAAATAGAACCTGAAACCGTTAGCCTAC

AAGCAGTGGGAGGACGATTTAACGTCTGACCGCGTGCCTGTTGAAGCATGAGCCGGCGAGTTACAAGTTATGGCAGGTTAAGACCCAATAGG

TTGAAGCCCAAGCGAAAGCGAGTCTGAATAGGGCGTTACGTCATAATTTGTAGACCCGAACCCGGGTGATCTAACCATGTCCAGGATGAAGCT

TGGGTAAAACCAAGTGGAGGTCCGAACCGACCGATGTTGAAAAATCGGCGGATGAGGTGTGGTTAGGGGTGAAATGCCAATCGAACCCGGA

GCTAGCTGGTTCTCCCCGAAATGCGTTGAGGCGCAGCGGTTGAGGTTTAAACCTGGGGGTAAAGCACTGTTTCGGTGCGGGCTGCGAGAGCG

GTACCAAATCGAGACAAACTCTGAATACCAGGGGTACACTCAACCAGTGAGACGGTGGGGGATAAGCTTCATCGTCAAGAGGGAAACAGCCC

AGACCACCAGCTAAGGTCCCCAAATCACTACTAAGTGATAAAGGAGGTGGGAGTGCCCAGACAACCAGGAGGTTTGCCTAGAAGCAGCCATC

CTTAAAAGAGTGCGTAATAGCTCACTGGTCAAGCGCTCCTGCGCCGAAAATGAACGGGGCTAAGTAGTGTACCGAAGCTGTGGAATAGGCAA

CTATTGGTAGGGGAGCGTTCTGTGGTAGTGTGAAGCACTAGCGGCAAGCAGGTGTGGACGAAGCAGAAGTGAGAATGTCGGCTTAAGTAGC

GAAAATGTGGGTGAGAATCCCACACCCCGAAACCCTAAGGGTTCTCCGGACGGCTCGTCCGCGGAGGGTTAGTCAGGACCTAAGGCGAGGCT

GAAAAGCGTAGTCGATGGACAACGGGTTAACATTCCCGTACCGTTTGCAGTTGATGAAGGGGGACGGAGTAGGTGTTCGTCATCCGGATGTT

GGTTACCGGTGCAAGTGTTCGAGGTGTTGAGGTCTGGTGAAAACAGACTGAGCTGAGGCACGAGTCCGACCCGCTACGGCGGGGAAGTGAT

AGTCATCAGGCTTCCTAGAAAAGCCCTATACATCTTAAACTGTAAATGCCTGTACCCTAAACCGACACAGGTGGGGTGGTTGAGAATACTAAG

GGGCGCGAGATAACTCTCTCTAAGGAACTCGGCAAAATGGCTCCGTAACTTCGGGAGAAGGAGTGCCTGCCGAAAGGTAGGTGGCACTGAA

GAGGCCCAGGCGACTGTTTACCAAAAACACAGGTCTCCGCTAAGTCGCAAGACGATGTATGGGGGCTGACGCCTGCCCAGTGCCGGAAGGTT

AAGGAAGTCGGTCAGGAGTAATCTGAAGCTGATGACCGAAGCCCCGGTGAACGGCGGCCGTAACTATAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCC

TTGTCGGGTAAGTTCCGACCCGCACGAAAGGCGTAACGATCTGGGCGCTGTCTCGGAGAGAGACTCGGCGAAATAGAATTGTCTGTGAAGAT

ACGGACTACCTGCACCCGGACAGAAAGACCCTATGAAGCTTTACTGTAGCCTGGAATTGGGTTCGGGCTTCGCTTGCGCAGGATAGGTGGGA

GGCTGTGAAGAATTCCTTGTGGGGGATTCTGAGCCATCGGTGAGATACCACTCTGGCGAGGCTAGAATTCTAACCTTTTCCCGTTATCCGGGA

AAGAGACAGTTTCAGGGGGGCAGTTTGACTGGGGCGGTCGCCTCCTAAATGGTAACGGAGGCGCGCAAGGGTTCCCTCAGGCTGGTTGGAA

ATCAGCCGTAGAGTGCAAAGGCATAAGGGAGCTTGACTGCAAGACCTACAAGTCGAGCAGGGACGAAAGTCGGCCTTAGTGATCCGACGGT

ACTGCGTGGAAAGGCCGTCGCTCAACGGATAAAAGTTACTCTAGGGATAACAGGCTGATCTCCCCCAAGAGTTCACATCGACGGGGAGGTTT

GGCACCTCGATGTCGGCTCATCGCAACCTGGGGCGGTAGTACGTCCCAAGGGTTGGGCTGTTCGCCCATTAAAGCGGTACGTGAGCTGGGTT

CAGAACGTCGTGAGACAGTTCGGTCCATATCCGGTGCAGGCGTAAGAGCATTGAGAGGAGCCTTCCCTAGTACGAGAGGACCGGGAAGGAC

GCACCGCTGGTGTACCTGTTATCGTGCCAACGGTATACGCAGGGTAGCCATGTGCGGAGCGGATAACCGCTGAAAGCATCTAAGTGGGAAGC

CCACCTCAAGATGAGTGCTCTCACTGGGTTAGCCAGGTAAGGTCACGGGAAGATTACCCGTTAATAGATGTCAGGTGGAAGTCCAGCAATGG

ATGTAGCCGAGGCACACTAACAGACCGAGGGCTTGACCTC 

gene2551 

16S rRNA 271596.1 

AACACGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGTCTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGGCTCTTCGGAGCTAGTGGCGGAC

GGGTGAGTAACACGTGAGAATCTGGCTCCCGGTCGGGGACAACAGAGGGAAACTTCTGCTAATCCCGGATGAGCCGAAAGGTAAAAGATTT

ATCGCCGGGAGATGAGCTCGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAAGGCTCACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC

AGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAAGA

CCGCGTGGGGGAGGAAGGCTCTTGGGTTGTAAACCCCTTTTCTCAAGGAAGAACACAATGACGGTACTTGAGGAATAAGCCTCGGCTAACTC

CGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGAGGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCCGTAGGTGGCAGTTCAAGTCTGCTGT

CAAAGACAGTAGCTCAACTACTGAAAGGCAGTGGAAACTGAACAGCTAGAGTACGGTAGGGGCAGAGGGAATTCCCGGTGTAGCGGTGAAA

TGCGTAGATATCGGGAAGAACACCGGTGGCGAAAGCGCTCTGCTGGGCCGTAACTGACACTGAGGGACGAAAGCTAGGGGAGCGAATGGG

ATTAGATACCCCAGTAGTCCTAGCCGTAAACGATGGAAACTAGGTGTAGCCTGTATCGACCCGGGCTGTGCCGAAGCTAACGCGTTAAGTTTC

CCGCCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGATGCAA

CGCGAAGAACCTTACCAGGGCTTGACATGTCCGGAATCTTGGTGAAAGCCGAGAGTGCCTTCGGGAGCCGGAACACAGGTGGTGCATGGCTG

TCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTCCTTAGTTGCCATCATTCAGTTGGGCACTTTAGGGAG

ACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTACGTCCTGGGCTACACACGTACTACAATGGGGGGGA

CAAAGGGTAGCCAAGACGCGAGTCTGAGCCAATCCCGTAAACCTCTCCTCAGTTCAGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGGAGGAAT

CGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATCCGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGAAGTTAGCCACGCCCGAA

GTCGTTACTCTAACCGTTCGCGGAGGAGGATGCCGAAGGCAGGGCTGATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTG

TGGCTGGATCACCTCCTTTTTAG 

gene2554 

RNA 
polymerase 
sigma factor 

7996133 
CCTGGTGTCTATGGCTCAGTGGAACCACACCGATCCATCCCGAACTCGGATGTGAAACGCTGAAACGGCGAAGATACTTGGCGGGTAGCTGC

CTGGGAAAATAGCAAGATGCCAGGA gene2591 
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ribosomal 
RNA operon 

 
15318.21 

TGTAGGTCAAGCTACAAAGGGCTAACGGTGGATTCCTAGGCACACAGAGGCGATGAAGGACGTGGCGACCCACGAAAGGCTTCGGGGAGCA

GGAAGCAAGCTTTGATCCGAAGATGTCCGAATGGGGCAACCCATAAACAGCTCGCTGAATCCATAGGCGAGTATGAGCGAACCCGGTGAACT

GAAACATCTTAGTAGCCGGAGGAAGAGAAAGCAATAGCGATTTCCCTAGTAGTGGTGAGCGAACGGGAAACAGCCTAAACCAATGGGATTTC

CCGTTGGGGTTGTGGGACAGTCATCAGAGACCGCCGAGGCTAGACGAAGCAGTTGAATACTGCACCAGAGAAGGTGAAAGTCCTGTAGTCG

AAAGCCAAAACGGCTCGACTGTATCCCGAGTAGCACGGAGCCCGTGAAATTCCGTGTGAATCCGCCTCGACCACGAGGTAAGGCTAAATACTC

CTGTGTGACCGATAGAGAACCAGTACCGTGAGGGAAAGGTGAAAAGAACCCCGGAAGGGGAGTGAAATAGAACCTGAAACCGTTAGCCTAC

AAGCAGTGGGAGGACGATTTAACGTCTGACCGCGTGCCTGTTGAAGCATGAGCCGGCGAGTTACAAGTTATGGCAGGTTAAGACCCAATAGG

TTGAAGCCCAAGCGAAAGCGAGTCTGAATAGGGCGTTACGTCATAATTTGTAGACCCGAACCCGGGTGATCTAACCATGTCCAGGATGAAGCT

TGGGTAAAACCAAGTGGAGGTCCGAACCGACCGATGTTGAAAAATCGGCGGATGAGGTGTGGTTAGGGGTGAAATGCCAATCGAACCCGGA

GCTAGCTGGTTCTCCCCGAAATGCGTTGAGGCGCAGCGGTTGAGGTTTAAACCTGGGGGTAAAGCACTGTTTCGGTGCGGGCTGCGAGAGCG

GTACCAAATCGAGACAAACTCTGAATACCAGGGGTACACTCAACCAGTGAGACGGTGGGGGATAAGCTTCATCGTCAAGAGGGAAACAGCCC

AGACCACCAGCTAAGGTCCCCAAATCACTACTAAGTGATAAAGGAGGTGGGAGTGCCCAGACAACCAGGAGGTTTGCCTAGAAGCAGCCATC

CTTAAAAGAGTGCGTAATAGCTCACTGGTCAAGCGCTCCTGCGCCGAAAATGAACGGGGCTAAGTAGTGTACCGAAGCTGTGGAATAGGCAA

CTATTGGTAGGGGAGCGTTCTGTGGTAGTGTGAAGCACTAGCGGCAAGCAGGTGTGGACGAAGCAGAAGTGAGAATGTCGGCTTAAGTAGC

GAAAATGTGGGTGAGAATCCCACACCCCGAAACCCTAAGGGTTCCTCCGGACGGCTCGTCCGCGGAGGGTTAGTCAGGACCTAAGGCGAGGC

TGAAAAGCGTAGTCGATGGACAACGGGTTAACATTCCCGTACCGTTTGCAGTTGATGAAGGGGGACGGAGTAGGTGTTCGTCATCCGGATGT

TGGTTACCGGTGCAAGTGTTCGAGGTGTTGAGGTCTGGTGAAAACAGACTGAGCTGAGGCACGAGTCCGACCCGCTACGGCGGGGAAGTGA

TAGTCATCAGGCTTCCTAGAAAAGCCCTATACATCTTAAACTGTAAATGCCTGTACCCTAAACCGACACAGGTGGGGTGGTTGAGAATACTAA

GGGGCGCGAGATAACTCTCTCTAAGGAACTCGGCAAAATGGCTCCGTAACTTCGGGAGAAGGAGTGCCTGCCGAAAGGTAGGTGGCACTGA

AGAGGCCCAGGCGACTGTTTACCAAAAACACAGGTCTCCGCTAAGTCGCAAGACGATGTATGGGGGCTGACGCCTGCCCAGTGCCGGAAGGT

TAAGGAAGTCGGTCAGGAGTAATCTGAAGCTGATGACCGAAGCCCCGGTGAACGGCGGCCGTAACTATAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTC

CTTGTCGGGTAAGTTCCGACCCGCACGAAAGGCGTAACGATCTGGGCGCTGTCTCGGAGAGAGACTCGGCGAAATAGAATTGTCTGTGAAGA

TACGGACTACCTGCACCCGGACAGAAAGACCCTATGAAGCTTTACTGTAGCCTGGAATTGGGTTCGGGCTTCGCTTGCGCAGGATAGGTGGG

AGGCTGTGAAGAATTCCTTGTGGGGGATTCTGAGCCATCCGTGAGATACCACTCTGGCGAGGCTAGAATTCTAACCTTTTCCCGTTATCCGGG

AAAGAGACAGTTTCAGGGGGGCAGTTTGACTGGGGCGGTCGCCTCCTAAATGGTAACGGAGGCGCGCAAGGGTTCCCTCAGGCTGGTTGGA

AATCAGCCGTAGAGTGCAAAGGCATAAGGGAGCTTGACTGCAAGACCTACAAGTCGAGCAGGGACGAAAGTCGGCCTTAGTGATCCGACGG

TACTGCGTGGAAAGGCCGTCGCTCAACGGATAAAAGTTACTCTAGGGATAACAGGCTGATCTCCCCCAAGAGTTCACATCGACGGGGAGGTTT

GGCACCTCGATGTCGGCTCATCGCAACCTGGGGCGGTAGTACGTCCCAAGGGTTGGGCTGTTCGCCCATTAAAGCGGTACGTGAGCTGGGTT

CAGAACGTCGTGAGACAGTTCGGTCCATATCCGGTGCAGGCGTAAGAGCATTGAGAGGAGCCTTCCCTAGTACGAGAGGACCGGGAAGGAC

GCACCGCTGGTGTACCTGTTATCGTGCCAACGGTATACGCAGGGTAGCCATGTGCGGAGCGGATAACCGCTGAAAGCATCTAAGTGGGAAGC

CCACCTCAAGATGAGTGCTCTCACTGGGTTAGCCAGGTAAGGTCACGGGAAGATTACCCGTTAATAGATGTCAGGTGGAAGTCCAGTAATGG

ATGTAGCCGAGGCACACTAACAGACCGAGGGCTTGACCTC 

gene3450 

16S rRNA 271596.1 

AACACGGAGAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGTCTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGGCTCTTCGGAGCTAGTGGCGGAC

GGGTGAGTAACACGTGAGAATCTGGCTCCCGGTCGGGGACAACAGAGGGAAACTTCTGCTAATCCCGGATGAGCCGAAAGGTAAAAGATTT

ATCGCCGGGAGATGAGCTCGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAAGGCTCACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGAGGATGATC

AGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAAGA

CCGCGTGGGGGAGGAAGGCTCTTGGGTTGTAAACCCCTTTTCTCAAGGAAGAACACAATGACGGTACTTGAGGAATAAGCCTCGGCTAACTC

CGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGAGGCAAGCGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGCGTCCGTAGGTGGCAGTTCAAGTCTGCTGT

CAAAGACAGTAGCTCAACTACTGAAAGGCAGTGGAAACTGAACAGCTAGAGTACGGTAGGGGCAGAGGGAATTCCCGGTGTAGCGGTGAAA

TGCGTAGATATCGGGAAGAACACCGGTGGCGAAAGCGCTCTGCTGGGCCGTAACTGACACTGAGGGACGAAAGCTAGGGGAGCGAATGGG

ATTAGATACCCCAGTAGTCCTAGCCGTAAACGATGGAAACTAGGTGTAGCCTGTATCGACCCGGGCTGTGCCGAAGCTAACGCGTTAAGTTTC

CCGCCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGATGCAA

CGCGAAGAACCTTACCAGGGCTTGACATGTCCGGAATCTTGGTGAAAGCCGAGAGTGCCTTCGGGAGCCGGAACACAGGTGGTGCATGGCTG

TCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTCCTTAGTTGCCATCATTCAGTTGGGCACTTTAGGGAG

ACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTACGTCCTGGGCTACACACGTACTACAATGGGGGGGA

CAAAGGGTAGCCAAGACGCGAGTCTGAGCCAATCCCGTAAACCTCTCCTCAGTTCAGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGGAGGAAT

CGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATCCGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGAAGTTAGCCACGCCCGAA

GTCGTTACTCTAACCGTTCGCGGAGGAGGATGCCGAAGGCAGGGCTGATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTG

TGGCTGGATCACCTCCTTTTTAG 

gene3453 

RNA 
polymerase 
sigma factor 

7996133 
CCTGGTGTCTATGGCTCAGTGGAACCACACCGATCCATCCCGAACTCGGATGTGAAACGCTGAAACGGCGAAGATACTTGGCGGGTAGCTGC

CTGGGAAAATAGCAAGATGCCAGGA 
gene4207 

hypothetical 
protein 

983.23 

AGAGTCAGCGATGGCGGTTGCGGATTCATTGGTTTGAATCTGAGGAAAGTCCGGGCTCCCGAAAGACTAGACTTGCTGGGTAACTCCCAGTG

CGAGCGATCGTGAGGATAGTGCCACAGAAACATACCGCCAAAGGGGCTATTTAGCTCACTGGTAAGGGTGCAAAGGTGCGGTAAGAGCGCA

CCAGCGATATCGTGAGGTATCGGCTCGGTAAACCCCGGTTGGGAGCAAGGTCGCAGGGATGACGGTTGGTCTTTTACCGATCCCGTTTATGGT

GTACCGCTAGAGGTATCTGGTAACAGATATCCCAGATAGATAACTGCTATCTTGATTGCTATTTGCAGTTGAGACAACAGAACCCGGCTTATGT

CTGGCTCTTGCC 

gene4226 

hypothetical 
protein 

24162.19 
GTCCTGCTGTGACGTTGGTGACTGCCAAAATGTTTTTTTGATCTATAACTCTAAAAACAAGGGAACCCCTTAGAATCGAGTGGCAGTATACCGG

GCATTGTACCCGGAAACTTGAAGCTCGGCAGTGGTGCCCACCTGGCTCGTCCAGGTCAAAAACTGAGGTAAGACGGCGTTGCGGTTGGGCT 
gene4357 

cell division 
protein FtsZ 

5170 
GGCCTGGACCTATGCGGTCAGAACGCCTAAACCTTGTCAGGACCGGAAGGTAGCAGCAACACGGGATGCTTCTGATAGGCGTGGAATCCGGG

TCACT 
gene4596 

Similar to 
serine/threon
ine protein 

kinase 

7908.44 

GGGGCATTACTGGTTTCGACAGGACGATCAAACCGACCTTGTGATTCAGGCCGAGAGTGAGCCTCCTCTCGAAAATCAAAGGTTCACAAAAAA

TGTAAGTGCGAACAACGTCGTACCTTTCGCTCGCGTTAAAGCCGCTGTTGCTTAATAACGAATACCTCCTATAGGTTCGAGCACTCACGGTTTG

ACTCCGTTAAGGACTGTGGGTTAAACCCCAACGGATGCTTCGGTTAAGCGTTCTCTGGTAGCTTAACTGAAAAAGACTCTACTAGAGAATCCTA

CCGTCAGGGATAAGTGACGGTTCCCGCCCTAAGGATTAGAGGGGCTATGTCTGTGAACGAGCAGGGCGTAAATAGTCGTTTTGGACATGGGT

TCGATTCCCATATGCTCCATTT 

gene5131 
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