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 תפקיד אוקסין בתהליכי התפתחות ותפקוד אברי הפרח בעגבנייה בתנאי עקת טמפרטורה  0950 - 261
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 תאריך משלוח תקופת המחקר     
הדו"ח  עבורה מוגש הדו"ח מסכם    

 למקורות
 המימון סיום התחלה     
 חודש שנה חודש שנה חודש שנה     
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   ד. מקורות מימון עבורם מיועד הדו"ח
סכום שאושר למחקר  קוד מקור מימון שם מקור המימון

 תיקצוב הדו"חבשנת 
 בשקלים  

 611,111 125522 קרן המדען הראשי
 

 על התקציר להיכתב בעברית לפי סעיף ה' שבהנחיות לכתיבת דיווחים -ה. תקציר שים לב 
וגדולה. ענף גידול העגבניות בנגב המערבי  מאכל, צ'רי עגבניות של דונם 11,111 -כ גדלים : באזור הנגב המערבי וברמת נגבהצגת הבעיה

בעונת הקיץ, המאופיינת בטמפרטורת גבוהות בבתי הצמיחה, ישנה  וברמת נגב מבוסס על גידול בבתי צמיחה מחופים רשת או פלסטיק.
בעיית חנטה  ו.פגיעה קשה ביכולת החנטה ואיכות הפרי כתוצאה מפגיעה בחיוניות אברי הרבייה, דבר הגורם לפחיתה ביבול בעונה ז

 והתפתחות פירות קיימת גם באזורי גידול נוספים בארץ ובזני תעשיה מסיימים בשדה הפתוח.
היא שאוקסין מעורב בתהליכי התפתחות ותפקודם התקין של איברי הפרח והפרי, וייצורו ואופן  היפותזת העבודה: מטרות העבודה

והות. מטרת העל של המחקר היא שיפור חנטה וייצור פירות עגבנייה בתנאי הביטוי שלו מושפעים מתנאי סביבה בעיקר טמפרטורות גב
טמפרטורה קיצוניים השוררים בגידול תחת מבנים ובשדה הפתוח בעונת הקיץ. המטרות הייחודיות ושלבי העבודה:  א. אפיון השלבים 

יפיון תפקידי האוקסין בהתפתחות אברי א ב. הרגישים לחום בהתפתחות אברי הפרח הזכריים והנקביים, החנטה והתפתחות הפרי;
הפרח והפרי בתנאי טמפרטורה גבוהה; ג. בחינת השימוש במעכבים של מערכת ההובלה והבקרה של אוקסין על תגובת הפרח והפרי 

ר הפרח והפרי על מנת לשפ בחינת דרכים להשפיע על מאזן האוקסין באיברי להתפתחות בתנאי עקת טמפרטורה; ד. על סמך התוצאות,
 חנטת הפירות בתנאי עקת טמפרטורה, לדוגמה על ידי שימוש במעכבים ספציפיים, מוטנטים או צמחים טרנסגניים. 

: בשנה זו התמקדנו באפיון תבנית הביטוי של הסמן לתגובה לאוקסין בשלבים שונים של התפתחות הפרח והפרי. אפיון שיטות העבודה
מ"מ( ועד יום פתיחת הפרח. אפיון הביטוי בעוברים ובפרי נבחן בשלבי  1צעיר ) הביטוי במהלך התפתחות הפרח נבחן משלב ניצן

התפתחות שונים לאחר הפריה, כאשר ההתפתחות נקבעת לפי גודל החנט. צמחי המודל במחקר זה היו צמחי עגבנייה בעלי אופי צימוח 
 הם מאותו רקע הגנטי.  entire (e)והמוטנט  (wtכאשר זן הבר ) (Solanum lycopersicum cv. M82)מסיים 

הפגוע במערכת  entireובצמחי המוטנט  wt( בצמחי ה DR5: אפיון דפוס הביטוי של הסמן לתגובה לאוקסין )תוצאות עיקריות ומסקנות
, והשימוש במעכבי הובלה של אוקסין מצביעים שלהורמון זה תפקיד PIN1מעבר הסיגנל לתגובה לאוקסין, איפיון ביטוי חלבון ההובלה 

חשוב בהתמיינות והתפתחות הפרח, אברי הפרח הזכריים והנקביים ובמהלך התפתחות הפרי. כמו כן לאוקסין תפקיד מפתח 
ל תפקיד בתהליכי בהתפתחות העובר לאחר הפריה. לאוקסין יש תפקיד גם בשלבי התפתחות הפרי המאוחרים יותר והוא כנראה בע

התפתחות ותפקוד קליפת הפרי והבשלתו. הבקרה על ריכוז האוקסין ברקמות והתאים השונים מבוקרת גם על ידי חלבון ההובלה של 
אך אופי ואופן ביטויו בתאים השונים עדין לא ברור דיו. טמפרטורה גבוהה גרמה לפחיתה ברמת ביטוי סמן התגובה  PIN1אוקסין 

פרח במהלך התפתחותם, דבר היכול להצביע על השפעה ישירה של הטמפרטורה על גנים במגיבים לאוקסין ו/או לאוקסין באברי ה
השפעה עקיפה הנגרמת מהשפעה על ביוסינטזה ו/או פירוק מואץ של ההורמון. מחקר נוסף דרוש על מנת לברר סוגיות אלו עד תומם, 

מקבוצות כימיות שונות ואיך הן מושפעות מטמפרטורה גבוהה. תוצאות  כמו כן יש לנסות ולברר את האינטראקציה עם הורמונים
ראשוניות ממחקר מקביל שמתבצע במעבדה מצביע על שינוים בביטוי אוקסינים והורמונים אחרים כתוצאה מחשיפה לטמפרטורת 

פרטנוקרפים לא שיפר את גבוהות. השימוש במעכבי הובלה של אוקסין למרות שגרם לעליה במספר הפירות ולהתפתחות של פירות 
 תגובת הצמח לחשיפה לטמפרטורת גבוהות.
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 תקציר 

מאכל, צ'רי וגדולה.  עגבניות של דונם 11,111 -כ גדלים באזור הנגב המערבי וברמת נגב: הצגת הבעיה

 ענף גידול העגבניות בנגב המערבי וברמת נגב מבוסס על גידול בבתי צמיחה מחופים רשת או פלסטיק.

בטמפרטורת גבוהות בבתי הצמיחה, ישנה פגיעה קשה ביכולת החנטה בעונת הקיץ, המאופיינת 

בעיית  ואיכות הפרי כתוצאה מפגיעה בחיוניות אברי הרבייה, דבר הגורם לפחיתה ביבול בעונה זו.

 חנטה והתפתחות פירות קיימת גם באזורי גידול נוספים בארץ ובזני תעשיה מסיימים בשדה הפתוח.

אוקסין מעורב בתהליכי התפתחות ותפקודם התקין של היא ש ודההיפותזת העב :מטרות העבודה

איברי הפרח והפרי, וייצורו ואופן הביטוי שלו מושפעים מתנאי סביבה בעיקר טמפרטורות גבוהות. 

מטרת העל של המחקר היא שיפור חנטה וייצור פירות עגבנייה בתנאי טמפרטורה קיצוניים השוררים 

. אפיון א  המטרות הייחודיות ושלבי העבודה:. בעונת הקיץ בגידול תחת מבנים ובשדה הפתוח

 .ב השלבים הרגישים לחום בהתפתחות אברי הפרח הזכריים והנקביים, החנטה והתפתחות הפרי;

mailto:hagai@agri.gov.il
mailto:naomi.ori@mail.huji.ac.il
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בחינת השימוש . גאיפיון תפקידי האוקסין בהתפתחות אברי הפרח והפרי בתנאי טמפרטורה גבוהה; 

אוקסין על תגובת הפרח והפרי להתפתחות בתנאי עקת במעכבים של מערכת ההובלה והבקרה של 

הפרח והפרי על  בחינת דרכים להשפיע על מאזן האוקסין באיברי . על סמך התוצאות,ד; טמפרטורה

מנת לשפר חנטת הפירות בתנאי עקת טמפרטורה, לדוגמה על ידי שימוש במעכבים ספציפיים, 

זו התמקדנו באפיון תבנית הביטוי של הסמן  בשנה: שיטות העבודה מוטנטים או צמחים טרנסגניים.

לתגובה לאוקסין בשלבים שונים של התפתחות הפרח והפרי. אפיון הביטוי במהלך התפתחות הפרח 

ועד יום פתיחת הפרח. אפיון הביטוי בעוברים ובפרי נבחן בשלבי  מ"מ( 1ניצן צעיר )נבחן משלב 

התפתחות שונים לאחר הפריה, כאשר ההתפתחות נקבעת לפי גודל החנט. צמחי המודל במחקר זה 

 (wtכאשר זן הבר ) (Solanum lycopersicum cv. M82)צמחי עגבנייה בעלי אופי צימוח מסיים היו 

אפיון דפוס הביטוי של הסמן  :תוצאות עיקריות ומסקנות קע הגנטי.הם מאותו ר entire (e)והמוטנט 

הפגוע במערכת מעבר הסיגנל לתגובה  entireובצמחי המוטנט  wt( בצמחי ה DR5לתגובה לאוקסין )

, והשימוש במעכבי הובלה של אוקסין מצביעים PIN1לאוקסין, איפיון ביטוי חלבון ההובלה 

ת והתפתחות הפרח, אברי הפרח הזכריים והנקביים ובמהלך שלהורמון זה תפקיד חשוב בהתמיינו

התפתחות הפרי. כמו כן לאוקסין תפקיד מפתח בהתפתחות העובר לאחר הפריה. לאוקסין יש תפקיד 

גם בשלבי התפתחות הפרי המאוחרים יותר והוא כנראה בעל תפקיד בתהליכי התפתחות ותפקוד 

ן ברקמות והתאים השונים מבוקרת גם על ידי חלבון קליפת הפרי והבשלתו. הבקרה על ריכוז האוקסי

אך אופי ואופן ביטויו בתאים השונים עדין לא ברור דיו. טמפרטורה גבוהה  PIN1ההובלה של אוקסין 

גרמה לפחיתה ברמת ביטוי סמן התגובה לאוקסין באברי הפרח במהלך התפתחותם, דבר היכול 

להצביע על השפעה ישירה של הטמפרטורה על גנים במגיבים לאוקסין ו/או השפעה עקיפה הנגרמת 

ירוק מואץ של ההורמון. מחקר נוסף דרוש על מנת לברר סוגיות אלו עד מהשפעה על ביוסינטזה ו/או פ

תומם, כמו כן יש לנסות ולברר את האינטראקציה עם הורמונים מקבוצות כימיות שונות ואיך הן 

מושפעות מטמפרטורה גבוהה. תוצאות ראשוניות ממחקר מקביל שמתבצע במעבדה מצביע על שינוים 

 אחרים כתוצאה מחשיפה לטמפרטורת גבוהות.בביטוי אוקסינים והורמונים 

השימוש במעכבי הובלה של אוקסין למרות שגרם לעליה במספר הפירות ולהתפתחות של פירות 

 פרטנוקרפים לא שיפר את תגובת הצמח לחשיפה לטמפרטורת גבוהות.

 
 :הראשי החוקר הצהרת

 הממצאים בדו"ח זה הינם תוצאות ניסויים

  לא : חקלאיםל המלצות מהווים הניסויים
 

  24/11/2214 תאריך                        החוקר חתימת

 
 

ושליחתו  כתיבת מאמר על תוצאותשל אנחנו בעיצומו  :מהמחקר שנבעו פרסומים רשימת
 לעיתונות מקצועית. 
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 מבוא ותיאור הבעיה

וגדולה. ענף גידול  מאכל, צ'רי עגבניות של דונם 11,111 -כ גדלים באזור הנגב המערבי וברמת נגב

בעונת  העגבניות בנגב המערבי וברמת נגב מבוסס על גידול בבתי צמיחה מחופים רשת או פלסטיק.

הקיץ, המאופיינת בטמפרטורת גבוהות בבתי הצמיחה, ישנה פגיעה קשה ביכולת החנטה ואיכות הפרי 

בעיית חנטה והתפתחות  ו.כתוצאה מפגיעה בחיוניות אברי הרבייה, דבר הגורם לפחיתה ביבול בעונה ז

פירות קיימת גם באזורי גידול נוספים בארץ ובזני תעשיה מסיימים בשדה הפתוח. בעיה זו תלך 

כתוצאה מכך, בחודשים  ותחריף עם העלייה החזויה בטמפרטורות כתוצאה מההתחממות הגלובלית.

ים המקומיים בהם אוגוסט עד אוקטובר אין כמעט יצוא של עגבניות ורוב התוצרת משווקת לשווק

מתקבלת עדין תוצרת באיכות הפסולה לייצוא. טיפולים הורמונאליים כגון חומרים דמויי אוקסין או 

מעכבי הובלה של אוקסין אשר משפרים חנטה בתנאי טמפרטורה נמוכה אינם יעילים בתנאים 

מפרטורות השוררים בבתי הצמיחה בקיץ. בנוסף ישנה פחיתה ביעילות פעילות דבורי הבומבוס בט

 קיצוניות אלו. 

תהליכי התפתחות פרחים וחנטה בעגבנייה הינם רגישים מאוד לתנאי סביבה, במיוחד לטמפרטורות 

 25-30°Cקיצוניות. למרות שהטמפרטורות האופטימאליות לקליטת מוטמעים וצימוח נעות בין 

טמפרטורות  .21-25°C (Sato et al., 2002)הטמפרטורה האופטימאלית הממוצעת לחנטה היא 

גבוהות גורמות לעיכוב במספר תהליכים פיזיולוגיים שונים, הקשורים בהתפתחות פרחים, חנטה 

( התמיינות 3( מיקום מרחבי של הצלקת, )2( מיוזה בגרגרי האבקה ובביציות, )1והתפתחות הפרי: )

( 5ה(, )ציום במאבק )הגורמים לצמצום פתיחת המאבק ושחרור גרגרי האבקטוהתפתחות תאי האנדו

( 7( התארכות נחשון האבקה, )6( נביטת גרגרי האבקה, )5מספר גרגרי האבקה הנשארים על הצלקת, )

( התפתחות האנדוספרם והעובר בזרע המתפתח 0( תהליך ההפריה, ו )2חיוניות הביציות והשחלה, )

(Peet et al., 1998(  אפילו תנאי טמפרטורה לא קיצוניים .)29°C כאשר הטמפרטורה ) קצת מעל

( יכולים לפגוע בחיוניות גרגרי האבקה, דבר המוביל לחנטה 25°Cהטמפרטורות האופטימאליות )

והפריה לקויות, ובהמשך לפירות מחוסרי זרעים ובאיכות נמוכה. תנאי עקה קיצונית עשויים לגרום 

(. Peet et al., 1998; Sato et al., 2000; Shabtai et al., 2007) להפלה מוחלטת של פרחים ופירות

יום לפני אנתזיס )פתיחת הפרח(. בשלב זה  15השלב הרגיש ביותר לעקת טמפרטורה הוא שבוע עד 

. התפתחות פירות תקינה (Sato et al., 2002)מתרחשת מיוזה בתאי האיברים הזכריים והנקביים 

בהפריה  תלויה בהפריה נאותה, תהליך רגיש לטמפרטורות גבוהות, ולכן ייצור פירות ללא תלות

 (.Shabtai et al., 2007)פרתנוקרפיה( יכול להוות פתרון לגידול עגבנייה בתנאים קיצוניים )

 Zhao( תפקידי מפתח בתהליכי התפתחות רבים )indole-3- acetic acid, IAAלהורמון אוקסין )

. (Sundberg & Østergaard 2009(, בין היתר בהתפתחות אברי הפרח הזכריים והנקביים )2010

לדוגמה, שינוי במעבר אוקסין דרך זירי המאבקים עשוי להשפיע על התפתחות גרגרי האבקה בשלבי 

(. במהלך התמיינות אברי הפרח הנקביים )צלקת, עמוד Feng et al., 2006התפתחות מאוחרים יותר )

י עלי שחלות וביציות(, רמות אוקסין גבוהות יחסית בחלק העליון יובילו להתמיינות עמוד העל

 (.Nemhauser et al., 2000והצלקת, ואילו רמות נמוכות יותר יובילו ליצירת עלי השחלה והגינופור )
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אוקסין דרוש גם ליצירת אזור נביטת נחשון גרגר האבקה בעמוד העלי והתפתחות השחלה. תפקיד זה 

(. התפתחות Wu et al., 2006הוכח על ידי שימוש במוטנטים הפגועים במערכת החישה לאוקסין )

גרעינים. סידורם בתא ולכן תפקודם  2הגמטופיט הנקבי מתחיל ביצירת תא אם הביצה, המכיל 

(. בנוסף, אוקסין Pagnussat et al.,  2009הנורמאלי תלוי בפיזור לא אחיד של אוקסין בתא זה )

ים, התפתחות באיברים השונים, כגון תזמון פתיחת המאבקהאחראי על תיאום התזמון של שלבי 

לאוקסין תפקיד חשוב  הבשלת גרגרי האבקה, התפתחות הביציות, הפרייה ותחילת התפתחות הפרי.

גם בשלבים מאוחרים יותר של התפתחות הפרי לאחר הפרייה. אוקסין מבקר ומכוון את התפתחות 

הפרי ופיזור  הבשלת(, ומהווה שחקן מפתח בתהליך Sundberg & Østergaard 2009השחלה והפרי )

  עים.הזר

DR5 י המורכב ממספר חזרות של רצף תגובה שמור המצוי בפרומוטרים של טהינו פרומוטר סינט

 המשועתקים באופן ראשוני ומיידי בתגובה לנוכחות אוקסין. GH3,SAUR ,Aux/IAAהגנים 

(Ulmasov et al., 1997; Friml et al., 2003; Heisler et al., 2005 ביטוי  .)DR5 מצביע על נוכחות 

10אוקסין חופשי בריכוזים הנעים בין 
-4

M 10 -ו
-8

M
הקורלציה בין ריכוז ומיקום הסמן לבין הריכוז  

האמיתי של ההורמון הוכחה על ידי אנליזה כרומוטוגראפית. לכן מקובל היום שאנליזה של גן מדווח 

( ברקמות הצמח DR5::GFP, DR5::GUS, DR5::VENUS) DR5המחובר לסמן התגובה לאוקסין 

מצביע על אזורים בעלי ריכוז של אוקסין חופשי בתאים צמחיים. חשוב לזכור שמכיוון שסמן זה מגיב 

 ,.Aloni et alלנוכחות אוקסין חופשי בלבד הוא לא מדד מוחלט לרמת האוקסין באותם תאים )

(. בנוסף, רגישות הסמן משתנה בין רקמות שונות בהתאם למרכיבים הספציפיים של התגובה 2006

 .  (Vernouxet al., Molecular systems biology 7, 508, 2011) וקסין הפועלים בכל רקמהלא

. גנים אלה מקודדים לחלבונים Aux/IAAממשפחת ה  E/SlIAA9פגוע בגן   entire (e) המוטנט

בהשוואה לעלה המורכב במין הבר.  ,מבנה עלה פשוט eהמעכבים את התגובה לאוקסין. למוטנט 

דבר וללא תלות בהפריה, מתרחשת לפני הפריה  eבמוטנט וקציה להתפתחות הפרי בנוסף, האינד

בתוצאות  (.Ben-Gera et al., 2012; Wang et al., 2005) הגורם ליצירת פירות פרתנוקרפים

( בהשוואה 1ר )איוe ראשוניות מצאנו כי בעלים הביטוי של סמן התגובה לאוקסין מתרחב במוטנט 

מעכב את התגובה לאוקסין וכי במוטנט  Eלמין הבר, תוצאה המחזקת את ההשערה כי החלבון 

 קיימת תגובה מוגברת לאוקסין ללא תלות בנוכחות ההורמון.

 

 מטרות המחקר

המטרה ארוכת הטווח של המחקר היא שיפור חנטה וייצור פירות עגבנייה בתנאי טמפרטורה 

. אהמטרות הייחודיות הינן: . ובשדה הפתוח בעונת הקיץ בגידול תחת מבניםקיצוניים השוררים 

 אפיון השלבים הרגישים לחום בהתפתחות אברי הפרח הזכריים והנקביים, החנטה והתפתחות הפרי.

בחינת . ג. איפיון תפקידי האוקסין בהתפתחות אברי הפרח והפרי בתנאי טמפרטורה גבוהה; ב

השימוש במעכבים של מערכת ההובלה והבקרה של אוקסין על תגובת הפרח והפרי להתפתחות בתנאי 
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הפרח   . על סמך התוצאות, בחינת דרכים להשפיע על מאזן האוקסין באיבריד; עקת טמפרטורה.

 והפרי על מנת לשפר חנטת הפירות בתנאי עקת טמפרטורה.

 

 פירוט עיקרי הניסויים

התמקדנו באפיון תבנית הביטוי של הסמן לתגובה לאוקסין בשלבים שונים של התפתחות  במחקר זה

הפרח, העובר והפרי. אפיון הביטוי במהלך התפתחות הפרח נבחן משלב האיניציאציה של מריסטמת 

הפרח במריסטמה הקודקודית ועד יום פתיחת הפרח. אפיון הביטוי בעוברים ובפרי נבחן בשלבי 

לאחר הפריה, כאשר ההתפתחות נקבעת לפי גודל החנט. צמחי המודל במחקר זה התפתחות שונים 

 (wtכאשר זן הבר ) (Solanum lycopersicum cv. M82)היו צמחי עגבנייה בעלי אופי צימוח מסיים 

אפיון הביטוי בעוברים ובפרי נבחן בשלבי התפתחות הם מאותו רקע הגנטי.  entire (e)והמוטנט 

דפוס ביטוי התגובה לאוקסין נבחן כאשר ההתפתחות נקבעת לפי גודל החנט.  שונים לאחר הפריה,

 YFPמאוחה לגן המדווח  סמן. הDR5::VENUS (DR5)באמצעות סמן התגובה לאוקסין 

(VENUSx3 )ביטוי של הדפוס וDR5 ו באמצעות  נוקולר פלואורסנטיינצפה באמצעות צילום בב

 . מיקרוסקופ קונפוקלי

  של  תנאי גידול אופטימאליים הם מבוקרי טמפרטורות תאי צמיחהמתקיים במהלך הגידול

22/16°C (day/night)   ,ינון התנדפותי בגילתצחממה עם ואו בבפקולטה לחקלאות ברחובות. 

  למספר ימים. 34/28°Cחשיפה לטמפרטורת גבוהות מתבצעת בטמפרטורות של 

  בנוסף לשימוש בסמן לתגובה לאוקסין, בוצע מעכב אחרי דפוסי הביטוי של חלבון ההובלה

מאוחה לגן המדווח  PIN1הפולרית של אוקסין באמצעות צמחים שמבטאים את חלבון ההובלה 

GFP  תחת בקרה של הפרומוטור שלPIN1   .מארבידופסיס 

 בשנת המחקר האחרונה נעשה שימוש במעכבי הובלה של אוקסי( ןNPA, TIBA ובמתן אוקסין )

אלו ישפרו את תגובת הצמח  םשיישומיוזאת על מנת לבחון את האפשרות  (NAA) סינטטי

 לחנטה בתנאי עקת חום.

 

 תוצאות

 (:1( בשלב הרפרודוקטיבי )איור SAMהתפתחות המריסטמה הקודקודית של הנצר )

נראה בשלבי  DR5. ביטוי 2מוצג באיור  SAM-במהלך התפתחות ה DR5-אפיון דפוס ביטוי ה

ההתפתחות המוקדמים בצידי המריסטמה הווגטטיבית בהתאם לסידור הפילוטקסיס במרחב 

בנקודות בהן תתחיל איניציאציית פרימורדיות עלים. בשלב המעבר וההתמיינות למריסטמה 

האינטנסיבית  מכסה אזור נרחב במריסטמה )בהתאם לחלוקת התאים DR5הרפרודוקטיבית, ביטוי 

מצטמצם לאזורים  DR5-(, ביטוי הFMהמוכרת בשלב זה(. בהמשך ההתמיינות למריסטמת הפרח )

ממוקדים בנקודות שבהן תתחיל איניציאציית פרימורדיות הפרח של עלי הגביע, עלי הכותרת, 
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י (. עם זאת, באזורEarly Inflorescence, EIהאבקנים ועלי השחלה )תמונה ברורה מוצגת בשלב 

מועט. ממצא זה תואם לדפוס ביטוי סמן התגובה  DR5הגבולות בין איברים סמוכים נראה שביטוי 

 . (Ben-Gera et al., 2012)לאוקסין שנצפה בהתפתחות עלים  

לא ממוקד רק בנקודות האיניציאצייה של איברי  e -ב DR5, ביטוי eבהשוואה בין מין הבר והמוטנט 

(. אז איך בכל זאת מתפתחים איברי הפרח? FM)שלב  wt-הפרח והוא מפוזר יותר לעומת הביטוי ב

משנה את  e-ייתכן שההפעלה הקונסטיטוטיבית של גנים המגיבים לאוקסין בעקבות המוטציה ב

מאפיין איניציאציית איבר לאזור המאפיין האיזון ההורמונלי כך שהפער בין רמת האוקסין באזור ה

איטי e . בנוסף, קצב ההתפתחות של e-גבול איבר, קטן. ואכן, גבולות איברי הפרח פחות ברורים ב

מעט מקצב התפתחות מין הבר )לא נראה בבירור באיור(. מתצפיות אלה עולה, כי לאוקסין תפקיד 

ודה מסוימת מעודד את איניציאציית בבקרת התפתחות המריסטמות ושריכוזו ברמה גבוהה בנק

 איברי הצמח.

  

   

 entireמימין ובמוטנט  wtב  מריסטמה האפיקליתה שונים של  בשלבי התפתחות DR5דפוס ביטוי . 1איור 
 Developmental stages are indicated above each column. Days After Germination .משמאל

(DAG); EVM and LVM- Early (5 DAG) and Late (8 DAG) Vegetative Meristem, 

respectively; TM– Transition Meristem; IM(FM1)- IM(FM5)–Inflorescence Meristem with 

1
st
-5

th
 Floral Meristems, respectively. s- sepals; p- petals; st- stamen primordia; ca- carpel 

primordia. L- Leaf number; P- Plastochron index. Colored dots indicates the order of flower 

buds formation as follows: Purple - IM; red 1
st 

flower; orange 2
nd 

flower; yellow 3
rd

 flower; 

white 4
th

 flower;  pink 5
th

 flower. Scale bars are 50 µM.   

Entire Wild Type 
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 :(2)איור   התפתחות הפרח
 

מתגבר עד להגעה לשיא בשלב בו אורך  DR5ועמוד העלי, נראה כי ביטוי  במהלך התפתחות השחלה

מ"מ ולאחר מכן דועך עד שלא נראה ביטוי כלל. לעומת זאת, בהתפתחות האבקנים  6ניצן הפרח הוא 

. קצב התארכות עלי הגביע מתגבר עם ההתפתחות ומגיע לשיא בשלב האנתזיס DR5נראה שביטוי 

על מנת להגן על הדורים  ,הינו עקבי ולרוב מקדים את התפתחות איברי הפרח האחרים עד לאנתזיס

בעלי  DR5הפנימיים יותר. קצב התארכות עלי הכותרת מקביל לקצב התפתחות האבקנים. ביטוי 

 בחינת. (2)איור  ייההגביע ובעלי הכותרת לא נראה במהלך התפתחות הפרח מלבד בשלבי האיניציאצ

שהביטוי באזור  מראהדפוס הביטוי של סמן התגובה לאוקסין במוטנט בהשוואה לגזע הבר 

, הבדלים אלו יכולים להצביע חשיבות אוקסין wtהסטומיום במוטנט מקדים את הביטוי באזור זה ב 

ום פתיחת בתהליכי הבשלת המאבק מכיוון שלתאים אלו יש חשיבות רבה בתהליך פתיחת המאבק בי

מ"מ(  1)כ  מאוד התבוננות באמצעות מיקרוסקופ קונפוקלי בניצן צעיר. )נתונים לא מוצגים( הפרח

בכל אברי הפרח )עלי עטיף, עלי גביע, אבקנים ושחלה(  DR5מצביעה רמת ביטוי גבוהה של סמן ה 

 (.2)איור  םלפני התמיינות בחלק מהאיברים אפילו

 

 
 

שונים של אברי הפרח הזכריים והנקביים בתנאי  בשלבי התפתחות DR5דפוס ביטוי . 2איור 
 מ"מ. 3-11על ידי אורך ניצן הפרח  ם. שלבי ההתפתחות מאופייניwtטמפרטורה אופטימאלית בצמחי 

 תרשים סכמתי של מבנה פרח העגבנייה. מ"מ, מימין למטה 1מימין למעלה דפוס ביטוי בניצן בגודל 
עלי גביע . אברי הפרח השונים יםמיקרוסקופ קונפוקלי. מוצגקולר פלורסנטי וביניביטוי הסמן נצפה בעזרת 

(Sepals( עלי כותרת ,)Petals( אבקנים )Stamen( ועלי שחלה )Carpel.) 
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 אברי הפרח הנקביים:

באברי הפרח הנקביים מראה ביטוי חזק בקצה הצלקת,  לאוקסיןסמן התגובה בחינת הביטוי של ה

(. 3בעמוד העלי, באזור השחלה שממנו יתפתח הפריקרפ, בביציות ובצינורות ההובלה מהביציות )איור 

הסתכלות ממוקדת בביציות מראה שמרבית תרי הביצית מראים ביטוי אך ביטוי חזק יותר באזור שק 

לא נמצא הבדל משמועתי באופי ואופן הביטוי באיברים מראה שהשוואה בין הגנוטיפים העובר. 

הנקביים של הפרח )צלקת, עמוד עלי שחלות וביציות( ואו שיכול להסביר את תופעת הפרטנוקרפיה 

חשוב לציין שלמרות שלא נמצא הבדל משמעותי באופן ובעוצמת הביטוי בין  (.5)איור  במוטנאט זה

(, וזאת כבר בשלבי 5)איור  wtה גבוה של השחלה בהשוואה ל הגנוטיפים, המוטנט מראה קצב גדיל

למרות הבדלים אלו בבחינה של ביטוי סמן התגובה לאוקסין לא  התפתחות מוקדמים של ניצן הפרח.

 (. 4D and H, F and Jנמצא הבדלים בביטוי בשקי העובר )איורים 

 

ביטוי סמן התגובה  .3איור 
 DR5::VENUSלאוקסין 

. wtבאברי הפרח הנקביים ב 
ביטוי הסמן נצפה בעזרת 

מבט מיקרוסקופ קונפוקלי. 
כללי של כל האיברים הנקביים 

(A( אזור הביציות ,)B הגדלה ,)
ביטוי הסמן  (.Cביצית ) של

נצפה בעזרת מיקרוסקופ 
 קונפוקלי.

 

A B 

C 

Ovule 

Embryo 

sac 

Vascular 

bundle 

Embryo 

sac 
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באברי הפרח הנקביים בשלבי  entireבהשוואה ל  wt. השוואה בין ביטוי סמן התגובה לאוקסין ב 4איור 
 .התפתחות שונים של ניצן הפרח

 
 

 אברי הפרח הזכריים:

טטראדות תאי אם גרגר האבקה ובבשלבי התפתחות מוקדמים של האבקן אובחן ביטוי חלש יחסית ב

הביטוי . ישנה עליה ברמת (3בהשוואה לרמת הביטוי שתועדה בגמטופיט הנקבי )איור  (5A,B)איור 

ו  5C,D ים)איור בשבות תאים ספציפיות של האבקן )טפטום, שכבות הבינים, אנדוטציום ובסטומיום(

ביטוי ספציפי זה מצביע שלאוקסין תפקיד חשוב בפונקציונליות של תאי המאבק. אופי הביטוי . (6 -

שונה בין שכבות התאים השונות, בטפטום המשמש כרקמת הזנה של גרגרי האבקה במהלך 

ישנו מידור של  התפתחותם נמצא ביטוי בכל התא ללא מידור ברור בעוד בתאי המאבק האחרים

נורות ההובלה של יתא. בנוסף נמצא ביטוי חזק בשלבי התפתחות מאוחרים בצה לגרעיןהסיגנל 

האבקן, דבר המצביע כנראה על תנועה של אוקסין מחלקו העליון של האבקן בו הובחנה הרמה 

נמצא שהמוטנט  entireוה   wtלעבר חלקו התחתון. בהשוואה בין קו ה DR5הגבוהה יותר של ה 

ה (. אבקה זו למרות שנשארה תקועה במאבק היית6הראה קשיים בשחרור האבקה מהמאבק )איור 

ההשפעה על שחרור האבקה במוטנט מעבר הסיגנל אינה מוסברת על ידי  חיונית )נתונים לא מוצגים(.

 (.6 ו 5ים שינויים בביטוי סמן התגובה לאוקסין בזמן ובמרחב )איור
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 wtבחתכי רוחב של אזור פתיחת המאבק )משמאל( ב   DR5::VENUSביטוי סמן התגובה לאוקסין : 6איור 

בהם נראה ביטוי הסמן בעיקר  בפאנל המרכזי הגדלה של תאי הסטומיום .)פאנל תחתון( entire)פאנל עליון( וב 
צילום בביניקולר של אזור פתיחת המאבק מראה על בעיית שחרור אבקה  בתאי האפידרמיס באזור זה. מימין

  .והצטברות אבקה בתוך המאבק במוטנט
 

entire 

WT 

A B 

C 

Tetrads 

Tapetum 

Inner-

Tapetum 

Microspores 

Tapetum 

Middle layer 

Endothecium 

PMC  ביטוי סמן התגובה  .5איור
באברי  DR5::VENUSלאוקסין 

. ביטוי wt .Aהפרח הזכריים ב 
 הסמן בתאי אם גרגרי האבקה

(PMC); B ביטוי הסמן .
. ביטוי הסמן בשק C; בטטרדות

האבקה, ביטוי בתאי הטפטום 
והטפטום הפנימי, שימו לב 
שהביטוי מפוזר בתאים ולא 

ביטוי הסמן בתאי . Dבגרעינים; 
 דופן המאבק 

D 
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בפאנל העליון רואים את העובר בזרע. ו הפרי שונים של בשלבי התפתחות DR5דפוס ביטוי  .7איור 

בפאנל . ברקמות הפרי השונות לתגובה לאוקסין בשלבי התפתחות מוקדמים של הפריביטוי הסמן 
התחתון אפשר לראות את ביטוי הסמן בעובר באזור השורשון, ניצרון ובאיזור החיבור לרקמה 

 ,Ex, exocarp; Me האימהית. מימין הגדלה של אזור המריסטמה הקודקודית של העובר.

mesocarp; En, endocarp; Sep, septum. 
 
 

 התפתחות הפרי ואברי העובר בזרע:

ככל שהפרי מתפתח והזרע מתחיל להתפתח ישנה עליה ברמת הביטוי של הסמן לתגובה לאוקסין 

כמו כן  .(7)איור  באזור החיבור של הביצית/זרע לפלצנטה )הרקמה האימהית המזינה את העובר(

ר באזורים סמוכים לזרע המתפתח. ישנה עליה בביטוי הסמן באזורים אחרים של הפלצנטה בעיק

בעובר עצמו, דבר  ברמת הביטוי של סמן התגובה לאוקסין בנוסף ככל שהעובר מתפתח ישנה עליה

כאשר שיא  נצרון והשורשוןב העובר. ביטוי חזק נמצא אוקסין בהתפתחותהתפקיד המצביע על 

צינורות ההובלה של בנצרון ישנו ביטוי חזק ב .הביטוי הוא בפסיגים וקצה השורשון בהתאמה

הסתכלות בהגדלה גדולה מצביעה על שיא בביטוי באזור המריסטמה הקודקודית של  הפסיגים.

 , ממריסטמה זו יתחילו להתפתח עלים לאחר הנביטה.העובר
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 :בהתפתחות פרחים ופירות PIN1מעורבות חלבון הובלה של אוקסין 

באברי הפרח השונים הן הזכריים והן  מתבטא ברמה גבוהה PIN1חלבון ההובלה של אוקסין 

(. כאשר בוחנים מקרוב את אופן הביטוי של חלבון ההובלה שאחראי על ההובלה 2הנקביים )איור 

הפולרית של אוקסין, זאת אומרת שאמור להתבטא לא בצורה סימטרית בכל ממברנת התא, נמצא 

ביטוי פולרי )ביטוי גבוה בחלקו שתאים שונים מבטאים אותו בצורות שונות. בתאי עמוד העלי נמצא 

העליון ואו התחתון של התא( דבר היכול להצביע שברקמה זו יש הובלה פולרית של ההורמון מאזור 

(. אופי ביטוי דומה נמצא בחלק מתאי Pistil 2הסינטזה )צלקת( לעבר החיבור עם השחלה )איור 

מברנת התא. ממצא מענין נוסף בעוד חלק מהתאים החלבון מתבטא בכל מ Ovule) 2הביצית )איור 

אותו לפירוק, אופי ביטוי זה נמצא בתאים  תהוא שהחלבון נמצא בתוך שלפוחיות שכנראה מייעדו

( לא מצאנו עדות לביטוי פולרי של חלבון הובלה Anther 2רבים מרקמות שונות. בתאי האבקן )איור 

י חזק בחלקו העליון של האבקן שישנו ביטו למרות שנראה מאופי הביטוי של סמן התגובה לאוקסין

 0(. בנוסף לחלבון ההובלה מתבטא בזיר האבקן )איור 2וירידה בעוצמת הביטוי בחלקו התחתון )איור 

Filament.) 

תהליכי התפתחות העובר, נמצא שהחלבון באוקסין יש תפקיד מפתח לההובלה ולכן גם  נילחלבו

( ותורם ליצירת שיא 15mm fruit 0מתבטא כבר בשלבי התפתחות מוקדמים של העובר )איור 

 . (7, ואיור 30mm fruit 0באזורים בהם מתפתחים הפסיגים בעובר )איור תגובה לאוקסין )מקסימה( 
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באברי בפרח השונים. פאנל עליון ביטוי  GFPמחובר לגן מדווח  PIN1. ביטוי חלבון ההובלה של אוקסין 8איור 
(; שאר הפנאלים Ovary(, שחלה )Stigma + pistil(, צלקת ועמוד עלי )Antherבאברי הפרח השונים אבקנים )

על ביטוי בממברנת התא ועל ביטוי פולרי של חלבון  םביטוי חלבון ההובלה ברמת התאים, חצים מצייני
כנראה חלבון שמיועד  (BFA body like) וחיותפההובלה, כמו כן נמצא תופעה של ביטוי חזק של החלבון בשל

 לפירוק. סיגנל אדום מציין אוטופלורסנציה ואו פלורסנציה של הכלורופלסטים. 

Ovary Stigma + 

pistil 

Anther 

Pistil 

Ovule 

Anther 
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  מעכבי הובלה של אוקסין

שימוש במעכבי הובלה של אוקסין מצביע על חשיבות האוקסין בתהליכי התפתחות ותפקוד אברי 

גרם להתנפחות שחלות לפני פתיחת הפרח ולהיווצרות פירות NPA הפרח והפרי. מתן מעכב ההובלה 

הפרח נגרמה הפלה (. כאשר המעכב ניתן בשלבי התפתחות מוקדמים של ניצן 11פרטנוקרפים )איור 

(, פגיעה זו היתה מלווה בירידה בביטוי סמן התגובה לאוקסין. 11ו/או אי ייצור של ביציות )איור 

למרות שהראה השפעה דומה בשינוי צורת העלה לא גרם לשינוים כלשהם  TIBAשימוש במעכב נוסף 

ן מעכב ההולכה בפירות או בפרחים )נתונים לא מוצגים(. השינויים המורפולוגים כתוצאה ממת

(. שימוש במעכב 12נמצאים בקורלציה לעליה בביטוי של סמן התגובה לאוקסין באברי הפרח )איור 

Pistil Filament 

15 mm fruit 

30 mm fruit 

. ביטוי חלבון ההובלה של 9איור 
מחובר לגן מדווח  PIN1אוקסין 

GFP ( זירי המאבקFilament עמוד ,)
( ובמהלך התפתחות Pistilהעלי )

 בפירות מגדלים שונים. העובר בזרע
על ביטוי בממברנת  םחצים מצייני

התא ועל ביטוי פולרי של חלבון 
 .ההובלה
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( וזאת בניגוד לתבנית 12גרם לעליה בביטוי סמן התגובה לאוקסין בביציות ביום פתיחת הפרח )איור 

חנה עליה משמעותית (. כמו כן ואולי כתוצאה מעליה זו הו12-15הביטוי בצמחי הביקורת )איורים 

(, דבר שיכול 13בעוצמת הביטוי באזור צינורת ההובלה בעוקץ הפרח, באזור רקמת הניתוק )איור 

 להצביע שאזור זה הינו אתר המטרה של מעכב הובלת האוקסין.

 

 

 

 

  

: השפעת ריסוס מעכב 10איור 
 mM NPA 0.1ההובלה של אוקסין 

על התפתחות תפרחת, מימין צמח 
ביקורת. התמונות נלקחו כשבוע 
לאחר יישום המעכב.  שימו לב 
להתפתחות המואצת של השחלה, 
כאשר עלי הגביע עדין מחוברים 
לשחלה )לאחר אנטזיס(, כמו כן 
הריסוס גרם לשינוי מורפולוגי של 
צורת העלה )חצים צהובים(. פאנל 

אות תחתון פרח בודד בהגדלה ניתן לר
שלבים ראשונים של התנפחות 
השחלה ויציאת עמוד העלי מצינור  
האבקנים )חצים שחורים( בצמחים 
שטופלו במעכב ההובלה. מצד שמאל 
השוואה להיווצרות פרי פרטנוקארפי 

 .entireבמוטנט 
 

Control NPA 
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 הפרח במהלך התפתחות DR5 סמן התגובה לאוקסין ביטויעל  entireהשפעת מעכבי הובלה והמוטנט 
 הפריו

 

 

 

: השפעת ריסוס מעכב 11איור 
 mM NPA 0.1ההובלה של אוקסין 

על התפתחות הפרי והיווצרות זרעים, 
שימו לב שבפרי מימין פרי ביקורת. 

אזור הפלצנטה והג'לי  NPAשטופל ב 
נצמדים לדופן הפרי ולא נוצרו זרעים 
)תמונה תחתונה נלקחה לאחר קילוף 

 .(דופן הפרי

: ביטוי סמן התגובה 12איור 
לאוקסין בניצני פרחים 
בנוכחות )שמאל( וללא מעכב 

. ניתן להבחין NPAהובלה  
מ"מ שנחשף  5שבניצן בגודל 

למעכב ההובלה לא התפתחו 
ביציות ולכן גם נצפתה ירידה 
בביטוי של סמן התגובה 
לאוקסין )פאנל עליון(. בניגוד 
לזה ניצני שנחשפו בשלב בוגר 
יותר נצפתה עליה בביטוי 
סמן התגובה לאוקסין 
בביציות בהשוואה לטיפול 
הביקורת בו לא נראתה 

 כלל )פאנל תחתון(.  תגובה

 

Control NPA 

Control NPA 

מ"מ 5  

 אנטזיס
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(. אנטזיס: ביטוי סמן התגובה לאוקסין באזור רקמת הניתוק של פרחים ביום פתיחת הפרח )13איור 
לא נראתה תגובה בצמחי הביקורת בעוד שתגובה חזקה נצפתה בצמחים שטופלו במעכב הובלת 

סיגנל התגובה באזור שנמצא כמו כן נראה שבעקבות הטיפול יש ירידה של עוצמת  NPAהאוקסין 
בצמחי לאחר רקמת הניתוק עצמה, דבר שיכול להצביע על רקמת הניתוק כאשזור בו פועל המעכב. 

 ביטוי באזור רקמת הניתוק אובחן רק בפירות )תמונה משמאל(.הביקורת 

 

 

 entireובמוטנט  wt: ביטוי סמן התגובה לאוקסין בשחלות וביציות ביום פתיחת הפרח בפרי 14איור 

לא נראה כמעט ביטוי  wtבצמחי ה . NPAבהשוואה לדפוס הביטוי לאחר מתן מעכב הובלת האוקסין 
בחלק הפנימי של ציפת הפרי )חץ( בניגוד לזה בשחלה ובביציות, בעוד שבמוטנט ניתן לראות ביטוי 

נצפתה עליה בביטוי באזור השחלההמחבר את הביציות כדומה  NPAבשחלות מצמחים שטופלו ב 

 (.7B לאופן הביטי בפירות של צמחי ביקורת בשלבים מאוחרים של התפתחות הפרי )איור

  

Control 

NPA 

NPA entire 

Small fruit 

Control 
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( ובמוטנט wt( בגזע הבר )F( וחנטים צעירים )Ov(, שחלות )Aפרופיל הורמונלי באבקנים ) :15איור 
(Eבאמצעות כרומוט .)הורמונים ותוצרי  51מסות אנחנו מסוגים כיום לזהות ולכמת מעל  רפייתג

 MRMהפירוק שלהם ברקמות צמחיות. באיור מוצגים רק חלק מההורמונים שזוהו וכומתו באנליזת 

ריכוז ההורמון נקבע  .Eל   wt( בין p=0.05כוכבית מצינת הבדל מובהק ) .LC-MS/MS אמצעותב
 סטנדארט כבד"( מחולק למשקל הרקמה במדגם.יחסית לרמת ההורמון המסומן )"

 
 

 פרופיל הורמונלי באברי הפרח והפרי:

הורמונים מקבוצות כימיות שונות  51אנחנו מסוגלים לזהות ולכמת מעל  MRMבאמצעות אנליזת ה 

( מראה שוני בביטוי של הורמונים שונים באברי 0ההורמונלי )איור  הפרופילותוצרי הפירוק שלהם. 

והפרי. בנוסף אנליזה זו מצביעה על הבדלים משמעותיים באופי ואופן הביטוי של חלק הפרח 

 ,GA9 0איור ,) ניםג'יברליחלק מה לדוגמא במוטנט יש עליה ברמת מההורמונים בקו הבר והמוטנט.

GA4.בפרי דבר שיכול להסביר את תופעת הפרטנוקרפיה ) 

 

 

אפיון דפוס ביטוי סמן התגובה התפתחות הפרי ויה, יהשפעת עקת חום על פונקציונליות אברי הרב

 בשלבים רגישים לחום במהלך ההתפתחות הרפרודוקטיבית DR5לאוקסין 

בביציות, בצלקת ובאבקנים  DR5גרם לירידה בביטוי  34/28°C (day/night)גידול בתנאי עקת חום 

(, כמו כן חשיפה לטמפרטורת גבוהות 17)איור  22/16°C (day/night)לעומת גידול בתנאי הביקורת 

גרמה לירידה בביטוי סמן התגובה לאוקסין ברקמת הסטומיום )רקמת זו מעורבת בפתיחת המאבק 

. השפעה דומה נצפתה כבר בשלבים מוקדמים של איניציציה של (12איור ביום פתיחת הפרח( )

 אבר הצמח

ון
מ

ור
ה

ה
ל 

ש
י 

ס
ח

 י
וז

יכ
ר
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פעה מורפולוגית בהמשך התפתחות מריסטמת הפרח באזור המריסטמה הקודקודית, אך לא נמצא הש

 (.10תפרחות בצמחים אלו )איור 
 

 

 

בשלב התפתחות זהה, כאשר הצמחים נחשפו  wtבניצני פרח מצמח  DR5. דפוס ביטוי 17איור 
)משמאל( בהשוואה לצמחים שנחשפו לעקת טמפרטורה  22/16°Cלטמפרטורות אופטימאליות 

34/28°C )מימין(. 
 

 

השפעת טמפרטורה על :  16איור 
טמפרטוה  .התפתחות הפרח ועל החנטה

גבוהה גורמת לירידה בחיניות גרגרי 
(,הפלת פרחים ואו חנטים Aהאבקה )

(, Bבשלבי התפתחות מוקדמים )
ולהתארכות צלקות מעל קו המאבקים 

(, דבר המונע Cפרח )ביום פתיחת ה
 נביטת נחשונים והפרייה תקינה. 
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 הפרח בעקבות חשיפה במאבקי   (DR5::VENUS)סמן התגובה לאוקסין ביטוי : 81איור 
צולם באמצעות מיקרוסקופ קונפוקלי, פרחים שהתפתחו  )פאנל עליון(. 34/28°Cלטמפרטורה גבוהה 

, חצים מצביעים על אזורים בעלי (מימין( ולמשך שבוע בטמפרטורה גבוהה )משמאלבתנאי בקורת )
ביטוי גבוה.  שים לב לרמת הסמן לתגובה לאוקסין באזור הסטומיום )חץ תחתון(, אזור פתיחת 

 המאבק העתידי.
 

 

מריסטמה ב (DR5::VENUS)סמן התגובה לאוקסין ביטוי  על השפעת עקת טמפרטורה: 11איור 
פאנל תחתון צילום מריסטמה מכיוונים שונים מצמח שהתפתח בתנאי ביקורת בהשוואה  .האפיקלית

  שעות )פאנל עליון(. 52למריסטמה מצמח שנחשף לעקת טמפרטורה למשך 
 

26/22°C day/night 34/28°C day/night 
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 השפעת טמפרטורה על ביטוי אוקסין ותוצרי הפירוק של במאבקים ביום פתיחת הפרח: 22איור 
(. ניתן לראות שישנו הבדל מובהק בריכוז Sלחנטה בחום )סלדט, ( ובגנוטיפ עמיד M82) wtבצמחי ה 

 בהשוואה לגנוטיפ העמיד.  wt( במאבקים שנלקחו מצמחי ה ABAחומצה אבסיסית )
 
 

 

 מסקנות

הפגוע  entireובצמחי המוטנט  wtבצמחי ה ( DR5אפיון דפוס הביטוי של הסמן לתגובה לאוקסין )

, והשימוש במעכבי PIN1במערכת מעבר הסיגנל לתגובה לאוקסין, איפיון ביטוי חלבון ההובלה 

אברי הפרח  ,ינות והתפתחות הפרחישלהורמון זה תפקיד חשוב בהתמ יםמצביעהובלה של אוקסין 

. כמו כן לאוקסין תפקיד מפתח בהתפתחות העובר לאחר ובמהלך התפתחות הפרי הזכריים והנקביים

כנראה בעל תפקיד הוא . לאוקסין יש תפקיד גם בשלבי התפתחות הפרי המאוחרים יותר ופריהה

הבקרה על ריכוז האוקסין ברקמות והתאים  בתהליכי התפתחות ותפקוד קליפת הפרי והבשלתו.

אך אופי ואופן ביטויו בתאים השונים  PIN1השונים מבוקרת גם על ידי חלבון ההובלה של אוקסין 

 ור דיו.עדין לא בר

באברי הפרח במהלך  טמפרטורה גבוהה גרמה לפחיתה ברמת ביטוי סמן התגובה לאוקסין

התפתחותם, דבר היכול להצביע על השפעה ישירה של הטמפרטורה על גנים במגיבים לאוקסין ו/או 

ו/או פירוק מואץ של ההורמון. מחקר נוסף דרוש על  השפעה עקיפה הנגרמת מהשפעה על ביוסינטזה

מנת לברר סוגיות אלו עד תומם, כמו כן יש לנסות ולברר את האינטראקציה עם הורמונים מקבוצות 

ע צתוצאות ראשוניות ממחקר מקביל שמתב כימיות שונות ואיך הן מושפעות מטמפרטורה גבוהה.

רמונים אחרים כתוצאה מחשיפה לטמפרטורת במעבדה מצביע על שינוים בביטוי אוקסינים והו

אנחנו כרגע בתהליך במסגרת מחקר זה של אנליזה של הפרופיל ההורמונלי באברי  (.21גבוהות )איור 

באברים אלו, וזאת על מנת לקבוע  RNASeqהפרח במהלך התפתחותו ובמקביל מבצעים אנליזה של 

 ל אברי הפרחאילו הורמונים מבקרים ובאיזה אופן תהליכי התפתחות ש

התפתחות של פירות עליה במספר הפירות ולהשימוש במעכבי הובלה של אוקסין למרות שגרם ל

  .)תוצאות לא מוצגות( לא שיפר את תגובת הצמח לחשיפה לטמפרטורת גבוהות פרטנוקרפים
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 סיכום עם שאלות מנחות   

שורות לכל שאלה )לא תובא בחשבון חריגה מגבולות המסגרת  5עד  3-, בבקצרה ולענייןהשאלות  כלנא להתייחס ל

 המודפסת(.

 שיתוף הפעולה שלך יסייע לתהליך ההערכה של תוצאות המחקר. 

 נא לציין הפנייה לדו"ח אם נכללו בו נקודות נוספות לאלה שבסיכום. :הערה

 

 .מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה

  . אפיון השלבים הרגישים לחום בהתפתחות אברי הפרח הזכריים והנקביים, החנטה והתפתחות הפרי.א

 . איפיון תפקידי האוקסין בהתפתחות אברי הפרח והפרי בתנאי טמפרטורה גבוההב

בחינת השימוש במעכבים של מערכת ההובלה והבקרה של אוקסין על תגובת הפרח והפרי להתפתחות בתנאי עקת . ג

ת לשפר חנטת הפירות בתנאי הפרח והפרי על מנ  . על סמך התוצאות, בחינת דרכים להשפיע על מאזן האוקסין באיבריד טמפרטורה.

 עיקרי התוצאות. עקת טמפרטורה.

הפגוע במערכת מעבר הסיגנל  entireובצמחי המוטנט  wt( בצמחי ה DR5אפיון דפוס הביטוי של הסמן לתגובה לאוקסין )
, והשימוש במעכבי הובלה של אוקסין מצביעים שלהורמון זה תפקיד PIN1לתגובה לאוקסין, איפיון ביטוי חלבון ההובלה 

חשוב בהתמיינות והתפתחות הפרח, אברי הפרח הזכריים והנקביים ובמהלך התפתחות הפרי. כמו כן לאוקסין תפקיד מפתח 
ל תפקיד בהתפתחות העובר לאחר הפריה. לאוקסין יש תפקיד גם בשלבי התפתחות הפרי המאוחרים יותר והוא כנראה בע

בתהליכי התפתחות ותפקוד קליפת הפרי והבשלתו. הבקרה על ריכוז האוקסין ברקמות והתאים השונים מבוקרת גם על ידי 
השימוש במעכבי הובלה של  אך אופי ואופן ביטויו בתאים השונים עדין לא ברור דיו. PIN1חלבון ההובלה של אוקסין 

אוקסין למרות שגרם לעליה במספר הפירות ולהתפתחות של פירות פרטנוקרפים לא שיפר את תגובת הצמח לחשיפה 
 לטמפרטורת גבוהות.

 מסקנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו. האם הושגו מטרות המחקר לתקופת הדו"ח?

יטוי סמן התגובה לאוקסין באברי הפרח במהלך התפתחותם, דבר היכול להצביע טמפרטורה גבוהה גרמה לפחיתה ברמת ב
על השפעה ישירה של הטמפרטורה על גנים במגיבים לאוקסין ו/או השפעה עקיפה הנגרמת מהשפעה על ביוסינטזה ו/או 

לברר את האינטראקציה פירוק מואץ של ההורמון. מחקר נוסף דרוש על מנת לברר סוגיות אלו עד תומם, כמו כן יש לנסות ו
עם הורמונים מקבוצות כימיות שונות ואיך הן מושפעות מטמפרטורה גבוהה. תוצאות ראשוניות ממחקר מקביל שמתבצע 
במעבדה מצביע על שינוים בביטוי אוקסינים והורמונים אחרים כתוצאה מחשיפה לטמפרטורת גבוהות. אנחנו כרגע בתהליך 

רופיל ההורמונלי באברי הפרח במהלך התפתחותו ובמקביל מבצעים אנליזה של במסגרת מחקר זה של אנליזה של הפ
RNASeq באברים אלו, וזאת על מנת לקבוע אילו הורמונים מבקרים ובאיזה אופן תהליכי התפתחות של אברי הפרח. 

התייחסות המשך בעיות שנותרו לפתרון ו/או שינויים )טכנולוגיים, שיווקיים ואחרים( שחלו במהלך העבודה;  .1

אין בעיות מיוחדות, באנליזת ההורמונים ישנו קושי באנליזה של תצמידים של אוקסין ואנחנו פועלים על מנת לפתור ולהגיע  לגביהן, האם יושגו מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע תוכנית המחקר? המחקר
 לכיסוי טוב יותר של ההורמונים הניתנים לזיהוי וכימות.

 ביבליוגרפי כמקובל בפרסום מאמר מדעי; ציטט - פרסומים בכתבהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח: 

יש לפרט מקום, תאריך, ציטוט ביבליוגרפי של התקציר כמקובל  - הרצאות וימי עיוןיש לציין שם ומס' פטנט;  - פטנטים

 בפרסום מאמר מדעי.
 בעיתונות מקצועיתואמור להיות מפורסם  כתיבה מתקדמיםמאמר ראשון על ממצאי מחקר זה נמצא בתהליכי 

 פרסום הדו"ח: אני ממליץ לפרסם את הדו"ח: )סמן אחת מהאופציות(

)ללא הגבלה )בספריות ובאינטרנט X 

 יש לצרף אישור ומידע ממוסד המחקרלא לפרסום:  –חסוי 

 

 -    - *האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי? כן

 כן בכוונתנו להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי

יש לענות על שאלה זו רק בדו"ח שנה ראשונה במחקר שאושר לשנתיים, או בדו"ח  שנה שניה במחקר שאושר לשלוש *

  שנים


