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נגד זחלי חיפושיות הקפנודיס  Bacillus thuringiensisמינים של החיידק -בחינת הפעילות של רעלנים מתת

  כבסיס לפיתוח כנות גלעיניים חסינות

 

  תקציר

הם מהמזיקים העיקריים של עצי פרי גלעיניים בארצות הים  .Capnodis sppמיני קפנודיס  :רקע המחקר

התיכון.  מימשקי ההדברה המקובלים כנגד נוברים אלו אינם יעילים מכיוון שכבר לאחר הבקיעה הזחלים 

טמון ביצירת אלו  יםחודרים לשורשים שם הם מוגנים מפני קוטלי חרקים וטורפים. הפתרון יעיל להדברת נובר

נות זו ניתנת להשגה באמצעות עצים מותמרים שמייצרים בשורשיהם תרכובות רעילות בעלות כנות חסינות. חסי

למטרה ) Bacillus thuringiensis )Btמחיידקי  Cryספציפיות גבוהה. תוכנית המחקר מתמקדת בבחינת  רעלני 

  זו.

  Btכנגד זחלי הקפנודיס, וזיהוי גנים המעורבים בביטוי טוקסינים של  Btאיפיון הרעילות של תבדידי  :המטרה

  נגד זחלי חיפושיות.  

זחלי  מהטבע נסרק וזוהו בו ובודדו ממנו גנים לרעלנים חדשים שעשויים לפעול נגד Btאוסף של תבדידי  :השיטות

באמצעות הטמעת הרעלנים הוכחה  שנבחנו. רעילותם של אחדים מהתבדידים C. tenebrionis קפנודיס האבל

מסחרי (של חברת  שמקורו בתכשירבקרקע מזון מלאכותית המשמשת (כתחליף לצמח) לגידול הזחלים. תבדיד 

Novodor ,(Bt tenebrionis )Btt(,  ותכביקור ושימשוקרקע מזון ללא רעלנים.  

של  נגד זחלים צעירים בהתאמה mg g-1 164 -ו 3.2של  LC95-ו LC50הראה ערכי  Btt  תבדיד של :תוצאות

, היו נמוכים (ויעילים יותר) K-7, במחקר המדווח ערכי התבדיד הרעיל ביותר שנמצאואילו  ,קפנודיס האבל

הזנה בריכוזים נמוכים של התבדיד מה. משקל הזחלים ששרדו חודש בהתא mg g-1 25.6 - ו 1.9 באופן מובהק,

היה רעיל  K-7, כן-או כאלה שלא עברו טיפול. כמו Btt -היה נמוך ממשקל זחלים שהוזנו ב  )mg g-1 0.1-1.0הזה (

מצאנו . C. miliarisוקפנודיס הצפצפה  C. cariosa קפנודיס האלה קפנודיס אחרים, נגד זחלים של מיני

  בינארי.לרעלן המקודדים  cry23Aa/cry37Aaזוג גנים ו cry9Ea-דמויגן נושא  K-7שהתבדיד 

של  Cry, המוגנים בטבע מפני אויבים טבעיים, רגישים לרעלני Capnodis שלושה מיני הסוגמ: זחלים מסקנות

Bt לכן, ביטוי של גנים .cry ביצוע במסגרת יצירה של כנות עצים -פעילים נגד מזיקים אלה נראה כפתרון בר

  לנוברים אלה. חסינותמותמרות 

  

  מבוא  1

הם נוברים  )Coleoptera: Buprestidaeחיפושיות ממשפחת הברקניות ( ),.Capnodis sppקפנודיס ( מיני

שלושה מינים אסיה. מערב ו , אירופה הדרומיתהתיכון רחבי ארצות היםלעצי פרי ונוי ב קשהגורמים לנזק ה

 .C -קפנודיס השקדיםו C. tenebrionisקפנודיס האבל  גורמים לנזק חקלאי חמור בארצות הים התיכון:

carbonaria ףושזי ה, נקטרינןתוקפים עצי פרי גלעיניים (שקד, אפרסק, דובדבש( )Ben-Yehuda et al, 2000; 

Bonsignore and Vacante 2009( קפנודיס האלה וC. cariosa אסיה,  ערבבמ אלת הבוטנהמטעי פוגע בש

 הסות (הקורטקס)מהבוגרים ניזונים  .(Karadag et al. 2006; Farivar-Mehin 1997) טורקיה ואירןבד וחימב

מיד לאחר ו , כולן בקרקעמוטלות במהלך חיי הנקבהביצים  2,000-כשורש. ב יםניזונ זחליםבעוד שה וניםענפשל ה

 14עד  6משך יזחל והגולם עשויה לה. התפתחות הבסותונוברים  תוך השורשיםחודרים להבקיעה הזחלים 
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זחל . )Rivnay, 1944; Rivnay, 1946ה (פים וטרחרקי מפני קוטלי וגניםמרקמת השורש תוך בהזחלים  . חודשים

  .)Rivnay 1945(  עץ בוגר גרום למותו שלעץ צעיר ומספר מועט שלהם יכול ל קטולל בודד יכול

 ).Marannino, 2007( הולא יעיל ההוא נדיר גד הזחלים,נגד הקפנודיס, ובעיקר נם טבעיים אויביפעילות של 
נגד הזחלים, אך הצלחתם עד רה ביולוגי נוסו כאמצעי הדב ותפאתוגני-אנטומוופטריות  נמטודותבעשור האחרון 

 de Altube et al. 2008; Marannino 2004; Marannino et al. 2006; García del Pino and( כה אינה רבה

Morton 2005( חודייםייטיים לא תם סינחרקי קוטליבעושים שימוש נרחב  םמגדליעדיין מוגבל. ה ןוהשימוש בה 

 .Ben-Yehuda et al( כמו ניאוניקוטינואידים סיסטמייםם חרקי וקרבמטים או קוטלי האורגנופוספטיםדוגמת כ

2000; Garrido  1984 .(  של אוכלוסיות עמידות ןביאה להיווצרותהחשיפה ממושכת לחומרי הדברה )Ben-

Yehuda et al. 1997(.  ,לזחלי הקפנודיס ןדיי ותעמיד ןאינות לגידול גלעיניים שמשמשכנות יתרה מכך )Salazar 

et al. 1991; Mendel et al.  2003( גידול מסחרי של עצי פרי גלעיניים , בתכשירי הדברה. למרות השימוש הנרחב

החיוני  ן הצורךמכא). Mendel 2002בשל נגיעות המטעים בקפנודיס ( עדיין הפסדים כלכליים משמעותייםרושם 

- δהאם תוכנית מחקר זו עסקה בשאלות  ק זה.למזי ובטיחותיים והדחוף לפתח אמצעי הדברה יעילים

להיות  עשויים הם , האםן, ואם כקפנודיס זחליים לרעיל) Bacillus thuringiensis )Btשל אנדוטוקסינים

  חיפושיות אלו. מימשק ההדברה שלמיושמים במסגרת 

 Btמאה שניםמהתגלה לראשונה לפני יותר פאתוגני ש-הוא חיידק אנטומו )Ishiwata 1901; Berliner 1911( 

 de( כאמצעי להדברה של אוכלוסיות חרקים בשדה ובטבעבהיקף מסחרי  משמששהפך לקוטל ביולוגי מוביל ו

Maagd et al. 2001, 2003) .(  נמצא  . החיידקספורות-אנדו יוצרש ארובי, ספרופיט-חיובי, א-גראם מיןזהו

אנדוטוקסינים - δמזוהים לפי יכולתם ליצר  שלו מינים רבים- ובסביבות מימיות. תת טיפוסי קרקע מגווניםב

ים אליספור-מורכבים כגופים פאראש )cytolytic(מלשון  Cyt-) וcrystal(מלשון  Cryקוטלי חרקים בשם 

)parasporal bodies ()Schnepf et al. 1998(אלה . חלבונים קוטלי חרקים )Insecticidal Proteins- ICPs (

ים גבישסולפידיים. ה-ספורולציה ומקופלים בצפיפות על ידי קשרים הידרופוביים וגשרים דיהנוצרים במהלך 

רעלנים קוטלי חרקים ל ומופעלים באופן פרוטיאוליטי זחלי החרק, מומסים במערכת העיכול שלוים על ידי נבלע

ל שרה הדבשק מבמיהשימוש בהם  את הביאהית ייחודוה חזקהפעולתם ה תאי המעי. ים לממברנות שלשחודר

  .)Sanahuja et al. 2011( םבני אדם מזיקים בחקלאות ויערנות, ושל מעבירי מחלות בחרקי

יתה מוגבלת ה נוברים כמו מיני קפנודיסנגד שפועלים  תוגנייםאפ-אורגניזמים אנטומו-ה אחר מיקרוקירהס

 פאתוגניות- אנטומו פטריותלדוגמא השימוש בכך . הזחלים שלזנה מלאכותית השיטה לב ממחסורכתוצאה 

Beauveria bassiana ו- Metarhizium anisopliae משך ב )בנפרד זחל(כל בני יום  זחליםעל ידי טבילה של  נבחן

 Marannino( של ענף מעץ אפרסקלתוך חתך  ו הזחליםעברו) ולאחר מכן הml-1 108( נבגיםשניות בתרחיף  10

חן ביולוגי בשל  עוציבמאפשרת  כךבזחלים ושל  ןתקי ידולשפותחה לאחרונה מאפשרת גתזונה שיטת  .)2006

)bioassay.מתאים (  

  

  שיטות וחומרים  2

  ומצעי גידול B. thuringiensisגידול   2.1

, זחלי קפנודיס האבל  כשלב ראשון לקראת יצירה של כנות שורש מותמרות של עצי פרי גלעיניים לשם הדברת

מקודדים לרעלנים יעילים. פיזור של גנים בתבדידי שדה של ש cyt-ו cryלמצוא גנים  Bt תבדידי סרקנו אוסף של
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Bt  גיאוגראפית ומגוון גנטי של התבדידים וכן במספר, איכות ושימוש האשר פועלים נגד חיפושיות תלוי בסביבה

 Asokan et al. 2013; Ben-Dov et al. 1997; Ben-Dov et al. 2001; Bravo( השונים DNA (primers)בתחילי 

et al. 1998; Jua’rez-Pe’rez  et al. 1997; Ejiofor and Johnson, 2002; Nazarian et al. 2009; Tamez-

Guerra et al. 2004(. תבדידי   Btותבדיד Btt )Bt subsp. tenebrionis ( נובודורשל חברת מתכשיר ההדברה 

)Novodor, ValentBioSciences,( גודלו על מצע LB: g Nutrient Broth, 10g Tryptone, 5g NaCl8  לליטר עם

 M MnCl2  )Marquez 0.01- ו M CaCl2 ,0.20 M MgCl2 0.14כוללים ש מלחי ספורולציה ml 1תוספת של 

 באמצעות  DNAשעות לצורך הפקת  16-18משך ב (rpm 250) בטילטול 30oC-החיידקים גודלו ב. )1990

Microbial DNA Isolation Kit)MoBio Laboratories, Solana BeachCA ( שעות לצורך הופעת  72 במשךאו

ן בחינת מצב הספורות בוצעה ע"י מיקרוסקופ פאזות. כמות חלבו ספורות וגבישי טוקסין לשם מבחנים ביולוגיים.

  .)Lowry et al, 1951( משך יממהב 70ºCשקל יבש לאחר הדגרת הדוגמאות ב נמדדה לאחר הידרוליזה ומדידת מ

  PCRאנליזת   2.2

) Bill Engels, University of Wisconsin, USA(  Amplify 1.0) תוכננו בעזרת1לים (טבלה יצמדי התח

קבוצות אלה הראו זיקה לרעילות נגד חיפושיות  .cyt2Ca-ו cry של קבוצות גנים 14להגברת 

)http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt .(DNA מכל תבדיד Bt באמצעות בר הוגPCR 

 μl ReddyMix 12.5כללה  ה. כל ראקצי)TGradientThermocycler )Biometra, Gottingen, Germanyבעזרת 

PCR Master Mix   )Thermo Fisher Scientific Inc, Surrey, UK( 1 בנפח של, התחליםµl  10בריכוז של mM 

כללה דנטורציה  PCR-ה תוכנית .DNAשל  50-200ngבתוספת ו mg ml-1 25של בריכוז  1µl BSAכל אחד, 

. כל ניסוי 72°C 30-60 s-והארכה ב  94°C 30 s, 48-54°C 30 s מחזורים של 95°C ,30-דקות ב 4התחלתית של 

  cry8-ו  cry7-ו נובודורשל חברת  Bttמתכשיר  cry3) וביקורת חיובית הכוללת DNAכלל ביקורת שלילית (ללא 

  .Bt spp. kumamotoensis HD-867-מ

 ,cry3 ;ליים לגנים המבטאים טוקסינים של מיני חיפושיות מהקבוצות אלים אוניברסי. מאפיינים של תח1טבלה 
cry7, cry8, cry14, cry18, cry22, cry23, cry26, cry28, cry34, cry35, cry36, cry38, cry43, and cyt2Ca 

המטרה הגנים  aרצף הפריימר גודל החלבון  
 (bp) 

 מקור

Un3(d) - CGTTATCGCAGAGAGATGACATTAAC 
Un3(r) - CATCTGTTGTTTCTGGAGGCAAT 

cry3Aa, -Ba, -Bb, -Ca 589-604 Ben-Dov et 
al. 2001 

Un7,8(d) - AAGCAGTGAATGCCTTGTTTAC 
Un7,8(r) - CTTCTAAACCTTGACTACTT 

cry7Aa, -Ab; cry8Aa, -Ba,   
-Ca 

420-423 Ben-Dov et 
al. 2001 

Un8(d) - AACTTAGTGGAATGCCTATC 
Un8(r) - TTATATACGTAAGGAATGGACTGT 

cry8Aa, -Ba, -Bb, -Bc, -Ca, 
-Da, -Db, -Ea, -Fa, -Ga 

860-878 This study 

Un14(d) - CCTAAAGGTGGAAGTGGATACGCT 
Un14(r) - ATTTCCCCGTGCTTCCCTTTAC 

cry14Aa 361 This study 

Un14(d2) - TGCGTTGGTTGATACAGCTGGAGA 
Un14(r2) - CAGTACCTGACCACTGTGCATCTA 

cry14Aa 410 This study 

Un18(d) - AAGGGAATGGACAGAATGGAAAG 
Un18(r) - CGTAAAAAAGTTAAATGAAGCGTG 

cry18Aa, -Ba, -Ca 462 This study 
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Un18(d) - AAGGGAATGGACAGAATGGAAAG 
Un18(r2) - CCCTCATTCACCTTATTATCCCC 

cry18Aa, -Ba, -Ca 762 This study 

Un22(d) - TTTCATAGAGGATCAATTGG 
Un22(r) - ATTGTTTTTTCATCACTTTC 

cry22Aa, -Ab, -Ba 698-734 This study 

Un23(d) - GTGAAAGCCGGCACCTCAATAAGT 
Un23(r) - GCTGCAATAAGCGCACCATCT 

cry23Aa 293 This study 

Un26(d) - CGCGCTGTTCAATTATCAAGTGC  
Un26(r) - ATATGGAAAGAAAAGGCGTGTGGA 

cry26Aa 362 Ejiofor and 
Johnson 2002 

Un28(d) - GTATTGGACCGAGGAGATGAAAGT 
Un28(r) - GTACGGCAAAGCGACAGAACA 

cry28Aa 466 Ejiofor and 
Johnson 2002 

Un34(d) – AGGTTGATATTTATGTCAGC                  
Un34® – ATCAATAGGAAATAAAAACCA 

cry34Aa, -Ab, -Ac 649-651 This study 

Un35(d) – GATGATTCAGGTGTTAGTTTAATG 
Un35® – GTGGGAGTTGAATTGTTTGTACAG 

cry35Aa, -Ab, -Ac 364 This study 

Un36(d) – GATGTGGTTGCCAGCAAGGTAA  
Un36® – AACTCGACCATTTCCTCGATTCCC 

cry36Aa 554 This study 

Un38(d) – TTCTACTCCCACACGTTCTG   
Un38® – TCAATGGTTCCATCAGCTAACA 

cry38Aa 741 This study 

Un43(d) – CTTTACAGTCCCAATAAGTATCC  
Un43® – GTATAAATTCCTCTCGTAAGC 

cry43Aa, -Ba 842 This study 

cyt2Ca(d) – TCGCAAGAAAGCGAACGATGGA 
cyt2Ca® – TTCTAGGTAAGTGACGTGGCGATT 

cyt2Ca 298 This study 

   a (d) and ®, direct and reverse primers, respectively. 

  Cry23לצורך בחינת הטוקסין cry23/cry37שיבוט   2.3

 cyt1Aa )Margalithכפול של ה פרומוטרבקרת התחת  ושובטcry37Aa -ו cry23Aa טוקסין הבינאריגנים לה

and Ben-Dov, 2000( .האזור המקודד הוגבר מתבדיד K-7  לים: יהתחזוג בעזרת 

GATCCATGGGAATTATTAATATCCAAGATG (cry23Aa-F-NcoI)  ו -

TTATGCTGGAGTCAAGGAATACTTAATTGTC (cry37Aa-R) .4 של הפרומוטר בודד מתבדידQ2-72 

 - ו GATTGAAAGCTTGAGAAAGGTAATAGAGATG (Pcyt-F-HindIII) ליםיהתחזוג בעזרת 

GTTCCATGGATAAACAACTCCTTAAGTTAATTAG (Pcyt-R-NcoI)שני תוצרי ה .-PCR )529bp מ-

Pcyt1Aa 190-וbp מ-cry23/cry37(  נחתכו ע"יNcoI ,HindIII ו-SmaI ה לפלסמידחדרלשם ה pHT315 .

. Bio-Rad mini apparatus setה בעזרת זע"י אלקטרופור Escherichia coli DH5α -פלסמידים אלה הוכנסו ל 

 .Acrystalliferous JPS7811 Bמוטנטי  הועברו לחיידקהנושאים את הגנים המשובטים  הפלסמידים

thuringiensis subsp. israelensis מצע מהחיידקים בודדו . בעצמו רעלנים יצרימ שלאLB 20 מכיל שµg ml-1 

erythromycin 30-לאחר הדגרה בoC. 

לאחר עיכול טריפטי הרצפים של הפפטידים שהתקבלו ו SDS-PAGEבודד מג'ל  Cry23Aהחלבון המשוער 

ע"י  זוהו) LTQ-Orbitrap)Thermo Fisher, Bremen, Germanyעם  nano-LC-MS/MSבאמצעות  מלא
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Discoverer software version  1.3(גירסה.(  

  לבחנים ביולוגייםמיני קפנודיס  זחלים של שלושה גידול ה  2.4

התקבלו מגידולם במעבדה, אך היות ובוגרים אלה מטילים מספר קטן של  קפנודיסבוגרי : קבלת נאונטים  2.4.1

נאספו מבוסתני משמש,  קפנודיס האבל  בוגריעל פרטים מהמטע (בעיקר בעמק החולה).  בעיקר הסתמכנוביצים (

במעבדה בשטחי נוי שונים בהם נטועים עצי אלה וערבה.  נאספו C. miliaris-ו C. cariosaשזיף או אפרסק, ואילו 

במהלך החורף  28oC וחזקו בתאי גידול מוארים, בטמפ' שלההחיפושיות לכלובי פרספקס מאווררים, ש הוכנסו

ונחו מגשי הטלה עם חול מסונן לאחר חיטוי הובחממות מאווררות בקיץ, תוך הפרדה בין המינים. בתוך הכלובים 

ס"מ. ענפי מישמש או שזיף  1.5-שפוזר על נייר בגודל מתאים בצלחות פטרי בשכבה שעומקה כ ,127oC-של שעה ב

ימים מחלקות שאינן  10- ובאו למעבדה אחת להמשו להזנת הבוגרים. הענפים ימים מתאים שהנתונים במיכל 

לפני מתוך החול  סוננו) על לשימוש. הביצים 10oCשמרו בקירור (נמטופלות בתכשירי הדברה חריפים, והם 

  בדקו  מידי יום להוצאת הניאונטים לניסויים.נ צלחות הפטרי העברתן להדגרה.

: קרקע המזון מהווה את אחד הבסיסים למחקר כולו. במסגרת גידול זחלי הקפנודיס על מצע מזון מלאכותי 2.4.2

 .Gindin et al, 131-1349-08וחובריה, מס.  גינדין (גלינהמחקר שמומן באמצעות המדען הראשי ומועצת הצמחים 

) פיתחנו קרקע מזון יעיל שמאפשר התפתחות של זחלי קפנודיס האבל וקפנודיס השקדים. קרקע המזון 2009

חיונית לבחינת רגישות זחלי הקפנודיס לרעלנים הנבחנים. מצע ההזנה מבוסס על קורטקס של אפרסק או שזיף 

מיקרוביאליים. חומר - של סוכר, מלחים, ויטמינים ותכשירים אנטי תמיסהן, בתוספת שמרים וקזאי ועל הפפטיד

מבנה למצע משמש צלולוז. במצע נשמר איזון קפדני של לחות ומבנה המאפשרים את ההתפתחות התקינה של 

שבועות  15-10, התפתחות הזחלים נמשכת 28oC הזחלים, ומשתנה בהתאם לגיל הזחל. במצעים אלה, בטמפ' של

. הדיאטות המשופרות להישרדות הניאונטים היא כמעט מלאה, ומשך )שנמשכת כשבועיים(עד ההתגלמות 

 9-ל 6ימים (במטעים בישראל ההתפתחות נמשכת בין  90-80התפתחות הזחלים עד גיחת הבוגרים נמשך 

  חודשים).

    רגישות זחלי קפנודיס האבל לטוקסיניםלקביעת רמת  ביצוע בחנים ביולוגיים  2.5

של קורטקס מעץ  5%עם  ,Gindin et al. 2009ע"י מצע המזון המלאכותי הוכן בשלושה חלקים כמתואר 

-ו LC50 הולים מתרחיף הנבגים עם גבישי הרעלן הּוספו למצע מזון מעוקר, לקבלת ערכי יסדרה של מ. הפונדקאי

LC90.נבגים (במונחים של ריכוז  שבוטאוFinney, 1971(. ) ההבדלים נותחו באמצעות רגרסיות פרוביטSAS 

Institute 2002 גדלים על קרקע מזון במרקם אחיד באחוזי  הראשונה). חשוב לציין שניאונטים וזחלים בדרגה

 עד ארבעה הנמשכ ת התמותהגדלים על קרקע מזון גרגרית. בחינ ות האחרותלחות גבוהים, ואילו זחלים בדרג

תרחיפי נבגים וגבישים מתבדידי שלישית. זחלים מדרגה שנייה ו 10- כניאונטים, או  20-כללה כ. כל חזרה שבועות

  הוחדרו לחלק השני של המצע והוספו לחלקים הראשון והשלישי לאחר עיקורם. Bt-ה

 3ס"מ קוטר,  5הוכנסו לצלחות פטרי (שרק בקעו) ניאונטים, זחלים צעירים ( 27-30בכל מבחן, ובכל ריכוז חלבון, 

ותמותת זחלים נקבעה כל יום. זחלים  28oC-גרם מצע מזון. הצלחות הודגרו ב 10-12זחלים בכל צלחת) עם 

 ששרדו שבוע גודלו בנפרד באותם התנאים ובאותו מצע, אולם במבנה פריך, ומשקלם נמדד לאחר כחודש.
  

  תוצאות  3

 .תבדידים 215 ניצלנו ספריה בת ,את זחלי הקפנודיס קטולעשויים לגנים שבעלי להצביע על תבדידי שדה  כדי

סקירה באמצעות אנליזות נבחרו ל) cry7/cry8 )Ben-Dov et al. 1997כוללים את הגנים כראו שנ 28מתוכם, 

PCR חנים ביולוגיים.בבשילוב עם  
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   הקפנודיס  זחליל Bt רעילות של תבדידי  3.1

השפעתם של ). 2שנבחנו ביולוגית בנפרד (טבלה  Btt תבדידו תבדידים 19הצביעה על סקירה משולבת ראשונית 

שבעת התבדידים הרעילים ביותר ושל הזן המסחרי נבחנה בקפידה באמצעות הוספה של ריכוזי חלבון שונים שנעו 

) הידוע Novodorשל  Btt).הזן המסחרי היחיד (3מ"ג חלבון כולל בגרם אחד של מצע המזון (טבלה  0.5 - ל 0.1בין 

מ"ג לגרם  164 -ו 3.2של  LC95 -ו LC50) הראהSanahuja et al, 2011כרעיל לזחלים של מיני חיפושיות מסוימים (

 Bt). במחקר זה נמצאו לראשונה תבדידים חדשים של 3(בהתאמה) נגד זחלים צעירים שלקפנודיס האבל (טבלה 

  ות זמינים מסחרית.רעילים לזחלי מינים בסוג קפנודיס שעשויים להי

נבגים לגרם מצע מזון מלאכותי  (סדר   1.0x109במינון של  Bt. בחינה ראשונה של הטוקסיות של תבדידי 2טבלה 
   . ה שהם חוללו בזחלי קפנודיס האבל לאחר שבועיים של הזנהמותהתבדידים מאורגן על פי עוצמת הת

  Isolates 
Control 
(water) U-29 K-11 K-39 U-53 K-3 R-36 U-17 U-3 K-5

% 
dead 

larvae 

1 week 13.9 47.6 57.1 42.9 47.6 58.3 66.7 40.0 52.4 41.7 

2 weeks 13.9 52.4 60.0 61.9 66.7 66.7 66.7 73.3 74.1 75.0 
   

  Isolates Btt  K-41 K-10 K-30 U-30 U-12 U-13 U-16 U-40 K-4 K-7

% 
dead 

larvae 

1 week 70.0 52.4 42.9 77.8 73.3 42.9 76.2 61.9 62.8 85.2 85.7

2 weeks 76.7 76.9 79.2 80.0 80.1 81.0 100 100 100 100 100 
a Mortality in control – average of 6 bioassays (total 180 larvae). Each isolate was assayed in 9-10 dishes with 3 larvae 
per dish. 

, Btt מזו של תת המיןבאופן משמעותי  ותו גבוההויעילמצא נששדה הרעיל ביותר ה הוא תבדיד K-7 תבדיד

תבדידים  . הרעילות שלמזוןמצע  לגרם חלבון מ"ג 25.6 -ו 1.9 של LC95 - ו LC50עם ערכי שהוא מסחרי זה מכבר, 

היו נמוכים  R-36- ו K-30 התבדידים , בעוד שאלה שלBtt - היו ברי השוואה ל K-4 - ו U-13פוטנטיים אחרים, 

  ).3מאוד (טבלה 

 התבדידים שבעת שחוללו LC95   -ו  LC50 בערכי המבוטאת  התמותה עוצמת. 3 טבלה

 ,תוצרת נובודור ,  Btt של המסחרי התכשיר בהשוואה קפנודיס זחלי כלפי ביותר האלימים

Isolate LC50 (95% CI) LC95 (95% CI) Slope ± SD 
U-13 3.2 (1.6 – 6.4) 134.8 (35.6 – 4,924) 1.01 ± 0.25 
U-16 5.1 (2.5 – 16.9) 459.5 ( 68.0 – 575,228) 0.84 ± 0.25 
U-40 4.0 (2.2 – 8.1) 364.8 (72.6 – 37,381) 0.84 ± 0.21 
K-4 4.7 (2.7 – 8.9) 222.9 (58.2 – 7,165) 0.98 ± 0.23 
K -7 1.9 (1.4 – 2.5) 25.6 (15.1 – 61.0) 1.47 ± 0.19 
K-30 11.5 (4.4 -801) 3,312 (158.8 - ∞) 0.67 ± 0.26 
R-36 37.1a 378,190a b 

Btt 3.2 (1.9 – 5.6) 164.3 (49.9 – 2,296) 0.97 ± 0.19 
LC values (mg protein per 1 gram diet) were determined after 1-week rearing on 
diets containing bacterial isolates. 
a EC fiducial limits cannot be computed. 
b Slope is not significantly different from zero. 
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(שמקורו בתכשיר המסחרי נובודור) על שעור התמותה  Btt -ו Bt  ,K-7. השפעה של שני תבדידי  2תמונה 

) של זחלים של שלושה מיני קפנודיס. במהלך שלושה שבועות של התפתחות על מצע מזון SD±הממוצע (
  התבדידים בהשוואה למצע ביקורת ממלאכותי עם כל אחד 

  

  קפנודיס מיני  שלושה: השוואה בין K-7-ו Bttרעילות של   3.2

 C.tenebrionis ,C. cariosaהמסחרי נגד  Btt -ו K-7נמצאו תבניות תמותה דומות של התבדיד הרעיל ביותר 

המרבית הושגה לאחר ). התמותה 2כולל לגרם של מזון) (תמונה  Btמ"ג של חלבון  1.5(עם  C. miliaris-ו

הראו תוצאות  C. tenebrionisהיו הרגישים ביותר לתבדידים שנבחנו. זחלי  C. cariosa שבועיים. זחלי

(תמונה  Bttהיה יעיל יותר מהזן המסחרי  K-7ו, חנהמינים שנב-אחד מתתהמאופיינות בשונות גבוהה יותר. בכל 

2.(  

  

   PCRסריקה ואנליזה באמצעות   3.3

, בשבעה הרעילים ביותר Un7,8(r) - ו Un7,8(d)-ה DNA תחיליתבדידים שנתנו תוצרי הגברה עם ה 28 ביןמ

נוספים  cyt -ו cryות גנים זהעל מנת ל) 1ים אוניברסאליים (טבלה תחיל) בוצעה סריקה נוספת עם 3 - ו 2(טבלה 

  ).5 טבלה גנים נוספים (חמישה הפועלים נגד החיפושיות. בסריקה זו נמצאו 

(טבלה  Un23 -ו Un7/8התקבלה הגברה באמצעות שני זוגות של פריימרים:  K-7של התבדיד DNA-מתוך ה

 ).AF038048( cry23Aa; השני היה זהה לגן cry9Eaלגן  82%); תוצר הגברה ראשון הראה הומולוגיה של 1

 Cry23Aa/Cry37Aaרעלן בינארי - מאורגנים באופרון ומקודדים לחלבון דמוי cry37Aa - ו cry23Aaהגנים 

) ; שניהם הוגברו יחד ברצף אחד, הוחדרו Arantes and Lereclus  1991( בהתאמה) kDa - 14ו 29(במשקל 

). הגן KF501394) ורוצפו בהמשך (cyt1Aaלשם ביטוי תחת שני פרומוטורים חזקים (של pHT315 לווקטור 
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 cry37Aa) בעוד שבגן השני נמצא שוני בבסיס אחד לעומת  cry23Aa )AF038048 -הראשון באופרון זהה ל

)AF038049 :(C  במקוםT הגורם לשינוי ניטרלי של ,A117V פולאריות. -וא, שתיהן חומצות אמינו ניטרליות

 TAAATAACAAAAAAGGAAGGTTGATAAAA) (Donovanבסיסים ( 29שני הגנים מופרדים ברצף של 

et al., 2002(  ובו אתר קישור לריבוזום עבורcry37Aa.  

  

באמצעות תחלים אוניברסליים לזיהוי גנים    Bt. סריקה של תבדידי שדה של5טבלה 
  מבטאים טוקסינים רעילים לחיפושיות.  ש

Bt field-isolate 
cry-type gene profile 
identified previouslya 

cry gene identified  
in this studyb  

K7 + 
cry23Aa (100%, 259/259), 

cry9Ea (82%, 93/114) 

U16 
+, cry1Aa, -Ab, -Ac, -Da, 
cry2Aa, -Ab, cry9Aa, -Ba 

cry1Db (86%, 330/384) 

U40 
+, cry1Aa, -Ab, -Ca, -Da, 

cry2Ab, cry9Ea 
- 

U13 +, cry2Ab cry9Ea (88%, 328/372) 

K4 +  cry9Ea (98%, 328/334) 

K30 +  cry8La (89%, 343/385) 

R36 + cry8Ia (94%, 223/236) 
 

a From Ben-Dov et al;36 +, positive with universal primers Un7,8(d) and Un7,8(r). 
b cry23Aa was amplified with Un23 pair of primers; cry9Ea, cry1Db and cry8Ia were amplified 

with Un7/8; in parenthesis, percent homology to cry of sequenced amplicons and absolute number 

of identical bases); -, no amplicon produced with universal primers used from Table 1 

 

הועבר עיכול , SDS-PAGEחומצות אמינו), שבודד מתוך ג'ל  267המשוער (בגודל של  Cry23Aaחלבון 

חומצות אמינו) היו זהים  244 - פפטידים שהתקבלו (המסתכמים ב 10מתוך  9י על ידי כימוטריפסין. טאנזימ

) ארוך מדי לאנליזה בשיטה זו 103-145חומצות אמינו בעמדות  43. הפפטיד החסר (שאורכו Cry23Aaלאלה של 

  היות שאינו מכיל אתר חיתוך לכימוטריפסין.

DNA תבדידיםהמ U-16 ו-U-40  ים תחילמקטעים מתאימים עם ל הרהגב ופשריאUn7/8  אך לא עם

. שני התבדידים, cryDb-ל 86%הומולוגיה של  הציג U-16 ). המקטע המוגבר מתוך1פריימרים אחרים (טבלה 

, cry1 ,cry2כמכילים שילובים שונים של קבוצות ידועים  ,)3- ו 2 אות(טבל קפנודיס האבלרעילים במיוחד נגד 

cry9  5(טבלה.(  

לגן  94%הראה זהות של  Un7/8 עם הפריימרים R-36 של תבדיד DNA-הרצף של המקטע המוגבר מתוך ה

cry8Ia) הגן כולו הוגבר, שובט, רוצף .JX282317  הוגדר כגן חדש ונקרא ,(cry8Ra1  )Crickmore et al, 1998(.  
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  דיון ומסקנות  4

בזכות מוצגת כאן לראשונה והתאפשרה  Bt-משל חלבונים קוטלי חרקים  זחלי קפנודיסל ת הרעילותקביע

ת האוסף אמצעובו) Gindin et al, 2009(  הקפנודיס זחליאת  על מנת לגדלפותח מלאכותי שמזון  מצעהשימוש 

  .)Bt )Ben-Dov et al, 1997הזמין של תבדידי שדה של 

-0.01בטווח של  יםנע LC50שלוש רמות של רעילות: גבוהה, כאשר ערכי בין מחולקים  קוטלי חרקים Btרעלני 

 גרםל מ"ג 10-1,000; נמוכה, בטווח של גרםל מ"ג 0.10-10מזון; בינונית, בטווח של מצע חלבון לגרם  מ"ג 0.10

)van Frankenhuyzen, 2013 (. של חלבוני  הרעילותרמותCry זחלי חיפושיות בדרך כלל נמוכות מאלה נגד זחלי ל

בתוך מצע  שולבובדרך כלל נבחנים על משטחי עלים, בעוד שהבחנים הביולוגיים בעבודה זו  Cryחלבוני פרפרים. 

את כדי לתרגם ; 2מיקרוגרם לס"מ 0.18על עלה הוא פוזר שמנוקה  Cry3של  LC50מלאכותי. לדוגמא,  מזון

מיקרוגרם  5של ערך  ולכן מתקבל מצענפח  לביןבין פני השטח  1:30 סמשתמשים ביח ,המצע משקל\הריכוז לנפח

היעילים שנמצאו במחקר בתבדידים  LC50. ערכי )van Frankenhuyzen, 2013( נקי לגרם מצע\של רעלן מבודד

), אולם ביחידות של 3(טבלה   K-7 לגרם מצע במקרה של התבדידמיליגרם  1.9 –הם הרבה יותר נמוכים  זה

 כך,מ"ג לגרם).  3.2באותם התנאים ( Bttמהערך של  40%- . ערך זה נמוך בכ(סה"כ חלבון מהתבדיד) 'חלבון כולל'

  .)Sanahuja, 2011(כרעלן העיקרי  Cry3Aaהמסחרי, שמייצר  Btt יותר משהוא קטלני  Bt תבדיד K-7את  זיהינו

הבסיסים שבין שני הגנים, בודד  29) עם binary toxinן בינארי (רעל, שמקודד לcry23Aa/cry37Aaהאופרון 

 AF038048). שני הגנים נמצאו זהים לאלה שפורסמו (KF501394(בשם   NCBI-ורצף בסיסיו הופקד ב K-7-מ

=  LC50מבטא את הרעלן הבינארי הזה הינו טוקסי (ש Btזן בר של  .cry37Aa-) פרט לבסיס אחד בAF038049-ו

258.3 μg ml-1 ( חידקוניתלגם Diaprepes abbreviates,  מזיק שזחליו מתפתחים על שורשי הדרים בפלורידה

כך  ניתן להדבירו באמצעות כנות מותמרות.ויתכן ש, )Weathersbee et al, 2006( שם בפרדסים קשות פוגעה

או את הרעלן הבינארי  )cry3Bb1 )Al-Deeb and Wilde , 2005צמחי תירס מותמרים שמבטאים את לדוגמא 

cry34Ab/cry35Ab )Moellenbeck, 2001( חיפושית העלים   מגנים על הצמחים מפני virgifera Diabrotica 

virgifera שזחליה פוגעים בשורשי צמחי תירס .     

פעילות נגד  לפעמים מראים, )van Frankenhuyzen, 2013( סינרגיסטיים ביניהםמהם מרעלנים אלו רבים 

פועל גם  Cry9Daפועלים בעיקר נגד פרפרים, אולם  Cry9למשל, רעלני  לסדרות שונות.  םמיני חרקים המשתייכי

 cry9יתכן שצירופים כאלה, שכוללים  .)Asano 1996; Iizuka et al. 1996(  חיפושיות ממשפחת הזבליות נגד

  ).3(טבלה  זחלי קפנודיס האבלתבדידים נגד  5), תורמים לרעלניות של 5(טבלה 

 ;Ohba 1992; Asano et al. 2003(חיפושיות מזיקות מיני פועלים נגד מספר  Cry8-רעלנים דמויי

Yamaguchi et al. 2008; Huang et al. 2007; Yu et al. 2006( בעבודה זו גילינו גן חדש .cry8Ra )JX282317( 

  ).3(טבלה זחלי קפנודיס האבל שמראה רעילות נמוכה נגד   R-36 בתבדיד

  

ולסיכום, היקף המטעים הגלעיניים עולה והולך במדינות הים התיכון ודרום אירופה. מיני קפנודיס, ובעיקר 

קפנודיס האבל הם מהמזיקים ההרסניים ביותר של תעשיה זו. מימשקי הדברה המבוססים על שימוש בפרומונים 

נים הן הגישות מקובלות בכל הנוגע וחומרים אחרים מכווני התנהגות חרקים, או הדברה ביולוגית על גוונה השו

לגישות ידידותיות לסביבה כנגד מזיקים בחקלאות או ביער. אולם גישות אלו אינן יעילות בד"כ כשמדובר 

מבין שיטות ההדברה הידידותיות לסביבה בחרקים הנוברים בעומק רקמות השלד של העץ ובעיקר בשורשים. 
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יס, שימוש בכנות עמידות הוא המבטיח ביותר מהווה את הפתרון הבאות בחשבון להדברה יעילה של זחלי הקפנוד

האופטימאלי.  הרכבת עצי פרי על כנות מיוחדות להשגת עמידות כנגד גורמים ביולוגיים או פיזיקאליים כימיים 

בקרקע היא גישה חקלאית קלאסית.  גישה זו היא בשימוש נרחב בכל הקשור לעמידות עצי פרי גלעיניים כנגד 

. כנות שקד או כנות מיכלוא עם "דם" שקד יושמו במקומות רבים להשגת עמידות )Lu et al, 1998( תנמטודו

. עמידות חלקית זו הושגה בעיקר בשל העמידות ליובש של הכנה, ולא כפי )Mulas 1994( מסוימת כנגד קפנודיס

 Mendel(  בשורשי השקד שהיה מקובל לחשוב בשל הרמות הגבוהות יחסית של תרכובות ציאנוגלקוזידיות שיש

et al, 2003( להגברה ביטוי של העמידות משותפת . שני הגנים שזוהו בעבודת המחקר עשויים לשמש

)pyramiding expression כנגד זחלי ) יחד עם גנים אחרים בגלעיניים להקניית עמידות גבוהה ואף חסינות

זחלי קפנודיס לטוקסינים שמקורם בתת מינים הקפנודיס. התוצאות שהושגו מדגימות את הרגישות הגבוהה של 

. שיבוט של גנים אלו וביטויים בכנות מובחרות של גלעיניים עשויים לקנות חסינות של העצים Btאחדים של 

  המורכבים בהן לקפנודיס ובכך להעמיד פתרון לבעיה הקשה שמעמידה קבוצת מזיקים זו לתעשיית הגלעיניים. 
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  מנחותסיכום עם שאלות 

  .מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה

 המעורבים גנים וזיהוי, הקפנודיס זחלי כנגד Bt תבדידי של הרעילות איפיוןמטרות המחקר:    

    .חיפושיות זחלי כנגד  Bt של טוקסינים בביטוי

  .עיקרי הניסויים והתוצאות
בהתאמה כנגד זחלים צעיריםשל קפנודיס  mg g-1 164 -ו 3.2של  LC95-ו LC50הראה ערכי  Btt  תבדיד של

 - ו 1.9 , היו נמוכים (ויעילים יותר) באופן מובהק,K-7בעוד שערכי התבדיד הרעיל ביותר שנמצא,  .האבל

25.6 mg g-1  0.1לאחר הזנה בריכוזים נמוכים של התבדיד הזה (בהתאמה. משקל הזחלים ששרדו חודש-
1.0 mg g-1(  היה נמוך ממשקל זחלים שהוזנו ב - Btt כן-או כאלה שלא עברו טיפול. כמו ,K-7  היה רעיל נגד

.מצאנו  C. miliarisוקפנודיס הצפצפה  C. cariosaזחלים של מיני קפנודיס אחרים,  קפנודיס האלה  

  .Cry23Aa/Cry37Aaולרעלן הבינארי  Cry9Ea-נושא גנים דמויי  K-7שהתבדיד 

האם הושגו מטרות המחקר . מסכנות מדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו
  ?לתקופת הדוח

  רוב מטרות המחקר לשנה זו הושגו

 ביטוי, לכן. Bt של Cry לרעלני רגישים, טבעיים אויבים מפני בטבע המוגנים, Capnodis  הסוג  מיני שלושה זחלים

 עמידות מותמרות עצים כנות של יצירה במסגרת ביצוע-בר כפתרון נראה אלה מזיקים נגד פעילים cry גנים של
  .אלה לנוברים

; שחלו במהלך העבודה) שיווקיים ואחרים, טכנולוגיים(או שינויים /בעיות שנותרו לפתרון ו
מטרות המחקר בתקופה שנותרה לביצוע האם יושגו , התייחסות המשך המחקר לגביהן

  ?תוכנית המחקר

זאת על מנת לבחון כל אחד . E. coli -בשלב מאוחר יותר גנים אלו ישובטו לצורך ביטוים הספציפי ב
  . מהם באופן ספציפי

  ח"הפצת הידע שנוצר בתקופת הדו

  לא רלוונטי 

  אני  ממליצה בשלב זה : פרסום הדוח

  אפשרי  

 


