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תקציר
הצגת הבעיה :צמחים פיתחו מערכת השתקה המאפשרת להם להתמודד עם וירוסים .הבנת מולקולרית
וביוכימית של מערכת זו עשויה להציעה דרכים חדשות להתמודדות עם מחלות ויראליות .האנזים RNA-
 dependent-RNA polymerase 1) (RDR1הואאנזיםמפתחבמערכתההתגוננותשלהצמחכנגדוירוסים
שונים. 
מטרות המחקר :לאפייןאתהגנים של  CsRDR1במלפפון ) (Cucumis sativusכמודל ובדלועי בר/ותרבות,
וללמודעלמעורבותובעמידותרחבתטווחלווירוסיםבדלועיים .
שיטות העבודה :בשיטות מולקולאריות נעשה שיבוט של משפחת הגנים של  RDR1בדלועיים .ובאמצעות
אנליזהשלQ-RT-PCRאופייןהביטויהדיפרנציאלישלגניםאלובדלועייםרגישיםאועמידיםלווירוסים.נעשה
שימוש בחמישה וירוסים של  RNAו DNA-שונים לאפיין את פעילות של  RDR1השונים . נעשתה אנליזה
ביוכימית לאפיון הקשר שביין  ,Salicylic acid RDR1sורגישות לוירוסים .יצרנו מוטנטים לגן  RDR1ע"י
טרנספורמציהשלמלפפוןעםתבניתשל .CRISP/Cas9
תוצאות עיקריות של המחקר :לראשונה אופיינו במלפפון ארבעה גנים שונים של   CsRDR1הממוקמים על
כרומוזום.5הגנים  CsRDR1c1ו CsRDR1c2-הםמשוכפלים ( 98%זהותברמתהחלבון) ,ביטוייםמושרה
באופןקיצוניבנוכחותווירוס (פי)25-1300והשתקתם גרמה לעליתרמת הווירוסבתא.הגנים CsRDR1bו-
 CsRDR1a( 55%זהות ברמת החלבון) מתבטאים בצמח בריא ומושרים בהדבקה ויראלית ובאמצעות
 Salicylic acid) .(SAבמחקר אפינו את הקשר ביין ביטוי גבוה של  CsRDR1bועמידות רחבה לוירוסים
שונים .מוטנט פגוע בגן  CsRDR1bמראה רגישות יתר לוירוס .בנוסף הראנו שרמת ביטוי גבוה של
 CsRDR1bאינהתלויהמנוכחות של.SAבמלון Cucumis meloאפיינושלושהגניםשל CmRDR1כאשר
רקאחדמתבטאCmRDR1aבעודששניהגניםהאחריםCmRDR1bוCmRDR1c-הםפגומים.במלוןהבר
 Cucumis callosusהרגישלוירוסים נמצא שמערך הגנים של  RDR1דומהלזה של מלון תרבותי .באבטיח
אפיינו שלושה  ClRDR1כאשר הגן  ClRDR1bנמצאבאסוציאציה עם קווי טיפוח עמיד ל .ZYMV-באבטיח
הבר Citrullus colocynthisהרגישלוירוסיםהגן RDR1aמתבטאברמהגבוההוהגן RDR1bברמהנמוכה
יחסית.בירוקתהחמוראופיינוחלקיתשלושהגניםRDR1a,b,cברמתהרצף. 
מסקנות והמלצות :המחקרהביאליידעחדשוייחודילמדעבאשרלמעורבות מספרגניםשל RDR1בדלועיים
בהגנה מפני וירוסים .המחקר מהווה בסיס לטיפוח לעמידות לוירוסים בדלועיים ( RDR1bגבוה) וחשיבה
עתידיתשלתיקוןגניםבמלוןליצירתעמידות. 


סכום עם שאלות מנחות:
 מטרות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודה.
.1

לאפייןאתהגניםRDR1a,b,cבדלועים.תוכניתהמחקרהעיקריתעסקהבנושאוברובההושגה.

.2

לבחון את רמת הביטוי של  RDR1a-cבדלועים .עפ"י תוכנית העבודה נבחן ונלמד הביטוי של
הגניםהשוניםבהדבקהבווירוסיםשוניםוע"יריסוסבחומצהסלצילית.SA

.3

לבחוןאתהקשרביןהעמידותבקוו823עםהרמההגבוההשלביטוי.RDR1b
עפ"יתוכניתהעבודהנעשוהכלאותונבחןהקשרהנדון .

.4

לבחון האם ביטוי חולף של  dsRNAמשרה ביטוי של הגן  .RDR1bנעשו ניסויים רבים ולא
הצלחנולהראותהשרייהשלCsRDR1bלעומתזאת,הצלחנולהראותהגברהשל.CsRDR1c

.5

ליצורצמחי  knockoutוביטוייתרלגנים  .RDR1a,b,cהצלחנולהשתיקאתהגן RDR1cוליצור
מוטנט  knockoutלגן  .CsRDR1bאבל לא הצלחנו ליצר צמחים טרנסגניים המבטאים בעודף
שלגניםאלו .

.6

בחינתהתגובהשלפרומוטרייםשלRDR1a,b,cלביטוישל.dsRNAמטרהזולאהושגה,קוים
טרנסגניים המכילים גן מדווח מאוחה לפרומוטרים  CsRDR1a,b,cלא הראו פעילות מסיבה
שאינהברורה.
 אלו ממטרות המחקר הושגו בעבודת המחקר הנוכחית.
המטרות1-3הושגובמלואןבעודשהמטרות4-5הושגובחלקן.מטרה6לאהושגה .
 עיקרי התוצאות.
 אופיינהמשפחתגניםחדשה,RDR1a,b,cהגניםרוצפובדלועיםשוניםובדלועיבר. 
 אופיינהרמתהביטוישלהגנים RDR1a,b,cבדלועיםשוניםונמצאשהגן RDR1bהואגןחדש
לעמידותבמלפפוןובאבטיח.הביטוישלRDR1bמושפעמהדבקהבווירוסומSA-אבלאינותלוי
בהם.
 בכלהדלועייםברותרבותאופיינובגנוםשלושהגניםכאשרבמלוןשניהגניםRDR1bוRDR1c-
נמצאופגומיםואינםמתבטאים.
 השתקה של הגן  CsRDR1c1/2גרמה לעליה ברמת הווירוס ,ובדומה יצירת מוטנט של הגן
csrdr1bגרמהלהגברתהרגישותלווירוס.
 המסקנות המדעיות וההשלכות לגבי יישום המחקר והמשכו:
המחקרהביאלהישגמדעיחדשלמדעשלאפיוןמשפחתגניםשל RDR1sבדלועיםואיתורהגן
לעמידות  RDR1bבדלועיים .תוצאות אלו מהוות בסיס גנטי לטיפוח עמידות כנגד וירוסים
במלפפון ואבטיח .כמו כן הידע שנצבר יאפשר בעתיד תיקון של הגנים במלון באמצעות

טכנולוגיות חדישות . היכולת לפגוע בגנים אלו באמצעות מוטגנזה מכוונת בדלועיים היא הישג
מדעישיאפשרלימודמעמיקיותרעלהגניםבמשפחה.
 בעיות שנותרו/או השינויים שחלו במהלך העבודה.
נתקלנובבעיותטכניותשליצירת dsRNA in vitroבכמותשלעשרותמיקרוגרמים.כמוכןלא
הצלחנולהראותביטוימוגברשלהגןRDR1bבאמצעותריסוסעלוותישלמלפפון. 
האם הוחל כבר בהפצת הידע שנוצר בתקופת הדו"ח.
תוצאות המחקר הוצגו בכנס מדעי בן-לאומי של  MPMIשהתקיים ברודוס ובכנס של האגודה
למחלותצמחיםהישראלית. 
התוצאות סוכמו והוגשו לפרסום מדעי לעיתון  .Plant Physiologyחלק מהתוצאות הוצגו בפני
חברותזרעיםשהביאוענייןלשתףפעולהבאשרלשימושבגןRDR1bכסמןגנטילעמידות .
 אני ממליץ לפרסם את הדוח .


ב .מבוא רקע מדעי קצר.
יחסי הגומלין צמח ווירוס ,מבוססים על מערכת ההשתקה  Gene silencingהצמחית שהיא מערכת
"חיסון" המונעת את התרבות הווירוס (; .)Baulcombe 2004וירוסים צמחיים מקדדים לחלבונים
המעקביםאתמערכתההשתקההנקראים ) (GS .)Ding and Voinnet 2007( suppression genes
שתי מערכות אלו פועלות אחת כנגד השנייה ובאבולוציה זו אין מנצח מרבית הצמחים בטבע נגועים
בווירוסים שונים ומרביתם אינם פוגעים במהלך ההתרבות התקינה של הצמח .בצמחי תרבות כמו
בגידולים חקלאים נפגע שיווי המשקל ובמקרים של מחלה מערכת הדיכוי הויראלית ) (SGגברה על
מערכת ההשתקה של הצמח ) .(GSמערכת ההשתקה של הצמח מופעלת להשמדת מולקולות של
double-strand-RNA) .(dsRNAוירוסיםיוצריםבתהליךהשכפול,מולקולותשלdsRNAלצורךיצירת
תעתיקים חדשים של הווירוס .ולכן ,מולקולת ה dsRNA-הוויראלית שהם שלב בהתרבות הווירוס
מפעילות את מערכת ההשתקה לחיתוך גנום הווירוס למקטעים קצרים של  RNA)(viral-small-RNA
(.)Llave 2010מערכתההשתקהמבוססתעלחישהשלמולקולותdsRNAולאפחותחשובעלהגברה
שלהם ע"י אנזימי פולימראזות כמו  RDR6ו RDR1-המסנתזים מקטעים של  dsRNAויראלי על גנום
הווירוס באמצעות  viral-siRNA( .)Wang et al. 2012האנזים  RDR1פעילותו העיקרית במערכת
ההשתקה היא בסינתזה של מקטעי  dsRNAויראליים באמצעות  ,RDR1כדרך להגברת מערכת
ההשתקה ) (GSשהיא חיונית בהתמודדות עם וירוסים של  .RNAמכאן שבכל צמחנגועבווירוס ישנה
הצטברות של  V-siRNAשמקורו מחיתוך של מקטעי  viral-dsRNAהמסונתזים ע"י  RDR1וRDR6-
(.)Pandey and Baldwin 2007פעילותוהאנדוגניתשל RDR1אינהברורהוהואהכרחילהגנהיעילה
שלהצמחבפניהדבקהשלוירוסיםשל.RNAבעברהראו אתהקשרבין:א .הדבקהשלוירוסיםועליה
ברמהשל ) (SA ,(Xie et al. 2001) salicylic acidב .  SAמשרהעליהבביטוישל RDR1( Carr et
 .)al. 2010ג .פגיעה או מוטציות טבעיות בגן  RDR1גורמת לעליה ברגישות להדבקה בווירוסים של
 RNA(.)Yang et al. 2004ד.לאחרונההראנובצמחיםטרנסגניים עמידיםלווירוסים (קו)823עליה
בביטוישלהגן,RDR1בהתאמהעםהצטברותגבוההבצמחשל ) (t-siRNA transgene-siRNAבלתי
תלוי ברמה של  SA) .(Leibman et al. 2011ה .ראוי לציין ,לאחרונה הראו במאמר בו אנוכי שותף
שהדבקה ויראלית משרה את פעילותו של  RDR1בהשתקה של גנים אנדוגניים רבים ( Cao et al.
.)2014

היפותזות המחקר:
א .רמת ביטוי גבוהה של  RDR1בתא משרה להקנות עמידות רחבה לוירוסים.
ב .רמה גבוהה של  dsRNAאו  vsiRNAגורמת לעליה בשעתוק של .RDR1
ג .האנזים  RDR1מעורב ביצירת  ,siRNAשלהם תפקיד בשתקת גנים המעורבים בעמידות
לוירוסים.

מטרות המחקר היו :
 .1לאפייןאתהגנייםשלRDR1בדלועייםבמיניםרגישיםועמידיםלוירוסים(מלון,מלפפון).
 .2לבחוןהאםמולקולותשל dsRNAאו siRNAגורמותלביטוייתר של RDR1ללאתלותברמה של
.Salicylic Acid
 .3להשוותאתרמתהביטוישלRDR1ביןדלועייברומתורבתים.
 .4לאפיין  RDR1-dependent endogenous siRNAשקשורים למערכת ההגנה של הצמח כנגד
וירוסים.

אפיון הגנים  RDR1a,b,cבמלפפון ומלון.
בראשיתהמחקרהנחנו שקיים RDR1אחדבדלועייםכמובצמחהמודלארבידופסיסובמרביתהמינים
(סולנייםמצליביםוכו').לאחרשהתבררשבדלועייםקיימיםמספר גניםשל  RDR1sהקדשנואת עיקר
המחקרבאפיוןהגניםהשוניםבדלועיים. 
בדלועיים אפיינו לראשונה משפחה של גנים של  RDR1sשלא קימת ממשפחות אחרות . במקרים
בודדים כמובשעורה( )Madsen et al. 2009ובתפו"א( )Hunter et al. 2016אופיינובגנוםשניגנים
שהם דופליקט של אותו הגן פעמיים .במלפפון ) (Cucumis sativusאפינו  4גנים של CsRDR1s
ושלושתגנים של  CmRDR1sבמלון )((Cucumis meloראה איור  .)1באנליזה גנומית אפיינו ארבעה
גניםאפשרייםשל CsRDR1sבמלפפון,שקראנולהם.CsRDR1a,b,c1 and c2במלוןאפיינושלושה
גנים הומולוגיים למלפפון ) (a,b,cאלה שהראנו שרק   CmRDR1aמתבטא ,בעוד ש CmRDR1b-ו-
 CmRDR1cנמצאו פגומים ואינם מתבטאים (איור  )1בדומה לגן הפגום שנמצא ב - Nicotiana
 benthamiana( .)Yang et al. 2004כל גן מורכב מארבעה אקסונים כאשר המבנה של כל הגנים
(אקסונים ואינטרונים) המתבטאים במלפפון ומלון הוא מאד דומה .הגנים  CmRDR1bוCmRDR1c-
ממוקמיםהאחדמהשניבמרחקשל 350Kבעודהגנים CmRDR1bו CmRDR1a-הם צמודים האחד
לשני במרחק של  2.5Kובאורינטציה של ראש-לראש .תבנית דומה מצאנו במלון תרבותי ובר בגן
 .CmRDR1aריבוי הגנים של  RDR1בדלועים והחלוקה לאקסונים/אינטרונים (כולל קישוא ואבטיח)

מעידה שההפרדה למספר גנים של  RDR1בדלועיים התרחשה באבולוציה במועד מוקדם טרם
ההתפצלותלמיניםבדלועיים.

במלפפון הראנו שהגנים  CsRDR1aו CsRDR1b-מתבטאים באופן רציף גם ללא תלות בנוכחות
הווירוס(איור,)2בעודשהגניםRCsDR1c1וCsRDR1c2-אינםמתבטאיםבצמחבריא.במלוןרקהגן
CmRDR1aמתבטאבאופןרציףגםללאהדבקהבווירוס(איור .)2





איור  :1מערך הגנים של  RDR1a,b,c1,c2שאופיין במלפפון  Cucumis Sativusובמלון  .Cucumis Meloהקו
הבלתי רציף מיצג אזורי  Intronsוהמלבן  .Exonניתן לראות תבניות של  4אקסונים בגדלים דומים בין הגנים
השונים .במלון האקסון הראשון חסר ב RDR1b -ומקוצר ב.RDR1c-




איור  .2ביטוי של  mRNAשל הגנים  RDR1a,b,c1,c2במלפפון ובמלון .כביקורת נבדקו הגנים RDR6 ,RDR2
והגנים האנדוגנים  Cyclophilinבמלון ו Fbox-במלפפון .החלק העליון של התמונה מעיד על נוכחות הגן )(DNA
בעוד שחלקו התחתון מציין את הביטוי של הגן (אנליזה של .)RT-PCR


איור  .3השוואת הרצפים של  RDR1a,b,c1,c2במלפפון ו RDR1a-במלון ברמה של חומצות אמיניות .המלבנים
מקיפים ח .אמיניות זהות ודומות .האזור הקטליטי והאזור קושר  RNAמסומן.



הגנים CsRDR1c1ו CsRDR1c2-הםלמעשהמשוכפליםבגנוםוהםבעלידמיוןמאדגבוהשל98%
ברמתחומצותאמיניות (איור .)3הגנים RDR1a,b,cבמלפפוןהראודמיון של 55-66%ביניהםברמת
חומצותאמיניותכוללהמוטיביםשלקישורלRNA-והאזורהקטליטי(איור3). 
אפיון עמידות לוירוסים בגנוטיפים השונים
לצורך בחינת מעורבותם של  CsRDR1sבעמידות לווירוסים נבחרו שלושה גנוטיפים ושני קווים
טרנסגניים .הגנוטיפ 'בית אלפא'  ,'אילן' והקוהטרנסגני  887שהם רגישים לווירוסים והגנוטיפ 'שמשון'
והקו הטרנסגני  823שהם עמידים לווירוסים .העמידות של הגנוטיפים והקווים הטרנסגניים השונים
מצוינתבאיור.4בהדבקהבשלושהוירוסיםשונים ,CMV  CGMMVו CVYV-הופיעו תסמיניםחריפים
בקוויםבית-אלפא,אילן והקוו 823בעודשבקוושמשוןוהקווהטרנסגני  823התסמיניםהםמוחלשים
ביחדעםרמתוירוסיחסיתנמוכה(איור .)4
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איור  .4רגישות ועמידות של שלושה גנוטיפים אילן ,בית-אלפא ושמשון ושני קווים טרנסגניים  823ו 887-להדבקה
בשלושה וירוסים שונים וירוס המוזאיקה של המלפפון  ,CMVוירוס הנימור הירוק של המלפפון  CGMMVו-וירוס
הצהבת העורקים של המלפפון  .CVYVהעמודות מצינות את רמת הווירוס באנליזה של .Real-time RT-PCR
התמונות מצינות את הנגיעות ברמת התסמינים כשלושה שבועות לאחר הדבקה.


איור  :5ביטוי הגניים  CsRDR1c1ו CsRDR1c2-עולה בהדבקה בוירוסים  CMVו ZYMV -של מלפפון
בית-אלפא ושמשון .התוצאות הם תוצאה של אנליזה כמותית של  .Q-RT-PCR


ביטוי דיפרנציאל של הגנים .CsRDR1s
הגנים CsRDR1c1ו CsRDR1c2-אינםמתבטאיםבצמחבריא ,אושהביטויהואנמוךמתחת
לרמת סף הבדיקה (איור  .)2לעומת זאת בהדבקה בווירוסים כמו  CMVו ZYMV-רמתם עולה באופן
דרמטיבגנוטיפיםהשוניםבית-אלפאושמשון(איור.)5אנומניחיםשבקרת גניםאלודומה ,היותשיש
להםרצףזההשלפרומוטר(3000בסיסיםבמעלההגן). 
במלפפון נמצא שהגנים  CsRDR1a,bמתבטאים בכל חלקי הצמחי כאשר רמת ביטוי גבוהה של
 CsRDR1bאופיינה בגנוטיפ העמיד שמשון ובצמח הטרנסגני העמיד  .823רמת הביטוי הגבוהה של
 CsRDR1bאופיינהבשורשיםגבעוליםועליםשלהגנוטיפיםהעמידים(איור.)6Aבשורשיםוגבעולניתן
לראותרמהגבוההיחסיתשל CsRDR1a(איור .)6Aהתבטאותהגן CsRDR1c1הייתהנמוכהמאד
ללא הדבקה בווירוס (איור  ,6 .)7בהדבקה בווירוס  ZYMVרואים עליה בביטוי בכל שלושת הגנים
 CsRDR1a,b,cכאשר"קפיצהדרמטית"ניתןלראותבגןCsRDR1c(איור6 .)7,
הביטוי המושרה של הגן  CsRDR1c1במלפפון אופיין בהדבקה בווירוסים של  RNAמקבוצות שונות
(,CMV,CGMMV)CVYVוגםבווירוסשלDNASLCVמקבוצתהgeminivirus-(איור .)8
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. גבעול ושורש של מלפפון, בעלהCsRDR1a,b,c  רמת ההתבטאות היחסית של הגנים.6A איור
.Fbox  עם פרימרים מתאימים בהשוואה לגן האנדוגניQ-RT-PCR האנליזה בוצעה ע"י


איור  . 6הביטוי היחסי של הגנים  RDR1a,b,cבעלים סיסטמיים של קווים בית אלפא ,שמשון ואילן
מודבקים ב( ZYMV -מלבנים השחורים)  4,7,11ימים לאחר הדבקה ,לעומת צמחים שאינם מודבקים
(מלבנים לבנים) .העמודות בחלק התחתון מציינות את רמת הווירוס  ZYMVשאופיינה בגנוטיפים
השונים .האנליזה הכמותית נעשתה ב.Q-RT-PCR-


איור  .הביטוי היחסי שלהגן  RDR1cבעלים סיסטמיים של הגנוטיפים בית אלפא ושמשון .הצמחים הודבקו
בשלושה וירוסים של  )CVYV ,CGMMV,CMV( RNAובווירוס ( SLCV-DNAמלבנים השחורים  14ימים לאחר
הדבקה) לעומת צמחים שאינם מודבקים (מלבנים לבנים) .העמודות בחלק התחתון מצינות את רמת הווירוסים
שאופיינה בגנוטיפים השונים .האנליזה הכמותית נעשתה ב.Q-RT-PCR-

תפקיד הגניים  CsRDR1c1/2ו CsRDR1cb -במערכת ההגנה הצמחית:
בכדילבחוןאתתפקיד הגנים CsRDR1c1/2ו - CsRDR1cbנקטנובדרךשלפגיעהבביטויגניםאלו.
השתמשנו בווקטור  ZYMVכמערכת של השתקה של גנים ) .)Shoresh et al. 2006((VIGSהחדרנו
לווקטורהוויראלימקטעשלהגן CsRDR1c1/2והדבקנוצמחידלועיםשונים.הווירוסיםהרקומביננטים
אלים  ZYMVRcוהמוחלש ZYMVIcנושאימקטעשל CsRDR1c1/2היואינפקטיביים ולאהיונבדלים
מווירוסהבר.ZYMV-wtבמלפפוניםמודבקיםבווירוסיםהרקומביננטיםנמדדה ירידהברמתהביטוישל
הגנים  CSRDR1c1/2ולא של הגנים האחרים  CsRDR1aו CaRDR1b-(איור  .)8במקביל נמצא
שרמתהווירוסיםהרקומביננטים  ZYMVRcו ZYMVIc -הייתהגבוההמהרמהשלוירוסהבר .תוצאהזו
מחזקתאתהמידע שהגן RDR1cבארבידופסיסובעבודהזו  CsRDR1c/2מעורבים בהגנהעלהצמח
בהגברתמערכתההשתקהשלהצמח( .)Garcia-Ruiz et al. 2010



איור  .8ביטוי  RDR1a,b,cבצמחי מלפפון מודבקים בווירוסים



הרקומביננטים

Rc

Ic

 ZYMVו ZYMV -נושאי מקטע של RDR1c

ובווירוס הבר  .ZYMV-wtרמת הווירוסים מצויינת בתחתית האיור.
רמת הביטוי של הגנים  RDR1a,b,cורמת הווירוס נמדדה
באנליזה של Q-RT-PCR



בכדי לבחון את פעילות הגן  CsRDR1bיצרנו מוטנט  knockoutשל הגן  .rdr1bלאחרונה פיתחנו את
המערכתשלמוטגנזהבאמצעות CRISPR/Cas9במלפפון( )Chandrasekaran et al. 2016שאפשרהאת
יצירת מוטנטים הומוזיגוטיים לגן  .CsRDR1bבניסויים ראשוניים הראנו שצמח מוטנט לגן  csrdr1bרגיש
משמעותיתלוירוסCMVבהשוואהלצמחיביקורת(איור .)9

איור  .9מוטנט של  csrdr1bמראה רגישות גבוהה להדבקה בוירוס  .A .CMVציור סכמתי של מבנה הגן
 CsRDR1bורצף אתר המטרה המיועד (מסומן באדום) .B .זיהוי של המוטציה באמצעות חיתוך באנזים
 .C .EcoRIמיפוי מוטציית החסר ) (-34 ntבצאצאים לעומת הביקורת  .D .wtהרמה המצטברת של הווירוס
 CMVבשלושה צמחים המוטנטים לעומת צמחים שאינם מוטנטים .E .תסמיני  CMVעל צמחים מוטנטים
) (rdr1bלעומת ביקורת של צמחים שאינם מוטנטים ).(RDR1b

אפיון הגניים  RDR1a,b,cבאבטיח ובדלועי בר.
שובטו שלושת הגנים של  ClRDR1a,b,cמאבטיח ) .(Citrullus lanatusברמת הגנום מופו שלושה גנים
אפשרייםשל ClRDR1באבטיחבדומהלמערךהגניםבמלפפון.שובטורקקטעיםמהגניםשהראוהומולוגיה
גבוהה לגנים המתאימים במלפפון (תוצאות שאינן מוצגות) .בחנו את רמת הביטוי שלהגנים ClRDR1a,b,c
בגנוטיפיםשונים,רגישיםעמידיםובמיןהברפקועהCitrullus colocynthis(איור.)10הזניםשנבחרוהםהזן
הרגיש'קרימסון'ושלושהקוויטיפוחעמידיםלZYMV-PI-54, 59 ,69( .)Ling et al. 2009


סכום התוצאות שהתקבלו באבטיח:

א.

 ClRDR1cמתבטא כתגובה להדבקה ויראלית בדומה למלפפון . ClRDR1cאופיין בזנים הרגישים

קרימסון ומללי ,בקווי  PI-69, 59רמתו נשארה נמוכה .ראוי לציין ,שבמין הבר  Citrullus colocynthisשבו
אופיינהעמידותחלקיתלהדבקהב ZYMV-(עיכוב  של 10ימיםלעומתקרימסון)לאאופיינהעליהבביטוישל
.CcRDR1c
ב.

ClRDR1bמתבטאברמהגבוההבקוויםהעמידים PI-69 ,59לפניואחריהדבקהבווירוסבדומהלקווי

מלפפוןעמידים.
ג.

 ClRDR1aמתבטא ברמה יחסית גבוהה במין הבר פקועה ,אך רמתו אינה מושפעת משמעותית

בהדבקהבווירוסבדומהלקווימלפפוןשונים.
ראוי לציין שהזן מללי הראה תסמיני כ 7-ימים לאחר הזן קרימסון כאשר תסמיני המחלה היו פחות אלימים
בהשוואהלזןקרימסון. 


איור  . 10אפיון רמת הביטוי היחסית של הגנים  ClRDR1b ,ClRDR1aו ClRDR1c-בקווי אבטיח שונים.
קרימסון ,מללי זנים איזוגניים מסחריים ,פקועה מין הבר  ,Citrullus colocynthisוקווי טיפוח .PI-54 ,59,69
רמת הביטוי היחסי נבחנה ב Real-Time-RT-PCR-כאשר הגן  cyclophilinשימש כגן אנדוגני לייחוס.

בחינת רמת הביטוי של  RDR1a,b,cבדלועי הבר.

אפיון הגנים של  RDR1a,b,cנעשה בארבעה מיני בר של דלועיים :ירוקת החמור מצויה  Ecbalium
 ,elateriumמלון משולש  ,Cucumis callosusאבטיח פקועה ) Citrullus colocynthis (L.ומלון מר
 Momordica charantia(טבלה  .)1בירוקת החמור ובאבטיח פקועה ,אופיינה נוכחותם של שלושת הגנים
 RDR1a,b,cב PCR-וכמו כן הביטוי שלהם ב RT-PCR-(טבלה  .).1במלון משולש שמקורו מהמזרח ומיצג
מלון בר אופיין הביטוי של  RDR1aכאשר הגנים  RDR1b,cהם פגומים ואינם מתבטאים בדומה לתוצאות
שאופיינובמלוןהתרבותי.במלוןהמרהצלחנובשלבזהלאפייןרקאתהביטוישלMcRDR1a. 

טבלה  .1המצאות הגנים  RDR1a,b,cבדלועי בר.
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בחינת הקשר בין העמידות לווירוסים של קוו טרנסגני  23עם הרמה הגבוהה של CsRDR1

במחקרקודםהראנו אתהקשרביןביטויגבוההשל transgene-siRNAבקו הטרנסגני  823עםביטויגבוה
של CsRDR1(.)Leibman et al. 2011 במחקרהנוכחיהראנושהביטויהגבוההואספציפיל CsRDR1b
ולאל CsRDR1a-ו.CsRDR1c1/2-בכדילבחוןאתהקשרביןהרמההגבוההשל transgene-siRNAעםזו
של  ,CsRDR1bבוצעו הכלאות חוזרת עם קוו המקור ' 'Ilanלקבלת קוויםהטרוזיגוטיים לטרנסגן . הקו אילן
שהואהגנוטיפ שעליונעשתההטרנספורמציה ,הינורגישלוירוסומבטארמהנמוכהיחסיתשל  RDR1b(איור
 .)12Aרמת הביטוי של  CsRDR1bבקווי המכלוא ההטרוזיגוטיים הייתה גבוהה באופן מובהק יותר מקווים
שאינםטרנסגניים,ונמוכהמזו שלהקו  823ההומוזיגוט (איור.)12Bראויציין ,שצאצאיםהטרוזיגוטייםאלוהיו
עמידים סיסטמית להדבקה ב - .ZYMV הצאצאים ההטרוזיגוטיים הוכלאו עם עצמם לקבלת אוכלוסייה
מתפצלת  F2של צמחים שאינם טרנסגניים וצמחים הטרוזיגוטיים והומוזיגוטיים לטרנסגן .בכל הצאצאים
אובחנה רמה גבוהה יותר של  CsRDR1bמאשר בהורה אילן .המעניין שבצאצאים  F2שאינם טרנסגניים
אופיינה רמה דומה של  CsRDR1bלצמחים הטרנסגניים .קיימת אפשרות שרמה גבוהה של transgene-

 siRNAגרמהלשינוייםאפיגנטייםהמבקריםאת,CsRDR1bושינוייםספציפייםאלועברובתורשהלצאצאים
שאינםטרנסגניים. 


איור  .12רמת הביטוי היחסית של  CsRDR1bבקווים השונים( Ilan :מקור ליצירת צמחים טרנסגניים) רגיש
לוירוסים;  823קו טרנסגני הומוזיגוטי עמיד למספר וירוסים;  887קוו טרנסגני מחוסן רק ל ZYMV-הומולוגי
לטרנסגן;  Shimהזן שימשון מראה עמידות למספר וירוסים;  BAהזן בית-אלפא רגיש מאדלווירוסים; 823/Ilan
ו ) Tr1(BCהטרוזיגוט לטרנסגן; ) Tr2 ,Tr3(BCקווי  F2טרנסגניים מתפצלים .רמת הביטוי היחסי נבחנה ב-
 Real-Time-RT-PCRכאשר הגן  F-Boxשימש כגן אנדוגני לייחוס.

האם ביטוי חולף של  dsRNAגורם לביטוי יתר של הגן ?CsRDR1b

השערת המחקר הייתה שרמת ביטוי מוגבר של  CsRDR1bבקוו טרנסגני  823גרמה לעמידות רחבה
לוירוסים.כאשרהרמההגבוהההיאתוצאהשלביטוירב של  transgene-dsRNAשהביאה להצטברותשל
 transgen-siRNA).)Leibman et al. 2011((43% from totalבכדילהוכיחהיפותזה זו ,תכננו לעקובאחר

רמתהביטוישל RDR1bלאחריישום חיצונישל  dsRNAעלעלימלפפון .ניסינושיטותשונותליצרdsRNA
ולהחדירולצמח. 
א .החדרת  dsRNAבאמצעות אגרו-אינפילטרציה למלפפון .השתמשנו בתבנית גנית המבטא  GFPלצורך
בדיקתיעילותהשיטה.מצאנושמבחינהטכניתנוחלהזריקלפסיגיםשלמלפפוניםאלאשהביטויהואמאד
חלשבהשוואהלביטויבטבקבנטמיאנה.הנחנושרקמתהפסיגיםאינהדומהלעליםאמתיים.ערכנומספר
רב של ניסיונות של הזרקת אגרו לעלים של מלפפון .בכל הניסויים שבצאנו לא הצלחנו להחדיר את
התרביתביעילותלרקמתהעלה.
ב .ריסוס של  dsRNAעל פני העלה.לצורךזאתבחנומספרשיטותלסינתזה in vitroשלdsRNA.סינתזה
 in vitroשל כל גדיל בנפרד ואיחוי הגדילים ליצירת  .dsRNAלאחר האיחוי נבדק התוצר בחיתוך של
DICER.התוצאותהראושפרקציהמאדקטנהעברהאיחויל .dsRNA-
שימוש ,Replicator RNAi Kitמערכתזוהניבהכמותשל mg/ml0.6.dsRNA 
שימוש במערכת של פאג'ים ליצירת כמות גדולה של  dsRNAעפ"י ( .)Aalto et al. 2007לאחר כיול
המערכותנבחרההשיטההשנייהשל Replicatorליצירת.dsRNAאפליקציהשל dsRNAנעשתהעפ"י
פרוטוקול  מפטנט מספר  .Wo-2013025670 A1במערכת זו מוסיפים ל dsRNA-את ההורמון הצמחי
) brassinoostroid (BR .plant hormone -mediated penetration of dsRNAביצענו מספר ניסויים
כאשראיור 13הואמיצג.לאחרהאפליקציהבחנואתרמתהביטוישלהגנים CsRDR1bוCsRDR1c-
במועדיםשונים.התוצאותמראותשאיןשינוימשמעותיבביטויCsRDR1bאלובטיפוליםובמועדיםשונים:
),dsRNA+ hormone (Br) ssRNA+ hormone (ssRNA+Brוטיפוליהביקורתשלהורמון)(Br+H2O
ומים ) .(H+H2Oהמסקנה שיש לבחון שיטות נוספות לבחינת היפותזת המחקר .המעניין הוא שדווקא
 CsRDR1cהראהעליהברמתהביטויבשילובשל dsRNAעםההורמון) (br(איור .)13יתכןשהחדרת
dsRNAלתאמזוההע"ימערכתההשתקהומפעילהאתRDR1cבדומהלרפליקציהשלהווירוס .


איור  .13רמת הביטוי היחסית של  RDR1bו RDR1c-בצמחי מלפפון לאחר  24שעות ,שבוע ו 21-יום ממתן
הטיפולים השונים ssRNA+ hormone (ss+Br) ,dsRNA + hormone (ds+Br) .והביקורות הורמון )(Br
ומים ) .(H2Oהתוצאות הם סיכום של שלוש חזרות ביולוגיות שבכל חזרה היו שלושה צמחים 0.6 . .מיגרוגרם
נמרחו על עלה אמיתי ראשון .רמת הביטוי היחסית נבחנה ב Real-Time-RT-PCR-כאשר הגן  F-Boxשימש
כגן אנדוגני לייחוס.הניסויכללמדגםשל3צמחיםבשלושחזרות. 

עבודת המחקר סוכמה במודל על פעילות הגנים  RDR1a,b,cבמלפפון כתגובה (איור .)14
נראהשבדלועיםישנהפעילותמשולבתשלמשפחתהגניםRDR1a,b,cבהדבקהוללאהדבקהבווירוסשאינה
קיימתבמשפחותאחרות.המודלמתאראתהתוצאותהבאות: 


שלושתהגניםמושריםע"י(SA) Salicylic acidברמהדומהבמלפפון. 



הגןRDR1aאינומושרהבהדבקהויראליתבמלפפון,מלוןואבטיחופעילותואינהברורה .



הגן  RDR1bמתפקד כנראהכגן לעמידותלוירוסים שוניםללאתלותברצףשלהם.במיניםרביםשל
מלפפוןאופיינההתאמה ביןעמידותל CMV-ורמתביטוי גבוהה. Knockoutשלגןזההראהרגישות
יתרל.CMV-במלוניםהגןהואפגום,יתכןשזוהסיבהלרגישותהגבוההשלמלוניםלוירוסיםשונים .



הגניםRDR1c1/2מושריםבהדבקהשלוירוסיםבאופןמאדדרמטי,והשתקתםמלווהבעליהשלרמת
הווירוסZYMVבמלפפונים.נראהשגניםאלומושריםבנוכחותdsRNAחיצוני(ויראלי),ולכןלגניםאלו
תפקידחשובבמערכתההשתקה.

.והבקרהשלואינהידועהSA-אינותלויבCsRDR1bהביטויהגבוההשל




 

Figure 11. A model describing the effects of virus infection on expression of CsRDR1 genes in
susceptible and resistant plants. The model shows induced expression of the four CsRDR1 genes
(short, thick, green arrows) by SA (long thin red arrows), and possibly other phytohormones (JA
or ABA). Virus induced CsRDR1 expression occurs via SA induction (red dashed arrow).
However, virus infection (thick red arrow) induces a much higher level of CsRDR1c1/c2 (long,
thick, green arrow) than does SA alone, leading to virus silencing. The high constitutively
expressed (CsRDR1b) (thick green arrow) causes broad virus resistance. A high level of RDR1b
expression is possibly associated with the production of viral-activated siRNAs (vasiRNAs) (Cao
et al., 2014) which activates broad-spectrum antiviral activity via widespread silencing of host
genes.

 :סכום
. הקימת בדלועיים תרבותיים ובדלועי הברRDR1s המחקר אפיין משפחה ייחודית של גנים של .א
 התרחשה אבולוציונית לפני ההתפצלותRDR1a,b,cהתוצאות מעידות שהחלוקה לגנים השונים של 

 במלפפון התרחשה לאחרCsRDR1C1/2 בעוד שהדופליקציה שלהגן ,לסוגיםהשונים של הדלועים
.ההתפצלותלסוגיםהשונים
 מושרהע"יהדבקהבווירוסיםRDR1c משפחתהגניםמבוקרתחלקיתע"יהורמוניםצמחייםואילו הגן.ב
.)14(ראהמודלאיור
 יתכן שגן זה מעורב בהשתקה של.SA- שהבקרה שלו אינה תלויה ב, הוא גן לעמידותRDR1b הגן .ג
.)Cao et al. 2014(viral-activated-siRNAגניםאנדוגנייםשמעורביםבעמידותלוירוסבמערכתשל
Wang (כפישנמצאלאחרונהבאורזmicroRNAהבקרהשלהגןאינהידועהיתכןשהיאמבוקרתע"י
.)et al. 2016
 .ד
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