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  תקציר

 Candidatus'בבדיקות מעבדה שנערכו לפני כשנתיים נתגלתה הבקטריה  :הצגת הבעיה

Liberibacter solanacearum' )Lso ( בקרב צמחי גזר מדרום הארץ שהראו תסמיני מחלה

התופעה של מטאטא מכשפה בצמחי גזר יוחסה בעבר בעיקר . הידועה כמחלת מטאטא המכשפה

.  שהעברתם הטבעית מוגבלת בעיקר לציקדות, לנגיעות צמחי גזר בפיטופלסמה וספירופלסמה

. ים לבין גורמי מחלה אלהמאידך בבדיקות שערכנו לא נמצאה התאמה בין תסמיני המחלה הקש

דיווחים על עליה בולטת בשיעורי התפוצה של פסילות בחלקות הגזר הנגועות עוררו את החשש כי 

לאימות ההשערה . פסילת הגזר היא הווקטור של המחלה בהעבירה גורם פתוגני מסוג ליברובקטר

דיקות אלה נמצא בב. ערכנו בדיקות מולקולאריות לצמחי גזר ולפסילות מחלקות נגועות, הזו

אותו החיידק אשר דווח עליו בשנה האחרונה כגורם למחלת הזברה ציפס בתפוחי , Lso - החיידק ה

שוכן שיפה ומופץ על ידי חרקים מוצצים מהסוג  Lso -חיידק ה.  קליפורניה וניוזלנד, אדמה בטקסס

, מלבד תפוחי אדמה, פרסומים מניוזלנד התברר כי החיידק הוא בעל טווח פונדקאים הכולל. פסילה

שביצענו נמצא כי גם  PCR -בבדיקות ה. גם גידולי סולניים חשובים אחרים כולל עגבניות ופלפל

  .Lsoצמחי הגזר הנגועים וגם הפסילות שנאספו משדה גזר נגוע הכילו את החיידק 

תוך כדי , בחנו את נוכחות שלושת הפתוגנים בצמחי גזר עם תסמיני מחלהבמחקר  :מהלך העבודה

אם זרעי גזר בנוסף בדקנו ב. המתקבלים PCR -וקביעת רצף תוצרי ה PCRהשימוש באמצעים של 

אשר פסילות החיידק ב נעשתה בדיקה לנוכחות. יכולים לשמש כמקור להפצת חיידקי הליברובקטר

  . ארץבמקומות שונים בנאספו מחלקות גזר 

המחקר מצאנו כי קיימת קורלציה ברורה בין המחלה לבין נוכחות  תרגסמב :תוצאות מצופות

אמינות  PCRפותחו שיטות . החיידק ליברובקטר אך לא לבין החיידקים פיטופלסמה וספירופלסמה

נמצאו זרעים היכולים להיות מאולחים .  לגילוי החיידק בצמח ובפסילות המעבירות את החיידק

לגילוי  םיפרוטוקול ובנוסף פותח. אך הנבטים הגדלים מזרעים אלה היו חופשיים מהחיידק, בחיידק

  .qPCR  -יתומכ PCR י"עו FISHי סימון פלורוסנטי "החיידק ברקמת הפלואם ע
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  מבוא ותאור הבעיה

המחלה . בשרון ובעמקים, בשנים האחרונות דווח על מחלה קשה הפוגעת בגידול הגזר בדרום הארץ

התבטאה בצהבון העלים ובפריצות צימוח רבות שהזכירו מחלות שגורמיהן פיטופלסמה או 

של צמחי גזר נגועים בצהבון  בבדיקות מיקרוסקופיות. י ציקדות"ספירופלסמה המופצות לרוב ע

הבדיקות שנעשו , אף על פי זאת. תאי שיפה עמוסים בחלקיקי פיטופלסמה 1995כבר בשנת  נצפו

התברר כי גורמי מחלה מסוג , בקרב צמחי גזר נגועים PCRינו בשיטות של לאחרונה במעבדות

מסיורים . הפיטופלסמה או הספירופלסמה נמצאו רק בחלק מהצמחים שהראו תסמיני מחלה

נמצאו פסילות ) עלומים(יכולנו להבחין כי בחלקות הגזר הנגועות בצהבון בדרום , שערכנו בשטח

לבדוק את האפשרות של מעורבות חיידק  הוצע, ךבעקבות כ. רבות ומעט מאוד ציקדות

של , באמצעות פרימרים סגוליים לחיידק הזה, בדיקות ראשוניות. הליברובקטר במחלת הגזר

מצמחי גזר נגועים לא העלו דבר אך ממידע שהצטבר בעבר לגבי ריכוזי חיידק גבוהים  DNAמיצויי 

. החיידק במיצויי פסילות מחלקות נגועותבווקטור בכמה מערכות אחרות חזרנו ובדקנו את נוכחות 

ואומנם נמצא כי הפסילות נשאו ריכוזי ליברובקטר גבוהים מצב שאישר את ההשערה שהועלתה כי 

מין חיידק קרוב , גורם המחלה אינו פיטופלסמה או ספירופלסמה אלא החיידק ליברובקטר

  .לחיידקי הליברובקטר המוכרים בהדרים ובתפוחי אדמה

המוכרת בשמות שונים כולל צהבון וכן גם מחלת , התגלה כי גם מחלת תפוחי אדמה  לאחרונה

הדומה , אף היא נגרמת על ידי מין קרוב של ליברובקטר המועבר על ידי פסילה, יפס'הזברה צ

גורם המחלה החדש התגלה בטקסס . במאפיינים רבים לחיידק הגורם למחלת הגרינינג בהדרים

מה המחלה לנזקים בעגבניות ופלפל ובעקבות זאת הוטל מיד הסגר ונחסם בניוזילנד גר .וניוזלנד

  .פיגי ויפאן, היצוא משם של כל הגידולים הסולניים הרגישים לאוסטרליה

נגרמת על ידי גורם מחלה , התקבלו ממצאים ראשוניים המראים כי מחלת צהבון הגזר, מחקר זהב

בדיקות שערכנו התברר כי הן הפסילות אשר מה. מסוג הליברובקטר המתרבה ונפוץ בפסילת הגזר

נאספו משדה גזר נגוע והן צמחי גזר שהראו סימפטומים ברורים של צהבון הגזר נשאו חיידקי 

ברוב הצמחים הללו לא נמצאו קטעי גנום מתאימים של גורמי מחלה מסוג , מאידך. ליברובקטר

  .לנגיעות בליברובקטרמצב הקושר את מחלת צהבון הגזר , הפיטופלסמה או ספירופלסמה

הבדיקות המולקולאריות שעשינו הראו כי חיידק הליברובקטר בגזר היה זהה ברצף לרצף של 

הגורם ,  )Candidatus Liberibacter solanacearum' )Lso'שיפה הידוע בשם -החיידק שוכן

 יצוין כי הופעת המחלה .קליפורניה וניוזלנד, יפס בתפוחי אדמה בטקסס'למחלת הזברה צ

כולל עגבניות ופלפל בגלל החשש  בניוזילנד גרמה לחסימת יצוא תפוחי האדמה וירקות סולניים

  .הזו להפצת הליברובקטר בארצות אליהם יועדה התוצרת
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  מטרות המחקר

ללמוד על מעורבות החיידק ליברובקטר  אשר במהלכן ברצוננו, אושר לתקופה של שנתייםהמחקר 

המידע אשר יתקבל במחקר זה בסיס חיוני לשלב הבא לצורך פיתוח גישות  .במחלת הצהבון בגזר

  :המטרות הספציפיות של המחקר הן. להתמודדות עם המחלה ועם גורם המחלה

 .ומעורבות החיידק ליברובקטר במחלה" צהבון הגזר"לימוד האטיולוגיה של מחלת  •

 .בחינת העברת החיידק בזרעים אמיתיים של גזר •

 .פיתוח אמצעי זיהוי רגישים וספציפיים למחלה •

  

  פירוט עיקרי הניסויים

 :ומעורבות החיידק ליברובקטר במחלה" צהבון הגזר"לימוד האטיולוגיה של מחלת 

תסמיני מחלה בשלב מתקדם של מחלקות גזר נגועות במחלת הצהבון ואשר הצמחים היו מראים 

צורך בדיקתם במעבדה לשלושת הפתוגנים לדוגמאות נלקחו , )1 הנומת( מכשפה מטאטא

 וקדבנ הזה רקחמה לש םייתנשה ךלהמב. ספירופלסמה וליברובקטר, פיטופלסמה: הפוטנציאליים

בתור ביקורת  .םייטמוטפמיס אל רזג יחמצ 70 מ רתויו םייטמוטפמיס רזג יחמצ לש 500 מ רתוי

גפנים מכרמים מרמת הגולן אשר מראים  5נדגמו , המסלפוריפסהו הפיטופלסמה ילבדיקת חיידק

 רדה יצע העבראו י הפיטופלסמה סטולבור"תסמיני מחלה אופייניים למחלת הצהבון הנגרמת ע

   .המסלפוריפסה קדייח י"ע תמרגנה תלעלעה תלחמ לש םינימסת םע ןומימ רפכ םימולעמ

, ים ליברובקטרת החיידקובדיק. מעורקים של עלים DNAנעשו הפקות נוכחות חיידקים לבדיקת 

באמצעות  16S Ribosomal RNAי הגברת מקטעי רצף מהגן "ו עספירופלסמה נעשפיטופלסמה ו

nested-PCR ,תוצרי ה. ל"ים הנתוך כדי השימוש בפריימרים ספציפיים לחיידק - PCR  נבדקו

  .ל אגרוז'בג
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צמחי גזר נגועים במחלת הצהבון עם תסמיני מחלה של איבוד שלטון קודקודי שלב מתקדם הידוע במטאטא   :1תמונה 

  .מכשפה

  

  

 )18%( קלחהסימפטומטיים וגם  םיחמצה )87%( תיברמהראו כי כול ) 1טבלה (קבלו התוצאות שהת

 סימפטומטיים םיחמצ ינש קר. ליברובקטרה קדייחב םיעוגנ ויה סימפטומטיים אלה םיחמצהמ

 לש תורוקיבה  .המסלפוטיפה קדייח תא ליכה דחא חמצ אל ףא. הכילו את חיידק הספירופלסמה

 המסלפוטיפ םיקדייחה תא וליכה תלעלעה תלחמ םע םירדההו ןובהצה תלחמ םע ןפגה

 תומוקמ ינשמ רקיעב ויה רקחמה ךלהמב וקדבנ רשא רזגה יחמצ יכ ןייצנ .המאתהב ,המסלפוריפסו

  .ןופצב תוחולשו ,םורדב דעס :ץראב

 תעיבקל םעפ ידמ חלשנ יטמוטפמיסה רזגהמ רטקבורבילה תקידבב לבקתה רשא PCR - ה רצות

תקבל שה PCR -תוצר ה DNA -מנת לאמת כי ה לע תאזו מ ברחובות"י מעבדות חי בע"ע ףצר

לרצף  100% -היה תואם ב DNA -התוצאות שהתקבלו הראו כי רצף ה .רטקבורבילדק המקורו בחיי

  . המדאה יחופת לש רטקבורבילה קדייחמ ורוקמ רשאו GenBank -הקיים ב רטקבורבילההחיידק 
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  .ןובהצה תלחמל םיילאיצנטופלחיידקים  רזג יחמצסיכום בדיקות של : 1טבלה 

   תועיגנ זוחא  )נינגגרי(ליברובקטר   ספירופלסמה  פיטופלסמה  ה"ס  

  )יהדומיננט קדייחה(

  87  451  2  0  516  סימפטומטי רזג

  18  14  0  0  78  עצים לא סימטומטי

  100  לא נבדק  קדבנ אל  5  5  גפנים עם צהבון

  75  קדבנ אל  3  קדבנ אל  4  תלעלע םע םירדה

  

  

  

  

 - צמחי גזר נגועים במחלת הצהבון עם תסמיני מחלה של איבוד שלטון קודקודי שלב מתקדםל PCRבדיקת   :2תמונה 

  .לצמח גזר ללא תסמיני מחלה PCRבדיקת : ל'דוגמא ראשונה מצד ימין בג. מטאטא מכשפה
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 :בחינת העברת החיידק בזרעים אמיתיים של גזר

לאחרונה הייתה טענה כי חיידקי , בעבר היה מקובל כי חיידקים שוכני שיפה אינם עוברים בזרעים

וזאת מאחר ונמצא שחלק מהשתילים שצמחו מזרעים , ליברובקטר התוקף הדרים מועברים בזרעים

  . שנאספו מפרות נגועים נשאו את הגורם

נבדקו . להפצת חיידקי הליברובקטר במחקר שלנו בדקנו באם זרעי גזר יכולים גם הם לשמש כמקור

מקורו ביבוא (הזרעים של זן אחד הנקרא מאיסטרו . PCRבאמצעות זני גזר שונים  10זרעים של 

הזרעים של שאר הזנים היו , ספציפי לחיידק הליברובקטר PCRהתקבל תוצר ) מארצות אירופה

לתוצאה זו יש . הם מאולחים בחיידק תוצאה זו יכולה להעיד כי הזרעים של הזן מאיסטרו. נקיים

  . כי היא יכולה להעיד כי החיידק נמצא בגידול הגזר בארצות אירופה, משמעות מדעית חשובה

אנחנו הנבטנו , על מנת לבדוק באם זרעים מאולחים בחיידק עלולים להנביט צמחים נגועים בחיידק

. ק ליברובקטרלנוכחות החייד PCRוהצמחים שנבטו נבדקו באמצעות  )3 הנומת(את הזרעים 

כלומר החיידק אינו מאלח את , התוצאות שהתקבלו הראו כי הצמחים היו חופשיים מהחיידק

  .הנבטים

  

  

 רטקבורבילה קדייח תוחכונל וקדבנ םיטבנה .רטקבורבילה קדייחב םיחלואמ םיערזמ םרוקמגזר  לש םיטבנ  :3תמונה 

  .קדייחהמ םיישפוח ואצמנו

  

  

 :בחינת הפצת החיידק באמצעות פסילות

חיידק הליברובקטר מועבר באמצעות , י ציקדות"להבדיל מפיטופלסמה וספירופלסמה המועברות ע

  .קר בניסויי העברה באמצעות פסילותבעיבמחקר שלנו הצענו לעסוק , לפיכך. פסילות

איסוף פסילות בוצע בעזרת רשת . מחלקות גזר נגועות במחלת הצהבון אספנו פסילות בוגרות

ולבדיקת החיידק  DNAהפסילות שימשו להפקת . מחלקות הגזר מחוות עדן וסעד ללכידת מזיקים

ת הרצף וגם תוצאות קביע )4 הנומת(שהתקבלו  PCR -התוצאות של ה. PCRליברובקטר בעזרת 
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  .היינבגעו לפלפ ,הקניו ,ןובהצב עוגנ רזג לש םיליתש לע לדג תושכ  :5תמונה 

  

  

 :פיתוח אמצעי זיהוי רגישים וספציפיים למחלה

   :PCR תועצמאב קדייחה יוליג

י פריימרים "ע, nested-PCRבמיוחד , PCRבמהלך זיהוי החיידק הפתוגני באמצעות , בדרך כלל

לא ספציפיים  PCRקיים חשש של קבלת תוצרי , ריבוזומלי RNAהמגבירים מקטעי רצף של 

לכן חשוב כי האמצעים אשר ישמשו לדיאגנוסטיקה יהיו רגישים . שמקורם מחיידקים מזהמים

במחקר שלנו עסקנו בפיתוח מערכות הגברה המבוססות על מקטעי . וספציפיים במידה מקסימאלית

במתן  נכון להיום יש בידינו רצפים של פריימרים אשר הוכחו כיעילים. רצף סגוליים לחיידקים אלה

 עצבל תנמ לע .)6 הנומת( היכולות לשמש לגילוי חיידק הליברובקטר PCRתוצאות אמינות של 

 תורישי PCR -ה תויצקאיר תא עצבל ןתינ וב לוקוטורפ ליוכ ,תואמגוד לש בר רפסמל PCR תוקידב

 רישיה PCR - ה  .םיקדבנה םיחמצה לש יללכ DNA לש תוקפהב ךרוצ אלל תיחמצה המקרה לע

  .Finnzymes תרבח לש Phire Plant Direct PCR Kit הכרעב שומישה ידכ ךות עצוב
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לצמחי גזר נגועים במחלת הצהבון תוך כדי השימוש בפריימרים אשר סונתזו לפי רצף חיידק  PCRבדיקת   :6תמונה 

  . אדמה–הליברובקר הקיים במאגר הגנים העולמי והמדביק תפוחי

  

  :In situ hybruduzation פלורוסנטית העיבצב קדייחה יוליג

ה את הליך דבר שמקש, בצמחים הנגועים בריכוז נמוך ברקמות השיפה נמצא רטקבורבילה חיידק

נוסף  PCRביצוע   םימעפללגילוי חלקיקי ספירופלסמה נדרש . הדיאגנוסטיקה וחקר הפתוגן

)nested-PCR (להגברה נוספת של תוצר ה - PCR שיטת הגילוי , על אף היותן רגישות. הראשוני

העלולים להתרחש במהלך  DNAיכולה להיות מסובכת ומתסכלת בשל זיהומים עם  PCRבאמצעות 

במטרה לגלות . האבחון במיוחד במעבדות העוסקות באופן רוטיני בדיאגנוסטיקה של פתוגנים אלה

 Fluorescent in situברקמות צמחים נגועים פיתחנו שיטה של  רטקבורבילה חיידק

hybridization )FISH (נטית סהמבוססת על השימוש בפריימר מסומן במולקולה פלורו)Cy3 .(

. מ"ס 1.5- מ ובאורך כ"מ 1-בעובי של כ םילע תורטוטפ וא םילועבגשל השיטה נוסתה על חתכי אורך 

 )7תמונה ( הלחמ ינימסת םע רזגנמצא כי ניתן היה להבחין בסימון פלורוצנטי ברקמה אשר מקורה ב

   .םייטמוטפמיס אל םיחמצעלים אשר מקורם מ תורטוטפ וא םילועבגלא ב ךא
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בניסוי  .ןובהצה תלחמב נגוע רזג ליתששל  הלע תרטוטפלומים במיקרוסקופ קונפוקאלי של חתכי אורך של צי:  7תמונה 

  .)Cy3(במולקולה פלורוצנטית מסומן  רטקבורבילההשתמשנו בפריימר משלים לרצף 

  

  :קדייחה יוליגל Real Time PCR תכרעמ חותיפ

 םג תארקנ(  Real-Time PCR תכרעמ לש חותיפב ונלחתה רקחמה לש םינורחאה םיישדוחב

qPCR( םייוסינ ושענ וזה הפוקתה תרגסמב  .סימפטומטיים םיחמצב קדייחה יוליג ךרוצל 

 רחאל  .Cyber green PCR לע תססובמה תכרעמה תא לייכל התייה םתרטמ רשא םיינושאר

 יוליגל תכרעמ הליוכ ףסונב  .תרוקיב ךרוצל שמשמה ינגודנא יחמצ ןגכ Tubulin לש ןגה רחבנ לויכה

 יכרש תואמגוד םנשי יכ םא 26 -ל 19 ןיב רקיעב וענ הב CT - ה יכרע רשא רזג לש םיחמצב קדייחה

 תפוקת םותב השענ תכרעמה לויכ רומאכ  .)8 הנומת( הלא םיכרעמ תוחפ וא רתוי ויה םהלש CT -ה

 השענה רזגה םזימ טקיורפ תרגסמב השעיי וז תכרעמב שומישהו חותיפה ךשמו הזה רקחמה

   .הז קחמל ליבקמב
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 רזג יחמצמ רטקבורביל קדייח תולגל הרטמב ושענ רשא RCP emiT-laeR לש םייוסינ השולש לש תואצות:  8תמונה 
   .הדשהמ ופסאנ רשא

  

   



14 
 

  

  

  סיכום ודיון

המחלה . בשרון ובעמקים, ארץבשנים האחרונות דווח על מחלה קשה הפוגעת בגידול הגזר בדרום ה

או התבטאה בצהבון העלים ובפריצות צימוח רבות שהזכירו מחלות שגורמיהן פיטופלסמה 

ראוי לציין כי . )Lee et al., 2003; Mello et al., 2009( י ציקדות"המופצות לרוב עספירופלסמה 

קובסקי מבית שאן של צמחי גזר נגועים בצהבון שהתקבלו במעבדת טול בבדיקות מיקרוסקופיות

תאי שיפה עמוסים ) מידע אישי(יוסף -על ידי מר אנדרי פרנק ומשה בר 1995כבר בשנת  נצפו

 תרגסמבבקרב צמחי גזר נגועים  PCRהבדיקות שנעשו בשיטות של , מאידך. בחלקיקי פיטופלסמה

 ואצמנ אלו טעמכספירופלסמה ה פיטופלסמה אוגורמי מחלה מסוג הכי התברר  הזה רקחמה

כי בחלקות הגזר הנגועות יכולנו להבחין , מסיורים שערכנו בשטח .שהראו תסמיני מחלהצמחים ב

המידע הזה . נמצאו פסילות רבות ומעט מאוד ציקדות )תוחולש( ןופצבו) עלומים( דרוםבצהבון ב

י "כי צהבון הגזר אינו נגרם על ידי פיטופלסמות או ספירופלסמות המועברות ע דהחשעורר את 

. ליברובקטרה   יחיידק דוגמת  , י פסילות"המועבר ע אורגניזםאלא כנראה על ידי מיקרו ,ציקדות

 ראיםהמממצאים  מוצגים הז רקחמב .אימתו את ההשערה הזו הזה רקחמה לש םיאצממה

מסוג  קדייחה תוחכונ ןיבו הגזר ןובהצ מחלת  לש םינימסתה תעפוה ןיב הרורב היצלרוק

 )םייתנש( הזה רקחמה תפוקתערכנו בשהבדיקות מ. המתרבה ונפוץ בפסילת הגזר ברובקטרליה

 אל ךא ליברובקטרנשאו חיידקי  ןובהצהתברר כי צמחי גזר שהראו סימפטומים ברורים של 

 הלחמ ינימסת םיארמ םניאש םיחמצהמ ןטק קלחב יכ םג ןייצנ. המסלפוריפס אלו פיטופלסמה

 יוטיבל המרג םרטש קדייחב םיחמצה לש תרחואמ הקבדה לשב ילוא ,רטקבורבילה קדייח וליכה

בגזר היה זהה ברצף  ליברובקטרהבדיקות המולקולאריות שנעשו הראו כי חיידק ה .םינימסתה

)  Ca. L. solanacearum )Lso שיפה הידוע בשם- חיידק שוכןרצף שדווח בשנתיים האחרונות לגבי ל

קליפורניה , טקססמאחרונה התקופה בדווחה שיפס בתפוחי אדמה 'מחלה הקשה זברה צל הגורם

הופעת המחלה בניוזילנד גרמה יצוין כי   .)Munyaneza et al., 2007; Secor et al., 2009( וניוזלנד

כולל עגבניות ופלפל בגלל החשש להפצת  לחסימת יצוא תפוחי האדמה וירקות סולניים

 הרטמב ונכרע רשא םיינושארה םייוסינה .הזו בארצות אליהם יועדה התוצרת ליברובקטרה

 יחמצל רובעל לוכי רזגב אצמנה קדייחה יכ אצמנ תושכ תועצמאב הלחמה םרוג תא ריבעהל

    .םיאתמ רוטקוו אצמייו הדימב היינבגע

 םג החתופ ,םייטמוטפמיס םיחמצב קדייחה יוליגל תוליגר PCR תוטיש חותיפב ונקסע רקחמב

 םיכומנ םיזוכירב יעבט ןפואב םייקה קדייחה יוליגל השיגר רתויל תבשחנ רשא qPCR לש תכרעמ

 לש הרצקה הפוקתה ףוסב היה תכרעמה חותיפש הדבועה ףא לע  .עוגנה חמצב דיחא יתלב רוזיפבו

   .רזגה ןובהצ לש םזימה תרגסמב תכרעמה םושייבו חותיפב ךישמנ ונחנא ,)םייתנש( רקחמה

המבוססת על  FISHברקמות צמחים נגועים פיתחנו שיטה של  רטקבורבילה לגלות חיידק תנמ לע

 תורטוטפמהשיטה נוסתה על חתכי אורך ). Cy3(נטית סהשימוש בפריימר מסומן במולקולה פלורו

נמצא כי ניתן היה להבחין בסימון . מ"ס 1.5- מ ובאורך כ"מ 1-בעובי של כ םיקד םילועבג וא םילע

 אלל םיחמצבאך לא  ןובהצה תלחמ לש םינימסת םע רזג יחמצפלורוצנטי ברקמה אשר מקורה ב

ניתן היה להסיק כי החיידק אינו נמצא בפיזור אחיד  FISH -לפי תוצאות ה, בנוסף  .םינימסת
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חתכים אשר ניתן היה  2חתכים אשר נבדקו היו בממוצע  30נציין גם כי מבין כול . ברקמת הפלואם

בצמחים  נמצא רטקבורבילה חיידקתוצאות אלו מעידות כי . לגלות בהם צביעה פלורוסנטית

דבר שמקשה את הליך הדיאגנוסטיקה , ברקמות השיפהובפיזור בלתי אחיד הנגועים בריכוז נמוך 

  .וחקר הפתוגן

מיליון  55-ולסכום של כאלף טון  40-ללאחרונה היצוא של גזר ישראלי לאירופה הגיע ל ובסך הכ

מדובר בגידול אשר התנופה . מחלת הצהבון היא מחלה המאיימת לחלוטין על היצוא של גזר. לשק

מחלת הצהבון עלולה להביא . שלו גדלה עם הזמן הן בהיקף השטחים והן בהיקף היבול ליצוא

גילוי חיידק להמחקר הזה הביא  . פגיעה באיכות ובכמות היבול 50%לנזקים היכולים להגיע עד כדי 

צמצום ההפצה של להמחקר צפוי להביא בעתיד . ןובהצה תלחמב םיעוגנ רזג יחמצב רטקבורבילה

להקטנת הנזקים הנגרמים מהמחלה ובהתאם לכך לשיפור איכות ורמת היבול של , הדשהמחלה ב

  . לודיגה
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  סיכום עם שאלות מנחות

לא תובא בחשבון חריגה (שורות לכל שאלה  4עד  3- ב, בקצרה ולעניין השאלות כלל להתייחסנא  
  ).מגבולות המסגרת המודפסת

  . שיתוף הפעולה שלך יסייע לתהליך ההערכה של תוצאות המחקר
  .ח אם נכללו בו נקודות נוספות לאלה שבסיכום"נא לציין הפנייה לדו :הערה

  .רות המחקר תוך התייחסות לתוכנית העבודהמט

 .ומעורבות החיידק ליברובקטר במחלה" צהבון הגזר"לימוד האטיולוגיה של מחלת  •
 .בחינת העברת החיידק בזרעים אמיתיים של גזר •
  יתוח אמצעי זיהוי רגישים וספציפיים למחלהפ •

  .עיקרי הניסויים והתוצאות

לקות גזר נגועות במחלת הצהבון ואשר הצמחים היו מראים תסמיני מחלה בשלב מתקדם של מח
 .ספירופלסמה וליברובקטר, פיטופלסמה: לשלושת הפתוגנים הפוטנציאליים נבדקו , מטאטא מכשפה

נגועים בליברובקטר ורק במקרים בודדים נמצאה נגיעות  יומרביתם ה הסימפטומטייםהצמחים 
האפשרות של העברת  הקדנב .אמינות לגילוי החיידק בצמחים PCRתחו שיטות פו. בספירופלסמה

י סימון פלורוסנטי "לגילוי החיידק ברקמת הפלואם ע םיפרוטוקול ופותח .י זרעים של גזר"החיידק ע
FISH י"עו PCR יתומכ-  qPCR.  

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

ה בין המחלה לבין נוכחות החיידק ליברובקטר אך לא לבין החיידקים פיטופלסמה קיימת קורלציה ברור
נמצאו זרעים היכולים להיות .  אמינות לגילוי החיידק בצמח qPCR -ו PCRפותחו שיטות . וספירופלסמה

המחקר צפוי להביא בעתיד . אך הנבטים הגדלים מזרעים אלה היו חופשיים מהחיידק, מאולחים בחיידק
להקטנת הנזקים הנגרמים מהמחלה ובהתאם לכך לשיפור איכות ורמת , הדשצמצום ההפצה של המחלה בל

  .לודיגההיבול של 

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

להמשיך בפיתוח . כשותניסויים של העברת החיידק בין צמחים של גזר וסולניים באמצעות המשיך בביצוע ל
  .על מנת לבדוק פיזור החיידק בחלקי צמח שונים qPCR -ויישום שיטת ה

 ;פרסום מאמר מדעיב כמקובל ביבליוגרפי ציטט - פרסומים בכתב: ח"וצר בתקופת הדוהפצת הידע שנ
 ציטוט ביבליוגרפי של התקציר, תאריך ,יש לפרט מקום - הרצאות וימי עיון ;פטנט' מסשם ויש לציין  - פטנטים
  .פרסום מאמר מדעיב כמקובל

  אין

  :פרסום הדוח
יים ופרסום שלהם עלול להזיק לייצוא של גזר ותוצרת הממצאים הם חסו: את הדוח פרסםא לל מבקשאני 

  .יהיפלפל ועגבנ, חקלאית של גידולים סולניים כמו תפוחי אדמה
  

  לא ? האם בכוונתך להגיש תוכנית המשך בתום תקופת המחקר הנוכחי
  

אושר או בדוח  שנה שניה במחקר ש, יש לענות על שאלה זו רק בדוח שנה ראשונה במחקר שאושר לשנתיים*

  לשלוש שנים

  


