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, מיכה רון על ההדרכה הנעימה' פרופוגידי חולתא ' פרופ, ברצוני להודות לצוות המנחים
  . האוזן הקשבת והסבלנות, האווירה הפתוחה

  .בעבודה גנטית ובחשיבה מדעית, תודה על הידע הרב שהענקתם לי בגידול דגים
  .שליווה אותי לאורך כל הדרך ר אבנר כנעני"דתודה מיוחדת ל
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  תקציר
  

ותמורות בהתפתחות האורבנית מגבירים  ,צרכי החקלאות היבשתיתל' מתוקים-מים'התחרות הגוברת על 

פיתוחים כאלה הם בעלי . ים-את הדרישה לפיתוח של חקלאות המבוססת על שימוש במים מליחים ובמי

או בעלי מקורות מוגבלים של מקווי /ו, ים-חשיבות לחקלאות באזורים עשירים במאגרי מים מליחים ומי

כולל גידולים ימיים עשויה להרחיב את , חקלאייםהגברת העמידות למליחות של גידולים . מים מתוקים

 .כלכלות מקומיות ולהוות מנוף לקידום, להחדיר אותו לאזורים חדשים, התפוצה של הגידול החקלאי

טיפוח פיתוח של חקלאות ימית במים מליחים כרוך באקלום דגים ימיים לגידול בתנאים חקלאיים או 

 .ם לגידול במים מליחיםאיקלום של זני בריכות מים מתוקייכולות ה

האמנון הכולל זנים שהוכחו  הוא דג במים מליחים חקלאי אחד המועמדים האטרקטיביים לגידול

 Oreochromis) מוזמביקאמנון . כמתאימים לחקלאות בצד זנים המתקיימים בטווח רחב של מליחויות

mossambicus) ,מאיזור שפכו של נהר זמבזי במוזמביק ועד לחופה הדרום מזרחי  הטבעית תפוצתו אשר

, מאידך. ים-עמיד למליחויות הנעות ממים מתוקים עד למליחויות גבוהות ממי, אפריקה-של מדינת דרום

מוגבל בתפוצתו לסביבות של מים , שמקורו ממעלה הנילוס באוגנדה, (O. niloticus)אמנון היאור 

נחשב לעמיד פחות למליחות מאמנון , התאקלם באופן טבעי למים מליחיםולמרות יכולתו ל, מתוקים

מתבצע במים  גידולוו ,אמנון יאור הוא הנפוץ ביותר בגידול בחקלאות, המינים המסחריים מבין. מוזמביק

אלו  מיניםבחקר המנגנונים המעורבים בגידול שני בחלקו הראשון המחקר המוצג כאן מתמקד  .מתוקים

ובחלקו השני בבחינה של סמן גנטי העשוי לקדם את הטיפוח של תכונת , אוסמוטיותהיפרבסביבות 

  .העמידות למליחות

של דגי  בה האנדוקרינית והאוסמורגולטוריתאת התגולאפיין מטרת סדרת הניסויים הראשונה הייתה 

 שני מיני אמנוןין תוך השוואת התגובה ב) ים-כחצי מליחות מי - ppt 15(אמנון לאקלום חד למים מליחים 

נמדדו , לצורך כך). למליחות' רגיש'(אמנון מוזמביק העמיד למליחות ואמנון היאור העמיד פחות  -

וברמת , סנסורים בהיפופיזה- ברמת הביטוי היחסית של גנים להורמונים ואוסמו, השינויים באוסמולריות

וע איקלום שבוצע בשני המינים לאורך שב, הביטוי היחסית של גנים לרצפטורים ומשאבות יונים בזימים

ברמת  (p<0.0001), לעלייה חדהגרמה , העברה של דגי האמנון ממים מתוקים למים מליחים. במקביל

מיליאוסמול במים מתוקים לכמעט  315-330יות הדם עלתה מ לוסמולא. האוסמולליות בדם בשני המינים

 350ה בהמשך השבוע על רמה של כ והתייצב ,הראשונות לאחר העברה שעות 24 - מיליאוסמול ב 400

ושל הורמון הגדילה  Calcium sensing receptorסנסור - רמות הביטוי היחסי של האוסמו. מיליאוסמול

(Growth hormone) אך לא השתנו באופן מובהק לאורך , הראו תנודות במגמה דומה בשני המינים

שעות  24-החל מ (p<0.0001)מובהקת  רמות הביטוי של פרולקטין ירדו בצורה, לעומת זאת. האיקלום

כאשר נצפו הבדלים מובהקים בין שני המינים , לאחר המעבר ונשארו ברמה נמוכה לאורך השבוע

(p<0.05) : באמנון  50%-ו, מהרמה התחילתית באמנון מהיאור 20%ירידה לרמת ביטוי יחסי של

לא השתנו במהלך האקלום בשני  ,זאתלעומת , רמות הביטוי של הרצפטור לפרולקטין בזימים. מוזמביק

  .המינים



עלו באופן הדרגתי לאורך השבוע והגיעו בסופו  בזימים N+-K+ATPaseרמות הפעילות של משאבות  

באמנון היאור רמות הפעילות היו נמוכות . (p<0.0001)לרמה כפולה מזו שבמים מתוקים בשני המינים 

רמות הביטוי של , במקביל. של אמנון מוזמביק בסופואך השתוו לאלה ,  (p<0.05)יותר לאורך השבוע

ללא הבדל , p=0.029)(עלו במגמה דומה לעליית רמת פעילות המשאבות  N+-K+ATPaseהגן של 

בזימים עלו בצורה מובהקת במהלך  Na+/K+/2Cl− cotransporterרמות הביטוי של . מובהק בין המינים

 24בכל אחד מהמינים עלו רמות הביטוי היחסיות לרמתם הגבוהה ביותר . (p<0.0001)שבוע האיקלום 

והיו , מרמתם ההתחלתית 12בנקודת זמן זו עלו רמות הביטוי באמנון מוזמביק לפי . שעות לאחר ההעברה

בהמשך השבוע התבססו רמות הביטוי . 6מבאמנון היאור בו רמות הביטוי עלו פי  (p<0.05)גבוהים יותר 

 -Na+/Clרמות הביטוי של . מהרמות התחילתיות 5-נים על רמה דומה של כפישל שני המי

cotransporter  ירדו בצורה מובהקת בשני המינים(p<0.0001) , עם אינטראקציה מובהקת בין גורמי

והיו נמוכות יותר , שעות 24לאחר  4רמות הביטוי של אמנון מוזמביק ירדו פי . (p=0.001)' מין'ו' זמן'

(p<0.05) שבוע לאחר ההעברה . בו טרם נצפתה ירידה מובהקת ברמות הביטוי היחסי, מבאמנון היאור

בו נצפתה ירידה של , באמנון היאור (p<0.05)המגמה התהפכה ורמות הביטוי היחסיות היו נמוכות יותר 

  .םשל הגן במים מתוקי  מרמתו הבסיסית 3.5בו הירידה התבססה על כפי , מאשר באמנון מוזמביק, 9פי 

מאפשרות לשרטט את מודל התגובה לאורך זמן של פקטורים אוסמורגולטוריים השונים  תוצאות אלו 

על התפתחותם  זיםבין מיני האמנון מרמשנצפו  תגובהההבדלים ב. במין האמנון בתגובה לעלייה במליחות

המתמשך בשוני ההבדל הבולט ביותר נצפה . נבדלים בתגובה לעלייה ברמות מליחותאדפטציה של מנגנוני 

הוות גורם מרכזי העומד בבסיס הבדל זה עשוי ל. ברמות הביטוי של פרולקטין לאורך שבוע האקלום

  . ווחת בעמידות שני המינים למליחותהשונות המד

של גן הפרולקטין לבין ביצועי ) גנוטיפים(נבחן קשר אפשרי בין אללים שונים  בסדרת הניסויים השנייה

סריקה של רצף מסגרת הקריאה של פרולקטין באמנון היאור ואמנון מוזמביק זיהתה . גדילה במים מליחים

, 31' בדגי אמנון מוזמביק מופיע לאוצין בעמדה מס  -אמינית אחת פולימורפיזם ברצף המקודד לחומצה 

בצמוד לאתר קישור של ההורמון , ברצף שמורממוקם  הפולימורפיזם. מנון היאור פניל אלניןובא

באמצעות סמן מיקרוסטליטי ידוע הממוקם באזור הפרומוטר  פולימורפיזםכמו כן זוהה . לרצפטור שלו

נון ושני אללים נוספים באמ ;257- ו 247 -סמן זה איפשר זיהוי של שני אללים באמנון היאור . של הגן

  ).היחודי PCR-מספרי האללים מציינים את אורכו של תוצר ה( 263- ו 253 -מוזמביק 

הכלאה הורית בין אמנון יאור לאמנון מוזמביק בוצעה על מנת לבחון קיומו של מתאם בין גנוטיפים של 

מיטיבי וכן על מנת לזהות צרופים אלליים , F2פרולקטין ובין ביצועי גדילה במים מליחים במשפחות בדור 

  .גדילה

נמצא מתאם בין גנוטיפים של פרולקטין לבין ביצועי גדילה , בניתוח של ההכלאות שבוצעו בניסוי

(p<0.05) המתאם שנמצא בא לידי ביטוי רק .  משפחות שגודלו במים מליחים 11מתוך סך של  3- ב

דות על השפעת תוצאות אלה מעי. במשפחות בעלות צירופי אללים מסוימים ובתנאי גידול ספציפיים

ועל פוטנציאל ניצול שונות זו בתוכניות טיפוח , השונות בפרומוטר על ביצועי הגדילה במים מליחים

כאשר יבוססו הקריטריונים המוציאים לפועל את המתאם בעבודות , מבוססות סלקציה באמצעות סמנים



דילה הראה שישנה ניתוח של המשפחות בהן נמצא אפקט מובהק של הגנוטיפ על ביצועי הג. נוספות

או ' נילוטי'על פני ' מוזמביקי'ללא עדיפות של גנוטיפ אופייני , אינטראקציה מורכבת בין האללים השונים

, בנוסף. עשוי להקנות יתרון בקצב הגדילה במים מליחים 247אך מרמזות על אפשרות שאלל ; להיפך

לא נמצא מתאם מקביל של , בה נמצאה השפעה של הגנוטיפים על קצב הגדילה, באחת מהמשפחות

  .הגנוטיפים עם רמות הביטוי של פרולקטין או רמות האוסמולריות בדם

עבודה זו מביאה עדויות על השפעתו של הורמון הפרולקטין על האיקלום והגדילה של דג האמנון במים 

 המשך מחקר על מנגנון הפעולה של. שעודנו טעון פיענוח, המתבצעת דרך מנגנון מורכב, מלוחים

ולהרחבת ענף הגידול החקלאי , ההורמון עשוי לתרום למאמץ לטיפוח מינים בעלי עמידות גבוהה למליחות

  . במים מלוחים
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  בואמ

  
, מוגבל עקב מחסור במים מתוקים לשימושה של חקלאות המים, כמו האמנון, גידול של דגי מים מתוקים

בהיותה בעלת , פיתוח תכונת העמידות למליחות בדגי האמנון זוכה לעניין רב. במיוחד באיזורים שחונים

  . לםפוטנציאל להגדיל את התפוקה החקלאית על ידי הרחבת טווח הגידול באזורים רבים בעו

לצורך כך נבחן הבסיס . מטרת עבודה זו הייתה לחקור את תכונת העמידות למליחות באמנונים

ונבדק פוטנציאל השימוש ; הפיסיולוגי של אקלום דגי האמנון למים מליחים בשני מיני אמנון מרכזיים

  .בסמן גנטי לטיפוח של התכונה

ומובא המידע על גידול דגי אמנון  ,מנוןחקלאות דגי הא במבוא שלהלן מובאים הנתונים הבסיסיים על

לפיסיולוגיה של האוסמורגולציה במים הבסיס  מובאת סקירה קצרה שללאחר מכן ). 1.1(במים מליחים 

ולבסוף המבואות המתייחסות לשימוש בסמנים גנטיים בטיפוח החקלאי , )1.2(מתוקים ובמים מליחים 

)1.3.(  

  

 
  אמנונים  גידול דגי 1.1

  האמנוןדג    1.1.1

 :Family)הוא השם שניתן לקבוצת דגי מים מתוקים ממשפחת האמנוניים  (Tilapia)" אמנון"

Cichlidae) . הסוגTilapia  תואר לראשונה על ידיSmith (1840) ;סוג -ולאחר מכן פוצל לשתי תתי

דוגרי פה ). פה-דוגרי(Sarotherodon -ו, )מטילי מצע( Tilapia: פ התנהגות רבייתית והרגלי תזונה"ע

מאוחר . או שניהם, ההורה הנקבה, שומרים את הביצים המופרות והלרוות הבוקעות בפה של ההורה הזכר

פ זוויג ההורה "ע, Sarotherodon -ו,  Oreochromis:פוצל לשנייםSarotherodon  הסוג- תת, יותר

או שניהם , (Sarotherodon)הזכר , (Oreochromis)הנקבה : המבצע את דגירת הפה

(Sarotherodon) .האמנונים החשובים ביותר לחקלאות המים שייכים לקבוצת דוגרי הפה האימהיים ,

 .O, אמנון הירדן , O. mossambicusאמנון מוזמביק  Oreochromis niloticus, ביניהם אמנון היאור 

 aureus זנזיבר"ואמנון".O. urolepish hornorum   מינים אלה והמכלואים שלהם מהווים את הבסיס

  .של חקלאות האמנונים כיום

תפוצתם בדרום ומרכז . שם הם דומיננטיים מאוד במקווי מים מתוקים, מוצאם של האמנונים באפריקה

מלמדת כי נמצאו  )PHILIPPART and RUWET 1982(ובמזרח התיכון , בתת היבשת ההודית, אמריקה

  .ד טרם נדידת היבשותעל פני כדור הארץ עו

, אסיה, הועברו אמנונים על ידי האדם למדינות רבות באמריקה 20-במהלך המחצית השנייה של המאה ה

, אכלוס של מקווי מים טבעיים ומלאכותיים, בעיקר לצורכי גידול בחקלאות מים, אירופה ואוסטרליה

 . PHILIPPART and RUWET 198)2( ולצורך ניטור של צמחיית מים

  :לאמנונים תכונות רבות ההופכות אותם אידיאליים לגידול חקלאי
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ואכילתם נטולת , מקובלים בתפריט של מטבחים ברחבי העולם, הם בעלי בשר טעים ללא טעם לוואי. 1

  . הגבלות דתיות

האמנונים המקובלים בתעשייה הינם . ללא צורך בהתערבות הורמונאלית, הם מתרבים בקלות בשבי. 2

הביצים עצמן גדולות והלרוות ; מאופיינים בדאגה לביצים ולדגיגים בימיהם הראשוניםפה ה- דוגרי

  . הבוקעות מהן גדולות ועמידות

  .הם בעלי קצב גדילה מהיר ובעלי אורך דור קצר. 3

הם , רמות אמוניה גבוהות, ביניהם רמות חמצן מומס נמוכות, הם עמידים למגוון רחב של תנאי גידול. 4

 euryhaline): (והם בעלי עמידות לטווח רחב של מליחות , )pH  )5-10בטווח רחב של  מסוגלים לגדול

וחלק מהמינים מסוגלים לגדול במליחויות , (ppt 15)כל מיני האמנון מסוגלים לגדול במים מליחים 

  . )CHERVINSKI 1982(ים -גבוהות ממי

, דטריטוס, חסרי חוליות קטנים, מיםצמחי , אצות -הם ניזונים ממזון הנמצא נמוך בשרשרת המזון . 5

אם בגידול במקורות ; עובדה זו מפחיתה את ההוצאה הכספית הכרוכה בהזנתם. ויצורים החיים בקרקעית

או במערכות אינטנסיביות בהם ניתן , מים טבעיים היכולים לספק חלק ניכר מהצרכים התזונתיים

ים להיזון ממזון מלאכותי מייד לאחר ספיגת שק הם מסוגל, בנוסף. להאכילם מזון בעל מרכיב חלבון צמחי

  .החלמון

הגידול  70-עד ה 50-משנות ה) 1: (את הגידול החקלאי המודרני של אמנון ניתן לחלק לשתי תקופות

) 2(; כאשר כמויות הייצור החקלאי נמוכות בצורה ניכרת מהכמויות המתקבלות מדיג, מתפתח בקצב איטי

עד למהפך , והפער בין החקלאות לדיג מצטמצם, מתפתחת ומתרחבת ועד היום החקלאות 80 -משנות ה

חקלאות המים מתפתחת , מאז. בה היקף הגידול החל לראשונה לעלות על זה שמתקבל מדיג 1993בשנת 

 300-סך התפוקה העולמית של אמנון גדל מכ). FAO(בעוד כמות הדיג נשארת קבועה , בקצב דרמטי

, רוב העלייה בתפוקה מקורה בחקלאות המים. 2008-יליון טון במ 53.-ליותר מ  1970- אלף טון ב

  .במהלך תקופה זו 80%-ל 10% - שחלקה היחסי מהתפוקה הכללית עלה מכ

חלקו הארי של הייצור החקלאי מתבצע בדרום . יותר ממאה מדינות מדווחות על גידול חקלאי של אמנונים

מהייצור  57% - כ( 2008-מיליון טון ב 1.5- מ סין היא השליטה העולמית בייצור עם יותר; מזרח אסיה

 ). 4.5%(וטאיוון , )7%(תאילנד , )8%(אינדונזיה , )13%(הרחק אחריה הפיליפינים , )העולמי

חצי (מים מליחים , הם מגודלים כיום במים מתוקים, מכיוון שדגי אמנון עמידים לטווח רחב של מליחות

 ;1992 (CRUZ et al. 1990; CRUZ and RIDHA 1991; SURESH and LIN ים-ואפילו במי, )ים-מי

WATANABE et al. 2002( .בעיקר בבריכות , ישנה עדיפות ברורה לגידול במים מתוקים, נכון לעכשיו

  . יבשתיות

  

  חקלאות דגים במים מליחים 1.1.2

עם צרכי החקלאות היבשתית ועם הדרישות האורבניות מגבירה את הדרישה ' מתוקים- מים'התחרות על 

פיתוחים כאלה הם בעלי חשיבות לחקלאות באזורים מרובים . ים-לפיתוח של חקלאות במים מליחים ובמי
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 ;PRUGININ 1988(או בעלי מקורות מוגבלים של מקווי מים מתוקים /ו, ים- במאגרי מים מליחים ומי

WATANABE 1997( .הגברת העמידות למליחות עשויה להרחיב את התפוצה של הגידול החקלאי ,

  .ולפתח בהם את הכלכלה המקומית, להחדיר אותו לאזורים חדשים

, ההשערה הרווחת היא שדגי אמנון. אחד המעומדים האטרקטיביים לחקלאות במים מליחים הוא האמנון

 KIRK(התפתחו מאבות קדמונים ימיים שפלשו לסביבת מים מתוקים , על אף היותם דגי מים מתוקים

התפתחות כזאת יכולה להסביר את יכולתם של רוב מיני האמנון להתמודד ולשגשג בטווח רחב . )1972

 CHERVINSKI 1982; PHILIPPART(אם כי ישנה שונות רבה ביכולת זאת בין המינים ; של מליחויות

and RUWET 1982; STICKNEY 1986( . מחקר רב נעשה לברור יכולת ההתאמה של אמנונים לגידול

בגודל , )TREWAVAS 1982(המידע הקיים מראה שעמידות תלויה במין או הזן הביולוגי . במים מליחים

בזמן החשיפה למלח ובקצב העלאת , )VILLEGAS 1990; WATANABE et al. 1985(הדג וגיל 

, )LEMARIE et al. 2004; SURESH and LIN 1992; WATANABE et al. 1984(המליחות 

  .  )LIKONGWE et al. 1996(ובטמפרטורה 

רוב הייצור הוא של ( 2008-אלף טון ב 400-ים הגיע ל-ייצור דגי אמנון במערכות של מים מליחים או מי

 בלבד מסך הייצור החקלאי של אמנונים בשנה זו 14% -המהווים כ, )אמנון יאור במים מליחים באפריקה

)FAO.(  ל 1998גדלו פי יותר מארבע בעשר השנים שבין אמנונים במים מליחים  גידולדיווחים על-

2008  )FAO( .גידול של אמנונים פיתוח של הענף באפריקה ולעלייה זו מיוחסת בחלקה הגדול ל

מקסיקו , אקוודור, הפיליפינים, ס בדרום מזרח סיןובפוליקולטורה עם שרימפנטושות  חסילוניםבבריכות 

 ('shrimp boom')' 80- חוות שרימפס רבות שנבנו בחופזה בפריצה הגדולה של הענף בשנות ה. ותאילנד

. וניהול גרוע, התדרדרות באיכות המים, סבלו בהמשך מקשיים בגידול בעקבות התפרצויות של מחלות

או בחרו להוסיף אמנונים , אמנונים תוך ניצול התשתיות הקיימות רבים מהם הוסבו לגידול אינטנסיבי של

בפיתוח של וישנו עניין גובר בזיהוי , כתוצאה מכך. )Cruz et al. 2008(על מנת להגדיל את הרווחיות 

   .ובהבנת תכונת העמידות למליחות, במים מליחים בעלי ביצועי גדילה טוביםזנים 

  

  מוזמביקאמנון לאמנון יאור עמידות נבדלת למליחות בין  1.1.3

אשר תפוצתו הטבעית , הוא מין בעל טווח עמידות רחב למליחות O. mossambicus)(אמנון מוזמביק 

- עד לחופה הדרום מזרחי של דרום) מוזמביק(בשפכי נהר ונהרות צמודי חוף מאיזור שפכו של נהר זמבזי 

הוא מסוגל לגדול במליחויות הנעות ממים מתוקים למליחויות גבוהות . )TREWAVAS 1983(אפריקה 

, שמקורו ממעלה הנילוס באוגנדה, (O. niloticus)אמנון היאור , מאידך. )STICKNEY 1986(ים -ממי

אם כי הוא מסוגל להתאקלם באופן . )TREWAVAS 1983(מוגבל בתפוצתו לסביבות של מים מתוקים 

  . טבעי למים מליחים

מתבצע במים מתוקים  גידולו. אמנון יאור הוא הנפוץ ביותר בגידול בחקלאות, המינים המסחריים ןמבי

, שהיה המין החלוץ בחקלאות של האמנונים, מוזמביקאמנון . בגלל יכולת מוגבלת בעמידות למליחות

ות וילגידול במליח שמשיםהדגים העיקריים המ. עקב ביצועי גדילה מוגבלים, הוחלף עם הזמן באמנון יאור
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ביניהם , ה של לפחות שני מיניםכלאהבקו שמקורו '; האמנון האדום'בעיקר , הכלאהינם תוצרי ה גבוהות

  . העמיד מוזמביקאמנון 

בנוסף להבדלים בסביבת (עדויות להבדלים בעמידות למליחות בין אמנון היאור לאמנון מוזמביק מבוססים 

בהם מקובל להשתמש במדדים קבועים למדידת יכולת , וואתייםגם על מחקרים הש) תפוצתם הביולוגית

בה השרידות  מוגדר כרמת המליחות,  MLS-96 (Median lethal salinity 96h). העמידות למליחות

שעות לאחר העברה ישירה של הדגים ממים מתוקים אל מים בעלי רמות מליחות  96, 50%-יורדת ל

מוגדר כזמן השרידות הממוצע של דגים בעקבות העברה ישירה , MST (Mean survival time). שונות

במיכלים בעלי  ניסויים השוואתיים מסוג זה מתצעים. (ppt 32)ים - ממים מתוקים למים בעלי מליחות מי

אמנון מוזמביק , בניסויים השוואתיים בין אמנון היאור. ותחת בקרה של התנאים הסביבתיים, נפח קטן

 ממוצע של  MLS-96נון היאור כבעל העמידות הנמוכה ביותר עם מדד נמצא אמ, ותוצרי הכלאתם

ppt18.9 .אמנון מוזמביק היה בעל ערך , לעומתוMLS-96  25.4הגבוה ביותר עם ממוצע של ppt .

בכל קבוצת , מזה של אמנון יאור 3-5זמן השרידה הממוצע של אמנון מוזמביק היה גבוה פי , MSTבמדד 

   ).(VILLEGAS 1990גיל נבחנת 

בתגובה לחשיפה , בכבד (carbohydrate metabolism)הבדלים במטאבוליזם של פחמימות , בדגי אמנון

 .NAKANO et al( עשויה להעיד על הבדלים ברמת הפעילות האוסמורגולטורית  ,לסביבה היפרטונית

 phosphofructokinase, glycogen)מטאבוליים פעילותם של אנזימי מפתח, בדגי אמנון היאור. )1997

phosphorylase, glucose-6-phosphate dehydrogenase),  16)נמצאה כגבוהה יותר במים מליחים 

ppt) אנזימים בתגובה  באמנון מוזמביק לא נמצאו הבדלים בפעילות ,לעומתם. לעומת במים מתוקים

גם רמות . )NAKANO et al. 1997(ים -רמות המליחות לרמה של מים מליחים או אפילו מי להעלאת

התגובה השונה בין המינים . במים מליחים לעומת מים מתוקים בדגי אמנון היאור בלבד הגלוקוז בדם עלו

בה נדרש אמנון היאור לשינויים , עשויה להעיד על הבדלים ביכולת ניצול האנרגיה בסביבה היפרטונית

  . בעוד אמנון מוזמביק מתאקלם ביתר קלות, ולציהמטאבוליים על מנת לייצר אנרגיה הנדרשת לאוסמורג

  

  הפיזיולוגיה של אוסמורגולציה בדגי גרם 1.2

  זימי דגי גרם 1.2.1

מוקפת אפיתל בעל שטח פנים גדול המשמש חוצץ דק בין , זימי הדג מורכבים ממערכת כלי דם מסועפת

מבחינה אבולוציונית זימי הדג הינם איבר חילופי הגזים הראשון . דם הדג לסביבה המימית החיצונית

שהוא  דם היוצא מהלב מתחמצן בזימים לפני, בדגים. )EVANS et al. 2005(בהתפתחות החולייתנים 

לתכונות העושות את הזימים לאיבר חילוף גזים . מתנקז בעורק הגבי וממנו יוצא אל המחזור הסיסטמי

, שטח הפנים הגדול של הזימים המגביר את יעילות חילופי הגזים בין הדם והסביבה: ישנו מחיר, יעיל

הפנימית של הדג  הנעים על פי מפל הריכוזים בין הסביבה הנוזלית, מאפשר גם שטף של מים ויונים

השנים האחרונות התבהר שאפיתל הזימים הוא האתר המרכזי בו מתבצעים  50במהלך . לסביבה החיצונית

כמו ; לבצע ויסות אוסמוטי ולשמור על מאזן היונים, תהליכי העברה היכולים לפעול כנגד מפל הריכוזים
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, העובדה שלדגים ישנן כליות למרות. ולסילוק של פסולת חנקנית, הדם pHגם האתר המרכזי לויסות 

 EVANS et(הזימים מבצעים את רוב הפעולות שמתבצעות על ידי המערכת הכליתית והריאות ביונקים 

al. 2005(.  

יחידות תמיכה גרמיות . זימים-ומורכבים ממספר זוגות של קשתות, בלוע -הזימים ממוקמים באזור הראש

וכל יחידה תומכת בכמה , מוקרנות כלפי חוץ בצורה מאונכת מבסיס כל קשת - gill rays -או סחוסיות 

הפילמנטים מהווים את היחידה . gill filaments-ה - שורות של רקמה בשרנית של פילמנטים 

 afferent filamental) ַאפרנטי כל פילמנט מוזן בדם דרך עורק. הפונקציונאלית הבסיסית של הזים

artery)  הדם בעורק עובר לרוחבו של הפילמנט דרך קפלים מרובים , במהלך הזרימה. ורכושעובר לכל א

. הממוקמים בצורה מאונכת לאורך הציר של הפילמנטlamellae,  - בצד הגבי והבטני הנקראים עלעלים 

העובר לאורך הפילמנט  (efferent filamental artery) דם החוצה את הפילמנט מתנקז אל עורק ֵאפרנטי

והרווחים ביניהן מהווים תעלות , הלאמלות מפוזרות במרחקים שווים על הפילמנט. כיוון הנגדיוזורם ל

כל לאמלה מורכבת משתי שכבות אפיתל המופרדות על ידי קבוצת תאים תומכים . דרכן זורמים מים

הזורם , ובין שתי שכבות האפיתל מלאים בדם  pillar-החללים שבין תאי ה. pillar cellsהמכונים 

, הלאמלות מגדילות בצורה דראמטית את שטח הפנים של אפיתל הפילמנט. ללא מעבר בכלי דם, משטחכ

, לפיכך. הזורמים בכיוון נגדי לו, ויוצרות מרחק דיפוזיה קצר בין הדם הזורם בלאמלה והמים המחמצנים

מית לחיצונית אך גם לדיפוזיה של מים ויונים בין הסביבה הפני, הלאמלות יעילות מאוד לחילופי גזים

)EVANS et al. 2005(.  

 - ו, pavement cells (PVC's): האפיתל העוטף את פילמנט הזימים מורכב משני סוגי תאים עיקריים

mitochondrion rich cells (MRC's) , בהתאמה, משטח האפיתל 10%-ו 90%המהווים .  

1 (Pavement Cells  - PVC's ת הזימים של רוב מיני הדגיםנחשבים בעלי תפקיד פאסיבי בפיסיולוגי .

כ "בדגי גרם הם בד. קשקשית-המבנה שלהם דק וצורתם יכולה לנוע בין צורת קוביה לבין צורה מחוספסת

התפקיד של . וצד באזלי לא מפותח, כמות נמוכה של מיטוכנדריה, בעלי איזור אפיקלי רחב ובעל בליטות

PVC's  א מראים שינויים מורפולוגיים בהתאמה הם באופן כללי ל -באוסמורגולציה נחשב משני

זוכים למרב תשומת  MRC's-ייתכן שהנחה זו נמהרת והיא תוצאה מכך ש, אך. לשינויים בתנאי הסביבה

 ;LAURENT and DUNEL 1980(זוכים להתייחסות פחותה  PVC-ותאי ה, הלב במחקרים פיסיולוגיים

WILSON and LAURENT 2002(.  

2 (Mitochondrion-Rich Cells -  נחשבים לתאים המרכזיים בביצוע פעילות פיסיולוגיות אקטיביות

מרוכזים בדרך כלל בצד הפנימי של  MRC's, ממוקמים על פני כלל הפילמנט PVC's -בעוד ש. בזימים

אך כמעט ולא על האפיתל המקיף את (ובאיזורים שבין הלאמלות , )אחורי לכיוון השחייה(הפילמנט 

ובעלי מורפולוגיה , בעלי ריכוז גבוה של מיטוכנדריה, תאים גדולים דמויי ביצה הם MRC's). הלאמלות

נקראים לעיתים קרובות בספרות  MRC's. לטרלית-נבדלת בין הממברנה האפיקלית והממברנה הבאזו

בדגים ) NaCl(כלורי - בגלל התפקיד המוקדם שיוחס להם בויסות נתרן, (chloride cells)' תאי כלור'

מופיעים  MRCתאי , בדגים של מים מתוקים). בהמשך העבודה נעשה שימוש בשני התארים(ים - של מי

בגלל ההבדלים המורפולוגיים בתאים בין . של דגי ים MRC'sבמבנה שונה והם בעלי תפקיד שונה מ 
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, αשל מים מלוחים נקראים לעיתים תאי כלור מסוג  MRCתאי  -) המשך' ר(סביבות מליחות שונות 

  . βמים מתוקים תאי כלור  ואלה של של

  

  אוסמורגולציה בדגי גרם 1.2.2

  היפואוסמורגולציה במים מלוחים

הם נדרשים לשמור על רמת אוסמולריות , למרות שדגי גרם חיים במגוון רחב של סביבות אוסמוטיות

- שהם היפואוסמטיים באופן ברור למי, בדגי גרם. ים- מי 1/3סביב ערך של , פנימית בטווח פיסיולוגי צר

נת למשוך מים וספיגה של מלחים במעי על מ, האובדן האוסמוטי של מים מאוזן על ידי שתייה מרובה, ים

. מפל הריכוזים בין הזימים למים מעודד חדירה של מלחים, בנוסף. )HICKMAN 1968(אל רקמות הגוף 

אותו יש צורך לסלק במנגנוני הפרשה אקטיביים דרך , בדם NaClכתוצאה מכך נוצר עומס יתר של 

  . )EVANS et al. 1999; HIROSE et al. 2003(אפיתל הזימים והעור 

אחד המאפיינים המורפולוגיים הבולטים של תאי הכלור במים מלוחים הוא קיומה של מערכת מסועפת של 

מערכת . )PHILPOTT 1980(לטרלית - קפלים פנימיים הנוצרים על ידי הסתעפויות של הממברנה הבאזו

ת של הממברנה האפיקלי. זו נפרסת על פני רוב הציטופלסמה ונמצאת בקשר הדוק עם המיטוכונדריות

כך שנוצרת מעין נקבובית או , מקיפים PVC'sתאי הכלור קעורה ושקועה מתחת לפני השטח של תאי 

נקבוביות אלה מפוזרות על פני משטח של . המשותף לממברנה של כמה תאי כלור(apical crypt) " חור"

PVC's ,היא  הממברנה האפיקלית עצמה. ומאפשרות את החשיפה של תאי הכלור לסביבה החיצונית

הציטופלסמה , לעומת זאת. ובאופן כללי נטולת מורפולוגיה ייחודית, בעלת פיזור דליל של מיקרוווילי

 WILSON and(אפיקלית היא בעלת מערכת צפופה של וסיקולות המזינות את הממברנה -התת

LAURENT 2002( . בדגי הים מופיעים תאי הכלור בחברה עם תאי עזר(Accessory Cells - AC) 

ונקשרים אליהם בצמתים סלקטיביים בעלי תפקיד בהפרשה , חלקית- חשבים לתאי כלור ממוייניםהנ

 .DUNEL-ERB and LAURENT 1980; PISAM et al(סלקטיבית של יונים אל הסביבה החיצונית 

1988( .  

 .EVANS et al(מזימי הדג במים מלוחים  NaClישנו מודל מבוסס יחסית של מנגנון ההפרשה של 

2005; HIROSE et al. 2003( ) הוצאת ). 1איורNaCl  נעשית באמצעות הפרשה אקטיבית של יוניCl- ,

-הטרנספורטרים בעלי התפקיד המרכזי בתהליך הם משאבות נתרן. +Naוהפרשה פאסיבית של יוני 

ותעלת כלור , Na+/K+/2Cl− cotransporter (NKCC) -ה, )(Na+-K+-ATPase - NKAאשלגן 

את הכוח המניע . Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR)מסוג 

הממוקמות באופן בלעדי בקפלים של (NKA) אשלגן - להפרשה האקטיבית נותנות משאבות הנתרן

משאבות  .)DANG et al. 2000; KARNAKY et al. 1976(לטרלית של תאי הכלור -הממברנה הבאזלו

ובכך , אשלגן מוציאות שלושה יוני נתרן אל הנוזל הבין תאי ומכניסות שני יוני אשלגן בתמורה- הנתרן

ועל פוטנציאל חשמלי שלילי בפנים התא יחסית לנוזל , שומרות על רמה פנים תאית נמוכה של יוני נתרן

אית אל פנים התא שני המכניס מהסביבה הבין ת NKCCלטרלית ממוקם גם -בממברנה הבאזו. החוץ תאי
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כלור ביחד עם

כך, כימי-קטרו
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הקומפלקסים היוצרים נקבוביות אינם נפוצים בדגי מים , אך ;])(PISAM 1981פחות מפותחת מבדגי הים 

 - ה, בנוסף. PVC'sכ בצורות בדידות באפיתל בתוך מארג של תאי "מצויים בד  MRC's-וה, מתוקים

MRC's הממברנה . צמודים לתאים שלידם בחיבור צפוף היוצר מחסום שאינו מאפשר מעבר של יונים

הצמודים לה והיא בעלת מבנה מאופיין של  PVC'sבולטת מעל תאי ה MRC's -האפיקלית של ה

  . )PERRY 1997(מיקרוווילי 

ה נתון לשינויים במהלך מנגנון הספיגה של מלחים בזימי דג הגרם במים מלוחים אינו ברור לחלוטין והי

ספיגת , פ המודל המקובל"ע. עם כניסתן של שיטות מולקולאריות חדשות למחקר, השנים האחרונות

 vacuolartype)משאבות: באמצעות האנזימים הבאים  PVC's-ו MRC'sהמלחים נעשית על ידי 

proton pump) V- H+-ATPase  ,תעלות(epithelial Na+ channel) ENaC   , טרנספורטרAE 

(Cl-HCO3
- anion exchanger) , ומשאבותNKA ) כניסה של יוני נתרן נעשית דרך ). ג,א.2איור

המזרים  V- H+-ATPaseבממברנה האפיקלית תוך ניצול פעילותו האלקטרוגנית של  ENaCתעלות 

בתמורה  Anion Exchanger 1 (AE1)יוני כלור מוכנסים אל התא באמצעות . פרוטונים אל מחוץ לתא

HCO3 ליוני 
 EVANS et al. 2005; HIROSE et al. 2003; PERRY) -סקירות מקיפות של המודל ב(-

et al. 2003) .בהירות בנוגע לסוגי התאים המבצעים את הפעילות -ישנה אי - MRC's  אוPVC's , והאם

ישנן מחלוקות רבות , בנוסף. ותאי ספיגת הכלור, ישנה חלוקת תפקידים בין שני התאים לתאי ספיגת נתרן

 Na+/H+ exchanger-3מודל ישן בו מוכנס הנתרן לתא באמצעות. בנוגע למנגנון ספיגת יוני הנתרן

(NHE3)  בתמורה להוצאה של פרוטונים)MAETZ 1971( אך זוכה , נדחה בעבר מסיבות תרמודינמיות

ועלייה בביטוי החלבון בממברנה  3NHE-הגן ל לאחרונה לביסוס בעבודות שהראו עלייה בביטוי של

 )HIROI et al. 2008; INOKUCHI et al. 2008(האפיקלית בזמן איקלום של אמנון למים מתוקים 

  המבוסס על פעילותו של האנזיםNaCl לאחרונה הוצע מנגנון חדש לספיגה של . )ב.2איור (

  Na+/Cl– cotransporter (NCC))HIROI et al. 2008( .להכניס את יוני הנתרן  אנזים זה יכול

Cl-/HCO3והכלור אל תוך התא במנגנון שאינו דורש את פעילותו של
- anion exchanger  ) ד.2איור.(  

מהתא אל הנוזל הבין תאי מבוצע על פי המודלים הקיימים על ידי משאבות  +Naמנגנון היציאה של יוני 

ומבוסס על עדויות לביטויו של הגן בתאי כלור במגוון של דגי מים מתוקים   (NKA)הנתרן אשלגן

)DANG et al. 2000; MCCORMICK et al. 2003; PELIS et al. 2001; PIERMARINI and 

EVANS 2000( , ועל מחקרים בהם צביעות אימונוהיסטוכימיות ואימונופלורוסנטיות מיקמו את המשאבה

 ;MRC's )HIROI et al. 2008; INOKUCHI et al. 2008 - הבממברנה הבאזולאטרלית של 

PIERMARINI and EVANS 2000( . כלור אל מחוץ לתא לא זכה  מנגנון היציאה הבאזולטרלי של יוני

הומאני נקשר  CFTRהראו שנוגדן כנגד  )2002(ושותפיו  MARSHALL. לתשומת לב מחקרית ישירה

תוצאה , (Killifish, Fundulus heteroclitus)בדגי נאווית  PVC's-ו MRC'sלאיזור הבאזולטרלי של 

  . היכולה לרמז על מעורבות של תעלות כלור בתהליך
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, כיום. )HORSEMAN 1987(פעילותו האוסמורגולטורית של פרולקטין במים מתוקים במגוון מינים 

פרולקטין נחשב להורמון המרכזי המאפשר אקלום למים מתוקים בדגים בעלי טווח עמידות רחב למליחות 

)(euryhaline .הוא מווסת את ; רמות הפרולקטין בהיפופיזה ובפלסמה עולות לאחר אקלום למים מתוקים

, כליות, זימים(גולטוריות מינרלי על ידי הפחתת החדירות למים של הרקמות האוסמור- המאזן ההידרו

על ידי וויסות פעילותם של ) -Cl - ו +Naבעיקר (ומונע בריחה של יונים ; )שלפוחית השתן, מעיים

 HIRANO 1986; MANCERA and MCCORMICK 2007; MANZON(התעלות ומשאבות היונים 

2002(.  

במספר שיירי חומצות האמינו הנבדלים  -  PRLII - ו PRLI –בדגי אמנון ישנם שני הורמוני פרולקטין 

)PRLI – 188, PRLII – 177( )YAMAGUCHI et al. 1988( .שני ה- PRL's  69%בעלי זהות של 

והסומטוטרופית  )AUPERIN et al. 1994b(ונבדלים בפעילותם האוסמורגולטורית , ברצף החלבון

)SHEPHERD et al. 1997(.  שניהם אפקטיביים בצורה דומה במניעת בריחת יונים ושמירת רמת

 .SPECKER et al. 1985; YOUNG et al(בדגים כרותי היפופויזה במים מתוקים , האוסמולריות בדם

כמות ברמות -גרמה לעלייה תלוית PRLIהזרקה של , בדגים שאוקלמו למים מליחים, לעומת זאת. )1988

 AUPERIN(באופן שאינו תלוי כמות , גרמה לעלייה קטנה יותר PRLIIשל ואילו הזרקה , המלחים בדם

et al. 1994b( .מתבצעים , כמו גם עבודה זו, רובם המוחלט של המחקרים על אוסמורגולציה בדגי אמנון

  .PRLIעל 

  

)PRLRProlactin receptor (  

בכליות , הינו חלבון טרנסממברנלי המתבטא ברמות גבוהות בזימים (PRLR)הרצפטור לפרולקטין 

מבחני קישור חלבונים . (PIERCE et al. 2007; SANDRA et al. 2000) ובמעיים של דגי האמנון

)AUPERIN et al. 1994a( , היברידיזציה)SANDRA et al. 2000( , ואימונוהיסטוכימיה)WENG et 

al. 1997( עדות לכך שתאי הכלור הם אתר מטרה לפרולקטין; הראו שהוא מבוטא בתאי הכלור בזימים .

 ;AUPERIN et al. 1995(בזימים משתנות בתגובה לשינויים ברמות המליחות  PRLRרמות הביטוי של 

PIERCE et al. 2007; SANDRA et al. 2001; WENG et al. 1997( , אך תוצאות הניסויים עד כה לא

סיבה אפשרית לאי הבהירות נובע מכך שלרצפטור מנגנון בקרה מורכב על רמות הביטוי שלו . אחידות

  . )HIROSE et al. 2003(הכולל גם בקרה באמצעות קישור הליגנד 

  

  )GH)-Growth Hormoneהורמון הגדילה 

במעבר ממים יכול להגביר את עמידותם של דגי טרוטה ) GH(הראשון לזהות שטיפול בהורמון גדילה 

על ידי , מתבצע באופן מיידי GHנמצא שאפקט זה של , בהמשך). SMITH )1956היה  ים- מתוקים למי

 .BOLTON et al( הנבדלות מהשפעות ההורמון על עידוד יכולת הגדילה, השפעות אוסמורגולטוריות

על יכולת  GHהודגמה השפעתו המיטיבה של , לאחר מחקרים שהתמקדו בעיקר במיני הסלמון. )1987
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באמנון היאור  ,)MANCERA and MCCORMICK 1998(העמידות למליחות גם בדגי נאווית ודגי לברק 

)XU et al. 1997(  ובאמנון מוזמביק)SAKAMOTO et al. 1997( .  

GH  מעודד הפרשה מקומית ומערכתית שלInsulin-like Growth Factor 1 (IGF1)  המיוצר בעיקר

עצמו יש  GH-למרות שגם ל, GHמוציא לפועל את רוב הפעולות מעודדות הגדילה של  IGF1. בכבד

בהעלאה של , לפחות בחלקה, מתבטאת GHפעילותו האוסמורגולטורית של . יכולת להפעיל רקמות מטרה

  .)SAKAMOTO and HIRANO 1993(על ידי רקמות המטרה עצמן  1IGFוייצור של , בדם 1IGFריכוז 

מראה שתאי הכלור בזימים הם אתר מטרה מרכזי  GH/IGF1ן הפעולה של ציר בחינה של מנגנו

או /ו GHמחקרים רבים על סלמונידים הראו השפעה של . בפעילותו להגברת העמידות למים מלוחים

IGF1 הגודל והמבנה של תאי כלור , על המספר)MCCORMICK 2001(.PRUNET   ושותפיו)1994 (

- מותם של תאי כלור בעלי מורפולוגיה של הפרשת מלחים ושל תאימעלה את כ GH -הראו שטיפול ב

 .  ומקטין את כמותם של תאי הכלור עם מורפולוגיה של ספיחת מלחים, העזר שלהם

GH 1-וIGF מעורבים בהעלאת רמות הפעילות ורמות ביטוי ה-RNA  של משאבות נתרן אשלגן(NKA) 

)SEIDELIN et al. 1999( ; של ובהעלאת רמות הביטוי NKCC -  המשאבה המאפיינת תאי כלור של מים

לא נמצא אפקט  GH-למרות של. )MCCORMICK 2001; PELIS and MCCORMICK 2001(מלוחים 

 .in vivo )SEIDELIN et alוגם  in vitroנמצא אפקט  1IGF-ל, על המשאבות הללו (in vitro)ישיר 

עלייה מדווחת זו בפעילותם של המשאבות עשויה להיות פועל יוצא של השפעתו של ציר . )1999

GH/IGF1 השפעה כזאת תואמת את הידוע על . על התרבותם והתמיינותם של תאי כלור מפרישי מלח

 .WOOD et al(אפופטוזיס במערכות רבות של חולייתנים -על התרבות תאים ומניעת IGF1השפעתו של 

עקב העניין המסחרי , כדאי לציין שמרבית המחקרים על הורמון הגדילה בוצעו על סלמונידים. )2005

  .ים-והעניין המחקרי שבתופעת נדידתם מנחלי מים מתוקים למי, בהגדלת גודל השיווק של הדג

עלייה , באמנונים. סלמונידים-נחקרה באופן מועט במינים לא GH/IGF1השפעתו הפיסיולוגית של ציר 

לעלייה ברמות ההפרשה של החלבון מהיפופיזה , GHהמליחות גורמת לעלייה ברמות ביטוי הגן  ברמות

 Sparus)בדגי דניס , לעומת זאת. )SEALE et al. 2006; TINE et al. 2007(ולעליית ריכוזו בפלסמה 

aurata) , לא נמצאה השפעה של הזרקתGH  על פרמטרים אוסמורגולטוריים)MANCERA et al. 

2002(.  

  

  

  סמנים גנטיים בטיפוח תכונות 1.3

  

  סמנים גנטיים 1.3.1 

שמתבטאת במגוון אללי הניתן לזיהוי באמצעות , פולימורפיזם -מוטציות בגנום גורמות לשונות גנטית 

וניתנים לזיהוי , הניתנים למעקב מהורה לצאצא, סמנים גנטיים הינם רצפים על פני הגנום. סמנים גנטיים

לאיתור גנים  ,סמנים משמשים בין היתר לבניית מפות תאחיזה. בשיטות של ביולוגיה מולקולארית
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קיימים כמה סוגים . ולזיהוי קירבה גנטית, למחקרים פילוגנטיים, המקודדים לתכונות בדידות או כמותיות

באופן , בשיטות המעבדתיות לזיהוים, במאפייני הרצף הגנטי, של סמנים הנבדלים ברמת הפולימורפיות

לת להבחין בין הומוזיגוט להטרוזיגוט וביכו, ביכולת להתחקות אחר מיקומם, ובמידת פיזורם על פני הגנום

)LIU and CORDES 2004(.  

הבנויים מחזרות עוקבות של רצף קצר של  DNAמיקרוסטליטים הינם מקטעי  :סמנים מיקרוסטליטיים

הם נפוצים . )GATA ()LITT and LUTY 1989; TAUTZ 1989או  ACAלדוגמא (נוקלאוטידים  6-1

. ונוטים להיות מפוזרים בצורה אחידה בגנום על פני כל אתרי הכרומוזומים, בכל המינים שנחקרו עד כה

ניתן למצוא . )WRIGHT 1993(בסיסים  10kbתדירותם הוערכה בתכיפות ממוצעת של אחד לכל , בדגים

קצב היווצרות . )LIU et al. 2001(ובאינטרונים , בתוך רצפים מקודדים, אותם ברצפים נטולי גנים

 ;CRAWFORD and CUTHBERTSON 1996(בכל דור  10-3-10-4מוטציות במיקרוסטליטים מוערך ב 

WEBER and WONG 1993( ,של הפולימראז " החלקה"ומקורם משוער כנגרם מ('polymerase 

slippage') על הרצף החוזר בזמן שכפול ה-DNA. "זו גורמת ליצירת הבדלים במספר החזרות " החלקה

רוב הרצפים . באתרים שונים, )LEVINSON and GUTMAN 1987; TAUTZ 1989(של הרצף החוזרני 

. ונעים בין מספר חזרות ספורות לכמה מאות, החוזרים של המיקרוסטליטים הם קצרים יחסית

. רות של הרצף החוזרני באללים השוניםהפולימורפיזם במיקרוסטליט מבוסס על הבדלים במספר החז

ובכך שהם , רמת פולימורפיזם גבוהה, יתרונם הגדול של מיקרוסטליטים הוא תדירותם הגבוהה בגנום

ניתוח כזה . ניתן לזהות את את שני האללים כאשר מבצעים ניתוח גנוטיפי -דומיננטיים -מהווים סמנים קו

א "כאשר רצפי הדנ, PCRטע המיקרוסטליט באמצעות מבוצע בדרך כלל באמצעות אמפליפיקציה של מק

אנליזה של , בהתאם לרמת ההפרדה הנדרשת. הייחודיים משני צדדיו משמשים כאתרי היקשרות לתחלים

ל אגרוז או פוליאקרילאמיד המאפשר הפרדה בין 'גודלם של תוצרי הריאקציה יכולה להתבצע באמצעות ג

ניתן להשתמש במרצף , דרשת תפוקה גדולה של דוגמאותכאשר נ. מקטעים הנבדלים בבסיס אחד בלבד

 O’REILLY and WRIGHT(בעל יכולת קריאה פלורוסנטית המבצע ניתוח אוטומטי של גודל התוצרים 

1995( .  

  

  תכונות כמותיות 1.3.2 

הינן תכונות בעלות מופע פנוטיפי מורכב שמקורו בהשפעה של שני גנים , או פוליגניות, תכונות כמותיות

המופע של תכונות , בה התכונה נקבעת על ידי גן יחיד, בניגוד לתכונות מונוגניות. או יותר ושל הסביבה

, דוגמאות לתכונות כמותיות בעלות חשיבות בחקלאות הינן קצב גידול. כמותיות באוכלוסייה הינו רציף

וספתית של אללים מקורם של הפנוטיפים של תכונות אלה בתרומתם הת. ואיכות טבחה, עמידות למחלות

  .עם היתכנות ליחסי גומלין מורכבים, על פני מספר רב של אתרים
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 ative trait loci (QTL)itQuantאתרים כמותיים  

אתר כמותי הינו מקטע כרומוזומלי אשר נושא גן או מספר גנים המשפיעים על הפנוטיפ של תכונה 

חיזה לסמנים גנטיים כך שניתן למפות את ניתנים לזיהוי מולקולארי באמצעות תא QTLאתרי . כמותית

האתרים בגנום המשפיעים על התכונה ובשלבים מתקדמים לגלות ולרצף את הגנים העומדים בבסיס 

היא לזהות את האתרים על הכרומוזומים וללמוד איך המיקומים  QTLהמטרה הראשונית במיפוי . התכונה

י בחקלאות היא לזהות את האתרים שיכולים המטרה היישומית של המיפו. משתנים במהלך האבולוציה

שואף לזהות את מספר  QTLמיפוי . )THORGAARD et al. 2006(להיות מנוצלים בתוכניות טיפוח 

 ;BURT and HOCKING 2002; ERICKSON et al. 2004(האתרים בעלי תאחיזה לתכונה כמותית 

MACKAY 2001; MAURICIO 2001( , בעוד שחקרQTL  יישומי שואף לזהות סמנים או גנים היכולים

מיושם בהצלחה בענף החקלאות במינים רבים של  QTLחקר . להיות מועמדים לסלקציה בתוכניות טיפוח

ולאחרונה נעשים מאמצים ראשוניים גם בחקלאות , )ANDERSSON and GEORGES 2004(חיות משק 

 .)KOROL et al. 2007(ואמנון , טרוטה, המים במינים כמו סלמון אטלנטי

 QTL  - Genome wide scanמיפוי גנטי של  

מחפשת תאחיזה בין ההורשה  (Genome wide scan)סריקה אחר אתרים כמותיים על פני כלל הגנום 

המרכיב . )BEUZEN et al. 2000(של התכונה הכמותית לבין סמנים פולימורפיים שמיקומם ידוע 

במפה גנטית סמנים ידועים ממוקמים אחד . צפופה) מפת תאחיזה( המרכזי הנדרש לסריקה הוא מפה גנטית

כאשר הסדר שלהם והמרחק ביניהם נקבע על פי שיעור , ליד השני על גבי הכרומוזומים באופן יחסי

 cMלאמידת המרחק בין הסמנים לאורך הכרומוזום משמשת יחידת . הרקומבינציה ביניהם

(centiMorgan) ,1; יה בין שתי נקודותהמחושבת כאחוז הרקומבינצcM  הוא המרחק המפריד בין שני

. בסיסים 106 - הוא שווה ערך בממוצע לכ 1cMמקובל להעריך ש . שחלוף 1%אתרים אשר קיים ביניהם 

וביצוע של הכלאות הנותנות , פולימורפיים DNAאסופת סמני : על מנת ליצור מפה יש צורך בשני דברים

ניתן לנצל אותה בחקר , כאשר ישנה מפה גנטית של מין מסוים. המשפחות בהם הסמנים עוברים סגרגצי

לזהות סמנים המצויים בתאחיזה עם מופע של התכונה , של משפחות בעלות סגרגציה של פנוטיפ כמותי

ממופה  QTL-ברגע שה. )WELLER 1987(על המפה הגנטית  QTL-וכך למקם את ה, המעניינת אותנו

בצע מיפוי מדויק יותר על ידי שימוש בסמנים פולימורפיים באזור ניתן ל, למקטע כרומוזומלי מסוים

עוצמת : QTLמספר גורמים יכולים להשפיע על הסיכוי למצוא . QTL-הכרומוזומלי המכיל את ה

השונות הפנוטיפית בתוך , תורשתיות התכונה, צפיפות המפה הגנטית, תדירותם של האללים, האפקט

על מנת להגדיל . )HALEY 1995; WELLER et al. 1990(הניתוח ושיטת , החיות הנבחנות' מס, המין

בין מינים  -לדוגמה (משתמשים בהכלאות בין אוכלוסיות נבדלות , QTLאת היכולת הסטטיסטית לזהות 

 .שמזוהה בצורה זו אינו בהכרח רלוונטי באוכלוסיה המסחרית QTL). כמו אמנון יאור ואמנון מוזמביק

כל סמן המתגלה במחקר ובעל פוטנציאל לשמש בתוכנית טיפוח צריך להבחן גם באוכלוסיה בה הסלקציה 

. תהליך זה הופך את תהליך פיתוח הסמנים ליקר מבחינה כלכלית ומבחינת שעות עבודה. אמורה להתבצע

. ניות טיפוחמעט מאוד מהם מנוצל בתוכ, למרות שהרבה סמנים פוטנציאליים התגלו בחיות משק, עקב כך
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במינים המשמשים בחקלאות המים אינם נפוצים כמו בחיות  QTLפיתוח של מפות גנטיות וסריקות של 

מפות בעלות צפיפות בינונית יחסית קיימות עבור כמה מהדגים , כיום. )HU et al. 2009(משק 

, )MCCLELLAND and NAISH 2008; MOEN et al. 2008(המסחריים המרכזיים ביניהם סלמון 

 ;CHENG et al. 2010(וקרפיון , )LEE et al. 2005(אמנון , )GUYOMARD et al. 2006(טרוטה 

XIA et al. 2010( .  

  )candidate genes(שימוש בגנים מועמדים 

וישנם גנים המוכרים כבעלי , כאשר קיים ידע פיסיולוגי ומולקולארי על התכונה המיועדת לטיפוח

. ולבחון את השפעתם על התכונה' גנים מועמדים'ניתן להתייחס אליהם כאל , פוטנציאל להשפיע עליה

נים במקרים כאלה ישנו צורך לבצע מבחני תאחיזה במבנה נסיוני של הכלאות על מנת לקבוע האם הג

, )מיקרוסטליטים, SNPs(הגנים עוברים סריקה לחיפוש אחר פולימורפיזם . QTLנמצאים באתרי 

גישה זו דורשת ידע , בשונה מסריקה גנומית. ואללים בעלי מתאם עם מופע מאפיין של התכונה הכמותית

נת לבחון על מ -ואת רצפי הגן , מערכות בקרה ביוכימיות של התכונה, מוקדם על הביולוגיה של המין

, בחקלאות מים ישנו מחסור במידע גנומי בהשוואה לחיות משק יבשתיות. וריאנטים של הגנים הספציפיים

, ישנה אפשרות לנצל מידע מדגי מודל. אך ישנו צפי שיותר גנים יזוהו ויכנסו למאגרי מידע בעתיד הקרוב

גישת השימוש בגנים מועמדים , םנכון להיו. בשיטה של השוואות ביואינפורמטיות, כמו דגי זברה ופוגו

, לדוגמה. הוכחה כמוגבלת ביכולתה להסביר את השונות הגנטית בבסיסם של תכונות פוליגניות מורכבות

נבחנו תכונות הקשורות לקצב גדילה באמצעות עשרה גנים מועמדים  (Arctic char)באחד ממיני הסלמון 

, במחקר זה רק סמן פולימורפי אחד. )TAO and BOULDING 2003(הידועים כקשורים לציר המטאבולי 

זאת מכיוון שלמרות שהביולוגיה של תכונה . הממוקם בגן מועמד נמצא כבעל מתאם עם קצב גדילה

הרבה גנים נוספים שאינם ידועים עשויים להשפיע על , והגנים המשפיעים עליה עשויים להיות ידועים

 . המסלול המטאבולי שלה

   גן מועמד להשפעה על קצב גדילה במליחויות שונות –הגן פרולקטין 

משובצים בתוך , (CAn/GAn)בדגי אמנון מכיל שני רצפים מיקרוסטליטים  PRLIרצף הפרומוטר של 

  בניסוי הכלאה שביצעו  ). 3 איור, PitI )SWENNEN et al. 1992מוטיבים של רצפי בקרה מסוג 

STREELMAN and KOCHER (2002)  נמצא מתאם בין פולימורפיזם באורכו של הרצףCA  לבין קצב

בעבודתם הם ביצעו הכלאה הורית בין אמנון מוזמביק הומוזיגוטי לאלל ארוך  .גדילה במים מליחים

(CA31) , לבין אמנון יאור הטרוזיגוט לאלל ארוך וקצר(CA31/CA14) . בדורF1  הם הכליאו בין שני

 /CA31)הומוזיגוט לאלל הארוך : התקבל פיצול לשלושה גנוטיפים F2פרטים הטרוזיגוטיים כך שבדור 

CA31) , הומוזיגוט לאלל הקצר)(CA14/ CA14 , והטרוזיגוט(CA31/CA14) . את תוצרי ההכלאה הם

לאחר שישה חודשי גידול נמצא ). ppt 16(פיצלו והעבירו מבחני גדילה במים מתוקים ובמים מליחים 

 (p<0.05)והיו קטנים באופן מובהק , )8.77g(ארוך גדלו בקצב איטי יחסית שדגים הומוזיגוטים לאלל ה

במבחן גדילה במים מתוקים . (15.26g)וההטרוזיגוטים  (16.69g)מאחיהם ההומוזיגוטים לאלל הקצר 
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בצע סלקציה

ייה נבחרת תו

TLך לזהות

ואפקטים פל,

כמו שהת, רת

ות ידות למחל

במצב כז. )20

 מורכבים העל

צב הגדילה בי

משפיע על ק

ב הגדילה יכול

  . ל התכונה

 של הפרומוטר

אמצעות סמני

בתוכניות טיפ

רה על המגוון

משקל ג' כמו

ת אחרות בעל

דוד אצל פרט

 של מינים רב

ולב, QTL- ל

ו קבוצת הרבי

MA יש צור

,ותם הכלכלית

של תכונה אח

ת וירליות ועמי

005; HENRY

שנם פרמטרים

מצא הבדל בקצ

לפרולקטין המ

לקטין על קצב

פיסיולוגיה של

תיאור סכמתי. 3

סלקציה בא 1

רה המרכזית ב

תוך שמיר, חרי

נות פנוטיפיות

ה לחקר תכונות

ת שקשה למד

את הרווחיות

ם המקושרים

חס לתהליך בו

ASנת ליישם 

את חשיבו, נה

ם בהתקדמות ש

מידות למחלות

YON et al. 2

ציה כאשר יש

 

לא נמ

הגן ל

לפרול

של ה

  

3 איור

  

 .3.3

המטר

המסח

בתכונ

נעשה

תכונו

והעלא

גנטיים

מתייח

על מ

לתכונ

לפגום

בין עמ

2002

הסלק
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  ת העבודהומטר
  

  :למליחותבעבודה זו נחקרו מרכיבים המעורבים בעמידותו של דג האמנון 

תגובות אדפטיביות בזימים ובהיפופיזה באקלום למים מליחים במינים אמנון יאור חקר  :מטרה א

   מוזמביקואמנון 

מטרת הניסויים בפרק זה להשוות את התגובות של אמנון יאור ואמנון מוזמביק לאורך שבוע אקלום למים 

בה למעבר למים מליחים לאורך הזמן ניתוח התגו. במספר פרמטרים של בקרה אוסמורגולטורית, מליחים

ההשוואה בין המינים . עשוי להרחיב את התמונה הקיימת באשר למודל התגובה לסביבה היפראוסמוטית

עשויה להרחיב את ההבנה של הבסיס הפיסיולוגי לשונות בין המינים , הנבדלים בכושר עמידותם למליחות

  .בביצועי הגדילה במים מליחים

  

  ניצול שונות גנטית בגן לפרולקטין לטיפוח תכונת העמידות למליחותשרות לבחינת האפ :מטרה ב

ואת , בפרומוטור של פרולקטין באוכלוסייה מקומיתQTL מטרת הניסוי בפרק זה לאשש את קיומו של 

על ידי ניתוח תאחיזה בין , פוטנציאל השימוש בו לטיפוח תכונת העמידות למליחות בדגי האמנון בארץ

  .F2במשפחות , סמן לגן המשפיע על קצב גדילה במים מליחים
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  רשימת קיצורים. 2

MRC - Mitochondrion Rich Cells 

PVC - Pavement Cells 

NKA - Na+-K+-ATPase 

NKCC - Na+/K+/2Cl− cotransporter 

NCC - Na+/Cl– cotransporter 

CaSR - Calcium Sensing Receptor 

PRL - Prolactin 

GH - Growth Hormone 

PRLR - Prolactin Receptor 

SNP - Single Nucleotide Polymorphism 

QTL - Quantitative Trait Loci 

PPT - Parts per Thousand 

DEPC - Diethyl Pyrocarbonate 

PCR - Polymerase Chain Reaction 

RT-PCR - Reverse Transcriptase PCR 

NAD+ - Nicotinamide adenine dinucleotide (reduced - NADH) 

ADP - Adenosine diphosphate 

mOs - Milliosmol 

UPW - Ultra Pure Water 
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  שיטות וחומרים. 3

  בופרים ותמיסות 3.1

Extraction buffer - 10 mM Tris pH 8.0, 10 mM EDTA pH 8.0, 3.4 mM SDS, 20 mM 

NaCl 

10X PCR buffer – 100 mM Tris-HCL pH 8.3, 500mM KCL, 25mM MgCl2, 0.01% 

gelatin  

5X First-Strand Buffer – 250 mM Tris-HCl, 375 mM KCl, 15 mM MgCl2 

SEI Buffer – 150 mM Sucrose, 10 mM EDTA, 50 mM Immidazole; pH 7.3 

Assay Buffer - 50 mM imidazole, 3.25U/ml lactic dehydrogenase (LDH), 4U/ml 

pyruvate kinase (PK), 2.35 mM phosphoenolpyruvate (PEP), 0.165 mM NADH, 

0.525 mM ATP, 47.25mM NaC1, 2.625 mM MgC12, and 10.5 mM KC1; pH 7.5  

 
  

  הניסוידגי  3.2

 המקור. בבית דגן, מכון וולקני -המוחזק במדגה של מינהל המחקר החקלאי  מאגרהניסוי נלקחו מהדגי 

 הא הובאיוה ,בדרום אפריקה, קוואזולו נטאלבמחוז  השתמשתי בה המוזמביקאמנון  אוכלוסייתשל 

לישראל  ההוא הובאו ,במצרים, יאור באגם מנזלההאמנון  אוכלוסייתשל  המקור. 70-לישראל בשנות ה

  .90-בשנות ה, ויילס, דרך אוניברסיטת סוונסי

  

  אקלום דגים 3.3

סומנו בשני צבעים שונים , (g 421±77)דגי אמנון יאור  25-ו, )'גר 52+318( מוזמביקדגי אמנון  40

 1.25הדגים גודלו יחדיו במיכל בנפח. על מנת לאפשר זיהוי מהיר בשלבי הדגימה עורית-בהזרקת צבע תת

הדגים , של אקלום םלאחר שבועיי. במערכת סגורה של מים מתוקים בעלת ביופילטר חיצוניק "ממ 

הוספה של מלח ים ל ידי המליחות הושגה ע. (15ppt)הועברו יחדיו למערכת זהה בעלת מים מליחים 

  .למים מתוקים מקומיים) אילת, האדוםהים (סינטטי 

  

  איסוף דגימות 3.4

-ו, )ימים 3( 72, )יממה( 24, 6 :ובארבע נקודות זמן, )'0'זמן (הדגים נדגמו לפני המעבר למים מליחים 

דגי אמנון  וחמישה, מוזמביקבכל נקודת זמן נדגמו שמונה דגי אמנון . המעברשעות לאחר ) שבוע( 168

באמצעות מזרק עם הפרין למניעת קרישה מהירה של  זנבדגימת דם מבסיס ה לקחהמכל דג נ. יאור

 לשמירת יציבות תמיסההוכנסה לתוך , ההיפופיזההוצאה , לאחר מכן נערף הראש בחיתוך מהיר. הדגימה

לצורך  20ºC--והועברה מיידית להקפאה ב, RNA (RNAlater™, Qiagen, Hilden, Germany) -ה

, דגימה מהלמלה של קשת הזימים הראשונה נלקחה גם כן. בשלב מאוחר יותרנים גניתוח של רמות ביטוי 
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. זימיםבביטוי של גנים הניתוח של רמות לצורך  20ºC--ונשמרה ב, RNAייצוב  תמיסתהועברה ל

 80ºC-נשמרו בוSucrose-EDTA-Imidazole (SEI), פילמנטים מקשת הזימים השנייה הושמו בבופר 

  Na+/K+-ATPase).(אשלגן -לצורך ניתוח של רמות פעילות משאבות נתרן

  

  RNAהפקת דוגמאות  3.5

למבחנות אפנדורף המכילות ,  RNAlater-רקמות זימים או היפופיזות שלמות הועברו ממקום איחסונם ב

0.5ml TRI reagent® .פעמיים-התערובת נכתשה בכותשים חד nuclease free , ולאחר מכן הורחף

לתמיסה . להבטיח הומגניזציה יעילה של הרקמה ל מנתע, G25מזרק  בעזרתפעמים  מספרהנוזל 

החדר ' והודגרו בטמפ, שניות 20הדוגמאות עברו וורטקס למשך , כלורופורם 200µlשהתקבלה הוסף 

אזה הנוזלית הפ. דקות 15למשך  4ºC -ב 12,000gלאחר מכן סורכזו הדוגמאות ב . דקות 10למשך 

. איזופרופנול 250µlוהוסף לה , הועברה למבחנת אפנדורף חדשה, RNA-המכילה את ה, העליונה

ולמשקע הוסף , הנוזל נשפה. שוב סורכזו מכן ולאחר, דקות 10החדר למשך ' המבחנות הושארו בטמפ

1ml  12,000הדוגמאות סורכזו במהירות . 75%אתנולg 4 -בºC  הנוזל נשפה שוב. דקות 15למשך ,

, הנוזל נשפה; דקות 10למשך  4ºC -ב 7,500gהדוגמאות סורכזו ב . 100%אתנול  0.5mlוהוסף 

 nuclease free DEPCהוספו מים , לאחר שנותר משקע יבש. דקות 10 - משך כבוהמשקע יובש באוויר 

treated להמסת ה-RNA :10µl 20; זהמים למבחנות הפקה של רקמת היפופיµl  למבחנות הפקה של

- Reverse Transcriptionעד לביצוע , 80ºC- - הועברו הדוגמאות ל, מיד לאחר המסתן. רקמת זימים

PCR.  

  (cDNA)סינטזת גדיל משלים  3.6

 ל פיע MMLV reverse transcriptaseנעשתה באמצעות אנזים  Reverse Transcriptionריאקצית 

 DEPC treated -מומס ב 10µl RNA -ל, בשלב ראשון. (Invitrogen, CA, USA)הוראות היצרן 

water  הוספוOligo(dT)15 (5µg/ml)   - 1µl ,ו -  Random primers (125ng/µl) - 1µl ,ל מנתע 

  :הוספו לריאקציה; PCRדקות במכשיר  5במשך  70ºC-לאחר הצמדות התחלים ב. לייעל את הריאקציה

X First-Strand Buffer5 – 4µl ,0.1 M DTT – 2µl ,dNTP Mix (10 mM each) – 1µl , אנזים

SuperScript™ II RT (200 units) – 0.25µl ,ו - DEPC water – 0.75µl , לקבלת נפח ריאקציה

 15למשך  70ºC-וחימום ב, PCR-למשך שעה במכשיר ה 42ºCלאחר מכן החלה הדגרה של . 20µlשל 

                      .עד להמשך עבודה20ºC- -הדוגמאות אוכסנו ב. דקות להפסקת הריאקציה

  

Quantitative Real Time PCR 3.7 

 StepOne™ Real-Time PCR (Appliedבמכשיר, QRT-PCRכימות ביטוי הגנים נעשה בריאקצית 

Biosystems, CA, USA) . 10תערובת כל ריאקציה בנפחµl הכילה :cDNA  על סמך עקומות (מהול

-ו Forwardתחלים , 1µl - ) 1:10שנמהל ביחס  CaSRפרט לגן , בכל הגנים 1:50הכיול נבחר המיהול 



20 
 

Reverse )10 µM (- 0.25µl ,ABsolute™ Blue QPCR SYBR Green ROX Mix (Thermo 

Scientific, Epsom, UK)  - 5µl ,ו-UPW - 3.5µl .  

דנטורציה : מחזורים של 40ולאחריה , דקות 10למשך  95ºC-ראשונית בדנטורציה : תנאי הריאקציה

95ºC  ו; שניות 15במשך-annealing-extension 60-בºC חזרות  3לכל דוגמא נעשו . למשך דקה

). היא הושמטה מהאנליזה, כאשר היתה סטייה ניכרת באחת החזרות(והאנליזה בוצעה על הממוצע שלהן 

התוצאות נותחו . ל ריאקציה על מנת לוודא שאכן הוגבר תוצר אחד בלבדעקומת דיסוציאציה נבדקה בכ

  . StepOne™ software v2.1 (Applied Biosystems, CA, USA)בעזרת תוכנת 

שהינו מספר המחזורים הדרוש כדי שיתקבל סיגנל ,  Cycle threshold (Ct)עבור כל דגימה נקבע

ומכילה , גבוה יחסית דורשת זמן רב יותר עד להגברה Ctבה נקבע שדגימה . חזק מקרינת רקעפלורוסנטי 

  . מספר עותקים נמוך יותר של הגן הנבדק

רצפי התחלים (  Primer ExpressTM2.0תחלים יחודיים לכל גן תוכננו במעבדתנו באמצעות תוכנת

 ,1:25 ,1:5 ,1:1 -עקומות כיול עבור זוגות התחלים השונים בוצעו במיהולים של חמש . )1בטבלה 

חושבה על פי שיפוע  (Efficiency-E)יעילות הראקציה של מחזור הגברה . 1:3125 ,1:625 ,1:125

מתבצעת הכפלה של כמות  100%בעל ערך של   Eכאשר   E = 10[–1/slope].: עקומת הכיול על פי הנוסחא

 עבור. בכל מחזור 1.9תגדל פי  -DNAכמות ה 90%בעל ערך של  E-ב, בכל מחזור הגברה  DNAה

חישוב יעילות הראקציה חיוני על מנת לקבל . וכן הלאה, 1.8מתקבלת הגברה של  80%יעילות של 

מכיוון שהבדלים קטנים ביעילות מצטברים לשינוי , אומדן מהימן של השינוי ברמות הביטוי של הגן

לות זוגות הפריימרים ששימשו בניסוי ענו על קריטריונים של יעי. גדולים לאחר כמה מחזורי הגברה

   r>0.99).(ומתאם לינארי גבוה , 90%-גבוהה מ

-glyceraldehyde-3 (GAPDH) לניתוח שינויים ברמות הביטוי של גנים בהיפופיזה נעשה שימוש ב  

phosphate dehydrogenase ולניתוח שינויים ברמות הביטוי של גנים בזימים נעשה ; כגן ביקורת

  . רמות הביטוי של שני הגנים נותרו קבועות לאורך טיפולי הניסוי. beta-actin-שימוש ב

הביטוי היחסי של . )PFAFFL 2001(מנת לבחון את השינוי בביטוי הגנים השתמשנו בשיטתו של  על

של גן המטרה בין דוגמא  Ct- ודיפרנציאל ה (E)הגנים הנבחנים בניסוי חושב על פי יעילות ההגברה 

  :ובוטא יחסית לשינוי בגן בקרה, נבחנת לדוגמאת בקרה

   

של גן המטרה וגן   real time-מבטאים את ערך יעילות ההגברה של ראקצית הEref  - ו Etarget: בנוסחא

בגן  של דוגמאת בקרה Ct-של דוגמא נבחנת ל Ct-הוא ההפרש בין ה ΔCttarget; בהתאמה, הביקורת

  . בגן הביקורת של דוגמאת בקרה Ct- של דוגמא נבחנת ל Ct-הוא ההפרש בין ה ΔCtref; המטרה
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שעות ממעבר ממים  24בזימים לאחר  NKCCבבחינת השינוי היחסי ברמות הביטוי של הגן : דוגמא

  ,מתוקים למים מליחים

  :של גן המטרה מחושב כ ΔCt-ה 

 ΔCt(NKCC) = Ct(NKCC)Freshwater - Ct(NKCC)24hr  = 28.32-24.63 = 3.69 

  :של גן הביקורת מחושב כ ΔCt-ה

 ΔCt(bact) = Ct(bact)Freshwater - Ct(bact)24hr =  18.29-18.26 = -0.03 

   E(NKCC) = 1.95 ; E(bact) = 1.94: יעילות הראקציה של גן המטרה וגן הביקורת

  :שעות במעבר ממים מתוקים למליחים 24לאחר  NKCCהשינוי היחסי ברמות ביטוי , על כן

שעות במעבר ממים מתוקים למים  24לאחר  12עולים פי , בדוגמא לעיל NKCCרמות הביטוי של הגן 
. מליחים
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  בניסוי האקלום ממים מתוקים  Real-Time PCR-רצפי התחלים ששימשו עבור ריאקציות ה .1טבלה 
  למליחים             

Reference/ 
Accession no. 

Sequence Primer Gene 

AB037865 CCACCCAAAGTTCAGCCATG B-act-F B-act 

ACGATGGAGGGGAAGACAG B-act-R 

AY140649 GGCATCGTGGAAGGTCTCAT GAPDH-F GAPDH 

CATTTTACCAGAGGGCCCGT GAPDH-R 

X92380 CACCCAGGAGCTGGACTCT  PRL-F PRL 

TTGAAGTGCTTGGTCCTTGTC PRL-R 

M84774 CGTCTCCTCTCAGCAGATCA GH-F GH 

TTTTGTTGAGCTGACGTTGC GH-R 

(PIERCE et al. 

2007)/EU999785 

TGGGTCAGCTACAACATCACTGT PRLR-F PRLR 

GGATGGGGCTTGACAATGTAGA PRLR-R 

U82549 GCTCCAGAGAGGATTTTGGAC NKA-F NKA 

CTCCAAGaCCTCCCAACTCA NKA-R 

(INOKUCHI et al. 

2008)/AY513737 

GAGGCAAGATCAACAGGATTG NKCC-F NKCC 

AATGTCCGAAAAGTCTATCCTGAACTNKCC-R 

(INOKUCHI et al. 

2008)/EU518934 

CCGAAAGGCACCCTAATGG NCC-F NCC 

CTACACTTGCACCAGAAGTGACAA NCC-R 

AY541693 TTGCAACTGCACTGATCACA CaSR-F CaSR 

TTTGCAACTGCTGTGGAGAC CaSR-R 
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   אשלגן-פעילות משאבות נתרןרמות ניתוח  3.8

). MCCORMICK  )1993שפותחה על ידיה שיטמדידת פעילות משאבות נתרן אשלגן נעשתה לפי 

מקושרת , המשאבות על ידיהמבוצעת  Adenosine Triphosphate (ATP)הידרוליזה של , בשיטה זו

השינוי בעוצמת ;  +NAD)-ל nicotinamide adenine dinucleotide )NADHאנזמטית לחימצון של 

  .  פליטת האור בעקבות החימצון נמדד ישירות בקורא פלטות

  :הריאקציה הוא כדלקמן מנגנון
ATP                        ADP + Pi 
          Na+,K+-ATPase 

 
ADP + phosphoenolpyruvate                      pyruvate + ATP 

                                              pyruvate kinase  
 
pyruvate + NADH                   lactate + NAD 

                    lactate dehydrogenase 
 

 NADHשל  ביחס ישרלחמצון גורם , Na+,K+-ATPaseבנוכחות משאבות  ADPהייצור של , כך

  .ולירידה בעוצמת פליטת האור

הופשרו ולכל מבחנה הוסף  80ºC-)של ' בטמפ, SEIבופר  µl-001שנשמרו ב(דוגמאות סיבי הזימים 

50µl  בופרSEID SEI + 1% sodium deoxycholate)  .( הדוגמאות נכתשו מיד באמצעות כותש

 5,000g - והועברו לצנטריפוגה לסירכוז ב, עד להומוגניזציה מלאה, שניות 15-מוטורי ידני במשך כ

-הנוזל העליון שימש לניתוח פעילות משאבות נתרן. להשקיע חומר בלתי מסיס ל מנתשניות ע 30למשך 

 ל גבימכל דוגמא הועברו לבארות ע10µl) (הומוגנטים של זימים . כמות החלבוןולניתוח של , אשלגן

מעכב ספציפי  -0.5mM oubain עם /ללא, 200µl Assay Buffer לכל באר הוסף. בארות 96פלטת 

 Microplate Absorbance Reader (Dynexהפלטות הוכנסו לקורא  Na+K+-ATPase.של משאבות 

Technologies, VA, USA)  היעלמות הלינארי של הנמדד קצב באמצעותוNADH של באורך גל 

340nm  השיפוע הלינארי שהתקבל מכל דוגמא בנוכחות ובהיעדר . דקות 10בפרק זמן שלoubain ,

-DC Protein Assay (Bio תכולת החלבון בכל דוגמא נקבעה באמצעות . חזרות 2ממוצע של כנקבע 

Rad, Hercules, CA, USA) .אבות פעילות משNa+,K+-ATPase  חושבה כהפרש בהידרוליזת

ATP , בנוכחות ובהעדרoubain ,בנוסחא הבאה:  

 

  
  

  

  

[ATPase slope (without ouabain) - ATPase slope (with ouabain)] (mOD/10µl/minute)  

standard curve slope] (mOD/nmole ADP)[  

[protein reading] (µg/10µl)  
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  F1הכלאות מכוונות בדור  3.12

בין המינים של ההכלאה  םצאצאי -  F1מדור  נקבותקבוצת רבייה הורכבה מזכר אחד ושלש עד חמש 

את ההרכבים הגנטיים  ליצורשילובי הפרטים בקבוצה נעשה על פי הגנוטיפ של הפרטים על מנת . הנקיים

, הדגים סומנו באמצעות תג ממוספר שחובר בחוט ניילון לחלקו הקדמי של גב הדג. דור הבאהרצויים ב

בזכרים שהוכנסו לקבוצות רבייה נעשה חיתוך של השפה . דרך שריר הגב, וראש הדג גבבין סנפיר ה

 3- הרבייה בוצעה ב. (LEE, 1979)על מנת למנוע נשיכות ופגיעה בנקבות  (Premaxilla)העליונה 

. שהיוו חלק ממערכת סגורה המחוברת לפילטר ביולוגי משותף, ליטר כל אחד 300בנפח  אקווריומים

-25ºCטמפרטורת המים נשמרה סביב . קית נעשתה על בסיס יומי בעת ניקוי האקווריומיםהחלפת מים חל

27ºC  רמות האמוניה . בפילטר שהוצבובאמצעות גוף חימום ותרמוסטט(NH4
NO2)והניטריט  (+

-) 

ונשמרו בערכים נמוכים לאורך , Nutrafin (Hagen, Yorkshire, UK)נבדקה באמצעות ערכות של 

יומיים לאחר שזוהתה . בבוקר ואחרי הצהריים, בדיקה למציאת הטלות נעשתה פעמיים ביום. העבודה

 יםמכלוהועברו להדגרה במערכת של , הביצים הוצאו מפיה, נתפסה הנקבה בזהירות ברשת -הטלה 

הועברו , לאחר כעשרה ימים, עם סיום ספיגת שק החלמון. )ROTHBARD and HULATA 1980( קוניים

  .הדגיגים למערכת הגידול

  F1 מהכלאות דגיגים גידול 3.13

 80דגיגים מכל הכלאה הועברו לאחר שלב ההדגרה למערכת של מים מתוקים המכילה אקווריומים בנפח 

מחצית הדגיגים : כל הכלאה) בחלק מהמקרים(פוצלה , לאחר תקופת גידול של שבועיים. ליטר כל אחד

. והמחצית השנייה הושארה להמשך גדילה במים מתוקים ,)מלח ים 15ppt(הועברו למערכת מים מליחים 

ף וג. כל אחת מהמערכות פעלה כמערכת סגורה בעלת פילטר ביולוגי לטיהור המים מאמוניה וניטריט

 מערכות אלה שימשו לגידול. 22ºC-25ºCקבועה של ' רמוסטט שימשו לשמירת המים בטמפתחימום ו

, או במקרים של הטלה גדולהכאשר היה צורך בשלבי גידול מתקדמים . חודשים 3- הדגים עד לגיל של כ

. ליטר כל אחת 250מיכלים בנפח  6-הועברו הדגיגים למערכת של מים מתוקים או מליחים המורכבות מ

גידול ' רמוסטט לשמירה על טמפת + בעלות פילטר ביולוגי וגוף חימום, מערכות אלה היו גם כן סגורות

פירורים או  -חלבון  30%, דגים בכלל המערכות הוזנו פעם ביום במזון אמנונים. 22ºC-25ºCשל 

. חלבון 40%דגיגים קטנים הוזנו במזון גרוס דק המכיל . בהתאם לגודל הדג) מ"מ 2(כופתיות 

. מכל מערכת הוחלפו פעם בשבוע מיםמכמות ה 1/3- כ, האקווריומים בכלל המערכות נוקו על בסיס יומי

. ערכי אמוניה וניטרט נבדקו פעמיים בשבוע באמצעות הקיט לעיל ונשמרו בערכים נמוכים לאורך הגדילה

בשלב זה הם הורדמו . כל משפחת דגים גודלה עד לשלב בו נצפו הבדלי גדילה מובהקים בין הפרטים

לצורך  100%נפיר אחורי ונשמרה באתנול נלקחה דוגמת ס, משקל כל דג נרשם, באמצעות שמן ציפורן

  .וקביעת גנוטיפ DNAהפקת 
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  מרקמת סנפיר DNAהפקת  3.14

DNA המאפשר הפקה במקביל של דגימות , הופק מרקמת סנפיר על פי פרוטוקול עבודה שפותח במעבדה

' בופר הפקה' 400µlלכל באר בפלטה הוסף . )ZILBERMAN et al. 2006( בארות 96בפלטת 

(extraction buffer) ,10µl (1M) ,DDT 10-וµl  Proteinase K (20mg/ml) . מקטעי סנפיר בגודל

' והוכנסה לאינקובציה בטמפ, כוסתה, קל) וורטקס( ניעורהפלטה עברה ; הוכנסו לכל באר 1cm2של כ 

 4000במהירות ' דק 20לאחר מכן הועברה הפלטה לסירכוז בצנטריפוגה למשך . למשך הלילה 56ºCשל 

rpm 200. שטרם עוכלו מהתמיסהרקמה קשה ושיירים להשקיע  על מנתµl  נוזל עליון מכל באר הועברו

 ,HYDRA®-96 (Robbins Scientific Corporationיחדיו לפלטה חדשה באמצעות רובוט מנפק

Sunnyvale, CA)  .80µl  שלNaCl 5M מכן  ולאחר', דק 2נוערה למשך הפלטה  ,הוספו לכל באר

הנוזל העליון הועבר באמצעות . להשקעת המלח rpm 4000 במהירות  'דק 20במשך צנטריפוגה בוצעה 

 30הפלטה נשמרה . בכל באר 100%אתנול  600µlכילה אשר ה, הרובוט המנפק לפלטה שהוכנה מראש

 האתנול. DNA-להשקיע את ה על מנת, rpm 4000' דק 20והועברה לצנטריפוגה , -ºC20' בטמפ' דק

 20 -והפלטה עברה צנטריפוגה נוספת ל, 70%אתנול  600µl -הוחלף ב, בנוזל העליון נשאב מכל באר

והפלטה הושארה במנדף על מנת לנדף שיירי נוזלים , הנוזל העליון נשאב מכל באר. rpm 4000' דק

והפלטה הושארה למשך הלילה עד להמסת המשקע , הוספו לכל באר DNA .100µl UPW-ממשקע ה

 NanoDrop 1000 Spectrophotometer (Thermoנקבעה באמצעות  DNA-כמות ה. במים

Scientific, Epsom, UK). 

3.15 Polymerase Chain Reaction (PCR)  

. כל ריאקציהב 10µlנפח סופי של ב בארות 96נעשתה בפלטות של  DNAריאקצית הגברה למקטעי 

  :תערובת ריאקציה כללה

  DNA )(10ng/µl – 3µlתבנית 

)Fermentas, Hanover, MD, USA (dNTP's 0.67µl - (1.25nM)  

(PrlMst-F, tet-GTTAACATTTTCCACCTTCACG) Forward Primer (10µM) - 0.35µl 

Reverse Primer (PrlMst-R, CTTGCCTCCATTTTATAGTTCCTT) (10µM) - 0.35µl 

10X PCR buffer (JMR, London, UK) – 1µl  

(5U/µl) Super-Therm Taq DNA polymerase (JMR, London, UK) – 0.2µl  

Ultra Pure Water )3.8-) להשלמת הנפחµl  .  

  .PTC-2000 Thermo cycler (MJ Research, Ramsey, MN, USA) הריאקציות התבצעו במכשיר

  :PCR - תוכנית ה

  .דקות 3למשך  ºC94 -דנטורציה התחלתית . א

  .שניות 40למשך   92ºC –דנטורציה . ב

  .שניות 40למשך   59ºC –היצמדות תחלים  – Annealing. ג

  .למשך דקה  72ºC –הארכת השרשרת  – Elongation. ד
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  .'ד-'מחזורים על שלבים ב 30חזרה של . ה

  .דקות 10למשך   72ºC –סופי  Elongation. ו

  .עד להוצאה מהמכשיר 4ºC - שמירה ב. ז

  .ל'עד להרצה על ג 20ºC- - שמרו בנדוגמאות לאחר הריאקציה 

  

  וניתוח תוצאות ABIהרצת דוגמאות במכשיר  3.16

 µl Map Marker 400 0.5:דוגמא מהולה הוספו 1µlלכל  . 1:8נמהלו תחילה ביחס של  PCR-תוצרי ה

Size standard (BioVentures, Murfreesboro, TN, USA)  ,1.5 -וµl Formamide  לו הוסף

Blue Dextran (20mg/ml) .92-הדוגמאות חוממו בºC  הועברו מיד , דקות לצורך דנטורציה 3במשך

 ABI 377 – DNA Sequencerבתוך מכשיר 4%לאמיד יל פוליאקר'ג ל גביוהוטענו ע, לקרח

(Applied Biosystems, CA,USA)    

 Gel Imageלאחר עיבוד . GeneScan 3.1עובדו התוצאות בעזרת תוכנת , ABI -ל ב'לאחר הרצת הג

  .Genotyper 2.0נקבעו הגנוטיפים לכל הדוגמאות בעזרת תוכנת , ראשוני בתוכנת המחשב

 

  ריצוף הרצף המקודד של ארבעת האללים בגן פרולקטין  3.17

, על מנת לחפש פולימורפיזם ברצף המקודד של הגן לפרולקטין בארבעת האללים ששימשו בהכלאות

של פרטים עם גנוטיפ מסוג  DNA. נעשה שימוש בצאצאים הומוזיגוטים לכל אלל שהתקבלו בהכלאות

שימש כתבנית לצורך ריצוף חמשת האקסונים המרכיבים  263/263 ,257/257 ,253/253 ,247/247

 )/http://frodo.wi.mit.edu/primer3 (פריימרים תוכננו בעזרת תוכנת. המקודד בגן את הרצף

Primer3 v.0.4.0  על פי הרצף הגנומי המלא של הגן(AN.X92380.1) . רשימת הפריימרים ששימשו

. 1.2%ל אגרוז 'והורצו על ג, בוצעו לפי הפרוטוקול לעיל PCRריאקציות . 2לריצוף מפורטת בטבלה 

 ,Millipore, Bedford, MA)ל באמצעות סקלפל וסורכזו בקולונות של 'תוצרי הגברה הוצאו מהג

USA) Montage gel extraction kit  5,000בg  התוצרים המופקים נשלחו לריצוף . דקות 10במשך

  .  DNA Analyzer (Applied Biosystems, CA, USA) 3730במכשיר

  

  ניתוח סטטיסטי של התוצאות 3.18

ניתוח התגובה האדפטיבית במעבר ממים מתוקים למים מליחים בשני מיני  -' תוצאות הניסוי בפרק א

 Two-way Analysis of Variance כיווני - נותחו באמצעות מודל של ניתוח שונות דו -אמנון 

(ANOVA) , הבדלים בין המינים נבחנו . כגורמים בלתי תלויים 'מין'ו' זמן לאחר העברה'עם

  .  Student's tבמבחני

נותחו  - השפעת השונות הגנטית בגן לפרולקטין על קצב גדילה במים מליחים -' תוצאות ניסוי פרק ב

ערכי .  Tukey Kramer HSDונבחנו במבחני, ANOVAבעזרת מודל של ניתוח שונות חד כיווני 
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לפני הניתוח הסטטיסטי על מנת ליצור  (rootWeight)ו טרנספורמצית שורש משקל הדגים בניסוי עבר

  . התפלגות נורמאלית

  . שגיאת תקן+התוצאות מוצגות כממוצע

 

  .ים ששימשו להגברת הרצף המקודד של הגןתחלרצפי  .2 טבלה

Primer Sequence 

PrlEx1-F TAGCACACAGTCACCCTGCT 

PrlEx1-R CCATTCTAAGCGTCGTGGAC 

PrlEx23-F CCCAAAGGACACCAAACTGT 

PrlEx23-R GAGTGGGGAAGGTGTTGAAA 

PrlEx4-F CACATATCTGCAAACTGCTTCTG 

PrlEx4-R GACACCCACTCTTCAGCACA 

PrlEx45-F CCATGACAAGATCACCAAGTT 

PrlEx45-R CATCTCCATCATAAGGTCAGACA 

PrlEx5-F TGCCAGGAGATCTTTTGCTT 

PrlEx5-R TGAGCTCAGGTTGTTACATGC 
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  תוצאות. 4
  
  

  תגובות אדפטיביות בזימים ובהיפופיזה באקלום למים מליחים -תוצאות פרק א  4.1
    מוזמביקבמינים אמנון יאור ואמנון                              

  
  

מרכזיים במודלים העכשוויים של אלו בחנו את מודל התגובה של פקטורים אסמורגולטוריים  בניסויים

 מוזמביקאמנון  -במעבר ממים מתוקים למים מליחים בשני מיני אמנון , התגובה האוסמורגולטורית

בחמש נקודות  נמדד התגובה מודל). מבוא' ר(ואמנון יאור הנחשב לרגיש יותר , הנחשב עמיד למליחות

שעות ) שבוע( 168-ו, 72, 24, 6; זמןהת נקודו תובארבע, )'0'זמן (לפני המעבר למים מליחים : זמן

  . לאחר המעבר

בכל פקטור . )בו הדגימות נלקחו ממים מתוקים(' 0'שינויים ברמות הביטוי של הגנים מוצגים ביחס לזמן 

לטיניות בסמוך לגרף  הבדלים מובהקים מוצגים באותיות(נו שינויים לאורך השבוע בכל מין בנפרד נבח

   ).  בתחתית הגרף *- מוצגים בהבדלים (בכל נקודת זמן בדל בין המינים עצמם ונבחן קיומו של ה, )המין

  :במהלך הניסוי נאספו התוצאות הבאות

  .מדדים של אוסמולריות בדם. א

  .בהיפופיזה CaSR-ו, PRLI ,GH הגנים ל מדדים של רמות הביטוי של. ב

  .בזימים NKAעילות משאבות מדדים של פ. ג

  .בזימים PRLR-ו, NKA ,NCC ,NKCCהגנים  של מדדים של רמות הביטוי. ד
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  דם היות לשינויים ברמת אוסמול 4.1.1

  שעות לאחר ההעברה 24רמות האוסמולליות עלו בצורה ניכרת : בשני המינים נמצאה מגמה זהה

 396 mOs/Kg)בשני המינים( , ובהמשך השבוע ירדו ונשארו קבועות סביב mOs/Kg350-360 ) איור

החל . מוזמביקבאמנון מיאור הבאמנון יותר היו נמוכות ) '0'זמן (יות במים מתוקים לרמות האוסמול). 5

  . הרמות היו דומות, שעות לאחר ההעברה ובהמשך השבוע 6מזמן 

  

במינים , מים מתוקים למים מליחיםבמעבר מיות לאורך תקופה של שבוע לשינויים ברמת האוסמול. 5 איור
   (O. mossambicus).ואמנון מוזמביק (O. niloticus)מנון יאור א

  

 מעברשעות לאחר  168-ו ,72, 24 ,6ובנקודות זמן , )מים מתוקים( 0שגיאת תקן בנקודת זמן  +מייצגים ממוצע  גרףערכים ב
ערכים המסומנים , a-c. )כחול(אמנון יאור בכל קבוצת זמן  n=5 ;)אדום(אמנון מוזמביק בכל קבוצת זמן  n=8. למים מליחים

מציינים הבדלים  X-לאורך ציר ה* - ערכים המסומנים ב. (p<0.05)נבדלים באופן מובהק , לכל מין בנפרד, אותיות שונותב
   (p<0.05). בין המינים בנקודות הזמן 

  
  שינויים ברמות הביטוי של גנים בהיפופיזה באקלום למים מליחים 4.1.2

  
 (PRLI)פרולקטין 4.1.2.1 

  
אשר נשארה יציבה , שעות לאחר ההעברה 24- בשני המינים נמצאה ירידה מובהקת ברמות הביטוי החל מ

 5עד לרמות ביטוי נמוכות פי  - באמנון יאור נמצאה ירידה דרמטית יותר ). א.6איור (לאורך השבוע 
שלפני  מרמות הביטוי 2באמנון יאור היתה ירידה מובהקת לרמות של בערך פי . מאלה שלפני ההעברה

  .שעות לאחר ההעברה 24-נמצא הבדל מובהק ברמות הביטוי בין המינים החל מ. ההעברה
  
  

  )GH(הורמון הגדילה  4.1.2.2
  

שעות  24-ירידה קלה במהלך ה: עברו תנודות דומות במהלך השבוע  GHבשני המינים רמות הביטוי של
איור (אך לא נמצאו הבדלים מובהקים לאורך הזמן ; בהמשך השבוע  מתונהולאחריה עלייה , הראשונות

  .לא נמצאו הבדלים ברמות הביטוי בין המינים). ב.6
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4.1.2.3 Calcium Sensing receptor (CaSR)  
 

אך לא , עברו תנודות במהלך השבוע  עם מגמה של ירידה מינורית  CaSRבשני המינים רמות הביטוי של
  ).ג.6איור (נמצאו הבדלים מובהקים ברמות הביטוי לאורך הזמן 

  .לא נמצאו הבדלים ברמות הביטוי בין המינים
  
  

לאורך תקופה של שבוע  בהיפופיזה CaSR-ו, PRLI ,GHהגנים  שינויים ברמות הביטוי היחסי של . 6 איור
  ואמנון מוזמביק (O. niloticus)במינים אמנון יאור , מים מתוקים למים מליחיםמבמעבר 

.(O. mossambicus)   
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 )א( )ב(

 )ג(

, Growth Hormone (GH)) ב(, Prolactin (PRLI)) א(
  . Calcium Sensing Receptor (CaSR)) ג(

מים ( 0שגיאת תקן בנקודת זמן  +מייצגים ממוצע  גרףערכים ב
 מעברשעות לאחר  6,24,72,168ובנקודות זמן , )מתוקים

 ;)אדום(אמנון מוזמביק בכל קבוצת זמן  n=8. למים מליחים
n=5  כחול(אמנון יאור בכל קבוצת זמן( .a-c , ערכים

נבדלים באופן , לכל מין בנפרד, אותיות שונותהמסומנים ב
 X-לאורך ציר ה* *,* -ומנים בערכים המס. (p<0.05)מובהק 

- ו, p<0.05(מציינים הבדלים בין המינים בנקודות הזמן 
p<0.001 ,בהתאמה.(  
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  בזימים   NKA(N+-K+ATPase( של פעילותהת וינויים ברמש 4.1.3

בזימים כתוצאה מהאקלום למים  NKAברמת הפעילות של  הישל עליבשני המינים נמצאה מגמה כללית 

עלו פי שתיים מהרמות שבמים מתוקים  NKAרמות הפעילות של : ה היה שונהיאך פרופיל העלי, מליחים

  ).7איור (לאחר ההעברה ) אמנון יאור(ושבוע , )אמנון מוזמביק(שעות  72

  .ות לאחר ההעברהשע 72- ו, 24, 6בזמנים , הבדלים מובהקים בפעילות בין המינים נמצאו לאורך השבוע

  

מים מתוקים במעבר מלאורך תקופה של שבוע  NKAשינויים ברמת הפעילות הפיסיולוגית של . 7 איור
  (O. mossambicus).ואמנון מוזמביק (O. niloticus)במינים אמנון יאור , למים מליחים

 
  

 מעברשעות לאחר  168 ,72, 24 ,6ובנקודות זמן , )מים מתוקים( 0שגיאת תקן בנקודת זמן  +מייצגים ממוצע  גרףערכים ב
ערכים המסומנים , a-c. )כחול(אמנון יאור בכל קבוצת זמן  n=5 ;)אדום(אמנון מוזמביק בכל קבוצת זמן  n=8. למים מליחים

מציינים הבדלים  X-לאורך ציר ה* - ערכים המסומנים ב. (p<0.05)נבדלים באופן מובהק  ,לכל מין בנפרד, אותיות שונותב
  ).p<0.05(בין המינים בנקודות הזמן 

  

  שינויים ברמות הביטוי של גנים בזימים באיקלום למים מליחים 4.1.4
  

  Na+-K+ATPase (NKA)אשלגן - משאבות נתרן 4.1.4.1
  

איור ( שבוע לאחר ההעברה למים מליחים NKAברמות הביטוי של  2באמנון היאור נמצאה עלייה של פי 

  . מוזמביקלא נמצאו שינויים מובהקים ברמות הביטוי של הגן באמנון ). א.8

  .לא נמצאו הבדלים ברמות הביטוי של הגן בין המינים
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4.1.4.2 Na+/K+/2Cl− cotransporter (NKCC)  

  
באמנון . עלו בצורה משמעותית לאחר המעבר למים מליחים בשני המינים NKCCרמות הביטוי של 

שעות לאחר  24ברמות הביטוי היחסי  11עלייה של יותר מפי  -מוזמביק נמצאה תגובה חזקה יותר 

בשני המינים התייצבה רמת הביטוי לאחר שבוע . בלבד באמנון היאור 5לעומת עלייה של כפי , ההעברה

  ).ב.8איור (מרמות הביטוי שבמים מתוקים  5על רמה הגבוהה פי 

  .  שעות לאחר ההעברה 72-ו 24רמות הביטוי נבדלו בין המינים 

  

4.1.4.3 Na+/Cl- cotransporter (NCC)  
  

ברמות הביטוי היחסיות של  (p=0.001)' מין'ל' זמן לאחר העברה'נמצאה אינטראקציה מובהקת בין 

NCC . ג.8איור (רמות הביטוי של הגן ירדו בצורה מובהקת לאחר המעבר למים מליחים בשני המינים .(

 24ברמות הביטוי היחסי  4ירידה מובהקת של כמעט פי : באמנון מוזמביק נמצאה תגובה מהירה יותר

  .3.5לרמה של  התייצבותשעות ובהמשך השבוע  72כעבור  9ירידה של פי , שעות לאחר ההעברה

שעות  72נצפתה כעבור  8ירידה מובהקת של פי  - מנון יאור נמצאה תגובה איטית מבאמנון מוזמביק בא

   .ונמשכה גם כעבור שבוע מזמן ההעברה

  . רמות הביטוי באמנון היאור היו נמוכות יותר מבאמנון מוזמביק, שבוע לאחר ההעברה

  

  Prolactin receptor (PRLR)רצפטור לפרולקטין  4.1.4.4
 

בתחילת השבוע ועלייה חזרה  PRLR המינים נמצאה מגמה של ירידה קלה ברמות הביטוי של בשני
  .אך לא נמצאו הבדלים מובהקים ברמות הביטוי, בסופו

  ).ד.8איור (לא נמצאו הבדלים מובהקים ברמות הביטוי בין המינים בכל אחת מנקודות הדגימה 
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לאורך תקופה של  בזימים PRLR-ו, NKA ,NKCC ,NCCהגנים שינויים ברמות הביטוי היחסי של  .8 יורא
 .O).ואמנון מוזמביק  (O. niloticus)במינים אמנון יאור , מים מתוקים למים מליחיםבמעבר משבוע 

mossambicus)  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
, )NCC( Na+/Cl- cotransporter) ג(, )NKCC( Na+/K+/2Cl− cotransporter) ב(, )NKA(N+-K+ATPase ) א(
ובנקודות זמן , )מים מתוקים( 0שגיאת תקן בנקודת זמן  +מייצגים ממוצע  גרףערכים ב. Prolactin receptor (PRLR)) ד(
אמנון בכל קבוצת זמן  n=5 ;)אדום(אמנון מוזמביק בכל קבוצת זמן  n=8. למים מליחים מעברשעות לאחר  168 ,72, 24 ,6

* - ערכים המסומנים ב. (p<0.05)נבדלים באופן מובהק , לכל מין בנפרד, אותיות שונותערכים המסומנים ב, a-c. )כחול(יאור 
   (p<0.05). מציינים הבדלים בין המינים בנקודות הזמן  X-לאורך ציר ה
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  ניצול שונות גנטית בגן לפרולקטין לטיפוח תכונת העמידות - ב  תוצאות פרק 4.2
  למליחות                             

  
בניסויים אלו רצינו לבחון קיומו של מתאם בין סמן גנטי על הפרומוטר של פרולקטין לבין ביצועי הגדילה 

לצורך כך בנינו מודל משפחתי בבסיסו הכלאה הורית . של דגי אמנון מאוכלוסייה מקומית במים מליחים

" רגיש למליחות"ר אמנון יאו(בין אמנון יאור לאמנון מוזמביק בעלי שונות אללית בגן לפרולקטין 

  . F2וביצענו מבחני גדילה במים מליחים בדור , )253/263" עמיד למליחות"אמנון מוזמביק ; 247/257

בפרק מתואר ניסיון להתחקות אחר הגורם הביולוגי לשונות ביכולות הגדילה במים מליחים במשפחה בה 

נבחן קיומו של מתאם בין האללים של פרולקטין ובין רמות הביטוי של פרולקטין ) 1: (נמצא מתאם שכזה

(PRLI) ון הגדילה נבחן קיומו של מתאם בין האללים לבין רמות הביטוי של הורמ) 2(; בהיפופיזה

)GH( ;ו-)מדד היכול לשמש  -נבחנה ההשפעה של האללים השונים על רמות האוסמולליות בדם ) 3

  .כאינדיקטור לתפקוד המערכות האוסמורגולטוריות של הדג

הרצף (מתוארות התוצאות של ריצוף והשוואת ארבעת האללים השונים של הגן לפרולקטין , בנוסף

  .    גנטית בעלת פוטנציאל ליצירת שונות ברמות פעילותו של החלבוןבניסיון למצוא שונות , )המקודד

 

  מבט כולל על הכלאות הניסוי  4.2.1

הכלאות זוהה מתאם בין קצב גדילה  3-מתוכן ב, הכלאות עם צירופים הוריים שונים 11סך הכל בוצעו 

תוצרי . 3מוצג בטבלה  סיכום הכלאות הניסוי. של דגים בתוך כל משפחה) גנוטיפים(לבין צירופי אללים 

מים : פוצלו בשלב הלרוולי לשתי סביבות גידול x 247/253 247/263 -ו  x 253/257 247/263ההכלאות

בשתי ההכלאות זיהינו מתאם בין גנוטיפ לבין קצב גדילה בתוך חצאי . (ppt 15)מתוקים ומים מליחים 

בהכלאה ). A-D.3טבלה (מתוקים  אך לא בין הפרטים שגודלו במים, המשפחות שגודלו במים מליחים

-נמצא מתאם גנוטיפ) E.3, חודשים 6(שגודלה לפרק זמן ארוך יותר  x 247/253 247/263נוספת מסוג 

ביניהן גם בשתי , בהכלאות הנוספות שגודלו במים מליחים לא זיהינו מתאם כלשהוא. קצב גדילה גם כן

  . בהכלאות בעלות הרכב גנוטיפי זהה להכלאות המובהקות
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  הכלאות הניסוי . 3טבלה 

 ID Cross n Salinity Weight (g) Significance 

 A 247/263 x 253/257 54 Freshwater (0 ppt) 6.97+0.47  
 B 247/263 x 253/257 65 15 ppt 4.95+0.24 P < 0.05 
 C 247/263 x 247/253 59 Freshwater (0 ppt) 6.55+0.33  
 D 247/263 x 247/253 55 15 ppt 6.05+0.46 P < 0.05 
 E 247/263 x 247/253 77 15 ppt 16.7+0.97 P < 0.01 
 F 257/263 x 253/257 192 15 ppt 5.39+0.26  
 G 253/257 x 253/257 147 15 ppt 2.85+0.1  
 H 247/263 x 253/257 84 15 ppt 4.3+0.26  
 I 257/263 x 247/253 67 15 ppt 10.4+0.74  
 J 247/263 x 247/263 90 15 ppt 3.61+0.2  
 K 247/263 x 247/263 55 15 ppt 12.85+0.92  

פ מודל "ערכי מובהקות המצוינים לצד המשפחות הרלוונטיות חושבו ע. שגיאת תקן +מצוינים כממוצע  (weight)ערכי משקל 
 (ANOVA).שונות חד כיווני 

  

   1F  - 247/263 x 253/257דגי  של הכלאה 4.2.2

ושני צירופי אללים , )253/263; 247/257(בהכלאה זו מתקבלים דגיגים בעלי צירופי האללים ההוריים 

. הדגיגים בהכלאה נבחנו לביצועי הגדילה במים מתוקים ובמים מליחים). 257/263; 247/253(חדשים 

  ). א.9יור א(במים מתוקים לא נמצאו הבדלים בביצועי הגדילה בין הגנוטיפים 

היה  247/253גנוטיפ : במים מליחים נמצאו הבדלים מובהקים בביצועי הגדילה בין הגנוטיפים השונים

  ).ב.9איור ( 257/263והוא נבדל באופן מובהק מגנוטיפ , בעל ביצועי הגדילה הגבוהים ביותר

  
  במים מתוקים  - x 253/257 247/263השפעת גנוטיפים של פרולקטין על קצב הגדילה של הכלאה . 9איור 

  ובמים מליחים            

  

  

  

  

  

  

  

ערכים המסומנים באותיות שונות נבדלים באופן מובהק , a-b. (n=12-21)שגיאת תקן  +עמודות מייצגות ערכים ממוצעים 
(p<0.05).  
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  1F  -  247/263 x 247/253דגי  שלהכלאה  4.2.3

, )247/247(בהכלאה זו מתקבלים דגיגים בעלי צירוף הומוזיגוטי של אלל ממקור של אמנון יאור 
הדגיגים בהכלאה ). 247/263- ו 247/253(והגנוטיפים , )253/263(הגנוטיפ ההוריי של אמנון מוזמביק 

  . זו פוצלו ונבחנו ביצועי הגדילה במים מתוקים ובמים מליחים

  ).א.10איור (הגדילה של הגנוטיפים השונים במים מתוקים לא נמצאו הבדלים בביצועי 

היה בעל  247/253גנוטיפ : במים מליחים נמצאה השפעה מובהקת של הגנוטיפים על ביצועי הגדילה
  ). ב.10איור ( 253/263ונבדל באופן מובהק מגנוטיפ , ביצועי הגדילה הטובים ביותר

  במים מתוקים - x 247/253 247/263הגדילה של הכלאה השפעת גנוטיפים של פרולקטין על קצב . 10איור 
  ובמים מליחים               

  

 

 

  

  

  

  

  
ערכים המסומנים באותיות שונות נבדלים באופן מובהק , a-b .(n=13-16)שגיאת תקן  +עמודות מייצגות ערכים ממוצעים 

(p<0.05).  
  

  חודשי גדילה במים מליחים 6לאחר 1F  -  247/263 x 247/253דגי  שלהכלאה  4.2.4

גנוטיפ . חודשי גידול במים מליחים 6נמצאה השפעה מובהקת של הגנוטיפ על ביצועי הגדילה לאחר 
- ו, 247/263ונבדל באופן מובהק מהגנוטיפים , היה בעל ביצועי הגדילה הטובים ביותר 247/247
  ). 11איור ( 253/263

  

  

  

  

  

  

  

  

0

2

4

6

8

10

247/247 247/253 247/263 253/263

M
as
s 
(g
)

Fresh Water

ab

a

ab

b

0

2

4

6

8

10

247/247 247/253 247/263 253/263

M
as
s 
(g
)

15 ppt  )א( )ב(



38 
 

  לאחר שישה x 247/253 247/263 השפעת גנוטיפים על קצב הגדילה במים מליחים בהכלאה . 11איור 
  חודשי גדילה              

  

  

  

 

  

  

  

ערכים המסומנים באותיות שונות נבדלים באופן מובהק , a-b, (n=16-25)שגיאת תקן  +עמודות מייצגות ערכים ממוצעים 
(p<0.01)  

  

  ניתוח המקור הביולוגי למתאם - x 247/253 247/263 הכלאה  4.2.5

חודשים שימשה על מנת לבחון קיומו של מתאם  6אשר גודלה לגיל  x 247/253 247/263הכלאה מסוג 
ועל מנת לנסות להתחקות אחר מנגנון הפעולה בבסיס יכולת ההשפעה של הגנוטיפ על ביצועי , לאורך זמן

כעבור שישה חודשי . מההכלאה גודלה במים מליחים (n=129)משפחה שלמה . הגדילה במים מליחים
. ההיפופיזה מכל דג נאספה ונלקחה דוגמת דם מהסנפיר האחורי, משקלם נרשם, גדילה הדגיגים הורדמו

ובכל פרט נבחנו רמות הביטוי , פרטים מכל גנוטיפ 20לאחר ניתוח הגנוטיפ של הפרטים במשפחה נבחרו 
  .ורמות האוסמולליות בדם; בהיפופיזה (GH)ון הגדילה והורמ, (PRLI)של פרולקטין 

  ).12איור (לא נמצא מתאם בין הגנוטיפים לבין רמת אוסמולליות הדם : דםהיות לאוסמול 4.2.5.1

 x 247/253 247/263הכלאה  -דם היות לאוסמולהשפעת גנוטיפ על רמת . 12איור 

  

ערכים המסומנים באותיות שונות נבדלים באופן מובהק , a-b, (n=20)שגיאת תקן  +עמודות מייצגות ערכים ממוצעים 
(p<0.01)  
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לא נמצאו הבדלים מובהקים ברמות הביטוי של פרולקטין  :(PRLI) רמות ביטוי פרולקטין 4.2.5.2
(PRLI)  13איור (בין הגנוטיפים השונים בהכלאה.(  

  x 247/253 247/263הכלאה  -השפעת גנוטיפים על רמות הביטוי של פרולקטין בהיפופיזה . 13איור 

  

ערכים המסומנים באותיות שונות נבדלים באופן מובהק , a-b, (n=20)שגיאת תקן  +עמודות מייצגות ערכים ממוצעים 
(p<0.05) .  1'שמצוין כ  247/247רמות ביטוי מבוטאות באופן יחסי לגנוטיפ' .  

  
  

בין  GHלא נמצאו הבדלים מובהקים ברמות הביטוי של  :)GH(רמות ביטוי הורמון הגדילה  4.2.5.3
  ).14איור (הגנוטיפים בהכלאה 

  

  הכלאה –בהיפופיזה  Growth Hormone (GH)השפעת גנוטיפים על רמות הביטוי של . 14איור 
             247/263 x 247/253  

  

ערכים המסומנים באותיות שונות נבדלים באופן מובהק , a-b, (n=20)שגיאת תקן  +עמודות מייצגות ערכים ממוצעים 
(p<0.05) .  1'שמצוין כ  247/247רמות ביטוי מבוטאות באופן יחסי לגנוטיפ' .  
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  השוואה בין רצפי הגן לפרולקטין באללים השונים 4.2.6

' 253'של ארבעת האללים הראה דימיון מלא ברצף הנוקלאוטידים בין אללים  mRNA-ניתוח של רצף ה
נבדלו בנוקלאוטיד אחד ללא השפעה על הרצף ' 257'- ו' 247'אללים . שמקורם מאמנון מוזמביק' 263'- ו

בין האללים שמקורם באמנון מוזמביק לאללים שמקורם באמנון . (synonymous mutation)החלבוני 
הבדל . חמישה מההבדלים חסרי השפעה ברמת החלבון. נוקלאוטידים נבדלים 6כ "יאור נמצאו סה

ברצף  31אמינו של חומצת בקידוד מתבטא בשינוי , )אמנון מוזמביק( G-ואמנון יאור ב Tבנוקלאוטיד 
  ).15איור ) (אמנון מוזמביק - Leucine; אמנון יאור -  Phenylalanine( החלבון

באללים ממוצא של  (F)פניל אלנין : 31. א.ח. מוזמביק ואמנון יאורה אמנון פרולקטין של החלבון רצפי השוואת. 15 איור
  .באללים ממוצא של אמנון מוזמביק (L)לאוצין ; )247/257(אמנון יאור 
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  דיון. 5
  

  תגובות אדפטיביות בזימים ובהיפופיזה באיקלום למים מליחים במינים אמנון  - ' פרק א 5.1
  יאור ואמנון מוזמביק                    

  
המערכת האנדוקרינית בדג האמנון לאקלום לבחון את מודל התגובה של ) 1: לפרק זה הוצבו שתי מטרות

על מנת , למים מליחים ובמקביל את השינויים ברמות הביטוי והפעילות של משאבות ורצפטורים בזימים

התגובה  ימודלהשוות בין ל) 2; קלוםלנסות לבנות מודל של שרשרת התגובה העומדת בבסיס יכולת הא

ואמנון מוזמביק האדפטיבי למים , אמנון היאור הנחשב אדפטיבי למים מתוקים: שני מיני אמנון של

ולבחון קיומם של הבדלים במודלי התגובה העשוים לעמוד בבסיס ההבדלים המדווחים בעמידות , מליחים

  . של המינים

, במהלך שבוע לאחר העברה ממים מתוקים למים מליחיםיות בדם למולסמעקב אחר התגובה של האו

ולאחריה , שעות בסביבה החדשה 24הראה פרופיל שמתאפיין בעלייה חדה בריכוז המלחים בדם לאחר 

תוצאות דומות ). 5 איור(שנשארה קבועה לאורך הזמן , הסתמנה ירידה מהירה ברמת האוסמולריות

. )BREVES et al. 2010; KAMMERER et al. 2010(התקבלו בעבודות שפורסמה בשנה האחרונה 

השוואה בין התגובה האוסמולרית של מיני אמנון היאור ואמנון מוזמביק מראה דימיון רב בפרופיל 

כאשר באמנון היאור רמת המלחים , היה שוני מובהק בין המינים) '0'זמן (אמנם במים מתוקים . התגובה

אחר ההעברה למים מליחים נצפו ערכים זהים בכל נקודות הזמן אך ל; היתה נמוכה מזו שבאמנון מוזמביק

  .  שנמדדו

שתפקידו לאזן את , אינדיקציה פיסיולגית ליעילותו של הויסות האוסמורגולטורירמת המלחים בדם מהווה 

שעות  24השיא שנצפה . רמות המליחות על ידי אדפטציות במנגנונים האוסמרגולטוריים ובהתנהגות הדג

בו מנגנוני הויסות טרם הצליחו  ,ברמת המלחים מהווה אינדיקציה לשלב של דחק אוסמוטי לאחר המעבר

ההתייצבות בהמשך ברמות האוסמולריות יכולה להעיד על . לאזן את שטף המלחים שנכנסים אל הגוף

שני המינים שנבדקו , בהקשר זה יש להדגיש שבסוף תהליך האיקלום. התבססות מנגנוני הויסות השונים

שהיא כנראה הרמה הפיסיולוגית הנדרשת לחיים בסביבה ההיפראוסמוטית , יחו להגיע לרמה זהההצל

  . שבמתאר הניסויי

המנגנונים המעורבים בחישה של שינויים ברמות המליחות ובתחילת שרשרת הפעולות האדפטיביות 

ררים נמצאים המתווכות על ידי הפרשות בהיפופיזה ושינויים בפעילותם של האיברים האוסמורגולטו

, Calcium Sensing Receptor (CaSR)בעבודה זו בחנו מעורבות אפשרית של . עדיין בגדר נעלם

משוער  Ca2+ .CaSRבהתנעת תהליך האדפטציה על ידי חישה בשינויים ברמות יוני , המתבטא בהיפופזה

וססות דיין אם כי עדויות על כך אינן מב, בהיפופיזה פרולקטיןכבעל תפקיד בעידוד הפרשה של 

)LORETZ et al. 2009( .רמות הביטוי של , על פי הממצאים שלנוCaSR  בהיפופזה עברו תנודות

המגמה שנצפתה היא ירידה ברמות הביטוי עד לרמת ירידה של בערך פי שתיים . במהלך שבוע האיקלום

ולאחריה עלייה מתונה ברמות הביטוי , )שעות באמנון היאור 72או , שעות באמנון מוזמביק 24לאחר (

יש לציין שהירידה , הקות סטטיסטיתאף על פי שתוצאותינו לא עמדו בקריטריונים של מוב). ג.6 איור(
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. והתרחשה במקביל לעלייה החולפת ברמות האוסמולריות בדם, החולפת נצפתה בשני המינים שנבדקו

ושהוא בעל , CaSRלא מן הנמנע שעלייה רמת המלחים בדם מפעילה מנגנון המוריד את ביטוי , לפיכך

  . תפקיד ברגולציה של הורמונים אוסמורגולטוריים בהיפופיזה

 SAKAMOTO and(אחד ההורמונים שסומן כמעורב באוסמורגולציה במים מלוחים הוא הורמון הגדילה 

MCCORMICK 2006( .ניתן לזהות בשני המינים ירידה מסויימת לאחר ההעברה למים , בניסויים שלנו

ששינויים אלה , יש לציין עם זאת). ב.6 איור(ולאחריה עלייה מתונה ברמת הביטוי של ההורמון , מליחים

ורמות הביטוי של הורמון הגדילה לא השתנו בצורה , אינם עומדים במבחנים של מובהקות סטטיסטית

תוצאותינו אינן עולות בקנה אחד עם מחקרים המראים עלייה . מובהקת במהלך השבוע בשני המינים

צאה מעלייה ורמות ביטוי החלבון בפלסמה של הורמון הגדילה כתו mRNA-מובהקת ברמות ביטוי ה

  .)SEALE et al. 2006; TINE et al. 2007( ברמות המליחות

נמצא שרמות , במערכת הניסיונית שלנו. הורמון מרכזי נוסף המעורב בבקרה אוסמוטית הינו פרולקטין

 איור(הביטוי של פרולקטין בהיפופזה ירדו בשני המינים כתוצאה מההעברה ממים מתוקים למים מליחים 

 MANCERA(" אחראי על אדפטציה למים מתוקים"תוצאות אלה תואמות את המצופה מההורמון ה). א.6

and MCCORMICK 2007; SAKAMOTO and MCCORMICK 2006( .  

כאשר , שעות לאחר האיקלום 24בשני המינים זיהינו ירידה מובהקת ברמות הביטוי של הפרולקטין תוך 

באמנון מוזמביק נצפתה ירידה לחצי מהרמה . תר באופן מובהקהירידה בדגי אמנון היאור היתה חדה יו

נשמרה הרמה הנמוכה , בשני המינים. יתתתחלהרמה ההית ואילו באמנון היאור לכחמישית מתתחלהה

  . במהלך כל השבוע

-חשוב להזכיר שהבדלים ברמות הביטוי המתוארים למעלה מציינים שינויים ברמות הביטוי יחסית לזמן ה

-יחסי ה' 0'זמן ב, עם זאת. המוחלטת mRNA-הואינן מעידות על הבדלים בכמות , ין בנפרדשל כל מ' 0'

Ct בין ה-mRNA  לבין גן הביקורת  פרולקטיןשל(GAPDH)  נמצאו דומים כאשר השוונו בין שני

של של גן היחסי בהנחה שרמת הביטוי (ברמת הזהירות הנדרשת , דבר זה מביא אותנו להניח. המינים

שרמת ביטוי הפרולקטין במים מתוקים זהה באמנון היאור , )זהה בהיפופיזות של שני המיניםהביקורת 

ניתן גם להניח שרמת הביטוי של פרולקטין במים מלוחים נמוכה יותר , על כן יתר. ואמנון מוזמביק

  . באמנון היאור מאשר באמנון מוזמביק

למים מתוקים נזקק  מותאםהיאור ה אמנון: את תוצאות האלה אפשר לנתח על פי שתי נקודות מבט

 מותאםאמנון המוזמביק ה, או לחילופין; במעבר למים מליחיםשל פרולקטין חזקה יותר  ת השתקהלתגוב

יותר למים מלוחים פיתח מבחר מנגנוני אדפטציה ואינו נזקק לירידה חריפה דרמטית בירידת פעילות 

  .הפרולקטין לצורך איקלום לסביבה היפראוסמוטית

מנגנוני בקרה בזימים באמצעות היקשרות לרצפטורים על פני  מפעיל, ין המשוחרר לזרם הדםטלקהפרו

לא נצפה שינוי מובהק , בבדיקת מגמת הביטוי של הרצפטור לפרולקטין בזימים. תאי הכלור בזימים

חילת זיהינו ירידה ברמות הביטוי בת, עם זאת). ד.8 איור(ברמות הביטוי בעקבות ההעברה למים מליחים 

מעניין לציין את הדימיון הרב בין פרופיל הביטוי הזה לבין . ולאחריה עלייה לרמה התחילתית, האיקלום

בין גנים המתבטאים בשני איברים שונים ועם מגמות , דימיון זה. בהיפופיזהCaSR פרופיל הביטוי של 
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כים מוקדמים המעורבים עשוי להעיד על קיומה של בקרה מתואמת בין שני תהלי, זהות בין שני המינים

  .ברגולציה האוסמוטית

ההורמונים ההיפופיזיליים משרים את פעולתם על ידי שינויים אדפטיביים באברי המטרה המתבטאים 

העברת דגי האמנון ממים מתוקים למים מליחים  .בסופו של דבר בהפעלה והשתקה של משאבות יונים

-ו NKCC(בהפרשת מלחים מהזימים לסביבה  הביאה כמצופה לאינדוקציה של מנגנונים המעורבים

NKA( ;סביבה אל תוך הגוף הוירידה בפקטור המעורב בספיחת יונים מ)NCC .(  

הרמה  -והתבססו בסופו על רמה גבוהה פי חמישה , עלו במהלך שבוע האיקלום NKCCרמות הביטוי של 

ניכר הבדל מובהק בין המינים בפרופיל , עם זאת). ב.8 איור(הנדרשת כנראה לחיים בסביבה החדשה 

, שעות לאחר ההעברה 24) 12~פי (באמנון מוזמביק זיהינו עלייה דרמטית ברמות הביטוי : הביטוי

ונותרה ) 5פי (שעות היתה מתונה יותר  24התגובה לאחר , באמנון היאור. ולאחריה ירידה והתייצבות

כטרנספוטר מרכזי במודל , NKCCת את התפקיד המיוחס ל תוצאות אלה תואמו. יציבה במהלך השבוע

ניתן לזהות מתאם בין הפרופיל האוסמולרי בדם לבין . הפרשת היונים בסביבה היפראוסמוטית

כמות המלחים בדם הגיע לרמתה הגבוהה , שעות לאחר ההעברה NKCC :24האינדוקציה של משאבות 

הירידה ברמת האוסמולריות בדם בהמשך . ם כןגיעה לשיאה גה NKCCורמת האינדוקציה של , ביותר

השוני בפרופיל התגובה בביטוי , יחד עם זאת. NKCCמעלייה בפעילותו של , בין היתר, עשויה לנבוע

NKCC לעומת הדימיון בפרופיל האוסמוטי בדם מעיד על כך שמנגנון הויסות האוסמוטי , בין שני המינים

  .מורכב יותר וכולל בקרות נוספות

. הצפוי תוצאות אלה תואמות את). ג.8 איור(ירדו במהלך האיקלום בשני המינים  NCCביטוי של רמות ה

אחראי על ספיחה אפיקלית של יוני נתרן וכלור וביטויו מאפיין את תאי הכלור במים  NCCטר רטרנספו

קצב הירידה היה מהיר יותר באמנון  .)HIROI et al. 2008; INOKUCHI et al. 2008(מתוקים 

ניכרה ירידה , לעומתו, באמנון יאור. שעות 24אשר ירד לרמתו הנמוכה ביותר כבר לאחר , מוזמביק

מהירה יותר של אמנון מוזמביק לעומת  תגובהגם כאן אנו מזהים , NKCC-בדומה לתגובה ב. איטית יותר

  . אמנון היאור לסביבה החדשה

עלתה במהלך שבוע האיקלום והגיע בסופו לרמת פעילות  (NKA)אשלגן - תרןהפעילות של משאבות נ

תוצאה זו תואמת עבודות מוקדמות המתייחסות לפעילות ). 7 איור(הגבוהה פי שתיים מזו שבמים מתוקים 

ומבטא , הערך הסופי שהושג בשני המינים היה זהה. )MORGAN et al. 1997(באמנונים NKA של 

ניתן להתרשם . הפעילות הנדרשת לקיום בסביבה ההיפראוסמוטית אליה נחשפו הדגיםכנראה את רמת 

  . מאשר באמנון היאור, שרמת הפעילות הנדרשת הושגה מהר יותר באמנון מוזמביק

בדומה לרמות . של משאבות נתרן אשלגן הראה מגמת עלייה במהלך השבוע mRNA-רמות הביטוי של ה

באמנון . הביטוי של הגן עלו פי שתיים לאחר שבוע האיקלוםרמות , העלייה בפעילות המשאבות

מעניין . שלא נבדלה מרמות הביטוי של אמנון היאור, מוזמביקה התקבלה מגמת עלייה בלתי מובהקת

מצאנו ' 0'שכאשר בחנו את ההבדלים בין המינים בערכים האבסולוטיים של רמות ביטוי הגן בזמן , לציין

היחס בין רמות הביטוי , כלומר. ברמות הפעילות של המשאבות' 0'בזמן נמדדו ששהם דומים להבדלים 

תוצאות אלה המתווספות לממצא שהעלייה . היו דומות' 0'של הגן והיחס בין רמות הפעילות שלו בזמן 
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עשויות להעיד על כך , היחסית ברמות הביטוי של הגן ובין רמות פעילותו לאחר שבוע האיקלום זהה

 -טורית על פעילותם של משאבות הנתרן אשלגן מתבצע באמצעות בקרה ברמות השהבקרה האוסמורגול

mRNA א בקרה בשלב התרגום או בפעילות החלבוןול, של הגן.  

  :ניתן לנתח את התוצאות שהתקבלו במחקר זה בשלושה היבטים, לסיכום

מנגנוני הבקרה המופעלים על מנת לשמר את הרמה  :הבנת הבקרה האוסמורגולטורית באמנונים) א

האוסמוטית הפנימית אל מול שינויים חיצוניים ברמות המליחות אינם ברורים לחלוטין ומודלים של 

במחקר זה ניסינו לתרום . התגובה האוסמורגולטורית מתפתחים ומשתנים תדיר במהלך שנות המחקר

י ניתוח שרשרת התגובה הכרונולוגית להעלאה פתאומית להבנה של מודל התגובה האוסמורגולטורי על יד

בניסוי ניסינו לבחון את ציר הזמן הכרונולוגי בין התגובות הראשוניות בהיפופיזה ובין . ברמת המליחות

סקירה של הספרות מראה שמעט מאוד מחקרים עסקו בניתוח . האפקטים השניוניים הצפויים בזימים

מצביעות על כך  שקיבלתי תוצאותה. האיברים האוסמורגולטורייםהתגובה על פני ציר זמן בין שני 

בנקודת זמן זו חווה האמנון עקה . השעות הראשונות של האיקלום 24שמוקד התגובה לאיקלום מתבצע ב 

את התגובות הראשוניות של  תיובנקודה זו זיהי, אוסמוטית המתבטאת בעלייה חריפה בכמות המלחים בדם

את  ותמחזק אלה תוצאות. בזימים NKA-ו NKCC ,NCC, פרולקטין בהיפופיזה: הפקטורים האוסמוטיים

לא , באופן מפתיע. במודלים העכשוויים של האוסמורגולציה בזימים NCC-ו NKCCחשיבותם של 

הנחשב להורמון המשפעל את התגובה , תגובה של העלאת רמות הורמון הגדילה תימצא

  .האוסמורגולטורית להעלאה במליחות

מצביעים על כך שפרופיל התגובה  יממצא: השוואה בין מודל התגובה של אמנון היאור ואמנון מוזמביק) ב

שההבדל בתגובה הראשונית של אמנון  תיזיהי. בכל הפקטורים האוסמורגולטוריים שנמדדו היה זהה

ממצא זה . מוזמביק לשינויי הסביבתי היה חזק יותר ברוב הפקטורים שנמדדו בזימים מזה שבאמנון היאור

מכיוון . עשוי להעיד על התפתחות של תגובות שונות בין המינים בכוונון העדין האוסמורגוליה בזימים

לא ניתן לייחס לאמנון המוזמביק , לרמות של כל דג במים מתוקים ותיחסי ןשרמות הביטוי שנמדדו ה

של מודל התגובה במעבר בין היתר , עדיפות במנגנון האדפטציה לעלייה במליחות ללא בחינות נוספות

  . ממים מלוחים למים מתוקים

הזהות בפרופיל התגובה ברמת המליחות בדם בין שני המינים והתבססותם על רמה , לעומת זאת

מנגנון האדפטציה לעלייה באופן עקרוני מעלה את ההשערה ש, אוסמולרית זהה שבוע לאחר האיקלום

נמוכה יותר של אמנון היאור לעומת מוזמביק במים הרמה האוסמולרית ה. במליחות דומה בשני המינים

מתוקים מעלה את הסברה שדג זה רכש לעצמו מיומנויות שונות במהלך התפתחותו בסביבה של מים 

אך מנגנון שמירה  ,מנגנון איקלום למליחות זההמרמזות על קיומו של התוצאות מ. מתוקים

(maintenance) נה אחד עם ההנחה שמוצא דגי האמנון ממיהנחה כזו עומדת בק. שונה במים מתוקים-

  .)KIRK 1972(ויכולת האיקלום למים מתוקים התבססה בשלב מאוחר יותר בהתפתחות , ים

בין  ,ועדיין לא ברורים, ישנם יחסים מורכבים :אדפטציה אוסמורגולית וביצועי גדילה במליחות) ג 

שיכולת להגיב , ניתן לשער. )TSENG and HWANG 2008(אוסמורגולציה ובין ניצולת אנרגטית בדגים 

במהרה לשינויים ברמות המליחות באמצעות מנגנוני הבקרה מקטינה את הצרכים האנרגטיים המצטברים 
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ביניהם , ובכך מאפשרת הפנייה של משאבים למערכות אחרות, של המערכת האוסמורגולטורית

ר ברוב הפקטורים האוסמורגולטוריים הראו תגובה מהירה יות ממצאי. אבוליזם ולבנייה הסומאטיתלמט

תקפותו של מתאם בין קצב הבקרה כפי שראינו ובין . אצל דגי אמנון המוזמביק יחסית לדגי אמנון היאור

  .ביצועי גדילה תואמת את יתרונו המדווח של אמנון המוזמביק ביכולת הגדילה במים מלוחים

הפקטור היחיד בו נצפה הבדל קבוע בין  רמות הביטוי של פרולקטין הינו, מכלל הפקטורים שנבחנו

פרולקטין הינו הורמון פלאוטרופי בעל השפעה רב . המינים גם בסופו המשוער של תהליך האיקלום

יתרונו של אמנון מוזמביק בביצועי גדילה עשויה להגרם כתוצאה מהבדלים . מערכתית בדגי באמנון

אלא בהשפעתו , רך המערכת האוסמורגולטוריתאך לא בהכרח ד, בפעילותו של פרולקטין בתנאי המליחות

  .  על הגדילה הסומאטית

  

  ניצול שונות גנטית בגן לפרולקטין לטיפוח תכונת העמידות למליחות -' פרק ב 5.2
  

למליחות לאמנון ' רגיש'בהמשך לממצאים על השונות ברמות הביטוי של פרולקטין בין אמנון היאור ה

אירעו שינויים , העלנו את ההשערה שבמהלך התפתחותם הנפרדת של המינים, מוזמביקה העמיד

ון על מנת לזהות את רצפי החלב .לסביבות גידול שונות ותהתאמייעול האדפטיביים ברצף החלבון לצורך 

אמנון היאור מ .של כל אחד מארבעת האלליםהומוזיגוטים  במהלך העבודה יצרתי, האופיינים לכל מין

ריצפתי של ובאמנון מוזמביק ; 257/257-ו 247/247הומוזיגוטים ריצפתי את הפרולקטין של פרטים 

  .  263/263- ו 253/253 פרטים

ים שבניסוי אפשר לזהות הורמון ניתוח של ההבדלים ברצף המקודד של פרולקטין בארבעת האלל

שני : ברצף ההורמון 31הנבדל בחומצה אמינית אחת בנקודה , פרולקטין אופייני לכל אחד מהמינים

ואילו שני , בשרשרת החלבון 31 .א.אלנין בח- האללים של פרולקטין ממוצא של אמנון יאור הכילו פניל

  . הכילו לאוצין שמוצאם מאמנון מוזמביקהאללים 

. העבודה שנעשתה על ניתוח אתרי הקישור לרצפטור בפרולקטין נעשתה בפרולקטין ההומאנימרבית 

אפשרה זיהוי של שני אתרי קישור , קודתיות ובחינת הפעילות בעקבותםניסויי השריית מוטציות נ

פעילותו הביולוגית של פרולקטין מתבצעת על ידי דימרזציה . ההומאני לרצפטור על הורמון הפרולקטין

ומווסתת על ידי המבנה הטטריארי של , באופן מדורג (PRLR)שתי תתי יחידות של הרצפטור של 

שרשרת הפעולות כוללת בשלב ראשון חיבור בעל אפיניות גבוהה של תת יחידה של הרצפטור . ההורמון

חיבור זה גורר שינוי מרחבי בהורמון המגביר את האפיניות של . (binding site 1) 1אל אתר קישור 

תר קישור שני אל תת יחידה שנייה נוספת של הרצפטור ומאפשר יצירה של קומפלקס אקטיבי משולש א

)SIVAPRASAD et al. 2004; TEILUM et al. 2005( . תעלה הידרופובית הנוצרת ביןhelix-1 ל -

helix-3  של פרולקטין אל תת היחידה השנייה של הרצפטור המשוער מהווה את אתר הקישור)GOFFIN 

et al. 1994( .  

כמה חומצות א המקודד ל"רצף הדנמראה שימור כמעט מוחלט ב helix1 -השוואה בין מינים של רצף ה

נמצאת בתוך מוטיב שמור בין מיני האמנון  מוטציההנקודת ). 16 איור(אמינו נקודתיות על פני הרצף 
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חומצה , הידרופוביתה נבדלתה החומצה, לאוצין, טעונה שלילית חומצה אמינית): C-ל N-מ(המורכב 

מצאנו חומצת האמינו  שלהמוטציה בנקודת , נוסף על כך. וחומצה הידרופובית, חומצה חיובית, שלילית

. ואילו בדגי גרם ישנה העדפה ברורה של לאוצין, פניל אלנין בין מינים יבשתיים והעדפה של שימור

. )מתיונין(אמינית אחרת בנקודה זו נמצאה חומצה סלמון ברק , מיני דגים 15בהשוואה בין , למעשה

והעדפה נבדלת של חומצה אחת בין מינים , מיקומה של חומצת האמינו הפולימורפית בתוך מוטיב שמור

ה בין מיני תנצפש מוטציהלמעלה את האפשרות שייתכן שישנה חשיבות ביולוגית , יבשתיים ובין דגי גרם

  .  האמנון

ומאני מראה שחומצת הפניל אלנין ההומולוגית ממוקמת בצידו מודל שלישוני של הפרולקטין ההניתוח 

ניסויי , ובכל זאת). 17איור (במישור אחורי לאתר הקישור , )כלפי פנים החלבון( helix1-αהפנימי של 

ביכולת , הממוקמת גם היא על אותו מישור (Serine-S)מוטגנזה זיהו חשיבות גבוהה לחומצת הסרין 

  . )GOFFIN et al. 1994(רמון וכפועל יוצא על האפיניות שלו לרצפטור שלו להשפיע על הקיפול של ההו

הממוקמת בסמיכות לתעלה הוא שיחלוף בחומצה אמינית , מודל אפשרי ליצירת אפקט ביולוגי

יכול להשפיע על שינוי כזה . מזערי באתרלשינוי מרחבי הגורם , 2ההידרופובית המהווה את אתר קישור 

באופן היכול לגרום לשינוי אדפטיבי ברמת פעילותו , הפרולקטין לתת היחידה שלואפיניות הקישור של 

  . של ההורמון

  

  
  . בהורמון הפרולקטין α-helix1השוואה בין מינים של רצף . 16 איור

 F31L ההחלפהנקודת . בירוק) הידרופיליות(ופולאריות , שליליות אדום, אותיות בצבע כחול - חומצות אמינו טעונות חיובית 
  *-מסומנת ב

  

*  
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ניתוח של היררכיית הגנוטיפים בהכלאות . ביכולת העמידות והשגשוג במים מלוחים על פני אמנון היאור

נפגם אפקט זה לא . על ביצועי הגדילהשמקורו באמנון היאור  247הללו מרמז על אפקט מיטיב של האלל 

נראה . פוגם בביצועי הגדילה 247-ל 263אך צירוף של האלל ; מאמנון מוזמביק 253בצירוף של האלל 

סמן . 253 אלללכאשר מצורף אפקט מיטיב שלא נפגם בעל  גןאחוז לממקור של אמנון היאור  247 סמןש

אפקט זה מתבטא , 253אלל ועל רקע של , אפקט מרע המכביד על ביצועי הגדילהבעל  גןאחוז לה 263

אבל כן מרמזת , מראות אפקט גורף של המוצא המיני של האמנון על יכולת הגדילה אינן תוצאותה. בשיאו

שמוצאו מאמנון היאור הרגיש יותר , 247שאלל , מעניין לציין .על שונות בביצועים של אללים בודדים

ממוצא של אמנון המוזמביקה , 263 לעומת, הוא בעל אפקט מיטיב על הגדילה במים מליחים, למליחות

בהן נצפה שהסמן  )STREELMAN and KOCHER )2002 תוצאות אלה דומות לתוצאות שהראו. העמיד

מיקרוסטליטי נמצא במתאם עם ביצועי גדילה טובים יותר מסמן  ,קצרבעל הרצף החוזר ההמיקרוסטליטי 

ופעות ת. היאור העמיד פחות למליחותמאמנון גם כן היה  ה לעילבעבודמקורו של האלל הקצר . ארוך

בחזירים שמקורם בהכלאות בין זן הבר  QTLבאנליזות של : נצפו גם באנליזות גנטיות אחרות מסוג זה

מקורו דוקא בזן הבר הלא , )אורך המעי הדק(לזן המטופח נמצא שהאלל שמשפר את תכונת הייצור 

  cutthroat trout)-ו rainbow trout(ני פורל בניתוח הכלאה חוזרת בין מי; )GAO et al. 2010(מטופח 

נצפה שמוצאו של  האלל הנמצא במתאם להגברת העמידות הוא , IHNהנבדלים בכושר עמידותם לוירוס 

בין אמנון  F2 באנליזת , ובאמנונים; )PALTI et al. 2001(הרגיש דווקא לוירוס , rainbow troutבמין 

, נמצא שהאלל שבמתאם עם עמידות מוגברת, לתכונת עמידות לקור QTLמוזמביק לאמנון יאור למציאת 

תוצאות אלו משקפות כנראה את . )CNAANI et al. 2003() אמנון מוזמביק(מקורו במין הפחות עמיד 

וגם במינים הנחותים ובמיני הבר הלא , העובדה שקיימת השפעה קטנה ומצטברת של גנים רבים על גדילה

  . מטופחים ישנם אללים בעלי השפעה חיובית

דגי אמנון היאור מועדפים בגידול המסחרי עקב כושר הגדילה עדיף במערכות הגידול במים מתוקים על 

, ייתכן שאפקט הגדילה הנצפה קשור בפעילותו של פרולקטין בגדילה הסומאטית. יני האמנוןפני שאר מ

ישנו . אם כי לא ניתן לבסס את מעורבותו של פרולקטין ללא מציאת האפקט הביולוגי של האללים השונים

צורך במחקר נוסף על מנת לבדל את מקורו של האפקט המושפע כנראה מיחסי גומלין מורכבים בין 

  .וסמורגולציה לבין יכולת הגדילה הסומאטיתא
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  :ניצול השונות בגן לפרולקטין בתוכניות סלקציה באמצעות סמנים

פרולקטין ' גן המועמד'אחת ממטרות עבודה זו היתה לבחון את פוטנציאל השימוש בסמנים גנטיים ב

. (MAS)בתוכניות טיפוח עתידיות לתכונת העמידות למליחות המבוססות על סלקציה באמצעות סמנים 

ית באמצעות גנים מועמדים מניח שמרכיב מרכזי בשונות הפנוטיפ QTL'sהרציונל בבסיס גישת חיפוש 

בעבודה בחנתי שתי . של תכונה כמותית נגרם כתוצאה ממוטציה פונקציונלית על הרצף של הגן הנבחן

לא מצאתי מתאם ברור בין רמות הביטוי של פרולקטין או : השערות בדבר הגורם הביולוגי לאפקט הנצפה

  . לבין ביצועי הגדילה במים מליחים, בין מוטציה על הרצף החלבוני של הגן

בעל פוטנציאל לניצול בתוכניות סלקציה  QTLאות ראשוניות מבטיחות בדבר קיומו של לאחר תוצ

נוספות ניסוי לא נמצא אפקט מובהק במשפחות , בשלוש משפחות מבחןלשיפור העמידות למליחות 

במשפחות הנוספות ניסיתי להרחיב את המגוון הגנטי של משפחות הניסוי על ידי . שנבחנו מאוחר יותר

מכיוון שהקווים ההוריים של אמנון היאור ואמנון מוזמביק אינם . שונים 1F ים מדורהוריצירופים 

שהיוו את  F1פרטי מ חלקב לגןהאפקט בעקבות שיחלופים בין הסמן של איזוגניים לא ניתן לשלול אובדן 

-במיקרושינויים : QTL-שישנו אפקט סביבתי המאפיל על אפקט הייתכן גם . ההורים בהכלאות הנוספות

העברה של הלרוות בזמני  יםשינוי, הבדלים ברמות הצפיפות של הדגיגים בין הניסויים דוגמאתסביבה 

מאפילים על האפקט של הפולימורפיזם , והבדלים במשך שעות האור ביממה ,מהמדגרה למים המליחים

ם על פרולקטין על מנת לשקול שימוש בסמני .שאינו מהווה את הגורם המרכזי המשפיע על התכונה, בגן

, הנצפה ומידת השפעתו על שונות התכונהאפקט הקיומו של את בתוכניות סלקציה ישנו צורך לבחון 

בחינה כזו דורשת השקעה גבוהה בכסף ובשעות . המסחרי בתנאים הספציפיים בו מתבצע גידול האמנונים

  .  עבודה ומחייבת בחינת כדאיות אצל גורמים העשויים להפגין עניין

בהכלאות בין  QTL - לאחר זיהוי ה -מעשי של סמנים לצורכי סלקציה בתוכניות טיפוח דורש  ניצול

. בחינה של האפקט באוכלוסיה בה הסלקציה אמורה להתבצע - אוכלוסויות נבדלות לתכונה בעלת העניין 

מאמצי ישנו עניין רב בטיפוח תכונת העמידות למליחות באמנון היאור הדומיננטי בתעשיה ומהווה מקור ל

ישנה נקודה חיובית בתוצאות המרמזות שקיימת שונות בתוך אוכלוסיית , מבחינה זאת. טיפוח עכשוויים

  . 257- ו 247אמנון היאור כפי שהתבטאה בהבדלים באפקט בין אללים 

  
  סיכום 5.3

  
קשורה  - אמנון היאור ואמנון מוזמביק  -עבודתי מורה על כך שההבדל בעמידות שני הדגים אותם בחנו 

ניסויי האקלום הראו הבדל בולט בקינטיקה של . במידה זו או אחרת לאפקטים של הורמון הפרולקטין

ריצוף מסגרת , בנוסף. כמו גם רמת בסיס שונה של ביטוי במים מליחים, ירידת הביטוי בין שני המינים

עומת לאוצין פניל אלנין ל(חומצת אמינו אחת א המקודד ל"רצף הדנהקריאה של הגן מראה הבדל ב

וממוקמת במבנה השלישוני באיזור שנקשר בעקיפין , שממופה באיזור שמור על פני המינים) 31עמדה ב

ניסויי ההכלאה הראו תאחיזה בין כושר הגדילה במים מליחים לאללים , לבסוף. לרצפטור לפרולקטין

אוסמורגולטורית של למרות שכל הממצאים קושרים את ההתנהגות ה. יחודיים לאמנון היאור ומוזמביק
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נראה שהרגולציה האוסמורגולטורית כמו . קשה לאמר שיש בידינו הוכחות חותכות לקשר זה, פרולקטין

  . וישנו צורך במחקר רב על מנת לפענח אותה, גם בקרת הגדילה מורכבת במידה רבה

קלום למים ים ואף יותר מכך באלו המעורבים באי-רבים מהפקטורים הגנטיים המעורבים באיקלום למי

לצורך זיהוי של הפקטורים הנעלמים במודלים ושל גורמים חדשים ישנו צורך . מתוקים אינם ידועים

באברים  ,יפים להתבטאות גנים'באנליזות רחבות היקף המבוססות על אנליזת ספריות הפחתה או ניסויי צ

מים בסביבות מליחות ואתי של טרנסקריפטוותוך ניתוח הש, וברקמות האוסמורגולטוריים הרלוונטיים

  .שונות

יש לזכור שבמחקר שמתואר פה התרכזנו בחקירת אקלום אמנונים ממים מליחים למים מתוקים תוך הנחה 

אפשר גם . שהאבולוציה הנפרדת של המינים מקורה ברכישת מנגנונים ספציפיים לחיים במים מלוחים

ון של רכישת מנגנונים ספציפיים לחיים דהינו שהאבולוציה הלכה בכי, לבחון את תמונת הראי של מצב זה

של איקלום ממים ) יפים'כולל אנליזות צ(כדי לבחון את השערה זו ידרש מחקר מעמיק . במים מתוקים

  .מלוחים למים מתוקים
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Abstract 

The increased competition over freshwater resources, together with ongoing changes 

in rural and urban development, leads to an increasing interest in agricultural 

developments based on utilization of brackish and seawater. Developments in this 

direction are of crucial importance in arid regions where fresh water is scarce and 

saline water is more abundant. Agriculture based on saline water is expected therefore 

to be a lever for economic boost in many developing countries. Development of 

aquatic agriculture in saline water is one of the more promising options. This involves 

on one hand adaptation of marine fish for growth in “captivity” and on the other hand 

acclimatization of freshwater fish, that are already adapted to agricultural growth, to 

higher salinity. Fish of the euryhaline genus Oreochromis (Tilapia) appear to be 

attractive candidates for aquaculture in high salinity environments. One of the Tilapia 

species, Oreochromis mossambicus, originates from the estuaries of the Zambezi river 

in southeast Africa, where water salinity is shifting, and is capable to adapt to a wide 

range of salinity, ranging from fresh water to higher than sea water. The growth of 

another species, Oreochromis niloticus is restricted to fresh water, yet this species 

proved to be more adapted to aquatic cultivation. In this study we examined various 

parameters involved in the growth of these two Tilapia species in brackish water and 

tried to identify a genetic marker for improved salinity tolerance. 

The aim of the first set of experiments was to study the endocrine and osmoregulatory 

response of Tilapia fish to non-gradual acclimatization to barckish water (15 ppt), 

with emphasis on the comparison between the two species - O. mossambicus and O. 

niloticus. To this end, we examined changes in blood osmolarity and in the relative 

expression of a variety of genes including hormones and osmo-sensors in the pituitary 

gland as well as receptors and ionic pumps in the gills. Changes were monitored for a 

period of one week after transfer from fresh to brackish water. This transfer resulted 

in an abrupt increase in blood osmolarity in both species within 24 hours (p<0.0001, 

Two-way Anova); osmolarity then decreased and reached equilibrium by the end of 

the week. The relative expression of the calcium sensing receptor and of growth 

hormone in the pituitary was not affected by the transfer in both species. In contrast, 

expression of prolactin was markedly down-regulated in both species (p<0.0001). 

Expression of the hormone in the pituitary dropped abruptly within 24 hours after 

transfer to brackish water and then reached an equilibrium which was maintained for 



 
 

the entire week. Interestingly, the steady state levels of prolactin expression in O. 

niloticus were significantly lower (p<0.05) than those in O. mossambicus. Contrary to 

this, expression of the prolactin receptor in the gills was not affected by the transfer in 

neither of the species. 

Activity of the N+-K+-ATPase pumps in the gills increased gradually after the transfer 

to brackish water (p<0.0001), with a parallel increase in the mRNA expression of the 

N+-K+-ATPase gene (p=0.029), and with no noted difference in activity or expression 

between the examined species. On the other hand, Na+/K+/2Cl− cotransporter was 

modulated differently in the two species. In both cases marked upregulation was 

noted within 24 hours followed by a downregulation towards equilibrium by the end 

of the week, yet the levels reached in O. mossambicus were significantly higher than 

in those in O. niloticus at the 24 hour time point (p<0.05). The Na+/Cl- cotransporter 

expression levels also appeared to differ between the species, with a significant 'time'-

'species' interaction (p=0.001). In O. mossambicus expression decreased rapidily 

within 24 hours whereas in O. niloticus the decrease was more gradual (p<0.05). 

Taken together, these observations allow one to draw the chain of events occurring 

upon transfer of Tilapia fish from salty water to fresh water. The observed differences 

in response of O. mossambicus and O. niloticus attest to differences in the adaptation 

mechanism to shifts in environment salinity, O. mossambicus being more adaptive. 

The most notable difference was observed in the salinity-dependent regulation of 

prolactin, suggesting that this difference could account for the reported advantage O. 

mossambicus in salinity tolerance.   

Another set of experiments examined the possible interrelationships between the 

alleic polymorphism of the Tilapia prolactin gene and growth performance in brackish 

water. Comparative sequencing of the O. mossambicus and O. niloticus prolactine 

reading frame revealed one variation at amino-acid position 31, where the conserved 

Leucine in O. mossambicus is replaced in O. niloticus by phenylalanine. Interestingly 

this shift occurs at a highly conserved locus which is adjacent to the receptor binding 

site.  

Additional allelic variation, related to a microsatellitic marker, can be found at the 

promoter region of the prolactin gene. This allowed the detection of two distinct 

alleles (247; 257) in O. niloticus as well as two additional alleles (253; 263) in O. 

mossambicus (number relates to the size of the discriminatory PCR fragment).   



 
 

Parental interbreeding was performed between O. mossambicus and O. niloticus in 

search for correlations between the allelic makeup and growth performance of F2 

families in brackish water. The results indeed suggest such a correlation but are not 

fully conclusive:  out of a total of 11 crosses tested in brackish water, 3 were found to 

have significant correlation (p<0.05) between genotypes (allelic makeup) and growth 

performance. Presence of allele 247 appears to correlate with good growth in brackish 

water, yet this positive effect appears to be influenced by the allele present on the 

other haplotype and by specific growth conditions. Moreover, no correlation was 

detected between genotypes and other physiological or biochemical markers 

(osmolarity, hormone expression) in an examined F2 family with a significant growth-

genotype corelation. 

Taken together the results of this study suggest that prolactin regulation affects 

growth of Tilapia fish in brackish water, but does it in an intricate mechanism, which 

remains to be deciphered. Further analysis of this mechanism would be instrumental 

in developing Tilapia strains to aquaculture in brackish water. 
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