203070809 דו"ח לתוכנית מחקר מספר
'בחינת גורמי אנדוגניי המשפיעי על מאז הורמונלי ועל גודל פרי באבוקדו 'האס
Endogenic factors affecting 'Hass' avocado hormonal homeostasis and fruit size
מוגש לקר המדע הראשי במשרד החקלאות ולהנהלת מועצת הצמחי – ענ! פירות
ע"י
 המחלקה למטעי מינהל המחקר החקלאי בית דג: "ורד יריחימובי
" שה: ליאו וינר
 מ"ופ גליל מערבי – מו"פ צפו: גד איש ע
 המחלקה למטעי מינהל המחקר החקלאי בית דג:ירדנה דה
 המחלקה למטעי מינהל המחקר החקלאי בית דג: משה גור
Vered Irihimovitch. : Horticulture Department. The Institute of Plant Sciences –ARO
Bet Dagan 50250 E-mail: veredi@agri.gov.il
Leo Viner : E-mail: Extension service, Israel, Ministry of Agriculture, leowin@shaham.moag.gov.il
Gad Ish-Am: E-mail: Agricultural R&D Western Galilee, Agricultural experimental farm, D.N Oshrat
ishamgad@macam.ac.il25212 , Israel
Yardena Dahan. : Horticulture Department. The Institute of Plant Sciences –ARO Bet Dagan 50250
yardenad@agri.gov.il E-mail:
Moshe Goren: Horticulture Department. The Institute of Plant Sciences –ARO
Bet Dagan 50250 E-mail: goren @agri.gov.il

2010 אפריל

סיוו תש"ע

.הממצאי בדו"ח זה הינ תוצאות ניסויי
לא/הניסויי מהווי המלצות לחקלאי כ
: חתימת החוקר
. ראה פירוט בסיכו ע שאלות מנחות:רשימת פרסומי

1

תקציר
אחת הבעייות העיקריות בז האבוקדו 'האס' הינה בעיית גודל פרי .אחוז גבוה מכלל הפירות הינ בעלי משקל סופי
נמו) .מחקר אנטומי השוואתי שנער) בז 'האס' הראה כי הגור המגביל את התפתחות הפירות הקטני אינו גידול
התאי אלא עיכוב בתהלי) חלוקת .נמצא כי בשלבי מוקדמי של התפתחות הפרי ,פירות קטני מתאפייני
ברמות סוכרוז ואוקסי ) (IAAנמוכות וברמת חומצה אבסיסית ) (ABAגבוהוה ,בהשוואה לפירות גדולי ולכ נטע
כי שינויי אלו עשויי להשפיע על מער) חלוקות התאי ועל גודל הפרי .גודלו הסופי של פרי תלוי בי היתר בבקרת
מנגנו מחזור התא וביטוייי של גני הקשורי למער) חלוקת התאי ,מושפע משינויי במאז הסוכרי
וההורמוני בפרי  .לפיכ) ,מחקר זה הציע 1 :שיבוט ,אפיו ולימוד השעתוק של גני מאבוקדו המעורבי במסלול
הביוסינטזה של  ABAבמהל) התפתחות הפרי 2 .זיהויי ואפיו גני הקשורי למער) חלוקת התאי ואיפיונ
במהל) ההתפתחות הפרי  3.שילוב טיפולי  PGRsובדיקת השפעת על גודל הפרי ועל ביטוי הגני הנ"ל .שלב  1של
המחקר המוצע ,בוצע בשנת המחקר הראשונה )ראה דו"ח  .(2009בהמש) ,בעבודה שערכנו בשנה זו התמקדנו בשלבי
המחקר  2ו .3במסגרת זו שיבטנו מאבוקדו באופ מלא שני גני PaCYCA1:ו PaCYCB1המקודדי לחלבוני
ציקלי  A1ו B1ומבקרי את המעבר  M <2G<Sבמהל) חלוקת תאי וג שלישי  ,PaPCNAהמקודד לחלבו
 ,PCNAהמשתת! בשכפול ה DNAומשמש כסמ לחלוקת תאי .אנליזת  Northernשערכנו הראתה ,כי בהתא
לצפי ,ביטוי גני אלו היה גבוה במיוחד ברקמות של חנטי ,עלי ושורשי צעירי ,בה חלה פעילות מיטוטית
גבוהה .כמו כ הראנו כי במהל) התפתחות פירות גדולי חלה ירידה הדרגתית בביטויי גני אלו ,במקביל לירידה
בפעילות חלוקת תאי .מאיד) ,ברקמת פירות 'האס' קטני ,ביטויי של גני אלו היה נמו) מלכתחילה ובהתא ג
נצפתה עצירה מוקדמת של חלוקת תאי בפרי .במקביל ,וכפי שדווח בדו"ח הקוד איתרנו ג נוס! מאבוקדו , like
 Pafw2.2החולק הומולוגיה גבוהה לג  fw2.2מעגבנייה ,המשמש כבקר שלילי של חלוקת תאי בפרי .אנליזותחוזרות שערכנו בשנה זו אששו את ממצאנו הקודמי והראו כי במהל) התפתחות הפרי  Pafw2.2-likeמתבטא ביתר
ברקמות פרי קט ,בהשוואה לרקמות פרי גדול ,ממצא המרמז כי  Pafw2.2-likeעשוי לקודד לחלבו הפועל באופ
דומה ל  FW2.2מעגבנייה ולבקר ,בהתא ,באופ שלילי את חלוקת התאי בפרי האבוקדו .אופ בקרת של ארבעת
הגני ששיבטנו אינו ידוע ואנו משערי כי קיי קשר בי שינויי במאז הסוכרי ומאז ההורמונלי בפרי ובי ביטוי
גני אלו .במקביל ,בניסיונות שדה ,שנערכו בשנה זו ,בוצע ניסויי חוזר של יישו ציטוקיני )בפורמולציות של "בנזיל
אדני" ושל "גולית"( לצור) הגדלת פרי .תוצאות הניסוי הראו כי בניגוד לשנה הקודמת ,לא התקבלה עלייה ביבול
הכללי בעקבות הטיפול .מאיד) ,לטיפולי הורמונליי אשר כללו טריפוטפא )חומצה אמינית המהווה פרקוסור של
אוקסי( הייתה השפעה חיובית שהובילה לעלייה במספר הפירות לע" )ללא עליה בגודל הפירות( ,וכתוצאה מכ)
לעלייה ביבול הכללי לעומת הביקורת .אנו סבורי כי המש) שילוב מחקר בסיסי המתמקד בהבנת הבסיס המולקולרי
של בעית גודל פרי ומחקר יישומי המתמקד בבדיקת השפעת טיפולי הורמונלי על גודל פרי עשויי להגדיל את
הסיכויי למציאת פרוטוקולי שיאפשרו התמודדות יעילה ע בעייה חקלאית זו.
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 .1מבוא :בעיית פרי קט בז 'האס' :הז 'האס' )' (Persea americana cv 'Hassמהווה מרכיב חשוב בי זני האבוקדו
באר" .הבעיה העיקרית בז זה הינה בעיית גודל הפרי :אחוז גבוה מכלל הפירות לע" )כ  (40%60%הינ בעלי משקל
סופי נמו) .הבדלי הגודל בי פירות גדולי וקטני ניתני לזיהוי בשלבי מוקדמי של התפתחות הפרי .ידוע כי
התפתחות וגידול פרי תלויי בקצב חלוקת התאי ובגידול .ברוב מיני הפירות חלוקת התאי נמשכת במש) תקופה
קצרה לאחר החנטה ,אול באבוקדו חלוקת התאי נמשכת במהל) כל שלבי התפתחות הפרי ) .(1מחקר אנטומי
השוואתי שנער) בז 'האס' הוביל למסקנה כי הגור המגביל את התפתחות הפירות הקטני אינו גידול התאי אלא
עיכוב בתהלי) חלוקת ) .(2ממצא זה הוביל לסדרת עבודות שנערכה במטרה לנסות ולאפיי שינויי מטבולי בפירות
קטני ,אשר עשויי להשפיע על מער) חלוקת התאי )ראה  .(2-9נמצא כי פירות קטני מתאפייני ברמת סוכרוז
נמוכה ,בהשוואה לפירות גדולי .כמו כ דווח כי בזרעי פירות קטני חלה עלייה בייצור /צבירת  ABAוירידה בייצור /
צבירת  .IAAאוקסי ידוע כהורמו צמחי המעודד התרחבות וחלוקת תאי ,ואילו  ABAידוע כהורמו המעכב חלוקות
תאי ,לכ נטע כי במקביל לעלייה ברמת  ,ABAחוסר היכולת ליצור/לצבור  ,IAAמהווה גור מכריע המשפיע על גודל
הפרי הסופי .למרות הידע הקיי אודות השינויי במאז ההורמונלי החלי במהל) התפתחות הפרי ,המידע אודות
הסיגנלי המולקולארי הקושרי בי פעילות מחזור התא בפרי האבוקדו ובי השינויי הורמונאלי בפרי הינו מועט.
מחזור חלוקת התא ובקרתו בתאי הצמח :המנגנו הבסיסי המבקר את תהלי) חלוקת התאי הינו מנגנו שמור
אבולוציונית בכל היצורי האאוקריוטי .הפעילות הבסיסית של מחזור התא תלויה ביצירת קומפלקסי חלבוניי בי
חלבוני הנקראי ציקליני ) (Cyclinsו (Cyclin-dependent protein kinases) CDKsאשר אחראיי לזרחו
סובסטרטי ספציפיי ובכ) מאפשרי את התקדמות מחזור חלוקת התא .נקודות הביקורת העיקריות במהל) חלוקת
התא ה המעבר מ  G1ל  Sוכ מ  G2ל  .Mבצמחי פועלי מספר סוגי של חלבוני ציקליני .ככלל ,משפחת חלבוני
 CYCAחשובה למעבר משלב  Sל  ,Mמשפחת חלבוני  CYCBמבקרת את המעבר משלב  G2לשלב  Mומשפחת חלבוני
 ,CycDמבקרת את המעבר משלב  G1לשלב  .(10,11) ,Sשעתוק של הגני המבקרי את מחזור התא (Cell-
) proliferating-related-genesמשתנה בהתא לשלבי התפתחות הפרי וקשור לשינויי במאז חומרי הצמיחה
והסוכרי .כ) לדוגמה בעגבנייה ,פרופיל הביטוי של משפחת גני המקודדי לחלבוני  ,CDKsושל גני המקודדי
לחלבוני ציקלי שוני עולה באופ חד בתחילת הפריחה ולאחר חנטת הפרי ויורד באופ משמעותי במהל) התפתחות
הפרי ) .(12באבוקדו לא זוהו עדי באופ מלא גני הפעילי במהל) מחזור התא ולא אופיי אופ ביטויי במהל)
התפתחות הפרי .יש לציי כי כי בקרת מחזור התא הצמחי מושפעת משינויי במאז הסוכרי ובמאז ההורמונאלי.
לדוגמה ,במחקר שנעשה בארבידופסיס ,דווח כי מת חיצוני של  CKבנוס! לסוכרוז הביא לעלייה ברמת השעתוק של
 ,CycD3ולעלייה בפעילות המיטוטית ) .(13מאיד) ,הורמוני כגו  ABAוחומצה ג'סמונית ,מבקרי באופ שלילי את
תהלי) חלוקת התאי ) .(14כ) לדוגמא דווח כי הוספת הורמוני אלו לתאי תרבית של צמחי טבק )(BY-2 cellsמנעה
את מהל) שכפול ה .DNA
 FW2.2בקר שלילי של חלוקת תאי בפרי :גודל פרי הינה תכונה כמותית התלויה בביטויי של מספר גני .בעגבנייה
מופו מספר  ,(Quantitative trait locus) QTLsאחד מה ,מופה בכרומוזו  2ונקרא .(15) (Fruit weight 2.2) fw2.2
 QTLזה אחראי לשונות של כ  30%בי גודל העגבנייה ה"גדולה" המתורבתת ,לבי עגבניית ז–הבר בעלת פרי קט.
שיבוט  fw2.2חש! כי  QTLזה משפיע באמצעות ג יחיד )) ,( fw2.2 (ORFXהמקודד לחלבו ממברנאלי ,הפועל כבקר
שלילי של חלוקת תאי בפרי ) .(15, 16בתחילה שמשו שני קווי כמעט איזוגני ,בעלי אללי של פרי 'קט' ו 'גדול'
להבנת דפוס הביטוי של  fw2.2במהל) התפתחות הפרי .תוצאות עבודה זו הראו כי בשלבי מוקדמי של התפתחות
הפרי ,רמת השעתוק של  fw2.2הייתה גבוהה באופ מובהק ברקמות הפרי של הקו הכמעט איזוגני בעל אלל 'פרי קט'
)  .(15) (Small fruit NILבעבודה נוספת נמצא כי השונות ברמת הביטוי של ה  mRNAעבור  fw2.2בי הקווי אינה
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רק כמותית ,אלא באה לידי ביטוי ג בתזמו שונה של ביטוי הג .תזמו העלייה בביטוי ה  mRNAשל  fw2.2נמצא
בקורלציה הפוכה ע הפעילות המיטוטית בפרי המתפתח ) .(17הג  fw2.2חולק הומולוגיה ע  ESTsצמחיי נוספי
המקודדי לכאורה לחלבוני בעלי תפקיד שאינו מוגדר ,למיטב ידיעתנו לא דווח על  ESTמקביל באבוקדו.
 .2מטרות המחקר :בעיית התפלגות גודל פרי בז 'האס' הינה אחת הבעיות המרכזיות של גידול זה .ניסיונות רבי
שנערכו עד כה ,וכללו יישו של הורמוני צמחיי שוני לא נתנו מענה יעיל לבעיה .כאמור ,על פי ממצאי עבודות
שנערכו בשני האחרונות נראה כי שינויי במאז ההורמונלי ביניה עלייה ביצירת /צבירת  ,ABAבשלבי מוקדמי
של התפתחות פרי עשויי להשפיע על גודל הפרי ולהוביל לפנוטיפ פרי קט בז 'האס' .בהצעת המחקר שהוגשה הצענו
לעסוק בלימוד בסיסי של הגורמי המשפעי על יצירת  ABAועל חלוקת תאי במהל) התפתחות הפרי .שלבי המחקר
שהוצעו כללו 1 :אפיו ולימוד השעתוק והבקרה של גני מאבוקדו המעורבי במסלול הביוסינטזה של  ABAבמהל)
התפתחות הפרי .שלב זה בוצע בשנת המחקר הראשונה )ראה דו"ח  2009אפריל ( 2 .זיהויי ואפיו גני הקשורי למער)
חלוקת התאי המבוטאי בפירות הקטני במהל) ההתפתחות 3 .שילוב טיפולי  PGRsובדיקת השפעת על גודל
הפרי ועל ביטוי הגני הנ"ל .מטרות  3 ,2הוגדו כמטרות יעד לשנה זו.
 .3פירוט עיקרי הניסויי שבוצעו ותוצאות :חלק  – Iמחקר בסיסי
א .ביסוס מערכת המחקר  -פירות גדולי וקטני נדגמו במועדי שוני במהל) תקופת הגידול ממטע 'האס' הנטוע
בקבוצת שילר .דגימות ראשונות נלקחו  47ימי לאחר פריחה מלאה ) ,(DAFBאול ,חלוקה לקבוצת דיגו של פירות
גדולי וקטני בוצעה כ  90יו לאחר מועד הפריחה ,בשלב שבו נית היה לזהות בברור הבדלי בי פירות גדולי
וקטני )ראה איור  .(1הפירות הובאו למעבדה לצור) מדידות אור) ,קוטר ומשקל רטוב .בנוס! ,הוכנו מפירות גדולי
וקטני חתכי רוחב היסטולגי בשלבי התפתחות שוני לצור) ספירת התאי וקביעת שטח .מעקב אחר קינטיקת
התפתחות הפרי הראה הבדלי מובהקי במדדי הרוחב )איור  ,(1האור) והמשקל )לא מוצג( בי הפירות הגדולי
והקטני.
תוצאות חישוב שטח ומספר התאי הממוצע ,ברקמת הציפה )בוצעו בשנת המחקר הראשונה( והזרע )בוצעו בשנה זו( של
פירות גדולי וקטני ,במהל) התפתחות הפרי מוצגי באיור  .2כפי שנית לראות ,במהל) התפתחות הפרי חלה ברקמת
הפירות הגדולי והקטני גדילה במימדי שטח התאי ,שבמהלכה לא נצפו הבדלי מובקי בגודל התאי בי פירות
גדולי וקטני .מאיד) ,מספר התאי הממוצע ,לרוחב ציפת הפרי והזרע היה קט באופ מובהק בפירות קטני
לעומת בפירות גדולי.
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ב .שיבוט גני מאבוקדו המקודדי לחלבוני ציקלי  A1ו B1-ולחלבו Proliferating-cell-nuclear-) PCNA
 (antigenואיפיו דג ביטויי ברקמות צמחיות וברקמות פרי ובמהל& התפתחות פירות גדולי וקטני.
בעזרת אנליזת  BLASTשנערכה כנגד מאגר רצפי  ESTsמאבוקדו נמצאו מספר  ESTsהמקודדי לכאורה לקטעי
חלבוני דמויי ציקלי  Aו Bולחלבו  .PCNAשימוש בשיטת  RT-PCRהוביל לאימות הרישו של רצפי אלו ולאחר
מכ רצפי הגני המלאי הושלמו בשיטת  5'RACEו  .3'RACEאנליזה שערכנו לרצפי החלבוני המקודדי ע"י הגני
ששובטו הראתה הומולגיה גבוהה לחלבוני ציקלי  ,A1ציקלי  B1וחלבו  .PCNAאנליזות פילוגנטיות שערכנו אימתו
ג ה את זהות הגני )לא מוצג( .בהתאמה ,כונו גני אלו PaCYCB1 ,PaCYCA1 :ו  PaPCNAונרשמו במאגר הגני
) (GeneBankתחת מספרי גישה  GU272024 ,GU27023 :ו .GU272022-אנליזת  Northernשנערכה הראתה כי,
בהתא לצפי ,ביטוי גני אלו היה גבוה במיוחד ברקמות צמחיות של עלי ושורשי צעירי ,זאת בהשוואה לרקמות
צמחיות בוגרות .כמו כ ביטוי גני אלו נצפה ברקמות שונות של חנטי צעירי ,כאשר רמת הביטוי גבוהה ביותר נצפתה
ברקמת הזרע )איור.(3
יש לציי כי לא נצפתה
הצטברות  mRNAשל
PaCYCB1

ברקמות

הציפה ,קליפת הזרע
והאקסוקרפ של חנטי
צעירי ,ממצא המעיד כי
קיי
הנראה
ככל
איזופור נוס! של
 CYCB1הפועל באופ
ספציפי ברקמות אלו.
בנוס! וכפי המוצג באיור  ,4נמצא כי במהל) התפתחות הפרי חלה ירידה הדרגתית בביטוי גני אלו ,בזרעי פירות גדולי,
במקביל לירידה בפעילות חלוקת התאי .לעומת זאת ,ברקמות הזרע של פירות קטני ,ביטויי של גני אלו היה נמו)
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מלכתחילה .תוצאות דומות הושגו כאשר נערכה אנליזה בציפת הפרי )לא מוצג( .ממצאי אלו עומדי בקנה אחד ע
תוצאות ספירת התאי )איור (2
ומורי כי ה ברקמת הזרע וה
ברקמת הציפה של פירות קטני
חלה עצירה או האטה מוקדמת
של חלוקת התאי.

ג .בידוד ג ההומולוגי ל  Lefw2.2מאבוקדו 'האס'

איפיו דג ביטוי הג במהל& התפתחות הפרי בפירות גדולי

וקטני :כפי שהוזכר במבוא fw2.2 ,הינו ג המקודד לחלבו הפועל כבקר שלילי של חלוקת תאי בעגבנייה ).(1718
בהילקח בחשבו הידע הקיי בהקשר לפנוטיפ 'פרי קט' באבוקדו 'האס' ,והתוצאות שמוצגות לעיל נראה סביר כי
באבוקדו קיי ג הומולוגי לג זה המתבטא ביתר בפרי קט ומעכב את חלוקת התאי בפרי .כפי שתארנו בדו"ח הקוד,
באמצעות שימוש בפרימרי דגנרטיבי כנגד איזורי שמורי ב  fw2.2ושימוש בשיטת  ,RT-PCRבודדנו ג מאבוקדו
מקודד ל  180חומצות אמיניות וחולק הומולוגיה של  62%ברמת החלבו ע  .FW2.2ג זה כונה על ידינוPafw2.2 like
ונרש במאגר הגני תחת מספר גישה  . GU272026:בדיקת דפוס ביטוי הג ,בפירות גדולי וקטני ,הראתה כי
במהל)
הפרי

התפתחות
Pafw2.2like

מתבטא ביתר ברקמות
פרי קט )ציפה וזרע(,
זאת בהשוואה לאות
רקמות בפרי הגדול
)איור.(5
תפקידו האפשרי של
 Pafw2.2 -likeנידו
בהמש).
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חלק II

ניסיונות שטח :א .ישו בנזיל אדני לצור& הגדל פרי ב'האס' :ידוע כי יישו  PGRsשוני עשוי להשפיע

בצורה חיוביות על גודל הפרי באבוקדו ,א כי האפקטיביות של הטיפולי משתנה ותלויה בגורמי כגו :עומס פרי בע",
גורמי סביבתיי וגורמי בלתי ידועי .בעבודה זו נבחנה השפעת התכשיר בנזיל אדני ) BAכתכשיר "בונגרו"( על
היבול ועל כמות הפרי הגדול בז
'האס' .הטיפולי שניתנו כללו
יישו  BAבסו! פריחה ב14
וב  56-יו לאחר פריחה .בשנה
שעברה נמצא כי יישו בנזיל
אדני שבועיי לאחר סו! פריחה
ו  56יו לאחר סו! פריחה
הגבירו את היבול הכללי מעל
הביקורת ה בריכוז  40ח"מ וה
בריכוז  80ח"מ )איור 6א'(.
בהמש) בשנה זו בוצע ניסוי
במתכונת דומה ,אול כפי שנית
לראות באיור 6ב' ,בעונת 2009/10
לא נצפתה השפעה חיובית של
טיפולי אלו על הייבול הכללי.
ממוצעי
יחד ע זאת ס)
הנתוני ,לגבי שתי העונות ,עדי
מצביע על מגמה חיובית ועל
הגדלת ייבול כללי לאחר טיפול
בציטוקיני בריכוזי של  40ו 80
ח"מ .מהל) הניסוי לווה בדיגו
פירות גדולי וקטני ובבדיקת
פרמטרי של התפתחות הפרי.
במהל) התפתחות הפרי לא נמצאו הבדלי מובהקי בקוטר ,אור) ומשקל הפירות בי פירות ביקורת גדולי ופירות
מטופלי גדולי ,ובי פירות ביקורת קטני ופירות קטני מטופלי )לא מוצג( .ניסיונות אלו בוצעו במטע 'האס' ביד
חנה וריכוז הנתוני בוצע ע"י ד'ר ליאו וינר.
ב .יישו טריפטופא לצור& הגדלת פרי ב'האס'  :טריפטופא
הינה חומצה אמינית המשמשת כפרקורסור ליצירת אוקסי
בצמח .לאחרונה דווח על שימוש בטריפטופא לצור) הגדלת
פרי במספר גידולי חקלאיי .בניסוי פרלימנרי שערכנו
ריססנו ע תמיסת טריפטופ )(L-Tryptophan; Sigma
בחמישה ריכוזי שוני ,בשלושה מועדי .בכל מועד הושארו
ג עצי ביקורת .סה"כ היו בניסוי  15טיפולי  3 +ביקורות .כל
טיפול וביקורת יוש על שלושה עצי 'האס' הצמודי זה
לזה .התוצאות שהתקבלו הראו אפקט חיובי בולט של הטיפול,
בשלושת הריכוזי הגבוהי ) 80 ,50 ,20ח"מ( ,כאשר הטיפול
נית בסו! פריחה .כפי שנית לראות באיור  ,7התקבלה
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ביחידות של פירות לע" עליה של עד פי  2.5בעצי מטופלי לעומת הביקורת.
נסיו זה בוצע במטע 'האס' בחוות הניסיונות בעכו וריכוז הנתוני בוצע ע"י ד'ר גד אישע.
 .4דיו והצעות להמש& :בדיקת גודל התאי ומספר התאי בפירות גדולי וקטני ,שערכנו בעבודה ה בציפה וה בזרע
מורי כי מופע פרי קט באבוקדו 'האס' הינו תולדה של עיכוב בתהלי) חלוקת התאי ולא בגדילת ,לפיכ) ,תוצאותינו
מאששות ממצאי מעבודות קודמות שפורסמו בנושא .בהמש) ,נית לשאול מה הגורמי המבקרי באופ שלילי את
תהלי) חלוקת התאי בפרי קט? הא קיי קשר בי שינוי ברמת  ABAועיכוב בתהלי) חלוקת התאי בפרי? והא
קיי פקטור כלשהו המבקר באופ כללי את מהל) חלוקת התאי בפרי? בכדי לנסות ולענות על שאלות אלו בחרנו
להתמקד בבבחינת דג הביטוי של גני המקודדי לאנזימי הפועלי בשלבי שוני של מסלול סינתזת  ABAבמהל)
התפתחות הפרי ובמקביל בזיהוי ואפיו דג הביטוי של גני הקשורי במער) חלוקת התאי בפרי ובאיפיו דג
ביטויי בפירות גדולי וקטני.
א .בקרת מסלול ביוסינטזת  ABAבמהל& התפתחות הפרי :בעבודה שבוצעה בשנת המחקר הראשונה ,הראנו כי בציפה,
בקליפת הזרע ובזרע של פירות קטני חלה עלייה חדה ברמת ה  mRNAעבור  ,PaNCED3המקודד לחלבו NCED3
) (9-cis-epoxycaratenoid dioxygenase 3הפועל במהל) סינטזת  .(18-20) ABAעלייה בביטוי הג החלה ע מופע
פנוטיפ הפרי הקט ) 88ימי לאחר פריחה מלאה( ,ושיאה נצפה בשלבי מאוחרי של התפתחות הפרי .יש לציי כי
בעבודות קודמות נמצא נמצא מתא ישיר בי עלייה בשעתוק גני  NCEDועלייה ברמת  ABAלאחר עקת יובש ובמהל)
הבשלת פרי באבוקדו ) .(21האנליזות שביצענו אמנ לא לוו בבדיקות מקבילות למדידת רמת ה  ,ABAאול ,מנתוני
אלו הסקנו כי העלייה ברמת  ABAבפירות הקטני ,אשר עליה דווח בעבר ,מקורה מסינתזה  de novoשל ABA
ברקמות הפרי ,עלייה המבוקרת ברמת השעתוק ותלויה בעיקר בשעתוקו של הג המקודד לאיזופור  .NCED3ידוע כי
ל  ABAהשפעה שלילית על מחזור חלוקת התאי ) .(10-11כ) לדוגמה ,בעבודות שנערכו בצמחי מודל דווח על מתא
חיובי בי עלייה ברמת  ABAועלייה בביטוי גני המקודדי לחלבוני המעכבי פעילות ציקליני Inhibitors ) ICKs
 ,(22-23)(of CDKsייתכ כי מנגנו דומה מופעל בפירות קטני לאחר ייצור  .ABAבכדיי לבדוק אופציה זו יש
להתמקד בעתיד בשיבוט ואיפיו גני הומולוגי ל  ICKsבאבוקדו .כמו כ ,יש לציי כי על פי התוצאות שקיבלנו העלייה
המקסימלית בשעתוק  NCED3מתרחשת בשלבי מאוחרי של התפתחות פרי ) 150-230יו לאחר פריחה מלאה(,
בשלבי בה חלוקת התאי הינה מתונה )ראה איור  (2ממצאי אלו מעלי את האפשרות כי עלייה ברמת ABA
בפירות קטני אינה הגור העיקרי התור לעיכוב בחלוקת התאי ,וכי מופעלי מנגנוני נוספי המעכבי את תהלי)
חלוקת התאי.
ב .שיבוט ואיפיו גני המקודדי לחלבוני ציקלי  A1ו B1-ולחלבו  PCNAבמהל& התפתחות הפרי .בעבודה זו אנו
מדווחי על שיבוט של שלושה גני מאבוקדו המקודדי לחלבוני ציקלי  A1ו B1ולחלבו  .PCNAאפיו דג ביטוי
הגני בפירות גדולי הראה כי ביטויי יורד בהדרגה במהל) התפתחות הפרי ,בד בבד ע ירידה בחלוקת התאי.
מאיד) ,בפירות קטני ביטויי של גני אלו היה נמו) מלכתחילה ,במקביל לעצירה מוקדמת בחלוקת התאי ברקמות
הציפה והזרע .בהתבסס על תוצאות אלו נית להניח כי שינויי כלשה )או במאז הסוכרי או במאז ההורמונלי(
החלי בפירות הקטני מבקרי את ביטויי של גני אלו ,גורמי לרפרסייה מוקדמת של שעתוק ומשפיעי על גודלו
הסופי של הפרי .לחילופי) ,ו/או בנוס!( נית לשער כי ביטויי של גני אלו מבוקר ,בצורה ישירה או עקיפה ע"י רגולטור
חלבוני כדוגמאת  FW2.2הפועל בעגבנייה ומבקר באופ שלילי את חלוקת התאי בפרי.
ג .אפיו ג ההומולוגי ל  fw2.2באבוקדו 'האס'  -ביטוי הג במהל& התפתחות הפרי ומעורבותו האפשרית בעיכוב
תהלי& חלוקת תאי בפרי – .כפי שדיווחנו בשנה הקודמת במהל) מחקר זה שיבטנו ג רביעי מאבוקדו )(Pafw2.2
החולק הומולוגיה לג  fw2.2מעגבנייה .אפיו דג ביטוי הג הראה כי  Pafw2.2 –likeמתבטא ביתר ברקמות של
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פירות 'האס' קטני ,זאת בהשוואה לאות רקמות בפירות גדולי .אנליזות חוזרות שערכנו בשנה זו הראו תמונה דומה
)ראה סיכו ממוצעי בדיקות באיור  .(6יש לציי כי בעגבנייה חל תהלי) חלוקת תאי בפרי ב"חלו פיסיולוגי" קצר,
לפני ואחרי אנטזיס .בהתאמה ,דווח על עלייה ברמת הביטוי של  , fw2.2בקו הכמעט איזוגני בעל אלל 'פרי קט' ,בפרק
זמ זה ) .(19בפרי האבוקדו ,בו חלוקת התאי נמשכת עד ל  150 -120יו לאחר פריחה מלאה ,ביטוי גבוה של Pafw2.2
בפירות קטני בפרק זמ זה ,עשוי להעיד כי  Pafw2.2פועל בדומה ל  fw2.2ומבקר באופ שלילי את חלוקת התאי.
יחד ע זאת יש לציי כי ביטוי גבוה של  Pafw2.2נצפה ג בשלבי מאוחרי של התפתחות הפרי )בה חלוקת התאי
פחותה או כמעט נפסקת לחלוטי( .לפיכ) יש לנקוט בשלב זה במשנה זהירות בהסקת מסקנות כלשה לגבי אופי פעילותו
של  .PaFW2.2בהמש) נית יהיה לשאול מה הגורמ/י המבקר/י את העלייה בביטוי  Pafw2.2בפרי הקט .אחת
ההיפותזות בנוגע לאופ פעילותו של  FW2.2טוענת כי תפקידו של  FW2.2הינו להתאי את פעילות מחזור התא בפרי
לתנאי הצמח הקיימי )כגו לשינויי באספקת קרבוהידרטי( .טענה זו נתמכת בתוצאות מחקר השוואתי שנער)
בצמחי עגבנייה מתורבתת שגודלו תחת משטרי שוני של עומס פרי .נמצא כי הפחתת עומס הפרי גרמה לעלייה בגודל
הפרי ,לוותה בעלייה במספר התאי ,בעלייה בביטוי גני המבקרי את מחזור התא וכ בירידה ברמת הביטוי של
 .(24 )fw2.2מכיוו שבאבוקדו פירות קטני מתאפייני בירידה ברמת הסוכרוז ובעלייה ביצירת  ,(2-9) ABAנית לשער
כי ביטוי  Pafw2.2עשוי להיות מבוקר ע"י שינויי במאז הסוכרי ו/או ההורמוני .אחת הדרכי להמש) המחקר
הינה אנליזה של אזור הפרומוטור של .Pafw2.2
ד .בחינת השפעת ציטוקיני )בנזיל אנדני כתכשיר בונגרו( על היבול וכמות הפרי הגדול בז 'האס' .בעבודה זו נבחנה
השפעת  BAבמועדי ובריכוזי שוני על היבול וכמות הפרי הגדול ב'האס' .הרציונאל שעליו התבססנו במת טיפול
מאוחר )  56יו לאחר סו! פריחה( מבוסס על הממצא כי חלוקת תאי מסיבית בפרי נמשכת עד כ  120 150יו לאחר
פריחה מלאה  .תוצאות הניסוי ביד חנה בעונת  2008/09אמנ מדגימות כי המגמה להעלאת היבול של פרי גדול בולטת
בעיקר  14ו  - 56יו לאחר סו! פריחה ,אול הניסוי שנער) במתכונת דומה בעונת  2009/10לא הראה תוצאות דומות.
ע"מ לקבל תמונה ברורה יותר הניסוי יבוצע באותה המתכונת בעונת  – 2010/11וס) הנתוני התלת שנתיי ישוקללו
בהמש) בכדי לקבוע את מידת יעילות הטיפול.
ה .בחינת השפעת טריפטופא על היבול וכמות הפרי הגדול בז 'האס' .כאמור שימוש בטריפטופא לצור) הגדלת ייבול
דווח במספר גידולי חקלאיי ) .(25התוצאות שהתקבלו בעבודה זו מניסוי הקדמי ע טריפטופא באבוקדו 'האס'
הראו אפקט חיובי בולט בריכוזי של  80 ,50 ,20ח"מ ,כאשר יישו הטיפולי בוצע בסו! פריחה בלבד .הניסוי שבוצע
היה אמנ פרלימנרי והתבסס על מעט עצי לטיפול .תוצאות ניסויי אלה מצביעות על כ) שהגדלת היבול בטיפולי אלו
לא חלה כתוצאה מהגדלת גודל הפירות כי א כתוצאה ממניעת נשירה חנטי מיד לאחר פריחה .יש לציי כי ע סו!
פריחה חלו תנאי שרב במטע ונראה כי ריסוס בטריפטופא מנע נשירת חנטי מסיבית אשר הודגמה בעצי ביקורת.
ניסויי חוזרי לצור) ביסוס התוצאות מתוכנני לעונת  .20010/11מכיוו שעל פניו נראה כי הטיפול מנע בעיקר נשירת
חנטי ,ולכ העלה את היבול הכללי ,תיבדק במקביל בעונת  2010/11השפעת הטיפולי על אינדקס נשירת
החנטי/פירות בעצי בקורת לעומת עצי מטופלי .בעתיד נית יהיה לבדוק כיצד טיפול מסויי משפיע על דג הביטוי
של הגני השוני ששיבטנו ,בכדי לבדוק את השפעת הטיפולי על מהל) חלוקת התאי בפרי .כמו כ יש לשקול את
האפשרות של שילוב טיפולי טריפטופא  +ציטוקיני .הטיפול בטריפטופא לצור) הגדלת יבול עשוי להוות אלטרנטיבה
יעילה ובטוחה לעומת שימוש באוקסיני סינטטי כדוגמת  2,4 Dאשר לא נמצאו יעילי לשימוש באבוקדו.
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