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   שאלת המחקר

  צמחי של א"בדנ המתילציות רמת על הגנום גודל ישפיע כיצד

 ?בישראל הגשם גרדיאנט לאורך שונות מאוכלוסיות מצוי עוקצר

   למחקרהרקע 

  תאים בין או זהה גנום בעלי פרטים בין פנוטיפיים הבדלים

 ביטוי על המשפיעות אפיגנטיות מתופעות נובעים פרט באותו

 יותר מהר ומשתנות מהסביבה מושפעות הללו התופעות .הגנים

 .תורשתיות הן גם אך ,עצמו מהגנום

 מתילית קבוצה של צירוף - מתילציה היא הללו התופעות אחת

  .גרעיני א"דנ של הציטוזין בטבעת החמישי למיקום

  עצמם על שחוזרים אלמנטים הוא מתילציות של העיקרי היעד

 .א"בדנ

   .הגנים ביטוי את משתיקה עד מדכאת מתילציה

  ,שכך כיוון .אוכלוסיות בקרב פנוטיפית לשונות תורמת מתילציה

   .לאדפטציה לתרום עשויה היא

 מאורגניזמים במתילציות להיעזר יותר נוטים שצמחים סברה יש

  הסביבה לתנאי יותר מהירה להתאמה כאסטרטגיה אחרים
   .פיזית ניידים לא שהם כיוון ,המשתנים

 

 תוצאות  

  .יותר גדול הגנום כשגודל יותר גבוהה המתילציה רמת לפיה המרכזית המחקר השערת את מאששות התוצאות
  לחים באזורים – יבשים לאזורים לחים אזורים בין המתילציה ברמות הפוכות מגמות נראות .השונים האקלים אזורי בין הבדל גם ניכר

 השתקת חווים קטן גנום בעלי דווקא שבהם יובשניים מאזורים פרטים לעומת וזאת ,יותר גבוהה מתילציה רמת יש גדול גנום עם לפרטים

  .יותר רבה גנים

   המחקרהשערת 

  .א"בדנ לחזרות ההסתברות גדלה כך ,יותר גדול הגנום שגודל ככל

 יותר לקבל נצפה ,מתילציות של המרכזי היעד הן אלו שחזרות כיוון

 .יותר גדולים בגנומים מתילציות

  נמצאו וקטן גדול גנום גודל בעלי פרטים ,קודם במחקר ,כן כמו

 גדול גנום בעלי שפרטים ומשום ,בעוקצר דומים פנוטיפים בעלי

  שתתקבל הייתה ההיפותזה ,יותר גדולה א"דנ כמות מכילים יותר

 .אלו בפרטים יותר גבוהה מתילציה רמת

 מתודולוגיה

 כמויות המייצגות שונות אוכלוסיות מארבע מצוי עוקצר צמחי גידלנו
 =גדול – שונים גנום גדלי שני בתוכן וכוללות שונות משקעים

 בשיטת שלהם א"הדנ את מיצינו .דיפלואיד=וקטן פוליפלואיד

CTAB. השתמשנו ,א"הדנ בדגימות המתילציה רמת את למדוד כדי 

 מתיל קבוצת עם שבאינטרקציה תמיסה המכיל מתילציה בקיט

  שהתקבל הצבע של הגל אורך את ומדדנו ,צבעו את משנה

 :הבאה הנוסחה ידי על חושבה המתילציה רמת .בדגימות
 

5mC%=
𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑂𝐷−𝑀𝐸3 𝑂𝐷÷𝑆

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 ×2
×100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 את ME3 OD ,הדגימה של הגל אורך את מייצג Sample OD כאשר

 - כלל מתילציות ללא השלילית הביקורת תמיסת של הגל אורך

ME3, S ו ,(גרם בננו) א"הדנ כמות את-Slope הגל אורך שיפוע את 

 עם החיובית הביקורת תמיסת עבור א"הדנ כמות של כפונקציה
 .ME4 - ידועה מתילציה רמת


