
  .ניכרים מכאנים בלחצים לעמידה הייחודיות תכונותיו בשל ,עליהן ומגן העצמות בקצוות נמצא הארטיקולרי הסחוס .הסחוס מטריצת ליצירת אופיניים מטריקס חלבוני המפרישים סחוס תאי הם כונדרוציטים

  ,העצמות של תקינה להתפתחות חיונית הגדילה בלוחית הסחוס של תקניה התפתחות .עצם בתאי מוחלפים שהכונדרוציטים עד והסתיידות התמיינות ,חלוקה תהליכי עובר הגדילה שבלוחית הסחוס

 .מובן לא עדיין ,אליהם ומגיבים המכאנים העומסים את חשים הכונדרוציטים שבו האופן .העצמות התפתחות של שבמחקר הרבה החשיבות מכאן ,חשובים איברים על ומגנות בגופנו התומכות

  מיקרוטובולין שני מקיפים מיקרוטובולין זוגות 9 בה ,9+2 תבנית :ביונקים עיקריות תבניות בשתי מופיע זה מבנה ,האקסונם מבנה את היוצר דחוס ממיקרוטובולי בנוייה ,התא מפני המזדקר אברון ,הסיליה

 של המיקרוטובולין .Primary cilia נקראות והן התא על יחידות הנמצאות תנועה יכולת תחסרו סיליות הן 9+0 -ה הסיליות ,כלל בדרך .במרכז המיקרוטובולין זוג ללא סיליה שהיא ,9+0 תבנית ואילו במרכז

 וגם העוברי בשלב יונקים אצל הממוינים התאים ברוב הנמצא ,יחיד אברון הינה (סיליה ,בקיצור)  Primary Cilia-ה .הציטוזולי לטובולי יחסית עמיד מבנה לסיליה שמקנה מה טובולי  acetylated -מ מורכב הסיליה

 לחוש המסוגלת כאנטנה משמשת היא כי ההשערה את העלה שלה הייחודי המראה אולם ,התנועה בעלת הפלגלה של לשריד הסיליה נחשבה מזמן לא עד .ושריר חיבור רקמות ,אפיתל ,גזע בתאי כולל הבוגר בשלב

 המבטאות התפתחותיות מחלות של בהופעתן וקשורים בסיליה הממוקמים חלבונים של גנים מספר כשזוהו האחרונות בשנים תאוצה תפס הסיליה על המחקר .לכך עדויות מספר נמצאו וכבר ומכאניים כימיים אותות

 .העצם של תקינה להתפתחות החיוניים בכונדרוציטים הסיליה מחקר חשיבות מכאן .ועצם סחוס רקמת של פנוטיפים

  ביסוס כלי מחקר להבנת תפקיד הסיליה בכונדרוציטים
 אורנן-יואח רייס ואפרת מונסונגו, טל כפיר 

 האוניברסיטה העברית בירושלים, סמית. ש רוברט ה"מזון וסביבה ע, הפקולטה לחקלאות, מדעי המזון ותזונה, המחלקה לביוכימיה

 

   :ומסקנות דיון

  רבים כיוונים ופותח הסיליה למחקר ביותר חיוני הוא Ac-tb -ל פרט נוסף סמן ידי על הסיליה של הסימון

 .הסיליה תיפקוד לחקר

   :הסמן חסרונות .עבורה כסמן לשמש יכול והוא בכונדרוציטים גם בסיליה ממוקם Arl13b כי מראה העבודה

 .בה Arl13b-GFP -ה רמות מבחינת אחידה הייתה לא המיון לאחר שקיבלנו התאים אוכלוסיית  1.

 .בסיליה רק ולא התא בכלל בעודף הסמן את שביטאו תאים היו  2.

 :הסמן יתרונות

 .Ac-tb -ל נוגדן י"ע הנצבעים בתא אחרים למבנים סיליות בין להבחין עוזר  1.

 .בעבר נבחנו שלא הכונדרוציטית בסיליה נוספים מסלולים הפעלת לבחון מאפשר  2.

  גובר טירוזין על שזרחון בעוד IL1β עם גרוי בעקבות בסיליה תחילה המתרחש p38 של זרחון לראות ניתן

 .סיליה תלוי אינו הוא אך מכאני לחץ בעקבות

  החלבון של חשיבותו .כה עד ידוע שלא ,סחוס בתאי Arl13b של תפקידו את לחקור תאפשר המערכת .3

  המוח של בעיוות המאופינת Joubert Syndrome -ה למחלה גורמת אדם בבני שמוטציה מכך נובעת

 .ועוד שכלי פיגור ,שרירים בעיות ,הקטן
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 Acetylated α Tubulin (Ac-tb), הסיליה של המיקרוטובולין את המרכיבים מהחלבונים,  

 אנו הסיליה תפקוד על ללמוד מנת על .מונוקלונלי נוגדן באמצעות לזיהויה משמש

  לוקליזציה קו לזיהוי נוספים לחלבונים לנוגדנים במקביל Ac-tb -ל בנוגדן משתמשים

  לסיליה היחיד הסמן הוא Ac-tb -ו מאחר .הסיליה בפעילות החלבון חשיבות על המעידה

  ורק אך נמצא אינו Ac-tb ובנוסף ,מוגבל לסיליה הקשורים התאיים המסלולים חקר

   .במיטוזה הכרומטידות להפרדת האחראיים הקישור ובסיבי בציטופלזמה גם אלא ,בסיליה

  מארבעת אחד כל את מזהה Ac-tbל צביעה 

  טלופאזה ,מטאפאזה ,פרופאזה :המיטוזה שלבי

  נצפו התאים בתרבית .(B תמונה) וציטוקינזה

 connected“ סיליות כינינו אותם מבנים

like” (תמונה C). של כסיליות נראות הן  

  אולם ,אינטראקציה בינהן שיש שכנים תאים

  .הציטוקינזה בשלב קישור סיבי שאלו יתכן

  י"ע מסומנים הקישור וסיבי שהסיליה מכיוון

 .לקבוע היה ניתן לא נוגדן אותו

 החשיבות שבעריכת הפרויקט. 1
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  הסיליה לזיהוי Ac-tb נגד נוגדן (A) .אימונופלורסנטית צביעה :A-C תמונות 

(Ac-tb, red) י"ע נצבעו הגרעינים DAPI (DAPI, blue). (B-C) ל נוגדן- Ac-

tb (Ac-tb, green) נצבעו האקטין סיבי .הקישור סיבי ואת הסיליה את לסמן כדי  

  .DAPI (DAPI, blue) עם נצבעו והגרעינים (ph, red) פלואידין עם

C 

 .ובדיקת אמינותו, פרויקט זה שאף לבסס מערכת תאית המכילה סמן מתאים לסיליה הכונדרוציטית, אחד האתגרים בחקר הסיליה הוא זיהויה בתאים באופן ייחודי: מטרת הפרויקט

 .  סמן אידאלי יהיה כזה שיתבטא רק בסיליה ושרמת ביטויו בתרבית התאים תהיה אחידה. הסמן לסיליה יהיה חלבון הממוקם בה ומאוחה לגן מדווח
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 :Arl13b-GFPהשימוש והיתרונות שבתאים המבטאים את . 3

שלא  יכולנו לקבוע האם אלו  ”connecte like“ -בדיון שבחשיבות מציאת סמן נוסף לסיליה הכונדרוציטית הוזכרו סיליות ה

-Arl13bי "אינן מסומנות  ע, בתא Arl13bבין תאים המבטאים  ”connected like“סיליות , Aבתמונה . סיליות או סיבי קישור

GFP. 

יום על הצלחת   21תאים שנזרעו למשך  Bבתמונה 

נותנת   Ac-tb -צביעה עם נוגדן ל. נמצאים בצפיפות

 .  Arl13b-GFP -לעומת נוגדן ל, רקע חזק בצביעה

 Ac-tb נגד נוגדן :פלורוסנטיות אימונו בצביעות

 ,Ac-tb) כיום שידועה השיטה פ"ע הסיליה לזיהוי

red) ל נוגדן- GFP לזיהוי Arl13b להיות המועמד 

  הגרעינים (Arl13b, green) לסיליה חלופי סמן

  .DAPI (DAPI, blue) י"ע נצבעו

  לחץ הפעלת :התאים על מכאני לחץ להפעלת מערכת

  ,STREX -ה מכשיר באמצעות נעשית התאים על מכאני

  התאים .התאים דבוקים אליו סיליקון מצע המותח מכשיר

 ועברו לטין'ג 0.1%-ב מצופות סיליקון באריות על נזרעו

  שלא תאים אלו 0 זמן ,דקות 60-ו 5,20 למשך מתיחה

  פיקסציה עברו התאים המתיחה בסיום .מתיחה עברו

  לסימון GFP -ל נוגדן :פלורוסנטיות אימונו וצביעות

-לפוספו לצביעה במקביל (Arl13b, green) הסיליה

 ,DAPI (DAPI עם נצבעו הגרעינים (p-y, red) טירוזין

blue). 1 תמונהC טירוזין על בזרחון עלייה מראה 

  קו אין כי מראה 2C תמונה .מכאני לחץ בעקבות

 .Arl13b-GFP -ל p-y בין לוקליזציה

 הסיליה דרך כמועברים החשודים סיגנאלים מסלולי בחינת

 :GFP-b13Arl  באמצעות

 

 :38p זרחון על β1Interlukin (β1IL) הציטוקין של השפעה

  אלו 0 זמן ,דקות 120-ו 5,30 למשך 10ng/ml IL1β עם טיפול ועברו באריות על נזרעו התאים

 .Western blot בשיטת ואנליזה ,ים;מהתא ליזאט הוכן הטיפול לאחר .טיפול עברו שלא תאים

 .בתא p38 זרחון ברמות עלייה מראות (D תמונה) התוצאות

 ,Arl13b) הסיליה לסימון GFP -ל נוגדן :פלורוסנטיות אימונו וצביעות זכוכיות על פיקסציה עברו הטיפול שבתום תאים ,E תמונה

green) לפוספו לצביעה במקביל-p38 (p-p38, red) עם נצבעו הגרעינים DAPI (DAPI, blue). בהופעת עלייה מראות התוצאות  

p-p38 הטיפול בעקבות בסיליה. 
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  :מעורבת אוכלוסייה מציגים סלקציה לאחר Arl13b-GFP תאי

  בתום .ניאומיצין עם סלקציה עברו התאים הטרנספקציה לאחר

 פלורוסנטיות -אימונו וצביעות פיקסציה עברו התאים הסלקציה

 .(B תמונה)

Arl13b ה למשפחת שייך ,הסיליה בממברנת הממוקם חלבון הוא- 

Small GTPases (Follit, 2010). עבר ,כונדרוציטי תאים קו  

  לאחר שעות Arl13b-GFP. 48 הוקטור עם טרנספקציה

 -אימונו בצביעות ונצבעו פיקסציה עברו התאים הטרנספקציה

  בסיליה ממוקם Arl13b כי מראה A תמונה .פלורוסנטיות

 .-Ac לטובולין ביחס מיקומו מתוך הכונדרוציטית

 הקמת מערכת תאית שתאפשר לסמן את הסיליה הכונדרוציטית. 2   

  פ"ע הסיליה לזיהוי Ac-tb נגד נוגדן :פלורוסנטיות אימונו צביעות

 Arl13b לזיהוי GFP -ל נוגדן (Ac-tb, red) כיום שידועה השיטה

  הגרעינים ,(Arl13b, green) לסיליה חלופי סמן להיות המועמד

  .DAPI (DAPI, blue) י"ע נצבעו
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  מנת על :התאים התמיינות על משפיעה אינה Arl13b-GFP הוקטור החדרת

  במדיום וגודלו נזרעו הם ,הסמן את המבטאים בתאים דרמטי שינוי חל שלא לוודא

   מיקרוסקופ תחת צולמו התאים הניסוי שבועות משלושת שבוע כל בתום .התמיינות

  ,לפרוטאוגליקאנים הנקשר צבע ,(F תמונה) Alcian blue עם ונצבעו (E תמונה) אור

   .כונדרוציטים התמיינות על ומעיד

F E 

  מיקרוסקופ תמונת הינה C תמונה

  מבט היוצרת Z -ה מציר קונפוקלי

  שלושה בעלת דוגמה על הצד מן

  הסיליה כי מדגישה ,מימדים

 .התא פני שטח מעל מתארכת

 FACS SORTER במכשיר מיון

 :אחידה תאים אוכלוסיית לקבלת

 גודל לפי הוגדרה התאים אוכלוסיית

-Arl13b תאי .(G1 תמונה) התאים

GFP רמות פ"ע אוכלוסיות לשלוש מוינו 

  ,המיון לאחר .(G2 תמונה) בהם GFP -ה

 אימונו וצביעות לפיקסציה תאים נלקחו

 ,Ac-tb (Ac-tb-ל נוגדן :פלורוסנטיות

red), Arl13b ל נוגדן י"ע נצבע-GFP  

(Arl13b, green) (DAPI,blue).  

  בכל התאים מופע את מציגה H תמונה

  עם התאים .האוכלוסיות משלושת אחת

 Medium) בינוניות פלורוסנציה רמות

Flouresence) נבחרו. 
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