פיתוח שיטות מתקדמות לחקר תעלות יונים בזרמת פרים
מציגה – נילי אליאור
מנחה :דר' צביקה רוט ,המחלקה לבעלי-חיים
בשיתוף פעולה עם דר' איליה פליידרביש ,ביה"ס לוטרינריה

רקע

העמדת שיטת Patch Clamp

לאור הירידה בשיעורי ההתעברות של פרות
חלב במהלך העשורים האחרונים ,ניכרת
חשיבות בשימוש בזרמה חיונית.
תעלות יונים הינן בעלות תפקיד מכריע ועיקרי
בשליטה ובקרה על תהליכי ההפרייה.

השוואה של אחוז תאים חיים בין הזנב
לגוף האפידידימיס

גוף

העמדת שיטת Patch Clamp
המשימה – רישום זירמי יונים בתא זרע של פרים
למרות ניסיונות חוזרים ,רק לאחרונה תועדה הצלחה ברישום
שהתקבל מתאי זרע בעכברים ()Kirichok et al., 2006
Year
2006
2007
2007
2007

Author
Kirichok
Qi et al.
Navarro
Liu

Journal

 .1יצירת  Sealעם פיפטת הזכוכית

מצאנו שבמדיום ))Na 7.4
()Betsy, N, 2007

אשר אינו מכיל ביקרבונאט
או  ,BSAהתאים היו כמעט
חסרי תנועה
SP-TALP

 .4בדיקת חיות
• התעוררה בעיה חדשה-התאים
נראו כחסרי תנועה
אי לכך ביצענו צביעה אשר
תאפשר אבחנה בין תאי
זרע מתים לחיים

400bp
300bp
Catsper

18S

Marker

דוגמא 2

דוגמא 1

Marker

EX NO

303
337

AF1768
11

18S

400bp
300bp

TGAAGAGCGTGAAGATGGTG
TGCTCATTCAGGTCAACTCG
GAGAAACGGCTACCACATCC
GGACACTCAGCTAAGAGCATCG

תאי זרע מתים צבועים
בPI -

)(n=3

Forward
Reverse
Forward
Reverse

* p < 0.003

אותו השדה ללא
פילטר פלורוסנטי

PI – Propidium Iodide; Stains
DNA, membrane impermeant

 .5יצירת Seal
• הצלחנו לקבל  ,Sealאבל בניסיון לקבל  Giga Sealהטיפה הציטופלסמית
נשאבה לתוך בפיפטה
• עבודות שנעשו בעכברים הראו שלתאים שנלקחו מגוף האפידידימיס יש
ממברנה פחות שבירה מאלה שנלקחו מהזנב לכן החלטנו לנסות לרשום
תאים מגוך האפידידימיס

• ואכן ב  ,25.05.09 -הצלחנו
להגיע ל Giga Seal -בין
פיפטת הזכוכית לממברנת התא
• למיטב ידיעתינו זו הפעם
הראשונה שדווח על הצלחת
הפרוצדורה הזאת בזרמת פרים

בחינת הבדלים בתנועתיות
בין קיץ לחורף באמצעות
מכשיר ה SQA-Vb
חורף
קיץ

*
*
*

Direction

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

NA 7.4
מדיום

עדות ראשונה להתבטאות Catsper
בזרמת בפרים ,באמצעות sq-PCR

XM601
Catsper
857

*

 .3תנועתיות אופטימלית של התאים
• תנועת התאים  -בעיה קריטית

• עבודה שנעשתה בעכברים הראתה שניתן להגיע לSeal -
באזור הטיפה הציטופלסמית

Product
Size

• בזנב :ריכוז תאים גבוה
ותאים בוגרים יותר

לכן בחרנו לקחת תאים
זנב
זרע
 .2הפקת תאי
מהאפדידימיסהאפידידימיס
מזנב
p<0.02

מיקום באפידידימיס

• ניסיונות ליצור  Sealבתאי זרע שעברו מירוק נכשלו
השערה :האינטראקציה של הממברנה עם שלד תוך תאי
יוצרת מבנה קשיח הפוגע בהיענות הממברנה

Name

80
60
40
20
0

תוצאות ניסוי מקדים :השוואה בין תנועתיות
תאי הזרע במדיומים השונים

א .העמדת שיטה לרישום תנועת יונים בתאי
זרע של פרים
ב .התבטאות גנים לתעלות יונים בזרמת
פרים ובמיוחד האם  CatSperמתבטאת
גם בפרים?
ג .אפיון תנועתיות זרמה בעזרת מכשיר
ייעודי ()SQA-Vb

רישום תנועת יונים של תאי זרע
נעשה עד היום רק בעכברים
ובבני אדם

• אשכים נלקחו מבית מטבחיים

הערכת תנועתיות ()1-5

מטרות העבודה

))Saragusty et al., 2006

חיים %

על מנת לאפיין את מעורבות תעלות היונים
בתהליכים המוכרים לנו בתא הזרע ,יש ליעל
את השיטות הקיימות ,להכיר במגבלותיהן
ולנסות להתאימן לחיות המשק ובפרט לפרות
חלב.

 .2הפקת תאי זרע מהאפידידימיס
• הפרוצדורה התבססה על עבודה שבוצעה על
אשכי איילים ,לצורך שימור המין

31.5
µm/s

43
µm/s

מהירות

62.5%
51.9%

23.8%

30.4%

תנועתיות פרוגרסיבית %

תנועתיות %
p < 0.03

*

לסיכום :למרות שפיתוח השיטות עדיין לא תם ,בעבודה זו
הועמד הבסיס הראשוני למחקר מרתק של תאי זרע של פרים

