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 .3תקציר
הגנטיקה של צבע פרוות העכבר ידועה זה מכבר והיא כוללת את מעורבותם של שני גנים,
כאשר לאחד מהם ( )Cשני אללים ולשני ( )Aשבעה עשר אללים .האינטרקציה בין הגנים היא
כזו שאחד הגנים הוא אפיסטטי לגן השני ,ההיפוסטטי .שני הגנים המעורבים בקביעת צבע
פרוות העכבר הם הגן  ,Agoutiהמסומן באות  Aשהוא ההיפוסטטי והגן  ,Colorהמסומן
באות  ,Cשהוא האפיסטטי .לפני כשנתיים הובאו מאילת לחממה הלימודית בבית הספר
מעלה שחרות עכברי "פנדה" שחור לבן ,המתאפיינים בדגמי צבע שחור לבן אשר לא חוזר
על עצמו ,ולכל פרט יש דגם צבע אחר ,בהם החלו ניסוים על מנת להבין את הגנוטיפ שלהם.
בעבודה זו ניסינו להבין את הגנוטיפ של עכברי ה"פנדה" והאם ניתן להבין איך הוא גורם
לקבלתה של "פנדה לבקנית" .לצורך כך ביצענו מספר הכלאות מבחן בין עכברי פנדה ובין
עכברים אשר ידענו מהו הפנוטיפ שלהם וכל זאת במטרה להבין האם מדובר בגן נוסף
לפנוטיפ של ה"פנדה" .בנוסף ,ניסינו לבחון ,במידה ומדובר בגן נוסף ,האם מדובר בגן
ל .Dominant white -כמו כן נעשו הכלאות מבחן שכללו גם הכלאות לקבלת  .F2נמצא כי
בכל ההכלאות בין "פנדה" ש.ל לבין "פנדה" ש.ל  ,התקבלו רק צאצאים בעלי הפנוטיפ
"פנדה" ש.ל .דבר זה מצביע על כך שעכברי ה"פנדה" עמם עבדנו ,היו ,בהסתברות גבוהה,
טהורים (הומוזיגוטיים) .בנוסף נמצא כי בכל ההכלאות של "פנדה" ש.ל  Xשחור (,)Ccaa
התקבלו צאצאים שחורים בלבד ,בכל ההכלאות של "פנדה" ש.ל  Xלבקן ( )ccaaהתקבלו
צאצאים שחורים בלבד ובהכלאת "פנדה" חום לבן " Xפנדה" ש.ל ,התקבלו " 3/4פנדה" ש.ל
ו" 1/4 -פנדה" חום לבן .בהכלאות של "פנדה" לבקנית  Xשחור  ,Ccaaהתקבלו צאצאים
בעלי פנוטיפ של "פנדה" ש.ל וצאצאים שחורים ,ובהכלאות נוספות שכללו גם הכלאות בין
צאצאי  ,F1התקבלו תוצאות שונות .לסיכום ,ניתן לראות כי ישנו מספר לא מבוטל של
הכלאות אשר תומכות בתיאוריית ה" ,"b/bהסוברת שפנוטיפ ה"פנדה" מקורו בגן נוסף שרק
במצב ההומוזיגוט הרצסיבי  bbמביא להופעת פנוטיפ ה"פנדה" .ישנן מספר הכלאות אשר
לא נוגדות לחלוטין את התיאוריה הנ"ל ותומכות בה חלקית ,וישנה הכלאה אחת אשר נוגדת
באופן נחרץ את התיאוריה הזו .דבר זה ,משאיר אותנו בספק לגבי המסקנות הסופיות של
העבודה ,אותן ניתן יהיה לאמת על ידי הכלאות נוספות .נראה מאד סביר כי הגן B/b
המתואר בעבודתנו זהה לגן  S/sשתואר כבר ב.1979 -

3

 .3מבוא
 -3.1עכבר הבית (( )Mus musculusעל פי מנדלסון ויום טובBerry, ;1987 ,
.)Musser et al, 2008 ; 1979
 -3.1.1סיסטמטיקה ומורפולוגיה.
עכבר הבית ( ,)Mus musculusראה תמונה מס'  ,1שייך למשפחת העכבריים שהיא
המשפחה הגדולה ביותר בסדרת המכרסמים ,השייכת למחלקת היונקים .בסדרת
המכרסמים יש כ 350 -סוגים ומתוכם כ 80 -סוגים הם ממשפחת העכבריים .גודלו של
העכבר הוא בין  -7.5ל 10 -ס"מ ,גופו מכוסה פרווה למעט זנבו ואוזניו .אוזניו גדולות ביחס
לגודלו ועיניו קטנות ופרופורציונליות אליו .פרוות עכבר הבית רכה ועבה .צבע הפרווה בדרך
כלל חום (אגוטי) או שחור ,כאשר הכרס פרוותית וצבעה לעתים בהיר יותר .צבע הזנב בהיר
יותר בחלקו התחתון מאשר העליון ואורכו בקירוב כאורך הגוף .הזנב משמש כאיבר לשיווי
משקל (בעת ריצה וטיפוס) ,לתמיכה בעת עמידה על שתי רגליים וכאיבר תרמורגולציה
שתפקידו העיקרי הוא להיפטר מעודפי חום .כיוון שכך ,הזנב במינים/תת מינים צפוניים,
בדרך כלל קצר יותר משל מינים החיים באקלים חם יותר .משקל העכבר הבוגר הוא בין 20-
 40גרם אצל הזכרים ומעט פחות אצל הנקבות .אורך חייו של העכבר הוא  1.5-3שנים.
הרגליים האחוריות של העכבר חזקות מאד ובעזרתן הוא יכול לקפוץ לגובה של  45ס"מ .ניתן
להבחין בין הזכרים לנקבות כבר ביום ה 10 -לחייהם ,באמצעות המרחק בין פי הטבעת
ופתח ההפרשות/מין ( .)anogenital distanceאצל הבוגרים ניתן לראות אצל הנקבה 10
פטמות המסודרות בשני מערכים בצורת חצי עיגול ואצל הזכרים את האשכים.
תמונה מס'  -1שני עכברי בית.

4

 -3.1.2רבייה.
נקבות העכבר מגיעות לבגרות מינית בגיל  25-40יום ,לעומת הזכרים המגיעים לבגרות
המינית בגיל  40-50יום .בדומה לאדם ,ושלא כמו אצל יונקים אחרים ,אין לעכבר עונתיות
ברבייה והנקבה יכולה להיכנס להריון במשך כל ימות השנה .אולם ,בשונה מהאדם ובדומה
ליונקים אחרים ,לנקבות העכברים מחזורי ייחום בהם הנקבה מאותתת לזכר על מוכנותה
ונכונותה להזדווג באמצעות אותות ריח .העכבר הוא רב -ייחומי ,כלומר ,מחזור הייחום שלו
פועל כל השנה .מחזור הביוץ (והייחום) של הנקבות הוא ספונטני ,אך מושפע מאד מפרומון
המין הזכרי .כאשר נקבות העכברים קולטות את הפרומון של הזכרים אשר נמצאים
בסביבתן ,הוא גורם להן להתחיל מידית את מחזור הייחום שלהן .מחזור הייחום אצל
הנקבות מתרחש כל  4-5ימים והוא נמשך כ 12-שעות ,לרוב בשעות אחר הצהריים והלילה.
ההיריון של נקבת העכבר נמשך שלושה שבועות ובסופו היא ממליטה  4-13גורים .משקל
הגורים בהמלטה הוא כגרם אחד ,הם עירומים מפרווה ,עיניהם סגורות ואוזניהם שמוטות.
כמות החלב של האם תלויה בכמות הגורים שהומלטו ובכמות האוכל שהיא יכולה למצוא.
הגורים גדלים במהירות ,ועם גמילתם ,בגיל שלושה שבועות ,הם מגיעים למשקל של  12גרם
בממוצע ואז הם עומדים ברשות עצמם .בשלב זה עיניהם פקוחות ,אוזניהם זקופות והם נעים
באופן מלא ואוכלים מזון מוצק .נקבה אחת יכולה להרות בין  5-10פעמים בשנה.
 -3.1.3אקולוגיה ותזונה.
עכברי הבית נפוצים באזורים חקלאיים ,ביערות טבעיים או כאלה שנשתלו על ידי האדם,
באדמת מרעה ,באזורים בעלי שיחים נמוכים ובאזורים כפריים/עירוניים .בנוסף ,הם מרבים
לשכון גם בסביבת האדם :בבתי מגורים ,במחסנים ,ובמבנים אחרים .בתוך בניינים,
העכברים יכולים ליישב כל פינה לידה מצוי מזון זמין .עקב כושר הסתגלותם הגבוה של
העכברים לשינויים סביבתיים ,הם נפוצים כמעט בכל העולם ,למעט החוג הארקטי ,חלק
נכבד מאפריקה ואמריקה הדרומית ,הכוללים את האזור הטרופי שלהן -תמונה מס'  .2ניתן
להגיד שבכל העולם ,כולל ישראל ,העכבר המצוי נפוץ בכל מקום מיושב .העכבר הוא פעיל
לילה וככזה ,הוא שוהה במחילתו במשך היום ומתחיל את פעילותו בשעות בין הערביים,
הכוללת הגנה על הטריטוריה ,חפירת מחילות וליקוט מזון .בטבע ,העכבר ניזון בעיקר
מזרעים של צמחי בר וצמחי תרבות אך גם מחרקים ומרכיכות ,אולם ,כאורגניזם החי בשכנות
לאדם ,העכבר ניזון ממזונות שונים מעשה ידי אדם כמו שאריות מזון/פסולת שלהם .זכרי
העכברים הם טריטוריאליים ,כאשר הזכר חי עם מספר נקבות בתוך אותה טריטוריה .בסך
הכל ,העכברים נעים על פני טווח שלא עולה על 30 -מטרים מביתם במהלך פעילות
יומיומית .לעכברים שגרים בבתים יש בדרך כלל שטחי מחייה קטנים יותר מאשר לעכברים
שגרים בשטח הפתוח ,וזאת לא רק משום ששטח פנים הבית קטן יותר אלא גם בגלל
שלעכברים שגרים בבית ,קל יותר להשיג מזון ולכן הם לא צריכים לנוע על פני שטח גדול.
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עכברים בוגרים צורכים בין  1-3גרם אוכל יבש בכל יום ,כלומר ,כ 5% -ממשקל גופם.
מבחינת המזון ,למרות שהם אוכלי כל ,נראה שעכברי הבית מעדיפים מזון חי על פני מזון
צמחי .עכברים יכולים לשרוד תקופות ארוכות ללא מים ,כאשר רוב דרישות המים שלהם
מסופקות על ידי המזון שהם צורכים .את רוב זמנם מבלים העכברים במחבוא ,הרחק
מהטורפים שלהם.
תמונה מס'  :2מפת התפוצה של עכבר הבית.

 -3.1.4תחלואה וטריפה.
ישנן שתי סיבות נפוצות למוות אצל העכברים; הסיבה הראשונה היא מחלות והשנייה,
טריפה .למרות שקשה למצוא עכברים חולים בטבע ,ידועות מספר מחלות או מגפות,
שגורמות להם למוות ,ואחת מהן היא דלקת הריאות .מחלות שכיחות נוספות הן זיהומים
במערכת העיכול ,במיוחד במעיים ,בכבד ובטחול .מחלות המעיים נפוצות בעיקר במקרים
בהם חלה עלייה מהירה בצפיפות האוכלוסייה ,מצב לא טיפוסי אצל עכברים .במצב שכזה
(צפיפות גדולה) ,מועברות המחלות בתוך האוכלוסייה בקלות יחסית .הסיבה השנייה למוות
אצל העכברים היא טריפה .הטורפים העיקריים של העכבר הן טורפי לילה ,בעיקר דורסי
לילה כמו תנשמות וינשופים .ינשוף אוכל בשנה לפחות  183עכברים ,אשר מהווים 12%
מכלל האוכל שלו.
 -3.1.5העכבר כחיית מודל( .על פי .)Spencer, 2002
הדמיון בין העכבר לאדם גבוה כמעט בכל היבט ביולוגי ,ולמעשה נחשב העכבר ,יחד עם
הקוף ,לאורגניזם המודל הדומה ביותר לאדם .מחקרים רבים בנושאים הקשורים לאדם
נעשים בעכברים ,וזאת על מנת להימנע מחשיפתם של בני האדם לאותם ניסויים (הניסויים
לא תמיד ניתנים להוצאה לפועל עם בני אדם אך נכון להיום לא נמצאה דרך טובה יותר לבצע
אותם) .להלן מס' תחומים הקשורים בבריאות האדם ,בהם נערכים מחקרים בעכברים:
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 .1עקב גידולה של אוכלוסיית הקשישים ,תופס המחקר בנושא מחלות ניווניות
( )degenerative diseasesכגון אלצהיימר ,פרקינסון ועוד ,חלק נכבד .מחלות ניווניות הן
מחלות שבהן מבנה או תפקוד של רקמות או של תאים במערכת העצבים מידרדר
בעקביות ולאורך זמן ,בגלל מגוון סיבות .במחקרים אלה מחדירים לגופו של העכבר גנים
שונים (עכברים טרנסגניים) שמאיצים או מאטים את התפתחותן של מחלות ניווניות,
ובוחנים את הופעתן וקצב התפתחותן של מחלות אלה.
 .2חקר הסרטן :במסגרת מחקרים אלה מנסים החוקרים לגלות גנים המעורבים בסרטן.
במהלך ניסויים אלו מחדירים גן שעלול לגרום לסרטן לעכבר הטרנסגני ובוחנים את
השפעתו על התפתחות סרטן ספציפי בעכבר הטרנסגני .במחקרים אלו התגלו גנים לא
מעטים שמשמשים היום כסימנים להתפתחות אפשרית של סרטן .במחקרים נוספים
בוחנים את השפעתם של חומרים שונים החשודים כמסרטנים על התפתחות סרטן
בעכברים.
 .3חקר התרופות (פרמקולוגיה) :אין כיום תרופה שבמהלך פיתוחה לא עורכים עליה ניסויים
בעכברים ,אם במסגרת בחינת השפעתה ואם במסגרת בחינת תופעות הלוואי שלה.
ניסויים אלה ,הנקראים פרה-קליניים ,הם חולייה אחת לפני ניסויים בבני אדם .ניסויים שלא
עוברים את שלב הניסוי בעכברים לא מאושרים לניסוי בבני אדם .במסגרת מחקרים אלה,
בוחנים תרופות למגוון עצום של מחלות .את המחלות משרים בעכברים באמצעות מתן
כימיקלים שונים ,השתלת גנים מעוררי מחלות או באמצעות החדרת
חיידקים/ווירוסים/סרטן לגוף העכבר .ניסויים אלה צריכים לעמוד באמות מידה אתיות
מחמירות.
 .4פסיכולוגיה ,התנהגות ,זכרון ולמידה :מחקרים רבים בתחומים אלה נעשים בעכברים
ותוצאותיהם מהוות בסיס למחקרים בבני אדם או חיות גדולות יותר .לצורך כך פותחו מגוון
עצום של מבוכים וכלי מחקר מתוחכמים.
התכונות המשותפות לכל אורגניזמי המודל ,כולל העכבר ,הן:
 .1תפוצה רחבה וקלות השגה (צמצום עלויות).
 .2אורך דור קצר יחסית ליצורים אחרים מאותה הממלכה.
 .3קלות טיפול ואחזקה במעבדה.
 .4ממדים קטנים המאפשרים אכסון מדגם סטטיסטי גדול של פרטים במעבדה.
קרבה גנטית 97.5% -מהגנים של העכבר מקבילים לגנים של האדם (רק אחוז התאמה אחד
פחות מאשר בין השימפנזים לבני האדם) ואזורים שלמים בגנום העכבר זהים ברצפם
לאזורים בגנום האדם .מתוך כ 4000 -גנים שנבדקו אצל העכברים ובני האדם ,פחות
מעשרה נמצאו באדם ולא בעכבר או להיפך .אצל האדם ואצל העכבר ישנם כ 3.1 -ביליון
זוגות בסיסיים בגנום ,רק כ 5% -מהם מקודדים לחלבונים .בממוצע ,ישנו  85%דמיון בין
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הגנים של בני האדם ושל העכברים .ישנם גנים שונים הזהים ב 99% -וכאלה הזהים ב
 .60%באותם מקרים בהם קיימת שונות רבה בין הגנים העכבריים וההומניים ,ההנחה היא
שיש לכך חשיבות תפקודית והשוני נובע מהביולוגיה/אקולוגיה השונים של העכבר והאדם.
הדמיון הרב בין הגנים של העכבר ואלה של האדם מאפשר להשתמש בעכבר כחיית מודל
לטובת האדם .לבני אדם ,לעכברים ולשאר היונקים ,כולל האדם ,ישנו אב קדמון משותף
המתוארך על פי השערת החוקרים לפני כ 80 -מיליון שנים.
 -3.2גנטיקה בסיסית-מונחים( .על פי פזי.)1987 ,
א .גן/לוקוס :קטע ממולקולת ה ,DNA -ממנה עשויים הכרומוזומים ,האחראי ,לבד או יחד עם
גנים נוספים ,לפנוטיפ ספציפי באורגניזם -ראה בהמשך .הגן נחשב ליחידה הבסיסית של
התורשה ,וברוב המקרים הוא מקודד לחלבון .מופע שונה של אותו הגן (שינוים ברצף שלו)
נקרא אלל .הגן נקרא גם לוקוס (מינוח היסטורי המבטא מיקום (=לוקוס) כל שהוא על גבי
הכרומוזום).
ב .אלל :אחת מתוך מספר צורות אפשריות של גן הנגזרות מרצף ה DNA -שלו .במקרים
רבים קיימים יותר משני אללים לגן ספציפי .במקרים קיצוניים אפילו עשרות.
אלל דומיננטי :אלל השולט על ביטוי תכונות מסוימות ,מהסיבה שאינו מאפשר לאלל אחר
לבוא לידי ביטוי ,בדרך כלל כתוצאה ממיסוך פעילותו של האלל האחר.
אלל רצסיבי :אלל שאינו בא לידי ביטוי ,אלא במצב הומוזיגוטי -ראה בהמשך.
ג .כרומוזום :אחד מהגופים דמויי החוטים הנמצאים בכל גרעין תא ומכילים את החומר
התורשתי -דנ''א .בתוך כל כרומוזום נמצאים אלפי גנים .אריזת הדנ"א לתוך כרומוזומים
נעשית רק בעת חלוקת התא ,והיא מורכבת ביותר ומאפשרת אריזת כמות עצומה של
דנ"א לתוך נפח קטן ביותר.
ד .כרומוזומים הומולוגיים :לכל פרט דיפלואידי -יש שני כרומוזומים הומולוגיים (גם
כרומוזומי זוויג וגם אוטוזומים -ראה בהמשך) ,שמקור האחד מהאב ומקור השני מהאם.
על גבי אותם שני כרומוזומים הומולוגיים נמצאים אותם הגנים .כאמור ,יתכן מצב בו ישנם
גנים הומולוגיים שונים (אללים) בכל אחד מהכרומוזומים ההומולוגיים.
ה .כרומוזומי זוויג (מין) :כרומוזומי  Xו ,Y -הקובעים את זוויגו של הפרט .שני כרומוזומים
אלה נחשבים להומולוגיים ויתכן שחלוף ביניהם במהלך מיוזה.
ו .אוטוזומים :כל יתר הכרומוזומים שאינם מעורבים בקביעתו של הזוויג.
ז .תאחיזה בין גנים :גנים הנמצאים על אותו כרומוזום והעוברים יחד בתורשה ,אלא אם כן
הופרדו על ידי שחלוף (חילוף מקטעי  DNAבין כרומוזומים הומולוגיים בזמן חלוקת
ההפחתה) .ככל שאותם גנים נמצאים יותר קרוב על אותו כורמוזום ,עולה התאחיזה
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ביניהם .מרחק הגנים זה מזה על אותו הכרומוזום מבוטאת ביחידות סנטימורגן (,)cM
המבטאת את הסיכוי ששני הגנים יועברו יחדיו לתאי הבת בעת המיוזה.
ח .גמטה :תא מין של יצורים המתרבים רביה מינית המכיל רק עותק אחד של כל
הכרומוזומים (הפלואיד-להלן).
ט .זיגוטה :תא דיפלואידי הנוצר מהתלכדותם של שתי גמטות הפלואידיות בעת רביה
מינית ,וממנו מתפתח האורגניזם השלם.
י .הומוזיגוט :יצור המתפתח מזיגוטה ,המכילה באתר מסוים בכרומוזומים ההומולוגים שני
גנים ספציפיים זהים .ההומוזיגוטיות היא לגן ספציפי.
יא .הטרוזיגוט :יצור המתפתח מזיגוטה ,המכילה באתר מסוים בשני הכרומוזמים
ההומולוגים ,לפחות שני גנים (אללים) שונים.
יב .גנוטיפ :הרכב הגנים של יצור מסוים.
יג .פנוטיפ :התכונה המופיעה בפרט בהתאם להרכב הגנטי שלו (גנוטיפ) .חלקם של
הפנוטיפים ניתתנים לזיהוי בעין בלתי מזוינת וחלקם בהסתכלויות מיקרוסקופיות,
מבחנים פיזיולוגים ,בדיקות ביוכימיות וכו' .חלק מן הפנוטיפים מתבטאים בהשפעת
הסביבה.
יד .אורגניזם הפלואידי :אורגינזם בעל סדרה אחת של כרומוזומים ,למשל חיידקים או
גמטות (תאי מין).
טו .אורגניזם דיפלואידי :תא ,או יצור שבתאיו יש שתי סדרות של כרומוזומים.
טז .תכונות דומיננטיות :תכונות המתבטאות כאשר האלל האחראי להן נמצא בפרט
דיפלואידי ,גם אם באלל יחיד (במצב הטרוזיגוטי) ,שלא לדבר על שני אללים (מצב
הומוזיגוטי).
יז .תכונות רצסיביות :תכונות שאינן מתבטאות כאשר האלל האחראי להן נמצא בעותק
יחיד ביצור דיפלואידי ,ומאידך ,כן מתבטאות כאשר הוא נמצא בשני העתקים (מצב
הומוזיגוטי).
יח .קו-דומיננטיות :מצב בו זוג אללים של אותו גן מתבטאים שניהם ויוצרים בצאצא
ההטרוזיגוט פנוטיפ כלאיים אחד .אם כך ,במצב קו -דומיננטי ,קיימים באוכלוסיה שלושה
פנוטיפים :הומוזיגוטים לאלל אחד ,הומוזיגוטים לאלל השני והטרוזיגוטים.
יט .דו צורתיות זוויגית :מצב בו קיים ההבדל במראה החיצוני בין זכרים לנקבות .לדוגמה,
הזנב הארוך אצל זכרי הטווסים ,הרעמה אצל זכרי האריות או הצבעוניות של זכרי דגי
הגופי.
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כ .תאחיזה לזוויג :גנים הנמצאים על כרומוזומי הזוויג ,בדרך כלל על כרומוזומי ה ,X -אשר
התבטאותם תלויה אם כן בזוויגו של האורגניזם ,למשל המופיליה ,בה שכיחותה של
המחלה בקרב הגברים גבוהה הרבה יותר מאשר בקרב הנשים .כיוון שלזכר ישנו רק
עותק אחד של כרומוזום  ,Xובמידה ועל גבי כרומוזום זה ,אותו יורש הזכר ,ישנו אלל
הגורם למחלה ,יחלה בה הזכר ,ואילו בנקבה ,בה ישנם שני כרומוזומי  ,Xבמצב
ההטרוזיגוטי לא תתבטא המחלה .במקרה זה הנקבה היא נשא של המחלה.
כא .דור הורים :דור ההורים של השושלת אותה חוקרים.
כב .דור בנים  :)Filial 1( F1דור הבנים הראשון בשושלת אותה חוקרים ,צאצאי דור
ההורים.
כג .דור בנים  )Filial 2( F2דור הבנים השני בשושלת אותה חוקרים ,צאצאי דור הבנים
הראשון (.)F1
כד .הכלאות רציפרוקאליות :הכלאות בהן משתמשים באותם גנוטיפים אבל מחליפים אותם
בין זוויגי ההורים.
כה .הכלאות מבחן :כאשר ישנו פרט בעל פנוטיפ ספציפי אך גנוטיפ לא ידוע ,מבצעים
הכלאה של אותו פרט עם פרט בעל גנוטיפ ידוע .על פי תוצאות ההכלאה נקבע הגנוטיפ
של הפרט הנחקר .למשל ,כאשר לא ידוע האם הגנוטיפ של פרט בעל תכונה דומיננטית
הוא הומוזיגוט או הטרוזיגוט ,באמצעות הכלאת מבחן עם פרט הומוזיגוט רצסיבי ניתן
לקבוע את הגנוטיפ של אותו פרט .אם כל הצאצאים קיבלו את הסגולה של הפרט (בעלי
אותו פנוטיפ)  -הפרט היה הומוזיגוט דומיננטי .אם מופיעות שתי הסגולות (ביחסים של
 - )1:1הפרט היה הטרוזיגוט.
כו .התפלגות פנוטיפים בדורות הבנים :כתוצאה מהכלאת ההורים בעלי פנוטיפ ספציפי אך
גנוטיפ לא ידוע ,מתקבלים צאצאים בעלי פנוטיפים שונים .באמצעות ניתוח היחס בין
הפנוטיפים השונים בדור הבנים ניתן להקיש את הגנוטיפ של ההורים .ברוב המקרים
נחוצות מספר הכלאות מבחן על מנת לקבוע את גנוטיפ ההורים בבטחה.
כז .לבקנות /אלבניזם :מחלה תורשתית רצסיבית הגורמת לחוסר פיגמנטציה בעיניים ,בעור
ובשיער .לבקנות גורמת לרוב לרגישות לאור .כמו כן ,לבקנים הם גם בעלי סיכון גבוה
יותר לחלות בסרטן העור -ראה בהמשך.
כח .פנוטיפ אגוטי :צבע פרווה אפור -כהה הנפוץ בין יונקים שונים כמו חולדות ,ארנבים
וחתולים .מקורו בשערות שחורות שסמוך לקצותיהן יש פס צהוב .הפנוטיפ של עכבר
הבית הגדל בבר הוא אגוטי .מבחינה גנוטיפית ,המצב ההומוזיגוטי  AAאו ההטרוזיגוטי
 Aaנותן את הפנוטיפ האגוטי.
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כט .פליאוטרופיה :תופעה גנטית בה גן בודד משפיע על מספר פנוטיפים במקביל .מכניזם
הפליאוטרופיה מתאפשר בעקבות מגוון שימושים שונים שהאורגניזם עושה בתוצר של
אותו גן בודד.
 -3.3פיגמנטציה בחולייתנים.
 -3.3.1פיגמנטציה.
בבעלי חיים ,צבע העור ,השיער והעיניים נקבע על ידי נוכחותם של צבענים (פיגמנטים)
הנמצאים בתוך תאים ייחודיים הנקראים כרומטופורים .תאים אלה ,הנמצאים בשכבת
האפידרמיס של העור ,באישון העין ובזקיק השערה ,מצויים אצל חולייתנים רבים ,גם
הומיאותרמיים (יונקים ועופות) וגם פויקילותרמיים (דו-חיים ,דגים ,זוחלים) ,וגם אצל חסרי
חוליות שונים (סרטנים ודיונונים) .הופעתם של פיגמנטים בתאים ספציפיים בחסרי חוליות
תוארה לראשונה על ידי ) .Sangiovanni (1819השם כרומטופור נגזר משתי מילים יווניות
 khromaשמשמעותן צבע ו phoros -שמשמעותה הופעה/השפעה .קיימים מספר סוגים של
כרומטופורים אצל בעלי החיים ושמם נגזר מצבעם melo) -melanophore -שחור)leuco) ,
 leucophoreלבן) xanto) xantophore ,צהוב) erythro) erythrophore ,אדום)cyano) ,
 cyanophoreכחול) .ביונקים ,כולל האדם ,ישנו רק סוג אחד של תאים המייצרים פיגמנט
והם המלנופורים ) (Melanophoresאו מלנוציטים ) ,(melanocytesהמכילים את הפיגמנט
השחור/חום אאומלנין ) (eumelaninאו הצהוב/אדום פאומלנין ( ,)pheomelaninבתוך
אזורים מסוימים בתא (  -)Sturm et al, 1998ראה בהמשך .המלנוציטים נחקרו רבות
בהקשר לסרטן העור בעיקר ,אך גם בהקשר ללבקנות ומנגנוני פיזור הפיגמנט בתא בכלל
הכרומטופורים .האאומלנין מייצר צבע עור/שיער/אישון שחור וחום ,והפאומלנין מייצר גוונים
צהובים ואדומים ,האופייני לגווני עור בהירים ,במיוחד בעלי שיער אדום ונמשים .הגוונים
הרבים של עור ושיער שאנו רואים בקבוצות שונות באוכלוסיה נובעים מההבדל ביחסים בין
שני סוגי הפיגמנטים .כמות גדולה של אאומלנין מובילה לעור כהה יותר ובמיוחד שיער כהה.
לאנשים עם שיער ועור בהיר יותר יש פחות אאומלנין ויותר פאומלנין.
כיום ידוע המסלול הביוסינתטי של האאומלנין והפאומלנין ,וגם הגנים והאנזימים המעורבים
בכך -ראה תמונה מס'  .3חומר המוצא לשני הפיגמנטים הינו החומצה האמינית טירוזין
( ,)tyrosineכאשר בסדרה של תגובות של חימצון וחיזור ,חלקן על ידי האנזים טירוזינאז,
נוצר האאומלנין .הפאומלנין נוצר תוך כדי הוספת החומצה האמינית ציסטאין (-)cysteine
שוב ,ראה תמונה מס'  .3גם האאומלנין וגם הפאומלנין נאגרים באברונים ציטופלזמטיים
הנקראים מלנוזומים ( -)melanosomesראה תמונה מס'  .4למלנוזומים יכולת לנוע בתוך
המלנוציטים וליצור שני פנוטיפים השונים זה מזה :במצב בו כל המלנוזומים פזורים באופן
הומוגני על פני כל נפח התא ,צבעו של המלנוציט כהה מאוד עד שחור ובמצב בו כל
המלנוזומים מרוכזים במרכז התא ,צבעו של התא בהיר מאוד עם נקודה שחורה קטנה
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במרכזו -ראה תמונה מס'  .5תנועתם של המלנוזומים בתוך המלנוציט נעשית על פני סיבי
האקטין המרכיבים את שלד התא .האות לריכוזם או לפיזורם של המלנוזומים בתוך התא הוא
הורמונלי בחלק מהמקרים (למשל בדו-חיים) או עצבי בחלק מהמקרים (למשל בדגים) .צורתו
של המלנוציט היא כמו של כוכב מרובה קרניים או כף יד -ראה תמונה מס'  ,6כאשר
ה"קרניים" או ה"אצבעות" היוצאות ממרכז התא ,המכיל את הגרעין ,נקראות דנדריטים
( .)dendritesהדנדריטים יוצרים שטח מגע רב של המלנוציט עם התאים השכנים לו (בדרך
כלל קרטינוציטים ,ראה סעיף  3.3.3ו ,3.3.4 -תמונות מס'  8ו ,)9 -דבר המאפשר להם
להעביר אל התאים השכנים את המלנין ביעילות ובמהירות .בהקשר זה מזכירים המלנוציטים
את התאים בעלי הסיסים המצויים במעי הדק ובקנה הנשימה.
תמונה מס'  :3המעקובת הביוסינטטית של המלנין מחומר המוצא טירוזין .התגובות אותן
מבצע הטירוזינז מסומנות במשבצת בצבע תכלת.

תמונה מס'  :4מלנוזומים בהגדלה גבוהה מבעד למיקרוסקופ אלקטרונים.
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תמונה מס'  :5מצד ימין -מלנוזומים מרוכזים במרכז המלנוציט (צבע בהיר) ,מצד שמאל-
מלנוזומים מפוזרים באופן הומוגני בכל נפח המלנוציט (צבע כהה).

תמונה מס'  :6מצד ימין -מלנוציט מוגדל במיקרוסקופ .מצד שמאל -ציור של מלנוציט .גם
בתמונה וגם בציור ניתן לראות את הדנדריטים ואת גרעין התא.
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 -3.3.2מלנוציטים בעין.
המלנוציטים בעין נמצאים באישון ,הנמצא מאחורי הקשתית ( - )Corneaראה תמונה מס' .7
כאשר המלנוציטים שברקמת החיבור שבאישון צפופים ,הרקמה אטומה לאור וצבע העין
כהה -חום או שחור למשל .כאשר צפיפות המלנוציטים נמוכה ,רקמת החיבור היא שקופה ואז
נשקפת דרכה השכבה האחורית של המלנוציטים .במצב זה נראה המלנין שבמלנוציטים
כבעל צבע תכול .כאשר אין מלנין ,גם לא בשכבה האחורית של האישון (אלביניזם ,להלן),
ניתן לראות מבעדו את הרשתית שצבעה אדום -ורוד כצבע צינורות הדם שבה .פנוטיפ זה
הוא אחד ממאפייני הלבקנות .גם שקיפות רקמת החיבור של הקרנית וטיב החלבונים
הקשורים למלנין משפיעים על צבע העין והם האחראיים להופעת גוונים של ירוק /אפור וכ'ו.
מהבחינה הגנטית ,ישנם מספר אללים של הלוקוס (ראה סעיף  ,A )3.2הקובעים את צבע
העין:
 אלל דומיננטי  -Aקובע צבע עין חום ביסודו.
 אלל רצסיבי  -aמצב הומוזיגוט ( )aaקובע צבע עין תכול.
במקרה בו צבע העיניים של ההורים חום ( -)Aaיכול לצאת ילד תכול עיניים ולעומת זאת,
במקרה בו ההורים תכולי עיניים -הסיכויים שיצאו להם ילדים חומי עיניים הם פחותים( .גולד
וחובריה.)2008 ,
תמונה מס'  -7מיקום המלנוציטים באישון.

Melanocytes

 -3.3.3מלנוציטים בעור.
מיקומם של המלנוציטים בעור הוא בשכבה התחתונה ביותר (שכבת תאי הבסיס) של
האפידרמיס (ראה תמונה מס'  .)8המלנוציטים בשכבה זו בנויים מגוף התא ,בתוספת
שלוחות (דנדריטים) היוצאות ממנו -ראה תמונות מס'  6ו .8 -אותם דנדריטים הנמשכים
מגוף המלנוציט חודרים אל בין תאי העור (הקרטינוציטים) השכנים מעל ומצדי המלנוציט.
המלנין בתאים אלה מיוצר בגוף התא ונצבר כאמור בתוך המלנוזומים ,אשר נעים מגוף התא
אל ובתוך הדנדריטים עד לקצותיהם .בהגיע המלנוזומים לקצה הדנדריטים ,המלנין משוחרר
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מהם ומועבר לקרטינוציטים השכנים .מלנוציט אחד מספק מלנין לכ 36 -קרטינוציטים .כמות
המלנוציטים שווה בכל הגזעים והמינים אבל השוני בין 'כהים' ו'בהירים' איננו בכמות או
בצפיפות המלנוציטים ,אלא בכמות המלנין המיוצר ואיכותו ,מה שמתבטא בהופעת
מלנוזומים גדולים יותר (שמכילים יותר מלנין) באנשים הכהים (גולד וחובריה.)2008 ,
תמונה מס'  -8מיקום המלנוציטים בעור.

 -3.3.4מלנוציטים בזקיק השערה.
המלנוציטים הקשורים לפיגמנטציה של השיער מרוכזים בשני אתרים ,האחד בחלק
הפרוקסימאלי (היותר עמוק) של זקיק השערה (הכיס בתוך העור בשכבת הדרמיס בו נוצרת
השערה) והשני ,בבלוטות תת עוריות הנמצאות סמוך למקום בו יוצאת השערה מהעור (ראה
תמונה מס'  .)8היחס בין הקרטינוציטים לבין המלנוציטים בזקיק השערה הוא  1:5בהתאמה.
המלנוציטים בזקיק השערה ,יחסית למלנוציטים על פני העור ,מכילים יותר דנדריטים .צביעת
השיער במלנין היא ,אם כך ,פעילות משולבת של המלנוציטים והקרטינוציטים .התהליך כולל
יצירת מלנין על ידי המלנוציטים ,העברת המלנוזומים לאורך הדנדריטים ,פריקת המלנין
מהמלנוזומים והעברתו לקרטינוציטים ,ולבסוף ,העברת הפיגמנט לתוך השערה הנוצרת על
ידי הקרטינוציטים (גולד וחובריה .)2008 ,תהליך העברת המלנין מהמלנוציטים
לקרטינוציטים הוא דומה בעור ובזקיק השערה .כמובן שמידת ההעברה של מלנין
מהמלנוציטים לקרטינוציטים ,ומהם אל השיער ,הם הקובעים את גון השיער .תהליך יצירת
המלנין והעברתו דרך שני סוגי תאים אל השערה ,הוא תהליך מורכב ביולוגית ,אשר מעורבים
בו גנים רבים ובקרה שלהם ( .)Slominski et al, 2005בדרך כלל יש מתאם בין גוון העור
וגוון השיער -שיער כהה לבעלי גוון עור כהה וההיפך ,שיער בהיר לבעלי עור בהיר .זקיק
השערה מכיל גם תאי נבט (פיברובלסטים) אשר מהם מתפתחים המלנוציטים .תאים אלה
מרוכזים בבליטה הממוקמת מעל שורש הזקיק -ראה תמונה מס'  .9תאים אלה מתמיינים
למלנוציטים חדשים ,אשר אורך חייהם בין  3-8שנים (.)Slominski et al, 2005
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תמונה מס'  -9השערה בתת העור.

 -3.4לבקנות.

הלבקנות ) (Albinismהיא הפרעה תורשתית רצסיבית הגורמת לחוסר בפיגמנטציה בעיניים,
בעור ובשיער ,הנובע מליקוי בייצור המלנין ,ראה סעיף  .3.3.1ההפרעה בכללותה גורמת
לרגישות קיצונית לאור ,אך אין היא נחשבת לתאלית (גורמת למוות) .הלבקנות אינה מוגבלת
רק לבני אדם והיא מופיעה אצל כל החולייתנים -יונקים ,עופות ,זוחלים ,דו-חיים ודגים ,להם
הלבקנות מסוכנת יותר ,מכיוון שהמשמעות של רגישות לאור וראייה פגומה היא כושר
הישרדות נמוך יותר .נוסף להיעדר הפיגמנטציה בקשתית העין ,הגורמת למופע אדום של
האישון (ראה סעיף  ,)3.3.2ההפרעה מתבטאת גם בבעיות ראייה הכוללות פוטופוביה
(סינוור משמעותי באור חזק) ,ניסטגמוס (ריצוד בלתי רצוני של גלגל העין) ,פזילה ,ירידה
בחדות הראיה ,חוסר התפתחות מרכז הראיה ,הצלבה לא תקינה של עצב הראיה ורמות
שונות של קוצר ראייה או רוחק ראייה .עם זאת ,ראייתם של רוב הלבקנים נוטה להשתפר
במהלך חייהם בעקבות שינוי במתח השריר .כפי שניתן לראות בתמונות מס'  10ו,11 -
מבחינת המראה הכללי ,ישנו דמיון רב בין בעלי חיים שצבע פרוותם ,שערם או נוצותיהם לבן
לבין בעלי החיים הלבקנים .אולם ,להבדיל מבעלי החיים הלבנים ,לאלה הלבקנים ,גם העור
לבן וצבע האישון הוא אדום (בהיעדר פיגמנט בקשתית -ראה סעיף  .)3.3.2רגישותם הרבה
של הלבקנים לאור מעלה את סיכונם לחלות במחלות עור ובסרטן העור .מעבר ללקויות הנ"ל,
שהן יציבות מלידה ואינן מתדרדרות ,הלבקנים הינם בעלי אינטליגנציה נורמאלית ובעלי
תוחלת חיים נורמאלית.
כאמור ,הלבקנות היא הפרעה תורשתית רצסיבית והיא נגרמת משתי מוטציות OCA1 -ו-
 OCA1 .)Boissy et al, 1996( OCA2היא המוטציה השכיחה יותר והיא פוגעת בגן
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שמקודד לאנזים טירוזינאז הנמצא במעקובת הביוסינתטית של המלנין (ראה סעיף 3.3.1
ותמונה מס'  .)3הגן נקרא  tyrוהוא ממוקם בכרומוזום  11ופגיעה בו מובילה ללקות בייצור
הפיגמנט מלנין .המוטציה השנייה ,הפחות שכיחה של ההפרעה ,מתבטאת בפגיעה בגן
 OCA2הנמצא בכרומוזום  13ושמקודד ליצירת חלבון שנקרא חלבון  Pשתפקידו בגוף האדם
עדיין לא ברור.
מוטציית  OCA1מתחלקת לשניים OCA1A :היא ההתבטאות החמורה יותר של .OCA1
בהתבטאות זו השיער לבן ,העיניים שקופות יחסית ,העור לא יכול להשתזף והחולים סובלים
מניסטגמוס ומפגיעה חמורה בראייה שיכולה להגיע לדרגה של  20/100ואפילו .20/400
 OCA1Bהיא ההתבטאות הקלה יותר של  .OCA1בהתבטאות זו השיער יכול להיות לבן
אבל במהלך החיים הוא הולך ומצהיב .העור בעל יכולת מסוימת להשתזף והפגיעה בראייה
קלה יותר בדיוק כמו הניסטגמוס שחומרתו תואמת לחומרת בעיות הראייה .הסיווג מתבצע
לפי חומרת התסמינים.
תמונה מס'  -10חיות לבקניות.

תמונה מס'  -11חיות בעלות צבע פרווה לבן.
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 -3.5פנוטיפ ה.)Haase et al, 2009( Dominant white -
פנוטיפ ה Dominant white -מוגדר כיום אך ורק בסוסים .הפנוטיפ הינו תוצאה של 20
אללים שונים ( ,W1-W20עדכני ל )2013 -אשר יוצרים פנוטיפ שנע בין פרווה לבנה לחלוטין
לבין כתמים לבנים בגדלים שונים על פני פרווה בצבע כלשהו ,תלוי בגנוטיפ .צבע העור של
סוסים בעלי פנוטיפ זה הוא ורוד וצבע עיניהם כהה .פנוטיפ ה Dominant white -שונה
מפנוטיפ האלבינו ,בעיקר בהיעדר עיניים אדומות .כשמו של הגנוטיפ ,הDominant white -
הוא דומיננטי ,משמע ,די באלל אחד (  )Wעל מנת להשרות את הפנוטיפ .גם בהקשר זה
שונה ה Dominant white -מהאלבינו אשר הינו אלל רצסיבי .בחלק מהאללים המצב
ההומוזיגוטי (  )WWהוא ליתאלי -העובר אינו משלים את התפתחותו ומת בשלב מוקדם .כל
הגנוטיפים של ה Dominant white -נמצאים על פני גן בשם  KITהמקודד לגורם גידול
( )growth factorהמצוי על פני תאים במערכת החיסונית .לא ברור המנגנון אשר גורם
למוטציות אלה להתבטא בצבע הפרווה של הסוס .קרוב לוודאי שמדובר באפקט פליאוטרופי.
פנוטיפ ה Dominant white -אובחן עד כה בעשרה גזעים של סוסים ,ביניהם הסוס הערבי.
 -3.6הפיגמנטציה בעכבר הבית.
הגנטיקה של צבע פרוות העכבר ידועה זה מכבר והיא כוללת את מעורבותם של שני גנים,
כאשר לאחד מהם ( )Cשני אללים ולשני ( )Aשבעה עשר אללים .האינטרקציה בין הגנים היא
כזו שאחד הגנים הוא אפיסטטי לגן השני ,ההיפוסטטי ( .)Uc-davis biowiki, 2016שני
הגנים המעורבים בקביעת צבע פרוות העכבר הם הגן  ,Agoutiהמסומן באות  Aשהוא
ההיפוסטטי והגן  ,Colorהמסומן באות  ,Cשהוא האפיסטטי (.)Ucdavis biowiki, 2016
ישנן שלוש אפשרויות ידועות להופעה הדיפלואידית של הגן  AA :Agoutiו -aa -המצבים
הומוזיגוטיים ו -Aa -המצב ההטרוזיגוטי .ה A -מסמל את האלל  Agoutiהדומיננטי ,שהוא
צבעם של העכברים בבר (אפור) ולעומתו ה a -מסמל את האלל המוטנט .הפנוטיפ של
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המצבים  Aaו AA -הוא אפור והפנוטיפ של המצב  aaהוא שחור .יש לציין ,כי בנוסף לשני
האללים  Aו ,a -ישנם עוד חמישה עשר אללים אחרים ,חלקם דומיננטיים וחלקם רצסיביים,
חלקם לתאליים וחלקם לא ,הנותנים צבעי פרווה הנעים מהצבע הצהוב ,דרך הצבע הכתום
ועד לצבע השחור ( .)Silvers, 1979העכברים בהם נעשה שימוש בעבודה זו הכילו רק את
שני האללים הנ"ל .גם לגן השני ,ה ,Color -ישנן שלוש הופעות דיפלואידיות ידועות CC :ו-
 ccההומוזיגוטיים ו -Cc -הההטרוזיגוטי .ה C -מסמל את האלל הקובע אם לפרוות העכבר
יהיה צבע או לא (שחור /אפור /אחר) ולעומתו ה c -מסמל את האלל המוטנט .הפנוטיפ של
המצבים  CCו Cc -הוא פרווה בעלת צבע כלשהו (שחור /אפור /אחר) והפנוטיפ של המצב
 ccיוצר לבקנות תלוית טירוזינאז -ראה סעיף  3.4ו.3.3.1 -
לפני כשנתיים הובאו מאילת לחממה הלימודית בבית הספר מעלה שחרות עכברי "פנדה"
שחור לבן (פנדה ש.ל) -ראה תמונה מס'  .12העכברים מתאפיינים בדגמי צבע שחור לבן
אשר לא חוזר על עצמו ,ולכל פרט יש דגם צבע אחר.
תמונה מס'  :12עכבר "פנדה" ש.ל.

בניסוים מקדימים נעשו הכלאות בין עכברי ה"פנדה" לבין עצמם ,למשך שניים-שלושה דורות,
נתקבלו בכל ההכלאות עכברי "פנדה" ש.ל .דבר זה מראה בסבירות גבוהה כי עכברי
ה"פנדה" שברשותנו הם טהורים (הומוזיגוטיים) .בעקבות ניסויים מקדימים נוספים ,לא היה
ברור האם פנוטיפ ה"פנדה" מקודד בגן נוסף.
 -3.7השערת החקר.
הגנטיקה של צבע פרוות העכבר ידועה זה מכבר והיא כוללת את מעורבותם של שני גנים,
כאשר לאחד מהם ( )Cשני אללים ולשני ( )Aשבעה עשר אללים  -ראה סעיף  .3.4לפני
כשנתיים הובאו לחממה הלימודית בבית הספר "מעלה שחרות" עכברי "פנדה" -ראה תמונה
מס'  .12בניסויים מקדימים נעשו הכלאות בין עכברי ה"פנדה" לבין עצמם שהביאו להנחה כי
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בסבירות גבוהה העכברים הם הומוזיגוטיים (טהורים) לפחות לגנים  Aו .C -בניסויים נוספים
התקבלו עכברים שניתן היה לראות כי הם לבקנים (עיניהם היו אדומות) אך עדיין אפשר היה
לזהות עליהם את צבע הפרווה המזכיר את צבע פרוות ה"פנדה" ,אך במידה מאד דהויה-
ראה תמונה מס'  .13עכברים אלה נקראו עכברי "פנדה" לבקנים .תוצאות אלה מעלות את
ההשערה שישנו גן נוסף המעורב בקביעת צבע פרוות עכבר ה"פנדה" ,שהיא ההיפותזה
המונחת בבסיס עבודה זו.
תמונה מס'  -13עכברה בעלת פנוטיפ "פנדה" לבקן.
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 .4שיטות

וחומרים.

 -4.1החזקת העכברים והכנה לניסוי .כל העכברים שנכללו בניסוי נולדו וגודלו בחממה
הלימודית בבית הספר "מעלה שחרות" .העכברים הוחזקו בכלובי פלסטיק במידות של 37
ס"מ אורך 30 ,ס"מ רוחב ו 17 -ס"מ גובה ,כאשר כל כלוב רופד בנסורת בגובה של  5ס"מ.
בתוך כל כלוב מוקמה קופסת גלידה מפלסטיק ששימשה כמחסה עבור העכברים ומעליה
הונחה קופסת סרדינים משומשת ששימשה ככלי למים .קופסת סרדינים משומשת נוספת
מולאה במזון למכרסמים והונחה על הנסורת .הרכב המזון (מזון לארנבות בכופתיות של חב'
אמבר) היה 17% :חלבון 4% ,שומן 44.5% ,פחמימות נאכלות 15% ,תאית 7.5% ,אפר
(מינרלים) ו 12% -לחות .החלפת מים וניקוי כלי המים ,כמו גם הוספת מזון ,נעשו אחת
ליומיים .במרכז מכסה הכלוב נוסר פתח במידות של  7X14ס"מ אשר כוסה ברשת מתכת
בעלת חורים בגודל של  0.5X0.5ס"מ .הכלובים הונחו בתוך חדר שמוזג לטמפרטורה שבין
 24-29מעלות והואר בתאורה טבעית.
 -4.2מהלך הניסוי .עבודה זו מתבססת על הכלאות מבחן בהן אחד מהשותפים ,זכר או
נקבה ,היה בעל גנוטיפ ידוע ,לפחות בהקשר של האללים  Ccו .Aa -השותף בעל הגנוטיפ
הלא ידוע באותן הכלאות היה תמיד בעל פנוטיפ "פנדה" ש.ל  /לבקן ,או צאצא שלהם (.)f1
במקרה וגנוטיפ השותף הראשון היה לא ידוע ,נעשו הכלאות מבחן על מנת לאשש את
הגנוטיפ שלו .כאמור ,בחלק מהמקרים נעשו הכלאות בין צאצאי  f1לקבלת צאצאי  ,f2וכל
זאת במטרה לאשש באופן סופי את הגנוטיפ של דור  .pבמהלך העבודה נבחנה ההיפותזה
בדבר מעורבותו של גן נוסף בקביעת הפנוטיפ של ה"פנדה" ונעשה ניסיון לשלול או לאשש
את מעורבותו של הגן  Wהמקודד לפנוטיפ ה.Dominant white -
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 .5תוצאות.
בעבודה זו ניסינו להבין את הגנוטיפ של עכברי ה"פנדה" והאם ניתן להבין איך הוא גורם
לקבלתה של "פנדה לבקנית" -ראה סעיף  .3.7לצורך כך ביצענו מספר הכלאות מבחן בין
עכברי פנדה ובין עכברים אשר ידענו מהו הפנוטיפ שלהם ,וכל זאת במטרה להבין האם מדובר
בגן נוסף לפנוטיפ של ה"פנדה" .בנוסף ,ניסינו לבחון ,במידה ומדובר בגן נוסף ,האם מדובר
בגן ל.Dominant white -
טבלה מס'  1מפרטת את כל ההכלאות שנעשו בעבודה זו .מן הטבלה ניתן לראות כי:
 .1בכל ההכלאות של "פנדה" ש.ל " Xפנדה" ש.ל ,התקבלו צאצאים עם פנוטיפ "פנדה"
ש.ל בלבד -הכלאות מס' .17 ,16 ,15 ,2 ,1
 .2בכל ההכלאות של "פנדה" ש.ל  Xשחור ( ,)Ccaaהתקבלו צאצאים שחורים בלבד-
ראה הכלאות מס' .19 ,11 ,10 ,9 ,4
 .3בכל ההכלאות של "פנדה" ש.ל  Xלבקן ( )ccaaהתקבלו צאצאים שחורים בלבד-
הכלאות מס' .6 ,5
 .4בהכלאת "פנדה" חום לבן " Xפנדה" ש.ל ,התקבלו " 3/4פנדה" ש.ל ו" 1/4 -פנדה"
חום לבן -הכלאה מס' 18
 .5בהכלאות של "פנדה" לבקנית  Xשחור  ,Ccaaהתקבלו או "פנדה" ש.ל או שחורים-
הכלאות מס' .21 ,13
 .6בהכלאות נוספות שכללו גם הכלאות בין צאצאי  ,F1התקבלו תוצאות שונות שיידונו
בסעיף מס'  -6דיון ומסקנות.

טבלה מס'  :1ריכוז תוצאות ההכלאות שנעשו בעבודה זו.

22

מקרא:
פנדה ש.ל טהור  Xפנדה ש.ל טהור
פנדה ש.ל  Xשחור Ccaa
הכלאות עם פנדה לבקנית
דור 2
פנדה ש.ל טהור  Xלבקן ccaa
הכלאות פנדה ש.ל  Xפנדה ש.ל בהן התקבלו פנדה ח.ל
אלל נוסף של  ,aכנראה נשא לחום

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
5
2
10
4
11
11
19
19
20
20
21
22
30
30
9
17
7
7
21
22
23
23
1/5/15
1/3/15
13/9/16
?
13/9/16
20/9/16
13/9/16
20/9/16
13/9/16
20/9/16
20/9/16
13/9/16
?
31/9/16
27/9/16
27/9/16
5/3/16
22/5/16
27/9/16
27/1/16
22/8/16
10/10/16

פנדה ש.ל
פנדה ש.ל
שחור
שחור
פנדה ש.ל
פנדה ש.ל
לבקן
לבקן
שחור
שחור
שחור
פנדה ש.ל
שחור
שחור
פנדה ש.ל
פנדה ש.ל
פנדה ש.ל
פנדה ח.ל
שחור
פנדה ח.ל
שחור
פנדה ש.ל
CCaa
CCaa
Ccaa
Ccaa
CCaa
CCaa
ccaa
ccaa
Ccaa
Ccaa
Ccaa
Ccaa
Ccaa
Ccaa
CCaa
CCaa
CCaa
?
Ccaa
?
Ccaa
Ccaa

פנדה ש.ל
פנדה ש.ל
שחור
פנדה ש.ל
לבקן
לבקן
פנדה לבקנית
חום
פנדה ש.ל
פנדה ש.ל
פנדה ש.ל
חום
פנדה לבקנית
שחור
פנדה ש.ל
פנדה ש.ל
פנדה ש.ל
פנדה ש.ל
פנדה ש.ל
לבקן
פנדה לבקנית
פנדה ש.ל
CCaa
CCaa
Ccaa
CCaa
ccaa
ccaa
?
CcAA
CCaa
CCaa
CCaa
CcAA
?
Ccaa
CCaa
CCaa
CCaa
CCaa
CCaa
ccaa
?
Ccaa

6/6/15
8/7/15
7/10/16
24/6/16
7/10/16
12/10/16
5/10/16
11/10/16
22/10/16
24/10/16
9/10/16
9/10/16
1/7/16
30/10/16
30/10/16
29/9/16
27/3/15
5/7/16
28/10/16
25/2/16
19/9/16
15/11/46

4
3
6
5
9
9
3
5
1
5
2
5
3
12
5
4
4
5
6
2
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
6
5
9
9
0
0
1
5
2
0
3
2
0
0
0
0
6
0
0
0

6
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
3
4
3
4
0
1
3
3

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
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0
2
0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

דור  2של הכלאה מס' 12
דור 1
דור  2של הכלאה מס' 21

דור ההורים
הזכר הוא הצאצא של הנקבה

נטרף צאצא  1לפני ידיעת הפנוטיפ
נטרפו  2לפני ידיעת הפנוטיפ שלהם
דור 1
דור  2של הכלאה מס' 13

נטרפו  3צאצאים לפני ידיעת הפנוטיפ
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 .6דיון ומסקנות.
הגנטיקה של צבע פרוות העכבר ידועה זה מכבר והיא כוללת את מעורבותם של שני גנים,
כאשר לאחד מהם ( )Cשני אללים ולשני ( )Aשבעה עשר אללים .לפני כשנתיים הובאו
לחממה הלימודית בבית הספר "מעלה שחרות" עכברי "פנדה" ועל פי הכלאות ראשוניות
נמצא שהם בסבירות גבוהה הומוזיגוטיים (טהורים) לפחות לגנים  )Agouti( AוC -
( .(Colorבניסויים מקדימים עלתה ההשערה שמדובר בגן נוסף האחראי על הפנוטיפ "פנדה"
כפי ש )1979( Silvers -מצא לפני שנים .במהלך הדיון ננתח את תוצאות ההכלאות
באמצעות טבלאות פונה על מנת לנסות להבין את גנוטיפ עכבר ה"פנדה" ולשלול כמה
אפשרויות הידועות בספרות .לצורך הבנת הגנוטיפ ,ביצענו מספר הכלאות ואת תוצאותן ניתן
לראות בטבלה מס' .1

 6.1מידת הטוהר של עכברי "פנדה" ש.ל.
מטבלה מס'  1עולה כי ברובן של ההכלאות בין "פנדה" ש.ל לבין "פנדה" ש.ל (למעט הכלאה
מס'  -22המסומנת בצבע כתום) ,התקבלו רק צאצאים בעלי הפנוטיפ "פנדה" ש.ל (הכלאות
מס'  -16 ,2 ,1המסומנות בצבע צהוב) .כמו כן ,כפי שנכתב במבוא ,אנחנו מניחים כי עכברי
ה"פנדה" עמם עבדנו היו טהורים (הומוזיגוטיים) .הכלאה מס'  22מספקת לנו דוגמה
להכלאה בין שני עכברי "פנדה" ש.ל ,בעלי גנוטיפ ( Ccנשאי לבקנות) -ראה טבלה מס' .1
בהכלאה זו התקבלו שלושה צאצאים בעלי הפנוטיפ "פנדה" ש.ל ,וצאצא אחד בעל פנוטיפ
"פנדה" לבקן .טבלה מס'  2מראה את הבסיס הגנטי להכלאה מס'  22ומחזקת את ההנחה
כי רוב עכברי ה"פנדה" שהיו ברשותנו היו בעלי הגנוטיפ  .CCטבלה מס'  3מציגה מקרה בו
אחד מעכברי ה"פנדה" ש.ל היה בעל גנוטיפ  CCוהשני בעל הגנוטיפ  .Ccבמקרה זה ,כל
הצאצאים היו יוצאים בעלי הפנוטיפ "פנדה" ש.ל ואף אחד מהם לא היה "פנדה" לבקן
(הגנוטיפ המביא ליצירת הפנוטיפ "פנדה" לבקן יטופל בהמשך).
טבלה מס'  :2תוצאות הכלאה היפותטית בין שני עכברי "פנדה" בעלי גנוטיפ .Cc
Cab

פנדה ש.ל Ccaabb
cab

X
גמטות

פנדה ש.ל Ccaabb

"פנדה לבקנית" ccaabb

cab

פנדה ש.ל Ccaabb

פנדה ש.ל Ccaabb

Cab

Ccaabb
פנדה ש.ל

מטבלה מס'  2עולה כי במידה ושני עכברי ה"פנדה" הם נשאי לבקנות ( ,)Ccרבע מן
הצאצאים המתקבלים הם "פנדה" לבקן.
טבלה מס'  :3תוצאות הכלאה היפותטית בין עכבר "פנדה" בעל גנוטיפ  CCלבין
עכבר "פנדה" בעל גנוטיפ .Cc
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פנדה ש.ל CCaabb
גמטות
Cab
פנדה ש.ל CCaabb

Cab

פנדה ש.ל Ccaabb

cab

X
Ccaabb
פנדה ש.ל

טבלה מס'  3מציגה את האפשרות לנוכחותם בשושלת של "פנדה" ש.ל בעלי גנוטיפ Cc
מבלי שהדבר יתבטא בפנוטיפ ("פנדה" לבקן).
כפי שניתן לראות בהכלאות  15ו( 17 -ראה טבלה מס'  ,)1בחלק מההכלאות של "פנדה"
ש.ל " Xפנדה" ש.ל התקבלו מספר צאצאים בעלי פנוטיפ "פנדה" ש.ל ואחרים בעלי פנוטיפ
"פנדה" ח.ל ("פנדה" חום לבן) )1979( Silvers .מתאר שבעה עשר אללים שונים של
הגנוטיפ  ,)A( agoutiכאשר אחד מהם מכונה ( nonagoutiגנוטיפ מס'  .)10צבע השיער של
הגנוטיפ  aaהוא חום ,כאשר האאומלנין הוא הפיגמנט השלט .גנוטיפ זה ממוסך על ידי
הגנוטיפ  aaהנותן צבע פרווה שחור .אנו מניחים שבמקרה של הכלאות  15ו ,17 -ההורים
היו נשאים של  -aראה טבלה מס'  ,1ולכן התקבלו צאצאים בעלי פנוטיפ "פנדה" ח.ל .בכל
מקרה אנו מניחים שהגנוטיפ ל"פנדה" אינו עוד אלל של האגוטי אלא גן נוסף -ראה בהמשך.
כך או כך ניתן להגיד שעכברי ה"פנדה" ש.ל איתם עבדנו הכילו בחלק מהמקרים פרטים לא
טהורים לגנים  Cו A -ויש לקחת זאת בחשבון בניתוח ההכלאות.

 -6.2מעורבותו של הגן ל Dominant white -בקביעת פנוטיפ ה"פנדה".
בהנחה שבפנוטיפ הפנדה מעורב גן נוסף ,עלתה ההשערה שמדובר בגן  Wהאחראי על
פנוטיפ ה Dominant white -שמוגדר כיום אך ורק בסוסים ( .)Haase et al, 2009פנוטיפ
זה הוא תוצאה של  20אללים שונים ( ,W1-W20עדכני ל,)Bailey et al, 2013( )2013 -
אשר יוצרים פנוטיפ שנע בין פרווה לבנה לחלוטין לבין כתמים לבנים בגדלים שונים על פני
פרווה בצבע כלשהו ,תלוי בגנוטיפ .צבע העיניים של סוסים בעלי פנוטיפ זה הוא כהה.
פנוטיפ ה Dominant white -שונה מפנוטיפ האלבינו ,בעיקר בהיעדר עיניים אדומות .כשמו
של הגנוטיפ ,ה Dominant white -הוא דומיננטי ,משמע ,די באלל אחד (  )Wעל מנת
להשרות את הפנוטיפ.
בטבלה מס'  4ניתן לראות את הצגת האפשרות שבשושלת עכברי ה"פנדה" ש.ל היה זיווג
של עכברים הנושאים את פנוטיפ ה ,Dominant white -אך בגנוטיפ הטרוזיגוטי (.)Ww
במידה וזה היה המצב ,על פי טבלה מס'  ,4היו צריכים להתקבל צאצאים שרבע מהם נעדרי
פנוטיפ "פנדה" ,דבר שלא קרה באף הכלאה בה היו מעורבים שני עכברי "פנדה".
טבלה מס'  :4תוצאות הכלאה היפותטית בין שני עכברי "פנדה" ש.ל בעלי גנוטיפ .Ww

25

פנדה ש.ל
Caw
Ccaaww
שחור
CcaaWw
פנדה ש.ל

CCaaWw
CaW
CCaaWw
פנדה ש.ל.
CCaaWW
פנדה ש.ל.

X
גמטות
Caw
CaW

CCaaWw
פנדה ש.ל

טבלה מס'  4מחזקת לכן את ההנחה שכל עכברי ה"פנדה" ,במידה ומדובר במעורבותו של
ה Dominant white -בקביעת הפנוטיפ ,היו בעלי גנוטיפ  .WWהלאה ,כפי שניתן לראות
בטבלה מס'  ,1כל ההכלאות שבין עכברי "פנדה" ש.ל לבין עכברים שחורים בעלי הגנוטיפ
 ,Ccaaהניבו צאצאים בעלי פנוטיפ שחור (הכלאות מס'  ,11 ,10 ,9 ,4המסומנות בצבע
הורוד) .בטבלה מס'  5מוצגת הכלאה היפותטית בין עכבר "פנדה" ש.ל בעל הגנוטיפ WW
ל( Dominanat white -ראה פסקה למעלה) לבין עכבר שחור בעל הגנוטיפ  Ccaaלגנים C
ו ww A -ל.Dominanat white -
טבלה מס'  :5תוצאות הכלאה היפוטטית בין עכבר "פנדה" ש.ל בעל גנוטיפ  WWלבין
עכבר שחור בעל גנוטיפ .ww

פנדה ש.ל CCaaWW
CaW
CCaaWw
פנדה ש.ל.
CcaaWw
פנדה ש.ל.

X
גמטות
Caw
caw

Ccaaww
שחור

על פי טבלה זו ,צאצאי ההכלאה צריכים היו לצאת כולם בעלי פנוטיפ "פנדה" ש.ל .המסקנה
העולה מתוצאות ההכלאות האמיתיות היא כי ה Dominant white -אינו פנוטיפ ה"פנדה" לא
נשלט על ידי הגן .W

 -6.3מעורבותו של גן " "Bבעל הורשה רצסיבית בקביעת פנוטיפ ה"פנדה".
ההשערה המרכזית בעבודה זו היא כי בקביעת פנוטיפ ה"פנדה" ,מדובר בגן נוסף (להלן b
לסימון  ,)blondשאופן הורשתו רצסיבי ,המביא לפנוטיפ ה"פנדה" ,להלן תיאוריית ה "."b\b
דהיינו ,רק הגנוטיפ  bbגורם להופעת פנוטיפ ה"פנדה" )1979( Silvers .מתאר מספר
אללים המביאים לכתמים לבנים על פני הפרווה שאופן הורשתם רצסיבי)1979( Silvers .
מציין מספר לוקוסים /גנים הנמצאים על כרומוזום :14
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 .1הלוקוס  ,sשבמצב ההומוזיגוטי  s/sיוצר כתמים לבנים בגדלים שונים ,המאופיינים
בגבולות חדים.
 .2הלוקוס  ,kהמכונה  modifierוהמהווה גן נפרד ל ,s -הקובע את האינטנסיביות של
הכתמים הלבנים ,מכתמים לבנים קטנים ועד למופע לבן לגמרי.
ייתכן כי אותו לוקוס  ,sהמתואר על ידי  ,)1979( silversהוא הגן  bשלנו .להלן ,בשלב
ראשון ,ההכלאות התומכות במעורבותו של הגן  bבקביעת פנוטיפ ה"פנדה" ,לאחר מכן
ההכלאות המתקשות לתמוך בהשערה ,בהמשך ,ההכלאות שלא סותרות הנחה זו אם כי
תומכות בה בדוחק ,ולבסוף ההכלאות שאינן תומכות בהשערה זו .עבור כל הכלאה תוצג
טבלת פונה טנטטיבית בה מופיעים שלושת הגנים  c ,aו b -והפנוטיפים /גנוטיפים הנובעים
מהן ,אל מול התוצאות שנתקבלו בפועל.
 .1הכלאות של "פנדה" ש.ל  Xשחור ( Ccaaהכלאות מס'  -)19 ,11 ,10 ,9 ,4ראה טבלה
מס' .6
טבלה מס'  :6תוצאות הכלאה היפותטית של "פנדה" ש.ל  Xשחור  Ccaaעם
מעורבות הגן .b
פנדה ש.ל CCaabb
גמטות
Cab
שחור CCaaBb

CaB

שחור CcaaBb

caB

X
CcaaBB
שחור

מטבלה מס'  6ניתן לראות כי בהכלאת "פנדה" ש.ל  Xשחור  Ccaaאמורים להתקבל
צאצאים שחורים שעל פי המודל ,כולם הטרוזיגוטיים עבור הגן  ,bדהיינו נעדרי הפנוטיפ
"פנדה" ואכן ,בכל ההכלאות המתוארות לעיל התקבלה התוצאה הנ"ל.
 .2הכלאות של "פנדה" ש.ל  Xלבקן ( ccaaהכלאות מס'  -)7 ,6ראה טבלה מס' .7
טבלה מס'  :7תוצאות הכלאה היפותטית של "פנדה" ש.ל  Xלבקן  ccaaעם
מעורבות הגן .b
פנדה ש.ל CCaabb
גמטות
Cab
שחור CcaaBb

caB

X
לבקן
ccaaBB

מטבלה מס'  7ניתן לראות כי בהכלאת "פנדה" ש.ל  Xלבקן  ccaaאמורים להתקבל צאצאים
שחורים שעל פי המודל ,כולם הטרוזיגוטיים עבור הגן  ,bדהיינו נעדרי הפנוטיפ "פנדה" ואכן,
בכל ההכלאות המתוארות לעיל התקבלה התוצאה הנ"ל.
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 .3הכלאה של "פנדה" ש.ל נשא של " X )Cc( cפנדה" ש.ל נשא של ( -)Cc( cהכלאה מס'
 )22ראה טבלה מס' .8
טבלה מס'  :8תוצאות הכלאה היפותטית של "פנדה" ש.ל נשא של " X cפנדה" ש.ל
נשא של .c
Cab

פנדה ש.ל Ccaabb
cab

X
גמטות

פנדה ש.ל Ccaabb

"פנדה לבקנית" ccaabb

cab

פנדה ש.ל Ccaabb

פנדה ש.ל Ccaabb

Cab

Ccaabb
פנדה ש.ל

מטבלה מס'  8ניתן לראות כי בהכלאת "פנדה" ש.ל נשא של " X cפנדה" ש.ל נשא של ,c
אמורים להתקבל  3/4צאצאים "פנדה" ש.ל ו 1/4 -מהצאצאים "פנדה" לבקנים שעל פי
המודל ,כולם הומוזיגוטיים רצסיביים עבור הגן  ,bדהיינו בעלי פנוטיפ ה"פנדה" .ואכן
בהכלאה המתוארת לעיל התקבלו התוצאה הנ"ל (שלושה "פנדה" ש.ל ואחד "פנדה"
לבקנית).
 .4הכלאה של "פנדה" לבקנית  Xשחור ( Ccaaהכלאה מס'  -)13ראה טבלה מס'  .9אנו
משערים כי ה"פנדה" הלבקנית (ראה סעיף  )3.7הינה בעלת גנוטיפ  ,ccaabbבו
הכתמים הלבנים הופכים להיות כתמים אפורים על רקע הלבקנות .כאמור ,על פי סעיף
 3.7ובתמונה מס'  ,13פנדה זו היא אכן לבקנית ואף ניתן לראות את עיניה האדומות.
טבלה מס'  :9תוצאות הכלאה היפותטית של "פנדה" לבקנית  Xשחור .Ccaa

caB
לבקן ccaaBb

שחור CcaaBB
CaB
שחור CcaaBb

X
גמטות
cab

ccaabb
פנדה
לבקנית

מטבלה מס'  9ניתן לראות כי בהכלאת "פנדה" לבקנית  Xשחור  Ccaaאמורים להתקבל 1/2
מהצאצאים לבקנים ו 1/2 -מהצאצאים שחורים שעל פי המודל ,כולם הטרוזיגוטיים עבור הגן
 ,bדהיינו נעדרי פנוטיפ ה"פנדה" .בהכלאה מס'  13התקבלו בפועל שלושה צאצאים שחורים,
אך אנו מניחים כי עקב המספר הקטן של צאצאים וחוסר חזרות על הכלאה זו ,לא נתקבלה
ה"פנדה" הלבקנית כצפוי.
להלן ההכלאות המתקשות לתמוך בהשערה
 .1הכלאה של "פנדה" ש.ל  Xחום  -CcAABbעכבר חום נשא "פנדה" (הכלאה מס' -)12
ראה טבלה מס' .10

28

טבלה מס'  :10תוצאות הכלאה היפותטית של "פנדה" ש.ל  Xחום .CcAABb
פנדה ש.ל Ccaabb
Cab

cab

X
גמטות

חום CcAaBb

חום CCAaBb

CAB

פנדה ח.ל CcAabb

פנדה ח.ל CCAabb

CAb

לבקן ccAaBb

חום CcAaBb

cAB

פנדה לבקן ccAabb

פנדה ח.ל CcAabb

cAb

CcAABb
חום

מטבלה מס'  10ניתן לראות כי בהכלאת "פנדה" ש.ל  Xחום  CcAABbאמורים להתקבל
 3/8צאצאים חומים 3/8 ,צאצאים "פנדה" ח.ל 1/8 ,צאצאים לבקנים ו 1/8 -צאצאים
"פנדה" לבקנים .בפועל ,בהכלאה מס'  12התקבלו חמישה צאצאים ,כאשר שניים מהם
הם "פנדה" ח.ל ,אחד מהם הוא לבקן ,ושניים מהם נטרפו לפני ידיעת הפנוטיפ שלהם.
ייתכן ובין שלושת העכברים שנטרפו היו עכברים חומים .הכלאה זו יכולה על פניו לתמוך
בתאוריית ה."b/b" -
 .2הכלאה של לבקן " X ccAabbפנדה" ח.ל ( CcAabbהכלאה מס'  -)20ראה טבלה מס'
.11
טבלה מס'  :11תוצאות הכלאה היפותטית של לבקן " ccAabb Xפנדה" ח.ל .CcAabb
לבקן ccAaBb
cab

X
caB

גמטות

חום CcAaBb

CAb
Cab

CaB

cAb

חום CcAabb

פנדה ח.ל CcAabb

פנדה ח.ל CcAabb

חום CcAabb

פנדה לבקנית ccAAbb

פנדה ש.ל Ccaabb

שחור CcaaBb

לבקן ccAABb

פנדה לבקנית ccAabb

פנדה לבקנית ccAabb

לבקן ccAaBb

cAb

לבקן ccAaBb

פנדה לבקנית ccAabb

פנדה לבקנית ccaabb

לבקן ccaaBb

cab

CcAabb
פנדה ח.ל

מטבלה מס'  11ניתן לראות כי בהכלאת לבקן " ccAabb Xפנדה" ח.ל  CcAabbאמורים
להתקבל  3/16צאצאים חומים 1/16 ,צאצאים שחורים 4/16 ,צאצאים לבקנים 2/16 ,צאצאים
"פנדה" ח.ל 1/16 ,צאצאים "פנדה" ש.ל" 5/16 ,פנדה לבקנים .בפועל ,התקבלו בהכלאה מס'
 20שני צאצאים כאשר אחד מהם הוא לבקן ,והשני "פנדה" ש.ל .עקב מספר מועט של
צאצאים בהכלאה זו ,אי אפשר לשלול את האפשרות שהיו מתקבלים עם נציגי הפנוטיפים
האחרים בהכלאה זו.
 .3הכלאה של "פנדה" לבקנית  Xשחור  Ccaaנשא של ( bהכלאה מס'  -)21ראה טבלה
מס' .12
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טבלה מס'  :12תוצאות הכלאה היפותטית של "פנדה" לבקנית  Xשחור  Ccaaנשא של
.b
פנדה לבקנית ccaabb
גמטות
cab
פנדה לבקנית ccaabb

cab

שחור CcaaBb

CaB

פנדה ש.ל Ccaabb

cab

לבקן ccaaBb

caB

X

CcaaBb
שחור

מטבלה מס'  12ניתן לראות כי בהכלאת "פנדה" לבקנית  Xשחור  Ccaaנשא של  bאמורים
להתקבל  1/4צאצאים "פנדה" לבקנים 1/4 ,צאצאים שחורים 1/4 ,צאצאים "פנדה" ש.ל ,ו-
 1/4צאצאים לבקנים .בפועל ,בהכלאה מס'  21התקבלו  3צאצאים שחורים .עקב מספר
מועט של צאצאים בהכלאה זו ,אי אפשר לשלול את האפשרות שהיו מתקבלים עם נציגי
הפנוטיפים האחרים בהכלאה זו.
להלן ההכלאות שאינן תומכות בהשערה.
 .1הכלאה של שחור  Ccaaנשא של  X bשחור  Ccaaנשא של ( bהכלאה מס' – )14
ראה טבלה מס' .13
שחור CcaaBb
Cab

X
CaB

גמטות

שחור CCaaBB

CaB
Cab

cab

caB

שחור CcaaBb

שחור CcaaBB

שחור CCaaBb

פנדה ש.ל Ccaabb

שחור CcaaBb

פנדה ש.ל CCaabb

שחור CCaaBb

לבקן ccaaBb

לבקן ccaaBB

שחור CcaaBb

שחור CcaaBB

caB

פנדה לבקנית ccaabb

לבקן ccaaBb

פנדה ש.ל Ccaabb

שחור CcaaBb

cab

CcaaBb
שחור

מטבלה מס'  13ניתן כי בהכלאת שחור  Ccaaנשא של  X bשחור  Ccaaנשא של  bאמורים
להתקבל  9/16שחורים שעל פי המודל ,יכולים להיות הומוזיגוטיים  BBאו הטרוזיגוטיים,
" 3/16פנדה" ש.ל שעל פי המודל ,הומוזיגוטיים רצסיביים לגן  ,bמשמע בעלי פנוטיפ
ה"פנדה" 3/16 ,לבקנים שעל פי המודל ,יכולים להיות הומוזיגוטיים  BBאו הטרוזיגוטיים ו-
" 1/16פנדה" לבקנית שעל פי המודל הומוזיגוטית רצסיבית לגן  ,bמשמע בעלת פנוטיפ
ה"פנדה" .בהכלאה מס'  14התקבלו בפועל  6/12צאצאים אפורים 3/12 ,צאצאים חומים,
 2/12צאצאים שחורים ,ו" 1/12 -פנדה" ,תוצאות השונות באופן ניכר מהתוצאות שהיו צפויות
על פי המודל .בשלב זה אין הסבר המניח את הדעת לכך.
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לסיכום ,ניתן לראות כי ישנו מספר לא מבוטל של הכלאות אשר תומכות בתיאוריית ה","b/b
הסוברת שפנוטיפ ה"פנדה" מקורו בגן נוסף שרק במצב ההומוזיגוט הרצסיבי  bbמביא
להופעת פנוטיפ ה"פנדה" .ישנן מספר הכלאות אשר לא נוגדות לחלוטין את התיאוריה הנ"ל
וישנה הכלאה אחת אשר נוגדת באופן נחרץ את התיאוריה הזו .דבר זה ,משאיר אותנו בספק
לגבי המסקנות הסופיות של העבודה ,אותן ניתן יהיה לאמת על ידי הכלאות נוספות .בכל
מקרה ,נראה כי הגן  B/bהמתואר בעבודתנו זהה לגן  S/sהמתואר על ידי .)1979( silvers
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