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הקדמה
 Israeli Rat Genome Center-IRGC( גנום החולדה הישראלי  מרכז 
המחברים  ידי  על  ה–90  שנות  בתחילת  יוסד   )www.irgc.co.il
הבריאות  למדעי  מהפקולטה  וחוקרים  קלינאים  י'(,  ו–ח'  י'  )י' 
באשקלון.  ברזילי  הרפואי  ומהמרכז  גוריון  בן  אוניברסיטת  של 
בארה"ב,  ממושכת  השתלמות  מתקופת  ארצה  חזרתם  עם 
הגנטי– הבסיס  לחקר  מחקרם  פעילות  את  להקדיש  החליטו 

מאמר  מחברי  התמקדו  מאז  אדם.  בבני  מחלות  של  מולקולארי 
מחלות  כולל  ורבות–גורמים,  )פוליגניות  "מורכבות"  במחלות  זה 
קרדיווסקולריות, מחלות מטבוליות ומחלות כליה. במהלך חיפוש 
אחר הסביבה הניסויית שתאפשר להם לבצע את המחקרים, הם 
לצורכיהם.  מתאים  חיה  כמודל  החולדה  של  בייחודיות  הכירו 
של  ובגנטיקה  בפיזיולוגיה  רב  ידע  הצטבר  השנים,  לאורך 
החולדה, שהפכה למודל שיכול לשרת היטב את חקר הפיזיולוגיה 
והפתופיזיולוגיה של מחלות בבני אדם. כשהחלו המחברים במסע 
חיפושים אחר מודלים של חולדה שיתאימו לנושא מחקרם, הם 
כחול  "תוצרת  ייחודים,  מודלים  מספר  בישראל  שקיימים  גילו 
שהמודלים  היות  אדם.  בבני  מורכבות  מחלות  המחקים  לבן", 
הם  המדינה,  ברחבי  שונים  במרכזים  חוקרים  בין  מפוזרים  היו 
ניסויים  מודלים  תחתיו  המאגד  אחד  מרכז  ליצור  בצורך  הכירו 
ייחודים בחולדה שנוצרו בארץ. שיקול זה, והכוונה של המחברים 
את  להקים  אותם  הניעה  גנומים,  בכלים  במחקרם  להשתמש 
המרכז הישראלי לגנום החולדה, שייעודו המרכזי אחסון ורביית 

זני חולדות המהווים מודלים גנטיים למחלות בבני אדם.

מבנה המרכז
המרכז הישראלי לגנום החולדה הוא גוף אקדמי, ללא מטרות רווח, 
אחד   - באשקלון  ברזילי  הרפואי  המרכז  קמפוס  במתחם  שהוקם 
של  הבריאות  למדעי  הפקולטה  של  הרפואיים  מהקמפוסים  משני 
חלקים:  משני  מורכב  החולדה  גנום  מרכז  גוריון.  בן  אוניברסיטת 
המעבדה  מולקולארית.  לרפואה  והמעבדה  הזואוטכנית  המעבדה 

הזואוטכנית מורכבת ממתקן חיות המאחסן זני חולדות הייחודיים 
טכנאים  ידי  על  מתופעל  החיות  מתקן  כולו.  ובעולם  לישראל 
המועצה  של  מתמיד  פיקוח  תחת  ונמצא  ווטרינר,  מוסמכים 
המעבדה  הבריאות.  משרד  של  חיים  בבעלי  לניסויים  הלאומית 
רופאים  טכני,  צוות  ידי  על  מתופעלת  מולקולארית  לרפואה 
מצוידת  המעבדה  מתקדמים.  לתארים  וסטודנטים  משתלמים 
במיטב הכלים והאמצעים לקביעת פנוטיפים פיזיולוגים הקשורים 
הביולוגיה  בתחום  בסיסי  ולמחקר  וסוכרת,  כליה  מחלות  ביל"ד, 

והגנטיקה המולקולארית. במעבדה 
אקדמיים  מחקרים  מתנהלים 
של  הגנטי  הבסיס  חקר  שייעודם 
של  במודלים  שימוש  תוך  מחלות, 
חולדות המדמים מחלות בבני אדם.

המעבדה הזואוטכנית
החולדה  לגנום  הישראלי  המרכז 
מאחסן כעת שלושה זנים גנטיים 
"סברא"  חולדות  והם:  ייחודים, 
המהוות מודל ליל"ד הקשור במלח, 
מודל  המהוות  "כהן"  חולדות 
בתזונה  התלויה   2 מסוג  לסוכרת 
מודל  המהוות   "CRDH" וחולדות 

לשילוב של יל"ד עצמוני וסוכרת מסוג 2. בנוסף, פותחו במרכז 
ו"כהן",  "סברא"  בחולדות  שמקורם  וקונסומים  קונגנים  זנים 
של  אנושי  גן  המבטאות  טרנסגניות  חולדות  גם  ומאוחסנות 
ACE2. כל הזנים בבית החיות נשמרים כמושבות העוברות הכלאה 

פנימית, ללא מקור חיצוני, ובקרה גנטית לטוהר גנומי של הזן. 

חולדות "סברא" כמודל ליל"ד התלוי במלח
המודל יוצר בשנות ה–70 המוקדמות על ידי פרופ' דרורי בן ישי 
ז"ל, חוקר ומומחה בתחום יל"ד מהאוניברסיטה העברית והמרכז 

המרכז הישראלי לגנום החולדה
מרכז גנום החולדה הישראלי, הממוקם בקמפוס מרכז רפואי ברזילי של הפקולטה למדעי 
הבריאות ואוניברסיטת בן גוריון באשקלון, נוסד כדי לאכסן באופן מרוכז זנים גנטיים 
ייחודיים של חולדות שנוצרו בישראל אשר מחקים מחלות מורכבות בבני אדם. המרכז כולל 
 ,sBN/y, sBH/y( בתוכו מתקן חיות ובו מרוכזים מודלים של יל"ד הרגיש למלח )חולדות
סוכרת מסוג 2 )חולדות )CDs, CDr, שילוב של סוכרת ויל"ד )CRDH(, וזנים גנטיים נוספים 
)טרנסגנים, קונסומים, קונגנים(. כל הזנים זמינים לחוקרים המעוניינים בחקר מחלות 
מורכבות, על בסיס שיתוף פעולה. במעבדה לרפואה מולקולארית שבמרכז נחקר באופן 
עצמאי הבסיס הגנטי למחלות מורכבות, כולל יל"ד, סוכרת, מחלות כליה ופגיעה באברי 
מטרה משנית למחלות קרדיווסקולריות ומטבוליות. המרכז משתף פעולה עם חוקרים 

ממרכזי מחקר באוניברסיטאות ומרכזים רפואיים אחרים בישראל, באירופה ובארה"ב.

גנטיקה; חולדה; מאגר; מודלים ניסיוניים; מחלות מורכבות.
 .Genetics; Rats; Repository; Experimental models; Complex diseases
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הרפואי הדסה בירושלים. בן ישי פיתח את המודל לאחר שהות 
בארה"ב שבמהלכה נחשף לחוקר Lewis Dahl ולזן חולדות שפתח 
דם  לחץ  המעלות   Dahl חולדות   - שמו  את  לימים  נשאו  אשר 
 ]3-1[ וחב'  ישי  בן  ארצה,  חזרתו  עם  למלח.  חשיפה  בעקבות 

פיתחו מודל ליל"ד עם "מועדות" )Susceptibility( למלח. 
מודל "סברא" מורכב משני תת–זנים מנוגדים ]3[. תת זן אחד 
)SBH( הן חולדות הרגישות למלח והמעלות לחץ דם בעת חשיפה 
למלח. תת הזן השני )SBN( עמיד למלח ואינו מעלה לחץ דם על 
אף חשיפה למלח. חולדות "סברא" מהוות, אם כך, מודל גנטי של 
יל"ד ניסיוני התלוי במלח והמחקה במובנים רבים את המועדות 

למחלה בבני אדם. 
קיימים מספר הבדלים עקרוניים בין מודל "סברא" והמודל 
של Dahl ]4[. אחד ההבדלים הוא שחולדות "סברא" אינן מעלות 
לחץ דם באופן עצמוני, בעוד חולדות Dahl כן מפתחות יל"ד 
עצמוני עם התבגרותן. הבדל שני הוא שחולדה SBN שעמידה 
למלח ומהווה זן ביקורת לזן SBH פותחה מאותו מקור שפותח 
הזן הרגיש ולכן חולקת עמו מקור גנטי משותף, בעוד אין זן מוגדר 
העמיד למלח ממקור גנטי משותף המהווה זן בקרה לחולדות 
Dahl. בכך, למודל הישראלי של יל"ד התלוי במלח יתרונות 

.Dahl בולטים על המודל של
המושבה המקורית של מודל "סברא" ליל"ד הרגיש למלח 
פותחה ותוחזקה במשך שנים רבות באופן בלעדי במתקן החיות 
והדסה בירושלים. כאשר החל  של האוניברסיטה העברית 
להתעורר ספק לגבי הטוהר הגנטי של זנים ייחודים בכלל ומודל 
"סברא" ליל"ד בפרט, גרעין ממושבת האם הועבר ב 1992 למרכז 
גנום החולדה באשקלון. שם הוחל בבדיקה גנטית ופנוטיפית 
יסודית של הזנים ובוצע טיהור הזנים עד כדי הומוזיגוטיות 
מרבית. הכלאת אח–אחות נמשכה מאז מעבר ל–60 דורות, והתוצר 
SBN/y ו–SBH/y, להבדיל מהמושבה  של ההכלאות נקרא מאז 

המקורית בירושלים )SBN ו–SBH( שבינתיים נכחדה ]5[.
התכונה הפנוטיפית המקנה ייחודיות למודל "סברא" זה היא 
התלות המוחלטת של לחץ דם בהעמסת מלח ]5,3[. לחץ הדם 
של שני הזנים, SBN/y ו–SBH/y, תקין כאשר החולדות מוזנות 
בתזונה עם תכולה רגילה של מלח. אך כאשר מעמיסים מלח, 
אם באמצעות תזונה עתירת מלח, מים מועשרים במלח ו/או 
 SBN/y דיאוקסי–קורטיקוסטרון אצטט )דוקה), לחץ הדם בחולדות
נשאר ללא שינוי, אך ב–100% מהמקרים, חולדות SBH/y מפתחות 
 SBH/y יל"ד סיסטולי ודיאסטולי. לאחר העמסת מלח, חולדות
מפתחות גם היפרטרופיה של החדר השמאלי ונזק לכליות ]6,5[. 
לחץ הדם בחולדות SBN/y ו SBH/y אינו מושפע מ גיל החולדה, 

הימצאות הגונדות או הסביבה האימהית בעת יונקות ]7[.
מבחינת הגנום של מודל "סברא", סריקה גנומית נשנית של 
שני תתי הזנים של מודל "סברא" ליל"ד הראה הומוזיגוטיות 
מלאה, עובדה המעידה על הכלאה גנטית מוצלחת לאורך הדורות 
ו"טוהר גנטי" של תת הזנים ]8[. הימצאות מספר רב של סמנים 
גנטיים שהם פולימורפים בין הזנים, בין אם מיקרוסטליטים ובין 
אם סניפים, הופכים את שני תת–הזנים SBH/y ו–SBN/y לנוחים 
למחקרים גנטיים. יגיל וחב' ]10,9[ ביצעו פעמים חוזרות הכלאה 
צולבת בין שני תת זנים, תוך יצירת דורות F1 ו–F2, קביעת הפנוטיפ 
והגנוטיפ של F2 ותבחיני תאחיזה שאיפשרו להם לזהות אזורים 
כרומוזומיים שבהם נמצאים גנים האחראים ליל"ד הקשור למלח 
]10,9[. יגיל וחב' ]11[ אף יצרו מספר זנים קונסומים וקונגנים, בהם 
העבירו מקטעים כרומוזומיים מ–SBH/y ל–SBN/y, וזנים אילו זמינים 
במרכז גנום החולדה. חוקרים שותפים בוויסקונסין, מינסוטה, 
ריצפו באופן שלם את הגנום של שני הזנים, והתוצאות זמינות 

כעת באתר www.rgd.mcw.edu. חולדות SBH/y ו–SBN/y מיוצרות 
כעת באופן בלעדי במרכז הישראלי לגנום החולדה. הן זמינות על 
בסיס שיתוף פעולה לכל חוקר בישראל ובעולם המתעניין ברגישות 
ו/או עמידות למלח, יל"ד, פגיעה באברי מטרה, הבסיס הגנטי של 

יל"ד או בכל נושא אחר העשוי להיות קשור במודל זה.

חולדות "כהן" כמודל לסוכרת התלויה בתזונה
המודל פותח בשנות ה–80 על ידי פרופ' א' מ' כהן ז"ל, חוקר ומומחה 
באנדוקרינולוגיה וסוכרת מהאוניברסיטה העברית והמרכז הרפואי 
כהן,  פרופ'  היה תצפית של  ליסוד המודל  בירושלים. הרקע  הדסה 
אשר צפה בהגירה של אוכלוסיות מתימן ועיראק לארץ ישראל ושם 
נמוכה  שהייתה  הסוכרת,  מחלת  שכיחות  הגירתן,  שבעקבות  לב 
ביותר בארץ מוצאם, עלתה בשיעור גבוה לאחר שהתיישבו בארץ. 
יש השפעה על שיעור התפתחות  הוא הניח שלגורמים סביבתיים 
הסוכרת, עם דגש על שוני בסוג התזונה בארץ מוצאם וארץ הגירתם. 
בניסיון לחקות את התופעה בבני אדם, הוא פיתח בהכלאה מכוונת 

את מודל "כהן" של סוכרת מסוג 2 התלויה בתזונה.
מודל "כהן", המבטא מועדות להתפתחות סוכרת, מורכב משני 
תת זנים מנוגדים. זן אחד, CDs, רגיש לתזונה המחוללת סוכרת וב–

100% גורם לסוכרת באותו זן לאחר שנחשף לתזונה זו. הזן השני, 
CDr, עמיד ולעולם אינו מפתח סוכרת, למרות חשיפה לאותה תזונה 
מחוללת סוכרת. חולדת "כהן" המוטה לסוכרת, מהווה אם כן מודל 
גנטי של סוכרת ניסיונית מסוג 2 התלויה בתזונה, המחקה במובנים 

רבים את המחלה בבני אדם.
המודל שונה ממודלים אחרים של סוכרת במספר מובנים. 
הפנוטיפ הבולט ביותר של מודל זה הוא התלות המוחלטת של 
התפתחות מחלת הסוכרת בשינויים הנעשים בתזונה שממנה 
ניזונות החיות ]12[. כאשר החיות אוכלות תזונת חולדות רגילה, 
שני תת הזנים אינם מפתחים כל הפרעה מטבולית ואינם חולי 
סוכרת. אך כאשר מאכילים את החולדות הרגישות CDs בתזונה 
מחוללת סוכרת, העשירה בביתא קזאין כמקור החלבון ודלת 
נחושת, הן מפתחות תוך חודש פנוטיפ של סוכרת. הסוכרת 
מחמירה עם ציר הזמן. מנגד, החולדות העמידות CDr נשארות 
נורמאליות לחלוטין מבחינה מטבולית, למרות שהן מוזנות באותה 
תזונה מחוללת סוכרת. במודל זה, סוכרת אינה מתפתחת באופן 
עצמוני באף אחד מתת הזנים, והתפתחות הסוכרת ב–CDs תלויה 
באופן מוחלט בשינוי התזונה, מתזונה "רגילה" לתזונה "מחוללת 
סוכרת" )"סוכרתית"( ובמבנה הגנטי שלה. תכונה ייחודית זו אינה 
מצויה במודלים אחרים המחקים סוכרת בבני אדם, כולל המודל 
Otsuka Long-Evens Tokushima Fatty  ,)Goto-Kakizaki )GK  של 
)OLETF( ו–Zucker diabetic fatty ratנ)ZDF( המפתחים סוכרת באופן 
עצמוני, ללא תלות משמעותית בתזונה. ייחוד נוסף במודל "כהן" 
 CDr–ו CDs הוא המקור הגנטי המשותף לשני תת הזנים המנוגדים
שאינו מצוי ביתר המודלים - תכונה המסייעת במחקרים פיזיולוגים 
וגנטיים. ולבסוף, המייחד את מודל "כהן" ממודלים רבים אחרים 
של סוכרת מסוג 2 הוא שהחיה אינה לוקה בהשמנת יתר או בעודף 
משקל, ועובדה זו מאפשרת לחקור ולהבדיל בין השפעת השמנה לבין 

מנגנונים גנטיים ופיזיולוגיים נוספים אחרים הגורמים לסוכרת.
המושבה המקורית של מודל "כהן" של סוכרת הוחזקה במשך 
שנים רבות במתקן החיות של האוניברסיטה העברית ובית החולים 
הדסה בירושלים. לקראת סוף שנות ה–90, גרעין מהמושבה 
המקורית הועבר למרכז הישראלי לגנום החולדה באשקלון. עם הגיע 
המודל למרכז, הוחל בהכלאה סלקטיבית משנית במטרה להאדיר 
את פנוטיפ הסוכרת ולהבטיח הומוגניות פנוטיפית וגנטית של שני 
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תת הזנים ]12[. לשם כך, בוצעה הכלאה מכוונת של שני תת הזנים 
במשך יותר מ–10 דורות נוספים, ועובדה זו מביאה את המושבה 
במרכז קרוב לדור 60. צוות המרכז התעמק בהמשך באפיון הפנוטיפ 

ויצר מסד נתונים חדש ומעודכן למודל הסוכרת על שם כהן ]13[.
מהו, אם כך, הפנוטיפ העדכני של המודל? מבחינה מטבולית, 
חולדות משני תת הזנים המוזנות בתזונת חולדות רגילה הן נורמו–
גליקמיות, עם עקומת העמסת סוכר תקינה ושאינה מסוכרת 
)"סוכרתית"(, רמות תקינות של אינסולין בפלסמה ותגובת 
אינסולין תקינה להעמסת סוכר. לעומת זאת, כאשר מאכילים 
חולדות רגישות CDs בתזונה ה"סוכרתית" המיוחדת, הן הופכות 
"לסוכרתיות" עם רמות של סוכר בפלסמה תקינות או גבוהות בצום, 
ורמות גבוהות של גלוקוזה ונמוכות של אינסולין בזמן העמסת 
סוכר. ובניגוד גמור, חולדות עמידות CDr המוזנות תזונה המחוללת 
סוכרת אינן מפתחות סוכרת ושומרות על רמות תקינות של סוכר 
ואינסולין בפלסמה. בהקשר זה, נצפה הבדל בפנוטיפ המטבולי בין 
המינים בחולדת CDs. חולדות זכריות מתת זן CDs המוזנות תזונה 
מחוללת סוכרת גדלות לאט יותר ומפתחות אי סבילות לגלוקוזה 

שהיא בדרגה חמורה יותר מאשר חולדות נקביות ]12[. 
הוצאת הגונדות מיד לאחר גמילת החיות מהאם אינה מונעת 
את התפתחות הסוכרת בשלביה המוקדמים בשני המינים, אך 
מאוחר יותר מפחיתה את חומרת הפנוטיפ בזכרים ומבטלת 
 CDs בכך את ההבדל בין המינים. הבדל זה בין המינים בתת הזן
המבטא רגישות ומועדות לסוכרת כמתרחש בבני אדם. ולבסוף, 
בהתייחס לפנוטיפ, חשוב להזכיר ולהדגיש שהתפתחות הסוכרת 
בחולדת הסוכרת CDs אינה מלווה בהשמנה או בהיפרליפידמיה.

הפרופיל הגנטי של חולדות CDs ו–CDr נבדק באמצעות 1,590 
מיקרוסטליטים המפוזרים על פני כל הגנום. שני תת הזנים CDs ו–

CDr הומוזיגוטיים ולכן "נקיים" מבחינה גנטית ]12[. שיעור השוני 
בין שני תת הזנים הוא 33.8%, ונתון זה איפשר לחוקרי המרכז 
לגנום החולדה לבצע הכלאה צולבת בין הזנים תוך יצירת זנים מסוג 
1F ו–2F, בדיקת הגנוטיפ והפנוטיפ ב–2F ותבחיני תאחיזה שגילו 
אתרים כרומוזומיים )Quantitative trait loci-QTL( המכילים גנים 
 ,QTL–האחראים על הפנוטי המטבולי ]14,13[. בעקבות זיהוי ה
מצויים חוקרי המרכז בשלבים מתקדמים של יצירת זנים קונסומים 
וקונגנים ]14[ אשר יוכלו לשמש אותם ואחרים בהמשך מחקרם 

ושל חקירה ממוקדת של גנים מועמדים חדשים למחלת הסוכרת.
הפרופיל הפנוטיפי של חולדות CDr ו CDs אשר עברו הכלאה 
גנטית מחודשת במרכז גנום החולדה והמבנה הגנטי שלהם 
הופכים אותם למודל מתאים מאוד לחקר יחסי הגומלין בין 
תזונה, תנאים סביבתיים והתפתחות הסוכרת, לחקר תכונות 
המועדות והרגישות לסוכרת ולמחקרים גנטיים נוספים. מודל זה 
מתאים מאוד לחקר השפעת ההבדלים בין המינים על התפתחות 

מחלת הסוכרת ולהשפעת הסוכרת על אברי מטרה. 
המושבה של חולדות CDs ו–CDr נמצאת כיום במרכז הישראלי 
לגנום החולדה, שבה יש ניטור רציף של ההומוגניות הפנוטיפית 
והגנטית של הזנים. החיות זמינות לחוקרים מעוניינים בישראל 
ובעולם על בסיס שיתוף פעולה. המושבה המקורית של החולדות 
עדיין קיימת במתקן החיות של המרכז הרפואי הדסה בירושלים, 

אך הניקיון הגנטי העכשווי של החולדות הללו אינו ברור.

חולדות CRDH כמודל לשילוב של יל"ד וסוכרת
רוזנטל  ידי  על  במשותף  ה–90  שנות  בתחילת  פותח  המודל 
מאוניברסיטת תל אביב ו–כהן מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 
המודל משלב יל"ד עצמוני וסוכרת מסוג 2 בזן אחד, מצב המחקה 

ומכאן  אדם,  בבני  ויל"ד   2 מסוג  סוכרת  של  השכיח  שילוב  את 
חשיבותו הרבה, וההזדמנות הבלעדית לחקור את שילוב המחלות 
 Cohen(  CRDH חולדות  אחת.  חיה  במודל  ההדדית  והשפעתן 
של  ייחודי  מודל  המהוות   ,)Rosenthal Diabetic Hypertensive rats
ביצוע  ידי  על  פותחו  ויל"ד,  סוכרת  השילוב של שני הפנוטיפים 
 SHR וחולדות CDs הכלאה צולבת בין חולדות "כהן" של סוכרת
]15[ בחרו ברירנית  ו–כהן  רוזנטל   .]15[ יל"ד עצמוני  המפתחות 
)סלקטיבית( את תוצרי ההכלאה עם הלחץ דם הגבוה ביותר ועם 
דורות  ולאחר  סוכרת,  תזונת  בעקבות  ביותר  הבולטת  הסוכרת 
מרובים של הכלאה מסוג זה הצליחו לקבע בזן CRDH יל"ד עצמוני 

וסוכרת מסוג 2 התלויה בתזונה. 
הפנוטיפ של CRDH כולל, בין היתר, שינויי סוכרת )"סוכרתיים"( 
בולטים בכליה שאינם חלק מהפנוטיפ של זן האב SHR וגם שינויים 
בכלי הדם הכלייתיים האופייניים ליל"ד ושאינם חלק מהפנוטיפ של 
חולדות "כהן". מודל זה יכול, לכן, לשמש לחקר המנגנונים הגורמים 
לאירועים קרדיווסקולרים ואירועי כליה, כתוצאה מהשילוב של 
סוכרת ויל"ד. המושבה של CRDH מתוחזקת כיום במרכז הישראלי 
לגנום החולדה, וגם במתקן החיות של אוניברסיטת תל–אביב. 
החיות זמינות לחוקרים מעוניינים על בסיס שיתוף פעולה ולאחר 

תיאום עם פרופ' תלמה רוזנטל.

זנים נוספים
גנום  במרכז  למצוא  ניתן  העיקריים,  המודלים  לשלושת  מעבר 
החולדה זנים נוספים של חולדות אשר מוכלאים במתקן החיות. 
בולטים מבין הזנים הנוספים הם זנים קונסומים וקונגנים שמקורם 
בזנים   .CDr–ו  CDs ובין   SBN/y ו   SBH/y בין  מכוונות  בהכלאות 
ייחודיים אילו, כרומוזומים שלמים או חלקי כרומוזומים  גנטיים 
מ– לדוגמא  לעמיד,  רגיש  מזן  או  רגיש,  לזן  עמיד  מזן  הועברו 
SBH/y ל–SBN/y ומ–SBN/y ל–SBH/y, עובדה המאפשרת לחקור את 
המשמעות הפנוטיפית של מקטעים כרומוזומיים מוגדרים והקשר 

שלהם לפנוטיפ או למחלה הנחקרת.

מעבדה לרפואה מולקולארית
השנים  במהלך  מיקדו  החולדה  לגנום  הישראלי  המרכז  חוקרי 
עצמאי,  במחקר  מאמצם  את  מולקולארית  לרפואה  במעבדה 
של  הפענוח  את  לקדם  במטרה  שבמרכז,  במודלים  שימוש  תוך 
במיוחד  התמקדו  הם  מורכבות.  מחלות  של  המולקולארי  הבסיס 
במודל  שימוש  תוך  במלח  הקשור  יל"ד  של  הגנטי  הבסיס  בחקר 
"סברא" של יל"ד ושל סוכרת מסוג 2 התלויה בכלכלה, תוך שימוש 
"סברא"  חולדות  של  הכליה  פנוטיפ  סוכרת.  של  "כהן"  במודל 
פרוטאינוריה  של  הגנטי  בחקר  גם  להתמקד  לחוקרים  איפשר 
של  "כהן"  במודל  הכליה  פנוטיפ   .]16,6[ וגלומרולוסקלרוזיס 
סוכרת איפשר לחוקרים לחקור את הבסיס הגנטי של נפרופתיה 
שמסוכרת )"סוכרתית"( ]17[. בכל המחקרים הללו, הושם דגש על 
ייסדו  ובכך  בדיקה ותיעוד של הפנוטיפים של המודלים השונים, 
החוקרים מסד נתונים עשיר שיכול לסייע במחקר עתידי במודלים 

אלה של חולדות ושל מחלות.
המחקר הגנומי שהתבצע במהלך השנים בין כותלי המרכז 
Positional cloning עם הכלאות  הישראלי לגנום החולדה כלל 
צולבות )F2 crosses( בין זנים. מחקרים נרחבים אלו הובילו לגילוי 
מקטעים כרומוזומיים )QTL( האחראים לביטויים פנוטיפיים 
שונים של יל"ד, סוכרת ופרוטאינוריה. המחקר הורחב גם להכיל 
חקר של הטרנסקריפטום של המודלים ובדיקה נרחבת של ביטוי 
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גנים תוך שימוש ב–DNA microarrays ואמצעים אחרים אשר 
הובילו לזיהוי גנים מועמדים חדשים ליל"ד, סוכרת, מחלות כליה 
ופרוטאינוריה. אותם גנים מהווים כיום בסיס למחקרים גנטיים 

נוספים בישראל ובעולם.
אחת התגליות החשובות של מרכז גנום החולדה הייתה זיהוי 
ACE2 כגן מועמד מרכזי וחשוב ביל"ד ובמחלות קרדיווסקולריות 
]19,18[. תגלית זו לא הייתה מתאפשרת לולא הפעילות של מרכז 
גנום החולדה והמודלים שבו. גילוי ACE2 גרם למהפך בהבנת אופן 
הפעולה של מערכת רנין–אנגיוטנסין–אלדוסטרון )RAAS( והעמיק 
את הבנת הפעולה של המערכת אשר מעורבת בהיבטים שונים של 
מחלות לב, כליה ויל"ד.  ACE2 מעורר כעת התעניינות רבה ומחקר 
נרחב באקדמיה ובתעשייה הפרמצבטית, הנמצאת כעת בהליכי 
פיתוח תרופות המתבססות על התגלית שהייתה תוצר עבודה של 
המעבדה. במרכז הישראלי לגנום החולדה מוחזק כעת זן טרנסגני 
שהורכב על ידי החדרת הגן האנושי של ACE2 אל תוך חולדה מזן 
SBH/y. מודל זה יוצר על ידי עמיתים במרכז מקס-דלברוק בברלין 

וזמין כעת במרכז לגנום החולדה לחוקרים מעוניינים.

מדיניות המרכז ושיתופי פעולה
המרכז הישראלי לגנום החולדה מחויב לשיתופי פעולה לאומיים 
ובינלאומיים. הכוונה הראשונית של שיתופי הפעולה היא לעודד 
ולהפיץ את השימוש בחולדה כמודל חיה ניסויית המחקה מחלות 
בבני אדם. המטרה השנייה היא להגביר את הבנתנו של הבסיס 
הגברת השימוש  ידי  על  בבני אדם  מורכבות  הגנטי של מחלות 

במודלים של מכרסמים לצורכי מחקר גנטי.
ברמה הלאומית, המרכז הישראלי לגנום החולדה משתף פעולה 
באופן פעיל עם חוקרים מהאוניברסיטה העברית בירושלים )פרופ' 
איתמר רז, ד"ר שרה צנגן, פרופ' מיכאל בורשטיין(, מאוניברסיטת 
תל אביב )פרופ' תלמה רוזנטל, פרופ' יוני ליאור, ד"ר דוד קיין, ד"ר 
עדיאל ברק(, מהטכניון בחיפה )פרופ' בתיה קריסטל, ד"ר שפרה 
סלע(, מאוניברסיטת חיפה )פרופ' אברהם קורול(, ומאוניברסיטת 

בן גוריון בבאר שבע )פרופ' אריה מורן, פרופ' ישראל סקלר, פרופ' 
יעל שגב, פרופ' דני לנדאו(. במישור הבינלאומי, המרכז הישראלי 
לגנום החולדה משתף פעולה עם חוקרים ממרכז מקס דלברוק 
לרפואה מולקולארית בברלין, גרמניה )פרופ' דטלב גנטן, פרופ' 
פרידריך לופט, פרופ' ריינהולד קרויץ, פרופ' נורברט היבנר, פרופ' 
מיכאל באדר, ד"ר בתיה גיזל, ד"ר אורסולה גנטן(, מאוניברסיטת 
ויסקונסין במילווקי שבארצות הברית )פרופ' הווארד ג'ייקוב, 
פרופ' מרטין הסנר, פרופ' אלן קוולי, פרופ' ג'ו לזר( ומאינסרם 

בפריז, צרפת )פרופ' ליז בנקיר( ויפן.

לסיכום
אשר  ייחודי  ישראלי  מרכז  הוא  החולדה  לגנום  הישראלי  המרכז 
שכיחות  מחלות  המחקים  ייחודיים  גנטיים  מודלים  מאחסן 
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עלייה בחום הגוף בזמן תעופה בקרב עטלפים

כרוניקה

בזמן תעופה למרחק גדול, קצב חילוף החומרים בגוף העטלף עולה 
ואיתו גם החום. העלייה בחום הגוף מדמה את הפעילות המגנה של 
מערכת החיסון עקב הדבקה בפתוגנים ובלקות בדלקת. העלייה בחום 
הגוף משפרת את פעילות מערכת החיסון ומפחיתה את פעילות 
הפתוגנים. כך שאם משווים את מערכת החיסון של עטלפים לזו של 

האדם, השינויים בחום הגוף עקב התעופה והתופעות החיסוניות 
הקשורות בכך, עשויים להסביר כיצד העטלפים חיים עם הפתוגנים, 
מפרישים אותם לסביבה וגורמים מחלות בבעלי חיים לא מוגנים. 
החוקרים ממליצים לחקור כיוון זה בתנאי מעבדה כדי לאמת השערה זו.
איתן ישראלי

הפחתה גנומית בעטלפים

כרוניקה

עטלפים ייחודיים בכך שבמהלך האבולוציה חלו הפחתות גנים 
רבים, בעיקר כאלה המקדדים לחלבונים מעורבים בתגובה 
החיסונית. על ידי ריצוף הגנום של זנים שונים וניתוח מתי התפצלו 
בעץ הפילוגנטי, ניתן לקבוע אילו גנים נוספו את הופחתו ב"זמן 
האחרון". תופעה זו נחשבת לסוג של ברירה טבעית, שבמהלכה 

בה נעלמים גנים מיותרים, העולה בקנה אחד עם ההשערה של 
"פחות זה יותר". עטלפים איבדו משפחה שלמה של גנים המקדדים 
לחלבונים האחראים על זיהוי חומר גנטי זר, דוגמת נגיפים, וכן 

כאלה המעורבים בקרת הזדקנות ודלקת.
איתן ישראלי

איתות חיסוני מתמשך בעטלפים

כרוניקה

בין הציטוקינים הפועלים בשירות המערכת החיסונית נמצא גם 
אינטרפרון אלפא, החשוב בתגובה מיידית להדבקה בנגיפים. 
במחקרים נמצא כי בעטלפים מתבטא אינטרפרון אלפא גם ללא 
הדבקה בנגיפים. כלומר, המערכת החיסונית שלהם נמצאת כל הזמן 
במגננה, ומגיבה ללא הרף לגירויים חיצוניים מבלי להשפיע על בריאות 
המאכסן. הרמה של הציטוקין בדם מושפעת ממצבי עקה דוגמת מזג 
אוויר קיצוני, הריון, חוסר מזון, גיל מבוגר, צפיפות האוכלוסייה וכיו"ב. 

גם לביסוס השערה זו נחוצים ניסויים במעבדה. 
כל אחת מההשערות הללו מצביעה על תכונות פיסיולוגיות 
וחיסוניות של עטלפים, ומרמזת על הרחקת גנים לא נחוצים והגברת 
גנים הדרושים בקו הראשון של התגוננות מפני פולשים. מדענים 
חוקרים במרץ את מערכת החיסון של עטלפים בהשוואה לזו של אדם, 
במטרה להבין מה הופך אותם עמידים לאבולה ולנגיפים רבים אחרים.
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