zelirte dpan `zd

האבולוציה של התא האיקריוטי )(Eukaryotic Cell
ונדה רייך
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מבוא:
בשנת  1838נוסחה תיאורית התאים על-ידי הבוטנאי הגרמני  Matthias Schleidenוהזואולוג Theodor
 ,Schwannשעיקריה:
.I

כל האורגניזמים החיים בנויים מתא אחד או יותר.

 .IIחיים מתקיימים אך ורק בתוך תאים.
כעבור  20שנה הוסיף הפיזיולוג הגרמני  Rudolf Virchowאת העיקרון השלישי לתיאוריה:
 .IIIכל התאים נוצרים מתאים שקדמו להם ,כלומר התא הוא גם היחידה הבסיסית של הרבייה.
תאים מוגדרים כמדורים עטופים בממברנה ,הסוגרת על תמיסה מימית ייחודית של מומסים כמו כן
לכל התאים יש גנים המסודרים במולקולות  DNAומנגנון לסינתזת חלבונים הכולל ריבוזומים,
ומספר טיפוסי  RNAהיוצר מגוון גדול של חלבונים.

סוגי תאים
כיום מוכרים שני טיפוסים של התארגנות תאית :תאים פרוקריוטים ,תאים איקריוטים.
תאים פרוקריוטים :תאים בעלי מבנה פשוט ,חסרי אברונים עטופים בממברנה ,והחומר הגנטי
בהם אינו מופרד מהציטופלסמה על-ידי קרום ,כלומר הם חסרים גרעין מוגדר .לרוב ,תאים אלו
מתקיימים כיחידות עצמאיות וגודלם נע בין  .1-5µעל קבוצה זו נמנים כל החיידקים ,הארכיבקטריה
והציאנובקטריה.
תאים איקריוטים :תאים בעלי מבנה פנימי מורכב :החומר הגנטי בנוי ממולקולת  DNAוחלבונים
היסטונים ,המסודרים בכרומוזומים .הכרומוזומים מבודדים על-ידי קרום שיוצר את הגרעין )ומכאן
שמם – בעלי גרעין אמיתי( .בתאים אלו נמצאים אברונים נוספים העטופים בממברנות ,וכן מערכת
מסועפת של ממברנות כדוגמת הרטיקולום האנדופלסמי ,הגולג'י ,אנדוזומים ,ליזוזומים.

התיאוריה האנדוסימביונטית )  Serial Endosymbiotic Theoryאו (SET
היום מקובלת על רוב החוקרים הדעה שמקור התא האיקריוטי הוא תוצאה של יחסים סימביונטיים
יציבים בין יצורים פרוקריוטים ממינים שונים שהתרחשו לפני כ  2מיליארד שנים .סימביוטים אלה
הפכו במהלך האבולוציה לאברונים.
האברונים ,כדוגמת מיטוכונדריה ,פלסטידות פוטוסינתטיות ואולי שוטונים היו כנראה פעם
פרוקריוטים חופשיים ,שנרכשו בסימביוזה ,על-פי סדר מסוים ,על-ידי תא פונדקאי מטיפוס תא
פרוטואיקריוט )על כך בהמשך( .תיאוריה זו פותחה על-ידי החוקרת .Lynn Margulis
ביסוס התיאוריה הסתמך על התחומים המדעיים הבאים:
 .1התפיסה האבולוציונית הניאו-דארוויניסטית ,המחברת בין גנטיקה מנדלית לתיאוריית הברירה
הטבעית של דארווין.
 .2ביולוגיה מולקולרית :פענוח רצף חלבונים ורצפי  RNAו.DNA-
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 .3מיקרו-פלאונטולוגיה ,הבודקת את העדויות להופעת צורות החיים הראשונות.
 .4פיסיקה וכימייה אטמוספיריים ,המנסים לשחזר את הרכב הגזים שהיו ושנוצרו באופן ביוגני על-
פני כדור-הארץ.
עיקרי התיאוריה על היווצרותם של התאים הראשונים:
התאים הראשונים הופיעו לפני כ 3.5 -מליארד שנה והם נוצרו ,כנראה ,מתרכובות אורגניות שהיו
קיימות על-פני כדור-הארץ )שנוצרו באופן ספונטני( .הרעיון של אבולוציה כימית הועלה לראשונה
על-ידי הביולוג הרוסי  Oparinבשנת  ,1920אך נבדק באופן ניסויי רק ב 1953 -על-ידי החוקרים
האמריקאיים  Millerו .Ure -הם הצליחו לקבל ביצירה ספונטאנית ,בתנאי מעבדה שחיקו את
התנאים ששררו אז על-פני כדור-הארץ ,מולקולות אורגניות זהות לאלה המרכיבות את כל
האורגניזמים החיים .בעקבות ניסויים אלה התפתח תחום חדש ,הכימיה הפרוביוטית ,שהראה
שמולקולות אורגניות מסוג המולקולות השכיחות באורגניזמים חיים נוצרו כנראה באופן ספונטני
במליארד הראשון לאחר יצירת כדור-הארץ .מקור נוסף למולקולות אורגניות היה אבק כוכבי
השביט ,שנחת בכמויות גדולות על פני כדור הארץ .עדיין לא לגמרי ברור כיצד מיקרומולקולות
התחברו למאקרומולקולות שהתארגנו בהמשך למערכות עטופות ממברנה המסוגלות לאגור
אינפורמציה ולהעבירה) .מרגוליס ,סגן ,מיקרוקוסמוס(
מתוך האוניברסליות של המסלולים המטבוליים הבסיסיים הקשורים בתהליכי הרבייה ,בהפקת
אנרגיה ובסינתזת חלבונים ,נובעת האפשרות שלכל צורות החיים המוכרת לנו היום ביקום ,היו
אבות קדמונים משותפים .אלה היו כנראה תאים בעלי מנגנון העברת אינפורמציה המבוסס על
מולקולת ה DNA-והכפלתה ועל תהליך סנתיזת חלבונים המתבצע באמצעות טיפוסים שונים של
מולקולות .RNA
התאים הראשונים שהופיעו דמו לחיידקים של היום :כמקור לאנרגיה ולאבני בניין הם ניצלו
תרכובות אורגניות אביוטיות ,אותן קלטו מסביבתם בהזנה הטרוטרופית .מנקודה זו החלה
האבולוציה שלהם.
אבולוציה דרוויניסטית מתקיימת כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
א .התרבות אמינה )מדויקת( – Faithful Reproduction
ב .מוטציות
ג .לחצי סביבה סלקטיביים
מוטציות נגרמו כתוצאה מחום ,מקרינת  UVומנוכחותם של כימיקלים מוטגניים ,והן הקטינו את
אמינות דיוק הרבייה .בין שינויי סביבה שהיוו לחצים סלקטיביים היו שינויי טמפרטורה ,שינויים
בכמות ובאיכות קרינת השמש ,שינויים בריכוזי מלחים ושינויים בהרכב הגזים באטמוספירה.
ככל שגדל מספר התאים החיים ,הלכה וקטנה כמות החומר האורגני האביוטי .בתאים התפתחו
מסלולים מטבוליים חדשים ליצירה עצמית של מרכיבי תא חיוניים ,תוך שימוש במולקולות
האביוטיות הזמינות .אחד המסלולים המטבוליים האלה היה ייצור אוטוטרופי של מולקולות
אורגניות על-ידי חיזור הגזים  CO2ו ,NH2-כאשר כמקור האלקטרונים לתהליכים אלה שימשו
מולקולות  ,H2Sשפורקו באמצעות אנרגיית השמש על פי הנוסחה:
2H2X + CO2 (hυ) → CH2O + 2X + H2O
תוצר לוואי של הריאקציה היה פליטת היסוד גופרית ) .( S
גם כיום מוכרים חיידקים אוטוטרופיים המשתמשים ב H2S-כמקור לכוח מחזר .זו פוטוסינתזה
שאינה פולטת  .O2בתהליך הפוטוסינתזה השכיח היום בצמחים הירוקים משמשת מולקולת H2O
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כמקור לאלקטרונים .תהליך זה התפתח מאוחר יותר והוא מורכב ומסובך יותר ותרומתו לתא
גדולה יותר .תוצר לוואי של הפוטוסינתזה החדשה היה חמצן מולקולרי שנפלט לאטמוספירה .עד
להופעת מסלול מטבולי "חדשני" זה שררו תנאים אנאירוביים – חסרי חמצן ,שאליהם היו מותאמים
כל היצורים החיים באותה תקופה .תחילה כל החמצן האטומרי שנוצר בתהליך הפוטוסינתיזה
הגיב מיד עם פני הסלעים ועם הגזים הוולקניים שבאטמוספירה וחמצן אותם ,ולכן לא הצטבר
באטמוספירה .רק לפני שני מיליארד שנה החל חמצן מולקולרי להצטבר באטמוספירה.
האטמוספירה החלה להיות מחומצנת עובדה שגרמה "למשבר" בקרב התאים החיים שהיו
מותאמים לתנאי סביבה אנאירוביים .התאים ששרדו היו אלה שהיו בבתי גידול אנאירוביים או
תאים שפותחו בהם מנגנונים להתמודדות עם ריכוזי החמצן ההולכים וגדלים ,על-ידי נטרולו באופן
ביוכימי .התאים הראשונים שבהם התפתחו מנגנונים כאלה היו ,כנראה ,היצורים הפוטוסינתטיים
עצמם .החומרים האורגניים שהם יצרו קיימו אוכלוסייה גדולה ומגוונת של פרוקריוטים
הטרוטרופיים ,שבהם התפתחו מסלולים מטבוליים רבים ,שאפשרו את ניצולו של המגוון הרחב
של המולקולות האורגניות המיוצרות על-ידי האוטוטרופים .באמצעות פלסמידים התקיים מעבר
של קטעי חומר גנטי בין חיידקים שגרם להתפשטותם המהירה של תכונות וחידושים ולמחזור יעיל
של מולקולות ויסודות.
הצטברות החמצן באטמוספרה הפסיקה את ההיווצרות האביוטית של מולקולות אורגניות ,בגלל
שהן נהרסו בנוכחות חמצן ובגלל שהאוזון קלט את מרבית קרינת ה UV-ששימשה כוח מניע
להיווצרותן .התלות של התאים החיים ,ביצורים האוטוטרופיים שהיו המקור העיקרי ליצירת
מולקולות אורגניות הלכה וגדלה .החלו להיווצר אינטראקציות בין פרוקריוטים שונים ונוצרו יחסי
הסימביוזה הראשונים שהתבססו על הגנה ,סילוק גזים רעילים ,ועל טפילות וטריפה.

יצירת תאים איאוקריוטיים ראשונים:
על פי התיאוריה האנדוסימביונטית התא האיקריוטי נוצר בתהליך שבו תא פרוקריוטי גדול בלע
בפאגוציטוזה פרוקריוטים קטנים יותר – לפי סדר מסוים .פרוקריוטים אלה לא נעכלו אלא נשארו
בו ,תחילה מבלי לגרום לו לנזק ,כעין "סובלנות הדדית" ) ,(mutual toleranceומאוחר יותר
התפתחה "עזרה הדדית" ,שהפכה בסוף לתלות גמורה של האחד בשני.
מי היה התא הפונדקאי הראשוני?
תאים אלה היו חייבים להיות:
 (1גדולים בהרבה מ"אבות האברונים" ,אחרת לא היו מסוגלים לבולעם.
 (2מחוסרי דופן ,אחרת פאגוציטוזה של הסימביונט הייתה בלתי אפשרית.
לרוב הפרוקריוטים המוכרים יש דופן פפטידוגליקאן קשיחה ,שאינה מאפשרת פאגוציטוזה.
כניסת סימביונט אל תוך תא מוקף דופן נראתה בלתי אפשרית עד לגילוי החיידק הטפיל
בדלוויבריו )") (Bdellovibrioעולם החיידקים" יחידה  .(10זהו חיידק קטן במיוחד ,החי כטפיל על
חיידקים גרם שליליים אחרים .הבדלוויבריו נצמד לפני תא הפונדקאי ובתנועות שוטון חזקות,
מבצע תנועות ויברציה ,קודח וחודר דרך הדופן ומתמקם בין הדופן לממברנה ,של הפונדקאי .כך
שלמעשה הוא עדיין מצוי מחוץ לציטופלסמה .הבדלוויבריו מפריש אנזימים הגורמים להמסה
הדרגתית של תא הפונדקאי המשמש לו ולצאצאיו מקור מזון ואנרגיה .קצב הנשימה שלו גדול פי
 10מזה של החיידק הפונדקאי ,וגם קצב פירוק ה ATP -שלו ) (ATP turnoverמהיר יותר )פי .(5
הטפיל מתחלק לכ 20 -תאי בת חדשים המפרישים אנזימים שממיסים את דופן תא הפונדקאי.
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בסופו של התהליך ,תא הפונדקאי עובר פירוק מלא ומת .עם מותו משתחררים הטפילים ותוקפים
תאים פונדקאים חדשים.
למרות שגילויו של חיידק הבדלוויבריו פתר חלקית את בעיית החדירה של הסימביונט הפרוקריוט
אל תוך הפונדקאי הפרוקריוט ,עדיין נשארו שאלות פתוחות:
•

הבדלוויבריו נשאר תמיד מחוץ לציטופלסמת הפונדקאי ואילו האברונים מצויים תמיד בתוכה.

•

כיצד הצליח תא פרוקריוט ,כדוגמת הפונדקאי ,להגיע לממדים כל-כך גדולים )בפרוקריוטים אין
שלד תוך תאי(.

האם תאי תרמופלסמה הם אבות האאוקריוטיים?
בגלל הקשיים במודל של תא פונדקאי פרוקריוטי בעל דופן ,חיפשו בין הפרוקריוטים הקיימים היום
"מועמדים" אחרים שיתאימו יותר לתפקיד תא הפונדקאי הקדום .כיום מוכרים מספר מינים של
פרוקריוטים חסרי דופן וחסרי צורה מוגדרת .אחד מהם ,שנראה מתאים במיוחד להיות תא פונדקאי
קדום ,היה תרמופלסמה )פרוקריוט מממלכת  (Archaeaוזאת בשל תכונותיו הבאות:
 .1הוא חסר דופן והוא מסוגל לבצע צורה פרימיטיבית של אנדוציטוזה.
 .2יש בו חלבונים דמויי היסטונים המצויים בקשר עם ה DNA -וגורמים לדחיסה שלו למספר
יחידות ,בדומה לכרומטין )חלבונים אלה מקנים ל DNA -גם הגנה בפני סביבה חומצית
וטמפרטורה גבוהה – תנאים שקרוב לוודאי היו קיימים אז בסביבה(.
 .3בציטופלסמה שלו מצויים חלבונים המתחברים ביניהם באופן שמזכיר אקטין ומיוזין.
חלבונים כאלה חסרים בפרוקריוטים.
 .4הוא חסר ציטוכרומים ונושם על-ידי אנזימים שפעילותם אינה קשורה לזרחון-חימצוני.
תא התרמופלסמה האנאירובי התאים גם לתיאוריה של "מצוקת" התאים האנאירוביים שהלכה
וגדלה ככל שעלה ריכוז ה O2-באטמוספירה .יצירת סימביוזה עם פרוקריוט דמוי מיטוכונדריון בעל
כישורים מטבוליים לניטרול החמצן מקנה יכולת הישרדות ) (survivalבתנאי הסביבה החדשים.
תוצרי התסיסה של תאים אלו שימשו כסובסטרט לנשימה האווירנית של המיטוכונדריון ,נשימה
בה מופק  ATPבכמות גדולה יותר שעמדה עתה לרשות המערכת הסימביונטית.
מודל זה היה מקובל במשך מספר שנים ,עד שהתברר שהרכב ממברנות תאי התרמופלסמה שונה
מהפוספוליפידים המרכיבים את ממברנות האיקריוטים ולכן לא סביר שתא דמוי תרמופלסמה
שימש כאב קדמון לתא הפונדקאי שיצר את התא האיקריוטי .הרכב פוספוליפידים של הממברנות
היא תכונה בסיסית ואוניברסלית ולא סביר שכל הרכב הממברנה השתנה במהלך האבולוציה.
גילוי זה החזיר את החוקרים להמשך חיפוש פתרון לתעלומה – מי היה התא הפונדקאי הקדמון
שבלע את האנדוסימביונטים שהפכו מאוחר יותר למיטוכונדריה ולכלורופלסטים של התאים
האיקריוטים.
בשנים האחרונות חל מפנה והדעה המקובלת היום היא שהתא הפונדקאי עבר אבולוציה לתא עם
סממנים איקריוטים עוד לפני שרכש את האברונים הסימביונטיים.

האם התאים הפרוטו–איקריוטים הם אבות האיקריוטים?
היום מקובלת על כל החוקרים הדנים בנושא ,הדעה שתא הפונדקאי לא היה כלל פרוקריוט אלא
פרוטו-איקריוט .מסקנה זו דרשה שינוי תפיסה .בעקבות פענוח גנומים שלמים של מספר מיני
ארכיאה ,חיידקים וחד תאיים ,ובעקבות פענוח רצפים של  RNAריבוזומלי ושל חלבונים ,והשוואה
ביניהם ,התבררה מידת הקרבה הפילוגנטית הקיימת בין חד-תאיים ,ארכיאה ,ובקטריה לבין
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אברונים .תיאוריה חדשה זו מסוגלת לספק מענה לחלק גדול של השאלות המתעוררות כאשר
מנסים לשחזר את רצף התהליכים שהביאו להיווצרותו של התא האיקריוטי של היום .כנראה
שקבוצות הארכיאה והבקטריה התפצלו מאב קדמון אחד ,ורק מאוחר יותר חל פיצול נוסף בין
הארכיאה לבין התאים האויקריוטים )פרוטו-איקריוט בהתחלה( .במהלך האבולוציה של התא
האיקריוט התרחש גם מעבר גנים לאטרלי בין שלוש הקבוצות ,בנוסף למעבר הגנים האנכי
המקובל .זה מסביר את הימצאותן של תכונות "בקטריאליות" בתא האיקריוט ,למרות שהתפצל
במקור מהארכיאה.
האם בכלל אפשרי תהליך אבולוציוני כזה ,שבו תא פרוטו-איקריוטי בולע בפאגוציטוזה פרוקריוט
שאינו נעכל ובהמשך תהליך האבולוציה הופך להיות אנדוסימביונט אובליגטורי? זה המצב בתא
האיקריוטי של היום ,שבו הסימביוזה אובליגטורית לשני השותפים :פונדקאי וסימביונט .למרות
ההסכמה הרחבה הקיימת על מוצאו האנדוסימביונטי של המיטוכונדריון עדיין לא הצליחו לבודד
ולגדל מיטוכונדריה .in vitro
התיאוריה הסימביוגנית מתבססת על כך שאנדוסימביונט מאבד את כושרו לחיות כייצור עצמאי,
תוך העברת חלק מהגנום שלו לתא הפונדקאי .האם תהליך כזה בכלל אפשרי בטבע? מסתבר
שתופעה זו קיימת ודוגמא לכך הוא חיידק הבוכנרה המהווה דוגמא עכשווית לדרך שבה אולי
התרחשה האינטגרציה של האברונים בתוך התא האיקריוטי.
חיידק  Buchneraהוא חיידק החי כסימביונט תוך תאי בכנימת האפון ) .(Acyrthosiphon pisumיחסי הסימביוזה
ַה פוענח במלואו,
ָנר
ביניהם אובליגטוריים ואף אחד משני השותפים אינו מסוגל להתקיים בנפרד .גנום בּוכ
והתברר שהוא קטן במיוחד )כשביעית מגנום חיידקי הקולי( .לבוכנרה חסרים גנים לסינתזה של חומצות
אמיניות לא-הכרחיות ומרכיבי פני תא כמו ליפופוליסכרידים ופוספוליפידים .כמו כן חסרים לה גנים רגולטוריים
וגנים המקדדים למנגנוני הגנה .גנום הבוכנרה מכיל עותקים רבים לביוסינתיזה של חומצות אמיניות הכרחיות,
ובמקביל חסרים גנים אלה בגנום הכנימה הפונדקאית .כך שכל אחד מהשותפים קשור קשר בל ינתק מרעהו,
והם משלימים ,גנטית ,זה את זה.
למעשה הבוכנרה הוא "כעין אברון" וייתכן שהיא נמצאת בתהליך דומה לזה שגרם למיטוכונדריה ולכלורופלסטים להפוך
לאברונים.
לכל אחד מהם חסרים גנים המאפשרים תפקוד עצמאי .גנים של פרט אחד משרתים את שני השותפים .לכל
אחד מהם חסרים חומרים .חומר שאחד מסנתז משמש חומר מוצא אצל הפרט השני.

גם הניסויים של  1Jeonמוכיחים כי תהליכים כאלה אפשריים ,והם אפילו מהירים מאוד מבחינה אבולוציונית.
המחקר נעשה בשנים  ,1966-1980עם אמיבות שנדבקו או הודבקו בחיידקים .החיידקים גרמו למות האמיבות
אבל בתנאי מעבדה מסוימים הצליחו החוקרים להשאיר את האמיבות יחד עם החיידקים בחיים .כבר כעבור 18
חודשים שהם  200דורות ,נוצרה תלות הדדית בין האמבות לחיידקים .כעבור חמש שנים נוצר קשר אובליגטורי בו
שני השותפים היו תלויים זה בזה בסינתזת חומרים מסוימים .התהליך המתואר הוא תהליך שנצפה במעבדה,
שבמהלכו טפיל מזיק הפך למרכיב ציטופלסמטי חיוני .תקופה ארוכה של סימביוזה יכולה להביא ליצירת יחסי
תלות הדדיים בין השותפים ,שמתחילים לתפקד כיחידה פונקציונלית אחת.
שאלות שנשארו פתוחות:
 .1מדוע הסימביוזה אובליגטורית עבור החיידקים? האם הם העבירו קטעים מהגנום שלהם לאמבה?
 .2מדוע אמבות מזן שהודבק על-ידי חיידקים ,תלויות בחיידקים לקיומם? האם התפתחה בהן תלות בחלבון
המסונתז על-ידי החיידקים ,ואם כן – מה תפקידו?
האם החיידקים המהווים מקור לזן האנדוסימביונטי של צורת חיים חופשית ) (Free livingבכלי הגידול של
האמבות? אם כן ,מה ההבדלים ביניהם ובין האנדוסימביונטים?
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עיקרי התיאוריה האנדוסימביונטית:

הפאגוציט הראשוני התפתח מפרוקריוט חסר דופן ,על-ידי תהליכים של גידול מתמיד יחד עם
תהליכים של כניסה פנימה )אינטרנליזציה( והתמיינות )דיפרנציאציה( של קטעים ממברנת
הפלסמה .תהליכים אלה התאפשרו בשל העדר הדופן .במקביל התפתחו האלמנטים של השלד
התוך-תאי שסיפקו תמיכה לתא הגדול.
לתא מעין זה היו יתרונות :העדר הדופן הוא אמנם חיסרון ,מפני שהתאים הופכים רגישים לפגיעות
מכניות ולשינויים אוסמוטיים .היתרון שכנראה תרם להישרדותם היה כושרם של תאים אלה לבצע
פאגוציטוזה ועיכול תוך-תאי של מזון חלקיקי .הפרוקריוטים העטופים בדופן ניזונים על-ידי הפרשת
אנזימים אל מחוץ לתא )אקסואנזימים( .אנזימים אלה מפרקים מאקרומולקולות אורגנאניות מחוץ
לתא ,ותוצרי הפירוק חודרים דרך עטיפות החיידק אל הציטוזול .צורה זו של תזונה )אוסמוטרופית(
הטרוטרופית מגבילה את החיידק בעיקר לסביבות עשירות בחומרי מזון.
אובדן הדופן אפשר לתא גמישות והתרחבות .פיתולי ממברנה יצרו תעלות קטנות ,בהן נלכדו
מולקולות אורגניות ואולי גם אורגניזמים קטנים ,ולתוכן הופרשו אקסואנזימים שפעלו ביעילות
בגלל ריכוזם הגבוה )לא נמהלו בסביבה( .יתכן שהאקסואנזימים הופרשו ישירות מריבוזומים שהיו
מחוברים לקטעי הממברנות שיצרו את התעלות .סגירתן של חלק מתעלות אלה יצרה את צורות
האנדוציטוזה והעיכול התוך-תאי הפרימיטיביים הראשוניים.
"המצאה" חדשה זו שיחררה את התאים מהתלות הגמורה בסביבות עשירות בנוטריאנטים מומסים
ואפשרה להם "לכבוש" ביוטופים חדשים .ניתן לראות בשלפוחיות )ווסיקולות( התוך-תאיות
הראשוניות האלה את ראשיתם של האנדוזומים ,הליזוזומים ,והרשת האנדופלסמטית ,כשכל מדור
ממברנלי כזה נושא על פניו או בתוכו מערכות מטבוליות ספציפיות כדוגמת שרשרת מעבר
האלקטרונים או מערכות הפוטוסינתזה למיניהן.
גידול שטח הממברנות של התא גרם לעליה בשטח הפנים דרכו התבצע חילוף חומרים עם
הסביבה ,וזה אפשר גידול בנפח ובגודל התא .הופעת מכלול השינויים חייבה במקביל עלייה
ברמת הארגון הפנימי של התא.
שלב קריטי בדיפרנציאציה לאברונים בעלי פעילויות מטבוליות שונות היה הפרדות מממברנת התא
והפיכתם למדורים ממברנליים תוך-תאיים החדשים.
המשך האבולוציה הביא ליצירת מערכות הייצוא ) (Exportשל התא .מערכות אלה משתתפות
בתאים בתהליכי ריכוז ,עיבוד אגירה ,הובלה והוצאה אל מחוץ לתא של מוצרי הפרשה ,והן כוללות
את שני סוגי הרטיקולום האנדופלסמי – החלק והמחוספס ,את הגולג'י ,ואת ה(Trans Golgi Network) TGN-
ומגוון ווסיקולות.
במקביל התפתחו מערכות הייבוא ) ,(Importהכוללות קטעי ממברנות נושאי רצפטורים אנדוזומים
ומערכת הובלה תוך-תאיות וסיקולרית .בהמשך נוצרה הפרדה בין מערכות היבוא והיצוא ,אם כי
הפרדה לא מושלמת )כפי שהיא קיימת גם כיום( .האבולוציה של מערכות ממברנליות "מתמחות"
כאלה חייבה התפתחות מנגנוני הובלה תוך תאית מכוונת ) (targetingומיחזור ) (recyclingשל
חלבונים וקטעי ממברנות הספציפיים לכל מדור ,ומנגנוני קישור והובלה בין ממברנת הפלסמה
והווסיקולות השונות .תהליכים אלה הביאו בסופו של דבר להתפתחות מסלולי התנועה וההסעה
המתוחכמים כפי שקיימים היום בתא האיקריוטי .
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שלב חשוב נוסף שהתרחש בתא הפרוטו-איקריוט המתפתח היה התקפלות פנימה של אזורי
ממברנות ,אליהם היו קשורות מולקולות ה DNA-ומנגנוני השכפול שלהן .תופעה זו הביאה ליצירת
הגרעין ,שהוא המבנה המאפיין את התאים האיקריוטים.
התפקוד התקין של מערכת הממברנות בתא התאפשר תודות להתפתחות של שלד תוך-תאי.
שלד זה )ציטוסקלטון( אפשר את הגידול של התא חסר הדופן ,את התנועה המכוונת של החומרים
בתוכו ואת התפתחות מנגנון החלוקה מיטוטית של התא.
המודל המוצע מתאר תהליך התפתחותי שהתרחש באופן הדרגתי ,בשלבים עוקבים וללא קפיצות.
כל שלב תרם כנראה משהו ליתרון האבולוציוני של התא המתפתח .היווצרותו של התא האיקריוטי
)החסר עדיין פרוקסיזומים ,מיטוכונדריה ופלסטידות( היה כנראה אחד התהליכים ההתפתחותיים
הארוכים ביותר במהלך האבולוציה .על סמך עדויות ממאובנים ,הופיעו הפרוטו-איקריוטים
הראשונים מסוגו של תא הפונדקאי לפני  1,400מיליון שנה ,ואילו האיקריוטים המאקרוסקופיים
שייצרו את המגוון הגדול של מיני חד-תאיים )תופעה שקרתה בעקבות רכישת האברונים
האנדוסימביונטיים( ,הופיעו לראשונה לפני  700מיליון שנה .ייתכן שהתא הפרוטו-איקריוטי הקדום
הופיע עוד לפני הופעתם של הפרוטו-מיטוכונדריה ופרוטו-כלורופלסטים ).(DeDuve 1996
על-פי תיאוריה זו ,כל מרכיב בסימביוזה עבר אבולוציה בנפרד ,כייצור חופשי ,ורק לאחר שנוסדו
יחסי הסימביוזה המשיכו הסימביונטים לעבור אבולוציה פוסט-אדפטיבית לחיים בתוך התא
הפונדקאי ויחד איתו .התהליך האבולוציוני שהביא ליצירת התא הפרוטו-איקריוטי הראשוני לא
הסתיים בהכרח עוד לפני רכישת האנדוסימביונטים .די היה בקיומו של תא גדול ,בעל מנגנון
פרימיטיבי של בליעה ועיכול תוך-תאי שהיה מסוגל לבלוע תאים פרוקריוטים קטנים ממנו ,וליצור
בדרך זו את התא האיקריוטי המודרני .מנקודה זו החלה אבולוציית המינים החד-תאיים ואחריהם
הופיעו היצורים הרב-תאיים.
על מנת לאמת את התיאוריה הזו ,רצוי היה למצוא תא בן זמננו הדומה בתכונותיו לתא הפרוטו-איקריוט
הראשוני .אחד האיקריוטים הפרימיטיביים ביותר היא אמיבת הענק  .Pelomyxa palustrisהיא מכילה הרבה
גרעינים ,אבל חסר בה מנגנון מיטוטי לחלוקתם ,בשל חסרונם של מיקרוטובולי ומרכיבי המנגנון המיטוטי.
האמיבה חיה במים מתוקים בבתי גידול עניים בחמצן ,היא חסרה מיטוכונדריה וגולג'י .בתוך ציטופלסמת
האמיבה מצויים שלושה מינים של חיידקים סימביונטים .כל חיידק העטוף בממברנה פרטית ,המפרידה אותו
מהציטופלסמה .תחילה סברו שחיידקים אלה משמשים תחליף למיטוכונדריה מפני שחלקם נושמים נשימה
אירובית וחלקם נשימה אנאירובית .לאחרונה התברר שכנראה החיידקים אינם מחליפים את המיטוכונדריה,
מאחר שלפחות שניים משלושת המינים הם חיידקי מתאן .טיפול באנטיביוטיקה גורם למות החיידקים וכתוצאה
ְסה יכולה לשמש דוגמא לתא
ֱלוֹמיק
מכך מצטברים בציטופלסמת האמבה מטבוליטים הגורמים למותה .הפ
הפונדקאי הקדום שייצר את התא האיקריוטי המודרני מכמה סיבות :הארגון התאי שלה דומה לארגון תא
איקריוטי ,יש בתוכה פרוקריוטים סימביונטים העטופים ממברנה ,היא ניזונה על ידי פאגוציטוזה של אצות אותן
היא בולעת ומעכלת בווקואלות מזון רבות.
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מקור המיטוכונדריה
הפרוטו-מיטוכונדריון היה כנראה חיידק בעל כושר מטבולי לפירוק מולקולות אורגניות בעלות
שלושה אטומי פחמן והפיכתן ל CO2 + H2O-תוך ניצול  O2במסלול מטבולי הדומה למעגל
החומצה הטריקרבוקסילית .מולקולות אורגניות כאלה היו זמינות בסביבה  -הן נוצרו כתוצרי
פסולת מטבולית בתהליכי הגליקוליזה )התסיסה האנאירובית של סוכר( ,שביצעו תאים כדוגמת
הפרוטו-איקריוט הקדום.
ניתן להעריך את מידת הקירבה הפילוגנטית הקיימת ביו המיטוכונדריה ,הפרוטו-איקריוט
והבקטריה העכשויים ,מתוך השוואות רצפים של ה DNA-בגנים המקודדים ל r-RNA-מפני שכולם
נושאים גנים אלה .רוב הבדיקות מראות שקיימת קירבה בין המיטוכונדריה לבין חיידקי alpha-
 .protobacteriaכלומר קיימת זהות רבה ברצפי הבסיסים בקטעי ה DNA-האלה בשניהם .קרבה זו
מתאימה גם לקרבה ביוכימית ביניהם.
כיום מקובל על כל החוקרים ,שמקור המיטוכונדריה המצויים בתאים האיקריוטים הוא בחיידקים
אנדוסימביונטים .על כך אין יותר ויכוח .הוויכוחים הקיימים הם לגבי השאלה :האם היה אב קדמון
אחד לכל המיטוכונדריה בתאים האיקריוטים ,והשוני הקיים היום בין טיפוסי המיטוכונדריה השונים
נובע מאבולוציה שהתרחשה לאחר יסוד הסימביוזה וביסוסה ,או שמלכתחילה היו מקורות שונים
למיטוכונדריה ,ממיני פרוטו-מיטוכונדריה שונים שחדרו לתאים במספר מאורעות בלתי-תלויים.
סוגיה נוספת במחלוקת ,היא האם מקור הממברנה החיצונית של המיטוכונדריה הוא ממקור התא
הפאגוציטי ) ,(Margulis 1993או ממקור התא הפרוקריוטי האנדוסימביונט ,ואז זוהי למעשה
הממברנה החיצוניות של חיידק גרם שלילי שאיבד במהלך האבולוציה את דופן הפפטידוגליקן,
שהפרידה בין שתי הממברנות.
ברור שהתבססות המיטוכונדריון כאנדוסימביונט )שהפך לאברון( בתא הפרוטו-איקריוט וכושרו
לנצל את האנרגיה שבמולקולות הפסולת של תהליך התסיסה האנאירובית ,תוך שימוש בחמצן
החופשי הזמין והטוקסי כאחד ,הקנו יתרון עצום לתא החדש שנוצר ,ואפשרו אבולוציה מהירה
מאוד של מגוון מינים גדול .תהליך זה הוביל בהמשך גם להופעת המבנה הרב-תאי המאפיין
יצורים איקריוטיים בלבד.

מוצא הכלורופלסטים – פלסטידות
כיום ,מקובל על כל החוקרים שמוצא הפלסטידות בתאים האיקריוטיים הוא באנדוסימביונטים
שחיו פעם כיצורים חופשיים .אי ההסכמות הן בעיקר בדבר זהותו של הכלורופלסט הקדמון והאם
המוצא שלו אחד או שיחסי סימביוזה שהתרחשו הם בלתי תלויים.
תחילה סברו שהפלסטידות התפתחו באופן נפרד ,בשלושה אירועים בלתי-תלויים ,כאשר בכל
אירוע הסימביונט שנבלע היה ממין שונה .ההבחנה בין מיני הפלסטידות התבססה בעיקר על
הרכב הכלורופיל שלהן:
.I

פלסטידות המכילות כלורופיל  aו b -ומצויות בכל צמחי היבשה ובאצות ירוקיות – Chlorophyta
ו ,Euglenophyta -ומקורן הוא ה .Prochloron-אלה הם חיידקים ירוקים בעלי כלורופיל  aו,b -
שהתגלו בשנות ה 60 -על-ידי החוקר האמריקאי  .Levineהם קטנים מאוד וחלקם חיים
כאנדוסימביונטים בחסרי חוליות.
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.II

פלסטידות המכילות כלורופיל  aבלבד והמצויות באצות אדומיות–  .Rhodophytaחומרים
הקרויים פיקובילנים מקנים את הצבע התכלת-כחול המאפיין ציאנובקטריה .הניחו שמקור
פלסטידות אלה בציאנובקטריה פרימיטיביות.

 .IIIפלסטידות המכילות כלורופיל  aו .c -הן מצויות בקבוצת ה Chromophyta -ובכלל זה אצות
חומיות ו ,Diatoms-שבחלקן מהוות סימביונטים בחסרי חוליות ובפורמניפרה .מקורן של
פלסטידות אלה לא היה ידוע.
הסברה המקובלת היום היא שכנראה מוצא הפלסטידות הוא מארוע חד פעמי או שהן הופיעו
פעמיים – כאשר ענף אחד היווה מקור לפלסטידות המצויות בצמחי יבשה ואצות ירוקיות
) ,(Chlorophytaוהענף השני היווה מקור לכל שאר הפלסטידות.
אחת הבעיות באיתור מדויק של מקור הפלסטידות היא העובדה שחלקן נרכשו כאנדוסימביונטים
כאשר הן כבר חיו כאנדוסימביונטיות בפונדקאי מסוים שנבלע על-ידי פונדקאי שני ,יחד עם
הסימביונטים שבו .על כך רומז המספר השונה של עטיפות ממברנליות העוטפות את הפלסטידות
השונות.
כאשר הפונדקאי בולע פרוקריוט דמוי ציאנובקטריה ,היא תהיה עטופה בממברנה כפולה בדומה
למצב ברוב הכלורופלסטים המצויים בתאים האיקריוטיים.

ישנן אצות אמבואידליות מקבוצת  ,Chlorarachinophytesהמכילות כלורופלסטים העטופים ארבע ממברנות .בין
הממברנה השנייה לשלישית מצוי גרעין קטן ,המכיל שלושה כרומוזומים .הגרעין עטוף ממברנה כפולה ,בעלות
נקבים ) .(poresההנחה היא שהתא האמבואידלי הוא פונדקאי משני שבלע אצה אדומה ,היא הפונדקאי
הראשוני ,שהכילה כלורופלסטים כאנדוסימביונטים .בתוך ציטופלסמת הפונדקאי המשני נשארו לא רק
הכלורופלסט ,אלא גם שרידים נוספים ,כדוגמת הגרעין של תא הפונדקאי האיקריוטי הראשוני .הנחה זו
אומתה כאשר נמצאו ב rRNA -של הפונדקאי המשני שני גנים שונים לחלוטין )כפי שהתברר על סמך בדיקות
של  .(in situ hybridizationהאחד מבוטא על-ידי גרעין הפונדקאי המשני ,ואילו גן שני מבוטא על-ידי הגרעין
המנוון של הפונדקאי הראשוני שכנראה מהווה גנום זר בתא .תוצרי התרגום של הגן האנדוסימביונטי הצטברו
ברווח שבין ממברנות הכלורופלסט ,מכאן שהם כנראה שייכים לפלסמת הפונדקאי הראשוני .כל הקומפלקס
הסימביונטי מתרבה ומועבר בתורשה ציטופלסמטית אל תאי הבת ,בדומה לכלורופלסטים.

ייתכן ששמירה על חלק מגנום הפונדקאי הראשוני אפשרה ,ועדיין מאפשרת ,את קיומם ואת
התרבותם של הכלורופלסטים בתוך הפונדקאי המשני ,בניגוד למצב הקיים לגבי הכלורופלסטים
הסימביונטים בתאי מערכת העיכול של חלזונות ימיים ,שם יש צורך ברכישתם מחדש )(de novo
בכל דור.
תהליך הפוטוסינתזה התפתח בחיידקים אנאירוביים בתנאים של היעדר  ,O2והתבסס על חמצון
 H2Sכפי שעושים עד היום החיידקים הכמואוטוטרופיים .הפוטוסינתזה בה משתחרר  O2התפתחה
בשלב מאוחר יותר אצל פרוקריוטים כדוגמת ה Prochloron-המכילים כלורופיל  aו) b-אך חסרים
פיקובילינים האופייניים לציאנובקטריה( ,ואצל הציאנובקטריה ,המכילות כלורופיל  aו-
פיקובילינים .פרוקריוטים אלה היו כנראה גם הראשונים בהם התפתחו מנגנונים לניטרול הO2-
שנוצר בתהליך הפוטוסינתזה החדש .אמנם נוצר חומר לוואי רעיל לתאים )ה ,(O2-אך התרומה
הרבה למשק האנרגיה של התא יותר משמעותית.
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לפי תיאוריית ה SET-תא פאגוציט קדום בלע פרוקריוטים פוטוסינתטיים ,ואלה הפכו במרוצת האבולוציה לאברונים
המכונים פלסטידות .בהנחה שתהליך כזה התרחש בעבר ,אולי ניתן עדיין למצוא שלבי מעבר בין פרוקריוט חופשי לבין
סימביונט שאיבד את האוטונומיה שלו .דוגמה לשלב מעבר כזה יכולות לשמש הציאנוזות  .Cyanosesזהו שם כולל לכל
החד-תאיים המכילים בתוכם אברונים דמויי ציאנובקטריות המבצעים פוטוסינתיזה והמכונים ציאנלות

)(Cyanelles

)הן גם מקנות צבע ירוק לפונדקאי( .המאפיין את הציאנלות הוא המצאות של דופן דק העטוף בממברנה שמקורה
כנראה בפונדקאי .עדיין לא הצליחו לגדל את הציאנלות בתרבית מחוץ לתאי הפונדקאי ולכן השאלה אם מדובר
בסימביונט או באברון נשארה עדיין פתוחה.
אחד האורגניזמים שנחקר ביסודיות הוא  .Cyanophora paradoxaהתברר שתכולת ה DNA-של הציאנלות שלה מהווה רק
 10%מזו של ציאנובקטריה חופשית או של כלורופלסט .מצד שני ,בציאנלות אלה מצויים הגנים המקודדים לשתי תת-
היחידות ,של האנזים  ,Rubiscoהמזרז את קיבוע ה ,CO2-בעוד שבפלסטידות של צמחים ירוקים ,תת-היחידה הגדולה
של האנזים מקודדת על-ידי גנום הפלסטידה ואילו תת-היחידה הקטנה מקודדת על-ידי גנום הפונדקאי .אולי הציאנלות
מהוות צורת מעבר בין סימביונט לאברון ,שבה נשמר עדיין חלק מהגנום הקשור לריאקציות הפוטוסינתזה בסימביונט
ועדיין לא עבר לגנום הפונדקאי ,כפי שקרה בשלב מתקדם יותר בתהליך הפיכת אנדוסימביונט לאברון.
קצב החלוקה של הציאנלות לא תואם לגמרי את קצב חלוקת הפונדקאי ולכן מספרן בתא נע בין  8ל ,1 -בהתאם
לתנאי הגידול.
עובדה נוספת :לציאנלות יש דופן פפטידוגליקאן ,שלפי הסברה היא שארית מעברן האבולוציוני הלא רחוק ,ובנוסף הן
מכילות גם את הגנום המקדד לאנזימים הדרושים לסינתזה שלו 80% .מכלל חלבוני הציאנלות מיובאים מציטוזול
הפונדקאי .הן מכילות גנים המקודדים לחלבונים השונים מאלה המצויים בכלורופלסטים.
ייתכן שהציאנלות של היום אינן שלב מעבר "קפוא" באבולוציית הכלורופלסטים הרצנטיים ,אלא "סימביוזה חדשה",
שבאמצעותה ניתן אולי ללמוד על תהליך אבולוציוני דומה שקרה כאשר התהווה התא האיקריוטי והכלורופלסט הפך
מפרוקריוט חופשי לאברון.
האם תהליך כזה אפשרי בכלל? מסתבר שכן .עד היום ידועים מקרים של בעלי-חיים הניזונים מאצות ומצליחים לשמור
על הכלורופלסטים שבמזונם ולהופכם לאברונים פעילים .הנה מספר דוגמאות:
א .פורמיניפרה :חד-תאיים הניזונים מטרף אצות ומצליחים לשמר בתוכם כלורופלסטים פונקציונליים .שאר מרכיבי
האצה שנטרפה נעכלים ,ואילו הכלורופלסטים שלה נשארים שלמים ומבצעים פוטוסינתזה ,שתוצריה עוברים לפלסמת
הפונדקאי .התברר שלתוצרי הפוטוסינתזה יש תפקיד חשוב בתזונת הפונדקאי .כאשר גידלו פונדקאים בחושך ,מספר
הכלורופלסטים בהם ירד ובמקביל חלה עלייה בתמותת הפורמיניפרה הפונדקאים ,למרות שהואכלו .הסימביוזה עם
כלורופלסטים מהווה מקרה פרטי של סימביוזות בפורמניפרה ,שברוב המינים מצויות בהם אצות חד-תאיות
אנדוסימביונטיות.
ב .המקרים היותר מוכרים והיותר מסקרנים הם מקרי הסימביוזה בין חלזונות ימיים עירומים "עלעליות" (Elysoid
) Sacoglossansובין כלורופלסטים .זוהי סימביוזה בין בעל חיים ובין אברונים שמקורם באצה האיקריוטית הצמחיית
הממשיכים לתפקד בתא הפונדקאי החדש האנימלי ,שבלע אותם) .פירוט נוסף בנושא :רהט (1975
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מוצא הריסים והשוטונים בעלי המבנה של 9+2
לגבי המוצא האנדוסימביונטי של הריסים והשוטונים עדיין אין הסכמה בין החוקרים ,וזאת בשל
מיעוט ההוכחות לכך .מי שפיתחה תיאוריה זו ,ועדיין מנסה להוכיח אותה בעוד ועוד ראיות ,היא
החוקרת  .(Margulis 1993) Lynn Margulisלפיה ,הסטרוקטורות המכונות על ידינו שוטונים צריכים
להיקרא  ,undulopodiaומקורן בספירוכטות )סוג חיידקים( סימביונטיות שהתחברו לתא האיקריוט
הקדום ,הפרוטו-אוקריוט ,ויצרו יחסי סימביוזה למטרות תנועה המכונים.Motility Symbioses :
ההיפותיזה טוענת שהמיקרוטובולי הבנויים מהחלבון טובולין נוצרו בתוך ספירוכטות ,שחלקן נצמד
על פני תאים איקריוטים קדומים ,ושימשו להם כאמצעי תנועה .במהלך האבולוציה הקשר הפך
לסימביוזה יציבה ,והספירוכטות הפכו לחלק אינטגרלי מתא הפונדקאי – חלקן כשוטונים בעלי
המבנה של  9+2וחלקן כמיקרוטובולי הקשורים למנגנון המיטוטי-מיוטי.
פונדקאי אחד יכול לקיים בו-זמנית סימביוזה עם מספר מינים של סימביונטים .היצמדותם של
מספר מיני ספירוכטות שונים לפונדקאי אחד ,מרמזת אולי על מוצא פולי-פילטי של האברונים,
כאשר מינים מסוימים של ספירוכטות הפכו במשך הזמן לסטרוקטורה של ריס או השוטון בעלי
המבנה האופייני של  9+2ואילו מיני ספירוכטה אחרים הפכו למיקרוטובולי המהווים את אחד
ממרכיבי הציטוסקלטון של התא האיקריוטי.
כיום מוכרת סיביוזה זו במעי טרמיטים בין חיידקים לשוטוניות.
מוצאם הסימביונטי של הפרוקסיזומים Peroxisomes
פרוקסיזומים הם אברונים בעלי כושר התרבות עצמית העטופים בממברנה אחת .הם גדלים
ומתחלקים בחלוקה בינארית ,כדוגמת פלסטידות ומיטוכונדריה אך בניגוד להם אין בפרוקסיזומים
 DNAוריבוזומים ,והם מקבלים את כל החלבונים הדרושים להם ביבוא מהציטופלסמה – בדומה
לרטיקולום האנדופלסמטי .הפרוקסיזומים מצויים בכל התאים האיקריוטים והם מכילים בתוכם
אנזימים מחמצנים ,כמו  Catalase ,Urate Oxydaseבריכוזים גבוהים מאוד – עד כדי גיבוש.
הפרוקסיזומים מנצלים  O2בכמות גדולה ,וההנחה שתפקידם הראשוני כאנדוסימביונטים היה
לנטרל את החמצן החופשי שהחל להצטבר באטמוספירה )בגלל הפוטוסינתיזה( ולחדור לתאים,
בעיקר בתאים הפוטוסינתטיים שייצרו  O2כתוצר לוואי ) .(DeDuve 1991תוך ניצול הO2-
הפרוקסיזומים ביצעו תהליכי חמצון חיוניים לתא .כאשר בשלב מאוחר יותר ,חדרו המיטוכונדריה
לתאים האיקריוטים ראשוניים ,הם ביצעו חלק מתפקידי הפרוקסיזומים ,מפני שגם הן היו מסוגלות
לתהליכי ניצול החמצן על ידי המיטוכונדריה היה יתרון שהתבטא בצימוד

לנצל ולנטרל .O2
ריאקציות אלה לתהליך יצירת  ATPבפוספורילציה האוקסידטיבית.
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היום מתרחשים בפרוקסיזומים כל אותם תהליכי חמצון שאינם מבוצעים על-ידי המיטוכונדריה
שניתן לנסחם כך.RH2 + O2 → R + H2O2 :
כיצד הופך אנדוסימביונט לאברון תוך תאי החסר  DNAוריבוזומים? ההנחה היא שבהמשך
האבולוציה של תהליך הפיכת הפרוקסיזום לאברון כל הגנום עבר אל גרעין תא הפונדקאי ,עובדה
שאפשרה את אובדן הריבוזומים בהמשך .ידועים שמרים בעלי מיטוכונדריה מוטנטיות מטיפוס rho
 .Oהמוטציה מתבטאת באובדן כל ה DNA-המיטוכונדריאלי ,ולמרות זאת מיטוכונדריה אלה
מתקיימות ומתחלקות כשהן מקבלות ביבוא מהציטופלסמה את כל החלבונים והליפידים הדרושים
להן .מקרה זה מעיד שאפשר להתקיים כאורגנל גם במצב של תלות מלאה בהספקת החלבונים
והשומנים מתא הפונדקאי.
למרות הדמיון הסטרוקטורלי הקיים בין פרוקסיזומים לליזוזומים דרך היווצרותם בתא שונה .בניגוד
לליזוזומים ,הפרוקסיזומים אינם נוצרים על ידי הנצה מהרטיקולום האנדופלסמי ומהגולג'י אלא על-
ידי חלוקה בינארית עצמאית .אם אמנם הפרוקסיזומים חדרו אל תאים איקריוטים ,הרי שהם חדרו
אל תאים שכבר הכילו רטיקולום אנדופלסמי וליזוזומים ,אבל כניסתם הקדימה את כניסת
המיטוכונדריה והפלסטידות.

תהליכים שהביאו להפיכת הסימביונטים התוך-תאיים לאברונים
המעבר ממצב של סימביונט למצב של אברון כרוך במעבר גנים מהסימביונט אל גרעין הפונדקאי.
גנים חיוניים לתפקוד האברונים ממוקמים בגרעין האיקריוטי ,בעוד שאנדוסימביונט ,שהוא תא
שלם ,מכיל את כל הגנום שלו בתוכו .ההערכה היום היא שבין  90% - 80%מהחלבונים
הספציפיים של המיטוכונדריה ושל הכלורופלסטים מקודדים על-ידי הגרעין .לפעמים ,אנזים הבנוי
שתי תת-יחידות מקודד חלקו על-ידי האברון בו הוא פעיל וחלקו )תת-יחידה שנייה( על-ידי הגרעין,
כדוגמת האנזים  ,Rubisco = Ribulose biphosphate carboxylaseהמקבע  CO2בפלסטידות .דוגמא
נוספת לקוחה מהיונקים והיא האנזים  Cytochrome oxidaseהמשתתף בשרשרת מעבר
האלקטרונים במיטוכונדריון.

האנזים הבנוי

משמונה תת יחידות מהן שלוש מקודדות על-ידי

המיטוכונדריון ,ושאר חמש תת-היחידות מקודדות על-ידי הגרעין.
כיום ישנה הסכמה בין החוקרים על כך שהגנים הספציפיים לאברונים והמצויים בגרעין הועברו
אליו מהאברון .ברור שעל-ידי מעבר גנים כזה האברון מאבד את כושרו לחיות בנפרד כייצור
חופשי ,ולכן ניתן היום להתייחס לאברונים הסימביונטים בתא איקריוטי כאל "תאים חסרים"
) .(deficient cellsהם מכילים אמנם מנגנון לסינתיזת חלבונים ,אך הגנום שלהם לא מושלם .למרות
זאת הם מתרבים על-ידי חלוקה באופן עצמאי .כל עוד לא כל גנום האברון הועבר לגרעין ,התא
הפונדקאי אינו מסוגל לייצר בעצמו אברונים  ,de novoומקור כל אברון חייב להיות באברון קיים,
המתחלק בחלוקה בינארית.
בנוסף לגנים שהועברו לגנום הפונדקאי ,האברונים איבדו עוד כמויות ניכרות של  DNAשהיה
אחראי לפונקציות ,עבורן כבר היה קיים קידוד על-ידי גרעין הפונדקאי .גודל הגנום של
מיטוכונדריה מוערך בין  14-2,400 kbpושל הפלסטידות  .120-240 kbpגודל זה קטן בהרבה מגנום
של פרוקריוט חופשי כדוגמת החיידק  ,E. coliשהוא .4,400 kbp
גנום קטן כזה בגודל  127 kbpמצוי רק בציאנלות של  ,Cyanophora paradoxaאך לא ברור האם
הציאנלות הן אברונים או סימביונטים ,מפני שעדיין לא הוכח מעבר גנים אל הגרעין .בציאנלות
האנזים  Rubiscoמקודד כולו על-ידי גנום הציאנלה )בניגוד למצב בכלורופלסטים(.
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מעבר  DNAמהסימביונט/אברון אל הגרעין אינו מאורע נדיר ,שהרי ה DNA-בתא איקריוטי משתנה
ויש דיווחים על רצפים שהועברו בין הגרעין לאברונים .באבולוציה של האברונים עיקר מעבר ה-
 DNAהיה מהסימביונט/אברון אל הגרעין ולא ההפך ,וזאת ממספר סיבות:
א .הגרעין מסוגל לקלוט מהציטופלסמה קטעי  DNAחופשי שמקורו אולי בהתפרקות אברון ,כפי
שקרה בשמר  ,S. cerevisiaeבו עבר  DNAמיטוכונדריאלי אל הגרעין.
ב.

גנום הגרעין דחוס פחות מזה שבאברון ,ולכן קליטתו של קטע  DNAזר לא צפוי לגרום
לשבירה ברצף של אזור המקודד לפונקציה חיונית בגרעין ,בעוד ש  DNAהאברון עלול
להישבר.

ברוב האיקריוטים יש גרעין אחד והרבה אברונים ולכן גן "שנרכש" על ידי הגרעין יעבור בוודאות
בתורשה לתאי הבת ,בעוד שאין ודאות שתאי הבת כולם יקבלו גן שנרכש מהגרעין רק על-ידי
אברון אחד מסוים.
מאחר שרוב חלבוני האברונים מקודדים על-ידי הגרעין ,הם גם מתורגמים בציטופלסמת
הפונדקאי .זה חייב את התפתחותה של מערכת הובלה ) (targettingמאוד מדויקת ואמינה ,שתוביל
כל חלבון אל האברון הנכון .האבולוציה של מערכות הובלה אלה היא זו שהיוותה כנראה את
המחסום העיקרי בהיווצרות האברונים ,ולא מנגנון העברת קטעי גנום ,שהוא תהליך פשוט יותר
יחסית.
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