
על התפתחות מושבות  , בזמני חשיפה שוניםUVהשפעת קרינת 

.e.coli-חיידקי

מודיעין–יישוב

מבוא
הינם חיידקים המצויים  E.coli-חיידקי ה

תכונותיהם  . באופן קבועמחייתנו במרחב 

, העיקריות הן התפתחותם המהירה יחסית

אנו (. הדדיות)ויחסי הגומלין עם בני האדם 

בחרנו להתמקד בהשפעת הקרינה האולטרה  

.סגולה על התפתחות מושבות החיידקים הללו

קרינת , על פי הבסיס המדעי ומחקר שקראנו

UV  היא קרינה המסוגלת לשנות את הקוד

רצינו  . הגנטי של האורגניזם ולהפכו למוטציה

לחקור ולהבחין ביחס שבין כמות החשיפה של  

. להשפעה משמעותית עליו, החיידק לקרינה

varna kodothהתבססנו על מאמרה של 

שניתח בצורה מדויקת את השפעת הקרינה  

.E.coliעל החיידק 

שאלות החקר/שאלת
.שאלותשתיעללענותניסינובמחקרנו

על התפתחות  UVמה השפעת קרינת -

?E.coliמושבות 

של   DNA-העל UVמה השפעת קרינת -

?E.coliהחיידק 

השערות/השערה
השערתנו נסמכה על רקע וידע קודם שנבע  

ככל שזמן החשיפה  -מבדיקות מקדימות

כך כמות המושבות של  , יגדלUVלקרינת 

שיערנו  , בנוסף.תפחתE.coliחיידקי 

שהקרינה תשנה את הקוד הגנטי של החיידק  

E.coli.

מערך החקר 
בניסוי הראשון נבחן את כמות המושבות של  

.UV-Bלאחר חשיפה לקרינת E.coliהחיידק 

שעת  )נחשוף את החיידק בפרקי זמן שונים 

שש ושמונה  , ארבע, שעתיים, חשיפה בודדת

תחת  ( בנוסף לקבוצת בקרה ללא חשיפה. שעות

את החיידק לצלחות פטרי עם  נכניס . הקרינה

כמה כל  ונסמן אותם על מנת להבחין , אגר

לאחר מכן נספור את  . צלחת נחשפה לקרינה

.כמות המושבות שהתפתחה על כל צלחת

י "של החיידק ע DNA-בניסוי השני נפיק את ה

על  . אלקטרופורזהל 'ונריץ אותו בג, צנטריפוגה

ידי ההרצה יהיה ביכולתנו להבחין בשינוי ברצף 

.נוקלאוטידים בחיידק

נורת  , E.coliהציוד שבו השתמשנו היה חיידקי 

UV  ,מיני, מעלות37אינקובטור , צלחות פטרי-

אנזים חיתוך , מחיידקיםDNAלהפקת פרפ

Dpnl ,לג׳לאלקטרופורטור.

ממצאים

מסקנות ודיון
ניתן להסיק שלקרינת  , מהתוצאות שהוצגו לעיל

UV  יש השפעה על התפתחות מושבות חיידקי

E.coli .ניתן להסיק שלא חל שינוי גנטי  , בנוסף

אתר  )בחלק ספציפי ורנדומלי של החיידק 

לא  UVניתן להסיק שקרינת , כלומר, (החיתוך

ראוי  , אולם. שינתה את הקוד הגנטי של החיידק

להסתייג ולהזכיר שבמידה וביינו בחורים אתר  

כאמור  )ייתכן שהיה ניכר שינוי גנטי , חיתוך אחר

(.לעיל

הצעות להמשך
אנחנו מציעים למחקרי המשך להתמקד בעיסוק  

על פני התפתחות  , בשינוי הגנטי האופציונלי

.מושבות החיידק

אך  , אמנם השינוי הגנטי מוגדר כנושא מורכב

עליו יש לשים את  , עקב היותו גרעין המחקר

ברגע שניתן להסיק שיש . הדגש ובו להתמקד

המחקר הופך משמעותי בפער ניכר  , שינוי גנטי

במידה   . ויהיה אף בר תוקף לחיינו באופן מוחלט

במהלך שעות UVחשיפתנו לקרינת , ויימצא כך

,  היום באמצעות קרני השמש ובמקרים נוספים

עלולה לגרום לשינוי גנטי ואף לנזקים בלתי  

.הפיכים

הצעתנו למחקרי ההמשך היא בדיקת , אי לכך

עוצמת ורמת השינוי הגנטי בחשיפה יום יומית  

.UVממוצעת לקרינת 

:תלמידים:ים/מורה בוגןשקד עילם ארנרייךתהילה שלום סטרומברגרבנימין 

כך , ככל שמספר שעות החשיפה לקרינה גדל

.לייצר מושבות פחתהE.coli-יכולת חיידקי ה

:ממצאי הניסוי השני

האלקטרופורזהל 'כאשר הבחנו בתוצאות הרצת ג

,  E.coliבמטרה לראות שינוי בגנוטיפ של החיידק 

לא  –בחיידק  DNA-לא ראינו הבדל במבנה ה

תוצאה זאת עלולה לקרות מכיוון  . נגרם נזק גנטי

,  כלומר, DNA-שהרצנו אתר חיתוך מסוים של ה

,  לא בהכרח חל שינוי גנטי באתר החיתוך שנבדק

אך קיים סיכוי שבאתר חיתוך אחר יהיה ניתן  

.לראות שינוי גנטי
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-שב' הניסוי בוצע במעבדת פרופ

,  טל באוניברסיטת בר אילן

.בהנחיית הדוקטורנט אסף אשכנזי

א"י–כיתה בניםת"אמי–בית ספר 

מספר  

המושבות  

שנוצרו לפי  

מספר שעות  

החשיפה

חזרה מספר  

1

חזרה מספר  

2

חזרה מספר  

3 ממוצע

שעות  0

חשיפה 800 800 800 800

שעת  

1חשיפה  324 624 600 516

שעות  2

חשיפה 240 432 560 411

שעות  4

חשיפה 132 72 88 97

שעות  6

חשיפה 64 120 200 128

שעות  8

חשיפה 32 40 64 45

ממצאי  

הניסוי  

:הראשון

3חזרה מספר 
קבוצת הבקרה ראשונה  )

(משמאל

2חזרה מספר 
קבוצת הבקרה ראשונה  )

(משמאל

1חזרה מספר 
קבוצת הבקרה ראשונה  )

(משמאל


