
 רקע
 חיידקים של עצום מספר יש מאתנו אחד לכל

  החיידקים מספר .בגופו טבעי באופן החיים

 האדם תאי מכמות 10 מפי ביותר גדול בגופנו

  הראו האחרונות מהשנים ומחקרים ,שבו

  השפעה (בגוף החיידקים כלל) שלמיקרוביום

  חיים בגוף החיידקים רוב .בריאותנו על רבה

  מפני מגנים ,בעיכול עוזרים הם ושם ,במעי

 ועוזרים ,מחלות מחוללי אחרים חיידקים

 .חיוניים ויטמינים ביצירת

  את התוקפים וירוסים זוהו שורק ר"ד במעבדת

  חיידקים התוקפים ווירוסים .המעי חיידקי

  בשני לחיות יכולים ואלה ,ים'פאג ככלל מכונים

 :מצבים

השמדתו ,החיידק של תקיפה - ליטי מצב  

  מאות ליצירת שלו השכפול מנגנוני וניצול

 חדשים ווירוסים

ה מוטמע שבו – ליזוגני מצב-DNA של  

 .עמו ומשתכפל החיידקי בגנום הווירוס

 גנטיות מווירוסים לחיידקים במעי האדם" מתנות"
 בית יצחק, אור שגיא: חניך

 רחובות, מכון ויצמן למדע, ר רותם שורק"ד: עמית-מנחה

DNA ויראלי 
 כרומוזום חיידקי

 מצב
 ליטי

 מצב
 ליזוגני

 ממצאים
  כמות יש ים'שבפאג נתגלה המידע ניתוח לאחר

  לעמידות הגורמים גנים של גבוהה

  גבוה ים'בפאג אלה גנים ריכוז – לאנטיביוטיקה

 .בחיידקים מריכוזם 9 פי

  ,ים'הפאג של מבניים גנים על נוסף ,כן כמו

 וגנים DNA  שכפול של גנים שפע נמצאו

 .ים'הפאג של מטבוליים

 מסקנות
 גנים של גבוה ריכוז ים'בפאג כי נמצא במחקר

 לריכוזם ביחס ,לאנטיביוטיקה עמידות הגורמים

  ים'שהפאג המעיד ,מעניין ממצא – בחיידקים

  לאנטיביוטיקה עמידויות בהעברת חשוב כלי הם

 .מעי בחיידקי

 ממאמר כחלק לפרסום הוגשו המחקר תוצאות

  שתוקפים וירוסים ואפיון באיתור העוסק

 .1מעי חיידקי

 

 

 

 

 

 ים'תיאור סכמטי של שני המצבים של פאג :1איור 

 מטרה
  התיאוריה בחינת הייתה העבודה מטרת

  ליזוגני במצב חיידקים שמדביקים שווירוסים

  גנים בדמות ,לחיידק "מתנות" להעניק יכולים

  יכולות לחיידק שמעניקים ',הפאג בגנום

  מאופיינות אלו "מתנות" .בסביבתו לו שעוזרות

  אלא ',לפאג ישירות תורמות שאינן בכך

 ובכך ,שלו החיידקי המארח את משמשות

  'הפאג את להשאיר אינטרס למארח מספקות

 .שלו מהגנום כחלק

 המחקר שיטת
  991-מ הגנים כל נאספו ,התיאוריה בדיקת לשם

  שנמצאים הגנים לכלל והושוו ,שזוהו ים'פאג

  .במעי טבעי באופן החיים חיידקים 392 בתוך

  תוכנית נכתבה ,גנים אלפי במאות שמדובר כיוון

 .המידע לניתוח Python 3 בשפת

  כל שתופסת היחסי החלק את סקרה התוכנית

  בגנומים הגנים לכלל ביחס בממוצע גנים קבוצת

 נבדק ,מכן לאחר .החיידקים ושל ים'הפאג של

  גנים קבוצת כל של הממוצע השיעור בין היחס

 יותר השכיחים גנים ונשלפו ובחיידקים ים'בפאג

  גנים רוב .בחיידקים לשכיחותם ביחס ים'בפאג

  חלק אך ',בפאג מבני תפקיד בעלי היו אלה

 שייכים שאינם תפקידים בעלי היו מהגנים

  "מתנות"כ חשודים ובהתאם עצמו 'הפאג לבניית

 .במעיים לחיידקים ים'מהפאג גנטיות

 חיידק

 גנום החיידק

 –' פרופאג
במצב ליזוגני  ' פאג

 המוטמע בגנום החיידק

המהווה חלק " מתנה"גן 
 'מהפרופאג
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