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 מבוא

חיידקים הינם יצורים חד תאיים פרוקריוטיים )חסרי גרעין ואברונים(. החיידקים מתרבים 

תא החיידק גדל, החומר התורשתי שלו משוכפל, ולבסוף התא מתחלק לשני  ברבייה אל זוויגית:

משך הזמן הנדרש עבור אוכלוסיית חיידקים על מנת  (2008ניר, -)ברתאי בת הזהים לתא האם. 

 להכפיל את עצמה נקרא זמן דור. 

מרים הדרושים להם על מנת בתנאי מעבדה חיידקים מתרבים במצעי מזון המכילים את החו

להתרבות. ישנם שני סוגים של מצעי מזון: מצע מזון נוזלי ומצע מזון מוצק. במצע מזון נוזלי 

כמות החיידקים נמדדת על פי עכירות הנוזל. נעשה שימוש במצע מזון נוזלי כאשר יש צורך 

למצע המזון הנוזלי. להרבות כמות גדולה של חיידקים. מצע מזון מוצק מיוצר על ידי הוספת אגר 

אגר הינו רב סוכר פולימרי בעל מרקם ג'לטיני, אשר הופך את מצע המזון הנוזלי למוצק. נעשה 

)ויקיספר, שימוש במצע מזון מוצק כאשר יש צורך לבודד חיידקים או להבחין בין מושבות שונות. 

2015) 

)ויקיפדיה, בגידול בנוזל, לחיידקים קיים עקום גידול אופייני ובו ארבעה שלבים עיקריים 

 :(2019חיידקים, 

בשלב זה החיידקים עוברים הסתגלות למצע המזון החדש אליו הועברו.   -שלב ההשהיה (1

שלהם ונהיים  DNA-בנוצרים בתאיהם חלבונים, המסונתזים על פי גנים אשר קיימים 

 פעילים בשלב זה. חלבונים אלו יאפשרו להם לנצל את מצע המזון על מנת להתרבות.

בשלב זה החיידקים מותאמים לסביבתם באופן מיטבי. הם  -שלב הגידול המעריכי (2

מתחילים להתחלק בקצב מהיר. בכל זמן דור מוכפלת כמות החיידקים, וכתוצאה מכך 

 מעריכי. כמות החיידקים גדלה באופן

בשלב זה כמות המזון ותנאי הסביבה מגבילים את התרבות  -שלב הגידול היציב (3

החיידקים, ולכן שיעור תמותת החיידקים משתווה לשיעור ההתרבות שלהם, כך שלא חל 

 שינוי בכמות החיידקים.

בשלב זה המחסור במזון גובר וחומרי פסולת מצטברים במצע, ולכן שיעור  -שלב התמותה (4

 גדל וגובר על שיעור ההתרבות של החיידקים. מספר החיידקים במצע יורד. התמותה 

 

 

 DNA  יכול להיקלט על ידי חיידקים ואף לעבור ביניהם. ישנן מספר דרכים בהן עוברDNA  בין

 חיידקים:

 

מחיידק אחד לחיידק אחר. התהליך מתרחש  DNAקוניוגציה: תהליך בו מועבר מקטע  (1

-יידקים. נפתח "שער בין קרומיהם, דרכו עובר מקטע הלאחר מגע ישיר בין שני הח

DNA .)עמנלט, אין תאריך( 
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מחיידק אחד לחיידק אחר באמצעות בקטריופאג',  DNAטרנסדוקציה: העברת מקטע  (2

' תוקף את החיידק, מתרבה בתוכו, ולאחר שהוא וירוס התוקף חיידקים. הבקטריופאג

מכן יוצא ממנו או גורם לפיצוצו. לעיתים, הבקטריופאג'ים הנוצרים בתהליך זה מכילים 

שמקורם בחיידק, וכאשר חיידק אחר מותקף על ידיהם, הוא קולט, בנוסף  DNAמקטעי 

 כן.של הבקטריופאג', גם את המקטעים שמקורם בחיידק שתקף הוירוס קודם ל DNA-ל

 )עמנלט, אין תאריך(

 

עובר קישור לממברנת תא   DNAטרנספורמציה: במסגרת תהליך הטרנספורמציה  (3

החיידק, וכך חודר לתוכו. הטרנספורמציה עשויה להתרחש באופן טבעי בחיידקים או 

באופן יזום. הטרנספורמציה היא השיטה המשמשת לרב בניסויים המבוססים על מעבר 

פלסמידים. בטרנספורמציה המתבצעת במעבדה החיידקים עוברים הליך מסוים אשר 

כך מגדיל את יעילות הטרנספורמציה. ישנן שתי שיטות מרכזיות מגביר את חדירותם, ו

בהן מבוצעת טרנספורמציה במעבדה. שיטה אחת היא  טרנספורמציה המבוצעת 

באמצעות שוק חשמלי, והיא נקראת אלקטרופורציה. שיטה נוספת היא טרנספורמציה 

מגביר את  ולאחר מכן להלם חום. תהליך זה  2CaCl-כימית, שבה נחשפים החיידקים ל

חדירות ממברנת החיידקים בכך שיוצר נקבים בממברנת תאיהם, ובכך מאפשר יעילות 

לאחר גילוי שיטה זו, היא אומצה  (Maral Rahimzadeh, 2016)טרנספורמציה גבוהה. 

יעילה . תחילה, שיטה זו לא הייתה E. coliלהקניית עמידות לאנטיביוטיקה בתאי 

במיוחד, אך לאחר שינוי הפרוטוקול ושינויים בהרכבי הכימיקלים, התקבלו מספר 

Tat -Weng) אשר הביאו ליעילות טרנספורמציה גבוהה  2CaCl-גרסאות של שיטת ה

CHAN, 2013). 

 כאשר מבוצעת הנדסה גנטית בחיידקים, נעשה במקרים רבים שימוש בפלסמידים.

הפלסמיד .  בסיסים, ומצוי בחיידקים 1,000-100,000מעגלי בגודל של  DNAפלסמיד הינו מקטע 

ללא קשר לשכפול הכרומוזום המעגלי החיידקי.  בעצמה אשר משתכפלתמתפקד כיחידה עצמאית 

שכנים לתרבית.כיום ל העברת מידע גנטי בקוניוגציה נהימטרתו המקורית של הפלסמיד ה

גנים רצויים בתאים או כאמצעי להעברת גנים להחדרת כאמצעי  משמש חוקרים רבים פלסמידה

גם גן המקנה לחיידקים  נמצאפלסמידים לרב .  ב(2018)ויקיפדיה, פלסמיד,  מיצור אחד לאחר.

חיידקים מובחנים  ובעזרתוהמכילים אותם עמידות לאנטיביוטיקה מסוימת. גן זה נקרא גן בורר 

מכילים פלסמידים. על ידי גידול של החיידקים על מצע  אינםחיידקים שמהמכילים פלסמידים 

לברור את   ניתןבפלסמיד,  אשר הגן המקודד לעמידות אליה נמצאהמכיל את האנטיביוטיקה 

 .האנטיביוטיקהפעולת כתוצאה מ ימותו כיוון שהאחרים ,הוחדר פלסמידאליהם החיידקים 

בעבודה עם פלסמידים, נעשה פעמים רבות שימוש בגן מדווח, שהוא גן שלו פנוטיפ בולט )כמו צבע 

 . )עמלנט, אין תאריך( למשל(.

 

 

 -חיידקים ארגמניים, מחלקה -חיידקים אמתיים, מערכה -)ממלכה Escherichia coli חיידקי

 -, סוגEnterobacteriaceae -, משפחהEnterobacteriales -פרוטאובקטריה, סדרה-גמא

https://he.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
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Escherichiaמין ,- Escherichia coli זמן הדור שלהם .הנחקרים ביותר מבין החיידקים(  הם 

תנאי מעבדה אופטימליים עבור זן זה של חיידקים כוללים  .דקות 20 הואבתנאי מעבדה מיטביים 

מעלות צלזיוס וטלטול )במקרה של גידול  37-גידול עם חומרי הזנה ללא מגבלה, טמפרטורה של כ

 בנוזל(. 

הם קבוצת חיידקים מגוונת ובה תת סוגים רבים. תת הסוג אשר בוצע בו שימוש  E. coliחיידקי 

שאינו מהווה פתוגן. זן זה יוצר במעבדה במטרה  E. coli. זהו זן של αDH5בניסוי זה נקרא 

 DH5αלאפשר יעילות טרנספורמציה גבוהה לשימוש במחקרים וניסויים. החומר התורשתי של 

אך בנוסף, לחיידקים אלו ישנה יכולת קליטת פלסמידים יעילה הינו כרומוזום מעגלי יחיד, 

ההתרבות המהיר שלו )זמן הדור  קצבעקב  נבחר זה אורגניזם (microbewiki, 2015) במיוחד.

 הטרנספורמציה יעילות את המגדיל דבר, פלסמידים לקלוטהמוגברת  ויכולתו( חיידקים שלהקצר 

  .זה באורגניזם בשימוש האפשרית

מטרת החקר שלנו הייתה בדיקת השפעת טמפרטורת הלם החום ומשך זמנו על יעילות 

. תוצאות מחקר זה עשויות לסייע לחוקרים לבצע DH5αמזן  E. coliהטרנספורמציה בחיידקי 

הצורך בביצוע ניסוי טרנספורמציה ביעילות גבוהה בחיידקים מסוג זה, בכך שיחסכו לו את 

 מקדים הבודק את התנאים האופטימליים לביצוע טרנספורמציה, וכך תהליך המחקר יתייעל.

 

+ הלם חום. שיטת  2CaCl-התהליך הנחקר בניסוי זה הינו תהליך הטרנספורמציה בשיטת ה

להגברת CaCl2 -בכוללת טיפול של החיידקים טרנספורמציה זו נפוצה כיום במעבדות, והיא 

חדירות הממברנה שלהם, והעברה שלהם לאמבט קרח על מנת למנוע פירוק מוחלט של ממברנת 

, הלם חוםלאחר מכן מוסף הפלסמיד לחיידקים והם עוברים . CaCl2 -החיידקים על ידי ה

סוף הם מוכנסים שבעקבותיו הם מועברים בחזרה לאמבט הקרח, מוסף להם מצע גידול, ולב

על מנת  E. coli)מעלות צלזיוס עבור חיידקי  37-לאינקובטור בטמפרטורה אופטימלית לגידולם )כ

 .(Maral Rahimzadeh, 2016) להתאושש ולהתרבות

 

 gיעילות טרנספורמציה מוגדרת ככמות המושבות הטרנסגניות החיות אשר התפתחו עבור 

DNA  :אשר הוחדר בטרנספורמציה. יעילות טרנספורמציה מחושבת בעזרת הנוסחה 

 

 

 

 

 

יעילות הטרנספורמציה מושפעת מגורמים רבים, ביניהם טמפרטורת הלם החום, כמות הפלסמיד, 

 .(Transformation efficiency, 2019)ויקיפדיה, כמות החיידק ומשך זמן מתן הלם החום 

)ראשי  GFP, אשר מכיל בתוכו את הגן הנקרא pGFPבניסוי זה נעשה שימוש בפלסמיד מסוג 

אשר מקודד לחלבון הזוהר בצבע ירוק כאשר מאירים  (,green flouresence protein תיבות ל:

ולכן  GFPעליו באור אולטרה סגול. חיידקים שיקבלו בניסוי את הפלסמיד יסנתזו את החלבון 

 בצלחת שהתפתחו המושבות מספר

g DNA שהוכנס בפועל 
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ול. כיום גן זה מנוצל רבות למטרת סג-המושבה תזהר בצבע ירוק כאשר יאירו עליה באור אולטרה

 (2011)גרטי, זיהוי חיידקים אשר קלטו פלסמיד בניסויים בתחום ההנדסה הגנטית. 

 

 

בניסוי זה נבדקו שתי שאלות חקר. שאלת החקר הראשונה היא: מהי השפעת טמפרטורת "הלם 

החום" על יעילות הטרנספורמציה בחיידקים? השערתינו הייתה כי הטמפרטורה האופטימלית 

מעלות צלזיוס, משום שזו הטמפרטורה המומלצת בפרוטוקול  42לטרנספורמציה היא 

. ככל שטמפרטורת הלם החום תהיה נמוכה יותר, (addgene, 2017)טרנספורמציה סטנדרטי 

מעלות  39-יעילות הטרנספורמציה תרד עקב ירידה בהיווצרות הנקבים בקרום התא. מתחת ל

צלזיוס, שוער כי לא תתרחש טרנספורמציה כלל. ככל שטמפרטורת הלם החום תהיה גבוהה מזו 

נצפה לראות ירידה ביעילות הטרנספורמציה עקב דנטורציה בלתי  אשר שוערה כאופטימלית,

 מעלות צלזיוס שוער כי לא תתרחש טרנספורמציה כלל.  45הפיכה בממברנת החיידקים. מעל 

שאלת החקר השנייה שנבדקה היא: מהי השפעת משך זמן הלם החום על יעילות הטרנספורמציה 

ורמציה תהיה הגבוהה ביותר כאשר משך הלם בחיידקים? השערתינו הייתה כי יעילות הטרנספ

החום יהיה דקה,  משום שמשך זמן הלם החום המומלץ בפרוטוקול טרנספורמציה סטנדרטי הוא 

נקבים רבים בממברנת  . לכן, שיערנו כי במשך זמן של דקה  יווצרו(addgene, 2017) שניות  45-60

התא, אך לא ייגרם נזק לחיידקים. ככל שזמן הלם החום ירד, כך יווצר מספר קטן יותר של נקבים 

בקרום תאי החיידקים, ויעילות הטרנספורמציה תרד. מתחת לחצי דקה שוער כי לא תתרחש 

טרנספורמציה כלל משום שלא יספיקו להוווצר נקבים, ומעל דקה שוער כי לא תתרחש 

טרנספורמציה כיוון שיווצרו נקבים רבים מאוד בממברנת התאים והם ייפגעו באופן בלתי הפיך, 

 כך שלא יוכלו לקלוט פלסמיד.
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 מערך החקר

  -מסקנות מתוך בדיקות מקדימות

 על פי תוצאות הניסוי המקדים )ראה נספח( הוחלט להשתמש בתנאים הבאים:

 . הטרנספורמציה: שעתייםזמן גידול החיידקים לפני 

 .ng 10כמות פלסמיד שתוסף לתגובה: 

 .L 100נפח החיידקים לזריעה על הצלחת: 

 

 שאלת חקר ראשונה: מהי השפעת טמפרטורת הלם חום על יעילות הטרנספורמציה בחיידקים?

 מעבדת ביוטכנולוגיה בבית הספר ויצו נהלל -מיקום ביצוע הניסוי

 25.9.2019 -מועד הביצוע

 26.9.2019 -ריך המדידותתא

 DH5מזן  E.coliחיידקי  -האורגניזם הנבדק

 יעילות הטרנספורמציה בחיידקים -המשתנה התלוי

שהוחדר בטרנספורמציה  DNAכמות המושבות החיות למיקרוגרם  -דרך מדידת המשתנה התלוי

(cfu/g :יעילות הטרנספורמציה מחושבת כך .) 

 

 

 טמפרטורת הלם החום -המשתנה הבלתי תלוי

. כל קבוצת טיפול הוכנסה ל״הלם חום״ בטמפרטורה שונה, -דרך שינוי המשתנה הבלתי תלוי

. C 47 -ו C 37 ,C 41.5 ,C 42  ,C 42.5. הטמפרטורות שנבדקו היו Heat Blockבאמצעות 

היא  C 42טווח זה של טמפרטורות נבדק משום שבפרוטוקול הטרנספורמציה, טמפרטורה של 

, ורצינו לבדוק האם שינוי קל (addgene, 2017)הטמפרטורה המומלצת לביצוע הלם חום 

ף, רצינו לבדוק את יעילות מהטמפרטורה המומלצת יוביל לשינוי ביעילות הטרנספורמציה. בנוס

הטרנספורמציה בטמפרטורה נמוכה משמעותית מהטמפרטורה המומלצת, ובטמפרטורה גבוהה 

 משמעותית ממנה, כדי לראות האם עדיין מתרחשת טרנספורמציה בטמפרטורות קיצוניות. 

 

 

 (cfu) בצלחת שהתפתחו המושבות מספר

g DNA שהוכנס בפועל  
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  -גורמים קבועים

(, משום ששימוש בפלסמידים שונים יכול pGFPבכל הטיפולים נעשה שימוש באותו הפלסמיד )

היה להשפיע על יעילות הטרנספורמציה וכך לשבש את תוצאות הניסוי. גודל הפלסמיד משפיע על 

יעילות הטרנספורמציה, והגנים שמכיל הפלסמיד משפיעים על תכונות המושבות שיתפתחו, ולכן 

 היה צורך לשמור על סוג הפלסמיד קבוע.

החום נשמר קבוע בכל הטיפולים, כיוון שאם משך זמן הלם החום היה בנוסף, משך זמן הלם 

משתנה, גם הוא היה משפיע על יעילות הטרנספורמציה, ולא ניתן היה להבין מהתוצאות מה 

 השפעת טמפרטורת הלם החום על יעילות הטרנספורמציה.

על ביטוי זמן ההחייאה שלאחר הלם החום נשמר קבוע גם הוא, משום שזמן ההחייאה משפיע 

הגנים החדשים בחיידק, וכך עשוי להשפיע על עמידות החיידקים נגד האנטיביוטיקה הנמצאת 

במצע. לכן, גורם זה חייב היה להשמר קבוע, כך שכל החיידקים קבלו משך זמן זהה לייצור וביטוי 

 חלבונים על פי הגנים הנמצאים בפלסמיד.

דירות ממברנת החיידקים, ולכן גם על יעילות זמן הלם הקור נשמר קבוע משום שהוא משפיע על ח

 הטרנספורמציה.

ביעילות שונה, ולכן סוג החיידק שבו  DNAסוג החיידקים נשמר קבוע משום שכל חיידק קולט 

 משתמשים חייב להיות קבוע על מנת שתוצאות הניסוי לא ישובשו.

)יש חומרים  שונהסוג המצע נשמר קבוע, משום שעל כל מצע החיידקים היו מתפתחים באופן 

שהחיידקים מנצלים יותר בקלות, וכאלה שפחות נוח להם להפיק מהם אנרגיה(, ולכן נעשה 

 שימוש במצע אחיד עבור כל הטיפולים. 

ריכוז החיידקים והפלסמיד נשמרו קבועים משום ששינוי ריכוזם היה משפיע על יעילות 

ה טמפרטורת הלם החום, יש הטרנספורמציה. על מנת שהגורם המשפיע היחיד שמשתנה יהי

לשמור כל גורם אחר שעשוי להשפיע על יעילות הטרנספורמציה קבוע. לכן נעשה שימוש בריכוז 

 זהה של חיידקים ופלסמידים בכל הטיפולים.

 -בקרות

 בניסוי זה בוצעו שלוש בקרות: 

בקרה חיובית ראשונה, שבה חיידקים אשר עברו הלם חום בטמפרטורה המשוערת  .1

ית, ללא פלסמיד, נזרעו על מצע שאינו מכיל אנטיביוטיקה. תפקיד בקרה זו כאופטימל

לייצג מצב בו יעילות הטרנספורמציה היא הטובה ביותר בתנאים בהם בוצע הניסוי. 

תוצאות בקרה זו משמשות כבסיס אידיאלי אליו ניתן להשוות את תוצאות הטיפולים 

לנו ביחס למקסימום. תנאים אלו השונים, על מנת לדעת מה היא כמות המושבות שקיב

מאפשרים גידול אידאלי של חיידקים משום שהכנסת פלסמיד )או גורם זר אחר( לתא 

מכניסה את התא למצב מצוקה, שבו מופעלים מנגנוני הגנה כנגד כניסת הגורם הזר. זו 

מעלות צלזיוס. בטמפרטורה זו  42-אחת הסיבות שבגללן מבוצעת הטרנספורמציה ב

 Maral) הליכים תאיים, שביניהם תהליכים המעכבים כניסת גורמים זרים מעוכבים ת
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Rahimzadeh, 2016)לתגובה במבחנת הבקרה הזו  . לכן, העובדה כי לא הוכנס פלסמיד

מאפשרת תנאים טובים יותר לגידול אידאלי של החיידקים. בנוסף, חיידקים אלו, אשר 

לא הכילו את הפלסמיד עליו נמצא הגן המקודד לעמידות לאמפיצילין, היו רגישים 

לאנטיביוטיקה מסוג זה. לכן, העובדה כי החיידקים נזרעו על צלחת ללא אמפיצילין 

תפתחות המושבות על צלחת זו. ללא הפלסמיד כגורם זר המפעיל לחץ על אפשרה את ה

התא, וללא אנטיביוטיקה אשר פוגעת בייצור הדופן של החיידקים, התאפשר גידול 

 אידאלי של מושבות החיידקים על צלחת זו.

בקרה חיובית שנייה, שבה חיידקים אשר עברו הלם חום בטמפרטורה המשוערת  .2

פלסמיד, נזרעו על מצע שאינו מכיל אנטיביוטיקה. בקרה זו לא  כאופטימלית, בנוכחות

הייתה הכרחית לביצוע הניסוי משום שהיא בודקת האם יש השפעה של נוכחות 

הפלסמיד בתגובה על קבלת מושבות רקומביננטיות, גם ללא תהליך ברירה, אך בניסוי 

זו בוצעה כבדיקה  שלנו נוכחות הפלסמיד אינה נבדקת כגורם משפיע. למרות זאת, בקרה

נוספת. שוער כי על צלחת זו יתפתחו מושבות רקומביננטיות מעטות, וכמות גדולה של 

מושבות שאינן רקומביננטיות, משום שאחוז החיידקים אשר יעברו טרנספורציה לא 

יהיה גבוה. ניתן ללמוד ממנה האם לאחר תגובת טרנספורמציה, ללא תהליך ברירה, 

 רקומביננטיות.  מסוגלות להתפתח מושבות

בקרה שלילית, שבה חיידקים אשר עברו הלם חום בטמפרטורה המשוערת כאופטימלית,  .3

ללא פלסמיד, נזרעו על מצע המכיל אנטיביוטיקה. הציפיה היא שבבקרה זו לא תתפתח 

אף מושבה, משום שהחיידקים לא עברו טרנספורמציה, ולכן אין בהם את הפלסמיד 

ין. תפקידה של הבקרה הוא ווידוא של תקינות הניסוי. אם אשר מקנה עמידות לאמפיציל

 מתפתחות מושבות על צלחת הבקרה השלילית, המשמעות היא שהניסוי אינו תקין.

 

 -מספר החזרות בכל טיפול

לאחר סיום תהליך הטרנספורמציה, כל טיפול נזרע על שלוש צלחות ליצירת שלוש חזרות על 

 התוצאות. 

 

 -אופן עיבוד התוצאות

נספרה כמות המושבות אשר התפתחו בכל צלחת, וחושב ממוצע מספר המושבות בכל החזרות של 

 נים.אותו הטיפול. לבסוף, חושבה יעילות הטרנספורמציה בכל אחד מהטיפולים השו
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 שאלת חקר שנייה: מהי השפעת משך הלם החום על יעילות הטרנספורמציה בחיידקים?

 מעבדת ביוטכנולוגיה בבית הספר ויצו נהלל -מיקום ביצוע הניסוי

 25.9.2019 -מועד הביצוע

 26.9.2019 -תאריך המדידות

 DH5מזן  E.coliחיידקי  -האורגניזם הנבדק

 יעילות הטרנספורמציה בחיידקים -המשתנה התלוי

שהוחדר בטרנספורמציה  DNAכמות המושבות החיות למיקרוגרם  -דרך מדידת המשתנה התלוי

(cfu/g :יעילות הטרנספורמציה מחושבת כך .) 

 

 

 משך הלם החום -המשתנה הבלתי תלוי

למשכי זמן שונים  Heat Block-השהיית הטיפולים השונים ב -דרך שינוי המשתנה הבלתי תלוי

לייצירת טווח של זמנים. כל קבוצת טיפול הוכנסה ל״הלם חום״ למשך זמן שונה. הזמנים 

ל משכי זמן נבדק משום שניות, דקה, שתי דקות וחמש דקות. טווח זה ש 30שניות,  10שנבדקו היו 

שניות עד דקה הוא משך הזמן המומלץ לביצוע הלם  45שבפרוטוקול טרנספורמציה, משך זמן של 

, ומטרתנו הייתה לבדוק האם הלם חום ארוך יותר או קצר יותר מהמומלץ (addgene, 2017) חום

יביא לשינוי ביעילות הטרנספורמציה. רצינו לבדוק משכי זמן קיצוניים )קצרים מאוד או ארוכים 

 משמעותית(, וגם משכי זמן ארוכים או קצרים במעט ממשך הזמן המומלץ. 

  -גורמים קבועים

(, משום ששימוש בפלסמידים שונים יכול pGFPותו הפלסמיד )בכל הטיפולים נעשה שימוש בא

היה להשפיע על יעילות הטרנספורמציה וכך לשבש את תוצאות הניסוי. גודל הפלסמיד משפיע על 

יעילות הטרנספורמציה, והגנים שמכיל הפלסמיד משפיעים על תכונות המושבות שיתפתחו, ולכן 

 היה צורך לשמור על סוג הפלסמיד קבוע.

פרטורת הלם החום נשמרה קבועה בכל הטיפולים, כיוון שאם טמפרטורת הלם החום הייתה טמ

משתנה, גם היא הייתה משפיעה על יעילות הטרנספורמציה, ולא ניתן היה להבין מהתוצאות מה 

 השפעת משך זמן הלם החום על יעילות הטרנספורמציה.

זמן ההחייאה משפיע על ביטוי זמן ההחייאה שלאחר הלם החום נשמר קבוע גם הוא, משום ש

הגנים החדשים בחיידק, וכך עשוי להשפיע על עמידות החיידקים נגד האנטיביוטיקה הנמצאת 

במצע. לכן, גורם זה חייב היה להשמר קבוע, כך שכל החיידקים קבלו משך זמן זהה לייצור וביטוי 

 חלבונים על פי הגנים הנמצאים בפלסמיד.

 (cfu) בצלחת שהתפתחו המושבות מספר

g DNA שהוכנס בפועל  
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ום שהוא משפיע על חדירות ממברנת החיידקים, ולכן גם על יעילות זמן הלם הקור נשמר קבוע מש

 הטרנספורמציה.

ביעילות שונה, ולכן סוג החיידק שבו  DNAסוג החיידקים נשמר קבוע משום שכל חיידק קולט 

 משתמשים חייב להיות קבוע על מנת שתוצאות הניסוי לא ישובשו.

)יש חומרים  היו מתפתחים באופן שונהסוג המצע נשמר קבוע, משום שעל כל מצע החיידקים 

שהחיידקים מנצלים יותר בקלות, וכאלה שפחות נוח להם להפיק מהם אנרגיה(, ולכן נעשה 

 שימוש במצע אחיד עבור כל הטיפולים. 

ריכוז החיידקים והפלסמיד נשמרו קבועים משום ששינוי ריכוזם היה משפיע על יעילות 

ע היחיד שמשתנה יהיה משך זמן הלם החום, יש לשמור הטרנספורמציה. על מנת שהגורם המשפי

כל גורם אחר שעשוי להשפיע על יעילות הטרנספורמציה קבוע. לכן נעשה שימוש בריכוז זהה של 

 חיידקים ופלסמידים בכל הטיפולים.

 -בקרות

 בניסוי זה בוצעו שתי בקרות: 

כאופטימלית,  בקרה חיובית, שבה חיידקים אשר עברו הלם חום בטמפרטורה המשוערת .1

ללא פלסמיד, נזרעו על מצע שאינו מכיל אנטיביוטיקה. תפקיד בקרה זו לייצג מצב בו 

יעילות הטרנספורמציה היא הטובה ביותר בתנאים בהם בוצע הניסוי. תוצאות בקרה זו 

משמשות כבסיס אידיאלי אליו ניתן להשוות את תוצאות הטיפולים השונים, על מנת 

שבות שקיבלנו ביחס למקסימום. תנאים אלו מאפשרים גידול לדעת מה היא כמות המו

אידאלי של חיידקים משום שהכנסת פלסמיד )או גורם זר אחר( לתא מכניסה את התא 

למצב מצוקה, שבו מופעלים מנגנוני הגנה כנגד כניסת הגורם הזר. זו אחת הסיבות 

מעוכבים תהליכים מעלות צלזיוס. בטמפרטורה זו  42-שבגללן מבוצעת הטרנספורמציה ב

. (Maral Rahimzadeh, 2016) תאיים, שביניהם תהליכים המעכבים כניסת גורמים זרים 

לתגובה במבחנת הבקרה הזו מאפשרת תנאים טובים  לכן, העובדה כי לא הוכנס פלסמיד

יותר לגידול אידאלי של החיידקים. בנוסף, חיידקים אלו, אשר לא הכילו את הפלסמיד 

עליו נמצא הגן המקודד לעמידות לאמפיצילין, היו רגישים לאנטיביוטיקה מסוג זה. לכן, 

תפתחות המושבות העובדה כי החיידקים נזרעו על צלחת ללא אמפיצילין אפשרה את ה

על צלחת זו. ללא הפלסמיד כגורם זר המפעיל לחץ על התא, וללא אנטיביוטיקה אשר 

פוגעת בייצור הדופן של החיידקים, התאפשר גידול אידאלי של מושבות החיידקים על 

 צלחת זו.

בקרה שלילית, ללא המשתנה הבלתי תלוי, שבה עברו החיידקים טרנספורמציה על פי  .2

ללא ביצוע הלם חום, ולאחר מכן הם נזרעו על מצע המכיל  הפרוטוקול, אך

אנטיביוטיקה.. המטרה בביצוע בקרה ללא המשתנה הבלתי תלוי היא לוודא כי אך ורק 

המשתנה הבלתי תלוי משפיע על המשתנה התלוי בניסוי. בבקרה זו, המטרה הייתה לוודא 

הבדל ביעילות  כי הלם החום אכן משפיע על יעילות הטרנספורמציה, וכי ישנו

הטרנספורמציה בתוצאות הבקרה ללא הלם החום, לבין תוצאות הטיפולים שבהם בוצע 

 הלם חום.
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 -מספר החזרות בכל טיפול

לאחר סיום תהליך הטרנספורמציה, כל טיפול נזרע על שלוש צלחות ליצירת שלוש חזרות על 

 התוצאות. 

 -אופן עיבוד התוצאות

נספרה כמות המושבות אשר התפתחו בכל צלחת, וחושב ממוצע מספר המושבות בכל החזרות של 

 . יםאותו הטיפול. לבסוף, חושבה יעילות הטרנספורמציה בכל אחד מהטיפולים השונ
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 חומרים

 במצע מזון נוזלי E.coli חיידקי"ל מ 1.5מבחנות, שבכל אחת מהן  2

 M 0.1של  בריכוז  2CaClמ״ל תמיסת  10שבה  מבחנה

 ng/L 10בריכוז של  pGFP פלסמיד L  11שבה  מבחנה

 סטרילי  LBמ״ל  14שבה  מבחנה

 g/ml 100 -אמפיציליןאגר עם  LBצלחות  36

 אגר ללא אנטיביוטיקה LBצלחות  4

 

  כלים

 כהליה

 סל קרח

תמונה מספרראה  1(   )  Heat Block 

 C 37 -אינקובטור לגידול צלחות ב

 (2)ראה תמונה מספר  צנטריפוגה למבחנות אפנדורף

 (3ראה תמונה מספר ) L 10 ,L 100 ,L 1000 ,ml 5 פיפטורים

 (3)ראה תמונה מספר  טיפים מתאימים לפיפטורים

 מקל דריגלסקי סטרילי לזריעה

  כלי לפסולת

  אתנול 70%שטפן עם 

 נייר אלומיניום

 ניירות ספיגה

 

 

 

 

 

 

 

 

המכוונת לטמפרטורה  Heat Block – 1תמונה מספר 
, בתוכה נמצאת מבחנת טיפול  מעלות צלזיוס 42של 
C2  אשר עבר הלם חום למשך דקה בטמפרטורה של(
 מעלות צלזיוס( 42

 צנטרפוגה למבחנות אפנדורף – 2תמונה מספר 

 פיפטור וטיפים – 3 תמונה מספר 
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 שיטות

 DH5מזן  E.coliלחיידקי  pGFPטרנספורמציית פלסמיד 

כל פעולה שבוצעה שכללה פתיחת מבחנות  שהכילו חיידקים נעשתה בסמוך  הערה כללית:*

לכהליה, משום שנפלט מהכהליה חום אשר גורם למותם של מיקרואורגניזמים הנישאים באויר 

סביב מקום העבודה, ובנוסף, גורם לעליה של האויר בסביבת העבודה כלפי מעלה, וכתוצאה מכך 

ביבת העבודה. כך נשמרת סטריליות הניסוי, ונמנע מצב בו יש הרחקה של מיקרואורגניזמים מס

  נוצר זיהום על ידי מיקרואורגניזמים אשר מקורם בסביבה.

 הכנת חיידקים קומפטנטיים

(  הוכנסו לאינקובציה באמבט של LBבמצע מזון נוזלי ) E-coliמ״ל  חיידקי  1.5מבחנות ובהן  2 

מבחנות אפנדורף אשר סומנו  14קרח כתוש למשך עשר דקות. בזמן שהיית המבחנות בקרח, הוכנו 

בהתאם לסוג הטיפול שעומדים לעבור החיידקים שיוכנסו אליהן, ונשמרו באמבט הקרח. בנוסף, 

ת הוצאו בעדינות . בתום עשר הדקו2CaClמ״ל תמיסת  10הוכנסה לאמבט הקרח מבחנה שבה 

. לאחר סיום RPM 2000דקות ב  3לצנטריפוגה למשך מבחנות החיידקים מאמבט הקרח, והוכנסו 

מ"ל מהנוזל העליון בכל אחת  1-הצנטריפוגה, מבחנות החיידקים הועברו בעדינות לכן המבחנות, ו

לה והורד מ"ל הנוזל שהושאר במבחנה הוע 0.5מהן נשאב באמצעות פיפטור והועבר לכלי פסולת. 

מ"ל  5באמצעות הפיפטור על מנת להרחיף את החיידקים מחדש. לכל אחת מהמבחנות הוסף 

דקות. עם סיום  20, והן עורבבו קלות, והועברו לאמבט הקרח לאינקובציה של 2CaClמתמיסת 

טולטלו קלות לצורך ערבוב,  2CaCl-האינקובציה, המבחנות אשר הכילו תרחיף חיידקים ו

 "ל מהן לכל אחת ממבחנות האפנדורף אשר הוכנו מראש בתחילת הניסוי. מ 0.5והועברו 

טמפרטורת הלם חום על יעילות שאלת מחקר ראשונה )השפעת  -טיפול הלם חום 

 (הטרנספורמציה בחיידקים

 מבחנות הניסוי סומנו מראש באופן הבא:

A - C 37 

B - C 41.5 

-C C 42 

-D C 42.5 

-E C 47 

-F  חיובית ראשונהבקרה 

-G בקרה חיובית שנייה 

-Jבקרה שלילית 
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)  GFPpפלסמיד  10ng( הוספו  Gלכל אחת ממבחנות הניסוי ולמבחנת הבקרה החיובית השנייה )

1 ul 10 -תמיסה בריכוז של ng/ul ותכולת המבחנות עורבבה קלות. אל מבחנת הבקרה השלילית )

(J( ומבחנת הבקרה החיובית הראשונה )F הוספו )ul 1 DDW כל מבחנות האפנדורף הוכנסו .

 דקות. 20לאינקובציה בקרח למשך 

המכוונת לטמפרטורה  Heat Block-כל אחת ממבחנות הניסוי הוכנסה להלם חום של דקה ב

מעלות  42-המכוונת ל Heat Block-הרלוונטית מבחנות הבקרה הוכנסו להלם חום של דקה ב

מ"ל  1ו המבחנות לאמבט הקרח לשתי דקות, שבסופן הוסף להן צלזיוס.  בתום הלם החום הועבר

LBמעלות צלזיוס למשך שעה לצורך החייאה.  37-, והן הועברו לאינקובציה ב 

 

שאלת מחקר שנייה )השפעת משך זמן הלם חום על יעילות הטרנספורמציה  -טיפול הלם חום 

 בחיידקים( 

 מבחנות הניסוי סומנו מראש באופן הבא:

A – 10 שניות 

B – 30 שניות 

-C דקה 

-Dשתי דקות 

-E חמש דקות 

-F בקרה חיובית  

-H בקרה שלילית 

 GFPp  (1 ulפלסמיד  10ng( הוספו  Jלכל אחת ממבחנות הניסוי ולמבחנות הבקרה השלילית )

( F( ותכולת המבחנות עורבבה קלות. אל מבחנת הבקרה החיובית )ng/ul 10 -תמיסה בריכוז של

 דקות. 20. כל מבחנות האפנדורף הוכנסו לאינקובציה בקרח למשך ul 1 DDWהוספו 

מעלות צלזיוס,  42-המכוונת ל Heat Block-כל אחת ממבחנות הניסוי הוכנסה להלם חום ב

-המכוונת ל Heat Block -( הוכנסה לדקה לFלפרקי הזמן הרלוונטיים מבחנת הבקרה החיובית )

כלל, אלא מייד  Heat Block -( לא הוכנסה לHת הבקרה השלילית )מעלות צלזיוס, ומבחנ 42

הוכנסה להלם קור באמבט הקרח. בסוף הלם החום הועברו המבחנות לאמבט הקרח לשתי דקות, 

 מעלות צלזיוס למשך שעה.  37-, והן הועברו לאינקובציה בLBמ"ל  1שבסופן הוסף להן 

 זריעת החיידקים על צלחות

צלחות )למעט מבחנת הבקרה החיובית השנייה  3יה, מכל מבחנה  נזרעו בסיום שעת האינקובצ

(G באמצעות פיפטור הועברו .)200(, שממנה נזרעה רק צלחת אחת L  ,חיידקים למרכז כל צלחת

כאשר הצלחת פתוחה בסמוך לכהליה, על מנת לשמור על סטריליות. מקל דריגלסקי חוטא בין כל 
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זריעה  לזריעה  על ידי  טבילה באתנול ולאחר מכן העברה באש של הכהלייה. החיידקים פוזרו 

, ולאחר ( 6-ו 5)ראה תמונות  שניות 20-באופן אחיד בצלחת באמצעות מקל הדריגלסקי במשך כ

שעות. כל מבחנות הניסוי,  18מעלות צלזיוס למשך  37-מכן הצלחת נסגרה והוכנסה לאינקובציה ב

ואמפיצילין.   LB(, נזרעו על צלחות אשר הכילו אשר הכילו H-ו Jחנות הבקרה השלילית )וגם מב

 בלבד. LB( נזרעו על צלחות אשר הכילו F-ו Gשתי מבחנת הבקרה החיובית )

 

 מספור צלחות הפטרי לפני הזריעה  – 4 תמונה מספר

הטיפולים השונים, על מנת לעשות בתמונה ניתן לראות את פרישת צלחות הפטרי על שולחן וסימונם על פי 

 זריעה ובהבנת התוצאות.סדר בתהליך ה

 

 

 זריעת החיידקים על צלחות פטרי באמצעות מקל דריגלסקי  – 5 תמונה מספר



17 
 

בתמונה ניתן לראות את פיזור החיידקים על פני הצלחת בעזרת מקל הדריגלסקי. הזריעה בוצעה בסמוך 
 בתמונה.לכהליה, אשר מופיעה גם היא  

 

 זריעת החיידקים על צלחות פטרי באמצעות מקל דריגלסקי  – 6 תמונה מספר

בתמונה ניתן לראות את הפיפטור אשר באמצעותו הועבר נפח מדוייק של חיידקים למרכז צלחת הפטרי. 
 בנוסף, ניתן לראות את תהליך פיזור החיידקים על פני הצלחת, אשר  נעשה בסמוך לכהליה.

 

 הצלחותבדיקת 

שעות של אינקובציה נספרה כמות המושבות אשר התפתחו בכל צלחת, ולאחת מכן  18לאחר 

, על מנת לבצע חישוב של UVנספרה כמות המושבות אשר זהרו בירוק בזמן שהואר עליהן בפנס 

 יעילות הטרנספורמציה ולהשוות בין התוצאות שהתקבלו בטיפולים השונים.

 

 עבור אמבט הקרח לקירור החיידקים בעזרת פטיש  שבירת הקרח – 7 תמונה מספר
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 מבחנות החיידקים באמבט הקרח – 8 תמונה מספר

 2CaCl-הניסוי הוכנסו מבחנות החיידקים לאמבט קרח, לפני הוספת תמיסת ה בתחילת

 

 העברת החיידקים למבחנות האפנדורף – 9 תמונה מספר

מ"ל תרחיף חיידקים לכל  0.5אפנדורף )  למבחנות, החיידקים הועברו 2CaClלאחר הטיפול בתמיסת 
 מבחנה(. החיידקים הועברו באמצעות פיפטור, כפי שניתן לראות בתמונה.
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 דיון ומחשבה על שלבי המחקר – 10 תמונה מספר

בין שלבי המחקר, כאשר נאלצנו להמתין בזמן שהחיידקים שהוו באינקובטור, דנו המחקר שלנו מהיבטים 
 וניסחנו תשובות לשאלות שונות בנושא המחקר.שונים 

 

 מעלות צלזיוס.  37האינקובטור המכוון לטמפרטורה של  – 11 תמונה מספר

 . באינקובטור ב"זמן החייאה" לאחר הלם החום הנמצאים החיידקים
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 .ב"זמן החייאה" לאחר הלם החוםהחיידקים באינקובטור  – 12 תמונה מספר
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 תוצאותפרק 

 השפעת טמפרטורת הלם חום על יעילות הטרנספורמציה בחיידקים- שאלת מחקר ראשונה

 

 השפעת טמפרטורת הלם החום על יעילות הטרנספורמציה בחיידקים: 1טבלה מספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מספר  
 טיפול 

מספר  
 חזרה

 אמפיצילין  

טמפרטורת  
הלם חום  
)מעלות  
 צלזיוס( 

 פלסמיד 
מספר כל  
 המושבות 

מספר  
מושבות  
 זוהרות 

ממוצע  
מושבות  

בכל  
החזרות  
 בטיפול 

סטיית  
 תקן 

יעילות  
טרנספורמציה  

(cfu/μg ) 

A 

1 

+ 37 + 

292 292 

152 79.43 105 2 176 176 

3 140 140 

B 

1 

+ 41.5 + 0 0 0 0 0 2 

3 

C 

1 

+ 42 + 

107 107 

101.66 6.11 7*104 2 103 103 

3 95 95 

D 

1 

+ 42.5 + 0 0 0 0 0 2 

3 

E 

1 

+ 47 + 0 0 0 0 0 2 

3 

F :  בקרה
חיובית  
 ראשונה 

1 

 2 לא רלוונטי  - דשא  דשא  דשא  - 42 -

3 

J  :  בקרה
 שלילית 

1 

 2 לא רלוונטי  0 0 0 0 - 42 +

3 

G :  בקרה
חיובית  
 שנייה 

רלוונטי לא   - דשא  0 דשא  + 42 - 1  
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 השפעת טמפרטורת הלם החום על יעילות הטרנספורמציה בחיידקים: 1גרף מספר 

 

  cfu/μgמעלות צלזיוס יעילות הטרנספורמציה היא הגבוהה ביותר ) 37מן הגרף עולה כי בטמפרטורה של 

(. מעבר לטמפרטורה זו, ככל שטמפרטורת הלם החום גבוהה יותר, יעילות הטרנספורמציה נמוכה יותר.  510

מעלות  42מעלות צלזיוס, לא התרחשה טרנספורמציה כלל. אך בטמפרטורה של   41.5בטמפרטורה של 

  42-בר ל. ככל שהועלתה טמפרטורת הלם החום מעgμcfu/ 410 *7צלזיוס, יעילות הטרנספורמציה הייתה 

מעלות  42.5מעלות צלזיוס, התרחשה מגמת ירידה תלולה ביעילות הטרנספורמציה, ובטמפרטורה של 

 צלזיוס ואילך, לא התרחשה טרנספורמציה כלל.  

ניתן לראות כי התוצאות אמינות כיוון שהבקרות היו תקינות: בצלחת הבקרה השלילית, שבה נזרעו 

מצע המכיל אמפיצילין, לא גדלו מושבות כלל, כמצופה. בנוסף,  חיידקים אשר לא עברו טרנספורמציה, על

בצלחת הבקרה החיובית, שבה נזרעו חיידקים אשר לא עברו טרנפורמציה על מצע שאינו מכיל אמפיצילין,  

 גדל מספר עצום של מושבות )דשא(.

ניתן היה בצלחת הבקרה החיובית השנייה, צלחת ללא אמפיצילין, התקבל "דשא" של מושבות, אך לא 

 .UVבעת הארה באור  GFPלהבחין במושבות רקומביננטיות, הנושאות את הגן לחלבון 

 

 37צלחת עליה נזרעו חיידקים אשר עברו טרנספורמציה בהלם חום בטמפרטורה של  – 13 תמונה מספר
 מעלות צלזיוס. 
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  הטרנספורמציה בחיידקיםחום על יעילות ההלם  משך זמןהשפעת -שנייה שאלת מחקר 

 

 השפעת משך זמן הלם החום על יעילות הטרנספורמציה בחיידקים: 2טבלה מספר 

 

 

 

 

 

 

מספר  
 טיפול 

מספר  
 חזרה

 אמפיצילין  

משך זמן  
ההלם  
חום  

 )שניות( 

 פלסמיד 
מספר כל  
 המושבות 

מספר  
מושבות  
 זוהרות 

ממוצע  
מושבות  

בכל  
החזרות  
 בטיפול 

סטיית  
 תקן 

יעילות  
טרנספורמציה  

(cfu/μg ) 

A 

1 

+ 10 + 0 0 0 0 0 2 

3 

B 

1 

+ 30 + 

124 124 

114.66 8.32 9*104 2 108 108 

3 112 112 

C 

1 

+ 60 + 

656 656 

540 137.57 4*105 2 576 576 

3 388 388 

D 

1 

+ 120 + 

76 76 

82 10.39 6*104 2 94 94 

3 76 76 

E 

1 

+ 300 + 0 0 0 0 0 2 

3 

H:  
בקרה  
 שלילית 

1 

+ 0 + 

14 14 

21.33 6.65 2*103 2 23 23 

3 27 27 

F:  
בקרה  
 חיובית 

1 

 2 לא רלוונטי  0 דשא  0 דשא  - 60 -

3 



24 
 

 החום על יעילות הטרנספורמציה בחיידקיםהשפעת משך זמן הלם : 2גרף מספר 

  

שניות, לא התרחשה טרנספורמציה כלל.   10מן הגרף עולה כי כאשר החיידקים הוכנסו להלם חום למשך   
ככל שהועלה משך זמן הלם החום, עלתה יעילות הטרנספורמציה, עד למשך זמן של דקה, שבו יעילות 

(. מעבר למשך זמן זה, ככל שהועלה משך זמן הלם החום, gμcfu/  54*10הטרנספורמציה הייתה מיטבית )
 דקות, לא התרחשה טרנספורמציה כלל.  5ירדה יעילות הטרנספורמציה. במשך זמן הלם חום של 

ניתן לראות כי התוצאות אמינות כיוון שהבקרות היו תקינות: בצלחת הבקרה השלילית, שבה נזרעו 
ל מצע המכיל אמפיצילין, לא גדלו מושבות כלל, כמצופה,  חיידקים אשר לא עברו טרנספורמציה, ע

ובבצלחת הבקרה החיובית, שבה נזרעו חיידקים אשר לא עברו טרנפורמציה על מצע שאינו מכיל 
 אמפיצילין, גדל מספר עצום של מושבות )דשא(. 

 

 

  30של  משך זמן צלחת עליה נזרעו חיידקים אשר עברו טרנספורמציה בהלם חום  – 14 תמונה מספר
 שניות. 
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 פרק דיון ומסקנות

 השפעת טמפרטורת הלם חום על יעילות הטרנספורמציה בחיידקים- שאלת מחקר ראשונה

בשאלת מחקר זו, בדקנו את השפעת טמפרטורת הלם החום על יעילות הטרנספורמציה. לפיכך 

, לתוך GFP, המכיל את הגן המדווח pGFPבדקנו את יעילות הטרנספורמציה של הפלסמיד 

. הנחת מעלות צלזיוס( 47-ו 42.5, 42, 41.5, 37: )במספר טמפרטורות של הלם חום Dh5חיידקי 

מעלות, מאחר וזוהי  -42שיעילות טרנספורמציה מיטבית תתקבל בהיסוד שלנו הייתה 

לטרנספורמציה במחקרים קודמים. בטמפרטורה זו  הטמפרטורה אשר נמצאה כאופטימלית

. בנוסף, הנחנו כי ככל (Singh, 2010)נוצרים נקבים בקרום התא המאפשרים את כניסת הפלסמיד 

שטמפרטורת הלם החום תתרחק מהטמפרטורה האופטימלית, יעילות הטרנספורמציה תלך 

ותרד.  בטמפרטורות נמוכות  יותר מהטמפרטורה האופטימלית, תרד כמות  הנקבים שיווצרו 

מעלות צלזיוס, טמפרטורה בה לא תתרחש טרנפורמציה כלל.  39-בקרום התא, עד  ל

בוהות מהטמפרטורה האופטימלית תתרחש דנטורציה לחלבוני החיידקים אשר בטמפרטורות ג

מעלות צלזיוס הדנטורציה תהיה כבר בלתי הפיכה וכל החיידקים  45תפגע בתפקודם, כאשר מעל 

 ימותו, ולכן לא תתרחש טרנספורמציה כלל. 

אך הלם חום עברו לניסוי ביצענו מספר בקרות.  צלחת בקרה שלילית, בה נזרעו חיידקים אשר 

על מצע המכיל אנטיביוטיקה. על צלחת זו בטמפרטורה המשוערת כאופטימלית, ללא פלסמיד, 

הציפיה היתה שלא יגדלו חיידקים כלל, מאחר והיא מהווה ביקורת לתקינות החיידקים, שאכן 

 אינם עמידים לאמפיצילין, וכמו כן שלא פותחה בם עמידות עקב זיהום במערכת הניסוי.  

קרה נוספת היא צלחת בקרה חיובית, הנקראת "צלחת בקרה חיובית ראשונה", בה נזרעו צלחת ב

, על מצע שאינו אשר עברו הלם חום בטמפרטורה המשוערת כאופטימלית, ללא פלסמידחיידקים 

מכיל אנטיביוטיקה. על צלחת זו הציפיה הייתה לקבלה של משטח מושבות צפופות ללא הפרדה 

קרה לתקינות הטרנספורמציה, מאחר ותנאים אלה הם האופטימלים "דשא". זוהי ב -ביניהן

 לחיות של חיידקים לאחר הלם חום.

לבסוף, צלחת בקרה נוספת שביצענו היא צלחת בקרה חיובית, הנקראת "צלחת בקרה חיובית 

בנוכחות  חיידקים אשר עברו הלם חום בטמפרטורה המשוערת כאופטימלית,שנייה", בה נזרעו 

. ציפינו לקבל תערובת של מושבות רקומביננטיות ולא מצע שאינו מכיל אנטיביוטיקהפלסמיד, על 

רקומביננטיות, מאחר ואין גורם סלקציה בצלחת. ציפינו כי נקבל מושבות רקומביננטיות מעטות, 

, וכמות גדולה של מושבות שאינן GFPאשר יאופיינו בצבע ירוק זוהר עקב ביטוי החלבון 

א יזהרו בירוק, משום שאחוז החיידקים אשר יעברו טרנספורציה לא צפוי רקומביננטיות, אשר ל

 להיות גבוה.

באופן בלתי צפוי, התוצאות שקיבלנו בפועל לא תאמו באופן מדוייק את השערתינו. מתוצאותינו 

מעלות צלזיוס, יעילות  37( עולה כי בטמפרטורה של 2וטבלה מספר  1)ראה טבלה מספר 

מעלות צלזיוס, לא התרחשה  41.5(. בטמפרטורה של 510והה ביותר )הטרנספורמציה היא הגב

מעלות  42מעלות צלזיוס. בטמפרטורה של  47-ו 42.5טרנספורמציה כלל, וכך גם בטמפרטורה של 

מיעילות הטרנספורמציה  30%, הנמוכה ב7* 410-צלזיוס התקבלה יעילות טרנספורמציה של כ

 מעלות צלזיוס.  37בטמפרטורה של 
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תוצאות אלו אינן ניתנות להסבר באמצעות הרקע הביולוגי עליו ביססנו את השערתנו, ולכן סביר 

להניח כי במהלך הניסוי התרחשה תקלה. ניתן לשלול כי היתה תקלה באיכות החיידקים, בזיהום 

 הביקורת צלחות עלחר וצלחות הביקורת שביצענו נתנו תוצאות כמצופה. או בתקינות השיטה מא

 הבקרה צלחת ועל"דשא",  -ביניהן הפרדה ללא צפופות מושבות משטח, כצפוי, התקבלוהחיובית 

 .כלל מושבות התפתחו לא השלילית

 ישנם מספר הסברים אפשריים לתקלה אשר הובילה לתוצאות אלו:

)א(ייתכן כי השערתנו אינה מדויקת, אם כי היא מתבססת על ידע ביולוגי ותוצאות מחקרים 

 קודמים, ולא הצלחנו להסביר באמצעות בסיס זה את כל תוצאותינו. 

)ב( ייתכן כי במהלך העבודה בוצעו טעויות פיפטציה, אשר יכלו להוביל לכך שהוכנסה כמות לא 

או שנזרעה כמות קטנה/ גדולה מדי של חיידקים על מדוייקת של פלסמיד לאחת המבחנות, 

המצע, דבר אשר יכול היה לשבש את תוצאות הניסוי ולהביא לתוצאות אלו. החזרות שבוצעו 

בשלב הזריעה אמורות היו לנטרל את השונות בנפח החיידקים שנזרע, ולכן אנו מניחים כי זה אינו 

ראות כי בחלק מן הטיפולים, סטיית התקן גורם עיקרי לתוצאות שהתקבלו. למרות זאת, ניתן ל

בין החזרות גבוהה מאוד, דבר המעיד על כך שייתכן והפיפטור לא היה מכויל, והורם נפח מעט 

 שונה של חיידקים בכל פעם.

חיידקים אשר עברו הלם חום בטמפרטורות של  על צלחות עליהן אמורים היו להזרע כי)ג( ייתכן 

 מעלות צלזיוס  בטעות לא נזרעו חיידקים, וכתוצאה מכך, לא התקבלו מושבות.  42.5-ו 41.5

נזרעו בטעות חיידקים ממבחנות אשר  D-ו Bכי על הצלחות המסומנות  )ד( אופציה נוספת היא

( וללא הלם Aלהיזרע על צלחת מעלות )אשר אמור היה  37-עברו טיפולים אחרים: הלם חום ב

נזרעו  A(. על הצלחות המסומנות 2בשאלת חקר  Hחום כלל )אשר אמור היה להיזרע על צלחת 

(. על Cמעלות צלזיוס )ואמורים היו להיזרע על הצלחת  42-עברו הלם חום ב אשרחיידקים 

לות צלזיוס מע 42.5נזרעו החיידקים אשר עברו הלם חום בטמפרטורה של  Hהצלחות המסומנות 

נזרעו החיידקים אשר עברו הלם  C(. על הצלחות המסומנות D)ואמורים היו להיזרע על צלחת 

 הגיוני זה הסבר(. Bמעלות צלזיוס )ואמורים היו להיזרע על צלחת  41.5חום בטמפרטורה של 

 זה בהסבר שנידונו בצלחות התקבלו אשר( 2 מספר וטבלה 1 מספר טבלה)ראה  שהתוצאות משום

 הניסוי תוצאות, שתיארנו כפי החלפה התרחשה אם אך, הקיים הביולוגי הבסיס את תאמו לא

 .זה בסיס את תואמות אכן

השערת העבודה שלנו התבססה על כך שתהליך הלם החום מגביר את חדירות ממברנת החיידקים 

בכך שיוצר נקבים בממברנת תאיהם, ובכך מאפשר יעילות טרנספורמציה גבוהה יותר. לכן, שוער 

מעלות צלזיוס, אשר הינה טמפרטורת הגידול האופטימלי של  37כי טמפרטורת הלם חום של 

תהיה גבוהה מספיק ולא תאפשר היווצרות נקבים בממברנת התאים, ולכן לא  חיידקים אלו,  לא

גבוהה בתוצאות הניסוי שלנו התקבלה יעילות טרנספורמציה תתרחש טרנספורמציה. אולם, 

מעלות, המוגדרת כטמפרטורה האופטימלית  42בטמפרטורה זו, אף יותר מבטמפרטורה של 

נדרטית. תוצאה זו נתמכת על ידי תוצאות לטרנספורמציה בפרוטוקולי טרנספורמציה סט

, אשר גם בהם התקבלה טרנספורמציה לאחר (Maral Rahimzadeh, 2016)מחקרים קודמים 

מעלות  37-בו בוצע הלם חום ב Aהלם חום בטמפרטורה זו )בניסוי שלנו טיפול זה מקביל לטיפול 
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צלזיוס(, תצפית זו מאשרת כי קבלת טרנספורמציה בטיפול זה הינה אפשרית ולא בהכרח נבעה 

ים עולה כי ישנה עליה קלה מטעות. למרות זאת, חשוב לציין כי מתוצאות המחקרים הקודמ

מעלות צלזיוס, ואילו בניסוי שלנו יעילות  42-ביעילות הטרנספורמציה בטיפול בו בוצע הלם חום ב

הטרנספורמציה בטיפול בו בוצע הלם חום בטמפרטורה זו ירדה משמעותית לעומת הטיפול ללא 

ולים אלו בניסויינו מעלות צלזיוס(. לכן סביר כי באחד משני טיפ 37-הלם החום )הלם חום ב

 התרחשה תקלה.

ציפינו כי כאשר נבצע טרנספורמציה הגבוהה או נמוכה בחצי מעלה מהטמפרטורה האופטימלית 

(, נראה ירידה ביעילות הטרנסופורמציה ביחס לטמפרטורה האופטימלית. אולם, 42.5ו 41.5)

יר מאד להניח בתוצאות הניסוי שלנו לא התרחשה טרנספורמציה כלל בטמפרטורות אלו. סב

לא התקבלו מושבות על גבי הצלחת עקב תקלה, מאחר ובטמפרטורות מעל  41.5שבטמפרטורה 

ומתחת לה התקיימה טרנספורמציה תקינה. אולם, לא ניתן לקבוע את אותה הקביעה לגבי 

. לא מן הנמנע כי טמפרטורה זו גבוהה מדי ולכן אינה מאפשרת את הישרדות 42.5הטמפרטורה 

ערב דנטורציה בלתי הפיכה של חלבוני החיידקים. מאותה הסיבה, בטמפרטורה של  החיידקים,

מעלות צלזיוס, אכן לא התקבלו מושבות כלל, כפי שציפינו. על מנת להגיע למסקנה מבוססת  47

היא טמפרטורה גבוהה מדיי אשר לא מאפשרת את חיות החיידקים, יש לחזור על  42.5האם 

 הניסוי. 

לית והחיובית, נתנו תוצאות כמצופה מבחינת חיות המושבות. אולם, על צלחות הבקרה השלי

צלחת הבקרה החיובית השנייה ציפינו לקבל מושבות רקומביננטיות מעטות, וכמות גדולה של 

מושבות שאינן רקומביננטיות, משום שאחוז החיידקים אשר לא יעברו טרנספורמציה יהיה גבוה 

ספורמציה. בפועל, תוצאותינו היו בלתי צפויות, והתקבל על מאחוז החיידקים אשר כן יעברו טרנ

צלחת זו "דשא" של מושבות, אך לא ניתן היה להבחין ביניהן במושבות רקומביננטיות, הנושאות 

. הסבר אפשרי לתוצאות הוא שכניסת פלסמיד, או כל גורם זר אחר, לתוך GFPאת הגן לחלבון 

 בו מופעלים מנגנוני הגנה כנגד כניסת הגורם הזרמכניסה את התא למצב מצוקה, שתא החיידק 

. לכן, לחיידקים אשר לא עברו טרנספורמציה עם פלסמיד היה ייתרון על (2018)מכון ויצמן למדע, 

, משום שהם לא התמודדו עם כניסת גורם זר. המצע אלו שכן עברו טרנספורמציה עם פלסמיד

עליו נזרעו החיידקים לא הכיל אנטיביוטיקה, כך שהגן המקנה עמידות לאנטיביוטיקה, אותו 

הכילו החיידקים שעברו טרנספורמציה, לא הקנה להם כל ייתרון. כתוצאה משני גורמים אלו, 

לשרוד ולפתח מושבות על מצע הגידול, החיידקים אשר לא עברו טרנספורמציה היו אלו שהצליחו 

 משום שהיה להם יתרון על אלו שעברו טרנספורמציה. 

 

על פי תוצאות הניסוי, ובהנחה כי תוצאות אלו תקינות, תוך התעלמות מהתוצאה הלא תקינה 

, ניתן לראות בוודאות קשר מגמתי בין המשתנה הבלתי תלוי )טמפרטורת הלם 41.5בטמפרטורה 

שתנה התלוי )יעילות הטרנספורמציה(. ניתן להסיק כי טמפרטורת הלם חום החום( לבין המ

מעלות צלזיוס, כלומר, ללא  37היא  αDH5מזן  E.coliאופטימלית לביצוע טרנספורמציה בחיידקי 

הלם חום כלל. ככל שעולה טמפרטורת הלם החום, יורדת יעילות הטרנספורמציה. בטמפרטורה 

, ובטמפרטורה גבוהה ממנה, כבר לא מתרחשת 30%יורדת ב מעלות צלזיוס, היעילות 42של 

 טרנספורמציה כלל. 
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מעלות  42מסקנה זו אינה נתמכת על ידי מחקרים אחרים, אשר מראים כי ביצוע הלם חום של 

צלזיוס אינו מוריד, כי אם מעלה, את  יעילות הטרנספורמציה ביחס לטיפול ללא הלם חום ויש 

 וי בכדי להגיע לקביעה מדויקת יותר.צורך בביצוע חזרות על הניס

 

 הלם חום על יעילות הטרנספורמציה בחיידקים משך זמןהשפעת -שנייה שאלת מחקר 

 

בשאלת מחקר זו, בדקנו את השפעת משך זמן הלם החום על יעילות הטרנספורמציה. לפיכך 

  Dh5, לתוך חיידקי GFP, המכיל את גן הדווח pGFPביצענו טרנספורמציה של הפלסמיד 

שניות, דקה, שתי דקות וחמש דקות(.   30שניות,  10: )מעלות, בזמנים שונים 42בטמפרטורה של 

האופטימלי לטרנספורמציה יהיה דקה, וככל  יתה כי משך זמן הלם החוםהנחת היסוד שלנו ה

שמשך זמן הלם החום יהיה פחות או יותר מכך, יעילות הטרנספורמציה תרד. בזמן קצר יותר 

מדקה ועד לחצי דקה תתרחש ירידה ביעילות הטרנספורמציה עקב ירידה בכמות הנקבים אשר 

ה לא תתרחש טרנספורמציה כלל משום שלא יספיקו יספיקו להווצר בקרום התא,ומתחת לזמן ז

להוווצר מספיק נקבים. בזמן ארוך מעל דקה שיערנו כי לא תתרחש טרנספורמציה כיוון שיווצרו 

 נקבים רבים מאוד בממברנת התאים, ואלו ייפגעו באופן בלתי הפיך ולא יגדלו על גבי הצלחות.

 

בין המשתנה הבלתי תלוי )משך זמן הלם תוצאות הניסוי שהתקבלו מראות קשר ברור ומגמתי 

החום( לבין המשתנה התלוי )יעילות הטרנספורמציה(. מתוצאותינו עולה כי אכן יעילות 

טרנספורמציה מיטבית )מתוך הערכים הנבדקים( מתקבלת במשך הלם חום של דקה, וככל שעולה 

דקות יעילות  2ל משך זמן הלם החום מעבר לדקה, כך יורדת יעילות הטרנספורמציה. בזמן ש

הטרנספורמציה יורדת משמעותית ובזמן של חמש דקות כבר לא מתרחשת טרנספורמציה כלל. 

ככל שיורד משך זמן הלם החום מתחת לדקה, כך יורדת יעילות הטרנספורמציה. בזמן של חצי 

שניות כבר לא מתרחשת  10דקה יעילות הטרנספורמציה יורדת משמעותית, ובזמן של 

 כלל.  טרנספורמציה

כביקורת, ביצענו טרנספורמציה ללא הלם חום כלל. בקרה זו הינה בקרה שלילית וציפינו כי ללא 

ביצוע הלם חום לא יתקבלו מושבות רקומביננטיות על גבי הצלחת כלל. בניגוד למצופה, התקבלו 

מושבות על גבי הצלחת, אם כי יעילות הטרנספורמציה המחושבת נמוכה בסדר גודל מיעילות 

שניות של הלם חום לא התקבלו מושבות כלל, סביר  10טרנספורמציה עם הלם חום. מאחר ובה

להניח שהמושבות שהתקבלו בצלחת הבקרה השלילית מקורן בטעות.  לדוגמה, יכול להיות 

מעלות בניסוי  42.5שנזרעו על צלחת זו חיידקים אשר עברו טרנספורמציה בטמפרטורה של 

 נה, כפי שהוסבר לעיל. הבודק את שאלת החקר הראשו

 

, אשר מראים כי (Weng-Tat CHAN, 2013) תומכות בתוצאות מחקרים קודמים  תוצאותינו

שניות דומה ליעילות הטרנספורמציה לאחר הלם  45יעילות הטרנספורמציה לאחר הלם חום של 

ניתן להסיק כי במשכי זמן אלו מתקבלת יעילות שניות. גם על פי מגמת הגרף שלנו  90חום של 

 טרנספורמציה דומה.
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של החיידקים. כל טיפול נזרע על שלוש צלחות  זריעהשלב הבשתי שאלות החקר בוצעו חזרות ב

שונות. ביצוע חזרות אלו מעלה את מהימנות הניסוי בכך שהוא מאפשר חישוב של ממוצע יעילות 

הצלחות. חזרות אלו לא היו חזרות מוחלטות, כיוון שלא הטרנספורמציה המתקבלת בכל אחת מן 

חזרנו על הניסוי כולו מספר פעמים, אלא רק על שלב הזריעה. על מנת לקבל תוצאות מהימנות 

יותר יש לחזור על כל התהליך בכל טיפול מספר פעמים, ולבסוף לחשב ממוצע של יעילות 

כמו כן, ניתן לבצע מספר רב יותר של  הטרנספורמציה אשר תתקבל בחזרות השונות בכל טיפול.

 חזרות על מנת לשפר את מהימנות הניסוי. 

במרבית הטיפולים ההבדלים בין יעילות הטרנספורמציה אשר התקבלה בצלחות השונות של כל 

. ההבדלים 10טיפול היה קטן, כפי שמתבטאת בצורה מספרית ע"י ערך סטיית תקן נמוך וקטן מ

רמים טבעיים ואקראיים, כמו טעויות אנוש, פיפטציה לא נכונה או כנראה נובעים כתוצאה מגו

בשאלת החקר השנייה  Cבשאלת החקר הראשונה ובטיפול  Aזריעה לא אחידה. בטיפול 

ההבדלים משמעותיים יותר. מכך ניתן להסיק כי ייתכן והפיפטור לא היה מכויל והורם נפח שונה 

נוספות על מנת לקבל מספר רב יותר של תוצאות  של חיידקים בכל פעם. יש צורך בביצוע חזרות

 לחישוב הממוצע, כך שהוא יהיה מדוייק ואמין יותר. 

כאשר עורכים מחקר, ישנה חשיבות רבה לשמירה על גורמים קבועים בטיפולים השונים. כל גורם 

 אשר עשוי להשפיע על המשתנה התלוי, והוא אינו המשתנה הבלתי תלוי, חייב להישאר קבוע. רק

כך ניתן להבטיח כי המשתנה הבלתי תלוי הוא הגורם היחיד המשפיע על המשתנה התלוי, ולכן, 

אם לא מבוצע בידוד משתנים, לא ניתן להסיק על קשר בין המשתנה התלוי למשתנה הבלתי תלוי. 

משום כך, לאורך כל הבדיקות הקפדנו על שמירת כל הגורמים האפשריים קבועים. בתחילת 

ת כל הטיפולים הוכנסו לאמבט קרח, ובכך נשמרה טמפרטורה קבועה ואחידה. נפח הניסוי, מבחנו

ונשמר קבוע  אשר הוכנס לכל אחת ממבחנות החיידקים נמדד באמצעות פיפטור 2CaCl-תמיסת ה

מזן  E.coliחיידקי בשתי מבחנות החיידקים. סוג החיידקים בכל הטיפולים נשמר קבוע גם הוא )

DH52-(. נפח התמיסה )אשר הכילה תרחיף חיידקים וCaCl  ,נפח הפלסמיד, סוג הפלסמיד , )

כל המשתנים הללו נשמרו קבועים בשתי שאלות  –הטמפרטורה של המבחנות לפני הלם החום 

קר. בנוסף, בשאלת החקר הראשונה  משך זמן הלם החום נשמר קבוע ובשאלת החקר השנייה הח

טמפרטורת הלם החום נשמרה קבועה. בשתי שאלות החקר, טמפרטורת הלם הקור ומשכו נשמרו 

קבועים, וכן הטמפרטורה בה המבחנות הושמו להתאוששות . נעשה ניסיון לשמור את משך זמן 

אוששות לאחר הטרנספורמציה, קבוע על ידי מדידה באמצעות שעון, אך האינקובציה, שניתן להת

כל מבחנה הוכנסה לאינקובטור בזמן אחר, משום שהן עברו את תהליך הלם החום אחת אחרי 

השנייה, ולא במקביל. כשהותחל תהליך הזריעה, הוצאו המבחנות באותו הסדר שבו הן הוכנסו 

קובציה לא נשמר קבוע במדויק, והיו מבחנות אשר שהו לאינקובטור, אך ייתכן כי משך זמן האינ

בו למשך זמן מעט ארוך או קצר יותר מאחרות. כך או כך, הבדלים אלו הינם זניחים ואינם 

(, 3אמורים להשפיע מהותית על יעילות הטרנספורמציה. מכל מבחנה נזרע מספר זהה של צלחות )

( וכן אותה אנטיביוטיקה LBמצע )וכל הצלחות היו בגודל זהה והכילו את אותו סוג ה

)אמפיצילין(, פרט כמובן לצלחות הבקרה ללא אנטיביוטיקה. כל המבחנות הוכנסו לאינקובטור 

שעות. כך נשמר משך זמן האינקובציה שניתן  18מעלות והוצאו בבוקר למחרת, לאחר  37בטמפ' 

 לגידול וטמפרטורת הגידול  קבועים. 
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משאלת החקר הראשונה לא הסקנו מסקנה חד משמעית, משום שתוצאותינו אינן מגמתיות ואינן 

נתמכות על ידי מידע ביולוגי. אנו חושבים כי מסקנותינו משאלת החקר השנייה יהיו תקפות 

לחיידקים מסוגים שונים מכיוון שממברנות של חיידקים מזנים שונים הן בעלות מבנה דומה, ולכן 

ם כי השפעת משכי הלם החום השונים תהיה דומה, גם על חיידקים מזנים אחרים. אנו אנו מניחי

חושבים שאם ייבדקו טווחי הזמן השונים של הלם החום, בתנאי טמפרטורה שונים, מסקנותינו 

לא יהיו תקפות. בטמפרטורות גבוהות מהטמפרטורה בה נבדקה שאלת החקר, אנו משערים כי 

כאופטימלי יהיה נמוך מזה שנמצא כאופטימלי בניסוי שלנו, משום  משך זמן הלם החום שיימצא

שכמות הנקבים בממברנת תאי החיידקים תהיה גדולה יותר לאחר משך זמן קצר יותר, ולכן הם 

ייפגעו באופן בלתי הפיך ולא יוכלו לקלוט פלסמיד. בטמפרטורות נמוכות מהטמפרטורה בה 

ן הלם החום שיימצא כאופטימלי יהיה גבוה יותר נבדקה שאלת החקר, אנו משערים כי משך זמ

מזה שנמצא כאופטימלי בניסוי שלנו, משום שהיווצרות הנקבים בטמפרטורה נמוכה יותר תהיה 

איטית יותר ויידרש זמן רב יותר, ולכן  יידרש זמן רב יותר עד שכמות הנקבים בממברנת התאים 

 תהיה מספקת ותאפשר כניסת פלסמיד.

מה היא השפעת ריכוז  -אפשרות להמשיך לחקור את הנושא, היינו רוצים לבדוקאילו הייתה לנו 

 על יעילות הטרנספורמציה בחיידקים? 2CaCl-ה

היינו רוצים לקחת את המחקר לכיוון זה משום שבניסוי שביצענו נבדקו גורמים המשפיעים על 

   2CaCl-יסת היעילות הטרנספורמציה, על מנת להגיע למסקנה לגבי התנאים המיטביים. תמ

מהווה מרכיב מרכזי המשפיע על תהליך הטרנספורמציה, ולכן היינו רוצים לבדוק מהו ריכוז 

 התמיסה המיטבי לטרנספורמציה בחיידקים.

בנוסף, היינו רוצים לבצע שנית את הניסוי הבודק את שאלת החקר הראשונה שלנו, משום שלא 

טמפרטורת הלם החום על יעילות הטרנספורמציה, הצלחנו להסיק ממנה מסקנות לגבי השפעת 

 ואנו מעוניינים להגיע למסקנות בנושא זה.
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 נספח ניסוי מקדים

מקדים נבדקו מה הם התנאים בהם ניתן לקבל תוצאות אופטימליות בניסוי המתוכנן. הבניסוי 

 נבדקו מספר גורמים:

רצינו לתפוס את מהו זמן הגידול האופטימלי לגידול החיידקים לפני הטרנספורמציה.  (1

החיידקים לניסוי כשהם בשלב הגידול המעריכי, ולכן הייתה חשיבות רבה למציאת משך 

 -בבדיקת גורם זה היו שלושה טיפוליםזמן אופטימלי לגידולם לפני הטרנספורמציה. 

טיפול נוסף שבו גודלו חיידקים למשך שעתיים , overnightטיפול אחד בו גודלו חיידקים 

 L  100) 31פי  בבוקר נעשה מיהול, overnightבבוקר, וטיפול שלישי שבו גודלו חיידקים 

 טרי( והחיידקים גודלו שעתיים נוספות. LBמ״ל  3-הועברו ל

 -םפלסמיד יש להוסיף לתגובת הטרנספורמציה. בבדיקת גורם זה היו שני טיפולי ngכמה  (2

פלסמיד. כל אחד  ng 140פלסמיד לתגובה, וטיפול שבו הוספו   ng 10טיפול שבו הוספו 

 מהטיפולים האלו בוצעו עבור כל אחד מזמני הגידול השונים.

בצלחת אחת נזרעו  -מהי כמות החיידקים האופטימלית לזריעה. כל טיפול בוצע בשתי דרכים

100 L  ״חיידקים, ובצלחת נוספת נזרעו כל( השארrest .)" ,מהמבחנה שבה גודלו בנוסף

 L 100 נמהלו פלסמיד לתגובה,  ng 10הוספו לפני הטרנספורמציה, ו overnightהחיידקים 

נזרעו על צלחת )ליצירת מצב הדומה לזה שהיה  100ulחיידקים פי עשר ומתוך מיהול זה 

 מהתפתחות להימנע מנת עלפלסמיד לתגובה( . המיהול בוצע  ng 1מתקבל אילו הוסף 

 את לספור ניתן לא מכך וכתוצאה, צפופות היוצרות משטח אחיד ללא הפרדה ביניהם מושבות

  מן התוצאות. מסקנות ולהסיק המושבות

 שאלות החקר:

 מהי השפעת זמן גידול החיידקים לפני הטרנספורמציה על מספר המושבות? (1

 

 (CFU) המושבות החיות מספר -המשתנה התלוי

שגדלו בצלחת לאחר זריעת נפח קבוע של  מושבות ספירת -מדידת המשתנה התלוידרך 

 חיידקים.

 משך זמן גידול החיידקים לפני הטרנספורמציה. -המשתנה הבלתי תלוי

גידול החיידקים באינקובטור למשכי זמן שונים לפני -אופן שינוי המשתנה הבלתי תלוי

 .ביצוע הטרנספורמציה

 3 -מספר הטיפולים

בבוקר  31+ מיהול פי  overnight, שעתיים בבוקר, overnight -טווח הערכים הנבדקים

 .וגידול לשעתיים נוספות

 שעות. -יחידות מדידת המשתנה הבלתי תלוי

 

 ?מספר המושבותמהי השפעת כמות הפלסמיד המוסף לתגובת הטרנספורמציה על  (2
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 (CFU) המושבות החיות מספר -המשתנה התלוי

שגדלו בצלחת לאחר זריעת נפח קבוע של  מושבות ספירת -דרך מדידת המשתנה התלוי

 חיידקים.

 כמות הפלסמיד שהוסף לתגובת הטרנספורמציה. -המשתנה הבלתי תלוי

לתגובת  הוספת כמויות שונות של פלסמיד -אופן שינוי המשתנה הבלתי תלוי

 הטרנספורמציה.

 2-מספר הטיפולים

   ng ,140 ng 10 -טווח הערכים הנבדקים

  .ng-יחידות מדידת המשתנה הבלתי תלוי

 

 מהי השפעת נפח החיידקים הנזרעים על מספר המושבות המתפתחות? (3

 מספר המושבות המתפתחות. -המשתנה התלוי

 (cfu) ספירת המושבות שהתפתחו על הצלחת -דרך מדידת המשתנה התלוי

 נפח החיידקים הנזרעים. -המשתנה הבלתי תלוי

 זריעת נפחים שונים של חיידקים על מצע הגידול. -אופן שינוי המשתנה הבלתי תלוי

 *2 -מספר הטיפולים

בנוסף, בוצע טיפול נוסף, רק במבחנה בה . "rest״-ו L 100 -טווח הערכים הנבדקים

 פלסמיד לתגובה.  ng 10הוספו לפני הטרנספורמציה, ו overnightגודלו החיידקים  

חיידקים פי עשר ונזרעו על צלחת )ליצירת מצב הדומה לזה  L 100 נמהלובטיפול זה 

 פלסמיד לתגובה(. ng 1שהיה מתקבל אילו הוסף 

 .L -תלוייחידות מדידת המשתנה הבלתי 

 

 .DH5מזן  E.coliחיידקי  האורגניזם הנבדק:

, ושימוש heat blockהטמפרטורה נשמרה קבועה בעזרת שימוש באינקובטור,   גורמים קבועים:

בקרח.  גורם נוסף הנשמר קבוע הוא סוג המצע. בכל הטיפולים, בגידול החיידקים לפני 

נוזלי, ולאחר הטרנספורמציה הם נזרעו על צלחות אשר  LB הטרנספורמציה נעשה שימוש במצע 

ואמפיצילין. גורם שלישי הנשמר קבוע הוא משך זמן ההתאוששות שניתן לחיידקים  LB הכילו 

 נספורמציה. בכל הטיפולים, הוכנסו החיידקים לאינקובטור להתאוששות למשך שעה.לאחר הטר

לא בוצעה בניסוי זה בקרה חיצונית, אך הייתה בקרה פנימית השוואתית בין תוצאות  בקרות:

 הטיפולים השונים של כל אחת משאלות החקר.

, overnight) ידול שוניםחיידקים בשלוש מבחנות שונות, למשך שלושה זמני ג גודלו הניסוי: מהלך

. בתום זמני גידול אלו, (בבוקר וגידול לשעתיים נוספות 31+ מיהול פי  overnightשעתיים בבוקר, 

 10) הועבר התוכן מכל מבחנה לשתי מבחנות אחרות, ולכל אחת הוספה כמות שונה של פלסמיד

ng  140או ng)100) . בוצעה טרנספורמציה, ובעקבותיה נזרעו נפחים שונים של חיידקים L  או
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 לו למשך לילה המושבות גוד מכל מבחנה על מצעי גידול מוצק אשר הכילו אמפיצילין. "(rest״

 (X)ראה תמונה מספר  נספרו. המושבות שהתפתחו על כל צלחתוכלל 

 

 

 תרשים זרימה המתאר את שלבי הניסוי המקדים – 15תמונה מספר
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 תוצאות

תוצאות הניסוי המקדים – 3מספר טבלה

 

 
 :תובנות מהבדיקות המקדימות ליישום בניסוי העיקרי

 

 הניסוי המקדים עלה כי גידול של החיידקים לשעתיים בבוקר מביא להתפתחות מספרמתוך 

בשני הטיפולים האחרים, ולכן הסקנו כי גידול של מאשר מושבות שאינו קטן באופן משמעותי 

שעתיים בבוקר מספיק לקבלת תוצאות טובות בניסוי. בנוסף, למרות שברב הטיפולים בהם 

 140אשר בטיפולים בהם הוספוהתקבלה כמות קטנה יותר של מושבות מפלסמיד  ng 10הוכנסו 
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ng  10פלסמיד, התקבלה כמות מושבות גדולה, ואף נוחה יותר לספירה. לכן הסקנו כי הוספה של 

ng  פלסמיד תביא לתוצאות מיטביות בניסויינו. בצלחות בהן נזרעוL  100   חיידקים התפתחו

אך בחלק מן הצלחות בהן נזרע "(, restכל שאר החיידקים )״פחות מושבות מבצלחות בהן נזרעו 

״, מספר המושבות היה גדול מדי וקשה מאוד לספירה, ולכן הסקנו כי יהיה יעיל יותר restה״

  חיידקים. L  100לזרוע 

 לסיכום, הוחלט להתמש בתנאים הבאים:

 . גידול החיידקים למשך שעתיים.1

 פלסמיד לתגובה. ng 10.הוספת 2

 חיידקים על מצע הגידול.  L  100זריעת . 3
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