אנסין  -האם מתקיימת תקשורת בין וירוסים?
נכתב על ידי ד"ר קרין הלוי-טוביאס על בסיס המאמר:
Erez et al. (2017) Communication between viruses guides lysis–lysogeny decisions, Nature,
541, 488
נגיפים (וירוסים) הם טפילים מוחלטים ,המסוגלים להתרבות רק בתוך תאים של אורגניזמים אחרים.
לנגיפים אין מבנה של תא .הנגיף מורכב מחומצת גרעין (  DNAאו  ) RNAהמוקפת במעטפת הבנויה
מחלבונים .החומר התורשתי של הנגיף מכיל בעיקר גנים המקודדים לחלבוני המעטפת.

שאלה :1
יש הטוענים שנגיף הוא איננו יצור חי .הסבירו על מה מתבססת טענה זו.

ישנם נגיפים שמתרבים בתוך חיידקים ונקראים בקטריופאג'ים .הם נצמדים לתא החיידק מחדירים לתוכו
את החומר התורשתי שלהם ותוך ניצול המשאבים של החיידק משתכפל החומר התורשתי של הנגיף
למספר רב של עותקים ונוצרים חלבוני המעטפת של הנגיף .בתא החיידק "נארזים" הנגיפים על ידי
הכנסת החומר התורשתי שלהם לתוך המעטפת החלבונית .כשתא החיידק מתמלא בנגיפים הוא בדרך
כלל מתפוצץ  ,נהרס והנגיפים שיצאו ממנו יכולים להדביק חיידקים אחרים .מחזור חיים זה נקרא מסלול
ליטי .ישנם מצבים בהם החומר התורשתי של הנגיף משולב בחומר התורשתי של החיידק ומשוכפל יחד
אתו כאשר החיידק מתרבה .במצב זה הנגיף לא פעיל ,לא נוצרים נגיפים פעילים ואין הדבקה של חיידקים
נוספים ,מצב זה נקרא ליזוגני.
נגיף שנמצא במצב ליזוגני יכול
לעבור למסלול הליטי הפעיל (ראו
איור מס' .)1

איור מס'  :1תיאור מחזור החיים של
בקטריופאג' במסלול ליטי וליזוגני

שאלה :2
מצב ליטי מאפשר התרבות של הנגיף והדבקה של חיידקים נוספים .מה יכולה להיות הבעיה אם
הנגיפים יהיו כל הזמן במצב זה?
התרבות במצב ליזוגני מאפשרת שמירה על החומר התורשתי של הנגיף ללא פגיעה בפונדקאי שלו.
נשאלת השאלה מה מבקר את המעבר של הנגיפים ממצב ליטי למצב ליזוגני.
המנגנון שמבקר את המעבר ממצב ליטי לליזוגני ולהפך ,התגלה במקרה על ידי קבוצת המחקר של
פרופ' רותם שורק ממכון ויצמן למדע ופורסם בשנת  .2017החוקרים שיערו שחיידקים הנגועים
בנגיפים מפרישים לסביבה מולקולות תקשורת
שנקלטות על-ידי חיידקים אחרים .לצורך בידוד
מולקולות אלו גידלו חיידקים במצע מזון נוזלי
בנוכחות או בהיעדר בקטריופאג'ים ולאחר כמה
שעות סיננו את מצע הגידול על מנת להיפטר
מהחיידקים והנגיפים שבו ולהישאר עם
מולקולות התקשורת .את מצעי הגידול
המסוננים הוסיפו לחיידקים שהודבקו או שלא
הודבקו בנגיפים ובדקו את עכירות הנוזל
בזמנים שונים מההדבקה .כאשר חיידקים
מתרבים במצע נוזלי ,עכירות הנוזל עולה.
כאשר הבקטריופאג'ים במצב ליזוגני החיידקים
מתרבים ועכירות הנוזל עולה ואילו במצב ליטי
יש פגיעה בהתרבות החיידקים ולכן עכירות
הנוזל לא עולה .מהלך הניסוי מתואר באיור
מספר .2

איור מס'  :2תיאור מהלך הניסוי.
חיידקים גודלו בנוכחות או בהיעדר
בקטריופאג'ים .לאחר  3שעות מצע
המזון סונן ,והוסף לתרבית שבה
חיידקים שהודבקו או שלא הודבקו
בבקטריופאג'ים .עכירות הנוזל
נבדקה בזמנים שונים לאחר
ההדבקה כמדד לקצב התרבות
החיידקים.

תוצאות הניסוי מתוארות באיור מספר :3

איור מס'  :3גרף המתאר את תוצאות הניסוי  -השפעת מצע מזון מחיידקים שהודבקו בבקטריופאג'ים על
קצב התרבות החיידקים( .תוצאות מתוך)Erez et al. (2017) Nature, 541, 488 :

שאלה :3
א.

השוו את קצב ההתרבות של חיידקים מודבקים בבקטריופאג'ים לעומת חיידקים לא
מודבקים כאשר קיבלו מצע גידול מסונן שנלקח מחיידקים שלא היו מודבקים (א' לעומת ב').
הסבירו את ההבדל בתוצאות הניסוי בשני טיפולים אלו.

ב.

השוו את קצב הגידול של החיידקים המודבקים כאשר מוסיפים להם מצע גידול מסונן
מחיידקים שהיו מודבקים (ד') לעומת מצע גידול מסונן שמקורו בחיידקים שלא היו מודבקים
(ב') .איך השפיעו מצעי הגידול השונים על התרבות החיידקים?

ג.

האם יתכן שההבדל שמצאתם בסעיף ב' נובע ממספר שונה של חיידקים שנמצאים במצב
ליטי או ליזוגני?

החוקרים הסיקו שבמצע המזון בו היו חיידקים מודבקים היה גורם שהשפיע על אופן ההתרבות של
הנגיפים ,במסלול ליטי או ליזוגני .בהמשך המחקר מצאו החוקרים שהחומר המשפיע במצע הגידול
שבו היו חיידקים מודבקים הוא פפטיד (חלבון קטן) שכאשר הוא מצטבר במצע הגידול הוא גורם לכך
שיותר נגיפים יהיו במצב ליזוגני.

שאלה :4
האם על פי תוצאות הניסוי ניתן לדעת אם פפטיד זה מקורו בחיידקים המודבקים או בנגיפים?
הסבירו.

החוקרים שיערו תחילה שהחיידקים שנדבקו על-ידי בקטריופאג'ים מקיימים ביניהם תקשורת ,על ידי
מולקולות קטנות שמופרשות למצע הגידול .אך בהמשך המחקר גילו החוקרים שהפפטיד שמבקר את
מצב ההתרבות של הנגיפים ,הופרש על-ידי הבקטריופאג'ים ,ולא על-ידי החיידקים .הם זיהו את הגן
המקודד לפפטיד זה בגנום של הבקטריופאג' ,ופענחו את מנגנון הפעולה שלו.
החוקרים גילו ,שבכל פעם שבקטריופאג' מדביק את המאכסן שלו ,הוא מייצר מעט פפטיד ומפריש
אותו אל מחוץ לתא .ריכוז גבוה של פפטיד זה בסביבת הגידול גורם לכך שהבקטריופאג'ים עוברים
ממצב ליטי למצב ליזוגני .כך בתחילת ההדבקה ,כאשר יש מעט בקטריופאג'ים ומופרש מעט פפטיד
לסביבת הגידול מרבית הבקטריופאג'ים במצב ליטי ואילו בהמשך לאחר שהופרש הרבה פפטיד
לסביבת הגידול הבקטריופאג'ים עוברים למצב ליזוגני (ראה איור מספר .)4

איור מס'  :4תיאור של המנגנון שמבקר את המעבר ממצב ליטי למצב ליזוגני בבקטריופאג'ים כפי שנמצא על
הפפטידים נמוך
כאשר ריכוז
לסביבה.
פפטידים
משחררים
בקטריופאג'ים
התוצאות.
סמך
מולקולות דומות
לזהות
המדענים
הצליחו
חיידקיםפאג'ים,
שמדביקיםבקטריו
בסוג אחד של
את המנגנון
לאחר שזיהו
הנגיפים במצב ליטי וכאשר ריכוז הפפטידים גבוה הבקטריופאג'ים עוברים למצב ליזוגני.
כאשר ריכוז הפפטידים גבוה הבקטריופאג'ים עוברים למצב ליזוגני.

בבקטריופאג'ים נוספים מאותה משפחה .הם מצאו שכל סוג של בקטריופאג' מייצר פפטיד מעט
שונה .זהו אות תקשורתי ייחודי לכל סוג של בקטריופאג'.

שאלה :5
למרות הטענה שנגיפים אינם אורגניזמים חיים ,במחקר זה נמצא שהם עונים על אחד ממאפייני החיים.
א.

איזה מאפיין זה? הסבירו.

ב.

מהו היתרון האבולוציוני לבקטריופאג'ים מהמנגנון שנמצא?

יתכן שנגיפים נוספים ,כמו אלו שגורמים למחלות בבני אדם ,משתמשים במנגנונים דומים לתקשורת
ביניהם .פענוח של המנגנונים שבהם משתתפות מולקולות שמשמשות לתקשורת בין נגיפים ומבקרים
את המעבר של נגיפים ממצב פעיל למצב רדום יכול להביא לפיתוח תרופות חדשות כנגד מחלות
שנגרמות מנגיפים.
שאלה :6
א.

חשבו על דרך טיפול למחלות נגיפיות שניתן לפתח בעזרת מידע זה?

ב.

ציינו לפחות מחלה אחת שניתן אולי לטפל בה בדרך זו.

מקורות מידע
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 .2נגיפים מקיימים ביניהם תקשורת  -וכך מחליטים אם להתרבות או לעבור למצב רדום ( )2017מסע
הקסם המדעי ,מכון ויצמן למדע.

איורים :זיו אריאלי ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע

תשובון
שאלה  :1יש הטוענים שנגיף הוא איננו יצור חי .הסבירו על מה מתבססת טענה זו.
לנגיפים אין מבנה של תא והם אינם מקיימים את כל מאפייני החיים .הנגיפים מקיימים למעשה רק שניים
ממאפייני החיים :היכולת להתרבות ולעביר את החומר התורשתי לצאצאים והיכולת להגיב לסביבה (כמו
שניתן לראות מהתוצאות המוצגות במאמר שעליו מבוסס האנסין).
שאלה  :2מצב ליטי מאפשר התרבות של הנגיף והדבקה של חיידקים נוספים .מה יכולה להיות הבעיה
אם הנגיפים יהיו כל הזמן במצב זה?
אם הנגיפים יהיו כל הזמן במצב ליטי הם יפגעו בתאי החיידקים שהם הפונדקאים שלהם והיות והם טפילים
מוחלטים לא יוכלו להתקיים ולהתרבות.
שאלה :3
א .השוו את קצב ההתרבות של חיידקים מודבקים בבקטריופאג'ים לעומת חיידקים לא מודבקים כאשר
קיבלו מצע גידול מסונן שנלקח מחיידקים שלא היו מודבקים (א' לעומת ב') .הסבירו את ההבדל
בתוצאות הניסוי בשני טיפולים אלו.
קצב ההתרבות של החיידקים בשני הטיפולים היה דומה בשעתיים הראשונות לאחר ההדבקה .לאחר
שעתיים החיידקים שלא הודבקו (א') המשיכו להתרבות ולכן גם עכירות הנוזל עלתה ואילו החיידקים
המודבקים (ב') הפסיקו להתרבות כפי שניתן לראות מכך שעכירות הנוזל נשארה יציבה (ירדה קצת
ועלתה) .יתכן שבתרבית של החיידקים המודבקים (ב') היתה התרבות בקצב בו התאים מתו והתפוצצו ולכן
העכירות נשארה יציבה .ההסבר לתוצאות הוא שבשעתיים הראשונות לאחר ההדבקה החיידקים התרבו כי
לוקח זמן עד שמוכפל ה DNAשל הנגיפים ,נוצרים חלבוני המעטפת והנגיפים נארזים .לאחר שעתיים
הנגיפים נכנסו למצב ליטי ,פגעו בחיידקים ועצרו את ההתרבות שלהם .חיידקים שלא הודבקו המשיכו
להתרבות ולכן עכירות הנוזל המשיכה לעלות.
ב .השוו את קצב הגידול של החיידקים המודבקים כאשר מוסיפים להם מצע גידול מסונן מחיידקים שהיו
מודבקים (ד') לעומת מצע גידול מסונן שמקורו בחיידקים שלא היו מודבקים (ב') .איך השפיעו מצעי
הגידול השונים על התרבות החיידקים?
קצב ההתרבות בשעתיים הראשונות עד להיווצרות בקטריופאג'ים היה דומה .לאחר שעתיים נראה
שכאשר החיידקים המודבקים קיבלו מצע מזון מסונן מחיידקים לא מודבקים (ב') קצב ההתרבות שלהם
נעצר כי העכירות נשארה יציבה ואילו בנוכחות מצע מזון מסונן מחיידקים שהיו מודבקים (ד') ההתרבות של
החיידקים נמשכה ,כי ניתן לראות שהעכירות עלתה אבל בקצב איטי יותר מאשר בנוכחות מצע מזון
מחיידקים שלא היו מודבקים (א' ו-ג').
ג .האם יתכן שההבדל שמצאתם בסעיף ב' נובע ממספר שונה של חיידקים שבמצב ליטי או ליזוגני?

הסבר אפשרי לתוצאות הוא שבנוכחות מצע מזון של חיידקים לא מודבקים (ב') מרבית הבקטריופאג'ים היו
במצב ליטי ,החיידקים נפגעו ולכן העכירות נשארה יציבה .לעומת זאת בנוכחות מצע מזון שסונן מחיידקים
מודבקים (ד') חלק מהבקטריופאג'ים היו במצב ליזוגני ולכן התרבות החיידקים נמשכה והעכירות עלתה
וחלק היו במצב ליטי ולכן קצב התרבות החיידקים היה נמוך מזה של חיידקים של הודבקו.
שאלה  :4האם על פי תוצאות הניסוי ניתן לדעת אם פפטיד זה מקורו בחיידקים המודבקים או
בנגיפים? הסבירו.
על סמך תוצאות הניסוי לא ניתן לדעת עם הפפטיד מופרש מהחיידקים או מהבקטריופאג'ים כי הוא נמצא
במצע הגידול בו היו חיידקים מודבקים והמקור יכול להיות גם מהחיידקים וגם מהנגיפים.

שאלה  :5למרות הטענה שנגיפים אינם אורגניזמים חיים ,במחקר זה נמצא שהם עונים על אחד
ממאפייני החיים.
א .איזה מאפיין זה? הסבירו.
במחקר זה נמצא שהנגיפים מגיבים לסביבה .יש תקשורת בין נגיפים על ידי כך שהם מפרישים פפטידים
יחודיים להם שיכולים להוות אות סביבתי שישפיע על מחזור החיים של הנגיף.
ב .מהו היתרון האבולוציוני לבקטריופאג'ים מהמנגנון שנמצא?
היתרון האבולוציוני הוא שכך נשמר האיזון בין מספר המאכסנים – במקרה זה החיידקים ובין מספר
הנגיפים – במקרה זה בקטריופאג'ים .כך הבקטריופאג'ים מתרבים במידה המרבית שלא תפגע במספר
החיידקים שהכרחיים להתרבות שלהם.
שאלה :6
א .חשבו על דרך טיפול למחלות נגיפיות שניתן לפתח בעזרת מידע זה?
אם ימצאו את המולקולות שגורמות לנגיפים להישאר במצב רדום ,ניתן יהיה לתת אותם לחולים וכך
למעשה הנגיפים לא יפגעו בתאי החולה כי הם לא יגיעו למצב פעיל.
ב .ציינו לפחות מחלה אחת שניתן אולי לטפל בה בדרך זו.
מחלות ויראליות שנגרמות על ידי נגיפים שיכולים להיכנס למצב רדום כמו :איידס ,הרפס ,פפילומה ,צהבת
ועוד..

