
בחיידק הסלמונלהSalicylic acidאפיון מסלול החישה של 
יהונתן  -תומר בן

ר ארז מילס"בהנחיית ד

האוניברסיטה העברית', סמית. ההפקולטה לחקלאות על שם רוברט 

מבוא 1

Cyclic-Di-GMP( להלןCDG )  הנו שליח שניוני חשוב

כמפסק המבדיל בין שתי  בחיידק הסלמונלה ומשמש 

תנועה לעבר  . א: התנהגויות מרכזיות של חיידקים

-biofilmהתקבעות במקום ויצירת . ב.חדשמקום 

י  "הנוצר  ע, כגון צלולוז, דביקיםהפרשת פולימרים 

.  על ממברנת הסלמונלהBcs))שפעול קומפלקס חלבוני 

הינה גורם מרכזי לשלב הראשון ביצירת  צלולוז יצירת 

סוגי  2קיימים . סלמונלהשל תאי אגרגציה , ביופילם

חישת סיגנל  שבעת , CDG-לממברנאלים רצפטורים 

.  CDG1דגרדציה ל האחד מסנטז והשני עושה , סביבתי

רצפטורים  17הגנומי של סלמונלה מקודדים ברצף 

.  2( 1תמונה )כאלו 

היפותזה 2

.  האגרגצייההפסקת הפסקת ייצור צלולוז מהתא CDGהגורמות ליציאת , Efflux-Pumpגורמת לשפעול Salicylic-acidנוכחות 
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שיטות וחומרים 3

.Efflux-pumpsשימוש במוטנטים הקשורים לגנים של / יצירת-ספריית מוטנטים 1.

.2Flow-Cytometry - (.3תמונת )במוטנטים האגרגצייהלמדידת רמות

.3ELISA כימות יחסי של רמות –תחרותיתCDG (.5-ו4תמונות )בתוך ומחוץ לתא החיידק

.משמש כביקורת חיובית, ואגרגצייהCDGמהווה סיגנל סבבתי המעלה רמות -ארגנין 4.
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Flowcytometerי "דוגמא לתוצאות ניסוי אגרגציה למוטנטים נבחרים עפ: 6תמונה 

1-תוצאות 

שנבדקו הגיבו  המוטנטים 15כל 

האגרגצייהבהפחתת SALלנוכחות 

י ההיפותזה אינם  "עפ, לכן

קשורים למנגנון

2-תוצאות 

בחיידק ובמדיוםCDGלכימות רמות  ELISAכיול 
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הבליעה בתכולת החיידק% : 7תמונה 
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הבליעה בתכולת החיידק המהונדס% : 8תמונה 

 CDG-בכמות הלאלייזהאין רגישות מספקת 
הנוכחית

התאמת תנאים חדשים ושימוש בחיידק מהונדס המייצר 
ארבינוזבנוכחות סוכר  CDGבעודף 

התאמת תנאים חדשים ושימוש  

בחיידק מהונדס המייצר בעודף 
CDG  ארבינוזבנוכחות סוכר

אמנם כמות  

CDG  מספקת

אך ניתן לראות  

שבתנאים  

החדשים אין  

.Salתגובה ל 

סיכום ומסקנות להמשך1
.עדיין היפותטיותCDGתעלות המפרישות •

:ולהמשך

במכשיר  Efflux Pump-יצירת ובדיקת מוטנטים נוספים הקשורים ב•

.Flow Cytometry-ה

בדיקת מדיום החיידק המהונדס באמצעות תנאי גידול מעודכנים  •
.Flow Cytometry-ובדיקת מוטנטים נוספים שיזוהו ב

.הטענהשימוש בשיטות וחומרים נוספים לאישוש•
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אגרגצייה

נוכחות 

ארגנין

נוכחות 
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:לחברי המעבדה

כהן-מצוייניםר סלי "ד•

שטרצרנעמה •

בלוטלעינב •

סבייחאתיארא•

ניר רוטשילד•

אגרגצייה

מופחתת

.ELISAמנגנון תחרות :4תמונה אגרגציהאין שובל העדר:שמאלגרף . אגרגציהשובל:ימיןגרף : 3תמונה 

הורמון צמחי והמרכיב  , Salלהלן ) Salicylic-acidנמצא כי , לאחרונה

הגורם , בחיידק הסלמונלהסביבתי הינו סיגנל ( הפעיל באספירין

של  האגרגצייהוכתוצאה מכך לירידה ברמת CDGלירידת רמות ה 

נבדקו מוטציות  Salלבדיקת מנגנון הפעולה של חישת .  3האוכלוסייה

-ההגנים המקודדים לרצפטורים המשפיעים על רמות 17חסר של כל 

CDG  , שאף לא אחד מהם דרוש להורדת רמות אך נצפהCDG  בתא

נבדקה השפעת חשיפת חיידק  , מקדים נוסףבניסוי . Sal2-בתגובה ל

.  RNAseqעל מגוון ביטוי הגנים של החיידק בשיטת Sal-הסלמונלה ל 

מערכות שונות של  מספר גרמה לביטוין של -Salנמצא כי החשיפה ל 

efflux pumps (. 2תמונה )בסלמונלהEfflux pumps  הינן תעלות

מוכרות בעיקר כמנגנון העוזר לחיידקים להתמודד עם  , אקטיביות

.  4התאעל ידי שאיבתן החוצה מן , אנטיביוטיקותכגון , רעלנים
Salאף לא אחד מקושר למנגנון ;CDGמפרקים / המסנטזיםרצפי הגנים 17: 1תמונה 

.CDGבהורדת רמות 

;Salשל סלמונלה בנוכחות RNAseqתוצאות :2תמונה 
מרכיבי  -כחולים. טבלת הגנים בעלי העלייה הגבוהה ביותר

Efflux-pumps ,רגולטורים של -ירוקיםEfflux pumps

1. Mills E, Pultz IS, Kulasekara HD, Miller SI. The bacterial second messenger c-di-GMP: mechanisms of signalling. Cell

Microbiol. 2011 Aug;13(8):1122-9.

2. Mills E, Petersen E, Kulasekara BR, Miller SI; A direct screen for c-di-GMP modulators reveals a Salmonella

Typhimurium periplasmic ʟ-arginine-sensing pathway. Sci Signal. 2015 Jun 9;8(380):ra 57.

3. Behnsen J1, Perez-Lopez A1, Nuccio SP2, Raffatellu M3; Exploiting host immunity: the Salmonella paradigm. Trends

Immunol. 2015 Feb;36(2):112-20.

4. Sun J, Deng Z, Yan A; Bacterial multidrug efflux pumps: mechanisms, physiology and pharmacological exploitations.

Biochem Biophys Res Commun. 2014 Oct 17;453(2):254-67.

; ELISAפלטת:5תמונה 
יחס הפוך בין כמות הצבע 

CDGלרמות 

Salלאיתור גנים המעורבים במנגנון החישה של Flow cytometryסריקת 

4

C
 D

 G

C
 D

 G

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21707905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bacterial+multidrug+efflux+pumps:+Mechanisms,+physiology+and+pharmacological+exploitations

