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תוצאות

ואפוסמביוטיותסמביוטיותשל קרציות רעבות באיבריםבכמות פרולין אין הבדל 

איברים  10בממוצע , איברים מנותחים3-4איגומים כאשר כל איגום מכיל בין 2-3כל עמודה מייצגת חזרה ביולוגית של 
.  מנותחים מקרציות שונות עבור כל עמודה

פרוליןיותרמכילותאפוסמביוטיותקרציות רעבות שלמות 

P=0.012

סכום פרולין חופשי וקשורפרולין קשור פרולין חופשי

סכום פרולין חופשי וקשורפרולין קשור פרולין חופשי

בלוטות רוק-בר גונדות                                –גו צינורות מלפיגי                      –צמהמולימפה–המ

P=0.017

פרוליןיותרמכילות רוויותסמביוטיותקרציות 

ללא קוקסיילה-עם קוקסיילה          + 

קרציות רעבות שלמות עם נוכחות מופחתת 10-בנוסף ל( סבמיוטיות)קרציות רעבות שלמות עם נוכחות קוקסיילה 10הופקו 
.י טיפול אנטיביוטי בשלב הנימפה"ע( אפוסמביוטיות)משמעותית של קוקסיילה 

חופשיאורניטין/יחס פרוליןפרולין חופשי

P=0.0358P=0.0003

1

יחס . סמביוטיותקרציות רוויות 6-בנוסף לסמביוטיותקרציות רעבות שלמות 6הופקו 
שמצביע  1-מעיד על ייצור מוגבר יותר של פרולין בניגוד לערך קטן מ1-אורניטין גדול מ/פרולין

.  על כמות אורניטין גבוה יותר כלומר פירוק פרולין
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P=0.019

בקוקסיאלהייצור פרולין 

אתמעלותהתוצאותלפיכך,סמביוטיותקרציותמאשרגבוהההפרוליןכמותאפוסימביוטיותקרציותשעבורנמצארעבותבקרציות,הראשוניתלהשערתנובניגוד
מייצורפרוליןצורכתהקרציתואילוחיוניותועללשמירהקוקסיאלהידיעלנצרךפרולין,(רעבבמצב)נמוכהמטבוליתפעילותלקרציתבושבשלביתכןכיהמסקנה

שמקורו,רעבותבקרציותמאשריותרגבוההפרוליןכמותהכילו,גבוהההמטבוליתשפעילותןרוויותקרציות,בהתאמה.(דםארוחתשיירי)אחרממקוראועצמי
.הקרציתלצרכיהפעם,קוקסיאלההחיידקידיעלעודףבייצורכנראה

היההמדגםוגודלמאחראולם,השוניםהאיבריםביןזהההחיידקשפעילותיתכן.ואפוסמביוטיותסמביוטיותקרציותביןהבדליםנמצאולאהמנותחיםבאיברים
.נוספותמסקנותלהסיקמנתעללהרחיבויש,קטןיחסית

. ולהגדיל את מדגם האיברים, רוויותואפוסימביוטיותיש להשוות רמות פרולין גם בין קרציות סימביוטיות , בכדי לחזק את המסקנות הנובעות מהמחקר הנוכחי


