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 400440שאלון מספר: 

 

1. 

באמצעות קירורו משפיעה על פעילות האנזימים  . אורגניזמים המצויים במזון מקיימים שימור מזון  

פרטורה נמוכה תנועת האנזים והמצע מואטת ולכן הסיכויים פעילות אנזימים , כמו תהליך הנשימה . בטמ

פעילות האנזים. האטה של האנזימים המשתתפים בנשימה  תמצע פוחתים ואיתם פוחת -למפגשי אנזים

תאית תגרום לירידה בקצב יצירת האנרגיה. ירידה בכמות האנרגיה המופקת ע"י האנזימים תביא 

באופן זה חיי המדף של המוצרים רידה בקצב הריבוי שלהם. ולי  םלתמותה של חלק מהמיקרואורגניזמי

 שתמר לאורך זמן ארוך יותר.נוהמזון  מתארכים 

 

הנחשפים  ם. אורגניזמיתלתמיסה היפר טוני םשימור מזון באמצעות המלחה חושף את המיקרואורגניזמי

לות האנזימים  לסביבה זו מאבדים מים אל הסביבה. ירידה בכמות המים התוך תאית מפחיתה את פעי

והסביבה המימית מקיימת את  יבשל דנטורציה  של האנזימים. האתר הפעיל ברוב המקרים הוא הידרופוב

 ו התקין. ללא פעילות אנזימים לא יתקיימו חיים והמיקרואורגנזמים שבמזון ימותו.   המבנ
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2 . 

 שונות: תאי בחיידקי ליסטריה מזן הבר שגדלו בטמפרטורות RNA-המסקנות מרמת ה .א

  ריכוז גבוה יחסית של החלבוןCSPB  נחוץ לפעילות התא ולשמירה על הלחצים האוסמוטיים

 בתא, ללא קשר בטמפרטורת הסביבה של החיידק.

 החשיפה מביאה סבעת חשיפה של החיידקים לעקת קור מופעל מנגנון לשמירה על הומיאוסטזי .

ראים חלבוניי עקת קור. מנגנון זה וליצירת חלבונים שונים הנק   RNAליצירה  מוגברת של 

 מבטיח את הישרדות חיידק הליסטריה בתנאים של טמפרטורה נמוכה.

 

 מופיע   DNA-) רנ"א שליח (. בתהליך התעתוק המידע הגנטי ב mRNAשנבדק הוא  RNA -ה .ב

לציטופלסמה והתקשרותו לריבוזום יחל תהליך יצירת  mRNA -ורק לאחר יציאת ה  RNA -ב

המחובר לחומצת אמינו מסוימת. אם  tRNAתהליך זה הנקרא תרגום יתחבר בכל פעם  החלבון .ב

ייחודי לחומצת אמינו מסוימת ומי  tRNA -הריבוזום אינו ייחודי לרצף מסוים של חלבון, ה, כן 

 .mRNA -שמכיל מידע של חלבון מסוים הוא  ה

 

3 . 

 .CSPAצירת חלבון המוטנט שאינו גדל בתנאי קור הוא זה החסר את המידע לי    .א

כאשר החיידקים אינם נחשפים לעקת קור קצב הגידול של החיידקים דומה לזן הבר ואף גבוהה        

מתרבה  CSPAאולם כאשר אוכלוסיית החיידקים נחשפת לעקת קור , המוטנט  ממנו במעט.

בקצב מועט ובשלב מסוים אף תמותת החיידקים עולה על קצב ההתרבות ואוכלוסיית החיידקים 

 נטים פוחתת. המוט

  .ב

 בקרות של הניסוי: (1)

 . C330: חשיפה של חיידקים לטמפרטורה של 1בקרה 

 .C40 -ו C330: חשיפה של זן הבר לשני תנאי הטמפרטורות 2בקרה 

 תנאים קבועים: (2)

  הפרטורה, הרכב  מצע המזון, מין החיידקים, גיל החיידקים , תנאי משך זמן החשיפה לתנאי טמ

 חומציות של קרקע המזון, כמות המזון. 
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4 . 

מתרחשת בתגובה לעקת קור , ללא חשיפה לקור ריכוז  CSPA המקודדת לחלבון   RNA -עלייה בכמות ה

צה להתאמתו של נחוCSPA המקודד לחלבון   RNA( של  23נמוך . היצירה המוגברת )פי  RNA -ה

0אין לחיידק יכולת לשרוד בתנאים של  CSPAהחיידק לתנאי הקור. ללא יצירה של חלבוני 
C4. 

37 גבוהה יחסית גם בטמפרטורה של  CSPB  המקודדת לחלבון    RNAרמת 
0
C  בשתי האוכלוסיות זו ,

ה המלמדת על שנחשפה לתנאי עקה וזו שלא נחשפה היתה עליה בגודל אוכלוסיית החיידקים  , עובד

יכולות של החיידק לייצר חלבונים אחרים המסייעים להיוותרות החיידקים בתנאי עקה , מבלי שתהייה 

 .CSPBהשפעה של מחסור בחלבון  

משפיע  על התרבות אוכלוסיית החיידקים בזמן הסמוך  CSPD המקודד לחלבון    RNA -היעדר ה

קים  , עובדה זו עשויה להצביע כי עם  החשיפה חלה לחשיפתם לעקת הקור היעדרו מעכב את ריבוי החייד

ליצירת חלבוני   RNA ולאחר מכן מרחשת עלייה של  CSPD המקודד לחלבון    RNA-עלייה ברמת  ה

CSPA  ו- CSPB במוטנט מסוג .CSPD  זמן ההסתגלות הוא ארוך ורק כעבור זמן נוצרים חלבונים

 בתנאים של עקת קור. אחרים המקנים לחיידק את יכולת ההישרדות שלו

 

5. 

על מנת לבדוק את השערת החוקרים , כי אותם גנים מקודדים חלבונים  האחראים ליכולתו לגדול     .א

בתנאים של עקת קור ועקת מלח היא באמצעות ניסוי בו תבחן הישרדותם של חיידקים  בתנאים 

 .CSPB -ו  CSPA   ,CSPD קיצוניים של מלח בהיעדר ובנוכחות של גנים האחראים ליצירת 

 

החיידק הינו ייצור פרוקריוטי  , בין יתר תכונותיו היא כמות יחסית מועטה של חומר גנטי. למרות     .ב

מגבלת כמות החומר הגנטי פעילותו של החיידק מגוונת הודות ליכולתו לייצר חלבונים שונים 

 זהה.  DNA מרצף 

6 . 

, לכל האורגניזמים החיים אותן חומצות גרעין  DNA-הגן בנוי מרצף של  חומצות גרעין הבונות את ה

. ההרכב השונה DNAבונות את המטען הגנטי שלהן . תכונותיהם השונות הם תוצאה של הרכב שונה של 

. מידע חסר או תוספת DNA -הוא תוצאה של סדר חומצות הגרעין ומספר הפעמים שהן מופיעות לאורך ה

ו של התא לסנתז חלבונים. צירוף של גן ממקור חיידקי של מידע תמנע או תאפשר בהתאמה את יכולת

באמצעות הנדסה גנטית אל תוך הרצף הגנטי של תאים בצמח תירס תקנה לו את היכולת לייצר חלבוני 

 חיידקי ותקנה לו תכונות אלו.
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