
..יצורים על קצה החוטם10,000

?מי היה פה ראשון

עד כמה קטנים הם היצורים 

?הקטנים בעולם

איך יתכן שבגוף שלנו יש פי  

?חיידקים מתאי גוף10

מבט מעמיק על החיים  

בעולם המיקרוסקופי של  

..טיפת מים עצומת ממדים

ר אופיר דגני"ד: מרצה

מיקרוביולוג וחוקר מחלות צמחים פטרייתיות



?גדולאניכמהפי



X100X10X1



X100 X1000

אנחנו גדולים 

מחיידקים פי מיליון



?מי אנחנו



מבט מקרוב על חיידקי השיניים



ידעתם שבחופן אדמת גינה מצויים יצורים 

חיים במספר העולה על מספרם של תושבי  

!כדור הארץ

גרם אדמה אחד  
מכיל כמאה מליון  

,  חיידקים( 108)
ובהם נציגים של      

.מינים10,000-כ



הם הראשונים שאכלסו את  ◼
בתקופות שבו  , כדור הארץ

שררו בו תנאים שונים מאוד  
..  מהיום

"  נזרעו"יש הטוענים שהם 

פה על ידי אסטרואיד   

..שהגיע מכוכב לכת מרוחק

..חיידקים חיים בסביבות קיצוניות



בקרבת  113°Cחיי בטמפרטורות של Pyrolobus fumarii"  קדמון"החיידק ה

.פתחים הידרותרמלים של לועי געש בקרקעית האוקיינוס



בילוסטון( גייזר קטן)זרם מים חם 

והם  102°Cהמים היא ' טמפ

( silica)מכילים בעיקר צורן 

אולי בדומה  , (sulfur)וגופרית 

..א הקדמון"לתנאי כדוה

מושבת חיידקים  : למטה

שהתפתחה בדגימת מעיין חם 

.דומה לזה שבתמונה



מ של מי ים  "ס8ליבה ברוחב 

מאזור , הקפואים תמיד

McMurdo Soundבאנטרקטיקה  .

הצבע הכהה נגרם בגלל נוכחות 

מופיעים למטה )חיידקיים 

(.בהגדלה



McMurdo Soundבאנטרקטיקה



חיידקים רבים ממשיכים                          ◼

.נמוכות מאפס' להתקיים גם בטמפ

אחד המקורות השכיחים לזיהומי מעיים הוא  ◼

.מזון שהוקפא כדי למנוע התפתחות חיידקים

הגורם , החיידק סלמונלה

לדלקת בדרכי העיכול



לחיידקים יכולת מדהימה 

..להתאושש מקפיאה

,  חיידקים שקפאו בקרח באדמות סיביר..הם השולטים האמיתיים במסע בזמן

!מליון שנה3חזרו לחיים לאחר 



,  מ באטמוספרה"ק65מדענים מצאו חיידקים בגובה ◼
.מ"ק11בעומק , ובקרקעית האוקיינוס



מושבות חיידקים שנדגמו מהאוויר



בעולם יש יותר ממליארד מיני חיידקים           

.תאיםx 1030 4-6: ומספרם מוערך בכ



הפחמן מהוה  ◼
כמחצית ממשקלם  

היבש של  
..החיידקים

המדענים הגיעו לאומדן  
:המדהים לפיו

משקלם היבש של כל 
החיידקים בכדור הארץ  

,  טוןx 1014 5-מגיע ל
השווה למשקלה של  

( !.U.K)בריטניה הגדולה 



משקל זה כמעט שווה  ◼

למשקלם של כל הצמחים  

!  בכדור הארץ



בגלל שמספר החיידקים בכדור ◼
:הארץ הוא כל כך עצום

אירוע שיתרחש פעם אחת  ◼
בחיידקים    , במיליארד שנים

מתרחש          , הנחקרים במעבדה
.פעם בשנייה בטבע

חיידקים מתאימים  :התוצאה

עצמם לסביבות משתנות  

הם שרדו את , במהירות עצומה

מיליארד שנות קיומו של כדור 3.5

הם מפתחים במהירות , הארץ

עמידות לאנטיביוטיקה ומנצלים 

מקורת מזון ואנרגיה שיצורים  

..אחרים לא מסוגלים לנצל
אחד ממקורות מזון אלו 

..גופנו ותוצריו.. הוא



  בגוף בריא אין חיידקים בדם
.  ובאיברים פנימיים

למשל בזמן )ולו קלה , כל פציעה
גורמת לחדירת  , (צחצוח שיניים
.חיידקים לדם

  חיידקים אלה מאותרים ומושמדים
ידי תאי הדם -בתוך שעות אחדות על

.  הלבנים



http://www.youtube.com/watch?v=lrYlZJiuf18&feature=fvw


..החיידקים הרבה יותר קטנים מהתא החום שנאכל

...יאמממי



 קיימים  ( אחרים" אורחים"ומעט )חיידקים

תאים אורחים לכל  10-ביחס של כבגוף 

(!  1014-מספרם הכולל כ)תא שלנו

 2-1%בגלל גודלם מהווים החיידקים רק

.ממסת הגוף

רובם נמצאים במערכת העיכול.



חיידקי הגוף

תינוק ברחם אמו נקי לחלוטין מחיידקים אך זמן  ◼

קצר לאחר הלידה מוצאים אצלו חיידקים ייחודיים  

..לאזורי גוף שונים



"קבע"חיידקי אוכלוסיות ה

הם מקשים על חדירת פולשים וממלאים תפקיד  ◼

:חשוב בהגנה מפניהם

אך , מזיקות לשיניים, החומצות שמפרישים החיידקים❑

.  על העור מונעות התנחלות של אורחים מזדמנים



החיידקים השוכנים על עורנו

חיידקי הסביבה

המצטברים על  

.האצבעות

לאחר  חיידקי העור

שנחשפו מתחת  

לשכבה השומנית 

ולחיידקי הסביבה  

הודות לשטיפה במים  

.ובסבון

שטיפת ידיים אינה מסירה  
את חיידקי הגוף אלא רק  

..את חיידקי הסביבה



מיני חיידקים נמצאו בחלל 500◼

.הפה של בני אדם בריאים

מינים מאכלסים בקלות פה 25◼

.יחיד

( טיפה זעירה)מיליליטר של רוק ◼

.תאי חיידק! מליון40מכיל 



חיידקי  

Streptococcus 

נספחים באמצעות  

המעטפת לשיניים 

ויוצרים עליהם 

..מושבות

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Amalgam_filling.JPG


Streptococcus mutans



החיידקים אינם אוכלים  

הם מייצרים  .. שיניים

חומצה ההורסת את 

..השיניים

על הלשון  

נמצאים מינים  

אחרים מאשר  

..על השיניים

http://www.healthyteeth.org/index.html


מה גודלם של חיידקים

Bacillusחיידקי  cereusעל ראש סיכה



..חיידקים קטנים פי מליון מאדם

גודלם של רוב התאים

עד כמה קטנים  
?הם החיידקים



מ"מ5–האורך של נמלה 

עד כמה  

קטנים הם  

?החיידקים



מנמלה10קטן פי –גרגר מלח שולחן 



מגרגר מלח10קטן פי –רוחב שערה של אדם 



מרוחב השערה2קטן פי –גרגר אבקה 

..על גבול יכולת הראייה





מגרגר אבקה2קטנים פי –תאי דם אדומים ולבנים 

!לא ניתן לראותם בעין



מתאי דם10קטנים פי –חיידקים 



רודף אחר חיידק" בלעני"תא דם לבן 

?

?
?

http://www.youtube.com/watch?v=JnlULOjUhSQ


(.. 'מאקרופאג)מותקף על ידי תא דם בלעני , תא חיידק

...יאממי







עד כמה  

קטנים הם  

?החיידקים

גרגר חול

תא דם שערה

אדום

חיידק



,Enterococcus Faeciumהחיידק 

על  , הגורם לזיהומים בעור ובפצעים

.שורש שערה

שערה

!(4בפועל החיידק קטן פי )250והשערה בהגדלה של פי 800החיידק בהגדלה של פי 



בהגדלה E. Coliהחיידק  

10,000של פי 



..חיידקים הם לא הכי קטנים

..וגם לא הכי רעים בשכונה

(  ים'בקטריופאג" )זוללי חיידקים"ווירוסים 

E. coliתוקפים את החיידק  



מיקופלזמה  
–מיקרמטר 0.25רדיוס )

(.מיליונית המטר

על פי חישובים  

שנעשו זהו הנפח 

המינימאלי הנחוץ  

.  לקיום החיים



מיקופלסמה

למרות שהם היצורים החיים  

הפשוטים והקטנים ביותר  

חלקם גורמים למחלות  , הקיימים

..דוגמת דלקת ריאות, קשות

..יש פה נקודה למחשבה

איך מצליח היצור הפשוט  

ביותר בעולם למוטט את  

,  הייצור המפותח ביותר

..  מליון7הגדול ממנו פי 



תמונה ראשונה של החיידק שעשוי  

א"להיות הקטן ביותר בכדוה

מהם  150

נכנסים בתוך 

חיידק           

E. Coli

150,000-ו

בקצה שערה

Nature Communications, 

February 2015

בכמה הוא קטן  

מהיצורים ההכי  

?קטנים האחרים



?מה זה אומר להיות קטן

חילוף חומרים מהיר עם  ◼
..הסביבה

לחץ מים אדיר מעל  ◼
..הראש

..  קשה לשחות◼



?מה זה אומר חילוף חומרים גבוה

כמקור  , לקטוז-חיידק המנצל את סוכר החלב ◼

כמות סוכר  , מפרק תוך שעה, לפחמן ואנרגיה

– 1,000הגדולה פי  .ממשקלו10,000

.  אוכל בכל יממה כמות מזון השווה למשקל גופו, היונק הפעיל ביותר הידוע-החדף , לשם השוואה



:פעימות לב בדקה

800-חדף 

25-פיל 

:תוחלת חיים

שנתיים-חדף 

.שנה60-פיל 

:קצב חיים

30חדף פי 

.מהר יותר מפיל

פעימות לב  ' מס

.  מליון800-חדף 

.מליון800-פיל 

?לפי זה כמה זמן יחיה חיידק



??שעות 7מה יקרה לאחר 



!  מיליון חיידקים2שעות יצור חיידק אחד 7בתוך 

. מיליון חיידקים16-דקות נוספות יהפכו אלו ל42ובתוך 



..שכל אחת מכילה מיליארדים של חיידקיים, הנראות לעיןמושבות חיידקיםאלו לא חיידקים אלא , שימו לב

אם זה היה  

חיידק בודד 

..היו נוצרים

לאחר שעה–8 לאחר שעתיים–80 שעות3-לאחר קצת יותר מ–800

–שעות 7ולאחר 

..שני מליון

שעות4לאחר –4000



?מה יקרה אם גידול מושבת החיידקים לא ייעצר

יקיים  , דקות20-חיידק יחיד שמתחלק אחת ל

שעות אוכלוסייה של צאצאים  48תוך 

משקל  –גרם 2.2X1031-שמשקלם יחד הוא כ

!מזה של כדור הארץ4,000הגבוהה פי 



מדוע לא מכסים החיידקים את פני 
?כדור הארץ

..גדלה על תפוז( מייצרת פניצלין)פניציליום –הפטרייה .. עוד יצורון זעיר



..דילמה

דקות 20חיידק מתחלק כל ◼

שלו DNA-אבל ה

..  דקות60משתכפל כל 

?מה יעשה החיידק◼

DNAחיידק שרק נוצר יורש 

..  שנמצא כבר באמצע החלוקה

בעוד .. באמצע עוד חלוקה.. ו

,  כשיתחלק, דקות20

השנייה  , הראשונה תסתיים

דקות לפני הסוף  20תהיה 

..  וחדשה שלישית תתחיל
של החיידק התחיל  DNA-ה

..להתחלק אצל סבתא שלו



17-כבר בסוף המאה ה

נתגלו שלושת צורות  

:  החיידקים הנפוצות ביותר

,  בשורה)כדור ◼

(.באשכול או לבד

מקלון קצר  ◼

(.פסיק/מתג)

(.מפותל)סליל ◼

חיידקי  

השחפת

סטפילוקוק  

זהוב הגורם  

לזיהום  

מוגלתי  

החיידק  

הליקובקטר  

פילורי הגורם  

לכיב קיבה



?מי אני ..הליקו



!לא לדאוג

מרבית החיידקים  

בעולם הם דווקא  

:-)..  ידידותיים לאדם

אלו מכונים יחדיו בשם 

ומשקלם  ' מיקרוביום'

באדם מבוגר יכול  

להגיע עד לקילוגרם  

נמצאים  , וחצי

בהמוניהם באיברים  

בעיקר  ), שונים בגוף

(.במערכת העיכול

,  הם חשובים לעיכול

להגנה מפני חדירה של  

מחיידקים פולשים  

..ועוד



Probiotic bacteria– חיידקים לא מזיקים הנמצאים

.במעי ומגנים עליו מפני חיידקים גורמי מחלה



החיידק האחראי  

להתפרצות מחלת 

פסיקוןהכולרה מכונה 

משום שצורתו כצורת 

.  פסיק



מקור ההדבקה הוא אדם נגוע המפריש את  

.  הפסיקונים בצואתו או במי שתייה מזוהמים

רסיסי צואה הנגועים במחלה יכולים לזהם פירות 

אם , וירקות המושקים במי ביוב וגם את הידיים

אין מקפידים לרחוץ אותן היטב לאחר עשיית  

.  הצרכים



..  לא מזמן, שנה200ואז אחרי 
..ולא רחוק מכאן

נתגלתה בביצות מלח בין ֶנֶבק 1980-ב◼

..צורת תא חדשהשייח שבסיני -לשרם א

..דווקא לידנו



שנתגלו אחר כך במקומות אחרים , אוהבי מלח, אלו חיידקים מרובעים

(.  קופסה קטנה–בלטינית arcula)Haloarculaושנקראים 



חיידקים אוהבי מלח מרובעים  

לחיידקים  

אוהבי מלח  

תכונה  

"  מוזרה"

..נוספת



Halobacteria sp .

כשאוכלוסיית  .. ואז

,  "מתפוצצת"החיידקים 

.. המים נצבעים בסגול



אגמים באוסטרליה נראים סגולים בגלל נוכחות חיידקים  

הלוכדים את אור השמש



חיידקים אוהבי מלח צובעים בריכות מלח בסן פרנסיסקו





מכת  "האם יתכן כי 

שהובילה ליציאת  " דם

מצריים קשורה  

?לפריחת חיידקים אלו



יציאת מצריים  
..  וחיידקים

,  חיידקים מסוימים◼

המנצלים את אור  

הם בעלי  , השמש

. שלפוחיות גז

שלפחיות ציפה אלו  ◼

מאפשרות להם להימצא 

..   בעומק הנכון במים



הפעלת לחץ הידרוסטטי פתאומי על תרחיף 

..חיידקים אלו גורם לשחרור הגז מהבועיות ואז

שעות  ' מס

לאחר הפעלת  

לחץ

התרחיף  

ללא לחץ

התרחיף ללא  

לחץ לאחר  

שעות' מס



כאשר מתרחשים שינויים קיצוניים  ◼

,  בטמפרטורה או ברמות החמצן במים

מתרחש שיבוש ביכולת החיידקים לווסת  

את הציפה וכמויות אדירות שלהם עולות  

פריחת  "מקרים כאלו מכונים. לפני המים

".  גאות אדומה"או " אצות



שבקליפורניה La Jolla "בחוף" גאות אדומה



בניו זילנד Cape Rodney  "ליד" גאות אדומה



פריחת אצות

באגם טאהו  

.ב"בארה



Cyanobacteria bloom



לעיתים מלווה התפרצות החיידקים בהפרשה של  ◼

.רעלים הפוגעים בדגים בבקר ואף באדם

הים האדום קיבל ככל הנראה את שמו מפריחת ◼

.Trichodesmiumהחיידק האדום  



החיידק האדום  

..  מים סוף" חוטי"ה

 Trichodesmiumמושבת חיידקי



הרעלת  

דגים 

כתוצאה  

מפריחת  

חיידקים



הרעלת  

דגים 

כתוצאה  

מפריחת  

חיידקיים



..לכן כשהיחסים בין חיידקים מתערערים



מים או  , באמצעות זרמי רוח–תנועה פאסיבית◼

.למרחקים ארוכים–ח "נשיאה על גבי בע

:למרחקים קצרים–תנועה אקטיבית◼
.באמצעות אברי תנועה מיוחדים◼

.ללא אברי תנועה מיוחדים◼

..החיידקים משתמשים במספר מנגנונים כדי לנוע



Vibrio cholera

שוטון



אורכו של השוטון  

עשוי להיות גדול פי  

.מאורך התא10



:E. Coli-מבחן בועות ל

"  נושמים"חיידקים ◼

מכלים במהירות את  

החמצן המומס במים  

ומשתמשים  

בשוטונים שלהם כדי  

לשחות לעבר בועת  

(.משמאל)אוויר 

בפנל התחתון  ◼

חיידקים שאינם  

.שוחים

בועת אוויר E. Coli



מבחן לחיידקים בעלי  

..כושר תנועה

?מי משתי המבחנות מכילה חיידקים שוחים



..חיידקים שוחים מפעילים מנועים רבי עוצמה◼

מנועים אלו מסובבים שוטון גמיש למחצה ומאפשרים ◼

µM/sec 15-100לחיידקים לנוע במהירויות של 

!!אורכי גוף לשנייה 100כלומר 

זה כאילו שאנחנו נרוץ 

כלומר  , שניות 5-קילומטר ב

חי לחיפה בפחות  -מתלנגיע 

!מחמש דקות



" חיידק וירטואלי"של השוטון של , בהילוך איטי, סיבוב



" חיידק וירטואלי"של השוטון של , מהירבהילוך , סיבוב



בבסיס השוטון של החיידק סלמונלה  " מנוע"ה

!סיבובים לדקה 20,000מסתובב בקצב של עד 

.  סיבובים לדקה6,000מנוע של מכונית רגילה מסתובב במהירות של  : להשוואה



של  " מנועים.. "אבל זו היא מהירות איטית יחסית◼

:חיידקים אחרים מגיעים למהירות של

! אלף סיבובים לדקה78



בבסיס השוטון" מנוע"ה

80%זה הוא בעל יעילות של " מנוע"◼

"  מנוע"ה

בבסיס  

השוטון  

של  

סלמונלה



מנוע שוטון החיידקמנוע חשמלי טיפוסי

!!80%יעילות   35%יעילות מנוע רכב  

. פשוט הולכת לאיבוד בצורת חום( 65%)יתרת האנרגיה . מנוצלת להזזת המכונית שלכם, מהאנרגיה המצויה בדלק המשמש לשריפה במנוע35%-כ

מנוע מכונית טיפוסי



..זה כמו לשחות בתוך דבש

החיידקים חווים את , בשל גודלם◼

הסביבה המימית כסביבה צמיגה  

.  מאוד

(  אינרציה)לכן אין כמעט התמדה ◼

בתנועתם וכשהם עוצרים הם  

.  נעמדים מייד ללא גלישה





חוקרים מיפן פיתחו מנוע מיקרוני המונע על  

מיקרון  20המנוע שקוטרו . ידי חיידקים

.  ממוקם בתוך חריץ סיליקון( מיליוניות המטר)

רגלי המנוע שבתוך החריץ והתעלה טופלו 

.  בחלבון הגורם לחיידקים לנוע בכיוון אחד

החוקרים מאמינים כי ניתן יהיה לרתום את  

תנועת החיידקים להנעת מתקנים זעירים  

.בעתיד

מנוע מיקרוני המופעל באמצעות חיידקים

30 Aug 2006

חריץ הסיליקון

http://www.pnas.org/cgi/content/full/103/37/13618?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=Hiratsuka&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT


Micromotor harnesses the power of bacteria

30 Aug 2006

שני תאי חיידק מחליקים לאורך כנף המנוע

1 μm 

http://www.pinktentacle.com/2006/08/micromotor-harnesses-the-power-of-bacteria/


Micromotor harnesses the power of bacteria

30 Aug 2006

(סיבובים לדקה2)שניות 5-מעלות ב60המנוע הסתובב בקביעות בקצב של 

http://www.pinktentacle.com/2006/08/micromotor-harnesses-the-power-of-bacteria/


. חוקרים מפרינסטון יחד עם חוקרים ממעבדות משרד האנרגיה האמריקני פרסמו עבודה דומה

תוך שליטה במהירות הסיבוב  " מנועים"לסיבוב הBacillus subtilisהם רתמו כמה מאות חיידקי 

.על ידי וויסות אספקת החמצן

2009דצמבר 



לרובוטים זעירים מונעים  

בחיידקים מגוון יישומים ברפואה  

ובתחומים אחרים

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/CapsuleEndoscope.jpg


..ולסיום כמה עבדות מעניינות

.יותר חיידקים ממושב אסלה400שולחן ממוצע מכיל פי •

.חיידקים ממושב אסלה18טלפון סלולארי מכיל פי •

•Actinomycetesהם החיידקים הגורמים לריח של הגשם.

.לשוקולד השפעה אנטי חיידקית חיובית•

–gonorrhea-החיידק החזק בעולם •

10,000מסוגל למשוך משקל הגדול פי 

.ממשקלו

נתגלה בניוזילנד חיידק העמיד  2013-ב•

.בפני כל סוגי האנטיביוטיקה הידועים לאדם

(  ותעלם)האוניה טיטאניק תפורק לחלוטין •

.השנים הבאות20-על ידי חיידקים ב

50,152יורק נמצאו -ברכבת התחתית בניו•

.מחיידקים ועד חרקים–צורות חיים 

:  ..  -.. )אל דאגה

הם לא מזיקים



..סוף


