
 

 

 בסביבה DNA חיישנים מיקרוביאלים לניטור חומרים מזיקים ל

 ר נעה  עפרת"עלווה בירן וד: כתבו

 מהלך המעבדה ומטרות המעבדה

 :מטרות עיוניות. א

  ל בעלי הכרת זיהומים סביבתיים ובכללם חומרים( פוטנציאלים להזיק לחומר הגנטיDNA.) 

 .מבחנים ביולוגים לאיתור חומרים מזיקים בסביבה 

  תגובת התא לנזקיDNA .)מנגנוני תיקון, הפסקת שכפול )רפליקציה , 

 .הנדסה גנטית של חיידקים 

 .בקרה של ביטוי גנים, שימוש בגנים מדווחים 

 

 :מטרות מעשיות. ב

 .בניית סולם מיהולים 

 שטיפות חיידקים תוך שימוש בצנטרפוגה 

  קורא (שימוש בספקטרופוטומטרELISA.) 

 לכמות חיידקים.  ניטור של פעילות אנזימטית תוך ייחוס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  רקע תיאורטי

 

האקולוגיות בהם הם על האדם ועל המערכות , ההשפעות של חומרים  המזהמים את הסביבה אודות בעשורים האחרונים גדל הידע 

חלק מהמזהמים הסביבתיים הם . אוויר וקרקע, כחלק מהתפתחות זו חלה עלייה משמעותית בדרישה לניטור סביבתי של מים. מצויים

של  DNAלקיבוע מוטציות  ב , בסופו של דבר, שהם חומרים העלולים לפגוע במבנה חומצות גרעין ולגרום, חומרים גנוטוקסיים

  .יכולה להוביל למחלות כגון סרטן DNAהצטברות של מוטציות ב  .האורגניזם הנפגע

מנגנונים אילו מאפשרים לשמור על יציבות  החומר התורשתי . DNAבאורגניזמים השונים קיימים מנגנונים מגוונים לתיקון נזקים  ב 

מנגנונים הבאים , כלומר: ם מושריםהם מנגנוני DNAחלק מן המנגנונים לתיקון נזקים ב . גם בחשיפה מוגבלת למזהמים סביבתיים

 .  לידי ביטוי בתא רק בעקבות פגיעה בחומר התורשתי

ונבדוק הן את השפעתם הישירה של חומרים גנוטוקסיים  , במסגרת המעבדה אנו נשתמש בזנים שונים של חיידקים כאורגניזם מודל

 . דקיים בחשיפה לריכוזים שונים של חומרים גנוטוקסייםוהן את יעילות פעולתם של מנגנוני התיקון החיי, על פעילות החיידקים 

 

 :חומרים גנוטוקסיים

 :החומרים הגנוטוקסים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות

באתרים שונים ויכולים לשנות את מבנה הבסיסים  DNAחומרים אילו נקשרים ל : DNA-של ה 1חומרים הגורמים לאלקילציה. 1

בשרשרת ( GC) השינוי במבנה הבסיס יכול לגרום לכך שבמקום שיהיה קישור תקין בין גאונין ל ציטוזין . החנקניים בנוקליאוטיד

במספר אתרים ואף  DNAנקשרים ל , חומרים הגורמים לאלקילציה(. G=T) ייווצר קישור לא תקין בין גאונין לתימין , DNAה 

 . DNAיוצרים קשרי צילוב בין חלקים שונים של גדילי ה 

שבירת נוקליאוטידים או שינוי , DNAוליצור נזקים כגון שבירת גדיל ה  DNAיכולים לפגוע במגוון אתרים ב  : חומרים מחמצנים. 2

 . אנו משתמשים במי חמצן כחומר מודל לחומרים המחמצנים, במעבדה הנוכחית. במבנה הבסיס החנקני בנוקליאוטידים

הם חומרים בעלי פוטנציאל , DNAחומרים המעכבים פעילות אנזימים  המשתתפים בסינתזת  , ל"בנוסף לקבוצות החומרים הנ

 .הקיימות בתא DNA -לגרימת נזק  למולקולות ה

 

 

                                            
לקבוצה כימית גדולה (, ועד 3CH,  החל ממתיל )DNA: תוספת של קבוצה כימית )אלקיל( לבסיסים החנקניים ב DNAאלקלציה של  1

 בד"כ.  יותר. גורם להחלפת בסיס



 

 

 ?או מדוע להשתמש דווקא בחיידקים המהונדסים כביוסנסורים, שיטות לניטור חומרים גנוטוקסיים

מבחנים אילו  . ים רעלים כמו חומרים  גנוטוקסיים בסביבה או בתעשייהקיימים מבחנים ביולוגיים רבים ומגוונים לזיהוי חומר

, במרבית השיטות. והן חיידקים( קשוותים-דגים ודו, סרטנים)ח רב תאיים "שכוללים הן בע" באורגניזם מודל"מבוססים על שימוש 

 מספר הפרטים המתיםובדיקת , הנבדק י הוספת ריכוזים הולכים ועולים של החומר"כ בבדיקת מידת רעילות החומר ע"מתמקדים בד

אך בדרך כלל , מבחן ולאופי הבדיקהל ,משך זמן זה משתנה בהתאם לייצור. שונים לאחר פרק זמן קבוע מראשהמהולים חשיפה לב

  .ממספר ימים צרהוא איננו ק

אוכלוסיות גדולות , עלות נמוכה :חיידקים יתרונות רביםשימוש בל". אורגניזם מודל"בשנים האחרונות גבר השימוש בחיידקים כ

נבדקה השפעת חומרים  בעלי פוטנציאל גנוטוקסי על בהן , פותחו שיטות לשימוש בחיידקים, בנוסף. יתזמינות תמידו ,והומוגניות

 ،שפותחוהיה אחד המבחנים המקרוביאליים הראשונים מסוג זה " Amesמבחן . "ולא על אחוזי התמותה שלו, שינוי בתכונות החיידק

הזנים של הסמונלה הם (. typhimurium Salmonella חיידקי מעיים  )סלמונלה  זני החיידקובו מתבססים על שימוש בסדרה של 

. והם תלויים לקיומם בנוכחות היסטידין במצע הגידול, בעלי מוטציות בגן המקודד לחלבון שהוא חלק ממסלול הסינתזה של היסטידין

יעלה את שיעור המוטציות בחיידקים כך  DNA -הגורם לנזקים ב, אילו היה שחומר גנוטוקסיהרעיון בבסיס השימוש בחיידקים 

הגורמות לכך שהזנים שלא היו יכולים לגדול על מצע ללא היסטידין ירכשו  ,ההיפוך-גם את שיעורן של מוטציות, שיעלה בין היתר

י תוך שימוש במבחן איימס שימושי גם היום אך הוא אורך זיהוי חומר גנוטוקס.  בחזרה את התכונה לגדול על מצע ללא היסטידין

 .מספר ימים

 כחיישנים מיקרוביאלים מהונדסיםפותחו  זני חיידקים מהונדסים המשמשים , עם התפתחות התחום של ההנדסה הגנטית

יתרונם של . י תמותה "ולא ע, י שינוי בתכונותיהם"ע  DNAנזקים ב  לזנים אלו מגיבים לחומרים הגורמים גם (.  ביוסנסוריםכ)

עד ן זמה ;התגובה ניתנת למדידה בקלות ; החיידקים המהונדסים הוא בכך שסף הרגישות שלהם לחומרים גנוטוקסיים נמוך מאוד

  (.שעתיים-שעה)לנוכחות חומר הגנוטוקסי קצר מאוד תגובה לקבלת ה

 ?מהו החיישן המיקרוביולוגי המהונדס

ממקור גן מדווח ממקור אחד עם  חישןהמכיל איחוי של  פלסמידהם חיידקים אליהם מוחדר , החיישנים המיקרוביאלים המהונדסים

כ  גן שקל "כגן מדווח נבחר בד; את ביטוי הגנים החיידקים( פרומוטר -החלק הרגולטורי)החיישן הוא בדרך כלל החלק המבקר . אחר

ך שמידת הביטוי של הגן המדווח תלוי במידת עירור מערכת החיישן המיקרוביולוגי המהונדס בנוי כ. למדוד את תוצר התרגום שלו

 .  החישה

ובכלל זה , בתאים. SOSבזנים רבים המשמשים לזיהוי גנוטוקסיות הוא פרומוטר השייך למערכת ה ( החיישן)מרכיב החישה 

אחת המערכות , יידקיםבח. DNA -קיימת מערכת גנים המתבטאת במצב בו נגרמים נזקים הולכים וגדלים למולקולת ה, בחיידקים

מערכת ה ( . הסבר מפורט להלן) SOS -מערכת  הובחשיפה לחומרים גנוטוקסיים בפרט היא , המרכזיות המגיבות במצבי עקה בכלל

SOS וגם במצב בו נגרמו נזקים לחומר התורשתי של החיידק, מאפשרת לחיידקים לשרוד בתנאי סביבה משתנים. 



 

 

י מדידה "שמידת ביטויו נבדקת  ע, אותו מחדירים  לזני החיידקים המשמשים לזיהוי גנוטוקסיות הוא גן המקודד לאנזים הגן המדווח 

 .תוך שימוש בחלבונים פלורוסנטיים, י מדידה לנוכחות החלבון הנוצר"או ע(  lux operon, lacZ)ישירה של פעילותו האנזימטית  

 

 :DNA -מערכת המגיבה לנזקים בחומר התורשתי ב -SOSעקרונות פעולותה של מערכת ה  

איננה מאורגנת  SOSמערכת ה , כלומר. בתוך גנום החיידק נפרדים מרחביתגנים  40היא מערכת הכוללת כ  SOSמערכת ה 

 וכל-רגולון: כל יחידה כזו נקראת. י פרומוטור נפרד"אלא מחולקת ליחידות נפרדות אשר כל אחת מהן מפוקחת ע, כאופרון אחד

: י  שני חלבונים מרכזיים"נעשה ע SOSוויסות פעילות מערכת ה  .י אותה מולקולת בקרה נמצאים ברגולון אחד"הגנים המפוקחים ע

LexA   ו RecA . החלבוןRecA  הוא אנזים המשתתף בתהליכי תיקוןDNA החלבון . ובתהליכי רקומבנציהLexA הוא רפרסור .

 .תלויה בפעילות משולבת של שני חלבונים אילו SOSוויסות פעולת מערכת ה 

הרפרסור  : אחת  הוא שהם מבוקרים באופן מתואם על ידי מולקולת בקרה SOSהגנים השייכים למערכת ה לכל המוטיב המשותף 

LexA  . הרפרסור הוא חלבון הנקשר לDNA  קישור של . בגנים המכילים את אתר הקישור שלו( פרומוטור)באתרי הבקרה

 . SOSמונע את ביטויים של הגנים השונים הקשורים לתגובת ה  DNAל אתרים השונים ב  Lex Aהרפרסור 

חד גדילי  DNAהיא יצירת אזורים בהם יש   DNAאחת התוצאות של חשיפה לחומרים  גנוטוקסיים ופגיעה במולקולת ה 

(ssDNA .)  הצטברות שלDNA גורמת  לחלבון  , גדילי-חדLexA    לעבור חיתוך עצמי ולהשתחרר מהDNA  . כיצד נעשה

פועל הוא   ssDNAקשור ל Rec Aכאשר . ssDNAנקשר אל מקטעי  Rec Aהחלבון , DNAכחלק מתהליך תיקון ה ? הדבר

קשור ל  -RecAהיא נוכחות של  LexAאחד התנאים לחיתוך העצמי של , כלומר. LexAשל  ( אוטוקטליזה)עיכול עצמי כזרז ב

ssDNA.  כאשר החלבוןLexA ביניהם , ומתחילים להתבטא, הגנים שאליהם היה קשור  משתחררים מעיכוב, עובר אוטוקטליזה

הסרת . ויציבות הגנום נשמרת, הפגוע  DNAב " לטפל"התא יכול , כך. ולעצירת חלוקת התא DNAגנים שתוצריהם קשורים לתיקון 

 .אלא באופן הדרגתי, בו זמנית SOSהעיכוב איננה נעשית מכל הגנים של מערכת ה 

  LexAתהליך החיתוך העצמי של , מסתיים DNAכאשר תיקון ה  . LexAבתא קיימת ונוצרת כמות גדולה יחסית של הרפרסור  

 . וביטויים נפסק SOS -הרפרסור נקשר שוב לאתרים המבקרים את ביטוי הגנים ברגולון ה,  נפסק

 

 

 

 



 

 

 

 :במעבדהשל החיישן שישמש  " זן האב"

י החדרה של הפלסמיד "ע  DNAסנסורים לחומרים המזיקים ל -הונדסו לשמש כביו E.coliזני , במערכת בה נשתמש במעבדה

pBRphoA ( 1תמונה :) מרכיב החישה בפלסמיד הוא הפרומוטר של הגןsulA  שהוא אחד הגנים במערכת הSOS .  תוצר הגן

SulA  הוא תוצר שנקשר לחלבון הנקרא  :FtsZ, כיוון שהגן . י כך את חלוקת  התא"ומעכב עSulA  נמצא בבקרה של הרפרסור

LexA ,הוא יבוטא רק כאשר יש הצטברות נזקים ב- DNA. 

י "ע)י הפרומוטור "הפלסמיד בנוי כך שביטוי הגן המדווח  מבוקר ע,וכאמור, הגן המדווח הוא גן המקודד לאנזים אלקליין פוספטאז 

 LexAוהוא יבוטא רק כאשר  sulAי הפרומוטר של "מבוקרת ע phoA רמת השיעתוק של , המהונדס מכאן שבפלסמיד(. החייש

תביא לעליה ברמות  phoAעליה ברמת השיעתוק של . מופעלת SOS -מערכת הכלומר כאשר , נקשר אליו יותר לאעובר פירוק ו

ש קשר ישיר בין רמות האלקליין פוספאטז בחיידק מכאן שבמערכת הניסוי י. האנזים אלקליין פוספאטז: החלבון המקודד על ידו

 . DNA -למידת הנזק שנגרמה למולקולת ה

נוכחות אמפיצילין במצע הגידול מבטיחה שרק החיידקים . גן לעמידות לאנטיביוטיקה אמפיצילין: בנוסף יש בפלסמיד גן בורר

 .המכילים את הפלסמיד יוכלו להתרבות במצע, המהונדסים

 

 :המדווח ופעולתותוצר הגן 

תכונה זו מאפשרת שימוש  ,אלקליין פוספאטז הוא אנזים דימרי המסוגל להקשר ולהסיר פוספאט מטווח רחב של חומרים

(, pAPP)הסיגנל הנמדד לפעילות משתנה ויכול להיות אלקטרוכימי )בסובסטרטים שונים שמשנים את אופיים לאחר הסרת הפוספט 

pNPP (p-nitrophenyl phosphate ,)במעבדה  נשתמש  ב סובסטרט (. ועוד ( MUP)  פלורסנטי(, pNPP)כולורימטרי 

 .סובסטרט המשנה את צבעו בעקבות הסרת הפוספט

pBRPhoA-2TTS
5542 bp
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 (:תוצר הגן המדווח)פוספטאז  -י אלקליין"התגובה האנזימטית המזורזת ע

 

 וטנטים בהם נשתמש בניסוי:מ

חסר שמטרתן לגביר את הרגישות של החיידקים המשמשים כביוסנסורים לחומרים -על זן האב שתואר לעיל נעשו מוטציות

ומאפשרת זיהוי של ריכוזים מאוד , מעלה את רגישות הבדיקה,  גנוטוקסייםהעלאת רגישות החיידקים לחומרים . גנוטוקסיים בסביבה

מסייעת , השונים( המוטנטים)והתגובה השונה בין הזנים המדווחים , שימוש בזנים השונים,בנוסף. נמוכים של חומרים אילו בסביבה

 .  מולקולת הרעלןבפענוח המנגנונים המשתתפים בתיקון הנזק שהרעלן משרה על החיידק כמו גם על אופי 

 : אנו נשתמש בשני מוטנטים, מעבדהניסוי בב

אחד המאפיינים של מולקולות גנוטוקסיות הוא שהן  (:Eמוטנט )מוטנט בעל חדירות מוגברת למולקולות הידרופוביות גדולות . 1

נעשתה בחיידק , למולקולות גדולות והידרופוביות על מנת להגביר את החדירות של הביוסנסור. מולקולות גדולות והידרופוביות

 LPSה . של החיידק( LPS)גן המקודד לאחד האנזימים המשתתפים בביוסינתזה של הליפופוליסכריד  ,rfaEמוטאציית חסר בגן 

יקריים והוא מהווה את אחד המחסומים הע, של חיידקים גראם שליליים(  outer membrane)הוא אחד המרכבים בקרום החיצוני  

מקטינה באופן משמעותי את בררנות הקרום החיצוני של החיידק וכך  LPSפגיעה ב . לחדירת מולקולות גדולות ובעיקר הידרופוביות

חיידק מסוג זה יגיב למולקולות גדולות והידרופוביות ברגישות רבה יותר . מתאפשר מעבר חופשי יותר של מולקולות לתוך התא

 .תקין LPSחיידקים בעל  שהוא זן( WT)מאשר זן הבר 

אחד ממנגנוני תיקון . DNA -בזן נוסף הוכנסו מוטציית חסר במנגנון תיקון ה  (:Aמוטנט  )  DNAמוטנט הפגום במערכת תיקון ה . 2

י זיהוי עיוותים במבנה "ע DNAמנגנון האחראי על תיקון נזקי , Nucleotide excision repair (NER) -הוא מנגנון ה DNAה 

י "תהליך התיקון מתבצע ע. י השלמה של המקטע החסר"חיתוך של נוקלאוטידים מסביב לאזור העיוות ותיקון אתר זה ע, DNAה 

 OPO3
- NO2 

 

p-nitrophenol p-nitrophenyl phosphate 

(pNPP) 
 יצירת תוצר צבעוני

 OH NO2 + H2PO4- 

 (PhoA)פוספטאז  -אלקלין



 

 

המקודד  uvrAמוטציית החסר בחיידק זה נעשתה בגן . UvrA B C: י שלשת הגנים"המקודדים ע  קומפלקס של שלושה חלבונים

המהווה את אחד המנגנונים , פגיעה בתפקודו של קומפלקס זה. DNAינה ב לחלבון בקומפלקס האחראי לזיהוי קונפורמציה לא תק

 . DNAב  מסויימים מעלה באופן משמעותי את הרגישות של חיידקים אלו לנזקים, החשובים לתיקון

 :הרעלנים בהם נשתמש בניסוי

 ולהפעלת מערכת, DNAלנזקים ב (, stress) שיגרמו לחיידקים  לעקה ( חומרים גנוטוקסיים)במעבדה נשתמש בשני סוגי רעלנים 

 :SOS -ה

מי חמצן הם . מולקולת מי חמצן היא מולקולה מאוד קטנה שחודרת בקלות לתא החיידק(: 2O2H) מי חמצן -חומר מחמצן .1

 .DNA -ממברנות וב , מולקולה מאוד פעילה שיכולה לגרום לנזקים מגוונים בחלבונים

זוהי  מולקולה גדולה והידרופובית הנכנסת לתא . משמשת כאנטיביוטיקה החומצה  הנלדיקסית(: NA)חומצה נלדיקסית  .2

 DNAשל ה  supercoil -האנזים גיראז מעורב  בשחרור מבנה ה. החיידקי -GyrA -החיידק ונקשרת לאנזים גיראז

  .DNA -עיכוב פעילות האנזים גורמת ליצירת שברים במולקולת ה. DNAשל ה ( שכפול)במהלך תהליך הרפליקציה 

 מהלך  הניסוי במעבדה:

והשני אחד המוטנטים בעלי הרגישות הגבוהה יותר לרעלן ( WT)האחד זן הבר (, שני ביוסנסורים)כל תלמיד יקבל שני זנים מדווחים 

הזנים יחשפו לרעלן בריכוזים . בהקדמה למעבדה יוצגו בפני התלמידים שני החומרים הגנוטוקסיים  ושלושת הזנים(. Eאו  A)הנבדק 

 :מספר החיידקים בכל טיפול ופעילות הגן אלקליין פוספאטז: שונים ולאחר מכן ימדדו שני פרמטרים

הזנים המדווחים השונים יגודלו לפני תחילת המעבדה עד לאמצע שלב הגידול הלוגריטמי. זהו שלב שבו החיידקים  .1

( stressחשיפה לתנאי העקה )בפעילות מטבולית טובה, כך שניתן לצפות לשינוי מהיר בביטוי גנים בעקבות ה

 המושרים עליהם בניסוי.

 . rfaE (E) -ב או uvrA (A)-והשני מוטנט ב WTזנים , אחד  2לכל זוג יחולקו  .2

 Eהמוטנט אחוז. הזוגות שקיבלו את  0.3בריכוז של  מי חמצן, מקבלים את הרעלן Aהמוטנט הזוגות שקיבלו את  .3

 . ppm (mg/L) 2000בריכוז של  (NA) נלידיקסיק אסידמקבלים את האנטיביוטיקה 

התלמידים מכינים סידרה של חמישה מיהולים של הרעלן, איתו עובדים, במים מזוקקים, ומוסיפים את הרעלנים  .4

 (.  E)או  Aו WTלשתי שורות של מבחנות המכילות את הזנים המדווחים 

הזנים מודגרים בנוכחות הרעלן לשעה. בזמן זה יתחילו התלמידים בהכנת המבחנות לשטיפות ומבחנות הראקציה,  .5

 ויינתנו הסברים תיאורטיים נוספים שלא ניתנו בהקדמה. תתיכן גם הדגמה עם חיידקים פלורוסצנטיים.



 

 

חיידקים יסורכזו וישטפו דקות הדגרה של החיידקים תוך כדי חשיפה לרעלן, ה 60שטיפת החיידקים: בתום  .6

פעמיים. מטרת השטיפה כפולה: א. לסלק את הרעלן; ב. להרחיף את החיידקים  בבופרים שיאפשרו,בשלב האחרון 

הולם,  pHשל הניסוי, פעילות אופטימלית של האנזים אלקליין פוספטאז. פעילות אנזים אופטימלית דורשת  

 ריאקציה של האנזים )אבץ ומגנזיום(.ונוכחות של מתכות המהוות מרכיב חשוב במרכזי ה

 -וכלורופורם למשך שעה ב pNPPבשלב האחרון החיידקים נחשפים לבופר הריאקציה המכיל את הסובסטראט    .7

37°C  הכלורופורם מחורר את קרום החיידקים, ומאפשר לאנזים אלקליין פוספטאז ולסובסטרט להגיב זה עם .

 זה. 

ננומטר, ולקריאת עוצמת הצבע  600ה של עכירות החיידקים באורך גל של לקריא ELISAנלקחות דגימות לפלטת  .8

 ננומטר. 405באורך גל של 

 הצפויות:    התוצאות

  A, המוטנטים מסוג   NER -: בגלל מוטציה החסר במנגנון המי חמצן, ואת הרעלן Aהמוטנט הזוגות שקיבלו את  .9

צפויים עם כן, לגלות רגישות גבוהה  A. זן החיידקים המוטנטים DNAמוגבלים ביכולתם לתיקון נזקי החמצון ב  

 (. E)או זן  WTיותר למי חמצן מאשר ה 

היא מולקולה גדולה  NA(: כיוון ש NA) נלידיקסיק אסידואת האנטיביוטיקה  Eהמוטנט הזוגות שקיבלו את  .10

(. זן WTדרך הדופן של זן הבר ) , תהיה גדולה הרבה יותר מאשרEוהידרופובית החדירות שלה  דרך דופן המוטנט 

 (.A)או זן  WTצפויים עם כן, לגלות רגישות גבוהה יותר לחומצה נלדיקסית מאשר ה  Eהחיידקים המוטנטים 

בטווח הריכוזים הנמוכים של הרעלנים, ככל שנעלה בריכוז הרעלן, מנגנון התיקון יפעל במידה רבה יותר, וביטוי  .11

הגן המדווח יעלה. בריכוזים מאוד גבוהים של הרעלן, הנזק הנגרם לחיידק גדול מידי, החיידקים מתים, ועוצמת 

 התגובה צפויה לרדת. 

 

לאחר הסרת .  nitrophenyl phosphate-p  הסובסטראט בניסוי זה הוא (:ווחתוצר הגן המד)= חישוב פעילות האנזים 

הצטברות הצבע היא ביחס ישר .  nm 405 -ששיא הבליעה שלו הוא ב, הפוספאט הסובסטראט הופך להיות בעל צבע צהבהב

שהחיידק עבר  דוקציהשיעור האינכמו כן ניתן לחשב את . לפעילות האנזים כך שניתן לחשב את פעילות האנזים באמצעי זה

אנחנו נצפה לראות הבדל בין זני הבר לבין הזנים .  למבחנת הביקורת (חישוב היחס) כתוצאה מהחשיפה לרעלן תוך השוואה

 . בהם נצפה לראות תגובה חזקה יותר, המוטנטים

רמת ההפעלה  ואיתה, SOS-רמת ההפעלה של רגולון ה, הלא מתוקנים DNAחשוב להדגיש את הקשר בין כמות נזקי ה

  .כך שיש קשר ישיר בין מידת הנזק לעוצמת הצבע שנמדדה ,של שיעתוק הגן המדווח והתרגום
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