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מבוא

העבודהאדם.בבניאפיגנטיתתורשהדיוקליתראוהאפיגנטיקה,בתחוםעוסקתשליהעבודה

לנושא.כהכנהמושגים,כמילוןשתשמשהנושא,סקירתמרכזיים:חלקיםמארבעהמורכבת

אניובוהמחקראתשהתחלתילפניכתבתיהזההחלקאתושיטה,השערההואהבאהחלק

בפרקמכןלאחרהשאלה.עלאענהבוהאופןמוסברבשיטההתשובה,תהיהמהמשער

הצגתימחקרים,ארבעהבחרתיאינטרנטי,במחקרלהשתמשהחלטתיומסקנה,התשובות

הסיכוםלבסוףשאפשר.ככלסופיתתשובהולהציגמסקנהלהסיקניסיתיובעזרתםאותם,

והרפלקציה, שם סיכמתי את כל חלקי העבודה, תהליך העבודה ועוד ממחשבותי על הנושא.

לפחותאומכיריםכולנו?אדםבבניאפשריתאפיגנטיתתורשההאםהיאשליהמחקרשאלת

עומקביתראסביר(שלנוהגוףלכלכתבניתשמשמשהסליל,DNA-השלקיומועליודעים

ונכדינו.ילדינועלובמיוחדעלינושמשפיעגורםעודישאםלגלותאותיענייןהנושא).בסקירת

←.DNAמלבדבתורשהשעוברנוסףמידעשלנובחייםקייםאםלמצואאנסהבעבודה
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סקירת נושא

אפיגנטיקה

הג'נום.מעלכלומרEpigeneticsמשמעותו-מעל,"Epi"השורש)-Epigenetics(אפיגנטיקה

שללתורשהשקשורמהכלהבוחןהמחקרתחוםהיאלמדימכלילהבהגדרהאפיגנטיקה

.DNAהבסלילקשורותשאינןכאלהכלומר–נרכשותתכונות

ומאזשנה,כשבעיםלפניוודינגטוןקונרדהבריטיהביולוגלראשונההגהאפיגנטיקההמונחאת

שלהמאההייתה20ה־המאהאםבביולוגיה.אדירשינוילחוללהאפיגנטיקההספיקה

האפיגנטיקה.שלכמאהמסתמנת21ה־המאההגנטיקה,

מילון מושגים:

גנים:

לפני שאפשר להבין מהם גנים יש להגדיר  תאים.

עובדיםשלנובגוףהתאיםהחיים.מאפייניכלאתהמקיימתהבסיסיתהחייםיחידתהואתא

ביחד בשביל שהגוף שלנו יתפקד.

חלבונים.בשםמולקולותליצורהידעאתהמכיליםגנים2000כ-ישאדםלבני

אתהקובעותהוראותישגןלכלבריאותו.עללשמורכדיבגוףשונותפעולותמבצעיםחלבונים

התכונות שלנו, כגון צבע עיניים, צבע שיער, גובה או סיכונים למחלות שונות כמו סכרת למשל.

מכילהעינייםלצבעגןשלאחתגרסהלדוגמה,תכונה.לכלגניםשלשונותגרסאותקיימות

ההוראותאתמעביריםהגניםחומות.לעינייםהוראותמכילאחרסוגכחולות,לעינייםהוראות

.DNAבשםתורשתיחומרבעזרתלתאיםהאלו
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DNA

אמינו.חומצותעללדברצריךחי,דברלכלכ"מתכון"משמשDNA-האיךלהביןבשביל

אחדלכלשונים,סוגים20בערךישנםשלנו,הגוףבתוךקטנטניםחלקיקיםהןאמינוחומצות

אחתלהיצמדיכולותשהןהואאמינובחומצותהמיוחדהדברמשלו.וייחודיתשונהצורה

לשנייה, קצת כמו לגו, בשביל לייצר מגוון אינסופי של חלקיקים גדולים יותר בשם חלבונים.

חיים,תאיםמרכיביםשונים,חלקיקיםכמהעםביחדוהם,אמינומחומצותמורכביםחלבונים

כראויומתפקדיםמסודריםכשהםואיבריםאיבריםמרכיבותרקמותרקמות,מרכיביםתאים

משולבים יחד ליצור יצורים חיים כמונו.

צריךמהםאחדכלשונים)סוגיםשלמיליוניםשישלזכורצריך(שלנושבגוףהאלוהחלבונים

פהיעבדו.לאכללבדרךהםנכון,לאמורכביםהםאםלתפקד,כדימושלמתבצורהלהיות

DNA.נכנסDNAאחדאבלמבינים,לגמרילאאנחנומהםשהרבהדבריםהמוןעושה

לצורתלהסתדראיךאמינולחומצותלהגידהואשלוומובניםמשמעותיםהכימהתפקידים

השארכלהנכוןובמקוםהנכוןבזמןנבניםהנכוניםהחלבוניםאםבתיאוריההמושלמת,החלבון

יסתדר, מתאים לאיברים ואפילו ליצורים שלמים.

כרומוזומים.בשםמלופפיםדחוסים,במבניםמסודרשלנוDNAהכלכמעט-כרומוזום

מהאב.וחצימהאםבתורשהעוברזוגמכלשחציכרומוזומים,שלזוגות23ישאדםלבני

אלפיקיימיםחייצורכלשלתאבכלחיים.ביצוריםכימייםתהליכיםהמזרזחלבוןאנזים-

שעליהןהכימיותהתגובותשלהמוחלטרובןלתפקד.יכוללאהתאשבלעדיהםאנזימים

מבוססים החיים לא מסוגלות להתרחש בקצב הנדרש לקיום החיים בלא האנזימים.

RNA-הכמו-DNAהמולקולת-RNAמאודמולקולהוהיאחי,אורגניזםבכלנמצאת

משחקתRNA-המולקולתועוד.תרגוםשעתוק,כמועבורנו,דבריםמספרשעושהחשובה,

תפקיד מאוד חשוב בסידור חומצות האמינו במקום הנכון כדי שהתאים יתקיימו.

DNAהמולקולותהחלבונים,שלמהסניתזהחלקהיאטרנסקריפציה-טרנסקריפציה/שעתוק

התהליך).RNAה-מולקולותמסוגיאחד(שהןmRNAלמולקולת)transcribes(משועתקות
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-ה),Translation(תרגוםהחלבונים,שלהסינתזיהשלהבאבשלבכילקרותחייבהזה

mRNAבסידורהנכון,למקוםיגיעוהנכונותהאמינושחומצותבשבילתבניתכמצע,משמשת

הנכון כדי שיווצרו החלבונים.

-מתליזציה/ מיתול

methylמתיל-קבוצותבותהליך groupהלמבנהמתחברותDNAלקרות,מהשעתוקומונעות

הוא,גםקייםההפוךהתהליךפעיל.באופןישועתקלאmethylatedשממותל-DNAשהכך

demethylated,יוכלשהואכדילדי.אנ.איישמחוברותהמתילקבוצותאתלהסירשיכולתהליך

לעבור את השעתוק.

מתליזציה,למשלהגנים,פעילותעללהשפיעיכוליםאפיגנטיםסימנים-אפיגנטיםסימונים

תמידלאזהאבלהגן,מבנהעלנמצאיםהסימוניםמתליזציהשלבמקרהמתיל,קבוצות

ועודRNAמולקולותתאים,חלבונים,עללהשפיעגםיכוליםאפיגנטיםסימניםהמקרה.

קרובות, מלופף סביבם.חלבוני ההיסטון הם חלבונים שהדי.אנ.איי, לעיתים-היסטון
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השערה:

ברורה,תשובהתהיהלאפעםשאףכנראהאפיגטיקהלנושאבכללאושבחרתילשאלה

ולכןהקלאסית,לגנטיקהבהשוואהבמיוחדחדשיחסיתענףזהאפיגנטיקהולא.כןשלתשובה

התקיימוזאתלמרותוודאית.תשובהלתתקשהיהיהלכןמוגבל,יחסיתבנושאשלנוהידע

.DNAהסלילדרךקרתהשלאהורשההוכיחושאכןבהמשך,כמהאציגמחקרים,

דרךלאהבאיםלדורותלעבוריכולהתורשהכן,תהיהתשובתידברשלשבסופומשעראני

.DNAה
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שיטה:

אשתמשאנילמשל,בתולעיםניסוילערוךהמשאביםאתליואיןספרבביתשאנימכיוון

אנישבעזרתםמחקריםמספרמצאתישלי.השאלהעללענותכדיאינטרנטיבמחקר

עודדפרופ'שלהםאציג,אותםהמחקריםמארבעתשלושהתשובה.למצואמקווה

הרעבעלמחקרהואבושאגעהאחרוןהמחקראלגנס,סימסוגתולעיםעלרכבי

למצואאנסהאנימכןלאחראדם.בניעלשנעשהמחקר1944-45בשנותההולנדי

גםקשורהלהיותיכולהאדםבניאצלתורשההאםלשאלההמחקריםמכלאחתתשובה

קורה?זהאיךאפשרי,זהואם,DNAשאינםלמגנונים
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תוצאות:

חלק ראשון-מחקריו של פרופ' רכבי ואוניברסטת קליפורניה

ניסויתוארבמחקרמוזרה.תופעהעלשהצביעקליפורניהבאוניברסטתניסוינערך2010בשנת

מסוים,ריחהופעתשעםלכך,הורגלולריחות,גבוההרגישותבעלותקטנטנותתולעיםשבו

הסערהבמרכזלתולעיםטעימים.חיידקיםשלארוחהגםמגיעההחוקרים,ידיעלשרוסס

.Cקוראים elegans,,בתחום.חוקריםבקרבמאודפופולריתכמילימטר,שגודלההתולעת

סבוכהמערכתביניהםשמייצריםעצבתאינוירונים,מיליארד100כ־ישהאדםשלבמוחו

מודללחייתהפכההיאלכןהיותר,לכלנוירונים302כ־בעלתהתולעתקשרים,שלודינמית

המאפשרדברשקופה,היותההואאלגנסהסיתולעישלנוסףיתרוןהחוקרים.ידיעלמועדפת

נובלפרסישישההוענקו2000שנתשמאזפלאאיןבפעולה,שלההעצביםמערכתאתלראות

על מחקרים שנעזרו או נערכו באמצאות תולעי הסי אלגנס.

כאןעדאותו.זיהושהןפעםכללכיוונולזחולהחלולריח,שהורגלוהתולעיםלניסוי.נחזור

עםהמשיכוהחוקריםמרעיש.אומפתיעדברשובנמצאלאהתולעים,שלקלאסיתלמידה

שהורגלוהתולעיםשלנוספיםדורותנולדוהניסויבמהלךדפוס.לייצרבכוונההריחריסוס

לעברזחלובעברהריחאתחוושלאהבאיםהדורותמפנה:התרחשכאןהריח.אחרילעקוב

הארומה שאבותיהם למדו לקשר עם ארוחה שמתקרבת.

מסקנותשמסיקיםלפניזאתעםבתורשה.עברהזיכרוןמדהימות,דיתוצאותהעלההמחקר

אםנהייתשתולעתהעובדהראשית,הממצאים.אתבזהירותלבחוןצריךהאדםבניעולםעל

חייםבתוחלתכשמדוברהניסוי,תוצאותאתלהעריךהיכולתעלמקשהימים,שלושהבגיל

ספוראיןעלאהובותהןסתםולאמרהיביםיצוריםבאמתהןאלגנסהסיתולעייותר.ארוכה

בלתידימשהוהראההמחקרזאתלמרותרב.מרחקקייםהאדםלבניביניהןאךחוקרים,

העלהזהגילויהבאים.לדורותהזיכרון,אתשרכשו,ההרגליםאתהעבירוהתולעים-מעורער

במהלךהנרכשותשתכונותייתכןהאםהביולוגיה.בתחוםיסודהנחותהמפריכותשאלות

זוהאםהבאים?בדורותלהופיעיכולותהגנטי,בקודמוטמעותשאינןתכונותכלומרהחיים,

?DNAב-עוברתשלאהורשה
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תל־אביב,באוניברסיטתהחייםלמדעיבפקולטהמולקולריביולוגהיום),38(רכביעודדפרופ'

הואבניו־יורק,מחקריובמסגרתהמחקר.כשיצאקולומביהבאוניברסיטתפוסט־דוקטורנטהיה

חשב לבדוק מה קורה לתורשה של התולעים הזעירות (הסי אלגנס) אם מדביקים אותן בווירוס.

Flockה"בשםבווירוסאלגנססיתולעיהדביקווצוותורכביפרופ'במחקרו House Virus"או

FHV,הווירוסFHVנגיפילחקרמודללמערכתונחשבבהרחבהמאודנחקרRNAגודלובשל

שהדורותהתבררהווירוס,כלפיעמידותפיתחושהתולעיםלאחרשלו.הגנטיתוהיכולתהקטן

קיבלושהתולעיםהיחידהדברלאהיאלווירוסעמידותאךמחוסנים.היוהםגםהבאים

RNAמולקולותביטויעלהיאהתולעיםשלגופןעלהווירוסמהשפעותאחתמאבותיהם.

smallב(RNAsבשםמסויימות, RNA.(בשםמתהליךכחלקמתרחשהממצאRNAiלקיצור

)RNA interfirence,(שאליולחלבוןספציפיגןבתרגוםמשמעותיתבהקטנההמאופייןתהליך

במילוןלמעלה(מוסברהתולעיםשלהטרנסקריפציהבהליךלשינויגרםהווירוסמקודד.הוא

המושגים). הדורות הבאים של התולעים קיבלו גם הם את שיבוש הטרנסקריפציה

,DNAהמולקולתוהמוכר,האחדבנתיברקצועדתלאשהתורשההיאהמחקרמשמעות

מתברר שיש מידע נוסף שעובר הלאה.

בתורשהלהעביראפשרהאםמעניינת,שאלהלבחוןהחללארץששבלאחררכבי,פרופ'

יכולותקטנותאר־אן־איימולקולותהאםמדוברת:בביולוגיתלנסחאםאורעב?שלזיכרון

הרעיבווצוותורכביזאת,לבדוקכדיהבאים?הדורותשלבתזונהשמעורביםבגניםשינוילחולל

את התולעים במעבדה. במשך שישה ימים הם מנעו מהן את מזונן, שבא כחיידקי

מרעיביםשאםהתבררמפתיעות:היוהתוצאותהחוקרים.עלשחביבהמודלחייתעודאי־קולי,

שלותכונותזיכרוןהעבירוהתולעיםכלומרמשתנה,הצאצאיםשלהחייםתוחלתהתולעת,את

הדרךדרךלאבתורשהתכונותשלהעברההראהלקודםבדומהזהמחקרבתורשה.הרעבה

.RNAמולקולותאחר,ממקוםאלאאייאן.די.דרךלנו,המוכרת

לצאצאיהן,להעבירמסוגלותשהתולעיםהקודמיםבמחקריםגילווחוקריורכבישפרופ'אחרי

לאורך דורות רבים, שתי תכונות שנרכשו במהלך החיים: עמידות נגד וירוס וזיכרון של הרעבה.
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במהלךשקודדזיכרוןגםאםלבחוןהחלוממעבדוטוקרואיתיפוזנררייצ'לוהדוקטוקטיםרכבי

RNAמולקולותבאמצעותהבאיםלדורותבתורשהלעבוריכולשבמוח,העצבבתאיהחיים

,endo-siRNAהמכונותמסויםמסוגsRNAמולקולותמייצרותשאינןתולעיםיצרוהםקטנות.

ארוחתם.אתלמצואכדיהריחבעקבותלנועהיתר,ביןמסוגלות,אינןהןהזההחסרובשל

הגנטי,לקודלאהעצבים,למערכתורקאךendo-siRNAלייצרהיכולתאתהשיבוהםבהמשך

מולקולותכימצאוהםבנוסףאליהן.שבהמזוןלאתרהיכולתגםהחזרתהועם

ומשפיעותהתולעת,בגוףאחרותלרקמותגםמגיעותהעצב,בתאישיוצרו,endo-siRNAsה-

,endo-siRNAה-מולקולותהאםהייתהזהבשלבהמרכזית"השאלההגנים.ביטויעלשםגם

לעבורמסוגלותהגנטי,מהקודחלקלאהןכלומרבלבד,העצבבתאימיוצרותאלהשבתולעים

עתכתבהואCELL(הCELLלבראיוןרכביפרופ'אומרהבאים?"לדורותומשםהמין,לתאיגם

מדעי חשוב).

שלהןDNAה-פישעלתולעים,אותןשלצאצאיהםחיובית.הייתהמהמחקרשעלתההתשובה

מהוריהם.בתורשההחסרההתכונהאתקיבלו,endo-siRNAמסוגמולקולותמייצרותלא

צעדצעדנושלנו"במחקרלכיוונו.ולנועריחלפימזוןלזהותידעוהתולעיםשלהבאיםהדורות

התהליךאםעדייןיודעיםאיננוהאפיגנטיקה.ומנגנוניתהליכישלמעמיקההבנהלעברחשוב

מרחיקותהשלכותלהיותעשויותשלנולתגליותכן,אםאבלאדם,בבניגםמתרחששגילינו

מחקרבאמצעותDNAדרךגנטיתהורשהפועלתאיךמדעניםגילושנהממאהיותרלפנילכת.

ההורשהשלהאפונההיאחוקריםשאנחנושהתולעתמקוויםאנחנוובזבובים.באפונים

האפיגנטית" סיכם רכבי.
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חלק שני- תורשה אפיגנטית בבני אדם

עלמדוברלאהאפגנטיקה.תחוםבמסגרתבעברנחקרואדםבנישללרעבהקשורותתופעות

מלחמתבמהלךהאנושית.ההיסטוריהשיצרהטראגימצבעלאלאאנשים,הרעבתשלניסויים

שנמשךקשהרעבהמדינה,שבמערבהצפופיםבאזוריםבמיוחדבהולנד,שררהשנייההעולם

לתת־תזונהאדםבנימיליוניכמהשלאוכלוסייהנקלעההנאצי,השלטוןתחתחודשים.כמה

המפורטהתיעודתזונה.מחוסרמתואישאלף18וכ־מינימלי,היההקלוריהקיצובחריפה.

בריאותםאתשבחןהיקףרחבאפידמיולוגימחקרלערוךאפשרהשניםלאורךשםשהתקיים

לאשעדייןההולנדי־בריטי,המחקרואחריה.במהלכההרעב,תקופתלפנישנולדוהילדיםשל

יתר,השמנתבסוכרת,ללקותגבוהסיכוןבעליהיורעבשחוולאמהותילדיםכימצאהסתיים,

אינוזהגילוימהממוצע.נמוכיםומשקלגובהבעליגםהיוילדיםאותםועוד.דםוכלילבמחלות

אלובמקריםזמן.באותואימםברחםהיוהילדיםשרובבגללרלוונטי,לגמריולאמפתיע

לנשיםהשלישיהדורילדיהם,שגםהואבמחקרהמפתיעהגילויאפיגנטית.לאהיאההורשה

השמנתבסכרת,ללקותסיכוןמהממוצע,נמוךומשקלגובההאלו,בתכונותגםאובחנוהרעבות

יתר ועוד.

הסוכרתאוליאדם?בניבקרבאפיגנטיתלהורשההוכחהכאןסיפקהההיסטוריההאם

הנתוניםהוריהם?שלההרעבהבעקבותהבאיםהדורותאצלשנוצרפיצוישלסוגהןוההשמנה

לנושקשהמכיווןלגביהם,זהירותלנקוטצריךעדייןמובהקת.חיוביתתשובהסיפקושהתקבלו

יהיושלושהתנאיםכךלסין,לעבוריכולשלךהילדבהם.ולשלוטהמשתניםכלאתלבודד

בתולעיםבניסוייםלכךבניגודשלו.הגנטיהביטויעלישפיעזהאיךלדעתואיןמאודשונים

בכללחלוטיןכמעטזההתהיהוגדלותחיותהןשבהשהסביבהלכךלגרוםאפשרלמשל

במחקרבנוסףמבוקרת.המעבדהוסביבתקצרשלהםהחייםשמחזורמכיווןהנבדקיםהדורות

וכמולא.וחלקםהרעבבזמןברחםהיוחלקםאמהות,לאותןשנולדואחיםהושווההולנדי

אתירשלאהרעבבתקופתברחםשהיהמימורכבת,כאןלאפיגנטיקההטענהשצויין

ההשלכות שלה אלא הושפע ממנה ישירות. זו לא הורשה אפיגנטית.

עודשלהםההורהאצלשהתפתחומיןמתאינוצרוהםכיישירות,נחשפולמעשההנכדיםגם

כשהוא היה ברחם. לכן זו לא תוצאה אפיגנטית מובהקת.
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עלשלנוההסתכלותאתמאתגרהואכיובעיקרמאוד,רחבשהואמכיווןלתהודהזכההמחקר

לאשממשלדורותהלאה,ממשיכותההשפעותהאםכשנדעיהיהשלוהמבחןאבלתורשה,

נחשפו לשום דבר.

דיון/מסקנה-3חלק

בקצרהכתבתיעליהלענותכדי?אדםבבניאפשריתאפיגנטיתתורשההאםשליהמחקרשאלת

אםבדקתיהראשוןבחלקחלקים.משלושהמורכבהתוצאותפרקשונים.מחקריםארבעהעל

החיוביתהתשובהאםלבחוןניסיתיהשניבחלקאפשרית.היאDNAהדרךעוברתשלאהורשה

ולראותמחקרלשאלתתשובהלתתאנסההשלישיבחלקהאדם.לבנירלוונטיתשהתקבלה

אם ההשערה שלי נכונה.

וזיכרוןידע:DNAמה-חוץנוסףמידעדורותביןעברבהםמקריםמספרהצגתיהראשוןבחלק

החייםבמהלךשנרכשהויכולתFHV-הוירוסשלותכונותהשפעותמסוים,ריחלכיווןלנוע

שהועברהמידעאפיגנטית.הורשהמוכיחיםהאלוהמקריםשלושתהגנטי.בקודהייתהשלא

הקוד הגנטי ועבר מעליו (מעל=אפי).בין הדורות עקף את

בבניקיומהעלידועמהבדקתיאלגנסהסיבתולעיאפיגנטיתלהורשההוכחהשהצגתיאחרי

קיצוני.למצבנדחקואנשיםבוהאנושיתבהיסטוריהמקרההציגההולנדיהמחקרהאדם.

תזונהתתשללמצבנכלאואנשיםשאלפילכךגרמה1945-44בשנותההולנדיתההרעבה

מהןירשוהמורעבותהאמהותשלהצאצאיםכינמצאהנפגעים,וביקורמעקבבעזרתחריפה.

לאהאםשחוותההרעבועוד.דםוכלילבמחלותיתר,השמנתבסוכרת,ללקותגבוהסיכון

שינה את הקוד הגנטי שלה ובכל זאת היא העבירה את השפעות הרעב לילדיה ונכדיה.

לאאבלבטבע,קיימתשהיאהוכחותהראתיאדם?בבניקיימתאפיגנטיתתורשההאםאז

הרעבהשפעותאתשירשוהילדיםשרובמכיווןהאדם.בבניקיימתשהיאהוכחההצגתילגמרי

הוכחהלקבלכדיאפיגנטית.לאהיאההורשההרעבבזמןאימםברחםהיוקודמיםדורות

הנשיםשלהבאיםהדורותאיךולחקורלחכותצריךאפיגנטיתתורשהעלשמצביעודאית
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תהיהאזוהשלישיהשניהדורכמוותכונותתסמיניםאותםיפתחוהםאםהושפעו,הרעבות

הוכחה.

לקבלקרוביםממשושאנחנואדםבבניקיימתאפיגנטיתשתורשהמאמיןאניזאתלמרות

הוכחה מכלילה. דרך המחקר ההולנדי או דרך מחקרים נוספים.
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סיכום+ רפלקציה

העבודה.תוכןאתומתארהנושאאתמציגהמבואפרקאפיגנטית.בהורשהעסקתיזובעבודה

עוסקההשערהפרקהנושאים.בהבנתשיסיעושחשבתייסודמושגימסבירההנושאסקירת

המחקרעבודתאופימוסברהשיטהבפרקמכןלאחרהמחקר.שאלתלתשובתשליבחיזוי

שאלתעלהעונהמסקנההעלתיובעזרתםהמחקריםארבעתהוצגוהתשובותבפרקשלי.

המחקר.

לענותהמשאביםאתלישאיןמפניהמחקר.שאלתעלשעונהבה,בטוחשאניתשובהקיבלתי

בלבד.אינטרנטימחקרבעזרתהמחקרשאלתעללענותנאלצתיניסוי,בעזרתהשאלהעל

תחום התורשה האפיגנטית יחסית חדש, במיוחד מול תחומים מקבילים בגנטיקה.

ביעוררהואהעבודה,אתלכתובנהנתיואפילואותיענייןממששבחרתיהנושאאישיבאופן

אולאירועקשורהלהיותיכולהחרדהשהרגשתהרעיוןביולוגי.המדעילהיבטמעברמחשבות

מטורףהואשלי,הילדעללהשפיעעלוליכולזהושמקרהחווה,שסבישנה80מלפני-טראומה

הזההדיוןהשפעותן.יהיומהלדעתשאיןמכיווןבעיות,פתירתעלמחשבותמעלההואבעיני,

לחברהאפילוואולילתרבותלפסיכולוגיה,מתקשרמדעאיךמראההואאותי,תפסממש

ופוליטיקה במעגלים גדולים יותר.

מאודשהיאבטוחואניהסופיתמהתוצאהמרוצהאנישליהעבודהבתהליךקשייםלמרות

תעזור לי בעבודות עתידיות.
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ביבליוגרפיה

מאמרי המחקרים:

למחקרשהובילוריחותתולעיםעלקליפורניה-----אוני'1בחלקראשוןמחקר●

של רכבי

FHVהבווירוסהתולעים-------הדבקת:1בחלקשנימחקר●

לתולעיםendo-sirRNAמולקולותקידוד----1בחלקשלישימחקר●

מחקר הרעבת התולעים●

מחקר העוסק ברעב הולנדי●

מקורות שעזרו לי להבנה ולהגדרות אך לא נכנסו לעבודה:
FHVווירוסעל●

סרטון יוטיוב על אפיגנטיקה●

עוד סרטון יוטיוב על אפיגנטיקה●

●DNAויקיפדיה

אפיגנטיקה וויקיפדיה●

מאמר על המחקרים והחיים של עודד רכבי●

ghostבשםסרט● in your genes
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