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אוניברסיטת בר-אילן                                             תאריך עדכון:
שם ומספר הקורס:  תהליכים חברתיים בחיידקים 80-387
שם מרצה: פרופ'  אהוד בנין
סוג הקורס: שיעור
שנת לימודים:    תשעו                  סמסטר:        ב                     היקף שעות:  1ש"ש
 אתר הקורס באינטרנט:           


א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):
מטרת הקורס להקנות ידע בתהליכים המאפשרים לחיידקים לנהל התנהגות חברתית וחשיבותם לפסיולוגית החיידק ויכולתו לגרום למחלה. דגש ינתן ללמוד מגוון המערכות המאפשרות לחיידקים לתקשר בינהם  ויכולת החיידקים לבנות מבנים רב תאיים (biofilm). 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

    מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)
		הקורס יועבר בהרצאה פרונטלית תוך שימוש במצגות
 
   תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

1. Overview of the history of sociomicrobiology
2. Introduction to cell-cell communication systems in bacteria 
3. Quorum sensing system in V. harveyii
4-5 Quorum sensing in V. fischerii and role in symbiosis in the squid
6. Quorum sensing in V. cholerea and role in virulence
7. Quorum sensing in P. aeruginosa and role in virulence
8. Cell cell communication using peptides (S. aureus and E. coli as an  example) + program cell death in bacteria
9. Inhibitors of quorum sensing and novel antiquorum sensing therapeutics
10. Bacterial “cheating”
11. Biofilm formation and biofilm resistance
12. Role of cell-cell communication in biofilm formation.
13. Mechanism of diversity and bacterial cooperation in biofilms.
14. Novel antibiofilm agents.


ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם:

 חובות / דרישות / מטלות:  מבחן

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): ציון סופי


ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)
החומר הנלמד בקורס
Sociomicrobiology: the connections between quorum sensing and biofilms. Parsek MR1, Greenberg EP. Trends Microbiol. 2005 Jan;13(1):27-33.
Bacterial quorum-sensing network architectures. Ng WL1, Bassler BL. Annu Rev Genet. 2009;43:197-222. doi: 10.1146/annurev-genet-102108-134304.
Quorum sensing: cell-to-cell communication in bacteria.
Waters CM1, Bassler BL. Annu Rev Cell Dev Biol. 2005;21:319-46.

The developmental model of microbial biofilms: ten years of a paradigm up for review. Monds RD1, O'Toole GA.     Trends Microbiol. 2009 Feb;17(2):73-87. doi: 10.1016/j.tim.2008.11.001. Epub 2009 Jan 21.


     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:
Biology of microorganisms by Thomas D. Brock 2006


 חומר מחייב למבחנים: 





