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 א'ביוכימיה 

 
 1חלק 
 

 חלבונים וחומצות אמינו( 1)הרצאה 
 

 קשרים כימיים

 

 : זוג אטומים שמשתפים אלקטרון אחד או יותר ביניהם. האלקטרונים לאו דווקא משותפים בצורה שווה בין האטומים.קשר קוולנטי

: הן חלשות יותר וזמינות יותר. נפוצות בתגובות מהירות,  בתהליכים הפיכים. תהליכים דינאמיים הם אינטראקציות לא קוולנטיות

 , קיפול חלבונים, מפגש אנזים וסובסטרט, העברת אותות וכדומה.DNAלמשל הכפלת 

 

חוזק המתח לפי  : משיכה או דחייה בין מטענים שונים או דומים. חוק קולומב יכול לחשב אתאינטראקציות אלקטרוסטאטיות -

מתייחס לפולאריות של הממס לעומת ריק. המשיכה בין מטענים מנוגדים היא חזקה  Dהמרחק בין המטענים ועוצמתם. קבוע 

 יותר בריק מאשר במים, משום שמטען המים מחליש את האינטראקציה.

י אחר. קשר מימני הוא קשר קוולנטי שליל-שלילי נושא אטום מימן לבין אטום אלקטרו-נוצרים בין אטום אלקטרו : קשרי מימן -

  חלש יחסית.
: מקורם בהתפלגות מטען רגעית בין אטומים. יכולים להתרחש גם באטומים כמו פחמן, שלרוב אין להם מטען קשרי ון דר ולס -

 חשמלי, והם חסרי דיפול קבוע.
 

למים יש דיפול משל עצמם, קבוע, שמחליש אינטראקציות אלקטרוסטאטיות. לכל מולקולת מים יש פוטנציאל : תכונות המים כממס

גבוה ליצירת קשרי מימן ולכן הן יוצרות קשרים זו עם זו. נוצרות רשתות, צברים מסודרים רגעיים של מולקולות מים. המים הם ממס 

  מאוד פולארי ובעלי יכולת למסור מימן ולקלוט מימן.

 

פולאריות נוטות להתקבץ זו עם זו ולא להתמוסס במים. תכונה זו נובעת יותר -מולקולות א: אינטראקציות הידרופוביות -

פולאריות במים מובילה לעלייה -מתכונות המים כממס מאשר מתכונות המולקולות עצמן. ההתקבצות של מולקולות א

 באנטרופיה של המערכת.
 

 חומצות האמינומבנה 

 

קבוע של חומצה אמינית. השוני בין חומצה אמינית אחת לאחרת נובע מבנה 

 מהשרשרת הצידית.

 .110Dמשקל ממוצע של חומצת אמינו הוא 

 

Da בשם מולקולותו אטומים המשמשת למדידת המסות של מסה חידת= י ,

 .(kDa) קילודלטוןהרבה פעמים נראה ערכים של דלטון. 

 . נוכל להעריך מה יהיה אורך חלבון לפי משקלו.110Daצת אמינו הוא משקל ממוצע של חומ

, נוכל לחשב מכמה חומצות אמינו החלבון מורכב: 50kDa)לכן אם נתון למשל שמשקל חלבון מסויים הוא 
50,000

110
≅ 454.) 

 

pKa :𝑝𝐾𝑎 = − log10(𝐾𝑎) .𝐾𝑎  ,באופן דומה( הוא מדד לחוזק החומצה𝐾𝑏 )מדד לחוזק הבסיס. 

𝐾𝑎לחומצה חלשה יהיה  < 𝐾𝑏, לבסיס חלש יהיה 1 < 1. 
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 חומצות האמינו 20

 

 .הקטנים ביותר. גליצין היא חומצת האמינו היחידה ללא פחמן כירלי חומצות האמינו עם השיירים גליצין ואלנין.

 

 

 

 

 

 

 פרולין: חומצת האמינו היחידה       חומצות אמינו בעלות שייר צידי אליפטי:

 שלה מקופל על עצמו. שהשייר

 

 

 

 

 

 

 

 :(280nm)בליעה באורך גל של  אמינו בעלות שייר צידי ארומטי חומצות

 
 

 חומצות אמינו בעלות שייר צידי פולארי:

  
 

 

 חומצות אמינו בעלת שייר צידי בסיסי )מטען חיובי(:   :(חומצי )מטען שליליחומצות אמינו בעלות שייר צידי 
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 מבנה חלבונים( 2)הרצאה 
 

 מבנה ראשוני

 

 . לכל חלבון יש רצף חומצות אמינו מוגדר וייחודי.C-אל הקצה ה N-רצף חומצות האמינו. נקרא מהקצה ה

 למה חשוב לדעת את רצף החלבון?

 הרצף מסייע בחיזוי במבנה המרחבי, לפיו ניתן לחזות את הפונקציונליות של החלבון -
 לצורך הנדסת חלבונים -
 מציאת מרפא למחלות שונות שנגרמות עקב מוטציה בחלבון מסויים -
 

 הקשר בין שתי חומצות אמינו הוא קשר בין חמצן קרבונילי למימן אמידי: קשר מימני אשר נוכחות מים מחלישה אותו בשל תחרות.
 

 מבנה שניוני

 

 . ארגון מרחבי ייחודי של חומצות אמינו הקרובות זו לזו ברצף הלינארי

שיירים לכל  3.6הוא מבנה מחזורי סביב ציר מרכזי, כך שיש מרחק קבוע בין חומצות אמינו ברצף. יש  (𝜶 𝒉𝒆𝒍𝒊𝒙אלפא )סליל 

 אלפא הליקס יכול להיות ימני או שמאלי. סיבוב של סליל האלפא.

 i+4-בשרשרת לבין החומצה האמינית ה i-אינטראקציה בין הקבוצה הקרבוקסילית של החומצה האמינית ה מה מייצב אותו?

 הקרבוניליים החמצנים בין, שלו האורך לציר במקביל הממוקמים, מימן קשרי ידי על מיוצבת אלפא סלילי של השידרה בשרשרת.

 בין המימן קשרי. בסליל האמינו חומצות של N-H -ה בקבוצות האמידיים המימנים עם בסליל האמינו חומצות של C=O -ה מקבוצות

 קבוצת לפני אמינו חומצות ארבע, החלבון ברצף, ממוקמת( acceptor) C=O -ה קבוצת: קבועים במרווחים ממוקמים אמינו חומצות

 .(donor) N-H -ה

 ממנו יוצאים שיירי חומצות האמינו.שכמו גלגל  יראההקבוצות הצידיות יוצאות החוצה מהסליל, אם נסתכל על הסליל מלמעלה זה 

ההידרופוביים נמצאים בצד אחד, וכל השיירים  השייריםאתי: בעל שתי פנים, אם נביט עליו מלמעלה נראה שכל סליל אלפא אמפיפ

 ההידרופיליים נמצאים בצד השני. 

 .קשרי מימן. משטח בטא בנוי משני גדילי בטא המחוברים בC-אל הקצה ה N-: גדיל בטא בודד נקרא מהקצה הגדילי ומשטחי בטא

 

משטחי הבטא 

נקראים גם משטחי 

קפלים, והם לרוב לא 

לכל גדיל  -מישוריים

יש זווית מסויימת 

שנגרמת בין היתר 

משום הקבוצות 

 הצידיות.

 

איזה משטח בטא 

מקבילי או -יותר יציב

 אנטי מקבילי? אנטי מקבילי, משום שכך יש סינרגיה בין אינטראקציות.

 

 שונות.איך משנה השרשרת הפוליפפטידית כיוון? בשתי דרכים 

(a) Hairpin loop -  נקראת גם כיפוף בטא אוbeta turn במקרה כזה תהיה עדיפות לחומצות אמינו .

בעלות שיירים קטנים משום שמדובר בסיבוב מאוד קטן ובזווית מאוד חדה. המבנה מיוצב על ידי קשרי 

 מימן.

(b)  Loops – .נקראות גם אומגה לופס 

 

בוב סביב הקשרים היחידים בכל חומצה אמינית. דיאגרמת מבטאות אפשרויות סי 𝚿-ו 𝚽דרגות החופש 

 .Ψ-ו Φרמאצ'נדראן מייצגת את הצירופים השונים האפשריים של ערכי 
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נטיית חומצת אמינו להיכלל במבנה שניוני מסויים ניתנת לאמידה ולהשוואה. לחומצות מסויימות יש סבירות גבוהה יותר להימצא 

 .פסמן-סקלת צאוכחלק מסליל אלפא, או משטח בטא, או לולאות. ההשוואה הזו בין החומצות נקראת 

 

 מבנה שלישוני

 

 פפטידית נארזים אחד מול השנים לקבלת מבנים מקופלים. -שרת הפולימתקבל כאשר אזורים שונים של מבנה שניוני בשר

 קיפולים יכולים לכלול רק סלילי אלפא, רק משטחי בטא, או שילובים של השניים.

Domain –  חומצות אמינו.  30-400וגודלו בדרך כלל באופן קומפקטי מתחם, אזור קומפקטי בעל גרעין הידרופובי המקופל על עצמו

 העיקרי המניע את הקיפול הוא הכוח ההידרופובי )התמוטטות הידרופובית( שגם קובע את מהירות הקיפול.הכוח 

 במבנה השלישוני ימצאו גם אזורים בעלי צפיפות אלקטרונית גבוהה באנליזה קריסטלוגרפית.

 

הנטיבי שלו, עם הוספת חומרים קיפול בחלבונים )דנטורציה של חלבונים(: אם ניקח תמיסת חלבון שנמצא במצב -איך משרים אי

 מסויימים לתמיסה החלבון יפרש ויאבד את המבנה המרחבי שלו.

 

 דנטורציה ורנטורציה של חלבונים

 אינטראקציה שנהרסת טיפול

 כולן, ובעיקר קשרי ון דר ולס חום

pH קשרים יונים וקשרי מימן קיצוני 

 קשרים הידרופוביים דטרגנטים ניטרליים

 קשרים הידרופוביים ויוניים אניונייםדטרגנטים 

 קשרי מימן וקשרים הידרופוביים או אוריאה HCLגואנידין, 

 סולפידיים-קשרים די DDT-אתנול ו-מרקפטו-טאב

 

הראה כי המבנה התלת ממדי של החלבון נקבע על ידי רצף חומצות האמינו בלבד, וכי רצף שונה יגדיר מבנה  הניסוי של אנפינסן

 שונה. 

 .חלבונים הומולוגייםונים שיש להם מוצא אבולוציוני משותף יהיו דומים מאוד ברצף ובמבנה. חלבונים כאלה נקראים חלב

 

 מבנה רביעוני

 

 חיבור של יותר מתת יחידה אחת. תתי היחידות יכולות להיות זהות או שונות. -שרשראות פוליפטידיות שונות שחוברות יחד מספר

 בנויים בהתאמה משתיים, שלוש וארבע תתי יחידות.דימר, טרימר וטטרמר 

 תתי יחידות זהות. 3טרימר הוא למשל חלבון בעל מבנה רביעוני של -הומו

 מבנה רביעוני מיוצב על ידי קשרי מימן, קשרי ון דר ולס, אלקטרו סטאטיות וכוח הידרופובי.

 הכוח הראשוני שמושך את תתי היחידות זו אל זו.אינראקציות אלקטרו סטאטיות הן יחסית ארוכות טווח ולכן לרוב יהיו 

 

 יחידות ויצוב של המבנה הרביעוני.-* יוני סידן לפעמים משמשים לחיבור בין תתי

 

 מבנה נטיבי של חלבון

 

 הוא המבנה בו החלבון פעיל. למבנה זה החלבון יתקפל בהינתן התנאים האופטימאליים לפעילותו.

של פוליפפטיד: נבדוק האם הפעילות שלו היא כצפוי. במידה והתקפל כראוי, הוא יפעל באותו  נטיביקיפול  מבחן ביולוגי המעיד על

 ( זהה.𝐾𝑐𝑎𝑡) turnover number-אופן כמו חלבון או אנזים שנמצא במבנה הנטיבי שלו. קיפול זהה יאופיין ב

 

 שיטות -חקר חלבונים ( 3)הרצאה 
 

 תכונות חלבונים המשמשות בסיס להפרדה:

 מסיסות -
 גודל או משקל מולקולרי -
 מטען חשמלי -
 זיקה )אפיניות( -
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לא מחייבות שהחלבון  הפרדה לצרכי אנליזההיא הפרדה בה נרצה שהחלבון יהיה במצב הנטיבי שלו ופעיל.  הפרדה לצרכי בידוד

 יהיה פעיל או אפילו שישאר בשלמותו.

 

= פעילות אנזימטית ביחידת זמן חלקי כמות  פעילות ספציפית

 לל החלבוניםכ

 

 salting out –הפרדה לפי מסיסות 

מבנה החלבון נקבע כתוצאה מאוסף אינטראקציות בין רכיבים 

)שיירים( שונים בחלבון לעצמם, וכן אינטראקציות של השיירים 

שהשיירים 'יעדיפו' עם המים. הוספת המלח מובילה לכך 

בצורה  -אינטראקציות עם עצמם על פני אינטראקציה עם הממס

 זו חלבון מסיס הופך לחלבון שאינו מסיס ושוקע.

 

שימו לב שככל שחלבון יותר מסיס כך נידרש להוסיף יותר מלח 

 ע"מ שישקע.

 

 דיאליזה –הפרדה לפי משקל מולקולרי 

חדירה. מולק' קטנות -שימוש בשקית מחוררת שעשויה ממברנה חצי

 בתוכה.יכולות לצאת דרך הממברנה אולם מולקולות גדולות ישארו 

 .salting outזו שיטה טובה גם לסילוק מלחים לאחר שביצענו 

 

עם הזמן, ריכוז המולקולות הקטנות הולך וקטן, ונשארות בפנים בעיקר 

 כמו חלבונים. -מולקולות גדולות

 

חלבונים נשארו. כנראה שבודדנו את כל  אילושימו לב שלא נוכל לדעת 

ן הספציפי בו אנחנו החלבונים שהיו בתמיסה, ולא רק את החלבו

 מתעניינים.

 

 Gel filtration chromatography –הפרדה לפי משקל מולקולרי 

 exclusion chromatography-Sizeמכונה גם: 

 

גדולים בעלי נקבוביות. קולונה ובתוכה גרגרים 

מולקולות קטנות יכולות להיכנס לתוך הגרגרים 

לנוע רק ולנוע בתוכם, בעוד מולקולות גדולות יכולות 

בין הגרגרים )כלומר עומד לרשותן פחות נפח לנוע 

(. מכאן המסלולים שלהן יהיו יותר קצרים -בו

שמולקולות בגדלים שונים ינועו בקולונה משך זמן 

לפי  שונה כאשר נזרים אותן דרכה.מתבצעת הפרדה

ככל שמולק' גדולה . גודל, עם כושר הפרדה די גבוה

 ולונה.היא תצא מהר יותר מהקכך יותר 

שימו לב שכל החלבונים בעלי משקל מולקולרי זהה 

 יצאו יחד מהקולונה ועדיין נידרש להבחין ביניהם. 

 

 החלקיקים ובה ההפרדה עמודת בתחתית שנאספת התמיסה היא אילוציה) שונים אילוציה בנפחי יצאו שונים בגדלים מולקולות

 .(סינון שעברו

 ממשיכים וחלקם הבידים של לחריצים גם נכנסים חלקם היחסי לגודלם בהתאם כאשר הבופר בנוזל הקולונה בתוך נעים החלקיקים

 יצאיותר  גדול חלקיק ולכן יותר קטן הקולונה בתוך לנוע יוכל הוא בו הנפח כך יותר גדול שהחלקיק ככל. הקולונה קצה אל הנוזל עם

 .יותר קטן אילוציה בנפח
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 Anion/cation exchange chromatography –הפרדה לפי מטען 

גם כאן נשתמש בקולונה )עמודת הזכוכית(. הפעם נשתמש בגרגרים מאוד גדולים אליהם נחבר קבוצות פונקציונליות עם מטען חיובי 

או שלילי. אם נארוז קולונה בגרגרים גדולים עם קבוצות טעונות שלילית )כמו בדוגמה שבשרטוט( כשנזרים תמיסה כלשהי דרך 

חלקיקים טעונים חיובית ישארו בה יותר זמן משום שהם יקשרו אל החלקיקים הטעונים שלילית שבתוך הקולונה. חלקיקים  הקולונה,

 בעלי מטען חיובי יעברו דרך הקולונה מהר יותר. בהמשך נוכל להשתמש במלח ע"מ לשחרר את החלבונים שנשארו בתוך הקולונה.

אם נשתמש בגרדיאנט מלח )תמיסות עם ריכוז 

מלח הולך ועולה( החלבונים שנשארו בקולונה 

יצאו ממנה בהדרגה כאשר אלו עם המטען הנמוך 

יצאו קודם )הם קשורים לגרגרים בעוצמה נמוכה 

, נצטרך יותר לעומת חלבונים בעלי מטען גבוה

 (להוסיף פחות מלח על מנת לשחררם

 Affinity –הפרדה לפי זיקה 

chromatography 

ש אפיניות גבוהה מסויימים י לחלבונים

למטבוליט כלשהו. נשתמש בקולונה עם גרגרים 

אליהם קשורה מולקולה כלשהי שהחלבון 

שמעניין אותנו הוא בעל אפיניות גבוהה אליה. 

 בדוגמה שבשרטוט נעשה שימוש במולקולת גלוקוז.

 

 או.החלבונים שיקשרו אל גרגירי הקולונה הם רק חלבונים בעלי אפיניות לגלוקוז. כל השאר יצ

 

זו שיטה מאוד יעילה, אך גם כזו שדורשת היכרות טובה עם החלבון שלנו, ולא תמיד אנחנו יודעים 

 לקבוע לאילו מולקולות החלבון מגלה אפיניות גבוהה.

 

איך נשחרר את החלבונים שנקשרו? נזרים דרך הקולונה גלוקוז חפשי, והוא יתחרה על החלבונים 

הקולונה. חשוב לזכור שבמקרה זה נקבל מחוץ לקולונה חלבונים עם הגלוקוז שקשור אל גרגירי 

מה שיכול להשפיע על תוצאות ניסויים שנבצע בהם אחרי  -שכבר קשורים אל הסובסטרט שלהם

 הבידוד.

 

בעת הנדסת חלבונים, ניתן להוסיף להם ואם אנחנו לא יודעים למי החלבון יגלה אפיניות גבוהה? 

עלינו  לגרום להם לגלות אפיניות גבוהה אל מולקולות מסויימות.תג בקצה וכך באופן מלאכותי 

לדעת מה רצף החלבון ולהפיק אותו באמצעות חיידקים למשל. לרוב נוסיף תג לחומצה אמינית 

 נוסיף היסטידין ואז החלבון יגלה אפיניות גבוהה לגליצין(. -כלשהי )למשל

 

 HPLC –קולונות תחת לחץ 

 . ב על מנת שחומרים שונים יעברו דרכהקטנים ומאוד מאוד דחוסים, ולכן ידרש לחץ רים בקולונה גרגרים רזאו

 יתרונות לשיטה זו:

 רזולוציה גבוהה -
 הפרדה מהירה של חלבונים -

לאורך ציר הזמן נאסוף את החומרים שיוצאים מהקולונה, ונקבל הפרדה לפי מידת בליעה של 

 החומרים.

חלבונים את החלבון הראשון והחמישי, משום ששני אלה ה 5בדוגמה שבשרטוט נוכל לבודד מתוך 

 יוצאים מהקולונה בפרק זמן יחסית מוגדר.

 כנראה שלא נצליח לבודד משום שהם יוצאים מהקולונה יחסית קרוב זה לזה. 2,3,4את חלבונים 

 

 

 

  



7 
 

 אלקטרופורזה בג'ל -מדידת אפקטיביות ההפרדה 
טעונות במדיום נקבובי תוך הפעלת שדה חשמלי. ככל שמולקולה יותר קטנה, מהירות שיטת הפרדה המבוססת על נדידת מולקולות 

  הנדידה שלה יותר גדולה.

הטווח הנקבובי נשתמש בדרך כלל ליצירת 

 בפוליאקרילאמיד 

(Polyacrylamide Gel Electrophoresis) 

נוצרת רשת תלת  .PAGEשנקרא בקיצור 

ממדית של הפולימר )בפועל, זה נראה 

 קצת כמו כוורת(.

 

והוא  SDSמוסיפים גם דטרגנט הנקרא 

גורם לניתוק הקשרים הלא קוולנטים 

, מה שהופך את במולקולות החלבון

 ועתם בג'ל.ההפיכה של כל החלבונים ללינארים מנטרלת את ההשפעה של מידת הקיפול שלהם על מהירות תנ. החלבון ללינארי

שיירים של חומצות אמינו בחלבון, כלומר ישנו יחס ברור בין גודל החלבון לבין מספר  2אחת נקשרת לכל  SDSלאחר מכן, מולק' 

 נוצר יחס בין גודל החלבון לבין המטען החשמלי שיהיה לו בעת ההרצה. טעון שלילית, ולכן SDS-שיקשרו אליו. ה SDSמולק' 

 שהמהירות בה החלבון נודד תהיה יחסית למסה המולרית שלו.גורם לכך  SDS-הטיפול ב

 

זרם חשמלי מועבר דרך הג'ל כך שצידו האחד טעון חיובית וצידו השני טעון שלילית. המולקולות הטעונות חשמלית נודדות לקצה 

 אחד של הג'ל )אם טעונות חיובית אז נעות לקצה הטעון שלילית וליהפך(.

 ך תתאפשר לה תנועתיות רבה יותר דרך הפולימר, וכך היא תתקדם מהר יותר.ככל שמולקולה קטנה יותר, כ

 

לאחר מכן מקרינים על הג'ל ונוצרת תמונה של הפרדת החלבונים. קיים יחס הפוך בין המשקל המולקולרי ליכולת התנועה של 

 החלבון בג'ל, ולכן נוכל להעריך מהו המשקל המולקולרי של החלבון שבודנו.

 נוכל להתבונן בתוצאות ולהעריך האם החלבון שמעניין אותנו נמצא בתמיסה או לא. -המשקלאם כבר ידוע 

 

 Isoelectric focusing –הפרדה לפי מטען 

שנע מנמוך לגבוה. כל מולקולה  pHיש גרדיאנט של  בג'ל

 תיעצר בנקודה שבה היא ניטראלית.

החלבונים מורצים בג'ל קורוזי ונעים על סמך תכונות המטען 

 להם, כאשר הם במצב הנטיבי.ש

משפיע  SDS-)משום ש SDSשימו לב שהשיטה נערכת ללא 

 גם על המטען וגם על המבנה של החלבונים(.

 

 הפרדה לפי מטען וגודל –ממדי -ג'ל דו

-בעת הפעלת שדה חשמלי, המולקולות מופרדות במימד האופקי לפי מטען. הקשר ל

pH הוא שמטען המולקולות משתנה כתוצאה מה-pH  .שבסביבה 

 והמולקולות מתמיינות במימד האנכי לפי גודל.  SDSלאחר מכן מוסיפים 

 נטורטיבי.-במימד הראשון החלבונים רצים במצבם הנטיבי ובמימד השני במצב דה

 

 

 

 

  

8

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



8 
 

 מעקב אחר יעילות ניקוי החלבון

נוכל למדוד את הפעילות הספציפית של החלבון לפי השינוי הנצפה בבליעת 

 התמיסה.

 

 במהלך הניקוי, החלק היחסי של החלבון שאנחנו מבודדים בתמיסה הולך וגדל.

הסכימה שבדוגמה מתארת תמיסה המשתנה כתוצאה מסדרת תהליכים לניקוי 

שמופעלים עליה. אפשרי שאם היינו מפעילים את התהליכים בסדר שונה היינו 

בצעים סינון לפי יכולים לחסוך חלק מהשלבים )למשל, סינון לפי אפיניות לפני שמ

 גודל או מטען( 

 

ככל שמתקדמים בתהליך הניקוי, כך עולה הפעילות הספציפית ויורדת  -

 .הניצולת
 

 :הערות כלליות

 בהרצה חוזרת )מתרחשת בניסויים שונים( אפשרי שהניצולת )כמות החלבון( שנראה תרד מעט. -

 

 שיטות לקביעת רצף חומצות האמינו( 3)נספח להרצאה 

 
 באמצעות ריאגנטים והידרוליזה. זה קורה כך: טרמינל C-ו טרמינל N-ב אמינו חומצות זיהוי

ריאגנט אשר יוצר קשר קוולנטי עם אחד הקצוות, ואז ביצוע הידרוליזה לקבלת חומצות המופרדות זו מזו. החומצה שבקצה  הוספת

 תהיה קשורה עדיין לריאגנט. הריאגנטים:

 מתפרק שאינו הריאגנט עם חזק קשר יוצרת טרמינל N-ב האמינית החומצה - (FDNB) פלואורודיניטרובנזן סנגר ריאגנט -

 אל הקשורה טרמינלית N-ה לחומצה פרט, קשריהן את מאבדות האמיניות החומצות כל הידרוליזה בעקבות. בהידרולוזיה

 .DNP - האמיני בקצה אמינית. ח:  כך מסומן. צהוב בצבע שנצבעת המגיב

 (הריאגנט אל מקושרת היא, שוב) פלואורסנטית מסומנת( האמיני הקצה) טרמינל N בקצה האמינית החומצה – כלוריד דנזיל -

 הידרוליזה בעקבות) ראשונה מהשרשרת מתנתקת( קרבוקסילי קצה) טרמינל C בקצה אמינית חומצה – קרבוקסיפפטידאז -

 (האנזים שמבצע
 

 אמינו:חומצות  20שימוש באנזימי חיתוך על רצף של לכל היותר 

הידרופוביים, לרוב יהיו ( או מתיונין )כולם שיירים )ארומטיים חותך אחרי החומצות האמינות פנילאלנין, טריפטופן וטירוזין כימוטרפסין -

 (בחלק פנימי
 (, לרוב יהיו בחלק החיצוני של החלבון)חיוביות ותך אחרי החומצות האמינו ליזין וארגניןח טריפסין -

 (כלומר כשאומרים אחרי חומצה מסויימת, הכוונה היא מהצד הקרבוקסילי, C)החיתוך הוא מקצה 

 

 מושגים כלליים וקינטיקה –( אנזימים 4)הרצאה 

 

: כל אנזים פועל על תחום מאוד צר של סובסטרטים, וישנו מספר מצומצם של תוצרים. אין כמעט תוצרי ספיציפיות של אנזימים

 אנזימים.ביניים בתגובות של זירוז באמצעות 

 היא נובעת מאוסף אינטראקציות קוולנטיות בין האנזים לסובסטרט, התאמה מרחבית רבה. איך מושגת הספציפיות הרבה?

אנזימים לרוב מולקולות קטנות, מעכבים מבקרים את פעילותם של הן מעכבים: ע"י בקרה על פעילות אנזימים מושגת בין היתר 

 אנזימים אלוסטריים. והןמיכאליאניים 

 .מנטן מיכאליס משוואתמים מיכאליאניים הם אנזימים שהקינטיקה שלהם מתוארת על ידי אנזי

 נדון בהם בהמשך.ים שמתקיימת בהם בקרה אלוסטרית, אנזימים אלוסטריים הם אנזימ

 
לפעילותם, למשל אנזים פקטור כלשהו -: מולקולות קטנות הדרושות לפעילות אנזים ספציפי. הרבה אנזימים זקוקים לקופקטורים-קו

 פקטור מתאים.-שלא יקשר אליו קו דשלא יפעל ע

 .קבוצה פרוסטטיתפקטור שלא ניתק מהאנזים נקרא -קו
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 תפקיד האנזימים

 זירוז ריאקציות כימיות ומעברי אנרגיה מצורה אחרת לשניה. 

 

אנזימים מקטינים את המחסום האנרגטי בין מגיבים ותוצרים. קיים צורון מעבר, 

 צורת ביניים שאורך חייה קצר יחסית והיא שלב בין הסובסטרט לתוצר.

האנזים מתאים למצב המעבר והוא מייצב אותו, וכך מוביל מהר יותר ליצירת 

)הריאקציה תגיע  התוצר, ולכן משפיע על מהירות ההגעה של התגובה לשו"מ

 .(לשו"מ כך או כך, אבל בנוכחות אנזים היא תגיע לשו"מ הרבה יותר מהר

 

 שימו לב:

  𝐾𝑒𝑞או את  ΔGהאנזים לא משנה את  -

 .שני הכיווניםמזרז את הריאקציה בהאנזים  -

 מקיים אינטראקציה עם הסובסטרט ועם מצב המעברהאנזים  -
האנזים יוצר קשרים קוולנטים ולא קוולנטים עם מצבי מעבר ומצבי ביניים  -

 לאורך קוארדינטת הריאקציה המובילה לקטליזה

 

 אנזימטיתקטליזה 

 

 סובסטרט-יצירת קומפלקס אנזים

החל מריכוז מסויים, של מהירות הריאקציה כתלות בריכוז הסובסטרט נראה כי בשלב מסויים ישנה התיישרות של הגרף: בגרף  -

 סובסטרט.-הוספה של סובסטרט לא תגביר את קצב הריאקציה. זהו השלב בו כל האנזימים 'תפוסים' בקומפלקס של אנזים

 )תמונה של האנזים כשהוא קשור אל הסובסטרט(. xהות אתרים פעילים באנזים באמצעות קריסטלוגרפיה בקרני ניתן לז -

סובסטרט )שינוי בבליעה שמצביע על -ניתן לזהות שינוי בתכונות הבליעה של אנזימים כאשר הם נמצאים בקומפלקס של אנזים -

 שינוי בתכונות הכימיות של התמיסה(
 

 לאתרים פעילים באנזימיםתכונות משותפות 

כיס או בקע במבנה התלת מרחבי של האנזים, בו מתרחשת הקטליזה והוא מורכב מקבוצות האתר הפעיל הוא בדרך כלל  -

ו מפריעים שלרוב רחוקות זו מזו במבנה הראשוני של החלבון. אם היו קרובות זו לזו כבר במבנה הראשוני, שיקולים סטריים הי

 ליצירת המבנה השלישוני
 לא נחשבות לאלמנט שניוני כמו סליל אלפא או משטח בטאשימו לב שלולאות . (loops)לולאות לרוב מכיל האתר הפעיל  -
 האתר הפעיל תופס חלק קטן יחסית מנפח החלבון -
סביבה ייחודית. הרבה פעמים האתר הפעיל יהיה בעומק החלבון ונטול מולקולות מים, היעדר מים -אתר פעיל מהווה מיקרו -

 מוביל לאינטראקציות חזקות יותר )שימו לב שעדיין יכולים להיות באתר הפעיל שיירים פולאריים(
 א קוולנטיות חלשותסובסטרטים נקשרים לאנזימים באמצעות מאסף אינטראקציות ל -
נה הספציפיות של אנזימים נובעת מסידור תלת מרחבי מדוייק של האטומים באתר הפעיל. לכן, גם שינוי קל בלבד במב -

 המרחבי של האנזים יכול להוביל לחוסר פעילות

 

 ודל מיכאליס מנטןמ - קינטיקה אנזימטית

 

מימין: שינוי בריכוזים כתלות בזמן. תגובה 

 אנזימטית סטנדרטית.

 

( Vמשמאל: מהירות הריאקציה האנזימטית )

 .[S]כפונקציה של 
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𝐾𝑀 =
𝑘−1+𝑘2

𝑘1
   ;   𝑉0 = 𝑉𝑚𝑎𝑥

[𝑆]

[𝑆]+𝐾𝑀
   ;   𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝐾𝑐𝑎𝑡[𝐸] ; קצב שינוי ריכוז התוצר ביחידת זמןמהירות הריאקציה : 

 

𝑲𝑴:  .קבוע המשמש מדד לאפיניות )זיקה( של האנזים לסובסטרטKM  אפיניות גבוהה. -נמוך >KM  הוא ריכוז הסובסטרט בו מושגת

 מחצית המהירות המקסימאלית של האנזים.

𝑽𝒎𝒂𝒙: יאורטית אליה יכול האנזים להגיע, כאשר כל מולקולות האנזים קשורות לסובסטרט. משמש המהירות המקסימאלית הת

 (.𝐾2או  𝐾𝑐𝑎𝑡להערכת מספר המחזור של האנזים )

𝑲𝒄𝒂𝒕בפרק זמן נתון י של יחידות הסובסטרט שהופכות לתוצר ע"י יחידה קטליטית אחת: מס' מקסימאל. 

 

 תנאי קיצון בעקומת מיכאליס מנטן:

[𝑆]כאשר  - ≪ 𝐾𝑀  אפשר להזניח את[𝑆] ביחס ל-K𝑀  ולכן𝑉0 =
𝑉𝑚𝑎𝑥⋅[𝑆]

𝐾𝑀
 והעקומה לינארית 

[𝑆]כאשר  - == 𝐾𝑀  מתקיים𝑉0 =
𝑉𝑚𝑎𝑥⋅𝐾𝑀

2𝐾𝑀
𝑉0ואם נצמצם נקבל כי   =

𝑉𝑚𝑎𝑥

2
 

[𝑆]כאשר  - ≫ 𝐾𝑀  מתקיים𝑉0 =
𝑉𝑚𝑎𝑥[𝑆]

[𝑆]
𝑉0ואם נצמצם נקבל כי   = 𝑉𝑚𝑎𝑥 

 כללי:

- 
𝐾𝑐𝑎𝑡

𝐾𝑀
 הוא מדד משוקלל ליעילות הקטליטית של האנזים, ככל שערך זה יותר גדול יעילות האנזים יותר גבוהה 

 .KM-ו 𝐾𝑐𝑎𝑡שינוי ריכוז האנזים לא משפיע על ערכי  -

 אנזים בעל ספציפיות רחבה הוא אנזים בעל פעילות קטליטית על מספר סובסטרטים, במקרה כזה: -

o ם נמוכים מערך כשריכוזי כל הסובסטרטים שווים וה𝐾𝑀 האנזים יעדיף את הסובסטרט שלו ערך ,
𝐾𝑐𝑎𝑡

𝐾𝑀
  גבוה יותר. 

o  ערכי𝐾𝑀 ו-𝐾𝑐𝑎𝑡 יכולים להיות שונים עבור סוגי סובסטרטים שונים 

o סובסטרט אחד עשוי להיות מעכב תחרותי לפעילות האנזים על סובסטרט אחר 
 

 :הופכית(-)עקומה הופכית לינאריזציה לעקומת מיכאליס מנטן

 

 מנטן בנוכחות מעכב תחרותי: -משוואת מיכאליס

𝑉0 =
𝑉𝑚𝑎𝑥 ⋅ [𝑆]

𝐾𝑀 + [𝑆]
=

𝑉𝑚𝑎𝑥 ⋅ [𝑆]

𝐾𝑀 (1 +
[𝐼]
𝐾𝐼

) + [𝑆]
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגרף הלינארי של מיכאליס מנטן בנוכחות מעכב תחרות )מימין( ומעכב שאינו תחרותי )משמאל(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

  ’catalytic strategiesenzymes (5)הרצאה 

כיצד האנזים מוריד את אנרגית השפעול של 

 התגובה?

היא האנרגיה  (binding energy)אנרגית קישור 

החופשית המשוחררת בעת יצירה הקשר בין 

 האנזים לסובסטרט.

 פרוטאזות

פירוק ועיכול בין היתר בחי . בעלי חשיבות רבה בתא האנזימים שמפרקים קשרים פפטידיים )קשרים בין חומצות אמינו בחלבון(

 חלבונים שמקורם מהמזון ע"מ לספק לתא את חומצות האימנו שאינן מיוצרות עצמאית.

לריאקציה יש פוטנציאל אנרגטי להתרחש ספונטנית, אולם בפועל היא לא מתרחשת ספונטנית משום מחסום גבוה מאוד של אנרגית 

 הקשר הפפטידי, שהוא בין קשר כפול לקשר יחיד, מייצב מאוד את המבנה. אקטיבציה.

 

באמצעות התקפה וזאת , מספר חומצות אמינו ספציפיותאחרי הוא אנזים שמבצע חיתוך של קשר פפטידי  כימוטריפסין

 נוקלאופילית תוך כדי יצירת מצב ביניים קוולנטי.

Affinity lables – רט ולכן נקשרים לאנזים.מעכבים שדומים מאוד לסובסט 

Suicide inhibitors – מעכבים 'מתאבדים', בלתי הפיכים. 

 

 :מדידת פעילות האנזים כתלות בזמן

, מכשיר זרימה Stopped flow spectrometerבאמצעות מכשיר בשם 

 מופסקת. מאפשר מעכב אחר תגובות מהירות. 

נקודת הפגישה מזריקים אנזים וסבסטרט באותו זמן ממזרקים נפרדים, 

שלהם מסומנת כזמן אפס ומאותו רגע נתחיל למדוד את פעילות האנזים. נוכל 

  למשל כמה שלבים יש בתגובה. -ללמוד על מנגנון הריאקציה

המוניטור עוקב אחר יצירת התוצר. איך נדע על מה לעקוב? נוכל להשתמש 

ם בסובסטרטים כרומוגנים, בהם כאשר נשבר קשר מסויים מתקבל תוצר ע

 בליעה אלקטרונית מסויימת, והוא יציג צבע. נוכל לעקוב אחר הצטברות הצבע כתלות בזמן.

 

ישנן שתי פאזות, פאזת התפרצות )קדם מצב אמיד( ופאזה נוספת המייצגת את ההגעה 

שלבית, יצירה -למצב אמיד. המשמעות של שתי הפאזות היא שמתרחשת הידרוליזה דו

  .ופירוק של תוצר ביניים קוולנטי

ההתפרצות מייצגת את המפגש הראשון של מולקולות אנזים עם מולקולות סובסטרט. פאזת 

 המפגשים הבאים שיתרחשו כבר יהיו חלק מהמצב האמיד אליו הגיעה התגובה.

 הוא השלב האיטי יותר, השלב קובע המהירות.  השלב השני

 

 

 מחזור קטליטי שלם –כימוטריפסין 

 

 .57היסטידין-ו 195, סרין102אספרטאט-בכימוטריפסין מורכבת מהשלשה הקטליטית 

 

 מה בעצם קורה שם?
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אלקטרונים חופשיים, הוא יחסית ריאקטיבי ויוצר  2להיסטידין יש חנקן עם  -

 של הסרין OH-קשר עם קבוצת ה

 

ן המחובר לחנקן השני של במקביל, החמצן של אספרטאט יוצר קשר עם המימ -

 היסטידין
 

ויווצר  (OH-פרוטונציה )הסרה של פרוטון, המימן של קבוצת ה-דהסרין עוברת  -

  −Oנוקלאופיל 

מטען חשמלי חיובי, שמאוזן ע"י עברה פרוטונציה וכעת יש לה היסטידין  -

 האינטראקציה שלה עם אספרטאט בעלת המטען השלילי
 

-פחמן אלפא של חומצת אמינו נקשר אל החמצן של סרין ונוצר חור אוקסי -

 אניוני

 החמצן שבחור האוקסיאניוני משמש כנוקלאופיל ומפרק את הקשר הפפטידי -
 (1-4, וזהו סוף השלב הראשון. )באיור שלמטה אלו שלבים נוצר אציל אנזים -
 

כעת האציל אנזים יגיב עם מולקולת מים ויעבור מס' שלבים נוספים עד שיגיע  -

 ויבצע את הקטליזה פעם נוספת, וכן הלאה.. 1שוב לתחילת שלב 

 
  

 ?Ser195באלנין, איך תושפע הריאקטיביות של  Asp102אם נחליף את  -

ע"מ להפוך את קבוצת ההידרוקסיל שלה לחמצן טעון  His57מושפעת מיכולתה להעביר פרוטון אל  Ser195הריאקטיביות של 

 זקוקה לאספרטאט ע"מ לאזן את המטען החיובי שנוצר. His57שלילית. 

 למסור את הפרוטוןיהיה קשה יותר  Ser195 -באלנין )חומצה לא טעונה( תגרום לכך של ית()הטעונה שליל החלפת אספרטאט

 ולכן תחול ירידה בפעילות הקטליטית של האנזים.

 

 נין, איזו השפעה תהיה להחלפה השנייה?באל Asp102באלנין ולאחר מכן נחליף גם את  His57אם נחליף את  -
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. ההחלפה הנוספת פרוטונציה של סרין-היסטידין תגרום לכך שלא תתרחשה דהלא תהיה השפעה, משום שעצם ההחלפה של 

 לא תשפיע על היכולת הקטליטית של האנזים.

 

 שבמים פועלת כנוקלאופיל ותוקפת את פחמן האלפא. OH-נכנסת מולקולת מים ונקשרת אל היסטידין. קבוצת ה 5בשלב  -

 

)כלומר עלייה באפיניות  𝑲𝑴גוררת ירידה בערך נו של האנזים אחת באחרת ברצף חומצות האמי החלפת חומצה אמיניתאם  -

 של החלבון לסובסטרט( נוכל להסיק כי החומצה שהוחלפה נמצאת באתר הקישור של החלבון לסובסטרט.

 

 טריפסין מפרק קשר פפטידי בחומצות אמינו עם מטען חיובי כמו ליזין וארגנין בהקשר של עיכול עצמי: כימוטריפסין וטריפסין

)חומצות עם שייר צידי בסיסי(, אלו חומצות שיכולות להיות על פני שטח החלבון ולכן חשופות יותר לתקיפה )עיכול עצמי של 

טריפסין את עצמו(. לעומתו, כימוטריפסין מפרק קשר פפטידי בקצה קרבוקסילי של שיירים הידרופוביים כמו למשל טריפטופן. בשל 

 א יהיו חשופים ולכן פחות סביר שיתרחש עיכול עצמי.האפקט ההידרופובי, שיירים אלו ל

 

 בטרם נקבע המבנה?  להוכיח שחלבון מסויים משתמש בשלשה קטליטיתכיצד נוכל 

 . ריאגנטים בעלי פעילות כימית ספציפית יזהו קבוצות פעילות )סרין או היסטידין( מהאתר הפעיל. 1

 .𝐾𝑐𝑎𝑡. מוטגנזה של סרין או היסטידין שתוביל לירידה בפעילות האנזים )ירידה בערך 2

 

 פפטידים קשר מבקעים אשר אנזימים) פפטידאז אנזימי של משפחה הוא( חדש שם) אנדופפטידאז סרין או פרוטאז סרין

 .האנזים של הפעיל באתר סרין של נוכחות ידי על מאופיינים פרוטאזות סרין(. בחלבונים

 

 enzymes control (6)הרצאה 

 

 (Allosteric control)בקרה אלוסטרית 

הם שני חלבונים קושרי חמצן. היכולת שלהם לנצל אנרגיה בסביבה אירובית גדולה בהרבה לעומת ( Mb( ומיוגלובין )Hbהמוגלובין )

 הסובסטרט(.יכולתם לנצל חמצן בסביבה אנאירובית )פעילות אנזים כתלות בריכוז 

  נתבונן בעקומת הקישור לחמצן כפונקציה של לחץ החמצן:
 

Y  .מייצג את הניצולת, אחוז מולקולות החמצן הרוויותP50  אחוז  50הוא הלחץ בו

 ממולקולות החמצן רוויות.

 

, בעוד עקומת הקשירה על היפרבוליתנבחין כי עקומת הקשירה של מיוגלובין היא 

 (.S)דומה בצורתה לאות  תסיגמואידליהמוגלובין היא 

האנרגיה ההתחלתית של המוגלובין בלחץ חמצן  מה משמעות העקומה הסיגמואידלית?

נמוך היא נמוכה, אך היא עולה כפונקציה של לחץ החמצן. המעבר של מיוגלובין ממצב 

שאין מולק' קשורות כלל למצב בו רוב המולקולות קשורות לחמצן הוא מאוד חד. המעבר 

 ין הוא יותר הדרגתי. זו דוגמה לבקרת פעילות.של המוגלוב

 

Q :V0 חישוב דרגת הרוויה = 𝑉𝑚𝑎𝑥 ⋅
[𝑆]

𝐾𝑀+[𝑆]
  ;   𝑄 =

𝑉0

𝑉𝑚𝑎𝑥
=

[𝑆]

𝐾𝑀+[𝑆]
 

 

 הבדלים בין המוגלובין ומיוגלובין:

 המוגלובין פועל בתאי הדם האדומים ומיוגלובין פועל בתאי שריר -
 ומיוגלובין הוא בעל אתר קישור אחד המוגלובין הוא בעל ארבעה אתרי קישור למולקולת חמצן -

 ., בין היתר משום שאלו חלבונים מאוד נפוציםהמבנים של המוגלובין ומיוגלובין הם הראשונים שפוענחו

פקטור. קשורה באינראקציות -שהיא קבוצה פונקציונלית שמשמשת כקו (heme)סלילי אלפא וקבוצת הם מספר מבנה מיוגלובין כולל 

ושר את החמצן. הברזל הוא יש אטום ברזל, והוא זה שק hemeירים שונים של החלבון. באמצע קבוצת הלא קוולנטיות עם שי

 ם ולשרירים את הצבע האדום.שמקנה לד

 אליה יכולה להיקשר מולקולת חמצן. hemeהמוגלובין הוא טטרמר, בנוי מארבע תתי יחידות שכל אחת מהן קושרת קבוצת 

14

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



14 
 

גם דמיון  ידות של המוגלובין ומיוגלובין, צורת הקיפול מאוד מוגדרת ומאוד דומה. מכאן שקייםיש הומולוגיה מבנית בין תתי היח

 ברצף של שני החלבונים.

 

𝑌דרגת הרוויה:  Yהגדרה של  =
[𝑀𝑏𝑂2]

[𝑀𝑏𝑂2]+[𝑀𝑏]
 הקשורים חלקי סך כל האתרים., מספר האתרים  

 

𝑌 =
(𝑝𝑂2)

(𝑝𝑂2)+(𝑃50)
𝑌הוא לחץ החמצן עבורו יתקבל  𝑃50כאשר   =  כלומר חצי מהמולקולות רוויות. 0.5

Yאחרי כמה הצבות נוספות נקבל את המשוואה:  =
[𝑂2]

[𝑂2]+𝑘
𝐾הוא קבוע שו"מ:  Kכאשר   =

[𝑀𝑏][𝑂2]

[𝑀𝑏𝑂2]
 

קבל את אם נתייחס למודל הקישור של המוגלובין כמודל של הכל או כלום )כלומר כל האתרים קשורים או שאף אתר לא קשור( נ

𝑌הביטוי הזה:  =
(𝑝𝑂2)𝑛

(𝑝𝑂2)𝑛+(𝑃50)
  

log :לינאריזציה לעקומת הקישורנוכל לבצע  (
𝑌

1−𝑌
) = 𝑛𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑂2) − log (𝑃50) 

n .הוא מקדם היל 𝑛𝐻  מכונהHill coefficient גדול כך מידת הקואפרטיביות גדלה., וככל שהוא 

 

𝑛עבור המוגלובין  = עקום היפרבולי לאו דווקא אומר שישנו אתר  אתרי קישור. 3 לפחותומכך נוכל להסיק כי יש להמוגלובין  2.8

 קישור יחיד, זה פשוט אומר שלא ניתן להסיק.

 

  יתרונות הקואופרטיביות להובלת חמצן:

מתארים כמה מולקולות חמצן משתחררות  100-ו 20ההבדלים בין רמות הלחץ 

כלומר  -בעקומה הסיגמואידלית משתחררות הרבה יותר מולקולותבמעבר ביניהן. 

בפועל המוגלובין ישחרר הרבה יותר מולקולות חמצן במעבר בין לחץ החמצן ברקמות 

 (.100( ללחץ החמצן בריאות )20)

 

 איך מתבטאת התקשורת בין אתרי הקשירה השונים?

 -ונים של הברזלכשהחמצן נקשר אל הקורדינציה השישית חל שינוי במצב האלקטר

 ענן האלקטרונים של הברזל מתכווץ מעט ועקב כך גם המצב האנרגטי משתנה מעט.

קישור החמצן משרה שינוי קונפיגורציה מקומי, אשר משפיע על זוויות השיירים  -כלומר

 הטייה עדינה של סלילי האלפא.  -הסמוכים

השפעה על תת  השינוי מתרחש באזור המגע בין תתי היחידות הצמודות, ולכן יש

 היחידה הבאה שמתבטאת בהגדלת האפיניות של אותה תת יחידה לחמצן.

 התוצאה: קישור חמצן באתר אחד מגדיל את האפיניות של האתר השכן לחמצן.

 

תת היחידה מתקיימת בשתי קונפורמציות שונות שביניהן יש שו"מ מסויים. החלבון יקיים את שיווי המשקל הזה גם בהיעדר 

כשונסיף סובסטרט, הוא יקשר בצורה טובה יותר לאחת הקונפורמציות, זו עם האפיניות הגבוהה יותר, ובכך ישפיע על סובסטרט. 

 שיווי המשקל בין שתי הקונפורמציות.

 

 "הכל או כלוםמודל " – MWC – מודל להסבר התנהגות קואופרטיבית של אנזים

הוא שיווי המשקל בין הקונפורמציות. המודל הזה נקרא המודל המתואם, משום שלפיו כל תתי  Lמצבים שונים.  10לוקח בחשבון 

 .R-ל T-מ ברהיחידות משתנות יחד במע
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נדע כי מדובר  -)האפינית( כתלות בריכוז הסובסטרט מיוצג בעקומה סיגמואידלית Rכאשר אחוז האנזימים הנמצאים בקונפורמציה 

 .MWCבמודל 

 

 KNF – מודל להסבר התנהגות קואופרטיבית של אנזים

לפיו רק תת יחידה שאליה נקשר חמצן תעבור 

שינוי קונפורמציה. זה מודל יותר אינטואיטיבי, 

שלוקח בחשבון רק חמישה מצבים שונים. 

 במודל זה יש קבוע שונה לכל שלב קשירה.

 

שימו לב שהמודל של קואופרטיביות לא תואם את 'מודל מנעול ומפתח' )משום שמתרחש שינוי מבני עם קישור הליגנד(, אלא תואם 

לפיו לאחר הקשירה הראשונית גם האנזים וגם הסובסטרט משנים מעט את המבנה שלהם וכתוצאה מכך  induced fitאת מודל 

ויש גם צימוד מסויים בין אתרי הקישור  induced fitט לאתר מסויים מתרחש הקשרים ביניהם מתחזקים. בעת קישור סובסטר

 מה שמאפשר לשינוי קונפורמציה של אתר קישור אחד להגדיל את האפיניות של אתר קישור אחר באותו החלבון. -השונים

 

האנזימים )וכל תתי היחידות(  כל, וברוויה מלאה Tהאנזימים בקונפורמציה  כלאם אין קישור של סובסטרט , KNFלפי מודל 

 .Rבקונפורמציה 

 

 בקרה אלוסטרית על פעילות אנזים

הסובסטרט עבור פעילות האנזים הוא גם זה שמווסת את  טרופי:-אפקט הומו

 פעילותו

מולקולה המשפיעה על אפיניות האנזים היא לא ה טרופי:-אפקט הטרו

 עבור המוגלובין. +𝐻למשל  הסובסטרט שלו.

 

: העקומה נעה שמאלה או ימינה MWCטרופיים במודל -הדגמת אפקטים הטרו

 Activatorכאשר תזוזה שמאלה מייצגת אפיניות גבוהה יותר גבוהה )הוספנו 

(, ותזוזה ימינה מייצגת אפיניות נמוכה יותר )הוספנו Rאשר מייצר את המצב 

Inhibitor  אשר מייצב את המצבT.) 

 

 המוגלובין:אפקטים אלוסטריים על 

2,3-BPG טרופי שלילי, נקשר באתר שונה מהאתר לקשירת חמצן.-בעל אפקט הטרו 

  .טרופי שלילי-בעלי אפקט הטרושניהם  𝐶𝑂2ויוני  +𝐻  יוני
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 אפקט בוהר

 

 אליו לקשור ההמוגלובין של הנטייה את המפחית, חיים בבעלי ויסות מנגנון

 .בדם חמצני-הדו הפחמן של החלקי בלחץ לעלייה כתגובה, חמצן מולקולות

ברקמות בהן יש צריכה גבוהה מאוד של חמצן, מופקת כמות רבה של פחמן דו 

,CO2חמצני ויוני מימן  𝐻+.  את ה מורידהעליה בריכוז יונים אלה-pH  בסביבה, מה

ידה באפיניות של המוגלובין לחמצן: היונים יוצרים גשרי מלח שמייצבים שגורם ליר

יותר ולכן המוגלובין משחרר  ,האפיניות יורדת הפחות אפינית. Tאת קונפורמציה 

 .בה הוא דרוש חמצן לסביבה

 

בעקומת הקישור של המוגלובין לחמצן נראה הזחה ימינה כאשר האפיניות לחמצן 

כמו  – יורדת )כלומר כשריכוז פד"ח או יוני מימן עולה, או כשהטמפרטורה עולה

אפיניות לחמצן עולה )כלומר כשיש ריכוז , והזחה שמאלה כאשר ה(שקורה ברקמות

 כמו שקורה בריאות(. –נמוך של פד"ח ויוני מימן 

 

 Mechanisms Regulating Enzyme Activity (7)הרצאה 
 

 קונפורמציההקשירה של הסובסטרט מובילה לשינוי  .bound (oxy)-ו unbound (deoxy) :המוגלובין קיים בשתי קונפורמציות שונות

 עיקרון העומד בבסיס כל המודלים להסבר קואופרטיביות. –בחלבון 

 

 ATCaseדוגמה לבקרה אלוסטרית: 

-ו CTPאנזים במסלול ייצור של פירימידינים )אספרטט טרנסקרבאמילז הוא 

UTP.) לא מציית למשוואת  קיימת תלות סיגמואידלית בריכוז הסובסטרט(

 . מיכאליס מנטן(

כלומר, בקרה . ATPומוגברת על ידי  CTPפעילות האנזים מעוכבת על ידי 

 אלוסטרית על ידי התוצר!

 

, C-ו Rלאספרטט טרנסקרבאמילז יש שתי תתי יחידות שונות, המסומנות 

 פעמים. 6כאשר כל אחת מהן מופיעה 

𝐶6𝑅6גרם להפרדה של תתי היחידות זו מזו באופן הבא:  pHMBשימוש בריאגנט  → 3𝑅2 + 2𝐶3. 

 

מבנה הסטויכומטריה של תתי היחידות ב. kDa300 -תתי יחידות, במשקל כולל של כ 12-הבנוי מ אוליגומר-הטרומדובר במבנה של 

החיוניות לפעילות החלבון; משקל כל  קבוצות קטליטיות קטליטיות )בעלות שרשראות פוליפפטידיות כלומר שש C6𝑅6 היא הרביעוני

ושש שרשראות פוליפפטידיות רגולטוריות )בקרתיות, שאינן מזרזות ריאקציה כימי, אך מבקרות את ( 34kDaשרשרת קטליטית: 

 (.17kDaפעילות האנזים; משקל כל שרשרת רגולטורית: 

 שתי וכל( 34KDa של משקל בעלי) קטליטי טרימר יוצרות קטליטיות שרשראות שלוש כל כי מראה זה אנזים של הרביעוני המבנה

 באמצעות זה עם זה אינטראקציות יוצרים הקטליטיים הטרימרים שני(. רגולטורי) בקרתי דימר יוצרות רגולטוריות שרשראות

 .הרגולטוריים הדימרים שלושת עם אינטראקציות

 

ATCase :מבוקר על ידי מספר אפקטורים אלוסטריים 

 לסובסטרטים האנזים בין הזיקה את המגדילים חיוביים הומוטרופיים אלוסטריים אפקטורים הם פוספט וקרבמויל אספרטט -
- CTP הקואופרטיביות את ומגדיל שלו לסובסטרטים האנזים של הזיקה את המקטין שלילי הומוטרופי אפקטור הוא .CTP הוא 

 חוזר בהיזון עיכוב זהו ולכן זה ביוסינתזה במסלול הסופי תוצר

- ATP גבוה ריכוז. הקואופרטיביות את ומקטין שלו לסובסטרטים האנזים של הזיקה את המגדיל חיובי הטרוטרופי אפקטור הוא 

 .פירמידינים של סינתזה דרושה ולכך, DNA שכפול של ולאפשרות בתא זמינה אנרגיה על מאותת ATP של

CTP ו-ATP .נקשרים אל תתי היחידות הרגולטוריות של האנזים 

 

 .CTP, התגובה תתבצע אולם ללא בקרה על ידי התוצר Cאם נבודד את יחידת הקטליזה 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=Da&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94_%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1


17 
 

 

רחבי שמגדיל מאוד גורם לשינוי מ PALA-, חומר שמשמש כמעכב תחרותי. קישור הPALAאיך חקרו את מבנה החלבון? באמצעות 

 את נפח האנזים.

 בעל אפיניות גדולה יותר לסובסטרט באתר הפעיל. R, כאשר R, המצב הקשור נקרא Tהמצב הלא קשור נקרא 

 תהליכים: 2לכן כאשר עולה ריכוז הסובסטרט מתרחשים במקביל 

 שהיא יותר אפינית Rעולה מספר האנזימים שקשורים לפחות למולקולת סובסטרט אחת, ולכן הם בקונפורמציה  -

 עולה המספר הכללי של אתרי האנזים שקשורים לסובסטרט -
 מהירות הריאקציה, וכתוצאה מהם נוצרת עקומת היקשרות סיגמואידלית.התהליכים מגבירים את  2

 

 אנזימים-איזובקרה באמצעות 

תכונות בקרה שונות מקנות לאיזואנזימים אנזימים. -שונים בעלי אותה פעילות אנזימטית המופיעים באותו יצור נקראים איזו חלבונים

 ותפוצת האיזואנזימים שונה ברקמות ו/או שלבי גידול שונים.תפקידים פיזיולוגיים שונים, 

 

 : תכונותיהם ברוב נבדליםמבצעים את אותה הריאקציה, אולם הם  האיזואינזימים

 (𝐾𝑀-ו 𝐾𝑐𝑎𝑡)ערכי  שונים תגובה קבועי בעלי הם -

 מולקולות בקרה שונות -
 מקודדים ע"י גנים שונים -
 (ת קיפול שונהאו מידגודל שונה 'ל )כלומר נבדלים בתוצאותיהם עבור אלקטרופורזה בג -

 LDHדוגמה: 

 אנזים שלוקח חלק בפירוק גלוקוז והוא בנוי מארבע תתי יחידות.

. צירופים שונים של תתי היחידות מאפשרים יצירת איזואנזימים בעלי תפקיד דומה M-ו Hסוגים שונים של תתי יחידות הם  2

 ותכונות שונות.
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 קוולנטית מודיפיקציה באמצעות בקרה

 

 פוספורלציה-פוספורלציה / דה

 פפוספורלציה מתבצעות בריאקציות שונות שאינן הפיכות זו לזו-פוספורלציה ודה -
 כל אחת משתי הריאקציות היא )כמעט( בלתי הפיכה -
 הצורה ה'מזורחנת' עשויה להיות הפעילה יותר או הפעילה פחות, כתלות במקרה -
 

המפעיל אותם,  signal-. הפרוטאין קינאזות השונים נבדלים זה מזה בפרוטאין קינאזותתגובות פוספורלציה מבוצעות על ידי 

 בחלבוני המטרה ובספציפיות שלהם למקום ההתמרה.

 

 פרוטאוליטי שפעולבקרה באמצעות 

 

 הידרוליזה מתרחשת עצמו בתהליך כאשר זו בדרך משופעלים רבים אנזימים. פעילה הלא מצורתו פעיל אנזים נוצר שבו התהליך

 -אפשרי גם שההיפך יקרה .פרואנזים או זימוגן נקרא . האנזים הלא פעילפעיל הלא באנזים אחד ספציפי פפטידי קשר לפחות של

זים העיכול, פרוטאוליטי: כימוטריפסין אנפוך ללא פעיל בעקבות המודיפיקציה. דוגמאות לאנזימים שעוברים שפעול אנזים פעיל יה

 פיברין אנזים הקרישה.

 

הוא חלבון ללא פעילות  𝑎𝐿𝑃. דוגמה: )קיפול שלישוני נטיבי( המבנה הראשוני של הזימוגן מסייע בקבלת המבנה המרחבי הנכון

)מפרק קשרים  פרוטאזההוא  C_LP, כאשר N-LPולמקטע  C-LPקטליטית. הוא עובר שפעול פרוטאוליטי שמחלק אותו למקטע 

 . פפטידים(

 

ובוחנים איך הוא התקפל. רואים שיש הבדל בין קיפול הרצף הסינטטי לבין קיפול  C-LPרצף סינטטי זהה לזה של ניסוי: יוצרים 

והמבנה הראשוני של הזימוגן יש חשיבות לקביעת המבנה הראשוני של הזימוגן,  N-LPשלמקטע החלבון המקורי. ההסבר לכך הוא 

 המבנה השלישוני של האנזים המתקבל. על משפיע

מה שיעודד מעבר של הסינטטי  , יווצרו ביניהם קשרים לא קוולנטיםN-LPאם נוסיף לתמיסה עם החלבון הסינטטי יחידות של 

 לקונפורמציה הפעילה, בדומה לקטליזטור המקטין את המחסום האנרגטי ומאפשר מעבר ספונטני למצב פעיל.
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 2חלק 

 סוכרים וליפידים – 8שיעור 

 

 סוכרים

 

 סוכרים-מונו

 

סוכרים הם נגזרות של אלדהידים וקטונים. נמספר את הפחמנים 

 בשרשרת מלמעלה למטה.

 

סוכרים יכולים להיסגר בטבעות. בדוגמה שמשמאל, קבוצת 

 האלדהיד תוקפת את הסוכר.

 לרוב מי שיתקפו הם הפחמנים היותר קיצוניים בשרשרת.

נכנס אל תוך  OH-הכפול נפתח וחמצן שמגיע מקבוצת ההקשר 

 OH-סימטרי נוסף משום שקבוצת ה-הטבעת. ברגע שסגרנו את הטבעת יצרנו פחמן א

 יכולה להיות למטה )קונפורמציית אלפא( או למעלה )קונפורמציית בטא(.

 

 אלדהיד קבוצת המכיל סוכר(. Ketose) קטוז נקרא (C=O) קרבוניל קבוצת המכיל סוכר

(CHO) אלדוז נקרא (Aldose.) 

 

 איך ממספרים סוכר?

 קטוז: מתחילים מהפחמן האנומרי

 אלדוז: מתחילים מהשייר של הפחמן האנומרי

 

סימטרי נוסף -הם איזומרים שנוצרו כתוצאה מסגירת הטבעת ויצירת פחמן א אנומרים

שנקרא הפחמן האנומרי. לרוב הסגירה לטבעת תיצור טבעת של חמישה או שישה 

 פחמנים )טבעת קטנה יותר לא תהיה יציבה(.

רך המצב הפתוח, שמשמש כאן קיים שו"מ בין קונפורמציית אלפא לקונפורמציית בטא, ושימו לב שכל מעבר כזה חייב לעבור ד

 כמצב ביניים. המצב הפתוח פחות יציב ממצב של טבעת.

קונפיגורצית אלפא וקונפיגורצית ביטא נבדלות זו מזו במיקום 

 קבוצת ההידרוכסיל ביחד למישור הטבעת.

 

פרוקטוז: דוגמה לסגירה של טבעת מחומשת או משושה: כל 

מיד הפחמן עם יכולה להיות זו שתשתתף בסגירה. ת OHקבוצת 

הקשר הכפול יהיה הפחמן האנומרי.אותה מולקולה יכולה להיסגר 

  לארבע טבעות שונות.

כל מעבר קונפורמציה מסגירה אחת לסגירה אחרת חייב לעבור 

  דרך הצורה הפתוחה.

 צורות שונות של הסוכר. הוא המעבר בין מוטורוטציה
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 קצת הגדרות:

שונים בעלי נוסחה מולקולרית זהה. השונות בין החומרים יכולה לבוא לידי ביטוי בצורת חיבור האטומים : חומרים איזומרים -

 או בסידור המרחבי של המולקולה.

 : איזומרים מרחביים, שני חומרים בהם סדר האטומים זהה אולם הסידור המרחבי שלהם שונהסטריאואיזומרים -

סימטרית, שלא ניתן להניחה על דמות הראי שלה -ולה כירלית )מולקולה א: סוג של סטריאואיזומרים, מולקאננטיומרים -

 בצורה חופפת( ודמות הראי שלה הן אננטיומרים.

סימטריים, שאינם אננטיומרים )אינם דמות מראה זה של -פחמנים א 2: סטריאואיזומרים בעלי לפחות דיאסטריאומרים -

 זה(.

 סימטרי אחד בלבד.-יגורציה של מרכז א: דיאסטריאומרים שנבדלים זה מזה בקונפאפימרים -

סימטרי נוסף שמכונה הפחמן האנומרי. -: איזומרים שנוצרו כתוצאה מסגירת הסוכר לטבעת, ויצירת פחמן אאנומרים -

 האנומרים הם אפימרים שנבדלים זה מזה בקונפיגורצית הפחמן האנומרי בלבד.

- L  אוD .קבוצת ה הכירלי האחרון. לפי הפחמן תנקבע: תכונה של סוכר-OH ( מצד שמאלL( או מצד ימין )D.) 

(. לפי ריאקציית הצבע 𝐶𝑢2𝑂: סוכר שהפחמן האנומרי שלו פנוי יכול להגיב עם נחושת ליצירת תוצר צבע )סוכר מחזר -

של  OH-והשוואה לעקומת כיול, נדע כמה סוכר )מחזר( יש לנו בתמיסה. בנוסף, יתקבל סוכר שעבר חמצון. קבוצת ה

 הפחמן האנומרי היא זו שמבצעת את החיזור. סוכר שאינו יכול לחזר הוא סוכר שאינו יכול לעבור מוטורוטציה.

 

 סוכרים-דו

מלטוז. הפחמן האנומרי בקצה יכול לעבור לצורה  -בדוגמה משמאל

 הפתוחה.

 שימו לב שיכולים להיווצר קשרים נוספים שיאריכו את השרשרת.

 

 דיסכרידים נפוצים:

לא מחזר. שני הפחמנים האנומרים  -סוכרוז )פרוקטוז וגלוקוז(  -

 תפוסים

 מחזר, יש פחמן אנומרי פנוי -לקטוז )גלקטוז וגלוקוז(  -

 מחזר, יש פחמן אנומרי פנוי -מלטוז )שני גלוקוזים(  -

 

 סוכרים-פולי

 כאבן בניין. לדוגמה צלולוז. הוא פולימר לינארי )לא מסועף(. יוצר מבנה מאוד דחוס ומסודר, שמשמש 

הצלולוז מפורק ע"י בקטריות, להן יש אנזים בשם צלולאז שמסוגל לפרק את הקשר הגליקוזידי שבצלולוז. יונקים לא מסוגלים לפרק 

 , בקונפורמציית בטא.4לפחמן  1צלולוז )לכן אנחנו לא מעכלים תאית(. בצלולוז הקשר הוא בין פחמן 

 

יחידה, רק שהקשר -סוכר. זו אותה תת-נוצרות גם הסתעפויות בשרשרת הפולי -יכולה להשתתף בקשר OHמשום שכל קבוצת 

 (.4לדוגמה )במקום עם פחמן מס'  6מבוצע עם פחומן מס' 

 כלומר נוצר מגוון עצום. –לכל קונפורמציה יש תכונות שונות 
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 יחידות. 20: פוליסכרידים באורך עד אוליגוסכרידים

 

  קשרים גליקוזידיים

תמיד יגיע לא מהסוכר אלא מהמתמיר שלנו. יתרחש עבור  N-גליקוזידי, קשר שעובר דרך אטום חנקן, כאשר ה-Nקשר  -

 שיירי אספרגין

 גליקוזידי, קשר שעובר דרך אטום חמצן, יתרחש עבור שיירי תראונין וסרין-Oקשר  -

שיש לנו בתא, ובשיירים שמשמשים להם  לא מתרחשים עם שיירי חומצות אמינו אחרות? זה תלוי באנזימים N-וה O-למה קשרי ה

 כסובסטרט. האנזימים שמזרזים את הריאקציה הוא ספציפי לאחד מהשיירים הנ"ל.

 

Gliycoproteins.גליקופרוטאינים: חלבונים שיש עליהם מודיפיקציות סוכריות, כאשר רוב הנפח הוא של החלבון , 

 

Proteoglycansים סוכריים, כאשר רוב הנפח הוא של הסוכר., פרוטוגליקוגנים: שלד חלבוני עם שייר 

 

 סוגי קשרים )בדוגמה בתמונה מימין(.

אלה לא קשרים שמתרחשים באופן ספונטני, אלא באמצעות אנזימים. 

לאנזימים בתא יש מגוון אנזימים מסויים ובהתאם למגוון זה יבוצעו 

 הקשרים.

 

כרי אל מחוץ לממברנה. השייר יכול להיות מזוהה ע"י גורמים מחוץ הם חלבונים שחוצים את הממברנה ומציגים שייר סו לקטינים

 לתא.
 

Fun fact .וירוס השפעת. במשך שנים לא הצליחו להבין מה רצף ההכרה של וירוס השפעת ואיך הוא מצליח להיכנס אל התא :

לבסוף התברר שמדובר במודיפיקציה סוכרים שמשמשת כרצף ההכרה! זה הוביל לביצוע מחקרים על סוכרים רצפי הכרה ובזכות 

  זה אנחנו יודעים היום מלא דברים 

 

 ליפידים

 

 הכי משמעותי של הליפידים הוא יצירת ממברנות והפרדה בין סביבות בתוך התא. התפקיד

מדורים, אברונים עם סביבות פנימיות שונות שמאפשרות תנאים שונים -ככל שיצור מפותח אבולוציונית, כך התא שלו מכיל יותר תתי

 לתהליכים שונים.

 

, וזאת משום שהן מכילות חלבונים רבים בצפיפות גבוהה יחסית, והם ממברנות ביולוגיות לא מציגות תכונות קלאסיות של ליפידים

 משפיעים על תכונות הליפידים בממברנה.

 

ליפידים בנויים משלד של פחמנים. נמספר את הפחמנים מהפחמן 

 ( ונמשיך הלאה לפי הרצף.1הקרבוקסילי )שיהיה פחמן מס' 

 אפשר גם להתחיל למספר מהסוף ואז נקרא לזה אומגה.

 

Fun factלמשל זה ליפיד שמספרנו אותו מהסוף להתחלה  3: אומגה 

 

לחומצות שומן יש שני מצבים, מצב רווי ומצב בלתי רווי. הרוויה 

 מתייחסת למספר המימנים שיש בשרשרת של חומצת השומן.

 חומצת שומן רוויה היא חומצת שומן בלי קשרים כפולים.

ש לפחות קשר כפול אחד חומצת שומן לא רוויה היא חומצת שומן שבה י

 )ויותר(.
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משום שהוא יכול  -הקשר הכפול מכתיב קונפורמציות אפשריות נוספות

 להיות בציס או בטרנס.

 בסביבה התאית, נפוצות יותר חומצות שומן שהן בקונפורמציית ציס.

 

 פקטורים שמשפיעים על תכונות חומצת השומן:

 אורך השרשרת -
 יש לה(דרגת הרוויה )כמה קשרים כפולים  -
הפקטורים האלו משפיעים על מבנה חומצת השומן ולכן גם על  2

 תפקידה.

Melting temperature:  ככל

שהחומצה יותר רוויה )פחות קשרים כפולים( יהיה קשה יותר לשבור את הקשרים 

 וטמפרטורת הרתיחה תהיה יותר גבוהה )נשקיע יותר אנרגיה ע"מ לפרק את הקשרים(.

 מפורקות האינטראקציות בין חומצת שומן אחת לשכנותיה.בתהליך ההתכה 

 

 השומנים בממברנה

 

= ראש הידרופילי וזנבות הידרופוביים. הראש הוא חומצת שומן, הזנבות הם קבוצות פולאריות שמשתנות )פוספט, סוכר,  ליפיד

 כולסטרול..(.

 

 .OHשלושה פחמנים עם קבוצותת  - גליצרוללכל הליפידים יש שלד של 

 מהליפידים בממברנה הם פוספוליפידים. 50%תהיה קבוצת פוספט.  וספוליפידיםפב

 

 קבוצת האלכוהול יכולה להשתנות )ראו דוגמאות משמאל(.

  

 

, שיש לו מבנה sphingosineלא לכל הפוספוליפידים יש בסיס של גליצרול. יכול להיות להם גם בסיס של 

 מאוד דומה לשל חומצת שומן.

 

זנבות הידרופוביים וקבוצה סוכרית שמהווה את הקבוצה הפולארית  2בנויים משלד,   םגליקוליפידי

)לפעמים קטנה, לפעמים ענקית( שמחוברת אל השלד מהצד השני. השלד יהיה בדרך כלל ספינגוזין )כך 

 לפי תצפיות על תאים(.

 

קבוצה פולארית ממש  על שלד של סטרואידים )טבעות משושות או מחומשות(, עםבנוי ליפיד ש כולסטרול

 מהליפידים בממברנה הם כולסטרול. 30-40%קטנה וזנב הידרופובי. 
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 ממברנות

 

אין קשרים קוולנטים כלל. הכל מבוסס על אינטראקציות הידרופוביות. לכל הזנבות ההידרופוביים תהיה נטייה לפנות כלפי פנים, 

 החיצונית לממברנה. -המימיתולכל הראשים הפולאריים תהיה נטיייה לפנות אל עבר הסביבה 

 נוצר משטח כפול: שני זנבות הידרופוביים פונים אל שני זנבות הידרופוביים, כאשר הראשים הפולאריים פונים פנימה.

 

 חדירות של ממברנות

 הממברנה לא סטאטית.

 דיפוזיה של ליפידים: תנועה בתוך השכבה, מאוד נפוצה -
 שכיחה ומתרחשת בקצב מאוד איטיפלופ: תנועה בין השכבות, פחות -פליפ -

 כלומר תכונות הממברנה משתנות מעט כל הזמן.

 בנוסף, התרחשויות של אנדוציטוזה ואקסוציטוזה.

 

 ממברנות ביולוגיות

Transition temperature טמפרטורת ההתכה. בממברנות ביולוגיות ,

בין מבנה מסודר למבנה  -טמפרטורת ההתכה היא בין מוצק לנוזל

  ודר.פחות מס

 המבנה היותר מאורגן )הדוגמה שלמטה(. -מוצק

ואיך כולסטרול ישפיע על הממברנה? כשהממברנה מוצקה 

הכולסטרול יכניס הפרעה סטרית וירופף את המבנה, כלומר מצב יותר 

דומה לנוזל. כשהממברנה נוזלית הכולסטרול ייצב אותה ויביא למצב 

 שדומה יותר למוצק.

 הממברנה לשני הכיוונים. כלומר הכולסטרול מאזן את

 

Phase separation  אם ניצור הרכב ליפידים שונה, לאט לאט יווצרו

 דומיינים של ליפידים דומים שנצמדים זה לזה. כלוסטרול מתנהג אחרת והוא תמיד יהיה מפוזר בצורה יחסית אחידה בממברנה.

חלבונים. כלומר, הממברנות  75%והכלורופלסט יש מהממברנה הביולוגית הם חלבונים, בממברנות המיטוכונדריה  50%

 הביולוגיות לא באמת נראות לפי הסכמה שראינו עד כה.

 

 סוגי חלבונים בממברנה:

 

 ממברנליים-חלבונים טרנס .1
 חלבונים הליקליים )במבנה של אלפא הליקס(.  -

 20הוא יכלול בערך  -אלפא הליקסמטר, ולכן נוכל לחזות בערך מה יהיה האורך של כל סליל -ננו 6הממברנה היא בעובי 

  חומצות אמינו.

חומצות הידרופוביות ולשער שמדובר במקטע שחוצה את  20ממברנלי שמכילים -נוכל לחפש אזורים ברצף החלבון הטרנס

 הממברנה.

וביים חלבונים עם מבנה של חבית בטא יוצרים מעין חור בתוך הממברנה, שמציג שיירים הידרופובים כלפי הזנבות ההידרופ -

 של הממברנה

 

 : לא מגיעים אל השכבה השניה של הממברנהחלבונים פריפריאלים .2
 שמכניסים סליל הליקס לתוך שכבה אחת של הממברנהחלבונים  -
 יש לו צד אחד הידרופובי וצד אחד פולארי. -הליקס שלא חוצה את הממברנה אלא יושב עליה בצורה יחסית שטוחה -
 הפולארית של הליפידים יוצרים קשר לא קוולנטי עם הקבוצה -

 

 חוסר סימטרייה בממברנה

 העיקרון הזה נשמר גם ברמת הליפידים וגם ברמת החלבונים.

 

 : אנליזה כמותית למידת ההידרופוביות של שיירי חומצות האמינו של חלבון מסויים.(Hydropathy plot)בעקומה הידרופטית 

  ר משטחי ביטא.ככלל, נקבל פיקים גבוהים עבור סלילי אלפא, ולא עבו
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 מעבר סיגנלים – 9שיעור 

 

 הכרנו את כל מרכיבי התא, וכעת נעסוק באינטראקציות ביניהם ואיך כל זה מאפשר את תפקוד התא החי.

תאים הם לא בודדים בסביבתם, אלא חלק מרקמה או מאיבר, ולכן הם צריכים להיות בעלי יכולת לקבל סיגנאלים, אותות, מבחוץ 

 בהתאם לסיגנאלים אלה.ולבצע פעולות 

 גדילה, חלוקה, מות התא, התמיינות )במהלך ההתפתחות יש התמיינות של התאים לרקמות מסויימות(. -למשל

 

 המסלולים שמתאורים בספר, למרות שלא נלמד את כולם בשיעור. כל** לבחינה צריך לדעת את 

 

הממברנה הם אלו שמסוגלים להעביר אינפורמציה מחוץ הבסיס להעברת סיגנאלים נמצא בממברנת התא, החלבונים החוצים את 

 התא אל תוך התא. 

 

 עקרונות בהעברת סיגנאלים

 

 מהירות תגובה: -
o הפעלה מהירה 
o כיבוי מהיר 

 רגישות -
 גמישות, וויסות עצמי -

 

 

 איך זה מתרחש בתא?

ריבוי של תתי יחידות. ככל שהמורכבות רבה יותר יש יותר  -

 אפשרויות, יש יותר בקרה
 של סיגנאלהגברה  -
 מערכות בקרה על מסלולי סיגנאלים -
- Molecular switches -  מתגים מולקולארים, מכונות

 מולקולאריות
 

1. Reception – קליטה של הסיגנאל 

2. Transaction –  העברת הסיגנאל למקום הנכון, לרוב

 הסיגנאלמבוצעת על ידי יותר מחלבון אחד, ולא תמיד אנחנו מכירים את כל המרכיבים במסלול העברת 
3. Response –  תגובה תאית לסיגנאל 
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יש כל מיני מסלולים של 

Receptors  שקולטים

את הסיגנאל מחוץ לתא 

 ומגיבים בתוך התא.

החלק החיצוני של 

הרצפטור קולט את 

הסיגנאל ויודע להעביר 

 מסר אל תוך התא.

 

Enzyme linked 

receptors –  ברגע

שנקשרים אל הליגנד 

מחוץ לתא, חל בהם 

 שינוי מרחבי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G proteins pathway 

 

 פעמים את הממברנה, קולט את הליגנד. 7, שחוצה GPCRליגנד, מולקולה קטנה או פפטיד, נקשר אל הרצפטור. חלבון בשם 

G-protein חלבוני :G  טרימרים פריפרפיאלים )שמחוברים לממברנה רק מצד אחד -יחידות: אלפא, ביטא וגמא. חלבונים הטרו 3עם

 ולא חוצים אותה(.

: תת היחידה אלפא נפרדת מתתי היחידות ביטא וגמא, G-עובר שינוי קונפורמציה וקושר את חלבון ה GPCR-ברגע שנקשר ליגנד וה

 .GTPהיא מתחילה לקשור  GDPובמקום לקשור 

, שמתחיל שרשרת תהליכים שבסיומה תתרחש Effector-היא נמצאת במצב הפעיל שלה, ומפעילה את ה GTPברגע שקשרה 

 התגובה התאית.

 השייר. ספציפיים אנזימים ידי על לאחר התרגום מתבצעת זו התמרה. ליפידי שייר של התמרה ידי על לממברנה מעוגנים G חלבוני

 בממברנה. החלבון את ומעגן בממברנה של הפוספוליפידים השומני לחלק נקשר הליפידי

 .ACאת שמעכבים  Gחלבוני  AC .Giשמשפעלים את  Gחלבוני  G :Gsשני סוגים של חלבוני 

 

 פירוט שלבי המסלול:

 

 הליגנד נמצא בסביבת התא 

 Ligand binding הליגנד נקשר אל הרצפטור :GPCR 

 GPCR בעקבות הקשירה של הליגנד, ועובר ממצב לא פעיל למצב פעיל. עובר שינוי קונפורמציה 

 G-protein coupling :GPCR קושר את חלבון ה-G 

 שינוי קונפורמציה בחלבון ה-G  בעקבות הקשירה שלGPCR , 

o  יש קישור בין תת היחידה ביטא לתת היחידה אלפא. כשהרצפטור עובר שינוי קונפורמציה הוא משרה פתיחה של

מה שמשחרר את תת היחידה אלפא. תת היחידה עדיין קשורה לממברנה, אולם היא יכולה לנוע בתוך  המבנה הזה,

 אותה השכבה, וכך להגיע אל חלבון המטרה שלה.
 בעקבות שינוי הקונפורמציה של ביטא וגמא, ועוברת שינוי קונפורמציה בעצמה כך שהיא  תת היחידה אלפא משתחררת

'נופל' החוצה מהקשירה של תת היחידה אלפא בעקבות שינוי הקונפורמציה, ומשום  GDP-ה. GDPבמקום  GTPמתחילה לקשור 

 וכך עוברת אל המצב הפעיל שלה. GTPבסביבה גדול יחסית, תת היחידה אלפא קושרת  GTPשריכוז 
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o  בהיעדרGTP במערך, המנגנון לא מתרחש כלל. מכך הסיקו שישנה תת יחידה במסלול שמשתמשת ב-GTP  והיא

 ית מאוד להעברת הסיגנאל.מרכז

o  ההבדל ביןGTP ל-GDP  הוא הוצאה של קבוצת פוספט. תת היחידה אלפא תהיה פעילה בדיוק במשך הזמן הדרוש לה

 לבצע את הפירוק הזה )מעין טיימר שמופעל ברגע הקשירה(.
 

יש מסלולי העברת 

סיגנאל יותר מהירים 

ויש יותר איטיים, מה 

שמאפשר וויסות עדין 

עוצמת  יותר של

 התגובה לסיגנאלים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. יש להם אתר קטליטי והם מבצעים פירוק של מגיב לתוצר. GDP-ל GTPכן, משום שהם מפרקים  הם אנזימים? Gהאם חלבוני 

 הם אנזימים די גרועים..  Gאבל חלבוני 

)הפירוק במקרה הזה(. ככל שהם פועלים יותר לאט, עד כה ראינו אנזימים שמטרתם לפעול בצורה הכי יעילה ולזרז את התגובה 

הם מפעילים את המערכת יותר זמן, ולכן במהלך האבולוציה הם לא התפתחו לביצוע התגובה המהירה ביותר אלא לביצוע התגובה 

 במשך זמן הפעולה המיטבי של המערכת.

 

The Epinephrine pathway 

 

 שמופרש על ידי בלוטת האדרנל. הוא הליגנד. מולקולה קטנה. הורמון אפינפרין 

 אפינפרין נקשר אל ה-𝛃-adrenergic receptor ,𝜷-AR ,ומשרה את השינוי הקונפורמטיבי 

 𝜷-AR  7הוא חלק ממשפחת רצפטורים שנקראתTM פעמים. החלבון  7שהם חוצרים את הממברנה  משוםGPCR  גם הוא בן

 למשפחה זו.
, והוא רצפטור שלאחר קליטת פוטון מתחיל 7TMהוא חלבון מהמשפחה  גם (constitutively active rhodopsin)ין פסרודו)

 דומה מאוד למבנה של רודוספין(. 𝛽-ARשרשרת של תהליכים שרלוונטיים לראייה )גירוי חזותי(. נמצא כי המבנה של 

  חלבוןG ר קשור אל הרצפטו𝛽-AR עם קליטת הפוטון, חל שינוי מרחבי בתתי היחידות .𝛽, 𝛾  של חלבוןG  

  תת היחידה𝛂  עוברת שינוי קונפורמציה בעקבותיו תתחיל לקשורGTP  במקוםGDP  וכן משתחררת מהקומפלקס של חלבוןG .

וגורמת לו לשינוי קונפורמציה כך  Adenylaze cyclaseמהווה שליח שניוני במסלול זה, והיא נקשרת אל האנזים  αתת היחידה 

 שיעבור למצב פעיל.
 Adenylate cyclase  מזרז את התגובה של הפיכתATP ל-cAMP  פוספטים וסגירה למולקולה מעגלית.  2על ידי הוצאה של

 בתא עולה. cAMPוריכוז  cAMP-ל ATPבעקבות הפיכת האנזים לפעיל, מזורזת הפיכת 
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 cAMP הוא רגולטור של (protein kinase A) PKA .PKA ( תתי יחידות קטליטיות ושתי תתי יחידות  2הוא טטרמרR  שהן

, PKAנקשר אל היחידות הקטליטיות של  cAMP-בסביבה, ה cAMPלא פעיל. כשיש  PKAהחלבון  cAMPרפרסור(. בהיעדר 

 היחידות הקטליטיות משתחררות והן במצב פעיל.
 PKA  מטרות שונות: 2אנזימים,  2מזרחן 

o ספורילז שמפרק גליקוגן באמצעות הידרוליזה וכך מעלה את ריכוז הגלוקוז בתא )אפקט קצראנזים שנקרא גליקוגן פו-

 טווח(
o פקטורי שעתוק שנכנסים לגרעין, נצמדים ל-DNA  וגורמים לשעתוק וסינתזה של גנים שמעורבים בגדילת התא )אפקט

 טווח(-ארוך

 תת היחידה α מסיימת להפוך את מולקולת ה-GTP שהיא קשרה למולקולת GDP  בתהליך יחסית ארוך )כבר אמרנו שמדובר

, מה שהופך אותו ללא פעיל וכך Adenylaze cyclase(, היא מתנתקת מהחלבון Gבאנזים גרוע, זה מתאים למטרה של חלבון 

חוזרת לכיוון הממברנה ונקשרת שוב אל תתי היחידות  αנפסק הזרחון של גליקוגן פוספורילז ופקטורי השעתוק. תת היחידה 

𝛽, 𝛾  של חלבוןG. 

 הרצפטור חוזר לקונפורמציה הקודמת והלא פעילה שלו 
 הסבירות שהרצפטור ישאר במצב הלא קשור תלוי בריכוז הליגנד בסביבתו 
 כמו שצריך להפעיל את המערכת ולעורר את התגובה שתיארנו עד כה, יש צורך גם לכבות את מסלול העברת : כיבוי המערכת

 הסיגנאל.
o  ליגנד במערכת, מסלול העברת התגובה ייפסקכשאין יותר 
o רצפטור באופן הבא: פוספורילציה של -אקטיבציה של הקומפלקס ליגנד-כיבוי נוסף של המסלול יתרחש אם תתבצע די

יכול להיקשר אל  𝛃-Arrestinשיירי סרין ותריאונין בקצה הקרבוקסילי של הרצפטור. לאחר הפוספורילציה, החלבון 

 ובכך להפוך אותו ללא פעיל. הקומפלקס המזורחן
 זו האופציה המהירה יותר, למקרה שלא נרצה לחכות עד שיגמר הליגנד בסביבה החוץ תאית.

לא יוכל לפעול שוב כחלק מהמסלול עד שלא יוכנס אל התא, יעבור עיבוד  β-Arrestin ,GPCRברגע שנקשר אליו 

 , ויוצא חזרה אל הממברנה.β-Arrestin -להסרת ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The PhospholipaseC pathway 
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  ליגנד נקשר אל הרצפטורangiotensin II 

 פוספוליפאז נפרדת מתתי היחידות ביטא וגמא, ומפעילה את האפקטור  תת היחידה אלפאC (PLC, Phospholipase C) 

  פופוליפאזC  מזרז הידרוליזה של מולקולה בשם𝑃𝐼𝑃2  לשני חלקים: הסוכר𝐼𝑃3  פוספטים( והשומן  3)אינוזיטול עםDAG 

 גליצרול(-)דיאציל

 DAGגליצרול נקשר אל -, דיאצילPKC ,protein kinase c. 

 𝑰𝑷𝟑  עכשיו מסיס )לאחר שעבר הידרוליזה ונפרד מהחלק השומני של המולקולה המקורית(, והוא נקשר לתעלות מיוחדות בדופן

 ועלייה בריכוז הסידן בתא. ER-ה, השלד התוך תאי, וגורם לשחרור סידן מER-ה

 הוא רגולטור מרכזי בתא, ולכן ריכוזו מאוד שמור. כל עלייה, גם קטנה, בריכוז הסידן גוררת תגובות משמעותיות בתוך  סידן

 .PKCהתא. במסלול זה, יוני הסידן שהשתחררו משמשים כשליח שניוני, ונקשרים גם הם אל החלבון 

  הקישור שלDAG ל יוני הסידן גורם לחלבון יחד עם הקישור שPKC (Protein Kinase C) .לשנות קונפורמציה ולעבור למצב פעיל 

 

 calmodulinדוגמה לחלבון שמושפע מריכוז הסידן: 

 חלבונים שקושרים סידן באפיניות מאוד גבוהה, וקושרים ארבעה יונים של סידן, באתרים שנמצאים בשני קצוות החלבון.

מתרחש שינוי קונפיגורציה מאוד משמעותי )אחד השינויים הכי גדולים שהצליחו לתעד עד כה!(, מה ברגע שמתבצעת הקשירה, 

 שיוצר סגירה של כל החלבון ו'כליאה' של הפפטיד הקשור אליו, וכתוצאה מכך בידוד של אותו חלבון מהסביבה החיצונית שלו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Tyrosine Kinase Pathway 

 (EGF signaling) 

 

 רוב המסלול מתבסס על קינאזות. הקינאזה היא חלק מהרצפטור )בשונה מהמסלולים שראינו עד כה(

 

 קשירת הליגנד :EGFהליגנד, נקשר לחלק החוץ תאי של ה ,-EGF-receptor כך שמולקולת ,EGF  אחת נקשרת לכל מונומר

 החיבור של שני המונומרים ליצירת דימר.  -)באופן בלתי תלוי( ומשרה את שינוי הקונפורמציה שגורם לדימריזציה
 כל עוד השל הרצפטור דימריזציה :- EGF-receptor  נמצא בתצורה של מונומרים, הוא לא פעיל. הוא יהיה פעיל רק בעקבות

 הם גם אנזימים, והם מזרחנים קינזות במצבם הפעיל.דימריזציה. הרצפטורים האלה 
 ברגע שהמונומרים קרובים זה לזה הם מזרחנים זה את זה. כל מונומר מזרחן שיירי טירוזין בזנב התוך תאי של זרחון :

 המונומר השני, ונוצרים 'זנבות' עם שיירי פוספטים, זנבות מזורחנים.
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  ,חלבון שנקרא בעקבות הזרחוןGrb-2 הזנבות המזורחנים. לחלבון  נקשר אלgrb-2  יש שני דומיינים, אחד נקראSH2  והוא

 Sosוהוא קושר אדפטור, חלבון  שנקרא  SH3נקשר אל הזנבות המזורחנים, הדומיין השני נקרא 

 .הם דומיינים יחסית נפוצים, ונראה אותם בהמשך( SH3-ו SH2)הדומיינים 

  ישנה משפחה של חלבונים שנקראיםGTP exchange factor והם  משרים שינוי קונפיגורציה שגורם לקשירה של ,GTP  במקום

GDPבהתאם למפל הריכוזים הקיים בסביבה. -, כמובן 

 Sos  הוא אחד מחלבונים אלו, והוא משרה שינוי קונפיגורציה של החלבוןRas. 

  ,במצב הלא פעיל שלוRas  קושרGDP ובמצב הפעיל שלו הוא קושר ,GTP . 

קטן. יש משפחות נוספות של  Gמכונה חלבון  Ras, ולכן החלבון G-מאוד לשל תת היחידה אלפא בחלבוני ה פעולתו דומה

קטן, הוא יעבוד בעיקרון מאוד דומה לזה  Gקטנים שלוקחים חלק בשלל תגובות בתא. בכל מסלול שבו פועל חלבון  Gחלבוני 

 שראינו היום בשיעור.

 בסביבה. GTP-. אם ירד ריכוז הRasישאר קשור אל החלבון  GTP-ה ,GDP-גבוה מריכוז ה GTP-כאשר ריכוז ה

Ras  :מאוקטב ע"י שני חלבונים ציטוזוליים שהםGuanine nucleotide exchange factor ,Adaptor protein. 

  האקטיבציה שלRas )מפעילה שרשרת של תגובות נוספות )כל חלבון מזרחן חלבונים אחרים 

 תוק שאחראים על ביטוי גנים מסויימים ועלייה בביטוי גנים אלה.התוצאה: זרחון פקטורי שע 
  :נקודת בקרה נוספת במסלולGTPase activating protein חלבוני , נקראיםGAP 'הם חלבונים מאוד גדולים, ש'שולחים זרוע .

ש'מכבים את המתג'  אל האתר הקטליטי. יש להם ספציפיות והם נקשרים לחלבון מאוד מסויים במצב מאוד מסויים, הם אלו

 .GDPולחזור לקשור  GTPלהפסיק לקשור  G-או לחלבוני ה Ras-וגורמים לחלבוני ה

 .התגובה התאית: ביצוע חלוקה 
 

 * כדי ללמוד על פעילות קטליטית של חלבון כדאי )אם ניתן( להביא אותו למצב שמדמה את מצב המעבר שלו.
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The Insulin pathway סיכום מתוך סטרייר() 

 

 גם כאן, הקינזה היא חלק מהרצפטור.

 Receptor tyrosine kinases (RTKs) –  רלוונטים להרבה

 .EPG-מסלולים של קליטת פקטורי גדילה, דוגמת אינסולין ו

 -tyrosine kinaseרצפטורים שמכילים דומיין של זוהי משפחה של 

אל חלבון.  ATPאנזים שמסוגל להעביר קבוצת פופסט ממולקולת 

 תאי של הרצפטור.-נמצא בחלק התוך tyrosine kinaseהדומיין של 

היחידות שלו קשורות זו לזו בקשר -הרצפטור בנוי כדימר ששתי תתי

 .βושרשרת  𝛼שרשרת דיסולפידי. כל תת יחידה מכילה 

 הוא הליגנד במסלול זה. מורכב משתי שרשראות שמחוברות  אינסולין

 בקשרים דיסולפידים.
  בעקבותיו שייר  שינוי קונפיגורציהעם קשירת אינסולין לרצפטור, חל

טירוזין של תת יחידה אחת יהיה בתוך האתר הפעיל של תת היחידה 

 השניה ואז מתבצע זרחון של תת יחידה אחת את השניה:

Cross-phosphorylation. 

  הדומייןSH2  של החלבוןGrb-2  נקשר את השייר המזורחן של

 הרצפטור
 ון החלבSos  נקשר אלGrb-2  באמצעות שני דומיינים שלSH3 ,

 .Rasמאקטב את החלבון  Sos -וכתוצאה מקישור זה

 Ras :גורר שרשרת תגובות שבסופה מתרחשת אקטיבציה של 

Serine-threonine protein kinases  שמבצעים זרחון של פקטורים

 שונים, כאשר התוצאה היא:

 ן וגליקוגן בכבדמעודד אגירת אנרגיה בצורה של שומ -
 הגדלת כמות הקולטנים לגלוקוז בתאי שריר ושומן -
 עידוד תאים להתחלק -
עלייה ברמת הביטוי של גנים המעורבים בגליקוליזה בכבד  -

, האנזים PFK, pyruvate kinase-)ביניהם הגנים המקודדים ל

 הביפונקציונלי(
 

 עקרון ההגברה

 

מפעיל מספר חלבונים, ובתורם כל חלבון מפעיל מספר חלבונים, וכך הלאה.. כל ליגנד נקשר אל רצפטור יחיד. כל רצפטור 

כשהתוצאה היא שמולקולה בודדת של ליגנד מובילה לשרשרת מעבר סיגנאלים שבעקבותיה מתרחש שחרור/סינתזה/שינוי 

 קונפיגורציה של מטרות רבות מאוד.

 

 סיכום:

 

 בשלב הסיגנאל.סיגנאל: סוגי סיגנאלים שונים, וכן קיימת בקרה גם  .1
 קינאזות-או טירוזין GPCRקליטה: רצפטורים שהם  .2

 אינטגרציה .3
 הגברה .4
 תגובה .5

 

Fun-factחלבון, למשל בשרשרת הזירחונים שהדגמנו מקודם, החלבונים לא צריכים לשוט בתא ולחפש זה -: בריאקציות של חלבון

ת השרשרת! התהליך דומה למירוץ שליחים על גבי הם מקושרים זה לזה בסיבים פפטידיים דקים, באותו הסדר של תגוב -את זה

 מסלול מסומן 
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 מטבוליזם – 10שיעור 

 

 הסיגנלים שמגיעים אל התא מעבירים מידע שגורר תגובה תאית: גדילה, חלוקה, מוות תאי וכו'.

ה'החלטה' של התא איך להגיב התגובות התאיות צריכות להיות מבוקרות הן ברמת העברת הסיגנל )ראינו בשיעור קודם( והן ברמת 

 לסיגנל.

 

 , שהתגובה של התא אליו היא ביצוע חלוקה.(EGFR) רצפטור EGF-נדגים באמצעות המסלול של ה

שימו לב שכל שלב במסלול מכובה באופן אקטיבי, וגם על כיבוי זה מתרחשת בקרה. יציאה מבקרה של מערכות העברת הסיגנל 

 תי מבוקרת של תאים )סרטן(.במסלול זה עלולה להוביל לחלוקה בל

Ras חלבונים שמעורבים בהשרייה של גידולים סרטניים( הנפוצים ביותר.  אונקוגניםהוא אחד ה( 

 

 יכולים לגרום לבעיה במסלול? Rasלמדנו את המסלול הזה בשיעור שעבר, וכעת נשאל את עצמנו אילו שיבושים בפעולתו של 

 אוי.בשלב הכיבוי: כיבוי המסלול לא מתבצע כר -

כלומר יש הפעלה ללא הרף של מסלול העברת  -בשלב ההפעלה: מוטציה ברצפטור שגורמת לו להיות מזורחן כל הזמן -

 הסיגנל. גם אם נבצע כיבוי כראוי, זה לא ישנה.
 

 Rasהוא מאוד חשוב, וכן שהחלבון  EGFR-, ומכך נוכל להסיק כי מסלול הRasסוגי סרטן רבים נגרמים בעקבות מוטציות בחלבון 

מעורב גם במסלולים שכוללים גליקוליזה, מה שמתאים לכך  Rasשיש ביניהם אינטגרציה. למשל,  צומת בין מסלוליםמהווה מעין 

 שגידולים סרטניים זקוקים לאנרגיה רבה להתפתחותם.

 

 מטבוליזם

 

 חילוף חומרים.  מה זה?

 חומרי פסולת. נחלק את המסלול הזה לשני חלקים: צריכת מזון, פירוק, הפקת אנרגיה, השימוש באנרגיה הזו והפינוי של

 .ATP: תהליכים בהם מופקת אנרגיה מחומרי מזון, מיוצרות מולקולות תהליכים קטבוליים .1

 : תהליכים שצורכים את האנרגיה המופקת בתהליכים הקטבוליים.תהליכים אנבוליים .2
 ונזכור שחלק מהאנרגיה הולכת לאיבוד בצורה של חום.

 

 בעיקר סוכרים ושומנים. אנרגיה של הגוף?מהם מקורות ה

תהליכים קטבוליים כוללים הרבה תהליכים של חמצון חיזור. ככל שהמולקולה יותר מחומצנת, היא אוגרת בתוכה פחות אנרגיה. אם 

 נשווה בין סוכרים לשומנים, נמצא כי שומנים הם מקור אנרגיה טוב יותר משום שהם פחות מחומצנים לעומת סוכרים.

של פירוק שומן עם ערך מוחלט גבוה  𝐺∆נוכל להשוות בין תגובות של פירוק סוכר לפירוק שומן, ונראה כי  -ה הפורמלית יותרברמ

 יותר.

 

 .50%הניצול של תא מתהליך של שריפה היא בערך 

 

Fun-fact בלבד! התאים תותחים.  20%: זה סופר מרשים, כי הניצולת של מנוע מכונית ממוצע מתהליך שריפה היא 
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הטריק הוא שהתאים מבצעים ריאקציה הדרגתית 

שהיא פחות אקסותרמית, פחות אנרגיה משוחררת 

 בצורה של חום. 

האנרגיה עוברת ממולקולה למולקולה, דרך שורה 

 שתמרת יותר אנרגיה.ארוכה של מולקולות, וכך מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATP – המטבע האנרגטי 

 

 ATP-ל ADPהופכים  תהליכים קטבוליים

. הפירוק הוא ריאקציה ADT-ל ATPמפרקים  תהליכים אנבוליים

 אקסותרמית.

 

הוא מקור אנרגטי, ניתן להסיר גם ממנו מולקולה של פוספט,  ADPגם 

 אבל הפירוק הזה יתן הרבה פחות אנרגיה.

 

Fun-fact למה :ATP לולא למש GTP אנחנו לא יודעים. הפירוק של ?

, ולכן עד היום אין הסבר 𝐺∆שניהם הוא ריאקציה זהה, עם אותו ערך 

 הופיע קודם בהתפתחות האבולוציונית. ATP-פיסיקלי לכך ומשערים ש

 

מולקולה שאנחנו משתמשים בה המון בכל פעם שאנחנו מבצעים מאמץ פיזי. בעת מאמץ משמעותי, התא מתחיל  -קראטין פוספט

 צונחת באופן חד. ATP-. בחמש השניות הראשונות של ריצה רמת הATPלנצל מאגרי 

מסופקת האנרגיה  שהגוף מנצל, וכך ATP-בתגובה מאוד מהיר. הגוף הופך קראטין פוספט ל ATPמקראטין פוספט ניתן לייצר 

 מתבצע לאט יותר על ידי תהליכי גליקוליזה ונשימה תאית. ATPלשניות הראשונות של המאמץ. לאחר מכך המשך ייצור 

מיד נצרכת, הריאקציה תימשך כל הזמן לכיוון הייצור של מולקולות  ATPהם לא מאוד גדולים, אבל משום שכל מולקולת  G∆הבדלי  

ATP העיקרון הזה חוזר על עצמו בהרבה מסלולים תאיים. –ם והתוצרים משפיעים מאוד על כיוון הריאקציה. נוספות. ריכוז המגיבי 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תהליכים מטבוליים

 

 עד כה דיברנו על הרבה תהליכים שדורשים אנרגיה, למשל:
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דורשים אנרגיה משום שאנחנו מבצעים שינוי קונפורמציה, מעבירים חלבון ממצב לא פעיל למצב פעיל,  –תהליכי זרחון  -

 כאשר השינוי מונע על ידי הזרחון
 ATPעל ידי הידרוליזה של  cAMPהגברה בתהליכים של העברת סיגנלים: באמצעות ייצור של  -

- Cargo deliveryת כל צעד כזה מתבצע פירוק של מולקולת : חלבונים שנעים על סיבי השלד התוך תאי, ובעATP 

 

 (Thermodynamic coupling) צימוד ריאקציות

 

 להנעה של תהליך? ATPאיך מתבצע הצימוד בין פירוק 

של הצימוד  G∆-חיובי על מנת שיתבצעו. באופן זה, ה G∆שלילי, ונוכל להצמיד אותה אל תגובות עם  G∆היא תגובה עם  ATPפירוק 

 יחד( הוא שלילי, ולכן התגובות המצומדות יתרחשו.)שתי התגובות 

 

 

 

בדוגמה שכאן, נזדקק לפי אלף יותר מגיבים מתוצרים 

 על מנת שתתרחש, כלומר ריאקציה מאוד לא מועדפת.

, נידרש ליחס ADP-ל ATPאם נצמיד אל ההידרוליזה של 

תוצרים על כל מגיב! הפכנו את המשוואה. גם  100של 

הריאקציה תמשיך להתרחש. אם יש יותר תוצרים, 

 הגדלנו בחמישה סדרי גודל.

 

שימו לב שהחישובים שעשינו עם בהנחה שריכוזי 

הוא ניטראלי. לרוב ריכוז  pH-מולאר, וה 1המגיבים הם 

גבוה יותר ולכן ההגדלה היא בשמונה סדרי  ATP-ה

 גודל.

 

 ATPייצור  –תהליכים קטבוליים 

 

שנוצרות בתאי הגוף נוצרות בתוך  ATP-רוב מולקולות ה

-המיטוכונדריה. היתרון הוא שבתוך המיטוכונדריה יש תת

 סביבה נפרדת מהסביבה התאית.

 

נוכל גם הפעם לדמות את התהליך למירוץ שליחים. 

האנרגיה עוברת ממולקולה למולקולה, כשכל 'שליח' שומר 

 לעצמו מעט אנרגיה, אבל רוב האנרגיה נשמרת.

 ריאקציה הופכת לפחות אקסותרמית.משלב לשלב, ה

 

חיזור נרצה מולקולות שיתפקדו -כשמדובר בתהליכי חמצון

, ומולקולות נוספות NADHכנשאי אלקטרונים. אחת מהן היא 

 .FAD-ו NADPהן 

שימו לב שלכל נשאי האקלטרונים יש רזוננס, עליו ניתן 

 לחלק את המטען שהתווסף.

יש יכולת קליטת פרוטונים דומה, שניהם  FDA-ול +𝑁𝐴𝐷-ל

 קולטים שני פרוטונים.

 

Acetyl-CoA של  2פקטור שמשתתף בשלב -הוא קו

 )שימו לב אליו בתרשים שמשמאל(. ATP-יצירת ה

-Acetyl-יתבצע פירוק של קבוצת אציל מ 3בשלב 

CoA. 
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Carriers - .נשאים 

 משליח לשליח' היא קבוצת פוספט.נשיאת אנרגיה: הקבוצה שנושאת את האנרגיה ו'מועברת 

 .NADH ,NADP ,FADנשיאת אלקטרונים: 

 

כולם מאוד דומים מבחינה כימית למולקולה  - Acetyl-CoA ,ATP ,FAD ,NADH -קיים דמיון בין כל המרכיבים שעסקנו בהם עד כה

ADP. 

רבים נבעו ממנה. תהליכי הפקת התפתחה בשלב מאוד מוקדם של האבולוציה, ורכיבים  ADPנוכל להסיק מכך שהמולקולה 

 האנרגיה הם תהליכים עתיקים מאוד, שהתפתחו בשלב מוקדם מאוד, ולכן הם גם מאוד שמורים ומאוד מבוקרים.

 

 תהליכים מטבוליים, מורכבים ככל שיהיו, מבוססים כולם על מספר עקרונות מרכזיים.

 

 כוללת עשרה שלבים של מעבר מגלוקוז לפירובאט.גליקוליזה 

 משם, נשימה אירובית או נשימה אנאירובית.

 

 תגובות נפוצות בתהליכים מטבוליים

 

- Ligation reaction)ליגציה )קישור בין שני נוקלאוטידים שנמצאים זה מול זה , 

- Isomerization איזומריזציה. העברה של קבוצות כימיות ממקום אחד במולקולה למקום אחר במולקולה. תגובה מאוד מאוד ,

 ת.מורכב

- Group transfer.העברה של קבוצה ממולקולה אחת למולקולה אחרת, פעמים רבות תהיה זו קבוצת פוספט , 

- Addition fo funtcional groups.הוספה של קבוצות פונקציונליות , 

 

 בקרה על תהליכים מטבוליים

 

, אבל ניתן להפיק אנרגיה גם מהידרוליזה ATPרוב האנרגיה מגיעה מהידרוליזה של 

 .ADPשל 

 

Energy charge.כשהערך גבוה סימן שיש הרבה אנרגיה בתא, וליהפך , 

, קטבולייםעולה נראה שמתבצעים יותר תהליכים  Energy chargeככל שערך 

 .אנבולייםיורד נראה שמתבצעים יותר תהליכים  Energy chargeוככל שערך 

, משום שזה 0.75-ל 1בהם נמצאים רוב התאים הם בין  Energy chargeערכי 

 נמקום בו המערכת הכי רגישה. זה האזור שהכי נוח לביצוע בקרה.

 

 נתבונן בניסוי:

 .ADP ,ATP ,AMPשמו את התאים במצב של הרעבה ומדדו ריכוז 

 יעלה. AMPירד גם, בשלב מאוחר יותר. ריכוז  ADPירד. ריכוז  ATPריכוז 

הוא הכי משמעותי, ולכן הכי נוח למדוד אותו, והשתמשו בו  AMPל השינוי ש

 הם הנמוכים ביותר. AMP-בתור הסנסור. מלכתחילה ריכוז ה
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AMPK ,AMP Activated Protein Kinase בעקבות פוספורילציה ,AMPK  עובר למצב פעיל ואז מזרחן מטרות שמניעות תהליכים

 יכים מטבוליים )שצורכים אנרגיה(.קטבוליים )שמייצרים אנרגיה( ומעכב תהל

 יעבור למצב פעיל. AMPKנמוכים  Energy chargeבערכי 

 

מבנה של דימר, שנוכל לשלוט ברמת האקטיבציה שלו. הוא יכול להיות 

-תיקבע לפי ערכי ה AMPKברמות שונות של פעילות, ורמת הפעילות של 

Energy charge. 

 

 גרדיאנט של פעילות?איך בונים כזו מערכת של בקרה, שיש לה 

 יש שני אתרים קישור: AMPK-ל

 .AMP. זה אתר שקושר (Tight) אחד בעל אפיניות חזקה יותר .1

שיכול לגרום לשינוי קונפורמטיבי, והוא בעל השני הוא אתר קישור  .2

 (.weakאפיניות חלשה יותר )

 

 AMP-בתא מאוד נמוך וריכוז הEnergy charge -במצב הכי פעיל ה -

באתר הקישור החזק, והוא במצב  AMPקושר  AMPKמאוד גבוה. 

 פעיל.
האנזים הופך את עצמו  -פוספורילציה, אותה הוא יכול לבצע על עצמו. כלומר-לעבור דה AMPKכדי להגיע למצב לא פעיל, על  -

 מפעיל ללא פעיל )מכבה את עצמו(.
 היא פחות חזקה.  AMP-באתר השני האפיניות ל -

o  כשנקשרAMP פוספורילציה-גם באתר זה, אז יש קצב מואט של דה 

o  כשנקשרATP ואז ברגע נתון יש פחות פוספורילציה, -באתר זה, יש קצב מואץ של דהAMPK פעילים 

, שהם הודות למצבי ביניים של רמות כיבוי AMPKנראה מצבי ביניים של רמת הפעילות של  Energy chargeבמצבי ביניים של  -

 את עצמו. AMPKשונות של פוספורלציה( -)דה

 

 דרכי בקרה נוספות:

שליטה על רמת הגלוקוז שנכנסת אל התאים )זמינות הסובסטרט(. שימו לב כי אפשר ליצור רמות גלוקוז שונות בתא עצמו  -

 לעומת המיטוכונדריה.
 שליטה ברמת ביטוי גנים ואנזימים שאחראים על ביצוע גליקוליזה -

36
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 לוונטיםשליטה ברמת הפעילות של אנזימים ר -
 

 גליקוליזה – 11שיעור 

 

היא אחד התהליכים המטבוליים הכי נפוצים, הכי יעילים והכי מבוקרים שאנחנו מכירים. התהליך הוא  ,Glycolysis, גליקוליזה

 לא דורש חמצן. -אנאירובי

Glycolysis derived from the Greek stem glyk ("sweet”), and the word lysis ("dissolution)". 

 

. זה התהליך הבסיסי ביותר להפקת ATPמולקולות  2בתהליך זה מולקולת גלוקוז הופכת לשתי מולקולות של פירובאט עם רווח של 

 אנרגיה ביצורים חיים. באיקריוטים, הגליקוליזה מתרחשת בציטוזול. 
 

, ובתהליך ethanol)חומצה לקטית( או  lactate-יכול להפוך לאחר מכן בתהליכים מטבוליים אנאירובים )תהליכי תסיסה( ל פירובאט

 )נדבר על זה בהמשך(. ATPומים וכך להפיק משמעותית יותר  𝐶𝑂2-אירובי ל

בו חומרים אורגנים מתפקדים גם בתרומה וגם בקליטה של אלקטרונים, שמתרחש גם  ATPהיא תהליך ייצור מולקולות  תסיסה

 בהיעדר חמצן.
כמעט זהה אצל רוב היצורים החיים, אולם הניצול של פירובאט לאחר מכן יכול להשתנות מאוד מיצור  תהליך ייצור פירובאט מגלוקוז

 ליצור, ואף בין רקמות שונות של אותו היצור.

 

התוצר של ריאקציה אחת הוא הסובסטרט של הריאקציה הבאה בתור.  -גליקוליזה היא שרשרת של עשר ריאקציות שתלויות זו בזו

 מיד בריאקציה הבאה, וכך המנגנון כולו נמשך לכיוון השלבים הבאים של הריאקציה.כל תוצר נצרך 

 שנוצרות, שרשרת הריאקציות תימשך כל הזמן לכיוון התוצרים. ATP-אם התא משתמש מיד במולקולות ה

 

 (.Gluconeogenesisמפירובאט וחומצה לקטית ניתן לסנתז מולקולות גלוקוז בתהליך שנקרא גלוקונאוגנזה )

 

 באיזה מצב נמצא מולקולות גלוקוז בגוף?

 סוכרים על ידי אנזימים.-מפורקים לדו –עמילאז או גליקוגן  -סוכר -רב

 סוכרים מסוג גלוקוז.-סוכרים מפורקים לחד-הדו

 

ות * בבחינה אנחנו מקבלים נספח עם כל התגובות של הגליקוליזה, לא צריך לדעת בעל פה. כדאי לללמוד את השלבים יחד עם שמ

 האנזימים האחראים עליהם, כי שם האנזים מרמז לרוב על תפקידו.

 

 האם המסלול הגיוני מבחינה תרמודינמית, האם אכן מדובר בשרשרת של ריאקציות אקסותרמיות?

חיובי, כלומר לא עדיפות מבחינת תרמודינמית. עם זאת, יש גם תלות בריכוזים הקיימים בתא,  𝐺∆יש ריאקציות בשרשרת שהן עם 

 שלילי מעט )ערכים קטנים אמנם, אך עדיין מדובר בריאקציה אקסותרמית(. 𝐺∆ובמפלי ריכוזים מסויימים נוכל להגיע למצב של 

𝐺∆על מנת שהגליקוליזה תתרחש, על כל השלבים להיות אקסותרמיים ) < 0.) 

 

𝑃𝑂3)( הם אנזימים שמזרזים תגובות זרחון, כלומר העברה של קבוצת פוספט Kinases) קינזות
אל סובסטרט  ATPממולקולת  (−2

 פקטור.-כקו +𝑀𝑔2-מקבל כלשהו. כל הקינזות משתמשים ב

 

 השלב הראשון של הגליקוליזה

 ביפוספט 1,6הפיכת גלוקוז לפרוקטוז . ATPצריכת 
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 .פוספט-6גלוקוז  < התוצר הוא- וזרחון של מולקולת גלוקוז ADP-ל ATPמבצע הידרוליזה של  (Hexokinase)הקסוקינאז  .1

פוספט. השינוי הזה -6ספציפיים, כשהמטרה היחידה שלו היא להפוך לגלוקוז  transport proteinsגלוקוז נכנס אל התא דרך 

 חשוב משתי סיבות:

o  פוספט לא יכול לצאת דרך ממברנת התא בדיפוזיה משום שמטענו החשמלי שלילי, כלומר הוא כלוא בתא.-6גלוקוז 
o  פוספט היא מולק' פחות יציבה מגלוקוז. רמז להמשך תהליך מטבולי.-6גלוקוז 

נעות זו לכיוון זו שתי האונות שמכיל הקסוקינאז  -ברגע שהקסוקינאז קושר גלוקוז, מתרחש שינוי קונפורמציה מאוד משמעותי

, והיא תקלוט 6וכולאות בסדק שנוצר ביניהן את הגלוקוז. כעת הגלוקוז מוקף כולו בחלבון, פרט לקבוצת ההידרוכסיל של פחמן 

 .ATP-את קבוצת הזרחה ששוחררה מה

-שתחררת מהכליאת הגלוקוז מונעת ריאקציות או מצבי ביניים לא רצויים, לא מתאפשרת כניסת מים וכך קבוצת הפוספט שמ

ATP לא יכול לעבור למקום אחר שאולי עדיף תרמודינמית, אלא אל הגלוקוז בלבד. זו דוגמה ל- induced fit. 

G𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑒לפוספורילציה של גלוקוז.  ATPצימוד הידרוליזה של  + 𝐴𝑇𝑃 → 𝐺 − 6𝑝 + 𝐴𝐷𝑃 + 𝐻+ 

 

2. Phosphoglucose isomerase  פוספט.-6התוצר הוא פרוקטוז  <-פוספט -6גלוקוז מבצע איזומריזציה של 

קדקדים(, ביצוע איזומריזציה )מתרחש מעבר מאלדוז לקטוז(, ולאחר מכן סגירה  6פוספט )טבעת עם -6פתיחה של גלוקוז 

 פוספט.-6קדקדים: פרוקטוז  5לטבעת של 

 .ATPלא נדרשת השקעת 

 

3. Phosphofructokinase (PFK)  פוספט תוך כדי פירוק מולקולת -6מבצע זרחון של פרוקטוזATP - ביפוספט-1,6< פרוקטוז . 

פחמנים  2פחמנים וחמצן( כך שיש שתי קבוצות פוספט שונות על  4קדקדים ) 5טבעת של  – F-1,6-BFליצירת  זרחון נוסף

 פחמנים. 6שונים. זכרו שעדיין מדובר בהקסוז, מולקולה בעלת 

 

4. Aldolase  ביפוספט לשתי מולקולות:-1,6מפרק את פרוקטוז 

glyceraldehyde 3-phosphate (GAP)  +dihydroxyacetone phosphate (DHAP) 

 פחמנים כל אחת. תגובה מאוד הפיכה. 3פחמנים מפורקת לשתי מולקולות בנות  6מולקולה עם 

∆𝐺 פל הריכוזים. המשמעות היא שחייב להתקיים סילוק מאוד של תגובה זו לא מאוד שלילי, ולכן קיום הריאקציה תלוי מאוד במ

 יעיל של התוצרים על מנת שהגליקוליזה תימשך.

ולכן זהו שלב שממש גרוע להיתקע בו, משום שאז בזבזנו אנרגיה ולא הפקנו  ATPבשלב הזה כבר 'שילמנו' בשתי מולקולות 

 קציה תיתקע.התוצרים ואחד מהם יצטבר, הריא 2אנרגיה כלל. אם לא נצרוך את 

 

5. Triose phosphate isomerase (TIM)  מבצע איזומריזציה שלDHAP - >מולקולת GAP .נוספת 

GAP ו-DHAP  ,הם איזומריםGAP הוא אלדוז, ו-DHAP  ,הוא קטוז. ניתן להמיר אחד לשני יחסית בקלות באמצעות איזומריזציה

 בתגובה מהירה והפיכה.  TIMוזה מה שמבצע 

וגם הצטברות של תוצר  ATPבתהליך הגליקוליזה היו לכך שני חסרונות: גם אבדן הזדמנות לסינתזת  DHAPלולא היה ניצול של 

 שיכולה להשפיע על כיוון הריאקציה כולה.

 

 סובסטרט. 1תוצרים על  2הסטוכיומטריה היא כבר של משלב זה 

 

glutamate 165 2כדי להעבירו אל פחמן  1רוטון מפחמן בסיס וקוטפת פ-מתפקדת בקטליזה של חומצה .Histidine 95 

בסיס פעמיים, -. מתרחשת ריאקציה של חומצה2מתפקדת כחומצה ומוסרת פרוטון ובכך מייצבת את המטען שנוצר על פחמן 

 .DHAPאסיפה של הפרוטונים מפחמן אחד לפחמן אחר, וכך הזזת הקשר הכפול למקום אחר של המולקולה 

 

TIM  בערך. 1010הוא אנזים בעל יעילות קטליטית גבוהה מאוד, והוא מזרז את האיזומריזציה פי 

TIM  :האתר הקטליטי מבודד את הריאקציה, ומאפשר את קיומה על אף שתוצר מבודד גם הוא את הסובסטרט שלו מהסביבה

 הביניים מאוד לא יציב.
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 השלב השני של הגליקוליזה

 .ATPיצירת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חדשות. ATPעד כה התרחשה רק צריכה של אנרגיה, וטרם חל ייצור של מולקולות 

 .ATPשסונתזו עד כה, כדי לסנתז באמצעותה מולקולות  GAP-השלבים הבאים ינצלו את האנרגיה האצורה בשתי מולקולות ה

 

6. Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase  מבצע ריאקצית חמצון חיזור, וזרחון של מולקולתGAP - התוצר הוא >

1,3-BPG (1,3-Bisphosphoglycerate) 

 בעצם מתרחשות כאן שתי ריאקציות ברצף:

o  :חמצון𝑁𝐴𝐷+  מחמצן אתGAP- רוטון ממולקולת קוטף פGAP  ליצירתNADHכשאנחנו רואים ש .- 𝑁𝐴𝐷+  משתתף

 אקציה של חמצון חיזור.שזו ריבריאקציה זה רמז לכך 

o  זרחון: הוספה של קבוצתorthophosphate (𝑂𝑃𝑂3
 אל הפחמן ממנו נקטף הפרוטון. (−2

 פוספט.-הוא אציל BP-1,3התוצר 
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היא בעלת  -שלילי. הריאקציה השניה לא מועדפת תרמודינמית 𝐺∆היא בעלת ערך  -הריאקציה הראשונה מועדפת תרמודינמית

∆G  בערך מוחלט, ערכי( חיובי∆G  לולא היו שתי הריאקציות מצומדות, הריאקציה השניה לא היתה .)של שתי הריאקציות דומים

מתרחשת. הצימוד ביניהן מאפשר שימוש באנרגיה המשתחררת מהריאקציה הראשונה להורדת המחסום האנרגטי שדורשת 

 הריאקציה השניה.

 הצימוד ביניהן מתרחש באופן הבא:

o קולת מולGAP של האנזים 149אל גופרית בשייר ציסטאין תנקשר 

o  מולקולת𝑁𝐴𝐷+ נקשרת גם היא אל האנזים 

o מתבצעת תגובת חמצון: פרוטון נקטף מ-GAP  ומצומד אל𝑁𝐴𝐷+  ומתקבלת מולקולתNADH 

o מבצעת דה 176לאחר מכן, היסטידין-( פרוטונציה נוספת ונוצר קשר תיאואסתריthioester intermediate) 

o הקשר התיאואסתרי מותקף על ידי ה- orthophosphate 1,3שנקשרת אל המולקולה לקבלת-BPG 

 

זו דוגמה לקונספט חשוב בתהליכים מטבוליים: קישור קוולנטי לאנזים שמשמש לצימוד של ריאקציות. תהליך מועדף 

 תרמודינמית מניע תהליך שאיננו מועדף תרמודינמית.
 

7.  Phosphoglycerate kinase  1,3מזרחן-BPG  עםADP  3ים הם < התוצר-ופרוטון-Phosphoglycerate  +ATP . 

1,3-BPG פוספט, והפוטנציאל הזה מנוצל להעברת קבוצת הפוספט הזו אל  היא מולקולה עם פוטנציאל גבוה למסור קבוצת

ADP  ויצירתATP. 

< כעת 'פיצינו' - ATP, והזרחון של כל אחת מהן יצר מולקולת BPG-1,3שהפכו לשתי מולקולות  GAPמולקולות  2זכרו שהיו לנו 

 שצרכנו בשלב הראשון. ATP-מולקולות ה 2על 

 

8. Phosphoglycerate mutase  3של  איזומריזציהמבצעPG 2, הזזת קבוצת הפוספט כך שהתוצר הואPG. 

 של המולקולה. 2אל פחמן  3הזזת קבוצת הפוספט מפחמן 

Mutase מולקולרית של קבוצה כימית כלשהי. במקרה הזה, הזזה של קבוצת פוספט.-הוא אנזים שמזרז הזזה תוך 

 קצת על המנגנון:

o קבוצת פוספט נקשרת אל שייר היסטידין באתר הפעיל של האנזים 

o  3הסובסטרטPG  נוצר  <-נקשר גם הוא אל האתר הפעיל של האנזים ומקבל את קבוצת הפוספט שקשורה להיסטידין

2,3-bisPG  (3ושניה על פחמן  2)כלומר יש קבוצת פוספט אחת על פחמן 

o  קבוצת הפוספט הזו נשארת קשורה אל ההיסטידין( 3שייר ההיסטידין קוטף את קבוצת הפוספט שעל פחמן( 
o  2התוצרPG משוחרר 

  

9. Enolase 2-מבצע דחיסה החוצה של מולקולת מים מPG  ליצירתphosphoenolpyruvate (PEP) 

 

10. Pyruvate kinase  מזרחן אתPhospenolpytuvate ->  התוצרים הםPyruvate + ATP . 

קבוצת הפוספט 'כולאת' את  PEP-. הסיבה היא שב2PGיש פוטנציאל גבוה למסור קבוצת פוספט, הרבה יותר משל  PEP-ל

 , תצורה פחות יציבה ולכן פחות עדיפה.enol form -המולקולה ב

 , ולכן התגובה מתרחשת במהירות.PEP-מאוד שלילי להסרה של קבוצת הפוספט מ 𝐺∆כלומר, יש ערך 

 .pyruvate -הופכת לתצורה יציבה יותר enol-, תצורת הPEP-ברגע שמתרחש זרחון וקבוצת הפוספט מוסרת מ

 

 שזורחנה, והן רווח בתהליך. PEPנוספות, אחת על כל מולקולת  ATPמולקולות  2כעת נוצרו 

 

 ת כל התהליך כך:ניתן לסכם א

𝑮𝒍𝒖𝒄𝒐𝒔𝒆 + 𝟐𝑷𝒊 + 𝟐𝑨𝑫𝑷 + 𝟐𝑵𝑨𝑫+ → 𝟐 𝒑𝒚𝒓𝒖𝒗𝒂𝒕𝒆 + 𝟐𝑨𝑻𝑷 + 𝟐𝑵𝑨𝑫𝑯 + 𝟐𝑯+ + 𝟐𝑯𝟐𝑶 

 

𝑵𝑨𝑫+ 

שיש בתא היא מוגבלת )מיוצר מויטמין חיוני לאדם( ולכן יש לבצע את  +𝑁𝐴𝐷 -. כמות הNADH-ל +𝑁𝐴𝐷במהלך הגליקוליזה הפכנו 

 זמין להמשך תהליכי גליקוליזה. +𝑁𝐴𝐷התהליך ההפוך על מנת שיהיה 

 : +NADלשלושה אנזימים שונים השותפים בגליקוליזה יש דומיין משותף שמשמש לקשירה של 

glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, alcohol dehydrogenase, and lactate dehydrogenase 

 מובילה לשינוי קונפורמציה דומה. +NADבשלושתם, הקשירה של 
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 pyruvateהמשך מסלולו של 

הייצור של פירובאט מגלוקוז דומה מאוד ברוב היצורים החיים, אולם המשך מסלולו של פירובאט בתא איננו אחיד. ריאקציות 

 אוד:ההמשך של פירובאט הן חשובות מ

o  ייצור אתנול(Ethanol) .מפירובאט מתרחש בשמרים ובמיקרואורגניזמים נוספים 

 .+H -ו NADH-מ +NADסינתזה של הפיכת פירובאט לאתנול מלווה ב

o  ייצור של לקטאט(Lactat)  מפירובאט נקראlactic acid fermentation  תסיסה של חומצה לקטית(. תסיסה זו תתרחש(

במגוון אורגניזמים כאשר רמות החמצן נמוכות. למשל, בתאי שריר בעת מאמץ. גם תהליך הפיכת פירובאט מלווה 

 .+H -ו NADH -מ +NADבסינתזה של 

o :רוב הפירובאט שנוצר בתהליך הגליקוליזה ישמש לאחר מכן כסובסטרט בנשימה תאית 
 בהתהליך שמתרחש במיטוכונדריה: acetylCoA-להפירובאט יהפוך 

P𝑦𝑟𝑢𝑣𝑎𝑡𝑒 + 𝑁𝐴𝐷+ + 𝐶𝑜𝐴 → 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑦𝑙𝐶𝑜𝐴 + 𝐶𝑂2 + 𝑁𝐴𝐷𝐻 

 יכנס אל מעגל החומצה הציטרית להפקת אנרגיה בנשימה תאית. acetylCoAלאחר מכן, 

 

 שימוש בסוכרים אחרים

 לשמש כסובסטרט בתהליך הגליקוליזה.לרוב, השימוש יהיה בגלוקוז, אולם גם סוכרים אחרים יכולים 

פוספט, אולם האפיניות של הקסוקינאז אל -6-פרוקטוז יכול לשמש גם הוא בגליקוליזה, הקסוקינאז יכול להפוך אותו לפרוקטוז

 מהאפיניות שלו לפרוקטוז. 20גלוקוז גבוהה בערך פי 

פוספט מגלקטוז בארבעה -6-ולם, ניתן לסנתז גלוקוזאין מסלול מטבולי מתאים. א -גלקטוז, למשל, לא יכול לשמש בגליקוליזה

 צעדים. פחות יעיל מלהתחיל עם גלוקוז, אבל אפשרי.

 ATPמולקולות  2בשלב מסויים, ניאלץ לשלמה גם אם נשתמש בסוכר אחר. ההשקעה של  ATPשימו לב שאם השקענו מולקולת 

 .לא משתנה גם אם מחליפים את סוג הסוכר ATPמולקולות  4וקבלה של 

 

Func-factסוכרים גלוקוז וגלקטוז. ככל -סוכר לקטוז לחד-פירוק הדו את : תינוקות מייצרים בכמות גבוהה את האנזים לקטאז שמזרז

אדם כך ו מפסיקים לצרוך חלב אם לאחר שלב מסויים,יונקים שבאופן טבעי משום וזאת שמתבגרים, רמות הלקטאז בגוף יורדות 

כלומר, ה"רגישות ללקטוז" שקיימת אצל חלק רחב מאוד מהאוכלוסייה  הלקטאז משמייצר תינוק. בוגר מייצר בערך עשירית מכמות

 הבוגרת היא פשוט המצב הטבעי של בני האדם )ויונקים בכלל( 

 

 בקרה על הגליקוליזה

 

G∆נבקר בעיקר את הריאקציות שלהן יש  <  האנזימים:, הריאקציות שהן מאוד אקסותרמיות. אלו הן הריאקציות שמבצעים 0

hexokinase, phosphofructokinase, and pyruvate kinase. 

 פוספורלציה.-אפשר לשלוט גם במהירות: רגולציה אלוסטרית תהיה מאוד מהירה. רגולציה איטית יותר תהיה פוספורלציה או דה

 

 (Hexokinaseבקרה על פעולת האנזים הקסוקינאז ) .1

 

 .Hexokinaseפוספט מאט את הפעילות של -6גלוקוז התוצר מבצע בקרה שלילית של הריאקציה, 

פופסט מאותת לתא כי אין עוד צורך בגלוקוז בתא, וכתוצאה מכך הגלוקוז ישאר בזרם הדם ולא יוכנס אל -6-כמות גבוהה של גלוקוז

 התא.

. Hexokinaseעולה של פוספט יצטבר בתא, ויאותת להפסק הפ-6-לא פעיל, גלוקוז phosphofructokinaseכך למשל, כאשר האנזים 

 .Hexokinaseמובילה לבקרה על  phosphofructokinaseהבקרה על 

 

פוספט. -6-( שאינו מעוכב על ידי גלוקוזglucokinaseבכבד, שהוא האחראי לאיזון רמות הסוכר בדם, ישנו אנזים בשם גלוקוקינאז )

פוספט שיאוחסן כגליקוגן או ישמש ליצירת -6-גלוקוקינאז מזרחן גלוקוז רק כאשר קיים ממנו עודף, וזאת על מנת ליצור גלוקוז

 חומצות שומן. 

לתאי  -ת הגלוקוז מוגבלתהאפיניות של גלוקוקינאז לגלוקוז נמוכה בהרבה לעומת האפיניות של הקסוקינאז לגלוקוז, וכך כאשר כמו

 המוח והשרירים יש עדיפות. 

 

 ?Hexokinaseולא על פעולת  Phosphofructokinaseמדוע הבקרה הרצינית יותר היא על פעולת 
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פוספט שהוא התוצר של הקסוקינאז יכול לשמש במסלולים נוספים, ולא רק בגליקוליזה. השלב ה'בלתי הפיך' -6-משום שגלוקוז

 .Phoshofructokinaseביפוספט, התהליך אותו מזרז -1,6-פוספט לפרוקטוז-6-וליזה הוא הזרחון של פרוקטוזהראשון של הגליק

 

 PFK (Phosphofructokinase) בקרה על פעולת האנזים  .2

 

Phosphofructokinase .מהווה את הבקרה החשובה ביותר במסלול הליקוליזה ביונקים 

 בגליקוליזה היא שלושת האנזימים שמעורבים בתגובות הבלתי הפיכות.באופן כללי, הבקרה המשמעותית ביותר 

 היא המשמעותית ביותר משום שהוא האנזים הראשון ששייך בלעדית לגליקוליזה. PFKספיצפית, הבקרה של 

  עיקרון מטבולי כללי.

 

ATP הוא אפקטור אלוסטרי שלילי ו-AMP הוא אפקטור אלוסטרי חיובי. 

PFK (Phosphofructokinase הוא בעל )פוספט. כשיש קישור של -6אתרים אלוסטרים שיכולים לקשור פרוקטוז  4ATP  לאתר

 פוספט יורדת. -6רגולטורי האפיניות של האנזים לפרוקטוז 

 להפוך לסיגמואידלית. F6P-ל PFKגורמת לעקומת הקישור של  ATPרמה גבוהה של 

פוספט חוזרת להיות נורמלית -6לפרוקטוז  PFKגורם לתגובה הפוכה, כלומר האפיניות של  לאתר הרגולטורי AMPקישור של 

 ועקומת הקישור תהיה היפרבולית.

 כמות האנרגיה בתא יורדת., energy cahrge-הגליקוליזה גוברת ככל שה

 

, וזאת כדי PFKגורמת גם היא לירידה בפעילות של  pH-ירידה של רמת ה

 בדם. pH-שעלולה להוריד את רמת ה lactic acidלמנוע יצירה של 

 

מאפשרת בקרה מאוד רגישה:  (ADP )ולא למשל AMPהבקרה באמצעות 

יכול לזרז את התגובה  adenylate kinaseכשיש מחסור באנרגיה, האנזים 

𝐴𝐷𝑃הבאה:  + 𝐴𝐷𝑃 → 𝐴𝑇𝑃 + 𝐴𝑀𝑃 

בתא גבוהה  ADTבתא, ונוכחות  ADTבתא גבוהה מנוכחות  ATPנוכחות 

 מסמנת רמות אנרגיה נמוכות בתא. AMPבתא. כך, נוכחות  AMPמנוכחות 

 

בגוף יש חלוקה לרקמות, והרגולציה בתאי הכבד שונה מעט מבשאר תאי הגוף. הכבד אחראי על מאזן הגלוקוז בדם, ולכן השיקולים 

 של תאי הכבד שונים משיקולים של תאי שריר, למשל.

הוא אותו אנזים  PFKגבוה, להמשיך לבצע גליקוליזה. האנזים  energy chargeלסלק גלוקוז גם אם יש  בכבד אנחנו רוצים להמשיך

  בכל התאים.

 

Citrate ביפוספט הוא רגולטור חיובי-2,6-ופרוקטוז הוא רגולטור שלילי 

Citrate  מעכב אתPFK  בכך שהוא מגביר את האפקט השלילי שלATP  גם בובכך מאפשר להמשך הגליקוליזה-energy cahrge 

 גבוה יחסית.

Citrate  תוצר מאוד מוקדם במעגל החומצה הציטרית )מעגל קרבס, שלב בנשימה תאית(. כשקיים עודף שלcitrate ,היא  המשמעות

 שיש בתא כמות גבוהה של אנרגיה, וניתן להאט את תהליך הגליקוליזה.

 

, בכך שהוא משנה ATPממסך את האפקט השלילי של  PFKירתו אל ביפוספט הוא אפקטור אלוסטרי חיובי שעם קש-2,6-פרוקטוז

 )כלומר לקונפיגורציה היותר אפינית( R-ל T-מ PFKאת השו"מ לטובת הקונפורמציה של 
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גבוה יש רגולציה  ATPגרף שמאל: בריכוז 

אלוסטרית שלילית. ככל שיש יותר פרוקטוז 

פחות  ATPפוספט כך העיכוב של -בי 2,6

מורגש )בגרף הכחול לא רואים רמז לבקרה 

 אלוסטרית שלילית, ובגרף הירוק עוד יותר(.

 

עולה יש יותר  ATPגרף ימין: ככל שריכוז 

ATP  על האתרים הרגולטוריים שלPFK  עד

שבריכוז מסויים האנזים מפסיק לעבוד 

פוספט -בי 2,6לגמרי. עם הוספת פרוקטוז 

ם גבוהים האנזים נשאר פעיל גם בריכוזי

 .ATPיותר של 

 

 ביפוספט-2,6-בקרה על ריכוז פרוקטוז

 F6P-ו F-2,6-BPפוספורילציה ופוספורילציה של -זאת באמצעות דה והם עושים F2,6BPשני אנזימים אחראים לשמירה על ריכוז 

 בהתאמה.

PFK2  אחראי ליצירתF-2,6-BP  באמצעות פוספורילציה שלF6P. 

FBPase2  אחראי ליצירתF6P פוספורילציה של -באמצעות דהF-2,6-BP. 

PFK2 ו- FBPase2 !הם שני דומיינים שונים באותו האנזים 

 

יפעלו באותו זמן, משום שהם  FBPase2-ו PFK2נרצה ששני האנזימים לא 

כך  -מבצעים פעולות הפוכות. בפועל, שניהם דומיינים שונים על אותו החלבון

 שבכל רגע נתון יש דומיין אחד בלבד שהוא פעיל.

 

אנזימים שנבדלים זה מזה בגודל, -פונקציונלי הזה קיים במספר איזו-האנזים הדו

 בקינטיקה וכן בבקרה המתרחשת עליהם.

 

 אנזימים שונים:-הקשר זה לשני איזונתייחס ב

L-isoform שנפוץ בכבד ו-M-isoform .שנפוץ בשרירים 

 בכבד:

 עולה כאשר ישנן רמות גבוהות של סוכר בדם F6Pריכוז  -

 F-2,6-BPמעודדת סינתזה של  F6Pכמות גבוהה של  -

 גליקוליזה.התוצאה: עידוד של < - PFKמעודדת את פעילות החלבון  F-2,6-BPכמות גבוהה של  -

 

 .feed-forward stimulationתהליך כזה נקרא 

 

 פונקציונאלי יהיה פעיל בכל רגע נתון?-איך נקבע איזה מהדומיינים של האנזים הדו

 .cAMP( בדם, מה שמפעיל את קסקדת glucagonכשרמת הגלוקוז בדם נמוכה הדבר מוביל לעלייה ברמת ההורמון גלוקגון ) -

 FBPase2פונקציונלי כך שהדומיין -מבצע זרחון של האזים הדו Protein kinase Aל היא שהאנזים תוצאת מסלול העברת הסיגנ

 < ייצור גלוקוז.-< עידוד של גלוקונאוגנזה -יורדת  F-2,6-BP< רמת -פעיל 

 Phosphoproteinפונקציונלי מאבד את קבוצת הזרחה )שמוסרת על ידי האנזים -כשרמת הגלוקוז בדם גבוהה, האנזים הדו -

phosphatase )- הדומיין >PFK2  פעיל כעת והוא מעלה את רמתF-2,6-BP - צריכת גלוקוז וייצור -< עידוד גליקוליזה >ATP. 
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 Pyruvate kinaseבקרה על פעולת  .3

 

Pyruvate kinase  .אחראי על הריאקציה הבלתי הפיכה השלישית בגליקוליזה 

 .Phospenolpytuvate - >Pyruvate + ATPהוא מזרז את התגובה: 

 :Pyruvate kinaseישנם מספר איזואנזימים שונים של 

- L קיים בכבד 

- M קיים במוח ובשרירים 

 

 ביפוספט הוא אפקטור חיובי-1,6-פרוקטוז

. בדרך זו, התוצר של השלב הבלתי הפיך הקודם של הגליקוליזה pyruvate kinaseמגביר את פעולתם של שני האיזואנזימים של 

 'מוודא' שהאנזים שיבצע את השלב הבלתי הפיך הבא פעיל. 

 

ATP  יםשלילי יםאפקטורואלנין הם 

 גבוה. energy charhe-, ובכך מאט את תהליך הגליקוליזה כאשר הpyruvate kinaseמחליש את פעולתם של שני האיזואנזימים של 

 כאשר יש עודף של 'אבני בניין' המיוצרות מפירובאט. pyruvate kinaseן מחליש את פעולתם של שני האיזואנזימים של אלני

 

אשר מפסיק את  pyruvate kinaseוהיא מובילה לזרחון של  cAMPבתאי כבד: כשרמת הגלוקוז בדם נמוכה, מופעלת הקסקדה של 

 ה לפני ששאר תאי הגוף מפסיקים, וזאת כדי שרמת הסוכר בדם לא תרד יותר מדי.פעולתו. כך, תאי הכבד מפסיקים לבצע גליקוליז

 מעין תעדוף, משאירים את הגלוקוז לתאים כמו תאי שריר ותאי עצב, שהפעילות השוטפת שלהם היא יותר קריטית.

 

פועל, יש יצירה של הרבה  ATP .PFKעל ידי  PFK, אין עיכוב על energy charge-בתאי השריר: במצב של מאמץ מוגבר יש ירידה ב

 .ATPומגביר את הריאקציות הבאות, ומיוצרות מולקולות  feed forwardביפוספט, שעושה  6גלוקוז 

 

 שכבת רגולציה נוספת: טרנספורטרים לגלוקוז .4
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 .GLUT5עד  GLUT1גלוקוז נכנס אל התאים מזרם הדם באמצעות מספר טרנספורטרים בממברנה. הם נקראים 

לבוני משפחה זו יש אפיניות מעט שונה. כל אחד מהם מכניס גלוקוז אל התא מזרם הדם רק החל מרמה מסויימת. לכל אחד מח

 בתאי כבד, למשל, מדובר ברמה יחסית גבוהה.

 

Cancer-factנוצר מחסור בחמצן, ואז גליקוליזה היא  בהם הרקמה גדלה במהירות, : גליקוליזה לא דורשת חמצן. בגידולים סרטניים

 ך העיקרית לייצור אנרגיה. במחקר תאי סרטן רואים עלייה חדה בביטוי של גנים שמעורבים בגליקוליזה.הדר

 

 שלושה שלבים 'בלתי הפיכים' בגליקוליזה

 

 (Hexokinaseפוספט )על ידי -6-< גלוקוז-גלוקוז  .1

 (Phoshofructokinase)על ידי  ביפוספט-1,6< פרוקטוז -פוספט -6פרוקטוז  .2

3. Phospenolpytuvate - >Pyruvate + ATP  על ידי(Pyruvate kinase) 

 שליליים. 𝐺∆למה הכוונה בבלתי הפיכים? אלה שלושה שלבים בעלי 

 שלהן קרוב יחסית לאפס. 𝐺∆-ה -הריאקציות האחרות הן הפיכות 7

 

 שיעור 12 – גלוקונאוגנזה

 

 אחת משתי מולקולות של פירובאט. הגלוקונאוגנזה היא תהליך בו הגוף מייצר מולקולת גלוקוז

למה צריך את זה? כי המוח שלנו זקוק לאספקה שוטפת של גלוקוז. כשרמות הגלוקוז נמוכות, תתרחש גלוקונאוגנזה. בדרך כלל 

התאים שיבצעו גלוקונאוגנזה הם תאי הכבד והכליות, וזאת כדי לשמור על ריכוז קבוע של סוכר בדם, שמספק את צרכי המוח 

 ם.והשרירי

 הפוך לגליקוליזה. כמעטזה תהליך 

התגובות האחרות הן הפיכות, ולכן ניתן לבצען  7מאוד שלילי.  𝐺∆במהלך הגליקוליזה מתרחשות שלוש תגובות 'בלתי הפיכות', עם 

 גם בגלוקונאוגנזה.

 התגובות שהן מאוד אקסותרמיות. 3כלומר, יש צורך 'לעקוף' רק את 
 

 נתז גלוקוז מהסובסטרטים הבאים:בתהליך הגלוקונאוגנזה ניתן לס

 פירובאט )זה הקלאסי( -

- Lactate 

- Amino acids 

- glycerol 

 סובסטרטים שונים יכנסו בשלבים שונים של התהליך.

 

 :Phosphoenolpyruvate-ל Pyruvateהפיכה של  .1

 

- Pyruvate carboxylase מוסיף קבוצת קרבוקסיל ל- Pyruvate תוך ניצולATP - > Oxaloacetate  

שלו יש דומיין לקשירת  C-, ובקצה הATPשלו יש דומיין לקשירת מולקולת  N-מבנה האנזים פירובאט קרבוקסילאז: בקצה העל 

biotin.מדובר באזים שנמצא רק במיטוכונדריה . 

biotin  קשור בקשר קוולנטי לקבוצת פרוסטטית שנושאתactivated 𝐶𝑂2. 

שלילי, ונוכל לצמד את הפירוק של  𝐺∆הוא בעל  biotin-צת הקרבוקסיל מ. פירוק של קבוbiotinמתבצעת קרבוקסילציה של 

שנמצא בחלק השני של החלבון )תוך שינוי קונפורמציה  Pyruvta-קבוצת הקרבוקסיל ל להוספת biotin-הקרבוקסיל מ

 משמעותי(.
 ניתן לחלק את ההתרחשות לשלוש תגובות:
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 biotin: קרבוקסילציה של Pyruvate carboxylase( הוא רגולטור אלוסטרי חיובי של האנזים acetyl CoA) A-אצטיל קו

 לפירובאט קרבוקסילאז. A-מתאפשרת אך ורק בעת קשירה של אצטיל קו

 נדחף אל הציטוזול. oxaloacetateזה קורה במיטוכונדריה. לאחר מכן, 

 

- phosphoenolpyruvate carboxykinase רבוקסילציה של ק-מבצע זרחון ודהOxaloacetate  תוך ניצולGTP - >

Phosphoenolpyruvate 

 (, כלומר הכנסנו והוצאנו את קבוצת הקרבוקסיל.𝐶𝑂2-קרבוקסילציה )הקבוצה משתחררת כ-, זרחון ודהGTPפירוק מולקולת 

 זה קורה בציטוזול.

 שלילי. 𝐺∆המטרה של קבוצת הקרבוקסיל היא סיוע בהנעת הריאקציה כולה, משום שלהסרתה יש 

 

 :fructose-6-phosphate -ל fructose-1,6-bisphosphateהפיכה של   .2

 

fructose 1,6-bisphosphatase (F-1,6-BPase הופך )fructose-1,6-bisphosphate + 𝑯𝟐𝑶 ל- fructose-6-phosphate + 𝑷𝒊 

 .phosphofructokinaseמזרז בדיוק את התגובה ההופכית לזו שמזרז  fructose 1,6-bisphosphataseנשים לב שהאנזים 

 כלומר, לא נרצה ששניהם יפעלו בו זמנים.

F-2,6-BP  הוא רגולטור חיובי שלphosphofructokinase והוא גם רגולטור שלילי של ,fructose 1,6-bisphosphatase. 

 

 פוספט לגלוקוז:-6-גלוקוז הפיכת .3

 

 פוספט, ולא גלוקוז.-6-גלוקוז -ברוב הרקמות, הגלוקונאוגנזה תגיע לתוצר כמעט סופי

פוספט לא יכול לצאת בדיפוזיה מהתא, ולכן -6-גלוקוז חופשי יכול לצאת מהתא בדיפוזיה, ולכן קשר לבצע בקרה על כמותו. גלוקוז

 הבקרה עליו פשוטה יותר.

 יכול לשמש ליצירת גליקוגן, חומר תשמורת.פוספט -6-גלוקוז

 

קיים רק ברקמות בעלות תפקיד בשמירה על ריכוז הסוכר בדם, על מנת שיוכלו לשחרר גלוקוז  glucose 6-phosphataseהאנזים 

 חופשי אל זרם הדם בעת הצורך. רקמות כמו כבד וכליות.

 

 .ER-פופסט לא נשאר בציטוזול, אלא מועבר אל ה-6-גלוקוז

 

 גלוקונאוגנזהרה על בק

 

יש בקרה רציפרוקלית על גליקוליזה וגלוקונאוגנזה, כלומר פקטורים זהים מבקרים גם את הגליקוליזה וגם את הגלוקונאוגנזה, רק 

בצורה הפוכה. ברגע נתון תהיה בקרה שמעודדת או גליקוליזה או גלוקונאוגנזה. התהליכים האלה לא יתרחשו באותו הזמן ובאותו 

 התא.

 

 ותוצרים נוספים של פירובאט. lactateב הגליקוליזה מושפע מריכוז הגלוקוז, קצב הגלוקונאוגנזה מושפע מריכוז קצ

 

 לאגור גלוקוז. high energy chargeלשחרר גלוקוז, וכשיש  low energy cahrgeהרעיון הכללי: כשיש 
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 (F-2,6-BP) ביפוספט-2,6-פרוקטוזבקרה באמצעות 

 

 (F6P)פוספט -6-מבוקר מאוד. כשיש ריכוז גבוה של פרוקטוז F-2,6-BPהייצור של 

 . האנזים הזה נמצא רק בכבד.F-2,6-BP שבכבד הופך אותו ל PFK2במערכת, האנזים 

והופך  F-2,6-BPפוספורילציה והופך -והוא מבצע דה FBPase2אנזים נוסף בכבד נקרא 

 .F6Pאותו ל

 

F-2,6-BP וליזה, ורגולטור שלילי של גליקונאוגנזה.הוא רגולטור חיובי של גליק 

 

כשיש הרבה גלוקוז בדם, אין צורך לייצר גלוקוז בכבד, ולכן ממשיכים לבצע גליקוליזה 

 .ATPולצבור מאגרים של 

< ירידה - FBPase2כשיש מחסור בגלוקוז בדם, נרצה לייצר גלוקוז, אז נבצע הפעלה של 

 לייצור גלוקוז.וביצוע של גלוקונאוגנזה  F-2,6-BPבריכוז 

 

. לשם כך, הכבד צריך אמצעי חישה כלשהו למצב הגלוקוז בזרם ATP, נרצה שהכבד ימשיך לאגור high energy chargeלמרות שיש 

 הדם, החישה הזו מתבצעת באמצעות מסלולים של העברת סיגנל.

הפעלה של  ..... PKAטרות שלו היא כשיש רמה גבוהה של גלוקוז בדם, יופעל מסלול העברת הסיגנל של אינסולין, שאחת המ -

Phosphoprotein phosphatase  שמזרחן את הדומייןPFK2  והופך אתFBPase2  לפעיל. רמותF6P  גליקוליזה.עולות, וזה מעודד 

 

 השפעות: 2למסלולי העברת הסיגנאל יש 

 . PKAבתווך הקצר: הפעלה של  -

להגברת ביטוי גנים שרלוונטים לגליקוליזה. אפינפרין יוביל להגברת ביטוי בתווך הארוך: השפעה על ביטוי גנים. אינסולין יוביל  -

 גנים שרלוונטים לגלואונאוגנזה.
 

Cori cycle 

 

 .ATP-השרירים מבצעים גליקוליזה והופכים גלוקוז לפירובאט ו

 ATPמולקולות  36בנוכחות חמצן, תתרחש נשימה אירובית וקבלה של 

 נוספות.

 מה אנאירובית.בהיעדר חמצן, תתרחש נשי

 

מעגל קורי הוא מסלול מטבולי אנאירובי בו פירובאט הופך לחומצה לקטית 

 בהתליך של תסיסה. ATP)לקטאט( + 

 

ולכן צריך  (dead-end metabolite)לקטאט הוא מטבולית סופי בשריר 

 לפנות אותו.

 

הוא יפונה לתאי כבד או לתאי לב. בתאי הכבד ניתן להפוך לקטאט חזרה 

 טלפירובא

מהפירובאט ניתן לייצר גלוקוז בתהליך הגלוקונאוגנזה, והגלוקוז שנוצר 

 יכול לחזור לשרירים ולשמש שם לגליקוליזה.

כמו כן, הפירובאט יכול להשתחרר אל זרם הדם ולשמש בתאים אחרים בהם יש נוכחות חמצן )כמו תאי לב למשל( לנשימה 

 אירובית.

 

 מה קורה לגוף בעת מאמץ?

 ריצה.למשל, תחילת 

 

 הקיים בשריר ATPניצול של בשניות הראשונות,  -

48

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



48 
 

לשימוש  ATPכדי לייצר עוד מולקולות  (CrP) פוספט קריאטין-יורדת )משום הניצול(, ומנצלים את מאגרי ה ATPלאחר מכן, כמות  -

 מיידי.

 נוספות מגלוקוז. ATPבמקביל, מתרחש תהליך גליקוליזה )+נשימה תאית, אם יש חמצן זמין( על מנת לייצר מולקולות  -

 גליקוליזה מתרחשת בעצימות גבוהה, ואין בתאים מספיק חמצן כדי להמשיך לנשימה תאית -
וחומצה  ATP-תהליך אנאירובי להפקת אנרגיה נוספת מפירובאט. הפירובאט מומר ל -מתרחש תהליך של תסיסה הומולקטית -

 לקטית. כתוצאה מכך, יש הצטברות של חומצה לקטית בשרירים. 
 פקטור(.-לפעולתו )קו +𝑁𝐴𝐷חיזור, והוא דורש -, אנזים שמזרז תגובות של חמצוןדהידרוגנאז טאלקטסה מזורזת על ידי התסי

 +NAD + לקטאט <--> NADH + פירובאטכיווני התגובה:  2לקטאט דהידרוגנאז מזרז את 

 לגליקוליזה להמשיך, מה שמאפשר +𝑁𝐴𝐷-ההמרה של פירובאט לחומצה לקטית מחדשת את כמות ה -

לכן יש מנגנון פינוי.  -בשריר, מה שעלול להשפיע לרעה על תפקוד האנזימים בתא pH-הצטברות של חומצה מורידה את רמת ה -

 coriטאט מהשרירים, הוא עובר בזרם הדם. בכבד הלקטאט יכול להיכנס למעגל טרנספורטרים מיוחדים אחראים על הוצאת לק

 ולהפוך חזרה לפירובאט, שישמש בגלוקונאוגנזה בכבד או בנשימה אנאירובית בתאי הגוף.

 

 או מאמץ גופני, רמות הגלוקוז בדם נמוכות והגוף מבצע גלוקונאוגנזה על מנת לאזן אותן. לאחר צום -

זה שבה יהפוך הפירובאט , ולאחר מכן תתרחש גלוקונאוגנNADH-ל +NADמעגל קורי בכבד יהפוך לקטאט לפירובאט, תוך הפיכת  -

 לגלוקוז.

יש כל הזמן קשר בין תאים שונים ובין רקמות שונות, וזאת על מנת למקסם שימוש בתוצרים. כשתוצר מסויים הוא תוצר עודף, 

 'נפטרים' ממנו באופן שימחזר אותו במקום אחר בגוף. מערכת מאוד יעילה.

 

 על הבחינה: 

 

 שעתיים וחצי., אפילו שרשום שעות 3הבחינה לרוב  -
 עמודים(. 4דפי עזר שאנחנו כותבים ) 2חומר עזר: מחשבון,  -

 נתון נספח של כל הריאקציות בגליקוליזה, ואם יהיו שאלות ספציפיות בנושא אז יהיה גם נספח של גלוקונאוגנזה. -

 לענות תשובות קצרות. -

 לסעיפים הראשונים של השאלה.הסעיפים הבאים הם לפעמים רמז  -כדאי לקרוא את כל השאלה לפני שעונים -

 


	subject: שם הקורס:  ביוכימיה א
	department: 
	txtYear: 2018
	txtIndex: 
	מספר_קורס: מספר קורס: 205-1-9171
	name: מרצה: עופר יפרח
	name2: 
	Text2: סוג החומר: סיכום הרצאות


