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 מעבדותסיכום  –מגן לחלבון 

 

 הפקת פלסמידים מחיידקים בשתי שיטות שונות – מעבדה ראשונה

 

 נפוץ מאוד בחיידקים.הכרומוזומלי.  DNA-גדילי מעגלי שאינו חלק מה-דו DNA: מקטע פלסמיד -

אחת הדרכים לבטא גן מסויים בכמות עצומה היא להחדירו אל פלסמיד של חיידק  למה שנרצה לבודד פלסמידים?

על מנת  Boiling lysisאו  Alkaline lysisמסויים ולתת לאותו חיידק להתרבות. לאחר מכן, נוכל להשתמש באחת השיטות 

 לבודד את הפלסמידים בלבד, וקיבלנו את הגן שרצינו בהמון עותקים.

  יחיד. ORI (origin of replication)פלסמיד משתכפל באופן עצמאי ויש לו 

- RNase אנזים שמפרק מולקולות :RNAתפקידו בבופר ההרחפה של הפלסמיד: פירוק ה .-RNA ובכך הפרדתן ,

 מהפלסמיד שרצינו לבודד

 מה תפקיד החומרים הבאים בתהליכי הבידוד והאנליזה של הפלסמידים? -

o Agaroseר, במהלך הניסוי נחתוך אותו וניצוק לתבנית ההרצה בה נפריד את גדילי הכ, רב סו: פולימר-DNA  לפי

 גודלם

o Ethidium Bromide תרכובת אורגנית שמשמשת לצביעת חומצות הגרעין באלקטרופורזה. צבע פלואורסנטי :

 שמוגבר עם הקשירה אל חומצות גרעין.

 השוואה בין שתי השיטות שהודגמו במעבדה:  -

 

 Alkaline lysis Boiling lysis 

 אופן חירור

 התאים

 .SDS + NaOH solutionבאמצעות 

SDS  הוא דטרגנט )מולקולה עם צד טעון וצד הידרופובי( טעון

 שלילית שנספח לממברנה וגורם לפירוקה.

NaOH  .הוא מפרק רכיבים בדופן החיידק. הוא בסיס חזק

, גם DNA-בסיסי קשרי מימן נהרסים, ולכן כל ה pH-בבנוסף, 

 גנומי וגם מעגלי, עובר דנטורציה.

הגנומי עצום ולכן לא יחזור לעצמו. הפלסמיד קטן  DNA-ה

 ולכן יחזור לעצמו )נטורציה(. super coiled-ומעגלי ו

100-Lysozyme + Triton x  מחוררים את

 .הממברנה

ליזוזום מבצע הידרוליזה לקשרים בדופן 

הוא דטרגנט  x-100התא ובממברנה. טריטון 

חלש יותר, שמבצע גם הוא פגיעה בדופן 

 התא.

אופן סילוק 

 החלבונים

SDS נספח לחלבונים וגורם לניתוק הקשרים הלא  גם

 קוולנטים.

 .SDSחלבוני התא נפתחים ו'מצופים' במולקולות 

Potassium Acetate – מתפרק ליונים𝐶𝑂𝑂− + 𝐾+ . 

𝐾+  מגיב עם𝑆𝑂3
והם יוצרים  (SDS-שנמצא בתמיסה )מה −

KDS , החלבונים ה'מצופים'  ליצירת משקע.מה שמובילSDS 

 .ישקעו

𝐾+ גם מגיב עם ה-DNA  הטעון שלילית, ליצירת מלחDNA ,

 שיהיה מסיס בתמיסה.

𝐶𝑂𝑂− הופך ל-𝐶𝑂𝑂𝐻 וכך מאזן את ה-pH .של התמיסה - >

 הפלסמידי. DNA-רנטורציה של ה

גורמת לדנטורציה של החלבונים  הרתחהה

 .DNA-וה

חלבון שעבר דנטורציה לא יחזור לעצמו עם 

קירור המערכת. הוא יהיה בלתי מסיס וניתן 

 צנטריפוגהבאמצעות  DNA-להפרדה מה

אופן ריכוז 

 DNA-ה

 שהופק

 אתנולבאמצעות 

 

 איזופרופנולבאמצעות 

DNA אינו מסיס בכהלים, ולכן בעת ההשרייה בכוהל כלשהו, ה-DNA  מתגבש ושוקע, ונוכל להפריד אותו

 פלסמידי.  DNAנשתמש בכהלים כדי לשקע  באמצעות צנטריפוגה.

. הכהלים לא DNAמים יותר פולאריים מאתנול או איזופרופנול, ולכן הם יוצרים אינטראקציה עם מולקולות 

 שוקע בהם.  DNA-ולכן ה DNA-ה יוצרים אינטראקציות עם
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, ולכן נוכל להשתמש בכהל פחות DNAלא נוצר מלח  boiling lysis-אתנול יותר פולארי מאיזופרופנול. ב

 פולארי.

החזרת 

הפלסמידים 

 למצב נטיבי

 הפלסמידי יחזור למצבו הנטיבי. DNA-, הpH-עם איזון ה

 .RNA-ניפטר מהמשקעים, ונישאר עם פלסמידים ו

ת הטמפרטורה וקירור המערכת, עם הורד

 המעגלי חוזר למצבו הנטיבי. DNA-ה

-ניפטר מהמשקעים, ונישאר עם פלסמידים ו

RNA 

לכל אחת מהמבחנות, על מנת לפרק את  RNase** לפני ההרצה בג'ל, הוספנו בופר הרחפה שמכיל  

 שנותרו. RNA-מולקולות ה

  .color marker-שמשמש כ Bromophenol blue-ושגורם לשקיעה גליצרול  , מכילSB ,Sample Bufer הרצה בג'ל

 

בשדה חשמלי, מושפעת ממטען המולקולה. קטודה = הצד אליו נמשכות   DNAהיא מידת התנועה של  אלקטרופורזה

שכת מוהאנודה )שלילי (, אנודה = הצד אליו נמשכות מולקולות עם מטען קטיונים)הקטודה מושכת  חיובימולקולות עם מטען 

 .יונים(אנ

 ככל שמולקולה יותר קומפקטית כך היא תנוע יותר מהר בג'ל. 

 אותה מולקולה עם אותן תכונות בדיוק תנוע במהירויות שונות כאשר היא בטופולוגיה )מידת קיפול( שונה.

 

הנעות בתוך הג'ל. האתידיום הוא חומר פלורסנטי  DNA-מאפשרת מעקב אחר מולקולות ה ethidiumעם  DNAצביעה של 

 .DNA-שנקשר אל בסיסי ה

 

 :צפי לתוצאות הניסוי

בשיטת הפרדה באמצעות אלקטרופורזה ע"ג ג'ל אגרוז התוצרים מופרדים לפי גודלם, ככל שמולקולה קטנה יותר 

יניבו תוצאות דומות עבור תרביות שיטות המדידה שננקטו  2היא תתקדם מרחק גדול יותר על גבי הג'ל. נצפה כי 

 זהות. נצפה לראות מספר בנדים שונים, המסודרים בסדר הבא:

- DNA .כרומוזומלי שלא פורק, כפס קרוב מאוד לבארית משום שמדובר במולקולות כבדות וגדולות 

- Linear DNA ו-relaxed DNA ינועו מהר יותר מה-DNA .בחין לא  נוכל לה הכרומוזומלי משום שקטנים ממנו

 ביניהם.

- Super coiled DNA - DNA .ירוץ בג'ל מרחק  פלסמידי המצוי בצורתו הקומפקטית ביותר, שיראה כפס מובהק

 .relaxed DNA-וה Linear DNA-הכרומוזומלי, ה DNA-גדול יותר לעומת ה

- RNA -  שאריות שלא פורקו ע"יRNase לבאריות., מולק' קטנות מאוד ולכן נצפה שיגיעו קרוב לקצה הנגדי 

 

 :בין השיטות השוואה איכותית וכמותית

 השוואה של מספר הבנדים ומיקומם. -השוואה איכותית -

 מבחינה איכותית, השיטות מגיעות לאותן תוצאות.

 עוצמת הבנדים שהתקבלו )עד כמה הם בוהקים(. -השוואה כמותית -

להבחין כי הפסים בוהקים יותר, והמשמעות מגיעה לתוצאות טובות יותר. ניתן  Alkalineמבחינה כמותית, השיטה של 

 היא שריכוז הפלסמידים שבודדו גדול יותר.

 

 הכרת אנזימים –מעבדה שנייה 

 

- DNA נמצא בוירוסים, בקטריות וארכיאה, וכן באברונים המיטוכונדריון והכלורופלסט. מולקולה מעגלית :מעגלי. 

- DNA מולקולת  :לינאריDNA  המורכבת מזוג פולמירים ארוכים העשויים נוקלאוטידים, עם עמוד שדרה עשוי סוכר

 הלינארי מסודר בכרומוזומים. DNA-ופוספט. ה

 קשרים פוספודיאסתרים : חותכיםנוקלאזות -

 חותכים בקצה המולקולה. נוקלאזות-אקסוחותכים באמצע המולקולה,  נוקלאזות-אנדו



-גדילי ה 2מהם מזהים רצף פלינדרומי )על  באזורים ספציפיים. רבים DNAחותכים . אנדונוקלאזות: אנזימי ריסטריקציה -

DNA גם אופן החיתוך הוא ספציפי, ותמיד בקרה כפולה -, כך האנזים יכול לזהות את הרצף משני הצדדיםגדילי(-הדו .

 יתרחש באותה נקודה בתוך הרצף השמור.

מסויימת, יהיו לנו גם מולקולות שהאנזים לא  DNAחשוב: במקרה של אנזים ריסטריקציה בעל אתר/י הכרה במולקולת )

הספיק לחתוך, ומולקולות שהוא הספיק לחתוך רק בחלק מאתרי ההכרה )אם יש כמה כאלה(. אלא אם נתון לנו 

בכל אנזים הגיע אל כל אתרי ההכרה אז נוכל להניח כי ה -לפרק זמן ארוך מאוד DNA-שהאנזים הושרה עם ה

 .(המולקולות

 השוואה בין האנזימים שיכללו במעבדה: -

 

-קו  סובסטרט פעילות אנזים

 פקטור

פועל על  ספציפיות

DNA 

 לינארי?

פועל על 

DNA 

 מעגלי?

Restriction 

enzyme 

פירוק קשרים אנדונוקלאזות. 

 פוספודיאסתרים.

לפי רצף ספציפי ומיקום  DNAחיתוך מולק' 

 קבוע.

DNA דו-

גדילי 

 בלבד

𝑀𝑔2+  רצף

ספציפי 

ומיקום 

 ספציפי

 כן כן

T4 DNA 

Ligase 

על ידי  DNA-או ניקים ב DNAקטעי  המאח

 . השריית קשר פוספודיאסתרי

 ATP. דורש P-’5לקצה  OH-’3מחבר קצה 

 משום שיצירת קשר דורשת השקעת אנרגיה.

DNA דו-

גדילי 

 בלבד

𝑀𝑔2+ 

ATP 

חיבור 

 אקראי

לא )רק  כן

על 

 ניקים(

DNase1  אנדונוקלאז. מפרק קשרים פוספודיאסתרים

. כתוצאה מפעולתו באופן אקראי DNA-ב

 חופשי. OH-’3מתקבל קצה 

 DNA 

גדילי -חד

 גדילי-ודו

𝑀𝑔2+ 

 

חיתוך 

 אקראי

 כן כן

 

- 𝑀𝑔2+  הוא הקופקטור של כמעט כל האנזימים שמתעסקים עם חומצות גרעין. יון המגנזיום משמש לאיזון המטען

 .DNA-החשמלי השלילי של מולקולת ה

 ולכן לא נצפתה פעולה של אף אחד מהאנזימים שפירטנו מעלה. +𝑀𝑔2אחד הבופרים בניסוי לא הכיל 

 מהלך הניסוי:

 לינארי. DNAמעגלי ואת מכילה  DNAתרביות שאחת מכילה  2נתונות  -

 הוספנו מכל אחת מהתרביות למספר מבחנות: -

o ריקה מאנזימים, לביקורת 

o  מבחנה עםDNAse1 

o  מבחנה עםT4 DNA Ligase 

o 2 מבחנות עם אנזימי ריסטריקציה שונים 

 

 :צפי לתוצאות הניסוי

- DNase1ההשרייה היתה  לזהותם על גבי הג'ל. : נצפה שישארו מקטעים קצרצרים של נוקלאוטידים בודדים, ולכן לא נוכל

 לחתיכות קטנטנות. DNA-ארוכה מספיק בכדי שהאנזים יספיק לפרק את ה

- T4 DNA Ligase עבור :DNA .עבור  מעגלי לא נראה שינוי משום שאין קצוות פתוחיםDNA  כפולותלינארי נצפה לראות 

מעגלי, שהוא מקופל  DNAהלינארי גם  DNA-ליצור מה, בעקבות איחוי מקטעים. שימו לב שליגאז יכול של הגודל המקורי

 יותר, ואז נראה בנד שהתקדם מרחק רב יותר על גבי הג'ל.

- Restriction enzyme : נראה מקטעים שונים בהתאם למספר אתרי החיתוך שיש לאנזימי הרסטריקציה על גבי מולקולות

היא בוודאות לינארית )גם כעת אחרי החיתוך מסויימת עברה חיתוך, אז  DNAשלנו. אם אנחנו רואים שמולקולת  DNA-ה

 אם לפני כן הייתה מעגלית( וכעת נוכל לקבוע את גודלה על פי המרחק שהיא התקדמה בג'ל.
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( כתלות במרחק log(bp)לפי סרגל הגודל שהרצנו בג'ל, ניצור גרף שמתאר את גודל המולקולה ) :לוגריתמי-גרף חצי -

. במשוואת שעל גבי הקו נקודות 2על גבי הג'ל. נעביר קו מגמה ואז נוכל לחשב את משוואת הישר באמצעות אותו עברה 

, הגודל סיק מה גודלןונ מעגלי( DNAהלינארי )לא ניתן לקבוע כך גודל של  DNA-הישר נציב את מרחקי מולקולות ה

 .bp-יתקבל ב

 

 

 

 PCR-ו DNA-Polymerase –מעבדה שלישית 

 

- DNA-polymerase  מזרז את השלמת גדילDNA גדילית על ידי הוספה של נוקלאוטידים מתאימים. -בודד למולקולה דו

 . כמו כן נדרשיםלתחילת פעולתו חפשי OH-’3דורש קצה , ו'3' אל קצה 5קצה בכיוון פולימראז בונה את הגדיל החדש 

אפשר את ההיקשרות של להטעון שלילית וכך  DNA-צב את הייע"מ ל, פקטור-כקו (+𝑀𝑔2)פריימר מתאים ויוני מגנזיום 

DNA פולימראז אליו. DNA-polymerase יוצר קשרים פוספודיאסתרים, כשהאנרגיה ליצירתם מתקבלת מ-dNTP’s. 

 סובסטרטים: 

o dsDNA כאשר גדיל אחד הוא ה-template והגדיל השני קצרצר והוא הפריימר  

o dNTPs - שישמשו לבניית הגדיל המשלים נוקלאוטידים חופשיים 

רטורות : יצורים שמתפקדים היטב בטמפםתרמופילי, ℃37: יצורים שמתפקדים היטב בטמפרטורה של מזופילים -

 . יצורים שחיים במעיינות חמים למשל.℃72גבוהות, בסביבות 

DNA- ם תהיה זו דנטורציה , אול ℃94שלפולימראז שנבודד מיצורים תרמופיליים יעבור גם הוא דנטורציה בטמפרטורה

יהיה  dsDNA-, שבה ה℃72הפיכה. כשננמיך את הטמפרטורה, הוא יחזור למבנה הנטיבי שלו ויתפקד בטמפרטורה של 

 עדיין מופרד לשני גדילים.

 

- Primer :מקטע קצר של חומצות גרעין המסונתז על ידי פרימאז, ואליו יקשר פולימראז על מנת לסנתז גדיל משלים ל-

template ..פולימראז לא יכול לסנתז גדיל חדש מאפס, והוא זקוק לפריימר 

, ופולימראז יכול לעבוד DNA, אבל במעבדות משתמשים במקטעי פריימר סינטטיים עשויים RNA-הפריימר עשוי לרוב מ

 שהוצמד אליו פריימר יוגבר בתגובה. DNAכל מקטע גם איתם. 

גדיל ולא רק של אחד -הדונשתמש בשניהם כדי שתבוצע סינתזה של . reverse-ו forwardהפריימרים מגיעים בזוגות, 

 הגדילים.

- Template.הגדיל המשמש כתבנית לסינתזת הגדיל המשלים : 

 ים שונים באותה ההרצה.-templateניתן להכניס מספר 

 : שומר על תנאים אופטימאליים לסינתזהבופר -

 : סיוע בשיקוע המולקולות בג'לTAEבופר  -

 

, ועל כך מתבסס pH: חימום או בסיס חזק. יותר קל לשלוט על טמפרטורה מאשר על DNAדרכים לבצע דנטורציה של  2יש 

PCR. 

 

 :PCRעקרונות הפעולה של  -

. בהמשך נבצע בכל פעם dsDNA-)בזמן אפס: נעשה דנטורציה התחלתית ארוכה יחסית על מנת להפריד את ה

 שניות( 30דנטורציה רגעית של 

o Denaturation (פרימה) 

 שניות. 30 -- ℃94 --דנטורציה בחום 

 .(dsDNA -- >ssDNA) כפולים נפתחים DNAסלילי דנטורציה של הגדילים, 

o Annealing (איחוי) 

 שניות 30 -- ℃46 --, תבנית הגדיל המקורי template-על ה( FW-ן BC)הרכבת פריימרים 

o Elongation (הארכה) 



 שניות 60 --  ℃72 --מבוצעת על ידי פולימראז עמיד לחום 

בסיסים  1000-ומסנתז גדיל משלים. בטמפ' אופטימאלית פולימראז יסנתז כ template-פולימראז נקשר אל ה

 בדקה.

 פעמים, ואז נריץ את התוצרים באלקטרופורזה בג'ל. 30נבצע את שלושת השלבים 

 המחזוריים.המכשיר מבצע את שינויי הטמפרטורה 

 ? DNA-פי כמה מוגבר ה -

𝑎הגברה לינארית:  ⋅ 𝑛  

𝑎הגברה אקספוננציאלית:  ⋅ 2𝑛 

 מספר המחזורים. n-ים שיש לנו, ו-template-הוא מספר ה aכאשר 

𝑎 -יש איבר לינארי שעלינו לחסר מ ⋅ 2𝑛 אולם הוא זניח החל ממספר מחזורים קטן יחסית, ולכן לא מתייחסים לזה ,

 תוצרי ההגברה הלינארית הם גם מעטים מכדי שנראה אותם בג'ל. בחישוב.

 

 )לפי מספרי המבחנות(: צפי לתוצאות הניסוי

 

. נצפה שתתרחש הגברה אקספוננציאלית של המקטע 2-ו 1מכילה את כל המרכיבים, עם פריימרים : 1מבחנה  -

 הספציפי, ונראה בנד אחד

פולימראז, ולכן -DNA פקטור של-יוני מגנזיום אשר משמשים כקו , כלומר אין1במקום בופר 2: מכילה בופר2מבחנה  -

 .נצפה שלא תתרחש הגברה

 פולימראז, ולכן כמובן שלא תתרחש הגברה. -DNA-אשר מהווה סובסטרט ל DNA : לא מכילה3מבחנה  -

 .פולימראז, ולכן נצפה שלא תתרחש הגברה-DNA שמהוות סובסטרט של dNTP : לא מכילה מולקולות4מבחנה  -

 .ולכן נצפה שלא תתרחש הגברה, DNA-פולימראז אשר מזרז את סינתזת ה-DNA : לא מכילה את האנזים5בחנה מ -

 ולכן נצפה לתוצאה זהה. 1: מכילה הרכב זהה לזה של מבחנה 6מבחנה  -

. נצפה שתתרחש הגברה אקספוננציאלית 4-ו 1: מכילה את כל המרכיבים הדרושים להגברה, ואת פריימרים 7מבחנה  -

, משום שאלו פריימרים שונים 1מקטע הספציפי, ושיווצר בנד אחד במרחק מעט שונה מזה שנוצר עבור מבחנה של ה

 שיובילו לסינתזה של מקטעים שונים.

, נצפה שתתרחש 7. בדומה למבחנה 3-ו 2: מכילה את כל המרכיבים הדרושים להגברה, ואת פריימרים 8מבחנה  -

 הגברה ויווצר בנד במרחק מעט שונה.

נצפה שתתרחש  7,8. בדומה למבחנות 4-ו 3: מכילה את כל המרכיבים הדרושים להגברה, ואת פריימרים 9חנה מב -

 הגברה ויווצר בנד במרחק שונה. 

ולכן לא התרחשה הגברה, ונצפה לא לראות אף  PCR, אולם לא עברה 1: מכילה הרכב זהה לזה של מבחנה 10מבחנה  -

למכשיר, ולכן היא לא עברה את השינויים המחזוריים בטמפרטורה, והיוותה מחוץ  10השארנו את מבחנה  בנד בג'ל.

גדילי, ולא חלה הסינתזה של רצף -הדו DNA-אם לא התרחש חימום, לא התרחשה דנטורציה של ה מבחנת בקרה.

 המטרה.

 

 :תרגיל פריימרים

 בסיסים 20פריימר לרוב יהיה באורך של בערך  -

 .C-או ב G-יסתיים ב' של הפריימר 3בדרך כלל קצה  -

היא יציבה יותר,  Cאו  G, כלומר סיומת של קשרי מימן 2רק  שבהם י A-T יקשרי מימן, לעומת קשר 3יש  G-Cבקשרי 

 ולפולימראז יהיה קל יותר להיקשר אליה. 

 על מנת שלא יווצר מבנה שניוני )לולאה של הפריימר על עצמו( 40-60%צריך להיות  C-ו Gאחוז הנוקלאוטידים מסוג  -

- 𝑇𝑀( טמפרטורת ההתכה של זוג הפריימרים ,forward ו-backward צריכה להיות ) דומה יחסית, ולרוב ההפרש יהיה

 (.A-Tמעלות לכל קשר  C-G+ ,2מעלות לכל קשר  4)בתרגיל שניתן בכיתה, חישבנו לפי + .℃4-קטן/שווה ל
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 קולי-אופרון הלקטוז בחיידקי אי –מעבדה רביעית 

 

 מערכת הגנים והבקרה של אופרון הלקטוז:

 

קולי יכולים לגדול עליו הוא לקטוז, סוכר החלב. נמצא שאם מגדלים חיידקים על גלוקוז במצע -אחד הסוכרים שחיידקי אי

לכל הגנים המעורבים בניצול לקטוז. אם נעביר את החיידקים למצע של לקטוז יסונתזו מזון, יש פעילות מאוד נמוכה 

 בתדירות גבוהה יותר כל הגנים המעורבים בניצול לקטוז. 

 

גנים בעלי תפקיד משותף  -מכיל מספר גנים ששעתוקם מבוקר באופן משותף. לרוב DNAהוא מצב בו מקטע  אופרון

 במסלול מטבולי כלשהו.

 

 . כדי לנצל את הלקטוז צריך קודם לקלוט אותו ולבצע את 𝛽1-4סוכר המורכב מגלוקוז וגלקטוז בקשר -הוא דו לקטוז

 הפירוק לגלוקוז וגלקטוז.

 

 אחת ארוכה: mRNAמכיל שלושה גנים, שמשועתקים יחד למולקולת  אופרון הלקטוז

lacZ -  מקודד לאנזיםβ-galactosidase – .)אחראי לפירוק לקטוז )דו סוכר( לקלוקוז וגלקטוז )חד סוכרים 

lacY –  מקודד לאנזיםLactose premase – .חלבון בממברנה שמאפשר למולקולות לקטוז להיכנס אל תוך התא 

lacA –  מקודד לחלבוןThiogalactoside transacetylase - אנזים המעביר קבוצת אצטיל מ-Acetyl CoA  אלβ-

galactosides...מבצע אציטלציה. עד היום לא בטוחים מה מטרתו . 

Operator – O – .אזור אליו נקשר הרפרסור 

 

 lacI-הגן שנמצא בדיוק לפני הפרומוטור של אופרון הלקטוז )מסומן כ. תרגולציה שלילי: Lac repressorבקרה באמצעות 

נקשר  lac repressorבשרטוט(. גן זה תמיד מתורגם לחלבון וזמין בתא. כאשר זמינות הלקטוז יורדת ואין לקטוז בתא, 

בצורה שמפריעה  Oאל האתר 

 RNA-polymeraseלהיקשרות של 

אל המולקולה, וכך שעתוק הגנים 

שבאופרון הלקטוז מתבצע ברמה 

 נמוכה מאוד.

תמיד יש "דליפה, כלשהי 

האופרון משועתק, שבמסגרתה 

ובזכות זה נזהה לקטוז כשהוא 

 קיים בסביבה.

 

Lac-repressor  לא תמיד יהיה על

)נמצא  DNAאותה מולקולת 

במיקום שונה ביצורים שונים( 

ותמיד יהיה לו פרומוטור משלו, 

משום שהוא משועתק בנפרד 

 מהאופרון.

 

כאשר זמינות הלקטוז בתא עולה, 

הוא מפורק )על ידי חלבונים 

נמצאים בתא באופן קבוע( ואחד ש

 מתוצרי הלוואי הוא אלולקטוז,

שנקשר לאתר  שמתפקד כמשרן



 RNA-polymerase -. עקב כךOמהאתר , מה שמוביל להתנתקותו DNA-ללו לירידת האפיניות שאלוסטרי בדכאן וגורם 

 הפרומוטור ואופרון הלקטוז ישועתק. ליכול להיקשר שוב א

 

בתא משקפת מהי רמת הגלוקוז בתא. כאשר רמת הגלוקוז בתא  cAMPרמת יה חיובית. רגולצ: cAMPבקרה באמצעות 

 בתא נמוכה, וליהפך. cAMP-גבוהה, רמת ה

CAP  נקשר אל אחד הדומיינים שלRNA-polymerase לנקשר עם הפרומוטור, והוא  ומייצב את האינטראקציה שלו-DNA 

אל הפרומוטור לא יציב, ולכן  RNA-polymerase, הקישור של CAPבהיעדר  שמשמש לו כליגנד. cAMPרק בנוכחות של 

 ברוב המקרים קישור זה יתנתק ובסה"כ ישועתקו מעט מאוד מולקולות.

 .ולא יתבצע שעתוק לא יקשר CAP-יהיו נמוכות מאוד, וה cAMPכשיש גלוקוז בתא, רמות 

  .ויתבצע שעתוק DNA-יקשר ל CAP-יהיו גבוהות, וה cAMPכשאין גלוקוז בתא, רמות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, אולם גם לא יתרחש lac repressor, לא תתרחש חסימה של הפרומוטור על ידי כאשר יש גם גלוקוז וגם לקטוז בתא

 . התוצאה היא מצב ביניים של שעתוק הגנים באופרון הלקטוז.CAPעל ידי  RNA-polymeraseייצוב של 

זה יתרון שגם בהיעדר מוחלט של לקטוז מתקיים שעתוק בעצימות נמוכה של החלבונים באופרון, משום שכך ברגע 

 שעל הממברנה. Lactose premaseשיהיה לקטוז בסביבה, החיידק יוכל לזהות זאת באמצעות 

 

IPTG  גלקטוז שקשור בקשר הוא אנלוג מבני ללקטוז. זהוβ הו של הגלוקוז. הקשר הוא פרופיל שדומה מאוד לקצ-לאיזו

-lacיקשר אל  IPTGשבין הסוכרים המרכיבים את הלקטוז.  𝛽1-4דרך גופרית ולא דרך חמצן, ולכן שונה מהקשר 

repressor לדכאן להשתחרר מאתר  גורם, בדומה לאלולקטוז, וכךO .ולאפשר את שעתוק אופרון הלקטוז 

 במעבדה זו הוא להיות אינדוסר )משרן(, הוא זה שגורם לשעתוק להתרחש. IPTGשל  התפקיד

 

? באיזה סובסטרט תשתמש במעבדה זו? כיצד תקבע את 𝜷-galactosidaseמהו הסובסטרט הטבעי לאנזים 

 הריאקציה?

הלקטוז, שהיא גלוקוז והגלקטוז במולקולת שבין ה 𝛽1-4גליקוליזה לקשר הגליקוזידי  מבצע β-galactosidaseאנזים ה

 הסובסטרט הטבעי שלו.

 .ONPG במעבדה זו נשתמש בסובסטרט
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ONPG מפורק על ידי הוא חסר צבע בדרך כלל, וβ-galactosidase לניטרופנול (ONP) קשר, יש ביניהם + גלקטוזβ  .ONP 

 .על קצב היווצרותו ואז ניתן לעקוב באמצעות ספקטרופוטומטריוצר תוצר צבעוני בסביבה בסיסית, 

 .β-galactosidase, שמשנה את צבע התמיסה, הוא מדד לריכוז האנזים ONPצבע התמיסה. לפי  קביעת הריאקציה:

 נרצה לעקוב אחר ייצור של מולקולה מאפס, על מנת שההבדלים יהיו ניכרים.

 

 ?מה קורה לחיידקים לאחר הטיפול בקסילן

 )ללא מעבר דרך הממברנה(. לתא ONPGערעור הממברנה וכניסה חופשית של 

 

 ?𝜷-galactosidaseאינו מתפרק על ידי IPTG -מדוע חשובה העובדה ש

 לדמות את האינדוקציה שהלקטוז עושה למערכת. עובדה זו מאפשרת לנו 

β-galactosidase לא פועל על  שמפרק אלולקטוזIPTG  לבודד את פעולת הבקרה של הלקטוז ולא מפרק אותו, כך ניתן

גם אם כמות הלקטוז  ימשיך להפעיל את השעתוקישאר בריכוז קבוע ו IPTG שיפורק בתהליך שאותו הוא מפעיל.מבלי 

 .בתא כבר עלתה

 

2-phenethyle alcohol  הינו מעכב ספציפי של סינתזתDNA מהם מנגנוני העיכוב של המעכבים האחרים בהם .

 תשתמש במעבדה זו?

2-phenethyle alcohol  מעכב סינתזתDNA נטורציה של ה-על ידי מניעת דהds-DNA  לשני גדילים נפרדים, כלומר הוא

 .DNA-ת הללא מאפשר את הכפ

Chloramphenicol השלב בו  נקשר אל תת היחידה הגדולה של הריבוזום ומעכב את האלוגנציה של הפפטיד המסונתז(

, ובכך מעכב תרגום חלבונים (tRNAהפפטיד הקיים נקשר אל חומצת האמינו החדשה שנכנסה אל הריבוזום באמצעות 

 בחיידק.

IPTG יקשר אל הדכאן ובכך יאפשר את תהליך שעתוק האופרון. -מפורט מעלה 

Rifampicim  נקשר לתת יחידה בטא של האנזיםRNA יך השעתוק מפולימראז של חיידקים ופוגע בתהל-DNA ל-RNA. 

 

 הניסויתיאור 

כן  Bלא מכילה גלוקוז ותרבית  A( בשלב הגידול הלוגריתמי. תרבית B-ו Aבמהלך הניסוי בחנו שתי תרביות חיידקים )

 ז' ומכילים חומרים שונים, חלקם מעכבים. -ארלנמיירים המסומנים א' 7מכילה גלוקוז. העברנו מתרביות החיידקים לתוך 

מבחנות שונות שמכילות תערובת שגורמת לסיום  3ארלנמייר העברנו תערובת בהפרשי זמנים מוגדרים אל מכל 

 10ולאחר  2דקות אל מבחנה א 10, לאחר 1האינדוקציה ופיצוץ התאים. מארלנמייר א העברנו בזמן אפס אל המבחנה א

 .)ובאותו אופן עבור ששת הארלנמיירים האחרים( 3דקות נוספות אל מבחנה א

, שהוא ONPG' המכילה -לאחר סיום האינדוקציה העברנו תערובת מכל אחת מהמבחנות אל מבחנה מסומנת ב

דקות הוספנו סודיום  11דקות בכל מבחנה. לאחר  11. נתנו לאנזים לפעול β-galactosidaseסובסטרט לפעילות האנזים 

 ל תערובת.קרבונט על מנת להפסיק את פעילות האנזים, ומדדנו את הבליעה של כ

תהיה גדולה יותר  β-galactosidaseהרעיון הכללי: ככל שאופרון הלקטוז ישועתק ויתורגם יותר פעמים, כך כמות האנזים 

משנה את צבע התמיסה, וככל שריכוזו  ONPGשתפורק תהיה גדולה יותר. אחד מתוצרי הפירוק של  ONPG-וכמות ה

 בת.גבוה יותר כך נראה זאת במידת הבליעה של התערו

 

  



 תוצאות הניסוי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ולכן כצפוי לא התרחשה אינדוקציה, IPTGלא התקבלה אינדוקציה. התערובת מכילה מים מזוקקים בלבד ולא מכילה  (א

-βוהפריע לשעתוק. כן קיימת בליעה מסויימת, כי מיוצר  operator-נשאר קשור אל ה lac-repressorמשום ש

galactosidase מהמקרים. 100%-אבל במידה מעטה, הרי קיימת 'זליגה' מסויימת והמעכב לא פועל ב 

משמש כמשרן  IPTGוללא מעכבים, וכצפוי אכן התרחשה אינדוקציה.  IPTGהתערובת מכילה התקבלה אינדוקציה.  (ב

, וכך מאפשר את שעתוק אופרון הלקטוז. operator-וגורם לו להתנתק מה lac-repressorלשעתוק האופרון ונקשר אל 

 ולכן רמתו נשארת קבועה וכך גם ביטוי הגנים.  IPTGלא מפרק  β-galactosidaseבנוסף, 

בהעדר מעכבים בתערובת, האינדוקציה מתרחשת ללא הפרעה. ככל שזמן האינדוקציה ארוך יותר, יתקבלו יותר יחידות 

 אנזים.

מתרחש  DNA-שהוא מעכב שכפול. שכפול ה phenethyle alcohol-2-ו IPTGהתערובת מכילה התקבלה אינדוקציה.  (ג

 טרם השעתוק, כלומר נצפה שעיכוב השכפול לא ישפיע על קיום האינדוקציה. אכן, במבחנות ג' מתרחשת אינדוקציה.

ערכים דומים, גדולה יותר לעומת מבחנות ב', למרות שהיינו מצפים לראות  β-galactosidaseנבחין כי במבחנות ג' כמות 

או לראות את הגרף של מבחנות ב' גבוה במעט מהגרף של מבחנות ג', זאת משום שבמבחנות ב' לא התרחש עיכוב 

. β-galactosidaseכלל. עיכוב השכפול יכול להשפיע מעט על כמות החיידקים, וכך להשפיע במידת מה על כמות האנזים 

ש כלשהי במהלך הניסוי )אנחנו חוששים שהייתה לנו טעות בחישוב ניתן להסביר את הסטייה הקלה מהצפוי בטעות אנו

 הזמנים, ושנתנו זמן רב יותר לריאקציה של מבחנות ג', מה שמסביר זאת(.

שהוא מעכב שעתוק. נצפה שעיכוב השעתוק יגרום לכך  Rifampicim -ו IPTGהתערובת מכילה לא התקבלה אינדוקציה.  (ד

ת ד' לא נצפתה אינדוקציה, אין עלייה משמעותית של הגרף. בדומה למבחנות א', שלא תתרחש אינדוקציה. אכן, במבחנו

 וזאת משום שהעיכוב איננו הרמטי. β-galactosidaseכן מיוצרת כמות מעטה של 

ציפינו כי באופן כללי, ככל שהריאקציה נמשכה יותר זמן כך נראה יותר יחידות אנזים, אולם לא התקבלה אינדוקציה.  (ה

 מת ירידה )ולא עלייה(. ניתן להסביר זאת על ידי טעות בחישוב הזמנים או הכמויות במהלך הניסוי.בגרף ד' קיי

שהוא מעכב תרגום. התרגום מתרחש אחרי השעתוק, ולכן נצפה שעל  Chloramphenicol-ו IPTGהתערובת מכילה  -ה'

. הגרף β-galactosidaseשל  אף שהתרחשה אינדוקציה בשלב השעתוק, לא יתבצע תרגום ולא תתקבל כמות גדולה

 מהמקרים. 100%-מראה עלייה קטנה, וזאת משום שגם מעכב התרגום איננו פעיל ב

משום  (. כצפוי, לא התרחשה אינדוקציהBהתערובת מכילה מים מזוקקים וגלוקוז )תרבית לא התקבלה אינדוקציה.  (ו

 אנוש במהלך הניסוי.. קיימת ירידה קלה בגרף, אפשרי שמשום טעות מכילה גלוקוז Bשתרבית 

(. כצפוי, לא התרחשה אינדוקציה משמעותית כמו Bוגלוקוז )תרבית  IPTGהתערובת מכילה לא התקבלה אינדוקציה.  (ז

עם זאת, ניתן לראות עלייה משמעותית לעומת מבחנות . cAMPבמבחנות ב', וזאת משום עיכוב השעתוק על ידי מנגנון 

 וק האופרון.שמעודד את שעת IPTGו', משום שהפעם יש 
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