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היווצרות החיים

ברמה המולקולרית עולם החי מגלה אחידות גבוהה ביותר (המולקולות מהן בנויות מערכות התא -חומצות אמינו,
חומצות גרעין ,סוכרים ,חומצות שומן).
"מערכות חיות" פועלות ע"י מולקולות שהינן "חסרות חיים" וכפופות לכללים הפיסיקליים -כימיים של העולם
"הדומם" .כאשר הן מבודדות ,הן ניתנות לאפיון כחומר כימי " ,חסר חיים".
פעילות הניתנת להיקרא "חיים" נוצרת ע"י תיאום בין מספר גדול של מערכות מולקולריות .ביחד הן יוצרות
פעילות המאופיינת כחיים" .חיים" ניתנים להגדרה כאשר מתקיימים:
 .1חילוף חומרים – אנרגיה מהסביבה (כימית או אור) מנוצלת לבניין ,תנועה ותפקידים נוספים.
 .2סדר ומורכבות ) :(complexityבנייה של מבנים מורכבים כנגד השאיפה התרמודינמית לשווי משקל
ולאנטרופיה מקסימלית.
 .3תגובה לסביבה
 .4שכפול עצמי והתרבות )(reproduction; self replication
 .5מבנה תאי
• גביש -הוא תצורת חומר במצב צבירה מוצק .המאפיין העיקרי של גביש הוא סדר פנימי ארוך טווח ,כלומר,
קיים מבנה בסיסי ,החוזר על עצמו למלוא המרחב .בד"כ מולקולות מסוג אחד.
דרך לסווג גבישים היא על פי התכונות האופטיות של הגביש  .חקר מבנה הגבישים מתבצע
באמצעות קרינה (קרני רנטגן ,או קרינת אלקטרונים למשל).
גבישים אינם "חיים" מאחר וחסרה להם המורכבות המאפיינת חיים.
• וירוסים -וירוסים הם מבנים סופרה-מולקולרים של מעטפת חלבונים ובתוכה חומצות גרעין .מחוץ לתא
"המארח" הם ניקראים  ,virionsשם הם חסרי חיים וניתנים לגיבוש .כאשר הם נכנסים לתא ,מתנהגים
כטפיל תוך תאי .סוגי הוירוסים הקיימים-

 -Bacteriophageוירוסים שתוקפים חיידקים.

מה הם "חיים"? מדענים הגדירו רשימה של תכונות שחייבות להתרחש בכל יצור חי-
•  -Homeostasisהיכולת של האורגניזם לשמור על סביבה פנימית יציבה למרות השינויים שחלים בסביבה
החיצונית .
•  -Organizationמורכב מתא אחד או יותר ,שהוא (התא) אבן הבסיס של כל היצורים החיים.
•  -Metabolismהוא תהליך המתרחש ביצורים חיים-תהליך של קליטת חומרים מהסביבה ,עיבודם,
הפקת אנרגיה מהם ופליטת הפסולת.
•  -Growthשמירה על שיעור גבוה יותר של בניית מולקולות ( )anabolismמאשר פירוק מולקולות
( .)catabolismהאורגניזם הגדל גדל בגודל בכל החלקים שלו ,ולא פשוט צובר חומר.
• -Adaptationהיכולת להסתגל לסביבה ולהשתנות בהתאם לתנאי הסביבה.
•  -Response to stimuliתגובה לגירויים :תגובה יכולה ללבוש צורות רבות ,מהצטמצמות של אורגניזם
חד-תאי לחומרים כימיים חיצוניים ,לתגובות מורכבות הכוללות את כל החושים של אורגניזמים רב-
תאיים .תגובה מתבטאת לעתים קרובות על ידי תנועה ,למשל עלים של צמח פונים לעבר השמש
(.)phototropism
•  -Reproductionהיכולת להתרבות.
התכונות המשותפות לכל החיים על כדור הארץ:
• בעלי  DNAו.RNA
• בנויים מאותן  20חומצות אמיניות ( -Lאמינו)
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•
•
•
•

לכל חומצת אמינו יש  2קונפיגורציות ,בשביל להבדיל בין חלבונים עם נוסחה מולקולרית זהה
וקונפיגורציה שונה יש להשתמש במכשיר שמעביר אור מקוטב בחלבון .לקונפיגורציות השונות נתנו
שמות L :סידור נגד כיוון השעון D ,סידור עם כיוון השעון.
משתמשים באותו "מטבע" אנרגיה .ATP
השלב הראשון בהפקת אנרגיה הוא תסיסה (נשימה אנארובית).
מפיקים אנרגיה גם בתהליך נשימה אירובית (רוב היצורים החיים).
 -The Central Dogmaלכלל היצורים החיים אחידות במנגנון התורשתי.

ישנן כמה תאוריות להתפתחות האבולוציה:
אבולוציה כימית -תאוריית Oparin

בשנת  1924פרסם  Oparinאת תאוריית המרק הקדום .לפי תאוריה זו לפני כ 4-מיליארד שנים הייתה הפרדה
בין ים ליבשה והאטמוספירה הקדומה של כדור הארץ הייתה אטמוספירה מחזרת (ללא חמצן ואוזון) .הסביבה
הייתה עשירה במינרלים ותרכובות אורגניות שנמצאות במערכת השמש ,שהכילו מימן ,מתאן ,אמוניה ואדי
מים ,ולא הכילה חמצן בצורתו החופשית .בתנאים אלה ,לפני כ 4-מיליארד שנים ,בעזרת ברקים ,חום גבוה
וקרינה קוסמית התאפשרה יצירתן של תרכובות אורגניות מורכבות יותר כחומצות אמינו,
פפטידים ונוקלאוטידים .בהמשך נוצרו חומרים מורכבים עוד יותר כחלבונים שבתורם יצרו רכיבי על מורכבים
יותר .ביסוד ההשערה עומדת ההנחה כי אין הבדל מהותי בין חומר חסר חיים לחומר חי ,ולכן חיים יכלו להיווצר
בדרך של אבולוציה כימית.
הניסיון הקלאסי של Urey & Miller
השניים ביצעו ניסוי ששאף לדמות את הסביבה על כדור הארץ הקדמון והדגים יצירה ספונטנית (שעשויה
מחומרי מוצא פשוטים) של מולקולות היסוד המאפיינות יצורים חיים.
הניסוי בוצע במערכת צינורות זכוכית סגורה ומעגלית ובה תערובת גזים בהרכב המשוער של אטמוספירת כדור
הארץ הקדמון ( .)NH3, H2, H2O, CH4, HCNלמערכת חובר מכל מלא בתמיסה המדמה בהרכבה מי-ים .תמיסה
זו חוממה ליצירת אדי מים שנחשפו לניצוצות חשמליים ,שנוצרו על ידי אלקטרודות טונגסטן כדי לדמות ברקים .
לאחר מכן קוררו אדי המים וחזרו למכל המקורי .באופן זה עברה התמיסה מחזורי אידוי ועיבוי ,כפי שקורה למי
ים ההופכים לאדי מים ,עננים ,ובסופו של דבר גשם .הניסוי נמשך כשבוע ובסופו נמדדו כמויות
התרכובות שנוצרו מחומרי המוצא הבסיסיים .נתגלה כי מכ 15%-10%-מתכולת הפחמן במערכת הניסוי
(שמקורו במתאן) נוצרו תרכובות אורגניות 2% .מתכולת הפחמן בניסוי הפכו לחומצות אמינו  3 -מתוך 20
חומצות האמינו המופיעות ביצורים חיים.
האבולוציה של האאוקריוטיים
ידוע כיום כי התאים הפרוקריוטיים היו האורגניזמים הראשונים שנוצרו על פני כדור-הארץ .בהמשך נוצרו
שתי על ממלכות של פרוקריוטים :הבקטריה (חיידקים) והארכאה.
ארכיאה -התגלו בשנות השבעים ,והם מייצגים את האורגניזמים הפרימיטיביים ביותר שהתגלו .הם דומים
למאובנים המוקדמים וחיים בסביבות קיצוניות מאוד בתי הגידול שלהם כוללים מעיינות חמים ,פתחי
אוורור בים העמוק ,מי מלח מוגזמים ,מרבצי נפט ,שטחי עיכול של פרות ,טרמיטים וחיים ימיים.
מיליארד שנים לאחר התפתחות התא הראשון ,נוצרו האאוקריוטיים מבקטריה שהובלעה בארכאה .בתחילת
התהליך חיו הבקטריה והארכאה האלה במערכת יחסי גומלין ובתלות הדדית .הארכאה סיפקה לבקטריה את
החלבונים הנחוצים לה ואילו זו הפכה לאברון הנשימה של הארכאה בסביבות חמצניות .בקטריות אחרות הפכו
לאברוני הפוטוסינתזה של הארכאה .הבקטריות התפתחו למיטוכונדריון ולכלורופלסט .הארכאה ,שהחלה
לבטא חלק גדול מהחומר התורשתי של הבקטריה גם לצרכיה שלה ולא רק לשירות הבקטריה ,הפכה
לתא אאוקריוטי.
בסרטוט -בקטריה ירוקה -הביאה להתפתחות הצמחים (כלורופלסט)
בקטריה סגולה -בעלת יכולת נשימה (מיטוכונדריה)
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היצורים החיים הראשונים שחיו בכדור הארץ היו הסטרומטוליטים .סטרומטוליטי הנן מושבות של אצות
ובקטריות ממספר מינים .מקיימים פעילות פוטוסינטתית ויכולת לנשימה חמצנית ותסיסה .במשך כשני
מיליארד שנים היו הסטרומטוליט היצורים הכמעט יחידים על פני כדור הארץ ,והם שתרמו יותר מכל ליצירת
האטמוספירה .נמצאו שרידים שלהן בני .3.5 By
היפותזת הפגיעה בירח ובכדור הארץ וחלון היווצרות החיים-

עפ"י מדידות של פגיעה בירח והערכת זמן הפגיעה ,וההבנה שבאותו זמן פגעו גם מטאורים בכדור הארץ (והרסו
את כל צורות החיים שהיו כאן לפני כן) ,ניתן היה לאמוד את תקופת הזמן שפותחו חיים מחדש על פני כדור
הארץ .מרגע הפגיעה ועד שנצפו הסטרומטוליטים עבר זמן שנחשב קצר מאוד .זמן קצר זה העלה תאוריה
הנקראת פַּ נ ְְספֶּ ְר ִמיה  Panspermiaאשר גורסת כי מוצא החיים אינו מכדור הארץ ,אלא מן החלל .התאוריה
עוסקת בהוכחות מדעיות לכך שמעבר חיים מכוכב לכת אחד למשנהו ,או ממערכת כוכבים אחת למשנתה,
הוא אפשרי וסביר .דוגמא לכך הייתה גילוי מטאוריט מורצ'יסון -ב  1969נתגלו בקרבת הכפר מורצ'יסון
שבאוסטרליה ,חלקי מטאוריט שהכיל חומצות אמינו וחומרים אורגניים אחרים  .על המטאוריט נמצאו שש
מחומצות האמינו שנמצאות בכל היצורים החיים ,אך האחרות אינן נמצאות בדרך כלל בחומר החי כאן על כדור
הארץ.
 -The tree of Lifeהיצורים שהתחילו את השרשרת הם יצורים תרמופילים ) -(thermophilesאוהבי חום (דבר
המעיד על התנאים ששררו בכדוה"א) ,ממנה התפתחו שלושת הקבוצות העיקריותArchea, Bacteria, :
.Eucaria
השערת עולם הRNA-
כל המידע הגנטי שלנו אצור ב , DNA-כולל ההוראות לייצור חלבונים .אבל דרושים חלבונים כדי לשכפל DNA
או לקרוא את המידע שלו .אז מה קדם למה? אחת התיאוריות גורסת כי מקור החיים הוא בכלל  .RNAהתיאוריה
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גורסת שמולקולות  RNAהיו הבסיס של צורות החיים הראשונות על פני כדור הארץ .הקביעה הזאת נובעת מכך
של RNAתכונה נוספת קריטית נוספת מלבד היותה מולקולה המכילה את הגנום האנושי ,והיא שמולקולות
RNAיכולות לזרז ריאקציות ביוכימיות בדומה לאנזימים RNA .דמוי אנזים שכזה נקרא ריבוזים ,אחד מסוגי
הריבוזימים הוא  rRNAשמהווה חלק משמעותי מאוד בריבוזום (היחידה בה מורכבים חלבונים).
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חומצות גרעין

שלבי גילוי חומצות הגרעין-
•

•
.1
.2
•

ניסוי האמרלינג ( -)1934בניסויו בחן מה מתרחש כאשר מחברים גבעול של זן אצטיבולריה מסוג אחד
לשורש של זן אצטיבולריה אחר .למרבה העניין ,התפרחת שצמחה מן האיחוד ,נקבעה תמיד לפי הזן של
השורש ולא לפי הזן של הגבעול .בכך הראה האמרלינג שהשורש המכיל את הגרעין ,הוא האחראי לצמיחת
התא והוא שקובע את תכונותיו של התא.
חשיבותו של הניסוי היא בהכרה במשמעותו של גרעין כמקום אחסון המידע התורשתי והמבני של התא.
צ'ארגף ( – )1950מצא שהיחס בין כמות הפורינים לפירמידנים הוא .1
ישנן שתי משפחות של בסיסים חנקניים:
 -Pyrimidinesטבעת אחת( .תימין  ,Tסיטוזין  ,Cאורצ'יל )U
 -Purinesשתי טבעות( .גאונין  ,Gאדנין )A
הרשי וציס ( -)1952הרשי וצ'ייס ביצעו ניסויים בעזרת החיידק אי.קולי והווירוס T2
שמדביק אותו .כשהוירוס  T2מדביק את האי.קולי ,הוא נצמד לדופן התא של
החיידק ,מזריק את החומר התורשתי שלו לתוך התא ומשאיר בחוץ רק את
הקליפה שאינה נחוצה לו יותר .מטרת הניסוי הייתה לבדוק מי אחראי להעברת
החומר התורשתי -דנ"א או חלבונים .הניסוי שהם ביצעו היה פשוט מאוד ,צ'ייס
והרשי סימנו את הווירוסים בזרחה (פוספט) רדיואקטיבית .זרחה היא חומר שקיים
בכמויות גדולות בדנ"א ,אך לא קיים כלל בחלבונים .לאחר מכן הדביקו את
החיידקים בווירוסים המסומנים רדיואקטיבית (בדנ"א שלהם ,כאמור) ואחרי
ההדבקה הפרידו את החיידקים המודבקים מהווירוסים הריקים שעל מעטפת
התא החיידקי בעזרת מערבל וצנטריפוגה .הם גילו כעת שהחומר הרדיואקטיבי
(הדנ"א) אינו נמצא במעטפת הריקה של הנגיפים אלא בתוך תאי החיידקים.
בניסוי נוסף הם סימנו וירוסים בגופרית רדיואקטיבית .גופרית קיימת בחלבונים,
בחומצות ציסטאין ומתיונין ,אך אינה קיימת כלל בדנ"א  .שוב הם הדביקו את
החיידקים בווירוסים הללו ומצאו הפעם שהחומר הרדיואקטיבי נמצא כעת מחוץ
לתאים ,במעטפת הווירוס הריקה ,ואילו בתאים עצמם לא הייתה רדיואקטיביות
כלל .שני הניסויים הראו שכאשר דנ"א (זרחה) סומן בווירוסים שמדביקים
חיידקים ,החומר המסומן נכנס לתוך התאים .לעומת זאת ,כשחלבונים (גפרית)
סומנו בווירוסים שמדביקים חיידקים ,החומר המסומן נשאר מחוץ לתאים .מכאן
הסיקו הרשי וצ'ייס שהחומר התורשתי הוא הדנ"א ולא החלבונים.

• מנדלסון ושאטל ( -)1958ניסוי שבדק את ההשערה שהכפלת ה DNA-היא סמי-
קונסרבטיבית .הכפלה סמי-קונסרבטיבית משמעותה שכאשר דו-גדיל  DNAשוכפל ,כל אחד
משני הדו -גדילים מכיל גדיל אחד מהסליל המקורי וגדיל חדש שסונתז .החוקרים ביססו את
הניסוי על העובדה שחנקן מהווה מרכיב משמעותי מה .DNA-האיזוטופ הנפוץ של חנקן הוא
 ,N14אך  DNAעם האיזוטופ הכבד יותר  N15מסוגל גם הוא להתקיים .החוקרים גידלו במשך
מספר דורות חיידקי  E.coliעל מצע המכיל  .N15כתוצאה מכך נוצרו חיידקים בעלי  DNAכבד
מהרגיל ,לאחר מכן נלקחו חיידקים שה DNA-שלהם מכיל רק  N15והועברו למצע המכיל ,N14
שם אפשרו להם להתחלק פעם אחת בלבד .בסיום ההכפלה הושווה ה DNA-שנוצר בהכפלה
זו עם  DNAהמכיל חנקן כבד ועם  DNAהמכיל חנקן קל .התגלה כי צפיפות ה DNA-החדש
הייתה קרובה לממוצע הצפיפות בין החנקן הקל והכבד .תוצאה זו אפשרה לשלול את מנגנון
ההכפלה הקונסרבטיבי ,שכן על פי שיטה זו הייתה מתקבלת תוצאה שבה חצי מה DNA-הוא
כבד וחצי ממנו קל ,ללא משקל בינוני.
• ג'יימס ווטסון ופרנסיס קריק ( – )1953שני מדענים שפענחו את מבנה הדנ"א וזיהו שמדובר
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במבנה סלילי כפול ,ווטסון וקריק פענחו שמדובר בסליל של שני גדילים המצומדים זה אל זה
באמצעות חומצות גרעין משלימות משני הצדדים.
מבנה חומצות הגרעין
חומצות הגרעין מורכבות מנוקלאוטידים .כל נוקליאוטיד מורכב מבסיס טבעת סוכרי מחומש דאוקסיריבוז\ריבוז
 +קבוצת פוספט  +בסיס חנקני (הידרופובי).
ההבדל בין חומצות הגרעין הוא הבסיס החנקני שמרכיב אותם.
ישנן שתי משפחות של בסיסים חנקניים:
 -Pyrimidines .1טבעת אחת( .תימין  ,Tסיטוזין  ,Cאורצ'יל )U
 -Purines .2שתי טבעות( .גאונין  ,Gאדנין )A
בטבעות ישנם קשרים כפולים -המולקולה שטוחה ,בולעת אור ומקיימת רזוננס.
הקשר בין הנוקלאוטידים הוא קשר פוספודיאסטרי בעמדות  5ו  3בטבעת הסוכרית
ומתקבל ע"י פעולת דחיסה בה משתחררת מולקולת מים.
קשר פוספודיאסטרי -פופסט בעל שני קשרים אסטרים .-COO-

ההבדל בין מולקולת ה RNAל  DNAהוא במולקולות הסוכר ובבסיסים החנקניים-
 -RNAסוכר ריבוז ,מורכב מבסיסי .C,U,G,A
 -DNAסוכר דיאוקסיריבוז ,מורכב מבסיסי .C,T,G,A
מבנה הדנ"א הוא דאבל הליקס -שתי שרשראות של חומצות גרעין.
הקצוות החנקניים תמיד מופיעים אחד מול השני 5 -מול .3
מבנה  - anti-parallelגדיל אחד יהיה  5-3וגדיל שני יהיה .5-3
האנזים שקורא את הדנ"א יכול לקרוא את ה DNAרק מתבנית של  5←'3ולבנות עליו את השרשרת הנגדית
'5'ACGGTGTAAGCCGATTTCG3
'3'TGCCACATTCGGCTAAAGC5

החדשה בכוון .3←'5
תמיד :ל  –A -Tיש  2קשרי מימן .ול – C-G -יש  3קשרי מימן.
*פירוט על תהליך שכפול דנ"א בסיכומים על התא (אוקזאקי ,בעיית הכיוון בשכפול ,חלובני  RNAוכולי)
הדנ"א במקור נראה כמו סולם ,אך יש שני פיתולים במולקולה  -מינור גרוב ומאג'ור גרוב .פיתולים אלו נוצרים
בגלל הזווית בין  C'1לחנקן שצמוד אליו .הפיתולים במולקולה מאפשרים גישה של חלבונים לדנ"א ללא צורך
לפתוח את הסליל .החלבונים מזהים את מקטע הדנ"א שהם נדרשים אליו בעזרת זיהוי המבנה הכימי של
הבסיסים.
.

ההליקס מיוצב ע"י:
 -Base pairing .1קשרי מימן בין הבסיסים .תרומה קטנה יציבות אך משמעותית ביצירת מבנה הסליל.
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 – π Base stacking .2הקשר הכי מייצב .הקשרים בין אורביטלי הפאי של הבסיסים גורמת לחיזוק הקשר
וליצירת המרווח הין הבסיסים.
 .3קשרי ואן דר ואלס (בין הקומות)
 .4אפקט הידרופובי בגלל שהבסיסים הידרופוביים .ערימת הבסיסים ההידרופובים גורמת לדחיקת
מולקולת המים ובכך לייצוב המולקולה.

ישנם שלושה מצבים לדנ"א-
 -Bמצב רגיל ( 3.4אנגסטרם בין  2בסיסים).
 -Aמבנה שנוצר בסביבה שאינה מימית .לא קיים באופן
טבעי .אין אינטראקציות הידרופיליות שמייצבות מבחוץ.
 -Zנקרא  Zבגלל שיש בו זיגזג (הכחול.)backbone-
נוצר בגלל מתח בשרשרת במקום אחד ואז במקום הסמוך
שלו יווצר אזור מקומי בצורת .Z
• בורג ימיני -שמתקדמים קדימה הסליל הולך בכיוון השעון.
*לשים לב לפירוט בטבלה.
כיצד נוצרת שרשרת נוקאלוטידים -נוקלאוטידים שמתחברים לשרשרת החדשה מגיעים עם עוד שני פוספטים
(סה"כ  3קבוצות פוספט ,)polynucleotide -כאשר שני הפוספטים אקסטרה מתנתקים בהמשך .הקשרים בין
הפוספטים הם עתירי אנרגיה וזאת האנרגיה שמושקעת בחיבור הנוקלאוטידים.
ספקטרוסקופיה  -כושר הבליעה האופטית הוא תכונה של החומר המשקפת את כמות הקרינה
האלקטרומגנטית שהחומר מסוגל לבלוע .את הבליעה ( )Absorbtionניתן לחשב על ידי חוק ביר-למברט- A :

בליעה -  .מקדם בליעה  - Cריכוז חומר  - bרוחב תא המדידה


A =   C  b

 -Tכמה אור נשאר (ההפך מבליעה).
לנוקלאוטידים פיק בליעה ברור ב ( 260 nmכלומר בליעה מקסימלית באורך גל זה) .הקשרים הכפולים
המצומדים בבסיס החנקני יוצרים את הבליעה .עוצמת הבליעה של דנ"א חד גדילי הינה גבוהה מזו של דו גדילי
וזאת מאחר שהקשרים הכפולים המצומדים בחד גדיל פונים כלפי חוץ ולכן בולעים יותר לעומת דו גדילי שבו
הם פונים פנימה (בדו גלילי יש מיסוך) .ע"י ספקטרוסקופיה ניתן לראות הפרדת גדילים.
אפקט היפוכרומי -בליעה של פחות אור כאשר המבנה מסודר ( 2גדילים צמודים).
- Tmטמפ' התכה אופיינית ,הטמפ' בה מתרחשת  50%התכה קרי חצי מהדנ"א נפרד .הבליעה מגיעה
ל .0.5xAmaxקיימת תלות לינארית בין אחוז קשרי  G-Cבדנ"א הדו-גדילי לטמפרטורת ההתכה.
טמפ' ההתכה היא מדד לחוזק הדנ"א ,ככל שזו גבוהה יותר הדנ"א יציב יותר .ניתן לחשב אמפירית את
Tmבמידה ומתקיימים התנאים הבאים:
.1

אחוז נתרן בתמיסה לפי המגבלות הבאות

.2
במידה ומתקיימים שני התנאים ניתן לחשב את טמפרטורת ההתכה האופיינית-
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DNA Folding

DNA Supercoiling
טופולוגיה היא ענף מתמטי שמתבסס על תיאור צורות כאשר ניתן לבטא את מבנה ה DNAע"י פונקציות
מתמטיות.
 – Twist Number – Twמס' הפעמים שגדיל  1של  DNAנכרך סביב הגדיל השני .רק כאשר יש סיבוב מלא של
 360מעלות ה  TWיגדל ב  TW .1יכול לקבל ערך חיובי או שלילי – כאשר מדובר בסיבוב מצד ימין מדובר בערך
חיובי ובסיבוב שמאלי יהיה ערך שלילי (כאשר עוסקים ב  B-DNAמתייחסים רק לערך חיובי (בורג ימיני)).לדוגמא
אם יש  10בסיסים בסיבוב ומס' הבסיסים במולקולה הוא  Nאז.TW=N/10 :
𝑠𝑟𝑖𝑎𝑝 𝑒𝑠𝑎𝐵 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇
𝑛𝑟𝑢𝑡 𝐴𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑎𝑖𝑟𝑠 𝑖𝑛 1

= 𝑠𝑛𝑟𝑢𝑡 = 𝑤𝑇

 – WRכמה פעמים ציר המולקולה חוצה את עצמו .מדובר בציר ה . supercoilingגם כאן ה  WRיכול להיות חיובי
או שלילי – כאשר ציר המולקולה מסתובב בכיוון יד ימין הוא יהיה חיובי .כאשר הוא מסתובב לכיוון יד שמאל
נקבל ערך שלילי .כאשר יש לנו  spercoilingשלילי אנו למעשה גורמים להפרדת הגדילים זה מזה
ו supercoilingחיובי אנו למעשה מחזקים את הדבקות הגדילים זה על זה.

 - Lk=Tw+Wr - linking numberמס' הפעמים הכולל שגדיל אחד חוצה גדיל שני .זהו המדד הטופולוגי של
מולקולת הדנ"א.
 Lkאינו משתנה כל עוד המולקולה סגורה .הדרך היחידה לשנות את ה  Lkהיא ע"י פתיחת המולקולה .כאשר
לוקחים מולקולה מעגלית המצויה על מישור אחד ה  Wrשלה יהיה  .0מולקולה מסוג זה מצויה במצב relaxed
– מכאן . Lk=Twכאשר אנו פותחים את הגדילים זה אחר זה ה Lkאינו ישתנה משום שכל ירידה של  Twתעבור
בקורולציה של עליה ב  Wrולהפך.∆Tw=-∆Wr .
בתהליך השכפול התא נוצר לחץ בסלילי הדנ"א מאחר ויש תהליך של פתיחת הדנ"א – הפחתת  Twבמקומות
מסויימים ובכך גרימת עליה במספר  .Wrהתא משחרר את הלחץ באמצעות אנזימים המכונים טופו איזומרים.
הטופו איזומרים חותכים את מולקולת הדנ"א משחררים חלק מ , spercoilingבכך משנים את ה LKומקטינים
את הלחץ.
מדד צפיפותσ=(∆Lk)/(Lk0)= (Lk-Lk0)/(Lk0) - Superhelical density-
אריזת ה DNAבכרומוזומים :החלבון החשוב ביותר בתהליך הדחיסה נקרא היסטון .ה DNAמתלפף מסביב
להיסטונים .הם טעונים חיובית ,וכיוון שה DNAטעון שלילית (בגלל קב' הפוספט) הוא נכרך מסביבם ונוצר
נוקלאוזום .שרשרת ה DNAמתלפפת  1.7פעמים ( 146זוגות) סביב כל היסטון .שרשרת זו של נוקלאוזומים
נקראת  30ננומטר כרומוטין סיב(שרשרת דחוסה שכל חרוז בשרשרת הוא  6היסטונים מקובצים יחד ומלופפים
ב .)DNAהשרשרת ממשיכה להידחס ויוצרת רוזטה .כ 30-רוזטות יוצרות כרומוטידה אחת.
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מולקולת ה RNAופענוח הגנום

מולקולה חד גדילית ,הרבה פחות מסודרת ממולקולות הדנ"א .כמו מולקולות הדנ"א ,גם מולקולת הרנ"א
מסתדרת במבנים מרחבים ע"י חיבור רצפים משלימים לאורך הגדיל .להלן מספר מבנים שהמולקולה יכולה
להסתדר בהן.Palindromes ,hairpin cruciforms and mirror repeats :

 )Transper RNA( -tRNAהיא מולקולה שאחראית על תהליך התרגום ,מתווכת בין ה RNAלחלבון .תפקיד
ה tRNAהוא להעביר חומצות אמינו מהמאגר בציטופלסמה לפוליפפטיד שנבנה על גבי הריבוזום .התא שומר
בציטופלזמה את כל ה 20חומצות אמינו .מולקולות  tRANקוראת את הקוד שעל ה mRNAבשלשות .כל שלשה
נקראת קודון -שלושה נוקלאוטידים שמתקודדים לחומצה אמינית .הקוד הגנטי מורכב מ 64קודונים כאשר יש
הרבה חומצות אמינו שיש להם יותר מקודון אחד .כמה קודונים שמתאימים לאותה חומצה אמינית נקראים
דג'נרסי (.)degenerateמולקולת ה -tRNAקטנה למדי .שני האזורים הקריטיים ב -tRNAהם האזור שאליו נקשרת
חומצת האמינו ,ומהעבר השני של המולקולה—האזור שנקשר ל .mRNAל tRNAמתחברת חומצת אמינו בקצה
ה '3שלו.
 -Ribozymeמולקולה שהתגלתה בעשורים האחרונים .זוהי מולקולת רנ"א שמשמשת כזרז .למרות שרוב
הפעולות בתא מתבצעות ע"י אינזימים ,ישנן פעולות קטליטיות מעטות שמבוצעות ע"י מולקולות רנ"א .דוגמאות
לכך -הריבוזום (מסנטז חלבונים)( snRNA ,אחראי על ביצוע פעילות שחבור חילופי -בסדרה של ריאקציות
כימיות חותך אינטרונים ומחבר אקסונים(.
[בשלב האבולוציה המוקדמת אחרי עולם ה RNAהייתה התפצלות לשתי מערכות -חומצות גרעין שעסקו
בשכפול ,וחלבונים .חומצות הגרעין בהמשך הפכו לדנ"א].
יציבות דנ"א לעומת רנ"א:

במולקולת ה RNAיש חמצן בפחמן  2שמאפשר למולקולה לעשות הידרוליזה ולהתנתק מהשרשרת .לדנ"א אין
חמצן בפחמן  2ולכן יציבה יותר.
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שיטות לריצוף דנ"א

ישנן מספר שיטות לריצוף דנ"א .חלק מהשיטות שנלמד עליהן כבר מיושנות ולא משתמשים בהן כיום .לפני
שנתחיל למנות את השיטות נדרש להכיר מהו תהליך ה -PCRתהליך שבו לוקחים מקטע דנ"א ומשכפלים אותו
פעמים רבות.
( PCRקרי מליס -)1993
התהליך-
 .1שלב  -Dדנטורציה – חימום התמיסה עם הדנ"א ל94
מעלות למשך דקה .גורם להפרדת הגדילים.
 .2הכנסת פריימרים לתמיסה וקירורה לטמפרטורה של 54
מעלות על מנת שהפריימרים יתרכבו עם הגדילים.
 .3העלאת הטמפרטורה ל 72מעלות למשך כ 2-דק ,הוספת
בסיסים חנקניים והאנזימים  TAUפולימרז שיכולים לתפקד
בטמפרטורה זו (אינזים שנלקח מחיידק) .האינזים
רנ"א פולימרז TAU /פולימרז צריך  OHעל קצה ' 3להמשך
התארכות השרשרת (לכן חייב פריימר בתחילת
השכפול) .האנרגיה לתהליך מתקבלת מפירוק  dNTPל .dNMP-

להלן מספר שיטות לריצוף הדנ"א-

 .1שיטת סנג'ר (-)1977
מחולקת לשני שלבים עיקריים-
א .יצירת אורכים שונים של מקטעי דנ"א -לוקחים דנ"א ומחלקים אותו למקטעים רבים .על כל מקטע עובדים
בנפרד .עבור כל מקטע קטן מבצעים את התהליך הבא :לוקחים מקטע קטן של דנ"א ומפרידים אותו
בתהליך דנטורציה .את הגדיל שהתקבל (אחד מתוך שני הגדילים) משכפלים  4פעמים ומכניסים כל גדיל
למבחנה שונה (סה"כ  4מבחנות) .מוסיפים לכל מבחנה פריימר ,רנ"א פולימרז ובסיסים חנקניים רגילים.
לכל מבחנה מכניסים בנוסף בסיס אחד מסוג  ddNTPרדיואקטיבי (.)ddGTP, ddATP, ddTTP, ddCTP
כאשר דנ"א פולימראז מסנתז  ddNTPבגדיל המשלים ,לא ניתן לחבר לו נוקלאוטיד בקצה '( 3רנ"א פולימרז
יודע להתחבר ל OHול ddNTPאין חמצן בפחמן  ,)3על כן סינטזת הגדיל המשלים נפסקת .כתוצאה מכך,
בכל מבחנה נוצרות שרשראות נוקלאוטידים באורכים שונים ,המתאימות למיקומי ה ddNTPהמתאים
לאותה מבחנה ברצף הדנ"א.
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ב.

הפרדה בג'ל  -כל תכולת מבחנה מועברת לבארית בג'ל אלקטרופורזה ,סה"כ  4באריות .הג'ל עשוי אגרוז
בעל צפיפות הגורמת להבדלי מהירות נדידה בו ,כתלות בגודל המולק' העוברת .הבדל בנוקלאוטיד אחד
מספיק על מנת לייצור הפרש במרחק נדידה של שתי מולק' דנ"א .על הג'ל מופעל שדה חשמלי כאשר
המטען החיובי בתחתית הג'ל .הדנ"א בעל מטען שלילי ינוע לכיוון המטען החיובי .בשל צפיפות הג'ל ככל
שהמולק' קטנות יותר ,הן ינועו מהר יותר ומולק' גדולות לאט יותר (פחות חיכוך על מולקולות קטנות) .לכן
ככל שהמקטע בעל יותר נוקלאוטידים הוא יהיה במעלה הג'ל .כך ניתן לקבוע את הריצוף של הגדיל
המשלים ומכאן לקבל את הגדיל המקורי.

השיטה האוטומטית -שיטה דומה לסנג'ר ,אבל כאן כל  ddNPמסומן בתג פלורסנט שונה .בשיטה זו אין צורך
לעשות את התהליך ב 4מבחנות שונות אלא ניתן לבצע במבחנה אחת .בסוף התהליך יש דידקטור שמבוסס
על לייזר וגורם לפליטת אור בהתאם לצבע שבו עובר.

)Next Generation Sequencing (NGS
שיטות  NGSמאפשרות לרצף גנום שלם (מיליוני בסיסים) ,כמעט ללא תלות באורכו (בסנגר ניתן לרצף עד
 ~1000בסיסים).
עקרונות הפעולה של כל השיטות-
– שבירה של הדנ"א השלם למקטעים קטנים וחד-גדיליים
– קיבוע כל מקטע ב"תא" נפרד
– הגברה של המקטעים בכל תא (בעזרת )PCR
– סינתזה לגדיל משלים ע"י הוספת נוקלאוטיד בודד בכל מחזור
– קליטה של סיגנל המעיד על שילוב הנוקלאוטיד
– אנליזה לרצף השלם
כל המקטעים מרוצפים במקביל ,אך בנפרד זה מזה
.1

454 Pyro-sequencing
שלב  -1לוקחים דנ"א גדול וחותכים אותו ע"י אינזימים לחלקים קצרים יותר.
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שלב  -2יצירת קצוות ישרים למקטעי הדנ"א+חיבור  Adaptorsלמקטעי הדנ"א (ל -Bמחברים ביוטין)

שלב  -3דנטורציה -מפרידים בין הגדילים.
שלב  -4+5מערבבים בין תמיסה המכילה כדורים ועליהם פריימרים מסוג  +Aובין כל גדילי הדנ"א מסוג+
שקיבלנו בדנטורציה .הערבוב ביניהם גורם לכך שעל כל כדור מתחבר סטיסטיית מקטע דנ"א אחד .כלומר,
כל חרוז יכיל פריימרים רבים וזהים מסוג  +Aומקטע דנ"א חד גדילי אחד ויחיד המקובע באמצעות קשר
כימי של מקטע  +Aשלו לחרוז .בקצה השני של המקטע ניתן לראות את מקטע .+B

מתקבלת תמיסה מימית המכילה אלפי חרוזים ,אשר לכל חרוז ישנו מקטע אחד ,יחיד וייחודי המחובר לחרוז
בעזרת  .+Aבנוסף על כל חרוז מקובעים עשרות של פריימרים מסוג  ,+Aזהים ל  +Aשל המקטע המחובר.
שלב  -6את תערובת החרוזים הנמצאת בפאזה מימית מערבבים עם פאזה שומנית ליצירת אמולסיה
ממסים אחד את השני) .התוצאה היא טיפות מים רבות
(תערובת של שני נוזלים ,שאינם מתערבבים או ִ
בתוך פאזה הידרופובית ,כל טיפה מכילה חרוז אחד.

שלב  -7מבצעים תהליך  PCRעבור כל חרוז -מוסיפים נוקליאוטידים חופשיים ,רנ"א פולימראז ופריימירים
מסוג  .-Bהתהליך :פריימר  -Bנקשר למולק' החד גדיל ופולימראז מסנתז גדיל משלים .הגדילים מופרדים
וחוזר חלילה.

שלב  -8מתקבל חרוז עליו מקובעים מקטעי דנ"א רבים וזהים ( .)+strandבנוסף ישנם גדילים משלימים רבים
( )-strandשנמצאים בתמיסה .הגדילים המשלימים ( )-strandבתמיסה מסולקים על ידי קישור הביוטין בפריימר
 -Bשלהם לחרוז מצופה ( streptavidinחומר המושך אליו ביוטין).
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שלב  -9את תמיסת החרוזים שופכים על שבב המכיל באריות בגודל המתאים לחרוז אחד ,כך שבכל בארית
נמצא חרוז בודד.
שלב  -10השבב מוכנס למכשיר הריאקציה .המכשיר עובד כמכשיר  PCייחודי בצורת המחזורים שלו וכגלאי
רצף הגדיל המשלים .תהליך המחזורים :בכל מחזור מוכנסים לבארית :פולימראז ,סוג מסויים אחד של נוקלאוטיד
( Aאו  Tאו  Gאו , )Cפריימר  ,APS ,Bלוציפרין והאנזים לוציפראז .כאשר מתבצע חיבור של נוקלאוטיד לגדיל
משתחררות שתי מולקולת פוספט >-המולקולות מתחברות ל APSע"י אינזים  sulfurylaseונוצר >- ATP
מתרחשת תגובת לוציפרין  ATP +ע"י האינזים  Luciferaseומשתחרר אור .במקביל כל הנוקלאוטידים שלא
התחברו מתפרקים ע"י אינזים .Apyrase
שלב  -11המכשיר יודע לרשום איזה נוקלאוטיד הוכנס בכל מחזור ואיזו בארית הראתה סיגנל של אור וכך מפוענח
הקוד במקביל בדנ"א שלם.
-Ion Torrent .2
ריצוף בשיטת  Ionהינה שיטה לריצוף  DNAהמבוססת על זיהוי פרוטון (יון מימן) המשתחרר בזמן פולימריזציית
 .DNAשיטה זו עובדת כמו  454אך במקום לקלוט אור שנוצר מחיבור של נוקלאוטיד היא קולטת פליטת מימן.
גם בשיטה זו כל מחזור נוסף נוקלאוטיד מסוג מסוים .אם הבסיס המוצג הינו משלים לנוקלאוטיד המוביל בגדיל
המ קור ,הוא מצורף אל הגדיל המשלים המסונטז ,תוך כדי פליטת יון מימן ,המאותת לחישן יונים וזה מזהה כי
התגובה התרחשה .אם ישנן חזרות ברצף המקור ,מספר נוקלאוטידים יצורפו במחזור אחד .התרחשות זו תגרור
אחריה פליטת יוני מימן בהתאם וכן עליה פרופורציונית בעוצמת האיתות החשמלי .שיטה זו נבדלת משאר
שיטות הריצוף בכך שאינה מצריכה נוקלאוטידים מיוחדים או שימוש באופטיקה.
ישנן עוד  2שיטות לריצוף שלא פורטו בכיתה.solid, solexa -
ריצוף הגנום האנושי בשלומתו
.1
.2

.3
.4
.5

לוקחים את מולקולות הדנ"א המלאה וחותכים אותה למקטעים.
לוקחים את המקטעים שנוצרו ומשכפלים אותם ע"י שימושם כמקטעי  .BACאנו בונים BACs
שנושאים דנ"א מבני אדם ,ומכניסים אותם לתוך חיידקים מארחים .כאשר אנו מגדלים את החיידק,
אנו גורמים לשכפול קטע ה BACגם כן .בדרך זו חתיכות ענק של  DNAמשוכפלות בקלות רבה.
"( BACכרומוזו ם מלאכותי בקטריאלי") הוא קטע דנ"א של אדם ,שמוחדר לחיידקים כמו פלסמיד.
פלסמיד הוא מקטע  DNAשאינו חלק מה -DNAהכרומוזומלי ,ומתפקד כיחידה עצמאית המסוגלת
להשתכפל בעצמה .הפלסמיד מכיל גנים שאינם חיוניים לחיידק על מנת לשרוד בתנאים רגילים.
את מקטעי ה BACששכפלו חותכים באופן לא מסודר כך שנוצרות חתיכות חופפות שיעזרו בהמשך
לסדר את הרצף של הגנום.
את החתיכות שהתקבלו לאחר שלב  3מרצפים ע"י אחת השיטות שלמדנו קודם לכן.
לוקחים את הרצפים שהתקבלו ובעזרת החפיפה מרכיבים מקטעים גדולים מאוד של הגנום האנושי.

זוגות בסיסים לא קונבנציונליים -להשלים
גדילים עם שלושה או ארבעה הליקסים.
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מים ,תמיסות

המים הם התרכובת הנפוצה ביותר במערכות חיות .מאחר והחיים נוצרו בסביבה מימית ,המים הכרחיים לקיום
תהליכי החיים .המים הם המדיום שבו קורים התהליכים הביוכימיים .המים בטבע מופיעים לרוב כנוזל וזה
למרות שמבחינת תכונות כמו משקל מולקולרי היינו מצפים שיהיו גז.
אנומליה של המים -תופעה מיוחדת המאפיינת את המים :נפחם במצב מוצק גדול יותר מאשר במצב
צבירה נוזלי .תופעה זו מנוגדת לתכונת רוב החומרים המתכווצים במצב מוצק.
טמפרטורת התכה והמסה של מים -גבוהות יותר מהמצופה .על פי השוואה בין תרכובות המימן השונות (פרט
למים) ניתן היה לצפות שהמים יקפאו ב  -90וירתחו ב 65מעלות ,אולם אנו יודעים שנקודת הקיפאון של מים
מזוקקים היא ב 0מעלות והרתיחה ב 100מעלות -תכונה המאפשרת את קיומם של המים כנוזל בתנאים
השוררים על פני כדור הארץ.

R

המים כדיפול -מים היא מולקולה בעלת דיפול קבוע הנוצר מאחר והחמצן יותר אלקטרו נגטיבי מאשר מימן ולכן
צפיפות אלקטרונים יותר גבוהה אצלו .הדיפול מאפשר למולקולת המים ליצור קשרי מימן .בגלל קשרי המימן
בין מולקולות מים סמוכות -לחץ האדים ,חום האידוי ועוד  -שונות מהצפוי לפי ההשוואה עם מולקולות דומות
("התכונות האנומליות של המים").
המים יוצרים מערכת של קשרי מימן .שתי מולקולות של מים מתייצבות אחת מול השנייה כאשר לקשר יש
כיווניות מועדפת -זווית  180בין  .O - HOקשרי מימן הם קשרים חלשים יחסית לקוולנטים .האנרגיה הדרושה
לפתיחת מול קשרי מימן היא כ 20 kJ/mol-לעומת כ 350 kJ/mol -בקשרים קוולנטים .האנרגיה התרמית
בטמפ' רגילה ) (kTהיא באותו סדר גודל :לכן קשרי מימן רגישים לשינויים בטמפ' .אורך החיים של קשר מימן
הוא פחות מ 10-9 s-אך סך כל קשרי המימן בין מולקולות מים מעניק להם כוחות אחיזה חזקים והישארות במצב
נוזל (ולא גז) .להעדפה המרחבית הזו משמעות בייצוב מבנים תלת ממדיים של מולקולות ביולוגיות.
קשרי מימן במים במצב מוצק -נוצרים משושים ,כולם נקשרים לכולם .קשר מרווח (צפיפות נמוכה) וכתוצאה
מכך משקל סגולי קטן הגורם לקרח לצוף על פני נוזל .המבנה הטטרהדרלי של מולקולת המים מאפשר יצירה
של  4קשרי מימן לכל מולקולת מים ,כאשר אטום החמצן במרכז הטטרהדרון (במצב קרח).
במים נוזליים בטמפרטורת החדר :בממוצע  3.4קשרים בכל רגע נתון.
)H2O(s)→H2O(l

DH = + 5.9 kJ/mol

)H2O(l)→H2O(g

DH = +44.0 kJ/mol

אנרגיית המעבר= אנתלפיה ,יש קשר פרופורציוני בין מספר הקשרים שצריך לפתוח לבין האנתלפיה.
קשרי מימן במערכות ביולוגיות -בהיווצרות קשרי מימן תמיד יש תורם מימן ומקבל מימן כאשר שתי הקבוצות
הינן פולריות והמקבל הוא זה שיותר אלקטרו נגטיבי.
המים משמשים כממיסים ע"י בנית מעטפת הידריטציה -מולקולות המים עוטפות יון המומס במים וטעון
מבחינה חשמלית .בגלל האופי הפולרי של המים הם נוטים לעבור אינטראקציות עם מומסים הידרופילים בעלי
מטען חשמלי שלם או חלקי (קבוצות פולריות) .לעומת זאת חומרים הידרופובים (אינם טעונים חשמלית)
מתמוססים באופן מוגבל מאוד במים .חומרים המכילים קבוצות הידרופיליות והידרופוביות נקראים אמפיפלים.
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יש מספר סוגי קשרים בין מולקולות שנבדלות בחוזק הקשר (=באנרגיה שנדרש להשקיע על מנת לפרק את
הקשר) -קשרים קוולנטיים ,קשרים יוניים ,קשרי מימן ,קשרי ואן דר ואלס (קשרי דיפול-דיפול ,קשרי דיפול-דיפול
משורה ,קשרי לונדון(דיפול רגעי)).
מלבד קשרים קוולנטיים ,שאר הקשרים הינם אינטראקציות חלשות אבל השפעתם מצטברת ככול שמספר
הקשרים מסוג זה באותה מקרומולקולה גדל .קשרים אלו בעלי חשיבות רבה בקביעת קונפורמציות ויציבות של
מקרומולקולות.
אנטרופיה
אנטרופיה היא ביטוי כמותי לדרגת האקראיות (אי-הסדר) שיש במערכת .כאשר תוצרי תגובה כימית (או תהליך
פיסיקלי) הם יותר פשוטים ויותר אקראיים מהמגיבים ,יש רווח אנטרופי .הכיוון הספונטני של תהליכים הוא
לכיוון של אנטרופיה ההולכת וגדלה.
בולצמן מצא קשר בין האנטרופיה ( )Sלבין מספר המצבים בעלי אותה רמה אנרגטית שיש במערכת (- )W
S=k lnW
קבוע בולצמן -

 k=R/NA =1.381X10-23 J/Kקבוע הגזים עבור מולקולה אחת ( Rקבוע גזים עבור מספר

אבוגדרו) .התפלגות בולצמן

𝑇𝑘𝑁𝑒 −𝐸𝑖 /
𝑖𝑁

= 𝑞  -Nמס' מולקולות במערכת -Ni .מספר המולקולות מאותה

קונפיגורציה בעלות אנרגיה  .Eiדרך התפלגות בולצן ניתן למצוא את מצב המערכת ,כמה מולקולות יש בכל
סידור.
לדוגמא -דיפוזיה הוא תהליך שמונע ע"י שאיפה לאנתרופיה גדולה יותר.

בהמסה ) :(dissolution, solvationהרווח האנטרופי מתגבר על אנרגיית הקשר האלקטרוססטית – עליה
ברמת אי -הסדר.
אינטראקציה של מים עם חומרים לא פולריים והידרופוביים
כפי שלמדנו חומרים לא פולריים לא מתמוססים במים ונוצר מצב שבו המים מקיפים את כל החומר .המעטפת
שהמים יוצרים הינה מעטפת מסודרת ולכן מקטינה את האנתרופיה .על מנת לצמצם את רמת "הסדר" של
המים( ,ולגרום להגדלת האנטרופיה) מתארגנות הקבוצות ההידרופוביות במבנים מסודרים וכך מקטינים את
מעטפת המים" .הגדלת האנטרופיה" נמצאת בפרופורציה הפוכה לשטח המעטפת ההידרופובית החשופה.
מעטפת מים (אם כי מסודרת פחות) נמצאת גם מסביב למקרומולקולות פולריות כמו חלבונים (אנזימים) וכיו"ב.
קשירה של מולקולת הסובסטרט מועדפת מבחינה אנטרופית  ,ולוקחת חלק בשלב ההתחלתי של יצירת
הקומפלקס אנזים-סובסטרט ע"י שחרור מי -מעטפת.
יוניזציה של מים -מים היא מולקולה שיכולה לעבור יוניזציה.
𝑀= 55.5

𝑙𝑜𝑚
𝑙

= 55.5

𝑔
𝑙
𝑔
18
𝑙𝑜𝑚

1000
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בופרים

תמיסה המתנגדת לשינוי בחומציות שלה (ה . (pH-תמיסת בופר מכילה חומצה חלשה והמלח שלה (או רק
את היונים השליליים של המלח).

למבחן ישנן כמה סוגים של עקומות טיטרציה -עקומה שבד"כ משתמשים בה היא העקומה הבאה:

ציר  -Xאקוויולנט של מטטר.
נקודה אקוויוולנטית היא כאשר מספר המולים של טיטרנט שווה מבחינה סטוכיומטרית למספר המולים
של מגיב כלשהו שאת ריכוזו בודקים (הנקרא אנליט( .זהו מספר המולים הקטן ביותר שמגיב או סותר את
התגובה במלואה .לפי מספר האקוויוולנטיים אפשר לדעת כמה קבוצות יתייננו לנו.

18

חומצות אמינו

חומצות אמינו מהוות את הא-ב של שפת החלבונים .כל החומצות האמיניות (פרט לגליצין) מורכבת מפחמן 
כיראלי ,קבוצות קרבוקסיל ) ,(COOHאמין ) (NH2ומקבוצת צד פחמימנית שמבדילה ביניהן ).(R- group
לחומצות האמיניות  2או  3קבוצות הניתנות ליינון :קבוצה אמינית וקבוצה קרבוקסילית ושייר.
סוגי חומצות אמינו:
 .1בסיסיות
 .2חומציות
 .3פולאריות
 .4הידרופוביות
 .5מיוחדות
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לכל חומצה אמינית יש  2קונפיגורציות .לקונפיגורציות השונות נתנו שמות L :סידור נגד כיוון השעון D ,סידור
עם כיוון השעון .איך קובעים  Rאו  ?Lמשווים את הקונפיגורציה של הפחמן הכירלי שהכי רחוק מקבוצת קרבוניל
 (c=oלגליצרלדהיד )עבורו ניתן לקבוע באמצעים אופטיים איזו גרסה היא  Dואיזו גרסה היא . (L
קבוצת  OHמימין לפחמן הנבדק = גרסה. D
קבוצת  OHבצד שמאל של הפחמן הנבדק = גרסה .L
כל חומצות האמינו שמרכיבות חלבונים הן מסוג .L

מדוע לא משתמשים בסימוני  Rו S-עבור חלבונים-
בשיטת  R/Sהגדרת הקונפיגורציה נעשית ע"י סידור של הקבוצות שעל הפחמן הכירלי לפי סדר עדיפויות
SH > OH > NH2 > COOH > CH=O > CH2OH > C6H5 > CH3
כאשר מסתכלים דרך הפחמן המרכזי אל הקבוצה בעלת העדיפות הנמוכה ,ושאר הקבוצות יוצרות סיבוב ימינה,
מוגדר R :כאשר יוצרות סיבוב שמאלה ,מוגדר.S :

כאשר נבדוק את חומצות האמינו בגוף נראה שחלקן מקבלות  Rוחלקן מקבלות ( Sתלוי בגודל השייר) ולכן
משתמשים ב Lו.D
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חומצות אמיניות מיוחדות-
 -Prolineהשרשרת הצדדית  Rקשורה בשני צידיה -לפחמן  αולקבוצה האמינית :ולכן הקבוצה האמינית נקראת
 .iminoמבנה זה יוצר מגבלות סטריות על הפיתול ועל היכולת של החלבון (בסביבה של הפרולין) לקבל
קונפורמציות מסוימות .פרולין נפוצה מאד במבנה החלבון קולגן ומהווה  30%-15%מהרצף.

 -Histidineלהיסטידין קבוצה אימידזולית (טבעת מחומשת עם חנקן-לא ארומטית) המתייננת ב .pH=6.0הדבר
גורם לחלבונים להיות רגישים ולכן לשנות מטען ,קונפורמציה ופעילות כתלות בשינויי  pHקלים .משמשת מעין
סנסור(חיישן) לסביבה הכימית ומשנה את הצורון שלה כדי לשמור על  pHמסויים בגוף (מנגנון בופר עצמי).
 -Cysteineל Cysיכולת ליצור קשר דיסולפידי ע"י חימצון הקבוצה התיולית ) Thiol .(thiol: -SHאלכוהול מבוסס
על גופרית .יכולת זו מהווה לה יכולת לייצב את המבנה המרחבי של החלבון .זהו המקום היחיד במבנה המרחבי
הפנימי של החלבון שבו יש קשר קוולנטי (מלבד בקשרים הפפטידים) .לדוגמא חלבון אינסולין.
שיירים ארומטיים -Trp, Tyr, Phe -אלו שיירים בצורת טבעת המכילים מערכת קשרים כפולים מצומדים
ומאפשרים דה לוקליזציה של אלקטרונים (במקום לרחף סביב שני אטומי הקשר ,כמו בקשרים קוולנטיים רגילים,
מרחפים סביב כל המולקולה) .תכונה זו גורמת לכך שיידרש מעט אנרגיה על מנת לערער את הקשר ולכן
הקשרים מעורערים ע"י אורכי גל גבוהים יחסית (אורך גל גבוה= אנרגיה נמוכה) .שלושת החומצות האמיניות
הללו בולעות אורך גל של .280 nmהפיקים בגרף מייצגים בקירוב את אנרגיית הקשר של האלקטרונים בטבעת.
 -Tryptophanטריפטופן היא חומצת האמינו הנדירה ביותר; שיעור הופעתה בחלבונים עומד על כ 1.4%-מכלל
חומצות האמינו; מחלבונים רבים טריפטופן נעדרת לחלוטין .תאי גוף האדם אינם מסוגלים לסנתז טריפטופן
בעצמם; זוהי לפיכך חומצת אמינו חיונית ויש לצרוך אותה דרך המזון .בגוף היא הופכת להורמונים כמו מלטונין,
למוליכים עצביים כמו סרוטונין ,לוויטמין  B3ועוד.
ריאקציות לא רצויות בין חומצות אמיניו-
 -Homoserineיכולה ליצור טבעת מחומשת עם הקבוצה האמינית ובכך עשוייה לפתוח את הקשר הפפטידי.
לכן לא ממלאת חלק בבניין החלבונים Serine .לעומתה 'תיצור' טבעת מרובעת בעלת מתח מבני גבוהה
בטבעת ,ולכן לא תיווצר .זו הסיבה ש Homoserineלא מהווה חלק במבנה החלבונים ו Serineכן.

ישנן קבוצות צדדיות שהן לא חלק מהחומצות האמיניות הסטנדרטיות .חומצות אלו לא מקודדות ישירות
מהדנ"א אלא נוצרות אחרי התהליך התרגום.
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קביעת מטען פפטיד-
לכל פפטיד יכולים להיות מספר מטענים כאשר המטען תלוי ב pHשל התמיסה בו הוא מצוי .ניקח לדוגמא את
החומצה אלנין-
לחומצה זו יכולים להיות שלושה מצבים של מטען:

קבוצה אמינית pH -נמוך -מטען  pH , +1גבוה -מטען .0
קבוצה קרבוקסלית pH -נמוך -מטען  pH , 0גבוה -מטען .-1
שיירים-
 pHנמוך
שייר
Arginine
חומצות "בסיסיות"
1
Lysine
1
Histidine
1
Aspartic acid
חומצות "חומציות"
0
Glutamic acid
0
Cysteine
0
Tyrosine
0
כיצד קובעים מטען של פפטיד? (דוגמא בהמשך)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 pHגבוה
0
0
0
-1
-1
-1
-1

הולכים לטבלה ומוציאים את כל ה pKaשל הקבוצות המתייניות.
מסדרים את ה pKaבסדר עולה.
כותבים מתחת לכל קבוצה האם היא בסיסית או חומצית ומה המטענים שלה ב pHגבוה ו pHנמוך.
מחשבים את המטענים של הפפטיד כולו (סכום) ב pHשקטן מה pKaהכי נמוך ,וב pHשגדול מהpKa
הכי גבוה.
משלימים את המטענים בין ה pKaהשונים.
מחשבים עבור ה  pHהנתון את המטען עבור כל קבוצה בנפרד .במידה וה pHנמצא בתחום הבופר
של אותה קבוצה נחשב לפי נוסחת הנדרסון האסלבאך.
מחברים את המטענים של כל הקבוצות ומקבלים את מטען הפפטיד.

דוגמא-
חשב את המטען של ח"א ליזין ב.pH=9.7

.1+2+3
 .4חישוב מטענים בקצוות סקלת ה pH- pHנמוך (קטן מ.2 =0+1+1 -)2.19
 pHגבוה (גדול מ.-1 = )-1(+0+0 -)10.53
 .5השלמת המטענים בין ה pKaהשונים-
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 .6חישוב מטען עבור כל קבוצה בנפרד-
קבוצה קרבוקסלית
2.19
pKa
1.19 > pH < 3.19
תחום בופר
לא
האם בתחום
בופר ב pH
רצוי ()9.6
-1
מטען

קבוצה אמינית
8.95
7.95< pH <9.95
כן

שייר חיובי
10.53
9.54> pH <11.54
כן

 .7חישוב מטען כולל ע"י סכימה-
טיטרציה של חומצת אמינו-
לעומת טיטרציות שלמדנו עד כה ,כעת נעסוק בטיטרציות בהן המטען משתנה כפונקציה של  .pHכאשר נרצה
לשנות  pHשל תמיסה המכילה את החומצה נצטרך לגרום לעזיבת/היקשרות  Hלאחד מהקבוצות המתייניות
בפפטיד.
 -pKaשל קב' בחומצה אמינית משמע ה pHבו יש שוויון בין המצב הטעון של הקב' למצב הלא טעון( .לדוגמא
ב  pKa=2.3יש שוויון בין ] .[COOH]=[COO-עבור כל חומצה אמינית יש מספר  pKaבהתאם למספר הקבוצות
שניתן ליינן.
צוויטריון :מולקולה בעלת מטענים מנוגדים הנמצאת במצב בו סה"כ המטען הוא 0
 :pIנק' איזואלקטרית ,ה  pHבו סה"כ המטען על המולקולה (ח"א או חלבון) הוא אפס (כול המולקולות
בתמיסה).
עבור חומצות אמינו בעלות  2קבוצות מתייניות נחשב את  PIע"י לקיחת  pK1שבו המטען על המולקולה הוא +1
ו pK2שבו המטען על המולקולה הוא .-1

עבור חומצות אמינו שבהן יש יותר משתי קבוצות מתייניות נחשב את  PIע"י לקיחת  pKשבו המטען על המולקולה
הוא  +0.5ו pKשבו המטען על המולקולה הוא .-0.5

לדוגמא -חוצה ספרטית
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מטען כולל
+1

ציור
מצב 1

יש שוויון בין מספר המולקולות שמכילות COOH
(ומטענן  )+1לבין מספר המולקולות שמכילות COO-
(ומטענן  .)0מכאן שהמטען הממוצע הוא .+0.5

מצב ביינים בין 1-2
pK1

0

מצב 2

יש שוויון בין מספר המולקולות שמכילות 1 COO-
(ומטענן  )0לבין מספר המולקולות שמכילות 2 COO-
(ומטענן  .)-1מכאן שהמטען הממוצע הוא .-0.5

מצב ביינים בין 2-3
pKR

-1

מצב 3

יש שוויון בין מספר המולקולות שמכילות 2 COO-
וקבוצת ( NH3+ומטענן  )-1לבין מספר המולקולות
שמכילות  2 COO-וקבוצת ( NH2ומטענן  .)-2מכאן
שהמטען הממוצע הוא .-1.5

מצב ביניים בין 3-4
pK3

-2

מצב 4

ולסיכום-

גרף טיטרציה של פפטיד-
לוקחים את כל ה pKaשל כל הקבוצות בבפטיד ובודקים טווח מטענים עבור כל קבוצה וטווח בופר.
מחשבים מטענים בקצוות סקלת ה pH- pHנמוך (קטן מ.3 =0+0+1+0+1+1 -)2.17
 pHגבוה (גדול מ.-3 = )-1(+)-1(+0+)-1(+0+0 -)10.53
דוגמא לחומצה ספרטית:
מספר
קבוצה

6

5

4

3

2

1

pKa
טווח
מטענים

10.53
+1-> 0

9.6
+1-> 0

8.28
)0 -> (-1

6
+1-> 0

3.65
)0 -> (-1

2.17
)0 -> (-1
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טווח
בופר

9.53> pH < 11.53

8.6 > pH < 10.6

7.28 > pH < 9.28

5 >pH < 7

2.65 > pH < 4.65

1.17 > pH < 3.17

מחפשים את הנקודות שלא נופלות באף טווח בופר (מסתכלים על תחילת וסיום טווחי בופר)-
 11.53 ,7 ,4.65 ,1.17ואלו יהיו הנקודות בגרף.
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מבנה ראשוני של חלבון והשוואת רצפים

לכל החלבונים שלוש רמות של מבנה (לחלק ארבע):
 .1מבנה ראשוני -רצף חומצות האמינו .המבנה הראשוני הוא זה שיקבע את מבנה ותפקיד החלבון.
 .2מבנה שניוני -אזורים ברצף בעלי צורות סידור ייחודיות .המבנה היחיד שנוצר מקשרי מימן בלבד.
התארגנות מקומית של מבנה .המבנה מיוצב ע"י קשרי מימן ,כאשר השיירים פונים כלפי חוץ .שני
מבנים עיקריים קיימים α-Helix -ו .β-Sheetמבנים אלו נוצרים כתוצאה מקשרי מימן בין  N-Hו C=O
ב .backbone
 .3מבנה שלישוני -קיפול תלת ממדי של פולי פפטיד אחד עם קצה אמיני וקצה קרבוקסילי אחד.
 .4מבנה רבעוני -קיפול תלת ממדי של כמה פולי פפטידים.
הקשר בין חומצות האמינו הוא קשר פפטידי .הקשר נוצר בין הקצה האמיני לבין הקצה הקרבוקסילי ,תוך שחרור
מולקולת מים .יצירת הקשר הפפטידי נקרא קונדנסציה ,והשייר לא משתתף בקשר זה .רצף החומצות האמיניות
בחלבון נקרא משמאל לימין ,כלומר מהקצה האמיני לקצה הקרבוקסילי.
לאורך השנים חלבונים רבים עברו שינויים ומוטציות.
לחלבונים בעלי אותו מוצא קוראים חלבונים הומולוגיים .יש  2אפשרויות-
 .1אורתולוגיים  -חלבונים הומולוגיים שקיימים אצל מגוון יצורים וממלאים תפקיד דומה לזה של חלבון האבות
שממנו התפתחו.
 .2פרלוגים -חלבונים הומולוגיים שנוצרו בתוך מין אחד .שלא כמו חלבונים אורתולוגיים ,חלבון פרלוגי הוא
חלבון חדש המחזיק בתפקוד חדש .חלבונים אלה נוצרים בעת שכפול גנים שבו עותק אחד של הגן
מקבל מוטציה שמעוררת גן חדש עם פונקציה חדשה ,אם כי הפונקציה קשורה לעיתים קרובות
לתפקיד הגן הקדמון.
- Genetic distanceמרחק גנטי מודד את הדמיון של החומר הגנטי בין מינים שונים ובין פרטים בתוך אותו מין.
אם ניקח לדוגמא את החלבון ( cytochrome Cשאחראי על הולכת אלקטרונים במערכת נשימה) נוכל לראות
את השינויים שעבר לאורך האבולוציה.

בצהוב -מקומות שמורים בכל עולם החי ,בהם לא היה שינויבחומצה האמינית -אלו המקומות שבהן נמצאות הקבוצות
הפונקציונליות בחלבון.
בכחול -החלפה משמרת.בלבן -החלפה רגילה ,לא משמרת.-sequence alignments
השוואה בין רצפים.
החלבונים בנויים מאינסוף רצפים שונים ,וניתן לערוך השוואה ביניהם .כאשר נערוך השוואה בין  2רצפים של
חומצות אמינו ,נוכל למצוא מספר סוגי מקומות ברצף-
 .1מקום שמור -מקום בו ימצאו חומצות אמינו זהות.
 .2מקום משמר -מקום בו בוצעה החלפה משמרת ,החלפה בין חומצות אמינו מאותה משפחה.
 .3מקום לא משמר -מקום לא רגיש בחלבון שניתן לבצע בו החלפות ללא התחשבות.
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 -Molecular Clockעל ידי השוואת רצפים ניתן לקבוע קרבה בין מינים ולשחזר התפתחויות אבולוציוניות (כגון
אב קדמון משותף ,זמן התפצלות משוער) .השעון המולקולרי מבוסס על הנחה שקצב הצטברות מוטציות אחיד
ואופייני בכל חלבון.
מהגרף ניתן ללמוד על קצב השינויים בחלבון לאורך השנים .ככול
שהשיפוע יותר מתון יש יותר שינויים בחלבון עבור כל פרק זמן.
מכאן ניתן לראות שקצב הצטברות המוטציות הוא לינארי ושישנם
חלבונים שיותר רגישים למוטציות.

אז כיצד משווים רצפים-
 .1גרף -שמים  2רצפים ראש לזנב ומתחילים להעביר אותם אחד מול השני כאשר בכל צעד נרשמות
מספר ההתאמות בין  2הרצפים .יוצרים גרף בו ניתן לראות את ההתאמות הטובות ביותר .לאחר ניתוח
התוצאות ניתן לזהות מקומות שבהן כנראה הושמטו רצפים מסוימים לאורך האבולוציה (.)gap

 .2טבלת אזורי חפיפה  -שמים מקטע אחד בציר האנכי ומקטע שני בציר האופקי ומסמנים התאמות.

אלכסון
זהות ,רצף זהה בשני
המקטעים.

סימטריה
ברורה ,כל הנקודות רקע הן
התאמות מקריות.

יש דמיון,
אלכסון הזהות לא שלם אך
קיים .כלומר לא מוצג אותו
רצף בשני הצירים.

בציר Y
חסר מקטע שמופיע בציר .X

רצף שחוזר
פעמיים בכל ציר

- Palindromeאותו רצף חוזר
אך בכיוון ההפוך.

קטע
שמופיע בציר  Xחוזר בציר Y
פעמיים.
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מציאת מבנה ראשוני של חלבון

הקדמה-
שיטות לביצוע דנטורציה של החלבון
מטרה :פתיחת המבנים (שניוני ,שלישוני ,רבעוני) והפיכת החלבון לפפטיד ארוך.
סוגי דנטורציה:
 .1דנטורציה הפיכה -דנטורציה שלא פוגעת בקשרים הקוולנטים.
 .2דנטורציה בלתי-הפיכה -דנטורציה שמפרקת קשרים קוולנטים.
ישנם שלושה ראגנטים(מגיבים) לדנטורציה -
 -SDS :Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) .1טעון שלילית .עושה דנטורציה ע"י היותו אמפיפטי (כמו
סבון) .אחת הסיבות להיווצרות מבנה של חלבון היא ליבה הידרופובית .החלק ההידרופובי של SDS
נקשר לליבה והחלק ההידרופילי למים וכך הוא הופך את הליבה למסיסה וגורם לפתיחה של החלבון
לשרשרת ארוכה .אמנם מגיב זה לא פותח קשרים קוולנטים (קשרי  )S-Sאך מאחר ומאוד קשה לשטוף
אותו (וכך להחזיר את המצב לקדמותו) מגדירים את הדנטורציה לרוב כלא הפיכה.
 .2הידרוליזה חומצית ( :)6M HClדנטורציה לא הפיכה ,מתבצע ב pHנמוך וטמפ' גבוהה ,גורמת לפתיחת
הקשר הפפטידי כך ששהייה ממושכת בסביבה זו תגרור פירוק החלבון לחומצות האמינו המרכיבות
אותו.
 .3הידרוליזה הפיכה ( :)M UREA / Guanidinium HCl6דנטורציה הפיכה ,פתיחת קשרים לא קוולנטים
והפיכת החלבון לפפטיד ארוך.
שיטות לפתיחת קשרי S-S
קשר  S-Sהינו קשר קוולנטי בודד בין שתי קבוצות תיול בציסטאין .קשר  S-Sמייצב את המבנה השלישוני
והרבעוני ,מקרב אזורים רחוקים ,מחבר דומיינים ,תורם ליצירת ליבה הידרופובית ומאפשר עלייה בכמות קשרי
המימן
על ידי הרחקת מולק' מים.
ישנם מספר ראגנטים לפתיחת קשרי :S-S
 .1חמצון על ידי חומצה פרפורמית.
 .2חיזור ע"י  Dithiothreitolואצטילציה -חיזור הפיך ולכן נדרשת אצטילציה (תהליך שגורם לכך
שהמולקולות לא יוכלו להיקשר שוב) של התיולים.
 .3חיזור על ידי -2מרקפטואתנול -רעיל ,חיזור חלש יחסית למחזר הקודם ונוטה להגיב עם ציסטאין
חופשי -הכי נפוץ.
 .4ריאקציה אנזימטית -איזומראז או תיורדוקסין המחזרים קשרי דיסולפיד.
• מציאת החומצה האמינית הראשונה מהצד האמיני:
נדרש למצוא את החומצה האמינית הראשונה בקצה הפפטיד .משתמשים ב( FDNBראגנט סנגר) הנצמד
לקצה אמיני פנוי .לאחר מכן מבצעים חיתוך הפפטיד לחומצות אמינו בודדות ע"י ביצוע הידרוליזה חומצית
מלאה ( .)6M HClלאחר ההידרוליזה נבודד ונזהה את החומצה האמינית המסומנת.
• -Edman Degradation
המטרה היא לחתוך כל פעם את חומצת האמינו עם הקצה האמיני הפנוי ,לזהות אותה ולבצע שוב שוב וכך
לגלות את רצף של המקטע פפטיד .תהליך הידרוליזה עדינה מחזורית ,כאשר בכל מחזור מוסרת ח"א אחת
מהקצה האמיני של הפפטיד על ידי  .phenylisothiocyanateשיטה המאפשרת זיהוי של פפטיד באורך 50
ח"א כאשר משך מחזור בודד הינו שעתיים.
• פרוטאזות-
קבוצה של אנזימים שמקורם במיקרואורגניזמים שמבצעים הידרוליזת חלבונים לפפטידים או לחומצות אמינו.
 .1פרוטאוליזה לא מוגבלת -הידרוליזת כל הקשרים הפפטידים.
 .2פרוטאוליזה מוגבלת -הידרוליזה של קשרים פפטידים ספציפיים/ההידרוליזה מבוצעת במיקום ספציפי.
סוגי פרטאזות-
• טריפסין  -סלקטיבי ,מקטלז הידרוליזה בצד הקרבוקסילי של ארגנין וליזין.
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• כמוטריפסין  -סלקטיבי ,מקטלז הידרוליזה בצד הקרבוקסילי של חומצות ארומטיותPhe, Trp, Tyr :
• פפסין  -סלקטיבי ,מקטלז הידרוליזה בצד האמיני של חומצות ארומטיותPhe, Trp, Tyr :
•  , Cyanogen bromide– CNBrסלקטיבי ,מקטלז הידרוליזה בצד הקרבוקסילי של מתיונין.
•  - V8סלקטיבי ,מקטלז הידרוליזה בצד הקרבוקסילי של חומצות אמינו חומציות ( .)C’ term of Asp, Glu
•  - Asp-Nסלקטיבי ,מקטלז הידרוליזה בצד האמיני של חומצות אמינו חומציות ( .)N’ term of Asp, Glu
• קרבוקסיפפטידאז –לא סלקטיבי ,מפרק ח"אמינית ראשונה בקצה  Cשל הפפטיד על ידי הידרוליזה של קשר
פפטידי מהצד האמיני ( .)N’ term of first a.a in C’ term
זו הטבלה המופיעה במבחן (קרבוקסיפפטידאז לא מופיע בטבלה -יש לזכור בע"פ!)-

כעת נפרט בהרחבה על תהליך מציאת הרכב חלבון:
חשוב להקדים ולהבין שעל מנת לבצע תהליך זה לוקחים חלבון ומשכפלים מספר עותקים על מנת לבצע את
שלבי מציאת ההרכב.
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שלב ראשון -מציאת היחסים בין חומצות האמינו הנמצאות בפפטיד :לוקחים עותק של החלבון ומבצעים
הידרוליזה חומצית ( . )6M HClההידרוליזה גורמת לפירוק הפפטיד לחומצות אמינו בודדות ואז ניתן למצוא את
היחסים ביניהם.
שלב שני -מציאת הקצה האמיני החופשי של הפפטיד :לוקחים עותק חדש של החלבון ,משתמשים בFDNB
(ראגנט סנגר),מבצעים הידרוליזה חומצית וכך מפענחים מהי החומצה האמינו הראשונה .בדוגמא למעלה
החומצה היא .)E( Glu
שלב שלישי -לוקחים חלבון חדש ומפרקים קשרי גופרית (במידה ויש) באחת השיטות שמופיעות קודם לכן.
שלב רביעי -לתמיסה עם החלבון מהשלב השלישי מכניסים פרטאזות מסוג טריפסין .הוא מקטלז הידרוליזה בצד
הקרבוקסילי של ארגנין ( )Rוליזין ( )Kוחותך את הפפטיד למספר מקטעים.
שלב חמישי -מבצעים  Edman Degradationעבור כל מקטע שקיבלנו.
כעת קיבלנו ארבעה מקטעים-

המקטע שיתחיל בחומצה האמינית  Eהוא המקטע הראשוןT2 -
המקטע שמסתיים לא ב Rאו ב Kהוא המקטע האחרוןT3 -
מאחר ונותרו שני מקטעים ואנחנו לא יודעים לסדר ביניהם ננסה להשתמש בפרטאזה אחרת .לוקחים חלבון
חדש ,מעבירים אותו את שלב  3והפעם מכניסים אליו , Cyanogen bromide– CNBrשמקטלז הידרוליזה בצד
הקרבוקסילי של מתיונין .כעת קיבלנו שלושה מקטעים-

המקטע שיתחיל בחומצה האמינית  Eהוא המקטע הראשוןC1 -
המקטע שמסתיים לא ב Mהוא המקטע האחרוןC2 -
ומכאן שהמקטע האמצעי הואC3 -

ולכן הסדר שהתקבל-
כיום כבר לא משתמשים בשיטה זו .השיטה הרווחת היא שיטת ספקטרומטריית מסות .בשיטה הזאת חותכים
את החלבונים לחתיכות קטנות ,באורך של  20-10חומצות אמינו .את הפפטידים מטעינים במטען חשמלי
והופכים לגז ,ואז מעבירים אותם דרך שדות חשמליים ומגנטים ומודדים את המסה שלהם על סמך מהירותם,
המטען החשמלי שלהם ומאפיינים נוספים .מכיוון שלכל חומצת אמינו יש מסה שונה ,אפשר לחשב בדיוק נמרץ
את הרכב חומצות האמינו בפפטיד .נתונים נוספים מאפשרים לקבוע מאיזה חלבון הגיע כל פפטיד .שיטה זו
מתאפשרת הודות למאגר נתונים רחב מאוד על חומצות אמיניות ועל חלבונים.
חלבונים מצומדים -חלבון המכילים קבוצה לא חלבונית בתוך החלבון .למשל מטלופרוטאין מכיל
מתכת כחלק מהחלבון .המתכת לא קשורה בקשר קוולנטי אלא חסומה ע"י קבוצה של שיירים.
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הפרדת חלבונים

על מנת לעבוד עם חלבונים בכללי ולחקור אותם בפרט ,נדרש פעמים רבות להפריד חלבון בודד מתוך
תערובת של חומרים .ראשית יש להפריד את החלבונים משאר מרכיבי הסביבה (תכולת תאים ,רקמות).
תהליך זה מתבצע בכמה שלבים:
שלב א'  -שבירת התאים וריקון תכולת התאים :ישנן מגוון שיטות לשבירת תאים  -ממסים שונים ,אנזימים,
לחץ מכאני ,מאמצי גזירה ,סוניקציה ועוד.
שלב ב' :הפרדה לפי צפיפות בצנטריפוגה :הפרדת החלבונים משאר מרכיבי התא (דנ"א ,שאריות התאים
והאברונים) .מאחר ולחלבונים השונים יש צפיפות דומה מאוד בסיום התהליך נותר תרחיף המכיל חלבונים
שונים ומולקולות קטנות נוספות.
צנטריפוגה היא מתקן להפרדת חומרים ,בעיקר חלקיקים זעירים ,המרחפים בנוזל .עם סיבוב הצנטריפוגה,
חומרים בעלי צפיפות גבוהה יותר ,כלומר כבדים יותר ,נעים ומצטברים קרוב לתחתית המבחנה ,בעוד
שהחלקיקים הקלים יותר צפים בהכרח כלפי מעלה .מאחר שחלקיקים שונים הם בגדלים שונים ובצפיפויות
שונות ,כל חלקיק ישקע בכוח צנטריפוגלי מינימלי שונה .וכך ההפרדה של הדוגמית לשכבות שונות תעשה
תחילה על ידי צנטריפוגה של החלקיק הראשוני (למשל תכולת התא לאחר פירוקו) תחת כוחות חלשים ,סילוק
המשקע ולאחר מכן חשיפת התרחיף לכוחות צנטריפוגליים הולכים וגוברים .בכל פעם ישוקע נתח צפיפויות
מסוים לתחתית המבחנה .חזרה מושכלת על שיטה זו ,תספק שכבות שונות אשר ייצגו חלקים שונים של
הדוגמית המקורית.
שלב ג'  -דיאליזה :הפרדה של חלבונים ממולקולות קטנות ע"י דיפוזיה דרך ממברנת צלולוז בעלת גודל נקבובים
מוגדר( .)semipermeableמולקולות עם ממדים הגדולים מגודל הנקב האופייני יילכדו בממברנה; מולקולות
קטנות יחדרו וימהלו בנוזל החיצוני.
שלב ד' :הפרדת החלבון הרצוי מתערובת החלבונים :קיימות שיטות להפרדה לפי גודל ,מבנה ,צפיפות ,מסיסות,
הידרופוביות ,מטען וזיקה (אפיניות) וכולי .פירוט השיטות יופיעו בהמשך.
הסבר כללי שיטת כרומטוגרפיה-
מאפשרת הפרדה של חומרים המצויים בתערובת ,זיהויים וקביעת כמותם.
פאזה ניידת :התערובת אותה נרצה להפריד ,מומסת בממס ידוע.
פאזה נייחת :מדיום נקבובי (שרף) בעל תכונות רלוונטיות לסוג הכרומטוגרפיה.
לכל אחד ממרכיבי התמיסה בפאזה הניידת שווי-משקל שונה בין המצב הספוח (בפאזה הנייחת) למצב
המסיס (בפאזה הניידת) .במצב המסיס ההתקדמות לפי קצב הפאזה הניידת; במצב הספוח ההתקדמות
מעוכבת .עוצמת הספיחה נובעת ממכלול אינטראקציות פיסיקליות ,כימיות ,או מהכרות מולקולרית וקישור
ספציפי.
ניתוח תוצאות כרומטוגרפיה:
• בסוגי כרומטוגרפיה פשוטים – זיהוי העין בתנאי שהחומרים בעלי צבע.
• אם החומרים חסרי צבע ,ניתן להוסיף שיירים פלורסנטים או חומרי צבע אחרים.
• בסוגי כרומטוגרפיה מתקדמים  -שימוש בגלאים אלקטרוניים המזהים את החומרים לפי סדר הגעתם,
ומייצרים תצוגה גרפית.
מציאת משקל של חלבון ספציפי בעזרת שיטת -SDS PAGE
כאשר רוצים למצוא גודל של חלבון ,מריצים את החלבון בג'ל אלקטרופורזה לאחר הוספת  -SDSכלומר
התקדמות החלבון תהיה על פי גודלו בלבד .במקביל לחלבון הספציפי מריצים דוגמת  standardsשמכילה
חלבונים שגודלם ידוע .לאחר ההרצה מתקבל פיזור של דוגמית ה standardsוניתן לחשב את שיעורי הנדידה
של כל חלבון בדוגמה .לאחר החישוב יוצרים גרף של ) log(massכתלות ב.Rf
כעת ניתן לחשב את שיעור הנדידה של החלבון הנבדק ,להציב בגרף ולגלות את משקלו.
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סוג הפרדה

שם השיטה

שיטת
הכרומטוגרפיה על
מחליפי יונים

הפרדה לפי מטען

שיטת ההשקעה
האיזואלקטרית

הפרדה בג'ל
אלקטרופורזה

פירוט
שימוש בשרף(פאזה נייחת) טעון על מנת לקשור חלבונים בעלי מטען מנוגד
ולדחות חלבונים בעלי מטען זהה.
שרפים מחליפי אניונים -כמו ( DEAE-Cדיאתיל אמינו אתיל  -צלולוז)  -השרף
בקולונה טעון חיובית ,אניונים נקשרים לשרף וקטיונים ממשיכים בפאזה
הניידת.
שרפים מחליפי קטיונים -כמו ( C- CMקרבוקסי מתיל-צלולוז) -השרף בקולונה
טעון שלילית ,קטיונים נקשרים לשרף בעוד שאניונים ממשיכים עם הפאזה
הניידת.
כאשר מעבירים תערובת של חלבונים טעונים דרך מחליף יונים נספחים
החלבונים אל השרף .עצמת הספיחה תלויה בצפיפות והרכב המטענים שעל
החלבון.
כדי לשחרר חלבון שנקשר לשרף (פעולה הנקראת  -הדחה) יש להחליש את
זיקתו על ידי שינוי ה pH-של התמיסה (מה שישנה את מטען החלבון) או על
ידי הגדלת ריכוז המלחים בתמיסה (שיתחרו עם החלבון על ההתקשרות
לשרף) ,או שלוב שתי השיטות .יוני המלח הם בעלי מטען גדול ביחס לנפחם,
ועל כן מתחרים בחלבונים על הקישור לשרף .בנוכחות ריכוז גבוה של מלח
החלבונים מתנתקים ויוני המלח נקשרים לשרף .הדחת החלבון הקשור על ידי
העלאת ריכוז המלח עדיפה כי מלח מייצב חלבונים ,ואילו שינוי ה pH-עלול
לפגוע במבנה החלבון.
שיטה לא ספציפית ,נפח האילוציה יכיל גם חלבונים אחרים בנוסף לחלבון
הרצוי (בעלי מטען זהה).
ה pH-שבו לחלבון אין מטען נטו נקרא ה pH-האיזואלקטרי .PI-מסיסות
החלבון ב pH-זה היא מינימלית ,היות וכוחות המשיכה האלקטרוסטטיים בין
מולקולות החלבון הם מרביים והן נוטות לשקוע עקב היווצרות צברים.
מסיסות החלבון עולה עם שינוי ה .pH -כל גורם שיקטין את האינטראקציה
בין מולקולות החלבון לבין עצמן יגדיל את מסיסות החלבון.
 –Salting inהוספת מלח בריכוזים נמוכים לתמיסת חלבון מגדילה את
מסיסות החלבון מכיוון שיש אינטראקציה בין מטענים הפוכים של המלח
והחלבון וזה מקטין את האינטראקציה חלבון-חלבון.
 – Salting outלחלבונים מקופלים בתמיסה מיימית חומצות אמינו
הידרופיליות במעטפת החיצונית המייצרות אינטראקציות עם מולקולות המים
(מעטפת המיום) .כאשר נוסיף ריכוזי מלח גבוהים ,חלק ממולקולות המים
יעברו אינטראקציה עם יוני המלח ולא יהיו פנויות לאינטראקציות הידרופיליות
עם החלבון .כתוצאה מכך ,המעטפת ההידרופילית של החלבון תחוש בחסר
אינטראקציות .על מנת לפצות על חסר זה ,יתקרבו החלבונים אחד לשני וייצרו
ביניהם אינטראקציות הידרופוביות ,ייווצרו אגרגטים בלתי מסיסים שישקעו
בתמיסה.
חלבונים שונים נבדלים במסיסותם בתמיסות מלח.

שיטה להפרדה של חלבונים המצויים בתערובת ,על פי תנועתם בשדה חשמלי
המופעל על ג'ל בו הם מצויים .המולקולות לא נודדות בקצב זהה – משקל ,
גודל ,מטען והצורה המרחבית של המולקולה משפיע על תנועתן בג'ל (תלוי
גם בסוג הג'ל) .חלבון בעל מטען נטו שלילי ינוע אל האנודה (האלקטרודה
החיובית) ,ואילו חלבון בעל מטען נטו חיובי ינוע אל הקטודה (האלקטרודה
השלילית) .הג'ל עשוי פולימר מצולב הפועל כמסננת ( )sieveומאט את
מהירות הנדידה .מהירות התנועה של החלבון תלויה בצפיפות המטענים שעל
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פני החלבון ובסוג התווך בו החלבון נע (ספיחה ,חיכוך או מחסום פיסי הם
מהכוחות הנגדיים שתווך יכול להפעיל) .בדרך כלל התווך הוא נייר סופג או ג'ל
המכיל בופר מתאים ,שעליו מניחים ("מטעינים") את תערובת החלבונים
המיועדת להפרדה.

שימוש בשדה חשמלי על מנת לגרום לתנועת חלבונים על גבי גרדיאנט .pH
החלבונים יפסיקו לנוע בנקודה האיזואלקטרית שלהם (מטען אפסי) .מימין
אלקטרודה שלילית ומשמאל אלקטרודה חיובית.
IsoElectric
)Focusing (IEF

בשיטה זו מטעינים את תערובת החלבונים המיועדת להפרדה בראש עמודה
הבנויה מגרגרים קטנים של פולימר בעל מבנה דמוי ספוג המכיל "מחילות"
פנימיות רבות .מולקולות גדולות ,שאינן נתקעות במחילות ,יוצאות ראשונות,
ואילו מולקולות קטנות יוצאות אחרונות .גם מבנה החלבון משחק תפקיד,
Size Exclusion
 Chromatographyחלבון מסועף בעל מבנה מורכב יתעכב זמן ארוך יותר מחלבון ארוך בעל מבנה
פשוט.
נפח האלוציה – הנפח הנדרש להוצאת החלבון .קיים יחס הפוך בין נפח
האלוציה ל log -של המשקל המולקולרי של החלבון .כך ניתן לחשב משקל
מולקולרי של חלבון לא ידוע.
כאשר משתמשים בשיטת בג'ל אלקטרופורזה משתמשים בג'ל נטיבי (בצורתו
הפרדה על פי גודל
הטבעית) .כאשר שדה חשמלי מופעל המולקולות ינועו לעבר הקטודה
בהתאם ל:
– מטען
– מסה
– כוח החיכוך שנוצר עם הג'ל (תלוי בגודל וצורת המולקולה)
 SDS PAGE -Sizeהבעייתיות :מטען החלבונים הוא יחסית קטן ולכן משך הנדידה ארוך יחסית,
אין לדעת מי מהפרמטרים לעיל משפיע על תנועת החלבון בג'ל .על מנת
Separation
לפתור את הבעייתיות משתמשים ב - SDSחומר אמפיפטי ,פעיל שטח
המבצע דה-נטורציה לחלבונים ופותח את המבנה השלישוני והרבעוני שלהם
לצורה לינארית .מולקולות ה SDSממסכות את מטען החלבון ומשרות עליו
מטען שלילי בצפיפות זהה (מטען לנפח) לכל חלבוני התמיסה .בכך מנוטרלים
המטען וצורת המולקולה וההפרדה מתבצעת לפי גודל (הכי למטה בג'ל היא
המולקולה הקטנה ביותר)
שיטה המבוססת על תכונות החלבון שאנו רוצים לבודד .השרף בקולונה מכיל
ליגנד/סובסטראט/נוגדן היוצר אינטראקציה ספציפית עם החלבון המבודד.
החלבון נקשר לשרף וכל שאר החלבונים נשטפים בפאזה הניידת.
רק מולקולות חלבון בעלות זיקה ביולוגית ספציפית לליגנד הקשור לשרף
יסתפחו אל העמודה .יעשו זאת על ידי כך שיתקשרו בקשר חזק ,אך לא
Affinity
 Chromatographyקוולנטי ,אלא הפיך ,אל הליגנד הספציפי שלהם .בהמשך ניתן לשחרר את
החלבון על ידי הזרמת תמיסה של מולקולות ליגנד חופשי דרך העמודה .אלה
מתחרות בחלבון הקשור ומשחררות אותו.
שיטה זו מאפשרת הפרדה של חלבון גם מתוך תערובת מורכבת ביותר ,לדרגת
הפרדה על פי זיקה
ניקיון גבוהה בתהליך קצר.
תהליך שיקוע חלבון ספציפי באמצעות נוגדן .מוסיפים לתמיסת החלבונים
נוגדנים ספציפים לחלבון אותו נרצה להפריד .לאחר הדגרה בה נקשרו
הנוגדנים לחלבון הספציפי מוסיפים לתמיסה חלקיקים לא מסיסים ( Protein
 )A/Gאשר נקשרים לקומפלקס נוגדן חלבון .קשירת החלקיקים הלא מסיסים
Immunoprecipitation
גורם להיווצרות משקע המכיל קומפלקסים של חלקיקים נוגדנים והחלבון
הספציפי .הסופרמטנט המכיל את שאר החלבונים האחרים מסולק .המשקע
נחשף לתמיסות בופר בעלות  pHשונה ,אשר גורמות לפירוק הקומפלקס
והפרדת החלבון מהנוגדנים והחלקיקים.
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הפרדה על פי
אינטראקציות
אלקטרוסטטיות

השרף בקולונה בעל אופי הידרופובי /הידרופילי.
במידה והשרף הידרופובי חלבונים הידרופוביים נקשרים אליו ואילו חלבונים הידרופיליים ממשיכים
עם הפאזה הניידת.
במידה והשרף הידרופילי חלבונים הידרופיליים נקשרים אליו ואילו חלבונים הידרופוביים ממשיכים עם
הפאזה הניידת.
ישנם מקרים בהם גם הפאזה הניידת היא בעלת אופי הידרופילי /הידרופובי ומשפיעה על קצב יציאת
החלבונים.
הפרדה ראשונה :על פי נקודה איזואלקטרית .שימוש בשדה חשמלי על מנת לגרום לתנועת חלבונים
על גבי גרדיאנט  .pHהחלבונים יפסיקו לנוע בנקודה האיזואלקטרית שלהם (מטען אפסי) .ההפרדה
עדיין אינה ברגישות גבוהה כיוון שחלבונים בעלי משקל מולקולרי שונה אך בעלי נקודות איזואלקטריות
זהות לא יופרדו אחרי השלב הראשון.
הפרדה שניה :הפרדה על פי משקל בעזרת  .SDSהחלבונים שהופרדו לפי המטען מורצים בכוון ניצב
על ג'ל  SDSומופרדים פעם נוספת לפי משקל מולקולרי.

ג'ל דו-ממדי 2D
electrophoresis

מקדם השקעה -כמה בקלות החלקיק שוקע (קשור לצנטריפוגה) .ככול שמסה של חלקיק גדולה יותר,
מקדם השקעה גדול יותר.

תהליך טיהור חלבון-
בטבלה רואים תהליך טיהור של חלבון בצורה היפוטתית .לוקחים תמיסה עם הרבה חלבונים שונים ולאט לאט
יוצרים הפרדה (כמות החלבונים יורדת בכל הפרדה) .מטרתנו היא להשאיר חלבון אחד מסוים .בתהליך מאבדים
הרבה חומר (גם רצוי וגם לא רצוי) אך לבסוף מתקבל נפח קטן שרובו מרוכז בחלבון הרצוי ואז האקטיביות
הספציפית גדלה משמעותית.
Unit: amount of enzyme that transform 1.0 mmol substrate per 1 min @ 25°C
Activity: total units of enzyme in solution.
Specific Activity: No. of enzymes units(Activity) / mg total protein
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מבנה שניוני של חלבון

המבנה השניוני הוא קונפורמציה מקומית של רצף ח"א בתוך הפוליפפטיד .הקונפורמציה יכולה להיות בעלת
מוטיב חוזר או ללא .הקונפורמציה נוצרת כתוצאה מסידורי המישורים של הקשרים הפפטידים בפפטיד.
מבנה שניוני מיוצב ע"י קשרי מימן.
הקשר בין חומצות האמינו הוא קשר פפטידי .הקשר נוצר בין הקצה האמיני לבין הקצה הקרבוקסילי ,תוך שחרור
מולקולת מים .יצירת הקשר הפפטידי נקרא קונדנסציה ,והשייר לא משתתף בקשר זה.

קשר פפטידי מיוצב ע"י דלוקליזציה של המטענים (אלקטרונים שבמקום לרחף סביב שני אטומי הקשר ,כמו
בקשרים קוולנטיים רגילים ,מרחפים סביב כל המולקולה) .אורך הקשר קצר בגלל האופי הכפול החלקי והוא
פלנארי (שטוח) בגלל הקשר הכפול .לקשר הפפטידי בד"כ קונפיגורציה טרנס.
סביב הקשר הפפטידי נוצר מישור הקשר מ  Cל .C

מבנה שניוני מתקבל על ידי סידור המישורים של הקשרים הפפטידים באזור מסוים בשרשרת הפפטידית.
סידור המישורים בקונפורמציה הספציפית של אותו אזור בשרשרת תלוי:
• זוויות דיהדרליות אשר יוצרות את הקונפורמציה היציבה ביותר (.)ψ,ϕ
• סוג ח"א ברצף (מבנה הראשוני).
הזוויות  ו  אחראיות על סידור המרחבי של הפפטיד במצב האנרגטי הנמוך ביותר והיציב ביותר.
לכל סוג מבנה שניוני יש תחום זוויות ספציפי הגורם להיווצרותו .אם ידועות כלל הזוויות בפפטיד ,ניתן לסדר את
המישורים ובכך לזהות את המבנה השניוני המתקבל.
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זוויות דיהדרליות
זוויות הפיתול של הקשר הפפטידי ) .(torsion anglesהסיבוב אפשרי סביב  2קשרים בלבד :קשר )C α-N (φ
וקשר ). Cα-C (ψ
הזווית תמיד מוגדרת בין המשך הפפטיד (לכייון קרבוניל/אמין) לבין האנך
(לדוגמא זווית -)180
הזוויות הדיהדרלית :ψ
 - מוגדרת כזווית סביב הקשר בין פחמן  לקרבוניל שלו.
Ni – C – C – Ni+1
הזוויות הדיהדרלית :ϕ
 - מוגדרת כזווית סביב הקשר בין פחמן  לאמין שלו.
Ci-1 – N – Ci – Ci

כיוון הזווית -חיובי בכיוון השעון כאשר מסתכלים מכוון Cα
שלילי נגד כיוון השעון כאשר מסתכלים מכיוון Cα
הזוויות הדיהדרליות מתארות את הסיבובים היחידים האפשריים לחומצות אמינו הללו .הפרעות
מרחביות הדדיות בין חומצות אמינו שכנות מאלצות את מרבית הזוויות בחלבון להיות בתחומים זוויתיים
מוגבלים .אותן זויות מוגבלות יוצרות מבנים משניים אופיינים אותם ניתן לזהות.
דיאגרמת ראמהצ'אנדרן ()Ramachandran plot
ממפה את הזוויות הדו-מישוריות בין הקשרים הפפטידים לאורך הפפטיד.
משמשת לבחינת תכונות בסיסיות של החלבון :זיהוי מבנים שניונים והשוואה בין חלבונים.
הזווית  ממופה לציר ה x-והזווית  ממופה לציר ה .y-גרף עבור חלבון ספציפי-

במבנה שניוני יש שני מבנים עיקריים -Helix -ו  .β-Sheetמבנים אלו נוצרים כתוצאה מקשרי מימן
ב.backbone
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-Helix
❖
❖

❖
❖
❖
❖

סליל המסתובב סביב ציר דמיוני ,השייריים פונים כלפי חוץ.
מיוצב על ידי קשרי מימן הנוצרים כל  5ח"א .בין חומצה  iל ( i+4חומצה  1מתחברת לחומצה  ,5חומצה 2
מתחברת לחומצה  ,7חומצה  3מתחברת לחומצה  8וכן הלאה) .חמצן של קרבוניל של החומצה האמינית
הראשונה יוצר קשר עם המימן של הקבוצה האמינית של החומצה האמינית החמישית.
גובה סיבוב שלם הינו  5.4Aוהוא באורך  3.6חומצות .הליקס ימני מורכב מח"א  , Lהליקס שמאלי מורכב מח"א
.D
פרולין וגליצין אינן יכולות להיות חלק מרצף היוצר אלפא-הליקס.
חומצות בעלות שייר גדול (ארומטיות) לא יהיו אחת אחר השנייה.
בקצוות הסליל לא נוצרים קשרי מימן לכן כל הסליל חש מאקרו-דיפול .כיווניות מטען בסליל )+( :באמיני ו()-
בקרבוקסילי .אמין עושה קשר אחורה ,קרבוקסיל קשר קדימה -לכן בסוף השרשרת מצטברים מטענים שאין
להם איזון ומכאן הדיפול בקצוות.

צורת הצגה של Helical wheel – -Helix

במקום לסדר את החלבון בקו ישר מסדרים בעיגול וככה ניתן לזהות מגמות בחלבון -לדוגמא צד פולארי וצד לא
פולארי .ישנה זווית של  100מעלות בין כל זוג חומצות אמיניו .אם נסתכל על חומצות אמיניות קרובות במעגל
לדוגמא ( )11,4,15,8,1אם יהיו להם מטענים מנוגדים זה יחזק את מבנה האלפא אליקס.
•  2 -Coiled coilסלילי אלפא הליקס במבנה בורג ימיני ויחד יוצרים בורג שמאלי .בין  2ההליקסים יש
אינטראקציות יוניות ואינטראקציות הידרופוביות.
•  -Helixשמאלי כמעט ולא קיים מאחר והשיירים יוצרים הפרעה סטרית.
-Sheet
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

בגדילי בטא קבוצות האמין והקרבוניל של הח"א משתתפים ביצירת קשרי המימן בין-גדיליים המייצבים את
המבנה.
המרחק בין ח"א סמוכות בגדיל הינו  ,3.45Åהשיירים שלהם פונים ,לסירוגין ,מעל ומתחת למישור המשטח.
המרחק הממוצע בין הגדילים הוא  .4.7Åשיירים סמוכים קשורים בקשרים בעלי זוויות ו  שערכן בקירוב
.600
פרולין אינה נמצאת במבנה זה.
ח"א חומציות יהיו בריכוז נמוך מאוד (.)Asp,Glu,Asn,Gln
לח"א ארומטיות אין הפרעה סטרית בשל כיווניות השיירים (יכולות להיות שתיים ברצף).
סידור גדילי הבטא במשטח בטא יכול להיות באותו כיוון מקביל ( )parallelאו בכיוון מנוגד ( -)antiparallelחצים
לאותו צד  ,parallelחצים מנוגדים .antiparallel
הסידור המנוגד הינו יציב יותר (קשרי מימן ישרים וקצרים).
מבנה משטחים ולא משטח יחיד.

Parallel

Antiparallel

לציור מעלה קוראים ( β-pleated sheetמניפה)
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Loops/Turns
מבנה שניוני המקשר בין קונפורמציות שניוניות אחרות.
 - -turnמבנה שניוני ,לרוב מחבר בין גדילי ה  ליצירת  .-Sheetבמבנה משתתפות  4ח"א ,בעיקר פרולין
וגליצין .הגליצין מאפשרת חופש סיבוב ולא גורמת להפרעה סטרית בין השיירים בשל גודלה  .פרולין מאפשרת
את מבנה הציס שנוצר.

מבנה שלישוני ורבעוני

מבנה שלישוני
הקונפורמציה המרחבית (תלת-ממדית) של הפוליפפיד.
מבנה שלישוני מתייחס למבנה המרחבי של מקרומולקולה אחת (פוליפפטיד אחד) המתקפלת במרחב.
קיפול המקרומולקולה למבנה השלישוני הטבעי (המחולק לדומיינים שונים) הכרחי לצורך פעילותה .דומיין -אזור
בחלבון בעל תפקוד עצמאי.
המבנה המרחבי הטבעי (נטיבי) של חלבונים נקבע על ידי רצף חומצות האמינו המרכיבות את החלבון (המבנה
הראשוני) .המבנה השלישוני מיוצב על ידי :אינטראקציות לא קוולנטיות (קשריי מימן ,קשרים יונים,
אינטראקציות הידרופוביות ,קשריי ואן-דר ואלס) וע"י קשרים דיסולפידים.
כיצד מתקפל החלבון לצורתו הסופית?
שתי אפשרויות-
 .1קיפול אקראי ,ניסוי וטעייה עד הגעה לקונפורמציה המתאימה.
 .2קיפול מכוון לכיוון קונפורמציה מתאימה דרך מספר מבניי ביניים.
אפשרות -1פרדוקס לווינתל-
דוגמא :חלבון פשוט המורכב מכ 250-חומצות אמינו.
לכל חומצת אמינו ישנן מספר דרגות חופש (תצורות הסידור במרחב .)Z,Y,X-אם נניח כי לכל חומצה יש  3דרגות
חופש ,מבחינת החלבון ישנן כ( 3250 -כ )~12010 -תצורות שונות אפשריות לחלבון.
בהנחה שהמעבר מתצורת חלבון אחת לתצורת חלבון אחרת לוקח כ –  10 -13שניות (במציאות הדבר גוזל יותר
זמן) ,לחלבון בגודל  250ח"א המנסה להתקפל על ידי חיפוש התצורה הנכונה באופן אקראי של ניסוי וטעייה,
ייקח עד יותר מ 1098x10 -שנים להגיע למצב הרצוי  -זמן העולה על גיל היקום.
בפועל תוצאות אמפיריות הראו שזמן הקיפול של חלבונים הוא בין עשרות מילישניות ודקות בודדות.
מכאן שאפשרות  2נכונה.
קיפול חלבונים מנקודת מבט תרמודינמית
משוואת האנרגיה החופשית של גיבס היא מים𝑆𝑑 − Tחלבון𝑆𝑑.∆G = ∆H − T
מולקולה תמיד תשאף להיות במצב האנרגטי הנמוך ביותר .אנו יודעים כי תהליך ספונטני מתרחש כאשר
 ∆G < 0כלומר שהמצב האנרגטי בסוף התהליך קטן מהמצב האנרגטי בתחילת התהליך ולכן מועדף.
נתבונן בכל אחד ממרכיבי המשוואה-
•  Sחלבון -ככול שחלבון מקופל יותר ,האנתרופיה ( )Sשלו קטנה ולכן בתהליך קיפול חלבון
 < 0 → −𝑇𝑑𝑠 > 0חלבון𝑆𝑑.
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•  Sמים -ככול שהחלבון מתקפל למצבו הסופי ,יש פחות מולקולות מים שממיימות אותו ,כלומר יותר מולקולות
מים חופשיות ולכן האנתרופיה של המים עולה > 0 → −𝑇𝑑𝑠 < 0 -מים𝑆𝑑.
•  -Hיצירה של קשרים מקטינה את האנתלפיה ,אנרגיה נפלטת לסביבה ולכן יש ירידה באנתלפיה .∆H < 0

תאוריית המשפך האנרגטי

רוחב המשפך מתאר את האנטרופיה ,ככל שהחלבון הולך ומתקפל האנטרופיה יורדת ו ∆Gהולך ונהיה יותר
קטן (מעוניינים להגיע ל  ∆Gשלילי).
 -Molten globuleשלב בו יש כבר חלק ניכר של אינטראקציות הידרופוביות פנימיות והחלבון כבר בעל מבנה
מרחבי כללי.
 -Final rearrangementמצב בו נוצרות כבר אינטראקציות חלשות ספציפיות בתוך החלבון והוא מקבל את
צורתו הסופית (קשרי מימן ,קשרים יונים).
לעיתים נוצר מצב של בור אנרגטי -קיפול חלבון לתוך בור שעל מנת לצאת ממנו נדרשת השקעת אנרגיה.
דנטורציה של חלבון
חלבון יכול לעבור דנטורציה שהיא הרס המבנה המרחבי של החלבון .דנטורציה יכולה להתרחש ע"י חום,pH ,
ריכוזי מלח וחומרי דה-נטורציה כמו  ureaשזהו חומר שמפרק את הקשרים הלא קוולנטיים בחלבון .ניתן לבדוק
את מצב הדנטורציה ע"י  ,UVצמיגות ו(CDקיטוב אור).
מצב שיווי משקל הוא מצב שבו  50אחוז מהחלבון מקופל ו 50אחוז לא מקופל .טמפ' בה מתקיים שיווי משקל
נקראת טמפ' מעבר.
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תאוריות קיפול חלבון:
ניסוי אנפינסן-
בניסויו לקח אנפינסן ריבונוקלאז ( Aחלבון קטן עם  4קשרים דיסולפידיים) בשתי מבחנות .בשתי המבחנות חיזר
את הקשרים הדיסולפידיים והוסיף  ureaעל מנת לקבל חלבון פתוח לגמרי.
במבחנה הראשונה -סילק את ה ureaואז חימצן.
במבחנה השנייה -קודם חימצן ואז סילק את ה.urea
במבחנה  1החלבון חזר כמעט לחלוטין למצבו המקורי ובמבחנה  2לא חזר כמעט כלל למצבו המקורי.
כאשר הסירו קודם את  ureaואח"כ את החומר המחזר ,תתי היחידות התקפלו לצורתן הטבעית על פי הרצף
הראשוני (ועל פי משפך האנרגיה) ,זה מאלץ את הציסטאין לייצור קשרי די-סולפיד עם ציסטאין ספציפי אחר
בשרשרת אשר בגלל הקיפול נמצא במרחק ומיקום המאפשר היקשרות של השניים ולא הקשרות עם
ציסטאינים אחרים.
כאשר בוצע חמצון בנוכחות ה ,ureaקשרי הדי-סולפיד נוצרו בצורה אקראית ,כל ציסטאין יצר קשר די סולפידי
עם ציסטאין הראשון שפגש וככל שישנם יותר ציסטאינים בשרשרת ישנן יותר אפשרויות ליצירת קשרים שונים
והסיכוי להסתדרות הקשרים לפי הצורה המקורית הולך וקטן .ולכן בניסוי  2הסיכוי שהחלבון יחזור למצבו הנטיבי
קטן בגלל הפרעת הקשרים הדי-סולפידים האקראים המפריעים לקיפול החלבון.
ניסוי -BPTI
ניסוי זה הראה שהחלבון מתקפל במסלול מוגדר .בתהליך קיפול חלבון נוצרים קודם כל אינטראקציות ספציפיות
שיוצרות אזורים יציבים והם מהווים את נתיב הקיפול של החלבון .בניסוי זה לקחו חלבון הנקרא  BPTIשתפקידו
לעכב טריפסין בלבלב .החלבון מורכב מ 58חומצות אמיניות שמחוברות בינהן ע"י שלושה קשרי .S-S
מהלך הניסוי-
 .1חיזרו את החלבון ( BPTIפתחו קשרי  ) S-Sוביצעו לו דנטורציה מלאה.
 .2הוסיפו ראגנטי חימצון לזמן מסויים שאיפשרו תחילת בניית קשרי  S-Sמחדש.
 .3הוסיפו יוד שמטרתו למנוע היווצרות קשרי .S-S
 .4ביצעו כרומטוגרפיה שמטרתה למפות את הקשרים הדיספוליפידים.
 .5ביצעו את הניסוי מספר פעמים וכל פעם שינו את הזמן מרגע הוספת רגאנטי חימצון ועד הוספת היוד.
כאשר נתנו מספיק זמן לחלבון לפני הוספת היוד ראו שסדר הקשרים שנוצר הוא  30-51לאחר מכן  5-55ולבסוף
 .14-38קודם כל נוצרה האינטראקציה בליבת החלבון ורק לאחר מכן בפריפריה של החלבון.
חלבונים בנויים מאזורים בעלי מבנה מוגדר ואזורים חסרי מבנה.
פרוטאום Proteome -הוא מונח המתאר את כלל החלבונים המתבטאים בגנום ,בתא ,ברקמה או באורגניזם
השלם .ביצורים איקריוטיים הפרוטאום עשוי להיות נרחב יותר בהשוואה לגנום ,כיוון שביצורים אלה יש שחבור
חלופי של גנים ותהליכים נוספים המגדילים את מספר החלבונים האפשריים .בפרוטאום ניתן לראות את שני
הסוגים של החלבונים-חלבונים מקופלים סופית ומצבי ביניים של חלבונים שמקבלים מבנה מוגדר רק אחרי
התקשרות עם ליגאנד מסווים.
דוגמא לחלבון עם אזורים משני הסוגים הוא נוגדן  -IGGחלבון עם מבנה ריבעוני מורכב מ 2שרשראות ארוכות,
בעל  2יחידות כבדות ו 2יחידות קלות .לנוגדנים חלק קבוע (אדום) וחלק משתנה שמכונה קבוצת המטרה,
שמאפיין כל נוגדן ספציפי (כחול) .בקצה של החלק המאפיין יש אזורים חסרי מבנה (החלק הירוק בקצה בתמונה
התחתונה) .האזור הלא מוגדר מקבל את המבנה הסופי רק כשהוא נקשר לאנטיגן.
מבנה רבעוני
מבנה המתאר את הקומפלקס הנוצר מחיבור של מספר פולי-פפטידים המסודרים כל אחד במבנה שלישוני
ויוצרים יחד תצמיד (קומפלקס).
המבנה הרבעוני מתייחס בעיקר אל מספר תתי היחידות וסוגן ,סידורן במרחב וביחס זו אל זו .בנוסף מתייחס אל
אזורי המגע ביניהן.
ישנם חלבונים שאין להם מבנה רבעוני (כיוון שהם בנויים משרשרת פוליפפטידית אחת בלבד).
למבנה רבעוני יש סימטריה היכולה להיות סיבובית (מעגלית ,די-הדרלית) או הליקלית.
בחלבונים רבים (כגון חלבון ההמוגלובין) ניתן לאפיין יותר ממבנה רבעוני אחד.
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המוגלבין הוא טטרמטר הבנוי מארבע שרשראות פוליפטדיות (ארבע תתי יחידות 2 -אלפא ו 2בטא) שהן דומות
אך לא זהות .ניתן לקרוא לו גם דימר של שתי יחידות (.)β+α
מדוע להרכיב חלבון מתתי יחידות ולא ליצור תת יחידה אחת גדולה?
 .1ישנן יחידות שחוזרות פעמים רבות בהרבה חלבונים .מאחר והקוד הגנטי הוא מוגבל בגודלו במקום שכל
חלבון יהיה מקודד במלואו בגנום ,מרכיבים אותו מיחידות ואז לא נדרש שלכל חלבון יהיה קוד מלא על
הגנום.
 .2העובדה שניתן להרכיב חלבון מתת יחידות הופכת את תהליך המעבר מגן לחלבון ליעיל יותר מאחר ובו
זמנית ניתן לסנטז מקטעים שונים של אותו חלבון דבר המקצר את תהליך ייצור החלבון.
 .3תתי היחידות מאפשרות גיוון בחלבונים.
 .4בתהליך ייצור חלבון יש טעות אחת על כל  104ח"א .ככול שחלבון קצר יותר יש פחות סיכוי למוטציות ולכן
עדיף לבנות חלבון ממקטעים קצרים מאשר ממקטע אחד ארוך.

מחלות פוריון
מחלות פוריון הן מחלות שנגרמות עקב קיפול לא נכון של חלבונים .בד"כ מדובר בחלבונים שקיפולם הנכון מכיל
אלפא הליקס ומבנם השגוי מכיל בטא שיט .אלו מחלות עצביות – ניווניות הנגרמות ע"י מחולל מחלה לא
קונבנציונאלי .לא מדובר בנגיף ,חיידק חד-תא או פטרייה אלא בחלבון פגום המכונה פריון ,אשר אינו מגיב
לטיפולים המקובלים .הפריון חודר לתא הפונדקאי ושם גורם לחלבונים תקינים להפוך לפגומים כמוהו ,וכך
משכפל עצמו.
מחלות לדוגמא-
 -BSEהפרה המשוגעת  -באמצע שנות ה 90-חלה התפרצות של מחלת הפרה המשוגעת .המחלה התפשטה
בקרב אוכלוסיית הפרות של בריטניה בשל הנוהג להאכילן בבשר טחון העשוי מפרות אחרות .פרות שמוחן הכיל
את הפריון ,ואשר נטחנו והפכו מזון לפרות אחרות ,העבירו בקלות את המחלה לפרות שניזונו ממזון זה.
 -Scrapieסקרייפי הינה אחת מקבוצת המחלות המכונות ספגות מוח ,אשר פוגעות בכבשים ולעיתים בעיזים.
מחלת קרויצפלד-יעקב ( )CJDדומה למחלת הפרה המשוגעת .מחלה ניוונית ,נדירה וקטלנית של מערכת
העצבים.
 -Kuruהיא מחלה פריונית המועברת באמצעות אכילת מוח אנושי ,ובעיקר נמצאת בתאי עצב במוח ובחוט
השדרה .מחלה שהתפתחה בשבט הפורה ,שבט קניבלים מגינאה החדשה אשר נהג לאכול בשר אדם לאחר
מותו כולל את מוחו .בניגוד לשמועות שהשבטים האלו מסוכנים לבני אדם שנקלעים בטעות למקום ,בני השבט
היו אוכלים את בן משפחתם שנפטר (בדרך הטבע ,בדרך כלל) כדי לחלוק עמו כבוד אחרון .כל השבט היה לוקח
חלק באכילת הנפטר ,אך רק נשיו וילדיו היו מקבלים את המוח ,וזו הסיבה שרוב הלוקים במחלה בקרב השבט
היו נשים וילדים.
אלצהיימר-שקיעה בתוך המוח של חלבון המכונה עמילואיד .B
•  -PrPcחלבון תקין ,מסיס ,מורכב בעיקר מאלפא הליקס וניתן לעיכול בעזרת חלבון.
•  -PrPcמדבק ,לא מסיס ,עשיר בבטא שיט ,לא ניתן לעיכול בשלומותו .חלבונים לא תקינים נוטים
להידבק וליצור גושים.
41

בקרה על קיפול חלבון
חלבון שנוצר בריבוזום מופרש ל ERומתחיל קיפול.
בתא יכולים להתקיים שלושה מצבים:
 .1חלבון מתקפל ללא עזרה .לאחר הקיפול עובר לגולג'י.
 .2חלבון מתקפל עם עזרה של שפרונים Chaperone -הוא חלבון המסייע למגוון רחב של חלבונים
אחרים להתקפל למבנה מרחבי תקין ,כאשר הוא עצמו אינו חלק מהמבנה הסופי שלהם .בנוי בצורת
תעלה ,מורכב משתי יחידות ובעל  2אזורים מרכזיים וכיפה .החלבון נכנס לשפרון כאשר הוא לא מקופל
(חלק כחול) ,ובעזרת  ATPהוא מתקפל .השפרון עוזר לחלבון להגיע ממבנה ראשוני למבנה שלישוני.
 .3חלבון שלא מתקפל כראוי -נשלח לפרוטאזום שם מפורק לאבני הבניין בחזרה (חומצות אמיניות או
פפטידים קצרים).
•  -Protein “crowding” help foldingהציטופלזמה צפופה ואין מקום לחלבון להישאר פרוס .הסביבה
העמוסה "דוחפת" את החלבון להתקפל על מנת להקטין אינטראקציות עם גורמים אחרים בסביבה.
דוחפת אותו לצורתו הקומפקטית והמסודרת ביותר.
פירוק חלבונים
תוחלת של חלבון יכולה להיות מאוד קצרה ולכן נדרשים מנגנונים יעילים לפירוק החלבון .בתא יש  2מנגנונים:
 .1ליזוזים -אנזים המצוי בנוזלי גוף וכן ברקמות ובתאים שונים ,הממס חלבונים חיצוניים לתא.
 .2פרוטאזום -משמיד חלבונים מתוך התא.
כיצד מתבצע הפירוק
כשיש חלבון שמיועד לפירוק התא קושר אליו אוביקוויטין בעזרת מולקולות ( ATPשעם החיבור הופכת ל)AMP
ואז החלבון עובר יוביקוויטזציה .אוביקוויטין ( )Ubiquitinהוא חלבון הפועל בכל התאים האיקריוטים ,ומשמש
את התא לסימון חלבונים שנועדו לפירוק .מטרת מערכת היא לפרק חלבונים תקינים בעלי אורך חיים קצר,
שסיימו את תפקידם או חלבונים חריגים בעלי קיפול לא נכון ,לשם הבטחת תפקודו התקין של התא .זיהוי
החלבונים שיש לפרק נעשה בעיקר על-פי שינויים במבנה המרחבי שלהם.
היוביקוויטין נקשר לחלבון ע"י ריאקציה בין  C-terminalשל הגליצין של היוביקוויטין לקצה האמיני של חומצת
ליצין רנדומלית בחלבון .הקשר הנוצר הוא קשר קוולנטי ,דומה לקשר פפטידי אך לא זהה .תגובה זו היא תגובת
דחיסה בה משתחררת מולקולת מים.
סימון החלבון מכיל  4יוביקוויטינים שקשורים אחד לשני .כל יוביקוויטין מורכב מ 76חומצות אמינו בלבד.
החלבון יוביקוויטין שמור מאוד אבולוציונית (בין שמרים לבני אדם יש הבדל של  3חומצות אמינו בלבד) והוא
יציב מאוד גם בשינוי טמפרטורה.
בקטריות לא צריכות יוביקוויטינים.
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סוגי חלבונים

ישנם שלושה סוגי חלבונים -סיביים/פיברילריים ,גלובולריים וחלבוני ממברנה.
חלבונים סיביים/פיברילריים-
חלבוני מבנה ,משמשים לבניית הרקמות השונות .עשירים בח"א הידרופוביות ולכן אינם מסיסים .חלבון בעל
מבנה המורכב ממוטיב חוזר של מבנה שניוני החוזר על עצמו (מבנה  αהליקס).
דוגמאות-
 .1קרטין  -αקבוצת חלבונים סיביים בלתי מסיסים ובלתי ניתנים לעיכול .יוצרים את הרקמות הקרניות של
הגוף (שיער ,ציפורניים) .חלבון הקרטין מורכב מיחידה חוזרת של  α 2הליקסים מלופפים .היחידה חוזרת
על עצמה ויוצרת מבנה רבעוני מורכב בצורת סיב.

 .2קולגן -החלבון הנפוץ בגוף האדם .חלבון מבני המהווה את המרכיב העיקרי של הסיבים ברקמות החיבור-
גידים ,רצועות ,עור ,עצמות וסחוס .קולגן מורכב מיחידה חוזרת המורכבת משלושה הליקסים שמאליים
(כלומר לא  αהליקס מאחר ו αהליקס הוא סיבוב ימיני) .לסלילים יש סיבוביות גדולה יותר מאשר  αהליקס,
כל סיבוב של הסליל מכיל  3ח"א (לעומת  3.6חומצות ב αהליקס) בעלות רצף חוזר של:
 .Gly – X – Pro or Gly – X – hyProגליצין מאפשרת את הפנייה החדה של הסליל עם הפרולין .חוזק
הסליל הוא כתוצאה מסוג ח"א המשתתפות ביצירתו .הקולגן אינו גמיש ,אולם בעל חוזק רב למתיחה ,וזו
הסיבה שהוא משולב בדרך כלל עם חלבון סיבי נוסף ,אלסטין ,המעניק גמישות.

חלבונים גלובולריים-
צורתם מעגלית (כדורית) בשל הליבה ההידרופובית שלהם .מעטפתם ההידרופילית הופכת אותם למסיסים,
לרוב בתמיסות מימיות .בדרך כלל חלבונים תפקודיים -אנזימים ,חלבוני הובלה ,הורמונים ומעברי סינגל ,חלבוני
קישור לדנ"א ועוד .מורכבים ממספר מבנים שונים -משטחי בטא ,סלילי אלפא ו turnאו  loopהמחברים ביניהם.
חלבונים ממרבנליים
חלבונים הקשורים לממברנה באופן ישיר או דרך מתווך .חלבונים המייצרים אינטראקציה עם הממברנה
השומנית חייבים להכיל אזור הידרופובי ברצף שלהם.
 .1חלבונים פריפריאליים -מעוגנים לממברנה בעזרת חלבון אחר ויכולים להתנתק ממנה ע"י ריכוז מלח גבוה
או שינויי . pH
 .2חלבונים אינטגרליים -מולקולות חלבון אשר מעוגנות לממברנה ביולוגית בקשרים חזקים ויציבים
(באינטראקציות הידרופוביות או קשרים קוולנטים) ,נמצאים בתוך הממברנה ולא ניתן להוציאם מבלי
להמיס את הממברנה .מתחלקים לשתי תתי קבוצות:
א .חלבונים טרנסממברנלים -חוצים את רוחבה של הממברנה הביולוגית בצורה רציפה פעם אחת או
יותר .בעלי מבנים שניוניים ייחודיים ורצף ח"א הידרופוביות אשר מאפשר את יצירת האינטראקציות
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בתוך הממברנה .הפרדתם דורשת דטרגנטים חזקים וסביבה הידרופובית ( הליקס חוצה ממברנה
מכיל רצף של  20-25ח"א הידרופוביות)
ב -monotopic proteins .חלבון אשר מעוגן לאחת משכבות הממברנה ממוקם בצד החיצוני או הפנימי
של הממברנה

אינדקס הידרופטיות -הוא השינוי באנרגיה החופשית המתרחש במולקולה כאשר היא עוברת מסביבה
הידרופובית לסביבה הידרופילית .האינדקס מהווה מדד למידת ההידרופיליות או ההידרופוביות של מולקולות.
מדד שלילי -המעבר הביא לשחרור אנרגיה ,כלומר המולקולה מעדיפה סביבה הידרופילית -ככול שיותר שלילי
הח"א יותר הידרופילית.
מדד חיובי -המעבר דורש אנרגיה ,כלומר המולקולה מעדיפה סביבה הידרופובית -ככול שיותר חיובי הח"א יותר
הידרופובית.

גרף הידרופטיות לפפטיד -גרף המאפשר לזהות מגמות בתכונות החלבון -אזורים הידרופוביים ואזורים
הידרופיליים .על מנת לקבל תמונה נכונה על אזורים ,לא מסמנים כל ח"א בנפרד אלא לוקחים כל  3ח"א רציפות
ומבצעים להם ממוצע של אינדקס ההידרופטיות .הסיבה היא לדוגמא שיכול להיות רצף ארוך של ח"א
הידרופוביות שבתוכן יש ח"א הידרופיליות בודדות .מאחר והן בודדות בתוף רצף ארוך ,הן בד"כ ממוסכות ע"י
החומצות ההידרופוביות המקיפות אותן ולכן מדד ההידרופטיות שלהן פחות משמעותי.

44

תפקוד חלבונים

לחלבונים תפקידים רבים:
•
•
•
•
•
•
•

מבניים (בניית רקמות ו)ECM
אנזימים
חלבוני מערכת החיסון (נוגדנים)
שליחים (הורמונים ,מע' העצבים ,מעבירי אותות)
נשאים ומעבירי חומרים (פנים ,חוץ ,ממברנלים)
רצפטורים
חלבוני תנועה/כיווץ (תנועת שרירים)

על מנת לפעול החלבון מתחבר למולקולה הנדרשת .למולקולה זו קוראים ליגנד ( .)Lהחיבור בין החלבון לליגנד
הינו ספציפי והפיך ,כאשר המולקולה יכולה להיות כל חומר -יון ,סוכר ,חלבון אחר וכולי .בחלבון יש אתר קישור
שאליו מתחבר הליגנד.
 - Binding siteאתר הקשירה.
אתר קטליטי/פעיל :לא בהכרח חופף לאתר הקשירה (יכול להיות גם חלק ממנו)
 :Inducet fitשינויי קונפורמציה שקורים בחלבון כתוצאה מקשירת הליגנד .השרשראות הפפטידיות משנות את
הארגון המרחבי שלהן.
קבוצה פרוסתטית :חלק מהחלבון שלא עשוי ח"א (סוכר ,ברזל וכד')
עבור אינזימים ,הלינגד קרוי סובסטרט .הסובסטרט יוצר קומפלקס זמני עם האנזים בדרך ליצירת תוצר.
האנזים משנה את הסובסטרט ואז משחרר אותו.
ניתן להתייחס לקישור ליגנד ( )Lלחלבון ( )Pכתגובה כימית ולמצוא עבורה סוג של קבוע שיווי משקל ( key
 ka )pointsו( Kdקבוע פירוק קשר בין ליגנד לחלבון).

שבר סטורציה  -θמספר האתרים הקשורים מתוך סך האתרים (בזמן נתון) נקראים רוויה או שבר סטורציה.

ככול ש Kdיותר קטן ,ההיקשרות גדולה וחזקה יותר ( θגדול יותר) .שבר הרוויה תלוי רק בריכוז הליגנד ובKd
כלומר לא תלוי בריכוז החלבון.
גרף שבר סטורציה כפונקציה של ריכוז ליגאנד-
 -Kdריכוז הליגנאד בו מחצית מהתארים תפוסים .θ=0.5
𝐿
= 0.5
𝐿 = 𝑑→ 0.5𝐾𝑑 + 0.5𝐿 = 𝐿 → K
𝑑𝐾 𝐿 +
בהתחלה יש עליה חדה בשבר הסטורציה מאחר ויש הרבה
אתרי קישור פנויים.
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על מנת שיהיה יותר קל להשתמש בגרפים מבצעים להם ליאנריזציה-
מודל  -1גרף  1\θכפונקציה של .1\L
מודל  -2גרף של  θ\Lכפונקציה של .θ

המוגלובין ומיוגלובין כמודל

המוגלובין ומיוגלובין הם חלבונים נשאים  -קושרים ונושאים ליגנד חמצן .בעזרת הקישור לנשאים ,חמצן עובר
במחזור הדם -מהריאות לרקמה ובחזרה לריאות .קישור החמצן לחלבון מתאפשר ע"י קבוצות  hemeמסוג :b
למיוגלובין יש קבוצת  hemeאחת -כלומר יכול לקשור מולקולת חמצן אחת.
להמוגלובין  4קבוצות  -hemeכלומר יכול לקשור  4מולקולות חמצן.
המיוגלובין הוא נושא החמצן ברקמות וההמוגלובין הוא נושא החמצן בדם .האפיניות של המיוגלובין גדולה יותר
מאשר של ההמוגלובין על מנת לאפשר את מעבר החמצן מהדם לרקמות.
קבוצת :heme
ליבה טבעתית של פורפירין 4 :טבעות פירול מחומשות ואטום ברזל במרכז.
קבוצת  hemeמעניקה לתאי הדם את צבעתם האדום והיא קיימת באנזימים נוספים.
הליבה מיוצבת ע"י ח"א היסטידין .מולקולות החמצן נקשרות לאטום הברזל בקשר אלקטרוסטטי ואל ההיסטידין
בקשר מימן.
אתר הקשירה של החמצן נמצא בין הפרופירין לבין היסטידין פרוקסימלי (היסטידין שמחובר לברזל דרך חמצן)
 -יוצר מעין כיס בשביל החמצן.

 -Distal Hisרחוק מהחמצן ( -Proximal His ,)F8קרוב לחמצן מחובר בקשר מימן לחמצן()E7
שינוי קונפיגורציה של  hemeעם חיבור מולקולת
חמצן -במצב  Tלפני חיבור החמצן ,אטום הברזל לא
נמצא במרכז המולקולה מאחר וחסרה לו קשירה
מצד אחד .ברגע שאטום החמצן נקשר לברזל,
הברזל נדחף לאמצע ומושך את כל ההליקס איתו.
האנרגיה מהתזוזה בקטע בין  Fל Gמועברת בין
ההליקסים וזה המנגנון שמעלה את האפיניות.
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מיוגלובין
החלבון הראשון שהצליחו לפענח את המבנה שלו .בנוי מ 8אלפא הליקסים שמחוברים בשרשרת פפטידית
אחת (מבנה שלישוני).
המוגלובין
המוגלובין חלבון בעל מבנה רבעוני של טטרמר בעל  2יחידות אלפא ו 2יחידות בתא  -בעל  4אתרי קישור
המשפיעים אחד על השני (קואופרטיביות חיובית).
כל תת יחידה של המוגלובין דומה במבנה למיוגלובין -כך שהמוגלובין מכיל  8*4אלפא הליקסים.
קשירת מולקולת חמצן לתת יחידה תגרום לשינוי קונפורמציה של המבנה הרבעוני (תזוזה של היסטידין) .שינוי
הקונפורמציה משפיע על אפיניות (זיקה) החלבון לחמצן ומאפשר קשירה בריכוזים שונים.
כתוצאה משינוי הקונפורמציה ,להמוגלובין שני מצבים עיקריים:
 - Tenseאפיניות נמוכה ,רב האתרים משוחררים.
 - Relaxedאפיניות גבוהה ,רב האתרים קשורים.
קשירת חמצן להמוגלובין במצב  Tגורם לשינוי קונפורמציה ומעבר ל.R-

מצב  Tמיוצב ע"י-

מצב  -Rה His HC3מופנה למרכז המולקולה-
מודלים של קשירת חמצן להמוגלובין:
-Sequential KNF
המודל הרציף מתאר את הקואופרטיביות דרך שינויים בכל תת-יחידה בנפרד ,לאחר קישור הליגנד לתת יחידה
זו .קישור של ליגנד מתאים לתת יחידה אחת גורם לה לשינוי קונפורמציה ,ומעלה את האפיניות לקישור לתת
יחידה הבאה בלבד .בריכוז נמוך של חמצן רוב ההמוגלובין יהיה במצב  ,Tenseככול שנעלה את ריכוז החמצן
יותר ויותר מולקולות של המוגלובין יהפכו ל ,Rכאשר כל תת יחידה שנקשר אליה ליגנד גורמת לתת יחידה לידה
להפוך מ Tל R-ובכך מגדילה את האפיניות שלה -כלומר את הסיכוי שחמצן נוסף יקשר לאותו המוגלובין.
בריכוזים גבוהים ,הקואופרטיביות החיובית יורדת מאחר ורוב אתרי הקשירה כבר תפוסים ע"י חמצן או במצב R
ולכן קשירה של אטום חמצן נוסף כבר לא תגרום לשינוי בין מצבי  Tל.R-

-MWC - Concerted Model
בבסיס מודל זה עומדת הנחת היסוד שכל תת-היחידות בחלבון משנות את הקונפורמציה שלהן ,ולכן גם את
האפיניות ,יחדיו .כלומר ,שינוי מתואם בכל תת-היחידות .כל תת-היחידות ימצאו במצב ( Tמתוח ,עם האפיניות
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הנמוכה) או במצב ( Rרגוע ,עם האפיניות הגבוהה) .קישור הליגנד לתת-יחידה מטה את שיווי המשקל בין
המצבים  Tל ,R-ולכן גורם לשינוי הנצפה בחלבונים קואופרטיביים.

-Ackers Model
בבסיס מודל זה עומדת הנחת יסוד שהמוגלובין מחולק ל 2יחידות ולא ל 2( 4דימרים ,פעמיים  .)α+βמעבר
קונפורמציה מ Tל Rאפשרית רק כאשר כל תת יחידה קשורה לפחות למולקולת חמצן אחת .כל עוד זה לא קורה
המולקולה תהיה במצב  2 .Tהדימרים לא צמודים אך יש ביניהם
אינטראקציות .במהלך קשירת חמצן  2הדימרים משנים אוריינטציה
אחד מול השני של  15מעלות.

גרפים עבור המוגלובין ומיוגלובין
ריכוז חמצן מודדים ע"י לחץ חלקי [ .]P02אצל ההמוגלובין יש קואופרטיביות של  4אתרי הקישור הגורמים
לעקומה סיגמואידית .לעומת זאת מיוגלובין מתנהג כרגיל מאחר ויש לו רק אתר קשירה אחד.
PLn
1
= [L0.5 ]n = [P50 ]n
Ka

= Kd

P + nL

][PLn
n

][P][L

= Ka

][PLn
[L]n
=
[P] + [PLn] Kd + [L]n

=


[L]n
=
1 −  Kd
 -nמספר אתרי קישור.

ליניאריזציה יוצרת את משוואת היל:

 nHקבוע היל -מדד לקואופרטיביות:
 nH =1אין קואופרטיביות.
 nH >1כל תת יחידה מגדילה את האפיניות של שכנותיה לחמצן.
 nH <1כל תת יחידה מקטינה את האפיניות של שכנותיה לחמצן.
עבור המוגלובין  nHתאורטי הוא ( 4בפועל .)3-3.5
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קן כחול -מיוגלובין-
מאחר ויש רק אתר קשירה אחד אין קואופרטיביות .nH =1
קו אדום -המוגלובין
בהתחלה -ריכוז נמוך של חמצן ולכן הסיכוי שיתחברו לאותו
המוגלובין שתי מולקולות חמצן קטנה -לכן קואופרטיביות נמוכה.
באמצע -עליה בקואופרטיביות בהתאם למודלים שדיברנו קודם.
בסוף -הקואופרטיביות החיובית קטנה מאחר ורוב אתרי הקשירה
כבר תפוסים ע"י חמצן או במצב  Rולכן קשירה של אטום חמצן נוסף
כבר לא תגרום לשינוי בין מצבי  Tל.R-
ככול שעולים בציר  yהאפיניות גבוהה יותר.
אפקט בוהר-
אפקט בוהר הוא מנגנון ויסות בבעלי חיים ,המפחית את הנטייה של ההמוגלובין לקשור אליו מולקולות חמצן,
כתגובה לעלייה בלחץ החלקי של הפחמן הדו-חמצני או כתגובה לשינוי ב -pHכלומר גורם לשחרור חמצן שקשור
להמוגולבין לסביבה.
המנגנון עובד כך שכשאר יהיה מחסור של חמצן ,אפיניות ההמוגלובין תרד וכך ישתחררו מולקולות חמצן
לסביבה.
ירידת  pHמפיזיולוגי לחומצי גורמת לירידה באפיניות לחמצן.
עליה בריכוז  CO2מעלה את ריכוזי יוני  +Hולכן גורם גם לירידה באפיניות לחמצן.
מבחינה כימית -כאשר יש עליה בפרוטונים ,הפרוטון מתארגן בצורה של קשר מימן שמייצב את מצב  Tובכך
גורם לשחרור חמצן.
חמצן נע מהריאות עד לקו הרקמות וההפרש של שברי
הפרקציה (בין הריאות לרקמות) זה החמצן שההמוגלובין
שחרר לרקמות.
עקומה סגולה -פד"ח מעלה חומציות בדם  -ברקמות יש
גם פד"ח וגם קצת יותר חומציות  -הדם שמגיע מהריאות
מגיע לרקמה ומשחרר  88%חמצן – מצב מועדף.

אפקט אלוסטרי –
כאשר קישור של ליגנד לחלבון באתר קישור אחד משפיע על האפיניות באתר קישור אחר .השינוי מתרחש
בעקבות שינוי קונפורמציה ע"י קישור הליגנד (הראשון).
מודולטור – הליגנד שגורם לאפקט אלוסטרי (לשינוי קונפורמציה).
 מודולטור הטרוטרופי :משפיע על אפיניות של ליגנד השונה מהמודולוטור. מודולטור הומוטרופי :משפיע על אפיניות של ליגנד הזהה למודולוטור.אפקט אלוסטרי חיובי – גורם לעלייה באפיניות.
אפקט אלוסטרי שלילי – גורם לירידה באפיניות.
המוגלובין 2,3 BPG-
למולקולת ה  2,3 BPGהשפעה אלוסטרית שלילית על ההמוגלובין ,עם קשירתה היא מווסתת ומקטינה את
זיקתו של ההמוגלובין לקשירת חמצן ומגדילה את יכולת שחרור החמצן מנגד .ה  2,3 BPGהכרחי לפעילות
תקינה של המוגלובין ובלעדיו ההמוגלובין היה נמצא באופן מתמיד במצב קושר חמצן ,כלומר חמצן לא היה
משתחרר ממנו ומגיע לרקמות הגוף .המולקולה מהווה קואופרטיביות שלילית הטרטוטרופית לקשירת החמצן.
המולקולה מייצבת את מצב  Tשל המוגלובין ומשמשת כבקרה בגוף לשחרור חמצן .כאשר מטפסים לגובה,
ריכוז  2,3 BPGעולה בדם ,מוביל לירידה באפיניות ולשחרור מהיר יותר של חמצן ברקמות.

49

קו עליון -מוות
BPG=0
 100%חמצן לא משחרר ברקמות והתאים לא מקבלים חמצן.
קו אמצעי -מצב נורמלי.
BPG= 5 mM
כמעט  100%חמצן נתפס בריאות 38% ,חמצן משתחרר ברקמות
קו תחתון -מצב בגובה.
BPG=8 mM
בגובה לחץ חלקי נמוך יותר  -פחות חמצן מתמלא בריאות ולכן
ישחרר פחות חמצן .לכן כשעולים לגובה הגוף מייצר עודף .BPG
עדיין מתמלא אחוז חמצן נמוך בריאות אבל יש יותר שחרור ברקמות
– מתאזן ל37%-
המוגלובין עובריHBF -
ההמוגלובין העוברי מאפשר לעובר לקבל חמצן מדם האם בתהליך של חילוף גזים בזמן ההריון.
המוגלובין  Fבנוי משתי יחידות  αושתי יחידות ( γגמא).
הצורה העוברית של המוגלובין שונה במבנה מהמוגלובין של אדם בוגר ,כך שההמוגלובין העוברי בעל אפיניות
גבוהה יותר לחמצן .תכונה זו חשובה מאחר וההמוגלובין העוברי "מתחרה" על חמצן מול ההמוגלובין של האמא
ולמי שיש אפיניות יותר חזקה ,יזכה בחמצן.
בשל המבנה השונה ,בעל אפיניות נמוכה ל( BPGכזכור  BPGמורידה את האפיניות של החמצן).
אנמיה חרמשית
אנמיה  -מחסור בהמוגלובין שגורר קשיים בהובלת חמצן.
אנמיה חרמשית  -כדוריות דם מקבלות צורת חרמש .נובע ממוטציה של ח"א בודדת על תת יחידה בתא-
( Glu6-->Val6גלואטמט טעונה שלילית ,לעומת ולין שהיא יותר דביקה).
הולין נוטה להידבק וליצור סיבים והיא מכילה שייר הידרופובי שלא קיים בהמוגלובין בריא .המוגלובין סיבי מעוות
את תאי הדם האדומים ,היכולת לעבור בין מצב  Tל Rנפגעת וכתוצאה מכך הובלת החמצן במצב זה הרבה
פחות יעילה.
מוטציה זו נשמרת בגלל מלריה באפריקה  -אנשים בעלי אנמיה חרמשית מחוסנים למלריה ולכן ממשיכים
לשרוד ולהפיץ את המחלה.
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Enzyme kinetics

אנזימים הם לרוב חלבונים שמתפקדים כזרזים של מערכות ביולוגיות ,מזרזים קצבי ריאקציה בכמה סדרי גודל.
הם אינם משנים שיווי משקל ריאקציה -כלומר מזרזים תגובה שבכל מקרה הייתה מתרחשת רק בקצב איטי
יותר .אנזימים ממוינים לפי קבוצות והיררכיה מסוימת כאשר כל אנזים מאופיין ע"י  4מספרים .הקבוצות אליהם
מחולקים אנזימים הם:
 .1אנזימים שיוצרים ריאקציות של חמצון חיזור ע"י מעבר אלקטרונים.
 .2אנזימים שאחראים על העברת קבוצה כימית בין מקומות (טרנספרזות).
 .3אנזימים שאחראים על תהליכי הידרוליזה (תגובה עם מים).
 .4אנזימים שיוצרים קשרים כפולים (ליאזות).
 .5אנזימים שאחראים על העברת קבוצות ליצירת איזומרים (איזומרזות).
 .6אנזימים שיוצרים קשרים קוולנטיים ( )C-N,G-C,S-C,C-Cבתגובות דחיסה.
לרוב האנזימים לא בנויים מחלבון נקי אלא מכילים קבוצות נוספות:
• קבוצה פרוסטטית :תוספת לא חלבונית לחלבון אשר מהווה תפקיד קריטי בפעילותו (Heme
בהמוגלובין).
• קו-פקטור :מולק' לא חלבונית (לרוב יונים) הדרושה לפעילות האנזים( .לדוגמא אטום מתכת)
• קו-אנזים :זהו קופקטור אורגני לאנזימים מסוימים.
במידה ואנזים מורכב מחלק חלבוני ומחלק לא חלבוני -לחלק החלבוני של האנזים ללא הקופקטור קוראים
 Apoenzymeולאנזים המלא והפעיל (אפואנזים +קופקטור) קוראים .HoloEnzyme
את החלקים האורגניים הלא חלבוניים (קו-אנזים) הגוף מקבל כחלק מהתזונה (ויטמנים).
פעילות אנזימים יכולה להיות מושפעת מנוכחותן של מולקולות אחרות.
כיצד משפיע אנזים על קצב תגובה?
אנזים משפיע על קצב ריאקציה ע"י הורדת אנרגית האקטיבציה ליצירת התוצר .חשוב לזכור שהוא אינו משנה
את איזון המשוואה הכימית וקבוע שו"מ אינו משתנה.
לכל תגובה יש מחסום אנרגטי .לדוגמא כאשר רוצים לעבור בין קונפורמציית סירה לקונפורמציית כיסא נדרש
לעבור לקונפורמציית ביניים פלנרית (לא ייתכן מעבר ישיר).
מאחר וקונפורמציה זו אינה יציבה נדרש להשקיע אנרגיה על
מנת להגיע אליה -זוהי אנרגית השפעול.
 -∆G0הפרש האנרגיה החופשית בתנאים סטנדרטים.
( -∆G10הפריים) הפרש האנרגיה החופשית כאשר
הטמפרטורה היא  37מעלות צלזיוס -תנאים ביוכימיים.
≠ - ∆Gהאנרגיה של מצב המעבר בתנאים סטנדרטים.
המשוואה המתקיימת ∆G = ∆G0 + 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑘 -
בריאקציה אנזימתית ,האנזים לא משנה את 𝐆∆ .האנזים
מוריד את האנרגיה של מצב המעבר והש"מ נשמר.
בגרף התחתון יש שני פיקים -קטן וגדול .הקטן הוא
האנרגיה הדרושה ליצירת הקומלפקס אנזים
סובסטרט והגדול הוא האנרגיה הדרושה לפירוק
הקומפלקס .של הפירוק הוא קשה יותר ואיטי יותר
ולכן הוא שלב קובע הקצב.

תוצר𝑃  +אנזים𝐸 → קומפלקס תוצר אנזים𝑃𝐸 → קומפלקס סובסרט אינזים𝑆𝐸 ↔ סובסרט𝑆  +אנזים𝐸
קצב הריאקציה-
𝑑
]𝐵[ =
𝑡𝑑

היווצרות תוצר𝑉

𝑑−
]𝐴[
=
𝑡𝑑

היעלמות מגיב𝑉
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קבוע הקצב הוא  Kוהיחידות שלו הן .1\S
בקירוב ,ריאקציות אנזימתיות פשוטות דומות לריאקציה מסדר ראשון -כלומר אין תלות בריכוז הסובסטרט.

ריכוז הסובסטרט משתנה עם הזמן בשל צריכתו בתגובה .על מנת לפשט את מודל קצב הריאקציה מתייחסים
למהירות התחלתית רגעית.
פרק הזמן בו נמדדת המהירות הינו קצר דיו על מנת להתייחס לריכוז הסובסטרט כקבוע.
יוצרים גרף של מהירות התחלתית  Voכתלות בריכוז סובסטרט  Sמשתנים.

על מנת לפתח משוואה ל Vo-לתגובה הבאה ,נניח  3הנחות:

 .1מהירות התחלתית מדברת על תחילת ריאקציה ולכן ריכוזו של  Pזניח.

 .2קומפלקס  ESנוצר ומתפרק למרכיביו מהר יותר מאשר הפיכת  ESל  Pולכן שלב  2הינו שלב קובע קצב
ריאקציה( .קבוע קצב היעלמות )ES

 . 3הסובסטרט בעודף גדול על האנזים ,כל מולק' האנזים תפוסות ונמצאות במצב של  .ESמצב  Eרגעי וזניח.
מכאן שריכוז הקומפלקס  ESהוא קבוע -ברגע שקומפלקס מתפרק ישר הוא נוצר מחדש כי יש סובסטרט בעודף.
]d[ES
 0
dt



ES = const
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נמשיך לפתח את המשוואה:
מהירות
מהירות

]𝑆𝐸[𝑑
הריאקציה שבה נוצר קומפלקס [= 𝑘1 [𝐸][𝑆] - ]ES
𝑡𝑑
]𝑆𝐸[𝑑
ריאקציה שבו מתפרקות קומפלקס [= 𝑘−1 [𝐸𝑆] - ]ES
𝑡𝑑

= 𝑘2 [𝐸𝑆] ,

]𝑆𝐸[𝑑
𝑡𝑑

ומכאן שמשוואת הקצב הכוללת היא-
]𝑆𝐸[𝑑
]𝑆𝐸[ = 𝑘1 [𝐸][𝑆] − 𝑘−1 [𝐸𝑆] − 𝑘2
𝑡𝑑

=0

]𝑆𝐸[ [𝐸] = [𝐸]𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −
]𝑆𝐸[ 𝑘1 [𝐸]𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑆] = 𝑘1 [𝐸𝑆][𝑆] + 𝑘−1 [𝐸𝑆] + 𝑘2
]𝑆[ 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡]𝐸[
𝑘−1 + 𝑘2
]𝑆[ +
𝑘1

= ]𝑆𝐸[

מכאן נקבל את משוואת מיכאליס מנטן-
]𝑆[ 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡]𝐸[ 𝑘2
𝑘−1 + 𝑘2
]𝑆[ +
𝑘1
מאחר ותגובה  K-1קוראת בקצה הרבה יותר גבוה מאשר  k2ניתן להגיע למשוואה הבאה-
= ]𝑆𝐸[ 𝑉𝑜 = 𝑘2

מכאן ניתן למצוא את קבוע מיכאליס מנטן( -קבוע שמשמעותו קצב פירוק קומפלקס אנזים סובסטרט אל מול
יצירת קומפלקס אנזים סובסטרט)-
 Kmגבוה -אפיניות נמוכה ,הפירוק קורה יותר מיצירת הקומפלקס.
 Kmנמוך -אפיניות גבוהה ,יצירת הקומפלקס מתרחשת יותר מפירוקו.

המהירות המקסימלית תהיה כאשר כל האנזימים [ ]Eיהיו קשורים לסובסטרט.

מהירות המסומנת כ Vפירושה מספר התגובות לשנייה ,אשר מזורזות על ידי האנזים .עם הגדלת ריכוז
הסובסטרט ,האנזים מתקרב באופן אסימפטוטי למהירותו המרבית  Vmaxאך למעשה לא יכול להגיע אליה.
מקרים מיוחדים-
 :km>>[S] .1מתקבלת משוואה מסדר ראשון בעלת עקומה כקו לינארי.

.2

] : km<<[Sמתקבלת המהירות המקסימלית ,התגובה ברוויה.

 :km=[S] .3המהירות שווה למחצית המהירות המקסימלית.

]Vmax [S
Vmax
=
]k m + [S
2

= Vo
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לינאריזיציה של מיכאליס מנטן
K

אופציות:

 -K-catקבוע קצב כללי לריאקציה .מתאר את מספר מולקולות הסובסטרט שהופכות לתוצר ביח' זמן ,עבור
מולקולת אנזים אחת בסביבה רווית סובסטרט .לרוב שווה לקבוע הקצב הקטן ביותר (קובע הקצב) .בתגובות
בעלות מספר מצבים הוא מושפע מכל הקבועים בין  ESל .E+P
k3

k2

k1

E + S  ES → EP →P + E
k −1 


k cat

Kcat
Km

יעילות קטליטית-
היחס בניהם מייצג את יעילות האנזים:
– יחס גדול ,יעילות גבוהה.
– יחס קטן ,יעילות נמוכה.
 Kmהינו אינדיקציה לאפינייות ואילו  Kcatהינו אינדקציה למהירות ריאקציה.
 Kmנמוך יותר – אפינייות גבוהה יותר
 Kcatגבוה יותר – ריאקציה מהירה יותר
איזואנזימים -שני אנזימים שונים המקטלזים את אותה ריאקציה .הופכים את אותו הסובסטרט לתוצר בתנאים
שונים .ישנם איזו-אנזימים אשר פועלים בתנאי סביבה שונים :טמפ'( pH ,לכל אנזים יש טווח פעילות מסויים בו
הוא מתפקד) האיזואנזימים נבדלים אחד מהשני במספר תכונות:
 .1אפינייות לסובסטרט.
Vmax .2
 .3קואופרטיביות
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מס הערות חשובות-
 .1משוואת מיכאליס מנטן אינה מייצגת את כלל האנזימים ,אלא מתארת את ההתנהגות הקינטית של
אנזימים אשר מהירות הריאקציה ההתחלתית שלהם תלויה בצורה היפרבולית בריכוז הסובסטרט.
 .2ישנם אנזימים אשר מתנהגים ע"פ קינטיקת מיכאליס מנטן אך אינם בעלי אותו מנגנון כפי שהוצג קודם.
 km .3תלוי בקבועי הקצב של שלבי הריאקציה ,ריאקציה בעלת מס' שלבים רב תקבל  Kmבעל ביטוי מורכב.
 Vmax .4לא תמיד יהיה שווה ל , K2[E]totalתלוי בתגובה.
לדוגמא:

55

