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  ?הקסם כמוסת, אנטיביוטיקה

 תלמידל   בג'ל ואלקטרופורזה PCR: פתרון תעלומה באמצעות ניסוי

 24.1.2019  :עדכון ריךאת                                                                                              

    הקדמה

 

שלוש  לאחרויעדה  להגיעה  לא המשלחתהצפוני.  הקוטבאת  לחקור  משלחת אהיצ 19 -ה המאה בסוף

 שניים של גופותיהםהקוטב  שבאזורלקרח  מתחתהתגלו  1988לא שרד. בשנת  המבין חברי איששנים 

  .המשלחת מחברי

 ותיהםבגופ שנמצאו המתיםהאם בין החיידקים  לחקור שהחליטולקבוצה של מדענים  הצטרפתם אתם

התרופה האנטיביוטית  בפניאת הגן לעמידות  הנושאיםחיידקים  גם ישנםשל חברי המשלחת 

 .אמפיצילין

 .התעלומה את לפתור תוכלו התוצאות את ותסכמו הניסוי שלבי כל את שתבצעו לאחר

 

 : ולהשתמש ב להכירכדי שתוכלו לבצע את הניסוי עליכם 

 של ה תהליך יציר ,ההגברה שיטתDNA בעזרת מכשיר ה- .PCR 

 קטעי  להפרדת שיטהDNA  בג'ל. אלקטרופורזה באמצעות אורכםוזיהוי 

 סולם DNA (DNA Ladder בהרצת קטעי )DNA  אגרוז'ל גב . 

   

  לניסוי  הכנה שאלות

 : 3 - 1על שאלות  ענו

 .PCRהחומרים הדרושים לביצוע תגובת  מהם ציינו. א .1

 .שלב בכל מתרחשמה  ותארו PCR . רשמו את שלושת השלבים של תגובת ב

 לבין תהליך PCR-במכשיר ה DNA. נסחו את הקריטריונים להשוואה בין תהליך יצירת ג

 בתא. סכמו בטבלה את ההשוואה בין התהליכים. DNA שכפול   

 היעזרובג'ל.  אלקטרופורזהבמכשיר בג'ל ש  DNAלתנועת קטעי את העיקרון המסייע  הסבירו .2

 בג'ל". אלקטרופורזהתרגיל שימוש ב" שבקובץ מההתנסות במידע

. אנטיביוטיקהבנוכחות  ולהתרבות להתקיים עמידיםלתאי חיידקים  המאפשרים מנגנוניםשני  תארו .3

 גם את המושגים: גן, חלבון, תכונה(. כללו כם)בתיאור
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  לניסוי רקע

 

 מספר יחודיים DNA קטעיכמות קטנה של  לקבל מאפשר  בעזרתוש PCR -ה מכשיראת  תכירו בניסוי

  .(ampR) אמפיציליןלעמידות בפני  הגןבניסוי תשכפלו את  עותקים של קטעים אלה. של רב

 לזהות( המאפשרת gel electrophoresis) 1אלקטרופורזה בג'לשיטת ב תשתמשו, הניסוי בהמשך

  .ידוע םשאורכ DNAלקטעי באורכם  הזהים DNA קטעינוכחות של 

המטען ו אורך המקטעיםהם  קטעים אלהשל התנועה  מהירות על המשפיעים העיקריים הגורמים

 . שלהם החשמלי

הם בעלי הקטעים  .המוליכה חשמל 2(TAEטבול בתמיסת בופר )ה אגרוזבתוך ג'ל נעים   DNA-קטעי ה

)ביחידות של זוגות  DNA-קביעת אורך קטעי ה טען חשמלי שלילי ולכן הם ינועו לאלקטרודה החיובית. מ

  .DNA (DNA Ladder) -לסולם ה( נעשית על פי השוואתם bp -בסיסים חנקניים 

 

  :אפנדורףשתי מבחנות  לרשותכם

  המסומנתמבחנה A+  אמפיציליןמסוג  לאנטיביוטיקה לעמידות גןבו  שיש ידוע פלסמידובה 

(ampR) שאורכו bp700 . 

 המסומנת המבחנ R  האם ידוע לאו, המשלחת חברי של מגופם שבודדו מחיידקים פלסמידבה  ישו 

 .אמפיצילין מסוג לאנטיביוטיקהגן הנושא את תכונת העמידות  ובקיים 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 מילון מונחים ,328ה, י., גנטיקה עמ' יעתיד 
2

 אוחנה-ד"ר נטלי יבגני –ידסון וד כוןממפני אנזימים המזרזים פירוק של חומצות גרעין, מתוך   DNA-התמיסה מגינה על ה 
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 לניסוי הנדרשים והכלים החומרים זיהוי :1טבלה 

 

 שבטבלה ובדקו את הפריטים העומדים לרשותכם. הברשימלפני שתתחילו לעבוד, היעזרו 

 

 המורה שולחן על על שולחנות התלמידים 

  200מיקרופיפטורL -20     

  20מיקרופיפטורL -2  

 כלי ובו טיפים למיקרופיפטור 

 עט לרישום על זכוכית המאפשר סימון דק 

 אמבט קרח 

 3  מבחנותPCR    בעלות דופן דקה + כן מתאים 

  100ובה  מיםמבחנת אפנדורף מסומנתL  מים שעברו עיקור

 וסינון 

 מבחנת אפנדורף, מסומנת + A 5עםL  פלסמידים 

  מבחנת אפנדורף מסומנתR  5ובהL  פלסמידים 

  מבחנת אפנדורף ובה תערובת של תחלים לגן הקובע עמידות

  MIX PRIMERומסומנת  לאמפיצילין

  מבחנת אפנדורף ובה האנזיםDNA   פולימראז, תערובת

 MIX TAQנוקלאוטידים בבופר ומסומנת 

  12מבחנת אפנדורף ובהL  סולם DNA (DNA Ladder)  בצבע

 Ladder DNAסגול ומסומנת 

 כלי לפסולת ביולוגית 

 מכשיר PCR )שלב ב( 

 שלב ב( טאבלט( 

 )מיניצנטריפוגה )לא חובה 

  תמיסת בופרTAE 

 שלב ג(לאלקטרופורזה )

 ג'ל אגרוז עם צבע ל-  DNA 

 )שלב ג(

 אלקטרופורזה בג'ל   מכשיר 

 )שלב ג(

 

 

 שימו לב !!!

  DNA-אלה עם ה את כל מבחנות אפנדורף: קרח באמבט לשמור ישכל הניסוי  במשך

(Ladder DNA, + A ,R ,)MIX PRIMER ,MIX TAQ  ומים. 

 

   .אתנול 70% עזרתונקו אותו  את משטח העבודה שברשותכם פנו

 

 

 

http://www.biu.ac.il/
https://www.facebook.com/biu.info/?rf=107986285896259
https://www.youtube.com/user/barilanuniversity/videos
https://www.linkedin.com/school/3150/
https://www.instagram.com/explore/locations/491671972/
https://twitter.com/barilanu?lang=en


 משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת הביולוגיה   

המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות 
 הספרבתי הביולוגיה ב

 הפקולטה למדעי החברה
 בית הספר לחינוך

פרופ' פ. חורגיןע"ש   

Faculty of Social Sciences 

The Pinchas Churgin 
School of Education 

 

      4 
 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: 03 531 8518 | F: 03 738 4061 |  5290002אוניברסיטת בר אילן )ע״ר(, רמת גן   
 

www.biu.ac.il                                                                            

 

 

 שלבי העבודה

  ניסויל PCR מבחנות הכנת שלב א:

 למבחנת הניסוי ולבקרות. DNA-בשלב זה תכניסו את כל המרכיבים החיוניים להגברת קטע ה

  .שמכם של התיבות ראשי את רשמו PCRשלוש מבחנות  על .א

 . R -ועל המבחנה השלישית  ,-A על המבחנה השנייה  , +A רשמו גם מבחנותאחת ה  על -

  .לכן המבחנות את החזירו

 יש לרשום בקצה העליון של המבחנות וגם בצדן )במקרה שאחד מהסימונים ימחק(. !מאוד חשוב

הכמויות  אתטיפ נקי  ובומתאים  מיקרופיפטור באמצעות עבירווה 2 בטבלה המידע את קראו .ב

 . PCR (A-, A+ ,R)  מבחנות משלוש אחת לכלהדרושות של מים 

 עליכם להחליף טיפ לאחר העברה של מים לכל אחת מהמבחנות. שימו לב:

 וודאו שכל הנוזל השתחרר מהטיפ אל התחתית של המבחנה  -

 .הפסולת לכלי הטיפ את העבירוו האפנדורףפקקו את מבחנת  -

 "מים". בשורה Vמנו ס 2 בטבלה -

 .MIX TAQעם התערובת  בעל הוראות סעיף  וחזרו טיפ פוהחלי .ג

 .MIX PRIMER  עם התערובת ב סעיף הוראות על וחזרומיקרופיפטור  החליפו .ד

      PCRתגובת דרושות לת והכנ :2בלה ט

במבחנות  החומרים

 אפנדורף

 PCR מבחנות

A-  ללא(

 (יםפלסמיד

A+ (גן  הםשב יםפלסמיד

לין לעמידות בפני אמפיצי

ampR) 

R (מחיידקים פלסמידים 

 חברי של מגופם שבודדו

 (המשלחת

 L 19 L 19 L 21 3 מים 

DNA בופר, פולימראז 

 dNTPS))ונוקלאוטידים 

 המסומנת מהמבחנה

 MIX TAQ 

25 L 25 L 25 L 

(  פריימרים) תחלים תערובת

 המסומנת מהמבחנה

 MIX PRIMER 

4 L 4 L 4 L 

 L2 L2 ללא תמיסה ובה פלסמידים

  L 50 L  L50 50  במבחנה סופי נפח

 

                                                      
3

 DNA חשש שיש בהם זיהום של ואיןהמים עברו סינון ועיקור 
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 PCR למבחנת +A המסומנת אפנדורףממבחנת ה ובה פלסמידים תמיס L2 והעבירו טיפ החליפו .ה

 .+A  המסומנת

 .  PCRה מבחנת תחתית אל מהטיפ השתחרר הנוזל שכל לוודא יש -

 .הפסולת לכלי הטיפ את העבירו -

 

 PCR למבחנת R המסומנת אפנדורף תממבחנה ובה פלסמידים תמיס L2 והעבירוטיפ  החליפו .ו

 .Rהמסומנת 

 .  PCRה מבחנת תחתית אל מהטיפ השתחרר הנוזל שכל לוודא יש -

 .הפסולת לכלי הטיפ את העבירו -

 

 . למיניצנטריפוגהללבורנט ובקשו להכניסן  מסרו, PCRאת מבחנות  פקקו .ז

בעדינות  והקישו המבחנה של העליון החלק את בעדינות החזיקו, מיניצנטריפוגה ברשותכםאין  אם -

 .המבחנה תחתיתעל 

 .המבחנות בתחתית הנוזלים לריכוזזו תגרום  הפעול

  נקודת בקרה!

 עם המורה את התקדמותכם בשלבי הניסוי עד כה.  בדקו

 לאחר קבלת האישור מהמורה, המשיכו בניסוי.  רק

 

  PCR -ב הגברה: ב שלב

 הפירוט פי על המכשיר את יתכנתו הלבורנט אוהמורה   PCR.למכשיר PCR-ה מבחנות 3את  הכניסו

 את המכשיר. וויפעיל 3 בטבלה

  

 PCR: תיכנות מכשיר ה 3טבלה 

  זמן (OC) טמפרטורה מחזורים מספר

 שניות 60 94 1

 

20 

 שניות 15 94

 שניות 15 58

 שניות 30 68

 שניות 120 68 1

 

הוציאו את המבחנות שלכם מהמכשיר והניחו  תסתיים  PCR-ה תוכנית כאשרדקות,  40- כ כעבור .ח

 בכן המבחנות המתאים. ןאות

http://www.biu.ac.il/
https://www.facebook.com/biu.info/?rf=107986285896259
https://www.youtube.com/user/barilanuniversity/videos
https://www.linkedin.com/school/3150/
https://www.instagram.com/explore/locations/491671972/
https://twitter.com/barilanu?lang=en


 משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית
הפיקוח על הוראת הביולוגיה   

המרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות 
 הספרבתי הביולוגיה ב

 הפקולטה למדעי החברה
 בית הספר לחינוך

פרופ' פ. חורגיןע"ש   

Faculty of Social Sciences 

The Pinchas Churgin 
School of Education 

 

      6 
 

Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 5290002, Israel T: 03 531 8518 | F: 03 738 4061 |  5290002אוניברסיטת בר אילן )ע״ר(, רמת גן   
 

www.biu.ac.il                                                                            

 

 מיקרופיפטור: אופן החזקת תמונה
 בדגימות הבאריותהטענת  בזמן

 הצבעים

 שימו לב!

 .שוב אותם רשמו צורך יש אםהמבחנות.  על שרשמתםאת הסימונים  בדקו

 

 'לבג הטענה :ג שלב

 TAE בופר בתמיסת וטבול האלקטרופורזה במכשיר נמצא'ל הגבאריות.  9ובו  אגרוז'ל ג לרשותכם

  המבחנות משלושאחת  מכל נוזל של דגימה'ל בג תטעינו זה בשלב. חשמלי זרם המוליכה

(A+ ,A- ,R .) שימוש ל יבתרג אלקטרופורזה מכשירתמיסות לתם בהטענת י, התנסלהזכירכם

 . 'לבג אלקטרופורזהב

 ששמואותו  וחומר שצובע DNAבג'ל נדרשת כמות רבה של  DNA-ה את לזהות שנוכל כדי

  SMART GLOW . ה גדילישני  בין נקשרהג'ל  והוא  בזמן הכנת זה חומרהלבורנט הוסיף-DNA. 

 

 :לבכם לתשומת

ומשתי הקבוצות  ,'ל אחדגב יטעינו קבוצות שתימ תלמידים יד - יב בסעיפים

 . יטעינו בג'ל השני -האחרות 

  (.L10 DNA Ladder)הטענת  יא - טאת שלבים  יבצעבג'ל ו יטעין מכם אחד

 הקבוצותמאחת  תלמידים: ואילך יב מסעיףלעבוד  תחילוי התלמידים שאר

  יטעינוהשנייה  מהקבוצה תלמידים ואילו, 4 - 2מספר  בבאריות יטעינו

  . 8 - 6 בבאריות

 

 טיפ מתאים.  וחברו L10מתאים לנפח של  מיקרופיפטור כוונו .ט

 בג'ל. האלקטרופורזהבמכשיר  ת ההטענהאת נור הדליקו .י

  L 10 DNA Ladder שאבו מיקרופיפטור באמצעות .יא

   .(המורה שולחן)על 

 "  1החזיקו את המיקרופיפטור מעל לבארית " -

 )הראשונה מצד  שמאל(.

 החדירו את הטיפ בעדינות לבארית ושחררו את התמיסה אל  -

 .הפסולת לכלי הטיפ את העבירו .תוך הבארית  

 

 :כך זאת עשו. -Aהמסומנת  PCR ממבחנת L15 העבירו מיקרופיפטור באמצעות .יב

 "  )השנייה מצד שמאל(.2מעל  לבארית "החזיקו את המיקרופיפטור  -

 לכלי הטיפ את העבירו .החדירו את הטיפ בעדינות לבארית ושחררו את התמיסה אל תוך הבארית -

 .הפסולת
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 ."3" בבאריתאת הנוזל  ושחררו +Aהמסומנת  PCRה מבחנתעם  יבעל הוראות סעיף  חזרו .יג

 ."4" בבאריתאת הנוזל  ושחררו Rהמסומנת  PCRה מבחנתעם  יבעל הוראות סעיף  חזרו .יד

  .4, 3, 2לגבי באריות  4השלימו את המידע החסר בטבלה  .טו

 

 נטענו בג'ל אגרוז PCR-ממבחנות ה הדגימותהסדר שבו  :4טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

  לתשומת לבכם:

במקום את  8, 7, 6אך הטעינו את באריות  טו – יבעל הוראות סעיפים  חזרו

 .4, 3, 2באריות 

 

 את מכשיר הג'ל במכסה הפלסטיק שצבעו כתוםכסו את נורת ההטענה, כבו בסיום ההטענה  .טז

הפעילו את מכשיר האלקטרופורזה באמצעות לחיצה על מתג לאחר שקבלתם אישור מהמורה 

  ההפעלה.

  !המכשיר פועל ועובר בו זרם חשמליחל איסור לפתוח את קופסת המכשיר כל עוד 

 את נורת הצפייה בתוצאות אפשר להדליק רק לזמן קצר.

 דקות קראו למורה ופעלו על פי הנחיותיו. 10לאחר שהמכשיר פעל במשך  .יז

הרצת הדגימות בג'ל לחצו על מתג הכיבוי של המכשיר , נתקו את המכשיר מהחשמל ובחנו את  בתום .יח

 תוצאותיכם. 

 .נתונים איסוף בדף המאוירת בטבלה שהתקבלו התוצאות את וציירו'ל הג את צלמו

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 בארית

 סוג

 הנוזל

 שהוטען

    

----- 

 

   DNA 

Ladder  
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 נתונים איסוף דף

 : אחרי שביצעתם את הניסוי על כל שלביו סמנו את התוצאות שהתקבלו בג'ל.הוראות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /....... 9המשך בעמוד 

 100bp באריות

 DNA סולם

אלקטרודה 
 שלילית

אלקטרודה 
 חיובית
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  הניסויתוצאות  יתוחנ

  שאלותה על ענו'ל הג על שהתקבלו התוצאות על התבססו

 'ל?הג גבי על הנראים הפסים מייצגים מה. א .1

 ?  -A מבחנה את בניסוי לכלול חשוב מדוע. ב

 ? הסבירו תשובתכם.-Aציפיתם לראות פס בעמודה של  האם    

 ? +A? האם ציפיתם לראות פס בעמודה של +Aמבחנה את בניסוי לכלול חשוב מדוע. ג

 .תשובתכם את הסבירו   

 ?PCRבאמצעות  הוגבר. איזה גן ד      

 

  ?DNAשל  פס תקבלי  -Aפירוש תוצאות הניסוי ישתנה אם בעמודה  האם .2

 

 ? +A בעמודהפירוש תוצאות הניסוי ישתנה אם לא יראה פס  האם .3

 

הניסוי וקבעו האם החיידקים בגופם של חברי המשלחת מכילים את הגן  תוצאות כלעל  התבססו .4

 .קביעתכם נמקו. אמפיציליןלעמידות נגד 

 

 של חברי המשלחת נמצאו מעט      בגופות שהיומחיידקים  DNAדגימות  של'ל בג בהרצה .5

 . הציעו הסבר אפשרי לממצא זה בהתחשב בכך שחברי   ampRשנשאו את הגן  חיידקים

 .  אנטיביוטיים בחומריםהרפואי עוד בטרם החל השימוש  למסעם יצאו המשלחת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /....... 10המשך בעמוד  
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 לידיעתכם

 

  במהלך הניסוי.  כםתסייע לההסבר של כל אחד מהם והעיקריים  מושגיםהרשימת 

  DNA  תבנית .א

 .התחליםזה נקשרים  לקטעשאותו אנו מעוניינים לשכפל  -DNA ה קטע

  (dNTPS) נוקלאוטידים תערובת .ב

 המשלימים. DNA -ה גדילי לבניית שישמשו הנוקלאוטידים ארבעת של תערובת

 (  TAQ) פולימראז DNA .ג

 DNA פולימראז (TAQהוא אנזים ,) של שכפולמזרז ה DNA  שמקורו מחיידקים החיים במעיינות

 חמים. שלא ככל האנזימים )שהם חלבונים( שמאבדים את פעילותם בטמפרטורות גבוהות,

 .70OC  80OCהיא בטווח שבין  פולימראז DNAשל   המיטבית הטמפרטורה

 , כמו זו שבמכשיר גבוהה בטמפרטורהלפעול ביעילות גם  וזו של האנזים מאפשרת ל תכונה

 .PCR -ה

    R-וF ( פריימרים) תחלים .ד

במבחנה.  DNAהמסייע בתהליך שכפול של ( נוקלאוטידים 20 -)כ DNA שלהוא  קטע קצר  תחל

 מתאים לרצף קצר המצוי בתחילת הגן אותו רוצים לשכפל  בתחל הבסיסים החנקניים  רצף

 '(. 5מתאים לרצף בסיסים חנקניים המצוי בסופו של גן זה )קצה  אחר'(  ותחל 3)קצה 

 ,ampR הגןהמתוכננים במיוחד עבור הגברת  תחלים, מוסיפים תערובת של שני PCR מבחנת לכל

 .R ) -) אחורי תחל הוא' 5 לקצה שנצמד ותחל ( F-)קדמי  תחל" הוא' 3שנצמד לקצה  תחל

 כאתר להתחלת שכפול.  משמש התחל

 הגדיל של אל( מתחיל את השכפול ממקום הקישור של התחל TAQ) פולימראז DNA האנזים

 . DNAה תבנית היא פעילותו של והתוצר, DNA -ה

 הגדילים שני בין הקשרים הגבוהה הטמפרטורה בהשפעת( שלב ראשון )ראו סעיף ו PCR במבחנת

 בהתאמה. DNA-ה גדילי לקצוות נצמדים והתחלים נפרמיםDNA ה תבנית של

 נוקלאוטידשל  קישור מזרז בתערובת המצויהמשכפל  האנזיםלאחר ההצמדות של התחלים,  רק

 . מתאים

  DNAה מולקולת נוצרת התהליך של ובסיומו הקיים הגדיל את המשלים חדש גדיל נוצר כך

 .DNAה  תבנית שהיא המבוקשת
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 PCR מכשיר .ה

 בודד כולל שלושה שלבים:  PCR מחזור

. הטמפרטורה Oc94-כ של בטמפרטורה המתרחש (הפרדה) הדנטורציה שלב: הוא ראשון שלב

גדילים בודדים שכל אחד מהם מהווה  2. כך נוצרים DNAה גדילי שניגורמת להפרדות הגבוהה 

 לבניית גדיל המשלים. תבנית

 טווח.  Oc  70ל  Oc50-המתרחש בטמפרטורה שבין   שלב קישור התחלים הוא: שני שלב

 לתבנית תחליםה של הקישור את לייעל ומטרתה התחל ורצף אורך פי על נקבע אלה טמפרטורות

 .  DNAה

 זו טמפרטורה. Oc68המתרחש בטמפרטורה של  )ההתארכות( ההגברה שלבהוא   :שלישי שלב

 יוני מגנזיוםו הנוקלאוטידים. לשלב זה חיוניים פולימראז DNA-אנזיםפעילותו של הל מיטבית

 שללשכפול בו זמני מסייע האנזים   של.  ריכוז גבוה TAQ בופראנזים ומצויים ב-המשמשים כקו

 .שבמבחנה DNA-ה תבניות

 

  DNA (DNA Ladder ) סולם .ו

  בג'ל. אלקטרופורזהבאורך ידוע אותה מטעינים בתוך בארית של  DNAשל קטעי  תערובת

האורך של הקטע מבטאים במספר  את . לא ידוע DNAהתערובת מסייעת לקביעת אורך של קטע 

 (.  bpזוגות נוקלאוטידים )היחידות הן 
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