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            קשת צבעים

תאריך                          לתלמיד בג'ל אלקטרופורזהב שימוש ליתרג

 11.11.18עדכון:

 

 :הקדמה

מתוך תערובת  רכיביםהמאפשרת להפריד היא שיטה  (gel electrophoresis) 1אלקטרופורזה בג'ל

שונים.  DNAעל פי מהירות התנועה של אותם רכיבים בשדה חשמלי, לדוגמה, הפרדה בין קטעי 

 על המשפיעים העיקריים הגורמים חומר מוצק למחצה.שהוא  2אגרוזג'ל נעשית בתוך  הפרדהה

 שלהם.  המטען החשמלי והמסה המולרית הם רכיביםשל ה הנדידה מהירות

 

 :לידיעתכם

 חומרשל  המולריתשהמסה  ככלמולרית היא המסה בגרמים של מספר קבוע של מולקולות.  מסה

 ר.יות לאט לכך המולקולות שלו ינועו בג' ,יותר הדולג

     

  בג'ל אלקטרופורזהשל מכשיר  הפעולה עקרון

 אפשר להמחיש את אחד העקרונות שעל פיהם פועלת השיטה באמצעות תיאור זה: 

 

"דמיינו יער צפוף מאוד, כאשר כל עץ נמצא במרחק של צעד אחד מהעץ האחר. 

. שניכם התחלתם לרוץ Bלנקודה  Aאתה ועכבר צריכים לרוץ ביער ולהגיע מנקודה 

 .בדיוק באותו זמן"

 מי יגיע לדעתכם ראשון? ............

 ...................................................הסבירו את קביעתכם: ..............................................

במקום ו ְכרשתשמבנהו אגרוז  ג'לאלקטרופורזה בג'ל במקום יער סבוך יש מכשיר ב

  .הנעים בג'ל באורכים שוניםרכיבים  - תלמיד ועכבר הרצים ביער

 

'ל ינועו שבגבחללים הזעירים  חשמל. המוליכה( TAEבופר )תמיסת טבול בהמכשיר של כל הג'ל שבמ  

שלילי  נםמטעאלה שלאלקטרודה השלילית וינועו חיובי אלה שמטענם  :מטען חשמלי בעלי רכיבים

   .(1ינועו לאלקטרודה החיובית )תמונה 

 צבענים של הפרדהבג'ל ו)פיגמנטים( תנועה של מולקולות צבענים  תבדקובתרגיל "קשת צבעים" 

 המצויים בתערובת.

 

                                                      
 מילון מונחים ,328ה, י., גנטיקה עמ' יעתיד 1
 אגרוז הוא רב סוכר אותו מפיקים מאצות 2
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תנועת מולקולות הצבענים מושפעת מהמסה המולרית, מהמטען החשמלי ומעוצמתו מהירות 

   ומהמבנה המרחבי של המולקולות.

)כתם הצבע ומיקומו על פי השוואת התוצאות  .שונים יםצבענתבדקו הפרדה בין  יט-ו יחסעיפים ב

לזהות את בודדים תוכלו ים צבענלתוצאות הרצת של צבענים בתערובת שתקבלו בהפרדה בג'ל( 

 רכיבי התערובת.

 

 

 

 הן מטען חשמלי שלילי? ..........................לאיזה כיוון ינועו מולקולות של

 ................................שלהן מטען חשמלי חיובי?לאיזה כיוון ינועו מולקולות 

 

 :כדי ותשתמשו בו רזה בג'לובתרגיל זה תכירו את מכשיר אלקטרופ

  ( ואת המרחק שהן יעברו2את כיוון התנועה של מולקולות צבענים )טבלה לבדוק. 

 אינם ותכונותיהם הצבענים של זהותם. בתערובתהנמצאים  צבענים של ד מולקולות יהפרל 

 .לכם ידועות

 

  1שאלה 

 .מולקולות שבתערובתהייעות להפרדת הסבירו כיצד תכונות ג'ל אגרוז מס .א

 למולקולות לנוע בג'ל? מהו הכוח הגורם .ב

 

    2שאלה 

  ?שבמכשיר אלקטרופורזה בג'ל כלמ  שאותה מוסיפים ל TAEמה חשיבותה של תמיסת הבופר 

 

 

כלמ    

 נורת תוצאות

 נורת הטענה

מתג הפעלה 
 וכיבוי

 אלקטרודה שלילית

 אלקטרודה חיובית

מכשיר אלקטרופורזה בג'ל :1תמונה   
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 : ציוד וחומרים 1טבלה 

 העבודה הכירו את הציוד והחומרים שלרשותכם.לפני תחילת 

 הערות תיאור הפריט

 תבניות 2כולל קופסה, מכשיר אלקטרופורזה בג'ל 

 (.1להכנת ג'לים )תמונה  מסרקו 

 על שולחן המורההמכשיר נמצא 

 מ"ל 125 נמצא כלי ובו המורה שולחן על TAEובו תמיסת בופר  TAEמסומן  כלי

 קבוצה, לכל בופר תמיסת

  + טיפים  l20-2 בנפח מיקרופיפטור

  משומשים לטיפים פסולת כלי

מבחנות אפנדורף, ובכל אחת מהן תמיסה אחרת  5

 (2 בטבלה פירוט) צבעןשל 

של כל אחד מהצבענים  המולרית המסה

 .2 בטבלה רשומה

אפנדורף מסומנת "תערובת צבענים" ובה  מבחנת

 תערובת צבענים 

 הצבעניםידועה לכם זהותם של  לא

  בתערובת

 .1% בריכוז אגרוז'ל ג"ל מ 25-כ המסומן  "אגרוז" ובו תמיסת ג'ל אגרוז  כלי

 את והניסוי תחממ במהלךפי ההנחיות  על

 לנוזלי שיהפוך כך'ל הג

  נייר מגבות

  פעמי חד לשימוש סכין

  טמפרטורה מד

   מגן משקפי..חלוק כפפות

 

 

 והמסה המולרית שלהם    צבעניםה שמות: 2 טבלה

 מבחנת
 אפנדורף

 מולרית מסה הצבען שם
(gr/mole) 

 319 כחול מתילן 1

 289 ניטרלי אדום 2

 466 כחול תימול 3

 G 452' אורנג 4

 351 ספרנין 5
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  העבודה מהלך

 

I  .הג'ל  הכנת 

 ורק אז התחילו בביצוע. לכם, . וודאו שההנחיות ברורות יב -קראו בעיון את סעיפים א

 

 .(2ת )תמונה ותבניהקמו את המסרק במרכז ַֹ מ .א

 

 

 

 נדרש לווי של הלבורנט  ד-בבסעיפים 

 להאצת םתגרוזו פעולה מספר חריצים )רצו בג'ל לרשותכם כלי ובו ג'ל אגרוז. בעזרת סכין ח   .ב

 החימום(.

שניות. אם הג'ל לא התמוסס חיזרו  10משך בלחימום במיקרוגל הכניסו את הכלי שבו הג'ל  .ג

 שניות נוספות. 10וחממו במשך 

המיסו את הג'ל עד שתקבלו תמיסה צלולה. היעזרו בכפפות לנשיאת כלים חמים והניחו את הכלי  .ד

 על שולחן העבודה. 

 התמיסה הצטללה. אם לא כל הג'ל התמוסס, המשיכו לחמם  שיבדוק אםהלבורנט מ בקשו

 שניות נוספות.  10

 דקות. 2-1הניחו לתמיסה להתקרר במשך  .ה

 טלטלו בעדינות את הכלי כך שהתמיסה תתקרר באופן אחיד.מדי פעם 

 .אך לא תתקרש ,C050 -שהתמיסה תתקרר לשבכלי והמתינו עד  ג'ללהכניסו מד טמפרטורה 

כך ששיני המסרק יטבלו בתוך הג'ל, אבל בסיס המסרק יהיה מחוץ לג'ל  תבניתמיזגו את הג'ל ל .ו

 (.2)תמונה 

 דקות, תלוי בטמפרטורת החדר(.  10 -המתינו עד לקרישת הג'ל )כ .ז

 .אין להזיז את התבניות עד לקרישת הג'ל שימו לב:

 

  נדרש לווי של הלבורנט בי-חסעיפים ב

   הלבורנט להוצאת המסרק מהג'ל הקרוש.בקשו את אישור  .ח

 :כך זאת עשו. להוציא את המסרק ישהג'ל נקרש  כאשר .ט

 'ל.מהג המסרק את הוציאו ובעדינות'ל בג טבולים שאינם המסרק יבצד   החזיקו

 קופסה

 מסרק

תותבני  

למזיגה של ג'ל אגרוז תבניות שתיו: קופסה ובה מסרק ליצירת באריות בג'ל 2תמונה   
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  בעדינות עם מגבת נייר את עודפי הג'ל שבשולי התבנית.  נגבו .י

הוא בצבע  במכשיר האלקטרופורזהש כלמ  בתחתית ה המונחוודאו שמשטח הפלסטיק התחתון  .יא

 אפור )כך תוכלו לצפות בתוצאות(.

 (.1התבנית במקום המתאים במכשיר האלקטרופורזה )תמונה  אתהניחו  -

כל המכשיר, באיטיות העבירו  .יב  עשו זאת כך:את הבופר למ 

 העבירו את הבופר מהבקבוק למשורה. -

בצד הקרוב לאלקטרודה החיובית עד 'ל הג תבנית פניעל את הבופר משורה מזגו  באמצעות -

 הנוזל כך .שהג'ל יהיה טבול בתמיסה ואת יתרת הבופר מזגו בצד הקרוב לאלקטרודה השלילית

  .שבתבנית'ל הג מגובהמ"מ(  2 -1) במעט רק גבוה יהיה כלבמ  

 

II .בצבעניםהבאריות  הטענת 

 וודאו שההנחיות ברורות ורק אז התחילו בביצוע.  ,יד–יג קראו בעיון את סעיפים 

 

 " לבארית המתאימה בג'ל. 1תמיסה ממבחנת אפנדורף המסומנת " L10עליכם להעביר .יג

 עשו זאת כך:

  טיפ מתאים.. חברו L10וכוונו אותו לנפח של  ((L20 p20-2היעזרו במיקרופיפטור בנפח  -

  (.1 תמונההדליקו את נורת ההטענה ) -

(. 3לבצע כששני המרפקים שלכם נשענים על משטח העבודה )תמונה  עליכםאת ההטענה  -

 תנוחה זו תייצב את המיקרופיפטור. 

כדי שלא  )טבלו רק את קצה הטיפ בתמיסת הצבען 1שאבו תמיסת צבען ממבחנת אפנדורף  -

 דו החיצוני של הטיפ(. ייצמד נוזל נוסף לצ  

 נגבו בעדינות את שאריות הצבען מהצד החיצוני של קצה הטיפ.  -

 "  )הראשונה מצד 1החזיקו את המיקרופיפטור מעל לבארית " -

 .שמאל(   

 החדירו את הטיפ בעדינות לבארית ושחררו את התמיסה אל  -

 תוך הבארית.  

 

 

  תזכורת:

  להחליף את הטיפ במיקרופיפטור.  העברה של כל תמיסה ישלאחר 

  הפסולתלכלי משומש יש להשליך טיפ. 

 

 ".2" ובארית "2עם תמיסה במבחנת אפנדורף המסומנת " גיחזרו על הוראות סעיף  .יד

 בהתאמה.  5, 4, 3, לבאריות 5, 4, 3באותו אופן העבירו את התמיסות ממבחנות  -

 .(6)בארית את תערובת הצבענים העבירו לבארית הימנית ביותר  -

 : אופן החזקת המיקרופיפטור 3תמונה 

 בזמן הטענת הבאריות בתמיסות הצבענים
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 סדר הטענת תמיסות הצבענים בג'ל   :3טבלה  

 1 2 3 4 5 6 בארית

תערובת  הצבען

 צבענים 

תימול  Gאורנג'  ספרנין

 כחול

אדום 

 ניטרלי

מתילן 

 כחול

 

 שצבעו כתום. את מכשיר הג'ל במכסה הפלסטיקכסו את נורת ההטענה, כבו בסיום ההטענה  -

 

IIIהרצת הצבענים בג'ל . 

 מתגבאמצעות לחיצה על האלקטרופורזה הפעילו את מכשיר לאחר שקבלתם אישור מהמורה  .טו

 ההפעלה. 

 

 זרם חשמלי! בו פועל ועובר  המכשירמכשיר כל עוד החל איסור לפתוח את קופסת 

  לזמן קצר.רק להדליק אפשר ( 1את נורת הצפייה בתוצאות )תמונה 

בג'ל. אם  ניםדקות שימו לב שאתם מבחינים בהתקדמות הצבע 5שהמכשיר פעל במשך  לאחר .טז

 דווחו למורה. - מהבאריות חלקמלפחות  ניםהצבעות רחקהתאינכם רואים את 

 

את מכשיר האלקטרופורזה עד שתמיסת הצבען שנע מהר ביותר תגיע למרחק  להפעיל המשיכו .יז

  דקות. 10-כעוד משך צפוי להשני שלישים מקו הסיום בקצה הג'ל. תהליך זה כשל 

 רשמו את השעה .........................

 

 .4, 3בעודכם ממתינים השיבו על שאלות 

   3שאלה 

אשר לשניהם   B -ו A שונים חומריםי נשות של מכשיר אלקטרופורזה בג'ל יבבארתלמידים הטעינו  

דקות  15במכשיר אלקטרופורזה בג'ל. לאחר  את החומריםהריצו  יםהתלמיד .מסה מולריתאותה 

ס"מ מהבארית  2 התרחק B חומרבעוד ש ,נשאר סמוך לבארית A חומרנמצא כי והתוצאות  נבדקו

 לעבר האלקטרודה החיובית.

 הציעו הסבר אפשרי לתוצאות הניסוי.

 

 4שאלה 

ס"מ מהבארית  3רחק  הת הצבעןצבען על שני ג'לים שונים ונמצא שבג'ל אחד אותו תלמידים הריצו 

כיוון לנע הצבען בשתי ההרצות ס"מ מהבארית.  4  התרחק צבעןה ,באותו פרק זמן ,ובג'ל השני

 הקוטב החיובי.

 בשני הג'לים. הצבעןהציעו הסבר אפשרי להבדלים במרחק התנועה של 
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IVבדיקת תוצאות .    

 
לגבי מועד איתו התייעצו ו למורהאו יז קרדקות מהזמן שרשמתם בסעיף  10-לאחר שחלפו כ .יח

 כיבוי המכשיר.

 .את המכסה הכתום ותסיר אלו המכשיראת  כבולאחר שקיבלתם את אישור המורה, 

 

 למכסה. מבעד( והסתכלו על הג'ל 1הדליקו את נורת התוצאות )תמונה  .יט

 בכל אחד מהטורים. ( bands) פסיםלנוכחות או להעדר  שימו לב -

 המלצה:

חלון שבחלקו העליון של המכסה הכתום וצלמו את על ההניחו את המצלמה של הטלפון הנייד 

בולטים יותר בהשוואה למה  צילוםבהתוצאות שהתקבלו בג'ל. על פי רוב, הפסים הנראים 

 שנראה בהסתכלות.

  

 כבו את נורת התוצאות והסירו את המכסה כתום.  .כ

 (.1כל המכשיר )תמונה מ  מ'ל הגובה  התבנית את בזהירותהוציאו  -

והניחו אותו על הנייר הלבן  תבעזרת הלבורנט או המורה הפרידו בעדינות את הג'ל מהתבני -

 שעל שולחנכם. 

 צלמו שוב את התוצאות. -

 

 ודאו כי התבנית השקופה בה היה הג'ל נמצאת על המגש. .כא

 

 .הפסולת לכלי והכפפות המבחנות'ל, הג את השליכו .כב

  .עבדתם עליו העבודה משטח את נקו. באלכוהול ספוג גפן צמר מהלבורנט קבלו

 רחצו ידיים במים וסבון.
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 סיכום תוצאות

 את הקוטב החיובי ואת הקוטב השלילי.בסרטוט סרטטו את התוצאות ב"דף רישום התוצאות". סמנו 

  ף לרישום תוצאותד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5שאלה 

 .. הסבירו קביעתכם.6קבעו מי הם הצבענים שנכללו בתערובת שבבארית 

1            2         3         4       5        6 
 

יתבאר  
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