
 

 

 למורה:

 

 רקע נחוץ לתלמידים המגיעים למעבדה זו:

 על מנת להבין את המשמעות של אלל רצסיבי למחלה. –גנטיקה מנדלית  .1

השפעת מוטציות על רצף חומצות האמינו בחלבון, ועל אתרי חיתוך של אנזימי  –גנטיקה מולקולרית  .2

 רסטריקציה.

מתוך הגנום השלם,  DNA, + הבנה שטכניקה זו מאפשרת לבודד מקטע ספציפי של PCR-טכניקת ה .3

 ולרבות אותו כך שניתן לבצע אנליזה שלו.

 עקרונות אלקטרופורזה בג'ל. .4

יתן להסתפק ב"רקע לתלמיד" המצורף כקובץ נפרד. ניתן להרחיב רקע על מחלת הסיסטיק פיברוזיס. נ .5

בעזרת אתר האינטרנט של איגוד סיסטיק פיברוזיס בישראל. ניתן להרחיב ולקשר לנושאים נוספים 

 בעזרת העבודה לתלמיד שכתבו מנון הרן ויעל להמן, הנמצאת בסוף מסמך זה.

 

 במהלך המעבדה:

 ..C.F, המדמה אבחון טרום השרשה של PCRהתלמידים יעמידו ריאקצית  .1

: דרך עיסוק במוטציה הספציפית בה מתמקדת המעבדה, התלמידים יכירו מעט ממאגרי משימת מחשב .2

 המידע והתוכנות הקיימים באינטרנט לשרות החוקרים.

 התלמידים יעמידו ריאקצית חיתוך באנזימי הגבלה )רסטריקציה(. .3

 ון העומד בבסיס הריפוי הגני.: התלמידים יכירו את העיקרמשימת מחשב .4

 בג'ל וינתחו את התוצאות. DNA-התלמידים יריצו את ה .5

חלק ניכר מהמעבדה מוקדש לעבודה תאורטית על המחשב! רצוי לומר לתלמידים מראש שהתשובות  –שימו לב 

 לשאלות שבעבודה זו צריכות להיות מוגשות למורה, ובכך להבטיח את ההתיחסות הרצינית של התלמידים.

 

 לאחר המעבדה:

מומלץ להרחיב עם התלמידים את נושא הריפוי הגני, כולל התייחסות )אליה לא נגיע במהלך המעבדה( לבעיות 

טרום השרשה -שהתגלו בטכניקה זו, ולהיבטים האתיים. כמו כן רצוי להתייחס להיבטים האתיים של אבחון

 )למשל במקרה של בחירת מין העובר(.

 במקורות הבאים: לשם כך ניתן להעזר

1 .http://www.cff.org.il/ ( :העתיד10פרק  -- מחלת הציסטיק פיברוזיס --בחרו ב :) 

 .il/sites/genetic/frm_articles.htmhttp://www.amalnet.k12. סוף המאמר בכתובת 2

 ריפוי גני(---ברפואה---יישומי ההנדסה הגנטית---)יש להכנס ל:     

 . המאמר: " אירועים מולקולאריים מפכחים" מאת תמרה טראובמן אשר התפרסם בעיתון3

 . מצורף עותק סרוק בסוף מסמך זה.7/3/2005-"הארץ" ב     

4 .http://stwww.weizmann.ac.il/g%2Dbio/biotech/photos/biotech1.html 

5 .l/chapters/chap_4/_content_4_2_3_1_he.asphttp://www.president.gov.i 

6 .05.html-07-http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/mada/2005 

7 .http://www.snunit.k12.il/science/biology/a4_gripui.html 

http://www.cff.org.il/
http://www.amalnet.k12.il/sites/genetic/frm_articles.htm
http://stwww.weizmann.ac.il/g-bio/biotech/photos/biotech1.html
http://www.president.gov.il/chapters/chap_4/_content_4_2_3_1_he.asp
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/mada/2005-07-05.html
http://www.snunit.k12.il/science/biology/a4_gripui.html
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 הערות למורה:

 ניתן לחשוב על שני אופנים שונים של עבודה עם התלמידים, בהתאם  אופן ההעברה:

 לאוכלוסיית התלמידים, ועל פי שיקול המורה.                      

 כבודדים או בזוגות. –: עבודה עצמית של תלמידים אופן א'                      

 : הצעה לחקר בכיתה, תוך התקדמות איטית וחשיפה של שלבאופן ב'                      

 אחר שלב.                      

 ניתן כמו כן, לשלב עבודה עצמית עם עבודה כיתתית.                     

 

 שעות לימוד. תלוי באופן ההעברה ובתלמידים. 3 -כ: משך הפעילות



 

 

 ממולקולה לגוף, ובחזרה לגן –ציסטיק פיברוזיס 

 

I סימפטומים 
 

 היא מחלה תורשתית  המאופיינת בתסמינים הבאים:  ציסטיק פיברוזיס
 

  ,צפצופים בריאות, ליחה מרובה סמיכה ושיעול כרוני.נשימה כבדה 

 .זיהומים חוזרים בדרכי הנשימה ובמיוחד דלקת ריאות 

 תכופות, רבות נפח, שמנוניות ומפיצות ריח רע. פעולות מעיים 

 .צמיחה מועטה וחוסר משקל, למרות התיאבון הבריא 

 .זיעה מלוחה 

 .בעיות פוריות  אצל גברים 
 

כאשר מדברים על סימפטומים של מחלה מתייחסים לרמה  .א
 הפנוטיפית/גנוטיפית )מחקו את המיותר(.

 

העלו השערה היכולה להסביר את הקשר בין פעולות מעיים תכופות ורבות  .ב
 נפח לצמיחה מועטה וחוסר משקל למרות התיאבון הבריא. 

 
 כיצד ניתן לקבוע שמחלה היא תורשתית? .ג

 

 

II גנטיקה מנדלית 
 

 לפניכם איור של  משפחה שלשניים מילדיה  ציסטיק פיברוזיס.

 
                    

              זכר בריא 
  נקבה בריאה 

  זכר חולה 
  נקבה חולה 

 
                                                                               

 
 

 דומיננטי? נמקו על פי מה קבעתם.האם הגן למחלה רצסיבי או  .א

 
או נמצא על כרומוזום אוטוזומי?  Xהאם הגן למחלה אחוז לכרומוזום   .ב

 נמקו.

                 
 המשפחה מצפה לילד חמישי. מהי ההסתברות שילד זה יהיה בריא? .ג

 
 
 



 

 

השכיחות דומה  לידות. 5000 -ל 1 -בישראל כהממוצעת שכיחות המחלה 
ובערבים אך היא משתנה בין העדות השונות. בטבלה הבאה ניתן  ביהודים

 .םהיהודיקרב השונות בשכיחות המחלה בעדות  למצוא את
 

 ד.  כיצד ניתן להסביר את השכיחות השונה בעדות שונות?

 

 
מחלת  הציסטיק פיברוזיס  ידועה כמחלה קשה ועד לפני עשרים שנה תוחלת החיים  

הייתה כשלושים שנה. עם זאת הסתבר שישנם מקומות  שמספר החולים נשאר 
 קבוע לאורך השנים. 

 מחקרים היסטוריים הראו שמחלת הטיפוס לא תוקפת כמעט נשאים למחלה. 
 

 ה. האם נתונים אלו יכולים להסביר את העובדה שהמחלה לא נעלמה?   
 

 

III  גנטיקה מולקולארית 
 

. נמצא שהגן 7מצוי על גבי כרומוזום  C.F -. במחקרים הסתבר שהגן ל1989מצאו בשנת  C.F-את הגן ל
 חומצות אמיניות. 1480-הבנוי מ  CFTRהתקין  מקודד לחלבון  הנקרא 

 

 ?CFTRהעוברת תרגום לחלבון  mRNAמהו אורכה המינימאלי של מולקולת  .א

 
בצורה טובה יותר את הגנטיקה של המחלה, התגלו  הנתונים הבאים: במחקרים שונים שנערכו  כדי להבין 

 -כתוצאה ממוטציות רבות, אך  ל םהמחלה יכולה להיגר
 .הנקראת    7מהחולים יש מוטציה בכרומוזום מספר  70%

dF508 
 

 התבוננו בעיון בציור וקבעו:

 
 באיזה סוג של מוטציה מדובר? .ב

  

מה תהיה ההשפעה של המוטציה על התוצר  .ג

 ATTוגם  ATCהחלבוני? )שימו לב, גם 

 מקודדים לחומצה האמינית איזולאוצין(.
 

כיצד ניתן להסביר לאור זה מדוע פרט  .ד
הטרוזיגוט אינו חולה במחלה, למרות שנושא 
את האלל הפגום? )או במילים אחרות: מהי 

משמעות הדומיננטיות והרצסיביות במקרה 
 זה?(

 
 
 

 מוצא CF שכיחות

 יוון / בולגריה 1:2400

 גרוזיה 1:2700

 לוב 1:2700

 אשכנז 1:3300

 תורכיה 1:4300

 טוניס 1:5000

 מצריים 1:8800

 תימן 1:8800

 מרוקו 1:15000

 עיראק 1:32000

 אירן 1:39000



 

 

IV   פעילות החלבון  –הרמה התאיתCFTR 
 

 , התבוננו בציור וענו על השאלות הבאות.CFTRלפניכם ציור של החלבון  
 

 ?CFTRהיכן בתא ממוקם החלבון  .א

 
 מה יכול להיות תפקידו של החלבון? -לאור מיקום זה  .ב

 
 

בתאי לבלב, תאים  בעיקרהמתועתק מהגן נמצא  m-RNAבמחקרים שונים התגלה ש 
 באפיתל הריאה, תאים באפיתל המעי, בבלוטות הזיעה ובכבד.

 
 ?CFTRבאילו רקמות, אם כך, נצפה למצוא את החלבון  .ג

 
 

 

 ונסתכל מקרוב על אחת מן הרקמות האלה:  ZOOM IN נעשה
 רקמת חיפוי בדרכי הנשימה 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בסימפונונים                    תאים ברקמת חיפוי של סימפונוניםראות וסימפונות                   רקמת חיפוי 
 
 

 ועתה בהתבוננות על תא אחד. 
Clיוני המעבירה תעלה התקין משמש כ CFTRחלבון 

; פתיחת בניגוד למפל הריכוזיםאל מחוץ לתא  -
 .ATPתעלה זו תלויה במולקולות 

 תעלה פתוחה ומעבר יוני כלור              CFTR-ל ATPתעלה סגורה                       התחברות מולקולות  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

סביבה 
 חיצונית

  סביבה
 פנימית

 
 

 



 

 

עם הוצאה אקטיבית של יוני כלור החוצה נוצר ____________________________________________ בין פנים לחוץ התא: 
 ריכוז יוני הכלור מחוץ לתא _________________ מאשר ריכוזם בתוך התא. 

 
אל תוך התא ובסה"כ נוצרת סביבה חיצונית  +Naבמקביל מצב זה אינו מביא לכניסת  יוני 

 טונית/ היפוטונית )מחקו את המיותר(.היפר
 

 האם בתנאים אלה תתקיים אוסמוזה? אם כן באיזה כיוון? .א
 

 
 

V   מה קורה לחוליCF      ?ברמה התאית 
 

Clשגודלו בתרביות רקמה, התגלה שלא מתקיימת הוצאה של יוני  CF -בתאי אפיתל מוטנטים ל
אל מחוץ  -

Naלתא. לעומת זאת  נמצא כי יוני 
 נכנסים פנימה, אל תוך התא, בעקבות הצטברות יוני הכלור בתוך התא.  +

 
התוצאה היא הצטברות יונים בתוך התא והיווצרות סביבה היפרטונית/ היפוטונית  .ב

 )מחקו את המיותר(.

 
 האם בתנאים אלה תתקיים אוסמוזה? אם כן באיזה כיוון? .ג

 
 
 
 

 
VI   סוגרים מעגל –בחזרה לתסמיני המחלה 

מערכת הנשימה, לדוגמה. נתבונן מקרוב בתאים המצויים   -מתאפיינת בבעיות ברקמות חיפוי CF-מחלת ה
 בדרכי הנשימה. 

 
ריר זה מאפשר הרחקה של גורמים מזהמים הנכנסים דרך פתחי הנשימה. הצטברות של הריר עם 

ויים באותה המזהמים נמנעת ע"י הרחקתה התמידית. זאת בזכות פעולתם של תאים הבנויים מריסים המצ
 רקמה.

 
חשבו לאור תשובתכם בפרק הקודם: מה קורה  .א

 ? נמקו.CFלהפרשת הריר אצל חולי 

 
 
 
 

אילו סימפטומים )=תסמינים(, שהוזכרו בתחילת  .ב
המאמר, ניתן להסביר כעת? ממה נובע ריבוי 

 מקרי דלקת ריאות?

 
 



 

 

המובילים אנזימי עיכול מן תופעה דומה מתרחשת בריריות המופרשות ברקמות המחפות את הצינורות 
  הלבלב אל תוך המעיים.

 
אילו סימפטומים )=תסמינים(, שהוזכרו  .ג

 בתחילת המאמר, ניתן להסביר כעת?
 
 
 

 
 

 
 

 
 

VII הטיפול ב-CF 
 

 .CFוכעת נסו לחשוב מהם כיווני הטיפול האפשריים לחולי 
 

 לטיפול במחלה: שוניםא.   ציינו לפחות שלושה כיווני מחשבה 
      1. 

 
 

      2. 
 
 

      3. 

 
 
 

 אילו מהטיפולים הבאים יכולים לעזור לחולים וכיצד? נמקו תשובתכם.ב. 

  .מתן אנטיביוטיקה 

 .פיזיותרפיה להוצאת ליחה 

 .משאפים לדרכי הנשימה 

  .עירוי דם 

  .אכילה מוגברת 

 .השתלת ראות 

 .שתיית מים לעיתים תכופות 

 .מתן אנזימי עיכול באופן מלאכותי 

 
 
 

 עבודה נעימה!!!                 
  



 

 

 
 

 מקורות:
 
1 .http://www.cff.org/about_cf/progress_in_cf_research/ 

 
2 .

http://www.wooster.edu/biology/dfraga/BIO_305/secure/Section%201/BIO305_5_cyst
ic_fibrosis.ppt#256,1,Cystic%20Fibrosis 

 
3 .http://www.schoolscience.co.uk/content/5/biology/mrc/3/page3.html  
 
4  .http://www.cff.org.il/ 
 
5  .http://wsrv.clas.virginia.edu/~rjh9u/cfmap.html 
 
6  .http://learnaboutcf.tripod.com/cellbiology2.html 
 
7  .http://learnaboutcf.tripod.com/pathology2.html 
 
8  .http://www.colorado.edu/Outreach/BSI/pdfs/lecturenotes.pdf 
 
9  .http://www.amalnet.k12.il/sites/genetic/frm_articles.htm 
 

10 .http://www.amalnet.k12.il/meida/biolog/bioi0145.htm 
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 ארועים מולקולריים מפכחים
 7.2.03הארץ, 

  



 

 

  



 

 



 

 

 


