
 דף עבודה פרולקטין
 

ת תצפו בו בצפייה תל, והקולטן שלובפעילות זאת תכירו את מבנהו של האנזים פרולקטין 

  .מימדית ותלמדו על תפקידו ודרך פעולתו

 

 רשומת הפרולקטין והקולטןהכרות עם : חלק א

שהוא מאגר  PDBעליכם להכיר את מאגר המידע לצורך הכרות עם הורמון הפרולקטין והקולטן 

 . ברשומותהמידע על החלבונים מסודר , מידע המכיל מבנים של חלבונים

 

 ?מהי רשומה

והערכים המרכיבים פריט המשותפים מכלול השדות עם בסיס נתונים חלבון היא רשומה של 

 .מידע מסוים 

השדות השותפים לכל הרשומות באותו מאגר כאשר , הייחודי להלכל רשומה יש מספר רשומה 

 .דע ופריטי המידע שונים מרשומה לרשומהמי

 

 PDBממאגר  ןשל חלבורשומה דוגמא לדף מידע ל

 

 

 

 

 

 

 



מה מספר הרשומה של , PDBהמופיע במילה בערך לחצו על הקישור הכחול  .1

 ?הפרולקטין עם הקולטן

 

לחצו על  Molecular Descriptionאת הכותרת חפש ברשומה  .2

uniporotKB:PO5710 (uniprot -  מידע המכיל רשומות של רצפי חלבוניםמאגר) , של

מתאר שיירים בחלבון site - )הפרולקטין ורדו למטה ברשומה לאזור של מיקום  קולטן

 :וענו( בעלי תפקידים ידועים

 ?  קולטןאיזו מתכת נקשרת ל .א

 ? המתכת מה מספר החומצה האמינית הקושרת את  .ב

 

מספר חומצות האמינו היוצרות  מה וכתבו Amino acid modificationsי -הסתכלו ב .3
 ?סולפידי-את קשר הדי

 
 .11השאירו דף זה פתוח לצורך שאלה 

 

 חשיבות החלבון והקולטן שלו. ב

 

 .הסבר בקצרה מהו חלבון הפרולקטין ומה תפקידו בגוף האדם .4

 

 

 

 קולטן -פרולקטיןהראשוני והשניוני של הקומפלקס מבנה ה .ג

    ?הפרולקטין חלבוןמה אורך  .5

 

 ? החלט האם חלבון הפרולקטין הוא חלבון קצר או ארוך יחסית, בעזרת הקישור הבא .6

http://proteopedia.org/wiki/index.php/Entry_list_%28Hebrew%29 

 

 . נוספים וציין את שמותיהם חלבונים 4בסס את תשובתך על ? י מה קבעת זאת"עפ

 

נתייחס לשני מבנים . המבנה הראשוני של החלבון קובע את המבנה השניוני שלו .7

 :    עיקריים

מבנה מחזורי הנוצר כאשר השרשרת העיקרית של : סליל אלפא

. מתפתלת ליצירת סליל, הבנויה מרצף חומצות אמינו, הפוליפפטיד

נו לסיבוב והמרחק הממוצע חומצות אמי 6.3 -סליל זה מכיל ממוצע כ

בין כל חומצה אמינית בסליל לחומצה האמינית הסמוכה לה הינה 

1.1[Å] ,1.4 -כך שאורכו של סיבוב אחד שלם של הסליל הוא כÅ.                  

יוצרת מקטעים  בו שרשרת פוליפפטידית, זהו מבנה מישורי מחזורי: משטח בטא

  . זה לצד זה, המסודרים במקביל, פרושים

אלפא ומשטחי  א בעל מבנה שניוני המורכב מסליליקולטן גם הו -הקומפלקס פרולקטין

 .בטא

 

של כל אחד ממרכיבי העיקרי התבוננו ברשומה והחליטו מה המבנה השניוני  .א

 .הקומפלקס
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 :קולטן -הקומפלקס פרולקטיןהשלישוני מבנה ה .ד

 

 . ימדימבנה תלת מבעל  הואהקולטן חלבון המבנה השלישוני של  .8

  ? של קולטן הפרולקטין על תפקודושלישוני המבנה ה משפיעכיצד 
 

איזה קשר חיוני לשמירה על מבנה ותפקוד תקינים , י המידע על קולטן הפרולקטין"עפ .9
 ?של הקולטן

 
י לחיצה על "בקולטן והפסק את סיבוב החלבון ע" סולפידי-קשר די"לחץ על המילים   .11

ת עמוד עם העכבר על כל אחת מחומצות האמינו שיוצרות א. toggle spin -כפתור ה
 ?איזו חומצת אמינית משתתפת ביצירת קשר זה, סולפידים וענו-הקשרים הדי

 
לחצו . uniprotבאתר  רשומת קולטן הפרולקטין כיצד קוראים אתלמדתם  6בשאלה   .11

נפתח עמוד ובו רצף . סולפידי-על מספר החומצות אמינו שיוצרות את הקשר הדי
. י אות אחת"חומצות האמינו שמרכיבות את החלבון כאשר כל חומצה אמינית מיוצגת ע

 .צבועות בצהוב סולפידי-צות האמינו המרכיבות את הקשר הדיחומ
האות המייצגת את כתבו את , ך הפרולקטיןבמקורות של ער 4 קישורלחיצה על בעזרת 

 .החומצה אמינית המרכיבה את הקשר ואת שם החומצה אמינית
 ?האם קבלתם תשובות זהות או שלא, 11השוו לתשובתכם בשאלה 

 
הסבר . עלולה לפגוע במבנה השלישוני של החלבון פרולקטין ה קולטןמוטציה בגן   .12

 .מדוע
 

 :משוב .ה

 

תאר את השלבים השונים של . י בלוטת יותרת המח"הפרשת הפרולקטין מבוקרת ע .13

 .המשוב וציין האם מדובר במשוב שלילי או חיובי

 

 

 :פרולקטין בגברים ונשים . ו

 

 :בגברים וענהקרא על תפקידו של הורמון הפרולקטין      

 

נמקו וציינו ? האם לדעתכם גברים יכולים להניק. פעולת ההנקה מיוחסת לרוב לנשים .14

 .בסיס הביולוגי העומד מאחורי תשובתכםהאת 

 

. גם בגופם של הגברים וגם להם יש חזה ובלוטות חלב ההורמון הפרולקטין מופרש .15

 .14וענו שוב על שאלה כנסו ללינק הבא 

            https://www.youtube.com/watch?v=ljlXD4zIedk      

 

 
 

 !!עבודה נעימה 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ljlXD4zIedk

