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הריבוזוםגילוי 

מבלי ריבוזוםאי אפשר לדבר על ➢

.....להזכיר את

.2009פרס נובל לכימיה ➢

, ת.מ.אאתר פרס -ת.מ.אמאת פרס  CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37100047



הריבוזוםגילוי 

עדה יונת וחוקרים אחרים רצו לדעת  ➢

.הריבוזוםאיך פועל 

לשם כך פענחו את מבנהו ואת  ➢

.במדוייקהמרכיבים שלו 

.הטכנולוגיה הייתה קרני רנטגן➢
עדה יונת' המעבדה של פרופ: מקור

http://www.weizmann.ac.il/sb/faculty_pages/Yonath/00Sc_activities.html


קריסטלוגרפיה

לתהליך הפענוח של גופים בעזרת  ➢

".  קריסטלוגרפיה"קרינה קוראים 

(.רישום–גרפיה, גביש–קריסטל )➢

יונת בעזרת  ' חוקרת פרופהריבוזוםאת ➢

.Xקריסטלוגרפיה של קרני 
By NASA/JPL-Caltech/Ames - http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA16217.jpg, Public 
Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22472107



קריסטלוגרפיה

כדי להכין חומר חי לחקירה ➢

צריך , Xבקריסטלוגרפיה של קרני 

כלומר להפוך אותו  , לגבש אותו

.לגביש

By Diamond_and_graphite.jpg: User:Itubderivative work: Materialscientist (talk) -
Diamond_and_graphite.jpgFile:Graphite-tn19a.jpg, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7223557



קריסטלוגרפיה

גבישים שונים מסיטים את קרני הרנטגן ➢

.  המוקרנות עליהם בצורה שונה

כל גביש יוצר תמונה ייחודית בהתאם  ➢

.  להרכבו ולמבנה המרחבי שלו

 ,CC BY-SA 3.0, נוצר על ידי מעלה היצירה- Jeff Dahlמאת 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3020011



קריסטלוגרפיה

התמונה המתקבלת נראית כאוסף  ➢

.של נקודות

 ,CC BY-SA 3.0, נוצר על ידי מעלה היצירה- Jeff Dahlמאת 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3020011



קריסטלוגרפיה

כל התמונות שנוצרות במהלך  ➢

ההקרנה נאספות למחשבים חזקים 

המצרפים אותן בתהליך מורכב של  

.מימדיתפענוח לתמונה תלת 

By →AzaToth - self made based on PDB entry, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68596



קריסטלוגרפיה

לצורך הפענוח הממוחשב ➢

משתמשים בנוסחאות מתמטיות  

, ובמודלים משוערים של המבנה

המבוססים על נתונים שנאספו  

.בשיטות אחרות
By →AzaToth - self made based on PDB entry, Public Domain, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68596



פרס הנובל

הריבוזוםלחומר החי לחקירת מבנה ➢

יונת בחיידקים  ' השתמשה פרופ

עמידים לטמפרטורות גבוהות  

שחיים במעיינות חמים או בים  

. המלח
By Wilson44691 - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18790421



החשיבות

רוב התרופות האנטיביוטיות מתחברות  ➢

של  הריבוזוםלאתרים הפעילים של 

.חיידקים וכך מונעות את פעולתו

הבנת האופן שבו תרופות אנטיביוטיות  ➢

תאפשר תהליכי  הריבוזוםפועלות על 

מחקר ופיתוח שמטרתם לפתח תרופות  

.  משופרות

Harms et al 2004: מקור



בקרה על ביטוי הגנים

בשיעור הבא

בשיעור זה למדנו על
פרס הנובל לעדה יונת 

ושיטת הקריסטלוגרפיה




