
חצור  –יישוב

הגלילית

מבוא
הכאב הוא תופעה המלווה כמעט כל  

התהליכים הבסיסים להבנת . פגיעה בגוף

ועם חקר , הופעת הכאב אינם ברורים דיים

המחלות ההולך ומתפתח נוספו דרכים  

חדשות לחקר מנגנוני הכאב ומה שעומד  

לרוב למנגנון ההגנה של הגוף  . בבסיסם

מתלווה כאב הנובע מהפרשה מקומית של 

הורמונים המאותתים למוח להפעלת  

,  המנגנון הגורם לתהליך דלקתי באזור

עלייה בחום הגוף ותחושת כאב 

-COXהמתבטאת בין היתר בעליית הגן

. המשמש כסמן מולקולרי לבחינת כאב2

לטיפול בכאב ניתן להשתמש במשככי  

כאבים המעכבים את הפרשת ההורמונים  

המתואר  במחקר. ומקלים על הכאב

בעבודה זו נעשה שימוש  

כגורם להשריית  אצטיתבחומצה

כמשכך כאבים להקלה  ובבופרנורפיןכאב

.בכאב בלרוות דגי זברה

שאלות החקר
תגרום לכאב אצטיתהאם חומצה . 1

מהו ריכוז  , אם כן? בלרוות של דג הזברה

?העבודה האידיאלי

האם ניתן לבקר מנגנוני כאב ברמה  .2

י בחינת ביטויו של הגן  "המולקולרית ע

Cyclooxygenase 2 (cox-2)  על

התפקוד ההתנהגותי והמולקולרי של 

?של דג הזברההלרווה

בופרנורפיןמה תהיה השפעת . 3

Buprenorphine)) ,  חומר המשמש

על אפקט הכאב  , להפחתת כאב ביונקים

של המנגנון המולקולרי בלרוות דגי  

?הזברה

השערות המחקר
להשראה בתמיסת  בהתאם•

תחול עלייה ברמת , האצטיתחומצה

דבר היוביל  , הכאב בלרוות דגי הזברה

לכך ובהתאםלתנועה מוגברת שלהם

הגן  רמת הביטוי ברמה הגנית שלתגדל

cox-2.

כאביםלמשכךלחשיפהבהתאם•

דגיבלרוותהכאברמתבופרנורפין

לירידהשיובילמהתפחתזברה

לכךובהתאםהמוטוריתבפעילות

שלהגנטיהביטויברמתירידהתחול

.cox-2הגן
מסקנות

הובילה לעלייה בפעילות  אצטיתחומצה•

.המוטורית

בופרנורפין מפחית את רמת הפעילות  •

.המוטורית

לאחר השראת כאב באמצעות חומצה  •

להקלה  בלבד סייע בופרנורפיןאצטית

.בכאב

מאשש את מה RT-PCRתוצאות ניסוי ה•

כאשר  .שראינו בניסויי ההתנהגות

עלייה ברמת הפעילות המוטורית  חלה

עם השראת כאב באמצעות  

.  cox-2אצטית חלה עלייה בביטויחומצה

הן העלייה ברמת הפעילות המוטורית  

מתוספת  מושפעיםcox-2ביטויוהן

.בופרנורפין,cox-2מעכב ל

הצעות להמשך
המשך ניסויים אלו על אורגניזמים מפותחים  

יותר מבחינה כימית וביולוגית ופיזיולוגית  

.הזהים במבניהם למבני בני האדם

שימוש במשככי כאבים בעלי השפעה נרחבת 

.יותר ובריכוזים גבוהים יותר

:תלמידים:מורים אופיר מזוזטל שביטקוזיןמגלי ר עידן אלבז"ד

ממצאים

.גליליוםפרוייקטהעבודה בוצעה מטעם 

ב"י–כיתה חצור הגליליתת"אמי–בית ספר 

דקות כתלות בריכוז בופרנורפין30סך פעילות מוטורית של לרוות ב –2גרף 

ימים כאשר נחשפו  6הנתונים המוצגים מתארים את הפעילות המוטורית של לרוות בנות 

ל לא היו  "מק/ל"מ0.05ל ו "מק/ג"מ0.005בריכוזים . לריכוזים עולים של בופרנורפין

ל היה "מק/ג"מ0.005שונים באופן מובהק מקבוצת הביקורת אך ברריכוז הנמוך ביותר  

דקות שחשפנו את הלרוות  30בעל ההשפעה המועטה ביותר על הפעילות המוטורית ב

.לבופרנורפין

*p<0.05,**p<0.01, ***p<0.001 . של ± נתוני התוצאות בכל הניסויים מוצגים כממוצע

.שגיאת התקן
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(ל"מק/ג"מ)בופרנורפין 

השפעת בופרנורפין בריכוזים שונים על ממוצע רמת 

הפעילות המוטורית בלרוות דגי זברה

* **

*

רביית הדגים ומבחני 

התנהגות

בבופרנורפיןהשרייה 

אופטימליםריכוזים 

אצטיתהשרייה בחומצה 

א וניתוחים  "סנתוז כדנ, א"הפקת רנ

סטטיסטים


