
   

 

 
  שאינם אלו כשל אינה הרדמה ולחומרי לכאב ים'ינג'ג של רגישותם כי נטען בהם מחקרים מספר פורסמו לאחרונה

  ריכוזים ,(י'ינג'ג) כתום פרווה או שיער גוון בעלי חיים ובעלי לאנשים .לתופעה אפשרי הסבר חיפשנו זו בעבודה .כאלו
  1-למלאנוקורטין לקולטן בגן הפוגמת מוטציה בשל ,אאומלאנין של יותר ונמוך פאומלאנין הפיגמנט של יותר גבוהים

(MC1R). של הדלף תעלת להיות עשוי החלבונים אחד .שונים חלבונים של זירחונם מעודד ,זה קולטן מופעל כאשר  
  מושפעת ופעילותה הכאב חישת בתהליך חשובה ,(nociceptors) כאב חישת בעצבי המתבטאת ,K2p2.1 אשלגן

  לדה תוביל התעלות וסגירת הפעולה פוטנציאלי בתדירות לירידה תוביל אלו תעלות של פתיחתן ,עצב בתאי .מזירחון
 -ו MC1R בין האינטראקציה לבדיקת .כאב -בנוסיספטורים שמשמעו ,פעילות ולייתר הממברנה של פולריזציה

K2P2.1  הצפרדע בביציות המבוטאת התעלה זרמי את בחנו Xenopus laevis ה בטכניקת שימוש תוך- two 
electrode voltage clamp. הטבעי האקטיבטור כי נמצא, αMSH, בוטאו כאשר אך הדלף תעלות על השפעה חסר 

 לערך 3 פי של ירידה גרמה האקטיבטור באמצעות הקולטן של הפעלתו ,הביצית באותה והתעלה הקולטן במקביל
 MC1R הקולטן פעילות ,שער אדומי שאינם באלו :הבא האפשרי המנגנון על מרמזות תוצאותינו .התעלה בזרמי

 לא ,פגום הקולטן בהם ,ים'ינג'ג אצל בעוד כאב בחישת ועלייה הממברנה של לדהפולריזציה תוביל בנוסיספטורים
  אדמוני שיער בבעלי גבוה כאב לסף הסיבה ,כלומר .לכאב רגישותם תיפגם מסוימים ובמצבים זה תהליך יתרחש
 .K2P2.1 התעלה על שונה מהשפעה לנבוע עשויה

       

 

 
 טענות לבטל היה ניתן .שערם לצבע קשורות דווקא שאינן תכונות (ים'ינג'ג) שער לאדומי מייחסים רבות שנים

 לכאב ים'ינג'ג של רגישותם כי נטען בהם מחקרים מספר המדעית בעיתונות לאחרונה פורסמו אלמלא אלו
  השער צבע לקביעת המולקולרי הבסיס את תחילה אתאר .(3-1) כאלו שאינם אלו כשל אינה הרדמה ולחומרי

 .לתופעה אפשרי הסבר אציע ולבסוף כאב וחישת שער צבע בין בקשר הדנים מחקרים אציג מכן לאחר ,האדום
 

 יות'ינג'לג הגן

 הפיגמנט של יותר גבוהים ריכוזים ,זה בגוון פרווה בעלי חיים ולבעלי (י'ינג'ג) כתום שיער גוון בעלי לאנשים
 MC1R  .(MC1R) 1-למלאנוקורטין לקולטן בגן הפוגמת מוטציה בשל ,אאומלאנין של יותר ונמוך פאומלאנין

  ידי על ומופעל G (G-protein coupled receptors) לחלבוני המצומדים הקולטנים ממשפחת קולטן הוא
  חלבונים למשפחת שייכים אלו קולטנים .αMSH (α-melanocyte stimulating hormone) ההורמון

  כימיות ריאקציות לשרשרת גורם הקולטן עירור .תאיות חוץ מולקולות ידי על גירוי העוברים ,טרנסממברנליים
 מעוררים אשר Gs לחלבוני אלו קולטנים מצומדים ,פעילותם לצורך .אותות מעבר מסלול הקרויה התא בתוך

  לסנתז כדי נוקלואוטידי ATP-ב משתמש זה אנזים .(adenylate cyclase) ציקלאז אדנילאט האנזים את
cAMPקינאז פרוטאין האנזים את מאקטב אשר A (PKA), שונים חלבונים המזרחן. 

  
 אשלגן של דלף תעלות

  ויסות .רבים תאים של ולפעילותם לקיומם חשובים התא ממברנת דרך העוברים וזרמים הממברנה מתח
  היונים וזרמי תאי התוך היונים הרכב על התא של בקרה ידי על מתבצע אלה בתאים הממברנה פוטנציאל
 המאפשרות מרחבי במבנה טרנסממברנליים חלבונים הינן יונים תעלות .התא ממברנת דרך העוברים

  ממשפחת מסוימת תעלה של לפעילותה נתייחס זה במחקר .הממברנה דרך יונים של ספונטנית אלקטרודיפוזיה
 סלקטיבית הינה זו תעלה (K2P תעלות) האשלגן דלף תעלות כשאר .K2p2.1  (TREK-1),אשלגן של הדלף תעלות

 רבים גורמים ידי על מבוקרת התעלה פעילות .הפיזיולוגי המתחים טווח בכל יונים זרמי ומעבירה לאשלגן
  בעוד (mV 98-) האשלגן יוני של ההיפוך למתח הממברנה מתח את מקרבת K2p2.1 תעלות של פתיחתן .זירחון

 תעלות של פתיחתן ,עצב בתאי ,לכך אי .(יותר חיובי למתח מעבר) הממברנה של דהפולריזציה תגרום סגירתן
 אלו תעלות כי נמצא .(4) פעילות לייתר תוביל התעלות וסגירת הפעולה פוטנציאלי בתדירות לירידה תוביל אלו

 .(5) הכאב חישת בתהליך פעילות הן וכי (nociceptors) כאב חישת בעצבי גם מתבטאות
 

 K2p2.1 תעלות לבין MC1R בין אפשרי קשר

 חלבונים של פוספורילציה מעודדת ,עצב תאי וביניהם רבים תאים בסוגי המתבטא ,MC1R הקולטן של הפעלתו
  ,לכן .התעלה בזרמי ניכרת לירידה גורם PKA ידי על מסוים סרין בשייר K2p2.1 של זירחון כי נמצא .PKA ידי על

  תעלות על פעילותו דרך כאב וחישת הקולטן פעילות בין אפשרי קשר ייתכן ,בניסוי נבדוק אותה ההשערה לפי
K2p2.1: הקולטן פעילות ,שער אדומי שאינם באלו MC1R הממברנה של לדהפולריזציה תוביל בנוסיספטורים  
 תיפגם מסוימים ובמצבים זה תהליך יתרחש לא ,פגום הקולטן בהם ,ים'ינג'ג אצל בעוד כאב בחישת ועלייה

  .לכאב רגישותם

 

 

 

 
 Xenopus laevis הצפרדע בביציות המבוטאת התעלה זרמי את בחנו K2P2.1-ו MC1R בין האינטראקציה לבדיקת

  ,שלו הטבעי האקטיבטור ידי על שהופעל two electrode voltage clamp (TEVC). MC1R-ה בטכניקת שימוש תוך
αMSH. ה שבטי- cDNA ל קישור לאתר הזרם במורד לפלסמידים הוחדרו ולתעלה לקולטן המקודדים- T7 RNA 

polymerase ו- cRNA מתאימה ערכה בעזרת הוכן. cRNA מכן לאחר כיומיים נבדקו וזרמים ,לביציות הוזרק. 

     

 

  התעלה זרמי על משפיע אינו ,MC1R, aMSH של האקטיבטור כי וידאנו ובהם ביקורת ניסויי נערכו ,ראשית
  ותעלת הקולטן במקביל בוטאו כאשר .( B-ו A איורים) אנדוגני קולטן עם אינטראקציה עקב או ישיר באופן
  שלוש פי של ירידה גרמה  αMSHהאקטיבטור באמצעות הקולטן של הפעלתו ,הביצית באותה לאשלגן הדלף
  נערכו הניסויים .(B -ו   Aאיורים) הקולטן של הפעלתו לפניי התעלה לפעילות בהשוואה ,התעלה בזרמי לערך

  לכל .שניות 5 כל mV 40+ של במתח נבחנו וזרמים mV 80- על נשמר הממברנה מתח ,פיזיולוגית בתמיסה
 .sem ערכי ± מוצגים והנתונים חזרות שש נערכו בדיקה

 
  

  
 

 
  הסיבה כי בהשערה ותומכות הדלף תעלת בזרמי לירידה גורמת אכן MC1R הקולטן של הפעלתו כי מראות תוצאותינו

 יש ממצאינו את לחזק כדי ,זאת עם .K2P2.1 התעלה על שונה מהשפעה לנבוע עשויה אדמוני שיער בבעלי גבוה כאב לסף
  החלבונים שני כי ההנחה את לאשר וכן התעלה פעילות על ,ים'ינג'בג הנמצא כזה ,מוטנטי קולטן של השפעתו את לבחון
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 ?ים מרגישים פחות'ינג'האם ג
 באר שבע, קוויאט קארינה: חניכה

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב, זילברברגר נעם "ד: מנחה   

 מהמין מצפרדעות מופקות ביציות .two electrode voltage clamp בשיטת תעלה זרמי מדידות .2 איור
Xenopus laevis מוזרק לביציות .ונשמרות נתפרות והצפרדעות בניתוח cRNA שלושה עד ויום לתעלה המקודד  

  הממברנה מתח על לשלוט ניתן זו בצורה .לביצית אלקטרודות זוג החדרת ידי על התעלות זרמי נמדדים מכן לאחר
  מגבר בעזרת מוגברים הזרמים .הנבדקות התעלות דרך ,הביצית וחוץ פנים בין היונים זרמי את ולמדוד בביצית

 .לתעלה האופייניים היונים זרמי את ולנתח לזהות ניתן הבדיקה בתום .מחשב ידי על נשלטת המערכת

 שינו ומשרה לקולטן נקשר ,MC1R, aMSH של אקטיבטור .MC1R בעזרת האותות העברת מסלול .3 איור
  נוקלואוטידי ATP-ב משתמש זה אנזים .ציקלאז אדנילאט האנזים את להפעיל Gs לחלבוני גורם אשר מבני
   .K2P2.1 התעלה את המזרחן ,A (PKA) קינאז פרוטאין האנזים את מאקטב אשר cAMP  לסנתז כדי

  .אשלגן של דלף תעלת של מימדי תלת מבנה .1 איור

  באדום ,K2P4.1 התעלה של היחידות תת שתי מוצגות

  מצוינים הגיבוש בזמן נכלאו אשר האשלגן יוני .ובכחול

  מוצג התעלה של תאי החוץ צדה .סגולים ככדורים

 .למעלה

  ובמקביל בנפרד בוטאו K2P2.1 תעלות .MC1R של אקטיבציה עקב K2P2.1 התעלה בזרמי ירידה .4 איור
 mM 100 עם הדגרה ובמהלך לפני שניות 5 כל נבדקו mV 40+ -ב זרם רמות .צפרדע בביציות MC1R -ל

aMSH. A. מייצגות ביציות בשתי הזרם אחר מעקב. B. דקות 6 שנמדדו כפי בזרם השינוי ערכי סיכום 
  התעלה את הן המבטאות נבחרות בביציות (I/V) במתח הזרם תלות עקומת .aMSH (n=6). C הוספת לאחר

 בביציות (I/V) במתח הזרם תלות עקומת .aMSH. D עם הדגרה ולאחר לפני שנמדדו כפי ,הקולטן את והן
   .aMSH עם הדגרה ולאחר לפני שנמדדו כפי ,בלבד התעלה את המבטאות נבחרות
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