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מחקר בדגי זברה עשוי לפצח את המסתורין שמאחורי
תסמונת מוות בעריסה
חוקרים מאוניברסיטת בר-אילן מצאו קשר בין "רעש עצבי" בתאי המוח למוות של תינוקות בעריסה .הם מקווים
שהמחקר יאפשר פיתוח תרופות שימנעו את התופעה והפרעות אחרות בשינה
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תסמונת "מוות בעריסה" ) (SIDSהיא אחת התופעות המסתוריות ומעוררות האימה ביותר בקרב הורים לתינוקות .גם אחרי שנים
רבות של מחקר ,היא נותרה חידה בלתי פתורה .חוקרים ורופאים מתקשים לספק הסבר מדעי חד משמעי לתופעה ,הגורמת למוות
פתאומי במהלך השינה אצל תינוקות בריאים לחלוטין.
מחקר שערכו חוקרים מאוניברסיטת בר-אילן ומתפרסם היום )רביעי( בכתב העת  Science Advancesמציע הסבר אפשרי למנגנון
הפעילות במוח העומד מאחורי התופעה .באופן לא שגרתי ,המחקר נערך על ידי חוקרים מתחומי הפיזיקה וחקר השינה ,והוא
מבוסס על מודלים פיזיקליים של פעילות תאי העצב במוח וניסוי בדגי זברה.

עוד כתבות בנושא
חוקרים גילו מוטציה גנטית שעשויה להיות המפתח להבנה של מוות בעריסה k 30.03.2018
האם מותר לקחת אקמול בהיריון? שאלות ותשובות בהמשך למחקר האוטיזם k 25.04.2018

החוקרים טוענים כי ההסבר הפיזיולוגי לתסמונת מוות בעריסה נעוץ בתופעה המכונה "רעש עצבי" המתקיימת באופן שגרתי בתאי
העצב במוח ומתאפיינת בשינויים במתח החשמלי של התאים .הרעש העצבי הוא תופעה של שינוי אקראי במתח העצבים ,והוא
תוצאה של אקראיות בפתיחה ובסגירה של תעלות יוניות  -התעלות שאחראיות למתח בעצבים .הרעש העצבי קיים כל הזמן,
בערות ובשינה ,והוא רגיש במיוחד לטמפרטורה .אחד המאפיינים המזוהים כקשורים למוות בעריסה הוא עלייה בחום הגוף של
התינוק בשל ביגוד עודף או חימום יתר של החדר ,והחוקרים סבורים שיש קשר בין שני המרכיבים הללו.
"השאלה הראשונית שניסינו לבדוק במחקר לא נגעה ישירות למוות בעריסה כי אם לתופעה בסיסית יותר" ,הסבירה מובילת
המחקר ,ד"ר הילה דביר מהמחלקה לפיזיקה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת בר אילן" .במהלך השינה כל אחד מאיתנו
חווה התעוררויות ספונטניות קצרות שנמשכות עד דקה ,ואנחנו כלל לא מודעים אליהן או זוכרים אותן .ביקשנו לדעת מה גורם
לאותן התעוררויות".
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לדברי דביר ,בעבר סברו מדענים כי ההתעוררויות הללו נובעות מהפרעה חיצונית במהלך השינה .מחקרים מהשנים האחרונות

Rמה X
מצאו כי זו אינה הסיבה לאותן התעוררויות ,אבל הם הצליחו להציע הסבר הגיוני אחר .במחקר בבר-אילן טענו u
החוקרים כי
שעומד מאחורי ההתעוררות ,וכן מאחורי התופעה של מוות בעריסה ,הוא הרעש העצבי.

"כאשר הרעש העצבי מתגבר אצל כמה קבוצות תאים במקביל בזמן השינה הוא מייצר סיגנל שגורם לאותן התעוררויות" ,הסבירה
ד"ר דביר" .ההשערה היא שהמנגנון הזה הוא סוג של כלי אבולוציוני הישרדותי שנועד לשמר קשר סביבתי מינימלי גם במהלך
השינה ,וההתעוררויות שנובעות ממנו מאפשרות לגוף להתגבר על הפרעות כמו הפרעות נשימה .אנחנו טוענים שאותו מנגנון
אחראי לשתי התופעות – ההתעוררויות הספונטניות ומוות בעריסה" .על פי המחקר ,אם טמפרטורת הגוף עולה ,מנגון הרעש
העצבי מדוכא ,וההתעוררויות פוחתות .החוקרים משערים שהירידה ברעש העצבי אצל תינוקות מונע מהם להתגבר על קשיים
נשימתיים בזמן השינה ,וגורם למוות בעריסה.
— פרסומת —

תסמונת המוות בעריסה מאופיינת בפגיעה תפקודית של מנגנון בקרת הנשימה והיקיצה של התינוק ,ואחד מגורמי הסיכון המוכרים
שלה הוא חימום יתר .מחקרי עבר מצאו קשר בין טמפרטורה ובין הרעש העצבי  -ככל שהטמפרטורה גבוה יותר כך מתגבר אותו
מתח חשמלי שנוצר בתאים .ואולם ,אף מחקר לא בחן את הקשר בין אותו רעש להתעוררויות הקצרות או לתסמונת מוות בעריסה.
"בעוד שתהליכי השינה ידועים היטב ,המנגנון של ההתעוררויות הקצרות נותר חידה לא פתורה" ,אמרה דביר.
כדי לבסס את ההיפותזה שלהם החליטו דביר ועמיתיה – פרופ' שלמה הבלין וד"ר רוני בארטש מהמחלקה לפיזיקה בבר-אילן ופרופ'
פלמן איוונוב מאוניברסיטת בוסטון  -לבנות מודלים ולערוך הדמיות של התעוררויות בנוכחות של רעש עצבי בהתאם לטמפרטורות
שונות .בנוסף ,ערכו החוקרים בשיתוף פרופ' ליאור אפלבאום ,וד"ר עידן אלבז מהפקולטה למדעי החיים בבר-אילן ,ניסוי בדגי זברה.
המדענים חקרו את שנת דגי הזברה ,ובפרט את ההתעוררויות שלהם ,בטמפרטורות מים שונות .הממצאים תאמו את המודלים
שערכו החוקרים והראו שכאשר הטמפרטורה היתה גבוה מספר ההתעוררויות היה נמוך יותר ואילו טמפרטורה נמוכה העלתה את
מספר ההתעוררויות.
דביר הסבירה כי "דגי זברה הם כלי טוב לבדיקה של אפקט הטמפרטורה ,כיוון שהם יצורים אקטותרמיים )בעלי דם קר ,ע"א(
שטמפרטורת גופם זהה לטמפרטורת הסביבה .בני אדם הם אמנם הם אמנם יצורים אנדותרמיים  -בעלי מערכת ויסות חום
ששומרת על טמפרטורת גוף של  37מעלות  -אבל אצל פגים ותינוקות צעירים המערכת הזו אינה מפותחת דיה ותכונותיה דומות
לזו של דגי הזברה".
דביר אמרה שבשל הקשר בין חום הגוף לפעילות העצבית במהלך השינה ,עמיתיה והיא סבורים שהוא עומד מאחורי תופעת המוות
בעריסה .יידרשו לכך עוד מחקרי המשך ,אבל החוקרים מקווים כי חשיפת המנגנון תוביל לפיתוח של תרופות שינה חדשות ותרופות
למניעת מוות בעריסה .אם יפותחו ,התרופות יוכלו להעלות את הרעש העצבי ,שכפי הנראה מחסור בו פוגע בתפקודי היקיצה של
תינוקות.
פרסומת :איך פוטין היה מתמודד עם המאבק על הגז?
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