
  SNAP–25  ו BOTOX ,ARGIRELINEמה בין 

 Mscמרינה אומנסקי :מאת 

באמצעות הזרקות הינו כלי יעיל ונפוץ אצל רופאים פלסטיקאים רבים  BOTOX :שימוש ב

המופק מהרעלן בוטוליניום פועל בדרך  בוטוקסה. וקמטוטים והעלמת קמטים טשטושלצורך 

 מעלים , כך בו הוא מוזרק ועל ידיזורים פעולת ההתכווצות של השרירים  באשל שיתוק

יים  זוויות העינ, אזור המצח : שהם , באזורי ההבעה של האדם ,את הקמטוטים, ומטשטש 

  . ומסביב לפה

אך , מבצע פעולה דומה3פפטיד הקסה או בשמו המדעי אצטיל ARGIRELINE ) (הארגירלין 

ר נובעת מהעובדה חדירותן של מולקולות החומר לעו. הוא מוחדר לעור באמצעות קרם

 -Glu- Glu-Met- Gln- Arg ( חומצות אמינו בלבד6שמדובר במולקולה קצרה המורכבת מ 

NH2  אצטיל(  

  

   

הארגילרין הוכנס .  ל הארגילרין שונה משל הבוטוקס אך התוצאה דומה מנגנון הפעולה ש

 תוצאה דומה ללא הזרקות ובאמצעות מריחה שייתן לבוטוקסלשימוש לאחר שחיפשו תחליף 

בהבנת  יש צורך SNAP-25ו  ס הארגילרין  הפעולה של הבוטוקנינבין את מנגנוכדי ש. בלבד

 המשמש , כולין לשם אציטימר חשוב מאין כמוהו ב ושל חותירו סינפסוימנגנון הפעולה של הנ

  . טית בגוף האדםתשל המערכת המוטורית ומערכת העצבים הפארא סימפ,צבימוליך עכ

תא בה ה אצטיל כולין משוחרר בכל סינפס. הסינפסות הינן הצמתים שבין העצבים והשרירים 

 ENDPLATESהמכונים האציטיל כולין מכוון למבנים קטנים .העצב מסתיים ברקמת שריר שלד

י "כאשר קולטנים אלו מופעלים ע.מכוסים במולקולות של קולטניםאשר של תאי השריר 

 בתוך תאי השריר אשר גורם לו מולקולאריאציטיל כולין הם גורמים לתחילתו של קישור 

חרור ום חוסם למעשה את שהבוטוקס הנוצר מרעלן הבוטולינ. בסופו של דבר להתכווץ

  .העצבים והשרירים סינפסות שהם כזכור הצמתים שבין אציטיל כולין ב

  

  

  



  

  

-SNAPמפרק חלבון  שכינויו ,ום שממנו מופק הבוטוקס ינגנון הביוכימי של רעלן הבוטולינהמ

 20- של המאה ה80- שנות הב.  הנמצא באברון הסינפסה והחיוני לשחרור האציטיל כולין 25

 ופרסם את תוצאות מחקריו  SNAP-25ן  פענח רצף חומצות אמינו של חלבו OYLERר "ד

 הפך לאוביקט  מחקרי  עקב חיפוש SNAP-25 90-בשנות ה.  Journal of Cell Biologyב

שיתנו תוצאה דומה של  בחיפוש אחר תחליפים לבוטוקס .פיתרון חילופי לבוטולינוטוקסין

ון  לחלב"מתחפש"שיתוק שרירים באמצעות מריחה בלבד וללא הזרקות נמצא פפטיד ש

SNAP-25כך הוא מונע את הפעלת השרירים . אך לא מבצע את פעולתו , ותופס את מקומו

  .ומתקבלת התוצאה המבוקשת 

 6מורכב מ .( אך קטן ממנוSNAP-25גילרין הינו נגזרת של רפפטיד זה שכאמור מוכר בשם א

  .ולכן מתאים למריחה) חומצות אמינו בלבד

  : שחרור אציטיל כולין מתרחש בכמה שלבים

 אל איזור המטרה לצורך הפרשתו של אציטיל נוירוניםיות של טנפידידת שלפוחיות סנ .1

  כולין 

  המטרה  תאית עם ממברנתויטהצמדה של ממברנת השלפוחית הסינפ .2

 איחוי בין שתי הממברנות  .3

 .תהליך הנקרא אנדוציטוזה. שחרור המוליך העצבי אציטיל כולין אל תוך תא המטרה .4



  

 בין ממברנת פוזומיםליבשלב זה יש איחוי .השלב השלישי שלב האיחוי הינו שלב חשוב מאוד

האיחוי מתבצע באמצעות קומפלקס חלבוני . המטרה תאי ית עם ממברנתטהשלפוחית הסינפ

  :ורכב מהחלבונים הבאים  והוא מSNAREהנקרא 

1. SNAP-25 – קיצור של SYNAPTOSOMAL ASSOCIATED PROTEIN  

2. VAMP- SYNAPTOBREVIN 

3. SYNAPTOTAGMIN – P65 

4. SYNTAXINE-HPC-1  

 ולכן מחסור של SNAREהצמדה איכותית בין שתי הממברנות תלויה בהרכב מלא של חלבוני 

  .איות איחוי של הממברנות התהלא מאפשר את ההצמדה ואחד מהם 

אם אין הצמדה או איחוי של ממברנות . ין לריעיקרון זה מנחה את השימוש בבוטוקס או בארג

אין הפרשה של אציטיל כולין וכתוצאה ,יות עם ממברנת תאי המטרה טהשלפוחיות הסינפ

  . כלומר אין קמטים , מכך אין התכווצות של שרירי ההבעה 

ם את י כך חוס" ועSNAREחד ממרכיבי  שהינו א SNAP-25הבוטוקס מפרק את חלבון ה 

 SNARE הוא נצמד לקומפלקס –ין פועל בצורה אחרת להארגיר. שחרור האציטיל כולין 

שאינה יכולה לייצר את " מולקולה מקולקלת"י כך יוצר " ועSNAP-25במקום מולקולה של 

  .  ולכן אין הצמדה ממברנית ואציטיל כולין אינו מופרש SNAREהקומפלקס התקין של 

 זנים של 7ידועים . Clostridium botulinumבטולינוטוקסין מיוצר על ידי חיידק אנארובי 

 הגורמים לשיתוק G - וA ,B ,C1 ,D ,E ,Fטוקסינים מסוגים  -חיידקים אלו המייצרים נוירו

   . SNARE - השריר עקב פירוק חלבונים המרכיבים את קומפלקס ה

  

  



 על ידי סוגים שונים של SNARE - הבטבלה אפשר לראות את פירוק חלבוני

  בוטולינוטוקסינים

  SNAP-25  VAMP  SYNTAXINE  סוג בוטולינוטוקסין

A- "BOTOX" , "DISPORT"  +      

B-  "MIOBLOC" ,"NEIROBLOC"    +    

C1       +    +  

D          ּ+    

E        +      

F         +    

G        +    

  

  

  

  

  

  

  

  



  בוטולינוטוקסיןמנגנון השפעה של 

 

a-נדידה  ,b- הצמדה , c-אקסוציטוזה,  איחוי ,d-אנדוציטוזה,  שחרור  

 

השלבים השונים של שחרור האציטיל כולין ארבעת בשרטוט ניתן לראות את 
וטוקסין על פירוק והשפעת הרעלן בוטולי רורשחואיחוי ,הצמדה , הכוללים נדידה 

  .25חלבון סנאפ 

תוצאות הטיפול בהזרקות בוטוקס הינן לפרק זמן של כארבעה חודשים והטיפול בארגירלין 

  .יעיל כל עוד מורחים את הקרם באופן עקבי ומסודר

 


