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 תקציר. 2

עלולים להשתחרר לסביבה כימיקלים  ,כתוצאה מטיפול לקוי בשפכים תעשייתיים

שונים, רעילים ברובם. בעלי חיים השותים ממקורות המזוהמים באותם שפכים או החיים 

בתוכם, עלולים להיפגע. לחלק מאותם הכימיקלים יש פעילות ביולוגית, כאשר אחת מהן היא 

המינית הורמונלית. חומרים אלה משפיעים על קביעת הזוויג, ההתנהגות -פעילות דמוי

משמש  tert-octylphenol  (4TOP)-4והפוריות של אורגניזמים שונים, בהם דגים. הכימיקל 

 , ונמצא בחומרי ניקוי, תוספים לדלקים, שמנים ועודalkylphenol -כחומר מוצא לייצור ה

-. נמצא שחומר זה פוגע בפוריותם של דגים זכרים. המספר רב של חומרים

Diethylstilbestrol  (DES)  הינו חומר סינטטי הדומה בהשפעתו ובמבנהו להורמונים

ומהווה  אסטרוגנים טבעיים. חומר זה פוגע בפעילותם התקינה של ההורמונים הטבעיים

משמש כחומר הדברה נגד  Vinclozolin -. ה(endocrine disruptorמשבש אנדוקריני )

גים ועכברים. מטרתה פטריות ונמצא שכימיקל זה פוגע במערכת האנדוקרינית הזכרית בד

שני אספקטים הנוגעים של עבודה זו היא לבחון את השפעתם של שלושת החומרים הנ"ל על 

בחלק הראשון של  ,לצורך כךקביעת הזוויג וההתנהגות המינית.  - דגי הגופילרבייתם של 

 , מזכרהזוויג של דגי גופי בני יומם להיפוך לגרום DES -ו 4TOP של יכולתםנבחנה  העבודה

התנהגות המינית של זכרי גופי. על ה Vinclozolinלנקבה, ובחלק השני נבחנה השפעתו של 

, (Vinclozolin -ו  4TOPדרך המים )אם ( וDESאם באמצעות האוכל )ניתנו חומרים אלה 

ונבחנה השפעתם אם באמצעות סדרה של  /חודשמשך חודשיים, ללדגיגים שזה עתה הושרצו

ואם באמצעות צילום בווידיאו של ההתנהגות המינית של זכרי י עד קבלת דור שלישזיווגים 

נקבה ,  DESנקבות שבודדו מטיפול תימתוך שבניסוי זה נמצא כי  גופי במפגשם עם נקבות.

, לא  4TOPנקבות שבודדו מטיפול ששמתוך לעומת זאת,  .זכר שהפך לנקבההינה אחת 

,  Vinclozolin- בדגים שטופלו בעוד נמצא כי נמצא אף מקרה של היפוך זוויג מזכר לנקבה. 

באופן  היו נמוכיםקבה יצר מגע פיזי עם הנבהם הזכר ומשך הזמן הכולל מספר הפעמים 

את הנזק הפוטנציאלי שיש אם כך בעבודה זו הראנו  .מקבוצת ביקורתדגים במובהק מאשר 

שונים הנוגעים  אספקטיםאת יכולתם להשפיע על ולדמויי הורמונים המשוחררים לסביבה 

לרבייתם של בעלי חיים מימיים, במקרה זה דגים, כמו קביעת הזוויג וההתנהגות המינית של 

     .הזכרים
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 . מבוא3

, Aquatic community, 2008 :על )מבוסס ((Poecilia reticulata גופיהדג  -3.1

Viviparos, 2011 2016דיסקוס הגליל, ו). 

על ידי רוברט ג'ון להמר גופי במרכז  1859דג הגופי התגלה בשנת  :טקסונומיה - 3.1.1

 ,(Poeciliidae( השייך למשפחת הגמבוזיים )Poeciliaהגופי שייך לסוג מולי )אמריקה. 

  .)Cyprinodontiformes(סדרת האינדרונאים שבתוך 

הגופי הוא בעולם. מקורם של דגי הנפוצים נוי הדגי מ נחשב לאחד גופיה :תפוצה - 3.1.2 

תפוצתו  .של הגופיהטבעי טרינידד נחשבת למרכז התפוצה  , כאשרבדרום ומרכז אמריקה

האזורים באפריקה, אירופה, אמריקה הצפונית והדרומית, הטבעית של הגופי כוללת גם את 

במשך הזמן  .1תמונה מס' מפה המופיעה בעל ה אדוםבצבע  יםמסומנאוסטרליה ואסיה, ה

 לרחבי העולם למספר צרכים:י הגופי הועברו דג

היתושים ובכך )לארוות( דגי הגופי אוכלים את פגיות  –התמודדות עם מחלת המלריה .1

מעכבים את התפשטות מחלת המלריה. העברת הדגים למקווי מים טבעיים פגעה 

 באוכלוסיות הדגים המקומיים עקב קצב הרבייה המהיר יותר של דגי הגופי. 

כדגי נוי. כיום ניתן למצוא את הדגים בכל מקום על פני התרחבות המסחר בדגי הגופי  .2

 כדור הארץ. 

ישנם דיווחים כי דגים אלו מסוגלים גופי יכולים לגדול במגוון רחב של מליחויות והדגי 

אוכלי כל ויכולים להיזון גם מחומר צמחי הם . דגי הגופי םי לשרוד לתקופות קצרות במיאף 

  או ארטמיות. , רוטיפריםשל יתושים רוותאל ,וגם לטרוף, למשל

 .: תפוצה בטבע של דגי הגופי1תמונה מס' 

 

גופי היא טקסטורת ההתכונה הבולטת ביותר של דגי  ממדים, מבנה גוף וצבעונית: - 3.1.3

שונה מאד מצבעם  הגופי בטבע . צבעיהם של דגי2ראה תמונה מס'  -הייחודית להם הצבע

שנה,  150 -לאורך כרבייה בררנית  באמצעות -בחנות כיום יםנמכרהמתורבתים ה של הדגים

על מנת להשביח את  ,)על פי צבעם וגודלם( םדגיהבחרו מגדלי דגים פריטים ספציפיים של 

 -כיום דגי גופי נמכרים במגוון גדלים וטקסטורות צבעים מיוחדות ,אכןוצבעיהם של הצאצאים. 

בדרך דגים בוחרים המגדלי גורמים לכך ש צבעיו העזים יותר של הזכר .3ה תמונה מס' אר
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. בין אם מדובר בזכרים ובין אם מדובר בנקבות, דגי על פני נקבות זכריםדגי גופי  כלל לשווק

 .אליו יצורפו אקווריוםגופי מוסיפים המון לכל 

  .ימיןונקבה בצד  שמאלדג הגופי כפי שהוא מצוי בטבע, זכר בצד  :2תמונה מס' 

 

 במגוון וטקסטורות צבעים מיוחדות.זכרים : דגי גופי 3תמונה מס' 

 

  :דו צורתיות זוויגית -שונות בין זכר לנקבה – 3.1.4

אחת התכונות המאפיינות את דגי הגופי היא הדו צורתיות  מורפולוגיה: – 3.1.4.1

 צבעוניים. הזכרים משמעותית , כלומר, לזכרים ולנקבות מופע שונההבולטת הזוויגית

הוא בצורת צינור  הם, הם יותר קטנים מהנקבות, סנפיר השת שלמהנקבות הרבה יותר

יותר גדול מזה  הםשלפיר הגב וסנ, דרכו מעביר הזכר את הזרע אל הנקבה )גונופודיום(

 45מ"מ ושל הזכרים עד  60הוא עד ן של הנקבות אורכ .4 תמונה מס'ראה  -ותהנקבשל 

 מ"מ.

 ., זכר מימין ונקבה משמאלגופיהשל דג  השת : סנפירי4 תמונה מס'

 

http://www.discus.co.il/he_IL/דגי_נוי/אקווריום.aspx
http://www.discus.co.il/he_IL/מגדיר/צבעוניים.html
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התנהגות הזכר שונה מזו של הנקבה בעיקר בהקשר לחיזור  התנהגות: – 3.1.4.2

 sigmoidהזכר מתחיל את החיזור אחרי הנקבה בביצוע תנועות הנקראות הזדווגות. לו

display   גופו מתפתל לצורה של -בכך שהוא שוחה בטווח הראייה שלה בצורה מיוחדת 

"S"  'אוא(  5)ראה תמונה מס "C" 'ביצוע והוא רועד בזמן ב(  5)ראה תמונה מס

ת והצבעים הייחודיים להם, . באמצעות השילוב של תנועות הריקוד המיוחדוהתנועות

 ,או בשילוב בהמשך למשוך את שומת לבן.ומנסים זכרי הגופי להרשים את הנקבות 

הוא מסיט את הגונופודיום שהוא מגיע למצב הנכון, וכלצד הנקבה  שוחההגופי הזכר 

 ,המצוי מאחורי סנפיר השת של הנקבה, שם נמצאות הביציות ההשרצה ומחדירו לכיס

 .Baatrup and Junge, 2001)) ומשחרר את הזרע שלו

 . Sigmoid display-זכרי גופי בעת ביצוע תנועות ה : 5 תמונה מס'

 

 בניגוד .חייםה משרציישייכים לקבוצת הדגים דגי הגופי רבייה ומחזור חיים:  –  3.1.5

ת במים, אצל דגי הגופי, שני יוהתפתחות הדגים נעשההפרייה למרבית מיני הדגים, בהם 

 ליאשלב הלרווסיום הושרצים למים לאחר מתהליכים אלה נעשים בתוך בטן הנקבה והדגים 

ראה תמונה מס'   -שלהם עיכול וניזונים אך ורק משק החלמון כת)שלב בו הדגים חסרי מער

יום והיא משתנה בהתאם לטמפרטורות  21-30הגופי נמשכת נקבת תקופת ההיריון של  .(6

 .ובולטת לעין האחרונים, מפתחת הנקבה בטן גדולההמים. בעת ההיריון, בעיקר בשלביו 

, השרצהה. דרך כתם ההיריון )ראה בהמשך( ניתן לראות את עייני הצאצאים לעיתים

 2ף. הדגה משריצה בין הנמשכת בין שעה לשש שעות, הדגיגים יוצאים אחד אחרי השני ברצ

גודל הדגיגים בעת שרצים.  60 -ל 30בדרך כלל בין  נעשרצים לשגר, הטווח  200 -ל

קבות אינן מטפלות בשרצים ולעתים נמ"מ. לאחר ההשרצה, ה 2ההשרצה הוא בדרך כלל 

מיד לאחר הגחתם מהבטן, על מנת להימנע מטריפה על ידי הנקבה,  אף טורפות אותם.

על נקטיבי מחסה. כאשר מגדלים דגים באקווריום, ימחפשים באופן אינסטהדגיגים שוחים ו

בות השרצה או יאו שמכניסים את הנקבות לתדגיגים על ידי הנקבה, המנת למנוע את טריפת 

 ואה ,דבר נוסף המייחד את דגי הגופימוסיפים צמחיה שבתוכה הצאצאים יכולים להתחבא. ש

נקבה, הנקבה יכולה להשריץ עד שישה שגרים עם השל הזכר  תהזדווגות אחעקבות שב

 ,הזדווגות. תאי הזרע של הזכר, בהיותם בתוך כיס ההשרצה של הנקבהאותה בעקבות 

 ב א
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שישה , גם לאחר ציות שמופרשות לתוכויב םעגבוהה ויכולים להתלכד שומרים על חיוניות 

בצורת משולש בהיריון היא מפתחת כתם היריון כהה נמצאת גופי הכשנקבת  .מחזורי ביוץ

דגי הגופי מגיעים . ם יגדל ויכהה עם התקדמות ההיריוןבקרבת פתח ההפרשה שלה. הכת

של דגי  ורדאורך ה (.(GoCool, 2016 לאחר השרצתם לבגרות המינית שלושה חודשים 

 חודשים. 4-5הגופי הוא אם כך 

 .לרווה של דג עם שק החלמון :6תמונה מס' 

 

נוחים מאוד לגידול ואף מומלצים הינם דגים דגי הגופי  באקווריום:. גידול דגי גופי 3.1.6

בנוסף, יופיים של דגי הגופי הוא רב והם מהווים . הם שקטים ורגועים ואינם תוקפניים –לכך 

אינם בררנים כאמור, דגי הגופי הם אוכלי כל ודגי נוי אטרקטיביים מאד שמחירם זול. 

אם  .אצותחומר צמחי כמו והם יכולים לאכול תולעים, זחלי יתושים, ארטמיות ו - בתזונתם

ך להיות בגודל גרגר קטן מאד ומותאם לגודל הפה של הדג. דגי י, הוא צרדמעובמדובר במזון 

מעלות צלזיוס ורמת מליחות  22-27את מי האקווריום בטמפרטורה שבין הגופי מעדיפים 

טר מים. הדגים גדלים בדרך כלל בקבוצות גדולות, בדומה לי 19כף מלח אחת לכל  –נמוכה 

לדגים עמידים ואף מומלצים נחשבים גופי הדגי  ות.למתרחש בטבע וגם בגלל אפקט הצבעוני

להבדיל מהגידול בטבע, לגידול דגי גופי באקווריום יש מס'  .לגידול על ידי מגדלים מתחילים

הנוצרת כתוצאה מפירוק שאריות , די אמוניהסכנות והעיקרית ביניהן היא סכנת ההרעלה על י

. רמות אמוניה גבוהות גורמות בשלב ראשון להשחרת הדגים ולקושי הפרשות הדגיםאוכל ו

בשחייה ולאחר מכן למותם. הדרך לטפל באמוניה היא באמצעות התקנת פילטר ביולוגי בו 

הרבה פחות רעיל של חנקן, על ידי חיידקים  נהפכת האמוניה לניטרט, שהוא צורון

טיים. דרך נוספת להתמודד עם רמות אמוניה גבוהות היא להחליף את המים נניטריפיק

מחלת בתדירות גבוהה. בנוסף, הגופים רגישים למחלות לא מעטות וביניהם:  באקווריום

 הנקודות הלבנות, פונגוס ומחלת הגופי.
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 .דגי הגופיהאספקט הכלכלי של גידול  -3.1.7

התעשייה שסביב ייצור וטיפוח דגי הנוי מפרנסת אנשים רבים בעולם, בעיקר בסינגפור, 

וזכו שם  40-המייצרת רבע מן הדגים הנסחרים בעולם. דגי הגופי הובאו לסינגפור בשנות ה

, יותר ויותר חוואים מקומיים בחרו לעבור לגידול דגי נוי ודגי 50-לפופולאריות רבה. בשנות ה

כל של מים מתוקים במקום לגדל פירות וירקות. מאז התפתח ענף גידול דגי הגופי לאחד מא

קווים  40-50המרכזיים בתעשייה בסינגפור, והוא מגלגל מיליונים רבים של דולרים. בערך 

שונים של דגי גופי נמצאים בחוות הדגים בסינגפור. בדרך כלל, כל חווה מתמחית במספר 

קווים. כיום נחשבים דגי הגופי לחשובים ביותר  10-15דר גודל של ס -קטן יחסית של קווים

לערך מנפח ייצוא דגי הנוי  30%-מבחינה כלכלית מבין דגי הנוי בסינגפור, והם אחראים ל

(. גם בערבה מתפרנסים עשרות אנשים מגידול דגי גופי, והכנסתם Khoo, 2006ממדינה זו )

שנים  20-ה. ענף דגי הנוי בערבה התפתח לפני כבשנ הכוללת עומדת על כמה מיליוני שקלים

הערבה התיכונה". בשבע השנים האחרונות ניכרת  -ביוזמת המו"פ החקלאי "תחנת יאיר

התפתחות של משקים חדשים והרחבת המשקים הקיימים בענף. מספר העוסקים בגידול דגי 

-$ לכ4,000,000-מגדלים ושווי הייצוא בתקופה זו עלה מכ 15-ל 4-נוי בערבה גדל מ

$. בעבר הוקמו משקים לגידול דגי נוי טרופיים הדורשים מים חמים יחסית, אולם 8,000,000

כיום מוקמים גם משקים לגידול דגי מים קרים כדוגמאת הקוי והשלאייר. ענף דגי הנוי מהווה 

אלטרנטיבה הולמת לגידול ירקות מחד, ומביא להתייעלות בשימוש במים מאידך. התוצרת 

ם מיוצאת לאירופה והקרבה היחסית שיש לחוות הישראליות לשווקים ושיטת הייצור מהמשקי

התעשייתי, מבוקרת ונקייה ממחלות, מהוות יתרון מול המזרח הרחוק. ע"פ הערכות, משק 

שנים על מנת להתמקצע, לעמוד בתוכנית הייצור  5חדש לגידול דגי נוי דורש לפחות 

יש לשים דגש על יכולת המשק לשרוד כלכלית  ולהתחיל להחזיר את עלות ההקמה. לכן

בתקופת הלימוד הארוכה ולסייע למשקים במימון ההדרכה ובמו"פ. אחד המשקים הנחשבים 

של ענת ורן אפשטיין ממושב חצבה אשר  "colors"ביותר בערבה לגידול דגי נוי הינו משק 

"החקלאות  -טק-הייהשנים. סוג החקלאות בה הם עוסקים שייך לחקלאות  20קיים כבר 

החדשה". כל שלבי הגידול של הדגיגים מבוקרים בעזרת מחשב ונעשה שימוש נרחב 

, מספר רן כי הוא משתמש בטבלאות הזנה 2008בטכנולוגיה. בראיון שנעשה איתו בשנת 

אותם בצילום סופרות הושכל שבוע נשקלים הדגים באמצעות מצלמות המחוברות למחשב 

רת אקלים מלאה, ואת התהליך מלווה צוות של ביולוגים שבודקים כי יש בק ,דיגיטלי. בנוסף

הגידול אכן נקי ממחלות לפי קריטריונים אירופיים. רן גם מצא פתרון לבעיית המים וצריכת 

החשמל הגבוהה ע"י שימוש חוזר במים. לאחרונה הוא גם בנה תחנה סולארית על גג 

זה כשנתיים, כל האכלת הדגים מ (.2008)מזורי, החממה אשר תפיק חשמל לחממה 

מבוצעת על ידי רובוט אשר מחלק לכל מערכת את סוג המזון וכמותו שקובע המגדל, בזמנים 

 שהוגדרו.
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 (NIEHS, 2010מבוסס על: ) חומרים דמויי הורמונים 3.2

חומרים דמויי הורמונים הם כימיקלים בעלי מבנה שונה לגמרי מההורמונים  הטבעיים, 

האלה  דמויי ההורמונים)סטרואידים, חלבוניים ואחרים(. יותר מזה,  ימלייםאנצמחיים או של 

בעלות מבנה כימי שונה לגמרי, כך שרק הפעילות ההורמונלית כימיות שייכים לקבוצות 

( שלהם, היא המכנה Endocrine disruptorsשלהם או הפעילות נוגדת ההורמונים )

 המשותף לכולם. דמויי הורמונים פועלים במספר דרכים: 

אליהם נקשרים  ,יחודיים על פני התאיםי קולטניםכדמויי הורמונים, הם נקשרים ל .1

, ומשרים את פעילות ההרמוניים הטבעיים גם כאשר עצמם ההורמונים הטבעיים

 לא נמצאים.  האחרונים

ו הורסים את פעילות ההורמונים. פעילות החסימה כנוגדי הורמונים, הם חוסמים א .2

שני מנגנונים: א. הקשרות לאתר המטרה של ההורמון באמצעות  נעשיתשלהם 

ובניגוד לדוגמא הקודמת, אי הפעלת התגובה הטבעית המושרית על ידי ההורמון. 

ראה תמונה  - הקשרות זו מונעת את הקשרות ההורמון והפעלת התגובה הטבעית

 .של האחרון כך ניטרול פעילותובהקשרות נוגד ההורמון להורמון עצמו ו ב.  .7 מס'

: הקשרות נוגד ההורמון לאתר המטרה של ההורמון ועיכוב התגובה 7תמונה מס' 

. הקשרות של ההורמון לקולטן Aהטבעית המושרת על ידי הורמון. 

גם . הקשרות חלקית גם של ההורמון וBהמשרה תגובה מלאה.  ,הייחודי

. הקשרות Cנוגד ההורמון לקולטן הייחודי והשריית תגובה חלקית. של 

 .טן הייחודי ומניעת התגובה הטבעיתלמלאה של נוגד ההורמון לקו

  

הקשרות של שניהם ההורמון, והקשרות בין נוגד ההורמון ו, כתוצאה מהלפעמים .3

 מושרית פעילות נמוכה מזאת שמשרה ההורמון ,(C7 לאתר המטרה )תמונה מס'

 .הטבעי לבדו

יכולים להיות  ,חומרים דמויי הורמונים, המשפיעים גם על צמחים וגם על בעלי חיים

אדם באמצעות התעשייה הכימית )חומרים המיוצרים גם על ידי מיקרואורגניזמים וגם על ידי 

לוואי או מוצרי ביניים בתהליכים  סינטטיים(. במספר מקרים, דמויי ההורמונים הם תוצרי

A B C 
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כימיים סינטטיים, הנפלטים לסביבה כתוצאה מטיפול לקוי בשפים התעשייתיים, ובמקרים 

אחרים מדובר בתוצרים סופיים בעלי פעילות ספציפית, אשר יש להם השפעות לוואי כנוגדי 

הוא מאוד שונה פיזורם של דמויי הורמונים בסביבה גם  (.Vinclozolin -הורמונים )למשל ה 

)למשל טיפול מוצקים( כתוצאה ממחדל כגזים או כלפעמים הם מתפזרים בסביבה )כנוזלים,  –

 –ולפעמים הם מפוזרים בסביבה בכוונה, כמו במקרה של ה לקוי בשפכים או אסון( 

Vinclozolin המשמש כחומר הדברה נגד פטריות. 

ג בעלי החיים אלא דרך ההשפעה שיש לחומרים דמויי ההורמונים היא לא דרך הר

כמו למשל, חשיפה של זכרים לדמויי הורמונים נשיים . פגיעה בהתרבותם והורדת שרידותם

תוריד את האגרסיביות שלהם ותוריד את יכולתם להשיג לעצמם נקבות ולהזדווג איתן. 

בכל מקרה, בפוריותם של בעלי החיים הנחשפים לחומרים אלה. לפעמים הפגיעה תהייה גם 

ולפגוע משמעותית  ולים להיות מאוד משמעותייםהנזקים שיש לדמויי הורמונים לסביבה יכ

 .ביכולתם של בעלי החיים להתרבות ולהעמיד מספר מספיק של צאצאים

3.2.1 .Diethylstilbestrol (DES) ( על פיNIH, 2011). 

הנוסחה ו g/mol 268.35 הוא מולקולריה ומשקל .8ראה תמונה מס'  -חומר סינטטי

, נקודת , חסרת טעם וריחלבנה החומר מופיע כאבקה C18H20O2.היא שלו מולקולרית ה

. החומר מסיס mg/l 12במים היא  וומסיסות C1690 – C1720היא בין שלו ההתכה 

 -יוצר לראשונה ב kg/l 1.2. DESהסגולי הוא  ומשקלו ,ושמן םבאלכוהול, אתר, כלורופור

הוא ניתן  1940-1970בין  .אסטרוגןהנשי ונמצא כבעל פעילות הומולוגית להורמון  1938

 DESההנחה בבסיס מתן ושאר סיבוכי הריון. לנשים על מנת למנוע הפלות, לידה מוקדמת 

תה כי אחד הגורמים להפלות וסיבוכי היריון היו רמות נמוכות של אסטרוגן המיוצרות על יהי

נמצא כי האפקטיביות שלו במניעת בעיות אלה בנשים  1950בסביבות י האם בהיריון. יד

אך למרות זאת נמשך השימוש בו. בשנות השישים נמצא כי החומר יעיל יותר  נמוכה

טיפול בסרטן השד בשלב מתקדם בנשים מבוגרות. השימוש בו למטרה למאסטרוגנים שונים 

בשנות כבר . תרופות יעילות יותראז נמצאו ם כאשר זו נמשך כמעט עד שנות השמוני

נדיר יחסית מהסוג יכול לגרום לסרטן  DESבאפליקציה לתוך הנרתיק, ש השבעים נמצא

clear cell adenocarcinoma בתחילה בארה"ב ואחר נפסק ריוןיבחומר בעת ההשימוש וה ,

מיליון הנשים שהשתמשו בתרופה לגבי  5-10 -חלק מ בהמשך הוזהרו . (1980כך באירופה )

. clear cell adenocarcinoma -לחלות ב ןתחת הסיכו ותהאפשרות שהן או בנותיהן נמצא

אשר גורם לבעיות בהתפתחות העובר ובלידה,  endocrine disruptor -כיום ידוע החומר כ

לא רק על , והוא כאמור משפיע ריוןיהיא בזמן ההשל החומר השפעתו העיקרית  ולסרטן.

 -מבחינה זו נחשב החומר כ  .מהות שטופלו בחומריבנות לא -גם על הצאצאיםהאם אלא 

transgenerational. 
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 .Diethylstilbestrol: מבנה הכימי של 8 תמונה מס'

 

4-tert-octylphenol -3.2.2  (4TOP) 

. C6H4(HO)C8H17מייצג מספר רב של איזומרים שנוסחתם  Octylphenol המונח

 ההיא שרשת של שמונה אטומי פחמן, אשר עשויהקשורה לקבוצת הפנול  Octyl  -קבוצת ה

 .9 ראה תמונה מס'ת, או לינארי פתמסועלהיות 

  .tert-octylphenol-4: המבנה הכימי של 9תמונה מס' 

 

מעלות צלסיוס וקיים כפתיתים לבנים/ ורודים  20: מוצק בטמפ' של נתונים פיסיקליים

מעלות  277-283בין  -מעלות צלסיוס, נקודת רתיחה 79-82בין   -נקודת התכה .בהירים

בטמפ' של  , מסיסות במיםק"ג/ליטר 0.95 -מעלות צלסיוס כ 20בטמפ' של  -צלסיוס, צפיפות

 אין מידע. -. צמיגות  0.1g /L>,נמוכה -מעלות צלסיוס  20

 4-tert-octylphenol פורמלהיד פנול  -שרף פנולית. השרףהמשמש בעיקר להפיכת

חומר זה משמש לייצור  .הוא פולימר סינטטי שמושג על ידי תגובה של פנול עם פורמלהיד

 ethoxylates, יתרת התגובה יוצרת .לוחות מעגליים, משטחי מעבדה, ציפויים ודבקים

צבעים , כלעיבוד טקסטיל יםמשמש  ethoxylates -הלייצור חומרים פעילי שטח.  המשמשים

 -ה   (Brooke et al, 2005).תרופות וטרינריותכוחומרי הדברה כעל בסיס מים, 

alkylphenol משמש גם ליצור התרכובת ,Nonylphenol  מייצרים חומרים  הבעזרתאשר

טיפוח אישיים שמן סיכה, חומרי ניקוי, חומרים מתחלבים, מוצרי לנוגדי חמצון, תוספים 

 בסביבה הימצאותהמשכה את תשומת הלב בשל  -Nonylphenolופלסטיק. תרכובת ה

 ראה למעלה - משבש אנדוקריני והיותה בריכוזים גבוהים

 (Alkylphenol)שניהם סוגים של   Nonyl phenol-ו  Octyl phenol החומרים

 לקויבמקרים של טיפול בעיקר  תולוהפסאל הסביבה דרך מערכות הביוב  יםמשתחרר
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 Alkylphenol   -מספר מדינות באירופה אסרו על השימוש ב 1980-1990.  במהלך בשפכים

על ידי - Alkylphenol חשף ליבני אדם עלולים לה .שימושים נוספיםבבמוצרי ניקוי ביתיים ו

חומרי מי שתייה, או על ידי מוצרי טיפוח אישיים וב ,)לדוגמת דגים(בליעה של מזון מזוהם 

לבעלי חיים תרכובת זו יכולה להצטבר בגופם של הדגים, ותוצרים של חומר זה רעילים  .ניקוי

מקווי  139מתוך  43.5% - ב  tert-octylphenol-4הזוה 1999-2000. בין השנים מימיים

 .(Koplin et al, 2002) מדינות 30 -מים בארצות הברית, ב

3.2.3 Vinclozolin 

תרכובת  .10ראה בתמונה מס'  -C12H9Cl2NO3 היאVinclozolin  -נוסחת מולקולת ה

החומר  של מולקולריהמשקל ה .Ronilan/Curlan/Vorlan/Toucheזו מוכרת גם בשמות: 

שלו נקודת ההתכה . גבישים חסרי צבע עם ריח ארומטי קלכמופיע  והוא g/mol 286.11 הוא

מתנול, אצטון, אתיל ב. החומר מסיס mg/l 2.6במים היא שלו מסיסות הו C0 108היא 

 .dichloromethane -ו  , טולואןn-heptaneאצטט, 

 Vinclozolin:מבנה הכימי של  10תמונה מס' 

 

משמש כחומר הדברה כנגד פטריות. בסקירה שערכה הסוכנות   Vinclozolin -ה

שכימיקל זה הגיעו למסקנה  ,Vinclozolin -ה על 2000האמריקאית להגנת הסביבה בשנת 

 .או תוצרי פירוקו גורמים להתפתחות גידולים באשכי חולדות ואלה עלולים להיות סרטניים

 -US) קבע כי הכימיקל פוגע במערכת האנדוקרינית וגורם לספירת זרע מופחתתבנוסף הוא 

EPA, 2000) .תרכובת זו מדגימה תכונות של transgenerational  , כלומר העברה של

 כך שישנה השפעהישתנה, ( DNA) הגנטי הראשוני מבלי שהמבנה ,מדור לדורמידע גנטי 

ישנו מחקר שמראה כי לא רק הדור הראשון . גם על צאצאי בעלי החיים שנחשפו לחומר

לאחר גם זכרים שנולדו שלושה דורות אלא רחם מושפע, היותו בב  vinclozolin-שנחשף ל

מתרכובת זו הזדווגו עם נקבות שלא נחשפו, כך, כאשר זכרים שהושפעו מ . יותרומעבר מכן

אחרי שלשוה דורות, צאצאים  .חלק מן הצאצאים היו עקרים וחלקם היו בעלי פוריות ירודה

  (.Gilbert and Epel,2009) נמוכההמשיכו להראות ספירת זרע  יםזכר
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 -ל ףלהיחששל ארה"ב בדק האם בני אדם יכולים  (EPA) המשרד לאיכות הסביבה

vinclozolin   באופן כללי, קוטלי פטריות  (.אוכל ומים)או למטבוליטים שלו באמצעות תזונה

הצרכנים  .קלט בקלות בפירות וירקותיהנמצאים במחזור המים והאוויר, דבר המאפשר להם ל

לבדם לא יכולים להקטין את היחשפותם לחומר זה כיוון שהוא אינו יורד מן התוצרת 

תכונות אלה גורמות לכך שמדובר  .(Colbert et al, 2005) ברזבמי באמצעות שטיפה 

 בחומר בעל סכנה בריאותית אמיתית.

 השערת החקר -3.3

כתוצאה מטיפול לקוי בשפכים תעשייתיים עלולים להשתחרר לסביבה כימיקלים שונים, 

רעילים ברובם. בעלי חיים השותים ממקורות המזוהמים באותם שפכים או החיים בתוכם, 

עלולים להיפגע. לחלק מאותם הכימיקלים יש פעילות ביולוגית, כאשר אחת מהן היא פעילות 

משפיעים על קביעת הזוויג, ההתנהגות המינית והפוריות של  הורמונלית. חומרים אלה-דמוי

משמש כחומר מוצא  tert-octylphenol  (4TOP)-4אורגניזמים שונים, בהם דגים. הכימיקל 

, ונמצא בחומרי ניקוי, תוספים לדלקים, שמנים ועוד. נמצא שחומר זה alkylphenol -לייצור ה

( הינו חומר סינטטי הדומה DES)  Diethylstilbestrol-פוגע בפוריותם של דגים זכרים. ה

בהשפעתו ובמבנהו להורמונים אסטרוגנים טבעיים. חומר זה פוגע בפעילותם התקינה של 

משמש כחומר  Vinclozolin - . הendocrine disruptor ומהווה ההורמונים הטבעיים

בדגים הדברה כנגד פטריות ונמצא שכימיקל זה פוגע במערכת האנדוקרינית הזכרית 

 ועכברים. 

מטרת העל של עבודה זו היא להראות את הנזק הפוטנציאלי שיש לדמויי הורמונים 

אנו משערים  .תם של בעלי חיים ימיים כגון דגיםסינטטיים, אשר משוחררים לסביבה, על רביי

 כי:

חלק מהזכרים שנחשפו לחומר  4TOP, -ול DES –ל ארוכת טווח כתוצאה מחשיפה  .א

 בעלות סימני מין משניים נקביים.יהפכו לנקבות 

, ישתנה את התנהגות המינית של Vinclozolin –ל  ארוכת טווחכתוצאה מחשיפה  .ב

זכרי גופי.
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 . שיטות וחומרים4

 5בנפח של  כת הגידול כללה אקווריומים קטניםמערתנאי הגידול ומקור הדגים:  - 4.1

ס"מ משפתם. לכל אקווריום הוכנס גוף חימום  1 -ליטרים שמולאו במים מותפלים עד כ

כל אחד מן האקווריומים הוכנס אל מעלות. בנוסף  24-26ששמר על טמפרטורה קבועה בין 

פילטר שנועד לסנן את המים, להעשיר אותם בחמצן ולבצע ניטריפקציה )הפיכת האמוניה 

(. כדי למנוע גדילת אצות על דפנות , לניטרטשהינה רעילה להם ,יםשהדגים מפרישים למ

האקווריומים בהם הדגים שוהים, כוסה חדר הדגים ביריעת פלסטיק ירוקה. האכלת הדגים 

ראה  -, עם או בלי הורמון בהתאם לניסויבמזון מסוג "טרופי" של חב' רענן נעשתה אחת ליום

לניסוים השונים דגי הגופי קו באמצעות סיפון. אקווריומים נוהאחת לזמן מסוים, . בהמשך

 עין יהב.מושב התקבלו ממשק אביתר מנור ב

  הוספת דמויי ההורמונים לטיפולים השונים: – 4.2

(DES) Diethylstilbestrol:  הוספתDES  מ"ג 20(. 1997), וחובריהנעשתה על פי שפיר 

DES (Sigma Aldrich ) גרם של אוכל  50התמיסה הוספו מ"ל אתנול ואל  7הומסו לתוך

אבקת מזון.  מ"ג/ק"ג 400ריכוז ההורמון אם כך היה . חב' רענן(מזון "טרופי" של ) מסחרי

טמפרטורה שכוון לבוש יבתנור י שעות 24במשך  הובשי לאחר ערבוב אינטנסיבי, התערובת

( DESהתערובת היבשה )מזון + . על מנת למנוע את הרס ההורמוןמעלות צלזיוס  50של 

 מקפיאב הרנשמ האבקה. בעלת גרגרים קטנים אבקה יבשהנטחנה במטחנת קפה לקבלת 

 -ל בקירוב  הבכמות אוכל השוו ואכלהומדי יום הדגים  .על מנת למנוע פירוק של ההורמון

 .22.06.15עד לתאריך  19.05.15מהתאריך  . הטיפול בהורמון נמשךממשקלם 3%

octylphenol-tert-) 4TOP4:) 80  ההורמון מיליגרם שלTOP4 (Sigma Aldrich ) הומסו

 הוסף למי האקווריוםגרם הורמון לליטר. ההורמון  1.6מ"ל אתנול לקבלת ריכוז של  50בתוך 

 וואליהם הוספ ליטר( 5) במים טרייםם האקווריו מיכל  הוחלפוכל עשרה ימים  באופן הבא:

625 l  200של  סופיריכוז קבלת ל ראה למעלה, -מרוכזהשל הורמון g/l הורמון במים .

 19.05.15מהתאריך . הטיפול בהורמון נמשך מקפיאבלאורך הניסוי  המרנשהורמון ה תמיסת

 .22.06.15עד לתאריך 

Vinclozolin:  0.5  גרםVinclozolin  גרם  01מ"ל אתנול לקבלת ריכוז של  50הומסו בתוך

 מיכל כל עשרה ימים הוחלפו  הורמון לליטר. ההורמון הוסף למי האקווריום באופן הבא:

 ראה למעלה, -של הורמון המרוכז l250  וליטר( ואליהם הוספ 5במים טריים )ם האקווריו

לאורך  נשמרההמרוכזת תמיסת ההורמון  .הורמון במים g/l500של   סופיריכוז קבלת ל

 .14.01.16עד  8.12.15 - הטיפול בהורמון נמשך מ. במקפיא הניסוי
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שרצי גופי בני יומם  200 -. כ19.05.15 -החל בהראשון הניסוי  :ראשון מהלך ניסוי - 4.3

. דגים 30 -בכל אחד כ ,הובאו ממשק אביתר מנור בעין יהב וחולקו בין שישה אקווריומים

 ביקורת 1-2מס' אקווריומים הדגים חולקו לשלוש קבוצות, כל קבוצה כללה שני אקווריומים: 

אקווריומים , אוכלהעם  DES תוספת של דמוי ההורמון 3-4מס' אקווריומים )ניתן אוכל רגיל(, 

ו  5, 4, 3אקווריומים  .11ראה תמונה מס'  - במים4TOP תוספת של דמוי ההורמון  5-6מס' 

ולאחר מכן הושארו לגדול ללא טיפול בהורמון,  22.06.15טופלו בהורמונים עד לתאריך  6 -

ם לשלב שבו ניתן להבדיל בין זכרים הדגי עד הגעת, (2 –ו  1) כמו אקווריומי הביקורת

. 5.8.15 -והוא נמשך עד לשלב זה הינו הראשון בשלבי הניסוי . )גיל חודשיים וחצי( לנקבות

שה תמותה נרחבת של דגים בכל ששת האקווריומים כך שבשלב שבו זה התרחשלב במהלך 

 מהדגים.  10% - , נשארו רק כלנקבותניתן היה להבדיל בין זכרים 

 .: חלוקת הדגים11 תמונה מס'

 

הזכרים הזכרים והנקבות בכל אחד מהאקווריומים,  נספרו של הניסוי השניבשלב  

מהניסוי והנקבות, אשר ייתכן וחלקן הן תוצאה של היפוך זוויג, הושארו להמשך  הורחקו 

ב מהטיפול נקבות  8 רק היו ברשותנו ,של דגים עקב התמותה הנרחבתבשלב זה, העבודה. 

– DES, 7  4 –ב מהטיפול נקבותTOP עשריםבהמשך, . נקבות מקבוצת הביקורת 5 -ו 

לניסוי הוספו  10.08.15 -בכל אקווריום. בנקבה אחת  -אקווריומים עשרים בות חולקו בין הנק

 -בוימים  15. הזיווג נמשך /אקווריוםלכל נקבה , זכר אחדמחוץ לניסויזכרים בוגרים 

גם בשלב זה אירעו  השרצה.לתאי הוכנסו הנקבות הוצאו הזכרים מן הניסוי ו 25.08.15

הגיעו לשלב שבו  הזיווגים 10צאצאי כאשר זיווגים.  10ולבסוף נשארנו עם נוספות תמותות 

   נקבות.הזכרים ומספר המספר  להבדיל בין זכר ונקבה נספרוהיה אפשר 

סעיף ראה )היפוך זוויג במקרים בהם נחשד , על מנת להיות בטוחים השלישיבשלב 

~ זכרים, נלקחו כל הזכרים, הוכנסו כל אחד לאקווריום 75%(, מהזיווגים בהם התקבלו 4.4

של זיווגים . עם הגיע הצאצאים ()שלא טופלו באף הורמון נקבות מחוץ לניסוי נפרד וזווגו עם

לשלב בו ניתן להבדיל בין זכרים לנקבות, נספרו מספר הזכרים והנקבות בכל אקווריום. אלה 

 ה זכר שהפך להיות נקבה.תהישלהם  "סבתא" - במקרה וכל הצאצאים היה זכרים, הרי שה

 :היפוך זוויגקיומו של  קביעתתהליך   – 4.4
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מתקבל דג בעל מופע  ,DNA -שאינו תלוי במזכר לנקבה,  גכאשר מתרחש היפוך זווי

את אותה "נקבה" עם זכר, שגנוטיפ הזוויג אם נזווג  .XY – נקבי אך בעל גנוטיפ זוויגי שהוא

 : במקום חצי זכרים וחצי נקבותמהרגיל ותתוצאות הזיווג יהיו שונ, XY – שלו הוא

 .1טבלה מס'  ראה, זכרים ורק רבע נקבות 75%יתקבלו , המתקבלים בזיווג רגיל

 .תוצאות זיווג בין זכר שהפך לנקבה לבין זכר: 1 מס'טבלה 

 

 

 

 

שליש מהזכרים )או רבע מכלל הדגים( , הגנוטיפ של 1כפי שניתן לראות בטבלה מס' 

אם . כתוצאה מהיפוך הזוויגרק וניתן לקבלו קיים בטבע, גנוטיפ זה לא . YY –מיוחד  הוא

זכרים, ללא נקבות  100%כתוצאה מזיווג זה יתקבלו עם נקבה,   YYנזווג זכר בעל גנוטיפ 

צאצאים היא  "סבתא" של אותם - תוצאה שכזו תצביע על כך שה. 2ראה טבלה מס'  -כלל

 .)זכר שהפך נקבה( היפוך זוויג תוצאה של

 נקבה.עם  YY : תוצאות זיווג זכר2טבלה מס' 

 

 

 

 

 .Vinclozolinניסוי התנהגות עם שני: הניסוי המהלך  -4.5

שרצי גופי בני יומם הובאו ממשק אביתר מנור בעין  100 -כ 8.12.15 -הניסוי החל ב

ללא ) ביקורתשימש כ 1מס' . אקווריום דגים 50 -בכל אחד כ ,אקווריומים שנייהב וחולקו בין 

אופן הוספת  .במיםVinclozolin תוספת של דמוי ההורמון  -2מס' אקווריום (, תוספת הורמון

ב נעשתה הוספת הורמון אחרונה היה כמתואר בשיטות וחומרים.  2 מס' םאקווריולההורמון 

הביקורת,  םלגדול ללא טיפול בהורמון, כמו אקווריוהדגים ולאחר מכן הושארו  14.01.16 –

  .לבגרות מיניתעד הגעת הדגים 

 1גופי מאקווריומים מס' ההתקיים צילום ההתנהגות המינית של זכרי  16.03.16 –ב 

( ושלושה 2)אקווריום מס'  Vinclozolin –נלקחו שלושה זכרים שטופלו ב לצורך כך . 2ומס' 

מדגים, לאקווריום ריק אחד אחד (. הזכרים הוכנסו 1ביקורת )אקווריום מס' הזכרים מקבוצת 

 לםוהפגישה צמהלך דקות.  5 -משך לשנלקחה מחוץ לניסוי מוכרת יחד עם נקבה לא 

 XY -זכר שהפך לנקבה 

 Y X גמטות

XY - זכר XX - נקבה X   זכר

XY YY - זכר XY - זכר Y 

 YYזכר 

 Y Y גמטות

XY - זכר XY - זכר X  נקבה

XX XY - זכר XY - זכר X 
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התנהגות המינית של נעשתה אנליזה ל. לאחר הצילום 12ראה תמונה מס'  -במצלמת ווידיאו

האנליזה כללה את מס' מקבוצת ביקורת.  וגם אלהשטופלו בהורמון  , גם אלהזכריםה

 -, מגע, שחיה צמודה, ביצוע הזכר לנקבהה ןביהפעמים ומשך הזמן הכולל של המפגשים 

Sigmoid display .ועוד  

 גופי.ה: צילום ההתנהגות המינית של דגי 12תמונה מס' 
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 תוצאות  .5

 -ו Diethylstilbestrol, 4-tert-octylphenolבעבודה זו נבחנה השפעתם של 

Vinclozolin  זוויג מזכר לנקבה היפוך  – גופיהדגי שני אספקטים הנוגעים לרבייתם של על

 -ו 4TOP של יכולתםנבחנה  העבודהבחלק הראשון של לצורך כך . והתנהגות מינית זכרית

DES בחלק השני נבחנה השפעתו ו ,לנקבהמזכר , הזוויג של דגי גופי בני יומם להיפוך לגרום

. לצורך כך ניתנו חומרים אלה אם התנהגות המינית של זכרי גופיעל ה Vinclozolinשל 

לדגיגים שזה עתה , (Vinclozolin -ו  4TOPדרך המים )אם ( וDESבאמצעות האוכל )

ונבחנה השפעתם אם באמצעות סדרה של זיווגים ואם  /חודשחודשייםמשך ל, הושרצו

 באמצעות צילום בווידיאו של ההתנהגות המינית של זכרי גופי במפגשם עם נקבות.

-Diethylstilbestrol ,4-tert השפעתם של כאמור, בניסוי הראשון בחנו את

octylphenol  ,מופיע בשיטות וחומריםש לנקבה, כפימזכר על היפוך זוויג אצל דגי גופי, 

 ,בתום השלב הראשון של הניסוי, כאשר הדגים הגיעו לבגרות מינית. 4.4  -ו  4.3סעיפים 

 –הזכרים והנקבות בכל אחד מזוגות האקווריומים )ביקורת, טיפול ב  נספרו, 5.8.15בתאריך 

DES  4 -וטיפול בTOP '3(. תוצאות ספירה זו מופיעות בטבלה מס. 

משך : מספר הזכרים והנקבות בתום השלב הראשון של הניסוי )חשיפה ל3טבלה מס' 

 (.מול ביקורת חודש לדמויי ההורמונים

 

 

 

 

 –ו  DESבשני הטיפולים, , כמות הנקבות שהתקבלו 3כפי שניתן לראות בטבלה מס' 

4TOP לערך, כפי שמופיע  נקבות 50%זכרים:  50%משמעותית מעבר ליחס גדולה , היתה

 .לערך זכרים 25%נקבות:  75% בביקורת. בטיפולים אלה התקבל יחס של

על מנת לזהות נקבות אשר , (שיטות וחומרים בשלב השני של הניסוי )ראהבהמשך, 

אחת לאקווריום נפרד , הועברו כל נלקחו הנקבות מכל אחד מהטיפוליםעברו היפוך זוויג, 

לאחר שבועיים הוצאו הזכרים מהאקווריומים והנקבות הוכנסו וזווגו עם זכרים מחוץ לניסוי. 

לאחר ם הגעת הצאצאים לבגרות מינית, לכלובי השרצה על מנת להגן על הצאצאים מהאם. ע

תוצאות נספרו מספר הזכרים והנקבות בכל אחד מן הזיווגים. שלושה חודשים לערך, 

 .4וגים מופיעות בטבלה מס' הזיו

 

 טיפול מספר הזכרים מספר הנקבות

 ביקורת 4 3

8 3 DES 

7 3 4TOP 



19 

 

 : תוצאות הזיווגים של השלב השני בניסוי היפוך הזוויג.4טבלה מס' 

 

 

 

 

 

 

 

זוויג להיפוך בשני זיווגים )מסומנים בצהוב( ישנו חשד רק  ניתן לראות כי 4טבלה מ

, ראה 41/:  3/4מהות מפני שהיחס זכרים/נקבות בקרב הצאצאים הוא ימזכר לנקבה של הא

 3/4עד  1/2:  1/2. בשאר הזיווגים התקבלו יחסים שנעו בין בשיטות וחומרים 4.4סעיף 

 זכרים, כולל זיווגי הביקורת.  1/4נקבות  

 3מאקווריום מס'  הזכריםכל ראה שיטות וחומרים, זווגו  של הניסוי, בשלב השלישי

ככאלה שעברו היפוך חשודים , שהוריהם DESבטיפול  2ומאקווריום מס'  4TOPבטיפול 

" תהאמהו, על מנת לאשר סופית שה"עם נקבות מחוץ לניסוי )ראה שיטות וחומרים( ,זוויג

 .5תוצאות הזיווגים האלה מופיעות בטבלה מס'  .שלהם הם זכרים שהפכו לנקבות

זווג של צאצא שמקורו באקווריום מס'  -, למעט מקרה אחד 5כפי שעולה מטבלה מס' 

2 DES מסומן בצהוב(, בכל האקווריומים שנבחנו התקבל  אשר התקבלו בו זכרים בלבד(

ניתן לראות את תוצאות הזיווג הנ"ל. עוד יתן  13עירוב של זכרים ונקבות.  בתמונה מס' 

לראות כי במספר זיווגים לא התקבלו צאצאים. בחלק מהמקרים מדובר בתקלות טכניות 

 ובחלק מהמקרים כנראה שמדובר בעקרות של אחד הפרטנרים.

 הזוויג.היפוך : תוצאות הזיווגים של השלב השלישי בניסוי 5טבלה מס'              

 מספר הנקבות מספר הזכרים מס' האקווריום מקור הזכרים

 ביקורת

 אין השרצה 1

2 6 8 

 אין השרצה 3

 9 3 1 3אקווריום מס' 

 טיפול מספר האקווריום מספר הזכרים מספר הנקבות

9 10 1 4TOP 

11 5 2 4TOP 

1 5 3 4TOP 

2 2 4 4TOP 

4 6 5 4TOP 

7 3 6 4TOP 

13 6 1 DES 

2 8 2 DES 

 ביקורת 1 2 3

 ביקורת 2 6 8
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 אין השרצה 4TOP 2בטיפול 

3 7 9 

4 0 7 

 אין השרצה 5

 2מאקווריום מס' 

 DESבטיפול 

 אין השרצה 1

 אין השרצה 2

3 7 0 

4 1 6 

5 5 10 

 אין השרצה 6

7 6 7 

 אין השרצה 8

נקבה ובין  DES 2זכר מאקווריום מס' בין השרצה של זיווג תוצאות ה: 13תמונה מס' 

 .מן הצד משמאל(מבט )מבט על מימין ו מחוץ לניסוי

 

גידלנו דגים בני יומם  ראה שיטות וחומרים, -2ניסוי מס'  -העבודהבשלב האחרון של 

 חשפנולחייהם למשך חודשיים עד שהגיעו לבגרות מינית, כאשר במהלך החודש הראשון 

. לאחר חודשיים ראה שיטות וחומרים -g/l 500בריכוז של  Vinclozolin –אותם לכימיקל 

ובחנו את ההתנהגות עם נקבות מחוץ לניסוי  – Vinclozolinהפגשנו את הזכרים שנחשפו ל

שלא  זכרים מקבוצת הביקורת,זו של להמינית שלהם )ראה שיטות וחומרים( בהשוואה 

עיבוד סרטוני הווידאו שתיעדו את חמשת הדקות הראשונות של נחשפו לכימיקל. תוצאות 

שי מגע בין במפגשים אלה הצלחנו לתעד אך ורק מפג .1מוצגות בגרף מס'בין הדגים המפגש 

 הזכרים לנקבות.
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נקבה במהלך להזכר  התקיים מפגש פזי בין: הזמן הכולל ומספר הפעמים בהן 1גרף מס'

עמודות בעלות אותיות שונות  יהם.בינ מפגשההראשונות של  חמשת הדקות

 .t, ע"פ מבחן P<0.1של  ותמובהקבמייצגות הבדל סטטיסטי 

 

 ניתן לראות כי: 1מגרף מס' 

עם פיזי יצר מגע מספר הפעמים בהם הזכר  , Vinclozolin- ב בדגים שטופלו .1

 . מקבוצת ביקורתדגים במאשר ( t -)מבחן באופן מובהק  היה נמוך קבה הנ

עם הנקבה היה פיזי  מגעיצר , משך הזמן בו הזכר  Vinclozolin- בדגים שטופלו ב .2

 .מקבוצת הביקורתדגים במאשר ( t -)מבחן באופן מובהק  ךנמו
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 ומסקנות דיון .6

-Diethylstilbestrol ,4-tert -שלושה דמויי הורמונים  בעבודה זו נבחנה השפעתם של

octylphenol ו- Vinclozolin  היפוך  –על שני אספקטים הנוגעים לרבייתם של דגי הגופי

מטרת העל של עבודה זו היא להראות את הנזק . והתנהגות מינית זכריתזוויג מזכר לנקבה 

על רבייתם של בעלי  ,ש לדמויי הורמונים סינטטיים, אשר משוחררים לסביבההפוטנציאלי שי

 הכימיקלים  של יכולתםנבחנה  ,העבודהבחלק הראשון של  ,לצורך כך. כגון דגים חיים ימיים

4TOP ו- DES ובחלק השני נבחנה  ,, מזכר לנקבהזוויג של דגי גופי בני יומם לגרום להיפוך

התנהגות המינית של זכרי גופי. לצורך כך ניתנו חומרים אלה העל  Vinclozolinהשפעתו של 

בריכוזים ידועים, , (Vinclozolin -ו  4TOPדרך המים )אם ( וDESאם באמצעות האוכל )

נבחנה  בהמשך. (ראה שיטות וחומרים) /חודשמשך חודשיים, ללדגיגים שזה עתה הושרצו

ים ואם באמצעות צילום בווידיאו אם באמצעות סדרה של זיווג יכולתם של החומרים האלה,

 להביא להיפוך זוויג מזכר לנקבה או לפגוע בהתנהגותם המינית של זכרים, בהתאמה.

 בעבודה זו מצאנו כי: 

 .נקבה אחת חשודה כזכר שהפך לנקבה,  DESנקבות שבודדו מטיפול תימתוך ש .1

, לא נמצא אף מקרה של היפוך זוויג  4TOPנקבות שבודדו מטיפול ששמתוך  .2

  מזכר לנקבה. 

בהם הזכר ומשך הזמן הכולל , מספר הפעמים  Vinclozolin- בדגים שטופלו ב .3

 .מקבוצת ביקורתדגים בבאופן מובהק מאשר  היו נמוכיםקבה יצר מגע פיזי עם הנ

 - , בסוף השלב הראשון של הניסוי התקבל בשני הטיפולים3כפי שעלה מטבלה מס'   

DES  4 –וTOP   50%נקבות: 50%הזכרים, לעומת יחס של  25%נקבות:  75%יחס של 

השפעה אפשרית של החומרים על קביעת הזוויג של רוב בביקורת. הדבר מעיד על יזכרים בק

מזון  mg/kg 300בריכוז של  DESמתן ( , 1997הדגים. בעבודות קודמות )שפיר וחובריה, 

יש מספר סיבות נקבות בוגרות. אנו מניחים ש 100%לדגיגים שרק הושרצו, הביא לקבלת 

שהריכוז בו . ייתכן 1 בשלב הראשון של הניסוי: נקבות 100%לכך שלא קיבלנו  אפשרויות

חיזוק לאפשרות זו הריכוז בו עבדו החוקרים הנ"ל. ( היה פחות יעיל מmg/kg 400עבדנו )

של  mg/kg 300בנוסף לריכוז של  ,עבדואשר ( 1997יר וחובריה )בעבודה של שפנמצא 

מצאו שריכוז זה היה מעט פחות יעיל החוקרים  .mg/kg 450גם עם ריכוז של  הורמון במזון,

. ייתכן 2נקבות(.  100%בו הושגו התוצאות הטובות ביותר ) mg/kg 300מהריכוז של 

שמסיבה כל שהיא, ריכוז ההורמון במזון היה נמוך מהמחושב. הסיבה לכך יכולה להיות או 

לגבי טעות בחישוב או פגיעה בהורמון במהלך אחסונו, למרות אמצעי המניע שעשינו. 

  לכך שהכימיקל יכול לגרום להיפוך זוויג.  לא נמצאו עדויות מהמקורות, 4TOPהכימיקל 
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 - פוטנציאל ברור לגרום להיפוך זוויג  DES –, יש ל 4 – 5ות מס' כפי שעולה מטבלא

 –. לגבי הפוטנציאל של בוודאות כזכר שהפך לנקבה המתוך שתי נקבות שנבדקו, אחת נמצא

4TOP נקבות  6מתוך  –, לא מצאנו לכך עדות לגרום להיפוך זוויג, בתנאי הניסוי שערכנו

בעבודתם של שפיר וחובריה,  של היפוך זוויג.תוצאה בוודאות שנבחנו, אף אחת לא הייתה 

לגרום להיפוך זוויג אצל דגי גופי. עבודתנו זו   - DES( נבחן הפוטנציאל שיש ל1997)

 DESמבוססת במידה רבה על עבודתם של שפיר וחובריה. בעבודה המצוטטת נמצא כי מתן 

 כמעט לקבלתן שללדגיגים שרק הושרצו, למשך חודש, הביא מזון  mg/kg 300בריכוז של 

 מתוך אותן נקבות נמצא שרק רבע מהן הן זכרים שהפכו נקבותנקבות בוגרות מינית.  100%

ניתן   Kavumperath and Pandian (1992)בעבודתם של . נקבות שנבחנו( 22מתוך  5)

DES  לאימהות בהריון, בריכוז שבין mg/kg100 – mg/kg 1000  של הורמון במזון ונמצא ש

באמצעות תהליך עבודה זהה לזה שלנו, החוקרים מצאו צאצאים היו נקבות. מה 100% -

היה זכרים שעברו היפוך זוויג לנקבה. שתי עבודות אלה,  7נקבות שנבדקו,  16שמתוך 

 לגרום להיפוך זוויג DES –בנוסף לזו שלנו, מראות אם כך את הפוטנציאל הברור שיש ל 

, בעבודות רבות נמצא 4TOPלגבי הכימיקל . mg/kg400 – mg/kg 300 בריכוזים שבין 

ולפגיעה דגים אחרים זכרי ושל שהכימיקל גורם לשינויים בהתנהגות המינית של זכרי הגופי 

 .(Toft and Baatrup, 2001; Gray et al, 1999) םובפוריותבמאפיינים הזכריים שלהם 

בפעם  ,לגרום להיפוך זוויג לא מוזכרת באף אחד מהמקורות. בעבודה זו 4TOPיכולתו של 

הורמון במים, ריכוזים בהם  g/l 200של , בריכוזים 4TOPניסינו לבדוק האם  ,הראשונה

כפי שעולה  .נבחנו השפעות הכימיקל על דגי גופי בעבודות אחרות, יכול לגרום להיפוך זוויג

ות. ייתכן כי אין לכימיקל יכולת לעשות זאת בכלל או , לא מצאנו לכך עדוי5מהטבלה מס' 

 שריכוז גבוה יותר של הכימיקל כן יוכל לגרום לכך.

 500דגים שנחשפו לאצל , בהשוואה לקבוצת הביקורת, 1מס' כפי שניתן לראות בגרף 

g/l – Vinclozolin ומשך הזמן הכולל  מספר הפעמים, למשך חודש מיום ההשרצה ,מיםב

 Bayley etבעבודה קודמת ). באופן מובהקהיה נמוך קבה יצר מגע פיזי עם הנבהם הזכר 

al, 2002 נחשפו דגי גופי לדמויי סטרואידים שונים כולל )– Vinclozolin  מהשרצה עד

מזון. לאחר הטיפול בהורמון, נבחנה ההתנהגות  g/kg 10 –0.1בריכוזים  של  ,בגרות

זו של דגים מקבוצת הביקורת. בעבודה והושוותה להמינית של דגים זכרים שטופלו בהורמון 

 Sigmoid –הזכר את ה ביצע המצוטטת נמצא שמספר הפעמים ומשך הזמן הכולל בהם 

display היו נמוכים משמעותית אצל דגים שטופלו בהורמון בהשוואה לקבוצת  ,כלפי הנקבה

לדגים הזכרים  בריכוזים הנ"ל גרם Vinclozolin –הביקורת. בנוסף, הראו החוקרים ש 

לבגרות מינית, הדגים להתפתח לאט יותר, כך שבסוף תקופת החשיפה לחומר, כאשר הגיעו 

יותר, פחות צבעוניים ובעלי ספירת זרע קצר קטנים יותר, בעלי גונופודיום זכרים התקבלו 

נחשפו זכרי גופי בני  ,(Bayley et al, 2003)אותה קבוצה של ה נוספת בעבוד. נמוכה יותר
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ם הראו חוקרי. ה - mg/kg 1801.8דרך האוכל בריכוז של  Vinclozolin –שבועות ל  8-14

של הזכרים היו ( Sigmoid displayשגם ספירת הזרע וגם עוצמת ההתנהגות המינית )

הם הראו  ,בנוסףביחס לקבוצת הביקורת.  Vinclozolin–נמוכים יותר בקבוצת הטיפול ב 

בספירת ירידה הלבין במזון  Vinclozolin – הייה בריכוז עלהמתאם )קולרציה( בין  נוישש

נצפתה רק בריכוז  ההתנהגות המיניתבעוצמת  . ירידה מובהקתבכמות השרצים לשגרוהזרע 

המצוטטת . עוצמת ההתנהגות המינית כומתה בעבודה מזוןהורמון ב mg/kg 180של 

המפגש הראשונות בין  דקות 10באמצעות עיבוד ממוחשב של סרטוני הווידאו, שתיעדו את 

בעקבות  זכרים מקבוצת הטיפול, לבין נקבות מחוץ לניסוי. 7זכרים מקבוצת הביקורת או  15

 –(, מסקנתם של החוקרים הייתה שהאפקט שיש ל Bayley et al, 2003הניסוי השני )

Vinclozolin   על הדגים חזק יותר כאשר הוא ניתן לשרצים מיום ההשרצה מאשר לדגים

 - יש לנראה אם כך, שואת העבודות המצוטטות, זו אם נסכם את עבודתנו  .בוגרים

Vinclozolin  פוטנציאל לפגוע באופן משמעותי באספקטים לא מעטים בפוריותם של זכרי

התנהגות זכרית בעת גרם לירידה בעוצמת  Vinclozolin. גם בדגים אחרים גופי וכנראהה

ובמגע  Sigmoid display –ירידה במספר הפעמים ומשך כולל של ה  – החיזור/הזדווגות

צבעוניות ירידה בגודל הגוף והגונופודיום, ירידה בספירת זרע, ירידה ב, פיזי עם הנקבה

אחד הדברים המקשים על ההשוואה בין הניסוי . מספר שרצים לשגר של הנקבהירידה בו

( היא העובדה שבניסויינו ניתן ה Bayley et al, 2002; 2003שלנו ובין הניסויים המצוטטים )

– Vinclozolin  ישירות למים ובניסויים המצוטטים ניתן ה– Vinclozolin  .ניתן דרך האוכל

 שאליה נחשפו הדגים בניסוינו. Vinclozolin –רק להעריך באופן גס מהי כמות ה 

בעבודה זו הראנו את הנזק הפוטנציאלי שיש לדמויי הורמונים המשוחררים לסיכום, 

אספקטים שונים הנוגעים לרבייתם של בעלי חיים מימיים את יכולתם להשפיע על ולסביבה 

   .)במקרה זה דגים(, כמו קביעת הזוויג וההתנהגות המינית של הזכרים
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  סיכום .7

תי מאוד. ינהנ במהלך העבודה .בשלום וסיימתי אותו שנהבמשך זה עבדתי על ניסויי 

חשבתי שאני אף פעם לא אגיע לתוצאות הצפויות.  ובהתחלה עניין אותי מאודנושא הניסוי 

 ד גנטי שבכלל לא קיים בטבע.קום זכר לנקבה ולייצר דג עלהפוך זה נשמע לי בלתי אפשרי 

ת אצל דגי הגופי במהלך העבודה הבחנתי בשונות הגדולה שבין זכרים ונקבו

ציפיתי בדגים הרבה זמן כדי להבדיל בין זכר לנקבה. המתאפיינת בהתנהגות המינית ובאופי. 

פתי את טבמשך שנה כל יום אני האכלתי את הדגים, כל חודש החלפתי להם מים, ש

הפילטרים, ספרתי את צאצאיהם, הבדלתי בין הזכרים לנקבות. התחלתי משישה 

 שלושים אקווריומים. אקווריומים, סיימתי עם

חיפוש , חוסר סובלנות, כוח, זמן וידע,תמותה רבה של הדגים תי בקשיים: לבדרך נתק

. להסתדר עם הכל עזר לי המנחה שלי, גבי. בזכותו אני סיימתי בשפה זרה וקריאת מאמרים

 את העבודה והצלחתי להגיע לתוצאות הצפיות. 

   .Word –בזכות העבודה למדתי  מידע חדש ושפרתי את הכתיבה במחשב ושימוש ב 
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