חברים נכבדים,
לפניכם מידעון איל"ף לסוף אוקטובר .1122
במידעון זה תוכלו למצוא:
 לוח מודעות.
 הצהרה בנושא הבטחת רווחת בעלי חיים
 דוחות כספיים
 סמינר בנושא דגי זברה
 כנס מומלץ לחברי איל"ף!
 מידע על מגזין .LAL
 הסדרת דמי חבר
 הנחיות ודרישות שימוש בחזירי מחקר
 הסרטון הנבחר למידעון זה.
 גנטיקה.
 כתבות בנושא מחלת הסרטן.
 ידיעות מעולם המחקר בארץ ובעולם.
 ידיעות בנושא שוק ההון
 חדשות רלוונטיות מאתר "."Understanding Animal Research
 – HealthDayTV קטעי וידאו לצפייה ברשת האינטרנט על החדשות האחרונות
בתחום הרפואה
 חדש! פרסום דרך איל"ף  +הצגת נותני החסות.
בכל שאלה הערה או הצעה ,נשמח אם תפנו אלינו ותסבו את תשומת לבנו.

שלכם,
וועד הארגון
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לוח מודעות
חברים שלום רב,
במסגרת התייעלות ונגישות החברים לאתר איל"ף
והפיכתו למרכז מידע ,הוספנו באתר קטגוריה חדשה
בשם "לוח מודעות".
בלוח המודעות תוכלו לקנות או למכור ציוד ,להשאיר
פרטים ליצירת קשר בנושאים הרלוונטיים אליכם ,לחפש
עוזרי מחקר ואף שיתופי פעולה עם גורמים שונים.
בכדי להוסיף /להסיר הודעות כל שעליכם לעשות הוא
לשלוח מייל לכתובת  yaarit@ofirpr.co.ilעם בקשתכם.
היות ולוח המודעות פתוח לחברי איל"ף בלבד ,אנו מבקשים מכל מי שטרם קיבל שם וסיסמא
לכניסה למערכת ,לשלוח למייל ל yaarit@ofirpr.co.il -ובו שם  +שם משפחה ,טלפונים
ליצירת קשר וכתובת דוא"ל.

הצהרה בנושא הבטחת רווחתם של חיות מעבדה
הצהרה בינלאומית מטעם הפדרציה המשותפת לוטרינרים באירופה והאגודה
האמריקאית לרפואה וטרינרית בנושא הבטחת רווחתן של חיות מעבדה
לפרטים נוספים לחצו כאן

דוחות כספיים
דו"חות כספיים לשנת 1121
החל מחודש יוני האחרון יכולים חברי העמותה להיכנס לחלק הסגור באתר איל"ף ולעיין
בדו"חות שהתקבלו מרואה החשבון לגבי שנת .2212
לצפיה בדו"חות

סמינר
סמינר בנושא דגי זברה ,חיה המשמשת כמודל במחקר ביו
רפואי ייערך באוטרכט הולנד בין התאריכים  21-21לנובמבר
1122
לפרטים נוספים לחצו כאן

כנס מומלץ לחברי איל"ף
חברי איל"ף שימו לב,
כנס  2211 NC3Rsיתקיים ביום שלישי  22נובמבר  2211במרכז לונדון
לפרטים נוספים והרשמה – לחצו כאן

מגזין LAL
חברי איל"ף שהסדירו את רישומם ושלמו דמי חבר לאיל"ף בשנת 2222-
 ,2212מקבלים כבר באופן סדיר את המגזין המקצועי  LALבחינם.
במידה ואינכם מקבלים אותו ,אנא פנו לגזברית איל"ף ,ד"ר דנה לוין אשכנזי,
במיילdanala@tx.technion.ac.il :
לידיעתכם  -חברים אשר לא שלמו ,הוסרו מהרשימה.
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הסדרת דמי חבר
חברי  ILAFשטרם הסדירו את תשלום דמי החבר לשנת  2211בסך  ,₪ 022מתבקשים
לעשות זאת בהקדם ,באמצעות משלוח צ'קים לפקודת איל"ף לד"ר דנה לוין ,הרשות למחקר
פרה קליני ,הטכניון ת.ד ,2402.חיפה .31224

הנחיות ודרישות שימוש בחזירי מחקר
החזיר משמש כחיית מודל למחקר מזה שנים רבות .החזירים מהווים את חלק הארי מבין
החיות הגדולות המשמשות למחקר ע"פ דיווחי ה"מועצה הארצית לניסויים בבעלי חיים".
המצב הבריאותי של החזיר ,ככל חיית מחקר אחרת ,הנו בעל חשיבות רבה למניעה של
משתנים המתערבים במחקר .עבודה עם חזירים בריאים ומזן אחיד תורמת לצמצום מספר
בעלי החיים המשמשים למחקר .
להנחיות ודרישות שימוש בחזירי מחקר -לחץ כאן

הסרטון הנבחר למידעון זה
Todd Kuiken: A prosthetic arm that
""feels
Physiatrist and engineer Todd Kuiken is
building a prosthetic arm that connects with
the human nervous system -- improving
motion, control and even feeling. Onstage,
patient Amanda Kitts helps demonstrate
this next-gen robotic arm.
לצפייה בסרטון -לחצו כאן
לצפייה בכל הסרטונים עד כה – לחצו כאן

גנטיקה
קנבן :מאבק בבלתי אפשרי
מחלה נוירולוגית נדירה ותורשתית גורמת לניוון המוח ומביאה בסופו של דבר למותם של
ילדים .יוליה וגילי בן משה ,הוריו של לביא בן השלוש ,לא הרימו ידיים.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
מופה הדנ"א של אישה שחיה עד גיל 221
למרות שעדיין לא ברור איזה תפקיד משחקים שינויים גנטים אלו ,נראה כי ישנו גורם כלשהו
בגנים שהגן עליה מפני דמנציה ומחלות אחרות הקשורות לגיל מבוגר .במוחה של האישה,
לא היה אפילו סימן אחד לאלצהיימר.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
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מחקרים בנושא מחלת הסרטן
מחקר :אין קשר בין ציסטות בשחלות לסרטן
בניגוד להנחות הקודמות ,מחקר חדש מצא כי אין קשר בין ציסטות בשחלות אצל נשים בגיל
המעבר לסרטן השחלות ,סרטן השד או סרטן רירית הרחם.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
מחקר ענק :טלפון סלולרי אינו גורם לסרטן
אפשר לדבר בלי חשבון? חוקרים מדנמרק ,שבדקו למעלה מ 352-אלף איש במשך 11
שנים ,מצאו כי הטלפון הסלולרי אינו מעלה את הסיכון ללקות בשום סוג של סרטן .מדובר
במחקר הגדול ביותר שנעשה עד כה בנושא.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
סרטן השד :מגמת ירידה בתחלואה ובתמותה
המלחמה בסרטן השד נוחלת הצלחה  -מספר המחקרים הגדל מניב טיפולים חדשים ,אבל
הטיפול היעיל ביותר היה ונותר הגילוי המוקדם.
לכתבה המלאה -לחצו כאן

ידיעות מעולם המחקר בארץ ובעולם
מחקר ענק :ויטמינים מגבירים הסיכון למוות בנשים
במהלך המחקר ,שנמשך  12שנים וכלל למעלה מ 31-אלף נשים ,נמצא כי תוספי תזונה
ומולטי-ויטמינים הגבירו את הסיכון למוות בשיעור של עד  .15%החוקרים :מומלץ שלא ליטול
ויטמינים ללא המלצת רופא.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
טרשת נפוצה :אבחון דרך הבל הפה
פתח פה גדול ,ועכשיו תנשוף .ולא ,לא מדובר בבדיקת גרון  -חוקרים בטכניון פיתחו שיטת
אבחון טרשת נפוצה על ידי בדיקת הבל הפה.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
המוח שלנו נהנה מליטופים
חוקרים ערכו סריקות  MRIלמתנדבים וגילו כי ליטופים גרמו לחוויה רגשית ופיסית כאחד.
תוצאות מפתיעות יותר נראו כשהמתנדבים צפו בווידאו של אדם אחר שלוטף.
לכתבה המלאה -לחצו כאן

Bird Flu Vax Spurs Virus Evolution
Inadequate poultry immunization programs may cause higher mutations rates
in the bird flu virus, rendering the vaccine ineffective and increasing the threat
of cross-species transmission.
למאמר המלא -לחצו כאן
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שוק ההון
הכללית תפצה משתתף בניסוי שזהותו נחשפה
ביהמ"ש :כאשר מדובר בידיעה אלקטרונית ,מניין ההתיישנות לא יתחיל עם העלאת המאמר
לרשת אלא מהיום בו הוא יוסר החולה תבע  2.5מיליון שקל  -אך יקבל  50,222שקל בלבד.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
ועדה מייעצת ל FDA-דחתה בקשת טבע בנוגע לאז'ילקט
טבע ביקשה להרחיב את התוויית התרופה לטיפול בפרקינסון .אחד מחברי הוועדה" :אנחנו
חייבים להיות בטוחים ,עם סטנדרטים גבוהים מאוד; זה היה קרוב ,אבל לא מספיק"
לכתבה המלאה -לחצו כאן
מדיגוס פיתחה צינור הזנה אנדוסקופי .פרצה תבנית מסחר טכנית
מדיגוס ,העוסקת במחקר ופיתוח של פרוצדורות רפואיות מבוססות אנדוסקופיה ,הודיעה
טרם החג כי פיתחה צינור הזנה אנדוסקופי .המניה פרצה תצורת  H&Sבגרף היומי.
לכתבה המלאה -לחצו כאן
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אתר Understanding Animal Research

אתר " – "Understanding Animal Researchלעיונכם :חדשות רלוונטיות

HealthDay TV

ב HealthDayTV -תוכלו לצפות
בכתבות הסוקרות את החדשות האחרונות
בתחום הרפואה ,אשר התפרסמו לאחרונה
בכתבי עת רפואיים והוצגו בכנסים רפואיים שונים
ברחבי העולם.
לחצו כאן לכניסה לאתר וצפייה בקטעי הוידאו

תודה לנותני החסות של האתר שלנו ,שבזכותם מופץ
מידעון זה.
הנכם מוזמנים להיכנס ללינקים של החברות

לצפייה בנותני החסות באתר איל"ף – לחצו כאן
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איל"ף הינה עמותה למען העוסקים במחקר בבעלי חיים בישראל למטרות רפואה .העמותה
מאגדת בתוכה אקדמאים ,חברות פרטיות ,מוסדות ממשלה ויועצים פרטיים.
לאתר אינטרנט של איל"ף :לחץ כאן
מידי שבועיים מפיץ איל"ף לחבריו ולקוראיו מידעון הכולל חדשות ,הודעות לחברים ,הנחיות
ומידע על אירועים בארץ ובעולם – לחץ כאן לצפייה במידעון אחרון
כמו כן מקיים איל"ף אירועים שונים כגון כנס לחברים המתקיים פעמיים בשנה וכנס בינלאומי
אחת למספר שנים.
אז מה אנו מציעים?
 .1פרסום באנר עם שם החברה המפרסמת באתר איל"ף.
 .2הבאנר יהווה לינק לדף שלם בתוך האתר ובו פרטים מורחבים על החברה ,פעילותה,
השירותים הניתנים על ידה ופרטי התקשרות.
 .3בנוסף ,יופיע הבאנר בכל המידעונים ,הנשלחים פעמיים בחודש ,כלומר כ 24-פעמים
בשנה.
 .0בכנסי איל"ף ,בעת הפתיחה ובמהלך הפסקות ,יוקרנו שקופיות עם שמות נותני
החסות.
 .5נותן החסות יקבל  20%הנחה במחיר שיקבע להשתתפות בכנסים או בהצבת דוכן
בכנסי העמותה.
ועד איל"ף מציע לגופים התומכים בקידום המדע
להצטרף לנותני החסות המכובדים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדוא"לmariana@ofirpr.co.il :
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