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AFP4מספר הגרורות כתלות בריכוז התרופה 
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PERKהשפעת ריכוז התרופה על כמות החלבון 
HSP90שעות ביחס לכמות החלבון 48לאחר 
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השפעת מינון הטיפול על מידת החיות של תאי 
A375b

פפטידבטיפולהתאיםחיותאחוז תרופהבטיפולהתאיםחיותאחוז

תצמידבטיפולהתאיםחיותאחוז

,  ג של תרופה"ק/ ג"מ0-3ניתן לראות בגרף כי בטווח הריכוזים 

כך מספר הגרורות היה  , גבוה יותרAFP4ככל שמינון התרופה 

קטן יותר משמעותית ביחס למספר הגרורות של העכבר  

לכן ניתן להסיק שהתרופה אכן יעילה ועובדת  . שטופל בסליין

.כפי ששיערנו

ככל שריכוז התרופה  , ק של תרופה"מ/ג"מ0-1ניתן לראות בגרף כי בטווח המינונים 

מתוצאות אלו ניתן לומר כי ככל  . יורדתPERK-כך כמות חלבון ה, בטיפול גבוה יותר

חסימת האינטגרין יעילה יותר והתהליך המפעיל , שריכוז התרופה בטיפול גבוה יותר

לכן עשויה לחול ירידה במידת חלוקת התאים  . אינו מתרחשERKאת גורם התעתוק 

.  ובכושר ניידותם

ק נראית עלייה מתונה ואינה משמעותית בכמות  "מ/ג"מ1-3המינונים בטווח 

ק של  "מ/ג"מ1מכאן נוכל להסיק כי המינון היעיל ביותר הוא . PERKהחלבון 

.תרופה

ככל שתאי הסרטן טופלו במינון גבוה יותר של  , ק"מ/ ג"מ0-10ניתן לראות בגרף כי בטווח המינונים 

אחוז חיות התאים שטופלו בתצמיד היה גבוה מזה של אחוז  . תרופות כך אחוז התאים החיים ירד

.  התאים החיים שטופלו בפפטיד אך נמוך יותר מאחוז התאים החיים שטופלו בתרופה הכימותרפית

עם . הטיפולים התרופתיים הטיפול בתרופה הכימותרפית היה היעיל ביותרניתן לומר כי משלושת 

אין לשקול אותה בתור טיפול מתאים , כןעל . לטיפול בגוף חיהתרופה הכימותרפית מסוכנת , זאת

והתרופה  AFP4התרופה היעילה ביותר היא התצמיד של הפפטיד , למלנומה גרורתית ולכן

.CPTהכימותרפית 

ניסוי מקדים-1ניסוי 

שטופלו הונחו חמש דגימות של ריאות מקבוצות העכברים 

על צלחת פטרי  ג "ק/ג"מ0-3בטווח המינונים AFP4בפפטיד 

בדקנו את מספר הגרורות על שטח . מול מיקרוסקופ בינוקולר

את הגרורות זיהינו לפי הפיגמנט של המלנוציטים  . פני הריאה

ספרנו את הגרורות והצגנו את . אפרפר-שהוא פיגמנט חום

.התוצאות בגרף עמודות

תספיג מערבי  -2ניסוי 

A375bממקור הומאני ומסוג Wm266.4הפקנו את תכולת החלבונים מתאים מסוג 

הכנו את , לאחר מכן. וקבענו את כמות החלבון לפי שיטת ברדפורד, ממקור הומאני

את הממברנה שהתקבלה . ל לשימוש בשיטת התספיג המערבי"דגימות החלבונים הנ

מן התספיג הכנסנו למצלמת ממברנות והעלנו את התמונה לתוכנה שבה קיבלנו את  

.  ל האלקטרופורזה'גודל החלבונים שהרצנו בג

בדיקת חיות התאים באמצעות ניוטרל רד-3ניסוי 

פלטה אחת עם תאים  -קיבלנו שלוש פלטות כאשר כל פלטה מכילה סוג תאים אחד

ופלטה שלישית , B16F10פלטה שנייה עם תאים עכבריים מסוג , A375bהומאניים מסוג 

שאבנו נפח , מלבד בארית הבקרה, בכל בארית. Wm266.4עם תאים הומאניים מסוג 

הדגרנו את התאים  . מסוים של נוזל מדיום והוספנו כל טיפול במינון הנבדק לכל בארית

לכל בארית  , הצובעת תאים חיים, מכן הוספנו תמיסת ניוטרל רדלאחר . שעות72למשך 

פוצצנו את התאים והפקנו את  . שעות3ושמנו את הפלטות באינקובטור להדגרה של 

קראנו את תוצאות הבליעה של כל אחת משלושת הפלטות באמצעות מכשיר  . תכולתם

ELISA-reader  .

אחד . במחקר התמקדנו במחלת הסרטן מסוג מלנומה גרורתית הפוגעת בתאי העור ומתבטאת בשליחת גרורות לחלקי הגוף

,  על מנת למצוא טיפול ספציפי ויעיל כנגד המחלה, ועל כןαVβ3המאפיינים של תאי המלנומה הוא ביטוי יתר של אינטגרינים מסוג 

.  עכברייםאשר נקשר וחוסם את האינטגרין על תאים הומאניים ותאים AFP4פפטיד בבדקנו את השפעת הטיפול 

על כמות הגרורות שהופיעו בריאות עכברים החולים  AFP4מטרת הניסוי היא לבדוק את השפעת הטיפול בפפטיד -1ניסוי 

כך מספר הגרורות על ריאות  , במינונים הנבדקים יהיה גבוה יותרAFP4השערתנו היא ככל שריכוז הפפטיד . במלנומה גרורתית

.בדקנו זאת באמצעות ספירת גרורות על פני שטח ריאות עכברים. העכברים יפחת

השערתנו היא ככל שריכוז  . בתאיםPERK-על ריכוז חלבון הAFP4מטרת הניסוי היא לבדוק את השפעת הטיפול בפפטיד -2ניסוי 

בדקנו  . יקטן גם כןHSP90/PERKיפחת ויחס הריכוזים PERKכך ריכוז החלבון , במינונים הנבדקים יהיה גבוה יותרAFP4הפפטיד 

.  זאת באמצעות שיטת התספיג המערבי

וטיפול  CPTטיפול בתרופה הכימותרפית , AFP4טיפול בפפטיד : מטרת הניסוי היא לבדוק את השפעת שלושת הטיפולים-3ניסוי 

.  ממקור הומאניWm266.4-וממקור עכברי B16F10, הומאניממקור A375b:  על שלושת סוגי התאים, בתצמיד של השניים

היא ככל שמינון כל אחד מהטיפולים יהיה גבוה יותר כך תמותת התאים תהיה גבוהה יותר בכל אחד משלושת סוגי  השערתנו 

שיביא לתמותת החיים הגבוהה ביותר בכל אחד CPT-עם זאת הטיפול שיביא לירידה המשמעותית ביותר יהיה הטיפול ב. התאים

.  בדקנו זאת באמצעות בדיקת חיות תאים. משלושת התאים

.  מפחית את ייצור הגרורות ומביא לירידה בחיות התאים הסרטניים, נמצא כי הפפטיד אכן חוסם את האינטגרינים

תאים הנמצאים בחלקו העמוק של העור ומייצרים  -המחקר שלנו עסק במחלת סרטן מסוג מלנומה גרורתית הפוגע במלנוציטים

הסרטן מתפתח מנקודת חן פשוטה ועד לגרורות המתפשטות בקלות באיזורים בגוף  . את הפיגמנט מלנין המגן על האדם מקרינה

.   הריאות והמוח, העור, כמו הכבד

שהוא ממשפחת הקולטנים  , αVβ3המחקר התבסס על העובדה שתאי סרטן מסוג מלנומה גרורתית מבטאים את האינטגרין מסוג 

תהליך יצירת  . אפופטוזיס ועוד, אנגיוגנזה, התמיינות, המשפיעים על תהליכים חיוניים שונים בתא כגון בקרה על מחזור חיי התא

αVβ3האינטגרין .  שלבי המערב מספר פעולות תאיות המבוקרות על ידי אינטגרינים-הגרורות על ידי התא הסרטני הוא תהליך רב

שסונתז במעבדה ובעל היכולת להגיע  AFP4על ידי פפטיד , משחק תפקיד חשוב בהיצמדות תאי מלנומה ולכן עיכוב פעילותו

יכולת  -מביא לאיפעילות האינטגרינים סרטנית מאחר ושיבוש -יכול להוות בסיס לתרופה אנטי, ספציפית לתאי המלנומה הגרורתית

ERKהבאנו לכך שתהליך שרשרת החלבונים שבסופו מפעיל את גורם התעתוק , בחסימת האינטגרין המוזכר לעיל. יצירת גרורות

שאליו AFP4בדקנו את השפעת הטיפול בפפטיד , כמו כן. אינו מתרחש והתא אינו מסוגל להתחלק כך שמספר הגרורות פוחת

הפוגמת בפעילות האנזים טופואיזומראז הנמצא בתוך התא ובכך פוגעת  , CPTקשרו בקשר קוולנטי את התרופה הכימותרפית 

גם בעקבות חסימת האינטגרין וחוסר הפעילות של גורם  , חלוקת התא נפגעת כפליים, בטיפול זה. בתהליך התחלקות התא

.  וגם בעקבות התרופה הכימותרפיתERKהתעתוק 

ומהו הטיפול היעיל ביותר מבין שלושת , בשלושת הניסויים שביצענו בחנו האם הפפטיד אכן משפיע על מספר הגרורות והתאים

.AFP4+CPTוהטיפול בתצמיד CPTהטיפול בתרופה הכימותרפית , AFP4הטיפול בפפטיד : הטיפולים שבדקנו
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