
אחד מסוגי הסרטן האלימים ביותר בגלל יכולתו להתפשט וליצור גרורות , היא סוג של סרטן העורגרורתיתמלנומה 
.  מלנוציטיםסרטן זה נוצר כתוצאה מהתחלקות בלתי מבוקרת של ). מטסטזות(

על חיות PERKומניעת ביטוי החלבון AFP4הפפטידי  "עאינטגריניםמטרת המחקר שלנו הייתה בדיקת השפעת חסימת 
את המחקר ביצענו בשיתוף עם המחלקה לביולוגיה מולקולרית באוניברסיטת  . גרורתיתתאים ויצירת גרורות במלנומה 

.  בהנחיית שירי ויסוצקי ופנינה דרורי, אריאל
י "עשינו זאת ע. במינונים שונים על יצירת גרורות בריאות עכבריםבפפטידבדקנו את השפעת הטיפול : ניסוי ראשון

ראינו כי ככל שריכוז . בלבדבסלייןספירת הגרורות על ריאות העכברים אשר טופלו והשוואת מספרן לריאה אשר טופלה 
,  יעיל כבר בריכוז נמוךשהפפטידמסקנתנו מניסוי זה היא  . כך ירד מספר הגרורות על ריאות העכברים, עלההפפטיד

.כשמעלים את הריכוז אין השפעה רבה ומספר הגרורות יורד בצורה לא משמעותית ביחס לריכוזים הנמוכים
ביצענו זאת בעזרת תספיג מערבי של . בתאי מלנומהPERKעל כמות החלבון הפפטידבדקנו את השפעת : ניסוי שני

מסקנתנו מניסוי זה  . ככל שריכוז התרופה עלה PERKראינו כי הייתה ירידה בכמות החלבון . החלבון מתאי סרטן המלנומה
והבדל בין השפעתו בריכוזים גבוהים ביחס לנמוכים אינו , כבר בריכוז נמוךהאינטגריניםיעיל בחסימת שהפפטידהיא 

במינונים  , AFP4 ,AFP4+BRD65A ,BRD65A: בדקנו את פעילותם האנטי סרטנית של התרופות: ניסוי שלישי. משמעותי
הבדיקה התבצעה . שעות והשפעתן על חיות התאים72למשך ) הומניתגרורתיתתאי מלנומה (A376Bשונים על תאי  

ראינו כי שהתרופה אשר גרמה לירידה המשמעותית ביותר בחיות התאים הייתה ה  . Neutral Red-בעזרת שימוש ב
BRD65A , בפפטידזה שגרם לירידה הכי פחות משמעותית בחיות התאים היה הטיפולAFP4 והתצמיד גרם לירידה גדולה

-טיפול ב, לבדו אינו יעילבפפטידמסקנותינו מניסוי זה הן שטיפול . הציטוטוקסיתאך נמוכה משל התרופה , הפפטידמשל 
BRD65A אינו יעיל בפפטידבשל העובדה שהטיפול . אך מסוכן לתאים הבריאים וטיפול בתצמיד הוא היעיל מבין כולם, יעיל

.נבחר בטיפול בתצמיד, מסכן תאים בריאיםהציטוטוקסיתוהטיפול בתרופה 

,  מלנוציטיםהיא סוג של סרטן עור הנוצר כתוצאה מהתחלקות בלתי מבוקרת של גרורתיתמלנומה 
לסוג סרטן זה ישנה  . התפתחות הגידול מתחילה בהתמרה סרטנית של נקודת חן. היוצרת גידול

האחראי ממברנאלי-הוא קולטן טרנס3αVβהאינטגרין. היכולת לשלוח גרורות ולכן נחשב כאלים ביותר
.  גרורתיתהוא מבוטא ביתר בתאי מלנומה . 'וכושרידות תא , התמיינות, על תהליכי פרוליפרציה

אל ליגנדבקשירת , יכולים להשפיע על התפתחות גרורותהאינטגריןהתהליכים עליהם אחראי 
 PERK-ה. והפעלתוPERK-והפיכתו ל, ERK-הבזרחוןאשר סופו MAPK-מתחיל תהליך ההאינטגרין
רצף , AFP4הפפטיד. גן המתבטא בחלוקת תא ויצירת גרורותתיעתוקהאחראי על תיעתוקהוא גורם 

הספציפי  הפפטידנבחר בסדרת ניסויים על מנת לבחור את ,  פפטידיחומצות אמינו המחוברות בקשר 
האינטגריןההשערה היא שבחסימת . כך שיוכל לחסום אותו בצורה היעילה ביותר, לאינטגריןביותר 

תרופה  , BRD65Aהתרופה . בחלוקת תא וביצירת גרורות ERK-הבזרחוןימנע התהליך שסופו 
חוברה  , י שיבוש מנגנון שכפול המידע הגנטי שלהם"ידועה הפוגעת בתאים מתחלקים עציטוטוקסית

.  כך שתהיה מובלת אל תאי המטרה הסרטניים כטיל מונחה מטרה) AFP4+BRD65Aהתצמיד (לפפטיד
.כך ניתן להבטיח פגיעה ספציפית בתאים סרטניים ללא פגיעה בתאי גוף מתחלקים אחרים

.כך מספר הגרורות בריאות העכבר ירד, יגדלAFP4ככל שריכוז התרופה : השערת ניסוי ראשון
כך נצפה לראות ריכוז קטן יותר של החלבון , ככל שהטיפול התרופתי יעיל יותר:השערת ניסוי שני

PERK הלזרחוןמביא לליגנדשמסלול קשירתו , האינטגריןבתאים כתוצאה מחסימת-ERKושפעולו.
תהיה ירידה בפעילות  , לאינטגריןהפפטידבעקבות קשירת , בפפטידבטיפול : השערת ניסוי שלישי

בטיפול בתרופה . דבר שיגרום לירידה בחיות התאים הסרטניים, ERK-הבזרחוןשסופו MAPK-מסלול ה
ובטיפול בתצמיד נצפה  , ציטוטוקסיתכיוון שהינה מאוד , נצפה למצוא אחוז חיות תאים נמוך במיוחד

אמור להיקשר גם  שהפפטידמשום , ואף נמוך יותרBRD65A-לראות אחוז חיות דומה לזה שבטיפול ב
והתרופה האינטגריניםי חסימת "ובכך יגרום למותם ע, בבאריותהוא לכל התאים הסרטניים שנמצאים 

נצפה למצוא כמות צבע קטנה יותר בתאים בהם התרופה עבדה וגרמה , בנוסף לכך. תהרוג אותם גם כן
.  למותם

על מספר mg/kg0-3בטווח  AFP4השפעת ריכוז התרופה-)מקדים(ניסוי ראשון 
:הגרורות בריאות עכבר

.  גרורתיתשהוזרקו להם תאי מלנומה , C57BL6ספרנו גרורות על ריאות עכברים מסוג 
. סלייןלעכבר הביקורת הוזרק , ימים30במשך הפפטידהעכברים טופלו במינונים שונים של 

.   בינקולרבדקנו את מספר הגרורות על שטח פני הריאה בעזרת 
-μM0בטווח הריכוזים AFP4הפפטידהשפעת ריכוז -2Western Blottingניסוי 

:  PERKעל כמות החלבון 3
בנינו ). -WM266.4וA375b(ממקור הומאני הגרורתיתהפקנו את חלבוני תאי המלנומה 

על מנת שנוכל להטעין , פ בליעתו"עקומת כיול כדי שנוכל לבדוק את ריכוז החלבון בתאים ע
בשלב זה גילינו שבתאים מסוג . ההרצהבבאריותכמות שווה של תערובת חלבונים 

WM266.4השתמשנו רק בתאי ה, לכן. ריכוז החלבונים היה נמוך מכדי שנוכל להריץ אותם-
A375b .ביצענו תספיג מערבי לתערובת החלבונים וגילינו את כמות החלבוןPERK בתאים.

השפעת תרופות ניסיוניות שונות במינונים שונים על חיות – 3Neutral Redניסוי 
:שעות72הומנית למשך גרורתיתתאים סרטניים מסוג מלנומה 

,  AFP4הוספנו את התרופות . A376Bבאריות שבה זרועים תאי 96קיבלנו פלטת 
AFP4+BRD65A ,BRD65A ,72הדגרנו את התאים עם התרופות למשך . במינונים שונים

ELISA Multiscan-וקראנו את התוצאות בNeutral Redהוספנו , שעות Reader  באורך
.  540nmגל של 

: ניסוי ראשון
.  אין השפעה רבה ומספר הגרורות יורד בצורה לא משמעותית יחסית לריכוזים הנמוכים, כשמעלים את הריכוז. מסקנתנו היא שהתרופה יעילה כבר בריכוז נמוך

.ישנה  ירידה ביחס דומה. יעיל בטווח הריכוזים שבדקנו ומספרי הגרורות בריכוזים השונים דומיםהפפטיד, בממוצע התוצאות הכיתתי ניתן לראות דמיון, בנוסף
.כך מספר הגרורות ירד, ככל שריכוז התרופה עלה-השערת המחקר שלנו אוששה

: ניסוי שני
. והבדל בין השפעתו בריכוזים גבוהים ביחס לנמוכים אינו משמעותי, כבר בריכוז נמוךהאינטגריניםיעיל בחסימת שהפפטידמסקנתנו היא 

, מצד שני. האינטגריןבתאים כתוצאה מחסימת PERKניתן לראות ריכוז קטן יותר של החלבון , לפיה כאשר הטיפול התרופתי יעיל יותר, מסקנה זו מאששת את השערתנו, מצד אחד
כי ריכוזים אלה כבר , יעיל כבר בריכוזים נמוכיםשהפפטידכנראה . והופתענו לראות שההבדל ביעילות אינו משמעותי, יעלההפפטידככל שריכוז  PERK-ציפינו לראות ירידה בריכוז ה

.   האינטגריןמספיקים לחסימת 
:  ניסוי שלישי

.  אך מסוכן לתאים הבריאים וטיפול בתצמיד הוא היעיל מבין כולם, יעילBRD65A-טיפול ב, לבדו הוא אינו יעילבפפטידטיפול 
. יש להשתמש בתצמיד לטיפול-לכן השערתנו אוששה . נבחר בטיפול בתצמיד, מסכן תאים בריאיםהציטוטוקסיתאינו יעיל והטיפול בתרופה בפפטידבשל העובדה שהטיפול 

גרורתיתעל חיות תאים ויצירת גרורות במלנומה AFP4הפפטידהשפעת 
שירי ויסוצקי, פנינה דרורי: מנחות| כהן ברנסקישרי : מורה| סרדלוירין אלבוסיסמין , צירולניקליאל 
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השפעת תרופות אנטי סרטניות על חיות תאי 
)  A376B(מלנומה הומאנית 

AFP4 AFP4+ BRD65A BRD65A

ניתן לראות שהתרופה אשר גרמה לירידה המשמעותית  
ביותר בחיות התאים הייתה  

זה שגרם לירידה הכי פחות משמעותית בחיות  , BRD65Aה 
והתצמיד גרם לירידה  AFP4בפפטידהתאים היה הטיפול 

אך נמוכה משל התרופה  , הפפטידגדולה משל 
.  הציטוטוקסית

ניתן לראות ירידה ביחס בין החלבונים ככל שריכוז  
.עולההפפטיד

ניתן לראות ירידה בכמות הגרורות ככל שריכוז  
.  עולההפפטיד

3ניסוי 2ניסוי 1ניסוי 

דיון

תוצאות

בסלייןטופלה 

mg/kg 1
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