רשימת בקשות
סטטוס:
בקשה

סכום מאושר

20120012-B

מוסד וחוקרים

רובינק תמי
קרסיק אברהם

נושא המחקר

באמצעות

הורמון האינקרטיני גל"פ :1-מעכב שיגשוג ומבקר
מסלולים מטבוליים בתאי סרטן השד

1
מרכז רפואי שיבא תל השומר

20120013-B

יבין אילון

פפטידים כמעכבי  HSP90המכוונים למיטוכונדריה

2
האוניברסיטה העברית

20120015-B

תירוש בועז

אפיון פעילות הורדת יוביקויטין והורדת סומו בתאי
מיאלומה נפוצה

3
האוניברסיטה העברית

20120016-B

רוזין-ארבספלד רינה

הסרטני  WNTכמבקר חדש של מסלול סיגנל ה -CPE
זיהוי חלבון ה

4
אוניברסיטת ת"א

עמוד  1מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20120018-B

מוסד וחוקרים

לוי כרמית

נושא המחקר

באמצעות

פיענוח תפקיד מיקרו ר.נ.א .בפולשנות ואדהזיה של
מלנומה לקראת יצירת טיפול על בסיס מיקרו ר.נ.א

5
אוניברסיטת ת"א

20120022-B

רפאלי עדה

קדם-תרופות חדשות של מעכבי היסטון דאצטילז
ואציקלוביר לטיפול בסרטן הקיבה

6
אוניברסיטת ת"א

20120023-B

גיל זיו

שפעת מקרופגים על עמידות לכמוטרפיה בסרטן הלבלב

7
אוניברסיטת ת"א

20120024-B

אורן משה
אילון יעל

תפקיד הגן  Lats2בהתמיינות תאי גזע עובריים וברגישות
גידולים לכימותרפיה .

8
מכון ויצמן למדע

20120028-B

רזין אהוד

אפיון תפקידו של  PIAS3כמעכב של  TFE3בקרצינומה
של תאים הכליות.

9
האוניברסיטה העברית

עמוד  2מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20120031-B

מוסד וחוקרים

ארואטי בנימין

10

נושא המחקר

באמצעות

על-מנת לפתוח צמתים בין תאיים של תאי האפיתל
והשראת סרטני מעי באדם  ARF6קטנים מסוג
 GTPASEחיידקי אי קולי אנטרופתוגנים מבקרים
פעילות חלבוני

האוניברסיטה העברית

20120034-C

בר יאיר

יצירת מאגר מידע קליני של חולי סרטן ריאה והערכת
קינאז-תלוי ציקלין 6-כביומרקר פרדיקטיבי לתגובה
לכמותרפיה על בסיס פלטינום

11
אוניברסיטת ת"א

20120036-C

12

גורדין אריה
חיים ניסים
אבירם מיכאל
בן יוסף רחמים

היעילות של מתן אנטי-אוקסידנטיים דרך עור התוף
למניעת נזק שמיעתי של ציספלטין

מרכז רפואי רמב"ם

20120037-C

כהן יורם
מאירוב דרור

שימוש בטכנולוגיות רגישות ביותר למציאת סמנים
מותאמים אישית לצורך זיהוי תאי סרטן ברקמת שחלה
מוקפאת המיועדת לשימור פוריות בחולות סרטן

13
מרכז רפואי שיבא תל השומר

20120038-B

בן-ברוך עדית

עיצוב מחדש של תאי גזע מזנכימליים במיקרוסביבת
הגידול :בקרה על ידי הציטוקין הדלקתי  ,TNFמנגנונים
והשלכות תרפויטיות

14
אוניברסיטת ת"א

עמוד  3מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20120040-B

מוסד וחוקרים

לב סימה

נושא המחקר

באמצעות

שיתוף הפעולה בין פוספוליפאז די והחלבון ניר 2בוויסות
גידול תאים והתמרתם

15
מכון ויצמן למדע

20120043-B

קנטי חנה

תפקיד מיקרו-רנא בסרטן כבד הנגרם בהשמנת יתר

16
מרכז רפואי שיבא תל השומר

20120044-B

ברשק איריס

אבולוציה קלונלית של תאי  Bבלימפומות במערכת
העיכול ההומנית – ריצוף רב תפוקה של הגנים
לאימונוגלובולינים וניתוח

17
מרכז רפואי שיבא תל השומר

20120046-B

שלגי רות

רעילות גונדלית מושרית מכימותרפיה – מעורבות הפגיעה
הוסקולרית

18
אוניברסיטת ת"א

20120047-B

וולף עידו

עיכוב מעבר לגרעין של האנזים  ERK1/2המשופעל ע"י
קלוטו :מנגנון חדש לעיכוב שגשוג תאי סרטן הלבלב

19
מרכז רפואי שיבא תל השומר

עמוד  4מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20120049-B

מוסד וחוקרים

אביר רונית
פיש בנימין

נושא המחקר

באמצעות

בחולות סרטן גידול בתרבית של זקיקי אדם מבודדים
כדרך להחזרת פוריות

20
מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון

20120052-B

גולדברג נחום

מכניזם של התפתחות גידולים סרטניים ונדידת תאים
בכבד לאחר אבלציה מונחית גלי רדיו ( )RFAבעכברי
MDR2 KO

21
מרכז רפואי הדסה ,עין כרם

20120054-B

דיקשטיין רבקה

הבנת תפקידו של פקטור האלונגציה  DSIFבבקרת
המשוב השלילי במסלול הNF-KAPPAB-

22
מכון ויצמן למדע

20120058-B

קריז'נובסקי ולרי

הכרה של תאי סרטן הראות מזדקנים כתוצאה
מכימותרפיה על ידי המערכת האימונית

23
מכון ויצמן למדע

20120060-B

בנק אילן

אימונוטרפיה המאמצת תאי טי גאמה-דלתה לטיפול
בגליובלסטומה

24
מרכז רפואי שיבא תל השומר

עמוד  5מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20120063-B

מוסד וחוקרים

עפרוני סול

נושא המחקר

באמצעות

זיהוי מנגנונים האחראים להתפתחות סרטן השד דרך
אפיון גנים המבוקרים על ידי  GATA-3והשלכת הקלינית
כמטרות לאבחון וטיפול

25
אוניברסיטת בר-אילן

20120064-C

עופרן ישי

26

זיהוי מוקדם של תאים העמידים לטיפול כמותרפי
בלויקמיה מילואידית חדה .שינויים בפרופיל
המולקולארי והגנטי במהלך חמשת ימי הטיפול
הראשונים כאמצעי לבניית תוכנית טיפולית מותאמת
אישית.

מרכז רפואי רמב"ם

20120067-B

צור עמית

גישה חדשה לזיהוי של גנים המעורבים בבקרת מחזור
התא וסרטן IN VIVO

27
אוניברסיטת בר-אילן

20120072-C

שרויאר נעמי

השתתפות והעדפות תפקודיות של נשים עם סרטן שד

28
שרותי בריאות כללית חיפה וגליל מערבי

20120075-B

לורברבאום-גלסקי חיה

תרפיה מוכוונת (לרצפטור סי-מאט) לסרטן הכבד על ידי
חלבונים כימריים חדשים מעוררי מוות אפופטוטי

29
האוניברסיטה העברית

עמוד  6מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20120077-C

מוסד וחוקרים

ברודוב יפים
קידר זהר

30

נושא המחקר

באמצעות

מערכת הדמייה קרדיאלית משולבת להערכה של קיום
ומשמעות המודינמית של מחלה קורונרית בחולי לימפומה
ע"ש הודגקין אי-תסמיניים אשר טופלו בעבר בקרינה
למיצר.

מרכז רפואי רמב"ם

20120078-B

הוניגמן אליק

פיתוח נשאים נגיפיים רטרו וירליים מתרבים ,ייחודיים
לתאי סרטן ,לבלימת התגובה של תאי סרטן לעקת חוסר
חמצן

31
האוניברסיטה העברית

20120083-B

חליחל מחמוד

 HTLV-1חומר טבעי אשר בודדמפיקוס בינג'מינה ,עם
פעילות מבטיחה כנגד ההשפעות של FB101,

32
אוניברסיטת בן-גוריון

20120086-C

לביא דוד

חסר בגורם הגידול העצבי "בי די אנ אף" בדם כסמן
להתפתחות נוירופטיה היקפית תלוית טיפול כימותראפי
בחולים עם ממאירות המטולוגית

33
מרכז רפואי הדסה ,עין כרם

20120087-C

רבל-וילק שושנה
תמרי חנה
קנת גילי

השכיחות ,החומרה וגורמי הסיכון להתפתחות תסמונת
פוסט טרומבוטית לאחר השימוש בצנתר ורידי מרכזי
בילדים ומבוגרים צעירים שהחלימו מסרטן

34
מרכז רפואי הדסה ,עין כרם

עמוד  7מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20120092-B

מוסד וחוקרים

ראובן כהן צבי
פאר דן

נושא המחקר

באמצעות

בדיקת השימוש בננו-חלקיקים להחדרת SIRNA
וכימותרפיה כאמצעי לטיפול בגידולי מח

35
מרכז רפואי שיבא תל השומר

20120098-B

בן-ארויה שי

אנליזה גנומית של מוטנטים המשפיעים על יציבות
כרומוזמים ,ובדיקת השפעתם על התפתחות מחלת הסרטן

36
אוניברסיטת בר-אילן

20120100-B

כץ תמר
אביבי עירית
אהרון ענת

השפעת חלקיקים זעירים שמקורם מיאלומה על
התקדמות המחלה

37
מרכז רפואי רמב"ם

20120103-B

סולומון בקה

פאג'ים פילמנטיים המציגים פפטידים כנגד אנגיוגנזה
מווסתים את פעילותם של תאי אנדותל ומעכבים
התפתחות גידולים

38
אוניברסיטת ת"א

20120104-B

אש שפרה

התרומה של  CD56לאגרסיביות של תאי סרקומה ע"ש
יואינג

39
מרכז שניידר לרפואת ילדים

עמוד  8מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20120106-C

מוסד וחוקרים

ירושלמי רינת
פיינמסר מאורה
גולדצוויג גיל

נושא המחקר

באמצעות

חלבון פרדקטיבי חדש בסרטן שד ,המנבא רווח מטיפול
ססטמי GRP78

40
מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון

20120110-C

אלחסיד רונית

מאפיינים ותוצאות טיפול בלוקמיה חריפה בילדים
בישראל :השוואה בין אוכלוסיה יהודית ולא יהודית

41
אוניברסיטת ת"א

20120120-B

לבנון קרן
לבנון ארז
בוקשטיין פליקס

זיהוי דפוסי שחבור חילופי של רנ"א יחודיים בסרטן
שחלות באמצעות טכנולוגיה חדשנית של GENOMIC
CAPTURING

42
מרכז רפואי שיבא תל השומר

20120121-B

בנהר מורן

מעורבות חמצון שיירי ציסטאין בחלבונים בדלקת
ובסרטן הריאה המושרים על ידי סיליקה ואזבסט

43
הטכניון

20120128-B

להרויט דרק

תפקיד היפרכולסטרולמיה בהתפתחות סרטן השד
וגרורותיו

44
אוניברסיטת ת"א

עמוד  9מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20122001-C

מוסד וחוקרים

טלי סיגל
לבון איריס

נושא המחקר

באמצעות

ניתור נוכחות ד.נ.א .גידולי בדם של חולים עם גידולי מח-
גישה מבטיחה למעקב קליני וביולוגי עתידי.

45

20122002-B

קופייק מרטין

בקרה גנטית על אורך הטלומרים

46

20122003-B

סקלן אלה
הירשברג כורת

ביסוס תפקידו של החלבון הלא-מבני  NS5Aבתהליך
הרכבה של נגיף הצהבת מסוג  Cבעזרת הדמיה בתאים
חיים  -השלכות על השריית קרצינומה הפטוצלולרית

47

20122004-B

שפרכר אלי
נלקנבאום -איזמן גילה
שריג עופר

זיהוי הבסיס הגנטי של
Generalized basaloid follicular hamartoma
syndrome

48

20122005-C

ביידר לאה
גולדצויג גיל
סי.קוין ג'מז

בין אבדן ותקווה הערכת הצרכים של תומכים בקשישים
חולי סרטן

49

עמוד  10מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20122006-C

מוסד וחוקרים

קינן בוקר ליטל

נושא המחקר

באמצעות

השפעה של הנקה ותזונה בינקות על הסיכון ללקות בסרטן
בילדות

50

20122007-B

בלום גליה

מולקולות קטנות פוטודינאמיות הנקשרות לציסטאין-
פרוטאזות קטפסינים ( )cathepsinsלזיהוי וטיפול
סלקטיבי בסרטן

51

20122008-B

קפלן אילנה

השפעת וירוס הפפילומה על התפתחות שאת קשקשית
ממאירה באזור הראש והצוואר בישראל :מחקר רב מוסדי

52

20122009-B

צוקרמן צילה
מ .רואו יעקב
שפירא אהוד
שלוש לירן

20122010-C

שבולת אורן

53

ניתוח שושלת היוחסין של תאי לוקמיה בודדים מאבחנה
והישנות המחלה

בדיקת תפקיד אונקוגני חדש לתהליכי העברת אותות
בעקה של הרשתית האנדופלסמטית בהתמרה
סרטנית בכבד בעכברים ואנשים

54

עמוד  11מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20122011-C

מוסד וחוקרים

ולדימיר גברילוב
לברנקוב קונסטנטין

נושא המחקר

באמצעות

טיפול בכימורדיותרפיה במשלב של  gemcitabineו-
 valporateבסרטן לבלב מקומי  -מתקדם שאינו ניתן
לכריתה ניתוחית

55

20122012-C

מנדל מתילדה

בחינת אינטראקציות והשפעות גומלין בין היפריצין
המיועד לניסוי קליני בשלב  II- bבמרכז הרפואי שיבא
בחולי גליובלסטומה בהם המחלה נשנית ,לבין תרופות
נוספות הפועלות במנגנונים דומים או שונים

שומרון נועם

מיקרו-רנא ופארמאקונומיקה :הסברים חדשים לעמידות
חולים לתרופות נגד סרטן

56

20122013-B

57

20122014-B

פאס דבורה

עיכוב היווצרות קשרים דיסולפידיים במשתחת החוץ
תאית במטרה להפחית את התמיכה של הסטרומה
בגידול ,ולהגביר את רגישותות לטיפול תרופתי

58
מכון ויצמן למדע

20122015-C

ויינר גלעד
מאיר קרן

סיווג קליני של סרטן השד מסוג "  "triple navigatorעל
ידי גנים בעלי דגם ביטוי יחידני

59

עמוד  12מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20122016-

מוסד וחוקרים

חנני מנחם
הלפרן נעמה

נושא המחקר

באמצעות

כאב נוירופתי עקב טיפול כימותרפי :גישה חדשה
למנגנונים ולטיפול

60

20122017-B

אבני דרור
סידי יחזקאל

מעורבות  RNAהקשור בפרומוטור ( )paRNAבבקרת
ביטוי הגנים  .זיהוי השונות ב paRNA -בין מלנוציטים
נורמאליים לתאי מלנומה.

61

20122018-B

נביה איוב

מיפוי מערכתי של גנים המבוקרים על ידי פעילות
הדה-מתילציה של חלבון הKDM4C -

62

20122019-B

בן יהודה דינה
פיבך איתן
פרלמן ריקי

יציבות גנטית של תאי אב המטופויטים בברעאים
ובחולים עם מחלות מילופרוליפרטיביות
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20122020-B

אוריין אמיר

 , RNF4קו-פקטור חיוני למסלול  ,Wnt-mycכמטרה
מולקולרית במיאלומה נפוצה
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עמוד  13מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20122021-B

מוסד וחוקרים

נויפלד גרא

נושא המחקר

באמצעות

תפקידו של הקולטן  plexin-A4ושל הליגנד
 semaphorin-6Bבבקרת התפתחות גידולים סרטניים
ובבקרת אנגיוגנזה של גידולים סרטניים.

65

20122022-C

אסרף יהודה

ביקוע פגום של תעתיק  FPGSכמנגנון עמידות חדש
לאנטיפולטים בלאוקמיה
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20122023-B

קיסרי יונה
קלזון יצחק
מהרשק גדעון

האם מנגוני נזק ותיקון  DNAאחראים להבדלים
ברגישות של גידולים סרטניים לטיפול חדשני באמצעות
מחטים טעונות ברדיום ,224 -המפזרות בתוך הגידול
אטומים פולטי חלקיקי אלפא קטלניים

רובינשטיין אברהם
ניסן אבירם

ביות מורכב באמצעות מבנים חדשים של חומצות גרעין
פפטידיות וזהירה פלואורוסצנטית סגולית
לדימות מולקולרי ואבחון מוקדם של סרטן המעי הגס

67

20122024-B

68

20122025-B

אבני אורלי

תפקוד תלוי מטרה של חלבוני הפוליקמב בתאי  Tמסייעים

69

עמוד  14מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20122026-B

מוסד וחוקרים

לביא שרה

נושא המחקר

באמצעות

אי יציבות גנומית והתהליך הסרטני :התכווצות
ההטרוכרומטין והופעת מולקולות  DNAמעגליות חוץ
כרומוזומליות
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20122027-C

וולוביץ אילן
רם צביקה
שמיר מרב

פיתוח ושימוש במודל של גידולי מוח ספונטאנים בכלבים
למידול אפקט הטיפול בשיטת החיסוניות המפוצלת
לריפוי חיסוני של גידולי מוח
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20122028-B

און אמיר
דמינוביץ מאיה

הביולוגיה של תפליט בחלל הצדר בחולי סרטן הריאה
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20122029-B

אפטה רון

מעורבות של אינטרלאוקין 1 -ממקור מאכסן בבקרת מצב
רדום וחזרה של סרטן השד

73

20122030-B

שחר עידית

תפקיד  CD84ביחסי הגומלין שבין לויקמיה כרונית של
תאי למפה מסוג  )B-CLL(Bלבין סביבתה הקרובה,
ובוויסות הישרדות תאי .B-CLL

74
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עמוד  15מתוך 16

יום שלישי  10יולי 2012

בקשה

סכום מאושר

20122031-B

מוסד וחוקרים

יגר לוטם אסתי

נושא המחקר

באמצעות

פיענוח המסלולים המובילים למלנומה באמצעות רשתות
ביולוגיות
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20122032-B

ארז נטע

אפיון תפקידם של פיברובלסטים בתיווך דלקת בסרטן שד

76

20122033-

פוד דורית
סיימון צבי

כאב ,תשישות ,דיכאון והפרעות שינה בקרב חולי סרטן:
אפיון גנטי לפי אשכולות תסמינים

77
אוניברסיטת חיפה
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