רשימת בקשות
סטטוס:
בקשה

סכום מאושר

20110002-C

מוסד וחוקרים

פרופ' סיגל טלי
ד"ר לבון איריס

נושא המחקר

באמצעות

ניתור נוכחות ד.נ.א .גידולי בדם של חולים עם גידולי מוח תרומת אגודת הידידים
בארה"ב מאירוע הגולף
 -גישה מבטיחה למעקב קליני וביולוגי עתידי.

1
בי"ח הדסה ,עין כרם

20110004-B

פרופ' שחר עידית

2

The role of CD84 in the interaction between
chronic B lymphocytic leukemia (B-CLL) and its
microenvironment, and in the regulation of
leukemia cell survival

עזבון לאה ברטל ז"ל

מכון ויצמן למדע

20110005-C

דר' קדמון אילנה

בדיקת תפיסתן של נשים שאובחנו עם סרטן שד את מידת קרן בר-למסדורף לזכרו של
תרומתן של אחיות מתאמות בריאות השד לאורך תהליך פרופ' נתן טריינין ז"ל
האבחנה ,הטיפולים והמעקב :מחקר רב מרכזי בישראל

3
בי"ח הדסה ,עין כרם

20110006-B

פרופ' קופייק מרטין

בקרה גנטית על אורך הטלומרים

ליאה והרווי פופל פלורידה

4
אוניברסיטת ת"א

עמוד  1מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20110008-B

מוסד וחוקרים

ד"ר אלי ארמה

נושא המחקר

מסלול מוות תאי פיסיולוגי חדש שאינו אפופטוטי

באמצעות

מתוך עזבון המנוחה לאה
בוקובסקי ז"ל

5
מכון ויצמן למדע

20110014-B

ד"ר יגר לוטם אסתי

פענוח המסלולים המובילים למלנומה באמצעות רשתות
ביולוגיות

עזבון לאה ברטל ז"ל

6
אוניברסיטת בן-גוריון

20110016-B

ד"ר סקלן אלה

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

מתוך עזבון המנוחה לאה
בוקובסקי ז"ל

7
אוניברסיטת ת"א

20110025-B

זיהוי הבסיס הגנטי של
ד"ר שפרכר אלי
ד"ר גילה נלקנבאום-איזמן Generalized Basaloid Follicular
Hamartoma syndrome
ד"ר שריג עופר

מתוך עזבון המנוחה לאה
בוקובסקי ז"ל

8
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

20110032-C

9

פרופ' כהן מירי
פרופ' פולק שמעון
פריד ג'אורג'יטה
ד"ר דובדבני אילנה

עייפות בקרב חולות סרטן השד צעירות ומבוגרות :בדיקת עזבון לאה ברטל ז"ל
הקשרים בין סימפטומים נפשיים ,דיסרגולציה של מערכת
החיסון וגורמים פסיכולוגיים וגנטיים ממתנים

אוניברסיטת חיפה

עמוד  2מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20110033-C

10

מוסד וחוקרים

פרופ' ביידר לאה
גולדצויג גיל
ד"ר מרימס שרון
ג'ימס סי .קוין

נושא המחקר

באמצעות

בין אובדן ותקווה הערכת הצרכים של תומכים בקשישים עזבון לאה ברטל ז"ל
חולי סרטן

בי"ח הדסה ,עין כרם

20110034-C

ד"ר מבג'יש ניקולא
פרופ' קם צבי

אופטימיזציה של הטפול התרופתי בסרטן השלפוחית ע"י תרומת ננסי ופיטר בראון
השימוש במבחנים תאיים מותאמים אישית

11
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

20110038-C

ד"ר קינן בוקר ליטל

12

השפעה של הנקה ותזונה בינקות על הסיכון ללקות בסרטן קרן למחקר בתחום איכות
הסביבה ו/או
בילדות
אפידימיולוגיה ע"ש ישראל
יעקב ולילה אלתר ז"ל

אוניברסיטת חיפה

20110040-B

ד"ר בלום גליה

מולקולות קטנות פוטודינאמיות הנקשרות
לציסטאין-פרוטאזות קטפסינים ( )cathepsinsפעילים,
לזיהוי וטיפול סלקטיבי בסרטן

מתוך עזבון המנוחה לאה
בוקובסקי ז"ל

13
אוניברסיטת ת"א

20110041-B

ד"ר קפלן אילנה

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

עזבון לאה ברטל ז"ל

14
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

עמוד  3מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20110042-C

מוסד וחוקרים

פרופ' פרידמן איתן

נושא המחקר

אפיון גנים חדשים המעורבים בנטייה המורשת לפתח
סרטן שד בנשים אשכנזיות

באמצעות

לינדה ר .קמינוב ,פלורידה

15
מרכז רפואי שיבא

20110054-B

16

ד"ר צוקרמן צילה
פרופ' רואו יעקב
אהוד שפירא
לירן שלוש

ניתוח שושלות היוחסין של תאי לויקמיה בודדים בחקר
של מכניזם ההישנות של המחלה.

דורותי ר .פרידן לזכרם של
פיליפ ומארי פיליפס

מרכז רפואי רמב"ם

20110061-C

ד"ר שבולת אורן

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

מתוך עזבון המנוחה לאה
בוקובסקי ז"ל

17
האוניברסיטה העברית

20110064-C

ד"ר גברילוב ולדימיר
לברנקוב קונסטנטין

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

מתוך עזבון המנוחה לאה
בוקובסקי ז"ל

18
אוניברסיטת בן-גוריון

20110065-C

ד"ר מנדל מתילדה

19

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

עזבון גרימברג פאולינה ז"ל

מרכז רפואי שיבא

עמוד  4מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20110066-C

מוסד וחוקרים

ד"ר ברגר רענן

20

נושא המחקר

הקשר בין הטרנסלוקציה ERG : TMPRSS2
למאפיינים חודרניים של סרטן הערמונית בצורת מעבר
מתכונות של תאים אפיתלים לתכונות של תאים
מזנכימלים.

באמצעות

עזבון גרימברג פאולינה ז"ל

מרכז רפואי שיבא

20110069-B

ד"ר שומרון נועם

מיקרו-רנא ופרמקוגנומיקה :הסברים חדשים לעמידות
חולים לתרופות כנגד סרטן

עזבון גרימברג פאולינה ז"ל

21
אוניברסיטת ת"א

20110070-B

פרופ' פאס דבורה

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

קרן ע"ש בועז אדר ז"ל

22
מכון ויצמן למדע

20110073-C

ד"ר ויינר גלעד
ד"ר קרן מאיר

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

תרומת רודה ודיויד צ'ייס

23
בי"ח הדסה ,עין כרם

20110074-B

פרופ' חנני מנחם
ד"ר הלפרן נעמה

כאב נוירופתי עקב טיפול כימותרפי :גישה חדשה
למנגנונים ולטיפול

תרומת אגודת הידידים
בארה"ב מאירוע הגולף

24
בי"ח הדסה ,עין כרם

עמוד  5מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20110076-B

מוסד וחוקרים

ד"ר אבני דרור
פרופ' סידי יחזקאל

נושא המחקר

מעורבות  RNAהקשור לפרומוטור ( )paRNAבבקרת
הביטוי של הגן Survivin

באמצעות

קרן בוקסנבאום  -נטע

25
מרכז רפואי שיבא

20110077-B

ד"ר איוב נביה

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

קרן בר למסדורף לזכרו של
ג'ון פורמן ז"ל

26
הטכניון

20110078-B

ד"ר נטע ארז

אפיון תפקידם של פיברובלסטים בתיווך דלקת בסרטן שד עזבון לאה ברטל ז"ל

27
אוניברסיטת ת"א

20110081-B

ד"ר בן-יהודה דינה
פרופ' פיבך איתן
ד"ר פרלמן ריקי

יציבות גנטית של תאי אב המטופויטים בבריאים ובחולים קרן בוקסנבאום  -נטע
עם מחלות מילופרוליפרטיביות

28
בי"ח הדסה ,עין כרם

20110083-B

פרופ' אפטה רון-נתן

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

תרומת סוזן ג .קומן למען
הריפוי

29
אוניברסיטת בן-גוריון

עמוד  6מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20110084-B

מוסד וחוקרים

ד"ר אורין אמיר

נושא המחקר

 ,RNF4קו-פקטור חיוני למסלול  , Wnt-mycכמטרה
מולקולרית במיאלומה נפוצה

באמצעות

באמצעות קונצרט התרמה
לקידום מחקר מח עצם
לכבוד מר מנשה מני

30
הטכניון

20110085-B

פרופ' נויפלד גרא

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

מתוך עזבון המנוחה לאה
בוקובסקי ז"ל

31
הטכניון

20110089-C

פרופ' אסרף יהודה

ביקוע פגום של תעתיק  FPGכמנגנון חדש של עמידות
לאנטיפולטים בלאוקמיה

אגודת הידידים בהולנד

32
הטכניון

20110091-B

פרופ' קיסרי יונה
קלזון יצחק
פרופ' מהרשק ג.

33

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

מתוך עזבון המנוחה לאה
בוקובסקי ז"ל

אוניברסיטת ת"א

20110099-B

פרופ' רובינשטיין אברהם
ד"ר ניסן אבירם

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

קרן בוקסנבאום  -נטע

34
האוניברסיטה העברית

עמוד  7מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20110100-B

מוסד וחוקרים

ד"ר אבני אורלי

נושא המחקר

באמצעות

תפקוד תלוי מטרה של חלבוני הפוליקמב בתאי  Tמסייעים תרומת ליליאן וויליאם ב.
סנדלר

35
הטכניון

20110101-B

פרופ' לביא שרה

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

קרן בוקסנבאום  -נטע

36
אוניברסיטת ת"א

20110103-B

ד"ר פרידלנדר צבי

איפיון ופולריזציה של נאוטרופילים בגידולי בית החזה

עזבון לאה ברטל ז"ל

37
האוניברסיטה העברית

20110104-C

38

ד"ר אילן וולוביץ
פרופ' רם צבי
מירב שמיר
דויד גז

פיתוח ושימוש במודל של גידולי מוח ספונטאנים בכלבים מתוך עזבון המנוחה לאה
בוקובסקי ז"ל
למידול אפקט הטיפול בשיטת החיסוניות המפוצלת
לריפוי חיסוני של גידולי מוח

מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

20110108-C

ד"ר מודן-מוזס דלית
גולן חנה

39

רמות ויטמין  Dבקרב ילדים ומתבגרים עם מחלות
ממאירות

קרן למחקר בתחום איכות
הסביבה ו/או
אפידימיולוגיה ע"ש ישראל
יעקב ולילה אלתר ז"ל

מרכז רפואי שיבא

עמוד  8מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20110111-C

מוסד וחוקרים

ד"ר לילך בונשטיין
ריבה פיינמן
דר' חדאד נוהאד

נושא המחקר

מציאת כלים אבחנתיים וטיפוליים למניעת עמידות
אימונית לעירוי טסיות בקרב חולי לוקמיה מיאלואידית
חריפה

באמצעות

תרומת אגודת הידידים
בארה"ב לכבודו של הרמה
דה -ווימן מירו

40
מרכז רפואי רמב"ם

20110114-C

דר' לובן דוד

השפעת כימותרפיה על אנגיוגנזה בסרטן השד על פי תלות
במתכונת הטיפול :במינון גבוה עם הפסקות לעומת מינון
נמוך ותכוף ,מחקר קליני ומעבדתי.

41
מרכז רפואי העמק

20110115-B

ד"ר אמיר און
ד"ר דמינוביץ מאיה

הביולוגיה של תפליט בחלל הצדר בחולי סרטן הריאה

42
מרכז רפואי שיבא

20112001-B

ד"ר שאוליאן איתן

 JUN Bאוטופגיה :חקר מנגנונים והשלכות על תמותה
הנובעת מטיפולים
כימותראפיים

קרן "בר-למסדורף"

43
האוניברסיטה העברית

20112002-B

פרופ' מנדלבוים עפר

ווירוסים מלמדים :זיהוי מיקרורנא תאיים חדשים
המאפשרים לתאי סרטן להתחמק מתקיפה של תאי הרג
טבעיים

44
האוניברסיטה העברית

עמוד  9מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20112003-B

מוסד וחוקרים

פרופ' שרמן לבנה

נושא המחקר

באמצעות

תפקידם של נגיפי פפילומה בפתונזה של סרטן עור:
פונקציות ההתמרה של הגנים  E6ו E7 -

45
אוניברסיטת ת"א

20112004-B

פרופ' אסט גיל

אקסוניזציה בסרטן

46
אוניברסיטת ת"א

20112005-B

דר' רהט מיכל

קרן לואיס ומרסיה שניידר
תפקיד  miR-146aבבקרה של  iNOSבתאי קרצינומה
של הכליה :עיכוב תרגום כאמצעי לבריחה ממות המושרה ()ICA USA
על ידיד מיקרופוג'ים

47
בי"ח כרמל

20112006-B

פרופ' עקילאן רמי

תפקיד הגן מדכא הסרטן  WWOXבהתפתחות מחלה
ממארת מסוג אסטיואסרקומה

תרומת משפחת פולישוק
(פלורידה)

48
האוניברסיטה העברית

20112007-B

פרופ' רייך ראובן

Lysyl oxidase-like enzymes in tumor progression
in ovarian carcinoma

קרן בר למסדורף לזכרו של
ג'ון פורמן ז"ל

49
האוניברסיטה העברית

עמוד  10מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20112008-B

מוסד וחוקרים

פרופ' קצב שולמית

נושא המחקר

מעורבותם של הפרוטואונקוגן  Vav1והגנים המעורבים
על ידו בהתפתחות סרטן ריאות

באמצעות

בארי נאושטיין לזכר ארוין
נאושטיין (פלורידה)

50
האוניברסיטה העברית

20112009-C

דר' ורון דוד
ד"ר גפרית עפר

איפיון ותכולה של מיקרוחלקיקים מטסיות דם כסמן
לסרטן הערמונית

51
בי"ח הדסה ,עין כרם

20112010-C

ד"ר תדמור תמר

52

היכולת של תאי לאוקמיה לימפטית כרונית ,אשר עברו
טרנסדוקציה ע"י אמפליקון של וירוס הרפס סימפלקס
המקודד ל  1BBL 4 -ו  CD40 -ליצור תגובה אימונית
אנטי טומורלית

תרומת ידידי האגודה
בשוויץ

מרכז רפואי בני ציון

20112011-B

ד"ר מרקל גל

עיכוב  CEACAM1כטיפול חדשני בסרטן

53
מרכז רפואי שיבא

20112012-B

דר' הרן טלי

מחקרים בהספק גבוה על התלות ברצף הבסיסים של
הקישור לאתרי מטרה בדנ"א של  P53מזן הברP53 ,
מוטנטי ומוטציות אתר שני מדכאות

מתוך קרן החוקרת
המצטיינת לזכרם של פרופ'
דפנה ופרופ' דב יזרעאלי

54
הטכניון

עמוד  11מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20112013-B

מוסד וחוקרים

פרופ' קרין נתן

נושא המחקר

תפקידם של הליגנדים ל  CCR5 -בסרטן הפרוסטטה

באמצעות

מתוך עזבון המנוחה לאה
בוקובסקי ז"ל

55
הטכניון

20112014-B

פרופ אדמון אריה

פיתוח שיטה חדשה לדיאגנוסטיקה של סרטן בבדיקת דם

56
הטכניון

20112015-B

ד"ר שקד יובל

תפקידם הבקרתי של  SDF-1ותאי מח עצם המבטאים
 CXCR4בהתפתחותן של גרורות סרטניות לאחר טיפול
כימותרפי

תרומת גיין וריצרד קרפ

57
הטכניון

20112016-C

פרופ' גנות ישראל

מערכת הדמיה פוטו-תרמית לאבחון נגעים ממאירים
בחלל הפה

58
אוניברסיטת ת"א

20112017-B

דר ישראלי יואל

שיטות חדישות לתרפיה מכוונת של סרטן הלבלב  -חיסול
תאים מבטאים VICKZ

59
האוניברסיטה העברית

עמוד  12מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20112018-B

מוסד וחוקרים

ד"ר שריד רונית

נושא המחקר

איפיון פונקציונאלי של האינטראקציה בין החלבון
 KS-BC1-2המקודד בגנום ה  KSHV -והחלבון המדכא
הגידול PICT-1/ GLTSCR2

באמצעות

קרן בר-למסדורף לזכרו של
פרופ' נתן טריינין ז"ל

60
אוניברסיטת בר-אילן

20112019-B

ד"ר כהן סיריל

פגיעה בגידולים שונים ע"י הכוונה של לימפוציטים מסוג
 Tהמהונדסים לבטא רצפטורים מתאי NK

61
אוניברסיטת בר-אילן

20112020-B

פרופ' כרם בת-שבע

הבסיס המולקולארי הגורם לעקת שיכפול ד.נ.א .וחוסר
יציבות גנומית בהתפתחות סרטן

דיויד בראון לזכרה של
ביאטריס בראון

62
האוניברסיטה העברית

20112021-C

ד"ר בנטור לאה

בדיקת ההשפעה האקוטית של עישון נרגילה על מערכת
הנשימה

63

קרן למחקר בתחום איכות
הסביבה ו/או
אפידימיולוגיה ע"ש ישראל
יעקב ולילה אלתר ז"ל

מרכז רפואי רמב"ם

20112022-B

ד"ר מרדור יעל

חקר השפעת טמפרטורת התמיסה המוזרקת בהאדרה
נפחית על נפח הפיזור ומחסום דם מוח במוח חולדה
בריאה

מתוך עזבון המנוחה לאה
בוקובסקי ז"ל

64
מרכז רפואי שיבא

עמוד  13מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20112023-B

מוסד וחוקרים

ד"ר פרברי רותי

נושא המחקר

צ'פרון  Eשל הטובולין ( :)TBCEשחקן חדש ביצירת
סרטן ובהיענות לטיפול תרופתי

באמצעות

תרומת ידידי האגודה
בשוויץ

65
אוניברסיטת בן-גוריון

20112024-C

דר' ורשנר דני

השמדתם של תאי סרטן מבטאי  MUC1עם נוגדנים
המכוונים ל MUC1 SEA module -

מתוך עזבון המנוחה לאה
בוקובסקי ז"ל

66
אוניברסיטת ת"א

20112025-B

ד"ר גולדברג מיכל

חקר על חלבון  ,RAP80חלבון חדש המעורב בתגובה
התאית לנזקי דנ"א המעורב בסרטן השד התורשתי

אדם בראון

67
האוניברסיטה העברית

20112026-C

ד"ר הירשברג אברהם

ליכן פלנוס אוראלי כגורם סיכון להתפתחות סרטן בחלל
הפה .אפידמיולוגיה וציטוגנטיקה מולקולרית.

68
אוניברסיטת ת"א

20112027-B

פרופ' ורנר חיים

הערכת האפקטים הפרוליפרטיבים של אנלוגים של
אינסולון בתאי סרטן

69
אוניברסיטת ת"א

עמוד  14מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

בקשה

סכום מאושר

20112028-C

מוסד וחוקרים

ד"ר הרן מיכל
שטרליד מרדכי
ארדיטי פארן

נושא המחקר

באמצעות

חסימת מסלול ה  CD74 -כשיטה טיפולית חדשה
ללויקמיה לימפאתית כרונית

70
בי"ח קפלן

20112029-B

ד"ר קרני רותם

מערכת פקטור השחבור  hnRNP A2/B1בהתפתחות
סרטן שד גרורתי וזיהוי גני המטרה שלו

71
האוניברסיטה העברית

20112030-C

ד"ר מיינר ורדיאלה
ד"ר גולדברג יעל

איתור ואיפיון חולים עם פגיעה ביכולת תיקון נזקי דנ"א
 MMR-Dבקרב פרטים עם מאפיינים קליניים של
נוירופיברומטוזיס ()NF1

72
בי"ח הדסה ,עין כרם

20112031-B

פרופ' ורדימון לילי

הגברת ביטוי הפרוטואונקוגן  C-JUNבתאי גליובלסטומה

73
אוניברסיטת ת"א

20112033-C

74

ד"ר גולדברג הדסה
פרופ' קוטן אברהם
גולדפלד משה
עטר שאול

שימוש ב Multi Detector Computed Tomography -
( MDCT fכאמצעי להערכת הרעילות ללב הנגרמת
מקרינה לשד או לבית החזה ,בנשים שלקו בעבר בסרטן
שד מוקדם.

ביה"ח לגליל מערבי נהריה

עמוד  15מתוך 15

יום שני  05ספטמבר 2011

