רשימת בקשות
סטטוס:
בקשה

סכום מאושר

20100002-B

מוסד וחוקרים

ד"ר שאוליאן איתן

נושא המחקר

 JUN Bאוטופגיה :חקר מנגנונים והשלכות על תמותה
הנובעת מטיפולים
כימותראפיים

באמצעות

קרן "בר-למסדורף"

1
האוניברסיטה העברית

20100003-B

פרופ' מנדלבוים עפר

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

2
האוניברסיטה העברית

20100005-B

פרופ' שרמן לבנה

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

3
אוניברסיטת ת"א

20100006-B

פרופ' אסט גיל

אקסוניזציה בסרטן

4
אוניברסיטת ת"א

עמוד  1מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20100007-B

מוסד וחוקרים

דר' רהט מיכל
פרופ' להט ניצה

נושא המחקר

באמצעות

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

5
בי"ח כרמל

20100008-B

פרופ' עקילאן רמי

תפקיד הגן מדכא הסרטן  WWOXבהתפתחות מחלה
ממארת מסוג אסטיואסרקומה

תרומת משפחת פולישוק
(פלורידה)

6
האוניברסיטה העברית

20100010-B

פרופ' רייך ראובן

Lysyl oxidase-like enzymes in tumor progression
in ovarian carcinoma

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

7
האוניברסיטה העברית

20100016-B

פרופ' קצב שולמית

מעורבותם של הפרוטואונקוגן  Vav1והגנים המעורבים
על ידו בהתפתחות סרטן ריאות

בארי נאושטיין לזכר ארוין
נאושטיין (פלורידה)

8
האוניברסיטה העברית

20100018-C

ד"ר סילביו בריל

קטמין פומי כטיפול נלווה לחולים הסובלים מכאב קשה
ממקור סרטני ומטופלים באופיואידים

ידידי האגודה למלחמה
סרטן בהולנד

9
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

עמוד  2מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20100023-C

מוסד וחוקרים

דר' ורון דוד
ד"ר גופרית עופר

נושא המחקר

באמצעות

איפיון ותכולה של מיקרוחלקיקים מטסיות דם כסמן
לסרטן הערמונית

10
בי"ח הדסה ,עין כרם

20100026-C

ד"ר לובצקי ניר

אפיון רחב היקף של מוטציות אונקגניות ב  IPMN -של
הלבלב

11
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

20100027-C

ד"ר תדמור תמר

12

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

20100029-C

ד"ר פוד דורית
ד"ר סיימון צבי

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

13
אוניברסיטת חיפה

20100037-B

ד"ר מרקל גל

עיכוב  CEACAM1כטיפול חדשני בסרטן

14
מרכז רפואי שיבא

עמוד  3מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20100041-B

מוסד וחוקרים

גולדשטיין איתמר
פרופ' קלוג יואל

נושא המחקר

באמצעות

חקר החשיבות של מעבר  RASאונקוגני בסינפסה
האימונית על החיסוניות כנגד סרטן

15
מרכז רפואי שיבא

20100042-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

16
הטכניון

20100044-B

פרופ' קרין נתן

תפקידם של הליגנדים ל  CCR5 -בסרטן הפרוסטטה

17
הטכניון

20100046-B

פרופ אדמון אריה

פיתוח שיטה חדשה לדיאגנוסטיקה של סרטן בבדיקת דם

18
הטכניון

20100047-B

ד"ר שקד יובל

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

תרומת גיין וריצרד קרפ

19
הטכניון

עמוד  4מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20100050-C

מוסד וחוקרים

פרופ' גנות ישראל

נושא המחקר

באמצעות

מערכת הדמיה פוטו-תרמית לאבחון נגעים ממאירים
בחלל הפה

20
אוניברסיטת ת"א

20100056-C

ד"ר גלוק נתן

בקרה של פירוק האנזים  COX-2בתאי סרטן דרך מערכת
היוביקויטין

21
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

20100057-C

ד"ר פרנקל שחר

כיצד הורים לילדים עם רטינובלסטומה מכינים את
ילדיהם לביקורות במרפאת עיניים

22
בי"ח הדסה ,עין כרם

20100060-B

דר ישראלי יואל

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

23
האוניברסיטה העברית

20100068-B

ד"ר שריד רונית

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

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

24
אוניברסיטת בר-אילן

עמוד  5מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20100070-B

מוסד וחוקרים

ד"ר כהן סיריל

נושא המחקר

באמצעות

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

25
אוניברסיטת בר-אילן

20100071-B

פרופ' כרם בת-שבע

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

דיויד בראון לזכרה של
ביאטריס בראון

26
האוניברסיטה העברית

20100073-C

ד"ר קרין עדי אליעד

השפעת  PCERA - 1על התפתחות סרטן המעי הגס
במודל של סרטן הקשור לקוליטיס בעכברים.

27
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

20100074-C

ד"ר בנטור לאה

בדיקת ההשפעה האקוטית של עישון נרגילה על מערכת
הנשימה

28

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

מרכז רפואי רמב"ם

20100080-B

ד"ר מרדור יעל

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

29
מרכז רפואי שיבא

עמוד  6מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20100081-B

מוסד וחוקרים

ד"ר שלומאי אמיר

נושא המחקר

באמצעות

הפרעות במשק המטבולי והאנרגטי בתאי הכבד מקשרות
בין נגיף הצהבת מסוג  Bלבין סרטן הכבד

30
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

20100087-B

ד"ר פרברי רותי

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

תרומת ידידי האגודה
בשוויץ

31
אוניברסיטת בן-גוריון

20100089-B

ד"ר לוטם מיכל

כיוונון פעילות אנטי גידולית של לימפוציטים מסוג  Tעל
ידי מודולציה אפיגנטית

תרומת ננסי ופיטר בראון

32
בי"ח הדסה ,עין כרם

20100090-C

דר' ורשנר דני

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

33
אוניברסיטת ת"א

20100091-B

ד"ר גולדברג מיכל

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

34
האוניברסיטה העברית

עמוד  7מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20100092-C

מוסד וחוקרים

ד"ר הירשברג אברהם

נושא המחקר

באמצעות

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

35
אוניברסיטת ת"א

20100093-B

פרופ' ורנר חיים

הערכת האפקטים הפרוליפרטיבים של אנלוגים של
אינסולון בתאי סרטן

36
אוניברסיטת ת"א

20100097-C

ד"ר הרן מיכל
שטרליד מרדכי
ארדיטי פארן

חסימת מסלול ה  CD74 -כשיטה טיפולית חדשה
ללויקמיה לימפאתית כרונית

37
בי"ח קפלן

20100098-B

ד"ר קרני רותם

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

38
האוניברסיטה העברית

20100104-C

ד"ר מיינר ורדיאלה

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

39
בי"ח הדסה ,עין כרם

עמוד  8מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20100106-C

40

מוסד וחוקרים

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

נושא המחקר

באמצעות

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

20100113-B

פרופ' ורדימון לילי

הגברת ביטוי הפרוטואונקוגן  C-JUNבתאי גליובלסטומה

41
אוניברסיטת ת"א

20100122-B

דר מיטרני-רוזנבאום סטלה שימוש במקטעי  microRNAיחודיים לאבחון תאי סרטן
בדגימת מחט עדינה של בלוטת התריס

תרומת רודה ודיויד צ'ייס

42
האוניברסיטה העברית

20100124-C

ד"ר דבינסקי ליובוב

מבט אורכי על תהליך הצמיחה הפוסט טראומטית
בעקבות אבחנה של סרטן שד :התפקידים המתווכים של
היכולת ל  Mindfulness -והביטחון בתקשורת

43
בי"ח הדסה ,עין כרם

20100127-C

ד"ר בראון-אפל אורנה
דרך-זהבי ענת

44

אי יישום החוק לאיסור במקומות ציבוריים בישראל:
מדידת רמות עשן הטבק הסביבתי והגורמים הקשורים
לישום החוק

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

אוניברסיטת חיפה

עמוד  9מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20102001-B

מוסד וחוקרים

פרופ' יפה-נוף איתן

נושא המחקר

באמצעות

תובנה חדשה לתגובת המוות של תאי לימפומה המטופלים לינדה קמינוב לכבודו של
אלכס ווקסלמן
בגלוקוקורטיקואידים
תפקידו של גליקוגן סינתאז קינאז 3

45
האוניברסיטה העברית

20102002-B

ד"ר זיו גיל

השפעת עצבים על פלישה וגדילה של תאי סרטן הראש
והצואר

תרומת אלן ועמנואל קרוניץ
לע"נ של לאון קרוניץ

46
מרכז רפואי ע"ש סוראסקי

20102003-B

פרופ' שינפלד יהודה

 IVIGכטיפול תומך לסרטן גרורתי

47
מרכז רפואי שיבא

20102004-B

דר' רביד שושנה

התפקיד של מעכב הגידולים  LgIבתהליך הגרורתי

48
האוניברסיטה העברית

20102005-B

ד"ר גרוס איתן

התפקיד של  BIDבעיכוב ממאירויות של תאי הדם

49
מכון ויצמן למדע

עמוד  10מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20102006-B

מוסד וחוקרים

מרטין קופייק

נושא המחקר

טלומרים ויציבות הגנום

באמצעות

תרומת הארוי ולי פופל
לזכרה של פריצי פופל
ומארי דיינולט

50
אוניברסיטת ת"א

20102007-B

ד"ר זוננבליק אמיר
פרופ' גלון איתן

תפקיד מסלול  IL6/STAT3בתהליך התפתחות סרטן כבד
בעקבות דלקת כרונית

51
בי"ח הדסה ,עין כרם

20102008-B

ד"ר לביא גד

מנגנונים הגורמים להגברת הריגתם של תאי גידולי מוח
מטיפוס גליובלסטומה על ידי גורם
האלקילציה  -טמוזולומיד בעזרת שילוב עם היפריצין

ריק וריטה וינשטיין לזכרה
של ביאטריס קפלן בראון

52
מרכז רפואי שיבא

20102009-B

פרופ' פישלזון צבי

53

אנליזה של שפעול מערכת המשלים בחולים עם לויקמיה
לימפטית כרונית מתקדמת ויציבה לאחר טיפול משולב
בפלזמה טריה קפואה
Rituximab/Mabthera .

אוניברסיטת ת"א

20102010-B

ד"ר אליס מרטין

הקשר בין טיפולים כימותרפיים שונים והמסלול הקושר
את  P53לשומנים

54
בי"ח מאיר

עמוד  11מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20102011-B

מוסד וחוקרים

ד"ר בן-פורת איתי

נושא המחקר

פעילותם של פקטורי שעתוק המבקרים תכונות תאי גזע
בסרטני שד אגרסיבים מטיפוס בזאלי

55

באמצעות

ידידי האגודה בארה"ב
לכבודן של יו"ר הגאלה:
קובי רפפורט ,ננסי בראון,
ג'אן וילנגר ואליזבט
תומפסון

האוניברסיטה העברית

20102012-B

ד"ר לייסר יואב

כימותו ומיקומו של גן ההפרנאז בגידולי פה פנים ולסתות
ומידת מעורבותו של גן ההפראנז בהתמיינות תאית תוך
שימוש במודל הנוירונאלי של תאי התרבית pc12

56
מרכז רפואי רמב"ם

20102013-B

ד"ר ברשק איריס
פרופ' רמית מר

אבולוציה קלונלית של תאי  Bהומניים בתהליכים
זיהומיים ונאופלסטיים בקיבה הנצפית ע"י אנליזת עצי
שושלת של גנים לאימונוגלובולינים

57

קרן שהוקמה ע"י
משפחתה וחבריה של
המנוחה רואת החשבון
רונית זילברפרב (מר) ז"ל

אוניברסיטת בר-אילן

20102014-B

ד"ר אילון יבין
ד"ר תירוש בעז

הכוונת תרופות למיטוכונדריה כטיפול חדשני לסרטן

תרומת  ICA USAלכבודו
של צ'רלס ברונפמן

58
האוניברסיטה העברית

20102015-B

ד"ר ריינר אורלי

תפקידים יחודיים של חבר במשפחת הגנים של
דובל-קורטין במהלך חלוקת התא

59
מכון ויצמן למדע

עמוד  12מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20102016-B

מוסד וחוקרים

פרופ' לפידות צבי

נושא המחקר

בקרת נדידה ,ריבוי ואכלוס מח עצם עם תאים
לואוקמיים הומניים מסוג  AMLבאמצעות הפראוטזה
 MTI-MMPע"י כתקולאמינים וציטוקינים מיילואידים

באמצעות

תרומת דיויד ורודה צ'ייס
לזכרה של מרלן אפטר
קיטרייג'

60
מכון ויצמן למדע

20102017-C

פרופ' ליבוביץ לאונרד

אבחון וטיפול מיטביים לזיהומים בחולי סרטן
ניוטרופנים :שילוב שיטת  PCRומערכת תומכת החלטה
ממוחשבת

61
מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון

20102018-B

ד"ר רוזין-ארבספלד רינה

מעורבותו של חלבון היוביקויטניזציה  EDDבמסלול
סיגנל ה  WNT -ובסרטן המעי הגס

קרן לואיס ומרסיה שניידר
()ICA USA

62
אוניברסיטת ת"א

20102019-C

ד"ר אושרוב ניר

זיהוי תרכובות אנטי-פטרייתיות הפוגעות בדופן הפטרייה

63
אוניברסיטת ת"א

20102020-B

דר' אזהרי חיים

ממוגרפיה אולטראסונית ממוחשבת מתוגברת על ידי
חומר ניגוד

אגודת הידידים בלונדון

64
הטכניון

עמוד  13מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20102021-B

מוסד וחוקרים

דר וורונוב ילנה

נושא המחקר

באמצעות

מעורבות  IL-1ו  IL-17ממקור מאכסן בבקרת
טומוריגניות ופולשנות של סרטן המעי הגס בעכברים

65
אוניברסיטת בן-גוריון

20102022-C

ד"ר דובנוב-רז גל

השפעת תכנית פעילות גופנית על מדדים גופניים ונפשיים
של ילדים הנמצאים בהפוגה מלויקמיה

66
מרכז רפואי שיבא

20102023-B

ד"ר מישמר דן

צירופי מוטאציות בדנ"א המיטוכונדרי ברקמות סרטניות קרן סופי ואברהם
סטוצ'ינסקי למלחמה
באדם  -גישה גנטית חדשה לחקר הסרטן
בסרטן

67
אוניברסיטת בן-גוריון

20102024-B

ד"ר דקל בנימין

טיפול מוכוון מטרה בתאי גזע כליתיים סרטניים

קרן עזיז (פלורידה)

68
מרכז רפואי שיבא

20102025-C

ד"ר דן אלדד י.
דר' בארי אסנת
ד"ר פלטיאל אורה

טיפול מדורג לפי קבוצת הסיכון ובהתאם למהירות
התגובה בחולי מחלת הודג'קין תוך שימוש בPET CT -
 interimלצורך הערכה לתגובה

קרן בוקסנבאום  -נטע

69
מרכז רפואי רמב"ם

עמוד  14מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

בקשה

סכום מאושר

20102026-B

מוסד וחוקרים

ד"ר וולף עידו

נושא המחקר

הקשר בין מבנה ותפקיד קלוטו כמעכב סרטן שד

באמצעות

תרומת ננסי ופיטר בראון
לזכרו של אריק ומלווין
בראון

70
מרכז רפואי שיבא

20102027-B

ד"ר ברזילי אביב

מוטציות ב  BRAF -בחולים המטופלים בפוטותרפיה

71
מרכז רפואי שיבא

20102028-B

דר' ארואטי בנימין

חלבוני נגיף ההפטיטיס סי משנים את הרכב כופיפי השומן קרן לואיס ומרסיה שניידר
()ICA USA
בתאי כבד :בסיס אפשרי להבנת תהליכי ההתמרה
הסרטנית בכבד

72
האוניברסיטה העברית

20102029-B

פרופ' גליקמן מיכאל

השתתפות מערכת היוביקוויטין-פרוטאזום בפרוק
חלבונים מהמיטוכונדריה

73
הטכניון

עמוד  15מתוך 15

יום שני  28מרץ 2011

