רשימת בקשות
בקשה

20130002-B

מוסד וחוקרים
האוניברסיטה העברית
ד"ר גולדברג מיכל

נושא המחקר

מציאת תפקיד להליקאז/נוקלאז  2ANDHבהתפתחות
סרטן השד והשחלה

1

20130004-B

אוניברסיטת ת"א
ד"ר מיליאבסקי מיכאל

זיהוי ואיפיון גורמים מולקולריים הגורמים לעמידות
כימותרפית בסרטן הדם

2

20130021-B

מכון ויצמן למדע
ד"ר כנעני אלי

תפקיד מוטציות בגן א.ל.ר .בפתוגנזה של לימפומות

3

20130022-C
4

עמוד  1מתוך 10

אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר יבלון יעקב
ד"ר אליצור שרה

התמודדותם של תלמידים חולי סרטן עם אלימות בבית
הספר :קורבנות ודפוסי פניה לעזרה

בקשה

20130025-C

מוסד וחוקרים
אוניברסיטת ת"א
ד"ר גופנא אורי
ד"ר קוניקוף פרד

נושא המחקר

הרכב מלחי המרה והחיידקים בקיבה של חולי דלקת
הושט ומחלת ברט עם מעכבי משאבות פרוטונים
ובהעדרם

5

20130027-C

מרכז רפואי הדסה ,עין כרם
ד"ר אדלר נטע

שחזור שד מיידי :מחקר השוואת שביעות רצון בין
שחזור עם שתל קבוע לבין שחזור עם מותחן רקמה

6

20130037-B

האוניברסיטה העברית
פרופ' ברנדייס מיכאל

כיצד מחליטים תאים להפסיק ולהתחלק

7

20130042-C

האוניברסיטה העברית
ד"ר גולדנברג-כהן ניצה

אפיון גנטי של גדולי מח בילדים לשפר זיהוי של שארית
מחלה מזערית

8

20130047-B
9

עמוד  2מתוך 10

מרכז רפואי הדסה ,עין כרם
ד"ר נחושתן חובב

בסרטן שד  -TFGEו ELT

בקשה

20130048-C

מוסד וחוקרים
מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון
פרופ' רענני פיה

נושא המחקר

חקר מנגנוני הבקרה המעורבים בביטוי פיק Hבעקבות
מתן טיפולים ממוקדים בממאירויות המטולוגיות.

10

20130052-B

המכללה האקדמית יהודה ושומרון חשיבות דחיסת הכרומטין לנדידת תאים סרטניים
ד"ר גרליץ גבי

11

20130053-B

האוניברסיטה העברית
ד"ר שוורץ בטי
ד"ר יהודה-שניידמן עינב

מנגנונים הקושרים השמנה ומטבוליזם לא תקין לסרטן
מעי גס

12

20130060-B

מרכז רפואי הדסה ,עין כרם
ד"ר לוטם מיכל

בניית חותם מולקולרי לניבוי תגובה לאימונותרפיה של
סרטן

13

20130065-B
14

עמוד  3מתוך 10

אוניברסיטת חיפה
ד"ר אביבי אהרן

עמידות יתר לסרטן של החולד התת-קרקעי העיוור
הטולרנטי לעקת-חמצן

בקשה

20130076-B

מוסד וחוקרים
האוניברסיטה העברית
ד"ר פרידלר אסף

נושא המחקר

הבסיס המולקולרי לפעילות המגוונת של חלבוני אספפ
בבקרת אפופטוזיס

15

20130081-B

האוניברסיטה העברית
פרופ' ליבנה עודד

תכנון מעכבי אר"ק Hע"י מיקוד מטרת כיס הדה"פ

16

20130083-B

אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר גיל-חן חוה

בקרת פולשניות תאי סרטן השד על ידי טירוזין קינאז
Pyk2

17

20130090-C

מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר קלורין גאולה
ד"ר עמית אמנון
ד"ר סבו אדמונד

הערכת שינויים מיקרוסקופיים ברקמות שחלה
וחצוצרה בקרב נשים נשאיות (בי.אר .סי .איי) על ידי
מדידה מורפומטרית ממוחשבת של פרפרטים
היסטולוגיים

20130091-C

האוניברסיטה העברית
ד"ר זיסק רני רחל יפה

ניהול כאב ע"י הורים

18

19

עמוד  4מתוך 10

בקשה

20130093-C

מוסד וחוקרים
מרכז רפואי רמב"ם
ד"ר שבטיאל-ערד שוהם
ד"ר בנימיני נועם

השפעת טיפול משמר בריטוקסימאב בהשוואה
לריטוקסימאב-לנאלידומיד על תפקוד מערכת החיסון
בחולי לימפומה מסוג מנטל

אוניברסיטת ת"א
ד"ר הניס יואב

תפקידי עיגון  erSבממברנה ואזורי האינטראקציות
שלו עם חלבונים בהכוונתו לscohs hdaSfacof -
ותנועתיות תאים

מרכז רפואי הדסה ,עין כרם
ד"ר אברמוביץ רינת

נסיון לשיפור שילוב תרופות בעלות אפקט אנטי
אנגיוגני לטיפול בגידולי נוירובלסטומה ומעקב אחר
יעילות הטיפול באמצעות IEM

20

20130097-B
21

20130099-B

נושא המחקר

22

20130100-B

אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר גינזברג דורון

זיהוי ואפיון של מולקולות  ENDארוכות ולא
מקודדות שביטויין מבוקר ע"י פקטור השיעתוק THGE

23

20130103-B
24

עמוד  5מתוך 10

האוניברסיטה העברית
ד"ר כרם בת שבע

ההשפעה של עקת שכפול הנגרמת על ידי EOIUE
של הסרטני הגורל על SUPPRESSOR GENES
תאים

בקשה

20130115-B

מוסד וחוקרים
אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר כהן סיריל

נושא המחקר

שיפור הפעילות האנטי-סרטנית של תאי  Eעל ידי
הסחת דיכוי אימוני המושרה ע"י EFGT

25

20130116-B

אוניברסיטת ת"א
ד"ר גיגר תמר

מחקר פרוטאומי של הטרוגניות תוך-גידולית בסרטן
השד

26

20130124-B

אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר און איתי

הבנת התפקיד של חלבוני  eISבהשריית אי-יציבות
גנומית בתאים סרטניים

27

20130127-B

אוניברסיטת חיפה
ד"ר ברקן דלית

חלבון  : LUXLHחלבון חדש בבקרת תרדמת גרורות,
פלסטיות תאית ועמידות לטיפול כימותרפי

28

20130128-C
29

עמוד  6מתוך 10

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר פאלוך-שמעון שני
ד"ר דומני איתן
ד"ר דדיאני מיה

אבולוציה של סרטן השד במהלך הטיפול הכימותרפי
הניאו-אדג'ובנטי :אפיון פרופיל הביטוי והחתימה
הגנטית

בקשה

20130131-C

מוסד וחוקרים
מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר ברגר רענן
ד"ר כהנא סמדר

נושא המחקר

אבולוציית  ASMeו MAS-בסרטן שד :אפיון השעון
המוטציוני והפונטציאל הפולשני

30

20130135-C

מרכז רפואי הדסה ,הר הצופים
ד"ר מזא"ה חגי
ד"ר מיטרני-רוזנבאום סטלה

זיהוי ושימוש בפאנל של מיקרורנא לזיהוי ממאירות
של בלוטת התריס בשאריות התאים של דגימת מחט
עדינה ובדיקת ההשפעה של מיקרורנא אלו על גני
מטרה.

אוניברסיטת בן-גוריון
ד"ר חלאילה עסאם

התפקיד של גלוקנקילציה במעבר מתאים אפתליאליים
למזנכמליים

31

20130141-B
32

20130142-C

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר נילי גל-ים עינב
ד"ר עמוס תנאי

ניתוח הטרוגניות בגידולי שד על ידי אפיון אפיגנומי

33

20130146-C
34

עמוד  7מתוך 10

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר פלד ניר

פאנל של מרקרים לא פולשניים לאבחון מוקדם של
סרטן הריאה

בקשה

20130148-C

מוסד וחוקרים
מרכז רפואי סוראסקי איכילוב
ד"ר שפירא-ליכטר עירית
ד"ר גרוסמן רחל

שימור תפקודים חיוניים במהלך ניתוחי מוח,
באמצעות מיפוי תפקודי מותאם אישית טרום -ותוך-
ניתוחי

מרכז רפואי רבין ,קמפוס בלינסון
פרופ' חודק אמיליה
ד"ר מויאל לילך

מעכב היסטון דאצטילאז חדש לטיפול בלימפומה
עורית ראשונית של תאי  Eכטיפול יחיד ובשילוב עם
משרה נזקי דנא ,דוקסורוביצין -מחקר בשורות תאים

35

20130150-B

נושא המחקר

36

20130152-C

אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר לוזון יורם

הבדלים בין רפרטואר הלימפוציטים בין דם טבורי
לדם בוגר וההשפעה שלהם על הצלחת השתלות מח עצם

37

20130153-C

מרכז רפואי סוראסקי איכילוב
פרופ' ויסמן נחום

האפקט של דיאטה קטוגנית דלת קלוריות בהשוואה
לדיאטה קטוגנית רגילה על התפתחות ומהלך של
גליובלסטומה.

אוניברסיטת ת"א
ד"ר ארליך מרסלו

יחסי גומלין בין מסלולי הולכת אותות של אנדרוגן ושל
הTUNT IUER2UFTNEMS REUETMNe -
בסרטן הערמונית :השלכות על עמידות לכימיותרפיה.

38

20130154-B
39

עמוד  8מתוך 10

בקשה

20130158-C

מוסד וחוקרים
מרכז רפואי אסף הרופא
ד"ר עברון אלה

בקרה אפיגנטית ייחודית של  ATLEDNREDבתאי
אפיתל שד נורמאלים – הקשר עם סיכון מוגבר לסרטן
שד בנשאיות מוטציה ב .TESDE/H

הטכניון
ד"ר קרין נתן

בסרטן הפרוסטטהTUNT +E-SSE +FE .
תאי של מעורבותם MARROW DERIVED CELLS

40

20130172-B

נושא המחקר

41

20130173-C

42

מרכז רפואי אסף הרופא
ד"ר ירום נירית
ד"ר קונסטנטיני נעמה

מחקר פאזה שלישית הבודק את השפעת תכנית
מובנית של פעילות גופנית על זמן ההישרדות ללא
מחלה בחולים עם סרטן המעי הגס בשלב מוקדם לאחר
שהשלימו טיפול כימי מונע :ניסוי אקראי מבוקר.

ד"ר שולמן קטרינה

20130175-B

הטכניון
ד"ר קשי יחזקאל
ד"ר חוברס יהודה

חקר פרופיל חיידקי המעי וחשיבותם במהלך
התפתחות דלקת של הרקטום משנית להקרנות

43

20130176-B
44

עמוד  9מתוך 10

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר מרקל גל

בקרת הביוסינתזה של מיקרו-רנ"א באמצעות האנזים
מלנומה בתאי ADAR1

בקשה

20130178-B

מוסד וחוקרים
אוניברסיטת ת"א
ד"ר ורדימון לילי

נושא המחקר

הגברת התרגום של הפרוטואונקוגן בתאי
גליובלסטומה

45

20130179-C

מרכז רפואי הדסה ,עין כרם
ד"ר שלמון אשר
ד"ר כרמון עינת

הפוטנציאל הסרטני של תאים מעוררי אסטרוגן
נשאיות של ולומינלי בזאלי שד מאפיתל BRACA 2
מוטציה הטרוזיגוטית בגן

מרכז רפואי שיבא תל השומר
ד"ר שובל רוני
ד"ר שמעוני אביחי

כריית מידע רפואי של תוצאות השתלות תאי גזע
המטופואטים -פיתוח מודל לחיזוי הצלחת ההשתלה
ע"י שימוש בעצי החלטה ,רשתות נוירוניות מלאכותיות
ומכונות תמיכה ווקטוריות בחולים עם ממאיריות
המטולוגיות

46

20130180-C
47

עמוד  10מתוך 10

