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מערכות חכמות
להובלת תרופות וגנים

מאת פרופ' מחקר יוסף קוסט

ת

תחום פיתוח התרופות הוא תחום פעיל,
והרצון לפתח את התרופה הבאה שתהיה
יעילה מקודמותיה וחזקה מהן ממריץ לא מעט
חברות ,קטנות כגדולות .לצד אותה התקדמות
בפיתוח התרופות הולכת וגדלה תשומת הלב
הניתנת לאופן נתינתן למטופלים .הרי אם נמצא
את התרופה אך לא נדע להוביל אותה בזמן ובריכוז
הנכון לאיבר שזקוק לה ,אזי לא השגנו את המטרה
שלשמה פעלנו  -ריפוי החולה.
במתן קונבנציונלי של תרופות ,כמו בטבלייה,
במשחה ,בהזלפה לעין או לאף או בזריקה ,ריכוז
התרופה בדם עולה עד לשיא ואז יורד (איור .)1
מכיוון שכל תרופה יעילה בטווח ריכוזים מסוים,
שמעבר לו קיימת סכנה של הרעלה ופחות ממנו
התרופה אינה יעילה ,יש למצוא את המינון הנכון
שיהיה בטווח הריכוז התרפויטי ,היינו הריכוז היעיל
שבו התרופה משפיעה על הגוף כנדרש .לעתים
קרובות במינון זה התרופה פעילה לטווח זמן קצר,
ולאחר ירידת ריכוזה בדם על החולה ליטול מנה
נוספת שתביא למעגל נוסף של שינויים בריכוז
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התרופה בגופו .תופעה זו הביאה לפיתוח מערכות
שחרור מבוקר המאפשרות מתן תרופה בקצב קבוע
בתחום הריכוזים היעיל ולפרקי זמן ארוכים (איור .)1

איור 1

לחלק מהתרופות הקיימות בשוק פותחו מערכות
שונות שמשחררות את התרופה שחרור אִטי
ומבוקר ומאפשרות אפוא ,לדוגמה ,נטילת תרופה
פעם ביום במקום שלוש פעמים ביום ,או בזריקה
פעם בשנה במקום זריקה או כדור יוםיום .אין
ספק שמערכות אלה יעילות ממתן התרופה הרגיל.
אך מה קורה באותם מצבים רפואיים שבהם קצב

מערכות חכמות להובלת תרופות וגנים | יוסף קוסט

שחרור תרופה קבוע אינו מספק את הדרישה
הפיזיולוגית של הגוף כמו למשל מחלת הסוכרת?
או מה עושים אם התרופה צריכה להגיע לאיבר
מסוים בגוף ,ללא פיזורה לאיברים שבהם אין
בה צורך ,על מנת להפחית את תופעות הלוואי
המלוות מתן תרופה מערכתי לכל איברי הגוף כמו
טיפול כימותרפי?

המערכות השונות המפותחות בקבוצת המחקר שלי
נותנות מענה לשתי השאלות הללו .אנו מפתחים
מערכות "חכמות" לשחרור מבוקר של תרופה על
מנת לספק את הצורך הפיזיולוגי ,ובד בבד מפתחים
מערכות בעלות יכולת "ניווט" ,או מיקוד ,למטרה
הרצויה ,כאשר אפשר לתכנן במערכת גם את
יכולת השחרור החכמה וגם את יכולת המיקוד 
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 כמנגנון "בקרה עצמית" או כמנגנון "בקרה
חיצונית" (משוב סגור או משוב פתוח) .במנגנון
בקרה עצמית המערכת יכולה להתביית על אתר
המטרה בגוף ויודעת לחוש את הסביבה ולשנות את
קצב שחרור התרופה כפי הנדרש מבחינה פיזיולוגית.
במערכת מבוקרת חיצונית אנחנו מפעילים
אנרגייה חיצונית למערכת עצמה (כמו למשל גלי
אולטרהסאונד) שיכולה לעזור בשינוי קצב שחרור
התרופה או במיקוד המערכת לאתר המטרה הרצוי
בגוף .במאמר זה אתאר כמה מערכות "חכמות"
שפיתחנו לאורך השנים שמשולבות בהן בקרה
חיצונית ובקרה עצמית ושהראו תוצאות מבטיחות.
אחת הדוגמאות הבולטות למתן תרופה על פי
הצורך הפיזיולוגי היא מתן אינסולין לחולי סוכרת,
אשר מטרתו לשמר את ריכוז הסוכר (היינו גלוקוז)
בדם בערך קבוע .הקושי בשמירת הערך הקבוע נובע
מהעובדה שריכוזי הגלוקוז במהלך היום והלילה
משתנים ,אם בשל מזון שעוכל וההופך לגלוקוז
ואם בשל פעילות גופנית .על מנת לשמר את ריכוז
הגלוקוז כקבוע ,על חולה הסוכרת לעקוב אחר
שינויים אלה ולהגיב להם במתן אינסולין בקצב
שחרור מוגבר או מואט על פי ריכוז הגלוקוז בכל
זמן נתון ,בדומה לפעילות הלבלב אצל בן אדם בריא.
לדוגמה ,אחת המערכות אשר נחקרת במעבדתי
מבוססת על מערכת פולימרית "חכמה" ,הרגישה
לרמת הגלוקוז בסביבתה (מבוקרת עצמית) ,ומכאן
שהיא בעלת יכולת שחרור אינסולין בקצב משתנה
אשר ישמר את ריכוז הגלוקוז בערך קבוע.
במערכת זו האינסולין מפוזר במטריצה (טווח) של
פולימר הרגיש לשינוי בחומציות הסביבה שבה הוא
טבול ,הוא תופח בסביבה חומצית ומתכווץ בסביבה
בסיסית .התפיחה וההתכווצות הן תוצאה של
הימצאות קבוצות אמין שלישוני על הפולימר אשר
בסביבה חומצית עוברות פרוטונציה (מצטרף אליהן
מימן ,ובכך המטען החשמלי שלהן הופך לחיובי).
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הדחייה האלקטרוסטטית של מטענים זהים גורמת
לדחייה בין שרשראות הפולימר ,ודחייה זו גורמת
לתפיחתו (ניתן לדמיין את תפיחת הפולימר כמו
ספוג יבש שתופח כאשר טובלים אותו במים) .כעת,
במצב התפוח ,התרופה הכלואה במטריצה הפולימרית
יכולה להשתחרר ,ובמצב המכווץ ייפסק השחרור .אבל
אם נכניס את המטריצה הפולימרית שלנו לתוך הגוף
(אפשר להשתילה לדוגמה מתחת לעור) ,כיצד נעמוד
בדרישה הפיזיולוגית של הגוף שהאינסולין ישתחרר
רק כאשר רמת הגלוקוז בדם תעלה מעל לערך הנורמלי?
להענקת הרגישות לגלוקוז אנחנו נעזרים בתהליכים
מהטבע .במקרה זה כולאים עם האינסולין את האנזים
גלוקוז אוקסידאז (מולקולה ביולוגית גדולה מאוד
אשר מצויה בגוף האדם) ,אשר הופך בתגובה כימית
את הגלוקוז לחומצה גלוקונית (משוואה .)1

משוואה 1

כאשר רמת הגלוקוז בדם או בנוזלי הגוף עולה ,הגלוקוז
(מולקולה קטנה במשקל מולקולרי של )Da 180
מפעפע לתוך המטריצה הפולימרית ,ובעזרת הגלוקוז
אוקסידאז (הכלואה גם במצב התפוח) הופך לחומצה
גלוקונית ,אשר הופכת את הסביבה לחומצית ובכך
גורמת לתפיחת המטריצה ולשחרור האינסולין .כאשר
ריכוז הגלוקוז יורד ,המערכת הפולימרית מתכווצת,
וקצב שחרור האינסולין נפסק .כך מתקבלת פעילות
דומה לזו של הלבלב אצל בן אדם בריא .ניסויים
בחולדות סוכרתיות שהושתל בתוכן שתל של המערכת
המכילה את האינסולין ואת האנזים הראו כי רמת
הגלוקוז בדם החולדות ירדה לרמה הנורמלית ,כלומר
האינסולין השתחרר מהמערכת לפי רמת הגלוקוז.
ראינו אפוא מערכת "חכמה" לשחרור אינסולין
על פי דרישה .גישה נוספת לשיפור יעילותן של
התרופות היא הובלתן לאתר המטרה .במתן תרופה
קונבנציונלי התרופה מתפזרת בכל מערכות הגוף,
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גם באיברים שבהם אין צורך כלל בתרופה ,והתרופה
גורמת בהם נזק ותופעות לוואי לא רצויות .בגישת
המיקוד רוב התרופה המוחדרת לגוף מגיע אל
האיבר שבו נדרשת התרופה ,והתוצאה היא הפחתת
תופעות הלוואי וטיפול יעיל יותר.

חיסרון זה במבנה כלי הדם באזור הגידול הסרטני
הופך ליתרון כאשר רוצים לרכז את התרופה באתר
המטרה בשיטה של מיקוד פסיבי .נמצא שהמרווחים
הנוצרים בין תאי האנדותל יכולים להגיע עד לגודל
של  1,000ננומטר ,ולכן כאשר מכניסים למחזור
הדם ננוחלקיקים הנושאים אתם את התרופה
והקטנים מ 1,000ננומטר ,החלקיקים מסתחררים
בתוך רשת כלי הדם ודולפים החוצה באותם אזורים
פגועים שבהם דופנות כלי הדם "מחוררים" ,ובכך
מתאפשרים הצטברות ומיקוד התרופה באזור
הגידול הסרטני.

בשנות השבעים של המאה הקודמת הוכיח חוקר
כירורג ,פרופ' לרפואה מהרוורד ששמו ד"ר יהודה
פולקמן ,שכל גידול סרטני ניזון כדרך יתר התאים
הנורמלים דרך כלי דם זעירים .כאשר נוצרת רקמה
חדשה בגוף ,נוצרת רשת של כלי דם חדשים
( ,)angiogenesis processשתפקידה לספק חמצן
וחומרי הזנה לרקמה החדשה שנבנית .בגידול סרטני,
שבו התרבות התאים היא מואצת ולא מבוקרת,
התהוות כלי הדם מתרחשת אף היא בתהליך מואץ
על מנת לאפשר הספקת דם לגידול .בשל הצמיחה
המהירה של כלי הדם התאים שבונים את דופנות
כלי הדם (תאי אנדותל) אינם צמודים (כמו בדופנות
כלי דם תקינים) אלא מופרדים זה מזה במרווחים
זעירים ,ולכן ניתן לתאר את דופנות כלי הדם באזור
של גידול סרטני כמסננת בעלת פתחים זעירים
בגודל ננומטרי (ראו איור .)2

אחת התרופות הכימותרפיות אשר מבוססות על
מיקוד פסיבי ( )DOXILפותחה בארץ בידי פרופ'
יחזקאל ברנהולץ מהאוניברסיטה העברית בירושלים.
הנשא במערכת זו הוא ליפוזום חדשכבתי (איור ,)3
מעין כדורית בקוטר של מאה ננומטרים ,העשויה
מפוספוליפידים ,כולסטרול ופוליאתילן גליקול,
הקשור למעטפת ומאפשר עמידות גבוהה של
הליפוזום לאורך זמן בדם .מנגנון המיקוד הפסיבי
פותח אפשרויות של מיקוד אקטיבי בשילוב עם
אמצעי כימי או פיזיקלי.

איור 2

זה שנים רבות שחוקרים ומפתחים במעבדתי
מערכות המבוססות על אולטרהסאונד (גל קול
בתדירות גבוהה מ 18,000הרץ) .שילוב המיקוד
הפסיבי עם אולטרהסאונד מאפשר מתן של
ננוחלקיקים נושאי תרופה אשר אינם משחררים
תרופה כלל או שהם משחררים את התרופה
בקצב אטי מהרצוי ,ולאחר שהננוחלקיקים
יצטברו בגידול (מיקוד פסיבי) ,תגרום הפעלת
אולטרהסאונד באזור הגידול לשחרור התרופה
בזמן ובמינון הרצויים .את ישימות הגישה הזו
הדגמנו על ליפוזומים מכילי תרופה נוגדתסרטן
אחרת בשם ציספלטין ,אשר אינה משתחררת
מהליפוזומים .הליפוזומים הוזרקו לעכבר שהושתל
בו גידול סרטני ,בקרבת העור.
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איור 3

 יומיים לאחר ההזרקה (זמן המאפשר הצטברות
של הליפוזומים באזור הגידול) הוקרן אזור הגידול
בקרני אולטרהסאונד .קרני האולטרהסאונד
גרמו לשחרור התרופה ובעקבות זאת להקטנה
ניכרת של הגידול.
כפי שהזכרתי קודם ,אנחנו עובדים לאורך השנים
ביישומי אולטרהסאונד .אחד המחקרים הראשונים
היה חקר השפעת האולטרהסאונד על חדירּות עורית.
כידוע ,קיים קושי בולט בתחום מתן תרופות דרך הפה,
במיוחד כאשר מדובר בתרופות חלבוניות כדוגמת
אינסולין ,מכיוון שחלבונים עוברים פירוק במערכת
העיכול .מוצא אפשרי לעקוף את מערכת העיכול הוא
מתן התרופה דרך העור ,כאשר השאיפה היא עדיין
שהתרופה תגיע למחזור הדם .ברם גם במתן תרופה
דרך העור יש מכשול לא פשוט ,אמנם מכשול דק
מאוד בעובי של כ 15מיקרונים  -של השכבה העליונה
ביותר של העור ,שהיא שכבה לא חדירה למולקולות
גדולות .תפקידה של אותה שכבת עור שמכסה את
גופנו היא להגן עליו מפני מזהמים חיידקיים ואחרים.
תכונה זו היא אמנם ברוכה ,אך בהיבט של מתן תרופה
דרך העור היא מכשול שיש להתגבר עליו.
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במחקרים שנבדקה בהם השפעת האולטרהסאונד
על העור הראינו כי באמצעות אולטרהסאונד
בתדר נמוך ניתן להגביר את חדירות העור באזור
שבו הוקרן האולטרהסאונד (בפעולה הפיכה) גם
למולקולות גדולות .אחד הרעיונות ליישום גישה
זו היה מתן משככי כאב מקומי שמאפשרים טיפול
כירורגי טופיקלי מידי ללא זריקת הרדמה או משחה
אשר דורשת המתנה של כשעה לקבלת השפעת שיכוך
הכאב .ואכן ,מכשיר האולטרהסאונד שפותח בחברת
הזנק שקמה על בסיס הידע שנצבר במעבדתי ,בשיתוף
עם פרופ' בוב לנגר מ ,MITקיבלה את אישור הFDA
למטרה זו .הגברת החדירות של העור באמצעות
אולטרהסאונד מאפשרת תנועה של מולקולות גם
בכיוון ההפוך ,כלומר מהנוזלים החוץתאיים אל פני
העור ,וכך יישום נוסף לטכנולוגיה זו יכול להיות מדיד
(ביוסנסור) שימדוד מדידה רציפה ולא חודרנית
ריכוזי מדדים פיזיולוגיים כמו גלוקוז בחולי סוכרת.
במחקר אחר הנעשה בימים אלו במעבדתי השתמשנו
בידע על הגברת החדירות העורית באמצעות
אולטרהסאונד על מנת להחדיר הפעם לא רק
מולקולות גדולות אלא גם ננוחלקיקים נושאי
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איור 4

תרופה ,כאשר האולטרהסאונד משמש גורם בקרה
חיצוני שיעזור במיקוד המערכת המוצעת לתאי
מטרה בעור .במחקר ,הנעשה בשיתוף עם מעבדתו
של פרופ' יחזקאל סידי מהמרכז הרפואי ע"ש חיים
שיבא  -תל השומר ,אנו מפתחים טיפול למחלת
הפסוריאזיס .פסוריאזיס היא מחלת עור דלקתית
כרונית המשפיעה על מיליוני אנשים ,ועדיין אין
לה מרפא .בשנים האחרונות התגלה כי יש כמה
מיקרורנ"א ( )miRNAsשיש להם תפקיד חשוב
בוויסות ביטוי חלבונים הבאים לידי ביטוי בעור.
אחד מאותם מיקרורנ"א הוצע על ידי פרופ' סידי
ושותפיו כמולקולה אפשרית (תרופה) לטיפול
במחלת הפסוריאזיס ,הגורמת להשתקת ייצורם של
שני חלבונים המבוטאים ביתר בתאי עור פסוריאטים.
כאמור ,קיימים כמה מחסומים בפני מתן עורי
מקומי של מיקרורנ"א )1( :מחסום השכבה
העליונה של העור ,שתפקידה להגן על הגוף מפני
זיהומים ולכן אינה מאפשרת כניסה של מולקולות
גדולות; ( )2מולקולת המיקרורנ"א ,שהיא מולקולה
לא יציבה ונתונה לפירוק באמצעות אנזימים בגוף;
( )3מחסום הכניסה אל תאי המטרה .כדי להתגבר

על מחסומים אלו נעשה שימוש באולטרהסאונד
בתדירות נמוכה כאמצעי להגברת חדירות העור
וממברנת התא ובנשא פולימרי מסוג עמילן,
המותמר בקבוצות אמיניות חיוביות (עמילן
קטיוני) ,על מנת להגן על מולקולות המיקרורנ"א
ולהחדיר אותן לתוך התאים .חשוב לציין שבניגוד
למתן תרופות דרך העור ,שבו נדרשת התרופה
לחדור את שכבת העור ולהגיע למחזור הדם,
במקרה ספציפי זה מולקולות המיקרורנ"א צריכות
להיכנס לתוך תאי הבסיס של העור ולהתבטא
בציטופלזמה של התאים (איור .)4
בניסויים שבוצעו על עכברי  SCIDמושתלי
עור פסוריאטי אנושי אומתה יכולתם של
האולטרהסאונד ושל הנשא העמילני להחדיר
את מולקולות המיקרורנ"א דרך העור אל עבר
תאי הבסיס בעור (אתר המטרה של התרופה),
לפעול ביוכימית ולהפחית את הביטוי של חלבוני
המטרה ,ובסופו של דבר לקבל אפקט ביולוגי
של הפחתת הסמנים הפסוריאטיים בעור לאחר
שבוע בלבד מהפעלת האולטרהסאונד וממתן
הננוחלקיקים.
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 עד כה הצגתי מחקרים שהשימוש באולטרהסאונד
נעשה בהם על העור או בקרבתו ,אך במקרים
שבהם האיבר החולה/הפגוע הוא בתוך הגוף ויש
צורך להשתמש באולטרהסאונד ,חשוב להשתמש
באולטרהסאונד שפעילותו תהיה ממוקדת באזור
הפגוע בלבד ללא גרימת נזק לאיברים שדרכם עובר הגל.
מיקוד של קרני האולטרהסאונד לאתר המטרה בגוף
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מתאפשר באמצעות מכשיר אולטרהסאונד משוכלל
(,)High Intensity Focused Ultrasound
המונחה באמצעות  ,MRIוהמאפשר למפעיל לכוון
את קרני האולטרהסאונד לאזור הרצוי מבלי לפגוע
באיברים בריאים .אחת החברות המובילות בתחום
של מכשירי אולטרהסאונד ממוקדים ליישומים
רפואיים היא "אינסייטק" ,חברה ישראלית
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שאתה אנחנו משתפים פעולה בפיתוח גישות לא
חודרניות לטיפול בגידולים סרטניים הממוקמים
עמוק בתוך הגוף.
כיוון שלכל תרופה יש נקודת יעד שאליה היא צריכה
להגיע בתוך התא עצמו לקבלת התגובה התרפויטית
הרצויה (לדוגמה דנ"א [ ]DNAצריך להגיע לגרעין
התא ,רנ"א ([ ]si/miRNAצריך להשפיע בציטופלזמה
של התא ועוד) ,אנו מתמקדים גם בפיתוח מערכות
ממוקדות תוךתאיות לשחרור תרופות .הנה לדוגמה
פיתוח של ננונשאים חדשים שיודעים להשתמש
בביולוגיה של התא על מנת לאפשר הגעת התרופה
ליעדה ,מעקב אחר הננונשאים האלו בתוך התא
ושחרור התרופה מתוך הננונשא ביעדה .יתרונותיהם
של הננונשאים יכולים להיות חשובים ביותר לתהליך
הריפוי הן משום שהם מפחיתים מרעילות התרופות,
ובכך מפחיתים את תופעות הלוואי ,והן משום שהם
יכולים להוביל את התרופה לאתר המטרה הובלה
ממוקדת על מנת לקבל אפקט ביולוגי מרבי .בכוחו
של טיפול כזה להוזיל את עלויות הטיפול הכולל.
השגת יתרונות אלו היא גולת הכותרת בכל מחקר של
פיתוח מערכות "חכמות" לשחרור מבוקר של תרופות
למחלות  -ממחלות זיהומיות ועד מחלות מורכבות
כמו מחלת הסרטן.
כמה מחקרים הנעשים במעבדתי ,בשיתוף עם פרופ'
אסף רודיך מאוניברסיטת בןגוריון בנגב ,עוסקים
במתן פוספואינוזיטידים באמצעות נשא פולימרי
על מנת לעקוף פגמים בשרשרת סיגנלים הקשורה
לתופעות שונות בתא ,כמו עמידות תאים לאינסולין
וריפוי פצע .אתר הפעילות של פוספואינוזיטידים
בתאים נמצא בממברנות התא .נתון זה הביא
אותנו לתכנן מערכות פולימריות להובלת התרופה
ושחרורה בממברנה.
עובדה ידועה היא שעמידות תאי שריר ושומן
לאינסולין היא אחד המאפיינים הנפוצים של

השמנה ושל מחלת הסוכרת ,ולכן החלטנו
לבדוק אם ניתן לשפעל ישירות את מערכת
סיגנל האינסולין תוך עקיפת הקולטן (רצפטור)
להורמון האינסולין באמצעות החדרת שליח משני,
פוספוטידילאינוזיטול ( )3,4,5טריפוספאט (.)PIP3
הנחנו שמתן  PIP3אקסוגני (כלומר ממקור חיצוני)
כתחליף לאינסולין יאפשר את המשך הפעילות
בתא במורד שרשרת הסיגנל לאינסולין .גישה זו
מחייבת מיקוד של ה PIP3לממברנה הפלזמטית
(קרום) לצד ממברנות פנימיות של התא .במחקר זה
בדקנו את הכניסה והשחרור של  PIP3באמצעות
ננוחלקיקים המורכבים מפולימרים קטיונים שונים
וביחסי פולימר PIP3/שונים .החלקיקים נוצרים
בעצמם הודות למטען המנוגד של המרכיבים.
החלקיק שהראה מיקוד לממברנת התא מורכב
מפוליאתילן אימין מסועף ( .)PEI 25kDaמערכת
שחרור ה PIP3נבדקה במודלים תאיים שונים
של עמידות לאינסולין ,הן בתאי שריר והן בתאי
שומן .הראינו כי מתן של  PIP3אקסוגני באמצעות
 PEIהשרה בתאים בעלי עמידות לאינסולין תגובה
טובה מזו המתקבלת ממתן אינסולין .תוצאות אלו
הן הוכחה ראשונית לשימוש תרפויטי פוטנציאלי
בגישת טיפול זו של שליח משני כאגוניסט ,תוך
עקיפת פגמים בסיגנל ברמת הרצפטור.
עבודה נוספת במעבדתי היא בתחום של ריפוי
פצע .נמצא כי ( PIP3אותה מולקולה ששימשה
אותנו לשפעול ישיר של מערכת ההובלה של סיגנל
האינסולין) משחקת תפקיד חשוב גם בוויסות
תהליכים תאיים ,כמו שגשוג מהיר ,הישרדות ,נדידת
תאים וריפוי פצע .על מנת לרפא פצע נדרש כי תאי
העור שמסביב לפצע ישרדו ,ישגשגו וינדדו לעבר
האזור הפגוע על מנת לסגור את הפצע .גם כאן האתגר
במחקר הוא תכנון מערכת ההובלה של התרופה באופן
שתגיע לאתר המטרה ,במקרה זה ממברנת תאי העור
( )keratinocytesבאזור הפצע.
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איור 5

 כמו שראינו בעבודות הקודמות ,מכיוון שממברנת
התא שלילית וכך גם המטען של מולקולת ה ,PIP3יש
צורך בנשא שיהיה טעון במטען חיובי .יחס מתאים בין
עמילן קטיוני ובין  PIP3הראה יכולות מיקוד מצוינות
לממברנת התא .ניסויים ראשוניים ,על תאי עור
הגדלים בתנאי מעבדה ,הדגימו שהננוחלקיקים נושאי
ה PIP3מעודדים נדידה של התאים.
עד כה הראינו מערכות להובלת תרופות שהתחנה
הסופית שלהן היא ממברנת התא או הציטופלזמה
של התא ,אך בתרפיה גנית ,כאשר הריפוי הוא
באמצעות גנים הנמצאים בפלסמיד דנ"א ,היעד
הסופי הוא גרעין התא .אחד המכשולים הגדולים
בהובלת גנים הוא הכניסה לתוך גרעין התא .ואכן,
הביטוי הגני של פלסמיד דנ"א המובל לתאים
באמצעות נשאים פולימריים הוא נמוך מאוד .גרעין
התא מכיל נקבים שדרכם יכולים להיכנס ולצאת
בחופשיות חומרים קטנים בלבד ,אך חלבוני גרעין
ומולקולות גדולות אחרות אינם יכולים להיכנס
לגרעין ללא עזרה .כדי לעזור לחלבון להיכנס לגרעין
הוא מסומן ברצף מסוים של חומצות אמינו NLS
( ,)Nuclear Localization Signalולמראה רצף
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זה הנקב נפתח .למעשה ,אותו רצף של חומצות
אמינו מגייס חלבוני מנוע הנמצאים בציטופלזמה,
ובעזרתם החלבון מובל אקטיבית לעבר הגרעין.
בעבודה משותפת עם פרופ' אן ברנהיים
מאוניברסיטת בןגוריון בנגב אנחנו מנצלים את
תנועתם של אותם חלבוני מנוע תוךתאיים לכיוון
הגרעין להסעת ננוחלקיקים עם פלסמיד דנ"א
לתוך גרעין התא באמצעות קישור הננוחלקיקים
שלנו עם הרצף של  .NLSלצורך כך העמילן הקטיוני
עבר התמרה נוספת עם פוליאתילן גליקול המחובר
לקבוצת תיול ( )SHעל מנת לחבר דרכו את הNLS
בקשר קוולנטי .בשלב הבא נבדקו התנאים הדרושים
ליצירת ננוחלקיקים המורכבים ממולקולת העמילן
וממולקולות הפלסמיד .החלקיקים שנוצרו אופיינו
ונמצאו בגודל ובצורה המתאימים לכניסה לתוך
גרעין התא .כמו כן הראו החלקיקים בבירור שהם
בעלי יכולת לגייס את אותם חלבוני מנוע.
במסגרת מחקר נוסף בתחום של תרפיה גנית
פיתחנו ,בשיתוף פעולה עם פרופ' הנרי ברם
מאוניברסיטת ג'ונסהופקינס בארצות הברית,
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מערכת ננומטרית מבוססת פקטיןגלקטן
מותמר עם קבוצות אמינו (פקטיןגלקטן קטיוני)
לטיפול בסרטן המוח מסוג גליומה ,שהוא הנפוץ
והאגרסיבי ביותר מבין סוגי הסרטן הממאירים
בבני אדם .כאמור ,האתגר העיקרי בשימוש
בתרפיה גנית הוא מציאת דרכים יעילות ויציבות
להובלת הגן הרצוי אל תאי המטרה ,כגון תאים
סרטניים .חלבון  galectin-3הוא חלבון תאי
אשר מכיל אתר מזההקושר סוכרים ,המזהה
ספציפית סוכרי  ,β-galactosideונמצא מבוטא
ביתר במגוון של תאים סרטניים כגון גליומה.
ההיפותזה שלנו מבוססת על קישור סוכרי ספציפי
בין שרשראות הצד של הפקטין (,)galactans
העשירות ב ,galactoseובין קולטני galectin-3
על פני ממברנת תאי הגליומה ,אשר יוביל לריכוז
גבוה של חלקיקים (צברי פקטיןגלקטן/דנ"א)
על פני ממברנת התא ,ובעקבות זאת יגדלו מאוד
סיכויי הכניסה של החלקיקים (איור .)5
נוסף על המכשולים שציינו עד כה קיים עוד
מכשול בריפוי סרטן במוח והוא מחסום דם-מוח,
( ,)Blood–Brain Barrierשהוא רשת הדוקה
מאוד של תאי אנדותל בכלי הדם במוח ,המונעת
מחומרים לעבור ממחזור הדם לתוך המוח שלנו.
אחת האסטרטגיות להתגבר בין היתר על מחסום
דם-מוח ולמקד את התרופה לגידול במוח היא
שימוש באולטרהסאונד בתדירות נמוכה אשר יכול
להשפיע על חדירות הממברנות השונות בגוף ,כמו
לדוגמה ממברנת כלי הדם וממברנות התא ,פיזור
החלקיקים בתוך הגידול ושחרור הגן מהנשא בנקודת
הזמן הרצויה .מערכת ההובלה של הגנים נבחנה in
 vivoבמודל של חולדה .גידולים סרטניים הושתלו

באונה השמאלית במוח של החולדות ,ולאחר
שהגידול גדל לגודל הרצוי ,הוזרקו ננוחלקיקים
של פקטיןגלקטן קטיוני ופלסמיד דנ"א למרכזו,
ולאחר שעתיים הופעל האולטרהסאונד על אזור
הגידול .במקרה שבו הופעל האולטרהסאונד על
הגידול התפזרו החלקיקים בכל אזור הגידול ,וחלקם
אף נכנס לתוך התאים ,ואילו במקרה שלא הפעלנו
אולטרהסאונד ,נותרו החלקיקים מרוכזים באזור
ההזרקה ללא כניסה לתאים.
לסיכום

במתן ממוקד של תרופה ,אתר המטרה יכול להיות
איבר או גידול כלשהו ,תאים ספציפיים ,או אפילו
אברונים תוךתאיים כמו ממברנת התא ,גרעין
התא או הציטופלסמה .כפי שתואר ,המחקר
הנעשה במעבדתי מתמקד בפיתוח ננונשאים
שונים בהשראה ביולוגית להובלת תרופות
לאזורים ספציפיים בתוך הגוף והתא לטיפול
במחלות שונות.
תובנה מעמיקה של מנגנונים להובלת חומרים שונים
שקיימים בטבע ,של מנגנוני ויסות התא ושל הובלת
חלבונים וחומצות גרעין לתוך תאים בגוף יכולה
לתרום רבות לפיתוח המערכות להובלת התרופות
על פי דרישה .מכיוון שבטבע מנגנונים אלה הם
יעילים וספציפיים ביישום ,חיקוי שלהם בשילוב
עם יכולתם של הכלים הביוטכנולוגיים ההנדסיים
המתקדמים שקיימים כיום יכול להעניק יתרונות
אלה גם למערכות מלאכותיות למגוון רחב של
יישומים ,מהובלת חלבונים וחומצות גרעין ועד
■
להובלת כל תרכובת תרפויטית אחרת.

תודתי נתונה לד"ר תמר טרייטל ולד"ר ריקי גולדברט על עצות מועילות.
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