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מחקר :מגוון התאים בגידול הסרטני מקשה על ריפויו
גידול סרטני מורכב מאלפי תאים בעלי תכונות שונות ,באופן שמשפיע על הרגישות לטיפול ,היווצרות גרורות
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גידול ממאיר לרוב נתפש כתאים שמתחלקים ללא בקרה ,מתפשטים ויוצרים גוש .אך בחינה מדוקדקת מראה שהוא מכיל תאים
ששונים מאוד אחד מהשני מבחינת הגנים שהם מבטאים ,ויש לכך חשיבות קלינית מכרעת .מגוון התאים על מטענם הגנטי
מוביל אותנו לתפישה חדשה ,שמשפיעה רבות על כיווני המחקר העכשווי בסרטן :הגידול הסרטני הוא בעצם מערכת אקולוגית
שמורכבת מתאים בעלי תכונות שונות .למשל ,רגישות לטיפולים; במקרים רבים הטיפול בגידול הסרטני מכווץ אותו לגמרי ,אך
לעתים נותרות שאריות גידול מיקרוסקופיות – תאים בודדים שלא ניתנים לאבחון קליני ועלולים להתפתח עם הזמן ולגרום
להישנות הסרטן .אלו מייצגים תת-קבוצה ייחודית של תאים – כזו שעמידה לטיפול בשל ביטוי של גנים מסוימים .תכונה נוספת
בעלת חשיבות קלינית היא יכולת הנדידה של התאים .רוב תאי הגידול מוגבלים לרקמה הסרטנית ,אולם תאים בודדים מסוגלים
להתנתק ממנה ,לנדוד למערכת הדם והלימפה וליצור גידול חדש ברקמה אחרת .תאים אלו הם הבסיס לגרורות הסרטניות -
גורם מרכזי למוות מסרטן .יכולת הנדידה שלהם נובעת מגנים שמפעילים "תוכנית נדידה תאית" ,שמקורה בתאים נורמליים.
למשל ,כאלו שנודדים לטובת התפתחות איברים בשלב העוברי או לטובת "סגירת" פצעים בעור ,כלומר ריפויים.

לכן ,כדי להבין את הסיבות לכישלון של טיפולים ולפתח נוספים ,ממוקדים יותר ,עלינו להבין קודם כל את מגוון התאים בגידול,
ובעיקר את הקבוצות שעמידות לטיפול או מייצרות גרורות .ההשערה היא שבעתיד התאמת הטיפול לחולה תהיה תלויה לא רק
בפרופיל הגנטי הכללי של הגידול ,אלא במגוון הפרופילים של התאים בו .עד לאחרונה יכולתם של החוקרים לאפיין את מגוון
התאים בגידול היתה מוגבלת .כעת פיתוחים טכנולוגיים חדשים מאפשרים למדוד את פעילות כל הגנים בתא בודד וכך לאפיין את
פרופיל ביטוי הגנים שלו ,את תכונותיו .במעבדתנו במכון ויצמן אנו מקבלים דגימות של גידולים מבתי החולים ,מפרידים אותן
לתאים בודדים ובוחנים את פרופיל ביטוי הגנים של כל תא בנפרד; ביטוי של אלפי גנים בתא בודד מייצר תמונה מפורטת של
מצבו – האם למשל הוא מבטא גנים שגורמים לנדידתו או לעמידותו לטיפול? מידע זה מייצר טביעת אצבע ייחודית לכל תא מתוך
אלפים ומאפשר לזהות תתי-קבוצות ייחודיות.
בארבע השנים האחרונות אפיינו כך תתי-קבוצות בעלות חשיבות קלינית בשלושה סוגי סרטן .במחקר שפרסמנו בכתב העת
 Scienceב 2016-מצאנו קבוצת תאים ייחודית בסרטן עור מסוג מלנומה שעמידים לטיפול נפוץ בשל ביטוי מוגבר של גנים
שגורמים לכך במנגנון שאנו עדיין מנסים לברר .במחקר נוסף ,שהתפרסם בכתב העת  Cellב ,2017-התמקדנו בסרטן הפה
ומצאנו תאים שיכולים לנדוד ולייצר גרורות .הימצאותם של תאים אלו בגידולים של חולים מסוימים העידה על סיכון מוגבר
לגרורות ולסיכויי החלמה נמוכים יותר ביחס לחולים אחרים .הבנת תהליך נדידה זה עשויה לסייע בעתיד במציאת דרכים לעצירתו
ולמניעת היווצרות גרורות.
בארבעה מחקרים נוספים שערכנו בגידולי גליומה שמתפתחים במוח  -שהתפרסמו ב 2014-2018-בכתבי העת  Scienceו-
) Natureהאחרון שבהם עתיד להתפרסם בקרוב( ,מצאנו תתי-קבוצות של תאים דמויי תאי גזע שנחוצים להתפתחות הגידול
הסרטני ולחזרתו לאחר הטיפול .רוב תאי הגידול מוגבלים ביכולתם לגדול ולהתחדש ,אך תאי הגזע הסרטניים יכולים להתחדש
באופן אין-סופי ונוטים להיות עמידים במיוחד לטיפולים .לכן ,אלו התאים שיותר חשוב לזהות ולחסל ,כי כל עוד יישארו – הגידול
לא ייעלם או שהוא יישנה .באמצעות השוואה בין סוגי גליומה שונים ,גילינו שככל שמספר תאי הגזע הסרטניים גדול יותר ,כך
הגידול אגרסיבי יותר .באחד המחקרים אף מצאנו כי בגליומה של גזע המוח בילדים )בניגוד לסוגי גליומה אחרים( ,תאי הגזע
הסרטניים מהווים את מרבית התאים ,ולכן הוא כה אגרסיבי .בשנים הקרובות נעמיק את המחקר על תאים אלו כדי למצוא
טיפולים שיחסלו את יכולת התחדשותם.

עוד כתבות בנושא
חוקרים :תאי סרטן מתקשרים ביניהם בתוך הגוף בדומה לחיידקים 15.08.2012

לסיכום ,מגוון התאים בגידול הסרטני מסבירים את הקושי לרפאו ואת הפער הגדול בין טיפולים מבטיחים לבין נטיית גידולים רבים
להיות עמידים להם או להישנות .כיום אנו מנסים להבין את מורכבות תאי הגידול כדי לפתח טיפולים ממוקדים .למשל ,לאפיין את
התאים השורדים ולתקוף אותם ישירות באמצעות מעכבים או נוגדנים שפועלים נגד הגנים שמתבטאים בהם .אנו תקווה
שממצאינו יובילו לטיפולים נוספים בסרטן ,שיוכלו להתמקד בתאים ספציפיים בגידול שמקשים על ריפויו.
ד"ר איתי תירוש הוא חוקר בכיר במחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע
פרסומת :איך פוטין היה מתמודד עם המאבק על הגז?
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