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תודות
ברצוני להודות מעומק ליבי לכל האנשים שעזרו ותמכו:

לפרופ' אברי רובינשטיין על ההכוונה ,התמיכה והסבלנות.
לכל חברי הקבוצה -אירנה ,דורית ומיטל.
לפרויקט ה BMP-על תמיכה הכלכלית ולהרלן ביוטק על הסיוע בביצוע ניסויי .in vivo
לבני משפחתי שעזרו ותמכו ,ובמיוחד לסרגיי בעלי היקר.

תקציר
סרטן המעי הגס ( )CRC ,colorectal cancerהוא הסרטן השלישי בשכיחותו והשני כגורם תמותה
מבין כל סוגי הסרטן בעולם המערבי .רוב מקרי סרטן המי הגס הם אדנוקרצינומות שמקורם בפוליפים
אדנומטיים שפירים אך בעלי יכולת להפוך לממאירים עם הזמן .התפתחות איטית וממושכת של המחלה
מאפשרת זיהוי מוקדם שלה מה שמהווה חשיבות רבה במניעתה והפחתה בשיעורי התמותה .סקירה
שגרתית נעשית באמצעות קולונוסקופיה ,קולונוסקופיה וירטואלית ולאחרונה ע"י קפסולת וידאו .יחד עם
זאת קיים צורך בפיתוח/ניצול שיטות חדשניות  ,in vivoברמה מולקולארית ,אשר בעזרתן ניתן יהיה
לשפר משמעותית רזולוצייה של שיטות אנדוסקופיות הקיימות בזיהוי הפוליפים .אכן ,אחת המטרות
במחקר הנוכחי הייתה לסמן באופן ספציפי את הנאופלזמה במעי הגס בתחום העל אדום ,באמצעות סמן
פלואורוסצנטי  .IR-783שימוש בתחום העל אדום מהווה יתרון בעבודת  in vivoמפני שבתחום זה של
אורכי גל הפלאורוסצנציה העצמית פוחתת  ,מה שמאפשר זיהוי הפלואורופור באופן ספציפי עם יחס
אות/רעש-רקע גבוה וניתן להגיע לחדירה עמוקה יותר דרך הרקמות .צבעני ציאנין )(Cyanine dyes
נמצאים בשימוש הנרחב ביותר לצורך הדמיה פלואורסצנטית של מטרות ביולוגיות  .in vivoמתוך 01
צבעני הציאנין בתחום העל אדום הנפוצים שנבדקו (כולל  IR-783 ,)ICGנמצא כצבען הטוב ביותר
לצורך הדמיה פלואורוסצנטית בהתבסס על תכונותיו סהפקטראליות (מקדם הבליעה המולרי וניצולת
הקוונטית הכי גבוהים) והצטברות בגידולים סרטניים .בנוסף ,מחקרים אחרונים מראים כי כנראה קיימת
מעורבות של טרנספורטים ממשפחת  OATPבכניסה המועדפת של  IR-783לתאים סרטניים.
טרנספורטים ממשפחת  OATPהתגלו כבעלי ביטוי יתר על פני ממברנות של תאים סרטניים בחלק
מסוגי הסרטן כולל סרטן המעי הגס .גישה נוספת מניחה כי  IR-783נכנס בהעדפה לתאים סרטניים בזכות
פוטנציאל ממברנאלי מוגבר של המיטוכונדריות בתאים סרטניים בהשוואה לתאים נורמליים.
מתן תרופות למעי הגס בדר"כ נעשה באמצעות טבליות או קפסולות מצופות בציפוי אנטרי העמיד לpH-
החומצי שאופייני לקיבה ומתחיל לעבור המסה ב pH-הניטראלי של המעי הדק .בחלק הראשון של
המחקר הנוכחי נעשה שימוש במערכות קולוניות על בסיס אנטרי להובלה של חומרי הדמייה.
בחלק השני של המחקר IR-783 ,עבר ספיחה אל פני השטח של ננו חלקיקים במטרה להגדיל את עוצמות
הפליטה של הצבען וכך לקבל עוצמות סימון חזקות יותר בתאים סרטניים.
הנחות העבודה
א .זיהוי ספציפי סרטן המעי הגס ניתן לבצע באמצעות הצבען  IR-783מהצד הלומנאלי (.)luminal
ב .את הצבען ניתן להביא אל המעי הגס באמצעות פורמולציות קולוניות במתן פומי.
ג .ניתן להגדיל את עוצמת הזהירה הפלואורסצנטית של  IR-783ברקמה הסרטנית ,באמצעות ספיחת
הצבען אל פני השטח של ננו-חלקיקים.

מטרות המחקר
 .0לקבוע ריכוז עבודה אופטימאלי של  IR-783לזיהוי ( CRCבהתאם לעוצמת הפליטה ()emission
והרעילות לתרביות תאים).
 .4לאשש את המדווח כי  IR-783מסמן ביתר תאים סרטניים בהשוואה לתאים נורמליים.
 .3לתכנן ולפתוח נשאים למתן פומי אשר יסיעו את ה IR-783 -אל המעי הגס של עכבר מודל
(אורטוטופי לסרטן המעי הגס האנושי).
 .2לבחון את התפזרות ה )body distribution( IR-783-לאחר הגעתו למעי הגס בעכברים
בריאים.
 .5לבחון את קישורו של  IR-783לסמן ספציפית גידולים סרטניים במעי הגס לאחר מתן הפומי
במודל העכבר אורט וטופי.
 .6לסנתז ננו-חלקיקים על בסיס פוליסטירן ,לאפיינם ולבדוק רעילות שלהם בתרביות תאים.
 .7לספוח  IR-783אל פני השטח של הננו-חלקיקים.
 .8למדוד את השפעת הספיחה לננו-חלקיקים על עצמת הפליטה של  IR-783במים ובתמיסות בעלות
 pHעולה.
 .9למדוד את השפעת הספיחה לננו-חלקיקים על עצמת הסימון של תאים סרטניים.
 .01לחקור את ספציפיות של  IR-783לסמן תאים סרטניים בהשוואה לתאים בריאים ,עם ובלי ספיחה
לננו-חלקיקים.
ממצאים עיקריים
 .0פותחה מערכת ציפוי מעבדתית שמתאימה לציפוי מיני קפסולות ומיני טבליות למתן בעברים.
 .4מבין הריכוזים שנבדקו ) IR-783 (10µMנתן את עוצמות פליטה הפלואורוסצנטית הגבוהות
ביותר ולא נמצא טוקסי לתרביות תאים.
 IR-783 .3סימן ביתר תאים סרטניים מסוג  LS-174Tבהשוואה לתאי הביקורת הנורמליים
.IEC-6
 .2סימון ספציפי של גידולים סרטניים נמצא  9ו 42-שעות לאחר מתן פומי של  IR-783לעכבר
המודל האורטוטופי.
 .5מיני קפסולות נמצאו ארוכות מידי לפינוי הקיבתי בעכברים.

 .6ננו חלקיקים עשויים מסטירן מצולב עם סודיום סטירן סולפונט סונתזו ואופיינו בשיטות DLS,
 SEMו .STEM-גודלם נמצא בסביבות  100 nmעם פוטנציאל זטא  -40mVומדד לפיזור גודל
.0.06
 .7ספיחת הסמן אל פני השטח של החלקיקים גרמה לעלייה בעוצמת הפליטה של  IR-783במים
ובתמיסות בעלות  pHעולה בהשוואה ל IR-783 -חופשי.
 .8למרות העלייה בעוצמות הסימון של תאים סרטניים חלה ירידה בספיציפיות סימונם ע"י הננו
חלקיקים בהשוואה לצבע חופשי.

מסקנות
א.

 IR-783יכול לשמש כסמן ספציפי לזיהוי סרטן המעי הגס.

ב.

זיהו סרטן המעי הגס ניתן לבצע באמצעות מתן פומי של .IR-783

ג.

ע"י ספיחה של  IR-783אל פני שטח הננו חלקיקים העשויים מפוליסטורן מצולב ניתן
לעלות את עוצמות הפליטה הפלואורסצנטית של החומר.

ד.

נדרשת עבודת המשך עם הננו חלקיקים במטרה לעלות את ספיציפיות הסימון של תאים
סרטניים בהשוואה לתאים נורמליים ובמטרה לחקור את מנגנון הפעולה.

Abstract
Colorectal cancer (CRC) is the third most commonly diagnosed cancer and second
leading cause of cancer death in the western world. Since most adenocarcinomas of
the colon arise from adenomatous polyps and develop over a relatively long period of
time, early detection has an important role in the prevention of colorectal cancer and
mortality reduction. Routine screening is performed by colonoscopy, virtual
colonoscopy and recently, by video pills. The exploration of novel in vivo modalities
that could improve, at the molecular level, the resolution of common endoscopic
methods in the chase of malignant polyps is required. It was one of the objectives of
the current research to employ a fluorescent dye at the near IR (NIR) spectrum for
specific labeling of colonic neoplasms. The use of fluorescent dyes at the NIR range
is advantageous for in vivo imaging due to the deeper tissue penetration of the photons
and minimal tissue autofluorescence. Cyanine based dyes are most commonly used
for in vivo fluorescent imaging of biological targets. Among 10 most commonly used
NIR cyanine dyes (including ICG) IR-783 shows best fluorescence-imaging ability,
based on its spectral properties and tumor affinity. In addition, recent studies suggest
that the preferential uptake of IR-783 by cancer cells is conducted via the organic
anion-transporting polypeptide (OATP) family. In some cancers including CRC
several transporters from this family are over-expressed making them suitable targets
for molecular imaging. Another approach assumes that preferential accumulation of IR-783
in tumor cells is because of their higher mitochondrial membrane potential, compared with
normal cells.

Colonic administration of drugs is commonly accomplished by employing
tablets or capsules that are coated with thick enteric coating films (resistant to the
acidic pH of the stomach, starts to erode in the neutral pH of small intestine). In the
first part of present study colonic delivery systems were used to shuttle imaging
agents.
In the second part of the study IR-783 was adsorbed on the surface of the
nanoparticles in order to increase the emission intensity of the dye and thus to get
increased labeling intensities of cancer cells.

Hypothesis
1. Colon cancer specific detection can be performed apically by IR-783
2. IR-783 can be shuttled to the colon via colonic oral delivery systems
3. The fluorescence emission of IR-783 can be increased by adsorption to nano
particles based on polystyrene.
Objectives
1. Identify an optimal concentration of IR-783 (optimal fluorescence intensity with
minimal toxicity) for CRC detection.
2. Test the capability of IR-783 to label preferentially CRC cells.
3. Design and develop enteric coated mini-capsules and mini-tablets for oral
administration of IR-783 in mice.
4. Examine body distribution of IR-783 after oral administration of the colonic
formulations in healthy mice.
5. Examine if orally administered IR-783 can label colon polyps in an orthotopic
mouse model.
6. Synthesize, characterize and evaluate cytotoxicity of cross-linked sulfonated
polystyrene nano particles.
7. Adsorb IR-783 on to the surface area of nano particles
8. Examine the adsorption effect on emission intensity of IR-783 in water and
solutions with elevated pH values.
9. Examine the adsorption effect on labeling intensity of cancer cells.
10. Investigate the specificity of IR-783 label cancer cells compared to normal cells,
with and without adsorption on nano particles.
Major findings
1. Manual coating system was developed for mini-capsules and mini-tablets.
2. IR-783 (10µM) was identified as a concentration with minimal toxicity and
maximal fluorescence intensity.
3. IR-783 labeled preferably LS-174T CRC cells compared to IEC-6 cells (control).

4. Specific polyps labeling was observed 9 and 24 hours after oral administration of
colonic mini-tablets in orthotopic mouse model.
5. Mini-capsules were too large for gastric emptying in mice.
6. Cross-linked sulfonated polystyrene nanoparticles were prepared and loaded with
IR-783 via adsorption. Characterization of their size, charge, surface morphology
and polydispersity index was performed by SEM, DLS and zeta potential. The
mean particles size was ~100nm with a zeta potential of -40 mV and
polydispersity index of 0.06.
7. Adsorbing IR-783 onto the nanoparticles stabilized the dye in terms of increased
fluorescence emission intensity at elevated pH values compared with free IR -783.
8. While adsorbing IR-783 to the nanoparticles increased labeling intensity in the
tested cell lines studies, a decrease in the signal to background ratios (IEC-6) was
observed.
Conclusions
a. IR-783 can be used for imaging of colon malignancy.
b. Detection of malignant tissues in the colon can be performed by orally
administered IR-783.
c. Loading IR-783 to polystyrene based nanoparticles could increase its
fluorescence emission intensity.
d. Additional work with nanoparticles is required in order to increase affinity to
cancer cells and thus obtain an enhanced fluorescent signal.
e. Future work is required in order to determine the mechanism of action of the
nano particles loaded IR-783.
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 .2מבוא
 .2.1סרטן המעי הגס ()CRC
סרטן המעי הגס ( )CRC ,colorectal cancerהוא הסרטן השלישי בשכיחותו והשני כגורם תמותה
מבין כל סוגי הסרטן בעולם [ .]0ה American Cancer Society -חוזה כי בשנת  2013יאובחנו כ-
 024,841מקרים חדשים של  ,CRCו 51,831 -מקרי מוות כתוצאה ממחלה [.]4
רוב מקרי סרטן המעי הגס (מעל  (95%הם אדנוקרצינומות (סרטן שמקורו בתאי אפיתל הבלוטי של
המעי הגס) [ .]3המחלה מתחילה בהופעת פוליפים שפירים (צבר תאים הצומחים בפראות ובולטים
מרירית המעי הגס) העלולים להפוך עם הזמן לממאירים .פוליפים אדנומטיים או אדנומות הם בעלי
הסבירות הגבוהה ביותר להפוך לסרטניים ולכן נקראים גם מצב טרום סרטני ( precancerous
 .]4[ )conditionsמעריכים כי בין שליש לחצי מכלל האוכלוסיה בעולם תפתח אדנומה אחת או שתיים
במהלך החיים ,אולם פחות מ 01%-של האדנומות יהפכו לרקמה סרטנית [ .]5 ,2בשלב הסרטני הגידול
פולש בכוון לאטרלי אל דופן המעי ומשם למערכת הלימפה וכלי הדם ,דרכם תאי גידול מגיעים לרקמות
ואיברים נוספים ויוצרים גרורות (איור .]6[ )1
הטיפול ב CRC -תלוי בחומרת המחלה ( )stagingומצבו הבריאותי של המטופל .אבחון מוקדם של
המחלה כשהגידול הסרטני עדיין ממוקד ברירית המעי הגס ,מאפשר שרידות של  5שנים ביותר מ91% -
מהחולים .שיעור ההצלחה פוחת ( 71%שרידות של  5שנים) כשהגידול התפשט למערכת הלימפה .עם
התפשטות הגרורות שרידות של  5השנים יורדת ל.]7[04%-
 . 2.2גורמי סיכון ל CRC -והסימנים הקליניים להופעת המחלה
הסיכוי לפתח סרטן המעי הגס במהלך החיים הוא  0ל , (5%( 41 -עם סיכון גבוה במעט לגברים .עוד
גורמי סיכון ל CRC-כוללים :גיל (תשעה מעשרה חולים הם בני  51ומעלה) ,המצאות פוליפים במעי הגס
או אירועי  CRCבעבר ,מחלות מעי דלקתיות ( ,)IBDהיסטוריה משפחתית ( 0מבין  5חולים ) ,גורמים
תורשתיים ( Lynch syndromeו ,) Familial adenomatous polyposis -עישון ,צריכת אלכוהול
מוגברת  ,ותזונה (שומן ,בשר אדום ומזון דל בסיבים) [.]8
4

הסימנים הקליניים של המחלה מופיעים רק בשלבים המתקדמים .לכן בדיקות סריקה ( )screeningהן
כלי מפתח לאבחון מוקדם של המחלה [ .]5הסימנים כוללים :הופעת דם בצואה כתוצאה מדימום של
גידולים סרטניים ופוליפים גדולים ,כאבי בטן ,עצירות ושלשולים ,איבוד משקל וחולשה [.]6

איור  :1התפתחות סרטן המעי הגס []6
 .2.3טיפול
הטיפול ב CRC -תלוי בהתפתחות המחלה ( .)stagingבשלבים המוקדמים ניתן להסיר פוליפים
באמצעות קולונוסקופ בעת בדיקה שגרתית .בשלב מתקדם יותר (חדירה לטראלית של הגידול) יש לבצע
כריתה של האזור הנגוע ולבחון פתולוגית לפחות  04בלוטות לימפה כדי לשלול התפשטות [.]01 ,9
טיפול כירורגי כזה מלווה בכימותרפיה (למשל  ,)5-fluorourcylאימונו תרפיה (למשל מעכב הVEGF -
 Bevazuzimabאו מעכב ה ,)Cetuximab ,EGFR -שילוב של השניים ,או רדיותרפיה [.]00-03
 .2.4סריקה ( )screeningוחשיבותה
כאמור ,הצלחת הטיפול הרפואי של  CRCתלויה בגילוי מוקדם של המחלה .עם ההכנסה של בדיקות
קולונוסקופיות לסל הבריאות של ביטוחי הבריאות בצפון אמריקה נצפתה ירידה בקצב ההופעה ובשיעור
התמותה של  CRCמאז שנת  .4111זאת כתוצאה משיפור פרוצדורות הסריקה כמו גם כתוצאה משיפור
ביעילות הטיפולים הרפואיים .מניחים כי ירידה זו תמשיך אם ניתן יהיה לשפר את שיטות הסריקה
לגילוי מוקדם של  .]02 ,7[ CRCעל פי המלצת הארגון הלאומי לסרטן בארה"ב ,מומלץ לאנשים ללא
גורמי סיכון ידועים (מלבד הגיל) להתחיל לעבור סריקה שגרתית החל מגיל  .51במקרה וקיימת
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היסטוריה משפחתית או גורמי סיכון אחרים (למשל מחלות מעי דלקתיות) מומלץ להתחיל סריקה בגיל
צעיר יותר או בתדירות גבוהה יותר .אך למרות הראיות החזקות לחשיבות הסריקה ההיענות היא נמוכה.
רק כחצי מהאוכלוסייה בגיל חמישים ומעלה עוברים סריקה שגרתית[.]05
 .2.5שיטות סריקה לגילוי מוקדם של CRC
 .4.5.0בדיקת דם סמוי בצואה )(fecal occult blood test, FOBT
זוהי בדיקת הזיהוי הנפוצה ביותר .היא פשוטה יחסית ,לא יקרה ואינה פולשנית .בבדיקה מזוהות רמות
נמוכות של דם בדגימות הצואה שהמטופל אוסף .אולם יש לה מגרעות רבות .לבד מהיותה חשופה להטייה
חיובית ) )false positiveמשום שאינה מבחינה בין דימום שעלול לנבוע מגידולים סרטניים לבין דימום
שמקורו בדרכי העיכול העליונות .כמו כן יש השפעה של מזונות רבים כגון בשר בקר ,פירות שעשירים
בויטמין  ,Cפירות הדר ותרופות ממשפחת ה .NSAID -הפענוח של ערכת הבדיקה מתבצע במעבדה,
וחייב להתבצע במהירות כדי למנוע הטיית ] FOBT . false negative[16אינה מזהה פוליפים בשלבים
הראשוניים ,ממצא חיובי ילווה באבחון יסודי יותר באמצעות קולונוסקופיה .מחקרים קליניים מראים כי
באמצעות בדיקת  FOBTשגרתית ניתן להקטין את שיעורי התמותה ב. ]08 ,07[ 15-33% -

 .4.5.4קולונוסקופיה ()colonoscopy
הבדיקה מבוססת על סריקה חזותית של חלל המעי .במהלכה סיב אופטי מוכנס מפי הטבעת עד המעי
האטום ומשדר תמונה ברורה של רירית המעי על גבי מסך המחשב (איור  .)2במקרה והתגלה פוליפ ניתן
להסיר אותו במהלך הבדיקה .בבדיקה זו ניתן למנוע כ 65% -מקרי סרטן המעי הגס[ . ]6יחד עם זאת,
ההענות לבדיקה זו היא נמוכה בגלל הפולשנות ותהליכי ההכנה הכרוכים בריקון מוקדם של המעי הגס
ע"י מתן תרופות משלשלות .כמו כן ,קולונוסקופיה עלולה לגרום לדימום וניקוב קיר המעי .איכות
הבדיקה תלויה בהכנה של המעי הגס של המטופל ומיומנות המומחה המבצע את הבדיקה [.]09
קולונוסקופיה נחשבת לכלי הדיאגנוסטי הטוב ביותר ,אולם יעילות הזיהוי של פוליפים קטנים ושטוחים
נמוכה יחסית [.]40 ,41
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איור  :2פרוצדורת הקולונוסקופיה.

 .4.5.3קולונוסקופיה וירטואלית ()CTC ,computed tomographic colonography
עושה שימוש בהדמיית  CTהחוסכת את הפרוצדורה הפולשנית הכרוכה בשימוש בקולונוסקופ .היא
מסוגלת לזהות  91%מהפוליפים שמזהה הקולונוסקופיה האופטית [ .]43 ,44אם התגלה פוליפ או גידול
המטופל נאלץ לעבור קולונוסקופיה.
 .4.5.2בדיקת סיגמואידוסקופיה גמישה ()Flexible sigmoidoscopy
השיטה מבוססת על סריקה חזותית של פי הטבעת והשליש התחתון של המעי הגס (.)sigmoid colon
סיגמואידוסקופ הוא צינור גמיש באורך של כ 61-ס"מ שבקצהו מותקנת תאורה ומצלמת וידאו .הכלי
מוכנס דרך פי הטבעת ומשודרת תמונה ברורה על גבי מסך המחשב .אם במהלך הבדיקה התגלה פוליפ או
גידול ,על החולה לעבור סריקה מלאה של מעי הגס באמצעות קולונוסקופיה [.]8מחקרים קליניים הראו
כי באמצעות שיטה זו ניתן להפחית בכ 33% -מקרים של סרטן המעי הגס וכ 23% -מקרי מוות אצל
הנבדקים בגילאים . ]42[ 62 - 55סיגמואידוסקופיה הרבה יותר מהירה בהשוואה לקולונוסקופיה ואינה
דורשת אילחוש ,לכן מדובר בכלי אבחון ראשוני אלטרנטיבי לקולונוסקופיה.
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 .4.5.5קפסולת וידאו ()Video pill
קפסולת וידאו היא שיטה אנדוסקופית מהפכנית המבוצעת עם קפסולת פלסטיק המצוידת במצלמת וידאו
זעירה ומקור חשמלי עצמי (איור  .)3לאחר מתן פומי הקפסולה נעה עם תנועתיות של מערכת העיכול,
סורקת את רירית המעי באמצעות מצלמת וידאו זעירה ומשדרת את ממצאיה אל מקלט חיצוני.
האינפורמציה מעובדת ומנותחת באמצעות תכנת מחשב [.]45-47

איור  :3קפסולת וידאו.
 .4.5.6סמנים ביולוגיים ()CRC biomarkers
זיהוי גידולים סרטניים באמצעות סמנים ביולוגים ספציפיים יכול לשנות בצורה דרמטית את תחום הזיהוי
המוקדם של מחלת סרטן .אכן בעשורים האחרונים נעשים מאמצים רבים לאתר סמנים כאלו[.]49 ,48
לאחרונה מעורבת קבוצתנו בפעילות משולבת המיועדת לעשות שימוש בשיטות אבחון אופטיות
(קולונוסקופיה ,גלולת וידאו) לאבחון בזמן אמת ( )in situשל גידולים במעי הגס בכדי להגביר את
היכולת הדיאגנוסטית של הכלים הללו.
כך פותחה מערכת פולימרית המסוגלת לזהות חומצה סיאלית ,האופיינית לריריות בסביבת גידולים במעי
הגס [ ]31וכן מערכת המבוססת על אבוקות מולקוריות ( )molecular beaconsהמסוגלת לזהות רצפי
חומצות גרעין ( )non coding RNAבתאים סרטניים [ .]30העיקרון המשותף למערכות אלו הייתה
השאיפה להשיג זהירה פלואורוסצנטית ספציפית כתוצאה מתגובת ההכרה המתרחשת.
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מולקולות אורגניות פלואורסצנטיות מהוות אחד הכלים הנפוצים לצורך דימות גידולים ממאירים .הגישה
המקובלת מבוססת על ביות (אקטיבי או פסיבי) של הצבענים ( )dyesהפלואורוסצנטים אל הגידולים
הסרטניים (איור  .)4הביות הפסיבי מבוסס על הצטברות לא ספציפית של מקרומולקולות בגידולים
סרטניים בעקבות חדירות מוגברת של כלי הדם שםenhanced permeability and retention -
) .)EPRאפקט ה EPR -יעיל לגבי מולקולות בעלות משקל מולקולרי מעל כ ,40KDa -להן פינוי איטי
יותר בהשוואה למולקולות קטנות [ .]34על כן ,קישור של הצבענים הפלואורוסצנטים למקרומולקולות
(פולימרים) ,או כליאתם בנשאים כמו ננו-חלקיקים או ליפוזומים יכול לגרום לזהירת הגידולים [.]33
ה ביות האקטיבי מצריך קישור ספציפי אל מולקולות אופייניות למחלה ,למשל באמצעות נוגדנים.
פולימרים/ננו נשאים המצוידים בנוגדנים יצטברו ברקמה סרטנית גם באמצעות אפקט ה EPR-וגם בזכות
ההכרה הספציפית [.]32-36

איור  :4אסטרטגיות ביות של צבענים פלואורסצנטיים לגידולים סרטניים [.]37
לאחרונה פורסמו מספר מולקולות פלואורסצנטיות בתחום  NIRהשייכות למשפחה של heptamethine
( indocyanine dyesמפורט ב )2.7-בעלות תכונות ייחודיות .חלקם הפגינו זיקה ספציפית לגידולים
סרטניים והצטברות מועדפת בתאים סרטניים בהשוואה לתאים נורמליים [ .]38לדוגמה ,באמצעות
הצבענים  IR-783ו( IR-780 -בעלי זהירה בתחום העל-אדום) ניתן היה לסמן גידולים סרטניים וגם
7

תאים בודדים (עד  01תאים במיליליטר דם) בפלואורוסנציה עם רעש רקע נמוך [ .]39מנגנון הפעולה
של הצבענים עדיין לא ברור דיו .ידוע כי לתאים סרטניים פוטנציאל ממברנת המיטוכונדריות מוגבר
בהשוואה לתאים נורמליים .חומרים ליפופיליים קטיוניים דוגמת  Rodamine 123חודרים ספציפית
למיטוכונדריות של תאים סרטניים חיים [ .]20 ,21ממצא היכול להסביר את ההצטברות המועדפת של
 IR-783ו - IR-780 -יודיד בתאים סרטניים .במקביל פורסמו עבודות שהראו כי ניתן לחסום כניסה של
 IR-783ו - IR-780 -יודיד אל תאים סרטניים ע"י מעכבי טרנספורטרים ממשפחת הorganic anion -
 )OATP( transporting polypeptideאשר מתבטאים ביתר על פני תאים סרטניים במעי הגס ,שד,
לבלב ,שחלה ,ערמונית ועוד [.]23 ,24
בעבודה הנוכחית נעשה שימוש ב( IR-783 -איור  )5לצורך סימון ספציפי של רקמות סרטניות במעי
הגס לאחר מתן אל תוך חלל המעי ,במתן פומי .עבודות שפורסמו עד כה עשו שימוש במתן תוך -ורידי
בהנחה שהצבען יתרכז ברקמה הסרטנית ויזהר בה.

IR-783

ICG

איור  ICG :5ו. IR-783 -
 .2.6דימות בתחום (NIR) near infra-red
ההתפתחות שחלה בשיטות ביות הספציפיות לאתרי המחלה ,הביאה לפעילות רבה בתחום הדימות האופטי
( )imagingוהמעקב אחר קינטיקת הפיזור של תרופות בגוף .כיום ניתן לזהות פלואורופור בריכוזים של
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 , 01-04Mכמו כן מדובר בשיטה יחסית זולה ( .]22[ )Cost effectiveכדי להתגבר על מכשולים של
הפרדה (רזולוציה) ,מעבר דרך רקמות והפרעה הנובעת מזהירת רקע ( )auto fluorescenceהנגרמת
מנוכחות מים ומולקולות ביולוגיות כמו המוגלובין ודאוקסי -המוגלובין ,יש לעבוד בתחום בליעה של על-
אדום ( . (650 - 900nm( )NIR ,near infraredבתחום זה של אורכי גל האוטופלאורסצנציה פוחתת ,
מה שמאפשר זיהוי הפלואורופור באופן ספציפי עם יחס אות/רעש-רקע גבוה וניתן להגיע לחדירה עמוקה
יותר דרך הרקמות (ניתן להבחין בזהירה הנובעת בעומק עד  2ס"מ) (איור .]25[ )6

איור  -A :6הבדלים בבליעת האור של מים ,המוגלובין ודאוקסי המוגלובין כפי שבא לידי ביטוי
בספקטרוקטרום האלקטרומגנטי שלהם.
 -Bחדירות האור דרך הרקמה כתלות באורך גל [.]25

 .2.7צבעני ציאנין ( )cyanineבתחום העל אדום
 Cyanine dyesנקראים גם  polymethine cyanine dyesהינה משפחה של מולקולות אורגניות
פלואורסצנטיות קטנות המשמשות למגוון רחב של תחומים כגון :צילום ,הדפסות לייזר ,טיפול פוטודינמי,
הדמייה מולקולארית ועוד[ .]26המשפחה מתאפיינת במבנה כללי שכולל שתי מערכות הטרוציקליות
המכילות חנקן ומסוגלות לתרום ( )donorאו לקבל ( )acceptorsאלקטרונים .בין המערכות
ההטרוציקליות נמצא גשר פולימטיוניני (מערכת עם קשרים כפולים מצומדים) בעל מספר אי זוגי של
פחמנים (איור  .]33[ )7באמצעות שינוים במבנה ההטרוציקלי או הארכה של הגשר ניתן להסיט את פיק
הבליעה והפלאורסצנציה לאורכי גל ארוכים יותר .לפיכך ,קיים מגוון רחב של הציאנינים בעלי בליעה
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אופיינית החל מתחום הנראה של הספקטרום האלקטרומגנטי עד לתחום ה .NIR-בתוך המשפחה מסווגים
את החומרים לפי מספר קבוצות ה methine -לאורך הגשר .לדוגמא כאשר  n=0,1,2,3התרכובות יכונו
כ penta ,tri ,mono -ו( heptamethine cyanine dyes-איור . )7

איור :7

מבנה כללי של cyanine dyes

מולקולות פלואורסצנטיות בתחום ה NIR-מתאפיינות בבליעת אור חזקה (מקדם בליעה מולרי גדול),
עובדה המהווה יתרון על פני מולקולות הבולעות בתחום הנראה ב .in vivo -מצד שני ,יציבותן נמוכה
(מושפעות מתנאי הסביבה כגון  , pHחוזק יוני ואור  -עוברים דהייה באור,)photobleaching -
ניצולת קוואנטית ( )quantum yieldנמוכה יחסית ונטייה ליצור אגרגטים  .נעשו עבודות רבות במטרה
לשפר יציבותם של חומרים אלו ונמצא כי עם הקשחת הגשר הפוליאני ע"י הכנסה של
 chlorocyclohexaneאו  chlorocyclohexenyleניתן לעלות את היציבות ואת הניצולת הקוואנטית.
כמו כן ,הכלור (קבוצה עוזבת טובה) יכול להיות מנוצל לצורך שיחלוף עם קבוצות אחרות [.]27-29
באמצעות הוספה של קבוצות טעונות בדרך כלל  sulfonateאו  carboxilateניתן לא רק להגדיל
משמעותית את המסיסות הצבענים בתמיסות מימיות וביולוגיות ,אלה גם להקטין את תופעת האגרגציה
ע"י דחייה מרחבית ( )stericבין המולקולות הטעונות במטען זהה .כמו כן נמצא כי קיבוע של
הפלאורופור על משטחים שונים עשוי לייצב את המולקולה וכך לשפר את המאפיינים הפלואורסצנטיים
[ .]50 ,51דוגמאות לכך הן ספיחה לחלבונים [ ,]26חומצות גרעין [ , ]54הכנסה לתוך ליפוזומים [,]53
מיצלות [ ]52וספיחה או כליאה אל ננו-חלקיקים [.]55 ,35
)( Indocyanine green (ICGאיור  )5הוא הסמן הפלורוסנטי היחיד ב NIR-שמאושר על ידי ה-
 FDAלשימוש בבני אדם וקיימות מעל ל 51 -שנות ניסיון קליני בשימוש בו ICG .משמש בקליניקה
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לניטור תפוקת הלב ,בדיקת תפקודי הכבד ולהדמיה של כלי דם עדינים בעין [ .]57 ,56עבודת מוסמך זו
נעשתה עם נגזרת של  ICGהנקראת בשם מסחרי  James .IR-783ועמיתיו [ ]58השוו בין 01
מולקולות פלואורסצנטיות בתחום  NIRממשפחת הציאנין הנפוצות ביותר ,מביניהם היו  IR-783ו-
 .ICGממצאי העבודה היו ש  IR-783הוא הצבען הטוב ביותר לצורך הדמיה פלואורסצנטית בהתבסס על
התכונות הספקטראליות (מקדם הבליעה המולרי וניצולת הקוונטית הכי גבוהים) והצטברות בגידולים
סרטניים .עבודות אחרות מצאו כי  IR-783הינו חומר בעל תכונות ייחודיות ומצטבר בהעדפה בתאים
סרטניים ללא צורך בטכנולוגיות ביות מתוחכמות (מפורט בחלק .).4.5.6
 .2..ננו חלקיקים להדמיה אופטית
ננו-חלקיקים מוגדרים כחלקיקים בעלי מימד אחד לפחות הקטן מ .100nm -ננו-חלקיקים מתחלקים לשתי
קבוצות עיקריות :אורגאניים ואנאורגאניים (בדרך כלל בעלי ליבה מתכתית או עשויים מסיליקה) [.]59
השימוש בננו-חלקיקים הולך ומתרחב בתחום הרפואה להולכת תרופות ולהדמיה [ .]61-63ננו חלקיקים
בעלי מימדים שבין  1-100nmבעלי פוטנציאל לקיום יחסי גומלין עם מערכות ביולוגיות ברמה תאית,
כגון אנדוציטוזה או פאגוציטוזה [.]64
במהלך העבודה הנוכחית סונתזו חלקיקים פולימריים העשויים ממונומרים של סטירן מצולבים עם סודיום
סטירן סולפונט בגודל של כ 011 -ננומטר .בהמשך  IR-783חובר אל פני השטח של הננו-חלקיקים
שנוצרו בקישור לא קוולנטי .המטרה הייתה לייצב את הצבען על פני הננו חלקיקים ,ובכך להגדיל את
עוצמות הפליטה (עוצמת הסיגנל הפלואורסצנטי) שלו המגיעה מתאים סרטניים.
 .2..פורמולציות רוקחיות למעי הגס במתן פומי
היות והמחקר התבצע במודל עכבר אורטוטופי לסרטן המעי הגס ,חלק ניכר מהעבודה הוקדש לפיתוח נשא
מתאים שיאפשר מתן פומי של הצבען באופן שימנע התפזרותו בקיבה ובמעי הדק .עד כה לא נמצא תיעוד
ספרותי לפיתוח כזה לצרכי מחקר בחיות מעבדה .ידוע כי מערכת העיכול של מכרסמים שונה מזו של
יונקים גדולים [ ]65 ,62ולכן ,לצורך פיתוח פורמולציות מתאימות נחקרו במהלך העבודה מספר
פרמטרים פיזיולוגיים אופייניים הקשורים בתפקוד אפשרי של הפורמולציות בעכבר ,כמו  pHבאיברי
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מערכת העיכול השונים ,פינוי קיבתי וזמני מעבר במעי הדק .מידע זה לא היה זמין בספרות או שלא היה
חד משמעי.
למרות מאמצי מחקר שונים בפיתוח צורות מתן מתוחכמות של תרופות למעי הגס ,האמצעי העיקרי
המקובל עד היום הוא הציפוי האנטרי [ .]66מאז השקתו ב 0970 -הפולימר hydroxypropyl
( )HPMCP( methylcellulose phatalateאיור  ).הוכח את עצמו כציפוי אנטרי יעיל ונמצא
בשימוש נרחב בתעשיות התרופות .הציפוי מגן על חומציות הקיבה ומתחיל לתפוח ולהתמוסס בpH 5 - -
 . 5.5המסיסות ניתנת לשליטה באמצעות שינוים בקבוצת ה . phtalyl -המוצר  HP-50המכיל 42%
 phtalylמסיס החל מ HP-55 .pH=5.0 -ו HP-55s -המכילים  phtalyl 30%ומתמוססים החל מ-
 pH=5.5כאשר ההבדל ביניהם הוא רמת הצמיגת (  40cStעבור  HP-55ו 170 cSt-עבור )HP-55s
[.]67

איור Hydroxypropyl methylcellulose phthalate :.
אחד היתרונות הגדולים של  HPMCPלצורך ציפוי מעבדתי הוא המסיסות שלו באצטון אשר מתנדף
במהירות ומזרז את התהליך.
אחד האתגרים הגדולים במהלך העבודה היה לפתח מערכת המסוגלת להשיג ציפוי אחיד של מיני-
קפסולות ומיני-טבליות עבור עכברים .כפי שיפורט ,הפתרון נמצא באמצעות טבילה של צורת מינון
במיסת הציפוי ויבוש של כל אחת בנפרד .במטרה לקבל תוצאות הדירות בוצעה אופטימיזציה של
המערכת ,בה הוחלט על ריכוז תמיסת הציפוי ,מספר שכבות הציפוי (מספר טבילות) ,זמני הייבוש וכמות
המרכך (.)plasticizer
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 .3מטרות העבודה
 .3.1רציונל
לאבחון מוקדם של סרטן המעי הגס חשיבות רבה לשרידות החולים [ .]7ע"י סימון סלקטיבי של אזורים
סרטניים במעי הגס באמצעים אופטיים ניתן לשפר את יעילות שיטות הסריקה ואבחון וכך להקטין את
שיעורי התחלואה ותמותה מסרטן המעי הגס.
 .3.2הנחות העבודה
א .זיהוי ספציפי סרטן המעי הגס ניתן לבצע באמצעות הצבען  IR-783מהצד הלומנאלי (.)luminal
ב .את הצבען ניתן להביא אל המעי הגס באמצעות פורמולציות קולוניות במתן פומי.
ג .ניתן להגדיל את עוצמת הזהירה הפלואורוסצנטית של  IR-783ברקמה הסרטנית ,באמצעות ספיחה של
הצבען אל פני השטח של ננו-חלקיקים.
 .3.3מטרות המחקר
 IR-783במתן פומי למעי הגס
.0

לקבוע ריכוז עבודה אופטימאלי של  IR-783לזיהוי  ,CRCבהתאם לעוצמת הפליטה ()emission
והרעילות לתרביות תאים.

.4

לאשש את המדווח [ ]39כי  IR-783מסמן ביתר תאים סרטניים בהשוואה לתאים נורמליים.

.3

לתכנן ולפתוח נשאים למתן פומי אשר יסיעו את ה IR-783 -אל המעי הגס של עכבר (מודל
אורטוטופי לסרטן המעי הגס האנושי).

.2

לבחון את התפזרות ה )body distribution( IR-783-לאחר הגעתו למעי הגס בעכברים
בריאים.

.5

לבחון את יכולתו של  IR-783לסמן ספציפית גידולים סרטניים במעי הגס לאחר מתן פומי
במודל העכבר אורטוטופי.
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ננו חלקיקים
.6

לסנתז ננו-חלקיקים על בסיס פוליסטירן ,לאפיינם ולבדוק רעילות שלהם בתרביות תאים.

.7

לספוח  IR-783אל פני השטח של הננו-חלקיקים.

.8

למדוד את השפעת הספיחה לננו-חלקיקים על עצמת הפליטה של  IR-783במים ובתמיסות בעלות
 pHעולה.

.9

למדוד את השפעת הספיחה לננו-חלקיקים על עצמת הסימון של תאים סרטניים.

.01

לחקור את ספציפיות של  IR-783לסמן תאים סרטניים בהשוואה לתאים נורמליים ,עם ובלי
ספיחה לננו-חלקיקים.
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 מכשירים ושיטות, חומרים. 4
 חומרים.4.1
Material
Acetone

Source

Abbreviation

Bio Lab, Jerusalem, Israel

2-[2-[2-Chloro-3-[2-[1,3-dihydro3,3-dimethyl-1-(4-sulfobutyl)2H-indol-2-ylidene]-ethylidene]1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-3,3- Sigma, St. Louis, MO, USA
dimethyl-1-(4-sulfobutyl)-3Hindolium

IR-783

Crosslinked povidone

Hercules Inc., USA

(3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5diphenyl tetrazolium bromide)

Sigma, St. Louis, MO, USA

MTT

Dimethyl sulfoxide

Sigma, St. Louis, MO, USA

DMSO

Divinyl benzene

Sigma, St. Louis, MO, USA

DVB

Hydroquinone

Sigma, St. Louis, MO, USA

Hydroxypropyl methylcellulose
phthalate

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
Japan

Microcrystalline cellulose

FMC, USA

Potassium phosphate monobasic

Riedel de Haen, Germany

Sodium hydroxide

Gadot, Israel

Sodium persulfate

Sigma, St. Louis, MO, USA

Sodium styrene sulfonate

Sigma, St. Louis, MO, USA

Styrene

Sigma, St. Louis, MO, USA

Triethyl citrate

Sigma, St. Louis, MO, USA

Tween 80

Sigma, St. Louis, MO, USA

Water

De-ionized by reverse
osmosis
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Kollidon CL M

HPMCP (HP-50)
Avicel PH-101

NaSS

TEC

 .4.2תמיסות
Phosphate buffer solution (0.05M) pH 6.0, 6.8, 7.2
 .0הכנה של שתי תמיסות-אם
א -(0.1M) NaHPO4 anhydrous.המסת  13.8גרם ב 0 -ליטר מים.
ב - )0.1M( Na2HPO4 .המסת  14.2גרם ב 0 -ליטר מים.
 .4ערבוב של שתי תמיסות-אם במיליליטרים כמתואר בטבלה והשלמה לנפח הסופי של  411מיליליטר.
pH

0.1M dibasic sodium
phosphate

0.1M monobasic sodium
phosphate

6.1

04.3

87.7

6.8

29.1

50.1

7.4

74.1

48.1

Gastric fluid test solution (1M) pH 2.0
 4.1גרם של  NaClהוספו ל 7.1 -מ"ל  HClמהול ב 911 -מ"ל מים .התמיסה כוונה ל pH-דרוש והנפח
הושלם ל 0-ליטר עם מים.
 .4.3תאים
שורות תאי סרטן המעי הגס  LS-174Tממקור אנושי ושורות תאי אפיתל של המעי הדק של חולדה
( IEC-6ביקורת) .התאים נרכשו מ.(ATCC) American Type Culture Collection, USA -
התאים הודגרו ב 5% CO2 ,37ºC -ו 95% -לחות.
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 מכשירים.4.4


Zeta potential meter ( Zetamaster, Malvern, Worcestershire, UK)



Dynamic light scattering zetasizer (Nano-ZS, Malvern, Worcestershire, UK)



NIR scanner ( Odyssey, Li-COR Biosciences, Nebraska, USA)



Microplate reader ( Synergy HT, BioTek, Vermont, USA)



Ultra-high resolution scanning electron microscope (HR-SEM) (EFI,
Eindhoven, The Netherlands)



Manual tablets press (Perkin-Elmar, USA)



Homemade imaging system equipped with optical setup comprising laser
illuminator at 780nm and CCD camera with ICG filter, Given Imaging,
Yokneam, Israel.
 שיטות.4.5
 כפונקציה של ריכוזIR-783 ) הפלואורסצנטית שלemission(  עוצמת הפליטה4.5.1
, לאחר מכן. מ"ל מים05 - בIR-783  מ"ג05  הוכנה ע"י המסתIR-783 (1000µM)  אם-תמיסת
 עוצמות.1.10 - ו1.10 ,1.0 ,0 ,01 ,011 μM נעשתה סדרה של מיהולים במים לקבלת ריכוזים

Odyssey Imaging System הפליטה הפלואורסצנטית של התמיסות נמדדו בטריפליקאטים באמצעות
.( λEx=780nm, λEm=800nm, Intensity: -1)
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 .4.5.2מדידת חיות תאים לאחר אינקובציה עם  IR-783ע"י מבחן MTT
חיות התאים נבדקה בשיטת ה3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium ( MTT -
 )bromideאשר מחוזר אנזימטית בתאים חיים ומופרש אל המדיום כנגזרת פוראמאזן מסיסת מים ,בעלת
בליעה ב .570nm -כמות הפוראמאזן נמצאת ביחס ישיר לכמות התאים החיים בבארית.
תאי  LS-174Tו IEC-6-נזרעו על פני פלטות של  96באריות בצפיפות של  013תאים לבארית (מספר
התאים האופטימאלי נקבע בניסוים מקדימים) .אח"כ הפלטות הודגרו למשך הלילה באינקובאטור ב-
 CO2 5% ,37ºCו 95% -לחות.
למחרת ,המדיום נשאב מכל בארית והוחלף ב 150μl -מדיום חדש  50μl +מתמיסות  IR-783המומס
במים סטריליים בריכוזים  1.12 ,2 ,21 ,211 ,4000μMו . 1.112 -שתי קבוצות ביקורת שלילית הוכנו
ע"י החלפת המדיום ב 150μl -מדיום חדש עם  DMSO 50μlאו  .)01%( NaN3 50μlקבוצת הביקורת
החיובית הכילה תאים שלא עברו שום טיפול פרט החלפת המדיום .לאחר מכן הפלטות הוחזרו
לאינקובאטור למשך  42שעות.
בתום  42שעות המדיום נשאב והוחלף ב 180μl -מדיום חדש לבארית .הנפח הושלם ל 200μl -ע"י
הוספה של  MTT 20μlבריכוז  5 mg/mlלקבלת ריכוז סופי של  MTTשל  0.5mg/mlלבארית.
התאים הוחזרו לאינקובאטור למשך שעתיים .לאחר מכן המדיום נשאב והוחלף בDMSO 200μl-
לבארית .הפלטות נאטמו ב parafilm -ועברו טלטול קל ב 37ºC-למשך  31דקות .הבליעות נקראו ב-
 microplate readerבאורך גל  .570nmחישוב  %חיות נעשה על ידי נירמול לתאים אשר גודלו ללא
טיפול ( )Untreated cellsבהתאם לנוסחה הבאה:

כל אחד מהחומרים שבניסוי נבדק בטריפליקטים.
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 .4.5.3השוואה בין סימון תאים סרטניים לסימון תאי ביקורת ע"י IR-783
היכולת של  IR-783לסמן (להיכנס) באופן מועדף לתאים סרטניים נבדקה בתאי סרטן המעי הגס מסוג
 LS-174Tותאי אפיתל מעי חולדה נורמליים מסוג  IEC-6כביקורת .התאים נזרעו על פני פלטה של 96
באריות (פלטה נפרדת לכל סוג תאים) בצפיפות  5×105תאים לבארית .בתום הזריעה הפלטות הודגרו
במשך  2שעות (הדבקה והתאוששות) באינקובאטור ב CO2 5% ,37ºC -ו 95% -לחות.
לאחר מכן המדיום נשאב והוחלף ב 150μl -מדיום חדש  IR-783 (40µM) 50μl +לקבלת ריכוז סופי
של  .)10μM( IR-783התאים עברו אינקובציה עם  IR-783לזמנים קצובים 6 ,2 ,4.5 ,0.5 ,1.5 :ו8-
שעות .בתום כ"א מנקודת הזמן המדיום נשאב ,התאים נשטפו  3פעמים עם  ,PBSהבאריות מולאו ב-
 200µlמדיום נקי והפלטות הוחזרו לאינקובאטור עד למדידת הקריאה הפלואורוסצנטית (בוצעה יחד
אחרי  8שעות) .בתום  8שעות (נקודת הזמן האחרונה) נמדדה עוצמת הפליטה הפלואורוסצנטית בבאריות
ב .)λEx=780nm, λEm=800nm, Intensity (-2)( Odyssey Imaging System -כל ניסוי (נקודת
זמן) בוצע בטריפליקאטים ( 3באריות).
 .4.5.4מיני-טבליות ,הטענתן וציפויין
 .2.5.2.0פורמולציה והכנה
הרכב
)mg/tablet (for 2.5 mg tablet
)2.3 (~ 92 % w/w

Avicel PH 101

)0.2 (8 % w/w

Kollidon CL M

)4 µg (0.16 % w/w

IR 783

)0.02 (0.8 % w/w

Mg Stearate
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ה , Avicel -מגנזיום סטארט )Kollidon CL M( PVPP ,וה IR-783 -עורבבו ערבוב גיאומטרי.
התערובת נדחסה למיני-טבליות במשקל  4.5מ"ג בקוטר  0.4מ"מ וגובה  0.5 - 0.1מ"מ .דחיסת המיני-
טבליות נעשתה בצורה ידנית עדינה (ללא כלי עזר) באמצעות משקולת של  411גרם במשך  31שניות
(איור .).

איור  :.המיני-טבליה

 .2.5.2.4ציפוי – פורמולציה והכנה
הרכב
Coating formulation
10.0 g
5.0 g (50% of the dry polymer weight)1
90.0 g

HPMCP
TEC
Acetone

 51%0ממשקל מהפולימר היבש .מבוסס על סדרת ניסויים ראשוניים ,בהם נוסו סדרת ריכוזים נמוכים
יותר של פלסטיסייזר שלא צלחה.
 HPMCPו TEC -הוספו בהדרגה לאצטון תוך כדי ערבוב עד קבלת תמיסה צלולה.
41

תהליך הציפוי
הציפוי בוצע באופן יחידני וידני .אל קצה כל מיני-טבליה הודבק ( )Super glueחוט באמצעותו הוטבלו
המיני-טבליות בתמיסת הציפוי  3פעמים ×  01שניות ( 3שכבות הציפוי) .כל הטבלה לוותה בייבוש
באמצעות מייבש שיער במשך  5דקות .שאריות תמיסת הציפוי נודפה משטח פני המיני-טבליה במנדף
(במשך הלילה) .למחרת החוט נחתך מבלי פגוע בקצה הדבוק למיני-טבליה .המיני-טבליות נשקלו לקביעת
עובי הציפוי (משקלי) .משך טבילת המיני-טבלייה בתמיסת הציפוי וזמן הייבוש נקבעו בניסויים טרומיים.
בניסויים אלו גם נמצא כי שארית החוט אינה משפיע על מהירות הפירוק של המיני-טבליות בנוזלים.
 .2.5.2.3מיני-טבליות לא מתפרקות
מיני-טבליות אלו הוכנו לצורך מעקב אחר הפינוי הקיבתי וזמן ההגעה למעי הגס בעכבר .המיני-טבליות
שהוכנו היו עשויות מ ethyl cellulose -כדי שתהיינה עמידות מפני התמוססות במערכת העיכול.
עמידותן של  5מיני-טבליות נבדקה במבחן ההמסה לפי המתואר בפרק ( .)2.5.5נמצא כי המיני-טבליות
נשארו שלמות במשך יומיים.
הרכב
)mg/tablet (for 4.5 mg tablet
)4 µg (0.2%

IR-783

)2.47 (99 % w/w

Ethyl cellulose

)0.02 (0.8% w/w

Mg Stearate

 .4.5.5מבחני המסה Dissolution tests -
מטרת הבדיקות הייתה לוודא ההתנהגות האנטרית של המיני-טבליות (עמידות ב pH -חומצי והתפרקות
ב pH -ניטרלי).
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כדי לתכנן את הטבליות באופן שתתפקדנה במערכת העיכול של העכבר ,בוצע סקר ספרות לגבי התכונות
הייחודיות של צינור העיכול של חית מודל זו ונמצאו דיווחים סותרים .למשל McConell ,ועמיתיו דווחו
כי לא קיימים הבדלים משמעותיים בערכי ה pH -של הקיבה והמעי של עכברים גם במצב שובע וגם
בצום [ .]62לעומת זאת Kohl ,ועמיתיו מצאו הבדלים משמעותיים בין ערכי ה pH -בקיבה והמעי
בעכבר הניתנים להשפעה קלה כתלות בסוג המזון [ .]68חשוב לציין ,כי גם בחולדות שהוא המכרסם
הקרוב ביותר לעכבר המידע הספרותי נמצא לא אחיד מבחינת מפל ה pH-לאורך מערכת העיכול [,62
 .]65על כן ,בוצעו ניסויים מקדימים בעכברים בריאים ונמצא כי בצום ה pH -בקיבת העכבר הוא 2
ובמעי הגס ( ~6 -בדומה לאדם) .בהתחשב בכמות הנוזלים הקטנה בצינור העיכול של העכבר [,]62
המבחן בוצע בחמש מיני-טבליות מהפורמולציה המתוארת ב ,4.5.4.1 -בנפחי בופר של  4מל' בתוך
בקבוקי סינטילציה של  41מל' ,באמבט מטלטל ( 71סל"ד) ,בטמפ'  .37 ºCהתמיסות היו )1M( SGF
 ,pH= 2אשר הוחלף לאחר שעה בתמיסת בופר פוספאט .)0.05M( pH=6
בפרקי זמן קצובים ( 041 ,011 ,81 ,61 ,31 ,1ו 021-דקות) נלקחו דגימות (עם השלמת נפח) של
 150µlבטריפליקטים ,ועצמת הפליטה הפלואורוסצנטית שנבעה מה IR-783 -שהשתחרר אל תוך
תמיסות הבופר נמדדה במכשיר ()Odyssey Imaging (λEx=780nm, λEm=800nm, Intensity (-2
.System
 .4.5.6ניסויי  iv vivoבעכברים בריאים
ניסויים אלו בוצעו בעכברות  ICRבמשקל  08.5 - 05.5גרם ,לאחר צום של  04שעות.
 .2.5.6.0מדידות ערכי  pHלאורך מערכת העיכול של עכברים
בניסוי השתתפו  9עכברים .לאחר הקרבה באמצעות  CO2מערכת העיכול של העכברים הוצאה ,נפתחה
באמצעות חתך אורך וערכי ה pH -בקיבה jejunum ,והמעי הגס נמדדו באמצעות נייר .pH
 .2.5.6.4מתן פומי לעכברים
המתן הפומי נעשה בעזרת מוליך מיוחד שאפשר מתן המיני-טבליות ישר לתוך הקיבה .לפני המתן
טושטשו העכברים קלות עם איזופלורן.
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 .2.5.6.3השפעת גובה המיני-טבליות על הפינוי הקיבתי שלהן
הוכנו מיני-טבליות ( ethyl celluloseלא מתפרקות  ).2.5.2.3שגובהן היה  0.5 ,0.0ו 0.6 -מ"מ
(הקוטר היה זהה 0.4 :מ"מ .בניסוי השתתפו  3עכברים שקיבלו את המיני-טבליות השונות דרך הפה4.5 .
שעות לאחר המתן העכברים הוקרבו באמצעות גז  ,CO2מערכת העיכול נשלפה ועברה דימות כללי ע"י
המערכת האופטית של ( Given Imagingראה סעיף  .2.2מכשירים)λEx=780nm, λEm.= 800nm) ,
 ,זמן חשיפה  0.5שניות) .התוצאות מוצגות לאחר עיבוד ספקטראלי שנעשה באמצעות אפליקציות מטלב
שנכתבו ע"י אנשי אלגוריתמים ב ASI -וב .Given Imaging -התמונות מוצגות עם סקלה לוגריתמית
(סרגל צבעים) כשעוצמת הפלואורוסצנציה הולכת ועולה כתלות בצבע המופיע בסרגל .כחול  -סיגנל
חלש ביותר המסמל  ,backgroundאדום  -סיגנל חזק ביותר.
 .2.5.6.2בחינת  in vivoשל המיני-טבליות בעכברים
שלושה עכברים קיבלו במתן פומי מיני-טבליות של הפורמולציה  4.5.4.1מצופות כמתואר ב. 4.5.4.2 -
שש שעות לאחר המתן העכברים הוקרבו ע"י  ,CO2מערכת העיכול הוצאה ועברה דימות כללי באמצעות
המערכת האופטית של ( Given Imagingראה סעיף  .2.2מכשירים)λEx=780nm, λEm.= 800nm) ,
 ,זמן חשיפה  1שניות) .התוצאות מוצגות לאחר עיבוד ספקטראלי ע"י אפליקתיית מטלב כנ"ל (סעיף
.)2.5.6.3
 .2.5.6.5הפיזור של  IR-783ברקמות ( )body distributionלאחר מתן פומי של המיני-טבליות
 7עכברים קיבלו במתן פומי את המיני-טבליות הפורמולציה  4.5.4.1.מצופות כמתואר ב.4.5.4.2 -
שבע שעות לאחר מכן העכברים הוקרבו באמצעות  .CO2איברי מערכת העיכול וגם הלב ,המוח ,הכבד,
הכליות ,הטחול והראות הוצאו ועברו דימות באמצעות המערכת האופטית של ( Given Imagingראה
סעיף  .2.2מכשירים) ( ,λEx=780nm, λEm.= 800nmזמן חשיפה  1.5או  0שניות) .התוצאות מוצגות
לאחר עיבוד ספקטראלי שנעשה באמצעות אפליקציות מטלב שנכתבו ע"י אנשי אלגוריתמים ב ASI -וב-
.Given Imaging
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 .4.5.7ניסוים  in vivoבעכברים עם סרטן המעי הגס ממקור אנושי (מודל אורטוטופי)
ניסויים אלו בוצעו ב( nude mice -נקבות) מסוג  Athymic Nude-Foxn1nuבמשקל  09 - 07גרם,
לאחר צום של  04שעות.
 .2.5.7.0מודל העכבר האורטוטופי
 2×106תאי סרטן המעי הגס ממקור אנושי מסוג  LS-174Tהוזרקו מקומית אל דופן המעי הגס של
העכברים .שבועיים לאחר ההשתלה העכברים היו מוכנים לניסוי.
 .2.5.7.4בדיקת פונקציונאליות של  IR-783במודל העכבר האורטוטופי
 9עכברים קיבלו במתן פומי את המיני-טבליות הפורמולצייה  4.5.4.1מצופות כמתואר ב .4.5.4.2 -תשע
שעות לאחר מכן ,חמישה עכברים מתוך התשע הוקרבו ע"י  .CO2המעי הגס הופרד משאר המעי ונשטף
 3פעמים עם  .PBSדימות הגידולים סרטניים נעשה ע"י המערכת האופטית של ( Given Imagingראה
סעיף  .2.2מכשירים) ) . λEx=780nm, λEm.= 800nmזמן חשיפה  0שניות).
ארבעת העכברים שנותרו קיבלו מזון והוקרבו יום אח"כ .באותו אופן .המעי הגס עבר דימות אך ללא
שטיפה מקדימה של המעיים .התוצאות מוצגות לאחר עיבוד ספקטראלי שנעשה באמצעות אפליקציות
מטלב כנ"ל .לאחר הדימות ,הגידולים נחתכו מהמעי הגס ,קובעו ב ,OTC medium-הוקפאו ב -80ºC
ונשלחו לבחינה היסטו-פתולוגית.
 .4.5..הכנה של הננו חלקיקים
 .2.5.8.0סינתזת הננו חלקיקים (איור )11
סטירן ו DVB -נשטפו  3פעמים עם  NaOH 10%ופעם אחת עם מים כדי להסיר המעכב (4-tert-
 .)butylcatecholהסינתזה של הננו חלקיקים נעשתה בארלנמאייר  011מ"ל .אל  21מ"ל מים הוסף
 .)198mg, 0.96 mmol, 19% wt/wt( NaSSלאחר המסה מלאה הוספו  31מ"ג של האמולסיפייר
 .Tween 80אח"כ הוספו סטירן (17µl, 0.12 mmol, ( DVB ,)980µl, 8.55 mmol, 80% wt/wt
 )1% wt/wtו 61 -מ"ג ( Na persulfateמאתחל הפילמור) בזה הסדר .הארלנמאייר נאטם בפקק גומי
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וחנקן הוזרם למערכת במשך  5דקות תוך כדי חימום ל .65ºC -הפילמור ארך  7שעות והסתיים על ידי
הוספת  2מ"ל של ) hydroquinone (10%אל תוך התרחיף.
ניקוי החלקיקים מה Na persulfate ,Tween 80 -והמונומרים שלא הגיבו נעשה ע"י דיאליזה ( cutoff
 )15,000 Daבמשך יומיים כנגד מים ( 2.5 Lבמשך  31דקות 5L ,למשך הלילה 2.5L ,למשך  31דקות
ו 5L-במשך הלילה) .בתום הדיאליזה החלקיקים נשמרו ב 5ºC -במצבם המורחף לצורך אפיון והמשך
העבודה.

איור  :11הצילוב של סטירן עם .NaSS

 .2.5.8.4ספיחת ה IR-783 -אל פני שטח הננו חלקיקים
תמיסת-אם של  )4000µM) IR-783הוכנה ע"י המסת  05מ"ג  IR-783ב 5 -מ"ל מים 100µl .מתמיסת
האם הועברו אל  9.9מ"ל תרחיף הננו חלקיקים תוך טלטול קל במשך שעתיים לקבלת ריכוז סופי של
 .40µMלאחר מכן החלקיקים נשטפו באמצעות דיאליזה ( )cutoff 1000Daכנגד  2.5Lמים למשך 28
שעות .במהלך השטיפה המים הוחלפו  2פעמים .לפני השטיפה ובסיומה נמדדה עוצמת הפליטה
הפלואורוסצנטית של החלקיקים באמצעות λEx=780nm, Odyssey Imaging System
)).( λEm=800nm, Intensity (-2
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 .4.5..אפיון הננו חלקיקים
 .2.5.9.0אנליזות  SEMוSTEM -
לאחר דילול תרחיף הננו חלקיקים פי  2הונחה הדוגמא על משטח נחושת סטנדרטי (300 mesh, FCF-
 )300 Cu EMSויובשה בוואקום .האנליזה של הדוגמא נעשתה במצב  SEMרגיל ( secondary-
 )emitted electronsובמצב  ,)scanning transmitted( STEMבהגדלות בנות  ×300,000ו-
 ×100,000בהתאמה.
 .2.5.9.4מדידות פוטנציאל זיטא
המדידות בוצעו במכשיר  Zetamasterלאחר דילול של  20µlתרחיף הננו חלקיקים ב 1480µl -מים.
הדוגמאות הוזרקו לתא המדידה ונמדדו במתח של  150Vבטמפרטורה של  .25°Cכל מדידה בוצע 3
פעמים עם  05חזרות.
 .2.5.9.3מדידת פיזור גודל
נעשתה באמצעות ב )DLS( Dynamic light scattering process -במכשיר .Zetasizer Nano-ZS
בשיטה זו מודדים תנועה בראונית ומייחסים אותה לגודל החלקיקים .התהליך מתבצע על ידי הארה של
החלקיקים בלייזר ואנליזת קצב השינוי בתנודות האור .תחום המדידה נע בין .0.6nm-6µm
דוגמאות תרחיף הננו חלקיקים דוללו ע"י מיהול של  20µlב 1480µl -במים .כל המדידות בוצעו
בטמפרטורה של  , 25oCבהנחה שחלקיקים ספריים ומקדם השבירה שלהם הוא  . RI(pc)= 1.49כל
מדידה בוצע  3פעמים עם  05חזרות.
 .4.5.11הקשר בין עצמת הפליטה ,קישור ה IR-783 -לננו חלקיקים והpH -
עוצמת הפליטה הפלואורוסצנטית של  IR-783נמדדה עם ובלי ספיחה לננו חלקיקים ,במים ובתמיסות
בעלות  pHעולה .לשם כך הננו חלקיקים ותמיסת ה IR-783 -במים ( )40µMדוללו פי  2במים ,או
בתמיסות בופר פוספאט ( ,pH 5.0, 6.0, 6.8, 7.2 )0.5Mאו בתמיסת  .pH 2.0 )1M( SGFעוצמות
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הפליטה הפלואורוסצנטית נמדדו בטריפליקטים בזמנים  8, 2, 1ו 42 -שעות באמצעות Odyssey
.( λEx=780nm, λEm=800nm, Intensity (-2)) Imaging System
 4.5.11ניסויי תאים
 .2.5.00.0מדידת חיות תאים לאחר אינקובציה עם הננו חלקיקים ע"י מבחן MTT
תאי  LS-174Tו IEC-6-נזרעו בנפרד על פני פלטות של  96באריות בצפיפות של  013תאים לבארית
(מספר תאים אופטימאלי נקבע בניסוים מקדימים) .אחר כך הפלטות הודגרו למשך לילה באינקובאטור ב-
 CO2 5% ,37ºCו 95% -לחות .למחרת ,המדיום נשאב מהבאריות והוחלף ב 150μl -מדיום חדש +
 50μlמתמיסות ה  (40µM) IR-783-מומס במים סטריליים ,או ננו חלקיקים ללא  ,IR-783או ננו
חלקיקים עם  .IR-783בנוסף בוצעו שתי קבוצות ביקורת שלילית ע"י השלמת המדיום עם 50μl
 DMSOאו  )01%( NaN3 50μlוקבוצת ביקורת חיובית בה לא נעשה שום טיפול פרט להחלפת
המדיום .לאחר מכן הפלטות הוחזרו לאינקובאטור למשך  42שעות.
בתום  42שעות המדיום נשאב מהבאריות והוחלף ב 180μl -מדיום טרי .הנפח הושלם ל 200μl -ע"י
הוספה של  MTT 20μlבריכוז ( )5 mg/mlלקבלת ריכוז סופי  0.5mg/mlלבארית והתאים הוחזרו
לאינקובאטור למשך שעתיים נוספות .לאחר מכן המדיום נשאב והוחלף ב DMSO 200μl -בכל בארית.
הפלטות נאטמו עם  parafilmועברו טלטול קל ב 37ºC-למשך  31דקות .הבליעות נקראו באמצעות
 microplate readerבאורך גל  .570nmחישוב  %חיות נעשה בהתאם לנוסחה המופיעה בפרק .2.5.4
כל אחד מהחומרים שבניסוי נבדק בטריפליקטים.
 .2.5.00.4מדידה השוואתית בין סימון תאים סרטניים ותאי ביקורת ע"י הננו חלקיקים
תאי  LS-174Tו IEC-6 -נזרעו בנפרד על פני פלטה בת  96באריות (פלטה נפרדת לכל סוג) בצפיפות
של  5×105תאים לבארית .בתום הזריעה הפלטות הודגרו ל 2-שעות באינקובאטור בCO2 5% ,37ºC -
ו 95% -לחות (הדבקה והתאוששות) .לאחר מכן המדיום נשאב ,הוחלף ב 150μl -מדיום חדש 50μl +
תרחיף הננו חלקיקים והפלטות עם התאים הודגרו לזמנים קצובים 6 ,2 ,4.5 ,0.5 ,1.5 :ו 8-שעות.
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בתום כ"א מנקודת הזמן המדיום נשאב ,התאים נשטפו  3פעמים עם  ,PBSהבאריות מולאו ב200µl -
מדיום נקי והפלטות הוחזרו לאינקובאטור עד למדידת הקריאה הפלואורוסצנטית (בוצעה יחד אחרי 8
שעות) .בתום  8שעות (נקודת הזמן האחרונה) נמדדה עוצמת הפליטה הפלואורוסצנטית בבאריות ב-
 .)λEx=780nm, λEm=800nm, Intensity (-2)( Odyssey Imaging Systemכל ניסוי (נקודת זמן)
בוצע בטריפליקאטים ( 3באריות).
 .2.5.00.3מדידה השוואתית של סימון תאים סרטניים ע"י  IR-783חופשי לבין הננו חלקיקים
בפרק זה נעשתה השוואה בין תוצאות סימון התאים הסרטניים מסוג  LS-174Tע"י  IR-783חופשי
(ראה סעיף  ).2.5.3לבין תוצאות סימון תאים סרטניים ע"י הננו חלקיקים (ראה סעיף .)2.5.00.4
ההשוואה נעשתה במשך  8שעות בפרקי זמן קצובים 6 ,2 ,4.5 ,0.5 ,1.5 :ו 8-שעות כמוזכר מעלה.
 .2.5.00.2מדידת השפעת הספיחה של  IR-783לננו חלקיקים על ספציפיות הסימון של התאים סרטניים
בפרק זה נמדדה עוצמת הבליעה הפלואורוסצנטית בהשוואה לרעש הרקע ( signal to background
 )noiseשל התאים שהודגרו עם  IR-783חופשי ( )4.5.3.ושל התאים שהודגרו עם  IR-78ספוח אל ננו
חלקיקים ( ,)4.5.11.2.בפרקי זמן 6 ,2 ,4.5 ,0.5 ,1.5 :ו 8-שעות .ה signal -היה הפליטה
הפלואורוסצנטית שנמדדה בתאים הסרטניים ( .)LS-174Tהרעש היה הפליטה הפלואורוסצנטית
שנמדדה בתאי הביקורת ( )IEC-6בכל נקודת זמן.
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 .5תוצאות
 .5.1הריכוז האופטימאלי של  IR-783לעבודה במערכת
 .5.0.0עוצמת הפליטה ( )emissionהפלואורסצנטית של  IR-783כפונקציה של ריכוז
השינוי שחל בעצמת הפליטה מתואר באיור  11המלמד כי עוצמתה תלויה בריכוז הצבען .ניתן לראות כי
הריכוז  ,10µMשנבחר אחר כך כריכוז העבודה ,נותן את עוצמת הפליטה הגבוה ביותר ,עצמה הפוחתת
בריכוזים גבוהים או נמוכים מערך נמדד זה.

איור  :11השינויים בעוצמת הפליטה הפלואורוסצנטית של )λEx=780nm, λEm=800nm( IR-783
כתלות בריכוז הצבען .מוצגים הערכים הממוצעים  ±סטיית תקן (.)n=3
 .5.0.4מדידת חיות תאים לאחר אינקובציה עם IR-783
מדידת חיות תאים  LS-174Tו IEC-6-לאחר הדגרה עם  IR-783בריכוזים שונים למשך  42שעות
מסוכמת באיור  .12האיור מדגים כי  IR-783לא היה רעיל או היה בעל רעילות נמוכה לתאים שנבדקו
פרט לניסוי בו נבדק הריכוז הגבוה ביותר שלו ) ,(1000µMריכוז בו הופגנה רעילות דומה לזו של ניסויי
הביקורות השלילית ( .)NaN3 ,DMSOחשוב לציין ,כי הריכוז  10µMאשר הראה עוצמו הפליטה
הגבוה ביותר (איור  )11לא השפיע כלל על חיות התאים.
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איור  :12הרעילות היחסית של  IR-783כלפי תאי ( LS-174Tכחול) ו( IEC-6 -אדום) כפי שנמצא
במבחן  MTTלבדיקת חיות .התוצאות מוצגות כממוצע  ±סטיית התקן (.)n=3

 .5.2השוואה בין סימון תאים סרטניים לסימון תאי ביקורת ע"י IR-783
ניסוים אלו היו ניסויים מקדימים למבחני ה in vivo -בעכברים .נבדקה בהם היכולת של  IR-783לסמן
ביתר תאים סרטניים בהשוואה לתאים נורמאליים .תאי ה LS-174T -נבחרו משום שבמודל האורטוטופי
בעכברים נעשה שימוש בתאים אלו .ביקורת נבחרו תאי  IEC-6ממקור חולדה.
איור  13מלמד כי התאים סרטניים סומנו באופן משמעותי יותר על ידי ה IR-783 -בהשוואה לתאי
הביקורת הבריאים ,כמו כן מלמד האיור כי הסימון היה תלוי-זמן עד שעתיים וחצי .לאחר פרק זמן זה
תוספת זמן הדגרה לא גרמה להתגברות משמעותית בפלואורוסצנסיה.
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איור  :13הסימון של תאים סרטניים ( LS-174Tכחול) ותאי אפיתל נורמליים ( IEC-6אדום) ע"י
10µMשל  IR-783כתלות בזמני ההדגרה עם הצבען .התוצאות מוצגות כממוצע  ±סטיית התקן (.)n=3

 .5.3מיני טבליות
בניגוד למעי הגס האנושי ,זה של העכבר קצר מאוד (למעשה רקטום מוארך) .פיסיולוגיה זו מכתיבה את
התכנון הפורמולטיבי .המיני-טבליה תוכננה כך שהיא תגיע בשלמותה למעי הגס ותתפרק שם במהירות.
הפירוק המהיר אמור לאפשר שחרור הסמן הפלואורוסצנטי טרם התפנות הטבליה מהאיבר .לפיכך ,כדי
להשיג התפרקות מהירה מאוד הטבליה הוכנה מ)Avicel pH-101( microcrystalline cellulose -
ומהסופר-דיסאינטגרנט  .)4.5.4.1.( )Kollidon CL M( crosslinked povidoneכדי להגן על
הטבליה מפני פירוק מוקדם לפני ההגעה למעי הגס יש להגן על תכולתה ,לא רק מפני פגיעה בpH=2 -
של קיבת העכבר ,אלא גם מפני חדירת נוזלים אל תוכה בעת מסעה במעי הדק .לאחר ניסויים מקדימים
רבים הוחלט על ציפוי מגן שהתבסס על הפולימר hydroxypropylmethylcellulose phthalate
( )HPMCPהמתמוסס ב .)4.5.4.2.( pH=5 -בוצעו  3שכבות ציפוי.
קוטרן של המיני-טבליות היה  0.4מ"מ .גובהן נע בין  0.0ל 4-מ"מ .המימדים הזעירים שלהן הצריך
עבודה בכלים מיוחדים והסבה של כלים מעבדתיים קיימים לצורך הכנתן .כך ,למשל ,לא ניתן היה
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להשתמש במכבש ה Perkin Elmer -הידני לצורך כבישה משום שהמבלטים ,אשר יוצרו במיוחד עבור
הניסוי ,התכופפו תחת עצמת הלחץ .על כן ,המכשיר פורק וחלקים מתוכו שמשו לכבישה ידנית תוך
לחיצה עם משקולת של  411גרם .במצב זה לא ניתן היה להגיע לחוזק טבליות אחיד והכבישה הלא
אחידה הביאה לסטיות בגובהן של הטבליות .מאידך ,השיטה שפותחה אפשרה יצור טבליות שהכילו
כמויות זעירות של סמן פלואורוסצנטי ושניתן היה לצפותן בכלים שפותחו במעבדתנו.
 .5.4ה pH -במערכת העיכול של עכברים
בטבלה  1מוצגות תוצאות מדידות ה pH -ב 9 -עכברים בריאים מסוג  ICRלאחר צום של  04שעות
(גישה חופשית למים) ,ממצאים שאפשרו את תכנון המיני-טבליות עבור ניסויי הסימון בעכברים
האורטוטופיים.
טבלה  :1ה pH -באזורים שונים של מערכת העיכול בעכברים בריאים בצום.
pH
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 .5.5תפקוד המיני-טבליות in vitro
פרופיל השחרור של  IR-783מתוך המיני-טבליות המצופות ( )4.5.4.1.-4.5.4.2.מתואר באיור 14
המדגים כי הן תפקדו על פי המתוכן .הן שמרו על שלמותן ב pH=4 -והתפרקו במהירות בחשיפה ל-
( pH=6בבת אחת ,תוך  41דקות) .היות וה pH -ב jejunum -העכבר נמצא כ 7 -העמידות של הציפוי
עד ההגעה למעי הגס והתפרקות המהירה שם הייתה תלויה בעובי הציפוי.
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איור  :14השחרור של  ,IR-783כפי שנמדד על ידי מדידת עוצמת הפליטה ( λEx=780nm,
 )λEm=800nmהמצטברת עם הזמן .הטבליות ,אשר צופו בשלוש שכבות ,הושרו במשך  0שעה בpH -
 2.0והועברו מיד אח"כ לבופר  .pH=6.0מוצג הערך ממוצע של  5טבליות  ±סטיית התקן.

 .5.6ניסויי  :in vivoהפינוי הקיבתי ,מעבר במעי ו body distribution -של ה IR-783 -לאחר
השחרור במעי הדק של המיני-טבליות בעכברים בריאים
 .5.6.0קביעת גובה המיני-טבליה שיאפשר פינוי קיבתי בעכבר
בניסויים לקביעת הממדים האופטימאליים של המיני-טבליות שיאפשרו פינוי מקיבת העכבר ,לאחר מתן
פומי ,נעשה שימוש במיני-טבליות לא מתפרקות שהיו עשויות מ ethyl cellulose -ואשר הכילו IR-
 ,).2.5.2.3( 783בגבהים שונים; חלקן הצליח לפנות את הקיבה וחלקן  -לא.
איור  15מדגים תוצאות דימות מערכת העיכול המבודדת (לאחר הקרבה) של שני עכברים ,שעתים וחצי
לאחר המתן הפומי של מיני-טבליה ,האחת בגובה  0.0מ"מ והשנייה בגובה  0.5מ"מ .האיור מדגים כי
בפרק זמן זה ,שתי הטבליות ,בגבהים שונים ,התפנו מהקיבה והגיעו אל אמצע המעי הדק .עם פתיחת
המעי המבודד נמצאו הטבליות שלמות .יחד עם זאת ,ניתן להבחין שחלה דליפה של הצבען
הפלואורוסצנטי מתוך הטבליות.
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איור  :15זהירה פלאורסצנטית מקומית שנגרמה כתוצאה מנוכחותן של מיני-טבליות ethylcellulose
(לא מתכלות) ,בעלות גובה שונה 0.0 ,מ"מ (תמונה ימנית) ,או  0.5מ"מ (תמונה שמאלית) וקוטר זהה
( 0.4מ"מ) כפי שנצפתה במעי העכבר (מבודד ,לאחר הקרבה) ,שעתיים וחצי לאחר המתן הפומי שלהן.
שים לב לקיבה (שמאל) ולמעי הגס (ימין) הנקיים מכל טבליה.
מוצגות אנליזות ספקטראליות של תמונות הדימות .התמונות מוצגות עם סרגל צבעים (סקלה לוגריתמית)
של עוצמת הפלואורוסצנציה .כחול  -סיגנל חלש המסמל רקע ( ;)backgroundאדום  -הסיגנל החזק
ביותר.

 .5.6.4בחינת התיפקוד של המיני-טבליות המצופות in vivo
איור  16מדגים תוצאות דימות מערכת העיכול המבודדת (לאחר הקרבה) של שלושה עכברים 6 ,שעות
לאחר המתן הפומי של מיני-טבליה (פורמולציה  2.5.2.0וציפוי  .)2.5.2.4ניתן להבחין כי הסימון
הפלואורוסצנטי מופיע ברובו במעי הגס .לפי כך ניתן להסיק כי פירוק הטבליות ושחרור הצבען התרחש
באיבר זה או בסמוך אליו ושעד ההגעה הטבליות נשארו שלמות לאורך מערכת העיכול.
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איור  :16זהירה מקומית שנגרמה כתוצאה מנוכחותן של מיני-טבליות כפי שנצפתה במעי הגס (מימין) של
 3עכברים ,במערכת עיכול מבודדת ,לאחר הקרבה 6 ,שעות לאחר המתן הפומי שלהן.
מוצגות אנליזות ספקטראליות של תמונות הדימות .התמונות מוצגות עם סרגל צבעים (סקלה לוגריתמית)
של עוצמת הפלואורוסצנציה .כחול  -סיגנל חלש המסמל רקע ( ;)backgroundאדום  -הסיגנל החזק
ביותר.

 body distribution .5.6.3של  IR-783לאחר השחרור מתוך המיני טבליות
פיזור הצבען באיברים השונים בעכברים 7 ,שעות לאחר המתן הפומי של המיני-טבליות מתואר באיור
 .17האיור מלמד כי לאחר פרק זמן זה כמויות ניכרות של הצבען עדיין נמצאות במעי הגס של העכברים.
יחד עם זאת ,ה IR-783 -שהשתחרר כתוצאה מהפירוק המקומי של המיני-טבליות ,נספג והגיע לאיברים
נוספים :טחול ,כליות וכצפוי ,בעיקר לכבד .לעומת זאת ,לא נצפתה חדירה למוח.
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איור  :17הפיזור של  IR-783באיברים השונים של  7עכברים בריאים ,כפי שנצפה  7שעות לאחר
המתן הפומי של מיני-טבליות .האיברים המוצגים הם מעי הגס (שורה תחתונה) ,ראות ,מוח וכליות
(שורה אמצעית) ,לב ,כבד וטחול (שורה עליונה).
מוצגות אנליזות ספקטראליות של תמונות הדימות.

 .5.7בדיקת פונקציונאליות של  IR-783במודל העכבר האורטוטופי
בניסוים אלו נבדקה היכולת של  IR-783לסמן גידולים סרטניים (פוליפים) במעי הגס של מודל עכבר
אורטוטופי ,לאחר מתן פומי של המיני-טבליות המכילות אותו .איורים  1. ,1.מלמדים כי האזורים
המסורטנים ברירות המעי הגס סומנו חזק יותר בהשוואה לרקמות שמסביב .איור  1.מדגים כי ניתן היה
לזהות גידולים סרטניים גם  42שעות ממתן הטבליות ושלא היה צורך בפרוצדורת שטיפת המעי
מקדימות .חשוב לציין כי כל הגידולים זוהו כרקמות סרטניות בבדיקות היסטופטולוגיות .מעניין לציין כי
אותו גידול שלא סומן (איור  ,1.עכבר שלישי משמאל) לא היה חשוף לחלל המעי הגס ועל כן – למגע
עם ה IR-783 -שהשתחרר מהמיני-טבליה.
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איור  :1.הזהירה הפלואורוסצנטית בתחום ה NIR -של גידולים ברירית המעי הגס המבודד של 5
עכברים אורטוטופים 9 ,שעות לאחר מתן פומי של מיני-טבליות המכילות  .IR-783בצד שמאל של כל
תמונה צילום רגיל .בצד ימין  -ניתוח ספקטראלי ממוחשב באמצעות תוכנת מטלב .האזורים שזוהו,
היסטופתולוגית ,כסרטניים  -מסומנים בעיגול אדום.
 Signal to background ratio = SBRמסמל את היחס בין עוצמת הזהירה
הפלואורוסצנטית בגידול הסרטני ובין עצמת הזהירה ברקמה שמסביב .טרם הדימות בוצעה שטיפה של
המעי הגס עם .PBS
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איור  :1.הזהירה הפלואורוסצנטית בתחום ה NIR -של גידולים ברירית המעי הגס המבודד של 2
עכברים אורטוטופים 42 ,שעות לאחר מתן פומי של מיני-טבליות המכילות  .IR-783בצד שמאל של כל
תמונה צילום רגיל .בצד ימין  -ניתוח ספקטראלי ממוחשב באמצעות תוכנת מטלב .האזורים שזוהו,
היסטופתולוגית ,כסרטניים  -מסומנים בעיגול אדום.
 .Signal to background ratio = SBRמסמל את היחס בין עוצמת הזהירה
הפלואורוסצנטית בגידול הסרטני ובין העוצמה ברקמה שמסביב .הדימות בוצע ללא שטיפה מקדימה של
המעי הגס.

 .5..ננו-חלקיקים
 .5.8.0אפיון גודל ומורפולוגיה של הננו חלקיקים
תמונות  SEMו STEM -של הננו חלקיקים עשויים מפוליסטירן המצולב עם  NaSSמופיעות באיור
 .21קוטרם הממוצע של הננו חלקיקים נמצא כ.85nm -
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איור  :21תמונות ( SEMצד ימין) ו( STEM-צד שמאל) של הננו חלקיקים העשויים מפוליסטירן
מצולב עם .NaSS

 .5.8.4מדידות גודל ,מטען ופיזור-גודל של הננו חלקיקים
בטבלה  2מופיעות תוצאות מדידות גודל ,מטען ומדד לפיזור גודל חלקיקים (= polydispersity index
 )PDIשל הננו חלקיקים שהוכנו .המדידות בוצעו לפני קישור הצבען הפלואורוסצנטי ( )IR-783ואחרי
הקישור .כפי שניתן לראות ,ספיחת הסמן לא השפיע על הגודל של הננו חלקיקים אך גרמה לעלייה
בפוטנציאל הזטא שנובעת ככל הנראה ממיסוך מטענים שהתרחש על פני השטח .התרחיף נשאר אחיד גם
לאחר קישור .)pdI< 0.1( IR-783
טבלה  :2הגודל ,המטען וה PDI -של ננו חלקיקים עשויים מסטירן מצולב עם  .NaSSהמדידות בוצעו
לפני קישור ה IR-783 -ואחריו .מוצגים הערכים הממוצעים  ±סטיית התקן (.)n=3
Polydispersity
)index (PdI

)Z-potential (mV

)Size (nm

1.127

-68±1.54

109±1.37

NP w/o IR-783

1.164

-42±0.53

109±0.3

NP with IR-783
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 .5...3השפעת הספיחה לננו חלקיקים על עוצמת הפליטה הפלואורוסצנטית של IR-783
איור  21מלמד כי עוצמת הפליטה של  IR-783לאחר ספיחתו לשטח הפנים של הננו חלקיקים הייתה
גבוהה יותר מפי  4.5מעצמת הפליטה של הצבען החופשי כפי שנמדדה במים ,בופר פוספט (pH )0.5M
 6.0, 6.8, 7.2ו . pH 2.0 )1M( SGF -בנוסף ,השונות בעוצמות הפליטה הפלואורסצנטית בתמיסות
השונות הייתה נמוכה יותר במקרה של  IR-783ספוח אל פני שטח הננו חלקיקים בהשוואה לIR-783 -
החופשי .כמו כן ,ב  pH 2.0 -נצפתה ירידה בעוצמת הפליטה הפלואורוסצנטית של ה IR-783 -כנראה
בגלל דגרדציה של הצבען ב pH-זה .לעומת זאת ,הפליטה כמעט ולא השתנתה ב pH-חומצי לאחר
ספיחת הצבען לננו חלקיקים ,ממצא המרמז על הגברת היציבות הנגרמת כתוצאה מספיחה זו.

איור  :21עוצמת הפליטה הפלואורסצנטית של ( IR-783ימין) ו IR-783 -ספוח לננו חלקיקים (שמאל)
במשך  42שעות במים ,בופר פוספט ( )pH 6.0, 6.8, 7.2ו .)pH 2( SGF -מוצגים הערכים ממוצעים
 ±סטיית התקן (.)n=3

 .5...4מדידת חיות תאים לאחר אינקובציה עם הננו חלקיקים
מבחן  MTTלחיות התאים העלה כי הדגרה בת  42שעות של תאי  LS-174Tו IEC-6 -עם ננו חלקיקים
מסטירן מצולב עם  NaSSלא השפיעה על חיות התאים (איור  ,)22אשר נמצאה דומה לזו שנמדדה
בניסוי הביקורת החיובית (תאים ללא טיפול).
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איור  :22הרעילות היחסית של ננו חלקיקים עשויים מסטירן מצולב עם  NaSSללא  ,IR-783עם IR-
 783ספוח על שטח פניהם ,ו  )10 µM( IR-783 -כלפי תאי ( LS-174Tכחול) ו( IEC-6 -אדום) כפי
שנמצאה במבחן  MTTלבדיקת חיות .תוצאות מוצגות כממוצע  ±סטיית התקן (.)n=3

 .5...5מדידה השוואתית של סימון תאים סרטניים לבין תאי ביקורת ע"י הננו חלקיקים
הדגרה של תאי  LS-174Tעם הננו חלקיקים שהכילו  IR-783ספוח על פני השטח שלהם גרמה לסימון
פלואורוסצנטי מוגבר שלהם בהשוואה לסימון שנגרם לתאי הביקורת ,IEC-6 ,שהודגרו עם הננו
חלקיקים בתנאים זהים (איור  .(23הסימון היה מועדף בצורה משמעותית לאורך כל פרק הזמן של
הניסוי.
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איור  :23הסימון הפלואורוסצנטי של תאי סרטן המעי הגס מסוג ( LS-174Tכחול) ותאי אפיתל מסוג
( IEC-6אדום) לאחר הדגרה עם ננו חלקיקים שהכילו  IR-783ספוח על פני השטח שלהם בפרקי זמן
שונים .מוצגים ממוצעי הערכים  ±סטיית התקן (.)n=3

 .5...6סימון תאי סרטן המעי הגס ע"י  IR-783חופשי וננו חלקיקים מכילי IR-783
איור  24מראה את סימון של תאי סרטן המעי הגס  LS-174Tע"י  IR-783חופשי וע"י ננו עם IR-783
ספוח אל השטח פניהם .הסימון באמצעות הננו חלקיקים היה גבוה יותר בהשוואה לסימון שהושג עם
הצבען החופשי .יחד עם זאת ,חלוקה של ערכי עצמת הפליטה הפלואורוסצנטית של התאים הסרטניים
בעצמת הפליטה שהתקבלה בתאי ה IEC-6 -לאחר הדגרה עם ( IR-783איור  ,)13ביחס לתוצאות
שהתקבלו לאחר חלוקת ערכי עצמת הפליטה הפלואורוסצנטית של התאים הסרטניים בעצמת הפליטה
שהתקבלה בתאי ה IEC-6 -לאחר הדגרה עם הננו חלקיקים (איור ( )23מדמה יחסי סיגנל/רעש רקע -
 - SBRעל ידי רקמות בריאות סמוכות) היו גבוהים יותר עבור הצבען החופשי בהשוואה לננו חלקיקים
(איור  ,)25חישוב המרמז על ספציפיות נמוכה יותר של הננו חלקיקים.
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איור  :24עוצמות הפליטה הפלואורוסצנטית של תאי  LS-174Tלאחר הדגרה בזמנים שונים עם
 10µMשל  IR-783חופשי (אדום) וננו חלקיקים המכילים  IR-783ספוח אל שטח פניהם (כחול)
מוצגים ממוצעי הערכים  ±סטיית התקן (.)n=3

איור  :25היחס בין עוצמת הפליטה הפלואורוסצנטית של תאי  LS-174Tלתאי  IEC-6לאחר הדגרה
עם  10µMשל  IR-783חופשי (אדום) או טעון על פני הננו חלקיקים (כחול) בזמני הדגרה שונים.
מוצגים ממוצעי הערכים  ±סטיית התקן (.)n=3
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 .6דיון בתוצאות
סרטן המעי הגס מהווה גורם שלישי לתחלואה ולמוות מבין סוגי הממאירות השונות .הצלחת הטיפול
הרפואי של  CRCתלויה בגילוי מוקדם של המחלה IR-783 .הוא צבען פלואורוסצנטי בתחום העל-
אדום ,בעל יכולת להצטבר באופן מועדף בתוך התאים סרטניים [ .]39מטרתה של עבודה זו הייתה לחקור
את האפשרות שגידולים סרטניים ברירית המעי הגס ניתנים לסימון באמצעות  IR-783מהצד הלומנלי
של המעי ושאת הצבען ניתן להביא אל המעי הגס באמצעות פורמולציות קולוניות במתן פומי.
הוכחת היתכנות אמורה להביא לפיתוח אמצעי זיהוי של גידולים סרטניים במעי הגס בזמן אמת במהלך
בדיקות אנדוסקופיות ולשמש כלי עזר לרופא לאימות הממצאים הויזואלים במהלך הבדיקה [ .]69בנוסף,
השיטה יכולה לסייע בקביעת גבולות הכריתה של חלקים מהמעי הגס במהלך הניתוח שמבוצע ב91%-
מהמקרים בו סרטן המעי הגס נמצא בשלב המתקדם [ .]25הגישה המקובלת למתן סמנים לזיהוי גידולים
היא במתן תוך -ורידי .בעבודה זו ,לראשונה ,נבדקה האפשרות לזהות גידולים במעי הגס באמצעות מתן
לומינאלי (אפיקלי) באמצעות ה .IR-783-לפיכך ,החלק הראשון של המחקר עסק בפיתוח נשאים
מתאימים שיאפשרו מתן דרך הפה של הצבען .לאפשרות לשלוח את הצבען ישירות אל המעי הגס ,מבלי
לאבד חלק ממנו בדרך (כפי שקורה במתן תוך-ורידי) יתרון ביכולת להגביר את הריכוז ואת הזמינות
החומר לצרכי הסימון .היות והעכבר האורטוטופי שימש כמודל במחקר זה ,העבודה התמקדה בפיתוח מיני
קפסולות מצופות ומיני-טבליות מצופות תוך שימוש בציפוי אנטרי מסוג.HPMCP grade HP-50 -
עבודה רבה הושקה בפיתוח תכשיר על בסיס המיני-קפסולות .למרות שהפיתוח וההערכה של ביצועיוin ,
 ,vitroהושלמה ,נמצא כי אל אף ממדיהם הזעירים ,המיני-קפסולות היו ארוכות מידי ולא פינו את קיבת
העכבר לאחר הבליעה .הממצאים עבור פלטפורמה זו אינם נדונים בעבודה זו.
החלק השני של העבודה דן בהשערה שניתן להגדיל את עוצמת הפליטה הפלואורוסצנטית של ,IR-783
ומכאן הזהירה הספציפית המשוערת ברקמה הסרטנית ,באמצעות ספיחת החומר אל פני השטח של ננו
חלקיקים .הננו חלקיקים שפותחו היו עשויים מפוליסטירן מצולב עם סודיום סטירן סולפונט ()NaSS
והסמן הפלואורוסצנטי  IR-783עבר ספיחה (ולא קישור קוולנטי) אל פני השטח שלהם .השפעת הספיחה
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על עוצמות הזהירה הפלואורסצנטית וספציפיות הסימון נבדקה בתמיסות בעלות  pHעולה ובתרביות
תאים.
קביעת ריכוז עבודה אופטימאלי של IR-783
הנחות היסוד בתכנון הפורמולציות למעי הגס היו הבאות IR-783 :אמור להשתחרר בבת אחת במעי הגס
של העכבר .איבר זה קצר מאוד עם כמות קטנה של נוזלים בתוכו [ .]62מכאן ,פקטור המיהול בו זניח.
 IR-783היא מולקולה מסיסת מים הודות לקבוצות הטעונות .במצב מוצק מדובר בחומר יציב ,אך דוהה
באור ( .)photo bleachingאולם בעת המסתו היציבות והתכונות האופטיות נוטות להשפעה על ידי
גורמים שונים ,למשל ,ריכוז .בריכוזים גבוהים נוצרים אגרגטים ומתרחשת תופעת הself quenching -
הפוגעת בעצמת הפליטה הפלואורוסצנטית [ .]71על כן הניסוי הראשון שבוצע היה לקבוע מהו הריכוז
האופטימלי שניתן לעבוד בו בצבען זה ,תוך שמירה על ציטוטוקסיות נמוכה .בעבודה זו נמצא כי 10µM
הוא ריכוז בעל עוצמת הפליטה הפלואורוסצנטית הגבוהה ביותר (איור  )11אשר אינו טוקסי לתרביות
התאים ששמשו בניסוי (איור  .)12מעניין לציין ,כי בריכוזים  100µMו 1000µM-עוצמות הפליטה
הפלואורוסצנטית היו נמוכות יותר בהשוואה ל( 10µM -איור  . )11ניתן לשייך ממצא זה לתופעת
האגרגציה הגורמת ל self quenching -בריכוזים הגבוהים .תופעה מעניינת התרחשה בריכוז IR-783
הגבוהה ביותר שנבדק ( .)1000µMמעבר לירידה משמעותית בעוצמת הפליטה הפלואורסצנטית
התקבלה עלייה חדה בציטוטוקסיות של החומר .הסיבה האפשרית לציטוטוקסיות הגבוהה היא ככל הנראה
יצירה מוגברת של האגרגטים בעלי תכונות שונות מאשר חומר במצבו המונומרי .כמו כן ,למרות שיצירה
של החמצן הסינגלטי ( )singlet oxygenפחות אופיינית לצבענים בתחום העל אדום עקב אנרגיות
הנמוכות באורכי גל אלה ,לא ניתן לשלול לגמרי את הפוטוטוקסיסיות ( )phototoxicityשיכלה להתרחש
בריכוז של  .1000µMבנוסף יש לזכור כי ה IR-783 -הינו חומר קטיוני המצטבר במיטוכונדריה כך
שריכוזים גבוהים של החומר יכולים לגרום לעיכוב בנשימה התאית [.]71
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השוואה בין סימון תאים סרטניים לסימון תאי ביקורת ע"י IR-783
הסימון הספציפי של הגידולים הסרטניים ע"י  IR-783נבדק בניסויים מקדימים בתרבית תאים של סרטן
המעי הגס  LS-174Tאשר שימשו ,מאוחר יותר ,להשריית העכברים האורטוטופים .נמצא כי לאחר
הדגרת התאים עם  IR-783בריכוז של  10µMלפרקי זמן שונים ,התאים סרטניים סומנו ביתר בהשוואה
לתאי ביקורת ( .)IEC-6ממצאים דומים פורסמו ע"י  Yangועמיתיו [ ]39שהראו גם הם שIR-783 -
הצטבר ביתר בתאים ורקמות סרטניות מסוגים שונים בהשוואה לתאי ביקורת נורמאליים .מעניין לציין כי
אותה קבוצה ,חקרה את תאי סרטן ערמונית ממקור אנושי ( )ARCaPMוהשתמשה בתאי הביקורת ,P69
מצאה כי ה uptake -הספציפי של ה IR-783 -הגיע לרוויה תוך כ 31-דקות [ .]39בעבודה המחקר הזו,
בה נעשה שימוש בתאי סרטן המעי הגס מטיפוס  ,LS-174Tהרוויה הושגה אחרי כ 91-דקות.
לימוד מפל ה pH -במערכת העיכול של העכבר
מטרתה של העבודה הייתה לבדוק האם ניתן לשלוח את ה IR-783 -אל המעי הגס של העכבר בתוך
פורמולציה קולונית הניתנת דרך הפה .בהנחה שניתן להזין עכברים בצורות מינון מתאימות (בעבודה זו
בדקנו מיני-קפסולות ומיני-טבליות) בשיטת ה , gavage -כך שתגענה בשלמותן אל הקיבה ,היה צורך
בעבודה מקדימה כדי ללמוד על מפל ה pH -במערכת העיכול של העכבר ועל האופן בו חל בו פינוי קיבתי
של צורות המינון שנבחרו .המחקר בוצע בעכברים בריאים מסוג  ICRאשר דומים בגודלם לעכברי ה-
 nudeששימשו במודל העכבר האורטוטופי בהמשך.
נמצא כי ערכי ה pH-האופייניים בקיבה  jejunum ,והמעי הגס בצום היו  ,7 - 6 , 2 - 4ו 6 -בהתאמה
(טבלה  ,)1ממצאים השונים מהנתונים שפורסמו ע"י  McConnelועמיתיו שדווחו כי קיימים הבדלים
קטנים מאוד בערכי ה pH -שנמדדו באברי מערכת העיכול השונים של העכברים ושבצום ובשובע
הערכים אינם נבדלים משמעותית אלו מאלו .ממצאים כאלה מרמזים ,כביכול ,על כך שאין משמעות
לתכנון פורמוצליות בעלות התנהגות שונה בערכי  pHשונים .כאמור ,טענה זו הופרכה בעבודתי ותכנון
הפיתוח התנהל בהתאם.

26

פיתוח הנשא
עבודת הפיתוח חלה ,תוך התייחסות לפיתוח ציפוי הולם בלבד ,תוך שימוש במיני-קפסולות (זמינות
מסחרית עם מוליך  gavageמתאים) ,בתוכן היה אמור הצבע להיטען .אולם ,מהר מאוד הסתבר כי אורכן
של המיני-קפסולות ( 8מ"מ) לא אפשר פינוי קיבתי שלהן (נתקעו בקיבה במשך  42שעות ויותר) .על כן
המשך המחקר התמקד בפיתוח של מיני-טבליות בעלות ממדים זעירים יותר .לצורך זה הוכנו ,בשלב
ראשון ,מיני-טבליות בלתי מתכלות העשויות מאתיל צלוללוז ו .IR-783 -הטבליות היו בקוטר אחיד (0.4
מ"מ) ובגבהים שונים אשר ניתנו במתן פומי לעכברי  ICRבריאים .בסדרת ניסויים זו נמצא כי טבליות
בגובה  0.5מ"מ (איור  ).התפנו מקיבת העכבר לאחר  051דקות (שעתייים וחצי) ,מועד בו הגיעו עד
אמצע מעי הדק (איור .)15
המיני-טבליה שפותחה לצורך המתן הקולוני של ה IR-783 -תוכננה כך שבנוכחות כמות מועטה של
נוזלים ,האופיינית למעי הגס בעכבר ,היא תתפח ,תתפרק במהירות ("תתפוצץ") ותשחרר במהירות את
תכולתה .תכנון זה אמור היה לאפשר כמות צבען מקסימלית באבר המטרה זמינה לסימון .לאיתור הציפוי
המתאים בוצעו מספר רב של ניסויים בהם נבדקו הרכבים שונים ועוביים שונים של פולימרים
שהתפרקותם תלוית  .pHההרכב שנבחר בסוף היה זה המתואר ב ,4.5.4.2.-המבוססת על
 )HPMCP( hydroxypropyl methylcellulose phthalateהמתמוסס ומתחיל להתפרק החל מ-
 .pH=5.0הטבלייה עצמה הייתה עשוי מ Avicel pH 101 -המיועד לדחיסה ישירה בזכות תכונות
הדחיסות המצוינות שלו ,גם בלחצי כבישה נמוכים ,ובעל תכונות התפרקות ( )disintegrationמעולות
[ .]73 ,74כדי לזרז את ההתפרקות בעת המפגש עם נוזלי המעי הגס ,נעשה שימוש ב-
 superdisintegratorמטיפוס  PVPמצולב ( .)crosslinked povidoneמנת הסמן האופטי IR-783
שנבחרה הינה  4µgלמיני-טבלייה .בהנחה שכמות הנוזלים במעי הגס היא כ 0.5-מ"ל והמיהול זניח ,ריכוז
ה IR-783 -בעת ה”פיצוץ" יהיה  .10µMניסויי ההמססה ( )dissolutionהמתוארים באיור  14מלמדים
כי התכנון הצליח .המיני-טבליות התגלו כעמידות ל pH=2-ומתפרקות תוך  41דקות ב( pH=6 -המעי
הגס) .לאחר בירור הממדים הנכונים עבור המיני-טבליות ,אומתו ביצועי הפורמולציה בניסוי in vivo
(איור  .)16לאחר הפינוי הקיבתי המיני-טבליות התפרקו במעי הגס או בסמוך אליו.
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במהלך המחקר נבדק גם פיזור ה IR-783 -באיברים אחרים ,לאחר השחרור והספיגה דרך קיר המעי
הגס .על פי איור  17ניתן ללמוד כי  7שעות לאחר המתן הפומי של המיני-טבליות לעכברים בריאים רוב
הצבען נמצא במעי הגס .כצפוי ,הכבד היה האיבר שבו נמדדה ההצטברות הרבה ביותר של הצבען לאחר
היספגו .אכן ,בו מתבצע עיקר הפינוי של צבעני ה .]58[ polymethine -מעניין לציין כי בניסויינו
הצבען לא זוהה במוח .ממצא זה מתאים לפרסומים קודמים בהם דווח כי  IR-783( ICGהוא נגזרת של
 )ICGאינו חודר מחסום דם-מוח [.]72-76
בדיקת תפקוד מערכת המיני טבליות בעכברים אורטוטופים
בדיקת היכולת של  IR-783לסמן רקמות סרטניות במעי הגס נעשתה במודל העכבר האורטוטופי בהם
הושרו גידולים ברירית המעי על ידי הזרקה מקומית של תאי  .LS-174Tדימות המעי נעשה בשתי
נקודות זמן לאחר המתן הפומי של המיני טבליות  9 -ו 42-שעות .הסיבה לבחירת זמנים אלו התבססה
על ניסויים טרומיים בהם נמצא כי דימות שנעשה באותו יום (קרי 9 ,שעות) מחייב שטיפות מקדימות של
המעיים במטרה להוריד את רעש הרקע של סמן הפלאורסצנטי .לעומת זאת ,במשך  42שעות המעי
מתנקה מעצמו והשטיפה אינה הכרחית במקרה זה.
דימות הגידולים ,לאחר המתן הפומי של המיני-טבליות ,נעשה באמצעות מערכת הדמיה ייעודית של
 Given Imagingבתחום  .NIRזמני החשיפה (עם קרן לייזר) נבחרו בהתאם ליכולת לזהות את הסיגנל
שמגיע מהסמן הפלואורוסצנטי הנמצא ברקמה .למרות השאיפה לעבוד בזמני החשיפה קצרים (5 -0
שניות) כדי להפחית ברעש הנגרם על ידי אוטופלאורסצנציה של הרקמה ,בחלק מהמקרים זמני החשיפה
שנדרשו כדי להבחין בצבען שנצבר ברקמה היו  41שניות (איורים  .)1. ,1.נמצא כי גידולים סרטניים
סומנו ביתר ביחס לרקמה הנורמלית שמסביב גם לאחר  9שעות (איור  )1.וגם לאחר  42שעות ממתן
מיני טבליות (איור  .)1.מעניין גם לציין ,כי באחד העכברים בו נמצאו שני גידולים סרטניים (איור ,1.
עכבר שני משמאל) ,ה IR-783 -סימן רק גידול אחד (מסומן כ .)T2 -הבחינה ההיסטופתולוגית מצאה כי
הגידול הבלתי סומן ) )T1לא היה חשוף לחלל המעי הגס ,מה שמלמד כי חוסר הסימון נבע כתוצאה
מחוסר מגע עם הצבען המשתחרר .כמו כן ,היחס אות/רעש רקע ()SBR ,signal to background ratio
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בין אתר הגידול לבין רקמה שמסביב נע בטווח בין  2ל .051-זאת כאשר יחס  SBRמעל  4.5נחשב לכזה
היכול לשמש בהדמיית גידולים סרטניים [.]67
ננו חלקיקים טעוני IR-783
בחלק זה של העבודה  IR-783חובר אל פני השטח של ננו חלקיקים פולימריים עשויים מפוליסטירן
מצולב עם סודיום סטירן סולפונט ( .)NaSSסוג זה של ננו חלקיקים נבחר בשל אי מסיסותם במים
והסינתזה הפשוטה ,המאפשרת שליטה בגודל ובמטען רצויים [.]77
גודלם של הננו חלקיקים המורחפים נמצא בסביבות  100nmעם פוטנציאל פני השטח של .-68mV
חשוב לציין ,כי על פי נתוני הספרות פוטנציאל של  30mVומעלה בערך המוחלט נחשב לפוטנציאל
גבוהה מספיק על מנת לשמור על יציבות מערכת קולואידלית [ .]78מקדם הפיזור ( polydispersity
 )indexנמצא בסביבות ( 0.04קטן מ( )1.0-טבלה  )2והעיד על אחידות גודל חלקיקים במערכת
שנוצרה .בדיקות  SEMו( STEM -איור  )21הדגימו חלקיקים עגולים עם פני השטח חלקים בעלי קוטר
ממוצע של כ .85nm -ערכים אלו מוסברים בכך שבשיטת ה DLS-הקוטר הנמדד הוא הידרודינמי,
הלוקח בחשבון ,בדרך כלל ,מולקולות מים הנלכדות בננו חלקיקים ,או נספחות אל שטח פניהם [.]79
אנליזות  SEMו STEM-נותנות תוצאות עבור ה"קוטר היבש" שבדרך כלל נמוך מקוטר ההידרודינמי.
בנוסף ,נמצאה התאמה בין תוצאות פיזור גודל חלקיקים צר שנמדד ע"י  DLSלבין תמונות  SEMו-
 STEMבהם החלקיקים נראים אחידים מאוד.
חיבור  IR-783אל הננו חלקיקים
 IR-783היא מולקולה אמפיפילית .מצד אחד היא מסיסת מים הודות לקבוצות הטעונות ומצד שני מכילה
קבוצות הידרופוביות .על כן ניתן לנצל תכונות אלו למטרת ספיחה אל פני השטח של ננו חלקיקים תוך
יצירה קשרים לא קוולנטיים כגון :קשרים אלקטרוסטטיים והידרופוביים .חשוב לציין כי לקישור לא
קוולנטי של הפלאורופור  IR-783קיימת משמעות גדולה בהשגת תכונות אופטיות משופרות בהשוואה
לחומר חופשי (לא מחובר) .כך פורסם בעבר ,שמודיפיקציה של המולקולה לשם חיבור קוולנטי עתידי
פוגעת הן בתכונות האופטיות (מקדם הבליעה ,ניצולת הקוואנטית) והן בזיקה של החומר להצטבר
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בגידולים סרטניים [ .]58לעומת זאת ,בעת חיבור לא קוולנטי מולקולה מתייצבת והופכת לקשיחה יותר
מה שמביא לשיפור התכונות האופטיות ובא לידי ביטוי בעלייה בעוצמות הפליטה הפלואורוסצנטית
והניצולת הקוואנטית של החומר.
בתחילת העבודה נמצא כי הריכוז האופטימאלי של  IR-783לתנאי המערכת הניסויית היה  .10µMריכוז
זה נתן עוצמות פליטה גבוהות ללא סימני רעילות לתאים .במהלך העבודה ריכוז  IR-783שנוסף אל
תרחיף הננו חלקיקים היה  40µMועל כן ,בעת ביצוע ניסויי הננו חלקיקים ,התרחיפים דוללו פי 2
לקבלת ריכוז  IR-783תיאורטי של  .10µMיחד עם זאת ,חלק מהסמן הפלואורוסצנטי נשטף בעת
הדיאליזה שנעשתה לאחר ספיחת ה IR-783 -במטרה להיפטר מהשאריות החומר שלא נספחו .על כן
הריכוז הסופי של הצבען בננו חלקיקים היה נמוך מ .00µM -במהלך העבודה נעשו ניסיונות לחשב ריכוז
 IR-783מדויק על פני הננו חלקיקים במספר שיטות ,אך בעקבות האילוצים הן של המכשירים והן של
השיטות החלטנו להמשיך בניסוים עד למציאת פתרון הולם לבעיה.
לאחר ספיחת ה IR-783 -אל הננו חלקיקים חלה עלייה בפוטנציאל הזטא מ -68mV -ל ,-40mV -ממצא
המעיד על מיסוך מטענים המתרחש על פני השטח (טבלה  .)2בנוסף ,ספיחת  IR-783אל החלקיקים
השפיע על עוצמות הפליטה הפלואורוסצנטית של  IR-783שעלתה יותר מפי  4.5כתלות בסוג התמיסה
ביחס לחומר חופשי (איור  .)21עלייה זאת היא הוכחה נוספת לכך ש IR-783-נמצא במצב מחובר אל
החלקיקים .כמו כן ,גודל החלקיקים לא הושפע ונשאר בסביבות ( 100nmטבלה  .)2ככל כנראה ,הוספה
של מולקולה קטנה כמו ( IR-783משקל מולקולרי  (745Daבריכוזים מאוד נמוכים ( )40µMהוא זניח
ביחס למשקל החלקיק ואינו משפיע על גודלו.
יציבות  IR-783לאחר חיבור אל הננו חלקיקים
יציבות ה IR-783 -חופשי ,או לאחר ספיחה לננו חלקיקים נבדקה במים ובתמיסות בעלות  pHעולה
במשך  42שעות (איור  .)21נמצא כי במצב חופשי עוצמות הפליטה הפלאורוסצנטית של IR-783
נמוכות יותר מפי  4.5בהשוואה למצב בו הפלאורופור קשור לננו חלקיקים .כמו כן ,נמצא כי עוצמת
הפליטה הושפעה מהסביבה ומהיונים הנמצאים בה כתלות -ב .pH-סיבה אפשרית לשינוי בעוצמת
51

הפליטה כתלות בסוג התמיסה היא האינטראקציה של היונים עם האמין השלישוני של  IR-783שבתורה
מפריעה למעבר הפרוטון דרך הגשר הפוליאני הידוע כאחד התורמים העיקריים לתכונות הפלואורוסנציה
של המולקולה .בניגוד למצב החופשי ,במצב המחובר השפעת ה pH-הייתה זניחה ,דבר המעיד על כך
שהננו חלקיקים מייצבים את המערכת והיא מושפעת פחות מהסביבה החיצונית .חשוב לציין ,כי בpH -
מאוד חומצי (, )pH 2עוצמת הפליטה הפלואורוסצנטית של  IR-783חופשי ירדה עד לאפס בתום 42
שעות ,כנראה בעקבות הדגרדציה של הפלאורופור שהתרחשה ב pH -זה .לעומת זאת ב IR-783 -הספוח
השפעת ה  pH -החומצי הייתה זניחה ועוצמת הפליטה הפלואורוסצנטית נשארה כמעט ללא שינוי במשך
 42שעות.
בדיקות בתרביות תאים
מבחני מדידת חיות תאים ע"י  MTTהראו כי הננו חלקיקים עם ובלי ה IR-783 -לא היו רעילים לשורות
התאים  LS-174Tו IEC-6 -בהדגרה שנמשכה  42שעות (איור .)22
לאחר הדגרה של הננו חלקיקים הפלואורוסצנטיים עם התאים השונים נמצא כי תאים הסרטניים סומנו
יותר בהשוואה לתאי הביקורת( .איור  .)23כמו כן ,עוצמות הסימון שהתקבלו עם  IR-783ספוח לננו
חלקיקים היו חזקות יותר בהשוואה ל IR-783-חופשי (איור  .)24יחד עם זאת ,ההבדלים בעוצמות
הפלואורוסנציה שהתקבלו ב ( in vitroאיור  )21היו משמעותיות יותר בהשוואה לתוצאות שהתקבלו
בתרביות התאים (איור  .)24ספיחת ה IR-783 -אל פני שטח הננו חלקיקים הפחיתה את היחס אות/רעש
רקע ( ,)SBRכאשר האות הוא הסיגנל מהתאים הסרטניים והרעש הוא הסיגנל מתאי הביקורת (איור
 .)25הממצא מעיד כי סימון תאים סרטניים פחות ספציפי לאחר ספיחה לננו חלקיקים בהשוואה למה
שמתקבל עם  IR-783חופשי.
ממצאי עבודה הדגימו כי באמצעות ספיחה של  IR-783אל פני שטח חלקיקי פוליסטירן מצולב עם
 NaSSניתן לקבל עוצמות פליטה פלואורוסצנטית מוגברות בהשוואה למה שמתקבל עם הצבען החופשי.
יחד עם זאת ,סימון תאים סרטניים נמצא פחות ספציפי ,ממצא הדורש עבודה נוספת במטרה להגביר את
ספציפיות החלקיקים כלפי תאים סרטניים .הפוטנציאל העתידי של המערכת המתוארת בעבודת מחקר זו
הוא השגת מערכת זיהוי יעילה יותר ממערכת המושתתת על  IR-783חפשי .כמו כן ,נותר לברר שאלות
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חשובות כמו מהו המנגנון; מהי התרומה של הננו חלקיקים לסימון תאים אחר ספיחת הצבען אל שטח
פניהם והאם מדובר בתהליך אנדוציטוטי או ש IR-783-מעורב בתהליך ומעודד את הכניסה לתאים.
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