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מבוא
יצורים ימיים מייצרים מגוון עצום של תרכובות כימיות ,שהן
תוצאה של תנאי סביבה ייחודיים לים ,כמו לחץ גבוה ,ריכוז מלח
גבוה ,רמת חומציות משתנה וסביבה מימית .ביצורים ימיים רבים
התפתחו תרכובות כימיות בעלות פעילויות ביולוגיות ייחודיות
המקנות יתרון בהגנה מפני יצורים אחרים (.)Dyshlovoy, 2015
עוד משנות הארבעים של המאה הקודמת הושקע מאמץ מחקרי
רב לאיתור תרכובות כימיות ביצורים ימיים שבשל פעילותן
הייחודית עשויות לשמש תרופות ,חלקן נגד סרטן .תרופות
שמקורן ביצורים ימיים ,כמו ציטאראבין ,טרבקטדין ואריבולין,2
משמשות בטיפולים כימותרפיים במגוון סוגי גידולים סרטניים,
כמו לוקמיה ,לימפומה סרקומה וסרטן השד (Molinski et al.,
.)2009
לאחרונה חלה התקדמות בחיפוש אחר רעלנים מיצורים ימיים
שיש להם פעילות נוגדת דלקת ופעילות נגד תאים סרטניים
( .)Mehbub et al., 2014לרעלנים אלה יש השפעה ציטוטוקסית
על תאי סרטן ( ,)Newman & Cragg, 2012וחלקם התגלו כמעוררים
סוגים שונים של מוות תאי מתוכנן (.)Mayer & Gustafson, 2003
עובדה זאת אינה מפתיעה ,מפני שמוות תאי מתוכנן הוא תופעה
שמורה באבולוציה ,שקיימת גם בספוגים ,במערכת הצורבנים
שאליה משתייכות המדוזות ואפילו בפיטופלנקטון (Folmer et al.,
.)2009

קיימים שלושה מנגנונים עיקריים של מוות תאי :נקרוזיס,
אפופטוזיס ואוטופאגיה ,שכל אחד מהם מפעיל מסלול
מולקולרי שונה בתא ( .)Doherty & Baehrecke, 2018נקרוזיס הוא
תהליך שבו האברונים בתא מתנפחים ,התא עובר ליזיס ותכולתו
נשפכת מחוץ לקרום התא .בתהליך אפופטוטי התא מתכווץ,
חלה דחיסה של הכרומטין ,פירוק הגרעין לחלקים ,שלפוחיות
של קרום התא עוטפות את התכולה של התא ומסולקות על
ידי מקרופאגים .אוטופאגיה ,שמשמעותה המילולית היא אכילה
עצמית ,היא תהליך שבו נכלאים אברוני תא פגועים בשלפוחיות
בעלות קרום כפול בציטופלסמה .השלפוחיות מתאחות עם
ליזוזומים ושם עוברים האברונים פירוק; חלק מתוצרי הפירוק
ממוחזרים וחלקם מסולקים מהתא (Mizushima & Komatsu,
 .(2011חשוב לזכור שאוטופאגיה היא תהליך המאפשר תחזוקה
של התא והגנה מפני צברי חלבונים רעילים לתא ,ולא מוביל
בהכרח למוות תאי.

אוטופאגיה :מסלול של מוות תאי מתוכנן
מוות תאי מתוכנן הוא נקודת מפתח בתחזוקת תאים :שינוי
בעייתי בתנאי הסביבה או בתהליכים תוך-תאיים ,כמו פגיעה
ב DNA-כתוצאה מקרינה ,מפעיל בתאים תהליכי תיקון שהם חלק
מתהליך המוות התאי המתוכנן .אם הנזק לתא גדול ,יתקדמו
תהליכי התיקון לשלבים שבהם כל התא מפורק וחומרי הפירוק
עוברים ִמחזור או פינוי בגוף היצור .פגמים בתהליכי מוות תאי
מתוכנן נמצאו במחלות שונות ,כמו מחלות אוטואימוניות ,סרטן,
שבץ ,מחלות לב ,תהליכי הזדקנות ומחלות נוירודגנרטיביות
(.)Lockshin & Zakeri, 2004

 1הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,ונועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד כלל
הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת
האפשר קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה המעובדת.
cytarabin (Ara-C), trabectedin, eribulin 2
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אוטופגוזום

אברונים
וחלבונים פגומים
3

1

2

מסלול הפעולה
המעודד אוטופאגיה

שם התרכובת

אורגניזם

סוג הסרטן המושפע
מהתרכובת

עקת הרשת
האנדופלסמית

פפואמין ()papuamine

ספוג ()Haliclona sp.

סרטן השד

סאלינוספוראמיד A
()salinosporamide A

חיידקים ימיים
()Salinispora tropica, Salinispora arenicola

סרטן הלבלב

MonA

ספוג
()Monanhora pulchra

סרטן הערמונית,
סרטן שלפוחית השתן
וסרטן האשכים

 Stellettin Aו-

chromomycin A2

ספוג
()Geodia japonica

מלנומה

Coibamide A

אצות כחוליות ()Leptolyngbya sp.

סרטן השד

Stellettin B

ספוג ()Jaspis stellifera

סרטן ריאות

Araguspongine C

ספוג ()Xestospongia sp.

סרטן השד

ovothiol A

ביציות של קיפוד ים (Paracentrotus
)lividus

סרטן הכבד

Rhabdastrellic acid-A

ספוג ()Rhabdastrella globostellata

סרטן ריאות ,סרטן הכבד

Chromomycin A2

חיידק ימי ()Streptomyces aburaviensis

גליובלסטומה ,סרטן המעי

Psammaplin A

ספוג ()Psammaplinaplysilla sp.

גליובלסטומה ,סרטן המעי,
סרטן שד

פגופור

4
ליזוזום
אוטוליזוזום

mTOR

8
5
7

6

איור  :1תהליך האוטופאגיה :בעקבות הצטברות של חלבונים ואברונים פגומים מתארגן בציטופלסמה גופיף מקרום כפול ,המכונה פגופור (.)1
הפגופור מתרחב ומקיף את האברונים והחלבונים הפגומים ליצירת שלפוחית המכונה אוטופגוזום ( .)3 ,2בשלב הבא חל איחוי בין האוטופגוזום
לבין ליזוזום ( )5 ,4ונוצר גופיף המכונה אוטוליזוזום ( .)6תוכן האוטוליזוזום מתפרק ( ,)7וחומרי הפירוק יוצאים לציטופלסמה וממוחזרים (.)8

בתאי סרטן נצפו תהליכי אוטופאגיה ,אבל הופעתם מושפעת

כנראה מסוג הסרטן ,מרקע גנטי ומתנאי הסביבה של הגידול (Yang
 .)et al., 2011תפקידם בתהליך הסרטני לא ברור ,והקשר לתהליכי

מוות תאי מתוכנן מורכב :אוטופאגיה בתאי סרטן יכולה לעכב
אפופטוזיס ,לעודד את שגשוג התאים ולגרום לעלייה בהישרדותם,
או לפעול יחד עם תהליכי אפופטוזיס ולעודד תהליכי מוות תאי
מתוכנן ( .)Li et al., 2013תרופות המפעילות תהליכי אוטופאגיה
המעודדים אפופטוזיס יכולות להיות יעילות נגד גידולים שבהם
תהליכי אפופטוזיס מעוכבים ( .)Li et al., 2013לעומת זאת ,בגידולים
שבהם מתרחשים תהליכי אוטופאגיה המעודדים הישרדות של
תאי הסרטן ,דווקא מעכבי אוטופאגיה יכולים למנוע את העמידות
לתרופות כימותרפיות ( .)Galluzzi et al., 2017המאמר סוקר
את הפוטנציאל שבתרכובות כימיות מיצורים ימיים כתרופות
המעודדות או מעכבות אוטופאגיה בתאי סרטן.

תרופות מן הים המעודדות אוטופאגיה בתאי סרטן
תרכובות שונות שהופקו מיצורים ימיים מעודדות תהליכי
אוטופאגיה בתאי סרטן .כיום ידועים שלושה מסלולים
מולקולריים עיקריים שבהם תרכובות אלה פועלות בתאים:
עקת הרשת האנדופלסמית
עקת הרשת האנדופלסמית היא תגובה לתנאים שבהם עולה
כמות החלבונים הפגומים שאינם עוברים עיבוד וקיפול תקין
ברשת האנדופלסמית ,והמנגנון המאתר חלבונים כאלה
ומפרקם אינו מדביק את קצב היווצרותם .במצב כזה חלים
ירידה בעיבוד החלבונים ברשת האנדופלסמית ,עלייה בביטוי
גנים המשתתפים בקיפול תקין של חלבונים (כמו ,)chaperons
וסילוק חלבונים שאינם ניתנים לתיקון או לקיפול חוזר מהרשת
האנדופלסמית .לתאי סרטן ,שבהם שיעורי המוטציות גבוהים

ונוצרים חלבונים פגומים רבים ,תגובה זאת מסייעת לשרוד.
אולם עלייה בהיקף עקת הרשת האנדופלסמית יחד עם תגובה
אוטופאגית גורמת למוות תאי מתוכנן של תאי סרטן .תרכובות
כימיות רבות שהופקו מאורגניזמים ימיים מעלות ביטוי של גנים
המשתתפים בעקת הרשת האנדופלסמית ומפעילות במקביל
תהליכי אוטופאגיה (ראו טבלה Kanno et al., 2013; Zhu et al., ;1
.)2010; Dyshlovoy et al., 2015
mTOR

החלבון  )mammalian target of rapamycin( mTORהוא אנזים
מסוג קינאז המעורב בבקרה על תהליכי חלוקה ,גדילה ,תנועה,
הישרדות ,אוטופאגיה ,תיעתוק וסינתזת חלבונים בתאים.
חלק מהתרכובות שנמצאו ביצורים ימיים מעודדות תהליכי
אוטופאגיה באמצעות מסלול הבקרה של ( mTORראו טבלה ,)1
כך שחלה עלייה בביטוי גנים המעורבים בתהליכי התארגנות
קרומים ליצירת אוטופאגוזומים .חלק מהתרכובות הפועלות
במסלול זה מעכבות גם תהליכי חלוקה בתאי סרטן (Akl et al.,
.)2015; Li et al., 2010
p53

חלבון זה נחשב לצומת מרכזי בתהליכי בקרה מולקולריים
בתאים .פעילותו בעקבות מצבי עקה של התא ,במיוחד כתוצאה
מהצטברות מוטציות רבות ,גורמת למוות תאי מתוכנן .בגידולים
רבים עובר הגן  p53מוטציות ,שכתוצאה מהן פעילות החלבון
אינה תקינה .זהו אחד ההסברים לכך שתאי סרטן אינם נכנסים
למסלולי מוות תאי מתוכנן למרות המוטציות הרבות המצטברות
בהם .חלק מהתרכובות הימיות מעודדות אוטופאגיה על ידי
הפעלת חלבונים ממשפחת  ,)Ratovitski, 2016( p53אפילו בתאי
סרטן העמידים לתרופות (.)Kim et al., 2015
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p53

טבלה  :1דוגמאות לתרכובות מיצורים ימיים המעודדות תהליכי אוטופאגיה בתאי סרטן .רוב התרכובות נבדקו על קווי תאים סרטניים בתרבית.

תרופות מן הים המעכבות אוטופאגיה בתאי סרטן
כאמור ,אוטופאגיה יכולה לעודד הישרדות של תאי סרטן כפי
שקורה בתאים נורמליים ,משום שכתוצאה מהתהליך מסולקים
מהתאים אברונים וחלבונים פגומים שעלולים להזיק .במקרים
כאלה ,דווקא עיכוב תהליך האוטופאגיה יכול לגרום למוות
של התאים .דוגמה לכך היא סרטן הלבלב ,שבתחילת מסלול
התפתחותו מעורבת כנראה אוטופאגיה המעודדת הישרדות של
תאי הסרטן .תרכובות ימיות מסוימות שהופקו ממלפפון ים או
מאצות הן בעלות פעילות המעכבת אוטופאגיה ,ואכן נמצא שהן
מעודדות מוות של תאי סרטן הלבלב ( .)New at al., 2017לעומת
תרכובות ימיות המעכבות אוטופאגיה ,תרכובות המעודדות
אוטופאגיה עלולות להועיל לתאי הסרטן בגידולים שבהם
מעורבת אוטופאגיה המעודדת הישרדות בתחילת התהליך
הסרטני .במקרים כאלה התגלה ששילוב מעכבי אוטופאגיה עם
התרכובות הימיות יכול להוביל לעיכוב שגשוג של תאי סרטן
בתרבית ( ,)Wang & Feng, 2015וייתכן ששילוב כזה הוא כיוון
אפשרי לטיפול בחלק מסוגי הסרטן.
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לא רעיל

D תא סרטני

זיהוי תרכובת
מיצור ימי

סריקת רעילות
בסוגי תאים
שונים

בדיקת מנגנון הפעולה

 פיתוח תרופה המעודדת מוות תאי מתוכנן בתאי סרטן מתרכובת שהופקה מיצור ימי:2 איור

חשוב לזכור שהתרכובות שהופקו מיצורים ימיים אינן פועלות
 ולכן שילוב של סוגי תרופות שונים,על כל תאי הסרטן בתרבית
 ללא ספק המגוון הביולוגי בים.בטיפולים יכול להיות יעיל יותר
הוא מקור למגוון אדיר של תרכובות כימיות ייחודיות שאפשר
.לשלב בטיפולים במחלות ממאירות

תרכובות שונות שהופקו מיצורים
ימיים מעודדות תהליכי אוטופאגיה
בתאי סרטן
25 | מתנת הים

יצירת
תרופה

אתגרים בפיתוח תרופות לסרטן מתרכובות ימיות
סקירת מחקרים על השפעת תרכובות שהופקו מיצורים ימיים
על תאי סרטן מראה שרבות מהן מעודדות מוות תאי מתוכנן
 קיימת, כמו בכל מערכת ביולוגית.באמצעות תהליכי אוטופאגיה
 יש לאפיין.מורכבות גם בשימוש בתרכובות אלה בטיפול בסרטן
מצד אחד את השפעת תהליכי האוטופאגיה על גידולים סרטניים
שונים ואת מעורבותם בתהליכי התפתחות הגידול; ומצד שני
את השפעת התרכובות על תאים מגידולים שונים ועל תאים
 התהליך המתבקש לפיתוח תרופות מתרכובות ימיות.נורמליים
) אמור לאפשר בחירה2 המעודדות מוות תאי מתוכנן (ראו איור
.מושכלת ומותאמת של תרופות אפשריות לסוגי סרטן מסוימים
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