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דשת העין גדלה על ידי התמיינות סופית של תאי אפיתל ע
לתאי סיב מאורכים. סינתזת החלבון ופירוקו בתא הבוגר 
יכולים  בוגר  אדם  אצל  העדשה  שחלבוני  כך  נפסקת, 
זו  מופלאה  יכולת  החיים.  כל  למשך  ושקופים  מסיסים  להישאר 
 )cryAA( aA-Crystallin מושגת, בין השאר, על ידי חלבוני צ'פרון כגון
ו־cryAB( aB-Crystallin(, השייכים למשפחת חלבוני הלם חום קטנים 
)cryAA .)small heat shock proteins ו־cryAB אשר יחד מהווים כ־30% 
מתכולת החלבון בעדשה, מסייעים לשמור על מסיסות חלבוני עדשה 
אחרים, כגון b ו־g Crystallin. נזק מצטבר לחלבונים אלה לאורך חייו 
של האדם יכול להוביל למשקע )אגריגציה( של חלבוני Crystallin וכך 

להתפתחות ירוד גרעיני קשור גיל.
לאחרונה התפרסמו שני מחקרים פורצי דרך אשר במסגרתם 
הצליחו לפתח בדרכים שונות מולקולות קטנות שאפשר לזלף לעין 
ויכולות לא רק למנוע התפתחות ירוד אלא אף להחזיר את השקיפות 
ואף בעדשה  חיות  זאת במודלים שונים של  וכל  לעדשות עכורות, 

אנושית.
החקר הראשון התפרסם ביולי 2015 במגזין NATURE 1, ובו ביצעו 
גנטי של משפחה אשר כמה מבניה סבלו מירוד  ניתוח  החוקרים 
גנטי קפדני של האזורים המקודדים  ריצוף  ביצוע  תורשתי. לאחר 
בודדת  זו מצאו החוקרים מוטציה  בני משפחה  בגנום של  לחלבון 
בכרומוזום   )LSS(  Lanosterol Synthaseל־ המקודד  בגן   )G588S(
במשפחה  המחלה  להתפתחות  אחראית  הנראה  ככל  אשר   21
LSS הוא אנזים אשר מזרז את הפיכתה של מולקולת הסטרול  זו. 
ל־Lanosterol אשר משמש כחומר מוצא   )S(-2,3-oxidosqualene
)סובסטראט( לסנטוז כולסטרול וויטמין D בגוף. חלבון ה־LSS וכך גם 

ה־Lanosterol נמצאים בעדשה, אך תפקידם בה אינו ידוע.
לאחר אפיון המוטציה ביצעו החוקרים ניתוח גנטי לגן ה־LSS בקרב 
154 משפחות אחרות הסובלות מירוד תורשתי ומצאו מוטציה נוספת 
)W581R( באותו הגן שככל הנראה אחראית אף היא באופן בלתי תלוי 
להתפתחות ירוד. שתי מוטציות אלו לא נמצאו ב־11,000 כרומוזומי 
ביקורת שהחוקרים בדקו. ניתוח ממוחשב של מוטציות אלו וכן ביטוי 
כי  ביטוי המוטציות שנמצאו בשורת תאים הראו  או  חלבונים אלו 
לחומצות אמינו W581 ו־G588 חשיבות מכרעת בפעילות האנזימתית 
של החלבון LSS, וכי שינוי בחומצות אמינו אלו מבטל את יכולתו של 

.Lanosterol לייצר LSS
כאמור, משקע חלבוני Crystallins הוא הגורם העיקרי לסוגים שונים 
של ירוד. כדי לחקות אגריגציה )שיקוע( זה, שש מוטציות בחלבוני 
Crystallin, שידוע כי הן גורמות לירוד, הוחדרו לשורת תאי עדשה 
אנושית, human lens epithelial line B-3   או תאי HeLa. מוטציות אלו 
של חלבוני Crystallins יצרו גופיפי הכללה )אברונים תאיים המכילים 

משקעים חלבוניים - inclusion bodies( בכל שורות התאים. 

 טיפות למניעת ירוד ולטיפול בו, 
האם אנחנו בדרך לשם?

מולקולות קטנות שאפשר לזלף לעין מצלילות ירוד – מעכבר ועד לאדם
ד"ר זיו רוטפוגל, פרופ' גיא קליינמן

מחלקת עיניים, המרכז הרפואי קפלן

ביטוי של LSS wild-type עם המוטציות גורמות הירוד של חלבון 
 Crystallinהקטין באופן ניכר את מספר משקעי חלבוני ה־ Crystallinה־
ואת גודלם. לעומת זאת ביטוי מוטציות של חלבון ה־LSS לא הצליח 
להקטין את מספרם או את גודלם של המשקעים התאיים של חלבוני 
ה־Crystallin. הוספה של Lanosterol, אך לא של כולסטרול )כביקורת 
Crystallin הפחיתה  שלילית( לתאים שביטאו מוטציות של חלבוני 
Crystallin )תמונה  במידה ניכרת את רמת המשקעים התאיים של 
 Crystallin יכול לשחרר חלבוני Lanosterol 1(. מתוצאה זו עולה כיA
ממשקעי חלבון. מעקב אחר כמות המשקעים התאיים הראתה כי 
Crystallin בזמן מחצית חיים של  Lanosterol מפרק משקעים של 

222 דקות. 
כדי לראות אם Lanosterol יכול לגרום לפירוק משקעים של חלבונים 
בעלי מוטציות ושל wild type-Crystallin שכבר נוצרו, חלבונים אלו 
הופקו וחוממו עד ליצירת מבנים עמילואידיים, אשר נצפו במיקרוסקופ 
אלקטרוני סורק. הוספה של Lanosterol הצליחה למוסס עמילואידים 
אלו, ולעומת זאת הוספת כולסטרול לא הובילה לפירוק המשקעים 
)תמונה 1B(. כלומר מולקלת ה־Lanosterol פירקה משקעים לא רק 
של מוטציות של חלבוני Crystallin, אלא חשוב מכך גם את המשקעים 

.wild type שנוצרו כתוצאה מחימום החלבון
Lanosterol על הפחתת ירוד ברקמת  כדי להעריך את השפעת 
העדשה בודדו עדשות ארנבת שהתפתח בהן ירוד באופן טבעי )ירוד 
 Lanosterol של הגיל־סנילי(. השרייה של 13 עדשות כאלו בתמיסת
בריכוז של 25mM למשך שישה ימים גרמה להצללה ניכרת של העדשה 

.)1C תמונה(
נוסף על כך נבחנה השפעתו של Lanosterol בהיפוך ירוד של הגיל 
בקרב שבעה כלבים in vivo. טיפול ב־Lanosterol הפחית במידה ניכרת 

.)1D את חומרת הירוד וגרם להצללת העדשה )תמונה
במגזין  מכן  לאחר  חודשים  כמה  פורסם  אשר  השני  במאמר 
SCIENCE )2( נעזרו החוקרים בצורות תורשתיות ידועות של המחלה, 
כגון המוטציה R120G בחלבון cryAB שגורמת לחוסר יציבות של חלבוני 
 cryAB .העדשה, כדי למצוא מולקולה מייצבת לחלבוני הצ'פרון בעדשה
 cryABמשבשת אינטראקציות יוניות ב־ R120G הוא הומודימר. מוטצית
שתורמות לייצוב הדימר. ככל הנראה הדימר הלא יציב מתארגן בסיבים 
דמויי עמילואיד אשר יוצרים מחסום פיזי לאור ואף מורידים את יכולתו 
cryAB לשמש כצ'פרון לשאר חלבוני העדשה. הנחת החוקרים  של 
הייתה כי חוסר יציבות הדימר בחלבוני צ'פרון אלו תורם גם להיווצרות 
ירוד תלוי גיל וכי ייצוב הדימר ימנע יצירת סיבי עמילואיד וכך ימנע גם 

את התפתחות המחלה.
 )DSF( differential scanning fluorimetry החוקרים נעזרו בשיטת
אשר בה מודדים את טמפרטורת ההמסה )Tm( של חלבונים כדי לערוך 
סריקה של 2,450 מולקולות קטנות במטרה לזהות מולקולה אשר 



תמונה Lanosterol .1 הופך שקיעת חלבון בירוד ומצליל עדשות עכורות. A, תמונות מיקרוסקופ פלורסנטי המראות פירוק 
משקעי חלבון תאיים, שנוצרו על ידי ביטויי חלבוני Crystallin בעלי מוטציות שונות )המוטציות מפורטות מעל התמונות(, 

על ידי מולקולת Lanosterol. חצים לבנים מסמנים אגריגטים תאיים של חלבוני B .Crystallin, תמונות ממיקרוסקופ 
אלקטרוני סורק המראות יצירת משקעים עמילואידיים של חלבוני Crystallin )תמונה שמאלית( אשר מפורקים על ידי 

הוספה של Lanosterol )תמונה ימנית( אך לא של כולסטרול )תמונה אמצעית(. C, עדשת ארנבת לפני השרייה של שישה 
ימים ב־25mM Lanosterol )תמונה שמאלית( ואחרי שישה ימי השרייה )תמונה ימנית(. D, כלבים אשר התפתח אצלם ירוד 

באופן ספונטני )תמונה שמאלית( טופלו במשך שישה שבועות ב־Lanosterol ונראתה אצלם הצללה ניכרת של העדשה 
לאחר הטיפול )תמונה ימנית(.

A

B C

D

תיקשר ל־cryAB R120G ותמנע את השקיעה שלו לסיבי עמילואיד. 
העמידים  עמלואידיים  משקעים  יוצר   cryAB R120Gש־ מכיוון 
יותר מ־wild type-cryAB בפני המסה בחום )כלומר בעלי Tm גבוהה 
יותר( החוקרים חיפשו מולקולה אשר תוביל להמסה של מוטציית 
החלבון בטמפרטורה נמוכה יותר. לאחר ביצוע הסריקה נותרו בידי 
החוקרים כ־30 מולקולות אשר הובילו להורדת טמפרטורת ההמסה 
של cryAB R120G במידה הרבה ביותר )תמונה 2A(. מעניין לציין כי 
אחת המולקולות שזוהתה הייתה Lanosterol, אך החוקרים מציינים 
כי מולקולה זו הייתה יעילה פחות ומסיסה פחות ממולקולות אחרות, 
ולכן היא לא נבחרה להמשך ביצוע המחקר, אלא מולקולה אחרת, 
מולקולה מספר 29. בהמשך מראים החוקרים כי מולקולה 29 אכן 
נקשרת ל־cryAB R120G ובעזרת ניתוח ממוחשב ושימוש במכשיר 
NMR( nuclear magnetic resonance( הראו החוקרים כי מולקולה 29 
נקשרת לאזור הדימריזציה של cryAB R120G וככל הנראה באה במגע 
עם שני חלבוני ה־cryAB R120G שיוצרים את ההומודימר, וכך היא 

.)2B מייצבת את המבנה )תמונה
כי  סורק  אלקטרוני  מיקרוסקופ  בעזרת  החוקרים  עוד מראים 
 cryAB מולקולה 29 לא רק מונעת היווצרות עמילואידים של חלבוני
 .)2C אלא אף מסוגלת לפרק אותם לאחר שנוצרו )תמונה ,R120G
בעכברים מהונדסים גנטית שיש להם את המוטציה R120G בחלבון 
ירוד ב־100% מהמקרים. כאשר כימתו את רמת  cryAB מתפתח 

עכירות העדשה של עכברים אלו באמצעות תוכנה לניתוח צילומי וידאו 
ממנורת הסדק, ראו כי אצל עכברים אשר טופלו באמצעות זילוף של 
מולקולה 29 בריכוז של 1mM שלוש פעמים בשבוע למשך שבועיים, 
רמת עכירות העדשה הייתה נמוכה בהשוואה לזו של עכברים שטופלו 

בפלסבו.
בשלב הבא נבדק מודל נוסף של ירוד תורשתי בקרב עכברים. הפעם 
cryAB. מכיוון ששני החלבונים  cryAA ולא  הייתה המוטציה בחלבון 
דומים מאוד, הן במבנה והן ברצף, הניחו החוקרים כי מולקולה 29 
תיקשר גם ל־cryAA ותתפקד בצורה דומה, ואכן גם אצל עכברים 
שהייתה להם המוטציה ב־cryAA ושטופלו במולקולה 29 חל שיפור 

ניכר בעכירות העדשה אחרי שבועות בודדים של טיפול.
יעילה  תהיה   29 מולקולה  אם  לבדוק  החוקרים  פנו  זו  בנקודה 
גם במקרים של ירוד שאינו תורשתי אלא תלוי גיל. חמישה עכברי 
C57BL/6Jwild type בני 263-118 ימים אשר התפתח אצלם ירוד 
ספונטני טופלו במשך שבועיים במולקולה 29. אצל ארבעה מתוך 
חמשת העכברים חלה ירידה בעכירות העדשה לאחר הטיפול )תמונה 
2D(. לבסוף אספו החוקרים חומר עדשה משבעה חולים בני 63 עד 80 
שנה. חומרי העדשות הושרו למשך שישה ימים בתמיסה המכילה את 
מולקולה 29 או מולקולת פלסבו. בחומר העדשה שהושרה במולקולה 
29 חלה עלייה ממוצעת של 18% ברמת החלבון המסיס, כלומר 
החלבון שהתפרק מסיבי העמילואיד, ובחומר עדשה שהושרה בפלסבו 
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תמונה 2. צ'פרון מולקולרי שמייצב את דימר החלבון Crystallin מונע אגריגציה ומסוגל להצליל עדשה עכורה במודלים שונים. 
A, גרף המראה את השפעתה של כל אחת מ-2,450 המולקולות הקטנות שנסרקו על טמפרטורת ההמסה )Tm( של החלבון 

Crystallin. מתחת לקו האדום התחתון נראות המולקולות אשר הורידו את ה־Tm במידה הרבה ביותר. מבנים של שלוש 
מולקולות לדוגמה מוצגים. בריבועים התחתונים מוצג תהליך הסריקה. B, הדמיה ממוחשבת מראה את המיקום המשוער 

של מולקולה 29 בתוך אזור הדימריזציה של החלבון C .Crystallin, תמונות מיקרוסקופ אלקטרוני סורק המראות את השפעת 
מולקולה c29( 29( על יצירת משקעים של חלבוני cryAB )תמונות עליונות( ואת השפעת c29 על פירוק משקעים קיימים 

)תמונות תחתונות(. בטור הימני של התמונות נראה חוסר ההשפעה של מולקולת הפלסבו )c16( על יצירת המשקעים 
ופירוקם, בטור השמאלי נראים משקעים ללא תוספת של מולקולה קטנה, ובטור האמצעי אפשר לראות את השפעת 

תוספת מולקולה 29 על המשקעים. D, גרף המציג כימות של צפיפות הפיקסלים בתמונות ממנורות סדק שצולמו בעכברי 
C57BL/6Jwild type אשר התפתח אצלם ירוד סנילי וטופלו במולקולה 29 )גרף כחול( או במולקולת פלסבו )גרף אדום( ושל 

עכברים אשר לא פיתחו ירוד )גרף ירוק(.

A B

D

C

נמצא כ־0% של חלבון מסיס.
לסיכום, על אף המחסור בניסויים מעמיקים יותר בתחום של ירוד 
תלוי גיל בקרב חיות ובקרב בני אדם, שני מאמרים אלו פורצים דרך 
חדשה ומסמנים את הכיוון שאליו מתקדם הטיפול בירוד. בין אם ייקח 
פחות מעשור לדברי האופטימיים ובין אם הפיתוח ייקח זמן ממושך 
יותר, אין ספק כי נעשה כבר הצעד הראשון בדרך למציאת טיפול 
יהווה תחליף לאחד הניתוחים העתיקים ביותר  שמרני לירוד אשר 

בהיסטוריה האנושית והנפוץ ביותר בעולם המערבי. 
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