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שם_______________:

מערכות ביוטכנולוגיות – בגרות תש"פ 2020
משך הבחינה 3 -שעות ,הארכת זמן של  45דק' לזכאיות
הנדסה גנטית

20נק'

תרביות תאים

20נק'

אימונודיאגנוסטיקה

20נק'

אנסין

15נק'

ביואינפורמטיקה

 25נק'

בחירה 3/5

____________________________________________
סה"כ

 100נק'

עני על כל השאלות על דפי תשובות
בהצלחה רבה !!!

חלק ראשון :הנדסה גנטית( -שאלות 1ו 20 )2נקודות כל שאלה

 .1לחוקרת יש מקטע  DNAהמכיל גן מסוים המקודד לפפטיד .החוקרת מעוניינת לחתוך את מקטע ה-
 DNAבאמצעות אנזימי הגבלה
א .ציין באילו אורגניזמים ישנם אנזימי הגבלה ,ומהו תפקידם באורגניזמים אלה ( 4נק')
לחוקרת יש את אנזים ההגבלה  ,1Hpaשבעזרתו היא מעוניינת לחתוך את המקטע .להלן המקטע
ועליו מסומנים בקווים כתומים אתרי החיתוך

החוקרת הניחה שהגן המקודד לרעלן נמצא בין שני אתרי החיתוך .לאחר חיתוך המקטע ,היא
הפרידה בין תוצרי החיתוך כדי לשבט את תוצר החיתוך המבוקש לתוך פלסמיד .X
באיור לשאלה מוצגת מפת ההגבלה של הפלסמיד  ,Xולצידה אתרי החיתוך של האנזימים החותכים
את הפלסמיד X
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ב .באיזה אנזים ,מבין שלושת אנזימי ההגבלה הנ"ל ,תשתמש החוקרת כדי לחתוך את
הפלסמיד ,כך שיהיה אפשר לשבט לתוכו את תוצר החיתוך? נמק את תשובתך 8( .נק')
כדי לבדוק אם תוצר החיתוך מקודד לרעלן ,ביצעה החוקרת את הניסוי המתואר להלן.

זורעים על צלחות  +אמפיצילין

ג .על-פי התוצאות של הניסוי שהוצג ,האם תוצר החיתוך מקודד לרעלן? נמק את תשובתך 8( .נק')

 .2הגן המקודד ל S rRNA16-מצוי בפרוקריוטים (חיידקים) ,והוא מקודד ל RNA-הריבוזומלי שממנו
בנויה התת-יחידה הקטנה של הריבוזום החיידקי.
חוקרים ביקשו להשוות בין הרכב החיידקים במעי הגס של תינוק ובין הרכב החיידקים בגוף של אמו.
הם לקחו שתי דגימות מתינוק ‒ מהצואה הראשונה שלו ומהצואה שלו כאשר הגיע לגיל
שנתיים ,ושלוש דגימות מאם התינוק ‒ מהנרתיק ,מהעור ומהמעי הגס .לצורך ההשוואה הם מיצו
 DNAמכל חמש הדגימות ,ותכננו להגביר את הגן המקודד ל S rRNA16-מחמשת מיצויי הDNA-
באמצעות ריאקציית PCR
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א .ציין ארבעה מרכיבים שיש להכניס למבחנות כדי לבצע ריאקציית  4( PCRנק')

ידוע שהגן המקודד ל S rRNA16-החיידקי מכיל אזורים שמורים ,כלומר ,אזורים הזהים בכל
אוכלוסיות החיידקים ,ואזורים לא שמורים ,שהם ספציפיים לאוכלוסיות שונות של חיידקים
החוקרים תכננו להגביר את הגן המקודד ל S rRNA16-מחמשת מיצויי ה DNA-באמצעות זוגות
תחלים המתאימים לגן זה .הם העמידו מערכת ניסוי לכל אחד מחמשת מיצויי ה .DNA-בכל מערכת
ניסוי הם הכניסו את מיצוי ה DNA-לארבע מבחנות ( aעד  .)dבכל מבחנה בוצעו שתי ראקציות
הגברה:
● האחת ,הגברת ביקורת באמצעות שני תחלים 1 ,ו ,2-הנקשרים לאזור השמור בגן
● האחרת ,הגברה באמצעות שני תחלים נוספים ,הנקשרים לאזורים לא
שמורים בגן וספציפיים לאוכלוסיות שונות של חיידקים.

להלן ארבעת התחלים שהוכנסו לכל אחת מהמבחנות:
למבחנה  aהוכנסו תחלים  1ו 2-ותחלים  3ו.4-
למבחנה  bהוכנסו תחלים  1ו 2-ותחלים  5ו.6-
למבחנה  cהוכנסו תחלים  1ו 2-ותחלים  7ו.8-
למבחנה  dהוכנסו תחלים  1ו 2-ותחלים  9ו.10-
לאחר ביצוע ההגברה ,הריצו החוקרים את תוצרי ה PCR-בג'ל אלקטרופורזה .תוצרי ההגברה
שהתקבלו בכל מערכת ניסוי הורצו בג'ל נפרד .התוצאות מוצגות באיור לשאלה
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ב .לפניך שלושה משפטים המתייחסים לתוצאות הניסוי .בחר נכון או לא נכון לגבי כל אחד
מהם .נמק את בחירתך לגבי המשפט הראשון בלבד ( 11נק')
 .Iגודל המקטע שבין תחל  5לתחל  6גדול יותר מגודל המקטע שבין תחל  3לתחל  4לאחר היקשרות
התחלים לDNA -
 II.לתינוק בן יומו ולתינוק בן שנתיים הרכב חיידקים דומה במעי הגס
 III.הרכב החיידקים במעי הגס של תינוק בימיו הראשונים דומה להרכב החיידקים
שבנרתיק האם

ג .בג'ל שבו הורצו תוצרי ההגברה של ה DNA-שמוצה מדגימת העור של האם ,לא נצפו תוצרים
במבחנה  bגם מהגברת הביקורת וגם מהגברת הניסוי .שני סטודנטים הציעו הסברים אפשריים
לכך:
סטודנט  :Iתחלים  5ו 6-לא נקשרו ל DNA-ולכן לא הייתה הגברה.
סטודנט  :IIבמבחנה  bההגברה בוצעה בטמפרטורות לא נכונות.
החוקרים במעבדה החליטו שסטודנט  IIצדק .הסבר מדוע 5( .נק')

חלק שני :תרביות( -שאלה  20 )3נקודות
 .3מחלת הסיסטיק פיברוזיס ( )CFהיא מחלה תורשתית קשה
הפוגעת בריאות ,בלבלב ,בבלוטות הזיעה ,במערכת העיכול
ובמערכת המין .המחלה נגרמת בשל מוטציה בגן CFTR
המקודד לחלבון ממברנלי ,האחראי להובלת יוני כלור דרך
קרומי התאים .כאשר החלבון הזה פגום ,אין מעבר תקין של יוני
כלור בתא והדבר מוביל להתפתחות של תסמיני המחלה.
בניסיון לפתח תרופה למחלה ,פיתחו חוקרים עכבר מודל
טרנסגני למחלה ,המבטא את החלבון  CFTRהפגום.
א .I.החוקרים רצו ליצור קו תאים מרקמה של העכבר
הטרנסגני.
לפניך תרשים זרימה ,המציג את השלבים בתהליך של יצירת
קו תאים מרקמת עכבר.
בחר מתוך מחסן המשפטים (המופיע בדף הבא) את המשפט
המתאים לכל שלב ,והתאם אותו לחלון המתאים 6( .נק')
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. II.א .בחר באחד השלבים ‒ טיפול בטריפסין או העברות חוזרות ‒ והסבר את תפקידו ביצירת קו
תאים ( 4נק')
ב . .כדי ללמוד על המנגנונים המעורבים במחלת ה CF-בחרו החוקרים לבצע את ניסוייהם בתרבית
תאים ראשונית ולא בקו תאים .הצע הסבר לכך 5( .נק')
ג .בתהליך הפיתוח של תרופה למחלת ה CF-השתמשו החוקרים בעכברת מודל טרנסגנית לCF-
שנמצאת בשלב מוקדם של היריון .העוברים של העכברה נשאו את הגן  CFTRהמוטנטי .החוקרים
החדירו את הגן  CFTRהתקין לעוברים ,באמצעות אדנו-וירוס .הסבר מהו היתרון של החדרת הגן
התקין לעוברים בשלבי התפתחות ראשוניים על-פני החדרתו לעכברים בוגרים 5( .נק')

חלק שלישי :אימונודיאגנוסטיקה( -שאלות  4ו 20 –)5נקודות

 .4ברזל הוא מרכיב חיוני לתפקודם התקין של רוב היצורים החיים .מחסור בברזל פוגע בהעברת החמצן לכל
חלקי הגוף ,בחלוקת התאים ובייצור האנרגייה בתא .עודף ברזל וברזל שאינו עטוף בחלבון כלשהו ,עשוי
להזיק לאורגניזם.
החלבון פריטין קושר ברזל ומשחררו בצורה מבוקרת וכך מווסת את רמת הברזל בתאי הגוף ושומר על הגוף
מפני הרעלת ברזל.
חוקרים במעבדה מעוניינים לבדוק היכן ממוקם החלבון פריטין בתוך התא .החוקרים השתמשו לצורך כך
בנוגדן לחלבון פריטין.
א .תספיג אימונולוגי (תספיג מערבי) ) (Immunoblottingובוחן אימונופלואורסצנטי ) (FIAהן שיטות
שמאפשרות לזהות פריטין בעזרת נוגדן ספציפי.
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.i

באיזו מבין השיטות האלה תמליץ לחוקרים להשתמש לצורך מחקרם ?נמק את תשובתך ( 4נק')

.ii

לפניך רשימה של פעולות  .סמן את הפעולות המשותפות לתספיג אימונולוגי ול 3( -FIAנק')

מוטציה בחלבון פריטין גורמת למחלה מסוימת .חוקר בדק ,בשיטת התספיג האימונולוגי ,תאים של אדם
שחולה במחלה זו ותאים של אדם בריא.
החוקר השתמש בנוגדנים פוליקלונליים ומונוקלונליים כנגד הפריטין התקין .תוצאות הניסוי מוצגות באיור
לשאלה.

ב .החוקר מעוניין לפתח ערכת בדיקה לזיהוי החולים במחלה .על-סמך תוצאות הניסוי המתוארות
באיור ,החליט החוקר להשתמש בערכה שתתבסס על נוגדנים מונוקלונליים ולא על נוגדנים
פוליקלונליים .הסבר מדוע 4( .נק')

קיימת מוטציה אחרת (מוטציה  )Xאשר מצמצמת מאוד את ההפרשה של הפריטין מהתאים .החוקר
קיבל דגימות דם משלושה חולים ) (C ,B ,Aוהוא מעוניין לזהות מי מהם נושא את מוטציהX.
החוקר לקח את שלוש הדגימות ,וכן שלוש דגימות ביקורת נוספות כמפורט בטבלה שלהלן ,ובדק את
נוכחות הפריטין בפלזמה שלהם בעזרת בדיקת  ELISAעם נוגדנים כנגד פריטין .תוצאות ה -ELISA
מוצגות בטבלה.
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ג.
.i

הסברי מהו התפקיד של כל אחת משלוש הביקורות בבדיקת ה 6( -ELISA.נק')

.ii

העתיקי את התשובה המתאימה להשלמת המשפט שלפניך:

על-פי התוצאות החולה הנושא את המוטציה  Xהוא 3( :נק')
א.
ב.
ג.

A
B
C

נמקי את תשובתך

 .5חוקרת במעבדה להנדסת נוגדנים מפתחת טיפול ממוקד מטרה לטיפול בחולות בסרטן
השחלות .הטיפול שהחוקרת מפתחת מבוסס על אימונוטוקסין.
א .לפניך קטע המתאר את אופן הפעולה של אימונוטוקסין .בחר בביטויים הנכונים להשלמת
המשפטים בקטע .כתבי במחברת הבחינה את ההשלמות הנכונות
אימונוטוקסין הוא תצמיד של נוגדן ורעלן .הנוגדן שבאימונוטוקסין נקשר לאנטיגן( )1ממברנלי  /תוך
ממבארנלי (כתבי את ההשלמה הנכונה) המתבטא בתאים סרטניים ,והאנטיגן עובר( )2פירוק
/אנדוציטוזה  /אקסוציטוזה (כתבי את ההשלמה הנכונה) יחד עם האימונוטוקסין .הטוקסין מגיע ל
()3ציטופלזמה /גרעין התא  /ליזוזום (כתבי את ההשלמה הנכונה)  ,ושם הוא פוגע בפעילות
התא הסרטני וגורם למותו 6( .נק')
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בתחילה חיפשה החוקרת אנטיגן המתבטא בתאי השחלות הסרטניים
ב .לפניך רשימת תכונות של אנטיגנים .כתבי שלוש תכונות הנדרשות עבור טיפול המבוסס על
אימונוטוקסין .נמקי כל אחת מבחירותיך 6( .נק')

נמקי את תשובתך

לאחר שבחרה את האנטיגן המתאים ,ביצעה החוקרת ניסוי ראשוני וראתה שהאימונוטוקסין נקשר
לתאים הסרטניים ופוגע בהם.
בידי החוקרת היה נוגדן שמחובר לאיזוטופ רדיואקטיבי במקום לרעלן .החוקרת ביצעה ניסוי שבו
השוותה בין טיפול באימונוטוקסין ובין טיפול בנוגדן רדיואקטיבי .שני סוגי הנוגדנים היו בריכוז
זהה .החוקרת הדגירה חלק מהתאים הסרטניים עם האימונוטוקסין ,וחלק מהם – עם הנוגדן
הרדיואקטיבי למשך כמה שעות .לבסוף היא בדקה את מספר התאים החיים שנותרו לאחר ההדגרה.

ג .לפניך שלושה גרפיםC–A.
בחר מביניהם את הגרף שמתאר את תוצאות הניסוי .נמק את בחירתך 8( .נק')
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חלק רביעי :ניתוח כתבה –שאלה  15 ( 6נקודות)
קרא את הקטע וענה על הסעיפים א'—ג' שלאחריו.

תאיCAR T
למערכת החיסונית יש תפקיד חשוב במאבק במחלת הסרטן .מחלת הסרטן מציבה בפני
המערכת החיסונית שתי בעיות עיקריות :האחת ,מקורם של התאים הסרטניים הוא בתאי
הגוף ולכן המערכת החיסונית מתקשה לזהות אותם ולתקוף אותם .והאחרת ,תאים סרטניים
רבים מצוידים באמצעים מגוונים שמאפשרים להם "להתחמק" מהמערכת החיסונית.
תאי  Tשל המערכת החיסונית מזהים תאים סרטניים הודות לשתי מולקולות המצויות על-פני
הקרום של תאים סרטניים :אנטיגן סרטני וליגנד מעורר-פעולה .הליגנד הוא זה שנותן את האות
לתאי  Tלתקוף את התא הסרטני ,אבל כדי שתאי  Tיפעלו ,הם צריכים לזהות על-גבי התא
הסרטני את שתי המולקולות – את האנטיגן הסרטני ואת הליגנד גם יחד.
לעתים תאים סרטניים מפסיקים לבטא את אחת המולקולות האלה ,וכך הם מצליחים "להתחמק"
מהמערכת החיסונית.
קבוצת חוקרים ,בראשותו של פרופ' זליג אשחר ,העלתה רעיון להנדס תאי  Tשיזהו תאים
סרטניים גם ללא נוכחות של אחד משני החלבונים – אנטיגן סרטני או ליגנד מעורר-פעולה .תאי
ה -Tהמהונדסים יכילו קולטן לאנטיגן ספציפי בתאים הסרטניים ,והוא זה שיגרום לשפעול תאי
ה -T.הקולטן אשר מכונה (Chimeric antigen receptor) CARיכיל שני חלקים :חלק קושר
אנטיגן שמקורו בנוגדנים (התוקפים בדרך כלל חיידקים ונגיפים) וחלק נוסף שמעורר את תאי T
לפעולה .כדי לגרום לתאי ה -Tלייצר את הקולטן  CAR,השתמשו החוקרים בנגיף כנשא .הם
אפשרו לנגיפים המהונדסים להדביק תאי  Tשהוצאו מגופם של חולים .הנגיפים המהונדסים
העבירו את הגנים לתאי ה -T,ותאי ה -Tהמהונדסים ביטאו את ה -CAR.תאים אלו נקראים תאי
CAR T.
כדי שתאי  CAR Tיהרגו רק את התאים הסרטניים ,יש צורך לכוון אותם לאנטיגן המצוי רק על-
גבי תאים סרטניים ,אבל אנטיגנים כאלה נדירים מאוד .סוגים מסוימים של לויקמיה ולימפומה
מתבטאים בייצור מהיר ובלתי תקין של תאי  B,התאים הלבנים שמייצרים את הנוגדנים בגוף
האדם .אנשים יכולים לחיות ללא תאי  B,בתנאי שיקבלו מדי פעם עירויים של נוגדנים
מוכנים .תאי  Bהתקינים ותאי  Bהסרטניים נושאים על קרום התא שלהם חלבון בשם
CD19.חוקרים הנדסו תאי  CAR Tשמזהים את החלבון  CD19.תאים אלו הצליחו להרוג
תאים סרטניים שמבטאים את החלבוןCD19.
במצגת שלפניך מוצג תהליך הכנת תאי ה -CAR Tואופן פעולתם כנגד התאים הסרטניים.
הכנסי לקישור הבא לצורך צפיה במצגת:
https://storage.cet.ac.il/ExamsViewer/Biotechnology/842387/sim2020teachers/Hebrew/Question5.htm
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א .הסבר מה תהיה התוצאה של מפגש של תא סרטני שמבטא את האנטיגן
CD19אך אינו מבטא את הליגנד מעורר-הפעולה:
–עם תא  Tרגיל
–עם תאCAR T
) 4נקודות(

ב .החוקרים השתמשו בנגיף כדי להחדיר לתאי ה -Tאת הגנים המקודדים ל -CAR.ציין
יתרון אחד וחיסרון אחד שיש לשימוש בשיטת החדרה זו.
) 5נקודות(

ג .ישנה דרך נוספת לטיפול בחולי לויקמיה לימפוציטית ,והיא שימוש בנוגדנים לחלבון
CD19,הגורמים להרס התאים הנושאים חלבון זה.
הסבר מהו היתרון שיש לשימוש בשיטה שתוארה בכתבה( שימוש בתאי CAR T
מהונדסים )על-פני שימוש בנוגדנים.
) 6נקודות(
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חלק חמישי :ביואינפורמטיקה 25 -נקודות
לרשותך מחשב .העזרי בו
חקר ביואינפורמטי :האנטיגן CD20
לימפומה (סרטן קשרי הלימפה) היא מחלה המתבטאת בגידולים סרטניים בבלוטות
הלימפה .מעל  70%מהחולים סובלים מהתחלקות לא מבוקרת של תאי  Bשל המערכת
החיסונית.
בשנת  1997אושר שימוש בנוגדן מונוקלונלי כטיפול ביולוגי במחלה .הנוגדן  , Rituximab,נקשר
באופן ספציפי לתאי  ,Bעל-ידי קישור לאנטיגן  ,CD20המתבטא על פני השטח של כלל תאי ה.B-
היקשרות הנוגדן מעוררת תגובה חיסונית המביאה להשמדת התאים .כך אמנם פוחת מספר תאי
ה -Bהבריאים ,אך בשל העובדה ש -CD20מתבטא ביתר בתאי  Bסרטניים ,הטיפול פוגע בעיקר
בתאי ה -Bהסרטניים.
טיפול ביולוגי בלימפומה באמצעות נוגדן כנגד האנטיגן  CD20הוכח כשיטת טיפול יעילה מאוד.
קבוצת חוקרים בחברת ביוטכנולוגיה מנסה כיום לפתח נוגדנים יעילים יותר מהRituximab -
כנגד האנטיגן  .CD20לצורך פיתוח הנוגדנים ,נדרש להפיק תחילה את האנטיגן ,החלבון
,CD20כחלבון מהונדס.
שאלה 7

לצורך ביטוי של החלבון  CD20יש להנדס פלסמיד המכיל את הגן המקודד לחלבון זה ,ולבטאו
בתרבית תאי יונקים.
תחילה יש למצוא את רצף הגן .לשם כך השתמשו החוקרים בכלי .Entrez
שאילתת החיפוש שבה השתמשו החוקרים הייתה.CD20 AND Homo sapiens:
א .מדוע  Entrezהוא כלי מתאים לחיפוש במקרה זה?(  2נק')
ב .הזן ב -Entrezאת שאילתת החיפוש הנתונה וענה על השאלות שלפניך.
.i

כמה חלבונים התקבלו בחיפוש? (  1נק')

.ii

כמה גנים נמצאו בחיפוש? (  1נק')

ג .היכנס לתוצאות חיפוש החלבונים ובחר ברשומה הראשונה .לאחר מכן ,לחץ על הקישור
( NM_152866.2רשומת ה -(mRNAהמופיע תחת . DBSOURCE

.i

מהו האורך של רצף ה 1 ( ?mRNAנק')

.ii

מהו האורך של רצף ה 1 ( ?CDSנק')

.iii

בחר בביטוי המתאים להשלמת המשפט שלפניך:

הרצף המתאים לשיבוט בתוך הפלסמיד הוא רצף ה( CDS / mRNA -הקיפי את

ההשלמה הנכונה) .נמקי את תשובתך(  1נק')
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שאלה 8

לאחר שהחוקרים מצאו את רצף הגן המקודד לחלבון  , CD20הם יצרו פלסמיד רקומביננטי
שהכיל את ה -cDNAהמקודד לחלבון .לאחר מכן ,החדירו החוקרים את הפלסמיד לתרבית
תאים לצורך ביטוי החלבון .בהמשך ,ביצעו בדיקת  ELISAעם הנוגדן  Rituximabכדי לבדוק
את הקישור בין הנוגדן לחלבון שביטאו .החוקרים התאכזבו לגלות כי הקישור שהתקבל בין
הנוגדן לחלבון היה חלש מהמצופה .כדי למצוא את הסיבה לקשר החלש בין הנוגדן
לחלבון ,החליטו החוקרים לשלוח את החלבון שביטאו לריצוף .את הרצף שהתקבל הריצו
החוקרים בכליBLAST-P.
התוצאות שקיבלו החוקרים מוצגות באיורים שלהלן

12

בס"ד

א .על-פי איור א ,כמה רצפים בעלי הומולוגיה לרצף השאילתה קיבלו  Alignment scoreשל
פחות מ 2 ( ?200-נק')
ב .על-פי איור ב  ,כמה חומצות אמיניות יש ברצף התקין?)  1נק')
ג .על-פי איור ב ',כמה חומצות אמיניות ברצף השאילתה זהות לרצף התקין (  1נק')?

ד .סמן (במחברת) את ההיגד הנכון 1 ( :נק')

שאלה 9
בהמשך עבודתם ,יצרו החוקרים מחדש את הפלסמיד הרקומביננטי וביטאו מחדש את החלבון . CD20
החוקרים שמחו לגלות שרצף החלבון שקיבלו זהה לרצף החלבון התקין .הם ביצעו בדיקת ELISA
באמצעות הנוגדן  Rituximabלשלושה חלבונים ,בריכוזים זהים :החלבון  CD20התקין
(החדש) ,החלבון  CD20המוטנטי (שתואר בשאלה הקודמת) ,והחלבון  BSA,כביקורת שלילית לניסוי.
החוקרים הכניסו בנפרד את שלושת החלבונים לבאריות הבדיקה ואפשרו להם להיספח אל
הבאריות .לאחר מכן ,הם הוסיפו ריכוזים שונים של הנוגדן  Rituximab,שטפו את הבאריות ,והוסיפו
נוגדן שניוני הקשור לאנזים .הם הוסיפו מצע וקראו את ערכי הבליעה שהתקבלו.
תוצאות הניסוי מוצגות באיור א' לשאלה .
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א .בהתייחס לתוצאות הניסוי ,בחר נכון או לא נכון לגבי כל היגד.
 .iבריכוז נוגדן  10מילימולר ,האות המתקבל עבור חלבון מספר  2נמוך מזה המתקבל עבור שאר

החלבונים .נכון  /לא נכון ( 1נק')
 .iiחלבון מספר  1הוא הביקורת השלילית בניסוי .נכון  /לא נכון (  1נק')
 .iiiהקשר בין הנוגדן לחלבון מספר  2חזק יותר מהקשר בין הנוגדן לחלבון מספר  .3נכון  /לא נכון (
 1נק')
 .ivחלבון מספר  3הוא  CD20תקין .נכון  /לא נכון (  1נק')
כעבור שנה ,עלה בידי החוקרים לייצר נוגדן חדש כנגד החלבון  CD20התקין שהפיקו .החוקרים רצו
להשוות את הפעילות הביולוגית של הנוגדן החדש לזו של הנוגדן . Rituximabהפעילות הביולוגית
נבדקה על-ידי מדידת אחוז תאי הלימפומה החיים )המבטאים באופן טבעי את החלבון , (CD20אשר
טופלו בריכוזים שונים של הנוגדן החדש או של הנוגדן  .Rituximabתוצאות הניסוי מתוארות באיור ב'
לשאלה .10

ב .מהי המסקנה שאפשר להסיק מתוצאות הניסוי לגבי היעילות של הנוגדן החדש כתרופה
ללימפומה בהשוואה ל?-Rituximab

(  2נק')
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שאלה ( 10סעיפים א-1א 2 = 2נק' לסעיף ,ב-ג=  1נק' לסעיף)
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בהצלחה רבה!!
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