
אביב בציון -פרופ' עידית תשובה סיימה את לימודי הדוקטורט בהנחייתו של פרופ' קול באוניברסיטת תל

מתכתיות. -. בעבודתה עסקה בפיתוח זרזים לתהליכי פלמור על בסיס תרכובות אורגנו2001מעולה בשנת 

דוקטורט במכון -בתרהעבודה זכתה בפרסים אחדים, ובהם פרס וולף ופרס שמידט. לאחר השתלמות 

לסגל האקדמי של האוניברסיטה העברית  2003הצטרפה בשנת  MIT הטכנולוגי של מסצ'וסטס

קודמה לדרגת פרופסור חבר, ובאותה שנה  2009בירושלים כמלגאית אלון בדרגת מרצה בכירה. בשנת 

חקרה הוא לחוקרים צעירים. נושא מ (ERC) אף זכתה במענק היוקרתי של המועצה האירופית למחקר

 .אורגנית וקואורדינטיבית למדעי החיים-על קו התפר שבין כימיה אי –אורגנית -אי-כימיה ביו

אורגניות סינתטיות בעלות חשיבות או יישומים בתחום -פרופ' תשובה עוסקת בתכנון מולקולות אי

 2011 הביולוגיה והרפואה ובפיתוחן. באחד ממחקריה העדכניים שממצאיו הראשונים פורסמו בשנת

מפתחת קבוצת המחקר של פרופ' תשובה מודלים פפטידיים  ,Chemical Communications בכתב העת

נחושת היא  .(Human Frontier of Scienceלחלבונים קושרי נחושת במערכות ביולוגיות )בתמיכת

מחלות.  מתכת חיונית לתפקוד התקין של התא, אך אם היא קיימת בעודף היא עלולה להפוך רעילה ולגרום

על כן במערכות הביולוגיות חלבונים נשאי נחושת אחראים להובלה מבוקרת שלה לאזורים בתא. דרך 

מודלים פפטידיים לחלבונים אלו פרופ' תשובה והחברים בקבוצתה חוקרים יחד את הקישור למתכת 

יאלית של ותלותו בתנאים שונים על מנת לשפוך אור על הדרך שבה הטבע מתמודד עם הרעילות הפוטנצ

נחושת. לדוגמה, נמצא כי לתנאי חומציות יש השפעה רבה על אופן הקישור, והועלתה הסברה שתנאי 

חומציות שונים בסביבות ביולוגיות שונות תורמים לקישור המתכת ולשחרורה באזורים נתונים. להבנת 

ל לפיתוח מערכות מנגנון ההובלה והשחרור של המתכת יש חשיבות עליונה, מכיוון שהיא עשויה להובי

 .תרופתיות שיתבססו על הרחקת עודף נחושת מהסביבה הביולוגית

במחקר מעמיק אֵחר קבוצתה של פרופ' תשובה מפתחת תרכובות המבוססות על טיטניום, בעלות פעילות 

-הקרן הלאומית למדע, משרד המדע של סקסוניה התחתונה ו ,ERC סרטנית )נתמך בעיקר על ידי-אנטי

Israel Cancer Research Fund). הפרסום הראשון בנושא ראה אור ב Journal of the American 

Chemical Society  ובפעם הראשונה מתוארות בו מערכות מבוססות טיטניום עם ליגנדות 2007בשנת ,

-סרטנית מרשימה. כימותרפיה אנטי-מסוג סלאן, המתאפיינות ביציבות גבוהה להידרוליזה ופעילות אנטי

מבוססת מתכות שמשמשת היום בקליניקה מתבססת על תרכובות פלטינה, שיש להן תופעות  סרטנית

לוואי חמורות. מחקרים בעבר הראו כי לתרכובות טיטניום, הידידותית יותר למערכת הביולוגית, יש 

תופעות לוואי פחותות בהרבה, בעוד הן שומרות על פעילות גבוהה וגם פעילות כלפי תאים העמידים 

בות הפלטינה. הבעיה העיקרית הייתה יציבותן הנמוכה של תרכובות טיטניום בסביבה מימית לתרכו

ופירוקן המהיר לתערובת תוצרים בלתי מוגדרים. התנהגות זו הקשתה את חקר המנגנון ואפיון הצורון 

 .הפעיל

יזה בסדרת פרסומים מאת קבוצת המחקר של פרופ' תשובה תוארו היציבות הגבוהה ותהליך ההידרול

סלאן, וכן ההשפעות של גורמים מבניים על התנהגות הקומפלקסים. -המוגדר של תרכובות הטיטניום

ההתנהגות הייחודית של קומפלקסים אלו אפשרה מעקב בסביבה מימית וחקר המנגנון, ובאחרונה הוא 

פעילות  הביא לממצא חשוב ומפתיע: נמצא כי תוצרי הפירוק ההידרוליטי המוגדר הם צורונים הפועלים

סרטנית ניכרת ורחבת -סרטנית וכי אפשר לפתח תרכובות מבוססות טיטניום המשלבות פעילות אנטי-אנטי

 ,Angewandte Chemie Int. Ed היקף עם עמידות בסביבות מימיות. ממצא זה התפרסם בכתב העת

מצא בעיצומו. חקר המנגנונים נ ."Hot Paper"-נבחר לייצוג בתמונת השער האחורי של העיתון ונבחר ל

שניים ממשתפי הפעולה במחקר זה הם פרופ' י' הוכמן )מדעי החיים, האוניברסיטה העברית בירושלים( 

 (.ופרופ' ש' מגדסי )כימיה יישומית, האוניברסיטה העברית בירושלים

 
♦ M. Shavit, D. Peri, C. M. Manna,  
J. S. Alexander & E. Y. Tshuva, 



“Active Cytotoxic Reagents Based 
on Non-Metallocene Non-Diketonato 
Well-Defined C2-Symmetrical 
Titanium Complexes of  
Tetradentate Bis (phenolato) 
Ligands.” J. Am. Chem. Soc. 
129(40):12098–12099 (2007). 
 
♦ D. Peri, S. Meker, M. Shavit &  
E. Y. Tshuva, “Synthesis, Chara- 
cterization, Cytotoxicity, and  
Hydrolytic Behavior of C2- and  
C1-Symmetrical Ti(IV) Complexes 
of Tetradentate Diamine Bis(Phen- 
olato) Ligands: A New Class of Anti- 
Tumor Agents.” Chem. Eur. J.  
15(10): 2403–2415 (2009) 

 
♦ M. S. Shoshan, D. E. Shalev,  
W. Adriaens, M. Merkx, 
T. M. Hackeng & E. Y. Tshuva 
“NMR Characterization of a  
Cu(I)-Bound Peptide Model of Copper 
Metallochaperones: Insights on  
the Role of Methionine.” Chem.  
Comm. 47(22): 6407–6409 (2011). 
 
♦ C. M. Manna, O. Braitbard, E. Weiss,  
J. Hochman & E. Y. Tshuva,  
“Cytotoxic Salan-Titanium(IV)  
Complexes: High Activity Towards  
A Range of Sensitive and Drug  
Resistant Cell Lines and Mechanistic  
Insights.”Chem. Med. Chem. 7(4): 
703–708 (2012). 

 

♦ S. Meker, K. Margulis-Goshen,  
E. Weiss, S. Magdassi & E. Y. Tshuva, 
“High Antitumor Activity of Highly  
Resistant Salan-Titanium(IV)  
Complexes in Nanoparticles: An  
Identified Active Species.” Angew. 
Chem. 51(42): 10515–10517 (2012) 
Selected for Back Cover;  
Selected as “Hot Paper." 

 


