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cell function and immune related gens expression in rett syndrome-T 

 חיה ברודי אוניברסיטת בר אילן' פרופ

 ש ספרא תל השומר"ברוריה בן זאב בית חולים לילדים ע' פרופ

מדדים אלו אינם   .T – בעבודה זו נמצאו בילדות עם תסמונת רט מדדים נמוכים יותר הקשורים לזרוע התאי
על גנים  MeCP2  -האלא הם ביטוי של ההשפעה של חלבון , מצביעים על חסר אימוני ונטייה לזיהומים בבנות

 .שקשורים למערכת האימונית ושגשוג התאים

 

 
ro and in vivo models for delineating molecular The development of novel in vit

mechanisms,high throughput drug screening and analyzing therapeutic approaches for the 

treatments of rett syndrome 

 חיה ברודי אוניברסיטת בר אילן' פרופ

 ש ספרא תל השומר"ברוריה בן זאב בית חולים לילדים ע' פרופ

 בגן  ת מחקר זה היא בניית מערך תאים נוירונאליים שלתוכם יוחדרו מוטציות ידועות שכיחות או ייחודיותמטר
MECP2  זאת לצורך בדיקת תרופות ותכשירים הידועים כמשנים רמות נוירוטרנסמיטרים ומשפיעים על

 .רצפטורים שונים במוח

 

 
 רט קלאסיתקוגניטיביות אצל בנות עם תסמונת -הערכת יכולות נוירו

 ש ספרא תל השומר"ר אסא יאנה בית חולים לילדים ע"ד, ברוריה בן זאב' פרופ

 עינת שרף העמותה לתסמונת רט' ודי וויין וגב'ר ג"ד

המטרה העיקרית היא פיתוח כלי אבחוני שמבוסס על תנועות עיניים שיאפשר אבחון קוגנטיבי מהימן לבנות 

תהייה , בעלת משקל מכריע בשילובן הנכון במערכת החינוך הערכה נכונה תהייה. החולות בתסמונת רט
 .הבנה טובה יותר של יכולותיהן דבר שיביא לשיפור איכות חייהן

 

 
 מחקר קליני ראשון בישראל בילדות הלוקות בתסמונת רט

 מחקר פתוח לבדיקת השפעת מתן קופקסון על בנות הלוקות בתסמונת רט

 ש ספרא תל השומר"ית חולים לילדים עברוריה בן זאב המרכז הרפואי ב' פרופ

 FDA  תרופה מאושרת, תרופת הקופקסון, נמוכות BDNF מספר מחקרים מצאו שבמודל עכברי רט רמות חלבון

 .ידועה כמעלה רמות אלו ומכאן התפתח המחקר הקליני בבנות

 
 .חודשים 6אשר יקבלו זריקות קופקסון למשך  6-01בנות בגילאים  01במחקר ישתתפו 

 .ו מצפים שבעזרת התרופה ישופרו סימפטומים של המחלהאנ

  



 

 
A Chemical Genetic Approach for Unsilencing Mecp2 

Ben Philpot, Ph.D., Bryan Roth, Ph.D., Terry Magnuson, Ph.D 

University of North Carolina at Chapel Hill 

These investigators have successfully employed a high-throughput screen to identify compounds that 

unsilence the gene for Angelman Syndrome, UBE3A. They are now applying the same approach to Rett 
Syndrome. Using high throughput robotic equipment they are working their way through a library of 20,000 

compounds.  To learn more about this work we invite you to watch a video of Dr. Philpot describing this 
work.  RSRT is investing $2.2 million in this project 

 

 
A High-Throughput Screen to identify compounds that reactivate the functional MECP2 allele 

in Rett Syndrome 

Jeannie Lee, M.D., Ph.D 

Harvard University 

Dr. Lee will develop an assay using mouse cells that can detect activation of the MECP2 gene. Utilizing the 
significant resources of The Broad Institute the assay will undergo a high-throughput screen to identify 

compounds able to turn on expression of the gene. 

 

 
An Oligotherapeutics Approach to Treat Rett Syndrome 

Jeannie Lee, M.D., Ph.D 

Harvard University 

In 2013 RSRT funded a second project in the Lee lab. While the goal of the new award is the same – 

activate MECP2 – how she proposes to accomplish it is completely novel. The hypothesis of Dr. Lee’s 
approach rests on an observation that a group of proteins called Polycomb complexes working in concert 

with a certain type of RNA, called noncoding RNA (lncRNA) are relevant for keeping genes silent on the 
inactive X. Dr. Lee’s therapeutic strategy is to awaken the MECP2 gene by disrupting the binding that 

occurs between the lncRNA and the Polycomb complexes 

Reactivation of the Inactive X-linked MECP2 Gene as a Therapeutic Strategy for Rett 
Syndrome 

Michael Green, M.D., Ph.D 

University of Massachusetts 

We have identified factors that control X chromosome inactivation and based upon this information derived 

small molecule drugs that can reactivate the silenced MECP2 gene in cell culture.  We will continue to study 
reactivation of the silenced MECP2 gene and, in particular, extend our cell culture results to mouse models 

of RTT 

Evaluate the outcome of deep brain stimulation (DBS) on cognition in Rett mouse models 

Huda Zoghbi, M.D. 

Baylor College of Medicine 



The use of DBS has revolutionized the treatment of Parkinson’s and is now also used for depression, OCD, 

Alzheimer’s and more recently in pediatric disorders such as dystonia and Tourette. The availability of Rett 
mouse models allows us the opportunity to explore potential benefits of this procedure for Rett. 

 Encouraging data can be quickly moved to the clinic. 

Therapeutic Approaches to Reversing Forebrain and Brainstem Abnormalities 

David Katz, Ph.D 

Case Western Reserve University 

This project will seek to determine whether NMDA receptor antagonists can reverse the imbalance of 

excitation vs inhibition present in the forebrain and brainstem of Rett mice. If so, certain drugs could be 
quickly moved into clinical trials. Watch a video interview with Dr. Katz 

 

 
Treatment of Osteoporosis in Murine Rett Syndrome Models: A Comparison of Zoledronic Acid 

vs Teriparatide on Osteoblast Function, Gene Expression and Bone Mass 

Jay R. Shapiro, M.D 

Johns Hopkins University 

Osteoporosis leading to fractures affects nearly 40% of young children and adults with Rett Syndrome.  The 

pathogenesis of osteoporosis in Rett is not understood and no accepted treatment regimen exists. This 

project addresses both of these issues  

 

 
 :מחקרים ממשיכים בתחום זה משנים קודמות של החוקרים **

Marisa Bartolomei, Huda Zoghbi,  Antonio Bedalov C. Crystal, Adrian Bird ,, Jonathan Kipnis , IAndrew 

Pieper, Mark Bear, Jeffrey Macklis, John M Bissonnette, Stavros Lomvardas.  

 

 
MECP2 Consortium 

ורסמו בעקבות מפגשים פNature ,Nature Neuroscience, Journal of Neuroscience  -מאמרים חשובים ב שלושה
 .אלו

Systemic delivery of MeCP2 rescues behavioral and cellular deficits in female mouse models 

of Rett syndrome 
Garg SK, Lioy DT, Cheval H, McGann JC, Bissonnette JM, Murtha MJ, Foust KD, Kaspar BK, Bird A, Mandel 

G. 
J Neurosci. 2013 Aug 21;33(34):13612-20 

 
נמצא שהחדרת הגן התקין למוחות העכברים  Journal of Neuroscience בעיתון 3102במאמר שפורסם באוגוסט 

 .ר סימפטומים רבים של המחלהובעלי מוטציה בגן הביאה לשיפ
 

A suppressor screen in Mecp2 mutant mice implicates cholesterol metabolism in Rett 

syndrome. 
Buchovecky CM, Turley SD, Brown HM, Kyle SM, McDonald JG, Liu B, Pieper AA, Huang W, Katz DM, 

Russell DW, Shendure J, Justice MJ. 

Nat Genet. 2013 Sep;45(9):1013-20 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23966684
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 ברים שבדקה היומתוך מאות עכ MECP2 מוטציה בגן 1שבעברים ע  "Nature Genetics" פורסם בעיתון 3102ביוני 

שקשור למטבוליזם של כולסטרול   Sqle יותר מחבריהם וזאת עקב המצאות מוטציה נוספת בהם בגן "בריאים"
 .ובעקבות מתן תרופות להורדת כולסטרול מסוג סטטינים הביאו לשיפור סימפטומים מוטוריים בעכברים החולים

 
Activity-dependent phosphorylation of MeCP2 threonine 308 regulates interaction with 

NCoR. 
Ebert DH, Gabel HW, Robinson ND, Kastan NR, Hu LS, Cohen S, Navarro AJ, Lyst MJ, Ekiert R, Bird AP, 

Greenberg ME. 
Nature. 2013 Jul 18;499(7458):341-5 
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