
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 21-גנטיקה רפואית במאה ה

 פלדמן ד"ר חגית בריסניהול אקדמי: 

 ע:רק

ממהפכת הגנום האנושי בתחילת שנות האלפיים  –עולם הגנטיקה עבר מהפיכות רבות בשני העשורים האחרונים 

רפואה מותאמת אישית. כל זאת לווה במהפכות טכנולוגיות ששינו את פני  ועד למאמצים הנמשכים בנושא

הדיאגנוסטיקה בעולם הגנטיקה ואפשרו אפיון של תסמונות גנטיות חדשות וגנים רבים שתפקידם עד כה לא היה 

 ידוע בבני אדם.

מזה עשרות  בקורס נלמד על יסודות העולם הגנטי ובדיקות המעבדה הבסיסיות המקובלות בגנטיקה רפואית

דרכי אבחון מתקדמות, טיפולים חדשניים המקובלים כעת והמתוכננים , ם לצד לימוד על החידושים בגנטיקהשני

לצורך רפואת העתיד וכיצד נוגעת הגנטיקה בכל תחומי הרפואה. נתמקד בפיתוחים טכנולוגיים וגנטיים חדשניים 

  דמנויות האדירות שמעמידה בפנינו הגנטיקה המודרנית.ונבין כיצד אנו מתמודדים יום יום עם האתגר הגדול וההז

יכולים לתרום לדיוק הם חשיפת הרופא לכלים החדשניים הקיימים כיום באבחון גנטי וכיצד  :מטרת הקורס

 .באבחון, מתן הטיפול, ומניעה

הקורס יועבר על ידי חוקרים, אנשי מעבדה המתמחים בגנטיקה מולקולרית ובציטוגנטיקה,  צוות ההוראה:

יועצות גנטיות ורופאים מן השורה הראשונה, אשר עוסקים בתחומים שונים ומגוונים הקשורים כולם לעולם המרתק 

 . 21-של הגנטיקה הקלינית במאה ה

 

 בבתי חולים ובקהילה.בכל שלבי ההכשרה הרפואית  לרופאיםהקורס מיועד  :קהל יעד

 

  09/10/18 קורס: פתיחת

 

 .19:15-16:00מי שלישי, בין השעות ימפגשים אחת לשבוע ב 11  מתכונת הקורס:

 

 . אקדמיות הוראה שעות 44 :היקף הקורס

 

 . הנלמד החומר והפנמת אופטימאלי לימוד לצורך מלאה נוכחותמומלצת *

 

 הספר בית -הטכניון של גמר תעודת תוענקומעלה  %80של חובת נוכחות לעומדים ב  לתעודה:זכאות 

 . ברפואה מתקדמים המשך ללימודי

 

 דמי רישום.  ₪ 250+  ₪ 3,000  :הקורס עלות

 !מס' המקומות מוגבל, מראש ותשלום בהרשמה מותנית ההשתתפות*

 

 סמוך, חיפה, 1)רח' עפרון  רפפורט וברוך רות ש"ע לרפואה הפקולטה בבניין יתקיימו הלימודים :הלימוד מקום

 (.  בת גלים -חיפה הרכבת תנלתחבי"ח רמב"ם ו



 

 
 

 

 תכנית הקורס:

 *תכנית כפופה לשינויים

 מרצה נושא שעות תאריך

 פלדמן-ד"ר חגית בריס 21-ממעוף ציפור על הגנטיקה בחיינו במאה ה 16:00-17:30 09/10/18

תורשה צורות תורשה ועצי משפחה כולל  17:45-19:15
, X-דומיננטית, רצסיבית, בתאחיזה ל

 ועוד, anticipationמיטוכונדריאלית, 

 דוגמאות מהקליניקה בילדים ובמבוגרים

 ד"ר נינה יחילביץ

 ד"ר קארין וייס ועוד הפרעות כרומוזומליות כגון תסמונת דאון 16:00-17:30 16/10/18

אבחון גנטי של התא:  - שיטות לאבחון ציטוגנטי 17:45-18:30

 FISHבדיקת כרומוזומים, בדיקת 

 הואש-ניוין מוסטפא

, ציפ MLPAשיטות לאבחון חסרים מזעריים כגון  18:30-19:15

 ושימושיהם chromosomal microarrayגנטי מסוג 

 ד"ר עדי מורי

 הרשקוביץ ד"ר טובה מחלות מנדליאניות מונוגניות 16:00-17:30 23/10/18

ריצוף בשיטת סנגר  -שיטות בגנטיקה מולקולרית  17:45-19:15

 לעומת ריצוף מהדור הבא )ריצוף עמוק(

 ד"ר עדי מורי

 פרופ' סתוית שלו יעוץ גנטי טרום לידתי וסקר גנטי 16:00-17:30 30/10/18

 ד"ר מיה שטיינברג ניהול הריון בעידן הגנטי 17:45-19:15

מחקרי אסוציאציה  -של מחלות מורכבות גנטיקה  16:00-17:30 06/11/18

 במחלות כליה

 פרופ' קרל סקורצקי

תורשה אמהית מיטוכונדריאלית, תורשה אבהית  17:45-19:15
וההשלכות על מחקרי  Y בתאחיזה לכרומוזום

 אוכלוסיות

 ד"ר דורון בהר

 ד"ר גלית טל מחלות מטבוליות 16:00-17:30 13/11/18

 ד"ר אלנה דומין אבחון למחלות אנזימתיותטכניקות  17:45-19:15

 פלדמן-ד"ר חגית בריס מחלת גושה כמודל לטיפול במחלות אגירה 16:00-17:30 20/11/18

 ד"ר תמי פפרנה טיפולים חדשניים במחלות גנטיות 17:45-18:30

הנדסה גנטית, תאי אב ועריכה  -טיפולי העתיד  18:30-19:15
 גנומית

 ד"ר שרה זליג

 ורד אופן גלסנר האתיקה שבגנטיקה 16:00-17:30 27/11/18

היבטים פסיכולוגיים ומעבדתיים באבחון גנטי  17:45-19:15

 (PGD) טרום השרשה 

 ד"ר חנה שגב

 גילי רזניק חוק מידע גנטי 16:00-17:30 04/12/18

 פרופ' דניאל קורניק פרמקוגנטיקה 17:45-19:15

 גילי רזניק אונקוגנטיקה 16:00-17:30 11/12/18

 ד"ר יניב זוהר מוטציות סומטיות בסרטן והשלכות טיפוליות 17:45-19:15

 ד"ר דניאלה מגן נפרוגנטיקה 16:00-16:45 18/12/18

 ד"ר מירי בליך וסקולריות-גנטיקה של מחלות קרדיו 16:45-17:30

17:45-19:15 NGS cases ד"ר קארין וייס וסיכום 
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