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המחלקה לנוירולוגיה 

2019לספטמבר 19–יום המחקר השנתי 
אולם תיירות קומת ביניים הדסה עין כרם 

מושב בוקר  

התכנסות ורישום 8:00-08:30

מנהלת המחלקה  דנה אקשטיין ' דר

הנוירולוגית  

מנהל בית החולים  יורם וייס ' פרופ

ברכות   8:30-08:45

תלמה ברנר ' פרופ: יושבי ראש

פניוטה פטרו ' דר

מושב ראשון   08:45-10:00

Evaluation of  the serum and CSF levels of  biomarkers of  neuroinflammation

and neurodegeneration and neurotrophic factors in patients with Multiple 

sclerosis before and after autologous mesenchymal stem cell transplantation.

Mild anti NMDAR encephalitis, two illustrative cases

Neuralized mesenchymal stem cells (NMSC) exhibit phenotypical and 

biological evidence of  neuronal transdifferentiation and suppress EAE more 

effectively than unmodified MSC.

Clinical presentation of  Anti MOG seropositivity in Israel

MicroRNA signature associated with treatment response in myasthenia gravis: 

a further step towards precision medicine

Varicella Zoster Virus Meningitis in immunocompetent adults without Rash

Doufish D

Uliel B

Ben -Zwi M.

Livnat B.

Mizrachi T.

Ben Zion E.



מושב צהריים  
תמיר בן חור' עודד אברמסקי ופרופ' פרופ: יושבי ראש

מחקרית במחלקה הנוירולוגית  פעילות 

2018-2019

נטע לוין  ' פרופ 11:30-11:45 

-גיל גבורות 

שמונים שנה להקמתה של המחלקה  

הנוירולוגית בהדסה

הרצאת אורח  

יפתח בירן ' דר

11:45-12.30

ברכות וחלוקת פרסים

לתקציר קליני שאול פלדמן ' פרופש "פרס ע

מצטיין   

קליני  -לתקציר פרהרחל קול ש "פרס ע

מצטיין  

אייל משעני ' פרופ

מנהל האגף  

למחקר ופיתוח  

דנה אקשטיין  ' דר

12:30-13.00

עדי וקנין' פרופ: יושבי ראש

גאולמןגדי ' פרופ

מושב שני   10:00-11:00

Uveitis in patients with CNS demyelinating diseases and Multiple sclerosis. 

Another link between the eye and the brain?

Levetiracetam-Induced Seizure Aggravation

fMRI evaluation of  memory lateralization for pre-surgery planning of  

epilepsy patients

Experimental treatment for achromatopsia reveals cortical recovery in 

adulthood

Identifying novel therapeutic targets in epilepsy: microglia and monocytes

Jubran  H.

Friedman- KornT. 

Benoliel T. 

McKyton A. 

Hamed R. 

סאנופיארוחת בוקר בחסות חברת  11:00-11:30

ארוחת צהריים בחסות חברת מדיסון  13:00-13:30



רונן לקר' פרופ: יושבי ראש

אור כחלון' דר

מושב רביעי   14:45-15:45

A case of  AIRE gene mutation as a cause for autoimmune mutation.

New therapeutic modes of  action of  the anti-cancer agent 2-hydroxyoleate 

(2OHOA) are revealed by lipidomic and intracellular protein translocation 

studies 

Endovascular thrombectomy in patients with malignancy

Androgen receptor antagonists- a potential treatment of  GBM

Infrequent early recanalization or distal clot migration following rtPA in 

patients with large vessel occlusion

Aladin S.

Mishra K.

Shalabi F

Zalcman N.

Rein N

מושב אחר הצהריים  

רוזנמןחנה ' פרופ: יושבי ראש

גוטקיןמרק ' דר

מושב שלישי   13:30-14:45

Relative preservation of  plantar-flexion compared to dorsi-flexion in ALS 

patients

Impact of  dopamine and cognitive impairment on neural reactivity to facial 

emotion in Parkinson’s disease

MYORG mutations: a major cause of  recessive primary familial brain 

calcification

Combined NPC's transplantation and Nano-PSO administration to 

sick TgMHu2ME199K mice produced a synergistic delay of  

neurodegenerative disease aggravation.

CSF exchange therapy, using artificial CSF enriched with mesenchymal stem 

cells secretions, for the treatment  of  inflammatory /degenerative diseases of  

the CNS

Microbial TLR2 agonists induce neurodegeneration in Alzheimer's disease 

mice

Lerner Y.

Dan R.

Bauer M.

Frid K. 

Nizan K. 

Lax N. 


