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  גנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית –מולטיפקטוריאלית  מחלות

 
 (וכלל הסטודנטים במאסטר ספח התמחות ניהול סימפטומים בסיעוד)

 (ב)סמסטר  10:00-12:00 –, יום ד 290.4069

edagan@univ.haifa.ac.il 

 אפרת דגן פרופ'

 שעות קבלה וייעוץ: בתיאום מראש

 

 רקע:

הבנת האטיולוגיה של כן, נעסוק ב-יינתן דגש לגנטיקה של מחלות ורפואה מותאמת אישית. כמו בקורס

תוך התמקדות בטכנולוגיות של אבחון גנטי, ובהשלכותיו על חלות גנטיות ומולטיפקטוריאליות, מ

 הפרט ובני משפחתו והחברה.

העשורים האחרונים מתבהר יותר ויותר הבסיס הגנטי למחלות רבות. עד לפני מספר שנים היו במהלך 

מנדליאניות, אשר בהן הבסיס לתחלואה בהן הוא גנטי בלבד. כיום, אנו -ידועות, בעיקר מחלות גנטיות

חלה, דיספוזיציה )נטייה( למ-למדים כי רבות מן המחלות הכרוניות הן בעלות בסיס גנטי, המהווה פרה

פקטוריאליות. ביניהן, -אך אינו מספיק כדי בהכרח לפתח אותה. מחלות אלו מוגדרות כמולטי

 פרקינסון, אלצהיימר, סרטן ועוד. 

לצד הבנת האטיולוגיה של מחלות רבות אנו עדים להתפתחות ביוטכנולוגית מואצת בעיקר 

מות בשיטות האבחון הגנטי בשיטות האבחון הגנטי אך גם בטיפולים בעלי מרכיבים גנטיים. ההתקד

מאפשרת לאמוד את מידת הסיכון להולדת ילדים בעלי ליקוי גנטי ואת מידת הסיכון לחלות במחלות 

 מולטיפקטוריאליות מסוימות במהלך החיים. 

התפתחויות אלו פותחות בפנינו, שדה לדיון רב מימדי. סוגיות כגון: מידת החדירות של 

פ לפנוטיפ, שאלת הסיכון לפתח תחלואה מההיבט הפסיכוסוציאלי מוטאציות שונות, קשר בין גנוטי

 והיבטים אתיים ומשפטיים הן רק מקצתן של השאלות העולות לדיון בהקשר זה. 

 

 :הקורסמטרות 

של מחלות, ייעוץ וטכנולוגיות  גנטייםהיבטים הקשורות בגנטיקה של מחלות. בכלל זה, דיון בסוגיות 

לרבות טכנולוגיות הקשורות בטיפול במחלות  ורפואה מותאמת אישית קלינייםהיבטים , אבחון גנטי

  .פסיכו סוציאלייםו אתיים נעסוק גם בהיבטים , אלה

 

 תכנים:

 הבנת הבסיס הגנטי של מחלות בינקות ובגיל מבוגר. 

 טכנולוגיות גנטיות: שיטות אבחון מולקולרי וכרומוזומלי.  

 וטכנולוגיות טיפול נוספות כמו: שימור פוריות.  רפואה מותאמת אישית על בסיס האבחון הגנטי

השלכות פסיכולוגיות, חברתיות, אתיות ומשפטיות על הפרט, המשפחה והחברה, כפועל יוצא של הבנת 

 האטיולוגיה הגנטית של מחלות ויכולות האבחון. 
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 מתודולוגיה:

 הדיון בכיתה יכלול רקע תיאורטי, תיאורי מקרה ייחודיים ודיון.

 הסמינר:רישות ד

 חומר רקע.  וקריאתפעילה בשיעורים השתתפות  .1

 )הנחיות לעבודה, ראו נספח מצורף(הגשת עבודה סמינריונית  .2

 

 סטודנט/ית יקר/ה, 
 

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה 
 נגישות ולקויות למידה:זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנט הסטודנטים למדור 

 8249265-04טל:    LDA@univ.haifa.ac.ilדוא"ל: 
 

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:
 8249022-04טל:   mhait@univ.haifa.ac.il  דוא"ל:

 
אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס, אנא פנה/י אל 

 מזכירות החוג.
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 הנחיות לעבודה-נספח

 היבטים גנטיים והשלכות לאבחון ולטיפול )סמסטר ב'( – תחלואה מולטיפקטוריאלית

 )ספח התמחות ניהול סימפטומים בסיעוד(

 הנחיות. ציון העבודה יהווה את הציון בקורס.  –הגשת עבודה סמינריונית 

 

 רקע:

העבודה תתבסס על דיון בסוגיה העולה במצבי בריאות וחולי אשר קיים בהם בסיס גנטי המגביר סיכון 

או הגורם לתחלואה. העבודה תכלול הצגת הנושא מבחינה תיאורטית והדילמות הנוגעות לסוגיה  לתחלואה

 תרבותיות וכד'(. -שנבחרה )למשל: קליניות, פסיכו סוציאליות, אתיות, חברתיות

 

 הנחיות ספציפיות:

 אנשי מקצוע רלבנטיים לנושא.  1-2העבודה תכלול תיאור מקרה מהשדה הקליני, ועמדה של 

 ת המקרה לדיון וניסוח הסוגיה לדיון תיעשה בשיתוף עם המרצה. בחיר

 

 פרקי העבודה:

 מבוא קצר )עד עמוד( המתאר את נושא העבודה והסוגיה לדיון.  .1

ושני ראיונות עמדה של אנשי מקצוע רלבנטיים לנושא. בגוף העבודה יש לכתוב את  תיאור מקרה .2

 סיכום הראיונות, כדאי להוסיף בסוף העבודה את שני הראיונות כלשונם כנספח.  

סקירת ספרות שתיתן רקע על תכני המקרה ועל הסוגיות / השאלות לדיון שעלו ממנו. במילים  .3

 אחרות, מה ידוע על הנושא.   

 ן אינטגרטיבי בין סקירת הספרות לבין המקרה שתואר. דיו .4

 הדיון יכלול בנוסף, מגבלות של העבודה הקשורות בהבנת הסוגיה, ולאחר מכן מסקנות. 

 

 הנחיות כלליות:

 עמודים.  5לא יעלו בהיקפם על  1-4ברווח כפול וסעיפים  12העבודה תכתב בגופן  .1

 העבודה תכלול בנוסף: .2

 דף שער. -

 נים.תוכן עניי -

 מספרי עמודים. -

 רשימה ביבליוגרפית אחידה.  -

  העבודה תיכתב כמקובל בחיבור מדעי )דהיינו, תיעזר בכללי ציטוט מקובלים בגוף העבודה(. -

 העבודה תתבצע ע"י שני תלמידים לכל היותר.  -

 

 בכל דבר ועניין אל תהססו לפנות אלי.

edagan@univ.haifa.ac.il 

 בהצלחה,

 רת אפר


