
 יםטיפוליקדמו יחד פיתוח  (mclean) החולים מקלין-ביתמכון ויצמן למדע ו

 יםנוירופסיכיאטרי
 

 

, ומכון האמריקאית הרווארדשל אוניברסיטת הספר לרפואה -ביתהחולים הפסיכיאטרי מקלין, המהווה חלק מ-תבי

הפרעות עצביים שמובילים למנגנונים בנה של השיג הלמשלבים כוחות במטרה ויצמן למדע בישראל, 

 רפואיים בהפרעות אלה.טיפולים של פיתוח  קדם, דבר שעשוי לנוירופסיכיאטריות

 

מקשה על יכולתנו להציע טיפולים מתאימים לחולים", אומר רעות פסיכיאטריות ונוירולוגיות של הפ"היעדר ההבנה 

לרפואה בהרווארד. ספר ה-תבביקר גם המלמד וחומקלין החולים -תשל בי מנהל המחקר, קרי ג'. רסלרפרופ' 

מהמחלקה  פרופ' רוני פז שילוב כוחות ברחבי העולם"., מבוססת על "הדרך היחידה שבה נוכל להתקדם

עורבים בהפרעות בין את המנגנונים המהיא להשיתוף הפעולה מוסיף: "מטרת לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, 

 טיפול במטופלים ובמשפחותיהם".ב עד ליישומוהזה ידע מוחיות ולתרגם את ה

 

, על בני החוליםשמטיל עול גדול על דבר מחלות פסיכיאטריות נמצא בעלייה מתמדת, מ הסובליםמספר 

טראומטית, מהוות אתגר -כאון, חרדה ועקה פוסטימשפחותיהם ועל מערכות הבריאות. הפרעות מסוימות, כמו ד

 הן במיקוד והן במהימנות. ,לוקה בחסר –ול בחון וטיפיא –משמעותי, משום שהתמודדות איתן 

 

ת המשאבים המחקריים לשלב אמקלין ומכון ויצמן למדע החולים -החליטו ביתכדי להתמודד עם הצרכים הללו, 

טווח בתחומי -מחזיקים במומחיות רחבתשני הארגונים קליניים והקליניים המשלימים שלהם. -הבסיסיים, הפרה

באמצעות שילוב כל המשאבים ודימות המוח. , תוחישובי, יולוגיהסהמולקולרית, פיהגנטיקה, הביולוגיה התאית ו

אל מיטת שולחן המעבדה ביעילות מחקר ממוקד מאוד "מ יוכלו מדענים ורופאים משני הארגונים להובילהללו, 

 החולה".

 

יקריות: פרויקטי מחקר ופרופ' פז, מורכב משלוש יוזמות ע חןאלון , פרופ' רסלר פרופ'שיתוף הפעולה, שמובילים 

במקלין; שיתוף עמיתיהם קליניים במכון ויצמן למדע ישתפו פעולה עם -קדםמשותפים, שבהם חוקרים בסיסיים ו

כן דוקטוריאליים; ו-ם בתרחוקרימשאבים אינטלקטואליים והכשרה, כולל ביקורי סטודנטים, ביקורי מדענים, ו

כאון, חרדה והפרעות ייתמקדו בדשיתוף הפעולה יים של פרוייקטי המחקר המקדמ .כנסים משותפיםומפגשים 

 יחלו בקרוב: הטראומה. שלושה שיתופי פעולה כאלל קשורותה

 

ופרופ' חן במכון ויצמן למדע יחלו לחקור יחד את המנגנונים המולקולריים  רסלר במקלין פרופ'צוותי המחקר של 

חשובים  מולקולריים וגנטיים של הפרעות הקשורות לפחד, לחץ וטראומה. שיתוף הפעולה הזה יתמקד בתהליכים

ם יתאי םאזורי מוח ומסלוליפעילות עצבית ב ועל מערכות הורמונליותעל באופן ישיר  ומשפיעים באחרונהשהתגלו 

 שמעורבים בתגובה ללחץ.

 

גמול במוח יתלמידה, זיכרון ולמנגנוני  יםעולמי יםיצוות מומחפרופ' פז ו, אותו מובילים שיתוף הפעולה השני

לזהות אמצעים פוטנציאליים לקידום ולמניעה של , יתמקד במאמץ אמצעים פיסיולוגיים, דימות מוחי, וחישוביותב

 .טראומה-פוסטו, חרדה כאוןיד

 

-קליפת המוח הקדםבעצביים מולקולריים ול מנגנונים מודולציה שבוהבנה תמקד ביתוף הפעולה השלישי יש

שולט זור זה במוח יא של השאלה, כיצדלהבין טוב יותר נועד ד"ר עופר יזהר, אותו יוביל , .  פרויקט זהמצחית

 .ותפסיכיאטרילמגוון הפרעות  כמודל , ומווסת אותם,ולמידה רגשותב


