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א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

  מטרת הקורס הינה לחשוף את המשתתפים להתפתחויות באימונולוגיה של סרטן במאה האחרונה, וליישום מידע זה למטרות רפואיות. 
  במהלך הקורס, ייבחנו אספקטים של התגובה החיסונית כנגד סרטן, מהרמה המולקולארית עד לרמה של אורגניזמים שלמים. כמו כן, החלק השני של הקורס יוקדש לפיתוח גישות חדישות באימונותרפיה של סרטן, קרי, שימוש במרכיבים של מערכת החיסון (תאים, נוגדנים, ציטוקינים...) למטרות רפואיות.

ב. תוכן הקורס:

    מהלך השיעורים: הוראה פרונטאלית

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

מס' השיעור
נושא השיעור
קריאה נדרשת
 הערות
1
מבוא
שקפי הקורס

2
עיבוד אנטיגנים
שקפי הקורס

3
זיהוי אנטיגנים סרטניים
שקפי הקורס

4
אנטיגנים סרטניים (1)
שקפי הקורס

5
אנטיגנים סרטניים (2)
שקפי הקורס

6
פיקוח חיסוני
שקפי הקורס

7
מנגנוני התחמקות סרטניים (1)
שקפי הקורס

8
מנגנוני התחמקות סרטניים (2)
שקפי הקורס

9
מנגנונים אפקטורים של מערכת החיסון
שקפי הקורס

10
אימונותרפיה - מבוא
שקפי הקורס

11
נוגדנים וציטוקינים לטיפול בסרטן
שקפי הקורס

12
טיפול תאי בסרטן
שקפי הקורס

13
אימונותרפיה - העתיד
שקפי הקורס



ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: מבוא לאימונולוגיה (80-210-01)

 חובות / דרישות / מטלות: מבחן

 מרכיבי הציון הסופי :מספרי

ד. ביבליוגרפיה:
Adoptive T-Cell Therapy for Cancer.
Yang JC, Rosenberg SA.
Adv Immunol. 2016;130:279-94. doi: 10.1016/bs.ai.2015.12.006. Epub 2016 Feb 3.
PMID:26923004

The Role of Neoantigens in Naturally Occurring and Therapeutically Induced Immune Responses to Cancer.
Ward JP, Gubin MM, Schreiber RD.
Adv Immunol. 2016;130:25-74. doi: 10.1016/bs.ai.2016.01.001. Epub 2016 Feb 10.
PMID: 26922999

New insights into cancer immunoediting and its three component phases--elimination, equilibrium and escape.
Mittal D, Gubin MM, Schreiber RD, Smyth MJ.
Curr Opin Immunol. 2014 Apr;27:16-25. doi: 10.1016/j.coi.2014.01.004. Epub 2014 Feb 14. Review.
PMID: 24531241


