
פרופסור ירון כהן 
ירון כהן, מבכירי האימונולוגים בישראל, נולד בשנת 1937 בשיקגו. הוא סיים את לימודיו בביה״ס לרפואה של אוניברסיטת נורת׳ווסטרן והתמחה 
ברפואת ילדים בבית החולים ג׳ונס הופקינס  שבמרילנד. בשנת 1968 עלה לישראל והצטרף למכון ויצמן למדע כחוקר בתחום האימונולוגיה. בהמשך 

שימש כפרופסור לאימונולוגיה במכון וכיום הוא מכהן כפרופסור אמריטוס. 

במקביל לעיסוקו במחקר פורץ דרך, מילא פרופ׳ כהן שורה של תפקידים בכירים בארץ בחו״ל. בין היתר כיהן כחבר בצוות ההקמה של בית הספר 
לרפואה באוניברסיטת בן גוריון, כיו״ר הוועדה הלאומית להערכת החינוך הרפואי בישראל, כמנהל מרכז מאורברגר למחקר אימונולוגי במכון ויצמן, 
כדירקטור במכון המחקר Robert Koch-Minerva Center, כדירקטור המכון האירופי לחיסון באמצעות תאי T וכמנהל המכון הלאומי לביוטכנולוגיה 

בנגב. 

פרופ׳ כהן עומד בחזית המחקר הרפואי בארץ ובעולם ולמחקריו תרומה חשובה להבנת מנגנוני הבקרה של מערכת החיסון, בעיקר בהקשר של מחלות 
אוטואימוניות - סכרת, טרשת נפוצה, דלקות פרקים ולופוס )זאבת(. מעבדתו של פרופ׳ כהן מהווה חיל חלוץ בכל הקשור לשיטות עבודה מעבדתיות 
מחוללי המחלות   T-ה בודדו את תאי  וצוותו  כהן  פרופ׳  בעולם.  רבים  במקומות  כיום  הנהוגות  שיטות   ,T תאי  ותפקוד  זיקוק  בבידוד,  העוסקות 
האוטואימוניות, החלישו אותם והחזירו אותם כחיסון לגופו של החולה. הטיפול נוסה בהצלחה בחולים בארצות הברית, ישראל, אירופה וסין. הישגיו 
המחקריים פורצי הדרך של פרופ׳ כהן הובילו להקמתן של חברות הזנק שונות בתמיכתו המדעית, המפתחות מחקרים ומכשירים רפואיים המסייעים 

 .ALSבטיפול ובאבחון מחלות שונות, ביניהן - קרוהן, זאבת, טרשת ו־

בנוסף לאלה, לפרופ׳ כהן חלק מרכזי בפיתוח תאוריה חדשנית הקשורה לניטור שמבצעת מערכת החיסון בגוף וליכולתה להיפטר מתאים שאינם 
תקינים, בין אם מדובר בתאים פגומים, מתים או ממאירים. התאוריה נשענת על ההנחה כי למערכת החיסון יש “הדמייה״ של הגוף בתפקודו הבריא, 
בדומה להדמיית הגוף המצויה במערכת העצבים המרכזית. כהן טבע עבור הדמייה זו את הכינוי ‘ההומנקולוס החיסוני׳. התאוריה משפיעה רבות על 
האופן בו אימונולוגים תופסים את התפקוד הנורמלי והפיזיולוגי של מערכת החיסון, והיא משמשת היום פלטפורמה לאבחון קליני מוקדם ולניטור 

של חולים. פרופ׳ כהן הצליח באופן יוצא דופן ביישום שיטות ותאוריות מעבדתיות בסיסיות ובהעברתן לעולם הפרקטיקה הרפואית.

פרופ׳ כהן, פרסם למעלה מ-550 מאמרים, מאמרי סקירה, וספרים רבים, הוא בין החוקרים  המצוטטים ביותר עפ״י ISI Web of Science עם למעלה 
מ־28,000 ציטוטים, המעידים על הפרודוקטיביות הבלתי נלאית ועל הגישה היצירתית שלו לבעיות מרכזיות באימונולוגיה בת ימינו. 

על הישגיו מעוררי ההשראה קיבל פרופ׳ כהן פרסים רבים, החשובים שבהם הם פרס Robert Koch מטעם הרפובליקה הפדרלית של גרמניה )1989(, 
פרס  Ludwug Elkeless )1991(, פרס מפעל חיים על הצטיינות במחקר )1991(,  פרס RADפ)2005(, פרס AESKUפ)2006(, פרס מייסדי טבע )2008( 

ותואר ד״ר לשם כבוד מטעם אוניברסיטת המבורג בגרמניה.

פרופ׳ כהן נשוי ליעל ולהם 3 ילדים ועשרה נכדים.



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לירון כהן

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

 בהוקרה על מנהיגות ומצוינות מחקרית ועל עמידה בחזית המחקר הרפואי בארץ ובעולם;
 על תרומתו הייחודית ויוצאת הדופן להבנת מנגנוני הבקרה של מערכת החיסון, בתחום המחלות

 האוטואימוניות בעיקר; על פיתוח תאוריה חדשנית המהווה בסיס לאבחון קליני מוקדם ולניטור של חולים;
 על יכולותיו יוצאות הדופן לפתח שיטות ותאוריות מעבדתיות מורכבות לכדי יישומים רפואיים,
  ספרים ופרסומים הנגישים לקהל הרחב; ועל תרומתו לקידום החינוך הרפואי במדינת ישראל.
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