دانشگاه علوم پزشكي ايران
مرکز تحقیقات ايمونولوژي
هسته پژوهشي آلرژي و فرآورده هاي
تشخیصي و درماني

مقدمه
• آلرژی ها از بيماری های غيرعفوني سيستم ايمني هستند که به
اشکال فوری ،سايتوتوکسيک ،نيمه تاخيری و تاخيری ديده مي
شوند.
• حدود  25درصد مردم حداقل در دوره کوتاهي از زندگي خود آلرژی
را تجربه کرده اند .عالئم آلرژی از يک آبريزش ساده و قابل تحمل
بيني تا موارد کشنده ای مثل آنافيالکسي متغير است و باعث
کاهش کيفيت زندگي فردی و اجتماعي بيمار مي شود.
• در حال حاضر هسته آلرژی مرکز تحقيقات ايمونولوژی روی آلرژی
های تيپ يک و چهار که به ترتيب فوری و تاخيری هستند متمرکز
مي باشد.
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عوامل موثر در آلرژيك بودن يك مولكول
 -1پاسخ ايمني هومورال اختصاصي در غیاب ايمني ذاتي:
• هدايت شدن پاسخ ايمني بطرف ( TH2نه  TH1يا )TH17
• پاسخ ايمونولوژيک به مولکول های بي ضرر در غياب ايمني
ذاتي
• حساس شدن بدنبال برخورد متعدد با آلرژن.
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عوامل موثر در آلرژيك بودن يك مولكول
 -2خصوصیات مولكول در آلرژنیسیته آن موثر است:
• وابستگي آنتي ژن به پاسخ  T cellو ضرورت تعويض کالس آنتي
بادی
• وزن مولکولي بين  5تا  70کيلودالتون
• ساختار مقاوم در مقابل دناتوراسيون و تخريب فيزيکي و شيميايي
(حفظ اپي توپ های فضايي)
• حالليت باالی در مايعات بدن بخاطر گليکوزيله بودن يا علت ديگر
• قابليت اتصال هاپتن به پروتئين های بدن
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مهمترين آلرژن هاي تنفسي
•
•
•
•
•
•
•

قارچ ها ( :)Mouldsمثل آسپرژيلوس ،کالدوسپوريوم و پنيسيليوم
پر و موي حیوانات ( :)Animalsمثل موی سگ ،اپيتليوم پوست
گربه و پوسته های بدن اسب ،گرد و خاك ،پر پرندگان
مايت ها ( :)Mitesمثل درماتوفاگوئيدس پترونيسينوس و فارينيه
سوسك ها و سم حشرات :سوسک آلماني و آمريکايي ،سم زنبور
گرده درختان ( :)Treesمثل چنار ،نارون ،عرعر ،غان ،فندق ،اقاقيا
گل ها و علف هاي هرز ( :)Weedsمثل خارشتر ،سلمه تره
گل ها و علف هاي هرز چمني ( :)Grassesمثل گياه برمودا
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مهمترين آلرژن هاي غذايي
•
•
•
•
•
•
•
•

شیر ،تخم مرغ :شير گاو ،سفيده و زرده تخم مرغ
دانه حبوبات و غالت :آرد گندم ،جو دوسر ،سويا ،برنج
مغزها :بادام زميني ،بادام ،فندق ،گردو ،کنجد
میوه ها :سيب ،کيوی ،هلو ،موز ،انبه ،خربزه ،انگور
سبزيجات :گوجه فرنگي ،سيب زميني ،کرفس ،کدو تنبل
غذاهاي دريايي :صدف ،ماهي تن ،ميگو ،خرچنگ
گوشت حیوانات :جوجه ،گوسفند ،گوساله
ادويه جات :مثل فلفل
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شايعترين آلرژن هاي
تنفسي و غذايي ايران که
با توجه به نتايج پريك و
مشاوره با آلرژيست ها
لیست شده است.
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اهداف هسته
 -1شناخت مکانيسم های موثر ايمونولوژيک و غير ايمونولوژيک در بروز آلرژی
و شناسائي آلرژن های بومي
 -2شناسائي  10آلرژن اصلي عامل بروز آلرژی تيپ يک در کشور
 -3شناسائي  10آلرژن اصلي عامل بروز آلرژی تيپ چهار در کشور
 -4بررسي ارتباط آلرژی با بيماری های عفوني
 -5بررسي ارتباط آلرژی با بيماری های خودايمني
 -6بررسي ارتباط آلرژی با بيماری های متابوليک
 -7تالش در جهت توليد کيت های تشخيص آزمايشگاهي و باليني آلرژی های
تيپ يک
 -8تالش در جهت توليد کيت های تشخيص باليني آلرژی های تيپ چهار
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 -1شناخت مكانیسم هاي موثر در بروز آلرژي و
شناسائي آلرژن هاي بومي
• مطالعات بنيادی در رابطه با شناسائي آلرژن های بومي تنفسي
و غذايي کشور
• شناسائي و توليد شکل نوترکيب آلرژن های غذايي بخصوص
ماهي  Wolf Herringو گردو ( 2سال)
• شناسائي و تخليص آلرژن های قارچ های محيطي بخصوص
آسپرژيلوس ها ( 2سال)
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 -1شناخت مكانیسم هاي موثر در بروز آلرژي و
شناسائي آلرژن هاي بومي
• شناسائي آلرژن های گرده های علف های هرز و درختان مهم
تهران از جمله درخت چنار و عرعر و توليد آلرژن های نوترکيب
آنها
• بررسي تاثير عوامل محيطي منطقه مانند آلودگي هوا روی
آلرژی زايي پروتئين ها ( 3سال)
• تهيه گزارشات و مقاالت ( 3سال)
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 -2شناسائي  10آلرژن اصلي عامل آلرژي تیپ
يك در کشور
•
•

•
•

انجام مطالعات اپيدميولوژيک و تجزيه و تحليل نتايج آزمون
باليني پريک جهت شناسائي عوامل ايجاد پاسخ های قوی تر
باليني ( 2سال)
انجام مطالعات اپيدميولوژيک و تجزيه و تحليل نتايج آزمون
آزمايشگاهي  RASTجهت شناسائي ايمونوژنيک ترين آلرژن ها
با روش های آزمايشگاهي ( 2سال)
تکميل بانک سرم بيماران مبتال به آلرژی غذايي و تنفسي (2
سال)
تکميل ديتا بيس اطالعات بيماران آلرژيک ( 2سال)
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 -3شناسائي  10آلرژن اصلي عامل بروز آلرژي
تیپ چهار در کشور
• انجام مطالعات اپيدميولوژيک و تجزيه و تحليل نتايج آزمون
باليني  Patch testجهت شناسائي عوامل ايجاد آلرژی های
پوستي تاخيری ( 3سال)
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 -4بررسي ارتباط آلرژي با بیماري هاي عفوني
• بررسي ميزان بروز آلرژی تنفسي در بيماران مبتال به سل نهفته
( 2سال)
• شناسائي اثرات هم افزائي عفونت ها روی آلرژی ها ( 2سال)

13

 -5بررسي ارتباط آلرژي با بیماري هاي
خودايمني
• بررسي ارتباط آلرژی ها با بيماری های خود ايمن بخصوص
لوپوس اريتماتوس( 3سال)
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 -6بررسي ارتباط آلرژي با بیماري هاي
متابولیك
• بررسي ارتباط آلرژی های تيپ يک با بيماری های متابوليک
شايع بخصوص ديابت اتوايميون ( 3سال)
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 -7تالش در جهت تولید کیت هاي تشخیص
آزمايشگاهي و بالیني آلرژي هاي تیپ يك
•
•
•
•

تهيه ديسک االيزا جهت تشخيص آلرژی به پاروآلبومين ماهي
تهيه ديسک االيزا جهت تشخيص حساسيت به پروتئين 2S
آلبومين گردو
تخليص و تعيين هويت  HRPاز تربچه کوهي
توليد استراپتاويدين نوترکيب و کونژوگاسيون آن با آنزيم های
موجود جهت بکارگيری در کيت های تشخيصي
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 -8تالش در جهت تولید کیت هاي تشخیص
بالیني آلرژي هاي تیپ چهار
• تالش در جهت کوت کردن پوشش های مناسب با فلزات و
ساير هاپتن های موثر در بروز آلرژی تيپ 4
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اعضاي هسته پژوهشي آلرژي و فرآورده هاي
تشخیصي و درماني
• مدير هسته :دکتر عليرضا سالک مقدم
• اعضاء هيات علمي هسته :دکتر عليرضا سالک مقدم ،دکتر رضا
فلک
• گروه پژوهشي :دانشجويان تحصيالت تکميلي و دستياران
باليني که با مرکز تحقيقات ايمونولوژی در زمينه آلرژی و توليد
محصوالت تشخيصي و درماني همکاری دارند
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