هسته پژوهشی ایمونولوژی و ایمونوتراپی سرطان

مرکز تحقیقات ایمونولوژی
دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقدمه
 سرطان عامل  %13کل مرگ و میرها در جهان می باشد.
 با توجه به ناکارآمدی بسیاری از روش های درماانی و تخیییای
بیماریهای میتلف سرطانی ،لزوم دستیابی به روشاهای ماوترتر و
نوین درمانی و تخیییی برای این بیماریها ضارروری بظرار مای
رسد.
 به مظرور دستیابی به اهداف فاو الارکر هساته ایمونولاو ی و
ایمونوتراپی سرطان مرکز تحقیقات دانخگاه علوم پزشایی ایاران
تخییل گردید.

مقدمه
 سرفیل کلی اهداف هسته پژوهخی "ایمونولاو ی و ایموناوتراپی
سرطان" مرکز تحقیقات ایمونولو ی دانخگاه علوم پزشیی ایران:
.1
.2
.3
.4

شظاخت سیستم ایمظی سرطان باا اولویات سارطانهای شاای در
کخور
شظاخت و کخف مارکرهای تخیییی سرطان
دستیابی به روشهای غیرتهاجمی تخییص ایمونولو یک سرطان
ایمونوتراپی سرطان با آنتی بادیهای مونوکلونال

هدف و فعالیت 1
 هدف:
ایجاد تعامل مظاسب و سازنده با متیییین بالیظی مرتبط با حوزه سرطان ،جهت برنامه ریزی دقیق برای پیخابرد
اهداف پژوهخی مرکور در این چخم انداز

 فعالیت ها:

 .1برگزاری نخست های مخترک مظرم با متیییین بالیظی مرتبط با حوزه سرطان ،جهت برنامه ریازی مظاساب
برای اجرایی نمودن اهداف پژوهخی مرکور در این چخم انداز (مستمر)
 .2طراحی و اجرای مخترک طرح های ذکر شده در این چخم انداز با متیییین بالیظی مرتبط با حوزه سارطان
(در کل طول پرو ه ها)
 .3هم اندیخی و برنامه ریزی با متیییین بالیظی مرتبط با حوزه سرطان جهت استفاده از نتاای حالال از ایان
پژوهش ها در تخییص و درمان بیماری های سرطانی (مستمر)

هدف و فعالیت 2
 هدف:
شظاخت دقیق ایمونولو ی سرطان با اولویت سرطان های شای در کخور

 فعالیت ها:

.1
.2
.3
.4
.5

طراحی تحقیقات بظیادی با هدف شظاخت دقیق ایمونولو ی سرطان با اولویت سرطان های شای در کخور (6
ماه)
تامین اعتبار مظاسب مورد نیاز جهت انجام پژوهش فو ( 6ماه)
اجرای طرح پژوهخی بظیادی با هدف شظاخت دقیق ایمونولو ی سرطان با اولویت سرطان های شای در کخور
( 2تا  3سال)
ارائه گزارش طرح های فو و مقاالت حالل از آن (از سال  3تا )4
برنامه ریزی جهت استفاده از نتای حالل از این پژوهش در بیش های میتلف مرتبط با چخم اندازهای این
هسته پژوهخی ( 6ماه)

هدف و فعالیت 3
 هدف:
کخف مارکرهای جدید سرطان با الهام از ایمونولو ی تولید مثل

 فعالیت ها:

.1
.2
.3
.4

طراحی پژوهش بظیادی-کاربردی با هدف کخف و شظاسایی مارکرهای جدید سرطان به مظرور استفاده در
تخییص زود هظگام بیماری ( 6ماه)
تامین اعتبار مظاسب مورد نیاز جهت انجام پژوهش فو ( 6ماه)
اجرای طرح تحقیقاتی بظیادی-کاربردی با هدف کخف و شظاسایی مارکرهای جدید سرطان به مظرور استفاده
در تخییص زود هظگام بیماری ( 2تا  3سال)
برنامه ریزی جهت استفاده از نتای حالل از این پژوهش در حوزه تخییص زودهظگام بیماری های سرطانی
( 1سال)

هدف و فعالیت 4
 هدف:
ساخت آنتی بادی های مونوکلونال ضد مارکرهای سرطانی با هدف ارائه روش های نوین ایمونوتراپی سرطان

 فعالیت ها:

.1
.2
.3
.4
.5

طراحی پژوهش بظیادی-کاربردی در زمیظه ساخت آنتی بادی های مونوکلونال ضد مارکرهای سرطانی با هدف
ارائه روش های نوین ایمونوتراپی سرطان (6ماه)
تامین اعتبار مظاسب مورد نیاز جهت انجام پژوهش های فو ( 6ماه)
اجرای طرح پژوهخی بظیادی-کاربردی در زمیظه ساخت آنتی بادی های مونوکلونال ضد مارکرهای سرطانی با
هدف ارائه روش های نوین ایمونوتراپی سرطان ( 3سال از زمان شروع)
ارائه گزارش طرح فو و مقاالت حالل از آن (از سال  3تا )4
برنامه ریزی جهت استفاده از نتای حالل از این پژوهش در درمان ایمونولو یک بیماریها ی سرطانی (از سال
 4تا )6

امیان تعامل دو سویه سازنده با:
 مراکز تحقیقاتی در حوزه های مرتبط با ایمونولو ی سرطان در
داخل کخور با انعقاد تفاهم نامه همیاری مخترک
 بیمارستانهای مرتبط با سرطان در سراسر کخور با اولویت
بیمارستان های دانخگاه علوم پزشیی ایران

اعضای هسته مرکزی پژوهش







رئیس مرکز تحقیقات :دکتر علیرضا سالک مقدم
مسئول هسته پژوهش :دکتر امیرحسن زرنانی
دستیار هسته پژوهش :دکتر علی اکبر دل بظدی
گروه پژوهخی علوم پایه :اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات
ایمونولو ی دانخگاه علوم پزشیی ایران
گروه پژوهخی بالیظی :بر حسب نیاز کلیه اعضاء هیات علمی
گروه های مرتبط با سرطان در دانخگاه علوم پزشیی ایران

