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چکیده 

ژنتیک انسانی بیماری های عفونی

گروه تخصصی علوم پزشکی

پژوهش های بنیادی

زمینه تخصصیپژوهشگر

عنوان طرح

بیماری های عفونیدکتر جین-الرنت کازانوا

 انســان ها در طول زندگی خود با عوامل عفونی زیادی مواجه می شوند که در بســیاری از افراد این عفونت ها به سادگی از بین می روند 
در حالی که در تعداد محدودی همین عوامل عفونی ســبب ایجاد مشــکالت جدی و حتی مرگ می شــوند. این موضوع تحت عنوان 
"معمای عفونت" شناخته شده است. دکتر جین-الرنت کازانوا ویژگی های ژنتیکی و ایمنی شناسی بسیاری از عفونت های باکتریایی، 
ویروسی، قارچی و انگلی را در انسان مورد تحقیق و شناسایی قرار داده است. آزمایشگاه آقای دکتر کازانوا نواقص ژنتیکی مادرزادی و یا 
فنوکپی آن ها را در سیستم ایمنی اشخاص سالمی گزارش کرده است که به نوع خاصی از عفونت حساسیت شدید نشان می دهند در حالی 
که در مورد سایر عفونت ها این حساسیت در این افراد وجود ندارد. به ویژه، ایشان موفق به کشف خطاهای ژنتیکی مادرزادی یا فنوکپی 
آن هادر مسیر ایمنی مرتبط با اینترفرون های نوع 1 در 20 درصد از افرادی شدند که به نوع شدید کووید-19 مبتال شده اند. این یافته ها 

اطالعات ارزشمندی را در حوزه ی بالین و دانش زیست شناسی در اختیار ما قرار داده است.

زندگی نامه
پروفسور کازانوا تحصیالت کارشناسی ارشد و دکترای خود را در زمینه پزشکی کودکان در پاریس به پایان رساند. سپس موفق به گذراندن 
دوره ای در رشته ایمنی شناسی بیماری کودکان در بیمارســتان کودکان نکر (Necker) شد. در سال 1990 در دانشکده نکر دانشگاه 
پاریس پذیرفته شد و آزمایشگاه ژنتیک انسانی بیماری های عفونی را بنیان گذاری کرد. در سال 2008 شاخه دیگری از آزمایشگاه ژنتیک 
انسانی بیماری های عفونی را در دانشگاه راکه فلر در نیویورک تاسیس کرد. وی تاکنون جوایز بین المللی متعددی دریافت کرده که از بین 
آن ها می توان به جایزه رابرت کخ )آلمان(، جایزه پاستور)فرانسه(، جایزه النزبری )آمریکا و فرانسه(، جایزه کورس مه یر )آمریکا(، جایزه 
بیلیت-التور )بلژیک( و جایزه آیسله واچر)استرالیا(اشاره کرد. دریافت دکترای افتخاری از چندین دانشگاه از کشورهای مختلف مانند 
سوئیس، مجارستان، دانمارک و بلژیک از جمله افتخارات وی است. در حال حاضر عضو خارجی دانشگاه ملی علوم و پزشکی در آمریکا و 

دانشگاه سلطنتی پزشکی در بلژیک نیز هست.
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