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 پژوهشگر:  پروفسور  گویدو فرالتسو
 كشور: ایتالیا

 متولد:  1962/11/30
 سمت:  محقق

 موسسه علمي:  دانشگاه مسینا ، آزمایشگاه ایمونولوژي و بیوتراپي، ایتالیا
 عنوان طرح:فعال نمودن سلولهاي كشنده طبیعي غیر فعال توسط سلولهاي دندریتیک 
انسانی و شناسایي از طریق گیرنده هاي NKP30 و كاربرد در تولید واكسنهاي جدید ضد 

سرطان

چکیده طرح:
 سلولهاي دندریتیک )DCs( در پاسخ به بسیاري از تحریک های عفوني و التهابي، فرایند تمایز و بلوغ را طي کرده و 
می توانند سلولهاي T اختصاصي آنتي ژن را فعال کنند. در این تحقیق نشان داده شده که DC هاي بالغ، سلولهاي 
ترشح  به  یافته، شروع  افزایش  تعدادشان  این صورت  فعال مي کنند که در  را  فعال  )NK( غیر  کشنده طبیعي 

اینترفرون گاما کرده و امکان فعالیت ضد سلولی بر علیه رده هاي مختلف سلولهاي سرطاني را کسب مي کنند.
سلولهاي NK فعال شده، سلولهاي DC غیر بالغ را از طریق گیرنده هاي NKP30 از بین برده ولي DC هاي 
بالغ در امان هستند. بنابر این DC ها قادرند بصورت مستقیم تکثیر سلولهاي NK را کنترل کرده و لیز DC های 

غیر بالغ مي تواند موجب تنظیم ایمني هاي ذاتي واکتسابي شود.
این یافته ها می تواند براي بررسی نقش تنظیمي سلولهاي NK در شکل گیري پاسخهاي ایمني اکتسابی از انسان 

و همچنین براي تولید واکسنهاي جدید براي سرطان و بیماریهاي ویروسي کاربرد داشته باشد.

زندگي نامه: 
گویده فرالنسو  در سال 1962 در ایتالیا متولد شد. در سال 1987 مدرک دکترای خود را از دانشگاه مسینا اخذ 

نموده است. از سال 1993 پروفسور فرالنسو در مؤسسه ملي تحقیقات سرطان تحقیقات خود را آغاز کرده است.
در سال 1997 به کشور آمریکا سفر کرد و در دانشگاه وین و مؤسسه سرطان کارمانوس مشغول به کار شد. از سال 

2002 تا 2008 به عضویت دانشگاه راکفالر در نیویورک درآمد.
در حال حاضر پروفسور فرالنسو به عنوان رئیس آزمایشگاه ایمونولوژي و بیوتراپي و جنرال پاتولوژي در مدرسه عالي 

پزشکي، دانشگاه مسینا کشور ایتالیا فعالیت مي کند.
ایشان داراي هزاران مرجع علمي در مجالت علمي مي باشد و در 10 سال اخیر روزي یک بار بطور متوسط به 

مقاالت ایشان ارجاع داده می شود.

61


