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پژوهش هاي كاربردى

● عنـوان طـرح: از درمـان كودكان تا پيشـگامان پزشـكی شـخصی- اتحـاد بين المللی برای 
كـودكان مبتـا بـه بيماری های نـادر سيسـتم ايمنی بدن

● پژوهشگر: كريستوف كاين 
● كشور: آلمان

● رشته: هماتولوژی- اونكولوژی اطفال، ايمونولوژی اطفال
● موسسه علمي: دانشگاه Ludwig-Maximilians مونيخ

چكيده طرح:  
آزمايشــگاه دكتر كالين در دانشــگاه Ludwig-Maximilians مونیخ  مطالعات گسترده ای در زمینه نقايص ژنتیكى 
نادری كه منجر به بیماری های سیستم ايمنى میشوند انجام داده است. در اين پژوهش ها كه با همكاری بیمارستان  های 
كودكان در كشــورهای مختلف از جمله ايران صورت گرفته است، دكتر كالين و همكارانشان، كودكان مبتال به نقايص 
ژنتیكى نادر مانند نوتروپنى مادرزادی را براي يافتن ژن های مســئول بیماری در اين كودكان مورد مطالعه قرار داده اند. 
اين مطالعات كه نتیجه آنها درنشــريات برجسته ای مانند Nature Genetics به چاپ رسیده است منجر به كشف برخى 
ژن های دخیل در بیماری های سیســتم ايمنى كودكان شده است. در رويكردی مرتبط برای تعیین فاكتورهای دخیل در 
اســترس اندوپالسمیك در سلول های میلوئید كه منجر به مرگ اين سلول ها در در بیماران مبتال به نوتروپنى مادرزادی 
مى شود از يك سیستم RNA interference در سطح ژنوم استفاده نموده اند. مطالعه بر روی يك نمونه حیوانى نوتروپنى 
مادرزادی در موش براي درک بهتر مكانیســم های دخیل در بیماری از ديگر زمینه های تحقیقاتى ايشــان مى باشد. اين 

پژوهش ها كمك شايانى به درک بهتر از روندهای بیماری در كودكان مبتال به نقايص ژنتیكى نادر نموده است.

زندگي نامه: 
دكتر كريســتوف كالين مدير بیمارستان كودكان Dr. von Hauner در دانشــگاه Ludwig-Maximilians مونیخ 
مى باشــد، مركزی كه در آن مديريت و نظارت بر فعالیت های بالینى و تحقیقاتى گســترده ای را در زمینه پیشــگیری، 
تشــخیص و درمان بیمای های كــودكان از جمله بیماری های نادر ژنتیكى به عهــده دارد. دكتر كالين پس از تكمیل 
دوره های تخصصى هماتولوژی-اونكولوژی در بیمارستان كودكان بوستون در دانشگاه هاروارد و نیز ايمونولوژی كودكان 
در بیمارستان كودكان Necker در پاريس، ابتدا به عضويت هیات علمى دانشكده پزشكى دانشگاه هاروارد و نیز دانشكده 
پزشــكى هانوور در آلمان در آمد و به مديريت دپارتمان كودكان دانشــگاه Ludwig-Maximilians انتخاب شــد. اين 
پژوهش در ســال های گذشته كمك شايانى به درک بهتر از نحوه ی تكامل سلول های ايمنى و نیز مكانیسم های تنظیم 
 cell- and( ايمنى و تولرانس نموده اســت. پژوهش های وی همچنین منجر به تولید درمان های جديد ژنى و ســلولى
gene-based( برای بیماری های كودكان شده است. اين پژوهشگر برجسته عضو چندين مؤسسه علمى و دريافت كننده 

جوايز علمى متعددی مى باشــد. وی همچنین از طراحان و پايه گذاران اصلى موسسه Care-for-Rare برای بیماری های 
كودكان است.


