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رتبه اول پژوهش هاي بنيادي
گروه تخصصی زیست فناوری و علوم پایه پزشكی

● عنوان طرح:  تحریک ایمني ذاتی برعلیه سرطان  
● پژوهشگر: دکتر اریک ویویه

● کشور: فرانسه 
● رشته: ایمونولوژي

● موسسه علمي: دانشگاه اکس مارسي

     چكيده طرح:
موضوع این پژوهش کشف مكانیسم های عملكرد گروهی از سلول های سفیدخون موسوم به سلول های کشنده طبیعی 
)NK cells( است. این سلول ها از بدن در مقابل تهاجمات داخلی سلول های سرطانی )و یا خارجی( مانند عفونت های میكروبی 
محافظت می کنند. مطالعات انجام شده روی سلول های کشنده طبیعی نه تنها منجر به تبیین بنیان مولكولی فعالیت های این 
سلول ها در زمینه شناسایی و انهدام سلول های مهاجم گردید، بلكه زمینه را برای ایجاد روش های درمانی جدید بر علیه بیماري 
سرطان نیز فراهم نمود. ادامه مطالعات منجر به عبور از مرحله اکتشافات پژوهشی به کاربردهای بالینی و تولید نسل جدیدی 
از آنتی بادی های درمانی مونوکلونال گردید. هم اکنون ارزیابی اثربخشی این داروها بر علیه سرطان های مختلف در مرحله دو 
 )ILCs( کارآزمایی بالینی قرار دارد. بر بستر این پژوهش ها، گروه جدیدی از لنفوسیت ها موسوم به سلول های لنفوئیدی ذاتی
کشف شدند. امروزه این رده جدید سلولی در تحقیقات بنیادی و کاربردهای بالینی مورد توجه خاص قرار گرفته اند. زیرا مطالعات 
انجام شده نشان می دهد که ILCs  همطراز ذاتي سلول هایT  محسوب مي شوند که نقش مهمي در حفظ سامت بدن بویژه 

در محل النه گزینی خود در بافت های مخاطی )مثل روده و ریه( ایفا می کنند. 

زندگي نامه:
پروفســور اریــک ویویــه دوره دکتــراي عمومــي در رشــته دامپزشــكي را در موسســه ملــي دامپزشــكي آلفــورت پاریــس 
گذرانــد و در ســال 1991 موفــق بــه دریافــت مــدرک دکتــرای تخصصــی در رشــته ایمنــی شناســی از دانشــگاه پاریــس 11 
گردیــد. ســپس بــه مــدت چهــار ســال دوره تحقیقاتــی پســادکترا در زمینــه ایمونولــوژی ســرطان را در دانشــكده پزشــكی 
 )Aix-Marseille University( ــی ــس مارس ــگاه اک ــه دانش ــال 199۵ ب ــرد. وی از س ــپری ک ــاروارد س ــگاه ه دانش
پیوســت و بــا ســمت اســتادی در مرکــز ایمنــی شناســی مارســی- لومینــی )CIML( وابســته بــه دانشــكده پزشــكی مارســی 
ــا کنــون ریاســت ایــن مرکــز را برعهــده دارد. او از ســال 2۰۰7 عضــو ارشــد  ــد و از ســال 2۰۰8 ت ــه کار گردی مشــغول ب

موسســه نخبــگان دانشــگاهی فرانســه )IFU( و آکادمــی ملــی پزشــكی فرانســه مــی باشــد.
تحقیقــات اریــک ویویــه منجــر بــه تولیــد مــدل حیوانــی ترانــس ژنیكــی شــد کــه باعــث تســهیل مطالعــه درون بدنــی 
ــدي  ــلول هاي لنفوئی ــات س ــن مطالع ــه ای ــد. در ادام ــی گردی ــنده طبیع ــلول های کش ــت س ــت و سرنوش )Invivo( فعالی
ذاتــی )ILCs( و زیــر گروهــی از ایــن ســلول ها کــه در روده مســتقر هســتند را معرفــی کــرد. مطالعــات و پژوهش هــای 
انجــام شــده منجــر بــه تآلیــف و انتشــار بیــش از ســیصد مقالــه و چهــار کتــاب جامــع در زمینــه ایمنــی ذاتــی شــده اســت.
ــا  ــاوری ب ــک اســتارت آپ زیســت فن ــی شــناس دیگــر ی ــه همــراه ســه ایمن ــه ب ــک ویوی در ســال  1998 اری
نــام Innate-Pharma را راه انــدازی نمــود کــه امــروزه بــه یــک شــرکت زیســت داروئــی فعــال در زمینــه تولیــد آنتــی 

ــه اســت.  ــف توســعه یافت ــه ســرطان های مختل ــر علی ــی ب ــای درمان بادی ه


