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  Tعنوان طرح: تصویربرداری تک سلولی از سیگنالینگ سلول ●
● پژوهشگر: دکتر کاترینا گاوس

● کشور: استرالیا
● رشته: ایمونولوژي سلولي 

● موسسه علمي: دانشگاه نیو ساوت ولز استرالیا

    چكيده طرح:
 TCR مشــخصه سیســتم ایمنــی ســازگار اســت. هنگامــی کــه )TCR)Tشناســایی آنتــی ژن توســط گیرنــده ســلول
ــه در آن  ــوند ک ــط می ش ــس CD3 مرتب ــق کمپلك ــیگنال ها از طری ــد، س ــذب   می کن ــدی را ج ــی ژن پپتی ــک آنت ی
تصمیمــات بــر اســاس ســلول T صــورت می گیــرد. چگونگــی رویــداد شناســایی آنتــی ژن خــارج ســلولی کــه منجــر بــه 
فسفوریاســیون داخــل ســلولی مي شــود، هنــوز مشــخص نیســت. ایــن موضــوع بــا میكروســكوپي کــه قــادر بــه تفكیــک 
و عكــس بــرداري از تــک ســلول اســت، برطــرف گردیــد. بــرای مثــال، تمایــز بیــن کمپلكس هــاي TCR-CD3 درگیــر و 
غیــر درگیــر در یــک ســلول و می توانیــم مدلــي را پیشــنهاد کنیــم کــه در آن تشــخیص آنتــی ژن ابتــدا بــه خوشــه بندی 
ــد  ــي توان ــدل م ــن م ــل می شــود. ای ــه ســیگنال منتق ــده ب ــای گیرن ــم نانوکیلره ــل می شــود و ســپس تراک ــده تبدی گیرن
ــن  ــد. همچنی ــخ دهن ــی ژن پاس ــم دوز آنت ــش و ه ــه کش ــم ب ــد ه ــلول های T می توانن ــه س ــه چگون ــد ک ــح ده توضی

ــده توســعه داده شــده اســت. ــزان کمپلكس هــاي گیرن ــر می ــرای نظــارت ب ــد را ب سنســورهای FRET جدی

        زندگي نامه:
  EMBL ــش ــس بخ ــز و رئی ــاوت ول ــو س ــگاه نی ــد NHMRC در دانش ــگر ارش ــا گاوس پژوهش ــور کاترین   پروفس
اســترالیا در علــوم تــک مولكولــي اســت. او همچنیــن معــاون مرکــز ARC در تصویربــرداری پیشــرفته مولكولــی اســت. 
ــی  ــروه تحقیقات ــال 2۰۰۵ گ ــت. وي از س ــرده اس ــت ک ــال 1999 دریاف ــج در س ــگاه کمبری ــود را از دانش ــرای خ او دکت
ــیت های  ــیگنال در لنفوس ــال س ــای انتق ــته ای او، روش ه ــد رش ــی چن ــروه پژوهش ــد. گ ــت مي کن ــود را مدیری ــتقل خ مس
T را بــا اســتفاده از میكروســكوپ فلورســانس پیشــرفته مــورد بررســی قــرار می دهــد. او جایــزه محقــق جــوان از انجمــن 
اســترالیایي و نیوزیلنــدي ســلول و زیســت شناســی در ســال 2۰1۰دریافــت نمــوده اســت. همچنیــن مــدال Gottschalk از 
آکادمــی علــوم اســترالیا در ســال 2۰12 و جایــزه تعالــی در علــوم زیســتی از موسســه علــوم و مهندســی اســترالیا در ســال 

2۰13 بــه وي اهــدا شــده اســت.  


