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کسب  رتبه باال  در تولید مقاله در زمینه  بیماری های نقص ایمنی در دنیا

 ISI  در زمینه انتشار مقاالت  در زمینه نقص ایمنی بر اساس

جدول شماره ۱

common variable immunodeficiency

IgA deficiency

X-Linked Agammaglobulinemia

موضوع رتبه بندی برای

کشورها و اشخاص
شماره جدولرتبه کشور ایران

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۶

۱۱

۱۱

ف
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ر
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جدول شماره ۲

جدول شماره ۳



۱۲۱

انتشارتعداد قابل مالحظه مقاله علمی در مجالت با Impact factor باالی ۱۰
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NATURE GENETICS

NATURE GENETICS

گزارش فعالیت مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران



     بخش سوم

فعالیت های آموزشی مرکز تحقیقات نقص ایمنی

تربيت دانشجوی دکترای پژوهشی

پذیرش  دانشجوی مقطع PhD از سایر دانشگاه ها جهت گذراندن پایان نامه

کسب مجوز جهت تربيت متخصص پژوهشگر

برگزاری ۹ دوره کنگره در زمینه بیماری های نقص ایمنی با حضور محققین برجسته خارج از کشور

برگزاری ۶ دوره باز آموزی در زمینه بیماری های نقص ایمنی در استان های کشور

چاپ و انتشار کتاب آموزشی در زمینه بیماری های نقص ایمنی  به زبان فارسی و انگلیسی

آموزش بیماران و خانواده بیماران

آموزش عمومی جامعه در هفته جهانی نقص ایمنی



۱۲۴

   

تربیت دانشجوی  دکترای تخصصی پژوهشی

 مرکز تحقیقات نقص ایمنی در سال ۱۳۸۸موفق به کســــب مجوز تربیت دانشــــجوی دکتری پژوهشــــی  گردید و تا کنون پنج 

دانشجوی  دکتری پژوهشی  ( به اسامی زیر ) را پذیرش  نموده است  که  سه  نفر اول  فارغ التحصیل گردیده اند. 

 ١- دکتر سید حسن ابوالحسنی

با مقطع ورودی دکترای عمومی پزشکی 

ورودی سال ۹۱-۹۲

استاد راهنما: آقای دکتر آقامحمدی

موضوع پایان نامه: بررسی ویژگیهای ایمونوژنتیک بیماران مبتال به نقص ایمنی متغیر شایع

تعداد مقاالت طی دوره دکترا : ٣٠

٢- دکتر الله شریفی

با مقطع ورودی دکترای عمومی دامپزشکی  

ورودی: سال ۹۲-۹۳

اساتید راهنما: آقای دکتر میرشفیعی،آقای  دکتر اصغر آقا محمدی

موضوع پایان نامه: بررسـی بیان مولکولهای TLR4 و TLR2 و بررسـی Downstream Signaling آنهادر PBMC بیماران 

HEK 293 گروه کنترل سالم و سلولهای اختصاصی ،CVID مبتال به

تعداد مقاالت طی دوره دکترا : ۷

٣- دکتر غالمرضا عزیزی

 با مقطع ورودی کارشناسی ارشد ایمونولوژی 

ورودی: سال ۹۳-۹۴

استاد راهنما: آقای دکتر میرشفیعی، آقای  دکتر اصغر آقا محمدی

موضوع پایان نامه: بررسی فراوانی لنفوسیتهای �T helper (Th1, Th17, Th22) و   و T regulatory  به همراه فاکتورهای 

نسـخه برداری و سایتوکاینهای مرتبط در بیماران مبتال به CVID باتظاهرات خودایمنی وبدون تظاهرات خودایمنی درمقایسـه با 

افراد سالم�����������������

تعداد مقاالت طی دوره دکترا : ۳۸

بخش سوم: فعالیت های آموزشی مرکز تحقیقات نقص ایمنی
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۱۲۵

٤- خانم فرزانه توفیقی

با مقطع ورودی کارشناسی ارشد ایمونولوژی 

ورودی سال ۹۴-۹۵

استاد راهنما: آقای دکتر آقامحمدی

موضوع پایان نامه: بررسی فنوتیپ زیرگروههای لنفوسیتهای B و T  درسرم بیماران مبتال به نقص ایمنی متغیرشایع (CVID) و 

ارتباط آن با عالئم بالینی بیمار

٥- خانم افشینه لطیفی نیا

با مقطع ورودی کارشناسی ارشد ایمونولوژی 

ورودی سال ٩١-٩٠

استاد راهنما: آقای دکتر آقامحمدی
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۱۲۶

پذیرش  دانشــــجوی دکتری مقطع   PhD در رشته های مختلف علوم پزشکی  از سایر دانشــــگاه ها جهت 

گذراندن پایان نامه در مرکز تحقیقات نقص ایمنی   

عالوه بر پذیرش تعداد پنج دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی ، تعداد ۶ دانشجوی دکتری  در رشته های  

ایمونولوژی، ژنتیک ، میکروبیولوژی ، بیوتکنولوژی ( به شرح زیر) از دانشـگاه ها و موسســات آموزشی، پایان نامه خود را در مرکز 

تحقیقات نقص ایمنی گذرانده اند. 

١- دکتر رضا یزدانی

مقطع ورودی : کارشناسی ارشد ایمونولوژی

ورودی سال ٩٢-٩١

استاد راهنما: دکترآقا محمدی – دکتر حاکمی

موضوع پایان نامه: بررسی میزان آپوپتور و بیان مولکول های مسـیر پیام دهی پایین دست فسـفاتیدیل اینوزیتول ٣ کیناز در سلول 

های B خون محیطی بیماران دچار CVID در مقایسه با افراد سالم

تعداد مقاالت طی دوره دکترا : ٣٥

٢- دکتر مجید ذکی دیزجی

ورودی سال ۹۰-۹۱

استاد راهنما: دکترآقا محمدی – دکتر اکرمی

 SMC1 و فسـفریالسیون پروتئین G2-chromatid breakage توسط روش radiosensitivity موضوع پایان نامه: بررسی

جهت شناسایی ناقلین بیماری آتاکسـی تالنژکتازی، و همچنین بررسی بیان ژن های درگیر در مسـیر سرطانزایی و آترواسکروز در 

ناقلین

تعداد مقاالت طی دوره دکترا : ٦

٣- خانم صبا شهبازی

ورودی سال ٩٣-٩٢

استاد راهنما: دکتر مهدیان - دکترآقا محمدی

(SCID)موضوع پایان نامه: بررسی جهش های ژنتیکی در بیماران مبتال به نقص ایمنی شدید مختلط

تعداد مقاالت طی دوره دکترا :٠
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۱۲۷

٤- خانم عصمت کریمی

ورودی سال ٩٤-٩٣ 

استاد راهنما:  دکترنگاهداری-  دکترآقا محمدی

موضوع پایان نامه: بررسی جهش های ژنی شناخته شده و کشف جهش های ژنی جدید در بیماران با نقص ایمنی اولیه در ایران با 

Whole exome sequencing روش

تعداد مقاالت طی دوره دکترا : ٠

٥- خانم سمیرا  تراشی

ورودی سال 

استاد راهنما: دکتر آقا محمدی – دکتر سیادت  

موضوع پایان نامه:  بررسی علل بروز BCGosis و تعیین الگو میکروبیوتا گوارشی در بیماران مبتال به نقص ایمنی مختلط شـدید 

 (SCID)

تعداد مقاالت طی دوره دکترا : ٠

٦- آقای یاسر باقری

ورودی سال ۹۳-۹۴

استاد راهنما: دکتر شکرابی - دکترآقا محمدی

موضوع پایان نامه: بررسـی عوامل مؤثر بر پیام رسـانی IL-10 در لنفوسـیت های B در بیماران مبتالء به کمبود انتخابی IgA در 

مقایسه با افراد کنترل و ارتباط با عالئم بالینی بیمار

تعداد مقاالت طی دوره دکترا : ۱
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کسب مجوز جهت تربیت متخصص پژوهشگر 

مرکز تحقیقات نقص ایمنی در سال ۱۳۹۴ موفق به کسب مجوز تربیت متخصص پژوهشگر گردیده است .  
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۱۲۹

برگزاری  کنگره در زمینه بیماری های نقص ایمنی

 با حضور محققین برجسته از دانشگاه های خارج از کشور  

درراسـتای افزایش سـطح آگاهی جامعه پزشـکی و هماهنگ با به روزرسـانی اطالعات پزشـکان درزمینه بیماریهای نقص 

ایمنی، مرکزتحقیقات نقص ایمنی طی ســالهای ١٣٨٩ تا ١٣٩٣ (٢٠١٤ - ٢٠٠٩)  اقدام به برگزاری شــش دوره کنفرانس دو 

روزه نموده اســت. با توجه به اینکه  هفته  ٢٢   تا ٢٩ آوریل که به نام  هفته جهانی  نقص ایمنی نامیده  شــده اســـت، تمام مراکز 

آموزشی و انجمن های حمایتی از بیماری های نقص ایمنی در  دنیا تالش می کنند  تا از طریق رسانه ها، برگزاری سـخنرانی ها و 

ـرکز تحقیقات نقص ایمنی،  در دو سال  کنفرانس های علمی، سطح  آگاهی جامعه  نسـبت به این بیماری ها را  افزایش دهند.  م

اخیر (٢٠١٧ -٢٠١٦ ) کنفرانس علمی ساالنه خود را  باحضـــور سخنرانان برجســــته بین المللی در هفته جهانی نقص ایمنی 

برگزار  نموده است.    

• دومین دوره در ١٢-١١ اکتبر ٢٠٠٩، مرکز طبی کودکان، تهران

• سومین دوره در ١٢-١١ اکتبر ٢٠١٠، مرکز طبی کودکان، تهران

• چهارمین دوره در ١٥ اکتبر ٢٠١١، مرکز طبی کودکان، تهران

• پنجمین دوره در ١٣-١٤ اکتبر ٢٠١٢، مرکز طبی کودکان، تهران

• ششمین دوره در ١٣-١٤ اکتبر ٢٠١٣، مرکز طبی کودکان، تهران

• هفتمین دوره در ١٣-١٤ اکتبر ٢٠١٤، مرکز طبی کودکان، تهران

• هشتمین دوره در ٢٢-٢٤ اپریل ٢٠١٦، مرکز طبی کودکان، تهران

• نهمین دوره در ٢٢-٢١ آپریل٢٠١٧، مرکزطبی کودکان، تهران
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بـرگزاری  دوره های باز آموزی در زمینه بیماری های نقص ایمنی در استان های مختلف کشور

مرکزتحقیقات نقص ایمنی تنها مرکزتحقیقاتی اســــت که صــــرفا درزمینه بیماریهای نقص ایمنی فعالیت مینماید. لذا در 

راســــتای تحقق اهداف آموزشــــی،این مرکزاقدام به برگزاری دوره های باز آموزی  جهت باالبردن ســــطح علمی وعملی 

پزشکان در زمینه بیماریهای نقص ایمنی مینماید و تاکنون  شش برنامه بازآموزی با همکاری و مشـا رکت دانشـگاه های علوم 

پزشکی استان میزبان در مناطق مختلف کشور برگزار نموده  است. تاریخ ومحل دوره های برگزارشده بازآموزی درسطح کشور 

در زیر ارائه می گردد:

-  اولین دوره آموزش مداوم در زمینه بیماری های نقص ایمنی- شیراز- اردیبهشت ١٣٩٢

-  دومین دوره آموزش مداوم در زمینه بیماری های نقص ایمنی- اصفهان- اردیبهشت ١٣٩٢

-  سومین دوره آموزش مداوم در زمینه بیماری های نقص ایمنی- اهواز- خرداد ١٣٩٢

-  چهارمین دوره آموزش مداوم در زمینه بیماری های نقص ایمنی- مشهد- تیر ١٣٩٢

-  پنجمین دوره آموزش مداوم در زمینه بیماری های نقص ایمنی- زاهدان- شهریور ١٣٩٢

-  ششمین دوره آموزش مداوم در زمینه بیماری های نقص ایمنی- تبریز- اردیبهشت ١٣٩٣

برگزاری اولیـن دوره آموزش مداوم پزشکی در زمینه بیماریهای نقص ایمنی اولیـه تــوسط 

مرکز تحقیقــات نقص ایمنی در شیراز در اردیبهشت ۱۳۹۳

برگزاری دومین  دوره آمــوزش مداوم پزشکی در زمینه بیماریهای نقص ایمنی اولیــه توسط 

مرکز تحقیقات نقص ایمنی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اردیبهشت ۱۳۹۲

برگزاری سومین دوره آموزش مداوم پزشکی در زمینه بیماریهای نقص ایمنی اولیه توسط 

مرکز تحقیقات نقص ایمنی و  همکاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز درخرداد۱۳۹۲

برگزاری چهارمین دوره آموزش مداوم پزشکی در زمینه بیماریهای نقص ایمنی اولیــه 

توسط مرکز تحقیقات نقص ایمنی در مشهد - تیر ۱۳۹۲
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۱۳۱

برگزاری پنجمین دوره آموزش مداوم پزشکی در زمینه بیماریهای نقص ایمنی اولیه توسط مرکز 

تحقیقات نقص ایمنی و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در شهریور ۱۳۹۲

برگزاری ششمین دوره آموزش مداوم پزشکی در زمینه بیماریهای نقص ایمنی اولیه توسط 

مرکز تحقیقات نقص ایمنی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اردیبهشت ۱۳۹۳
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۱۳۲

چاپ و انتشار  کتاب آموزشی در زمینه بیماری های نقص ایمنی  به زبان  فارسی و انگلیسی 

چاپ و انتشار دو جلد کتاب آموزشی به زبان  فارسی و پنج جلد کتاب به زبان انگلیسی در  زمینه بیماری های نقص ایمنی

ناشرنویسندگانسالعنوان کتابشماره

بیماری های نقص ایمنی اولیه در ایران

درمان بیماری های نقص ایمنی اولیه

( کمبود های اولیه آنتی بادی)

۱۳۸۴

۱۳۸۵

دکتر اصغر آقا محمدی، دکتر زهرا پورپاک،
دکتر نیما رضایی،  دکتر ابوالحسن فرهودی،

دکتر مصطفی معین

دکتر اصغر آقا محمدی، دکتر نیما پروانه،
دکترمهدی یگانه
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۱۳۳

 آموزش بیماران و خانواده بیماران

بیماری نقص ایمنی یک بیماری ژنتیکی مزمن می باشــــــــد که نحوه برخورد بیمار و خانواده بیماران در پروگنوز و آینده بیماری و 

عوارض ناشی از بیماری اثر مسـتقیم دارد و مرکز تحقیقات نقص ایمنی هموار در کنار حمایت معنوی و مادی از بیماران به آموزش 

بخش های مختلف بیماری بویژه آثار روحی و روانی بیمار و بار ناشـــی از بیماری پرداخته اســـت. همچنین جهت آگاهی ســــایر 

پزشکان در این زمینه که بیماران و خانواده آنان نیازمند آموزش در مورد بار ناشی از بیماری هســـتن چندین مطالعه صورت گرفته 

است که در زیر نمونه ای از آنان اشاره می شود.

1. Psychiatric aspects of primary immunodeficiency diseases: the parental study .

Abolhassani H, Aghamohammadi A, Pourjabbar S, Salehi Sadaghiani M, Nikayin S, 

Rabiee A, Imanzadeh A, Mahmmoodi Gharaei J, Arbabi M, Rezaei N. Iran J Allergy 

Asthma Immunol. 2013 May 15;12(2):176-81.

2. Economic burden of common variable immunodeficiency: annual cost of 

disease. Sadeghi B1, Abolhassani H, Naseri A, Rezaei N, Aghamohammadi A. Expert 

Rev Clin Immunol. 2015 May;11(5):681-8.
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آموزش عمومی جامعه در هفته جهانی نقص ایمنی

همه ساله و همگام با برنامه جهانی هفته جهانی نقص ایمنی که به پیشنهاد بنیاد IPOPI در ۲۲ الی ۲۹ اپریل مصـادف با ۲ الی ۹ 

اردیبهشــــت می باشد مرکز تحقیقات نقص ایمنی با کمک گرفتن از رسانه ها، و برگزاری مراسم متعدد با حضـــــور هنرمندان  و 

ورزشکاران به افزایش سطح آگاهی جامعه با عالئم هشـدار دهنده وجود نقص ایمنی و اهمیت تشـخیص زودرس این بیماری ها 

می پردازد که تاکنون این برنامه ۵ سال پیاپی از سال ۱۳۹۰ تا کنون برگزار گردیده است.
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     بخش چهارم

فعالیت ها در زمینه تشخیص بهتر بیماران

تهیه و تولید راهنماهای آموزشی، درمانی (گايد الين ها تشخیصی و درمان)

انجام آزمون های تشخیصی ایمونولوژیک و ژنتیکی

راه اندازی کلینیک مشاوره ژنتیکی و تشخیص قبل از تولد



۱۳۶

        بخش چهارم: فعالیت ها در زمینه تشخیص بهتر بیماران

تهیه و تولید  راهنماهای آموزشی، درمانی(گایدالینها)

یکسـان سازی و هماهنگی در نظام خدمات تشــخیصــی و درمانی بیماران نقص ایمنی همواره از مهمترین اهداف مورد پیگیری 

مرکز تحقیقات نقص ایمنی است و تا کنون این مرکز موفق به انتشار دو مقاله جهت راهنمای تشخیصی و درمانی بیماران با نقص 

ایمنی متغیر شده است که بصــــــــورت  CME ارائه شده است و در زمینه برخورد با عفونت مکرر و نحوه درمان بیماران مبتال به 

CVID می باشد.

1. The approach to children with recurrent infections.Aghamohammadi A1, Abolhassani 

H, Mohammadinejad P, Rezaei N. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2012 Jun; 11(2):89-109.

2. A review on guidelines for management and treatment of common variable 

immunodeficiency.Abolhassani H, Sagvand BT, Shokuhfar T, Mirminachi B, Rezaei N, 

Aghamohammadi A.Expert Rev Clin Immunol. 2013 Jun; 9(6):561-74.
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انجام آزمون های تشخیصی ایمونولوژیک و ژنتیکی

تشــــــــــــــخیص به موقع بیماری های نقص ایمنی اولیه، بررسی مولکولی و دقیق بیماری و بررسی های دوره ای آزمون های 

ایمونولوژیک بیماران جز الینفک مدیریت بیماری های نقص ایمنی می باشـد که هم به درمان صـحیح و به هنگام بیماری کمک 

می کند هم به آینده بیماری و کاهش عوارض ناشی از تشـــخیص دیرهنگام کمک می کند. همچنین انجام تســــت های دقیق 

ژنتیکی می تواند بیمارانی که نیاز مند دوره های پیگیری بیشترهسـتند یا نیاز به درمان های هدفمند برای مولکول تخریب شده بر 

اثر بیماری هسـتند کمک کنند. همچنین تسـت های آزمایشـگاهی کمک شایانی به گروه بندی بیماران و تشــخیص علت زمینه 

بیماری آنها می کند. در نهایت  تســت های تشــخیص ژنتیکی می تواند جهت ازدواج خود بیمار و یا فرزند آوری مجدد خانواده و یا 

اطرفیان ناقل ژن بیماری کمک ویژه در بحث مشــــــاوره ژنتیکی کند. از این رو مرکز تحقیقات نقص ایمنی همواره در صدد بوده 

است که بروز ترین و پیشــــرفته ترین امکانات تشــــخیص ایمونولوژیک و ژنتیکی را برای دسترسی راحت بیماران به این خدمات 

فراهم نماید که از جمله این خدمات انجام تســــــت های سکانس نســــــل جدید ژنتیکی، ایمونوفنوتایپنگ ، بررسی شکنندگی 

کروموزومی، بررسی دوره ای و بلند مدت مارکر های تشخیصی و پروگنوز بیماری می باشد.
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راه اندازی کلینیک مشاوره ژنتیکی و تشخیص قبل از تولد 

بیماری های نقص ایمنی اولیه یک بیماری ژنتیکی هستند که بصورت اتوزومال یا وابسته به جنس به افراد منتقل م یگردد.

در کشـور ایران و سایر کشــور های آسیائی (بخصــوص منطقه خاورمیانه) که میزان ازدواج های فامیلی باال است، بیماری های 

نقص ایمنی از فراوانی باالتری در مقایسه با کشور های اروپائی برخوردار هستند.

بمنظور کاهش میزان بروز بیماري هاي نقص ایمنی ، در خانواده هائی با داشـتن یک فرد مبتال به نقص ایمنی و  داشـتن  سـابقه 

خویشـــــاوندی در پدرو مادر خانواده ، مرکز تحقیقات نقص ایمنی با همکاری متخصــصــین ژنتیک اقدام به راه اندازی کلینیک 

مشـاوره ژنتیکی و تشخیص قبل از تولد نموده است. 
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بخش پنجم

ارتباطات بین المللی

همکاری علمی و پژوهشی با مراکز معتبر علمی بین المللی

انتخاب مرکزتحقیقات بعنوان مرکزقابل استنادانجمن اروپائی نقص ایمنی درایران

پذیرفته شدن مرکز تحقیقات نقص ایمنی بعنوان مرکز آموزش دهنده بیماری های نقص ایمنی در 

کشور های فارسی

مشارکت فعال مرکز تحقیقات نقص ایمنی در طرح بین المللی" مطالعه دفع ویروس پولیو در 

بیماران نقص ایمنی"
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        بخش  پنجم  : ارتباطات بین المللی

همکاری علمی و پژوهشی با مراکز معتبر علمی بین المللی 

اعضـای هیئت علمی مرکز تحقیقات نقص ایمنی از بدو تشــکیل گروه پژوهشــی نقص ایمنی دانشــجویان (SRGID) در سال 

۱۳۷۸و تاسیس مرکز تحقیقات در سال ١٣٨٩، همکاری های علمی پژوهشــــــی در سطح بین المللی با محققین برجســـــــته 

دانشگا هها و مراکز علمی پژوهشی خارج از کشوربه شرح زیر داشته اند:

 

- همکاری با مراکز علمی معتبر و برجسته علمی  مانند هاروارد در بوستون  ، راکفلر نیورک و  کارولینسکای سوئد

- دعوت از شخصیت های علمي برجسته  خارج از کشور در کنفرانس ها و گردهمایی های داخلی

- بازدید از مراکز علمی و بین المللی دانشگاه های معتبر خارج کشور و تهیه و تنظیم تفاهم نامه های علمی با آنان

- مشارکت در مطالعات پژوهشی مشترک با مراکز علمی و دانشگاه های معتبر خارج کشور

ـرگزاری کنفرانس های علمی  منطقه ای و بین المللی    - مشارکت در ب

- تبادل دانشجو بین مرکزتحقیقات نقص ایمنی و مراکزعلمی و دانشگاههای معتبرخارج کشور

ـرک با مراکز علمی و دانشگاه های معتبرخارج کشور - همکاری درنوشتن مقاالت علمی مشت
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انتخاب مـرکز تحقیقات بعنوان مـرکز قابل استناد انجمن اروپائی نقص ایمنی در ایران
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پذیرفته شدن مرکزتحقیقات نقص ایمنی بعنوان مرکزآموزش دهنده بیماریهای نقص ایمنی درکشـــورهای 

فارسی زبان افغانستان وتاجیکستان

پایین بودن سطح آگاهی پزشکان درکشـورهاي اروپاي شرقی در ارتباط با بیماری های نقص ایمنی، کشــورهاي اروپاي شرقی را 

واداشت تا در قالب طرح J-Project در جهت افزایش سطح آگاهی جامعه پزشکی اقدام نمایند. در ابتدا این پروژه توسط کشــور 

هائی که قبال توسط اتحاد جماهیر شوروي کنترل و اداره می شدند، آغاز گردید. بعد ها J-Project با تشــــکیل شبکه اي علمی 

شامل پزشکان، ایمونولوژیســــــت ها و محققین اروپا شرقی و مرکزي و همکاری علمی با دیگر کشـــورها، تالش در جهت  بهتر 

شدن سطح مراقبت بیماران مبتال به نقص ایمنی  نموده است. بتدریج با توسعه فعالیت این شبکه علمی، از بعضــی کشــور هاي 

غیر اروپائی دعوت گردید تا به این شبکه علمی پژوهشــی بپیوندند. هم اکنون کشــورهایی مانند ایران ترکیه و مصــر عضــــو این 

شبکه علمی هســـتند و نمایندگانی از این کشـــور ها عضــــو    Steering committee این شبکه علمی هســتند. در راستای  

برنامه ریزی های آموزشی گسـترده در شبکه آموزشی J-Project کشـور ایران بعنوان مســــئول آموزش در کشــور هاي فارسی 

زبان همچون افغانســتان و تاجیکســتان(Project Persian) شناخته شده است و مرکز تحقیقات نقص ایمنی نماینده ایران در 

کمیته SteeringCommittee طرح J–Project در اروپاي شرقی می باشد.
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 مشا رکت  فعال مرکز تحقیقات نقص ایمنی در طرح بین المللی " مطالعه دفع ویروس پولیو در بیماران نقص ایمنی"    

مشـارکت فعال در طرح بین المللی (با حضـور ۱۶ کشـور ) تحت عنوان مطالعه دفع ویروس پولیو در بیماران نقص ایمنی و حضـور 

فعال در نوشتن مقاله گزارش مذکور (بعنوان نویسندگان اول و دوم مقاله ) 
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بخش ششم

مدیریت برنامه بیماری های نقص ایمنی در کشور

مسئول طرح ملی ثبت بیماران نقص ایمنی در کشور

راه اندازی شبکه کشوری نقص ایمنی مصوب شورای عتف

مجری طرح اگزوم سکونسینگ بیماری نقص ایمنی جهت جستجوی ژن جدید

راه اندازی انجمن حمایت از بیماران نقص ایمنی
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       بخش  ششم  : مدیریت برنامه بیماری های نقص ایمنی در کشور

مسئول طرح ملی  ثبت بیماران نقص ایمنی در کشور    

براي اولین بار ثبت بیماران نقص ایمنی اولیه درایران درسال ۱۳۷۶توسط موسســـــــــین مرکزتحقیقات نقص ایمنی شروع و راه 

اندازي گردیده است. این مسئولیت از طریق معاونت پژوهشـی وزارت بهداشت با بودجه ۱٫۳ میلیارد ریال به مرکز تحقیقات نقص 

Primary  Iranian) ایمنی واگذار گردید. طبق گزارشـات و مقاالت اسـتخراج شــده از برنامه ثبت بیماران نقص ایمنی در ایران

Immunodeficiency Registry: IPIDR) سه مقاله در سـا لهای 2002، 2006 و 2013 درژورنال کلینیکال ایمونولوژی 

چاپ شــده اند که به ترتیب تعداد 440، 1661 و 760 بیمار ثبت شــده اســت. همچنین در ســال های 2014 و 2015 ، بیش از 

٢٣٠٠بیمار نقص ایمنی تشـــخیص داده شده، دربرنامه رجیســـتری ثبت گردیده است  و هم اکنون مرکز تحقیقات نقص ایمنی 

بعنوان مرکزهمکار انجمن اروپایی نقص ایمنی (Documenting Center. Of ESID Registry) با رجیســتری نقص ایمنی 

اروپا همکاری مینماید. بدیهی اســت نتایج آماري و اطالعات بدســـت آمده از ثبت بیماران مبتال به نقص ایمنی کمک موثري در 

تصمیم گیري کالن مسئولین امر بهداشت و سالمت کشور خواهد کرد.
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طرح راه اندازی شبکه کشوری  نقص ایمنی مصوبه شورای عتف  

به منظور بهبود وضعیت تشـخیصـی درمانی بیماران مبتال به نقص ایمنی درکشــور، ضرروی است مجموع منابع انســانی شامل 

متخصــصــین ایمونولوژی موجود درکشــور و مراکز تشــخیصــی درمانی تهران و مراکزاستانها و شهرستانها و توانمندی آنان در 

تشـــخیص و درمان بیماران مبتال به نقص ایمنی در تهران و شهرستان در یک مجموعه جامع  در قالب یک شبکه تعریف و دیده  

شود . دراین مجموعه مرکز تحقیقات نقص ایمنی بعنوان مرکزشبکه و ده کالن منطقه کشـوری (براساس آمایش منطقه ای نظام 

سالمت) بعنوان مراکز محیطی تعریف م یشوند.

در این راستا، در تعامل بین منطقه ای، متخصصین هر منطقه، سایر شهرستانهای تحت پوشش آن منطقه را از نظر تشخیصـی و 

درمانی و ارائه مشاوره پزشکی حمایت و پشتیبانی می نمایند. بیماران مراجعه کننده به شهرستان در قالب یک روش ارجاع صحیح  

در صورت نیاز به مشـــــاوره و انجام آزمو نهای  پیشـــــرفته تر، ابتدا به مرکز آن منطقه ارجاع داده میشـــــوند ودر صورت نیاز به 

بررس یهای بیشتر از طریق مرکز منطقه به  مرکز شبکه در تهرانفرستاده م یشوند. اطالعات تمامی بیماران تشـخیص داده شده 

در مراکز تحت پوشش هریک از مناطق ده گانه، به مرکزآن منطقه ارسال می گردد.

در این شبکه، تعامل بین شبکه ای، بین پزشکان مرکز شبکه و متخصـصـین مناطق ده گانه صورت م یگیرد. متخصـصـین مرکز 

ـرفته آنالیز موتاسیونی حمایت و پشـتیبانی می نمایند.  شبکه، مناطق ده گانه را از نظر تشـخیصـی و درمانی و انجام ازمونهای پیش

اطالعات تمامی بیماران تشـــخیص داده شده وثبت شده در مناطق ده گانه از طریق انالین به مرکز رجیســـتری نقص ایمنی در 

مرکز شبکه (مرکز تحقیقات نقص ایمنی در تهران) ارسال می گردد. 

بمنظور اجرای طرح شبکه کشــــوری نقص ایمنی و تامین بودجه الزم ، پروپوزال طرح تهیه و تنظیم گردیده و  در  شورای عتف با 

بودجه ای برابر ۱۱میلیارد  ریال تصویب گردیده است .

هدف  ایجاد شبکه ای  بود که بتواند بین ٧٠ -٨٠  نفر فوق تخصــص ایمونولوژی و الرژی بالینی تربیت شده  و مشـــغول بکار در 

سراسر کشور یک ارتباط منسـجم بوجود بیاورد. در این  طرح  باهدف ارتقای سطح آگاهی و دانش پزشکان متخصـص کودکان و 

پزشکان عمومی و استاندارد سازی امکانات تشخیصی در شهرستان ها و بهبود روش ارجاع بیماران، شبکه کشـوری نقص ایمنی 

راه اندازی گردید. الزم به ذکر است که در فاصله  سال های ٢٠٠٢ تا سال ٢٠١٣ که برنامه رجیســـتری بیماری نقص ایمنی فعال 

بود،  فقط  ٢٠- ١٠ درصد بیماران مبتال به نقص ایمنی در کشــور تشـــخیص و ثبت گردیده بود. طبق مطالعه ای که انجام شده 

است  در بیشتر کشورهای اروپائی نیز ٨٠ – ٩٠ درصد بیماران مبتال به نقص ایمنی آن کشورها تشـخیص داده نمی شوند  که علت 

عمده عدم آگاهی جامعه پزشکی نســــــــبت به بیماری های نقص ایمنی است.  در ایران نیز عالوه بر پایین بودن میزان آشنائی 

پزشکان عمومی با این بیماری ها عدم وجود امکانات  تشخیصی آزمایشگاهی  در شهرستان ها و نبود یک سیستم ارجاع کارآمد ، 

سبب شده که میزان باالئی از مبتالیان تشــخیص داده نشــوند. راه انداری شبکه کشـــوری نقص ایمنی موجب، افزایش سطح 

آگاهی پزشکان کشور، افزایش امکانات تشخیصی در یک  آزمایشـگاه رفرال در استان ها و اصالح روش ارجاع  بیماران مبتال به 

نقص ایمنی در این شبکه است. خوشبختانه تمامی این شبکه به روش هیات امنائی اداره می شود و نود درصد همکاران در رشـت ه 

فوق تخصص ایمونولوژی و الرژی عضو هیات امنای این شبکه هستند .    
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  طرح اگزوم سکونسینگ بیماری نقص ایمنی جهت جستجوی ژن جدید مصوبه موسسه نیماد 

در ســـــالهای اخیر whole exome sequencing (WES) بعنوان یك روش دقیق براي مطالعه واریانتهاي ژنتیکي در ژنوم و 

اگزوم انسـان معرفي شده است. تشــخیص مولکولي بیماران PID به این روش عالوه بر اینکه به پزشکان کمك میکند تا بهترین 

گزینه درماني را براي بیمار انتخاب کنند، همچنین در مشاوره ژنتیکي، تشـخیص ناقلین و تشـخیص قبل از تولد هم کمك کننده 

مي باشد. بر اساس نتایج مطالعات اخیر تا کنون ۲۶۹ ژن مســــــئول بروز بیماری های نقص ایمنی شناخته شده است. بر اساس 

نتایج رجیسـتري در ایران، هرساله تعداد ۲۵۰ بیمار نقص ایمنی جدید شناسایي میشــود که الزم است از نظر ملکولی و تعیین نوع 

موتاسیون بررسی گردند.  طبق روش های تشـخیصــی ملکولی پیشــنهاد شده الزم است بیماران مبتال به نقص ایمنی که از نظر 

بالینی تشــــــخیص داده شده اند ابتدا به روش  Targeted sequencing با استفاده از پانل حاوی تعداد 269 ژن شناخته شده 

whole exome  بیمار از نظر DNA بررســـی و آنالیز گردند و در صـــورت کنار گذاشــــتن تعداد 269 ژن مطالعه شــــده نمونه

sequencing و یا whole genome sequencing  جهت جستجوی ژن جدید مطالعه و بررسی شوند.

به منظور فراهم  نمودن امکان مطالعه فوق پروپوزالی  با هدف  جســتجوی ژن جدید در بیماران نقص ایمنی تهیه و به  موسســـه 

نیماد ارائه گردید و خوشبختانه پروپوزال مذکور با بودجه ای برابر ۳٫۵ میلیارد ریال به تصویب رسید . امید است با اجرای این طرح 

نتایج با ارزشی در جهت کمک به تشـخیص و درمان بیماران مبتال به نقص ایمنی و همچنین اعتالی  موقعیت علمی کشـورمان 

حاصل گردد.
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راه اندازی انجمن حمایت از بیماران نقص ایمنــی و جذب کمک های مــردمــی و خیـــرین جهت حمایت از 

بیماران نیازمند 

از آنجا که قسمتی از درمان بیماران نقص ایمنی می بایست به صورت ماهانه و با صرف هزینه های سنگین انجام شود و تداوم این 

شرایط سبب عدم پیگیری بیماران در بحث درمان و بروز سلب امید از ادامه دادن مســــــیر درمان می شود، مرکز تحقیقات 

نقص ایمنی همواره در صدد بهبود شرایط درمانی این بیماران می باشد و با راه کارهای اشاره شده در ادامه، قصـد در بهبود کیفیت 

زندگی بیماران و خانواده های آن ها داشته است:

١- کمک به راه اندازي و ایجاد تشـــکل هاي مردم بنیاد در جهت حمایت بیماران نقص ایمنی از نظر تامین هزینه های دارو های 

ماهانه بیماران و ایجاد شبکه هاي بیمار محور جهت برخورد با بیماري هاي مزمن ژنتیکی

٢- راه اندازي بازارچه هاي خیریه جهت جمع آوري کمک هاي مردمی بمنظور کمک در امر درمان بیماران نیازمند.
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برگزیده شدن مرکز به عنوان مـرکز برتر در جشنواره رازی
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