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Cercetare de vârf  în domeniul genomicii cancerului pulmonar
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI (ICF) cu sediul in Bucuresti, Șos. Fundeni, nr. 258, sector 2, a derulat in perioada 20.07.2010-19.05.2014 proiectul “PROFIL GENIC
AL CANCERELOR BRONHO-PULMONARE PRIMITIVE  CU CELULE NON-MICI SI INVAZIA GANGLIONILOR MEDIASTINALI – GPN2” , co-finantat prin Fondul Eu-
ropean de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare cu Ministerul Educatiei Nationale in calitate de Organism Intermediar (OI) pentru Cercetare, in
numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional „Creşterea Competitivităţii Eco-
nomice” (POS CCE), Axa Prioritara 2-O.2.1.2  „Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate“.
Valoarea totala a proiectului este de 7.134.760 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 6.000.000 LEI (4.980.000 lei prin FEDR si 1.020.000 lei
de la bugetul national).
Activitatile proiectului s-au desfasurat sub coordonarea profesorului Jean-François REGNARD- specialist de renume international in domeniul chirurgiei toracice
avand ca obiectiv principal crearea unui nucleu de excelenta europeana in domeniul genomicii cancerului pulmonar.
Proiectul cu o durata totala de 47 luni a vizat cercetari care s-au derulat atat la sediul Institutului Clinic Fundeni din Bucuresti, cat si la institute din Franta, la
Hôpital Hôtel Dieu, Hôpital Européen Georges Pompidou si Austria, la Allgemeines Krankenhaus.
Rezultatele obținute in cadrul proiectul nostru, care si-a propus să răspundă la o serie de întrebări legate de raspunsul pacientilor la tratament, pot sta la baza
implementarii ulterioare a unor  abordari de screening mult mai eficente care sa conduca la un management mult mai adecvat al pacientilor cu cancere bronho
pulmonare cu celule non-mici.
Metodele moleculare si tehnicile avansate de tip high-throughput de tipul microarray, whole exome sequencing sau tissue array utilizate in proiect, au condus la
identificarea unor profile de expresie diferite intre tesuturile analizate cat si a unor mutatii la nivelul unor gene implicate in raspunsul la chimioterapie. 
Datorita finantarii proiectului si prin intermediul rezultatelor obtinute se poate realizeaza tranzitia catre o medicina personalizata care sa poata sa raspunda
obiectiv necesitatilor fiecarui pacient, contribuind totodata la progresul farmacogenomicii şi a domeniului terapiilor moleculare tintite.
Importanta şi actualitatea temei proiectului, atingerea obiectivelor ştiintifice propuse prin obținerea rezultatelor asumate - determinarea unor profile genice
corelate cu prognosticul si raspunsul la tratamentul multimodal din cancerul bronho-pulmonar ofera României un statut privilegiat in comunitatea ştiintifica
europeana şi permite colaborari viitoare cu retele internaționale de cercetare. 

Evenimentul oficial de finalizare a proiectului va avea loc la Hotelul Novotel din Bucuresti in data de 13 mai 2014 in cadrul celei de a IX-a editii
a Simpozionului International Academician Nicolae Cajal organizat in perioada 12-14 mai 2014.

În cadul conferintei vor avea alocutiuni academicieni si personalitati nationale si internationale din domeniul medicinei, cu un rol esential in cercetarile in onco-
genomica, domeniu caruia i s-a adresat si proiectul al carui final este marcat.
Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Dr. Simona Dima, 
Coordonator Cercetare Dezvoltare ICF
Tel. 0040213188811, Fax. 0040213188811, e-mail  dima.simona@gmail.com
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