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 یسرطاو یسلًلها ریدر تًقف تکث یىیريش وً عنوان طرح: 

  دکتر مهىاز بادامچیانمحقق: 

 آمریکا  :مقیم کشور

 )بیًشیمی( پسشکی علًم پایٍ زمینه علمی:

 مرکس پسشکی داوشگاٌ جرج ياشىگته دانشگاه:

 

 خالصه طرح: 

وطف علوی بِ ًام اٍ ثبت ضذُ است ٍ ّن  5وِ الوللی است  هٌْاس بادهچیاى یه چْزُ علوی ، پژٍّطگز ٍ هىتطف بیيدوتز 

اوٌَى در یىی اس هجْشتزیي آسهایطگاّْای داًطگاُ جزج ٍاضٌگتي هطغَل تحمیك ٍ تذریس است. ضاگزداى اٍ پشضىاى یا 

ّای پژٍّطی هتعذدی دربارُ آلشایوز ، ٍاوسي ایذس، سزطاى،  گذراًٌذ. اٍ بز رٍی بزًاهِ را هی .Ph.Dافزادی ّستٌذ وِ دٍرُ 

  بیواری ارثی ریَی ٍ پیزی وار هی وٌذ.

اضعِ هاٍرا بٌفص است ، بذى دارای دٍ سیستن دفاعی است وِ تیوَس )هالًَها( یىی اس هْوتزیي عَاهل ایجاد سزطاى پَست 

 ٍT-Cells  در تحمیمات ایطاى ثابت ضذ بزای هعالجِ اهزاؼ خطزًان خػَغا   ایي سیتن دفاعی ّستٌذیه بخص هْن اس

بِ خاطز ًتایج حاغل اس ایي بزرسی، پٌج سزی تَاى اس ایي غذُ ٍ سلَلْای تَلیذ ضذُ آى بسیار بْزُ جست.   سزطاى هی

 051زطاًی ضزٍع ضذ در ایٌه در بیص اس گستزدُ تحمیك در سطح آهزیىا در رابطِ با استفادُ اس تیوَس درهاًی بیواراى س

 هزوش سزطاى در اهزیىا ٍ ار.پا َّرهًَْای ساختِ ضذُ تیوَس بزای هعالجِ استفادُ هی ضَد  

 

اٍ هذرن وارضٌاسی خَد را در رضتِ ضیوی  اس داًطگاُ تْزاى ٍ  در تْزاى است  0231دوتز هٌْاس باداهچیاى هتَلذ 

، سپس با پذیزش اس داًطگاُ ایالتی یَتا در آهزیىا  بِ اداهِ اس داًطگاُ تبزیش در بیَ ضیوی  اخذ ًوَد  وارضٌاسی ارضذ را

   هذرن دوتزی بیَضیوی خَد را اس اى داًطگاُ دریافت ًوَد. 0892تحػیل در همطع دوتزی پزداخت ٍ در سال 

وزد تا بز رٍی بیواری فزاهَضی )آلشایوز( تحمیك پس اس دریافت دوتزی، اس داًطگاُ ته ، تگشاس بَرس سِ سالِ  دریافت 

 ًوایذ ٍ در پایاى ایي دٍرُ با ارائِ چٌذیي همالِ علوی در خػَظ ایي بیواری فَق دوتزایص را بذست آٍرد.

اس اٍ بِ عٌَاى سى  0885 دراستاد یار داًطگاُ جزج ٍاضٌگتي ضذ ٍ بعذ اس چْار سال بِ داًطیاری ارتما یافت.  0891در سال  

ًوًَِ هتخػع ٍ هحمك در هٌطمِ ٍاضٌگتي ، ٍیزجیٌیا ٍ هزیلٌذ لذرداًی گزدیذ. ضْزت تحمیماتی ٍ وٌفزاًسْای علوی دوتز 

باداهچیاى هَجب گطتِ وِ تعذادی اس سزهایِ گذاراى ٍ ووپاًیْای خارجی  بزای ضٌاخت گیاّاى وطَرضاى ٍ ساخت دارٍّای 

 وىاری دعَت بِ عول آٍرًذ.جذیذ اس اٍ بزای ّ


