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عنوان طرح: توسعه روش هاي درماني برای درمان بيماري هاي نورو دژنراتيو
پژوهشگر: كلوديو آندرس هتس فلورس

كشور: شيلي
رشته: بيو پزشكي و بيوتكنولوژي 

مؤسسه علمي: دانشكده پزشكي، دانشگاه شيلي

چكيده طرح:  
تحقيقات دکتر کلوديد هتس روي درک مکانيسـم مولکولي اسـترس و ارتباط آن با پاتولوژي سيسـتم 
عصبـي و همچنيـن روش هـاي درمانـي که از چنين آسـيب هايي جلوگيـري نمايند متمرکز مي باشـد. 
آزمايشـگاه ايشـان در زمينه اسـتراتژي هاي سـلولي درگير در سـازگاري اسـترس هاي مزمن ناشـي از 
فولدينگ نامناسـب پروتئين ها و اسـتفاده از اين دانش در طراحي و توسـعه دارو، فعال مي باشـد. گروه 
تحقيقاتـي ايشـان بـا اسـتفاده از مدل هـاي پري کلينيـکال و دسـت ورزي هاي ژنتيکـي در مطالعات در 
حيطـه اسـترس ناشـي از فولدينـگ نامناسـب پروتئين هـا و بيماري هـاي عصبـي پيش قدم مي باشـند 
و همچنيـن ، اسـتراتژي هاي ژن درمانـي بـرای کاهـش آسـيب هاي سـلولي در بيماري هـاي مختلـف 
ماننـد پارکينسـون، آلزايمـر و ALS را تحـت مطالعـه قـرار مي دهنـد. آزمايشـگاه دکتر هتـس يکي از 
آزمايشـگاه هاي فعـال در امريـکاي التيـن بـا کسـب گرنت هـاي ملـي و بين المللي بـوده و قصـد دارند 
نسـل جديـدي از تحقيقـات در بيوتکنولوژي و بيوپزشـکي را آمـوزش داده و يك آزمايشـگاه پويا، نوآور 

بـا قـدرت رقابت بـاال را گسـترش دهند.

زندگي نامه:
آقـای هتـس مهندسـي بيوتکنولـوژي را در دانشـگاه شـيلي آموزش ديـد و با مـدرک دکتري تخصصي 
در رشـته علـوم بيوپزشـکي در مؤسسـه تحقيقـات دارويـي  سـرنو سـوئيس فـارغ التحصيل شـد. دوره 
پسـادکتري خـود را در دانشـگاه هـاروارد گذراند. وي در سـال 2007 به دانشـگاه شـيلي ملحق شـد و 
در حـال حاضـر به عنوان اسـتاد در دانشـکده پزشـکي دانشـگاه شـيلي و اسـتاد نيمه وقت در دانشـگاه 
 Biomedical Neuroscience هـاروارد اشـتغال دارد. ايشـان همچنين به عنوان هيات مديـره مؤسسـه
نيز مي باشـند. تحقيقات ايشـان روي درک مکانيسـم مولکولي اسـترس، ارتباط آن با پاتولوژي سيستم 
عصبـي، توليـد مدل هـاي حيوانـي جديد و اسـتراتژي هاي پروتوتيپيـك مي و جلوگيري از آسـيب هاي 
سيسـتم عصبـي مي باشـد. ايشـان حائز دريافـت جوايزي مانند  دانشـمند برجسـته جـوان در امريکاي 
التيـن و فيناليسـت جايـزه Eppendorf and Science Award in Neurobiology گرديـده اسـت. وي 
همچنيـن جوايـزي از انجمن Cell Biology  و Bios-Chile prize به عنوان دانشـمند جوان برتر شـيلي 

دريافت کرده اسـت. 

   رتبه اول پژوهش هاي بنيادی


