
 بسوِ  تعبلی 

 داًطگبُ علَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی گلستبى )هجوَعِ فلسفی(

 هعبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍری

 

 

 فزم اطالعبت اجزای دٍرُ آهَسضی

رٍضْبی ًَيي صى درهبًی بب تبكیذ بز سیستن جذيذ  عٌَاى آهَسش
CRISPR/Cas9 

 كبرگبُ                      دٍرُ رٍش ارائِ هحتَی

صى درهبًی يکی اس ضبخِ ّبی درهبًی جذيذ پشضکی هذرى است. بطَر  چکیذُ هَضَع يب سزفصل آهَسضی

كلی فزايٌذ صى درهبًی ببعث حذف صى هعیَة ٍ يب اصالح عولکزد آى در 

ثتی تک صًی اس قبیل سیستیک سلَل ٍ ببفت هی گزدد. بیوبريْبی ٍرا

يس، ّوَفیلی، تبالسوی ٍ ديستزٍفی هبّیچِ ای كبًذيذّبی اٍلیِ فیبزٍس

صى درهبًی ّستٌذ. ًخستیي كبرآسهبيی ببلیٌی هَفقیت آهیش صى درهبًی 

)ًَعی ًقص ايوٌی(  SCIDبیوبری  Xدر ارتببط بب درهبى فزم ٍابستِ بِ 

بَد. در حبل حبضز  چٌذيي كبرآسهبيی ببلیٌی  هَفقیت آهیشی در ارتببط 

ٍيسکبت درهبًی تبالسوی، بزخی ًقبيص سیستن ايوٌی، سٌذرٍم بب صى 



 

بِ آًْب ٍ لَكویب درحبل اًجبم است كِ بزخی اس هزاحل درهبى  چآلذري

ّن رسیذُ است. جْت اصالح صى هعیَة  هی تَاى اس ابشار  FDAتبيیذ 

استفبدُ  ZFN  ٍTALENّبی هتفبٍتی اس قبیل ًَكلئبسّبی هٌْذسی ضذُ 

بشرگی اًقالة  CRISPR/Cas9تن جذيذ ٍيزايص صًَهی اخیزاً سیس  كزد.

در صى درهبًی ًقبيص صًی بِ ٍجَد آٍردُ است. بب استفبدُ اس ايي 

سیستن بب كبرايی بیطتزی ًسبت بِ رٍضْبی قبلی بطَر ّذفوٌذ  هی تَاى 

تغییز دلخَاُ را در صًْبی ّذف ايجبد كزد ٍ  صى هعیَة را خبهَش ٍ يب 

 الح كزد. صًَتیپ بیوبريشا را اص

سخٌزاًی تالش هی ضَد تب گزٍُ ّذف را بب اصَل ٍ اّویت صى در ايي 

درهبًی ٍ رٍضْبی ًَيي دستکبری ّبی صًی بب تبكیذ بز سیستن جذيذ ٍ 

  آضٌب كٌذ. CRISPR/Cas9كبرآهذ 

 آضٌبيی گزٍُ ّذف بب رٍضْبی ًَيي صى درهبًی  ّذف اس بزگشاری

 هزكش تحقیقبت سلَل بٌیبدی  ٍاحذ هجزی

 52/11/39 تبريخ اجزا

  هحل اجزا

 سبعت 5 هذت آهَسش بِ سبعت

 عٌَاى رضتِ ضغلی فزاگیزاى

 )گزٍُ ّذف(

، داًطجَيبى هقطع تحصیلی كبرضٌبسی ّبی هحتزم داًطگبُ ّیئت علوی

 عالقِ هٌذارضذ ٍ دكتزا، هحققیي 

 

 علیزضب ضْزيبری   ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هطخصبت هذرسیي

 هیشاى تحصیالت داًطجَی دكتزای صًتیک  

عٌَاى پست سبسهبًی كبرضٌبس ٍ عضَ ضَرای هزكش تحقیقبت سلَل 

 بٌیبدی

 هحل خذهت  هزكش تحقیقبت سلَل بٌیبدی

 درجِ علوی داًطجَی دكتزا

 5155392222كذ هلی 
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