عناوین طرح های تحقیقاتی مرکز
 .1بزرسی تاثیز آًتی اکسیذاًْا بز کیفیت هَلکَلی کزٍهاتیي اسپزم در سٍجیي هبتال بِ سقط هکزر
 .2بزرسی ضیَع پلی هَرفیسن  1730صى استزٍصى رسپتَر بتا در سًاى ًابارٍر
 .3بزرسی بیاى  mRNAایٌتزلَکیي 10 ٍ 4در سًاى دچار سقط جٌیي هکزر ٍ طبیعی
 .4بزرسی جْص ّای  4977جفت باسی صًَم هیتَکٌذری در سًاى IVF failure

 .5بزرسی فزاٍاًی ٍاریاًت عولکزدی  rs10954213در صى  IRF5در جوعیت بیواراى هبتال بِ سقط هکزر
با علت ًاهطخص
 .6بزرسی ارتباط پلی هَرفیسن صًْای  CCL2 ٍ CXCR4 ٍ CXCL12با سقط هکزر در جوعیت بیواراى
هزاجعِ کًٌذُ بِ هزکش ًابارٍری یشد
 .7بزرسی پلی هَرفیسن ّای  A1298C ٍ C677Tصى  rs4858608 ٍ rs2196427 ٍ MTHFRصى
 GRTHدر بیواراى آسٍاسپزهی ٍ هقایسِ با افزاد ضاّذ
 .8بزرسی ٍضعیت صى  CLCN1در بیواراى هبتال بِ هیَتًَی هادرسادی
 .9بزرسی پلی هَرفیسن صى  ٍ SUIF1سطح سزهی  CA125 ،HE4در بیواراى هبتال بِ سزطاى تخوذاى
 .10بزرسی فزاٍاًی کالهیذیا تزاکَهاتیس ٍ ًقص آى در بیواراى هزاجعِ کٌٌذُ بِ علت سقط هکزر بِ هزکش
تحقیقاتی درهاًی ًابارٍری یشد

 .11بزرسی فزاٍاًی ٍاریاًت عولکزدی  rs1264457در صى  HLA-Eدر جوعیت بیواراى هبتال بِ سقط هکزر با
علت ًاهطخص
 .12بزرسی ضیَع پلی هَرفیسن  1730صى استزٍصى رسپتَر بتا در سًاى ًابارٍر
 .13بزرسی ارتباط اتَآًتی بادی ّای ضذ تیزٍئیذ (آًتی پزاکسیذار ٍ آًتی تیزٍگلَبَلیي ) با سقط ّای هکزر خَد
بخَدی
 .14بزرسی ریشحذف ّای کزٍهَسٍم  Yدر هزداى آسٍاسپزم یا الیگَاسپزم کاًذیذ Micro-TEST
 .15بزرسی ٍ هقایسِ آپَپتَس اسپزم ،سیتَکٌتیک جٌیي ٍ هیشاى حاهلگی حاصل اس دٍ رٍش  ICSI ٍ IMSIدر
سٍج ّای ًابارٍر با فاکتَر هزداًِ
 .16جذاساسی کطت ،ضٌاسایی ٍ توایش سلَل ّای پزتَاى بٌیادی اس بافت پَست ختٌِ
 .17بزرسی ارتباط پلی هَرفیسن VAL15Metصى  ، COMTپلی هَرفیسن Ser311/cys311صى ٍ DRD2
پلی هَرفیسن  Ile105Valصى  ٍ GSTP1پلی هَرفیسن حذفی صى ّای  GSTT1ٍ GSTM1در بیواراى
هبتال بِ اسکیشٍفزًی هزاجعِ کٌٌذُ بِ بیوارستاى تخصصی اعصاب ٍ رٍاى در ضْز یشد
 .18بزرسی هیشاى رضایت هزاجعیي بِ هزکش تحقیقاتی ٍ درهاًی ًابارٍری یشد
 .19بزرسی پزٍفایل اسیذّای چزب ٍ تزاًس در سًاى هبتال بِ سقط هکزر
 .20هیکزٍدلیطي ّای کزٍهَسٍم  Yدر ارتباط با سقط هکزر
 .21ارتباط بیي پلی هَرفیسن ّای  ٍ SODاستزس اکسیذاتیَ در سًاى هبتال بِ PCO

 .22بزرسی اثز هیَهکتَهی بز رٍی صى ّای خاًَادُ  HOXدر بافت آًذٍهتز
 .23بزرسی بیاى ّmiRNAا در بیواراى آًذٍهتزیَسیس
 .24بزرسی بیاى صى ّای دخیل در الًِ گشیٌی در بافت آًذٍهتز سًاى هبتال بِ سقط هکزر
 .25بزرسی اثز تحزیک تخوک گذاری بز بیاى صى ّای دخیل در الًِ گشیٌی در بافت آًذٍهتز
 .26بزرسی اثز بزداضتي اًذٍهتزیَها بز رٍی بیاى صى ّای خاًَادُ  HOXدر بافت آًذٍهتز
 .27هقایسِ بیاى ّmiRNAای  146-373-155-212-143-34-21-16-15هسیز آپَپتَس در افزاد هبتال بِ
سزطاى تخوذاى
 .28بزرسی پلی هَرفیسن صى ّای  DICER ،XPO5 ،DROSHA ،Ranدر سًاى هبتال بِ سقط هکزر
 .29تعییي طَل تلَهز اسپزم در هزداى الیگَاسپزم ًسبت بِ ًزهَاسپزم
 .30هقایسِ بیاى miRNAهسیز آپَپتَس در افزاد هبتال بِ سزطاى تخوذاى

