
  ניסויים קליניים בבני אדם
  מטרה עיקרית של פורג'ן היא לממן ניסוי קליני לשחזור עורלה בזכר הנימול הבוגר.

 

  הרקע

המחקר הרפואי אפשר לשחזור עורי אמתי להתקיים במידה רבה יותר מאשר אי פעם בעבר )למידע נוסף 

(. עם זאת, שיחזור עורלה עדיין לא נוסה, למרות הידע הרגנרציה תורת מהצד המדעי, ראו את עמודנו על

שתאי סיב עורלה מגיבים טוב מאד לטכנולוגיות רגנרציה אשר יוצרות עור חדש. פורג'ן מאמין כי הגיע הזמן 

 שניסוי כזה יערך. 

  

  איזה סוג ניסוי ?

כרים נימולים בוגרים בכדי לשקם את כלי פורג'ן ינהל ניסוי במטרה לחבר מחדש עורלות משוחזרות לז

 הדם, קצות העצבים, ותפקוד אשר הוסרו במהלך המילה. 

  

  איך נגיע לשם ?

 שיטת פורג'ן המתוכננת להשיג את מטרתו הסופית, שיחזור עורלת זכר, היא כדלהלן : 

 נגייס כספים  .1

מחקר שיוביל לניסוי נשתמש בצוות המדעי שלנו למצוא מתקן וחוקרים אשר סבירותם להעריך  .1

 קליני גבוהה 

 נשלים כל ניסוי מעבדה או מקדים אשר נחוץ ונפרסם תוצאות אלו בעיתון ביקורת עמיתים  .1

 לבסוף, נערוך ניסוי קליני  .1

  

  מהדרך 3אנו כעת בשלב 

מורכב משחזור מלא של עורלות בעלי חיים ואז לערוך את אותם הניסויים על עורלה אנושית.  3שלב 

 אלו יפורסמו בעיתון ביקורת עמיתים. תוצאות 

ודאויות ותסבוכות בניסוי כזה, כפי שקיימות בכל ניסוי קליני -כמובן, "מפת דרך" זו היא הפשטה. קיימות אי

המוביל דבר חדש. פורג'ן אינו יכול להבטיח את התוצאה הסופית או לחזות משכולים בלתי צפויים אשר 

רג'ן מכיר בצורך בניסוי כזה. אנו יודעים כמה הצלחה הייתה לרגנרציה עלולים להופיע על הדרך. עם זאת, פו

עורית בתחומים אחרים, כך שיש לנו סיבה טובה להאמין כי שלנו יצליח. אילו התוצאה אינה, ולא יכולה, 

 להיות בטוחה, ברור כי אנו חייבים לנסות. 

  

  מעוניין להשתתף ? קרא להלן...

כראוי על ידי הממשלה. ניסויים אלו לא יערכו על ידי צוות פורג'ן, אלא על ידי ניסויים אלו יבוקרו ויאושרו 

 מומחים בתחום הרפואה אשר דבקים בתקנים האתיים בטיפול ובמחקר. 

 

  לניסוי אשר : *כעט אנו מגייסים באופן פעיל משתתפים

  18זכרים מעל גיל  ●

 נימולים, אך לא סובלים מבעיות רפואיות אחרות  ●
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י משוער לקחת עד לשמונה שבועות, אולם לא כל זמן זה יועבר בהשגחה רפואית. אם הנכם ניסוי קלינ

מספקים את הדרישות לעיל ומעוניינים להתנדב בניסוי זה, נשמח לשמוע מכם. כל טיפול רפואי יסופק ללא 

 תשלום ותוכלו לפרוש מהניסוי בכל שלב. 

פואיות המתקדמות ביותר בשחזור עורלה. עם להתנדב לניסוי קליני זה מזכה אתכם להיטפל בשיטות ר

זאת, השתתפות כזאת, כמו כל הליך רפואי, נושאת סיכון כלשהו. המומחים הרפואיים העורכים את הניסוי 

ישוחחו אתכם על מגוון האפשרויות והסיכונים המלא במטרה להעריך את התאמתכם לניסוי. הם גם, כמובן, 

 א בכדי להשתתף בניסוי. יצטרכו לקבל את אישורכם המיודע המל

כל אדם מתעניין לא חייב דבר אם הוא מאבד עניין, תוסר מרשימת המשתתפים האפשריים שלנו על פי 

 בקשה. )אך אין אנו חושבים כי תרצה!( 

  

  הראשי! אתרנועדיין מעוניין ? צור חשבון ב

מצרפת אותך בניסוים קליניים עתידיים, אלא מוודאת כי תקבל מידע רלוונטי * לידיעתכם, פעולה זו לא 

 בנושא ניסויים אלה כאשר הוא מזדמן. 
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