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 بعدی سنتز شده با روش رسوب شیمیایی بخار کانال هدایت عصبی بر پایه گرافن سه  ساخت و توسعه

  ندا بهرمندی طلوع ارائه دهنده:

 اعضای کمیته داوری

 

صبح، ارائه مجازی 51دی ماه،ساعت  51محل و تاریخ ارائه: دوشنبه،   

 چکیده:

( مد نظر قرار گرفت. چالش استفاده از فوم گرافن حاصل از CVDبعدی با روش رسوب شیمیایي بخار ) گرافن سهدر این پژوهش ساخت کانال هدایت عصبي بر پایه 

CVDپذیر توسعه داده شده است. از میان پلیمرهای استفاده  باشد. بدین منظور، استفاده از یک پوشش پلیمری تخریب کم آن مي ي، قابلیت کار با دست و قابلیت جابجای

و زیست سازگاری مناسب و استفاده به عنوان یک ماده پرمصرف در کانال هدایت عصبي   تخریب نرخ کاپروالکتون به دلیل  ت کانال هدایت عصبي، پليشده در ساخ

با استفاده از محلول اچ بعدی به روش رسوب شیمیایي بخار و در سه دمای مختلف روی زیرالیه فوم نیکل سنتز شده و سپس زیرالیه نیکلي  گرافن سهانتخاب شد. ابتدا 

بعدی گرافن سنتز شده در طي حذف نیکل، از سایکلودودکان به عنوان الیه محافظ استفاده شد. جهت وارد نمودن  سه نیکل حذف شد. به منظور حفظ ساختار

استفاده شد.  (MIX)وری در مخلوط دو پلیمر  وطه( و غPCL-CDوری ) ، غوطه(Drop-Dip)وری  ای و غوطه دهي قطره های پوشش کاپروالکتون در ساختار از روش پلي

ین زاویه تماس ، زبری ها با استفاده از آنالیز رامان، میکروسکوپ الکتروني روبشي، اسپکتروسکوپي فوتون اشعه ایکس، آنالیز حرارتي، خواص الکترومکانیکي، تعی نمونه

ی توربواستراتیک و با عیوب بسیار کم  نشان داد که گرافن سنتز شده به صورت گرافن چندالیه ها یابي شدند. آنالیز رامان نمونه سطح و آزمون کشت سلولي مشخصه

-بعدی را تایید نمود. بررسي و مقایسه خواص الکترومکانیکي کانال گرافن سهباشد. تصاویر میکروسکوپي الکتروني روبشي نیز حضور گرافن سه مي

بعدی باعث هادی شدن کانال هدایت   کاپروالکتون نشان داد که حضور گرافن سه مختلف با کانال پلیمری پليهای  کاپروالکتون ساخته شده با روش بعدی/پلي

ها را به دنبال داشته باشد. همچنین استحکام  رود بهبود فرایند ترمیم عصب و رشد آکسون متر( که انتظار مي اهم سانتي 51/1کامپوزیتي شد )کاهش مقاومت الکتریکي تا 

های مختلف ساخت کانال، نمونه تهیه شده با  در میان روش کاپروالکتون افزایش یافته است. کانال حاوی گرافن سه بعدی در مقایسه با کانال هدایت پليمکانیکي 

پذیری و قابلیت خم شدن خوبي  فمگاپاسکال( را نشان داد. این نمونه انعطا 2وری، بهترین خواص مکانیکي )استحکام کششي بیشینه  ای و سپس غوطه دهي قطره پوشش

باشد که با روش مخلوط  نتیجه قابل توجه دیگر در این پژوهش، ساخت کامپوزیتي با پوشش پلیمری متخلخل مي توان آن را به راحتي برش داد. داشت به نحوی که مي

به عنوان یک ماده حاوی تخلخل با ابعاد ماکرومتری و میکرومتری قابلیت  و سایکلودودکان ایجاد شد. نمونه ساخته شده با این روشکاپروالکتون  پليهای  نمودن محلول

میکرومتر قرار داشته و تفاوت معناداری  2/51تا  4/51ها در محدوده  استفاده در کاربردهای دیگر را دارد. نتایج آزمون زبری سنجي سطح نشان داد که زبری سطح نمونه

های  خالص با نمونه کنترل تفاوتي ندارد، اما در نمونه  PCLروی نمونه  PC12های  رند. نتایج آزمون کشت سلولي نشان داد که در حالي که تعداد سلولبا یکدیگر ندا

ها شده است.  زندماني سلولدهد حضور گرافن سه بعدی باعث افزایش  ها افزایش یافته است. این نشان مي درصد زندماني سلول MIXو نمونه  PCL-CDکامپوزیتي 

(. علت این افزایش زنده ماندن سلولي عالوه بر حضور گرافن سه بعدی در ساختار، مورفولوژی 541±54مشاهده شد) PCL-CDباالترین درصد زندماني سلولي بر نمونه 

 باشد. کاپرون در سطح گرافن سه بعدی مي سوزني شکل پلي

 ، سایکلودودکان کاپروالکتون پليبعدی، کانال هدایت عصبي،  ن سهرسوب شیمیایي بخار، گراف کلمات کلیدی:

دکتر حمیدرضا سلیمي جزی استاد راهنما:  

: دکتر فتح اهلل کریم زاده، دکتر رحمت اهلل عمادی، دکتر محمد رفیعي نیااساتید داور   

 Dr. Nicola Lisi: دکتر مهشید خرازیها، اساتید مشاور


