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  چکیده:

توانهد باعها انسهداد    شدن و حرکت لخته بسمت ریهه مهی  ها یکی از دالیل اصلی سکته مغزی و یا قلبی است. بعد از ایجاد ترمبوز وریدی، جدا ایجاد لخته خون در مویرگ

ی ذاتی دارند. هدف از این پژوهش، مطالعه و ارزیهابی دو  ها تیمحدودهای رایج کنونی برای جلوگیری از حرکت و درمان لخته منجر به مرگ گردد. روش تاًینهاریوی و 

. در ایهن پهژوهش، روش زیسهت    باشهد  یمه یایی آن بها نهانوذرات مغناطیسهی حامهل دارو     شهیم -ی غیرتهاجمی جدید جهت ممانعت از حرکت لخته و سهایش مکهانیکی  روش

ه تنهها لختهه را در جهای خهود     نگهداشت مغناطیسی لخته ابداع و مطالعه شده که در آن با استفاده از نانوذرات مغناطیسی حامل داروی ترمبولیتیک تحت میدان مغناطیسی، ن

. تکنیک نانوترمبکتومی مغناطیسی بر مبنای سایش و انحالل لخته با نانوذرات مغناطیسی حامل دارو نیز مطالعه شده اسهت. در  شود یمنگه داشته بلکه باعا حل شدن آن نیز 

 لیه تحل و هیه تجز یبهرا سیلیکا با استفاده از دو روش همرسوبی و استبر سنتز شد و داروی استربتوکیناز در آن بارگذاری شهد.  -پوسته فریت روی-این راستا، نانوذرات هسته

 شهامل  پارامترهای مهم این فراینهد  ریتأثبرون تنی، مدار هیدرولیکی مشابه با شرایط رگ ونکاوا طراحی و ساخته شد تا  طیشرا درتکنیک زیست نگهداشت مغناطیسی لخته 

لیتر  5/7و  5، 5/2) الیس انیجر سرعتمتر جیوه( و دبی میلی 180و  80،120گرم(، فشار سیال ) 1/0و  05/0، 01/0، دوز نانوذرات )(تسال 3/0و  2/0، 1/0) یسیمغناط دانیم

 بهه  ی شدت میدان مغناطیسی و دوز نانوذرات مغناطیسیپارامترها شیافزا با که دهد یم نشان جینتای مختلف لخته بررسی گردد. ها اندازه( در نگهداشت مغناطیسی  بر دقیقه

نرخ نگهداشت و انحالل لخته بطور مسهتقیم بها شهدت میهدان      ؛کرد حل را ها لخته وزن از درصد 61 حدود و حرکتیب را ها لخته درصد 100 توان یم آنها، ریمقاد حداکثر

ی بزرگتهر نیهاز بهه میهدان مغناطیسهی      هها  لختهه ، برای نگهداشهت  شوند یمتسال نگهداشته  2/0ی کوچک با اعمال میدان مغناطیسی ها لختهمغناطیسی ارتباط دارد. در حالیکه 

 شیافهزا درصهد   4/61به  9/30از بزرگ یها لخته شدن حل راندمان ،تسال 3/0 به 1/0 مقدار نیکمتر از یسیمغناط دانیم شدت شیافزا با.بعالوه، باشد یمتسال(  3/0) تر یقو

دارنهد. بهرای پهژوهش در     هها  لختهه معکوس بر نگهداشت مغناطیسهی   ریتأثدر نظر گرفته شده است(. افزایش فشار و دبی جریان  P-Value<0.05ا )در آزمایش ه ابدی یم

 نیبه بهرای توصهیف روابهط     یاضه یر مهدل  کمورد سایش لخته با نانوذرات حامل دارو، دستگاه نانو ترمبکتومی مغناطیسی طراحی و ساخته شد و برای درک بهتر فرایند، ی

گی دینامیکی نهور نشهان دهنهده آن اسهت کهه انهدازه دبهری )تراشهه( ههای حاصهل از فراینهد نهانوترمبکتومی             توسعه داده شداندازه گیری با روش پراکند ندیفرا یپارامترها

 جینتها  .بهرد  یمه  نیب از یآتروکتوم یفعل یها کیتکن از استفاده از ینگران عنوان به را ستالید یآمبول به ابتال خطر کهنانومتر( است  800مغناطیسی در محدوده نانو )کمتر از 

 در یریتأثگرم، میلی 40بیشتر از  یسیمغناط نانو ذرات دوز شیافزا که یحال در دارد، فرایند نانو ترمبکتومی مغناطیسی در را ریتأث نیشتریب یسیمغناط دانیم که دهد یم نشان

ی پیشهنهادی بهرای نگهداشهت    هها  کیه تکنتصاویر میکروسکوپی نیروی اتمی نیز نشان دهنده عدم آسیب به رگ مصهنوعی در ایهن روش اسهت.     .ندارد لخته زانیم کاهش

هها  ن لختهه به سمت انهدام حیهاتی و از بهین بهرد     ها لختهمغناطیسی لخته و نانوترمبکتومی مغناطیسی عالوه بر غیرتهاجمی بودن، قابلیت منحصربفردی برای ممانعت از حرکت 

 ها خواهند بود. یک روش ممتاز برای از بین بردن سایر رسوبات در رگ شود یمو بعالوه پیش بینی  آورند یمفراهم 
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