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 یده چک

 ر یپذ بی تخر  یعروق  -ی قلب  ی هااز استنت  استفاده راستا،    نیا  در.  است  شده  یبشر  جوامع   در  ر یم  و  مرگ  توجه  قابل  شیافزا  باعث  یعروق-ی قلب  یهایماریب  به  ابتال  شیافزا  امروزه
 یداری است که موجب کاهش پا  آن  یباال  یخوردگ  نرخ  ،آن  یاژهایو آل  میزیمن  از  استفاده  مشکالت  از.  تاس  شی در حال افزا  هایماری ب  نیا  درمان  جهت  میزیمن  هیپا  بر

  کیسباس  سرولیگل یپل-ی کروقوس یم  ونیداسیاکس  یتیپوزمکا  هیدوال  پوشش  یاب یپژوهش ساخت و مشخصه  نی. هدف از اشودیمبدن    یمنیا  ستمیس  یسازو فعال   یکیمکان
 مر یپل  یتراکم  ونیزاسیمریراستا، پل  نیاست. در ا  یسازگار  ست یو ز  یخون سازگار  ،یبه منظور بهبود رفتارخوردگ  AZ91میزیمن  هیپا  اژی آل  بر  توسان یک-مس  نانوذرات  یحاو

 سرولی گلیپل -یکروقوسیم  ونیداسیاکس  ه یپوشش دوال  ادامه،  در  و  گرفت  انجام  یکروقوسیم  ونیداسیاکس  پوشش  یرو  بر  یدهپوشش  منظور  به  کی سباس  سرولیگلیپل
 یکروقوس یم  ونیداسی پوشش اکس  یساعت بر رو  7و    5،  3،  1در    یروش الکترواسپر  قیاز طر  ک یسباس  سرولیگلی پل  یدهپوشششد.    جادیا  AZ91اژیآل   یبررو  کیسباس

نانوذرات   یحاو  کیسباس  سرول ی گلیپل  یت ی. در ادامه پوشش نانوکامپوزشد  مشخص  یست یو ز  ییایمیالکتروش  ،یکی زیخواص ف  یابیارز  قیطر  از  نهیبه  نمونه  وانجام گرفت  
منظور    هی ته  توسانیک-مس به  به  یابیارزشد.  پ   یهاآزمون  ها،پوشش  یسازنهیو   ی ها آزمون  ،یروبش  یالکترون  کروسکوپیم  ،یترشوندگ  ،یزبر  کس،یرتواپراش 

 سرول یگلیپل  سنتز  داد   نشان  هیفور  ل یتبد  با  فروسرخ  یسنجفیط  جیانجام گرفت. نتا  دیاکس  کیترین  شیرها  و  سلول  کشت  پالکت،  یچسبندگ  ن،یپروتئ  جذب  ،ییایمیالکتروش
توانست با   مریپل  نیا  ،یکروقوس یم  ونیداسی پوشش اکس  یبر رو  یبا روش الکترواسپر  کیسباس  سرولیگلیپل   مریپل  یدهپوشش  با   ادامه   در.  گرفت  انجام  تی موفق  با  کیسباس

  پوشش   بر  کیسباس  سرولیگلیپل اعمال پوشش    باعنوان مثال،    بهرا بهبود بخشد.    یو رفتار خوردگ  یزبر  ،یترشوندگ  تیسطح، خاص  ییایمیو ش  یاصالح خواص سطح
 مترمربعیبر سانت  کروآمپریم  04/0به مقدار    یکروقوس یم  ونی داسیاکس  یدر نمونه حاو  مترمربعیسانت  بر  کروآمپریم  0/ 36  از  یخوردگ  انیجر  یچگال   یکروقوسی م  ونیداسیاکس

ته نمونه  با    هیدر  بررسافتی  کاهش  کی سباس  سرولی گلیپلپوشش    (PGS7)ساعت  7شده  با  ادامه،  در  انسان   الیاندوتل  یهاسلول  برهمکنش  ی.   هی دوال  پوششبر    یناف 
  ی مناسب  یگارزسا  ستیخود ز  از  کیسباس  سرولی گلیپل  پوشش  ساعت  7و    5،  3  تحت  شده   هیته  یهاپوشش  داد  نشان  جینتا  ک،یسباس  سرولیگل یپل-یکروقوسیم  ونیداسیاکس

به    نه یعنوان نمونه به  به  ( PGS7)  کیسباس  سرولی گلیپلساعت پوشش    7و    یکروقوسیم  ونیداسیاکس  ه یبا پوشش دوال  نمونهبدست آمده،    جیاساس نتا  بر.  هستند  برخوردار
به صورت قابل    یزبر،  ی مریبه پوشش پل  درصد وزنی(  5و    3،1)  توسانیک-نانوذرات مس  های مختلفافزودن غلظتپژوهش در نظر گرفته شد. در ادامه با    ادامهمنظور  

  5پوشش دوالیه اکسیداسیون میکروقوسی/پلی گلیسرول سباسیک حاوی    نمونه  ی برا  کرومتریم  2/07/6به   (PGS7)  خالص ی نمونه  برا   کرومتریم  15/01/2 از  یتوجه
 ، ی رفتار خوردگ   ی. با بررسکیتوسان کاهش پیدا کرد-زاویه ترشوندگی نیز با اعمال نانوذرات مس  کاهش یافت. در همین راستا  Cu-5%کیتوسان  -درصد نانوذرات مس

به   نانوذره  بدوندر نمونه    مترمربعیسانت  بر  کروآمپریم  04/0  از   یخوردگ  انیجر  یچگال  و  کرد  دای پ  بهبود  یخوردگ  رفتار   توسان یک-مس  نانوذراتنشان داد که حضور    جینتا
 با نشان داد که    جینتا  یخون سازگار  ی. در بررسافتیکاهش    (Cu-5%)  توسانیک-مسنانوذرات    یدرصد وزن  5  ی حاودر نمونه    مترمربعیبر سانت  کروآمپریم  02/0مقدار  

  د یاکس  کی ترین  ی موضع  شینشات گرفته از رها  تواندیم  که  شد  مشاهده  کیسباس  سرولیگلیپل   مریپل   سطوح  در  هاپالکت  یچسبندگ   کاهش توسانیک-مساعمال نانوذرات  
نانوذرات مس  و اکسید مس  یهاپوشش  تنها  نه  که  داد  نشان  یتینانوکامپوز  یهاپوشش  با   یانسان  ناف  الیاندوتل  یهاسلول  برهمکنش  یابیارزباشد.    توسانیک-از ساختار 

هم نشان   یت ینانوکامپوز  یهاپوشش  دیاکس  کیترین  شیرها  یابیارز.  اندشده  یسلول   ریتکث  و   رشد  شیافزا  باعثبلکه    ندارند،  هاسلول  یبرا  یسم  اثر  چگونهی ه  یتینانوکامپوز
گرفت. رهایش انفجاری در اثر نفوذ سریع محلول به داخل پوشش حاوی نانوذرات با در تماس قرار گرفتن محلول  اکسید به صورت انفجاری صورت    کی ترین  شیرهاداد که  

 ل یپالنس  تواندیم  توسانیک-مس  نانوذرات  یحاو  کیسباس  سرولی گلیپل  -یکروقوس یم  ونیداسی اکس  هیپوشش دوال  آمده،  بدست   جینتا  اساس   بر.  گیردبا نانوذرات صورت می
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