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 دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشکده مواد 

 دفاع از رساله دکتری مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال نار یسم

 با عنوان 

پایه  بر  برش  باریک هوشمند  هیبرید نانو از استفاده با  قلب عضالت بازسازی  

 اکساید  گرافن/ آلژینات

 انه سلطانی سمارائه کننده: 

 آنالین مکان:        11:30ساعت  4/10/1400شنبه زمان:

 س رحمتی دکتر عبا-ر مهشید خرازیهادکتاساتید مشاور: مرددکتر شقایق حقجوی جوان-ر رحمت اهلل عمادیدکتاساتید راهنما:

 دکتر مهدی مهدیخانی-دکتر علی زمانیان-لباف دکتر شیدا اساتید داور:

بدون    ر،یمتغ  یکیولوژیو ب  ی کی و خواص مکان  عیبرش با ژل شدن سر  کیبار  دیبرینانوه  دیجد  دروژلیه  کی   دیتول  قیتحق  نیهدف از ا  :چکیده

  ی . در حالمیتوسعه داد  یدو مرحله ا  ی اتصال عرض  ندیفرآ  کی  قیرا از طر  ناتیبر آلژ  ی مبتن  دیبرینانوه  دروژلیه  کیاستفاده از آغازگر است. ما  

  ن یکلودکستریاصالح شده با بتا س  ناتی( و آلژAd-GOگرافن اصالح شده با آدامانتان )ماکرومر مهمان،    دیاکس  نیب   زبانیم-همانکه برهمکنش م

را فراهم کرد. رفتار    قیسهولت تزر  یبرا  برش¬کیو رفتار بار   قی حفظ مواد در محل تزر  یرا برا  عیسر  نشی( چCD-Alg  زبان،ی)ماکرومر م

که    میافتیداد. ما در  شی را افزا  ید یبریه  ی ها  دروژلیه  ی کیاستحکام مکان  میکلس  یها  ونی  ی و اتصال عرض  قیتزر  ی راحت  یبرا  ی نازک برش

و    ی اتصاالت عرض  ی چگال  قیتلف  ل یمهمان، به دل  ی غلظت ماکرومر و نسبت ماکرومرها  قیاز طر  هادروژلیه  ی کیو مکان  ی کیخواص رئولوژ

  ی استحکام فشار  ی ( به طور قابل توجه2DC12( )1:2)  %12دوگانه    ی عرض  وندیپ  دروژلیه  ،ی وجه. به طور قابل تشوندی ساختار شبکه کنترل م

و    دروژلیه  شیدر فرسا  ن،ی داد. عالوه بر ا  شی( افزا4DC10( )1:4)  %10دوگانه    ی عرض  وندیپ  دروژلیرا نسبت به ه   ی برابر( و چقرمگ  3/1)

پارامترها  زین  یسازگار  ستیز تک  ی طراح  یبه  ن  هیشده  ا  کتهشد.  توجه  از    2DC12  نکه،یقابل  از    20کمتر  وزن پس  روز    20درصد کاهش 

پس از دو هفته کشت،    ن،یروزکشت را نشان داد. عالوه بر ا   5پس از    ی سلول  یدرصد بقا  200از    شیو ب  ی کیولوژیز یدر محلول ف   ونیانکوباس

 ان یرا ب  GATA  4و    T (TNT)  نیتروپون  ی نگرهانشا  Alg-GO  یها  دروژلی ( محصور شده در هrMSCsموش )  ی میمزانش  ی ادیبن  یسلول ها 

  ی برابر برا  21/1و    TNT  یبرابر برا  30/1دهند )  ی م  شیها را افزاrMSC  زیتما  ی نشانگرها  2DC12  ی ها  دروژلی ه  ، ی کردند. به طور قابل توجه

4  GATAبافت    یبازساز  یبا حداقل تهاجم برا  ی قیتزر  دروژلیه  کیتواند به عنوان    ی م  دیگرافن اکسا/ناتیآلژ  دیبرینانوه  دروژلیه  جه،ی(. در نت

 استفاده شود.  ی پزشک ستیز یقلب و کاربردها

 قلب   مهندسی بافت ، د، گرافن اکسیدوگانه پیوند عرضی  با ، هیدروژل باریک برش: کلمات کلیدی



 


