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 چکیده:

 
و میر در سراسر جهان در حال رشد است. اخیرا هیچ درمانی که بتواند در جلوگیری یا معکوس کردن های قلبی به عنوان عامل اصلی مرگنارسایی

دلیل اینکه قلب ظرفیت بازسازی را محدود کرده است تالش باشد مطرح نشده است. به سزایی داشتهروند بازسازی بطن چپ پس از سکته تاثیر به
تنهایی مورد که پیوند سلولی در ابتدا بهقلب را بازسازی کند، صورت گرفته است. با وجود این زیادی برای یافتن درمان جدیدی که بتواند ماهیچه

حال بیوموادی که در  های بیومواد مورد توجه قرار گرفت. با اینداربستهای اخیر استراتژی مهندسی  بافت با کمک مطالعه قرار گرفت، اما در سال
باشند، دو پارامتری که های زیادی در زمینه خواص الکتریکی و مکانیکی میشود؛ شامل محدودیتحال حاضر در مهندسی بافت قلب استفاده می

-پلی پیرول-آلژینات -یابی داربست هیدروژلی بر پایه ژلمامشخصه های قلبی دارند. هدف از پژوهش حاضر، ساخت ونقش مهمی در رفتار سلول
-باشد. در این راستا ابتدا، هیدروژل ژلمادیده میهای بافت قلب آسیبهای مکانیکی و الکتریکی کافی از سلولمنظور حمایتگرافن کربوکسیل به

درصد وزنی به ساختار داربست اضافه شد و جهت رسیدن به خواص  5و 2 یابی شد. سپس پلیمر رسانای پلی پیرول با غلظتآلژینات ساخته و مشخصه
درصد وزنی( در ساختار  3و  2، 1کربوکسیل )-گرافن صفحاتشیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی بهینه مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، نانو 

سنجی مادون قرمز جهت بررسی خواص شیمیایی هیدروژل ها استفاده طیف نهیدروژل بیوکامپوزیتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، آزمو
ها مورد ارزیابی قرار گرفت. به عالوه، ها بررسی شد. خواص مکانیکی و خواص الکتریکی هیدروژلپذیری هیدروژلشد. در ادامه نرخ تورم و تخریب

مولیز برای ساختار هیدروژل ها انجام گرفت. نتایج مشخص کرد که آزمون خون سازگاری جهت میزان لخته سازی، چسبندگی پالکت و نرخ ه
که با ها نسبت به نمونه اولیه شده است. به این صورتکربوکسیل باعث  بهبود خواص مکانیکی و الکتریکی هیدروژل-حضور پلی پیرول و گرافن

کربوکسیل در ساختار، -گرافنکال رسید و با افزایش غلظت کیلوپاس 98به  58درصد وزنی پلی پیرول در ساختار استحکام فشاری از 2افزایش 
ها را چنین با افزایش پلی پیرول در ساختار، رسانایی الکتریکی هیدروژلکیلوپاسکال قرار گرفت. هم 520تا 175ها در بازه استحکام فشاری هیدروژل

برابر  8/3ها کسیل در ساختار داربست رسانایی الکتریکی هیدروژلکربو-زیمنس بر متر و با حضور غلظت های متفاوت گرافن 4/12تا  1/7در بازه 
کربوکسیل درساختار، میزان -زیمنس بر متر( مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که حضور گرافن 3/27کربوکسیل )حدود  -نمونه بدون گرافن

کربوکسیل در ساختار هیدروژل،  نرخ تخریب  -پیرول و گرافن های بیوکامپوزیتی را افزایش داد و با حضور پلیدوستی و نرخ تورم هیدروژلآب
درصد  5/1کربوکسیل با نرخ همولیز -درصد وزنی گرافن 3درصد کاهش یافت. عالوه بر این، هیدروژل حاوی  21به  45روز از  14پذیری در طی 

طورکلی با توجه به خواص مکانیکی و الکتریکی مناسب، به سازگاری قابل قبولی را نشان داد.و عدم  چسبندگی پالکت بر روی سطح آن، نتایج خون
گرافن کربوکسیل پتانسیل کافی برای استفاده در  -پلی پیرول -آلژینات -سازی پایین هیدوژل بیوکامپوزیتی ژلمانرخ تخریب پذیری و قابلیت لخته
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