
 باسمه تعالی

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانشکده مهندسی مواد

 بيومواد سمينار دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد گرايش

 با عنوان

 -متاکریالت -یابی شبکه در هم فرورفته از هیدروژل کاپاکاراگنانساخت و مشخصه
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 چکیده

های مختلف از يمنی و مشکالت ناشی از بيماریختلف از جمله ضعف سيستم امبه دليل عوامل  های وارد شده به بافت پوستنجاریبسياری از ناه

شود و در شرايط بحرانی خطر های ديابتی از جمله خطرات جدی برای بيماران محسوب میزخم شوند.های مزمن منتهی میجمله ديابت به زخم

های هيدروژلی پوشزخم به کار بردنهای مزمن، های درمان اين نوع از زخميکی از روش قطع عضو و حتی مرگ را نيز به دنبال خواهد داشت.

-ها به دليل فراهم کردن زمينه هيدراته و توانايی جذب ترشحات زخمی، بهترين گزينه برای تسريع فرايند ترميم زخم میاستفاده از هيدروژل  ت. اس

تواند اکسيدانی و ضدميکروبی میهای مختلف از جمله خاصيت ضدالتهابی، آنتیيژگیباشد. وجود عوامل دارويی مثل کورکومين به دليل و

اری عوامل ن ترکيبات برای بارگذيکی از مهمتريتقويت کند.  های ناشی از ديابتبه خصوص زخم های مزمنعملکرد هيدروژل را در برابر زخم

ساخت و  پژوهشهدف از انجام اين باشد. بنابراين، ها میمحصوالت قابل استخراج از سلول دوست،پليمرهای آبگريز مثل کورکومين در آب

درصد حجمی(  50و  20، 10، 5های غشای گلبول قرمز )هيدروژل کاپاکاراگنان متاکريالت حاوی مقادير مختلف وزيکوليابی هيدروژل مشخصه

های ميکروسکوپ های غشا به کمک آزمونهای غشای گلبول قرمز و هيدروژل حاوی وزيکوليابی وزيکولمشخصهجهت درمان زخم بود. 

مرئی و آزمون تفرق ديناميکی نور انجام شد. نتايج نشان داد -سنجی ماورای بنفشمادون قرمز با تبديل فوريه، طيفسنجی الکترونی روبشی، طيف

 .شدافزايش رهش دارو و هاوزيکولبار سطحی تر شدن منفی ،هامنجر به کاهش اندازه وزيکول دقيقه 5تا  سونيکيشنفزايش زمان فرايند که ا

 70مانی سلولی بيش از زنده عالوه براين،و خواص مکانيکی را به دنبال داشت.  تخريب ،ميزان تورمافزايش ها در هيدروژل همچنين حضور وزيکول

 بود های فيبروبالست و حمايت هيدروژل از سلولها وزيکولباالی سازگاری ها حاکی از زيستدرصد در همه نمونه

 هيدروژل، کاپاکاراگنان، غشای سلولی، زخم ديابت کلمات کلیدی:


