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 چکیده

های ها در عصر کنونی، سبب شده است پزشکان و جراحان از شیوهترین بیماریترین و در حال پیشرفتقلبی عروقی و ترومای نافذ به عنوان یکی از شایعهای بیماری

فسه سینه، استرنوتومی میانی های درون قها جهت دسترسی به اندامترین روشجراحی مختلفی در جهت بهبودی به بیمار کمک بگیرند. یکی از استانداردترین و متداول

یابی چسب ای درست تثبیت شود تا در مرحله بعد التیام حاصل شود. هدف از پژوهش حاضر، ساخت و مشخصهباشد. استخوان استرنوم بعد از استرنوتومی، باید به شیوهمی

باکتریال برای تثبیت استخوان سازی و همچنین ویژگی آنتیالقای استخوان دوپامین کواکریالت / بریدیجیت به منظور بهبود استحکام چسبندگی، قابلیتهیبریدی پلی

دوپامین کواکریالت/ بریدیجیت یابی شد. در ادامه چسب هیبریدی پلیساز چسب هیبریدی و نانوپودر بریدیجیت ساخته و مشخصهاسترنوم است. در این راستا، ابتدا پیش

سنجی های پراش پرتو ایکس، طیف( جهت رسیدن به ترکیب بهینه با خواص مناسب مورد بررسی قرار گرفت. آزمون7، 5، 4، 2، 1، 0وزنی متفاوت )با درصدهای

سنجی جرمی ففروسرخ با تبدیل فوریه، آزمون رزونانس مغناطیسی هسته هیدروژن، تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی، آزمون پراکندگی نور دینامیکی، طی

های فعالی چسبدوپامین کواکریالت/ بریدیجیت انجام گرفت. به منظور بررسی رفتار زیستهیبریدی پلی سازی چسبلقایی به منظور ارزیابی و بهینهشده اپالسمای جفت

ارداده شدند، حضور نانوذرات سازی شده بدن با غلظت عناصر مشابه با پالسمای خون طبیعی قروزنی متفاوت از نانوپودر بریدیجیت، در محلول شبیههیبریدی با درصدهای

های مناسب با استخوان هستند. همچنین یکی از پارامترهای مهم در ایجاد تعامل و برهمکنشهای هیبریدی شد که فعالی در چسببریدیجیت سبب ایجاد رفتار زیست

های مکانیکی قرار گرفته شد، حضور نانوذرات تحت آزمون دوپامین کواکریالت/ بریدیجیت،برای ارزیابی حداکثر استحکام برشی و فشاری چسب هیبریدی پلی

های زمانی متفاوت نمایش دادند. این مقدار برای تری در بازههای خالص بدون نانوذره، استحکام چسبندگی بسیار مناسببریدیجیت در چسب هیبریدی نسبت به چسب

ساعت از فرایند چسبیده  24کیلوپاسکال در بازه زمانی  450 ± 27پاسکال و برای چسب خالص کیلو 763 ± 55وزنی نانوذرات بریدیجیت درصد 4چسب هیبریدی حاوی 

باکتریال باشد، ویژگی آنتیها خصوصا باکتریایی میهای میکروارگانیسمزخم استرنوم که شامل عفونت شدن گزارش شد. با توجه به چالش برانگیزترین موضوع در ترمیم

دوپامین کواکریالت/ بریدیجیت فعالیت ضدباکتریایی در های هیبریدی پلیباکتریال چسبسی قرار گرفت. در نتایج حاصل از آزمون آنتیهای هیبریدی مورد بررچسب

انی بسیار مها زندهوزنی متفاوت، سلولهای سلول و چسب هیبریدی با درصدهایحضور باکتری استافیلوکوکس آرئوس از خود نمایش دادند. در نتایج بررسی برهمکنش

سازگار بودن سلولها با چسبیدن، گسترده شدن و تکثیر بر روی سطح چسب ( نمایش دادند، ضمن اینکه سلولMTTمناسبی در نتیجه آزمون سمیت سلولی بر پایه )

استخوان استرنوم بعد از  یل مناسبی برای تثبیتتقلید پیشنهاد شده دارای پتانسدوپامین کواکریالت/ بریدیجیت را نمایش دادند. چسب زیستچسب هیبریدی پلی
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