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کاربرد در  یبرا یسه بعد نتیه از پربا استفاد دیوپسید –کاپروالکتون  یداربست پل یابیساخت و مشخصه 

 بافت استخوان یمهندس

  : مهسا احمدیارائه کننده 

 10ساعت  23/5/1401زمان : یکشنبه 

 نرگس جوهری دکتر  –دی احمدیان له عمادی          اساتید داور: دکتر مه: دکتر رحمت ااستاد راهنما

 چکیده 

امروزه استفاده  دارد. ازیاستخوان ن نیگزیمواد جا ایاستخوان  وندیاست و به پ یاساس ینیچالش بال کیهمچنان  ینقص استخوان با اندازه بحران میترم

و کنترل مناسب ساختار  یریتکرار پذ تیبا قابل انهیرا ی لهیشده به وس یبافت طراح یمهندس یداربست ها دیجهت تول یسه بعد نتیپر یاز روش ها

( از نانوذرات یدرصد وزن 65و 50، 35، 20، 0مختلف ) ریمقاد یکاپروالکتون حاو یپل یمطالعه داربست ها نیدر ا نی. بنابراباشد یدر حال گسترش م

به  یعامل یگروه ها یبررس زیو ن یفاز شناس ،یعنصر زیالآن زساختار،یر یشد. به منظور بررس هیته نگیروبوکست یسه بعد نتیبه روش پر دیوپسید

استفاده  هیفور لیمادون قرمز با تبد یسنج فیو ط کسیپراش پرتو ا کس،یپرتو ا یپراش انرژ یسنج فیط ،یروبش یالکترون کروسکوپیاز  م بیترت

 یتماس قطره  هیزاو ی. از طرفافتی شیسطح افزا یشده، زبر نتیپر یتینانوکامپوز یدر داربست ها دیوپسید ریمقاد شیفزابا ا جیبر اساس نتاشد. 

کاهش و درصد تخلخل  دیوپسید یوزن درصد 65 –کاپروالکتون  یداربست پل یبرا 25/47 ±86/2کاپروالکتون به  یپل یبرا 81/91 ±59/1آب از 

 نی. همچنافتی شیافزا دیوپسید یدرصد وزن 65-کاپروالکتون  یپل یبرا درصد 96/71 ± 76/3کاپروالکتون به  یپل یبرا درصد 73/60 ± 63/1از 

 1±14/0)از  یاستحکام فشار شیکاپروالکتون موجب افزا یبه داربست پل دیوپسیاز نانوذرات د یدرصد وزن 50افزودن  ،یکیطبق آزمون خواص مکان

 50-کاپروالکتون  یپل یشده  نتیپر داربست و شد( مگاپاسکال 45/34±41/3به 04/11±21/2)از  کیاالست ولمد و( مگاپاسکال 27/3±54/0 به

مدت  یبرا نیدر محلول بافر فسفات سال یتیکامپوز یداربست ها یریپذ بیتخر زانی. مدیانتخاب گرد نهیبه یبه عنوان نمونه  دیوپسید یدرصد وزن

 یسطح تیآپات ی هیال لی. تشکافتی شیمدت افزا نیدر ا یریپذ بینرخ تخر د،یوپسینانوذرات د ریمقاد شیافزا شد و ثابت شد که با یابیروز ارز 28

 دیوپسید ریمقاد شیبا افزا یتیو نشان داده شد که رسوبات آپات دییتا یروز غوطه ور 28داربست ها در مدت  یبدن برا یشده  یساز هیدر محلول شب

به MG63  یسلول یو چسبندگ دییشده را تا نتیپر یداربست ها تیعدم سم MTT سطح ظاهر شدند. آزمون یرو یشتریبا تراکم ب ت،یدر نانوکامپوز

بدست  جیکاپروالکتون اتفاق افتاد. بر اساس نتا ینسبت به پل دیوپسید یدر صد وزن 50 یحاو یشده  نتیسطح داربست پر یبر رو یشتریب زانیم

 نگیروبوکست یسه بعد نتیساخته شده به روش پر دیوپسید یدرصد وزن 50-کاپروالکتون یپل یتینانوکامپوز ربستمطالعه استفاده از دا نیآمده در ا
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