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 سمینار دفاع ار پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش شناسایی و انتخاب مواد
 با عنوان

 و یسیبه روش الکترور حانیصمغ دانه ر-رپنی آب نیپروتئ زولهیا افینانوالتولید 

 نیو کورکوم یرو دینانوذرات اکس یزپوشانیآن در ر کاربرد
 مرجان لرکیارائه کننده: 

 

 سالن سمینار دانشکده مهندسی مواد مکان:                                    صبح               10ساعت  1401مهر  30 زمان:                     

 اعضای کمیته داوری:

 اصفهان(دکتر حدیث رستم آبادی )دانشگاه علوم پزشکی  استاد مشاور:                                  دکتر محمد حسین عنایتی استاد راهنما:

 دکتر مهشید خرازیها -مهران نحویسید دکتر  اساتید داور:

 

 چکیده:
طراحی  .تحت تاثیر قرار داده است ایقابل مالحظه طور اخیر به عصر را در پژوهش ای، چندرشته علمی حوزه یک عنوان به ،نانوفناوری

های اخیر به خود معطوف فعال توجه زیادی را در سالبخش با استفاده از ترکیبات زیستهای نانویی سالمتیو توسعه فرموالسیون
سازگاری از  فعال، نانو ذرات اکسید روی به دلیل خواص ضد باکتریایی، غیر سمیت و زیست  ساخته است. در میان ترکیبات مختلف

فالونوئید شناخته  یک عال،فترکیبات زیست از دیگر کورکومین، به عنوان یکی پزشکی برخوردارند. ای در حوزه زیست کاربرد گسترده
 مخاطره انگیز عوامل بخش،سالمتی های زیستیویژگی این با وجود .است ضد باکتریایی ضد سرطانی و های ویژگی ایمن با شده

 قرار نامناسب یا pH باال، حرارت درجه نور، فعال،ترکیبات زیست/دارویی اجزای سایر با برهمکنش مانند) فرموالسیون مختلف در طول
 دستگاه از عبور حین و( نامطلوب pH یا گوارشی های آنزیم مغذی، مواد سایر وجود) تنیدرون، شرایط (معرض اکسیژن در گرفتن

به منظور  .کندمی با محدودیت مواجه را ها آن پزشکیزیست کاربرد و داده تغییر این ترکیبات را ذاتی ارزشمند ناگزیر خواص گوارش
مختلف مبتنی بر نانوریزپوشانی به عنوان ابزاری نویدبخش جهت حفظ ترکیبات  های استراتژی هایی، محدودیت غلبه بر چنین

اند. به طور کلی، ریزپوشانی فرآیندی است که در آن ترکیبات  معرفی شده تنیبرونو  تنیدرونفعال در برابر عوامل نامناسب  زیست
یابد. ها بهبود میشیمیایی و پایداری آن های فیزیکیاز این طریق ویژگی و دشونمی احاطه پوشش مناسب یک توسط فعالزیست

در این توان در اشکال مختلف مانند نانوالیاف، نانوذرات و غیره طراحی نمود. فعال را می های نانومتری حامل ترکیبات زیستکپسول
 فرد منحصر به  های برخورداری از ویژگی دلیل به که هستند نانوساختارها از ای شده با روش الکتروریسی، دستهمهندسی  نانوالیافمیان، 
 های سیستم در قدرتمند های نانوحامل عنوان به دارو بارگذاری باالی ظرفیت و کنترل قابل تخلخل باال، حجم به سطح نسبت مانند

  مورد توجه هستند دارورسانی

 نیکورکوم ،یرو  دیاکس ،یزپوشانینانور حان،یصمغ دانه ر ر،یپن آب نیپروتئ زولهیا اف،ینانوال ،یسیالکترور کلمات کلیدی:


