
 

با  کاراموزی اینجانب در مرکز قلب تهراندوره در حین 

سایت ها و مقاله های مختلف از  پژوهش و مطالعه و

ژورنال های معتبر بین المللی اطالعات مورد نیاز را جمع 

آوری کرده و با اساتید و متخصصان برای پیشبرد کار و 

و انتخاب مواد  پروژه و همچنین نحوه پروپوزال نویسی

 مورد نیاز با توجه به هدف از تولید زخم پوش مورد نظر

مشورت کرده و از تجربیات آن ها و پیشنهاداتشان استفاده 

، مواد مورد نیاز تهیه شد و با تهیه بعد از این مرحله شد. 

محلول مورد نیاز برای الکتروریسی به وسیله سنتز در 

و مورد آزمایشات و  می شودآزمایشگاه ، الکتروریسی انجام 

. پس از انجام این گیرد میتست های مورد نظر قرار 

مراحل و مورد تایید بودن نتایج حاصل، تست حیوانی انجام 

 یرد.می گ

ن و گرافن اکساید  تولید زخم پوش با استفاده از کیتوسان ، ژالتی 
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 بیمارستان مرکز قلب تهران

قلب  یو درمان یقاتیتحق ،یمرکز آموزش:  تاریخچه و مشخصات مهم محل کارآموزی

 شرفتهیاز پ یبا بهره مند کهباشد. یتهران م یوعروق تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشک

به صورت تمام  یوهیِئت علم  نیمتخصص ،یو کادر مجرب درمان یپزشک زاتیتجه نیتر

در بخش  باشد. یمشغول به کار م تیفیک نیبا بهتر یدرمان یوقت، به ارائه خدمات آموزش

 دیپزشکان و اسات یمرکز توانسته است با همکار نیا زین یعلم یو پژوهش ها قاتیتحق

 هیرا به انجام رساند. ته یاگسترده یهاتیفعال ،یو تجرب ینیبال قاتیتحق نهیمجرب در زم

و  یتجرب قاتیبخش تحق ،یعروق یقلب یها یماریب طهیمرتبط با ح یبانک اطالعات 11

و کت لب مخصوص  ژهیو یاتاق عمل و مراقبتها یشامل بخش ها Animal lab جادیا

در پژوهشکده قلب و عروق عالوه بر  شده است. لیتشک یجهت مطالعات پژوهش وانات،یح

مختلف  یها نهیدر زم یالملل نیمشترک ب یدر پروژه ها ،یداخل یقاتیتحق یطرح ها

آن منتشر و بعضاً در حال اتمام و انتشار  جیقلب و عروق مشارکت داشته و نتا یهایماریب

چاپ و  یللالم نیب یپژوهش یدر مجالت معتبر علم یمقاله علم 110است و ساالنه بالغ بر 

 یاز مقاالت علم یاریبس یمرکز قلب تهران که حاو یعلم هیوجود نشر گردد. یمنتشر م

 Pubmed هیبه صورت فصل نامه منتشر و در نما باشد، یم یو خارج یمعتبر داخل

از حدود  یبا برخوردار یقاتیو تحق یآموزش ،یمجموعه بزرگ درمان نیگردد. ا یم ندکسیا

با  یو ادار یبانیمجرب و کادر پشت یها نیپرسنل اعم از پزشکان، پرستاران، تکنس 1۴00

توانسته است  2000و  ۹001 زویا یالملل نیب یخدمات برگرفته از استانداردها نیارائه بهتر

 .ندیرا کسب نما یالملل نیاس ب یت یمربوط به ب نامهیگواه

.پژوهش و مطالعه: ابتدا روی مواد مختلف تحقیق و پژوهش کرده و سپس مواد 1

پیشنهادی خود را اعالم نموده و پس از تایید مواد پیشنهادی،مرحله تحقیق و پژوهش 

روی خواص مواد و تاثیر آن بر روی زخم شروع می شود.مواد پیشنهادی ارائه شده، 

ته بود که به ترتیب خواص کالژن سازی، کیتوسان، ژالتین و گرافن اکسید کاهش یاف

 خواص مکانیکی و خواص ضد باکتریالی به زخمپوش مورد نظر خواهد داد.

، بررسی منابع و ه، مقدمهبه بیان مسئلپروپوزال ر نوشتن د.پروپوزال نویسی: 2

ر رافن اکساید کاهش یافته و تاثی، ژالتین و گخواص کیتوسان، بیان تحقیقات پیشین

، سنتز گی تولید داربست سلولیبر روی روند بهبود زخم، الکتروریسی و چگون کدام هر

د نیاز و روش اجرای آن ها و در نهایت چگونگی ی مورتست ها ، آزمایشات ومواد

 .انجام تست حیوانی و پیشنهادات و اهداف مورد نظر پرداخته می شود

نظر سنتز می شود و ، نانوالیاف مدپس از تصویب پروپوزال .سنتز و تست حیوانی:3

ز پلیمر کیتوسان/ژالتین به ابتدا نانوالیاف ا برای تست ها و آزمایشات آماده می شود.

الکتروریسی تولید می شود و سپس با آزمون های همراه گرافن اکساید، با روش 

SEM ،MTT ،IHC ،Tensile Test، H&E، DAPI ،PCR .مورد بررسی قرار می گیرد 

 20، دو محلول مختلف ژالتین با درصد وزنی یسیبرای تهیه محلول اولیه قابل الکترور

د از اضافه کردن ذرات گرافن یه می شود. سپس بعته 1/5و کیتوسان با درصد وزنی 

تاق دقیقه در دمای ا 30درصد وزنی را به مدت  5اکساید کاهش یافته تا حداکثر 

توسط همزن مغناطیسی مخلوط می شود تا محلولی کامال یکنواخت با ویسکوزیته 

ود. در محلول نهایی نسبت ژالتین به کیتوسان مناسب حاصل شود و محلول آماده ش

 انجام خواهد شد.حیوانی بعد از تولید زخم پوش تست  باشد.  1به  3باید 

برای تهیه داربست های سلولی، روش های  الکتروریسی:.1

مختلفی از جمله تکنیک ریخته گری حالل، الیاف مش، 

تهیه و که الکتروریسی  الکتروریسی و ... به کار گرفته می شود

، مقرون به صرفه بودن، عملکرد آسان، دگیها به دلیل سا افنانوالی

ده منافذ و تخلخل ها و نسبت سطح به حجم باال ترطیف گس

الکتروریسی استفاده گسترده ای در صنعت مهندسی بافت دارد. 

فرآیندی برای تهیه نانوالیاف از محلول های پلیمری، سرامیکی یا 

کامپوزیت ها است.در این روش از یک منبع تغذیه ولتاژ باال جهت 

اده می یا مذاب پلیمری استفکتریکی در جریان محلول تولید بار ال

، یکی از الکترودهای منبع تغذیه افبه منظور تولید نانوالیشود. 

ولتاژ باال به محلول پلیمری و الکترود دیگر به زمین یا به جمع 

حلول از درون لوله موئینه، کننده رسانا متصل می گردد. با عبور م

یه ولتاژ باال مابین نوک در اثر میدان الکتریکی حاصل از منبع تغذ

لوله موئینه و جمع کننده متصل به زمین، سیال باردار شده و از 

نوک لوله موئینه به سمت جمع کننده کشیده می شود. در اثر 

حرکت سیال، حالل تبخیر شده و رشته هایی با زیر میکرون بر 

روی جمع کننده تولید می گردد. در اثر اندرکنش نیروهای 

ستیک و نیز ر سطحی جریان سیال، نیروی ویسکواالالکتریکی، با

کشش سطحی، حرکت مارپیچی به سیال باردار القاء شده و بر اثر 

آن نانوالیاف تولیدی به صورت الیه به هم پیوسته تولید می 

 سیستم الکتروریسی تک نازل شامل پمپ سرنگی با توان ند.ردگ
ml/h 2 - 0 ،ولتاژKV 16  استفاده خواهد شد و فاصله نازل و

در نظر  cm 15و برابرجمع کننده صفحه در تمام آزمایش ها ثابت 

 گرفته می شود.

برای آزمایش و آنالیز و مورفولوژی  SEMاز تست  .آزمایشات:2

شیمیایی استفاده می شود. از نانوساختار ها و شناسایی ترکیبات 

ل ها و یا بررسی برای بررسی میزان زنده ماندن سلو MTT تست

اثر سمیت داروها یا دیگر مکمل ها بر روی اندامک های درون 

برای اندامک های درون  HICه می شود. تست سلولی استفاد

ه برای بررسی کیفی ژالتین ب HICسلولی استفاده می شود. تست 

رفته می شود. همچنین تست کشش نیز خواص بیومکانیکی کار گ

ترکیبی از  H&E این داربست را مورد بررسی قرار می دهد. تست

دو رنگ بافتی است و هدف آن بررسی ترمیم بافت و بازسازی 

برای مطالعات و تحلیل چرخه سلولی به  DAPI. تست بافت است

مختلف در برای تعیین ژن های  PCRکار گرفته می شود. تست 

 الیه های ایجاد شده به کار می رود.

 موش نر به وزن تقریبی 20برای تست حیوانی  .تست حیوانی:3

g 250-300 در دو گروه به دو زیرگروه پنج تایی تقسیم می شوند 

 mm های بیوپسیو با استفاده از کتامین بیهوش شده و با پانچ 

خم ها به صورت زخم ایجاد می کنیم. ز ۴در پشت هر موش  6

قرینه دو زخم درمانی و دو زخم کنترل ایجاد می شود که یکی از 

در روزهای بت و دیگری کنترل منفی است.آن ها کنترل مث

 مبعد از ایجاد زخم میزان کاهش و ترمیم زخ 1۴،10،6،3،1

پروتئین به روش  می شود. همچنین سنجش سطح کلمحاسبه 

یی انجام می شود که سطح پروتئین در روز های اول به بیوشیمیا

راحل می یابد. در اواسط مدلیل فازهای هموستاز و التهاب افزایش 

و حضور کالژن تخریبی سطح ترمیم به علت گذر از فاز التهاب 

پروتئین کاهش می یابد و در اواخر روند بهبودی با حضور مجدد 

ری کالژن سطح پروتئین افزایش می یابد بنابراین با اندازه گی

 .سطح پروتئین در این روزها می توان روند ترمیم را بررسی کرد

 

و مباحثه با اساتید و  پس از پژوهش و مطالعه

متخصصان این حوزه و کمک گرفتن از آنان 

برای پروپوزال نویسی و همچنین آشنایی با 

رد نیاز و انتخاب بهینه آن ها برای تولید مواد مو

نوشتن پروپوزال و و پس از اتمام زخم پوش 

حقیقات، مرکز تان در تایید آن توسط متخصص

سنتز مواد می شویم تا محلول مورد وارد مرحله 

نیاز برای الکتروریسی برای تولید زخم پوش را 

س از اینکه زخم پوش تولید پبه دست آوریم. 

توسط دستگاه های مختلف آزمایش ها شد، 

در مرکز  حیوانیو تست انجام می گیرد 

پس از  ،تحقیقات توسط پزشکان انجام می شود

انجام تمامی تست ها و گرفتن تمام تاییدیه ها، 

 مقاله این پژوهش نگارش خواهدشد.

مهندسی در حوزه مهندسی پزشکی و به خصوص 

بافت هنوز چالش ها و کاستی هایی وجود دارد از 

جمله گران بودن مواد زیستی و همچنین گران 

بودن تست های مختلف در حین و پس از انجام 

درمرکز تحقیقات بیمارستان مرکز پروژه تحقیقاتی ، 

قلب این مشکل برای دانشجو یا محقق برطرف 

 شده است.

همچنین در مرکز تحقیقات تا حد امکان تالش می 

علی الخصوص شود تا چالش های مهندسی بافت 

برطرف و جراحی عمومی در حوزه قلب و عروق 

 .شود 
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