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 های زخم الکتروریسی شده حامل دارو برای تسریع بهبود زخم و بازسازی کامل پوستبیوفیزیک پانسمان

 فاطمه امیری

  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 ید(ارائه گرد 98-99دوم  الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس)

  یدهچک

برند، بازسازی بافت را تسریع کنند، اگزودات زخم را از بین میهای ثانویه جلوگیری میهای زخم فعال عملکردی از عفونتپانسمان مقدمه:

 فنانوالیاهای جدید برای تولید مواد پایه برای پانسمان زخم، دهند. از بین کاندیدکنند و همچنین کارایی بهبود زخم را افزایش میمی

 اند.ی دارو، توجه بسیاری را به خود جلب کردهشدهالعاده در رهایش کنترلالکتروریسی شده به دلیل عملکرد فوق
 

بررسی حضور  (،SEMیابی الیاف توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی )ساخت الیاف فیبری توسط الکتروریسی، مشخصه روش ها: 

)کشت سلول،  in vitroشناسی، بررسی گیری بافتپردازش و اندازه(، FTIRدیل فوریه )سنج مادون قرمز تبهای فعال توسط  طیفگروه

، سازگاری in vivo(، بررسی in vitro، ارزیابی بهبود زخم in vitroها، ارزیابی چسبندگی سلول، رهایش دارو زنده ماندن سلول

 ارزیابی آنتی باکتریال، تحلیل آماری، MTTبیولوژیکی با تست 

 یبانیها پشت تینوسیها و کرات بروبالستی، ف یمیمزانش یادیبن یسلولها ریاز تکث (PCL)کاپروالکتون( -ε) یداربست پل نتیجه:بحث و  

متفاوت  ازیبا توجه به ن یهندس یساختارها رییو تغ PEGبا افزودن  PCL-(PEG)کولیگل لنیات یدارو از پانسمان پل یرهاساز کند. یم

در برابر  ییایضد باکتر تیفعال( CLV) خکیم روغن موثرهبا  بارگذاری شده نیژالت-PCL نانوالیاف است.پانسمان زخم قابل کنترل 

 -Fidgetin-like 2 (SPD-FL2) -سورفکتانت یمریپانسمان پل یکاربرد موضعنشان دادند.  یکول ایاورئوس و اشرش لوکوکوسیاستاف

siRNAبهبود زخم شد. تیفیو ک زانیدر م ریباعث بهبود چشمگبا ضخامت کامل  یبرش یزخمها با یموش یهادر مدل 

توانند ها و حمل انواع مختلف مواد فعال میبا تغییر یا ترکیب با پلیمرنانوالیاف  های فیبریها، پانسمانمختلف زخم نواعبرای ا استنتاج:

 زخم را ارتقا بخشند. میترم یاثربخش

 سازگاری، زیست، الکترویسی، ترمیم زخم، نانوالیافرسانیپانسمان زخم، دارو :واژه کلید
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