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 بیوفیزیک موی انسان، تاثیر درمان با نانوذرات لیپیدی

 نسیم ریحانی

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

 ید(ارائه گرد ۹۹-۹۸دوم  الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس)

  چکیده

 ابعاد علت به که هستند کلوئیدی هایحامل ذرات،نانو این نمود. جلب خود به را ریبسیا توجه لیپیدی ذراتونان میالدی ۲۰۰۰ های سال از  مقدمه:

 گاری،ساز زیست ،باال ییشیمیا و فیزیکی پایداری به توانمی هامزیت این ازجمله باشند.می دیگر هایحامل به نسبت زیادی مزایای دارای خود کوچک

  شند.با مو از مراقبت محصوالت برای مناسبی گزینه لیپیدی ذراتنانو که شده سبب عوامل این .کرد هاشار باال بارگیری ظرفیت

 قبل لیپیدی ذراتنانو اجزای بهترین تا شد استفاده حاللیت پارامتر ریاضی سازی مدل برای Hoy و  Van Krevelen-Hoftyzerهای مدل ازروش ها:  

 یزسا قبیل از نانوذرات ییفیزیکوشیمیا یابی مشخصه و است شده انجام باال فشار با سازیهمگن روش با یپیدیل نانوذرات سنتز .دشو انتخاب سنتز از

 گسیل روبشی نیالکترو میکروسکوپ توسط مو ساختار تغییرات مطالعه ،)DLS( دینامیکی نور پراکندگی دستگاه توسط زتا پتانسیل ذره، متوسط

 با سلولی سمیت سپس و کشش آزمون توسط مو مکانیکی تغییرات و رنگ سنجی طیف ،)ABC( اسید کبیکینکونینی تست ،)SEM-FE( میدانی

 .است شدهبررسی MTT روش

یدی با تشکیل انوذرات لیپنیی دارند. باشد و این نانوذرات با توجه به پتانسیل زتا منفی خود پایداری باالاندازه ذرات در ابعاد نانو می  بحث و نتیجه: 

یپیدهای ک بین لزک روی کورتکس مو و توانایی چسبندگی که به علت نیروهای واندروالسی بین نانوذرات و اندرکنش های هیدروفوبیفیلم نا

ی، پیوند رتقارن ساختا سازی مذکور که قطبیت،مدل همچنین با توجه به . کنندمیباشد است از مو محافظت میفیزیولوژیک و الیه لیپیدی کوتیکول 

رو روی دا-یت لیپیدت و حاللسورفاکتانت روی اندازه ذرا-گیرد، حاللیت لیپیددهنده را در نظر میانرژی پیوندها و حجم مولی اجزا تشکیلهیدروژنی، 

 .گذاردبازدهی به دام افتادن دارو تأثیر می

یپیدهای با تغییر ل تواند سبب بهبود عملکرد مرطوب سازی نانوذرات شود، همچنیناستفاده از آب مغناطیسی به جای آب دیونیزه می  :استنتاج

 .توان نانوذرات لیپیدی با کارایی باال سنتز کردفیزیولوژیک سازنده نانوذرات و ماده مؤثره بارگذاری شده، می

   راتینکی نانوساختار لیپیدی، فیلتر پرتوهای فرابنفش، لیپید های فیزیولوژیک، فیبر ساختار موی انسان، حامل ها :واژه کلید
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