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 چکیده
بهنامریههایاندوتلیالدرنوعجدیدیازریهتوخالیباسلولدهیسطحفیبرهایپوشش هایهایمصنوعی،

روشیمناسبجهتکاهشلخته اینتجهیزاتبهمصنوعیبیوهیبریدی، جریانخوندر شمارزاییناشیاز

وتلیالبررویهایاندانعقادیسلول-نامههدفتوسعهیکالیهپایدارودارایکاراییضدرود.دراینپایانمی

باشد.بهاینفیبرهایتوخالیسیلیکونیبااستفادهازتلفیقاصالحسطحسیلیکونوهیدرودینامیکسیالمی

گروه از استفاده با کالژن ابتدا در لولهمنظور گردید. تثبیت سیلیکون سطح روی مختلف عاملی هایهای

بوکسیلوآمیندرمقایسهبالولهسیلیکونیاصالحهایعاملیکرسیلیکونیحاویکالژنتثبیتشدهباگروه

اکسیدبرابرافزایشدرترشحنیتریک3حدودهایاندوتلیالونیزبرابرافزایشدرتعدادسلول4-3نشدهسبب

برسطحخارجیفیبرهایهایکربوکسیلبااستفادهازگروهروزکشتگردیدند.کالژن6هاپسازتوسطسلول

کونیتوخالیسیلی با dyn/cmاعمالتنشبرشیباالیتثبیتشداما
233 سلول72، از سطحکنده% از ها

برشیتنشازاعمالپیشهایبرشیباال،تحتتنشهایاندوتلیالبهمنظوربهبودپایداریسلولبنابراین،شدند.

بهمیزانبرسلول dyn/cmها
اعمالساعتدرظرفجریانیصفحه74بهمدت27 2 موازیاستفادهگردید.

dyn/cmبرشیهادرتنشهایاندوتلیال،کندهشدنسلولبرشیبرسلولتنشپیش
برابرکاهش7/8راتا233

بااستفادهازنرمسازیتنشبرشیبررویسلول.شبیهداد سلولیهایآزمایشنتایجبههمراهافزارکامسولها

پیش اعمال با که داد تنشتنشنشان توزیع سلولبرشی، سطح بر همگنبرشی افزایشها سبب که شده تر

گردد.هاتحتتنشبرشیمیپایداریآن

زیستمیزانموفقیتدر درجههمگنیالیهسلولانعق-بهخاصیتضدسازگارتوسعهمواد ادیسطحو

اندوتلیال بستگیدارد. عنوانعاملضدریتنیتبنابراین، -سدیمبه هورمونرشدبهعنوانعاملانعقادیو/یا

هایسیلیکونیبهصورتفرمآزادویانانولیپوزومهشدهبامحلولکالژنترکیبشدهوبرسطحلولهمحرکرشد

روزکشت،6سدیمپسازغلظتاولیهنیتریتMµ72باکالژن-نیتریتسدیمپوششترکیبیتثبیتشدند.

عدادسلولت بهمیزانبیشینهوهایاندوتلیالرا نیزسدیمغلظتاولیهنیتریتMµ233.%افزایشداد78تا

را پالکت تاچسبندگی و بیشینه میزان 3به برابر پوششکالژنی با مقایسه در داد. هایپوششکاهش

(Colکالژن)-(nGHنانولیپوزومهشده)هورمونرشد-(nNitriteبیومیمتیکینیتریتسدیمنانولیپوزومهشده)

%کاهشدادند.26-23هارابینرانتیجهدادهوچسبندگیپالکتسلولهمگنی%221-83روزکشت6پساز

برسطحخارجیفیبرهایتوخالیسیلیکونی nNitrite-nGH-Colبیومیمتیکیپتانسیلکاربردیپوشش

برشیسیالخونباهدفبهبودعملکردریهتحتتنش بههایمصنوعیبیوهیبریدیموردبررسیقرارگرفت.

خون،کهاهمیتزیادیدرجلوگیریاز-مشترکفیبرتوخالیزیستینیتریتدرمرزپذیریمنظورتعییندسترس

برشیمختلفبههایتحتتنشازفیبرهایاصالحسطحشدهرختولیدنیتریتگیرینتشکیللختهدارد،اندازه

نتایجموازیبوسیلهنرمسازیانتقالنیتریتدرظرفجریانیصفحههمراهشبیه کامسولاستفادهگردید. افزار

حتحتتنشبرشیسیالاثرمستقیمیبررسوبلختهرویفیبرهایاصالپذیرینیتریتنشاندادکهدسترس

سطحشدهدارد.
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پوشش ترکیب با فیبرها سلولنه nNitrite-nGH-Colدهی پایداری و تکثیر بلکهتنها اندوتلیال های

برشیباالافزایشدادکهنشانهایزیستینیتریتوجلوگیریازتشکیللختهراحتیتحتتنشپذیریدسترس

زیستمی اینپوششترکیبیبرایبهبود اینسازگاریریهدهد مفیداست. هایمصنوعیبیوهیبریدیبسیار

،ونیزهاانعقادیسلول-برشیسیالبرافزایشپایداریوکاراییضدنتیجهبههمراهنتایجحاصلازتأثیرتنش

اندازجدیدیدرچگونگیاثرتلفیقاصالحانعقادیورسوبلخته،چشم-هایضدزیستیمولکولپذیریدسترس

هیدرودینامی و افزایشزیستسطح در یافتهکسیال این آورد. فراهم تحتشرایطجریان مواد هاسازگاری

می توسعه در سیلیکونیتواند ریهزیستسطح در استفاده برای سازگار بیوهیبریدی مصنوعی سایرهای یا

بکارگرفتهشود.تجهیزاتدرتماسباخون




