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 ای از آنچ  ک  هاید انجام، هحرسی یا تعیین شود()توضیح روشن، صحیح و خالص  تعحیف پحوژه .1
رود. ورزشکاران نخبه برای رسیدن به  ای به شمار میهای اصلی ورزشکاران حرفههای منفی ورزش و از دغدغهبروز آسیب از جنبه

سطوح عالی ورزش، تمرینات سخت و مستمری را متحمل می شوند. این شرایط زمینه آسیب دیدگی آنها را دو چندان نموده و به 

آسیب و روشهای  این مساله باعث شده تا لزوم انجام تحقیقات علمی در زمینه. دهدها را کاهش میدنبال آن کیفیت اجرای آن

های مختلف ورزشی وجود دارد، که در های درمانی برای آسیبای از روشی گستردههمحدود بیش از پیش آشکار شود. درمانی

لف نسبت به رفع این با ترکیب علوم مخت و های درمانی بگشایدای جدید برروی روشهای اخیر مهندسی بافت توانسته دریچهسال

عضو به سرعت رو به افزایش است و برای بهبود آن از  روند پیشرفت در زمینه استفاده از داربست ها در پیوند .کند معضل اقدام 

مواد و ساختارهایی شبیه به بافت هدف استفاده می کنند. برای تکثیر سلول ها روی داربست ها تحقیقات همچنان ادامه دارد تا 

که از کشت هم  بدین وسیله کارایی کشت سه بعدی افزایش یابد. برای این منظور نیاز به شبیه سازی محیط داخل بدن است

و  طراحی  استفاده در بافتهای مورد نظرمنظور کامپوزیتی به های داربستدر این تحقیق . استفاده میشود زمان سلول های هدف

 . داده می شودقرار و تحلیل های فیزیکی و شیمیایی  بررسیو مورد د ساخته می شو

 

شوند، همحاه ها تعحیف ی ک  ه  نوعی ه  پحوژه محهوط میهایها و واژه)اشاره ه  کلیدواژههای اصلی و محوری واژه .2

 مختصح از هح کدام(
ای از دانش است که هدف اصلی آن به کاربردن اصول مهندسی و علوم زیستی در جهت گسترش  مهندسی بافت: حوزه چندگانه

 حفظ یا ارتقای قابلیت بافت است های بیولوژیکی با هدف بازسازی، ترمیم، جایگزین

 ت: از مهمترین اجزای مهندسی بافتداربس

 کامپوزیت: ترکیبی از متریالهای زیست سازگار

 (های مشاه  داخلی و خارجیاشاره مختصح ه  سواهق پحوژهسواهق پحوژه ) .3

سلولهای مانند: رشد و تمایز  اند روی آوردهبرای ترمیم بافتهای آسیب دیده  کامپوزیتیهای  مروزه محققین به ساخت داربستا

ساخت و مشخصه یابی داربست نانوکامپوزیتی برای  انشیمی روی داربست هیدروکسی آپاتیت در مهندسی بافت استخوان،مز

 سلولزی است که به عنوان جایگزینی برای بافت نرم و...  های نانوکامپوزیتی الیافی ، ساخت داربستمهندسی بافت مینیسک

 

گاه رتبیت بدنی و علوم ورزشی  ژپوهش



 ئی پحوژهاهداف کلی و جز .4
آسیبهای شایع در ورزش ، طراحی و ساخت داربستهای کامپوزیتی مناسب که هم از  ر آن است تا با توجه بهبدر این پروژه، سعی 

باشد ، بعنوان یکی از روشهای درمانی لحاظ شود و در  هدفبافت نظر مکانیکی و هم میکروساختاری نزدیکتر به ساختار طبیعی 

ای فراهم زمینه را برای بازگشت مجدد و سریعتر ورزشکار آسیب دیده به میادین ورزش حرفهنهایت استفاده از این داربست 

 آورد. می

 

-)اشاره ه  گستحدگی پحوژه در اهعاد سازمانی، مکانی، زمانی و دامنة مناهع جمعقلمحوی سازمانی، مکانی و زمانی  .5

 آوری اطالعات(
دیده در حال حاضر به صورت عملی و کلینیکی  رای درمان بافتهای آسیبهای درمانی متنوعی ب طبق مطالعات انجام شده روش

با بررسی مشخصات و راهبردهای حوزه علمی نسبتا جدید مهندسی  ها نقایصی نیز دارد. شود. منتها هر کدام از این روش اجرا می

  مفید واقع شود.تواند  می های مهندسی بافت برای  درمان این آسیبها که استفاده از تکنیک پیش بینی می شودبافت 

 

 ها و تجارب مورد نیاز هحای اجحای پحوژهتخصص .6

و همچنین کمک  دارویی، بکارگیری علوم مختلف از جمله فیزیک، شیمی، علم مواد، علوم بیولوژیکی برای انجام این پروژه نیازمند

 .هستیم گرفتن از مهندسان ورزش، بافت و بیومتریال
 

 

 ها و . . . هحای انجام پحوژه(اره ه  اهزارها، امکانات، حمایتاهزارهای پحوژه )اش .7

که شامل: متریالهای زیست سازگار،مواد الزم  مواد الزم و تجهیزات مصرفی برای ساخت داربستها و انجام تستهای ازمایشگاهی

همزن مغناطیسی، نیتروژن  -عشاربرای کراس لینک کردن، ابزارهای ازمایشگاهی پیشرفته )ترازوی دیجیتالی دقت تا چهار رقم ا

میکروسکوپ الکترونی روبشی، اتاق کشت سلولی، دستگاه دستگاه الکتروریسی، متر، دستگاه فریز درایر،  pH،  -02مایع، فریزر 
FTIR 

 
 

ای نام دادهای مختلف عملی، اجحایی، مستندسازی و آییناشاره ه  هحونها و مستندات نهایی )ها، کارهستخحوجی .8

 یج پحوژه(نتا
در نهایت خروجی کار استفاده از محصول بدست آمده در قالب داربستهای زیست سازگار در کاربردهای پزشکی جهت ترمیم 

 آسیب های پیش آمده برای ورزشکاران است.
 

 

 های خارجی و خارجیانتظارات پحوژه در موضوع پیوند ها سازمان .9
 

های بافت مورد نظر در درمان  و استفاده از آن به عنوان بستر مناسب برای رشد سلول ساخت داربستهای کامپوزیتی برای اولین بار

های ایجاد شده در بافت مورد نظر که بسیاری از هموطنانمان را از گذراندن لحظات شیرین زندگی خود محروم کرده،  آسیب

 آید.ترین انگیزه و دغدغه انجام این پروژه به حساب میبزرگ
 

 

 اسی )اقدامات مورد انتظار( در انجام پحوژهمالحظات اس .11

 بیومکانیکی خواص مطالعه با ها همراه این داربست ترمیم کامپوزیتی با تکنولوژی نانو و بررسی قدرت های داربست طراحی و تولید

 های مورد نظر  ها و اصالح سطح داربستهای کامپوزیتی به منظور چسبندگی بهتر سلول آن نانوساختاری و

 



 (سازی و درآمدزایی هحای پژوهشگاهاشاره ه  دستاوردهای تجاریسازی و درآمدزایی )اریتج .11

 آوردن مورد اشاره و همچنین فراهم های کاربردی داربست تولید جهت در سازی تجاری و کلینیکی سازی به نتایج پژوهش تعمیم

 انها ترمیم سریعتر  و  ی ورزشکاراندرضایعات بافتها شده ساخته های داربست از استفاده زمینه

 

 پیش هینی زمان و هزینة انجام پحوژه .12
 بیش از دو سال  بین یک تا دوسال  کمتر از یکسال

 
 

 

 

 


