
باسمه تعالی   

 
 

  

 گزارش هاي دوره اي
پیشرفته خونریزي بندآورنده محصوالت  

1140 مردادصنایع نانوتک آینده                                                             
       



   

ه ح ف ص  1 | 9 

 

 ریزي پیشرفتهمحصوالت بندآورنده خون

  

 مطالب فهرست

 2 .................................................................................................... مقدمه. 1

 3 ........................................................................ خون بندآورنده محصوالت. 2

 3 ..................................................................................... ها يتکنولوژ 2. 1

 4 ..................................................................... هاآزمون و ها استاندارد 2. 2

 5 .......................................................... یدرمان حوزه در گسترده کاربرد 2. 3

 5 ............................................................................ نانو يفناور کاربرد 2. 4

 5 ............................................................................ یآت انداز چشم و بازار.  3

 8 ...................................................................................................... رفرنس
 

 



   

ه ح ف ص  2 | 9 

 

 ریزي پیشرفتهمحصوالت بندآورنده خون

 مقدمه. 1

ـــی از حوادث (تروما)،  هاي انعقادي خون و هاي مادرزادي مانند اختالل در فاکتوربیماريعوارض خونریزي ناش
اســت. از دســت رفتن حجم ها قبل از درمان ها، عامل اصــلی مرگ و میرهاي کنترل نشــده در جراحیخونریزي

سیب به اندام سبب آ سازمان هاي حیاتی بیمار، ایجاد شوك و در نهایت مرگ میباالي خون  ساس آمار  گردد. برا
هاي کنترل نشده است؛ بنابراین بدیهی ها در حوادث ناشی از خونریزياز مرگ و میر %40جهانی بهداشت حدود 

ست کنترل موثر خونریزي به عنوان خط اول  صدومان ایفا کند. از اینرو ا سی را در نجات جان م سا درمان نقش ا
ریزي (هموستاز) هاي مرتبط با توقف بندآورنده خوناي وسیعی بر روي توسعه مواد و فناوريتحقیقات بین رشته

صلی . 1مرحله  3دهد که شــامل ، فرایند کلی هموســتاز خون را نشــان می)1(شــکل  .]1[ متمرکز شــده اند ا

ندگ ای) Adhesion( ژنیاده ــب ــنیاگرگ. 2، یچس ــن . 3و  تجمع ای) Aggregation( ش ــکرش س

)Secretion (آبشار انعقاد هیهموستاز ثانوو مرحله تکمیلی  ترشح ای)2[ باشدمی )ي[. 

 
 مکانیزم کلی هموستاز خونریزي. 1شکل
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 محصوالت بندآورنده خون .2
ـــکال مختلف ازاز بندآورندهانواع مختلفی  ـــریان ها در اش بند و غیره طراحی جمله پودر، مایع، باند، تامبون، ش

توان بطور کلی میشود. آل، همچنان مشاهده میهاي ایدهبا این وجود نیاز به طراحی محصولی با ویژگی ،اندشده
 مشاهده کرد. )1(را در جدول  آلیک بندآورنده خونریزي ایدههاي ویژگی

 خونریزي مناسبهاي یک بندآورنده ویژگی. 1جدول
 سرعت هموستاز باال

 توقف خونریزي در مدت زمان الزم
 سهولت استفاده و عدم نیاز به مهارت یا آموزش خاص

 زیست سازگاري و عدم ایجاد عوارض حاد یا مزمن
 جلوگیري از آلودگی محل زخم، اثرات ضد میکروبی یا جلوگیري از ورود عوامل میکروبی به محل زخم

 ساخت، فرایند استریل شدن و قیمت مناسبسهولت در 

 تکنولوژي ها 2. 1

 عیدر صنا ،يو ابعاد یحرارت يداریو پا یاستحکام، سفت اي مانندبه علت خواص ویژه يمریپل يهاتیکامپوزامروزه 
تر خواهند شد. جذاب اریبس يمریپل يهاتیکامپوز ،يکارگرفتن نانوتکنولوژ. با ظهور و بهرودیبه کار م یمختلف

 هیتوانند پایم و باشندینانوذرات م يهستند که درون ساختار خود حاو يچندفاز ادمو 1يمریپل يهاتینانوکامپوز
 یژگیکرده، و جادیمواد ا یدر حوزه مهندس يدیجد يهامواد فرصت نیداشته باشند. ا يمریپلریغ ایو  يمریپل

آورند. یرا فراهم م یتیکامپوز يساختارها يهایژگیو امکان بهبود وین برابر افزایش داده موجود را تا چند هیمواد اول
مواد مورد استفاده در  بکیبسته به تر باشد کهمی یو حرارت یکیالکتر ،یکیمکان يهایژگیها شامل ویژگیو نیا

 کنند.یم رییتغ تیسنتز کامپوز

ن نانوذرات در فاز یا کنواختی عیتوز و باشدینانومتر م اسیدر مق کنندهتیفاز تقو ينانوساختار يهاتیدر کامپوز 
 ییباال اریدر واحد حجم، مساحت بس کنندهتیو فاز تقو نهیفصل مشترك فاز زم شودیباعث م يمریپل نهیزم

 خواهد بود.  سهیبا اندازه ذرات قابل مقا کنندهتیتقو يذرات فاز نانومتر نیفاصله ب نیداشته باشد. عالوه بر ا

 

                                                           
۱ Polymer nanocomposite 
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 از،یمورد ن ییکارا هاتیدر کامپوز و باشدینم یکیفقط به خاطر بهبود خواص مکان يمریپل يهاتینانوکامپوز شارز
اند توانسته يمریپل يهاتینانوکامپوز که باشدیمهم م اریاز موضوعات بس يفرآور تیو قابل نهیهز ،یکیخواص مکان

 فاز نوع به توجه با که دارد وجود مختلفی هايروش هانانوکامپوزیت ساخت غلبه کنند. جهت هاتیمحدود نیبر ا
 و مذاب اختالط حاللی، روش از عبارتندآن  عمده هايروش باشد، پلیمري زمینه فاز اگر و هستند متفاوت زمینه

شکل  باشد.می مذاب نفوذ و مذاب زدنهم از عبارتند عمده روش دو باشد، فلزي زمینه اگر و درجا پلیمریزاسیون
 .]3[ دهدمتدولوژي انجام شده جهت تولید نانوکامپوزیت به روش ترکیب مستقیم را نشان مینمایی از  )2(

 

 تولید نانوکامپوزیت به روش متداول ترکیب مستقیم .2شکل

در ها، ســـنتز نانوفایبرهاي پیتیدي مورد اســـتفاده هاي معرفی شـــده تولید نانوکامپوزیتبا توجه به فناوري
ــل می ــوالت بندآورنده خون نیز از مراحل متعددي حاص ــود که میمحص ــنتز پیتیدي و ش توان به فرایند س

ـــمان، تثبیت نانوفایبرها و  ـــکل دهی پانس ـــازي ذوب پلیمري، فرایند ش ـــاخت نانوالیاف، فرایند آماده س س
 .]4[ باشدو بسته بندي می ، استرلیزه کردنهاي حالل زداییفرایند

 هاو آزمون رد هااستاندا 2. 2

ها و آزمایشات متعددي محصوالت هموستازي به علت اهمیت کاربرد و درجه حساسیت آن، نیازمند انجام تست
برخی از این  )2(هاي تعریف شـده، کارایی و عملکرد آنها سـنجیده شـود. جدول هسـتند تا بر اسـاس اسـتاندارد

 دهد.هاي مهم را نشان میتست

  ها و آزمایشات مورد نیازتستاستانداردها، . 2جدول 

 استاندارد تست 

 ASTM F٧٥٦:٢٠١٣ ,٤:٢٠١٧-١٠٩٩٣ ISO خون سازگاري

 ٢:٢٠١٩-١١٧٣٧ ISO تست استریلیتی
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 ٥:٢٠٠٩-١٠٩٩٣ ISO سمیت سلولی

 ١٠:٢٠١٠-١٠٩٩٣ ISO زاییتحریک

 ١١:٢٠١٧-١٠٩٩٣ ISO زاییتب

 ١:٢٠١٩-١١٦٠٧ ISO ,ASTM F١٩٨٠ طول عمر سیستم بسته بندي  

 گسترده در حوزه درمانیکاربرد  2. 3

شتریان آن معطوف به بخش صوالت بندآورنده خون و م ستانی میعموما کاربرد مح شد که هاي درمانی و بیمار با
صوص می صوالت از جملهدر این خ شریان این مح سین عموم توان به عمده م هاي اورژانس، امدادگران هالل تکن

 و پزشکان، دندان پزشکان، جراحان زیبایی و غیره اشاره کرد. جراحان احمر،

 نانوفناوري کاربرد  2. 4

هاي نوین و قدرتمند با هاي نانوفناوري در حوزه محصــوالت هموســتازي، اســتفاده از نانوکامپوزیتیکی از کاربرد
ک قطعه پیتیدي است که در حقیقت ماده اصلی این محصوالت پانسمانی یباشد. قابلیت قطع موثر خونریزي می

واســطه خاصــیت شــود. مکانیزم عمل آن بهها اســتفاده میاز دانش زیســت فناوري جهت تولید این نانوفایبر
دهد که اجزاي خون از جمله باشد بطوریکه این بندآورنده ماتریکسی را تشکیل میچسبندگی به اجزاي خون می

صال میهاي قرمز و پالکتگلبول شدید فعالیت پالکتیابنها به آن ات سطه ت سایر اجزاي د، بدین ترتیب به وا ها و 
ــار انعقادي می ــتفاده از نانوفایبرخون منجر به تحریک آبش ــاختار نانوکامپوزیت باعث گرد. اس هاي پیتیدي در س

شود بطوري که می ستازي باال  سازگار با قابلیت همو ست  صوالت زی  در %90تواند میزان خونریزي را تا ایجاد مح
 مدت زمان زیر یک دقیقه کاهش دهد. 

 بازار و چشم انداز آتی.  3

، حجم بازار جهانی محصوالت 2021منتشر شده در سال  Grandviewreseachبین المللی  با توجه به گزارش
ستازي و کنترل کننده خونریزي  سال  6,13همو شبینی می 2021میلیارد دالر در  شد که پی که با ود شارزیابی 

سالیانه  شد مرکب  سال  14,48به  %8,8تجربه یک نرخ ر ) روند کلی 3شکل (. ]5[ برسد 2030میلیارد دالر در 
 دهد.نشان می 2030تا  2020این بازار را طی دوره 
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 2020-2030طی سال هاي  محصوالت بنده آورنده خون روند جهانی. 3شکل

شود. انتظار هاي جراحی استفاده میجهت جلوگیري از خونریزي ناشی از جراحات و فرایند ها و بندآورندهموستاز
رود که این بازار رشد چشمگیري را در هفت سال آینده تجربه کند که علت آن افزایش تقاضا ناشی از افزایش می

جز  مزمن يهايماریب يباال وعیشـــباشـــد. رشـــد جمعیت ســـالمندان و صـــورت گرفته میهاي میزان جراحی
، بیش از CDC)2(ها آید. بر اساس آمار مرکز پیشگیري و کنترل بیماريهاي اصلی این بازار به حساب میمحرك

جدي می %45 بت  ند مراق یازم که ن ماري مزمن  یک بی قل از  حدا کا  یت مردم آمری ـــد رنج میجمع ند.باش  بر
ها ، این امر باعث افزایش تعداد جراحیشوندیم ماریب يبر رو یمنجر به اعمال جراح تیمزمن در نها يهايماریب

باشند که ها میهاي نخاعی، چشمی، اورولوژي و سوختی مواردي از این بیماريآسیبشود. رفع فتق، دیابت، می
اي بر این تاثیري عمده 19باشــند. همچنین گســترش ویروس کویید نیازمند محصــوالت بندآورنده پیشــرفته می

باشند پذیر میها و جراحات آسیبباشند و در برابر زخمتري میاران مسن نیازمند مراقبت شدیدبیمبازار داشت. 
 تر نیاز دارند.ها جهت ترمیم به مدت زمان طوالنیو این زخم

                                                           
۲ Centers for Disease Control and Prevention 
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 )3(در جدول  حوزه تولید محصــوالت پیشــرفته هموســتازيدر این خصــوص تعدادي از شــرکت هاي مطرح در 
 .شدگزارش 

 هاي مطرح در زمینه ساخت کمپرسور هاي بدون روغن شرکت. 3جدول 

 لوگو ملیت نام شرکت

BAXTER 

یکا
مر

آ
 

 

 

Integra LifeSciences 
 

STRYKER 
 

CryoLife 
 

Becton and Dickinson 
 

Medtronic 
 

Johnson & Johnson 
 

Pfizer 
 

EquiMedical B.V. 

ند
هل

 
  

CuraMedical B.V. 
 

hartmann 

ان
آلم

 

 
B. Braun  
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