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:چکیده  
متر با استفاده     میلی 12 و   10 در قطرهای    (PET)اتیلن ترفتاالت    ای از جنس الیاف پلی     ی در ابتدا عروق پارچه    در این کار تحقیقات   
 بافـته شـد سـپس بـا اسـتفاده از تکنـیک حرکـت ذرات معلـق بوسـیله جـریان برق           (Knitted Machine)از ماشـین کشـباف   

(Electrophoresis Technique)     نـتایج حاصـله از انجـام    .  روی عـروق داده شـد   یـک پوشـش یکنواختـی از گرافیـت بـر
سپس مطالعه  .بررسـیهای میکروسـکوپی نشـانگر ایجاد یک پوشش یکنواخت بر روی سطوح داخلی و خارجی عروق بوده است                  

چسبندگی و رشد وسیع    نتایج حاصله نشانگر     . صورت گرفت  L929رفـتار سـلولی بـا اسـتفاده از کاشـت سـلولهای فیبروبالست               
 .وبالست بر روی سطوح عروق با پوشش گرافیتی بوده  استسلولهای فیبر

 
 استر؛ پالکت پروتزهای عروقی؛ گرافیت؛ پلی: واژه های کلیدی

  
 مقدمه

تشکیل لخته بر روی سطوح پلیمرهایی که در تماس با خون             
ای است که همواره با سواالت زیادی        باشند، مسئله پیچیده   می

بهرحال ]. 1[ل نشده است    همراه بوده و تاکنون بطور کامل ح      
های  اند که جذب پروتئین    تمامی محققین این مسئله را پذیرفته     

ها که نقش اصلی     پالسما بر روی چسبندگی و فعالیت پالکت      
کنند، اثر    و مهم را در فرایند ایجاد لخته خونی ایفا می                  

 ].2. [گذارند می

از عوامل مهم در گسترش فرایند ایجاد لخته بر روی سطوح              
باشد که نقش     جی، خواص شیمیایی فیزیکی سطح می        خار

اصلی را بعهده داشته  و عدم خواص مناسب سطح باعث                  
ایجاد لخته در محل پیوند و در نتیجه شکست آن را بدنبال                

تمام تالشهای محققین در سالهای اخیر بر روی          ]. 3-5[دارد  
این مسئله متمرکز گردیده که خواص شیمیایی و فیزیکی              

الً سازگار با خون طراحی نمایند تا مسئله                سطح را کام    
 .ها رخ ندهد چسبندگی پالکت

کربن از دیرباز بعنوان یک ماده بیولوژیکی و سازگار با بدن             
یکی از اشکال کربن گرافیت بوده که       ]. 7[شناخته شده است    

دهد که سطوح پوشش داده      تحقیقات صورت گرفته نشان می    
 .گردد ته خونی میشده با گرافیت باعث کاهش ایجاد لخ

علت اصلی در این مسئله وجود بار منفی ذرات گرافیت                  
باشد زیرا که جریان خون خود دارای بار منفی بوده و                  می

بخاطر وجود بار منفی ذرات گرافیت اینها همدیگر دفع نموده          
دهی شده با    ها بر روی سطوح پوشش     و از چسبندگی پالکت   
نون تحقیقات زیادی تاک]. 10-13[شود  گرافیت جلوگیری می

اتیلن  بر روی پروتزهای عروقی از جنس تترافلوئور پلی                
(PTFE)           با پوشش گرافیتی صورت گرفته و نتایج بررسیها 

ها باعث افزایش قابل توجهی در       دهد که این پوشش    نشان می 
 ].7[خواص خون سازگاری پروتز عروقی گردیده است 
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ی عروقی از    در کار تحقیقاتی موضوع این مقاله، پروتزها          
استری با استفاده از روش حرکت ذرات        های پلی  جنس پارچه 

 (Electrophoresis Technique)بوسیله جریان برق       
سپس آزمایشات الزم جهت      . اند پوشش گرافیت داده شده     

بررسی پایداری و یکنواختی گرافیت پوشش داده شده و               
های خون سازگاری و زیست سازگاری پروتزهای             بررسی
کشت سلولی با استفاده از     شده از طریق انجام آزمایش      ساخته  

صورت گرفت و تمامی         L929سلولهای فیبروبالست      
آزمایشات نشانگر بهبود زیست سازگاری پروتزهای گرافیتی        

 .بوده است
 

 تجربی
 مواد

 خریداری شده   49 با نمره     (PET)اتیلن ترفتاالت    الیاف پلی 
 1-3ا مش      کشور بالروس، گرافیت ب        Fiberاز کمپانی     

، شکر تولیدی    Merckمیکرون خریداری شده از شرکت        
شرکت پارس  اهواز، ژالتین گرید غذایی تهیه شده از شرکت          

Merck        الکل اتیلیک  نوع ، Merck        و آب مقطر دو بار  
تقطیر تهیه شده در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و                  

 .Merckآمونیاک نوع 
 

 دستگاهها
 ساخت کشور    (Knitted Machine)از ماشین کشباف      

 12 و    10ای در قطرهای        روسیه برای ساخت عروق پارچه      
دستگاه میکروسکوپ الکترونی پویشی     . متراستفاده شد  میلی

(SEM)                ساخت کشور انگلستان مدل S360    برای 
 .بررسیهای مرفولوژی مورد استفاده قرار گرفت

 
 فرایند پوشش دهی
متر با    میلی 12 و    10 ای در قطرهای    در ابتدا عروق پارچه     

سپس برای انجام     . استفاده از ماشین کشباف تهیه گردید          
فرایند پوشش دهی یک محلول کلوئیدی از گرافیت با                 

 .تهیه گردید) 1(ترکیب اجزاء مندرج در جدول
 
 

  ترکیب درصد اجزاء محلول کلوئیدی-1جدول 
                 گرافیتی

 ردیف ماده درصد وزنی

 1 گرافیت 12%

 2 شکر 1%

 3 ژالتین 1%

 4 آمونیاک 1%

 5 آب مقطر دوبار تقطیر شده  85%

  
دهی از   بعد از تهیه محلول کلوئیدی از گرافیت، فرایند پوشش        

 انجام گرفت شماتیکی از      Electrophoresisطریق فرایند   
 نشان داده شده است) 1(این فرایند در شکل

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پوشش دهی پروتزهای     شماتیکی از فرایند   -1شکل  
الکترود ) 2(محلول کلوئیدی گرافیتی     )1:(عروقی
مولد جریان برق   ) 4(نمونه پروتز عروقی    ) 3(کمکی  

 آمپرمتر )6(ولت متر ) 5(
 

دراین فرایند با استفاده از یک الکترودکمکی اختالف ولتاژ           
 ولت بین نمونه و الکترود کمکی برای مدت چند            150-100

سپس بر روی نمونه در طی انجام چند         .. دگرد دقیقه ایجاد می  
های اضافی   مرحله تمیزکاری مکانیکی انجام گرفته تا گرافیت      

 .از روی آنها جداگردد
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 (In Vitro)کشت سلولی 

برای انجام آزمایشات کشت سلولی از سلولهای فیبروبالست         
L929      تهیه شده از بانک سلولی انستیتوی       ( مربوط به موش

فاده گردید که این سلولها در محیط کشت         است) پاستور ایران 
1640-RPMI     همراه با lU/ml 100 سیلین و     پنیmg/ml

درصد سرم جنین گوساله نگهداری     10 استروپتومایسین و    100
عملیات معمولی برای نگهداری خط سلولی مذکور          . شدند

مورد استفاده قرار گرفت و سلولها در محیط انکوباتور با                 
.  نگهداری شدند  Cْ37 در   Co2گاز    درصد    5و  % 95رطوبت  

پس از یک هفته الیه سلولی با تریپسین برداشت شد و تعلیق              
.  سلول در واحد حجم تهیه گردید         4×105سلولی به میزان     

های عروق دراتوکالو استریل شد و سپس در ظروف              نمونه
لیتر   میلی 5سپس به هر حفره     . مخصوص کشت قرار داده شد    

 48ها برای مدت     ر مرحله بعد نمونه   د. تعلیق سولی منتقل شد   
ها خارج   ساعت در انکوباتور قرار گرفتند و پس از آن نمونه           

 شستشو داده    (PBS)شده و با محلول نمکی بافر فسفات             
 و  80،  70،  60سلولها با الکلهای طبی با درجات الکلی        . شدند

 (Gimsa) درصد گیمسا    5 درصد تثبیت شده و با محلول        96
ای آزمون میکروسکوپ الزم آماده شدند           آمیزی و بر    رنگ

]14.[ 
 

 نتایج و بحث
برای تعیین میزان گرافیت تثبیت شده بر روی پروتزها،                  

Cْ100های مذکور در داخل آب مقطر با درجه حرارت           نمونه
 ساعت قرار گرفته و این عمل چندین مرتبه         1 برای مدت    90-

(یش در منحنی    نتایج حاصله از انجام این آزما     . تکرار گردید 
) 2(همانطور که در منحنی شماره        . نشان داده شده است    ) 2

 مرحله شستشو، میزان      5گردد بعد از گذشت         مشاهده می 
گرافیت باقیمانده بر روی عروقی ثابت شده و بعد از آن                  

 گردد گرافیت از روی پروتزهای جدا نمی
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پروتز بعد   مقدار گرافیت باقیمانده بر روی        -2شکل
  ساعت1مرحله شستشو در آب مقطر باری مدت 5از 

 

تصاویر میکروسکوپی گرفته از سطح پروتزهای با پوشش             
 SEMگرافیتی و بدون پوشش که با استفاده از دستگاه                 

 .نشان داده شده است) 3(گرفته شده در شکل 

 
  تصاویر میکروسکوپی از سطح پروتزهای        -3شکل  

پروتز ) ب  (شش گرافیت   پروتز با پو  )الف  (عروقی  
 بدون پوشش
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شود یک پوشش      همانطور که در این تصاویر دیده می             
 .یکنواختی از گرافیت بر روی پروتزها ایجاد شده است

 سلولهای فیبروبالست بر روی پروتزهای عروقی            5شکل   
همانطور که در   . دهد استر با پوشش گرافیتی را نشان می         پلی

ندگی و رشد سلولهای     گردد وضعیت چسب   شکل مشاهده می  
های عروق نشان دهنده زیست            فیبروبالست روی نمونه     

الزم به ذکر است که      . باشد ها می  سازگاری خوب این نمونه    
های عروقی با    ها نیز بر روی نمونه      آزمون چسبندگی پالکت  

ها بدون پوشش صورت      پوشش گرافیتی در مقایسه با نمونه       
مونها نشانگر چسبندگی   گرفته و نتایج حاصله از انجام این آز        

  .کمتر پالکت به عروق با پوشش گرافیتی بوده است
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 گیری نتیجه

دهی پروتزهای عروقی با استفاده از روش حرکت              پوشش 
  (Electrophoresis Technique) ذرات با جریان برق 

نتایج حاصله از انجام آزمایشات نشانگر ایجاد         . انجام گرفت 
دار از گرافیت بر روی پروتزهای      یک پوشش یکنواختی و پای    

کشت همچنین نتایج حاصله از انجام آزمون            . عروقی بود 
سلولی نشانگر زیست سازگاری خوب پروتزهای عروقی با            

 . پوشش گرافیتی بوده است

 تصاویر میکروسکوپی نوری سلولهای-4شکل  
استری های عروقی پلی   فیبروبالست روی پارچه  

 با پوشش گرافیتی
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