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 چکیده

در اين . مهندسي بافت استخوان ترکيبي از سلول و داربست سه بعدي جهت ترميم بافت آسيب ديده يا از بين رفته است

داربست تهيه شده، از لحاظ خصوصيات . دشبا روش الكتروريسي تهيه  PCL/10%HAراستا، نانو داربست کامپوزيت 

و زيست سازگاري  و ترکيب تشكيل دهنده ي داربست   ي منافذ، نحوه ي توزيع منافذسطحي، درصد تخلخل، اندازه

ت ها مطالعات ميكروسكوپ الكتروني نگاره نشان دهنده ي خصوصيات سطحي مناسب داربس. مورد بررسي قرار گرفت

نشان داد که داربست نانوکامپوزيت سطوح بهتري را براي  MTTبررسي زيست سازگاري داربست بوسيله آزمون. بود

بر روي داربست و هاي بنيادي مزانشيمي، از بند ناف جنين انسان استخراج سلول. رشد سلول ها فراهم مي آورنداتصال و 

اتصال سلول بر روي داربست، بوسيله تصاوير ميكروسكوپ الكتروني و از لحاظ موفولوژيكي و نحوه ي  ند،کشت داده شد

يت مي تواند انتخاب بسيار مناسبي براي زنتايج بدست آمده نشان داد که داربست نانوکامپو. مورد بررسي قرار گرفتند

 .مهندسي بافت باشد

 .اف، تمايز سلولي، بند ن(HA)، هيدروکسي آپاتيت(PCL)نانوداربست، پلي کاپرو الکتون : کليد واژه

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:asad.asady@gmail.com
http://www.sid.ir


 

 مقدمه 

مهندسي بافت علم طراحي و توليد بافت ها ي جديد براي ترميم اندام هاي آسيب ديده و جايگزين قسمت هاي از دست رفته 

مهندسي بافت تكنيكي براي توليد بافت جديد از . (Burg, Porter, & Kellam, 2000)به علت عوامل مختلف مي باشد

 .(Nerem & Sambanis, 1995)سلول هاي کشت شده است که  پتانسيل براي تبديل بافت و يا اندام قابل پيوند را دارد

ي بافت هاي بيولوژيكي يعني ماتريكس خارجي سلول، مولكول هاي پيام رسان و سلول مهندسي بافت بر اساس سه ترکيب اصل

 ,.Ho et al)فاکتور ها ي رشد و سلول هاي شبيه سازي مي شوند بنيان نهاده شده است که به ترتيب توسط داربست،

2005; Koh & Atala, 2004). ال مختلف همچون ژل،فوم،فيبر،ميكرو نانو ذرات و غشاء مي باشند که داربست ها به اشك

هاي  لسلو. شوندمي توانند با مولكول هاي پيام رسان که در فرايند ريخت زايي،شكل گيري و تمايز سلول نقش دارند همراه 

ند اما قادر به فراهم کردن ترکيب شده با داربست ها خود پيام هاي مورد نياز جهت باز سازي بافت را تا حدي فراهم ميكن

تمامي سيگنال هاي تمايز سلولي نمي باشند بدين جهت استفاده از فاکتور هاي رشد و تمايز،امري غير قابل اجتناب به نظر 

مي رسد از ميان انواع سلول هاي به کار برده شده در مهندسي بافت،سلول هاي بنيادي با توجه به ويژگي هاي منحصر به فرد 

به انواع سلول ها و خود نوزادي از نظر ترميم بافت ضايعه ديده انتخاب مناسبي بوده و بسيار مورد توجه قرار گرفته  چون تمايز

امروزه هدف اصلي . (Schieker, Seitz, Drosse, Seitz, & Mutschler, 2006; Singh & Detamore, 2009)اند

و نيز فيزيكي مانند اندازه و شكل  بافت ويژگي هاي بيولوژيكي است هري بدن استفاده از داربست ها باز سازي مجدد بافت ها

نوع و جنس داربست  بانتخا. شودمنظور هر داربست بر اساس خواص بافت هدفش طراحي مي  دارد بدينخواص خود را 

جازه ي اتصال سلول ها نه تنها ا تداربس. شودمهمترين بخش کار است به طوري که در نهايت جايگزين بافت آسيب ديده مي 

زايد و نيز مواد  غذايي موادمواد  بيوشيميايي انتشارو انتقال فاکتور هاي  ها نقلرا به خود مي دهد بلكه باعث مهاجرت سلول 

 ,.Hoveizi, Nabiuni, Parivar, Rajabi‐Zeleti, & Tavakol, 2014; Sensken et al)توليدي سلول ها مي شود

2007). 

 پذيري مطلوب تخريب زيست و سازگاري  کامپوزيتي با خصوصيات زيست نانوداربست يك ساخت تحقيق اين  انجام از هدف

 بهترين به که طوري به است، استخواني نقايص بازسازي و ترميم براي مناسب و جديد سلولي منبع كي رشد روند بررسي و

 .کند  القا بيمار بدن در را استخواني جديد بافت تشكيل بتواند ممكن وجه

 

 مواد و روش ها

 جداسازی و کشت اولیه سلول های استرومای بند ناف

براي جدا سازي، بند ناف را به قطعات  . ستريل و در داخل نرمال سالين قرار داده شدبند ناف نوزاد سالم متولد شده در شرايط ا

انتقال داده شد تا خون باقي مانده در HBSS(Merck, Germany )بافرسانتي متري بريده و به پتري ديش حاوي  2الي 1

. ، رگها را از بافت بينابيني جدا شدندسپس با ايجاد برش عرضي بر روي قطعات بند ناف . داخل رگ ها بطور کامل شسته شود

براي اين منظور از . قرار گرفتکشت بافت باقي مانده را که ژله ي وارتون را شامل مي شد  با پنس جدا ودر فالسك هاي 

آنتي بيوتيك پني سيلين و استرپتو % 1و FBS(Gibco)%22به همراه ( Bio-IDEL)با گلوگز پايين DMEMمحيط کشت

و دماي  CO25% سپس فالسك کشت در انكوباتور داراي رطوبت، . جهت جلوگيري از آلودگي استفاده شد (Gibco)مايسين
0
C 73 محيط کشت هر چهار روز يكبار تعويض شد و سلول هاي غير چسبنده شسته شدند. قرار گرفت.(Qiao et al., 

2008) 
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 PCL/HAاماده سازی داربست 

حالل ، pcl(Sigma) ه اين منظور از پليمرب. ازروش الكتروريسي استفاده شد PCL/HAبراي ساخت داربست 

HA(Merck, Germany )ذرات نانو، (Merck, Germany)دي متيل فرمالدهيدو  (Merck, Germany)کلروفرم

،در حالل  1 به 12نانو ذره ي هيدروکسي آپاتيت با نسبت وزني  و pcl  پليمر ، پودر. ودستگاه الكتروريسي استفاده شد

 2/1ميلي ليتري، داراي سوزني با قطرداخلي  12محلول الكتروريسي در سرنگ  .حل گرديد دي متيل فرمالدهيد +کلروفرم 

 بين سوزن و جمعتنظيم و  ml/h 9/2سرعت تزريق محلول برابر . سوزن سرنگ به جريان ولتاژ وصل شد. ميلي متر قرارگرفت

cm (آلومينيومينانوالياف تشكيل شده، روي ورق . ايجاد شد Kv 22کننده ولتاژ قوي
        جمع آوري شد که در فاصله( 5×217

cm 11از نوک سوزن قرار داشت(Mansourizadeh et al., 2013). 

 PCL/HAداربستبر روی  بنیادی مزانشیمی بند ناف هایسلولکشت 

به اين ترتيب که ابتدا داربست به قطعات  بنيادي مزانشيمي بند ناف انساني بر روي داربست ها کشت داده شدند، هايسلول

عت تحت نور فرا سا1استريل شدند، سپس % 32ساعت در الكل  12به مدت  سانتي متري برش داده شدند و 1×1يكسان 

و به مدت سه ساعت تحت تيمار  ندخانه قرار داده شد 22شستشو و در پليت   PBSبنفش قرار گرفتند و به دنبال آن با 

PBS  در انكوباتور o
C73  باCO2 5% بنيادي مزانشيمي که قبال در محيط  هايسلول. قرار گرفتند و سپس بافر تخليه شد

DMEM-LG  12حاوي %FBS  شده بودند تريپسينه شده و با غلظت نگهداريcell/ml125
در محيط تازه به 1/1 ×

بر روي سطح داربست قرار داده شد و پس از ( 16µl)سوسپانسيون سلولي به روش چكاندن . صورت سوسپانسيون درآمدند

 تور داراي رطوبت، در انكوبا و به آن اضافه شد FBS% 12ها به درون منافذ داربست، محيط حاوي اطمينان از نفوذ سلول

CO25%  0و دماي
C 73 محيط کشت هر دو روز يكبار تعويض شد . قرار گرفت(Mansour i zadeh et  al ., 2013). 

 MTTبررسی زیست سازگاری داربست با روش 

کشت  3و5و2در روزهاي  بدين ترتيب که،استفاده شدMTTاز تست  در سطح داربستسلول ها ميزان بقاء به منظور بررسي 

. اضافه شد MTT محلول%12محيط کشت رويي را تعويض کرده و به سلول ها محيط کشت جديد حاوي  سلول روي داربست

پس از اين مدت کريستال هاي نا محلول . ساعت در انكوباتور و در شرايط تاريكي نگهداري شدند7-2سلول ها به مدت 

براي . فورمازون تشكيل مي شوند، که هر چه مقدار اين کريستال ها بيشتر باشد، نشانه ي حيات تعداد بيشتري از سلولهاست

بدين منظور محيط رويي حذف و به سلول هاي جا . يندارزيابي حيات سلول ها، اين کريستال ها بايد به حالت محلول در آ

دقيقه در انكوباتور قرار مي 12اضافه مي گردد و بعد حدود( 535/125با نسبت حجمي)بافر گاليسين/DMSOمانده محلول 

با    جذب نوري محلول.گيرد تا کريستال هاي فورمازون به طور کامل حل شود، که نتيجتاٌ محلول به رنگ ارغواني در مي آيد

Van de Loosdr).شدنانومتر تعيين  532دستگاه اليزا ريدر و در طول موج  echt , Beel en, Ossenkoppel e, 

Br oekhoven, & Langenhui j sen, 1994). 

 نتایج

 جداسازی و کشت اولیه سلول های استرومای بند ناف

 بعد از پاساژ سوم.تكثيرسلولها از ضمايم کشت شده در فالسك ديده مي شود،چسبندگي و روز بعد از کشت اوليه2در حدود
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سلولها تكثير زيادي پيدا کرده طوري که کف فالسك کشت کامال از سلول پر شده و سلولها شبيه سلولهاي فيبروبالستي شده  

 (.1شكل )است

 الف ب

 .بعد ازسومین پاساژ-ب.کشت 4در روز -الف.سلولهای بنیادی مزانشیمی بند ناف جنین انسان ومورفولوژیتکثیر ،چسبندگی:0شکل 

 PCL/HAتهیه داربست 

 فيبري نانو داربست.است آمده (2)شكل در SEMبا استفاده از ميكروسكوپ  PCL/HA داربست سطوح از شده تهيه تصوير

 پراکندگي ي دهنده نشان  PCL/HA داربست تصوير. است باريك الياف و بهم مرتبط منافذ با متخلخل ساختمان داراي

 .است ذرات يكسان

 

 PCL/HAداربست از  SEMتصویر میکروسکوپ :2شکل 

 سلولهای کشت شده روی داربست رو تکثیبررسی چسبندگی 
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مورد مطالعه  SEMها بر روي سطح داربست به وسيله ي تصاوير حاصل از ميكروسكوپ الكتروني نحوه ي اتصال سلول وتكثير 

 .( 7شكل ) مي باشدبر روي داربست  و تكثير مناسب تصاوير نشان دهنده ي اتصال موفق سلول ها. قرار گرفت

 

 ب

 

 الف

          

 کشت سلول هفتمدر روز   -ب کشت سلول دومدر روز  -الف:بر روی داربست   semتصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی  :3شکل 

 زیست سازگاری داربست 

ي مزانشيمي بنياد هاي سلول در ميتوکندريايي آنزيم مبناي کاهش فعاليت بر سنجش اين در ها سلول سازگاري زيست ميزان

نشان داده شده است تكثير سلولها  (2) همانطور که در شكل.شد تعيين مشتق از بند ناف انساني کشت شده بر روي داربست ،

بعدي بوده که نشان  دوبعدي بهتر از محيط  سهاما تكثير سلولها در محيط . بر روي داربست به مرور زمان افزايش يافته است

اين محيط بيشتر براي تمايز مناسب مي ,در محيط سه بعدي (  HA) وجود هيدروکسي اپاتيت دهنده اين است که به دليل

به همين دليل تكثر سلول در محيط سه بعدي تا حدي ادامه پيدا کرده وبعد از آن به تبعييت از محيط به سمت تمايز .باشد

 .يافتن  هدايت مي شوند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 MTT سنجش برطبق  PCL/HAداربست روی بر MSCsبقاء  میزان بررسی: 4شکل

 و نتیجه گیری بحث

را داشته باشد، بطوري که از لحاظ مكانيكي قوي و يكپارچه بوده و محيط شرايط اتصال و تكثير درمهندسي بافت داربست بايد 

ه مواد ايده ال براي داربست بايد به راحتي به شكل مورد نظر ساخت. فراهم نمايد مزانشيمي يکشت مناسب براي سلول ها

 ,Lanza)ازسازي بافت و عروق را فراهم کندشود و از لحاظ معماري و تخلخل قابل کنترل بوده، تا اجازه ي رشد سلولي، ب

Langer , & Vacant i برسطح داربست  HAافزودن ذرات . از اين جمله مواد مي باشند (PCL)پلي کاپروالکتون. (2011 ,

اص افزايش دهند به خوبي مي دانيم که خو راو توانايي داربست را در تكثير و تمايز  ها باعث جذب پروتئين هاي اختصاصي

مواد بوسيله ي ساختار آن ها تعيين مي شود، بنابر اين دليل اينكه نانو کامپوزيت ويژگي هاي بهتري را نشان مي دهد به 

نتايج نشان داده است که اين خواص ناشي از ايجاد پيوند هيدروژني بين گروه هاي  . ايجاد تغيير در ساختار آن بر مي گردد

Hassan, Mokht)است HAبا  PcLعاملي  ar , Sul t ana, & Khan, 2012) .ني نيروي جاذبه ي بين اتم پيوند هيدروژ

اين پيوند در بسياري از واکنش هاي بيوشيميايي و تعيين . هيدروژن يك مولكول، با بار الكتريكي اتم مولكول ديگر است

در  HAبنابراين حضور . هيدروکسي آپاتيت داراي خواص آب دوست مي باشد. خواص مواد، نقش مهمي بازي مي کند

همانطورکه در نتايج حاضر نشان . اص جذب آب داربست را بطور قابل مالحظه اي افزايش دهدداربست مي تواند خوساختمان 
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در سطح داربست با افزايش گروه هاي هيدروکسيل در داربست منجر به افزايش خواص جذب آب  HAداده شد، ذرات 

 داربست شده و داربست آبدوست محيط مطلوب و بهتري را جهت اتصال و رشد سلول فراهم مي

Dhandayut)آورد hapani , Yoshi da, Maekawa, & Kumar , 2011;  Lanza et  al با توجه به مطالعات  .(2011 ,.

يمي بند ناف بر روي اين نوع در اين مطالعه نيز تكثير وتمايز سلول هاي بنيادي مزانش  PCL/HA,انجام شده بر روي داربست 

تكثير سلول ها و  اتصال نشان دهنده ي هم سوء بودن اين مطاله با مطالعات گذشته مي باشد و ,داربست مطالعه شد که نتايج 

تست تخريب پذيري بر روي داربست انجام , تهيه ي ان  مشكل لذا به دليل کمبود تعداد داربست و, به خوبي انجام شده است 

با شرايط رشد وتمايز سلول هاي بنيادي PCL/HAبررسي انجام شده نشان دهنده ي سازگار بودن داربست  نشد ولي

 .مزانشيمي بند ناف و تمايز انها به سلول هاي استئو بالست مي باشد
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