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کاپروالکتون/ژالتین/آلژینات به روش مری از پلییابی رگ مصنوعی پلیساخت و مشخصه

 الکتروریسی

 
 3، دکتر مریم تاج آبادی5، دکترسید محمدصادق نوربخش5ماریا قاسمی

 های نوین، دانشکده مهندسی پزشکیدانشگاه سمنان،پردیس  علوم و فن آوری -1

 دانشگاه علم وصنعت ایران، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی -2

  چکیده

، تکثیر و تمایز ها به آن، مهاجرت سلولیمناسب با امکان چسبندگی سلولو مکانیکی طراحی یک داربست با ساختار فیزیکی مهندسی بافت 

های اخیر الکتروریسی به عنوان فنی ساده و موثر برای تولید الیاف پلیمری در سال.سلولی و در نهایت رشد و جایگزینی بافت جدید است

 ممتد با قطری در حدود چندصد نانومتر در مهندسی بافت مورد توجه قرار گرفت.بسیار ظریف و 

تا داربستی  باشدبا روش الکتروریسی می یابی داربست پلیمری برای تهیه رگ مصنوعیمشخصه هدف از پژوهش انجام گرفته، ساخت و

 کمکا ب کتون، ژالتین و آلژینات برای تهیه داربست استفاده شد.کاپروالشود. از سه پلیمر پلیبدون درز تهیه  mm 5ای با قطر کمتر استوانه

تصاویر بدست آمده از . طراحی آزمون انجام گرفت و عملیات الکتروریسی از دو نازل به طور همزمان انجام شد Mini Tabنرم افزار 

یر پارامترهای الکتروریسی میانگین قطر الیاف به باشد. با تغیمی 𝝁m 455/2 قطر الیافنشان داد که میانگین میکروسکوپ الکترونی روبشی 

nm 733 تین و ژال آلژینات. با کمک آزمون تبدیل فوریه فروسرخ حضور باشدهای اندوتلیال میرسید که مناسب برای رشد سلول

این ارامترها پزیرا تاکنون گزارشی از الکتروریسی آلژینات حل شده در آب وجود ندارد، اما با تغییر  شد،یسی شده در داربست اثبات رالکترو

کند. کاپروالکتون را در داربست اثبات میحضور پلی ،𝝷1=3/12 ر های ظاهر شده دایکس پیکآزمون تفرق اشعه در امر محقق شده است. 

ی زاویه تماس اندازه %25افزایش درصد این پلیمرها به یابد که با می افزایشآبدوستی داربست آلژینات  با افزایش درصد پلیمرهای ژالتین و

 باشد.می 22/210از این دو پلیمر % %20ی زاویه تماس که اندازهرسید در حالی 23/51به %

رماسنجی های گبا آزمون یابد کهش میای شدن افزایبا افزایش درصد پلیمرهای آبدوست ژالتین و آلژینات میزان آنتالپی و دمای شیشه

TGA  وDSC  .با افزایش درصد پلیمرهای آبدوست و استفاده از دو نازل این پلیمرها باعث چسبندگی و درهم تنیدگی بیشتر به دست آمد

د که با پذیری  نشان داده شبا استفاده از آزمون زیست تخریب . را افزایش داده استو مدول یانگ  استحکام نهایی تسلیم ها گشته ونمونه

فرابنفش  ها بعد از ساخته شدن با اشعهداربستیابد. کاپروالکتون نرخ تخریب داربست افزایش میافزایش قطر الیاف و کاهش درصد پلی

ر عدم سمیت که بیانگ های خون بند ناف بر روی آنها قرار گرفت و ارزیابی سمیت سلولی بر روی آن انجام شدو سپس سلول شدنداستریل 

در  سلول ها به خوبی توانستند برروی داربست ها بر روی داربست نیز،ها بود. در آزمون کشت سلولی و بررسی رشد سلولسلولی داربست

 هفتم رشد کنند.  روزهای سوم و

ای ساخت یک رگ مصنوعی بود ترین داربست بربدست آمد بیانگر مناسب Mini Tab غلظت بهینه که برای پلیمرها با استفاده از نرم افزار

 باشد.می 5/2، %  3/20، % 3/27کاپروالکتون، ژالتین و آلژینات %که به ترتیب برای پلی

 کاپروالکتون، ژالتین، آلژینات واژگان کلیدی: الکتروریسی، داربست پلیمری ، رگ مصنوعی، پلی
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