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  ها در داربست آپاتيتي ها و به هم پيوستگي آن اثر اندازه دانه نشاسته ذرت و فشار پرس بر روي تخلخل

  حديث بندگاني، كيوان ميثمي، حميدرضا رضايي، جعفر جوادپور
K1_maysami@yahoo.com 

  دانشكده مهندسي مواد و متاورژي دانشگاه علم و صنعت ايران
  :چكيده

يكـي از فاكتورهـاي مهـم در مهندسـي بافـت،            . ديده بدن انسان ايجاد شد     هاي آسيب  گزيني بافت مهندسي بافت به منظور جاي    
داربـست عـالوه بـر ويژگـي        . هـا بتواننـد درون آن رشـد كننـد          داربـست محيطـي اسـت كـه سـلول         . باشد توليد داربست مي  

  .ن استحكام كافي را داشته باشدبتواند تجزيه شود و در ضمسازگاري با بدن، بايد همزمان با تشكيل بافت جديد  زيست
در اين پژوهش، از هيدروكسي آپاتيت به عنوان ماده زيست سازگار و تجزيه پذير و از نشاسته به عنوان ماده تخلخل سـاز                    

هاي حجمي متفاوت  و درصد)  ميكرومتر200 ميكرومتر تا 50براي نشاسته از زير    (بندي   مخلوط پودرها با دانه   . استفاده شد 
پـس از بدسـت آوردن محـدوده دمـايي          . تحت پرس دو محوره قرار گرفـت      )  درصد نشاسته  90 درصد نشاسته تا     40از  (را  

هـاي   طـي آزمـايش   . ها تحت سيكل پخت نهايي بدسـت آمـده زينتـر شـدند             خروج نشاسته و دما و زمان زينتر آپاتيت، نمونه        
با اين روش امكـان بـه دسـت    . هاي نهايي ساخته شد نه نمونه گرديد و با اين اندازه دا     متوالي اندازه دانه بهينه نشاسته تعيين       

 نشان داد كـه هيچگونـه تجزيـه فـازي در     X (XRD)نتايج آناليز پراش اشعه .  تخلخل فراهم شد٪85هايي با   آوردن داربست 
ز انـدازه آنهـا از   و نيـ ) interconnectivity(ها، ارتباط داخلـي    به منظور بررسي نحوه پراكندگي تخلخل     . آپاتيت رخ نداده است   

 را mµ500-200هايي در ابعاد  تصاوير بدست آمده وجود تخلخل. استفاده شد) SEM(آناليز ميكروسكوپ الكتروني روبشي     
هـا در محـدوده    اسـتحكام فـشاري نمونـه    . لي مناسـب نـشان داد     ـي يكنواخت در كل سـاختار و بـا ارتبـاط داخـ            ـراكندگـبا پ 

MPa70-30 آنها نيز در بازه  بدست آمد و مدول فشاريMPa300-150محاسبه گرديد .  

  مقدمه -1

كـشت داده و   1شگاهيـ ط آزماي در محي متفاوتيندهاي فراي را طيادي بنييهاها، سلول يمارين بافت به منظور درمان ب     يمهندس
 يها بـر رو   لولافت مورد نظر، كشت دادن س     ب به   يادي بن يهال سلول ي تبد يهاوهي از ش  يكيكنند؛  يل م يبه بافت مورد نظر تبد    

 ايـ  ي مـصنوع  ء بـا منـشا    اديو مـ  بيومـواد،  ميان    اين در]. 1-3 [ به فرم بافت دلخواه است     2يريب پذ يست تخر ي ز يهاداربست
، [Ca10(PO4)6(OH)2]آپاتيت با فرمـول شـيميايي       هيدروكسي  . دنرو  ي بافت موجودات زنده به كار م      ينيگزيجا  به منظور  يعيطب

 يكيولـوژ يزيط فيمحـ  كه با يكي نزدي منحصر به فرد و همخوانيكيولوژيات بيخاطر خصوصه ب يكي سرامبه عنوان يك ماده
 ي و توانايي عاليتوان زيست سازگاري آپاتيت مي مهم هيدروكسيهااز ويژگي.  است برخورداريا ژهيت وي از اهم،بدن دارند

ه بايـد   نكـ ياز جنس هيدروكسي آپاتيت عـالوه بـر ا        هايي  تداربس]. 4-9[را بيان كرد    ) زيست فعال بودن  (اتصال به بافت زنده     
ن بايد داراي حفرات به هم پيوسـته، مقاومـت در برابـر خـوردگي، سـايش و              ي سلول ها باشند، همچن    محل مناسبي براي رشد   

  ].11و10[با بافت زنده بدن باشد عدم واكنش پذيري 
كام مكانيكي آن خواهد شد، بايد ساختار بيوسراميك        ها منجر به كاهش استح       كه وجود خلل و فرج در بيوسراميك       ييجا از آن 

  .]6[به نحوي طراحي شود كه بين استحكام مكانيكي و قابليت نفوذ بافت استخواني در درون حفرات تعادل وجود داشته باشد

                                                                 
1 In vitro 
2 Biodegradable 
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ايـن  ساز مي باشد كه در      وش پرس با استفاده از ماده تخلخل      هاي معمول ساخت داربست هيدروكسي آپاتيت ر      يكي از روش  
ه كـاربرد قطعـه     توانـد بـسته بـ     پـرس مـي   . گردد پرس مي  ، در قالب  زاسر هيدروكسي آپاتيت و ماده تخلخل     روش مخلوط پود  

دهنـد تـا مـاده    پس از پرس نمونه را تحـت عمليـات حرارتـي قـرار مـي     . محوري يا ايزواستاتيك باشد كاشتني به صورت تك
از عوامـل مـؤثر بـر انـدازه تخلخـل داربـست             .  اسـتحكام نهـايي برسـد      زينتر شود و بـه    نمونه  ساز خارج و در نهايت      تخلخل

، فـشار پـرس، درصـد حجمـي         سـاز   ي زينترينگ، اندازه دانه تخلخـل     توان به زمان و دما     هيدروكسي آپاتيت در اين روش، مي     
 .]4[  اشاره كردساز تخلخل

 ي تجربيهاتيفعال -2

 هي اولمواد -2-1
ت اسـتفاده شـده،     يـ  آپات يدروكـس يه. باشـد ي م "نشاسته ذرت " و   "تيآپات يدروكسيه"ن پژوهش شامل    يمورد استفاده در ا   

نـشاسته   و نـشاسته ذرت اسـتفاده شـده،          µm100ر  ي و اندازه دانه ز    cm3/gr 15/3 ي، با چگال  2196 با كد     آلمان "1مرك"د  يتول
   .باشدي مµm180ر ي و اندازه دانه زcm3/gr 44/1 ي، با چگالتجاري چيني

 طراحي و ساخت -2-2
، نـشاسته ذرت طبـق   )ASTM E:11بـر اسـاس    (140 و 80،100هـاي مـش   ررسي اثر انـدازه دانـه، بـا اسـتفاده از الـك     براي ب
  : گروه تقسيم گرديد3بندي زير به  دسته

  ميكرومتر 180 < اندازه دانه < يكرومترم150: 1گروه 
  ميكرومتر 150 < اندازه دانه < ميكرومتر 106: 2گروه 
  ميكرومتر 106 <اندازه دانه  :3گروه 

  .هاي فوق اضافه گرديد نيز به گروه23، گروه )كه در ادامه به آن اشاره گرديده(پس از ارزيابي تصاوير ريزساختار 
  .3وزني از گروه % 50 و 2وزني از گروه % 50: 23گروه

  
  ييكل پخت نهايس -1شكل

                                                                 
1 Merck 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

    
 

  
 

٣ 

هـاي نـشاسته بـا پـودر هيدروكـسي آپاتيـت در       وهها، اين گرهاي همگن به منظور تهيه نمونهدر ادامه براي بدست آوردن بچ  
هـايي بـراي    هاي بدست آمده نمونه   از تمامي بچ  . كامالً مخلوط گرديد  )  درصد حجمي نشاسته   85،  80،  70،  60(مقادير متفاوت   

متـر توسـط دسـتگاه پـرس         سـانتي  4 گرم از هر بچ درون قالب فـوالدي بـه قطـر              8براي تهيه نمونه ميزان     . پخت تهيه گرديد  
براي تعيين بـازه  .  نيز انجام گرديدbar60گرم از هر بچ و فشار پرس 10همين عمل با . ، پرس گرديد bar35محوره با فشار      تك

، در كـوره  1هـاي تهيـه شـده طبـق شـكل     سـپس قـرص  . دمايي خروج نشاسته از نمونه، از تست ديالتومتري استفاده گرديـد          
  .شده و در كوره سرد گرديدند حرارت داده oC1370الكتريكي تا دماي زينترينگ 

  هاشيآزما -2-3
ها كـه بـه صـورت       براي تعدادي از نمونه   ) X) XRDدر گام بعدي، براي بررسي فازهاي تشكيل شده شده، آناليز پراش اشعه             

هـا تـصاوير    همچنين به منظور بررسـي ريزسـاختار و بـه هـم پيوسـتگي تخلخـل               . اتفاقي انتخاب گرديده بودند، انجام گرفت     
  .هاي سالم به عمل آمدتست استحكام فشاري نيز از نمونه. ها تهيه گرديد الكتروني روبشي از نمونهميكروسكوپ

  نتايج و بحث -3

 Xآناليز اشعه  -3-1
هـاي تهيـه شـده از    كـه از نمونـه  ،  XRD الگوهـاي با توجه بـه     

ها با ميزان تخلخل متفاوت بدست آمد       هاي همه گروه  نشاسته
ها كامالً مـشابه    ه نمونه  مشاهده شده در هم    يفازها،  )2شكل(

ت خـالص   يـ  آپات يدروكسي گرفته شده از ه    XRDهم و مشابه    
توان گفت كـه عـالوه بـر زينترينـگ كامـل            در نتيجه مي  . است

 و تجزيه آن اجتناب شده و داربـست         oversinteringآپاتيت، از   
تـوان سـيكل    لذا مي . به استحكام قابل قبولي دست يافته است      

گرچـه كـه ايـن      (تيـت مناسـب دانـست       پخت را براي زينتر آپا    
 ).باشدسيكل از نظر صرف هزينه و زمان بهينه نمي

 SEMآناليز  -3-2
هاي بدسـت آمـده از نـشاسته        در حجم تخلخل ثابت، داربست    

هـاي  هـاي كـوچكتري در مقايـسه بـا نمونـه          ، تخلخـل  3گروه  
اين ). 3شكل (  را نشان دادند23بدست آمده از نشاسته گروه 

وچكتر بودن اندازه دانه نشاسته اسـت كـه         موضوع به دليل ك   
در هنگام سوختن   (منجر به انفجارهاي كوچكتري در ساختار       

گردد و در نتيجه فشار گـاز خروجـي را كـاهش            مي) نشاسته
با اضافه كردن نشاسته با اندازه دانـه بزرگتـر، مـثالً            . دهدمي

 ها  نمونهXRD يالگو  -2شكل .هاي بزرگتري را نشان دادندها تخلخل، نمونه23در گروه 
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  ،500 ييتخلخل و بزرگنما% 70ها با  نمونهSEMر يوتصا-3 شكل

a (3ه شده از نشاسته گروه ينمونه ته b (23ه شده از نشاسته گروه ينمونه ته  

هـا نيـز    شود كه با افزايش ميزان تخلخل، انـدازه تخلخـل         هاي بدست آمده از يك گروه نشاسته، مشاهده مي        در مورد داربست  
هـاي  الً به دليل تراكم بيشتر نشاسته و تمايل آن به چسبندگي است كه منجر به تشكيل تـوده                 اين مطلب احتما  . يابدافزايش مي 

  ).4شكل (گردد ي بزرگتر در داخل نمونه مينشاسته

 
  ،500 و بزرگنمايي 3هاي تهيه شده از نشاسته گروه ر نمونهي تصاوSEMر يتصاو-4 شكل

a (تخلخل % 70 ينمونه داراb (تخلخل% 60 ينمونه دارا  

 ميكرومتر را نشان    200 تا   20هايي در بازه     نشان داده شده، تخلخل    3 شكل، كه در    3هاي بدست آمده از نشاسته گروه       نمونه
تـوان  ، براحتـي مـي    %)70( در حجـم تخلخـل ثابـت         23هاي حاصل از نشاسته گروه      ها با نمونه  در مقايسه اين نمونه   . دهندمي

  .كندارائه مي)  ميكرومتر400 تا 30از (ر و هم بازه وسيعتري از اندازه تخلخل هاي بزرگتدريافت كه دسته دوم هم تخلخل
هـاي   خوبي را ميان تخلخل1ها با مقادير و اندازه دانه متفاوتي از مواد ساخته شده بودند، همگي به هم پيوستگي           اگرچه نمونه 

سـرعت گرمـايش در سـيكل پخـت در هنگـام            اين خصوصيت وابستگي زيادي به همگني بچ اوليـه و           . ها نشان دادند  داربست
عامل اول به دليل فراهم آوردن نقاط فراوان غني از نشاسته در تمامي حجم نمونه، عمل خروج گازهاي                  . خروج نشاسته دارد  

دربـاره تـأثير    . هـاي خروجـي را تـشكيل خواهـد داد         تـري از راه   حاصل از سوختن نشاسته را تسهيل كرده و شبكه گسترده         
 نيز، احتماالً سرعت باالتر باعث باال رفتن ميزان انفجارهاي كوچك در واحد زمان شده كه اين امـر بـه دليـل                       سرعت گرمايش 

                                                                 
1 interconnectivity 
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حتـي در  (گـردد   هاي كمتر ولي پهنتر براي خـروج گـاز مـي          تمايل ذاتي گاز براي رسيدن به فشار تعادلي، منجر به تشكيل راه           
  ).بعضي موارد منجر به تخريب نمونه گرديد

  يكيخواص مكان -3-3
ده يـ ب گرد ي قبل از خروج از كوره تخر      2و1 گروه   يها حاصل از نشاسته   يهاده، نمونه ي درج گرد  2و1همانطور كه در جداول     

 اندازه تخلخـل  در هر جدول، با  . ب شده بودند  يز تخر ي ن 23 بدست آمده از نشاسته گروه       ي تخلخل باال  ي دارا يهانمونه. بودند
ش اندازه ين در حجم تخلخل ثابت، با افزايهمچنها كاهش يافته و   كام فشاري آن  ها، استح يش درصد تخلخل نمونه   ثابت، با افزا  

ش فشار پـرس،    يسه دو جدول، با افزا    يبا مقا . افته است يها كاهش   ي آن ، استحكام فشار  3 نسبت به گروه     23تخلخل در گروه    
ن يبهتـر  .جـاد نـشده اسـت   ي ايت قابـل تـوجه   راييـ  در كـل تغ    يافته است ول  ي كاهش   يزان جزئ يها به م  ي نمونه استحكام فشار 

. ديـ  مـشاهده گرد   MPa 300 تـا    150ر از   يـ  متغ ي بـا مـدول فـشار      3ه شده از نشاسته گـروه       ي در داربست ته   يكيخواص مكان 
ها ب نمونه ي اشاره به تخر   ير تنها برا  يج ز يست و نتا  ين مقاله ن  ي در مباحث ا   يكير عوامل گوناگون بر خواص مكان     ي تأث يبررس

  .اندها آورده شدهگر تستي ديها بران نحوه انتخاب آنيو همچن
  bar35ه شده با فشار پرس ي تهيها داربستيكيخواص مكان-1 جدول

درصد حجمي 
  نشاسته

مدول فشاري 
)Mpa(  

استحكام 
 )Mpa(فشاري 

مدول فشاري 
)Mpa(  

استحكام 
 )Mpa(فشاري 

مدول فشاري 
)Mpa(  

استحكام 
 )Mpa(فشاري 

مدول فشاري 
)Mpa(  

استحكام 
 )Mpa(فشاري 

  49  221  69  296 تخريب در كوره  - تخريب در كوره  -  60
  21  172  55  247 تخريب در كوره  - تخريب در كوره  -  70
 تخريب در كوره  -  36  218 تخريب در كوره  - تخريب در كوره  -  80
 تخريب در كوره  -  15  146 تخريب در كوره  - تخريب در كوره  -  85
  23وه گر  3گروه   2گروه    1گروه   

  bar60ه شده با فشار پرس ي تهيها داربستيكيخواص مكان-2 جدول
درصد حجمي 

  نشاسته
مدول فشاري 

)Mpa(  
استحكام 

 )Mpa(فشاري 
مدول فشاري 

)Mpa(  
استحكام 

 )Mpa(فشاري 
مدول فشاري 

)Mpa(  
استحكام 

 )Mpa(فشاري 
مدول فشاري 

)Mpa(  
استحكام 

 )Mpa(فشاري 
  47  223  69  293 رهتخريب در كو  - تخريب در كوره  -  60
  22  170  51  242 تخريب در كوره  - تخريب در كوره  -  70
 تخريب در كوره  -  37  220 تخريب در كوره  - تخريب در كوره  -  80
 تخريب در كوره  -  15  145 تخريب در كوره  - تخريب در كوره  -  85
  23گروه   3گروه   2گروه    1گروه   

  نتيجه گيري -4
هـا  با توجه به كاربرد، اين داربست     . حجمي تخلخل در اين مطالعه محقق گرديد      % 85بافت تا   ساخت داربست آپاتيتي مهندسي     

. هايي در بازه مورد قبـول بـراي كـشت سـلول و رشـد بافـت بودنـد                  هم استحكام مناسبي را ارائه كردند و هم داراي تخلخل         
توانـد بـر   ر مثبت بسزايي خواهـد داشـت، امـا مـي    اي با اندازه دانه ريزتر بر خواص مكانيكي داربست تأثي استفاده از نشاسته  

هـايي نامناسـب بـراي      دهد و داربـست   ها را كاهش مي   ها تأثير منفي داشته باشد، زيرا اندازه و پيوستگي تخلخل         اندازه تخلخل 
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ه پيشنهاد  هاي ريز و درشت نشاست    از اين رو براي بهينه كردن تخلخل، استفاده از مخلوطي از دانه           . كندكشت سلول ايجاد مي   
هاي بهتري و همچنين استحكام مناسـبي را بـراي كـشت سـلول ايجـاد                هايي با اندازه و پيوستگي تخلخل     شود كه داربست  مي
. نمايـد اگرچه اين امر منجر به كاهش استحكام فشاري خواهد گرديد، اما استحكام مورد نياز اين كاربرد را تأمين مـي               . كندمي

كند و تنهـا موجـب مقاومـت      را در خواص مكانيكي داربستهاي داراي تخلخل زياد بازي نمي         افزايش فشار پرس نقش پررنگي      
  .ها را به دنبال خواهد داشتاي اندازه تخلخلبيشتر داربست در برابر خروج گاز شده و افزايش منطقه

روج گـاز، از عوامـل   كنترل سرعت گرمايش در هنگـام خـ  . ها داردسيكل گرمايش نقش مهمي در استحكام و پيوستگي تخلخل    
باشد كه البته در اين تحقيـق بـه تفـصيل مـورد بررسـي قـرار                 ها و استحكام داربست مي    تعيين كننده ميزان پيوستگي تخلخل    
  .نگرفته و نياز به مطالعه بيشتر دارد
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