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Abstract
In this study, we fabricated 3-dimentional PLGA-gelatin scaffolds with aligned-oriented pores by
freeze casting technique which is similar to Extra Cellular Matrix (ECM), and evaluated its effect on
both physical and mechanical features. Dissolving synthetic (PLGA) and natural (Gelatin) polymers in
common solvent was one of the strengths of this investigation. Scanning electron microscopy (SEM)
micrographs indicated that scaffolds contained 95% interconnected pores with diameter about 50-400
µm in horizontal direction and 50-200 µm in vertical direction. Moreover, the results of mercury
intrusion porosimetry represented diameter of pores in range of 100–300 µm. According to fourieres
transform infrared (FTIR) spectrum there was no inappropriate interactions during processing.
Additionally, mechanical analysis (3.2 MPa) of PLGA-gelatin constructs illustrated that polymeric
scaffolds can withstand mechanical loads in freezing direction. Based on the water absorption (950%)
and biodegradation results, samples can support cellular interactions and prevent their integrity
during tissue regeneration. In brief, freeze casted PLGA-gelatin scaffolds can provide unidirectional
matrix with desired physical and mechanical characters to regenerate lesions.
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چکیده
داربستهای سهبعدی که شباهت ریزساختاری بسیاری به ماتریکس خارج سلولی ( )ECMداشته و از جنس کوپلیمر الکتیک
گلیکولیکاسید (/)PLGAژالتین هستند به روش ریختهگری انجمادی تهیه شدند .با این روش ،امکان انجماد جهتدار محلول پلیمری
مهیّا شده و اثرهای مطلوب آن بر خواص فیزیکی/مکانیکی داربستها مورد ارزیابی قرار گرفت .برای انحالل دو پلیمر  PLGAو
ژالتین از استیکاسید به عنوان حالل مشترک استفاده شد .تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMنشانگر
دستیابی به داربستهایی با تخلخلهای باز ،درصد تخلخل بیشاز  81درصد و با توزیع ابعادی حدود  12-722میکرومتر در مقطع
عمود بر جهت انجماد و  12-622میکرومتر در مقطع موازی با جهت انجماد هستند .نتایج تخلخلسنجی جیوهای ،توزیع تخلخل
 122-022میکرومتر را نشان داد .نتایج طیفسنجی فروسرخ ( )FTIRحاکیاز عدم تغییر ساختاری مواد پساز ساخت داربستها
است .آزمون استحکام فشاری ( )6/0 MPaنشان داد که داربستهای ساخته شده از استحکام مناسبی برخوردار هستند .نتایج آزمون
جذب آب ( )%812و زیست تخریب پذیری داربستها ،گویای حفظ پایداری ساختار و تبادلهای سلولی درطی دورهی تخریب
است .نتایج نشان میدهد که داربستهای مذکور ویژگیهای اولیه و خواص مطلوبی برای استفاده در مهندسی بافت دارند و گزینهی
مناسبی برای حمایت از چسبندگی سلولی و حفظ پایداری ساختاری در بازهی زمانی مورد نظر هستند.
کلیدواژهها :کوپلیمر الکتیک گلیکولیک اسید ،ژالتین ،ریختهگری انجمادی ،داربست پلیمری ،استیک اسید
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 -1مقدمه

در روش ریختهگری انجمادی ذرّات معلّق با جبههی انجماد

از آن جا که ترمیم جراحتهای ایجاد شده در بافتهای

پسزده میشوند و بین کریستالهای حالل در حال رشد به

مختلف بدن با استفادهاز منابع اتوگرفت معضالتی همچون

دام میافتند .این پدیده ،همانند به دام افتادن ذرّات نمک و

پسزدن سیستم ایمنی و انتقال بیماریها را به همراه دارد ،لذا

میکروارگانیسمهای موجود در آب دریا در هنگام یخزدن آن

دانشمندان همواره در صدد یافتن روشی جدید برای ترمیم

است .تنوع موادی که تاکنون به این روش تهیه شدهاند حاکی

این قبیل آسیبها هستند [ .]1–7با به کارگیری مهندسی بافت

از آن است که اصول این تکنیک به موارد مورد استفاده

و داربستهای زیست تخریب پذیر ،زمینه برای پیشبرد این

بستگی چندانی نداشته و بیشتر وابسته به خواص فیزیکی

اهداف فراهم شدهاست [.]3 ،1

آنها است .به طور کلی میتوان گفت این فرآیند به  6مرحله

هدف اساسی مهندسی بافت ،طراحی و ایجاد ساختاری
مشابه ساختار طبیعی بافت موجود زنده به منظور ترمیم
آسیبها و ضایعات بافتی است [.]4

آماده سازی محلول ،انجماد کنترل شده محلول و تصعید
حالل تقسیم میشود [.]16–06
مواد طبیعی و مصنوعی متنوعی همچون کوپلیمر الکتیک

داربستهای مورد استفاده در مهندسی بافت ساختارهایی

گالیکولیکاسید ،پلییورتان ،پلیکاپروالکتون ،پلیهیدروکسی

متخلخل دارند که به علت شباهت بسیار به ماتریکس خارج

بوتیرات ،کالژن ،ژالتین و کیتوسان در ساخت داربستهای

سلولی از چسبندگی ،مهاجرت ،تکثیر و تمایز سلولی حمایت

پلیمری به کار میروند [ .]3-61هریک از این مواد ،با توجه

میکنند [.]0

به خواص و ویژگیهایی که از خود بروز میدهند برای ترمیم

روشهای متعددی نظیر الکتروریسی [ ،]8-11خشکاندن

بافتی از بدن ایدهآل هستند .اگرچه در پلیمرهای سنتزی نرخ

انجمادی [ ،]10ریختهگری انجمادی [ ،]16-14ریختهگری

تخریب ،درصد تخلخل و خواص مکانیکی قابل کنترل است،

حالل [ ،]10جدایش فازی [ ]18و روشهای دیگر برای

امّا رفتار سلولی روی پلیمرهای طبیعی مناسبتر است.

ساخت داربستها ارائه شدهاست [.]02

بنابراین ،با طراحی کامپوزیتی از این دو پلیمر میتوان به

به عالوه ،برای دستیابی به ساختار ایدهآل ،در برخی
مطالعات با تلفیق دو روش افزودن تخلخلزا [ ]01 ،10و یا

هدف مورد نظر که ترمیم بافتهای آسیب دیده بدن است
دست یافت [.]60 ،02

کنترل شرایط انجمادی نظیر دمای انجماد ،نرخ انجماد و

دربین پلیمرهای زیست تخریب پذیر ،پلیاستر آلیفاتیک

جنس قالب مورد استفاده [ ،]10تالشهای فراوانی انجام

و ترموپالستیک نظیر کوپلیمر الکتیک گلیکولیکاسید به ع ّلت

شدهاست ،امّا در این میان ،روش ریختهگری انجمادی به علت

خواص مکانیکی باال ،زیست سازگاری و زیست تخریب-

سادگی دستیابی به درصد تخلخل باال و کنترل شده و از

پذیری در رهایش دارو و ساخت داربستهای مهندسی بافت

همه مهمتر جهتداری آن ،توجه زیادی را به خود جلب

کاربرد گسترده دارد .این پلیمر به علت مدول فشاری باال قادر

نمودهاست .شایان ذکر است که جهتدار بودن تخلخلها در

به تأمین خواص مکانیکی در بافت هدف و حفظ پایداری

این روش ،اثرات قابل توجّهی بر خواص فیزیکی و مکانیکی

داربست در بازهی زمانی ترمیم بافت است .سازوکار تخریب

داربستها دارد [.]17 ،16

این خانواده براساس آبکافت تصادفی در باندهای استری

ریختهگری انجمادی ،فرآیندی است که محلول تحت

زنجیرههای پلیمر است که در تماس با مایعات بدن بوده و از

تأثیر انجماد جهتدار صورت میگیرد و نرخ و دمای انجماد

نوع فرسایش تودهای و یکنواخت است [ .]60به طوری که

در این سیستم با سنسورهای دمایی متصل به سیستم سرد یا

شکست هیدرولیتیک زنجیرهها رخ داده و الکتیکاسید و

گرم کننده ،کنترل میگردد .سپس ،نمونه منجمد در دستگاه

گلیکولیکاسید از داخل تودهی پلیمری به داخل آب نفوذ

خشککن انجمادی قرار میگیرد تا حالل یخزده تصعید شود.

میکنند .در اثر نفوذ آب و از دست دادن استحکام مکانیکی
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تغییرات قابل توجهی در ساختار ایجاد میشود .درنتیجه،
مونومرهایی که به راحتی در معرض سوختوساز بدن قرار
گرفتهاند به صورت دیاکسیدکربن و آب دفع میشوند.
فعالیتهای آنزیمی ،فشردگی زنجیرها ،ترکیب شیمیایی و
نسبت مونومرها در واکنشهای شیمیایی بسپارش کوپلیمرها
به شدت بر خاصیّت تخریب پذیریشان اثر گذار است [،11
.]66 ،00
کوپلیمر الکتیک گلیکولیکاسید به علت ماهیت آبگریز
خود حامی ایدهآلی برای تکثیر سلولها نیست .از این روی،
به کارگیری پلیمری طبیعی و آبدوست ،جبران کنندهی این

720

 -2مواد و روشها
 -1-2مواد
کوپلیمر الکتیک گلیکولیکاسید ( ،PLGAجرم ملکولی:
 )p2191 ،72222-41222 gr/molاز شرکت سیگما (آمریکا)،
ژالتین (جرم ملکولی ،)72-12 KDa :استیکاسید (جرم
ملکولی ،)32/21 gr/mol :گلوتار آلدهید ( ،%01دانسیته:
 )1/23 g/cm3از شرکت مرک (آلمان) خریداری شد .کلیهی
مواد بدون خالص سازی مجدد مورد استفاده قرار گرفتند .از
آب دیونیزه برای محلولهای آبی استفاده شد.

نقص است [.]61 ،08 ،03 ،12 ،8
کالژن از پروتیینهای اصلی بدن و از اجزای اصلی

 -2-2ساخت داربستها

ماتریکس خارج سلولی است .امّا از آن جا که خالص سازی

برای ساخت داربستها به روش ریختهگری انجمادی ،ابتدا

این ماده هزینههای زیادی را در بر دارد ،احتمال ایجاد عفونت

محلول /PLGAژالتین با نسبت وزنی  02 :02با استفادهاز

با این ماده باالست و نرخ تخریب باالیی دارد .در بسیاری از

حالل استیکاسید ساخته شد [ .]08 ،8محلول مورد نظر به

مطالعات ،از پلیمر ژالتین که حاصلاز دناتوره شدن کالژن

مدت  10ساعت در دمای  12درجه سانتیگراد با همزن

است استفاده میکنند [ .]10هرچند این پلیمر طبیعی افت

مغناطیسی همزده شد .درنهایت %1 ،گلوتارآلدهید به محلول

خواص مکانیکی دارد ،اما به ع ّلت ماهیت آبدوستی و به

افزوده شد تا محلول پلیمری همگن با ساختار شبکهای

دنبال آن اثرهای مطلوب بر رفتار سلولی ،طرفداران بسیاری

حاصل شود .سپس ،محلول در قالب استوانهای از جنس

را به خود جلب کردهاست [.]6-08

تفلون با قطر داخلی  0سانتیمتر و ارتفاع  1سانتیمتر ریخته
پلیمری

شد .قالب استوانهای روی یک صفحه دایره شکل مسی به قطر

/PLGAژالتین به روش ریختهگری انجمادی است .نتایج

 7سانتیمتر قرار گرفت .دما از طریق یک سنسور دمایی 0که

و همکارانش در ساخت داربستهای

در قسمت زیر قالب به میلهی مسی متصل است اندازهگیری

نانوفیبری /PLGAژالتین به روش الکتروریسی حاکی از آن

شد .تمامی قسمتها به یک دستگاه کنترل کنندهی دما 6متصل

است که مناسبترین نسبت وزنی  :PLGAژالتین02: 02 ،

بودند .محلول به ارتفاع  7سانتیمتر داخل قالب ریخته شد و

است .این نسبت سبب دستیابی به ساختاری با ویژگیهای

انجماد با نرخ  1°C/minانجام گرفت .پساز انجماد کامل

فیزیکی و مکانیکی مطلوب جهت ترمیم ضایعات بافتی

محلول پلیمری ،کلیهی نمونهها به مدت  70ساعت در دستگاه

خواهد شد [ .]08 ،8از آن جا که اولین رکن این روش در

خشککن انجمادی (ساخت شرکت تجهیزات مهندسی پیشتاز

اختیار داشتن محلولی همگن است ،بنابراین یافتن حاللی که

ایران) با دمای  -10°Cو فشار  2/1تور 7قرار گرفتند تا

قادر به انحالل همزمان پلیمر سنتزی و طبیعی با حاللهای

کریستالهای یخ در داخل نمونهها تصعید شوند و ساختاری

آلی و آبی باشد از اهمیت باالیی برخوردار است .در این کار،

متخلخل پدید آید .پساز آن برای جلوگیری از تغییر شکل،

استیکاسید به عنوان حاللی ایدهآل برای دستیابی به این

نمونهها در دسیکاتور گذاشته شدند [.]17 ،16

هدف
مطالعات

این
منگ1

مطالعه،

ساخت

داربست

هدف شناسایی شد.
2

Thermocouple
Proportional-integral-derivative
4
Torr
3

Meng

1
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 -3-2خصوصیات داربستهای /PLGAژالتین

 -3-3-2طیفسنجی فروسرخ

 -1-3-2بررسی ریزساختاری

به منظور مطالعه پیوندهای موجود در نمونهها ،طیف فروسرخ

توپوگرافی و مورفولوژی داربستهای پلیمری /PLGAژالتین

( ،Nicolet Is10 ،FTIRساخت آمریکا) داربستهای

با استفادهاز میکروسکوپ الکترونی روبشی (،SEM

/PLGAژالتین در محدوده عدد موج  722-7222cmدر
-1

 ،Stereoscan S 360-Leica Cambridgeساخت انگلستان)

حالت عبوری مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور،

مورد بررسی قرار گرفت .به دلیل نارسانا بودن نمونهها از

داربستهای حاصل از روش ریختهگری انجمادی پودر شدند

پوشش نازک طال روی نمونهها استفاده شد .سپس ،تصاویری

و از پتاسیم برماید به عنوان رقیق کننده استفاده شد .نمونهها با

با بزرگنماییهای مختلف از تمامی نمونهها تهیه شدند.

نسبت  1:122رقیق شدند و از آنها طیف فروسرخ گرفته شد.

 -2-3-2تخلخل سنجی

 -4-3-2استحکام فشاری

برای اندازهگیری سایز تخلخلها از دو روش اندازهگیری از

رفتار مکانیکی داربستهای /PLGAژالتین با استفادهاز آزمون

تصاویر  SEMو تخلخل سنجی جیوهای استفاده شد .بدین

استحکام فشاری و با دستگاه سنجش استحکام (،Santam

منظور 1 ،تصویر از مکانهای متفاوت نمونه تهیه شدند و

 ،STM20ساخت ایران) بررسی شد .نمونهها استوانهای شکل

برای هرکدام  12اندازهگیری انجام گرفت .درنتیجه میانگین و

با قطر  02و ارتفاع  72میلیمتر بودند ،سرعت اعمال بار

انحراف از معیار صحیحی از سایز تخلخلها به دست آمد.

دستگاه  2/1میلیمتر بر دقیقه و عمود بر جهت انجماد تنظیم

برای اندازهگیری سایز تخلخلها از نرمافزار اندازهگیری کمی

گردید .جهت محاسبه مقدار میانگین و انحراف معیار استحکام

تصویر ( ،KLONK Image Measurement Lightنسخه

فشاری  1نمونه استفاده شد.

 )11.0.2.2استفاده شد.
در روش دوم به منظور بررسی اندازه و توزیع تخلخلها
در سطح و حجم ماده از روش تخلخل سنجی جیوهای کم-
فشار ( ،Pascal 140ساخت آمریکا) استفاده شد .در این روش
دیالتومتر (محل قرارگیری نمونه) از جیوه پر شد و اندازهی
حفرات با توجه به فشار مورد نیاز برای وارد کردن جیوه در
داخل تخلخلها اندازهگیری گردید .تخلخل سنجی جیوهای
تحت خأل انجام میگیرد و زاویه تماس جیوه با داربست به
طور متوسط  172درجه سانتیگراد است.
درصد تخلخل کل ( )Pداربستهای /PLGAژالتین با
مقایسهی چگالی داربست (نرخ وزن به حجم کل داربست،
𝑑𝑙𝑜𝑓𝑓𝑎𝑐𝑆𝜌) و چگالی پودر اولیه (وابسته به درصد  PLGAو
ژالتین )𝜌𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑 ،و با معادلهی ( )1محاسبه شد [ .]67برای
هرکدام حداقل  1نمونه محاسبه شد تا میانگین و انحراف
معیار صحیحی از درصد تخلخل نمونهها به دست آید.
()1

P=1-( 𝝆 Scaffold / 𝝆 Solid)*100

 -5-3-2جذب آب
جهت بررسی میزان تورم و جذب داربستها از آزمون جذب
آب استفاده شد .بدین منظور ،ابتدا نمونهها وزن شدند (وزن
خشک) ،پساز  4 ،6 ،1و  07ساعت غوطهوری در محلول
نمک بافر فسفاتی ( ،)PBSدوباره وزن آنها (وزن تر) اندازه
گیری شد و از معادلهی ( )0میزان جذب به دست آمد [.]61
این آزمون برای  1نمونه تکرار گردید تا مقدار میانگین و
انحراف معیار به دست آید.
()0

 = [(W-W0) / W0]*100جذب ]01[ % PBS

 -6-3-2زیست تخریب پذیری
جهت بررسی میزان پایداری داربستهای /PLGAژالتین و
اندازهگیری سرعت تخریب در محیط برونتن از آزمون
زیست تخریب پذیری هیدرولیتیکی و آنزیمی استفاده شد .به
منظور شبیهسازی بیشتر محیط بدن ،تخریب آنزیمی مورد
ارزیابی قرار گرفت .بنابراین ،ابتدا داربستها وزن شدند (وزن
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خشک) و به مدت یک ماه در نمک بافر فسفاتی و نمک بافر

به عالوه ،بررسی کلوخههای ایجاد شده در ساختار

فسفاتی حاوی  7 mg/mlآنزیم تریپسین قرار گرفتند [.]04

داربستها (شکل  b-1و  )c-1نشانگر جهتدار بودن

درطی بازهی یک ماههی آزمون زیست تخریب پذیری هر

تخلخلها در این نواحی است .درنتیجه ،انتظار میرود

هفته داربستها در خشککن انجمادی خشک شدند و وزن

کلوخهها مکان ایدهآلی را برای لنگراندازی سلولی فراهم کنند.

خشک آنها اندازهگیری شد .الزم به یادآوری است که محیط

همچنین ساختار درهم نفوذی تخلخلها قادر به ایجاد

تخریب داربستها هر هفته تعویض گردید و در پایان هفته

شرایطی ایدهآل در مهاجرت و لنگراندازی سلولها در عمق

چهارم ،درصد جرم باقیمانده داربستها از معادلهی ( )6به

داربستها است.

دست آمد [ .]07این آزمون برای  1نمونه تکرار شد تا
میانگین و انحراف معیار به دست آید.
()6

 =1- (W-W0) / W0]*100کاهش جرم ]21[ %

 -3یافتهها و بحث
 -1-3بررسی مورفولوژی
عوامل متعددی نظیر انتقال حرارت ،نرخ انجماد و دمای نهایی
بر ساختار تخلخلها [ ]10و به دنبال آن خواص سطحی،
تخلخل و ترکیب شیمیایی بر رفتار سلولها اثرگذار هستند .از
این روی ،بررسی مورفولوژی داربستها از نکات حائز

شکل ( -)1تصویر  SEMداربست های /PLGAژالتین ساخته شده
به روش ریختهگری انجمادی (تصاویر  a-cنشانگر مقطع موازی با
جهت انجماد و تصاویر  d-fنشانگر مقطع عمود بر جهت انجماد
داربستها است)

اهمیت است.
تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی داربستهای

شکل ( )0نشانگر میانگین سایز تخلخلها با استفادهاز

/PLGAژالتین ساخته شده به روش ریختهگری انجمادی در

نرمافزار اندازهگیری کمی تصویر است .همان طور که مشاهده

شکل ( )1نشان داده شده است .تصاویر  a-cساختار مقطع

میشود داربستها حدود  %81تخلخل باز و ابعاد 122–622

عمودی و  d-fساختار مقطع عرضی داربستها را نسبت به

میکرومتر دارند که پراکندگی ابعاد تخلخلها در مقطع عمودی

SEM

و عرضی داربستها به ع ّلت ساختار جهتدار ریختهگری

مشاهده میشود ،تخلخلهای ایجاد شده در داربستهای

انجمادی اندکی متفاوت است .براساس نتایج حاصلاز تصاویر

پلیمری به دلیل جهتگیری کریستالهای یخ ،طی پروسه

 SEMابعاد تخلخلها در مقطع عرضی (عمود بر جهت

انجماد کامالً جهتدار بوده و در مقایسه با داربستهای

انجماد) در بازهی  12تا  722میکرومتر و در مقطع طولی

ساخته شده با سایر روشها ،تخلخلهایی با نظم بیشتر ایجاد

(موازی بر جهت انجماد) در بازهی  12تا  622میکرومتر است

شدند [.]11-06

(شکل  a-0و .)b-0

جهت انجماد ،نشان میدهند .همان طور که در تصاویر

از ویژگیهای مثبت داربستهای ساخته شده با این

از آن جایی که معموالً از تخلخل سنجی جیوهای برای

روش ،میتوان به این نکته اشاره نمود که اگرچه تخلخلهای

بررسی اندازه و توزیع تخلخلها استفاده میشود ،در این

داربستها باز هستند ،ولی اثری از تخلخلهای مازاد در

مطالعه نیز به منظور بررسی نتایج با روش اندازهگیری از

دیوارهها مشاهده نشدهاست (شکل .)c-1

تصاویر ،از روش تخلخل سنجی جیوهای استفاده شد.
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از ساختار مناسبی جهت حمایت از پروسههای سلولی و

a

ترمیم ضایعات ایجاد شده در بافت آسیب دیده برخوردار
هستند.

a

b

b
شکل ( -)2ابعاد تخلخلهای عمودی و افقی در دو مقطع عرضی
( )aطولی ( )bداربستهای /PLGAژالتین با استفادهاز نرمافزار
کمی تصویر

نتایج این آزمون نشان میدهد که ماکروتخلخلهای
موجود در داربستهای /PLGAژالتین ابعاد 122-022
میکرومتر ،میانگین سطح ویژه  62 mm2/gو میانگین حجم

شکل ( -)3ابعاد تخلخل ها بر حسب سطح ویژه ( )aو حجم ویژه
( )bبا استفادهاز روش تخلخل سنجی جیوهای

ویژه  11 mm3/gرا دارند.
شکل ( a-6و  )b-6نتایج به دست آمده از تخلخل سنجی

 -2-3طیفسنجی فروسرخ

جیوهای را نشان میدهد .از مقایسه نتایج اندازهگیری توزیع

شکل ( )7طیفسنجی فروسرخ داربستهای /PLGAژالتین

اندازه تخلخلها از دو روش یاد شده ،مشاهده میشود که در

تهیه شده به روش ریختهگری انجمادی را نشان میدهد.

این گونه داربستها استفاده از روش اندازهگیری مستقیم از

جذب مشخصه  PLGAدر  1431 cm-1مشاهده میشود که

تصاویر  SEMدرک بهتری از ساختار و توزیع تخلخلها به

مربوط به ارتعاش کششی  C-Oاست .در  1100 cm-1نیز

دست میدهد .به همین دلیل ،در اکثر تحقیقات انجام شده با

پیوند کششی  C-O-Cگروه اتری  PLGAنمایان است .به

ریختهگری انجمادی ،اندازهگیری تخلخلها با این روش

عالوه در  1208 cm-1و  1711 cm-1به ترتیب پیوندهای

صورت گرفته است [ .]17 ،16جهتدار بودن تخخلها در

و  C-Hگروه متیل  PLGAاست .پیوندهای مربوط به ژالتین

روش ریختهگری انجمادی و نیز باالتر بودن میانگین ابعاد

در  1312 cm-1و  1160 cm-1دیده میشود که گروههای آمید

تخلخلها در مقایسه با مطالعات شویچت ]63[ 1اثرات

 Iو  IIاست [ .]08 ،8عالوه بر آن ،پیوند جذبی در

مطلوبی را بر حفظ پایداری و خواص فیزیکی و شیمیایی

 6722 cm-1نمایان است که به ارتعاش کششی  N-Hو

داربستها گذاشته است .لذا با در نظر گرفتن میانگین ابعاد

و نیز پیوند هیدروژنی بین ملکولها مربوط میباشد .در این

تخلخلها و ساختار درهم نفوذی آنها ،میتوان ادعا نمود که

طیف وجود پیوندهای شیمیایی مربوط به ژالتین و  PLGAدر

Shoichet

C-O

OH-O

1
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ساختار داربستها مشخص بوده و عدم تخریب مواد در

آورد .با توجّه به نتایجی که لی 1و همکارانش به آن دست

برهمکنش با یکدیگر را نشان میدهد.

یافتند ،افزودن ژالتین به  PLGAبا افت خواص مکانیکی
همراه است و تردی داربستها را افزایش و سفتی را کاهش
میدهد .علّت این پدیده ،کاهش لزجت محلول و کاهش
یکنواخت بودن داربستها در اثر افزودن ژالتین است [.]07
امّا از آن جا که ژالتین اثرات چشمگیری در زیست سازگاری
و رفتار سلولی ایجاد میکند ،میتوان کاهش جزئی خواص
مکانیکی را نادیده گرفت .البته افزایش استحکام داربستها به
علّت وجود تخلخلهای جهتدار حاصلاز روش ریختهگری
انجمادی در مقایسه با سایر روشها را نباید نادیده گرفت
[ .]01به هرحال ،عدم وجود تخلخلهای مازاد در دیوارهها

شکل ( -)4طیف سنجی فروسرخ داربست های /PLGAژالتین

(شکل  )c -1در افزایش استحکام این داربست بسیار مؤثّر

ساخته شده به روش ریختهگری انجمادی

واقع میشود .نکته حائز اهمّ ّیت در رابطه با استحکام
داربستها این است که افزایش استحکام آنها ،دلیل موجهی

 -3-3استحکام فشاری

بر عدم تخریب داربستها نیست [.]01

شکل ( )1نتایج آزمون استحکام فشاری داربستهای پلیمری
را نشان میدهد.

 -4-3جذب آب
نتایج آزمون جذب آب داربستهای /PLGAژالتین (شکل)3
نشانگر آن است که داربستها در بازهی زمانی یک ساعت تا
یک روز ،جذب آبی بیشاز  822درصد دارند .جذب آب
نسبتاً باالی داربستها باعث شده که پساز کارگذاری
داربستها در موضع مورد نظر و لنگراندازی سلولی ،تبادالت
سلولی نظیر جذب مواد غذایی و دفع مواد زائد بهتر انجام
پذیرد.

شکل ( -)5استحکام فشاری داربستهای /PLGAژالتین ساخته
شده به روش ریختهگری انجمادی در جهت انجماد

استحکام فشاری داربستهای /PLGAژالتین نشانگر
استحکامی در حدود  6/0مگاپاسکال در جهت انجماد است.
استحکام نسبتاً باالی داربستهای یاد شده تحمل اعمال
بارهای مکانیکی پساز کارگذاری در موضع آسیب دیده را
امکان پذیر میسازد .از آن جا که پلیمر سنتزی  PLGAدر

شکل ( -)6جذب آب داربست های /PLGAژالتین ساخته شده به

تأمین خواص مکانیکی نقش به سزایی دارد ،میتوان آن را به

روش ریختهگری انجمادی

عنوان یک عامل مهم در ایجاد استحکام داربستها به شمار
Li

1
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از آن جا که ژالتین پلیمری طبیعی و درشت ملکولی

تطابق این کاهش جرم با تخریب در محیط آنزیمی مقایسه

آبدوست است ،بدون شک افزودن آن به  PLGAنقش بسیار

پذیرتر است .تخریب داربستهای /PLGAژالتین شرایط را

مؤثّری در افزایش آبدوستی ساختار و میزان جذب آب

برای ترمیم بافت و جانشینی داربست تخریب شده با بافت

داربستها در مقایسه با تحقیقاتی که منگ و همکارانش بر

درحال ترمیم فراهم میکند .به عالوه ،محصوالت تخریب

داربستهای نانوفیبری  PLGAانجام دادهاند ،نشان میدهد.

کامالً زیستی ایجاد شده در اثر تخریب داربست به راحتی از

بنابراین ،قادر به بهبود پایداری زیستی و تکثیر سلولی خواهد

بدن دفع شده و اثرات سوئی برجای نمیگذارند [.]60

بود [ .]08 ،8در واقع وجود گروههای کربوکسیلیک و آمین در

تخلخلهای جهتدار داربستها نرخ آبدوستی و جذب آب

ساختار ژالتین در افزایش نرخ آبدوستی نقش اساسی ایفا

را بهبود میبخشند ،بنابراین افزایش سرعت تخریب در

میکند .به عالوه ،تخلخلهای جهتدار ایجاد شده در روش

مقایسه با ساختاری با تخلخلهای اتفاقی نتیجهای دور از

ریختهگری انجمادی در مقایسه با سایر روشها در بهبود

انتظار نیست .نتایج تحقیقات دای 1نیز گویای چنین نکتهای

جذب آب مؤثّر هستند [.]63 ،01 ،0

است [ .]01انتظار میرود که افزودن ژالتین به علت کاهش
پایداری محلول پلیمری و عدم یکنواخت بودن داربست نهایی

 -5-3زیست تخریب پذیری

در باال بردن نرخ تخریب بسیار مؤثّر باشد و حتّا باعث کاهش

نتایج تخریب هیدرولیتیکی و آنزیمی داربست های

جرم در ساعات اولیه پساز تورم کامل داربستها شود [،8

/PLGAژالتین در بازهی زمانی یک ماه در شکل ( )4نشان

 .]08امّا با توجه به درصد پایین ژالتین استفاده شده در این

داده شدهاست.

داربست ( )%02علیرغم بهره جستن از مزایای ژالتین (آب-
دوستی و جذب آب باال) پایداری مناسبی از داربستها
مشاهده شد.

 -4نتیجهگیری
داربستهای /PLGAژالتین با نسبت وزنی  02 : 02به روش
ریختهگری انجمادی ساخته شدند .روش ریختهگری انجمادی
نیازمند انحالل همزمان پلیمرها است ،لذا با استفادهاز حالل
شکل ( -)7زیست تخریب پذیری داربست های /PLGAژالتین

استیکاسید دستیابی به محلولی یکنواخت از این دو پلیمر

ساخته شده به روش ریختهگری انجمادی

میسر شد .تصاویر  SEMداربستها نشانگر  81درصد
تخلخل جهتدار با توزیع ابعاد  122 -622میکرومتر است و

انتخاب آنزیم تریپسین برای این آزمون جهت شبیه-

به علت ایجاد شبکههای درهم نفوذی و ساختار شبیه

ECM

سازی هرچه بیشتر محیط درون بدن صورت گرفت .همان

انتظار میرود که داربستهای مناسبی برای چسبندگی و

طور که در شکل ( )7مشاهده میشود کاهش جرم چشمگیری

مهاجرت سلولی باشند .همچنین نتایج تخلخل سنجی با دو

طی بازهی یک ماهه رخ دادهاست .همچنین نرخ کاهش در

روش تصاویر  SEMو جیوهای نشان داد که اندازهگیری

محیط آنزیمی در مقایسه با  PBSبیشتر بودهاست [ .]04لذا

مستقیم میتواند روش مناسبتری برای داربستهای حاصل-

انتظار داریم که پساز کارگذاری داربستها در موضع آسیب

از روش ریختهگری انجمادی باشد .طیفسنجی فروسرخ

دیده به علت فعالیتهای آنزیمی محیط درونتن نرخ تخریب

داربستهای /PLGAژالتین گویای عدم تخریب و تغییر

بیشتری در مقایسه با محیط  PBSمشاهده شود .بدون شک
Dai

1
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 پلیمر.ساختار مواد اولیه پساز ساخت داربستها است
 یکیاز مواد مورد استفاده در این بررسی است که درPLGA
تأمین خواص مکانیکی داربستها و افزایش استحکام فشاری
 به طوری که.و بهبود سفتی ساختار نقش مؤثّری ایفا میکند
) میتواند قابل6/0 MPa( استحکام فشاری به دست آمده
، پلیمر طبیعی ژالتین نیز سبب افزایش آبدوستی.توجه باشد
 همچنین وجود ساختار.جذب آب و سرعت تخریب میشود
ژالتین یکیاز دالیل افزایش/PLGA جهتدار داربستهای
.مکانیکی در مقایسه با سایر روشها است/خواص فیزیکی
مجموع این ویژگیها ساختاری را ایجاد میکند که ضمن
 پایداری خود را در طول مدت زمان،ترمیم بافت آسیب دیده
.کارایی حفظ مینماید
 آزمونهای برونتن و درونتن در،در ادامهی این تحقیق
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