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Abstract
Tissue engineering is a promising approach for developing viable alternative for current treatments of
cardiovascular diseases such as autologous vessel and synthetic bypass graft transplantation. One of the
major challenges in development of an applicable tissue engineered vessel is proper design of scaffold.
Scaffolds are served to mimic the natural in vivo environment of cells where they interact and behave
according to the mechanical cues obtained from the surrounding extracellular matrix. In recent studies
alginate hydrogels containing silk fibroin protein have shown sufficient biological capability for vascular
cells attachment, spreading, growth and metabolic activity. The purpose of this study was to evaluate
the mechanical properties of mentioned hydrogels as scaffolds for vascular tissue engineering. Elastic
modulus of linear region, yield strain and stress and compliance of three types of Alginate based
hydrogel with different synthesis procedures were obtained via uniaxial tensile test of dogbone shaped
specimens and thick-wall cylinders stress-strain equations. Results were compared to find the optimal
formulation and synthesis process for mimicing mechanical properties of native tissue. Results of this
study shows that while the proposed formulation of alginate/fibroin hydrogel lacks required mechanical
stiffness, flexibility and strength; hybrid dual-network hydrogels of alginate/fibroin/polyacrylamide
with a two-steps synthesis process and cross-linked by Fe3+ and Ca2+ cations promote suitable
mechanical properties to be used as vascular tissue engineering scaffolds. Adding polyacrylamide to
alginate-firoin hydrogels increased its elastisity modulus from 46 kPa to 480 kPa with a two step gelation
process which makes it more similar to arteries wall tissue mechanically.
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چکیده
مهندسی بافت ،بهعنوان روشی مناسب برای جایگزین کردن روشهای درمانی فعلی گرفتگی و تصلب شراین کرونری شناخته میشود.
چالشهای اصلی در مسیر مهندسی رگهای کارآمد به کمک علم مهندسی بافت ،انتخاب بیومواد و طراحی ساختار مناسب برای داربست
هستند .در مطالعات اخیر نشان داده شده است که هیدروژلهای آلژینات حاوی برخی از پروتئینها مانند فیبروئین ،شرایط بسیار مناسبی
برای چسبندگی سلولی ،فعالیتهای سلولی ،گسترش و رشد سلولهای دیواره عروق خونی از خود نشان میدهند .هدف این مطالعه،
بررسی قابلیت مکانیکی این هیدروژلها و امکان بهبود خواص مکانیکی آنها با تغییر ساختار شیمایی و فرآیند سنتز ،برای استفاده
بهعنوان داربست مهندسی بافت رگ است .در این پژوهش ،پارامترهای مکانیکی مختلف هیدروژلهای آلژینات حاوی پروتئین فیبروئین،
از جمله مدول کشسانی ناحیة خطی ،کرنش و تنش تسلیم و قابلیت تورم داربستهای ساختهشده با این هیدروژلها ،بررسی شدهاند.
تمام پارامترهای ذکرشده از طریق انجام آزمون کشش تکمحوره روی نمونههای دمبلشکل و به کمک روابط تحلیلی مربوط به تنش و
کرنش استوانههای جدارضخیم ،بهدست آمده است .نتایج بهدستآمده ،با پارامترهای مکانیکی متناظر دیوارة شریانهای کرونری مقایسه
شدهاند ،تا ساختار و روش سنتز بهینه از بین نمونههای آزمایششده تعیین شود .نتایج این تحقیق نشان میدهد که هیدروژل
آلژینات/فیبروئین ،در صورت اصالح ساختار بهوسیلة ترکیب با هیدروژل آکریلآمید و تشکیل هیدروژل هیبرید و دوشبکهای
آلژینات/فیبروئین/پلیآکریلآمید با سنتز دومرحلهای بهوسیلة کاتیونهای آهن و کلسیم ،شرایط مکانیکی بسیار مناسبی برای استفاده
بهعنوان داربست خواهد داشت .مدول کشسانی هیدروژل آلژینات-فیبروئین با افزودن پلیآکریلآمید ،از حدود  26 kPaبه  322 kPaو
در صورت سنتز دومرحلهای ،تا  292 kPaافزایش یافت .داربست ساختهشده با این هیدروژل ،ازنظر پارامتر مکانیکی قابلیت تورم ،شباهت
بیشتری از رگهای پیوندی تجاری موجود به شریانهای کرونری طبیعی دارد.
کلیدواژهها :خواص مکانیکی هیدروژلها ،هیدروژل آلژینات ،فیبروئین ابریشم ،پلیآکریلآمید ،مهندسی بافت رگ
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 -1مقدمه
بیماریهای قلبی ،بزرگترین عامل مرگومیر در کشورهای
توسعهیافته بهحساب میآیند .بیشتر آسیبهای واردشده به
قلب در این بیماریها ،ناشی از تصلب دیواره و گرفتگی شریان-
های کرونری و نرسیدن مواد غذایی و اکسیژن کافی از طریق
جریان خون به بافتهای قلب است .در حال حاضر ،روشهای
درمان گرفتگی شریانهای کرونری شامل انواع جراحیهای
درونرگی 3ازجمله آنژیوپالستی ،7آ ِترِکتومی 1و استنتگذاری2
برای باز کردن رگ مسدودشده ،یا استفاده از رگهای پیوندی
مصنوعی1و یا مشتقازخود بهعنوان مسیری کنارگذر و جایگزین
در محل آسیبدیدگی میشود .روشهای درمانی موجود،
محدودیتهای مختلفی ازنظر عمر بازماندن رگ درمان یا
جایگزینی و پیچیدگیهای عملهای جراحی داشته و در عمل،
رشد ساالنة فوتشدگان این بیماریها را کاهش نداده است؛ از
اینرو محققان در تالشاند با استفاده از روشهای نوین پزشکی،
مانند علم مهندسی بافت ،روش درمانی مؤثرتری از روشهای
سنتی برای ساخت رگهای پیوندی ارائه دهند ].[3
از چالشهای اصلی در مسیر طراحی رگهای پیوندی به
روش مهندسی بافت ،انتخاب ماده و ساختار مناسب بهعنوان
داربست است؛ داربستی که ملزومات زیستی و مکانیکی موردنیاز
برای تشکیل بافت طبیعی دیواره عروق را بهطور همزمان برای
سلولها فراهم کند .از میان مواد و ساختارهای مختلف رایج در
ساخت داربستها ،هیدروژلها بهدلیل استفاده از خواصی مشابه
با بافتهای نرم بدن ،مانند قابلیت جذب آب باال ،رفتار مکانیکی
هایپراالستیک و قابلیت انتقال اکسیژن و مواد غذایی مورد نیاز
سلولها ،مورد توجه بسیاری از محققان واقع شدهاند.
هیدروژل آلژینات ،بهعنوان هیدروژلی طبیعی با ساختار
پیوندهای یونی و بهدلیل قابلیتهای مختلف مانند زیست-
سازگاری ،قابلیت ترکیب با سایر پلیمرها ،سهولت سنتز ،زیست-
تخریبپذیری و قابلیت استفاده در زیستچاپگرها ،مادهای
مناسب برای شبیهسازی رفتار شبکههای برونسلولی طبیعی
بدن بهشمار میرود .یکی از مشکالت این هیدروژل ،چسبندگی
محدود سلولی است .در تحقیقات اخیر مشخص شده است که
با افزودن برخی از پروتئینها مانند فیبروئین به ساختار این
هیدروژل ،این مشکل برطرف شده و شرایط کشت ،رشد و تکثیر
سلولهای فیبروبالست ،اندوتلیال و ماهیچهای صاف روی آن
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فراهم خواهد شد .این سلولها ،سلولهای تشکیلدهندة بافت-
های مختلف دیوارة رگهای خونی بدن هستند؛ از اینرو ،این
هیدروژل بهعنوان پتانسیل مناسبی برای ساخت داربست
مهندسی بافت رگهای خونی مختلف بدن شناخته شده است
]7و.[1
نحوة رشد سلولهای عروق خونی تحت تأثیر تنشهای
وارده به سلولها در فرآیند کاشت است .داربستهای مهندسی
بافت رگ پس از کاشت سلولها به کمک بیورآکتورها تحت
جریان مصنوعی ضربانی مشابه جریان خون بدن قرار میگیرند،
تا با اعمال تنشهای مکانیکی به داربست ،نحوة رشد و تمایز
سلولی موردنظر ،به سلولها القا شود ].[2
اگر داربست استفادهشده ازنظر رفتار مکانیکی ،شرایط
مشابه بافت طبیعی دیوارههای رگ را داشته باشد ،تنشها و
کرنشهای اعمالشده به سلولها در فرآیند رشد آنها در
بیورآکتور ،به شرایط تنشهای مکانیکی اعمالشده به سلولها
در محیط زنده نزدیکتر خواهد بود؛ درنتیجه نحوة رشد بافت،
تطابق بهتری با ساختار طبیعی رگ خواهد داشت .عالوه بر این،
داربست استفادهشده باید ازنظر استحکام ،قابلیت تحمل فشار
داخلی رگ را داشته باشد و در اثر فشار داخلی ایجادشده ،دچار
تسلیم مکانیکی نشود ].[1
با توجه به اهمیت خواص مکانیکی داربستها در مهندسی
بافت عروق ،الزم است خواص مکانیکی هیدروژل
آلژینات/فیبروئین بررسی شود و در صورت ضعف مکانیکی ،با
تغییر ساختار این هیدروژل ،شرایط مکانیکی آن برای کاشت و
رشد سلولها در محیط بیورآکتور بهبود یابد.
افزودن پلیآکریلآمید به محلول آلژینات و ساخت هیدروژل
ترکیبی آلژینات-آکریلآمید ،یکی از روشهای تغییر خواص
مکانیکی هیدروژل آلژینات است .در تحقیقات گذشته نشان
داده شده که افزودن این هیدروژل ،باعث تغییر رفتار مکانیکی
این هیدروژل ،بهویژه قابلیت انعطاف و کرنش نهایی تسلیم این
هیدروژل ،خواهد شد و میتواند قابلیت استفاده از این هیدروژل
را برای استفاده در کاربردهای زیستی و بهعنوان داربست
مهندسی بافت ،بهبود بخشد ].[6
در گام اول این پژوهش ،خواص مکانیکی داربست آلژینات
با مقادیر مختلف درصد وزنی فیبروئین ،از طریق آزمون کشش
تکمحوره بررسی شده است .در مرحلة بعد ،با اضافه کردن
پلیمر آکریلآمید و ساخت هیدروژلی ترکیبی به دو روش سنتز
Stent insertion
Vascular Grafts
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یکمرحلهای و دومرحلهای ،خواص مکانیکی این هیدروژل
بهبود بخشیده شده است.
هیدروژل ترکیبی آلژینات/فیبروئین/پلیآکریلآمید ،با سنتز
دومرحلهای در نسبتهای وزنی مختلف آلژینات به آکریلآمید،
تحت آزمون کشش قرار میگیرد ،تا نسبت بهینه برای نزدیکتر
کردن شرایط مکانیکی این هیدروژل بهدست آید.
برای پیشبینی تغییر خواص مکانیکی داربست در بدن،
مدول کشسانی دو نمونه از هیدروژلهای ترکیبی با سنتز دو
مرحلهای ،قبل و بعد از قرارگیری هیدروژل در محلول  PBSو
در دمای  17درجه و به مدت  72ساعت ،اندازهگیری شده و با
هم مقایسه شده است .تأثیر درصد وزنی آب هیدروژل بر خواص
مکانیکی نیز بررسی شده است ،تا میزان خطای احتمالی ناشی
از تفاوت شرایط آزمایش با شرایط داخل بدن محاسبه شود.

 -2مواد و روشها
در ساخت هیدروژلهای آلژینات/فیبروئین ،ابتدا پودر
آلژینات در محلولی به اندازة  %71حجم محلول نهایی و با نسبت
وزنی  1 wt%تهیه شد .بهدلیل لزجت باالی محلول آلژینات در
غلظتهای باال ،بهسختی در آب حل میشود؛ به همین دلیل
برای تکمیل انحالل ،محلول به مدت  1دقیقه بهوسیلة دستگاه
اولتراسوند با توان  71وات تحت سونیکیشن قرار گرفته است.
مراحل آمادهسازی و جداسازی فیبروئین ابریشم به روش
انحالل پیلهها در محلول لیتیمبرماید و تصفیة محلول به مدت
 1روز در آب مقطر بهوسیلة کیسة دیالیز و طبق پروتوکولهای
استاندارد انجام شده است ].[7
در مرحلة بعد ،محلولی با حجم  %71حجم نمونة نهایی و
درصد وزنی فیبروئین ابریشم  2 wt%تهیه میشود .دو محلول
تهیهشده ،پس از ترکیب ،در قالبهای ساختهشده از جنس
پلکسیگلس و طراحیشده در هندسة دمبلشکل ،که سطح
داخلی آن با کاغذهای آغشته به محلول کلسیمکلرید است،
ریخته میشود .نمونه به مدت  12دقیقه در قالب قرار میگیرد
تا سطح خارجی آن ،سنتز شده و به شکل قالب درآید .سپس،
هیدروژل از قالب خارج شده و به مدت یک ساعت در محلولی
از نمک کلسیمکلرید  3 Mغوطهور میشود ،تا فرآیند ژلشدن،
تکمیل شود .پساز این مرحله ،نمونه از ظرف خارج شده و در
زیر هود قرار میگیرد تا سطح آن خشک شده و برای آزمون
کشش آماده شود.
نمونههای ترکیبی آلژینات/فیبروئین/پلیآکریلآمید ،به دو
صورت یکمرحلهای و دومرحلهای سنتز شدهاند .در نمونههای

با سنتز یکمرحلهای ،سه محلول مختلف آماده شدند و بالفاصله
پس از ترکیب به قالب تزریق میشوند .محلول اول شامل
آلژینات و پلیآکریلآمید به نسبت وزنی  3:9و به اندازة %72
حجم محلول نهایی است که بهوسیله پروب اولتراسوند ،تحت
سونیکیشن قرارمیگیرد .محلول دوم به اندازة  %72حجم نمونة
نهایی و شامل فیبروئین ابریشم به نسبت وزنی  2 wt%است.
محلول نهایی به حجم  %32نمونة نهایی و شامل آمونیوم-
پرسولفات ،متیلنبیسآکریلآمید ،تترامتیلاتیلندیآمین و
کلسیم سولفات میشود که بهترتیب نقش آغازگر  ،عامل و
کاتالیزور واکنش اتصالعرضی پلیآکریلآمید و عامل اتصال-
عرضی آلژینات را دارند و با درصدهای وزنی به این محلول اضافه
میشوند .استفاده از کلسیمسولفات بهجای کلسیمکلرید در این
نمونهها ،باعث کاهش سرعت ژل شدن بخش آلژینات نمونه
خواهد شد و انتقال محلول به ظرف را ممکن میکند.
پس از آماده شدن محلولها ،ابتدا محلول اول و دوم به هم اضافه
شده و بهوسیلة همزن مغناطیسی با سرعت کمتر از 722 rpm
(برای جلوگیری از ژل شدن فیبروئین) مخلوط میشوند؛ سپس
محلول سوم به این دو محلول اضافه شده و پس از اختالط
کامل ،دو محلول به درون قالب ریخته میشوند .نمونهها به مدت
 3ساعت ،تحت تابش اشعة فرابنفش با قدرت  9وات و طولموج
 712نانومتر قرار میگیرند .پس از این مرحله ،نمونههای با سنتز
یکمرحلهای به مدت یک ساعت در آب مقطر غوطهور میشوند
تا فرآیند اتصالعرضی تکمیل شود .پس از خشک شدن سطح
هیدروژل ،نمونه برای آزمون کشش آماده شده است.
نمونههای با سنتز دومرحلهای ،پس از خارج شدن از قالب،
در محلولی یونی شامل نمک آهن()IIIنیترات با غلظت 3 M
قرار میگیرند ،تا آلژینات موجود با تراکم بیشتری از پیوندهای
یونی شکل بگیرد .پس از یک ساعت غوطهوری ،سطح این نمونه
نیز تحت جریان هود خشک شده و برای آزمون کشش آماده
میشود .تمام محلولها ،قبل از انتقال به قالب ،در آون خأل
گاززدایی شدهاند.
قالبهای استفادهشده از جنس پلکسیگلس بودهاند و از
طریق برش لیزر بهشکل دمبل ساخته شده است ،تا گسیختگی
از ناحیة گیج (گردن) نمونهها انجام شده و مقادیر بهدستآمده
برای تنش و کرنش تسلیم ،با دقت بیشتری اندازهگیری شود.
آزمون کشش با دستگاه کشش تکمحوره و از طریق کنترل
جابهجایی و با لودسل  ،6kgfانجام شده است .تمام مقادیر تنش
و کرنش ،براساس سطح مقطع و تغییرات طول ناحیة گیج
نمونهها و با تصویربرداری ،اندازهگیری شده است (شکل.)3

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،33شماره  ،3بهار 3106

هر نمونه ،سه بار تحت آزمون کشش قرار گرفته و مقادیر
مدول کشسانی ،کرنش و تنش تسلیم ،بهصورت میانگین گزارش
شدهاند.
مواد استفادهشده در سنتز نمونهها ،در جدول  3ارائه شدهاند.
جدول ( -)1مواد استفادهشده در سنتز نمونه ها
نام فارسی

فرمول شیمایی/نام انگلیسی

آکریلآمید

Acrylamide for synthesis
CH₅NO

نمک سدیمآلژینات

متیل بیس آکریلآمید

لیتیمبرماید*

آهن()iiiنیترات 37آبه
تترامتیلاتیلدیآمین

Sodium Alginate pure
C6H9NaO7
'N,NMethylenebisacrylamide,
special grade for molecular
biology
Lithium Bromide
Anhydrous extrapure
LiBr
Iron(III) nitrate nonahydrate
Fe(NO3)3.9H2O
N,N,N',N'-Tetramethyl
ethylenediamine for
synthesis.
(CH₃)₂NCH₂CH₂N(CH₃)₂

شرکت تولیدکننده و
کد محصول
Merck
CAS #:79-06-1
Sisco Research
Laboratories
CAS #:9005-38-3
Merck
CAS #:110-26-9
Sisco Research
Laboratories
CAS #:7550-35-8
Merck
CAS #:7782-61-8
Merck
CAS #: 110-18-9

*مورد استفاده در فرآیند جداسازی فیبروئین ابریشم

دستگاه کشش استفادهشده،SANTAM - SANTAM20 ،
و دستگاه اتصال عرضی فرابنفش مدل Seoulin CL-1000
 Bioscienceبوده است
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 -2-3محاسبة پارامترهای مکانیکی نمونهها
منحنیهای تنش-کرنش و مقادیر مربوط به تنش نهایی تسلیم،
مدول کشسانی و قابلیت تورم داربست ،برحسب تنش حقیقی
ارائه میشوند .رابطة تنش حقیقی و تنش مهندسی ،طبق رابطة
زیر محاسبه میشود.
()3

𝜈𝜎𝑡 = 𝜎 × (1 + 𝜀𝑥 )2

در این رابطه 𝜎𝑡 ،تنش حقیقی 𝜎،تنش مهندسی 𝜀𝑥 ،کرنش
حقیقی و𝜈 ضریب پواسون نمونه هستند .با توجه به کرنش زیاد
نمونهها ،در محاسبة تنش حقیقی باید از مقادیر کرنش حقیقی
مطابق ،رابطة ( ،)7استفاده کرد.
()7

𝑙
) ( 𝑛𝑙 =
𝑙0

𝑡𝜀𝑥,

در این رابطه 𝑙 ،طول ناحیة گیج نمونه در راستای کشش و
 𝑙0طول اولیه است .مقادیر ضریب پواسون نمونهها با
عکسبرداری از نمونه و تغییرات ابعاد نمونه و رابطة (،)1
محاسبه شده است.
()1

𝑏0
𝑏1
𝑙1
𝑙0

𝑔𝑜𝐿 = ν

در این رابطه 𝑙0 ،و  𝑙1طول اولیه و ثانویة نمونه در راستای
کشش و  𝑏0و  𝑏1طول اولیه و ثانویة نمونه در راستای عمود بر
جهت کشش هستند.

 -3خواص مکانیکی
 -1-3خواص مکانیکی رگ در شرایط فیزیولوژیک
دیوارة رگ ازنظر مکانیکی ،رفتاری غیرخطی و مشابه مواد
الستیکی دارد و مدول کشسانی آن با افزایش کرنش ،تغییر
خواهد کرد .مقادیر مدول کشسانی رگ در فشار فیزیولوژیک
شریانهای کرونری (بین  92تا  )372 mmHgمحاسبه شده
است .کرنش محیطی بافت دیوارة شریانها ،در بازه فشار
سیستولیک تا دیاستولیک در  2/31 ±2/21است ].[9
رفتار مکانیکی بافت دیوارة رگ شریانهای کرونری در بازة
کرنش مطرحشده در افراد مختلف و در نواحی مختلف شریان-
های کرونری ،متفاوت است .مقادیر میانگین گزارششده برای
مدول کشسانی ناحیة فیزیولوژیک  ،202±71 kPaتنش تسلیم
 3/7±2/1 MPaو کرنش نهایی تسلیم  2/1±2/77گزارش شده
است ].[0

شکل ( -)1نمونة دمبلشکل تحت آزمون کشش

پارامتر قابلیت تورم داربست ساختهشده با نمونههای
هیدروژلی مختلف ،با استفاده از روابط استوانههای جدارضخیم
محاسبه شده است .محاسبة این مقادیر پیشبینی میکند که
اگر داربستی از جنس پلیمرهای معرفی شده و با هندسة شریان
های کرونری طبیعی ساخته شود ،رفتار مکانیکی آن ازنظر
قابلیت تورم و شباهت با شریان طبیعی ،چگونه خواهد بود.
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قابلیت تورم ) 𝑟𝐷( یا کامپالینس )𝐶( پارامترهای مکانیکی،
برای مقایسة تغییرات شعاع داخلی شریانهای طبیعی و پیوندی
در اثر تغییرات فشار خون ،در بازة فشار فیزیولوژیک است.
𝐴𝜕
𝑃𝜕

()2

=𝐶

در این رابطه A ،سطح مقطع عبور جریان خون و  pفشار نسبی
داخل رگ است .این پارامتر بهصورت تغییرات نسبی شعاع
داخلی شریان برحسب تغییرات فشار داخلی نیز بیان میشود.
1 𝜕𝑅1
𝐶
=
𝑅1,0 𝜕𝑃 2𝐴0

()1

= 𝑟𝐷

در این رابطه  𝑅1شعاع داخلی داربست 𝑅1,0 ،و  𝐴0شعاع داخلی
و سطح مقطع در حالت بدون فشار داخلی و 𝐶 کامپالینس است.
اگر رگ را بهصورت استوانهای با سطح مقطع دایره فرض کنیم
(شکل  ،)2میتوان رابطة قابلیت تورم را بهصورت رابطة ()6
نوشت.
𝑑𝜀𝜙,1
𝑃𝑑

()6

𝑅𝑑
⇒
𝑅

= 𝜙𝜀

= 𝑟𝐷

که 𝜙𝜀 کرنش محوری المانهای دیوارة استوانه و  𝜀𝜙,1کرنش
محوری الیة داخلی استوانه است.
با توجه به رابطة ( )6و در صورت محاسبة رابطة  𝜀𝜙,1برةحسب
مقادیر فشار داخلی رگ ،قابلیت تورم داربست محاسبه خواهد
شد .موارد فرضشده در استفاده از این روابط عبارتاند از:
ضرایب کشسانی و فشاری برابر هیدروژل در ناحیة خطی و مقید
بودن رگ در راستای محوری ) .(𝜀𝑧 = 0با توجه به این فرضیات
و از طریق روابط حاکم بر استوانههای جدارضخیم ،خواهیم
داشت:
1
) 𝐿𝜎𝜈 (𝜎 − 𝜈𝜎𝑟 −
𝜙 𝐸

()7

= 𝜙𝜀

که 𝜙𝜎 𝜎𝑟 ،و 𝐿𝜎 بهترتیب تنشهای وارده به دیوارة رگ در
راستای محیطی ،شعاعی و محوری هستند .دو تنش شعاعی و
محیطی به فاصلة المانهای دیوارة رگ از محور مرکزی وابسته
هستند .برای محاسبة تغییرات شعاع داخلی ،تنش روی سطح
داخلی رگ )  (𝑟 = 𝑅1محاسبه میشود .با جایگذاری مقادیر
تنش برحسب فشار داخلی در استوانههای جدار ضخیم در رابطة
( ،)7خواهیم داشت:
()9

1
𝑘2 + 1
𝑃𝜈
(𝑃 [ 2
] + 𝜈𝑃 − 2
)
𝐸
𝑘 −1
)( 𝑘 − 1

که در این رابطه 𝑘 = 𝑅𝑅2 ،است.
1

P

= 𝜀𝜙,𝑅1

شکل ( -)2سطح مقطع داربست

با استفاده از روابط ( )6و ( ،)9رابطه قابلیت تورم داربست
برحسب مدول کشسانی ،ضریب پواسون و هندس سطح مقطع
رگ ،محاسبه خواهد شد:
()0

1 𝑘2 (1 + 𝜈) − 2𝜈 + 1
( = 𝑟𝐷
)
𝐸
𝑘2 − 1

روابط استفادهشده در این بخش ،برگرفته از روابط استوانههای
جدارضخیم و مکانیک جریان خون هستند ]32و.[33
 -3-3پیشبینی تغیرات خواص مکانیکی در بدن
هیدروژلهای یونی ،بهدلیل استحکام کم اتصاالت عرضی در
محیط زنده و همچنین مجاورت با یونهای محلول در مایعات
بدن ،بهتدریج دچار تجزیه و انحالل میشوند .بخشی از
هیدروژلهای آزمایششده در این پژوهش ،از نوع یونی بوده و
بخشی از نوع هیدروژلهای دوشبکهای یا ترکیبی ،از دو ساختار
یونی و کوواالنسی هستند .برای پیشبینی میزان تجزیه و
تخریب ساختار و درنتیجه انحالل نسبی هیدروژلها در محیط
بدن ،دو نمونه از هیدروژلهای ترکیبی آلژیناتآکریلآمید به
مدت  72ساعت در محلول  PBSو در دمای  17درجه قرار
گرفت .مدول کشسانی آنها پس از این زمان و با آزمون کشش
محاسبه شد ،تا میزان کاهش مدول کشسانی و انحالل بخش
یونی این هیدروژلها در محیط زنده بررسی شود.
هیدروژلها در محیط مرطوب و در مجاورت مایعات بدن ،تا حد
اشباع خود آب جذب میکنند و درصد وزنی آب آنها تا حدود
 %01افزایش مییابد .درحالیکه بررسی خواص مکانیکی
هیدروژل در این شرایط از طریق آزمون کشش ،بهدلیل عدم
امکان نگهداشتن نمونهها بین فکهای دستگاه کشش ،ممکن
نیست؛ بنابراین الزم است قبل از آزمون کشش نمونه ،به مدتی
تحت جریان مکش هود قرار گیرد و بخشی از آب آن خارج شود،
تا سطح آن خشک شده و قابلیت چسبیدن به قطعات صلب
واسط را داشته باشند .این امر ،موجب کاهش درصد وزنی آب
نمونه تا مقادیر حدود  %01خواهد شد .برای پیشبینی تأثیر این
کاهش درصد وزنی بر مدول کشسانی ،نمونههای مختلف با

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

17

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،33شماره  ،3بهار 3106

درصد وزنی آب متفاوت (چهار نمونه با مقادیر درصد وزنی آب
کمتر از  )01تحت آزمون کشش قرار گرفتند .به کمک نتایج
آزمون کشش این نمونهها ،منحنی تغییرات خواص مکانیکی
برحسب درصد وزنی آب ،رسم شده و مدول کشسانی نمونه در
حالت اشباع ،که مطابق شرایط داخل بدن است ،پیشبینی شده
است.

6

5

3

)Silk Fibroin (% wt

2

No SF
0.25 wt%
0.5 wt%
1 wt%
2 wt%

1

 -4نتایج

0

0.25

 -1-4نتایج آزمون کشش
منحنی تنش-کرنش بهدستآمده از آزمون کشش نمونههای
مختلف هیدروژل آلژینات/فیبروئین ،در شکل  1مشاهده
میشود .مدول کشسانی این هیدروژل در ناحیة خطی در
سفتترین نمونه با درصد وزنی فیبروئین  ،7 wt%به 72 kPa
رسیده و کرنش نهایی تسلیم این نمونه  %6است .مقایسة
منحنیها نشان میدهد که با کاهش درصد وزنی فیبروئین ،از
سفتی ژل کاسته شده و به کرنش تسلیم آن افزوده خواهد شد.
با توجه به نتایج بهدستآمده و مشاهدة اثر نامطلوب افزایش
درصد وزنی فیبروئین ،بر قابلیت کشسانی هیدروژل و همچنین
وابسته بودن شرایط زیستسازگاری و قابلیت چسبندگی سلولی
هیدروژل به میزان فیبروئین ،درصد وزنی بهینة فیبروئینwt% ،
 2/1خواهد بود .مدول کشسانی این هیدروژل برابر با 26 kPa
است ،که با مدول کشسانی رگ طبیعی در راستای محوری با
حدود
مقدار
 2/1 MPaتفاوت زیادی داشته و شرایط مناسبی برای ساخت
داربست مهندسی بافت رگ نخواهد داشت.
در مرحلةة بعةد ،تةأثیر افزودن پلیمر آکریةلآمیةد به هیدروژل
آلژینات/فیبروئین بررسةی شةده است (شکل  .)2با چهار نمونه
هیدروژل ترکیبی با نسبتهای وزنی مختلف دو پلیمر آلژینات
و پلیآکریلآمید ،مشةةاهده میشةةود در سةةنتز یکمرحلهای،
قابلیت کشةةسةةانی هیدروژل تا حدود  15برابر طول اولیة خود
افزایش یافته اسةةت ،که نشةةاندهندة تأثیر زیاد ایجاد سةةاختار
دوشبکهای 3در هیدروژل است .سفتی نمونه نیز به نسبت
هیدروژل آلژینات/فیبروئین افزایش یافته و در نسبت وزنی
آلژینات به آکریلآمید  ،3:6به مقدار بیشینه ،یعنی
 ،02 kPaرسیده است.
نتایج این آزمون نشان میدهد که با افزایش نسبت وزنی
آلژینات به آکریلآمید تا مقدار  ،3:6مدول کشسانی هیدروژل

]True Stress [kPa

4

0.2

0.15

Strain

0.1

0.05

0

شکل ( -)3منحنی تنش-کرنش هیدروژلهای آلژینات-
فیبروئین با درصدهای وزنی متفاوت فیبروئین ابریشم .تمامی
نمونه تا حد گسیختگی کشیده شدهاند

افزایش یافته است .در نمونة  3:2مقدار وزنی آلژینات به نسبت
نمونه  ،3:6تغییر زیادی نداشته است ،که بهدلیل محدودیت
قابلیت انحالل آلژینات در حضور فیبروئین در آب است .درواقع
افزایش نسبت آلژینات به آکریلآمید به مقادیر بیشتر از  ،3:6از
طریق کاهش نسبت وزنی پلیآکریلآمید قابل حصول است ،که
این امر باعث افزایش درصد وزنی آب ،کاهش تراکم اتصاالت
عرضی در حجم ثابت و درنتیجه ،کاهش سفتی هیدروژل در
نسبت  3:2شده است.
در ادامه ،هیدروژل ترکیبی آلژینات/فیبروئین/پلیآکریل-
آمید با نسبت وزنی آلژینات به آکریلآمید  3:6و درصد وزنی
فیبروئین  ،2/1 wt%به شیوه دومرحلهای سنتز شده است و
رفتار مکانیکی آن با حالت یکمرحلهای مقایسه شده است.
مقایسه منحنی تنش-کرنش بهدستآمده از آزمون کشش
نمونههای هیدروژل دوشبکهای آلژینات/فیبروئین/پلیآکریل-
آمید با سنتز دومرحلهای ،نشان میدهند که افزودن مرحلة دوم
سنتز ،باعث افزایش مدول کشسانی ناحیة خطی هیدروژلها
خواهد شد ،که تغییری مثبت برای نزدیک کردن رفتار مکانیکی
هیدروژل به شبکة برونسلولی طبیعی دیوارة رگ محسوب می-
شود.
همچنین این تغییر در فرآیند سنتز ،باعث ایجاد نقطة تسلیم
(نقطة شکستگی منحنی) در کرنشهای کمتر به نسبت
هیدروژلهای ترکیبی با سنتز یکمرحلهای خواهد شد .نتایج
آزمونهای کشش این نمونهها در مقایسه با نمونة سنتز
یکمرحلهای ) ،(CaSO4در شکل  1مشاهده میشود.

Dual network

3
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شکل ( -)4منحنی تنش-کرنش هیدروژلهای

با هیدروژلهای آلژینات/فیبروئین/پلیآکریلآمید ].[9

آلژینات/فیبروئین/پلیآکریلآمید با درصدهای وزنی متفاوت
آلژینات به آکریلآمید و درصد وزنی فیبروئین
 2/1 wt%و با سنتز یکمرحلهای

 -3-4محاسبة قابلیت تورم
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شکل ( -)6مقایسة مقادیر مدول کشسانی شریانهای کرونری
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شکل ( -)5منحنی تنش-کرنش هیدروژلهای
آلژینات/فیبروئین/پلیآکریلآمید با سنتز دومرحلهای و عوامل
اتصالعرضی یونی مختلف .در تمام نمونهها ،نسبت آلژینات به
پلیآکریلآمید  3:6و درصد وزنی فیبروئین  2/1 wt%است.

 -2-4محاسبة مدول کشسانی

با استفاده از نتایج آزمونهای کشش ،مدول کشسانی نمونههای
مختلف ،محاسبه شده و مقادیر بهدستآمده برای چهار نمونه
هیدروژل با مدول کشسانی دیوارة شریانهای کرونری در شرایط
فیزیولوژیک ،مقایسه شده است .ترکیب شیمایی و نحوة سنتز
این نمونهها ،به این صورت است:
 )aآلژینات/فیبروئین  )bآلژینات/فیبروئین/پلیآکریلآمید با سنتز
یکمرحلهای )c .آلژینات/فیبروئین/پلیآکریلآمید با سنتز
دومرحلهای بهوسیلة محلول یونی آهن()IIIنیترات)d .
آلژینات/فیبروئین/پلیآکریلآمید با سنتز دومرحلهای ،بهوسیلة
محلول یونی آهن()IIIنیترات و کلسیمکلرید (در تمامی نمونهها،
درصد وزنی فیبروئین  2/1 wt%و در نمونههای هیبرید ،نسبت وزنی
آلژینات به آکریلآمید  3:6است).

به کمک رابطة ( )0و مقادیر مدول االستیسیتة ناحیة خطی،
ضریب پواسون و هندسة شریانهای کرونری ،مقادیر قابلیت
تورم داربستهای ساختهشده از نمونههای هیدروژلی
ساختهشده در این پژوهش ،محاسبه شدهاند .مقادیر
بهدستآمده برای چهار نمونه هیدروژل مطرحشده در قسمت
قبل ،در جدول  3ارائه شده است.
با مقایسة نتایج بهدستآمده ،مشاهده میشود که نمونههای
( )cو ( )dازنظر قابلیت تورم به شریانهای کرونری انسان با
مقادیر حدود  0×32-7%/mmHgنزدیکتر هستند و ازنظر
تغییرات شعاع داخلی ،رفتاری مشابه به شریانهای کرونری در
شرایط فیزیولوژیک خواهند داشت.
در تحقیقات مختلف ،یکی از دالیل عمر کوتاه رگهای پیوندی
موجود و ایجاد هایپرپالزی در دیوارة شریانها پس از پیوند،
عدم همخوانی پارامتر مکانیکی قابلیت تورم در رگهای پیوندی
و شریانهای کرونری مطرح شده است .رگهای پیوندی تجاری
موجود ،بهدلیل سفتی بیشتر در راستای محیطی و قابلیت تورم
کمتر نسبت به رگهای کرونری محل ،بر رفتار جریان خون
تأثیر گذاشته و باعث ایجاد جراحت در دیوارة رگهای اطراف
میشوند .برای ترمیم این جراحت ،رشد سلولهای ماهیچهای
دیواره ،افزایش مییابد و به بسته شدن تدریجی سطح داخلی
رگ و انسداد مجدد مسیر خون منجر میشود ]31و.[32
بنابراین یکی از پارامترهای تأثیرگذار بر کارایی رگهای
پیوندی مصنوعی یا رگهای پیوندی ساختهشده به روش
مهندسی بافت ،تطابق بیشتر قابلیت تورم آنها با شریانهای
کرونری طبیعی خواهد بود.
در شکل  ،7مقدار قابلیت تورم دو نمونه داربست هیدروژلی ()c
و ( )dبا مقادیر قابلیت تورم دو رگ پیوندی مصنوعی و رگهای
پیوندی وریدی مشتقازخود ،مقایسه شده است.
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جدول ( -)2مقایسة مقادیر قابلیت تورم برای  2داربست ،از جنس
هیدروژلهای پایة آلژینات و با هندسة شریان کرونری مختلف ][37

بعد از  72ساعت غوطه وری در PBS

قبل از غوطه وری

400

نام شریان
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B
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D
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7
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(انحراف معیار)

300

200
100
0

)(c

(0/7)0/2( 1/0)3/3

10

4

پایداری هیدرول آلژینات سنتزشده با کاتیون سهظرفیتی آهن،
بیشتر از آلژینات سنتزشده با کاتیون دوظرفیتی کلسیم خواهد
بود.
همان طور که در بخش قبل توضیح داده شد ،برای پیشبینی
میزان تغییر مدول کشسانی داربست در شرایط جذب آب
بیشینه و در مجاورت مایعات بدن ،مدول کشسانی نمونة  dدر
چهار درصد وزنی مطابق جدول ( )7اندازهگیری شد.

)Distensibility (x10-2%/mmHg

6

2

0

جدول ( -)3مقایسه مقادیر قابلیت تورم برای  2داربست از جنس
هیدروژلهای پایة آلژینات و با هندسة شریان کرونری مختلف ][37

شکل ( -)7مقایسة مقادیر قابلیت تورم چند رگ پیوندی با
شریانهای کرونری سالم انسان و داربستهای هیدروژل
آلژینات/فیبروئین/پلیآکریلآمید

جرم کل و قسمت خشک ] [gو درصد وزنی آب نمونههای مقایسهشده

 -4-4تغییر خواص مکانیکی در داخل بدن

برای بررسی تأثیر انحالل هیدروژلهای یونی در محیط بدن بر
مدول کشسانی هیدروژلهای معرفیشده در شرایط داخل بدن،
دو نمونه هیدروژل  cو  dبه مدت  72ساعت در محلول PBS
قرار گرفتند و آزمون کشش دوباره روی این هیدروژلها انجام
شد و مقادیر مدول کشسانی قبل و بعد از غوطهوری در محلول
مقایسه شدند .نتایج این آزمون در شکل  9مشاهده میشود.
مقایسة نتایج بهدستآمده از نمونه ها نشان میدهد که
مدول کشسانی هیدروژلها در اثر قرارگیری در محلول  ،PBSتا
حدود  %1برای نمونة  cو  %9برای نمونة  dکاهش یافته است،
که بهدلیل انحالل بخشی از قسمت یونی هیدروژلها در
مجاورت یونهای موجود در محلول  PBSاست .دربارة انحالل
هیدروژل نمونة  ،dبه دلیل اینکه بخشی از اتصاالت عرضی
ایجادشده بهوسیلة یون کلسیم ،بیشتر است که نشان میدهد
Right Coronary Artery
Left Main coronary artery

Hydrogels

)(d

شکل ( -)8مقایسه مقادیر مدول کشسانی دو نمونه هیدروژل
ترکیبی آلژینات/فیبروئین/آکریلآمید قبل و بعد از غوطه وری
نمونه ها در محلول PBS

12

8

)Elastic Modulus (kPa

قابلیت تورم قطری [×32-7 %/mmHg] Dr
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3
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نمونه
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جرم خشک

درصد آب
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2/2176

99/1
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2/37
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2/2321

07/1
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6/27

2/2371
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بیشینة آب

7/99
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مقادیر مدول کشسانی حاصل ،از آزمون این چهار نمونه
بهدست آمده و با محاسبة روند نسبی تغییرات مدول کشسانی
برحسب تغییرات درصد وزنی آب ،مدول کشسانی هیدروژل در
شرایط بیشینة جذب آب ( )%01که مشابه شرایط آن داخل بدن
است ،محاسبه شده است.
نتایج بهدستآمده در این بخش نشان میدهند که مدول
کشسانی هیدروژل در شرایط بیشینه قابلیت جذب آب نسبت
به شرایط آزمون ،حداکثر تا حدود  2درصد کاهش خواهد
داشت ،که مقدار قابلمالحظهای نبوده و قابل چشمپوشی است.
Left Anterior Descending coronary artery
Left Circumflex Artery

1
2
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شکل ( -)9تغییرات مدول کشسانی هیدروژل هیبرید
آلژینات/فیبروئین/آکریلآمید با سنتز دومرحلهای در مقادیر
درصد وزنی آب مختلف

 -5نتیجهگیری
نتایج آزمونهای کشش انجامشده در این پژوهش روی
هیدروژلهای آلژینات/فیبروئین نشان میدهند که این
هیدروژلها باوجود شرایط مناسب زیستی ،مانند چسبندگی
سلولی ،زیستسازگاری و زیستتخریبپذیری مطرحشده در
پژوهشهای گذشته ،بهدلیل سفتی و استحکام مکانیکی کم،
شرایط مناسبی برای استفاده بهعنوان داربستهای مهندسی
بافت عروق خونی با فرآیند سنتز ذکرشده نخواهند داشت؛ به
همین دلیل باید قبل از استفاده بهعنوان داربست در محیط
بیورآکتور ،از طریق تغییر ساختار شیمایی یا تغییر فرآیند سنتز،
ازنظر مکانیکی تقویت شوند.
براساس نتایج آزمونهای کشش انجامشده ،افزایش درصد
فیبروئین در نمونهها تا حد قابلیت انحالل آن ،با وجود افزایش
 12درصدی مدول کشسانی ،بهدلیل کاهش کرنش تسلیم ،این
ضعف را حل نخواهد کرد.
در ادامه ،با اضافه کردن پلیمر پلیآکریلآمید به ساختار این
هیدروژل و ساخت هیدروژلی ترکیبی و دوشبکهای با ساختار
تشکیلشده از پیوندهای یونی آلژینات و پیوندهای کوواالنسی
پلیآکریلآمید ،خواص مکانیکی داربستهای ساختهشده با این
هیدروژل بهبود یافت.
همچنین مشاهده میشود که این هیدروژل در شرایط
نسبت وزنی آلژینات به پلیآکریلآمید  3:6و با سنتز دومرحلهای
با عامل اتصالعرضی پیوند یونی آهن( )IIIنیترات و کلسیمکلرید
(یک کاتیون سهظرفیتی و یک کاتیون دوظرفیتی) ،در بهترین
شرایط ازنظر مدول کشسانی و تنش تسلیم قرار خواهد داشت؛
بهصورتی که مدول کشسانی هیدروژل به مدول کشسانی
فیزیولوژیک شریانهای کرونری سالم نزدیک خواهد شد .اگرچه
در نمونهای هیدروژلهای ترکیبی با سنتز دومرحلهای ،کرنش

تسلیم هیدروژل نسبت به شرایط سنتز یکمرحلهای کاهش
خواهد یافت؛ اما همچنان بیشتر از مقادیر کرنش تسلیم شریان-
های کرونری است و شرایط مناسبی دارد.
در انتها ،مقادیر قابلیت تورم رگ (تغییرات شعاع داخلی براثر
تغییر فشار داخل رگ) برای  2نمونة داربست هیدروژلی و با
هندسة شریانهای کرونری مختلف مقایسه شد .نتایج این بخش
نشان میدهد که داربست دوشبکهای معرفیشده در این
پژوهش ،شرایط بهتری ازنظر قابلیت تورم نسبت به رگهای
پیوندی مصنوعی تجاری موجود دارد و تطابق بیشتری با رفتار
شریانهای کرونری طبیعی خواهند داشت.
همانطورکه گفته شد ،تحقیقات گذشته نشان میدهند
هیدروژلهای آلژینات/فیبروئین ازنظر خواص زیستسازگاری و
چسبندگی سلولی ،شرایط مناسبی برای رشد و تکثیر سلولهای
دیوارة عروق خونی فراهم میکنند .با توجه به تغییر فرآیند سنتز
و ساختار هیدروژلهای آلژینات معرفیشده در این پژوهش،
الزم است در پژوهشهای آتی ،آزمونهای مربوط به خواص
زیستی ذکرشده ،دوباره روی این هیدروژلها انجام شود.
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