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Abstract
Despite the advancements made in the tissue engineering, one of the obstacles in producing thick
tissues is the means of oxygen transport to the deep layered cells of the engineered tissue and creating
the network of veins inside the tissue. One way to overcome this problem is to create a microfluidic
network of channels inside the porous scaffold. These channels can both enhance the oxygenation and
produce a mold for the natural vessels created by the angiogenesis cells. In this paper the dissolved
oxygen distribution inside a 2D scaffold, which contains bifurcation based microfluidic channels, has
been simulated by the means of computational fluid dynamics. To achieve this, the liquid flow and
oxygen transport equations have been solved with considerations to the boundary conditions and
suitable parameters. The oxygen transport has been found for the static scaffold, and the scaffolds
made from the 0 order to third order of bifurcation with a bifurcation angle of 45 degrees. The results
have shown that the scaffold with the second order of bifurcation has a better oxygen distribution and
also more free area for the cell proliferation, which is consistent with the references. Next, the
bifurcation angle was reduced to 35 degrees for the second order scaffold which resulted in an increase
in the non-hypoxic area. Generally, by designing optimized angle of bifurcation based channels, a
significant area can be oxygenated, while there will be sufficient surface available for cell
proliferations.
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چکیده
علیرغم پیشرفتهای حاصل در مهندسی بافت ،یکی از مشکالت تولید بافتهای ضخیم ،نحوهی اکسیژنرسانی به سلولهای عمقی
بافت مهندسیشده و ایجاد شبکههای رگی درون بافتها میباشد .یکی از راههای مقابله با این مشکل ،ایجاد شبکهی کانالهای
میکروفلوییدیک درون داربست متخلخل میباشد ،که این کانالها میتوانند عالوه بر بهبود اکسیژنرسانی ،قالبی را برای ایجاد رگهای
طبیعی حاصل از رشد سلولهای رگزا فراهم آورند .در این مقاله ،توزیع اکسیژن محلول در آب در یک داربست دوبعدی دارای
کانالهای میکروفلوییدیکی شاخهای با استفاده از دینامیک سیاالت محاسباتی شبیهسازی شده است .بدین منظور ،معادالت جریان
مایع و انتقال اکسیژن با استفاده از شرایط مرزی ،شرایط اولیه و پارامترهای مناسب حل شدهاند .توزیع اکسیژن در داربست بدون کانال
و داربستهای دارای کانال برای مراحل صفرم تا سوم دو شاخهشدن با زاویهی شاخهای  11درجه به دست آمده است .نتایج نشان داد
که یک کانال با دو مرحلهی شاخهای ،توزیع اکسیژن مناسب به همراه سطح آزاد کافی برای رشد سلولها را فراهم میکند ،که مطابق
با مراجع میباشد .در ادامه ،زاویهی دو شاخهای در ساختار دو مرحلهای به  61کاهش داده شد که افزایش سطح غیرهایپوکسیک را به
همراه داشت .به صورت کلی ،با طراحی بهینهی زاویهی کانالهای شاخهای در داربست ،میتوان سطح قابل توجهی از داربست را
اکسیژنرسانی نمود ،در حالیکه سطح کافی برای رشد سلولها نیز وجود داشته باشد.
کلیدواژهها :مهندسی بافت ،داربست ،میکروفلوییدیک ،اکسیژنرسانی ،شبیهسازی
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 -1مقدمه
نیاز روز افزون به پیوند بافت و ارگان و عدم کفایت بافتهای
پیوندی موجود ،لزوم تولید ارگانها و بافتهای مصنوعی را دو
چندان کرده است .در این راستا ،یکی از اهداف اصلی
مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ،تهیهی ارگانهای
مصنوعی برای پیوند میباشد .علیرغم پیشرفت بسیار در این
حوزه ،تا رسیدن به این هدف نهایی زمان زیادی باقی مانده
است [.]6،1
به طور کلی ،یک بافت مصنوعی شامل سلولها ،فاکتورهای
رشد و بستری برای قرار گرفتن و رشد سلولها به نام داربست
میباشد[ .]6سلولها برای زنده ماندن ،رشد و تکثیر به
دریافت اکسیژن و مواد مغذی و دفع مناسب مواد زاید ،مانند
الکتات و دیاکسیدکربن ،نیاز دارند .مسالهی انتقال جرم یکی
از مهمترین مسایل در کشت سلولها در داربست ضخیم است.
اکسیژن و مواد غذایی نمیتوانند فقط از طریق دیفیوژن به
سلولهای موجود در عمق داربستهای بزرگ نفوذ کنند ،و در
نتیجه ،سلولهای موجود در عمق با کمبود اکسیژن و مواد
غذایی روبهرو میشوند .عالوه بر این ،مواد دفعی نیز نمیتوانند
فقط از طریق نفوذ به سطح داربست برسند و در نتیجه در
عمق تجمع نموده و باعث کندی رشد و در نهایت مرگ
سلولها میشوند .به این ترتیب ،تهیهی داربستی با شرایط
مناسب کشت ،یکی از نکات مهم در مهندسی بافت میباشد
[.]1
قرار دادن داربست در فالسک چرخان ،باعث انتقال جرم بهتر
مواد در داربست میشود ،اما کافی نیست .استفاده از سلولها و
فاکتورهای رشد رگزا برای ایجاد رگ در داربست مناسب
است ،اما در مدت زمان انتظار برای ایجاد رگ ،این سلولها
هم نیازمند اکسیژن و مواد غذایی کافی برای زنده ماندن
هستند [.]1،1
اخیرا شبکهی کانالهای میکروفلوییدیک برای جریان مایع و
توزیع مناسب مواد شیمیایی در داربست سهبعدی معرفی
شدهاند [ .]1،3محققین بسیاری تاثیر مثبت حضور این
کانالها را بر زندهمانی و رشد سلولهای کپسوله شده در
داربست سهبعدی نشان دادهاند [ .]7،9هندسههای مختلفی
برای ایجاد شبکهی کانالهای میکروفلوییدیک طراحی شدهاند.
سادهترین طراحی ،مربوط به کانالهای موازی غیر انشعابی
است که توسط رادیسیک 6و همکاران پیشنهاد شد [ .]8فن 1و
Radisic
Fan

6
1

همکاران هندسهی شاخهای اقتباس شده از رگبرگهای
گیاهان را بررسی کردهاند [ .]68از دیگر هندسههای
پیشنهادی توسط کو 6و همکاران ،کانالهای خطی میباشد که
عبارتند از دو دستهی کانال مستقیم که دستهی اول نقش
ورودی و دستهی دوم نقش خروجی را ایفا میکنند ،در
حالیکه کانالهای ورودی و خروجی به هم متصل نیستند
[ .]66زو 1و همکاران چند ساختار کانالهای فرکتالی را برای
یک سیستم خنککن پیشنهاد دادهاند که میتوان از این
هندسهها برای اکسیژنرسانی به بافت هم استفاده کرد [.]61
دستهی دیگر از هندسههای مورد توجه ،ساختارهای دو
شاخهای میباشند که از شبکههای رگی و مویرگی جانوران
الهام گرفته شدهاند .اساس تشکیل این کانالها مبتنی بر
تقسیم یک کانال اصلی به دو کانال باریکتر است ،که این
عمل دو شاخه شدن تا چندین مرحله میتواند ادامه پیدا کند
و پس از مرحلهی آخر هر دو کانال کوچک به یکدیگر متصل
شده و کانالی بزرگتر را ایجاد میکنند ،و این روند ادامه پیدا
کرده تا در نهایت به کانال اصلی خروجی برسد [ .]66اگرچه
شبکهی میکروفلوییدیک شاخهای با تعداد مراحل شاخهای
زیاد میتوانند فضای بیشتری را اکسیژنرسانی کند ،اما
افزایش حجم کانالها باعث کاهش سطح داربست برای رشد
سلولی میگردد [.]66
به طور کلی ،شبکهی کانالهای میکروفلوییدیک باید به صورت
مناسبی طراحی شوند ،تا هم تبادل مواد بین سلولها و مایع
داخل کانالها به خوبی انجام شود ،و هم اینکه فضای آزاد
داربست برای رشد سلولی کافی باشد [ .]66بدین منظور،
میتوان از شبیهسازی و مدلسازی ریاضی این سیستمها برای
طراحی آنها استفاده کرد .چندین مدل ریاضی برای توزیع
اکسیژن در داربستها توسط محققین ارائه شده است
[ .]8،66،61،61برخی از مدلها رشد سلولی را نیز در نظر
گرفته [ ]61،61و برخی تعداد سلولها را ثابت فرض نمودهاند
[ .]8،66بعضی از مدلها ضریب نفوذ متوسط اکسیژن را در
داربست به صورت همگن در نظر گرفته [ ]8،66و بعضی دیگر
ضریب نفوذ را تابع رشد سلولی منظور کردهاند [.]61،61
در این مقاله ،مطابق با مرجع [ ،]66از شبکهی کانالهای
میکروفلوییدیک شاخهای با الگوبرداری از شبکهی عروقی بدن
انسان در داربست استفاده شده و توزیع اکسیژن در داربست
شبیهسازی شده است .تعداد سلولها در داربست ،ثابت ،و
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6
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ضریب نفوذ اکسیژن در کل داربست ،یکسان در نظر گرفته
شده است .با تغییر تعداد مراحل شاخهای ،پروفایل توزیع
اکسیژن و سطح آزاد داربست برای رشد سلولی محاسبه شده،
تعداد مراحل شاخهای مناسب انتخاب شده ،و نتایج این مقاله
با نتایج مرجع [ ]66مقایسه شده است .الزم به ذکر است که
در مرجع [ ،]66زاویهی دو شاخهای  11درجه برای تمام
هندسهها منظور شده بود ،ولی در ادامهی این تحقیق ،اثر
تغییر زاویه دو شاخهای بر توزیع اکسیژن در داربست و سطح
آزاد داربست برای رشد سلولی نیز بررسی شده است.

 -2هندسهی مدل ،معاادت

اکسیژنرسانی فقط از طریق مایع داخل کانالها به بافت
اطراف انجام میشود.

اااکم و شارای

مرزی
در این بخش ،فرم کلی هندسهی داربست و شبکهی کانالهای
میکروفلوییدیک ،معادالت حاکم بر سیستم ،شرایط مرزی،
شرایط اولیه و پارامترها ارائه میشوند.

شکل ( -)1دیاگرام شماتیک از داربست دوبعدی و شبکهی
کانالهای میکروفلوییدیک تا مرحلهی دوم دو شاخه شدن H .طول

قطر داربست Do ،و  L0عرض و
عرض و طول کانال مرتبهی  nام میباشند [.]66

طول کانال اصلی ورودی و  Dnو Ln

 -1-2هندسهی مدل
داربست دوبعدی ،مربعی به طول  61میلیمتر در نظر گرفته
شده است .شبکهی کانال در نظر گرفته شده ،مبتنی بر دو
شاخه شدن یک کانال اصلی (به عرض 6میلیمتر) به دو کانال
فرعی بوده که برای به دست آوردن عرض کانالهای فرعی ،از
قانون موری استفاده شده است [ .]63از طرفی ،طبق مطالعات
مورفومتریک و رابطهی مستقیم بین طول و عرض کانالها،
طول کانالها محاسبه شده است [ .]67طرح شبکهی کانالها
تا دو مرحله دو شاخه شدن در شکل ( )6آمده است ،که H
قطر داربست مربعی D ،و  Lبه ترتیب عرض و طول هر کانال و
زاویهی  ،θزاویهی دوشاخه شدن می باشند .الزم به ذکر است
که طول  Loمستقل از عرض  D0بوده و متناسب با طول
ناحیهی هایپوکسیک در مرحلهی صفرم دو شاخه شدن
(حضور یک کانال ساده در داربست) میباشد .زاویهی  θدر
محدودهی بین  7/1تا  11درجه میباشد که در این طرح
زاویهی  ،11که زاویهی بهینه برای کاهش افت فشار در
کانالها میباشد ،انتخاب شده است [.]66
به منظور بررسی تاثیر حضور شبکهی کانالها بر
اکسیژنرسانی به سلولهای داربست 1 ،هندسهی مختلف
بررسی شدهاند که در شکل ( )1نشان داده شده است .در
شرایط استاتیکی ،اکسیژن فقط از طریق مرزها به داخل
داربست نفوذ میکند .با قرار دادن کانالها ،از مرحلهی صفر تا
مرحلهی سوم دو شاخه شدن ،مرزهای داربست مسدود شده و

شکل ( -)2هندسههای مختلف شبکهی کانالهای
میکروفلوییدیکی در داربست [.]66

اندازه عرض و طول کانالهای مربوط به مراحل صفر تا سوم دو
شاخه شدن در جدول  6آمده است.
جدول ( -)1اندازهی عرض و طول کانالهای مربوط به مراحل
صفرم تا سوم دو شاخه شدن [.]66
D
)(μm

Lo
)(mm

L1
)(mm

L2
)(mm

L3
)(mm

مراله 0

D0=1000

21/2

-

-

-

مراله 1

D1=۳۹۷

1/۳۳

۴/۷۳

۷/۴۴

-

مراله 2

D2=۰۷0

1/۳۳

۴/۷۳

۷/۴۴

-

مراله ۷

D3=۰00

1/۳۳

2/۰۰

2/۹۹

2/۰۴
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 -2-2معادت ااکم بر سیستم

 -۷-2شرای اولیه و مرزی

معادالت حاکم بر سیستم ،شامل معادالت هیدرودینامیک مایع
و معادالت انتقال جرم میباشند .مایع درون کانالها ،نیوتنی،
تراکمناپذیر ،با خواص فیزیکی ثابت در دمای  67درجهی
سانتیگراد و تحت جریان آرام در نظر گرفته شد .جریان مایع
در کانالها با معادالت ( )6و ( ،)1و جریان مایع در محیط
متخلخل داربست با معادالت ( )6و ( )1بیان شده است
[.]69،68

به منظور حل مجموعهی معادالت ،به شرایط اولیه و مرزی
مناسبی نیاز است .پروفایل سرعت مایع ورودی به کانال،
مطابق رابطهی ( )9میباشد ،که  Rcنصف عرض کانال اصلی و
 Uسرعت متوسط جریان ورودی به کانال میباشد.

()6
()1
()6

]) 𝑇)𝑢∇(ρ((u∙∇)u)= -∇p + ∇∙ [μ(∇u+
∇ ∙ (ρu)= 0
ρ
u
((u∙∇) ε) = -∇p +
ε
1
2
 ]}[ ε {μ(∇u+(∇u)T )- 3 μ(∇∙u)I-1

∙∇

(κ μ +βf |u|) u

()1

∇ ∙ (ρu)= 0

که در آن μ ،ویسکوزیتهی مایع u ،بردار سرعت ρ ،چگالی
مایع p ،فشار ε ،تخلخل داربست κ ،تنسور عبوردهی در
داربست و  βنوعی ویسکوزیتهی مخصوص میباشد.
معادلهی انتقال جرم ،طبق قانون دوم فیک و به فرم کلی
معادلهی ( )1برقرار است .در درون کانالها ،انتقال جرم با نفوذ
و جابهجایی و بدون واکنش برقرار میباشد .انتقال اکسیژن در
درون بافت ،با نفوذ و جابهجایی انجام میشود ،و به دلیل
مصرف اکسیژن توسط سلولها ،ترم واکنش به فرم معادلهی
(( )3معادلهی میکاییلیس -منتن) وجود دارد .در این مقاله،
رشد سلولی منظور نشده و توزیع سلولی یکنواختی در
داربست در نظر گرفته شده است .داربست ،یک محیط
متخلخل همگن از هیدروژل و سلولها است که طبق رابطهی
( ،)7ضریب نفوذ اکسیژن در این محیط به صورت مقدار موثر
و متوسط در نظر گرفته شده است [.]66
()1
()3
()7

∇ ∙ (Dc ∇Cc ) + u ∙ ∇Cc = R i
VO𝟐max Cs
Km + Cs

R = Ncell

Des = feff × Dc

در این معادالت feff ،ضریب تصحیح برای ضریب نفوذ در درون
بافت متخلخل Ncell ،چگالی سلولها VO2max ،ماکسیمم
سرعت مصرف اکسیژن Km ،ثابت میکاییلیس -منتن واکنش و
 Csغلظت اکسیژن در درون بافت میباشد.

()9

)

x2
R2
c

uy (x) = 2U(1 −

شرط عدم لغزش برای جریان مایع روی دیوارهی کانال منظور
شده است .در مرز بین کانال و بافت ،فشار و سرعت مایع برابر
در نظر گرفته شده است [.]8،66
غلظت اکسیژن ورودی به کانال ،ثابت است و در مرز بین کانال
و بافت ،غلطت اکسیژن و فالکس انتقال اکسیژن ،برابر
میباشد .دانسیتهی سلولی در تمام داربست ،همگن و ثابت
فرض شده است .در خروجی کانالها فشار نسبی خروجی،
برابر صفر ،و تغییرات غلظت در عرض ،برابر صفر منظور شده
است .در قطر داربست ،شرط مرزی متقارن برقرار است .در
مرزهای داربست ،در داربست استاتیکی ،غلظت ثابت اکسیژن
و در حضور کانال در داربست ،شرط مرزی دیوار قرار داده شده
است [.]8،66

 -۴-2پارامترها
مقادیر اولیه و پارامترهای مورد استفاده در شبیهسازی مدل در
جدول ( )1آورده شدهاند.
جدول ( -)2پارامترهای معادالت حاکم بر سیستم []66
مقدار

پارامتر
 ،Desضریب نفوذ موثر اکسیژن در
درون بافت

𝑠𝑐𝑚2 /

 ،Dcضریب نفوذ اکسیژن در آب

𝑠𝑐𝑚2 /

−3

1/73 × 68

−1

6/96 × 68

9

 ،Ncellچگالی سلولها

𝐿8/73 × 68 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠/

 ،Kmثابت میکاییلیس  -منتن

𝐿6/117 𝜇𝑚𝑜𝑙/

 ،VO2maxماکسیمم سرعت مصرف
اکسیژن

)𝑠 𝜇𝑚𝑜𝑙/(𝑐𝑒𝑙𝑙.

−66

7/8 × 68

 ،Coغلظت اکسیژن در مرز داربست

𝑀𝜇 111/1

 ،Cinغلظت اکسیژن ورودی به کانال

𝑀𝜇 111/1

 ،Vzسرعت جریان ورودی به کانال

𝑠8/8863 𝑚/

 ،κضریب عبوردهی بافت متخلخل
 ،εضریب تخلخل بافت

𝑚2

−61

6/16 × 68

8/37
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 -۰-2روش ال
تمام معادالت دیفرانسیلی مدل با استفاده از شرایط اولیه و
مرزی مناسب و مقادیر پارامترهای مربوطه ،با روش المان
محدود ( )COMSOL Multiphysics v5.2aحل شدند و
پروفایلهای سرعت مایع و غلظت اکسیژن در کانالها و بافت
به دست آمد .ابتدا ،از مشبندی خودکار نرمافزار با بیشترین
دقت استفاده شد که ترکیبی از مشهای مثلثی و الیهی مرزی
بود ،و سپس ،مشبندی به صورت دستی و در جهت کاهش
تعداد مشها انجام شد .کمترین میزان مش حدی فرض شد
که پس از آن تغییرات در اندازهی سطح غیرهایپوکسیک
داربست ،معنیدار شود .مشاهده شد که با کاهش تعداد مشها
به یکدوم و یکسوم مقدار اولیه (مشبندی خودکار نرمافزار)
در جوابها تغییر محسوسی رخ نداد .بدین ترتیب ،شبیهسازی
برای هر داربست با کمترین تعداد مش انجام شد تا در
هزینهی محاسبات صرفهجویی شود.

 -۷یافتهها و بحث
ابتدا ،پروفایل توزیع اکسیژن در داربست ،برای چهار حالت
استاتیکی ،تک کانال ،کانال با یک مرحلهی دو شاخهای ،کانال
با دو مرحلهی دو شاخهای و کانال با سه مرحلهی دوشاخهای،
با زاویهی دو شاخهای  11درجه به دست آمد که در شکل ()6
مشاهده میشود .در ادامه ،سطح غیرهایپوکسیک داربست
(سطحی که غلظت اکسیژن در آن بیشتر از  61 µMباشد) و
سطح آزاد داربست برای رشد سلولی در هندسههای مختلف
محاسبه شد که در جدول ( )6آورده شده است.
همانگونه که نتایج نشان میدهد ،مرحلهی صفرم دو شاخه
شدن ،سطح غیرهایپوکسیک کمتری از داربست بدون کانال
دارد که اصال مطلوب نمیباشد .در مرحلهی اول دو شاخه
شدن ،سطح غیرهایپوکسیک افزایش پیدا کرده ولی کاهش در
سطح آزاد داربست به گونهای است که در کل این هندسه
عملکرد مناسبی ندارد .در مرحلهی دوم دو شاخه شدن،
سطح غیرهایپوکسیک افزایش قابل توجهی دارد و همچنین
کاهش در سطح آزاد نسبت به هندسهی قبلی (مرحلهی اول
دو شاخه شدن) و در مقایسه با افزایش سطح غیرهایپوکسیک
مطلوب میباشد .در مرحلهی سوم دو شاخه شدن ،افزایش
سطح غیرهایپوکسیک در مقابل کاهش سطح آزاد ،مطلوب
نمیباشد .بنابراین داربست حاصل از مرحلهی دوم دو شاخه
شدن ،برتری نسبی نسبت به سایر هندسهها دارد.

𝐦𝐨𝐥⁄
𝟑𝐦

شکل ( -)۷پروفایلهای غلظت اکسیژن در هندسههای مختلف
کانالها و داربست
جدول ( -)۷مقایسهی نتایج شبیهسازی و نتایج مرجع []66
سطح آزاد داربست ()mm2

سطح غیرهایپوکسیک شبیهسازی

نتایج مرجع
[]66

نتایج
شبیهسازی

نتایج مرجع
[]66

نتایج
شبیهسازی

استاتیک

111

111

78/8

78/6

مرحله 8

181/6

181/6

17/1

11/6

مرحله 6

699/3

699/1

81/1

88/1

مرحله 1

679/3

666/6

618/6

مرحله 6

639/1

638

666/1

616/7

با بررسی پروفایلهای غلظت (شکل  )6مشاهده میشود که
غلظت در نزدیکی مرزها و کانالها به مراتب بیشتر از شرط
هایپوکسیک شدن میباشد .بنابراین با کاهش زاویهی دو
شاخه شدن میتوان سطح بیشتری از داربست را
اکسیژنرسانی نمود .در ادامه ،داربست دارای کانالهایی با دو
مرحلهی دو شاخه شدن اصالح شد .در این هندسه ،زاویهی دو
شاخه شدن برای انشعاب مرحلهی اول برابر  61درجه و در
مرحلهی دوم دو شاخه شدن برای کانالهای درونی 11 ،درجه
و برای کانالهای بیرونی 68 ،درجه نسبت به افق منظور شد.
هندسهی پیشنهادی در شکل ( )1آمده است.

شکل ( -)۴هندسهی پیشنهادی برای شبکهی کانالهای
میکروفلوییدیکی در داربست

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

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،66شماره  ،6پاییز 6683

نتایج حاصل از شبیهسازی توزیع اکسیژن در این داربست در
شکل  1و جدول  1آمده است.
𝐦𝐨𝐥⁄
𝟑𝐦

شکل ( -)۰پروفایل غلظت اکسیژن در داربست پیشنهادی
جدول ( -)۰نتایج شبیهسازی توزیع اکسیژن در هندسهی
پیشنهادی
سطح آزاد داربست

سطح غیرهایپوکسیک شبیهسازی

()mm2

()mm2

هندسه
پیشنهادی

هندسه پایه

679/8

679/7

هندسه
پیشنهادی

611/6

167

زاویهی دو شاخهای  11درجه ،مشخص شد که کانالهایی با
دو مرحلهی دو شاخهای شدن از سایر هندسهها مناسبتر
است ،چرا که نسبت به یک مرحلهی دو شاخه شدن ،سطح
غیرهایپوکسیک بیشتری دارد و کاهش سطح آزاد داربست
نسبت به مرحلهی سوم دو شاخه شدن کمتر است .این نتایج
تطابق بسیار خوبی با نتایج مرجع [ ]66داشت .در ادامه ،نشان
داده شد که با تغییر زاویهی دو شاخه برای انشعاب مرحلهی
اول به  61درجه و در انشعاب مرحلهی دوم برای کانالهای
درونی به  11درجه و برای کانالهای بیرونی به  68درجه
نسبت به افق ،میتوان با کاهش بسیار اندکی در سطح آزاد
داربست ،افزایش قابل توجهی را در سطح غیرهایپوکسیک
ایجاد کرد .بنابراین ،نتایج این تحقیق نشان داد که با طراحی
بهینهی زاویهی کانالهای شاخهای در داربست ،میتوان سطح
قابل توجهی از داربست را اکسیژنرسانی نمود ،در حالیکه
سطح کافی برای رشد سلولها نیز موجود باشد.

هندسه پایه

618/6

با بررسی جدول ( )1مشاهده میشود که در هندسهی
پیشنهادی ،با کاهشی اندک در سطح آزاد ،افزایش بسیار
زیادی در سطح غیرهایپوکسیک ایجاد شده که این سطح
حتی از سطح مربوط به هندسهی پایهی مرحلهی سوم دو
شاخه شدن نیز بیشتر است .بنابراین ،هندسهی پیشنهادی،
بهترین عملکرد را در میان هندسههای بررسی شده دارد که
این برتری از طریق تغییر در زوایا و نزدیک کردن کانالهای
حاصل از مرحلهی اول دو شاخه شدن و همچنین ایجاد فاصله
بین این کانالها و مرزهای داربست و نزدیک کردن کانالهای
حاصل از مرحلهی دوم دو شاخه شدن به مرزهای داربست
حاصل شده است.

 -۴نتیجهگیری
عبور محیط کشت مایع و اشباع از اکسیژن از شبکهی
کانالهای میکروفلوییدیکی در داربست سهبعدی ،باعث
اکسیژنرسانی بهتر به سلولها و زندهمانی آنها میشود .در
این مقاله ،توزیع اکسیژن در شبکهی کانالهای
میکروفلوییدیکی شبیهسازی شده و تاثیر تعداد مراحل دو
شاخه ای شدن در شرایط چگالی ثابت سلولی بررسی شد .با
مقایسهی نتایج برای داربست در شرایط استاتیکی و در حضور
کانال از مرحلهی صفر تا مرحلهی سوم دو شاخه شدن با
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