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مقاله کامل پژوهشی

تاثیر افزودن عامل شبکه ای کننده ی
 γ-Glycidoxypropyltrimethoxysilaneروی خواص داربست های ژالتین/کیتوسان
تهیه شده به روش خشکاندن انجمادی و معرفی شرایط بهینه شبکه ای کردن
داربستهای کیتوسان/ژالتین برای کاربرد های مهندسی بافت استخوان
*2

فاطمه بنافتی زاده ،1علی زمانیان

1دانشجوی دکتری ،گروه بیومواد ،پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته ،پژوهشگاه مواد و انرژی ،کرج
استاد ،گروه بیومواد ،پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته ،پژوهشگاه مواد و انرژی ،کرج
 γ-Glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMSمنجر به افزایش پایداری و استحکام هیدروژل ها افزون

تاریخچه مقاله:

چکیده

ثبت اولیه :؟؟/؟؟1000/

بر بهبود عملکرد زیست فعالی و سلولی داربست ها در کاربرد های استخوانی می شود .یکی از عوامل موثر بر خواص

دریافت نسخة اصالح شده :؟؟/؟؟1000/

داربست ،درصد عامل شبکه ای کننده ی افزوده شده می باشد .به همین دلیل در این مطالعه داربست های کیتوسان و

پذیرش قطعی :؟؟/؟؟1000/

کلیدواژهها:

ژالتین با درصد های وزنی مختلف  GPTMSبه روش خشکاندن انجمادی آماده شدند و مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMنشانگر دستیابی به داربست های متخلخل هستند که با افزایش مقدار

ژالتین،

عامل شبکه ای کننده اندازه ی تخلخل ها به حدود  280میکرون رسیدند .نتایج طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه نشان

کیتوسان،
عامل شبکه ای کننده،
مهندسی بافت استخوان

دهنده ی برهمکنش پلیمر ها و فرایند شبکه ای شدن با تشکیل گروه های سیالنه بودند .همچنین زاویه تماس با افزایش
مقدار عامل شبکه ای کننده کاهش یافت و نمونه ی دارای  57درصد وزنی  GPTMSنشان دهنده ی زاویه تماس
مطلوب  00/5±1/7°بود و درصد تورم و تخریب کاهش یافتند .با این حال خواص مکانیکی با افزودن  GPTMSتا
 1780 ±205کیلوپاسکال افزایش یافت .همچنین  GPTMSمنجر به افزایش خواص زیست فعالی و رسوب الیه ی
هیدروکسی آپاتیت می شود و الگوی تفرق اشعه ایکس نیز تایید کننده ی این ادعاست .به نظر می رسد که داربست
ژالتین-کیتوسان دارای  57درصد وزنی  GPTMSبهترین نمونه برای استفاده در مهندسی بافت استخوان باشند.
https://www.jamt.ir/article_??????.html

????https://doi.org/10.30501/jamt.2021.??????.

* علی زمانیان
نشانی :ایران ،تهران ،پژوهشگاه مواد و انرژی ،تلفن ،08121211190 :دورنگار:
پیام نگار:
Please cite this article as: First Author Name, Second Author Name, Third Author Name, “English Title”, Journal of Advanced
????Materials and Technologies, Vol. ?, No. ?, (2021), ??-??. https://doi.org/10.30501/jamt.2021.??????.
2783-0829/© 2021 The Author(s). Published by MERC.
This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

؟؟- ؟؟،)1000  (فصل، شماره ؟، دوره ؟:فصلنامه مواد و فناوریهای پیشرفته
Original Research Article
Journal of Advanced Materials and Technologies: Vol. ?, No. ?, (Season 2021), ??-??

The effect of adding different percentages of γGlycidoxypropyltrimethoxysilane cross-linker
on properties of freeze-dried gelatin /chitosan scaffolds with introducing
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γ-Glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMS), leads to an increase in the stability and strength of
hydrogels in addition to improving the bioactivity and cellular performance of scaffolds in bone applications. One
of the effecting factors in the properties of the scaffold is the percentage of the cross-linking agent For this reason,
chitosan and gelatin scaffolds with different percentages of GPTMS were prepared and evaluated by freeze-drying
method. The results of the scanning electron microscope (SEM) indicate the achievement of porous scaffolds with
open pores, and by increasing the amount of cross-linking agent, the size of the pores reached about 290 microns.
The results of the infrared spectrum showed the interaction of polymers and the process of cross-linking with the
formation of silane groups. Also, by increasing the amount of transverse bonding agent, the contact angle
decreased, and the sample with 75 (weight percent) GPTMS showed an optimal contact angle of 60.7 ± 3.5
degrees, and the percentage of swelling and degradation decreased. However, the mechanical properties increased
by adding GPTMS up to 1590 ± 267 kPa. Also, GPTMS led to an increase in the bioactivity properties and
deposition of the hydroxyapatite layer, and the X-ray diffraction pattern also confirmed this claim. The obtained
results support the belief that gelatin-chitosan scaffolds with 75 (wt%) GPTMS seem to be the best samples for
use in bone tissue engineering.
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 مقدمه-1

های مشتق شده از اجساد و حیوانات نیز به عنوان

آسیبهای بزرگ استخوانی خود به

جایگزینهای استخوانی استفاده میشوند که

خود قابل ترمیم نیستند و نیاز به مداخالت

اینها نیز با محدودیتهایی مانند انتقال بیماری

 تخمین زده شده است که ساالنه.خارجی دارند

و پس زده شدن توسط سیستم ایمنی بدن مواجه

 عمل جراحی پیوند000000  و000000 بیش از

 بنابراین نیاز روز.]0–2[ هستند

-استخوانی به ترتیب در اروپا و آمریکا انجام می

جانشینهای استخوانی دانشمندان را به سمت

 امروزه استفاده از پیوندهای خود.]1[ شود

ایجاد روشهای نوین برای ساخت این

شخص به عنوان استاندارد طالیی جایگزینهای

 امروزه مهندسی.]7[ جایگزینها سوق میدهد

 با این حال با،استخوانی پیشنهاد میشوند

افزون به

محدودیتهایی مانند نیاز به عمل جراحی ثانویه

فصلنامه مواد و فناوریهای پیشرفته :دوره ؟ ،شماره ؟( ،فصل  ،)1000؟؟-؟؟

بافت به عنوان روشی نوین برای ایجاد داربست-
های جایگزین استخوان معرفی شده است.
موفقیت داربستهای مهندسی شده به کنترل

عامل شبکهای کننده مناسبی برای کیتوسان-ژالتین

برهمکنش سلولها و داربست بستگی دارد؛ پس

است که شامل گروههای اپوکسی و متوکسی سیالن

طراحی و خواص داربست روی بهبود عملکرد و

میباشد [ .]10گروههای  Si-OHو  Si-O-Siمشتق

موفقیت داربست در فرایند ترمیم تاثیرگذار هستند

شده از  GPTMSمکانهای مناسبی را برای اتصال

[ .]0یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر خواص

سلول و تکثیر سلول فراهم میکنند که بر اهمیت

داربست ،انتخاب نوع مواد استفاده شده است.

یونهای سیلیکات در ارتقا تمایز سلول تأکید میکنند

کیتوسان یک پلیمر آب دوست ،زیست سازگار،

[ Tonda-Turo .]17و همکاران [ ]10از GPTMS

زیست تخریب پذیر با خواص آنتی باکتریایی است

و جنیپین به منظور شبکهای کردن داربست ریخته

[ .]8–5همچنین ژالتین یک پلیمر طبیعی زیست

گری انجمادی ژالتین استفاده کردند .شبکهای شدن

سازگار ،زیست تخریب پذیر ،آب دوست و مقرون

ژالتین با جنیپین و  GPTMSباعث افزایش پایداری

به صرفه است که قابلیت انحالل در محلولهای آبی

داربستها در محیط آبی و افزایش خواص مکانیکی

را دارد [ .]10،11این پلیمر طبیعی از طریق دناتوره

می-شود .هر دو داربست شبکهای شده از چسبندگی

شدن گرمایی کالژن پوست و استخوان حیوانات به

و تکثیر سلول استئوبالست  MG-63پشتیبانی می-

دست میآید [ .]12از ترکیب ژالتین و کیتوسان به

کنند .اگرچه عاملهای شبکهای کنندهی متفاوتی

فراوانی در مهندسی بافت استخوانی استفاده میشود.

افزون بر  GPTMSبرای شبکهای کردن ژالتین و

 Ofkeliو همکاران [ ]11نوعی کرایوژل

کیتوسان مانند جنیپین و گلوتارالدئید وجود دارد،

ژالتین/کیتوسان به منظور استفاده در مهندسی بافت

ولی پیش از این نشان داده شد که گلوتارالدئید کمی

استخوان پیشنهاد کردند .آن ها از پلیمرهای طبیعی

سمیت از خود نشان میدهد [ ]15و در عین حال

کیتوسان و ژالتین به علت خواص منحصر به فردی

ترکیبهای سیالنهی ایجاد شده در اثر استفاده از

همچون زیست سازگاری ،زیست تخریب پذیری،

 GPTMSدر مقایسه با جنیپین منجر به بهبود رسوب

عدم نیاز به عمل جراحی ثانویه برای خروج

آپاتیت میشود و ترمیم استخوان را بهبود میبخشد

جایگزین و عدم نیاز به حاللهای سمی استفاده

[ .]19در نتیجه در کاربردهای استخوانی استفاده از

کردند .اگرچه ژالتین و کیتوسان پتانسیل بالقوهای به

 GPTMSپیشنهاد میشود .یکی دیگر از موارد مورد

عنوان جایگزین استخوانی دارند ،با این حال به

توجه در استفاده از عاملهای شبکهای کننده درصد

منظور افزایش بهره وری در مهندسی بافت استخوان

وزنی به کار برده شده میباشد .در بررسیهای

بهتر است یک ماده ی زیست فعال به آن افزوده شود.

مختلف از درصد-های وزنی مختلف GPTMS

(GPTMS) Glycidoxypropyltrimethoxysilane

استفاده کردند .برای مثال در مطالعهای Sohrabi ،و

فصلنامه مواد و فناوریهای پیشرفته :دوره ؟ ،شماره ؟( ،فصل  ،)1000؟؟-؟؟

همکاران [ ]18از  GPTMSبه منظور بهبود خواص

دیگر داربست تحت تاثیر قرار میگیرند یا نه .بنابراین

مکانیکی و ایجاد شبکه در ترکیب شیشه زیست

در درصدهای باالتر  57 GPTMSو  170درصد

فعال ،کیتوسان و ژالتین در کاربرد مهندسی بافت

وزنی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند .در این مطالعه،

استخوانی استفاده کردند .بدین منظور از دو درصد

داربستهای کیتوسان/ژالتین به روش خشکاندن

وزنی متفاوت  10و  GPTMS % 20استفاده شد و

انجمادی ساخته شدند و با استفاده از نسبتهای

نتایج نشان داد که نمونهی دارای  20درصد وزنی

وزنی مختلف  GPTMSشبکهای شدند .تاثیر افزودن

 GPTMSدارای استحکام فشاری بیشتر بوده است.

نسبتهای وزنی مختلف عامل شبکهای کننده روی

همچنین این داربستها از زنده مانی سلولهای

خواص متفاوت داربست با آزمونهای مختلف درون

بنیادی مزانشیمال انسانی ،پیش سازهای استئوبالستی

آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت و بهترین

و سلولهای اندوتلیال حمایت کردند و دارای

داربست با درصد وزنی عامل شبکهای کننده بهینه

خاصیت آنتی باکتریایی در برابر استافیلوکوکوس

شده برای کاربردهای استخوانی معرفی شد.

آئوروس و استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس بودند.

 -2روش تحقیق

بنابراین نتایج نشان دادند که افزایش درصد وزنی

 1-2مواد استفاده شده

عامل شبکه کنندهی  GPTMSمنجر به بهبود خواص

کیتوسان ( -009955وزن مولکولی متوسط=-110

داربست میشود .همچنین در بررسی دیگری  Liuو

 180کیلودالتون )% 97-57 ،شرکت سیگما و ژالتین

همکاران [ ]17از درصدهای وزنی مختلف 70-7

( ،100050وزن مولکولی= 00-70کیلودالتون)γ- ،

درصد وزنی  GPTMSبه منظور شبکهای کردن

،GPTMS( Glycidoxypropyltrimethoxysilane

داربستهای سیلیکا-کیتوسان استفاده کردند .نتایج

 ،901905وزن مولکولی=  210/10گرم بر مول)،

نشان دادند که افزایش درصد وزنی  GPTMSمنجر

اتانول ( ،100891وزن مولکولی=  00/05گرم بر

به بهبود پایداری ساختار میشود .بنابراین تغییر

مول) ،استیک اسید ( ،100070وزن مولکولی=00/07

درصد وزنی عامل شبکه کننده میتواند بر روی

گرم بر مول) از مرک آلمان مورد استفاده قرار گرفتند.

خواص داربست موثر باشد .پس با توجه به مطالعات

فسفات بافر سالین ( )pH=5/2-5/0و محلول شبیه

پیشین ،در این بررسی از  GPTMSبه عنوان عامل

ساز بدن ( )pH=5/2-5/0از شرکت آپرین تهران

شبکهای کنندهی داربستهای کیتوسان/ژالتین

گرفته شد .همهی مواد با درجهی آزمایشگاهی تهیه

استفاده شد و درصدهای وزنی  00 ،10و  ،70درصد

شدند و محلولهای آبی آب بدون یون هستند.

وزنی عامل اتصال دهنده و نمونهی بدون شبکه کننده

 2-2آماده سازی داربستهای ژالتین و کیتوسان شبکه ای

مورد ارزیابی قرار گرفت .درصدهای مورد استفاده
بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شدند [،]21–18
اما ذکر نشد تا چه درصدی شاهد بهبود خواص
داربست هستیم و آیا با افزایش درصد وزنی خواص

شده با GPTMS

ابتدا  0میلی لیتر استیک اسید در  100میلی لیتر آب
ریخته میشود تا محلول استیک اسید ( 2درصد)
بدست آید .برای آماده سازی محلول  2درصد وزنی
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کیتوسان/ژالتین 1 ،گرم کیتوسان به محلول استیک

GP30

10

اسید اضافه شد و در دمای  17درجه سلسیوس به

GP40

 2درصد وزنی

00

مدت  20ساعت و با سرعت  200دور در دقیقه هم

GP50

کیتوسان/ژالتین

70

زده شد تا محلول هموژنی ایجاد شود .سپس 1 ،گرم

GP75

57

ژالتین به محلول اضافه شد و به مدت  1ساعت و

GP150

170

نیم در دمای  17درجه سلسیوس با سرعت  200دور
بر دقیقه هم زده شد.

 3-2آزمون ها

به منظور شبکه کردن محلولها ،مقادیر درصد وزنی

مشاهدات مورفولوژی و اندازه ی تخلخل

( 57 ،70 ،00 ،10و  )170از  GPTMSبه  10میلی

به منظور مشاهدهی مورفولوژی داربستها از

لیتر محلول کیتوسان/ژالتین آماده شده افزوده شد.

میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM, Vega,

محلول به مدت یک ساعت و نیم بر روی هم زن ر

 )Czech Republicاستفاده شد .بدین منظور سطح

در دمای اتاق هم خورد تا هموژن شود .سپس

همهی نمونه ها با الیهی نازکی از طال پوشانده شد

داربستهای حاوی عامل شبکهای کننده یا بدون آن

و سپس تصاویر از نمونهها در ولتاژ  20کیلو ولت

به قالبهای آلومینیومی با قطر  1میلی متر و ارتفاع

در بزرگنماییهای متفاوت گرفته شد .ارزیابی اندازه

 150میلی متر منتقل شدند و به مدت  20ساعت

و درصد تخلخل ها به کمک تصاویر میکروسکوپ

درفریزربا دمای  -20درجه سلسیوس یخ زدند.

الکترونی روبشی و با استفاده از نرم افزار Image J

سپس فرایند خشک کردن انجمادی به کمک خشک

صورت گرفت .در این بررسی از هر نمونه  7تصویر

کن انجمادی (پیشتاز ،ایران) در  0/7تور در دمای

ارزیابی شد و اندازه و درصد تخلخل به صورت

 -79درجه سانتی گراد برای مدت  09ساعت انجام

میانگین  ±انحراف معیار گزارش شد.

شد .نمونهها مطابق جدول  1نامگذاری شدند.

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه )(FTIR1

به منظور شناسایی گروههای عاملی و واکنشهای
جدول  1کد ترکیبات و شرایط آماده سازی نمونه ها

نمونه

ترکیبات

احتمالی ،از نمونههای تهیه شده طیف سنجی مادون

درصد

قرمز تبدیل فوریه در عدد موج cm-1 0000-000

وزنی عامل

گرفته شد .بدین منظور نمونهها با نمک  KBrمخلوط

شبکه ای

شدند و سپس طیف گرفته شد.

کننده نسبت

کنترل

برهمکنش با آب

به کل

از داربستها دو تست زاویه تماس و تورم برای

محلول

بررسی قابلیت برهمکنش با آب گرفته شد .به منظور

0

بررسی زاویه تماس به روش سسیل دراپ ،روی

Fourier transform infrared

1
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داربستها یک قطره ی آب قرار گرفت و سپس

خواص مکانیکی

زاویهی بین قطرهی آب و داربست اندازه گیری شد

تست خواص مکانیکی داربستها با استفاده از

( ،Kruss DSA 100آلمان) .همچنین به منظور

آزمون استحکام فشاری مطابق بااستاندارد

بررسی تورم داربستها ،نمونههای با قطر  10میلی

)(ASTM-20

توسط دستگاه (،SANTAM

متر و ضخامت  10میلی متر آماده شدند و وزن شدند

 ،STM 20ایران) با نرخ فشار  mm/min 0/7با

) .(W0سپس نمونهها به مدت  00 ،10 ،7و 120

لود سل  100نیوتونی بررسی شد .برای هر اندازه

دقیقه در محلول فسفات بافر سالین ()pH = 5/0

گیری  7نمونه ارزیابی شد و سپس میانگین اندازه

غوطه ور شدند و در دمای  15درجه سلسیوس روی

گیریها به عنوان خواص مکانیکی گزارش شد.

هم زن قرار گرفتند .بعد از هر فاصله ی زمانی نمونه

زیست فعالی

از محلول خارج شده ،بر روی کاغذ صافی قرار

برای مقایسه توانایی داربستهای شبکهای شده با

گرفت و مجددا توزین شد ) .(W1با استفاده از معادله

 GPTMSبرای حمایت از رسوب آپاتیت ،در 70

 1محاسبات انجام شد [:]22

میلی لیتر ( SBFمحلول شبیه ساز بدن) ()pH 7.3
غوطه ور شدند .بدین منظور ،داربستها به مدت 10

(معادله )1

= (W1-W0)/W0×100درصد تورم

روز در یک ترمو شیکر در دمای  15 ± 0/7درجه
سلسیوس با  rpm 100قرار گرفتند .هر  2روز،

تخریب پذیری

محلول نمونهها عوض شد .پس از  2هفته ،تشکیل

به منظور بررسی قابلیت تخریب نمونهها ،داربستها

آپاتیت روی داربستها با استفاده از پراش اشعه

با ابعاد قطر  10میلی متر و ضخامت  10میلی متر در

ایکس )( (XRD1پرتو ایکس زیمنس  )D-500با

محلول فسفات بافر سالین ( )pH = 5/0تا مدت 2
هفته غوطه ور شدند .پیش از غوطه وری وزن اولیه
ی آنها یاد داشت شد ) (W1و سپس بعد از غوطه
وری مجدد بعد از گذشت  5 ،2 ،1و  10روز اندازه

تابش  )λ = 1.5418 Å( CuKαآنالیز شد.
آزمایش در  00کیلو ولت و  0/9میلی آمپر در
محدوده  57-0 2θدرجه با سرعت اسکن min- ˚2
1

با اندازه گام 0/02درجه انجام شد .همچنین از

گیری صورت گرفت .بدین منظور نمونهها از محلول

نمونهها با کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی

خارج شدند ،به مدت  10دقیقه در دمای اتاق خشک

( )SEM, Vega, Czech Republicتصویربرداری

شدند و اندازه گیری وزن ) (W2انجام شد و مطابق

شد .بدین منظور سطح همهی نمونهها با الیهی

با معادله  2محاسبات انجام شد [:]21

نازکی از طال پوشانده شد و سپس تصاویر از نمونه
ها در ولتاژ20کیلو ولت در بزرگنماییهای متفاوت

(معادله )2

= (W2-W1)/W1×100درصد تخریب

گرفته شد
تجزیه و تحلیل های آماری

x-Ray diffraction

1
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دادههای هر آزمایش با استفاده از نرم افزار

،GP40

Microsoft Excel 2016 (Microsoft,
 )Redmond, WA, USAجمع آوری شد و

،0/720 ± 0/018 ،0/702±0/025 ،0/791±0/021

نتایج به صورت میانگین  ±انحراف استاندارد ارائه
شدند .هر آزمایش حداقل پنج بار تکرار شد .مقدار
( * ،p < 0.05و  )** ،p < 0.001از نظر آماری
به صورت معنادار در نظر گرفته شده اند.
 -3نتایج و بحث
 1-3مشاهدات مورفولوژی و تخلخل

ساختار متخلخل با اندازه تخلخل مناسب در
چسبندگی و تکثیر سلولی ،انتقال مواد غذایی و

،GP50

GP75

و

GP150

به

 0/100±0/012و  0/281±0/012میلی متر رسیده
است .بررسیهای پیش از این نشان دادند که اندازهی
تخلخل های  170-000میکرومتر برای رشد
استئوبالستها و ترمیم استخوان مناسب است []1
که در نتیجه با افزایش درصد عامل شبکهای کننده
تخلخل ها در این محدوده قرار میگیرند .در واقع
تنها داربست  GP75در محدودهی ابعادی مهندسی
بافت استخوان قرار دارد.

اکسیژن و همچنین دفع مواد زاید سلولی بسیار موثر
است [ .]20شکل ( 1الف-ز) تصاویر  SEMو (ز)
اندازه تخلخل داربستهای آماده شده با درصد های
وزنی مختلف  GPTMSرا نشان میدهد .نمونهی
بدون عامل شبکهای کننده به عنوان کنترل در نظر
گرفته شد .با توجه به تصاویر داربستها دارای
ساختار بسیار متخلخل با تخلخلهای باز میباشند
که برای رشد و چسبندگی سلولی ضروری است.
داربست نمونهی کنترل دارای اندازه ی تخلخل
بزرگتر و گرد تر میباشد و ساختار ناهمگنی را نشان
میدهد .با افزایش درصد عامل شبکهای کننده
ساختار منظم تر شده و شکل تخلخلها نیز تغییر
میکنند و به صورت کلی طولی میشوند .این کانال-

شکل  .1تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه های

های طولی در جهت انجماد در مرحلهی خشکاندن

 GP75 ،GP50 ،GP40 ،GP30و ( GP150الف-و)و نمودار

انجمادی قرار دارند .نتایج اندازه گیری میانگین قطر
تخلخلها نیز در شکل  (g) 1نشان داده شدند .با
افزایش درصد عامل شبکهای کننده اندازهی تخلخل-
ها کاهش پیدا میکند و از  0/902± 0/009میلی متر
در نمونهی کنترل به ترتیب برای نمونههای ،GP30

اندازه تخلخل (ز).

 2-3طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

به منظور ارزیابی گروههای عاملی و برهمکنشهای
احتمالی از نمونهها طیف سنجی مادون قرمز تبدیل
فوریه گرفته شد و نتایج در شکل ( 2الف) به نمایش
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در آمدند .پیکهای مربوط به کیتوسان و ژالتین در

گروههای سیالنول باعث ایجاد پیوند کوواالنسی Si-

همهی نمونهها مشاهده میشوند .پیک پهن ظاهر

 O-Siشده و منجر به فرایند شبکهای شدن دو پلیمر

شده در حدود  cm-1 1700-1200به دلیل وجود

کیتوسان و ژالتین میشود [ .]21،12شماتیک

گروه هیدروکسیل در تمام نمونه هاست [ .]27پیک-

پیشنهادی فرایند شبکهای شدن  GPTMSدر شکل

های شناسایی شده در حدود  1700 ،1070و 1190

( 2ب) نشان داده شد.

 cm-1به دلیل ظهور گروههای آمید  II ،Iو III

کیتوسان بودهاند که به ترتیب شامل کشش ،C=O
خمش  NHو کشش  CNمیباشد [ .]29–20پیک-
های دیده شده در حوالی  1070و  cm-1 1700می-
توانند مربوط به گروههای  C=Oو  C-Nژالتین نیز
باشند که همپوشانی کردند [ .]28پیک مشاهده شده
در حدود  cm-1 1000-1200نیز مربوط به کشش
 NHو پیک  C-O-Cکیتوسان است .با اضافه شدن
عامل شبکهای کننده  ،GPTMSگروه متوکسی
 GPTMSدر  2951و  cm-1 2815دیده میشود.
عالوه بر این ،پیک در حدود  1182و  cm-1 809به
دلیل گروه اپوکسی  GPTMSاست [ .]10هیدرولیز
گروههای تری متوکسی  GPTMSدر فرایند شبکهای
شدن منجر به تشکیل پیک  Si-OHدر حدود 820
 cm-1میشود .همچنین تشکیل پیک مربوط به Si-

 O-Siدر حدود  1020و  ،cm-1 1170فرایند شبکهای
شدن ژالتین و کیتوسان به علت وجود  GPTMSرا
تایید میکند [ .]11مکانیسم فرایند شبکهای شدن
 GPTMSدر ترکیب کیتوسان/ژالتین توسط حلقه
اکسیران  GPTMSو گروه آمین و هیدروکسیل
ژالتین و کیتوسان انجام میشود .فرایند باز شدن
حلقهی گروههای اپوکسی و دپروتونه شدن گروه-
های هیدروکسیل و آمین کیتوسان و ژالتین به دنبال
هیدراسیون گروههای تری متوکسی  GPTMSباعث
ایجاد گروههای سیالنول میشود .واکنش تراکم

شکل  .2طیف نمونههای تهیه شده در این بررسی (الف) شماتیک
پیشنهادی واکنش بین مواد (ب).

 3-3زاویه تماس و تورم

به دلیل اهمیت آب دوستی در رفتار سلولی و در
نتیجه ترمیم بافت ،در این بررسی زاویه تماس و
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مقدار تورم داربستها در طی  120دقیقه اندازه گیری

تورم کاهش پیدا کرده است .نمونه ی  GP75نیز بعد

شد و نتایج به ترتیب در شکل ( 1الف) و (ب) نشان

از  120دقیقه مقدار  10/22 ± 7/11 %جذب آب

داده شدند .مشاهده میشود که نمونهی کنترل بدون

نشان داد .نمونهی  GP150کمترین مقدار تورم را

عامل شبکه ای کننده پایین ترین زاویه تماس را نشان

نشان میدهد .این نمونه با گذشت  120دقیقه 1/12 %

میدهد که در حدود  17/0 ±1/2°بود .زاویه تماس

 11/90 ±جذب آب داشتدر بررسی  Badawyو

نمونه ی کنترلی کیتوسان/ژالتینی در مطالعه ی Liu

همکاران [ .]19نشان داد شد که افزودن گلوتارالدئید

و همکاران [ ]11نیز  01/0 ± 1/2 °بود که با افزودن

منجر به کاهش نرخ تورم میشود و نمونهی دارای 2

ترکیبات آب گریز افزایش یافته است .بعد از افزودن

 %گلوتارالدئید بعد از گذشت  52ساعت % 150/0

 GPTMSزاویه تماس به تدریج زیاد می شود و در

تورم نشان داده است که نسبت به نمونهی دارای

نمونهی  GP150به باالترین مقدار خود یعنی 0/0 °

 % 0/27گلوتارالدئید که  % 720تورم داشته است

 55/20 ±رسید که این کاهش آب دوستی میتواند

کاهش چشمگیری داشت .با افزایش حجم عامل

به دلیل خاصیت آب گریز  GPTMSو قرار گرفتن

شبکهای کننده ،حجم فشردهی داربست ،زنجیرههای

گروههای آب گریز سیلوکسان روی زنجیرههای

آزاد و قابلیت حرکت آنها با ایجاد پلهای مختلف

پلیمری باشد .البته این امر میتواند به علت درگیری

بین زنجیرههای پلیمری کاهش پیدا می کند ،مقدار

گروههای آب دوست ترکیبات ژالتین و کیتوسان

نفوذ محلول آبی کم میشود و در نتیجه تورم کاهش

مانند هیدروکسیل در فرایند شبکهای شدن نیز باشد

پیدا میکند[ ..]19اگرچه خاصیت تورم و زاویه

[ .]10،17بنابر مطالعات قبلی زاویه تماس بین -50°

تماس برای چسبندگی سلولی ضروری هستند ،اما

 00برای چسبندگی سلولی مناسب تر هستند [.]10

افزایش بیش از حد تورم برای مهندسی بافت

بنابر آزمونهای زاویه تماس نمونه های  GP50و

استخوان مناسب نیست و نمیتواند خواص مکانیکی

 GP75بهترین زاویه تماس را به ترتیب با

مورد نیاز برای ترمیم بافت استخوان را فراهم بیاورد

 71/1±2/9°و  00/5±1/7°نشان دادند.

[ .]18بنابراین به نظر میرسد نمونههای دارای مقادیر

رفتار تورم یک نمونه به ساختار پلیمرها ،برهمکنش-

بیشتر عامل شبکهای کننده  GPTMSبرای کاربرد

های پلیمر و حالل ،ویژگیهای ساختاری و درجهی

مهندسی بافت استخوان مناسب تر باشند.

شبکهای شدن بستگی دارد [ ،]15بنابراین نتایج
آزمون تورم نیز روند تقریبا مشابهی را نشان میدهند.
نمونهی کنترل بیشترین مقدار جذب آب را در تمام
زمانهای اندازه گیری نشان میدهد .این نمونه بعد
از گذشت تنها  7دقیقه  17/79 ±1/20%نشان داد که
بعد از گذشت  120دقیقه به  00/21 ± 1/05 %رسید.
همچنین با افزایش درصد عامل شبکهای کننده مقدار
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نمونهی کنترل بدون عامل شبکهای کننده بعد از
حدود دو هفته تقریبا نیمی از داربست تخریب شده
است ( )71/10±2/1 %ولی با افزایش مقدار
 GPTMSمقدار تخریب داربست کاهش یافت و در
نمونهی  GP150بعد از دو هفته 27/18±2/1 %
داربست تخریب شد و تقریبا روند تخریب به حدود
یک دوم کاهش یافت .از آنجاکه خاصیت آب دوستی
و تورم بر روی نفوذ و انتقال مایعات تاثیر میگذارند
و در نتیجه بر روی سرعت تخریب نیز موثر هستند
[ .]02پیش از این نیز نشان داده شده است که شبکه-
ای کردن میتواند سرعت تخریب داربست را کاهش
دهد [ .]01در مطالعهی  Peterو همکاران [ ]00نیز
شکل .1زاویه تماس (الف) و درصد تورم (ب) نمونه های

نشان داده شد که بعد از یک هفته ،تخریب داربست

ژالتین/کیتوسان شبکه ای شده با درصد های وزنی مختلف

های کیتوسان/ژالتینی انجام می شود .با این حال،

.GPTMS

مقدار تخریب به نسبت کیتوسان/ژالتین و درصد

 4-3زیست تخریب پذیری

خاصیت تخریب پذیری داربست در محیط
فیزیولوژیک یک پارامتر حیاتی برای ترمیم بافت
است .روند تخریب باید با بافت میزبان هماهنگ
باشد تا هم بتواند حمایت فیزیکی مناسبی برای رشد
سلول فراهم بیاورد و هم فضای خالی برای رشد
بافت و رگزایی ایجاد کند [ .]00ژالتین در محلول
آبی به سرعت هیدرولیز میشود [ .]01کیتوسان نیز
در بدن بیشتر تحت تاثیر تخریب آنزیمی قرار می-
گیرد .در این مطالعه روند تخریب داربست در طی
مدت  2هفته مطالعه شده است و نتایج به دست آمده
در شکل ( 0الف) نشان داده شدند .با توجه به نتایج
به دست آمده داربستها قابلیت تخریب پذیری از
خود نشان میدهند و با افزایش نسبت عامل شبکهای
کننده مقدار تخریب پذیری کاهش پیدا میکند .در

افزودنی مانند شبکه کننده بستگی دارد .افزایش
درصد عامل شبکه کننده منجر به کاهش سرعت
تخریب می شود .در بررسی دیگری که بر روی
ترکیب کیتوسان/ژالتین انجام شد نشان داده شده
است که افزودن نانوذرات سرامیکی منجر به کاهش
سرعت تخریب این ترکیب میشود .این ترکیب
بدون عامل شبکه کننده بعد از گذشت  27روز حدود
 % 00تخریب داشته است ،اما با افزودن نانوذرات
سرامیکی به حدود  % 10کاهش پیدا میکند .پس به
نظر میرسد که افزودن عامل سرامیکی و عامل شبکه
کننده هر دو در کاهش سرعت تخریب این ترکیب
موثر باشند ،اما در مقایسه با این پژوهش به نظر می
رسد عامل سرامیکی نرخ تخریب کمتری را ایجاد
نماید .در مطالعهی دیگری نشان داده شد که بیش تر
از  % 70از ترکیب کیتوسان/ژالتین تخریب شده
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است .با افزودن عامل شبکه کننده مقدار تخریب

کننده در نمونههای  GP75و  GP150به ترتیب به

کاهش پیدا میکند .با این حال ،افزودن نوع عامل

مقدار  1080 ±21و  1780 ±205کیلوپاسکال رسید.

شبکه کننده بر میزان تخریب موثر بوده است [.]07

این موضوع میتواند به علت افزایش پیوندهای ایجاد
شده توسط عامل شبکهای کننده باشد .افزون بر این
با توجه به تصاویر مورفولوژی (شکل  )1با افزایش
درصد عامل شبکه ای کننده تخلخلها بیشتر طولی
شدند و ساختار هموژنتری را ایجاد نمودند که در
بهبود خواص مکانیکی موثر است .از طرفی از آنجا
که استخوان تربکوالر طبیعی دارای 100-10000
کیلوپاسکال استحکام فشاری است [ ،]09نمونههای
دارای  GPTMSبیشتر برای این کار پیشنهاد میشوند
که در نمونه های این مقاله نمونه های  GP75و
 GP150از سایر نمونه ها نتایج بهتری را نشان داده
اند .با این وجود باید مجموعه ی خواص برای
معرفی نمونه ی بهینه مد نظر قرار بگیرند .در بررسی

شکل .0درصد زیست تخریب پذیری (الف) و استحکام فشاری

 Nieو همکاران [ ]01نشان داده شد که با افزایش

(ب) نمونه های ژالتین/کیتوسان شبکه ای شده با درصد های وزنی

عامل شبکه و نانوذرات خواص مکانیکی بهبود پیدا

مختلف .GPTMS

میکند .در این بررسی از دو روش شبکه شدن

 5-3خواص مکانیکی

یکی از مهم ترین پارامترها در کاربرد مهندسی بافت
خواص مکانیکی داربستها است [ .]00ترکیب
مواد ،درصد تخلخل و همچنین اندازهی تخلخلها و
جهت گیری آنها نیز در بهبود خواص مکانیکی
داربست موثر هستند [ .]05در این بررسی استحکام
فشاری داربستها ارزیابی شدند و نتایج در شکل 5
نشان داده شدند .همانطور که مشاهده میشود با
افزایش درصد عامل شبکهای کننده ساختار استحکام
فشاری روند افزایشی نشان دادند .در نمونهی کنترل
استحکام فشاری کمی از خود نشان میدهد و حدود
 02 ±17کیلوپاسکال گزارش شد که با افزایش شبکه

استفاده شد که هم شامل روش شیمیایی و هم
فیزیکی است .به نظر میرسد این فرایندها ،افزون بر
استفاده از نانوذرات منجر به بهبود خواص مکانیکی
شده است .به گونهای که استحکام فشاری به -2/2
 1/2رسیده است .اگرچه در بررسی حاضر مقدار
استحکام کمتری نسبت به افزودن نانوذرات یا
استفاده از نانوذرات مشاهده میشود ،با این حال از
عاملهای شیمیایی سمی استفاده نشده است که می-
تواند مزیت این بررسی باشد .بررسی حاضر تنها به
مطالعهی اثر عامل شبکه کننده پرداخته است پس
نانوذرات افزوده نشدند ،با این حال میتوان به منظور
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بهبود خواص فیزیکی به نمونهی بهینهی شبکه شده

 0432 #09-واقع در 2θهای ،12/05° ،11/57°

با  GPTMSنانوذرات افزود.

 07/07° ،70/11° ،00/01°و  50/0°دیده میشوند
[ ]71،70که تایید کنندهی تشکیل آپاتیت روی

 6-3زیست فعالی

نمونهها هستند که با افزایش درصد  GPTMSمقدار

زیست فعالی و قابلیت رسوب آپاتیت روی

الیهی رسوب کرده افزایش مییابد .پیک جدید ظاهر

داربستهای حاوی  GPTMSاز طریق انکوباسیون

شده در نمونه  GP150در  07/07°که مربوط به

داربستها در محلول  SBFبه مدت  10روز بررسی

هیدروکسی آپاتیت است ،میتواند نشان دهندهی

شد .شکل ( 7الف-ه) میکروگرافهای FE-SEM

کریستالی شدن هیدروکسی آپاتیت نسبت به سایر

روی سطح داربستها پس از  10روز غوطه وری در

نمونهها باشد که پیک با شدت بیشتری دیده شد .در

محلول  SBFرا نشان میدهد .تشکیل ذرات معدنی

سایر نمونهها هیدروکسی آپاتیت اگرچه رسوب یافته

کروی بر روی دیوارههای داخلی و خارجی منافذ

است اما میتوانند آمورف باشند اما در این نمونه به

داربستها نشان دهنده تشکیل آپاتیت است .با

نظر میرسد هیدروکسی آپاتیت نظم بیشتری یافته

مقایسهی میکروگرافها میتوان نتیجه گرفت که با

است و صفحات کریستالی رشد پیدا کردند که منجر

افزایش محتوای  GPTMSداربست ،میزان آپاتیت

به ظهور پیک در ناحیه حدود  07/07°شده است.

ذرات به طور قابل توجهی افزایش مییابد .این را
میتوان به کاهش انرژی سطحی برای هسته سازی
کانیهای آپاتیت در سطح داربستها به دلیل عامل
شبکهای کننده  GPTMSنسبت داد [ .]08در واقع،
برهمکنش گروههای  Si-O-Siو

 Si-OHدر

 GPTMSو یونهای کلسیم ،محلهای هستهزایی را
به علت تغییر بار سطحی با جذب مثبت یونهای
کلسیم ایجاد میکند [ .]70،71رشد هستههای آپاتیت
تشکیل شده در سطح داربستها با مصرف یونهای
کلسیم مثبت ( )Ca2+و یونهای منفی فسفات (PO4-

 )3محلول  SBFادامه می یابد تا فسفات آمورف
ایجاد شود و به تدریج به هیدروکسی آپاتیت
 Ca10(PO4)6(OH)2تبدیل شود [ .]72به منظور تایید
تشکیل آپاتیت روی نمونهها از آنها طیف پراش
اشعه ایکس نیز گرفته شد (شکل ( 7و)) .الگوها
پراش هیدروکسی آپاتیت مطابق با  JCPDSکارت
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شکل .7تصاویر هیدروکسی آپاتیت رسوب کرده بر روی داربست
های های GP75 ،GP50 ،GP40 ، GP30و ( GP150الف-
ه) ،و الگوی تفرق اشعه ی ایکس رسوب هیدروکسی آپاتیت (و).

خواص ذکر شده مانند زاویه تماس ،مورفولوژی،
تورم ،تخریب و رشد آپاتیت نمونهی  GP75به نظر
می رسد خواص مطلوب تری را برای ترمیم بافت

 -4نتیجه گیری

استخوانی نسبت به سایر نمونهها ارائه داده است .با

کیتوسان و ژالتین دو مادهی پر کاربرد در مهندسی

توجه به نتایج نمونهی  GP75به عنوان بهترین نمونه

بافت استخوان میباشند .با این حال به علت خواص

برای کاربردهای استخوانی معرفی شد که نیاز به

مکانیکی ضعیف ،استحکام پایین و تخریب شدن زود

بررسی بیشتری در آینده دارد.

هنگام ،استفاده از آنها را بدون عامل شبکهای کننده

 -5سپاسگزاری

در کاربرد استخوانی با مشکل روبرو میکند .عامل-

پژوهش حاصل بخشی از رسالهی دکتری رشته

های شبکهای کنندهی متعددی برای این موضوع

مهندسی پزشکی است که در آزمایشگاه پژوهشگاه

یافت میشوند که معموال خواص سمی دارند ،اما

مواد و انرژی انجام شده است .نویسندگان مقاله از

 GPTMSعالوه بر فرایند شبکهای شدن منجر به

مسؤولین محترم آزمایشگاه تحقیقاتی این مرکز ،به

بهبود خواص زیست فعالی نمونهها میشود که در

دلیل حمایتهای اجرایی ،کمال تشکر و امتنان را

کاربرد استخوانی اهمیت زیادی دارد .بهینه کردن

دارند.

مقدار  GPTMSبه کار برده شده یکی از کلیدی ترین
پارامترها در کارکرد این داربست ها میباشد که در
این بررسی درصدهای وزنی مختلف این عامل
شبکهای کننده برای این منظور استفاده شد و
داربستها تحت آزمونهای مختلف قرار گرفتند.
افزایش  GPTMSاندازهی تخلخلها را کاهش داده
است و همچنین مورفولوژی تخلخلها هموژنتر و
بیشتر طولی شدهاند .مقدار زاویه تماس مطلوب
چسبندگی سلولی به نظر خواص ترشوندگی
مطلوبتری نسبت به سایر نمونهها داشت .با افزایش
 GPTMSخواص مکانیکی ،زیست فعالی و رسوب
هیدروکسی آپاتیت بهبود پیدا کردند .اگرچه زاویه
تماس ،تورم و تخریب با افزایش  GPTMSکاهش
پیدا کردند ،اما به نظر میرسد با توجه به روند
تخریب سریع پلیمرها در محدودهی مطلوبی قرار
گرفتند .با توجه به مطالعات پیشین و محدوده ی
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