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 شرفتهیپ یهایفناور و مواد فصلنامه

J o u r n a l  H o m e p a g e :  w w w . j a m t . i r  

 یپژوهش کامل مقاله

 ی شبکه ای کنندهعامل  تاثیر افزودن   

 γ-Glycidoxypropyltrimethoxysilane روی خواص داربست های ژالتین/کیتوسان 

 شبکه ای کردنشرایط بهینه معرفی و   تهیه شده به روش خشکاندن انجمادی

  برای کاربرد های مهندسی بافت استخوان داربستهای کیتوسان/ژالتین

 *2، علی زمانیان1زاده فاطمه بنافتی

 بیومواد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرجدانشجوی دکتری، گروه 1

 گروه بیومواد، پژوهشکده فناوری نانو و مواد پیشرفته، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرجاستاد، 

 :مقاله خچهیتار

 1000/؟؟/؟؟: هیاول ثبت

 1000/؟؟/؟؟: شده اصالح نسخة افتیدر

 1000/؟؟/؟؟: یقطع رشیپذ

 

 

افزون پایداری و استحکام هیدروژل ها  افزایش منجر به γ-Glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMS    هدیچک

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

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

. گرفتندو مورد ارزیابی قرار  شدندآماده  خشکاندن انجمادیبه روش  GPTMSمختلف وزنی  ژالتین با درصد های 

 با افزایش مقدار که داربست های متخلخل هستندنشانگر دستیابی به  (SEM)نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی 

ان نش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه. نتایج رسیدند میکرون 280حدود تخلخل ها به اندازه ی  شبکه ای کنندهعامل 

زایش . همچنین زاویه تماس با افبودندبا تشکیل گروه های سیالنه  شبکه ای شدندهنده ی برهمکنش پلیمر ها و فرایند 

 نشان دهنده ی زاویه تماس GPTMSدرصد وزنی  57و نمونه ی دارای  یافتکاهش  شبکه ای کنندهعامل مقدار 

تا  GPTMS. با این حال خواص مکانیکی با افزودن یافتندو درصد تورم و تخریب کاهش  بود 5/00±7/1° مطلوب

خواص زیست فعالی و رسوب الیه ی  افزایشمنجر به  GPTMS. همچنین یافتافزایش کیلوپاسکال  1780 205±

ت دعاست. به نظر می رسد که داربساهیدروکسی آپاتیت می شود و الگوی تفرق اشعه ایکس نیز تایید کننده ی این 

 بهترین نمونه برای استفاده در مهندسی بافت استخوان باشند. GPTMSدرصد وزنی  57کیتوسان دارای -ژالتین
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 Abstract     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 بزرگ استخوانی خود به آسیب 

خود قابل ترمیم نیستند و نیاز به مداخالت 

خارجی دارند. تخمین زده شده است که ساالنه 

 پیوندجراحی عمل  000000و  000000بیش از 

-رتیب در اروپا و آمریکا انجام میاستخوانی به ت

های خود پیوند. امروزه استفاده از [1]شود 

ای هه عنوان استاندارد طالیی جایگزینبشخص 

شوند، با این حال با استخوانی پیشنهاد می

 ثانویههایی مانند نیاز به عمل جراحی محدودیت

-پیوندو محدودیت محل برداشت همراه هستند. 

ان به عنو نیز مشتق شده از اجساد و حیواناتهای 

شوند که استخوانی استفاده می هایجایگزین

هایی مانند انتقال بیماری ها نیز با محدودیتاین

و پس زده شدن توسط سیستم ایمنی بدن مواجه 

براین نیاز روز  افزون به . بنا[0–2]هستند 

سمت  ان را بهنشمندهای استخوانی داجانشین

های نوین برای ساخت این ایجاد روش

. امروزه مهندسی [7]دهد ها سوق میجایگزین
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-وان روشی نوین برای ایجاد داربستفت به عنبا

 های جایگزین استخوان معرفی شده است. 

 

هندسی شده به کنترل های مموفقیت داربست

ها و داربست بستگی دارد؛ پس برهمکنش سلول

داربست روی بهبود عملکرد و  طراحی و خواص

موفقیت داربست در فرایند ترمیم تاثیرگذار هستند 

ر خواص های تاثیرگذار بکی از پارامتر. ی[0]

شده است.  انتخاب نوع مواد استفاده ،داربست

کیتوسان یک پلیمر آب دوست، زیست سازگار، 

است  یتخریب پذیر با خواص آنتی باکتریایزیست 

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

سازگار، زیست تخریب پذیر، آب دوست و مقرون 

بی های آه است که قابلیت انحالل در محلولبه صرف

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

ه انات بوست و استخوان حیوشدن گرمایی کالژن پ

از ترکیب ژالتین و کیتوسان به . [12]آید دست می

 ود. شمهندسی بافت استخوانی استفاده میفراوانی در 

Ofkeli نوعی کرایوژل  [11] و همکاران

ژالتین/کیتوسان به منظور استفاده در مهندسی بافت 

ی های طبیعآن ها از پلیمر کردند.استخوان پیشنهاد 

 ردی فکیتوسان و ژالتین به علت خواص منحصر به 

زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری،  همچون

خروج عدم نیاز به عمل جراحی ثانویه برای 

استفاده  های سمیجایگزین و عدم نیاز به حالل

ی به اژالتین و کیتوسان پتانسیل بالقوه. اگرچه کردند

عنوان جایگزین استخوانی دارند، با این حال به 

منظور افزایش بهره وری در مهندسی بافت استخوان 

بهتر است یک ماده ی زیست فعال به آن افزوده شود. 
Glycidoxypropyltrimethoxysilane  (GPTMS) 

ژالتین -نسابرای کیتومناسبی  ای کنندهشبکهعامل 

های اپوکسی و متوکسی سیالن شامل گروه که است

مشتق  Si-O-Si و Si-OHهای گروه. [10] باشدمی

تصال های مناسبی را برای امکان GPTMSشده از 

کنند که بر اهمیت سلول و تکثیر سلول فراهم می

 نندکات در ارتقا تمایز سلول تأکید میهای سیلیکیون

[17] .Tonda-Turo از  [10] و همکارانGPTMS 

خته ریداربست  ای کردنشبکهنیپین به منظور جو 

 دنای ششبکه. کردند استفادهژالتین  گری انجمادی

 باعث افزایش پایداری GPTMSنیپین و جژالتین با 

یط آبی و افزایش خواص مکانیکی مح در هاداربست

ی چسبندگ از ای شدهشبکهشود. هر دو داربست -می

-پشتیبانی می MG-63و تکثیر سلول استئوبالست 

ی متفاوتی ای کنندههای شبکهاگرچه عامل کنند.

و  ای کردن ژالتینبرای شبکه GPTMSافزون بر 

 ،اردوجود د گلوتارالدئیدمانند جنیپین و  کیتوسان

می ک گلوتارالدئیدکه  شدپیش از این نشان داده ولی 

و در عین حال  [15]دهد سمیت از خود نشان می

ی ایجاد شده در اثر استفاده از های سیالنهترکیب

GPTMS  وب جر به بهبود رسمندر مقایسه با جنیپین

خشد بشود و ترمیم استخوان را بهبود میآپاتیت می

های استخوانی استفاده از برد. در نتیجه در کار[19]

GPTMS رد موردیکی دیگر از مواشود. پیشنهاد می 

 درصدای کننده های شبکهتوجه در استفاده از عامل

های . در بررسیباشدبه کار برده شده می وزنی

 GPTMSمختلف  های وزنی-درصدمختلف از 

و  Sohrabiای، در مطالعه. برای مثال کردنداستفاده 
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به منظور بهبود خواص  GPTMSاز  [18] همکاران

در ترکیب شیشه زیست  شبکهمکانیکی و ایجاد 

در کاربرد مهندسی بافت  ژالتینفعال، کیتوسان و 

بدین منظور از دو درصد  کردند.استخوانی استفاده 

و  شداستفاده  GPTMS % 20و  10وزنی متفاوت 

درصد وزنی  20ی دارای که نمونه دادنتایج نشان 

GPTMS  تبوده اسبیشتر دارای استحکام فشاری .

های ها از زنده مانی سلولهمچنین این داربست

 الستیهای استئوبانسانی، پیش ساز نیادی مزانشیمالب

و دارای  های اندوتلیال حمایت کردندو سلول

وکوس استافیلوکخاصیت آنتی باکتریایی در برابر 

 .بودند استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و آئوروس

 یدرصد وزنکه افزایش  دادندبنابراین نتایج نشان 

منجر به بهبود خواص  GPTMSی عامل شبکه کننده

و   Liuشود. همچنین در بررسی دیگری داربست می

 70-7مختلف  وزنیهای از درصد [17] همکاران

ای کردن به منظور شبکه GPTMSدرصد وزنی 

نتایج  .کردندکیتوسان استفاده -های سیلیکاداربست

منجر  GPTMSدرصد وزنی که افزایش  دادندنشان 

ر شود. بنابراین تغییبه بهبود پایداری ساختار می

تواند بر روی عامل شبکه کننده میدرصد وزنی 

ات توجه به مطالع خواص داربست موثر باشد. پس با

عامل به عنوان  GPTMS ازدر این بررسی  ،پیشین

های کیتوسان/ژالتین داربست یای کنندهشبکه

،  درصد 70 و 00، 10های وزنی درصدو  شداستفاده 

 ی بدون شبکه کنندهعامل اتصال دهنده و نمونه وزنی

های مورد استفاده درصد .گرفتمورد ارزیابی قرار 

، [21–18] شدندبر اساس مطالعات پیشین انتخاب 

شاهد بهبود خواص  درصدیتا چه  نشداما ذکر 

ص اخودرصد وزنی افزایش با هستیم و آیا داربست 

نابراین گیرند یا نه. بدیگر داربست تحت تاثیر قرار می

درصد  170و  GPTMS 57های باالتر در درصد

، در این مطالعهنیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.  وزنی

 خشکاندنهای کیتوسان/ژالتین به روش داربست

 هایو با استفاده از نسبت ساخته شدند انجمادی

. تاثیر افزودن شدند ایشبکه GPTMSمختلف  وزنی

ی رو ای کنندهشبکهعامل مختلف وزنی های نسبت

های مختلف درون خواص متفاوت داربست با آزمون

و بهترین  گرفتآزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار 

ینه هب ی کنندهاشبکهعامل  درصد وزنیداربست با 

  شد.های استخوانی معرفی کاربردشده برای 

 روش تحقیق -2
 مواد استفاده شده 2-1

-110وزن مولکولی متوسط= -009955)کیتوسان 

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

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

Glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPTMS ،

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

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

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

 مورد استفاده قرار گرفتند. آلمان  ( از مرکگرم بر مول

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

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

آزمایشگاهی تهیه  یدرجهی مواد با . همهشد گرفته

  هستند.بدون یون های آبی آب و محلول شدند
  ای شبکه های ژالتین و کیتوسانداربستآماده سازی  2-2

 GPTMSشده با 

میلی لیتر آب  100د  در میلی لیتر استیک اسی 0ابتدا 

درصد(  2)شود تا محلول استیک اسید ریخته می

درصد وزنی  2برای آماده سازی محلول  بدست آید.
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گرم کیتوسان به محلول استیک  1کیتوسان/ژالتین، 

به  سلسیوسدرجه  17ی و در دما شداضافه اسید 

هم  دور در دقیقه 200و با سرعت  ساعت 20مدت 

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

ساعت و  1به مدت  و  ژالتین به محلول اضافه شد

دور  200سرعت  با سلسیوسدرجه  17ی در دمانیم 

 شد.زده هم  بر دقیقه

درصد وزنی ها، مقادیر محلولشبکه کردن به منظور 

میلی  10به  GPTMSاز ( 170و  57، 70، 00، 10)

 د.شلیتر محلول کیتوسان/ژالتین آماده شده افزوده 

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

هموژن شود. سپس  تا خوردهم در دمای اتاق 

 نآیا بدون  ای کنندهشبکهعامل های حاوی داربست

میلی متر و ارتفاع  1های آلومینیومی با قطر قالببه 

ساعت  20و به مدت  شدندمیلی متر منتقل  150

یخ زدند. سلسیوس درجه  -20 فریزربا دمایدر

ک خش به کمک  خشک کردن انجمادیسپس فرایند 

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

ساعت انجام  09برای مدت  درجه سانتی گراد -79

  شدند.نامگذاری  1ها مطابق جدول نمونه. شد

 
 کد ترکیبات و شرایط آماده سازی نمونه ها 1جدول 

  درصد ترکیبات نمونه

عامل وزنی 

شبکه ای 

 نسبت کننده

به کل 

 محلول

 0  کنترل

                                                      
1 Fourier transform infrared 

GP30  

وزنی درصد  2

 کیتوسان/ژالتین

10 

GP40 00 

GP50 70 

GP75 57 

GP150 170 

 

 آزمون ها 2-3
 و اندازه ی تخلخل  مورفولوژیمشاهدات 

ها از داربست ی مورفولوژیمشاهدهبه منظور 

 ,SEM, Vega) میکروسکوپ الکترونی روبشی

Czech Republic)  سطح  . بدین منظورشداستفاده

 شدنازکی از طال پوشانده ی نمونه ها با الیه یهمه

 کیلو ولت 20 ولتاژدر  هاو سپس تصاویر از نمونه

 دازهارزیابی ان شد.های متفاوت گرفته در بزرگنمایی

به کمک تصاویر میکروسکوپ  ها تخلخل و درصد 

 Image Jالکترونی روبشی و با استفاده از نرم افزار 

تصویر  7نمونه  از هردر این بررسی  .گرفتصورت 

تخلخل به صورت  و درصد و اندازهشد ارزیابی 

  شد.معیار گزارش  انحراف ±میانگین 
  FTIR)1( طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

های های عاملی و واکنشگروه به منظور شناسایی

طیف سنجی مادون های تهیه شده احتمالی، از نمونه

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

مخلوط  KBrها با نمک بدین منظور نمونه شد.گرفته 

  طیف گرفته شد.و سپس  شدند
 برهمکنش با آب

ها دو تست زاویه تماس و تورم برای ز داربستا

ه منظور ب شد.بررسی قابلیت برهمکنش با آب گرفته 

اس به روش سسیل دراپ، روی بررسی زاویه تم
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و سپس  گرفتها یک قطره ی آب قرار داربست

 ی آب و داربست اندازه گیری شدی بین قطرهزاویه

(Kruss DSA 100)چنین به منظور . هم، آلمان

میلی  10با قطر  هایها، نمونهبررسی تورم داربست

میلی متر آماده شدند و وزن شدند  10ضخامت متر و 

)0W(120و  00، 10، 7 ها به مدت. سپس نمونه 

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

روی  سلسیوسدرجه  15غوطه ور شدند و در دمای 

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

قرار ، بر روی کاغذ صافی از محلول خارج شده

معادله . با استفاده از )1W(و مجددا توزین شد  گرفت

 : [22] محاسبات انجام شد 1

 

 تورم درصد= W0W-1(W/(0×100 (1)معادله 

 
 تخریب پذیری

ها ستدارب ها،منظور بررسی قابلیت تخریب نمونه به

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

 2مدت  تا (pH=  0/5) محلول فسفات بافر سالین

پیش از غوطه وری وزن اولیه  غوطه ور شدند. هفته

و سپس بعد از غوطه  )1W(ها یاد داشت شد ی آن

اندازه روز  10و  5، 2، 1بعد از گذشت وری مجدد 

 ها از محلولمنظور نمونهبدین . گیری صورت گرفت

دقیقه در دمای اتاق خشک  10خارج شدند، به مدت 

انجام شد و مطابق  )2W(شدند و اندازه گیری وزن 

 :[21]محاسبات انجام شد  2با معادله 

 

 تخریب =درصد W1W-2(W/(1×100     (2)معادله 

 
                                                      

1 x-Ray diffraction 

 خواص مکانیکی

 از استفاده با هاتست خواص مکانیکی داربست

 بااستاندارد مطابق فشاری استحکام آزمون

(ASTM-20)  دستگاه توسط (SANTAM ،

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

 شد. برای هر اندازه بررسینیوتونی  100لود سل 

بی شد و سپس میانگین اندازه نمونه ارزیا 7گیری 

 ها به عنوان خواص مکانیکی گزارش شد. گیری
 زیست فعالی

 اای شده بشبکه یهاداربست ییتوانا سهیمقا یبرا

GPTMS 70 در ت،یآپات رسوب از تیحما یبرا 

 (pH 7.3( )محلول شبیه ساز بدن) SBF تریل یلیم

 10 مدت به هاداربستوطه ور شدند. بدین منظور، غ

 درجه 15 ± 7/0 یدما در کریش ترمو کی در روز

 روز، 2 هر. قرار  گرفتند  rpm 100با سلسیوس 

 لیتشک هفته، 2 از پس ها عوض شد.محلول نمونه

 هاشع پراش از استفاده با هاداربست یرو تیآپات

 با( D-500 منسیز کسیا پرتو) XRD)1( کسیا

. شد زیآنالCuKα  (λ = 1.5418 Å ) تابش

 در آمپر یلیم 9/0 و ولت لویک 00 در شیآزما

min- ˚2 اسکن سرعت با درجه 2θ  0-57 محدوده

همچنین از  شد.انجام  درجه02/0 گام اندازه با 1

میکروسکوپ الکترونی روبشی ها با کمک نمونه

(SEM, Vega, Czech Republic تصویربرداری )

ی با الیهها ی نمونه. بدین منظور سطح همهشد

نازکی از طال پوشانده شد و سپس تصاویر از نمونه 

های متفاوت در بزرگنمایی کیلو ولت20در ولتاژها 

 گرفته شد
 یآمار یها لیتحل و هیتجز
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 افزار نرم از استفاده با شیآزما هر یهاداده
Microsoft Excel 2016 (Microsoft, 

Redmond, WA, USA )و شد یآور جمع 

 رائها استاندارد انحراف ± نیانگیم صورت به جینتا

مقدار    .شد تکرار بار پنج حداقل شیآزما هر. ندشد

(p < 0.05 و * ،p < 0.001)** ،   از نظر آماری

   .به صورت معنادار در نظر گرفته شده اند

 نتایج و بحث -3
 و تخلخل مشاهدات مورفولوژی 3-1

ساختار متخلخل با اندازه تخلخل مناسب در 

چسبندگی و تکثیر سلولی، انتقال مواد غذایی و 

اکسیژن و همچنین دفع مواد زاید سلولی بسیار موثر 

)ز(  و SEM ریتصاو ز(-)الف 1 شکل. [20]است 

 یها درصد با شده آماده یهاداربست تخلخل اندازه

ی نمونه. دهدیم نشانرا  GPTMS مختلفوزنی 

به عنوان کنترل در نظر  ای کنندهشبکهعامل بدون 

 ها دارای. با توجه به تصاویر داربستشدگرفته 

اشند بهای باز میخلساختار بسیار متخلخل با تخل

 ضروری است.  و چسبندگی سلولی که برای رشد

دازه ی تخلخل کنترل دارای انی داربست نمونه

اشد و ساختار ناهمگنی را نشان ببزرگتر و گرد تر می

 ای کنندهشبکهعامل دهد. با افزایش درصد می

 ها نیز تغییرساختار منظم تر شده و شکل تخلخل

-انالکشوند. این کنند و به صورت کلی طولی میمی

خشکاندن ی در مرحله انجماد جهت در یطول یها

ج اندازه گیری میانگین قطر نتای. دارند قرار انجمادی

با  شدند.نشان داده  (g) 1ها نیز در شکل تخلخل

-ی تخلخلاندازه ای کنندهشبکهعامل افزایش درصد 

میلی متر  902/0± 009/0 کند و ازها کاهش پیدا می

، GP30های رای نمونهی کنترل به ترتیب بدر نمونه

GP40 ،GP50 ،GP75  وGP150 به 

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

رسیده میلی متر  281/0±012/0و  012/0±100/0

 یکه اندازه دادندهای پیش از این نشان بررسیاست. 

 میکرومتر برای رشد 170-000تخلخل های 

 [1]ها و ترمیم استخوان مناسب است استئوبالست

 ندهای کنشبکهعامل که در نتیجه با افزایش درصد 

گیرند. در واقع ها در این محدوده قرار میتخلخل 

مهندسی ی ابعادی در محدوده GP75 داربستتنها 

  د.قرار دار بافت استخوان
 

 
 . تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه های1شکل 

GP30 ،GP40 ،GP50 ،GP75 و GP150  و(و نمودار -لف)ا

 اندازه تخلخل )ز(.

 

 طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه 3-2

های برهمکنشی عاملی و هابه منظور ارزیابی گروه

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل ها احتمالی از نمونه

به نمایش  )الف( 2گرفته شد و نتایج در شکل  فوریه
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ربوط به کیتوسان و ژالتین در های مپیکدر آمدند. 

پیک پهن ظاهر شوند. ها مشاهده میی نمونههمه

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

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

 1190و  1700، 1070های شناسایی شده در حدود 
1-cm های آمید به دلیل ظهور گروهI ،II  وIII 

، C=Oاند که به ترتیب شامل کشش کیتوسان بوده

-. پیک[29–20]باشد می CNو کشش  NHخمش 

-می  cm-1 1700و  1070های دیده شده در حوالی 

ژالتین نیز  C-Nو  C=Oهای توانند مربوط به گروه

پیک مشاهده شده . [28] کردندباشند که همپوشانی 

نیز مربوط به کشش  cm-1 1000-1200در حدود 

NH  و پیکC-O-C  .با اضافه شدن کیتوسان است

 یمتوکس گروه، GPTMS ای کنندهشبکهعامل 

GPTMS 1 2815 و 2951 در-cm شود.دیده می 

 به cm-1 809 و 1182 حدود در کیپ ن،یا بر عالوه

 زیدرولیه .[10]است  GPTMS یاپوکس گروه لیدل

ای شبکهدر فرایند  GPTMS یمتوکس یتر یهاگروه

 820 حدود در OH-Siپیک  لیتشک به منجر شدن
1-cm به مربوط کیپ لیتشکهمچنین . شودیم -Si

Si-O 1 1170 و 1020 حدود در-cm ایشبکه، فرایند 

 را GPTMSژالتین و کیتوسان به علت وجود  شدن

 ای شدنشبکهفرایند  سمیمکان. [11] کندیم دییتا

GPTMS  لقهح توسطدر ترکیب کیتوسان/ژالتین 

 لیدروکسیه و نیآم گروهو  GPTMS رانیاکس

فرایند باز شدن . شودمی انجامژالتین و کیتوسان 

-گروه دپروتونه شدن و یاپوکس یهاگروه یحلقه

 نبالد به کیتوسان و ژالتین نیآم و لیدروکسیه یها

باعث  GPTMS یمتوکس یتر یهاگروههیدراسیون 

 تراکم واکنش شود.های سیالنول میایجاد گروه

-Si یکوواالنسباعث ایجاد پیوند  النولیسهای گروه

O-Si  مر دو پلی ای شدنشبکهمنجر به فرایند  وشده

 کیشمات. [21،12]شود کیتوسان و ژالتین می

 شکل در GPTMS ای شدنشبکه پیشنهادی فرایند

  شد. داده نشان )ب( 2
 

 
شماتیک )الف( های تهیه شده در این بررسی نمونه . طیف 2شکل 

 )ب(. پیشنهادی واکنش بین مواد 

 
 زاویه تماس و تورم 3-3

دلیل اهمیت آب دوستی در رفتار سلولی و در  به

 ه تماس ونتیجه ترمیم بافت، در این بررسی زاوی
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دقیقه اندازه گیری  120ها در طی مقدار تورم داربست

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

ی کنترل بدون شود که نمونهمشاهده می. شدندداده 

 ایین ترین زاویه تماس را نشانپ شبکه ای کنندهعامل 

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

  Liuنمونه ی کنترلی کیتوسان/ژالتینی در مطالعه ی 

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

افزودن  بعد ازترکیبات آب گریز افزایش یافته است. 

GPTMS  می شود و در  زیادزاویه تماس به تدریج

 0/0 °به باالترین مقدار خود یعنی  GP150ی نمونه

تواند که این کاهش آب دوستی می رسید 20/55 ±

و قرار گرفتن  GPTMSبه دلیل خاصیت آب گریز 

های سیلوکسان روی زنجیره های آب گریزگروه

یری تواند به علت درگالبته این امر می پلیمری باشد. 

های آب دوست ترکیبات ژالتین و کیتوسان گروه

اشد نیز بای شدن شبکهمانند هیدروکسیل در فرایند 

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

 .[10] برای چسبندگی سلولی مناسب تر هستند 00

و  GP50های زاویه تماس نمونه های بنابر آزمون

GP75  بهترین زاویه تماس را به ترتیب با

  دادند. نشان  5/00±7/1°و  °9/2±1/71

-نشها، برهمکر تورم یک نمونه به ساختار پلیمررفتا

ی ی و درجههای ساختارهای پلیمر و حالل، ویژگی

، بنابراین نتایج [15]بستگی دارد  ای شدنشبکه

هند. دز روند تقریبا مشابهی را نشان میآزمون تورم نی

مام در ت کنترل بیشترین مقدار جذب آب رای نمونه

این نمونه بعد  دهد.های اندازه گیری نشان میزمان

نشان داد که   79/17± 20/1دقیقه % 7از گذشت تنها 

رسید.  21/00 ± 05/1دقیقه به %  120بعد از گذشت 

قدار م ای کنندهشبکهعامل همچنین با افزایش درصد 

نیز بعد  GP75تورم کاهش پیدا کرده است. نمونه ی 

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

کمترین مقدار تورم را  GP150ی نمونه نشان داد.

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

و   Badawyدر بررسی جذب آب داشت 90/11  ±

نشان داد شد که افزودن گلوتارالدئید . [19] همکاران

 2ی دارای شود و نمونهمنجر به کاهش نرخ تورم می

 % 0/150ساعت  52گلوتارالدئید بعد از گذشت  %

ی دارای نمونه تورم نشان داده است که نسبت به

تورم داشته است  % 720گلوتارالدئید که  % 27/0

کاهش چشمگیری  داشت.  با افزایش حجم عامل 

ای هی داربست، زنجیرهای کننده، حجم فشردهشبکه

های مختلف ها با ایجاد پلآزاد و قابلیت حرکت آن

های پلیمری کاهش پیدا می کند، مقدار بین زنجیره

شود و در نتیجه تورم کاهش مینفوذ محلول آبی کم 

گرچه خاصیت تورم و زاویه .. ا[19]کندپیدا می

تماس برای چسبندگی سلولی ضروری هستند، اما 

ی بافت هندسافزایش بیش از حد تورم برای م

ی خواص مکانیک توانداستخوان مناسب نیست و نمی

مورد نیاز برای ترمیم بافت استخوان را فراهم بیاورد 

 های دارای مقادیررسد نمونهبنابراین به نظر می. [18]

برای کاربرد  GPTMS ای کنندهشبکهعامل بیشتر 

 مهندسی بافت استخوان مناسب تر باشند. 
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نمونه های )ب( درصد تورم  و )الف(. زاویه تماس 1شکل

مختلف وزنی  ژالتین/کیتوسان شبکه ای شده با درصد های 

GPTMS . 

 پذیریتخریب زیست  3-4

داربست در محیط  پذیری خاصیت تخریب

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 

ر محلول ژالتین د. [00]بافت و رگزایی ایجاد کند 

. کیتوسان نیز [01]شود آبی به سرعت هیدرولیز می

-تحت تاثیر تخریب آنزیمی قرار می در بدن بیشتر

در این مطالعه روند تخریب داربست در طی گیرد. 

هفته مطالعه شده است و نتایج به دست آمده  2مدت 

 وجه به نتایجنشان داده شدند. با ت )الف( 0 در شکل 

بلیت تخریب پذیری از ها قادست آمده داربستبه 

ای هشبکعامل دهند و با افزایش نسبت خود نشان می

ر دکند. مقدار تخریب پذیری کاهش پیدا می کننده

بعد از  ای کنندهشبکهعامل ی کنترل بدون نمونه

حدود دو هفته تقریبا نیمی از داربست تخریب شده 

( ولی با افزایش مقدار 10/71±1/2است )% 

GPTMS  و در یافتمقدار تخریب داربست کاهش 

 18/27±1/2بعد از دو هفته %  GP150ی نمونه

و تقریبا روند تخریب به حدود د داربست تخریب ش

خاصیت آب دوستی از آنجاکه . یافتیک دوم کاهش 

ذارند گی نفوذ و انتقال مایعات تاثیر میو تورم بر رو

بر روی سرعت تخریب نیز موثر هستند  و در نتیجه

-کهشباست که شده پیش از این نیز نشان داده . [02]

تواند سرعت تخریب داربست را کاهش می ای کردن

نیز   [00]و همکاران  Peterی در مطالعه .[01]دهد 

 تخریب داربست ،بعد از یک هفته که نشان داده شد

با این حال،  می شود.انجام تینی های کیتوسان/ژال

مقدار تخریب به نسبت کیتوسان/ژالتین و درصد 

افزودنی مانند شبکه کننده بستگی دارد. افزایش 

درصد عامل شبکه کننده منجر به کاهش سرعت 

در بررسی دیگری که بر روی تخریب می شود. 

ترکیب کیتوسان/ژالتین انجام شد نشان داده شده 

نانوذرات سرامیکی منجر به کاهش است که افزودن 

شود. این ترکیب سرعت تخریب این ترکیب می

روز حدود  27بدون عامل شبکه کننده بعد از گذشت 

تخریب داشته است، اما با افزودن نانوذرات  % 00

کند. پس به کاهش پیدا می % 10سرامیکی به حدود 

رسد که افزودن عامل سرامیکی و عامل شبکه نظر می

هر دو در کاهش سرعت تخریب این ترکیب کننده 

موثر باشند، اما در مقایسه با این پژوهش به نظر می 

رسد عامل سرامیکی نرخ تخریب کمتری را ایجاد 

ی دیگری نشان داده شد که بیش تر در مطالعهنماید. 

از ترکیب کیتوسان/ژالتین تخریب شده  % 70از 
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 یباست. با افزودن عامل شبکه کننده مقدار تخر

کند. با این حال، افزودن نوع عامل کاهش پیدا می

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

 
)الف( و استحکام فشاری  . درصد زیست تخریب پذیری0شکل

 زنیو مونه های ژالتین/کیتوسان شبکه ای شده با درصد هاین )ب(

 . GPTMSمختلف 

 خواص مکانیکی 3-5

ت مهندسی بافها در کاربرد یکی از مهم ترین پارامتر

. ترکیب [00]ست ا هاخواص مکانیکی داربست

ها و ی تخلخلهمچنین اندازهمواد، درصد تخلخل و 

ی ها نیز در بهبود خواص مکانیکجهت گیری آن

این بررسی استحکام  در. [05]داربست موثر هستند 

 5ل در شکنتایج و  شدندها ارزیابی فشاری داربست

شود با مانطور که مشاهده میند. هنشان داده شد

ام ساختار استحک ای کنندهشبکهعامل افزایش درصد 

رل ی کنت. در نمونهدادندفشاری روند افزایشی نشان 

دهد و حدود  ستحکام فشاری کمی از خود نشان میا

بکه شکه با افزایش  شدگزارش  کیلوپاسکال 02 17±

به ترتیب به  GP150و  GP75های در نمونه کننده

 .رسید کیلوپاسکال 1780 ±205و  1080 ±21مقدار 

یجاد های اتواند به علت افزایش پیونداین موضوع می

ن باشد. افزون بر ای ای کنندهشبکهعامل شده توسط 

با افزایش  (1با توجه به تصاویر مورفولوژی )شکل 

 ها بیشتر طولیتخلخل شبکه ای کنندهعامل درصد 

که در  نمودندتری را ایجاد ر هموژنو ساختا شدند

از طرفی از آنجا بهبود خواص مکانیکی موثر است. 

 100-10000طبیعی دارای  تربکوالرکه استخوان 

های ، نمونه[09]کیلوپاسکال استحکام فشاری است 

 وندشبیشتر برای این کار پیشنهاد می GPTMSدارای 

و  GP75که در نمونه های این مقاله نمونه های 

GP150  از سایر نمونه ها نتایج بهتری را نشان داده

اص برای با این وجود باید مجموعه ی خو. اند

ررسی در ب معرفی نمونه ی بهینه مد نظر قرار بگیرند.

Nie  نشان داده شد که با افزایش  [01]و همکاران

عامل شبکه و نانوذرات خواص مکانیکی بهبود پیدا 

کند. در این بررسی از دو روش شبکه شدن می

شامل روش شیمیایی و هم  استفاده شد که هم

ون بر ها، افزرسد این فرایندفیزیکی است. به نظر می

استفاده از نانوذرات منجر به بهبود خواص مکانیکی 

-2/2ای که استحکام فشاری به شده است. به گونه

رسیده است. اگرچه در بررسی حاضر مقدار  2/1

استحکام کمتری نسبت به افزودن نانوذرات یا 

شود، با این حال از نانوذرات مشاهده می استفاده از

-های شیمیایی سمی استفاده نشده است که میعامل

تواند مزیت این بررسی باشد. بررسی حاضر تنها به 

ی اثر عامل شبکه کننده پرداخته است پس مطالعه

ر توان به منظونانوذرات افزوده نشدند، با این حال می
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ه شده شبکی نهی بهیبهبود خواص فیزیکی به نمونه

 نانوذرات افزود.  GPTMSبا 

 
 زیست فعالی 3-6

رسوب آپاتیت روی  تیقابل و یفعال ستیز

 ونیانکوباس قیطر از GPTMS یحاو یهاداربست

 یبررس روز 10 مدت به SBF محلول در هاداربست

 FE-SEM یهاکروگرافیم ه(-)الف 7 شکل. شد

 در یور غوطه روز 10 از پس هاداربست سطح یرو

 یمعدن ذرات لیتشک. دهدرا نشان می SBF محلول

 منافذ یخارج و یداخل یهاوارهید یرو بر یکرو

 اب. است تیآپات لیتشک دهنده نشان هاداربست

 با هک گرفت جهینت توانیم هاکروگرافیم یسهیمقا

 تیآپات زانیم داربست، GPTMS یمحتوا شیافزا

 ار نیا. ابدییم شیافزا یتوجه قابل طور به ذرات

 یساز هسته یبرا یسطح یانرژ کاهش به توانیم

امل ع لیدل به هاداربست سطح در تیآپات یهایکان

 واقع، در. [08] داد نسبت  GPTMS ای کنندهشبکه

در   Si-OH و Si-O-Si یهاگروه برهمکنش

GPTMS را ییزاهسته یهامحل م،یکلس یهاونی و 

 یهاونی مثبت جذب با یسطح بار رییتغ علت به

 تیآپات یهاهسته رشد. [70،71] کندیم جادیا میکلس

 یهاونی مصرف با هاداربست سطح در شده لیتشک

4PO-) فسفات یمنف یهاونی و (Ca+2) مثبت میکلس

 آمورف فسفات تا ابدی یم ادامه SBF محلول( 3

 تیآپات یدروکسیه به جیتدر به و شود جادیا

2(OH)6)4(PO10Ca ور تایید . به منظ[72] شود لیتبد

ها طیف پراش ها از آنتشکیل آپاتیت روی نمونه

 هاالگو .)و(( 7)شکل  شداشعه ایکس نیز گرفته 

 کارت   JCPDSهیدروکسی آپاتیت مطابق با  پراش

 ،05/12°، 57/11° های θ2 در واقع 0432  -#09

شوند دیده می 0/50°و  °07/07 ، °11/70، °01/00

ی تشکیل آپاتیت روی که تایید کننده [71،70]

مقدار  GPTMSها هستند که با افزایش درصد نمونه

 پیک جدید ظاهریابد. رسوب کرده افزایش میی الیه

که مربوط به  07/07°در  GP150شده در نمونه 

 ینشان دهندهتواند هیدروکسی آپاتیت است، می

 روکسی آپاتیت نسبت به سایرکریستالی شدن هید

در  د.شها باشد که پیک با شدت بیشتری دیده نمونه

ه تیت اگرچه رسوب یافتها هیدروکسی آپاسایر نمونه

ه بتوانند آمورف باشند اما در این نمونه میاست اما 

رسد هیدروکسی آپاتیت نظم بیشتری یافته نظر می

ه منجر ک پیدا کردند رشدصفحات کریستالی  است و

 ت. شده اس  07/07°به ظهور پیک در ناحیه حدود 
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ست دارب. تصاویر هیدروکسی آپاتیت رسوب کرده بر روی 7شکل

-)الف   GP150 و GP30 ،GP40 ،GP50 ،GP75 های های

 و(. ) ، و الگوی تفرق اشعه ی ایکس رسوب هیدروکسی آپاتیته(

 

 گیری نتیجه -4

ی مهندسی پر کاربرد در کیتوسان و ژالتین دو ماده

باشند. با این حال به علت خواص می بافت استخوان

ود ز مکانیکی ضعیف، استحکام پایین و تخریب شدن

 ای کنندهشبکهعامل ها را بدون استفاده از آن ،هنگام

-ملعاکند. اربرد استخوانی با مشکل روبرو میدر ک

متعددی برای این موضوع ی ای کنندهشبکههای 

خواص سمی دارند، اما  معموالشوند که یافت می

GPTMS  به منجرای شدن شبکهعالوه بر فرایند 

شود که در می هابهبود خواص زیست فعالی نمونه

کاربرد استخوانی اهمیت زیادی دارد. بهینه کردن 

رین تکلیدی  به کار برده شده یکی از GPTMSمقدار 

باشد که در ها در کارکرد این داربست ها میپارامتر

عامل مختلف این  های وزنیدرصداین بررسی 

ی این منظور استفاده شد و برا ای کنندهشبکه

مختلف قرار گرفتند.  هایآزمونها تحت داربست

ها را کاهش داده ی تخلخلاندازه GPTMSافزایش 

تر و ها هموژنلاست و همچنین مورفولوژی تخلخ

مقدار زاویه تماس مطلوب اند. بیشتر طولی شده

چسبندگی سلولی به نظر خواص ترشوندگی 

ش ها داشت. با افزایتری نسبت به سایر نمونهمطلوب

GPTMS  خواص مکانیکی، زیست فعالی و رسوب

یه اگرچه زاوهیدروکسی آپاتیت بهبود پیدا کردند. 

کاهش  GPTMSتماس، تورم و تخریب با افزایش 

ا توجه به روند رسد ب، اما به نظر میکردندپیدا 

ی مطلوبی قرار ها در محدودهتخریب سریع پلیمر

با توجه به مطالعات پیشین و محدوده ی  . گرفتند

خواص ذکر شده مانند زاویه تماس، مورفولوژی، 

به نظر  GP75ی نمونهتورم، تخریب و رشد آپاتیت 

رسد خواص مطلوب تری را برای ترمیم بافت  می

ا بها ارائه داده است. استخوانی نسبت به سایر نمونه

به عنوان بهترین نمونه  GP75ی به نتایج نمونه توجه

های استخوانی معرفی شد که نیاز به ربردبرای کا

 بررسی بیشتری در آینده دارد. 

 سپاسگزاری -5

رشته ی دکتری پژوهش حاصل بخشی از رساله

 پژوهشگاهاست که در آزمایشگاه  مهندسی پزشکی

انجام شده است. نویسندگان مقاله از مواد و انرژی 

، به زمرکمسؤولین محترم آزمایشگاه تحقیقاتی این 

های اجرایی، کمال تشکر و امتنان را حمایتدلیل 

 .دارند
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