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 Abstract: The aim of this project is to investigate the effect of synthesis method of 

bioactive glass powder on flowability and structural stability of prepared pastes from 

them. 45S5 bioactive glass was synthesized by melting and sol-gel method. The 

rheological properties, injectability, washout resistance and the behavior of calcium 

phosphate deposition formation in simulated body solution after 21 days were investigated 

using UV-visible spectroscopy, inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy 

and scanning electron microscopy. finally, the cytotoxicity test and evaluation of its 

dependence on the concentration of released ions from different pastes were performed. 

The bioactive glass powder prepared by melting method was non-porous with a specific 

surface area of about 3 m2g-1, while the powder prepared by the sol-gel method was porous 

and had a specific surface area of about 12 m2g-1. In the prepared paste by sol-gel glass, 

the amount of yield stress, viscosity and thixotropy was higher than that of the prepared 

sample by melting method, and the injection force increased by about 5 times. The use of 

sol-gel glass led to the formation of pastes with lower washing resistance, so that the 

dissolution and release rate of ions from the paste containing sol-gel glass was higher than 

the same sample with molten glass. Increasing the specific surface area of the powder led 

to the faster formation of apatite layer on the surface of the samples, but the rate of cell 

proliferation decreased due to the high concentration of ions in the environment. 
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1.INTRODUCTION  

With the development of non-invasive surgeries, 

injectable materials will be needed. Injectable pastes are 

used in the cases where accessibility to the defect is 

limited or is possible through a narrow path. Also, if 

damaged area has an irregular shape injectable pastes are 

needed for accurately replacement [1]. 
In the previous research [2], composite paste consists of 

bioactive glass and polycaprolactone microspheres as 

drug carriers was introduced as a successful injectable 

system. Since the different methods of synthesis of glass 

influence on its physical characteristics, the purpose of 

this research is to investigate and compare the flow 

properties, structural stability and bioactivity of pastes 

prepared from bioactive glasses prepared by melting and 

sol-gel methods. So far, the effect of different 

parameters such as type and concentration of liquid 

phase, particle size of solid phase, solid to liquid ratio, 

chemical composition and additives on the properties of 

injectable pastes has been investigated. In this research, 

the effect of synthesis method of bioactive glass powder 

on stability and injectability of the resulting paste will 

be studied. 

 

2.MATERIALS AND METHODS 

Bioactive glass 45S5 with the chemical composition of 

45%wt SiO2, 24.5%wt CaO, 24.5%wt Na2O and 6%wt 

P2O5 was prepared through melting (M-BG) and sol-gel 

(S-BG) methods. The morphology of the glass particles 

was observed by scanning electron microscope. The 

specific surface area of the powder was measured 

through the absorption and desorption curves of nitrogen 

gas by the BET method at a temperature of 77 K. 60%wt 

https://doi.org/10.30501/jamt.2021.??????.????
https://dx.doi.org/10.30501/jamt.2021.240705.1105
https://en.merc.ac.ir/
https://doi.org/10.30501/jamt.2021.??????.????
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://journals.merc.ac.ir/
http://www.jamt.ir/
mailto:shkfborhan@bzte.ac.ir
https://en.wikipedia.org/wiki/Inductively_coupled_plasma_atomic_emission_spectroscopy
https://doi.org/10.30501/jamt.2022.297036.1185
https://www.jamt.ir/article_150623.html
https://orcid.org/0000-0001-5005-1533


Journal of Advanced Materials and Technologies: Vol. ?, No. ?, (Season 2021), ??-?? 

 

 

of bioactive glass powder (M-BG or S-BG) and 40%wt 

of PCL microspheres were mixed with 4%w/v sodium 

alginate aqueous solution, with fixed solid-to-liquid 

ratio of 2.5 g/m, to prepare injectable paste. 

The rheological properties of the pastes were 

investigated in the static state using MC-R300 Anton 

Paar rheometer with parallel flat plates at room 

temperature. The required force for injection was 

obtained by a mechanical test device (SANTAM STM-

20). In vitro assessments were performed to check the 

stability of the paste in simulated body fluids (SBF) and 

also the ability of apatite formation was investigated by 

XRD, FTIR and SEM analysis. The amount of sodium 

alginate release from composites was measured by UV-

visible spectrometer (PerkinElmer Lamda25 Us). 

Changes in the concentration of Ca and Si elements in 

SBF solution were measured during 21 days using 

inductively coupled plasma atomic emission 

spectroscopy (ICP-AES ARL 3410). 

  

3.RESULTS AND DISCUSSION 

Melt-derived bioactive glass powder was non-porous 

with a specific surface area of 3.8 m2g-1, whereas porous 

sol-gel bioactive glass powder was reported porous with 

a specific surface area of 11.908 m2g-1. 

Both pastes have thixotropy behavior and the amount of 

thixotropy can be estimated by the area of the hysteresis 

loop. The paste prepared with sol-gel glass (S-BG) has 

larger area than the paste prepared by melting method 

(M-BG). The viscosity decreases with the increase of the 

shear rate, so the pastes have shear thinning behavior. 

The viscosity and yield stress of S-BG are higher than 

that of M-BG because the porosity affects the 

permeability of the powder, which is a measure of the 

plasticity of the paste. The required force to inject the S-

BG paste is very high (about 206 N), which is 

unreasonable for surgeries, while only 93% of the paste 

can be injected. By using melt-derived glass, the 

injection force is reduced to 45 N and all the paste is 

injected. 

Structural disintegration occurs in the S-BG paste over 

time and the particles of the paste have been separated, 

however, it did not happen in M-BG paste. The amount 

of released sodium alginate from the S-BG paste is more 

than its amount in M-BG paste. Since the wash out 

resistance of these pastes depends on the presence of the 

sodium alginate phase, which acts as a carrier in the 

composite composition, the lower stability of the S-BG 

paste can be attributed to the faster removal of sodium 

alginate phase. 

The results of the ICP test indicated that the amount of 

calcium ion release in the environment is higher in S-

BG paste. The difference in release rate depends on the 

physical properties of the powders, the higher specific 

surface area, the higher dissolution rate. As a result, 

calcium phosphate precipitation and apatite 

crystallization happen faster on the surface of the paste 

containing sol-gel bioactive glass. So that a layer with a 

spherical morphology consisting of nano-sized 

crystallites attributed to hydroxyapatite is seen in SEM 

images. 

The rate of cell proliferation in the vicinity of the S-BG 

is lower than the growth of cells in the vicinity of the M-

BG sample, because Ca and Si ions play an essential role 

in the proliferation of bone cells and their concentration 

in the culture medium has a critical limit. 

  

 
4.CONCLUSION 

Sol- gel glass powder is more porous and have a higher 

specific surface area than melt-derived glass, therefore 

their paste shows higher yield stress, viscosity and 

injection force. The paste prepared by sol-gel glass has 

a higher degradation rate and less structural stability 

due to the fast release of sodium alginate and ions, 

however its apatite formation ability is better than paste 

containing melt-derived glass.  
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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

پذیر تهیه یابی و پایداری ساختاری خمیرهای تزریقر روش سنتز شیشه زیست فعال بر جریانیاثت

 شده از آن ها
 

 2 ، جواد اسماعیل زاده1 شکوفه برهان
 

 ایران ،قزوین ،بویین زهرا ،مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا ،مواد، شیمی و پلیمرگروه مهندسی ، استادیار 1
 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین، خراسان شمالی، اسفراین، ایران 2

 

 :مقاله خچهیتار
 1311/؟؟/؟؟: هیاول ثبت

 1311/؟؟/؟؟: شده اصالح نسخة افتیدر

 1044/؟؟/؟؟: یقطع رشیپذ

هدف از این پروژه بررسی اثر روش سنتز پودر شیشه زیست فعال بر خصوصیات جریان یابی و پایداری      هدیچک 

به روش ذوبی و سل ژل صورت گرفت.  45S5ساختاری خمیرهای تهیه شده از آن می باشد. سنتز شیشه زیست فعال 

سازی حیط شبیهمخصوصیات رئولوژیکی، تزریق پذیری، مقاومت به آبشویی و رفتار تشکیل رسوب کلسیم فسفاتی در 

های طیف سنجی جذب نوری، طیف سنجی گسیل اتمی و برانگیختگی روز، با بهره گیری از روش 21بعد از  بدن شده

لکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آزمون سمیت سلولی و بررسی به کمک پالسما و میکروسکوپ ا

 وابستگی آن به غلظت یون های رهایش یافته از خمیرهای مختلف انجام شد. 

بود، در صورتی که  g2m 3-1پودر شیشه زیست فعال تهیه شده به روش ذوبی غیر متخلخل با اندازه سطح ویژه حدوده 

بود. در خمیر تهیه شده با شیشه  g2m 12-1روش سل ژل متخلخل و دارای اندازه سطح ویژه حدود  پودر تهیه شده به

سل ژل مقدار تنش تسلیم، ویسکوزیته و تیکسوتروپی نسبت به نمونه ی تهیه شده به روش ذوبی بیشتر بود، همچنین 

متر شکیل خمیرهایی با مقاومت آبشویی کبرابر افزایش یافت. استفاده از شیشه سل ژل منجر به ت 5نیروی تزریق حدود 

شد به طوری که سرعت انحالل و رهایش یون ها از خمیر حاوی شیشه سل ژل بیشتر از نمونه مشابه با شیشه ذوبی 

بود. افزایش سطح ویژه پودر منجر به تشکیل سریعتر الیه آپاتیتی روی سطح نمونه ها شد اما میزان تکثیر سلولی به 

 لظت یون ها در محیط، کاهش یافت. دلیل باال بودن غ
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 مقدمه -1
سرامیک های کلسیم فسفاتی عموما به عنوان مواد ترمیمی 

استخوان شناخته شده اند و به شکل بلوک یا گرانول استفاده می 

شوند. متاسفانه کاربردهای کلینیکی این مواد با مشکالتی مواجه 

است. پر کردن کامل عیوب استخوانی با بلوک های سرامیکی 

 پس از کاشت به بافتامکان پذیر نیست، همچنین مواد گرانول 

. بزرگترین عیب ایمپالنت های [1]اطراف حرکت می کنند 

 
 عهده دار مکاتبات: شکوفه برهان *

 ایران، قزوین، بویین زهرا، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا، گروه مهندسی مواد، شیمی و پلیمر نشانی:

 shkfborhan@bzte.ac.ir پیام نگار:

پیش تعیین شده آن هاست، لذا هنگام  ارتوپدی نیز شکل از

استفاده جراح باید محل عیب را با شکل ایمپلنت منطبق کند یا 

بافت اطراف را برای رسیدن به شکل مطلوب تخریب نماید. این 

امر موجب اتالف استخوان سالم بیمار، آسیب بافت اطراف و 

 .[2]طوالنی شدن زمان جراحی می شود 

با توسعه روش های غیر هجومی مانند جراحی های زیر 

پوستی، مواد تزریق پذیر مورد نیاز خواهند بود. کاربرد خمیرهای 

https://doi.org/10.30501/jamt.2021.??????.????
http://www.jamt.ir/
https://dx.doi.org/10.30501/jamt.2021.240705.1105
http://www.jamt.ir/article_??????.html


Journal of Advanced Materials and Technologies: Vol. ?, No. ?, (Season 2021), ??-?? 

 

 

ی به محل عیب محدود تزریق پذیر در مواردی است که دسترس

است و یا از طریق یک مسیر باریک امکان پذیر است. همچنین 

در مواردی که نیاز به جایگزینی دقیق خمیر در محل آسیب دیده 

باشد از خمیرهای تزریق پذیر استفاده می شود. بر طبق گزارشات 

تزریق مواد استخوانی به روش های غیر مخرب برای درمان 

. [3]تون فقرات کاربردهای بالینی دارد شکستگی مهره های س

مواد تزریق پذیر استخوانی باید تمام ویژگی های عمومی بیومواد 

ا داشته باشند از جمله عدم سمیت، زیست قابل استفاده در بدن ر

فعالی و قابلیت تشکیل پیوند با استخوان، قابلیت تحریک به 

استخوان سازی، زیست تخریب پذیری در زمان مناسب و قابلیت 

تحمل بار در مناطقی از بدن که تحت فشار قرار می گیرد.  عالوه 

بر این ویژگی ها روش های غیر مخرب جراحی نیاز به یک 

میری دارند که به راحتی بتوان با آن کار کرد. قابلیت تزریق خ

 پایداری قابل قبول نیز از ویژگی های و باال، ویسکوزیته مناسب

 . [0]مورد نیاز است 

( را از BGویژگی عمده ای که شیشه های زیست فعال )

سایر سرامیک های زیست فعال متمایز می سازد سرعت باالی 

واکنش سطحی است که منجر به اتصال مستقیم به استخوان از 

( بر سطح ایمپلنت می HAطریق تشکیل هیدروکسی آپاتیت )

که باعث  Si. همچنین این شیشه ها به دلیل رهایش یون [5] شود

بهبود فعالیت آلکالین فسفاتاز و فرایندهای استخوان سازی می 

شود، نسبت به کلسیم فسفات هایی مانند هیدروکسی آپاتیت و 

. شیشه های زیست فعال [6]تری کلسیم فسفات ارجحیت دارند 

رفتار بیولوژیکی بهتری  2SiO ،CaO ،O2Na ،5O2Pدر سیستم 

دارند زیرا یون های سدیم واکنش های تعویض یونی بین سطح 

شیشه و مایعات بدن را تسریع می بخشند و باعث رسوب سریع 

  .[7]تر ترکیبات کلسیم فسفاتی بر سطح شیشه می شوند 

تاکنون تالش های زیادی برای ترکیب شیشه های زیست 

فعال با پلیمرهای زیست تخریب پذیر به منظور ایجاد داربستی 

با زیست سازگاری عالی، زیست فعالی و زیست تخریب پذیری 

صورت گرفته است. استخوان طبیعی از یک فاز آلی مانند کالژن 

. هیدروکسی آپاتیت تشکیل شده است و یک فاز معدنی شبیه به

 پلیمر جایگزین های مناسبی -بنابراین کامپوزیت های سرامیک

برای بازسازی استخوان هستند به شرطی که استحکام مکانیکی 

مناسب و زیست فعالی خوبی داشته باشند. پلیمرهای سنتزی 

پلی  ،مختلفی مانند پلی الکتیک اسید، پلی کاپروالکتون

ولید و کوپلیمرهای آن ها به دلیل زیست سازگاری الکتیدکوگلیک

و زیست تخریب پذیری در کاربردهای ترمیم استخوان استفاده 

. در این میان پلی کاپروالکتون یک پلی استر نیمه [7]می شوند 

کند  جاد نمیکریستالین است که حین تخریب محیط اسیدی ای

. عالوه بر این، این پلیمر به دلیل زیست سازگاری باال، [8]

سرعت تخریب پایین، انعطاف پذیری و چقرمگی باال گزینه ی 

. با این حال، [1]مدت می باشد  مناسبی برای کاربردهای طوالنی

زیست فعالی ضعیف و طبیعت آب گریز پلی کاپروالکتون کاربرد 

آن را به صورت تنها در ترمیم استخوان محدود کرده است. 

ترکیب این پلیمر با یک فاز غیر آلی زیست فعال شبیه به بخش 

معدنی استخوان مانند هیدروکسی آپاتیت، تری کلسیم فسفات و 

ت فعال راه حل مناسبی برای غلبه بر این نقطه یا شیشه زیس

ضعف است. ضمن اینکه ازین طریق، تردی مواد سرامیکی 

کاهش می یابد زیرا پلی کاپروالکتون خصوصیت االستیک به 

. پلی کاپروالکتون تاییدیه سازمان غذا و دارو [14]مواد می دهد 

ش کنترل شده دارو در فرموالسیون های را دارد و برای رهای

مختلف به کار می رود زیرا با طیف وسیعی از داروها سازگار 

است. میکرو/نانو کرات معمول ترین شکل برای انکپسوله کردن 

دارو هستند زیرا کرات نسبت به سایر شکل ها پایدارتر بوده، به 

شته و ادلیل سطح ویژه باال قابلیت حمل مقدار بیشتری دارو را د

 .[12،11]سرعت رهایش از آن قابل کنترل است 

عالوه بر ترکیب شیشه، روش سنتز آن نیز بر ویژگی های 

شیشه های زیست فعال عموما محصول نهایی تاثیر گذار است. 

به دو روش ذوبی و یا سل ژل تهیه می شوند. در روش ذوبی 

د اما تهیه می شواز ذوب ترکیبات اکسیدی در دماهای باال شیشه 

های اولیه تحت  محلول حاوی پیش مادهدر روش سل ژل 

واکنش های پلیمریزاسیون در دمای اتاق تشکیل یک ژل می 

ژل ها شبکه های پلیمری هستند که قابلیت نگهداری مقدار  دهد.

 از سیلیکاهایی این شبکه دارند.زیادی حالل در ساختمان خود را 

ر آن دحالل موجود که نهایتا  تشکیل شدهبا پیوند کوواالنسی 

حرارت داده می شود  644 ℃ل در دمای خشک شده و برای مثا

شیشه های زیست فعال تهیه شده به  تا به شیشه تبدیل شود.

ژل سطح ویژه باالتری نسبت به انواع تهیه شده به -روش سل

 فعالیت سلولی،روش معمول ذوبی دارند که منجر به بهبود 

رسوب سریع تر هیدروکسی آپاتیت و پیوند با بافت می شود 

سل ژل یک فرایند دما پایین است که امکان کنترل ترکیب،  .[8]
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روش سل  .[13]یکنواختی و خلوص ترکیبی در آن باالتر است 

ع حالل، نوع پیش ماده ها، ژل به شرایط فرایند مانند نو

استوکیومتری آب به آلکوکسید و نوع کاتالیزور بسیار حساس 

. تفاوت فیزیکی بین شیشه های ذوبی و سل ژل این [10]است 

است که شیشه های سل ژل تخلخل های ذاتی دارند درحالی که 

شیشه های ذوبی متراکم هستند. نانوتخلخل ها به دلیل سطح 

  .[15]می شوند  رفتار سلولیخاص خود باعث بهبود 

متشکل از  [ خمیر کامپوزیتی16در تحقیقات گذشته ]

شیشه زیست فعال و میکروکرات پلی کاپروالکتون حامل دارو 

به عنوان یک سیستم تزریق پذیر موفق معرفی شد. از آنجایی که 

روش های متفاوت سنتز شیشه بر روی ویژگی های فیزیکی آن 

اثرگذار است، هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه ی خواص 

ست فعالی خمیرهای تهیه جریان یابی، پایداری ساختاری و زی

شده از شیشه های زیست فعال به روش ذوبی و سل ژل می 

باشد. تاکنون اثر پارامترهای متفاوتی مانند نوع و غلظت فاز مایع، 

اندازه ذرات فاز جامد، نسبت جامد به مایع، ترکیب شیمیایی و 

نوع افزودنی بر خواص خمیرهای تزریق پذیر بررسی شده است، 

ق تاثیر روش سنتز پودر شیشه زیست فعال بر در این تحقی

 پایداری و جریان یابی خمیر حاصل از آن مطالعه خواهد شد.
 

 قیتحق روش -2
 مواد اولیه مورد نیاز -2-1

مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت شیشه ها به روش ذوبی 

کربنات ، 3CO2Na کربنات سدیم،  2SiOدی اکسید سیلیسیوم 

بودند که همگی از  5O2P اکسید فسفرپنتا و  3CaCO کلسیم

تترا اتیل اورتو سیلیکات شرکت مرک خریداری شدند. 

(TEOS) ،( تری اتیل فسفاتTEP)  از نیترات کلسیم چهار آبهو 

شرکت مرک برای ساخت شیشه سل ژل تهیه شدند. میکروکرات 

( بر اساس روش گفته شده در مقاله PCLپلی کاپروالکتون )

سدیم آلژینات با ویسکوزیته متوسط از  [.16]پیشین سنتز شدند 

 شرکت سیگما آلدریچ تهیه شد.

 

 سنتز و مشخصه یابی شیشه ها -2-2

 wt 05%با ترکیب شیمیایی  45S5شیشه زیست فعال 

2SiO ،%wt 2045 CaO،%wt 2045 O2Na  و%wt 6 5O2P  به

بر اساس دو روش ذوبی و سل ژل تهیه شد. در روش ذوبی 

، 2SiO  ،3CO2Naمقادیر مناسبی از مواد اولیه  [17روش مقاله ]

3CaCO  5وO2P  به مدت یک ساعت در آسیاب سیاره ای مخلوط

شدند سپس پودر حاصل پودر حاصل در بوته آلومینایی در 

ساعت ذوب شد. مذاب بر روی سطحی  2به مدت  1044℃

فلزی کوئنچ شد تا به سرعت در دمای محیط سرد شود و شیشه 

ساعت در آسیاب  3آید. فریت حاصل به مدت آمورف به دست 

آسیاب شد تا پودر شیشه مورد  rpm 254سیاره ای با سرعت 

 نظر به دست آمد.

تهیه شیشه زیست فعال به روش سل ژل بر اساس روش 

با ابتدا آب و اتانول [ صورت گرفت. 18ارائه شده در مقاله ]

 5/2نسبت 
آب

اتانول
با در نظر گرفتن  م مخلوط شدند، سپسبا ه =

 6/21نسبت 
آب

TEOS
=  ،TEOS  به آرامی به محلول فوق در

 با نسبتموالر  2دمای محیط اضافه شد. کاتالیزور اسید نیتریک 

45/4 
اسید

TEOS
افزوده شد. به  TEOSبه منظور تسریع آبکافت  =

 ، نمک سدیم و نمک کلسیمTEPی یعنهمین ترتیب سایر مواد 

و عمل هم زدن  اضافه شدند  45S5برحسب درصد مولی شیشه 

ادامه پیدا کرد تا  rpm 244به مدت یک ساعت با سرعت ثابت 

سل شفاف حاصل شود. تشکیل ژل با استفاده از کاتالیزور بازی 

 دمایو نهایتا ژل خشک شده در  تسریع شدموالر  2آمونیاک 

 در اتمسفر هوا عملیات حرارتی شد. 744℃

میکروسکوپ الکترونی مورفولوژی ذرات شیشه توسط 

( که با ولتاژ SEM, Stereoscan S 360 Cambridgeروبشی )

کار میکرد، مشاهده شد. یک الیه نازک طال  kV 15شتاب دهنده 

بر سطح نمونه مورد بررسی به روش کند و پاش پوشش داده 

شد. اندازه سطح ویژه پودر از طریق منحنی های جذب و 

 ,BET (BET, ASAP 2010واجذب گاز نیتروژن به روش 

Micromeritics, USA)  در دمایK 77   .اندازه گیری شد 

 

 ساخت خمیرها -2-3

درصد وزنی پودر شیشه زیست  64فاز جامد خمیر شامل 

( یا تهیه شده به M-BGتهیه شده به روش ذوبی ) 45S5فعال 

درصد وزنی میکروکرات  04( به همراه S-BGروش سل ژل )

PCL ول آبی سدیم آلژینات بود. فاز مایع محل%w/v 0  انتخاب
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شد. خمیرها با مخلوط کردن فاز پودر و مایع با نسبت ثابت 

g/ml 5/2 .تهیه شدند 

 

 ویژگی های جریان یابی -2-4

با  حالت چرخشیدر خصوصیات رئولوژیکی خمیرها 

با صفحات تخت  MC-R300 Anton Paarاستفاده از رئومتر 

از خمیر  g 3موازی در دمای اتاق بررسی شد. برای هر آزمون، 

دقیقه، بر مرکز صفحه ی  1تهیه شده و بعد از هم زدن به مدت 

تنظیم  mm 1پایینی قرار داده شد، درحالیکه فاصله بین صفحات 

شد. اندازه گیری پارامترهای رئولوژی پایدار در حالت سرعت 

به طوری که سرعت برشی ، ه صورت گرفت( کنترل شد�̇�برشی )

افزایش و سپس در همان زمان به  s 1444-1تا  s 4-1از  s 184در 

( و ویسکوزیته σصفر کاهش یافت. منحنی های تنش برشی )

(η به عنوان تابعی از سرعت برشی رسم شدند. به تنش برشی )

σدر سرعت برشی صفر، تنش تسلیم )
0

( گفته می شود، این 

σمقدار از برون یابی منحنی  − �̇�  می آیدبه دست . 

برای بررسی تزریق پذیری خمیر تهیه شده درون یک 

منتقل شد و تحت بار فشاری عمود بر سطح پیستون  ml 3سرنگ 

 SANTAMقرار گرفت. نیرو توسط دستگاه آزمون مکانیکی )

STM-20 با سرعت )mm/min 34 ر نیروی اعمال شد و نمودا

 اعمالی در برابر جابجایی پیستون رسم شد.

  

 بررسی تخریب و انحالل  -2-5

آزمایشات برون تنی به منظور بررسی پایداری خمیر در 

و همچنین توانایی  (SBF) تماس با محلول شبیه به مایعات بدن

تشکیل آپاتیت خمیر که نشان دهنده ی توانایی تشکیل پیوند با 

شد. برای مطالعه رفتار برون تنی خمیرها، استخوان است انجام 

g 1  از هر کامپوزیت درmL 144  محلولSBF  روز  21به مدت

 ساعت تعویض شد. 08هر  SBFغوطه ور شد. 

برای بررسی مقاومت به آبشویی، خمیرهای تزریق شده 

قرار  37 ℃غوطه ور شد و درون اینکوباتور  SBFبالفاصله در 

به  SBFروز غوطه وری در  21گرفت. رفتار خمیر بعد از 

  صورت کیفی با دوربین دیجیتال ثبت شد.

میزان رهایش سدیم آلژینات از کامپوزیت ها در محلول 

SBF  روز توسط دستگاه طیف سنجی جذب نوری  21طی

(UV-visible spectrometer- PerkinElmer Lamda25 Us )

 اندازه گیری شد.

طی  SBFدر محلول  Siو  Caتغییرات غلظت عنصرهای 

روز با استفاده از طیف سنجی گسیل اتمی و برانگیختگی به  21

 ( اندازه گیری شد.ICP-AES ARL 3410کمک پالسما )

 

مشاهده ریزساختار، آنالیز فازی و گروه های  -2-6

 شیمیایی

مورفولوژی سطح خمیر خشک شده قبل و بعد از غوطه 

بشی مورد توسط میکروسکوپ الکترونی رو SBFوری در 

 مطالعه قرار گرفت. 

روز غوطه وری در  21آنالیز فازی خمیرها قبل و بعد از 

SBF ( توسط پراش سنجی پرتو ایکسXRD, Philips 

PW3710 با تابش )Cu-K𝛼  که با ولتاژkV 04  و جریانmA 

°10کار میکرد، در محدوده  34 ≤ 2θ ≤  انجام شد. 50°

شناسایی پیوندها و گروه های شیمیایی موجود در 

توسط طیف  SBFروز غوطه وری در  21خمیرها قبل و بعد از 

( در FTIR, BRUKER VECTOR 33سنجی مادون قرمز )

 mg 844از پودر نمونه با  mg 14حالت عبوری صورت گرفت. 

مخلوط شده و به شکل قرص پرس شد. قرص ها در  KBrپودر 

 آنالیز شدند. cm 2-1با رزولوشن  cm 404-0444-1محدوده 

 

 آزمون تکثیر سلولی -2-7

برای بررسی اثر نمونه های تهیه شده بر زنده بودن سلول 

-MTT (3های استئوبالست، آزمون رنگ سنجی 

dimethylthiazol-2,5-diphenyltetrazolium bromide با )

 ( و عصارهNCBI C555) MG-63استفاده از سلول های انسانی 

ی هر نمونه انجام شد. عصاره نمونه ها با افزودن پودر خمیر 

تهیه شد. بعد  mg/ml 244با نسبت  RPMI 1640خشک شده به 

، مخلوط سانتریفیوژ 37 ℃ساعت نگهداری در اینکوباتور  72از 

حجمی( با افزودن  %144و سپس فیلتر شد. عصاره خالص )

RPMI 1640  تعداد درصد حجمی رقیق شد 25و  54، 75تا .

 RPMI 1640خانه ای در محیط  16سلول در ظروف  1×410 

پنی سیلین  unit/ml 144(، FBSسرم جنین گاوی ) %14حاوی 

استرپتومایسین کشت داده شد و در اینکوباتور  unit/ml 144و 
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ساعت نگهداری شد.  20به مدت  2CO %5تحت اتمسفر  37 ℃

بعد از چسبیدن سلول ها، محیط کشت خارج شد و عصاره ی 

به خانه ها اضافه شد. چاهک بدون عصاره  FBS %14نمونه ها با 

ساعت، مورفولوژی  08به عنوان نمونه کنترل انتخاب شد. بعد از 

سلول ها در مجاورت عصاره ها توسط یک میکروسکوپ نوری 

شمارش  ( مشاهده شد. به منظورOlympus CKX41معکوس )

به  37 ℃تعداد سلول های زنده بعد از نگهداری در اینکوباتور 

حل شده در  𝜇𝑙 144 MTTروز محیط خارج شد و  2مدت 

RPMI 1640 (mg/ml 5 .به هر چاهک اضافه شد )ساعت  0

زمان برای تشکیل کریستال های فرمازان الزم است. سپس رنگ 

 𝜇𝑙بنفش در واکنش کرده خارج شده و کریستال های فرمازان 

دی متیل سولفوکساید حل شدند. بعد از انحالل کامل،  144

 plate reader (BIO-TEK Elxدانسیته نوری محلول توسط 

808, Highland park,USA در طول موج )nm 574  اندازه گیری

شد. تعداد سلول ها بر اساس نمودار استاندارد تهیه شده از نمونه 

ا تعیین شدند. تصویر سلول ه هایی با دانسیته سلولی مشخص

 . در مجاورت عصاره ها توسط میکروسکوپ نوری ثبت شد

 

 نتایج و بحث -3
 مشخصات پودر شیشه ذوبی و سل ژل سنتز شده -3-1

و  منحنی های جذب و واجذب  SEMتصویر  1شکل 

گاز نیتروژن پودر شیشه زیست فعال تهیه شده به روش ذوبی و 

سل ژل را نشان می دهد. مورفولوژی پودر شیشه ذوبی در 

را  µm 0-14ذرات چند وجهی غیر منظم با اندازه  SEMتصویر 

نشان می دهد که ذرات کوچکتر اگلومره شده اند. حجم کلی 

و  g3cm 1/2-1شعاع تخلخل ها به ترتیب تخلخل ها و میانگین 

nm 13/77  تخمین زده شد، بنابراین پودر تخلخل کم اما در

( دارد. اندازه سطح ویژه پودر به nm 54<aمحدوده ماکرو )

 اندازه گیری شد.  BET 1-g2m  8/3روش   

الف نشان می دهد که منحنی های جذب و  -1شکل 

 IUPAKق طبقه بندی واجذب بر روی هم منطبق می باشند. طب

می باشد که معرف ماده  IIIایزوترم جذب مطابق با ایزوترم نوع 

. اندازه [11]ای غیر متخلخل با انرژی جذب پایین می باشد 

، شعاع BET 1-g2m 148/11سطح ویژه پودر سل ژل به روش 

 g3cm-1وحجم کلی تخلخل ها nm 81/33تخلخل های مزوپور 

 گزارش شد.  12/4

 
ایزوترم جذب و واجذب پودر شیشه تهیه و  SEMتصویر . 1 شکل

 شده به روش الف( ذوبی و ب( سل ژل

 

ب منحنی های جذب و واجذب بر روی  -1در شکل 

هم منطبق نیستند و تشکیل حلقه هیسترزیس می دهند. طبق طبقه 

می باشد  Vایزوترم جذب مطابق با ایزوترم نوع  IUPAKبندی 

( است H1)1و حلقه هیسترزیس تشکیل شده شبیه به منحنی نوع 

 که شاخه های جذب و واجذب تقریبا عمودی و موازی هستند.

این شکل معرف ماده ای با تخلخل های مزوپور و انرژی جذب 

. [11]پایین اما بدون تخلخل های به هم مرتبط می باشد 

ذرات چند  SEMمورفولوژی پودر شیشه سل ژل در تصویر 

را  µm 14زه تقریبی کوچکتر از وجهی غیر منظم اگلومره با اندا

نشان می دهد. بنابراین با اینکه در هر دو روش ذوبی و سل ژل 

اما روش سل ژل  مورفولوژی و اندازه ذرات تقریبا مشابه است

منجر به تولید پودری با تخلخل باالتر و در نتیجه سطح ویژه 

 باالتر شده است.

 

 خصوصیات جریان یابی خمیرها -3-2

ب منحنی تنش برشی و ویسکوزیته بر  الف و-2شکل 

حسب سرعت برشی خمیر های تهیه شده از شیشه ذوبی و سل 

ژل را نشان می دهد. منحنی رفت و برگشت تشکیل یک حلقه 
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هیسترزیس داده است که نشان دهنده ی ویژگی تیکسوتروپی 

این مواد است. هر دو خمیر رفتار تیکسوتروپی مثبت دارند به 

نی بازگشت تنش برشی کمتری از منحنی رفت این معنی که منح

توان در یک سرعت برشی ثابت دارد. مقدار تیکسوتروپی را می

با مساحت حلقه هیسترزیس تخمین زد، به عبارت دیگر ناحیه 

  .[16] ی بزرگتر تیکسوتروپی بیشتر خمیر را نشان می دهد

 
 -سرعت برشی ب( ویسکوزیته -منحنی الف( تنش برشی. 2 شکل

 سرعت برشی و ج( تزریق پذیری خمیرهای مختلف

 

مشاهده می شود که خمیر تهیه شده با شیشه سل ژل 

تیکسوتروپی بیشتری نسبت به روش خمیر تهیه شده به روش 

ذوبی دارد. درجه تیکسوتروپی متناسب با انرژی مورد نیاز برای 

شکستن ساختار داخلی شکل گرفته است. این ساختارها به دلیل 

اند. نش ذرات با هم و با مولکول های آلژینات تشکیل شدهبرهمک

هرچه مساحت حلقه بزرگتر باشد پیوندهای ایجاد شده قوی 

ترند و انرژی مورد نیاز برای شکستن آن ها بیشتر است. بنابراین 

از آزمون رئولوژی می توان برای پیش بینی پیوندهای موجود در 

 خمیر استفاده کرد. 

در هر دو خمیر، با افزایش سرعت برشی ویسکوزیته 

کاهش می یابد لذا خمیرها رفتار رقیق برشی دارند. رفتار رقیق 

برشی مشخص می کند که در تنشی بیش از تنش تسلیم، ماده به 

آسانی جریان می یابد. این رفتار باعث می شود که خمیر رفتار 

همگن  تزریق جریان یابی خوبی حین تزریق داشته باشد و حین

بماند. در خمیر حاوی شیشه سل ژل میزان ویسکوزیته و تنش 

تسلیم نسبت به حالتی که از شیشه ذوبی استفاده شده بیشتر می 

خصوصیات رئولوژیکی خمیر به ویژگی های فیزیکی باشد. 

پودر استفاده شده خصوصا تخلخل ها و اندازه ذرات بستگی 

یری پودر که معیاری از حد دارد. این فاکتورها بر روی نفوذ پذ

پالستیک خمیر است تاثیر گذار است. از مقایسه این دو خمیر 

می توان نتیجه گرفت که هر چه حجم تخلخل ها بیشتر باشد 

)شیشه سل ژل( نفوذ پذیری بیشتر است و برهمکنش بین ذرات 

بیشتر می شود چون مایع به جای آنکه بین ذرات قرار گیرد در 

رده است. در نتیجه در خمیر تهیه شده از شیشه تخلخل ها نفوذ ک

سل ژل تنش تسلیم و ویسکوزیته که معیاری از انرژی الزم برای 

 جریان یابی خمیر است افزایش پیدا کرده است. 

منحنی تزریق خمیرها به صورت نیروی ج -2در شکل 

اعمالی در برابر جابجایی پیستون رسم شده است. در هر دو 

ی در ابتدای تزریق به سرعت افزایش می یابد خمیر نیروی اعمال

تا بر اصطکاک بین دیواره های سرنگ و خمیر غلبه کند، پس از 

آن تزریق با نیروی ثابت ادامه می یابد و به دلیل پیوستگی بین 

ذرات شیشه و محلول سدیم آلژینات جدایش فازی اتفاق نمی 

رسیدن  به دلیلافتد. در پایان نمودار افزایش شدید نیرو می تواند 

پیستون به انتهای سرنگ و یا به عبارتی پایان تزریق باشد و یا 

ممکن است مسیر تزریق به دلیل جدایش فاز جامد و مایع )پدیده 

 فیلتر پرس( بسته شده باشد.

نیروی مورد نیاز برای تزریق خمیر حاوی شیشه سل ژل 

( که برای اعمال جراحی غیر N 246بسیار باالست  )حدود 

خمیر می تواند تزریق شود.  %13نطقی است، ضمن اینکه تنها م

https://doi.org/10.30501/jamt.2021.??????.????
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کاهش می یابد  N 05با استفاده از شیشه ذوبی نیروی تزریق به 

و تمام خمیر تزریق می شود. طبق تعریف بوهنر خمیرهایی که 

است و همچنین حجم خمیر  N 144نیروی تزریق آن ها بیش از 

ق پذیر نیستند است، تزری %14خارج شده از سرنگ کمتر از 

[24] . 

نشان داد ذرات شیشه زیست  BETایج همان طور که نت

فعال سل ژل مورد استفاده تقریبا متخلخل بودند. تخلخل های 

موجود در ذرات شیشه اثری مانند افزایش نسبت جامد به مایع 

دارند. تخلخل ها دلیل اصلی نفوذ پذیری پودر است، به عبارت 

دیگر نفوذ مولکول های مایع به درون حفرات مقدار آب موجود 

 ذرات را کاهش می دهد در نتیجه اصطکاک داخلی بین اجزاء  بین

خمیر و اصطکاک خارجی بین خمیر و دیواره ی سرنگ افزایش 

می یابد و حرکت دشوار می شود. همچنین سطح ویژه باالتر 

پودر باعث واکنش بیشتر ذرات با مایع سدیم آلژینات شده در 

راتی ن شیشه ذنتیجه ویسکوزیته افزایش می یابد. عالوه بر ای

چند وجهی غیر منظم با گوشه های تیز دارد. این مورفولوژی 

برهم کنش بین ذرات را افزایش می دهد و حرکت آن ها را 

سخت تر می کند. نیروی تزریق باالتر شیشه سل ژل، توسط 

تنش تسلیم و ویسکوزیته ی باالتر آن نسبت به شیشه ذوبی نیز 

 تایید می شود.

 

 و انحالل خمیرها بررسی تخریب -3-3

حالت فیزیکی خمیرهای فوق بالفاصله بعد از تزریق و 

الف نشان داده  -3در شکل  SBFروز بعد از غوطه وری در  21

شده است. خمیر تهیه شده از شیشه سل ژل با گذشت زمان 

دچار از هم پاشیدگی ساختاری شده و ذرات خمیر از هم جدا 

شده اند. اما در خمیر تهیه شده با شیشه ذوبی آبشویی اتفاق 

ه ک نیوفتاده و بیشتر پدیده بادکردگی و تورم مشاهده می شود

ول های آب در شبکه ی پلیمری کامپوزیت ناشی از جذب مولک

  می باشد.

خمیری که برای کاربردهای بالینی استفاده می شود باید 

توانایی پایدار ماندن در محل تزریق در طول درمان را داشته باشد 

و با مایعات بیولوژیکی به سایر قسمت ها حرکت نکند. گزارش 

مشکالتی شده است که مهاجرت ذرات ریز خمیر باعث ایجاد 

در بافت های اطراف و ایجاد واکنش های التهابی در آن ها می 

. از آنجایی که هیچ واکنش گیرشی در خمیر حاوی [8]شود 

شیشه زیست فعال اتفاق نمی افتد، پایداری ساختاری آن تنها با 

محلول پلیمری اضافه شده تامین می شود. به نظر می رسد که 

سدیم آلژینات گزینه ی مناسبی برای غلبه بر آبشویی این خمیرها 

دارد. گروه  OH-و  COO-لژینات گروه های عاملی سدیم آاست. 

سطح ذرات  Ca+2در محلول با یون های  COO-های باردار 

شیشه پیوند الکترواستاتیک برقرار می کند. عالوه بر این یون 

موجود در محیط حاصل از انحالل شیشه، با آنیون  Ca+2های 

م را واکنش داده و ژل آلژینات کلسی 1های پلیمری طبق معادله 

 [.6] به دور ذرات شیشه تولید می کند
C5H7O4COONa + Ca2+ = (C5H7O4COO)2Ca + 2 Na+  )1(             

 

و  Ca+2سدیم آلژینات توانایی باالیی در ایجاد پیوند با 

ایجاد ژل آلژینات کلسیم دارد. این ژل یک کمپلکس نامحلول 

در آب بوده که از پخش شدن و گسستگی خمیر در مایعات 

 فیزیولوژیک جلوگیری می کند. 

ب غلظت تجمعی آلژینات موجود در  -3در شکل 

حاوی نمونه ها بر اساس زمان ارائه شده است. در  SBFمحلول 

د شده در محدوده طول موج آزمون جذب نور مرئی پیک ایجا

nm 264-254  مربوط به جذب گروه کربونیل ایجاد شده در اثر

شکستن زنجیره اصلی و باز شدن حلقه ی موجود در ساختمان 

. مقدار سدیم آلژینات رهایش یافته از [21]سدیم آلژینات است 

از مقدار آن در خمیر  ژل بیشتر-خمیر تهیه شده با شیشه سل

تهیه شده با شیشه ذوبی می باشد. از آنجا که مقاومت به آبشویی 

در این خمیرها به حضور فاز سدیم آلژینات که به عنوان یک 

محمل در ترکیب کامپوزیت عمل می کند بستگی دارد می توان 

ژل را به خروج این -مقاومت کمتر خمیر تهیه شده به روش سل

 ت نسبت داد. فاز سدیم آلژینا

غلظت عناصر کلسیم و سیلیسیوم   ج و د -3شکل 

رهایش یافته از خمیر تهیه شده با شیشه سل ژل و ذوبی را بعد 

در  Caمقایسه می کند. غلظت  SBFروز غوطه وری در  21از 

SBF  اولیه قبل از غوطه ور کردن نمونه ها حدودmg/L 78 

ز های اولیه با است. برای هر دو نمونه رهایش یون ها در رو

سرعت بیشتری آغاز شده و بعد از دو هفته رهایش کاهش می 

یابد. این روند رو به کاهش در نمونه ذوبی بیشتر است. همان 

الف گویای آبشویی بیشتر خمیر تهیه شده با  -3طور که شکل 

شیشه سل ژل است رهایش یون ها نیز در این خمیر با سرعت 

 ست.و مقدار بیشتری صورت گرفته ا
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، ب( غلظت تجمعی سدیم آلژینات رهایش یافته ، SBFروز غوطه وری در  21الف( حالت فیزیکی خمیرهای تزریق شده قبل و بعد از . 3 شکل

 SBFسیلیسیوم رهایش یافته از خمیرهای مختلف در محلول غلظت کلسیم و د( غلظت ج( 

 

بیان می کنند که میزان رهایش یون  ICPنتایج آزمون 

کلسیم در محیط از خمیر تهیه شده با شیشه سل ژل بیشتر است. 

لذا سرعت رسوب الیه کلسیم فسفاتی در این خمیرها بیشتر از 

نمونه ذوبی مشابه است. این اختالف در سرعت رهایش به 

ی دو پودر بستگی دارد. سرعت انحالل باالتر خصوصیات فیزیک

خمیر شیشه سل ژل ناشی از سطح ویژه باالتر این پودر است. 

در نتیجه رسوب کلسیم فسفات و تبلور آپاتیت سریع تر اتفاق 

 می افتد. 

 

 مورفولوژی سطح -3-4

خمیرهای خشک شده قبل و بعد از غوطه  SEMتصاویر 

 0روز، در دو بزرگنمایی مختلف در شکل  21وری به مدت 

نشان داده شده است. ریزساختار از ذرات شیشه که به یکدیگر 

که به صورت نقاط سیاه  PCLفشرده شده اند و میکروکرات 

دیده می شوند تشکیل شده است. توزیع یکنواخت ذرات و پیوند 

ا سطح ذرات شیشه قابل مشاهده است. سدیم حامل آلی ب

آلژینات باعث ایجاد پیوستگی در سیستم شده است. بعد از 

روز بر روی سطح خمیر حاوی شیشه زیست فعال  21گذشت 

یک الیه با مورفولوژی کروی متشکل از تیغه های نانو سایز در 

هم فرورفته، تشکیل شده. این مورفولوژی به هیدروکسی آپاتیت 

است. حفرات ایجاد شده بین کریستال های میله ای شکل  موسوم

آپاتیت مربوط به تخریب فاز شیشه زیست فعال می باشد. بر 

روی ذرات شیشه آپاتیت تشکیل شده و اما بر سطح میکروکرات 

پلی کاپروالکتون فاز جدیدی مشاهده نمی شود. تغییرات ایجاد 

ز غوطه رو 21شده در سطح خمیر حاوی شیشه ذوبی بعد از 

، حاکی از رسوب یک الیه جدید می باشد اگرچه SBFوری در 

در بزرگنمایی باالتر هنوز سوزنی های مربوط به کریستالیت های 

 آپاتیت مشاهده نمی شود. 

شیشه زیست فعال از  [22]در خمیری که سایر محققان 

و کایتوسان تهیه کرده اند تشکیل آپاتیت بر روی سطح  بوراتی

روز قابل تشخیص است که این امر زیست  64بعد از حدود 

فعالی بیشتر ترکیب شیشه زیست فعال مورد بررسی در این 

ق ه در این تحقیتحقیق را نشان می دهد. گرچه در خمیر تهیه شد

 سدیم آلژینات باعث به تاخیر افتادن تشکیل آپاتیت شده است.

https://doi.org/10.30501/jamt.2021.??????.????
https://dx.doi.org/10.30501/jamt.2021.240705.1105
https://en.merc.ac.ir/
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روز  21قبل و بعد از خمیرهای مختلف  SEMتصویر . 4 شکل

  SBFغوطه وری در 

 

 1زیرا طبق گزارشات الیه کلسیم فسفاتی آمورف بعد از 

بر روی سطح شیشه زیست فعال  SBFروز غوطه وری در 

روز تبلور این الیه انجام می شود  3تشکیل می شود و بعد از 

. می توان اینگونه توضیح داد که ژل کلسیم آلژینات تشکیل [23]

را  HAشده در اطراف ذرات، محل های فعال برای جوانه زنی 

مسدود می کند چنانچه طبق گزارشات نیز سدیم آلژینات در 

خمیرهای سیمانی کلسیم فسفاتی از طریق جذب بر روی سطح 

یل تشکسیمان باعث افزایش زمان گیرش و به تاخیر افتادن 

 . [20]آپاتیت می شود 

 

 آنالیز فازی و گروه های شیمیایی -3-5

روز  21خمیرهای مختلف قبل و بعد از  XRDالگوی 

الف آورده شده است. شیشه  -5در شکل  SBFغوطه وری در 

پیک های ی استفاده شده در خمیرها کامال آمورف می باشد. 

درجه مربوط به صفحات  23و  21اصلی دیده شده در زوایای 

. در [25] هستند PCL( پیک های مشخصه 244( و )114اتمی )

 XRDنمونه حاوی شیشه ذوبی تفاوت چشمگیری در الگوی 

قبل و بعد از غوطه وری مشاهده نمی شود. طبق این نتایج، هیچ 

اسایی نه قابل شنفاز کریستالی منسوب به آپاتیت بر روی نمو

می توان نتیجه  FTIRو  SEMنیست. گرچه بر اساس نتایج 

گرفت که الیه تشکیل شده بر سطح خمیر آمورف است و قابل 

نیست. اما در نمونه حاوی شیشه سل ژل بعد  XRDشناسایی با 

درجه  8/31روز غوطه وری پیک ایجاد شده در زاویه  21از 

از کلسیم فسفاتی رسوب ( ف211بیانگر پراش از صفحه اتمی )

کرده بر سطح خمیر می باشد. می توان نتیجه گرفت که فاز 

رسوب کرده بر سطح خمیر حاوی پودر شیشه سل ژل بلورین 

بوده در صورتی که فاز کلسیم فسفاتی تشکیل شده بر سطح 

قابل  XRDخمیر حاوی پودر شیشه ذوبی آمورف بوده و توسط 

 شناسایی نیست. 

نیز اثر اندازه حفرات و سطح ویژه پودر  [26]در مرجع 

بر رهایش یون کلسیم و ارتباط آن با تشکیل رسوب کلسیم 

فسفاتی در دو پودر شیشه زیست فعال تهیه شده به دو روش 

مختلف سل ژل بررسی شده است. در آن تحقیق نیز تبلور 

 تخلخلرسوب کلسیم فسفاتی در پودری که سطح ویژه و 

باالتری داشته سریع تر اتفاق افتاده و پیک های فاز آپاتیت در 

XRD  با شدت بیشتری ظاهر شده اند. زیرا تشکیل آپاتیت در

محلول شبیه به مایعات بدن مقیاسی از واکنش پذیری سطح ماده 

 مورد بررسی می باشد. 

 

 
نمونه های مختلف  FTIRو ب( طیف  XRDالف( الگوی . 5 شکل

 SBFروز غوطه وری در  21قبل و بعد از 
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خمیر تهیه شده از شیشه زیست فعال   FTIRطیف های 

ب آورده  -5ذوبی و سل ژل قبل و بعد از غوطه وری در شکل 

 PCLشده است. تمام پیک های مشخصه شیشه زیست فعال و 

مربوط به خمیر کامپوزیت آن ها نیز مشاهده می  FTIRدر طیف 

مربوط به پیوند کششی غیر متقارن  706و  cm 1416-1شود. پیک 

Si-O-Si  1می باشد در حالیکه پیک-cm 018  حالت خمشی این

در گروه  P-O. حالت کششی پیوند [27]پیوند را نشان می دهد 

. پیک پهن [28]مشخص شده است  cm 646-1فسفات با پیک 

آب جذب  H-Oبه دلیل ارتعاش پیوند  cm 3023-1در حدود 

موید وجود  C=Oو  2CH ،3CHشده می باشد. حضور گروه های 

PCL  در ترکیب هستند. عالوه بر این، پیوند ارتعاشی کششی
-COO 1روه کربوکسیالت آلژینات نیز در گ-cm 1634  حضور

 دارد. 

، باند های جذب مربوط به SBFبعد از غوطه وری در 

آب جذب شده شدت یافته است که نشان دهنده  OHگروه 

افزایش سطح ویژه خمیر می باشد. این افزایش سطح ویژه ناشی 

از تشکیل یک الیه با مورفولوژی نانو سایز بر سطح خمیر می 

اشد. عالوه بر گروه کربوکسیالت سدیم آلژینات، پیوندهای ب

می توانند مربوط به گروه  1054و  cm 1015-1مشاهده شده در 

های کربناتی در شبکه کلسیم فسفات رسوب کرده باشند. پیوند 

رخ می دهد با پیک پهن  cm 1414-1که حدود  O-Pکششی 

وشانی هم پ cm 1244-144-1در محدوده  Si-O-Siمربوط به 

 21داشته، به همین دلیل به آسانی قابل تشخیص نیست. بعد از 

روز غوطه وری در محلول فیزیولوژیک پیک دوتایی ایجاد شده 

در فاز کلسیم  O-Pنماینده تشکیل پیوند  640و  cm 564-1در 

زان با توجه به پهن بودن پیک و می فسفاتی رسوب کرده می باشد

 .رح کردطممیتوان  نیزمیزان بلورینگی نسبی را  آندوتایی شدن 

نماینده پیوند های گروه  cm 874-1شانه ی ایجاد شده در 

نماینده ی پیوند های  1244و  cm 158 ،1454-1کربنات و در 

گروه فسفات در شبکه آپاتیت هستند. گروه های شیمیایی خمیر 

PCL  بعد از غوطه وری درSBF ز تغییری نداشته است اما ا

که معرف حضور سدیم آلژینات در  COO-شدت پیک گروه 

ترکیب است کاسته شده که نشان دهنده ی خروج آن از خمیر 

 می باشد.

 

 

 تکثیر سلولی -3-6

روز  2الف درصد زنده ماندن سلول ها بعد از  -6شکل 

مجاورت با غلظت های مختلف عصاره های نمونه های مختلف 

را مقایسه می کند. برای هر دو نمونه با رقیق شدن عصاره، تعداد 

سلول های زنده افزایش می یابد. به عبارت دیگر در مورد نمونه 

M-BG  ت سلولی را تا حیا %25به  %144رقیق کردن عصاره از

-Mنمونه  %25نمونه کنترل افزایش می دهد. عصاره  %54حدود 

BG  14نتیجه ی بهتری داشته و تعداد سلول های زنده حدود% 

گروه کنترل است. میزان تکثیر سلولی در مجاورت خمیر تهیه 

شده با شیشه سل ژل کمتر از رشد سلول ها در مجاورت خمیر 

 شد، این اتفاق می تواند به دلیلتهیه شده با شیشه ذوبی می با

آبشویی بیشتر نمونه سل ژل و باال بودن غلظت یون ها در محیط 

 باشد. 

 

 
و ب( تصویر میکروسکوپ  MTTالف( نتایج آزمون . 6 شکل

 نوری از سلول ها در مجاورت نمونه های مختلف

 

نقش اساسی در تکثیر سلول های  Siو  Caیون های 

آن ها در محیط کشت یک حد بحرانی استخوانی دارند و غلظت 

برای تکثیر سلول های استخوان ساز مناسب گزارش  Ca+2دارد. 

اثر سمی بودن  µg/ml 044شده است و در غلظت های بیش از 

در حضور محیط  MG-63مشاهده می شود. تکثیر سلول های 

https://doi.org/10.30501/jamt.2021.??????.????
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افزایش داشته است، در حالی که  µg/ml 164-84 2+Caحاوی 

فعالیت سلول ها را کاهش داده  µg/ml 204افزایش مقدار آن به  

جهت تکثیر سلول های   Si+4. غلظت مناسب [21]است 

 .[15]تعیین شده است  µg/ml 24طبق یافته ی مراجع  استخوانی 

5O2P-CaO-2SiO-انحالل شیشه زیست فعال در سیستم معمول 

O2Na  باعث افزایشpH  محیط می شود زیرا تبادل کاتیونی بین

محیط اتفاق می  H+با  Ca+2و  Na+شه مانند یون های سطح شی

افتد. رهایش بیشتر یون های قلیایی باعث ایجاد اثرات سمی در 

 محیط کشت سلول می شود.

در واقع تعداد سلول های زنده ی کمتر در مجاورت نمونه 

از این  Si+4و  Ca+2ژل به دلیل رهایش بیشتر یون های -سل

در مجاورت  MTTنمونه ها می باشد. به همین منظور آزمون 

عصاره های رقیق شده ی نمونه ها نیز انجام گرفت تا غلظت 

مناسب جهت تکثیر سلول های استئوبالست به دست آید. باید 

توجه داشت که این نتایج وابستگی تکثیر سلول ها را به غلظت 

به معنای سمی بود  اثبات می کند و Si+4و  Ca+2یون های 

 خمیرهای تولید شده نیست. 

در معرض  MG-63ب موفولوژی سلول های  -6شکل 

عصاره خمیرها را نشان می دهد. سلول های زنده به صورت 

کشیده شده و سلول های مرده به صورت نقاط سفید دیده می 

 شوند.

و پلی  45S5لو و همکارانش با تهیه کامپوزیت شیشه 

( نشان دادند که رفتار سلول PLAGAگلیکولید ) -کو-الکتید

های استخوانی به مقدار شیشه زیست فعال در کامپوزیت بستگی 

دارد. رشد و تمایز سلول های استخوان ساز در مجاورت 

 %54بیشتر از نمونه حاوی  45S5 %24و  %14کامپوزیت حاوی 

45S5  شیشه زیست  %24و  %14بود. بنابر نتایج کامپوزیت حاوی

شیشه گزینه مناسب تری برای  %54فعال نسبت به ترکیب حاوی 

تمایز سلول های استخوانی بود. این تحقیق ثابت می کند که یک 

حد بحرانی برای مقدار شیشه زیست فعال در کامپوزیت وجود 

محیط  pHدارد زیرا مقدار زیاد شیشه باعث افزایش بیش از حد 

واقع حین فرایندهای انحالل، رسوب در. کشت سلول می شود

از شیشه  Pو  Na ،Si ،Caو تعویض یونی، یون های قلیایی مانند 

 . [34] محیط می شوند pHآزاد شده که باعث افزایش 

 

 

 نتیجه گیری -4
با توجه به نتایج به دست آمده موارد زیر را می توان به 

 نمود: بیانعنوان نتیجه گیری 

  ل متخلخپودر شیشه های تهیه شده به روش ذوبی غیر

ژل متخلخل -هستند اما شیشه تهیه شده به روش سل

بوده و سطح ویژه ی باالتری نسبت به روش معمول 

 ذوبی دارد.

  خمیرهای ساخته شده تیکسوتروپ بوده و رفتار رقیق

برشی دارند اما تیکسوتروپی خمیر تهیه شده با شیشه 

سل ژل بیشتر می باشد. استفاده از پودر شیشه تهیه شده 

ش سل ژل به جای ذوبی، به دلیل تخلخل و سطح به رو

ویژه باالتر باعث افزایش برهمکنش بین ذرات و در 

نتیجه افزایش تنش تسلیم، ویسکوزیته و نیروی تزریق 

 می شود.

  مقدار سدیم آلژینات رهایش یافته از خمیر تهیه شده با

شیشه سل ژل بیشتر از مقدار آن در خمیر تهیه شده با 

باشد، همین امر باعث تخریب سریع تر شیشه ذوبی می 

و مقاومت ساختاری کمتر خمیرهای تهیه شده با شیشه 

 سل ژل شده است. 

  زیست فعالی خمیری که از شیشه سل ژل تهیه شده

نسبت به خمیری که از شیشه ذوبی تهیه شده بیشتر است 

و رسوب در آن سریع تر اتفاق  یون ها زیرا فرایند انحالل

کلسیم فسفات رسوب کرده بر سطح آن می افتد و فاز 

 .می شوددر شبکه آپاتیت کریستالی 
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