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مروری بر داربستهای رایج در مهندسی بافت بهمنظور بازسازی بافت
شماره صفحه:
استخوان

مقاله مروری

مورد بحث قرار گرفتهاند .تا به حال ترکیبات طبیعی و مصنوعی متنوعی برای مهندسی بافت استخوان استفاده شدهاند که از آن جمله
میتوان به انواع زیست پلیمرها شامل سه دسته طبیعی و مصنوعی و سرامیکها اشاره کرد .سرامیکهای زیستی بهعنوان ترکیبات موثر
در داربستهای مهندسی بافت کارایی دارند که از جمله مهمترین آنها ،شیشههای زیست فعال هستند که اتصال ،تکثیر و تمایز
سلولهای استخوانی را افزایش میدهند .در این مقاله همچنین به بررسی سرامیکهای زیستی به عنوان ترکیبات موثر در بازسازی
بافت استخوان پرداخته شده است.
واژههای کليدی :مهندسی بافت ،استخوان ،بیوسرامیک ،شیشه زیست فعال
ارجاع:

جاللی جهرمی آذرمیدخت ،میرحسینی محبوبه ،مالحسینی حسین ،نیکوکار حبیب .مروری بر داربستهای رایج در مهندسی بافت بهمنظور

بازسازی بافت استخوان .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 9911؛ .8894-45 :)9( 82

 -1کارشناسی ارشد ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه پیام نور یزد ،ایران
 -2دکتری ،مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی پزشکی و مهندسی بافت ،پژوهشکده علوم تولید مثل یزد ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
یزد ،یزد ،ایران
 -3دکتری ،شرکت مدیسا پلیمر آریا ،پارک علم و فناوری اقبال ،یزد ،ایران
 -4دکتری ،گروه علوم و فناوری های نوین پزشکی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
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مقدمه :استخوان از بافتهایی است که قابلیت بازسازی باالیی را نشان میدهد ،با این حال گاهی آسیبهای استخوانی بسیار وسیع
هستند ،یا آسیب به گونهای است که امکان ترمیم خودبه خودی یا حتی ترمیم با کمک داروها و مداخالت جراحی نیست .هم اکنون
برای این مشکالت بیشتر از پیوندهای استخوانی استفاده میشود ،اما این پیوندها بهدلیل مشکالتی ،از جمله پیدا کردن بافت پیوندی
مناسب و واکنشهای ایمنی با محدودیت استفاده مواجه هستند .در این موارد میتوان با کمک پزشکی بازساختی آسیب وارده را ترمیم
کرد .پزشکی بازساختی با کمک روشهای سلولدرمانی و مهندسی بافت ،راهکار جدیدی را برای بهبود آسیبهای جبران ناپذیر
استخوانی ایجاد میکند .سازههای مهندسی شده کمک میکنند که بهبود طبیعی بافت تسریع شود ،زیرا در برخی آسیبهای
استخوانی ،بافت ازدسترفته وسیع است و به طور طبیعی امکان بهبود نیست .مقاله حاضر ،به اهمیت سلولهای بنیادی و کاربرد
داربستهای مهندسی بافت استخوان تمرکز دارد .همچنین خصوصیات حائز اهمیت داربستهای مهندسی شده برای بافت استخوان ،از
جمله :ساختار ،تخلخل ،استحکام ،شیمی سطح ،القای استخوانی و روشهای مختلف طراحی داربستهای مهندسی بافت استخوان هم

مروری بر داربستهای رایج در مهندسی بافت به منظور بازسازی بافت استخوان

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

مقدمه

واکنشهای التهابی میزبان را ندارد ولی سطح وسیع جراحی،

با توجه به عملکردهای متفاوت و چندگانه بافت استخوان در

ممکن است درد و ناراحتی طوالنیمدت را برای بیمار ایجاد کند

بدن ،هر تغییری که بهدنبال آسیب ،ضایعه یا بیماری در ساختار

( .)2بنابراین اگرچه تا به امروز ،پیوند استخوان یک روش

آن ایجاد شود ،تعادل بدن و زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می-

استاندارد بوده است و پس از پیوند خون دومین پیوند از نظر

دهد .بهدنبال ایجاد یک ضایعه ،استخوان دارای توانایی ذاتی

شیوع است ،اما این روش درمانی با موانع زیادی روبرو است از

ترمیم خودبهخودی است .در شکستگیها و آسیبهای کوچک

جمله میتوان به محدودیت در پیدا کردن بافت پیوندی مناسب و

استخوانی روند درمان توسط بدن انجام میگیرد بهطوری که

کیفیت نامناسب استخوان برای پیوند در برخی بیماریهای

بهدنبال یک آسیب استخوانی سلولهای بنیادی و استرومایی
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از بدن همان فرد انتقال مییابد ( .)1اگرچه این پیوند تحریک

استخوانی مانند استئوپروز ( ،)91نیاز به جراحی مجدد ،احتمال
عفونت و انتقال بیماریها و عدم جوش خوردن با بافت میزبان

بافت استخوان از جمله استئوبالستها و استئوکالستها بهطور

اشاره کرد ( .)99در مقایسه با روشهای سنتی آتوگرافت و

هماهنگ فعالیت میکنند تا آبشاری از عملکردهای ترمیمی را

آلوگرافت ،مهندسی بافت که بر اساس پیوند سلول یا بافت

بهمنظور بهبود آسیب وارده به استخوان پیش ببرند ( .)9اما این

آتوژنیک ) (Autogenousاست ،مشکالت پیوندهای ذکر شده را

قابلیتها محدودیتهایی داشته بهطوری که در شکستگیها و

از بین میبرد .در واقع ایده اصلی مهندسی بافت ،از مهندسی

عیوب بزرگ همچون تصادفات ،شکاف کام مادرزادی ،جوش

آتوگرافت گرفته شده است (.)98

خوردن نابجای استخوان ،اختالالت پریودنتال و از بین رفتن

مهندسی بافت

استخوان در اثر تروما ،پروسه درمان توسط بدن کار ساز نبوده و

مهندسی بافت علم طراحی و تولید بافتهای جدید به منظور

نیاز به درمان توسط پزشک میباشد ( .)8،9امروزه پیوند

ترمیم اندامهای آسیب دیده و جایگزینی قسمتهای از دست

استخوان یکی از متداولترین روشهای جراحی بهمنظور تقویت

رفته بهدالیل مختلف است .در بین بافتهای بدن ،استخوان

و بازسازی استخوان در ارتوپدی ) (Orthopedicمیباشد (.)5 ,4

پتانسیل باالیی جهت تولید مجدد دارد ،بنابراین یک نمونه

از پیوندهای متداول میتوان به زنوگرافت )،(Xenograft

مناسب جهت مهندسی بافت به شمار میرود و تقریباً  91سال از

آلوگرافت ) (Allograftو آتوگرافت ) (Autograftاشاره کرد.

اولین تالشها در این زمینه میگذرد .همانند مهندسی بافت در

زنوگرافت ،پیوندی است که از گونهای دیگر مثل گونههای

سایر بافتها ،مهندسی بافت استخوان

حیوانی گرفته میشود خطرات ناشی از این پیوند ،عفونتها و

(Bone-tissue

 (engineeringتلفیقی از انواع سلولها ،فاکتورهای رشد،

ایجاد واکنشهای ایمنی میباشد که ممکن است منجر به رد

سیتوکینها و حاملهای زیست فعال از جمله داربستها و

پیوند گردد .آلوگرافت پیوندی است که معموالً از انسانهایی با

هیدروژلها ،بهمنظور حفظ و پشتیبانی سلولهاست ( .)99بهطور

ژنوتیپهای مختلف ،پس از مرگ آنها گرفته میشود .بنابراین

کلی مهندسی بافت به سه جزء اساسی ،داربست مهندسی شده،

جهت استفاده از این پیوند ،بهمنظور اجتناب از واکنشهای

سلولها و فاکتورهای رشد وابسته است (.)95

ایمنی و انتقال عفونت ،بافت موردنظر باید بهطور کامل استریل

سلول های بنيادی در مهندسی بافت استخوان

شود ،که در حین استریل کردن نیز بسیاری از اجزای بافت از

مهندسی بافت استخوان به انواع سلولها و فاکتورهای رشد

بین میرود .از محدودیتهای این نوع پیوند ،میتوان به کمبود

برای ترمیم استخوان نیاز دارد .تا به امروز مطالعات زیادی در

اهدا کننده و عفونتهای بعدی اشاره کرد ( .)6, 7همچنین ،این
پیوند خطر انتقال بیماریهایی چون ایدز ،هپاتیت و سرطان از

خصوص استفاده از انواع سلولها بهمنظور ترمیم استخوان یا

فرد اهدا کننده به فرد گیرنده پیوند را دارد ( .)2آتوگرافت

تمایز بهسلولهای استخوانی انجام گرفته است .هر کدام از

پیوندی است که قسمتی از بافت بدن یک فرد به بخش دیگری

سلولهای مذکور مزایا و معایبی دارند .اما بهطور کلی سلولهای
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موجود در بافت ،بههمراه ماکروفاژها و دیگر سلولهای موجود در

آذرميدخت جاللی جهرمی و همکاران

مطلوبتر هستند ( .)94سلولهای بنیادی مزانشیمی بالغ به علت

استخوانی تبدیل شوند ( .)89گروه دیگری از سلولهای بنیادی

توانایی ساخت استخوان و غضروف ،شناخته شدهترین سلولهای

مزانشیمی که امکان استحصال آنها از بافت چربی وجود دارد،

پیش ساز بافت استخوانی هستند که میتوان آنها را از انواع

سلولهای بنیادی بافت چربی هستند که به علت استحصال

مختلفی از بافتها از جمله مغز استخوان ،بافت چربی و از

آسانتر ارجحیت دارند .از طرفی از آنجا که سلولهای بنیادی

پریاستئوم ) (periosteumجدا کرد ( .)96این سلولها که

پریاستئوم نزدیکترین سلولها به بافت استخوانی می باشند،

مارکرهای مزانشیمی را بیان میکنند بدون از دست دادن

اولین سلولهایی هستند که در ترمیم استخوان شرکت میکنند

ظرفیت و توانایی خود نوسازی در محیط ،کشت داده میشوند و

و منبع اولیه ترمیم بافت استخوان و شکستگیها هستند (.)88

در نهایت توانایی تمایز به سلولهایی همچون کندروسیت،

اما امکان استفاده از این سلولها در مهندسی بافت و سلول

آدیپوسیت ،استئوبالست و غیره را دارند ( .)97همچنین قابلیت

درمانی نیست زیرا برداشت پریاُستئوم بر روی هموستاز و بهبود

تکثیر در یک دوره پاساژ طوالنی را دارند و قادر به تعدیل و

طبیعی بافت استخوان اثر منفی میگذارد و دسترسی به این

سرکوب واکنشهای سیستم ایمنی هستند ( .)92سلولهای

سلولها سخت است .گروه دیگری از سلولهای بنیادی بالغ،

بنیادی مزانشیمی قابلیت تمایز شگرفی جهت بازسازی استخوان

سلولهای پیشساز آندوتلیالی

دارند .کوآرتو و همکارانش اولین کسانی بودند که در سال 8119

هستند .مزیت این سلولها در بازسازی استخوان ،کمک به

میالدی با استفاده از مهندسی بافت مبتنی بر سلول بنیادی

تسریع رگزایی در بافت در حال تشکیل است .این سلولها در

مزانشیمی ،اقدام به بازسازی استخوان بهصورت بالینی کردند.

مغز استخوان و خون محیطی یافت میشوند (.)89

)(Endothelial Progenitor Cells

بیماران مورد مطالعه ،دارای ضایعات وسیعی در استخوانهای

بنابراین جهت بازسازی استخوان ،در مهندسی بافت استخوان،

سرامیکهای

سلولهای بنیادی (اغلب مزانشیمی) بر روی داربستهای زیست

هیدروکسیآپاتیت را به اندازه و شکل محل ضایعه تهیه و

سازگار کشت میشوند تا ساخت بافت استخوانی جدید را القا

سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان را به داخل

کنند و بتوانند با بافت میزبان تعامل و سازگای برقرار کنند (.)85

تخلخلهای آن وارد کرده نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد

همچنین ،مهندسی بافت ،امکان تکامل یک بافت استخوانی

که در مدت  4-7ماه ارتباط بین داربست کاشته شده و بافت

حاوی رگ را فراهم میکند .این روش نسبت به روشهای دیگر

خود

بودند.

آنها

در

پژوهش

خود

از جمله پیوندهای استخوانی مزیتهای بسیاری دارد .به

اطراف برقرار شده و بعد از گذشت  6-98ماه اندام عملکرد

طوریکه مثالً استفاده از سلولهای بنیادی در بازسازی استخوان

طبیعی خود را باز مییابد ( .)91, 81عمدهترین سلولهایی که تا

عالوه بر القای رگزایی به ساخت استخوان هم کمک میکند

به حال در بازسازی استخوان به کار گرفته شدهاند ،سلولهای
بنیادی مزانشیمی مغز استخوان

( .)84بنابراین ،چنانچه ساخت بافت استخوانی رگ دار مدنظر

(Bone Marrow-Derived

باشد ،در این صورت عالوه بر سلولهای گفته شده ،گروهی از

) ،Mesenchymal Stem Cellsسلولهای بنیادی منشا گرفته از

سلولهای استرومایی منشا گرفته از بافت چربی با نام

بافت چربی ) ،(Adipose Derived Stem Cellsسلولهای بنیادی
مزانشیمی خون بند ناف
)Cells

Stem

) derived Stromal Vascular Fraction) (SVFهم در کانون

(Umbilical Cord Blood

،Mesenchymal

سلولهای

(Adipose

توجه قرار میگیرند ( .)86بهطور کلی بافت چربی عالوه بر

بنیادی

آدیپوسیتها شامل جمعیت هتروژنی از سلولهای استرومایی با

جنینی ) (Embryonic Stem Cellsو سلولهای بنیادی پر توان

نام ) (SVFاست که شامل سلولهای خونی ،فیبروبالستها،

القایی ( )Induced Pluripotent Stem Cellsمیباشد (.)5

سلولهای اندوتلیال عروقی سلولهای عضالنی صاف و سلولهای
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بودن و کنترل بهتر تمایز ،برای مهندسی بافت استخوان

استخوان هستند که بهصورت کنترل شدهای میتوانند به بافت
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بنیادی بالغ که عمدتاً مزانشیمی هستند ،به علت دردسترس

شناخته شدهترین منبع این سلولها ،سلولهای بنیادی مغز

مروری بر داربستهای رایج در مهندسی بافت به منظور بازسازی بافت استخوان

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

بافت استخوان محدودیت در انتقال موادغذایی و اکسیژن در بافت

شبیهسازی بافت طبیعی استخوان ،توانایی تحریک و تسریع تمایز

مهندسی شده است .بنابراین رگسازی در بافت مهندسی شده

به سمت سلولهای استخوان ساز و فراهم کردن حمایت فیزیکی

بسیار حایز اهمیت است .در شرایط طبیعی بدن ،سلولهای

برای بافتهای در حال تشکیل را دارا باشند ( .)95در ادامه به

بنیادی مزانشیمی در سطح خارجی سینوزوئیدهای خونی قرار

بررسی خصوصیات ذکر شده پرداخته شده است:

میگیرند و وظیفه تبادالت غذایی را برعهده دارند .از طرف دیگر

زیستسازگاری

این سلولها به داخل عروق در حال شکلگیری مهاجرت

زیستسازگاری یک داربست به معنای عدم پاسخ التهابی مضر
برای بدن است .همچنین ،توانایی حمایت از فعالیت سلولی نرمال

میکنند و در برقراری ارتباط خونی نقش دارند (.)81
سلولها در بافتهای مختلف بدن ،با توجه به نوع بافت ،انواع

سلولی است .از طرفی داربست استخوانی نباید هیچگونه اثرات

خاصی از درشت مولکولها مثل پروتئینها را ترشح میکنند .این

سمی موضعی و سیستماتیک داشته باشد ( .)94چنانچه داربست

مواد یک شبکه در هم پیچیده و متخلخل را در اطراف سلول

موردنظر غیر سمی و تجزیهپذیر باشد ،در نهایت بافت جدیدی

تشکیل داده که این شبکه ،ماتریکس خارج سلولی نامیده

جایگزین آن میگردد .شایان ذکر است که اگر داربست مدنظر

میشود و سلولها بر روی آن رشد و تکثیر مییابند .به مجموع

سمی باشد و زیستسازگاری مناسب با بدن را نداشته باشد،

سلول و ماتریکس خارج سلولی ،بافت گفته میشود .کلیه

باعث رد پیوند و مرگ بافتهای مجاور داربست میگردد (.)96

سلولهای بدن غیر از سلولهای سیستم خونرسانی و برخی

زیست تخریبپذیری

بافتهای جنینی خاص ،بر روی ماتریکس خارج سلولی رشد

زیست تخریبپذیری عبارت است از تخریب تدریجی داربست

میکنند ( .)91ماتریکس خارج سلولی که به صورت مصنوعی

که تابعی از ویژگیهای پلیمری که داربست از آن ساخته شده و

ساخته میشود داربست نامیده میشود .داربست سازهای موقتی

گذر زمان است .همچنین ،چنانچه داربست ساخته شده به بافت

جهت پشتیبانی سلول ،اتصال ،تکثیر و تمایز سلولها به بافتها و

بدن پیوند شود و زیست سازگار باشد ،در طی زیست

اعضای مورد انتظار بهشمار میرود ( .)99سرانجام این سازه به

تخریبپذیری سلولهای بافت میزبان به تدریج وارد داربست

مرور زمان با درصدهای مختلف و قابل تنظیم تجزیه شده ،بافت

میشوند ( .)97در بسیاری از موارد ،آسیبهای استخوانی بهگونه

جدید رشد کرده و جایگزین آن میشود ( .)98امروزه از این

ای است که بافت زیادی از دست رفته است و امکان بازسازی

داربستها در زمینههای مختلف از جمله دارو رسانی ،ژندرمانی

استخوان نیست ،بنابراین داربستهای به کار رفته صرفاً به عنوان

و سلول درمانی استفاده میشود .اصلیترین کاربرد آنها در

یک کانون اولیه برای مهاجرت سلولهای بافت و ایجاد کالوس

مهندسی بافت و پزشکی بازساختی است (.)99

استخوانی عمل میکنند بنابراین یک نقش موقت را بازی کرده و

خواص مورد انتظار از داربست های مهندسی بافت استخوان

به مرور باید قابلیت تخریبپذیری داشته باشند .این

با توجه به انواع مختلف سلولها و مواد خارج سلولی در

تخریبپذیری تدریجی کمک میکند تا سلولها ،ماتریکس خارج

بافتهای مختلف بدن ،بهمنظور بازسازی بافت موردنظر ،داربستی

سلولی مخصوص خود را ساخته و آن را در فضای اطراف ترشح

مخصوص با خواص بیولوژیکی ،بیوشیمیایی و بیومکانیکی مناسب

کنند .بنابراین بهتدریج ،سلولهای دیگر نیز به محل آمده ،امکان

با آن بافت مورد نیاز است ( .)99همانند سایر بافتها ،موادی که

رشد بر روی ماتریکسی که به تازگی ایجاد شده را پیدا میکنند

بهمنظور بازسازی کامل بافت استخوان به کار میرود باید دارای

( .)92نکته حائز اهمیت این است که پلیمرهای به کار رفته در

خصوصیاتی همچون زیستسازگاری ،زیست تخریبپذیری،

ساختار داربست عالوه بر این که باید خودشان زیست سازگار

تخلخل جهت انتقال سلول و فاکتورهای رشد به بافت آسیب

باشند ،محصوالت ناشی از تجزیه آنها نیز باید برای بافت و

دیده ،خصوصیات مکانیکی متناسب با بافت موردنظر از جمله

سلول سمی نباشد و به راحتی توسط درناژ بافتی از موضع خارج
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داربست های مهندسی بافت

بافت موردنظر از جمله توانایی برقراری سیگنالها و ارتباطات

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i1.3128

بنیادی میباشند ( .)87, 82از عمدهترین چالشهای مهندسی

استحکام مکانیکی ،شیمی سطحی ،القای استخوانی ،قابلیت

آذرميدخت جاللی جهرمی و همکاران

موردنظر باید به گونهای باشد که در انتهای مراحل بازسازی

داربست ایدهآل ارزیابی منافذ آن میباشد ،منافذ داربست به دو

بافت ،داربست تخریب و با بافت طبیعی استخوان جایگزین شده

صورت بسته و باز وجود دارند .منافذ بسته بهواسطه الیههای

باشد ( .)91بهعبارت دیگر ،یک داربست ایدهآل نه تنها باید

جامد از سطوح بیرونی جدا میشوند ،این منافذ به خارج راه

خصوصیات مکانیکی مشابه بافت میزبان داشته باشد ،بلکه باید

ندارند و در کل در دسترس نیستند .منافذ باز ،به سطوح خارجی

قابلیت زیست تخریبپذیری در یک بازه زمانی مشخص نیز

راه داشته و امکان نفوذ مایعات و گازها را در درون خود فراهم

داشته باشد ،به طوریکه این تخریب شدگی قابل کنترل و به

میکنند .منافذ بسته و کور میتوانند طول مسیر انتشار گازها به

آهستگی انجام شود .در نتیجه به آرامی فضاهای خالی ایجاد شده

مرکز داربست را کاهش دهند در حالی که منافذ باز به عنوان

و این امکان فراهم میشود که بافت میزبان شروع به جایگزینی

کانالی جهت انتشار و تکثیر مواد غذایی هستند (.)55

ها بر اساس کاربرد آنها باید متفاوت باشد مثال داربستهای

استحکام مکانیکی باال و در عین حال انعطافپذیری خوبی

ساخته شده برای ترمیم بافت ستون مهره باید طی  1ماه یا

برخوردار باشد ( ،)56توانایی تحمل نیروها و تنشهای الزم را

بیشتر تخریب شوند در حالی که برای داربستهای به کار رفته

داشته و رفتاری مشابه بافت موردنظر از خود بروز دهد .همچنین

در ناحیه جمجمه و فک این زمان به  9تا  6ماه می رسد (.)51

خواص مکانیکی بافت موردنظر و داربست نباید اختالف زیادی

ساختار داربست :ساختار داربست مهندسی بافت استخوان

داشته باشد چرا که عدم ترمیم و تحلیل رفتن بافت سالم را

باید به اندازه کافی متخلخل باشد تا سلولهای استئوبالست و یا

بهدنبال دارد ( .)57یکی از چالشهای بزرگ داربست مهندسی

سلولهای پیشساز استخوان ،تکثیر و تمایز سلولی را پشتیبانی

بافت استخوان و غضروف بهمنظور بازسازی بافت این است که،

کرده و تشکیل استخوان جدید را تسهیل کنند .برای داربست

داربست کاشت شده باید یکپارچگی مکانیکی کافی جهت

مهندسی بافت استخوان تخلخل باالی  ٪11مناسب است (.)98

عملکرد مناسب از لحظه کاشت تا تکمیل روند بازسازی بافت را

تخلخل باعث افزایش سطح به حجم منطقهای شده ،امکان رشد

داشته باشد (.)52

و توزیع دقیق سلولها را در سرتاسر داربست و تشکیل عروق

شيمی سطح :خواص سطحی داربست باید به گونهای باشد که

خونی در اطراف بافت جدید را میسّر میکند ( .)59همچنین

چسبیدن سلولهای زنده بهسطح آن به راحتی انجام گردد و

تخلخل در انتشار مواد غذایی ،اکسیژن و مواد زائد نقش بهسزایی

اعمال مربوط به رشد ،تکثیر و تمایز سلولی در سرتاسر داربست

دارد .توجه شود که با افزایش درصد تخلخل ،زیستسازگاری

میسر شود ( .)51در مورد داربستهای استخوانی از آنجا که

افزایش و استحکام مکانیکی کاهش مییابد (.)58

استخوان بهمقدار زیادی هیدروکسیآپاتیت دارد به کارگیری این

اندازه منافذ :یکی دیگر از پارامترهای اساسی داربست ایدهآل،

ترکیب در ساختار داربستهای استخوانی ،زیستسازگاری و

اندازه منافذ آن میباشد تا مواد غذایی و اکسیژن از میان خلل و

دینامیک استخوانی را افزایش میدهد ( .)41بهطوریکه

فرج آن به راحتی عبور کرده ،به سلولها برسند و مواد دفعی از

هیدروکسیآپاتیت در مقیاس نانو بر روی خصوصیات داربستها

آنها عبور کرده و دفع گردند .اندازه منافذ نباید آنقدر بزرگ

اثر میگذارد و باعث القای چسبندگی ،تکثیر و افزایش فعالیت

باشد که استحکام مکانیکی را مختل کند ( ،)59و نه آنقدر

آلکالین فسفاتازی در استخوان میشود (.)49

کوچک باشد که توسط سلول مسدود شده و مانع نفوذ سلول و

خاصيت القای استخوانسازی

عروق به مناطق داخلی داربست شود و در ساخت ماتریکس

داربست مهندسی بافت باید دارای خاصیت القای

خارج سلولی اختالل ایجاد کند ( .)55حداقل اندازه تخلخل برای

استخوانسازی باشد ،به این معنی که شکلگیری استخوان جدید

یک داربست ایدهآل 911میکرومتر میباشد .بهمنظور استخوان-

را از طریق سیگنالهای مولکولی و فراخوانی سلولهای پیش ساز

سازی و تشکیل عروق خونی ،اندازه تخلخلهای بزرگتر از911

استخوانی القا کند ( .)48, 49القای استخوانی یک فرایند
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در فضاهای ایجاد شده کند ( .)92قدرت تخریبپذیری داربست-

استحکام مکانيکی :داربست مهندسی بافت استخوان باید از

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i1.3128

ویا هضم شوند .همچنین سرعت تخریب داربست و بازسازی بافت

میکرومتر نیز توصیه میشود ( .)54از دیگر ویژگیهای یک

مروری بر داربستهای رایج در مهندسی بافت به منظور بازسازی بافت استخوان

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

میشود .القای استخوانی بهصورت داخل غشایی و در داخل منافذ

استخوان را تشکیل میدهد و سختی و قدرت استخوان به وجود

داربستها رخ میدهد (.)45

آن وابسته است .بخش آلی استخوان شامل فیبرهای کالژن نوع

طراحی داربست مهندسی بافت از اهمیت خاصی برخوردار

نوع یک به ماتریکس استخوان االستیسیتی ،انعطاف پذیری و

است که شامل انتخاب مواد مناسب زیست تخریبپذیر ،زیست

استحکام کششی میبخشند .فیبرهای کالژن به نوبه خود از

سازگار و غیر سمی برای سلولها میباشد ( .)44با توجه به این

اجتماع فیبریلهای کالژن ،متشکل از سه زنجیر مارپیچ آلفا و

که استخوان ترکیبی دوفازی ،متشکل از یک فاز پلیمری و یک

ترکیب آنها با یکدیگر تشکیل شدهاند ( .)68استحکام بافت

فاز معدنی میباشد ( ،)46برای طراحی داربست مهندسی بافت

استخوان وابسته به حضور کالژن و هیدروکسیآپاتیت در کنار

استخوان ضرورت دارد که شرایط الزم برای ایجاد هر دو فاز مهیا

یکدیگر میباشد ( .)69سلولهای بافت استخوانی شامل

گردد .معموالً در فاز معدنی از بیوسرامیکها و در فاز پلیمری از

استئوبالست ،استئوسیت و استئوکالست میباشد .استئوبالستها

پلیمرهای طبیعی یا سنتزی و یا ترکیبی شامل پلیمر طبیعی-

سلولهایی هستند که از سلولهای بنیادی مزانشیمی متمایز

طبیعی و پلیمر طبیعی -سنتزی استفاده میشود .بهمنظور

میشوند و عملکرد اولیه آنها تولید و ترشح ماتریکس خارج

طراحی داربست مهندسی بافت استخوان ،آگاهی از بیولوژی

سلولی استخوان است .این سلولها در تغییر و تحول بافت

استخوان ،ساخت ،تکامل و ترمیم آن بسیار ضروری است ،چرا که

استخوان به صورت از بین بردن ترکهای ریز و آسیبهای

هدف اصلی ،ایجاد بافت استخوانی جدید جهت بازسازی و ترمیم

کوچک بافتی نقش دارند ( .)61این سلولها حدود  ٪5 – 6از

استخوان است ( .)47در ادامه ابتدا توضیح مختصری در رابطه با

کل سلولهای استخوانی را تشکیل میدهند .استئوبالستها در

بافت استخوان داده و سپس به معرفی زیست پلیمرهای مناسب

حالت فعال خود استخوانسازی میکنند .در این حالت

برای بازسازی بافت استخوان پرداخته شده است.

سیتوپالسم آنها دارای شبکه آندوپالسمی خشن ،دستگاه گلژی

بافت استخوان

رشد یافته و وزیکولهای ترشحی متعددی هستند .در این حالت

استخوان ،بافتی پویا و بسیار پر عروق است ( .)42استخوانها

آنها به صورت بازوفیل با ظاهر مکعبی مشخص میشوند (.)65

اجزای سیستم اسکلتی هستند که وظیفه حفاظت از اندامهای

استئوبالستها طیف وسیعی از عوامل رشد همچون فاکتور رشد

مهمی چون مغز ،ریه و قلب را بر عهده دارند .همچنین ایجاد

انسولین

رشد

استحکام مکانیکی و تسهیل حرکت جاندار را بر عهده دارند.

فیبروبالستی ) ،(Fibroblast Growth Factorعامل رشد

استخوانها با تنظیم غدد درون ریز بدن ،همچون متابولیسم

پالکت ) ،(Platelet derived Growth Factorفاکتور رشد بتا و

گلوکز و تستوسترون در تنظیم هموستاز بدن نقش ایفا میکنند

پروتئینهای مورفولوژیک استخوانزا

( )41و منبع ذخیره مواد معدنی چون کلسیم ،منیزیم و فسفر

) Proteinsرا تولید میکنند .همچنین گیرندههای هورمونهای

میباشند ( .)61بافت استخوانی از ماتریکس خارج سلولی و

رشد ،پاراتیروئید ،تیروئید ،انسولین ،پروژسترون و پروالکتین در

سلولهای استخوانی تشکیل شده است .ماتریکس خارج سلولی

استئوبالستها قرار دارند ( .)64, 66استئوبالستها دو سرنوشت

از دو بخش آلی و غیر آلی تشکیل شده است .حدود ٪2

دارند یا به صورت فعال در ماتریکس استخوانی خود قرار دارند و

استخوان از آب ٪88 ،از پروتئین و  ٪71از مواد معدنی تشکیل

در این حالت استخوانسازی میکنند و یا تحت آپوپتوز

شده است .بخش معدنی شامل یونهای کلسیم ،کربنات کلسیم و

(مرگسلولی برنامهریزی شده) قرار گرفته و غیر فعال شده،

فسفات میباشد .این بخش استخوان ،بهعنوان هیدروکسیآپاتیت

ماتریکس ترشح شده کلسیفیه میشود و در این حالت

با فرمول شیمیایی  Ca10(PO4)6(OH)2شناخته میشود و ساختار

استئوسیت نامیده میشوند ( .)67استئوسیتها  ٪11-14سلول-

آن بهصورت کریستالهای شش گوشه و سوزنی شکل به طول61

های استخوانی را تشکیل دادهاند و عمر آنها باالی  84سال می-
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طراحی داربستهای مهندسی بافت استخوان

یک ،استئوپُنتین و استئوکلسین میباشد ( .)69فیبرهای کالژن

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i1.3128

مجزاست که به شدت توسط ساختار و شیمی سطحی تعیین

نانومتر و عرض 4-81نانومتر میباشد .این ماده حدود  ٪64وزن

آذرميدخت جاللی جهرمی و همکاران

هستند که به شکل نامنظم از ترکیب سلولهای پیش ساز

استخوانسازی و ترمیم استخوان شکسته ایفا میکند .این الیه

مونوسیت شکل گرفتهاند .قطر استئوکالستها تا  811میکرومتر

یکی از مهمترین اجزای استخوان است که جهت ترمیم و التیام

هم میرسد .این سلولها حاوی آنزیمهای لیزوزومی ،شبکه گلژی

استخوان به کار میرود .آندوستئوم به صورت غشایی سطح

و میتوکندری هستند ( .)67این سلولها مسئول بازجذب (بلع) و

داخلی استخوان کورتیکال و اسفنجی را پوشانده است .این الیه

شکل سازی استخوان هستند و جایگاه آنها در سطح استخوان

دارای رگهای خونی فراوان و کانال ولکمن میباشد ( .)61بافت

در استخوانهای آسیب دیده میباشد (.)62

استخوان اسفنجی و قشری از لحاظ بیوشیمیایی کامالً یکسان

بافت استخوانی از دو نوع استخوان قشری یا کورتیکال

گرفتن و ساختمان ماتریکس خارج سلولی در استخوانهای

) (Corticalو اسفنجی ) (Trabecularتشکیل شده است.

اسفنجی و قشری متفاوت است .امالح معدنی و تیغههای مدور

استخوان قشری  ٪21اسکلت را تشکیل میدهد .این بخش

متحدالمرکز با ضخامت  9-7میکرومتر که المال نامیده میشوند

حاوی مقادیر زیادی کلسیم بوده و عملکرد اصلی آن حفاظت و

در کنار هم قرار گرفتهاند .در مرکز المال کانال تو خالی به نام

ایجاد مقاومت مکانیکی است در مواقعی که کمبود مواد معدنی

کانال هاورس قرار دارد .این کانال حاوی عروق و اعصاب میباشد.

وجود دارد این بخش در پاسخ متابولیکی هم نقش دارد .استخوان

عروق موجود در کانال هاورس تغذیه سلولهای استخوانی را بر

اسفنجی  ٪81اسکلت را تشکیل داده و نقش اصلی آن در

عهده دارند .هر سلول استخوانی در محفظه کوچکی به نام الکونا

فعالیتهای متابولیکی میباشد ،این نوع استخوان در سرتاسر

)(Lacunaقرار گرفته است .الکوناها با کانال هاورس از طریق

مهرههای بدن ،همچنین استخوان لگن و استخوانهای مسطح

مجاری باریکی به نام کانالهای عرضی ولکمن متصل میشوند .از

یافت میشود .استحکام آنها نسبت به استخوان کورتیکال کمتر

طریق این مجاری اکسیژن و مواد غذایی به استئوسیتها و

ولی انعطاف پذیری بیشتری دارند ( .)66تقریباً سطح خارجی

سلولهای استخوانی بالغ میرسند .به مجموعه یک کانال هاورس

تمام استخوانهای بدن از پریاستئوم ) (Periosteumو سطح

و  4-6تیغه استخوانی اطراف آن ،سیستم هاورس میگویند.

داخلی آنها از آندوستئوم ) (Endosteumتشکیل شده است

استخوانهای متراکم دارای سیستم هاورس منظم میباشند در

(شکل  .)9پریاستئوم شامل بافت پیوندی فیبروزی ،اعصاب و

حالی که در ساختار استخوان اسفنجی سیستم هاورس وجود

رگهای خونی است .این پرده در همه قسمتهای استخوان به

ندارد یا به صورت ناقص دیده میشود (.)71

غیر از غضروف وجود دارد .این پرده با توجه به دارا بودن سلول-

شکل  :9ساختمان استخوان ()79

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهيد صدوقی یزد
1148

دوره بيست و هشتم ،شماره یک ،فروردین 8333

Downloaded from jssu.ssu.ac.ir at 17:42 IRST on Thursday January 21st 2021

انواع بافت استخوان

هستند ولی از نظر ساختاری متفاوت هستند ( .)61طرز قرار

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i1.3128

باشد ( .)65استئوکالستها ،سلولهای چند هستهای غول پیکر

های استئوبالست و استئوکالست نقش مهمی در تغذیه ،حفاظت،

مروری بر داربستهای رایج در مهندسی بافت به منظور بازسازی بافت استخوان

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

در اوائل دوران زندگی یک فرد ،استخوانسازی بر تخریب

خوبی را ایجاد میکنند (.)75

استخوان برتری دارد .در اواسط عمر استخوانسازی و تخریب
آن متعادل است و در اواخر عمر تخریب استخوان بر بازسازی

پليمرهای مصنوعی :این پلیمرها تحت شرایط کنترل شده

آن برتری دارد .استخوانسازی به دو صورت درون غشایی و

ساخته میشوند .بنابراین تخریبپذیری و خواص مکانیکی آنها

درون غضروفی انجام میگیرد .استخوانسازی درون غشایی در

قابل کنترل است .این دسته از مواد خواص بیولوژیکی و انعطاف

استخوانهای پهن رخ میدهد .سلولهای مزانشیمی تکثیر

پذیری پایینی دارند ( .)78از این دسته پلیمرها میتوان به پلی

یافته و سپس این سلولها به استئوبالست متمایز میشوند.

وینیل الکل ،پلی هیدروکسی بوتیرات ،پلی الکتیک اسید ،پلی

استخوانسازی درون غضروفی در استخوانهای دراز اتفاق

گالیکولیک اسید و پلی کاپرو الکتون اشاره کرد (.)74

میافتد .به طوری که ابتدا مزانشیم غضروف را میسازد و

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i1.3128

دارند ( .)75بهطور کلی ،پلیمرهای طبیعی چسبندگی سلولی

بيوسراميکها :فلزات و آلیاژها کاربرد وسیعی در

غضروف به استخوان تبدیل میشود (.)71
ترکيبات داربست های مهندسی بافت استخوانی :زیست

بهعنوان مواد کاشتنی دارند .آلیاژهای تیتانیوم ،آلیاژهای پایه

پلیمرهای مورد استفاده در ساخت داربست میتوانند بهصورت

کبالت و فوالد زنگ نزن  996Lاز معمولترین آلیاژهایی هستند

طبیعی یا سنتزی ،همچنین زیست تخریبپذیر یا زیست

که در ساخت کاشتنیها به کار میروند .کاشتنیهای فلزی

تخریب ناپذیر مورد استفاده قرار گیرند .این مواد به سه دسته

مانند یک تیغه دو لبه هستند از یک سو به بازسازی بافت

طبیعی ،مصنوعی و سرامیکها قابل تقسیم است (.)79

کمک میکنند و از سوی دیگر پس از قرار گرفتن در محیط

پليمرهای طبيعی :پلیمرهای طبیعی ،از مواد موجود در

بدن توسط بافت فیبروزی احاطه شده که منجر به بروز خواص

طبیعت مثل گیاهان ،حشرات یا حیوانات به دست میآید .از

نامطلوب همچون کاهش خواص مکانیکی کاشتنی و ایجاد

مزایای آنها میتوان به زیستسازگاری ،خواص مکانیکی مشابه

واکنشهای ایمنی در فصل مشترک بافت و کاشتنی میگردد.

بافت طبیعی ،واکنشهای التهابی پایین و از معایب این دسته از

همچنین استفاده از کاشتنیهای فلزی جهت ترمیم آسیبهای

پلیمرها به استحکام مکانیکی پایین اشاره کرد ( .)78همچنین

استخوانی منجر به رها شدن یونهای مضر ،سمی و تجمع آنها

این پلیمرها اتصال ،تکثیر و تمایز سلولی را پشتیبانی میکنند

در اعضای مختلف بدن میگردد که این فرآیند افزایش خطر

( .)79آنها به طور ذاتی از نظر زیستی فعال هستند .این دسته

احتمالی سرطان را بهدنبال دارد ( .)76, 77بهعنوان مثال فوالد

از پلیمرها به سه گروه طبقه بندی میشوند که عبارتند از)9 :

زنگ نزن  996Lوقتی در محیط فیزیولوژیکی با غلظت باالی

پلیمرهایی که منشا آنها پروتئین میباشد که برای مثال می-

کلر کاشت شود ،در محیط دچار خوردگی شده و عناصر سمی

توان به کالژن ،ژالتین و ابریشم اشاره کرد )8 .پلیمرهایی با

همچون نیکل ،کروم و کبالت در بدن رها میشود که به شدت

منشا پلی ساکارید ،این دسته پلیمرها از منابع مختلفی چون،

سرطانزا هستند ( .)72, 71بههمین منظور محققان تالشهای

گیاهی ،حیوانی و میکروبی بهدست میآیند .این دسته از

خود را جهت دستیابی به مواد جدید و زیست تخریبپذیر سوق

پلیمرها غیر سمی هستند ،با سلولهای زنده واکنش میدهند،

دادهاند تا از بروز مشکالت ذکر شده جلوگیری شود.

زیستسازگاری خوبی دارند و معموال قیمت آنها از سایر مواد

بیوسرامیکها دستهای از مواد سرامیکی هستند که از آنها به

زیستی کمتر است .از این دسته میتوان به کیتوسان ،آلژینات و

منظور ترمیم و تقویت بخشهایی از بافت و اعضای معیوب یا از

هیالورونان اشاره کرد )9 .دسته سوم پلی هیدروکسی آلکانوات-

کار افتاده بدن انسان استفاده میشود ( .)59بیوسرامیکها بر

ها که توسط باکتریها سنتز میشوند .این دسته از پلیمرها

اساس منشا به دو گروه طبیعی (شامل هیدروکسی آپاتیت،

توجه زیادی را به خود معطوف کردهاند ،چرا که میتوانند از

مرجان) و سنتزی (شامل هیدروکسیآپاتیت سنتزی ،تری

منابع مختلف تجدید پذیر تولید شوند .این دسته از پلیمرها

فسفات کلسیم و شیشههای زیست فعال) تقسیم میشوند

زیست تخریبپذیری ،زیستسازگاری و خاصیت ارتجاعی باالیی

( .)21تقسیمبندی دیگر بیوسرامیکها بر اساس پیوند شیمیایی
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دندانپزشکی و ارتوپدی به منظور ترمیم استخوان شکسته

آذرميدخت جاللی جهرمی و همکاران

همچون (آلومینا ،زیرکونیا و نیترید کلسیم) با توجه به غیر

لخته ( )18، 19و واکنشهای التهابی ایجاد کنند ( .)15درکل

فعال بودن در محیط بدن ،مقاومت سایشی خوبی دارند.

ویژگی مشترک شیشههای زیست فعال تشکیل الیه

بیوسرامیکهای غیرقابل جذب مثل (کلسیمفسفات ،فسفات

هیدروکسیآپاتیت در فصل مشترک بافت و استخوان میباشد.

آلومینیوم کلسیم و تریفسفاتکلسیم) پس از قرارگیری در

نسبت اجزای سازنده این شیشه ها ،بلورینگی ،سایز و تخلخل

محیط بد ن تجزیه شده و با بافت طبیعی جایگزین میشوند .از

از ویژگیهایی هستند که سرعت انحالل شیشهها را تحت

جمله بیوسرامیکهای زیست فعال میتوان به سرامیکهای

تاثیر قرار داده و منجر به واکنش بین بافت و شیشه زیستی

هیدروکسیآپاتیت و شیشه زیست فعال اشاره کرد .این دسته از

میگردد ( .)14تشکیل این الیه شامل پنج مرحله است که

زیست مواد با انتشار یونهای آزاد شده از سطح ،واکنشهای

ای ن مراحل به سرعت در عرض چند ساعت رخ میدهد.

درون و برون سلولی را القا میکنند که منجر به تسریع

شیشه های زیست فعال و بعضی از بیوسرامیکهای خاص

استخوانسازی میشوند ( .)29, 28در میان سرامیکهای

زمانی که در بدن کاشته میشوند در اثر تماس شیشهها با

زیستی سنتزی بهترین رفتار زیست فعالی ،مربوط به شیشههای

مایعات فیزیولوژیک بدن ،فرآیندهای تبادل یونی ،انحالل و

زیست فعال میباشد ( .)29این شیشهها توانایی اتصال به بافت

رسوب رخ می دهد .در مرحله اول در محلول ،تبادل یونی رخ

نرم و سخت را دارند ( .)25, 24محصوالت حاصل از تخریب

می دهد بهطوری که کاتیونهایی چون  Na+,Ca+2از سطح

آنها ،تحریک فاکتورهای رشد ،بیان ژن استئوبالست ،رشد و

شیشه با کاتیونهای H3O+و H+که در محلول وجود دارد،

تکثیر سلولی ( )26, 27و رگزایی را منجر میشود (.)24, 22

مبادله می شوند و با توجه به حضور یونهای H+در محلول،

هر چه اندازه شیشه زیستی کوچکتر باشد فعالیت زیستی آن

 pHافزایش مییابد .در مرحله دوم ،با افزایش غلظت یون

افزایش یافته به عبارتی تکثیر سلولهای استخوانی در مجاورت

هیدروکسیل در سطح حل شدن شبکه سیلیکاتی رخ داده و

ذرات شیشهای که اندازه کوچکی دارند افزایش مییابد.

سیالنول ( )Si-OHدر سطح ماده تولید میشود .در مرحله

بهخصوص زمانی که از این شیشهها به عنوان حامل ،وسیلهای

سوم ،گروه های سیالنول متراکم شده و در سطح شیشه گروه-

جهت انتقال ژن یا دارو به داخل سلول استفاده میشود،

های سیلیکا ژل ( )Si-O-Siتشکیل میشود .در مرحله چهارم

نانومتری بودن ابعاد بسیار اهمیت دارد ( .)21شیشههای زیست

یون های کلسیم و فسفات موجود در مایع فیزیولوژی بدن در

فعال خواص مکانیکی محدودی دارند و بهمنظور بهبود خواص

الیه سیلیکا جمع میشود و الیه ای غنی از کلسیم فسفات

مکانیکی یا بیولوژیکی اکسیدهای مختلفی همچون روی،

روی سطح تشکیل میشود .این الیه هیدروکسیآپاتیت

منیزیوم ،زیرکونیا ،تیتانیوم ،نقره و بور به این شیشهها اضافه

آمورف می باشد .در مرحله آخر با توجه به حضور یونهای

میکنند .به عنوان مثال با اضافه کردن روی به این شیشهها

موجود در محلول همچون کربنات ،هیدروکسیآپاتیت آمورف

خواص مکانیکی آنها را گسترش میدهند و تشکیل استخوان

بههیدروکسیآپاتیت کریستالی تبدیل میشود ( )16، 17که

در محیط آزمایشگاه و در محیط بدن را ارتقا میدهند و یا از

تشکیل الیه هیدروکسیآپاتیت مرحله مهم و حیاتی بهمنظور

شیشههایی که حاوی نقره هستند میتوان به عنوان پوششهای

بازسازی استخوان میباشد و در واقع پیوند بین بافت کاشتنی

ضد باکتری با میزان کنترل شده رهایش برعلیه باکتریهای

و بافت استخوان میزبان را افزایش میدهد ( .)12این الیه

گرم منفی و مثبت استفاده کرد ( .)11, 19شیشههای زیستی

مشابه فاز معدنی استخوان میباشد (.)11, 911

با ایجاد پیوند شیمیایی قوی پاسخ زیستی مناسبی را در فصل
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جذب و زیست فعال تقسیم میشوند .بیوسرامیکهای بی اثر

زیست فعال بهشمار میآیند ( )27بدون اینکه بافت فیبروز،

Downloaded from jssu.ssu.ac.ir at 17:42 IRST on Thursday January 21st 2021

آنها با بافتهای بدن میباشد که به سه دسته ،بیاثر ،غیر قابل

مشترک استخوان و بافت ایجاد کرده و از این جهت مادهای

مروری بر داربستهای رایج در مهندسی بافت به منظور بازسازی بافت استخوان

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

از انکوباسیون (شکل سمت راست) (.)919

ضایعات استخوانی و دندانی کاربردهای درمانی دارد (شکل .)8

شیشه زیست فعال در رهایش دارو و فاکتورهای رشد هم موثر

کاربرد کلینیکی شیشه زیستی از سال  9124میالدی شروع

است .به طور کلی سیستم رهایش دارو باید زیست خنثی ،زیست

شد ( .)918اولین کاربرد کلینیکی شیشه زیست فعال بهطور

سازگار و از قدرت مکانیکی خوبی برخوردار باشد (.)917

موفقیتآمیزی برای جایگزینی استخوانهای کوچک در گوش

همچنین این سیستم باید به گونهای طراحی شود که راحتی

میانی بیماری که بر اثر عفونت ،شنوایی خود را از دست داده

بیمار در نظر گرفته شود و توانایی حمل دارو با دوز باال را داشته

بود انجام شد .با کاشت شیشه زیست فعال شنوایی به بیمار

باشد و عالوه برآن بدون ریسک باشد .بهعالوه رهایش تصادفی،

برگردانده شد ( .)911از شیشههای زیستی برای ترمیم ضایعات

ساخت ،استریل کردن و حذف آن در بدن آسان باشد .از شیشه

استخوانی فک و ترمیم استخوان پریودنتال استفاده میگردد

زیست فعال در سیستم رهایش دارو نیز استفاده میگردد .از این

( .)919استفاده از شیشههای زیست فعال در مقایسه با

ماده به عنوان حامل داروی وانکومایسین در درمان بیماری

هیدروکسیآپاتیت آسانتر بوده و در زمان کوتاهتری بازسازی

استئومیلیت بهطور موفقیتآمیزی استفاده شده است .همچنین

استخوان انجام میگیرد .همچنین استفاده از شیشههای زیست

داروهای ضد التهابی قوی ایبوپروفن در سیستم رهایش دارو با

فعال بهعنوان پیوند استخوان ،بهبودی استخوان را ارتقا می-

شیشه زیست فعال پس از غوطهوری در مایع شبیه سازی شده

بخشد (.)915

بدن پس از  2ساعت از بدن حذف شدند ( .)79از طرفی شیشه

کاربردهای دیگر شيشه زیست فعال :یکی از بزرگترین

های زیست فعال در ترمیم زخم هم نقش دارند .شیشههای

موانع در مهندسی بافت استخوان تولید ماتریکس خارج سلولی

زیست فعال نه تنها در ارتوپدی جنبه درمانی دارند در ترمیم

میباشد .داربستهای ترکیبی ساخته شده توسط نانوفیبرهای

بافت نرم و التیام زخم هم به کار میروند .نتایج کلینیکی مربوط

پلیمری و هیدروکسیآپاتیت بهطور طبیعی متخلخل هستند که

به آزمایشات انسانی و حیوانی تایید کننده این مطلب میباشد.

این امر موجب تسهیل رگزایی در درون داربست شده و انتقال

جهت درمان زخمهای مزمن ،پارچه نخی آغشته به شیشه زیست

مواد غذایی و دفع مواد زائد از داربست را باعث میشود و در

فعال بوراتی همانند داربست بر روی زخم قرار گرفته و منجر به

نهایت به رشد سلولها کمک فراوانی میکند .مطالعات انجام

ترمیم زخم میشود و زخم بیماران دیابتی که بهبودی آنها

شده در مقایسه با سایر زیست مواد سرامیکی نشان داد که

خیلی خیلی آهسته میباشد با استفاده از شیشههای بوراتی

استفاده از شیشههای زیست فعال در ترکیب داربستهای

التیام مییابد (.)911

سنتزی ،اتصال ،تکثیر و تمایز سلولهای استئوبالست را افزایش

روشهای توليد شيشههای زیست فعال :شیشههای زیست

داده است که یک عامل اساسی جهت درمان نقایص استخوانی

فعال به دو روش ذوبی و سُل-ژل سنتز میشوند .اولین شیشه

میباشد ( .)914از دیگر مزیتهای شیشه زیست فعال ،خاصیت

زیستی در سال  9179میالدی توسط هنچ و همکاران به روش

ضد باکتریایی آن میباشد بهطوریکه با اضافه کردن این ماده به

ذوبی ساخته شد که شامل ترکیباتی چون ) P2O5, CaO, Na2Oو
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کاربردهای اصلی شيشه زیست فعال :شیشه زیست فعال در

خمیر دندان خواص ضدمیکروبی ایجاد میکند ( .)916همچنین،

] [ DOI: 10.18502/ssu.v28i1.3128

شکل  :8تصویر  SEMاز سرامیک شیشه زیست فعال قبل از انکوباسیون با محلول شبیهسازی شده بدن (( )simulated body fluidشکل سمت چپ) و بعد

آذرميدخت جاللی جهرمی و همکاران

کار میرود .ذوب مواد در محدوده دمایی  9111- 9911درجه

و ساختار داربست حدود ٪11تخلخل دارد .به دلیل عدم استفاده

سانتیگراد انجام و در بوتهای ازجنس پالتین یا گرافن انجام می-

از هر گونه حالل آلی در ساخت داربست ،این روش ساخت،

گردد .البته این روش ،یک روش متداول برای تولید انبوه میباشد

روشی تمیز میباشد ( .)994, 996به منظور کارآمدتر شدن این

( .)991اولین شیشه زیستی متداول در سال 9119میالدی

روش از ذرات نمک استفاده میگردد .به خمیر یا ژل پلیمر ،نمک

توسط لی و همکاران به روش سُل-ژل ساخته شد که شامل

آمونیوم بیکربنات اضافه میشود ،سپس پلیمر را در آب غوطهور

ترکیباتی چون ) (CaO,SiO2,P2O5میباشد .سل-ژل یک روش

کرده ،نمک به آمونیاک و گاز دی اکسید کربن تبدیل میشود.

شیمیایی ،اختصاصی و مرطوب برای تولید شیشه زیستی می-

آمونیاک با آب شسته میشود و دی اکسید کربن هم خارج می-

باشد ( .)999این روش قادر به تولید پودرهای ریز در اندازه

شود و داربست متخلخل ایجاد میشود (.)996, 997

نانومتر از شیشه ،سرامیک ،فیلمهای نازک و الیاف است که

امولسيون یخ خشک ( :)Freeze Drying Emulsionدر

بهطور مستقیم از ترکیب پیشسازها در سطح مولکولی و در

این روش پلیمر موردنظر در حالل مناسب حل گردیده ،سپس به

دمای پایین تشکیل میشود (.)998

محلول آب اضافه میشود و محلول امولسیونی ایجاد میگردد .در

روش های ساخت داربست های مهندسی بافت :انتخاب روش

این جا بایستی مخلوط مرتب هم زده شود تا دو فاز از هم جدا

مناسب ساخت داربست به ساختار بافت مورد نظر بستگی دارد.

نشوند .سپس مخلوط را در قالب ریخته و قالب را در نیتروژن

انتخاب روش ساخت داربست اهمیت فراوانی دارد چرا که با

مایع میگذارند تا منجمد شود .سپس با روش فریز درایر (خشک

انتخاب روش ساخت مناسب ،سطح تماس بهتری جهت اتصال،

کردن انجمادی) ،حالل و آب از محیط خارج شده که با خروج

تکثیر و تمایز سلولی فراهم میگردد ( .)46با توجه به نقش بسیار

این مواد تخلخل ایجاد میگردد ( .)992تخلخل ساختار با تغییر

مهم داربستها در مهندسی بافت روشهای متعددی برای

پارامترهایی چون غلظت محلول پلیمری ،درصد حالل ،درصد

ساخت و طراحی داربستهای مناسب به کار رفته است .روش-

آب و دمای انجماد کنترل می شود .از این تکنیک برای ساخت

های متداولی چون جدا سازی فاز ،گاز فوم ،امولسیون یخ خشک،

داربستهای بافت سخت استفاده میشود (.)61

ریختهگری حالل والکتروریسی از متداولترین روشهای ساخت

ریختهگری حالل /شستشوی ذرات

داربست مهندسی بافت میباشند (.)999

( :)Solvent Casting/Particulate Leachingدر این روش،

جداسازی فاز ( :)Phase Separationدر این روش پلیمر

پروژن یا کریستال های نمک (کلرید سدیم) داخل قالب

موردنظر در حالل مناسب (با نقطه ذوب پایین) حل شده سپس

ریخته شده ،سپس مخلوط پلیمر و حالل به قالب اضافه می-

برای ایجاد دو فاز ،به محلول آب اضافه میشود .یکی از دو فاز

شود و فرصت داده می شود که پلیمر سخت گردد .مرحله

غنی از پلیمر و دیگری مقدار کمتری پلیمر دارد .در مرحله بعد،

بعد ،استفاده از حاللی دیگر ب رای خارج کردن کریستالهای

دمای مخلوط را به زیر دمای ذوب حالل رسانده و دو فاز جامد

نمک است که معموالً حالل دوم آب مقطر است و با حذف

ایجاد می شود که با خشک کردن آنها در خالء ،حالل تصعید

ذرات پروژن داربست پلیمری با ساختار متخلخل و متناسب

شده و داربست متخلخل ایجاد میگردد (.)995

با شکل ظرف ایجاد می گردد .اندازه منافذ به اندازه ذرات
پروژن بستگی دارد .در واقع تخلخل و اندازه منافذ داربست

روش گاز فوم ( :)Gas Foamingدر این روش ،بهمنظور

با تغییر مقدار و اندازه ذرات نمک کنترل میشود (.)991

ساخت داربست ،پلیمر را به مدت چند روز روی صفحات مشبک
در معرض گاز دیاکسیدکربن با فشار باال قرار میدهند .سپس

الکتروریسی ( :)Electrospinningالکتروریسی یک روش

فشار گاز را کم کرده و به فشار اتمسفر میرسانند که با خروج

آسان و مقرون به صرفه جهت تولید الیاف میباشد ( .)981قطر

گاز از پلیمر ،حفرات داربست شکل میگیرد .تخلخل ساختار به

الیاف تولید شده در این تکنیک از چند میکرون تا چند نانومتر
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از اکسیدهای فلزی مورد نیاز برای ساخت انواع مختلف شیشه به

گاز و دما کنترل میشود .اندازه منافذ در این روش1/9میکرومتر
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 (SiO2میباشد ( ).912, 911در این روش درصدهای مشخصی

مقدار حاللیت گاز در پلیمر وابسته است که به وسیله تغییر فشار

مروری بر داربستهای رایج در مهندسی بافت به منظور بازسازی بافت استخوان

شيوع چاقی در دانشجویان دختر دانشگاههای ایران …

سنسور ،فیلتراسیون ( ،)988حامل کاتالیزور و مواد فلورسنت

بهمنظور طراحی داربست ،شناخت کافی از بافت موردنظر

استفاده میشوند ( .)989با تکنیک الکتروریسی میتوان

ضروری است .با توجه به این که استخوان بافتی سخت و

ساختاری مشابه ماتریکس خارج سلولی تهیه کرد .با توجه به

غیرمنعطف است لذا جهت طراحی داربست مهندسی بافت

اینکه نسبت سطح به حجم منطقهای نانوالیاف باال است این

استخوان باید از مواد زیستی که همچون استخوان سخت

ویژگی اتصال و تکثیر سلولها بر روی نانوالیاف را افزایش می-

هستند استفاده کرد .از این دسته مواد میتوان به شیشههای

دهد .جهت ساخت الیاف از یک میدان الکتریکی با ولتاژ باال

زیست فعال اشاره کرد که وقتی این شیشهها در محیط شبیه

استفاده میگردد .بهطوری که اختالف پتانسیلی بین محلول

سازی شده بدن قرار میگیرند در تماس با مایع فیزیولوژی بدن

پلیمری داخل سرنگ و صفحه جمع کننده الیاف ایجاد شده و

الیه بلوری هیدروکسیآپاتیت را تشکیل میدهند .این الیه

میدان الکتریکی بر کشش سطحی قطره محلول پلیمر غلبه کرده

بسیار مشابه فاز معدنی استخوان میباشد .بنابراین انتخاب این

و جریان بارداری از قطره که در نوک سوزن قرار دارد خارج می-

ماده به عنوان فاز سخت استخوان مناسب است .انتخاب روش

گردد که در اثر وجود نیروهای دافعه بین بارهای موجود ،قطره

مناسب ساخت به ساختار بافت موردنظر بستگی دارد .با توجه

دچار ناپایداری شده ،نازک وکشیده میشود و به اندازه نانومتر

به نقش بسیار مهم داربستها در مهندسی بافت روشهای

میرسد .سپس این الیاف روی صفحه جمع کننده قرار گرفته و

متعددی برای ساخت و طراحی داربستهای مناسب مهندسی

حالل از سطح آن تبخیر میشود .از محاسن این روش امکان

بافت بهکار رفته است .الکتروریسی یک روش متداول جهت

افزودن ترکیبات مختلف آلی و معدنی از جمله شیشه های

ساخت داربست میباشد ،در این تکنیک با تغییر شرایط

زیستی به محلول پلیمری و تولید داربستی ترکیبی است (.)985

میتوان الیافی از چند میکرون تا چند نانومتر ایجاد کرد .با
توجه به اینکه نسبت سطح به حجم منطقهای الیاف حاصل از

نتيجهگيری

الکتروریسی باال است این ویژگی اتصال و تکثیر سلولها بر

با توجه به اینکه استخوان بافتی است که قادر به ترمیم

روی داربست را افزایش میدهد .بنابراین داربست الکتروریسی

آسیبهای کوچک خود است در برخی مواقع آسیب وارد شده

شده که ترکیبی از شیشه زیست فعال و پلیمر میباشد میتواند

به استخوان بزرگ است و استخوان توانایی ترمیم آن را ندارد.

زمینه را برای درمان بیماریهای استخوانی فراهم سازد.

در این موارد بهترین روش درمانی ،مهندسی بافت استخوان

تعارض در منافع :وجود ندارد.
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Review Article
Introduction: Bone is one of the tissues that have a true potential for regeneration. However, sometimes the
bone defects are so outsized that there is no chance of bone self-repair and restoration or the damage is such
that it is not possible to repair with medical or surgical interventions. In these situations, bone grafts are the
treatment of choice, but due to several obstacles, including limitation in graft preparation and immunological
incompatibility, bone grafts face some limitations. In these cases, with the help of regenerative medicine, the
bone damages could be repaired. Regenerative medicine provides a new approach for large bone defects by
cell therapy and tissue engineering. As, sometime the damaged tissues are so wide that there is no chance of
self-repair, the engineered structures help to accelerate the tissue natural repairing. This review focuses on
the importance of stem cells and scaffolding for bone tissue engineering. Also, the important characteristics
of bone tissue engineered scaffolds like structure, porosity, stability, surface chemistry, bone induction and
different met hods of scaffold fabrication are discussed. Up to now, various natural and synthet ic
compounds were used for bone tissue engineering, including biopolymers, which are categorized to natural,
synthet ic and ceramics. Bioceramics work as effective compound scaffolds in bone tissue engineering. From
them bioglasses are one of the important materials which enhance the attachment, proliferation and
differentiation of bone cells. Therefore, the current paper discussed biopolymers, as the effective compounds
for regeneration of bone tissue.
Keywords: Tissue Engineering, Bone, Bioceramics, Bioactive Glass
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