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Abstract
Introduction: Tissue engineering approach using the combination of stem cells and nanofibrous
scaffolds has attracted the interest of research community for regeneration applications.
Materials and Methods: In this study, PANi/PCL/Gel composite nanofibrous scaffold was
fabricated by electrospinning. Plasma treatment technique was used for the surface modification
of nanofibers. Contact angle technique and scanning electron microscopy (SEM) were used for
characterization of electrospun nanofibers. Growth and proliferation of the cells as well as the
biocompatibility of nanoscaffolds were evaluated by MTT assay.
Results: The results of the contact angle technique showed the surface modification of
electrospun nanofibrous scaffolds. The MTT results showed that the synthesized nanofibers did
not have any toxic effect and promoted the growth and proliferation of fibroblast cells. SEM
images confirmed the adhesion and biocompatibility of nanofibers.
Conclusions: Our results suggested PANi/PCL/Gel electrospun nanofibers as a biocompatible
composite for the regenerative medicine.
Keywords: Tissue Engineering; Polyaniline; Poly-Caprolactone; Gelatin; Electrospun
Nanofibers.
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چکیده
مقدمه :رویکرد مهندسی بافت با استفاده از ترکیب سلولهای بنیادی و داربستهای نانوفیبری عالقه جامعه تحقیق را
برای کاربردهای بازسازی بافت به خود جلب کرده است.
مواد و روشها :در مطالعه حاضر نانوداربست کامپوزیتی  PANi/PCL/Gelبه روش الکتروریسی ساخته شد .از
تکنیک پالسما جهت تغییرات سطح نانوداربست ها استفاده شد .خصوصیات نانوداربست های الکتروریسی شده توسط
تکنیک زاویه تماس ) (Contact angleو میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMمورد بررسی قرار گرفت .رشد ،تکثیر
سلولها و نیز زیست سازگاری نانوداربست ها با استفاده از تست سنجش  MTTمورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :نتایج تکنیک زاویه تماس تغییرات سطحی داربستهای نانوفیبری الکتروریسی شده را نشان داد .نتایج MTT
نشان داد که نانوداربست سنتز شده اثرات سمی نداشت و باعث افزایش رشد و تکثیر سلولهای فیبروبالستی گردید.
تصاویر میکروسکوپ  SEMچسبندگی و زیست سازگاری نانوفیبر ها را تأیید نمود.
نتیجه گیری :نتایج بدست آمده ،نانوداربست های الکتروریسی شده کامپوزیتی زیست سازگار  PANi/PCL/Gelرا
جهت استفاده در پزشکی بازساختی پیشنهاد نمود.
کلمات کلیدی :مهندسی بافت ،پلی کاپروالکتون ،ژالتین ،پلی آنیلین ،نانوفیبرهای الکتروریسی شده
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مقدمه
از دست دادن بافت یا ارگان به دلیل ضربه یا تخریب جراحتی
باعث مشکالت عمده سالمتی میشود ،که حتی میتواند بر
روی وضعیت بیمار و طول عمر او تأثیر گذارد .درمان به صورت
جراحیهای سنتی ،پیشنهاد میدهد که از یک ناحیه دوم
بافتهای خودی برای ترمیم یا جایگزینی بافتها یا ارگانهای
تخریب شده استفاده شود .برای برخی ارگانها مانند کلیه ،کبد
و پانکراس پیوند آلوژنیک اجازه ترمیم کارکردی را میدهد .با
این وجود ،تأمین آلوگرافت محدود میباشد و لیست انتظار
طوالنی برای پیوند ارگان و بافت نشان دهنده نیاز به یک متد
جدید به منظور غلبه بر محدودیتهای درمانهای قدیمی
میباشد [.]1
مهندسی بافت که یکی از روشهای برجسته در پزشکی نوین
است ،یک رشته پژوهشی در حال رشد سریع میباشد .با درک
بهتر از ساختار ،زیست شناسی و فیزیولوژی و تکنیکهای
کشت سلول و ترکیب آنها در مهندسی بافت ممکن است
گزینههای درمانی جدید برای بیماران نیازمند به ترمیم یا
جایگزینی اعضا ارائه شود .قاعده کلی جداسازی سلولها از یک
نمونه بافت به منظور گسترش آن در محیط کشت و کاشت
آنها روی ماده داربست در شرایط آزمایشگاهی میباشد تا یک
ساختار بافت زنده قبل از پیوند به فرد بیمار تشکیل شود .این
بافتها در محیط بیوشیمیایی و بیومکانیکی مناسب پتانسیل
کامل خود را به دست میآورند و مانند یک بافت طبیعی عمل
میکنند .روش مهندسی بافت مزایای عمدهای نسبت به پیوند
سنتی ارگان دارد [.]2
مهندسی بافت در حقیقت زمینهای میان رشتهای است ،که
اصول مهندسی و علوم طبیعی را در جهت توسعه جایگزینی
کاربردی برای بافتهای آسیب دیده به کار میبندد .مهندسی
بافت یک روش درمانی جدید را به عنوان جایگزینی برای روش
سنتی پیوند ارائه کرده است که شامل استفاده از بیومواد
پلیمری یا کامپوزیتی به همراه سلول یا بدون آنها میباشد [,3
 .]4یکی از اهداف مهندسی بافت تولید داربستی پلیمری با
ساختاری سه بعدی جهت پیوند عضو میباشد [ .]5در
سلولهای زنده ،ماتریکس خارج سلولی نقشی مؤثر بر کنترل
رفتار سلولها دارد [ .]6بنابراین داربست باید طوری طراحی
شود تا این نقش را در مهندسی بافت ایفا کند .داربستهای
نانوفیبری مناسب باید چسبندگی سلولی خوب داشته و باعث
تکثیر سلولها شوند و همچنین از نظر ساختار فیزیکیECM ،
طبیعی بدن را تقلید نماید [ .]2 ,7برای تولید داربست
روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها
استفاده از روش الکتروریسی است [ .]9در فرآیند الکتروریسی
از ولتاژ چند ده هزار ولت برای به جریان درآوردن سیال

پلیمری از درون لوله موئینه و تولید نانوالیاف استفاده میشود.
در اثر ولتاژ باال محلول پلیمر یا مذاب پلیمری شارژ الکتریکی
پیدا کرده و از لوله موئینه خارج و به سمت جمع کننده کشیده
میشود .قبل از رسیدن جت پلیمر به جمع کننده ،حالل
تبخیر ،و الیاف بر روی جمع کننده جمع آوری میشود.
ترکیب پلیمرها یکی از مهمترین روشهای مؤثر برای بدست
آوردن ویژگیهای جدید و بیوکامپوزیت های مطلوب برای
کاربردهای خاص میباشد .برای مثال ترکیب پلیمرهای سنتزی
و پلیمرهای طبیعی میتواند باعث بهبود چسبندگی سلولها و
تخریب پذیری نانوفیبرها شود [ .]19پلی کاپروالکتون یکی از
پلیمرهای هیدروفوب خطی نیمه کریستالی است .به هر
حال  PCLالکتروریسی شده مقدار کمی شبیه ECM
سلولهای زنده بوده ،و به دلیل آبدوستی کم ،توانایی کمی در
چسبندگی ،مهاجرت ،تکثیر و تمایز سلولی از خود نشان
میدهد [ .]12 ,11در بین پلیمرهای طبیعی ،ژالتین که از
تجزیه حرارتی یا شیمیایی کالژن حاصل میشود ،به دالیلی از
قبیل داشتن منبع زیستی ،زیست تخریب پذیری ،زیست
سازگاری و ارزان بودن برای مصارف دارویی و پزشکی مختلف
استفاده شده است [ .]14 ,13از سوی دیگر ژالتین میتواند
با  PCLترکیب شده و داربستی با تخریب پذیری و چسبندگی
سلولی مناسب را بوجود آورد [ .]13پلیمرهای رسانا زمینه
تحقیقاتی جالبی در دو دهه اخیر بودهاند .متداولترین این
پلیمرها :پلی تیوفن ،پلی استیلن ،پلی آنیلین ،پلی پیرول و پلی
پارا فنیلن میباشند .از میان پلیمرهای رسانا ،پلی آنیلین توجه
ویژهای را بخاطر ویژگیهایی از قبیل سنتز راحت ،قیمت پایین،
کاربرد وسیع و راندمان باالی پلیمریزاسیون به خود جلب کرده
است .از پلیمرهای رسانا نظیر پلی آنیلین و پلی پیرول در
ساخت داربستهای کامپوزیتی مختلف استفاده است [ .]15در
تحقیق حاضر ،نانوداربست کامپوزیتی PANi/PCL/Gel
طراحی و سنتز گردید و نیز رشد و زیست سازگاری سلولهای
فیبروبالست موشی  SNLبر روی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روشها
تهیه محلول پلی آنیلین/پلی کاپروالکتون/ژالتین
جهت ساخت محلول مورد استفاده در تحقیق حاضر ،پلی
آنیلین با وزن مولکولی  199/999گرم/مول تهیه گردید .ابتدا
 1/2گرم از  PCLدر  9میلی لیتر از اسید فرمیک حل گردید.
سپس  9/1گرم پلی آنیلین را به  1میلی لیتر از اسید فرمیک
اضافه کرده و پس از حل شدن ،به محلول  PCLاضافه گردید
بطوری که محلول یکنواخت حاصل گردد .از طرفی  9/2گرم
پودر ژالتین در  5میلی لیتر اسید استیک حل گردید .الزم به
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ذکر است که تمامی مواد مورد استفاده در تحقیق حاضر ،از
شرکتهای  Sigmaو  Gibcoتهیه شدند.
ساخت داربستهای نانو فیبری با استفاده از دستگاه
الکتروریسی
برای ساخت داربستهای نانو فیبری از دستگاه الکتروریسی دو
نازله استفاده شد .محلولهای تهیه شده ،در دو سرنگ  5میلی
لیتری قرار داده شد .آزمونهای متعددی برای بدست آوردن
نانوالیاف مورد نظر بدون گره ) (Beadانجام شد .سپس نازل
حاوی محلول پلی آنیلین/پلی کاپروالکتون در شرایط ولتاژ ،39
فاصله از جمع کننده  17سانتی متر و دبی  9/5تنظیم گردید.
نازل حاوی محلول ژالتین نیز با شرایط ولتاژ  ،17فاصله از جمع
کننده  15سانتی متر و دبی  9/4قرار گرفت .سپس الکتروریسی
به صورت دو نازله و با دور  599برای جمع کننده انجام شد .در
نهایت نانوفیبر کامپوزیتی PANi/PCL/Gelحاصل از
ترکیب دو محلول ،بر روی جمع کننده تشکیل گردید.

ارزیابی نانوالیاف  PANi/PCL/Gelبه کمک
میکروسکوپ الکترونی ()SEM
جهت بررسی ساختار نانوالیاف و نیز ارزیابی شکل و مورفولوژی
سلولهای کشت شده روی داربستهای نانوفیبری تهیه شده ،از
دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد .برای گرفتن
عکس از داربستهایی که سلول بر روی آنها قرار داده شدند،
داربستها در گلوترالدهید قرار داده شده ،تثبیت گردید و
سپس با سری غلظتی ازاتانل ،آب گیری شد .برای تهیه عکس
از داربست بدون سلول نیازی به تثبیت با گلوترالدهید و در
ادامه آبگیری با الکل نیست.

کشت و تکثیر سلولهای فیبروبالستی موشیSNL
سلولهای فیبروبالستی موشی  SNLاز بانک سلولی مرکز
تحقیقات فناوری بن یاخته تحویل گرفته شد .نحوه تکثیر این
سلولها همانند بسیاری از سلولهای بنیادی میباشد و دارای
مراحل زیر است :کشت سلولهای فیبروبالستی موشی SNL:
برای اینکار ابتدا باید سلولهای  SNLتحویل گرفته شده از
بانک سلولی دفریز گردند ،ابتدا محیط کشت حاوی
)DMEM/FBS(10%آماده نموده و پس از خارج نمودن
کرایوویال حاوی سلول  SNLو نگهداری در بن ماری با دمای
 ،°C37قبل از اینکه کامالً یخ سلولها باز شود آن را درون
محیط آماده شده انتقال داده و به مدت  3دقیقه در دور
RPM700سانتریفوژ شدند .رسوب سلولی بدست آمده بر
روی فالسک حاوی محیط کشت حاوی
)DMEM/FBS(10%انتقال داده شدند.

اصالح سطحی پالسما
جهت انجام فرآیند اصالح سطحی با پالسما از دستگاه مدل نانو
محصول شرکت(  Diener Electronicsاز کشور آلمان)
استفاده شد .فرآیند پالسما بهوسیله یک ژنراتور فرکانس پایین
با فرکانس  49کیلوهرتز و درون یک رآکتور استوانهای کوارتز
صورت پذیرفت .پس از اعمال خأل ،گاز  O2با خلوص %99/99
به درون محفظه واکنش دمیده شد و فشار درون محفظه روی
مقدار  9/4میلی بار تثبیت گردید .فرآیند پالسما برای مدت
زمان دو دقیقه انجام شد .در پایان ،خأل درون محفظه شکسته
شد و نمونهها در معرض هوا قرار گرفتند.

اندازهگیری زاویه تماس )(Contact Angle
برای مطالعه میزان آبدوستی داربستها پس از انجام اصالحات
شیمیایی ،زاویه تماس آب با داربست بهروش قطره چسبان با
استفاده از دستگاه سنجش زاویه تماس مدل OCA 15 plus
محصول شرکت(  Krussاز کشور آلمان) و در دمای اتاق
اندازهگیری شد .روش کار این دستگاه بدین صورت است که
یک قطره آب بر روی سطح نانو داربست قرار داده میشود و
زاویه تماس پس از  19ثانیه خوانده میشود .این تست در
تکرارهای  3تایی انجام شد و نتایج مربوطه بهصورت مقادیر
میانگین گزارش شدهاند.

آزمون سنجش سمیت
عمل استریل کردن داربستها در اتانول  %79انجام شد و
سپس نمونههای کامپوزیتی تهیه شده در محیط DMEM
غوطه ور شدند .در این پروژه از سلولهای فیبروبالستی موشی
)(SNLاستفاده شد .داربستهای برش خورده و استریل شده
در مراحل قبل ،در داخل چاهکهای یک ظرف کشت سلول
 24خانه قرار داده شدند و تعداد  19999سلول بر روی هر
داربست قرار داده شد .ظرف کشت مذکور بهمدت  2ساعت در
داخل یک انکوباتور با دمای  37درجه سانتیگراد و  5درصد
دیاکسید کربن قرار داده شد و سپس تا میزان  599میکرولیتر
محیط کشت به هر چاهک اضافه گردید .در زمانهای  4 ،1و 7
روز بعد از این کشت اولیه و در ساعت معین ،میزان 59
میکرولیتر محلول  MTT (5میلیگرم بر میلیلیتر در محیط
پایه) به هر چاهک اضافه شد و ظرف کشت به مدت  3ساعت
در داخل انکوباتور قرار گرفت .بعد از حل شدن کامل بلورها در
حالل  ،DMFجذب محلول بنفش رنگ بهدست آمده در طول
موج  579نانومتر اندازهگیری گردید .همچنین از چاهکهای
بدون داربست که در آنها سلول مستقیماً بر روی سطح
فالسک کشت داده شده بود ،بهعنوان کنترل استفاده شد.
آزمونهای رشد و تکثیر سلولها برای هر داربست در تکرارهای
 3تایی انجام شد و نتایج مربوطه بهصورت مقادیر میانگین
گزارش شدهاند.
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نتایج
مورفولوژی نانوداربست

PANi/PCL/Gel

با

استفاده از میکروسکوپ الکترونی

تصویر  ،1تصویر گرفته شده از نانوالیاف الکتروریسی شده
 PANi/PCL/Gelرا نشان میدهند .داربستهای
PANi/PCL/Gelساختاری متخلل و بدون نقص داشته و
قطر الیاف  399-249نانومتر بودند

تصویر  .1تصاویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه نانو داربست )PANi/PCL/Gel. (Scale bar: 3µm, 5 µm

انجام تیمار پالسما برای آب دوست کردن سطح

بررسی بقاء بوسیله آنالیزMTT

نانوداربست ها از طریق اندازه گیری زاویه تماس

تصویر  2نتایج آزمون  MTTو میزان تکثیر و رشد سلولهای
فیبروبالستی را در تماس با داربستهای PANi/PCL/Gel
نشان میدهد .زیستسازگاری داربستها از طریق آزمایش
میزان فعالیت متابولیکی میتوکندریایی توسط روش  MTTکه
نشاندهنده رشد و تکثیر سلولها بر روی پلیت کشت میباشد
مشخص گردید .در روز اول و چهارم تفاوت چشمگیری میان
گروههای فیبر دار و گروه کنترل مشاهده گردید .در روز هفتم
این تفاوت به کمترین مقدار رسید .یک دلیل برای کاهش
فاصله در روز هفتم میتواند تکثیر زیاد سلولها بر روی داربست
و مرگ و میر ناشی از کاهش فضا ،مواد غذایی ،اکسیژن باشد.

برای بررسی تأثیر پالسما بر آبدوست کردن سطوح نانوفیبر یک
نمونه از نانو داربست پالسما نشده و یک نمونه از پالسما شده
با برای مقایسه زاویه تماس مورد بررسی قرار گرفت .نمونه
داربستی که پالسما نشده بود زاویهای حدود  99درجه تشکیل
داده و نانو داربست پالسما زاویهای که تشکیل داد صفر درجه
بود .این آزمون نشان میدهد که حضور گروههای عاملی O2
ناشی از انجام پالسما به طور قابل مالحظهای سطوح
نانوداربست ها را آب دوست کرده است.

تصویر  .2نتایج تست  MTTبرای نانو داربست  PANi/PCL/Gelبرای روزهای  1،4و  n=3( 7و )P value < 0.05عالمت * نشان
دهنده اختالف معنادار میان دو گروه است.
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تصویر  .9تصاویر میکروسکوپ الکترونی از نمونه نانو داربست  PANi/PCL/Gelکه سلولهای  SNLبه مدت هفت روز بر روی آنها
کشت و رشد پیدا کردند )(scale bar:10µm,100 µm

بررسی

مورفولوژی

سلولها

با

استفاده

از

میکروسکوپ الکترونی SEM
تصویر  3تصویر گرفته شده از داربست  PANi/PCL/Gelکه
سلولهای فیبروبالستی بر روی آنها بعد از  7روز کشت داده
شدهاند را نشان میدهد .با توجه به تصویر میکروسکوپ
الکترونی ،سلولها به خوبی بر روی داربستها رشد و مهاجرت
پیدا کردهاند.

بحث
درمهندسی بافت ،استفاده از داربستهای جایگزین به منظور
ترمیم بافت آسیب دیده یکی از مواردی است که امروزه بسیار
مورد توجه است .از دالیل قابل اهمیت آن ،یکی عدم موفقیت
کامل پیوند بافت از شخصی به شخص دیگر به دلیل پاسخهای
ایمنولوژیک و پس زده شدن بافت توسط سیستم ایمنی بدن
میزبان است و دیگری ،دشواری برداشت بافت از خود شخص و
پیوند آن به نقطه دیگری از بدن است که نیازمند دو یا چند بار
جراحی مشکل میباشد .از این رو نیاز به مهندسی بافت و تولید
داربست از پلیمرهای طبیعی و مصنوعی بیشتر از پیش احساس
میشود ]17 ,16 ,3[ .پیشرفتهای اخیر در زمینه مهندسی
بافت به منظور غلبه بر محدودیتهای روشهای مرسوم پیوند
عضو است [ .]12در این زمینه توانایی بالقوه برای ساخت عضو
و بافتهای مصنوعی وجود دارد به طوری که بافت و عضو پیوند
زده شده پس از پیوند ،همراه با فرد گیرنده رشد کند .با این
روش راه حل دایمی برای درمان بافتهای آسیب دیده وجود
دارد ،به طوری که نیازی به درمانهای مکمل نبوده و در نتیجه
هزینه درمان بسیار کاهش مییابد [ .]19تاکنون مهندسی بافت
برای ترمیم بسیاری از بافتها مانند استخوان ،غضروف ،رگ
خونی و پوست به کار رفته است .یک بافت برای انجام عمل
خود یک سری ویژگیهای ساختمانی و مکانیکی دارد .بدین

منظور برای به دست آوردن این شرایط در مهندسی بافت ،از
سلولهایی که در داخل یک سیستم پشتیبانی مصنوعی قرار
دارند ،استفاده میکنند .سلولها اغلب در داخل ساختارهای
مصنوعی کاشت یا جای داده میشوند که این ساختارها قادر به
تقلید و حمایت از ساختار سه بعدی بافت است .این ساختار
داربست نامیده میشود که هم به صورت in vivoو هم ex
 vivoبه کار برده میشود .در هر دو حالت ،داربست تقلیدی از
بافت زنده در داخل بدن است که در این حالت به سلولهای
کاشت شده اجازه داده میشود روی میکرومحیط اطراف خود
تأثیر بگذارند .داربستهای زیستی با استفاده از مواد زیست
سازگار و تخریب پذیر به دست میآید .ساختار این داربستها
باید تا حد امکان به بافت منطقه کاشت شبیه باشد .بدین
ترتیب بازسازی و بهبود بافت صدمه دیده از لحاظ کیفی و کمی
افزایش مییابد .ساختمان داربست به صورت ماتر یکس
متخلخلی است که این تخلخل به چسبندگی و جای گیری
بهتر سلولها کمک میکند .اندازه و شدت تخلخل قابل کنترل
است .باید گفت اصلیترین بخش کار طراحی داربست است که
در این طراحی اندازه حفرات ،شدت تخلخل و درجه تخریب
پذیری تعیین میشود ،به طوری که تا رسیدن به زمان تخریب
مقاوم به تنشهای ناحیهای بوده و این فشارها را در کل ناحیه
النه گزینی به صورت همگون و مساوی پخش کند [.]29
داربستهای نانوفیبری میتوانند از ساختار بیولوژیکی و
بیوشیمیایی  ECMتقلید کنند و در تکثیر ،چسبندگی و تمایز
سلولهای مؤثر باشند .این داربستهای نانوفیبری باعث
پیشرفت مهندسی بافت و پزشکی بازساختی شدهاند [.]21
اخیراً داربستهای نانوفیبری الکتروریسی شده برای مهندسی
بافت استفاده شدهاند [ .]22 ,5مواد طبیعی و سنتزی میتوانند
برای ساخت داربستهای نانو فیبری استفاده شوند .برای
بسیاری از کارهای زیستی ،زیست سازگاری و کارایی باال
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مهمترین ویژگیهای مورد نیاز میباشند .در مقایسه با
پلیمرهای مصنوعی ،پلیمرهای طبیعی از زیست سازگاری
تقریبی باالتری برخوردار هستند و بنابراین برای به کار گیری
در محیط بدن موجود زنده مناسبتر میباشند [ .]22ژالتین به
عنوان پلیمری طبیعی میتواند با استفاده از حاللی مناسب ،با
پلیمرهای دیگر ترکیب شده و نانوفیبرهای بسیار مطلوبی را به
وجود آورد .در کنار زیست سازگار بودن مواد ،زیست تخریب
پذیری پلیمرها در دامنه کاربرد زیستی آنها نقش کلیدی را
ایفا مینماید .دلیل این امر کاهش اثر منفی بر روی سلولها و
بافت در طول فرآیندهای زیستی میباشد .در مقایسه با دیگر
پلیمرهای زیست تخریب پذیر ،پلی کاپرو الکتون روند تخریب
کندی دارد .استفاده از هر یک پلیمرهای ژالتین به عنوان پلیمر
طبیعی و پلی کاپروالکتون به عنوان پلیمر سنتزی به تنهایی
دارای محدودیتهایی هست برای مثال ژالتین در محیط آبی
پایدار نبوده و همچنین پلی کاپروالکتون آب گریز است،
بنابراین تولید داربستهای کامپوزیتی از پلیمرهای سنتزی
برای تأمین مقاومت و پلیمرهای طبیعی برای افزایش
چسبندگی سلولی و رشد سلولها میتواند داربستی با
مشخصات مناسب را بوجود بیاورد .تحقیقاتی نشان دادند که
ژالتین چسبندگی و تکثیر سلولی را افزایش میدهد و با PCL
هم به راحتی ترکیب میشود [ .]23پلی آنیلین ،پلیمری نیمه
رسانا است که اخیراً در مهندسی بافت از این پلیمر بسیار
استفاده شده است ،بخصوص در مهندسی بافت عصب و از تأثیر
این پلیمر بر روی سلولهای عصب گزارش دادهاند [.]24 ,15
پلی آنیلین پلیمری است که نمیتوان آن را به تنهایی
الکتروریسی کرد و باید آن را با پلیمری دیگر حل کرده و سپس
الکتروریسی را انجام داد .در روش  Plasma treatmentاز
گازهایی چون  N2 ،O2و  NH3برای قراردادن گروههای فعال
شیمیایی به درون یک سوبسترا یا برای ایجاد رادیکال برای
پیوند عرضی استفاده میشود [ .]25در تحقیق حاضر ما سطح
داربستهای پلی کاپروالکتون-ژالتین-پلی آنیلین را با گاز O2
و با روش  Plasma treatmentاصالح شدند که پس از انجام
تست اندازه گیری زاویه تماس نمونههای قبل از پالسما و
نمونههای بعد از انجام پالسما مشخص شد که نمونهها آبدوست

شدند ،که این میتواند بر چسبندگی سلول به داربست نیز
کمک کند [ .]26در تحقیقی که Ghasemi-Mobarakeha
و همکارانش بر روی داربست پلی کاپروالکتون-ژالتین انجام
دادند این داربست را برای رشد و تکثیر سلولهای  C17.2که
سلولهای عصبی هستند استفاده کردند و این داربست را برای
استفاده در مهندسی بافت عصب مناسب دانستند [ .]23در
مطالعهای نیز داربست پلی کاپروالکتون-ژالتین برای بازسازی
ورشد سلولهای پوست استفاده شد که آن تحقیق نیز از مفید
بودن این داربست گزارش میداد [ Jun .]13و همکارانش در
تحقیق خود داربست  PCL/PANiرا آماده کردند و تأثیر این
داربست را بر روی سلولهای میوبالستی  C2C12راد بر روی
آن کشت دادند و به این نتیجه رسیدند که این داربست مناسب
برای مهندسی بافت بوده و باعث افزایش چسبندگی سلولی،
تکثیر و مهاجرت سلول میشود و این خواص با افزایش PANi
در داربست بیشتر میشدند [Ghasemi-.]27
 Mobarakehaو همکاران ،داربست کامپوزیتی PCL/Gel
به همراه  PANiساختند و سلولهای عصب را بر روی آنها
کشت دادند و مشاهده کردند که سلولهای عصب به داربست
چسبیده بودند و تکثیر بیشتری نسبت به پلیت خالی از خود
نشان دادند [ ]24در تحقیق حاضر سعی کردیم پلی آنیلین را با
پلی کاپروالکتون-ژالتین ترکیب کرده تا داربستی تولید کنیم
که زیست سازگار باشد و هم بتواند از سلولها حمایت کند.
پس از آنالیز نتایج  MTTعکس  SEMسلولهای  SNLبر
روی داربست ،زیست سازگاری و چسبندگی سلولی مشخص
شد و این داربست میتواند برای کاربردهای مختلف مهندسی
بافت مورد استفاده قرار گیرد.
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نتایج به دست آمده در این تحقیق به وضوح بیانگر کارایی باالی
نانو داربستهای کامپوزیتی الکتروریسی شده
PANi/PCL/Gelدر رشد سلولها و تکثیر سلولهای SNL
میباشند و همچنین این داربست گزینهای مناسب برای
مهندسی بافت است
.
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