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  روزیتا: نام     قهرمانی:   دانشجو خانوادگی نام

  ي بنیادي مزانشیمی بر روي آنها سلوله داربست زیستی و بررسی رشد و تمایز تهی :نامهپایان عنوان

  

  دکتر اسداله اسدي، صابر زهري :راهنما اساتید 

   

                          زیست شناسی: رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

     اردبیلی محقق :دانشگاه                                                   یعلوم سلولی و مولکول: گرایش

  100ات:صفح تعداد                           6/11/93   دفاع: تاریخ                             علوم :دانشکده 

  :چکیده

ي م بافت آسیب دیـده یـا از بـین رفتـه     مهندسی بافت استخوان ترکیبی از سلول و داربست سه بعدي جهت ترمی     

هاي زیستی مشتق از ماتریکس خارج سلولی ابزار مناسبی جهـت فـراهم نمـودن یـک      داربستاستخوان است بنابراین 

در این راستا، داربست زیستی مشـتق   باشند.محیط سه بعدي، به منظور بررسی دقیق تر بر هم کنش هاي سلولی می

تهیه شـد. رادیـوگرافی، تسـت اگـزاالت      Freeze dryingبا روش هاي فیزیکی، شیمیایی و از استخوان متراکم ران گاو 

کلسیم و الکترولیت جهت اثبات کلسیم زدایی بکار گرفته شدند که نتایج حاصل ازهر سه روش بیانگر کلسـیم زدایـی   

منافـذ و رفتـار تخریـب     داربست تهیه شده از لحاظ خصوصیات سطحی، اندازه منافذ، نحوه ي توزیعموفق بوده است. 

پذیري مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات میکروسکوپ الکترونی نگاره نشان دهنـده ي خصوصـیات سـطحی مناسـب     

، مشخص شد که داربست زیسـتی از سـرعت تخریـب و    PBSداربست بود. طی تست تخریب پذیري تحت تیمار با بافر 

بـه منظـور   دهد. محیط را کمتر تحت تاثیر قرار می  pH بیشتري برخوردار است و هم چنیننسبتا خاصیت جذب آب 

بررسی زیست سازگاري، کشت سلولهاي بنیادي مشتق از مغز استخوان رت بر روي داربسـت و انـدازه گیـري رشـد و     

انجام گرفـت. در نهایـت    MTTتکثیر و چسبندگی سلول ها به داربست با استفاده از مطالعات میکروسکوپی و سنجش 

روز  21در سطح داربست، بعد از کشـت، بـه مـدت     ي بنیادي به تنهایی و نیزرسی توان تمایزي سلول هابه منظور بر

میزي آلیزارین قرمز بررسی شـد.  با رنگ آ 21تحت تیمار محیط تمایزي استئوژنی قرار گرفتند و روند تمایزي در روز 

ا نشان داد. داربست حـاوي سـلول هـاي    بررسی سلول ها پس از رنگ آمیزي رسوب توده هاي کلسیمی را در سلول ه

تمایزي نیز به دلیل دارا بودن رسوب کلسیم به رنگ قرمز در آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که داربسـت اسـتخوانی   

  تواند انتخاب مناسبی براي مهندسی بافت استخوان باشد.می

  

  

  ، بیو داربستییزیست سازگاري، تمایز سلولی، مهندسی بافت کلسیم زدا: هاواژه کلید
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  

  پژوهش کلیات:اول فصل

  2  ...................................................... ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 1

  2  ................................... ................................ ................................ ................................ ................................   بافت یمهندس - 1- 1

  4  .................... ................................ ................................ ................................ ................................   بافت یمهندس هدف - 1- 1- 1

  5  ........................................ ................................ ................................ ................................ ................................   داربست - 2- 1- 1

  5  .......................................................... ................................ ................................ بافت یمهندس در ها داربست نقش- 1- 2- 1- 1

  6  ......................................................... ................................ ................................   آل دهیا داربست کی يها یژگیو - 2- 2- 1- 1

  7  ...................................................... ................................ ................................ ................................   سازگار ستیز 1- 2- 2- 1- 1

  7  ............................................. ................................ ................................ ................................   ریپذ بیتخر ستیز 2- 2- 2- 1- 1

  8  .......................................... ................................ ................................ ................................   منافذ اندازه و تخلخل 3- 2- 2- 1- 1

  8  ................................................ ................................ ................................ ................................   سطح اتیخصوص 4- 2- 2- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................   ها داربست يبند طبقه 3- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................   یساختمان لحاظ از 1- 3- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................   آن به ها سلول قیتزر تیقابل لحاظ از 2- 3- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   منشا لحاظ از - 3- 3- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   ها داربست انواع - 4- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................   یدروژلیه يها داربست - 1- 4- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................   يبریف يها داربست 2- 4- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................   يکروسفریم يها داربست - 3- 4- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................   سلول فاقد يها داربست - 4- 4- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................   داربست ساخت متداول يها روش - 5- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................   يا رشته اتصال - 1- 5- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................   یتجمع خود روش - 2- 5- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................ ................................ کف گاز - 3- 5- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................   يانجماد کردن خشک - 4- 5- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   یذوب يریگ قالب - 5- 5- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................ حالل يگر ختهیر - 6- 5- 1- 1

  .TIPS(   ...........................................  Error! Bookmark not defined( فازها یحرارت يجداساز روش - 7- 5- 1- 1
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  .Error! Bookmark not defined  ........................................................ ................................   یسیالکترور - 8- 5- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................   بافت یمهندس يها داربست بیمعا - 7- 1- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................ ................................   ست؟یچ يادیبن يها سلول - 2- 1

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................   يادیبن يها سلول مشخصات - 1- 2- 1

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................   زیتما - 1- 1- 2- 1

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................   یینوزا خود - 2- 1- 2- 1

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................   منشاء اساس بر يادیبن يها سلول يبند میتقس - 3- 1

  .ESC(   ..........................................................  Error! Bookmark not defined( ینیجن يادیبن يها سلول - 1- 3- 1

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   ناف بند کسیماتر يادیبن يها سلول - 2- 3- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   بالغ يادیبن يها سلول - 3- 3- 1

  .Error! Bookmark not defined  ..............................  یمیمزانش يادیبن يها سلول به یدسترس مختلف منابع - 4- 1

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   استخوان مغز يادیبن يها سلول - 5- 1

  .Error! Bookmark not defined  .............  استخوان مغز از یمیمزانش يادیبن يها سلول يجداساز قهیطر - 1- 5- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................. ................................   رشد يفاکتورها - 6- 1

  .Error! Bookmark not defined  ................................................ ................................ استخوان بافت یمهندس - 7- 1

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................ ................................ استخوان - 1- 7- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................   استخوان نیوتک در کالژن نقش - 2- 7- 1

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................ ................................   قیتحق نهیشیپ - 8- 1

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................ ................................   قیتحق اهداف - 9- 1

  

  ها روش و مواد:دوم فصل

  .Error! Bookmark not defined  .................................... ................................ ................................   ها روش و مواد - 2

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................   یمصرف مواد و ها دستگاه ستیل - 1- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................ استفاده مورد يها محلول - 2- 2

  .PBS   ................................ ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined بافر - 1- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................ ................................   بلو پانیتر - 2- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   کیوتیب یآنت - 3- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................   %4دیفرمالده پارا محلول - 4- 2- 2

  .SDS   ................................ .............................................  Error! Bookmark not defined% 5/2 محلول - 5- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... %3 ومیآمون اگزاالت محلول هیته - 6- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................ ................................   ها روش - 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   ها سلول کشت طیمح ضیتعو - 1- 3- 2
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  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   ها سلول دادن پاساژ - 2- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................   ها سلول مدت بلند يدار نگه و انجماد - 3- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   يانجماد يها محلول در سرم نقش - 4- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   ها سلول کردن ذوب روش - 5- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   بلو پانیتر با ها سلول شمارش - 6- 3- 2

  .MTT   ...............................................  Error! Bookmark not defined آزمون با ها سلول اتیح سنجش - 7- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................ ................................   داربست هیته - 8- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  .........................................   ییزدا سلول روند و استخوان يزسا آماده - 1- 8- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................   ییزدا یمعدن روند - 2- 8- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   داربست يها یژگیو یبررس - 9- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................   یالکترون کروسکوپیم مطالعات - 1- 9- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................... ................................   منافذ اندازه عیتوز یبررس - 2- 9- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................   يریپذ بیتخر ستیز تست - 3- 9- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................   داربست يسازگار ستیز یبررس - 4- 9- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   یوگرافیراد - 5- 9- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... ................................   تیالکترول - 6- 9- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................   میکلس اگزاالت تست - 7- 9- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................   نیائوز و نیلیهماتوکس يزیآم رنگ - 8- 9- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..  رت استخوان مغز از یمیمزانش يادیبن يها سلول کشت و استخراج - 10- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ...  رت استخوان مغز از شده جدا يها MSC اتیخصوص یبررس - 1- 10- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  .....................  یاستخوان داربست يرو بر  MSCS يها سلول کشت - 11- 3- 2

  .SEM  ...  Error! Bookmark not defined ریتصاو لهیوس به داربست يرو بر سلول اتصال یبررس - 1- 11- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ..  داربست يرو بر یمیمزانش يادیبن يها سلول استئوبالست به زیتما - 12- 3- 2

  .MSCS   .................................................  Error! Bookmark not defined یاستئوبالست زیتما دییتا - 1- 12- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................   رد نیزاریآل يزیآم رنگ - 1- 1- 12- 3- 2

 Error! Bookmark not  .................  يزیتما يها سلول يحاو يها داربست SEM ریتصاو یبررس - 2- 1- 12- 3- 2

defined.  

  

  جینتا:سوم فصل

  .Error! Bookmark not defined  .................... ................................ ................................ ................................   جینتا - 3

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................... ................................   داربست اتیخصوص - 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   یالکترون کرسکوپیم مطالعات - 1- 1- 3
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  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   ها داربست منافذ ي اندازه عیتوز -3-1-2

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   داربست يریپذ بیتخر سنجش - 3- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................   داربست آب جذب - 1- 3- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   داربست وزن کاهش - 2- 3- 1- 3

  .pH   ................................ ......................................................  Error! Bookmark not defined راتییتغ - 3- 3- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................   داربست يسازگار ستیز - 4- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................   استخوان ییزدا میکلس دییتا- 5- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... ................................   یوگرافیراد - 1- 5- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................   میکلس اگزاالت تست - 2- 5- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... ................................   تیالکترول - 3- 5- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................   متراکم استخوان ییزدا ولسل دییتا  - 6- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................   نیائوز و نیلیهماتوکس يزیآم رنگ - 1- 6- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................... یالکترون کروسکوپیم یبررس - 2- 6- 1- 3

  .Error! Bookmark not defined  ............................  رت استخوان مغز یمیمزانش يادیبن يها سلول استخراج - 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................ ................................   داربست يرو بر  سلول کشت - 3- 3

  .Error! Bookmark not defined  .......   داربست به متصل یمیمزانش يادیبن يها سلول استئوبالست به زیتما - 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   یاستئوبالست زیتما دییتا - 1- 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   قرمز نیزاریآل يزیآم رنگ - 2- 4- 3

  .MSCS  ............  Error! Bookmark not defined یاستئوبالست زیتما از یالکترون کروسکوپیم ریتصاو - 3- 4- 3

  .Error! Bookmark not defined  ................  افتهی زیتما و شاهد يادیبن يها سلول يمورفولوژ ي سهیمقا - 4- 4- 3

  

  بحث و يریگ جهینت:چهارم فصل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................ ................................   بحث - 1- 4

  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................ ................................   داتشنهایپ - 2- 4

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................ ................................   :مآخذ و منابع فهرست
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  ها فهرست جدول

  صفحه                                                         شماره و عنوان جدول

  

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................   استفاده مورد زاتیتجه فهرست: 1- 2جدول

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   یمصرف مواد فهرست: 2- 2 جدول

  .PBS   ................................ ...............................  Error! Bookmark not defined در استفاده مورد مواد: 3- 2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................   استفاده مورد يها کیوتیب یآنت: 4- 2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................   دیپارافرمالده محلول ساخت جهت یمصرف مواد: 5- 2 جدول

  .SDS   ..........................................  Error! Bookmark not defined% 5/2 ساخت جهت یمصرف مواد: 6- 2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ................................   %3 ومیآمون اگزاالت ساخت جهت یمصرف مواد: 7- 2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .......   یسلول کشت در استفاده جهت سرم یفیک کنترل يها شیآزما: 8- 2 جدول
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  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شماره و عنوان شکل

  

  3  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   بافت یمهندس یاصل ارکان: 1- 1 شکل

  5  ................................................. ................................ ................................ ................................   بافت یمهندس هدف: 2- 1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................ ................................   کیستمیس ییزدا سلول: 3- 1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................. ................................   يبریف يها داربست: 4- 1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................... ................................   کروسفریم ساخت از کیشمات ریتصو: 5- 1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................ ................................   افیال نانو: 6- 1شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................  کف گاز روش اساس بر شده ساخته PLGA: 7- 1 شکل

 خارج آن زا مریپل که یحال در یسیالکترور سرنگ از يریتصو) B یسیالکترور دستگاه از کیشمات ریتصو) A: 8- 1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................... ................................ ................................   شودیم

 Error! Bookmarkموش ینیجن يادیبن يها سلول) B انسان ینیجن يادیبن يها سلول از یکلن کی) A: 9- 1 شکل

not defined.  
 Error! Bookmark not مختلف منابع از شده جدا میمزانش يها سلول زیتما و یشناس ختیر سهیمقا: 10- 1 شکل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  ..................................................   استخوان ساختار از کیشمات ریتصو: 11- 1 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................   نئوبار الم ریتصاو: 1- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   متراکم استخوان: 2- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................................. ................................   تیالکترول دستگاه: 3- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................... ................................   يزیآم رنگ مراحل: 4- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .  استخوان مغز از مشتق يادیبن يها سلول کشت و يجداساز مراحل: 5- 2 شکل

 !A (X300 B (X1000 C (X300Error متراکم استخوان داربست سطح از SEM ریتصو: 1- 3 شکل

Bookmark not defined.  
 تیموقع از یکیگراف ریتصو)SEM X300 B ریتصو)  Aیاستخوان داربست در منافذ عیتوز یچگونگ ریتصو: 2- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................... ................................   منافذ عیتوز نمودار) C منافذ

  .Error! Bookmark not defined  ..............................  يریپذ بیتخر تست در داربست آب جذب نمودار: 3- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  يریپذ بیتخر تست در داربست وزن کاهش نمودار: 4- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................  يریپذ بیتخر تست در PBS بافر pH رییتغ نمودار: 5- 3 شکل

 MTTError! Bookmark not سنجش طبق بر یاستخوان داربست يرو بر MSCS بقاء زانیم یبررس: 6- 3 شکل

defined.  
  .Error! Bookmark not defined  .......   شاهد استخوان) B شده ییزدا یمعدن استخوان) A یوگرافیراد: 7- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................   استخوان ییزدا میکلس یبررس: 8- 3 شکل

 يها نمونه يزیآم رنگ) B شاهد يزیآم رنگ) X40 (A یینما بزرگ( نیائوز و نیلیهماتوکس يزیآم رنگ: 9- 3 شکل

 !Errorسلول فاقد ساعت 8 گذشت از پس استخوان يها نمونه يزیآم رنگ) C ساعت 4 گذشت از پس استخوان

Bookmark not defined.  
  .X150(   .....................................  Error! Bookmark not defined( داربست سطح از SEM ریتصو: 10- 3 شکل
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 یینما بزرگ( طیمح ضیتعو نیاول از بعد: کشت سوم روز) A. شده استخراج رت MSC از حاصل ریتصاو: 11- 3 شکل

X40 (B (مجدد اتصال و کردن نهیپسیتر از پس ها سلول: پنجم روز )یینما بزرگ X40.(Error! Bookmark not 

defined.  
 !A (X150 B (X300C  (X1000Error ها داربست يرو بر يادیبن يها سلول اتصال SEM ریتصو: 12- 3 شکل

Bookmark not defined.  
 X3000(Error! Bookmark not( داربست يرو بر يادیبن يها سلول اتصال SEM ریتصو: 13- 3 لشک

defined.  
 X40(Error! Bookmark یینما بزرگ( يزیتما طیمح بدون شاهد يها نمونه نیزاریآل يزیآم رنگ: 14- 3 شکل

not defined.  
فته ي استئوبالستی در شرایط بدون ) سلول هاي شاهد تمایز یاA 14میزي آلیزارین قرمزدر روز : رنگ آ15- 3شکل 

) سلول هاي تمایز یافته ي استئوبالستی بر روي داربست در روز B 14داربست در روز

14.......................................................76  

 ي افتهی زیتما شاهد يها سلول تجمع) A 21 روز در يادیبن يها سلول قرمز نیزاریآل يزیآم رنگ: 16- 3 شکل

 در داربست بدون طیشرا در یاستئوبالست ي افتهی زیتما شاهد يها سلول) B 7 روز در داربست بدون طیشرا در یاستئوبالست

. باشدیم يادیبن يها سلول استخوان به زیتما کننده دییتا دشویم مشاهد شکل در که رنگ قرمز یمیکلس يها توده با 21روز

C، D (21 روز در داربست يرو بر یاستئوبالست ي افتهی زیتما يها سلول.   .......  Error! Bookmark not defined.  

 X3000(Error! Bookmark not( زیتما 21 روز در داربست يرو بر ها سلول SEM ریتصاو: 17- 3 شکل

defined.  
شکل یدوک يادیبن يها سلول) X40( .A یینما بزرگ( يادیبن و یاستخوان يها سلول يمورفولوژ سهیمقا: 18- 3 شکل

   ................................ ................................ ................................ ...................................  Error! Bookmark not defined.  
B (تمهف روز از یسلول تجمعD  (پهن یاستخوان يها سلول   .................................  Error! Bookmark not defined.  
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   فهرست عالئم اختصاري

  

  مفهوم یا توضیح  عالمت اختصاري

DMSO Dimethyl Sulphoxide  

FBS  Fetal Bovin Serum 

MTT 3-[4,5-Dimethylthiazol-2-yl]2,5 

diphenltetrazolium bromid 

PBS Phosphate buffer saline 

pH  Measure of acidity/ alkalinity  

SDS  Sodium dodecyl sulfate  

MSC Mesenchymal Stem Cell  

FGFS Fibroblast Growth  Factors 

SEM  Scanning  Electron  Microscopy  

DMEM-LG  Dublecco Modified Eagle Medium-Low Glucose  

  



1 
 

  

  
  
  
  
  

  فصل اول

  کلیات پژوهش
  

  

  

  

  

 



2 
 

  

  

  ه مقدم -1

  مهندسی بافت - 1-1

یکی از علوم جدیدي است که پیشرفت هاي قابل توجهی در جهت درمان  1مهندسی بافت

و اندام هاي ناقص یک بار بزرگ بر روي  ها بافتي مادرزادي و اکتسابی به دست آورده است. هابیماری

براي بیماران هدف مهندسی بافت تولید جایگزین هاي بیولوژیکی  .سیستم بهداشت و درمان هستند

باشد و اندام هاي آسیب دیده می ها بافتخاص و تالش براي دور زدن محدودیتهاي درمانی بالینی براي 

این محدودیتها عبارتند از: کمبود دهنده پیوند، احتمال ایجاد آلودگی هاي میکروبی و ویروسی حین 

  ).al et  Yeong., 2004واکنش هاي ایمنی، ادغام ضعیف و رد بالقوه (اهداء عضو، 

بیان گردید که پوست مصنوعی ساخته و بر روي  1980عبارت مهندسی بافت ابتدا در اواسط سال 

مهندسی بافت  2وکانتی و لنجر 1993. سپس در سال )Polak & Bishop, 2006( یک بیمار آزمایش شد

باشد که گی میرا چنین تعریف کردند: مهندسی بافت یک میان رشته اي از اصول مهندسی و علوم زند

سازي، حفظ یا بهبود عملکرد بافت زهدف آن توسعه جایگزین هاي بیولوژیکی براي بازگرداندن، با

  ).Langer & Vacanti, 1999است(

، 3ي بیولوژیکی یعنی ماتریکس خارج سلولیها بافتترکیب اصلی  3مهندسی بافت بر اساس 

، فاکتورهاي رشد و 4که به ترتیب توسط داربستمولکول هاي پیام رسان و سلول بنیان نهاده شده است، 

به عنوان یکی از ارکان اصلی مهندسی بافت نقش مهمی در فراهم  ها داربستشود. سلول شبیه سازي می

                                                
1Tissue engineering 
2Langer & Vicanti 
3Extra Cellular Matrix 
4Scaffold 
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- هم در شرایط آزمایشگاهی و هم شرایط داخل بدن ایفاء می ها سلولکردن ساختار سه بعدي براي رشد 

  .کنند

  

  

 )2011Gualandi ,( بافت مهندسی اصلی: ارکان 1-1شکل 

  

ي طبیعی در مهندسی بافت به ها داربستي مصنوعی و هاداربست نوع داربست اعم از  2بطورکلی 

توانند با مولکول هاي پیام رسان که در فرایند هاي ریخت زایی، شکل گیري می ها داربستروند کار می

) و جهت بازسازي محیط بدن موجود 006r et al., 2Schieke ( گردندتمایز سلولی نقش دارند همراه  و

 و حمل فاکتورهاي رشد در آزمایشگاه استفاده شوند ها سلولافزایش تکثیر و تمایز  زنده و هم چنین

) 2004 Elisseeff, & Sharma ;r et al., 2006Schieke خود  ها داربستي ترکیب شده با ها سلول). البته

کنند اما آنها قادر به فراهم کردن تمامی تا حدي فراهم می پیام هاي مورد نیاز جهت بازسازي بافت را

باشند، بدین جهت استفاده از فاکتورهاي رشد و تمایز امري غیر قابل سیگنالهاي تمایز سلولی نمی

ي ها بافتي مورد استفاده در مهندسی ها سلول) یکی از Koh & Atala, 2004رسد (اجتناب به نظر می
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 ها سلولباشد در ابتدا تصور بر این بود که پتانسیل تمایزي این می 1مزانشیمیي بنیادي ها سلولمختلف 

محدود به دودمان هاي سلولی مزانشیم است اما بعدها مشخص گردید که شرایط متفاوت کشت، توانایی 

 نظیر سلول عصبی، قلبی، کبدي، ریوي، کلیوي و حتی پوستی یی با منشاء غیر مزانشیمها سلولتمایز به 

 Petersen et( نامندي بنیادي مزانشیمی میها سلولکه این پدیده را انعطاف پذیري  باشندنیز دارا میرا 

al., 1999; Chapel et al., 2003 .(  

  هدف مهندسی بافت -1- 1- 1

ي مهندسی و علوم زیستی، به ها روشمهندسی بافت حیطه اي چند رشته اي از اصول و کاربرد 

ي طبیعی و بیمار است. این حیطه ترکیبی ها بافتبین ساختار و عملکرد در  منظور شناخت بنیادي رابطه

، مهندسی مواد، فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی مناسب است که هدف آن حفظ حالت پایدار ها سلولاز 

بافت یا بهتر کردن عملکرد بافت هدف یا جایگزین کردن عملکرد زیستی بافت است در کل هدف 

ي ها روش از طبیعت براي حل محدودیت هاي معالجات کلینیکی و درمانی استمهندسی بافت تقلید 

باشد به نظر بر روي داربست می ها سلولبه تنهایی و پیوند  ها سلولاصلی مهندسی بافت شامل تزریق 

رسد روش دوم یک روش غالب مورد استفاده در پژوهش هاي مهندسی بافت باشد چون امکان دست می

، ها سلولسطح عبارتنداز:  3دهد این راي رسیدن به ساختار مطلوب را به ما میسطح ب 3کاري در 

  ).t al., 2001eLalan  , 2011;Gualandi( ش ساخت وسازري و روي پلیمها داربست

  

 

                                                
1Mesenchymal Stem Cell 
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  هدف مهندسی بافت :2-1شکل 

  

  داربست -2- 1- 1

  در مهندسی بافت ها داربستنقش -2-1- 1- 1

هستند و بطور مداوم توسط سیستم  )D3ي ساختار سه بعدي (و اندام ها در بدن دارا ها بافت

در داخل بافت قادر هستند که با ماتریکس خارج سلولی  ها سلولشوند. می 1گردش خون پرفیوژن

)ECM اطراف خود برهمکنش داشته باشند و این برهمکنش در جهت گیري و رفتار سلول نقش مهمی (

و  2بر روي میتوژنز ECM). ثابت شده است که Even- Ram & Yamad, 2005کند (را بازي می

گذارد و احتمال و پاسخ بازسازي در بافت میزبان تاثیر می ها سلول، تمایز مستقیم ها سلول 3کموتاکسی

داشته همگی دراین تاثیرات مشارکت  ECMو ترکیبات  4بعدي، توپولوژي سطحی 3دارد فراساختار 

معماري ویژه بافت، ) D2دو بعدي ( شرایط ساده در محیط کشت ) تحت t al.,eCrapo 2011( باشند

                                                
1Perfusion 
2Mitogenesis 
3Chemotaxis 
4Surface topology 
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مطالعات زیادي نشان داده  .رودسلول از دست می - ی و تعامل سلولیهاي مکانیکی و بیوشیمیا نشانه

توانند منعکس کنند و استفاده نمیرا  ها بافتپیچیدگی فیزیولوژیکی است که محیط هاي کشت دو بعدي 

تنی بر سلول ممکن است تا حدي منجر به خطا در پیش بینی پاسخ هاي ي مبها روشاز آنها در 

اختصاصی بافت شود. به عنوان مثال فیبروبالست ها در محیط کشت دو بعدي به شکل مسطح کامال 

آیند در حالی که در محیط کشت سه بعدي فنوتیپ داخل در می ها بافتقطبی در  2متفاوت از شکل 

تواند ویژگی هاي یک بافت را تیجه استفاده از مدل هاي سه بعدي بهتر میدهند. در نبدن را نشان می

بعد  2ماتریکس تکثیر و تمایز را در هر  - سلول و سلول - نشان دهد در کشت سه بعدي تعامالت سلول

بعدي عملکرد طبیعی ماتریکس خارج با ساختار سه  ها داربستکند. در واقع فضا و زمان تنظیم می

  ). Li & Cui, 2014( کنندمی سلولی را تقلید

به عنوان یک محیط سه بعدي متخلخل براي انجام برخی و یا همه توابع زیر تعریف  ها داربست

  : )Langer & Tirrell, 2004( شده اند

  ECMماتریکس، چسبندگی سلول و تولید  –سلول، سلول  –ترویج تعامل سلول  -

فاکتورهاي تنظیمی که باعث بقاء، تکثیر و تمایز گازها، مواد مغذي و به اجازه حمل و نقل کافی  -

 شود. سلولی می

 تخمین میزان بازسازي بافت از طریق زیست تخریب پذیري در یک نرخ قابل کنترل  -

 تحریک حداقل درجه از التهاب یا سمیت در داخل بدن  -

  ویژگی هاي یک داربست ایده آل -2-2- 1- 1

کارهاي مهندسی بافت الزم است تا معیارهاي زیر را دارا  به طور کلی یک داربست ایده آل براي      

  باشد:
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 1يزیست سازگار 2-2-1- 1- 1

شوند زیست سازگار در نظر از لحاظ تاریخی موادي که باعث حداقل پاسخ هاي بیولوژیکی می

اي انجام عملکرد مطلوب با توجه به درمان هدرشوند. زیست سازگاري به توانایی بیومتریال ها گرفته می

کند اشاره می پزشکی بدون ایجاد هر گونه عوارض نا مطلوب موضعی یا سیستمیک در دریافت کننده

)Williams, 2008 کنند عبارتنداز: تعیین میرا  ها داربستزیست سازگاري ). برخی از عوامل مهمی که

رایط هاي سنتز تواند تحت تاثیر شاجزاء سازنده، ساختار و موروفولوژي داربست که به نوبه خود می

  ).Khang et al., 1997پلیمر، پردازش و استریل کردن داربست قرار گیرند (

  2يزیست تخریب پذیر 2-2-2- 1- 1

در زمینه تحویل دارو و کاربردهاي  ت تخریب پذیر انقالبی در برنامه هاي کاربرديزیسپلیمر هاي 

توسط دوره هاي از پیش تعیین ج ي زیست تخریب پذیر به تدریها داربست ،مهندسی بافت به پا کردن

 شوند.تخریب می ي کاشته شده در داربستها سلولجایگزین شدن بافت تازه ایجاد شده توسط با شده 

ی و ساختار یگذارند که برخی از آنها عبارتنداز : ترکیبات شیمیاعوامل مختلفی بر سرعت تخریب اثر می

و نسبت  نسبت سطح آب گریزي به آب دوستیفضایی، شرایط محیطی، درصد تخلخل، وزن مولکولی، 

). قابلیت کنترل تخریب پذیري و نرخ بازسازي باید با نرخ رشد بافت Ye at al., 1997کوپلیمر (

ي پلیمري زیست تخریب ناپذیر داراي پایداري بیولوژیکی هستند و ها داربستهماهنگی داشته باشد 

بطور عمده به  3PMMAبه عنوان مثال، مهیا کنند ر در طول زندگی بیمارا توانند یک حمایت دائمی می

 ,.Ramakrishna et alگیرد (عنوان یک جایگزین اتصال استخوان در ران و زانو مورد استفاده قرار می

2001.(  

                                                
1Biocompatibility 
2Biodegradability 
3Poly methyl metha crylate 
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  2و اندازه منافذ 1تخلخل 2-2-3- 1- 1

بهم باشند شوند باید داراي شبکه متخلخل مرتبط ي که در مهندسی بافت به کار برده میها داربست

انجام  3و رگ زایی ECMتا عمل تغذیه رسانی سلول، دفع ضایعات سلولی به خارج داربست، تشکیل 

چندین پارامتر مد نظر هستند که این پارامترها عبارتنداز: میانگین اندازه  ها داربستد. در طراحی گرد

. اندازه منافذ بسیار مهم است زیرا منافذ، توزیع اندازه منافذ، اتصاالت منافذ، شکل منافذ و دیواره منافذ

تواند از سط سلول اتفاق خواهد افتاد که میوار کوچک باشند انسداد منافذ تیاگر منافذ به کار رفته بس

د. اندازه نجلوگیري کن رگ زایی مناطق داخلی داربستنفوذ سلول، تولید ماتریکس خارج سلولی و 

ي با قطر منافذ به ها داربستروند. به شمار می ها اربستدو میزان تخلخل از پارامترهاي حیاتی  منافذ

براي رشد  µM  20ها، براي رشد فیبروبالست µM15 -5 نورگ زایی، فرایند براي  µM  5اندازه

براي رشد  µM 400 -100 ،براي بازسازي پوست پستانداران بالغ µM125-20  ،ي کبديها سلول

 ,.Yannas et al(شود ازسازي استخوان توصیه میبراي ب µM 100- 350و  4استئوئیدهاي استخوان

1989; Yang et al., 2001 د گردبه دلیل اینکه اطمینان حاصل باشد می). اتصاالت منافذ نیز بسیار مهم

 Yangاز جریان خون براي انتقال اکسیژن و مواد غذایی قرار دارند ( µM 200در فاصله ها سلولکه همه 

et al., 2001.(  

   5صوصیات سطحخ 2-2-4- 1- 1

خصوصیات  .تواند چسبندگی و تکثیر سلول را کنترل و تحت تاثیر قرار دهدیخصوصیات سطح م

  .) Boyan et al., 1996( تغییر کند تواند به منظور افزایش عملکرد بیومتریال هاسطح می

  

                                                
1Porosity 
2Pore size 
3Vascularization 
4Bone osteoids 
5Surface properties 
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Abstract: 

      Bone Tissue engineering is the combination of cells and a biodegradable 3D scaffold to 

treat deseased or damaged bone tissue. Thus, bio scaffolds derived extracellular matrix 

useful tool are for providing a three-dimensional environment, in order to evaluate the 

interaction of cells. In this regard, the bio scaffold derived from bone hindquarter 

fabricated  by physical, chemical and Freeze drying techniques. Radiographic, calcium 

oxalate testing and electrolit were used to confirm dacalcification the results indicate that 

dacalcification  have been successful  every three methods. The obtained scaffold were 

investigated in terms of surface properties, pore size, distribution of pores and 

degradability behavior. Scanning electron microscopic studies showed that the scaffold 

surface properties are suitable. The PBS pH is also less affected in scaffold. For 

biocompatibility, the stem cells cultured on the scaffold and investigation viability, growth, 

adherence and prolifereation of the cells by invert microscopic pictures and MTT test. 

Finaliy, to investigate the differentiation potential of cells in the scaffold, after cultivation, 

were treated with osteogenic differentiation medium for 21 days. The 21 days of 

differentiation stained with Alizarin red were compared. Alizarin red staining show that 

cell was differentiation to osteoblast cells. The results obtained, suggested that the bone 

scaffold could be a very good choice for bone tissue engineering. 

  

Keywords: biocompatibility, dacalcification, tissue engineering, cell deffirentioation, bio 

scaffold  
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