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iocompatible cellulosic polymer hydrogels are used in in-situ forming
injectable scaffolds for bone regeneration. The hydrogels, however, generally
suffer from their inherent weak mechanical properties. Calcium phosphate
particles are used to enhance the mechanical strength and to improve the bone tissue
regeneration capability of the scaffolds. In this study, hydroxypropyl methylcellulose
(HPMC) was utilized as a polymeric matrix and β-tricalcium phosphate (β-TCP) and
hydroxyapatite (HAp) nanoparticles were used to improve the mechanical properties.
β-TCP Nanoparticles with plate-like morphology was synthesized through a wet
chemical precipitation method. The morphology of the particles was confirmed using
scanning electron microscope (SEM). Because the gelation temperature of the HPMC
solution was above the temperature of normal human body, different concentrations
of sodium sulphate (Na2SO4) were incorporated into the HPMC solutions to examine
and adjust the gelation temperature. The cloud point and gelation temperature of the
hydrogels were measured using UV/Vis spectroscopy and oscillatory rheometry,
respectively. The injectability of the hydrogels, with different inorganic contents,
was also measured using a universal testing machine. The results indicated that the
cloud point and the gelation temperature of the hydrogels dropped with increase in the
sodium sulphate concentration due to Hofmeister effect. The rheology measurements
also revealed that β-tricalcium phosphate was more effective than hydroxyapatite in
reducing the gelation temperature and enhancement of the modulus and viscosity
of the hydrogels. The HPMC hydrogels containing β-tricalcium phosphate and
hydroxyapatite nanoparticles were injectable at room temperature. The hydrogels
based on HPMC matrix and the calcium phosphate nanoparticles provided promising
hydrogels applicable as in-situ forming injectable scaffolds.
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چکیده
تركيبات سلولوزي پليمرهاي زیستسازگارند که در تهیه ژلهای تزریقپذیر برای ترمیم بافت استخوان
استفاده میشوند .هیدروژلهای تهیه شده از این پلیمرها بهطور عمومی استحکام کافی را برای کاربرد
در مهندسی بافت نیز دارند .برای افزایش استحکام و نیز بهبود استخوانزایی این داربستها از ترکیبات

واژههای کلیدی
نانوذرات کلسیمفسفات،

کلسیم فسفات استفاده میشود .در اين مطالعه ،از هیدروژلهیدروکسیپروپیلمتیلسلولوز بهعنوان
ماتریس پلیمری و مواد معدني کلسیم فسفاتی شامل -βتریکلسیم فسفات و هیدروکسی آپاتیت

داربست تزریقپذیر،

ل استفاده شد-β .تریکلسیم فسفات با شکلشناسی صفحهای به روش
برای بهبود خواص هیدروژ 

دمای ابریشدن،

تشکیل ژل هیدروکسیپروپیلمتیلسلولوز نسبت به دمای بدن ،از نمک سدیم سولفات در غلظتهای

ژلشدن،
هیدروکسیپروپیلمتیلسلولوز

رسوبگیری شیمیایی سنتز و با میکروسکوپی الکترونی پویشی تأیید شد .به علت بیشتربودن دمای
مختلف برای تنظیم دمای تشکیل ژل استفاده شد .دمای ابریشدن نمونهها با استفاده از طیفبینی
 UV-Visو دمای ژلشدن آنها به روش رئومتری معین شد .تزریقپذیری نمونههای حاوی مقادیر
مختلف از فاز معدنی نیز با استفاده از دستگاه آزمون عمومی اندازهگیری شد .نتایج نشان داد ،به دلیل اثر

هوفمیستر دمای ابری و ژلشدن نمونهها با افزایش غلظت نمک کاهش مییابد .همچنین نتایج رئومتری

نشان داد-β ،تریکلسیم فسفات نسبت به هیدروکسی آپاتیت دمای تشکیل ژل را بهطور مؤثرتری
ل متیلسلولوز
کاهش و نیز مدول و گرانروی را افزایش میدهد .هیدروژلهای هیدروکسیپروپی 

شامل نانوذرات تریکلسیم فسفات و هیدروکسی آپاتیت در دمای محیط تزریقپذیرند .با توجه

ل متیلسلولوز و
به نتایج به دست آمده ،هیدروژلهای تهیه شده از ماتریس پلیمری هیدروکسیپروپی 

نانوذرات -βتریکلسیم فسفات و هیدروکسی آپاتیت میتوانند انتخاب مناسبی برای داربستهای
تزریقپذیر به بدن باشند.

* مسئول مکاتبات ،پیامنگار:

m.atai@ippi.ac.ir
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امروزه یکی از رایجترین راههای رفع نقایص بافت ،پیوند بافت است
که در آن از افراد دهندهای استفاده میشود که توانایی اهدای بافت
را داشته باشند .در این روش ،افزون بر هزینه بسیار زیاد ،مشکالت
دیگری نظیر احتمال ایجاد آلودگیهای میکروبی ،واکنشهای ایمنی و
پسزدن پیوند نیز مطرح است .همچنین ،این روشها به علت
مشکالتی مانند دسترسی محدود به بافت پیوندی با شکل و اندازه
مناسب و دردهای مربوط به محل دهنده پیوند محدودیت دارند.
روش ترمیمی دیگر ،استفاده از فنون جراحی و پروتزهای مصنوعی
برای جبران نقص بافت است [.]1
پیوندهای استخوان مصنوعی روشی است که برای غلبه بر این
مشکالت پیشنهاد شده است [ .]2-5داربست مطلوب برای ترمیم
استخوان ،بايد معدنیشدن (یعنی رسوب ماده معدنی در شرایط
درونتنی) و تشکیل بافت استخوانی جدید را (تشکیل کامپوزیتی
از کالژن و مواد معدنی که در آن مواد معدنی با اندازه ،نظم و جهت
خاصی در موازات رشتههای کالژن قرار گرفتهاند) بهسرعت افزايش
دهد و همزمان با تشکیل بافت استخوانی جدید ،تخریب و با استخوان
جديد جايگزین شود .داربستهای زیستفعال و تزریقپذیر را میتوان
از ترکیب دو فاز محلول پلیمری و ترکیب معدنی تهیه کرد [.]2،6،7
زیستفعالی این مواد به قابلیت اتصال آنها به بافت استخوان میزبان
با برهمکنشهای فیزیکی  -شیمیایی نسبت داده میشود که شامل
قابلیت تشکیل آپاتیت ،القای تمایز سلولهای استخوانساز و تشکیل
ماتریس استخوانی است [.]8،9
سرامیکهایی مثل کلسیم فسفاتها ،کلسیم سولفاتها ،کلسیم
کربناتها و شیشههای زیستفعال بهعنوان فاز معدنی در بازسازی
استخوان استفاده میشوند .این سرامیکهای زیستی ،بهویژه کلسیم
فسفاتها ،گزینههای ایدهآلی بهعنوان پرکننده در مهندسی بافت
استخوان هستند ،زیرا ترکیبات معدنی طبیعی استخوان از کلسیم
فسفات تشکیل شدهاند .مواد کلسیم فسفاتی سمی نیستند و به
علت شباهت زیاد به آپاتیتهای زیستی موجود در استخوان،
زیستسازگاری و زیستفعالی برای مهندسی بافت استخوان مناسب
هستند .از این میان ،هیدروکسیآپاتیت ( )HApو -βتریکلسیم
فسفات ( )β-TCPبیشترین کاربرد را دارند [.]2،7،10
 HApبه علت پایداری در شرایط فیزیولوژیک و قابلیت جذب کم
به وسیله استئوبالستها یا ماکروفاژها ،بهعنوان مادهای جذبنشدنی
درنظر گرفته میشود [ .]11،12همچنین HAp ،در مقایسه با سایر
انواع کلسی م فسفاتها خواص مکانیکی بسیار بهتری دارد [ .]12در
مقابل ،تریکلسی م فسفات بیشتر به بخش بیشکل استخوان شباهت

دارد [ ،β-TCP .]10،13،14به علت انحاللپذیری زیاد اغلب در ترکیب
با هیدروکسیآپاتیت استفاده میشود تا طی انحالل و ترسیب دوباره در
شرایط درونتنی ،خواص انحاللپذیری آن متعادل شود [ .]12،15به علت
شکنندگی و شکلدهی سخت سرامیکهای کلسی م فسفاتی ،کاربرد شکل
خالص آ ن برای ترمیم نقصهای استخوانی سخت است [ .]5،16بنابراین،
مواد مزبور معموالً به شکل کامپوزیت در ماتریسی از زیستپلیمرها
استفاده میشوند .این ماتریسهای پلیمری ،از لحاظ آبدوستی و
قابلیت حفظ آب ،مانند ماتریس خارج سلولی احاطهکننده سلولهای
تشکیلدهنده بافتهای طبیعی بدن انسان عمل میکنند [.]5،7،17
هیدروکسیپروپیل متیلسلولوز ( )HPMCپلیمر نیمهسنتزی از
مشتقات سلولوز است که بهعنوان داربست تزریقپذیر برای رهایش
دارو استفاده میشود .این ماده سمی نیست ،اما خواص مکانیکی
هیدروژلهای بر پایه آن (در حالت خالص و بدون افزودن عوامل
تقویتکننده) برای کاربردهای ترمیم استخوان ناکافی است [.]18-21
به همین دلیل ،تهیه نانوکامپوزیتی از آن با سرامیکهای تقویت شده بر
پایه کلسیم فسفات ،هدف این پژوهش بوده است .محلول آبی HPMC
از برهمکنشهای آبگریز ،ژل برگشتپذیر تشکیل میدهد و کمترین
دمای انحالل بحرانی آن بسته به استخالفهای هیدروکسیپروپیل و
متیل متصل به آن حدود  75-90°Cاست [ .]6،21،22مزیت اصلی
داربستهای تزریقپذیر مهندسی بافت ،عدم نیاز به جراحی [،]22،23
کاهش مدت زمان ترمیم [ ،]22،23توزیع همگن سلولها و سایر
افزودنیها در داربست [ ]22،24و امکان تزریق مستقیم آنها به حفرهها
با شکلها و اندازههای مختلف (حتی حفرههای با دسترسپذیری
کم) است [ .]6،24نویسندگان در مطالعهای دیگر [ ]25نشان دادند ،با
افزودن نانوذرات  β-TCPو  HApبه ماتریس پلیمری  HPMCمیتوان
رفتار جریان و خواص هیدروژلهای حاصل را کنترل و برای کاربرد
بهعنوان ژل تزریقپذیر بهینه کرد.
در این پژوهش ،اثر افزودن نمک سدیم سولفات ( )Na2SO4بر
خواص رئولوژی ،دمای ابریشدن و ژلشدن هیدروژل HPMC
بررسی شد .همچنین ،اثر همافزایی نانوذرات  HApو  β-TCPدر
مجاورت نمک ،بر همین خواص بررسی شد.

تجربي
مواد

از  HPMCنوع ( 90SH-15000با گرانروی پویای در حد ،15000 mPa.s
،Mn = 38150g/molو Mw = 56490g/molو  )PDI = 1/48بهعنوان
و

و
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ماتریس پلیمری در ساخت داربستهای تزریقپذیر استفاده شد .این
پلیمر از مشتقات سلولوز و محصول شرکت  ShinEtsuژاپن است.
ذرات  HApاستفاده شده با شکلشناسی میلهای (قطر <  100 nmو طول
<  )200 nmاز شرکت  Nanoshelهند خریداری شد β-TCP .با
شکلشناسی صفحهای (ضخامت حدود  60 nmتا  90 nmو طول صفحه
حدود  2 µmتا  )3 µmبا استفاده از روش شیمی تر سنتز شد [ .]25شکل 1
تصویر میکروسکوپ الکترونی این ذرات را نشان میدهد.
دستگاهها

دستگاه رئومتر مدل  ،MCR300ساخت شرکت  Anton Paarاتریش،
رنگنگار ژل تراوای ()GPCو GFC-Shimadzu 6Aساخت ژاپن با
استاندارد دکستران برای اندازهگیری وزن مولکولی ،طیف نورسنج فرابنفش -
مرئی ( )UV-Visمدل  UV-1650PCساخت شرکت  Shimadzuژاپن
برای اندازهگیری دمای ابریشدن و برای آزمون تزریقپذیری دستگاه
آزمون عمومی  UTMمدل  ،STM-20ساخت شرکت ،SANTAM
ایران بهکار گرفته شد .برای تهیه نمونههای نانوکامپوزیتی از همگنساز
 Heidolphمدل  ،DIAX900ساخت آلمان استفاده شد.
روش ها
تهیه نمونهها

برای تهیه محلول  HPMCبا غلظت معین ،ابتدا حدود یک سوم از

حجم نهایی حالل (آب) مصرفی به بشری منتقل و دمای آن به حدود
 85°Cرسانده شد .سپس HPMC ،به شکل پودر حین همزدن با
همزن مغناطیسی به آب اضافه شد .پس از این مرحله ،گرمادهی قطع و
بقيه آب مورد نياز در دماي کمتر به محلول اضافه شد ،اما همزدن تا
زمانی که پودر كام ً
ال حل شود و محلول شفافی بهدست آید (بهمدت
حدود  ،)24 hادامهیافت.
برای تهیه نانوکامپوزیت از  HPMCو فازهای معدنی ،با توجه
به کسر وزنی مورد نیاز در تهیه هر فرمولبندی ،مقدار مشخصی
از این مواد توزین و با هم مخلوط شدند .برای اختالط همگن ،از
همگنساز مدل  ،DIAX900ساخت آلمان بهمدت  2 minاستفاده
شد .فرمولبندی نانوکامپوزیتهای تهیهشده در جدول  1آمده است.
مطالعات رئولوژی

تعیین ناحیه گرانروکشسان خطی :اندازهگیریهای رئولوژی در
محدوده گرانروکشسان خطی ( )LVRدر دمای محیط انجام شد.
برای تعیین محدوده گرانروکشسان خطی ،ابتدا نمودار مدول ذخیره (')G
و مدول اتالف (" ،)Gبرحسب کرنش در بسامد ثابت  1 Hzرسم و
نقطه انتهایی منحنی که از حالت خطی خارج میشود ،بهعنوان کرنش
بحرانی انتخابشد.
در کرنشهای کمتر از کرنش بحرانی ،رفتار گرانروکشسان نمونهها
خطی است .نمونههای مورد آزمون در مطالعه حاضر ،زیر کرنش
بحرانی ( )0/1%و در محدوده  LVRبررسی شدند.
آزمون روبش دما :پس از آزمون تعیین ناحیه گرانروکشسان خطی،
شرایط برای آزمون روبش دما با اطمینان از اینکه آزمون در محدوده
( )LVRانجام میشود ،بررسی شد .آزمونها در محدوده دمایی
جدول  -1نمونههای تهیه شده برای بررسی خواص داربستهای
تزریقپذیر.
فرمولبندی

شکل  -1تصویر  SEMنانوذرات  β-TCPبا ساختار صفحهای.
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 25-90°Cو  10-60°Cبا سرعت افزایش دمای  2°C/ minانجام
شد .محلول  2%وزنی  HPMCبهعنوان ماتریس برای تهیه ماتریس و
ادامه بررسیها استفاده شد .برای بررسی اثر غلظت نمک ،Na2SO4
 HApو  β-TCPبر خواص رئولوژی نمونهها ،نمونههایی با ترکیب
درصدهای متفاوت (مطابق جدول  )1از اجزا ساخته و بررسی شدند.
و

و

طیفنورسنجی فرابنفش  -مرئی

این آزمون در طول موج  800 nmبه روش طیفنورسنجی فرابنفش -
مرئی برای تعیین دمای ابریشدن انجام شد .در این طول موج در
دماهای کم نمونه فاقد هر نوع جذب است و عبور  100%دیده
میشود ،ولی با نزدیکشدن به دمای ژل مقدار عبور کاهش مییابد.
دمایی را که عبور به  50%مقدار اولیه میرسد ،بهعنوان دمای ابریشدن
گزارش میکنند [ .]21،26،27نمونههای استفاده شده برای انجام این
آزمون مطابق جدول  1تهیه شدند.
آزمون رنگنگاری ژل تراوایی

آزمون رنگنگاری ژ ل تراوایی با استفاده از آشکارساز ضریب شکست برای
تعیین وزن مولکولی متوسط نمونههای هیدروکسیپروپیل متیلسلولوز
انجام شد .این سامانه بر پایه حالل آب بود و آزمون در دمای  25°Cو با
استاندارد دکستران انجام شد .حجم تزریق برابر  20 µLبود که با سرعت
 1 mL/minجریانیافت .از ستون  Waters Ultrahydrogel 250ساخت
آمریکا استفاده شد.
آزمون تزریقپذیری

آزمون تزریقپذیری ژلهای تزریقپذیر با استفاده از سرنگهای
تجاری معمول انجام میشود .تزریقپذیری به شکل درصد وزنی
خمیر خروجی از سرنگ تعریف میشود .در این مطالعه ،از سرنگ با
ظرفیت  ،5 mLقطر داخلی  13 mmو قطر مجرای خروجی 1/2 mm
استفاده شد .بدین منظور ،مجموعهای مطابق شکل  2استفاده شد که
در آن محتوای سرنگ با اعمال نیرو به محفظه تزریق شد .نیرو با
سرعت ثابت  15 mm/minو با استفاده از دستگاه آزمون عمومی به
پیستون سرنگ اعمال شد .نمونهها پس از  2 minاختالط با همگنساز
برای آزمون تزریقپذیری استفاده شدند.
تحلیلهای آماری

هر آزمون سه مرتبه تکرار و تحلیل آماری با استفاده از آزمون  ANOVAو
آزمون تکمیلی  Tukeyانجام شد .برای مقادیر  pکمتر از 0/05
اختالفها معنیدار درنظر گرفته شد.

شکل  -2تصویر کلی از شیوه اندازهگیری تزریقپذیری نمونههای
تهیه شده.

نتایج و بحث
رئولوژی

دمای ژلشدن و خواص رئولوژی محلولهای هیدروکسیپروپیل
متیلسلولوز مطالعه شد .نتایج رئولوژی در نمودارهای شکل 3
مشاهده میشود .نمودارهای شکل  - 3الف نشان میدهد ،گرانروی
نمونه  HPMCاستفاده شده در حدود  10000 -11000 mPa.sبوده
که با مقادیر ارائه شده توسط شرکت سازنده (گرانروی محلول 2%
وزنی در  )11000 -21000 mPa.s ،20°Cدر توافق است.
افزایش گرانروی ،روشی دقیق برای تعیین دمای ژلشدن است،
بدین معنی که دمای افزایش سریع و ناگهانی در گرانروی ،بهعنوان
دمای ژلشدن معرفی میشود [ .]21در این مطالعه ،با تعیین معادله
خطوط در سه بخش از منحنی و بهدستآوردن نقاط تقاطع آنها دمای
(نقطه) شروع ( )Tsو پایان ژل ( )Tfشدن معین شد .برای تعیین نقطه
میانی (یا دمای ژل) ( )Ttمشتق گرانروی (شکل  - 3الف) برحسب
دما رسم و دمای مربوط به پیک ،بهعنوان دمای ژلشدن معرفی شد.
همچنین برای مقایسه ،نقطه ژل از منحنیهای مدول ذخیره و اتالف
(شکل  -3ب) نیز اندازهگیری شد .نتایج در جدول  2آمده است.
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(الف)

شکل  -4دمای ابریشدن محلولهای  HPMCبا غلظتهای مختلف
( Na2SO4نمودارهای نمونههای  1تا  3مطابق جدول  1است).

(ب)
شکل  -3تغییرات( :الف) مدولهای کشسانی (' )Gو اتالف (" )Gو
(ب) گرانروی بر حسب دما ،برای هیدروژل شامل  2%وزنی .HPMC
با توجه به اینکه هدف این مطالعه تهیه هیدروژلهایی با قابلیت
ژلشدن در دمای بدن است ،دمای ژلشدن  HPMCبه کمک
افزودنیها کاهش یافت.
همانطورکه در نمودارهای شکل  3مشاهده میشود ،دمای
ژلشدن  HPMCبیشتر از دمای فیزیولوژیک بدن انسان است.
بنابراین ،برای کاهش دمای ژلشدن از نمک  Na2SO4استفاده
شد .برای تعیین غلظت مورد نیاز  Na2SO4در انجام بررسیهای
جدول  -2مقادیر دمای شروع ،میانی و پایان ژلشدن و مدولهای
کشسانی (' )Gو اتالف (" )Gو گرانروی مختلط ( )ηدر این دماها
برای هیدروژل .HPMC
مشخصه
)G'(Pa
)G"(Pa
(ηcomplex)Pa.s

104

)Ts (°C

)Tt (°C

)Tf (°C

61

66

73

460
150
77

11500
1920
1860

21900
7590
3690

رئولوژی ،ابتدا دمای ابریشدن محلولهای آبی  HPMCمحتوی
 0/2 ،0/1و  0/3موالر  Na2SO4با استفاده از دستگاه UV-Vis
معین شد (شکل 4و جدول  .)3دمای ابریشدن نمونه حاوی 0/1 M
نمک حدود  53°Cاست که نشان میدهد ،دمای ژلشدن این نمونه
بیشتر از این دما و درنتیجه بیشتر از دمای بدن است .بنابراین ،برای
کاربردهای زیستی مناسب نیست .نمونه حاوی  0/3 Mنمک ،دمای
ابریشدن  26°Cرا نشان میدهد ،یعنی میتوان گفت ،نمونه پیش از
دمای فیزیولوژی ژل میشود ،اما دمای ژلشدن آن بسیار نزدیک به
دمای محیط است .بنابراین ،نمونه مزبور برای ادامه بررسیها در این
پژوهش انتخاب نشد .دمای ابریشدن نمونه حاوی  0/2 Mنمک
حدود  40°Cاست که در مقایسه با نمونههای پیشین کمی بیشتر
از دمای بدن است .از آنجا که در فرمولبندیهای نهایی ،ذرات فاز
معدنی نیز دمای ژلشدن را کاهش میدهند ،این نمونه برای ادامه
بررسیها انتخاب شد .آزمون رئولوژی روبش دما برای نمونه حاوی
 0/2موالر  Na2SO4انجام شد (شکل .)5
نتایجی که توسط  Weng ،Zhangو  Ruanارائه شده است ،نشان
میدهد ،مولکولهای کوچک بهعنوان احاطهکننده زنجیرهای سلولوزی
عمل میکنند .در این شرایط ،در دماهای کم مولکولهای کوچک
بهعنوان پوستهای برای گروههای هیدروکسیپروپیل عمل کرده و
از تشکیل پیوندهای هیدروژنی بین زنجیرها جلوگیری میکنند .این
موضوع مشابه تشکیل قفس آب احاطهکننده انبوهههای آبگریز در
مراحل اولیه است .با افزایش دما ،پوستهها از هم گسسته میشوند
جدول  -3مقادیر دمای ابریشدن در مجاورت غلظتهای مختلف

.Na2SO4

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال بیست و هفتم ،شماره  ،2خرداد  -تیر  1393

فرمولبندی

1

2

3

دمای ابریشدن ()°C

53

40

26

رقیه معرفت سیدلر و همکاران

ل متیلسلولوز..
اثر نمک بر رفتار ژلشدن داربست نانوکامپوزیتی تزریقپذیر بر پایه هیدروکسیپروپی 

تا گروههای هیدروکسی را در معرض دمای زیاد قرار دهند که
منجر به تشکیل پیوند هیدروژنی بین زنجیرها میشود [ .]28بنابراین
پیشنهاد شده است ،که در تشکیل پیوند هیدروژنی بین زنجیرها و
برهمکنشهای آبگریز در ژلشدن  HPMCدخالت دارد .با اینحال،
برهمکنشهای آبگریز نقش اصلی را طیژلشدن دارند و هنوز اثبات
وجود نقش برهمکنشهای هیدروژنی جای بحث دارد [.]27
بسیاری از این پژوهشگران بر این باورند ،ابتدا برهمکنشهای
آبگریز ساختارهای میسلمانندی تشکیل میدهند و سپس بین
بخشهای آبدوست ،برهمکنشهای هیدروژنی اتفاق میافتد [.]29
همچنین آنها پیشنهاد دادند ،نواحی اتصال شامل دو بخش تراکم
گروههای هیدروکسی و انبوهههای آبگریز است .در مطالعات رئولوژی،
دلیل افزایش سریع مدول ذخیره در دماهای بیشتر از  Tonsetسینتیک
انتقاالت سل  -ژل است که گرمای داده شده ابتدا جذب میشود
تا قفس آب و پوستههای اطراف انبوهههای آبگریز و گروههای
هیدروکسی را بشکند .این مرحله ،با تشکیل انبوهههای آبگریز و
گروههای هیدرکسی دنبال میشود .افزایش سریع در مدول ذخیره
ژل  HPMCبا تشکیل نواحی اتصال انبوهههای آبگریز و گروههای
هیدروکسی ایجاد میشود [.]18،27،30
 Yuguchiو همکاران رفتار ژلشدن برگشتپذیر محلولهای آبی

(الف)

(ب)

شکل  -5تغییرات( :الف) مدولهای کشسانی (' )Gو اتالف (" )Gو
(ب) گرانروی بر حسب دما برای محلول  2 w/w%هیدروکسی پروپیل
متیل سلولوز حاوی  0/2موالر ( Na2SO4فرمولبندی  2مطابق جدول .)1

 HPMCرا با گرم و سردکردن بهوسیله  DSCو پراش پرتو  Xدر زاویه
کوچک بررسی کردند .نتایج گرماسنجی پویشی تفاضلی نشان داد،
فرایند ژلشدن دومرحلهای است و منظم و نامنظمشدن آب در طول
زنجیرهای پلیساکاریدی مسئول رفتار گرمایی مشاهده شده است.
مشاهدات نیمرخ پراش پرتو  Xبا زاویه کوچک ،افزایش ناهمگنی از
 4-5 nmتا چند  10 nmرا در محلول طی تشکیل ژل نشان میدهد.
حدس زده میشود ،ژلشدن با تشکیل میسل با توزیع اندازه بزرگ و
در نهایت جدایی فاز انجام میشود [.]29
از مقایسه شکلهای  3و  5میتوان نتیجه گرفت ،با افزودن
نمک  Na2SO4دمای ژلشدن کاهش مییابد و دمای شروع
ژلشدن از حدود  60°Cبه  20°Cمنتقل میشود .علت این رفتار
پیروی از سری هوفمیستر است .اگرچه آثار نمکها بر تعدادی از
سامانههای ژلی مثل متیلسلولوز بررسی شده است [ ،]31-33اما
گزارشهای کمی درباره اثر نمکها بر ژلشدن  HPMCکه کاربرد
زیستی و دارویی فراوانی دارد ،ارائه شده است Mitchell .و همکاران
نشان دادند ،نمکهای مختلف که دمای ابریشدن  HPMCرا کاهش
میدهند ،از سری هوفمیستر پیروی میکنند [Hribar .]34،35
پیشنهاد کرده است ،ساختار آب با تعادل بین پیوندهای هیدروژنی و
الکتروستاتیک معین میشود .آنیونهای چندظرفیتی و کوچکتر مثل
 Fو  Cl-باعث جهتیابی الکتروستاتیک شدید مولکولهای آبنسبت به آنیونها میشوند که ساختار آب را بسیار منظمتر میکند.
بنابراین ،مولکولهای آب کمتري براي آبپوشاني  HPMCدر دسترس
هستند .این اثر ،تراکم استخالفهای آبگریز را تسریع و آسان
میکند که منجر به کاهش دمای ژل محلولهای  HPMCمیشود .وی
معتقد است ،اثر نمک بر درجه ساختاردهی آب اساس ًا بهوسیله آنتروپی
محلول یونی و تغییرات گرانروی معین میشود .آنیونها با مقادیر
آنتروپی منفیتر در نظمدهی مولکولهای آب بسیار مؤثرتر عمل
میکنند [.]36
یونهای  SO42-به دلیل برهمکنش با مولکولهای آبپوشکننده
زنجیرهای پلیمر ،انرژی الزم را برای کاهش برهمکنش آب  -پلیمر
کاهش میدهند ،درنتیجه ،این یونها ایجاد برهمکنشهای آبگریز را
بین زنجیرهای پلیمر آسان میکنند .بنابراین ،دمای تشکیل ژل کاهش
مییابد (شکل  .)5اما ،مدول در دمای زیاد نسبت به  HPMCخالص
کاهش مییابد .این رفتار را میتوان به ایجاد برهمکنش بین یونهای
موجود در محیط و بخشهای آبدوست پلیمر ارتباط داد که از ایجاد
برهمکنشهای هیدروژنی بین بخشهای آبدوست جلوگیری کرده و
وجود برهمکنشهای هیدروژنی را بهعنوان عامل دوم تشکیل ژل
تأیید میکند.
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(الف)
شکل  -7برهمکنش نانوذرات معدنی  HApو  β-TCPو یونهای آزاد
شده از آنها و نمک  Na2SO4با .HPMC
نمکها بر دمای انتقال فاز محلولهای آبی پلیمرهای حساس به
دما مثل متیلسلولوز ،هیدروکسیپروپیل متیلسلولوز و کوپلیمرهای
 -Nایزوپروپیل آکریلآمید مؤثرند Kim .و همکاران اثر نمک بر
رفتار ژلشدن دمایی کوپلیمرهای سهقطعهای پلی(اتیلن گلیکول) و
پلی(-L،Dالکتید-co-گلیکولید) ( )PEG–PLGA–PEGرا بررسی
کردند .آنها نشان دادند ،نمکهای با اثر نمکزدایی مثل سدی م کلرید
با تشکیل ساختار آب ،دمای ژلشدن را کاهش میدهند .از طرف
دیگر ،نمکهای با اثر نمکفزونی مثل سدیم تیوسیانات با شکستن
ساختار آب دمای ژلشدن را افزایش میدهند .اثر یونها از سریهای
هوفمیستر پیروی میکند که از قابلیت یونها برای رسوب پروتئینها
ناشی میشود و آنیونها به ترتیب < SO42- > S2O32- > H2PO4-
 F- > Cl- > Br- ≈ NO3- > I- > ClO4- > SCNو کاتیونها به ترتیب
ن حال،
 Li+ > Na+ > K+ > Mg2+ > Ca2+ > Ba2+کاهش مییابند .با ای 
اثر کاتیونها بسیار کمتر از آنیونهاست .سازوکارهای مختلفی برای
توضیح اثر سریهای هوفمیستر پیشنهاد شده و اکثر نظریهها بر پایه
قابلیت یونها برای شکستن ساختار آب است [Collin .]34،39
پیشنهاد داد ،اثر یونی به ساختار آب برای رقابت بین برهمکنشهای
آب  -یون مربوط میشود [ .]40درنهایت ،نمونه حاوی  0/2موالر
( Na2SO4فرمولبندی  )2انتخاب شد ،به دلیل اینکه نسبت به
نمونههای  1و  3دمای ابریشدن و درنتیجه دمای ژل نزدیک به دمای

(ب)

شکل  -6تغییرات( :الف) مدول ذخیره (' )Gو (ب) گرانروی بر
حسب دما برای نمونههای حاوی نمک ( Na2SO4نمودارهای  4تا 7
مطابق جدول  1هستند).
بررسی دمای ابریشدن

برای تعیین دمای ابریشدن پلیمرهای حساس به دما از کدورتسنجی [،]37
رنگسنجی [ ]21یا فنون مبتنی بر طیفبینی  ]21[ UV-Visاستفاده
میشود که مقدار نور عبوری از نمونه را نشان میدهند .در نقطه
ابریشدن ،برهمکنش پلیمر با حالل کم میشود و درواقع پلیمر در
حالل رسوب میکند .این پدیده منجر به ایجاد کدورت در سامانه
میشود .معموالً نقطهای را که مقدار نور عبوری به  50%مقدار اولیه
میرسد ،نقطه ابریشدن مینامند [.]21،27،38
همانطور که در شکل  4مشاهده میشود ،با افزایش غلظت نمک
 ،Na2SO4دمای ابریشدن کاهش مییابد .این رفتار به دلیل پیروی
نمکها از سری هوفمیستر و اثر آن بر برهمکنش یونهای حاصل با
آبپوشکنندههای پلیمر است .همچنین ،مقدار کاهش دمای ابریشدن
با غلظت نمک  Na2SO4رابطه مستقیم دارد.
جدول  -4مقدار بیشینه نیروی تزریق برای نمونههای ارائه شده در جدول.1
فرمولبندی

4

5

6

7

میانگین بیشینه نیرو ()N

(3/55 )1/25

(3/48 )1/16

(2/9 )0/15

(4/25 )1/16

میانگین سه اندازهگیری گزارش شده و اعداد داخل پرانتز انحراف معیار دادههاست.
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شکل  -8نمودار تزریقپذیری نمونه ( 4حاوی  20%فاز معدنی10% ،
 HApو .)TCP 10%
بدن نشان میدهد .اگرچه دمای ژلشدن این نمونه بیشتر از دمای بدن
است ،اما انتظار میرود ،وجود فاز معدنی در فرمولبندیهای نهایی
این دما را کاهشدهد.
اثر نمک بر رفتار نمونههای حاوی مخلوط فاز معدنی

در شکل  6مشاهده میشود ،نمونههای حاوی  Na2SO4در دمای
محیط به استحکام نهایی رسیدهاند و بنابراین رفتار ژلشدن در محل
(در دمای حدود  )37°Cرا نشان نمیدهند .با توجه به نمودارهای
این شکل میتوان نتیجه گرفت ،نمونه حاوی  20%فاز معدنی با تغییر
دما بیشترین تغییرات گرانروی و مدولهای ذخیره و اتالف را نشان
میدهد .زیرا ،این نمونه دارای مقدار فاز معدنی کمتری است و پلیمر
سهم بیشتری از ژل را اشغال میکند .بنابراین ،با تغییرات دما به دلیل
غالببودن اثر پلیمر ،بیشترین تغییرات را در مدول و گرانروی نشان
میدهد .همچنین ،یون آزاد شده از فاز معدنی (بهویژه  ،)β-TCPمنجر
به کاهش دمای ژل نمونه تا دماهای کم شده است ،بهطوری که در
دمای  25°Cبخش بیشتری از پلیمر ژل شده است [ .]2،41،42اثر یون
بر کاهش دمای ژلشدن  ،HPMCبا افزودن نمک به آن با استفاده از
رئولوژی و  UV-Visتأیید شد .این برهمکنشها طرحوار در شکل 7
نشان داده شده است .در غلظتهای  30و  40%فاز معدنی ،غلظت
فاز معدنی تا حدی زیاد شده است که رفتار ژلشدن پلیمر خیلی
کمتر دیده میشود.
تزریقپذیری

تزریقپذیری داربستهای تزریقپذیر با استفاده از دستگاه آزمون

عمومی ارزیابی شد .تزریقپذیری را برحسب مقدار وزن ماده تزریق
شده نسبت به وزن اولیه پیش از تزریق بیان میکنند .در این مطالعه،
تمام نمونهها تزریقپذیر کامل بودند .بنابراین ،نتیجه گزارش شده
بیشینه نیروی تزریق است .شماره و شرایط نمونههای بررسی شده
در این آزمون ،در جدول  1و نتایج این آزمون در جدول  4آمده
است .شکل  8نمونهای از منحنی نتایج آزمون تزریقپذیری را نشان
میدهد .تحلیل آماری  ANOVAانجام شده روی نتایج نشان داد،
تفاوت آماری معنیداری بین مقادیر نیروی تزریقپذیری نمونههای
مختلف وجود ندارد ( .)p > 0/05هنگامی که غلظت پرکننده افزایش
مییابد ،پدیدههای مختلفی اتفاق میافتد:
 با توجه به افزایش تعداد ذرات بر واحد حجم ،بسامد برخوردذرات طی جریان افزایش مییابد.
 جاذبهها و دافعههای بین ذرات به دلیل بارهای الکتروستاتیک بیشترمیشود.
 چرخش ذرات طی جریانیافتن ،آثار اتالف اضافی ایجاد میکند کهمنجر به افزایش گرانروی میشود.
اما در نمونههای مورد آزمون بهنظر میرسد ،مقدار پرکننده به
اندازهای نیست که برهمکنشهای مؤثری بین ذرات ایجاد شود.
بنابراین ،تفاوت معنیداری بین مقادیر نیروی تزریقپذیری نمونههای
مختلف مشاهده نشد.

نتيجهگيري
در این مطالعه ،داربستهای کامپوزیتی حاوی نانوذرات کلسیمفسفات
دوفازی حساس به دما ،تزریقپذیر و تشکیلشونده در محل با استفاده
از نانوذرات  HApو  β-TCPبهعنوان فاز معدنی و  HPMCبهعنوان
ماتریس تهیه شد .برای کاهش دمای ژلشدن از نمک  Na2SO4استفاده
شد که برای تأیید کاهش دمای ابریشدن از طیفسنجی  UV-Visو
بررسی رفتار ژلها از رئولوژی استفاده شد .نتایج رئومتری نشان
داد ،ترکیب این نانوذرات در محلول آبی  HPMCمنجر به افزایش
گرانروی ،مدولهای ذخیره و اتالف و کاهش دمای ژلشدن میشود.
نمونه حاوی فاز معدنی زیاد ،حساسیت دمایی کمتری نسبت به نمونه
حاوی فاز معدنی کم دارد .همه این فرمولبندیها تزریقپذیری قابل
قبولی دارند.
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