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ypothesis: Vascular tissue engineering offers innovative solutions to the
vascular replacement problems, especially low diameter grafts. Electrospinning
is a cost-effective and versatile method for producing tissue engineering
scaffolds. Although this method is relatively simple, but at theoretical level the
interactions between process parameters and their influence on fiber morphology are
not yet fully understood. In this paper, the aim was to find the optimal electrospinning
parameters to obtain the smallest fiber diameter by Taguchi’s methodology for
vascular tissue engineering applications.
Methods: The scaffolds were produced by electrospinning of a polyurethane
solution in dimethylformamide. Polymer concentration and process parameters were
considered as effective factors. Taguchi’s L9 orthogonal design was applied to the
experiential design. Optimal conditions were determined using the signal-to-noise
(S/N) ratio with Minitab 17 software. The morphology of the nanofibers was studied
by an SEM. Then, human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) were cultured on
the optimal scaffolds to investigate cellular toxicity of the scaffolds and cell adhesion.
Findings: The analysis of experiments showed that polyurethane concentration
was the most significant parameter. An optimum combination to reach the smallest
diameters was obtained at 12 wt% polymer concentration, 16 kV of the supply voltage,
0.1 mL/h feed rate and 15 cm tip-to-distance. The average diameter of the nanofibers
was predicted in the range of 242.10 to 257.92 nm at a confidence level of 95%. The
optimum diameter of the nanofibers was experimentally 258±30 nm, which is in good
agreement with the estimated value of the Taguchi’s methodology. Cell viability was
also reported to be 88.59% and the cells showed good adhesion to the scaffold. These
scaffolds can show promising results in mimicking the extracellular matrix and thus
in vascular tissue engineering.
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چکیده
فرضیه :مهندسی بافت عروق ،راهکارهای نوآورانهای برای حل مشکالت جایگزینهای عروقی

بهويژه با قطر کم ارائه میدهد .الکتروریسی روشی کاربردی و ارزان برای تولید داربستهای

مهندسی بافت است .اگرچه این روش بهنسبت ساده است ،اما از نظر برهمكنشهاي ميان
پارامترهای فرایندی و اثر آنها بر شكلشناسي الیاف هنوز کام ً
ال مشخص نیست .در این مطالعه،

واژههای کلیدی

هدف تعیین متغیرهای بهینه بهمنظور دستیابی به کمترین قطر الیاف با روش تاگوچی برای

الکتروریسی،

روشها :داربستهای پلییورتاني در دیمتیلفرمامید با فرایند الکتروریسی تهیه شدند .غلظت

مهندسی بافت عروق،
پلییورتان،
روش تاگوچی،
بهینهسازی

کاربردهای مهندسی بافت عروق است.

پلیمر و پارامترهای فرایندی بهعنوان عاملهاي مؤثر درنظر گرفته شدند .با کمک آرایه  L9روش

تاگوچی ،طراحی آزمون انجام و شرایط بهینهسازی الکتروریسی با استفاده از نسبت عالمت به
نوفه ( )S/Nبهکمک نرمافزار  Minitab 17تعیین شد .شكلشناسي الیاف با میکروسکوپي الکترونی

پويشي بررسی شد .افزون بر آن ،سلولهای اندوتلیال وريد بند ناف انسان ( )HUVECبهمنظور

بررسی سمیت سلولی و چسبندگی سلولی روی داربستهای بهینه کشت شد.

یافتهها :تحلیل آزمونها نشان داد ،غلظت پلییورتان اثرگذارترين پارامتر است .شرایط بهینه برای

تولید الیاف ،با غلظت  12%وزنی پلیمر ،ولتاژ  ،16 kVفاصله 15 cmبین جمعکننده و نازل و سرعت

تغذیه  0/1 mL/hبهدست آمد .با روش تاگوچی میانگین قطر الیاف در محدوده  242/10 nmتا

 257/92 nmبا سطح اطمینان  95%پیشبینی شد .قطر الیاف در این شرایط از نظر تجربی نیز
 258±30 nmبود که با مقدار تخمین زدهشده با این روش مطابقت خوبی داشت .همچنین ،زندهمانی
سلولها  88/59%گزارش شد و سلولها چسبندگی مناسبی به داربست نشان دادند .بنابراین،

داربستها تهيهشده نتایج امیدوارکنندهای در تقلید ماتریس خارج سلولی و در نتیجه مهندسی بافت
عروق نشان دادند.
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مقدمه

از سالها پیش تاکنون بیماریهای قلبی عروقی رشد فزایندهای داشته و
افزون بر اثر بر سالمت مردم ،بر اقتصاد جهانی نيز اثرگذار بودهاند.
مطابق با گزارش سازمان جهاني بهداشت انتظار میرود ،حدود
 23/3میلیون نفر در سال  2030جان خود را در اثر بیماریهای قلبی
عروقی از دست بدهند .از شایعترین بیماریهای عروقی ،بیماری
گرفتگی رگهای قلب است .با وجود پیشرفتهای اخیر در جراحي
پالستيك رگهاي خوني ( )angioplastyبا بالن ،استفاده از استنت و
گومیر
مداخلهاي جراحی ،اما هنور بهعنوان مهمترین علت اصلی مر 
در کشورهای غربی بهشمار میآين د [ .]1،2استاندارد طالیی در
جراحی عروق ،استفاده از عروق طبیعی بدن بهعنوان جایگزین است.
خودپيوندزني ،بهویژه با استفاده از ورید صافن ()saphenous vei
شریان پستانی داخلی ( )internal mammary arteriesایدهآلترین
جایگزینهای زیستی برای درمان گرفتگي عروق است .اما ،در
حدود یک سوم از بیماران ،بهدلیل مبتالبودن آنها به بیماریهای
گردش خون نمیتوان از عروق خود آنها استفاده كرد .بنابراین
نیازمند پیوندهای جایگزین هستند [ .]2،3کشف مواد سنتزي بهعنوان
جایگزینهای محتمل به توسعه پلیمرهایی نظیر پلیاتیلنترفتاالت
(داکرون) و پلیتترافلوئوراتیلن (تفلون) منجر شده است .داکرون و
تفلون براي جایگزینهای عروقی با قطر داخلی  6 mmعملکرد
خوبی داشتند .اما ،برای جراحی پیوند عروق کرونر کمتر از 5 mm
نتایج بالینی چندان امیدوارکنندهای نشان ندادهاند [.]3
در سالهای اخیر مهندسی بافت راهکار جالبي برای ایجاد
جایگزینهای عروقی معرفی کرده است .مهندسی بافت ،شکلگیري
بافت در چارچوب زیستمهندسی بوده و مفاهیمی شامل درك نحوه
عملکرد سلولها ،ساختار ماتریس خارج سلولی و دانش کافی درباره
ساخت داربستها براي ایجاد محیطي مناسب براي چسبندگی و
نگهداري سلولهاست .استفاده از داربستهای حمایتکننده برای
بافت رگ میتواند سبب تولید رگهایی با خواص مشابه با بافتهای
طبیعی بدن شود [ .]3-5با وجود این ،مهندسی بافت با چالشهای
شايان توجهی نیز روبهرو است .یکی از این چالشها ایجاد آستر
اندوتلیومی با خواص ضدلخته در الیه داخلی رگ است [.]6
گسترهاي از مواد طبیعی و سنتزي برای مهندسی بافت عروق
بهكار گرفته میشوند [ .]7،8از اين میان ،پلییورتان بهعنوان االستومر
انعطافپذیر ،خواصی مشابه با عروق خونی دارد .خواص فیزیکی،
استحکام کششی و انطباق خوب پلییورتان باعث شده که در 50
سال اخیر این پلیمر در کاربردهای عروقی بهكار گرفته شود [.]9،10
این پلیمر میتواند رفتار مکانیکی مشابه با االستین موجود در عروق
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طبیعی را تقلید کند [ Annis .]9و همکاران [ ]11پیشگامان مطالعه
درباره پروتزهای عروقی االستومر بهدستآمده از پلییورتانها بودند
روشهای مختلفی برای ساخت داربستهای مهندسی بافت وجود
دارد كه الکتروریسی از موفقترین آنهاست .در اين روش از میدان
الکتروستاتیک با ولتاژ زياد برای تولید ساختارهای لیفی استفاده میشود.
اين روش ،بدين دليل که ساختاری بسیار شبیه به ماتريس خارج سلولي
( )ECMفراهم كرده امکان رشد و تمایز سلولها را تقویت میکند .از
ویژگیهای شايان توجه در داربستهای الکتروریسی درصد تخلخل
زياد ،پیوستگی کامل خللوفرجها و نسبت سطح به حجم زياد است که
چسبندگی و رشد مناسب سلولی را در پي دارد [.]12-14
براي انجام موفق فرایند الکتروریسی الزم است ،عاملهاي مرتبط با
محلول و فرایند الکتروریسی (ولتاژ اعمالشده سرعت تغذیه و فاصله
نازل تا جمعکننده) بهدرستی تنظیم شوند .بهعبارت دیگر ،کنترل این
عاملها میتواند به تولید الیاف بدو ن نقص ،با توزیع یکنواخت ،قطر و
شكلشناسي دلخواه منجر شود .از آنجا که تمام این عاملها باید
مطابق با سامانه پلیمر–حالل تنظیم شوند .بنابراین ،بهینهکردن سامانه
پلیمر–حالل چالش مهمي برای رسيدن به بهترین نتیجه است [.]15
بهدلیل آنکه آزمایشکردن تمام حالتها و شرایط متغیر برای دستيابي
به نمونهای مطلوب ،کاری زمانبر و پرهزینه است ،استفاده از روش
بهینهسازی میتواند مدت زمان آزمایش را کاهش داده و پیشبینی
نظری از اثر عاملهاي موجود ارائه دهد .طراحي آزمون روش قوی
است که میتواند اثر عاملهاي مهم و شرایط مطلوب در صنعت و
تولید را مشخص کند [ .]16،17روشهای بيشمار آماری در طراحی
آزمون بهكار گرفته میشوند که هر يك مزایا و معایبی دارند .روش
تاگوچی یکی از انواع طراحی آزمون است که براي تعیین شرایط بهینه و
ترتیب اثرگذاری عاملهاي موجود ،اهمیت ویژهای یافته است .این
روش ترکیبی از روشهای آماری و محاسباتی است و در مطالعات
تجربی بهکار میرود .مهمترین مشخصه این روش اقتصادیبودن آن
برای ارزیابی فرایندهای پیچیده است .این روش قابلیت آن را دارد که
در سامانههایی بهکار رود که مطالعه عاملهايي با سطحهاي مختلف
مدنظر است و به انجام تعداد زیادی آزمون برای دستيابي به شرایط
بهینه نیاز است (مانند الکتروریسی) .روش تاگوچی اين قابليت را
دارد كه با اطمینان زياد ،تعداد آزمون ،زمان اجرا ،هزینه و احتمال
خطا را در دستیابی به پاسخ مطلوب کاهش دهد [ .]18،19همچنین،
قابلیت بررسی اثر متقابل ميان فاکتورها و نیز انجام آزمونها بهطور
موازی را دارد .در نهایت ،پاسخ سامانه را حتی در حالت بهین ه آن ،که
هنوز آزمایشی در آن شرایط انجام نشده ،با تقریب مناسبی پیشبینی
میکند [.]20،21
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از آنجا که  ECMطبیعی بافتها ،ساختار سهبعدی اليافي دارد که
انداز ه الیاف آن حدود  50 nmتا  500 nmاست [ .]22-24بنابراین،
مهندسی بافت در پي دستيابي به الیافی با قطری نزدیک به ECM
است .از سوي دیگر ،نانوالیاف و شكلشناسي آنها اثر شايان توجهی
بر چسبندگی سلولی ایفا میکند Wei .و همکاران [ ]25داربستهای
الکتروریسیشده از جنس ژالتين-پليكاپروالكتون و كالژن-
پليكاپروالكتون را برای مهندسی بافت عروق مقایسه كردند .میانگین قطر
الیاف برای این دو داربست بهترتیب  389/9± 120و 301/8± 97 nm
بهدست آمد که هر دو گروه برای کاربردهای عروقی مناسب
ارزیابی شدند .مطالعات زیادی نیز درباره الکتروریسی پلییورتان
انجام شده است [ Zhou .]،9،10،13 ،26-33و همکاران [ ]26اثر
پارامترهای فرایندی شامل ولتاژ ،سرعت تغذیه و نيز غلظت پلیمر
را بر شكلشناسي پلییورتانهای دارای حافظه بررسی كردند .اما
تاکنون مطالعهای درباره بهینهسازی عاملهاي مؤثر بر این فرایند انجام
نشدهاست .طراحی الگوی بهینه میتواند اثر عاملها بر شكلشناسي
نانوالیاف را بهطور دقیق بررسی کند و مؤثرترین عامل برای دستيابي
به شكلشناسيهای دلخواه را تعیین کند.
نکته مهم دیگر در بحث داربستهای مهندسی بافت عروق
بحث خونسازگاری آنهاست .رویکردهای بسياري برای افزایش
خونسازگاری عروق مطرح است .توسعه الیه سلول اندوتلیال
(درون پوشهاي) که مشابه با الیه اندوتلیوم عروقی چسبنده باشد و
نيز در برابر تنش برشی جریان خون مقاومت کند ،از مؤثرترین این
راهكارها بهشمار میآيد [ .]34اندوتلیالكردن (پوششيافتن موضع
باز با سلولهای اندوتلیال) دوباره پیوندهای عروقی ،پیشنیاز اساسی
برای مقابله با تشکیل لخته خون است .داربست ایدهآل باید شرایط
را برای چسبندگی و تکثیر سلولهای اندوتلیال فراهم کند تا قابليت
تقلید از  ECMعروق را داشته باشد .عاملهاي زیادی از جمله
شیمی پلیمر ،خواص مکانیکی و توپوگرافی سطح بر پاسخ سلولها
اثرگذارند [ .]35در مطالعه حاضر تمرکز بر خواص سطحی است .از
آنجا که سلولهای اندوتلیال اندازهای حدود  5 µmتا  13 µmدارند و
قطر اجزای داخل سلولی مانند رشتههای میانی به حدود 10 nm
میرسد [ ]36دستيابي به این ابعاد با فرایند الکتروریسی امكانپذير است.
بنابراین در پژوهش حاضر ،هدف ساخت داربستهای نانولیفی
تهیهشده از پلییورتان با روش الکتروریسی و ایجاد تغییرات در سطح و
شكلشناسي آن است ،بهگونهای که بيشترين مقدار چسبندگی
سلولهای اندوتلیال به این بستر فراهم شود .برای دستیابی به این
هدف ،ابتدا با نرمافزار  Minitab 17و بهکمک طراحی آزمون با روش
تاگوچی ،شرایط بهینه برای تولید الیاف پلییورتان مشخص شد.
و
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سپس ،داربستها تهیه شدند و رفتار سلولهای اندوتلیال عروق بند
ناف انسان ( )HUVECدر پاسخ به این سطحها بررسی شد.

تجربی
مواد

نمونه تجاری پلییورتان ( )PUگرمانرم بر پایه پلیاستر با چگالي
 )Desmopan, 3485A kg/m3( 1200 kg/m3از شرکت Bayer
آلمان خریداری شد .از -N،Nدیمتیلفرمامید ( )DMFبا وزن مولي
 ،10/73 g/molمحصول شرکت  Merckبهعنوان حالل استفاده
شد .تجهیزات و مواد الزم برای کشت سلول شامل گلوتارآلدهید و
ایزوپروپیل الکل برای ثبت سلولهای کشت داده شده و محلول
-5،4(-3ديمتيلتيازول-2-ايل)-5،2-ديفنيلتترازوليوم برميد ()MTT
از شرکت  Merckتهیه شد .برای انجام آزمونهای سلولی از رده
سلولی ( HUVECسلولهای اندوتلیال ورید ناف انسان) و محیط
کشت )Dulbecco's Modified Eagle's medium( DMEM-F12
استفاده شد.
و

و

دستگاهها
همزن مغناطیسی مدل  MR Hei-Standardساخت شرکت Heldolph

آلمان ،دستگاه الکتروریسی مونتاژشده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با
پمپ تزریق مدل  Ms-2200ساخت شرکت  Medifusionآمریکا،
منبع تأمین ولتاژ مدل  HV50P OCبا توان خروجی  50 kVساخت
شرکت فناوران نانومقیاس ساخت ایران ،میکروسکوپ رقمي مدل
 AM4515ساخت شرکت  Dino-liteتایوان ،میکروسکوپ الكتروني
پويشي ( )SEMمدل  AIS-2100ساخت شرکت Seron Technology
کره جنوبی ،انکوباتور  CO2مدل  INC108شرکت Memmert
آلمان ،هود جريان آرام نوع  ،IIمدل  BSC126ساخت شرکت
ایراني  ،Beasatدستگاه مركزگريز مدل  3-16PKساخت شرکت
 Sigmaآلمان ،میکروسکوپ نوری معکوس مدل  INV-2ساخت
شركت  BELایتالیا ،خوانشگر پلیت مدل  Elx 808ساخت شرکت
 BioTekElISA readerآمریکا و دستگاه  UVساخت شرکت فرایند
پردیس سینا بهكار گرفته شدند.
روشها

نمونه محلولهای پلیمر با حلكردن مقدارهای مختلف پلییورتان
( )PUدر حالل  DMFتهیه شدند .سپس ،محلولها بهمدت  24 hبا
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همزن مغناطیسی در  25°Cبرای حل شدن کامل پلییورتان همزده
شدند تا اینکه محلولهای  PU-DMFهمگن بهدست آمد.

جدول  -2طراحی متعامد آرایه  L9برای عاملها و سطحهاي
انتخابشده.
Table 2. L9 orthogonal array design for selected factors and

طراحی آزمون

levels.

 Minitabنرمافزاری دقیق در حل مشکالت آماری و بهبود کیفیت مسائل
مهندسی و ریاضیات است [ .]16روش تاگوچی رویکردي مهندسی
برای انتخاب سطحهاي بهینه است و ترکیبی از شرایط را بهجای تمام
حالتها (فاکتوریل کامل) بررسی ميكند .در این روش عاملهاي که
کیفیت نهایی نمونه را تحت تأثیر قرار میدهند با کمینه تکرار و آزمایش
مطالعه میشوند [ .]16،17در پژوهش حاضر ،دو هدف مهم پیگیری
شد .هدف اول ،بررسی اثر سه سطح از چهار عامل غلظت پلیمر ،ولتاژ
اعمالشده ،سرعت تغذیه و فاصله نازل تا جمعکننده بر قطر الیاف و
پراکندگی آنها بوده و هدف دوم بهینهسازی این عاملها برای رسیدن
به کمترین قطر بود .طراحی آزمون با سطح عاملهاي آن در جدول 1
آمدهاست .ترکیبی از این عاملها با سطحهاي متفاوت مطابق با آرایه
متعامد  L9در جدول  2آمده است.
مطالعات پیشین نشان داد ،قطر الیاف كمتر از میکرون ()500 nm
میتواند در ارتقای  ECMمؤثر باشد و در محدوده الیاف کالژنی قرار
گیرد .بنابراین بهنظر میرسد ،الکتروریسی داربستهای نانولیفی و
استفاده از کمترین قطر برای بهبود رفتار سلولهای اندوتلیال مؤثرتر
است [ .]35،37براي کاهش قطر الیاف در حدود تارچههای کالژنی
( 50 nmتا  )500 nmو کاهش پراکندگی در فرایند الکتروریسی به
استناد مقالههاي مشابه [ ،]15،38نمونه بهینه ترکیبی از عاملهاي بهکار
رفته بر اساس ،هر چقدر کوچکتر بهتر است ،انتخاب شد .بدین
ترتیب ،نمونهای بهعنوان بهینه انتخاب میشود که قطر نانوالیاف و مقدار
اختالف در توزیع آنها با توجه به معادله ( )1به کمینه مقدار ممکن
رسیده باشد .منظور از کمترین قطر ،کمترین قطر الیاف بهدستآمده
جدول  -1چهار عامل الکتروریسی و سطحهاي انتخابشده در آرایه
( )L9طراحی آزمون تاگوچي.
Table 1. Four factors and their levels selected in Taguchi’s
experimental design.
Level
2
3
16 20

Symbol

Factor

1
12

C

)Polymer Concentration (wt %

20

16

12

V

)Voltage supplied (kV

18

15

12

D

Distance between collector and

0.3

0.2

0.1

F

)tip (cm
)Flow rate (mL/h

Flow rate

Factors
Voltage
Distance

PU

Run

)(mL/h
0.1

)(cm
12

)(kV
12

)(wt %
12

1

0.2

15

16

12

2

0.3

18

20

12

3

0.3

15

12

16

4

0.1

18

16

16

5

0.2

12

20

16

6

0.2

18

12

20

7

0.3

12

16

20

8

0.1

15

20

20

9

بدون دانه از پلیمر مربوط است:
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در این معادله S/N ،نسبت عالمت به نوفه n ،تعداد آزمونها و  yقطر
اندازهگیریشده نانوالیاف پلییورتانی است []15،17،39
فرایند الکتروریسی پلییورتان

برای الکتروریسی  PUاز حالل  DMFاستفاده شد .ابتدا با آزمونهای
مقدماتی و سعی و خطا پنجره عملکرد مطلوب برای تهیه محلول و
غلظت پلیمر مشخص شد .پس از بررسی مشخص شد نمونههای
تهيهشده با غلظت کمتر از  12%از  ،PUداراي الیاف دانهدار بودند.
در غلظت بيش از  20%نیز بهدلیل گرانروي زياد محلول ،فرایند
انجامپذير نبود .بنابراین ،محدوده  12%تا  20%برای غلظت انتخاب شد و
محلولها مطابق با طراحی آزمون در غلظتهای  20% ،16 ،12از PU
در  2 mLحالل  DMFتهیه شدند و بهمدت  24 hدر دمای محیط روی
همزن مغناطیسی قرار گرفتند تا پلییورتان بهخوبی حل شود .فرایند
الکتروریسی محلولهای تهیهشده با دستگاه الکتروریسی مونتاژشده در
دانشگاه صنعتی امیرکبیر مجهز به پمپ تزریق ،منبع تأمین ولتاژ با توان
خروجی  50 kVو جمعکننده غلتکی با سرعت  1100 rpmانجام شد
(شکل  .)1بدین ترتیب ،محلول پلیمری درون سرنگ  1 mLوارد شد و
برای تزریق آن به سمت نازل سرنگ ،روی پمپ دستگاه قرار گرفت.
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سوزن سرنگ به الکترود مثبت منبع با ولتاژ زياد و الکترود منفی به
صفحه جمع کننده متصل و با تنظیم شرایط فرایند (ولتاژ ،سرعت تغذیه و
فاصله نازل تا جمعکننده) ،الکتروریسی انجام شد .الیاف تولیدشده
با اعمال میدان الکتریکی روی جمعکننده گردان که بهوسیل ه فویل
آلومینیمی پوشانده شده بود ،بهمدت  5 hجمعآوری شد .تمام فرایند
الکتروریسی در دما  25°Cو  35%رطوبت انجام شد.
بررسی شكلشناسي داربستها

براي پیشکنترل روند انجامشده ،داربستها پس از الکتروریسی ،ابتدا
با میکروسکوپ رقمي مشاهده شدند .سپس ،برای بررسی دقیقتر
شكلشناسي داربستها و قطر الیاف تشکیلشده از میکروسکوپ
الكتروني پويشي ( )SEMاستفاده شد .نمونههای مربعی با اندازه
 0/5×0/5 cm2از داربستها بریده شدند و پیش از عكسبرداری بهمدت
 80 sدر ولتاژ  80 kVبا طال پوششدهی شدند و پس از آن ،بررسي با
میکروسکوپ الکترونی پويشي انجام شد.
انتخاب نمونه بهینه

قطر نانوالیاف پلییورتانی با شمارش تصادفی  100نانولیف از عكسهاي
 SEMبهکمک نرمافزار  Image Jانجام شد .نمودار توزیع قطر الیاف و
بررسیهای آماری با نرمافزار  Minitab 17انجام شد .سپس ،میانگین قطر
بهدستآمده بهعنوان پاسخ در بخش طراحی آزمون وارد شد ،نسبت S/N

محاسبه و نمون ه بهینه مشخص شد [ .]15پس از تعیین نمونه بهینه و عامل
ت الکتروریسیشده بهینه پلییورتان
اثرگذار بر اندازه قطر ،از نمونه داربس 
برای انجام آزمونهای سلولی استفاده شد.
آمادهسازی و سترونسازي داربستها

پيش از شروع کشت سلولی روی داربستها ،سترونسازي موضوعي
الزم است .براي سترونكردن داربستهای الکتروریسیشده از دستگاه
 UVاستفاده شد که از روشهای رایج سترونسازي است و طبق
مقالهها به ساختار پلییورتان آسیبی وارد نمیکند [ .]10،40دو طرف
قطعات بریدهشده از داربست هر يك بهمدت  1 hدر معرض پرتو UV
قرار گرفتند و سترو ن شدند.
کشت سلولهای HUVEC

از سلولهای اندوتلیال ورید بند ناف انسان براي ارزیابی پاسخ
داربستهای پلییورتانی نسبت به سلولهای عروق خونی استفاده
شد [ .]10سلولهای  HUVECمیتوانند تقليدكننده مناسبی از سلولهای
جدار اندوتلیومی عروق باشند [ .]40این سلولها در فالسکهای
 225 cmويژه کشت بافت ،همراه با محیط کشت DMEM-F12
مغذیشده با  FBS 10%و  1%آنتیبیوتیک پنیسیلیناسترپتومایسین
( )Pen/Strepکشت داده شدند (در هود جريان آرام) .فالسکها در
دمای  37°Cو  5%از  CO2درون انكوباتور قرار گرفتند و روزانه با
عوضكردن محیط کشت و آلودگی احتمالی مایکوپالسما بررسی شدند.
پس از اینکه درون فالسک به تراکم سلولی ( 80%فاز لگاریتمی
رشد سلولی) رسید ،پاساژ ( )cell passageداده شد ،سپس ،محیط
توشو داده شد و  1 mLآنزیم
کشت قبلی حذف و سپس با  PBSشس 
تریپسین به فالسک اضافه شد و پس از  15 minدوره نهفتگي ،سلولها
از کف فالسک جدا شدند .برای خنثیکردن آنزیم ،محیط کشت جدید
اضافه شد و سپس تعليق سلولی درون فالکون ( )falconریخته شد و
با سرعت  1300 rpmبهمدت  5 minدرون دستگاه مركزگريز قرار
گرفت .از این فالسکها براي بررسی زیستسازگاری و چسبندگی
روی داربستهای پلییورتانی تولیدشده ،استفاده شد.
بررسی سمیت سلولی داربستها با MTT

شکل  -1دستگاه الکتروریسی در مهندسی بافت عروق

Fig. 1 Electrospinning setup in vascular tissue engineering.
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براي انجام مطالعات زيستي و بررسی نبود سمیت در نمونهها آزمون
 MTTانجام شد .ابتدا تعليقي از سلولهای  HUVECدر محیط کشت
کام ً
ال ويژه ( )DMEM-F12+ FBS 10% + Pen/Strep 1%تهیه شد و
تعداد  20هزار سلول بههمراه  500 µmدر هر خانه از پلیت 24تايي،
کشت داده شد .سپس ،داربستهای سترونشده چند مرتبه با PBS
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ت مدنظر
شستوشو شده و در مجاورت سلولها قرار داده شدند .پلی 
به انکوباتور با دماي  5% ،37°Cاز  CO2و  95%رطوبت منتقل شد.
زمان نهفتگي برای این نمونهها 48 ،24 ،و  72 hدرنظر گرفته شد و
با شیوه مستقیم آزمون سمیت  MTTروي نمونهها انجام شد .طی
زمانهای تعیینشده ،برای بررسی مقدار زندهماني سلولی از محلول
 MTTاستفاده شد .بدین ترتیب که  100 µmاز  MTTبا غلظت
 0/5 mg/mLبه هر حفره وارد میشود .طی زمان نهفتگي ،محلول
 MTTبا سوکسینات دهیدروژناز که یکی از آنزیمهای چرخه تنفسی
میتوکندریها كاهش میيابد .كاهش و شکستهشدن این حلقه موجب
تولید بلورهای بنفشرنگ فورمازان میشود که در زیر میکروسکوپ
نوری معکوس بهراحتی قابل تشخیص است .مقدار رنگ تولیدشده با
تعداد سلولهایی که از نظر متابولیکي فعال هستند (سلولهای زنده)
رابطه مستقیم دارد .بلورهای فورمازان در آب نامحلول بوده و باید پيش
از رنگسنجی با ماده حالل آلی بهحالت محلول درآیند .به همین دليل،
پس از گذشت  4 hمحلول روی سلولها خارج شده و ایزوپروپانول
به آنها اضافه شد تا بلورهای بنفش رنگ ایجادشده حل شود .سپس،
محلول مدنظر به پلیت  96خانه انتقال داده شد و جذب نوری آن
در طول موج  570 nmبا خوانشگر پلیت ثبت شد .حفرههاي دارای
سلولهای زنده بیشتر ،چگالی نوری ( )ODبيشتري نسبت به حفرههایی
با تعداد سلول زنده کمتر نشان ميدهند .بدین ترتیب زندهمانی سلولها
با نمونه کنترل مقایسه شد [.]41،42
بررسی چسبندگی سلولهای HUVEC

براي بررسی چسبندگی سلولهای  ،HUVECقطعات داربست بهشکل
مربعهایی با ضلع  1 cmروی المل تهیه شدند و پس از سترونشدن،
توشو داده شدند.
درون خانههای پلیت 6خانهاي سه مرتبه با  PBSشس 
براي بهبود چسبندگی ،نمونهها بهمدت  3 hتحت نمونه DMEM-F12
(محیط کشت ويژه سلولهای  )HUVECدرون انکوباتور با  CO2 5%و
دمای  37°Cقرار داده شدند .در مرحله بعد محیط کشت تخلیه
شد و سلولها در تراکم  1×104سلول در  20 µLبا روش چکاندن روی
داربست قرار داده شدند و پلیت داراي داربست بهمدت  3 hبهمنظور
نفوذ کامل سلولها درون داربست در انکوباتور قرار گرفت [ .]31سپس،
 500 µLمحیط کشت کامل داراي  FBS 10% ،DMEM-F12و
آنتیبیوتیک (پنیسیلین – استرپتومایسین  )1%به محیط داربست اضافه
شد .پس از  24 hاز کشت سلولها ،نمونهها بهمدت  45 minدرون
توشو داده
محلول گلوتارآلدهید  4%تثبتشده سپس با آب مقطر شس 
شدند ،پس از خشکشدن نمونهها با طال پوششدهی شدند و برای
مشاهده چسبندگی سلولها با  SEMاز آنها عكسبرداری شد.
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تحلیلهای آماری

دادهها حداقل سه مرتبه تکرار و جمعآوری شدند .نتایج بهطور میانگین
همراه با انحراف معیار گزارش و مقایسه آماری ميان نتایج گروهها با
آزمون  tو  ANOVAانجام شد .مقدارهاي  P > 0/05بهعنوان تفاوت
معنادار درنظر گرفته شد.

نتایج و بحث
طراحی آزمون و فرایند الکتروریسی

در ادامه ،نتایج طراحی آزمون با روش تاگوچی براي انتخاب نمونه
بهینه و فرایند الکتروریسی داربستها توضيح داده ميشود.
بررسی شكلَشناسي الیاف پلییورتان

انتخاب محدوده مناسب متغیرها (چهار عامل اصلی) برای پیداکردن
بهترین پاسخ از نظر قطر الیاف ،بخش مهم فرایند بهینهسازی برای
تولید الیاف با شكلشناسي مناسب است .چهار عامل اصلی شامل
غلظت ،ولتاژ اعمالشده ،فاصله نازل تا جمعکننده و سرعت تغذیه
است که مطابق با طراحی آزمون و روش تاگوچی ،از ترکیب
حالتهاي آرایه متعامد ( )L9تشکیل شده و نمونهها مطابق با جدول 2
تهیه شدند .شبکههای حاصل از نظر تشکیلشدن یا نشدن لیف و
قطره با میکروسکوپ نوری و سپس میکروسکوپ الکترونی پويشي
بررسی شدند .شکل  2عكسهاي  9 ،SEMنمونه از الیاف پلییورتان
الکتروریسیشده را نشان میدهد .شکل  3نیز نمودار توزیع فراوانی
الیاف تشکیلشده به همراه میانگین و انحراف معیار قطر الیاف را
نشان میدهد .مطابق با نمودارهای توزیع فراوانی ،اندازه قطر الیاف در
محدوده  260 nmتا  435 nmو با میانگین  362 nmاست .در بررسي
اوليه نانوالیاف تولیدشده از پلییورتان میتوان دریافت ،نمونههای 1
تا  3کمترین مقدار قطر الیاف و یکنواختی بیشتری (انحراف معیار
کوچکتر) را دارند .عامل مشترک در این سه نمونه ،غلظت محلول
است که کمترین مقدار غلظت یعنی  12%وزنی را شامل میشود و در
نمونههای بعدي افزایش مقدار غلظت سبب افزایش قطر و نایکنواختی
الیاف تولیدشده میشود.
تحلیل و ارزیابی نتایج طراحی آزمون با روش تاگوچی

در روش تاگوچی از نسبت عالمت به نوفه ( )S/Nبرای محاسبه
انحراف کیفیت از ارزشهای مطلوب ،استفاده میشود [ .]15در این
مطالعه ،ارزش  S/Nبا نرمافزار آماری  Minitabو مطابق اصل هر
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)		 (a) 					(b)					 (c

)		 (d) 					(e)					 (f

)		 (g) 					(h)					 (i

شکل  -2ريزنگارهاي  SEMنانوالیاف پلییورتان الکتروریسیشده مطابق با طراحی آزمون (همه مقياسها  5 µmهستند).

Fig. 2 SEM micrographs of electrospun PU nanofibers used in DoE study (all scale bars represent 5 µm).

چقدر کوچکتر بهتر است و اطالعات جدول  ،3محاسبه شد.
بر اساس یافتههای این جدول ،نمونه  7با بيشترين مقدار قطر
( )435±110 nmکوچکترین مقدار  S/Nرا دارد .اما ،نمونه  2با
کمترین قطر ( )260± 74 nmبيشترين مقدار  S/Nرا دارد .براي فهم
اثر هر عامل و سطح آن بر پاسخ (قطر الیاف) ،میانگین قطر الیاف و
نسبت  S/Nبرای سطحهاي مختلف هر عامل مطابق با جدول 4
محاسبه شد.
بر اساس دادههای جدول  4تفاوت مقدار بیشینه و کمینه ارزشهای
این سه سطح محاسبه شد .محدودهای که بيشترين مقدار را به خود
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اختصاص داد ،بهعنوان مهمترین و اثرگذارترین عامل بر قطر الیاف
درنظر گرفته شد .مشخص شد ،غلظت پلیمر ( )Cو ولتاژ اعمالشده
( )Vبرای اصالح قطر الیاف ،اثر شايان توجهي دارند .در مقابل فاصله
سوزن و جمعکننده ( )Dو سرعت تغذیه ( )Fبهنسبت کم اهمیتتر
هستند .نتایج نشان داد ،غلظت پلییورتان در محلول سبب افزایش
گرانروي ميشود و در نهایت قطر نانوالیاف پلییورتانی را افزایش
ميدهد .همانطور که از عكسهاي  SEMو یافتههای جدول  3نیز
مشخص است ،محلولهایی که با غلظت کمینه ( 12%از پلییورتان)
ساخته شدند ،کمترین قطر و بيشترين یکنواختی را دارند Horuz .و
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)		 (a) 					(b)					 (c

)		 (d) 					(e)					 (f

)		 (g) 					(h)					 (i

شکل  -3توزیع فراوانی الیاف پلییورتان الکتروریسیشده مطابق با طراحی آزمون.

Fig. 3. Frequency contribution of electrospun polyurethane fibers in the design of experiments.

همکاران در مطالعهای با طراحی آزمون به بهینهسازی الیاف ژالتینی
پرداختند .در مطالعه آنها ،غلظتهای  50 ،20و  80%ژالتین تهیه شد و
سپس سه سطح برای ولتاژ ،فاصله و سرعت تغذیه درنظر گرفته شد و
الیاف صاف ،بدون دانه و با توزیع یکنواخت حاصل شد .دو نمونه
با بيشترين مقدار قطر ،غلظت مشابه داشتند .نتایج حاکی از آن بود
که با افزایش غلظت ،قطر الیاف بهطور معناداری افزایش يافت [.]15
نتایج نشان داد ،ولتاژ اعمالشده ،دومین عامل مؤثر بر قطر الیاف
پلییورتان است .قطر الیاف زمانی کوچکتر هستند که مقدار ولتاژ
 16 kVبود .بهطور معمول ،با افزایش مقدار ولتاژ ،قطر الیاف کاهش
يافت .اما ،در نمونههای  3و  6با افزایش ولتاژ ،قطر نيز افزایش یافت.
اثر ولتاژ بر قطر الیاف در مطالعات همچنان بحثبرانگیز است .در
گروهی از پژوهشها بیان شد ،با افزایش مقدار ولتاژ اعمالشده،

تشکیل جت شتاب مييابد و حجم بیشتری از پلیمر به سمت صفحه
جمعکننده کشیده میشود که این مسئله به افزایش قطر الیاف منجر
میشود [ .]43،44از سوي دیگر ،در برخي از مطالعات پیشنهاد شد ،با
ایجاد جریان الکتریکی قویتر ،محلول پلیمری بیشتر کشیده میشود و
کاهش قطر الیاف اتفاق میافتد []45،46
مطابق جدولهاي  4و  5سرعت تغذیه و فاصله نازل و صفحه
جمعکننده ،کمترین اثرگذاري را بر قطر الیاف پلییورتانی دارند.
انتظار میرود ،با افزایش مقدار سرعت تغذیه ،قطر الیاف نيز بهدلیل
خروج بیشتر مایع از نازل ،افزایش يابد .فاصله نازل و جمعکننده
اگرچه بهعنوان کماهمیتترین عامل در قطر الیاف شناخته شدهاست.
اما گفته ميشود ،اثر مشابه با ولتاژ نشان ميدهد [ .]15در مطالعه
حاضر ،افزایش سرعت تغذیه و فاصله نيز سبب افزایش و نيز کاهش
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جدول  -3قطر الیاف پلییورتان با انحراف معیار و نسبتهاي عالمت
به نوفه ( )S/Nبر اساس "هرچه کوچکتر ،بهتر".
Table 3. Polyurethane fiber diameter with standard deviation
and their corresponding signal-to-noise (S/N) ratios based on
"smaller is better".
Average nanofiber
S/N

diameter and standard

Combination of
factors

Run

-48.48

)deviation (nm
265±63

C1V1D1F1

1

-48.29

260±74

C1V2D2F2

2

-49.46

297±61

C1V3D3F3

3

-51.42

372±141

C2V1D2F3

4

-51.33

368±101

C2V2D3F1

5

-52.27

411±210

C2V3D1F2

6

-52.78

435±110

C3V1D3F2

7

-52.56

429±165

C3V2D1F3

8

-52.52

422±131

C3V3D2F1

9

شکل  -4نمودار اثر عامل بر میانگین قطر الیاف پلییورتان
الكتروريسيشده.
Fig. 4. Main effects plot for means of electrospun polyurethane fiber diameter.

 )D2( 15 cmو سرعت تغذیه ( 0/1 mL/h )F1است .نتایج
پیشبینیشده نرمافزار (نسبت  )S/Nدر شرایط بهینه برابر با
 -47/959±0/273با سطح اطمینان  95٪است .با روش تاگوچی
میتوان قطر متوسط الیاف را در شرایط بهینه ( )Yexpو بدون انجام
آزمون محاسبه کرد [ .]47روش محاسبه مطابق با معادله ( )2است:
و

قطر الیاف شده است که این اختالف را میتوان به وابستهبودن این
عاملها به پارامترهای اصلی (غلظت و ولتاژ اعمال شده) نسبت داد.

				
()2

بهینهسازی پارمترهای فرایند الکتروریسی

ترکیب بهینهاي از عاملهايي که بهواسطه آنها الیافی با حداقل قطر
حاصل میشود ،با روش تاگوچی بهدست آمد .شکلهاي  4و 5
بهترتیب اثر هر عامل بر میانگین قطر الیاف و نسبت  S/Nرا نشان
میدهد .طبق دادههای جدول  4و شکلهای  4و  ،5سطح بهینه
عاملها (کمترین مقدار قطر) شامل غلظت  12%پلییورتان (،)C1
ولتاژ اعمالشده  ،)V2( 16 kVفاصله نازل تا صفحه جمعکننده

1

Yexp = (MSD) 2

MSD = 1 0 -[expected result (S/N ratio) at optimum conditions]/10

از آنجا که نتیجه مورد انتظار نسبت  S/Nدر شرایط مطلوب،
 -47/959 ± 0/273با سطح اطمینان  95%بود (کمترین و بيشترين
ارزش بهترتيب  -48/232و  -47/686بود) .بدین ترتیب میانگین
انحراف استاندارد ( )MSDمربوط بهترتیب از بيشترين و کمترین
 S/Nبرابر  66527/31و  58631/81است .در این مطالعه  Yexpدر

جدول  -4جدول پاسخ برای میانگین قطر الیاف پلییورتان و مقدارهاي .S/N

Table 4. Response table for means of PU fiber diameters and S/N values.
)Means of fiber diameters (nm

Means of S/N values

Level

F
-50.78

D
-51.10

V
-50.89

C
-48.75

F
352.36

D
367.2

V
357.9

C
274.36

1

-51.12

-50.74

-50.73

-67.51

368.93

351.7

351.23

384.1

2

-51.15

-51.19

-42.51

-62.52

364.93

367.33

377.1

427.76

3

0.37

0.45

8.38

18.76

16.57

15.63

25.87

153.4

Range

4

3

2

1

3

4

2

1

Ranke
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شکل  -5نمودار اثر عاملها بر نسبتهاي عالمت به نوفه ( )S/Nقطر
الیاف پلییورتان الكتروريسيشده.

Fig 5. Main effects plot for signal-to-noise (S/N) ratios of
electrospun polyurethane fiber diameter.

سطح اطمینان  95%باید در محدوده  242/10 nmتا 257/92 nm
باشد .رابطه بین قطر و چهار متغیر (غلظت پلیمر ،ولتاژ ،فاصله نوک
سوزن تا صفحه جمعکننده و سرعت تغذیه) با توجه به مطالعه ()3
در زیر آمده است .بهکمک این معادله میتوان قطر الیاف را در حالت
بهینه پیشبینی كرد [:]48
()3

)h = T + (C1 - T) + (V2 - T) + (D2 - T) + (F1 - T

در این معادله h ،میانگین قطر پیشبینیشده T ،میانگین نتیجه 9

آزمایش انجامشده و  C1V2D2F1میانگین پاسخ برای سطحهاي
طراحی شده بهتفکیک هر متغیر است .بر این اساس ،قطر شرایط
بهینه حدود  242/99 nmمحاسبه شد که با مقدار پیشبینی شده
از معادله ( )2یکسان است .مرحله بعد در روش تاگوچی ،تأیید
این پیشبینی با آزمایش تجربی است .بنابراین فرایند الکتروریسی
با ترکیب بهینهای از پارامترها ( )C1V2D2F1انجام شد .شکل 6
عكسهاي  SEMبا توزیع قطر نانوالیاف الکتروریسی بهدستآمده را
در شرایط بهینه نشان میدهد .میانگین قطر الیاف  258 ± 30 nmاست
که همخوانی خوبی با نتایج پیشبینیشده با نرمافزار دارد..
بررسی سمیت سلولی داربستها با استفاده از MTT

بررسی زندهمانی سلولهای  HUVECروی نانوالیاف پلیمری و ظرف
کشت سلول (بهعنوان گروه شاهد) با روش  MTTانجام شد .پس از
کشت سلولها در بازه زمانی  48 ،24و  72 hنتایج آزمون بهدست آمد.
شکل  7نمودار زندهمانی سلولها را روی داربست و ظرف کشت نشان
میدهد .نتایج بیانگر اين است كه پس از  72 hاز زمان کشت ،مقدار
زندهمانی سلولها روی داربست  88/59%است .مقایسه مقدار زندهمانی
نمونهها با گروه شاهد تفاوت معناداری نشان نداد ( .)P < 0/05بنابراین
نانوالیاف بهدستآمده از پلییورتان بهطور نسبی زیستسازگارند،
داربست غیرسمی و مناسبی را برای رشد سلولها فراهم میکنند و
سبب مرگ سلولی یا کندهشدن سلولها از داربست نمیشوند.
 Jingو همکاران [ ]10داربستهایی از جنس پلییورتان گرمانرم

)			 (a) 								(b

شکل  )a( -6عكس  SEMنمونه بهینه با طراحی آزمون و ( )bنمودار توزیع فراوانی میانگین قطر نانوالياف  PUالكتروريسيشده بهدستآمده در
شرايط بهينه ( mL/h 0/1 ،16 kV ،PU 12%و .)15 cm
و

Fig. 6. (a) SEM image and (b) bar graph of diameter ranges of electrospun PU nanofibers obtained at ptimized conditions (12%
PU, 16 kV, 0.1 mL/h, and 15 cm).
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را برای مهندسی بافت عروق تهيه كردند .بر اساس نتایج آزمون
 ،MTTزندهمانی سلولهای فیبروبالست  3T3پس از سه روز95% ،
گزارش شد .همچنين نشان داده شد ،داربستهای الکتروریسیشده
پلییورتان میتوانند بستر مناسبی برای رشد سلولها فراهم کنند.
 Firooziو همکاران [ ]40نیز الکتروریسی پلییورتان را برای
ساخت دریچههای قلبی مطالعه كردند .بررسی زندهمانی سلولهای
 HUVECروی داربستهای آنها با دو روش  MTTمستقیم ( )72 hو
غیرمستقیم ( 10روز) انجام شد .تفاوت معناداری ميان سلولهای
کشتشده روی داربستها و ظرف کشت گزارش نشد .این نتایج
نشان داد ،ماده سمی محلول يا نامحلولی وارد محیط کشت نشده
است و داربستها زیستسازگاری مطلوبی داشتند.
بررسی چسبندگی سلولهای HUVEC

سلولهای  HUVECبرای بررسی مقدار چسبندگی روی داربستهای
پلییورتانی انتخاب شدند تا قابلیت استفاده از این داربستها در
کاربردهای عروقی سنجیده شود .از آنجا که سلولهای اندوتلیال
سطح داخلی مجرای عروقی را میپوشانند و بهطور مستقیم در تماس
با جریان خون هستند ،نقش بسیار اساسي را ایفا میکنند .آنها مانع
از لختهشدن خون ميشوند و به حفظ سیالیت آن کمک میکنند ،مانع
از چسبندگی پالکتها و گلبولهای سفید شده و سبب مقاومت رگ
در برابر تنش برشی خون ميشوند .در نهایت ،سبب افزایش رشد
سلولهای ماهیچهای صاف میشوند [.]10،49
در مطالعه حاضر ،برهمكنش  HUVECبا داربست بهكمك
چسبندگی سلولی و بررسی تصویر میکروسکوپ الکترونی ارزیابی
شد .همانطور که در عكس  SEMشکل  8مشخص است ،سلولها

ت پلییورتانی پس از آزمون چسبندگی
شکل  -8عكس  SEMداربس 
.HUVEC
Fig. 8. SEM image of the polyurethane scaffold after
HUVEC adhesion test.

بهمدت  ،24 hچسبندگی مناسبی به داربست نشان دادند .بدین ترتیب
داربست بهین ه طراحی آزمون ،که قطر کمتر و توزیع همگنتری از
نانوالیاف داشت ،بستر مناسبی برای چسبندگی سلولهای HUVEC
فراهم كرد .ساختار  ECMسلولها ،ساختاری با ابعاد نانومتر است.
بنابراین قطرهای کوچکتر و شكلشناسي آنها اثر شايان توجهی بر
چسبندگی سلولی ایفا میکند Chen .و همکاران [ ]50نیز در پژوهشی
چسبندگی سلولهای فیبروبالست  3T3را روی داربستهای
الکتروریسیشده از جنس پلیکاپروالکتون بررسی کردند .نتایج
حاکی از آن بود که سلولها روی الیافی با قطر  428 nmبسیار بهتر
از الیاف با قطر بيشتر  1/6 mµچسبيدند .در مطالعه دیگری نیز ،اثر
قطر نانوالیاف بر رشد و تمایز سلولی بررسی شد Christopherson .و
همکاران [ ]51نانوالیافي با قطرهای  749 ،283و  1452 nmاز پلیاتر
سولفون تهیه کردند .یافتهها نشان داد ،بيشترين مقدار تمایز سلولهای
پیشساز عصبی در کمترین قطر الیاف یعنی  283 nmگزارش شده
است .این مقدار در نانوالیاف با قطر  20% ،749 nmکاهش نشان داد

نتیجهگیری
شکل  -7بررسی زندهمانی سلولهای  HUVECبر داربست .PU

Fig. 7. Evaluation of viability of HUVEC cells on PU
scaffold.
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از مطلوبترین روشهای خونسازگارکردن عروق ،زیستتقلیدی
از عروق طبیعی است .بدین ترتیب که مشابه با عروق بدن ،الیه
اندوتلیوم بهصورت آستر ،مجرای داخلی عروقی را بپوشاند تا مانع

مريم نزادي و همكاران

بهینهسازی داربستهای ساختهشده از پلییورتان با روش تاگوچی برای کاربردهای مهندسی بافت ...

از تجمع پالکت و ایجاد لخته شود .تاکنون از روشهای مختلفی
برای اصالح سطح استفاده شده است .اما مطالعات نشان داده است،
سطحیهايي که میتوانند توپوگرافی  ECMرا تقلید کنند ،قابلبت
بهبود رشد و تکثیر سلولی را دارند و در نهایت یکپارچگی و بازسازی
بافت را افزايش ميدهند .در پژوهش حاضر تغییر خواص سطحی و
شكلشناسي الیاف و اثر آن بر چسبندگی سلولی بررسي شده است.
الیاف پلییورتان با روش الکتروریسی تولید و اثر مهمترین پارامترهای
فرایند (غلظت پلیمر ،ولتاژ اعمالشده ،فاصله سوزن تا جمع کننده و
سرعت تغذیه) بر شكلشناسي این الیاف ،از نظر آماری بررسی شد.
از روش تاگوچی بهعنوان برجستهترین روشهای طراحی آزمون
برای بهینهسازی عاملهاي مهم الکتروریسی برای بهدست آوردن
کوچکترین قطر الیاف استفاده شد .نتایج نشان داد ،غلظت محلول
مؤثرترین عامل در قطر الیاف است .کوچکترین الیاف در کمترین
غلظت محلول پلییورتان ( )12%بهدست آمد .ولتاژ اعمالشده ،نیز
دومین عامل مؤثر بر قطر الیاف است .فاصله سوزن تا صفحه جمعکننده و
سرعت تغذیه ،اثر نست ًا کمتری در فرایند الکتروریسی داشتند .شرایط
برای تهیه نمونه بهینه شامل غلظت  12%پلییورتان ،ولتاژ اعمالشده
 ،16 kVفاصله نازل تا صفحه جمعکننده  15 cmو سرعت تغذیه
 0/1 mL/hبود .مشخص شد ،با روش تاگوچی میتوان میانگین قطر

الیاف را در شرایط بهینه در محدوده  242/10 nmتا  257/92 nmبا
سطح اطمینان  95%پیشبینی كرد .قطر نانوالیاف در شرایط بهینه از
نظر تجربی برابر با  258±30 nmبود که با مقدار تخمین زدهشده با
نرمافزار مطابقت خوبی داشت .نبود سمیت سلولی در داربستهای
الکتروریسیشده با رشد سلولهای  ،HUVECتأیید شد .آزمون
 MTTوجود سلولهای زنده ( )88/59%را پس از سه روز کشت
ت تأیید کرد .همچنین این سلولها چسبندگی
سلولی روی داربس 
مناسبی بر سطح داربست نشان دادند و میتوانند تفليدكننده بستر
اندوتلیومی داخل عروق تلقی شوند .اين مطالعه میتواند با بررسی
ساختارها بهشکل لولهای یا ایجاد ساختارهای دوالیه ،به گونهای که
الیه داخلی برای ایجاد چسبندگی مطلوب سلول اندوتلیال ،متخلخل و
آرایشیافته باشد و الیه خارجی بهمنظور افزایش استحکام مکانیکی،
متراکم باشد ،ادامه يابد.
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