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Abstract 

Background and purpose: Natural bone is a combination of polymer and biological apatite, 

therefore, the composite scaffolds made of polymers and bioactive ceramics have found wide applications 

in bone tissue engineering studies. Among various polymers, the poly-L-lactic acid (PLLA) and 

hydroxyapatite (HA) have attracted much attention due to their optimal properties. In this study, using 

PLLA polymer and hydroxyapatite (which is similar to human bone mineral component) three-

dimensional composite scaffolds were developed by Electrospinning Method. Then the behavior of 

human umbilical cord mesenchymal stem cells (MSCs) was investigated on the scaffolds. The aim of this 

research was to develop an appropriate bioactive and functional scaffold for bone tissue engineering. 

Materials and methods:In this study mesenchymal stem cells were isolated from the human 

umbilical cord. The cells were cultured on both PLLA and PLLA/HA (10%) composite polymeric nano 

scaffolds. Biocompatibility of scaffolds was confirmed by MTT assay. The morphological and cell 

adhesion characteristics of MSCs on the scaffolds were compared using Scanning Electron Microscopic 

(SEM) imaging. Finally, the cells were treated with osteogenic differentiation medium for 21 days in 

order to investigate their differentiation potential on the scaffolds. The differentiation of the stained cells 

with Alizarin Red and Von Kossa were studied at 7,14 and 21 days after cultivation. 

Results: SEM studies showed that the surface properties of both scaffolds were desirable and the cells 

not only had the ability to attach and proliferate better on the nanocomposite scaffolds, but were also in a 

natural condition morphologically. The comparison of staining results indicated a higher differentiation rate in 

composite polymeric nano scaffold. 

Conclusion: The results showed that the PLLA/HA nano scaffold could be a very good candidate 

for bone tissue engineering. 

Keywords: Cell differentiation, Hydroxyapatite, Poly - L - lactic acid, stem cell, tissue engineering, 
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ي بنيادي مزانشيمي بند ناف جنين ها سلولمقايسه رشد و تمايز  
/ الكتيك اسيد -ال - انساني بر روي داربست كامپوزيتي پلي

الكتيك اسيد خالص - ال -هيدروكسي آپاتيت با داربست پلي  
 
  ،3،4، وحيده ميري1،2 فريبا منصوري زاده

  ،6،دكتر اسداله اسدي5دكتر محسن سقا 
  7دكتر محمدقاسم گل محمدي 

  چكيده
به دليل اينكه استخوان  فعال، يستز هاي يكسرام و يمرهاپل از شده ساخته يتيكامپوز يها داربست  :و هدف سابقه

 ينا در. اند كرده يداپ استخوان بافت يمهندس مطالعات در يعيوس كاربرد طبيعي تركيبي از پليمر و آپاتيت زيستي است،

 انسان استخوان يمعدن بخش به كه ،(HA)هيدروكسي آپاتيت  و (PLLA) الكتيك اسيد -آل -پلي از استفاده با مطالعه،

ناف  بند بنيادي مزانشيمي يها سلول رفتار و يهته الكتروريسي روش به يبعد سه يتيكامپوز داربست نانو شباهت دارد،
 در كاربرد يبرا فعال يستز و مناسب يداربست توسعه و ساخت ين پژوهشا انجام از هدف .شد يبررس ها آن يرو انساني

  .است استخوان بافت يمهندس
ييد تأاز بندناف انساني جداسازي شد و براي  بنيادي مزانشيمي يها سلولدر مطالعه حاضر :مواد و روش
 PLLAپليمري  يها نانوداربستهابر روي  سلولسپس . ها آناليز فلوسايتومتري صورت گرفت بنيادينگي سلول
  سنجشوسيله  به ها داربستزيست سازگاري  .ندكشت داده شد PLLA/HA(10%)و كامپوزيت 

3-[4,5-dimethylthialzol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide)MTT (و  يموفولوژ .مورد بررسي قرار گرفت
در  و قرار گرفتند مطالعهوسيله تصاوير ميكروسكوپ الكتروني مورد  ههر دو نوع داربست ب سطحنحوه اتصال سلول بر 

و روند روز استفاده  21به مدت محيط تمايزي استئوژني از ها،  ها در سطح داربست بررسي توان تمايزي سلول راينهايت ب
 .شدآليزارين قرمز و ون كوسا بررسي  آميزي رنگبا  21،14،7يتمايز طي روزها

بود  در هر دو داربستدهنده خصوصيات سطحي مناسب  ميكروسكوپ الكتروني نگاره نشانتصاوير  :يافته ها
 يطشرا يزازن يشناس يختر به لحاظبلكه  يت داشتند،نانوكامپوز يرو تري را يرمناسبتكث و اتصال ييتوانا تنها نه ها سلولو
آميزي بيانگر ميزان باالي تمايز در داربست كامپوزيت نسبت به داربست تنها و  مقايسه نتايج رنگ .برخورداربودند يعيطب

 .ي سلولي بودها نمونه

در مقايسه با داربست PLLA/HA يتي كامپوز فعال يستز داربست بافت استخوان يبازساز براي ترميم و :استنتاج
PLLA ،تري است مناسب داربست خالص.    

  بافت، بند ناف يمهندسي بنيادي، ها سلول ،اسيد الكتيك - آل - پلي يت،آپات يدروكسيهتمايز سلولي،  :واژه هاي كليدي
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  قدمهم
 از ؛يمتعدد يها روش و ها يافتره تاكنون

ي ها روش تا گرفته يفلز هاي يمپلنتا يريبكارگ
 از سوي رشد يها هورمون يشرها و يدرمان ژن يشرفتهپ

 ياستخواننقايص  معالجه يبرا ژوهانپ دانش و انمحقق
 يمختلف يموادها زيستبطه راين ا در. است شده ارائه
 در ها آن يتقابل و اند گرفته قرار مطالعه و استفاده مورد

 متعدد هاي يشآزما وسيله ي بهاستخوان نقايص يبازساز

 ينا در. )1( است شده يابيارزي بدن برون و يبدن درون

 يا يژهو يگاهجا از يرپذ يبتخري موادهازيست  يانم
 بر عالوه موادها ين زيستا از استفاده .هستند برخوردار

 يريبكارگ از يناش يبمعا و ها يينارسا ينكها

 يبازساز امكان ،كند يم طرف بر را يفلز هاي يمپلنتا
 مراتبه ب يساختاريفيت ك با را استخوان تر يعسر

 از استفاده ي كههنگاميژه و به ؛كند مي فراهم يتر مناسب

 ساز استخوان ياديبن يها سلول با يرپذ يبتخر مواد ينا

 يرپذ يبتخر موادهاي زيست يريبكارگ. )2(شود  توأم

 است گشوده استخوان يمترم مبحث در را يديجد باب

 شناخته »ناستخوا بافت يمهندس« عنوان تحت كه

هدف از مهندسي بافت تقليد از طبيعت براي . شود يم
هاي معالجات كلينيكي و درماني است  يتمحدودحل 

مهندسي بافت بر اساس سه تركيب اصلي  .)3،4(
ي بيولوژيكي يعني ماتريكس خارج سلولي، ها بافت

رسان و سلول بنيان نهاده شده است،  ي پيامها مولكول
وسيله داربست، فاكتورهاي رشد و  كه به ترتيب به

به اشكال  ها داربست. شود يمسازي  سلول شبيه
مختلف همچون ژل، فوم، فيبر، ميكرونانو ذرات و 

رسان كه در  ي پيامها مولكولغشاء هستند كه با 
گيري و تمايز سلولي  زايي، شكل فرآيندهاي ريخت

  .)5(شوند  نقش دارند، همراه مي
اي در مهندسي  طور گسترده هپليمرهاي سنتزي ب

زيست . روند يبكار مبراي ساخت داربست بافت 
استفاده  ينهسازگاري و قابليت جذب اين پليمرها زم

صورت  هها را در مهندسي بافت ب گسترده آن
عنوان حامل براي تحويل  هموقتي يا ب يها داربست
 -آل-پلي. كند يزيست فعال فراهم م يها مولكول

از جمله پليمرهايي است كه از   (PLLA)اللتيك اسيد
براي مطالعات  )FDA(دارو سوي سازمان غذا و 

  .)6 ،4( مهندسي بافت مورد تأييد قرار گرفته است
 يگاهجا از يكسرام /يمرپليت كامپوزي ها داربست

. هستند برخورداري در مهندسي بافت استخوان ا يژهو
 ،ها يكسراميري بكارگ كه داده نشان يقاتتحق

 همچون يميكلس فسفات هاي يكسرام خصوص به

 بر عالوه ،يمريپل مواد كنار در ،يتآپات يدروكسيه

 يستز درجه بهتر، يكيمكان خواص حصول امكان

 به يزن يمپلنت راا يساز استخوان يتقابل و يسازگار

  .)8 ،7( داد خواهد يشافزا يريچشمگ يزانم
به دليل ها  استفاده از نانوفيبرها در ساخت داربست

كنش  افزايش برهمو در نتيجه نسبت سطح به حجم  افزايش
ساخته شده با  يها نسبت به داربست ،سلول با داربست

 يبرا .)9( شود يمرسوم مزيت محسوب م يها روش
سنتز  فاز، ييجدا يها از روش توان يم يبرهاساخت نانوف

استفاده  يسيالكترور ياخود تجمعي  ،2ي، طراح1الگويي
 يور تر و با بهره تر، ساده مقرون به صرفهيسي الكترور. كرد
از نانو  يانواع مختلف يدتول يبرا تواند ياست كه م يباالتر

تنظيم دقيق پارامترهاي اين روش . بكار رود ها يافال
نانومتر را  500تا  50با قطر  يبرهاياجازه حصول نانوف

  .كند يمفراهم 
ي به كار برده شده در ها سلولاز ميان انواع 

هاي  يژگيوي بنيادي با توجه به ها سلولمهندسي بافت، 
و خود  ها سلولفردي چون تمايز به انواع  منحصربه

نوزايي از نظر ترميم بافت ضايعه ديده انتخاب مناسبي 
 يها سلول. )4( اند گرفتهبوده و بسيار مورد توجه قرار 

 با يراخ يها سال در ناف بند يكسماتر يميمزانشبنيادي 

 يتقابل و كم يژن يآنتخواص  يه،ته سهولت به توجه

                                                 
1 Template synthesis 
2 Drawing 



  هاهاي بنيادي بندناف روي داربسترشد سلول
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 توجه مورد ي،سلولي ها رده يرسا به يزتما و يرتكث

 در ها آن از است، يشنهاد شدهپ و گرفته قرار ياديز

 يولوژيكب يساختارهااصالح  يبرا و يدرمان سلول

  ).8 ، 7(شود  استفاده يدهد يبآس
 داربستنانو يك ساخت پروژه ينا انجام از هدف

و بررسي روند  يرپذ يبتخر يستز و سازگاريست ز
 يبرارشد و تمايز يك منبع سلولي جديد و مناسب 

 به ي كهطور هب ،است ياستخواننقايص  يبازساز و يمترم

 ياستخوان يدجد بافت يلتشك بتواند ممكن وجه ينبهتر
 ينكمتر حال ينع در و كند القايمار ب بدن در را

 .باشد داشته يپ در يمارب يبرايز ن را يجانب عوارض
  

 ها روشمواد و 

اين مطالعه از نوع تجربي است كه درآن مواد و 
 .ي زير مورد استفاده قرار گرفتها روش

 
 PLLA/HAو PLLAساخت داربست 

به . به روش الكتروريسي ساخته شدند ها داربست
براي . شد تهيه پليمري دو سري محلولاين منظور 

 ,PLLA)Sigma-Aldrichپليمر ساخت محلول اول

Germany( درصد  4غلظت ، با ذاتي يك تهيسكوزيبا و
 V/V 8(دي متيل فرمالدهيد +در حالل كلروفرم

شد كامالٌ حل ) Sigma- Aldrich, Germany)(درصد
محلول محلول دومهمانند  .ايجاد شود يداريتعليق پاتا 

 درصدهيدروكسي آپاتيت 10اول به اضافه  پليمري
)Sigma-Aldrich, St Louis,USA( به عبارتي  .تهيه شد

هيدروكسي  ونانوذرات PLLA اين مرحله پليمردر 
 كلروفرمدر حالل ، 1به  10با نسبت وزني  آپاتيت

پليمري به داخل سرنگ محلول  .شدحل  DMFو
) Diener Electronics, Germany( يسيالكتروردستگاه 

 )ميلي متر 5/0يبا قطرداخل(سوزن سرنگ منتقل و سپس 
به سطح ورقه  يولتاژ وصل و الكترود بعد يانبه جر
 ml/hسرعت تزريق محلول برابر. شدمتصل  ينيميآلوم

 15 يكننده ولتاژ قو سوزن و جمع ينتنظيم و ب 4/0

نانوالياف تشكيل شده، روي ورق . شد يجادا كيلوولت
از متري  سانتي 15 كه درفاصله)cm220×7 (آلومينيمي

 يسيالكترور. آوري شد جمع ،نوك سوزن قرار داشت
گراد  سانتي درجه 25در محيط آزمايشگاه با دماي حدود

رايغلبه بر خواص ب. )10(ساعت انجام شد ششطي 
ويژگي سطحداربست در  و تغيير PLLAآبگريزي پليمر 

گاز  باتيمار پالسما  ،راستاي افزايش نشست سلولي
انجام  يقهدق 4وبه مدت ميلي بار  4/0 اكسيژن تحت فشار

  .)11(شد
 

وسيله ميكروسكوپ  به ها داربستمطالعه موفولوژي 
  الكتروني

ي ها داربستي موفولوژيكي ها تفاوتبراي بررسي 
يكديگر، تصاوير  با PLLAوPLLA/HAالكتروريسي شده 

به اين . تهيه شد) LEO1430VP( يالكترونميكروسكوپ 
در قطعات كوچك برش و  ها داربستمنظور ابتدا 

سپسپوشش طال داده و در نهايت در محل مخصوص 
 . )12(دستگاه قرار گرفته و تصاوير الزم تهيه شدند 

 
  استروماي بند ناف يها جداسازي و كشت اوليه سلول 

بند ناف نوزاد سالمي كه به روش سزارين متولد 
با كسب رضايت از والدين، در شرايط بود، شده 

استريل و در داخل نرمال سالين به آزمايشگاه انتقال 
 1ها، بند ناف به قطعات براي جداسازيسلول.شدداده 

 و به پتري ديش حاوي  متري بريده سانتي 2لي ا
HBSS)BI.R.D Baharafshan(  تا خون  شدداده انتقال
با  سپس.شسته شود ها كامالً مانده در داخل رگ باقي
ها از  رگ ،برش عرضي بر روي قطعات بند ناف ايجاد

ژله  شامل مانده كه بافت باقي. شدندبافت بينابيني جدا 
در براي كشت  و شده با پنس جدا بود،وارتون 
منظور از محيط  براي اين .قرار گرفت T25هاي  فالسك
 Sigma-Aldrich, St(با گلوگز پايين  DMEMكشت

Louis, USA(  به همراهFBS 20 بيوتيك و آنتي درصد 
 يك درصدبراي )Gibco -سيلين و استرپتو مايسين پني(
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سپس فالسك كشت  .شدجلوگيري از آلودگي استفاده 
 37و دماي درصد CO25در انكوباتور داراي رطوبت، 

كشت هر چهار محيط  .گرفتقرار  گراد درجه سانتي
غير چسبنده شسته  يها و سلول روز يكبار تعويض

 .)13(نددش

 
جدا شده از ي بنيادي ها بررسي خصوصيات سلول 

  بند نافاستروماي 
 وارتون ژله قطعات دادن قرار از پس حدود ده روز

ي اين ها كناره از يسلول يها جوانه كشت، يطمح در
كه  ي بعدها و طي هفته كردند به رشد شروعقطعات 
، زير ميكروسكوپ پوشاندند را ف فالسكك ها سلول

 .معكوس مورد بررسي قرار گرفتند

  
  فلوسايتومتري 

 آناليز ي بنيادي مزانشيميها سلولاستخراج  دييتأبراي 
 ماركري هر برااين منظور  به. يتومتري صورت گرفتفلوسا
در  كنترليزوتيپ ايالي به عنوان وي تست و برايال ويك 

 105- 106يال تعداد وژ به هر   ين پاساسومنظر گرفته و پس از 

يتر ل يليميقه با يك دق 30يال ها به مدت و. سلول اضافه شد
سپس با غلظت مناسبي . شدند بالك PBS- BSA3%محلول 

 45به مدت  105CD،90CD ،45CDهاي آنتي يباد ينتاز آ
با غلظت مناسب به  و در انتها ايزوتايپ كنترل دقيقه انكوبه

يه ثانوي باد يتآن. شد انكوبه C 37°ي دمايقه در دق 30 مدت
 C 37°ي دمايقه در دق 45افزوده و به مدت  4به  1با رقت 

يتر رسانيده ل يليميك  به PBSسپس حجم را با . انكوبه شد
ي با سلولدر مرحله آخر رسوب  .يفوژ شدسانتريون وسوسپانس

شد و يون سوسپانس درصد 4يدپارافرمالدهيكروليتر م 200
  .گرفت انجام ها آن يرو يتومتريفلوسا يزآنال

 

ي بنيادي مزانشيمي بند ناف بر روي ها سلولكشت 
 PLLA/HAو  PLLAيها داربست

متر مربع بريده  يسانت 1×1به ابعاد  ها داربستابتدا 
 ور درصدغوطه 70ساعت در اتانول  24شده و به مدت 

در دماي اتاق، دو  ها داربستپس از خشك شدن . شدند
، هر كدام به مدت يك ساعت با قرار گرفتن ها آنطرف 

درون  ها داربستسپس . استريل شد UVتحت اشعه 
خانه قرار داده و به دنبال آن با  24ي پليت ها چاهك

PBS  شستشو داده شدند و به مدت سه ساعت تحت
گراد و  درجه سانتي 37در انكوباتور PBS(Gibco) تيمار 
CO2 5 ها سلولپس از تخليه بافر . درصد قرار گرفتند 

ليتر با روش چكاندن  سلول در هر ميلي 105х2در تراكم 
ميكرو ليتر بر روي هر دو نوع داربست قرار  20و به مقدار 

داده شدند و پليت حاوي داربست به مدت سه ساعت 
به درون داربست، در انكوباتور  ها سلولبراي نفوذ كامل 

به همراه ميكروليتر محيط كشت 500سپس  .قرار گرفت
FBS 20 پني سيلين و استرپتو ( و آنتي بيوتيك درصد

  .اضافه شد ها داربستيك درصد به محيط  )مايسين

 
  بررسي زيست سازگاري داربست

 يها داربستبراي بررسي زيست سازگاري  
PLLA  وPLLA/HA ،بنيادي مزانشيمي بند  يها سلول

ناف انساني به روش ذكر شده در مرحله قبل بر روي 
 مشخص زماني بازه سه در. كشت داده شدند ها داربست

 با داده شده كشت يها داربست ) 7و  5، 3روزهاي (

 PBSبافر  با و منتقل جديد خانه 24 پليت به سلول
-MTT )3-[4,5محلول  .شدند داده شستشو

dimethylthialzol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide ()Merck,Germany ( گرم ميلي 5با غلظت 

درصد با محيط كشت  10نهايي  غلظت در ليتر ميلي در
RPMI )GIBCO (سلولي كشت پليت چاهك هر به 

 درون ساعت چهار مدت به ها پليت سپس. اضافه شد

 98 رطوبت گراد و نتيدرجه سا 37 يدما با انكوباتور
 چهاراز  پس .شدند داده قرار درصد co2 5درصد و 

 خارج آرامي به ها سلول يرو محيط انكوباسيون، ساعت

 DMSO حالل ميكروليتر 100 ميزان و شده
)Merck,Germany (هاي يستالكر شدن حل يبرا 

 هر به MTTحاصل از احياي  فورمازان ارغواني رنگ

 رنگ )OD( ينور جذب ميزان .شد اضافه چاهك
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 يها سلول تعداد با مستقيم رابطه كه نمونه هر در حاصله
 ريدر االيزا دستگاه وسيله به دارد، متابوليكي از نظر فعال

)China،URIT-660 (اندازه نانومتر 570 موج طول در 
آزمايش سه بار تكرار و نتايج ( ).14( شد يريگ
 ).صورت ميانگين ارائه شده است به

 
ستئوبالست مزانشيمي بند ناف به ا ي بنياديها سلولتمايز  

 بر رويداربست

هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف به  تمايز سلول
استئوبالست بر روي هر دو نوع داربست انجام شد تا اثر 
هيدروكسي آپاتيت در فرايند تمايز استئوبالستي در شرايط 

بدين منظور از . آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گيرد
ها طبق روش  ابتدا سلول. هاي پاساژ سوم استفاده شد لسلو

اي  خانه 24هاي  ها و در پليت ذكر شده، بر روي داربست
هاي حاوي  كشت داده شدند، روز بعد محيط كشت چاهك
سلول با  - داربست خارج شده و پس از شستشوي داربست

محيط تمايز . ، محيط تمايز استئوبالستي اضافه شدPBSبافر 
ليتر اسكوربيك  ميكروگرم در ميلي 50ستي حاوي استئوبال

Sigmaphosphate; -3 acid Ascorbic-(اسيد سه فسفات 

Aldrich, St Louis, USA) ،10  نانوموالر دگزامتازون
Aldrich, St Louis, USA)-Sigmaexamethasone; D  ( و

 ,Sigma-Aldrich, St Louis(موالر بتاگليسرول  ميلي 10

l;glycero-BetaUSA; ( روز بود و تعويض  21و مدت تيمار
  .)13(محيط هر دو روز يكبار انجام شد 

  
  ي بنيادي مزانشيمي بند نافها سلولي استئوبالستزيتما بررسي
 قرمز نيزاريآل يزيآم رنگ

در شرايط  ها سلولبراي بررسي تمايز استئوبالستي 
، ها داربستي موجود بر روي ها سلولبدون داربست و نيز 

استفاده  (Merk, Germany)يزي آليزارين قرمز آم رنگاز 
كشت انجام  21و  14و  7آميزي در روزهاي  رنگ. شد

 ها سلولبراي اين منظور محيط كشت برداشته شد و . گرفت
 4با فرمالدهيد  ها سلولشستشو داده شدند، سپس  PBSبا 

تثبيت و  دقيقه 20و به مدت  (Merk, Germany) درصد
يت رنگ آليزارين در نها. شستشو داده شدند PBSمجدداً با 

دقيقه انكوبه  8قرمز يك درصد اضافه شده و به مدت 
سپس با آب مقطر چندين بار شستشو داده و در زير . شدند

ي قرمز كلسيم ها رسوبميكروسكوپ از نظر وجود 
 MSCsآميزي براي  تمامي مراحل رنگ. ارزيابي شدند

براي . عنوان شاهد انجام شد بدون محيط تمايزي نيز به
نيز،  ها داربستي تمايزي بر روي ها سلولآميزي  رنگ

  ).13(آميزي شد  داربست بدون سلول به عنوان شاهد رنگ
 

 آميزي ون كوسا رنگ

 3كوسا آميزي ون بررسي تمايز با استفاده از روش رنگ
تحت تثبيت با  ها نمونه طبق آزمون قبلي ابتدا. نيز انجام شد
نقره  يتراتن محلول قرار گرفتند، سپس درصد 4پارافرمالدهيد 

Merk, Germany)( شد و پليت  اضافه ها نمونه درصد به يك
ها در حالي كه از زير با فويل آلومينيومي پوشانده شده بودند به 

 از بعد. تحت تابش نور فرا بنفش قرار گرفتند يقهدق 30 مدت
ها چندين بار با آب  پليت نقره، يتراتن محلولكردن  خارج

 دقيقه تحت تيمار محلول 5شدند و به مدت مقطر شستشو داده 
قرار  درصد 5/2 (Merk, Germany)يم سد يوسولفاتت

ب مقطر در هواي اتاق خشك گرفتند و بعد از شستشو با آ
يم با ميكروسكوپ كلس يدتول يابيارز يبرا يتنهاشدند و در 

  .)14( گرفتند معكوس مورد بررسي قرار
  
  نتايج

وسيله ميكروسكوپ  به ها داربستبررسي موفولوژي 
  الكتروني

 سطوح از شده تهيه هاي الكتروني ميكروگراف
 آمده شكل يك در PLLA/HA و PLLAي ها داربست
 منافذ با متخلخل ساختمان داراي نانو داربست دو هر. است
 داربست تصوير. باريك بودند الياف و بهم مرتبط

                                                 
3 Von Kossa 



      
  و همكاران فريبا منصوري زاده 

  

  139       1393  ،  120، شماره  بيست و چهارمدوره                                                                        مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                    

 پژوهشي

PLLA/HA ذرات  يكسان پراكندگيدهنده  نشانHA بر 
در  HAجايگزين كردن ذرات . است PLLAالياف  روي

ي تر بزرگمنجر به ايجاد سطح ناهموار و  PLLAداربست 
ت كه سبب افزايش اتصاالت وگسترش رشد شده اس
 .شود يمي بنياد مزانشيمي در سطح داربست ها سلول

وسيله ميكروسكوپ  به ها داربستبررسي موفولوژي 
 سطوح از شده تهيه هاي الكتروني ميكروگراف الكتروني
 آمده شكل يك در PLLA/HA و PLLAي ها داربست
 منافذ با متخلخل ساختمان داراي نانو داربست دو هر. است
 داربست تصوير. باريك بودند الياف و بهم مرتبط

PLLA/HA ذرات  يكسان پراكندگيدهنده  نشانHA بر 
در  HAجايگزين كردن ذرات . است PLLAالياف  روي

ي تر بزرگمنجر به ايجاد سطح ناهموار و  PLLAداربست 
شده است كه سبب افزايش اتصاالت وگسترش رشد 

  .شود يمي بنياد مزانشيمي در سطح داربست ها سلول
 
  ي بنيادي مزانشيميها سلولاستخراج  

 بعد از جداسازي، محيط كشت اوليه روز سه
 قطعات دادن قرار از پسروز  12تا  10 .شد تعويض

 از يسلول يها جوانه ،كشتيط مح در وارتون ژله
بعد از آن  هفته يك وكردند رشد  به شروعها  كناره

 يها سلول طي كليه مراحل،. پوشاندند را ها يتكف پل
 موردمعكوس  يكروسكوپم با ناف، بند استرومايي

 يها سلوليه به شب ييها كه سلول قرارگرفتند يبررس
 يده و چسبيده بهكش اطراف به يديزوا با يبروبالستيف

از  درصد 80زماني كه . بودند فالسك كشت بستر
فيبروبالستي يده چسب يها سلول كف فالسك كشت با
مرده و  يها سلول و داده پاساژ شكل اشغال شدند،

 چند زنده به يها سلولو  حذف يطمح از شناور
 ،كشت از بعد پاساژ يناول يجهنت .شدند يمفالسك تقس

 بند يميمزانش ياديبن يها سلولاز  يسلول يد ردهتول
 2طور كه در تصوير شماره  همان .بود انسان ناف

صورت  ي جدا شده ابتدا بهها سلولشود،  يممشاهده 
اند و سپس در  يدهچسبهاي مجزا به كف فالسك  يكلن

شده و  تر بزرگها  يكلن اندازه، ها سلولاثر تكثير 
 .تدريج كف فالسك با سلول پوشانده شده است به

 
 يتومتريفلوسا از حاصل يجنتا

 باالي يانب دهنده نشان يتومتريفلوسا از حاصل يجنتا
بيان  نميزا است بندناف يميمزانشبنيادي  ينشانگرها
 با توجه به ماركر CD 105و CD 90 يادينگيبني ها شاخص

M2 45درصد و شاخص  90و  94برابر ترتيب  بهCD  كه
  .درصد است 2يك شاخص غيربنيادينگي كمتر از 

 
  ها داربستكشت سلول بر روي 

بر روي سطح  ها سلولاتصال  نحوهمورفولوژي و  
يله تصاوير حاصل از ميكروسكوپ وس به ها داربست

. مورد مطالعه قرار گرفت) 4تصوير شماره (الكتروني 
بر روي هر دو  ها سلولاتصال موفق  دهنده تصاوير نشان
ي اتصال ها سلولقابل توجه ميزان  نكته. داربست است

ي نانو كامپوزيت نسبت به ها داربستيافته است كه در 
سازي  يانگر فراهم، بيشتر است و بPLLAداربست 

ي نانو كامپوزيت نسبت به ها داربستسطوح بهتر 
  .براي رشد و اتصال سلولي استPLLA داربست
 
  ها داربستسازگاري  زيست
 بر سنجش ينا درها  سلول سازگاري يستز يزانم
 يها سلول در يتوكندرياييم يمآنز فعاليت كاهشي مبنا

بنيادي مزانشيمي مشتق از بند ناف انساني كشت شده بر 
. شد يينتع MTTبا استفاده از روش  ،ها داربستروي 
 يزانم است، مشخص 1نمودار شماره  دركه  گونه همان

ي داربست نانو ها رو سلول ينا يسازگار يستز
. است يشترب مراتب داربست تنها، به به كامپوزيت نسبت

ي رو يسلول يرتكث و رشدحداكثر  نمودار،اين  به توجه با
اختالف (است نانو كامپوزيت در روز هفتم حاصل شده 

 ).ديده نشد ها دادهداري در ميانگين  معني
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داربست كامپوزيت  و) A يرتصو( خالص PLLAداربست هر دو از سطح  )SEM)electron microscopy scanningتصوير :1تصويرشماره
PLLA/HA )يرتصو B( .داربست. هستند بهم مرتبط منافذ با متخلخل ساختمان از لحاظ مورفولوژي هر دو داربست داراي PLLA/HA داراي 

خط ( .كند يم فراهمها  سلول بهينه اتصال براي را يتر بزرگ و تر خشن سطح فيزيكي نظر از كه است PLLAالياف  روي بر ذرات يكسان پراكندگي
 )يكرومترم 10= شاخص

 
  

 
 

رشد ) الف. )تهيه شده است X200نمايي  تمامي تصاوير با بزرگ(بند ناف  يكساستخراج شده از ماتر MSC از حاصل تصاوير :2شماره تصوير 
 بستر يده و چسبيده بهكش اطراف به يديزوا با يبروبالستيف يها سلول) ب. كشت 12ي بافت ژله وارتون در روز ها كناره از سلولي يها جوانه

ي ها سلول) د. كشت 17 روز در سلولي، يهال يك تشكيل وها  سلول درصد صد شماري تشكيل كلني سلولي و هم) ج. كشت 15در روز فالسك 
 .P1اول پاساژ 
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بنيادي مزانشيمي  هاي در سلول CD45و  CD90،CD105اختصاصي  ماركرهاي فلوسايتومتري به مربوط هاي هيستوگرام :3تصوير شماره 
است، درصد بيان  به ايزوتيپ كنترل آبي مربوط نمودار و بررسي مورد ماركر به مربوط توخالي منحني نمودار هر در .ماتريكس بند ناف

  .درصد است 90بنيادي مزانشيمي باالي  هاي هاي بنيادينگي در نمونه سلول شاخص
  

  
  
  
  

 

  
  
  

  
  
  
  
  

ميزان . ساعت بعد از كشت 24 ها داربستي بنيادي مزانشيمي بند ناف بر روي ها سلولاز اتصال  ميكروسكوپ الكترونيتصوير  :4شماره تصوير 
 )ب) يكومترم 30=خط شاخص(PLLA )الف. ، بيشتر استPLLAي اتصال يافته در سطح داربست نانو كامپوزيت نسبت به داربست ها سلول

PLLA/HA )يكومترم 10=خط شاخص(. 
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رنگ اميزي  روش كه به  PLLA/HAو PLLAو سطح داربست ) شاهد(در محيط دو بعدي طي روند تمايزتصاويرسلولها  :5تصوير شماره 
معكوس تهيه شده بوسيله ميكروسكوپ .(رنگ قرمز نشان دهنده ي ميزان رسوب كلسيم در محيط كشت سلول است. آليزارين قرمز تهيه شده است

  )X20با بزرگنمايي

 
  

در  PLLA/HAو  PLLA يها داربست روي بر ي بنيادي مزانشيمي بند نافها سلولبقاء  ميزان براي بررسي MTTنمودار  :1نمودار شماره 
داربست نانو ي ها رو سلول ينا يسازگار يستز يزانمشود، در هر سه روز  يمطور كه مشاهده  و هفتم بعد از كشت، همان پنجم ي سوم،روزها

ي نانو كامپوزيت در رو يسلول يرتكث و رشدحداكثر  توان گفت، يماين نمودار،  به توجه با. است يشترب مراتب داربست تنها، به به كامپوزيت نسبت
 .روز هفتم حاصل شده است
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  ياستئوبالست زيتما دييتأ

  قرمز و ون كوسا نيزاريآل يزيآم رنگ
آميزي آليزارين رد و ون كوسا از پركاربردترين  رنگ

براي تشخيص ميزان رسوبات كلسيمي در محيط  ها روش
كشت شده بر روي هر  يها سلول. كشت استئوژنيك است

دو نوع داربست كه به مدت سه هفته در معرض محيط القاء 
آميزي  تمايز به استخوان قرار گرفته بودند با رنگ

اختصاصي آليزارين قرمز و ون كوسا مورد ارزيابي قرار 
ي كلسيمي، تأييدي بر تمايز ها تودهرسوب  مشاهده. گرفتند

 ييراتتغ يها نشانه يناول .است MSCsاستئوبالستي 
 يالقا از پسروز  هفت استخوان، به يزتماو  موفولوژيكي

 يها توده )روز21( يزتما دوره يانپا در. شد يز مشاهدهتما
. ترشح كرده بودند يمعدن يكسماتر ي مقدار فراوانيسلول

ي تحت تيمار تمايزي ها سلولآميزي  نتايج رنگ در بررسي

به دليل  ها سلولو در شرايط بدون داربست،  21در روز 
شوند و در وسط  يمرسوب كلسيم به رنگ قرمز ديده 

. اند دادهتشكيل ندول استخواني  ها سلولي از ا تودهتصوير 
فاقد محيط  شاهد كه ي بنياديها سلولآميزي  در رنگ

يزي بوده و همچنين داربست كنترل كه بدون سلول تما
 شماره تصوير(هيچ رنگي به خود نگرفتند  ها نمونهبودند، 

روز تيمار  21ي حاوي سلول نيز كه پس از ها داربست). 5
آميزي شد به دليل رسوب  تحت محيط تمايزي، رنگ

آميزي با آليزارين رد به رنگ  ي كلسيمي در رنگها توده
آميزي با ون كوسا به رنگ  قرمز درآمد و در رنگ

البته شدت رنگ در داربست كامپوزيت . خاكستري شد
بيشتر بود كه  اي مالحظهطور قابل  تنها بهنسبت به داربست 

در  ها سلولرسوب كلسيمي بيشتر و تمايز باالتر  دهنده نشان
  ).6و  5 يرتصاو(سطح داربست كامپوزيت است 

 
 

رنگ اميزي ون كوسا  به روش كه PLLA/HAو  PLLAو سطح داربست ) شاهد(در محيط دو بعدي تمايز 21در روز تصاويرسلولها  :6كل ش
تهيه شده بوسيله ميكروسكوپ معكوس با ( .رنگ خاكستري نشان دهنده ي ميزان رسوب فسفات در محيط كشت سلول است .تهيه شده است

  .)X20بزرگنمايي
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  بحث

 يو موادب انتخاب ،بافت يمهندس در گام ينتر مهم

 داربست. )15(است  داربست ي ساختبرا مناسب

 يديكل نقش و است بافت يبازسازي برا ييالگو مطلوب

 و شده يمهندس بافت يينها يري ساختارگ شكل در

 مورد يوموادب .)16(دارد  بر عهده آن يينها عملكرد

 يرتكث و رشد ي،چسبندگاز  يدبا داربست در استفاده

 يتحما In vitroو هم در  In vivoدر شرايط  هم يسلول

 يضرور ويژگي ينچند يدبا ها آن. )17(آورند  عمل به
 يتفعال و يريپذ يبتخريست ز ي،سازگار  يسز يرنظ

  ينا از الكتيك اسيد بسياري پلي .باشند داشته را يستيز
با  يتآپات يدروكسيه يگر،د ييسو از .دارد ها را ويژگي
با  فعال  يستز يا ماده يف،ضع يكيمكان خواص وجود
استفاده  يبرا كه است يساز ن استخوا يتهدا يتقابل
 مناسب استخوان بافت يمهندسدر  صورت كامپوزيت به

 از يتيكامپوز داربست ساخت يك ين،بنابرا. )18(است 

 به يابيدست يبرا يتآپاتيدروكسي ه و الكتيك اسيد پلي

  . رسد يمبه نظر  مطلوب بهتر، خواص
بنيادي مزانشيمي بند  يها سلول رفتار مطالعه ينا در

يتي كامپوز يها داربستي رو بر ناف انساني
PLLA/HA و PLLA   روش الكتروريسي  به شدهتهيه

 يها سلول ير حاصل ازتصاو. مورد مقايسه قرار گرفت
 كه است ينا دهنده نشان ها شده بر روي داربست كشت

 رشد يبرا مناسب يطيمح يتيكامپوز يها داربست

در واقع خواص مواد . اند كرده فراهم ها سلولي درون
شود، بنابراين دليل اينكه  يمتعيين  ها آنيله ساختار وس هب

دهد، به  يمهاي بهتري را نشان  يژگيونانو كامپوزيت 
نتايج نشان . گردد يمايجاد تغيير در ساختار آن بر

، اين خواص ناشي از ايجاد پيوند هيدروژني بين اند داده

پيوند هيدروژني . است HAبا  PLLAعاملي  يها گروه
ول با بار بين اتم هيدروژن يك مولك جاذبهنيروي 

اين پيوند در بسياري . الكتريكي اتم مولكول ديگر است
ي بيوشيميايي و تعيين خواص مواد، نقش ها واكنشاز 

، اند كردهبرخي محققين اشاره . كند يممهمي بازي 
PLLA باز وسيله پليمريزاسيون حلقه  طور مستقيم به به

L- ي هيدروكسل سطح ها گروهالكتيكي بر روي
  .)19،20(خورد  يموند پي HAنانوذرات 

 توان يمير ميكروسكوب الكتروني تصاو به توجه با
 و يتوپالسميس زوائد يها دارا سلول برد، ينكته پ ينا به
 هاي يكلن شكل به اغلبكه  بوده يعيطب يشناس يختر

 يمتقابلارتباطات  مجاور يها سلول با و آمده در يسلول
 ها سلولدهند،  يم نشان يجنتاهمچنين . كنند مي يجادا را
 يروتري  مناسب يرتكث و اتصال ييتوانا تنها نه

 يزن يشناس يختر به لحاظبلكه  ها دارند، يتنانوكامپوز
در واقع حضور  .هستند برخوردار يعيطب يطشرا از

نانوذرات در سطح داربست جذب فيبرونكتين و 
دهد، اين امر باعث  يمها را از سرم افزايش  ويترونكتين

شود،  يمبه غشاي سلولي  ها آنبرد اتصال اينتگريني  پيش
–F يوندهاي اينتگريني بازآرايي فيبرهايپكه چنين 

و پاسخ سلولي را  اكتين در اسكلت سلولي را القاء كرده
هاي تخصصي براي تكثير و تمايز سلولي  يگنالسه ب

از طرفي برخي مطالعات نشان . )21(دهد  يمافزايش 
باعث ايجاد سطوح خشن و  HA، ذرات اند داده

 شود كه باعث چسبندگي يم ها داربستناهمواري در 

شود  مي ها داربست اين يرو بر ها سلول مناسب اوليه
در روزهاي  MTTتست  از حاصل ينمودارها .)22(

در  ها سلوله به شرايط زيستي مناسب هم اشار مختلف
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دارد و البته ميزان جذب نوري باالتر در  ها داربستسطح 
 مستقيم يرتأث ييدكننده،تأ داربست كامپوزيت نمونه

 يبرا سطحي بهبود ويژگي براي HAحضور نانو ذرات 
 .است داربست يرو بر ها سلول اتصال هر چه بيشتر

ي بنيادي مزانشيمي بند ها سلولدر اين مطالعه روند تمايز 
نيز مورد  ها داربستساز روي  ي استخوانها سلولناف به 

ي ها سلوليكي از تغييرات قابل بررسي در . مقايسه قرار گرفت
تمايز يافته به استئوبالست، بررسي ميزان رسوب كلسيم در اين 

ي ها ندول، ها سلولكه حتي در تراكم باالي اين  هاست سلول
آميزي  در اين بررسي رنگ. شوند يميل استخواني نيز تشك

آليزارين قرمز كه رسوبات كلسيمي را به رنگ قرمز 
 21 و 14، 7از را پس  ها سلولآورد، تمايز استئوبالستي  يدرم

همچنين . ييد كردتأروز تيمار تحت محيط تمايز استئوبالستي 
تمايز ميزان رسوبات  21آميزي ون كوسا در روز  رنگ

آميزي  أييد قرار داد، در حالي كه رنگكلسيمي را مورد ت
روز با محيط معمولي تيمار  21ي شاهد كه در طول ها سلول

مقايسه نتايج . شده بودند، هيچ رسوب كلسيمي را نشان نداد
آميزي بيانگر ميزان باالي تمايز در داربست كامپوزيت  رنگ

و  كنگ. ي سلولي استها نمونهنسبت به داربست تنها و 
ي مطالعه بر روي داربست كايتوزان ط 2006سال همكاران در 

 HAبه نتيجه رسيدند كه حضور ذرات  HAكامپوزيت با 
ساز  فعالي داربست استخوان تقويت خاصيت زيست باعث

در سال  و همكاران 4اسپاداكويي، همچنين )23( شود يم
  PLLA / HAداربست نانوكامپوزيت ،نشان دادند ،2009

 يها لرا به سلو hMSCs تمايز تواند يمشده،  الكتروريسي
همراه  غضروف القاءكند كه با توليد ماتريكس پروتئوگليكاني 

در  HA هدف از اين مطالعه توجه به نقش فوق العاده ،است
نتايج مشابهي از ميزان معدني شدن . )24(بود ترميم غضروف 

                                                 
4 SPADACCIO 

و همكارانش  Francisتوسط  HAي حاوي ها داربستدر 
   .)21(نيز گزارش شده است  2010درسال 

تحقيقات نشان داده است، مقدار و چگونگي توزيع 
بر روي داربست، ميزان تخريب الياف  HAذرات 

دهد و اين حالت به  يمير قرار تأثداربست را تحت 
يب را به گردد كه ميزان تخر برمي HAخاصيت قليايي 

، باتوجه به اينكه )2(دهد  ميزان قابل توجهي كاهش مي
) درصد 10(كمتري  HAدر تجربه حاضر از درصد 

نسبت به مطالعات مذكور استفاده شده است، اما ميزان 
تمايزيافتگي و معدني شدن ماتريكس تا حد مطلوبي 

توان به  بخشي از اين تفاوت را مي. افزايش يافته است
هاي بنيادي  منبع سلولي بكار رفته نسبت داد، چون سلول

هاي بنيادي  انشيمي بند ناف در مقايسه با سلولمز
مزانشيمي مغز استخوان بكار رفته در مطالعات مشابه از 

تشكيل HA ). 13(توان تمايزي باالتري برخودار است 
، ها سلوليله افزايش چسبندگي وس هببافت استخواني را 

سازي داربست و رسوب مواد  افزايش خاصيت استخوان
طور قابل  سطح داربست به معدني حاوي كلسيم بر

  .)25 ،15(بخشد  يمتوجهي بهبود 
  

 گيري نتيجه

 ناف بند از شده جدا مزانشيمي بنيادي يها سلول
 PLLA/HA كامپوزيت داربست سطح در انساني جنين
 به بعدي دو محيط و خالص PLLA داربست به نسبت
بنابراين به نظر  .دهد يم نشان را بيشتري تمايز مراتب

 يدايكاندPLLA/HA يتيكامپوز يها داربست رسد، مي

ميد ا هستند و استخوان بافت يمهندسي برا يمناسب
در آينده بتوان در كابردهاي پزشكي از آن  ،رود مي

  .استفاده كرد
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  تقدير و تشكر
مركز درمان  يپژوهش معاونت بدين وسيله از

ناباروري و سلول درماني جهاد دانشگاهي استان اردبيل 

ي بنيادي ها سلولشناسي و  آزمايشگاه جنين ينهمچنو 
 و يعلم مساعدت دانشگاه علوم پزشكي اردبيل بابت

 .شود يم يقدردانپژوهش  ينا انجام در يغدر يب يمال
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