چکیده
دستیابی به داربست مناسب جهت بازسازی غضروف مسئلهای است که مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است.
داربستها باید دارای خواصمکانیکی و بیولوژیکی و نرخ تخریب مناسب باشند .در این تحقیق پلیهیدروکسیبوتیرات
( )PHBبه عنوان ماده اصلی انتخاب شد .این پلیمر استحکاممکانیکی باال و زیستسازگاری مناسبیی دارد امبا نبرخ-
تخریب بسیار کم و آبگریزی این پلیمر برای کاربرد در بازسازی غضروف مناسب نمبیباشبد .از طرفبی ببا توجبه ببه
طییعت ویسکواالستیک بافت غضروف ،به کار بردن این پلیمر به تنهایی برای بازسازی غضروف ،به دلیل ترد بودن آن،
مناسب نمیباشد .جهت برطرف نمودن معایب  ،PHBآلیاژسازی آن با سایر پلیمرها مدنظر قرار میگیرد .لذا در ایبن
پژوهش ابتدا محلولهای پلیمری  PHBبا غلظتهای مختلف و با استفاده از حالل تبریفلورواسبتیکاسبید ()TFA
تهیه و الکتروریسی شدند و پس از دستیابی به پارامترهای بهینه ،جهت بهیبود خبواص آن ،کیتوسبان ببا درصبدهای
مختلف به محلولهای پلیمری اضافه و الکتروریسی شدند .به منظور ارزیابی داربستها ،از تصویربرداری میکروسبکو
الکترونی ( ،)SEMآزمون استحکامکششی ،آنالیز طیفسنجی با پرتو مادونقرمبز ببه روت تیبدیلفوریبه (،)FT-IR
تعیین زاویهتماس ،و تخلخلسنجی استفاده شد .نتایج نشان دادند که یکنواختترین الیاف ،مربوط به نمونه با غلظبت
 9درصدوزنی بود که در فاصله  51cmو با ولتاژ  15KVالکتروریسی شده بود .همچنبین مشبخش شبد ببا افبزایش
کیتوسان از  0تا  10درصد ،زاویهتماس نمونهها از  67درجه به  15درجه ،و مدول یانب
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 19/65کاهش یافتند .با توجه به نتایج ،داربستهای حاوی  51و  10درصد کیتوسان به عنوان داربسبتهبای بهینبه
انتخاب شدند و تحت آزمونهای سلولی و تخریب در  PBSقبرار گرفتنبد .تصباویر  SEMنشباندهنبده سسبیندگی
مناسب سلولهای کندروسیت بر روی تمامی داربستها بودند .نتایج انجام آزمون  MTTدر مدت زمانهبای  ،5 ،5و
 6روز نیز گویای افزایش تکثیر سلولی بر روی داربستها بود .همچنین مشخش شد کبه ببا افبزایش کیتوسبان ،نبرخ
تخریب تا مدت زمان  1هفته افزایش مییابد .بنابراین داربست /PHBکیتوسان پیشبنهاد مناسبیی ببرای مهندسبی
بافت غضروف میباشد.
کلید واژهها :مهندسیبافت غضروف ،پلیهیدروکسیبوتیرات ،کیتوسان ،الکتروریسی ،داربست.

