سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو .

www.nano.ir

انتشار :آذر 9311
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چکیده 
ایمپلنتهای قلبی -عروقی طبقه خاصی از بافتهای پزشکی هستند .هدف اصلی این ایمپلنتها ،عمل کردن به عنوان
یک مجرای مصنوعی یا جایگزین برای یک سرخرگ معیوب است .با این وجود عملکرد طوالنی مدت آنها به توانایی در
تقلید رفتار مکانیکی و بیولوژیکی سرخرگ بستگی دارد .بعلت روند رو به افزایش بیماریهای قلبی -عروقی و نیز محدودیت
جایگزینهای بیولوژیکی ،بازار ایمپلنتهای قلبی -عروقی به سرعت در حال رشد است .در دو دهه گذشته تالشهای
زیادی در زمینهی توسعهی آنها انجام گرفته است ولی بعلت عدم توانایی رفع مشکالت خونسازگاری 1و نیز همانندی
رفتار بیومکانیکی ایمپلنتهای سنتزی با یک سرخرگ طبیعی ،طراحی بهینه آنها با دشواری و پیچیدگیهای زیادی همراه
بوده است.
کلماتکلیدی:مهندسی بافت ،رگ مصنوعی پلیمری ،زیست سازگار ،خون ،نانوکامپوزیتها
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.1مقدمه 
در سال  1۵۹۱میالدی تعدادی از مواد پلیمری مانند پلیاتیلن و متاکریالت به عنوان جایگزین سرخرگ در حیوانات
آزمایش شد ،با این امید که سطح نرم و نشت ناپذیر آنها ممکن است به حداقل کردن شکلگیری ترومبوز 2کمک کند .در
سال  1۵۹2یک نخ ابریشم تحت تأثیر جریانهای خون به مدت چند ماه قرار گرفت که یک بافت درخشان از بافت آزاد
(داخل خون) ترومبوز میکروسکوپی روی آن تشکیل شد و آن را پوشش داد و طبق این مشاهده پیشنهاد شدکه یک ماده
بافته شده به جای یک ماده نرم ،با تحریک شکلگیری این الیه ،یک سطح غیرترومبوژنتیک 3مناسب را برای یک پروتز
سرخرگی فراهم میکند [ .]1.2اولین استفاده بالینی پارچه بافته شده از وینیون ان 4بود که به عنوان یک پروتز سرخرگی
استفاده شد و نشان داد که همهی نشتهای قابل تشخیص خون از طریق پارچه ،پس از آنکه پارچه پروتزی در فشار
سرخرگی با خون پرشد در مدت زمان یک دقیقه بسته شدند .پس از اینکه ایدهی پارچه متخلخل مطرح شد مواد مختلفی
مانند نایلون ،تفلون ،اورلون ،۹داکرون6و پلیاورتان 7بررسی شدند و مقایسههای بالینی نشان داد که داکرون یک ماده امید
بخشتر است [.]2
در حال حاضر برای ساخت مجراهایهای قلبی -عروقی از پلیتترا فلورو اتیلن کشیده شده ،)ePTFE( 8پلیاتیلن
ترفتاالت ۵و مشتقات پلیاورتان استفاده میشود .به هرحال به علت شکلگیری ترومبوز و عدم تطابق هیچ یک از این مواد
برای شکلگیری مجراهایهای کمتر از  6mmمناسب نیستند .مجراهایهای کمتر از  6mmبرای جایگزین کردن
سیاهرگ صافن 1۱سرخرگ پستان و سرخرگ رادیال الزم هستند [ .]3اهمیت کاربردی پاسخ فیزیولوژیکی نرمال دیوارهی
عروق در کنترل ترومبوز و التهاب ،منجر به تالش برای نزدیک کردن تقلید دیوارهی سرخرگهای طبیعی در طراحی نسل
جدید پروتزهای قلبی -عروقی شده است .این ویژگیها شامل اجزای ساختاری کالژن و االستین که مسئول استحکام
کششی و ویسکو االستیسیتهی رگهای خونی هستند و ایجاد یک بافت مقاوم در برابر خستگی با دوام طوالنی مدت است.
به عالوه پوشش اندوتلیال 11در عروق طبیعی نه تنها به عنوان یک محافظ عمل میکند و سد مقاوم به ترومبوز بین خون و
بافت محیطی است ،بلکه میزان سفتی رگ ،فعالیت پالکتی و چسبندگی لکوسیتی12را نیز کنترل میکند [.]3.4
مجراهایسنتزیجایگزینبرایسرخرگهایآسیبدیده 

.تقسیمبندی

2
.گرافتهایغیرزیستتخریبپذیر 

1.2
.1.1.2پلیتترافلورواتیلنبسطیافته( )ePTFE

 ePTFEیک پلیمر متخلخل با سطح لومینال الکترونگاتیو و غیرقابل تجزیه با خواص؛ انعطاف پذیر ،اندازه حفرات
 ،۱/۹-3۱μmغیر زیست تخریب پذیر ،از لحاظ شیمیایی پایدار ،غیر قطبی و آبگریز است .این ماده به علت پایداری
زیستی باال و تحمل منطقی به وسیله بدن به طور گسترده استفاده میشود ،اما چسبندگی باالیی به پالکتها و پروتئینهای
خون دارد .در حال حاضر گرافتهای این مواد در کلینیکها به عنوان گرافتهایی با قطر متوسط ( )۵-7mmبرای
2
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بیماریهای عروق محیطی استفاده میشوند اما به علت سرعت انسداد باالی آنها برای عروق کوچک استفاده نمیشوند
[.]۹
.2.1.2پلیاتیلنترفتاالت(داکرونیاپلیاستر)



این ماده آمفیفیل است و اندازه حفرات کوچکتری از  ePTFEدارد .گرافتهای داکرون اغلب در راستای طولی پیچیده
شدهاند و ساختار موج دار دارند که این باعث افزایش انعطاف پذیری ،کشسانی و مقاومت به پیچ خوردگی این گرافتها
میشود اما این خواص با کشت شدن داخل بدن خیلی زود از بین میروندکه این امر در واقع نتیجهی رشد بافت است .در
حال حاضر از داکرون بیشتر برای جایگزین آئورت استفاده میشود .نرخ باز بودن گرافتهای داکرون و  ePTFEمثل هم
است و به علت واکنشهای جانبی که با خون و بافتهای اطراف آن دارد منجر به التهاب ،تکثیر سلول و ضخیم شدن
دیواره رگ به طرف داخل میشود [.]۹.6
.3.1.2پلیاورتان( )PU

پلی یورتانها دسته بزرگی از االستومرهای سنتزی هستند که برای انواع کاربردهای مهندسی بافت به ویژه برای
کاشتنهایی با کارایی طوالنی مدت مورد استفاده قرار میگیرند .آنها خواص مکانیکی عالی و زیست سازگاری خوبی
دارند .پلییورتانها را میتوان طوری طراحی کرد تا دارای پیوندهای شیمیایی قابل تجزیه (جزو گرافتهای تخریب
پذیر) در محیطهای زیستی باشند .از آنجایی که پلییورتانها طیف وسیعی از خواص مکانیکی و زیست سازگاری
خوبی را نشان میدهند ،تمایل زیادی به سنتز پلییورتانهای تخریبپذیر برای کاربردهای پزشکی مانند داربست در
مهندسی بافت به وجود آمده است [.]6
هایزیستتخریبپذیر[ ]7


گرافت
.2.2

استفاده از پلیمرهای زیست تخریبپذیر به عنوان داربست که بر روی آن الیههایی از سلولها رشد کنند ،یک رویکرد
مهندسی بافت جایگزین برای توسعهی گرافتهای قلبی  -عروقی است .تخریب داربست و جایگزین شدن آن به وسیلهی
ماتریس بین سلولی )ECM( 13که بهوسیلهی سلولها ترشح میشود انجام میگیرد .مهمترین مزیت ایمپلنتهای مهندسی
بافت تخریبپذیر این است که این ایمپلنتها میتوانند رشد ،نوسازی و بازسازی کنند و به آسیبها پاسخ دهند .برای
رویکردهای زیست تخریب پذیر ،داشتن قدرت بیومکانیکی کافی و نیز یک ساختار دیواره که باعث بازسازی سریعتر میزبان
شود الزم است .پلیمرهایی که به طور معمول در این رویکرد استفاده میشوند:
.1.2.2پلیگلیکولیکاسید )PGA(14

 PGAبه طور متداول در کاربردهای مهندسی بافت استفاده میشود .با تخریب شدن  PGAاز طریق هیدرولیز گروههای
استری آن ،گلیکولیک اسید واکنش میکند و به آب و کربن دی اکسید تبدیل میشود.
.2.2.2پلیالکتیکاسید )PLA(11

 PLAبه اسیدالکتیک که معموالً در بدن موجود است ،تخریب میشود .سپس این اسید وارد چرخه تری
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کربوکسیلیک اسید شده و به عنوان آب و دی اکسید کربن دفع میشود.
.3.2.2پلیکاپروالکتون )PCL(11

 PCLبا سرعت بسیار کمتر از  PLAتخریب میشود و در سطح تماس با خون دچار چالشهای بیولوژیکی است.
.3راهبردهایحلمشکالتایمپلنتهایقلبی-عروقی [ ]8
درحال حاضر بیشتر تحقیقات بر روی بهبود عملکرد گرافتهای قلبی -عروقی با قطر کم ( )> 6 mmاست که به منظور
غلبه بر مشکالت آنها ،از نانوکامپوزیتها جهت بهبود خون سازگاری ،اندوتلیالیزیشن و استحکام مکانیکی استفاده میکنند.
.نانوکامپوزیتهابرایبهبودخونسازگاریگرافت 

1.3

خونسازگاری را با متوقف کردن سه فرایند اصلی چسبندگی پالکت ،فعالیت پالکت و تجمع ،میتوان به دست آورد .برای
این امر به طور معمول از سه نوع مادهی نانو جهت ساخت نانوکامپوزیتهای مناسب بهره گرفته شده است:
.1.1.3سلولزباکتریایی)BC(11

سلولز باکتریایی یک مادهی نانوفیبر پایدار و زیست تخریبپذیر امیدوارکننده است .فیبرهای  BCقطر  4۱-7۱ nmدارند و
خواص ویژهی متفاوتی را ایفا میکنند نظیر؛ تخلخل باال ،درجه ی بهتری از پلیمریزاسیون و کریستالیتهی عالی که منجر به
استحکام و مدول باالی آنها میشود بنابراین  BCیک ماده قابل قبول در این زمینه است.
.نانولولههایکربنی )CNT(11

2.1.3

 CNTیک مادهی تیوب شکل ،تشکیل شده از صفحات گرافیت ،قطر در محدوده ی نانومتر و در دونوع نانولولههای
کربنی تک دیواره و چنددیواره هستند .اخیراً منگ 1۵و همکارانش نانوکامپوزیت  2۱MWCNT– PUرا از طریق رسوبدهی
21

کنترل شده تولید کردهاند که چسبندگی پالکت با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMو فعالیت پالکتی PU

و  MWCNT–PUاز طریق آنالیز فلوسیتومتری تعیین شده است .اختالل در سلولهای قرمز خون بهوسیلهیی  PUو
 MWCNT–PUبا اندازهگیری جذب هموگلوبینهای آزاد اندازهگیری شده و مشخص شده است که MWCNTهای
عاملدار شده با یک گروه فعال شامل اکسیژن ،توزیع بهتری در ماتریس پلیاورتان دارند .تعداد پالکتهای چسبنده به
نانوکامپوزیت  MWCNT– PUبه طور قابل توجهی کمتر از  PUبودهاند .بنابراین این نانوکامپوزیت عملکرد بهبود یافتهی
محسوسی نشان داده است که باعث چشم انداز امیدوارکنندهای از مواد بر مبنای  CNTرا برای گرافتهای قلبی– عروقی
شده است [.]۵
.3.1.3پلیهدرالالیگومریکسیلسسکوییاکسان )POSS(22

 POSSیک نانو قفس هسته – پوستهای است که از شبکه ی  Si - Oسخت در بخش هسته و لیگاندهای آلی ( )Rدر
بخش پوسته تشکیل یافته است .فرمول شیمیایی این ترکیب  RSiO3/2است که در آن  Rمیتواند هیدروژن یا هر آلکیل
دیگر و یا سایر مشتقات گروههای آلی باشد .این مولکول دارای شکل کامال مشخص و سایز در محدوده ی  1-3 nmاست.
4
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گروههای فعال  Rباعث اتصال قفسهی  POSSبه پلیمرها ،با کوپلیمریزاسیون و یا پیوند به زنجیرهی پلیمری میشود.
نانوساختارهای  POSSبه علت سایز نانو خود و همچنین به علت آسان بودن وارد کردن آنها در مواد پلیمری و توانایی
ویژه آنها در تقویت پلیمرها توجه زیادی را به خود جلب کردهاند و به صورت فزایندهای در سنتز نانوکامپوزیتهای
هیبریدی استفاده میشوند .گروههای سیلوکسان از نظر بیولوژیکی خنثی هستند و هدف استفاده از  POSSدر کامپوزیتها،
باال بردن پایداری زیستی و نیز افزایش خونسازگاری نانوکامپوزیتها است .منطق پشت این رویکرد این است که سیلیکون
( )Siیک انرژی آزاد سطحی ناپایدار دارد که پروتئینها و پالکتهای چسبنده را دفع میکند و نیز مقاومت به تخریب در
برابر هیدرولیز و اکسیداسیون را افزایش میدهد [.]1۱
.4.1.3تیتانیومدیاکساید( )TiO2

 TiO2یک ماده خنثی است که به صورت خودبهخود روی ایمپلنتهای  Tiتشکیل میشود و این ایمپلنتها را به شدت
زیست سازگار میکند .این ماده خون سازگاری خوبی دارد و باعث کاهش تشکیل شدن لخته و فعالیت پالکتی میشود.
همچنین  TiO2باعث خواص درمانی روی سلولهای اندوتلیال و استئوبالست میشود .سرامیک  TiO2به علت خون
سازگاری عالی و درجه پایینی از خوردگی و سمیت ،بیشترین استفاده را در ترکیبهای دارویی ،مواد آنتی باکتریال ،غشاهایی
با خواص مکانیکی بهبود یافته و نیز پوششهای خود تمیز شونده داشته است .نانو ساختارهای  TiO2مانند تیتانیوم نانولوله
ها ،)TNTs( 23به علت نسبت سطح به حجم باال و نیز شباهت به نانوساختارهای فیزیولوژیکی مورد مطالعه بسیاری از
پژوهشگران قرار گرفتهاند .مطالعات نشان دادهاند که  TNTsباعث بهبود خونسازگاری و مقاومت به خوردگی فلز تیتانیوم
شده استTNT .ها به طور معمول فوق آبدوست هستند ،مطالعات نشان دادهاند که چسبندگی پالکتها به الیه TNTs

آمورف فوق آبدوست ،بسیار کم است .این مزیت باعث میشود که شکلگیری ترومبوز و لخته خونی بر روی این مواد بسیار
کاهش یابد [.]11
.نانوکامپوزیتهابرایبهبوداندوتلیالکردنگرافت

2.3

شکلگیری الیهی اندوتلیال روی سطح ،خونسازگاری و زیست سازگاری را افزایش میدهد .هنگامیکه روی سطح
لومینال گرافت ،اندوتلیالیزیشن انجام میشود طول عمر و نتایج بالینی گرافت بهبود مییابد .یکی از نانومواد مناسب برای
کاربردهای قلبی – عروقی POSS ،است .مشخص شده است که نانوکامپوزیتهای برمبنای  POSSخواص چسبندگی
سلولی گرافتها را در مقایسه با کوپلیمرهای سیلیکونی موجود افزایش میدهند .دلیل این امر این است که نانوقفسها
حجم بسیار کوچکی را در داخل پلیمر اشغال میکنند و منجر به ایجاد سطح بزرگی در پلیمر میشوند که این باعث افزایش
اندوتلیالیزیشن میگردد[.]1۱.12
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نانوکامپوزیتها از اجزای تشکیل دهندهی خودشان استحکام مکانیکی بیشتری دارند .مطالعات زیادی نشان دادهاند که
استحکام مکانیکی نانوکامپوزیتها به مسیر ،نظم و جهتگیری نانوفیلرها یا صفحات معدنی قرار گرفته در ماتریس پروتئینی
نرم بستگی دارد .در کاری که بهوسیلهی استوت 24و همکارانش انجام شده ،نانوفیلرهای کربن )CNF( 2۹در داخل پلی
(الکتیک -کو -گلیکولیک اسید)  )PLGA( 26جا داده شده است .این پژوهش نشان داده است که استحکام کششی پلیمر با
افزودن  CNFافزایش یافته است .همچنین تصاویر  AFMنشان میدهد که اضافه کردن  CNFبه  PLGAدر نسبت :۹۱
 ،۹۱مساحت سطح را از  ٪1۱به باالی  ٪6۱رسانده است که این مزیت به همراه بهبود خواص مکانیکی ،این مواد را برای
کاربرد در گرافتهای قلبی -عروقی مناسب کرده است[.]11.12
ژانگ 27و همکارانش ،از  MWCNTبرای استحکام مجراهای قلبی -عروقی آلژینات استفاده کردهاند .تستهای مکانیکی
گرافتها در حضور  ،MWCNTجهت تعیین استحکام کششی و استحکام فشاری انجام شده است .مشخص شده که
استحکام کششی گروه شاهد ،گروه حاوی  ۱۰/۹از  MWCNTو گروه حاوی  ٪1از  MWCNTبه ترتیب 22 ،382 ± 1۵
 422 ± 23 ،42۱ ±کیلوپاسکال است .تغییر در غلظت  MWCNTباعث تغییر در خواص مکانیکی مجراها شده است .فشار
ترکیدگی گروه شاهد ،گروه حاوی  ٪۱/۹از  MWCNTو گروه حاوی  1۰از  MWCNTبه ترتیب ،21۹/8۵ ،2۱8/14
 221/6۹میلیمترجیوه است که نشاندهندهی  ٪3/7و  ٪6/۹افزایش در استحکام فشاری برای نمونههای  ۱/۹و  1۰بوده
است .بنابراین  CNTیک کاندید برای افزایش استحکام مکانیکی گرافتهای عروقی است .عامل محدود کنندهی
نانوکامپوزیتها سمیت آنهاست که قبل از استفاده از آنها در کاربردهای پزشکی بایستی بر آنها غلبه کرد [.]13
.4.3اهمیتشیمیسطحگرافتدرطراحیایمپلنتهلیقلبی-عروقی 

زیست سازگاری اساساً به وسیلهی خواص سطحی ایمپلنت تعیین میشود .شیمی سطح ایمپلنت و نیز خواص
فیزیکوشیمیایی مانند ترشوندگی یا انرژی سطحی و توپوگرافی سطح ،فاکتورهای مهمی هستند که جذب پروتئین،
چسبندگی پالکت و فعالیت آن را کنترل میکنند .عالوهبر موارد اشاره شده در باال ،فاکتور مهمی که برای بهبود خون
سازگاری و اندوتلیالکردن سطح گرافتهای نانوکامپوزیتی بایستی به آن توجه کرد ،آبدوست بودن و آبگریز بودن سطح
گرافتها است که تعیینکننده نوع برهمکنشهای بین خون و گرافت است .میزان ترشوندگی سطح یک نقش بحرانی را در
جذب پروتئینها و بیومولکولها که مسئول جذب سلولها هستند دارد و نیز در برهمکنش سطح با پالکتها و انجام فرایند
لختهشدن خون نقش مهمی ایفا میکند.
عالوهبر نوع مادهی استفاده شده در ساخت گرافت کامپوزیتی ،روش تهیه این کامپوزیتها در تعیین خواص آبدوستی یا
آبگریزی نقش بزرگی دارد .تنظیم چسبندگی پالکت بر روی سطح یک ایمپلنت در تماس با خون یک جنبهی کلیدی در
حوزهی پزشکی و مهندسی بافت است .شیمی سطح یک مشخصهی مهم در طراحی ایمپلنتها است و تعیینکنندهی
6
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 این گروههای عاملی در برهمکنش با بیومولکولهایی که در تماس با سطح.گروههای عاملی در دسترس روی سطح است
.]11.14[  شرکت میکنند،قرار میگیرند
 نتیجهگیری.

4
 مشققخص شققده اسققت کققه ایمپلنققتهققای سققنتزی باعققث ایجققاد آشققوب در،برطبققق پققژوهشهققای انجققام گرفتققه
 بیومکقانیکی و همودینقامیکی در موقعیقت جقایگزینی مقی شقوند کقه ایقن بیشقتر بقه نقوع مقواد،پارامترهای بیولقوژیکی
 عروقققی- یکققی از مققوارد ضققروری در ایمپلنققتهققای قلبققی.انتخققاب شققده و طراحققی سققاختار آنهققا بسققتگی دارد
 مقواد اسقتفاده شقده در آنهقا نبایقد،خونسازگاری آنها است و چون این سقاختارها در تمقاس مسقتقیم بقا خقون هسقتند
 بقا توجقه، بقه منظقور دسقتیقابی بقه ایقن خصیصقه. باشقند2شامل هیچ گونه ترومبوز و آسیب به سلولهای قرمقز خقون
 بقه طقور. یکی از جدیقدتقرین رویکردهقا اسقتفاده از نانوکامپوزیقتهقای پلیمقری اسقت،به خواص شگفتآوری مواد نانو
 افققزایش قققدرت، عروقققی سققبب بهبققود خققونسققازگاری-کلققی اسققتفاده از نانوکامپوزیققتهققا در گرافققتهققای قلبققی
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