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پرتودهی با اشعه گاما ،شیوهای مناسب جهت استریلیزاسیون غشای فیبرینی همراه

6

طاهر اکبری سعید ،1میثم احمدی ،2احمد فاطمي ،6علیرضا فارسينژاد
چكيده
سابقه و هدف

مهندسي بافت به عنوان یک روش بالقوه برای ترمیم بافتهای آسیبدیده ابداع گردید .پیش شرط الزم بررای
مهندسي بافت در شرایط آزمایشگاهي ،رشد کافي سرلو هرا برر روی داربسرت سرلولي مريباشرد .یکري از
بیومتریا های جدید و مهم که از سا  2004معرفي شد و هم اکنون فقط به صورت اتولوگ استفاده ميشرود،
غشای فیبریني است .با این وجود ،استفاده از غشای فیبریني به صورت آلوژن به دلیل خطر انتقا بیماریهرای
ویروسي و باکتریایي مختلف توسط آن بسیار محدود ميباشد .شاید بتوان استریلیزه کردن غشرای فیبرینري را
کلیدیترین راهکار برای رفع محدودیتهای کاربردی آن در مهندسي بافت دانست.
مواد و روشها

در مطالعه تجربي حاضر ،غشای فیبریني از پالسمای تازه منجمد( )FFPتهیه شده و با سه روش استریل گردید.
میزان بقای سلولي و سمیت غشاهای فیبریني استریل شده بر سلو های فیبروبالستي رده  3T3با آزمایش MTT
ارزیابي و تجزیه و تحلیل آماری دادههای به دست آمده با استفاده از آزمون  Paired-Sample t-testانجام شد.
يافتهها

غشاهای فیبریني استریل شده و نشده ،بقای سلو های فیبروبالستي را  26و  64ساعت پس از مجاورت با غشا
به طور معناداری افزایش دادند ،ولي  92ساعت پس از مجاورت با غشرا ،از مقردار تکثیرر سرلولي کاسرته و
شواهدی از مرگ سلولي دیده شد(به ترتیب  p= 0/006و .)p= 0/004

نتيجه گيري

بر اساس نتایج ميتوان چنین استنباط کرد که غشای فیبریني با فرراهم نمرودن بسرتری مناسرب و آزادسرازی
فاکتورهای رشد ،سبب تقویت پتانسیل تکثیر و افزایش بقای سلو ها ميگردد و استریلیزاسیون تاثیری بر ایرن
ویژگي غشای فیبریني ندارد.
كلمات كليدي :مهندسي بافت ،فیبرینوژن ،استریلیزاسیون ،اشعه گاما
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با حفظ ویژگیهای زیست سازگاری آن

دوره  ،19شماره  ،1بهار 99
مقدمه

مهندسی بافت ،علم طراحی و تولید بافـتهـای جديـد

کشت سلولهای زنده بیمار بر روی داربستهای زيسـتی
تخريــب پــذير ســه ب ــدی و بــا شــ یهســازی عملکــرد
فیزيولوژيکی بسـتر خـار سـلولی( ،)ECMاجـزای قابـ
پیوند و يا ساختارهايی را ايجـاد مـینمايـد کـه منجـر بـه
بازســازی و بــازدردانی عملکــرد بافــت مــیشــود(.)3-9
افزايش کارايی و به ود عملکرد کشت سلول و بافـتهـای
مهندسی شده ،نیازمند ايجاد داربستهـای مناسـب و کـارا
میباشد .از ايـ رو ،اسـتااده از بیومتريـالهـای زيسـتی و
ساختی به عنوان داربستهای سلولی در فرآيندهای ترمیم
بافتی ،دسترش فراوانی يافته است(.)9-8
غشای فی رينی از جمله بیومتريالهای زيستی است کـه
پتانسی بااليی برای استااده در مهندسی بافت دارد(.)9-10
فی ري از خون خود بیمار جداسازی شده و به عنوان يـک

صرفاً به فرم اتولوگ محدود کرده است(.)19-03
يافت راهکاری مناسب برای استااده از غشـای فی رينـی
به صـورت آلـوژن در مهندسـی بافـت و هـمچنـی رفـع
محدوديتهای کاربردی آن ،س ـب استااده دسـتردهتـر از
اي بیومتريال زيسـت سـازدار و بهرهمندی از مزايـای آن
مــیدـــردد ( .)04 ،09از ايــ رو ،روشهـــای مختلـــف
استريلیزاسیون همانند اتوکالو ،اش ه فرابناش ،اش ه داما و
اتیل اکسايد جهت استري کردن غشای فی رينی میتوانند
مؤثر واقع دردند .از آن جا که تاکنون هیچ کـار پژوهشـی
در زمینه استري کردن غشای فی رينی انجام نشده ،مطال ـه
حاضــر بــا هــد

بررســی تــاثیر روشهــای مختلــف

استريلیزاســیون بــر ارزيــابی ســمیت ســلولی در غشــاهای
فی رينی استري شده انجام درفته است.
مواد و روشها

در يک مطال ه تجربی ،ارزيابی سمیت سلولی غشاهای

داربست اتولوگ بدون خطـر از نظـر ايجـاد واکـنشهـای

فی رينی استري شده بر سلولهـای فی روبالسـتی رده

ايمنی و همچنی انتقال عاونت مورد استااده قرار میدیرد.

در  9دروه تجربی و يک دروه کنترل و در زمانهـای ،04

کاربرد فی ري در زمینههای مهمی هـمچـون جراحـیهـای

 48و  90ساعت انجـام درفـت .نتـايج حاصـ از تمـامی

شکمی ،ارتوپدی ،اعصاب و دهان رايج است( .)13استااده
از فی ري به عنوان يک داربست بافتی ،محیطی بـا عملکـرد

آزمايش ها حاص میانگی چهار بـار تکـرار نمونـههـا بـه
وسیله آزمايش  MTTبود .مراح انجام اي مطال ه به قرار

سلولی مناسب را فراهم آورده که امکـان مهـاجرت ،رشـد،

زير است.

3T3

تکثیــر و تمــايز ســلولی را بــه طــور مطلــوب ايجــاد

ساخت غشای فی رينی:

مینمايد(.)14
مطال ه های انجام شده حاکی از آن اسـت کـه ف الیـت

پالسمای تازه منجمد يـا )Fresh Frozen Plasma( FFP

متابولیک ،تکثیر و تمايز سلولی در داربستهای فی رينی به

از سازمان انتقال خون کرمان تهیه شد .سپس با اسـتااده از

ويژه غشای فی رينی غنی از پالکت به طور م ناداری بیشتر

اتانول سـرد ،فی رينـوژن جداسـازی شـد و بـا اسـتااده از

از ساير بیومتريالهای زيستی است(.)19

تــروم ی انســانی در ون بشــرهای اســتري آزمايشــگاهی

زيست سازداری باال ،قابلیـت تجزيـهپـذيری زيسـتی،
ايمنوژنیسیتی کم ،عدم سمیت سلولی ،میـ اتصـالی بـاال،

پلیمريزه و به شک ژل فی رينـی درآمـد .ايـ ژل فی رينـی
پس از آبگیری توسط سانتريایوژ به غشای فی رينی به قطر

تهیه آسـان ،خصوصـیات فیزيکـی و مکـانیکی مناسـب و

 9سانتیمتر ت دي درديد .جهت تهیه تـروم ی انسـانی از

پايــداری مطلــوب غشــای فی رينــی را بــه يــک بیومتريــال

بخشی از پالسمای تازه منجمد شده استااده شد کـه طـی

مناسب در مهندسی بافت ت دي کرده است .با اي وجـود،
احتمال انتقال بیماریهای ويروسی خطرناک نظیـر ، HCV

آن  1/9میلیلیتر از کلسیم  %12با  1/9میلیلیتـر از اتـانول
مطلق مخلوط و در نهايت به  9میلیلیتر از پالسمای تـازه

 HIV ، HBVو غیــره هــم چنــی بیمــاریهــای باکتريــايی

افزوده درديد .پس از دذشت چند دقیقه و تشکی لختـه،
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برای ترمیم اندامهای آسیب ديده و جايگزينی قسمتهـای
از دست رفته میباشد( .)1 ،0در واقع ،مهندسـی بافـت بـا

مختلف توسط غشای فی رينی ،استااده از اي بیومتريـال را

طاهر اک ری س ید و همکاران

پرتودهی با اش ه داما و استريلیزاسیون غشای فی رينی

بررسی سمیت غشای فی رينی بر سلولهای فی روبالستــی
رده  3T3با روش : MTT

سـرم حـاوی تـروم ی به عنوان من ی از تروم ی انسانی
جدا و مورد استااده قرار درفت.

استريلیزاسیون غشای فی رينی:

فی روبالستی رده : 3T3
آزمايش  4(-3 ] MTTو  -9دی متیـ تیـازول -0-يـ )

استريلیزاسیون غشای فی رينی با بـه کـاردیری  3روش
اتوکالو ،اش ه فرابناش و اش ه داما انجام شد .بـه منظـور

 -0و  -9دی متی تترازولیوم برومايـد[ بـه منظـور ت یـی

استري کردن غشاهای فی رينی با حرارت مرطـوب تحـت

میزان سمیت سلولی غشای فی رينی و تاثیر آن بر زندهمانی

فشار از اتـوکالو اسـتااده شـد .فرآينـد استريلیزاسـیون در

سلولهای رده  3T3انجام شد .بدي منظـور ت ـداد × 123

اتوکالو(پارس طب نوي  ،ايران) در فشار بخـار  19پونـد
بر اينچ مربع در دمای  101درجه سانتیدـراد و بـه مـدت

 122سلول رده  3T3به صورت يک اليه درون هر يـک از
چاهکهای پلیت  99خانه قرار داده شـد 122 .میکرولیتـر

 19دقیقه انجام شد(.)09

محیط کشت  DMEMکام به هر يک از چاهکها اضـافه

به منظـور اسـتري کـردن غشـاهای فی رينـی بـا اشـ ه

شد و سلولها بـه مـدت  18-04سـاعت ( )overnightدر

فـرابناش از المـ  UVهــود المینـار(ژال تجهیـز ،ايــران)
استااده شد .بدي منظور ،غشاها به مدت  32و  92دقیقـه
در زير الم

دمــای  39درجــه ســانتیدــراد و در حضــور  CO2 %9و
رطوبت  %99انکوبه درديدند .در زيـر هـود لومینـار و در

 UVقرار درفتند( .)09جهت استريلیزاسـیون

بــا اش ـ ه دامــا ،غشــاهای ســاخته شــده در م ــر

شرايط استري  ،غشاهای فی رينی(اسـتري شـده و اسـتري

09

نشده) با استااده از پانچ بـه شـک دايـرههـايی بـا قطـر 3

کیلــودری پروتــوی دامــا تولیــد شــده توســط دســتگاه

میلیمتر بـرش داده شـدند .روز ب ـد ،پـس از اطمینـان از

داماس (کانادا) موجود در سازمان انتقال خون کرمان ،قرار
درفتند(.)08-30

چسـ یدن کامـ ســلولهــا و پــر شــدن کــف چاهــکهــا
( confluencyحدود  ،)%92-%82محیط سلولها با احتیاط

کشت سلولهای فی روبالستی رده : 3T3

ت ويض دشته و غشاهای فی رينی برش داده شده با توجـه

در مطال ه تجربی حاضـر ،بـه منظـور بررسـی سـمیت

به دروه آنها (در م ـر

اشـ ه فـرابناش بـه مـدت 32

سلولی در غشاهای فی رينی اسـتري شـده ،از سـلولهـای

دقیقــه ،در م ــر اشـ ه فــرابناش بــه مــدت  92دقیقــه،
اتوکالو شـده ،در م ـر اشـ ه دامـا و غشـای اسـتري

انستیتو پاستور ايران تهیه درديد .کشت سـلولی در محـیط

نشده) به چاهکهای مربوطه اضـافه درديدنـد .بـرای هـر

FBS

يـک از  9دروه غشاهای فی رينی و دروه کنترل  4چاهـک

فی روبالســتی رده  3T3اســتااده شــد .اي ـ رده ســلولی از
کشـــت ( DMEMآمريکـــا ،جی کـــو) حـــاوی %12

(آمريکــا ،جی کــو) و  %1آنتــی بیوتیــک پنــیســیلی –

اختصاص داده شد .به چاهـکهـای دـروه کنتـرل غشـای

استرپتومايسی (آمريکا ،جی کو) در انکوباتور بـا دمـای 39

فی رينی اضافه نشد.

درجه سانتیدـراد و در شـرايط  CO0 %9و رطوبـت %99
صورت درفت .پاساژ سلولی بـه فواصـ  0-3روز انجـام
شد .زمانی که سلولهـا بـه پاسـاژ سـوم رسـیدند ،حیـات

ب :ارزيابی درصد زندهمانی سلولهـای فی روبالسـتی رده
: 3T3

سلولی با استااده از رنگ تريپان بلو  %2/4تايیـد درديـده و

در پايان درصد زندهمانی سلولهـای فی روبالسـتی رده
 3T3در زمــانهــای  48 ،04و  90ســاعت پــس از انتقــال

سلولها توسط الم نئوبار شمارش شدند.
بــا بررســیهــای میکروســکوپی از شــرايط مناســب

غشای فی رينی با به کاردیری آزمايش  MTTمورد سنجش

اطمینان حاص شد و اي سلـــولها

قرار درفت .بدي منظور 10 ،ساعت پس از مجـاورت بـا

برای آزمايش سمیت سلولی به روش  MTTمورد اسـتااده

غشاها ،غشـاهای فی رينـی و محـیط کشـت بـه آرامـی از

قرار درفتند.

چاهکها خار شـده و مقـدار  02میکرولیتـر از محلـول

سلولهای رده

3T3

38
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الف -قراردیری غشای فی رينی در مجـاورت سـلولهـای

دوره  ،19شماره  ،1بهار 99

چاهکها اضافه شد .پلیت بـا فويـ آلومینیـومی پوشـیده

بار تکرار نمونههـا بـه وسـیله آزمـايش

مـیباشـند.

شده و به مدت  4ساعت در دمای  39درجـه سـانتیدـراد

درصد بقا و سمیت سلولی(میانگی  ±انحـرا

انکوبه درديد .پس از انکوباسیون ،محیطها تخلیـه شـده و
به منظور ح کردن کريستالهـای فورمـازان ،مقـدار 122

دروههـای آزمـايش نسـ ت بـه دـروه کنتـرل بـر حسـب
زمانهـای پیگیـری ترسـیم شـد(نمودار  .)1درصـد بقـای

میکرولیتر دی متی سولاوکسايد ( )DMSOبـه چاهـکهـا

(حیات) سلولی از تقسیم میانگی میزان جـذب نـوری هـر

اضافه شده و پس از  19دقیقه ،جذب نوری سـلولهـا بـا

يک از دروههای آزمايش به میانگی جـذب نـوری دـروه

استااده از دستگاه االيزا ريدر در طول مو  492نـانومتر و

کنترل در همان زمان ضربدر  122به دست آمـده و بـا کـم

با فیلتر مرجع در  902نانومتر خوانده شد.

کردن اي عدد از  ،122میـزان درصـد سـمیت سـلولی بـه
دست آمد( .)33مقايسـه درصـد بقـای سـلولی در غشـای

آنالیزهای آماری:

استري نشده (ط ی ی) با غشـاهای اسـتري شـده تاـاوت

MTT

م یـار) در

آنالیز آمـاری دادههـای بـه دسـت آمـده بـا اسـتااده از

م ناداری را نشان نداد .بررسیهای انجـام شـده نشـان داد

نرمافزار  IBM SPSS Statistic 03و با به کاردیری آزمـون
 Paired-Sample t-testانجام شد .سطح م ناداری بـا ارزش

که غشـاهای فی رينـی اسـتري شـده و هـمچنـی غشـای
فی رينی استري نشده ،بقای سلولهای فی روبالسـتی را 04

 p< 2/21مشخص درديد.

و  48ساعت پس از مجاورت با غشـا بـه طـور م نـاداری
افزايش دادهاند(به ترتیب  p= 2/224و .)p= 2/229

يافتهها

به ع ارتی ،غشای فی رينی بستری مناسب جهت رشد و

نتــايج حاص ـ از ارزيــابی ســمیت ســلولی غشــاهای
فی رينی استري شده بر سلولهـای فی روبالسـتی رده 3T3

تکثیر سلولهای فی روبالستی فراهم آورده است .ولـی 90
ساعت پس از مجاورت با غشـا ،از مقـدار تکثیـر سـلولی

در  9دروه تجربی و يک دروه کنترل و در زمانهـای ،04

کاســته شــده و شــواهدی از مــرگ ســلولی ديــده شــده

 48و  90ساعت جمعآوری درديد .تمامی نتـايج موجـود

است(نمودار .)1

نمودار :1مقایسه درصد زندهماني سلو های رده  3T3در غشاهای فیبریني استریل شده و استریل نشده با گروه کنتر بر حسب زمانهای پیگیری
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 MTTبا غلظت  9 mg/mLدر محیط تاريک به هر يـک از

در جداول و نمودارهای رسم شده ،حاص میانگی چهـار

طاهر اک ری س ید و همکاران

پرتودهی با اش ه داما و استريلیزاسیون غشای فی رينی

غشاهای استري شده مشاهده نشـد ولـی ايـ تاـاوت در

مجاورت با غشا ديده شد .يافته ديگر اي بود که برخال

غشای فی رينی استري نشـده(ط ی ی) م نـادار بـود(2/229

ساير دروهها ،غشای فی رينی استري شده با اش ه دامـا 90

=()pنمودار  .)0بر اساس نتايج حاصـله ،تحريـک رشـد و
افزايش بقای سلولی در  48ساعت اول مجاورت بـا غشـا

ساعت پس از مجاورت با غشا ،برای سلولهـای رده
توکسیک بوده و میزان بقای سـلولی را بـه  %99/9کـاهش

ديده شـده و پـس از آن از میـزان رشـد و تکثیـر سـلولی

داده است (جدول .)1

3T3

کاسته شده است .بیشتري میزان بقـای سـلولی در غشـای

نمودار  :2مقایسه سمیت سلولي غشاهای فیبریني استریل شده با گروه کنتر در زمانهای  64 ،26و  92ساعت پس از مجاورت با غشا:A ،
سمیت سلولي غشای فیبریني استریل شده با اشعه فرابنفش(به مدت  60دقیقه) در مقایسه با گروه کنتر  :B ،سمیت سلولي غشای فیبریني استریل
شده با اشعه فرابنفش(به مدت  40دقیقه) در مقایسه با گروه کنتر  :C ،سمیت سلولي غشای فیبریني اتوکالو شده در مقایسه با گروه کنتر :D ،
سمیت سلولي غشای فیبریني استریل شده با اشعه گاما در مقایسه با گروه کنتر  :E ،سمیت سلولي غشای فیبریني استریل نشده در مقایسه با
گروه کنتر  .در این نمودارها ** نشاندهنده  *** ،p ≤ 0/01نشاندهنده  p ≤ 0/001و **** نشاندهنده  p ≥ 0/0001است.
42
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تااوت م ناداری در بقای سلولی در زمـان  90سـاعت در

فی رينی(استري شده و استري نشده)  48سـاعت پـس از

دوره  ،19شماره  ،1بهار 99
جدو  : 1درصد بقا و سمیت سلولي در غشاهای فیبریني استریل شده نسبت به گروه کنتر بر حسب زمانهای پيگیری

گروهها

 64ساعت
سمیت

بقای سلولي (درصد)

سلولي

سمیت
بقای سلولي (درصد)

(درصد)

سلولي

سمیت
بقای سلولي (درصد)

(درصد)

سلولي
(درصد)

اش ه  32( UVدقیقه)

190/4 ± 2/229

-

188/1 ± 2/212

-

129/9 ± 2/219

-

اش ه  92( UVدقیقه)

191/9 ± 2/229

-

180/9 ± 2/212

-

119/8 ± 2/210

-

اتوکالو

199/9 ± 2/220

-

023/0 ± 2/229

-

113/3 ± 2/202

-

اش ه داما
غشای دست نخورده

191/1 ± 2/229
199/0 ± 2/223

-

199/9 ± 2/219
181/3 ± 2/218

-

99/9 ± 2/211
112/9 ± 2/219

4/9
-

* از آن جايی که نه تنها سمیت سلولی وجود ندارد بلکه باعث القای رشد و تمايز شده است لذا بر اساس فرمول درصد سمیت سلولی
منای محاس ه میشود که نشاندهنده تاثیر مث ت و القای رشد و تکثیر سلولی است ولی از آنجايی که نمیتوان عدد منای دزارش کرد ،در
مح مورد نظر خط فاصله قرار داده شده است که نشاندهنده عدم وجود سمیت سلولی میباشد.
بحث

يافتهها حـاکی از آن اسـت کـه غشـای فی رينـی بقـای
سلولهای فی روبالستی را بـه میـزان چشـمگیری افـزايش
داده و فرآيندهای مختلف استريلیزاسیون تاثیری مناـی بـر

سلولها نقش مهمی را اياا نمايد.
اي نتايج با يافتههای احمد و همکاران مشـابهت دارد .در
اي مطال ه نیز نتايج نشان داد فاکتورهای رشد موجـود در
چســب فی رينــی ســ ب تحريــک رشــد و همانندســازی

پتانسی تکثیری غشای فی رينی نداشته است .از آن جـايی

سلولهای غضروفی در مح آسـیب ديـده مـیدـردد .بـه

در عملکرد آن ،خصوصیات فیزيکی آن میباشـد ،لـذا بـه

دونهای که زمـان تـرمیم را بـه طـور چشـمگیری کـاهش
میدهد .همچنی افرادی و همکاران نیز در مطال ـهای کـه

که يکی از مهمتري جن ههای تاثیردذار يک غشای زيستی
نظر میرسد در ک ويژدیهای فیزيکی ماده زيستی مـورد

بر روی اثـر ترمیمـی پالسـمای غنـی از پالکـت بـر روی

نظر در اثر اعمال روشهای مختلف استريلیزاسیون تحـت

زخمهای مـزم داشـتند ،دريافتنـد کـه فاکتورهـای رشـد

تاثیر قرار نگرفته است ،اي يافتـههـا بـا نتـايج حاصـ از

موجود در اي بیومتريال توانايی بـااليی در القـای رشـد و

پـژوهش رونــی و همکــاران کــه در ســال  0228بــر روی

تکثیر سلولی دارد(.)34-39

پوست انجام شد ،همراستا بود .در اي پژوهش نیز پوست
قرار درفته در م ر

برخال

هیدروژلهای سنتتیک ،فی ري نـه تنهـا يـک

اش ه داما بـا دوز  09کیلـودری بـا

ماتريکس سلولرسان است بلکه ف الیت زيستی فی ريـ آن

پوست دست نخورده تااوتی از نظـر قابلیـتهـای پیونـد

را برای تمايز سلولهای بنیادی و مهندسـی بافـت مناسـب

نداشــت( .)08بــر اســاس يافتــههــا درصــد بقــا و تکثیــر

میسازد ( .)39يافتههای چ و همکاران با نتايج حاص از
اي پژوهش يکسان بود .اي دـروه در سـال  0210نشـان

با غشای فی رينی به طـور م نـادار و چشـمگیری افـزايش

دادند کـه تلایـق پالکـت انسـانی بــا چســب فی رينــی،

میيابد .با توجه به ساختار سه ب دی مناسب و هیـدروفی

پتانســی تمــايزی و تکثیــری کندروســیتهــا را در ايــ

بودن غشای فی رينی ،اي بیومتريال قادر اسـت بـه عنـوان

داربست به میزان بااليی افزايش میبخشد( .)38هم چنـی

يک ماده زمینه خار سلولی ،بستری مناسب جهـت رشـد

کپسوله شدن سـلولهـا درون داربسـت فی رينـی از ديگـر

سـلولهـا فـراهم آورد .بـه عـالوه ،آزاد شـدن بسـیاری از

عوام مؤثر در حمايت از تکثیر سلولی اسـت .از طرفـی ،

فاکتورهای زيست ف ال از فی ري میتواند در رشد و تمايز

توالی اتصالی اينتگرينی آرژنی – دلیسی  -آسپارتیک اسیـد

سلولهای فی روبالستی  04و  48ساعت پس از مجـاورت
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 26ساعت

 92ساعت

طاهر اک ری س ید و همکاران

پرتودهی با اش ه داما و استريلیزاسیون غشای فی رينی

که يک عام تحريککننده اتصال و رشد سلولی است ،در
فی ري وجود دارد( .)39در مطال های ديگر دـزارش شـده
که در محیطهای برون و درون بـدنی( in vitroو ،)in vivo
فی ري امکان حمايت از رشد سـلولهـای فی روبالسـت و
کراتینوسیت را فراهم آورده و س ب افزايش تحرک سلولی

اي امر را مـیتـوان بـه قابلیـت کپسـوله کـردن يکنواخـت
سلولها توسط فی ري نس ت داد ( .)44مطال ه دیراندون و
همکاران نیز نشان داد که سلولهای بنیادی مشتق از چربی

خوبی در انتقال فاکتورهای رشد ادزوژنی برخوردار است،

قادر به تکثیر و بقا در داربسـت فی رينـی هسـتند( .)49ژل
فی رينی نیز فرصت مناس ی را برای رشد سلولهای بنیـادی
مزانشیمی مشتق از چربی ايجاد مینمايد .در پژوهشهـای
صورت درفته در سالهای اخیر ،چسب فی رينی به عنـوان
کانديــدی مناســب جهــت داربســت ط ی ــی بــرای تمــايز
ســلولهــای چربــی م رفــی شــد .بـه طــوری کــه کشــت
سلولهای مزانشیمی مشتق از چربی در داربسـت چسـب
فی رينی ،س ب زنده ماندن طوالنی مـدت و افـزايش بقـای
سلولها تا  84روز درديد( .)42در مطال های ديگر جانـگ

عالوه ،دمان میرود که نقش راديکالهای آزاد ايجاد شده
در غشاهای فی رينی کـه در م ـر پرتوهـای دامـا قـرار
درفتند ،با کاهش عوام محرک رشد در محیط پر رنگتـر
شده و کاهش بقای سلولی و همچنی مرگ سـلولی را بـه
دن ال دارد( .)09همی امر توجیه کننده سمیت سلولی 4/9
درصدی غشاهای فی رينی استري شـده بـا اشـ ه دامـا در
زمان  90ساعت میباشد .پیش از اي نیز ،نقش فی ري در
تحريک رشد ،تکثیر و بقای سلولی در دروهی از مطال هها
بــه اث ــات رســیده بــود .بــرای مثــال ،مطال ـه آيــوکی و

و همکارانش نشان دادند که درصد زندهمانی سـلولهـای
مزانشیمی موش در داربست پلی الکتیک اسـید کـه دارای
فی ري و هیدروکسی آپاتیت بـوده اسـت ،در روز اول بـه
شدت کاهش يافته بود .اي تیم تحقیقاتی بیان داشـتند کـه
با وجود سمیت بسیار باالی اي داربسـت تلایقـی در روز
اول ،به تدريج سلولها در داربست تث یت شـده و کـاهش
در میزان سـمیت سـلولی ايـ داربسـت از روز  19قابـ
مشاهده بوده است( .)49در مطال های نیز نشـان داده شـده
که هیدروژل فی ري به دست آمده از فی رينوژن و تـروم ی

همکارانش نشان داد که چسـب فی رينـی سـ ب تحريـک
رشد و تکثیر سلولی میدردد( .)42در مطال ه ب سـ ید و
همکاران و لی و همکاران مشخص درديـد کـه داربسـت
فی رينی س ب حاظ پتاسی تکثیر و بقای سلولهای بنیادی
مغز استخوان میشود( .)41هم چنی دروهی از مطال ه هـا
به نقش فی رينوژن در تکثیر سـلولی اشـاره داشـتهانـد ،بـه
دونهای که ديده شده با افـزايش اسـتااده از فی رينـوژن در
داربست چسب فی رينی ،تکثیر سلولی به طور چشـمگیری
افزايش میيابد ( .)40هـم چنـی برتـریهـای فی ـري در

خون ،از چرخه غضرو زايی حمايت نموده وس ب به ود
بقـا ،تکثیـر و تمـايز غضـرو در شـرايط آزمايشـگاهی
میدردد .به عالوه ،اي داربست توانايی ايجاد يـک محـیط
مناسب جهت تمايز سلولهای بنیـادی مزانشـیمی بـه رده
غضروفی را دارا مـیباشـد( .)49نتـايج حاصـ از تحقیـق
حاضر با يافتههای اي دسته از مطال ـه هـا همسـو بـوده و
حاکی از تقويت قدرت رشـد و تکثیـر سـلولی و افـزايش
بقای سلولها در داربست فی رينی است .الزم به ذکر است
که در اکثر مطال ه های ق لی ،از فی ري تجاری و تهیه شده

مقايسه با سـاير بیومتريـالهـای ط ی ـی بـرای اسـتااده در
داربســتهــای ســاخته شــده بــرای کشــت ســلولهــای
مزانشیمی ،مثال زدنـی اسـت( .)43يافتـههـای دروهـی از

از خون حیوانات اسـتااده شـده ولـی در ايـ پـژوهش از
فی ري با منشا انسـانی جداسـازی شـده از  ، FFPاسـتااده
درديـد کـه طـی روشی آسان و با هزينه بسیار اندک تهیه

در مح های زخم میدردد .چسب فی رينی نیـز از قابلیـت
همی امر موجب بروز پیشرفتهايی در زمینه درمان زخم
درديده است(.)13
از سويی ،به نظر میرسد که تکثیر بسیار باالی سلولهـا
در  48ســاعت اول پــس از مجــاورت بــا غشــا ،غلظــت
فاکتورهای رشد آزاد شده از غشای فی رينی و هـم چنـی
محرکهای رشـد موجـود در محـیط کشـت سـلولهـا را
کاهش داده و همی امر مـانع تکثیـر پـیشرونـده و بقـای
طوالنی مدت سلولها در زمان  90سـاعت مـیدـردد .بـه

40
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مطال هها بیانگر اي است که توانايی زندهماندن سلولهای
بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی به طور م ناداری در
داربست فی رينی نس ت به دروه کنترل بیشـتر اسـت .دلیـ
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رشد و تکثیر سلولی از اصـلیتـري ويژدـیهـای غشـای
فی رينی است و روشهـای مختلـف استريلیزاسیون(اشـ ه

.میشود
غشای فی رينی از مهمتري بیومتريالهای زيستی اسـت

 اتــوکالو و اشـ ه دامــا) قــادر بــه تغییــر آنهــا،فــرابناش

 مکـانیکی و،که به دلی دارا بـودن خصوصـیات فیزيکـی

 يافتههای ايـ پـژوهش اسـتااده از روشهـای.نمیباشند
استريلیزاســیون جهــت کــاهش خطــرات احتمــالی انتقــال

بیولــوژيکی مناســب بــه ويــژه زيســت ســازداری و

آلوددیها توسط غشای فی رينـی را در مـوارد اسـتااده بـه

 کاربرد دسـتردهای در مهندسـی،سلولی و می اتصالی باال

.صورت آلوژن پیشنهاد مینمايد

 استااده از غشای فی رينی، با اي وجود.)8 ،48(بافت دارد

دارای حساســیت تشخیصــی قابــ
 و ت یـی تـوالیReal Time

PCR

نتيجهگيري
PCR-RFLP روش

مقايسهای با روشهـای

 از ديگر مزايای اي روش اصالح شـده مـیتـوان بـه.بود

 عدم سمیت، ايمونوژنیسیتی کم،تخريبپذيری زيستی باال

به صورت آلوژن به دلی وجود خطر انتقـال بیمـاریهـای
ويروسی و باکتريايی مختلف توسط اي بیومتريـال بسـیار
 شايد بتوان استري کردن غشای.)49 ،92(محدود میباشد
فی رينی را کلیدیتري راهکار برای رفـع محـدوديتهـای

توانايی آن در افتـرا انـواع هموزيگـوت و هتروزيگـوت

، نکته حائز اهمیـت.کاربردی آن در مهندسی بافت دانست

 وجود کنترل داخلی بـرای عملکـرد آنـزيم و هـم،بیماران
 ايـ روش.چنی سهولت و صرفه اقتصادی آن اشاره کرد

 بــر اســاس.فرآينــدهای مختلــف استريلیزاســیون اســت

اصالح شده می تواند به عنوان يک روش مناسب و مقرون
بـه صرفه برای اجرا در آزمايشگاههای تشخیص مولکولی
.پیشنهاد شود
تشکر و قدردانی

با تشکر از مرکـز سـلول هـای بنیـادی دانشـگاه علـوم
.پزشکی کرمان که ما را در انجام اي تحقیق ياری کردند

پايــداری و حاــظ ويژدــیهــای اي ـ بیومتريــال پــس از
،يافتــههــای ب ـه دســت آمــده از مطال ــه تجرب ـی حاضــر
 اتـوکالو و،استريلیزاسیون غشای فی رينی با اش ه فرابناش
اش ه داما نه تنها برای سلولهای فی روبالستی کشـت داده
 بلکه خـواص بیولـوژيکی،شده بر اي غشا سمیت نداشته
اي غشا را از نظر تحريک رشد و تکثیر و افـزايش بقـای
.اي سلولها حاظ نموده است
در مجمـوع مـیتوان نتیجـه درفـت که تقويت قدرت
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of the fibrin membrane while maintaining its biocompatibility
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Abstract
Background and Objectives
Tissue engineering as a potential method was developed for the repair of tissue damages. The
basic prerequisite for tissue engineering is in vitro growth and proliferation of cells on the
scaffolds. One of the important new biomaterials that was introduced in 2006 by Choukroun
and colleagues is fibrin membrane and now is only used as an autologous biomaterial.
However, the use of fibrin as allogeneic membrane due to the risk of transmission of viral and
bacterial diseases is very limited. Perhaps the decontamination of fibrin membranes be a key
solution to overcome the limitations of its application in tissue engineering.
Materials and Methods
In this experimental study, fibrin membranes prepared of FFP by three methods were
decontaminated. Cell viability and toxicity of 3T3 fibroblast cell on membranes of fibrin that
was decontaminated were evaluated by MTT assay. Statistical analysis of data was performed
by using Paired-Sample t-test.
Results
In case of both decontaminated and contaminated fibrin membranes, the survival of fibroblast
cells 24 and 48 hours after exposure to the membrane increased significantly (P>0.01);
however, 72 hours after exposure, the proliferation reduced and there were evidence of cells
apoptosis.
Conclusions
Based on these findings it can be concluded that Fibrin membranes by providing an
appropriate background and releasing growth factors enhance the proliferative potential and
increased survival of the cells. This feature is not affected by the decontamination methods of
fibrin membranes.
Key words: Tissue Engineering, Fibrinogen, Sterilization, Gamma Rays
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