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چكیده
تقاضای روزافزونی برای پیوندهای عروقی مهندسی بافت شده با اثر بخشی طوالنی مدت برای جایگزینی یا بایپس عروق آسیبدیده در
بیماریهای مختلف قلبی و عروقی وجود دارد .عروق مهندسی بافت شده ایدهآل باید زیستسازگار ،خونسازگار و مقاوم در برابر اتساع
آنوریسم بوده و نیز به آسانی قابل کاشت در بدن باشند .حوزه مهندسی بافت عروق امکان طراحی و ساخت پیوندهای مصنوعی ایدهآل
را فراهم میکند و تاکنون پژوهشگران این عرصه ،انواع روشها و مواد را بدین منظور مطالعه کردهاند .از جمله پژوهشهای انجام شده
میتوان به ساخت داربستهایی از جنس بافت طبیعی سلولزداییشده یا زیستپلیمرها و پلیمرهای مصنوعی زیستتخریبپذیر برای
ساخت پیوندهای عروقی مهندسی بافت شده اشاره کرد .با وجود این ،هنوز چالشهایی نظیر عدم قابلیت داربستها در تقلید خواص
مکانیکی بافت طبیعی و قابلیت بازبودن طوالنی مدت و نیز رشد کافی بافت جدید درون داربستها برای تضمین عملکرد مناسب در
داخل بدن ،پیش روی پژوهشگران است .الکتروریسی ،از جمله روشهای متداول برای تولید داربستهای مهندسی بافت است که قابلیت
مناسبی برای حل این مشکالت دارد .در این مقاله ،مطالعات انجام شده روی ساخت داربستهای عروقی الکتروریسی شده مرور شده
است.
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بیماریهــای قلبیعروقی از علل اصلــی مرگومیر در
سراســر جهان بهشمار میروند [ .]1از اینرو ،نیاز فراوانی
برای پیوندهــای عروقی وجود دارد .بخــش عمدهای از
بیماریهایی که بــه بایپس عروقی نیاز دارند مرتبط به
آترواسکلروز (بیماری عروقی که منجر به تنگشدن مجرا،
کاهش جریان و ایســکمی بافت دیستال میشود) است.
آترواسکلروز شریانهای کرونر ،شکلکشنده آترواسکلروز
است .آترواســکلروز عروق بزرگ (شریان آئورت ،خاصره،
فمورال و پولیتــه) نیز یکی از دالیــل اصلی مرگومیر
بهشمار میرود .در آسیبهای آترواسکلروتیک زمانی که
انسداد عروق کرونر کمتر از  70%باشد از استنتگذاری و
*مسئول مکاتبات ،پیامنگارatefeh.solouk@aut.ac.ir :

آنژیوپالستی استفاده میشود .اما برای عروق مسدودتر ،از
عمل جراحی بایپس استفاده میشود که به پیوند عروقی
نیاز دارد تا جریان خون را از محل آسیبدیده دور کند.
پیوندهای شریانی برای دسترسی عروقی (vascular
 )accessدر درمان دیالیز در بیماران مبتال به مرحله نهایی
بیماری کلیوی ( )ESRDنیز استفاده میشود .در سندروم
کــودکان آبی ،فقط یکی از دو بطن نوزاد بهدرســتی کار
میکند که برای رفع این مشکل عمل فونتان ()Fontan
انجام میشود [ .]2در این عمل ،رگ خونی طراحی شدهای
نیاز است تا شــریان ریوی سمت راست را به ورید اجوف
تحتانی اتصال دهد ،بهطوری که خون دارای اکسیژن بتواند
قلب را دور بزند و بهطور مستقیم به ریهها برود.
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در چنین مواردی اغلب به جایگزینی عروق خونی آسیب دیده نیاز است [.]3
در حال حاضر ،گزینههای در دسترس برای این گونه پیوندها ،پیوندهای
اتولوگ (بهعنوان مثال پیوند بایپس عروق کرونر با اســتفاده از عروق
پستان و وریدهای صافن ( ،)saphenous veinاتولوگ ،آلوگرافت (اهداکننده
جسد) ،زنوگرافت (بهعنوان مثال مجرای دریچ ه ریوی گاو یا خوک) ،پروتز
مصنوعی یا پیوند عروقی مصنوعی ســاخته شده از پلیتترافلوئورواتیلن
( )ePTFEو پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETاست [.]4
برای بسیاری از فرایندهای بایپس عروقی ،پیوند انتخابی جراح ،بافت
عروقی اتولوگ است .بافت اتولوگ به این دلیل مفید است که بافتی زنده
است و نیز اندوتلیوم ضدلخته و زیستسازگاری مناسب دارد و عمل جراحی
آن دشوار نیست .با وجود این ،استفاده از اتوگرافت و آلوگرافت به سبب کمبود
بافت در دســترس و اهداکنندگان بافت و تغییرات آناتومی با محدودیت
روبهروســت [ .]5،6افزون بر این ،نگرانیهایی برای عملکرد طوالنی مدت
آنها به سبب استفاده از مواد شــوینده قوی و عوامل سلولزدایی وجود
دارد .مشکل زنوگرافت طول عمر نسبتًا کوتاه آن است .بهعنوان مثال ،پیوند
خوکی یا گاوی میتواند تا  15سال دوام داشته باشد که مسئلهای مهم برای
کودکان بیمار بهشمار میآید ،زیرا به تعویض کاشتنی ( )implantدر فواصل
10-15سال نیاز دارد .از جمله معایب دیگر آن ،کنترل ضعیف بر خواص
مکانیکی و فیزیکی ،التهاب و کلسینهشدن است [.]7،8
در این مواقع ،جراح باید از مجرای عروقی مصنوعی مانند تترافلوئورواتلین
انبساطیافته ( )ePTFEمانند ® Gortexیا پلیاتیلن ترفتاالت ( )PETمانند
® Dacronاستفاده کند [ .]9این دو ماده از  1956به صورت بالینی استفاده
میشوند و موفقیتهایی را در مجراهایی که بهعنوان عروق بزرگ کاربرد
دارند ،کســب کردهاند .چرا کــه در این مجراها مقــدار کمتر ترومبوز
( )thrombosisبه بازبودن ( )patencyطوالنی مدت منجر شده است [.]10
مقدار بازبودن کاشتنیهای قلبی عروقی به قابلیت آنها در مهار ترومبوز،
هیپرپالزی انتیما ( )Hyperplasia antimaو کلسینهشدن ارتباط دارد.
مهندسی بافت روشی جایگزین برای ایجاد پیوندهای عروقی جدید است.
در این روش ،سلولها روی داربست ساخته شده از پلیمری تخریبپذیر،
بذرافشانی شده یا کپسولی میشــوند .در مهندسیبافت ،انتظار میرود،
ســلولها ،ماتریس خارج ســلولی ( )ECMرا در حالی که پلیمر تخریب
میشود بسازند و بهتدریج بافت مدنظر را تولید کنند.
مهندسی بافت پیوندهای عروقی
مهندسی بافت علمی چند دانشی است که اصول مهندسی و علوم طبیعی
را برای ســاخت و توسعه جایگزینهای زیستی بهکار میبرد تا بافتهای
آسیبدیده بدن را ترمیم یا بازســازی کند ،عملکرد آنها را بازگرداند یا
ی بافت ،داربست ،ساختار سهبعدی و
بهبود بخشد .با توجه به تعریف مهندس 
متخلخل است که بهطور موقت سلولهای بذرافشانیشده را حمایت کرده
تا بافت جدید رشــد کند .داربستها بهمرور زمان تخریب میشوند و در
نهایت از مسیرهای طبیعی جذب و از بدن دفع میشوند.
در حال حاضر مطالعات زیادی روی روشهای مختلف برای مهندسی
بافت پیوندهای عروقی [ ،]11،12طراحی شریانهای طبیعی و مصنوعی و
نیز شبکههای عروقی [ ]13و استفاده از سلولهای بنیادی و سایر سلولهای
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انسانی برای مهندسیبافت عروق خونی [ ]14انجام شده است.
روشهای اصلی برای ساخت داربستها شامل خودگردهمایی مولکولی
( ،)molecular self-assemblyتهیــه هیــدروژل ،ریختهگــری حالل،
شستوشــوی ذرات ،جدایی فاز القای گرمایی و فرایند الکتروریسی است.
الکتروریســی روشی مناسب برای ساخت نانوالیاف و میکروالیاف است که
قابلیت بسیار زیادی برای تقلید از ریزمحیط  ECMطبیعی دارد .موفقیت
پیوند عروقی مهندسیبافت شده قابل کاشت ،افزون بر سایر عوامل به تقلید
آن از  ECMطبیعی وابسته است [ .]15مشخص شده است ،در بافت طبیعی،
 ECMشبکهای سهبعدی از الیاف پلیساکارید و پروتئین ساختاری با قطر
 50 nmتا  500 nmاســت .روش الکتروریسی امکان ساخت داربستهای
نانوالیافی در این محدوده اندازه یا بیشتر را فراهم میسازد [.]16
روش الکتروریسی در ساخت داربستهای مهندسی بافت
فرایند الکتروریسی برپایه کشش محلولی گرانروکشسان با استفاده از اعمال
میدان الکتریکی زیاد است .بهطور خالصه ،موادی که قرار است الکتروریسی
شوند ،درون سرنگ بارگذاری میشوند و با سرعت جریان آهسته بهوسیله
پمپ سرنگ تزریق میشــوند .همانطور که در شکل  1نشان داده شده
است ،ولتاژ مستقیم زیاد به محلول وارد میشود تا بهوسیل ه آن سیال باردار
شود .در میدان الکتریکی اعمال شــده ولتاژ زیاد ،نوک قطره مایع شکل
مخروطی میســازد که مخروط تیلور نامیده میشود .هنگامی که ولتاژ
اعمالی به اندازه کافی زیاد باشد تا بر نیروی سطح عامل مخروط تیلور غلبه
کند ،جریان شــتابدار محلول که جت نامیده میشود ،از نوک مخروط
تیلور با شــتاب خارج میشود .جت الکتروریسی شده به سمت منطقه با
پتانسیل کمتر (در بیشتر موارد صفح ه جمعکنندهای که به زمین متصل
شده) حرکت میکند .زمانی که جت مایع در فاصله الکتروریسی به سمت
جمعکننده میرود ،حالل از جت تبخیر شده و الیاف جامد روی جمعکننده
قرار میگیرد .طرحوارهای از این فرایند در شکل  1آمده است .شکلشناسی
الیاف الکتروریسی شده تحت تأثیر پارامترهای مختلف از جمله چگالی،
گرانروی ،رسانایی الکتریکی ،وزن مولکولی ،کشش سطحی ،ولتاژ اعمالی،
ســرعت جریان ،فاصل ه جمعکننده از نوک سوزن و پارامترهای محیطی
مانند رطوبت و دماست [.]17-20

شکل  -1طرحواره فرایند الکتروریسی.
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بررسیها قابلیت روش الکتروریسی برای ساخت الیاف ،امکان استفاده از
محدوده گســترده از پلیمرهای طبیعــی و مصنوعی و مخلوط حاوی
مکملهای  ECMو ترکیبات بینابین از عصار ه ارگان خاص را نشــان
میدهد [.]17،21،22
تطبیقپذیری روش مزبور ،این امکان را برای فرایندکردن دســتههای
مختلف مواد غیرپلیمری ،از جمله سرامیکها و کامپوزیت آنها با پلیمر
ایجاد میکند [ .]24الکتروریسی روشی انعطافپذیر است که در آن خواص
مکانیکی و زیستی الیاف را بهراحتی میتوان با تغییر ترکیب مخلوط تنظیم
کرد که در ســایر روشهای ساخت داربست بهراحتی امکانپذیر نیست.
با توجه به این مزایا ،در ســالهای اخیر ،عالقهمندی دانشمندان به روش
الکتروریسی برای ساخت داربستهای مهندسی بافت بسیار افزایش یافته
است .الکتروریسی امکان کنترل دقیق خواص مکانیکی را در طول فرایند
ی شده را نیز
ساخت ارائه میدهد ،در حالی که ساختار پیوندهای مهندس 
کنترل میکند .قابلیت روش الکتروریسی در ترکیب مزایای مواد طبیعی و
ی بافت شده جذاب
مصنوعی ،آن را بهویژه برای پیوندهای عروقی مهندس 
میکند که در آن مقاومت مکانیکی مناسب ،بهویژه استحکام ترکیدگی
زیاد و انطباق ( )complianceبا شرایط محیط مورد نیاز است .افزون بر این،
اختالط پلیمرهای طبیعی با وفور محلهای اتصال سلولی ،میتواند تشکیل
تکالی ه پیوســت ه سلولهای اندوتلیال را در مجرا و تکثیر انواع سلولهای
دیگر را در ماتریس دیواره پیوند توسعه دهد .همچنین ،روش الکتروریسی
کنترل دقیق بر ترکیب ،ابعاد و امتداد الیاف را ارائه میدهد که بر تخلخل،
توزیع اندازه منافذ و معماری داربســت اثر دارد .این روش اجازه مهندسی
طیف گســتردهای از خواص مکانیکی و ساختاری تنظیمپذی ر را میدهد
که برای کاربردهای ویژه مورد نیاز اســت .افزون بر این ،الیاف منظ م شده
میتواند برای قرارگیری ســلولها در جهتی ویژه استفاده شوند که برای
ایجاد ناهمسانگردی در اندامهای معین از جمله عروق خونی برای تقلید از
ساختار طبیعی مورد نیاز است.
داربستهای الکتروریسی شده برای کاربرد در بازسازی عروق
روش الکتروریسی بهطور گسترده در ساخت داربستها استفاده میشود.
با وجود این ،بهجز چند مورد ،اکثر مطالعات به پژوهشهای آزمایشگاهی
محدود شــده است .داربستهای لولهای با استفاده از طیف گستردهای از
مواد الکتروریسی میشوند .زیستموادی که تاکنون مطالعه شدهاند ،شامل
(الف)

(ب)

آمیختههای پلییورتان قطعهای ( ،)SPUژالتین استیرنی شده و کالژن نوع
 ،Iافزون بر  SPUو پلیاتیلن اکسید ( ]23[ )PEOو االستین ،کالژن
نــوع  1و پلی(-D،Lالکتید-کو-گلیکولید) ]24[ PLGA ،هســتند.
پیوند کامپوزیتی  PLGAشــامل زیستسازگاری زیاد ،ترکیب بافت
مطلوب و خواص مکانیکی خوب بهویژه برای کاربرد در عروق خونی است
[.]24
پیوندهای پلی -ɛکاپروالکتون ( ،)PCLکالژن ،PEO ،ژالتین و هپراسیل
( )heprasilنیز ساخته شدهاند .با وجود این ،خواص مکانیکی آنها گزارش
نشده است [ .]25افزون بر این ،پلیمرهای طبیعی بهطور قابل مالحظهای
اتصال و نفوذ سلولی را بهبود میبخشند.
 Zhuو همــکاران [ ]26نشــان دادنــد ،الیاف منظم شــدهPCL
پوشــش یافته با فیبرین ،باعث منظمشدن سلولهای عضلهای صاف
انســان ( )human smooth muscle cells, HSMCsدر طول این الیاف
میشود که در شکل  2نشــان داده شده است .این داربست مدولهکردن
سلول عضلهای صاف به فنوتیپی انقباضی را ترویج میدهد و بقا و عملکرد
زیستی آنها را حمایت میکند .پیوندهای فیبروئین ابریشم ()silk fibroin
پوشــشیافته با اسفنج ابریشم نیز برای کاربردهای پیوند عروقی استفاده
شــدهاند [ .]27گزارش  Uttayaratو همکاران دربــاره پیوند پلییورتان
( )PUبا قطر کوچک نیز قابل توجه اســت .آنها الکتروریسی را با روش
ریختهگری چرخشی ترکیب کردند تا میکروالیاف و شیارها را روی داربست
لولهای پلییورتانی ( )PUالکتروریسی شده الگودهی کنند که جهتگیری
ســلولهای اندوتلیال ( )ECروی این ســطوح الگودهی شده مشاهده
شدند .این پیوندها ،منظمشدن  ECو تشکیل تکالیه  ECپاسخدهنده
به ســیتوکین ( )cytokineرا القا میکنند .افزون بر این ،مدول کشسانی
پیوندها در جهت محوری نیز در محدوده مشابه آن در پیوندهای عروقی
طبیعی بود[ .]28داربستهای کامپوزیتی از جنس پلی(استر-یورتان) اوره
( )PEUUساخته شده با فرایندهای الکتروریسی و جدایی فاز القای گرمایی
( ]29-31[ )TIPSداربســتهای دوالیه ترکیب کالژن  ]32[ PCL-و
داربســت دوالیه از الی ه خارجی  PLAبا الیاف منظم شده محیطی سفت
با الی ه داخلی  PCLکشســان با جهتگیری تصادفی [ ]33نیز به روش
الکتروریسی ساخته شــدهاند .این مطالعات ،امکان ساخت داربستهای
الکتروریســی شده انعطافپذیر و محکم با ســاختاری چندالیه را نشان
دادند .مشابه آنچه در عروق خونی طبیعی است کاری دیـــگر با استفاده
(ج)

شکل  -2تصاویر  SEMاز شکلشناسی  .HSMCsجهتگیری سلولها در راستای الیاف (فلش سیاه رنگ) با بزرگنماییهای متفاوت.
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از داربستهای نانولیفی پلییورتان-کیتوســان-کالژن ،گرمانرم ()TPU
شبکهای شده با بخار گلوتارآلدهید ( ،)GTFخواص مکانیکی انعطافپذیر
با درج ه زیاد از استحکام کششی و زیستسازگاری رضایتبخش را برای
سلولهای شــوان ( )schwannو سلولهای اندوتلیال نشان داد [ .]34در
نهایت ،داربست چندالی ه (کالژن نوع  ،1ژالتین استیرنی شده ،پلییورتان
قطعهای و پلیاتیلن اکسید) [ ]22رویکردهای نو و جالب برای مهندسی
بافت پیوندهای عروقی ارائه داد.
افــزون بر این مجموعهای از مطالعات ،همچنین اتصال ســلولهای
مختلف از جمله درشــتخوارها ( ]35[ )macrophageو ماست سلها
( ]36[ )mast cellsرا در داربســتهای الکتروریسیشده بررسی کردند.
بهویژه خواص جذبزیســتی از پلیمرهای ویژه و کاربرد آنها در ساخت
پیوندهای عروقی ،بازسازی و احیای  ECMرا ترویج میکند .با وجود این،
به غیر از چند استثنا ،بیشتر این داربستها ،برای ارزیابی عملکرد آنها در
حیوانات و کارگذاری کلینیکی در داخل بدن بررسی نشدهاند.
 Weiو همــکاران [ ]37داربســتهای پلی-Lالکتیــک اســید-کو-
کاپروالکتون ( )PLL-CLلولهای با قطر  3 mmرا ساختند و آنها را داخل
بدن خرگوشها بهمدت  7هفته کاشتند .مشاهدات نشان داد ،یکپارچگی
ساختاری این داربســتها و بازبودن پیوندها حفظ شد .همچنین ،آنها
ســلولهای ( ECبهدست آمده از عروق انسان) را در داربستهای پوشش
داده شده با کالژن ادغام کردند .نتایج نشان داد ،سلولهای  ECاستفاده شده
بهطور مساوی و بهخوبی در سراسر مجرای داربست پس از  10روز از کشت
توزیع شد [ Wise .]37و همکاران [ ]5مجرای تروپواالستین PCL-انسانی
نوترکیب بهکمک الکتروریسی محلول  10%کل غلظت تروپواالستین و
 PCLرا در  -3،3،3،1،1،1هگزافلوئورو-2-پروپانول ساختند .آنها خواص
مکانیکی داربستها را برای تقلید از مدول کشسانی ،انطباق ،نفوذپذیری و
فشار انفجاری عروق پستانی داخلی انسان ،شبیهسازی کردند .چسبندگی
سلولی و رفتار تکثیری با استفاده از سلولهای اندوتلیال ورید نافی انسان
( )HUVECsبررســی شد .داربست بدون ســلول نیز در مدل خرگوش
کاشته و پس از یک ماه خواص مکانیکی آن بررسی شد .افزایش سازگاری
عروقی با کاهش چسبندگی پالکت و افزایش اندوتلیالزایی برای مجراهای
-PCLاالستین مصنوعی الکتروریسیشده در مقایسه با پیوند مصنوعی
( )PCLفاقد االستین مشاهده شد .نتایج نشان داد ،افزودن تروپواالستین
بهطور قابل مالحظهای چسبندگی و تکثیر  ECرا بهبود میدهد .افزودن
تروپواالســتین  5-9%به ( 1-5% PCLحفظ  10% Vغلظت محلول کل)،
امکان توسع ه  TEVGرا فراهم میکند که از خواص پیوند عروقی ذاتی از
جمله مدول کشسانی ،انطباق ،نفوذپذیری و فشار انفجاری آنها در عروق
پستانی داخلی انسان تقلید میکند Soletti .و همکاران [ ]38پیوندهای
 PEUUبدون ســلول را در مدل موش صحرایی بالغ بهعنوان پیوندهای
واسطهای آئورت بهمدت  24هفته کاشتند .الی ه داخلی پیوند با کوپلیمر
غیرلختهزا -2متاکریلوکسیاتیل فســفریلکلرید پوشش داده شد .نتایج
نشان داد ،پیوندهای پوششیافته با فسفولیپید ،بهطور قابل توجهی کاهش
چسبندگی پالکت و بهبود بازبودن را در مقایسه با پیوندهای پوشش داده
نشــده  PEUUمنجر میشوند .خواص مکانیکی پیوندها هم با مجراهای
شــریانی بومی ســازگار بود Boland .و همکاران [ ]39و  De Valenceو
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همکاران [ ]40مطالعات حیوانی را روی داربستهای الکتروریسی شده بذر
افشانی شده با سلول انجام دادند Boland .و همکاران [ ]39داربستهای
پلیگلیکولیک اســید ( )PGAتشکیل شده از الیاف با قطر کم را به روش
الکتروریسی ساختند و با اســتفاده از پیش عملیات اسیدی برای بهبود
زیستســازگاری آنها اقدام کردند .ســلولهای فیبروبالســت قلبی در
داربستها بذر افشانی شد و این داربســتها برای ارزیابی پاسخ میزبان،
داخل بدن موش کاشته شدند .نتایج ،زیستسازگاری بهبود یافت ه PGA
ن بر اینDe ،
را بهعنوان نتیجهای از پیش عملیات اسیدی نشان داد .افزو 
 Valenceو همکاران [ ]40پیوندهای الیافی و میکروالیافی  PCLرا در مدل
موش جایگزینی آئورت شــکمی برای مدت  18ماه بررسی کردند .آنها
پیوندها را برای تطابق ،بازبودن ،تخریب مواد و بازسازی بافت ارزیابی کردند.
نتایج گزارش شده نشاندهنده اندوتلیالزایی سریع و خواص مکانیکی و
بازبودن خوب بود .با وجود این ،بازسازی دیواره عروق ضعیف بود.
 Vorpو همــکاران بررســیهای متعــدد درونتنــی ( )in vivoروی
داربستهای دوالیهی لولهایشــکل از جنس  PEUUبذر افشانیشده با
سلول را بهعنوان پیوندهای واسط ه آئورت در موشها انجام دادند [.]30،31
در یکی از مطالعات آنها [ ]30ســلولهای بنیادی مشتق شده از عضله
بهدســت آمده از موش لوئیــس را وارد کردند ،در حالی که دیگری []31
شامل استفاده از ســلولهای پریسیت ( )pericyteانسانی بود .در هر دو
مطالعه ،بررسی شکلشناسی و آنژیوگرافی درونتنی ،مقدار ببیشتری از
بازبودن پیوندهای بذرافشانی شده با سلول را در مقایسه با همتایان بدون
سلول آنها نشان داد .مطالعات بافتشناسی ،شواهدی از بازسازی بافت را
در سمت مجرای پیوندها (به تقلید از ساختار رگهای خونی واقعی) نشان
داد .همچنین نشان داده شده است ،پیوند برپای ه سلول بنیادی هم از لحاظ
مکانیکی برای چنین گردش خون سیستماتیکی مناسب است.
 Juو همــکاران [ ]32از روش الکتروریســی همزمــان برای ســاخت
داربستهای دوالی ه کالژن PCL-با الی ه خارجی شامل تخلخلهای بزرگ
که نفوذ  SMCرا بهبود دهد و الیه داخلی با تخلخلهای کوچکتر استفاده
کردند که چسبندگی  ECرا تسهیل کند تا خواص مکانیکی داربست را به
منظور تنظیم حیات ،مهاجرت و تکثیر سلول در طول شکلگیری بافت
کنترل کنند .افزایش قطر الیاف از  0/27 µmبه  ،4/45 µmتخلخل داربست
را افزایــش داد و مدول یانــگ آن را از  2/03 MPaبه  0/26 MPaکاهش
داد .داربســت دوالی ه از نفوذ و رشد سلولهای  SMCدر الی ه بیرونی و
اندوتلیالزایی سلولهای  ECدر الی ه داخلی روی سطح مجرا حمایت
کــرد [ .]32در مطالعهای دیگر  Chenو همکاران [ ،]41داربســتهای
نانوالیافی -TPUکیتوسان-کالژن با خواص ساختاری و عملکردی شبیه
 ECMطبیعی را ســاختند که در آن کیتوسان و کالژن برای بهبود رفتار
سلولی اســتفاده شــد و  TPUبرای بهبود خواص مکانیکی مواد حاصل
استفاده شد .نتایج نشان داد ،جهتگیری الیاف در این کامپوزیت ،خواص
مکانیکی داربست را تحت تأثیر قرار داد .استحکام کششی داربست با الیاف
تصادفی و همگن به ترتیــب  4/6و  10/3 MPaبود .افزون براین ،خواص
مکانیکی حاصل بهطور قابل توجهی با اتصاالت عرضی الیاف بهبود یافت.
اســتحکام کششی داربست شبکهای شده با گلوتارآلدهید ( )GAبا الیاف
تصادفی ،دو برابر بیشتر از نمونههای شبکهای نشده بود .داربست ساخته
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جدول  - 1خالصه کارهای انجام شده در داربستهای الکتروریسی شده برای کاربرد در بازسازی عروق.

زیستماده

روش

اصالحات

نتیجه

مرجع

PCL

الکتروریسی

الیاف منظم با پوشش فیبرین

منظمشدن سلولهای عضلهای صاف در طول الیاف ،ترویج مدولهکردن
سلول عضلهای صاف به فنوتیپی انقباضی و حمایت از بقا و عملکرد
زیستی آنها

26

فیبروئینابریشم

الکتروریسی

پوشش اسفنج ابریشم

-

27

PU

ترکیبالکتروریسی
و ریختهگری
چرخشی

الگودهی میکروالیاف و شیارها
روی داربست

جهتگیری سلولهای اندوتلیال ،تشکیل تکالی ه سلولهای اندوتلیال،
مدول کشسانی در جهت محوری در محدوده عروق طبیعی

28

PEUU

الکتروریسی و
جدایی فاز القای
گرمایی

-

داربستهای الکتروریسی شده انعطافپذیر و محکم با ساختــاری
چندالیه مشابه آنچه در عروق خونی طبیعی است.

31-29

PLA/PCL

الکتروریسی

داربست دوالیه با الی ه خارجی:
الیاف  PLAمنظم شده محیطی
و الی ه داخلی :الیاف  PCLبا
جهتگیریتصادفی

داربستهای الکتروریسی شده انعطافپذیر و محکم با ساختــاری
چندالیه مشابه آنچه در عروق خونی طبیعی است.

33

-TPUکیتوسان-کالژن

الکتروریسی

شبکهای شده با بخار
گلوتارآلدهید ()GTF

خواص مکانیکی انعطافپذیر با درج ه زیاد از مقاومت کششی و
زیستسازگاری رضایتبخش برای سلولهای شوان و سلولهای اندوتلیال

34

PLL-CL

الکتروریسی

-

حفظ یکپارچگی ساختاری و بازبودن این پیوندها در داخل بدن خرگوش

37

PCL

الکتروریسی

الکتروریسی شده با االستین

سازگاری عروقی ارتقا یافته ،کاهش چسبندگی پالکت و افزایش
اندوتلیالزایی این پیوندها در مقایسه با  PCLفاقد االستین

5

PEUU

الکتروریسی

پوشش-2متاکریلوکسی-اتیل
فسفریلکلرید

کاهش چسبندگی پالکت و بهبود بازبودن در مقایسه با پیوندهای پوشش
داده نشده ،سازگاری خواص مکانیکی پیوندها با مجراهای شریانی بومی

38

PGA

الکتروریسی

پیش عملیات اسیدی

زیستسازگاری بهبود یافته

39

PCL

الکتروریسی

-

اندوتلیالزایی سریع و خواص مکانیکی و بازبودن خوب ،بازسازی دیواره
عروق ضعیف

40

PEUU

الکتروریسی

بذرافشانی با سلول

مقدار بیشتری از بازبودن پیوند در مقایسه با همتایان بدون سلول

30،31

-PCLکالژن

الکتروریسی
همزمان

الی ه خارجی با تخلخلهای بزرگ
و الی ه داخلی با تخلخلهای
کوچک

داربست دوالیه از نفوذ و رشد سلولهای  SMCدر الی ه بیرونی و
اندوتلیالزایی حمايت از سلولهای  ECدر الی ه داخلی روی سطح مجرا

32

- TPUکیتوسان-کالژن

الکتروریسی

استفاده از کیتوسان و کالژن
برای بهبود رفتار سلولی

اثر جهتگیری الیاف بر خواص مکانیکی داربست ،حمایت از رشد و
جهتگیری سلولهای EC

41

پلیکاپروالکتون-پلی
دیاکسانون-فیبروئینابریشم

الکتروریسی

تغییر جهتگیری الیاف

افزایش سرعت چرخش درام ،سختی و استحکام گسیختگی داربست
ساخته شده

42

مجله علمي  -ترويجي علوم و فناوري نساجي ،سال پنجم ،شماره  ،4زمستان 1394

71

داربستهای نانوالیافی ساخت ه شده به روش ...

سحر جعفری و همکاران

 10-500 µmتولیــد میکنند [ .]52در این روش ،دســتگاه جمعآوری
الیاف ،رطوبتی کنترل شده که در دمای کم نگهداری میشود ،اجازه رسوب
ذرات یــخ و نانو/میکروالیاف پلیمری را بهطور همزمان میدهد .ذرات یخ
نهفته در داربست بهعنوان قالب برای منافذ بهکار میروند .این روش بهطور
موفقیتآمیزی برای الکتروریسی پلیاستر و پلییورتان استفاده شده است،
طیف گســتردهای از کاربرد برای این روش ارائه شده است که به نوع مواد
وابستهنیست.

شده توانست رشد و جهتگیری ســلولهای  ECرا حمایت کند و برای
شکلدهی پیوند عروقی در آزمایشگاه استفاده شد[ [ .]41بهطور مشابه �Mc
 Clureو همکاران [ ]42داربســتی لولهای از الیاف منظم شده و نامنظم
متشکل از ترکیبات مختلف پلیکاپروالکتون-پلیدیاکسانون-فیبروئین
ابریشــم ساختند .جهتگیری الیاف با تغییر سرعت چرخش و قطر درام
کنترل شد که به تشکیل داربست با خواص مکانیکی مختلف منجر شد.
مشخص شد ،افزایش سرعت چرخش درام ،سختی و استحکام گسیختگی
داربست ساخته شده را افزایش داد [ .]42خالصهای از پژوهشهای انجام
توزیع یکنواخت سلول با استفاده از روش ترکیبي :الکتروریسي و
شده در جدول  1آمده است.
الکتروافشاندنهمزمانسلولها
بهطور سنتی ،داربستهای لیفی با روش الکتروریسی تهیه و به دنبال آن با
چالشها و راهکارها
اگرچه فرایند الکتروریســی مزایای زیادی نسبت به سایر روشهای دارد ،سلول بذر افشانی میشد .اما ،نفوذ سلول به داخل داربست نسبتًا ضعیف بود.
هنوز هم چالشهایی باقی مانده که پیش از استفاده بالینی الکتروریسی در برای غلبه بر این چالش ،روشی ترکیبی معرفی شده است که شامل ادغام این
دو مرحله است .در این روش سلولها بهطور هم زمان با شکلگیری الیاف
 TEVGsباید برطرف شود.
بذرافشانی میشوند [ Stankus .]44،53و همکاران [ ،]44از الکتروافشاندن
سلولهای عضلهای صاف عروقی بهطور هم زمان با الکتروریسی PEUU
عدم نفوذ کافی سلول
مسئله اصلی درباره کاربرد داربســتهای الکتروریسی شده ،بهویژه برای االستومری در حالل  -3،3،3،1،1،1هگزافلوئوروپروپانول ( )HFIPاستفاده
 ،TEVGsشــامل عدم نفوذ کافی سلول در الیاف به سبب اندازه تخلخل کردند که طرحوارهای از این فرایند در شکل  3آمده است.
کوچک ،خواص ســطحی ضعیف که میتواند اثر منفی بر زنده ماندن،
تکثیر و رشــد سلولها داشته باشد ،کمبود سلولهای مناسب [ ،]43،44ایجاد خواص سطحي مساعد با سلول
کنترل ضعیف بر خواص مکانیکی و تخریبی و پاســخ زیستی بافتها و هرچند پلیمرهای معمول استفاده شده در الکتروریسی دارای خواص
سلولها در بدن به  TEVGsاست.
اطمینان از نفوذ کافي سلول با افزایش انداز ه منافذ و تخلخل
نفوذ ســلولی و فرایندهایی مانند نفوذ مواد مغــذی و مواد زائد حاصل از
متابولیســم ســلولی اغلب به علت اندازه منافذ کوچک داربســتهای
الکتروریسی شده محدود میشود .چگالی منافذ و اندازه منافذ داربستهای
الکتروریسی شــده را میتوان با تنظیم پارامترهای فرایند در طول تولید
الیاف کنترل کرد [ .]45-47محدود ه انداز ه نانو ،برخالف الیافی با قطر
بزرگتر ،چسبندگی و تکثیر سلول را بهبود میبخشد [.]48،49
 Solimanو همکاران مشــاهده کردند ،از میان سه قطر مختلف الیاف
 PCLشــامل  2/6 ،0/3و  5/2 µmچسبندگی و دوام سلولهای بنیادی
مزانشیمی موش ( )mTERT-MSCدر قطر الیاف  2/6 µmبیشتر بود [.]50
بــه غیر از کنتــرل پارامترهای فیزیکــی در طول تولید داربســتهای
الکتروریسیشده ،عملآوری پس از فرایند ساخت مانند ،شستوشوی نمک
یا روش شستوشوی الیاف فداشونده برای افزایش تخلخل استفاده میشود.
در این روش ،ذرات نمک یا برخی انواع دیگر پلیمرهای فداشــونده در
ابتدا اضافه شــده و پس از ایجاد شــبک ه پلیمری ،حل شده یا شسته
میشــوند [ .]47،51با وجود این ،اشکاالت عمده این روش شامل عدم
توانایی در دقت بسیار زیاد کنترل رهایش ذرات نمک است .از اینرو ،باعث
توزیع نایکنواخت منافذ و در نتیجه پراکندگی ناهمگن سلول میشود .در
کنار حلکردن پلیمرها یا ذرات فداشونده یا الکتروریسی همزمان که مرسوم
هستند ،الکتروریسی برودتی شامل خشکاندن انجمادی ()lyophilizing
اســت که در آن بلورهای یخ در طول فرایند الکتروریسی منافذی با اندازه
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شــکل  -3روشهایی مربوط به ادغام میکرونی ســلولی ( )microintegrationبا استفاده از
پیکربندی مویرگی جانبی برای الکتروریسی پلیمر و الکتروافشاندن سلولها( :الف) روی صفح های
مسطح که در جهت  x-yدر حال حرکت است و (ب) روی درام دوار در حال حرکت در راستای
خطی.
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مکانیکی مطلوب هســتند ،اما معموالً خواص چســبندگی ،گسترش،
مهاجرت و تکثیر سلولی آنها نسبتًا ضعیف است .این خواص سطحی
ضعیف از این واقعیت نشأت میگیرد که بسیاری از حاللهای استفاده
شده در فرایند الکتروریسی دارای سمیت سلولی هستند و آنها سطوح
داربست را نسبت به ســلولها غیرچسبنده میکنند .خوشبختانه ،اثر
ســمی حالل را میتوان با جداکردن کامل حالل از بین برد و خواص
سطح میتواند با استفاده از برخی مولکولهای زیستفعال یا انواع دیگر
اصالحات بهبود داده شــود .روش معمول برای اصالح سطح نانوالیاف
شــامل عملیات پالسما[ ،]54اصالح شــیمیایی مرطوب ،پلیمرشدن
ســطح پیوند و الکتروریسی همزمان عوامل سطح فعال با پلیمرهاست
[.]55،56

ســاختند و افزایش قابل توجهی در مقدار اندوتلیالزایی و سطح نیتریک
اکسید سنتاز اندوتلیال را در مقایسه با پیوندهای کنترل گزارش کردند
[.]67،68
ش یافته با مولکول حاوی
 Zhengو همکاران PCL ،الکتروریسی شده پوش 
( )RGDاسپاریک اسید-گلیسین-آرژنین را بررسی کردند و دریافتند ،مقدار
اندوتلیالزایی و نفوذ سلولی را افزایش میدهد در حالی که مقدار بازبودن
را بهبود میبخشد [.]69
الی ه  SMCو  ECMحمایتکننده برای جایگزینی اســتحکام پلیمر از
دست رفته در تخریب ضروری است .عروق جدید نهایی قادر به حمایت
کامل از بارگذاری فیزیولوژی است و نیز قادر به رشد ،ترمیم و تغییر حالت
مشابه بافت طبیعی است .کل این مراحل به قابلیت سلولها به جمعشدن
در سطح پیوند و مهاجرت در دیواره پیوند بستگی دارد بنابراین به تخلخل
داربســت و قابلیت فضای خالی برای نفوذ و تکثیر سلولی و تشکیل بافت
متکی اســت .برای داربستهای الکتروریسی شده ،داشتن منافذ با اندازه
مناسب که باعث تسهیل نفوذ سلولی شود ،یک چالش است .محصوالت
در سه بعد نسبتًا متراکم هستند با اندازه تخلخل محدود به فضای خالی
نانوالیاف روی هم افتاده که میتواند نفوذ سلولی را مهار کند و مقدار ECM
تهنشین شده را محدود کند [ Ju .]70و همکاران نشان دادند ،قطر الیاف
الکتروریسی شــده >1 mmنفوذ  SMCsرا مهار میکند و توسع ه پیوند
دوالیه برای ارائ ه تخلخل کافی را ضروری میکند [ .]32در مطالع ه الیاف
الکتروریسی شــده  PCLبا جهتگیری تصادفی Lowery ،و همکاران از
تخلخلسنجی جیوه استفاده کردند تا نشان دهند ،پیک قطر تخلخل بهطور
خطی با قطر لیف با ضریب  )R2=0/97( 3/44در تعادل است [ .]71این به
معنی این است که الیاف الکتروریسی شده همگن با جهتهای تصادفی
با قطر  1 mmســازهای با بیشترین قطر تخلخل ( 3/44 mmکوچکتر از
متوسط قطر سلول گرد  )5-20 mmایجاد میکند [ .]71،72پیوندهای
 PCLالکتروریســی شــده  Moellerو  Walpothکه با سلول بذرافشانی
نشده بودند با قطر لیف ( 1/9-2/2 mmیک اندازه تخلخل 6/5-7/6 mm
تخمین زده شــده) در بدن کاشته شد و پیوندها بهطور کامل باز بودند ،با
درشتخوارها و فیبروبالستها نفوذ داده شدند و پس از  12هفته بهطور
کامل با الیه اندوتلیال پوشیده شدند .افزون براین ،پیوند  PCLالکتروریسی
شده ،نفوذ سلولی بیشتر و پوشش سریعتر اندوتلیال ( %97در  6هفته) را در
مقایسه با پیوند  ePTFEمعمولی مهار کرد (به احتمال زیاد به دلیل افزایش
میل سلولی برای مواد الکتروریسی شده) [ .]57جالب توجه که این گروه
همچنین پیوندهای  PCLالکتروریسی شده دوالیه شامل الی ه با تخلخل
کمتر (قطر الیاف  )0/83 mmو الی ه متخلخلتر (قطر الیاف  )2/21 mmرا
بررسی کردند [ .]73روشهای ترکیبی مختلفی برای افزایش اندازه تخلخل
بدون افزایش قطر الیاف در داربستهای الکتروریسیشده ،بررسی شدهاند
که شامل دوالیه ( ،)bilayersشستوشوی نمک ،الیاف فداشونده ،امپدانس
جریان هوا و ریسندگی برودتی است[.]5،30،32،59،70،72-77

پیشگیری از ترومبز و انسداد
علت اصلی شکســت  TEVGدر گردش خون فعــال به علت ترومبز یا
تنگشدن مجراست .ترومبز پیوند اغلب به علت جریان خون متالطم یا
یک ســطح مجرای ترومبوژنز است .تنگی پیوند مشکلی مزمنتر است و
اغلب هم به علت دورههای عود ترومبوز جزئی پیوند که به باریکشدن مجرا
منجر میشود و نیز هیپرپالزی انتیماست .هیپرپالزی انتیما علل مختلف
از جمله عدم انطباق بین پیوند و عروق طبیعی و حالتهای طوالنی مدت
التهاب دارد [ .]40،57هدف اصلی از  TEVGبهطور منطقی طراحی شده،
کاهش بروز انسداد پیوند هم به سبب ترومبوز و هم تنگی برای فعالکردن
خونرسانی دیستال مناسب و توسعه عروق جدید است .راهکارهای استفاده
شده برای به حداقل رساندن ترومبوز پیوند شامل استفاده از مواد داربست
مقاوم در برابر ترومبوزکه بهطور تجربی تعیین شدهاند ،پلیمرهای همراه با
داروی ضدپالکت یا ضدانعقاد ،اصالح شــیمیایی سطح مجرای  TEVGو
تسریع ایجاد الیههای اندوتلیال همریز است .سطوح  PCLالکتروریسی شده
در برابر ترومبوز مقاوم است و تولید الیه  ECهمریز در اولین  6تا  12هفته
پس از کاشت سریعتر از آنچه در پیوندهای  ePTFEدیده میشود ،نشان
داده شده است [.]40،57
با وجود این ،اکثر مواد دیگر که کاشــته شــدهاند ،شامل اصالح مواد یا
سطح مجرا مانند بذر افشانی سلول ،اتصال سطح مجرا هپارین یا مهارکنند ه
ترومبین یا ترکیب پلیمرهای ضدترومبوژنز (کالژن ،االستین مصنوعی یا
پلیمرهای حاوی  )MPCبه داربست هستند [ .]38،58-63در حالت
مطلوب TEVG ،باید در برابر ترمبوز مقاومت کند تا زمانی که ســلولها
از بافت عروقی مجــاور بتوانند مهاجرت کننــد و الی ه مجرای همریز
تشــکیل دهند [ .]64در واقع ،وجود تکالی ه ســلولهای  ECپیوسته،
مؤثرترین و طوالنی مدتترین راهکار برای مقاومت در برابر ترومبوز فراهم
میکند .بنابراین ،هر سازه  TEVGباید بهطور ایدهال توسع ه سریع الی ه EC
را تشــویق کند .یکی از مزیتهای قابل توجه  TEVGالکتروریسی شده
این اســت که نانوالیاف از ساختار کالژن فیبری در  ECMطبیعی تقلید
میکنند و در نتیجه مهاجرت و تکثیر سریع  ECدر حالی که فنوتیپهای
سلولی را حفظ میکنند ،ترویج میدهند [ .]65،66در تالش برای تسریع منبعیابي انواع سلولهای الزم سلولهای بنیادی در داربستهای
اندوتلیالزایی ،پژوهشگران پیوندهای  PCLالکتروریسی شده ( 0/7 mmلولهای الکتروریسي شده
قطر داخلی) شــامل پپتیــد  )crysteine-alanine-glycine( CAGرا چالش دیگری که با مهندسیبافت جایگزینهای رگ خونی باقی مانده
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اســت ،نیاز به اندوتلیال ،عضله صاف و ســایر منابع ســلولی ضروری
اســت [ .]43سلولهای بنیادی و پیشساز ،بهعنوان راه حلی بالقوه برای
مسئله منبع ســلول پدید آمده است .بررسی قابلیت استفاده مستقیم از
ســلولهای بنیادی در داربستهای الکتروریسی شــده و تمایز آنها به
ســلولهای عروقی مختلف پس از بذرافشانی در داربست برای مجراهای
مهندسی بافت شده ،میتواند مشکل منبع سلول را حل کند .مطالعهای
که با ســلولهای بنیادی مشــتق شــده از بافت چربی انسانی(human
 )adipose-derived stem cellsســ روکار داشــته را  Zonariو همکاران
گزارش کردند [ .]78هدف نویسندگان ،ارتقای تشکیل شبکهای عروقی
با استفاده از سلولهای اندوتلیال تمایز یافته برای مهندسی بافت استخوان
بود .آنها مشی الکتروریسی شــده از پلی(-3هیدروکسی بوتیرات-کو-
-3هیدروکســی والرات) و پلیهیدروکســیآلکانوآتها ایجاد کردند که
پلیمرهای زیستســازگار و زیستتخریبپذیر به منظور کمک به تمایز
ســلولهای بنیادی به  ECبودند .با کشت در محیط حاوی  VEGFو
 ،bFGFآنها تمایز بهبود یافتــه و بیان مارکرهای  ECبهعنوان مثال
 vWFو  VE-cadherinرا با اســتفاده از این داربســتها نشان دادند .در
مطالع ه جالب دیگر Zhang ،و همکاران [ MSCs ،]79مشتق شده از مغز
استخوان را در داربستهای پلیپروپیلن کربنات ( )PPCالکتروریسی شده
( 2 mmقطر مجرا) کشت دادند و آنها را با استفاده از  SEMو رنگآمیزی
هماتوکسیلین ائوزین ( )H&Eبررسی کردند .آنها نشان دادند ،در روز 14
سلولها بهخوبی در داربست یکپارچه شدند و به شکلگیری شبک ه سلولی
سهبعدی منجر شدند که یادآوری میکند ،سلولهای عضلهای صاف تعامل
مطلوب با داربست  PPCمصنوعی داشته است .بر اساس بیان و رنگآمیزی
نیتریک اکسید ســنتاز اندوتلیال (،)endothelial nitric oxide synthase
آنها به این نتیجه رسیدند که سلولهای بذر افشانی شده بر سطح داخلی
قادر به مهاجرت به داخل داربست بوده است.

نتیجهگیری
الکتروریسی به روشی محبوب برای ساخت داربستهای مهندسی بافت
تبدیل شده است و قابلیت بســیار زیادی برای ساخت داربست TEVG
بــا پیچیدگی ســاختاری و عملکردی مــورد نیاز دارد .ایــن پیوند باید
ساختار سهالیه با استحکام مکانیکی کافی و نیز خواص زیستسازگاری،
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زیســتفعالی و ضدانعقادی داشته باشــد .پژوهشهای گستردهای روی
داربستهای الکتروریسی شده در سالهای اخیر انجام شده است .با وجود
این TEVG ،قابل کاشت در بدن انسان با داربست الکتروریسی شده هنوز
هم باید بهدســت آورده شود .تنها تعداد محدودی از مطالعات وجود دارد
که به بررسی داربستهای الکتروریســی شده بذرافشانی شده با سلول
یا داربســتهای الکتروریسی شده بدون سلول در حیوانات پرداختهاند و
هیچ کدام به آزمونهای بالینی نزدیک نشدهاند .در آزمونهای برونتنی
( ،)in vitroبا استفاده از حلق ه جریان سیال ضرباندار ،جریان خون واقعی
در رگها شبیهسازی میشود و میتواند برای ارزیابی عملکرد داربست و
پیوندهای عروقی مهندسی بافت شده پیش از مطالعات حیوانی استفاده
شــود تا ریسک شکست کمینه شود و ترکیب و خواص  TEVGطراحی
شده با الکتروریسی مواد مختلف بهینه شود.
از آنجا که از نیازهای اولیه برای  ،TEVGطراحی داربســتی ضدلخته و
توانا در ترویج بازسازی عروق است ،کارهای آینده باید شامل کاشت طوالنی
مدت با مطالعات کامل در مورد سلولسازگاری ،نحوه برهمکنش سلول-
داربست و تولید  ECMباشد.
در حالی که برخی از محدودیتهای ذاتی داربستهای الکتروریسی شده
مانند اندازه منافذ کافی ،پیوســت و گسترش سلولی ضعیف وجود دارد.
اما ،میتوان با اســتفاده از روشهای اصالح سطح مختلف پس از ساخت
بر این محدودیتها غلبه کرد .این امکان نیز وجود دارد که با اســتفاده از
داربستهای هیبریدی و ترکیبی از الکتروریسی چند لیف همزمان یا در
ساختار چندالیه ،بر برخی از این محدودیتها غلبه کرد .با وجود این ،مهم
است که برای غلبه بر بسیاری از این محدودیتها بهویژه موضوع افزایش
تخلخل با حداقل تأثیر بر قطر الیاف داربست بررسیهای بیشتر انجام شود.
الکتروافشــاندن همزمان ســلولها با الیاف موفقیتآمیز بوده است و
چشمانداز قوی برای استفاده در مهندسی بافت پیوند عروقی دارد .استفاده
از سلولهای بنیادی و سلولهای پیشساز در داربست الکتروریسی و تمایز
آنها در محل به ســلولهای مختلف عروق مانند  ECsیا  SMCsبهطور
بالقوه میتواند موضوع منبع سلولی را حل کند و به پژوهشهای بیشتری
نیاز دارد.
بهطور خالصه روش الکتروریسی قابلیت بسیار زیادی برای پاسخگویی به
داربست مناسب برای  TEVGنیاز دارد .با وجود این ،پژوهشهای بیشتری
مورد نیاز است تا بتوان اســتانداردی طالیی برای کاشتنی انسانی عروق
خونی مهندسی بافت شده با اندازه متوسط و کوچک تدوین کرد.
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Abstract
There is an increasing demand for tissue-engineered vascular grafts (TEVGs) with long-term effectiveness in order to replace or bypass the diseased vessels. Ideal TEVGs should be biocompatible, bloodcompatible and have resistance against aneurysm dilation as well as being easily implantable in the
body. Tissue engineering field provides an opportunity for designing and fabrication of ideal synthetic
grafts, and so far, researchers have studied several materials and methods for this aim. For example,
some TEVGs have been made from decellularized natural tissues, biopolymers, and biodegradable
synthetic polymers. However, the researchers still encounter some challenges including true mimicking the mechanical properties of natural tissues and enough neo-tissue ingrowth. Electrospinning is a
conventional technique that has a great potential to solve these problems. In this paper, the performed
studies on the fabrication of electrospun vascular scaffolds have been reviewed.
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