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بافت یجهت مطالعات مهندس يسه بعد یعیطب يه داربست هایته

  

  

  زادهی، محمد عليرابادی، معصومه خیمیمق ی، علیدونی، مسعود فرین توسلی، امنیم مقدم متی، مرپور یمه شهابیفه،  يشهر يناصر مهدو

  مشهد یه، دانشگاه فردوسیدانشکده علوم پا یست شناسیگروه ز

  مشهد   یبافت دانشگاه فردوس یو مهندس يوتکنولوژیپژوهشکده ب

از مواد موجود  يریرگو امکان بکا یبررس. کسب نموده است یو پزشک یست شناسیقات زیرا در تحق یگاه مهمی، جايولوژیکس بیر واژه ماتریاخ يدر سال ها

 يدیجد يبافت به دنبال راهکارها یدر واقع محققان مهندس. باشد ین گونه مطالعات میاز اهداف ا یکیبافت  یقات مهندسی، در تحقیکس خارج سلولیدر ماتر

 يروند، چرا که سلول ها یافت بشمار مب یات مهندسیاز ضرور یکیداربست ها . باشند یم یمصنوع يا اندام هایوند اعضاء یبه منظور غلبه بر مشکالت پ

 يشمار یب يرا داربست هایاخ. ن خواهند رفتیدر دسترس نباشد، از ب یمناسب جهت اتصال سلول ينه ایهستند و اگر زم یپستانداران وابسته به چسبندگ

ه داربست یگر تهیروش د. ، مورد مطالعه قرار گرفته استک و کالژنیالورونید هیل اسیاز قب یعیطب يا مواد مشتق شده از بافت هایو  يمتشکل از مواد سنتز

مشابه  یبیشده ساختار و ترک ییبافت سلول زدا. باشد یک و سلول ها از بافت میژن یآنت يحدف مولکول ها يموجودات زنده برا ياز بافت ها ییسلول زدا

کردن بافت  ییسلول زدا يبرا یمختلف يروش ها. شود یت میآنها هدا ير رون داربست ها با کاشت سلول ها بیتوسط ا يدارد و روند بازساز یعیبا بافت طب

ماهه استفاده  4ز ران گوساله یف یق ما از استخوان اپین تحقیدر ا. یمیو آنز یکیزی، فییایمیش يموجودات زنده وجود دارد، مثل استفاده از روش ها یعیطب يها

صورت گرفت و سپس به  يمتر نمونه بردار یلیم 2حدود  يمتر و قطر یسانت 1به طول  يذکر شده استوانه ان منظور با استفاده از پانچر از قسمت یبد. میکرد

ع و به صورت یانجماد سر -زیات فریبا انجام عمل یاستخوان يحذف سلولها يبرا. میمار کردی، داربست فوق را با آب جوش تیچرب يمنظور حدف سلولها

مختلف  يمانده از غلظتهایباق یات سلولیمحتو يجهت شستشو يدر مرحله بعد. قرار گرفتند с°196- يع در دمایماذکر شده در ازت  ي، نمونه هایکلیس

SDS از بافر  ییم در مرحله نهایبه همراه دستگاه همزن استفاده نمودPBSيشستشو ي، همراه با هم زدن آرام براSDS يره سازیذخ يم و برایاستفاده نمود 

ف یب رساندن به سلولها، از الکل  در قیو عدم آس SDSدر مرحله شستشو و کشت بافت، به منظور حذف . میکرد ينگهدار 20- يدر دمانمونه ها، آنها را 

مربوطه توسط  يداربستها. مربوطه شستشو داده شدند ين داربستهایت با نرمال سالیل و در نهایآب مقطر استر يبوخنر استفاده شد و سپس در مرحله بعد

 ییکروسکوپ و سپس برشهایبه کمک استرئوم يریفوق تصاو ين منطور از داربستهایبد. مورد مطالعه قرار گرفتند یو ماکروسکوپ یکروسکوپیم يروشها

، نداشتن سلول به منطور حذف خواص يریداربست ها از جمله، تخلخل پذ يات استانداردهایبا توجه به خصوص. آماده شد یبافت يکهایتوسط تکن

با توجه به دارا  یرد و از طرفیبافت مورد استفاده قرار گ یقات مهندسیتحق يتواند برا یآماده شده م يرسد داربست ها یت، به نطر میته و عدم سمیسیمنوژنیا

بافت  یمهندس قاتیتحق يبرا یرسد مدل مناسب ین داربست ها، به نظر میه ایآسان و قابل دسترس ته يو روش ها یعی، ساختار طبيسه بعد يها یژگیبودن و

  .  باشد یق مین تحقیا يه شده حاصل اجرایته يداربست ها يمختلف بر رو ين پژوهش، هدف کشت سلول هایدر ادامه ا. باشند

  ییبافت ـ سلول زدا یـ مهندس يکس سه بعدیداربست ـ ماتر :يدیلغات کل
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In recent years, matrix biology has an important role in biological and medical research .A clear 
understanding of the extracellular matrix in tissue engineering research is one of the major goal in these 
fields .Researchers looking for new strategies to overcome problems of organ transplant or artificial organ .
Scaffolds are one of the necessities in tissue engineering as mammalian cells needs adhesion .If these cells 
can not adhere through the matrix, it will damage .Recently, numerous scaffolds have been investigated that 
consist of synthetic materialor materials drived from natural tissue such as collagen, hyaluronic acid .In 
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addition, scaffold can prepare from natural tissue that become deccellularized in order to remove cells & 
antigenic molecules .Decellulazed tissue similar to nature ones, can provided an inductive microenvironment 
for seeded cells on it .There are different methods to remove cells such as chemical, physical and enzymatic .
In this study, we used epiphysal bovine bone, age around 4 month & was divided into small cylindrical 
pieces 1 cm in length & 2 mm in diameter by pancher instrument .Samples treated with boiling water in order 
to remove fat cells .Then samples was exposed to wet snap freezing  -thaw in liquid nitrogen at a -196 °c so as 
osteocytes was removed .The next step for washing the remaining cells, different concentration of SDS was 
used with slow agitation .Finally, the samples immersed in PBS solution for washing SDS & stored at -20°c .
samples was washed in BÜchner funnel with alcohol, distilled water & sterile normal saline, respectively in 
order to remove SDS & toxicity from scaffolds. Our scaffolds was studied by macroscopic & microscopic
methods .Thus, we prepared section of our scaffolds by Histological techniques & 3D  -image by 
stereomicroscope .Previous study was shown that the standard feature of scaffold that including, porosity, 
lacking cells to achieve remove antigengenic & toxicity properties .It seems that this scaffold can be used in 
tissue engineering & in the other hand, having the characteristics of natural three  -dimensional seems to make 
suitable this scaffolds for tissue engineering research .In continuing this research, culture of different cells on 
a scaffold will implement .
Keywords: tissue engineering, scaffolds, 3D-matrix, decellularized


	Animal Biology 363.pdf
	Animal Biology 364

