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هایمورداستفادهدرآنایبرمهندسیبافتوپرکاربردترینداربستمقدمه
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چکیده

 هاى رايج پزشكى غير روشبا ها  برخى از آن که قرار دارد یهاى بافت ا و آسيبه در دنياى مدرن امروزى، انسان در معرض طيف وسيعى از بيمارى مقدمه:

 .ندنيست آن بدن قادر به بازسازىطبيعى ترميمی هاى  و مكانيسم رود میاز بين و عملكرد آن بخش وسيعى از بافت  ها، باشند. در اين آسيب میقابل درمان 
هاى شبه  پيوند سازه ،ترميمى است. يكى از ابزارهاى طب و مهندسی بافت ى از علوم پزشكى موسوم به طب ترميمىا هشاخ ی به عهده ضايعاتی،درمان چنين 

حاضر، معرفی مهندسی بافت و  ی انجام مقالهترين جزء در مهندسی يک بافت، داربست آن است، هدف از  . از آن جايی که مهماست شده مهندسىبافت 
، Pubmedنظير  مختلف های پايگاه با استفاده از مقاالت جستجو شده در حاضر ی مقاله .باشد های مورد استفاده در آن می پرکاربردترين مواد و داربست

Scopus، Scientific Information Database (SID) ،Springer، Medlib ،SinceDirect ،Magiran جستجوی موتور و Google scholar 
های طبيعی  هايی مشابه بافت توان سازه دهد که به کمک مهندسى بافت، می می به دست آمده، نشان بالينى نتايج و تحقيقات مختلف .نگارش شده است

آل با خواص و استحكام  ها، طراحى داربست ايده ساخت اين سازه درشوند.  ها، از سه جزء داربست، سلول و عوامل رشد ساخته می طراحى کرد. اين سازه
های  ساخت آن است. پزشكی بازساختی و مهندسی بافت، در بازسازی يا جايگزينی بافتمكانيكى مطلوب اهميت زيادی دارد که وابسته به نوع ماده و روش 

 .باشد آميز و مورد نياز می آسيب ديده، اقدامی موفقيت

 بافتی پزشكی بازساختی، مهندسی بافت، داربست واژگان کلیدی:

 
ای بر مهندسی بافت و پرکاربردترین  مقدمه .قنبری الهام، ناصری ليال، خزاعی مظفر، اکبری محسن، الهيان فاطمه، ميرزايی سيد عباس، عليزاده اکرم ارجاع:

 821-811(: 488) 16؛ 3131مجله دانشكده پزشكی اصفهان . های مورد استفاده در آن داربست

 

 مقدمه

همواره تأمین سالمت افراد بوده استت  اتعاتع     ،علم پزشکی هدف

هع و اعضعی بدن و مواردی از ااتن   بعفتی، از دست رفتن عملکرد اندام

قبیل، تالش پژوهشگران برای اعفتن اعضتعی اتعاگزان را بتم همتراه     

راات،، شتعاد در مرا تل ابتتداای     هتعی   داشتم است  استفعده از درمتعن 

تتر   کعر مؤثری بعشتد، امتع در مرا تل پیشترفتم     پیشرفت اک بیمعری راه

بیمعری کم بم طور متمول منجر بم از دست دادن بعفت اتع انتدام و اتع    

(  اکتی از  1) هع داگر پعستگگو نیتتتند   شود، اان شیوه عملکرد آن می

بتدن،   ی ت رفتتم هعی از دست  کعرهعی متمول اهت اعاگزانی بعفت راه

پیوند اعضع است، امع آمعر بیمعرانی کم در لیتتت انتاتعر پیونتد اعضتع     

گیتری در  تعل افتزاا      هتتند، در طول سعلیعن مگتلف بم طور چشم

است و اان در  علی است کم بم دلیل محدودات اهدا کننتدگعن، آمتعر   

گیتری نداشتتم استت     هعی ارا ی پیوند عضو رشد چندان چشم عمل

ای کعرآمتد استت، امتع مشتکال  و      اان کتم ااتن روش، شتیوه    (  بع2)

پیوند، مشکال  نعشی از انتقعل  ی متضالتی معنند کمبود عضو و دهنده

زدگتی بعفتت اتعاگزان شتده توست  بتدن        زاای، پت   آلودگی، اامنی

دراعفت کننده و ستعار مشتکالتی از ااتن دستت، همتواره بتم عنتوان        

 ( 3)گیر پزشکی امروز است  متضالتی دامن

هعی مطلتو  در   هعای بع واژگی ااجعد بعفت ی از اان رو، ااده

هتعی   هع و سلول شراا  خعرج از بدن بیمعر، بع استفعده از داربتت

زنده بم عنوان وا دهعی سعختعری، تحت عنتوان مهندستی بعفتت    

مطرح شتده استت  امتروزه، مهندستی بعفتت بتم عنتوان اکتی از         
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پزشتکی زاتتتی    ی ر  توزه هعی بتتیعر کتعربردی و فتتعل د    زمینم

را  علوم زاتتی اصول مهندسی و ،مهندسی بعفت(  4مطرح است )

اع اتعاگزان  کم بعاد ترمیم  زاتتی یدر کنعر هم برای تکعمل اازا

تتران ااتزای متورد استتفعده در      مهتم  ( 5) بترد  متی ، بم کعر شوند

سلول و عوامل رشد مورد نیعز  ، عبعر  از داربتت،مهندسی بعفت

 ( 6)بعشند  بعفت می

تران اازای متورد استتفعده در تترمیم اتع      هع، اکی از مهم داربتت

 هتع   هتع، اتعاگزان   هتع هتتتند  داربتتت    تولید انتوا  مگتلتف بعفتت   

زاتتی آن و  وظعاف کم برا  معتراک  خعرج سلولی هتتند مصنوعى

 بعفتت،  مهندستى  هتع   کنند  روش مى تأمین را الزم مکعنیکى استحکعم

اتتع تولیتتد  ستتلول و بتتدون هتتع  تولیتتد داربتتتت کلتتى گتتروه دو بتتم

 بتدون  هتع   شتوند  داربتتت   متى  تقتتیم  سلول بع هعی همراه داربتت

 طبیتتى  توانتعاى  بر تکیم بع و تنهعاى بم کم هتتند هعاى سلول، داربتت

 رونتد  ااتن   متى  کتعر  بتم  اداد بعفت رشد دهى اهت برا  ترمیم بدن

 و شتتوند متتی تگراتت  کعشتتت محتتل در آهتتتتگى هتتع، بتتم داربتتتت

 شتوند   مى هع آن هع  معتراک  خعرج سلولی طبیتی اعاگزان پروتئین

 مهندستى  در مورد استتفعده  هع  سلول سلول، بع هع  همراه داربتت در

 در هتع،  ستلول  کنند  ااتن  مى دهنده تهیم بعفت از کوچکى قتمت از را بعفت

 کعشتتم  میزبتعن  در بتدن  ستس ،  و گیرنتد  قترار متی   کننده  معات داربتت

 زاتعد  بتم   طتور  بتم  بعفت، مهندسى هعی روش موفقیت ی شوند  درام می

(  مهندسی بعفت و راهبردهتعی درمتعنی   7-9دارد ) بتتگى داربتت خواص

کننتد، بتم    هعی بعزسعزی طبیتی بعفت را تقلیتد متی   مرتب  بع آن، کم مکعنیتم

گذشتتم،  ستعل   11انتد  در   عنوان اک انقال  در علم پزشکی شنعختم شتده 

مهندستی بعفتت ااجتعد شتده استت کتم        ی گیتری در زمینتم   پیشرفت چشم

 تواند امکعن هر گونم بعزسعزی بعفت و عضو را فراهم نمعاد  می

 استتفعده  متورد  بم عنوان داربتت در مهندسی بعفتت  مواد متنوعی

 انتگتع   ناتر  متورد  بعفتت  خصوصتیع   بتم  توام بع گیرد کم می قرار

 مقعومتت  و کشتتعنی  ختواص  بع هعای داربتتبم طور مثعل،  شوند  می

انتگتع    هتع  لیگعمنت و عروق در استفعده اهت کش  و تن  برابر در

 واژگتی  کتم  شود می محتو  آل ااده داربتتی آن، بر عالوه  شوند می

 انتوا   مقعلتم،  ااتن  در  بعشد داشتم را بدن محی  و هع بعفت بع سعزگعری

 بتع  هتعی مگتلتف،   بعفت مهندسی در استفعده مورد هعی مواد و داربتت

  گردد می بیعن هع آن کعربرد بم توام

 

 مهندسی بافت اصلی اجزاي 

  پت  از  شوند هعی متداول، کشت و تکثیر می هع بع روش سلول :سلول

تواننتد در داختل داربتتت بذرپعشتی      هتع متی   سلول ،انجعم اان مرا ل

هتع   سلول ی از کشت دو بتدی و تک الام ، بیشتر عل  عاردر شوند  

کتم در مجتعور  داربتتت قترار      هع پ  از آن گردد  سلول استفعده می

هتع نفتوو و همعننتد بتدن شترو  بتم فتعلیتت         گرفتند، بم درون تگلگل

  (11) کنند می

تران منعبع سلولی مورد استفعده در  اکی از مهم ،هعی بنیعدی سلول

توانتعای تکثیتر    ،هتع  چرا کم اان دستم از ستلول  هتتند؛مهندسی بعفت 

زمتعن بتع      هتم را دارنتد هعی بعلغ  سلولفراوان و تمعاز بم انوا  مگتلف 

 داربتت بم آرامی و متنعس  بع سترعت ترشت    هع، تکثیر و تمعاز سلول

موادی سعختم  شود  اگر داربتت از تجزام می ،معتراک  خعرج سلولی

 ی در همتعن مرا تل اولیتم    ،شده بعشد کتم بترای ستلول ستمی بعشتد     

 .(11-12) افتد مجعور ، مرگ سلولی اتفعق می

هتع را بترای    هتتند کم سیگنعل عواملی ،رشد عوامل :رشد عوامل

تواننتد تکثیتر، تمتتعاز،    متتیکننتد و   منتقتتل متی تناتیم فتعلیتت ستلولی    

هتع التوگیری کننتد      چتبیدن و بیعن ژن را تحراک اع از آن مهعار ،

رشد مشعبهی تولید کننتد   عواملتوانند  می ،هعی سلولی بتیعری از گونم

رشد وابتتتم بتم   عوامل اثرا    تی داشتم بعشندکم اثرا  مشعبم اع متفعو

تواننتد بتر ترشت  و عملکترد      رشد متی عوامل  ،غلات است  همچنین

  (8، 13) صور  موافق اع مگعلف اثر بگذارند اکداگر بم

رشد  عواملدر مهندسی بعفت، دو سیتتم متفعو  انتقعل برای 

رشد در  ین ستعخت اتع بتتد از    عوامل  ، اکی اان کمد داردواو

متتقیم در داخل داربتت قرار گیرند  در اک سیتتتم  بم طور  ،آن

رشتد  عوامتل   ،زمعن بع تگرات  داربتتت   پذار، هم زاتت تگرا 

رشدی کم  ععملشوند   برای القعی ترمیم و بعزسعزی بعفت رهع می

 داخل اک داربتتت پلیمتری زاتتت تگرات      درمتتقیم بم طور 

م انتشعری کنترل شده بم تپذار متصل شده است، توس  اک مکعنی

راه (  14) اعبتد  رهتعا  متی   هتع،  تگلگل ی اندازهطرا ی  ی وسیلم

هعی طبیتی اع مهندستی   پیوند سلول ،رشد ععملداگر برای انتقعل 

ت داربتتت است  رشد در داخل  ععمل ی ترش  کننده ی ژنتیک شده

(16-15 ) 

از  زاعدی شود، نم تنهع بگ  زمعنی کم بعفتی تگرا  می داربست:

از بتین  سلولی نیز  د، بلکم معتراک  خعرجنرو از بین می ی آنهع سلول

بم معتراک  ختعرج  هعی بعفت بم شد  وابتتم  رود  عملکرد سلول می

 ستعلم توانند سعختعری شتبیم بعفتت    هعی متلق نمی سلول  سلولی است

و  هتتند کم سعختعر ستلولی را هتداات   داربتتینیعزمند  وکنند  ااجعد

بترای متتعتراک  ختعرج ستتلولی    ،در مهندستی بعفتتت  .کنتتد یپشتتیبعن 

هع  داربتتشود   گفتم میکم بم آن داربتت  شود میطرا ی  یاعاگزان

متعتراک  ختعرج   بتم   شتبیم متمتول دارای ستعختعر متگلگتل    بم طور 

کننتد تتع    هع عمتل متی   عن برای سلولو بم عنوان پشتیب بعشند می سلولی

و بم رشد و تکثیر و تمعاز بسردازنتد و   بچتبندهع  بتوانند بم آن هع سلول

 ( 17-19)د بتوانند معتراک  خعرج سلولی را ترشت  نمعانت   ،در نهعات

بعفت را تقلید کنتد تتع    خصوصیع بعاد بتواند سعختعر و  ،اک داربتت
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اتک   ،هتداات نمعاتد؛ در واقتع   را کنتترل و  ستعلم  ااجعد بعفت مرا ل 

 :هعی زار را داشتم بعشد بعاد واژگی ،آل ااده داربتت

نتتبت ستط  بتم  جتم      کتم بتدی متگلگل  اک سعختعر سم -

روی آن امکتعن چتتبندگی    برسلول زاعدی بعالای داشتم بعشد و تتداد 

  داشتم بعشند

طتوری کتم    هعی بم هم متصل بم وسیع از تگلگل ی اک شبکم -

و تکثیتر پیتدا    کننتد ند بم عمق داربتت نفوو و مهعار  هع بتوان سلول

  د را تتهیل نمعادااعای مواد غذاای و مواد زا ماعب  همچنین، کنند

سعزگعری بع بدن داشتم بعشد و بععث تحراتک سیتتتم    زاتت -

 .اامنی بدن نگردد

هعی عروقتی داختل    دارای خواص زاتتی بعشد تع ااجعد شبکم -

 .داربتت را تتهیل نمعاد

رشتد و ستعار    عوامتل عنوان اک  عمل عمل کند تع بتتوان   بم -

  مورد نیعز را روی آن قرار دادهعی زاتتی  مولکول

ای طرا ی شود کم اراح بتواند بتم ختوبی آن را    گونم بعاد بم -

 ( 21-25) گذاری کند نار اعی در محل مورد

ی  هعی کلی مواد زاتتی )بیومواد( متورد استتفعده در تهیتم    واژگی

 توان در موارد زار وکر کرد: را می هع داربتت

ی ختعرج ستلولی و    هع، متعده    ااجعد تتعمال  منعس  بین سلول1

 اتصعال  سلولی،  

ی عبور کعفی بتم متواد غتذاای، گعزهتع و عوامتل تناتیم          ااعزه2

هتعی مواتود بتر روی     ای کم برای  یع ، تکثیر و تمتعاز ستلول   کننده

 بعشد، داربتت اروری می

 پذاری در مد  مشگص، رل و تجزام  قعبلیت کنت3

 هعی اطراف،   ااجعد کمتران میزان سمیت و واکن  بع بعفت4

ی هتتر بعفتتت )کشتتتعنی،    دارا بتتودن ختتواص مکتتعنیکی واتتژه5

هتعی ستتگت و   استتحکعم، چقرمگتی و    ( بتتم عنتوان مثتعل در بعفتتت    

شتود  متواد    هعی نرم از داربتت مگصوص بم هر اک استفعده می بعفت

هعی وکتر شتده در استتگوان،     تلف، بر اسعس همین واژگیزاتتی مگ

هتعی   هتعی داختل چشتمی، دراچتم     هع، عدسی غضروف، مفعصل، ربعط

هتعی بتدن    هعی دندانی، پعنکراس، عتروق و ستعار بعفتت    قلبی، کعشتنی

 ( 21-22، 26-27گیرند ) مورد استفعده قرار می

 

انواع مواد زیستی مورد استفاده در مهندسی بافت بر اساس 

 نوع ترکیبات 

انوا  مواد زاتتی کم در مهندسی بعفت بم عنوان داربتت متورد استتفعده   

 بعشند  گیرند، بر اسعس نو  ترکیبع  عبعر  از مواد زار می قرار می

ی پروتئینتی نایتر ابراشتم،     تواننتد بتع پعاتم      مواد طبیتی کم متی 1

کالژن، ژالتین، فیبرانوژن، االستتین، کتراتین، اکتتین و میتوزان اتع بتع       

ستتعکعرادی نایتتر ستتلولز، آمیلتتوز، دکتتتتران، کیتتتین و    ی پلتتی پعاتتم

 هع بعشند  گلیکوزآمینوگلیکعن

صتیع     مواد و ترکیبع  سنتتیک کم عملکترد، ستعختعر و خصو  2

دهند  از لحتع  قیمتتی نیتز     هعی مگتلف بدن را از خود نشعن می بعفت

بعشتند و در مقیتعس    تر می اان ترکیبع  نتبت بم ترکیبع  طبیتی ارزان

الکتیتک   زاعد، قعبلیت تولید را دارند  بم طتور مثتعل، کوپلیمرهتعی پلتی    

 هعی مگتلتف  گالاکولیک اسید، اع ترکیبی از هر دو، بع نتبت اسید، پلی

هتعی   شوند  در اان دستم سرامیک هع استفعده می بم وفور در بیشتر بعفت

فتفع  کلتیم و ترکیبع  خعصتی از ستیلیکع ،    فتعل معنند تری زاتت

ای )مثتل آپعتیتت( نیتز قترار      هعی شیشتم  هعی فتفعتی و سرامیک شیشم

 ( 27-29دارند )

 

هاي مورد استفاده در مهندسی بافت بر اساس  انواع داربست

 هاي فیزیکی و روش تهیه گیویژ

هتع،   سعختعر مشبک ااتن داربتتت   :(Porousهای متخلخل ) داربست

هتع   بعشد  ان  اان داربتت هعای نایر استگوان منعس  می برای بعفت

 از اکتی (  28-29شتود )  نیز بع توام بم بعفت مورد ناتر انتگتع  متی   

استت؛   کننده متگلگل از مواد استفعده هع، اان داربتت ااجعد هعی روش

 فشتعر  و دمتع  اتک  در هتع  داربتت اان تشکیل برای کم صور  اان بم

شتود   پلیمر خعرج می از درون و گعز بم تبدال زا تگلگل ی معده خعص

 درصتد  93تتع   تگلگتل  درصد روش، اان در  کند می تگلگل تولید و

 ستط   امن، در دارند  ارتبعط هم بع درصد 31 تع هع  فره بعشد، امع می

 میکترون  11 هتع  تگلگل ی ی اندازه بیشینم  است تگلگل بدون هع نمونم

در روش داگتتر کتتم بتتم روش خشتتک کتتردن سرمعاشتتی    بعشتتد متتی

شود، پلیمتر در  تالل آلتی  تل و ستس ، آ        امولتیونی شنعختم می

شود  پ  از مگلوط شدن کعمل پلیمر بتع آ  و رستیدن بتم     ااعفم می

شود تع  الل و آ  بم صتور    میپعاداری کعمل، مگلوط  عصل سرد 

دو بگ  ادا تشکیل شتود و تگلگتل ااجتعد گتردد  در ااتن روش،      

درصتد استت     91بعشد و میزان تگلگل  هع بع اکداگر مرتب  نمی  فره

 ( 26میکرون است ) 21-211هع،  ی  فره در اان روش، اندازه

هتع بتم مناتور انتقتعل انتوا        هیتدروژل  :های هیدروژلی داربست

هعی نترم متورد استتفعده قترار      هعی بعفت و اع بم عنوان داربتتداروهع 

توانند از ترکیبتع  طبیتتی و اتع صتنععی      هع، می گیرند  اان داربتت می

هعی غضروفی و  هعی پوستی، بعفت هع در ترمیم زخم تولید شوند  از آن

هتعی ااتن    تتران واژگتی   شتود  از مهتم   گعهی استتگوانی استتفعده متی   

بتتم منعستت  بتتودن اهتتت مهتتعار  ستتلولی، تتتوان  هتتع متتی داربتتتت

هتع اشتعره    آنژاوژنیک بودن و محتوای بعالی آ  و مواد غتذاای در آن 

تتوان بتم    هتع، متی   کرد  از ترکیبع  طبیتی مورد استتفعده در هیتدروژل  

کالژن، ژالتین، فیبران، هیعلورونیتک استید، آلژانتع  و کیتتوزان و از     
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هتع و   کوپلیمرهتعی آن الکتیتک استید و    ترکیبع  صتنععی نیتز بتم پلتی    

 ( 31-31وانیل الکل اشعره کرد ) اتیلن گلیکول و پلی مشتقع  پلی

ای  هتتعی رشتتتم داربتتتت :(Fibrousای ) هتتای رشتتت  داربستتت

هتعی بتدن    توانند بم عنوان معتراک  خعرج سلولی بتیعری از بعفت می

استفعده شوند  سم تکنیک شعمل الکتروراتی، خود ستعزمعن اتعفتگی و   

هعی تولید  هع واود دارد  نعنوفیبرال فعزی برای ااجعد اان رشتمتفکیک 

هتعی دو   شده بم روش الکتروراتی بم خعطر نداشتن برخی محدودات

هع، بیشتتر در   روش داگر بتیعر پرکعربرد هتتند  اان شکل از داربتت

عضتالنی، غضتروف،    -هتعی استکلتی   ای نایتر بعفتت   هعی رشتم بعفت

هتعی عصتبی متورد استتفعده قترار       عفتت لیگعمنت، پوستت، عتروق و ب  

گیرنتتد  کتتالژن، ژالتتتین، کیتتتوزان، هیعلورونیتتک استتید، ابراشتتم،   متتی

هتع استتفعده    گلیکولیتک استید در ااتن داربتتت     کعپروالکتون و پلی پلی

 ( 32-33شوند ) می

میکروستتفرهع، : (Microsphereهتتای میوسوستت)سی ) داربستتت

شتوند  بتم عتالوه، در     هتعی دارورستعنی استتفعده متی     بیشتر در سیتتم

هعی غضروفی و استگوانی نیز بتم   هعی دو الام نایر بعفت طرا ی بعفت

(  بتم عنتوان مثتعل، میکروستفرهعای بتع اتن        34-35رونتد )  کعر می

هعی ترابکولتم متورد استتفعده     الکتیک گلیکولیک اسید در استگوان پلی

 ( 26، 36گیرند ) قرار می

هتع، در   اان داربتتت  :یشناختی یا ماتسیوس های زیست داربست

بعشند و نم تنهع بتم   می Acellularواقع معتراک  طبیتی فعقد سلول اع 

تتوان از   هعی مگتلف قعبل تهیم هتتند؛ بلکم می عنوان داربتت از بعفت

هع، بتم آرامتی    هعی مگتلف نیز استفعده کرد  اان داربتت هع در بعفت آن

هتعای    ند و در بعفتت شوند و غنی از کالژن و االستتین هتتت   تجزام می

هعی قلبی و عروق خونی مورد استفعده قترار   نایر مثعنم، میز راه، دراچم

 ( 7-8، 37اند ) گرفتم

ااتن دستتم از    :ها )پلیمسها و تسکیبات فلزی( سایس داربست

هتع، بتم انتوا  قعبتل تجزاتم و غیتر قعبتل تجزاتم تقتتیم           داربتت

آلومینع، زارکونیع، هعی غیر قعبل تجزام از  شوند  ان  داربتت می

نیتراتتدهعی ستتیلیکون و کتتربن و اتتن  انتتوا  قعبتتل تجزاتتم از   

آلومینیتتوم، کلتتتیم فتتتفع ، کتتورالین، هیدروکتتتی آپعتیتتت و    

فتفع  کلتیم است  مقعومتت در برابتر نیروهتعی کششتی و      تری

هعی استگوانی و پعاتداری بتعال در    فشعری، قعبلیت اذ  در بعفت

ااتتن ترکیبتتع  استتت  ترکیتت  هتتعی  هتتعی بتتدن از واژگتتی بعفتتت

گلیکولیک اسید و هیدروکتی آپعتیت بم عنوان اکتی   -الکتیک پلی

هعی استگوانی و سگت بتدن متورد    هع در بعفت از بهتران داربتت

، پلیمرهعی تجعری مورد 1(  در ادول 36گیرند ) استفعده قرار می

هعی هر پلیمر و نعم تجعری  هع بم همراه واژگی استفعده در داربتت

 هع گنجعنده شده است  آن

 عروقی -هاي مورد استفاده در سیستم قلبی داربست

تران علل مرگ و میتر در   اکی از مهم ،عروقی –هعی قلبی بیمعری

هتعی   اکتی از راه  ،از ااتن رو  هتتتند  کشورهعی مگتلتف اهتعن   

روش استتفعده از   ،عروقتی  -درمعنی اهتت بهبتود بیمتعران قلبتی    

  بترای اتتعاگزانی عتتروق از پلیمرهتتعی  استتتاتعاگزانی عتتروق  

اان پلیمرهع در عتروق بتزرگ   استفعده از   شود استفعده می صنععی

بهتتری نتتبت بتم عتروق      ی متر( نتیجتم  میلی 6)بع قطری بی  از 

متتر( دارد  از علتل اصتلی عتدم      میلتی  5کوچک )بع قطر کمتتر از  

 توان بم می ،موفقیت برخی مواد مورد استفعده اهت سعخت عروق

و کم بودن ا تمتعل قبتول    کشتعنیخعصیت لگتم شدن، کم بودن 

ی عتدم ستعزگعری بتین ترکیت  پلیمتری و بعفتت        پیوند در نتیجم

متمتول از  بتم طتور    ،عروق خونی ی   برای تهیماشعره کردعروقی 

افتزاا   عوامتل  هتعی بنیتعدی در اتک داربتتت بتم همتراه        سلول

عی متورد استتفعده   ه کنند  داربتت رشد عروق استفعده می ی دهنده

ی طبیتی، صنععی، زاتتتی   دستمچهعر در سعخت عروق خونی در 

  دنگیر قرار می و کعمسوزات زاتتی

توان بم عدم سمیت، عتدم ااجتعد    هع، می هعی مهم در آن از واژگی

هعی لگتم شدن، عدم ااجعد التهع ،  فظ خعصتیت عملکتردی    واکن 

اتوای اقتصتعدی،    صترفم  آندوتلیوم، سعزگعری بعال، انتقعل فشعر ختون، 

 ( 41قعبلیت استرال شدن و نگهداری آسعن اشعره کرد )

 -مورد استت)اد  در سیستتق بلبتی    های پلیمسی طبیعی داربست

و  عملکترد بیولوژاتک بتتیعر بتعالای دارنتد      ،هتع  اان داربتت عسوبی:

  تتران ترکیبتع   کننتد  مهتم   هعی التهعبی اع سمیت را فتعل نمتی  واکن 

فیبران، االستین، هیعلورونعن، فیبروئین ابراشتم و   ،عدهطبیتی مورد استف

انتدهعی  اکتم در فر  استت پروتئین غیر محلولی  ،  فیبرانهتتندکالژن 

هع  ترمیم بعفتی و  فعظت سعختعری در مهعار ، تکثیر و اتصعل سلول

شتود    دخعلت دارد و در سعخت عروق از اان واژگی آن استتفعده متی  

کتم   بعشتد  متی عتروق   ی ثر در داتواره ؤهعی م اکی از پروتئین ،االستین

شتود  هیعلورونتعن اکتی از     بععث خعصیت کشتعنی و دوام عروق متی 

  ااتن  استطبیتی مورد استفعده  ی هعی غیر سولفعتم گلیکوزآمینوگلیکعن

بعشتد  ابراشتم،    چتتبنده و قعبتل تجزاتم متی     دوست، غیتر  ترکی  آ 

بعشد  ابراشم بتم   میپروتئین تولید شده توس  کرم ابراشم و عنکبو  

هعی مکعنیکی آن نیز تع مد  زمعن زاعدی  فظ  آرامی تجزام و واژگی

متعتراک   هعی مهم در  فظ ستعختعر   اکی از پروتئین ،شود  کالژن می

ژنیتک و التهتعبی    هعی آنتی پعسخ ،بعشد  کالژن هع می بعفت خعرج سلولی

   (41-42) کمی دارد

 عسوبتی:  -سیستق بلبتی صناعی مورد است)اد  در های  داربست

قعبل تجزام و  ، پلیمرهعی غیرصنععیهعی  ترکیبع  مواود در داربتت

 شوند  قعبل تجزام را شعمل می
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 ها . پلیمسهای تجاری مورد است)اد  در داربست1جدول 

 رفرنس نام تجاري ویژگی و کاربرد پلیمر نام پلیمر

خواص مکانیکی ویژه )کشسانی(، قابلیت تجزیه و قابل  (PGAگلیکولیک اسید ) پلی

 استفاده در تثبیت کردن داخل بافتی

.DEXON 

.Biofix 

(36 ،28 ،12 ،8-7) 

های غیر  قابلیت کشسانی باال، قابل استفاده به عنوان نخ (PLLAال الکتیک اسید ) پلی

 قابل تجزیه، دارای شکل قابل تزریق

.Dacron 

.DEXON 

.Bio-Anchor 

.Meniscal Stinger 

(38-36 ،12 ،8-7) 

 Resomer (39-38 ،12) های قابل جذب قابلیت تطابق باالی بافتی، در داربست (PDLAدی الکتیک اسید ) پلی

 Vicryl (39-36 ،12 ،8-7) ی باال، در طراحی صافی، در پیوند پوست قابلیت تجزیه (PLGAالکتید کوگلیکولیک اسید ) پلی

 CYTOPLAST. ها ی زیاد به عنوان ماتریکس داربست استفاده (PLGA-collagenکالژن ) -الکتید کوگلیکولیک پلی

.Resorb 

(39-38 ،12) 

PDS  در اتصال قطعات استخوانی .Pins  

.LUPRON DEPOT 

(39-36 ،12 ،7-8) 

ابزارهای به عنوان کوپلیمر همراه پلیمرهای دیگر و در  (PCLکاپروالکتون ) پلی

 گیری از بارداری پیش

Capronor (39-37 ،12 ،8) 

 MONACRYL (39-36 ،12 ،8-7) ای های تک رشته ای، نخ های رشته در داربست (PDLLA-CLالکتید کوکاپروالکتون ) -دی ال پلی

کاپروالکتون، - £-کو  -الکتید اتیلن گلیکوژن، پلی پلی

 (PGCL ،PLCL ،PEGگلیکولید کوکاپروالکتون ) پلی

 Synbiosys (38 ،28 ،12) های دارویی در حامل

(، (PGCLکاپروالکتون  -ε -کو -گلیکولید پلی

 (PCL-TMCمتیلن کربنات ) تری -کو -کاپروالکتون پلی

ی  های بخیه دارنده و نخ در اعمال ارتوپدی به عنوان نگه

 قابل انعطاف

.Maxon 

.Acufex 

(39-36 ،12 ،8-7) 

 Degrapol (39-36 ،12 ،8-7) تخلخل باال (PEUاتر اورتان ) پلی

 Polynova (39-36 ،12 ،8-7) های استخوانی  قابل تزریق در بافت (LDI-based PUاورتان ) پلی -ایزوسیانات لیزین دی

 CAMEO (39-36 ،12 ،8-7) های دارویی قابل جذب های بخیه و حامل در نخ (PEAsاسترآمیدها ) پلی

 Alzamer (39-36 ،28 ،8-7) های داروی هیدروفوب، در حامل (POEاورتو استر ) پلی

های  های جراحی، در بافت های دارویی، دستکش حامل (PCAسیانوآکریالت ) پلی

 های پوستی( اسکلتی و پوستی )زخم –عضالنی

.Dermabond 

.Alloderm 

.Biobrane 

.Integra Dermal 

.Regeneration 

.Template 

(39-36 ،12 ،8-7) 

Collagen عضالنی و بافت  –عروقی، اسکلتی –داربست قلبی

 عصبی

TransCyte (39 ،36 ،28 ،12) 

ی آب،  دارنده ی آنژیوژنز، جاذب و نگه تحریک کننده (HAهیالورنیک اسید )

های  های حیاتی در بافت ی مولکول انتقال دهنده

 استخوانی

.HYAFF 

OSSIGEL 

(39-37 ،28 ،12 ،8) 

viscous HA High molecular weight 
(HMW) 

ها )به ویژه  در بیشتر بافت  قابل تزریق به عنوان پر کننده

 چشم(

.AMVISC and 

.AMVISC Plus 

(39-36 ،12 ،8-7) 

viscous HA به عنوان مایع سینوویال در مفاصل .SYNVISC 

ORTHOVISC 

(39 ،37 ،28 ،12) 

PGA: Polyglycolic acid; PLLA: Poly (l-lactic acid); PDLA: Poly (d-lactic acid); PLGA: Poly lactic coglycolic acid; PDS: Polydioxanone;  

PCL: Polycaprolactone; PDLLA-CL: Poly (d, l-lactic acid-co-caprolactone); PGCL: Poly (glycolide cocaprolactone); PLCL: Poly (L-lactide-co-
Ԑ-caprolactone); PEG: Polyethylene glycol; PCL-TMC: Polycaprolactone-1,3-trimethylene carbonate; PEU: Poly-(ether urethane); LDI-based 

PU: Lysine diisocyanate- based poly urethane; PEAs: Polyesteramides; POE: Polyn (ortho esters); PCA: Poly (2-cyano acrylate);  

HA: Hyaluronic acid; HMW: High molecular weight 
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متورد استتفعده در    ی قعبتل تجزاتم   غیتر  صنععیاز املم ترکیبع  

تترافلوئتتورواتیلن  تتتوان بتتم پلتتی متتی ،ستتعخت عتتروق ختتونی بتتزرگ

(polytetrafluoroethylene  اعPTFEداکرون و پلی ،)  اورتران اشعره

توان بم عتدم قعبلیتت استتفعده در عتروق      می ،کرد  از متعا  اان مواد

املتم   قعبتل تجزاتم از   صتنععی خونی کوچک اشتعره کترد  ترکیبتع     

هیدروکتتی   (، پلیPGAاع  Polyglycolic acidگلیکولیک اسید ) پلی

و ( PCLاتتتع  Polycaprolactone) کتتتعپروالکتون آلکتتتعنوا ، پلتتتی

روی  یمتعتراک  طبیتت  هع و ااجعد  اتیلن گلیکول برای رشد سلول پلی

 ،متمتول بتم طتور    ، تی عتروق ختونی   اتوانند مفید بعشند  بترای طر  آن می

دهنتد تتع    قترار متی   گفتتم  پی هعای از ان  مواد  هع را روی داربتت سلول

بترای   ،بتم عنتوان مثتعل     دنبعفت مورد نار را ااجعد کن ،پ  از رشد و تکثیر

  (41-43) شود اورتعن استفعده می طرا ی شراعن کرونری از داربتت پلی

 :عسوبتی  -های زیستی مورد استت)اد  در سیستتق بلبتی     داربست

طبیتی گرفتم شتده از   معتراک  خعرج سلولی هعی زاتتی شعمل داربتت

زدااتی و بتم دستت آوردن     ستلول  انتد افر یوانع  اع اهدا کننده هتتند  

شتعمل  معتراک  خعرج سلولی طبیتی و فعقتد ستلول بتم طتور متمتول      

عوامتل شتیمیعای   (، Shakingعمل لترزش ) استفعده از عوامل فیزاکی اع 

  اان استهضم آنزامی شنعختی اع  عوامل زاتتتیمعر بع پعک کننده و اع 

هعی مگتلتف )مثتل مثعنتم، میزنتعی و کبتد( را       اندامااجعد  توانعای ،روش

ستتعختعر ستتم بتتتدی منعستت  و  زدااتتی شتتده،  ستتلولدارد  متتعتراک  

ملکردی و سعختعری اروری برای اتصعل، تکثیر و تمتعاز  هعی ع پروتئین

متعتراک  اتع داربتتت زاتتتی       ترکی  اختصعصی هر را داردهع  سلول

شده است  اان متعتراک  فعقتد    استگراج بم بعفتی دارد کم از آن بتتگی

در  نگهتداری کترد    خشتک اتع   مرطتو  توان بتم صتور     سلول را می

بع منشأ  یوانی اهت اتعاگزانی  هعی زاتتی  مهندسی بعفت، از داربتت

تتران متعات  ااتن     از مهتم هعی قلبی استفعده شده است   عروق و دراچم

  (41-42) توان بم ا تمعل رد شدن پیوند اشعره کرد هع را می داربتت

 -مورد است)اد  در سیستق بلبیی زیست های کامپوزیت داربست

کونژوگم  اکول و هیرودانترکی  طرا ی شده پلی اتیلن گال :عسوبی

ت تتترومبین را یتتبتتع داربتتتت میکروفیبرالتتی پلتتی الکتیتتک استتید فتعل

نتدوتلیعلی شتدن را   اسرکو  کرده، اتتتع  عروقتی را افتزاا  داده و    

قطتع  پیوندی بع قطر کم از ان  پلتی هتدرال    تتهیل می کند  اخیراً

وره( ستعختم شتده   ا پلی اورتعن )کربنع  -سیلتکوستران اولیگومتراک

مواد نعنوکعمسوزاتی هتتند کتم قتدر  بتعالای در    زاتت نو  اند کم از 

   (42-43) متتع شدن دارند

 

 هاي غضروفی هاي مورد استفاده در بافت داربست

هتع، همتواره    غضروف بع توام بم قدر  ترمیم پتعاین کندروستیت   ترمیم

اکی از مشکال  پی  روی پزشکی ترمیمی بوده است  بتم تتعزگی، بتم    

هع، ااتن امکتعن    هع در داربتت بنیعدی و رشد و تمعاز آنهعی  کمک سلول

هعی متواد   هعی غضروفی ترمیم اعبند  از واژگی فراهم شده است کم بعفت

توان بم ااجعد شرااطی بترای   هعی غضروفی، می مورد استفعده در داربتت

(  داربتتت طرا تی شتده،    44هع اشعره کرد ) اتصعل، رشد و تمعاز سلول

هعی در  عل تکثیر داشتتم و   سعختعری برای سلول بعاد خعصیت  فعظت

دارای قدر  مکعنیکی بعال در فشعرهعی ورودی بم بعفت و قدر   فتظ  

استحکعم در برابر  رکع  مفعصل داشتم بعشتد  داربتتت طرا تی شتده     

گیرد، نبعاد ستمی، تحراتک و اتع     پ  از اان کم در اعاگعه خود قرار می

(  ترکیبتع  متورد استتفعده در    45د )هتعی اامنتی بعشت    ی پعستخ  القع کننده

کلی پلیمرهعی طبیتتی و صتنععی     ی هعی غضروفی، در دو دستم داربتت

قرار دارند و از لحع  ستعختعر بتم اشتکعل مگتلفتی همچتون استفنجی،       

 ( 46شوند ) هع تقتیم می هعی منام و نعمنام و هیدروژل فیبروزی، توری

از متواد   :ضسوفیهای غ مورد است)اد  در بافتپلیمسهای طبیعی 

تتوان بتم کتالژن،     هعی غضروفی، متی  طبیتی مورد استفعده در داربتت

هیعلورونیک اسید، چت  فیبران، کیتتوزان، آگتعرز و آلژانتع  اشتعره     

هتع متورد    کرد  کالژن، بم طور متمول بتم همتراه گلیکوزآمینوگلیکتعن   

تتأثیر  هع بععث  گیرد کم ترکی  اان دو معده در داربتت استفعده قرار می

هع و استحکعم و  فعظت سعختعری بترای   مثبت در فنوتیپ کندروسیت

شتود  هیعلورونیتک استید     هعی بنیعدی مزانشیمی کندروژنیک می سلول

هع  مورد استفعده نیز بععث ااجعد محیطی برای رشد و تمعاز کندروسیت

گردد، امع مقعومت بعالای در برابر نیروهعی کششتی و فشتعری وارد    می

ی  دارنتده  عفت ندارد  چتت  فیبتران، بتم عنتوان ععمتل نگتم      شده بم ب

نمعاتد و در افتزاا  بعزستعزی     هتع در داربتتت عمتل متی     کندروسیت

هتعی فیبتران،    کند  اکتی از محتدودات   غضروف مفصلی نق  اافع می

ی  بعشد  پلیمرهعی طبیتتی بتع پعاتم    هعی  عوی آن می چروکیدگی بعفت

هتعای در   بتم صتور  هیتدروژل   قندی نایر کیتوزان، آلژانع  و آگعرز 

 ( 47شوند ) اشکعل اسفنجی و بعلشتکی سعختم می

ااتن   :هتای غضتسوفی   پلیمسهای صناعی مورد است)اد  در بافت

در مهندستی بعفتت متورد استتفعده قترار       1991پلیمرهع، از اواال سعل 

تتوان   اند  از پلیمرهعی صنععی متورد استتفعده در غضتروف، متی     گرفتم

( مثتتل α-Hydroxy acidدروکتتتی استتید ) هی –پلیمرهتتعی آلفتتع 

الکتیتد گلیکولیتد    هع مثل پلی گلیکولید و کوپلیمرهعی آن الکتید، پلی پلی

(poly(D,L-lactide-co-glycolide)  قعبتتل تجزاتتم و متتورد تأایتتد )

سعزمعن غذا و داروی آمراکع را نعم برد  ترکیبع  صنععی داگری کم در 

اورتتعن،   اند، شعمل پلتی  ر گرفتمهعی غضروفی مورد استفعده قرا داربتت

اتتتیلن ترفتتتعال  )داکتترون( و پلتتی     بوراراتتک استتید، پلتتی   پلتتی

 ( 45) تترافلوئورواتیلن )تفلون( هتتند

بتم تتعزگی، ترکیبتع      :های غضتسوفی  تسکیبات نوین در داربست

ی طبیتی نایر ابراشم، ستلولز اتع  تتی ترکیبتع  اداتد       ادادی بع پعام
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اکتعنداول سیترا ، اع ترکیبتع  قعبتل تجزاتم     –8و  1صنععی معنند پلیمر 

هتعی   کعپروالکتون اتع کتوپلیمر اتتر استتر در داربتتت      معنند االستومر پلی

هعی غضتروفی، اغلت  از    گیرند  داربتت غضروفی مورد استفعده قرار می

ژالتین، اسید هیعلورونیک و کندرواتین سولفع  مگلتوط بتع ژل فیبتران    

توان میکروسفرهعی بتع   اداد قعبل تزراق، می شوند  از ترکیبع  تولید می

هتعی   الکتید گلیکولیک استید، کیتتوزان اتع هیتدروژل     ی کوپلیمر پلی پعام

هعی تزراتق   گزانی سلول مقعوم در برابر  رار  کم توانعای بعالای در النم

 ( 44-45ی آسی  داده را دارند، نعم برد ) شده در نع یم

 

 بخیه هاي ترکیبات مورد استفاده در نخ

ی کلی قعبل اذ  و غیر قعبل اتذ  تقتتیم    هعی بگیم بم دو دستم نخ

کننتد، متورد    شوند و بر اسعس واژگی بعفتی و نقشتی کتم اافتع متی     می

متعه در ناتر    3هتع،   گیرند  مد  زمعن اذ  برای نتخ  استفعده قرار می

 هتعای کتم بتی  از متد       شود  اان بدان متنی است کم نتخ  گرفتم می

کنند، غیر قعبتل اتذ  نعمیتده     کشتعنی خود را  فظ میمعه قعبلیت  3

گو  )ترکی  کالژنی کم  هعی قعبل اذ  عبعر  از کع  شوند  نخ می

گلیکولیتد )بتع نتعم تجتعری      شتود(، پلتی   از زار مگتعط روده تهیتم متی   

Dexonگلیکولید/الکتید ) (، کوپلیمر پلیPoly glycolide/lactide   اتع

PGLداوکتعنون ) لی( )بع نعم تجعری واکرال(، پPolydioxanone  اع

PDSگلیکولید/تری (، کوپلیمر پلی (  متیلن کربنعMaxon  کتوپلیمر ،)

(،کتتتتتوپلیمر Monocrylکتتتتتعپروالکتون )-εگلیکولیتتتتتد/ پلتتتتتی

(، کتتوپلیمر Biosynمتتتیلن کربنتتع  ) گلیکولید/داوکتتتعنون/تری پلتتی

(، Caprosynمتتتیلن کربنتتع  ) کتتعپروالکتون/تری-εگلیکولید/الکتیتتد/

 دروکتتتی آلکتتعنوا  مثتتل پلتتی    ( و پلتتیOrthodekالکتیتتد ) لتتیپ

هتعی   (  نتخ 48-49بعشند ) ( میTepha Flexهیدروکتی بوتیرا  )-4

هتعی طبیتتی )ابراشتمی و     ی کلتی رشتتم   غیر قعبل اذ  بم دو دستتم 

استتر،   آمیتد، پلتی   پروپیلن، پلی هعی سعختم شده مثل پلی کتعنی( و رشتم

(، Gore-Texبع نعم تجتعری   PTFEرواتیلن )اتر استر، پلی تترافلئو پلی

( و PVDFاتع   Polyvinylidene fluorideوانیلیتدان فلوراتد )   پلتی 

هتع بتر استعس انتدازه و تتتداد       (  نتخ 51-52شتوند )  استیل تقتیم می

 گیرند    ای بم خود می بندی اداگعنم هع تقتیم رشتم

 

 هاي مورد استفاده در پوست داربست

تران داربتت برای پوست، داربتتی است کتم قعبتل تجزاتم بتع      آل ااده

داشتتم  ستعختعر استفنجی پتر از منفتذی     همچنین، پعاداری بعال بعشد و 

هتعی مواتود در داربتتت     کم مواد مغذی از اان طراق بم سلول بعشد

از (  53) انتد  هعی مگتلفی برای پوستت طرا تی شتده    تتببرسد  دار

ترکیتت  کیتتتوزان، ژالتتتین و   تتتوان متتی ،هتتع تتتتبااتتن دار ی املتتم

کتم توست    ( را نتعم بترد   Cs-Gel-HA scaffoldsهیعلورونیک اسید )

Liu  خعصیت انتطتعف پتذاری   و و همکعران مورد استفعده قرار گرفت

کتالژن و کتوپلیمر الکتیتک و    پلیمرهتعی    ترکیبی از (52) بعالای دارد

 ،(PLGAاتتع  Poly lactic coglycolic acidگلیکولیتتک استتید )

  ترکیبی از کالژن، کیتوزان و (54)متعدل پوست دو الام بعشد  تواند یم

بعشتد   متی پوستت  هعی قعبل اذ   از داربتتداگر گلوتعرآلدئید اکی 

 درصتد  91میکرون و تگلل  111-211کم خعصیت اسفنجی بع منعفذی 

هعی تجتعری متورد استتفعده در مهندستی      از داربتت مورد داگردارد  

داربتتت   استت  کتعپروالکتون   ترکیبی از کتالژن و پلتی   ،بعفت پوست

، گیرد کم بتیعر در مهندسی بعفت پوست مورد استفعده قرار می داگری

  (55بعشد ) می PLGAترکیبی از کالژن و 

 Wheyی  پعاتتم ،ورد استتتفعدهمتتهتتعی  داربتتتتی داگتتر از  دستتتم

رشتد   منعست  ( کتم  Whey protein-based biofilmsد )نپروتئینی دار

اتتیلن   بتع دی  ،هتع  پروتئین Wheyد  هتتنهع  هع و فیبروبالست کراتینوسیت

ی در زاتتت  هتعی  گلیکول، اتیلن گلیکول و گلیتترول بتم صتور  فتیلم    

  از داگتر ترکیبتع  متورد استتفعده در     (56)شوند  میهع استفعده  داربتت

بتتوتیلن ترفتتتعال   تتتوان بتتم پلتتی هتتعی تجتتعری پوستتت، متتی داربتتتت

(Polybutylene terephthalate  اعPBTو پلی )   اتیلن ترفتعال  اکتتید

(Polybutylene terephthalate/Polyethylene glycol terephthalate 

اتتتیلن اکتتتید   اتتع پلتتی  بتتم صتتور  کتتوپلیمر   (PEGT/PBTاتتع 

(Polybutylene terephthalate/Polyethylen oxide  اتتتتتع

PEO/PBT )    هتعی   داربتتت اشعره نمود کم بتم صتور  کتوپلیمر در

(  57گیرنتد )  هعی پوستی مورد استفعده قرار متی  مواود در ترمیم زخم

ی  گیرند کم از املم زاتت پلیمرهعی طبیتی نیز مورد استفعده قرار می

 ( 58) توان بم ابراشم و کالژن اشعره کرد هع می آن

 

 هاي مورد استفاده در تاندون داربست

تعنتدونی نیتز در ستم دستتم     هتعی   هعی مورد استفعده در بعفتت  داربتت

بنتدی   هتع طبقتم   هعی صنععی و نعنوفیبرال هعی طبیتی، داربتت داربتت

هعی طبیتی، کالژن را کم بم طور متمتول از زاتر    شوند  از داربتت می

کننتد،   هعی بیگعنم آن را  ذف می ژن آاد و آنتی مگعط گعو بم دست می

متقتعطع بتم طتور    توان نعم برد  در کالژن، بترای ااجتعد پیونتدهعی     می

متمتتول، از ترکیبتتعتی معننتتد گلوتعرآلدئیتتد، فتترم آلدئیتتد، ترکیبتتع     

 ( 58شود ) اپوکتی، اسیالزاد وکربوامید استفعده می پلی

Funakoshi    و همکعران نیز از ترکی  کیتوزان و هیعلورونتعن بتم

هتعی فیبروبالستت در تترمیم لیگعمنتت استتفعده       عنوان داربتت سلول

کشتعنی بعال توانعای تحمل کش  در فشعر بعال را  کردند کم بع خواص

هعی آسی  داتده بعشتد    تواند اعاگزان خوبی برای لیگعمنت دارد و می

هتتع استتتفعده  (  از ترکیبتع  طبیتتتی داگتتری کتتم در ااتن داربتتتت  59)

و همکتتعران، از ترکیتت   Fanی  شتتود، ابراشتتم استتت  در مطعلتتتم متتی



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران الهام قنبری های مورد استفادهمهندسی بافت و پرکاربردترین مواد و داربست

 830 1397چهارم شهریور  ی/ هفته488ی / شماره 36سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

شتتود کتتم دارای  ده متتیابراشتتم و ژالتتتین بتتم صتتور  هیبراتتد استتتفع

هتتعی  هتتعی مکتتعنیکی و قعبلیتتت رشتتد و تمتتعاز بتتعالی ستتلول واژگتتی

(  از املم ترکیبع  صتنععی متورد استتفعده در    61فیبروبالست است )

(، پلتی  PGAگلیکولیک اسید ) توان بم پلی هعی تعندونی نیز می داربتت

الکتیتک استید    ال ( اتع پلتی  PLAاع  Poly(lactic acid)الکتیک اسید )

(Poly (l-lactic acid)  اعPLLA   و کوپلیمرهعی اان ترکیبتع  مثتل )

اتع   Poly (DL-lactide-co-glycolide)]گلیکولیتد   ال -الکتیتک  پلتی 

PLG] و پلی ( کعپروالکتونPCL ( اشعره کترد )پلتی 61-62  )   الکتیتک

اسید، از ترکیبعتی است کم بتیعر در بعفت تعندون متورد استتفعده قترار    

ران واژگی اان ترکی ، قعبل تجزام بتودن آن و تبتدال   ت گیرد  مهم می

هتع نیتز از    (  برختی شترکت  63-64بعشتد )  شدن بم اسید الکتیتک متی  

(، پلتتی اورتتتعن اوره  PTFEتترافلوئتتورواتیلن ) ترکیبتتعتی نایتتر پلتتی 

(Polyurethane urea  اتتتتعPUUو پلتتتتی )   اتتتتتیلن ترفتتتتتعال

(Polyethylene terephthalate  اعPETاستفعده م )(  در 58کننتد )  ی

شود، بم طور متمول، از  هع استفعده می ی سوم نیز کم از نعنوفیبرال دستم

هعی کالژن اع ابراشم بع پوش  ورا  نتعنو از ترکیبتع  صتنععی     رشتم

 ( 65-68شود ) گلیکولید استفعده می مثل پلی

 

 هاي مورد استفاده در مثانه داربست

مگتلتف در بعفتت مثعنتم    هتعی   مطعلتع  زاعدی اهت طرا تی داربتتت  

هعی طبیتی بتدن نایتر پوستت، افتت،      صور  گرفتم و تعکنون از بعفت

سگت شعمم، صفعق و همچنین، از ترکیبع  صنععی مگتلف معنند استفن،  

تترافلوئتورواتیلن )تفلتون(،    (، پلتی PCLکتعپروالکتون )  وانیلتی، پلتی   پلی

ین )واکراتل(،  ژالتت  هعی کالژنی، آلژانعتی، پلتی  اسفن، ژالتینی، معتراک 

هعی رزانی و سیلیکونی بتم ااتن مناتور استتفعده شتده       اوراتعن، ورقم پلی

هع اهتت انتگتع  ترکیبتع  منعست  در      تران واژگی (  از مهم68است )

هتعی مکتعنیکی نایتر واژگتی      تتوان بتم واژگتی    طرا ی بعفت مثعنم، متی 

هعی بتعفتی اشتعره کترد  بتم      کشتعنی،  فظ سعختعر و عدم ااجعد واکن 

الوه، در ترکی  مورد استفعده بعاد میزان چروکیدگی و قعبلیتت رشتد و   ع

 ( 69هعی پوششی و عضالنی مثعنم مد نار قرار گیرد ) تمعاز سلول

در مطعلتع  آزمعاشگعهی از ترکیبتع  قعبتل تجزاتم بتم صتور       

الکتیتک   ( و پلتی PGAگلیکولیتک استید )   کوپلیمر مثل دو ترکی  پلی

ای  هر پلیمر استفعده شده است  در مطعلتتم درصد از  51اسید بع نتبت 

( PGAگلیکولیک استید )  و همکعران، از پلی Nakanishiداگر توس  

( بع استفعده از روش فراز و خشتک کتردن،   PCLو پلی کعپروالکتون )

درصتد تگلگتل نتتعا، ختوبی در تمتعاز       85داربتتی تهیم شد کم بتع  

و  Duan(  71) هعی قرار گرفتتم در آن بتم همتراه داشتتم استت      سلول

همکعران نیز ترکیبی از مواد طبیتی و صنععی بترای ستعخت داربتتتی    

هعی عضالنی و پوششی مثعنم بم کتعر بردنتد    اهت رشد و تمعاز سلول

گلیکولیک اسید بم عنتوان داربتتت و نیتز از     کم در آن از کالژن و پلی

 (  71عوامل رشد عروقی استفعده کردند )

 

 در قرنیه هاي مورد استفاده داربست

هتتعی قرنیتتم نیتتز از متتواد طبیتتتی از املتتم      در طرا تتی داربتتتت 

، ابراشتم، ژالتتین، کیتتوزان وکنتدرواتین     Iهعی کالژن نتو    هیدروژل

(  از ترکیبع  صنععی متورد استتفعده نیتز    72شود ) سولفع  استفعده می

 الکتیتک استید    اتتیلن گلیکتول، پلتی    هتعی پلتی   توان بتم نعنوفیبراتل   می

(Poly L,D-Lactic acid( گلوتعرآلدئیتتد ،)Glutaraldehyde  اتتع

GTAآکتتتتتتتتراال   اتتتتتتتتتیلن گلیکتتتتتتتتول دی  (، پلتتتتتتتتی 

[diacrylate (ethylene glycol)Poly   اتتعPEGDA] هگتتزامتیلن ،

( و HDCاتتتع  Hexamethylene diisocyanateاازوستتتیعنع  ) دی

آمید اشعره کرد کم در ترکی  بع مواد طبیتی وکر شتده معننتد    آکرال پلی

 (  72-73گردد ) و ابراشم استفعده می Iکالژن نو  

شتود کتم    هعی قرنیم، زمعنی  عصل می بهتران نتیجم برای داربتت

نتبت ترکیبتع  صتنععی و طبیتتی متورد استتفعده رععاتت گتردد تتع         

تحکعم و چروکیدگی( بعفت طبیتتی  هعی مکعنیکی )کشتعنی، اس واژگی

 ( 74-75قرنیم را ااجعد کند و واکن  بعفتی بم همراه نداشتم بعشد )

 

 هاي مورد استفاده در دندان و پالپ دندان  داربست

هعی بعفت دندان و پعلتپ دنتدانی نیتز همعننتد ستعار       در طرا ی داربتت

ی طبیتی و صتنععی کتعربرد دارنتد  بتم      هعی طرا ی شده، مواد پعام بعفت

زمتعن بتع    طور متمول، از هر دو داربتت طبیتی و صنععی بم صور  هم

هتع   هعی مکعنیکی و زاتتتی داربتتت   نتبت مشگص برای  فظ واژگی

ر بعفت دندان همعنند استگوان، استحکعم بعفت طرا تی  شود  د استفعده می

بعشد  در  علی کم در طرا ی پعلتپ   شده از اهمیت خعصی برخوردار می

آاد و واژگی زاتتی  دندان، بم طور متمول اان واژگی کمتر بم چشم می

(  از 76ای متد ناتر استت )    داگری همچون کشتتعنی و خعصتیت ژلتم   

تتوان نتعم بترد و از     دندان، کالژن را میترکیبع  طبیتی مورد استفعده در 

الکتیتک استید و    گلیکولیک اسید، پلی توان بم پلی ترکیبع  صنععی نیز می

الکتتتع   پلتتی -گلیکتتوال  کتتوپلیمری از ااتتن ترکیبتتع  و نیتتز پلتتی   

[Polyglycolate acid/Poly (l-lactate acid)  اتتعPGA/PLLA] 

 PGAبتی از کتالژن و   (  در برخی مطعلتع  نیتز ترکی 77-78اشعره کرد )

هتعی پعلتپ دنتدان و دنتدان از املتم       در طرا ی داربتت بترای ستلول  

هعی عصتبی   هعی آندوتلیعل و سلول هع، سلول هع، ادنتوبالست فیبروبالست

 ( 79استفعده شده است )

 

 هاي مورد استفاده در استخوان داربست

 امروزه در سراسر اهعن ترمیم و اعاگزانی بعفتت متیتو  اتع آستی     
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هعی ارتوپدی  ای بتیعر مهم و اسعسی در درمعن لمأمتاستگوان،  ی داده 

ااتن  هتعی وستیتی در    پیشترفت  ،هعی اخیر آاد و در سعل بم  تع  می

 رفتع  پروتزهتعی مصتنوعی بترای    صور  گرفتم است  از طرفی،زمینم 

امتع اتعفتن    ،گیترد  در بعفت استتگوانی متورد استتفعده قترار متی      آسی 

هعی منعسبی بترای   سعختعر بهینم کم بتواند اعاگزانتران مواد و  منعس 

هعی استگوانی کمتک   چم بهتر سلول بعفت استگوان شود و بم رشد هر

کنتتد، امتتری ستتگت، پیچیتتده و نیعزمنتتد تحقیقتتع  گتتتترده استتت    

 ی هع در مهندستتی بعفتتت استتتگوان، عتتالوه بتتر وظیفتتم       داربتتت

متتتواد زااتتتد و  دفتتتعو  هتتع رستتتعندن متتتواد  یعتتتتی بتتتم ستتتلول 

ع، بعاتد از مقعومتت مکعنیکی منعست  نیتز برختوردار ه آندهی  ستعمعن

ی ارتوپدی بع هتدف بهبتود    هعی متتدد در زمینم (  داربتت81) بعشتند

قعبلیت زاتت سلول، اتصعل، تکثیر، تمعاز استتئوژنیک و تحمتل بتعر،    

 .(81اند ) مورد آزمعا  قرار گرفتم

کم استگوان اک کعمسوزات طبیتى است، بتداهى استت    ایاع از آن

، بعاد داربتتت متگلگتل کتعمسوزاتى تولیتد شتود       آنبرا  تقلید سعختعر 

هتع    فتعل و پلیمرهع  مگتلفى در سعخت داربتتت  هع  زاتت سرامیک

 ی استتفعده  ،هتع  اخیتر   در ستعل   روند مهندسى بعفت استگوان بم کعر مى

تتیم فتتفعتى از قبیتل هیدروکتتى     کلزاتتتی  هتع    وسیتى از سرامیک

 استتگوان،  تترمیم  و سعز بعزکلتیم فتفع  در کعربردهع   آپعتیت و تر 

کلتتیم فتتفعتى دارا    زاتتتی  هتع    سترامیک  اان است  گرفتم صور 

موات    متدنى استگوان هتتند و بگ شبعهت شیمیعاى و سعختعر  بع 

فتتعل،   زاتتهع   شوند  از سرامیک هع  استگوانى مى تتراع رشد سلول

هتع    در ارتوپد  برا  ترمیم نقعاص استگوان و پوش  سطوح اامسلنت

 ( 82) شود یاکسعرچگى اامسلنت، استفعده م فلز ، اهت بهبود

، ترکی  شیمیعاى مشعبم استگوان دارنتد  ،فتعل هع  زاتت سرامیک

 کتم  تگرات   آهنت  ، عتالوه  بم  هتتند شکننده و تردامع بم طور واتی 

 سعزد  از طرف داگتر، ختواص   میهع را محدود  آن بعلینیکعربرد  ،هع آن

تتتوان بتترا   را متتى ی زاتتتتیپلیمرهتتع مکتتعنیکى و آهنتت  تگراتت 

 برتتر ی  غلبتم  مناور بم دلیل، همین بم کرد  اصالح مگتلف کعربردهع 

 انتوا   شتود   متی  استتفعده  پلیمرهتع  بتع  آن ازکعمسوزاتت  هتع  سرامیک د 

گلیکولیتک   پلتى  ژالتین اع پلیمرهع  سنتز کالژن و طبیتی  پلیمرهع 

استتر و   ارتتو  سنتز  اداد مثل پلتى  اسید و الکتیک اسید اع پلیمرهع 

هع  پلیمر  استتفعده   اتراستر آمید در سعخت داربتت یانیدراد و پل پلى

دارا  مزاتت   ،پلیمتر  -طرف داگتر، کعمسوزاتت سترامیک    شود  از یم

 انعاى کنترل آهن  تگرات  بع تو فتعلى سرامیک خعصیت زاتت ترکی 

 ( 83است )پلیمر و بهبود خواص مکعنیکى 

بتیعر مورد توام محققعن قرار  هعی کعمسوزاتی داربتتبم تعزگی، 

هعی کعمسوزاتی متگلگل بع  هع، داربتت کم از املم بهتران آن ندا گرفتم

بتع   فراوانتی کم شبعهت و تطبیق بعشند  میی زاتت استفعده از مواد پلیمر

پلیمرهتعی طبیتتی و     دنت بعفتت استتگوانی دار   ی دهنده  تشکیلعنعصر 

امتع   استفعده شده استت، برای مهندسی بعفت استگوان  زاعدیمصنوعی 

الزم در بعفتتت ستتگت  اکستتعرچگیو  هتتع فعقتتد استتتحکعم  آن بیشتتتر

بتر اهمیتت    تواتم زاتعدی   ،اخیتر  هتعی  دهتم در   بعشتند  میاستگوانی 

 ،ااتن متعده  است  از هعی کربنی در تقوات رشد استگوان شده  نعنولولم

ارتقعی بعزستعزی و   در اهتهعی پلیمری  برای بهبود خواص داربتت

 ( 84گردد ) استفعده میرشد بعفت استگوانی، 

 

 هاي عصبی هاي مورد استفاده در بافت داربست

 در مهندستی بعفتت   هتعی متورد استتفعده    داربتت هع، داگر بعفت مشعبم

 -صتنععی ) دو هر از اع ترکیبی و طبیتی صنععی، ترکیبع  از نیز عصبی

 مشتتق  رشد ععمل املم از عصبی رشد عوامل  شوند می تولید( طبیتی

 ععمتل  (،BDNFاتع   Brain-derived neurotrophic factorمغز ) از

عصتبی   رشد ععمل و (NGFاع  Nerve growth factor) عصبی رشد

3 (Nerve growth factor  اعNGF3)  عصتبی  بعفتت  تترمیم  در کتم 

 و رشتد  موات   کتم  شود می افزوده هع داربتت اان بم نیز هتتند مؤثر

 ( 85-86) شوند می عصبی هعی سلول مهعار 

ژالتتین،   کیتتوزان،  فیبترونکتین،  کتالژن،  طبیتی شعمل هعی داربتت

 آلژانتع   فیبتران و  بتوتیرا ،  بتتع هیدروکتتی   استید، پلتی   هیعلورونیک

 استتید، هیعلورونیتتک املتتم از ترکیبتتع ، ااتتن از برختتی  بعشتتند متتی

 از داگتر،  برختی  کتم   تعلی  در شتود؛  می محتو  قندی معکرومولکول

 بتم  زاتتی پلیمری ترکیبع  بوتیرا ، بتعهیدروکتی پلی و کیتوزان املم

 نایتر  عصتبی  هتعی  آستی   بتر  طبیتتی،  ترکیبع  اثر اان  آاند می  تع 

  است شده بررسی محیطی اعصع  و نگع  سیعتیک، عص  اعاتع 

 عصتبی  بعفتت  مهندستی  در استفعده مورد مصنوعی هعی داربتت از

 در  کترد  اشتعره  استیدهع  گلیکولیتک  پلی اع اسیدهع الکتیک پلی بم توان می

الکتیتد   کتوپلیمری پلتی   ترکیبتع   از عصبی هعی داربتت برای تحقیقع ،

 بترای تمتعاز   هتعی  داربتتت  در شتود   متی  استتفعده  نیز اسید کوگلیکولیک

 Human endometrial stem cellsآنتدومتر )  از مشتتق  بنیعدی هعی سلول

 از بتتتیعری و غضتتروف عصتتبی، شتتبم هتتعی ستتلول بتتم (hEnSCsاتتع 

   ( 87-88است ) قرار شده استفعده ترکی  ااناز  ،داگر هعی بعفت

 3 بتم  نتتبت  کتم  بعشد می کعپروالکتون پلی داگر، صنععی ترکی 

 همتین  بتم  دارد  تری آهتتم پذاری تگرا  سرعت قبل، صنععی ترکی 

 متورد  داگتر  ترکیبع  ( 89شود ) می گرفتم کعر بم هع اامسلنت در دلیل،

 گلیکتول  اتتیلن  پلی کربنع ، پلی اسید، الکتیک پلی/گلیکول پلی استفعده،

 بعفتت  تترمیم  و رشتد  از  تعکی  تحقیقع  از  عصل نتعا، کم بعشند می

 ااتتن در مواتتود محیطتتی اعصتتع  و نگتتع  در داتتده آستتی  عصتتبی

 ( 91-92است ) بوده هع داربتت

Silva بتع  غیر سمی صنععی هیبرادی پلیمری ترکی  از و همکعران 
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 کتم  کردنتد  استتفعده  نگتع   تترمیم  کعپروالکتون و گلیکوژن در پلی ی پعام

 و دارد بنیتعدی  هتعی  ستلول  مهتعار   و تمتعاز  رشتد،  برای هعای واژگی

 متورد  نگتععی  اتعاتع   در تنتی  بترون  و تنتی  درون شراا  تواند در می

   ( 93)گیرد  قرار استفعده

 فیبرهتعی  املتم  از صتنععی  ترکیبتع  کم  تحقیقع  نشعن داده است

 استید  گلیکولیک پلی و اسید الکتیک پلی کالژن، ژالتین، کعپروالکتون، پلی

 ااتن  کتم  کردنتد  استتفعده  نگتععی  اعاتع  ترمیم برای خود ی مطعلتم در

 عوامتل رشتد   منعس ، تگلگل و نفووپذاری داشتن خعطر بم نیز ترکیبع 

 التهتعبی  هتعی  واکتن   و دادنتد  قرار هع سلول اختیعر در را نوروتروفیک و

 و رشتد  بتم  منجتر  نهعاتت،  در کتم  کردند ااجعد عصبی بعفت در را کمی

 اتعاتع   تترمیم  روی بتر  مطعلتتع ،  در  شتدند  عصبی هعی سلول تمعاز

 ژالتتین،  -آگتعرز  نایتر  داگتری  مگتلتف  طبیتی هعی داربتت از نگععی،

 از و پستیتتدی پلتتی ی پعاتتم بتتع و فیبتتران فیبتترونکتین، استتید، هیعلورونیتتک

 و الکتیتک  پلتی  ی تجزام قعبل ترکیبع  املم از مگتلف صنععی ترکیبع 

 هیبراتدی  ترکیبتع   کتعپروالکتون،  پلتی  و هع آن کوپلیمر و گلیکولیک پلی

 اتتیلن  پلی ی پعام بع هیدروژلی ترکیبع  و اسید سیعلیک کعپروالکتوپلی پلی

 هیدروکتتی  معننتد پلتی   تجزاتم  قعبتل  غیتر  هیدروژلی ترکیبع  گلیکول،

 آکرالونیتراتل  پلی و متعآکراال  پروپیل هیدروکتی پلی آکراال ، متع اتیل

 .(94-97است ) شده استفعده کلرااد وانیل

 

  شبکیه استفاده درهاي مورد  داربست

 هتعی  داربتت از و همکعران، Chen توس  گرفتم صور  مطعلتع  در

بترای بعزستعزی    کعپروالکتون پلی همراه بم کیتوزان نعنوفیبری هیبرادی

 الکتروراتتی  تکنیتک  طراتق  از فیبرهع، اان  است شده شبکیم استفعده

 متورد  شتبکیم  عصتبی  هتعی  سلول رشد بررسی اهت و اند شده ااجعد

 و دارد بتعالای  نفووپتذاری  خعصتیت  ترکی ، اان  گرفتند قرار استفعده

 ( 98دهد ) می عبور خود از را هع سلول نیعز مورد هعی مولکول

 صتنععی  هتعی  داربتتت  متورد  در و همکتعران  Yao ی مطعلتم در

 کتوپلیمر  نایتر  پتذار  تجزاتم  ترکیت   تتتدادی  از شتبکیم  ترمیم اهت

 بتر  عتالوه  آکتراال   متتع  متیتل  پلتی  و استید  الکتیتک /گلیکولیتک  پلی

 متعنی  زنتده  رشد، در را ترکیبع  هع اان استفعده شد  آن کعپروالکتون پلی

 هتعی  ستلول  خصتوص  بتم  چشتم  ی شتبکیم  عصبی هعی سلول تمعاز و

 در  گتزارش کردنتد   متؤثر  چشم دار رنگدانم ی الام و گعنگلیونی ی الام

 استید  الکتیک/گلیکولیک پلی کوپلیمر کم است شده عنوان مطعلتم، اان

 ختود  ستط   در را( ردوپتتین ) نوری ی گیرنده هعی سلول هعی گیرنده

 نیتز  آکتراال   متتع  متیل پلی هعی داربتت در واژگی، اان  کنند می بیعن

 بتعلغ  هتعی  ستلول  اصتلی  ی گیرنتده  سم هع، داربتت اان کم دارد واود

 ای شتبکیم  تحت فضعی در ترکی  اان  دهند می بروز خود از را شبکیم

  گردد خعرج ارا ی طی بعاد و شود نمی تجزام

 بترای  گلیتترول سبعستیت،   صتنععی پلتی   ترکیت   از ای مطعلتم در

 در ترکی ، اان کم استفعده و نشعن داده شده است شبکیم هعی داربتت

 ااجتعد  موات   و کنتد  متی  را ااجتعد  التهتعبی  هعی واکن  کمتران بدن

 التهتعبی  عوامتل  سعار و پیکر غول هعی سلول از التهعبی نعشی هعی پعسخ

 نایر خعصی فیزاکی هعی واژگی ترکی ، اان عالوه، بم  شود نمی داگر

 ترکیت ،  اان  دارد را آ  پعاین اذ  میزان و کش  برابر در مقعومت

 ( 99شود ) می تجزام هفتم 4-8 طی (Invivoتنی ) درون شراا  در

 

 هاي مورد استفاده درکبد داربست

  استتت بتتعال تگلگتتل و نفووپتتذاری بتتع پرعتتروق بتتعفتی کبتتد، بعفتتت

 و آلژانتع   اتع  ژالتتین  ی پعاتم  بتع  مثعل طور بم هیدروژلی هعی داربتت

 بتم  گعالکتوزالتم  آلژانتع   همراه بم کیتوزان و کیتوزان/ژالتین ترکیبع 

 گرفتتم  کتعر  بتم  بعفتت  مهندستی ااتن   بترای  واژگتی  اان داشتن علت

 بتتروز بععتث  بتتعال، تگلگتل  بتتر عتالوه  هتتع، داربتتت  ااتتن  شتوند  متی 

 محتی   تتعمتل  در و شوند می هع هسعتوسیت روی بر سطحی هعی گیرنده

 ( 111-111بعشند ) می اهمیت  عاز هع سلول و سلولی خعرج

 اتتیلن  پلتی  و استید  گلیکولیتک /الکتیک پلی نایر صنععی ترکیبع 

 هع آن تمعاز و هع هسعتوسیت بر  معاتی تأثیرا  بررسی در نیز ترفتعال 

(  112انتد )  داده نشتعن  را قبتولی  قعبل نتعا، و گرفتم قرار بررسی مورد

 االستتین  شتبم  پستیتدهعی  پلتی  استتفعده،  متورد  ترکیبتع   از اکی داگتر 

غیتر   و پذاری تگرا  زاتت خواص بع داربتت، نو  اان کم بعشد می

 ( 113منعس  گزارش شده است ) کبد برای خود اامونوژنیک

 

 گیري نتیجه

هتع   مهندسی بعفت، اهمیت زاعدی در پزشکی و ترمیم و اعاگزانی بعفتت 

تران بگ  در مهندسی بعفت کم آن را  هعی آسی  داده دارد  مهم و اندام

هعی پزشتکی متمتعاز کترده و بتم آن عنتوان مهندستی داده        از سعار رشتم

هعای است کم نق  مهمی  است، طرا ی، سعخت و بم کعرگیری داربتت

هتع دارنتد  انتگتع  نتو  و اتن  داربتتت،        ی بعفت ع توستمدر ترمیم ا

تران بگ  طرا ی آن است؛ بتم طتوری کتم در نهعاتت، اتعاگزان       مهم

رود در همعن سط  بم فتعلیت زاتتتی   بعفت آسی  داده شود و انتاعر می

طبیتی خود ادامم دهد  مواد مگتلفی بع منشأ طبیتی، زاتتی اع صنععی بتم  

هتعی مگتلتف بتدن     داربتت در مهندسی بعفتت اشکعل مگتلف بم عنوان 

اند و همچنعن، تتداد اان متواد در اهتت کتعه      مورد استفعده واقع شده

  هع، رو بم افزاا  است عوارض اعنبی اع افزاا  خواص مورد نارآن

 

 تشکر و قدردانی

وسیلم از تمعم همکتعرانی کتم متع را در انجتعم هرچتم بهتتر ااتن         بدان

 گردد  صمیمعنم قدردانی می نمودندپژوه  اعری 
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Abstract 

Background: In today’s world, humankind is exposed upon a wide spectrum of diseases and tissue damages, 

which some of them are untreatable with current medical approaches. The untreated damaged tissues 

encompasses a widespread of destroyed parts with loss function in which natural repair mechanisms are not able 

to reconstruct them. Therefore, remedy for these lesions is related to a branch of medical sciences called 

regenerative medicine. One of the tools in regenerative medicine is transplantation of tissue-like structures via 

tissue engineering. We searched several databases such as PubMed, Scientific Information Database (SID), 

Springer, Medline, Magiran, ScienceDirect, and Sivilica, and used Google Scholar search engine to find the 

articles in this issue. Different researches and clinical results show that with the help of tissue engineering, 

structures similar to natural tissues for repair can be designed. These structures are made up of three parts of 

scaffold, cell, and growth factors. In the construction of these structures, the design of ideal scaffold with the 

desired properties and mechanical strength is important, depending on the type of material and method of its 

construction. Regenerative medicine and tissue engineering are successful and necessary in repairing or replacing 

damaged tissues. 
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