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Abstract
In the recent years, bioengineered cardiac tissues are of particular
significance because of the extremely limited ability of the
myocardium to self-regenerate. In this article, the recent
advancements in the development of experimental in vitro
platforms for next generation of the diagnostics and therapy
validation are reviewed. Specially, here the present progress of the
microfluidics technology application such as micro/nano fibers,
micropatterning, and 3D bioprinting with sacrificial material or
with microfluidic channels for the development of cardiovascular
systems’ biofabrication at the tissue- and organ levels is described.
With all the improvements in this field, there are still difficulties in
prolonged cells viability, thick tissue fabrication for higher
mimicry levels, and scaffolds mechanical stability in vivo. Until
now, microfluidic methods pave the way for in vitro recapitulating
of cardiovascular tissue for drug testing and providing basic
knowledge of organ’s functions. In the future, with novel
microphysiological systems, the transition from bench to bedside
will be accelerated.
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چكیده
در سال های اخیر مهندسی بافت قلب اهمیت ویژهای یافته است؛ زیررا ایر بافرت توانرایی
بسیار اندکی در بازسازی خود دارد .از همری رو ایر مقالره بره مررور ماالعراا اخیرر در
سامانههای آزمایشگاهی توسعهیافته برای بهبود روشهای تشخیص و درمان بیمراریهرای
قلب و عروق پرداخته است .در ایر زمینره روشهرای ریسسریایتی بررای سراخت زیسرتی
سامانههای دارای عمل کرد مشابه با بافت قلب و عروق مانند استفاده از رشتههای میکرونی
یا نانویی ،الگوسازی در ابعاد میکرونی و پرینت زیستی سهبعدی با مادۀ فداشونده و یا همراه
با کانالهای ریسسیایتی ،نتیجۀ مالوبی داشتهاند .با وجود پیشرفتها اما همچنران در ایر
زمینه چالشهایی وجود دارد که ای پژوهش بدانها پرداخته است .بهطور کلری مریتروان
گفت که تا به امروز روشهای ریسسیایتی راه را برای همانندسازی بافتهای قلبی و عروقی
رشدیافته در آزمایشگاه که کاربرد هایی مانند سنجیدن اثر داروها و افسایش دانش نسبت به
عمررلکرررد ارگررانهررا دارنررد ،همرروار کرررده اسررت .در آینررده ایرر سررامانههررای نرروی
میکروفیسیولوژیکی برای ای بافت می تواند امکان گذار از تحقیقاا آزمایشگاه به درمانهای
بیمارستانی را نیس فراهم آورد.
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مروری بر استفاده از فناوری ریزسیاالت در ساخت زیستسازههای مهندسیشدۀ...

 .1مقدمه

برای کراهش زمران مرورد نیراز بررای رو زایری در بافرت ،محققران

بیماریهای قلبری و عروقری نخسرتی عامرل مررو و میرر در دنیرا

روشهای اضافهکردن شربکۀ شربهعروقری را بره داربسرت ،پریش از

هستند که در سال  231۲حدود  01درصد از آمرار کلری مررو در

کاشت بررسی کرده اند .ای شبکۀ عروقی می تواند بره عرروق اصرلی

دنیا را به خود اختصاص دادهاند[ .]1با وجود پیشرفت های بسریار در

بیمار متصل شود و سرعت نفو مواد غرذایی را چنردی برابرر کنرد.

زمینۀ مهندسی تجهیساا زیستپسشکی و روشهرای جراحری بررای

بهصورا تئوری ،اگر شبکۀ ساختهشده در داربسرت پریش از کاشرت

درمان بیماریهای قلبری و عروقری امرا کمبرود مردل آزمایشرگاهی

بهقدر کافی نظم یافته باشد و امکان متصلکردن ای شبکه به عروق

مناسب برای امتحان دارو ها و اعتباربخشری بره روش هرای درمرانی،

طبیعی بدن در حی جراحی در ابعاد میکرو وجود داشته باشد ،نفو

توسعۀ روش های درمانی جدید با موانعی روبهرو شده است .هرچنرد

ب فاصله در داربست ممک میشود[.]0

آزمون های دارویی بهطور جهانی در بدن موجرود زنرده و بیشرتر در
مدل های موشی امتحان مریشرود؛ امرا فیسیولروژی قلرب و عرروق و

 .2ساختزیستی سازههای قلبی و عروقـی بـا تناسـ

جواب های احتمالی به دارو ها در بدن انسان میتواند کرام ا متفراوا

فیزیولوژیكی

باشد[ .]2ای امرر باعر برروز شکسرت هرا در مرحلرۀ آزمرون هرای

ساختزیستی  1فرایندی است که به ترکیب سلولهرا ،زیسرتمرواد و

بیمارستانی ،افرسایش هسینره بررای توسرعۀ دارو هرا و افرسایش خارر

فاکتور های زیستفعال در روش های سراخت پیشررفته بررای ایجراد

عوارض جانبی پیشبینی نشده میشود .بررای مثرال نمونره هرایی از

ساختارهای بافت با عملکرد بهتر و پیچیدگی بیشتر از محریطهرای

دارو هایی که برای درمان بیماریهرای قلبری یرا حتری دیابرت و یرا

کشت دو و سهبعدی میپردازد .روشهای اخیر ساخت ،امکان کنترل

سرطان از سازمان غذا و دارو مجوز داشتند ،مشخص شرد کره بررای

دقیق چیدمان فضایی سلول ها و زیستمواد را فرراهم مریکننرد ترا

قلررب سررمی هسررتند و برره هم ری دلی رل از بررازار دارو جم ر آوری

داربست مورد نظر هرچه بیشتر به ساختار میکرویی طبیعی نسدیرک

شدند[0و .]0هسینرۀ بسریار برای و نگرانریهرای اخ قری اسرتفاده از

شود .در حیاۀ مهندسی بافت قلب ،بررای کنتررل هرمراسرتا برودن

حیواناا باع شده تا احساس نیاز به مدل های آزمایشگاهی دقیق تر

سلول های قلبی در ایجاد همسانگردی و ایجراد شربکۀ عروقری کره

که بتواند فیسیولوژی طبیعی قلب و پاسخ بافت طبیعی بره دارو هرا را

برای زندهمانی سلولهرا در داربسرتهرای برسرو ضرروری اسرت ،از

بهتر ایجاد کند ،بیشتر شود[.]۲

ساخت زیستی استفاده میشود .در ادامه به روش های پیشرفته برای

بهطور کلی بافتهای ایجادشده در مهندسی بافت با هدف جایگسینی

سرراخت سررازههررای پیچیررده بررا تمرکررس بررر بافررت قلررب و عررروق

بافتهای آسیبدیده و ایجاد نمونههای آزمایشرگاهی بررای آزمرودن

پرداخته میشود[.]1

زیستسازگاری دارو ها در سامانههایی با ابعادی بسروتر از محردودۀ
نفرو مرواد غررذایی و اکسریژن در مررواد ( 233میکرومترر) هسررتند.

 1-2روش مبتنی بر رشتهها

بنابرای نیاز به یک سامانۀ توزیر مرواد و اکسریژن در بافرت کرام ا

روش های ایجاد رشته ها مانند تراشههای ریسسیایا و بررقریسری ،

واضح است .در طول زمان کشت بافت در آزمایشگاه ،نفو میتواند از

توانایی ایجاد ساختار رشتهای را با خواص قابل تنظریم ماننرد انردازۀ

راه استفاده از راکتورهای زیستی پرفیوژن تسهیل شرود؛ امرا بعرد از

رشته ،اسرتحکام مکرانیکی و کرشسرانی ،شرکل سراح ،تخلخرل و

کاشت داربست در بدن ،رسیدن مواد غذایی و اکسیژن از راه شربکۀ

استفاده از ترکیرب مرواد مختلرف دارنرد[ .]7-12در مقالرۀ مرروری

عروقی امکان میپذیرد .بهطور معمول شبکۀ عروقی موجود در بردن

محمدیوش ماالعۀ کراملی از مرواد و روشهرای سراخت نانوالیراف

فرد در داربست کاشتهشده نفو میکند .ای فرایند روزها و هفتههرا
زمان یزم دارد و ای امر به ای معناست کره سرلولهرای میرانی در

2

0

انجام شده است[ .]10ریسیدن ریسسیایتی فرایندی است که در آن
0

جریان مای از محلول پیشپلیمر در میکروکانالها قرار مریگیررد و

داربست برای بازه زمانی چشمگیری بدون موادغذایی ماندهانرد و برا
مرو ای سلولها کارایی داربست از بی میرود[.]0
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1. Biofabrication
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3. Microfluidic Spinning
4. PrePolymer Solution

استفاده از جریانهای هممحور درون کانال اتفاق بیفتد یا در بیررون

شد[ .]12با وجود تنوع مواد و سلول ها که در ریسریدن ریسسریایتی

کانال مانند فرایندی که در ترریسی انجرام مریشرود ،جریران مرای

استفاده شده است ،رشته های اکسترود شرده گسسرتهانرد و سراختار

خروجی وارد حمام ایجادکنندۀ اتصال عرضری شرود .نمونرههرایی از

دوبعدی و سهبعدی را ندارند .بنرابرای در بسریاری از مروارد بعرد از

مررروادی کررره در ایررر روش بررره کرررار رفترررهانرررد شرررامل

ایجاد رشته ها نیاز بره برافت آن هرا وجرود دارد ترا ایر کره بتواننرد

پلییکتیککوگ یکولیرکاسرید  ،]10[ 1آلژینراا[1۲و ،]11ژیتری

ساختاری را مشابه ساختار طبیعی به وجود آورند[ .]11-21بهعر وه

مترراکری ا 10[ 2و ،]11پلرریاترریل گ یکررولدیاکررری ا ،]17[ 0

عمل کرد و فعالیت سلولی مثل انقباض کاردیومایوسیت ها بهشدا به

ک ژن[1۲و ]12و فیبری [ ]12است .برسرو ترری برترری ریسریدن

استحکام ماتریس وابسته است[ .]22بنابرای پرداخت بره مرواد نررم

ریسسیایتی رشتهها ای است که امکان پوشرینهدارکرردن  0مسرتقیم

که استحکام ساختاری ندارند ،کاربرد عملی چندانی برای شبیهسازی

سلولها در ساختار رشتهها وجرود دارد (شرکل ( .]14[))1برهعر وه

هرچه دقیقتر بافت قلب ندارند.

خلیقی و سعادتمند – صص66-48 :.

رشتۀ جامد پیوسته حاصل شود .فراینرد ایجراد پلیمرر مریتوانرد برا

انقبرراض ناگهررانی هم رۀ رشررتههررا در فرکررانس  1-3/۲هرتررس دی رده

استفاده از انواع مختلف سلول و مواد را در یک رشته یا در رشتههای
مختلف در همسایگی هم فراهم میآورد که ای امرر ایجراد سراختار
مشابه بافت طبیعی با سلول ها و ترکیب هرای شریمیایی و مکرانیکی
متنوع را ممک میسازد[ .]11در حیارۀ مهندسری بافرت قلرب ،از
ساختار رشتهای بیشتر برای شبیهسازی ساختار مشابه ماهیچۀ قلرب
یا ساختار عروقی قلب اسرتفاده مری شرود .بررای مثرال رشرته هرای
۲

پوسته  -هسته حاوی سلول های اندوتلیال با استفاده از یک تراشرۀ
هم محور دوگانۀ ریسسیایتی به وجود آمرده انرد[ .]12ایر تراشره برا
وارد کردن لولۀ مویی های شیشهای با ساح مقا دایررهای در یرک
لولۀ شیشه ای با مقا مسرتایلی در یرک محفظرۀ پ سرتیکی کره
متصل به ورودی جریان پوششی است ،ساخته شده است .مخلروطی
از سلول ها و پروتئی های ماتریسخارج سلولی در لولرۀ مرویی هرای

شکل  .1ریسیدن ریزسیاالتی برای پوشینهدار کردن سلولها
در رشتههای هیدروژل[.]11
Figure 1. Microfluidic-spining for cell encapsulation
in hydrogel fibers [18].

هسته جریان مییابد و در پوستۀ آن سدیم آلژیناا جریران دارد کره
زنجیرههای پلیمری آن با جریان کلسریمکلرایرد برهصرورا عرضری
متصل میشروند[ .]12برا اسرتفاده از ایر روش ،پوشرینه دار کرردن
سلول های اندوتلیال بندناف انسان در رشتههرای کر ژن نروع یرک،
شرایط ایجاد تکییه های سلولی در قار داخلی رشرتههرا را فرراهم
میکند (شکل ( .))2بعد از بالغ شدن سلولها ،کلسیمآلژیناا پوسته

)(b

)(a

را میتوان خارج کرد .ای نوع از ساختار در آخر باعر شرکلگیرری

شکل  .2ایجاد عروق خونی لولهایشکل با کشتدادن سلولهای

یک ساختار لولهای بالغ میشود .در همی ماالعه ،سلولهرای اولیرۀ

اندوتلیال در هیدروژل کالژن نوع یک[ (a) .]12نمایش مقطع

کاردیومایوسیت مروش در هیردروژل هیبریردی کر ژن نروع یرک و

عرضی نشاندادهشده با خط چین در شکل (b) ،B

)1. Poly(Lactic-Co-Glycolic) Acid(PLGA
)2. Gelatin Metacrylate (GelMA
)3. Poly Ethylen Glycol Diacrylate (PEGDA
4. Encapsulation
5. Core-Shell

) نمایش طولی رگ ایجادشده.
Figure 2. (a) Mature blood vessel lumens can be generated by
)encapsulation of HUVECs in a type-I collagen fiber, (b
longitudinal view of the vessel [12].
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در ادامه ،پلیمریشدن یا اتصال عرضی اتفاق میافتد تا ای کره یرک

فیبری پوشرینه دار شرده اسرت .بعرد از گذشرت سره روز از کشرت،

خلیقی و سعادتمند – صص66-48 :.

مروری بر استفاده از فناوری ریزسیاالت در ساخت زیستسازههای مهندسیشدۀ...

برقریسی روشی دیگری است که برای ساخت صفحاتی از رشتههای

غیر همجهت پرداختند و در نهایت با آزمایش غلظرتهرای متفراوا

بسیار نازک در مقیاس میکرو و نانو به کار مری رود .در ایر روش از

ای مواد با آزمودن زندهمانی سرلولهرای ردۀ  H9C2چنری نتیجره

اعمال ولتاژ بای به محلول پلیمر استفاده میشرود کره باعر ایجراد

گرفتند که داربست برقریسیشده و هادی بررای کاربردهرای آینردۀ

مخروط تیلور و ریسیدن سری رشرته هرای خیلری نرازک مریشرود.

مهندسی بافت قلب در آزمایشگاه میتوانرد اسرتفاده شرود[ .]27در
7

ییههایی از رشتههای روی هم قرارگرفته در طول فراینرد ریسریدن،

ماالعررۀ دیگررری کرره ف یرر

صفحه ای نازک و متخلخل تشکیل میدهند .بسیاری از پلیمر هرا برا

پلرریگ یسرررولسررباکتیت برره پلررییکتیررکاسررید برررای افررسایش

ای روش سازگارند؛ اما برهطرور کلری بررای سراخت یزم اسرت کره

زیستسازگاری داربست انجام دادند ،اندازههای کوچکتر رشتههرای

محلرول پلیمرر گررانروی مناسررب داشرته باشرد و حر ل در طررول

برقریسیشده بههمراه اتصایا عرضی بیشتر نتای بهترری را بررای

ریسیدن به سرعت تبخیر شود[ . ]20برخی از موادی که در مهندسی

ریختشناسی سلولهای قلبی کشرتشرده روی ایر داربسرتهرا و

بافررت بررا برررقریسرری برره کررار مرریرونررد پلرریکرراپرویکتون ،1

پاسخهای التهابی داربسرت کاشرتهشرده در قلرب مروش بره دسرت

0

داد[ .]24بهطورکلی با وجود تنوع مواد قابل اسرتفاده در ایر روش،

و پلرررییکتیرررککوگ کولیرررکاسرررید هسرررتند .در ایررر روش

شرایط سخت عملیاتی و ابعراد نرانویی رشرته هرا ،پوشرینه دارکرردن

پوشینه دارکردن سلولها در پلیمر امکانپذیر نیسرت و بیشرتر بررای

سلولها را برای مهندسی بافت قلب غیرممک میکند[.]20

ژیتری متراکری ا ،پلرییکتیرکاسرید  ،2پلریگ یسررولسررباکیت

و همکررارانش بررا اضررافهکررردن

ماالعاا دو بعدی که در آن ها سلول ها یک راسرت برر روی صرفحاا
رشتهای کشت داده میشوند ،استفاده میشود .رشته هرای همسرو را
میتوان با دستگاه برقریسی با صرفحهجمر کننرده بره وجرود آورد.
همسو بودن رشته ها را میتوان با زیادکردن سرعت صفحهجم کننده
افسایشداد[2۲و .]20ایر روش را سروهاییری  0و همکرارانش بررای
طراحررری سررراحی بررررای تمرررایس و بلرررو کاردیومایوسررریتهرررا
بررهکارگرفتنررد[ .]20روش آنهررا شررامل برررقریسرری رشررتههررای
پلییکتیک-کو-کاپرویکتون  ۲با همسویی بای (شرکل ( ))0و کشرت

شکل  .3برقریسی روی یک صفحهجمعکنندۀ سیلندری شکل

سلول های فیبروب ست روی صفحه بود .سلول زدایی صفحه رشتهای

برای ایجاد رشتههای کامالً همسوشده[.]22

نهایی ،ماتریسخارجسلولی حاصل از فیبروب ستها را بهجا میگذارد

Figure 3. Electrospinning onto a cylindrical rotating mandrel can
be used to generate highly aligned fibers [26].

کرره حرراوی فیبرررونکتی و کرر ژن نرروع یررک اسررت .ایرر صررفحۀ
ماتریسخارجسلولی در تمایس سلولهرای  H9C2کاردیومایوب سرت و

 2-2الگوسازی در ابعاد میكرونی

حفظ ریختشناسی سرلولهرای کاردیومایوسریت موشری مرؤثرتر از

بافت طبیعی ماهیچۀ قلب بهصورا سلسهمراترب در دسرتههرایی از

رشتههای پوشانده شده با فیبرونکتی است .احمردی  0و همکرارانش

رشتههای همسوشدۀ ماهیچۀ قلب و عروق خونی سازمان یافته است

هم زمان به ایجاد ساختار متناظر با بافت قلب و فراهمکردن خاصیت

(شکل ( ))0کره باعر

ایجراد برافتی برا خرواص وابسرته بره جهرت

الکتریکی مناسب برای سلولهای قلبی پرداخترهانرد .آنهرا در ایر

میشود[ .]21یعنی برای ای که بتوان خاصریت ناهمسرانگرردی در

پژوهش با استفاده از پلییورتان ،کیتوسان و نانولولرههرایکربنری برا

بافت طبیعی را بهطور منحصربهفرد در آزمایشگاه ایجاد کرد ،ضروری

روش برررقریسرری برره سرراخت داربسررتهررای قلبرری هررمجهررت و

است که ویژگیهایی در ساح وجود داشته باشد که در نهایرت نظرم

)1. Poly Capro Lactone (PCL
)2. Poly Lactic Acid (PLA
)3. Poly Glycerol Sebactate (PGS
4. Suhaeri
)5. Poly(Lactic-Co-Caprolacton) (PLCL
6. Ahmadi
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7. Flaig
8. Micro-Patterning

افسایش همسرویی سرلول هرایی کره درون یرا برر سراح سراختار هرا
کشت داده شده انرد ،اسرتفاده مریشروند کره باعر افرسایش ترشرح
مشخصه های اصلی سلول های قلبی و بهبرود نیرروی انقباضری کلری
بافرت مریشرود .برهعنرروان مثرال در یرک ماالعرۀ جدیرد ،بررا روش
قالربگیرری میکرویری شریارهرایی برر سراح هیردروژل آلژینراا و

شکل  .4دستههایی از رشتههای همسوی ماهیچۀ قلب[.]22

فیبرونکتی به وجود آوردند[ ]00کره سرلول هرای کاردیومایوسریت

Figure 4. Aligned fibers of cardiac muscle [29].

خلیقی و سعادتمند – صص66-48 :.

قالربگیررری میکرویرری[ ]00-00اسررت .ایر روشهررا بیشررتر برررای

کشرررتدادهشرررده روی ایررر شررریارهرررا ،سررراح برررایتری از
سارکومریک الفااکتینی  ،سرلول هرای ماهیچرۀ نررم و فی منرتهرای
اکت ری را از خررود نشرراندادنررد .بررهع ر وه ف ریلم نررازک ماهیچررهای
شکل گرفته بر ساح هیدروژل تحت میدان الکتریکی ،انقباض باییی
را از خود نشان دادند .لیند  2و همکارانش در روشی مشابه سلولهای
بنیادی پرتوان القایی گرفتهشده از کاردیومایوسیت ها را روی صرفحۀ
دارای الگوی پلیدیمتیلسیلوکسان  0قراردادند و همچنی زیر ایر
الگو ،ییره ای را قراردادنرد کره بتوانرد فعالیرت الکتریکری حاصرل از
انقباض سلول ها را ردیابی و خیره کند[ .]07استفاده از ای سرامانه

شکل  (a) .5روش قالبگیری برای ایجاد ستونهایی با نسبت
ابعاد باال برای جهتدهی به سلولهای قلبی ) (bهمسوشدن

برای بررسی اثر دارو های متفاوا بر سلول های همسو بره کرار رفتره
است .مقایسۀ نتای حاصل از ای سامانه برا نترای برهدسرتآمرده از
فیلمهای نازک ماهیچهای 0ای مسئله را نشانمریدهرد کره از ایر

سلولهای قلبی اطراف ستونها[.]31
Figure 5. (a) High aspect ratio PDMS pillars. (b) These pillars
direct organization of cardiac cells around the PDMS
pillars to generate aligned cardiac constructs [38].

سامانه میتوان در ماالعاا پیش از ورود دارو به بیمارستان استفاده
کرد .قالبگیری میکرویی و پرینت با تمراس میکرویری بررای ایجراد
ساختار هایی با سلول های همسو بسریار مفیدانرد؛ امرا ایر روش هرا
دوبعدی محسوب میشوند و در ایجاد ساختار سه بعردی محردودیت
دارند .بدی منظور قالبگیری میکرویی برای ایجراد سرتونهرایی برا
ارتفرراع زیرراد و ضررخامت کررم (نسرربت ابعرراد بررای  )۲از جررنس
پلیدیمتیلسیلوکسان استفاده شد و سپس کشتسلولهرای قلبری
پوشینهدارشده در هیدروژل فیبری در فضای بی ستونها انجام شد
(شکل ( .]04[ )a-)۲با ای روش ،آنها نظم سلولهرای ماهیچرهای
اطررراف سررتونهررا ،همسرروبررودن بررایی سررارکومریکآلفررااکتینی و
افسایشترشح پروتئی بی سرلولی کانکسری  00را مشراهده کردنرد
(شکل (.]04[)b-)۲
1. Micro-Contact Printing
2. Lind
)3. PolyDiMethylSilocsane (PDMS
)4. Muscular Thin Films(MTFs
5. Aspect Ratio

ماسک نوری  0روشی است که برای مواد حساس به نرور بررای ایجراد
ساختارهای شبه سهبعدی به کار میرود .در حال حاضر تعداد زیادی
از زیست مواد هستند که در ای روش به کارمیروند .بسیاری از ایر
مواد از دستۀ شیمی پلیمریشدن اکریلویرل  ،7متاکریلویرل  ،4شریمی
کلیک تیول -ان  1و اضافهشدن تیول -مایکرل  ]01[13هسرتند .بررای
ایجاد الگوهای بیومولکولی معمویا یزم است تا تغییراتی بر مولکولها
انجام شود تا گروه عاملی حساس به نور در آن هرا ایجراد شرود[.]03
اکثر ای واکنشها به آغازگرنوری نیاز دارند که در حضور نور ،فعال و
باع

گسترش واکنش رادیکالی میشود .ساختارهای حاصل از ایر

روش به ساختارهای شبه سهبعدی معروف هستند؛ چررا کره ارتفراع
6. Photomask Fabrication
7. Acrylol
8. Meta-Acrylolic
9. Thiol-Ene
10. Thiol-Micheal
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ماسررکنرروری[02و ،]01پرینررت بررا تمرراس میکرونرری 00[1و ]00و

خلیقی و سعادتمند – صص66-48 :.

مروری بر استفاده از فناوری ریزسیاالت در ساخت زیستسازههای مهندسیشدۀ...

حاصل از ای روش در مقایسه با طول و عرض بهدسرتآمرده بسریار

مایوکاردیوم بیمار (فیبرروز شرده) و سرالم اسرت ،برهسرمت نرواحی

کوچکتر است و ای امر باعر مریشرود کره هیردروژل سرهبعردی

با سختی بیشتر مهاجرا کردند و ریختشناسی آن ها بیشتر مشرابه

محسوب نشود .بررای مثرال ،اوبری  1و همکراران خاروط مروازی از

ماهیچررههررای انقباضری شررد[ .]01بررهطررورکلری ،الگوسررازی نرروری

هیدروژل ژیتی متاکری ا را که حاوی سلول های فیبروب ست برود

امکان کنترل دقیق بر ترتیب فضایی زیستمواد را ایجاد مریکنرد و

با روش ماسک نوری ایجاد کردند[ .]01میسان باییی از همسروبودن

باعر توسررعۀ اسررتفاده از آنهررا برررای شرربیهسررازی هرچرره بیشررتر

سلولها با کاهش عرض خاوط از  233میکرومتر بره  ۲3میکرومترر

بافت طبیعی میشود[.]01

در طررول  ۲روز مشرراهده شررد .در ماالعررهای مشررابه ،سررلولهررای
کاردیومایوسیت و فیبروب ست قلبی در ساختار ژیتی متاکری ا برا

 3-2پرینت زیستی سهبعدی

الگوهای میکرویی همزمان کشت داده شدند[.]02

هرچنررد روشهررایی کرره در قسررمتهررای پیشرری از نظررر گذشررت،

روشی مشرابه بررای ایجراد الگروهرایی برر سراح مروادی کره مران

میتوانند تا حدی برخی از پیچیدگیهای بافت طبیعی قلب را ایجاد

چسبندگی سلولی میشوند به کار رفته است تا با ایر مرواد بتواننرد

کنند؛ اما همچنان در ایجاد داربست هایی در مقیاس بسرو با تناسب

محیط فعالیت سلول هرا را محردود کننرد .یرک مثرال از ایر روش

فیسیولوژیکی محدودیت هایی دارند .پرینت زیستی سه بعدی یکری از

استفاده از کیتوسان حساس به نور روی شیشه و یرا پلریاسرتایری

2

پیشررفتهتررری روشهرای سرراخت زیسرتی اسررت کره برررای ایجرراد

پوشیدهشده با پلیاییسی  0اسرت[ .]00سرلولهرای قلبری روی ایر

ساختار های پیچیده با شباهت زیسرتی برای بره کرار مریرود .انرواع

ساح به قسمتهای عراری از پوشرش چسربیدند و در خاروطی برا

متفرراوتی از روشهررای پرینررت سررهبعرردی وجرروددارد؛ ماننررد

ضخامت کمتر از  133میکرومتر همسو شردند .برا الگوسرازی نروری

استریولیتوگرافی ۲1[4و ،]۲3جرت جروهر  ،]۲2[1اکسرتروژن ،]۲0[13

میتروان گرادیران سرختی مرواد را کره مشرابه بافرت اصرلی اسرت،

پلیمررریشرردن دو فوتررونی ]۲0[11و انتقررال جلورونرردۀ القاشررده بررا

ساخت[ ]00و یرا گرادیران غلظرت زیسرتمولکرولهرا را بره وجرود

لیسر  .]۲۲[12البته معیارهای متفاوتی برای انتخاب بهتری روش برای

آورد[ .]0۲گرادیان در سختی مواد ،دوروتاکسیس  0را کره مهراجرا

پرینت هندسۀ خاص وجود دارد که در مقایا متعددی مرور کاملی

سرلولی در راسررتای گرادیران سررختی مرواد اسررت ایجراد مریکنررد؛

بر برتری ها و کاسرتی هرای هرر یرک از ایر روشهرا انجرام گرفتره

درحالی که گرادیان زیست مولکولها ،کموتاکسیس  ۲را که مهاجرا

است[۲7و.]۲0

سلولی در راستای اخت ف غلظت شریمیایی اسرت ایجراد مریکنرد.

توانایی پرینترهای زیستی برای پرینت ییهها در مقیاسهای متفاوا

ماالعاا آزمایشگاهی برر دوروتاکسریس مریتوانرد در روشر شردن

و بهطور مستقل ،امکان ایجاد سازه هایی در ابعاد بسرو و با دقت بای

چگونگی وقوع سازوکارهای تمایس سلولی و یا ایجاد شبکۀ عصربی در

در تمام جهتها را ایجاد میکند[ .]۲4برهعر وه در پرینرت زیسرتی

ماهیچرره[ ]00کرره هررر دو پررارامترهررای مهمرری برررای درک بهتررر

امکان استفاده از مواد متفاوا با چندی نوع سلول در یرک سراختار

بیماریهای قلبی و عروقیاند ،مفید واق شود[04و .]07برای مثرال

وجود دارد .ای امر باع میشود که ای روش بتواند خیلی دقیقتر،

تس  0و همکارانش با استفاده از ماسکی که گرادیان شفافیت داشرت

تنوع و پیچیدگی ساختاری بافت طبیعی قلب را شبیه سازی کنرد .از

هیدروژلی از پلیاکریلآمید  7که برا نرور برهصرورا عرضری بره هرم

جمله تواناییهای ای روش امکان بهکار برردن شربکۀ عروقری بررای

متصرلشرده را برره وجرود آوردنررد .سرلولهررای بنیرادی مسانشریمی

شبیه سازی عروق خونی در بافت است؛ برای مثال لی  10و همکارانش

کشرررتدادهشرررده برررر ایررر هیررردروژل برررا گرادیررران سرررختی

بررا اسررتفاده از پرینررت زیسررتی یررک شرربکه از عررروق ریررس را کرره

1/30±3/1کیلوپاسکال بر میلیمتر که مشابه گرادیان سختی در بی

شامل کانال های از پیش ساخته شرده برا قارر یرک میلریمترر برود

1. Aubin
2. Polystyrene
3. Poly-L-lysine
4. Durotaxis
5. Chemotoxic
6. Tse
7. PolyAcrylAmid
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8. Stereolithography
9. Inkjet
10. Extrusion
11. Two-Photon Polymerization
12. Laser-Induced Forward Transmittion
13. Lee

ش ریرهای کنترررل برررای خروج ری نررازلهررا ،سرررنح حرراوی مررواد،

در ب ری دو کانررال شررد (شررکل ( .)a-)0بررهع ر وه نفررو دکسررتران

تنظیمکنندۀ فشار و واحد تنظیمکنندۀ دما برود .مرواد درون سررنح

 13کیلودالترون از شرربکۀ عروقری نشرران داد کرره در سرراختار دارای

شررامل سوسپانسرریون سررلولی ،فاکتورهررای رشررد و مخلرروطی از

مویرو ها ،نفو بسیار سری تر از سراختار بردون مرویروهرا ممکر

هیدروژلها میتواند باشد که از راه اعمال فشار هوا ماابق برا طرر

مرریشررود( شررکل ( .)b-)0در ماالعرهای دیگررر بررا اسررتفاده از روش

دادهشده به دستگاه ،داربست را در سه بعد ایجاد کنرد .میرسان مرواد

ریسسیایتی ،کانال قابل نفو پیوسته را پرینت کردند[ .]۲1سازههای

خروجی از نازلها یا بهعبارا دیگر وضرو طرر مترأثر از شریرهای

حاوی کانالهای نفو پذیر پوشیدهشده با سلول اندوتلیال ،مانند آنچه

کنترلکنندۀ نازلها و فشار هواست که مریتوانرد برا فرکرانس یرک

در ای کار ایجاد شده ،برای ماالعۀ کینتیک داروهرا برر سرازههرای

کیلوهرتس کار کنرد .در ایر روش دو کانرال برسرو بره مروازاا هرم

بسرو

خلیقی و سعادتمند – صص66-48 :.

یک صفحه با قابلیت کنترل حرکت در جهت هر سه محور مختصاا،

سلولهای اندوتلیال ،باعر روزایری سرری و ایجراد مرویروهرایی

قلبی و عروقی به کار میرود (شکل (.))7

پرینتشده و سلولهای اندوتلیال در بی آنها در هیدروژل فیبرری

)(b

)(a

شکل  (a) .2پرینت کانالها در دو طرف هیدروژل حاول سلول اندوتلیال و رگزایی بین این دو کانال در هیدروژل فیبرین (b) ،مقایسه
نفوذ دکستران  11کیلودالتون در دو حالت وجود و عدم وجود مویرگها[.]51
Figure 6. (a) Schematics of growth and maturation process of the multi-scale vascular system fabricated by using 3D bioprinting
technology, (b) Diffusion of 10 kDa Dextran in vascular structures with and without capillary network [58].
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به وجود آوردنرد[ .]۲4در ایر کرار دسرتگاه مرورد اسرتفاده شرامل

کشررتداده شرردند .عبرروردادن مح ریط کشررت مناسررب برررای رشررد

خلیقی و سعادتمند – صص66-48 :.

مروری بر استفاده از فناوری ریزسیاالت در ساخت زیستسازههای مهندسیشدۀ...

)(b

)(a

)(c

شکل  (a) .7کانالهای پرینتشده در فاصلههای متفاوت (b) ،ساختار شبکهای کانالهای توخالی پرینتشده با پرینتر زیستی و نازل
هممحور در تعداد الیههای متفاوت (c) ،عبور جریان حاوی میکروبیدهای قرمز از داربست برای نمایش باز بودن کانالها[.]52
Figure 7. (a) Schematics and corresponding fluorescence micrographs of the bioprinted tubular constructs with different aspect ratios of
internal grids, B) and numbers of layers. (c) Photos of perfused channels with red fluorescent microbeads inside the lumens,
Fluorescence photographs before (inset) and after injection with red fluorescent microbeads into the lumen of the single,
continuous bioprinted tube[59].

پرینت زیستی در حال حاضر تمام توانایی خود را برای ایجاد ساختار

بسیاری همچنان وجود دارد .به طورکلی یکی از معضر ا عمرده در

قلبی و عروقی با عمل کرد مناسب به نمایش نگذاشته است ،هرچنرد

استفاده از پرینت زیستی به کاربردن الگوی شربکه هرای مسرتایلی

برخی از ماالعاا در ای زمینه بسیار امیدبخش هستند؛ برای مثرال

بهصورا ییهییه است[ .]03هرچند ای الگو معمویا بهدلیل افرسایش

در ماالعرۀ ژانرح  1و همکرارانش سررازهای از کاردیومایوسریتهرا بررا

پیوستگی ساختار کلی طر استفاده میشود؛ اما ای شبکه در حالت

سلول های انردوتلیال برا روش پرینرتزیسرتی برههمرراه روش هرای

طبیعی بافت وجود ندارد[.]01

ریسسرریایتی ایجرراد شررد[ .]03آنهررا سرراختاری بارگررذاریشررده بررا
اندوتلیال هرا را بررای روزایری پرینرت کردنرد کره در مرحلرۀ بعرد
میتوانستند سرلولهرای کاردیومایوسریت را روی آن کشرت دهنرد
(شررکل ( .))4سررلولهررای انرردوتلیال بررهسررمت محریط المررانهررای
پرینتشده حرکت میکنند و کاردیومایوسیتها به صورا همسوشده
در المان قرار میگیرند و شرکل کلری سراختار از ییرههرای الگروی
شبکه ای به وجود آمده است .عملکررد و زنردهمرانی طروینیمردا
ساختار با قراردادن طر در راکتورزیستی پرفیوژن بره دسرت آمرده
است .آنها از ای سامانه بهعنوان مدل سادهای بررای آزمرون داروی
ضدسرطان دوکسوروبیسی استفاده کردند .بافت قلب در مقابل نفو
محلررول داروی دوکسوروبیسرری رفترراری وابسررته برره دوز دارو را
نشان میدهد؛ به گونهای که با افسایش غلظت دارو کراهش بیشرتری
در نرخ ضربان قلب دیده میشود .هرچند ای مدلها از نظر ترکیرب
سلولی و خواص ساختاری شبیه بافت طبیعی قلب است؛ امرا موانر
1. Zhang
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شکل  .1پرینت ساختار شبکه ای کانالهای توخالی با نازل
هممحور همراه با سلول اندوتلیال و قالبگیری هیدروژل
حاوی سلول کاردیومایوسیت در اطراف آن در مقایسه
با بافت طبیعی قلب[.]21
Figure 8. Bioprinting techniques can be used to generate
endothelialized tissue constructs that mimic the highly
vascularized myocardium [60].
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کند .یکی از مشک ا گسترده در ای است که مواد نرم کره نفرو و

در حالت ایدهآل ،بافت مصنوعی نهتنها باید شامل انرواع سرلولهرای

گسترش مواد غذایی و تمایس سلولی را بهتر حمایت میکنند ،توانایی

مختص بافت باشد ،بلکه باید دارای شبکۀ عروقی باشد تا موادغرذایی

حفظ ساختار خود را ندارند .برای حل مشکل پایداری ساختار ،برخی

و اکسیژن از راه خون در آن بهسرعت و با بازدهی بای نفو کنرد .در

از گرروههررا از اضرافهکررردن تصرحیحکننرردههرای رئولرروژیکی ماننررد

عمل برای ایجاد ابعاد میکرون که در برخی بافت ها مانند کلیه و کبد

نانورشته های سلولس[]02و یا از پرینت ساختار حمایت کننده همسمان

وجود دارد و ایجاد آنها با پرینتر مشکل است[ ،]07در کنار پرینرت

با پرینت هیدروژل نرم استفاده کرده اند .برای مثال در کرار کنرح  1و

زیستی از روشهای دیگر نیس استفاده مریشرود [ .]04ایر روشهرا

همکارانش از پرینت المانهای پلیکراپرویکتون در کنرار هیردروژل

بیشرتر شررامل ایجرراد شرربکۀ عروقری و مررویروهررا بررا بررهکررارگیری

نرم اسرتفاده شرد ترا مراتریس سرهبعردی برسرو سراختارش حفرظ

فاکتورهای رشد و روزایی است[.]01-71

شود[ .]00هرچند به گواهی نویسندگان مادۀ پلیکاپرویکتون با رشد
بافت تخریب مریشرود؛ امرا نررخ تخریرب ایر مراده بسریار پرایی
است[ .]00همچنی چون شکل ساختاری بافرت بسریار وابسرته بره
سختی ماده است[ ،]0۲حضور پلیکاپرویکتون میتواند باعر برروز
پاسخ های سلولی ناخواسته شود ،اگرچره ایر روش مریتوانرد بررای
برطرف کردن محدودیت پرینت سه بعدی مواد نرم مفیرد باشرد[.]۲7
به ترازگی جانرحشری  2و همکرارانش از مراتریس قلرب خروک کره
سلول زدایی شده بود برای پرینت داربست قلبی اسرتفاده کردنرد .در
ای ماالعه بهدلیل مناسبنبودن خواص مکانیکی و رئولروژیکی ایر
مررراده از نرررانو رۀ یپونیرررت بررررای تسرررهیل پرینرررت مررراده و
پلیاتیل گ یکولدیاکرری ا بررای بهبرود خرواص مکرانیکی مراده
استفاده شد .ای ترکیب زندهمانی باییی را بررای سرلولهرای قلبری
فراهم کرد[.]00

خلیقی و سعادتمند – صص66-48 :.

سه بعدی برود که بهتر بتواند ساختار طبیعری بافرت را شربیه سرازی

ساختار دارای شبكۀ عروقی

روشهایی که رگسایی را در داربست کاشتهشده القا میکننرد شرامل
ایجرراد سرراختارهایی حرراوی فاکتورهررای پرریشانژیوژنسرریس ماننررد
 PDGF۲ ،FGF0 ،VEGF0و  TGT0است و یرا برهطرور هرمزمران برا
داربست کاشتهشده به بافت تسریق میشوند تا ایجاد عروق جدیرد را
به وسیلۀ بافت طبیعی سررعت بخشرند[70و .]72در دیگرر روشهرا
محققرران تر ش کردنررد کرره داربسررت از پریشروزایرریشررده را بررا
پوشینه دارکردن سلول های اندوتلیال و دیگر سلول ها و المران هرا در
آزمایشگاه ایجاد کنند[70و .]70هرچند استفاده از جوهرهای زیستی
حاوی مواد فعال زیستی روش مستقیم تری محسوب مریشرود؛ امرا
اسررتفاده از سرراختارِ از پرریشروزایرریشررده نتررای بهتررری برررای
آناستوموسیس  7نشان دادهاند[.]7۲
 1-8-2روش استفاده از مادۀ فداشونده

استراتژیهای ساخت زیستی که ترکیب حسابشده ای از سلول هرا و
زیسررتمررواد را برره کررار مرریبرررد ،نویررد بسرگرری برررای بازسررازی
میکروساختار های موجود در ساختار طبیعی بافت هاسرت .برا وجرود
برتری های بسیاری که در بای کر شد؛ اما آزمایش ها تا بره امرروز از
وجود محدودیت های عمدهای در اسرتفاده از ایر سراختارهرا بررای
آزمون های دارویی و مدلکردن بیماریها خبر میدهند .برای مثرال

اسررتفاده از مررواد فداشررونده از متررداولتررری روشهررا برررای ایجرراد
ساختار های از پیشروزاییشده است .اصول کلی ایر روش چنری
است که برای ایجاد فضا های خرالی در داربسرت از مروادی اسرتفاده
شررود کرره در پای ران فراینررد پرینررت ،بترروان آنهررا را بررا اسررتفاده از
ح لهای مناسب یا فعالیرت سرلولهرای موجرود در داربسرت و یرا
تغییراا

دمایی از سامانه خارج کرد.

ارزیابیهای داروشناسی نیاز به مانیتور کردن سامانه بهصورا پیوسته

شیشهکربوهیدراا  4بهعنوان مادۀ فداشوندۀ زیستسرازگار برهوسریلۀ

دارد تا پاسخ سلولی به محررکهرا و داروهرا را بتروان بررسری کررد.

میلر  1و همکارانش[ ]70معرفی شد و در ماالعاا دیگرر نیرس برهکرار

همچنی میکروبافت های رشدداده شده در محیط های کشت متداول
نمیتوانند برهمکنش غیرهمگ دینامیک را که در بافت طبیعری رخ
میدهد شبیهسازی کنند[.]1
1. Kang
2. Jung Shin

3. Vascular Endothelial Growth Factor
4. Fibrotic Growth Factor
5. Platelet-derived Growth Factor
6. Transforming Growth Factor
7. Anastomosis
8. Carbohydrate Glass
9. Miler
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بدی ترتیب ت ش هرا بایرد برهسرمت ایجراد سراختار هرای پیچیردۀ

 8-2انواع فناوریهای پرینت زیستی سهبعدی برای پرینـت

خلیقی و سعادتمند – صص66-48 :.

مروری بر استفاده از فناوری ریزسیاالت در ساخت زیستسازههای مهندسیشدۀ...

گرفته شد[ . ]77ای روش برای حل دو معضرل در مهندسری بافرت
بهکار رفت .اول داشت مادۀ فداشوندهای که به اندازهای محکم باشد
که ساختار شبکهای  1سهبعدی را حفظ کند و دوم مادهای باشرد کره
بهوسیلۀ سلولهرا مصررف و از سرامانه حرذف شرود[74و .]70بررای
پرینت سه بعدی شیشهکربوهیدراا در مهندسی بافرت از روش هرای
مختلف میتوان بهره برد؛ چه از روش پرینت ییه به ییۀ ای مراده در
کنار مواد اصلی در داربست و چه از روش پرینت ساختار سرهبعردی
بررهصررورا جداگانرره کرره درنهای رت داربسررت اصررلی در اطررراف آن
قالبگیری مریشرود[ .]74پرینرت سرهبعردی کربوهیردراا شیشرۀ

شکل  .2پرینت سهبعدی کربوهیدرات شیشه در ساختار شبکهای

فداشونده برهروش حرارتری ایجراد هندسرههرا را ممکر مریسرازد

و فرایند خارجکردن آن از داربست[.]72

(شکل ( ]70[ ))1که میتوانند بدون نیاز به ساختار حمایتی ،شرکل
خود را حفظ کنند[ .]74میراب  2و همکارانش[ ]77از ای روش برای
پرینت پچ های روزاییشرده برهمنظرور حفرظ نفرو و نجراا بافرت
ماهیچۀ قلب که دچار کمخونی یا ایسکمی  0شرده ،اسرتفاده کردنرد.

فیسیکی آن از حالت ژل (دمای بایی  )0Cبه حالت محلول (دمرای

طبق نتای تحقیقاا ،ای پچها نه تنها به عروق بافت طبیعی متصرل

زیر  )0Cامکان پرینت آسان و همچنی خارجکرردن سراده پرس از

شرردند ،بلکرره باع ر افررسایش آنژیوژنسرریس در بافررت آسرریبدیررده

پایان پرینت را فراهم میآورد[ .]43اخیراا با استفاده از روشی مشابه،

شدند[ .]77ای ماالعه میتواند یک جایگسی مامئ برای درمران

پرینت زیستی بافت رو زاییشده با ضخامت بیش از یک سانتیمترر
4

1

ایسکمی در بافت سهبعدی باشد.

ممک شده است[ .]41در ای کار سلولهای  HNDF ،HUVECو

گلبر  0و همکارانش[ ]74روشی را با دقت بای طراحی کردنرد کره در

سلولهای بنیادی مسانشیمی به دستآمده از مغس استخوان با همدیگر

آن با استفادۀ مستقیم از ایسومالتها  ۲هندسۀ مسرتقل و پیچیردهای

کشت داده شدند .زمران کشرت در ایر ماالعره شرش هفتره بروده

پرینت شد .در ای روش ،ایسومالت بهصورا مذاب از نرازل ،خرارج و
پس از آن در شرایط محیای سخت شده اسرت .ایر روش سراخت

13

درحالیکه در ماالعاا مشابه حد اکثر  10روز بوده است .کنرح و
همکارانش[ ]00از یک پرینتر هماهنرحشردۀ بافرت-ارگران  11بررای

شبکه های مستقل از المرانهرای اسرتوانه ای را ممکر مریسرازد و

پرینت هم زمان مادۀ سخت پلیکراپرویکتون و مرادۀ نررم هیردروژل

توانررراییهرررای ایر ر روش را در مهندسر ری بافرررت و ریسسررریایا

حاوی سلول و مرادۀ فداشروندۀ پلورونیرکاف  127اسرتفاده کردنرد
(شکل ( .))13آنها توانستند اسرتخوان ،گروش ،ماهیچره را پرینرت

نشان میدهد.

هیدروژل ها نیس از دیگر موادی هستند که برای افسایش روزایری در

کنند که در بدن حیواناا کاشته شرد و نترایجی از رو زایری بردون

بافت استفاده میشوند .معمول تری هیردروژل هرای مرورد اسرتفاده

مرو سلولی را نشان داد[.]00

فیبررری  ،ژیترری  ،آلژینرراا و آگرراروز هسررتند[ .]71کولسررکی  0و

در پژوهش دیگری ،برتاسونی و همکارانش[ ]42نشران دادنرد کره

همکررارانش[ ]43از ژیترری متررراکری ا بررهعنررروان شرربیهسررراز

بسیاری از هیدروژلها را میتوان در قرالبی از آگراروز پرینرتشرده،

ماتریسخارجسلولی و از پلورونیکاف  7 127برای ایجاد سراختارهای

قالبگیری و با نور فرابنفش بهصرورا عرضری بره هرم متصرل کررد

عروق استفاده کردند .پلورونیک اف  127جوهری است که تغییر فاز

(شکل ( .))11یافتۀ جدید در ای پژوهش ایر برود کره المرانهرای

1. Lattice
2. Mirabella
3. Ischemic
4. Gelber
5. Isomalt
6. Kolesky
7. Pluronic F127
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Figure 9. The entire preparation process included utilizing an
extrusion method to print the 3D sugar supporting network,
embedding the sugar scaffold into a cellladen hydrogel material,
and dissolving the sugar to expose a hollow channel network [76].

آگاروز به هیدروژل نمیچسبند و ایر امرر خرارجکرردن آنهرا را از
)8. Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVECs
)9. Human Neonatal Dermal Fibroblasts (HNDFs
10. Kang
)11. Integrated Tissue-Organ Printing)ITOP
12. Bertassoni
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(a)

(b)

 نازلها با سامانۀ اعمال فشار هوا و یک،( این سامانه شامل کنترلکنندۀ محورهاa) ،ارگان- سامانۀ پرینتر هماهنگشدۀ بافت.11 شکل
 بهعنوان مادۀPCL ( شماتیک طرح پرینتشده حاوی چند هیدروژل حاوی سلول وb) ،محفظۀ بستۀ اکریلیکی برای کنترل دما و رطوبت
.]23[حمایتکننده و میکروکانالهای ناشی از خروج مادۀ فداشونده
Figure 10. ITOP system. (a) The ITOP system consists of three major units; 3-axis stage/ controller, dispensing module including
multi-cartridge and pneumatic pressure controller and a closed acrylic chamber with temperature controller and humidifier.
(b) Illustration of basic patterning of 3D architecture including multiple cell-laden hydrogels and supporting PCL polymer[63].

(a)

(b)

(c)

(d)

،( قالب شبکهای سهبعدی آگاروز در هیدروژل ژالتینمتاکریالتb) ،( قالب شاخهای سهبعدی در هیدروژل ژالتینمتاکریالتa) .11 شکل
( کانالهای شاخهای توخالی بعد از نفوذd) ،( کانالهای شبکهای توخالی بعد از نفوذ میکروبیدهای فلوروسنتc)
.]12[) میلیمتر3: (خط مقیاس،میکروبیدهای فلوروسنت
Figure 11. (a) Bioprinted agarose templates in branching shap and in GelMA, (b) Agarose fibers embedded in hydrogel in
lattice structure, (c) the resulting network perfused with a fluorescent microbead (red) 3D branching,
(d) and 3D lattice, scale bars are all 3 mm [82].
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سامانه تسهیل میکند و در نهایت میکروکانالهایی را با قابلیت نفو

ارزش وجود کانالهای خالی و قابل نفرود در مراتریسخرارجسرلولی

مواد بهجا میگذارند .ای روش نیاز به ح ل و یا سلول برای حل یرا

نشان داده شد.

مصرفکردن آگاروز ندارد .پرینت زیستی المانها بهصورا جداگانره

قراردادن بازگشتپذیر ساختارهای آزاد از هیدروژلهای معلرق و یرا

امکان بهکاربردن اندازههای متفاوا از المانها ( 2۲3و ۲33و 1333

به اختصار فرش ،1از خرواص بازگشرتپرذیری حرارتری هیردروژلهرا

میکرون) را در یک ساختار به وجود میآورد که در نهایت میشود با

برره عنرروان سرراختار حمررایتی در طررول سرراخت شرربکۀ عروقرری

سلولهای  HUVECپوشیده شود (شکل ( .))12از جمله مشرک تی

استفاده میکند .هیدروژل پرینت شده در حمامی از ژل حسراس بره

که در ای زمینه وجود دارد ای است که امکران ایجراد حلقرههرای

دما در دمای  22±1 °Cقرار میگیرد .مواد ایر حمرام ماننرد مرادۀ
2

بسته با ای روش ممک نیست و همچنی هر چقدر که ابعراد سرازه

بینگام پ ستیک عمل میکند و مقاومت مکانیکی خیلی کمی را به

بسرو میشود طول نفو نور فرابنفش باع افسایش تفاوا در ایجراد

نازل در حال حرکت اعمال میکند؛ اما استحکام کرافی بررای حفرظ

اتصایا عرضی طر در ارتفاعاا مختلف میشود[ .]42درحالیکره

ساختار را نیس فراهم مریآورد .مرواد حمرام در  07°Cوب و خرارج

در ای تحقیق از مواد و روشهای متفاوتی استفاده شرد ،برهوضرو

میشود .ای روش نیاز به پرینت ییه به ییه را حذف و امکران ایجراد

شکل  .12استفاده از رشتههای آگاروز برای ایجاد میکروکانال (a) ،رشتههای پرینتشده (b) ،رشتههای آگاروز در هیدروژل همراه با
سلول (c) ،جهت خارج کردن رشتهها (d) ،کشت سلول در کانالها پس از خارجکردن رشتهها[1 .]12
Figure 12. Preparation process of agarose bioprinting, (a) agarose template fibres, (b) casting and crosslinking of the hydrogel bulk over
the template mold, (c) removal of the template, and (d) exposure of the fully perfusable microchannels and subsequent cell seeding [82].

2. Bingham Plastics
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که در دمای  0303Cپرینت شود که بهنسربت کارهرای دیگرر برا

رو در یک مرحله مار شد .در ای روش از یک نازل چنردمحوره

پرینت در دمای خیلری برای  ]42[ 43Cو یرا دمرای خیلری پرایی

(نازل دومحوره در شکل ( )a-)10در چندی ییه استفاده میشود و

 ]40[ -24Cدمای مناسبتری دارد .در روش آنها ،هم هیدروژل و

جوهر زیستی اصلی که معمویا حاوی آلژیناا است ،از اطراف هسرته

هررم حمررام در حالررت ژل هسررتند .پلورونیررکمونوکربوکسرریلیت 2و

و عامل اتصالدهندۀ عرضری از هسرته خرارج مریشرود .ایر نحروۀ

ژیترری مترراکری ا بررا هررم مخلرروط شرردند تررا جرروهر زیسررتی

خارجکردن مواد ای امکان را به وجود میآورد که سراختار توخرالی

پلورونیررک -ژیترری مترراکری ا را ایجرراد کننررد .پلورونیررکاف 127

لولهای ایجاد شود (شکل ( .]40[)b-)10لولههای توخالی میتوانند با

بهعنوان مادۀ حمایتی به کار رفت .در ای روش زندهمانی سلولهای

پرینتزیستی به شکل های متفاوتی درآیند که قابلیت نفرو مرواد را

 HUVECتا 13روز بررسی شد[ .]40هینتون 0و همکارانش توانستند

مانند عروق طبیعی داشته باشند .بهعر وه ،برا اضرافهکرردن اجسایری

ساختار بافتهای نرم ماننرد قلرب جوجره و مغرس انسران را در ابعراد

مانند ژیتی متاکری ا میتوان ای امکان را بره وجرود آورد کره برا

سه سانتیمتری با پرینتکردن آلژینراا در سراختار حمرایتی راا

سلول های اندوتلیال ساختار را به یک رو خونی قابرل نفرو تبردیل

میکرونی ژیتی و کلسیمکلراید به وجود آورند [ .]01از آنجایی کره

0

کرد[ .]۲1ویسر و همکرارانش[ ]47برهترازگی روش ریسسریایا در
۲

ژیتی در دمای فیسیولوژیک به مای تغییرر فراز مریدهرد ،سراختار

هوا را معرفی کردند که نسبت به تراشههای ریسسیایتی از برازدهی

نهایی بهسادگی با قراردادن طر در  07Cبهدست میآیرد .چنری

بایتری برخوردارند .در ای روش کانالهای ریسسیایتی با جرتهرای

فناوریهایی امکان توسعۀ پرینت سهبعدی را بررای مهندسری بافرت

میکرونی از مای کره در هروا برههرم مریپیوندنرد ،جرایگسی شردند

قلب و عروق افسایش میدهد .چنانکه بهترازگی محققران توانسرتند

(شکل ( .)c,d-)10با استفاده از المان لرزان پیسوالکتریک ،مریتروان

قلب کامل را در ابعاد قلب انسان با فناوری فرش با هیدروژل آلژیناا

قاراا با پراکندگی یکنواخت ایجاد کرد .با ای روش یرک شربکۀ از

به

وجود آورند[.]4۲
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به تازگی سانتورنوند 1و همکارانش[ ]40توانستند هیردروژلی بسرازند

به تازگی پرینت لولههای توخالی برای ایجاد ساختارهای قابرل نفرو

پیشروزاییشده در یک هفته با کشت همزمان سلولهای اندوتلیال
و مسانشیمی در ژل فیبری بهدست آمد[.]47
)(d

)(c
)(b
)(a

شکل  .13روشهای ایجاد کانالهای ریزسیاالتی در تودۀ هیدروژل ) (aنفوذ رنگ از کانالهای قرار دادهشده در تودۀ هیدروژل،
) (bنازلهای هممحور ) (cریزسیاالت بر روی تراشه ) (dروش ریزسیاالت در هوا[.]12

1

Figure 13. Methods of microfluidic channel formation in the hydrogels, (a) Color diffusion in printed vessels in the bulk of hydrogel,
(b) the co-axial nozzle used for printing the structure, (c) Chip-based microfluidics enables in-line control over droplets and particles,
(d) IAMF maintains the in-line control of chip-based microfluidics but relies on jet ejection and coalescence into air [86].
3. Hinton 4. Visser

)2. Pluronic monocarboxylate (Plu-MP

1. Suntornnond
5. In Air Microfluidic

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 21 - No. 121 (2022
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طر های متنوع تر و ساختارهای پیچیدهتر را ایجراد مریکنرد [.]01

 2-8-2پرینت زیستی سهبعدی بههمراه کانالهای ریزسیاالتی

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

 روشهرای ریسسریایتی در،همانگونه که در ایر مقالره بیران شرد
ساخت داربست هرای قلرب و عرروق برهویرژه روش پرینرت زیسرتی
 زمینههای نوظهور و درحال پیشرفتی هستند که بهسرمت،سهبعدی
،ایجاد سازه های زیستی با شباهت بسیار بای_ از لحاظ فیسیولروژیکی
.ساختاری و عمل کردی برای مهندسی ای بافرت_ پریش مری رونرد
باتوجه به نتای ایر بررسری مریتروان گفرت کره روش مبتنری برر
رشتههای میکرونی و یا استفاده از تراشههرای ریسسریایتی برهطرور
عمده برای ایجاد الگوهای دوبعدی مناسرب هسرتند و روش پرینرت
 انتظرار مریرود.زیستی امکان ایجاد سازۀ سهبعدی را فراهم میآورد
که با بهرهگیری از ترکیب درستی از ای روشها در ساو مختلرف
.د اربست بتوان در آینده هرچه بیشتر به سراختار قلرب نسدیرک شرد
،ع وه بر ظهور پیشرفتهای چشمگیر در زمینۀ فناوری ریسسریایا
توسعۀ اص حاا سلولی و بهبرود دانرش بیمارسرتانی ایر انتظرار را
ایجاد کرده است که مجموعۀ ای روشها ابرساری بررای رسریدن بره
ساختاری شبیه سازیشده و با عملکررد متناسرب در مقیراس بردن
.باشد
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