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مقاله مروری

مروری بر پلیمرهای رایج در ساخت رگ های مصنوعی کاربردی در
جراحی عروق و دیالیز
تاریخ دریافت -95/07/01 :تاریخ پذیرش95/09/10:

خالصه

نفیسه

مقدمه

جیرفتی3،2

بیماری های قلبي و عروقي از شایعترین علل مرگ و میر محسوب مي شوند .در زمینه درمان این بیماریها

کلهری*1،2
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یكي ازجراحيهای متداول پزشكي جایگزیني قسمت مسدود و یا باریک شدهی شریانها است و درحال

زاده4

حاضر بهترین پیوند عروقي مربوط به پیوند اتوگرافت است .به طور کلي ورید صافن ،شریان های رادیالو
درون پستانیبعنوان رگهای انتخابي برای جایگزیني عروق مطرح مي شوند ولي در بسیاری از بیماران قلبي،
رگهای موجود در بدن بیماران به دالیل مختلف از جمله سن بیمار ،سایز کوچک ،برداشتهای قبلي  ،یا
اختالالت دیگر قابل استفاده نیستند .لذا تقاضا جهت عروق جایگزین و بهخصوص پیوند عروق با قطر
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کوچک بسیار زیاد و داشتن جایگزینهای مطلوب در این زمینه امری ضروری و اجتنابناپذیر خواهد بود.
امروزه مهندسي بافت درصدد طراحي و ساخت رگهای مصنوعي با بیشترین تطابق با رگهای طبیعي
است.همچنین تكنولوژی قوی و پیشرفته در بیومتریال و تكنولوژی بیوراکتورها توانسته است منجر به تولید
داربست رگ مصنوعي قوی شود که به صورت بهینه شرایط پیشفرض مربوط به جایگزیني عروق را
تاحدود قابل قبول و با اطمینان برطرف کند .در این مقاله مروری پلیمرهای رایج که در ساخت داربست
های رگي مصنوعي استفاده گردیده بررسي مي شوند.
کلمات کلیدی :داربستهای رگي مصنوعي ،دیالیز ،مهندسي بافت ،پلیمر
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه
در طي سالیان اخیر بیماریهای قلبي و عروقي)1(CVDبه عنوان

 .1کاربردهای مهندسی بافت در عروق خونی

سه عل ت اصلي مرگ و میر و ناتواني انسان در سراسر دنیا

امروزه مهندسي بافت در صدد طراحي و ساخت رگهای

شناخته شده است .عروق خوني تقریبا در پاتوفیزیولوژی بیماری

مصنوعي با بیشترین تطابق با رگهای طبیعي است (مطابق

همه ی ارگان ها شرکت دارند ،در نتیجه داشتن درک اساسي

شكل.)2

بیولوژی عروق خوني و بیماریهای آن ،پایهای برای درک
عملكرد طبیعي همهی ارگانهای بدن و همینطور بسیاری از
بیماریهاست (.)1
یكي ازجراحيهای متداول پزشكي جایگزیني قسمت مسدود و
یا باریک شدهی شریانهای بزرگ وکوچک خون است و
درحال حاضر بهترین پیوند عروقي مربوط به پیوند اتوگرافت

2

شکل  (A -2نمونهای از یک رگ مصنوعي

است  .به طور کلي ورید صافن ،3شریان های رادیال4ودرون
پستاني5بعنوان رگهای اصلي برای جایگزیني عروق مطرح مي
شوند ولي در بسیاری از بیماران  ،رگهای موجود در بدن بیماران
به دالیل مختلف از جمله سن بیمار ،سایز کوچک ،واریس،

شکل )B-2نمونهای از یک رگ مصنوعي ایمپلنت شده()5

برداشتهای قبلي  ،یا اختالالت دیگر قابل استفاده نیستند (.)2
عالوه بر نیاز روز افزون و مبرم بیمارانقلبي به پیوند ،همودیالیزنیز

کارل در سال  1912اولین کسي بود که استفاده از لولههای فلزی

همانطور که در شكل  1نشان داده شده است  ،نیازمند یک پیوند

و شیشه ای را تحت عنوان عروق مصنوعي در جراحي بایپس

است که شریان را به ورید متصل کند تا جریان خون را در طول

قلب در سگ توصیف کرد ( .)6در اوایل سال  1950آرتور و

درمان تسریع نماید.

همكارانش اولین عروق مصنوعي را جهت جایگزیني شریان

لذا در این راستا تقاضا جهت عروق جایگزین و بهخصوص پیوند

ارائه کردند .آنها با مورد بررسي قرار دادن  18مورد جایگزیني

عروق با قطر کوچک بسیار زیاد و داشتن جایگزینهای مطلوب در

توانستند نتایج رضایت بخشي را را ازنظر کیفیت عملكرد پروتز

این زمینه امری ضروری و اجتنابناپذیر خواهد بود (.)4 ,3

و تطبیقپذیری آن کسب کرده و ناتواني خود را در موفقیت

(درشكل 1نمونهای از گرافتهای تجاری موجود ارائه گردیده است)

کامل جایگذاری ،که ناشي از عدم موفقیت شان در جلوگیری
از عفونت و خونریزی بود ،بیان نمودند (.)7
 .2پلیمرهای رایج در ساخت داربستهای مصنوعی
عليرغم وجود تالشهای فراوان در زمینه پیدا کردن مواد

شكل  -1گرافتهای عروقی تجاری موجود

جایگزین در حیطه بیماران قلبي و عروقي ،شكست ناشي از
کاربرد موادی چون فلزات ،شیشه و ابریشم دو معیار اصلي را در
استفاده از مواد مصنوعي مورد توجه قرار داده است:
1

 -1ایجاد لختههای خون

3

در نتیجه تالش و تحقیقات در پي یافتن مواد بي اثری که حداقل

Cardiovascular diseases
Autograft
Saphenous veins
4
Radial arteries
5
Internal mammary
2

 -2بقاء و ماندگاری ()8
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فعل و انفعاالت را با خون و بافت داشته باشند ،گسترش یافته و
بیش از پیش مدنظر محققان است .پلیمرها مي توانند زیست

جدول -1خواص مورد نیاز جهت داشتن عروق ایدآل

تخریبپذیر یا زیست تخریبناپذیر باشند .هر دودسته ی این
پلیمرها ميتوانند از مواد طبیعي و یا مصنوعي و یا ترکیبي از این
دو ساخته شوند .تاکنون بیش از صد نوع پلیمر طبیعي و مصنوعي
الكتروریسي شدهاند ولي متاسفانه فقط تعداد کمي از این پلیمرها
توسط سازمان غذا و دارو آمریكا ) (FDAجهت استفاده در
کلینیک انساني تأیید شدهاند( .)10 ,9پلیمرها بر اساس اینكه
ریشه طبیعي یا مصنوعي داشته باشند به دو دسته تقسیم مي شوند.
از جمله پلیمرهایي که جهت جایگزینهای عروقي توسط این
سازمان مورد تایید قرار گرفته اند پلي اتیلن ترفتاالت (داکرون) ،
پلي تترافلورو اتیلن گسترش یافته(تفلون) و پلي یورتان ميباشند.
همچنین در شكل زیر(شكل )3پلیمرهای رایج در مهندسي بافت
که توسط پژوهشگران جهت کاربردهای کلینیكي مورد بررسي
و ارزیابي قرار گرفتهاند ،به تفكیک پلیمرهای طبیعي و مصنوعي
بیان شدهاند:

 .3پلیمرهای طبیعی
از مهمترین پلیمرهای زیستي که ریشه طبیعي دارندو در ساخت
عروق مصنوعي مورد استفاده قرار میگیرند ،ميتوان به ژالتین،
االستین ،کالژن و کیتوسان اشاره کرد که در ادامه به تفضیل در
مورد خصوصیات آنها بحث خواهد شد.
 .3.1ژالتین
بر طبق شكل4ژالتین مادهای جامد ،نیمه شفاف و کمابیش بي

پلیمرهای رایج در ساخت
داربست های رگي

پلیمرهای طبیعي

پلي ساکاریدها

 -کیتوسان

مزه است که از استخوان گاو و یا کالژن درون پوست خوک
پلیمرهای مصنوعي

پروت ین ها

تخریب پذیر

تخریب ناپذیر

 االستین کالژن -ژالتین

 پلي گالیكولیک اسید پلي الکتیک اسید پلي کاپروالکتان -نایلون

 پلي اتیلن ترفتاالت پلي یورتان پلي تترافلورو اتیلنگسترش یافته

شکل -3طبقه بندی پلیمرهای موجود برای ساخت داربستهای رگي

جهت داشتن حداکثربازدهي ،گرافتهای عروقي باید قادر باشند
بطور کامل خواص احیاکننده بافتهای عروقي طبیعي را
تكرارکرده و به منظور مناسب بودن جهت جایگزینيهای
طوالني مدت باید معیارهای زیر (جدول )1را پوشش دهند:

حاصل مي شود و به دلیل شباهت به کالژن و منشا زیستي که
دارد به عنوان پلیمری جذاب جهت کاربردهای مهندسي بافت
معرفي گردیده است(.)11دونوع ژالتین  Aو  Bوجود دارد که
گروههای کربوکسیلیک در نوع  Aبیشتر از نوع  Bبوده لذا
همین موضوع باعث گردیده است که ژالتین نوع  Aنمونهای
بسیار ارجح جهت ساخت و ساز داربستها باشد( .)12ژالتین
تخریب پذیری عالي ،غیر آنتي ژن و دارای بازدهي باال ميباشد
ولي نقطه ضعف عمده آن قابلیت انحالل آن در دماهای باال و
ژل شدن آن در دمای پایین ( دمای اتاق ) است که همین
موضوع عامل استفاده از آن به عنوان گرافتهای طوالني مدت
را محدود ميسازد()13
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تخریب آن منجر به تولید اسیدهای آمینهای ميگردد که باعث
ایجاد حالت ترومبوژنیستي ميگردند و عوامل مذکور استفاده از
کالژن را به تنهایي در ساخت داربستها با محدودیت مواجه
ميکند .عالوه برآن به علت قیمت باالی آن جهت ساخت
داربستها با هزینه تولیدی پایین روشي موثرمحسوب نمي
شکل  -4پودر ژالتین

گردد(.)16

 .3.2االستین
االستین به عنوان یک پروت ین ساختاری کلیدیكه در

 .3.4کیتوسان
ECM

کیتوسان به عنوان یک پليساکارید خطي و غیر بلوری از

بافت همبند یافت مي شود معرفي مي گردد (.)14

دیاستیلدار کردن قلیایي کیتین ،حاصل ميشود .کیتین بعد از

پارامترهای ارتجاعیت و کشش به عنوان دو ویژگي ساختاری

سلولز فراوانترین پلیمر تخریبپذیر موجود در طبیعت است.

مهم در این پلیمر مطرح ميگردند .االستین عامل اصلي

مهمترین منابع اصلي برای استحراج کیتوسان که بصورت تجاری

کامپلیانس در رگهای خوني است .از نظر فیزِیولوژیكي به منظور

نیز دارای توجیه اقتصادی است پوست میگو و خرچنگ است.

ایجاد اطمینان در مقامت دیواره رگها ،شریان ها و لیگامان ها

از جمله خواص برجسته کیتوسان ميتوان به زیست سازگاری،

در برابر فشارهای باال و انرژی های االستیک ،موارد مذکور

زیستتخریبپذیری و عدم سمیت اشاره نمود .همچنین ميتوان

دارای دیوارهای غني از االستین مي باشند .داربستهای ساخته

گفت کیتوسان به عنوان یک فیلم قوی و نفوذناپذیر که دارای

شده از االستین دارای تخلخل و سطح مناسب جهت پیوند در

اثرات ضدمیكروبي و اکسندگي است به عنوان یک ماده

عروق با قطر کوچک هستند ولي نقطه ضعف آن ها کاهش

پرارزش در کاربردهای پزشكي معرفي شده است(.)18

استحكام کششي و مدول االستیسیته آنهاست که استفاده
منحصربفرد آنها در ساخت داربست های رگي را با محدودیت

 .4پلیمرهای مصنوعی

مواجه ميکند.)15 ,14( .

یكي از مزایای استفاده از پلیمرهای مصنوعي انعطاف پذیری
آنهاست .به این معنا که ميتوان با تغییر نوع طراحي ،ساختارهای

 .3.3کالژن

دلخواه از نظر دانسیته ،پاسخ ویسكواالستیک مناسب درزمینه

کالژن پروت ین اصلي  ECMدر بدن است که حمایت مكانیكي

نزدیكي با خواص عروق طبیعي را ایجاد کرد .پلیمرهای

مطلوبي از بافتها دارد( .)16از جمله خواص آن ميتوان به

مصنوعي براساس میزان ماندگاریشان به دو دسته تخریب پذیر و

آنتيژني پایین ،سازگار زیستي ،خواص عالي بیولوژیكي و پاسخ

تخریبناپذیر تقسیم ميشوند.

التهابي پایین نام برد .کالژن نوع  Iیكي از اجزای اصلي دیواره
عروق است که بصورت گستردهای در ساخت داربستها جهت

 .4.1پلیمرهای تخریب ناپذیر

کاربردهای مهندسي بافت عروق استفاده ميگردد ( .)17هرچند

 .4.1.1پلی تترافلورواتیلن (تفلون)

با توجه به نوع پراکندگي سلولها در دیواره عروق ،کالژن

پليتترا فلوئورواتیلن پلیمری خطي و مشابه با پلياتیلن است که

دارای یک ساختار سازمان یافته جهت پراکندگي سلولها در

تنها تفاوت آن با پلي اتیلن جانشیني اتم فلوئور به جای هیدروژن

عروق خوني است اما با توجه به طبیعت غیر االستیک آن ،نسبت

در ساختار مولكولي پلیمر است.

به فشار بسیار حساس بوده و نسبت به داربستهای داکروني

از جمله خواص برجسته این پلیمر ميتوان به استحكام باال ،زیست

تحمل فشارهای باال را ندارد .همچنین محصول حاصل از

سازگاری ،عدم چسبندگي و قطبي بودن باال به دلیل وجود اتم
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فلوئور در ساختارش اشاره کرد .از جمله نقاط ضعف این پلیمر
ميتوان به مقاومت سایشي و عدم حاللیت آن در حاللهای
گوناگون وقیمت باال اشاره نمود.همچنین  ePTFEبهعنوان
یک پلیمر متخلخل با سطح الكترونگاتیو و تخریبناپذیر معرفي
ميگردد .این پلیمر به دلیل خواص مكانیكي مطلوب و همچنین
عدم تغییر بیولوژیكي در داخل بدن و عدم واکنش با اجزای خون

شکل  .5پلي اتیلن ترفتاالت

به عنوان یک پلیمر مطلوب در ساخت گرافتهای عروقي مطرح
ميگردد(.)19

 .4.1.3نایلون
نایلون با داکرون و تفلون متفاوت بوده و به عنوان یک ماده

 .4.1.2پلی اتیلن ترفتاالت (داکرون)

سخت با ضریب اصطكاک و مقاومت باال در برابر فرسایش

پلیمرمصنوعي پلي اتیلن ترفتاالت (مطابق شكل)5که به عنوان

معرفي ميگردد .نایلون به عنوان پلیمری با خواص مطلوب به

داکرون نیز شناخته مي شود به دلیل داشتن خواصي مطلوب از

شرح ذیل معرفي ميگردد:

جمله انعطافپذیری ،مقاومت و استحكام مكانیكي باال در برابر

فرآیند پذیر ،مقاوم در برابر حرارت ،مقاومت در برابر خستگي،

تجزیه بیولوژیكي ،وزن سبک و بيخطر بودن از نظر سمیت در

خواص شیمیایي مطلوب

برنامه و کاربردهای زیست پزشكي مانند ساخت نخ بخیه و رگ

ولي به دلیل اینكه نسبت به داکرون و تفلون سطح ترومبوژنیستي

مصنوعي جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده است.این

کمتری ندارد لذا به تنهایي نميتواند کارایي مثبتي داشته باشدو

داربستها نسبت به داربستهای تفلوني دارای ترومبوژنیستي

جهت کاهش میزان لختگي خون در آن ،باید با پلیمرهای دیگر

کمتری بوده و با بافت میزبان سازگاری بسیار خوبي دارند.

خواه بیولوژیكي و خواه مصنوعي ترکیب شود(.)20

همچنین یكي از مشخصههای مهم و مطلوب این داربستها این
است که در برابر فرآیند دیالیز مقاومت مطلوبي را ازخود نشان

 .5پلیمرهای تخریب پذیر

ميدهند .داربستهای داکروني در زمینه عروق با قطر کوچک

استفاده از مواد زیست تخریبپذیر در ساخت داربست های رگي

هنوز هم درصد باالیي از شكست را نشان مي دهند که این

به علت اینكه دراثر تخریب مواد درطول زمان ،سلولهابصورت

شكست ناشي از نیروهای کشش سطحي ،جذب پروت ین

مداوم به ماتریس نفوذکرده و بهجای موادتخریبپذیر کالژن،

پالسمای خون توسط داربست و درنتیجه التهاب ،ایجاد عفونت

االستین و پروت وگلیان تولید و ایجاد ميشوند ،یک مزیت

و ایجاد ترومبوز ودر نهایت انسداد رگهاست .در مجموع

کلیدی را ایجادميکند .در نهایتیک عروق با عملكرد کامل

داربست های تولید شده از داکرون کامپلیانس و خاصیت

متشكل از عضلههای صاف اتولوگ و  ECsها تولید مي گردد.

ارتجاعي کمي را از خود نشان ميدهند و این موضوع آنها را

بنابراین نرخ تخریب پذیری طوالني مدت یكي از مهمترین

درساخت داربستهای رگي با قطر کوچک با شكست روبهرو

خواص برای پلیمرهای زیستي است که استحكام مكانیكي بلند

کرده است.

مدت را برای نفوذ سلول ایجاد ميکند( .)21از مهمترین
پلیمرهای تخریب پذیر ميتوان پلي یورتان ،پلي گالیكولیک
اسید ،پلي الکتیک اسید وپلي کاپروالکتان را نام برد.
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 .5.1پلی یورتان

است که یكي از مزیتهای عمده آن تبدیل شدن به مواد موجود در

قطعات پليیورتان در واقع کوپلیمرهایي ترکیبي از سه مونومر

بدن پس از تجزیه است .الیاف الكتروریسي شده  PLAارتشاح

مختلف هستند :بخش سخت که از دی ایزوسیانات مشتق شده

سلولي و واکنش فیبروتیک کمتری را نشان ميدهند .در حالت

است ،زنجیره بسط دهندهو بخش نرم که معموال از پلي ال

عمومي جهت از بین بردن یک سری معایب این پلیمر از جمله

ميباشند .اساسا بخش نرم عامل انعطافپذیری است در حالیكه

آبگریزی و تخریبپذیری ،کوپلیمرهای آن و حالتهای اصالح

بخش سخت در استحكام نقش دارد .انتخاب سه مونومر ميتواند

شدهی این پلیمر جهت ساخت داربستهای رگي بیشتر مورد توجه

موادی با خواص مكانیكي متفاوت تولید کندو همین موضوع،

محققان قرار گرفته است(.)22

پلي یورتان را به یک ماده زیستي جالب تبدیل کرده است.
عالوه براین خاصیت کشساني باال ،خواص مكانیكي خوب و

 .5.1.4پلی کاپروالکتان

زیست سازگاری قابل قبول ،پليیورتان را به مادهای جذاب برای

پلي کاپروالکتان به عنوان یک پلیمر زیست فعال و همچنین

ساخت داربستهای رگي تبدیل کرده است(.)8

غیرسمي است که رفتار االستیک باالیي داشته و به عنوان
کاندیدایي مناسب جهت ساخت گرافت های عروقي مطرح مي

 .5.1.2پلی گالیکولیک اسید

گردد .عالوه بر موارد مذکور ،طبیعت آبگریز و سطح باالی

یک پلیمر خطي ساده است که دارای خاصیت کریستالي و

تبلور داربست های پليکاپروالکتاني باعث مي شود زمان

دمای ذوب باالیي بوده و دمای شیشهای انتقال آن در حدود -35

تخریب طوالنيتری در بدن و همچنین حمایت مكانیكي مطلوبي

 45درجه سانتیگراد است و حاللیت کمي درحاللهای آلي

را برای سلول به ارمغان آورد( .)23زمان تخریب طوالني و

دارد .ساختار پلي گالیكولیک اسیدبا نام تجاری  Dexonدر

زیستسازگاربودن پليکاپروالکتان آن را به عنوان جایگاهي

دسترس بوده و مقاومت مكانیكي اش را طي یک دوره 4-2

مناسب برای سلولهای اندوتلیال و عضله صاف مطرح کرده و

هفتهای بعد از ایمپلنت از دست ميدهد .و عدم داشتن مقاومت

کامپلیانس ذاتي که دارد آن را به عنوان یک کاندیدای مناسب

مكانیكي مطلوب یكي از مشكالت عمده آن و مانعي جهت

جهت داربستهای عروقي معرفي ميکند و همچنین تخریب

کاربرد آن در حیطه ساخت داربستهای رگي است .لذا جهت

پذیری آن باعث مي گردد که سلولها بطور مداوم در آن نفوذ

بهبود خواص پلي گالیكولیک اسید جهت داشتن کاربرد

کرده و تولید کالژن ،االستین و پروت وگلیكان نموده و در نهایت

بیشتری در حیطه مهندسي پزشكي و مهندسي بافت از

یک شزیان با عملكرد مطلوب شبیه به عروق طبیعي متشكل از

کوپلیمرهای آن همراه با دیگرپلیمرها توصیه مي شود.

سلولهای اندوتلیال و عضله صاف تشكیل گردد .اگر پلي
کاپروالکتان بخواهد به عنوان ماده اصلي در ساخت داربست

 .5.1.3پلیالکتیکاسید

های عروقي به کار گرفته شود باید عملكرد آن از لحاظ

این پلیمرجزء پلیمرهای زیست تخریبپذیر بوده و دارای رشتههای

استحكام(عملكرد) مكانیكي و نفوذ سلولها بهبود یابد .زیرا

بلند پلیمری مستحكمي است که با رسیدن آب به این رشتهها ،آنها

خاصیت آبگریزی و عدم استحكام مكانیكي آن در این زمینه به

به اسیدهای موجود در بدن تجزیه ميشوند ( .)16پلي ال الکتیک

عنوان محدودیت محسوب ميگردد (.)24 ,23

اسید یک پلیمر نیمه بلورین و پليدیالکتیکاسید یک
پلیمرآمورف است که این موضوع ناشي از توزیع تصادفي

بحث و نتیجه گیری

واحدهای ال الکتیک و دی الکتیک ميباشد .پليالکتیکاسید

تقریبا تمام گرافتهای ساخته شده با پلیمرهای تخریبناپذیر

دارای زیست سازگاری ،استحكام و خواص مكانیكي مطلوبي بوده

درپیوندهای عروقي دارای یک نقطه ضعف مشترک هستند و

و قابلیت انحالل در حاللهای متفاوت را دارا ميباشد .الزم به ذکر

باید بعد از مدت زمان کوتاهي به علت عفونت برداشته شوند .از
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طرف دیگر داربستهای عروقي تخریب پذیر به علت اینكه بعد

د) یكي از مشخصههای مهم داربستهای مصنوعي استحكام

از گذشت زمان کوتاهي در بدن از بین مي روند و هیچ اثری از

آنهاست که استفاده از پلیمرها با استحكام باال مانند پلییک مزیت

جسم خارجي در بدن باقي نميگذارندو دامنه تغییرات بافتي

کلیدی را ایجادميکند .اتیلن ترفتاالت (داکرون) سبب کاهش

بیشتری را ميتوانند تحمل کنند .همچنین استفاده از پلیمرهای

نیروهای سطحي اعمال شده به داربست های رگي و افزایش

تخریب ناپذیر به دلیل عدم استحكام و استقامت کافي نمي تواند

مقاومت عروق مصنوعي در برابر فشارهای داخلي و فشارهای

پاسخگوی نیاز ماباشد.لذا با توجه به ساختارهای چندالیه عروق

خارجي و افزایش حد تحمل آنها در برابرفشار ناشي از جریان

خوني و اینكه هرکدام از آنها نقش منحصر بفردی از قبیل

خون و نخ بخیه (بخیه زدن) ميگردد.

خاصیت ارتجاعي و استحكام را بر عهده دارند استفاده همزمان

و) استفاده از پلیمرهای زیستتخریبپذیر مانند پليکاپروالکتانو

از پلیمرها با خواص متفاوت ميتواند مفید واقع شود .در این

پليگالیكولیکاسید با زمان تخریب طوالني سبب ایجاد تخلخل

راستا استفاده از پلیمر پلي یورتان به دلیل خاصیت کشساني و

بیشتر در سطح داربستهای جایگزین شده در بدن گشته و در

ارتجاعي منحصر به فردی که دارد همچنین پلي اتیلن ترفتاالت

نتیجه االستین و کالژن (ترشح شده توسط سلولهای عضله

به دلیل استحكام بخشي به داربستها در بین پلیمرهای موجود

صاف) بیشتری ميتواند در تخلخلها و منافذ جای گرفته و

بیشتر به چسم میخورد که ميتواند ناشي از شباهت آنها به

درنتیجه آنها کمتر مستعد به ایجاد انسداد ميگردند ،چراکه

االستین و کالژن موجود در ساختار الیههای عروق طبیعي بدن

سازماندهي خوب االستین و کالژن در دیواره داربستها باعث

باشد.

افزایش کامپلیانس و انعطافپذیری ميگردد ،عالوه بر این

در انتها مهمترین مواردی که اشاره به دالیل انتخاب روش ساخت

داربستهای عروقي قابل جذب( جذب شدني) دامنه تغییرات

داربست وانتخاب پلیمرهای متفاوت با خواص منحصربفرد در

بافتي بیشتری را در بدن تحمل کرده و به علت از بین رفتنشان

ساخت داربست های رگي دارد به شكل زیر بیان ميگردند:

اثرات مربوط به واکنش جسم خارجي در بدن را کاهش ميهند.

الف) استفاده از ساختارهای چندالیه در داربستهای رگي

ی) استفاده از مواد زیست سازگار و غیرسمي باعث بهبود

تولیدی با توجه به ساختار الیهالیهی عروق طبیعي و نقش

شیمیایي داربستهای مصنوعي و بهبودخواص مكانیكي آنها

فیزیولوژی هرکدام از این الیهها در حفظ سالمت عروق و بدن،

که از الزامات مورد نیاز جهت تولید گرافتهای عروقي ایده آل

نه تنها بهصورت بهینه شرایط پیش فرض مربوط به عروق طبیعي

است ميگردد.

را ایجاد ميکند بلكه ایجاد ساختار الیهای توسط پلیمرهای
مختلف با خواص متفاوت ميتواند منجر به ایجاد حالت ارتجاعي

تشکر و قدردانی

بیشتر و بهتر ،کامپلیانس مطلوب و بهبود خواص مكانیكي و

بدینوسیله نویسندگان مقاله کمال تشكر و سپاسگزاری خود را

بیولوژیكي داربستها گردد.

از دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه علوم پزشكي مشهد

ب) از طریق استفاده از پلیمرهای آلي وتغییر نوع طراحي ،توانایي

اعالم ميدارند.

ایجاد ساختارهای مطلوب که دانسیته ،پاسخ ویسكواالستیک
مناسب ،خواص نزدیک با عروق طبیعي را ایجاد کند؛ میسر
ميگردد.
ج) استفاده از پلیمرها با خواص کشساني باال منجر به افزایش
خاصیت ارتجاعي عروق و افزایش کامپلیانس آن و در نتیجه
بهبود عملكرد آن ميگردد.
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Abstract

Baluchestan.

Disease related to coronary artery is one of the important subgroups of
cardiovascular diseases. Replacement of the blocked or narrowed arteries is
an usual surgery for treatment of these diseases. Nowadays autografts are
the best replacement for diseased vessels. Saphenous veins, radial arteries
and internal mammary arteries are known as gold standards for transplants
of damaged arteries in patients who suffer from cardiovascular diseases, but
in many of them the autografts are not available because of different reasons
such as age, small size, varicosities and previous removal. So due to the
large number of requirements especially for small diameter vascular grafts,
it is necessary to find a suitable replacements for diseased blood vessels.
Nowadays tissue engineering attempts to design and fabricate artificial
blood vessels which have the most accordance with native vessels. Also
progresses in biomaterial and bioreactor technologies make it possible to
fabricate synthetic vascular scaffolds which can optimal mimic the
conditions of autografts. So in this paper we focused on common polymers
in fabrication of artificial vascular scaffolds.
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