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Introduction: Biological matrix has received special attention in recent medical and biological researches. Cells of tissue 

are supported by extracellular matrix (ECM). Extracellular matrix is used as a scaffold for morphogenesis, proliferation, 

migration, and differentiation in tissue engineering. Extracellular matrix of natural tissues can be used as a scaffold for 

reconstructing biological tissues in tissue engineering. Human maxillary sinus membrane consists of cells and ECM which 

contain collagen, elastin, and proteoglycans. Collagen can be used as a natural scaffold via high level of biocompatibility.  

Materials & Methods: In this study, Human maxillary sinus membrane were decellularized by two techniques , physical 

method (liquid nitrogen) and chemical procedures via increment concentration of sodium dodecyl sulfate (SDS) in three 

groups. The samples were fixed with Bouin's fixator, and then were stained with Hematoxylin & Eosin. decellularised 

Human maxillary sinus membrane was evaluated with scanning electrone microscope. 

Results: Histological evaluation of decellularized scaffolds revealed that cells of the schneiderian membrane tissues were 

completely removed via concentration of 1% of SDS. Scanning Electrone Microscope (SEM) (Leo-VP1450, Germany) of the 

scaffolds indicated that collagen fibers of connective tissue remained intact. In 0.5 and 0.1% concentrations of SDS, few cells 

were observed at peripheral of ECM, so decellularization process was not complete.  
Conclusion: According to the results, scaffolds prepared from Human Maxillary Sinus Membrane could be used as a 

suitable scaffold for In vitro investigation and reconstruction and tissue engineering. 
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بافت غشای  مهندسی بافت جهت جایگزینی بافتی استفاده شود. در کند. ماتریکس خارج سلولی می تمایز بافتی و حفظ این تمایز عمل

پذیری زیستی  باشد. با توجه به سازش می ها متشکل از کالژن، االستین و انواع پروتئوگلیکان سینوس حاوی سلول و ماتریکس خارج سلولی

  از آن در تحقیقات مهندسی بافت به عنوان داربست طبیعی استفاده کرد. توان می باالی کالژن

فیزیکی )ازت مایع( و شیمیایی با استفاده از های  سینوس ماگزیال توسط روش غشایاز بافت  زدایی در این مطالعه سلول :ها روش مواد و

مراحل پاساژ بافتی، رنگ آمیزی  در سه گروه انجام شد. پس از تثبیت بافت در بوئن و متفاوت سدیم دودسیل سولفاتهای  غلظت

ز میکروسکوپ سینوس با استفاده ا غشای زدایی شده حاصل از ائوزین و پیکروسیروس رد صورت گرفت. ماتریکس سلول –هماتوکسیلین 

 الکترونی نگاره مورد مطالعه قرار گرفت.

اشنایدریان  زدایی از بافت غشاء سلول سدیم دودسیل سولفاتدرصد  1که در غلظت  نشان دادندها  شناسی داربست مطالعات بافت :ها یافته

کالژن های  الکترونی مشخص شد که رشته نوری و مطالعات میکروسکوپ بر طبق سینوس ماگزیال به طور کامل صورت گرفته است و همچنین

زدایی به  و سلول شد مشاهدهها  ماتریکس میزان کمی از حضور سلولهای  درصد، در حاشیه 1/0 و 5/0های  اند. اما در غلظت ماندهباقی سالم 

 .بودصورت کامل انجام نشده 

تواند بستر مناسبی جهت بررسی  می حفظ ترکیبات اصلی نتایج این مطالعه بیانگر این است که داربست طبیعی حاصل، با گیری: نتیجه

 مهندسی بافت باشد. در اولیه در ترمیم و کاربرد تحقیقاتمدل مناسبی به عنوان  و باشد رفتارهای سلولی

 .زدایی سلول، سینوس ماگزیال ،اشنایدریان غشاء، مهندسی بافت کلیدی:های  واژه
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  مقدمه

های  با سلول,جدار سینوس ماگزیال از مخاط تنفسی 

و یک الیه پریوست ای  استوانهدار  مترشحه موکوس مژک

 متر میلی 43 ،ابعاد سینوس در افراد بالغ .پوشیده شده است

 34در بعد طولی و  متر میلی 44حدود  ،در جهت قدامی

سینوس  فضای یحجم کل در جهت عرضی است. متر میلی

های  ی سلولها مژک .باشد می میلی لیتر 32الی  51حدود 

ضربه  5222حرکتی در حدود  ،پوششی سینوس ماگزیلری

که این تحرک باعث رانده شدن  دهند می در دقیقه نشان

غشای اشنایدرین  گردد. می مایع به سمت استئوم

بافت همبندی  .باشد می کننده سینوس ماگزیالری مفروش

ساز با توانایی تولید  مزانشیمی پیشهای  آن حاوی سلول

 هاپیتلیوم پوشانند باشد. می کالژنهای  و رشتهاستخوان 

 غشای سینوس تمام خصوصیات اپیتلیوم تنفسی را دارا

های  ت مژهاتوسط حرکها  سایر پارتیکل وها  باکتری .است

بعد از تولد  (5)د.نشو می این اپیتلیوم از سینوس خارج

 آلوئولر توسعه سینوس ماگزیال با فشار هوا در قسمت

ها  یابد و متقارن با درجه رشد ماگزیال و رویش دندان می

یابد. با  می توسعهبه سمت قدامی تحتانی قائده جمجمه 

تحلیل و به قسمتی از استخوان آلوئول ها  رویش دندان

توسعه ادامه داده تا کف سینوس در سطح کف حفره بینی 

دی بعد از توسعه سینوس ماگزیال به طور عا قرار گیرد.

گردد. لکن بعد از  می دائمی متوقفهای  رویش دندان

مولر باال توسعه سینوس ادامه خواهد های  کشیدن دندان

سینوس  یافت تا این که فضای آلوئولر را اشغال نماید.

 یابد. می ماگزیلر گاهی تا لبه ستیغ آلوئول بی دندان ادامه

غشا سینوس در دندانپزشکی و جراحی کارگذاری 

 مپلنت در نواحی خلفی ماگزیالی آتروفیک اهمیت دارد.ای

در خلف فک باال پدیده ها  با از دست رفتن دندان

یالری به زآید یعنی سینوس ماگ می پنوماتیزاسیون پیش

کف  یابد و اصطالحاً می شداخل زوائد آلوئول گستر

در این حالت استخوان  .آید می سینوس ماگزیالری پایین

در دسترس بین لبه کرست کف سینوس ماگزیالری کاهش 

جهت کارگذاری ایمپلنت دندانی با طول و کند  می پیدا

اصول  .مناسب نیاز به جراحی سینوس لیفت خواهد بود

این جراحی شامل ایجاد پنجره استخوانی در دیواره طرفی 



     
              

 

  73                                                                                                                2 / شماره93/ دوره 2931مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد /  سال 

وس از نسی یبلند کردن با احتیاط غشا ،سینوس ماگزیالری

بلند شده  غشایدرون زوائد آلوئولر و باال نگه داشتن این 

فاده از بیومتریال استخوان اتولوگ یا سنتتیک و تبا اس

 غشایآگاهی از جزئیات ساختار  باشد. می ایمپلنت دندانی

در فهم بیشتر این  ،داربست این بافت سینوس خصوصاً

ی کمک خواهد حنوین در این جراهای  عمل و ابداع روش

ترمیم طبیعی  اصول مهندسی بافت از رژنراسیون وکرد. 

بنابر این هر دو به سه عنصر  .گرفته شده استها  بافت

این سیگنال و داربست که  ،سلول ج دارند:ااصلی احتی

 شود.  می مفهوم اغلب به صورت مثلث نشان داده

سینوس ماگزیالری کننده  توانایی غشاء مخاطی مفروش

در تولید استخوان در محیط آزمایشگاه توسط مطالعات 

البته مطالعات در این زمینه  (3-3).بررسی شده استمختلفی 

تحقیقات هیستولوژیک بیشتری نیاز  و باشد نمی کافی

 یمزانشیم چند توانی ها است. این غشاء دارای سلول

باز بدون باشد. این توانایی اساسی روش سینوس لیفت  می

 (1-9).باشد استفاده از مواد پیوندی اتوژن یا مواد سنتتیک می

در این روش باال بردن غشاء کف سینوس ماگزیالری و 

یی دندانی ها باال نگهداشتن این غشاء با استفاده از ایمپلنت

بدون استفاده از استخوان فرد یا مواد جایگزین استخوان 

خواهد شد. در این  تایمپلنسازی اطراف  منجر به استخوان

به بررسی داربست غشاء اشنایدرین در محیط  مطالعه

که تاکنون در این زمینه در نمای ، آزمایشگاه پرداخته شد

 صورت نگرفته است.ای  هیستوپاتولوژیک مطالعه

به تنهایی به یکدیگر متصل ها  زنده سلولهای  ر بافتد

بلکه توسط یک ساختار دیگر به نام ماتریکس  ،اند نشده

شوند. ماتریکس خارج سلولی  می حمایت خارج سلولی

به عنوان یک واسط و میانجی بین ها  و ارگانها  در بافت

یی که ماتریکس ها از جمله نقش کند. می عملها  سلول

اشنایدریان سینوس ماگزیال  خارج سلولی در بافت غشاء

ایجاد انبساط مکانیکی، نیروی  از:کند عبارتند  می بازی

انقباضی و خاصیت ارتجاعی، کنترل رفتارهای سلولی از 

. روشی که امروزه بیشتر در طریق اتصال فاکتورهای رشد

روی یک ها  مهندسی بافت متداول است کشت سلول

سه بعدی در شرایط آزمایشگاهی است. به طور  داربست

دسی بافت باید به کاربرده شده در مهنهای  کلی داربست

چندمنظوره همانند ای  در شرایط فیزیولوژیکی بتوانند شبکه

 اخیرهای  در سالماده زمینه برون سلولی ایجاد نمایند. 

ماتریکس خارج سلولی به عنوان یک داربست  استفاده از

بیولوژیکی برای کاربردهای مهندسی بافت گسترش پیدا 

توانند محیطی مشابه  می ها داربستاینگونه  (52).ه استکرد

فراهم کنند و به ها  با ماده زمینه برون سلولی برای سلول

ژنیک  نتیآمناسب ایمنولوژیک، خواص های  دلیل پاسخ

مالیم، توانایی بهبود چسبندگی سلولی و خاصیت 

  باشند. می هموستازی بسیار مورد توجه

آمیزی در  بافت و ارگان به طور موفقیت زدایی سلول

مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی استفاده شده است. انواع 

به علت وجود تنوع زیادی  زدایی سلولهای  متدها و روش

 بسیار متفاوت است. ،وجود داردها  و ارگانها  که در بافت

راندمان و کارایی برداشت سلول از یک بافت به خاستگاه 

و منشاء بافت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و متدهای 

ک به کار رفته بستگی دارد. هر کدام از این انزیماتی

ترکیبات بیوشیمیایی، ساختارهای بافتی و رفتار ها  روش

مکانیکی ماتریکس خارج سلولی باقیمانده را تحت تاثیر 

های  قرار داده و ممکن است سبب تغییر آن شوند. داربست

مورد استفاده در مهندسی بافت باید دارای درصد تخلخل 

تا یک شبکه منفذدار مرتبط به هم به منظور باالیی باشند 

عمل تغذیه رسانی سلول، دفع ضایعات سلولی به خارج 

زایی فراهم  رون سلولی و رگداربست، تشکیل ماده زمینه ب

معمول مورد استفاده در تهیه  زدایی سلولهای  روش گردد.
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از  مانند استفاده فیزیکیهای  عبارتند از: روشها  داربست

های  ، روشر مکانیکی و تحریک مکانیکیفشا ،انجماد

 تریتون و سدیم دودسیل سولفات مانند استفاده از شیمیایی

 ،ها اندونوکلئازاز قبیل  آنزیمیهای  و روش

در این تحقیق تالش گردید که از  (55).ها اگزونوکلئاز

ها  که برای بیشتر بافت زدایی عمومی سلولهای  روش

اشنایدریان  بافت غشاءشود الگو گرفته و  می استفاده

مختلف فیزیکی های  سینوس ماگزیال را با استفاده از روش

 نمائیم. زدایی و شیمیایی سلول

کننده غشاء  از آنجا که مطالعه در مورد ساختار حمایت

غشاء پوشاننده سطح داخلی ، اشنایدریان سینوس ماگزیال

در این مطالعه به بررسی  ،کم است ،سینوس ماگزیال

با استفاده از  غشایشده این  زدایی لولداربست س

 .ه شدمیکروسکوپ الکترونی پرداخت

 ها  مواد و روش

 32-42متعلق به مردان سینوس  غشاینمونه عدد  51

انتخاب و غیرسیگاری  های سیستمیک ، فاقد بیماری ساله

)راست  Iومی لفورت ئستوحین جراحی ا ها نمونه .شدند

اشنایدرین با مالحظات آسپتیک و  غشایاز مازاد  فکی(

در  و نددست آمده بها  نمونه با رعایت اصول اخالقی

PBS محلول
  منتقل شدند.به آزمایشگاه  1

اشنایدریان سینوس غشاء از بافت ها  سلولبرای حذف 

در . شداستفاده  از تیمارهای فیزیکی و شیمیایی ماگزیال

 4-3به مدت ها  در ابتدا نمونه ،زدایی روش فیزیکی سلول

سپس با استفاده از  ،قرار داده شدند –32روز در فریزر 

روش انجماد سریع توسط ازت مایع درصد بیشتری از 

تهیه های  حذف گردید. در این روش ابتدا نمونهها  سلول

 3به مدت  قرارگرفته و ml3ی ها کرایوتیوب درون رشده د

                                                
1. Phosphate-buffered saline 

مدت دقیقه در ازت مایع قرار داده شدند، بعد از این 

سرم دقیقه در محلول  1از ازت خارج و به مدت ها  نمونه

به ازت ها  قرار گرفتند و سپس دوباره نمونهفیزیولوژی 

مرتبه تکرار  1-7مایع منتقل شدند که این روند حدود 

ساعت در  33و شده سپس به سه گروه تقسیم شد. 

با  (CinnaGen, Iran)شوینده سدیم دو دسیل سولفات 

در طی این  .% قرار داده شدند5، 1/2، 5/2ی ها غلظت

چندین مرحله  بعد از آنمدت به آرامی هم زده شدند. 

، از به منظور مطالعات بافتی. داده شد شستشو با آب مقطر

بعد  استفاده شد.ها  محلول بوئن جهت فیکس کردن نمونه

گیری، مقاطع  قالب ، پارافین دهی ومراحل آبگیری از انجام

زدایی شده در هر گروه تهیه و  سلولهای  بافتپارافینی از 

آمیزی  از رنگ زدایی، سلول بررسی موفقیت منظور به

DAPI و رنگ فلورسنت ائوزین - هماتوکسیلین
استفاده  2

 DNAهای  تواند با رشته می DAPIرنگ فلورسنت  شد.

متصل شده و بنابراین مارکر مناسبی برای نشان دادن هسته 

روس رد نیز به پیکروسی آمیزی رنگ باشد. می ها سلول

عنوان یک رنگ اختصاصی برای تعیین محتوی کالژن در 

نتیجه آن ایجاد کالژن  بافت مورد استفاده قرار گرفت که

 است.ای  قرمز رنگ در زمینه کم رنگ و هسته سیاه یا قهوه

 SEM نگاره الکترونی میکروسکوپ تصاویر تهیه منظور به

(Scanning Electron Microscope) گلوترآلدئید باها  نمونه 

 آبگیری اتانل درجات صعودی با و ثابت تتراکساید اسمیم و

 گرفتند قرار گرید رویها  نمونه شدن، خشک از شدند. پس

 باها  نمونه شدند. پوشانده پاالدیوم-طال پوشش با و

 (Leo-VP1450, Germany) نگاره میکروسکوپ الکترونی

 .گردیدند برداری تصویر و مشاهده

 

                                                
2. 4'-6-Diamidino-2-phenylindole 
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 ها یافته

داربست از غشای سازی  در این تحقیق جهت آماده

غشای سینوس بوسیله های  بافت( 5 تصویر) سینوس انسان

شدند. در  زدایی یی سلولشیمیا فیزیکی وهای  روش

نمای هیستوپاتولوژی بافت غشای سینوس  ،3 تصویر

در مطالعات بافت شناسی،  طبق شود. می ماگزیال مشاهده

غشاء از بافت  زدایی سلول SDSدرصد  5غلظت 

صورت گرفته به طور کامل اشنایدریان سینوس ماگزیال 

های  درصد، در حاشیه 5/2 و 1/2های  اما در غلظت .است

 شود می مشاهدهها  ماتریکس میزان کمی از حضور سلول

در همین راستا و جهت بررسی (. A,C,E 3 ویراتص)

 آمیزی رنگکالژن از های  حفظ رشتهحضور و 

دست ه طبق نتایج ب .گردید استفاده نیز کروسیروس ردیپ

 میزان زیادی  کالژن به  های  رشتهها  گروه در تمام   آمده

 ویراتص) فظ گردیده بودحنسبت به نمونه کنترل 

3 B,D,F).  در نتیجه  کالژن وهای  آمیختگی رشته درهماما

شده  زدایی در گروه سلول تخلخل ماتریکس خارج سلولی

بیشتر از سایر  سدیم دودسیل سولفات یک درصدبا غلظت 

از آنجا که  عه شده در این بررسی بود.لمطاهای  گروه

به داربست ها  فت جهت نفوذ سلولاتخلل در مهندسی ب

غلظت یک درصد برای  ،باشد می دارای اهمیت

حذف  باشد. می تر در مهندسی بافت مناسب زدایی سلول

منافذ ایجاد شده در  کالژن وهای  حفظ رشته، ها سلول

در سینوس با استفاده از میکروسکوپ الکترونی  غشای

بنابراین نتایج به دست  نشان داده شده است. 3تصویر 

آمده از مطالعات بافتی کارایی روش به کار برده شده را 

 وجود تخلخل کالژن وهای  حفظ رشته، ها در حذف سلول

 یید نمود.ارا تمناسب  در نتیجه تهیه داربست

 
 

 

 

 

 

 

  
 .زدایی پس از فرایند سلول (B زدایی ( قبل از فرایند سلولA. اشنایدریان سینوس ماگزیال غشاءتصویر ماکروسکوپی از  : 5 تصویر

 

A B 
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 (.X322درشت نمایی  -H&E آمیزی رنگ) اشنایدریان سینوس ماگزیالغشاء بافت  : 3تصویر 

 
 

 
C 

 

B 

 

A 

 

F 

 

E 

 

D 

 

 .اشنایدریان سینوس ماگزیالغشاء و میزان کالژن بافت ها  برحذف سلول زدایی بررسی اثر سلول : 4تصویر 

A,C,Eدرصد  5و  1/2، 5/2های  به ترتیب با غلظت زدایی ( سلولSDS (آمیزی رنگ H&E-  درشت نماییX522.) 

B,D,Fدرصد  5و  1/2، 5/2های  به ترتیب با غلظت زدایی ( سلولSDS(درشت نمایی  -پیکروسیروس رد  آمیزی رنگX522.) 
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با غلظت یک درصد سدیم دودسیل سولفات با  زدایی ( از مراحل سلولB( و بعد )Aقبل ) اشنایدریان سینوس ماگزیال غشاء بررسی : 3تصویر 

 .استفاده از میکروسکوپ الکترونی

 

 

 
 بحث

میزی در مهندسی آ بافت به طور موفقیت زدایی سلول

. گیرد می مورد استفاده قراربافت و پزشکی ترمیمی 

بسیار ها  تنوع زیاد بافت دلیلبه  زدایی سلولهای  روش

معمول مورد استفاده  زدایی سلولهای  . روشاستمتفاوت 

فیزیکی، های  عبارتند از: روشها  در تهیه داربست

 آنزیمی.های  شیمیایی و روشهای  روش

دارای محتوی چربی باالیی در غشاء خود ها  سلول

)دترجنت( که سبب لیز ای  هستند، بنابراین مواد شوینده

 زدایی توانند باعث سلول می این اجزاء سلولی شوند،

سال گذشته، روی  51بیش از در شوند. تحقیقات ها  بافت

اند. که به طور  بهینه متمرکز شده زدایی سلولهای  روش

آنیونی، یونی و یا های  پاک کننده کلی شامل استفاده از

تریتون ، سدیم دودسیل سولفاتبه عنوان مثال )هیپوتونیک 

X-100)، مانندها  تریپسین( و نوکلئازمانند ها ) آنزیم( 

DNase  وRNaseمتفاوت بوده های  و زمانها  لظت( با غ

 .است

ماتریکس خارج داربست از سازی  آمادههای  روش

مکانیکی های  ، مورفولوژی سطح و ویژگیها بافت سلولی

در حالی دهد.  تحت تأثیر قرار میای  داربست را تا اندازه

تا حد زیادی فراساختار  زدایی در فرایند سلول که

های  اما الگوهای قرارگیری رشته ،شود می ماتریکس حفظ

تواند تغییر  می ها کالژن، توزیع فیبرها و گلیکوزآمینوگلیکان

 تغییر در عملکرد بیومکانیکیتایج، که این ن .کند

جهت  مختلفهای  روشبکارگیری با تواند  می ،ماتریکس

مطالعات  شود.تر  و شدیدتر  حتی سخت، زدایی سلول

و راندمان یک روش  کارآییمختلف نشان داده است که 

خاص تا حد زیادی وابسته به خصوصیات  زدایی سلول

این با توجه به بنابراین  .باشد می آن بافتبافت مورد نظر

)هر گونه ها  از بین بردن کامل سلولدر  تعادلایجاد  ،نتایج

در  و شود( می بقایای سلولی باعث پاسخ سیستم ایمنی

در بسیاری از  باشد. می دشوارحفظ بیومکانیک بافت  مقابل

و یا تریتون برای  سدیم دودسیل سولفاتمطالعات از 

ی شده است و نتایج متناقض استفادهها  بافت زدایی سلول
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و میزان آسیب به  زدایی در رابطه با کارایی آنها در سلول

پژوهش از در این  (55-54).شده استبافت گزارش 

فیزیکی شامل انجماد آهسته، انجماد سریع در های  روش

شیمیایی شامل شوینده یونی های  ازت مایع و از روش

استفاده شد.  زدایی جهت سلول سدیم دودسیل سولفات

که انجماد سریع با تشکیل  مشخص شده است

گردد و  می یخی موجب تخریب غشاء سلولهای  کریستال

کند، اما با تخریب  می کمک زدایی به فرایند سلول

موجب تغییر و گسستگی آن  ماتریکس خارج سلولی

با این حال نسبت به انجماد  گردد، ساختمان بافت می

سدیم دودسیل  کند. می آهسته آسیب کمتری به بافت وارد

باشد که در  می آنیونی عمومیهای  سولفات از شوینده

گردد و سمیت این ماده شیمیایی  می سرتاسر جهان استفاده

موجب آسیب  سدیم دودسیل سولفاتمشخص شده است. 

شود و پاسخ  می به غشاها و تغییر در متابولیسم کربن

با انحالل غشاء،  کند و می استرس اکسیداتیو را القاء

های  و حذف پروتئینها  دناتوره نمودن پروتئین

بافت و  زدایی ای، موجب سلول سیتوپالسمی و هسته

گردد.  می کاهش پاسخ ایمنوژنیک پس از پیوند داربست

نشان داده است که  (53)و همکارانش Seddon همطالع

یونی از طریق اختالل در فعل و انفعاالت های  کننده پاک

 .شوند می ها پروتئین سبب تغییر ماهیت پروتئین-نیپروتئ

به این نتیجه رسیدند  (51)و همکارانش Schanerدر مقابل 

در میان چندین دترجنت مورد  سدیم دودسیل سولفاتکه 

 مطالعه، یک گزینه مناسب برای مهندسی بافت عروق

از بافت عروق و  زدایی باشد و توسط آن سلول می

بدون ایجاد تغییر قابل توجه در ها  استخراج سلول

کس خارج سلولی بافت مورفولوژی و مقاومت ماتری

بررسی آنها با میکروسکوپ الکترونی  .گردد می حاصل

زدایی را به  سلول 271/2در غلظت  SDSنشان داد که 

و از لحاظ ترکیبات ماتریکس خارج  کامل باعث شده طور

ین و فیبرهای االست سلولی، فیبرهای کالژن دست نخورده

همچنین مطالعات  .یابد می به میزان کمی کاهش

Lumpkins سدیم دودسیل نشان داد که  (51)و همکارانش

یک گزینه  و استن X-100تریتون  در مقایسه باسولفات 

دیسک مفصل از بافت  زدایی مناسب جهت سلول

 در اندازه مطالعات آنها نشان داد که .گیجگاهی است

با غلظت یک درصد  زدایی بعد از فرایند سلولها  دیسک

 ایجادنسبت به قبل از آن تغییری سدیم دودسیل سولفات 

 .شود نمی

Yang بافت غضروف انسانی را با  (57)و همکارانش

و یک محلول  X-100تریتون  استفاده از بافر هیپوتونیک،

کردند. آنها توانستند یک داربست سه  زدایی نوکلئاز سلول

بعدی، متخلخل و بدون سلول مشتق از ماتریکس خارج 

سلولی غضروف ایجاد کنند. مطالعات آنها نشان داد که 

تواند محیط سه بعدی مناسبی را  می داربست ایجاد شده

بنیادی مزانشیمی های  برای چسبندگی، تکثیر و تمایز سلول

به عنوان یک بیومتریال جهت به کندروسیت فراهم کند و 

 .مهندسی بافت غضروف کاربرد داشته باشد

پذیری  به عنوان یک داربست دارای سازش ،کالژن

و ها  زیستی باالیی است که امکان جایگزینی آسان سلول

ه مطالعات نشان داد .کند می رشد را فراهم هایفاکتور

کالژن دارای اثرات القایی روی های  که رشته است

بر رفتارهای سلولی موثر ها  و تراکم آن باشند می ها سلول

 باشد. می حفظ آنها در داربست حائز اهمیت است، بنابراین

اما بر اساس مطالعات میکروسکوپ الکترونی نگاره، بافت 

سازی ساختمان کلی خود را حفظ  لثه پس از مراحل آماده

های کالژن موجود در بافت همبند نیز سالم  نمود. رشته

 بخش اصلی داربست را تشکیلها  این رشته .نده بودندما

دهند و از آنجا که تراکم کالژن بر رفتارهای سلولی  می
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های تهیه شده با  از این رو ساختار داربست ،باشد می مؤثر

 و پیکروسیروس رد اختصاصی از قبیل آمیزی رنگ

 .ندمورد مطالعه قرار گرفت میکروسکوپ الکترونی

استفاده در مهندسی بافت باید دارای ی مورد ها داربست

درصد تخلخل باالیی باشند تا یک شبکه منفذدار مرتبط به 

هم به منظور عمل تغذیه رسانی سلول، تشکیل ماده زمینه 

های  حفظ رشته. نمایندزایی فراهم  سلولی و رگ برون

غشای  شده زدایی تخلل در داربست سلول کالژن و وجود

بنیادی های  محیط مناسبی برای جایگزینی سلول ،سینوس

 در نهایت ساختار سه بعدی این غشا و نماید می فراهم

تواند به عنوان الگوی طبیعی جهت ساخت  می

 پلیمری پیشنهاد شود.های  داربست

 داربست با استفاده ازمطالعات دیگری الزم است تا 

محیط مناسبی برای تمایز  در این تحقیقایجاد شده 

تولید بافت  استخوانی وهای  بنیادی به سلولهای  سلول

 .شوداستخوانی فراهم 

 نتیجه گیری

ه داربست ب، از این تحقیق با توجه به نتایج حاصل

تواند بستر مناسبی  می ده از غشای سینوس انسانمدست آ

سینوس لیفت قبل از های  جراحی در مهندسی بافت جهت

 دندانی باشد. های  ایمپلنتکاربرد 

  قدردانی تشکر و

بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 

 هش تقدیر وژومالی این پکننده  مشهد به عنوان حمایت

 شود. می تشکر
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