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Introduction

 بیش روزانه که هستند عضو پیوند انتظار درنفر 100000ازبیشآمریکادر

.میرند می آنان از نفر 18از

اعضابودنسالم

عضوگیرنده و دهنده ژنتیکینزدیک مطابقت

 بیمار ایمنی سیستم توسط پیوند رداحتمال  

 آن درکهاستآزمایشگاه محیطدر نتکوی،ظهورحالدر جدیدحلراه

]1[کندمیپیدا رشدبیمار خود هاي سلولاززیستی مصنوعی اعضاي
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History

توسط 80دهه ي میانهدر معرفیVacantiوLanger

ساختباز با بیماران فردي هاي درمان در جایگزین یکتولید:هدف،

]2[رشد وتوان بازآرایی

Image source: http://en.wikipedia.org/wiki/Vacanti_mouse 4



  بازساختی ايه درماندر بزرگ رویکردهاي از یکی بافت مهندسی امروزه

.است تحقیقات بزرگ هاي وزمینه

:بافتمهندسی کلینیکیکاربردهاي

سوختگیبیماران براي مصنوعی پوستتولید

بافت مهندسیتوسط تولیديتراشه

زانوتعویض فرایند برايغضروف

مثانهجایگزینی

3[)ادرار مجراي(میزراهجایگزینی[
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Repair versus Regeneration

بابافت شدهقطع پیوستگیاحیاي ورفته دست از قسمت سازگاريسازگاري:ترمیم

  نرمال هاي بافت احیا بدون)اسکار(زخم بافت ساخت

 در رفته دست از قسمت ساخت بابافت شدهقطع پیوستگیاحیا :بازساخت

.اصلی آناتومیکی جایگاه

 تولید مجدد خودبخودي بطور پایه غشاي وهابافتدیدهآسیبعضویکدر 

]4،5[نیستاینگونه بنیادي بافت مورد در اما شود می
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Repair 

Versus

Regeneration

Image source: http://www.scarformula.com/hypertrophic-scars.php
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Principles of Tissue Engineering
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)2(

افت رداشت بب

هاي سالم 

بیماران

در محیط تکثیر

کشت

بذرافشانی

بعدي   3داربست 

توسط آنها



Juliana Lott Carvalho, Pablo Herthel de Carvalho, Dawidson Assis Gomes and Alfredo Miranda de 
Goes (2013). Innovative Strategies for Tissue Engineering, Advances in Biomaterials Science and 
Biomedical Applications, Prof. Rosario Pignatello (Ed.), ISBN: 978-953-51-1051-4 9



Cell sources

 است داربست بذرافشانی براي سلولازاستفادهرویکرد ایندرمهم قسمت

:شود می بررسی جهت 2از آن منابع که

differentiated     or stem cells

Autologous or Heterologous      

  اختصاصیتوظرفیت از متفاوتی درجاتبا بنیادي هاي سلول متعدد منابع

  هايوسلول بالغ بنیادي هايسلول،جنینی بنیاديسلولهاي:شامل دودمان

IPS]6[
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Image source:Power C, Rasko JE. Will cell reprogramming resolve the embryonic 
stem cell controversy? A narrative review. Annals of internal medicine. 
2011;155(2):114-21. 12



Scaffold )داربست(

 ،بهبود سلولی تقسیم ،کنترل ها سلول رشد از حمایتدربعدي سه محیطتولید

بافت مجدد تولید و ماتریکس رسوب

سازگار زیست   

  پذیر تجزیه زیست  :مادهیک شود می بافت مهندسی پایهکه داربستی

زیستی شبه ویژگیهاي با    

  :بنیاديهاي سلولرفتاربر موثر عوامل

داربستزیستی شبهابعاد فیزیکی تغییر)1

سطحشیمیایی و مکانیکی مشخصات ،ترکیبتوازن)2 13
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Natural
• Collagen
• Fibrin
• Chitosan
• Hyaluronic acid (glycosaminglycans)

Synthetic
• Polylactic acid (PLA)
• Polyglycolic  acid (PGA)
• Poly(e)caprolactone (PCL)
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Scaffold Fabrication Methods

 electro spinning )ریسندگی الکتریکی (

3D-printing )بعديپرینت سه (

 solvent casting )حاللگري ریخته (        

gas foaming ( جوشیدن گاز(

phase separation ) فازجداسازي(

Decellularized Organs )سلول زدایی اعضا(
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electro)ریسندگی الکتریکی( spinning

داربستتولید براي ها روش ترین محبوب از یکی  

يمحدودهاز نقطه هردر )فیبرها(هاریسمانقطر تنظیم توانایی 

  نانومتر یامیکرومتر

سلولی خارج ماتریکس به مشابه توپوگرافینتایج وسادهوآسانروشی  

)ECM(

بافت مثل شکل اي لولهبافتهايساخت در گسترده طور به استفاده 

بافتهاسایر و پیشابراه یا عروقی
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80-5)باال ولتاژ یکشدن وارد kV)هاي لوله به 

پلیمر محلولبا شده پرمویین

پلیمر توسط میدان الکتریکیباردار شدن 

 محلولشدن ریختهمیدان، گرفتن شدت هنگام

مخالف بار با collectorروي بر پلیمري

 پلیمرشدن سفت ؛حاللتبخیراز پس

پیچیده درهم شبکه یک شکل به
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]8[
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3D-Printing )بعدي3پرینت (

کامپیوتري برنامهدرطراحی)CAD(بعدي سه پرینتر از استفادهو  

تولید"نام با شدن شناختههاساختار الیه به الیهشدن ساختهعلت به 

additive)"افزودنی manufacturing)

خاصطراحی یک از کپی یک ایجادهزینهکاهش.ارزان و سریعنسبتا 

روزیک طولدرداربستطراحی توانایی و داربست

محدودهمچنین و داربست این برايدیگريداربست به نیاز:مشکل 

]8[دسترسدر زیستیهايهمادتعداد توسط روش اینشدن
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Signaling pathway

هاي مسیرJAK/STAT , EGFR , Hippo/YAP , Wnt/beta catenin

توسط تنظیمتحتتر باال قدرت با اغلب تمایزي هاي مسیردرشدنفعال 

دهندهپاسخ دهی پیام مسیرهاي

 جهت بهبازساخت ختمبراي رشد هايمهارکنندهبودناهمیت حائز  

 کننده احیا ظرفیت دادن دست از همچنین و نامحدود رشد ازجلوگیري

اندامدر
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گانه 4قواعد 

دارند را خودي بهخودبازساختتوان که هایی بافت بین تمایز:اول قاعده

ندارندرا توان این کهآنهاییو

استنیازفرآیندبراي که دهندهواکنش2انتخاب:دوم عدهقا

 از پیشکهزخم ترمیم روند اساسی تغییراتتشخیص:سومعدهقا

  شود شناخته بایدبازساخت

 الزمبازساخت فعالیتبراي که ساختاري ویژگی شناخت:چهارم عدهقا

]5[سطحشیمی/تجزیه میزان/منافذ اندازه است
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Ethical Aspects Of Tissue Engineering

)9(
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Companies

• Harvard Apparatus Regenerative Technology

a clinical-stage regenerative medicine company focused on 
developing life-saving medical devices.

http://www.harvardapparatusregen.com/

• Tissue Regeneration Systems
Private US company, founded in 2008. The company 
“fabricate skeletal reconstruction implants”

http://tissuesys.com/ [10]
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com/.trcir.//www:httpکیش بافت همانندساز شرکت•
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CenoBone CenoTendon

AmniPatch CenoValve

CenoDerm CenoCartilage

Products



Joint Cartilage Regeneration
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مکانیکی تخریب یک نتیجه در مفصلی غضروف آسیبوقوع

  قابلیت دشواري             مفصلیغضروف درخونی هاي رگ وجودعدم

توانبخشی

:حاضر حالدر انسان غضروف موضعی هاي آسیبدرمان

AbrasionArthroplastyبدون یا باmicrofractureزانو زیر غضروف  

implantationمزانشیمی بنیادي هاي سلول یا کندروسیت اتولوگ(MSC)

طوالنی و شدید مشکالتدر  غضروفی استخوانی پیوند

مفصلی تخریب درمانبراي مصنوعی ایمپلنت یک با مفصل کلجابگزینی 

منتشر
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بیماران براي عالی درمان بیشتر یا هسال 15دوام  

مدت این از پس به شده درمان بیماران %20بیماران تقریبا مجدد عمل

 تواند می دیده آسیب غضروف ترمیم براي زیستی  حل راه یک

.بیاورد ارمغان به فرد عمر تمامبراي را درد از رهایی
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Cells of cartilage

Biomaterials & Scaffold 
fabrication technologies

Cytokines release
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Cells of cartilage tissue engineering

هیالین غضروف از کندروسیت:غضروف ترمیم براي سلول مسلم انتخاب

مختلف منابع از بنیادي هاي سلول:Embryonic SC/IPS/ BM-MSCs

chondrogenesis:تمایزفرآیندMSC کندروسیت بالغ هاي سلول به ها  

 براي یکی(جراحی 2به نیاز:اتولوگ هاي کندروسیت از استفاده مشکل

)جایگزینی براي دیگري و سلول برداشت
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 پذیري تجدید و توسعه منع علت به بافت مهندسی کننده محدود ترین بزرگ

غضروف تولید براي شده بینی پیش هاي پروتکل طبق
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این بیومتریال ها توسط 

FDA تایید شده اند
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Cytokines 
release

Growth 
factors

Transforming 
growth factor-β

superfamily

Insulin-like 
growth factor

Delivery 
methods

Direct 
attachment incorporation
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Ligaments Regeneration
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 مفصلارتباط بین دو استخوان از طریق :لیگامنتنقش اصلی

 زانوموارد پارگی لیگامان در مفصل بیشترین وقوع

 صـلیبی قـدامی   ربـاط  در آسیبهاي لیگامنت زانـو  از درصدي  90درگیري

(ACL)و رباط طرفی داخلی(MCL)

 بهبود خودبه خودي تواناییMCL   و عدم وجـود آن درACL    بـه علـت

ضعیفعروق 

 روش هاي کنونی درمان می تواند بـه احیـا لیگامنـت هـا در برخـی      گرچه

.نیستطوالنی مدت آن رضایت بخش نتایج ،اما بیماران منجر شود 
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Suitable cell types

38

 و سلول هاي بنیادي مزانشیمی فیبروبالست ترجیح(MSC)   بـراي بـذر

در مهندسی بافت داربست افشانی 

MSC  : باالي کالژن تیپ بیانІ وШ                                         

ترمیم بافت در مهم نقش :ACLهاي فیبروبالست 

زمانکشت همMSC فیبروبالسـت لیگامـان سـبب تمـایز مناسـب       با

MSC  این نتیجه گیري بر اساس بیان. به لیگامان می شودهاmRNA

مـی  tenascin-c)و Шکـالژن و Іکالژن (از ژن هاي کلیدي لیگامنت

.باشد



Suitable biomaterials

مهندسی بافت شناخته شده اند که شامل پلیمر هاي  در مختلف زیادي مواد 

کامپوزیت و مواد دیگر ،هیدروژل و glasses،silk،طبیعیساختگی، پلیمرهاي 

.  می شوند
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Response of cells to chemical stimuli invitro

-bFGF/PDGF/TGFفاکتورهــاي رشــد مختلــف از قبیــل   اســتفاده از 

β1/EGF/IGF تمایز یا افـزایش تولیـد    ،براي تشویق رشد سلول ها به تکثیر

کالژن

:کهاست نشان داده invitroمطالعات .

 از استفادهbFGF/PDGF/EGF  یاTGF-β1  افـزایش  موجـب به تنهـایی

ACLتکثیر فیبروبالست هاي

ترکیبTGF  باbFGF  یاEGF افزایش تمایز سببMSC  فیبروبالستبه
42



Conclusion

مهندسی بافت هنوز در مراحل اولیه قرار دارد،اما چشم انداز امیدوار کننده اي 

بازسـاخت اعضـا بـا تولیـد بافـت بـا سـاختار و        .براي آن پیش بینی می شـود 

مشخصات بیومکانیکی درست قادر است بر محدودیت هاي پیوند اتوگرافـت و  

]3[.آلوگرافت غلبه کند و امیدواریم نتایج بلند مدت بهتري داشته باشد
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Questions & Ask
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