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دیاکسیدتیتانیم حاوی یون فلوئور برای مهندسی بافت استخوان
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چکیده
افزایش شمار آ سیبهای ا ستخوانی و تو سعۀ جراحیهای با کمترین آ سیب ،تحقیقات را به سمت طراحی و ساخت کامپوزیتهای مت شکل از پلیمر
زی ستتخریبپذیر و سرامیک زی ستفعال بهعنوان دارب ست زی ست سازگار در مهند سی بافت ا ستخوان هدایت کرده ا ست .هدف از پژوهش حا ضر،
ارزیابی و مقایسۀ رفتار زیستفعالی داربستهای نانوکامپوزیتی و زیستفعال فیبرویین /نانوذرات دیاکسیدتیتانیم و فیبرویین /نانوذرات دیاکسیدتیتانیم
عاملدارشده با فلوراید است .به این منظور ،ابتدا نانوذرات دیاکسیدتیتانیم با یون فلوئور عاملدار شدند .سپس داربستها در 2گروه فیبرویین /نانوذرات
دیاک سیدتیتانیم  /فیبرویین و نانوذرات دیاک سیدتیتانیم حاوی یون فلوئور ساخته شدند و رفتار زی ستفعالی و ر سوب آپاتیت بر سطح دارب ستها با
غوطهوری دارب ستها در بازه زمانی  9تا 22روز در محلول شبیه سازی شده بدن ان سان ( )SBFمطالعه شد .نتایج ن شان داد که دارب ستهای فیبرویین/
نانوذرات دیاکسییدتیتانیم عاملدارشیده با فلوئور در مقایسیه با داربسیتهای فیبرویین /نانوذرات دیاکسییدتیتانیم ،رفتار زیسیتفعالی بهتری داشیتند،
بهطوریکه بعد از 29روز غوطهوری در محلول شبیهسازیشده بدن انسان تا حدود 04درصد از سطح این داربستها با رسوب آپاتیت پوشش یافت.
واژههای کلیدی :داربست زیستفعال ،فیبرویین ،نانوذرات دیاکسیدتیتانیم ،یون فلوئور.

Bioactivity Comparison of Silk Fibroin/Nano-Titanium Dioxide and Silk Fibroin/Nano-Titanium
Dioxide Containing Flour Ions for Bone Tissue Engineering
N. Johari
H. R. Madaah Hosseini
A. Samadikuchaksaraei
Abstract
Bone defects and developed surgery with low injuries have conducted researches to design and produce
composites containing biodegradable polymer and bioactive ceramic, introducing as a biocompatible scaffold for
bone tissue engineering. In the present study, bioactive nanocomposite scaffolds of silk fibroin/titanium dioxide
nanoparticles (SF/TiO2) and silk fibroin/titanium dioxide nanoparticles which contain flour ions (SF/TiO2-F) were
prepared. Accordingly, flour ions were bound to TiO2 nanoparticles and both SF/TiO2 and SF/TiO2-F scaffolds
were produced. Then, the bioactivity and apatite formation on the surface of prepared scaffolds were evaluated
by immersing in simulated body fluid (SBF) for 28 days. As a resultant, SF/TiO2-F scaffolds showed improved
bioactivity in comparison with SF/TiO2 ones, as such, after 12 days of immersion in SBF, apatite precipitations
covered around 40 % of surface of prepared scaffolds.

Key Words: Bioactive scaffold, Fibroin, Titanium dioxide nanoparticles, Flour ion

 تاریخ دریافت مقاله  12/1/21و تاریخ پذیرش آن  11/7/92میباشد.
( )9نویسندۀ مسئول ،استادیار ،گروه مهندسی مواد ،دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان..

Email: johari_narges@yahoo.com

( )2عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی و علم مواد ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران.
( )9عضو هیئتعلمی دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران..
DOI: 10.22067/ma.v32i1.80791

77

مقایسۀ رفتار زیستفعالی داربستهای نانوکامپوزیتی فیبرویین/نانوذرات...

مقدمه

ا ستخوان میگذارند و ثابت شده ا ست که ح ضور یونهای

از مسائل مهم در بحث سالمت انسان ،ازکارافتادن اندام یا

 F-1در حد خیلی کم در بافت دندان و اسییتخوان ضییروری

بافت بخشی از بدن است که مشکالت بسیاری را برای بیمار

است ].[2,5,7

به بار میآورد .برای درمان اینگونه معضالت ،بخشی از بدن

در بین سرامیکهای زیستفعال ،دیاکسیدتیتانیم

خود بیمار یا فرد دیگری را به محل آسیبدیده پیوند میزنند

( ،)TiO2ترکیبی زیستسازگار است که عالوهبر خواص

و گاهی نیز از ساختارهای مصنوعی که از مواد غیرزنده

زیستفعالی ،خواص ضدباکتریایی مطلوبی دارد ].[8

ساخته شدهاند ،استفاده میشود .این روشها ممکن است

همچنین بهعلت خواص استخوانسازی خوب این ماده،

موجب درمان بیمار شود ،ولی گاهی با محدودیتها و

میتوان از آن بهعنوان مادۀ سازندۀ داربست برای تحریک

عوارضی از جمله عفونت در محل پیوند و پسزدهشدن بافت

شکلگیری استخوان از بافت اطراف کمک گرفت ].[9

همراه است .امروزه ،در رویکرد مهندسی بافت ،یک داربست

عالوهبر موارد یادشده ،توانایی حمایت از شکلگیری

متخلخل و زیستتخریبپذیر ساخته و سپس سلولهای

استخوان روی سطح کاشتنی ،از فاکتورهای ضروری برای

بافت مدنظر بر روی آن کشت داده میشود .با کنترل شرایط

یک داربست استخوانی است ] .[10شکلگیری یک فصل

فیزیولوژیکی در خارج از بدن ،بافت اولیه بر روی داربست

مشترک مستقیم بین استخوان و کاشتنی ،بهشدت تحتتأثیر

تشکیل میشود و پس از کاشت در داخل بدن ،با تشکیل

شیمی و توپوگرافی سطح است ].[11

بافت جدید ،داربست تخریب میشود ].[1

در بین مواد زی ست سازگار ،پلیمرهای زی ست سازگار

از آنجایی که اسیییتخوان شیییامل 2بخش معدنی و آلی

معموالً انعطافپذیرند ،اما در مقای سه با استخوان از استحکام

اسییت و یک سییاختار نانوکامپوزیتی را تشییکیل میدهد ،در

کافی برخوردار نیسییتند .بنابراین ،سییاخت کامپوزیتهایی از

مهندسی بافت استخوان الزم است یک ساختار نانوکامپوزیتی

پلیمر همراه با بیوسیییرام یک های زیسییییت ف عال مان ند

آلی/معدنی طراحی شود ] .[2تحقیقات ن شان داده ا ست در

هیدروکسییییآپاتیت میتواند باعث ایجاد ترکیب بهینهای با

مواردی که کامپوزیتها با پلیمرهای زیسیییتتخریبپذیر و

خواص بیولوژیکی و مکانیکی 2ماده شود .پلیمرهای طبیعی

میکروذرات شیییشییۀ زیسییتفعالسییاخته شییدهاند ،خواص

در مقایسییه با پلیمرهای مصیینوعی ،از چسییبندگی سییلولی،

زی ستفعالی در حد انتظار از خود نشان ندادهاند .این مسئله

مهاجرت و تکثیر سلولی منا سبتری برخوردارند ،ازاینرو،

بهدلیل ابعاد میکرونی ذرات و سییطح ویژه پایین آنهاسییت

در سییاخت داربسییت جذابیت دارند ] .[12در بین پلیمرهای

] .[3محققییان نشییییان داده انیید کییه حضیییور نییانوذرات

طبیعی ،از کالژن و فیبرویین برای سیییاخت داربسیییت های

تریکلسییمفسییفات در زمینۀ پلیمری پلیالکتیکگالیکولیک

مهندسی بافت استفاده شده است ،زیرا زیستسازگاری عالی

اسییید ،باعث بهبود رفتار زیسییتفعالی و تخریبپذیری این

دارند و اسییتحکام کشییشییی و انعطافپذیری خوبی از خود

نانوکامپوزیت ،در مقایسیییه با کامپوزیت حاوی میکروذرات

ن شان میدهند ] .[13فیبرویین ابری شم پلیمری طبیعی ا ست

می شیییود ] .[4عالوهبراین ،اسیییتفاده از نانوذرات در زمی نۀ

که در داروسازی و جراحی نیز استفاده می شود ،زیرا سمیت

پلیمری میتواند الگوبرداری از سییاختمان اسییتخوان طبیعی

سلولی ندارد و شباهت نزدیکی به بافت بدن دارد .تحقیقات

باشییید ،زیرا اسیییتخوان نانوکامپوزیتی شیییامل نانوبلورهای

ن شان دادهاند که فیبرویین ابری شم بهعنوان مادهای زی ستی در

هیدروکسیییآپاتیت در زمینۀ پلیمری کالژن اسییت [ .[5،7از

مهند سی بافت ا ستفاده می شود .از طرفی ،این پلیمر طبیعی

سوی دیگر ،در ساختار بافت استخوان یونهایی چون ،Na+

خواص مکانیکی ،چ سبندگی سلولی و م شخ صههای ر شد

 CO32- ،Mg2+ ،K+و  F-1وجود دارند که از بین این یون ها،

مناسبی دارد ].[14

 CO32و  F-1تأثیر بیشییتری بر رفتار و خواص بخش معدنینشریۀ مهندسی متالورژی و مواد
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هدف از پژوهش حاضر ،مقایسۀ خواص زیستفعالی

(شرکت سیگما-آلدریچ) با ضریب خروج 92444دالتون در

داربستهای نانو کامپوزیتی فیبرویین /نانوذرات دیاکسید

یک لیتر آب دیونیزه قرار گرفت .آب دیونیزۀ موجود در ظرف

تیتانیم و فیبرویین/نانوذرات دیاکسیدتیتانیم حاوی یون

محتوی کیسۀ دیالیز7 ،بار ،بهطور منظم در فاصلۀ 72ساعت

فلوئور است .فیبرویین بهعنوان پلیمری طبیعی با خواص

تخلیه و مجدداً پر میشد .محلول باقیمانده در غشای دیالیز،

زیستسازگاری عالی از ابریشم طبیعی استخراج شده است

فیبرویین خالص بود ].[15

و با نانوذرات دیاکسیدتیتانیم و نانوذرات دیاکسیدتیتانیم که

در مرحلۀ بعد ،سطح نانوذرات دیاکسیدتیتانیم آناتاز

با یون فلوئور عاملدار شدهاند ،کامپوزیت میشود تا بهعنوان

(شرکت نانوایمور) با اندازۀ ذرۀ  24تا 94نانومتر با محلول

داربستی برای مهندسی بافت استخوان ارزیابی شود .نانوذرات

2درصد حجمی اسید هیدروفلوریک (شرکت مرک) با یون

دیاکسیدتیتانیم خواص ضدباکتریایی و زیستفعالی نسبتاً

فلوئور عاملدار شد.

خوبی از خود نشان میدهند ،اما در مقابل سلولهای

داربستهای نانوکامپوزیتی فیبرویین/دیاکسیدتیتانیم

استخوانی ،زیستسازگاری مناسبی ندارند .درحالیکه یون

در 2گروه ساخته شدند .در گروه اول از نانوذرات

فلوئور باعث بهبود زیستسازگاری و ترویج رشد استخوان

دیاکسیدتیتانیم خالص ( )SF/TiO2و در گروه دوم از

در بافت زنده میشود و در بدن اثر ضدباکتریایی دارد.

نانوذرات دیاکسیدتیتانیم عاملدارشده با یون فلوئور

ازاینرو ،انتظار میرود داربست بررسیشده در این پژوهش

( )SF/TiO2-Fاستفاده شد .برای این منظور ،ابتدا نانوذرات

در مهندسی بافت استخوان منجر به ارتقای خاصیت ترویج

دیاکسیدتیتانیم در 2میلیلیتر آب 2بار تقطیر پراکنده شدند.

رشد استخوان و بهبود رفتار زیستفعالی در مقایسه با

سپس به محلول آبی ،فیبرویین اضافه شد و یک سوسپانسیون

داربستهای بدون فلوراید شود.

نسبتاً پایدار از محلول فیبرویین تهیه شد .سپس ،برای ساخت
داربستهای ذکرشده ،سوسپانسیون حاصل در پلیت کشت

مواد و روش آزمایش

سلول (شرکت سیگما-آلدریچ) ریخته شد .از پلیت کشت

برای تهیۀ فیبرویین ابریشم ابتدا باید سریسین (صمغ ابریشم)

سلول بهعنوان قالب استوانهای برای ساخت داربستها

حذف شود .برای صمغزدایی الیاف ابریشم9 ،پیله کرم ابریشم

استفاده شد .قالبها در دمای  -24و  -24درجه سانتیگراد

بومبیکس موری (هدیه تحقیقاتی از مرکز تحقیقات ابریشم

منجمد و سپس بهمدت 9شب در خشککن انجمادی

ایران ،گیالن) ،باز و شفیرۀ آنها خارج شد .سپس پیلهها

(شرکت ادواردز) خشک شدند .تا این مرحله داربستهای

9ساعت در 754میلیلیتر محلول کربناتسدیم (شرکت

بهدستآمده ،قابل انحالل در آب بودند .زیرا در فرایند

سیگما-آلدریچ) 4/42موالر جوشان قرار گرفتند .سپس الیاف

استحصال ،پروتئین فیبرویین بهدلیل ایجاد ساختار ،α-helix

بهدستآمده چندینبار و بهتناوب با آب 2بار تقطیر سرد و

ساختار بلورین خود را از دست میدهد .برای بازیابی ساختار

گرم بهخوبی آبکشی و یک شب در شرایط محیط خشک

فیبرویین ،از متانول (شرکت مرک) با خلوص 11/2درصد

شدند .برای تهیۀ فیبرویین محلول در آب ،الیاف

استفاده شد .هر داربست بهمدت 9ساعت در متانول غوطهور

صمغزداییشدۀ ابریشم بهنسبت 94درصد وزنی در محلول

ماند .سپس 2بار با آب دیونیزه شستوشو داده شد تا متانول

1/9موالر لیتیمبروماید (شرکت وی.دابلیو.آر .پروالبو) بهمدت

از محیط خارج شود .درنهایت برای خشکشدن ،داربستها

5ساعت در دمای 55درجه سانتیگراد حل شدند .محلول

بهمدت 9شب در خشککن انجمادی قرار داده شدند.

غلیظ نمک و فیبرویین بهمدت 72ساعت در کیسۀ دیالیز
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برای ارزیابی رفتار زیستفعالی داربستهای SF/TiO2

و  SF/TiO2-Fدر شرایط آزمایشگاهی ،از محلول

شکل  9نمودار تغییرات  pHمحلول  SBFکه حاوی این
داربستها بوده است را نشان میدهد.

شبیهسازیشده بدن انسان ( )SBFاستفاده شد .برای ساخت
محلول  SBFاز روش ارائهشده کوکوبو و تاکاداما ][16

استفاده شد .در اثر پدیدۀ رسوب از محلول فوقاشباع ،در
فصل مشترک محلول  SBFو داربست غوطهورشده در آن،
آپاتیتهای بیولوژیک بر سطح داربست تشکیل میشوند.
سطح داربست غوطهورشده در محلول  ،SBFبرای بررسی
میزان و مورفولوژی آپاتیتهای بیولوژیک شکلگرفته بر
سطح آن ،در زمانهای متفاوت غوطهوری داربست در محلول
یادشده ،با میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMارزیابی
شد.
برای

ارزیابی

رفتار

زیستفعالی

داربستهای

شکل  9تغییرات  pHمحلول  SBFحاوی داربستهای نانوکامپوزیتی
 SF/TiO2و

SF/TiO2-F

نانوکامپوزیتی زیستفعال ساختهشده ،تغییرات غلظت
یونهای کلسیم و فسفر در محلول  SBFکه در تماس با

تغییرات  pHمحلول  SBFبه میزان رسیییوب یا انحالل

داربستهای تهیهشده قرار گرفته بود ،بعد از زمانهای

آپاتیت بسییتگی دارد .وقتی میزان انحالل آپاتیت افزایش پیدا

مختلف غوطهوری و پس از خارجکردن داربستهای

میکند ،مقدار  pHنیز کم میشیییود ،زیرا انحالل آپاتیت اثر

غوطهورشده از محلول ،با روش یونسنجی پالسمای زوج

قلیایی روی  pHمحلول  SBFدارد و زمانی که روی نمونه

القایی ( )ICP-OESاندازهگیری شد .همچنین تغییرات غلظت

غوطهور شده در محلول  ،SBFآپاتیت ر سوب میکند ،مقدار

یون فلوئور در محلول  SBFبا الکترود اختصاصی یون فلوئور

 pHمحلول افزایش مییابد ] .[17تغییرات  pHدر شیییکل 9

دستگاه یونسنج ،بعد از زمانهای مختلف غوطهوری و پس

در مدت 22روز ،روند افزایشییی را نشییان میدهد .یعنی در

از خارجکردن داربست غوطهورشده از محلول سنجیده شد.

این مدت بر سطح نمونهها آپاتیت رسوب کرده است.

تغییرات  pHمحلول  SBFهم هر 2روز یکبار با دستگاه
سنجش  pHاندازهگیری شد.

غوطهوری را نشان میدهد.

همانطور که در بخش قبل اشاره شد ،برای بررسی اثر
نانوذرات

بر

خواص

زیستفعالی

داربستهای نانوکامپوزیتی  SF/TiO2و  ،SF/TiO2-Fاین
داربستها بهمدت 22روز در محلول شبیهسازیشده بدن انسان
( )SBFغوطهور شدند .تغییرات رفتار این محلول در شرایط
فیزیولوژیکی بدن ،یعنی دمای 97درجه سانتیگراد و  pHبرابر
با  7/0ارزیابی شد.
نشریۀ مهندسی متالورژی و مواد

و فسیییفر در محلول های  SBFحاوی داربسییییت های
نانو کامپوزیتی  SF/TiO2و  ،SF/TiO2-Fدر مدت 22روز

نتایج و بحث
دیاکسیدتیتانیم

شکل  2و  9بهترتیب تغییرات غلظت یونهای کل سیم

مشاهده میشود که غلظت یونهای کلسیم و فسفر در
محلول  SBFبرای هر 2نمونه ،در مدت 22روز غوطهوری
کاهش پیدا کرده است .قبل از غوطهوری نمونهها در محلول
 ،SBFاین محلول حاوی غلظت مشخصی از یونهای کلسیم
و فسفر بوده است .کاهش غلظت یونهای کلسیم و فسفر
محلول  SBFدر مدت غوطهوری ،مؤید مصرفشدن این
یونها در این مدت است .یعنی ترکیبات کلسیمفسفات بر
سطح نمونههای غوطهورشده ،رسوب کرده و جوانههای
سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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آپاتیت ،پس از 22روز بر روی سطح نمونهها شکل گرفته
است .به بیان بهتر ،جوانههای آپاتیت با مصرفکردن یونهای
کلسیم و فسفر موجود در محلول  SBFشکل میگیرند ].[18
اما همانطور که در شکل  2و  9دیده میشود ،بعد از روز
 ،29غلظت کلسیم و فسفر در داربست  SF/TiO2-Fکمتر از
داربست  SF/TiO2است ،یعنی از روز  29آپاتیت بیشتری
روی داربست  SF/TiO2-Fرسوب کرده است و این داربست
در مقایسه با داربست  SF/TiO2زیستفعالتر است.

شکل  9تغییرات غلظت یون فسفر در محلول  SBFحاوی داربستهای
نانوکامپوزیتی  SF/TiO2و

SF/TiO2-F

مورفولوژی آپاتیت شکلگرفته بر سطح داربستهای
نانوکامپوزیتی  SF/TiO2و  SF/TiO2-Fپس از 29روز
غوطهوری در محلول  ،SBFبا میکروسکوپ الکترونی
روبشی بررسی شد .شکل  0تصاویر میکروسکوپ الکترونی
روبشی مربوط به سطوح داربستهای نانوکامپوزیتی
شکل  2تغییرات غلظت یون کلسیم در محلول  SBFحاوی
داربستهای نانوکامپوزیتی  SF/TiO2و

SF/TiO2-F

 SF/TiO2و  SF/TiO2-Fرا پس از 29روز غوطهوری در
محلول نشان میدهد.

شکل  0تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی داربستهای( :الف)  SF/TiO2و (ب)  SF/TiO2-Fپس از 29روز غوطهوری در محلول

سال سیودوم ،شماره یک9911 ،
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در این شکل مشاهده میشود که داربست SF/TiO2-F

کلسیمفسفات بر سطح داربست شکل گیرد ] .[21با
مصرفشدن یونهای کلسیم و فسفر موجود در محلول ،SBF

 SF/TiO2است که بدون یون فلوئور است ،زیرا سطح
داربست نانوکامپوزیتی  SF/TiO2-Fبعد از 29روز بهشکل
درخور توجهی با ذرات کروی آپاتیت پوشیده شده است ،اما
روی سطح داربست نانوکامپوزیتی  SF/TiO2که بدون یون
فلوئور است ،بعد از 29روز تعداد بسیار کمی از ذرات آپاتیت
شکل گرفته است .زیرا بهدلیل وجود فلوئور در داربست ،بار
منفی داربست  SF/TiO2-Fدر مقایسه با داربست SF/TiO2
افزایش یافته است .درنتیجه تمایل جذب  Ca2+بر روی سطح
این داربست بیشتر شده است .بنابراین آپاتیت سریعتر روی
این داربست شکل میگیرد.
حضور گروههای  Ti-OHروی سطح ذرات
دیاکسیدتیتانیم موجود در داربست  SF/TiO2بهعنوان
مکانهای مستعد برای جوانهزنی آپاتیت عمل میکنند
] .[16,19بار سطحی داربست  SF/TiO2بهدلیل حضور گروه
 Ti-OHروی سطح آن ،منفی است ] .[20وقتی که این
داربست با بار سطحی منفی در محلول  SBFغوطهور

ذرات آپاتیت رشد میکنند و با یونهای کوچکی مانند سدیم،
منیزم و کربنات هم پیوند برقرار میکنند و ترکیبی مشابه
استخوان شکل میگیرد ] .[22اما در داربستهای SF/TiO2-
 Fبهدلیل اینکه عالوه بر گروه  Ti-OHیون الکترونگاتیو
فلوئور نیز روی سطح ذرات داربست وجود دارد ،بار سطحی
منفی بیشتری روی سطح ایجاد میشود و یونهای کلسیم
بیشتری روی سطح داربست رسوب میکند.
شکل  5آنالیز عنصری طیفسنجی تفکیک انرژی
( )EDSذرات شکلگرفته بر سطح داربست  SF/TiO2را پس
از 29روز غوطهوری در محلول  SBFنشان میدهد .مشاهده
میشود که بخش عمدۀ ذرات رسوبیافته روی داربست
 SF/TiO2را کلسیم و فسفر با نسبت کلسیم به فسفر 9/51
تشکیل میدهد .این نسبت نزدیک به نسبت کلسیم به فسفر
هیدروکسیآپاتیت یعنی  9/77و نشاندهنده شکلگیری
هیدروکسیآپاتیت کمکلسیم ( )CDHAاست ].[23
مورفولوژی مشابه در تحقیقات دیگر هم مشاهده شده است

میشود ،گروه  Ti-OHموجود روی سطح آن ،یونهای Ca2+

] .[24مطالعات قبلی نشان دادهاند که این ساختار پیشسازۀ
آپاتیت بیولوژیک است ،زیرا شباهت ساختاری بین
هیدروکسیآپاتیت کمکلسیم و هیدروکسیآپاتیت وجود دارد
].[25

حاوی یون فلوئور ،زیستفعالتر از داربست نانوکامپوزیتی

موجود در محلول  SBFرا که بار مثبت دارند ،جذب میکند
و باعث میشود که بار سطحی داربست مثبت و مستعد به
ترکیبشدن با یونهای منفی  PO43-شود و درنهایت ترکیبی

شکل  5آنالیز عنصری طیفسنجی تفکیک انرژی ( )EDSذرات شکلگرفته بر سطح داربست  SF/TiO2پس از 29روز غوطهوری در محلول
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شکل  7آنالیز عنصری طیفسنجی تفکیک انرژی
( )EDXذرات رسوبیافته روی داربست  SF/TiO2-Fرا پس
از 29روز غوطهوری در محلول  SBFنشان میدهد .این شکل
پیکهای واضح کلسیم و فسفر را نشان میدهد .نسبت کلسیم
به فسفر در این آنالیز  9/70بود .این مقدار در مقایسه با آنالیز
عنصری طیفسنجی تفکیک انرژی داربست  SF/TiO2به
نسبت کلسیم به فسفر در هیدروکسیآپاتیت ( )9/77نزدیکتر

است.
شکل  7طیفسنجی فروسرخ با تبدیل فوریه ()FTIR
این داربست  SF/TiO2-Fرا پس از 29روز غوطهوری در
محلول  SBFنشان میدهد .نتایج این طیفسنجی نیز
شکلگیری گروههای عاملی هیدروکسیآپاتیت را بر سطح
این داربست تأیید میکند.

شکل  7آنالیز عنصری طیفسنجی تفکیک انرژی ( )EDSذرات شکلگرفته بر سطح داربست  SF/TiO2-Fپس از 29روز غوطهوری در محلول
شبیهسازیشده بدن انسان

شکل  7طیفسنجی فروسرخ با تبدیل فوریه ( )FTIRداربست نانوکامپوزیتی ( SF/TiO2-Fالف) قبل از غوطهوری و (ب) پس از 29روز غوطهوری در
محلول

سال سی و دوم ،شماره یک9911 ،
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دیاکسیدتیتانیم حاوی یون فلوئور در محلول شبیهسازیشده

نتیجهگیری

 با وجود نبود عامل کلسیمفسفاتی در ساختار،بدن انسان

 درSF/TiO2-F  وSF/TiO2 رفتار زیستفعالی داربستهای

 از طرفی مشاهده شد که رفتار.داربستها تأیید شد

.روز بررسی شد22 محلول شبیهسازیشده بدن انسان در بازه

نانوذرات دیاکسیدتیتانیم حاوی یون/زیستفعالی فیبرویین

درنتیجه مشاهده شد که رفتار زیستفعالی داربستهای

نانوذرات/فلوئور در مقایسه با داربستهای فیبرویین

نانوذرات/نانوذرات دیاکسیدتیتانیم و فیبرویین/فیبرویین

 بهطوریکه رسوب کلسیمفسفات،دیاکسیدتیتانیم بیشتر است

دیاکسیدتیتانیم حاوی یون فلوئور با افزایش زمان غوطهوری

نانوذرات دیاکسیدتیتانیم/بر سطح داربستهای فیبرویین

 همچنین.در محلول شبیهسازیشده بدن انسان افزایش یافت

 حدود،SBF روز غوطهوری در29 حاوی یون فلوئور بعد از

/رسوب کلسیمفسفات بر سطح داربستهای فیبرویین

.درصد سطح داربستها را پوشش داد04

نانوذرات

/فیبرویین

و

دیاکسیدتیتانیم

نانوذرات
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