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P

eriodontitis is one of the most widespread oral and dental diseases which results in
damaging the periodontal tissues and finally may lead to healthy teeth losses. Recent

surveys show that most adult in USA are suffering from chronic periodontits. In recent
years, different methods have been used to reconstruct periodontal defects. Guided tissue
regeneration (GTR) is a surgical procedure that uses barrier membranes to protect physically
the periodontal defect to hinder gingival epithelium and connective tissue cells invasion and
promote the proliferation of cells with slow migration rate such as periodontal ligament and
bone cells. Generally, the membranes used in GTR are divided into two types: resorbable
and non-resorbable. In this review, various GTR membranes based on natural and synthetic
polymers are introduced. Natural polymers include polysaccharides and polypeptides
and synthetic polymers are usually based on polyesters. Both polymeric membranes
have pros and cons. Although natural polymers exhibit appropriate biocompatibility and
biodegradability, they usually suffer from inferior mechanical properties. In contrast,
membranes based on synthetic polymers have appropriate mechanical strength. However,
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their biocompatibility is not comparable with natural polymers and their degradation
products may lead to foreign body reactions.
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 -1تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،گروه مهندسی پزشکی،
پژوهشکده مهندسی بافت و طب بازساختی
 -2تهران ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،پژوهشکده علوم ،گروه علوم پلیمر،
صندوق پستي14975-112 :
دريافت ،1396/6/7 :پذيرش1396/11/22 :

پریودنتیت از شایعترین بیماریهای دهان و دندان است که به تخریب بافتهای پيرادنداني منجر

میشود .در سالهای اخیر ،روشهای متفاوتی براي بازسازی اين بافتها بررسی شدهاند .بازسازی
هدایتشده بافت ،نوعی فن جراحی است که با استفاده از غشا بهطور فیزیکی از بافت آسیبدیده در

برابر مهاجرت پرتعداد سلولهای پرسرعت ،نظیر سلولهای اپیتلیوم و بافت همبند لثه ،محافظت كرده و

سعيد بيگي بروجني

بستر مناسبي براي استقرار و تکثیر سلولهاي بافت مدنظر داراي سرعت مهاجرت کمتر ،مانند رباط
پيرادنداني و استخوان آلوئول ،فراهم میکند .در این مطالعه ،انواع غشاهای پلیمری پرکاربرد در
بازسازی ضایعات پيرادنداني بر پایه پلیمرهای طبیعی و سنتزی معرفی شدهاند .پلیمرهای طبیعی
مرسوم ،شامل پلیساکاریدها و پلیپپتیدها بوده و پلیمرهای سنتزی معموال بر پایه پلیاسترها هستند.
هر يك از این پلیمرها دارای معایب و مزایایی هستند .بهعنوان مثال ،اگرچه غشاهای برپایه پلیمرهای

طبیعی دارای خواص زيستي مناسبی هستند ،ولی استحکام مکانیکیآنها معموال كم و چرخه تخریب

سامال بابانزاده

کوتاهی دارند .در مقابل ،غشاهای برپایه پلیمرهای سنتزی ،از زیستتخریبپذیری قابل کنترل و
استحکام مکانیکی مناسبي برخوردارند .با وجود اين ،فعالیت زیستیآنها به خوبی پلیمرهای طبیعی
نيست .همچنین در برخی از موارد ،محصوالت تخریبآنها میتوانند سبب بروز واکنشهای التهابی

واژگان کلیدی

جسم خارجی شود.

بازسازی هدایتشده بافت،
بازسازی هدایتشده استخوان،
غشاي پلیمری،
پلیمر زیستتخریبپذیر،
غشای جذبشدني

* مسئول مکاتبات ،پیامنگار:
s.beigi85@gmail.com

مقاالت علمی

دندانها با بافتهايی بهنام بافتهای پيرادنداني ( )periodontalدر
حفره دهان نگهداری و محافظت میشوند .بافتهای نگهدارنده
دندان متشکل از بافت لثه ،سمنتوم ،استخوان آلوئول و رباطهای
ارتباطدهنده پيرادنداني هستند (شکل .)1
پریودنتیت ( )periodontitisاز شایعترین بیماریهای دهان و
دندان است که به تحلیل استخوان تکیهگاه لثه منجر میشود.
این بیماری که احتمال ابتال به آن با افزایش سن تشدید میشود،
سبب التهاب بافتهاي نگهدارنده دندان ميشود كه ممکن است
به ازدسترفتن این بافتها و بروز نقصهاي پيرادنداني منجر
شود .تشدید این ناهنجاری میتواند سبب شلشدن و ازدسترفتن
دندانهای سالم شود [.]2
نتایج پژوهشها در کشور آمریکا نشان میدهند ،حدود 48%
بزرگساالن از پریودنتیت مزمن رنج میبرند .از این رو ،امروزه
یکی از مهمترین مباحث علم پریودنتولوژی ،ترمیم ضایعههای
پيرادنداني و بازسازی استخوان ازدسترفته فک ،از راه تکثیر
سلولهای استخوانی است .با وجود اين ترمیم نقصهاي
پيرادندانی ،بهواسطه رشد و تکثیر سریعتر بافت همبند لثه
( )gingival connective tissueو سلولهای اپیتلیال ()epithelium
در محل ضایعه ،دچار اختالل ميشود .بنابراین ،براي ترمیم
موفقیتآمیز بافت آسیبدیده ،ممانعت از هجوم سلولهای با
سرعت مهاجرت زياد به محل بافت آسیبدیده و همچنین هدایت
سلولهای کمتحرک در محل ضایعه الزامی بهنظر میرسد .در

تترافلوئورواتیلن انبساطيافته

شکل  -1نمايي از سطح مقطع دندان و بافتهای نگهدارنده اطراف
آن [.]1

تترافلوئورواتیلن انبساطيافته ( )e-PTFEدر سال  1969توسعه یافت.
در اوایل دهه  1990بهعنوان ماده استاندارد در ترمیم هدایتشده
85
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غشاهای جذبناشدني

مروری بر غشاهای پلیمری بهكار رفته در بازسازی ...

مقدمه

سالهاي اخیر ،مهندسی بافت با استفاده از پلیمرهای زیستسازگار،
روشهای نوینی براي ترمیم بافتهای آسیبدیده ارائه كرده است.
بازسازی هدایتشده بافت ( )guided tissue regeneration, GTRو
بهطور ويژه بازسازی هدایتشده استخوان )guided bone
( regeneration, GBRاز مهمترین روشهای بازسازی مرسوم
بهشمار میآیند .بهطور کلی GTR ،و  GBRنوعی فنون جراحی
هستند که با استفاده از غشاي متخلخل پلیمری ،بهطور فیزیکی از
مهاجرت بافتها و سلولهای نامطلوب به محل ضایعه جلوگیری
ميكنند .در نتیجه ،فضا و بستر مناسبي برای ترمیم بافت آسیبدیده
با تکثیر سلولهای مدنظر فراهم ميشود [.]3
 Hurleyدر سال  ،1950برای نخستین بار فن بازسازی هدایتشده
بافت را ارائه كرد .در این مطالعه ،بافت نرم با استفاده از غشا بهطور
فيزيكي از مناطق فعال تشکیل استخوان ستون فقرات جدا شد [.]4
در سال  1980بازسازی هدایتشده بافت استخوان ،بهمنظور ایجاد
بافت استخوانی جدید در اطراف كاشتينه و همچنین جلوگیری از
مهاجرت سلولهای بافت همبند لثه و سلولهای اپیتلیال به محل
ضایعه پيرادنداني استفاده شد.
در حال حاضر GBR ،یکی از رایجترین و نوید بخشترینفنون
بازسازی استخوان فک در جراحیهای كاشتينه دندانی است كه
به ترمیم هدایتشده حفره فک پس از خارجکردن دندان منجر
ميشود .اگرچه ،وجود غشاهای متخلخل در فن  GBRالزامی بهنظر
ميرسد ،ولی ترمیم و رشد استخوان آسیبدیده ،نیازمند وجود
سلولهای استخوانزا ( )osteogenicو همچنین موادی با خاصیت
راهبري رشد استخوان ( )osteoconductiveو القاي استخوانسازي
( )osteoinductiveاست .غشای ایدهآل بهکار رفته در ترمیم
هدایتشده بافت استخوان باید دارای ویژگیهای منحصر بهفردی
از قبیل زیستسازگاری مناسب و ثبات عملکردی در مدت زمان
مورد نیاز باشد .افزون بر این ،غشا باید با فیلتركردن سلولها و
بافتهای مزاحم سبب حفظ فضا و ثبات زيستمکانیکی ناحیه
ضایعه شده و از بافت تازه تشکیلشده محافظت كند (شکل .)2
بهطور كلي ،غشاهای استفادهشده در فرايندهای  GTRو GBR
به دو دسته زيستجذبشدني ( )bioabsorbableو جذبناشدني
( )non-resorbableتقسیم ميشوند [.]6

مقاالت علمی

مروری بر غشاهای پلیمری بهكار رفته در بازسازی ...

(پ)
			
			          (ب)
		         (الف)
شکل  -2نمايي از فن ( :GTRالف) تحلیل استخوان فک و بروز نقص پيرادنداني( ،ب) قراردادن غشاي جذبشدني در محل ضایعه و (پ)
ترمیم بافت پيرادنداني و ازبینرفتن غشا [.]5
بافت استخوان استفاده شد .غشاهای  e-PTFEکه دارای حفرههایی
با ابعاد 5 µmتا  20 µmهستند ،بهعنوان مانع مکانیکی عمل كرده و
از مهاجرت سلولهای استخوانساز و سایر سلولهای بافت
همبند به محل ضایعه ممانعت ميكنند .درنتیجه ،احتمال وجود
سلولهای استخوانساز ،که با سرعت کمتری مهاجرت ميکنند ،در
محل ضایعه بیشتر ميشود .مطالعات متفاوت نشان دادند ،با وجود
غشاهای تترافلوئورواتیلن انبساطيافته ،پدیده استخوانزایی بدون
تداخل با سایر بافتها به ترمیم بافت استخوان آسیبدیده در بازه
زمانی متوسط سهماهه منجر ميشود .در مقابل در نمونههای کنترل
فاقد غشا ،پدیده استخوانزایی بهعلت تداخل بافت همبند بهطور
ناقص رخ ميدهد.
پلیتترافلوئورواتیلن پرچگالي
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مطالعات بالینی نشان ميدهند ،مهاجرت میکروارگانیسمها از
میان تخلخلهای غشاهای  e-PTFEاستفادهشده در حفره دهان
امکانپذیر است .زیرا اندازه حفرههاي غشا در محدوده 5 µm
تا  20 µmاست ،در حالی که قطر باکتریهای بیماریزای موجود
در محیط دهان کمتر از  10 µmاست .بهمنظور حل این مشکل،
در سال  1993غشاهای تترافلوئورواتیلن پرچگالي ( )d-PTFEبا
اندازه حفرههاي کمتر از  0/3 µmتوسعه یافتند .کارایی مناسب
اين غشاها در فرايند بازسازی هدایتشده بافت ثابت شده است.
اگرچه غشاهای  d-PTFEاستفادهشده در حفره دهان از عبور
باکتریها ممانعت بهعمل ميآورند ،اما انتشار اکسیژن و انتقال
کوچکمولکولها در سراسر غشا همچنان امکانپذیر است .از
سوی دیگر ،اندازه بزرگتر حفرههاي غشاهای  e-PTFEاجازه
اتصال محکمتر با بافت نرم را فراهم ميکند ،در نتیجه پس از
بازسازی بافت سخت ،جداسازی غشا بهمراتب سختتر است و
86

نیاز به برشهای تیزتری دارد .در حالی که ،جداسازی غشاهای
 d-PTFEبه سبب فقدان رشد و اتصال بافت نرم بهسهولت
انجام ميگیرد.
غشاهای پلیتترافلوئورواتیلن تقویتشده باتيتانيم

اگرچه غشاهای پلیمری جذبناشدني در بازسازی هدایتشده
طیف وسیعی از ضایعات استخوانی استفاده ميشوند ،ولی در
برخی از موارد فروپاشی این غشاها تحت فشار ناشی از بافتهای
نرم به کاهش فضای الزم برای بازسازی بافت منجر ميشود
كه محدودیتهایی را درپی دارد .در این راستا ،تقویت غشاها
با نوارهای تيتانيمی ،که قابليت حفظ فضای کافی اطراف محل
ضایعه را دارند ،ميتواند روش قابل اعتمادي براي بازسازی و
درمان ضایعات بافتی باشد .انعطافپذیری زياد نوارهای تيتانيمی
تعبیهشده ،به شکلپذیری غشاها و در نتیجه حفظ فضای کافی
اطراف محل ضایعه و بازسازی بافت آسیبدیده بدون فروپاشی
غشا منجر ميشود.
معایب غشاهای جذبناشدني

اگرچه مطالعات بالینی و تجربی انجام گرفته درباره غشاهای
جذبناشدني نتایج درمانی مناسبی در کاربردهای  GTRو GBR
نشان دا دهاند ،ولی یکی از مهمترین معایب این غشاها نیاز به عمل
جراحی ثانویه براي برداشتن آنها پس از رشد بافت استخوان
است .این مسئله ،نهتنها سبب بروز مشکالت جانبی و افزایش
هزینههای بیماران ميشود ،بلکه گاهي به از دست رفتن بخشی از
بافت بازسازی شده منجر ميشود .سختی و صلببودن يكيدیگر از
نقاط ضعف غشاهایجذبناشدني است که براي پایداری هر چه
بیشترآنها در اکثر موارد از پیچ استفاده ميشود [.]7

مقاالت علمی

غشاهای جذبشدني

غشاهای جذبشدني بر پایه پلیمرهای طبیعی

غشای کالژنی

غشاهای کالژنی دارای خواص شايان توجهی از قبیل یکپارچگی
مناسب بافت ،رگزایی سریع (،)fast vascularization
زيستتخريبپذيری بدون واکنشهای خارجی ،ایمنیزایی ضعیف
( ،)weak immunogenicityبندآوری خونریزی )hemostatic
( ،propertyزیستسازگاری و قابلیت بهبود زخم هستند .بنابر این،
غشاهای برپایه کالژن در زمینه پژوهشهاي  GTRو  GBRمورد
توجه زیادی قرار گرفتهاند .انواع غشاهای کالژنی تجاری از نظر

تفاوت در نوع کالژن و ساختار فیزیکی و شیمیایی طراحی شدهاند.
این غشاها قابليت تجزیه و جذب را از راه فرايند تخریب آنزیمی
دارند که بهوسيله کالژنازها و پروتئازها انجام میگیرد [.]9،10

غشاهای بر پایه کیتوسان

در دو دهه گذشته ،کیتوسان بهواسطه ویژگیهایی از قبیل قیمت
كم ،سرعت تخریب مناسب ،انعطافپذیری در محیطهای
مرطوب ،زیستسازگاری زياد ،خاصیت ضدباکتری و پتانسیل
بهبود زخم بهعنوان نامزد مناسبی براي کاربرد در فنون  GTRو
 GBRشناخته شده است .پژوهشها نشان دادهاند ،کیتوسان در
محیط درونتنی سازگاری مناسبی با سلولها داشته و موجب
تسهیل بازسازی استخوان در محل ضایعه جمجمه موش شده
است [ .]15شبکهایکردن شیمیایی کیتوسان روش موثري براي
افزایش استحکام مکانیکی و کاهش سرعت تخریب کیتوسان است.
غشاهای کیتوسانیشبکهایشده با جنپین ( ،)genipinدر مقایسه با
غشاهایشبکهایشده با گلوتارآلدهید به مراتب واکنشهای التهابی
کمتری ایجاد ميكنند ،در نتیجه به افزایش سرعت ترمیم و التیام
ضایعه منجر ميشوند [ .]16مشاهدات بافتشناسی نشان ميدهد،
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کاربرد پلیمرهای طبیعی بهواسطه خواصی نظیر زیستسازگاری،
زیستتخریبپذیری و ایمنی مناسب در فرايندهای  GTRو GBR
گسترش یافته است .بهعبارت دیگر ،زیستفعالی ذاتی و قابليت
ارائه مواضع فعال براي اتصال به سلول از مهمترین مزایای پلیمرهای
طبیعی در مقایسه با پلیمرهای سنتزی است .با وجود اين ،برخی
مشکالت مرتبط بازیستفعالی ذاتی پلیمرها ،نظیر پاسخ ایمنی قوی،
پیچیدگیهای مرتبط با خالصسازی این پلیمرها و امکان انتقال بیماری،
کاربرد این پلیمرها را محدود میکند [ .]8کالژن و کیتوسان مرسو مترین
پلیمرهای طبیعی بهکار رفته در فرايند  GTRو  GBRهستند.
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مهمترین ویژگی این دسته از غشاها ،قابلیت جذب بدون ايجاد
واكنش جسم خارجي است .با وجود اين ،چالش اصلی پیش
روی پژوهشگران در کاربرد غشاهای جذبشدني ،مطابقت بین
زمان بازجذب و مدت تشکیل بافت است .بهعبارت دیگر انتظار
ميرود ،در مدت زمان تشکیل و بازسازی بافت جدید ،یکپارچگی
ساختاری غشا حفظ شود .مطالعات نشان دادهاند ،مدت زمان
تشکیل بافت جدید بر اساس کاربرد تغییر ميکند .بهعنوان مثال،
ترمیم محل ضایعه در فرايند  GTRاز راه رشد و تکثیر سلولهای
لیگامنتی پيرادنداني نیازمند  4تا  6هفته زمان است .در حالی که
دورهاي  6ماهه براي رشد مناسب و حمایت از بافت استخوانی
جدید در فرايند  GBRنیاز است .از این رو ،ثبات و پایداری
غشاهای جذبشدني درون بدن بايد در محدوده زمانی بین چهار
هفته تا چند ماه تضمین شود .غشاهای جذبشدني به دو دسته
پلیمرهای طبیعی و سنتزی تقسیم ميشوند.

بهطور مثال Bio-Gide ،از مرسومترین غشاهای کالژنی تجاری
برپایه الیاف کالژن خوکی نوع  Iو  IIIاست .این غشاي دوالیه
دارای یک الیه خارجی صاف و فشرده و یک الیه متخلخل
داخلی است .ساختار دوالیه این غشا ،نهتنها ميتواند به مهاجرت
سلولهای استخوانساز و رشد استخوان منجر شود ،بلکه از تهاجم و
رشد سلولهایاستخوانساز ممانعت ميکند [ .]11اگرچه غشاهای
کالژنی دارای زیستسازگاری مناسبی بوده و قابلیت آنها در
بازسازی استخوان با غشاهایجذبناشدني قابل مقایسه است ،ولی
استحکام مکانیکی كمآنها موجب زيستتخريبپذيری سریع شده و
باعث کاهش قابليت غشا در حفظ فضا و ثبات زيستمکانیکی
ناحیه ضایعه در شرایط مرطوب ميشود .از این رو ،روشهای
شبکهایکننده فیزیکی ،شیمیایی و زيستي متنوعی بهمنظور تقویت
خواص مکانیکی و افزایش پایداری غشاهای کالژنی در برابر
زيستتخريبپذيری ،معرفی ش دهاند .گلوتارآلدهید-1 ،اتیل-3-
(-3دیمتیلآمینوپروپیل)کربودیایمید و پلیاپوکسی از مرسو مترین
عواملشبکهایکننده شیمیایی هستند [ .]10،12اگرچهشبکهایشدن
سبب بهبود استحکام کششی کالژن ميشود و زمان تخریب آن را
بهتعویق مياندازد ،ولیآثار سمی احتمالی حاصل از باقیمانده عامل
شبکهایکننده یا تشکیل محصوالت ثانویه در خالل تخریب کالژن،
شها
استفاده از این غشاها را محدود ميکند [ .]13برخی از پژوه 
نشان ميدهند ،غشاهای کالژنی که بهطور شیمیاییشبکهای ش دهاند،
در مقایسه با غشاهای کالژنیشبکهای نشده ،عوارض جانبی بیشتري
دارند و به بازسازی ناکافی استخوان منجرميشوند [.]14
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غشاهای الکتروریسیشده بر پایه کیتوسان شبکهایشده با جنپین
سرعت تخریب بهمراتب كمتری در مقایسه با غشاهایغيرشبکهای
دارند .بهطوری که غشاهای يادشده در شرایط درونتنی و پس
از گذشت  16هفته حدود  22%تخریب ميشوند .در حالی که
غشاهای کیتوسانی غیرشبکهای در این مدت 34% ،تخریب نشان
ميدهند .افزون بر این ،استحکام کششی غشاهای کیتوسانیشبکهای
حدود  32 MPaگزارش شده است که  165%بيش از غشاهای
کیتوسانی غیرشبکهای است [ .]17این نتایج نشان ميدهد ،غشاهای
برپایه کیتوسان شبکهایشده با جنپین ،دارای قابليت مناسبي براي
برآوردهکردن الزامات بالینی در کاربردهای  GBRهستند.
غشای برپایه ژالتین
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ژالتین ،پروتئین محلولي است که از فراوری کالژن بهدست
ميآید .خواصی از قبیل زیستسازگاری مناسب ،انعطافپذیری،
بهبود چسبندگي سلولی و قیمت مناسب ،این پروتئین را بهعنوان
زيستمادهاي براي کاربرد در مهندسی بافت و فنون  GTRو GBR
معرفی کرده است [ .]18،19با وجود اين ،ژالتین خواص مکانیکی
ضعیف و تخریب سریعی نشان میدهد .شبکهایکردن بهعنوان
روش کارآمدي براي بهبود پایداری و خواص مکانیکی ژالتین
شناخته ميشود .بهعنوان مثال،شبکهایکردن با گلوتارآلدهید []20
-Nهیدروکسیل سوکسینامید [ ]21و عملیات گرمايي از جمله
روشهای بهبود خواص مکانیکی ژالتین هستند .اگرچه خواص
کششی غشاي لیفی ژالتین را ميتوان تا حد زیادی با فرايند
شبکهایکردن بهبود بخشید ،ولی در شرایط مرطوب به كاهش
مدول كشساني منجر ميشود .بنابراین ،بهندرت از ژالتین تنها در
کاربردهای  GBRو  GTRاستفاده ميشود.
غشاهای جذبشدني برپایه پلیمرهای سنتزی

بسیاری از غشاهای پلیمری سنتزی جذبشدني موجود در بازار
برپایه پلیاسترهای آلیفاتیک نظیر پلی(الکتیک اسید) (،)PLA
پلی(گلیکولیک اسید) ( ،)PGAپلی(کاپروالکتون) (،)PCL
پلی(هیدروکسیل والریک اسید) و پلی(هیدروکسیل بوتیریک اسید) و
نيز کوپلیمرهای آنهاست .هنگامی که از این پلیمرها بهعنوان
غشا استفاده ميشود ،محصوالت تخریبی حاصل از آنها ممکن
است مشکالتی نظیر واکنشهای التهابی جسم خارجی را بهوجود
آورند [ .]22برخی مطالعات نشان ميدهند ،اگرچه غشاهای
جذبشدني نظیر  PLAو  PGAنسبت به غشاهای جذبنشدني
پلیتترافلوئورواتیلن انبساطیافته ،مشکالت و نقصهاي کمتری
88

دارند ،اما بهاندازه پلیمرهای طبیعی از نظر زيستي فعال نیستند
[ .]23با این حال ،غشاهاي مزبور بهعلت زیستسازگاری مناسب،
زیستتخریبپذیری قابل کنترل ،سختی کم ،فراورشپذیری و
قابليت کپسوليکردن دارو ،در هر دو بخش نظري و باليني بهطور
گسترده برای کاربردهای  GBRو  GTRمورد توجه بودهاند.
پلیالکتیک اسید و کوپلیمر پلیالکتیک اسید-پلیگلیکولیک اسید

پلیالکتیک اسید ( )PLAاز مهمترین و متداولترین پلیمرهایی
است که بهعلت داشتن خواص مکانیکی و زیستسازگاری
مطلوب در روشهای  GBRو  GTRاستفاده ميشود .بهمنظور
کنترل سرعت تخریب و آبدوستی  ،PLAکوپلیمرهای آن
برپایه الکتید ،کاپروالکتون وگلیکولید سنتز شدهاند .کوپلیمرهای
پلیالکتیک اسید-پلیگلیکولیک اسید ( )PLGAدر کاربردهای
ارتوپدی ،جایگزین مناسبی برای  PLAهستند .بهعنوان مثال ،غشاي
دوالیه تجاری با نام  Guidorاز آميخته یکنواخت پلی-D،Lالکتید
( )PDLLAو پلی -Lالکتید ( )PLLAدوپهشده با استیل تری-n-
بوتیل سیترات تهیه میشود که حداقل شش هفته خاصیت غشایی
خود را حفظ كرده و بهتدریج در مدت  ١٣ماه جذب ميشود [.]24
از مشکالت مرسوم در استفاده از غشاهای  PLAو  PLGAسختی
آنهاست که کاربردهای پزشکی اين غشاها را محدود میسازد.
این مشکل با افزودن نرمکنندههایی مانند -Nمتیل-2-پیرولیدون
( ،)NMPبرطرف ميشود .مطالعات نشان دادهاند NMP ،میتواند
غشاهای  PLGAرا نرم سازد و سبب تسریع بازسازی استخوان و
رشد سلولهای استخوانساز ( )osteoblastشود .اگرچه رهایش
تدریجی  NMPممکن است بهمرور سبب سختشدن غشا شود،
ولی از طرفی نقش مثبتی در رشد درونی استخوان ایفا میکند [.]25
اگرچه غشاهای بر پایه  PLAو  PLGAزیستتخریبپذیر و
غیرسمی هستند ،رهایش اوليگومرها و محصوالت جانبی اسیدی
در طول تخریب ممکن است ،باعث واکنشهای التهابی و واكنش
جسم خارجی در داخل بدن شود .از اين رو ،مطالعات زیادی درباره
متعادلکردن خواصآنها نظیر مخلوطکردن با هیدروکسی آپاتیت
انجام گرفته است [.]26
پلی(کاپروالکتون)

پلی(کاپروالکتون) ( )PCLبهعلت استحکام مکانیکی زياد،
زیستسازگاری و قیمت كم ،بهعنوان یکی از پلیمرهای پزشکی
مورد توجه است که بهطور گسترده در مهندسی بافت استخوان
مطالعه شده است .با وجود اين ،مطالعات اندکی درباره غشاهای

مقاالت علمی

پلی(اتیلن گلیکول)

پلیاتیلن گلیکول ( ،)PEGبهعلت زیستتخریبپذیری و
زیستسازگاری مناسب همواره گزینه مطلوبي براي استفاده
بهعنوان غشاهای  GBRو  GTRبوده است .مطالعات انجام گرفته
روی موش نشان داده است ،هیدروژل  PEGزیستسازگاری
زياد و یكپارچگی مناسب در محل بافت داشته و تخریب آن به
ترکیب  PEGبستگی دارد .در آزمون تصادفی کنترل شدهاي ،غشاي
هیدروژل  PEGهمانند غشای کالژنی در درمان زخم ایجادشده
اطراف كاشتينه موفق بوده است [.]29

نتیجهگیری و دورنمای فنون  GBRو GTR

بهطور معمول در فنون  GTRو  ،GBRانواع مختلفی از غشاهای
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 GTRبرپایه  PCLانجام گرفته است [ .]27اگرچه تخریب
برخالف  PLAو  PLGAسبب افزایش اسیدینگي محیط نميشود،
اما جذب زیستی کامل غشای  PCLدر بدن تقریبا  ٢تا  ٣سال طول
میکشد و در نتیجه برای استفاده در روش  GTRو  GBRبسیار
طوالنی است [ .]28افزون بر این ،آبگریزی غشاهای خالص PCL
سبب کاهش چسبندگی و تکثیر سلولی ميشود ،بنابر اين PCL
همیشه بهشكل آمیخته با ساير پلیمرها یا بهصورت کوپلیمر ،برای
کاربردهای پزشکی استفاده میشود.
PCL

زیستتخریبپذیر بهعنوان سدگر در جداسازي بافت پوششی از
بافت آسیبدیده براي بازسازی مطلوب بافت ،استفاده میشوند.
در این مقاله ،مزایا و معایب غشاهای پلیمری معرفی شدند.
تخریبناپذیري غشاهای  e-PTFEبه عمل جراحی ثانویه براي
خارجکردن آنها منجر ميشود .این موضوع مهمترین عیب
این غشاها بهشمار میرود .اگر چه غشاهای برپایه پلیمرهای
طبیعی دارای خواص زيستی عالی ،از قبیل چسبندگی سلولی و
زیستتخریبپذیری مناسب هستند ،ولی استحکام مکانیکی آنها
معموال كم و چرخه تخریب کوتاهی دارند .غشاهای برپایه پلیمرهای
سنتزی ،دارای زیستتخریبپذیری قابل کنترل و استحکام مکانیکی
مناسب هستند .با وجود اين ،فعالیت زیستیآنها بهخوبی پلیمرهای
طبیعی نیست .همچنین ،محصوالت حاصل از تخریبآنها میتواند
سبب بروز واکنشهای التهابی جسم خارجی شود .با وجود برخی
از معایب يادشده پلیمرهای زیستتخریبپذیر ،کاربرد آنها در
روشهای  GTRو  GBRچشمگیر و غیرقابل جایگزینی است .در
این راستا ،مطالعات فراوانی درباره این پلیمرها در حال انجام است.
بهعنوان مثال ،از آنجا که خصلت استخوانسازی اولیه غشاهای
پلیمری اغلب تا حدی كاهش مييابد ،بنابر این انجام پژوهشها در
زمینه بهبود فعالیت استخوانسازی این غشاها ،وقتی زمان عملکرد
طوالنی الزم است ،مهم بوده و حفظ تعادل ميان خواص زيستي و
مکانیکیآنها ضروری است.
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