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Abstract
Wound healing is a complex process and is accompanied by persistent inflammation, cell
dysfunction, and angiogenesis limitations, leading to long-term medical care, high cost, and poor
quality of treatment. The use of antibiotics, dressings, and skin alternatives are current methods
of wound healing treatments. However, the existing wound dressings are not yet able to fully
restore all of the skin's structural and functional characteristics. Therefore, the development of
asymmetric membranes that mimic the structure and function of human skin is desired as more
efficient structures in the healing process as well as skin tissue engineering. Wet or dry/wet
phase inversion, supercritical carbon dioxide (scCO2) phase inversion, and electrospinning of
polymer solutions are the common methods for the fabrication of multilayer structures. Among
these, the electrospinning technique, due to its ease and versatility, the possibility of using
different polymers, and the possibility of tailoring dressings in terms of specific structures of
skin layers is promising. Moreover, another generation of emerging therapies is based on the
loading of potential cells for wound healing acceleration. In this review article, in the first part,
the last achievements obtained on asymmetric structures from the viewpoint of used polymers
are reviewed. Then, the electrospun structures containing special cells are discussed.
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چکیده
بهبود زخم یک فرآ یند پیچیده بوده و در برخی موارد همراه با التهاب مداوم ،اختالل عملکرد سلولی و اختالل در رگ-
زایی است که منجر به افت کیفیت درمان میشود .استفاده از آنتیبیوتیکها ،پانسمانها و استفاده از جایگزینهای
پوستی از روشهای مرسوم درمان زخم بهشمار میروند .علیرغم تمام تالشهایی که تاکنون انجام شده است،
پانسمان های زخم موجود در حال حاضر هنوز قادر به بازیابی کامل تمام ویژگیهای ساختاری و عملکردی پوست
نیستند .ازاینرو ،استفاده از غشاهای نامتقارن که قابلیت تقلید ساختار و عملکرد چندالیهی پوست انسان را دارند
بهعنوان سازههای کارآمدتر در تسهیل ترمیم و همچنین مهندسی بافت پوست موردتوجه هستند .وارونگی فاز
مرطوب یا خشک/مرطوب ،وارونگی فاز به کمک کربن دیاکسید فوق بحرانی ( )scCO2و الکتروریسی الیاف پلیمری از
روشهای تولید این نوع از غشاهای چندالیه است .در این میان ،روش الکتروریسی ،بهدلیل سهولت و تطبیقپذیری،
امکان استفاده از پلیمرهای مختلف و امکان ساخت پانسمانهایی که متناسب با ساختار ویژه هر از الیه پوست
میباشد ،مطالعات زیادی را بهخود اختصاص داده است .نسل دیگر از روشهای درمانی در حال ظهور ،مبتنی بر
بارگیری سلولهای دارای پتانسیل ترمیم زخم در ساختارهای الکتروریسیشده است که نتایج نویدبخشی را داشته
است .در این مقاله مروری ،در بخش نخست ،تحقیقات انجام شده در خصوص سازههای نامتقارن از دیدگاه پلیمرهای
استفاده شده گردآوری شده و سپس سازههای الکتروریسی شده حاوی سلولهای ویژه مورد بحث قرارگرفته است.
بدیهی است آشنایی با عملکرد پلیمرها و آخرین روشهای درمانی برای ترمیم زخم میتواند برای محققان این عرصه
موردنیاز و کمککننده باشد.

کلمات کلیدی :ترمیم زخم ،پانسمان ،غشاهای نامتقارن ،الکتروریسی ،سلول

 -1مقدمه
پوست بزرگترین اندام در مهرهداران است که یکدهم توده بدن آنها را تشکیل میدهد .این بخش دارای یک ساختار
سهالیهای پیچیده شامل (اپیدرم ،درم و هیپودرم) است که در هنگام بروز آسیبهای فیزیکی بهطور ذاتی و خودبهخود
بازسازی میشود .این اندام پیچیده ،بیرونیترین سد محافظتی بدن است که از اندامهای داخلی در برابر عوامل بیماریزای
میکروبی ،تنش مکانیکی و شیمیایی محافظت کرده و با تنظیم دمای بدن و جلوگیری از هدر رفت آب ،نقش مؤثری را در
سالمتی بدن ایفا میکند .عالوه بر این ،پوست در تشخیص حسی و فرآیندهای مربوط به ایمنی بدن اهمیت دارد [.]1
بااینحال ،اختالالت ژنتیکی ،ترومای حاد ،زخمهای مزمن (مانند زخمهای وریدی ،دیابتی و فشاری) و یا حتی جراحی و
مداخالت بیرونی موجب از دسترفتن یکپارچگی پوست میگردد .زخمهای مزمن بهعنوان شایعترین علت تخریب پوست،
میتوانند منجر به ایجاد زخمهای عمیق و گسترده شوند که نهتنها تهدیدی بر ایمنی بدن محسوب میشود بلکه با هدر رفت
مایعات و تشکیل اسکار درنهایت موجب ناتوانی قابلتوجه یا حتی مرگ بیمار خواهد شد [ .]2فرآیند بهبود زخم یک
واکنش زیستی طبیعی به آسیب بافتی است که در چهار مرحله با مشارکت سلولهای مختلف ،سیتوکینها(،)Cytokine
ترکیبات واسطه و سیستم عروقی انجام میشود .این فرآیند شامل فازهای هموستاز (،)Hemostasis
التهاب) ،(Inflammationتکثیر) (Proliferationو بازسازی)(Remodelingاست که در یک زمان خاص و در یک
توالی مناسب انجام میشوند .الزم است این مراحل در مدت زمان مناسب و با پیشرفت کامل همراه باشند تا روند ترمیم زخم
بهصورت کامل انجام شود .فرآیند ترمیم برای همه زخمها یکسان بوده اما سرعت ترمیم بسته به نوع زخم ،سن ،سیستم ایمنی
بدن انسان و شرایط درمان میتواند متفاوت باشد] .[3نقش هریک از مراحل فوق بهطور مختصر در زیر اشاره شده است:
هموستاز :هموستاز از دو کلمهی هایمو بهمعنی "خون " و استاز بهمعنی "سکون" تشکیل شده است که در واقع نشان
دهنده عمل متوقف شدن است .هموستاز بهصورت یک واکنش پیچیده و فوری نسبت به رگ خونی آسیب دیده در موضع
زخم تعریف میشود که با انقباض عروق و تشکیل لخته ( )plugموجب جلوگیری از خونریزی میشود .در این مرحله

بهمحض ایجاد ضایعه ،موضع زخم در معرض تجمع پالکتها قرارگرفته و با دگرانوالسیون (دانهزدایی)
( )Degranulationو آزاد شدن سیتوکینها ( )Cytokineو فاکتورهای رشد ،شرایط الزم برای ایجاد لخته فراهم می-
شود .این فاز در حدود یک روز ادامه دارد].[4
التهاب :فاز دوم در روند بهبود زخم مرحله دفاعی یا التهابی است که با درد  ،تورم  ،قرمزشدن پوست و افزایش حرارت
در موضع همراه است .هدف از این مرحله جلوگیری از ورود آلودگی ،کنترل خونریزی ،تخریب باکتریها و بقایای آنها
است که در آمادهسازی بستر زخم برای رشد بافت جدید نقش دارد .این فاز معموالً تا سه روز ادامه مییابد ].[5
تکثیر :هنگامیکه محیط زخم عاری از هرگونه آلودگی شود ترمیم زخم وارد این فاز خواهد شد .این فاز خود شامل سه
مرحلهی پرکردن زخم ،فشردهسازی لبههای زخم به یکدیگر و پوششدهی زخم است .در مرحله تکثیر کالژنها که جزء
پروتئینهای اساسی برای تمام مراحل ترمیم زخم هستند نقش بسزایی را ایفا میکنند ].[4
بازسازی :آخرین مرحله از فرآیند ترمیم زخم ،مرحلهی بازسازی است .در این مرحله ساختار ماتریس کالژنی
تقویتشده و کالژن نوع  3به کالژن نوع  1تبدیل میشود و پیوستگی بافت جدید به بافت قدیمی برقرار میشود .باگذشت
زمان ،بافت جدید استحکام و انعطاف خود را به دست میآورد و کالژنهای جدید در ساختار کالژنی منظم چیده شده و
جایگذاری میشوند که درنهایت موجب تشکیل اپیدرم جدید میشوند .بهطورکلی طی این مرحله بلوغ کامل بافتی
( )Maturationاست و اسکار تشکیل میشود].[4
روشهای درمانی برای آسیبهای پوستی به نوع ،عمق و اندازه زخم بستگی دارد .در صورت بروز ضایعات کوچک
مانند آسیب سطحی یا با ضخامت جزئی پوست ،زخم طی  2تا  3هفته تحت درمانهای معمول بهبود مییابد .بااینحال ،ترمیم
زخمهای مزمن مانند سوختگی همچنان یک چالش برای محققان بالینی باقیمانده است زیرا اینگونه ضایعات با آسیب شدید
به رگهای خونی در بافت زیرین پوست همراه است .زخمهای دیابتی نیز در سطح سلولی و مولکولی روندی متفاوت از
ترمیم زخم طبیعی داشته و از مرحله التهاب و یا تکثیر به مرحله بعدی بهبود پیش نمیروند .عالوه بر این ،توازن ماتریس

خارج سلول ) ، )Extra Cellular Matrix( (ECMارتباطات سلولی ،فاکتورهای رشد دخیل در بهبود طبیعی زخم در
زخمهای مزمن دیابتی بهطور کامل از بین رفته و تمامی این موارد منجر به تأخیر در روند بهبود میشود].[6
در میان انواع روشهای درمانی ،پانسمانهای مبتنی بر الیاف الکتروریسیشده به دلیل نسبت سطح به حجم باال و شباهت-
های ریزساختاری (مورفولوژیکی) با  ECMو همچنین قابلیت آنها در جذب ترشحات ،نفوذپذیری گاز و تسهیل
فرآیندهای سلولی از قبیل چسبندگی سلولی ،مهاجرت و تکثیر آن بهعنوان یک گزینهی کارآمد برای پانسمان زخم
موردتوجه هستند [ .]7کالژن  Iیکی از اجزای اصلی  ECMپوست بوده و دارای ساختار سهبعدی رشتهای در ابعاد 55-555
نانومتر است .ازاینرو ،در مقایسه با پوششهای دیگر مانند فیلمها ،هیدروژلها و کلوئیدها ،نانوالیاف الکتروریسیشده با قطر
الیاف مشابه با کالژن پوست میتواند از لحاظ فیزیکی بستر مشابهی ( )Biomimeticبرای بازسازی پوست فراهم کرده و
چسبیدن و تکثیر سلولهای کراتینوسیت و فیبروبالست پوست را تسهیل نماید .توپوگرافی ،استحکام مکانیکی و تخلخل
سازههای الکتروریسیشده نیز یک محیط مناسب برای سلولهای فعال در فرآیند بهبود ایجاد کرده و در نتیجه موجب تسهیل
چشمگیر در بهبود زخم میشود .با این حال ،کارایی سازههای الکتروریسی شده به دلیل عدم انطباق خواص مکانیکی با
بافت و عدم شبیهسازی ساختار پیچیده و ناهمسانگردی (آنیزوتروپیک) پوست و همچنین فراهم نکردن عملکردهای ویژه
مانند تحریک الکتریکی و امکان تشکیل اسکار با محدودیت مواجه است .نسل نوین سازههای الکتروریسیشده ،غشاهای
چندالیهای نامتقارن هستند که با هدف شبیهسازی هرچه بیشتر آناتومی پوست و تسریع در روند بهبودی زخم طراحی شدهاند
[ .]8این پیکربندی اولین بار توسط لئوب ( )Loebو سوریراجان ( )Sourirajanبا هدف توسعهی غشاهای استر سلولزی
برای نمکزدایی آب دریا معرفی شدند و اکنون در طیف گستردهای از کاربردهای مهم صنعتی مانند اسمز معکوس ،صاف
کردن (فیلتراسیون) ،دیالیز ،جداسازی گاز و پانسمان زخم مورد استفاده قرار میگیرند [ .]9درحالیکه اکثر پانسمانهای
تجاری متشکل از یک الیه با عملکرد محدود هستند ،غشاهای نامتقارن ساختار پیچیده و عملکرد هوشمندانهتری دارند.
غشاهای نامتقارن ،ماتریسهای سهبعدی متشکل از دوالیه (چندالیه) هستند که شباهت زیادی با پوست طبیعی داشته و
درعینحال از زخم در برابر نفوذ باکتری ،کمآبی و تجمع ترشحات (اگزودیت) محافظت میکنند .بهطور خاص ،الیهی

بیرونی پوست ساختار متراکمتری داشته و حاوی ریز منافذ به هم پیوسته است که میتواند از تهاجم باکتری جلوگیری کند.
پیکربندی غشاهای نامتقارن نیز متشکل از یک الیهی ریز متخلخل متراکم و یا آبگریز است که از نفوذ باکتریها
جلوگیری میکند و همچنین دارای یک الیهی درشت متخلخل پایینی است که امکان جذب ترشحات ،تبادل گازی،
مهاجرت و تکثیر سلولی را فراهم میکند [ .]15تالشهایی که در حال حاضر در این زمینه در حال انجام است مبتنی بر
استفاده از پلیمرهای زیست فعال و دستیابی به پیکربندی مطلوب برای تسهیل در فرآیند ترمیم زخم و مهندسی بافت پوست
است .رویکرد دیگر که امروزه تحقیقات مرتبط را به خود معطوف کرده است ،طراحی و مهندسی نانوالیاف الکتروریسی
شدهی حامل سلول ،بهویژه سلولهای بنیادی ،است که با هدف دستیابی به سازههایی با کاربردهای چندگانه
( )Multifunctionalزمینههای تحقیقاتی جاری را شامل میشوند .در این مقاله مروری ،پیشرفتهای اخیر بهدستآمده در
ساخت شبکههای نانوالیاف پلیمری الکتروریسیشده با دو رویکرد مذکور گردآوری شده است .در بخش نخست ،غشاهای
نامتقارن از دیدگاه پلیمرهای استفاده شده و آشنایی با تحقیقات جاری معرفی شده و سپس نقش داربستهای حاوی سلول
در ترمیم زخمهای پوستی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 -2غشاهای الکتروریسیشدهی نامتقارن
 -1-2روشها و پلیمرهای استفاده شده
غشاهای نامتقارن ،شبکههای سهبعدی متشکل از دوالیه هستند که شباهت زیادی با پوست طبیعی دارند .این غشاها به دلیل
ظرفیت ذاتی خود برای شبیهسازی الیههای اپیدرم و درم پوست بهعنوان پانسمانهای ایدهآل برای زخم در حال ظهور هستند
[ .]11الیهی بیرونی غشاهای نامتقارن یک ماتریس متراکم با تخلخل پایین ،منافذ کوچک (یعنی کمتر از اندازه باکتری) و
یک ماهیت آبگریز را دارا است که تقلیدی از الیهی اپیدرم پوست را به نمایش گذاشته است (شکل  .)1برخالف الیهی
فوقانی ،الیه زیرین از مواد آبدوست و ساختاری با تخلخل باال و منافذ بزرگ تشکیل شده است که مهاجرت ،چسبندگی و
تکثیر سلولی ،جذب ترشحات زخم و همچنین فراهم کردن محیطی مرطوب را تسهیل میکند [ .]12در این زمینه ،تالشها

در راستای بهینهسازی ماهیت پلیمرهای استفاده شده ،کنترل تخلخل و سرعت تخریب ،میزان آبدوستی و چسبندگی ،ایجاد
خواص ضدباکتری و بارگیری عوامل درمانی معطوف شده است .اولین غشای نامتقارن از جنس پلییورتانی بر پایهی بوتان-
دیال-4،1،بوتاندیایزوسیانات- ،کاپروالکتون و پلیاتیلن گلیکول ( )PEGسنتز شد که مشاهده گردید خاصیت
آبدوستی این مواد موجب جذب پالکتها و در نتیجه تسهیل فرآیند انعقادی میشود [.]13
برای تولید غشاهای نامتقارن ،روش های مختلفی از قبیل وارونگی فازی خشک/تر ،وارونگی فاز به کمک کربن دی-
اکسید فوق بحرانی ( )scCO2و الکتروریسی محلولهای پلیمری از روشهای مرسوم هستند .در روش وارونگی فازی ،از
رسوب محلول پلیمری در یک ضدحالل ساختاری نامتقارن حاصل میشود که در آن یک الیهی متراکم بر روی یک الیهی
متخلخل تشکیل میشود [ .]15مارکانو ( )Marcanoو همکارانش از پلی (هیدروکسی آلکانوآت) و پلی (وینیل پیرولیدون)
( )PVPدر -Nمتیل -2-پیرولیدون نوار نازکی را بر روی سطح تشکیل داده و با غوطهورسازی در آب ،ساختاری نامتقارن
تشکیل دادند که غلظت  PVPنقش مؤثری بر تشکیل ساختار متقارن ،اندازه حفره و چگالی آن داشت [ .]14ساختارهای
تشکیل شده به روش وارونگی فاز ،دارای یک الیه رویی نازک ،ناهمگن و با نقص ساختاری بوده و در جلوگیری از تبخیر
بیش از حد آب و محافظت در برابر عوامل خارجی عملکرد مطلوبی ندارند ،که این مساله مانع از کارآیی آنها در ارتقای
فرآیند بهبود زخم میشود [ .]15روش دیگر ،وارونگی فاز بهکمک کربن دیاکسید فوقبحرانی ( )scCO2است که بهعنوان
یک فناوری سبز برای تولید غشاهای نامتقارن استفاده شده است [ .]16در این روش ،ساخت غشا از طریق رسوب یک
محلول پلیمری در شرایط فوق بحرانی  CO2انجام شده و در نتیجه میتوان خواص نامتقارن را با تنظیم غلظت محلول ،نسبت
ضدحالل به حالل ،فشار ،دما و نرخ کاهش فشار برحسب کاربرد بهینه کرد .بهعنوان مزیت اصلی ،این روش امکان
جایگزینی حاللهای آلی معمولی با  scCO2را که سازگار با محیط زیست بوده و زیست سازگاری پانسمانهای تولید شده
را افزایش میدهد میسر میسازد [ .]17از طرفی دیگر ،دستیابی به شرایط فوق بحرانی نیاز به استفاده از تجهیزات تخصصی و
پرهزینه دارد که مانع از تجاریسازی فرآیند تولید و انتقال به کلینیک میشود.

شکل  .1طرحی از عملکردهای اصلی هر دو الیهی باال و پایین در یک غشای نامتقارن [.]11

روش الکتروریسی یک روش کارآمد برای تهیه الیاف پلیمری است که سازوکار و مزایا و معایب آن در منابع گردآوری
شده است [ .]18ویژگیهای محلول تغذیه (از قبیل غلظت ،گرانروی ،کشش سطحی ،فراریت حالل و هدایت) ،شرایط
محیطی (مانند دما و رطوبت) و عوامل فرآیندی (ولتاژ ،جریان محلول) از عوامل تأثیرگذار بر ساختارهای پلیمری حاصل
بوده و عالوه بر آن ،امکان کنترل توپوگرافی الیاف با انتخاب مناسب سرسوزن (( )tipبهعنوانمثال ،هممحوری ،چند جت ،و
چند سیالی هممحور) و جمعکننده (( )Collectorمیتواند ساختار ساده یا شبکه مانند داشته و ثابت یا چرخان باشد) میسر
خواهد بود .درنتیجه ،امکان طراحی غشا با توپوگرافی و ساختار سهبعدی مناسب برحسب کاربرد هدف امکانپذیر خواهد
بود [ .]18ساخت غشاهای نامتقارن نیز با تجمع الیهبهالیه ( )Layer by Layerالیاف مختلف قابل انجام است .به عبارتی،
با تشکیل یک الیه در باالی یک الیه که از قبل تولید شده ،ساختاری حاصل میشود که الیههای اپیدرم و درم پوست را
شبیهسازی میکند .در یک ارزیابی کیفی از تحقیقات انجام شده ،قابل استنباط است که نوع پلیمرهای استفاده شده،
پیکربندی و مواد درمانی بارگیری شده ،عوامل اصلی در موفقیت یک غشا نسبت به نمونهی دیگر است .گسترهی وسیعی از
پلیمرها از قبیل آلوئهورا )- ،(AVگلوکان استات و بوتیرات ،کیتوسان ) (CSو مشتقات آن ،پلی دیاکسانون ،پلی
(کاپروالکتون) ،پلی (هیدروکسی بوتیرات) ،پلی وینیلیدن فلوراید و موارد دیگر برای ساخت غشاهای نامتقارن استفاده شده-
اند که در ادامه به مهمترین آنها که گزارشها زیادی را به خود اختصاص دادهاند اشاره میشود.

پلی (کاپروالکتون) :الیاف این پلیمر بهدلیل خواص مکانیکی باال ،بهطورمعمول در الیهبندی بخش بیرونی غشا استفاده
میشود تا مقاومت مکانیکی مناسبی را در غشای الکتروریسی نامتقارن سبب شود .ریز ( )Reisو همکاران فرآیند تولید غشا-
های سهبعدی  PCLبا هندسه نامتقارن را همانطورکه در شکل  2نشان داده شده است طراحی و گزارش کردند [ .]19فرآیند
خودآرایی ( )self-assemblyکه از نیروهای الکترواستاتیکی بین الیاف قطبی نشات میگیرد ،منجر به آرایش فشرده الیاف
در سمت باالی نمونه شده و درنهایت الیهای متراکم برای محافظت از زخم حاصل میشود .الیاف موجود در الیهی زیرین
نیز آ رایش تصادفی داشته و با جذب ترشحات زخم و تسهیل مهاجرت سلولی بستری مناسب برای تماس اولیه غشا با پوست
فراهم میکند.

شکل  -2غشای نامتقارن سهبعدی الکتروریسی شده براساس آرایش الیاف .[19] PCL

چاندا ( )Chandaو همکارانش یک ساختار الکتروریسی نامتقارن برپایهی  CS ،PCLو هیالورونیک اسید ()HA
تهیه کردند که ضمن پایداری مکانیکی ،ظرفیت باالیی را در فراهم کردن محیطی مرطوب برای زخم از خود نشان میداد.
غشای نامتقارن  CS-PCL/HAدارای الیافی با قطر متوسط  362/2 ± 236نانومتر بود که مشابه الیاف کالژنی است که در
 ECMیافت میشود ( 55تا  555نانومتر) [ .]25میگل ( )Miguelو همکارانش نیز با استفاده از دستگاه الکتروریسی،
غشاهای نامتقارن برپایهی  CS ،PCLو  AVتولید کردند که الیهی باالیی غشا برپایهی ( PCLبهمنظور تقلید از اپیدرم)
بوده و الیهی پایینی با  CSو  AVتهیه شد .نتایج بهدستآمده نشان داد که الیه رویی دارای تخلخل کم و خواص مکانیکی
بسیار مطلوبی است .الیهی متخلخل زیرین که ساختار الیهی درم را شبیهسازی میکند ،موجب افزایش چسبندگی و تکثیر
سلولهای فیبروبالست میشود که در تولید اجزای  ECMنقش داشته و نقشی محوری در روند بهبود دارند .همچنین ،الیه

باالیی متراکم از نفوذ باکتری جلوگیری کرده و الیه زیرین بهدلیل ماهیت ترکیبی که داشته است از رشد  S.aureusو
 E.coliدر محل زخم جلوگیری میکند [.]21
در مطالعهای دیگر ،ساخت غشایی با الیهی محافظ از جنس  PCLو پلی الکتیکاسید (قطر الیاف=  691میکرون)
گزارش شد .الیه زیرین از ترکیب ژالتین و کیتوسان عاملدارشده با گروه وینیل (قطر الیاف= 477میکرون) بوده و علیرغم
شبکهای شدن نوری ،سرعت تخریب باالتری نسبت به الیهی رویی نشان داد .نتایج بهدستآمده حاکی از آن بود که غشاهای
تولید شده میتواند یک محیط مرطوب را در موضع زخم ایجاد کند .عالوه بر این ،چسبندگی سلولهای فیبروبالست و
گسترش و تکثیر در سطح غشاها ،مناسب بودن غشا برای کاربردهای پانسمان زخم را برجسته میکند (شکل .]22[ )3

شکل  .3تصاویر  SEMاز مورفولوژی سلولهای  NHDFکه پس از  3 ،1و  7روز بر روی سطوح با ترکیب
مختلف چسبیدهاند ].[22

ترکیب  PCLبا پلیمرهای زیست فعالی مانند آلژینات میتواند گزینهای مناسب برای طراحی پانسمانهای نانوالیافی
باشد .با این حال ،آلژ ینات پلیمری است که فرآیندپذیری پایینی داشته و برای ایجاد استحکام نیازمند شبکهای شدن است.
استفاده از پلیمرهای کمکی و شبکهای کردن دو راهکار برای رفع چالش مذکور است که میتواند اثری منفی بر زیست-
سازگاری نمونه داشته باشد .دودرو ( ) Doderoو همکارانش ،غشای نامتقارنی را طراحی کردند که الیهی بیرونی از جنس
 PCLبوده و الیهی درونی از جنس آلژینات حاوی نانوذرات رویاکسید بود که بهعنوان یک عامل شبکهای کننده زیست-

سازگار مورد استفاده قرار گرفت .پایداری غشا بهاندازهای است که میتوان پلیمر کمکی پلی (اتیلن اکسید) را قبل از اعمال
بر روی زخم با شستشو حذف کرد [.]23
در پژوهشی دیگر مشاهده گردید که استفاده از پلیمرهای طبیعی همراه با  PCLمیتواند موجب شبیهسازی بیشتر غشا با
آرایش پوست طبیعی گردد .غشای متشکل از  PCLو فیبروئین ابریشم (الیهی بیرونی) و هیالورونیک اسید و فیبروئین
ابریشم (الیهی درونی) ویژگیهای اپیدرم گونه ،مانند آبگریزی ،سد فیزیکی در برابر تهاجم میکروارگانیسمها و مقاومت
مکانیکی را نشان میدهد .نتایجی از کارایی زیستی غشای مذکور گزارش نشده است [.]24
خاصیت آبگریزی الیهی بیرونی نقش بسیار چشمگیری در کاهش میزان عفونت بهویژه در زخمهای دیابتی دارد .با این
حال ،طراحی الیهای فوق آبگریز برپایهی پلیمرهای زیستسازگار امری دشوار است .در این راستا ،یو ( )Yuو
همکارانش،الیهی آبگریز بیرونی را با الکتروریسی  PCLبر روی قالب دارای حفرات میکرونی تهیه کرده و الیهی درونی
از ژالتین حاوی پیوگلیتازون ) (Gel-pioتهیه شد (شکل  .)4الیهی بیرونی آبگریز با ساختار سلسله مراتبی توانایی بسیار
باالیی در جلوگیری از چسبندگی باکتریها از خود نشان داده و الیهی داخلی آبدوست با ساختار نانوالیافی و ژالتینی خود
میتواند زیست سازگاری ،تکثیر سلولی ،مهاجرت و رگ زایی را افزایش دهد [.]25

شکل  .4الکتروریسی پیوسته  PCLبر روی ریزالگوهای نایلونی در ساخت غشای نامتقارن ].[25
جدا از مزایای ساختاری غشاهای الکتروریسیشدهی نامتقارن ،نانوالیاف موجود در ساختار آنها میتوانند حاملی برای
عوامل زیستفعال برای ارتقا فرآیند بهبود زخم باشند .رهایش ترکیبات فوق از نانوالیاف بهطور عمده به سه طریق واجذب
( )Desorptionاز سطح ،نفوذ ( )Diffusionو تخریب الیاف صورت میگیرد که واجذب از سطح سرعت بیشتر و
رهایش ناگهانی دارد .بارگیری عوامل درمانی را میتوان قبل از فرآیند الکتروریسی (مانند آمیختهسازی ،فرآیند هممحوری
و امولسیون) یا بعد از آن (مانند جذب فیزیکی ،تجمع الیه به الیه و تثبیت شیمیایی) انجام داد .از طرف دیگر ،نانوالیاف
هسته-پوسته ،عوامل درمانی را درون هسته نانوالیاف محصور میکند ،که خود در یک الیه پلیمری خارجی محصور شده و
در نتیجه آزادسازی دارو با کنترل بیشتر و در زمان طوالنیتری انجام میشود .زاهد ( )Zahidو همکارانش با هدف تسریع
در فرآیند ترمیم زخم ،غشای الکتروریسی شده  /PCLپلی (الکتیک اسید) غنی شده با -توکوفرول استات (مشتقی از
ویتامین  ) Eرا ساختند که عالوه بر تسریع ترمیم زخم ،قادر به تسهیل مهاجرت ،چسبندگی و تکثیر سلولی فیبروبالست
 NIH3T3است .عالوه بر این ،مطالعات انجام شده بر روی غشای کوریوآالنتوئیک جوجه نشان داد نمونهی بارگذاری شده
با  VEتعداد عروق خونی بیشتری را نسبت به نمونه فاقد  VEنشان دادند [.]26
عالوه بر عوامل درمانی ،ساختارهای نامتقارن حامل عناصر ضدباکتری دستهی دیگری از مطالعات را بهخود اختصاص
دادهاند .به منظور ساخت یک ماده پانسمان زخم ضد میکروبی ،با مقاومت مکانیکی مناسب و قابلیت جذب ترشحات و
ممانعت از خشکشدگی ،غشاهای نامتقارن /PCLپلی (وینیلاستات) ( )PVAcبارگذاریشده با کارواکرول
( )Carvacrolتهیه و معرفی شدند .غشاها از دو الیه تشکیل شدند که الیهی بیرونی یک نوار  PCLالکتروریسی شده با
تراکم پایین بوده و نوار دوم یک ورقه  PVAcبود که تخلخل بیشتری داشته و در تماس با پوست قادر به رهاسازی ترکیب
ضدمیکروبی است (شکل  .]27[ )5کشت سلولهای فیبروبالست انسانی  )human dermal fibroblasts( HDFنشان

داد که سلولها بهخوبی به سطح الیاف چسبیده و بهطور همگن روی نانوالیاف پخش شدند که نشان از سازگاری سلولی
نمونههای تهیه شده دارد.

شکل  .5تصاویر میکروسکوپ الکترونی از برش عرضی غشا دوالیهای متقارن از  PCLو .[27] PVAc

سالیسیلیک اسید نیز عامل دیگری است که عالوه بر خاصیت ضدمیکروبی ،بهعنوان التیامدهنده التهاب نیز مورد استفاده
قرار میگیرد .فیگویرا ( )Figueiraو همکارانش یک غشای الکتروریسی دوالیه با الیه باالیی از  PCLو  HAتولید
کردند که دارای خواص مکانیکی ،تخلخل و ترشوندگی ( )wettabilityمناسب بود که بهعنوان یک مانع فیزیکی در برابر
تهدیدات خارجی و ورود عوامل بیگانه به موضع زخم عمل میکرد .زئین CS ،و سالیسیلیک اسید نیز برای تولید الیه
زیرین ترکیب شدند .این الیه با توجه به خواص خود توانست قابلیت چسبندگی سلولی ،پهنشدگی آن و تکثیر فیبروبالست
انسان را تقویت کرده و در عین حال از رشد میکروارگانیسمها جلوگیری کند که پتانسیل غشای حاصل را برای استفاده در
کاربرد بهبود زخم تقویت میکند [ .]28لی ( )Liو همکارانش نیز از داروی ضدمیکروبی موپیروسین و مسکن لیدوکائین به
ترتیب در دوالیهی اول و دوم از سازهی تهیه شده با الیاف  PCLاستفاده کردند که خواص فیزیکی و شیمیایی (مورفولوژی،
تخلخل ،اندازه منافذ ،جذب آب ،زاویه تماس ،پایداری حرارتی ،استحکام کششی و پروفایل رهایش کنترل شده) مناسب
برای ترمیم زخم را نشان میداد [ .]29در پژوهشی دیگر ،رزک ( )Rezkو همکارانش غشای دوالیهای از  PCLو پلی دی-
اکسانون ( )PDOتهیه کردند که الیهی درونی حاوی نانوذرات تیتانیم دیاکسید ( )TiO2و داروی تتراسایکلین بودTiO2 .
نقش مهمی در افزایش خواص مکانیکی ،اثر ضد باکتریایی در برابر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی ،زیست سازگاری و

مقاومت در برابر سایش را سبب میشود .نتایج زیستی حاکی از آن بود که  PDOموجب تکثیر و چسبندگی بیشتر سلولهای
فیبروبالست میشود (شکل .]35[ )6

شکل  .6تصاویر رنگآمیزی رودامین/دپی ( )Dapiچسبندگی باالی سلولهای فیبروبالست بر روی
( PCLالف) و ( PDOب) را نشان میدهد ].[33
کیتوسان :کیتوسان ( )CSیک پلیمر طبیعی است که از استیلزدایی کیتین بهدستآمده و بهدلیل خواص ذاتی خود از قبیل
فعالیت ضد میکروبی ،زیستسازگاری ،زیست تخریبپذیری و خواص هموستاتیک ،بهطور گسترده برای تولید پانسمان
زخم موردتوجه بوده است .سطح  CSتوسط پالکتها قابل شناسایی بوده و در ثانیههای اولیه خونریزی ،فرآیند انعقاد با
جذب بار منفی غشای گلبولهای قرمز خون توسط گروههای آمین پروتونهشده  CSشروع میشود .در نتیجه ،این پلی
ساکارید منجر به تسریع آگلوتینهشدن ( ،)Agglutinationتولید ترومبین و سنتز فیبرین میشود .چن ( )Chenو
همکارانش یک غشای الکتروریسی نامتقارن تهیه کردند که در آن ابتدا الیاف پلی (-D,Lالکتیک اسید) ( )PDLLAبا قطر
متوسط  2/8میکرون بر روی یک کالکتور ثابت جمعآوری شده و سپس الیاف کیتوسان با قطر متوسط  243نانومتر الیهی
بیرونی غشا با اندازه منافذ کوچک و ساختار متراکم را تشکیل دادند .نتایج حاصل نشان داد که زندهمانی و نفوذ سلولی
 HT1080در غشای الکتروریسی نامتقارن  CS/PDLLAدر مقایسه با سازهی منفرد  PDLLAافزایش چشمگیری می-
یابد .عالوه بر آن ،نتایج آزمون درونتنی ( )in vivoحاکی از آن بود که نفوذ سلولی تا عمق  32/5میکرون در عمق غشا
انجام شده که با افزایش تکثیر کراتینوسیتها و فیبروبالستها ،ترمیم الیههای اپیدرم و درم را تسهیل مینماید .بهاینترتیب،

این غشای نامتقارن در مقایسه با پانسمانهای تجاری ،فیلم منفرد  PDLLAو یا الیاف دیگر ،امکان ترمیم سریعتر ساختار و
عملکرد پوست را سبب میشود [.]31
دیگر پلیمرها :پلیمرهای سنتزی و طبیعی دیگری نیز بهعنوان پیکرهی اصلی غشاهای نامتقارن استفاده شدهاند که هریک
قابلیتهای منحصربهفرد خود را نشان میدهند .در ادامه بهطور مختصر به چند مورد از آنها اشاره میشود .وو ( )Wuو
همکارانش تولید غشاهای نامتقارن نانوالیافی را با استفاده از خودآرایی پلیمرها و الکتروریسی گزارش کردند .نتایج حاصل
نشان داد که الیه آبگریز فوقانی (متشکل از گلوکان بوتیرات آبگریز) قادر به جلوگیری از نفوذ باکتری و کنترل تبخیر
است ،درحالیکه الیه زیرین (شامل گلوکان استات آبدوست) پایداری آبی خوبی از خود نشان میدهد و غشا در مقایسه
با پانسمانهای تجاری و نمونهی کنترل ،عملکرد بسیار مطلوبی را در روند بهبود زخم و تشکیل اپیدرم نشان میدهد (شکل
.]32[ )7

شکل  .7ارزیابی بهبود زخم .نمای مایکروسکوپی زخمها در  7 ،3 ،3و  14روز پس از درمان در گروههای کنترل،
گاز و غشای طراحی شده [.]32

امینی و همکارانش یک غشای نامتقارن دوالیه با خواص مکانیکی بهبودیافتهای را ساختند که متشکل از نانوالیاف پلی
وینیلیدینفلوراید ) (PVDFبرای ایجاد استحکام کششی و نانوالیاف پلی هیدروکسی بوتیرات/کیتوسان بارگیری شده با
جنتامایسین بود که میتواند انتخاب عالی برای زخمهای پس از جراحی باشد .با افزودن الیهی  ،PVDFخواص مکانیکی

بهبود چشمگیری در استحکام کششی نشان داد و رهایش جنتامایسین خواص ضدباکتری را میتواند مهیا کند .رهایش دارو
در ساختارها از سینتیک مرتبه اول و مکانیسم فیکی تبعیت میکند [.]33
در مطالعهای دیگر ،ساخت غشاهای دوالیه برپایهی پلی (-Lالکتید) ( )PLLAو سریسین ( )sericinبارگیری شده با
داروی نیتروفورازون ( )Nitrofurazoneگزارش شد .ساختار زیستسازگار حاصل نه تنها خاصیت ضدباکتری مطلوبی را
نشان میدهد ،بلکه میزان رهایش آن را برحسب مقدار بارگیری شده در دوالیه میتوان کنترل نمود 12 .روز پس از استعمال
غشا بر روی زخم 97 ،درصد از اندازه زخم کاهشیافته و این درحالی است که برای روشهای مرسوم ،میزان کاهش اندازه
زخم  84درصد بوده است [.]34
 -2ساختارهای الکتروریسیشدهی بارگیری شده با سلول
علیرغم تالشهای انجام شده در زمینهی ارتقای کیفیت پانسمانهای نانوالیافی ،بهبود فرآیند زخم بهویژه در افراد مبتال
به بیماریهای ایسکمی ،دیابت و فشار ،زخم های مزمن ،با عوارضی مانند التهاب مداوم ،اختالل عملکرد سلولی و اختالل در
رگ زایی همراه است که منجر به مراقبتهای پزشکی طوالنی مدت ،هزینه باال و کیفیت پایین فرآیند درمانی میشود .در
سالهای اخیر ،سلول درمانی به عنوان یک راهکار بالقوه در فرآیند بهبود زخم ظهور کرده است .سلولهای بنیادی مانند
سلولهای بنیادی مزانشیمی ،سلول پیش ساز اندوتلیال ،سلولهای بنیادی اپیتلیال ،سلولهای بنیادی مشتق از چربی انسان و
موارد دیگر در قالب روشهای مهندسی مختلف برای ترمیم زخم مورد مطالعه قرارگرفتهاند که یکی از آنها بارگیری سلول
در انواع غشاهای الکتروریسیشده است .در ادامه به بررسی تحقیقات اخیر در این زمینه پرداخته میشود.
از آنجا که اثربخشی پایین روشهای درمانی توسعه یافته برای زخمهای مزمن مانع از دستیابی به روشی مطمئن و کارآمد
شده است ،ازاینرو ،تحقیقات قابلتوجهی به بارگیری و استفاده از سلولهای بنیادی در درمان زخم معطوف شده است .نقش
شفابخش وجود سلول در داربستهای مهندسی بافت به توانایی آنها در ترشح مواد زیستفعال (بیواکتیوها) و عواملی که
میتواند تشکیل بافت ،رگ زایی و کاهش التهاب را افزایش دهد نسبت داده میشود .سلولهای بنیادی و پیشساز بهطور

گسترده در مدلهای حیوانی بهبود زخم مورد مطالعه قرارگرفتهاند و بهنظر میرسد که اثرات مفید خود را از طریق
مکانیسمهای متعدد ،از جمله بکارگیری انواع سلولهای دیگر ،مانند کراتینوسیتها ،ماکروفاژها و سلولهای پیشساز
اندوتلیال ( )EPCاعمال میکنند .همچنین ،مطالعات نشان میدهد که این سلولها با تولید انواع کالژن  Iو  IIIکه برای
بازسازی  ECMحیاتی هستند ،منبع یکپارچگی ساختاری و استحکام کششی در بافت در حال بهبود بهشمار میروند .نسل
نوظهور از پانسمانهای زخم الکتروریسی شده ،سازههای بارگیری شده با سلول هستند که میتواند روند بهبود ضایعات
بزرگ و زخمهای مزمن را بهبود بخشد .اگرچه نرخ باالیی از مرگ سلولی در هنگام بارگیری در داربست و انتقال آن به بدن
رخ میدهد اما با توجه به کارایی نهایی درمانهای مبتنی بر سلول ،این روش بهعنوان رویکرد امیدوارکنندهای برای بهبود
زخم قلمداد میشود .در ادامه به تحقیقات اخیر در زمینهی بارگیری سلول در سازههای الکتروریسی و دستاوردهای آن
پرداخته میشود .ونگ ( )Wangو همکارانش ،بستری زیست فعال برپایهی نانوالیاف حاوی کالژن ،پلی کاپروالکتون و
شیشه زیست فعال را بهکمک الکتروریسی تهیه کردند که سلولهای پیشساز اندوتلیال ) (EPCsبر روی آن کشت داده
شده بود .نتایج آزمایشگاهی نشان داد که با قرارگیری سلولها بر روی الیاف ،قابلیت زندهمانی سلولهای پیشساز اندوتلیال
و توانایی رگ زایی آنها از طریق سیگنالهای  Hif-1a/VEGF/-1aافزایش مییابد .مطالعات بالینی نیز نشان داد که با
توجه به افزایش موضعی تعداد سلولها ،تشکیل رگ در محل زخم ،تشکیل بافت همبند و سنتز کالژن بازسازی زخم و
متعلقات پوستی سریع انجام میشود [ .]35در مطالعهای دیگر ،سلولهای بنیادی مشتق شده از چربی انسانی ) (hASCsبر
روی دو بستر از نانوالیاف پلی (الکتید-کو-گلیکولید) که یکی بهصورت همراستا و دیگری بهصورت تصادفی تهیه شده بود
کشت داده شدند .نتایج آزمایشگاهی نشان داد که میزان زندهمانی سلولها در نانو الیاف همراستا نسبت به تصادفی بسیار بیشتر
بوده و همچنین مطالعات بالینی حاکی از آن بود که ساختار حاوی سلول در مقایسه با نمونهی بدون سلول روند بهتری در
درمان زخم پوستی و افزایش تکثیر سلولهای فیبروبالست داشتند [ .]36در پژوهشی دیگر ،گلچین و همکارانش با
بهکارگیری الکتروریسی دو طرفه زخم پوشی برپایهی نانوالیاف حاوی سلولهای  BFP-MSCsجهت درمان زخم طراحی
کردند .از یک سمت پلیمرهای کیتوسان /پلیوینیل الکل /کورکومین الکتروریسیشده و در سمت دیگر پلیکاپروالکتون

حاوی کربوپول الکتروریسی شد .سپس سلولهای  BFP-MSCsبر روی نانو الیاف کشت داده شدند (شکل  .)8استفاده از
کورکومین تسریع زخم ،کاهش فاز التهابی ،تکثیر بافت و تولید کالژن را به همراه داشت و بارگیری سلولها تسریع درمان
زخم را سبب شد [.]37

شکل  .8طرح فرآیند ساخت الیاف حاوی سلول و بررسی اثر آن بر روی زخم [.]37
استفاده از نانوالیاف حاوی سلولهای بنیادی مزانشیمی برگرفته از جفت انسانی ( )hPDMSCsبههمراه پالسمای غنی از
پالکت ( )PRPبرای بهبود زخمهای دیابتی گزارش شده است .به این منظور الیاف ژالتین تهیه شده و با اعمال بخار
گلوتارآلدهید شبکهایشدن آن انجام شد .سلولهای  hPDMSCsبر روی الیاف کشت داده شده و نتایج آزمایشگاهی
حاکی از آن بود که میزان  hPDMSCsکشت داده شده بر روی بستر نانو الیاف پس از  7روز بهطور چشمگیری افزایش
یافت .مطالعات بالینی نیز حاکی از آن بود کاهش زخم در بستر نانوالیاف حاوی  hPDMSCsبه میزان  71درصد بوده اما
نمونه کنترل که فاقد اعمال پانسمان بود تنها  36درصد بهبود یافت [ .]38بهطور مشابه ،پائول ( )Paulو همکارانش نیز
گزارش کردند که ساختارهای حاوی سلول فیبروبالست  F344موجب بازسازی بیشتر پوست نسبت به سازهی فاقد آن می-
شود [ .]39ویکتور ( )Victorو همکارانش نیز تحقیقی جامع در خصوص میزان تشکیل درم و اپیدرم انجام دادند .آنها با

استفاده از پلیمر کیتوسان به سه طریق فیلم ،نانوالیاف و اسفنج ،زخمپوشهایی را تهیه کرده و سپس سلولهای اولیه انسانی را
بر روی آن کشت دادند .نتایج نشان داد که نمونهی نانوالیاف وقتی بهعنوان پانسمان زخم استفاده میشوند ،موجب بازسازی
سریعتر هر دو بخش اپیدرم و درم شده و همچنین بستر بسیار مناسبتری برای چسبندگی ،رشد و تمایز سه نوع سلول اصلی
پوست (کراتینوسیتها ،فیبروبالستها و اندوتلیال) را نسب به دو ساختار فیلم و اسفنج فراهم آورده است (شکل .]45[ )9

شکل  .9تأثیر سه نوع سازهی مختلف برپایهی کیتوسان در تسهیل ترمیم زخمهای پوستی [.]43
 -3نتیجهگیری و چشمانداز
ضایعات پوستی حاد و مزمن یکی از مشکالت اساسی در حوزه سالمت در سراسر جهان است .در این زمینه ،غشاهای
الکتروریسیشده نامتقارن بهعنوان پانسمانهای نویدبخشی برای زخم توسعه یافتهاند .این ساختارها بهطورمعمول از دو الیه
مختلف تشکیل شدهاند :الف) یک الیه اپیدرم مانند با ساختاری متراکم که حفاظت و پایداری مکانیکی ایجاد میکند و ب)
یک الیهی درم مانند با ساختاری سست و متخلخل که مهاجرت و تکثیر سلول و رگ زایی را تحریک کرده و اجازه تبادل
گاز و مایع را فراهم میکند .عالوه بر این ،ساختار نانوالیافی غشاهای نامتقارن الکتروریسی شده شباهت زیادی به شبکه سه
بعدی به هم پیوسته  ECMو ساختار الیافی کالژن پوست طبیعی دارد .رویکرد نوین دیگر در مهندسی بافت پوست،
بارگیری سلول در سازههای الکتروریسیشده و استفاده از نقش بنیادی آن در تشکیل بافت و تسریع ترمیم ضایعات پوستی
است .در این مقالهی مروری ،پتانسیل غشاهای نامتقارن و سازههای الکتروریسیشدهی بارگیری شده با سلول برای استفاده
بهعنوان پانسمان زخم بررسی شد .ساختارهای فوق با توجه به قابلیتهایی که در بررسیهای آزمایشگاهی نشان دادهاند می-
توانند جایگزین مناسبی برای پانسمانهایی باشند که بهصورت تجاری در دسترس هستند .در این مقاله تالش گردید که نتایج

.تحقیقات اخیر درزمینهی طراحی سازههای مختلف گردآوری شده و مجموعهای مفید برای محققین مربوطه را فراهم آورد
 طراحی سازههای چندالیهای حاوی سلولهای مختلف در الیههای آن و ساخت،تغییر در پیکربندی الیههای استفاده شده
.سازههای حساس به محرک میتواند از جمله تحقیقات آینده باشد
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