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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 

-رگیند پیچیده بوده و در برخی موارد همراه با التهاب مداوم، اختالل عملکرد سلولی و اختالل در آبهبود زخم یک فر

های جایگزین استفاده ازها و ها، پانسمانبیوتیکاستفاده از آنتیشود. افت کیفیت درمان می به است که منجر زایی

هایی که تاکنون انجام شده است، علیرغم تمام تالشروند. شمار میبه زخممرسوم درمان  هایپوستی از روش

های ساختاری و عملکردی پوست های زخم موجود در حال حاضر هنوز قادر به بازیابی کامل تمام ویژگیپانسمان

پوست انسان را دارند ی چندالیهعملکرد ساختار و قلید نامتقارن که قابلیت ت شاهایغاستفاده از ، روازاین .نیستند

وارونگی فاز هستند.  موردتوجهدر تسهیل ترمیم و همچنین مهندسی بافت پوست  ترهای کارآمدسازه عنوانبه

الیاف پلیمری از و الکتروریسی ( 2scCO) اکسید فوق بحرانیکربن دی مرطوب یا خشک/مرطوب، وارونگی فاز به کمک

پذیری، سهولت و تطبیقدلیل الکتروریسی، به روش چندالیه است. در این میان، غشاهایتولید این نوع از های روش

الیه پوست از هر  ساختار ویژههایی که متناسب با ساخت پانسمانامکان  امکان استفاده از پلیمرهای مختلف و

مبتنی بر  ،در حال ظهورهای درمانی وشخود اختصاص داده است. نسل دیگر از رمطالعات زیادی را به ،باشدمی

که نتایج نویدبخشی را داشته  شده استمیم زخم در ساختارهای الکتروریسیدارای پتانسیل ترهای بارگیری سلول

پلیمرهای  دیدگاههای نامتقارن از سازه خصوصتحقیقات انجام شده در  ،در بخش نخستاست. در این مقاله مروری، 

است.  قرارگرفتههای ویژه مورد بحث های الکتروریسی شده حاوی سلولسازهشده و سپس  گردآوریاستفاده شده 

تواند برای محققان این عرصه های درمانی برای ترمیم زخم میعملکرد پلیمرها و آخرین روشبدیهی است آشنایی با 

 کننده باشد.موردنیاز و کمک

 سلولن، الکتروریسی، ترمیم زخم، پانسمان، غشاهای نامتقار :کلمات کلیدی

 



 

 

 مقدمه -1

بخش دارای یک ساختار دهد. این را تشکیل می هاآنتوده بدن  دهمیکداران است که اندام در مهره ترینبزرگپوست 

 خودخودبهو  ذاتی طوربههای فیزیکی ت که در هنگام بروز آسیب)اپیدرم، درم و هیپودرم( اس شامل پیچیده ایالیهسه

زای های داخلی در برابر عوامل بیماریبدن است که از انداممحافظتی سد ترین بیرونی ،این اندام پیچیده د.شوبازسازی می

را در  یمؤثرنقش  ،آب هدر رفتو جلوگیری از دمای بدن و با تنظیم  کردهمکانیکی و شیمیایی محافظت  تنشمیکروبی، 

 .[1] اهمیت داردمربوط به ایمنی بدن فرآیندهای حسی و تشخیص در پوست عالوه بر این، کند. سالمتی بدن ایفا می

های وریدی، دیابتی و فشاری( و یا حتی جراحی و های مزمن )مانند زخمختالالت ژنتیکی، ترومای حاد، زخما ،حالینباا

پوست،  تخریب علتترین شایع عنوانبه های مزمنزخم گردد.پوست می یکپارچگی رفتنمداخالت بیرونی موجب از دست

 هدر رفتبا  شود بلکهمی وبسمح بدن ایمنیتهدیدی بر  تنهانهد که نهای عمیق و گسترده شوزخمایجاد د منجر به نتوانمی

فرآیند بهبود زخم یک  .[2] خواهد شدیا حتی مرگ بیمار  توجهقابلناتوانی موجب  یتدرنها اسکار تشکیل مایعات و

، (Cytokine)هاوکینتهای مختلف، سیکه در چهار مرحله با مشارکت سلولواکنش زیستی طبیعی به آسیب بافتی است 

 (،Hemostasisفازهای هموستاز ) این فرآیند شاملشود. و سیستم عروقی انجام می ترکیبات واسطه

 یک در و خاص زمان یک است که در(Remodeling)بازسازی و (Proliferation)تکثیر ،(Inflammation)التهاب

 زخم ترمیم روند تا دنهمراه باش کامل پیشرفت با مناسب و زمان مدت این مراحل در شوند. الزم استمی انجام سبمنا توالی

 ایمنی سیستم سن، زخم، نوع بسته به ترمیم سرعت اما بوده یکسان هازخم همه برای ترمیم فرآیند. شود انجام کامل صورتبه

 مختصر در زیر اشاره شده است:  طوربهنقش هریک از مراحل فوق  .]3[شدتواند متفاوت بامی درمان شرایط و انسان بدن

 نشان واقع در که است شده تشکیل "سکون" معنیبه استاز و " خون" معنیبه ی هایموکلمه دو از هموستاز: هموستاز

در موضع  دهدی آسیب خونی رگ به نسبت فوری و پیچیده واکنش یک صورتبه هموستاز. است شدن متوقف عمل دهنده

شود. در این مرحله خونریزی می از ( موجب جلوگیریplug) لخته تشکیل و عروق انقباض شود که بازخم تعریف می



 

 

 زدایی(ن )دانهدگرانوالسیو و با قرارگرفته هاپالکت تجمع معرض در ایجاد ضایعه، موضع زخم محضبه

(Degranulation) وکینیتس شدن آزاد و( هاCytokine) فراهم می ایجاد لخته رشد، شرایط الزم برای کتورهایفا و-

 . ]4[ادامه دارد روز یک حدود در فاز این شود. 

 افزایش حرارت پوست و قرمزشدن ، تورم ، درد با که است التهابی یا دفاعی مرحله زخم بهبود روند در دوم التهاب: فاز

 هاآن بقایای و هاباکتری تخریب ،خونریزی ودگی، کنترلآل از ورود جلوگیری هدف از این مرحله. است در موضع همراه

 . ]5[ یابدتا سه روز ادامه می معموالً فاز این جدید نقش دارد. رشد بافت برای زخم بستر سازیآماده است که در

 سه املش خود فاز این. خواهد شد فاز این وارد زخم ترمیم شود آلودگی هرگونه از عاری زخم محیط کههنگامیتکثیر: 

جزء  که هاکالژن تکثیر مرحله در. است زخم دهیپوشش و یکدیگر به زخم هایلبه سازیزخم، فشرده ی پرکردنمرحله

  .]4[ کنندایفا می را بسزایی نقش هستند زخم ترمیم مراحل تمام برای اساسی هایپروتئین

 کالژنی ماتریس ساختار در این مرحله است. ی بازسازیمرحله مرحله از فرآیند ترمیم زخم، بازسازی: آخرین

 باگذشتشود. و پیوستگی بافت جدید به بافت قدیمی برقرار می شودمی تبدیل 1 نوع کالژن به 3نوع  کالژن و شدهیتتقو

 وشده  چیده منظم کالژنی ساختار در جدید هایکالژن آورد ومی دست به را خود انعطاف و استحکام جدید زمان، بافت

  بافتی کامل بلوغ مرحله این طی یطورکلبه. شوندمی جدید اپیدرم موجب تشکیل یتدرنهاکه  دنشومی جایگذاری

(Maturation ) 4[شودمی تشکیل اسکار واست[ . 

عمق و اندازه زخم بستگی دارد. در صورت بروز ضایعات کوچک  نوع، های پوستی بههای درمانی برای آسیبروش

ترمیم  ،حالینباا یابد.بهبود میهای معمول هفته تحت درمان 3تا  2امت جزئی پوست، زخم طی مانند آسیب سطحی یا با ضخ

ضایعات با آسیب شدید  گونهینااست زیرا  ماندهیباقهای مزمن مانند سوختگی همچنان یک چالش برای محققان بالینی زخم

یز در سطح سلولی و مولکولی روندی متفاوت از های دیابتی نهای خونی در بافت زیرین پوست همراه است. زخمبه رگ

روند. عالوه بر این، توازن ماتریس ترمیم زخم طبیعی داشته و از مرحله التهاب و یا تکثیر به مرحله بعدی بهبود پیش نمی



 

 

( ، ارتباطات سلولی، فاکتورهای رشد دخیل در بهبود طبیعی زخم در Extra Cellular Matrix) (ECM) خارج سلول

 . ]6[شوددر روند بهبود می تأخیرکامل از بین رفته و تمامی این موارد منجر به  طوربههای مزمن دیابتی زخم

-شده به دلیل نسبت سطح به حجم باال و شباهتهای مبتنی بر الیاف الکتروریسیهای درمانی، پانسماندر میان انواع روش

جذب ترشحات، نفوذپذیری گاز و تسهیل در  هاآنلیت و همچنین قاب ECMبا  (مورفولوژیکیریزساختاری )های 

ی کارآمد برای پانسمان زخم یک گزینه عنوانبهسلولی، مهاجرت و تکثیر آن فرآیندهای سلولی از قبیل چسبندگی 

 55-555ای در ابعاد بعدی رشتهپوست بوده و دارای ساختار سه ECM یکی از اجزای اصلی I کالژن [.7هستند ] موردتوجه

شده با قطر ها و کلوئیدها، نانوالیاف الکتروریسیها، هیدروژلهای دیگر مانند فیلم، در مقایسه با پوششروازاینانومتر است. ن

( برای بازسازی پوست فراهم کرده و Biomimeticتواند از لحاظ فیزیکی بستر مشابهی )الیاف مشابه با کالژن پوست می

پوست را تسهیل نماید. توپوگرافی، استحکام مکانیکی و تخلخل  و فیبروبالست سیتهای کراتینوچسبیدن و تکثیر سلول

های فعال در فرآیند بهبود ایجاد کرده و در نتیجه موجب تسهیل محیط مناسب برای سلولشده نیز یک الکتروریسی هایسازه

به دلیل عدم انطباق خواص مکانیکی با  های الکتروریسی شدهبا این حال، کارایی سازه. شودچشمگیر در  بهبود زخم می

پوست و همچنین فراهم نکردن عملکردهای ویژه  (آنیزوتروپیک) یناهمسانگرد سازی ساختار پیچیده وبافت و عدم شبیه

 غشاهای ،شدهالکتروریسیهای سازه نویننسل مانند تحریک الکتریکی و امکان تشکیل اسکار با محدودیت مواجه است. 

 اندزخم طراحی شدهروند بهبودی  تسریع درآناتومی پوست و  سازی هرچه بیشترشبیه هستند که با هدفامتقارن ن ایچندالیه

غشاهای استر سلولزی ی ( با هدف توسعهSourirajan) ( و سوریراجانLoebاولین بار توسط لئوب ) پیکربندیاین . [8]

صاف ای از کاربردهای مهم صنعتی مانند اسمز معکوس، ردهآب دریا معرفی شدند و اکنون در طیف گست زدایینمکبرای 

های اکثر پانسمان کهیدرحال. [9] گیرندقرار میاستفاده مورد ، دیالیز، جداسازی گاز و پانسمان زخم (فیلتراسیونکردن )

 .دارند ترینههوشمندا و عملکردپیچیده ، غشاهای نامتقارن ساختار هستندیک الیه با عملکرد محدود  متشکل ازتجاری 

 و داشته طبیعی پوست با زیادی شباهت که هستند)چندالیه(  دوالیه از متشکل بعدیسه هاییسماتر نامتقارن، غشاهای

ی خاص، الیه طوربه .کنندمی محافظت (اگزودیتترشحات ) تجمع و یآبکم باکتری، نفوذ برابر در زخم از حالیندرع



 

 

. تواند از تهاجم باکتری جلوگیری کندیز منافذ به هم پیوسته است که میو حاوی رشته تری دامتراکم ساختارپوست  بیرونی

ها که از نفوذ باکتری است گریزآبیا  متخلخل متراکم و ریزی یک الیهمتشکل از  غشاهای نامتقارن نیز پیکربندی

  ،، تبادل گازیترشحاتذب که امکان ج است درشت متخلخل پایینی ییک الیه دارای همچنین کند وجلوگیری می

در حال حاضر در این زمینه در حال انجام است مبتنی بر  هایی کهتالش[. 15] کندتکثیر سلولی را فراهم میو  مهاجرت

فعال و دستیابی به پیکربندی مطلوب برای تسهیل در فرآیند ترمیم زخم و مهندسی بافت پوست استفاده از پلیمرهای زیست

 الیاف الکتروریسینانوطراحی و مهندسی  ،را به خود معطوف کرده است طکه امروزه تحقیقات مرتب رویکرد دیگراست. 

هایی با کاربردهای چندگانه با هدف دستیابی به سازههای بنیادی، است که سلول ویژهبهحامل سلول، ی شده

(Multifunctional )آمده در دستهای اخیر بهمروری، پیشرفت در این مقاله. شوندرا شامل میجاری های تحقیقاتی زمینه

 غشاهایدر بخش نخست،  با دو رویکرد مذکور گردآوری شده است.شده های نانوالیاف پلیمری الکتروریسیساخت شبکه

های حاوی سلول داربستنقش جاری معرفی شده و سپس پلیمرهای استفاده شده و آشنایی با تحقیقات  یدگاهدنامتقارن از 

 های پوستی مورد بحث قرار خواهد گرفت.زخمدر ترمیم 

 ی نامتقارن شدهالکتروریسی غشاهای -2

 ها و پلیمرهای استفاده شدهروش -2-1

به دلیل ها غشااین دارند.  طبیعیبعدی متشکل از دوالیه هستند که شباهت زیادی با پوست های سهنامتقارن، شبکه غشاهای

آل برای زخم در حال ظهور هستند های ایدهپانسمان عنوانبهپوست  درمو  اپیدرم هایهالی سازیشبیهظرفیت ذاتی خود برای 

، منافذ کوچک )یعنی کمتر از اندازه باکتری( و پاییننامتقارن یک ماتریس متراکم با تخلخل  غشاهای بیرونی یالیه[. 11]

ی برخالف الیه(. 1)شکل  ه نمایش گذاشته استبی اپیدرم پوست را تقلیدی از الیهدارا است که را  گریزآبماهیت یک 

و و ساختاری با تخلخل باال و منافذ بزرگ تشکیل شده است که مهاجرت، چسبندگی  دوستآبفوقانی، الیه زیرین از مواد 

 هاتالش ،در این زمینه .[12] کندرا تسهیل میمرطوب  یهمچنین فراهم کردن محیطتکثیر سلولی، جذب ترشحات زخم و 



 

 

و چسبندگی، ایجاد  دوستیآبمیزان سرعت تخریب،  کنترل تخلخل و ماهیت پلیمرهای استفاده شده،سازی بهینهراستای در 

-بوتان یپایه بر یورتانیجنس پلی اولین غشای نامتقارن از .شده استمعطوف ضدباکتری و بارگیری عوامل درمانی  خواص

خاصیت مشاهده گردید که  ( سنتز شدPEG) گلیکول اتیلنپلیو کاپروالکتون - ،ایزوسیاناتدیبوتان-4،1ل،ادی

   .  [13] شودتسهیل فرآیند انعقادی میدر نتیجه و  هاپالکتاد موجب جذب واین م دوستیآب

-های مختلفی از قبیل وارونگی فازی خشک/تر، وارونگی فاز به کمک کربن دیهای نامتقارن، روشغشابرای تولید 

های مرسوم هستند. در روش وارونگی فازی، از های پلیمری از روشو الکتروریسی محلول (2scCOد فوق بحرانی )اکسی

ی الیهی متراکم بر روی یک شود که در آن یک الیهرسوب محلول پلیمری در یک ضدحالل ساختاری نامتقارن حاصل می

و پلی )وینیل پیرولیدون(  هیدروکسی آلکانوآت(از پلی ) و همکارانش (Marcano) [. مارکانو15شود ]متخلخل تشکیل می

(PVP در )N-ورسازی در آب، ساختاری نامتقارن پیرولیدون نوار نازکی را بر روی سطح تشکیل داده و با غوطه -2-متیل

 هایساختار[. 14] داشتآن  چگالیو  بر تشکیل ساختار متقارن، اندازه حفره مؤثرینقش  PVPکه غلظت  دادندتشکیل 

در جلوگیری از تبخیر  و هبود و با نقص ساختاریناهمگن ، نازکیک الیه رویی دارای تشکیل شده به روش وارونگی فاز، 

در ارتقای  هاآنمانع از کارآیی این مساله که  ،ندارندبیش از حد آب و محافظت در برابر عوامل خارجی عملکرد مطلوبی 

 عنوانبهکه  است (2scCOبحرانی )اکسید فوقکمک کربن دیر، وارونگی فاز به[. روش دیگ51شود ]فرآیند بهبود زخم می

از طریق رسوب یک  غشا[. در این روش، ساخت 16های نامتقارن استفاده شده است ]غشایک فناوری سبز برای تولید 

با تنظیم غلظت محلول، نسبت توان خواص نامتقارن را انجام شده و در نتیجه می 2CO محلول پلیمری در شرایط فوق بحرانی

مزیت اصلی، این روش امکان  عنوانبهبهینه کرد.  برحسب کاربرد ضدحالل به حالل، فشار، دما و نرخ کاهش فشار

های تولید شده که سازگار با محیط زیست بوده و زیست سازگاری پانسمان را 2scCO های آلی معمولی باجایگزینی حالل

از طرفی دیگر، دستیابی به شرایط فوق بحرانی نیاز به استفاده از تجهیزات تخصصی و  [.17سازد ]دهد میسر میرا افزایش می

 شود.  سازی فرآیند تولید و انتقال به کلینیک میپرهزینه دارد که مانع از تجاری



 

 

 

  .[11] ی نامتقارنغشاپایین در یک ال و بای از عملکردهای اصلی هر دو الیه طرحی. 1شکل 

آوری دمزایا و معایب آن در منابع گرالکتروریسی یک روش کارآمد برای تهیه الیاف پلیمری است که سازوکار و  روش

شرایط و هدایت(، حالل  ، کشش سطحی، فراریتگرانرویغلظت،  یلاز قبمحلول تغذیه )های ویژگی .[18] شده است

بر ساختارهای پلیمری حاصل  تأثیرگذاراز عوامل ول( )ولتاژ، جریان محل فرآیندی عواملو  محیطی )مانند دما و رطوبت(

، چند جت، و محوریهم، مثالعنوانبه) (tip) سرسوزنمناسب انتخاب با توپوگرافی الیاف امکان کنترل ، الوه بر آنعبوده و 

میسر ( باشد چرخانو ثابت یا  داشته ساختار ساده یا شبکه مانندتواند می) (Collectorکننده )جمع( و محورهمچند سیالی 

خواهد پذیر مکانامناسب برحسب کاربرد هدف بعدی سه ساختار توپوگرافی وبا  غشا امکان طراحی ،درنتیجهخواهد بود. 

 به عبارتی،. قابل انجام است مختلف الیاف( Layer by Layer)الیه بهتجمع الیهبا  نیز ساخت غشاهای نامتقارن .[18] بود

ی اپیدرم و درم پوست را هاکه الیهشود ساختاری حاصل می ،از قبل تولید شدهکه االی یک الیه تشکیل یک الیه در ب با

، قابل استنباط است که نوع پلیمرهای استفاده شده، از تحقیقات انجام شده در یک ارزیابی کیفی .کندمی سازیشبیه

ی وسیعی از گسترهی دیگر است. نسبت به نمونهیک غشا عوامل اصلی در موفقیت ، درمانی بارگیری شده موادپیکربندی و 

اکسانون، پلی و مشتقات آن، پلی دی (CS) گلوکان استات و بوتیرات، کیتوسان-،  (AV)وراپلیمرها از قبیل آلوئه

-رن استفاده شدههای نامتقاغشا)کاپروالکتون(، پلی )هیدروکسی بوتیرات(، پلی وینیلیدن فلوراید و موارد دیگر برای ساخت 

 شود.اند اشاره میزیادی را به خود اختصاص داده هاگزارش که هاآن ترینمهماند که در ادامه به 



 

 

استفاده  غشابندی بخش بیرونی در الیه طورمعمولبه خواص مکانیکی باال، دلیلاین پلیمر به الیافپلی )کاپروالکتون(: 

-غشا( و همکاران فرآیند تولید Reisریز ) شای الکتروریسی نامتقارن سبب شود.شود تا مقاومت مکانیکی مناسبی را در غمی

[. فرآیند 19طراحی و گزارش کردند ] نشان داده شده است 2با هندسه نامتقارن را همانطورکه در شکل  PCL بعدیهای سه

یرد، منجر به آرایش فشرده الیاف گ( که از نیروهای الکترواستاتیکی بین الیاف قطبی نشات میself-assemblyخودآرایی )

ی زیرین . الیاف موجود در الیهشودحاصل میمحافظت از زخم ای متراکم برای الیهشده و درنهایت  نمونهدر سمت باالی 

پوست  با غشارایش تصادفی داشته و با جذب ترشحات زخم و تسهیل مهاجرت سلولی بستری مناسب برای تماس اولیه آنیز 

   کند.فراهم می

 

 .]PCL ]19رایش الیاف آبعدی الکتروریسی شده براساس نامتقارن سه غشای -2شکل 

( HAو هیالورونیک اسید ) PCL ،CSی برپایه ( و همکارانش یک ساختار الکتروریسی نامتقارنChandaچاندا ) 

داد. زخم از خود نشان می تهیه کردند که ضمن پایداری مکانیکی، ظرفیت باالیی را در فراهم کردن محیطی مرطوب برای

 در که است کالژنی الیاف مشابه که بود نانومتر 2/362 ± 236دارای الیافی با قطر متوسط  CS-PCL/HA غشای نامتقارن

ECM 25نانومتر( ] 555تا  55شود )یافت می .]( میگلMiguel) گاه الکتروریسی، استفاده از دست و همکارانش نیز با

منظور تقلید از اپیدرم( به) PCLی برپایهباالیی غشا  یند که الیهتولید کرد AVو  PCL ،CSی هغشاهای نامتقارن برپای

آمده نشان داد که الیه رویی دارای تخلخل کم و خواص مکانیکی دستبه تهیه شد. نتایج AV و CS با یپایین یالیه بوده و

افزایش چسبندگی و تکثیر  موجبکند، می سازیشبیهدرم را  یکه ساختار الیه متخلخل زیرین یلوبی است. الیهطبسیار م

الیه  . همچنین،و نقشی محوری در روند بهبود دارند داشتهنقش  ECM شود که در تولید اجزایهای فیبروبالست میسلول



 

 

 و S.aureus از رشد داشته استکه ماهیت ترکیبی دلیل الیه زیرین به کرده وباالیی متراکم از نفوذ باکتری جلوگیری 

E.coli  [.21] کنددر محل زخم جلوگیری می 

میکرون(  691)قطر الیاف= اسید و پلی الکتیک PCLاز جنس  محافظی با الیه غشاییساخت ای دیگر، در مطالعه

 رغمعلی بوده ومیکرون(  477)قطر الیاف=دارشده با گروه وینیل یه زیرین از ترکیب ژالتین و کیتوسان عاملال گزارش شد.

که غشاهای  حاکی از آن بودآمده دست. نتایج بهنشان دادی رویی سرعت تخریب باالتری نسبت به الیهشدن نوری،  ایشبکه

و های فیبروبالست چسبندگی سلولزخم ایجاد کند. عالوه بر این،  موضعدر را تواند یک محیط مرطوب تولید شده می

 .[22( ]3)شکل  کندکاربردهای پانسمان زخم را برجسته می برای غشا مناسب بودن ،گسترش و تکثیر در سطح غشاها

 

روی سطوح با ترکیب بر روز  7و  3، 1که پس از  NHDF هایاز مورفولوژی سلول  SEM تصاویر. 3شکل 

  .]22[اند چسبیده مختلف

های نانوالیافی  احی پانسمانای مناسب برای طرگزینهتواند میبا پلیمرهای زیست فعالی مانند آلژینات  PCLترکیب 

ای شدن است. ام نیازمند شبکهکینات پلیمری است که فرآیندپذیری پایینی داشته و برای ایجاد استححال، آلژ با این. باشد

-زیستاثری منفی بر تواند ای کردن دو راهکار برای رفع چالش مذکور است که میاستفاده از پلیمرهای کمکی و شبکه

ی بیرونی از جنس الیه( و همکارانش، غشای نامتقارنی را طراحی کردند که Doderoه داشته باشد. دودرو )نمونسازگاری 

PCL ای کننده زیستیک عامل شبکه عنوانبه اکسید بود کهی درونی از جنس آلژینات حاوی نانوذرات رویبوده و الیه-



 

 

توان پلیمر کمکی پلی )اتیلن اکسید( را قبل از اعمال است که می ایاندازهبه غشاسازگار مورد استفاده قرار گرفت. پایداری 

 [.23بر روی زخم با شستشو حذف کرد ]

با  غشاسازی بیشتر موجب شبیه تواندمی PCLدر پژوهشی دیگر مشاهده گردید که استفاده از پلیمرهای طبیعی همراه با 

و هیالورونیک اسید و فیبروئین  (ی بیرونیالیهریشم )و فیبروئین اب PCLآرایش پوست طبیعی گردد. غشای متشکل از 

و مقاومت  هاسد فیزیکی در برابر تهاجم میکروارگانیسم، گریزیآبمانند  گونه،های اپیدرم ویژگیی درونی( ابریشم )الیه

  [.24] . نتایجی از کارایی زیستی غشای مذکور گزارش نشده استدهدمکانیکی را نشان می

های دیابتی دارد. با این در زخم ویژهبهی بیرونی نقش بسیار چشمگیری در کاهش میزان عفونت الیه گریزیآبخاصیت 

( و Yuیو ) در این راستا، سازگار امری دشوار است.ی پلیمرهای زیستبرپایه گریزآبای فوق حال، طراحی الیه

ی درونی نی تهیه کرده و الیهمیکرودارای حفرات  بر روی قالب PCLبیرونی را با الکتروریسی  گریزآبی الیههمکارانش،

با ساختار سلسله مراتبی توانایی بسیار  گریزآببیرونی  یالیه (.4تهیه شد )شکل (Gel-pio)  از ژالتین حاوی پیوگلیتازون

 ی خودفی و ژالتینبا ساختار نانوالیا دوستآبداخلی  یالیه و دادهاز خود نشان  هاباکتریدر جلوگیری از چسبندگی  باالیی

 [.25] را افزایش دهد رگ زاییی، تکثیر سلولی، مهاجرت و زیست سازگارتواند می

 



 

 

 ].25[ نامتقارن غشای ساخت در نایلونیریزالگوهای بر روی  PCL. الکتروریسی پیوسته 4شکل 

توانند حاملی برای می هاآن نامتقارن، نانوالیاف موجود در ساختار یشدهجدا از مزایای ساختاری غشاهای الکتروریسی

عمده به سه طریق واجذب  طوربهفرآیند بهبود زخم باشند. رهایش ترکیبات فوق از نانوالیاف  ارتقافعال برای عوامل زیست

(Desorption( از سطح، نفوذ )Diffusionو تخریب الیاف صورت می ) گیرد که واجذب از سطح سرعت بیشتر و

 محوریهمسازی، فرآیند توان قبل از فرآیند الکتروریسی )مانند آمیختهعوامل درمانی را می گیریباررهایش ناگهانی دارد. 

و امولسیون( یا بعد از آن )مانند جذب فیزیکی، تجمع الیه به الیه و تثبیت شیمیایی( انجام داد. از طرف دیگر، نانوالیاف 

 کند، که خود در یک الیه پلیمری خارجی محصور شده ومی پوسته، عوامل درمانی را درون هسته نانوالیاف محصور-هسته

( و همکارانش با هدف تسریع Zahidشود. زاهد )تری انجام میدر نتیجه آزادسازی دارو با کنترل بیشتر و در زمان طوالنی

فرول استات )مشتقی از توکو-/ پلی )الکتیک اسید( غنی شده  با PCLدر فرآیند ترمیم زخم، غشای الکتروریسی شده 

 ( را ساختند که عالوه بر تسریع ترمیم زخم، قادر به تسهیل مهاجرت، چسبندگی و تکثیر سلولی فیبروبالستEویتامین 

 3T3NIH ی بارگذاری شده عالوه بر این، مطالعات انجام شده بر روی غشای کوریوآالنتوئیک جوجه نشان داد نمونه .است

   [. 26نشان دادند ] VEبیشتری را نسبت به نمونه فاقد تعداد عروق خونی   VEبا

خود اختصاص را به ی دیگری از مطالعاتدستهعناصر ضدباکتری  عالوه بر عوامل درمانی، ساختارهای نامتقارن حامل

و  ترشحاتمنظور ساخت یک ماده پانسمان زخم ضد میکروبی، با مقاومت مکانیکی مناسب و قابلیت جذب به اند.داده

شده با کارواکرول بارگذاری( PVAcاستات( ))وینیل /پلیPCL شدگی، غشاهای نامتقارنممانعت از خشک

(Carvacrol ) نواریک  ی بیرونیکه الیهاز دو الیه تشکیل شدند  هاغشا و معرفی شدند.تهیه PCL با  الکتروریسی شده

ترکیب  قادر به رهاسازی در تماس با پوستو  اشتهبیشتری دتخلخل که  بود PVAc یک ورقهو نوار دوم  بوده تراکم پایین

( نشان human dermal fibroblasts)HDF  فیبروبالست انسانی هایکشت سلول .[27] (5است )شکل میکروبی ضد



 

 

همگن روی نانوالیاف پخش شدند که نشان از سازگاری سلولی  طوربهبه سطح الیاف چسبیده و  خوبیبه هاسلولداد که 

  شده دارد. های تهیهنهنمو

 

 .]PVAc ]27و  PCLای متقارن از . تصاویر میکروسکوپ الکترونی از برش عرضی غشا دوالیه5شکل 

دهنده التهاب نیز مورد استفاده التیام عنوانبهسالیسیلیک اسید نیز عامل دیگری است که عالوه بر خاصیت ضدمیکروبی، 

تولید  HA و PCL همکارانش یک غشای الکتروریسی دوالیه با الیه باالیی از( و Figueiraفیگویرا ) گیرد.قرار می

یک مانع فیزیکی در برابر  عنوانبه( مناسب بود که wettabilityکردند که دارای خواص مکانیکی، تخلخل و ترشوندگی )

نیز برای تولید الیه اسید و سالیسیلیک   CS،زئینکرد. تهدیدات خارجی و ورود عوامل بیگانه  به موضع زخم عمل می

شدگی آن و تکثیر فیبروبالست چسبندگی سلولی، پهنزیرین ترکیب شدند. این الیه با توجه به خواص خود توانست قابلیت 

حاصل را برای استفاده در  یغشاکند که پتانسیل ها جلوگیری انسان را تقویت کرده و در عین حال از رشد میکروارگانیسم

به مسکن لیدوکائین ضدمیکروبی موپیروسین و و همکارانش نیز از داروی  (Li) لی [.28کند ]زخم تقویت میکاربرد بهبود 

که خواص فیزیکی و شیمیایی )مورفولوژی،  استفاده کردند PCLی تهیه شده با الیاف سازه ی اول و دوم ازترتیب در دوالیه

مناسب ( رارتی، استحکام کششی و پروفایل رهایش کنترل شده، جذب آب، زاویه تماس، پایداری حمنافذ تخلخل، اندازه

-و پلی دی PCLای از ( و همکارانش غشای دوالیهRezkدر پژوهشی دیگر، رزک ). [29] دادرا نشان میبرای ترمیم زخم 

 2TiO ن بود.( و داروی تتراسایکلی2TiOاکسید )دی ی درونی حاوی نانوذرات تیتانیمتهیه کردند که الیه (PDO) اکسانون

های گرم مثبت و گرم منفی، زیست سازگاری و ثر ضد باکتریایی در برابر باکترینقش مهمی در افزایش خواص مکانیکی، ا



 

 

های موجب تکثیر و چسبندگی بیشتر سلول PDOنتایج زیستی حاکی از آن بود که شود. سایش را سبب میمقاومت در برابر 

 [.35( ]6 شود )شکلفیبروبالست می

 

های فیبروبالست بر روی چسبندگی باالی سلول (Dapi) آمیزی رودامین/دپیرنگتصاویر . 6شکل 

PCL  )الف( وPDO  )33[دهد را نشان می)ب[.  

 از قبیل خوددلیل خواص ذاتی به و آمدهدستبهزدایی کیتین که از استیلاست یک پلیمر طبیعی  (CSکیتوسان ) کیتوسان:

گسترده برای تولید پانسمان  طوربهو خواص هموستاتیک،  پذیریتخریبزیست سازگاری، زیستفعالیت ضد میکروبی، 

فرآیند انعقاد با  های اولیه خونریزی،در ثانیهو  قابل شناسایی بودهها توسط پالکت CS سطح. است بوده موردتوجهزخم 

شود. در نتیجه، این پلی شروع می CS شدههای آمین پروتونهگروه های قرمز خون توسطبار منفی غشای گلبول جذب

( و Chenچن ). ودشمی، تولید ترومبین و سنتز فیبرین (Agglutinationشدن )آگلوتینه تسریع منجر بهساکارید 

با قطر ( PDLLA( )الکتیک اسید-D,Lپلی ) الیاف ابتدا تهیه کردند که در آنهمکارانش یک غشای الکتروریسی نامتقارن 

ی الیهنانومتر  243با قطر متوسط شده و سپس الیاف کیتوسان  آوریجمعبر روی یک کالکتور ثابت کرون می 8/2متوسط 

 مانی و نفوذ سلولیزندهنتایج حاصل نشان داد که اندازه منافذ کوچک و ساختار متراکم را تشکیل دادند.  با غشابیرونی 

HT1080   غشای الکتروریسی نامتقارندر CS/PDLLA منفردی ه با سازهدر مقایس PDLLA چشمگیری می یشافزا-

میکرون در عمق غشا  5/32نفوذ سلولی تا عمق ( حاکی از آن بود که in vivoتنی )درون الوه بر آن، نتایج آزمون. عیابد

، ترتیبینابه .نمایدرا تسهیل میهای اپیدرم و درم ها، ترمیم الیهها و فیبروبالستکراتینوسیت تکثیرکه با افزایش انجام شده 



 

 

تر ساختار و عترمیم سری امکان دیگر، یا الیافو  PDLLA منفرد ، فیلمهای تجاریپانسماناین غشای نامتقارن در مقایسه با 

 [.31شود ]می سببعملکرد پوست را 

اند که هریک هی اصلی غشاهای نامتقارن استفاده شدپیکره عنوانبهبیعی دیگری نیز طپلیمرهای سنتزی و  دیگر پلیمرها:

( و Wuوو )شود. اشاره می هاآنمختصر به چند مورد از  طوربهدهند. در ادامه خود را نشان می فردمنحصربههای قابلیت

همکارانش تولید غشاهای نامتقارن نانوالیافی را با استفاده از خودآرایی پلیمرها و الکتروریسی گزارش کردند. نتایج حاصل 

( قادر به جلوگیری از نفوذ باکتری و کنترل تبخیر گریزآبفوقانی )متشکل از گلوکان بوتیرات  گریزبآنشان داد که الیه 

مقایسه  در غشادهد و می( پایداری آبی خوبی از خود نشان دوستآبالیه زیرین )شامل گلوکان استات  کهدرحالیاست، 

)شکل دهد اپیدرم نشان می یلو تشکرا در روند بهبود زخم  کنترل، عملکرد بسیار مطلوبی یهای تجاری و نمونهبا پانسمان

7 )[32].  

 

های کنترل، روز پس از درمان در گروه 14و  7، 3، 3ها در زخم یکروسکوپیمانمای . ارزیابی بهبود زخم. 7شکل 

 .[32] شده ی طراحیغشا گاز و

تشکل از نانوالیاف پلی م کهای را ساختند دیافتهامینی و همکارانش یک غشای نامتقارن دوالیه با خواص مکانیکی بهبو

با  بارگیری شدهنانوالیاف پلی هیدروکسی بوتیرات/کیتوسان برای ایجاد استحکام کششی و  (PVDF) فلورایدوینیلیدین

 خواص مکانیکی، PVDFی با افزودن الیههای پس از جراحی باشد. الی برای زخمعتواند انتخاب بود که میجنتامایسین 



 

 

رهایش دارو  تواند مهیا کند.خواص ضدباکتری را می جنتامایسین و رهایش بهبود چشمگیری در استحکام کششی نشان داد

  [.33کند ]تبعیت میفیکی مکانیسم  وسینتیک مرتبه اول در ساختارها از 

( بارگیری شده با sericin( و سریسین )PLLA)الکتید( -Lی پلی )ای دیگر، ساخت غشاهای دوالیه برپایهدر مطالعه

ل نه تنها خاصیت ضدباکتری مطلوبی را صحاسازگار زیستساختار گزارش شد. ( Nitrofurazoneداروی نیتروفورازون )

استعمال  روز پس از 12توان کنترل نمود. در دوالیه می بارگیری شدهدهد، بلکه میزان رهایش آن را برحسب مقدار نشان می

ازه دهای مرسوم، میزان کاهش اناست که برای روش یو این درحال یافتهکاهشاز اندازه زخم  درصد 97روی زخم،  بر غشا

  .[34] درصد بوده است 84زخم 

    ی بارگیری شده با سلولشدهساختارهای الکتروریسی -2

ویژه در افراد مبتال به های نانوالیافی، بهبود فرآیند زخمی ارتقای کیفیت پانسمانهای انجام شده در زمینهرغم تالشعلی

های مزمن، با عوارضی مانند التهاب مداوم، اختالل عملکرد سلولی و اختالل در ایسکمی، دیابت و فشار، زخم هاییماریبه ب

شود. در مدت، هزینه باال و کیفیت پایین فرآیند درمانی میهای پزشکی طوالنیرگ زایی همراه است که منجر به مراقبت

های بنیادی مانند یک راهکار بالقوه در فرآیند بهبود زخم ظهور کرده است. سلولبه عنوان ، سلول درمانی های اخیرسال

های بنیادی مشتق از چربی انسان و سلول های بنیادی اپیتلیال،های بنیادی مزانشیمی، سلول پیش ساز اندوتلیال، سلولسلول

ها بارگیری سلول اند که یکی از آنرمیم زخم مورد مطالعه قرارگرفتههای مهندسی مختلف برای تدیگر در قالب روشموارد 

 شود.یر در این زمینه پرداخته میخشده است. در ادامه به بررسی تحقیقات اهای الکتروریسیغشاانواع در 

 کارآمدطمئن و مانع از دستیابی به روشی م مزمن هایزخم درمانی توسعه یافته برای هایروش پایین اثربخشیاز آنجا که 

نقش  است. معطوف شدهدرمان زخم در  بنیادی هایسلول بارگیری و استفاده از به یتوجهقابل ، تحقیقاتروازاین ،شده است

فعال )بیواکتیوها( و عواملی که در ترشح مواد زیست هاآنهای مهندسی بافت به توانایی شفابخش وجود سلول در داربست

 طوربه سازپیش و بنیادی هایسلول شود.و کاهش التهاب را افزایش دهد نسبت داده می زاییرگ تواند تشکیل بافت، می



 

 

 طریق از را خود مفید اثرات که رسدمی نظربه و اندقرارگرفته مطالعه مورد زخم بهبود حیوانی هایمدل در گسترده

ساز های پیشو سلول ماکروفاژها ها،تینوسیتکرا مانند دیگر، هایسلول انواع بکارگیری جمله از متعدد، هایمکانیسم

 برای که III و I کالژن انواع ها با تولیداین سلول که دهدمطالعات نشان می همچنین،. کنندمی اعمال (EPCاندوتلیال )

 روند. نسلشمار میبه بهبود حال در بافت در کششی استحکام و ساختاری یکپارچگی منبع هستند، حیاتی ECM بازسازی

 ضایعات بهبود روند تواندمی که سلول هستندبا  بارگیری شدههای زخم الکتروریسی شده، سازه هایپانسماننوظهور از 

بارگیری در داربست و انتقال آن به بدن نرخ باالیی از مرگ سلولی در هنگام اگرچه  .بخشد بهبود را مزمن هایزخم و بزرگ

برای بهبود  ایامیدوارکننده رویکرد عنوانبه این روشمبتنی بر سلول،  هایدرمان نهایی توجه به کارایی اما با دهدرخ می

 دستاوردهای آنهای الکتروریسی و در سازه بارگیری سلول یینهزم دردر ادامه به تحقیقات اخیر . شودقلمداد میزخم 

لیاف حاوی کالژن، پلی کاپروالکتون و ای نانوبستری زیست فعال برپایه( و همکارانش، Wangونگ )شود. پرداخته می

بر روی آن کشت داده   (EPCs)ساز اندوتلیال های پیشکمک الکتروریسی تهیه کردند که سلولرا بهشیشه زیست فعال 

ساز اندوتلیال های پیشمانی سلولقابلیت زندهها بر روی الیاف، با قرارگیری سلولنتایج  آزمایشگاهی نشان داد که  شده بود.

مطالعات بالینی نیز نشان داد که با  یابد.افزایش می Hif-1a/VEGF/-1a هاییگنالساز طریق  هاآن رگ زاییو توانایی 

 زخم و و سنتز کالژن بازسازی بندهمدر محل زخم، تشکیل بافت  تشکیل رگ ،هاتوجه به افزایش موضعی تعداد سلول

بر  (hASCs)ی بنیادی مشتق شده از چربی انسانی هاسلولای دیگر، هدر مطالع .[35] شودمیسریع انجام پوستی  متعلقات

شده بود تهیه  تصادفی صورتبهراستا و دیگری هم صورتبهکه یکی گلیکولید( -کو-بستر از نانوالیاف پلی )الکتید روی دو

بسیار بیشتر  یتصادفنسبت به  راستاهمها در نانو الیاف مانی سلولنتایج آزمایشگاهی نشان داد که میزان زنده. کشت داده شدند

بدون سلول روند بهتری در  ینمونهدر مقایسه با ساختار حاوی سلول مطالعات بالینی حاکی از آن بود که  ینچنهمبوده و 

با گلچین و همکارانش  ،در پژوهشی دیگر [.36داشتند ] های فیبروبالستتکثیر سلولو افزایش  درمان زخم پوستی

جهت درمان زخم طراحی   BFP-MSCsهای ی نانوالیاف حاوی سلولزخم پوشی برپایه لکتروریسی دو طرفها یریکارگبه

الکتون وکاپرو در سمت دیگر پلی شده/ کورکومین الکتروریسینیل الکلیوهای کیتوسان /پلیاز یک سمت پلیمر کردند.



 

 

. استفاده از (8ند )شکل الیاف کشت داده شد بر روی نانو BFP-MSCsهای سلولکربوپول الکتروریسی شد. سپس حاوی 

ها تسریع درمان و بارگیری سلول داشتتولید کالژن را به همراه  ، تکثیر بافت والتهابیفاز  کورکومین تسریع زخم، کاهش

 [.37سبب شد ]زخم را 

 

 [.37و بررسی اثر آن بر روی زخم ] سلولساخت الیاف حاوی فرآیند  طرح. 8شکل 

همراه پالسمای غنی از ( بهhPDMSCsاز جفت انسانی ) برگرفتههای بنیادی مزانشیمی نانوالیاف حاوی سلول استفاده از

به این منظور الیاف ژالتین تهیه شده و با اعمال بخار . گزارش شده است دیابتیهای ( برای بهبود زخمPRPپالکت )

 یشگاهیآزمانتایج  داده شده وکشت ر روی الیاف ب hPDMSCs هایسلولانجام شد.  آنشدن ایگلوتارآلدهید شبکه

افزایش  یریگچشم طوربهوز ر 7کشت داده شده بر روی بستر نانو الیاف پس از  hPDMSCsحاکی از آن بود که میزان 

اما درصد بوده  71به میزان  hPDMSCsنانوالیاف حاوی  کاهش زخم در بسترحاکی از آن بود نیز مطالعات بالینی  یافت.

( و همکارانش نیز Paulل )ئومشابه، پا طوربه [.38] یافت بهبوددرصد  36پانسمان بود تنها نه کنترل که فاقد اعمال نمو

-ی فاقد آن میموجب بازسازی بیشتر پوست نسبت به سازه F344گزارش کردند که ساختارهای حاوی سلول فیبروبالست 

با  هاآن انجام دادند. جامع در خصوص میزان تشکیل درم و اپیدرم( و همکارانش نیز تحقیقی Victorویکتور ) [.39شود ]



 

 

های اولیه انسانی را هایی را تهیه کرده و سپس سلولپوشاستفاده از پلیمر کیتوسان به سه طریق فیلم، نانوالیاف و اسفنج، زخم

بازسازی  موجبشوند، زخم استفاده می عنوان پانسماننانوالیاف وقتی بهی نتایج نشان داد که نمونه بر روی آن کشت دادند.

برای چسبندگی، رشد و تمایز سه نوع سلول اصلی  یترمناسبچنین بستر بسیار شده و همتر هر دو بخش اپیدرم و درم سریع

 [.45] (9)شکل  است آوردهاسفنج فراهم  و ها و اندوتلیال( را نسب به دو ساختار فیلمها، فیبروبالستپوست )کراتینوسیت

 

 [.43های پوستی ]م زخممیی کیتوسان در تسهیل تری مختلف برپایهسه نوع سازه یرتأث. 9شکل 

 اندازگیری و چشمنتیجه -3

ضایعات پوستی حاد و مزمن یکی از مشکالت اساسی در حوزه سالمت در سراسر جهان است. در این زمینه، غشاهای 

از دو الیه  طورمعمولبهاین ساختارها  اند.توسعه یافته زخم دبخشی برایهای نویپانسمان عنوانبهشده نامتقارن الکتروریسی

ب( کند و یداری مکانیکی ایجاد مییک الیه اپیدرم مانند با ساختاری متراکم که حفاظت و پا اند: الف(مختلف تشکیل شده

و اجازه تبادل  را تحریک کرده رگ زاییسلول و  و متخلخل که مهاجرت و تکثیر سست یدرم مانند با ساختار ییک الیه

 شبکه سهساختار نانوالیافی غشاهای نامتقارن الکتروریسی شده شباهت زیادی به کند. عالوه  بر این، فراهم  می گاز و مایع را

، مهندسی بافت پوستدیگر در نوین رویکرد پوست طبیعی دارد. کالژن  الیافیو ساختار  ECM بعدی به هم پیوسته

ضایعات پوستی بنیادی آن در تشکیل بافت و تسریع ترمیم  نقش و استفاده از شده های الکتروریسیدر سازه سلولبارگیری 

 برای استفاده ی بارگیری شده با سلولشدههای الکتروریسیسازهو  پتانسیل غشاهای نامتقارن ،ی مروریدر این مقالهاست. 

-اند میآزمایشگاهی نشان داده هایی که در بررسیهایتوجه به قابلیت فوق با پانسمان زخم بررسی شد. ساختارهای عنوانبه

در این مقاله تالش گردید که نتایج تجاری در دسترس هستند.  صورتبهکه  هایی باشندپانسمانتوانند جایگزین مناسبی برای 



 

 

. را فراهم آوردحققین مربوطه مفید برای مای و مجموعههای مختلف گردآوری شده طراحی سازه یینهدرزم اخیر تحقیقات

ساخت  های آن وهای مختلف در الیهای حاوی سلولهای چندالیهطراحی سازههای استفاده شده، الیه یکربندیدر پتغییر 

 تحقیقات آینده باشد.جمله تواند از میهای حساس به محرک سازه
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