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هاي مهندسي بافت اسـتخوان،       كلسيم فسفات دوفازي عالوه بر خواص مكانيكي مطلوب براي استفاده در داربست           : چكيده
لـسيم  ك/ كيتوسـان -هـاي كـامپوزيتي بـر پايـه ژالتـين         در اين پژوهش داربـست    . داراي خاصيت القاي استخواني نيز است     

سازي آن به منظور دستيابي به        ساخت داربست، انجام آزمون مكانيكي استحكام فشاري و مدل        . دوفازي ساخته شدند    فسفات
نسبت ژالتين به كيتوسـان بـا       . فاز سراميكي با استفاده از روش ماكروويو سنتز شد        . نمونه بهينه از اهداف اين تحقيق بودند      
ها در فـاز   به منظور شناخت فازهاي موجود و محاسبه ميزان هر يك از آن    .  گرفته شد  توجه به تحقيقات پيشين ثابت در نظر      

. سنجي فروسرخ فوريه استفاده شد      سراميكي، از تكنيك پراش پرتو ايكس و براي تعيين تركيب شيميايي پودر از روش طيف              
نج نمونه شامل فاز پليمري بـه عنـوان         پ. آپاتيت در فاز سراميكي را ثابت كرد         درصد هيدروكسي  68نتايج اين بررسي حضور     

ها از روش خشكايش انجمادي       براي تهيه داربست  .  آزمايش طراحي شدند   15هاي متفاوت در      زمينه و فاز سراميكي با نسبت     
سـنجي فروسـرخ و انـدازه و مورفولـوژي            هاي كامپوزيتي با استفاده از تكنيـك طيـف          تركيب شيميايي داربست  . استفاده شد 

هاي حاصـل متناسـب بـا     داربست.  بررسي شدي روبش يهاي ايجاد شده با استفاده از ميكروسكوپ الكترون         لخلها و تخ    حفره
خـواص  .  ميكرومتـر بودنـد  265 تـا  119 درصد تخلخل با ميانگين اندازه حفـره    81 تا   30درصد فاز سراميك موجود، حاوي      

 مدول يانگ، استحكام فشاري و استحكام تسليم و نيز          ها نيز مورد بررسي قرار گرفت كه حاكي از افزايش           مكانيكي داربست 
خواص رئولوژي داربـست مـورد بررسـي        .  با افزايش درصد فاز سراميكي بود       ها و درصد تخلخل     كاهش اندازه ميانگين حفره   

ز تلفيق  هاي آماري، رابطه رياضي بين ميزان فاز سراميكي و هر يك از خواص محاسبه و ا                 قرار گرفت و با استفاده از تحليل      
 درصـد فـاز     68مدل مربوط به مدول يانگ و مدل مربوط به ميزان خلل و فرج، درصد بهينه سراميك در كامپوزيت برابر با                     

  . سراميكي به روش محاسباتي تخمين زده شد
  .يت داربست، كامپوزيكي، بافت استخوان، خواص مكانيمهندس :كليد واژه

  مقدمه -1
هـاي  هاي اخير راهكارهاي جديدي براي بازسـازي و بهبـود بافـت          ي نويد بخش، در سال    مهندسي بافت استخوان به عنوان بستر     
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 2و هم پيوندينه   1هاي متداولي مانند خودپيوندينه   با پيشرفت علم و فناوري، روش     . است  رفته ارائه داده      ديده يا ازدست  سخت آسيب 
هـا، تحريـك    يداشت از بافت ميزبان، احتمال انتقال بيمار      با داشتن معايبي از قبيل كمبود منابع استخوان، تهاجمي بودن روش بر           

 . اندسيستم ايمني و امكان رد استخوان پيوندي، به چالش كشيده شده

هدف مهندسـي بافـت، طراحـي و        . حل اساسي ديگر به منظور رفع نقايص استخواني، استفاده از مهندسي بافت استخوان است               راه
  .شودميم بافت بوده و در نهايت منجر به تهيه بافت از منابع طبيعي يا سنتزي ميهاي مهندسي و تر ساخت بافت به شيوه

هـا و قنـدها را ترشـح          هـا نظيـر پـروتئين       هاي بدن انسان، با توجه به نوع بافت، انواع خاصي از درشت مولكـول               ها در بافت    سلول
) ECM3(دهند كـه مـاتريس خـارج سـلولي          مياين مواد يك شبكه در هم پيچيده و متخلخل در اطراف سلول تشكيل              . كنند  مي

هاي سلولي از قبيـل رشـد،       در واقع اين بستر به نوعي فعاليت      . شوند    ها بر روي آن رشد يافته و تكثير مي        شود كه سلول  ناميده مي 
از آنجـا كـه     . دشـو به مجموع سلول و ماتريس خارج سلولي، بافت گفته مي         . دهد  را تحت تأثير قرار مي    ... تكثير، مهاجرت، تمايز و   

كننـد،       رشـد مـي    ECMهاي جنيني خـاص، بـر روي          رساني و برخي بافت     هاي سيستم خون    هاي بدن به غير از سلول       كليه سلول 
به همين منظور مهندسـي بافـت، بـه دنبـال بـستري      . ]1[تني اهميت بسيار دارد     در محيط برون   ECMايجاد يك داربست مشابه     

  .]1[شوند  ها در خلل و فرج آن قرارگرفته ، سپس رشد كرده و تكثير    است تا سلولECMمناسب نظير 
هاي سه بعدي اسـت كـه         ن اهداف مهندسي بافت، بازسازي بافت و بهبود عملكرد اعضا از طريق ساخت داربست             يتر  كي از مهم  ي

  . ها كشت داد ها را درون آن سلول 4تني بتوان به صورت برون
ـ        هاي تخريب بافت، ساخت داربست  هاي مرسوم در مهندسي       يامروزه يكي از استراتژ    هـاي  راي سـلول  پذير بـه عنـوان بـستري ب

سازگار و داراي استحكام مكانيكي مناسب باشد و همچنين محيط            ، زيست يسمر  ييك داربست آرماني بايد غ    . ]3, 2[بنيادين است 
  . ]2[ مناسب را داشته باشد5مانهها به يك رخ آن در مقياس ميكرومتري توانايي پشتيباني چسبندگي سلولي، رشد و تمايز سلول

اشـد و   هـاي اسـتخواني ب      يك داربست آرماني در مهندسي بافت استخوان بايد داراي سرعت تخريب مناسب براي بازآرايي سـلول               
بافت استخوان همچنـين بايـد      هاي مهندسي   داربست. ها در درون داربست را فراهم سازد      هاي آن امكان رشد سلول    اندازه تخلخل 

بايست توانـايي هـدايت    ها مياز سوي ديگر اين داربست  . داراي خواص مكانيكي مناسبي بوده و فرايند ساختشان تكرار پذير باشد          
ها را در خود حمـل  باشند و بتوانند فاكتورهاي رشد و سلول تخوان در داخل و اطراف كاشتني را داشتهاستخواني به منظور رشد اس

  .]3[كنند

ـ هاي مهندسي بافت استخوان راهكار رايجـي اسـت، ز   ساخت داربستي برايقيمر به طور تلفيك و پليري سراميكارگ  به ا بافـت  ري
 و  يكيتواند تمام خواص مكان   يك ماده منفرد اغلب نم    ي. مر و سراميك است   ي از پل  يكامپوزيتب نانو يك ترك ي استخوان خود    يعيطب
شـوند تـا    ي سـاخته مـ    يتين منظور مـواد كـامپوز     يبه هم . ك كاربرد خاص فراهم آورد    ي ي مطلوب را به طور همزمان برا      ييايميش
   .]4[ك جا جمع كننديه را در دهند لي هر دو جزء تشكيايمزا

  
1 Autograft 
2 Allograft 
3 Extra Cellular Matrix   
4 Invitro 
5 Phenotype 



  علم و مهندسي سراميك
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 و  ]5[ آپاتيـت   دروكـسي يهـا، ه  فـسفات كي و مـشتقات آن  نظيـر كلـسيم         هاي سرامي در مهندسي بافت سخت، استفاده از داربست      
هاي ساخته  هاي داربست  تخلخل ياين مواد هادي استخوان بوده و در صورتي كه اندازه         . ست فعال بسيار رايج است    يهاي ز شيشه

هـا بـه علـت      كياما سـرام  . شوند ها مي ، سبب رويش دروني استخوان در داخل داربست       ]6[ها داراي اندازه مناسب باشد      شده از آن  
ـ دن بـه مزا   ي قوت بخـش   ين برا يبنابرا. ار شكننده هستند  يوب شبكه، بس  يت باال به ع   ي و حساس  ي ذات يترد هـا و بـه     كي سـرام  ياي

.  ايجـاد شـود    ي مناسـب  يكنند تـا سـاختارها    يت م ي مخلوط و كامپوز   ي متنوع يمرهايها را با پل     هايشان آن ييحداقل رساندن نارسا  
آلي خواص فيزيكي و مكانيكي مطلوب پليمر، تردي سراميك را بهبود بخشيده و كـار بـا                 /هاي معدني   تيامروزه استفاده از كامپوز   

هـاي    فـسفات   خواص مطلـوب كلـسيم    . توان به كيتوسان و ژالتين اشاره كرد        يها م از جمله اين پليمر   . ندك  تر مي   سراميك را راحت  
، خواص مكانيكي قابل كنترل و نيز قابليت كنترل تخريب آن، استفاده از اين سـراميك را                 1ي استخوان يت القا يدوفازي نظير خاص  

 -هاي قابل جذب بر پايـه كيتوسـان       اخيراً كامپوزيت .  كند   توجيه مي  هاي پليمري،   دهنده خواص مكانيكي داربست     به عنوان بهبود  
ـ در ا . انـد ها، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته         دوفازي و مشتقات آن     كلسيم فسفات /ژالتين هـاي كـامپوزيتي،    ن نـوع داربـست    ي

  . شود  بنيادين مييها آپاتيت سبب افزايش كارايي كيتوسان در ايجاد تمايز و رشد سلولحضور نانو ذرات هيدروكسي
در ايـن   .  دو فـازي سـاخته و بررسـي شـد           كلـسيم فـسفات   / كيتوسـان -هاي كامپوزيتي بر پايه ژالتـين     در اين پژوهش، داربست   

فـسفات    كلـسيم   آپاتيت و تري    فسفات دوفازي شامل فازهاي هيدروكسي      كيتوسان به عنوان فاز زمينه و كلسيم      -ها، ژالتين   داربست
ها مورد بررسي قـرار گرفـت و سـپس            ها، خواص مكانيكي آن     پس از ساخت داربست   . مورد استفاده قرار گرفتند   به عنوان فاز دوم     

سرانجام بر اساس تحليل بـه عمـل آمـده، مـدلي            .  تحليل شد  SPSS2افزارهاي آماري نظير      نتايج به دست آمده، با استفاده از نرم       
  . ها ارائه شد براي خواص مكانيكي اين نوع داربست

  ي تجربهاي يتالفع -2
  يتي داربست كامپوزيهته - 2-1

دوفازي، نسبت ژالتين به كيتوسـان   فسفات   كلسيمي پژوهش، سعي بر اين بود كه براي متغيرهايي همچون درصد فازها در اين
ـ           -كيتوسان، غلظت محلول ژالتين   -در محلول ژالتين   از    ،يش انجمـاد  يكيتوسان، غلظت محلول گلوتارآلدهيـد و ميـزان دمـاي پ

  .]9-7 [دير بهينه كه در تحقيقات قبلي به دست آمده استفاده شودمقا
دوفـازي،    فـسفات     ميژالتين، افزودن پودر كلس   -كي، تهيه محلول كيتوسان   يروش ساخت داربست به ترتيب شامل تهيه پودر سرام        

  . گري و خشكايش انجمادي بود اي، ريخته زنجيره ايجاد اتصاالت بين
فسفر، اسيدنيتريك  منبع عنوان دارتوفسفريك بهييون كلسيم، اس منبع عنوان م، بهيدروكسيد كلسيهجهت تهيه پودر سراميكي از 

 استفاده شد و جهت تهيه داربست كـامپوزيتي از ژالتـين،   Merck، همگي محصول شركت pHكنندگان  تنظيم عنوان به و سود،
 تا  000/600  با وزن مولكولي   Acroمحصول شركت   ، كيتوسان، نوع ميكروبيولوژي،     Merckنوع ميكروبيولوژي محصول شركت     

  
1 Osteoinductivity 
2 Statistical Product and Service Solutions 
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 به عنـوان عامـل ايجـاد كننـده اتـصاالت عرضـي در       Merck درصد وزني، محصول شركت 25گلوتارآلدهيد    ، محلول   000/800
  .آب مقطر استفاده گرديد و  به عنوان حالل كيتوسان،Surechemمحصول شركت ، گاليسال كيد استين، اسيژالت

 بـاز اسـت   -ها، واكنش اسيد   ترين روش   يكي از مناسب  . ]10 [هاي مختلفي وجود دارد     هاي دوفازي روش      فسفات براي سنتز كلسيم  
يابد و در نتيجه ساختار مورد نظـر در           سلسيوس افزايش و مدت زمان پيرسازي كاهش مي          درجه   100كه در كنار ماكروويو، دما به       

 و  Ca10(PO4)6(OH)2 آپاتيت با فرمـول شـيميايي        بلورينگي هيدروكسي  آيد و همچنين ميزان     تري به دست مي   مدت زمان كوتاه  
ن دست سبب شـد تـا در ايـن تحقيـق            ي از ا  صياتيخصو. يابد  افزايش مي  Ca3(PO4)2 ييايميفسفات با فرمول ش    ميكلس  تري-بتا
هاي حـاوي كلـسيم و     محلول به منظور تهيه پودر ابتدا    . از روش ماكروويو استفاده شود    ) BCP(ي تهيه كلسيم فسفات دوفازي      برا

دارتوفسفريك بـا فرمـول شـيميايي       يو اس  Ca(OH)2 م با فرمول شيميايي   يدروكسيد كلس يفسفر به طور جداگانه و با استفاده از ه        
H2PO4  دوفـازي محاسـبه      فـسفات     مقدار هر كدام از اين مواد با توجه به درصد هر يك از فازهاي موجود در كلـسيم                 .  تهيه شدند

مطـابق نتـايج    . آپاتيت اسـتفاده شـد      از هيدروكسي   دوفازي غني     فسفات    ها از كلسيم    ور بهبود خواص مكانيكي داربست    به منظ . شد
كلسيم فسفات با درصـد فـاز آپاتيـت           آپاتيت و بتاتري    دوفازي شامل دو فاز هيدروكسي      هاي    فسفات   كلسيم ]10،11 [تحقيقات قبلي 

افزون بـر آن، بـا افـزايش درصـد فـاز       .دهند ها را براي تكثير از خود نشان مي لول درصد باالترين ميزان تشويق س70 تا 60بين 
  .]11،12 [يابد مواد بهبود مي دوفازي، تعامل سلول و زيست فسفات  آپاتيت در كلسيم هيدروكسي

و بـا اسـتفاده از      سي آب مقطـر بـه آن افـزوده             سي 250د در داخل بشر ريخته شد و        يدروكسيبه منظور سنتز پودر، ابتدا كلسيم ه      
در تمام مدت آزمـايش،     . قطره به كلسيم هيدروكسيد اضافه شد       اسيد ارتوفسفريك به صورت قطره    . همزن مغناطيسي هم زده شد    

 محـيط واكـنش بـه    pHپس از اضافه شدن كامل اسيد فسفريك به كلسيم هيدروكـسيد،  . گيري شدند ها اندازه    محلول pHدما و   
   مغناطيسي هم  يها  در طول آزمايش، محيط واكنش توسط مگنت      .  ثابت نگاه داشته شد    9حدوده  كمك سود و اسيد نيتريك در م      

  .پس از پايان تيتراسيون، محلول به دست آمده مورد عمليات پيرسازي قرار گرفت. زده شد
فركـانس   دقيقـه در داخـل دسـتگاه مـاكروويو بـا             45براي عمليات پيرسازي سوسپانسيون سفيد رنگ به دست آمـده بـه مـدت               

GHz4/2    براي جلوگيري كردن از سرريز شدن سوسپانسيون در داخل دستگاه ماكروويو، دسـتگاه             .  وات قرار داده شد    800 و توان
 دور در دقيقـه بـه   3500پس از مرحله ماكروويو، سوسپانسيون به دست آمده، بـا سـرعت            . به تناوب چند بار خاموش و روشن شد       

وژ و شستشوي رسوب سـه بـار        يعمليات سانتريف . اه رسوب حاصل با آب مقطر شستشو داده شد        آنگ.  دقيقه سانتريفيوژ شد   3مدت  
 ساعت خشك   24 درجه سلسيوس به مدت      90 تا   80ها در داخل شيشه ساعت در داخل آون در دماي             پس از آن نمونه   . تكرار شد 

 900 بـه مـدت يـك سـاعت در دمـاي             آنچه در اين مرحله به دست آمـد بـا اسـتفاده از هـاون دسـتي سـاييده و سـپس                     .  شدند
  .ك كوره اتاقكي آزمايشگاهي كلسينه شديسلسيوس در  درجه

هـا بـه     نسبت براي فاز سراميكي مشخص شد كه ميزان هر كدام از مواد به كار رفته در تهيه داربست           5ها    به منظور تهيه داربست   
  .آمده است 1 جدول  درها آن يگذار  همراه نام

تحقيقات قبلي نشان داده اسـت   . كيتوسان آماده و سپس فاز سراميكي به آن افزوده شد-بتدا محلول ژالتينبراي تهيه داربست، ا
از اين رو به منظـور      . يابد  ژالتين با افزايش ميزان ژالتين موجود در داربست افزايش مي         -هاي كيتوسان   كه مدول فشاري داربست   
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، كـه بهتـرين     5ژالتين درصد وزنـي     - و براي محلول كيتوسان    ]13،14 [1 به   2بهبود خواص مكانيكي نسبت ژالتين و كيتوسان        
  .]13،14،16 [نتايج را براي بافت استخواني و غضروفي داشته، در نظر گرفته شد

 ساعت بـا همـزن مغناطيـسي هـم زده           12پس از آماده شدن محلول ژالتين و كيتوسان، دو محلول به يكديگر اضافه و به مدت                 
سوسپانسيون حاصل بـه مـدت       . توزين و به محلول اضافه شد      1 جدول   دوفازي با مطابق مقادير ذكرشده در       فسفات    كلسيم. شدند

تر فاز سـراميكي در فـاز پليمـري، مخلـوط             آنگاه به منظور پراكندگي و توزيع مناسب      .  ساعت با همزن مغناطيسي هم زده شد       24
  .التراسونيك تحت ارتعاشات فراصوت قرار داده شد درجه سلسيوس در يك حمام 40 دقيقه در دماي 30حاصل به مدت 

 چاهكي، كه به عنوان قالب مورد استفاده قرار         24هاي يك ظرف كشت       هاي حاصل از مراحل قبل، در داخل چاهك         سوسپانسيون
مكانيكي    آزمون هاي  ليتر به عنوان نمونه      ميلي 2متر و حجم       ميلي 10هايي با سطح مقطعي به قطر         استوانه. گرفته بود، ريخته شدند   

سلـسيوس قـرار گرفتنـد تـا بـراي خـشكايش               درجـه    -20 ساعت در دماي     24ها به مدت      پس از آن، نمونه   . در نظر گرفته شدند   
 درجه سلسيوس قـرار     -80 ساعت در دماي     24 به مدت    يكن انجماد   ها در داخل دستگاه خشك      آنگاه نمونه . انجمادي آماده شوند  

  .داده شدند
  ها داربست هيته در يمصرف مواد زانيم -1 جدول

 
  ميزان 
 كيتوسان

  ميزان 
 ژالتين

  ميزان 
 دوفازي كلسيم فسفات

  درصد 
 فاز سراميكي

   ميزان
 اسيد استيك

غلظت محلول 
كيتوسان-ژالتين

  درصد5 ليتر  ميلي25 0 0  گرم1/0  گرم5/0 0داربست 

  درصد5 ليتر  ميلي5/12  درصد23  گرم2240/0  گرم5/0  گرم2325/0داربست 

  درصد5 ليتر ميلي 5/12  درصد45  گرم6136/0  گرم5/0  گرم4525/0داربست 

  درصد5 ليتر ميلي 5/12  درصد68  گرم5937/1  گرم5/0  گرم25/0 68داربست 

  درصد5 ليتر  ميلي5/12  درصد90  گرم75/6  گرم5/0  گرم9025/0داربست 

 ساعت قـرار    24درصد به مدت    1ها در محلول گلوتارآلدهيد       ها، نمونه   يتبه منظور ايجاد اتصاالت عرضي در بخش پليمري كامپوز        
 درجه و آب دو بار تقطير شسته شدند تـا گلوتارآلدهيـد واكـنش               50 تا   100هاي الكل     ها با استفاده از محلول      سپس نمونه . گرفتند

اعت در داخل دسـتگاه خـشكايش انجمـادي          س 24ها به مدت      در ادامه، نمونه  . ها خارج شود    اي سمي است از نمونه      نكرده كه ماده  
ور و   درصد غوطهNaOH  1ها ابتدا در داخل  ها، نمونه ك احتمالي موجود در داربستيد استيبراي خنثي كردن اس. قرار داده شدند

 سـاعت   24 به مدت    يها مجدداً توسط دستگاه خشك كن انجماد      در انتها نمونه  . سپس با استفاده از آب دو بار تقطير شسته شدند         
  . ديگر خشك شدند

  ايكس پرتو پراش كمك بهي كيسرام پودر فاز نييتع و ساختاري بررس -2-2
ها، پودر سنتز شده به كمك تكنيك پراش پرتو           به منظور شناخت تركيبات موجود در فاز سراميكي و محاسبه ميزان هر يك از آن              

 سـاخت   D5000فاده از دسـتگاه پـراش سـنج مـدل           الگوهاي پراش پرتو ايكس با اسـت      . مورد بررسي قرار گرفت   ) XRD(ايكس  
 تـا   0 از   2ي     در محـدوده   kV 35دهنـده    و ولتـاژ شـتاب     A ْ 540560/1 بـه طـول مـوج        CuKαبا پرتـو     SIEMENSشركت  
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 مقـدار فـاز     . اسـتفاده شـد    ICDD1  مرجـع  يهـا  براي شناسـايي الگوهـا از كـارت       .  تهيه شد  031/0 درجه با طول گام      058/119
 100هـاي    به ترتيب شدت پيـك    IHA و   Iβ-TCPمحاسبه شد كه در اين فرمول       ) 1(ات با استفاده از رابطه شماره       كلسيم فسف   بتاتري
 ]17[آپاتيت هستند فسفات و هيدروكسي ميكلس يبتا تر

1(          
HATCP

TCP

II
I

RIP





  

  فروسرخ سنجي فيط كمك بهي تيكامپوز داربست وي كيسرام فاز ساختاري بررس - 2-3
 Nicolet FTIRسنجي فروسرخ بـا دسـتگاه    هاي كامپوزيتي از روش طيف ر و داربستبه منظور بررسي پيوندهاي موجود در پود

670 NEXUSساخت كشور آمريكا، در محدوده طول موج ، cm-14000-400  در ايـن آزمـون  .  اسـتفاده شـد KBr    بـه عنـوان
  .  رقيق شدندKBr به وسيله 1:100ها با نسبت  نمونه. كننده مورد استفاده قرار گرفت رقيق

  2روبشي الكتروني ميكروسكوپ توسط داربست فرج و خلل شكل و اندازه يبررس - 2-4
هاي موجود در داربست، از دستگاه ميكروسكوپ الكترونـي روبـشي مـدل               ها و تخلخل    به منظور بررسي اندازه و مورفولوژي حفره      

XL30    ساخت شركت PHILIPS  ضوح بيشتر تصاوير، پـيش     ها و و  به منظور  افزايش هدايت الكتريكي سطح نمونه       .  استفاده شد
هـاي نـازك از مقـاطع جـانبي و بـااليي              اليه. ها پاشيده شد  از تصويربرداري اليه نازكي از  طال به روش كندوپاش بر روي نمونه            

 .ها تهيه شدند و با استفاده از دستگاه فوق مورد بررسي قرار گرفتند داربست

  نانوكامپوزيتي هاي داربست مكانيكي رفتار مطالعه -2-5
 طبـق  هـا  داربـست  فشاري استحكام. هاي نانوكامپوزيتي با استفاده از آزمون استحكام فشاري بررسي شدار مكانيكي داربسترفت

 Load Cell 25 kN بـا اسـتفاده از   HCT 400/25 مـدل  Zwick/Roel دسـتگاه    توسـط ASTM F 2150-07اسـتاندارد  
 ناحيـه  خـط  شـيب  از داربـست  االستيك مدول اندازه كرنش و-تنشمقدار چقرمگي با محاسبه سطح زير نمودار .  شديگير اندازه

همچنين بيشترين ميزان تنش به عنوان تنش نهايي، و تنش نقطه انتقال ناحيـه  . شدند تعيين آمده به دست هاي منحني االستيك
ايـن  . يقـه بارگـذاري شـدند     متر بر دق    ليي م 1ها با سرعت      نمونه. االستيك به پالستيك به عنوان نقطه تسليم در نظر گرفته شدند          

  . گزارش شدP-Valueها با در نظر گرفتن  آزمايش با سه داربست از هر نمونه تكرار شد و ميانگين آن

  فرج و خلل زانيمي ريگ اندازه - 2-6
.  شـد   درصـد بـود، اسـتفاده      70 باال، كه در اين آزمايش اتانول        ياي با تر شوندگ     ها از ماده    گيري خلل و فرج نمونه      به منظور اندازه  
كنـد؛   ها نفوذ مـي  اتانول به داخل تخلخل. گيري ميزان تخلخل به اين مايع اضافه شدند      هاي كامپوزيتي براي اندازه     سپس داربست 

بعد از خروج كامل هـوا      .  ايجاد شد  ءها، با استفاده از دستگاه مكش، در محيط آزمايش خال           براي خروج كامل هوا از داخل تخلخل      
اندازه گيـري و    ) مخلوط داربست و اتانول است    (حجم ثانويه   ) ها خارج نشود    ه ديگر حبابي از داخل داربست     زماني ك ( ها    از داربست 

  
1 The International Center for Diffraction Data 
2 Scanning Electron Microscope 
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2υ 3گيري و بـا       مانده اندازه   سپس با استفاده از يك پنس، داربست از مخلوط خارج و حجم اتانول باقي             . گذاري شد    نامυ   مـشخص 
  . بود1υ ميزان حجم اوليه اتانول مورد استفاده برابر با. شد

  :دست آمدبه ) 2(ميزان تخلخل از رابطه 

2(            
32

31




  

  .  بار تكرار و ميزان تخلخل ميانگين محاسبه شد3مراحل فوق براي هر نمونه 

  يساز مدل وي آمار هاي روش -2-7
 ايـن اسـت كـه بـا افـزايش فـاز             فرضيه اصلي ايـن مطالعـه     .  انجام گرفت  16نسخه   SPSS1 ها توسط نرم افزار     آناليز آماري داده  

ها كاهش    حفره  سراميكي خواص مكانيكي شامل مدول يانگ، استحكام فشاري و نقطه تسليم افزايش، و در مقابل، مقدار و اندازه                   
  .ابدي يم

. د بررسي كرد  گيري باشد يا نباش     توان اين احتمال را كه نتايج روابط آماري ناشي از خطاي نمونه             با استفاده از نظريه احتماالت مي     
شده از يـك      هاي گردآوري   هاي معناداري براي تبيين اطمينان نتايج نمونه        آزمون. پذيرد  اين كار توسط آزمون معناداري صورت مي      

بـه عبـارت ديگـر،      . گيرند   اشتباه رابطه متغيرها در نظر مي      3ا احتمال ي 2مقدار استنباط شده را سطح معناداري     . جامعه آماري هستند  
 P-valueاين مقدار را عمدتاً با عالمـت        . است) فرض درست (، حداكثر احتمال رد يك فرض صفر        )آلفا (αر بودن، يا    سطح معنادا 

يعني اگر صد بار از يك جامعه، يك نمونـه تـصادفي            .  است 000/1 تا   000/0دامنه مقادير اين آزمون بين      . دهند   نشان مي  Sig يا
  . غير معرف باشد، چقدر استها انتخاب كنيم احتمال اين كه يكي از نمونه

گيرد، به منظور تحليل آماري از آزمـون يـك            ي كه فرض صفر به جاي تفاوت، جهت رابطه را در نظر م            ييدر اين پژوهش از آنجا    
  . در نظر گرفته شد05/0 و 01/0و سطح معناداري كمتر از . دامنه استفاده شد

هـا از     به منظور نرمال كـردن داده     .  صورت پذيرفت  4 كولموگروف اسميروف  بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها با استفاده از آزمون        
logنرمال استفاده شد هاي غير  داده.  

به اين تغييـر بـه هـم    . گيرد ر ديگري صورت ميياي است كه تغيير مقاديري از يك متغير با تغي     گاهي رابطه بين دو متغير به گونه      
.  متغير اسـت 1 تا -1شود كه معموالً از   ناميده مي6 بين متغيرها ضريب همبستگياندازه همبستگي. گويند مي 5وابسته، همبستگي

 كـه در ايـن پـژوهش    يياز آنجـا . ]18[ هـستند ي همبـستگ يهـا  ترين آزمـون   كاربردي 8 و اسپيرمن  7ضريب همبستگي پيرسون  
براي مقايسه  . متغيرهاي وابسته و مستقل از نوع نسبي هستند، به منظور محاسبه ضريب همبستگي از روش پيرسون استفاده شد                 

  
1 Statistical Package for Social Sciences (Version 16.0 for windows, Polar Engineering and Consulting, USA 
2 Significiation 
3 Probability 
4 Kolmogorov-Smirnov 
5 Correlation 
6 Correlation Coefficient 
7 Pearson Coefficient 
8 Spearman Coefficient 
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 كـه نـسبت واريـانس بـين         Fمقـدار   . رفه اسـتفاده شـد    هاي نرمال از آزمون تحليل واريانس يك ط         رهاي كمي داده  يانگين متغ يم
 Post Hocاي  هاي مقايـسه  دار بود از آزمون  معني Fدر مواردي كه مقدار. گروهي و واريانس درون گروهي است مشخص گرديد

  . مورد استفاده قرار گرفتندLSDو  1دو روش شفه. استفاده شد

   و بحثنتايج -3
  سراميكي فاز ساختار -1- 3
هـاي اسـتاندارد      بـا مقايـسه نمـودار بـا كـارت         . شود  دوفازي مشاهده مي    فسفات    كس پودر كلسيم  يراش پرتو ا   الگوي پ  1 شكل   در

JCPDS 09-0432آپاتيت  دروكسيي مربوط به ه)HA ( وJCPDS 09-0167فـسفات  كلـسيم   مربوط به تري )TCP (  مـشخص
هـاي     از شـدت بيـشتري نـسبت بـه پيـك           آپاتيـت   دروكـسي يهـاي ه    در ايـن شـكل پيـك      . ها با هم مطابقت دارنـد       شد كه پيك  

با استفاده از رابطه    . دوفازي است   فسفات  فسفات برخوردار هستند كه حاكي از حضور بيشتر فاز آپاتيتي در ساختار كلسيم              كلسيم  تري
فـسفات ميـزان فـاز     كلـسيم  تـرين پيـك تـري    آپاتيـت و شـدت بـزرگ       ترين پيك هيدروكسي    و با توجه به ميزان شدت بزرگ      ) 1(

 70آپاتيـت شـامل       دروكسيي از ه  يفسفات غن   مي درصد محاسبه شد كه درستي محاسبات مبني بر تهيه كلس          68آپاتيت    روكسيهيد
  .دهد درصد فاز آپاتيتي را نشان مي

  
  يدوفاز  فسفات ميكلس كسيا پرتو پراشي الگو -1 شكل

 ميـزان عبـور پرتـو       2 شـكل    .ستفاده شـد  فروسرخ ا   سنجي    به منظور اطمينان از درستي تركيب شيميايي پودر سنتز شده، از طيف           
  هـاي موجـود در عـدد مـوج           شـود پيـك     طـور كـه در نمـودار مـشاهده مـي          همان. دهد  فروسرخ را بر حسب عدد موج نمايش مي       

cm-193875/3571و cm-1  68249/630  مربوط به حضور OH-آپاتيت در سـاختار   دهنده حضور هيدروكسي  كه نشان]19[ است

  
1 Scheffe 
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اين نتايج با آنچـه از آنـاليز پرتـو          . فسفات دوفازي است    آپاتيت در كلسيم    كننده سهم بيشتر هيدروكسي     بوده و بلند بودن پيك بيان     
  ، cm-1 418  ،cm-1 472  ،cm-1 568  ،cm-1 604 در اعـداد مـوج       IRهمچنـين جـذب پرتـو       . ايكس به دست آمـد مطابقـت دارد       

cm-1 1043   وcm-1 1091 دهنده حضور گروه       نشانPO4-3 وجود پيك .  است cm-1 982     به معناي حضور HPO4-2 حضور .  است
   پيـك موجـود در   .رسـاند  ها را ثابـت كـرده و دوفـازي بـودن سـاختار را بـه اثبـات مـي          در نمونه β-TCP وجود   cm-1 981پيك  
cm-1 2359 كننده پيوند بين       بيانPO  هـاي     پيك. ]20[يدروژن است    و هcm-1 3446   وcm-1 1653  دهنـده حـضور آب و      نـشان
cm-1 1508نشانگر حضور كربنات در ساختار است .  

  
  ويماكروو روش به شده سنتزي كيسرام پودر فروسرخي سنج فيط نمودار -2 شكل

دوفازي غني    فسفات   پودر سنتز شده كلسيم    pH 9 در   61/1توان نتيجه گرفت با انتخاب نسبت كلسيم به فسفر برابر با              ين مي بنابرا
بـه عبـارت ديگـر انحـراف از حالـت           .  درصد  اسـت    β-TCP 32 درصد و فاز     68آپاتيت است كه ميزان فاز آپاتيتي         از هيدروكسي 

  .شود  ميβ-TCPاستوكيومتري سبب تشكيل فاز 

  يتيكامپوزي ها داربست ساختار - 2- 3
بـه ايـن منظـور مقـاديري از         . سنجي فروسرخ اسـتفاده شـد       ها، از آزمون طيف     براي بررسي پيوندهاي موجود در داربست     

 نـشان داده    3 شكل   الگوي به دست آمده در    . داربست توسط سوهان نرم به صورت پودر درآمد و مورد بررسي قرار گرفت            
  .شده است
  :ها جذب صورت گرفته را به سه دسته تقسيم كرد  كه در آنيعداد موجتوان ا در كل مي

 اعداد موج مربوط به زمينه پليمري )1

 اعداد موج مربوط به فاز سراميكي )2

 اعداد موج مربوط به پيوند اين دو فاز )3



 ين هشجي فالح، مهران صولتي، عليني، صهبا مبيدفر امي واال، كبرياميرحسين حكم

 

  1392تابستان    2ي  شماره   2جلد   10
 

  
  يكيسرام پودر وي تيكامپوزي ها داربست به مربوط فروسرخ فيطي الگو -3 شكل

   تـا  cm-1 1640شـده، جـذب در بـازه عـدد مـوج             طور كه در شـكل نـشان داده       ه پليمري همان  در مورد اعداد موج مربوط به زمين      
cm-1 1690مربوط به گروه عاملي آميد I ايـن  . ]13[ژالتين كه پيوند دوگانه بـين كـربن و اكـسيژن اسـت      موجود در كيتوسان و

 مربوط بـه گـروه عـاملي    cm-1 1580 و cm-1 1534اعداد موج در بازه   . شود   مشاهده مي  90  و 68،  45،  23،  0هاي    پيك در نمونه  
ل ياست يدهند كه ناشي از د  كه حضور گروه استيل را در ساختار نشان مي]13[گانه بين هيدروژن و نيتروژن هستندي  پيوندIIآميد 

شـود امـا در    ، كه در زمينه كامپوزيتي مـشاهده مـي   cm-1 1080جذب در عدد موج     . ]13[ درصد است  85بودن كيتوسان به ميزان     
 همچنين  .]21[شود، مربوط به كشش پيوند يگانه بين اكسيژن و كربن در كيتوسان است              كامپوزيت حاوي فاز سراميكي ديده نمي     

  .]13[هاي حلقوي است  متعلق به گروه-CH3 و -CH2 به ترتيب مربوط به cm-1 2875 و cm-1 2933جذب در اعداد موج 
 و الگوي مربوط به پودر سـراميكي        90،  68،  45،  23هاي    در مورد اعداد موج مربوط به فاز سراميكي، در الگوهاي مربوط به نمونه            

 .]19[ صورت گرفته كـه مربـوط بـه حـضور فـسفات در سـاختار اسـت                 cm-1 474  ،cm-1 602  ،cm-1 567  ،cm-1 962جذب در   
بـا  . كي هـستند ي بوده كه مربوط بـه فـاز سـرام   OH-دهنده باند   كه نشانcm-1 633 و cm-1  3572همچنين جذب در اعداد موج

  . ]20, 19[ابدي ي پيك افزايش مافزايش فاز سراميكي اندازه اين
 در تركيـب بـا      OHر شـدن    يكننده درگ   هاي كامپوزيتي بيان     در نمونه  PO و   OH بين    مربوط به پيوند   cm-1 2359كم شدن پيك    

هـاي    شود كه در نمونه     كي مشاهده مي  ي پ 90و   68،  45،  23هاي     در نمونه  cm-1 1410همچنين در عدد موج     . زمينه پليمري است  
 فـاز  COOH فاز سراميكي و OHيدروژني بين كننده به وجود آمدن پيوند ه  اين عدد موج بيان   . صفر و پودر سراميكي وجود ندارد     

 بـا   cm-1 1988 پيـك جديـدي در عـدد مـوج           cm-1 2359ن، با كاهش پيك مربوط به عدد مـوج           افزون بر آ   .]21[پليمري است 
همچنـين در  .  است -OH وCOOافزايش ميزان فاز سراميكي در حال قوت گرفتن است كه مربوط به پيوند هيدروژني بين گروه 
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 بـوده امكـان بـه وجـود         -COOتين به شكل     موجود در ژال   COOHك  يزو الكتر ي از نقطه ا   pHفرايند سنتز به دليل باالتر بودن       
 و همكـارانش امكـان      1لي. ]22[ از فاز پليمري زمينه وجود دارد      -COO از فاز سراميكي و       +Ca2آمدن پيوند يوني و يا قطبي بين        

  .]21[اند تيت را ثابت كردهآپا  و هيدروكسي-NH2به وجود آمدن پيوند هيدروژني بين 

  ها داربست هاي تخلخل و ساختار ريز بررسي -3- 3
. ها النه زنبوري و به هم پيوسـته اسـت           ساختار حفره . دهد  ها را نمايش مي     تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي داربست     4شكل  
اين خلل و   . هاي مرتبط به هم هستند      ها داراي ساختاري متخلخل و حفره       تمامي نمونه آيد،    برمي 4 شكل   طور كه از تصاوير     همان
  .ها وجود دارد جه امكان انتقال مواد غذايي و اكسيژن براي رشد سلولير نتها به يكديگر راه داشته و د فرج

  
  يالكترون كروسكوپيم ريتصو -4 شكل

  شتريبيي بزرگنما  يكيسرام فاز بدون داربست) 2 -الف                يكيسرام فاز بدون داربست) 1 -الف
  شتريبيي بزرگنماي كيامسر فاز% 23ي حاو داربست) 2 -ب   يكيسرام فاز% 23ي حاو داربست) 1 -ب
  شتريبيي بزرگنماي كيسرام فاز% 45ي حاو داربست) 2 -ج    يكيسرام فاز% 45ي حاو داربست) 1 -ج
  شتريبيي بزرگنماي كيسرام فاز% 68ي حاو داربست) 2 -د    ي كيسرام فاز% 68ي حاو داربست) 1 -د
  شتريبيي بزرگنماي كيسرام فاز% 90ي حاو داربست) 2 -ـهي  كيسرام فاز% 90ي حاو داربست) 1 -ـه

افـزار   ، اسـتفاده از نـرم  ) نمونـه از هـر داربـست   5 مقطـع از  2( حفـره از هـر داربـست      10هـا،     گيري قطر تخلخـل     به منظور اندازه  
Measurementآمده است5شكل نتايج به دست آمده در نمودار . گيري شدند ، اندازه . 

اي بـه سـبب      وقـوع چنـين پديـده     . تر شده اسـت     ها كوچك   يش فاز سراميكي اندازه حفره    ها، با افزا    با توجه به ميانگين اندازه حفره     
  . هاي حاوي فاز سراميكي است غلظت بيشتر در نمونه

  
1 Li 
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  P value<0.01 **  پراكنده ريمقاد  ̊   يكيسرام فاز شيافزا با ها حفره اندازه نيانگيم كاهش -5 شكل

. ون جهت ارزيابي رابطه بين ميزان خلل و فرج و فاز سراميكي محاسبه شـد              ، ضريب همبستگي پيرس   SPSSافزار    با استفاده از نرم   
 .آمده است 2جدول افزار در  خروجي نرم

  يكيسرام فاز و ها حفره اندازه زانيم نيبي همبستگ بيضر محاسبه -2 جدول
Pore Ceramic  

**٨٠٢/٠- 

٠٠٠/٠ 
۵٠ 

١ 
 
۵٠ 

Ceramic         Pearson Correlation 
                      Sig. (1-tailed) 
                      N 

١ 
 
۵٠ 

**٨٠٢/٠- 

٠٠٠/٠  
۵٠ 

Pore               Pearson Correlation 
                       Sig. (1-tailed) 
                       N 

** Correlation is significant at the 0.01 level (1- tailed) 

دهنده وجـود      محاسبه شد كه نشان    01/0شود ضريب همبستگي با سطح معناداري كمتر از           هده مي  مشا 2 جدول   طور كه در  همان
 -802/0بـا توجـه بـه مقـدار     .  داده محاسبه شده داراي اعتبار هستند50تمام. ها است رابطه بين مقدار فاز سراميكي و اندازه حفره   

توان چنين نتيجه گرفت كـه        ن مقدار، جهت رابطه عكس است و مي       اين دو متغير با يكديگر رابطه داشته و به دليل منفي بودن اي            
 .كند ها كاهش پيدا مي با افزايش فاز سراميكي اندازه حفره

آزمـون تحليـل واريـانس      .  آورده شده اسـت    3 جدول   نتايج در . ها مورد ارزيابي آزمون تحليل واريانس يك طرفه قرار گرفتند           داده
پـس بـا اطمينـان      .  است 0/0 و سطح معناداري برابر با       441/25  برابر با  F كه مقدار آزمون     طرفه معنادار شده است؛ به نحوي       كي

 .ها و فاز سراميكي به لحاظ آماري ارتباط وجود دارد توان گفت كه بين اندازه حفره  درصد مي99
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  .يكيسرام فاز حضور به توجه با ها حفره اندازه به مربوط ANOVA آزمون -3 جدول
Sig. F Mean square df Sum of Squares  

٠٠٠/٠ ۴۴١/٢۵ 
١٧٠/٣۴٧٠٣ 
٠۵٨/١٣۶۴ 

۴ 
۴۵ 
۴٩ 

۶٨٠/١٣٨٨١٢ 
۶٠٠/۶١٣٨٢ 
٢٨٠/٢٠٠١٩۵ 

Between Groups
Within Groups
Total

ايـن  . هـاي اسـتخواني اسـت       ها مناسب رشد سلول     حفره  توان دريافت كه اندازه     يها، م   هاي داربست   با توجه به ميانگين اندازه حفره     
  .نيز مطابقت دارد] 23 [تايج تحقيقات پيشينگيري با ن نتيجه

  يتينانوكامپوزي ها داربست مكانيكي رفتار مطالعه -4- 3
 مشخـصات   4 جـدول    در. هـا اسـت     هاي ظـاهري داربـست      هاي مرتبط با خواص مكانيكي، نياز به اندازه         به منظور محاسبه كميت   

بـا  . شـده اسـت     بدون حضور فاز سراميكي نـشان داده      كرنش سه نمونه از داربست      - نمودار تنش  6 شكل   در. ها آمده است    داربست
 مگاپاسـكال،   42/15 مدول يانـگ برابـر بـا      . استفاده از اين نمودار ميزان شيب كه مشخص كننده مدول يانگ است، محاسبه شد             

 اسـت   ميزان چقرمگي كه برابر با مـساحت زيـر نمـودار          .  مگاپاسكال بود  4/2 مگاپاسكال و استحكام فشاري      3/1استحكام تسليم   
  .  استMJ/m2 94/0 برابر با

  يكيمكان هاي آزمون براي ها آني گذار نام همراه به ها داربستي ظاهر مشخصات -4 جدول
 )mm2( مساحت )mm( قطر )mm( ارتفاع نام نمونه شماره نمونه نمونه

1 1-0 14 5/7 18/44 

 بدون فاز سراميكي 18/44 5/7 14 2-0 2

3 3-0 13 5/7 18/44 

1 1-23 8 6 27/28 

 فاز سراميكي% 23 27/28 6 8 2-23 2

3 3-23 8 6 27/28 

1 1-45 9 7 48/38 

 فاز سراميكي% 45 48/38 7 11,5 2-45 2

3 3-45 11 7 48/38 

1 1-68 11 6 27/28 

 فاز سراميكي% 68 27/28 6 9 2-68 2

3 3-68 13 7 48/38 

1 1-90 13 5/7 18/44 

 يكي فاز سرام90 18/44 5/7 14 2-90 2

3 3-90 15 5/7 18/44 
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  يكيسرام فاز حضور بدون نمونه كرنش-تنش نمودار -6 شكل

با استفاده از اين نمودار ميـزان مـدول يانـگ           . دهد  مي  درصد فاز سراميكي را نشان     23 كرنش نمونه شامل     -نمودار تنش  7شكل  
ميزان چقرمگـي   .  مگاپاسكال محاسبه شد   24/2 مگاپاسكال و استحكام فشاري      84/1كام تسليم    مگاپاسكال، استح  66/19برابر با   
  . هاست افزايش مدول يانگ به دليل حضور فاز سراميكي در نمونه.  بودMJ/m2 74/0 برابر با

  
  يكيسرام فاز درصد 23 شامل نمونه كرنش-تنش نمودار -7 شكل

بـا توجـه بـه ايـن نمـودار،          .  درصد فاز سراميكي نشان داده شده است       45ه نمونه حاوي    كرنش مربوط ب  - نمودار تنش  8 شكل   در
 مگاپاسـكال بـه دسـت       9/2 مگاپاسكال و استحكام فشاري      43/2 مگاپاسكال، استحكام تسليم     78/32ميزان مدول يانگ برابر با      

  . محاسبه شدMJ/m2 87/0 مقدار چقرمگي برابر با. آمد
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  يكيسرام فاز درصد 45 شامل نمونه كرنش-تنش نمودار -8 شكل

با توجه به اين نمودار، ميزان مـدول        . شود   درصد فاز سراميكي ديده مي     68كرنش مربوط به نمونه حاوي      -نمودار تنش  9شكل  در  
ميـزان چقرمگـي    .  مگاپاسكال اسـت   82/3 مگاپاسكال و استحكام فشاري      7/3 مگاپاسكال، استحكام تسليم     19/33يانگ برابر با    

  . محاسبه شدMJ/m2 73/0 برابر با

  
  يكيسرام فاز درصد 68 شامل نمونه كرنش-تنش نمودار -9 شكل

ايـن نمونـه داراي     . دهـد    درصد فاز سراميكي را نـشان مـي        90 كرنش مربوط به نمونه شامل       - نمودار تنش  10 شكل   و در نهايت  
گاپاسكال و استحكام فشاري آن برابر با        م 39/4استحكام تسليم اين نمونه برابر با       .  مگاپاسكال است  88/106مدول يانگ برابر با     

  . محاسبه شدMJ/m2 69/0 ميزان چقرمگي. مگاپاسكال است 85/4



 ين هشجي فالح، مهران صولتي، عليني، صهبا مبيدفر امي واال، كبرياميرحسين حكم

 

  1392تابستان    2ي  شماره   2جلد   16
 

  
  يكيسرام فاز درصد 90 شامل نمونه كرنش-تنش نمودار -10 شكل

ناحيه كشسان كه كرنش تناسب مستقيم با تنش        ) 1 :كرنش را به سه قسمت تقسيم كرد      -توان نمودار تنش    ها مي   در تمامي نمونه  
ناحيه مومسان كه تغيير كرنش تناسب خطي با اعمـال تـنش            ) 2شود،    و با افزايش تنش، كرنش نيز به صورت خطي زياد مي          دارد  

علت اين افزايش بـسته شـدن       . يابد  ناحيه فشردگي كه پس از افت اوليه در ميزان تنش، در ادامه ميزان آن افزايش مي               ) 3ندارد و   
هـا بـا      به منظور مقايـسه خـواص مكـانيكي داربـست         . ه  توپر و بدون خلل و فرج است        ها و رفتار ماده به عنوان يك قطع         تخلخل

  .اند  مرتب شده5 جدول يكديگر نتايج به دست آمده در
  ها نمونهي كيمكان خواص سهيمقا -5 جدول

 90نمونه  68نمونه  45نمونه  23نمونه  0نمونه  

 Mpa( 42/15 66/19 78/32 19/33 88/106(مدول يانگ 

 Mpa( 3/1 84/1 43/2 7/3 39/4(نقطه تسليم 

 Mpa( 4/2 24/2 9/2 82/3 85/4(استحكام فشاري 

 MJ/m2( 94/0 74/0 87/0 73/0 69/0(چقرمگي 

  ها داربستي كيمكان خواصي ساز مدل وي آمار ليتحل -5- 3
يانگ، چقرمگي، استحكام فـشاري،     ، ضريب همبستگي پيرسون براي ارزيابي رابطه بين ميزان مدول           SPSSافزار    با استفاده از نرم   

  . آمده است6ر جدول افزار د خروجي نرم. نقطه تسليم و ميزان فاز سراميكي محاسبه شد
 براي مـدول يانـگ،   08/0شود، در ستون اول ضريب همبستگي با سطح معناداري كمتر از  مشاهده مي 6 جدول طور كه درهمان
دهنده وجود رابطـه بـين فـاز سـراميكي و             تسليم محاسبه شده است كه نشان       براي نقطه  000/0 براي استحكام فشاري و      002/0

كه چنين همبستگي بين فاز سراميكي و چقرمگي وجود ندارد و سـطح               يمدول يانگ، استحكام فشاري و نقطه تسليم است درحال        
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اي بـين ميـزان فـاز         هـا رابطـه    توان نتيجه گرفت كه در اين داربـست          محاسبه شده و مي    079/0 و معادل    05/0معناداري بيش از    
ارتباط بين فاز سراميكي با مدول يانگ، استحكام فشاري و نقطه تـسليم بـا توجـه بـه مقـادير                     . سراميكي و چقرمگي وجود ندارد    

تـوان     بوده و به دليل مثبت بودن اين مقادير، جهت روابط مستقيم اسـت و مـي                866/0 و   700/0،  612/0ها، به ترتيب برابر با        آن
  .كند نتيجه گرفت كه با افزايش فاز سراميكي، ميزان مدول يانگ، استحكام فشاري و نقطه تسليم افزايش پيدا ميچنين 

  يكيسرام فاز زانيم و ميتسل نقطه ،يفشار استحكام ،يچقرمگ يانگ، مدول زانيم نيبي همبستگ بيضر محاسبه -6 جدول
Y.P CompressiveThoughnessE Phase  

**٨۶۶/٠
٠٠٠/٠

١۵

**٧٠٠

٠٠٢/٠
١۵

٣٨۴/٠-
٠٧٩/٠

١۵

**۶١٢/٠
٠٠٨/٠

١۵

١

١۵

Phase             Pearson Correlation
                      Sig.  (1-tailed)
                      N

**٧٣۶/٠
٠٠١/٠

١۵

**۶٧۴

٠٠٣/٠
١۵

٢۴۵/٠-
١٨٩/٠

١۵

١

١۵

**۶١٢/٠
٠٠٨/٠

١۵

E                    Pearson Correlation
                      Sig.  (1-tailed)
                      N

١٠۶/٠-
٣۵٣/٠

١۵

١۶۶/٠
٢٧٧/٠

١۵

١

١۵

٢۴۵/٠-
١٨٩/٠

١۵

٣٨۴/٠
٠٧٩/٠

١۵

Thoughness   Pearson Correlation
                      Sig.  (1-tailed)
                      N

**٩٠٨/٠
٠٠٠/٠

١۵

١

١۵

١۶۶/٠
٢٧٧/٠

١۵

**۶٧۴/٠
٠٠٣/٠

١۵

**٧٠٠/٠
٠٠٢/٠

١۵

Compressive  Pearson Correlation
                      Sig.  (1-tailed)
                      N

١

١۵

**٩٠٨/٠
٠٠٠/٠
1١۵

١٠۶/٠-
٣۵٣/٠

١۵

**٧٣۶/٠
٠٠١/٠

١۵

**٨۶۶/٠
٠٠٠/٠

١۵

Y.P                Pearson Correlation
                      Sig.  (1-tailed)
                      N

** Correlation is significant at the 0.01 level (1- tailed) 

بـه ايـن   . ها با استفاده از متغير مستقل فاز سراميكي از آناليز رگرسيون استفاده شـد        سازي خواص مكانيكي داربست     به منظور مدل  
هاي وابسته شامل مدول يانگ، استحكام فشاري و استحكام تسليم كه داراي پيوستگي با درصد فاز سراميكي بودند،                  منظور متغير 

  .  شدنديساز مدل
  :با توجه به خروجي نرم افزار چهار مدل براي مدول يانگ وجود دارد

1( x015/1 × 131/17=E 

2( )x × 015/0+84/2(exp=E  

3( )x015/0(exp × 131/17=E 

4(              1                 
 )x985/0 × 058/0(  

تمامي اين توابع يكي    . شده است   نشان داده  11 شكل   گيرند كه در    ها بر روي هم قرار مي       كه در صورت رسم اين توابع، تمامي آن       
  .ها متفاوت است هستند و فقط نحوه نگارش آن

=E
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  يكيسرام فاز درصد حسب بر يانگ مدول ريمتغ آمده دست به يها مدل رسم -11 شكل

، 1هـاي خطـي     در مـورد ايـن متغيـر مـدل        . آمـده اسـت    7 جدول   نتايج حاصل از آزمون رگرسيون مربوط به استحكام فشاري در         
ا تنهـا جـدول    هاي تركيب، رشـد، نمـايي و نمـادي، در اينجـ              ارايه شد كه به دليل برابري مدل       5 و نمادي  4، نمايي 3، رشد 2تركيبي

  .  مربوط به ضرايب تركيبي و خطي آورده شده است
  شده تيفي ها مدل بيضرا. يفشار استحكام ونيرگرس آزمون جينتا -7 جدول

standardized Coefficients Unstandardized Coefficients 
Sig. t 

Beta Std. Error B 
 

004/0 
001/0 

539/3 
185/4 

700/0 
008/0 
450/0 

029/0 
883/1 

Ceramic
(Constant)

  

standardized Coefficients Unstandardized Coefficients 
Sig.  t 

Beta Std. Error B 
 

000/0  
000/0 

284/356
903/5 

962/1 
003/0 
310/0 

010/1 
829/1 

Ceramic
(Constant)

  :فاز سراميكي به شكل زير هستندهاي محاسبه شده جهت متغير استحكام فشاري بر حسب درصد  با توجه به جداول باال مدل
1( 883/1+x029/0=C 

2( x01/1 × 829/1=C 

  
1 Linear 
2 Compound 
3 Growth 
4 Exponential 
5 Logistic 
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  .شود كه از بين اين دو مدل، مدل دوم با توجه به غير خطي بودن رابطه انتخاب مي
  :نتايج حاصل از آزمون رگرسيون مربوط به استحكام تسليم نيز محاسبه شد كه نتايج آن دو مدل است كه در زير آمده است

1( 871/0+x × 038/0=Y.P. 

2( x017/1 × 034/1=Y.P.   
 .در بين اين دو مدل نيز، مدل دوم با توجه به غيرخطي بودن رابطه انتخاب شد

ها سه مدل محاسبه شد كه به ترتيـب در            انگ، استحكام فشاري و استحكام تسليم داربست      يپس براي سه متغير مكانيكي، مدول       
  : اند زير آمده

x015/1 × 131/17=E  
x01/1 × 829/1=C 

x017/1 × 034/1=Y.P. 

  تخلخل درصد نييتع -6- 3
با توجه به اين مقادير با افزايش فاز سراميكي درصد تخلخل كـاهش             .  آمده است  8 جدول   نتايج حاصل از اندازه درصد تخلخل در      

ها حاوي فـاز سـراميكي بيـشتر     دها در نمونه، باال بودن تعداد پيونFTIRتوان دليل آن را با توجه به نمودار          پيدا كرده است كه مي    
  .ها علت ديگر كاهش ميزان تخلخل است دانست همچنين غلظت باالي اين داربست
  ها داربست از يك هر تخلخل درصد نيانگيم -8 جدول

Std. DeviationN Mean Ceramic

62597/5 

79903/11 

72938/12 

62251/9 

81125/4 

87447/19 

3 

3 

3 

3 

3 

15 

3492/81 

3307/75 

8889/63 

1111/61 

5556/30 

4471/62 

0 

23 

45 

68 

90 

Total 

جهت بررسي آماري رابطه بين درصد فاز سراميكي و ميزان خلل و فرح از آزمون پيوستگي استفاده شد كه نتيجه آن حـاكي از آن اسـت                           
  .كند  درصد تخلخل كاهش پيدا ميكه بين درصد تخلخل و درصد فاز سراميكي همبستگي زيادي وجود داشته و با افزايش فاز سراميكي،
نتايج حاصل از آزمـون رگرسـيون       . با توجه به اين موضوع به منظور پي بردن به رابطه همبستگي از آزمون رگرسيون استفاده شد                

  :اند مربوط به درصد تخلخل دو مدل بود كه در زير آمده
1( 662/85+x×513/0-=Prosity 

2( x99/0×001/91=Prosity 

  .رابطه دوم به دليل غير خطي بودن انتخاب شداز بين اين دو مدل 
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از ايـن رو چنانچـه مـدل بـه          . داربستي كه همزمان خواص مكانيكي و خلل و فرج بيشتري را دارا باشد داراي خواص بهينه است                
ها به طور همزمان رسم شود، محـل تقـاطع دو منحنـي درصـد                 دست آمده از مدول يانگ و مدل به دست آمده از درصد تخلخل            

  .دهد را نشان مي) مقدار بهينه فاز سراميكي(ها   دو نمودار و نقطه برخورد آن12 شكل .دهد هينه فاز سراميكي را نشان ميب
 درصد فاز سراميكي، هم از نظر مكانيكي داراي مدول يانگ مناسبي بوده و هـم از نظـر                   68با توجه به اين شكل، داربست حاوي        
  .ميزان تخلخل در حد قابل قبول است

  
   نقطه در را گريهمد نمودار دو نيا. تخلخل درصد و يانگ مدول نمودار تقاطع -12 شكل

  .كنند يم قطعي كيسرام فاز درصد 68ي حاو

  يريگ جهينت -4
هـاي   توان گفـت  افـزايش فـاز سـراميكي در داربـست         ها مي   با توجه به نتايج به دست آمده از آزمون مكانيكي انجام شده بر روي نمونه              

ـ براي هـر    . شود  ها نظير مدول يانگ، استحكام فشاري و نقطه تسليم مي            خواص مكانيكي آن   پليمري سبب افزايش   ك از متغيرهـا، بـا      ي
  :كند استفاده از آناليزهاي آماري مدلي به دست آمد كه رابطه درصد فاز سراميكي و متغير مربوط مطابق روابط زير نمايندگي مي

x015/1 × 131/17=E  
x01/1 × 829/1=C 

x017/1 × 034/1=Y.P. 

  .كننده رابطه بين ميزان فاز سراميكي و درصد خلل و فرج داربست بود نيز ارائه شد همچنين مدلي كه بيان
در عين برخورداري از خواص مكانيكي قابل           درصد فاز سراميكي،   68 يها، تخمين زده شد كه داربست حاو        با استفاده از اين مدل    

درصد  11/61 مگاپاسكال و    19/33اين داربست داراي مدول يانگ برابر با        . ار مناسب است  داراي ميزان خلل و فرج به مقد        قبول،
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  . كند تخلخل بود كه آن را براي كاربرد در بافت استخوان اسفنجي مناسب مي
اني هـاي اسـتخو      ميكرومتر محاسبه شد كه براي رشد و تكثير سـلول          129هاي اين داربست برابر با        همچنين ميانگين اندازه حفره   

هاي   ها در داربست    ها اين نتيجه حاصل شد كه حضور فاز سراميكي سبب كاهش ميزان تخلخل              گيري حفره   با اندازه . مطلوب است 
  .دهد همچنين افزايش فاز سراميكي در داربست ميزان تخلخل را كاهش مي. شود كامپوزيتي مي
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