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 1تهران ،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ،پژوهشکده علوم ،گروه پلیمرهای زیست سازگار

بیماریهای قلبی و عروقی شایعترین دلیل مرگومیر در سراسر جهان به شمار می آید .افزایش بیش
از حد سطح لیپوپروتئین با چگالی کم ( )Low Density Lipoproteinدر خون بهعنوان اصلیترین
دلیل بیماری های عروق کرونری و تصلب شرایین محسوب می شود .جداسازی  LDLاز خون
بیماران ،بهخصوص آنهایی که با دارودرمانی بهبود نمییابند ،یکی از انتخاب های سختافزاری
برای این منظور است .روش های جداسازی  LDLبهطور کلی به دو دسته روش های مبتنی بر
جذب و صافش آبشاری تقسیم بندی می شوند .در این مطالعه عالوه بر این که به بررسی مروری
این روش ها پرداخته شده ،استفاده از غشاهای برپایه پلیسولفون در جداسازی  LDLمورد بررسی
قرار گرفته است .با الهام از ساختار گیرنده ذاتی  LDLدر بدن ( ،)LDLRروشهای اصالح متفاوتی
همچون هپارینه کردن از طریق کلرومتیلدار کردن غشا ،اصالح با پالسمای آمونیاک ،اصالح از طریق
پلیدپامین و پلی اتیلن ایمین ،گلیکوزیله کردن غشا با روش شیمی کلیک و اتصال آلژیناتسولفات
به سطح غشای پلی سولفون برای جذب  LDLاستفاده شده است .بهمنظور بررسی صحت فرایند
اصالح از آزمون های مختلفی همچون طیفسنجی تبدیل فوریه ( ،)ATR-FTIRطیفسنجی اشعه
ایکس ( ،)XPSاندازه گیری زاویه تماس آب و پتانسیل زتا استفاده می شود .همچنین خونسازگاری
این دسته از غشاها از موارد اساسی در توسعه آنها برای کاربرد بیانشده است.
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 1مقدمه
بیماری های قلبی و عروقی شایعترین دلیل مرگومیر در سراسر
جهان است .افزایش مبتالیان به بیماری های گرفتگی عروق
کرونری قلب ( )CADو تصلب شرایین ()Atheroscle rosis
و ترومبوز مغزی ،محققان را به تالش هرچه بیشتر به سمت
کاهش میزان این بیماری ها سوق داده است .کلسترول موجود
در خون نقش موثری در پیشرفت بیماری های قلبی و عروقی
دارد [ .]1خون بافت زنده ای است که از دو بخش جامد و
مایع تشکیل شده است .بخش جامد را سلول های خونی
شامل سلول های قرمز خون (اریتروسیت ها) ،سلول های
سفید خون(لوکوسیت ها) و پالکت ها(ترومبوسیت ها) تشکیل
می دهند که  45درصد از خون کامل را شامل می شوند و بخش
مایع که پالسما نام دارد شامل آب که بیش از  90درصد پالسما
را تشکیل می دهد ،و پروتئین ها و امالح معدنی است [2و.]3
کلسترول در خون توسط مجموعهای از لیپوپروتئین ها از جمله
لیپوپروتئین با چگالی خیلی کم ( ،)VLDLلیپوپروتئین با چگالی
کم ( ،)LDLلیپوپروتئین با چگالی متوسط ( )IDLو لیپوپروتئین
با چگالی باال ( )HDLحمل می شود و اعتقاد بر این است که
 LDLکه حاوی میزان زیادی کلسترول بوده ،یکی از اصلی ترین
عوامل در توسعه بیماری تصلب شرایین است [4و .]5زمانیکه
سطح باالی  LDLدر خون با غلظت پایین  HDLهمراه شود،
روند تجمع کلسترول در نواحی درون سلولی و بیرون سلولی
دیواره سرخرگی افزایش یافته که منجر به تشکیل پالک و انسداد
در شریان شده ،می تواند سبب بیماری های قلبی و عروقی شود.
بنابراین کاهش سطح  LDLدر خون ،راهکاری درمانی برای
کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی و عروق مغزی به شمار
می آید [ .]6-8درمان بیماریی هایی همچون کلسترول باالی
ارثی ( )Familial Hypercholesterolemiaکه بهدلیل نقص
ژنتیکی عدم وجودگیرنده های  LDLدر بدن بیمار است ،با
دارودرمانی موثر نبوده ،نیازمند بهره مندی از دیگر روش ها است
[ .]9بنابراین جداسازی  LDLاز خون بهصورت خارج بدنی
( )Ex tra corporealبهعنوان روشی اثربخش برای افزایش طول
عمر این نوع بیماران محسوب میشود .از سال 1996میالدی
سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از روش جداسازی LDL
را برای بیمارانی که از میزان  LDLباالی  300میلی گرم بر دسی
لیتر و بیمارانی که به بیماری عروق کرونری مبتال هستند و سطح
 LDLخون آنها باالتر از  200میلی گرم بر دسی لیتر است ،تأیید
کرد [ .]10با توجه به آمار باالی بیماری های قلبی و عروقی در
ارتباط با افزایش سطح  LDLدر خون و ضرورت هر چه بیشتر
کاهش میزان آن در خون ،بهمنظور آشنایی متخصصان حوزه
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پلیمر ،در این مطالعه مروری سعی شده است ضمن معرفی
روش های جداسازی کلسترول  LDLبهصورت خارج بدنی،
آخرین مطالعات در زمینه غشاهای پلیمری در راستای هدف
بیانشده مورد بررسی قرار گیرد.
 2انواع لیپوپروتئین ها و عملکرد آنها
هر ذره لیپوپروتئینی دارای دو بخش مجزا است -1 :بخش
مرکزی که شامل لیپیدهای آبگریز تریآسیلگلیسرول و
استرکلسترول است و  -2بخش قشری که شامل الیهای از
لیپیدهای آمفیپاتیکفسفولیپید ،گلیکولیپید و کلسترول آزاد به
همراه آپولیپوپروتئین ها است.
اساس تقسیمبندی لیپوپروتئین ها چگالی آنها است که عبارتند
از -1 :شیلومیکرون ها ( )CMکه در بین لیپوپروتئین ها دارای
بزرگترین اندازه ،بیشترین درصد تری گلیسرید و کمترین وزن
مخصوص است و آپولیپوپروتئین اصلی شیلومیکرونApo-B48 ،
است -2 .لیپوپروتئین با وزن مخصوص بسیار پایین ( )VLDLکه
حاوی  90درصد چربی است ( 60درصد تریگلیسرید و مابقی
چربی هایی نظیر فسفولیپید و استرکلسترول) .آپولیپوپروتئین های
 VLDLشامل  Apo B100و  Apo C-IIاست -3 .لیپوپروتئین
با وزن مخصوص پایین ( )LDLبا بیشترین میزان کلسترول که
در بخش بعدی به تفسیر در مورد آن پرداخته خواهد شد-4 .
لیپوپروتئین با وزن مخصوص باال ( )HDLکه حاوی حدود 50
درصد لیپید ( 2درصد تریگلیسرید 30 ،درصد فسفولیپید و 18
درصد کلسترول آزاد) و دارای آپولیپوپروتئین هایی مانند Apo E
و  Apo C-IIاست .در جدول  1مشخصات لیپوپروتئین های
خون آورده شده است [.]11
 3لیپوپروتئین با چگالی کم ()LDL
 VLDLدر پالسما تحت تأثیر آنزیم لیپوپروتئین لیپاز ( )LPLاز
بار تری گلیسریدی خود تا حدودی تهی شده و به  IDLتبدیل
می شود .در حین این فرایند ،مقداری استرکلسترول نیز از HDL
جدول  1مشخصات لیپوپروتئین های خون.
ردیف

لیپوپروتئین

چگالی()g/dl

قطر()nm

1

CM

>95/0

1200-75

2

VLDL

0/95 – 1/006

80-30

3

IDL

1/006 – 1/019

35-25

4

LDL

1/006 – 1/063

25-18

5

HDL

1/006 – 1/210

12-5
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شکل  1ساختار کلسترول .]15[ LDL

به  VLDLاضافه می شود IDL .نیز تحت تأثیر لیپوپروتئین لیپاز
مقداری از بار تری گلیسریدی خود را از دست داده ،به LDL
تبدیل می شود LDL .حاوی  22درصد  6 ،ApoB100درصد
تری گلیسرید 22 ،درصد فسفولیپید 8 ،درصد کلسترول آزاد و 42
درصد استرکلسترول است [ .]12حدود نصف  LDLپالسمای
خون از طریق گیرنده های  Apo B100جذب سلول های کبد و
نیمه دیگر به واسطه همین گیرنده جذب سایر سلول های بدن
می شود .در مقایسه با سایر لیپوپروتئین ها LDL ،دارای بیشترین
میزان کلسترول است .بنابراین با افزایش میزان ذرات  LDLدر
پالسما ،میزان کلسترول و در نتیجه خطر ابتال به تصلب شرایین
افزایش مییابد [5و13و .]14شکل 1طرحواره ساختار  LDLرا
نشان می دهد.
 4انواع روش های جداسازی LDL

تاکنون شش روش مختلف جداسازی  LDLتوسعه پیدا کرده
است که شامل-1:صافش آبشاری(،)Cascade Filtration
-2جذب ایمنی (-3 ،)Immunoadsorptionرسوب LDL
با استفاده از تزریق هپارین(-4 ،)HELPجذب  LDLبر پایه
سلولز دکسترانسولفات-5 ،جذب مستقیم لیپوپروتئین از
خون( )Liposorberو  6-Liposorber Dاست.
 1-4صافش آبشاری

صافش آبشاری یا جداسازی پالسما با دو صاف ی �(Double Fil tra

i

 tion Plasmapheresis)iتوسط  Agishiو همکاران در ژاپن توسعه
پیدا کرده و اولین روش نیمه گزینشپذیر ()Semi- se lec tive
بوده که برای بیماران کلسترول باالی ارثی بهکار برده شده است.
در این سامانه ،ابتدا خون سیاهرگی خروجی از بدن بیمار به
سمت صافیای هدایت می شود که در آنجا سلول های خونی از
پالسمای خون جدا می شود .پالسمای جدا شده به منظور حذف

 LDLاز آن به سمت صافی دوم هدایت می شود .این صافی از
غشایی تشکیل شده که دارای آستانه شکست جرم مولکولی
( )MWCOتقریب ًا یک میلیون دالتون است .کلسترول LDL
دارای وزن مولکولی تقریب ًا  2,300.000دالتون بوده ،بنابراین
توسط غشا نگه داشته می شود .همچنین دیگر مولکول ها که
بزرگتر از یک میلیون دالتون هستند توسط غشا نگه داشته
می شوند؛ درحالیکه اجزای دیگر پالسما که کمتر از یک میلیون
دالتون هستند ،از غشا عبور می کنند و به بدن بیمار برگشت داده
می شود .بنابراین با جداسازی پالسمایی معادل  2500تا 3000
میلی لیتر ،کل کلسترولی که می تواند کاهش یابد حدود  30تا
 50درصد از مقدار اولیه بوده ،مقدار کلسترول  LDLمعادل 30
تا  45درصد نسبت به مقدار اولیه کاهش می یابد .در انتها پس
از تصفیه پالسمای خون از عامل بیماریزا ،پالسمای تصفیهشده
به سلولهای جداشده در مرحله اول اضافه شده ،به بدن بیمار
برگردانده می شود [.]16
بهدلیل توزیع منافذ نامنظم با قطرهای مختلف در صافش
آبشاری ،اجزای پالسما با وزن مولکولی کمتر نیز می تواند نگه
داشته شود که از این اجزا می توان به فیبرینوژن با وزن مولکولی
 HDL ،340000با وزن مولکولی  400000و ایمونوگلوبولین
( )IgMبا وزن مولکولی  900000دالتون اشاره کرد .با توجه به
فاکتورهای ریسکی بیماری های قلبی و عروقی ،کاهش فیبرینوژن
می تواند مفید باشد اما کاهش کلسترول  HDLبهعنوان فاکتور
محافظ در برابر تصلب شرایین می تواند سبب باال رفتن خطر
بیماری شود [9و .]15شکل  2طرحواره عملکرد فرایند صافش
آبشاری را نشان می دهد.
از غشاهای تجاریشده برای حذف  LDLاز پالسمای خون
می توان به غشای الیاف توخالی( )Hollow Fiberساخت
شرکت تریام ( )3Mبا نام تجاری  SelectiCure 19از جنس
پلیاترسولفون ،غشای ارائهشده توسط شرکت فرزنیوس
( )Fre seniusبا نام تجاری  Monetاز جنس پلیسولفون،
غشای تولیدی شرکت مدیکا ( )Medicaایتالیا با نام تجاری
 VersatileTM PESو از جنس پلیاترسولفون و غشای ساخت
شرکت آساهی( )ASAHI KASEIژاپن با نام تجاری EC50W
از جنس پلی-اترسولفون اشاره کرد .سازوکار جداسازی LDL
در این غشاها به روش صافش آبشاری است .بهعنوان مثال
غشای  Se lectiCure 19تا حد زیادی قابلیت جداسازی  LDLاز
پالسما را دارد؛ هرچند که این غشا مقدار  HDLرا نیز تا حدود
 50درصد کاهش می دهد .شکل  ،3نمودار عملکرد این غشا را
با معیار قرار دادن کلسترول  ،LDL ،HDLپروتئین آلبومین و
ایمونوگلوبولین ( G(IgGنشان می دهد [.]17

سال هفتم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،25بهار 1401
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شکل  2فرایند جداسازی کلسترول الدیال از پالسمای خون با روش صافش آبشاری.

 2-4غشاهای جاذب  LDLبر پایه پلیسولفون

گیرنده های ذاتی (LDL (Low Density Lipo pro tein Re cep tor

وظیفه جداسازی  LDLمازاد را از خون دارند .این گیرنده ها دارای
ساختار الیگوساکاریدی و اتصاالت اکسیژن و نیتروژن است و
حاوی لیگاندهای باردار منفی برای برهمکنش با بخش های
مثبت ( )Apo B100مولکول  LDLاست .پلیاترسولفون و
پلیسولفون از پلیمرهای محبوب در ساخت غشا در کاربردهایی
نظیر همودیالیز [ ]18و تصفیه خون هستند .اخیرا ً مطالعاتی بر
روی غشاهای جاذب  LDLبر اساس غشای صفحه ای بر پایه
پلی سولفون صورت گرفته است .در این تحقیقات با الهام از
ساختار  LDLRاز روش های اصالح متفاوتی برای دستیابی به
غشا با قابلیت مورد نظر استفاده شده است .گیرنده  LDLRدارای
لیگاند اتصالدهندهای بوده که حاوی  3359تا  3367آمینواسید
است .این لیگاند از آمینواسیدهایی با بار منفی تشکیل شده که
در اثر برهمکنش الکترواستاتیک با  Apo B100که دارای بار
مثبت است سبب جذب  LDLمی شود [ .]15طرحواره ساختار
 LDLRدر شکل  4نشان داده شده است.
از کارهای صورت گرفته در این رابطه می توان به هپارینه
کردن سطح غشای پلی سولفون با روشهای مختلف همچون

شکل  3نمودار عملکرد غشای تجاری .]17[ Selecti Cure H19
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کلرومتیل دار کردن ،اصالح با پالسمای آمونیاک و اصالح با
پلیدپامین و پلیاتیلین ایمین .گلیکوزیله کردن آنیونی غشا و
استفاده از سدیمآلژیناتسولفات اشاره کرد .هپارین بهعنوان
پلی ساکاریدی بهشدت سولفاته از مستعدترین مواد برای اصالح
غشا برای کاربرد مورد اشاره محسوب می شود [19و.]20
در تحقیقی که توسط  Huangو همکاران صورت گرفت با
اصالح سطح غشای تخت پلی سولفون توسط هپارین موفق به
جذب باالیی از  LDLشدند .برای این منظور غشای پلی سولفون
به روش جدایی فازی ساخته شد و سپس عملیات اصالح بر
روی غشا انجام گرفت .بهمنظور ایجاد اتصال شیمیایی هپارین
بر روی غشا ،ابتدا کلرومتیلدار کردن غشا صورت پذیرفت و
در ادامه توسط غوطهوری در اتیلندیآمین ،گروه های آمینو بر
روی سطح غشا متصل شد .پس از حضور گروه های آمینوی
سطحی ،اتصال هپارین بر روی سطح غشای آمیندار به کمک
 EDC/NHCانجام شد و در نهایت غشا با این روش هپارینه شد
[8و .]21شکل  5طرحواره فرایند این روش را نشان می دهد
[ .]8نتایج ،حاکی از آن بوده که غشاهای هپارینهشده عملکرد
مثبتی در جذب  LDLو سپس احیای آن داشتهاند.
در پژوهشی دیگر که توسط  Liو همکاران صورت گرفت،

شکل  4طرحواره ساختار گیرنده ذاتی .]15[ LDL
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اصالح سطح از طریق تخلیه تابشی در فشار اتمسفری
 )At mo spheric Pressure Glow Discharge(APGD))iانجام
شد .در این سامانه از پالسمای آمونیاک و آرگون ،بهترتیب با
نسبت  5به  1برای تولید گروه های آمینو بر روی سطح غشای
پلیسولفون استفاده شد .همچنین بهمنظور جلوگیری از تخریب
احتمالی غشا ،نمونه ها فقط به مدت  30ثانیه در معرض پالسما
قرار داده شد .پس از اصالح سطح غشا با پالسمای آمونیاک
و تشکیل گروه های آمینو عملیات هپارینهکردن بر روی غشا
انجام پذیرفت .شکل  6طرحواره فرایند شرح داده شده را نشان
می دهد [.]22
از روش هایی که برای صحتسنجی اصالح سطح غشا در
تحقیقات استفاده شده است ،میتوان به  ATR-FTIRو XPS
اشاره کرد ،همچنین اندازه گیری زاویه تماس برای بررسی
آبدوستی و پتانسیل زتا بهمنظور ارزیابی بار سطح نمونه بهکار

گرفته می شود [ .]21-23فاکتور مهم دیگر در غشاهای جاذب
 ،LDLاحیای غشا از طریق دفع مواد جذبشده پس از صافش
است .درواقع پس از عملیات جذب  LDLبر روی غشا ،غشای
مذکور بایستی مجددا ً احیا شده تا عملکرد غشا در طول انجام
فرایند دستخوش تغییر قرار نگیرد .برای این منظور از محلول
اوره یا محلول سدیمکلرید غلیظ استفاده می شود .در واقع
سدیمکلرید از طریق دخالت در برهمکنش الکترواستاتیک و اوره
از طریق شکستن پیوند هیدروژنی بین سطح غشا و مواد جذب
شده سبب دفع  LDLجذبشده ،در نتیجه احیای غشا می شود
[ .]24در مطالعه دیگری که توسط  Wangو همکارن انجام
گرفت ،غشاهای مورد نظر ابتدا از طریق روش جدایش فازی
ساخته شدند ،سپس بهمنظور اتصال با سدیمآلژیناتسولفات
تحت فرایند اصالح قرار گرفتند؛ به این صورت که ابتدا الیه ای
آکریلآمیدی به کمک تشعشع  UVبر روی سطح غشا متصل
شده ،سپس بهمنظور ایجاد گروه های آمینی بر روی سطح از
طریق واکنش شیمیایی نوآرایی هافمن گروه های آمیدی به
گروه های آمین تبدیل شد و در انتها سدیمآلژیناتسولفات از
طریق گروه های هیدروکسیل به گروه های آمینی موجود در
سطح غشا پیوند زده شد .در این مرحله از گلوتارآلدهید بهعنوان
اتصالدهنده دوعاملی استفاده شد .سدیمآلژیناتسولفات از
طریق سولفاته کردن سدیمآلژینات با کلروسولفونیک اسید
در فرمامید تهیه شد .شکل  7طرحواره فرایند اصالح غشای
پلیسولفون با سدیمآلژیناتسولفات را نشان می دهد [.]25
غلظتسنجی  LDLهم برای مرحله جذب و هم برای احیا با
روش االیزا ( )ELISAصورت گرفته است .این روش بر اساس
چسبندگی پادتن و پادگن ( )Antigenبر روی بستر مورد نظر
عمل میکند .سازوکار عملکرد دستگاه خوانشگر االیزا بر اساس
اندازهگیری چگالی نور( )Optical Densityاست .از طریق ایجاد

شکل  6اصالح غشای پلیسولفون با پالسمای آمونیاک [.]22

شکل  7فرایند اصالح سطح غشای پلیسولفون با سدیمآلژیناتسولفات [.]25

شکل  5طرحواره اصالح غشای پلیسولفون [.]8
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(الف)

(ب)

شکل  8نتایج الف) جذب و ب) دفع  LDLبر روی غشاهای اصالحشده [.]25

تغییر رنگ به کمک واکنش گرهای مخصوص االیزا ،نتیجه
مشخص می شود .در مورد غشاهای این دسته ،عالوه بر توانایی
باال در جذب  LDLبایستی سرعت باالیی هم در دفع LDL
در فرایند احیای غشا داشته باشد .در شکل  8نتایج جذب و
احیای غشای پلی سولفون اصالحشده با سدیمآلژیناتسولفات
نشان داده شده است [ .]25بررسی غلظت  LDLدر مرحله
دفع غشا به مانند مرحله جذب بوده با این تفاوت که قبل از
انجام غلظتسنجی ،نمونههای غشایی در محلول سدیمکلرید با
غظت های مختلف شستشو داده شدند.
 1-2-4جذب  LDLاز پالسمای خون از طریق گلیکوزیله
کردن سطح غشای پلیسولفون

در روش  Fangو همکاران بهمنظور گلیکوزیله کردن آنیونی
غشای پلیسولفون ،اکریلیک اسید با پرتو  UVبه سطح غشا
متصل و غشا کربوکسیله شد ( .)PSf-COOHدر ادامه از طریق
واکنش غشای کربوکسیلهشده مرحله قبل با  ،EDC/NHSغشای
آمیددارشده ( )PSf-CCHبهدست آمد .در نهایت با بهرهگیری
از روش شیمی کلیک ،سطح غشای پلی سولفون ،گلیکوزیله
و سولفونه ( )PSf-GSشد .شکل  9طرحواره فرایند اصالح را
نشان میدهد [.]26
نتایج آزمون  XPSو  ATR-FTIRصحت فرایند اصالح را
تأیید کرد و همان گونه که از شکل – 10الف و ب مشخص شده
است نتایج آزمون  XPSبه خوبی افزایش درصد میزان گوگرد را
برای غشای اصالحشده با هپارین تأیید می کند .همچنین نتایج
آزمون ( ATR-FTIRشکل-10ج) در پیِ ناپدید شدن قله گروه
کربونیل و مشاهده قلههای هیدروکسیل و گروه سولفونه صحت
فرایند اصالح را تأیید می کند .نتیجه آزمون اندازهگیری زاویه
تماس بهخوبی نشان می دهد که غشای اصالح شده با هپارین
58
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با زوایه تماس آب  ،19آبدوستی بسیار باالتری در مقایسه با
غشای پلیسولفون اصالحنشده دارد (شکل -10د).
 2-2-4هپارینه کردن سطح غشای پلیسولفون از طریق
رسوب پلیدپامین-پلیاتیلنایمین

در مطالعه دیگر بهمنظور هپارینه کردن غشای پلیسولفون ،در
ابتدا پلیدپامین و پلیاتیلنایمین در محیط بازی ضعیف بر
روی سطح غشای پلیسولفون رسوب داده شده و سپس از
طریق واکنش آمینوکربونیل ،هپارین به سطح غشای پلی سولفون
آمیندارشده با استفاده از  EDC/NHSمتصل شد .نتایج نشان داد
که غشای اصالحشده با هپارین با این روش دارای زاویه تماس
 42بوده ،از آبدوستی باالیی در مقایسه با غشاهای اصالحنشده
پلیسولفون و غشای عاملدارشده با پلیدپامین و پلیاترایمین
دارد (شکل -11الف) .همچنین نتایج آزمون پتانسیل زتا (شکل
-11ب) مشخص کرد که در  pHخنثی ،بار الکتریکی غشای
پلی سولفون از منفی  50میلیولت به  30میلیولت پس از

شکل  9طرحواره اصالح غشای پلیسولفون [.]26
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(ب)

(الف)

(ت)

(پ)

شکل  10نتایج آزمون غشاهای اصالحشده الف و ب) نتایج آزمون  ، XPSپ) نتیجه آزمون  FTIRو ت) نتیجه آزمون زاویه تماس [.]26

 LDLمربوط به غشای پلیسولفون هپارینهشده است .همچنین
نکته قابل توجه در این مطالعه این بوده است که با افزایش میزان
غلظت  LDLدر خوراک مورد نظر ،قابلیت غشای هپارینهشده
برای جذب  LDLبیشتر بوده است .همچنین عملکرد رقابتی
غشا هنگامی که در خوراک مورد نظر از ترکیب  LDLو
آلبومین انسانی ( )HSAاستفاده شده مورد بررسی قرار گرفت و

اصالح با پلیدپامین و پلیاترایمین تغییر کرد و در ادامه پس
از هپارینه کردن غشا ،میزان بارالکتریکی به منفی  33میلیولت
کاهش پیدا کرد که از این طریق صحت فرایند هپارینه کردن
غشای پلیسولفون تأیید شد .همچنین در شکل    11نتایج
عملکرد غشا در جذب  LDLنشان داده شده است .همانگونه
که از شکل -11ج مشخص شده است ،باالترین میزان جذب
(الف)

(ب)

(پ)

(ت)

شکل  11نتایج آزمون های الف) آبدوستی ب) پتانسیل زتا پ) جذب  LDLدر غلظتهای متغییر پروتئین آلبومین ت) جذب  LDLدر غلظتهای متغییر
 LDLبر روی غشای پلیسولفون( ،)PSfپلیسولفون اصالحشده با پلیدپامین و پلیاتیلنایمین ()PSf/PDA/PEIو پلیسولفون هپارینهشده
(.]27[ )PSf/Heparin
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شکل  12نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی( )SEMاز چسبندگی پالکت بر روی نمونههای پلیسولفون و پلیسولفون اصالحشده با آکریلآمید و
پلیسولفون اصالحشده با سدیمآلژیناتسولفات [.]28

مشخص شد اگرچه با افزایش میزان پروتئین آلبومین در خوراک
مورد نظر ،میزان جذب  LDLپایین می آید اما همچنان غشای
پلی سولفون هپارینهشده توانمندی جذب  LDLباالتری نسبت
به غشای پلی سولفون اصالحنشده دارد (شکل -11د) [.]27
 5خونسازگاری غشا
فاکتور دیگری که در جداسازی  LDLبه کمک فرایندهای غشایی
مورد اهمیت است ،بحث خونسازگاری غشای مربوطه است.
آزمون های خونسازگاری متنوعی از جمله اندازه گیری زمان
ترومبین( ،)PTزمان نسبی ترومبوپالستین( ،)PPTچسبندگی
پالکت و فعالیت کالیکرئین وجود دارند .چسبندگی پالکت از
معمول ترین روش ها در بررسی خونسازگاری غشای پلیمری
محسوب می شود .بهعنوان مثال در تحقیق اخیر که اصالح سطح
غشای پلی سولفون به کمک سدیمآلژیناتسولفات صورت
پذیرفت ،بررسی چسبندگی پالکت توسط  SEMمورد ارزیابی
قرار گرفت که نتایج آن در شکل  12نشان داده شده است [.]28
همانطور که در شکل  12مشخص است نمونه پلیسولفون
اصالحنشده بیشترین میزان چسبندگی پالکت و فعال شدن
آن را دارد و غشای اصالحشده با سدیمآلژینات سولفات با
چسبندگی و فعالیت پالکت بسیار کمتری مواجه شده است .از
بررسی مورفولوژی پالکت ها می توان به فعالیت آنها پی برد.

بهطورکلی پنج حالت برای فعال شدن پالکت در نظر گرفته
می شود (شکل  .)13در بهترین حالت پالکت در حالت گرد
( )Rو کروی قرار دارد و فرایند فعال شدن بهترتیب با شاخهدار
شدن ( ،)Dشاخهدار پراکنده ( ،)SDدر حال پخش( )Sو پخش
کامل( )FSپیش می رود که در بحث خونسازگاری ،حالت اخیر
بدترین حالت ممکن است که گویای فعالشدن پالکت و انعقاد
خون است [3و.]29
 6نتیجهگیری
با توجه به آمار باالی مرگومیر ناشی از بیماری های قلبی و
عروقی که عمدت ًا بهدلیل بیماری های تصلب شرایین و عروق
کرونری است که آن هم اغلب به دلیل تجمع لیپوپروتئین هایی
از قبیل  LDLدر جداره عروق به وجود میآید ،تالش در جهت
به حداقل رساندن این معضل بزرگ بسیار پراهمیت است.
همانطور که در متن اشاره شد ،روش های جداسازی  LDLاز
خون بر مبنای صافش و جذب است .اخیرا ً فرایند های غشایی
بر پایه پلیمرهایی چون پلی سولفون و پلیاترسولفون مورد توجه
فرایند های جداسازی  LDLنیز قرار گرفته اند .این پلیمرها پیش
از این در بخش های دیالیز و هموپرفیوژن بهکار برده میشدهاند.
در رویکرد جذب ،با ساخت غشاهای جاذب از طریق اصالح
سطح غشا ،در راستای جداسازی  LDLگام برداشته می شود .با

شکل  13مراحل فعالشدن پالکت در مسیر انعقاد [3و.]29
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توجه به کارا بودن جداسازی  LDLبهخصوص برای بیمارانی که
از کلسترول باالی ارثی رنج می برند ،توسعه فرایندهای سادهتر و
کاراتر از ضروریات فرایند جداسازی  LDLمحسوب می شود.

غشاهای بر پایه پلیسولفون در جداسازی ...

تشکر و قدردانی

این اثر تحت حمایت مادی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
کشور ( )INSFبرگرفته از طرح شماره « »4001244انجام شده است.
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