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کاش�تنی نوعـی ابزار پزشـکی اسـت کـه بـرای جایگزینی یک عضـو زیسـتی ،حمایت از
یک س�اختار زیس�تی آس�یبدیده یا تقویت س�اختار در بخش�ی از بدن قرار داده میشـود.
در دهه های اخیر ،از پلیمرها به عنوان زیسـت مواد در جراحی اسـتخوان و مفاصل اسـتفاده
ش�ده اس�ت .زیسـت مواد مـورد اسـتفاده در جراحی هـای ارتوپدی بسـته بـه عملکرد و
نتایـج مـورد انتظـار در بـدن ،باید با توجـه به چندین عامـل در نظر گرفته شـود؛ خواص
مکانیکـی یـک کاشـتنی ،بارزتریـن عامـل مـورد بررسـی اسـت کـه آن را بـرای عملکرد
مناسـب در بافـت هـدف ،میسـنجد و مـواد متعـددی بـا ایـن هـدف توسـعه مییابنـد،
زیسـت مـواد مـورد اسـتفاده بـرای ایـن منظـور همچنین باید زیسـت سـازگار باشـد .با
وجودگ�زارش ع�وارض برخ�ی ازمـواد پلیم�ری ،کاربـرد ایـن مـواد زیسـت سـازگار در
جایگزینـی کامـل مفاصـل ،بازسـازی بافت نـرم ،برای اتصـال و جوش خـوردن مفاصل،
همچنیـن ب�ه عن�وان ابزاره�ای تثبیت کننده شکسـتگی ،بـا موفقیـت فراوانی همـراه بوده
اسـت .ایـن مقالـه بـه بررسـی انـواع پلیمرهـای مـورد اسـتفاده درکاشـتنیهای ارتوپدی
موجـود ،بـا نگرشـی بـه کاربردهای بالینـی آنها می پ�ردازد.

سال اول ،شماره ،1شماره پیاپی ،1بهار1395
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 1مقدمه
زیسـت مـواد ( )Biomaterialsترکیبـات بـا منشـأ طبیعـی و یا
مصنوع�ی هس�تند کـه از آنهـا بـه طورکامـل یـا تعویضـی در
قسـمتی از بافـت بـدن انسـان اسـتفاده میشـود .اسـتفاده از
زیسـت مـواد به تمدنهـاي کهن بـر میگـردد .در مومیايیهاي
مصـري ،اعضایـی مانند چشـم،گوش ،دنـدان و بینـی مصنوعی
پیـدا شـده اسـت .در چیـن و هنـد نیـز از موم ،چسـب و بافت
در بازسـازي بخشـی از بـدن کـه از بیـن رفتـه و یـا معیـوب
شـده ،اسـتفاده می شـد .در طـول قرنهـا بـا پیشـرفت در مواد
مصنوعـی ،زیسـت مـواد بـه صـورت کاشـتنی(،)Implants
نـخ بخیـه ،صفحههـاي اسـتخوانی ،مفصلهـاي جایگزیـن،
لیگامانها،گرافـت عروقـی ،دریچههـاي قلـب ،لنزهـاي داخـل
چش�م و ..یـا بـه طـور گسـترده اي بـراي جایگزینـی و /یـا
بازگردانـدن عملکـرد بافـت یـا انـدام آسـیب دیده ،کمـک در
ترمیـم ،بهبـود عملکرد ،اصالح و رفع اختالالت ،اسـتفاده شـده
و بـه ایـن ترتیـب کیفیـت زندگـی بیمـاران را بهبـود بخشـیده
اسـت [1و .]2سالهاسـت محققـان در پـی مـوادي هسـتند كه
در عيـن پاسـخگويي به خواسـتههاي مـورد نظر ،پـس از انجام
وظيفـه ،تحليـل رفتـه و در بـدن جـذب شـوند.
در حـال حاضـر مواد مصرفـي در بدن را مي تـوان به گروههاي
فلـزات ،پليمرهـا ،سـراميكها و مـواد مركـب دسـتهبندي کرد.
كاربـرد زیسـت مواد ،تابـع و متأثـر از واكنش مـاده و بدن بوده
و بايد زيسـت سـازگار باشـند ،به عبـارت ديگر اثـر محيط بدن
بـر مـاده و اثـر مـاده بـر بدن ،كـه نقـش تعييـن كننـدهاي در به
كارگيـري زیسـت مواد دارد ،بايـد در نظر گرفته شـوند[.]3
از ميـان مـواد مختلفـي كـه بـرای مصارف زيسـتي و بهداشـتي
بـه كار ميرونـد ،مـواد پليمـري داراي جايگاه ويژهاي هسـتند،
بـه طوري كـه حـدود  %90زیسـت مـواد پايـة پليمـري دارند.
سـرعت سـاخت باالی ایـن پلیمرهـا و همچنین مـدول پایینتر
ایـن مـواد نسـبت بـه فلـزات ،موجـب پیشـرفت کاربـرد آنها
شـده اسـت؛ علـت این امر ناشـی از انتقـال بهتر تنش به سـطح
اسـتخوان و ترمیـم بهتـر اسـتخوان و طوالنیتـر شـدن عمـر
عملکرد اسـت[3و.]4
بـا توجـه بـه نزدیکی خواص فيزيكـي پليمرها به بافـت نرم ،از
آنهـا در بافتهايـي ماننـد پوسـت ،زردپـي ،غضـروف ،ديواره
عـروق ،عدسـي چشـم ،پسـتان و مثانـه ،بهرهگيـري ميشـود.
پليمرهـاي مناسـب ايـن مصـارف عبارتنـد از پلي اولفينهـا،
پلـي آميدهـا ،پلي اسـترها ،پلي اورتانهـا ،پلي آكريالتهـا،
پلي سـولفونها ،پلـي اترهـا و الكتيكهـای سـيليكوني.
برخـي از ايـن مـواد ،در نخهـای بخيه ،چسـبهای بافـت و يا
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پركـردن فضـا اسـتفاده مي شـود .پليمرهـا ميتواننـد بـا ایجـاد
طيـف وسـيعي از خـواص فيزيكـي و مكانيكـي ،بـا چگالـی
بسـيار كمتـر در مقايسـه بـا مـواد فلـزي و سـراميكي ،در برابـر
محيط هـاي بيولوژيـك مقاومـت و خواص مانـدگاري مطلوب
داشـته باشند.
 2ارتوپدیکها
یکـی از مهمتریـن حـوزه کاربـرد زیسـت مـواد ،کاشـتنیهای
ارتوپدی است .هم التهاب استخوان و مفاصل ()Osteoarthritis
و هـم رماتیسـم مفاصل ازسـاختاراتصاالت باقابلیت حرکت آزاد
ماننـد لگـن ( ،)Hipزانـو ( )Kneeکتـف ( ،)Shoulderقـوزك
( )Ankleو آرنـج ( )Elbowمتأثـر اسـت .درد درچنین اتصاالتی
بـه ویژه اتصـاالت یاتاقـان– لنگـري ( )Weight-Bearingمانند
لگـن و زانـو ،میتوانـد قابل توجه باشـد.
از زمـان ظهـور و پیدایـش بیهوشـی ،ضدعفونـی و پادزیهـا
جایگزینـی ایـن اتصاالت با پروتزها ممکن شـده و تسـکین درد
و بازیابـی حرکـت و پویایـی براي هـزاران هزار بیمـار به ارمغان
آورده است.
دیگرگونـه درمـان -جـرح وسـایل تثبیـت کننـده شکسـت
( )Fracture Fixationاسـت کـه شـامل پالکهـاي اسـتخوانی،
پیچهـا ،سـوزنها ،سـیمها ،میلههـا و دیگـر وسـایل اسـتفاده
شـده بـراي درمـان شکسـت میباشـد.
هنگامـي كـه یـک قطعـه با بافـت بدن و بـه طور كلي بـا محيط
زنـده تمـاس پيـدا ميكنـد ،بايـد حداقل شـرايط ذیل را داشـته
باشد[ .]5-10
بايـد بـه شـکلی باشـد کـه بتوانـد نقـش خـود را ايفـا كنـد،
یعنـی دربرابـر بارهـای مکانیکی متناوب (اسـتحکام خسـتگی)
اسـتحکام کافی داشـته باشـد ،بتوانـد دوره های بارگـذاری را تا
چندیـن برابـر وزن بـدن ،تحمـل کند.
برخـي از ويژگيهـاي عمـده ،فيزیكـی  -مكانيكـي كـه در
بهرهگيـري از زيسـت مواد اهميـت دارند ،عبارتند از :اسـتحكام
(تـوان) كششـي ،تـوان خمشـي ،تراكمپذيـري ،ضربهپذيـري،
خسـتگي ،خزش ،پارگـي ،خوردگي ،سـاييدگي و ترك برداري
در اثـر ضربـه ،كه جملگـي خواصـي مكانيكياند و به سـاختار
گروههـای جانبـی در زنجیرهای پلیمـری و توزیع وزن مولکولی
پلیمر وابسـتگی زیـادی دارند.
سترون شونده باشد؛
نبايد سمي يا بيماريزا باشد؛
بـا بـدن سـازگار باشـد و موجـب واكنشهـای ايمنـي و خـون
لختگي نشـود؛

پــلــیــمــرهــای مــورد اســتــفــاده در کــاشــتــنــی هــای جــراحــی

اگـر جسـم در بـدن ناپايدار اسـت ،اجـزاي حاصـل از تخريب
آن سـمي يـا مضر نباشـد؛
اگـر در اثـر واكنش هایـی بـه تشـكيل شـبكه سـه بعـدي منجر
شـد ،ايـن امـر نامطلوب نباشـد.
بـه اين ترتيـب از ميان مـواد پليمري با مصـرف عمومي متعدد،
شـمار كمي بـراي كاربردهـاي پزشـكي و دارويي مناسـب اند،
کـه جـدول  1بیانگـر تعـدادی از آن هاسـت ،به طـور حتم بايد

جسـم مـورد نظـر بـراي هـر مـورد ،به طـرز ويـژه اي سـاخته
شود[.]9
در زمینـه پلیمرهـای مـورد اسـتفاده در کاشـتنیهای
جراحـی ،اسـتانداردهای متعـددی تاکنـون منتشـر شـده کـه
فهرسـت اسـتانداردهای  ASTMموجـود در جدول 2آمده
اسـت[.]11

جدول  1فهرستي كوتاه از عمده كاربردهای زيست مواد در پزشكي
استخوانبندي
نوع ماده

كاربرد
جايگزيني مفاصل (زانو ،لگن)

پلياتيلن

صفحات شكستهبندي

فوالد ضدزنگ ،کامپوزیت پلیمری

سيمان استخوان

پليمتيل متاكريالت

ترميم نقايص استخوان

هيدروكسي آپاتيت

زردپي و رباطهاي مصنوعي

تفلون ،داكرون

كاشتنيهاي دنداني

تيتانيم ،آلومينا ،فسفات كلسيم ،کامپوزیت پلیمری
قلب و عروق

پروتزهاي عروق

داكرون ،تفلون ،پلياورتان

دريچه قلب

بافت بازفراوري شده ،فوالد ضدزنگ ،كربن

كانتر

الستيك سيليكون ،تفلون ،پلياورتان
اندامها

پوست مصنوعي

پلياورتان

صفحات ترميم پوست

مواد مركب سيليكون  -كالژن

كليه مصنوعي

سلولز ،پليآكريلونيتريل

دستگاه قلب  -تنفس

الستيك سيليكون

سال اول ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،1بهار1395
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جدول  2استانداردهای  ASTMدر زمینه پلیمرهای مورد استفاده در کاشتنیهای جراحی
عنوان

شماره استاندارد
F451-08

استاندارد ویژگی برای سیمان استخوان اکریلیکی

F639-09

ویژگیها برای پالستیکهای پلی اتیلنی مورد مصرف پزشکی

F648-14

ویژگیها برای پلی اتیلن با وزن مولکولی باال( پودری و الیاف دار) برای مصارف کاشتنی های جراحی

)F755-99(11

ویژگیهای انتخاب پلی اتیلن متخلخل برای مصارف کاشتنیهای جراحی

F1925-09

ویژگیها برای پلیمرهای نیمه بلور ی پلی الکتید و رزینهای کوپلیمری برای مصارف کاشتنیهای جراحی

F2026-14

ویژگیها برای پلیمرهای پلی اتر اترکتون( )PEEKبرای مصارف کاشتنیهای جراحی

F2033-12

ویژگیها برای پروتزهای کامل مفصل ران و مواد تحمل کننده پروتزهای داخلی از جنس فلز ،سرامیک و
مواد پلیمری

F2313-10

ویژگی ها برای رزینهای پلی گلیکولید و کوپلیمرهای(گلیکولید – الکتید) برای مصارف کاشتنیهای
جراحی دارای حداقل  % 70گلیکولید

F2565-13

راهنما برای پلی اتیلن با وزن مولکولی باال و الیافدار ،شبکهای و تابش داده شده برای مصارف کاشتنیهای جراحی

F2579-10

ویژگیها برای رزینهای بی شکل پلی الکتید و کوپلیمرهای (الکتید–گلیکولید) برای مصارف کاشتنیهای جراحی

F2695-12

ویژگیها برای پلی اتیلن با وزن مولکولی باال پودری شکل مخلوط شده با آلفا -توکوفرول (ویتامین )Eو
الیافدار برای مصارف کاشتنیهای جراحی

F2759-11

راهنما برای ارزیابی پلی اتیلن با وزن مولکولی خیلی باال ( )UHMWPEبرای مصارف کاشتنیهای جراحی

F2820-12

ویژگیها برای پلیمرهای پلی اتر کتون کتون( )PEKKبرای مصارف کاشتنیهای جراحی

F2902-12

راهنما برای ارزیابی کاشتنیهای قابل جذب پلیمری

از لحـاظ كاركـرد در بـدن ،زيسـت مـواد پليمري دو دسـته اند.
يكـي آنهايـي كـه زيسـت سـازگار ،ولـي پايدارنـد و ديگـري
آنهايـي كـه ضمن زيسـت سـازگاري ،آهسـته آهسـته در بدن
تجزيـه و بـه مولكول هـاي كوچك تبديل ميشـوند وسـرانجام
از ميـان مي رونـد .ايـن نـوع پليمرهـا را زيسـت تخريب پذير
مينامنـد.
از پليمرهـاي زيسـت تخريب پذيـر مانند پلي اسـترهاي طبيعي
و سـنتزي و پلي آميدهـا ،در مصارفـي چـون نـخ بخيـه و يـا
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صفحـات اسـتخواني اسـتفاده ميشـود .ايـن مـواد مي تواننـد
تـا ترميـم بافـت ،بـه عنـوان داربسـت موقـت عمـل كننـد .در
خيلـي از سـامانههای جديـد دارورسـاني ونيـز داربسـتهای
مخصـوص ،مهندسـی بافـت از پليمرهاي زيسـت تخريب پذير
بهرهگيـري ميشـود .از كالژن نوسـازي شـده نیـز بـه طـور

گسـتردهاي در جايگزینـي ديـواره شـريانها ،دريچههاي قلب و
پوسـت مصنوعـي اسـتفاده ميشـود[.]5
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 3پلیمرهای غیرقابل جذب
 1-3پلی متیل متاکریالت
شـاید اتـورم( )Otto Rohmپزشـک آلمانـی را بتـوان
شـناخته شـده ترین فـرد در فراگیرشـدن اسـتفاده از پلـی متیـل
یهای ارتوپدی دانسـت[ ،]5ولی
متاکریلات در محـدوده جراح 
اولـیــن اسـتـفــاده مــوفقیت آمیز از این نوع پلیمر ،در جراحی
ارتوپـدی توسـط سـر جـان چارنلـی( )Sir John Charnleyدر
سـال  ۱۹۵۸بـرای تثبیـت سـر اسـتخوان فمـور ،صـورت گرفت
کـه نقطـه آغـاز تحقیقـات زیـادی در ایـن زمینـه و تکنیکهـای
مختلـف جراحـی بـود .امروز بیش از  ۴۵سـال اسـت کـه از این
فراورده در دندانپـزشکـی و ارتـوپـدی استفـاده مـیشـود [.]12
سـیمان اسـتخوان یـا پــلی متیـل متاکریلات()PMMA
از یـک پـودر جـامــد پـلـیـمــر و مـونــومر مایـع متیـل
متاکریلات( )MMAبـه همـراه چــند افزودنـی دیگر تشـکیل
میشـوند (شـکل .)1ایـن مخلـوط در ابتدا خمیری اسـت ،ولی
در عـرض چنـد دقیقـه سـفت و محکـم میشـود .قـرار گرفتن
سـیمان اسـتخوانی در بیـن اسـتخوان و فلـز موجـب اتصـال
محکـم آن هـا بـه یکدیگـر می شـود .سـیمان از یک طـرف در
خلـل و فـرج ریـز اسـتخوان نفـوذ کـرده و از طـرف دیگـر به
فلـز می چسـبد و بدیـن ترتیب اتصـال محکمی را بیـن این دو
ایجـاد میکنـد[5و.]13
CH3
C
O

H2
O C

O

CH3

O

+ CH2 C

C

O

OCH3

O

C

OCH3
MMA

CH3
H2C C
C O
OCH3

CH3

CH3
C
O

H2
C
O

C

OCH3

C

n

H2
O C

O

C

OCH3
PMMA

شکل( )1تشکیل سیمان استخوان یا پلی متیل متاکریالت

 PMMAدرصـد گذردهـی نـور زیـادی (حـدود  )%۹۲دارد
و از ایـن لحـاظ مـادهای شـفاف اسـت .ایـن مـاده میتوانـد
قالب گیـری شـود یـا بـا ابزارهـای مختلـف ،ماشـین کاری و
شـکل دهـی شـود؛  PMMAدر برابـر واکنشهـای شـیمیایی

ناخواسـته ،مقاومـت خوبـی دارد .بـه عالوه در حالـت خالص،
زیسـت سـازگاری عالی بـا بدن نشـان میدهد .این ماده بسـیار
سـخت و ترد اسـت.
ایـن نـوع سـیمان اسـتخوان تجـاری دارای دو جـزء پـودر و
مایـع اسـت کـه همزمان اسـتفاده میشـوند .به این صـورت که
مونومـر MMAبـه صـورت مایـع و پلیمـر PMMAبـه صورت
پـودر جامـد بـوده و هنـگام اسـتفاده مونومر روی پلیمـر ریخته
میشـود و درمـدت کوتاهـی واکنـش پلیمـر شـدن انجـام و
باعـث سـفت شـدن ( )Curingسـیمان میشـود.
مـیدانیــم کــه واکنـشهــای پلیمـر شـدن از سـه مرحلـه
آغاـز ،انتشـار و اختتـام واکنـش تشـکیل شـدهاند .دی بنزوئیل
پراکسـاید بـه عنـوان آغازگرواکنـش و هیدروکینـون بـه عنوان
متـوقـفکننــده واکنـش بـه همراه چنـد افزودنی دیگراسـتفاده
میشـود .باریم سـولفات در ترکیب سـیمان اسـتخوان به عنوان
جـاذب اشـعه ایکـس( )Radiopaqueعمـل میکنـد و باعـث
دی�ده ش�دن س�یمان در تصوی�ر رادیوگراف�ی میش�ود .برخی
فرمول بندیه�ا ح�اوی ی�ک رن�گ یا آنت�ی بیوتیک نیز هس�تند
[ 14و.]15
اختالط مونومر  MMAو پلیمر  PMMAگرما زاسـت ،که سبب
افزایـش دمـای بافت اطراف خواهد شـد ،افزایـش دما در فصل
مشـترک اسـتخوان و سـیمان اتفاق میافتد و باعث کشـته شدن
سـلولهای اسـتخوانی اطراف میشـود .بیشـترین دمـا در طول
فرایند سـفت شـدن اسـتخوان بین  )80-124(°Cگزارش شـده
اسـت .نکتـه قابـل توجه این اسـت که بافـت طبیعی اسـتخوان
در صـورت حـرارت دیـدن تـا دمـای  ۴۷ °Cدر مـدت کمتر از
 ،۱ minآس�یب میبین�د و تخری�ب میش�ود .بنابرایـن دمـای
پلیمـر شـدن قطع ًا به سـلولهای اسـتخوانی آسـیب می رسـاند
و ایـن آسـیب تـا حدود زیـادی غیر قابـل اجتناب اسـت .لیکن
میتـوان بـا ترکیبهـای مختلـف و افزودنیهـای متفـاوت
دمـای پلیمـر شـدن را کاهش داد ،البتـه این افزودنیها بر سـایر
خـواص پلیمـر ماننـد خـواص مکانیکـی و … تأثیـر نامطلـوب
میگذارند .مشـکل دیگر در تشـکیل سـیمان اسـتخوان ،سـمی
بودن مونومر MMAاسـت و متأسـفانه درجه سـمیت باالیی نیز
دارد .از طرفـی در واکنـش پلیمـر شـدن ،تمـام مونومـر مصرف
نمیشـود و بسـته به شـرایط مختلـف و اسـتوکیومتری واکنش
مقـداری از واکنش دهندههـا باقـی میماننـد .بـه طـور متوسـط
( %)2-6از مونومـر MMAبعـد از کامـل شـدن فراینـد تشـکیل
سـیمان ،داخـل سـیمان باقـی میمانـد و ایـن مقـدار بـه مـرور
زمـان نشـت میکنـد و وارد بافـت اطراف میشـود .این انتشـار
مونومـر سـمی باعث(نکـروز) مرگ سـلولها میشـود.

سال اول ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،1بهار1395
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در نـهـایـت یـکـی از مـهـمتـریـن مـزایـای سـیـمـان استخوان
کـه موجـب امنیـت خاطـر نیـز می شـود این اسـت کـه اگر به
صـورت ناخواسـته باری در محل جراحی وارد شـود ،سـیمان بار
را جـذب و میرا مـیکنــد و ضمـن محافظت از پروتز ،مـانــع از
انتق�ال ب�ار ب�ه موض�ع جراح�ی میش�ود؛ PMMAهمچنیـن به
عنـوان یک جذب کننده ش�وک عال�ی عمل میکن�د [16و.]17
 2-3پلی اتیلن
بعـد از  ،PMMAپرمصرفتریـن پلیمـر در زمینـه جراحیهـای
ارتوپـدی ،پلـی اتیلـن میباشـد؛ بـرای چندیـن دهـه ایـن مواد
اس�تانداردهای طالی�ی در تحمـل باـر س�طوح در مفصلهـاي
جایگزی�ن را دارا بودنـد .در اصـل ،نوعـی از پلی اتیلـن کـه
در ایـن مفصلهـای جایگزیـن بـه کار مـی رود ،پلی اتیلـن بـا
وزن مولکولـی فراسـنگین (Ultra-high Molecular Weight
 ))Polyethylene (UHMWPEیـا پلـی اتیلـن شـبکهای شـده
( ))Highly Cross-linked Polyethylene (HXPEاسـت[.]18
سـطوح تحمل کننـده کاشـتنیها بـه منظـور پایـدری هنـگام
جابـه جایی ،معموالً با رم اکسـترودر( ،)Ram Extruderماشـین
کاری و سـپس بسـته بندی میشـوند.
روشهـای سـترون کـردن آثـار بسـیارمهمی روی خـواص
مکانیکـی پلـی اتیلـن خواهد داشـت .سـترون سـازی بـا تولید
رادیکالهـای آزاد بـه واسـطه تابش اشـعه گاما انجام می شـود.
در حضـور اکسـیژن مولکولـی ،زنجیـرهای تکـه تکـه شـده
ایجـاد و تخریـب حاصـل سـبب کاهـش مقاومـت مکانیکـی
کاشـتنی میشـود .بـه عبـارت دیگر تابش اشـعه گامـا در غیاب
اکسـیژن می توانـد بـه شـبکهای شـدن زنجیرهـا و ایجـاد یـک
کـاشتنــی منـاسب با خــواص مکانیکـی بهیـنـه منـجـر شـود
[18و ،]19افـزودن ویتامیـن  Eبـه عنـوان یـک ضد اکسـندهی
یتوانـد از تخریـب اکسایشـی زنجیـر
( )Antioxidantطبیعـی م 
جلوگیـری کنـد [.]20
اگرچه پلی اتیلن از دسـته پلیمرهای بی اثر محسـوب میشـود،
ذرات ریـز میکرونـی  UHMWPEکـه در اثر سـایش در مفصل
اسـتخوان پدید میآیند ،بسـیار سـمی و مشـکل آفرین هسـتند
[21و ]22همچنیـن موجـب سسـت شـدن و لق شـدگی پروتز
میشـوند [23و.]24
 3-4پلی اتر اتر کتون

پلـی اتراتـر کتـون( )PEEKعضـو خانـواده پلـی آریـل
اترکتونهاسـت (شـکل PEEK.)2دارای مقاومـت شـیمیایی
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وگرمایی عالی اسـت و زیسـت سـازگاری و خـواص مکانیکی
مناسـب و پایـداری درمقابـل تابـش اشـعه گامـا ،ایـن پلیمر را
بـه انتخـاب مناسـبی بـرای کاشـتنی های ارتوپدی تبدیـل کرده
اسـت PEEK .بـا انعطاف پذیـری نسـبی ،مـدول خمشـی و
اسـتحکام کششـی باالتـر نسـبت بـه  UHMWPEیـا ،PMMA
بـرای برخـی کاربردهـا ،بـرای تقویـت و اسـتحکام و سـفتی
بیشـتر ،بـه  PEEKرشـتههای بریـده شـده کربنـی افـزوده
میشـود [ 25و.]26
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شکل( )2فرمول ساختاری پلی اتراترکتونها

فرایندپذیـری  PEEKبـا روشهـای متفـاوت از قبیـل:
قالب گیـری ،اکسـتروژن ،قالب گیـری تزریقـی و قالب گیـری
فشـاری ،ایـن پلیمر را برای مصارف کاشـتنیها جذاب سـاخته
اسـت .در سـال  1988اولیـن  PEEKبه عنوان کاشـتنی ارتوپدی
معرفی شـد[.]26
 4پلیمرهای قابل جذب
برای مقابله با مشـکالت ناشـی از زیسـت مـواد غیرقابل جذب
در جراحیهـای ارتوپـدی ،بـه تازگـی پژوهشهـا روی تولیـد
زیسـت مـوارد قابـل جـذب متمرکـز شـده اسـت؛ این زیسـت
موادهـای پلیمـری در دوره زمانـی خاصی در بـدن ،از بین رفته
و جـذب میشـوندو تجزیه آنها در راسـتای رشـد سـلولهای
آسیب دیده اسـت[.]27-30
 5روش های مولكولي تخريب
هـرگاه قطعـه پليمـري كه شـرايط پذيـرش در بـدن را دارد ،در
معـرض بافـت بـدن قـرار گيـرد ،مسـيرهاي متفاوتـي بسـته به
راههـا و سـرعت واكنشهـای تخريب ،براي متالشـي شـدن آن
وجـود دارد .ايـن فروپاشـي مي تواند بـه چند طريـق رخ دهد:
الـف -حل شـدن ،بـدون شكسـته شـدن مولكولهای سـازنده
جسم ؛
ب -حل شـدن تـوأم با شكسـتن ماكرومولكولهـا در اثر حمله
شـيميايي يا زيستي؛
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ج -حـل شـدن همـراه بـا زيسـت تخریب پذیـری شـيميايي،
تـوام بـا جـذب در اثر سـوخت و سـاز و تبديل قطعـه پليمري
بـه مـواد معدنـی ،يـا دفع آنهـا از بدن (بـه شـكل مولكولهای
كربـن دي اكسـيد و آب از ريـه یـا كليههـا).
نخسـتين واكنشهـا در تخریب پذیـری پليمرهـا در محيـط
زنـده ،واكنشهـاي آبکافـت و اكسايشـي اسـت .فرايندهـاي
تخریب پذیـری بـه طـور عمـده فرايندهايـی ناهمگـن و چنـد
فازيانـد و بـه تبـع ،در اثـر واكنشهـای زیسـت تخریـب
پذیری ،آهسـته آهسـته روزنههايي در قطعه پديدار و اسـتحكام
آن كاهـش مي يابـد .بنابـر آنچـه تـا كنـون گفتـه شـد ،در بيـن
عاملهـای مؤثـر در زيسـت تخریب پذیـری ميتوان بـه موارد
زيـر كـه نقـش عمـدهاي دارنـد ،اشـاره كرد.
گروههـای قابـل آبکافـت و يـا قابل اكسـايش ،تـوازن آبگريزي
 آب دوسـتي ،شـيمي فضايـي در سـطح جسـم ،ميـزان تبلور،توزيـع و انـدازه و شـكل بلوركهـا و ديگر خواص سـاختاري
مانند سـطح ويـژه و  31[...و.]32
زیسـت پلیمرهای قابـل جـذب دارای چندین مزیت نسـبت به
کاشـتنیهای فلـزی و یـا زیسـت پلیمرهـای غیـر قابـل جذب
دارنـد؛ اول ،توزیع تنش برشـی در رابط استـخـوان-کـاشتنــی
و کاهــش اثــر تنـش-محـافــظ ( )Stress Shieldingتوسـط
ایـن زیسـت مواد اسـت ،کـه باعث آسـیب کمتـر به اسـتخوان
ضعیـف و بافت آسـیب دیـده در جریـان افزایـش تدریجی بار
میشـود .بـه عبـارت دیگـر ،بـا تخریب آهسـته خـود موجب
میشـوند کـه نیروهـا بـه آهسـتگی بـه اسـتخوان منتقـل شـده
و ترمیـم بهتـر صـورت گیـرد و مزیـت دیگـر ایـن اسـت کـه
حـذف ایـن مـواد نیـاز بـه جراحـی بعـدی نـدارد [ ،]32و در
انتهـا ایـن زیسـت پلیمرهـا میتواننـد بـه عنـوان داربسـت و
جـزء سـاختاری عمـل کـرده و یـا در سـامانههای انتقـال دارو
موثر باشـند[33و.]34
امـا ایـن سـامانهها دارای معایبـی نیـز هسـتند؛ از جملـه در
مقایسـه باکاشـتنیهای فلـزی و یا زیسـت پلیمرهـای غیر قابل
جـذب ،ضمن اسـتحکام کمتر و قیمت باالتـر ،در برخی حاالت
پاسـخ التهابـی غیر منتظـره نیز ایجـاد میکنند.
رایجتریـن زیسـت مـواد قابـل جـذب مـورد اسـتفاده در
جراحیهـای اورتوپـدی مـواد بـر پایـه پلـی الکتیـد (،)PLA
پلی گلیکولید(( )PGAشـکل )3و یا ترکیب این دوسـتPLA .
دو شـکل ایزومـری دارد D ،و ،Lو معمـوالً بـه صورت LPLA
یـا  DPLAو در صـورت ترکیـب به شـکل  DLPLAنامگذاری
میشـوند .ایـن پلیمرهـا بـه محصـوالت اسـیدی تجزیـه و بـه
آسـانی حـذف میشـوند .واکنـش میزبـان بـه کاشـتنی معمـوالً
ناچیـز اسـت؛ اگرچـه در مـواردی کـه محصـوالت تخریـب

در بافتهایـی بـا جریـان خـون ضعیـف تجمـع یابند ،مشـکل
آفریـن خواهد بود و شایــد به جراحــی دوم بــرای برداشـت
نیـاز باشـد[.]28
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شکل ( )3فرمول ساختاری یک پلی الکتید( الف) و یک پلی گلیکولید(ب)

از واکنـش تراکمـی الکتیک اسـید ،پلیمرهایی با جـرم مولکولی
پاییـن حاصـل می شـود کـه بـا حـرارت ،تجزیـه و یـک دیمر
حلقـوی بـه نـام الکتیدمی سـازند ،سـپس ایـن الکتیدهـا
پلیمرهـای بـا جـرم مولکولی بـاال ( )PLAبه وجـود می آورند.
تبلـور آسـان تر پلی گلیکولیدها  PGAنسـبت بـه پلی الکتیدها،
باعث اسـتحکام بیشـتر محصـوالت آن و دیرتر آبکافت شـدن
آن می شـود .چنانجـه دیمرهـای حلقـوی الکتیـد و گلیکولیـد
بـا هـم پلیمـره شـوند ،کوپلیمـر PLGAحاصل میشـود که این
یتوان در طراحی کاربرد خاص اسـتفاده شـود.
امتیـاز را دارد کـه م 
آزمایشهـای حیوانـی نشـان داده اسـت که کاشـتنیهای بر پایه
ً
کاملا تخریـب
پلـی گلیکولیـد( ،)PGAدر مـدت  3تـا  9مـاه
میشـوند .ایـن مسـأله کـه در اکثـر مـوارد ،عـوارض جانبی به
کاشـتنی در مـدت زمـان  2هفتـه تا  6ماه گزارش شـده اسـت،
بـا ایجـاد و تجمـع مـواد حاصـل از تخریـب در طـول مراحـل
نهایـی جذب کاشـتنی قابل تطبیق اسـت [ .]5وجـود باقیمانده
پلیمـر نیـز میتوانـد بـه طریـق درون و بـرون سـلولی ،سـبب
ایجـاد حفرههایـی بـه نـام ضایعات اسـتئولیتیک شـود.
کاشـتنیهای بـر پایـه  LPLAبسـیار آهسـته تـر و در مـدت
چندیـن سـال تخریب می شـوند .مطالعـات حیوانی زمـان  2تا
 3سـال را بسـته بـه نـوع پلیمر و در برخی سـاختار بدنـی افراد
از  10تـا  68مـاه رانشـان می دهـد .گزارشها عـوارض جانبی
بـه ایـن کاشـتنیها را نشـان داده اسـت کـه بیشـتر واکنشهـا
در فاصلـه زمانـی  5مـاه تـا  5سـال رخ میدهنـد [28و.]29
در برخی موارد هیدروکسـی آپاتیت ( )HAیا کلسـیم فسـفات
بـه کاشـتنی های  PGAو  PLAمیافزاینـد کـه موجـب افزایش
اسـتحکام مکانیکـی کاشـتنی و کاهـش تجمـع محصـوالت
اسـیدی ناشـی از تخریـب و به تبـع آن کاهش عـوارض جانبی
بافتی میشـود.
سال اول ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،1بهار1395
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 6مواد کامپوزیتی
مـواد کامپوزیتـی بـر پایـه پلیمرهـای جـذب پذیرشـامل پلـی
الکتیـک اسـید و پلی گلیکولیک اسـید میباشـند (شـکل  )4که
بـه وسـیله الیاف مناسـب تقویـت میشـوند؛ ایـن کامپوزیتها
ضمـن سـازگاری خـوب با بـدن ،در عمـل به خاطر آزاد شـدن
ذرات کربـن در اطـراف بافـت ،مشـکالتی را نیـز بـه همـراه
میآورنـد .تقویت کنندههـای مـورد اسـتفاده شـامل الیـاف
کربـن ،الیـاف شیشـه ،الیـاف آرامیـد و تقویت کنندههـای
سـرامیکی هسـتند [ 36و.]37
خصوصیـات مکانیکی و زیسـتی سـیمان اسـتخوانی ،بـه عنوان
مـواد کامپوزیتـی بـر پایـه پلیمرهای جذب نشـدنی ،با اسـتفاده
ازالیـاف و افزودنیهـای تقویتـی و زیسـت سـازگار بهبـود
مییابـد .ذرات هیدروکسـی آپاتیـت به عنوان افزودنی سـازگار
بـا اسـتخوان یکـی از این نـوع افزودنیهـای تقویتی و زیسـت
سـازگار اسـت که در سـالهای اخیـر تحقیقات زیـادی را برای
بهبـود خـواص مکانیکـی ،زیسـتی ،بیولوژیکـی و فیزیـک و
شـیمیایی سـیمان اسـتخوانی کامپوزیتی به خـود اختصاص داده
اسـت .اما اغلب این تحقیقات با اسـتفاده از ذرات هیدروکسـی
آپاتیـت در ابعـاد میکـرو کـه بـا فرایندهای شـیمیایی به دسـت
آمـده ،انجـام شـده اسـت [ .]37هیدروکسـی آپاتیـت نانـو
سـاختار بـا افزایش نسـبت سـطح به حجـم ،خـواص مکانیکی
باالتـر و زیسـت سـازگاری مطلوبتـری نسـبت بـه نمونههای
در ابعـاد میکـرو دارد و ایـن نکتـه عامـل اصلی بهبـود خواص
مکانیکی و زیسـت سـازگاری در سـیمان اسـتخوانی اسـت.
اکثـر تقویت کنندههـا نظیـر الیاف کربـن ،در بدن خنثی هسـتند
و هنـگام قـرار گرفتـن در بافـت کامپوزیـت ،اثر مخربـی در پی
ندارنـد؛ اما ممکن اسـت در حین سـاخت کامپوزیـت ،تخریب
و موجـب آثـار زیان بار شـوند.

شکل ( )4فهرست تعدادی از زیست مواد کامپوزیتی مورد استفاده در ارتوپدی
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 7کاربرد پلیمرهای مورد استفاده در جراحی های
ارتوپدی
 1-7جایگزین کردن مفاصل
در سـال  1960کاشـتنیهای جایگزیـن مفصـل ران ،کـه سـر
جـان چارنلـی ارائـه کـرد ،مشـابه بسـیاری از کاشـتنیهای
امـروزی بـوده اسـت .این پروتزهـا از یک جـز فمور(یک قطعه
ران از جنـس فلز) فلزی که شـامل یک سـر کـروی صیقل داده
شـده متصـل بـه گردن کاشـتنی اسـت ،قسـمت فنجانـی پروتز
را از پلـی اتیلـن میسـازند کـه در داخـل اسـتابولوم لگـن قرار
میگیـرد؛ ایـن کاشـتنی توسـط  PMMAبـه اسـتخوان متصـل
میشـد ( شـکل  .]38[ )5اصطکاک پایین سـطوح در طراحی
قطعـه ،نتایـج خوبـی را در جراحـی در پـی داشـت [ .]39از
آنجـا که خـواص مکانیکی  PMMAشـبیه به اسـتخوان اسـت،
اسـتفاده از آن در ابزارهای تعویض مفصل ،ممکن اسـت سـبب
انتقـال فیزیولوژیک بیشـتر بارهای ناشـی از پروتز به اسـتخوان
شـود ،همچنیـن ممکـن اسـت در نهایـت بـه کاهـش تنـش-
محافـظ ودر نتیجـه از بیـن رفتـن اسـتخوان منجر شـود .تثبیت
کاشـتنی  PMMAدر حـول اسـتخوان ،سـبب کاهـش حـرکات
ریزمیکرونی ناخواسـته شـده ،همچنین سـبب جـذب انرژی بار
وارده میشـود [.]5از آنجـا کـه پلـی اتیلـن مـورد اسـتفاده در
کاشـتنی اصطکاک سـطوح کمـی دارد ،به عنـوان پرکاربردترین
کاشـتنی جایگزیـن کننـده مفاصـل ،همچنان از اهمیـت ویژهای
برخوردار اسـت.
در طـول سـالهای اخیـر اصالحـات انجـام گرفتـه روی پلـی
اتیلـن بـرای بهبـود بیشـتر خـواص سـایش آن بـوده اسـت.
امـروزه از پلـی اتیلـن شـبکهای شـده بـرای تهیـه یک سـطح با
دوام بـا اصطـکاک کم درتعویض مفاصل ران ،زانو ،شـانه ،مچ
پا اسـتفاده میشـود.
سـایش کاشـتنی ،واکنـش ایمنـی سیسـتماتیک بیـن مفصـل و
کاشـتنی اسـت ،ایـن واکنـش ایمنـی سـبب اوسـتولیز (خـورده
شـدن) مفاصـل اطـراف کاشـتنی و تحلیـل اسـتخوان می شـود
[ .]22نتیجـه نهایـی ایـن عارضه ،شکسـت کاشـتنی اسـت که
بایـد در جراحی بعدی برداشـته شـود ،کاشـتنی ایـدهآل ،دارای
کمتریـن میـزان سـایش بـا عدم شـکل گیری ذرات سایشـی و
نبـود نارسـایی تحریـک ایمنی اسـت.
اگـر چـه برخـی از سـامانههای تجـاری در دسـترس بـرای
جایگزینـی دیسـک سـتون فقرات بر پایـه فلز روی فلـز یا فلز
روی سـرامیک اسـت؛ سـامانه هایی بـا پلـی اورتـان و یـا پلـی

پــلــیــمــرهــای مــورد اســتــفــاده در کــاشــتــنــی هــای جــراحــی

اتیلـن نیـز وجود دارند .کیسـون ،بررسـی خوبی از سـامانههای
کاشـتنی در دسـترس برای جایگزینی دیسـک گـردن را همرا با
ارائـه ای از شـواهد موجـود ،انجام داده اسـت[.]40
برای سـاخت مفصل زانـو( )Kneeنیز مطالعـات زیادی صورت
گرفـت که یکـی از آن هـا اسـتفاده از پلی اتیلن با الیـاف کربن
(شـکل  )6بوده است [.]41

 9اتصال (فیوژن) مفصل
اتصـال یـا همجوشـی (فیـوژن) مفصـل ،روشـی جایگزیـن
بـرای درمـان مفاصـل تحلیـل رونده و درد ناشـی از آن اسـت.
در ایـن روش از محفظـه متخلخلـی اسـتفاده میشـود کـه بـا
فراهـم کـردن فاصلـه بیـن اسـتخوان مفصـل دار ،اتصـال بیـن
اجـزا را ممکـن میکنـد .شـکل 7نشـانگر مثالهایـی از ایـن
محفظههـای متخلخـل اسـت.
برخـی بررسـیها نشـان داده اسـت کـه نتایـج کاربـرد محفظـه
متخلخـل پلیمـری نسـبت بـه مشـابه فلـزی ،برتـری دارد[.]43

شکل ( )5دونمونه از سامانه جایگزین کامل ران؛ پلی اتیلن شبکه ای شده
( )UHMWPEکه در بین استابولوم فلزی متخلخل و یک فمور
سرامیکی قرار دارد

شکل ( )6نمونهای از مفصل کامپوزیتی زانو از پلی اتیلن با الیاف کربن

 8جایگزین کردن استخوان
بـه طورکلـی کامپوزیتهـای پلیمـر -هیدروکسـی آپاتیـت
( )HAبیشـترین اسـتفاده را در سـاخت اسـتخوان مصنوعـی
دارنـد .هیدروکسـی آپاتیـت بـه عنـوان تقویت کننـده در زمینه
پلـی اتیلـن فراسـنگین؛ یکـی از کامپوزیت هـای بسـیار موفـق
در سـاخت اسـتخوان مصنوعـی بـا نـام  HAPEXاسـت ،بـا
تحقیقـات صورت گرفته خـواص بیولوژیکـی و مکانیکی بهینه
بـا  20درصـد حجمی هیدروکسـی آپاتیت حاصل شـده اسـت.
تحقیقـات اخیـر نشـان داده اسـت کـه هرچه انـدازه ذرات HA
ریزتر باشـد ،مدول پیچشـی ،مدول کششـی و استحکام کششی
افزایـش می یابـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه کرنـش شکسـت
کاهـش مییابـد [41و.]42

شکل ( )7نمونهای از محفظههای متخلخل برای اتصال مفصل

 10پرکردن استخوان ()Bone Void Filling
صدمـات ناشـی از ضربـه و یـا در جریـان درمـان سـرطان،
اغلـب بـه برداشـت اسـتخوان نیـاز اسـت ،کـه میتوانـد
فضاهـای خالـی گسـتردهای در اسـکلت ایجـاد کنـدPMMA .
میتوانـد بـرای پـر کردن این فضاهای خالی اسـتفاده شـود ،اما
امیـد اسـت کـه توسـط مهندسـی بافـت ،بتـوان بـه جـای
اسـتخوان از دسـت رفتـه از بافـت خـود بیماراسـتفاده کـرد.
شکسـتگیهای فشاری سـتون فقرات یا تحلیل اسـتخوان ناشی
از سـرطان و یـا بیماریهـای متابولیکـی مانند پوکی اسـتخوان
جـزء ایـن دسـته بـه شـمار میآینـد .اگر چـه این شکسـتگیها
ممکـن اسـت بـدون عالمـت یـا دردناک باشـد و به مشـکالت
سال اول ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،1بهار1395
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تنفسـی یـا هضـم منجر شـوند؛ در ایـن حـاالت از جراحیهای
کیفوپالسـتی( )Kyphoplastyو ورترپالسـتی()Vertebroplasty
اسـتفاده میشـود کـه در آن ارتفاع تنـه مهـره را از طریق تزریق
 PMMAبـه داخـل حفـره اصلاح میکنند.
کیفوپالسـتی نوعی عمل جراحی در سـتون مهره اسـت؛ در این
جراحی بالون کوچکی به داخل مهره شکسـته شـده فرسـتاده و
بـاد میشـود( شـکل -8الـف و ب) .این عمل موجب میشـود
شـکل مهـره بـه حالت قبلـی خود برگردد .سـپس بالـون خارج
و بـه جـای محـل خالـی ،سـیمان اسـتخوانی تزریـق میشـود
(شـکل -8ج و د) .از کیفوپالسـتی در درمـان شکسـتگیهای
مهره که ناشـی از پوکی اسـتخوان اسـت ،اسـتفاده میشـود .در
ورترپالسـتی توسـط سـوزنهای ویـژه ای از دو طـرف مهره و
بـدون بالـون ،تزریق  PMMAانجـام میگیرد؛ در هـر حال این
تـزریـقهــا ممکن است همــراه با عـوارض باشـد[.]46-44

زمـان تخریب ،کاهش اسـتحکام و زمـان ترمیم ،ایجـاد میکند.
زمـان تخریـب حـدود  9تـا  15مـاه اسـت .ایـن صفحـات در
اندازههـای مختلفـی تهیـه میشـوند [.]5

شکل( )9نمونههایی از صفحات تثبیت کننده مورد استفاده در ترمیم
شکستگی (الف و ب)

 12داربست های پلیمری

الف

ب

ج

د

شکل ( )8وارد کردن سیمان استخوانی به تنه مهره در جراحی کیفوپالستی

 11ترمیم شکستگی
هـردو دسـته پلیمرهـای جذبپذیـر [ 28و ]47و غیـر قابـل
جـذب [ ]26در تهیـه صفحههـا و پیچهـا (شـکل )9مـورد
اسـتفاده در تثبیـت اسـتخوانهای شکسـته ،کاربـرد دارند [.]48
اگرچـه هنوزکاشـتنیهای فلـزی به علت فراهـم آوردن خواص
مکانیکـی مـورد نیـاز ،در ایـن زمینـه رایـج هسـتند [.]49
معمولتریـن پلیمـری که در سـاخت ایـن ابزار بـه کار میرود،
کوپلیمـری بـا ترکیـب شـیمیایی الکتیـک اسـید و گلیکولیـک
ً
کاملا متعادلـی بیـن
اسـید اسـت .ایـن فرمول بنـدی خـواص
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از آنجـا کـه اسـتخوان كامپوزيتـی طبيعـي اسـت ،بنابراین برای
تقليـد سـاختار اسـتخوان ،داربسـت بایـد متخلخـل وكامپوزيتـي
باشـد .داربسـت ،چارچوبـی بـرای رشـد سـلولی را در محـل
فراهـم میکنـد ،پلیمرهـای مختلفی در سـاخت داربسـت بافت
اسـتخوان بـه کار میرونـد.
بـرای داربسـت مهندسـی بافـت اسـتخوان ،مشـخصاتی از قبیل
زیستسـازگاری ،زیسـتتخریب پذیری (بـا آهنـگ تخریـب
متناسـب بـا دوبارهسـازی اسـتخوان) ،تخلخـل بـاال بـا حفرات
پیوسـته بـا ابعـاد نانـو و میکـرو بـرای رگزایـی و چسـبندگی
و تکثیـر سـلولی ،شـیمی سـطح مناسـب بـرای چسـبندگی و
عملکـرد سـلولی ،پایـداری مکانیکـی ضروری اسـت ،همچنین
باید دارای ترکیبی از هدایت و تحریک رشـد اسـتخوان باشـد.
انـواع پلیمرهـای بیولوژیکی مـورد اسـتفاده (کالژن و ژالتیـن و. .
 ).یـا پلیمرهـای سـنتزی (نظیـر پلیمرهای متـداول دارای کاربرد
بیولوژی ،پلیگلیکولیک اسـید و الکتیـک اسـید و ،). . .پلیمرهای دو
و سـه قطعـهای جدیـد ،پلیمرهـای سـنتزی بیومـواد جدیـد
(پلی ارتو اسـتر و پلی انیدریـد و پلی اتر اسـتر آمید و ). . .و
مـواد شبیهسـاز زیسـتی (پلیمرهای سـوپر مولکول) در سـاخت
داربسـتهای پلیمـری اسـتفاده میشـود (شـکل.]50[)10
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 نتیجه گیری13
از ميـان مـواد مختلفـي كه برای مصارف زيسـتي و بهداشـتي به
 مـواد پليمـري داراي جايـگاه ويژهاي هسـتند؛ به،كار ميرونـد
. موادهـای پايه پليمـري دارند، زیسـت%90 طـوري كـه حـدود
پليمرها ميتوانند طيف وسـيعي از خـواص فيزيكي و مكانيكي را
 آن ها در مقايسـه با مواد فلزي و سـراميكي چگالی.ايجـاد نماينـد
 در، خواص مانـدگاري و مقاومت پلیمرها.بسـيار كمتـري دارند
 امـروزه پليمرهای.برابـر محيطهـاي بيولوژيـك مطلوب اسـت
،زیسـتی كاربردهـاي متنوعـي بـه عنـوان اعضـاي مصنوعـي
 وسـايل، وسـايل كمـك درماني و تشـخيص،وسـايل پزشـكي
. سـامانههاي هوشـمند زيسـتي و غيـره پيـدا كردهاند،ترميمـي

PLGA) نمای انواع داربستهای مهندسی بافت بر پایه10( شکل
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