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به روش پلیمریزاسیون  شده  تولید حساس به دماسلول ساخت و بررسی ظرف کشت 

 پیوندی با استفاده از پرتو گاما 

  1، هادی بهاری فر1آزاده آصف نژاد،  *  2نسرین شیخ ،  1زهرا آب باریکی 
 ، تهران، ایران  1477893855واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی،  ، گروه مهندسی پزشکی. 1

   ، تهران، ایران 3486-11365پژوهشکده کاربرد پرتوها، ،پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای. 2

 :چکیده

( با دو نسبت  PNIPAAm/PNVCL)الیه ی نازکی از کوپلیمردما،  به    حساس  ساخت ظرف کشت سلولی  به منظور

  کشت سلول پلی استایرنی   پلیمریزاسیون پرتویی بر روی ظروف با استفاده از  )نمونه دوم(   50  /50و  )نمونه اول(    80/20

زاویه تماس انجام و     FTIR  ،AFM  آزمونهای  اطمینان از پیوند زنی و بررسی الیه پیوند زده شده  برای.  پیوند زده شد

و مقدار چگالی گرافت آنها    nm  78/25و    nm   88/23مقدار ضخامت الیه پیوند زدهترتیب  ه  ببرای نمونه اول و دوم    شد.
2µgr/cm  2.27  2وµgr/cm   2.33  .سطح نمونه اول و دوم   یو آبگریز  یآبدوست  ،نتایج آزمون زاویه تماس  به دست آمد

  C4 ̊  و C37 ̊ دمای دو در  چسبندگی و جدا شدن سلول های فیبروبالست د.نشان دا  C40 ̊ و  C10 ̊ را در دو دمای 

و  سلولها براحتی    C4 ̊ به     C37 ̊ ، با تغییر دما از    C37̊  در    مشاهده شد که پس از کشت و رشد سلولهاانجام شد.  

 .   شدندح جداواز سط  سلولی اتبصورت صفح

   ، صفحات سلولی، پرتو گاما(PNIPAAm/PNVCL، کوپلیمر )حساس به دما   ظرف کشت سلولی  :  هاواژهکلید
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Abstract  
To synthesis a thermoresponsive cell culture dish, a thin layer of copolymer (PNVCL / PNIPAAm) with 

two ratios 20:80 (first sample) and 50:50 (second sample) was grafted onto polystyrene cell culture dishes 

by radiation polymerization. To insure grafting, and evaluation of the grafted layer, FTIR, AFM, and 

contact angle experiments were performed. For first and second samples, thickness of the grafted layer was 

23.88 nm and 25.78 nm, and their graft density was 2.27 µgr/cm2 and 2.33 µgr/cm2, respectively. The 

results of contact angle test showed hydrophilicity and hydrophobicity of the surface’s   the first and second 

samples at 10° C and 40° C. Attachment and detachment of fibroblast cells were performed at 37° C and 

4° C. It was observed that after cell culturing and growing, by changing the temperature from 37° C to 4° 

C, the cells easily detached from the surfaces as cell sheets                                                                                                       

Keywords: Thermoresponsive cell culture dish, Copolymer (PNVCL / PNIPAAm), Cell sheets, and 

Gamma ray .
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 مقدمه .  1

می توانند در دمای مناسـب در یـك محـیط حـاوی مـواد غذایی و    بدن  اعضای سلول های جـدا شده از بافت ها و  

سلولها خاصیت چسبندگی به سطوح هیدروفوب را    با سطوح هیدروفوب رشد کنند.کشت  عوامل رشد درون ظروف  

جدا شدن سلول های کشت شده از    برای  در روش های معمول  شوند.   جدا می   روفیلدهیدارند و برعکس از سطوح  

آنزیم ها به   با اینکه ایناستفاده می شود،   1بستر کشت نیاز به یك درمان آنزیمی هست، که معموال از آنزیم تریپسین 

شدن پروتئین های    2از طرف دیگر باعث هیدرولیزولی  ،  ز سطح و برداشت آن ها کمك می کند جدا شدن سلول ها ا

به همین دلیل تکنیك های جدیدی برای کشت سلول   .می شود 3فتن ماتریکس خارج سلولی از بین ر وغشاء سلولی 

پایه استفاده از    و بر   بدون استفاده از آنزیمو یا برداشت سلول ها به شکل یك صفحه سلولی  های حساس به آنزیم  

و همکارانش موفق    4در پژوهشی یامادا  .[1]انجام شده استخصوصیت هیدروفوبیسیتی / هیدروفیلیسیتی سطوح کشت  

بر روی سطح ظروف کشت    PNIPAAm  5پلی ان ایزوپروپیل آکریل آمید  ر  به پیوند زنی یك الیه نازک از پلیم

شدند، سطح این ظروف به تغییرات دما حساسیت نشان  می داد. ظرف های پیوند زده شده در    پلی استایرنی  سلول

در حالی  بستر ظرف بچسبند و تکثیر یابند.    بهتوانستند    می و سلول ها    نددارای سطحی هیدروفوب بود  C37 ̊  دمای  

، بنابراین سلول های کشت شده بدون استفاده  شد  میتغییر خاصیت داده و سطح آن هیدروفیل    C    10 ̊ که در دمای

حساس زایای ظروف کشت سلولی  از م  .[ 2]دنداز آنزیم تریپسین به صورت صفحات سلولی از بستر کشت جدا می ش

استفاده نکردن از آنزیم در فرآیند برداشت سلول ها از سطح است، که باعث می شود کانال های یونی ،رسپتورهای   به دما 

، عالوه بر این می توان سلول های کشت شده  بماندفاکتور رشد و اتصال های سلول به سلول سالم ودست نخورده باقی  

 / PNVCLکوپلیمر    در این پژوهش از  .  [1]  کرداز سطح برداشت    6به شکل یك صفحه سلولی  را تنها با سردکردن  

PNIPAAm    پلیمراستفاده شده است در این رابطه  PNIPAAm     شامل یك گروه ایزوپروپیل آب گریز و یك گروه

این دو گروه و تشکیل ،  آمید آب دوست می باشد باعث کنار هم قرار گرفتن  نیروهای درون مولکولی هر دو گروه 

می شود، گروه آمیدی می تواند در محلول های آبی با مولکول های آب ارتباط برقرار کند، که   PNIPAAmساختار 

داخل مولکولی )بین گروههای تشکیل دهنده پلیمر( شود، با  همچنین  ل و انفعاالت بین پلیمر و آب،  فعموجب دو نوع  

توجه به این فعل انفعاالت این پلیمر قادر است جهت گیری گروههای خود را با توجه به دما تغییر دهد، یعنی یك فاز  

همین طریق باعث هوشمندی سطح ظروف کشت سلولی انتقالی آب گریز به آب دوست و یا بالعکس داشته باشد. که از  

که دارای حساسیت ی دیگر. پلیمر [3]می شود و روند چسبندگی و جدایی سلول ها از بستر کشت را کنترل می کند

پژوه این  در  و  است  شده  دمایی  گرفته  بکار  )  -Nپلی  ش  کاپروالکتام  با    PNVCL )7وینیل  مقایسه  در  که  است 

PNIPAAm  دارای یك گروه کربوکسیلیکی آبدوست و یك آمید حلقوی یك گروه وینیلی آب گریز می باشد. هر  ،

شکل    . می باشد  PNIPAAmزیست سازگارتر از    PNVCLدر حالی که  هستند.  دو پلیمر محلول در آب و غیر یونی  

مونومر پلیمر    ظاهری  دو  است  این  غیر چسبناک  و  رنگ  سفید  ریز  بلورهای  صورت  زدن .   [6- 4]به  پیوند  جهت 

دما   به  حساس  سطحپلیمرهای  استایرن  بر  پلی  سلول  کشت  که    ظرف  شود،  می  استفاده  مختلفی  های  روش  از 

این ظروف رای اصالح خواص سطح  بکاربردی ترین روش ها  پرتو یکی از  نومر آنها بوسیله  وپلیمریزاسیون پیوندی م

دسی صفحات تحقیقات بسیاری در زمینه مهن    PNIPAAmبا توجه به اینکه پژوهشگران بر روی پلیمر    .می باشد

بر سطح    (PNIPAAm/PNVCL)پلیمریزاسیون کوپلیمر  انجام   استفاده از پرتو گاما جهتولی  سلولی انجام داده اند، 

 
1 Trypsin 
2 Hydrolysis 
3 Extra cellular matrix 
4 Yamada 
5 Poly(N-isopropylacrylamide) 
6 Cell sheet 
7 Poly(N-vinylcaprolactam)  
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خواصی مانند مقرون به  .  ظروف کشت سلولی از جنبه های نوآوری در این پژوهش در داخل و خارج از کشور است  

 و همچنین داشتن خواص  گاری باالی این پلیمرو زیست ساز  PNIPAAmنسبت به     PNVCLصرفه بودن پلیمر  

  ( PNIPAAm/PNVCL)  علت ساخت ظروف کشت سلول حساس به دما با کوپلیمر PNIPAAm  مشابه با    حرارتی

  انجام شده   بر روی ظروف کشت سلولیمحاسبه چگالی گرافت الیه پیوند زده شده    بعالوه در این پژوهش   می باشد. 

 .نشده است انجامدر کشور قبال   که 

 روش کار .  2

-Alfa Aesar ،nاز شرکت   NIPAAm %97، مونومر Sigma Aldrichاز شرکت  NVCL%98 در این پژوهش مونومر

میلی متر   7ظروف کشت پلی استایرنی با قطر ، Flukaاز شرکت  99.8پروپانول %-2، از شرکت مرک آلمان  95گزان %ه

از دستگاه   از مونومر های  .دیونایزر تهیه شدو آب مقطر با استفاده  از استفاده  به منظور   NVCLو    NIPAAm  قبل 

آنها تبلور مجدد  تخلیص  روش  مونومربا  دو  از  8هر  استفاده  سازی شدند.   هگزان-  nبا  مونومری سپس    خالص  محلول 

(NVCL  /  NIPAAm    با )     تهیهپروپانول  -2از    ( با استفاده  20/80و    50/50)  نسبت  دو  وزنی حجمی در    %40غلظت 

سلول پلی استایرنی  شد. پس از آماده سازی محلول مونومری، میزان مشخصی از آن را به طور یکنواخت روی ظروف کشت  

نیتروژن  پخش شد گاز  از عبوردهی  با    220گاما سلدر    پرتو دهی    ،و پس  با دوز  Gy/S  23/1نرخ دوزآزمایشگاهی   ،

درصد انتخاب گردید، جهت یافتن    40غلظت بهینه با توجه به منابع   الزم به ذکر است که.شدانجام    kGy  30مشخص  

  kGyدرصد بعنوان غلظتی مناسب کلیه ی محلول ها ی مونومری در چند دز    40دز بهینه پرتودهی واطمینان از غلظت  

10  ، kGy30    وkGy50  یه تماس وه دست آمده ازآزمون زاوکه با توجه به نتایج ب  ندپرتودهی شدFTIR  برای هر نمونه 

این ترتیب مونومر ها بر سطح ظروف پیوند زده شدند. پس از  به . انتخاب شدkGy30درصد تایید و دز بهینه  40غلظت 

سپس    ساخته و ساعت در آب مقطر غوطه ور    72پرتودهی برای خارج کردن مونومرهای عمل نکرده ظروف را به مدت  

   .[8, 7] ر دمای اتاق خشك شدند به خوبی  شستشو داده شدند و د

  مادون قرمز تبدیل   گروههای عاملی موجود در سطح نمونه ها و مقایسه کیفی آن ها با استفاده از دستگاه طیف سنج

باند    پلی استایرنیشاهد  ظرف    .کشورآلمان انجام پذیرفتساخت  Bruker ازشرکت  TENSor27مدل    (FTIR)  فوریه

دارد، که بیانگر حضور پیوند های   cm 3300-1نیز باندی در  و  cm 1600-1جذبی قوی به علت گروه های آروماتیکی در

مشاهده      تمام نمونه های شاهد و پیوند زده شدهدر    و،  ( بر روی سطح ظروف کشت سلولی می باشدOHهیدروکسیل )

پیوند زده    NVCL/ NIPAAm  که کوپلیمر  زمانی  ،شد یك باند    شودروی سطح ظروف کشت سلولی پلی استایرنی 

، این پیك فقط در  نشان داده شده است 1شکل دیده می شود. که در   cm  1650-1جذبی آمیدی درنزدیکی  محدوده  

بر    (PNVCL/PNIPAAm)  کوپلیمر  ظرف های دارای الیه پیوند زده شده دیده می شود. که بیانگر حضور الیه ای از

)نمونه   80/20( با نسبت  PNIPAAm/PNVCL)الزم به ذکر است کوپلیمر    .[9]سطح نمونه های ساخته شده است

 )نمونه دوم( می باشد.  50 /50( PNIPAAm/PNVCL)کوپلیمر اول( و

 50/50و    20/80( با  نسبت  PNVCL/PNIPAAmمقدار چگالی گرافت با تهیه محلول استاندارد از  دو کوپلیمر خطی  ) 

و رسم منحنی کالیبراسیون    1600I/1650Iبرای هر نمونه و حصول مقدار پیك درنسبت     FTIRو ترکیبی از نتایج آزمون  

 
8 Recrystallization 
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به دست آمد، که نشان دهنده وجود الیه کوپلیمری با مقیاس میکروگرم بر    2µgr/cm   2.33و  2µgr/cm  2.27به ترتیب  

 سطح است.

ییرات آبدوستی، آبگریزی سطح محاسبه درجه تر شوندگی سطح است، میزان تر شوندگی  یکی از روش های ارزیابی تغ

سطح ظروف کشت سلولی پیوند زده شده، با اندازه گیری زاویه تماس قطره آب با سطح ظرف تعیین می گردد. در این 

ساخت کشور ایران   CA-500Aپژوهش جهت اندازه گیری زاویه تماس سطحی از دستگاه اندازه گیری زاویه تماس مدل  

از  به ترتیب    C10 ̊   به  C40 ̊   تغییرات زاویه تماس با کاهش دما از  در نمونه اول و دوم  C40 ̊   در دمای.  استفاده شد

. برای هرگزارش، از میانگین سه اندازه گیری استفاده شده است.  تغییر کرده است  60.43به    70.23و از    51.96به    71.45

 ̊ کوپلیمرهای پیوند زده شده بر سطح ظروف، زاویه تماس کاهش و در دمای    LCST  تر از    دمای پایین  ،C 10 ̊ در  

C40، تر از دمای باال LCST  تغییرات به معنای آبدوست  این  زاویه تماس افزایش یافته است،که ،کوپلیمرها ی پیوندی

 . باشد شدن سطح ظروف پیوند زده شده با کاهش دما می

سطح نمونه ها و اندازه گیری ضخامت تقریبی  و زبری مورفولوژی   ، در این پژوهش به منظور بررسی توپوگرافی همچنین

استفاده    Park Scientific Instrument -CP outo probمدل    AFMالیه پیوند زده شده از میکروسکوپ نیروی اتمی  

فاکتور زبری   نشان داده شده است.  3و    2بعدی از سطح نمونه اول و دوم در شکل    3که تصاویر دو بعدی و    .شده است

RMS  9   که ریشه متوسط مربع در ریاضیات آماری است به ما کمك می کند تا ارزیابی مناسبی از میزان ضخامت الیه

نمونه اول و دوم به ترتیب  مقدار فاکتوری زبری در  ر این تحقیقکه دپیوندی و تغییرات ایجاد شده در سطح داشته باشیم.  

ضخامت الیه  دلیل تاثیر مستقیم  به دست آمد.  به    78/23  و  nm   88/23و مقدار ضخامت الیه پیوند زده  58/2و    13/2

محاسبه ی  بر روند چسبندگی و کشت سلول ها، همچنین برداشت و جدا شدن آن ها از بستر کشت  پیوند زده شده  

در صورت کم بودن ضخامت الیه پیوند زده شده با کاهش دما آبدوستی سطح  ،استضخامت این الیه بسیار حائز اهمیت 

که موجب جدا شدن سلول ها از بستر کشت شود. و در مقابل تشکیل یك الیه ضخیم از پلیمر پیوند    ،زه ایی نیستبه اندا

زده شده بر سطح ظرف های کشت سلولی، مانع از چسبیدن سلول ها بر سطح ظرف کشت می شود، چنین سطحی دافع 

 .         [10]سلولی است

 50/50( در دو نسبت  PNVCL/PNIPAAmمر )درجه بر روی ظروفی که با کوپلی  37سلول های فیبروبالست در دمای  

پیوند زده شده بود کشت شدند، در هر دو نمونه سلول ها به خوبی به بستر کشت چسبیده و تکثیر یافتند و    20/80و  

نگهداری شدند، کلیه ی سلول ها بدون استفاده    C4 ̊  دقیقه در دمای     50جهت برداشت سلول ها ظروف کشت به مدت  

رفتار سلول ها در ظرف کنترل و فاقد الیه ی کو   4در شکل    . از آنزیم و تنها با کاهش دما از بستر کشت جدا شدند

حاصل نمی شود و برای اطمینان   ینشان می دهد که با تغییر دما هیچگونه تغییر  C4 ̊  و  C  37 ̊  پلیمری در دو دمای

باقی مانده عکس گرفته شد، همانطور  منطقه ی  بیدن سلول ها به بستر کشت تمام محیط کشت را خارج کرده و از  چساز  

(  PNVCL/PNIPAAmتمامی سلول ها به کف ظرف چسبیده اند، اما در ظروفی که با کوپلیمر )  که مشاهده می شود

خالی کردن محیط کشت   کشت جدا شده و پس از  از بستر  C4 ̊  پیوند زده شده اند سلول ها پس از سرد شدن تا دمای  

سلول ها به همراه محیط کشت از ظرف خارج شده به نحوی که در منطقه باقی مانده هیچ سلولی در کف ظرف ها  

 
9 Root mean square 
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پیوند زده شده بودند    20/80نسبت  (  PNVCL/PNIPAAmکوپلیمر )البته ظروفی که با  (.  6و5مشاهده نمی شود)شکل

جدا شدن سلول ها با    نشان داده شده است.  5  به شکل یك صفحه سلولی از سطح جدا شدند که در شکل  سلول ها

  37کمتر از    LCSTنقطه  مناسب، داشتن  و زاویه تر شوندگی  ضخامت  به دلیل  کاهش دما در ظروف پیوند زده شده  

. زیرا سلول ها در ظروف  توزیع یکنواخت الیه پیوند زده شده بر سطح می باشد درجه سانتی گراد، حساسیت به دما و  

کشت معمولی به تغییرات دما هیچ پاسخی نمی دهند و حتی در برداشت با آنزیم تریپسین به صورت دانه دانه جدا می  

هایی بهم    سلول  5در حالی که در شکل که همین موضوع سبب آسیب دیدن ماتریکس خارج سلولی نیز می شود،  شوند  

 .جدا شده است از بستر کشت تنها با سرد کردنکه  ،سلولی است همان صفحهکه  مشاهده می شودپیوسته 

 . شکل ها3

 

 
  PNVCL/( PNIPAAm)نمونه ی شاهد و نمونه های پیوند زده شده با کوپلیمر  ATR مقایسه طیف  .1شکل
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 )الف(                                                    )ب(                                    

 )الف(. تصویر دوبعدی  )ب(. تصویر سه بعدی    دومازسطح نمونه ی    AFMتصویر   . 3شکل                         

 

 
 (  منطقه باقی مانده ) (                ج  C4̊   دمای (                      ب )  C37̊   دمای الف )

 کشت سلول بر روی ظرف کنترل فاقد الیه پیوند زده شده   .4شکل 

 
 منطقه باقی مانده( ) (                ج  C4 ̊  دمای (                      ب )  C37 ̊  دمای الف )                                       

 80/ 20با نسبت   (  PNVC   /PNIPAAmکشت سلول بر روی ظرف پیوند زده شده با کوپلیمر) .5شکل

 )پیکان صفحه سلولی را نشان می دهد(                                                               

 

 
 ( منطقه باقی مانده ) (                ج  C4 ̊  دمای (                      ب )  C37 ̊  دمای الف )                                      

 

   50/50با نسبت    (  PNVC   /PNIPAAmسلول بر روی ظرف پیوند زده شده با کوپلیمر)  کشت . 6شکل

 برابر  و به صورت تصادفی گرفته شده است(.  1000تصاویرکشت سلول با بزرگ نمایی )الزم به ذکر است که تمامی 
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  گیرینتیجه  .   4
از انجام این پروژه ساخت ظروف کشت سلولی حساس به دما به منظور تولید صفحات سلولی جهت کاربرد در  هدف 

تهیه وبروش پلیمریزاسیون    NVCLو     NIPAAmنمونه هایی با نسبت مشخص از دو منومرمهندسی بافت بوده است،  

و    1650مشاهده کیفیت مطلوب پیك در منطقه  و    FTIRنتایج آزمون  پیوندی با دزهای مختلف پرتو گاما  تهیه شدند.  

دز بهینه جهت    kGy  30  ، همچنین براساس نتایج آزمون زاویه تماس و تغییرات چشمگیر زاویه تماس با کاهش دما

  (PNVCL/PNIPAAm)پلیمری  کودر تمامی نمونه ها وجود الیه    FTIRنتایج آزمون  تعیین شد.  پلیمرزاسیون پرتویی  

با استفاده از منحنی کالیبراسیون به دست آمد،    پیوند  و چگالی   کردبر سطح ظروف کشت سلول پلی استایرنی را تایید  

  تغییرات آبدوستی به آب گریزی  . عالوه بر این الیه  پلیمری با مقیاس میکروگرم بر سطح است  یك   که نشان دهنده وجود

 نتایج الیه کوپلیمری پیوند زده شده را ثابت می کند. حساسیت دمایی ، و بالعکس با توجه به تغییرات دما  برای سطح 

الیه پلیمری در تمامی نمونه ها با موفقیت پیوند زده شده و دارای ضخامتی  نشان داد که  AFM بررسی با  میکروسکوپ  

ظرف های    ر رویب   درجه سانتی گراد  37سلول ها در دمای  . لذا بر این اساس مشاهده شد که  در اندازه نانو می باشد

درجه سانتی گراد نشان می دهد که نقطه   37کشت سلول ها در دمای  یافتند  رشد    تکثیر وکشت سلولی  پیوند زده  

LCST  هیدروفیل شده و    ظرف با کاهش دما سطحمتعاقبا  درجه سانتی گراد می باشد.  37الیه پیوند زده شده کمتر از

   ند.داز سطح جدا ش به شکل صفحات سلولی آنزیمیبدون هیچ گونه درمان سلول ها 
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