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کاربردهای نانو مواد زیستی در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی
بهناز بخشنده1و* ،محیا صادقی ،2سید بهنام عبدالهی برائی ،3محمدرضا مهرابی ،4فاطمه سادات اسدی
-1گروه بیوفناوری ،پردیس علوم ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
-2گروه مهندسی پزشکی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
-3گروه علوم زیستی ،دانشکده علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
-4گروه میکروبیولوژی ،دانشکده زیست شناسی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 -5دانشکده علوم زیستی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
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چکیده
مهندسی بافت با گردهم آوردن زمینههای متفاوتی از جمله فیزیک ،نانوفناوری ،زیستشناسی مولکولی و تکوین از سویی ،سعیی در
ارائه درک کاملتر و بهتری از فرایندهای سلولی داشته و از سویی دیگر به بهبود روشهای مهندسی و تولید بافعتهعای جعایگزین
برای مصارف پزشکی میپردازد .در این میان نانوتکنولوژی باعث بروز پیشرفتهای چشمگیری در ایجاد مواد جدیعد بعا کعاربرد در
زمینههای زیستپزشکی شده است .نانومواد با هدف تسهیل در ایجاد ساختارهای مهندسی بافت دارای این قابلیت هسعتند کعه بعه
گونهای طراحی شوند تا کمترین پاسخ التهابی در بدن میزبان ایجاد شود .بنابراین ،آگاهی از تاثیر این ویژگیها بر رفتار سعلو ،،هعم
در تحقیقات اولیه سلولی و هم در حوزههای مرتبط با کاربرد ،مانند مهندسی بافت و فنآوریهای مبتنی بر سعلو ،،رعروری اسعت
نانومواد زیستی با نسبت سطح به حجم بالا ،کمک شایانی به توانایی جذب سطحی و فیالیعت شعیمیایی کعرده کعه نهایتعا افعزای
عملکردهای سلولی به ارمغان آورده میشود .همچنین ،نانومواد زیستی در مقایسه با زیستمواد میمولی سنتی ،دارای پتانسیل بالایی
از اثربخشی بارگذاری داروها و نوکلوئیک اسیدها و یا دیگر فاکتورهای بیولوژیکی به منظور تسریع در ترمیم و بازسازی بافعت معی-
باشند .در این مقاله مروری به کاربردهای نانومواد زیستی در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی پرداخته شده و نق ایعن معواد بعه
عنوان افزودنی در داربست های مهندسی بافت و نیز فاکتورهای القائی در محیط کشت مورد بحث قرار می گیرد.
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Tissue engineering, by combining different fields such as physics, nanotechnology, molecular
biology and evolution, on the one hand, tries to provide a more complete and better
understanding of cellular processes, and on the other hand, to improve engineering methods
and tissue production. Alternatives for medical use. Nanotechnology, meanwhile, has led to
significant advances in the development of new materials for use in the biomedical field.
Nanomaterials with the aim of facilitating the creation of tissue engineering structures have
the ability to be designed to create the least inflammatory response in the host body.
Therefore, knowledge of the impact of these properties on cell behavior is essential, both in
early cell research and in application-related areas, such as tissue engineering and cell-based
technologies. Biomaterials with a high surface-to-volume ratio contribute significantly to the
adsorption capacity and chemical activity, which ultimately leads to increased cellular
function. Also, biological nanomaterials, compared to conventional conventional
biomaterials, have a high potential for loading drugs and nucleic acids or other biological
factors to accelerate tissue repair and regeneration. This paper reviews the applications of
biomaterials in tissue engineering and regenerative medicine and discusses the role of these
materials as additives in tissue engineering scaffolds as well as induction factors in the
culture medium.
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