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Background and Aims: In this study graphene oxide based coatings are applied on the
titanium substrates in order to improve their biocompatibility and antibacterial properties of
titanium substrate.

Article Subject:
Nanobiotechnology

Materials and Methods: Chitosan, graphene oxide and their composites separately are
coated on the substrates and their hydrophilicity and roughness are measured using contact angle
measurement and atomic force microscopy. The coated substrates are then exposed to MG63
osteoblasts and Staphylococcus aureus in order to evaluate the interactions.
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Results: The results show that titanium samples that are coated with chitosan and
composites have better surface hydrophilicity and higher roughness compared to other samples
and uncoated titanium. Cell adhesion is also improved on the coated substrates. Regarding the
antibacterial property the composite coating show the best results.
Conclusions: It is concluded that the titanium substrate which is coated with
nanocomposite of graphene oxide and chitosan has higher hydrophilicity and roughness that
resulted to enhance biocompatibility and antibacterial property. This may lead to a higher
success rate in the application of these substrates in maxillofacial implant surgeries.
Keywords: Titanium, Graphene Oxide, Chitosan, Biocompatibility, Antibacterial

Email:
sfaghihi@nigeb.ac.ir
Use your device to scan
and read the article online

Copyright © 2018 Iranian Journal of Medical Microbiology. All rights reserved.

How to cite this article:

Gheysoor M, Faghihi S. Study of Biocompatibility and Antibacterial Properties of Titanium
Substrates Coated With Chitosan Reinforced With Graphene Oxide. Iran J Med Microbiol.
2018; 12 (2): 107-115

 مجله میکروب شناسی پزشکی ایرانMajallah-i mīkrub/shināsī-i pizishkī-i Īrān.

107

مقاله
پژوهشی

مجله میکروبشناسی پزشکی ایران
سال  – 12شماره  – 2خرداد-تیر 1397
Journal homepage: www.ijmm.ir

مطالعۀ خواص زیستی و آنتی باکتریال نمونههای تیتانیومی پوششدادهشده با کیتوزان
تقویتشده با گرافن اکساید
مهسا قیصور ،شهاب فقیهی
گروه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ،تهران ،ایران

اطالعات مقاله
تاریخچه مقاله
دریافت1396/11/14 :
پذیرش1397/04/04:
انتشارآنالین1397/04/09 :
موضوع :نانو بیوتکنولوژی

چکیده
زمینه و هدف :در این تحقیق ،برای بهبود خواص زیستی و آنتیباکتریال نمونههای تیتانیومی ،پوششهایی بر پایۀ گرافن
اکساید ،پلی ساکارید کیتوسان و کامپوزیت کیتوسان و گرافن اکساید بهصورت مستقل روی نمونهها داده شده است.
مواد و روشکار :میزان آبدوستی و زبری پوشش ها از طریق زاویۀ تماس آب و میکروسکوپ نیروی اتمی و میکروسکوپ
الکترونی ارزیابی و اندازهگیری شد .سپس نمونهها در معرض سلولهای استخوانی شبه استئوبالستی و همچنین باکتری
استافیلوکوکوس ارئوس قرار داده شد تا تقابل مشترک سطوح پوشش دادهشده ارزیابی شود.
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یافتهها :نتایج نشان داد که میزان آبدوستی و زبری سطوح در پوششهای کامپوزیتی و کیتوسانی بهطور چشمگیری بهبود
یافته است .چسبندگی و زندهمانی سلولها بر این پوششها در مقایسه با تیتانیوم بدون پوشش افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
همچنین نتایج نشان میدهد که تیتانیوم پوششداده شده با کامپوزیت کیتوسان/گرافن اکساید از نظر زیستی و مقاومت در برابر رشد
باکتریایی میتواند پوششی مناسب برای نمونۀ های تیتانیومی با قابلیت کاشت در جراحیهای دهانودندان باشد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج حاصل میتوان ادعا کرد که کامپوزیت کیتوسان/گرافن اکساید با داشتن زیست سازگاری باال،
آبدوستی مناسب ،خواص آنتی باکتریال مطلوب دارد و میتواند گزینۀ مناسبی برای پوشش مواد کاشتی کاربردی در جراحیهای
دهان و دندان باشد.
کلمات کلیدی :تیتانیوم ،گرافن اکساید ،کیتوسان ،زیست سازگاری ،آنتیباکتریال

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله میکروبشناسی پزشکی ایران محفوظ است.

مقدمه
تحقیقات گستردهای در زمینۀ اصالح سطح تیتانیم برای
بهبود کارایی آن در کاربردهای پزشکی صورت گرفته است .در این
راستا بررسیها در دهۀ اخیر بر روشهای اصالح سطح شیمیایی
متمرکز شده است .بررسیهای انجامشده نشانگر آن است که
اهداف اصلی در راستای افزایش قابلیت زیست فعالشدن و بهبود
چسبندگی استخوان به سطح ایمپلنت تیتانیوم متمرکز شده است
( .)1، 2تیتانیوم بهدالیل گستردهای از جمله استحکام ویژۀ باال،
مقاومت نسبت به خوردگی ،زیست سازگاری و انعطافپذیری باال

در صنعت هوافضا ،ناوبری و تحقیقات زیست پزشکی استفاده شده
است ( .)3 ,4یکی از کاربردهای اصلی تیتانیوم در پزشکی بهعنوان
قطعات ثابت در داخل بدن ،کاشتنی و در نقش قسمتی از مفصل
زانو ،ران و یا ریشۀ دندان است .بنا به کاربردهای وسیع و متنوع
این فلز بهعنوان کاشتنی ،برطرفکردن نقایص آن از جمله ممانعت
از شکست ایمپلنت ،افزایش احتمال یکپارچگی با بافت استخوان
(استئواینتگریشن) ،و کاهش عفونتهای باکتریایی ناشی از
ایمپلنت در داخل بدن بسیار حائز اهمیت است .مشخص شده
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است که پاسخ یک مادۀ بیولوژیکی به بافت انسان به خواص
سطحی و زیست سازگاری آن بستگی دارد .مروری بر تحقیقات
انجامشده در این زمینه نشان میدهد که محققان برای بهینهکردن
روشهای اصالح سطح تالش کردهاند و در این راستا به اصالح
سطح بهصورت مکانیکی ،شیمیایی ،الکتروشیمیایی و فیزیکی
بهمنظور افزایش زیست سازگاری ،زبری سطح ،افزایش آبدوستی
سطح و بهبود مقاومت به خوردگی و نیز عوامل میکروبی توجه

ارزیابی شدند .آزمایشات با استفاده از سلولهای استئوپالستی
انسان ( )MG63انجام گرفت و چسبندگی ،تکثیر ،مورفولوژی این
سلولها بر سطوح پوششدار بررسی و با نمونههای بدون پوشش
مقایسه شد .همچنین خواص ضدباکتریایی پوششهای ایجادشده
بر سطوح تیتانیومی از طریق استافیلوکوکوس ارئوس ،متداولترین
سویۀ باکتری در عفونتهای باکتریایی ارتوپدی ارزیابی شد.
مواد و روشها

شده است ( .)5 , 6یکی از روشهای اصالح سطح و اعمال
پوششهای زیست سازگار ،استفاده از روش اسپین کوتینگ
بهمنظور اصالح سطح شیمیایی است .از مزایای این روش ضخامت
کم پوشش ایجادشده بر سطح ( 100نانومتر تا  10میکرومتر)،
سهولت و سرعت انجام پوششدهی است ( .)7از جمله موادی که
با استفاده از این روش روی سطح استفاده شدهاند ،میتوان به
پوششهای سرامیکی ،پلیمرها ،هیدروکسی آپاتیت و فسفات
کلسیم اشاره کرد .با بررسی و کنکاش در نتایج تحقیقات
انجامشده مشخص شد که مواد بر پایۀ کربن و پلیمرهای زیست
فعال از جمله کیتوزان ،پتانسیل عملکردی امیدوارکنندهای را
نشان دادهاند .کیتوسان خواص ضدباکتریایی ،زیست سازگاری و
زیست تخریبپذیری مطلوب دارد Pavitra .و همکاران ،پوششی از
کیتوسان را بر بستر تیتانیومی استفاده کردند و نتایج حاکی از آن
بود که پوشش کیتوسان سبب افزایش زیست سازگاری سطح بستر
و کاهش تهاجم باکتریایی میشود ( .)8در سالهای اخیر گرافن و
مشتقات آن بهعنوان مواد نانوساختاری که پتانسیل باالیی بهمنظور
مصارف در زمینههای زیست پزشکی دارند ،پیشنهاد شدهاند.
گرافن اکساید ( )GOمشتق گرافن است که از طریق اکسیداسیون
گرافن تهیه میشود و سازگاری زیستی مناسب و خواص مکانیکی
و الکتریکی بسیار مطلوبی دارد؛ بنابراین بهعنوان مادهای منتخب
در پوششدهی سطوح زیست مواد ،استفاده شده است (.)9 , 10
عالوه بر این ،برخی از مطالعات خواص ضدباکتریایی را در خصوص
پوششهای حاوی  GOگزارش کردهاند (.)11
در این تحقیق بهمنظور دستیابی به خواص بیولوژیکی و
فیزیکی مطلوب سطوح نمونههای تیتانیومی ( ،)Tiاز کیتوزان ()Cs
و گرافن اکساید ( )Goو ترکیب این دو ماده ( )Cs/Goبهمنظور
پوشش تیتانیوم استفاده شد .به این منظور روش اسپین کوتینگ
) (Spin Coatingبرای پوششدهی نمونههای تیتانیومی به کار
رفت و پس از مشخصهیابی سطح با استفاده از میکروسکوپ نیروی
اتمی ( ،)AFMمیکروسکوپ الکترونی و اندازهگیری زاویۀ تماس،
تعامالت سلولی و ضدمیکروبی نمونههای پوششدار و بدون پوشش

مواد
دیسکهای تیتانیومی ( )Ti–6Al–4Vبا قطر  13میلیمتر و
ضخامت  2میلیمتر تهیه شد H2SO4, HNO3 K2MnO4, H2O2.و
 HClاز شرکت مرک و محیط کشت  DMEMو تریپسین از
شرکت گیبکو خریداری شدند .گرافن اکساید-5,4(-3( MTT ،دی
متیل تیازول) 5,2-دی فنیل تترازولیوم برمید) و FBS
واسترپتومایسین و پنیسلین از شرکت سیگما تهیه شد.
سنتز گرافن اکساید
در ساخت نانو صفحات گرافن اکساید روش اصالحشدۀ هامر
به کار رفت؛ لذا برای ساخت گرافن اکساید  1گرم گرافیت به 120
میلیلیتر محلول اسید سولفوریک  %98اضافه و مخلوط حاصل در
حمام یخ قرار داده شد .سپس 500میلیگرم سدیم نیترات به
مخلوط اضافه و بهمدت یک ساعت روی مگنت استیرر با سرعت
 200دور در دقیقه قرار داده شد .مخلوط بهدستآمده در حمام یخ
قرار داده شد و  6گرم پرمنگنات بهآهستگی به آن اضافه شد .پس
از اضافهشدن  400میلیلیتر آب دو بار تقطیر به مخلوط ،بهمدت
یک ساعت روی مگنت استیر در دمای  70ºCقرار داده شد .در
مرحلۀ بعدی 10میلیلیتر آب اکسیژنه  %30به مخلوط اضافه و
پس از گذشت  48ساعت محلول روی دور ریخته شد و رسوب
قهوهایرنگ بهترتیب با اسید کلریدریک  0/5موالر و آب دیونیزه
شستوشو داده شد .محلول آب دیونیزه و رسوب بهمدت یک
ساعت در دستگاه اولتراسونیک پروبدار قرار داده شد و در نهایت
پس از قرار دادن محلول در دستگاه فریز درایر پودر گرافن اکساید
بهدست آمد.
سنتز محلول نانوکامپوزیتی
ابتدا محلول  %1وزنی کیتوسان با اضافهکردن پودر
کیتوسان به محلول اسید استیک  %1حجمی تهیه شد و مخلوط
حاصله بهمدت  24ساعت روی مگنت استیرر با سرعت متوسط
قرار گرفت .مخلوط  %1وزنی پودر گرافن اکساید با آب دیونیزه
تهیه و بهمدت یک ساعت روی مگنت استیرر قرار داده شد.
محلول کیتوسان و گرافن اکسایدحاصله با نسبت حجمی مساوی
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تهیه شد و بهمدت یک ساعت در دستگاه اولترا سونیکاتور با بسامد
 40هرتز و دور  0/5قرار گرفت.

افزار  GPESمتصل به دستگاه نمودارهای مربوط به هر نمونه را
ترسیم کرد.
بررسی چسبندگی و تکثیر سلولی

آمادهسازی نمونههای تیتانیومی
دیسکهای تیتانیومی خالص تجاری در ابعاد
تهیه شد .این قطعات بهصورت مکانیکی با دستگاه
 Grinder/Polisherمدل  MP-28و ورقههای سمبادۀ P 1500
پولیش داده شد .دیسکهای تیتانیومی بهترتیب در اتانول و آب
دیونیزه قرار داده شد تا ضایعات حاصل از پولیش نمونهها جدا
شود .سپس دیسکهای تیتانیومی در آون با دمای  70ºCقرار
داده شد .پوششدهی دیسکهای تیتانیومی با دستگاه اسپین
کوتینگ ( )M.T.D.92انجام گرفت .قطرات محلول با فاصلۀ 1
سانتیمتر از سطح دیسکهای تیتانیومی در حالت دینامیک به
تیتانیومها افزوده شد تا الیهای نازک از محلولها روی سطح قرار
گیرد .تیتانیومهای پوششدادهشده بهمدت  24ساعت در دمای
 50ºCقرار داده شدند .سطح پوششدهی دیسکهای تیتانیومی در
شرایط دستگاهی  2500دور در دقیقه و زمان  60ثانیه انجام شد.
برای انجام آزمایشهای بیشتر نمونههای تیتانیومی با آب دو بار
تقطیر و محلول فسفات بافر شستشو داده شدند.
1cm × 1cm

مشخصهیابی پوششها
مورفولوژی سطحی  Ti-6Al-4Vبـهعنـوان نمونـه شـاهد و
نمونههای پوششدادهشده با میکروسکوپ الکترونی روبشی
( )SEM, AMRY 1-1910FEمطالعه شد .زاویۀ تماس قطرۀ آب
مقطر بر نمونۀ شاهد و نمونههای پوششدادهشده ،حداقل در سه
نقطه از سطح اندازهگیری و میانگین زاویۀ تماس روی هر نمونه اندازه
گیری شد .زبری سطح نمونۀ شاهد و نمونههای پوششدادهشده در
دو نقطۀ متفاوت و در سه مقیاس  1، 0/5و  3میکرومتر با تعداد
 256پیکسل عکس برداری شدند .تصویربرداری از سطوح از سوی
یک پین با نوک بسیار تیز در حالت تماسی با دستگاه
میکروسکوپ اتمی  Auto Probeساخت کمپانی  Veecoصورت
پذیرفت .شـرایط محیطـی برای انجام آزمایش در دمـای  25ºCو
رطوبـت  %40تنظیم شد .بهمنظور بررسی مقاومت به خوردگی،
نمونۀ شاهد و نمونههای پوششدادهشده از دستگاه Auto Lab
مدل  PG State 30استفاده شد .اطراف نمونههای تیتانیومی
پوششدار و بدون پوشش با چسب عایقبندی شد؛ بهطوری که
فقط مساحت  0/3×0/3سانتیمتر از سطح نمونهها در تماس با
محلول رسانای الکترولیت  PBSقرار گیرند .الکترود مرجع در این
آزمون از نوع کالومل و الکترود کمکی از جنس گرافیت انتخاب
شد .برای هر نمونه این آزمون سه بار تکرار شد و در نهایت نرم

بهمنظور بررسی چسبندگی و تکثیرسلولی از آزمون  MTTبا
بهکارگیری کیت تکثیر سلولی  Rocheاستفاده شد .ابتدا سلولهای
شبه استئوبالستی ( )MG-63در محیط  DMEMبا غلظت 100
واحد در میلیلیتر از آنتیبیوتیک پنیسیلین ()Invitrogen, USA
و غلظت  100میکروگرم در میلیلیتر آنتیبیوتیک استرپتومایسین
( )Invitrogen, USAو  FBS %10در انکوباتور با  CO2 %5کشت
داده شد .دیسکهای تیتانیومی استریل درون چاهکهای پلیت
 24خانهای قرار داده شد و تعداد  5×104سلول (برای بررسی
چسبندگی) و  10×104سلول (برای بررسی تکثیر سلولی) روی
هریک از نمونههای تیتانیومی اضافه شده و در انکوباتور تحت
دمای  37ºCقرار داده شد .در این تحقیق تیتانیوم بدون پوشش به
عنوان کنترل در نظر گرفته شده است .پس از گذشت زمانهای
مربوطه ،دیسکهای تیتانیومی ابتدا با بافر شستشو داده شده و
سپس به چاهک جدید منتقل شدند .سپس محلول  MTTبا
غلظت  5 mg/mlبه هر چاهک اضافه شده و پس از گذشت زمان
 4ساعت با اضافهکردن  DMSOو تشکیل رنگ بنفش ،میزان
جذب رنگ تولیدشده در طول موج  580نانومتر با دستگاه االیزا
ریدر ( )ELISA readerبررسی شد.
بررسی مورفولوژی سلولها
مورفولوژی سلولهای  MG63پس از گذشت  3روز از کشت
سلولها روی نمونههای تیتانیوم پوششدار و شاهد بررسی شد .در
ابتدا تعداد  15000سلول در هر میلیلیتر محیط کشت بر نمونه
های پوششدادهشده در پلیت کشت  24خانهای اضافه و تحت
دمای  37ºCدر انکوباتور قرار داده شدند .پس از گذشت  3روز
سطح نمونهها بهوسیلۀ بافر  PBSشسته شدند و درگلوتارآلدهید
 2/5درصد در دمای 4ºCبهمدت  24ساعت قرار گرفتند .سپس
نمونهها با استفاده از غلظتهای مختلف اتانول (،%50 ،%40 ،%30
 %90 ،%80 ،%70تا  )%100آبگیری شدند .سطح نمونههای آب
گیریشده با الیهای از طال پوشانده شد و در نهایت مورفولوژی
سلولی با میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل  EM3200مطالعه
شد.
تست ضدباکتریایی پوششها
برای بررسی خواص ضدباکتریایی نمونههای تیتانیومی
پوششدادهشده از استافیلوکوکوس ارئوس استفاده شد.
سوسپانسیون استافیلوکوکوس ارئوس در دمای  37ºCو  180دور
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در دقیقه در انکوباتور قرار داده شد .سپس سوسپانسون باکتری
استافیلوکوکوس ارئوس با جذب نوری  0/5تهیه شد .تیتانیومهای
پوششدادهشده و بدون پوشش به سوسپانسیون باکتری منتقل و
در زمانهای مشخص میزان جذب نوری محیطهای حاوی نمونه
در طول موج  600نانومتر اندازهگیری شد.
بررسیهای آماری
کلیۀ آزمایشات با حداقل تکرار  3بار انجام گرفت و تعداد
نمونهها در هر آزمایش  3بوده است .برای همۀ مقادیر ،محاسبات
آماری شامل میانگین ،واریانس و آزمون تی صورت گرفته و به
نتایج با سطح معنیدار کمتر از  0/05به لحاظ آماری توجه شده
است .به این منظور از نرمافزار  SPSSنسخۀ  22استفاده شد.
یافتهها
مشخصهیابی سطح نمونههای تیتانیومی
تصاویر میکروسکوپ الکترونی مربوط به سطح نمونههای
تیتانیومی پوششدادهشده و نمونۀ شاهد در شکل  1نشان داده
شده است .همانگونه که در شکل مشاهده میشود ،تیتانیومهای
پوششدادهشده با کیتوسان در مقایسه با نمونههای دیگر سطح

یکنواخت ،بدون روزنه و برآمدگی را نشان میدهند .سطح نمونۀ
تیتانیومی پوششدادهشده با گرافن اکساید نشانگر لبههای صفحات
گرافن است که در برخی نقاط این صفحات روی یکدیگر افتادهاند
و شکل چندالیهای به خود گرفتهاند .در خصوص نمونههای
پوششدادهشدۀ نانو کامپوزیت مشخص شد که سطح یکنواختی
نمونههای دیگر را نداشته و بهوضوح میتوان برآمدگیها و
فرورفتگیهایی را بر سطح مشاهده کرد.
بررسی زاویۀ تماس
با توجه به میانگین زاویۀ تماس نمونهها در جدول  ،1نمونۀ
پوششدادهشده بهوسیلۀ کیتوسان با اختالف معناداری نسبت به
نمونۀ شاهد آبدوستی بیشتری را نشان میدهد .با توجه به
تصاویر و زاویههای بهدستآمده ،مشخص شد که نمونۀ کامپوزیتی
پس از نمونۀ کیتوسانی بیشترین خاصیت آبدوستی را دارد .این
در حالی است که نمونۀ گرافن اکساید بیشترین زاویۀ تماس را
دارد و این بهمعنای داشتن کمترین میزان آبدوستی بر سطح این
نمونه است.

شکل  .1میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح نمونههای پوششداده شده با الف) گرافن اکساید ب) کیتوسان پ) کامپوزیت گرافن اکساید و
کیتوسان ت) نمونۀ تیتانیوم خالص
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جدول  .1بررسی میزان آبدوستی و زبری سطح تیتانیوم ( ،)Tiپوشش کیتوسان ( ،)Csگرافن اکساید ( )Goو کامپوزیت کیتوسان/گرافن اکساید
(.)Cs/Go
میانگین آبدوستی سطح

میانگین زبری سطح ()nm

نمونهها

109/4 ± 1/27

27/45 ± 1/56

Ti

60/5 ± 0/33

14/1 ± 2/08

Cs

95 ± 0/81

4/82 ± 2/55

Go

82/65 ± 0/46

33/58 ± 2/09

Cs/Go

بررسی زندهمانی سلولها

بررسی توپوگرافی سطح
جدول  1نتایج بهدستآمده از بررسی ناهمواری و پستی
بلندی سطح را نشان میدهد .همانگونه که مالحظه میشود،
نمونۀ پوششدادهشده کامپوزیتی با میانگین زبری 33/58 ± 2/09
نانومتر از تمامی نمونهها زبری و ناهمواری بیشتری را نشان
میدهد .در حالی که نمونۀ شاهد ،کیتوسان ،گرافن اکساید به
ترتیب با داشتن میانگین زبری ،14/1 ± 2/08 ،27/45 ± 1/56
 4/82 ± 2/55نانومتر پس از نمونۀ کامپوزیتی قرار میگیرند .طبق
نتایج بهدستآمده نمونۀ نانوکامپوزیتی بیشترین زبری را روی
سطح نشان میدهد.

سلولهای کشتدادهشده روی سطح نمونههای تیتانیومی
پوششدادهشده پس از گذشت یک روز در مقایسه با نمونۀ شاهد
تفاوت چندانی نشان نمیدهند؛ اما با گذشت  3روز سلولهای
بیشتری روی نمونههای کیتوسانی نسبت به سایر نمونهها مشاهده
شد .در روز هفتم بیشترین تعداد سلولها بهترتیب روی سطح
نمونۀ کیتوسان و نمونۀ کامپوزیت دیده شدند (شکل .)3

بررسی چسبندگی سلول
نتایج حاصل از آزمون چسبندگی سلول نشان میدهد که
پس از گذشت دو ساعت تعداد سلولهای متصلشده به تیتانیوم و
نمونههای پوششدادهشده اختالف چشمگیری را نشان نمیدهند.
در حالی که روند چسبندگی سلولها پس از گذشت  4ساعت
افزایش یافته و نمونه با پوشش کیتوسان بیشترین تعداد سلولهای
متصلشده روی سطح را نشان میدهد .پس از گذشت  6ساعت
مشاهده شد که سلولهای بیشتری به نمونۀ کیتوسانی و بهدنبال
آن نمونۀ کامپوزیتی متصل شدهاند (شکل .)2

شکل .3میزان زندهمانی سلولها بر نمونههای پوششدادهشده
تیتانیومی *P > 0/05 .مقایسۀ پوشش کیتوسان با تیتانیوم0/05 ،
> **Pدر مقایسۀ پوشش کامپوزیتی و تیتانیوم

بررسی مورفولوژی سلولی

پوششدادهشده تیتانیومی P > 0/05 .مقایسۀ پوشش کیتوسان

تصاویر بهدستآمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان
داد سلولهای  MG63که بهمدت  3روز روی نمونهها کشت داده
شده بودند ،گسترش و تراکم نسبتاً خوبی بر سطح نمونهها
داشتند .این در حالی است که در نمونۀ کیتوسان و کامپوزیت
سلولها در تمامی جهات گسترش پیدا کردهاند .در دو نمونۀ
تیتانیوم خالص و گرافن اکساید سلولها در یک جهت خاص
آرایش یافتهاند؛ اما در دو نمونههای کیتوسان و کامپوزیت که از
زبری سطح بیشتری نیز برخوردارند ،سلولها در تمامی جهات

با تیتانیوم **P > 0/05 ،در مقایسۀ پوشش کامپوزیتی و تیتانیوم

گسترش یافته و خود را روی بستر پهن کردهاند (شکل .)4

شکل.2

میزان

چسبندگی

سلولها

روی

نمونههای

*
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شکل  .4تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سلولهای  MG63بر سطح نمونههای پوششدادهشدۀ الف) کیتوسان ،ب) گرافن اکساید ،پ)
کامپوزیت ،ت) تیتانیوم.

بررسی خواص ضدباکتریایی پوششها
نتایج حاصل از بررسی خواص ضدباکتریایی نمونههای
پوششدار و بدون پوشش در شکل  5نشان داده شده است .با
توجه به نمودار مشخص شد که پوششهای کیتوسان ،کامپوزیت
کیتوسان و گرافن اکساید در مقایسه با تیتانیوم خالص تا میزان
جالبتوجهی از رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جلوگیری
کردهاند .بهترین نتیجه در نمونههای تیتانیومی پوششدادهشده با
کیتوسان و کامپوزیت کیتوسان ـ گرافن اکساید بهدست آمد؛
بهطوری که پس از  6ساعت تعداد باکتریها به نصف کاهش یافته
است.

خمش صفحات گرافن اکساید هستند .همانطور که ذکر شد،
کیتوسان و گرافن اکساید قادر به ایجاد برهمکنشهای فیزیکی و
الکتروستاتیک هستند که در نتیجۀ این برهمکنشها ،صفحات
گرافن اکساید را بهصورت پراکندهشده در پلیمر کیتوسان میتوان
مشاهده کرد .همچنین میزان آبدوستی سطح روی نمونههای
پوششدادهشده که از طریق زاویۀ تماس اندازهگیری شد ،نشان
داد که نمونۀ پوششدادهشده بهوسیلۀ گرافن اکساید بیشترین
زاویۀ تماس را دارد و این بهمعنای داشتن کمترین میزان
آبدوستی روی سطح این نمونه است .در این آزمون میزان آب
دوستی سطح نمونههای پوششدادهشده و شاهد بررسی شد.
بررسی میزان آبدوستی سطح امکان پیشبینی برهمکنشهای
مایعات بدن و پروتئینهای محلول در آن را با سطح فراهم میکند
( .)12 ،13میزان زبری سطح از دیگر عوامل مهم و تأثیرگذار در

شکل .5منحنی رشد باکتری استافیلوکوکوس ارئوس بر نمونههای
تیتانیومی پوششدادهشده

بحث
نتایج حاصل از بررسی مورفولوژی سطح بهوسیلۀ
میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که نمونۀ نانوکامپوزیتی
بیشترین میزان پستی و بلندی را روی سطح نشان داده است .این
تغییر مورفولوژی در نمونههای نانوکامپوزیتی ناشی از تاخوردگی و

اتصال سلولها به سطح است .در این روش از یک پروب استفاده
میشود که با تماس بر سطح و حرکت در نقاط مختلف تصویری
سهبعدی از سطح را نشان میدهد که تعیینکنندۀ پستی و
بلندیهای سطح است .نتایج بهدست آمده از این اندازهگیری نشان
داد که نمونۀ کامپوزیتی بیشترین میزان زبری سطح را نشان
میدهد که این ویژگی میتواند بر اثر تاخوردگی و خمشدن
صفحات گرافن اکساید در پلیمر کیتوسان مرتبط باشد .صفحات
گرافن اکساید بسیار نازک بوده و در برخی نقاط روی هم میافتند
که سبب ایجاد برآمدگی و فرورفتگی در سطح نمونۀ
پوششدادهشده بهوسیلۀ گرافن اکساید میشود ( .)14عوامل
مذکور شامل زبری سطح و میزان آبدوستی از عوامل تعیینکنندۀ
تقابالت مشترک سلولی و یا بهطور کلی بیولوژیک روی سطوح
زیست مواد هستند .بررسی چسبندگی سلول در زمانهای کوتاه
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نشان داد که روند چسبندگی سلولها پس از گذشت  4ساعت
افزایش یافته و نمونه با پوشش کیتوسان بیشترین تعداد سلولهای
متصلشده روی سطح را نشان میدهد .پس از گذشت  6ساعت
مشاهده شد که سلولهای بیشتری به نمونۀ کیتوسانی و بهدنبال
آن نمونۀ کامپوزیتی متصل شدهاند .این امر حاکی از چسبندگی
بهتر سلولها بر نمونۀ کیتوسان و کامپوزیت در مقایسه با تیتانیوم
خالص و گرافن اکساید است که میتوان آن را با خاصیت زیست
سازگاری باالی کیتوزان مرتبط دانست ( .)15همچنین برای
بررسی سمیت احتمالی در پوششهای بهکارگرفتهشده بهویژه
پوششهای تقویتشده با گرافن اکساید میزان زندهمانی سلولها
روی پوششها بررسی شد که نتایج حاکی از این واقعیت است که
نهتنها پوششهای ایجادشده اختاللی در زندهمانی سلولها ایجاد
نکردهاند ،بلکه با داشتن خواص زیست سازگاری مناسب زندهمانی
سلولها را نیز افزایش دادهاند .در حالی که گرافن اکساید اختالف
چشمگیری در زندهمانی سلولها نسبت به نمونۀ شاهد نشان نمی
دهد .با وجود آنکه گرافن اکساید در روند زندهمانی سلولها
بهبودی ایجاد نکرده است ،اما مشابه بودن تعداد سلولها روی
سطح نمونۀ گرافن اکساید و نمونۀ شاهد نشاندهندۀ عدم سمیت
این پوشش برای سلولها است .در روز هفتم بر روند افزایش رشد
و زندهمانی سلولها روی نمونهها هیچ اختاللی مشاهده نشد و
افزایش رشد با گذشت زمان نشان از زیست سازگاری پوششها و
بهویژه پوشش کیتوزانی میدهد .در نهایت در خصوص خواص
آنتیباکتریال با توجه به این نکته که کیتوزان خواص ثابتشدۀ
آنتیباکتریال دارد ،نتایج حاصل از رشد باکتری استافیلوکوکوس
اورئوس روی نمونههای پوششدادهشده تیتانیومی حاکی از آن بود
که کلیۀ پوششهای بهکارگرفتهشده در مقایسه با نمونۀ بدون
پوشش ممانعت بیشتری از رشد باکتری روی سطح بهعمل
میآورند .از نظر بالینی ،تجویز آنتیبیوتیکها بهعنوان یک درمان
کمکی در راستای کاهش یا از بین بردن پاتوژنها است؛ اما
استفادۀ طوالنیمدت از این سیستم امکانپذیر نیست .کیتوسان
خواص زیست سازگاری بسیار مناسبی دارد .از جمله خواص
منحصربهفرد آن خاصیت آنتیباکتریال است که این خاصیت به
درجۀ داستیالسیون و همچنین وزن مولکولی آن بستگی دارد.
گرافن اکساید نیز بهعنوان یک عامل ضدباکتریایی برای کاربردهای

مختلف پزشکی پیشنهاد شده است .با این حال چگونگی عملکرد
خاصیت ضدباکتریایی گرافن اکساید نامشخص است.
نتیجهگیری
در این تحقیق پوششهای بر پایۀ گرافن اکساید ،پلی
ساکارید کیتوسان و کامپوزیت کیتوسان و گرافن اکساید روی
سطح نمونههای تیتانیومی اعمال شد .برای بررسی ریختشناسی
سطح تیتانیوم از آزمونهای میکروسکوپ نیروی اتمی و
میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد .نتایج حاصل از
مطالعات میکروسکوپ نیروی اتمی نشان میدهد که پوششهای
کامپوزیتی کیتوسان و گرافن اکساید سبب افزایش زبری سطح
نسبت به سایر پوششها میشود .نتایج آزمون زاویۀ تماس اثبات
کرد پوشش کیتوسان روی سطح سبب کاهش زاویۀ تماس و
افزایش آبدوستی سطح میشود .پس از نمونۀ کیتوسان ،نمونۀ
کامپوزیتی بیشترین میزان آبدوستی بین سایر نمونهها را دارد.
حضور کیتوسان در کنار گرافن اکساید سبب افزایش آبدوستی و
زبر ی و مورفولوژی بهتر پوشش کامپوزیتی روی سطح شده است.
همچنین پوششدهی نمونههای تیتانیومی منجر به کاهش رشد
باکتری استافیلوکوکوس اورئوس شد که درخصوص کیتوسان و
کامپوزیت کیتوسان ـ گرافن اکساید قابلمالحظه بود .این باکتری
یکی از مهمترین عوامل بروز عفونت در نواحیای است که ایمپلنت
جایگذاری میشود .با توجه به نتایج حاصل میتوان ادعا کرد که
کامپوزیت کیتوسان/گرافن اکساید با داشتن زیست سازگاری باال،
آبدوستی مناسب ،با خواص آنتی باکتریال مطلوب میتواند گزینۀ
مناسبی برای پوشش مواد کاشتی کاربردی در جراحیهای دهان و
دندان باشد.
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند که از پژوهشگاه ملی
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بهخاطر حمایت مالی طرح
انجامشده تقدیر و تشکر کنند.
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