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چكیده
داربستهای نانولیفی براای رهر کنترا شرد دارو ،سروو و ژن و نیر در درمران مرثرا
بیماریهای مختوف به کار رفته است .بسپارهای طبیعی و همنهشتی و مخووطی از آنها و
نی زیستساامیکها از اج ای سازند داربستهای نانویی هستند .از باتای هرای مهندسری
بافت ،کشت سهبعدی است که میتواند در اندامها و بافتهای اصوی یافت شود؛ بنا برا ایر
در کرشت دوبعردی ،سوو هرا و دیگا مواد نمریتواننرد جهتگیای مناسر و سرهبعرردی
الزم را بره دسرت آورنرد .به همی دلیل از روشهای نوی ساخت داربستهای نرانو لیفری
بهاه گافته میشود .از تکنیکهای مختوفی نظیا روش الکتاوریسری ،روش کششری ،روش
همنهشت الگویی ،روش م لیفی ،روش خود تجمعری ،روش اتصرا رشرتهای و فنراوری
ساخت فام آزاد جامد ) 1(SFFبراای سراخت داربسرتهرای نرانویی اسرتفاده شرده اسرت.
در ای مقاله ،عالوه با ماوری با ویژگیها و مواد سرازند داربسرتهرا ،روشهرای سراخت
آنها بارسی می شود .از ویژگیهای بی همتای ساختارهای با پایۀ نانوالیاف میتوان به بازده
بارگذاری باال ،عموکاد مکانیکی عالی ،بستهبندی در محدودههای مختوف داروها ،آزادسازی
کنتا شده و پایداری مناس در تحویل  2DNAپالسرمایی ،پراوتیی هرای بر ر دارویری،
مواد ژنتیکی و سوو های بنیادی به مکان هدف اشاره کاد.



تاریخ پذیاش99/۷۰/22 :
شماره صفحات 6 :تا 16

کلیدواژهها :داربسرت نانوالیراف،
الکتاوریسی ،کششی ،م

فیبای،

خودتجمعی

 .1مقدمه 21

نانوالیاف مانند سطح ب ر

نانوالیاف ،نانومواد یکبعدی با قطا کمتا از  1۷۷۷نانومتا اسرت کره

انعطافپذیای باال در عموکادهای سطحی ،نق

در حا حاضا ،در سامانه های بهداشت و درمان بهعنروان یرک ابر ار

مولکو هرای زیسرت فعرا برهطرور مرثرا بره محرل مناسر بردن

مورد استفاده باای تحویرل دارو و سروو  3در درمران بیمراریهرای

ایفا میکند[ .]2باتای هرای عمرد سراختارهای داربسرت نانوالیراف

مختوف مطاح است[ .]1خصوصیات فی یکی و شیمیایی بری همترای

بهتا ،حداقل سمیت ،ظافیت

* تبای  ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دانشکد مهندسی شیمی
1. Solid Freefrom Fabrication
2. Deoxy Ribonucleic Acid
3. Drugs and Cells’ Delivery
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تاریخ دریافت99/۷۰/11 :

بره نسربت حجر ،،اسرتحکام کششری و

عبارت است از :پایداری مناس  ،ره

مهمی را در انتقرا

بارگذاری مواد دارویی باال ،خواص مکانیکی استثنایی ،بستهبندی در
محدودههای مختوف داروها و مناس باای داروهای مقراوم در باابرا

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و پانزده ()1044

آلژینررات و غیرراه) ،بسررپارهای همنهشررتی (پورریکرراپاوالکتون،

بافررتهررا و مهندسرری بافررت کررارباد بسرریاری یافتررهانررد .باخرری از

پویوینیلپیاولیدون و غیاه) و چندسرازههرای بسرپاری (تاکیبری از

خصوصیات منحصا به فاد و مه ،نانوالیاف در ادامه آورده شده است.

طبیعی -طبیعی ،مصنوعی -طبیعی و مصنوعی -مصنوعی) اسرتفاده
میشود .شکل ( )1حالتهای مختوف داربستهای بسرپاری را براای
رهای

دارو ،ژن و سوو نشان میدهد[.]1

 1-2سازگاری زیستشناختی
سازگاری زیست شناختی با رفتار زیستمتایک مسیوۀ بسیار مهمری
است تا پاسخ مناس می بان ،بدون ایجاد اراات نرامطووب بره دسرت
آید[ .]5اگا داربست از نظا زیست شناختی فعا و غیاسمی باشد ،با
بافت اطااف یکپارچه میشود؛ اما اگا داربست از نظا زیستشناختی
غیافعا باشد ،ممک است با یک کپسو لیفی محصرور شرود و در
بدتای حالت ،هنگامی که داربست سمی باشد ،ممکر اسرت مرا

(الف) زمینه منفذدار سه بعدی

(ب) شبكه نانو فیبر

موضعی بافت اطرااف رخ دهرد[ .]6سراباامانیان 1و همکراران[ ]۰برا
استفاده از تاکی زیسرتسرازگار داربسرت الکتاوریسری شرده کره
مخووطی از کوبسپار پوی(الکتاید-گویکوالید)-پوی( -3هگ یلتیوف )
بود در مد موش مطالعه کادند .نتایج نشان داد که فیباهای با پایۀ

(پ) هیدروژل

(ت) ریزکره

پوی( -3هگ یلتیوف ) ساختار بافتی سازمان یافتهای را بره نمرای

شکل  .1حالتهای مختلف داربستهای بسپاری برای رهایش
دارو ،ژن و سلول[.]4

 2-2زیستتخریبپذیری

اگاچه روشهای مختوفی باای ساخت نانوالیاف با موفقیرت بره کرار
رفته است؛ اما از روش الکتاوریسی بهدلیل توانرایی تولیرد الیراف برا
مقیاس نانومتا در مقیاس زیامیکاون برهطرور گسرتاده ای اسرتفاده
مریشرود .اخیررااً از نانوالیراف در زمینرههررای گسرتادهای از جمورره
مهندسی بافت ،ره

دارو ،مواد آرایشری ،لبراس محراف ،،پانسرمان

زخ ،و دستگاههای تصفیه استفاده شرده اسرت .پرژوه هرای آتری
میتوانند با روی تحویل  DNAپالسمید ،داروهای بر ر

پراوتیی ،

مواد ژنتیکی و سوو های بنیادی از راه نانوالیاف به محل مرورد نظرا
متماک شوند.

زیستتخای پذیای شامل انحرال شریمیایی یرک مراده بره وسریوۀ
باکتای یا سایا مواد زیسرت شرناختی ماننرد هورمرونهرا ،اسریدها و
مایعرررات بررردن اسرررت[ .]۰مرررواد موجرررود در داربسرررت بایرررد
زیستتخای پذیا باشد .محصوالت رهای

نی نبایرد سرمی باشرد و

باید به وسیوۀ بدن بهراحتی از محل کاشت خارج و یرا برا بافرتهرای
اطااف ادغام شود[ ]2تا نیاز به جااحری بیشرتا را ماتفر سرازد[.]9
می ان تخای داربست باید طوری تنظی ،شود که مطراب برا میر ان
بازسازی بافت باشد و پس از تامی ،بافت کامالً ناپدید شود.

 3-2تخلخل و سمیت
تخوخل درجهای از فضای خالی مواد است و بخشی از حج ،حفاهها

 .2ویژگیهای داربست نانو الیافی
خصوصیات بی همترای داربسرتهرای نرانولیفی از جموره سرازگاری
زیست شناختی ،زیستتخای پذیای و خاصیت مکانیکی عالی ،آنها
را به انتخابهایی ایدهآ باای ره

میگذارد و پاسخهای معقولی را در  2هفته تحایک میکند[.]۰

مروری بر داربستهای نانو الیاف با تمرکز بر روی مواد سازنده و...

گاما[ .]3باای تولیرد نانوسراختارها از بسرپارهای طبیعری (کرالژن،

چسبندگی سروولی عرالی پشرتیبانی مریکنرد؛ بنراباای  ،در احیرای

دارو و سوو تبدیل کاده است.

نانوالیاف ه،چنی بهدلیل تخوخل عالی و اتصرا متقابرل منافرذ ،از

با حج ،کل است[ .]1۷فامو بندی نانوالیاف دارای ساختار منافذ باز
و متصل است که اجازه مریدهرد تعامرل مطوروبی برا مولکرو هرای
زیستفعا به وجود آورد .ه،چنی دارای تخوخل کافی ،توزی انداز
ذرات و اتصاالت مناس بی حفاههرا اسرت کره بره رشرد سروو و
1. Subramanian
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ه،چنی عاوق کمک میکند[ .]11سمیت ،درجهای است کره یرک

رانویه باطراف شرده ،باعر راحتری هاچره بیشرتا بیمرار و کراه

دارو یا فامو میتواند به یک انردامگان یرا برا زیاسراخت انردامگان

ه ینهها میشود[.]11

(سرروو هررا و انرردام) آسرری باسرراند[ .]12بررا توجرره برره ماهیررت

ای داربستها باای بدن سمی نیست ،برا بافرت زنرده سازگار اسرت

زیستسازگاری نانوالیاف ،محصوالت آن نظیا داربستها و یا تخای

و منجرا بره پاسخ ایمنی در بردن فراد پذیانرده نمرریشررود[.]15

آن ،هیچ سمی را در بدن نشان نمیدهد[.]13

بخ

عمدهای از محدودیت داربستهای زیستی وابسته بره خرواص

مواد ترشکیلدهنرد آن است .مرواد مختورف در اسرتحکام ،سراعت
 4-2برتریها و کاستیهای داربستها

تخای پذیای و سایا عوامل متفاوت عمل میکنند؛ بنا با ای بایررد

از باتایهای مهندسی بافت ،کشت سهبعدی است کره مریتوانرد در

جرنس داربرست با توجه به ویژگیهای هدف بررهدرسررتی انتخراب

اندامها و بافتهرای اصروی صرورت پرذیاد؛ بنرا برا ایر در کررشت

شود؛ باای مثا اگا داربسرتی از لحرا مثلفرۀ اسرتحکام در ترامی،

دوبعردی ،سوو هرا و دیگا مواد نمریتواننرد جهتگیرای مناسر و

استخوان مناس باشد ولی دور تج یرۀ آن بری

از زمان مورد نظا

سهبعردی الزم را بره دسرت آورنرد؛ در ایرر حالرت ایر سروو هرا

ما به طو انجامد ،داربررست نامناسرربی اسررت .بنرا برا ایر براای

بهصورت تصادفی مهراجات مری کننرد و الیررۀ دوبعردی بره وجرود

حصو بهتای کارایی براای تامی ،بافتی باید مثلفه ها بهینرهسرازی

میآورند .بناباای  ،ای سروو هرا برهسمت مسریاهای نادرسرتی کره

شوند[.]11

باای کشت بافرت نامناسر هسرتند ،هردایت مریشروند .بنراباای ،

محدودیت در اندازه باای داربستها به دو صرورت بیرران مریشرود:

میتوان براای بهتراشردن اترصا و شبیهسازی سوو هرا و افر ای

(الف) محدودیت در انداز کوری داربسرت ،برهطروری کره در محرل

کارایی کشت ،از کشت سهبعدی استفاده کاد .کشرت روی داربسرت

النهگ ینی خود در بافرت هرردف ،جررایگ ی شررود و بری

یا همان کشت سهبعدی ،باتای های دیگای نی دارد که عبارت است

بر ر

از:

منافذ داربرست؛ برهطرروری کرره سرروو هررا قررادر برره مهراجات
 -1ایرر نرررو کرررشت ریخرتشناسری سررروولی بهترای را
داراست.
انجام میشود.

 -3از نظا زیستی و عموکاد بسیار شبیه به حالت واقعری اسرت؛
درنتیجه میتوان رفتار سوو هرا را در ایرر نررو کررشت
ارزیابی و بارسی کاد و آن را به حالت  In Vivoتعمی ،داد.
هدف اصوی استفاده از داربست ،در بهینهسرازی ،بازسرازی و ترامی،
بافت است .بهطوری که سوو هرای اولیرۀ کشتشده با روی داربست
شاو به تقسی ،و ناحیۀ النهگ ینری را پرا مریکننرد .شاخصره هرای
اتصالی که در داخل محیط داربست تجم پیدا میکنند با افرر ای
اتصا و مهاجات سروو هرا ،طرو دوره و مردت زمران بازسرازی را
کراه

مریدهرند .کنتا دقیر برا روی سراختار داربسرت باعر

بره حرداقل رسیدن عروار

یررا کوچررک نباشررد( .ب) محرردودیت در انرررداز حفرراههررا و

باشرررند و سیسرررت ،اکسررریژنرسرررانی و تغذیررره باقررراار باشرررد.
اکرررسیژنرسرررانی و تغذیرررۀ سررروو هرررا در مااحرررل اولیررره برررا

 -2تعامل بی سوولی بهتا

جرانبی ماننرد التهراب و تخایر هرای

آن یمری زود هنگرام میشود .بهدلیل خاصریت تخایر پرذیای ایر
مواد ،دیگا نیرازی بره حرذف آنهررا در بیمرراران پیونرردزده شرده
نیرست .باای حرذف باید یک عمل جااحری مجردد برا روی بیمررار

رعایت محدودیت در اندازه رفر مریشررود؛ امررا پررس از مرردتی،
مرررسألۀ دیگرررای تحرررتعنررروان عمررر نفرررروذ سرررروولی
مطاح میشود .سوو های اولیه پرس از کاشت روی داربست ،شراو
بره تکثیرا و مهراجات روی داربست مریکننرد ولری پرس از مردتی
شبیهسازی و تاشرح ماتایس خارج سوولی بهوسیوۀ ای سوو ها آغاز
مریشرود .در ای مدت نی سوو ها نیاز به اکسیژن و مرواد غررذایی
دارنرد و زمانی که روی سطح قاار گیانرد ایرر نیرراز برره راحترری
تأمی میشود؛ ولی پس از ای که سروو هرا برره داخررل داربررست
مهاجات می کنند و وارد نواحی عمی تای میشوند ،دچرار کمبررود
اکسیژن و مواد غذایی مریشروند .سروو هررا تنهررا ایر توانرایی را
دارند که  5۷۷میکاومتا از سطح فاصروه بگیانرد[ .]16نفروذ بیشرتا
سوو ها به داخل داربست منجا به ما

آنان مرریشررود؛ بره دلیرل

پوشیدهشدن سطح داربست با الیرهای از سرروو هررای اولیره ،نفروذ

انجام گیاد که با استفاده از ای مواد تخایر پرذیا عمررل جااحرری
8
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1. Penetration Depth

صورت میگیاد .عم نفوذ سوولی ،عمقری اسررت کره ترا آن عمر

به راحتی قابل الکتاوریسیبرودن ،سراختار معری  ،خرواص فی یکری

سوو ها توانستهاند تنها با انتشار ،مواد مورد نیاز خود را تأمی کنند

شیمیایی قابل کنتا  ،تخای جنبشی و ه،چنی خواص مکرانیکی

و زنده بمانند؛ بنا با ای باای عم های بیشتا از عم نفروذ سروولی،

است و بهطور مداوم در مقادیا زیادی تهیه مریشرود .بره هرا حرا ،

سوو ها قادر به رشد نیستند .ای محدودیت در داربستهایی که برا

باخی از محدودیتها ماننرد موقعیرت شرناختهشردن ضرعیف براای

استفاده از سامانههرای ماسوم ساخته شده وجود دارد؛ چاا که قطرا

شناسایی سوو ها و نداشت وابستگی ضعیف سروولی بره اسرتفاده از

ای داربستها بسیار زیراد اسرت و سروو هرای داخوریترا از برری

بسپارهای همنهشتی ماتبط است.

میروند .بنا با ای باای کار برا داربسرت نیراز برره سرامانۀ عاوقرری
مصنوعی است که ایر سرامانه بایرد قرادر بره رسراندن اکررسیژن و

 3-3مخلوط بسپاری

مواد غذایی به سوو و نی حذف مواد مصافی باشد.

تعررردادی از محققررران برررا اسرررتفاده از مخورررو هرررای بسرررپاری
طبیعرری -طبیعرری ،طبیعرری -مصررنوعی و مصررنوعی -مصررنوعی بررا

 .3مواد مورد استفاده در ساخت داربستها

محرردودیتهررای بسررپارهای طبیعرری و همنهشررتی غوبرره[ ]22و

دستههای مختوفی از مواد زیسرتی کره برهطرور معمرو برهعنروان

رابت کادهاند که ای مواد توانایی ایجراد خرواص مکرانیکی ،تخایر

داربست باای سوو و ره

دارو استفاده میشوند در ادامه بحر و

زیستشناختی و خصوصیات زیستشناختی را دارند.

بارسی خواهند شد.
 4-3زیستسرامیکها
 1-3بسپارهای طبیعی

ذوب مواد خام معدنی براای ایجراد یرک جسر ،جامرد بریرنر

بسپارهای طبیعی شامل آگارز  ،1اسید آلژینیک ،2کیتوسران ،کرالژن،

کایسرتالی بره عنروان زیسرتسراامیکهرا شرناخته مریشرود؛ ایر

دکسررتاان ،االسررتی  ،فیبررای  ،ژالترری  ،پکترری  ،ابایشرر ،و دیگررا

محصوالت نهایی متخوخل بهطور عمرده براای سراخت داربسرتهرا

بسرپارهای طبیعری اسررت[ .]1۰از باترایهررای بسررپارهای طبیعرری

کارباد دارند .طبقهبندی زیستساامیکها برهصرورت نسربتاً بریاررا

میتوان به سازگاری زیسرتی ،غیاسرمی برودن ،دستاسری تجراری،

(آلومینا ،و نیتاید سیویکون)؛ زیست فعا یا سطح فعا (نیمه بیارا)

شبیهبرودن بره مولکرو هرای موجرود در بردن انسران اشراره کراد.

بهعنوان مثا ساامیک شیشهای مانند هیدروکسی آپاتیرت مترااک،؛

شبیهسازی دقی تا ماتایس طبیعی خارج سوولی از بافتها و خواص

تج یهپذیا یا غیاقابرل تج یره (غیاسراک ) ماننرد فسرفات کوسری،،

فی یکی و شیمیایی قابل توجهی که آنها را باای کاربادهای مختوف

آلومینیوم کوسی ،فسفات ،فسفات تایکوسی ،،اکسید کوسی ،فسفات

بهعنوان سامانههای رهای

مناس میسازد از مسرایل مرورد بحر

پژوهشگاان ای حوزه است[ .]1۰گراانقیمرت برودن ،وجرود موانر
ایمنی و بیماریزا ،حساسیت به آلودگی متقابل و آسراننبرودن کرار
الکتاوریسی از کاستیهای ای نو بسپارها به شمار میآید[.]19

یرا

روی ،فسفات کوسی ،سولفات روی ،اکسید کوسی ،فسرفایک آهر و
آلومینات کوسی ،است[.]23

 .4فناوریهای ساخت داربستهای نانویی
 1-4روش الكتروریسی

3

 2-3بسپارهای همنهشتی

الکتاوریسی روشی است که بهطور گسرتاده و موفر براای سراخت

بسررپارهای همنهشررتی شررامل پورریکرراپاالکتون ،پورریگویسرراو ،

داربستهای نانولیفی استفاده می شود .در ای روش ،بسپار و محوو

پوررریوینیرررلالکرررل ،پوررریاتررریو گویکرررو  ،پوررریاکایوونیتایرررل،

دارو از راه دستگاه الکتاوریسی با ولتاژ باال عبور میکنند که حاصرل

پویاسید الکتیک ،پویاستایان ،پوریآنی یردی  ،پوریتیروف و دیگرا

آن تشکیل جوانههایی از قطاات محوو بسپاری است و بهدنبرا آن

بسررپارهای همنهشررتی هسررتند[ .]2۷-22باتررایهررای اسررتفاده از

تبخیا حال  ،منجا به تشکیل الیاف ری با قطا نانومتای در داربست

1. Agarose
2. Alginic Acid

مروری بر داربستهای نانو الیاف با تمرکز بر روی مواد سازنده و...

اکسیژن و مواد غذایی بره عمر داربرست تنهررا بررا کمرک انتشرار

بسپارهای همنهشتی شامل ساختاری قوی ،ارزان ،قابل اعتماد ،اغو

3. Electrospinning Technique
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2

متخوخل میشود[ .]21الیاف تشکیلشده دارای قطرا  5۷۷ترا ۰۷۷

 2-4روش کششی

نانومتا و منافذ در ه ،تنیده هستند[.]25

ای تکنیک مشابه چاخ

خصوصیات نانوالیاف به طور عمده به جرنس بسرپار ،غوظرت بسرپار،

میتواند نانوالیاف بسیار طویوی را ایجاد کند .ای فناوری برهصرورت

ولتاژ اعما شده و غیاه بستگی دارد .شکل ( )2نشران دهنرد رونرد

طاحواره در شکل ( )3نشان داده شده است[ .]26عمدتاً سه ماحوره

الکتاوریسی نانوالیاف بسپاری است[ .]26اساساً باای الکتاوریسی سه

در ای روش دخیل است ،که عبارتاند از( :الف) یک میویلیتا قطا

مثلفه وجود دارد ،که عبارت است از( :الف) تأمی ولتاژ براالی مرورد

محوو بسپاری با روی ماد زیاالیه اعما میشود؛ (ب) میکاوپیپت

نیاز؛ (ب) لولۀ مرویاگی برا یرک پیپرت یرا سروزن برا قطرا کوچرک؛

سپس به سمت لبۀ قطاه حاکت میکنرد؛ (پ) برا تمراس و حاکرت

(پ) صفحۀ جم آوری فور ی و سریوندر چاخشری .1در ایر روش،

مجرردد میکاوپیپررت ،الیرراف از قطررا بسررپاری برره می ر ان مشخصرری

وصل میشود که یک فروار شردید

کشیده میشود و در نهایت بسپار مای در نانولیف شرکل مریگیراد.

پتانسیل ولتاژ باال به یک سان

خشک 3در صنعت الیافسازی اسرت کره

الکتاوسیتهای از محوو بسپاری را به وجود میآورد .سروزن سران

در ای روش ،ساعت استخااج 1الیاف باید در حدود  1۷-1میوی رانیه

بهعنوان یک الکتاود عمل میکند و جم کننده بهعنوان الکتاود دوم

باشررد .الیررافی بررا قطررا  2تررا  1۷۷نررانومتا تررا چنررد میکاومتررا

عمل میکند که در فاصروۀ کوچرک از یکردیگا قراار دارنرد .میردان

حاصل میشود .در ای روش ،طو از  1۷میویمتا تا چند سانتیمتا

الکتایکی در سااسا نوک سوزن دارای ولتاژ  1تا  5۷کیوو ولت است

حاصل میشود .کیفیرت نانوالیراف عمردتاً بسرته بره تاکیر مرواد،

که مولکو قطاهای دارای بار منفی را ایجاد مریکنرد .پرس در ایر

ساعت کش

حالت بسپار به سمت قط مثبت می رود و روی صفحۀ جم کننرده

پویکاپاوالکتون ،پویوینیلالکل ،مخوو اسید هیالورونیرک ،ژالتری

قاار مریگیراد .بنراباای بسرپار روی صرفحۀ جمر کننرده درحرا

ماهی ،پویوینیلبوتیل و پویمتیلمتاکایالت باای سراخت ایر نرو

جابهجایی بی دو قط است و در ای مسیا رفت و باگشرت الیراف

نانوالیاف با موفقیت به کار میروند .ای روش سراده ،آسران ،ارزان و

روی هرر ،تنیررده مرریشرروند و داربسررتهررای لیفرری را برره وجررود

بهراحتی قابل تغییا و بدون نیاز به تخصر

براای انجرام آن اسرت.

میآورند[ .]2۰از مه،تای باتای های ای روش میتوان بره ارزانری،

با ای حا  ،ای روش محدودیتهای عمده ای مانند زمرانگیابرودن

سادگی ،کنتا با روی هندسۀ منافذ ،سطح باال و قابل استفاده باای

فاایند ،قابل اجاا نبودن باای تمام بسرپارها و تشرکیل الیراف بسریار

طیف گستادهای از مولکرو هرای فعرا زیسرتی اشراره کراد .البتره

طوالنی با شکل ضعیف دارد .زینر  5و همکراران[ ]2۰نانوچندسراز

محدودیتهایی نظیا نیاز به دستگاه باقی الکتاوریسری و هر،چنری

پویاتیو تایتیو تافتاالت انعطافپذیا و کشسان 6را با روش کششری

نفوذ سوو در ای روش وجود دارد.

یک ماحوهای تهیه کادند.

و تبخیا سای حال است .بسپارهای مختوف از قبیل

محلول بسپاری

پمپ اندازهگیری

جت مای ع

مت نانوالیاف
جمعکننده
منبع ولتاژ باال

شکل  .2تصویر فرایند تولید نانوالیاف با روش الکتروریسی[.]22
3. Dry Spinning
6. Elastic

01

2. Drawing Technique
5. Xing
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1

1. Rotating Cylinder
4. Speed Dxtracting

شکل  .3فرایند تولید نانوچندسازه با استفاده از روش کششی[.]22

 3-4روش همنهشت الگویی

1

یک ویژگی مه ،در ای روش است .با ایر حرا  ،ایر یرک فاآینرد

در ای روش ،نانوالیاف با استفاده از غشایی برا روزنرههرای نرانویی و

زمانبا است و فقط در مقیراس آزمایشرگاهی ،از مااحرل مخرتوف

مواد مختوف سراخته مریشرود .محورو بسرپاری از راه لولرۀ جامرد

استفاده میشود و نمیتواند یک نانوالیاف با دوام ایجاد کند .چن

توخالی منتقل میشود .آب تحرت فشرار ،فشرار محورو بسرپاری را

همکاران[ ]29همنهشت نانوفیباهای پویآنیوی و کارباد آنها را در

ایجاد میکند و به پایی غشا حاکت میدهد (شکل ( .]26[))1غشرا

باتایهرای قابرل شرارژ لیتیروم/پوریآنیوری بارسری کادنرد .نترایج

از موادی ویژه نظیا اکسید فو ی (آلومینا) ساخته شده است .برا ایر

برره دسررت آمررده نشرران از عموکرراد بهتررا الکتاودهررا بررهعوررت

روش ،مواد خام مختوفی نظیا فو ات ،نیمههادیها و کاب را میتوان

هدایت الکتایکی و انعطافپذیای نسبی داشت[.]29

بدون کمک متخص

2

و

مروری بر داربستهای نانو الیاف با تمرکز بر روی مواد سازنده و...

قطره محلول بسپاری

استفاده کراد .توانرایی مردیایت قطرا الیراف،

آب تحت فشار
محلول بسپاری
غشاء
نانوالیاف بیرون آمده
محلول سفت شده

شکل  .4تصویر فرایند تولید نانوفیبر با روش همنهشت الگویی[.]22

2. Cheng

1

1. Template Synthesis Technique
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 4-4روش مش لیفی

1

تمامی آنهرا از نظا ویژگریهررای فی یکی مانند اندازه و ویژگیهای
شیمیایی مشابهاند .در مهندسرر ری معکوس و با حاکت از ج ء برر ره

در ای روش ،محوو بسپاری با روی یک بسپار دیگا ساخته شده از
م

کرل ،شراهد کنرار هر ،قراارگافت ای ذرات هستی .،با تجم ایر

غیاه بافته می شود و پس از تبخیا ،باعر تشرکیل شربکهای از

ذرات ،ساختارهرای متخوخرل بهدست میآید ،که ای سرراختارهررا

نانوالیاف میشود .انتشار سای مواد مغذی ،اتصا سوولی باال ،سرطح
بر

بامبنرر رای مرر راتایس خارج سوولی است .باای تجم نانوالیررراف از

و یا بسیاری از موارد دیگا ازباتای های ایر روش اسرت .ایر

روش ه،چنی شراایط مطوروب براای بقرا و رشرد سروو را فرااه،

ماشی چاخاننررده (روترررور) نیرر مررریتررروان اسرررتفاده کرراد .در

میکند؛ اما باخی از محدودیتها مانند نداشت استحکام سراختاری،

ایر صورت با حاکت دورانری و سرای محفظرره ،الیرراف روی هرر،

سختی باای حف ،تخوخل ،نداشت قابویت استفاده از تمام بسپارها و

جم و فشاده میشوند .داربستهرررای نرررانوالیررراف سرراختهشررده

کارایی بارگیای پایی تا ،ای روش را دچار مشکل میکند[.]3۷

بهوسیوۀ ای روش زیستسازگاراند ولی براای مثرا  ،نرانوتیوبهرای
کابنررری بررهکررار رفترره در آنهررا تخای ناپذیرنررد و بدی تاتی

2

 5-4روش خودتجمعی

تج یه نمیشونرررد و حتی در شاایطی سمیتزا نیر ر هسرررتند .تهی

یکی از روشهای ماسررروم بررراای ساخت داربستهای زیستی ،روش

داربست با ای روش ،آسان وک ،ه ینرره و درکرل بسریار پاکرارباد

خودتجمعی است؛ براای روش خودتجمعی نرانوذرات میتواند نرام د

اسررررت[ .]31استفاده از روتور باای جمرر ر آوری نانوالیاف در روش

مناسبی باشد؛ چراا کره در ایرر روش ،از ذراتی استفاده میشود که

خودتجمعی در شکل ( )5گ ارش شده است[.]32
الیاف
منبع گردان

اریفیس

فویل هوای انعطافپذی ر
منبع چرخش

محل گذر بسپار

جمعکننده
محلول بسپار

نیروی گریز از مرکز
فشارهای
(هیدروستاتیک+

نیروی مویینگی

گریز از مرکز)

بخار حالل

(الف)

(ب)
شکل  .5استفاده از روتور برای جمعآوری نانوالیاف در روش خودتجمعی[.]32
2. Self-Assembly

01
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1

1. Fiber Mesh Technique

در روش اتصرا رشترهای ،برا اتصرا الیراف بره یکردیگرا ساختمان

اسررتفاده از نررامافررر

متخوخل داربر رست به وجود میآید ،بهطوری که در نقطرررۀ تقاطعی

انجام میشرود .با استفاده از ای روش میتوان ها نو داربستی را به

الیاف حفاه های داربست شررکل مرریگیاند .ایرر روش ساخت بره

هرا شکل و اندازه درآورد بهطوری که ای داربست تنها براای محرل

نوعی از فناوری نرساجی محسروب مریشرود کرره مررواد اولیررۀ آن

جایگیای مخت

(محل النهگ ینی در بافرت هردف) خرود باشد .با

شبکهای غیا بافته شده از بسررپارهرررای تخایررر پرررذیا اسرررت .از

استفاده از ایر روش سرراختار متخوخرل داربسرت برهطرور دقیر ،

بسپارهای پویگویکولیرک اسرید و پوریالکتیرک اسرید در ای روش

اختصاصی و حرساس تهیه میشود .طااحی اولیه به وسیوۀ نامافرر ار

استفاده شده است[ .]33در ایرررر روش پایداری داربست ک ،است؛

انجرام میشود ،سپس ای طاح به دستگاه  SFFانتقا داده میشرود

بناباای با کاشت سوو ها روی داربست تغییااتی مشاهده مریشرود.

ترا داربرست بهصورت الیره بره الیره و برا کنترا دقیر و حسراس

ویژگرریهررای مکررانیکی داربررست بایرد

ویژگیهای ریخرتشناسری ،تاکی شریمیایی و نیر ویژگرریهررای

بناباای برراای افرر ای

تیمارهایی روی داربست انجام شود .در ای حالرت بسپار پویالکتیک
اسید را در کوایدمتیو حل می کنند ،سرپس برره محوررو حاصرل
پویگویکولیک اسید اضافه میکنند .سرپس دمرای محورو را کاه
داده ،فام منجمد از ای دو بسپار حاصل میشود .پس از پویالکتیک
اسررید آن را با حل دوبرراره در کوایر ردمتر ریو از محر ریط حر رذف
میکننررد .در پایرران ،داربرررستی از الیررراف به ه ،بافترره حاصررل
مرریشررود[ .]31طاحرروارهای از روش اتصررا رشررتهای و تصررویا
میکاوسررکوپ الکتاونرری روبشرری ( (SEMاز داربسررت در شررکل ()6
نشان داده شده است[.]35

ار و بانامرررههرررای کرررامپیوتای CAD/CAM

2

مکرانیکی در قال فی یکری ساخته شود[ .]36عم داربست ،انرداز
منافذ ،می ان تخوخرل ،توزیر میرر ان تخوخرل ،فاصروۀ الیرههررا از
یکردیگا ،میر ان نفروذ اکسریژن و مرواد غرذایی بره هرا الیره و نیر
ساعت انترشار مرواد بری الیهها به وسیوۀ ای بانامه تعیری شرود و
سپس به اجاا در میآید تررا در پایران سرامانۀ عاوقری مصرنوعی در
داخل داربست باقراار شررود .در هرا الیره برا کمرک ری کنترا هرا
میتوان میر ان نفروذ و انترشار مواد را در بازه هرای زمرانی مختورف
کشت بارسی کاد .در ابتردا دستگاه ،الیههای داخویترا و پرایینی را

مروری بر داربستهای نانو الیاف با تمرکز بر روی مواد سازنده و...

 6-4روش اتصال رشتهای

1

طااحری داربرستهرا به کرار مریرود (شررکل ( .))۰ایرر روش برا

می سازد و سرپس بره سرمت سرطح داربست باای ساخت الیههرای

 7-4فناوری ساخت فرم آزاد جامد ( )SFFو روشهای مشابه

سرطحی ن دیرکتا مریشرود.

روش ساخت فام آزاد جامد فناوری جدیدی است که باای ساخت و

محلول بسپاری

غوطهوری در
محلول بسپار

الیاف بدون اتصال

الیاف غوطهور شده
تبخیر حالل،
تیمار حرارت ی
اتصال الیاف

انحالل بستر بسپاری

بستر بسپاری
داربست الیاف متصل شده

ساختار الیاف متصل شده

شکل  .2طرحوارهای از روش اتصال رشتهای و تصویر  SEMاز داربست[.]35
2. Computer Assisted Design And Manufacturing

1

1. Fiber Bonding
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دستگاه  SFFدر انوا مختوفی وجرود دارد ولری اسراس تمرام آنهرا

فااه ،کاده است .تاکنون تعداد محردودی از داربسرتهرایی کره در

یکسان است و تنها تفاوت آن در روش طراحزدن برا روی داربسرت

ماحوررۀ تحقی ر و توسررعه قرراار دارنررد برراای ره ر

است .باای مثا  ،در حالت چاپگا سره بعردی ) ،(3DP1ری قطاات از

تجاریسازی شدهاند؛ با ای وجود ،رونرد سرای اکتشرافات جدیرد و

نرروک چرراپگا خررارج و روی پرررودر بسررپاری داربسررت طرراح زده

اختااعات ربتشده باع اف ای

کارایی و کارکاد عموی نانوالیاف در

میشود[ .]3۰براای عمرل چراپگا مری تروان از حراارت نیر کمرک

سا های آتی خواهد شد .کنترا خصوصریات فی یکری و شریمیایی

گافت[ .]3۰در روش دیگا ،میتوان از روش حکاکی  2 SLAاسرتفاده

نانوالیاف در مقیاسهای تولیدی ب ر

مراتبط برا

کاد؛ در ای روش با کمک لی ر ،قال بسپاری داربرست بره صرورت

تجاریسازی نانوالیاف است .عوامل مختوفری از قبیرل محورو هرای

الیه به الیه تااشیده میشرود[ .]39در روش  3 FDMنیر حراارت به

بسپاری (اراات غوظت ،حاللیت ،رسانایی ،کش

سرطحی) ،محریط،

کار باده می شود .ایر حراارت را مریتروان بره میوره ای برا قابویرت

ساعت تغذیه و غیاه با خصوصریات فی یکری و شریمیایی نانوالیراف

ارتجاعی انتقا داد (در ای حالت بسپار همانند ورقههرای روی هر،

تأریاگذار است .باای بهدست آوردن نانوالیافی با خصوصیات از پی

فشاده است) ،بهطوری که ای میوه طاح مرورد نظرا را برا روی هرا

تعیی شده رعایت کویۀ مثلفه ها ضاوری است .داربستهای نانولیفی

الیه میزنرد؛ بنرا با ای  ،با روی هرا ورقره ،طراح داربسرت رسروب

را می توان با بهاهگیای از روشهرایی نظیرا الکتاوریسری ،کششری،

میکند به گونهای که گویی ای ورقهها دارای نوشرته میشروند و برا

همنهشت الگویی ،م

لیفی ،خود تجمعی ،اتصا رشتهای و فناوری

تاکیرر ایرر ورقرررههررا برررا روی هررر ،داربرررست مرررورد نظرررا

سراخت فررام آزاد جامررد ( )SFFتهیرره کراد .هررا یررک از روشهررای

شرکل مریگیراد[ .]39در روش پالترا سره بعردی  1نیر از حراارت

فوقالذکا باتای ها و کاستی های خاص خود را دارنرد .از ایر میران،

اسرتفاده میشود که در آن طاح ،الیه به الیه برا روی داربسرت زده

روش الکتاوریسی اگاچه روشی قدیمیترا محسروب مریشرود؛ امرا

میشود[ .]1۷طاحواره ای از دستگاه  SFFدر شکل ( )۰گ ارش شده

بهدلیل ارزان بودن ،سادگی فاایند ،کنتا مناسر برا روی هندسرۀ

است[.]11

منافذ و قابویت استفاده باای طیف گستادهای از مولکو هرای فعرا

مه،ترای چرال

دارو و سرروو

زیستی ،بسیار مورد توجه قراار گافتره اسرت .از سروی دیگرا ،روش
لیزر

چشمی
x

باالبر
CAD

ساخت داربست با فام آزاد جامد ( )SFFبهدلیل بهکارگیای فنراوری
زیسرتانفورماتیررک ،طااحری بررا نرامافر ار و دقرت برراال در طااحرری

y

لیزر

بازوی متحرک

داربستها؛ انقالبی در طااحی و ساخت داربستهای نانولیفی است.

مراجع
z
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خواص ویرژه و فنراوری برهروز تهیرۀ داربسرت ،زمینرۀ تولیرد مرواد
زیستشناختی مهمی را در راستای توسعۀ محصوالت مهندسی بافت
1. Three Dimensional Printing
2. Stereolithography
3. Deposition Modelling Fused
4. 3D Plotter

01

Chaudhary, S., Garg, T., Murthy, R. S., Rath, G.,
Goyal, A. K., "Recent approaches of lipid- based
delivery system for lymphatic targeting via oral
route", J. Drug Target, 22, pp. 1 –12, (2014).
Garg, T., Singh, O., Arora, S. Murthy, R., "Scaffold:
a novel carrier for cell and drug delivery", Crit Rev
Ther Drug Carrier Syst., pp. 29, 1–63, (2012).
Utreja, P., Jain, S., Tiwary, A. K., "Novel drug
delivery systems for sustained and targeted delivery
of anti-cancer drugs: current status and future
prospects", Curr. Drug Deliv., 7, pp. 152-61, (2010).
Tarun Garg., Onkar Singh., Saahil Arora, R. S. R.
Murthy., Scaffold: "A Novel Carrier for Cell and
Drug Delivery", Crit. Rev. Ther. Drug, 29, pp. 1–63,
(2012).

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و پانزده ()1044

][1

][2

][3

][4

...مروری بر داربستهای نانو الیاف با تمرکز بر روی مواد سازنده و

[5]

[6]
[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

01

Farhana, S. A., Shantakumar, S. M., Shyale, S., et al.,
"Sustained release of verapamil hydrochloride from
sodium alginate microcapsules", Curr. Drug Deliv., 7,
pp. 98–108, 2010.
Hench, L. L., "Bioceramics", J Am Ceram Soc., 81,
pp. 1705-28, (1998).
Subramanian, A., Krishnan, U. M., Sethuraman, S.,
"In
vivo
biocompati-bility
of
PLGApolyhexylthiophene nanofiber scaffolds in a rat
model", Biomed. Res. Int., pp. 390–518, (2013).
Girlich, C., Scholmerich J., "Topical delivery of
steroids in inflam- matory bowel diseas, Curr", Drug
Deliv., 9, pp. 345–349, (2012).
Babensee, J. E., Mikos, A. G., Anderson, J. M.
McIntire, L. V., "Host response to tissue engineered
devices", Adv Drug Del Rev., pp. 33, 111-39, (1998).
Abdelkader, H., Alany, R. G., "Controlled and
continuous release ocular drug delivery systems: pros
and cons", Curr. Drug Deliv., 9, pp. 421–430, (2012).
Sarvari, R., Sattari, S., Massoumi, B., Agbolaghi,
S., Beygi-Khosrowshahi, Y., Kahaie-Khosrowshahi,
A., "Composite electrospun nanofibers of reduced
graphene
oxide
grafted
with
poly
(3-dodecylthiophene) and poly (3-thiophene ethanol)
and blended with polycaprolactone", J. Biomater.
Sci., Polym. Ed., 28, pp. 1740–1761, (2017).
Basile, L., Pignatello, R., Passirani, C., "Active
targeting strategies for anticancer drug nanocarriers",
Curr. Drug Deliv., 9, pp. 68–255, (2012).
Sarvari, R., Akbari-Alanjaraghi, M., Massoumi, B.,
Beygi-Khosrowshahi, Y., Agbolaghi, S., "Conductive
and biodegradable scaffolds based on a five-arm and
functionalized star-like polyaniline–polycaprolactone
copolymer with ad-glucose core", New J. Chem., 41,
pp. 6371–6384, (2017).
Cheung, H., Lau, K., Lu, T., Hui, D., "A critical
review on polymer-based bio-engineered materials
for scaffold development", Composites B: Eng., 3,
pp. 291–300, (2007).
Liuyun, J., Yubao, L., Chengdong, X., "Preparation
and biological properties of a novel composite
scaffold
of
nano-hydroxyapatite/chitosan/
carboxymethyl cellulose for bone tissue engineering",
J. Biomed. Sci., 16, p. 65, (2009).
Vunjak-Novakovic, G., Freed, L. E., "Culture of
organized cell communities, Adv. Drug Deliv", Rev.,
33, pp. 15–30, (1998).
Marwah, H., Garg, T., Goyal, A. K., Rath, G.,
"Permeation enhancer strategies in transdermal drug
delivery", Drug Deliv., pp. 1–15, (2014).
Kaur R., Garg T., Malik B., et al., "Development and
characterization of spray-dried porous nanoaggregates
for pulmonary delivery of anti-tubercular drugs",
Drug. Deliv., pp. 1–6, (2014).

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

Kaur, R., Garg, T., Das Gupta, U., Gupta, P., Rath,
G., Goyal, A. K., "Preparation and characterization of
spray-dried
inhalable
powders
containing
nanoaggregates for pulmonary delivery of antitubercular drugs”, Artif. cells, Nanomed., and
Biotechnol., 44, pp. 182–187, (2016).
Sarvari, R., Massoumi, B., Zareh, A., BeygiKhosrowshahi, Y., Agbolaghi, S., “Porous conductive
and biocompatible scaffolds on the basis of
polycaprolactone
and
polythiophene
for
scaffolding”, Poly. Bull., pp. 1–18, (2019).
Massoumi,
B.,
Sarvari,
R.,
Zareh,
A.,
Beygi-Khosrowshahi,
Y.,
Agbolaghi,
S.,
"Polyanizidine and Polycaprolactone Nanofibers for
Designing the Conductive Scaffolds”, Fibers Polym.,
19, pp. 2157–2168, (2018).
Babu, R. J., Sathigari, S., Kumar, M. T., Pandit, J. K.,
"Formulation of controlled release gellan gum macro
beads of amoxicillin", Curr. Drug Deliv., 7,
pp. 36–43, (2010).
Lyons, F., Partap, S., O’Brien, F. J., Part 1: "scaffolds
and surfaces, Technol. Health Care", 16, pp. 17–305,
(2008).
Sarvari, R., Agbolaghi, S., Beygi-Khosrowshahi, Y.,
Massoumi, B., Bahadori, A., "3D Scaffold Designing
based on Conductive/Degradable Tetrapolymeric
Nanofibers of PHEMA-co-PNIPAAm-co-PCL/PANI
for Bone Tissue Engineering", Journal of Ultrafine
Grained and Nanostructured Materials, 51,
pp. 101–114, (2018).
Chung, H. J., "Park TG. Surface engineered and drug
releasing pre-fabricated scaffolds for tissue
engineering". Adv Drug Deliv Rev., 59, pp. 249-59,
(2007).
Garg, T., Rath, G., Goyal, A. K., "Biomaterials-based
nanofiber scaffold: targeted and controlled carrier for
cell and drug delivery", J. Drug Target, 23, pp. 202–
221, (2015).
Ma, Z., Kotaki, M., Inai, R., Ramakrishna, S.,
"Potential of nanofiber matrix as tissue-engineering
scaffolds", Tissue Eng, 11, pp. 101-9, (2005).
Xing, X., Wang, Y., Li, B., "Nanofibers drawing and
nanodevices assembly in poly (trimethylene
terephthalate)", Opt. Express, 16, pp. 10815–10822,
(2008).
Cheng, F., Tang, W., Li, Ch., Chen, J., Liu, H., Shen,
P., Dou, Sh., "Conducting poly(aniline) nano-tubes
and nanofibers: controlled synthesis and application
in lithium/poly(aniline) rechargeable batteries”,
Chemistry, 12, 3082–3088, (2006).
Paquay, Y. C., de Ruijter, A. E., van der Waerden, J.
P., Jansen J. A., "A one stage versus two stage
surgical technique. Tissue reaction to a percutaneous
device provided with titanium fiber mesh applicable
for peritoneal dialysis", ASAIO J, 42, pp. 7–961,
(1996).

Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 20 - No. 115 (2021)

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

Lavik, E., Langer, R., "Nerve regeneration, in
scaffolding in tissue engineering", Ma P, Elisseeff J
(eds). CRC Press, pp. 481–499, (2005).
Badrossamay, M. R., McIlwee, H. A., Goss, J. A.,
Parker, K. K., "Nanofiber assembly by rotary
jet- spinning", Nano Lett., 10, pp. 2257–2261, (2010).
Cima, L. G., Vacanti, J., Vacanti, C., Ingber, D.,
"Mooney D. and Langer R., Tissue engineering by
cell-44 transplantation using degradable polymer
substrates", J. Biomech. Eng., 113, pp. 143–151,
(1991).
Kim, B. S., Mooney, D. J., "Engineering smooth
muscle tissue with a predefined structure", J. Biomed.
Mater. Res. A, 41, pp. 322–332, (1998).
Ko, Y. G., Chen, G., "Development of polymeric
porous scaffolds using an ice particulate template for
tissue engineering", PhD Thesis, University of
Cincinnati, (2010).
Yang, S., Leong, K., Du, Z., Chua C., "The design of
scaffolds for use in tissue engineering", Part II.
Rapid- prototyping techniques, Tissue Eng., 8,
pp. 1–11, (2002).

[37]

[38]
[39]

[40]

[41]

Sachs, E., Curodeau, A., Fan, T., Bredt, J., Cima, M.,
Brancazio, D., "Three dimensional printing system",
US Patent, p. 5807437, (1998).
Sanders, Jr R., Forsyth, J., Philbrook, K., "3-D model
maker", US Patent, p. 5506607, (1996).
Hull, C., "Method for production of threedimensional
objects by stereolithography", US Patent, p. 4929402,
(1990).
Crump, S., "Apparatus and method for creating
three-dimensional objects", US Patent, p. 5121329,
(1992).
Sachlos, E., Czernuszka, J. T., "Making tissue
engineering scaffolds work. Review on the
application of solid freeform fabrication technology
to the production of tissue engineering scaffolds",
Europ. Cells Mater., 5, pp. 29–40, (2003).

)1044( نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال بيستم ـ شماره صد و پانزده

مقاالت

[31]

06

