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مقاله پژوهشی

الكتروریسي ژالتین با غلظت باال و اتصال عرضي آن از طریق واکنش
میالرد برای کاربرد در ساخت داربستهای مهندسي بافت
نوشین زندی ،1محمد علي شكرگزار ،2الناز تمجید 3و عبدالرضا

سیمچي*4،1،

 -1پژوهشکده علوم و فناوری نانو ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران
 -2بانک سلولی ایران ،انستیتو پاستور ایران ،تهران ،ایران
 -۳دانشکده نانوبیوتکنولوژی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -۴دانشکده مهندسی و علم مواد ،دانشگاه صنعتی شریف ،تهران ،ایران
تاریخ ثبت اولیه ،1398/07/19 :تاریخ دریافت نسخه اصالح شده ،1398/09/28 :تاریخ پذیرش قطعي1398/10/27 :

چكیده
در این مطالعه ،با استفاده از افزودن حالل آلی غیر پروتونی دی متیل فرمامید ( )DMFبا هدف کاهش کشش سطحی محلول ژالتینی باا غلتات
باال ( )2۰ %wt.و همچنین کاهش مقدار حالل اسیدی استفاده شد .با تغییر نسبت سه نوع حالل آب/دی متیل فرمامید/فرمیک اسید ،مقدار بهینه
این حاللها برای انجام الکتروریسی محلول ژالتین تعیین شد .تصاویر  FESEMنشان داد که اندازه متوسط الیاف ژالتینای در شارایط بهیناه در
حدود  122 ±۳5 nmاست .تصاویر  FESEMالیاف پس از اتصال عرضی ،تشکیل ساختار شبکهای را نشان داد .بررسی پایداری سااختار الیااف
الکتروریسی شده در زمانهای  1۴ ،7و  21روز پس از قرار گرفتن در محیط کشت سلول ( )DMEMنشان داد که الیاف الکتروریسی شده پس
از اتصال عرضی می توانند پایدار بمانند در صورتی که قبل از اتصال عرضی حتی در اثر برخورد بخار آب کامال تخریب شدند .همچنین بررسی
تخریب دمایی الیاف الکتروریسی شده در حضور گلوکز به عنوان عامل اتصال دهنده عرضی نشان داد که در دماای  ۴5۰ °Cمقادار  %۳9/۴9از
وزن اولیه نمونه باقی میماند و این در حالی است که مقدار نمونه باقیمانده در این دما برای الیاف بدون اتصال عرضی تنها  %۴/8است.
واژههای کلیدی :ژالتین ،گلوکز ،نانوالیاف ،واکنش میالرد ،الكتروریسي ،داربست.

 -1مقدمه

عنوان مهندسی بافت را بوجود آورده است .برای ایجاد یاک
بافت زنده به داربست مناسب نیاز است تا بتوان سلولها را باه

روش های مختلف پیوند بافت با هدف تارمیم عملکارد بافات

سمت تشکیل بافات ماورد نتار هادایت کناد [ .]1،2بناابراین

آسیب دیده استفاده گستردهای پیدا کرده است .با این وجود،

گروه های تحقیقاتی مختلفی با طراحی داربسات هاای سالولی

بروز مشکالتی از جمله پس زده شدن ،عفونت ،شکساتگی و

برای ایجاد بافت زنده در جهت پیشرفت در این زمیناه تاالش

جابجایی بافت در طول زمان نیاز به یک راهحل جدید تحات

میکنند .داربستها می توانند طبیعی ،مصنوعی یاا ترکیبای از

* عهدهدار مكاتبات :عبدالرضا سیمچی
نشاني :تهران ،دانشگاه صنعتی شریف ،دانشکده مهندسی و علم مواد
تلفن ،۰21-66165226 :دورنگار ،۰21-6616۰۰57 :پست الكترونیكيsimchi@sharif.edu :
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این دو باشند .پس از کاشت آن داخل بدن ،سلولهاای زناده

می توان خواص مکانیکی الیاف الکتروریسی حاصال از آن را

می توانند به داخل داربست مهااجرت کنناد و باه سالولهاای

تنتیم کرد [ .]1۰-1۴همانطور که گفته شاد ژالتاین حاللیات

کامال تمایز یافته مورد نتر تبدیل شوند .در مهندسی بافات در

باااالیی در محلااولهااای آباای دارد و بنااابراین نیازمنااد اتصااال

ابتدا یک ساختار متخلخل به عناوان بافات مااتریکس خاار

عرضی است تا از حاللیت آنهاا در محایط هاای بیولاوژیکی

سلولی ) (ECMیا داربست برای رشاد سالولهاا تهیاه شاده و

جلوگیری شود [ .]12لذا از انواع مختلف روشهای شایمیایی،

سپس عوامل رشد بار روی آن قارار مایگیارد .پاس از رشاد

فیزیکی و آنزیمی بارای اتصاال عرضای ( )Crosslinkingآن

مناسااب ساالولهااا در فضااای تخلخاالهاا ،داربساات از محاایط

استفاده شده است .گلوتارآلدهید [ ،]1۰ژنیپین [ ]15و EDC

آزمایشگاه به درون بدن موجود زنده منتقل میشود [.]۳،۴

)(1-Ethyl-3-[3-dimethylaminopropyl] carbodiimide hydrochloride

در سااالهااای اخیاار مشااخش شااده اساات کااه نانوالیاااف
الکتروریساای شااده پلیمااری پتانساایل باااالیی بااه عنااوان مااواد
پوشاننده برای تارمیم زخام دارناد .ایان ماواد دارای تخلخال
باالیی هستند که حاوی منافذ از درون به هم پیوسته میباشاند
و آنها را به ساختاری مناسب برای مواد ترشا شاده از زخام

از جمله این عوامل اتصال دهناده شایمیایی پرکااربرد در ایان
زمینه محسوب میشوند [ .]16مطالعاات نشاان داده اسات کاه
اتصال عرضی الیاف ژالتیای ناه تنهاا سابب کااهش حاللیات
می شود بلکه خواص مکانیکی و مدول برشای الیااف بار پایاه
ژالتین را ارتقا میدهد [.]17،18

تبدیل میکند [ .]5منافاذ کوچاک و نسابت ساط باه حجام

گلوگز مزیتهای زیاادی مانناد زیساتساازگاری ،غیرسامی

باالی آنها مانع از هجوم میکروارگانیسمها شده و به خشاک

بودن و به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی نسبت باه ساایر ماواد

شدن زخم کمک میکند .به عاالوه ،ماواد ضاد باکتریاایی و

اتصال دهناده عرضای از طریای شایمیایی را دارد [ .]19بارای

سایر عوامل درمانی میتواند در سااختار الیااف پلیماری وارد

اینکه گلوکز بتواند به صورت موثری به عناوان عامال اتصاال

شوند و نانوالیافهای تابعی را تولید کنند [.]6

دهنده عرضی استفاده شود باید به فرم خطی باشد در صورتی

ژالتین پروتئینی است که از هیدرولیز پوست حیوانات بدست

که حادود  %99مولکاول هاای گلاوکز باه شاکل حلقاه بساته

میآید و زیسات پلیماری اسات کاه باه راحتای در آب حال

هستند .قندها و آمینو اسیدها در دماای بااال از طریای واکانش

میشود .الیاف ژالتین با قطر زیار میکارون مایتوانناد محایط

میالرد برهمکنش میکنند .در واقع قابلیت حاللیت ژالتاین از

 ECMرا شبیهسازی کنناد .ایان الیااف در مهندسای بافات باه

طریی برقراری اتصال عرضی بین زنجیره های پلیمری صورت

دلیاال زیسااتسااازگاری مطلااوب ،منشااا بیولااوژیکی ،زیساات

میگیرد .در حالی که اکثر اتصال دهندههای عرضی عالوه بر

تخریبپذیری و عدم پاسخدهی سیستم ایمنی بدن به صورت

اینکه از قیمت باالیی برخوردار هساتند ،زیساتساازگارترین

وسیعی استفاده میشود [ .]7خواص مکانیکی الیااف ژالتینای

نوع اینگونه مواد هم دارای درصدی از سمیت و اثرات منفای

را میتوان با اتصال عرضی آنها بهبود بخشید [ .]8ژالتین منبع

بر روی سلول می باشند .به عنوان مثال نشاان داده شاده اسات

متفاوت از کالژن است که به دلیل قیمت پایینتر آن نسبت به

که  EDCمی تواند تواناایی تکثیار فیبروبالساتهاا را کااهش

کالژن و دسترسپذیری آسانتر آن در مهندسی بافت استفاده

دهاااد [ .]2۰یکااای دیگااار از اتصاااال دهنااادههاااای عرضااای

میشود [ .]۳،9ژالتین نسبت به کالژن داربستهای بهتاری را

گلوتارآلدهیااد اساات کااه بااه دلیاال ساارعت انجااام اتصاااالت

باارای مهندساای بافاات فااراهم ماایآورد کااه دلیاال آن قیماات

عرضی با گروه هاای آماین ناوع اول ،باه صاورت معماول در

پایینتر ،منشا طبیعی و خواص جذب و نگهاداری آب اسات

کارهای آزمایشگاهی مورد استفاده قارار مایگیارد .در طاول

[ .]9عالوه بر این ژالتین محلول در آب است و قابلیت اتصال

تخریب زیستی داربسات ،گلوتارآلدهیاد رهاایش ماییاباد و

عرضاای را بااا روشهااای فیزیکاای و شاایمیایی دارد و بنااابراین

ایجاد سمیت میکند [ .]15پرکاربردترین اتصاال دهنادههاای

الكتروریسي ژالتین با غلظت باال ...
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عرضی با مشکل ایجااد سامیت مواجاه هساتند بناابراین بارای

 -2-2فرآیند الكتروریسي

کاربردهای زیست پزشکی مناسب نیستند [.]21

دستگاه الکتروریسی محصول شرکت ناانو آزماا بارای انجاام

حضور قندها می تواند ساختار فضایی پروتئین را تغییار داده و

فرآیند الکتروریسی استفاده شد .محلول ژالتاین در مخلاوطی

نتیجه آن واکانش مایالرد اسات کاه موجاب اتصاال عرضای

از حاااللهااای آب دیونیزه/فرمیااک اسااید/دی متیاال فرمامیااد

زنجیرههای پلیمری می شود .بنابراین افزودن قناد باه داربسات

( )W:FA:DMFبا تغییر نسبت حاللهای ماورد اساتفاده و در

ژالتینی می تواند به افزایش خواص مکانیکی الیااف از طریای

دمای محیط تهیه شد .ژالتین  1۰ ،5 ،2و  2۰ wt.%با 5 wt.%

کنترل اتصال عرضی عمل نماید [.]22

گلوکز مخلوط شد و الکتروریسی با تغییار ولتااژ ،فاصاله باین

در این پژوهش الکتروریسی ژالتین باا غلتات بااال در حاالل

نازل و جمع کننده و همچنین سارعت تزریای ماواد در دماای

آب و با حضور کمک حالل  DMFو  FAانجام شده است تا

محیط به مدت  5ساعت انجام شد .درصدهای بااالتر گلاوکز

ساختار ژالتین کمتر دستخوش تخریب شاود و در عاین حاال

سبب شکنندگی الیاف الکتروریسی حاصل میشود باه هماین

این الیاف در دمای محیط الکتروریسی شوند .شرایط مناساب

دلیل مقدار  5 wt.%جهت انجام اتصال عرضی استفاده شد.

برای مولفه های محلاول مانناد غلتات و همچناین مولفاههاای
الکتروریسی از جمله سرعت تزریی مواد ،میزان ولتاژ و فاصله

 -3-2اتصال عرضي الیاف الكتروریسي شده ژالتیني

نازل تا جمعکننده بهینه شده است و پس از مشاهده نمونههای

الیاف الکتروریسی شده باه مادت  ۳ hسااعت در رنا دماای

الکتروریسی شده به صورت چشامی و ساپس میکروساکو

 17۳±2 °Cدر داخل آون قرار داده تاا عمال اتصاال عرضای

الکترونی عبوری ،از طریای تصاویربرداری  FESEMو TEM

انجام شود .در نهایت الیاف از روی جمع کننده برداشته شد و

بررسی شد .در نهایات کااهش حاللیات الیااف الکتروریسای

برای مطالعات بعدی در داخل دسیکاتور نگهداری شد.

شده ژالتینی از طریی اتصال عرضای توساط گلاوکز بررسای
شد .ریزساختار الیاف الکتروریسی شده پس از اتصال عرضی
بوسیله تصویربرداری  FESEMمطالعه شد .در نهایات جهات
بررسی اثر پایداری دمایی الیاف ژالتینی پس از اتصال عرضی
توسط گلوکز ،از آزمون تخریب حرارتی ( )TGاستفاده شد.

 -2فعالیتهای تجربي

 -4-2تصویربرداری میكروسكوپ الكتروني روبشي
ریزساااختار الیاااف الکتروریساای شااده ژالتیناای قباال و بعااد از
اتصااال عرضاای از طریاای تصاااویر میکروسااکو الکتروناای
 )MIRA3TESCAN-XMU( FESEMبررسی شد .برای این
منتور الیه ای از الیاف الکتروریسی شده به مادت  5دقیقاه باا
مولفااههااای مشااخش باار روی فویاال آلومنیااومی جمااعآوری
شدند ،سپس با استفاده از دستگاه اسپاترینگ ،الیاهای از طاال

 -1-2مواد مصرفي

به ضخامت  5 nmبر روی نمونههای الکتروریسی شده نشانده

ژالتین گاوی نوع -D ،Aگلاوکز ،فرمیاک اساید و دی متیال

شد تا هدایت الکتریکی نمونه هاا بارای انجاام تصاویربرداری

فرمامید مصرف شدند .تمام مواد از شارکت سایگما آلادری

تامین شود .تصاویر  SEMباا ولتااژ  17 kVاز نموناههاا انجاام

خریداری شدند.

شد .شکل  1نحوه انجام فرآیند الکتروریسی را نشان میدهد.
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شكل  :1فرآیند الكتروریسي محلول ژالتین حاوی گلوکز ،الف ،ب و ج به ترتیب دستگاه الكتروریسي ،الیاف
الكتروریسي شده بر روی جمعکننده و نمونه الكتروریسي شده پس از انجام اتصال عرضي را نشان ميدهد.

 -5-2تصویربرداری میكروسكوپ الكتروني عبوری

قطره پایدار برای انجام الکتروریسی وجود ندارد .همانطور که

)(TEM

در شکل (2الف ) -تصاویر  FESEMحاصل از الکتروریسی

باارای تهیااه تصاااویر میکروسااکو الکتروناای عبااوری از
نانوالیاف ،از میکروسکو مادل ( )Misonix, USAاساتفاده
شد .بارای تهیاه نموناه ابتادا الیااف باه مادت  2۰ثانیاه گریاد
مخصااوص  TEMالکتروریساای شااد و سااپس از آن تصااویر
 TEMگرفته شد.
 -6-2آزمون بررسي تخریب دمایي ()TGA
آزمون  TGAنانوالیاف با اساتفاده از دساتگاه آناالیز حرارتای
() )Universal Netzsch 204 F1 (Phoenix, AZانجام شاد.
برای انجام این آزمون 5 ،میلی گرم از نمونه الیاف باا سارعت
 1۰ °C/minدر محدوده دمایی  25-6۰۰ °Cتحات گرماایش
قرار داده شد.

 -3نتایج و بحث

ژالتین باا غلتاتهاای  5 ،2و  1۰ %wt.در حاالل آب نشاان
میدهد که در همه نمونهها الیاف حاصل نشده اسات .غلتات
باالتر ژالتین در آب ( )2۰%wt.سریعا به شکل ژل درآمده و
امکان تهیه محلول در دمای محیط وجود ندارد .با اساتفاده از
حالل های غیار پروتاونی آلای مانناد  DMFمایتاوان کشاش
سطحی محلول را تا حد زیادی کام کارد .اماا مشاکل ایجااد
جت ناپایدار طی الکتروریسی به دلیل گرانروی باالی محلول
اتفاق میافتد و سبب میشاود کاه سااختار الیااف همزماان باا
پاشش اتفاق بیافتد که در شکل 2د نشاان داده شاده اسات .از
طرفی محلول پس از چند دقیقه نازل را مسادود مایکناد ،در
نتیجه محلول باید تا دماای حادود  ۴۰ °Cگرماا داده شاود تاا
انسداد نازل برطرف شود .بارای حال ایان مشاکل ساعی شاد
کمترین مقدار  FAبرای تهیه محلول باا قابلیات الکتروریسای
استفاده شود تاا جات پایادار و سااختار الیااف بادون پاشاش

در فرآیند الکتروریسی الیاف ژالتینی سعی شد تا از کمتارین

حاصاال شااود .ترکیااب حااالل باارای نمونااههااای مختلااف

مقدار حالل اسیدی که احتمال تخریب زنجیارههاای پلیماری

الکتروریسی در جدول  1به ترتیب آمده است .نتاای حاصال

ژالتین را فراهم میکند ،استفاده شاود .بناابراین محلاولهاای

از الکتروریسی نشان میدهد که محلول ژالتاین و گلاوکز در

متفاااوتی کااه حاااوی نساابتهااای مختلااف از حاااللهااای

نسبت هاای متفااوت از حاالل هاای ( ،)W:FA:DMFبهتارین

 W:FA:DMFهستند ،تهیه شد .ژالتاین باه تنهاایی در داخال

نسبت حجمی حالل باه صاورت  5۰:25:25اسات کاه الیااف

حالل آب بعد از مدت زمان کوتاهی در دمای محیط )حدود

الکتروریسی شده یکدست و بدون پاشش در ساختار الیاف را

 (25 °Cبااه صااورت ژل درماایآیااد و کشااش سااطحی قطااره

حاصل میکند .بنابراین مخلوطی از حالل ها با نسبت حجمای

تشکیل شده در سر نازل به اندازهای است که امکان تشکیل

ذکر شده برای تهیه الیاف الکتروریسی شاده بادون پاشاش و

الكتروریسي ژالتین با غلظت باال ...
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ایجاد بید در محدوده وسیعی از مولفاه هاای دساتگاهی مانناد

همزمان از  FAو  DMFسبب شده است که الیافی با میاانگین

ولتاژ ،سرعت تزریی و فاصله تهیه شد.

قطر کمتراز  2۰۰ nmحاصل شود که در شاکل 2ه نشاان داده

تصویر ( FESEMشاکل 2ه) الیااف الکتروریسای شاده را در

شده است .تصویر  TEMحاصل از الیااف الکتروریسای شاده

ترکیبی از حاللهای ذکر شده را نشان میدهاد کاه در ولتااژ

در شرایط بهینه الکتروریسای کاه در شاکل (2ح) نشاان داده

 17کیلو ولت ،سرعت تزریی  ۰/5میلیلیتر بر ساعت و فاصاله

شده است ،به وضوع تشکیل الیاف همگن را تایید میکند.

نازل تا جمع کننده  12 cmانجام شده اسات .همچناین شاکل
(2و) تصویری از مقطع عرضی الیاف را نشان میدهد .تصویر
مقطع عرضی الیاف الکتروریسای شاده نشاان دهناده سااختار

جدول  :1ترکیب حالل در نمونههای مختلف الكتروریسي شده.
نسبت حجمي
نتیجه

حاللها ()%
W:FA:DMF

دارای تخلخاال باااال اساات و بااه صااورت همگاان در تمااام

درصد
وزني
ژالتین

نمونه

()wt.%

بخش های زیرین الیه الیاف الکتروریسی شده اسات .نماودار

پاشش

1۰۰:۰:۰

2

1

هیستوگرام (شکل 2و) پراکندگی اندازه قطر نانوالیااف نشاان

پاشش

1۰۰:۰:۰

5

2

پاشش

1۰۰:۰:۰

1۰

۳

میدهد .قطر متوسط الیاف در حدود  122±۳5 nmاست.

ژل شدن محلول و عدم

مطالعات زیادی بر روی الکتروریسی ژالتاین صاورت گرفتاه

امکان برای انجام

است .به عنوان مثال  Aokiو همکاارانش در مطالعاهای مشاابه

الکتروریسی در دمای

الیاف ژالتین را در مخلوطی از حاللهای آلای و آبای انجاام

محیط

دادنااد [ .]1۰نتااای تصاااویر  SEMنشااان داده اساات کااه قطاار

1۰۰:۰:۰

2۰

۴

الیاف/پاشش

5۰:۰:5۰

2۰

5

الیاف کامال همگن

25:25:5۰

2۰

6

متوسط الیاف الکتروریسی شده ژالتینی در ترکیبای از آب و
 DMFبااا نساابت  5۰:5۰بیشااتر از  2۰۰ nmاساات .همچنااین

واکنش میالرد که بین قندها و آمینو اسیدها انجاام مایگیارد،

 Gaudioو همکارانش در مطالعهای ژالتین با غلتت 1۴ %wt.

مشخصه آن تغییار رناگ در مااده اسات کاه اصاطالحا آن را

را در مخلوطی از آب و استیک اسید الکتروریسای کردناد و

"واکنش قهوه ای شادن مایالرد" مایگویناد (شاکل .]2۴[ )۴

الیافی با میانگین قطر  22۰نانومتر را بدست آوردند [.]2۳

شدت تغییر رنگ به درصد قند بستگی دارد باه ایان صاورت

با توجه به اینکه در مطالعه حاضر از کماک حاالل آلای غیار

کاه بااا افاازایش درصااد قناد ،شاادت رنااگ قهااوهای شاادیدتر

پروتونی استفاده شاده اسات بناابراین ،از شاکلگیاری پیوناد

می شود .همانطور که در شکل (۳الف و ب) نشاان داده شاده

هیاادروژنی بااین زنجیاارههااای پلیماار ژالتااین تااا حااد زیااادی

است ،تغییر رنگ بسیار مالیمی که حاصال از انجاام واکانش

جلوگیری به عمل می آید و ایان سابب پایادار مانادن حالات

میالرد پس از اتصال عرضی الیاف مشاهده میشود.

"سل" محلول ژالتین میشود .از آنجا که بارای الکتروریسای

همانطور که در شکل ( ) ۳نشاان داده شاده اسات ،عملیاات

محلول پلیماری ،ولتااژ اعماال شاده بایاد بار کشاش ساطحی

دمایی تاثیر قابل توجهی روی ساختار و تخلخل الیاف ندارد و

محلول غلبه کند در نتیجه گرانروی بااالی محلاول عاالوه بار

ایان یکای از مزیاتهاای اسااتفاده از گلاوکز نسابت باه سااایر

آنکه سبب ایجاد الیاف با قطر میکرومتری میشود بلکه باعث

تکنیااکهااای اتصااال دهنااده عرضاای اساات (بااه عنااوان مثااال

جلاوگیری از الکتروریسای شادن راحات محلاول مایگاردد.

برقاااراری اتصاااال باااین زنجیااارههاااای پلیماااری از طریااای

استفاده از حالل فرمیک اسید سبب کاهش گرانروی محلاول

گلوتارآلدهید) که عاالوه بار باروز سامیت سالولی ،بار روی

پلیمری میشود .بنابراین اثر همافزایی مربوط به استفاده

ریزساختار الیاف نیز ممکن است تغییراتی ایجاد کند [.]15
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شكل  :2تصاویر  SEMو  TEMنمونههای الكتروریسي شده .الف ،ب و ج به ترتیب تصویر  SEMمحلول
ژالتین در آب با غلظتهای  5 ،2و ( ،10 %wt.د) الیاف الكتروریسي شده ژالتین  20 %wt.در مخلوطي
از آب و  DMFبا نسب حجمي  50:50درصد( ،ه) و (و) به ترتیب ،الیاف الكتروریسي شده در مخلوطي از
حاللهای  W:FA:DMFبا نسبت حجمي  50:25:25درصد و تصویر مقطع عرضي آن( ،ز) نمودار
پراکندگي اندازه الیاف تولید شده و (ح) تصویر  TEMالیاف در شرایط بهینه الكتروریسي.

شكل  :3اتصال عرضي الیاف الكتروریسي شده با گلوکز( ،الف و ب) به ترتیب تصویر الیاف
الكتروریسي شده قبل و بعد از اتصال عرضي است( ،ج) تصویر  FESEMالیاف بعد از
اتصال عرضي( ،د) الیاف الكتروریسي شده داخل محیط کشت سلول به مدت  14 ،7و 21
روز و (ه)  FESEMالیاف الكتروریسي شده بعد از قرار گرفتن در محیط کشت سلول.

الكتروریسي ژالتین با غلظت باال ...
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شكل  :4واکنش بین گروه کربونیل قندها با گروه آمین از آمینو اسید (مانند ژالتین) [.]25

همچنین نشان داده شده است که اساتفاده از ایان ناوع اتصاال

حاوی حاللهای آبی هستند ،یکی از چالشهاای بسایار مهام

دهنده سابب ایجااد پایاداری بلناد مادت داخال محایط آبای

است .برای نشان دادن قابلیت گلوکز در ایجاد اتصال عرضای

نمیشود مگر اینکه از غلتتهای خیلی باال استفاده شاود کاه

همانطور که در شکل (۳د) نشان داده شده است ،قبل از انجام

آن هم با مشکل ایجاد سمیت مواجه میشود [ .]26عاالوه بار

اتصال عرضای کاامال در آب حال ولای بعاد از آن ناامحلول

این از اتصال دهندههای دیگری که زیستسازگاری بااالتری

است و به صورت پایدار داخل حالل بااقی مایماناد .تصاویر

دارند در مطالعات مختلف بررسی شده اند که نتای حاصل از

 FESEMالیاف الکتروریسی شده بعد از اتصال عرضی توسط

آن ها نشان داده است الیااف الکتروریسای شاده پاس از قارار

گلاوکز و قاارار گفااتن در محاایط کشات ساالول بااه ماادت 2۴

گرفتن در داخل محیط آبی در همدیگر نفوذ میکنند و شکل

سااااعت در شاااکل (۳ه) نشاااان داده شاااده اسااات .الیااااف

الیاف از بین میرود [.]27،28

الکتروریسی شده ساختار شبکه ای خود را بعد از قرار گارفتن

واکنش میالرد و اتصاالت مولکولی بین زنجیرههای پلیماری،

داخل محیط کشت حفظ میکنند.

باعث اتصال الیاف در تماس با همدیگر میشود .تشکیل ایان

بااه منتااور بررساای اثاار اتصااال عرضاای پلیماار ژالتااین توسااط

اتصاالت باعث می شود الیافی که قبال از واکانش مایالرد باه

گلوکز ،رفتار تخریب حرارتای نموناه الیااف اتصاال عرضای

اصطالح به شکل غیر بافته شده بودند ،اکناون ایان اتصااالت

داده شده و بدون اتصال عرضای ماورد مطالعاه قارار گرفات.

شبکه ای را ایجاد کرده و ساختار حاصل باه جاای حال شادن

نمودار مربوط به تخریب حرارتی الیاف ژالتینای در محادوده

داخل آب ،ساختار متخلخال آن مولکاولهاای آب را داخال

دمایی بین  25 °Cتا  6۰۰ °Cکه در حضور گاز نیتروژن انجام

خود جذب کنند.

شد که در شکل ( )5نشان داده شده است .پدیدههایی از قبیل

ژالتین زیست پلیمری محلول در آب است و هنگامی کاه باه

حااذف آب موجااود در نمونااههااا ،تخریااب مااواد و همچنااین

شکل نانوساختار (الیاف) درمی آیاد باه دلیال افازایش نسابت

خاکستر باقیمانده از مواد در طول فرآیند تخریب دمایی برای

سط به حجم ساختار حاصل ،حجم بااالیی از مولکاولهاای

هر دو نمونه تحت مطالعه اتفاق میافتد .پدیادههاای تخریاب

آب جذب سط شده و حاللیت بسیار بااال مایرود ،بناابراین

دمایی برای نمونه های اتصال عرضی داده شده توسط گلاوکز

کنترل قابلیت انحالل الیاف ژالتینی در کاربردهای زیستی که

و بدون اتصال عرضای ،مشاابه اسات اماا نموناه الیااف بادون
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اتصاالت عرضی به صاورت چشامگیری تخریاب بیشاتری را

بطور خالصه استفاده از گلوکز به عنوان عامل اتصاال دهناده

نسب به نمونه اتصال عرضی شده در زمان مشابه نشان میدهد.

عرضی پلیمر ژالتین مزیتهای زیر را دارد:

در واقع نمونه اتصال عرضی داده شاده تحات دماای بااالتری

 -برقااراری اتصااال عرضاای کواالنساای و امکااان تهیااه الیاااف

شروع به تخریب میکند .نتای این آزمون نشان میدهاد کاه

الکتروریس ژالتینی غیرمحلول در داخل حاللهای آبی

در دمای  ،22۰ °Cنمونه الیاف اتصال عرضی داده شده حدود

 -حااذف خطاار ساامیت اتصااال دهناادههااای متااداول ماننااد

 % 9/6از وزن شان تخریب شده است در حالی که نموناه فاقاد

گلوتارآلدهید

اتصاالت عرضی تخریبی معادل  %16/2از وزن اولیه نموناه را

 -اضافه نمودن قدرت آنتی اکسیدانی باه داربسات حاصال از

داشته است .در نهایات در دماای  ۴55 °Cبارای نموناه بادون

الیاف الکتروریسی شده

اتصال عرضی  %۴/8از نمونه باقیمانده است و نمونه تقریباا باه
صورت کامل تخریب شاده سات و اماا نموناه الیااف اتصاال

 -4نتیجهگیری

عرضی داده شاده در ایان دماا  %۳9/۴2از وزن اولیاه خاود را

در این مطالعه ،الیاف ژالتینی در ترکیبی از حالل های آبای و

دارد .این نتای نشان میدهد کاه انجاام اتصااالت عرضای باه

آلی تهیاه شاد .بهتارین ترکیاب از حاالل باه صاورت نسابت

صورت چشمگیری تخریب دمایی نمونه را کاهش داده است.

حجمااای  5۰:25:25از  W:FA:DMFاسااات کاااه تصااااویر
 FESEMو  TEMاز الیاف نشان داد کاه الیاافی یکنواخات و
بدون هیچگونه پاشش و تشاکیل بیاد باا قطار متوساط حادود
 112±۳5 nmتشاااکیل مااایشاااوند .اتصاااال عرضااای الیاااف
الکتروریساای شااده توسااط مولکااولهااای گلااوکز و از طریاای
واکنش قهوه ای شدن میالرد انجام شد .اتصال عرضی با انجام
پیوند کواالنسی بین زنجیره های ژالتینی سبب پایداری الیااف
الکتروریسی شده در محیط کشت سلول شود .تصاویر SEM

الیاف الکتروریسی شده پس از انجام واکانش مایالرد (دماای
 ،17۰ °Cماادت زمااان  ۳ساااعت) ،اتصااال بااین زنجیاارههااای
شكل  :5منحني تخریب حرارتي الیاف الكتروریسي شده
حاوی اتصال عرضي توسط گلوکز و بدون اتصال عرضي.

همچنین مشخش شده است که محصوالت حاصل از واکنش
میالرد می تواند در تشاکیل ماواد آنتای اکسایدان قاوی مانناد
زنجیاارههااای رادیکااالی ،گیاار انااداختن اکساایژنهااای فعااال و
همچنین باال بردن توان مقاومت محصاوالت غاذایی در برابار
اکسااید شاادن شاارکت کنااد [ .]1۴،2۴میاازان قاادرت آنتاای
اکساایدانی محصااوالت حاصاال از واکاانش ماایالرد بااه ماادت
زمااانی کااه تحاات عملیااات گرمااایی قاارار ماایگیاارد وابسااته
میباشد.

ژالتینی باعث می شود که الیاف در محل تماس به یکدیگر به
هم متصال شاوند و تشاکیل یاک شابکه ناامحلول در آب را
بدهد .نتیجه آزماون تخریاب حرارتای نیاز افازایش پایاداری
الیاف ژالتینی را در حضور گلوکز نشان میدهد .ایجاد اتصال
عرضاای توسااط مولکااولهااای گااوکز بااه صااورتی اساات کااه
ریزساختار الیاف را تغییر نمیدهد.
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