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esigning a biocompatible scaffold that mimics the mechanical, electrical,
chemical, and topographical properties of extracellular matrix of the target
tissue is one of the main challenges in regulating cellular behaviors. For
this reason, conductive scaffolds are very much considered in the engineering
of electroactive tissues such as nerve, bone, and heart, and are the ideal tools for
transmitting the electrical signals to these tissues and regulating their cells behaviors.
On the other hand, nanostructures of conductive polymers have become a topic
of interest to many researchers, because by the combination of conductivity and
nanostructures, new functional materials are obtained with unique physicochemical
properties, which can simultaneously simulate physical and electrical properties of
the extracellular matrix. In this regard, several researchers have been working on the
design of conductive scaffolds with the consideration of topographical properties.
Conductive polymeric nanofibers are prepared using various conductive materials
and different methods. Intrinsically conductive polymers, carbon materials such as
graphene and carbon nanotubes, and metallic nanoparticles such as gold are the most
common materials used for the production of conductive polymer-based nanofibers.
This review covers the spinning of conductive polymer or the blend of carrier polymer
and conductive agents by electrospinning and wet spinning, conductive agent
deposition onto template nanofibers (in situ chemical polymerization, electrochemical
polymerization, admicellar polymerization, vapor-phase polymerization, carbon
and metal coating on nanofibers through immersion, coating of metal vapor on
nanofibers), and template-free synthesis (interface polymerization, electrochemical
polymerization) among methods of fabrication of conductive nanofibrous scaffolds
and finally their advantages and disadvantages are compared together.
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چکیده
طراحی داربست زیستسازگاري که خواص مکانیکی ،الکتریکی ،شیمیایی و شکلشناسی ماتریس
برونسلولی بافت هدف را بهخوبی تقلید کند ،از چالشهای اصلی در تنظیم رفتارهای سلولی است.
بدين دلیل ،داربستهای رسانا برای مهندسی بافتهایی همچون عصب ،استخوان و قلب که فعال

واژههای کلیدی
نانوالیاف رسانا،
پلیمرهای رسانا،
نانومواد کربني،
نانوذرات طال،
مهندسی بافت

الکتریکی هستند ،بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند و ابزار مناسبی برای انتقال سیگنال الکتریکی
الزم برای تنظیم رفتار سلولهای این بافتها بهشمار میآيند .از طرفی ،نانوساختارهای پلیمری

رسانا به موضوع مورد عالقه بسیاری از پژوهشگران تبدیل شده است .زیرا ،از ترکیب مواد آلی

رسانا و نانوساختارها ،مواد كاركردي جدیدی با خواص فیزیکی-شیمیایی منحصر بهفرد حاصل
میشود که میتوانند همزمان خواص شکلشناسی و الکتریکی ماتریس برونسلولی را تقلید کنند.
در این راستا ،پژوهشگران مختلف درباره طراحی داربستهای رسانا با درنظرگرفتن خواص

شکلشناسی به پژوهش پرداختهاند .نانوالیاف پلیمری رسانا با استفاده از مواد رسانای مختلف و

روشهای گوناگون تهیه میشوند .پلیمرهای رسانای ذاتی ،مواد کربنی مانند گرافن و نانولولههای
کربن و نانوذرات فلزی مانند طال رایجترین موادی هستند که برای تهیه نانوالیاف پلیمری رسانا
بهکار گرفته میشوند .ریسندگی پلیمر رسانا یا آميخته پلیمر حامل و عامل رسانا (الکتروریسی و

ترریسی) ،پوششدهي عامل رسانا روی نانوالیاف قالب (پلیمرشدن شیمیایی درجا با روشهاي
الکتروشیمیایی ،برميسلي و فاز بخار ،پوششدهي مواد کربنی و فلزی روی نانوالیاف با غوطهوری و

پوششدهي بخار فلز روی نانوالیاف) و ساخت بدون قالب نانوالیاف رسانا (پلیمرشدن در فصل
مشترک و الکتروشیمیایی) از جمله روشهای تهیه داربستهای نانولیفی رسانا هستند که در این مقاله

بحث و بررسی شده و مزایا و معایب آنها با یکدیگر مقایسه شده است.
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بینسلولی عمل كرده و سازوكارهای رشد و ترمیم بافت را کنترل
میکنند .بنابراین ،با بهکارگیری تحریک الکتریکی خارجی میتوان
وظیفه این سیگنالهای داخلی را تقلید کرد [ .]8،9نقش سیگنالهای
الکتریکی در مهندسی بافتهای الكتروفعال همچون عصب [،]10
استخوان [ ،]11ماهیچه [ ]12و قلب [ ]13بیشتر بررسی شده است.
اما درباره ساير بافتها از جمله ترمیم زخمهای پوست نیز مطالعاتی
انجام شده است (شکل .]14[ )1
اکثر مطالعات انجامشده درباره کاربرد تحریک الکتریکی در تنظیم
رفتارهای سلولی ،روی زیستمواد نارسانا انجام شده است [.]15،16
در تحریک الکتریکی بدون واسطههای رسانا (مثل داربستها) ،افزون
بر اینکه به ولتاژ و جریان قوی نیاز است ،کنترل زیادی روی مکان
اعمال تحریک وجود ندارد .در نتیجه ،برای کاربردهای درونتنی،
ممکن است به بافتهای اطراف محل هدف آسیب وارد شود .بدين
دلیل ،توسعه زیستمواد مناسب برای انتقال موضعی و کنترلشده

مقدمه

هدف نهایی در مهندسی بافت تولید کاشتينهاي است که از هر لحاظ
(ساختار و عملکرد) شبیه بافت سالم در بدن باشد .در بدن انسان
محرکهای مختلفی در توسعه و حفظ این ساختار و عملکرد نقش
دارند .بدين دلیل شناخت این محرکها و استفاده مناسب از آنها
کمک زیادی به بهبود بافتهای مهندسیشده میکند [ .]1تحریکهای
خارج سلولی شامل سیگنالهای الکتریکی [ ،]2توپوگرافیکی [،]3
مکانیکی [ ]4،5وشیمیایی است [.]6
عالقهای که اخیرأ در زمینه استفاده از تحریکهای الکتریکی در
مهندسی بافت ایجاد شده است ،ناشی از افزایش اطالعات پژوهشگران
درباره خواص الکتریکی بافتها و سلولهاست .سلولهای زنده
دارای بسیاری از خواص سامانههای الکتریکی هستند .میدانهای
الکتریکی درونی نقش اساسی در عملکرد تمام موجودات زنده دارند [.]7
میدانهای الکتریکی درونی نهتنها در قابليت عمل سلولهای عصبی و
ماهیچهای ،بلکه در کنترل رفتارهای سلولی نقش دارند .مدارهای
الکتریکی زیستی و اتصاالت آنها بهعنوان سیگنالهای راه دور

شکل  -1جادادن عوامل رسانا درون نانوالیاف پلیمری با سه روش:
( )aالکتروریسی آميخته پلیمر حامل و عوامل رسانا )b( ،رسوبدهي
عامل رسانا روی نانوالیاف قالب )c( ،سنتز بدون قالب ،بهکارگیری
تحریک الکتریکی و استفاده از آن برای مهندسی بافتهای الكتروفعال
همچون عصب ،قلب ،ماهيچه و استخوان.
Fig. 1. Incorporation of conductive agents into polymeric nano-

fibers by three methods: (a) electrospinning of blend of carrier
polymer and conductive agents, (b) conductive agent deposition onto template nanofibers, (c) template-free synthesis,
utilizing electrical stimulation and using that for engineering
of electroactive tissues such as nerve, heart, muscle, and bone.
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سیگنالهای الکتریکی به بافتهای زنده بسیار مورد توجه قرار گرفته
است .انتقال سیگنالهای الکتریکی به سلولها بهواسطه داربستهای رسانا
روش امیدوارکنندهای برای مهندسی بافتهای الكتروفعال است [.]17
افزون بر خواص الکتریکی ،سلولها نسبت به توپوگرافی و
خواص مکانیکی داربست نیز حساس هستند .اثر ابعاد نانو روی
رفتارهای سلولی توسط پژوهشگران مختلف بررسی شده است.
داربستهای نانولیفی مزایای منحصر بهفردی نسبت به سایر
داربستها دارند .از جمله مزایای آنها تخلخلهای مرتبط و
مساحت سطح زیاد است که نقش مهمی در انتقال مواد غذایی و
زائد ،نفوذ ،چسبندگی و رشد سلولی دارد [ .]18-20مشخصات
الیاف ،مثل اندازه ،نظم و جهتگیری ،نیز نقش مهمی در هدایت
تماسی ( )contact guidanceدارد که اثر زیادی بر رفتارهای مختلف
سلولی مثل چسبندگی ،تکثیر و تمایز میگذارد .الیاف منظم باعث
القای شکلشناسی و برهمکنشهای ناهمسانگرد سلولی میشوند.
این مسئله ،در بافتهای ويژه مانند عضالت اسکلتی ،لیگامنت،
غضروفهای مفصلی و بافت عصبی که ماتریس خارجسلولی
آنها دارای ویژگیهای ناهمسانگرد است و سلولهای آنها نظم
ویژهای دارند ،نکته مهمی بهشمار آيد [ .]13،21،22در مقایسه با سایر
داربستها ،داربستهای نانولیفی میتوانند بهعنوان زیرالیه ایدهآل
برای تنظیم پاسخ مناسب سلولها عمل کنند [ .]23،24برای بازسازی
موفقیتآمیز بافت ،توج ه به سمت تهیه داربستهایی است کهبتوانند
افزون بر حمایت فیزیکی سلولها ،رهایش موضعی زیستمولکولها
را نیز موجب شوند .این نوع داربستها را به اصطالح داربست
زیستفعال مینامند .داربستها با کنترل رهایش زیستمولکولها
میتوانند سلولهای کشتشده را برای تکثیر و تمایز هدایت
کنند [ .]25،26نانوالیاف الکتروریسیشده از بهترین سامانههای رهایش
دارو بهشمار میآیند .از مهمترین مزایای نانوالیاف الکتروریسیشده
میتوان به قابلیت زياد آنها در عاملدارشدن ،رهایش کنترلشده
دارو و کاهش رهایش انفجاری اولیه ،قابلیت ساخت داربست حامل
دارو با شکلهای مختلف و تخلخلهای پیوسته اشاره کرد .همچنین،
نسبت سطح به حجم زياد نانوالیاف باعث آسانسازي رهایش دارو
از داربست به محیط میشود .افزون بر اين ،سطح تماس بین سلولها و
داربست با ازدياد سطح ویژه افزایش مییابد و در نتیجه افزایش
جذب دارو بهوسيله سلولها ديده ميشود [.]27،28
تاکنون اکثر کارهای پژوهشي در زمینه مهندسی بافت ،درباره
فیلمهای رسانا انجام شده است که فاقد نانوساختار سهبعدی بوده و از
نظر زیستی نامناسب هستند .نانوالیاف رسانا نسبت به فیلمهای رسانا
مزایای متعددي دارند که پیشتر به آنها اشاره شد .افزون بر آنها،
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پلیمرهای رسانا ( )CPدر ساختار نانولیفی نسبت به فیلم و پودر
رسانندگي الكتريكي بیشتری دارند [ .]17،29،30در چند سال گذشته،
روشهای نوین ساخت داربستهای مهندسی بافت در ابعاد میکرو و
نانو برای تهیه زیرالیههای رسانا با توپوگرافی و هندسه مطلوب و
کنترل هرچه بهتر رفتارهای سلولی توسعه یافته است [ .]31از مواد
مختلف میتوان برای ساخت داربستهای رسانا استفاده كرد [.]32
در این مقاله ،داربستهای رسانا بر اساس ماهيت مواد داراي قابليت
ايجاد رسانايي در نانوالیاف تقسیمبندی شدهاند که شامل داربستهای
نانولیفی بر پایه پلیمرهای رسانا ،مواد کربنی و فلزات است .تمرکز
این مقاله روی روشهای ساخت نانوالیاف رساناست .ریسندگی
(الکتروریسی و ترریسی) ،پوششدهي عامل رسانا روی نانوالیاف
قالب (پلیمرشدن شیمایی درجا با روشهاي الکتروشیمیایی ،برميسلي
( )admicellarو فاز بخار ،پوششدهي مواد کربنی و فلزی روی نانوالیاف
با غوطهوری و پوششدهي بخار فلز روی نانوالیاف) و ساخت بدون
قالب نانوالیاف رسانا (پلیمرشدن فصل مشترک و الکتروشیمیایی) از جمله
روشهایی هستند که در ادامه بررسی ميشوند (شکل .)۲
پلیمرهای رسانا

زیستمواد الكتروفعال دستهای از مواد هوشمند هستند که انتقال
تحریکهای الکتریکی ،الکتروشیمیایی و الکترومکانیکی با آنها
امکانپذیر است .خانواده زیستمواد الكتروفعال شامل پلیمرهای
رسانا (ذاتی و غیرذاتی) ،الکترتها ( ،)electretsمواد پیزوالکتریک و
فوتوولتايي هستند [.]33،34
عبارت پلیمر رسانا با دو مفهوم متفاوت در متون علمی بهکار
برده میشود .ترکیب افزودنیهای رسانا مثل ذرات و الیاف فلزی
یا کربن در شكلهاي مختلف با پلیمرهای گرمانرم به تشکیل پلیمر
رسانا منجر میشود .این نوع پلیمرها اغلب پلیمر رسانای غیرذاتی
نامیده میشوند .دسته بعدی ،پلیمرهای رسانای ذاتی هستند که با
عنوان پلیمرهای مزدوج نیز شناخته میشوند .فعالیت الکتریکی این
پلیمرهای آروماتیک بهدلیل اوربیتالهای  πجفتشده و الکترونهای
نامستقر در آنهاست .پلیمرهای رسانای ذاتی ،پلیمرهای آلی سنتزی
هستند که بهطور ذاتی رسانندگي الكتريكي تا  200 S/cmدارند و با دو
روش الکتروشیمیایی و شیمیایی سنتز میشوند [ .]35،36پلیمرهای
رسانا مزایای زیادی نسبت به مواد پیزوالکتریک و الکترت دارند .در
پلیمرهای رسانا ،سیگنال الکتریکی با انتقال الکترون بین زنجیرهای
پلیمری مختلف تولید میشود و کنترل خارجی روی درجه و مدت
زمان تحریک امكانپذير است که این موضوع نکته بسیار مثبتی در
کاربردهای پزشکی بهشمار ميآيد [.]37،38
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شکل  -2روشهاي ساخت داربستهاي نانوليفي رسانا.

پلیمرهای رسانای ذاتی

پلیمرهای رسانا که با عنوان فلزات سنتزی نیز شناخته میشوند،
در  30سال گذشته توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب کردهاند.
پلیمرهای رسانا در کاربردهای پزشکی مختلف مثل ساخت
زیستحسگرها ،محرکهای زیستی ،كاوندههای عصبی ،اندامهای
مصنوعی ،سامانههای رهایش دارو و داربستهای مهندسی بافت
استفاده ميشوند [ .]35،39پلیمرهای رسانا خواص الکتریکی و
نوری بینظیری دارند و بدين دليل با فلزات و نیمهرساناهای غیرآلی
قابل مقایسه هستند .از طرفی ،پلیمرهای رسانا خواص فیزیکی و
شیمیایی پلیمرهای آلی مانند سنتز آسان را نیز دارند و با انتخاب نوع
روش سنتز میتوان خواص آنها را تنظیم كرد .امکان تنظیم خواص
شیمیایی و فیزیکی برای کاربردهای خاص ،نسبت رسانندگي-وزن
زياد و اکسایش برگشتپذیر ،زیستسازگاری ،جذب و گسیل
نور ،تبادل یون (کاتیون و آنیون) با الکترولیت اطراف ،قابلیت بهدام
انداختن و آزادسازی کنترلشده مولکولهای زیستی (معکوس فرایند
دوپهكردن) ،قیمت كم و روشهای سنتز آسان از جمله ویژگیهای
مطلوب پلیمرهای رسانا بهشمار میرود [ .]29،38،40،41از طرفی،
بزرگترین محدودیت پلیمرهای رسانا در کاربردهای درونتنی،
تخریبناپذیری ذاتی آنهاست که میتواند باعث التهاب مزمن شود و
در نتیجه الزم باشد که با جراحی از بدن بیمار خارج شود .افزون بر
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Fig. 2. Methods for fabrication of conductive nanofibrous scaffolds.

این ،شکلدهی پلیمرهای رسانا بهدلیل وزن مولکولی و حلپذيري کم و
ساختار زنجیر اصلی صلب بهآسانی امکانپذیر نیست .گروههای
پژوهشي متعددي روشهای مختلفی را براي فراورشپذیرکردن
پلیمرهای رسانا بهکار گرفتهاند .با وجود این ،آميختهسازي با ساير
پلیمرها بهعنوان حامل و ایجاد پوشش رسانا روی ساير پلیمرها جزء
معمولترین روشهای استفادهشده است که در بخشهای بعدی
شرح داده ميشوند [ .]29طراحی ساختارهای نوین ،هدف پیش روی
پژوهشگران در زمینه پلیمرهای رساناست .تخریبپذیری [،]42-44
ایجاد ساختارهای سهبعدی [ ،]45،46افزایش رسانندگي [ ]47و نظم
زنجیر اصلی پلیمر ،آسانسازي فراورشپذیري و سنتز ،پایداری در
هر دو حالت رسانا و نارسانا و انحاللپذیری در حاللهای ویژه
موضوع پژوهش دانشمندان مختلف در سنتز پلیمرهای رسانا با
خواص مطلوب است [.]29،48،49
رسانندگي پلیمرهای رسانا در نتیجه ترکیب مجموعهاي از عوامل
بهوجود میآید .زنجیر اصلی این پلیمرها یک در میان پيوندهای یگانه و
دوگانه دارد .پيوندهای دوگانه افزون بر پیوند قوی  σپیوند ضعیفتر
 πنیز دارند .اوربیتالهای  pدر پیوندهای  πبا یکدیگر همپوشانی دارند
که باعث میشود ،الکترونها بتوانند بهآسانی حرکت کنند .بدين دلیل،
پلیمرهایی که دارای الکترونهای آزاد نامستقر در زنجیر اصلی خود
هستند ،اغلب بهعنوان پلیمرهای رسانا شناخته میشوند .عامل مؤثر
مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیودوم ،شماره  ،3مرداد -شهريور 1398

193

زهره دارائينژاد ،ايمان شعباني

مروری بر داربست¬های نانولیفی رسانا برای کاربردهای مهندسی بافت

دیگر بر رسانندگي این پلیمرها ،دوپهكننده است .اغلب پلیمرهای
رسانا در حالت عادی رسانا نیستند و پس از فرايند دوپهكردن ،رسانا
ميشوند .فرایند دوپهكردن شامل انتقال بار از مولکولهای دوپهكننده
به زنجیرهای پلیمر در سامانه خنثی است .طي فرایند سنتز پلیمر یا
پس از آن و با آميختهسازي یا تثبیت شیمیایی ،یونهای دوپهكننده
به زنجیر پلیمر اضافه میشوند [ .]50،51ارتباط متقابلی بین مقدار،
نوع و اندازه دوپهكننده با خواص پلیمر وجود دارد .دوپهكننده افزون
بر رسانندگي بر خواص ساختاری سطح و توده پلیمر ،مانند رنگ،
زبری ،تخلخل ،حجم ،شکلشناسی ،ترشوندگی و سختی ،اثرگذار
ک اسید-دودسیل
است [ Zou .]33،52و همکاران [ ]53از پلیگلوتامی 
بنزن سولفونیک اسید بهعنوان دوپهكننده پلیپیرول استفاده کردند.
ش آنها ،وجود درشتمولکول آبدوست گلوتامیک
طبق گزار 
اسید در پلیپیرول باعث افزایش شکلپذیری و آبدوستی داربست
رسانای حاصل و بهبود برهمکنش سلولها با داربست شده است.
استفاده از دوپهكنندههاي غیرزیستفعال مثل توسیلیت ()tosylate
برای کاربردهای زیستی میتواند باعث اثر منفی بر پاسخهای سلولی
شود .بهطورکلی ،دوپهكنندههاي زیستفعالتر نتایج بهتری را در
محیطهای زیستی نشان دادهاند و قابليت استفاده بهعنوان عامل
اصالح مواد هیبریدی بر پایه پلیمرهای رسانا در کاربردهای مهندسی
بافت را دارند [ .]38در شکل  ۳ساختار ،رسانندگي و تاریخ کشف
برخی از مهمترین پلیمرهای رسانا آمده است .در ادامه برخی از
مهمترین پلیمرهای رسانا معرفی شدهاند.
پلیپیرول

پلیپیرول از معروفترین پلیمرهای رسانای سنتزی است که تاکنون
بیشترین پژوهشها در زمینه پلیمرهای رسانا درباره آن انجام شده
است .این پلیمر غیرشفاف و بيشكل بوده و مونومرهای آن در آب
حلپذير است .از پلیپیرول بهدلیل سادهبودن سنتز ،اصالح سطح
آسان ،خواص اکسایش-کاهش خوب ،پایداری شیمیایی بلندمدت در
بوهوا ،رسانندگي زياد در شرایط فیزیولوژي و در دسترسبودن از
آ 
نظر تجاری ،برای کاربردهای مختلف استفاده میشود .انحاللپذیری
ضعیف پلیپیرول در حاللهای مرسوم که بهدلیل برهمکنشهای قوی
درون و برونزنجیری در این پلیمر است ،از مهمترین معایب آن
بهشمار ميآيد [.]54
 Olayoو همکاران [ ]55زیستمواد نیمهرسانايي را از پلیپیرول و
پلیپیرول-پلییورتانگلیکول دوپهشده با ید سنتز کردند .نتایج آنها
سازگاری خوب این مواد را پس از کاشت در بافت نخاع (طناب
نخاعی) نشان داد كه بیانگر مناسببودن این مواد برای ترمیم نخاع
194

مجله علمی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال سیودوم ،شماره  ،3مرداد  -شهريور 1398

است .بهطور کلی ،گزارشهای زیادی بر پابه بهبود چسبندگی و
رشد سلولهای مختلف روی پلیپیرول انجام شده است که باعث
میشود ،پلیپیرول گزینه مناسبي برای مهندسی بافت بهشمار آيد.
ترکیب پلیپیرول با ساير پلیمرها و استفاده از دوپهكنندههای زیستی
به اصالح معایب آن و تهیه داربست رسانا با خواص مطلوب کمک
میکند [ Björninen .]56و همکاران [ ]57از هیالورونیک اسید و
کندروایتین سولفات بهعنوان دوپهكننده زیستی برای افزایش
رسانندگي و زیستسازگاری پلیپیرول استفاده كردند.
پلیآنیلین

پلیآنیلین محصول پلیمری اکسایش-کاهش از آنیلین در شرایط اسیدی
است و با نام آنیلین سیاه شناخته میشود .بسته به مقدار اکسایش،
پلیآنیلین میتواند به شكلهاي مختلف سنتز شود که شامل حالت
نیمهکاهشیافته امرالدین ،حالت کام ً
ال کاهشیافته لکوامرالدین و
حالت کام ً
ال اکسایشیافته پرنیگرآنیلین است .پلیآنیلین در حالتهای
مختلف اکسایشی رسانندگيهای الکتریکی و رنگهای متفاوتی دارد.
حالت امرالدین پایدارترین حالت پلیآنیلین و تنها حالت رسانای آن
( )102 S/cmاست .پلیآنیلین در دو حالت دیگر نارسانا ()10-8 S/cm
است .رسانندگي الکتریکی پلیآنیلین از عوامل مختلفی اثر میپذیرد
که از جمله آنها میتوان به درجه اکسایش پلیمر ،نوع دوپهكننده
استفادهشده ،درجه پروتوندارشدن ،مقدار آب-رطوبت ،مقدار
کشش زنجیرهای پلیمر ،طول زنجیر و درجه بلوریشدن اشاره
کرد .دوپهكنندههای اسیدی مختلفی برای پروتوندارکردن پلیآنیلین
استفاده میشوند [.]37،54،58

شکل  -3ساختار شیمیایی برخی از پلیمرهای رسانا ،تاریخ کشف و
محدوده رسانندگي الكتريكي آنها [.]115،114،89،38،33

Fig. 3. The chemical structures of some of conductive polymers, their discovery date, and their electrical conductivity
range [33,38,89,114,115].
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عالقه زياد پژوهشگران به استفاده از پلیآنیلین در کاربردهای
مهندسی بافت پس از مطالعات  Kamaleshو همکاران [ ]59شروع
شد که زیستسازگاری پلیآنیلین را در محیط درونتنی بررسي
كردند .طبق نتایج آنها ،هیچ نشانهای از سمیت یا آثار نامتعارف در
بافتهای اطراف کاشتنی ديده نشده و وجود پلیآنیلین باعث فعالشدن
هیچ پاسخ التهابی نامطلوبی نشده است Humpolicek .و همکاران []60
آزمونهای حساسیتزایی ،تحریکزایی و سمیت سلولی را
نيز روی پلیآنیلین (در هر دو حالت رسانا و عایق) در محیط
چ نوع
برونتنی بررسی كردند .طبق نتایج آنها ،پلیآنیلین باعث هی 
حساسیتزایی و تحریکزایی نشد .اما هر دو نوع رسانا و عایق
پلیآنیلین اندکی سمیت سلولی نشان دادند که سمیت آنها با
پروتوندارشدن و پروتونزايي (که بهعنوان خالصسازی پس از سنتز
پلیمر انجام شد) بهطور چشمگیری کاهش یافت .آنها نتیجه گرفتند،
سمیتی که پلیآنیلین نشان میدهد ،بهدلیل خود پلیمر نيست ،بلکه به دلیل
واکنش محصوالت جانبی و باقیمانده پس از سنتز است .محمدي و
همکاران [ ]13نیز نقش مثبت تحریکهاي الکتریکی با استفاده
از داربست سهبعدی رسانا بر پایه نانوالیاف پلیآنیلین را در تمایز
سلولهای پرتوان القایی به میوسیتهای قلبی ()cardiomyocytes
نشان دادند .این گروه ،از داربست نانولیفی رسانا که در زيستراکتور جا
داده شده بود ،برای انتقال سیگنال الکتریکی به سلولها استفاده كردند.
در سالهای اخیر ،تالشهای زیادی براي افزایش زیستسازگاری
پلیآنیلین از راه خالصسازی ،شستوشو بهوسیله محیط کشت پيش
از کشت سلولها یا پیوند پپتیدهای چسبنده روی آن انجام گرفته
است .رویکرد دیگر ،طراحی روش سنتز سازگار با محیط زیست و
بدون محصوالت جانبی آالينده است .با پلیمرشدن اکسایشی دیمر
آنیلین با نام -4(-Nآمینوفنیل)آنیلین و بهکارگیری هیدروژنپروکسید
یا اکسیژن مولکولی بهعنوان عامل اکسنده که باعث تولید آب بهعنوان
محصول جانبی شده و استفاده از نمکهای غیرآلی یا نانوذرات
بهعنوان کاتالیزگر ،پلیآنیلین تهیه میشود .پلیآنیلین سنتزشده به این
روش حلپذيري خوبی در حاللهای آلی دارد .در نتیجه ،میتوان
محلول با درصد پلیمر زياد تهیه کرده و بهراحتی آن را الکتروریسی
كرد .داربست نانولیفی تهیهشده با این روش قطر بسیار کم و
زیستسازگاری خوبی دارد [.]47
پلی(-4،3اتیلندیاکسیتیوفن)

هرچند پلیآنیلین و پلیپیرول در مهندسی بافت و پزشکی ترميمي
کاربردهای بیشتری دارند ،اما اخیرا ً قابليت پلیمر رسانای پلیتیوفن
برای کاربرد در زمینههای مختلف کام ً
ال ثابت شده است .پلي(-4،3اتيلن
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دياكسيتيوفن) ( )PEDOTاز موفقترین نمونههای پلیتیوفن است
كه خواص بسیار جالبی دارد .در مقایسه با پلیتیوفن PEDOT ،گروه
دیاکسیآلکیلن دارد که در جایگاههای  3و  4ناجورحلقه پل ایجاد
کرده است .همین موضوع باعث بهبود خواص این پلیمر رسانا شده
است PEDOT .بهعنوان پایدارترین پلیمر رسانای موجود شناخته شده
است .در واقع  ،PEDOTنه تنها رسانندگي زيادي دارد ،بلکه پایداری
گرمايي ،محیطی و الکتروشیمیایی باورنکردنی در حالت اکسايش
دارد [ Abidian .]39،51و همکاران [ ]61از نانوالیاف پلیمری
تخریبپذیر پلی(الکتیک-co-گلیکولیک) اسید پوششيافته با
 ،PEDOTرا برای رهایش کنترلشده داروی دگزامتازون استفاده
کردند .بدین ترتیب که دارو داخل پلیمر تخریبپذیر بارگذاری
شد ،سپس  PEDOTروی آن پوشش يافت .با تخریب پلیمر هسته،
دارو آزاد میشود .وجود پلیمر رسانا در اطراف پلیمر حامل دارو
باعث کاهش رهایش انفجاری دارو میشود .همچنین ،اعمال تحریک
الکتریکی خارجی به این نانوالیاف رسانا باعث انبساط و انقباض
پوشش پلیمری رسانا میشود .بدین ترتیب ،دارو بهطور کنترلشده
رهایش مییابد Del Valle .و همکاران [ ]62نشان دادند ،خواص
الکتریکی سطح  PEDOTوقتی با الیه سلولی پوشش يابد ،بهطور
شايان توجهی افزایش مییابد .بهعبارت دیگر ،این گروه پژوهشي
نشان دادند PEDOT ،در برهمکنش با سلولها ،نهتنها زیستسازگار
است ،بلکه الکتروسازگاری مناسبی نیز دارد.
پلیمرهای رسانای غیرذاتی

همانطور که پیشتر گفته شد ،پلیمرهای رسانای غیرذاتی از
ترکیب افزودنیهای رسانا ،مثل ذرات و الیاف فلزی [ ،]63کربن
در شكلهاي مختلف نانولولههای کربن ( )CNTو گرافن [ ]64-66و
ذرات قطبی (-βتریکلسیمفسفات) [ ]67با پلیمرهای گرمانرم و
ایجاد کامپوزیتهای رسانا بهدست میآیند [.]68
نانولولههای کربن

نانولولههای کربن با رسانندگي زياد ،پایداری شیمیایی و گرمايي
مناسب و خواص مکانیکی عالی توسط پژوهشگران زیادی در
مهندسی بافت ،بهويژه بافتهای الكتروفعال بررسی شدند [.]65
خواص الکتریکی ،مکانیکی و سطحی منحصر بهفرد نانولولههای
کربن باعث بهبود برهمکنش این مواد با سلولها میشود .همین
موضوع آنها را به گزینه مناسبي برای کاربرد در مهندسی بافت
تبدیل کرده است .خواص الکتریکی نانوساختارهای کربن را میتوان
طوري تنظیم کرد تا بارهای انتقالی الزم برای سیگنال الکتریکی
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اعمالی به سلولها فراهم شود .همچنین پایداری شیمیایی نانولولههای
کربن ،برهمکنش و اتصال آنها با بافت را آسان میکند .شباهت
شکلشناسی نانولولههای کربن به ماتریس خارجسلولی عامل
دیگری است که باعث تحریک رشد سلولها میشود .در حقیقت،
نانولولههای کربن داربستی متشکل از الیاف یا لولههای کوچک ایجاد
میکنند که برای مثال قطری مشابه بخشهای مختلف سلول عصبی مثل
دندریتها دارد .بهطورکلی ،نانولولههای کربن چندديواره و تکديواره ه
مواد مناسبی برای کاشتينههای بلندمدت بهشمار میآیند [ .]64با جادادن
نانولولههای کربن داخل پلیمرهای نارسانا ،ساختار کامپوزیتی با
خواص جدید ایجاد میشود .کامپوزیت رسانای پلیمری حاصل را
میتوان به شکلهاي مختلف از جمله نانوالیاف شکل داد تا بهترین
برهمکنش را برای سلولها فراهم کند Jin .و همکاران [ ]69از
نانولولههای کربن چندديواره برای اصالح سطح نانوالیاف پلی(-L
الکتیکاسید-co-کاپروالکتون) استفاده کردند و به نتایج بسیار خوبی
درباره تحریک رشد سلولهای عصبی رسیدند .همچنین ،نانوالیاف
رسانای کربني تمایز سلولهای بنیادی را پشتیبانی میکنند .كبيري و
همکاران [ ]21نشان دادند ،نانوالیاف رسانای پلیالکتیک اسید-
نانولولهکربن ،سلول عصبيزايي از سلولهای بنیادی جنینی موشی
را بهبود میبخشد Mooney .و همکاران [ ]70نیز از نانوالیاف
رسانای پلیالکتیک اسید-نانولولهکربن برای انتقال تحریک الکتریکی
به سلولهای بنیادی مزانشیمی و تمایز آنها به میوسیتهای قلبی
استفاده کردند .گزارشهایی بر پايه سمیت نانولولههای کربن وجود
دارد .از سوي دیگر ،پژوهشهاي فراوانی اثر مثبت این مواد را بر
رشد سلولها نشان میدهند .بررسی دقیقتر مطالعات مختلف در
ت آنها نشان
زمینه آثار مثبت و منفی نانولولههای کربن و سمی 
میدهد ،اثر این مواد روی سلولها به حالتی از نانولوله کربن بستگی
دارد که در آن آزمایش استفاده شده است .نانولولههای کربن وقتی
به حالت تعليق در محیط کشت سلولها استفاده ميشوند ،آثار سمی
نشان میدهند .اما زمانیکه این مواد درون ماتریس یا ظرف کشت
جاداده شوند ،اثر سمی ندارند .همچنین سمیت نانولولههای کربن
را با عاملدارکردن شیمیایی سطح آنها میتوان کاهش داد [ .]37با
وجود این ،از عمدهترین محدودیتهای استفاده از نانولولههای کربن
تخریبناپذیری آنهاست.
گرافن و گرافن اکسید

گرافن از جدیدترین نانوموادی است که وارد عرصه مهندسی پزشکی
شده است .خواص الکتریکی ،گرمايي و نوری گرافن تقریب ًا مشابه

نانولولههای کربن است ،اما ساختار دوبعدی صفحههاي اتمی
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در گرافن باعث ایجاد خواص الکتریکی متنوع در این ماده شده
است .افزون بر این ،گرافن از نظر ساختاری بسیار محکم و در عین
حال بسیار انعطافپذير است .همین ویژگی ،گرافن را به مادهای
جذاب برای مهندسی مواد نازک محکم و انعطافپذیر تبدیل کرده
است .گرافن اکسید که از اكسايش گرافیت در شرایط اسیدی تهیه
میشود ،کاربردهای بیشتری نسبت به گرافن خالص دارد .قابلیت
پراكنش گرافن اکسید در محلول آبی از جمله ویژگیهای مهم برای
کاربردهای زیستی بهشمار میآید .همچنین ،گرافن اکسید گروههای
عاملی آبدوست دارد که عاملدارشدن شیمیایی آن را امکانپذیر
میسازد .از طرفی به دلیل ناهمگني ساختاری ،گرافن اکسید محدوده
خواص فیزیکی گستردهتری نسبت به گرافن خالص دارد [.]71
بهطور کلی ،گرافن و گرافن اکسید کاربردهای فراوانی در مهندسی
پزشکی دارند که از جمله آنها میتوان به حامل ژن [ ،]72حامل
دارو [ ]73و داربستهای مهندسی بافت اشاره کرد Chaudhuri .و
همکاران [ ]74از داربست نانولیفی رسانای پلیکاپروالکتون-گرافن
اکسید برای تمایز سلولهای بنیادی مزانشیمی به سلولهای عضله
اسکلتی استفاده کردند .طبق نتایج آنها ،نانوالیاف داراي گرافن اکسید
برای تکثیر و تمایز سلولهای ماهیچهای مناسبتر از صفحههاي
نازک گرافن اکسید هستند .بهعبارت دیگر ،ساختار نانولیفی
داربست به جهتگیری مناسب سلولها و تنظیم هرچه بهتر رفتار
آنها کمک میکند .محموديفرد و همکاران [ ]75داربست نانولیفی
رسانای پلیآکریلونیتریل-پلیآنیلین-گرافن ( )PAN/PANI/Gو
پلیآكریلونیتریل-پلیآنیلین-گرافناکسید ( )PAN/PANI/GOرا
برای کاربرد در مهندسی بافت عضله اسکلتی طراحی کردند .نتایج
آنها نشان داد ،نانوالیاف داراي گرافن سختی و رسانندگي بیشتری
نسبت به نانوالیاف داراي گرافناکسید و نانوالیاف PAN/PANI
دارد .همین موضوع باعث رشد و تکثیر بیشتر سلولهای ماهوارهای
( )satellite cellsمیشود .از طرفی ،پهنشدن سلولهای ماهوارهای
روی داربست PAN/PANI/Gکمتر از داربستهای  PAN/PANI/GOو
 PAN/PANIاست که دليل این رفتار سلولها به مدول یانگ
نانوالیاف  PAN/PANI/Gمربوط میشود .بدین ترتیب که افزایش
مدول یانگ در نانوالیاف  PAN/PANI/Gنسبت به نانوالیاف
 PAN/PANI/GOو  PAN/PANIباعث کاهش قابليت سلولها برای
پهنشدن روی سطح داربست میشود .بررسی بیان ژن و تمایز
سلولهای ماهوارهای روی سه داربست نیز مقدار بیان ژن بيشتري
در داربست  PAN/PANI/Gنسبت به دو داربست دیگر نشان میدهد.
اخوان [ ]76مروری بر نانومواد بر پایه گرافن برای مهندسی بافت عصب و
تمایز سلولهای بنیادی عصبی انجام داد .وي ،روشهای تحریک
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مختلفی (شامل محركهاي الکتریکی ،نوری ،شیمیایی ،شکلشناسی،
لیزر پالسی و امواج زيرقرمز نزدیک) را برای تمایز سلولهای بنیادی
با استفاده از داربست گرافنی بررسی کرده و چالشهای موجود درباره
زیستسازگاری و تخریبپذیری گرافن را بحث كرد Nalvuran .و
همکاران [ ]77از فیبروئین ابریشم-گرافناکسید کاهشیافته برای
ساخت داربست نانولیفی رسانا استفاده کردند .طبق نتایج گزارششده
توسط این گروه با جادادن گرافناکسید در نانوالیاف فیبروئین ابریشم
پایداری گرمايي و خواص مکانیکی داربست بهطور شايان توجهی
افزایش مییابد .افزون بر این ،داربست حاصل خونسازگار است و از
زندهمانی سلولها حمایت میکند .همچنين ،این داربست باعث تمایز
استخوانی طی  30روز میشود.
فلز

نانوالیاف نانوکامپوزیتی بر پایه پلیمر و فلز نیز برای ساخت
داربستهای رسانا بهکار گرفته میشوند .خواص نانوکامپوزیت نهایی
به نوع ماتریس پلیمری ،نوع فلز ،اندازه ،مقدار و پخش نانوذرات
فلزی در ماتریس پلیمری و نوع برهمکنش نانوذرات فلزی با ماتریس
پلیمری بستگی دارد [ .]78طال رایجترین فلزی است که برای ساخت
نانوالیاف رسانا بهکار گرفته میشود .پس از آنکه نانوفناوري جایگاه
مهمی در زمین ه پزشکی پیدا کرد ،نانوذرات طال ( )GNنیز مورد توجه
بسیاری از پژوهشگران در حوزه نانوپزشکی قرار گرفتند .در حال
حاضر ،نانوذرات طال بهطور گسترده برای نوردرمانی ،گرمادرمانی،
روشهای تشخیصی ،تصویربرداری ،رهایش دارو و مهندسی بافت
استفاده میشوند .داشتن ابعاد نانو و نزدیکي به ابعاد اجزای زیستی،
تهیه آسان ،مساحت سطح زیاد و عاملدارشدن آسان از جمله
مزایای نانوذرات طالست .خواص فیزیکی-شیمیایی منحصر بهفرد
نانوذرات طال ناشی از رزونانس پالسمونهای سطحی موضعي یا
نوسان تجمعی الکترونهای رسانشي است که بهطور معمول در
محدوده مرئی تا زيرقرمز نزدیک طیف الکترومغناطیس بهراحتی با
دستگاه طيفسنجي مرئی-فرابنفش-زيرقرمز نزدیک یا حتی با چشم
شناسایی میشود [ .]79يادآور ميشود ،نوسان الکترونهای موجود
در سطح مشترک دو ماده (فلز و هوا) پالسمون سطح نامیده میشود.
به برانگیختهشدن پالسمونهای سطح بهوسيله امواج الکترومغناطیس
رزونانس پالسمون سطح گفته میشود .رزونانس پالسمونهای
سطحی در نانوساختارهای فلزی را رزونانس پالسمونهای سطحی
موضعی مینامند.
گروه پژوهشي  ]80[ Ramakrishnaبا جادادن نانوذرات طال
داخل نانوالیاف پلیکاپروالکتون-فیبروئین ابریشم-آلوئهورا-ویتامین
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 B12داربست نانوکامپوزیتی رسانا را براي تمایز سلولهای بنیادی
مزانشیمی به سلولهای قلبی طراحی کردند .وجود نانوذرات طال
در داربست حاصل ،افزون بر فراهمکردن رسانندگي باعث بهبود
خواص مکانیکی نیز میشود Baranes .و همکاران نشان دادند [،]81
پوششدهي نانوالیاف طال روی نانوالیاف پلیکاپروالکتون-ژالتین
باعث بهبود رشد آکسونها و افزایش تکثیر سلولهای عصبی
میشود .آنها از داربست حاصل بهعنوان وسیله امیدبخشي برای
ترمیم آسیبهای عصبی مثل آسیبهای نخاعی یاد کردند Demir .و
همکاران [ ]82نانوالیاف منظم پلییورتان پوششيافته با نانوذرات طال
را برای انتقال سیگنال الکتریکی به سلولهای  PC12بهکار گرفتند.
این گروه پژوهشي ،جوانهزنی و رشد نوریت روی داربست حاصل را
در مجاورت عامل رشد عصبی و سیگنال الکتریکی بررسی كردند .بر
اساس گزارشهاي آنها انتقال همزمان عامل رشد عصبی (با غلظت
بهینه  )۵۰ ng/mLو سیگنال الکتریکی ( ،۱۰ ms ،۱۰۰ mVیک ساعت
در روز) جوانهزنی و افزایش طول نوریت را بیشتر از عامل رشد
عصبی تنها بهبود میبخشد .افزون بر اینها ،نانوذرات طال را براي
استخوانسازی و تمایز سلولها بنیادی به استخوان بهکار میبرند.
 Leeو همکاران [ ]83از داربست نانولیفی  PLGAپوششيافته با
نانوذرات طال برای تمایز سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی
انسانی به استخوان استفاده کردند .طبق نتایج آنها نانوذرات طال
باعث بهبود چسبندگی و تکثیر سلولی میشود .همچنین نشان دادند،
نانوذرات طال با ابعاد  50-30 nmبهوسيله سلولها جذبشده و
موجب تمایز استخوانی میشوند [.]83
روشهای ساخت داربستهای نانولیفی رسانا

فیلم ،پودر ،هیدروژل و نانوالیاف رسانا از جمله ساختارهایی هستند
که پلیمرهای رسانا میتوانند داشته باشند [ .]84با وجود این،
نمدهای نانولیفی کامپوزیتی با رسانندگي و استحکام مکانیکی کافی از
جذابترین ساختارهای موجود برای پلیمرهای رسانا بهشمار میآیند.
برای ساخت داربستهای نانولیفی رسانای پلیمری دو مسئله وجود
دارد .مسئله اول ،شکلدهی نانوالیاف پلیمری و دوم ،جادادن عامل
رسانا داخل نانوالیاف پلیمری است .عوامل مختلف از جمله ساختار
نانوالیاف ،برهمکنش بین پلیمر حامل و ماده رسانا و نسبت ماده
رسانا به پلیمر حامل بر مقدار رسانندگي نانوالیاف نهایی اثر میگذارد [.]85
نانوالیاف رسانا با روشهای مختلفی تولید میشوند که شامل
ریسندگی ،پوششدهي عامل رسانا روی نانوالیاف (بهعنوان قالب) و
ساخت بدون قالب است .مزایا و معایب روشهای مختلف تولید
نانوالیاف رسانا در جدول  1آمده است .الکتروریسی ،مرسومترین
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روش تهیه نانوالیاف نسبت به سایر روشهاست که قیمت كم و
سادگی سامانه الکتروریسی مهمترین ویژگی این روش نسبت به سایر
روشها بهشمار میآید .همچنین ،تنظیم نظم و قطر نانوالیاف با روش
الکتروریسی بهسادگی امکانپذیر است [.]52
ریسندگی نانوالیاف رسانا
الکتروریسی

الکتروریسی روشی با نیروی محرکه الکتروستاتیکی برای تولید
نانوالیاف است .بهطور کلی ،سامانه الکتروریسی معموالً شامل چهار
جزء اصلی پمپ سرنگی ،منبع ولتاژ ،سوزن و جمعکننده است .برای
شروع الکتروریسی ،سوزن و جمعکننده به منبع ولتاژ متصل شده و میدان
الکتریکی قوی بین این دو جزء تشکیل میشود .محلول مایع یا
مذاب پلیمری از راه پمپ سرنگی و سوزن به منطقهاي با میدان
الکتریکی قوی فرستاده میشود .هنگامیکه بارها در سیال به مقدار
بحرانی میرسند ،نیروهای الکتروستاتیکی بر تنش سطحی مایع غلبه
میکنند و مخروط تیلور در نوک سوزن تشکیل میشود .سپس ،جت
باریک بهسرعت به سمت جمعکننده شتاب میگیرد .بار الکتریکی
جت ،موجب خمشدن لیف میشود ،بهطوریکه با هر بار حلقهشدن،
قطر آن کم میشود و اجازه میدهد ،حالل تبخیر شود .در نهایت،
نانوالیاف با نسبت بزرگ سطح مقطع به حجم و تخلخل زياد روی
جمعکننده جمعآوري ميشوند [( ]86،87شکل  .))a( ۴اندازه،
ریزساختار و ویژگیهای کلی نانوالیاف با متغیرهای عملیاتی متفاوت
کنترل میشوند .این پارامترها به سه گروه کلی پارامترهای محلول
(وزن مولکولی پلیمر ،گرانروي محلول ،کشش سطحی و رسانايي
محلول) ،فرایند (ولتاژ ،سرعت تغذیه ،جمعکننده ،نازل و فاصله
سوزن از جمعکننده) و محیطی (دما ،رطوبت ،نوع جو و فشار) تقسیم
میشوند که از ميان آنها ،پارامترهای محلول مهمترین نقش را در
ویژگیهای ساختار نهایی دارند [.]88
چالش اصلی در الکتروریسی پلیمرهای رسانا تهیه محلول
الکتروریسی است .زیرا ،تنظیم خواص محلول بهگونهای که قابلیت
ایجاد لیف را داشته باشد ،بسیار دشوار است .الکتروریسی روش
آساني برای تهیه نانوالیاف از پلیمرهای حلپذير یا ذوبشدني است.
تهیه محلول الکتروریسی با حلشدن یا پراکندن پلیمر رسانا در حالل
مناسبي انجام ميشود .از آنجا که پلیمرهای رسانا حلپذيري بسیار
کمی دارند ،ساخت نانوالیاف از این پلیمرها کار دشواری است .در
واقع وزن مولکولی كم ،چگالی بار زياد و صلببودن زنجیر اصلی در
پلیمرهای رسانا ،الکتروریسی آنها و تهیه نانوالیاف یکنواخت را با
مشکل مواجه میکند .برای حل این مشکل ،معموالً پلیمرهای رسانا
198

با حاملهای پلیمری قابل الکتروریسی و حلپذیری بيشتر ترکیب
میشوند تا درصد وزنی پلیمر در محلول افزایش یابد .بدین ترتیب،
امکان اجرای فرایند الکتروریسی فراهم میشود و خواص زیستی
محصول نهایی نيز بهبود مييابد [.]17،89
ترکیب پلیمرهای رسانا با سایر پلیمرها روی خواص نانوالیاف
حاصل اثر میگذارد .ترکیب محلول پلیمر رسانا با محلول پلیمر
حامل ،باعث افزایش چگالی بار در محلول الکتروریسی و در نتیجه
کاهش قطر الیاف میشود .وجود پلیمر رسانا و دوپهكننده در محلول
مثل افزودن نمک به محلول الکتروریسی است .وجود نمک در محلول
الکتروریسی بر گرانروي ،رسانندگي و ثابت دیالکتریک آن اثر
میگذارد .افزایش رسانندگي و دافعه بین بارهای الکتروستاتیک باعث
کشش الیاف و کاهش قطر آنها میشود [ Zhang .]90و همکاران []91
نشان دادند ،قطر نانوالیاف پلی(-Lالکتیک اسید-co-کاپروالکتون)-
فیبروئین ابریشم ( )P(LLA-CL)/SFبا افزایش درصد پلیآنیلین در
محلول الکتروریسی از  683±138 mmبه  411±98 mmکاهش
مییابد .افزایش مقدار پلیمر رسانا در محلول از حدی به بعد باعث
ایجاد الیاف دانهدار بهجای الیاف یکنواخت میشود Prabhakaran .و
همکاران [ ]90نشان دادند افزایش بیش از حد  PANIبه نانوالیاف
 PLLAباعث دانهدارشدن الیاف نهایی میشود .آنها از نسبت بهینه
 85:15برای تهیه نانوالیاف رسانای یکنواخت استفاده کردند .ماهیت
آبگریز پلیمرهای رسانا میتواند باعث کاهش زاویه تماس آب در
کامپوزیت نهایی شود Zhang .و همکاران [ ]91نشان دادند ،افزایش
مقدار پلیآنیلین در الیاف  P(LLACL)/SFباعث کاهش زاویه
تماس از  ۳۲/۴±۷/۹°به  ۲۸/۳±۵/۴°میشود .از سوي دیگر ،قاسمي
مباركه و همکاران [ ]92عنوان کردند ،افزایش پلیآنیلین به نانوالیاف
پلیآنیلین-پلی(کاپروالکتون)-ژالتین بر آبدوستی-آبگریزی نانوالیاف
نهایی اثری ندارد.
افزودنیهای کربنی و فلزی را نیز میتوان با محلول پلیمری حامل
مخلوط کرده و در نهایت کامپوزیت حاصل را الکتروریسی كرد.
مشکلی که برای این مواد نيز وجود دارد ،پخش ذرات رسانا در
محلول پلیمری است .براي بهبود پخش و چسبندگی نانوذرات فلزی
در ماتریس پلیمری الزم است که اصالحاتی روی نانوذرات انجام
شود [ .]78افزون بر پخش ،میتوان با پلیمرشدن پلیمر حامل با گرافن
اکسید ،کامپوزیتی دوجزئی طراحی کرد و سپس از کامپوزیت حاصل
برای فرایند الکتروریسی ،محلول تهیه كرد [.]93
بهکارگیری نانومواد کربنی و فلزی در نانوالیاف پلیمری افزون
بر خاصیت رسانندگي که به داربست میبخشد ،اثر چشمگیری
بر خواص مکانیکی و شکلشناسی داربست دارد .گروه پژوهشي
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جدول  -1روشهای مختلف تولید داربستهای نانولیفی رسانا و مقایسه مزایا و معایب آنها.
روش

معایب

مزایا

مراجع

ریسندگی نانوالیاف رسانا

الکتروریسی

آسان و کمهزینه

استفاده از حاللهای سمی (اغلب)

تطبیقپذیری زياد ،امکان کنترل قطر ،میکروساختار و

اهمیت خواص جریانپذیری محلول بر انجامپذیری فرایند شکلدهی

چیدمان الیاف

نبود قابلیت الکتروریسی پلیمرهای رسانای خالص بهدلیل صلبیت زنجیر و

استفاده از محدوده گستردهاي از مواد

انحاللپذیری کم آنها (حتمأ باید مخلوط با ساير پلیمرها باشند)

قابلیت تولید نانوالیاف پيوسته و بلند

کاهش رسانندگي نانوالیاف بهدلیل وجود جزء عایق در محلول الکتروریسی
پرهزینه

قابلیت ریسندگي مواد با گرانروي کم و پلیمرهاي
ترریسی

13،47،90

فرایند پیچیده

بدون قابلیت ذوب یا انحالل

زمانبر

قابلیت تولید در حجم انبوه

100،101

تهیه الیاف با قطر زیاد
ساخت نانوالیاف رسانا بدون قالب

امکان تهیه نانوالیاف با قطر بسیار کم
عدم تأثیر حالل بر شکل و اندازه نانوالیاف
پلیمرشدن در
فصل مشترک

استفاده از محدوده گسترده از حاللها و
دوپهكنندهها
فرایند آسان و بدون نیاز به قالب خارجی

نبودکنترل بر نظم نانوالیاف
نبود کنترل بر یکنواختی و شکلشناسی نانوالیاف (قطر و شکل)

112،116

تهیه نانوالیاف رسانای خالص
(بدون جزء عایق)
بدون نیاز به قالب
پلیمرشدن

کمهزینه

نبود کنترل کافی بر شکلشناسی نانوالیاف

الکتروشیمیایی

بدون نیاز به فرایندهای ثانویه برای حذف قالب

دشواربودن کنترل شرایط فرایند

117،118

تهیه نانوالیاف رسانای خالص (بدون جزء عایق)
پوششدهي پلیمر رسانا روی نانوالیاف قالب
قابلیت ایجاد پوششهای بسیار نازک با رسانایی

وجود بقایای سمی اکسندهها در الیاف در پایان فرایند

زياد

تغییر خواص الکتریکی و فیزیکی-شیمیایی نانوالیاف رسانا پس از حذف

حفظ ساختارهای ظریف نانوالیاف قالب

بقایای سمی اکسندهها

پلیمرشدن

آسان و کمهزینه

کاهش تخلخل نانوالیاف قالب با افزایش ضخامت پوشش

شیمیایی

حفظ ساختارهای نانوالیاف قالب

افزایش قطر نانوالیاف

پلیمرشدن فاز
بخار

خادمالحسيني [ ]94نشان دادند ،جادادن  1/5%نانولولههای کربن
داخل نانوالیاف پلی(گلیسرول سباسات) ژالتین باعث افزایش 7
برابر چقرمگی میشود .آنها همچنین عنوان کردند ،افزایش درصد
نانولولههای کربن در محلول پلیمری باعث بهبود نظم و جهتگیری
الیاف میشود .شيخ و همکاران [ ]95نیز عنوان کردند ،افزودن

108،119

105،106،120

نانولولههای کربن تکديواره به نانوالیاف پلییورتان باعث بهبود
استحکام کششی از ۱۱/۴±۰/۹ MPaبه  ۵۱/۲۵±۵/۵ MPaمیشود.
 Ravichandranو همکاران [ ]96گزارش کردند ،جادادن نانوذرات
طال در نانوالیاف پلی(وینیلالکل)-آلبومین سرم گاوی ()PVA/BSA
باعث بهبود خواص مکانیکی داربست نانوکامپوزیتی ميشود و
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مهاجرت سلولها را آسانتر میكند.
بهطور کلی ،ویژگیهای داربستهای نانولیفی الکتروریسیشده را
میتوان با تغییر پارامترهای مختلف الکتروریسی تنظیم کرد .ترکیب الیاف
را نیز میتوان تغییر داد تا موادي با خواص بهینه ،مانند انعطافپذیری،
تخریبپذیری و برهمکنشهای مناسب با سلولها ،تولید کرد .با وجود
این باید در نظر داشت ،عوامل رسانا و حاملهای پلیمری در نانوالیاف،
ممکن است در محیط آبی کشت سلولی از هم جدا شوند و به حالت
ناپایدار درآيند .همچنین ،ترکیب حاملهای نارسانا با مواد رسانا،
خواص الکتریکی نانوالیاف را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث کاهش
رسانندگي داربست کامپوزیتی نهایی میشود .افزون بر این ،با کاهش
قطر الیاف ممکن است ،جدایي فاز رخ دهد و ترکیبی از نانوالیاف از
عامل رسانا و پلیمر حامل حاصل شود [.]17،89
حذف پلیمر حامل پس از الکتروریسی

یکی دیگر از رویکردها برای ساخت داربست نانولیفی رسانا ،ترکیب
پلیمر رسانا با پلیمر حامل ،الکتروریسی محلول حاصل و در نهایت
شستن و حذف پلیمر حامل با حالل ویژه است .انتخاب نوع پلیمر
حامل بسیار اهمیت دارد و اثر زیادی بر یکنواختی و شکلشناسی
الیاف نهایی میگذارد .سازگاری کم پلیمر حامل با پلیمر رسانا باعث
ایجاد نانوالیافی با شکل پوسته-هسته میشود که پلیمر رسانا در
بخش هسته قرار میگیرد [ .]97با حالل مناسبي میتوان الیه پلیمری
نارسانا را حل کرد و نانوالیاف رسانای خالص تهیه كرد Castagna .و
ل متاکریالت ()PMMA
همکاران [ ]47از پلیاتیلن اکسید و پلیمتی 
بهعنوان پلیمر حامل پلیآنیلین برای ساخت نانوالیاف رسانا استفاده
کردند .طبق گزارشهاي آنها ،با استفاده از پلیاتیلن اکسید الیاف
یکنواختی حاصل نمیشود .همچنین پس از شستن پلیاتیلن اکسید
با استونیتریل ،شکلشناسی الیاف بههم ميريزد و تنها مجموعهاي از
نقاط پلیآنیلین باقی میماند .اما  PMMAگزینه بسیار مناسبي برای
پلیمر حامل است .زیرا ،دارای وزن مولکولی زياد با قابلیت تفکیک از
پلیآنیلین در طول نانوالیاف (بهطور پوسته-هسته) بدون بهکارگیری
الکتروریسی هممحور است .بهعبارت دیگر ،چون PMMA
امتزاجپذیری کمی با پلیآنیلین دارد ،ساختار پوسته-هسته تشکیل میشود.
با حذف  PMMAبا استفاده از حاللهایی همچون استون و ایزوپروپانول
نانوالیاف رسانا از جنس پلیآنیلین خالص با قطر  65±14 nmبهدست
میآید که شکلشناسی و یکنواختی الیاف نهایی پس از حذف پلیمر
حامل بسیار خوب است [ Zhang .]47و همکاران [ ]98نیز با استفاده از
روش الکتروریسی هممحور ،نانوالیاف پوسته-هسته PANI/PMMA
تهیه کرده و سپس  PMMAرا با استفاده از ایزوپروپیل الکل حذف
200
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كردند و به نانوالیاف  PANIخالص دست یافتند [.]98
ترریسی

در روش ترریسی ،محلول پلیمر رسانا داخل محلول پلیمری دیگری
با عنوان حمام انعقاد تزریق میشود .برهمکنش گروههای عاملی
پلیمر موجود در حمام انعقاد با پلیمر رسانا باعث شبکهایشدن پلیمر
تزریقي شده و الیاف نامحلول تشکیل میشود [( ]99شکل .))b( ۴پس
از تشکیل الیاف رسانا اصالحات دیگری را براي افزایش رسانندگي
یا بهبود خواص سطحی میتوان روی آنها انجام داد [.]100
اسرافيلزاده و همکاران [ ]101از این روش برای ساخت داربست
کامپوزیتی رسانای حامل دارو با ساختار پوسته-هسته استفاده کردند
که هسته آن متشکل از الیاف رسانا و پوسته آن شامل نانوالیاف نارسانا
بود .در روش ساخت آنها ،محلول پلی-4،3اتیلندیاکسیتیوفن
دوپهشده با پلیاستیرن سولفونات ( )PEDOT:PSSدر محلول
کیتوسان (حمام انعقاد) تزریق میشود .گروههای با بار منفی در
پلیاستیرن سولفونات اسید با گروهای آمین با بار مثبت در کیتوسان
واکنش داده و باعث خارجشدن  PEDOT:PSSاز حالت محلول و
شکلگیری الیاف ژلمانند میشود .الیاف رسانای تشکیلشده در
حمام انعقاد از راه استوانه در حال چرخش به ظرف داراي اتانول
(حمام شستوشو) منتقل و در آنجا الکتروریسی نانوالیاف PLGA
روی میکروالیاف  PEDOT:PSSانجام میشود .در نهایت ،الیاف با
ساختار پوسته-هسته (پلیمر رسانا بهعنوان هسته و پلیمر نارسانا
بهعنوان پوسته) روی جمعکننده استوانهایشکل در حال چرخش
جمع میشوند .این ساختار ،رسانندگي الزم را برای انتقال سیگنال
الکتریکی فراهم میکند و نيز خواص سطحی آن با پوشش نانوالیاف
پلیمری نارسانا تنظیم میشود تا سلول با داربست برهمکنش مناسبی
داشته باشد [ Zhou .]101و همکاران [ ]102نیز با روش ترریسی به
ساخت میکروالیاف  PEDOT:PSSموفق شدند .این گروه پژوهشي
پس از برداشتن الیاف از حمام انعقاد و در مسیر بردن الیاف به سمت
جمعکننده استوانهای عملیات گرمايي روی الیاف انجام دادند که این
فرایند باعث افزایش رسانندگي الیاف ریسیده میشود .همچنین آنها
براي افزایش رسانندگي الیاف ،فرایند دوپهكردن-دوپهزدايي الياف با
اتیلنگليکول را انجام دادند .از طرفی آنها نشان دادند ،انجام عملیات
گرمايي و فرایند دوپهكردن-دوپهزدايي اثر شايان توجهی بر بهبود
خواص مکانیکی الیاف دارد .بدین ترتیب ،توانستند به میکروالیافي با
رسانندگي بسیار زياد  ،467 S/cmمدول یانگ  8/3 GPaو استحکام
کششی  409/8 MPaدست پیدا کنند Wang .و همکاران [ ]103اثر مقدار
 PEDOT:PSSرا بر ساختار و ویژگیهای الیاف کامپوزیتی رسانای

زهره دارائينژاد ،ايمان شعباني

مروری بر داربست¬های نانولیفی رسانا برای کاربردهای مهندسی بافت

)(b

							)(a

			

شکل  -4ساخت داربستهای نانولیفی رسانا با روش )a( :الکتروریسی آميخته پلیمر حامل و عوامل رسانا و تصویر  SEMاز نانوالیاف پلیمری
رسانا ( ]13[ )PES/PANIو ( )bترریسی.

Fig. 4. Fabrication of conductive nanofibrous scaffolds by method: (a) electrospinning of blend of carrier polymer and conductive
agents and the SEM image of (PES/PANI) conductive polymeric nanofibers [13], and (b) wet spinning.

 PEDOT:PSS/PVAبررسي كردند که با روش ترريسی تهیه شده
بود .آنها نشان دادند ،ميان ماتریس  PVAو  PEDOT:PSSپیوندهای
هیدروژنی تشکيل میشود .در نتیجه افزایش مقدار  PEDOT:PSSبر
شكلشناسي ،رسانندگي ،خواص گرمايي و مکانیکی الیاف اثر شايان
توجهی میگذارد .در واقع ،افزایش رسانندگي ،بهبود خواص گرمايي،
افزایش استحکام کششی و مدول یانگ از جمله آثار افزایش مقدار
بارگذاری  PDOT:PSSدر الیاف ترریسیشده بهشمار میآيند.
هر چند ترریسی بهطور كلي برای تولید الیاف با ابعاد میکرون بهکار
گرفته میشود ،اما امکان ترکیب آن با نانوالیاف وجود دارد و روش
مناسبی برای تولید کامپوزیتهای لیفی-نانولیفی است ،بدين دلیل در
این مقاله بررسی شده است .افزون بر این ،برای کوچکترکردن قطر
الیاف و نزدیکشدن به ابعاد نانو میتوان پارامترهای مختلف را تغییر
داده یا اصالحات ثانویه (مثل کشش الیاف) روی آنها انجام داد.
پوششدهي عامل رسانا روی نانوالیاف قالب

یکی دیگر از روشهای تهیه داربست نانولیفی رسانا ،رسوبدهي
کنترلشده عامل رسانا روی قالب نانولیفی است .بدین ترتیب ،الیافی
متشکل از پوستهاي رسانا دور قالبي نانولیفی بهدست میآید [.]104
روشهای مختلفی برای پوششدهي نانوالیاف پلیمری با پلیمرهای
رسانا وجود دارد .پلیمرشدنهاي درجاي شیميایی ،الکتروشیمیایی،
برميسلي و فاز بخار از جمله این روشهاست (شکل  .)۵پوششدهي
پلیمر رسانا میتواند از اکسایش شیمیایی مونومرهای اين پلیمر در

محلول آبی داراي مونومر ،اکسنده و نانوالیاف قالب شکل گیرد.
این سازوكار پوششدهی بر اساس تغییر حلپذيري پلیمر رسانا از
حالت اولیگومری به حالت پلیمری در محلول پلیمرشدن است .وقتی
مونومرها در حال پلیمرشدن در محلول هستند ،زنجیرهای پلیمری
حلناپذير میشوند و در محلول به شكل تود ه درمیآیند یا روی
سطح نانوالیاف رسوب میکنند .بنابراین با طراحی دقیق و بهینهسازی
شرایط ،امکان تولید نانوالیاف یکنواخت رسانا فراهم میشود .از
مهمترین مزایای این روش حفظ ساختارهای ظریف نانوالیاف قالب
است .اندازه نانو و جهتگیری الیاف بدون تغییرات شايان توجهی
باقی میمانند [ .]17تهیه غلظت بهینه از پلیمر رسانا و دوپهكننده
برای محلول پلیمرشدن اهمیت زیادی در رسانندگي و شکلشناسی
نهایی داربست دارد Thunberg .و همکاران [ ]105از غلظتهای
مختلف پلیپیرول ( ۰/۱۵ ،۰/۰۵و  )۰/۴۵ Mبرای پوششدهی
پلیپیرول روی سطح نانوالیاف سلولوز استفاده کردند .نتایج آنها
نشان داد ،کمترین غلظت پلیپیرول ( ،)۰/۰۵ Mبیشترین رسانندگي
را ایجاد میکند .زیرا غلظت زياد پلیپیرول و دوپهكننده آن در
محلول پلیمرشدن ،موجب اکسایش بیش از حد و کاهش رسانندگي
میشود .همچنین ،غلظت زياد پلیپیرول موجب تجمع ذرات
پلیپیرول روی سطح نانوالیاف سلولوز و کاهش تخلخل داربست
میشود [ .]105زمان غوطهوري قالب نانولیفی اولیه داخل محلول
پلیمرشدن پلیمر رسانا نیز بر رسانندگي و شکلشناسی داربست
اثرگذار است Yang .و همکاران [ ]106داربست نانولیفی  PLLAرا با
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شکل  )a( -5ساخت داربستهای نانولیفی رسانا بارسوبدهي عامل رسانا بر نانوالیاف قالب با پوششدهي بخار فلز روی نانوالیاف و تصویر
 SEMنانوالیاف -PCLژالتین پوششيافته با نانوذرات طال [ )b( ،]81پلیمرشدن برميسلي )c( ،پلیمرشدن الکتروشیمیایی )d( ،پلیمرشدن شیمیایی و
( )eپلیمرشدن فاز بخار و تصویر  SEMنانوالیاف  PANپوششيافته با .]108[ PPy

Fig. 5. (a) Fabrication of conductive nanofibrous scaffolds through conductive agent deposition onto template nanofibers by coat-

ing of metal vapor on nanofibers and the SEM image of gold nanoparticles-coated PCL/gelatin nanofibers [81], (b) admicellar
polymerization, (c) electrochemical polymerization, (d) chemical polymerization, and (e) vapor-phase polymerization and the
SEM image of PPy-coated PAN nanofibers [108].

پلیپیرول پوشش دادند .طبق نتايج آنها ،ابتدا با افزایش زمان
غوطهوری رسانندگي افزایش مییابد و به مقدار بیشینهاي میرسد.
اما از زمانی به بعد رسانندگي کاهش مییابد .علت آن است که
سامانه مزدوج -πالکترون در پلیپیرول رسانا با تشکیل پیوندهای
کوواالنسی کربن-کلر ( -Clدر  )FeCl3از بین میرود .زیرا ،این
202
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پیوندها باعث بهدام انداختن الکترونها پس از پلیمرشدن در مدت
زمان طوالنی میشوند .همچنین در زمان طوالنی غوطهوری ،ذرات
پلیپیرول تخلخلهای الیاف  PLLAرا میپوشاند و باعث کاهش
اندازه تخلخلها میشود [ .]106نانوالیاف پلیمر نارسانا را نيز ميتوان
روی سطح الکترود قرار داد و با پلیمرشدن الکتریکی پوششی از پلیمر رسانا

زهره دارائينژاد ،ايمان شعباني

را روی سطح نانوالیاف قالب ایجاد کرد [ Gan .]52و همکاران []107
از این روش برای پوششدهي نانوالیاف کربن با پلیپیرول-گرافن
استفاده کردند.
ایجاد پوشش رسانا روی نانوالیاف از راه پلیمرشدن فاز بخار نیز
امکانپذیر است .در این سامانه ،ابتدا نانوالیاف قالب داخل محلول
اکسندههای شیمیایی (مانند فریک کلرید و فریک توسیالت) غوطهور
شده و سپس با پلیمرشدن بخار ،مونومرها روی نانوالیاف پوشش
داده میشوند .ضخامت پوسته رسانای پلیمری و در نتیجه رسانندگي
با پارامترهایی چون زمان واکنش و غلظت اکسنده کنترل میشود .با
این روش میتوان الیه بسیار نازکي از پلیمر رسانا را روی هر زیرالیه
ایجاد کرد .مشکل اساسی در این روش ،بقایای سمی اکسندهها در
نانوالیاف است که باید پيش از استفاده بهعنوان داربست مهندسی
بافت بهطور کامل از نانوالیاف حذف شوند .از طرفی ،فرایند حذف
در محلول میتواند خواص الکتریکی و فیزیکی-شیمیایی نانوالیاف
رسانا را تحت تأثیر قرار دهد [.]108
پلیمرشدن برميسلي نیز روش دیگری برای تهیه نانوالیاف رساناست.
این روش شامل چهار مرحله است .ابتدا ماده سطحفعال دوالیه روی
سطح نانوالیاف تشکيل میشود .سپس ،مونومر آلی به دوالیه اضافه
میشود و برمیسلها شکل میگیرند .در مرحله بعد ،پلیمرشدن مونومر
در میسل اتفاق میافتد و پلیمر رسانا ساخته میشود .در نهایت ،ماده
توشو حذف میشود و پلیمر
سطح فعال دوالیه با چند مرحله شس 
رسانا روی سطح نانوالیاف باقی میماند .بدین ترتیب ،سطح نانوالیاف با
پلیمر رسانا پوشش مييابد [ Sudwilai .]109و همکاران [ ]104از این
روش برای ایجاد پوشش پلیپیرول روی الیاف  PLAاستفاده کردند.
پوششدهي مواد کربنی روی نانوالیاف با غوطهوري نانوالیاف در
محلول ماده کربنی میسر میشود .جليلي فيروزينژاد و همکاران []110
از راه پوششدهي و سپس کاهش شیمیایی بلورهای مایع گرافناکسید
روی سطح نانوالیاف  ،PCLنانوالیاف رسانا تهیه کردند .بدین ترتیب
که ابتدا سطح نانوالیاف  PCLرا با غوطهوری در محلول هگزامتیلن
دیآمین-2-پروپانول با گروه آمین ( )NH2عاملدار کردند .سپس،
نانوالیاف عاملدارشده را در محلول گرافناکسید غوطهور کردند .در
نهایت نانوالیاف ،را در خشكانه داراي بخار هیدرازین مونوهیدرات
قرار دادند تا گرافناکسید کاهش یابد .با این روش ،نانوالیاف رسانا
با پوششدهي گرافن اکسید با حفظ ساختار سهبعدی ،نظم و اندازه
نانوالیاف تهیه میشود [.]110
پوششدهي نانوذرات فلزی مانند طال روی نانوالیاف پلیمری
نیز با نشاندن بخار فلز روی نانوالیاف امکانپذیر است Baranes .و
همکاران [ ]81نشان دادند ،وجود نانوذرات طال با ابعاد حدود

مروری بر داربست¬های نانولیفی رسانا برای کاربردهای مهندسی بافت

 10 nmروی سطح نانوالیاف پلیکاپروالکتون-ژالتین باعث بهبود
شرایط توپوگرافی داربست رسانای حاصل نیز میشود .بدین ترتیب
که نانوذارت طال محلهایی برای لنگراندازی سلولها فراهم میکنند و
باعث بهبود چسبندگی سلولها میشود.
ساخت بدون قالب نانوالیاف رسانا

نانوساختارهای تكبعدی از پلیمرهای رسانا مثل نانوالیاف و
نانولولهها ،بدون استفاده از قالب نیز قابل ساخت هستند .در این
روش ،رشد ناهمسانگرد زنجیر پلیمر رسانا در محلول پلیمرشدن در
محدوده قطر  1-100 nmبه تولید نانوالیاف منجر میشود .روشهای
تولید نانوالیاف پلیمری رسانا بدون قالب شامل )1( :پلیمرشدن فصل
مشترک در سامانه دوفازی امتزاجناپذیر آبی-آلی و ( )2پلیمرشدن
الکتروشیمیایی در شرایط الکتروشیمیایی بهینه (مثل نوع مونومر و
دما) است [( ]17،111شکل  .)۶در پلیمرشدن فصل مشترک بدون
استفاده از قالب ،نانوالیاف با قطر بسیار کم ( )50 nmبهدست میآید.
در این روش برای انتخاب حالل ،دوپهكننده ،غلظت مونومر و دمای
واکنش محدودیتی وجود ندارد و از این نظر بسیار انعطافپذیر است.
حالل اثري بر شکل و اندازه نانوالیاف ندارد ،به همین دلیل سعی
میشود ،از حاللهای آلی با سمیت کمتر مانند متیلکلرید استفاده
شود که سنگینتر از آب هستند .در پلیمرشدن فصل مشترک ،مونومر
رسانا در حالل آلی و اکسنده و دوپهكننده در محلول آبی اسیدی
حل میشوند .فاز آبی روی بخش آلی قرار میگیرد تا سطح مشترک
آبی-آلی ایجاد شود .پس از مدت زمان کوتاهی پلیمر رسانا در
سطح مشترک دو مایع ایجاد میشود .سپس ،به فاز آبی میرود و
در آنجا جمع میشود .نانوالیاف نهایی با صافكردن خالصسازی
میشوند [ .]112در پلیمرشدن الکتروشیمیایی ،با افزودن مقدار کمی
از اولیگومرهای پلیمر رسانا نانوالیاف تشکیل میشوند .جوانهزنی
همگن نکته حیاتی برای ایجاد پلیمرشدن جهتدار پلیمر رسانا
بهشمار ميآيد .کنترل شرایط الکتروشیمیایی مثل عاملیت مونومر و
دما برای سنتز نانوالیاف رسانای پلیمری آرایشیافته اهمیت زیادی
دارد Wang .و همکاران [ ]113از این روش برای ساخت نانوالیاف
پلیپیرول روی سطح كاشتينههای استخوانی استفاده کردند .آنها
از دوپامین بهعنوان دوپهكننده پلیپیرول استفاده كردند تا سطح
زیستسازگار و زیستفعال برای تحریک فعالیت استخوانی ایجاد
كنند .با اینکه روشهای ساخت بدون قالب روش تولید آسان و با
ویژگیهای کنترلشدني است ،اما گزارشهاي کمی مبنی بر استفاده
از آنها برای کاربردهای سلولی انجام شده است [.]17
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)(a

)(b

شکل  -6ساخت داربستهای نانولیفی رسانا با روشهای سنتز بدون
قالب )a( :پلیمرشدن در فصل مشترک و تصویر  SEMنانوالیاف
 ]116[ PANIو ( )bتصویر  SEMنانوالیاف  PPyتهیهشده با روش
الکتروشیمیایی [.]118

Fig. 6. Fabrication of conductive nanofibrous scaffolds
through template-free synthesis methods: (a) interfacial polymerization and the SEM image of PANI nanofiber and
[116] (b) the SEM image of PPy nanofibers which are fabricated by electrochemical method [118].

نتیجهگیری
توسعه مواد و روشهای تهیه داربستهای نانولیفی رسانا گام مهمی
براي طراحی زیستمواد هوشمند است که کاربردهای فراوانی در
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زمینه مهندسی بافت و پزشکی ترميمي میتواند داشته باشند .با این
هدف ،در این مقاله سعی شده است ،مواد رسانای مختلف از جمله
پلیمرهای رسانا ،ساختارهای مختلف کربن و فلزات و روشهای
جادادن آنها در نانوالیاف پلیمری مرور شوند .اهمیت داربستهای
پلیمری رسانا بر پايه این حقیقت است که کامپوزیتهاي مزبور نقش
پشتیبانیکننده برای تنظیم رفتار سلولها دارند و تحریک الکتریکی از
راه این مواد بهطور مستقیم به سلولها اعمال میشود .داربستهای
رسانا ،بهويژه برای مهندسی بافتهای عصبي ،استخوان و قلب که
از نظر الکتریکی فعال هستند ،اهمیت بسیاری دارند .از طرفی ،برای
بهرهمندشدن همزمان از مزایای ساختارهای نانولیفی و تحریکهاي
الکتریکی در مهندسی بافت ،از داربستهای نانولیفی رسانا استفاده
ميشود .از اين داربستها برای انتقال سیگنالهای مختلف به بافتها و
سلولها میتوان استفاده کرد .طراحی داربستهای نانولیفی رسانا با
خواص مختلف (مثل رسانندگي ،توپوگرافی ،زیستفعالی و خواص
مکانیکی) نسل جدیدی از زیستمواد را میتواند رقم بزند.
از مواد مختلفی برای تهیه داربستهای رسانا استفاده میشود .در این
مقاله پلیمرهای رسانا ،مواد کربنی و نانوذرات فلزی بررسی شدهاند.
ساخت نانوالیاف رسانای پلیمری مستلزم دو نکته است .نکته اول،
شکلدهی نانوالیاف پلیمری و نکته دوم ،جادادن عامل رسانا داخل اين
نانوالیاف است .نانوالیاف رسانا با روشهای مختلف تولید میشوند
که به سه دسته ریسندگی ،پوششدهي عامل رسانا روی نانوالیاف
(بهعنوان قالب) و ساخت بدون قالب تقسیم میشوند .الکتروریسی از
رایجترین روشهای تهیه نانوالیاف است .از جمله مزایای این روش
میتوان به سادگی فرایند ،قیمت كم ،تطبیقپذیری زياد ،امکان کنترل
قطر و نظم نانوالیاف ،استفاده از محدوده گستردهاي از مواد و قابلیت
تولید نانوالیاف پيوسته اشاره کرد .با مخلوطکردن عامل رسانا با محلول
پلیمر حامل و سپس الکتروریسی محلول نهایی ،نانوالیاف رسانا تهیه
میشود .این روش ،نسبت ًا ساده و کمهزینه است ،اما انحالل یا پخش
عوامل رسانا در حاللهای مرسوم الکتروریسی کار دشواری است.
معموالً از حاللهای بسیار سمی برای حل یا پخش عوامل رسانا باید
استفاده شود که این موضوع اساسیترین عیب این روش است .راه
دیگر ،پوششدهي عامل رسانا روی نانوالیاف الکتروریسی شده است
كه بهكمك آن نانوالیاف با رسانندگي سطحی بيشتر بهدست میآید.
اين روش ،پیچیدگیهای مربوط به اضافهشدن عامل رسانا به محلول
الکتروریسی و اثرگذاری بر فرایند الکتروریسی را ندارد .اما ،نانوالیاف
تهیهشده با این روش زیستسازگاری کمتری دارند .زیرا تمام سطح
نانوالیاف که با سلول در تماس است ،با عامل رسانا پوشیده شده
است .بهطور کلی ،خواص سطحی داربست نهایی از جمله سختی و
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انجام شده است که شکلشناسی غیرقابل کنترل از اصلیترین علل
 چالشهای زیادی برای تهیه نانوالیاف رسانا و بهکارگیری.آن است
،آن برای داربستهای مهندسی بافت وجود دارد که شایسته است
.پژوهشهاي بیشتری در این زمینه انجام شود

 دسته.آبگریزی تحت تأثیر خواص عامل رساناست-آبدوستی
 سادگی این. روشهای ساخت بدون قالب نانوالیاف رساناست،سوم
روشها مهمترین مزیت و نبود کنترل بر نظم و شکل نانوالیاف از
 گزارشهاي کمی مبنی، بهطور کلی.اساسیترین معایب آنهاست
بر استفاده از روشهای ساخت بدون قالب برای کاربردهای سلولی
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