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ypothesis: Chitosan is a biodegradable biopolymer used today as an effective
and practical material in various industries. To produce chitosan hydrogels,
different crosslinkers are utilized, most of which are toxic and, dangerous. Due
to the many applications of chitosan in medicine, pharmaceuticals, tissue engineering
and food industries, it is better to use safe and non-toxic crosslinkers to produce
biopolymers and hydrogels. Vanillin is a natural and non-toxic aldehyde that can
be used as a crosslinker to produce chitosan hydrogels. The cross-links that vanillin
make with chitosan are, on the one hand, the Schiff base type bond, and on the other
hand, the hydrogen bond, which makes the chitosan-vanillin (CV) hydrogel more
mechanically weaker than other chitosan-dialdehyde hydrogels. Chitosan-vanillin
hydrogels have been studied in micro- and nanoscale and biofilm shape. In this
study, montmorillonite (MMT) fillers have been used to fabricate chitosan-vanillinmontmorillonite (CMV) macrohydrogels, and their effect on improving mechanical
properties has been investigated.
Methods: In this study, chitosan hydrogels were fabricated with vanillin crosslinker
and montmorillonite as fillers. Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and
scanning electron microscopy (SEM) were performed to identify the bonds formed
and to examine the morphology of the hydrogels, respectively. Then, the gel content,
swelling, porosity, and mechanical properties of hydrogels were investigated.
Findings: The results showed that the presence of vanillin increased the porosity and
caused regular porosity in the chitosan hydrogel. Chitosan and vanillin macrohydrogels
have good mechanical properties with a porosity greater than 90%, gel content > 86%,
swelling, and mechanical strength. The addition of filler to chitosan-vanillin hydrogels
also reduces the porosity and swelling and increases the mechanical properties of this
system
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فرضیه :کیتوسان زیستپلیمري تجدیدپذیر است که امروزه بهعنوان مادهای مؤثر و پرکاربرد در
صنایع مختلف بهکار میرود .برای تولید هیدروژلهاي کیتوسان از عوامل اتصال عرضی مختلفی
استفاده میشود که اغلب آنها سمی و خطرآفرين هستند با توجه به کاربردهای فراوان کیتوسان
در پزشکی ،دارورسانی ،مهندسی بافت و صنایع غذایی بهتر است که از عوامل اتصال عرضی ايمن و
غیرسمی برای تولید زیستپلیمرها و هیدروژلهای کیتوسانی استفاده شود .وانیلین ،آلدهیدی
طبیعی و غیرسمی است که میتواند بهعنوان عامل اتصال عرضی برای تولید هیدروژلهای
کیتوسانی بهكار گرفته شود .اتصالهایعرضی که وانیلین با کیتوسان برقرار میکند ،از یک طرف
پیوند نوع باز شیف و از طرف دیگر پیوندهیدروژنی است که باعث میشود ،هیدروژل کیتوسان-
وانیلین ( )CVنسبت به سایر هیدروژلهای کیتوسان-دیآلدهیدها از نظر مکانیکی ضعیفتر باشد.
در اغلب مطالعات ،هیدروژل کیتوسان-وانیلین با مقياس میکرو و نانو و نيز بهشکل زیستالیه
بررسی ميشود .هدف در این مطالعه ساخت درشتهيدروژلهاي متخلخل  CVو بررسی خواص
مکانیکی آنهاست .همچنین ،اثر استفاده ازپرکنندههای مونتموریلونیت ( )MMTبر بهبود خواص
مکانیکی درشتهيدروژلهاي کیتوسان-وانیلین-مونتموریلونیت ( )CMVبررسی شد.
روشها :هیدروژلهای کیتوسان با عامل اتصال عرضی وانیلین و پرکنندههای مونتموریلونیت
ساخته شدند .طیفشناسي زيرقرمز تبدیل فوریه ( )FTIRو میکروسکوپي الکترون پويشي ()SEM
بهترتیب برای شناسایی پیوندهای تشکیلشده و بررسی شكلشناسی هیدروژلها انجا م شد.
سپس ،مقدار ژلشدن ،جذب آب ،تخلخل و خواص مکانیکی هیدروژلها بررسی شد.
یافتهها :نتایج نشان داد ،درشتهيدروژلهاي حاصل از کیتوسان و عامل اتصال عرضی وانیلین
( )CV,CMVخواص مکانیکی مناسبی بهلحاظ تخلخل (> ،)90%محتوای ژل (> ،)86%تورم و
استحکام مکانیکی دارند .وجود وانیلین سبب افزایش تخلخل و ایجاد تخلخلهای منظم در هیدروژل
کیتوسان شد .همچنین ،افزودن پركننده به هیدروژلهاي کیتوسان-وانیلین مقدار تخلخل و تورم
در مخلوط آب و اتانول ( 96%اتانول) را کاهش و خواص مکانیکی و تورم در آب را افزایش داد.
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مقدمه

کیتوسان یکی از فراوانترین زیستپلیمرهای طبیعی است که از
استیلزدایی کیتین بهدست میآید .در ساختار کیتوسان ()C6H11O4N
مقدار زیادی گروههای عاملی هیدروکسید و آمین وجود دارد و
مشتقات ارزشمند بسیاری از کیتوسان تهیه میشود (شکل .)1
همچنین ،کیتوسان خواص زیستسازگاری ،زیستتخریبپذیری،
ضدمیکروبی و ضدسرطانی دارد که آن را گزینه بسیار مناسبی برای
کاربرد در پزشکی ،دارورسانی ،تغذیه ،مهندسی بافت ،کشاورزی و
تصفیه آب و فاضالب کرده است .عامل محدودکننده اصلی کیتوسان،
خواص مکانیکی و پایداری ضعیف آن است که به ایجاد اتصال
عرضی یا ترکیبشدن با سایر مواد برای تقویت نیاز دارد [.]1
عوامل اتصال عرضی شیمیایی که برای کیتوسان بهکار رفتهاند،
اغلب دیآلدهیدها هستند که از میان آنها از گلوتارآلدهید بسیار
استفاده شده است ،دیآلدهیدها سمی هستند و میتوانند روی
ماهیت مواد اثر بگذارند [ .]2،3در مطالعات اخیر ،وانیلین بهعنوان
عامل اتصال عرضی امن پیشنهاد شده است ،وانیلین (-4هیدروکسی
-3متوکسی بنزآلدهید) ماده مؤثر لوبیای وانیل و ترکیبي آروماتیک و
زیستپایه است که بهصورت سنتزي نیز تولید میشود (شکل .]4[ )1
وانیلین عامل بو ،عطر و طعم و خواص ضداکسندگي و ضدباکتریایی
وانیل است [ .]5،6وانیلین یک گروه آلدهیدی دارد و اتصالهاي
عرضی که با کیتوسان برقرار میکند ،از یک سو پیوند نوع باز شیف
(پیوند ميان گروه آلدهید وانیلین و آمین کیتوسان) و از سوی دیگر
پیوند هیدروژنی ميان گروههای هیدروکسی کیتوسان و وانیلین است
(شکل  .]7[ )1این پیوند مانند پیوندهای کوواالنسي قوی نيست و
تابع  pHمحیط است و در محیطهای اسیدی ،ضعیف میشود []8
بههمین دلیل خواص مکانیکی پلیمر حاصل از کیتوسان و وانیلین
نسبت به کیتوسان و سایر آلدهیدها ضعیفتر است و در مطالعات
انجامشده اغلب از زیستپلیمر کیتوسان-وانیلین در مقياس میکرو و
نانو یا بهشکل زیستالیه استفاده شده است [ .]9وانیلین افزون
بر بهبود خاصیت مکانیکی کیتوسان ،بهدليل خواص ضداکسندگي،
ضدمیکروبی و ضدسرطانی که دارد ،میتواند از این جنبهها نیز
موجب تقویت کیتوسان شود [ .]10یکی از راههای افزایش استحکام
زیستپلیمرها افزودن نانوپرکنندهها از جمله نانولولههای کربن،
گرافن ،رس ،بنتونیت و مونتموریلونیت ( )MMTاست [.]11،12
مونتموریلونیت به گروهی از کانیهای رسی متعلق است که در آب
متورم میشود و ظرفیت تبادل کاتیون زيادي دارد .مونتموریلونیت
با فرمول نظری  ]13[ )OH)4Si8Al4O20.nH2Oساختاری چندالیه از
سیلیسی م اکسید و آلومینیم دارد ،بار منفی مونتموریلونیت بهدلیل
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تبادل همشكل بهوسيله کاتیونهای درونالیهای مانند سدیم ( )Na+و
منیزیم ( )Mg2+جبران میشود .مونتموریلونیت از نظر زیستشناختی
بیاثر است و میتواند سموم باکتری ،الگوي غذایی و استروئیدی را
جذب کند ،برتريهايي مانند آبدوستی ،داشتن ساختار الیهای قابل
ارتقا با چند موقعيت برهمكنش ،ظرفیت تبادل یون و پایداری در
محیطهای اسیدی باعث شده است تا از مونتموریلونیت در مطالعات
مختلف مانند دارورسانی ،جذب فلزات سنگین ،مهندسی بافت و
ب زخم استفاده شود [ .]14-16مونتموریلونیت در
بهویژه در چس 
فهرست مواد امن سازمان غذا و داروی آمریکا ( )FDAقراردارد و
خواص ضدباکتریایی دارد و خواص مکانیکی پلیمرها را افزایش
میدهد [ .]16-19همانطور که بيان شد ،در مطالعات معدودی
هیدروژل کیتوسان و وانیلین بهشکلهیدروژلهایی در مقياس درشت
بررسی شده است .در مطالعهاي درشتهیدروژل کیتوسان-وانیلین با
غلظت کیتوسان ( 5% )w/vو وانیلین بیش از ( 2/5% )w/vبهمنظور
کاربرد در چسب زخم تهیه شد ،تمرکز مطالعه بر خواص خودترمیمي
این هیدروژل بود ،همچنین این هیدروژلها خواص مکانیکی ضعیفی
داشتند [ .]7این هیدروژلها بهدليل غلظت زياد کیتوسان و وانیلین و
بهتبع آن افزایش پیوندها بههم فشرده بودند .در مطالعه دیگري ترکیب
کیتوسان  -4%وانیلین  2%برای استفاده بهعنوان داربست سلولهای

شکل  -1ساختار شیمیایی کیتوسان ،وانیلین و هیدروژل وانیلین-
کیتوسان (.)CV

Fig. 1 Chemical structure of chitosan, vanillin and chitosanvanillin (CV) hydrogel.
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استخوانی ساخته شد .در این مطالعه برای افزایش خواص مکانیکی
هیدروژل ،از میکروذرات شیشه زیستفعال استفاده شد این ذرات
توانستند بهعنوان کمککننده در برقراری اتصالهای عرضی عمل
کنند و خواص مکانیکی ترکیب را بهبود بخشند [ .]2در این مطالعه
هیدروژل کیتوسان-وانیلین بههمراه پرکننده مونتموریلونیت بهشکل
درشتهیدروژل و اثر آن بر بهبود خواص مکانیکی مطالعه شد .هدف
از انجام مطالعه حاضر ساخت درشتهیدروژلهای کیتوسان-وانیلین
( )CVو کیتوسان-مونتموریلونیت-وانیلین ( )CMVکامپوزیتی و
بررسی خواص مکانیکی این هیدروژلهاست .در این پژوهش ،از
کیتوسان شبكهاينشده ( )Cبهعنوان شاهد استفاده شد.

وانیلین در هیدروژل نهایی  3% w/wباشد) و کام ً
ال همزده شد تا محلول
کیتوسان با رنگ سفید غبارآلود به رنگ زرد متمایل شود که نشاندهنده
ایجاد ژل است .نمونهها در ظرف (پلیت کشت ياخته) ریخته شد و
بهمدت  ۲۴ hدر فریزر با دماي  -۲۰°Cو سپس بهمدت  ۴۸ hدر دمای
 -۵۰°Cو فشار  0 barدرون خشککنانجمادی قرار داده شدند.
تهیه هیدروژل کامپوزیتی کیتوسان ( 5 g :)CMVمونتموریلونیت
در  50 mLآب ریخته شد و بهمدت  ۲۴ hبراي انحالل کامل در
دمای محيط روی همزن مغناطیسی قرار داده شد .سپس 6 mL ،از
این محلول به  60 mLمحلول کیتوسان اضافه و بهمدت  24 hهمزده
شد [ 6 mL .]3،20،21محلول وانیلین در استون به مخلوط کیتوسان و
مونتموریلونیت اضافه شد ،بهطوریکه نسبت وزنی کیتوسان به
وانیل و مونتموریلونیت بهترتیب  1:1:3در هیدروژل نهایی بود .بقیه
مراحل مانند تهیه هیدروژل کیتوسان-وانیلین انجام شد.

مواد

طیفشناسي زيرقرمز تبدیل فوریه ()FTIR

تجربي

و

کیتوسان ( )Cبا درجه استیلزدایی  ۷۵%و وزن مولکولی زياد و نانورس
مونتموریلونیت از شرکت  Sigma-Aldrichتهيه شدند .سایر مواد
مورد نیاز شامل ،وانیلین ( ،)Vاستیک اسید ،پتاسی م برمید ،استون و
اتانول از شرکت  Merckخریداری شدند .از آب یونزداییشده برای
تهیه همه محلولهای آبی استفاده شد.

برای تهیه طیفهای  ،FTIRنمونههای خشکشده آسياب شدند و
طبق استاندارد  ASTM E1252با استفاده از طیفنورسنج زيرقرمز
تبدیل فوریه ( )FTIRبررسي شدند .پودر حاصل از آسياب داربستها
با پودر  KBrخشکشده درون گرمخانه خأل مخلوط و جذب در
محدوده طیف  500-4000 cm-1ثبت شد.

دستگاهها

میکروسکوپي الکترونی پويشي گسيل ميداني ()FE-SEM

طیفنورسنج زيرقرمز تبدیل فوریه ( Thermo Fisher )FTIRمدل
 ،Nicolet IS10ساخت آمریکا ،میکروسکوپي الکترونی پويشي گسيل
ميداني ( )FE-SEMساخت شرکت  TESCANجمهوری چک،
گرمخانه  Wisevenمدل  Wov-30ساخت کره و دستگاه اندازهگيري
خواص مكانيكي  Universalساخت شرکت  Hounsfieldانگلستان
براي بررسي نمونهها بهكار گرفته شدند.
و

روشها
ساخت هیدروژلها

تهیه محلول کیتوسان 6 g :کیتوسان در  200 mLمحلول آبیاستیک
اسید ( 1%)v/vریخته شده و بهمدت  4 hدر دمای محیط با همزن
مغناطیسی همزده شد تا محلولی یکنواخت حاصل شود.
تهیه محلول وانیلین 5 g :وانیلین در  50 mLاستون ریخته و خوب
مخلوط شد تا کام ً
ال حل شده و شفاف و بیرنگ شود.
تهیه هیدروژل کیتوسان-وانیلین ( 6 mL :)CVاز محلول وانیلین به
 60 mLمحلو ل کیتوسان اضافه (بهطوری که نسبت وزنی کیتوسان به
و
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خواص شكلشناسی هیدروژلها با میکروسکوپي الکترونی پويشي
گسيل ميداني ( )FE-SEMبررسی شد.
آزمون محتوای ژل و مقدار شبکهایشدن

بهمنظور انجام آزمون محتوای ژل ابتدا نمونههای هیدروژل بهمدت
 48 hدرون گرمخانه با دمای  50°Cقرار داده شدند و وزن خشک
( )Wdآنها بهدست آمد .سپس ،نمونهها بهمدت  72 hدر آب مقطر
غوطهور شده و هر  ۲۴ hیکبار آب آن عوض شد .دوباره نمونهها
درون گرمخانه در دمای  50°Cبهمدت  48 hقرار داده شده و سپس
وزن ( )Wgشدند [:]22،23
			
()1

×100

wg
wd

= % Gel content

اندازهگیری تورم

مقدار تورم نمونهها یکبار در آب و بار دیگر در محلول آب-اتانول
( 96%اتانول) بررسی شد .بدین منظور ،مقداری از هر نمونه جدا و
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بهمدت  ۲۴ hدرون گرمخانه در دمای  37°Cقراردادهشده و سپس
وزن شد ( .)Wsدر مرحله بعد ،نمونههای خشک بهطور جداگانه
در آب و اتانول  ۹۶%بهمدت  ۲ hدر دمای محیط ( )25°Cغوطهور
شدند و سپس از محلولها خارج و وزن شدند ( .)Wdمراحل برای
هر نوع هیدروژل حداقل سهمرتبه تکرا ر شد و مقدار تورم از معادله ()2
محاسبه شد [:]24
ws − wd
×100
wd

			
()2

= % Swelling

اندازهگیری مقدار تخلخل

مقدار تخلخل داربستهای شبکهایشده با روش جابهجایی مایع و با
استفاده از اتانول اندازهگيري شد .بدین منظور ،ابتدا نمونهها بهمدت ۲۴ h
درون گرمخانه در دمای  ۵۰°Cقرار داده شده و سپس وزن شدند
( .)Wdنمونهها بهمدت  ۳۰ minدرون اتانول قرار داده شده و دوباره
نمونههای داراي اتانول وزن شدند ( .)W1سپس ،اتانول باقیمانده
در ظرف وزن شد ( .)Wwمقدار تخلخل از معادله ( )3تعیین و نتایج
بهصورت میانگین و بههمراه خطای استاندارد گزارش شد [:]22
ww − wd
×100
w w − w1

			
()3

ثبت شد (شکل  .)2در طیف کیتوسان پيك جذبي در  3424 cm-1به
گروههای  N-Hو  O-Hو در  ۲۹۲۰ cm-1به گروه  C-Hمربوط است
از ساير پيكهاي جذبی میتوان به ارتعاش کششی گروههای  C=Oدر
 ،۱۶55 cm-1ارتعاش خمشی پیوندهای  N-Hدر  ۱۵97 cm-1و ارتعاش
کششی پیوندهای ( C-Nپیوند آمید  )IIIدر  1320 cm-1اشاره کرد
افزون بر اینها ،جذب در  1381 cm-1به گروههای استامید (حاكي از
استیلزدایینشدن کامل کیتوسان است) و ارتعاش کششی پیوندهای C-O
در ناحیه  1073و  1157 cm-1به پيكره پلیساکاریدها مربوط است که
وجود زیستپلیمر کیتوسان را نشان میدهد [ .]25در طیف  FTIRوانیلین
پیکهای جذبي گروه آلدهید ( )C=Oدر  ۱۶66 cm-1و گروه هیدروکسیل
فنولی در  ۱۲۶6 cm-1ظاهر شدند [ .]7برای هیدروژلهای  CVو CMV
یک پيك جدید در  1640 cm-1ظاهر شد که با ارتعاش کششی C=N
مطابقت دارد [ .]7،13نتایج طیف  FTIRتشکیل بازشیف بین کیتوسان و
وانیلین را که نتیجه پیوند گروه آلدهید وانیلین و آمین کیتوسان است ،در
داربستهای  CVو  CMVتأیید میکند .پیوند هیدروژنی جدید ميان
کیتوسان ،وانیلین و  MMTباعث جابهجايي پيك جذبي 3424 cm-1

= % Porosity

اندازهگیری خواص مکانیکی و استحکام فشاری هیدروژلها

از دستگاه اندازهگيري خواص مكانيكي  Universalبرای بررسی
استحكام فشاری نمونهها با نیروی فشاری  25 kNو سرعت
 5 mm/minاستفاده شد [ .]19نمونهها استوانهایشکل با قطر
 12 mmو ارتفاع  14 mmدر دو حالت خشک و تر بررسی شدند.
برای هر نمونه حداقل سهمرتبه تکرار درنظر گرفتهشد.
تحليل آماری

بهمنظور ارزیابی آماری دادهها ،نمونهها با حداقل سه تکرار بررسي
شده و نتايج با میانگین  ±پراکندگی در سطح معنیداری a > 0/05
گزارش شدند .برای بررسي دادهها از تحليل واریانس یکطرفي
( )one-way ANOVAبهمنظور مقایسه سطح معنیداری بین گروهها
استفادهشد.
شکل  -2طیفهای  FTIRکیتوسان ( ،)Cوانیلین ( ،)Vهیدروژل
کیتوسان-وانیلین ( )CVو هیدروژل کیتوسان-وانیلین .)CMV( MMT -

نتایج و بحث

و

Fig. 2. FTIR spectra of chitosan (C), vanillin (V), chitosanطیفشناسي زيرقرمز تبدیل فوریه ()FTIR

)vanillin (CV) hydrogel and chitosan-vanillin-MMT (CMV

طیف  FTIRنمونههای  CV ،V ،Cو  CMVدر محدوده 500-4000 cm

hydrogel.

-1

و

و
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)(d

			)(c

				)(b

				)(a

شکل  )a( -3عكسهاي هیدروژلهای  CVو  CMVنمونههای هیدروژل با قطر  12 mmو عكسهاي  FE-SEMهیدروژلها با بزرگنماييهاي
مختلف ( 100( ۵۰۰ µm )bبرابر) 500( 100 µm )c( ،برابر) و ( 5000( ۱ µm )dبرابر).
و

و

و

و

Fig. 3. (a) Images of CV and CMV hydrogels 12 mm diameter hydrogel specimens, FE-SEM images of hydrogels with different
magnification (b) 500 μm (100x), (c) 100 μm (500x), and (d) 1 μm (5000x).

کیتوسان به  3421 cm-1در نمونههای  CMVشده است.
بررسی شكلشناسي هيدروژلها با FE-SEM

شكلشناسی هیدروژلها با میکروسکوپي الکتروني پويشي گسيل
ميداني ( )FE-SEMبررسی شد .با توجه به عكسها مشخص شد،
هیدروژلهای  CVو  CMVساختاری متخلخل دارند و تخلخلهای
آنها منظم و بههم پیوسته است .بر اساس شکل  ،3در نمونه CV
تخلخلها نسبتبه نمونه  CMVبزرگتر هستند ،زیرا در نمونه CMV
بهدليل وجودذرات  ،MMTبرهمکنشهای بینمولکولی که در نتیجه
جذب بین بار منفی الیه بیرونی ذرات  MMTو بار مثبت کیتوسان
است ،افزایشیافته و ساختار متراکمتر شده است .این کاهش اندازه
تخلخلها همانطور که نتایج آزمون مکانیکی فشاری نشان داده
است ،موجب افزایش خواص مکانیکی  CMVشده است .در نمونه
 CVتخلخلها بهشکل پنجضلعی هستند و ساختاری یکنواخت دارند
که این ویژگیها همراه با پیوستگی بین تخلخلها ،آنها را گزینه
مناسبی برای استفاده در مهندسی زیستپزشکی و بافت میکند ،زیرا
شكلشناسی چنین تخلخلهایی باعث رشد یکنواخت سلولها در
داربست بهدليل توزیع یکنواخت تخلخلها ،اندازه مناسب و کاهش
تنشهای برشی ناشی از عبور سیال و افزایش انتقال اکسیژن و مواد
غذایی به سلولها ،میشود [ .]26،27در نمونههای  CMVتجمع
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ذرات ديده میشود ،زیرا اتصال عرضی کیتوسان با وانیلین به افزایش
گرانروی محلول و نيز کاهش گروههای آمیني آبدوست موجود
در کیتوسان منجر میشود .افزون بر این ،تشکیل اتصالهای عرضی
کوواالنسی باعث تحرک کمتر زنجیر کیتوسان میشود و پراکندگی
یکنواخت پرکننده  MMTرا در شبکه کیتوسان دشوار میکند []13
که در شکل  ،)d( 3بزرگنمایی از قسمتی نشان داده شده است که
ذرات تجمع کردهاند.
بررسی مقدار تورم

درجه تورم ویژگی شايان توجه هیدروژلهاست و به قابليت جذب
مایعات در هیدروژل اشاره دارد .درصد تورم هیدروژلها تحتتأثیر
ترکیب شیمیایی ،قدرت یونی ،چگالي اتصال عرضی ،مقدار تخلخل،
دما و  pHآنها قرار دارد .اتصال عرضی موجب افزایش تورم میشود،
اما هر گونه افزایش در چگالي اتصال عرضی احتمال نفوذ مایعات به
شبکه هیدروژل را کاهش میدهد [ .]3،11رفتار تورم داربستهاي
 CMV ،CV ،Cبا غوطهوري این مواد بهمدت  2 hدرون دو حالل
(محلول اتانول-آب و آب) در دمای محیط بررسی شد .در محلول
اتانول زنجیرهای کیتوسان متورم نمیشوند و مقادیر اندازهگیریشده
نشاندهنده مایع جذبشده بهوسيله شبکه تخلخل نمونههاست.
نمونههای  Cکمترین مقدار تورم را در الکل نسبت به  CVو CVM
و

و

حديث اقبالي

هیدروژل کامپوزیتی کیتوسان-وانیلین-مونتموریلونیت :تهیه و خواص مکانیکی

در نتیجه تخلخل کمتر هیدروژلهای  CMVباشد که در عکسهای
 SEMشکلهاي  3و  5نیز نشان دادهشدهاست .همچنین ،رفتار تورم
نمونههای  CMV ،CV ،Cدر آب بررسی شد .نمونههای کیتوسان
بدون اتصال عرضی (شبكهاينشده) در آب حل شدند .نمونههای
 CVو  CVMتورم شايان توجهی در آب داشتند که دلیل آن وجود
پیوندهای عرضی در این هیدروژلها و وجود گروههای آبدوست
در کیتوسان و وانیلین است .وجود اتصال عرضي اثر زیادی بر مقدار
تورم دارد و با افزایش مایعات جذبشده ،تحرک درشتمولکولهای
کیتوسانی افزایش مییابد و کیتوسان میتواند آب بیشتری را جذب
کن د [ .]3همچنین ،نمونه  CMVنسبت به نمونه  CVدر آب تورم
بیشتری نشان داد ( )α >> 0/05که با توجه به گزارشهای مربوط
به هیدروژل کیتوسان-مونتموریلونیت اين موضوع میتواند بهدليل
آبدوستی ذرات  MMTباشد [.]16،19
و

)(a

و

بررسی مقدار تخلخل

)(b

از عوامل مهم در اندازه تخلخلها و پیوستگی آنها ،اثر عامل اتصال
عرضی و نسبت این ماده به مونومر و نيز وجود برهمکنشهای
الکترولیتی ميان مواد تشکیلدهنده هیدروژل است [ .]24مقدار
تخلخلها از روش جابهجایی مایع (اتانول) و با استفاده از معادله ()3
برای نمونههای  CMV ،CV ،Cمحاسبه شد .تخلخل داربستها طبق
روش بيانشده اندازهگیری و نتایج در شکل  5نشان داده شده است.
افزودن وانیلین به کیتوسان باعث افزایش معنادار تخلخل شده است
که با نتایج ساير گزارشها در این زمینه همخوانی دارد [ .]2،24مقدار
تخلخل نمونه  Cنسبت به دو نمونه دیگر کمتر بهدست آمد که با
توجه به نتایج آزمون تورم با محلول اتانول که در شکل  )b( 4ديده
میشود ،میتواند بهدلیل نبود پیوستگی تخلخلها در این نمونه باشد.
بیشترین تخلخل به نمونههای  CVو سپس  CMVمربوط است.
هر دو نمونه تخلخل بيش از  90%دارند ،مقدار تخلخل کمتر برای
نمونههای  CMVنسبت به  CVمیتواند بهدلیل برهمكنشهاي بیشتر
ميان ذرات  MMTبا مولکولهای کیتوسان باشد که در عکسهای
 SEMنیز این تخلخل کمتر ،قابل مشاهده است.
و

)(c

شکل  -4تغييرات درصد تورم هیدروژلها در ( )aمحلول الکل -آب و
( )bآب و ( )cتصویر نمونههای  CVو  CMVدر حالت خشك و تر.
)Fig. 4. Variation of swelling percentage of hydrogels in (a
ethanol-water mixture and (b) water, and (c) photos of CV

و

and CMV samples in wet and dry conditions.
بررسی محتوای ژل و چگالي اتصالهاي عرضی

داشتند و اختالف بین همه نمونهها بهشدت معنادار بود ()α >> 0/05
(شکل  .)4دليل اين موضوع تخلخل کمتر این نمونههاست که در
شکل  5نیز ديده میشود .تورم نمونههای  CMVدر اتانول کمتر از CV
است که دلیل آن میتواند اثرهای متقابل جذبی بین بار منفی  MMTو
بار مثبت کیتوسان و افزایش چگالي اتصال عرضی بین آنها [ ]16و

مقدار ژلشدگی مقیاسی از مقدار اتصالهاي عرضی ایجادشده در
شبکه هیدروژل است .فرایند شبکهایشدن بهمنظور بهبود خواص
مکانیکی هیدروژلها انجام ميشود [ .]23،27در این پژوهش،
نمونههای  CV ،Cو  CMVبهمدت  72 hدر آب یونزداییشده
غوطهور شدند و هر  24 hآب عوض شد تا قسمتهایی از هیدروژل
و
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شکل  -5تغييرات درصد تخلخل هیدروژلها.

Fig. 5. Variation of porosity percentage of hydrogels.

شبكهاينشده در آب حل شده و از هیدروژلها جدا شود .نمونه
پس از مدت زمان اندکی کام ً
ال در آب حل شد و ساختار آن از دست
رفت .اما ،نمونههای  86% CMVو نمونههای  CVتقریب ًا  90%محتوای
ژل داشتند (شكل  .)6مقدار کمتر محتوای ژل ( )α >> 0/05در CMV
نسبت به  CVشاید بهدلیل بازشدن بخشی از پیوندهای یونی ميان
 MMTو مولکولهای کیتوسان باشد که در آب حل شدهاند.
C

اندازهگیری خواص مکانیکی و استحکام فشاری هیدروژلها

آزمون فشاری برای هیدروژلها در دو حالت خشک و تر انجام شد.
همانطور که در شکلهای  7و  8نشان داده شده است ،نمونههای
 CMVنسبت به  CVفشار بیشتری را تا نقطه شکست در هر دو
حالت خشک و تر تحمل کردهاند (شکل  .)7همچنين مقدار تغییر
طول بیشتری را تحت فشار داشتهاند (شکل  )8که نشاندهنده اثر
پرکنندههای  MMTبر افزایش خواص مکانیکی است ،زیرا عامل
تقویتکننده مونتموریلونیت موجب میشود تا زنجیرهای پلیمری

شکل  -6تغييرات محتوای ژل هیدروژلها.

Fig. 6. Variation of gel content of hydrogels.
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شکل  -7نتایج مدول فشاري در شرايط خشک و تر برای نمونههای
 CV ،Cو .CMV
و

Fig. 7. Results of compressive modulus in dry and wet conditions
for C, CV and CMV samples.

در فواصل خالی ميان صفحههاي مونتموریلونیت نفوذ کرده و با
آنها پیوند برقرار کنند .بهنظر میرسد ،افزایش مقدار ازدیاد طول
تا پارگی ،نسبت به هیدروژلهای  CVوجود چنین صفحههايي
است که به زنجیرهای پلیمری متصل به آنها اجازه میدهد تا در اثر
تنشهای خارجی بهمدت بيشتري مقاومت کنند .همچنین بار منفی
صفحههاي خارجی مونتموریلونیت بهوسيله بار مثبت گروههای
عاملی پیوندنخورده کیتوسان مانند آمین و هیدروکسید میتواند
جذب شود تا  MMTاثر کمکی در پیوندهای عرضی هیدروژل داشته
باشد [.]2،13،19
ساختار نمونه  Cدر حالت تر پيش از انجام آزمون مکانیکی تغيير
ت به نمونههای
كرد و در حالت خشک نیروی بسیار کمی را نسب 

شکل  – 8افرايش طول در شرايط خشک و تر برای نمونههای  CVو
.CMV

Fig. 8. Elongation in dry and wet conditions for CV and CMV
samples.
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 CVو  CMVتحمل کرد که نشاندهنده اثر شايانتوجه وجود اتصال
عرضی و ساختار شبکهای بر استحكام مکانیکی هیدروژلهاست [.]2
برای این مطالعه ،آزمون چند مرتبه روي نمونه تر و خشک انجام
شد و در همه نمونهها خواص مکانیکی در حالت تر نسبت به حالت
خشک بیشتر بوده است ،این ویژگی در مطالعه  Huو همکاران []2
نیز ديده شده است .دلیل استحکام بیشتر نمونهها در حالت تر نسبت
به حالت خشک میتواند وجود مقادیری از وانیلین واکنشنداده در
ترکیب باشد که در حالت خشک ساختاری بلوری دارد و باعث
ناهمگنی هیدروژل و ایجاد تمرکز تنش در آن نقاط میشود .در حالی
که در حالت تر وانیلین اضافی در آب حل شده و نيز پیوند هیدروژنی
ميان وانیلین و کیتوسان با جذب آب باعث حرکت مولکولهای
کیتوسان ،انعطافپذیری بیشتر هیدروژل و مقاومت در برابر تنش
میشود [ .]2،4شايان ذكر است ،بررسی و تحلیلهاي دقیقتر نيازمند
انجام آزمونهاي بیشتر است.

نتيجهگيري
در این پژوهش ،هیدروژلهای کیتوسان با عامل اتصال عرضی

وانیلین شامل  CVو  CMVتهيه و بررسي شدند .اثر همافزایی
وانیلین و مونتموریلونیت بر خواص فیزیکی و شیمیایی زیستپلیمر
کیتوسان از جمله مقدار تورم ،تخلخل ،محتوای ژل ،شكلشناسی و
خواص مکانیکی بررسی شد .برای شناسایی پیوندهای تشکیلشده
در هیدروژلها و بررسی شكلشناسی سطح آنها از طیفشناسي
زيرقرمز و میکروسکوپي الکتروني پويشي استفادهشد که نتایج بیانگر
وجود اتصال عرضی ميان وانیلین و کیتوسان و برهمکنش بین  MMTو
زیستپلیمر و ایجاد تخلخلهایی منظم بود .مقدار تورم و تخلخل
در هیدروژلهای  CVاز هیدروژلهای  CMVبیشتر بود که دلیل آن
برهمکنشهای بیشتر در نمونههای  CMVبهدلیل وجود پرکنندههای
 MMTاست .نمونهها دارای تخلخل بيش از  90%بودند که با توجه
به خواص مکانیکی بهدستآمده ،برای استفاده در فرایندهای زیستی
بهویژه بهعنوان داربست در مهندسی بافت گزینه مناسبی هستند.
محتوای ژل در هر دو نمونه  CVو  CMVشايانتوجه و بیش از 85%
بود .وجود پرکنندههای  MMTدر هیدروژل کیتوسان -وانیلين مانند
کمککننده در برقراری اتصالهای عرضی ميان پلیمر عمل میکند و
باعث افزایش استحكام مکانیکی هیدروژل نسبت به نمونه بدون
پرکننده میشود.
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