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ypothesis: Hemodialysis is a procedure in which a dialyzer is used to clean the
blood from waste products such as urea. Man-made membranes are often used
to make hemodialysis dialyzers. Most of the employed polymers are not well
compatible with blood. Coating method with hydrophilic polymers is a very simple
and effective method that is used to improve the hydrophilic and biocompatible
properties of produced membranes. Polydopamine is one of the hydrophilic polymers
that has been considered for its high hydrophilic properties and good adhesion to
cover membranes.
Methods: The coating of the inner surface of hollow fiber membranes was applied
for the first time. The polysulfone membrane was coated with polydopamine solution,
injected at specified time and pressure. The structural and permeability properties of
the membrane treated by this technique were compared with the untreated membrane
and the membrane whose outer surface was coated with polydopamine solution.
Findings: No statistically significant change in hydraulic permeability and pore size
of hollow fiber membranes was observed after treatment at 95% confidence level.
Also, studies were performed by scanning electron microscopy and X-ray energy
diffraction spectroscopy techniques on the cross-sectional area of hollow fibers before
and after treatments. The results of X-ray energy diffraction spectroscopy technique
showed that the amount of elemental oxygen on the inner surface of hollow fibers that
were internally coated with polydopamine has significantly increased. The mechanical
properties of hollow fiber membranes were also evaluated. The statistical analysis
of the treated and untreated membranes showed that the strength of the membrane
treated by injection technique in comparison with untreated and external surface
treated membranes has significantly increased at 95% confidence level.
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چکیده
فرضیه :خالصسازی خون (همودياليز) فرایندی است که در آن دیالیزکننده بهمنظور پاکسازی

خون از مواد زائد مانند اوره بهكار گرفته میشود .برای ساخت دیالیزکنندههای خالصساز خون
اغلب از غشاهای بشرساخته استفاده میشود .بیشتر این پلیمرها سازگاری خوبی با خون ندارند.

واژههای کلیدی

پوششدهی با پلیمرهای آبدوست روش بسیار ساده و مؤثري است که برای افزايش خواص
آبدوستی و زیستسازگاري بهكار گرفته میشود .پلیدوپامین یکی از پلیمرهای زیستسازگار با

خالصسازی خون،

گروههای عاملی کاتکولی است که تاکنون با توجه به خواص آبدوستی زياد و چسپندگی مناسب

پلیسولفون،

روشها :در این پژوهش ،برای اولین بار سطح دروني غشاهای الیاف توخالی پوششدهی شد.

پلیدوپامین،
الياف توخالی،
ترزیق

برای پوششدهی غشاها مورد توجه قرار گرفته است.

پوششدهی غشای پلیسولفون با تزریق محلول پلیدوپامین انجام شد .خواص ساختاری و تراوایی
غشای عملآوريشده با این روش با غشای عملآورينشده و غشایی مقايسه شد که سطح بيروني
آن با محلول پلیدوپامین پوششدهیشده بود.

یافتهها :تغییر معنیداری در تراوایی هیدرولیکی و اندازه منافذ غشاهای الیاف توخالی پس

از عملآوريهای انجامشده با سطح اطمینان  95%دیده نشد .همچنین مطالعات با روشهاي

میکروسکوپي الکترونی پويشي و طیفنمايي پراش انرژی پرتو  Xروی سطح مقطع الیاف توخالی
پيش و پس از عملآوري انجام شد .نتایج طیفنمايي پراش انرژی پرتو  Xنشان میدهد ،مقدار

عنصر اکسیژن سطح دروني الیاف توخالی که در عملآوريهاي داخلی قرار گرفته بهطور محسوسی
افزایش یافته است .بررسی آماری نتایج استحکام غشاهای عملآوريشده نشان میدهد ،استحکام

غشای عملآوريشده با روش تزریقی در مقایسه با غشای عملآورينشده و عملآوريشده در

سطح بيروني ،افزایش معنیدار را با سطح اطمینان  95%نشان میدهد.

* مسئول مکاتبات ،پیامنگار:
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لآوري پوششی با پلیدوپامین
اصالح سطح دروني غشای الیاف توخالی پلیسولفون طي عم 

مقدمه

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ بیماری ﮐﻠﯿﻪ ( )end stage renal disease , ESRDﯾﮑﯽ 
از ﺑﯿﻤﺎريهاي مهلک در دﻧﯿﺎست ﮐﻪ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ 
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽكند [ .]1،2صدها هزار
بیمار در سراسر دنیا درگیر بیماریهای کلیوی بوده در حالي که 
اهداکنندگان کلیه بسیار اندک و کمتر از تعداد بيماران هستند [.]3
فرد ﺑﯿﻤﺎر براي اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت نيازمند درﻣﺎنهای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ مانند
خالصسازی خون (دﯾﺎﻟﯿﺰ ﺧﻮن) است [ .]4در فرايند خالصسازی
خون از دیالیزکننده بهمنظور پاکسازی خون از مواد زائد مانند
اوره استفاده ميشود .دیالیزکنندههای خالصساز خون اغلب از
غشاهای بشرساخته ،توليد شدهاند .پلیسولفون ،پلیآمید ،پلی(متیل 
متاکریالت) ،پلیاترسولفون ،پلیاترسولفون پلیآمید ،مثالهای خوبی
از پلیمرهای سنتزي هستند که در تولید غشاهای خالصساز خون
استفاده میشوند .غشاهای آبدوست برای خالصسازی خون ترجیح
داده میشوند ،اما بیشتر این  پلیمرهای بشرساخته  سازگاری خوبی
با خون ندارند .میتوان از روشهای اختالط ،پيوندزني پلیمری و
پوششدهی با پلیمرهای آبدوست برای آبدوستکردن بیشتر
الیاف توخالی تولیدشده استفاده کرد .روش پيوندزني معموالً اثرهاي
شايان توجهی بر آبدوستی پلیمرها دارد .اما ،همراه با فرایندهای
پیچیدهای است که به تجهیزات گرانقیمت نیاز دارد و برخي خواص
مکانیکی غشا را بهشدت کاهش میدهد [.]5،6
روش اختالط با پلیمرهای آبدوست بهراحتی انجام میشود.
استفاده از افزودنیهای پلیمری با وزن مولکولی زياد مانند پلی(وینیل 
پیرولیدون) ( )PVPو پلی(اتیلن  گلیکول) ( )PEGموجب بهبود
خواص آبدوستی و زیستسازگاری غشاهای مصرفی در صافش
خون میشوند .بهکارگیری این پلیمرها برای بهبود ويژگیهای غشاهای
مصرفی در صافش خون بهدليل  ایجاد خواص دلخواه در غشاهای
مصرفی از جمله کاهش جذب سطحی پروتئینهای خون که باعث
بستهشدن منافذ غشاها در پاالیش خون میشود ،موضوع متداول در
تولید غشاهای صافشي خون كارآمد است [ .]7،8اولین دیالیزکنندههاي
كارآمد در پاالیش خون را شرکت  Fresenius-Kawasumiدر سال 1983
به بازار عرضه كرد .در گواهي ثبتاختراع اين غشا گزارش شده غشای
عرضهشده با ترکیب پلیمرهای پلیسولفون پلی(وينیل  پیرولیدون) و
حالل دیمتیلاستامید به  روش وارونگی فاز تولید شده است .از
غشای نامبرده كه دارای خواص آبدوستی و زیستسازگاری عالی
است ،امروزه بهعنوان یکی از غشاهای كارآمد در صافش خون استفاده
ميشود .اختالط روشی مطلوب و کاراست ،اما بهدلیل امتزاجپذیری
ضعیف پلیمر آبدوست اضافهشده كه  گاهي در وارونگی فاز رخ
و

میدهد [ ،]9-11بايد با دقت الزم انجام شود [ .]12-14پوششدهی
با پلیمرهای آبدوست روشي بسیار ساده و مؤثر بوده که بهراحتی در
مقیاسهای بزرگ صنعتی امکانپذیر است [.]15-18
پلیدوپامین یکی از پلیمرهای آبدوست بوده که تاکنون با توجه 
به خواص آبدوستی زياد و چسبندگی مناسب برای پوششدهی
غشاها مورد توجه قرار گرفته  است .دوپامین  یکی از مهمترین 
انتقالدهندههای رشتههای مراکز عصبی بوده و بسیاری از بیماریهای
عصبی و روانی به اختالل در ترشح و عملکرد آن مربوط است .اين 
تركيب برحسب نوع گیرنده میتواند محرک یا بازدارنده باشد .ساختار
مولکول دوپامین از یک واحد کاتکول تشكيل يافته که با زنجیر اتیل 
به واحد آمینی متصل شدهاست .همانند اکثر آمینها ،دوپامین نیز باز
آلی است و با محیط اسیدی واکنش اسید-باز میدهد .دوپامین براي
مصارف پزشکی و آزمایشگاهی بهصورت نمک هیدروکلرید عرضه 
میشود [.]14
پليدوپامین  از اکسايش دوپامین  تشكيل  ميشود و بهويژه در
پوششدهی سطوح اهمیت زیادی دارد .پلیدوپامین دارای ویژگیهای
مشابه ترشحات چسب صدف است و قابليت چسباندن به الیههای زیر
آب را بدون آمادهسازی سطح دارد .این پلیمر از واکنش پلیمرشدن
با استفاده از غلظت کم دوپامین  در یک محلول آبی هوادهی
شده در pHهاي پایه  تشکیل  میشود .در مطالعات انجامشده،
پس از پوششدهی سطوح و پايانش مرحله  پلیمرشدن ضخامت
الیه  پلیدوپامین  بین   20و  65 nmگزارش شده است [.]15-17
پلیدوپامین  را میتوان روي گسترهاي از مواد اعمال کرد .مانند
پلیتترافلوئورواتیلن که  مقاومت زیادی در برابر چسبندگی دارد.
افزون بر این ،مواد معدنی مانند فلزات و اکسیدهای فلز میتوانند با
پلیدوپامین پوشش يابند [ .]19،20همچنين ،هنگامی که پلیدوپامین 
روي مادهای اعمال میشود ،خواص سطح آن بیش از ماده زیرايند
است که این موضوع امکان سازگاری الیاف آلی یا نانولولههای کربن 
را فراهم میکند .اخیرا ً مطالعات زیادی درباره اصالح سطح و ارتقای
خواص آبدوستی و زیستسازگاری غشاهای استفادهشده در
صافيهای تصفیه هوا ،اسمزی معکوس و نانوصافش و صافش خون
با پلیدوپامین انجام شده است [.]21-24
 Pravinو همکاران [ ]19با عملآوري پوششی پلیدوپامین سطح
غشای پلیاتر سولفون را اصالح كردند .نتایج بیانگر افزایش چشمگیر
مقدار آبدوستی بود ،همچنین  طی این  مطالعه  شرایط بهینه  برای
عملآوري از قبیل زمان پوششدهی و غلظت بهدست آمد Shah .و
همکاران [ ]22غشای مسطح فراصافشي پلی(وينیلیدن فلوئورید) را
با پلیدوپامین اصالح سطحی كردند .نتایج افزایش چشمگیر مقدار
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آبدوستی غشای اصالحشده را نشان داد .همچنین  مشخص شد،
اگر اصالح سطحی غشاي نامبرده بیش از زمان  2 hانجام شود،
منافذ غشا دچار گرفتگي شده كه موجب کاهش مقدار شار غشای
اصالحشده ميشود .فالحنژاد و همکاران [ ]25با ایجاد خأل ،سطح
دروني نانولولههای تیتانیم اكسيد را با محلولي شامل آب و دوپامین 
هیدروکلرید اصالح کردند تا از آن برای تهیه غشای نانوکامپوزیتي
مسطح پلیسولفون-نانوذرات تیتانیم اكسيد استفاده كنند .نتایج بیانگر
افزایش مقدار شار غشای اصالحشده بهدلیل  افزایش آبدوستی و
ایجاد منافذ حاصل از اضافهشدن نانوذرات در مقایسه با غشای خام
پلیسولفون بود.
مطالعه پژوهشهاي پیشین نشان میدهد ،تمام مطالعات انجامشده
برای بهبود آبدوستی و زیستسازگاری غشاهای الیاف توخالی
روی اصالح سطح و پوششدهی بيروني الیاف توخالی متمرکز بوده و
براي پوششدهی سطح دروني این الیاف تالشی انجام نشده است.
با توجه به این موضوع که در دیالیزکنندههای استفادهشده در فرایند
خالصسازی خون ،خون در کانال داخلی و مایع دیالیزكننده در
سطح بيروني غشاهای الیاف توخالی استفادهشده جریان دارد و سطح
دروني الیاف با خون در تماس مستقیم است ،اصالح سطح دروني
این الیاف توخالی میتواند ارتقاي خواص اين سطح از قبیل افزایش
تراوایی ،کاهش چسبندگی مواد عبوری از داخل لیف به دیوارهها و
جلوگیری از بستهشدن منافذ موجود در دیواره داخلی الیاف را فراهم
كند که این موضوع افزایش بازده و کاهش زمان عملیات را بهدنبال
دارد .در مطالعهای ثقفي و همکاران روشی را برای عملآوري سطح
دروني الیاف توخالی با نام روش تزریق پرفشار معرفی كردند .در این 
روش سطح داخلی غشای الیاف توخالی پلیسولفون داراي پلی(وینیل 
پیرولیدون) با تزریق محلول هیپوکلریت تحت عملآوري قرار
ميگيرد ،نتایج ،عملکرد بيشتر این عملآوري در افزایش شار غشاهای
عملآوريشده را در مقایسه با هیپوکلریت سنتی نشان داد [.]12،13
در این مطالعه برای اولین بار سطح دروني غشای الیاف توخالی
پوششدهی شد .از غشای الیاف توخالی نوع پلیسولفون و محلول
در حال پلیمرشدن پلیدوپامین  بهعنوان ماده پوششدهنده استفاده

شد .اصالح سطح دروني غشای الیاف توخالی پلیسولفون با تزریق
محلول پلیدوپامین آماده شد كه با توجه به روش پیشنهادی ثقفي و
همکاران انجام شد .خواص مکانیکی ،مقدار آبدوستی ،تراوایی
هیدرولیکی غشای عملآوريشده با نمونه  اولیه  و نمونههای
پوششدهیشده در سطح بيروني مقایسه شدند.

تجربی
مواد

دیالیزکننده نوع  F80از شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران،
یمتیل)آمینومتان
دوپامین  هیدروکلرید  98%و بافر تریس(هیدروکس 
( )NH2C(CH2OH)3از شرکت  Sigma-Aldrichتهیه شدند.
صافی دیالیزکننده شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران

صافی دیالیزکننده مدل  F80تهیهشده از شرکت تجهیزات پزشکی
هالل ایران از نوع شار زياد بوده و غشای الیاف توخالی آن از نوع
پلیسولفون  Freseniusبود .این الیاف با محلول پلیمری متشکل از
پلیسولفون ،پلی(وينیل پیرولیدون) و حالل دیمتیلاستامید با روش
وارونگی فازی تولید شدند .در گواهي ثبتاختراع شرکت Fresenius
نسبت پلی(وينیل پیرولیدون) موجود در ماتریس غشای تولیدی 7%
وزنی و نسبت پلیسولفون موجود  93%وزنی اعالم شده است .طبق
مشخصات اعالمی شرکت تولیدکننده ،قطر خارجی و داخلی غشای
الیاف توخالی پلیسولفون نامبرده بهترتیب  200و  40 µmبود.
دستگاهها و روشها
عملآوري پوششی سطح دروني الیاف توخالی با پلیدوپامین

فرایند عملآوري پوششی سطح دروني الیاف توخالی با پلیدوپامین 
شامل مراحل آمادهکردن محلول پلیدوپامین ،آمادهسازی الیاف توخالی
براي تزریق ،پوششدهی سطح داخلی الیاف توخالی با تزریق محلول
دوپامین و شستوشوی سطح داخلی الیاف با تزریق از آب مقطر بود

شکل  -1فرایند عملآوري پوششی سطح دروني الیاف توخالی با پلیدوپامین.

Fig. 1. The process of polydopamine coating treatment of the inner surface of hollow fiber.
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لآوري پوششی با پلیدوپامین
اصالح سطح دروني غشای الیاف توخالی پلیسولفون طي عم 

که در شکل  1نشان داده شده است.
با بررسی مطالعات انجامشده غلظت پلیدوپامین و زمان پلیمرشدن
طبق مطالعه  Chengو همکاران [ ]24برای پوششدهی الیاف توخالی
پلیسولفون انتخاب شد .برای تهيه محلول پلیدوپامین 0/2 g ،دوپامین 
هیدروکلرید و 0/12 gتریس بافر اندازهگیریشده با ترازوی دیجیتال
دقیق نانوپژوهان مدل  ،DLS 100-5در  100 mLآب مقطر مخلوط شد و
روی همزن مغناطیسی قرار گرفت pH .محلول روي  8/5تنظيم شد.
همزدن با همزن مغناطيسي در 25°Cبهمدت  10 minانجام شد .دستهای
 10رشتهای از الیاف توخالی تهیهشده ،با اندازه  150 mmبرش خورده و
دو سر الیاف برشخورده با طول  25 mmدر چسپ تهیهشده از رزین 
اپوکسی قرار گرفتند تا طول مؤثر  100 mmبرای تزریق بهدست آید.
پس از سفتشدن رزین اپوکسی ،با برشی دقیق سطح مقطع مناسبي
براي تزریق محلول پلیدوپامین  فراهم شد .بهمنظور پوششدهي
سطح دروني الیاف توخالی ،محلول پلیدوپامین تهیهشده که تحت
پلیمرشدن درجا قرار داشت ،با پمپ تحت فشار  15 psigو طي
مدت  50 minبه درون مجاري داخلي الياف تزريق شده و از انتهاي
ديگر الياف خارج شد همانگونه  كه  در شکل   2نشان داده شده
است .از آنجا که طی پلیمرشدن ،پلیدوپامین تهیهشده در زمانهای
ابتدایی پلیمرشدن ،دارای ابعاد ریزتر است و پس از گذشت زمان،
بهدلیل تجمع ذرات تشکیلشده شروع به رسوبدهي میکند ،بنابراين 
براي جلوگیری از این  فرایند و تزریق مؤثر ذرات به  داخل  غشا،
از همزن مغناطیسی  PIT 300ساخت ایران و نيز دستگاه فراصوت
 Adeeco APU100ساخت ایران امواج فراصوت برای ایجاد تالطم
در محلول پلیدوپامین استفاده شد .همچنین با فشار تزریق مناسب و ایجاد
سرعت شار ورودی مناسب احتمال تشکیل ذرات بزرگ پلیدوپامین 
داخل کانال غشای الیاف توخالی کاهش مييابد .در مرحله  بعد،
بهمنظور تمیزكردن سطح دروني از مواد اضافی بهجامانده با تزریق
آب مقطر به  داخل کانال الیاف توخالی سطح دروني غشاهای
عملآوريشده بهمدت  60 minشستوشو داده شد.

یدوپامین
عملآوري پوششی سطح بيروني الیاف توخالی با پل 

برای پوششدهی سطح بيروني غشای الیاف توخالی پلیسولفون،
الیاف داخل محلول پلیدوپامین که در پلیمرشدن درجا بود ،بهمدت
 60 minقرار گرفتند .براي جلوگیری از تجمع ذرات پلیمری ،تالطم
محلول پلیدوپامین  با امواج فراصوت انجام شد .سپس ،بهمنظور
تمیزكردن سطح بيروني از مواد اضافی بهجامانده ،غشاهای الیاف
عملآوريشده بهمدت  60 minبا آب مقطر شستوشو داده شدند.
اندازهگیری استحکام فشاری (آزمون بینقصی)

بر اساس استاندارد  ISO 8637غشاهای الیاف توخالی استفادهشده در
عملیات خالصسازی خون باید در آزمون استحکام فشاری (بینقصی)
قرار گیرند .در این روش غشاهای الیاف توخالی باید در فشاری معادل
 1/5برابر فشار پیشنهادی تولیدکنندگان (بيانشده در دستوركار مصرف)
در آزمون قرار گیرند .فشار استاندارد برای مصرف غشاهای خالصساز
خون مطابق این استاندارد  700 mmHgو معادل  13/5 psigاست .با
توجه به جدولهای تولیدکنندگان غشاهای الیاف توخالی ،فشار پیشنهادی
مصرفی برای غشاهای الیاف توخالی در بازه  9-15 psigقرار دارد [ .]26
در این مطالعه با رعایت استاندارد مربوط و برای کسب اطمینان بیشتر،
 25 psigبهعنوان فشار آزمایش استحکام فشاری غشاهای الیاف توخالی
تعیین شد .با رزين اپوکسی چسباندود ،طول مؤثر  100 mmبراي هر
رشته در نظر گرفته شد .سپس با برشی دقیق ،سطح مقطع مناسب برای
تزریق مايع در مجاري رشتهها تهیه شد .در مرحله بعد الیاف در ماژول
قرار گرفتند و سمت خروجی ماژول مسدود شد .آب مقطر با پمپ
سرنگی با فشار  25 psigبه درون الیاف تزریق و تغییرات فشار و نيز مقدار
شار خروجی غشاهای الیاف توخالی تولیدی بهمدت  30 sاندازهگیری
شد .گفتني است ،افزایش ناگهانی شار یا کاهش فشار بیش از 2/5 psig
بهمدت  30 sبیانگر وجود نقص خراشیدگی در الیاف است .با توجه به 
موارد یادشده هیچ نوع نقصی در غشاهای الیاف توخالی دیده نشد که در
عملآوري سطح بيروني و درونی با پلیدوپامین قرار گرفته بودند.

شکل   -2پوششدهي سطح دروني الیاف توخالی با تزریق محلول پلیدوپامین.

Fig. 2. Coating the inner surface of hollow fibers by injecting of polydopamine solution.
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مطالعه سطح مقطع الیاف توخالی با میکروسکوپي الکترونی پويشي

برای تهیه  سطح مقطع مناسب براي انجام مطالعات با روش
میکروسکوپي الکترونی ،غشاهای الیاف توخالی تولیدشده ،داخل 
نیتروژن مایع منجمد شدند با شکستن الیاف منجمدشده نمونههایی
با سطح مقطعی مناسب براي ارائه به میکروسکوپ الکترونی پويشي
تهيه  شد .الیاف درون گرمخانه قرار گرفتند تا رطوبت موجود در
آن تا حد ممكن خارج شود .پس از پوششدهي الیاف توخالی با
طال ،عكسهايی با بزرگنمایی مختلف بهكمك  میکروسکوپ
الکترونی پويشي ( )SEMمدل  Quanta 200ساخت شرکت FEI
آمریکا گرفته شد .همانطور که در شکل  3نشان داده شده است،
ابتدا تصویرهای  SEMبا اندازههای  200×600پیکسل تهیه شده و
به حالت دودویی ( )binaryتبدیل شدند .برای انجام مراحل پردازش
تصویر از الگوریتمی در محیط نرمافزار  R2016a Matlabاستفاده شد.
نخست تصویرهای تهیهشده به  پنجرههایی با اندازههای کوچکتر
تقسیمبندی شدند .هر یک از پنجرهها با حد آستانهای جداگانه مربوط
به ارزشهای پیکسل آن پنجره و با استفاده از معادله ( )2بهحالت
دودویی تبدیل شدند .اندازه پنجرهها طوري انتخاب شد که با توجه 
به دودوییشدن تصویرها کمترین حذف جزئیات تصویر رخ دهد.
سپس ،با قراردادن دوباره پنجرههای دودوییشده در کنار هم ،تصویر
مطلوب برای اندازهگیری تخلخل بهکمک پردازش تصویر بهدست آمد:
SD
					  
()1
2

Bi = M −

در این معادله Bi ،حد آستانه M ،میانگین مقدارهای پیکسلهای هر
پنجره و  SDانحراف از معیار مقدارهای پیکسلهای شناساییشده در
هر پنجره هستند .با توجه به امکان تفکیک و عالمتگذاری هر یک
از روزنهها با استفاده از دستور برچسبزنی در نرمافزار ،Matlab
هر یک از روزنهها بهتنهایی شناسایی شدند و برای هر یک از آنها
عدد ویژهای اختصاص یافت .در مرحله  بعد مساحت سطح منافذ
غشای الیاف توخالی با استفاده از الگوریتمهای نوشتهشده تعیین شد.

)(b

برای محاسبه  مساحت هر یک از منافذ تعداد کل  پیکسلهای هر
روزنه شمارش شد .در حقیقت مساحت هر منفذ ( )Siبرابر با تعداد
پیکسلهای موجود در هر منفذ ( )niاست .همچنین از طیفنمايي
پاشنده انرژی پرتو  )EDX( Xبرای تعیین  درصد وزنی عناصر
اکسیژن ،نیتروژن و گوگرد موجود در سطح دروني غشای الیاف
توخالی عملآوريشده استفاده شد.
و

اندازهگیری تراوایی هیدرولیکی و پسزنی نمک

در این  مطالعه  تراوایی هیدرولیکی غشای الیاف توخالی اولیه  و
عملآوريشده با ماژول آزمایشگاهی طراحیشده توسط  Liaoو
همکاران اندازهگیری شد [ .]27ماژول آزمایشگاهی طراحیشده
همانند ماژول واقعی دیالیز بود که  در اندازه کوچکتری ساخته 
شد .با کوچکترشدن ابعاد ماژول میتوان غشاهای الیاف توخالی را
بهصورت مجزا مورد آزمون قرار داده و در نتیجه خطای بهدستآمده
از اثر متقابل غشاهای الیاف توخالی بر يكديگر را کاهش داد .پس
از آمادهکردن دسته الیاف توخالی براي تزریق ،آب مقطر دارای دمای
 25°Cبا پمپ سرنگی تعبیهشده داخل کانالهای الیاف توخالی
تزریق شد .بهدليل وجود اختالف فشار در دو طرف و وجود پدیده
فراصافش ،آب از منافذ غشای لیف توخالی به  سمت بیرون لیف
جریان مييابد و این افزایش با اندازهگیری افزایش حجم آب موجود
در بورت اندازهگیری شده و مقدار تراوایی هیدرولیکی ( )Lpاز
معادله ( )2تعیین شد:
∆V/∆t
					 
()2
PA

= Lp

در اين معادله V ،حجم آب فراصافشده در زمان  P ،tمتوسط اختالف
فشار موجود در دو سمت غشا و  Aمساحت سطح جانبی غشاست كه 
از معادله ( )3بهدست میآید:
و

					  A = nπ (i.d)L
()3

							)(a

شکل  -3عكسهاي سطح مقطع غشای الیاف توخالی پلیسولفون )a( :اولیه و ( )bدودوييشده.

			

Fig. 3. Images of polysulfone hollow fiber membrane cross section: (a) primary and (b) binary.
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در این معادله L ،طول غشای الیاف توخالی n ،تعداد غشاهای الیاف
توخالی و  idقطر داخلی غشاهای الیاف توخالی استفادهشده در صافش
است .همچنین ،گزينشپذيري غشاهای عملآوريشده و نشده با روش
تعیین مقدار پسزنی اوره از معادله ( )4بررسی شد:
			                   R (%) = [1 − (Cp / Ct )] × 100
()4

در اين معادله Cp ،و  Ctبهترتيب مقدار غلظت اوره محلول خروجی از
غشا (تراويده) و غلظت اوره محلول ورودی هستند.
اندازهگیری تخلخل الیاف توخالی پيش و پس از عملآوري پوششی سطح
دروني با دوپامین

وزنسنجی آب جذبشده بهعنوان روشی متداول در مطالعه  مقدار
تخلخل  غشاها توسط پژوهشگران بهكار گرفته  شده است [.]28،29
در این روش ،غشاهای الیاف توخالی درون گرمخانه در دمای 105°C
بهمدت  24 hقرار گرفتند تا رطوبت موجود در آنها کام ً
ال تبخیر شود.
سپس ،وزن نمونههای خشک خام و عملآوريشده با ترازوی دیجیتال
دقیق مدل نانوپژوهان مدل  DLS 5-100اندازهگیری شد .پس از آن
نمونههای خشکشده بهمدت  24 hدر آب مقطر قرار گرفتند و دوباره
وزن نمونهها اندازهگیری شد تا مقدار آب جذبشده نمونهها تعیین شود.
در نهايت ،مقدار تخلخل نمونهها از معادله ( )5تعیین شد:
			                
()5

(w wet - w dry )/ρΗ2Ο
) (1/ 4)πL(Do2 − Di2

= εv

در این معادله Ɛv ،مقدار تخلخل غشای الياف توخالی wdry ،وزن نمونه 
خشک wwet ،وزن نمونه  تَر ρH2O ،چگالی آب L ،طول غشای الیاف
توخالی و  Doو  Diبهترتیب قطر داخلی و خارجی الیاف توخالی هستند.

نتایج و بحث
بررسيهای میکروسکوپی

در شکل  4عكس نماي نزديك ( )close-upمیکروسکوپي الکترونی
پويشي تهیهشده از سطح مقطع غشای الیاف توخالی پلیسولفون
نشان داده شده است .همانطور که  ديده میشود ،سطح دروني و
بیرونی و نيز ساختار روزنهها بهطور کامل نامتقارن و ناهمسان شکل 
گرفتهاند و هیچ ساختار حفرهانگشتی در ساختار غشاهای تولیدی
دیده نمیشود .با توجه به اندازه منافذ پوسته دروني و بيروني الیاف
توخالی پلیسولفون و نبود ساختارهای حفرهانگشتی در آن میتوان
نتیجه گرفت ،در تولید غشای الیاف توخالی نامبرده از مایع داخلی و
مایع حمام انعقاد داراي درصد مناسبی از حالل استفاده شده است.
تأخیر بهوجودآمده در انعقاد سطح بيروني و درونی الیاف توخالی
فرصت خروج تمام حبابهای هوا را از ساختار غشای تولیدی فراهم
آورده و منافذ با اندازه مناسب در پوسته بيروني و درونی غشای الیاف
توخالی شکل گرفتهاند .برای بررسی اثر عملآوريهای انجامشده بر
اندازه منافذ غشاهای الیاف توخالی پلیسولفون ،سه  جامعه  آماری
عملآورينشده و عملآوريشده در سطح دروني و سطح بيروني
تعریف شد 10 .نمونه  از هر جامعه  آماری انتخاب شد و میانگین 
اندازه منافذ بهدستآمده با روش پردازش تصویری نمونههای نامبرده
با روش تحلیل  واریانس در سطح اطمینان  95%مقایسه  شد و از
نرمافزار SPSSنسخه  26برای تحلیلهای آماری استفاده شد .میانگین 
اندازه منافذ و مقدار تخلخل بهدستآمده با روش پردازش تصاویر 10
نمونه از جامعههاي آماری عملآورينشده و عملآوريشده در سطح
بيروني و درونی در جدول  1آمده است .همچنین ،در جدول  2نتیجه 
مقایسه  میانگینهای منافذ غشاهای مربوط به  جامعههاي مزبور با
روش تحليل  واریانس نشان داده شده است .معناداربودن اختالف  
میانگینها بین  جامعههاي تعیینشده بر اساس مقدار )P-value( P
ارزیابی شد که در جدول با عبارت  Sig.نشان داده شده است .با توجه 
به بیشتربودن مقدار  Pاز  ،0/05فرض اختالف بین میانگینهای منافذ
غشاهای الیاف توخالی بین جامعههاي مختلف رد میشود ،بهعبارتی
عملآوريهای انجامشده اثر معنیداری بر اندازه منافذ غشاهای الیاف
توخالی پلیسولفون در فاصله اطمینان  95%نداشته است .با توجه به 
زمان کم پلیمرشدن ،قطر ذرات پلیدوپامین در حد چند نانومتر بوده و
بسیار کوچکتر از اندازه منافذ غشای الیاف توخالی پلیسولفون
است که  حدود  1 mmارزیابی شد .در نتیجه  با سطوح بيروني و
درونی غشای الیاف توخالی تغییر معنیداری در متوسط اندازه منافذ
اندازهگیریشده رخ نداده است.
و

ي پوششی سطح
اندازهگیری استحکام الیاف توخالی پيش و پس از عملآور 
دروني آن با پلیدوپامین

بررسي استحکام الیاف توخالی پيش و پس از عملآوري پوششی سطح
دروني آن با پلیدوپامین انجام شد .از استحکامسنج  STM-20ساخت
شرکت سنتام ایران برای ارزیابی خواص مکانیکی غشای لیف توخالی
استفاده شد .فاصله اولیه بین فکها و سرعت آزمایش بهترتیب روی
 2/5 cmو  50 mm/minتنظیم شد .برای حداقلكردن خطای تجربی و
بررسی تکرارپذیری آزمونها ،اندازهگیری استحکام برای هر نمونه شش
مرتبه تکرار و میانگیننتايج گزارش شدند.
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شکل  -4ريزنگارهاي  SEMسطح مقطع غشای الیاف توخالی پلیسولفون.

Fig. 4. SEM micrographs of cross section polysulfone hollow fibres membrane.

در شکل  5عكس  SEMاز سطح بيروني غشای الیاف توخالی پيش و
پس از عملآوري پوششی نشان داده شده است .همانطور که در
شكل نشان داده شده است ،تغییری در شکل و اندازه منافذ سطح
بيروني الیاف توخالی پس از عملآوري پوششی آن ديده نمیشود.
همچنین تعداد محدودی از میکروذرات پلیمری روی سطح بيروني
غشای عملآوريشده قابل  ديدن است که  نشان میدهد ،تجمع
محدودی از ذرات رسوبدهيشده در محدوده اندازه  50 nmتا 800 nm
روی سطح بيروني وجود دارد ،هر چند گرفتگي در منافذ موجود در
پوسته بیرونی غشای عملآوريشده دیده نمیشود.
در شکل  6ريزنگارهاي میکروسکوپ الکترونی سطح مقطع غشای
الیاف توخالی پيش و پس از عملآوري پوششی سطح دروني آن با
پلیدوپامین نشان داده شده است .بررسی سطح دروني غشای الیاف
توخالی عملآوريشده تزریقی نشان میدهد ،ذرات رسوبدهيشده
جدول  -1مشخصههای ساختاری اندازهگیریشده از عكسهاي
دودوييشده غشای الیاف توخالی.

Table 1. Structural characteristics measured from hollow
fiber membrane binary images.
Porosity

STD

Mean pore

)(%

)(pore size

)area (μm2

65.23

0.078

3.474

Untreated

65.78

0.079

3.469

Inner surface treated

65.59

0.069

3.472

Outer surface treated
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روی پوسته دروني الیاف عملآوريشده ديده نمیشود .این موضوع را
میتوان به وجود جریان محلول پلیدوپامین حاصل از روش تزریقی
در کانال داخلی الیاف توخالی مرتبط دانست که احتمال رسوبدهي
ذرات بزرگ پلیمری و تجمع این ذرات را روی پوسته دروني الیاف
توخالی کاهش داده است .ضخامت پوسته دروني الیاف توخالی پيش و
پس از عملآوري اندازهگیري شد که بهترتیب برابر  406و 473 nm
بود .ضخامت الیه پلیدوپامین پوششيافته حدود  7 nmارزیابی شد.
با توجه به نحوه پلیمرشدن اكسايشي دوپامین که در محیط قلیایی
رخ میدهد ،پروتونهای حاصل از فرایند اکسايش در محیط قلیایی
مصرف ميشود و ضخامت الیه پلیمرشده با افزایش زمان پلیمرشدن
افزایش مییابد .نتایج تعیین  ضخامت پلیدوپامین  پوششيافته  با
توجه به زمان پلیمرشدن  ،60 minبا نتایج قطر اندازهگیریشده غشای
مسطح پلیسولفون اصالحشده در زمان مشابه در مطالعه   Chengو
همکاران همخوانی دارد [.]24
جدول  -2تحلیل  واریانس اندازه منفذ غشاهای عملآورينشده و
عملآوريشده در سطح بيروني و درونی.

Table 2. Analysis of variance for pore size of untreated

Membrane type

Sig.

F

0.006 0.994
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internal and external treated membranes.
Sum of
Mean
Variation
df
squares
square
0.000
Between Groups
0.000
2
0.017

27

0.452

Within Groups

29

0.452

Total
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)(b

			

							)(a

شکل  -5ريزنگارهاي  SEMاز سطح بيروني غشای الیاف توخالی پيش و پس از عملآوري پوششی )a( :نمونه خام و ( )bنمونه عملآوريشده
در سطح بيروني.

)Fig. 5. SEM micrographs of the hollow fiber membrane outer surface before and after coating treatment: (a) raw sample and (b
outer treated sample.

ريزنگارهاي  SEMتهیهشده از سطح مقطع غشای الیاف توخالی
عملآوريشده و اولیه  همراه با نتایج طیفنمايي پاشنده انرژی
پرتو  Xدر شکل  7نشان داده شده است .نتایج طیفنمايي پاشنده
انرژی پرتو  Xنشان میدهد ،درصد وزنی عناصر نیتروژن ،اکسیژن و

)(b

گوگرد سطح دروني غشای لیف توخالی بهترتیب  48/04 ،16/8و
 35/88%وزنی بوده که پس از عملآوري پوششی بيروني انجامشده
به  مقدارهاي وزنی  49/02 ،17/5و  35/88%و پس از عملآوري
پوششی دروني به مقدارهاي وزنی  55/07 ،18/5و  23/43%تغییر

							)(a

			

شکل  -6ريزنگارهاي  SEMسطح مقطع غشای الیاف توخالی پيش و پس از عملآوري پوششی سطح دروني آن با پلیدوپامین )a( :نمونه خام و
( )bنمونه عملآوريشده در سطح دروني.

Fig. 6. SEM micrographs of hollow fiber membrane cross section before and after polydopamin inner surface coating treatment
(a) raw sample and (b) inner surface treated sample.
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عملآوري آن افزایش يافته که بهدلیل وجود گروههای مختلف آمینی و
هیدروکسیل در الیه پوششيافته با پلیدوپامین است .در صورتی که 
در غشای الیاف توخالی که عملآوري در سطح بيروني آن انجام شده
است ،مقدار عناصر ذکرشده تغییر چندان محسوسی نداشته  است.
هنگام پلیمرشدن دوپامین ،گروههای کاتکولی پلیمر ميشوند و در
ساختار پلیمر نهایی گروههای عاملی هیدروکسیل و آمین به تعداد
زیادی وجود دارند .پس از پوششدهی سطح دروني غشای الیاف
توخالی پلیسولفون این گروهها روي اين سطح الیاف پوشش يافتند و
با عملآوري سطح ،ترکیب درصد این  سطح را بهدلیل  چسبندگی
عالی به سطح پلیمر تغییر میدهند .بنابراين کاهش محسوس درصد
وزنی گوگرد بهصورت گروه عاملی سولفون در ساختار سطح دروني

یافته است .ساختار مولکولی پلیدوپامین شامل یک واحد کاتکول و
یک گروه عاملی آمین  است و میتواند در محلول قلیایی ضعیف
برای تشکیل ساختار درشتمولکولی بهعنوان پلیدوپامین پلیمر شود.
وقتی دوپامین در محلول بافری از داخل کانال غشاي الیاف توخالی
عبور داده شود از خودپلیمرشدن در سطح داخلی ،الیهای ایجاد
میكند .بهدلیل رسوبدهي و چسبندگی این پلیمر در محلول ،پوشش
سیاهرنگي از پلیدوپامین در سطح داخلی ظاهر میشود .این الیه سیاه
ایجادشده غنی از گروههای مختلف آمینی و هیدروکسیل است .نحوه
اتصال پلیدوپامین به بستر پوسته دروني الیاف توخالی در شکل 8
نشان داده شده است .همانطور که در نتایج آمده است ،درصد عناصر
اکسیژن و نیتروژن در پوسته  دروني غشای الیاف توخالی پس از

)(a

)(b

)(c

شکل  -7عكسهاي  SEMاز سطح مقطع الیاف توخالی پلیسولفون و نتايج طیفنمايي پراش انرژی پرتو   Xنمونهها )a( :عملآورينشده)b( ،
عملآوريشده د ر سطح بيروني و ( )cعملآوريشده در سطح دروني.

Fig. 7. SEM images of polysulfone hollow fiber cross section and X-ray energy diffraction spectroscopy results: (a) untreated
sample, (b) outer treated sample, and (c) inner treated sample.
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جدول  -4تحلیل  واریانس تراوایی هیدرولیکی غشاهای
عملآورينشده و عملآوريشده در سطح دروني و بيروني.

Table 4. Analysis of variance for hydraulic permeability of
untreated, internal and external treated membranes.
Sig.

F

1.041 0.367

شکل -8اتصالپلیدوپامین به سطحدرونيغشایالیافتوخالیپلیسولفون.

Fig. 8. Binding of polydopamine to the inner surface of polysulfone hollow fiber membrane.

غشايی ديده ميشود که عملآوري در سطح دروني آن انجام شده
است .با توجه  به  افزایش درصد وزنی اکسیژن موجود در سطح
دروني غشای الیاف توخالی آبدوستی اين سطح افزایش مييابد .بر
اساس پژوهشهاي پیشین زیستسازگاری سطح دروني بهبود یافته و
چسبندگی مواد عبوری و جذب سطحی پروتئين کاهش مييابد.
تخلخل غشاهای الیاف توخالی

نتایج تخلخل  با روش وزنسنجی آب جذبشده نشان میدهد،
تخلخل برای غشای الیاف توخالی عملآورينشده و عملآوريشده
در سطح بيروني و دروني بهترتیب  67/63% ،67/48 ،67/82است و
تغییر چشمگیری در تخلخل غشای لیف توخالی پلیسولفون پس از
عملآوري پوششی با پلیدوپامین رخ نداده است .همچنین میتوان پی
برد ،مقدار تخلخل محاسبهشده با روش وزنسنجی آب جذبشده با
مقدار تخلخل بهدستآمده از روش پردازش عكسهاي  SEMسطح
مقطع غشاهای الیاف توخالی همخوانی دارد.

Mean
square

df

Sum of
squares

Variation

0.000

2

0.000

Between Groups

0.000

27

0.000

Within Groups

-

29

0.000

Total

غشاهای الیاف توخالی پلیسولفون 10 .نمونه از هر جامعه آماری
انتخاب شد و میانگین  تراوایی هیدرولیکی بهدستآمده نمونههای
نامبرده با روش تحلیل  واریانس یکطرفي در سطح اطمینان 95%
مقایسه  شد .میانگین  تراوایی هیدرولیکی بهدستآمده  10نمونه  از
جوامع آماری عملآورينشده ،عملآوريشده در سطح بيروني و
دروني در جدول  3آمده است .همچنین ،در جدول  4نتیجه مقایسه 
میانگینهای تراوایی هیدرولیکی جوامع نامبرده با روش تحليل 
واریانس نشان داده شده است .معناداربودن اختالف بین میانگینها بر
اساس مقدار  Pارزیابی شد .با توجه به بیشتربودن مقدار  Pاز ،0/05
فرض اختالف بین  میانگینها رد میشود .بنابراین  عملآوريهای
انجامشده اثر معنیداری بر تراوایی غشاهای الیاف توخالی پلیسولفون
در سطح اطمینان  95%نداشتهاند .میتوان نتیجهگیری كرد ،بهدليل قطر
کوچک ذرات پلیمری پوششيافته گرفتگي در روزنههای غشای الیاف
توخالی پوششيافته رخ نداده و تغییر شايان توجهي در مقدار تراوایی

تراوایی هیدرولیکی غشاهای الیاف توخالی و پسزنی اوره

برای بررسی اثر عملآوريهای انجامشده بر تراوایی هیدرولیکی
جدول  -3تراوایی هیدرولیکی غشاهای عملآوريشده و نشده.

Table 3. Treated and untreated membranes hydraulic permeability.
STD

LP
)(cm/smmHg

Membrane type

9.6×10-8

1.82×10-6

Untreated

9.9×10-8

1.75×10-6

Inner surface treated

1.1×10-8

1.78×10-6

Outer surface treated

شکل  -9منحنی تنش کرنش غشاهای الیاف توخالی عملآوريشده و نشده.

Fig. 9. Stress-strain curve of treated and untreated hollow
fiber membranes.
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جدول  -5استحکام غشاهای الیاف توخالی عملآوريشده و نشده

Table 5. Strength of treated and untreated hollow fiber
membranes.
STD

)Strenght (g/tex

Membrane type

0.037

0.22

Untreated

0.40

0.23

Inner surface treated

0.035

0.27

Outer surface treated

هیدرولیکی نمونههای عملآوريشده نسبت به نمونه عملآورينشده
وجود ندارد .مطالعه مقدار پسزنی اوره غشاهای عملآورينشده و
غشاهای عملآوريشده در سطح بيروني و دروني نشان داد ،درصد
پسزنی اوره غشاهای عملآوريشده و نشده برابر با  0/04است و
تغییری در مقدار پسزنی اوره پس از عملآوريهای سطح بيروني و
دروني غشای الیاف توخالی پلیسولفون دیده نمیشود .با توجه 
نبود تغییر محسوس در اندازه منافذ غشای پلیسولفون پس از
عملآوريهای سطح بيروني و دروني تغییری در مقدار تراوایی
هیدرولیکی و پسزنی اوره غشاهای عملآوريشده در مقایسه  با
غشای عملآورينشده رخ نداده است.
استحکام و ازدیاد طول غشاهای الیاف توخالی

منحنی تنش-کرنش غشاهای الیاف توخالی پلیسولفون اولیه  و
عملآوريشده سطح بيروني و دروني آن با پلیدوپامین در شکل 9
نشان داده شده است .همچنین میانگین نتایج استحکام الیاف توخالی
پلیسولفون ( 10نمونه) پيش و پس از عملآوري پوششی سطح
بيروني و دروني آن با پلیدوپامین در جدول  5آمده است در جدول 6
نتایج مقایسه  میانگینهای استحکام جوامع نامبرده با روش تحليل 
واریانس نشان داده شده است .معناداربودن اختالف بین میانگینها
بر اساس مقدار  Pارزیابی شد .با توجه  به کمتربودن مقدار  Pاز
جدول  -6تحلیل  واریانس استحکام غشاهای عملآورينشده و
عملآوريشده در سطح دروني و بيروني.

variance for strenght of untreated,

Table 6. Analysis of

internal and external treated membranes.
Sig.

F

6.424 0.005

64

Mean
square
0.009
0.001

df

Sum of
squares

Variation

2

0.018

Between Groups

27

0.038

Within Groups

29

0.056

Total

جدول  -7آزمون  Duncanاستحکام غشاهای عملآورينشده و
عملآوريشده در سطح دروني و بيروني.

Table 7. Analysis of Duncan for strenght of untreated, internal
and external treated membranes.
Subset for alpha = 0.05
1
2
10
0.2180
-

1.00

-

0.2270

10

2.00

0.2740

-

10

3.00

N

Treatment

Test

Waller-Duncana,b

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
(a) Uses Harmonic Mean Sample Size = 10.000.
(b) Type 1/Type 2 Error Seriousness Ratio = 100.

 ،0/05فرض اختالف بین  میانگینها در سطح اطمینان  95%تأیید
شد و با توجه  به  معنیداری اختالف بین  سطوح مختلف ،آزمون
 Duncanبرای مقایسه میانگینهای سطوح موجود بهكار گرفته شد
(جدول  .)7نتایج اين  آزمون نشان میدهد ،بین  گروه  1که  شامل 
استحکام غشاهای عملآورينشده و عملآوريشده در سطح بيروني
هستند ،با گروه  2که دربرگیرنده استحکام غشاهای عملآوريشده
با روش تزریقی هستند ،اختالف معنیداری در سطح اطمینان 95%
وجود دارد .با توجه به قرارگرفتن استحکام غشاهای عملآورينشده و
عملآوريشده در سطح بيروني در گروه تفاوت معنیداری بین این 
دو عملآوري در سطح اطمینان  95%وجود ندارد و عملآوري سطح
بيروني اثر معنیداری بر استحکام غشای الیاف توخالی پلیسولفون
نداشته است .میتوان نتیجه گرفت ،با توجه به فشار استفادهشده در
عملآوري تزریقی ،مقدار نفوذ ذرات پلیمرشده پلیدوپامین به منافذ
غشا در مقایسه با روش عملآوري سطح بيروني بیشتر بوده است.
این موضوع باعث اضافهشدن ذرات پلیمرشده بیشتری به ماتریس
غشای عملآوريشده و در نتيجه افزایش استحکام آن شده است.
نفوذ مؤثر ذرات پلیمرشده پلیدوپامین در ماتریس غشا را میتوان
توجیه مناسبی برای افزایش معنیدار استحکام غشای الیاف توخالی
پلیسولفون پس از عملآوري با روش تزریقی دانست.

نتیجهگیری
مقایسه آماری میانگین اندازه منافذ و تراوایی هیدرولیکی غشاهای
عملآوريشده و نشده با روش تحليل  واریانس نشان داد،
عملآوريهای انجامشده اثر معنیداری بر اندازه منافذ و تراوایی
هیدرولیکی غشاهای الیاف توخالی پلیسولفون در سطح اطمینان
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لآوري پوششی با پلیدوپامین
اصالح سطح دروني غشای الیاف توخالی پلیسولفون طي عم 

 95%نداشته  است .با توجه  به  زمان کم پلیمرشدن ،قطر ذرات
پلیدوپامین در حد چند نانومتر بوده و بسیار کوچکتر از اندازه منافذ
غشای الیاف توخالی پلیسولفون است .در نتیجه با اصالح سطوح
دروني و بیرونی غشای الیاف توخالی تغییر معنیداری در متوسط
اندازه منافذ اندازهگیریشده رخ نداده است .با توجه به نبود تغییر
معنیدار در اندازه منافذ غشاهای عملآوريشده ،تغییر معنیداری نیز
در تراوایی هیدرولیکی و مقدار پسزنی اوره غشاهای عملآوريشده
در مقایسه با غشای عملآورينشده دیده نمیشود .نتایج طیفنمايي
پراش انرژی پرتو  Xنشان داد ،مقدار عناصر اکسیژن و نیتروژن پوسته 
دروني الیاف توخالی که سطح دروني آن با پلیدوپامین عملآوري
شده است ،بهطور محسوسی افزایش یافته و کاهش محسوسی نیز
در درصد عنصر گوگرد رخ داده است .همچنین ،تغییری در مقدار
عناصر اکسیژن ،نیتروژن و گوگرد پوسته داخلی الیاف توخالی پس
از عملآوري پوششی بيروني دیده نمیشود .میتوان گفت ،با توجه 
به افزایش درصد وزنی اکسیژن ،مقدار آبدوستی و زیستسازگاری
سطح دروني غشای الیاف توخالی پلیسولفون پس از عملآوري
پوششی اين سطح نسبت به نمونه عملآورينشده بهبود یافته است .با
توجه به زمان عملآوري و انتخاب شار مناسب تزریق ،ذرات پلیمری
با اندازه درشت روی سطح دروني الیاف پوششيافته دیده نمیشود و
گرفتگی در روزنههای الیاف توخالی وجود ندارد .بررسی آماری
نتایج استحکام غشاهای عملآوريشده نشان میدهد ،استحکام غشای
عملآوريشده با روش تزریقی در مقایسه با غشای عملآورينشده و

عملآوريشده در سطح بيروني داری اختالف معنیدار در سطح
اطمینان  95%است .با توجه به استفاده از فشاري بيش از فشار جو
در عملآوري تزریفی مقدار نفوذ ذرات پلیدوپامین  به  منافذ غشا
در مقایسه با عملآوري در سطح بيروني بیشتر است .این موضوع با
اضافهكردن بیشتر ذرات پلیمرشده به ماتریس غشای عملآوريشده،
افزایش استحکام غشای عملآوريشده با روش تزریقی را بههمراه
داشته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد ،پوششدهي سطح دروني
غشای الیاف داخلی پلیسولفون که  با تزریق محلول پلیدوپامین 
در زمان و فشار تعریفشده انجام شد ،بهبود آبدوستی و افزایش
زیستسازگاری پوسته  دروني را بدون ایجاد تغییر معنیدار در
خصوصیات تراوایی و ساختاری غشای عملآوريشده بههمراه داشته 
است .همچنین  میتوان پی برد ،عملآوري پوششي سطح دروني
غشاهای الیاف توخالی با پلیدوپامین  با توجه  به قابلیت ارتقاي
خواص پوسته  دروني الیاف توخالی عملآوريشده بسیار کارآمد
است و میتوان از آن برای بهبود زیستسازگاری غشاهای الیاف
توخالی استفادهشده در فرایند خالصسازی خون استفاده كرد .هر
چند با توجه به تماس مستقیم سطح دروني غشاهای الیاف توخالی
پوششيافته  با خون در فرایند خالصسازی خون ،امکان جداشدن
ذرات پلیدوپامین پوششيافته و ورود آنان به محیط خون وجود دارد و
باید آزمایشهاي بررسی سالمت این روش در شرایط آزمایشگاهی و
طبیعی انجام شود.
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