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نانو -زيستسازگار ،ساختار اين مواد به دليل پتانسيل خاص مرفولوژيكي ،به شدت توجه محققين را به خود جلب کرده است .در اين تحقيق با هدف
ارتقا زيستسازگاری نانوالياف پليوينيلالكل و بررسي تأثير عوامل محلول بر مرفولوژی نانوالياف ،پليمر آلژينات که عموماً از منابع دريايي همچون
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با گسترش روزافزون فناوری نانو ،محصوالت متنوعی در

سنتی روند بسیار بهتری از خود نشان دادهاند (.)9

ابعاد نانو تولید شده است .نقاط کوانتومی یا نانوذرات

بازسازی پوست ،استخوان ،عروق قلبی و شبکههای

مواد صفر بعدی ،نانوالیاف ،نانومیلهها ،نانوسیمها،

عصبی ،کاربردهای منحصر بفرد نانوالیاف در مهندسی

نانوتسمهها و نانولولهها ،مواد یک بعدی ( )1و نانو

بافت میباشند ( .)2همچنین نانوالیاف در انتقال داروهای

صفحات دو بعدی از جمله این محصوالت محسوب

آنتیبیوتیک ،داروهای ضدسرطان ،انتقال ژن و

کاربردهای منحصر به فرد و متنوعشان به شدت مورد

داروهای مؤثر بر ترمیم زخم ( )11و یا ترکیبات مختلف

توجه محققان قرار گرفتهاند .بازده باالی بارگذاری دارو،

آنتیاکسیدان طبیعی یا سنتزی ( )12و ماسکهای پوست

تخلخل زیاد و انعطافپذیری نسبت به فرموالسیون

( )13مورد استفاده قرار میگیرند.

اشکال گوناگون ( ،)2نسبت سطح به حجم باال ،ابعاد

اکثر پلیمرها توان تولید نانوالیاف را دارند لیکن از یک

تخلخل بسیار ریز و خواص مکانیکی فوق العاده ( )3از

سو به علت الزامات توسعه پایدار و توجه انسان به محیط

جمله ویژگیهای نانوالیاف میباشند .نانوالیاف

زیست و از طرف دیگر به علت کاربردهای زیستی آنها،

محدودهی وسیعی از کاربردها از ذخیره انرژی تا زیست

توجه محققین به توسعه الیاف زیستسازگار معطوف

پزشکی را در بر میگیرند .از فلزات ،سرامیکها ،مواد

شده است .محدوده وسیعی از پلیمرهای زیستی ،طبیعی

پلیمری و مواد ترکیبی میتوان نانوالیاف مختلف در

و سنتزی ،دارای توان تولید نانوالیاف هستند .پلیمرهای

زمینههایی همچون باتریهای یونی لیتیومی (،)1

طبیعی در مقایسه با پلیمرهای سنتزی ،زیستسازگاری

سلولهای سوختی ،سلولهای خورشیدی (،)4

بهتر و ایمنی باالتری دارند .این مواد معموالً به سه دسته

کاتالیستها ( ،)5فیلترها ( ،)1بستهبندی مواد گوناگون،

کلی پروتئینها ،پلیساکاریدها و لیپیدها تقسیمبندی

فوق جاذبها ،ترکیبات حفاظتی یا پوششی و غیره .تولید
کرد .کاربرد نانوالیاف زیست تخریبپذیر به ویژه در
فرایندهای زیستی بسیار گسترده و رو به پیشرفت
میباشد .در دندان پزشکی نانوالیاف تقویت شده و
داربستها ( )1و در زیست پزشکی ،جداسازی انتخابی
با استفاده غشاهای نانوفیبری ( ،)6حسگرهای زیستی

میگردند .پروتئینها میتوانند منشأ گیاهی همچون
( )6و پروتئین سویا؛ یا منشأ حیوانی همچون
(،)14

کالژن3

االستین5

( ،)15ژالتین ( ،)16فیبرین

زین1

کاسین2

ابریشم،4

( ،)6کراتین ،سرم آلبومین گاوی ،هموگلوبین

( )14و گلوتن )6( 6داشته باشند .آلژینات ( ،)17کیتوزان
( )18و سلولز ( )19از جمله پلیساکاریدهای طبیعی

( )7و پانسمان زخم ( )8از جمله کاربردهای نانوالیاف

میباشند .چنین الیاف طبیعی از لحاظ ماهیت شیمیایی،

میباشند .به طوری که ،سرعت ترمیم زخم در

خاصیت مکانیکی ،زیستسازگاری و قابلیت جذب
مجدد زیستی متفاوت هستند (.)6
1

Zein
Casein
3 Collagen
4 Silk fibroin
5 Elastin
6 Gluten
2
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مولکولهای زیستی ( ،)1داروهای آنتیباکتریال (،)11
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مقدمه

پانسمانهای با پوشش پلیمری در مقایسه با پانسمانهای

 /91طب جنوب

سال بيست و دوم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1921

پروتئینی) توسط جداسازی فیزیکی یا روشهای

در کاربردهای پزشکی باید به صورت اتصال عرضی با

شیمیایی ( ،)6یا از طریق جداسازی فازی ،سنتز از الگو

پلیمر طبیعی دیگر استفاده شود ( .)28ضمن اینکه

( ،)21خودسامانگی ( ،)21کشش ( ،)22طراحی سه

افزودن پلیمرهای طبیعی به محلول پلیمری موجب

بعدی ( ،)23الکتروریسی ( ،)24ریسندگی گریز از مرکز

افزایش خاصیت زیستسازگاری نانوالیاف نیز میشود.

( ،)3و ریسندگیتر ( )21تولید گردند .در میان این

آلژینات یکی از پلیمرهای طبیعی است که پیشنهاد

روشها ،الکتروریسی سادهترین روش برای تولید

مناسبی برای افزودن به پلیمر مصنوعی پلیوینیلالکل

نانوالیاف یکنواخت با ساختارهای مشخص و قابلیت

میباشد و معموالً در طبیعت به صورت نمک آلژینات

تولید در مقیاس صنعتی را دارا هستند (.)6

سدیم وجود دارد .این ماده پلیمری غیرسمی،

اگر چه الکتروریسی روش مؤثری برای تولید نانوالیاف

زیستسازگار و پلیساکاریدی است که معموالً از

از بسیاری مواد است اما این روش برای تهیه نانوالیاف

جلبکهای قهوهای دریایی استخراج میشود (.)29

طبیعی دشوار میباشد .در صورت استفاده از محلول

آلژینات به دلیل اینکه دارای گروههای هیدروکسیل و

پلیمری طبیعی ،نانوالیاف کوتاه و دارای گره تولید خواهد

کربوکسیل آزاد در طول ستون اصلی 8خود میباشد

شد و با افزایش غلظت ،ویسکوزیته محلول به شدت

انتخاب ایدهآلی برای عاملدار شدن شیمیایی با دیگر

افزایش مییابد به گونهای که محلول پلیمری قابل تزریق

پلیمرها از جمله پلیوینیلالکل خواهد بود (.)31

نخواهد بود .با توجه به اصل کنترل تبدیل محلول

به منظور تولید نانوالیاف به روش الکتروریسی برای

کلوییدی به ژل ،7با استفاده از افزودنیهایی همچون

کاربردهای ویژه باید عوامل محلول ،فرایندی و محیطی

کمک پلیمر ،ماده فعال سطحی و یا کمک حالل میتوان

بهینه شوند .وزن مولکولی ،غلظت ،ویسکوزیته و

نانوالیاف طبیعی را تولید کرد و مشکل افزایش

رسانایی الکتریکی پلیمر ( )31از جمله عوامل محلول و

ویسکوزیته در اثر افزایش غلظت پلیمر طبیعی را برطرف

ولتاژ ،نرخ تزریق و فاصله بین نوک سوزن و صفحه

کرد ( .)25از سوی دیگر ،گاهی اصالح خواص نانوذره

جمعکننده ( )32نیز عوامل فرایندی؛ و همچنین دما و

یا به طور کلی ترکیب مورد نظر به سادگی با استفاده از

رطوبت نسبی ( )33نیز عوامل محیطی میباشند.

روشهای فیزیکی همچون آسیاب گلولهای امکانپذیر

در این مطالعه به منظور افزایش زیستسازگاری نانوالیاف

خواهد بود ( )26اما گاهی الزم است با استفاده از ترکیب

پلیوینیلالکل اثر افزودن پلیمر طبیعی آلژینات بر روی

پلیمر مصنوعی و طبیعی روشی مناسب برای بهبود و یا

مرفولوژی نانوالیاف تولید شده با استفاده از روش

اصالح خواص فیزیکوشیمیایی مواد پلیمری اتخاذ

الکتروریسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .همچنین

گردد (.)27

به منظور دستیابی به الیافی با ضخامت کمتر ،اثر افزودن

یکی از پرکاربردترین پلیمرها برای تولید نانوالیاف ماده

ماده فعال سطحی غیرسمی تریتون  111Xنیز مورد

پلیوینیلالکل میباشد ( .)6این پلیمر مصنوعی

ارزیابی قرار میگیرد .برای یافتن مکانیزم غالب در فرایند
Sol-gel
Backbone
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فعال سطحی ،رفتار رئولوژیکی و کشش سطحی

اندازهگیری شد .کشش سطحی نمونهها نیز توسط دستگاه

محلولهای پلیمری نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

تنسیومتری مدل  LAUDA/TD1Cاندازهگیری گردید.
همچنین برای تولید نانوالیاف پلیمری از دستگاه

نمک سدیم اسید آلژینیک (ویسکوزیته متوسط 3511

( )Nanoazma-Co./Iranاستفاده شد .برای این

سانتی پویز و  2درصد وزنی /حجمی محلول آبی در

منظور محلولهای پلیمری درون سرنگ مخصوص

 25درجه سانتیگراد) به عنوان پلیمر آنیونی ،کمک

الکتروریسی با اندازه سوزن  1/96( 19Gمیلیمتر) منتقل

پلیمر پلیوینیلالکل با درجه پلیمریزاسیون  1711و ماده

کرده و تحت ولتاژ  21کیلوولت ،فاصله نوک سوزن تا

فعال سطحی تریتون  111Xاز شرکت سیگما آمریکا

جمعکننده  15سانتیمتر ،نرخ جریان  1/3میلیلیتر بر

خریداری و بدون خالصسازی استفاده شد .از آب

ساعت ،دمای محیط و رطوبت نسبی  51درصد

میلیپور به عنوان حالل برای آمادهسازی همه محلولها

الکتروریسی گردید .عالوه بر این برای شناخت

استفاده گردید .به منظور بررسی اثر آلژینات و ماده فعال

مورفولوژی الیاف از میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل

سطحی بر روی ساختار نانوالیاف ،آزمایشها در سه

( )Serontechnologies ،AIS2100استفاده گردید.

عامل غلظت محلول پلیمر پلیوینیلالکل ()11 ،8 ،6
درصد وزنی ،پلیمر آلژینات در غلظت  2درصد وزنی و

يافتهها

ماده فعال سطحی تریتون  111Xدر غلظت  1درصد

ساختار نانوالیاف الکتروریسی میتواند تحت تأثیر

حجمی /حجمی انجام شد.

عوامل فرایندی شامل ولتاژ الکتریکی ،فاصله نوک

محلول پلیوینیلالکل مطابق با غلظتهای ارائه شده با

سوزن تا جمعکننده ،قطر سوزن ،نرخ جریان و عوامل

استفاده از همزن مغناطیسی به مدت  3تا  4ساعت در دمای

محلول همچون غلظت پلیمر ،نوع حالل ،کشش سطحی

ثابت  81درجه سانتیگراد آماده گردید .محلول  2درصد

محلول و نسبت ترکیب محلول قرار گیرد .طرح آزمایش

وزنی آلژینات در آب میلیپور نیز با هم زدن پیوسته در

انجام شده با هدف بررسی عوامل محلول همچون تأثیر

دمای اتاق همگن گردید .سپس محلول پلیوینیلالکل و

غلظت ،ویسکوزیته و کشش سطحی با استفاده از تغییر

آلژینات با نسبت حجمی  4به  1با هم مخلوط شدند و

غلظت پلیمر اصلی ،ترکیب پلیمر با پلیمر دیگر و

محلول حاصل به مدت  21ساعت توسط همزن مغناطیسی

افزودن ماده فعال سطحی ،به ترتیب انجام گردید.

در دمای اتاق همگن شد .همچنین برای بررسی اثر ماده

شکل  1اثر غلظت پلیمر پلیوینیلالکل بر مرفولوژی

فعال سطحی ،ماده فعال سطحی تریتون  111Xبا نسبت

نانوالیاف تولید شده را نشان میدهد .تصاویر

حجمی  1درصد به محلول پلیمری تهیه شده در مرحله

میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان میدهد که با

قبل افزوده شد و به مدت  1تا  2ساعت توسط همزن

افزایش غلظت پلیمر ،ساختار از نانوالیاف دارای گره به

مغناطیسی همگن گردید .خواص رئولوژیکی و

نانوالیاف یکنواخت و بدون گره تغییر میکند به طوری

ویسکوزیته نمونهها با استفاده از دستگاه رئومتر مدل

که با استفاده از محلول پلیوینیلالکل با غلظت 11
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الکتروریسی ،در هر مرحله از افزودن کمک پلیمر و ماده

 Anton paar MCR 301در دمای  25درجه سانتیگراد

سال بيست و دوم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1921

 /99طب جنوب

است .همچنین نتایج نشان میدهد که با افزایش غلظت

 61±1نانومتر به  131±3نانومتر افزایش یافته است.

(ب)

(الف)

(ج)

عامل مهم دیگری که در ساختار نانوالیاف تولیدی بسیار

باعث تولید نانوالیاف بدون گره شده است و این عامل

مؤثر است ،ویسکوزیته محلول پلیمری میباشد .شکل

نقش کلیدی در فرایند کشش الیاف از نوک سوزن تا

 2نشان دهنده ویسکوزیته محلولهای پلیمری استفاده

جمعکننده داشته است ،به گونهای که در غلظت 11

شده میباشد .همانگونه که نشان داده شده است،

درصد وزنی پلیمر ،ویسکوزیته به اندازهای افزایش یافته

ویسکوزیته محلول پلیمری پلیوینیلالکل در اثر افزایش

است که محلول توانایی تحمل ولتاژ اعمالی را داشته و

غلظت پلیمر افزایش یافته است .مقایسه نتایج

باعث کشیده شدن مناسب الیاف تا جمعکننده شده و

ویسکوزیته محلولهای پلیمری و مرفولوژی الیاف

الیاف بدون گره تولید میگردد.

تولید شده نشان میدهد که افزایش ویسکوزیته محلول
5.1
4.5
3.5
3.1
2.5
2.1

ویسکوزیته (پاسکال× ثانیه)

4.1

1.5
1.1
1.5
1.1
311

251

151
نرخ برشی (ثانیه)1/

111

51

1

شکل  )2نمودارهای ویسکوزیته پلیوینیلالکل با غلظتهای  )▲( 8 ،)●( 6و  11درصد وزنی (■)

به منظور کاهش استفاده از پلیمرهای مصنوعی و ایجاد

پلیمرهای طبیعی همچون آلژینات در نسبتهای

زیستسازگاری بیشتر این پلیمرها ،میتوان از ترکیب

مختلف با پلیمر مصنوعی استفاده کرد .بر این اساس
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شکل  )1تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوالیاف پلیوینیلالکل الکتروریسی شده با غلظتهای الف)  ،6ب)  8و ج)  11درصد وزنی
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درصد وزنی الیاف بدون گره یکنواختتری تولید شده

پلیمر از  6درصد به  11درصد قطر نانوالیاف نیز از

نجفي اصل و همكاران

بررسي افزودن پليمر طبيعي آلژينات بر ساختار نانو الياف زيستسازگار 90 /

و اثر این پلیمر طبیعی بر مرفولوژی نانوالیاف

میخورد و فرایند تولید نانوالیاف الکتروریسی شده

الکتروریسی شده مورد بررسی قرار گرفت .شکل 3

کاملتر میباشد .از سوی دیگر ،شکل  )3و اثر ماده فعال

مقایسه اثر افزودن آلژینات و ماده فعال سطحی تریتون

سطحی تریتون  111Xبر مرفولوژی نانوالیاف تولید شده

 111Xبر مرفولوژی نانوالیاف الکتروریسی شده را نشان

از محلول با غلظت پلیوینیلالکل  11درصد وزنی و

میدهد .مقایسه شکلهای  -3الف با  -3ب نشان

آلژینات  2درصد وزنی را نشان میدهد .مقایسه تصاویر

میدهد که افزودن آلژینات به محلول پلیوینیلالکل با

 -3ج و  -3و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان

غلظت  8درصد وزنی سبب میشود که فرایند

میدهد که افزایش غلظت پلیمر پلیوینیلالکل از 8

الکتروریسی به صورت کامل انجام نشود و بجای الیاف

درصد به  11درصد باعث شده که گرههای موجود در

مقدار زیادی گره تولید شود .همچنین مقایسه شکلهای

الیاف به شدت کاهش یابد.

(الف)

(ب)

(د)

(هـ)

(ج)

(و)

شکل  ) 3تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوالیاف الکتروریسی شده با غلظتهای الف) پلیوینیلالکل  8درصد وزنی ،ب) ترکیب پلیوینیلالکل 8
درصد وزنی و آلژینات  2درصد وزنی ،ج) ترکیب پلیوینیلالکل  8درصد وزنی ،آلژینات  2درصد وزنی پلیوینیلالکل و تریتون  1درصد ،د) ترکیب
پلیوینیلالکل  11درصد وزنی ،هـ) ترکیب پلیوینیلالکل  11درصد وزنی و آلژینات  2درصد وزنی و) ترکیب پلیوینیلالکل  11درصد وزنی ،آلژینات 2
درصد وزنی و تریتون  1درصد

جدول  1نتایج کشش سطحی و ویسکوزیته محلول

محلول در اثر افزودن آلژینات بیشتر شده لیکن نتایج

پلیوینیلالکل -آلژینات با ماده فعال سطحی تریتون

شکل  -3ب بیانگر این مطلب است که افزودن آلژینات

 111Xو بدون آن را نشان میدهد .در مقایسه با

موجب نقصان فرایند الکتروریسی شده است.

ویسکوزیته محلول پلیوینیلالکل با غلظت  8درصد،

نتایج نشان میدهد که افزودن ماده فعال سطحی نیز اثر

(شکل  ،)1مشاهده میشود علیرغم اینکه ویسکوزیته

قابل مالحظهای بر تغییر ویسکوزیته این محلول پلیمری
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حجمی  1به  4با پلیمر مصنوعی پلیوینیلالکل ترکیب

پلیوینیلالکل با غلظت  11درصد وزنی کمتر به چشم
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پلیمر طبیعی آلژینات با غلظت  2درصد وزنی با نسبت

 -3د و  -3ه نشان میدهد که این پدیده در محلول

سال بيست و دوم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1921

 /93طب جنوب

مشترکی بین این دو ماده ایجاد نشود .لذا انتظار میرود

جمعکننده شده و الیاف بدون گره تولید میگردد.

در اثر افزودن ماده فعال سطحی به این محلول پلیمری

عالوه بر این ،نتایج جدول  1نشان میدهد که استفاده

ویسکوزیته تغییرات قابل مالحظهای نداشته باشد.

از ماده فعال سطحی باعث کاهش کشش سطحی در هر

در خصوص محلول پلیمری با غلظت  11درصد از

سه غلظت محلول پلیوینیلالکل شده است .با این

پلیمر پلیوینیلالکل رفتار محلول متفاوت است .با توجه

تفاوت که کاهش کشش سطحی در پلیوینیلالکل با

به نتایج نشان داده شده در جدول  1مشاهده میشود در

غلظت  6درصد وزنی نسبت به پلیوینیلالکل در

حضور ماده فعال سطحی تریتون  ،111Xافزایش غلظت

غلظتهای  8درصد وزنی و غلظت  11درصد وزنی

ماده پلیمری پلیوینیلالکل به شدت ویسکوزیته محلول

کاهش بیشتری را نشان میدهد .بنابراین انتظار میرود

را افزایش داده و به همین دلیل در شکل  -3و دیده

میزان تأثیر ماده فعال سطحی بر محلول پلیمری با توجه

میشود که فرایند الکتروریسی کامل انجام شده و تعداد

به غلظت پلیمر ،متفاوت باشد .ایجاد پیوند هیدروژنی

گرهها به نسبت محلول حاوی  8درصد وزنی پلیمر

در محلول پلیمری -ماده فعال سطحی غیریونی میتواند

پلیوینیلالکل ،آلژینات و ماده فعال سطحی،

باعث کاهش تبخیر حالل شود و ضمن اختالل در

شکل  -3ج ،کاهش یافته است .در حقیقت افزایش

فرایند الکتروریسی موجب تولید گره در نانوالیاف شود.

جدول  )1کشش سطحي و ويسكوزيته محلول ترکيبي آلژينات و پليوينيلالكل با ماده فعال سطحي و بدون آن
کشش سطحي (ميلينيوتن بر متر)
ترکيب نمونه

بدون تريتون 111X

با تريتون 111X
( 1درصد)

ويسكوزيته (پاسكال× ثانيه)
بدون تريتون 111X

با تريتون 111X
( 1درصد)

پلیوینیلالکل  6درصد وزنی /آلژینات

52±1/3

32±1/3

1/3

1/6

پلیوینیلالکل  8درصد وزنی /آلژینات

57±1/7

43±1/4

1/6

1

پلیوینیلالکل  11درصد وزنی /آلژینات

114±1/8

111±1/6

4/14

76/5

 2درصد وزنی
 2درصد وزنی
 2درصد وزنی

جدول  2نشان دهنده مقایسه بین قطر نانوالیاف

میباشد .از طرف دیگر با افزایش ماده فعال سطحی و

الکتروریسی شده پلیوینیلالکل بدون آلژینات و افزودن

به تبع آن ،کاهش کشش سطحی باعث میشود که جهت

محلول  2درصد وزنی آلژینات را نشان میدهد.

محلول پلیمری با سرعت بیشتری به سمت جمعکننده

همانطور که مشاهده میشود افزودن پلیمر طبیعی

حرکت کند و الیاف نازکتری تولید شود .مقایسه

آلژینات باعث افزایش قطر نانوالیاف شده است .این

شکلهای  -3و  -3هـ نشان میدهد که استفاده از ماده

افزایش قطر نانوالیاف به علت افزایش ویسکوزیته

فعال سطحی باعث کاهش قطر نانوالیاف از 161±5

محلول پلیمری حاصل از افزودن پلیمر طبیعی آلژینات

نانومتر به  111±5نانومتر شده است.
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سطحی غیریونی باعث میشود که پیوند و اتصال

را افزایش میدهد و باعث کشیده شدن مناسب الیاف تا
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ندارد .عدم وجود یون آزاد در ترکیب پلیمر و ماده فعال

ویسکوزیته محلول پلیمری توانایی تحمل ولتاژ اعمالی

بررسي افزودن پليمر طبيعي آلژينات بر ساختار نانو الياف زيستسازگار 96 /

نجفي اصل و همكاران

ترکيب نمونه

بدون آلژينات

با آلژينات  9درصد وزني

پلیوینیلالکل  6درصد وزنی

61±1

81±2

پلیوینیلالکل  8درصد وزنی

121±2

141±2

پلیوینیلالکل  11درصد وزنی

131±3

161±5

ساختار پلیوینیلالکل ،نیمه بلوری و انعطافپذیر

اسپری پخش شده و گرهها بر روی نانوالیاف تولید

میباشد ( )34به گونهای که به تنهایی نیز قابلیت

میگردند .مقایسه نتایج بهدست آمده با دادههای پیشین

الکتروریسی را دارد .در تحقیقی مشابه ،ژانگ ()Zhang

( )27نشان میدهد که در محلول حاوی پلیوینیلالکل

و همکاران ( )35با اعمال ولتاژ  8کیلوولت نتوانستند با

 11درصد وزنی و آلژینات  2درصد وزنی با نسبت

غلظت بیشتر از  8درصد وزنی پلیمر به تولید نانوالیاف

حجمی  4به  ،1با افزایش اختالف پتانسیل اعمال شده

یکنواخت برسند و پلیمر به صورت دانههایی با قطر

از  15کیلوولت به  21کیلوولت ،قطر نانو الیاف

بزرگ تولید شد .در این تحقیق با افزایش اختالف ولتاژ
به  21کیلوولت ضمن تولید الیاف در غلظت باالتر (11
درصدی پلیمر مصنوعی) ،در همان غلظت  8درصدی
از پلیمر مصنوعی نیز قطر نانوالیاف از  246±1/5نانومتر

الکتروریسی شده از  211نانومتر به  161±5نانومتر
کاهش مییابد.
نتایج آزمایشگاهی نشان داد که غلظت و ویسکوزیته
محلول پلیمری تحت الکتروریسی ،تأثیر مستقیم بر

به  121±2نانومتر کاهش یافت و الیاف نازکتر و

ساختار و قطر نانوالیاف آن خواهد داشت .عموماً،

یکنواختتری بهدست آمد.

استفاده از ماده فعال سطحی روشی مناسب برای کاهش

به لحاظ کریستالوگرافی ،ساختار آلژینات غیربلوری و

ویسکوزیته و غلبه بر کشش سطحی میباشد .در طول

سخت بوده ( )34و به دلیل قدرت مکانیکی پایین آن،

فرایند الکتروریسی ،در نوک سوزن محلول به شکل

به تنهایی قابلیت الکتروریسی ندارد .از ترکیب آلژینات

مخروط درآمده که به آن"مخروط تیلور" گفته میشود.

با پلیوینیلالکل ،پیوندهای هیدروژنی بین  -OHاز

هنگامی که نیروی میدان الکتریکی بر کشش سطحی

پلیوینیلالکل و  -OHو  -COOآلژینات برقرار

محلول پلیمری غلبه کند ،جت ازنوک مخروط خارج

میگردد ( .)36با تشکیل پیوند هیدروژنی ،پیوندهای

میگردد .حرکات ناپایدار محلول پلیمری خروجی از

کوواالنسی در الکتروندهنده و الکترونگیرنده ( )37و

نوک سوزن ،عامل مهمی در تشکیل نانوالیاف نازک

واکنشهای مولکولی بین آلژینات و پلیوینیلالکل،

میباشد .ماده فعال سطحی چگالی بار خالص و حرکت

خاصیت بلوری پلیوینیلالکل را تضعیف میکند (.)34

ناپایدار جت را افزایش و کشش سطحی محلول پلیمری

از اینرو علیرغم اینکه با افزودن آلژینات به پلیمر

را کاهش میدهد .باید توجه داشت که تنها مواد فعال

پلیوینیلالکل ویسکوزیته محلول افزایش مییابد لیکن

سطحی یونی ( )38و آمفورتیک ( )39باعث تغییر در

در اثر تضعیف پیوندهای کواالنسی و خاصیت مکانیکی،

چگالی بار خالص محلول پلیمری خواهند شد و مواد

ترکیب پلیمری در اختالف ولتاژ اعمالی از هم گسیخته
شده و نانوالیاف از نوک سوزن تا جمعکننده کشیده
http://bpums.ac.ir

فعال سطحی غیریونی همچون تریتون  111Xباعث
تغییر در چگالی بار خالص محلول پلیمری نمیگردند
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بحث

نمیشود .در اینصورت ترکیب پلیمری به صورت
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جدول  )9قطر متوسط نانوالياف الكتروريسي شده پليوينيلالكل با آلژينات و بدون آلژينات (نانومتر)

 /91طب جنوب

سال بيست و دوم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1921

شرایط الکتروریسی به جز اعمال ولتاژ  15کیلوولت و

غلظت ماده پلیمری پلیوینیلالکل به شدت ویسکوزیته

استفاده از نسبتهای مختلف آلژینات و پلیوینیلالکل

محلول را افزایش داده و به همین دلیل فرایند

( )71:31 ،51:51 ،31:71به نانوالیاف با قطر در

الکتروریسی کامل انجام و الیاف بدون گره تولید گردید.

محدودهی  191-371نانومتر دست یافتند که در کار

ساختار مرفولوژیکی الیاف نشان داد که رفتار محلول

حاضر با استفاده از ولتاژ باالتر و همچنین نسبت

پلیمری با غلظت  11درصد از پلیمر بسیار متفاوت از

متفاوت از دو پلیمر ،نانوالیاف با قطر  5±115نانومتر

غلظتهای  6و  8درصدی میباشد .ویسکوزیته این

تولید گردید که بسیار نانوالیاف باریکتر و

محلول به شدت تحت تأثیر افزودن ماده فعال سطحی

یکنواختتری میباشد.

تریتون  111Xقرار گرفت و نانو الیافی یکنواخت با
گرههای اندکی تولید شد .یافتن شرایط بهینه غلظتهای

نتيجهگيری
با بررسی نتایج تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی
مشاهده گردید که مرفولوژی نانوالیاف ،رفتار
رئولوژیکی و کشش سطحی محلولهای پلیمری
پلیوینیلالکل در عوامل فرایندی ثابت (ولتاژ ،نرخ
جریان و فاصله نوک سوزن تا جمعکننده) ،با تغییر در
عوامل محلول (غلظت محلول ،ویسکوزیته و کشش
سطحی پلیمری) ،تغییر میکند .مشاهده گردید قطر
نانوالیاف تولیدی و همچنین ویسکوزیته محلول پلیمری
با افزایش غلظت محلول پلیمری و با افزودن پلیمر

پلیمر مصنوعی ،پلیمر طبیعی و همچنین ماده فعال
سطحی ،کمک میکند تا نانو الیافی مناسب با کمترین
گره تولید شود که در بسیاری صنایع از جمله
دارورسانی بسیار کاربردی و ارزشمند خواهد بود.
سپاس و قدرداني
این پژوهش با حمایت مالی ستاد توسعه زیست فناوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری انجام شده
است .همچنین نویسندگان این مقاله مراتب سپاس و
قدردانی خود را از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
بوشهر و جناب آقای دکتر مجید اسدی به جهت حمایت

طبیعی آلژینات به محلول پلیمری ،افزایش یافت .به

و همکاریهای الزم در انجام این پژوهش اعالم میدارند.

وزنی نانو الیاف بدون گره و یکنواخت تولید گردید.

تضاد منافع

افزودن ماده فعال سطحی اثر قابل مالحظهای بر تغییر

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

ویسکوزیته محلول پلیمری با غلظتهای  6و  8درصد

نشده است.

گونهای که در محلول پلیوینیلالکل با غلظت  11درصد
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Abstract
Background: Nowadays, in order to preserve the environment and sustainable development, the use of
natural and renewable resources is a priority for industries. High performance and specific structure of
nano-biocompatible materials has attracted researchers. In this research, alginate polymer, which is
generally obtained from marine sources such as algae, was added to polyvinyl alcohol nanofibers in order
to improve their biocompatibility and investigate the effect of solution parameters on their morphology.
Materials and Methods: Polyvinyl alcohol nanofibers were produced in different concentrations by
electrospinning to investigate the effect of concentration, adding alginate polymer and Triton x-100
surfactant. The quality of nanofibers and rheology behavior of polymer solutions were evaluated using
scanning electron microscopy, rheometry and tensiometer.
Results: The results showed that increasing the concentration of polymer solution increased the diameter of
nanofibers, as well as the viscosity of the polymer solution, such that a polyvinyl alcohol solution with 10wt.%
concentration produced more uniform nanofibers. At first, adding alginate to the polyvinyl alcohol solution
deteriorated electrospinning, however, production of nanofibers was improved by increasing polyvinyl alcohol
solution to 10wt.%. Also, the results showed that adding Triton x-100 surfactant to the polymer solution
affected the dominant mechanism in electrospinning by reducing surface tension and viscosity of the solution
at polyvinyl alcohol solution 6wt.% and 10wt.%, respectively.
Conclusion: Under optimized conditions of solution parameters, suitable nanofibers will be produced,
which will be applicable in many industries, such as drug delivery.
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