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R

eversible photochromic polymers are amongst the stimuli-responsive systems and
have particular optical properties, which change reversibly between two isomers

by "on" and "off" induction of stimuli such as UV/Vis irradiation. Reversible changes in
physical and chemical properties and electronic structure (absorption and emission spectra)
of these polymers can be observed by their fast response to irradiation. Moreover, other
changes in properties of the polymer matrix are not expected during this phenomenon.
To achieve light-sensitive polymers, the photochromic materials can be introduced in the
polymer matrix through copolymerization or doping process. Chemical bonding between
the polymer matrix and photochromic dye can lead to higher optical properties, life-time,
photostability and chemical resistance of photochromic compound. Recently, stimuliresponsive polymers have received much attention because of their exceptional smart
behavior and potential applications such as dual-color polymeric nanoparticles, reversible
optical data storage, security documents and anti-counterfeiting, chemical sensors and
ophthalmic lens.
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پلیمرهای هوشمند -6 :کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در
سامانههای پاسخگو به محرک
جابر ﻛﻴﻮانراد ،اﻣﻴﻦ عبدالهی ،ﻋﻠﻴﺮضا مهدوﻳﺎﻥ

*

پژوهشگاه ﭘﻠﻴﻤﺮ و پتروﺷﻴﻤﻲ اﻳﺮان ،پژوهشکده علوم ،گروه علوم ﭘﻠﻴﻤﺮ ،صندوق پستی 14975-112
دريافت ،1394/4/6 :پذيرش1394/5/21 :

پلیمرهای فوتوکروم برگشتپذیر دستهای از سامانههای پاسخگو به محرک هستند .اين مواد با

ويژگيهاي نوری منحصربهفرد خود میتوانند بهوسيله محرك القايی ،مانند نور ،بهحالت برگشتپذیر
به دو شكل ایزومری تبديل شوند .تغییرات برگشتپذیر در خواص فیزیکی ،شیمیایی و ساختارهای

جابر كيوانراد

الکترونی (طیفهای جذب و نشر) این پلیمرها مشاهده میشود .به طوریکه به تابش نور فرابنفش
پاسخدهی سریع دارند .از طرفی ،این پديده بدون ايجاد تغيير در ساير خواص ماتریس پلیمری اتفاق

میافتد .در تهیه پلیمرهای حساس به نور ،ترکیبات فوتوکروم میتوانند با روشهای کوپلیمرشدن و
دوپهشدن به ماتریس پلیمری وارد شوند .ایجاد اتصاالت شیمیایی ميان رنگينه فوتوکروم و ماتریس

امين عبدالهي

پلیمری میتواند به بهبود خواص نوری ،طول عمر ،پایداری نوری و مقاومت شیمیایی ترکیبات
فوتوکروم منجر شود .بهتازگي به پلیمرهای پاسخگو به محرک ،بهدلیل رفتار هوشمند شگفتانگیز

آنها ،توجه زيادي شده است .به طوری که اين مواد کاربردهای عملی در نانوذرات پلیمری دورنگ،
ذخیره نوری اطالعات بهشکل برگشتپذیر ،اسناد امنیتی و ضدجعل ،حسگرهای شیمیایی و عدسیهای

عليرضا مهدويان

چشمی یافتهاند.
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در سال  Hirshberg ،1950برای نخستین بار اصطالح فوتوکرومی
را مطرح كرد .اما در دهه  1940به اهمیت آن در ترکیبات آلی
توجه شد .تاكنون ،پژوهشهاي گستردهای در اين زمينه ،بهمنظور
دستیافتن به محصوالتی با ویژگیها و کاربردهای متنوع انجام
شده و همچنان با شتاب زیادی ادامه دارد [ .]1فوتوکرومی و
ويژگيهاي گوناگون آن را میتوان بر اساس نوع کاربرد و
هدفگذاری مدنظر معین کرد .از میان ترکیبات فوتوکروم متنوعي که
شناسایی شدهاند ،انواع اسپيروپیران ،اسپيروکسازین ،دیآریلاتن و
ترکیبات آزو اهمیت ویژهای دارند .این موضوع بهدلیل خواص
فوتوکرومی مناسب و مقاومت شیمیایی زياد آنهاست [.]2-5
سامانههاي هوشمند بر پایه ترکیبات فوتوکروم بر اساس نوع پاسخ
به نور ،دو کاربرد ویژه دارند .كاربرد اول در محصوالتي است
كه بهطور مستقیم به تغییر رنگ ناشی از ساختارهای الکترونی و
مولکولی و طیفهای جذبی و نشری متناظر آنها وابستهاند [.]6،7
نمونههایی از این نوع ترکیبات نوری شفاف بهشکل عدسیهای
چشمی فوتوکروم ،فیلترهاي دوربین (عدسیهای دوربین) ،وسایل
بازی ،لباس ،سامانههای امنیتی (جوهرهای چاپ ضدجعل) و لوازم
آرایشی بهكار ميروند .همچنين ،تركيبات مزبور براي ذخیره نوری
اطالعات و مشاهدهپذيركردن جریان سیال استفاده ميشوند .كاربرد
دوم در محصوالتي است که به تغییرات خواص فیزیکی و شیمیایی
وابستهاند .این تغییرات را بهطور گسترده ميتوان با تغییر رنگ
ایجاد شده در جریان واکنش فوتوکرومی شدن مشاهده كرد .در
این زمينه میتوان به ایجاد تغییر در ویژگیهایی مانند رسانایی،
شاخص پراکنش ،ممان الکتریکی ،ثابت دیالکتریک ،کیلیتشدن،
تفکیک یون ،انتقالهاي فازی ،انحاللپذيري و گرانروي اشاره
کرد [.]7،8
تعدادی از کاربردهای بالقوه که تغییرات فیزیکی و شیمیایی در
آنها با جابهجایی در بيشينه جذب مشاهده میشود ،سامانههای
الکترونیک نوری و تنظیمپذیر نیمهرساناها بهوسیله رنگدانههای
فوتوکروم ،سامانههای تمامنگاشت برگشتپذیر ،تبديلشدن نوری
(خاموش-روشن شدن نوری) ،ذخیره اطالعات نوری ،سامانههای
آنزیمی تبديلشونده نوری و دستگاههای نوری غیرخطی هستند [.]3
در مقاله پيش رو ،پژوهشهای انجام شده روی پلیمرهای
فوتوکروم بيان ميشود .همچنين ،کاربرد اين پليمرها در زمینههای
مختلف ،مانند کاغذهای فوتوکروم ،بلورمایع و ذخیره نوری
اطالعات ،نانوذرات پلیمری فلوئورسانساز دورنگ و پوششهای
فوتوکروم بهطور مختصر بررسی ميشود.

در سال  Shieh ،2013و همکاران [ ]9فیلمهای فوتوکروم
پلیاستیرن-پلیدیمتیلسیلوکسان را بهروش خودنصبي تهیه
کردند .اين فيلمها در سامانههای امنیتی ،مانند کاغذ اسکناس
ضدجعل كاربرد دارد .آنها از اسکناس رایج تايوان بهعنوان زمینه
با خط الگوی ضدجعل لیزر در سمت راست آن استفاده کردند.
سپس ،فیلم فوتوکروم تهیه شده را سمت چپ اسکناس قرار دادند
(شکل-1الف) .الگوی ساختاری رنگ درج شده زمانی مشاهده
میشود که فیلم فوتوکروم در زاویه خاصی منحرف شود .با تغییر
زاویه اسکناس ،الگوهای درج شده شامل حرف سبز  Uو حرف
آبی  Nآشكارا روی فیلم مشاهده میشوند (شکل-1ب) .نوار
ضدجعل در سمت راست اسکناس ،روی متن قرار دارد .بنابراين،
در منطقه همپوشانی با نوار ضدجعل ،متن را نميتوان مشاهده
كرد .در مقابل ،عبور نور ( )optical transmittanceدر فیلمهای
فوتوکروم تهیه شده بيش از  95%بود .هنگامی که نوشته با الگو
پوشانده شد ،الگو و متن هنوز هم در نوشته قابل مشاهده بود.
همچنين ،اين روش نسبت به روشهای سنتی و تابش نور فرابنفش
کارایی بهتري در تشخیص پولهای جعلی دارد .از سوی دیگر،
این سامانههای پلیمری هوشمند را ميتوان در وسایل تزئینی مانند
ناخنهای مصنوعی نيز بهكار برد [.]9
واردكردن پلیمرهاي فوتوکروم به کاغذهای سلولوزی نيز داراي
اهميت است .اين موضوع باعث شد Sun ،و همکاران [ ]10در
سال  2013با حلكردن ترکیب اسپيروکسازین در حالل استون و
افزودن آن به التکس بر پایه پلیاستیرن با روش دوپهکردن ،التکسي
را تهیه كردند كه داراي رنگينه فوتوکروم اسپيروکسازین بود.
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مقدمه

کاغذهای فوتوکروم

شکل- 1فیلم فوتوکروم( :الف) نشان دهنده ویژگی شفافیت و (ب)
انعکاس ساختار رنگی مشاهده شده با کجکردن اسکناس [.]9
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شکل -2تابش فرابنفش به کاغذهای سلولوزی آغشته به( :الف)
التکس داراي اسپيروکسازین و (ب) محلول اسپيروکسازین در
استون [.]10
درحقيقت ،اين رنگينه داخل ذرات پلیمری موجود در التکس
بارگذاری شده بود .بدینترتيب ،التکسي داراي رنگينه فوتوکروم
ایجاد شد .در مرحله بعد ،التکس تهیه شده بهروش آغشتهسازی با
کاغذهای سلولوزی ،به ماتریس سلولوزی انتقال يافت .بدينترتيب،
کاغذهای فوتوكروم توليد شد .کاغذهای آغشته به التکس در دمای
محیط خشک و خواص فوتوکروم و خستگی آنها بررسی شد.
نتایج بهدست آمده نشان داد ،خواص فوتوکرومی اسپيروکسازین
(الف)
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(د)

(ب)

مخلوط شده با پلیمر در کاغذ ،از کاغذهای آغشته شده با محلول
اسپيروکسازین در استون بیشتر است (شکل  .)2همچنین ،تصاویر
 TEMشکل-3الف تا د ،نشاندهنده نفوذ بسيار خوب رنگينه
فوتوکروم اسپيروکسازین به داخل ذرات پلیاستیرن است .تصاویر
 SEMشکل -3ھ و و از الیاف کاغذ نشاندهنده برهمکنشهای
مناسب پلیمر با این الیاف سلولوزی است .اين موضوع بهواسطه
وجود گروههای قطبی در التکس آکریلیک است [ .]10علت اصلی
افزایش ويژگيهاي فوتوکرومی در حالت پلیمري در مقایسه با
محلول ،جلوگیری از انباشتگی رنگينه فوتوکروم اسپيروکسازین
در اين حالت است .بايد توجه داشت ،ماهیت آبگریز پلیمر نیز
در افزایش خواص فوتوکرومی اثر دارد .این عمل بهكمك حامل
پلیمری و از راه محافظت ترکیب فوتوکرومی در برابر تشکیل
پیوندهای هیدروژنی با یون هیدروکسید ایزومر مروسیانین و
پایدارسازی آن بهوسيله محیطهای پروتوندار ( )proticو قطبی
امكانپذير است .اين گروه در سال  ]11[ 2014کاغذهای فوتوکروم
مشابه را با استفاده از بلورهاي سلولوز ،بهعنوان حامل پلیمری برای
رنگ اسپيروکسازین تهیه کردند .نتایج بهدست آمده نيز کام ً
ال مشابه
مطالعات قبلی بود.
مطالعات انجام شده درزمينه نقش حاملهای پلیمری در خواص
ترکیبات فوتوکروم در ماتریسهای سلولوزی نشاندهنده افزایش
مقاومتهای خستگي-فرسايشي ،حفظ خواص برگشتپذیری و
افزایش خواص فوتوکرومی است .اما اهمیت و اثر حامل پلیمری

(ج)

(ه)

(و)

شکل( -3الف-د) تصاویر  TEMذرات پلیمر داراي رنگ اسپيروکسازین بهشکل دوپه شده و (هـ -و) تصاویر  SEMاز الیاف کاغذهای
آغشته به التکس فوتوکرومی [.]10
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فوتوکرومیشدن در پلیمرهای بلورمایع

بلورهاي مایع بهدلیل نشاندادن همزمان ويژگيهاي مایعات و
جامدات اهمیت بسیار زیادی دارند .از طرفی ،در سالهای اخیر
وجود پیوندهای آزو در ساختار ترکیبات تشکیلدهنده اين بلورها
باعث شده است ،امکان کنترل جهتگیری این مولکولها بهوسیله
نور فراهم شود [ .]13درحقيقت ،تغییرات جهتگیری ناشی از
خواص فوتوکرومی در ترکیبات آزوست كه در اثر تبديلشدن
ایزومرهای نوری سیس و ترانس ايجاد ميشود .جهتگیری
مولکولهای بلورمایع با ماهیت سطح بستر پذیرنده آنها کنترل
میشود .بنابراين ،براي داشتن ویژگیهای مدنظر میتوان سطح
بستر را اصالح کرد .پدیده نورالقايي به بیان این ایده منجر میشود
که بهمنظور کنترل جهتگیری سلول بلورمایع از برگشتپذیری
نوری مولکولهای فوتوکروم تثبیت شده روی سطح بستر استفاده
شود [ .]14این سطوح فعال نوری روی سطح بستر ،کنترلکننده
جهتگیری مولکولهای بلورمایع هستند .تخمین زده شده است،
هر واحد فوتوکروم ،امكان انتقال برگشتپذیر  104مولکول قرار
گرفته در باالی صفحه را بهطور همزمان پدید میآورد .دو حالت
جهتگیری کنترل شده بلورمایع با چنین سطوح فرمانی در شکل 5
نشان داده شده است [.]15
61
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بر خواص فوتوکرومی ترکیبات اسپيروپیران و اسپيروکسازین پس
از انتقال به ماتریس سلولوز نيز درخور توجه است .بنابراين ،در
سال  Tian 2014و همکاران [ ]12تركيبي از اسپيروپیران دارای
گروه کربوکسیلیکي را بهوسیله واکنش استریشدن با گروههای
هیدروکسیل سلولوز تهیه كردند .با اين روش ،ترکیب اسپيروپیران
بهشکل گروه آویزان به بدنه اصلی سلولوز متصل شد (شکل .)4
ماتریس سلولوزی قطبیت بسیار زيادي دارد كه ناشی از وجود
گروههای هیدروکسیل است .در شرایط عادی انتظار میرود ،پس
از اتصال اسپيروپیران به سلولوز و بدون نور فرابنفش ،ماتریس
بیرنگ باشد .اما با اتصال اسپيروپیرانها به ماتریس سلولوزی،
سلولوز به رنگ صورتی درمیآید .اين تغيير رنگ كه برخالف
انتظار معمول است ،به قطبیت زياد ماتریس سلولوزی و اثر آن بر
پایداری حدواسط مروسیانین بهوسیله پیوندهای هیدروژنی نسبت
داده میشود .پدیده مشاهده شده در این پژوهش را فوتوکرومیشدن
منفی مينامند .این سازوكار به پایداری حدواسط رنگی مروسیانین
منجر ميشود .درنتیجه ،خواص فوتوکرومی و برگشتپذیری این
تغییر رنگها بهشدت کاهش مييابد.
به اين نكته نيز اشاره شد كه زيادبودن قطبیت ماتریس به افزایش
بازده کوانتومی فلوئورسان اسپيروپیران منجر شده است .در مقابل،
مشکالتی مانند محافظتنشدن رنگ فوتوکروم اسپيروپیران در
برابر تخریبهای محیطی و برگشتپذیر نبودن تغییر رنگ نيز
وجود دارد .درحقيقت ،تغییر رنگ مشاهده شده در این کاغذها
برگشتپذیر نيست .درحالیکه در مطالعات  Sunو همکاران []10
کاغذ در تابش نور مرئی کام ً
ال بدون رنگ است و در اثر تابش نور
فرابنفش تغییر رنگ ایجاد میشود .اهمیت ترکیبات فوتوکروم نيز
در برگشتپذیربودن خواص است و بدون این ويژگي ،خواص
فوتوکرومی معنایی ندارد.

باتوجه به این نكات و بررسی کارهای انجام شده میتوان
نتیجهگیری کرد ،واردشدن ترکیبات فوتوکروم به داخل پلیمرهای
آبگریز ،برای حفظ خواص فوتوکرومی آنها اهمیت بسیار زيادي
دارد .از سوی دیگر ،بهكاربردن پلیمر داراي رنگ فوتوکروم در
ماتریسهای سلولوزی ،افزون بر انتقال خواص فوتوکرومی به
ماتریس ،خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمر مدنظر را نیز به سلولوز
منتقل میکند و باعث بهبود خواص کاغذ ميشود.
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شکل -4واکنش استریشدن سلولوز و رنگ فوتوکروم اسپيروپیران [.]12
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شکل -5جهتگیری نوری خارج از صفحه( :الف) بلورمایع ميان
حالتهای همگرا و مسطح تحریک شده با ایزومریشدن نوری
سیس-ترانس مولکولهای فوتوکروم در اثر تابش نور مرئی و UV
غیرقطبی و (ب) ميان حالتهای همگن و همگرای تحریک شده با
تابش نور  UVقطبیده خطی و نور ناقطبیده [.]15
نوعي از تغییر آرایشهای ترکیبات بلورمایع ،جهتگیری خارج
صفحهای است .اين تغيير بهوسیله ایزومریشدن نوری اتفاق
ميافتد و باعث تغییر برگشتپذیر ميان جهتگیری همگرا و
مسطح میشود (شکل -5الف) .در این شرايط ،وقتی سطح بستر با
بلورمایع نماتیک ( )nematic liquid crystalادغام شده با آزوبنزن
پوشیده میشود ،دو حالت امکانپذیر است .حالت اول زماني است

که آزوبنزنها به حالت ترانس هستند و آرایشیافتگی همگرا نشان
میدهند .دومین حالت که با ایزومریشدن ترانس به سیس زير تابش
نور فرابنفش ايجاد میشود ،آرایشیافتگی مسطح را نشان میدهد.
این تغییرات ،امکان تبديل جهتگیری حالت همگرا به مسطح را
بهشکل برگشتپذیر فراهم میکند .در مطالعه دیگری تکاليههای
آزوبنزن تشکیل شده روی سطح بسترهای شیشهای با استفاده از
عوامل جفتکننده سیالنی بهکار برده شدند .اين عمل ،بهمنظور
نشاندادن امکان کنترل نوری جهتگیری شده با استفاده از الیههای
سطحی فعال نوری انجام شد [ .]14امکان کنترل نوری جهتگیری
شده خارج صفحهای ،ميان حالتهای همجهت همگرا و همگن در
مولکولهای بلورمایعي وجود دارد كه الیهاي از ترکیبات آزوبنزن
روی سطح بستر خود دارند .اين مولكولها در اثر تابش متناوب با
نور  UVقطبیده خطی و نور ناقطبیده تحریک ميشوند .این تبدیل
برگشتپذیر بوده و با استفاده از نور بهآسانی و بدون افت خواص،
بارها تکرارپذير است ،شکل -5ب [.]16
 Wangو همکاران در سال  ]17[ 2008هیدروژلهای فوتوکروم
پلی(-Nایزوپروپیلآکریلآمید) ( )PNIPAmبا اسپيروکسازین
( )SPOرا تهیه کردند .اين تركيبات برای ذخیره نوری اطالعات
استفاده ميشوند .آنها در حالت ژل خواص فوتوکرومی بسیار
خوبی نشان میدهند .محرکهای دما و نور قابلیت استفاده از این
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شکل( -6الف) طرح کلی ذخیره نوری اطالعات بر پایه هیدروژلهای  PNIPAM-SPOو (ب) تغییرپذیری و تصویربرداری نوری با
قابلیت چاپ مجدد روی هیدروژلهای  PNIPAM-SPOبا استفاده از نور  )365 nm) UVو نور مرئی ( )1( :)500 nmجامد )2( ،ژل،
( )3نوشتن )4( ،پاککردن و ( )5چاپ مجدد [.]17
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هیدروژلها را برای تصویربرداری نوری با قابلیت پاکشوندگی و
چاپ مجدد بهطور موفقیتآمیزی نشان دادهاند (شکل .)6
این تحوالت برای مطالعات اساسی و کاربردهای فنی نهایی
هيدروژلهاي فوتوكروم در ذخیره نوری اطالعات با چگالی زياد
بسیار مهماند .هیدروژل بر پایه کوپلیمر  ،PNIPAm-SPOباتوجه
به ایزومریشدن نوری برگشتپذیر و مقاومت خستگی زياد آن،
بهعنوان ابزاري براي ذخیره نوری اطالعات با قابلیت پاکشوندگی
انتخاب شده است [.]17
ذرات پلیمری فلوئورسان دورنگ

 Zhuو همکاران در سال  ]18[ 2007از ترکیب فلوئورسان کنندهاي
استفاده كردند که با مونومر ديآكريالت داراي قابليت شبکهای شدن
اصالح شده بود .آنها با استفاده از اين تركيب ،نانوذرات پلیمری
دورنگ تهیه کردند .نانوذرات پلیمری فوتوکروم در حالت عادی و
بدون تابش عامل محرک ،هیچ رنگ و نشری را از خود منتشر
نمیکنند .اما در سامانههای دورنگ ،بهدلیل وجود ترکیبات رنگی
فلوئورسانکننده ،در ناحیه مرئی جذبي بسیار قوی اتفاق ميافتد.
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درحالیكه به محض تابش نور فرابنفش ،نشر ترکیب فلوئورسان
کاهش مییابد و حتی حذف میشود .از سوی دیگر در ترکیب
فوتوکروم ،جذبي بسیار قوی در ناحیه  500-600 nmمشاهده
ميشود .این فرایند به خاموشی فلوئورسان يا فرایند انتقال انرژی
رزونانسي فلوئورسان )fluorescence resonance energy transfer,
( FRETمعروف است (شکل -7الف) .در این سامانهها ميتوان
همکاری میان دو جزء پذیرنده و دهنده الکترون را شاهد بود.
رنگ فوتوکروم پذیرنده و رنگ فلوئورسان دهنده الکترون هستند.
برای مشاهده این آثار الزم است ،پيكهاي جذب این دو ترکیب
در طیف  UV-Visبا یکدیگر همپوشانی داشته باشند .این ذرات نیز
به داخل سلولهای زنده انتقال يافتند و با عکسبرداری فلوئورسان
مطالعه شدند [ .]18-21همچنین ،با بهكاربردن پالسهای تابش
فرابنفش ،تغییر رنگهای این نانوذرات مشاهده شد .همان طور که
شكل-7ب نیز نشان ميدهد ،با استفاده از تابش فرابنفش و مرئی
ميتوان دو نشر فلوئورسان قرمز و سبز را شاهد بود.
در سال  Li ،2010وهمکاران [ ]22سامانه تبديلشونده سهحالتي
برگشتپذیري از ميسلهای پلیمری چندرنگساز (سبز ،زرد،

فصلنامه علمي-ترويجي ،سال شمم ،شماره  ،2تابستان 1395

(الف)

(ب)

شکل( -7الف) فرایند تشکیل نانوذرات پلیمری دورنگ با شكلشناسي هسته-پوسته و (ب) عکسبرداری فلوئورسان از سلولهای زنده
داراي نانوذرات پلیمری دورنگ [.]18
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کاهش میيابد ،تركيب  RhBAMبا شكل باز ايجاد ميشود که با
مونومر دهنده الکترون  NBDسازوكار  FRETرا تشکیل میدهد.
از طرفی ،مونومر دهنده  NBDدر مجاورت مونومر  SPMAدر
 pH=7در اثر تابش نور  UVبه تبدیل ایزومر اسپيروپیران به ایزومر
حلقهگشوده مروسیانین و ایجاد سازوكار  FRETميان این دو جزء
منجر میشود ،شکل .]22[ 8
ميسلهای کوپلیمری دستهای در  pHكمتر از  6به آسانی بازده
فرایند  FRETرا ميان دو جزء مونومر دهنده  NBDو شكل باز
مونومر پذیرنده  RhBAMتنظیم میكنند .اين كار بهوسیله تغییرات
دمایی و بهکارگیری سازوكار رمبش گرماالقايی کرونا )thermo-
( in-duced collapse of coronaانجام ميشود که به کاهش فاصله
ميان اجزاي دهنده و پذیرنده الکترون در سامانه منجر میشود.
این نوع جدید از پلیمرهای هوشمند چندرنگساز کاربردهای
گستردهای در تصویربرداری سلولی و تشخیصهای درمانی
دارد [.]22
در مطالعه دیگری که در سال  2003انجام شد ،برای نخستین بار
ساختار دوالیهای و برگشتپذیر روی نانوذرات هسته طال طراحی

نارنجی و قرمز) با ویژگی پاسخگويی به گرما را بر پایه کوپلیمرهای
دستهای دومحيطدوست تهیه کردند .این پلیمرها رنگهای متفاوتی
را با روشن-خاموش شدن فلوئورسان بهوسیله کنترل دو فرایند
 FRETمجزا در پاسخ به محرکهای خارجی مانند نور pH ،و
دما نشان میدهند .در اینجا سامانه شامل مونومر دهنده
الکترون مشتقات نيتروبنزوكساديآزوليل )nitrobenzoxadiazolyl
( derivative, NBDو دو نوع پذیرنده الکترون است.
پذيرندهها شامل مونومر حساس به نور اسپیروپیران متاکریالت
( )SPMAو مونومر حساس به  pHرودامین  Bبرپایه مونومر
( )RhBAMهستند .همه اين مونومرها با پیوند کوواالنسی به زنجیر
اصلی پلیمر متصل شدهاند .بخش پلیمری داراي  RhBAMدر pHهای
كمتر از  ،6نشر فلوئورسان ندارد .ولي در pHهای بيش از آن،
نشر فلوئورسان شديدي را نشان میدهد .درنتيجه ،این نوع جدید
از ترکیبات رنگی به آسانی موجب ایجاد سامانههای نورتاب
چندرنگساز برگشتپذیر با قابلیت پاسخگویی همزمان به سه
محرک نور ،دما و  pHمیشوند .مونومر  NBDدر  pH=7در اثر
تابش نور مرئی نشر فلوئورسان دارد ،اما وقتی  pHبه كمتر از 6

فصلنامه علمي-ترويجي ،سال ششم ،شماره  ،2تابستان 1395

(الف)

			

			
(ب)

				
(ج)

(د)

شکل ( -8الف) ساخت پلیمر ميسلی مبتنی بر سامانه نورتاب چندرنگ تبديلشونده و سهحالتي برگشتپذیر از کوپلیمرهای دودستهای
پاسخگو به گرما و دوخصلتي( ،ب) طیف نشری فلوئورسان (( ،)λ=470 nmج) عکس نوری ثبت شده همزمان با تابش نور  365 nmاز
محلول ميسلی از ( P(St-co-NBD-co-SPMA)-b-P(NIPAM-co-RhBAMدر شرایط مختلف و (د) طیف نشری فلوئورسان در همان
شرایط در دامنه  pHمتغیر از  3تا .]22[ 9
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شکل  -9نمایی از باز و بستهشدن نورشیمیایی حلقه در  Au-SPو در مجاورت آمینواسید و بدون وجود آن [.]23

پوششهای فوتوکروم

یکی دیگر از کاربردهای ترکیبات فوتوکروم ،پوششهای پلیمری
است [ .]24در سالهای اخیر ،بهدلیل قابلیت ترکیبات فوتوکروم
برای کنترل خواص فیزیکی و شیمیایی ماتریس حامل آنها با تابش
فرابنفش ،پژوهشهای زیادی روی پوششهای فوتوکروم انجام
شده است .بيشتر این پوششها کاربردهایی در زمینه حسگرهای
شیمیایی [ ]25و عدسیهای چشمی دارند [ .]26اما استفاده از
این سامانهها در زمینه پزشکی مهمترین کاربرد آنهاست .در ادامه
به بررسی برخی از پژوهشهای انجام شده در این زمینه پرداخته
ميشود.
تشخیص قطبیت حالل

 Floreaو همکاران [ ]25در سال  2013مطالعاتی را در زمینه
ساخت لولههاي مويین فوتوکروم گزارش کردند .هدف اصلی این
گروه ،ساخت ابزار هوشمندی براي تعیین قطبیت حاللها با تابش
فرابنفش بود .همان طور که در ساختارهای ترکیب فوتوکرومی
اسپيروپیران مشاهده میشود ،این ترکیب پس از تابش فرابنفش به
ایزومر یونی مروسیانین با ماهیت یون دوقطبی تبدیل میشود .به
65
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شد [ .]23الیه اول داراي ترکیب فوتوکروم اسپيروپیران ()Au-SP
است .اين اليه همگذاري ( )assemblyو رهایش دومین الیه را
تنظیم میكند .اليه دوم تركيبي از آمينواسيد بوده که در اثر تابش
تشکیل شده است (شکل .)9
ایده طراحی سامانه واسطه نوری خودنصب براساس این واقعیت
است که حالتهای فوتوکرومی مجزا ،خواص فیزیکی کام ً
ال متفاوتي
نشان میدهند .در شرایط تاریکی بيشتر مولکولهای اسپيروپیران در
ایزومر حلقهبسته اسپيرو (بیرنگ و غیرقطبی) هستند .اما وقتی
زير تابش نور فرابنفش قرار میگیرند ،متحمل ایزومریشدن
نوری ميشوند و ایزومر مروسیانین با ماهیت یون دوقطبی را
تشکیل میدهند .اين ايزومر در ناحیه مرئی ()500-800 nm
جذب دارد و در اثر تابش نور مرئی ،بهطور گرمازا به حلقه
بسته اسپيروپیران تبديل ميشود (شکل  .)9افزون بر اين ،قابليت
مروسیانین برای اتصال به مولکولهای باردار برای سازماندهی الیه
دوم از تركيبات آمینواسید اطراف ساختار هسته-پوسته بررسی شد.
نتایج نشان میدهد ،برگشتپذیری نوری خودنصبي در تركيبات
مختلف آمینواسید بهوسیله اسپيروپیران روی سطح سهبعدی
نانوذرات کنترل میشود .همچنين ،کنترل غلظت موضعی آمینواسید
روی نانوذرات طال با تنظیم مناسب تعداد مولکولهای اسپيروپیران
قرار گرفته روی سطح امکانپذير است .از طرفی ،قابليت این
سامانهها برای اتصال و رهایش مولکولهاي آمینواسیدها بهواسطه

نور ،طراحی سامانههای دارورساني با رهایش کنترل شده را
امکانپذیر میسازد [.]23
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شکل  -10نمایی از لولههای مویین پوشش یافته با پلیمر فوتوکروم
داراي اسپيروپیران [.]25
همین دلیل ،این ایزومرها بر اساس مقدار پایداری در محیطهایی
با قطبیت متفاوت ،میتوانند تغییر رنگهای مختلفی را ایجاد کنند.
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حتی محیطهای پروتوندار و بدون پروتون بهشدت بر خواصي
مانند رنگ و طول موج جذبی آنها اثرگذارند.
در این پژوهش ،ابتدا از اسپيروپیران ،مشتق مونومری دارای بخش
نوربورنن تهیه شد .سپس ،این ترکیب روی دیواره داخلی لولههای
مويین از جنس سیلیکا بهوسیله پلیمرشدن جابهجايي حلقهگشا،
پلیمر شد .همان طور که در شکل  10نشان دادهشده است ،با عبور
حالل از این لولهها ،پلیمر فوتوکروم در تماس مستقیم با حالل قرار
میگیرد .از سوی دیگر مشاهده شد ،در اثر تابش نور فرابنفش،
عبور هر حالل تغییر رنگ متفاوتی را در لولهها ایجاد میکند .این
موضوع میتواند بهعنوان ابزاري برای شناسایی حاللها بر اساس
قطبیت آنها بهكار رود .بر اساس مطالعات انجام شده روی سینتیک
واکنش ایزومریشدن پلیمر فوتوکروم ،قطبیت حاللها بر سینتیک
این واکنش نیز اثرگذار است [ .]25حاللهای با قطبیت بيشتر و
قدرت حاللپوشی مناسب (حالل پروتوندار) به پایداری بیشتر
ایزومر حدواسط رنگی مروسیانین منجر ميشوند .اين موضوع،
افزایش شدت پیک جذبی و کاهش سرعت واکنش برگشت به
ایزومر اسپيروپیران را به همراه دارد و به بیرنگ شدن پوشش
منجر میشود.

شکل  -11نمایش کنترل نوری کانال یون پتاسیم در غشای سلولی
بر اساس ایزومریشدن ترکیب آزو [.]27
[.]28،27
آزوبنزن استفاده شده در این مطالعه ،نمک آمونیوم نوع چهارم است
که در انتهای ساختار خود ماهیت یونی دارد .این ترکیب وقتی در
پیکربندی ترانس خود قرار دارد ،جریان کاتیون پتاسیم مسدود میشود.
پس از تابش محرک نور  ،380 nmایزومر سیس تشکیل میشود.
اين اتفاق به کاهش فاصله میان حلقههای آروماتیک منجر
ميشود .بنابراين ،تركيب دچار انقباض ساختاری میشود .ازاینرو،
کانالهای مسدود شده باز میشوند تا فرایند عبور کاتیونهای
پتاسیم امکانپذیر شود .گسترش این سامانههای زيستشناختي
داراي قابلیت کنترل عبور یونها در علم زيستشناسي عصبي،
بسیار مهم است [ .]27در کار دیگری از مالیمید-آزوبنزن-گلوتامات
( )MAGبهعنوان ترکیب فوتوکروم گیرنده گلوتامات یونگرا
( )ionotropic glutamate receptor, iGluRاستفاده شده است،
شکل -12الف [ .]28ترکیب رنگساز از یک واحد مالیمید

ی یونی
انتقالها 

از ایزومریشدن ترکیبات آزو برای ساختن ابزاری برای کنترل باز و
بسته شدن حفرهها در غشاهای سلولی و انتقالهای یونی استفاده
شده است .نمونهاي از کاربرد این سامانهها ،استفاده بهمنظور کنترل
انتقال کاتیون پتاسیم ( )K+در سلولهای عصبی است ،شکل 11
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شکل( -12الف) برهمکنش  MAGبا  iGluRو (ب) کنترل نوری
بازشدن کانال یونی با ایزومریشدن سیس-ترانس آزوبنزن [.]28

مقاالت علمی

عدسیهای چشمی

که به استفاده از این ترکیبات در صنعت عدسیهای چشمی منجر
شده است.

نتیجهگیری
خواص شیمیایی و فیزیکی پلیمرهای هوشمند داراي ترکیبات
فوتوکروم ،در پاسخ به محرک نور تغییر میکند .ویژگی آنها
برگشتپذیر بودن این تغییرات است ،به گونهای که اثري بر ساختار
اصلی پلیمر (مخربنبودن محرک نور) ندارد .اهمیت فراوان و
کاربرد این ترکیبات در زمینههای مختلف ،مانند سامانههای
ضدجعل و اعتبارسنجی ،ذخیره نوری اطالعات ،مرئیسازی یا
مشاهدهپذيركردن جریان سیال ،سامانههای آنزیمی تبديلشونده
برای انتقال یون ،صنعت عدسیهای چشمی و سامانههای دورنگ
برای تصویربرداری سلولی است .حساسیت ترکیبات فوتوکروم
در پاسخ به محرک نور بهشدت به محیطهای پلیمری احاطهکننده
آنها وابسته است .بنابراین بسته به کاربردهای مختلف ،میتوان
حاملهای پلیمری متفاوتی را برای این ترکیبات انتخاب کرد .اما از
سوی دیگر ،برای ایجاد سامانههای هوشمند با پایداری و طول عمر
زياد الزم است ،ترکیبات فوتوکروم را با ایجاد پیوندهای شیمیایی
به درون ماتریس پلیمری وارد کرد.
اهمیت کوپلیمرشدن این ترکیبات در مقایسه با روش دوپهکردن،
بهدلیل عدم مشاهده کاهش خواص نوری ناشی از تجمع،
خودخاموششوندگی ،مهاجرت ترکیب فوتوکروم و پدیده
فوتوکرومی منفی است .بهبود این آثار نامطلوب با حاملهای
پلیمری به افزایش طول عمر این ترکیبات در کاربردهای مختلف
آنها منجر میشود .از مجموعه این کاربردهای بالقوه ،تنها تعداد
کمی موفقیت تجاري (عدسیهای فوتوکروم بر پایه پلیمرها،
تجهیزات نوین و جوهرهای چاپ امنیتی) یا سودمندی تجاري
(نشان دادن جریان سیال) نشان داده اند .اما پیشبینی میشود ،این
زمینه کاری نویدبخش تولید محصوالت تجاری کارآمدي باشد که
در آینده وارد بازار میشوند.
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در سالهای اخیر ،پلیمرهای داراي ترکیبات فوتوکروم ،بهدلیل
قابلیت تغییر رنگ بهشکل برگشتپذیر با تابش فرابنفش ،برای تهیه
عدسیهای چشمی بهكار ميروند .از سوی دیگر ،محیط اطراف
بهشدت بر بازده فوتوكروميشدن مؤثر است .اين موضوع ب ه سبب
تغییرات ساختاری تركيبات بر اثر سازوكار فوتوکرومیشدن است
که باتوجهبه ماهیت آنها میتواند باعث افزایش یا کاهش عملکرد
فوتوکرومیشدن در ماتریس پلیمری شود [.]29
بهطورکلی ،سرعت تغییرپذیری یا ایزومریشدن رنگهای
فوتوکروم در ماتریسهای پلیمری سخت (مانند عدسیهای
چشمی) نسبت به محیطهای محلول ،دارای سرعت کمتری
است .اتصال اولیگومرهای انعطافپذیر با دمای انتقال شیشهای
كم ،مانند پلی(دیمتیلسیلوکسان) به رنگهای فوتوکروم سرعت
برگشتپذیری آنها را در ماتریسهای پلیمری سخت ،بهشدت
افزایش میدهد [ .]30بنابراین ،مشخصکردن اثر تغییرات ساختاری
بر عملکرد عدسیهای چشمی فوتوکروم ضروری است .تهیه اين
عدسیها بهشکل صنعتی به ایجاد ویژگیهایی در این سامانهها
نياز دارد.
از این میان میتوان به سرعت مناسب ظاهر و محو شدن رنگ،
پاسخگویی ویژه به نور ،طول عمر مناسب و پایداری شیمیایی زياد
اشاره کرد .شرکت  American Opticalدر سال  1982نخستین
عدسیهای فوتوکروم تجاری از اين نوع را با نام عدسیهای
چشمی فوتولیت معرفی كرد .ماتریس استفاده شده برای عدسیهای
پلیمری از آلیل دیگلیکول کربنات بود که متداولترین ماتریس
برای عدسیهای چشمی پلیمری است .جزء فوتوكروم عدسیهای
فوتولیت ،اسپيروایندولیننفتوکسازین نام دارد .سازوكار فعالیت
فوتوکرومی اين تركيب در شکل  13نشان داده شده است [.]26
از ویژگیهای تركيبات اسپيروکسازین میتوان به مقاومت خستگی
زياد و سرعت تغییر رنگ آنها به حالت برگشتپذیر اشاره کرد

شکل  -13واکنش فوتوکرومی ترکیب اسپيرونفتوکسازین [.]26

پلیمرهای هوشمند -6 :کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در سامانههای ...

انتهایی تشکیل شده است كه بهوسيله یک بخش سیستئین ،یک
واحد آزوبنزن مرکزی و یک سرگلوتامات به پروتئین متصل شده
است .تنها ایزومر سیس اجازه نزدیک شدن به گونه مربوط را دارد.
اين موضوع برهمکنش گلوتامات را با محل فعال پروتئین امکانپذير
میسازد .وقتی این برهمکنش رخ میدهد ،چینخوردگیهای
الیه پروتئین مانند لوال عمل كرده و بازشدن کانالهای یونی
را تحریک میکند و تبادلهاي یونی میتواند اتفاق بیفتد،
شکل -12ب [.]28
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