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پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از روغن کرچک و 
پلی اتیلن گلیکول، داربستی با منشا گیاهی تولید کردند که در فاز 
حیوانی موفق به تولید عروق خونی بدون پس زدگی و عفونت در 

زیر پوست خرگوش شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، یاسمن گنجی 
 مجری طرح با تاکید بر این که مطالعات انجام شده با عنوان طراحی و 
در  کاربرد  برای  – طال  پلی یورتان  نانوکامپوزیتی  داربست  ساخت 
مهندسی بافت عضله قلب در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی شده 
است، گفت: در این روش به دنبال ارائه راهکارهایی برای رفع نیاز 
به اهداکننده قلب پس از سکته های قلبی بودیم. برای این منظور 
و  کرچک  روغن  پایه  بر  زیست تخریب پذیر  پلیمر  تولید  به  اقدام 
با  پلی اتیلن گلیکول شد که این ترکیب به تولید پلیمر پلی یورتان 
قلب،  بافت  با  پلیمر  این  سازگاری  برای  شد.  منجر  گیاهی  منشا 
از  قلب  تا خواص عضله  افزوده شد  نانولوله های طال  و  نانوسیم 
شبیه سازی  قلب  طبیعی  بافت  مشابه  مکانیکی  و  الکتریکی  لحاظ 

شود.
دالیل  باره  در  پژوهشگر  این 
نانولوله های  و  نانوسیم  از  استفاده 
گفت:  پژوهش  این  در  طال 
که  است  گونه اي  به  قلب  بافت 
در  الکترومکانیکی  تحریک  باید 
این  از  استفاده  شود.  ایجاد  آن 
با  را  سلول ها  ارتباط  نانوذرات، 
مجاور  تخلخل های  در  یکدیگر 
زمانی  می کند.  فراهم  داربست  در 
که داربست تخریب شده و از بین 
با  می توانند  می رود، سیم های طال 
بافت قلب پیوند ایجاد کرده و در 
امر  این  بمانند.  باقی  بافت  داخل 

قدیمی  بافت  با  بافت جدید در حال شکل گیری  تا  کمک می کند 
موجود در بدن هماهنگی داشته باشد.

این مرحله کامپوزیت تهیه  از  این که پس  بیان  با  مجری طرح، 
روی  کرد:  یادآوري  شد،  تهیه  متخلخل  داربست   شکل  به  شده 
سلول ها  این  و  شد  داده  کشت  قلب  سلول های  داربست،  این 
گرفتند.  قرار  بدن  طبیعی  بافت  با  مطابق  الکتریکی  تحریک  تحت 

سلول ها  این  روی  زیستي  ارزیابی های  انجام 
مرحله بعدی این طرح بود. این که بافت های 
استفاده  با  می توانند  روش  این  با  شده  تولید 
مرتبط  فاکتورهای  قلبی،  عضله  سلول های  از 
این  در  یا خیر،  کنند  ترشح  را  قلب  با عضله 

ارزیابی ها بررسی شده است.
با تاکید بر این که در این بررسی ها  گنجی 
افزود:  شدند،  ارزیابی  پروتئین   2 و  ژن   14

 عالوه بر آن شکل و شکل شناسي، رنگ آمیزی، زیست سازگاری و 
از  پس  داربست ها  روی  سلول ها  جهت گیری  و  چسبندگی  نحوه 

تحریک الکتریکی بررسی شد.
به گفته وی، نتیجه به دست آمده نشان داد که داربست تولید شده 
شرایط  با  مطابق  را  قلبی  عضله  سلول های  تکثیر  و  رشد  پتانسیل 

طبیعی بافت دارد.
خاطر  مطالعات،  حیوانی  فاز  اجرای  به  اشاره  با  پژوهشگر  این 
روی  مقدماتی  فاز  در  کرد:  نشان 
تا  شد  انجام  مطالعاتی  خرگوش 
تولید  داربست های  واکنش هاي 
شده در بدن حیوان بررسی شوند. 
نماندن  زنده  علت  به  فاز  این  در 
سکته،  اعمال  از  پس  حیوان 
داربست به طور زیرپوستی در بدن 
حیوان کار گذاشته شد. نتیجه نشان 
داد، امکان ایجاد عروق خونی در 

این داربست وجود دارد.
به  تصاویر  به  اشاره  با  گنجی 
دست آمده از بافت ایجاد شده در 
به  تصاویر  افزود:  خرگوش،  بدن 
 دست آمده نشان داد که در عمق و 
بافت  از  عروق  این  و  گرفته  خونی شکل  عروق  داربست،  سطح 
یک  ارزیابی های  در  همچنین،  است.  یافته  راه  داربست  تا  مجاور 
ماهه از فاز حیوانی، گزارشی در باره ایجاد عفونت و واکنش های 

پاتوژنیک و پس زدگی عروق مشاهده نشد.

http://www.aut.ac.ir          :منبع

تولید زیرپوستی عروق قلب در فاز حیوانی
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منافذ گردن باریك تغییرپذیرگرمایي برای رهایش رنگینه های ضدمیکروب

اخبار علمی

ردیابی درجاي عفونت های باکتریایی در زخم ها برای کنش سریع 
در برابر باکتری بیماری زای مربوط ضروری است. نشانه موضعي در 
عفونت باکتریایی، افزایش دمای زخم است. این شناساگر می تواند 
براي رهایش نانومحفظه هایی با دریچه های حساس به دما استفاده 
افزایش  با  دارند.  قرار  بسته  وضعیت  در  کم  دماهای  در  که  شود 
نتیجه  در  و  می شوند  باز  دریچه ها  این  آلوده،  زخم های  در  دما 
عوامل ضدمیکروب سیگنال دهنده آزاد می شوند. اخیرا در یک کار 
ارائه شده   )theranostic( پژوهشي، نمونه اولیه وسیله ترانوستیک
است که برمبنای رهایش گرمایي نوعي آنتی بیوتیک فلوئورسان از 

فیلم های سیلیکوني متخلخل پوشش یافته با پلیمر است.
و  زیاد  حجم  به  سطح  نسبت  سیلیکونی  متخلخل  فیلم های 
زیست سازگاری عالي دارند. برای به دست آوردن حجم بیشتر برای 
بارگذاری دارو و کنترل رهایش، منافذ گردن باریک متخلخلی به کار 
گرفته شده است. قسمت گردن باریک منافذ با لیف هاي برس مانند 
متاکریالت(  متیل اتر  گلیکول  پلی)دی اتیلن  گرماي  به  پاسخگو 
عامل دار   ،ATRP پلیمرشدن  روش  با  شده  سنتز   ،)PDEGMA(
مي شوند تا با تغییر دما، دریچه محفظه باز و رنگینه ضدمیکروب 
فلوئورسان لووفلوکساسین، آزاد شود. لیف های PDEGMA دمای 
فیزیولوژیکی  دماهای  به  نزدیک   )LCST( کمتر  بحرانی  انحالل 

منبسط   PDEGMA لیف های   LCST از  کمتر  دماهای  در  دارند. 
بیشتر  دمای  در  مي شوند.  لووفلوکساسین  رهایش  از  مانع  و  شده 
به  لووفلوکساسین  و  شده  جمع   PDEGMA لیف هاي   LCST از 
سرعت آزاد می شود. در این پژوهش، رهایش لووفلوکساسین در 
و مشخص شد، سرعت  تعیین  فلوئورسان  با طیف سنجي  محلول 
رهایش بحرانی در بیش از LCST ، 9 برابر بیشتر از دماهای کمتر از 
آن است. در نهایت، بارگذاری در منافذ گردن باریک، در دمای بیش 
بیماری زای  باکتری های  رشد  در  مطلوبي  تاخیراندازي   ،LCST از 
با  دادند که  نشان   Escherichia coli Staphylococcus aureus و 

به طور  تاخیرانداز  تا حداقل غلظت  آزمون های مراحل رقیق سازی 
کمي اندازه گیری شد.

http://materialsviews.com              :منبع

بار  نخستین  براي  آرلینگتون  در  تگزاس  دانشگاه  شیمیدان های 
نویدبخشي  ماده  پلی آنیلین  آلی  نیمه رسانای  پلیمر  کرده اند،  اعالم 
به عنوان نورکاتد برای تبدیل کربن دی اکسید به سوخت های الکلی، 
بدون نیاز به کمک کاتالیزور است. پژوهشگر اصلی گروه، کریشنان 
راجشوار پروفسور برجسته شیمی و زیست شیمی در UTA و مدیر 
این  گفت:   UTA فناوري  و  علوم  تجدیدشدنی،  انرژی های  مرکز 
کشف، زمینه پژوهشي جدیدی را براي کاربردهای جدید پلیمرهای 
نیمه رسانای آلی ارزان و فراهم در سلول های سوختی خورشیدی، 
به وجود مي آورد. وی افزود: همچنین پلیمرهای مزبور از مزایای 
فنی متعدد برخوردارند. این مزایا شامل عدم نیاز به کمک کاتالیزور 
برای تبدیل به محصوالت الکلی و انجام تبدیل در دماهای کم و 

با مصرف انرژی کمتر هستند که هزینه ها را بیشتر کاهش می دهد.
دانشکده  استاد  جاناکی،  سیسابا  او  همکار  نویسنده  و  راجشوار 
شیمی فیزیک و علوم مواد دانشگاه Szeged، اخیرا یافته های خود 

پلیمرهای آلی نیمه رسانای ارزان با قابلیت جذب نور خورشید برای شکافت کربن 
دی اکسید به سوخت های الکلی
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را در نشریه Chemical Communications منتشر کرده اند که ناشر 
آن Royal Society of Chemistry است.

در این مطالعه اثبات مفهوم )proof-of-concept(، پژوهشگران با 
اندازه گیری های نورالکتروشیمیایی و مطالعات جذب سطحي همراه 
بینشی به رفتار منحصر به فرد پلی آنیلین  با داده هاي طیف سنجي، 
فراهم کرده اند. همچنین، آن ها رفتار پلیمرهای رساناي متعددي را 
مقایسه کرده اند. جریان های ماناي ثبت شده پس از h 2 در طول 
نورالکتروشیمیایی  کارایی  پلی آنیلین  الیه  می دهند،  نشان  آزمون 
خود را در مدت زمان مطالعه حفظ کرده است. در فاز گازی، تنها 
هیدروژن ردیابي شده بود، اما سوخت هایي مانند متانول و اتانول 
از کربن دی اکسید در محلول آشکارسازي  اشباع  نمونه های  برای 

شدند.
فنی،  مزایای  از  صرف نظر  طرح،  این  ارشد  پژوهشگر  گفته  به 

 پلی آنیلین به عنوان پلیمر قابلیت آن را دارد تا به آسانی به شکل پارچه و 
دارند.  کامل  سازگاري  خمیده  سطوح  یا  سقف  با  که  درآید  فیلم 
که  مي آیند  به وجود  بزرگ  مساحت هاي  با  مناطقي  بدین ترتیب، 
برای کاهش نورالکتروشیمیایی الزم اند و دیگر به متمرکزکننده های 

خورشیدی خطرناک و گران، نیازي نخواهد بود.
اهمیت این پژوهش در استفاده از مواد جدید برای تولید سوخت 
کربن  انتشار  اثر  کاهش  به  نیاز  که  است  جهانی  در  خورشیدی 
دی اکسید وجود دارد. یافتن ماده نورکاتد ارزان و فراهم می تواند 
خورشیدی  سوخت  سلول های  ساخت  برای  جدیدی  گزینه های 

ارزان تر و بهره ورتر از نظر انرژي بیافریند.

http://phys.org                 :منبع

پیچیدن نانولوله هاي کربن در پلیمرها و افزایش کارایي آن ها
به گفته پژوهشگران ژاپني دانشگاه کیوشو، نانولوله هاي کربن پیچیده 
انرژي  کاربردهاي  و  زیست فناوري  در  را  خوبي  آینده  پلیمر  در 
 1990 دهه  اوایل  در  بار  نخستین  براي  دانشمندان  مي زنند.  رقم 
نانولوله هاي کربني را گزارش کردند. از آن به  بعد، این استوانه هاي 
اندازه وسایل فني و   کوچک به بخشي از پژوهش ها براي کاهش 
کربني  نانولوله هاي  شده اند.  تبدیل  آن ها  تشکیل دهنده  اجزاي 
از  قوي تر  برابر  آن ها صد  دارند.  مطلوبي  بسیار  )CNTs( خواص 
برابر مس  دارند. همچنین، چند  آن وزن  و یک ششم  بوده  فوالد 
مشکالت  آنکه  مهم تر  و  دارند  گرمایي  و  الکتریکي  رسانندگي 
و  انقباض  نظیر  فلزات،  اغلب  فیزیکي  تخریب  یا  زیست محیطي 

انبساط گرمایي یا سایش را ندارند.
تشکیل  لوله ها  از  دسته هایي  و  دارند  انبوهش  به  تمایل   CNTs

کاربردهاي  در  آن ها  برجسته  خواص  از  استفاده  براي  مي دهند. 
مایعات  از  بسیاري  در  آن ها  اما  است.  الزم  پراکنش  مختلف، 

نامحلولند که پراکنش CNTs را مشکل مي سازد.
پژوهشگران ژاپني فني را به کار بسته اند که دسته هاي انبوهه هاي 
پراکنده  حالل  در  را  آن ها  و  کرده  ورقه اي  را  کربني  نانولوله هاي 
از  استفاده  با  پلیمر  در  لوله ها  پیچیدن  شامل  فن  این  مي کند. 
پیچیدن  فن،  این  الکترون هاست.  اشتراک گذاري  به  بدون  پیوندي 
اشتراک گذاري  به  است.  شده  نامیده  پلیمر  در  غیرکوواالنسي 

الکترون ها در پیچیدن کوواالنسي در پلیمر به پیوند پایدارتري منجر 
مي شود، اما در عوض موجب تغییر خواص مطلوب ذاتي نانولوله ها 
مي شود. از این رو، پیچیدن غیرکوواالنسي در پلیمر مقدم بر اغلب 
موارد در نظر گرفته شد، زیرا حداقل صدمه را به لوله ها مي رساند.

آن  در  که  رسانده اند  انجام  به  را  طراحي  پژوهشگران،  این 
رویکردهاي مختلف پیچیدن در پلیمر را تجزیه و تحلیل کرده و 
کاربردهایي را ارائه کرده اند که این نوع نانولوله هاي کربني پیچیده 
در  این باره  در  پژوهش  حاصل  شوند.  استفاده  آن ها  در  مي توانند 
به   Science and Technology of Advanced Materials نشریه 

چاپ رسیده است.
استفاده  قابل  فن  این  براي  متعددي  پلیمرهاي  که  دریافتند  آن ها 

عامل هاي اضافي

پراکنده کننده
عامل دار

الیه 
پیچیده

CNT
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بهبود خواص مکانیکی ژل های پلیمری با طراحی مولکولی
 )PR( ژل های پلیمری، که با استفاده از شبکه سازهای پلی روتاکسان
با وزن های مولکولی مختلف، اما با همان تعداد نقاط شبکه ای شدن 
بر واحد حجم ژل تهیه می شوند، دارای مدول یانگ یکسانی هستند. 
در مقابل، کشش پذیری و استحکام گسیختگی ژل های پلیمری، با 
یک  می یابد.  افزایش  اساسا   PR شبکه ساز  مولکولی  وزن  افزایش 
راهی  توکیو  و  ناگویا  دانشگاه های  از  بین المللی  پژوهشی  گروه 
از  استفاده  با  پلیمری  ژل های  شکست  به  مقاومت  افزایش  برای 
یافته اند.  پلیمری  رشته های  و  مولکولی  دانه های  مبنای  بر  طراحی 
دانه های مولکولی حلقه های سیکلودکسترین اصالح شده اند که در 
رشته های پلی اتیلن گلیکول )PEG( به بند کشیده شده اند. حلقه های 
سیکلودکسترین دارای گروه هایی هستند که به ساختارهای رشته ای 
اجازه ایجاد پیوند عرضی را می دهند. این کار موجب تشکیل شبکه 
سه بعدی پلیمری می شود که می تواند به عنوان ژل پلیمری استفاده 

شود.
پیوندهای  پلیمری سه بعدی دارای  پلیمری شامل شبکه  ژل های 
عرضی هستند که با مولکول های مایع متورم شده اند. اغلب ژل های 

ساختار  در  آسانی  به  تنش  تجمع  زیرا  هستند،  شکننده  پلیمری 
شبکه ای سه بعدی آن ها رخ می دهد. برای آسان کردن کاربرد ژل های 
پلیمری، برای مثال غربال های مولکولی و مواد ابرجاذب، خواص 
 PEG مکانیکی آن ها باید بهبود یابند. پژوهشگران اثر وزن مولکولی
را به ازای حلقه سیکلودکسترین بر کرنش و استحکام گسیختگی 
ژل های حاصل بررسی کردند. آن ها دریافتند، ژل های پلیمری تهیه 
شده در برابر شکست مقاوم اند، زیرا دانه های سیکلودکسترین، به 
گلیکول  پلی اتیلن  رشته های  در طول  می توانند  نیرو  اعمال  هنگام 
وزن  با  اثر  این  ابعاد  کنند.  جلوگیری  تنش  تجمع  از  و  بلغزند 
مولکولی پلی اتیلن گلیکول به ازای حلقه سیکلودکسترین افزایش 
می یابد که به کرنش و استحکام گسیختگی بیشتر منجر می شود. از 
طول  در  لغزش  برای  سیکلودکسترین  دانه های  قابلیت  رو،  همین 

رشته های پلیمر با طول رشته میان دانه ها افزایش پیدا می کند.
قابلیت بهبود مقاومت به شکست ژل های پلیمری با افزایش وزن 
پیوند  برای هر حلقه سیکلودکسترین  پلیمری  مولکولی واحدهای 
یافته، راه حل مناسبی برای غلبه بر مشکل تردی ژل های  عرضی 

پلیمری متداول است.
و  کرنش  بهبود  در  رویکرد  این  که  باورند  این  بر  پژوهشگران 
با استفاده از دانه های مولکولی پیوند عرضی  استحکام گسیختگی 
ساخت  به  منتهی  پلیمری  زنجیرهای  در  آن ها  گیرکردن  و  یابنده 
 ژل های پلیمری با خواص مکانیکی مطلوب خواهد شد. اخیرا نتایج و 
یافته های این پژوهش در Chemical Communications به چاپ 

رسیده است.
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را  پلیمري  پراکنش هاي  از  بسیاري  اخیرا،  دانشمندان  این  هستند. 
توسعه داده اند که نه تنها CNTs را پراکنده مي کنند، بلکه عامل هاي 
جدیدي نیز به آن ها مي افزایند. اکنون، پراکنش هاي پلیمري به طور 
گسترده شناخته شده اند و در بسیاري از زمینه ها، شامل کاربردهاي 

زیست فناوري و انرژي استفاده مي شوند.
CNTs پایدار پیچیده در مواد زیست سازگار براي زیست پزشکي 

از  عبور  شگفت انگیز  قابلیت  علت  به  مثال،  براي  جذابند.  بسیار 
سدگرهاي زیستي بدون تولید پاسخ ایمني، قابلیت بالقوه اي براي 

استفاده در زمینه رهایش دارو دارند.
پیچیدن نانولوله ها در پلیمرها عملکردهاي فوتووولتایي آن ها را 
در سلول هاي خورشیدي بهبود مي بخشد، مثال هنگامي که پلیمرها 
مانند رنگ دانه دریافت کننده نور عمل مي کند. انتظار مي رود، عاملیت 
و  شده  گسترده تر   CNTs پیچیدن  براي  شده  استفاده   پلیمرهاي 

کاربردهاي جدیدي با استفاده از آن ها ایجاد شود.
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