پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از روغن کرچک و
پلیاتیلن گلیکول ،داربستی با منشا گیاهی تولید کردند که در فاز
حیوانی موفق به تولید عروق خونی بدون پسزدگی 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
ساخت داربست نانوکامپوزیتی پلییورتان – طال برای کاربرد در
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 سکتههای قلبی بودیم .برای این منظور
اقدام به تولید پلیمر زیستتخریبپذیر بر پایه روغن کرچک و

انجام ارزیابیهای زيستي روی این سلولها
مرحله بعدی این طرح بود .این که بافتهای
تولید شده با این روش میتوانند با استفاده
از سلولهای عضله قلبی ،فاکتورهای مرتبط
با عضله قلب را ترشح کنند یا خیر ،در این
ارزیابیها بررسی شده است.
گنجی با تاکید بر این که در این بررسیها
 14ژن و  2پروتئین ارزیابی شدند ،افزود:
عالوه بر آن شکل و شكلشناسي ،رنگآمیزی ،زیستسازگاری و
نحوه چسبندگی و جهتگیری سلولها روی داربستها پس از
تحریک الکتریکی بررسی شد.
به گفته وی ،نتیجه به دست آمده نشان داد که داربست تولید شده
پتانسیل رشد و تکثیر سلولهای عضله قلبی را مطابق با شرایط
طبیعی بافت دارد.
این پژوهشگر با اشاره به اجرای فاز حیوانی مطالعات ،خاطر
نشان کرد :در فاز مقدماتی روی
خرگوش مطالعاتی انجام شد تا
واکنشهاي داربستهای تولید
شده در بدن حیوان بررسی شوند.
در اين فاز به علت زنده نماندن
حیوان پس از اعمال سکته،
داربست به طور زیرپوستی در بدن
حیوان کار گذاشته شد .نتیجه نشان
داد ،امکان ایجاد عروق خونی در
این داربست وجود دارد.
گنجی با اشاره به تصاویر به
دست آمده از بافت ایجاد شده در
بدن خرگوش ،افزود :تصاویر به
دست آمده نشان داد که در عمق و
سطح داربست ،عروق خونی شکل گرفته و این عروق از بافت
مجاور تا داربست راه یافته است .همچنین ،در ارزیابیهای یک
ماهه از فاز حیوانی ،گزارشی در باره ایجاد عفونت و واکنشهای
پاتوژنیک و پسزدگی عروق مشاهده نشد.

				
منبع:

http://www.aut.ac.ir
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پلیاتیلن گلیکول شد که این ترکیب به تولید پلیمر پلییورتان با
منشا گیاهی منجر شد .برای سازگاری این پلیمر با بافت قلب،
نانوسیم و نانولولههای طال افزوده شد تا خواص عضله قلب از
لحاظ الکتریکی و مکانیکی مشابه بافت طبیعی قلب شبیهسازی
شود.
اين پژوهشگر در باره دالیل
استفاده از نانوسیم و نانولولههای
طال در این پژوهش گفت:
بافت قلب به گونهاي است که
باید تحریک الکترومکانیکی در
آن ایجاد شود .استفاده از این
نانوذرات ،ارتباط سلولها را با
یکدیگر در تخلخلهای مجاور
در داربست فراهم میکند .زمانی
که داربست تخریب شده و از بین
میرود ،سیمهای طال میتوانند با
بافت قلب پیوند ایجاد کرده و در
داخل بافت باقی بمانند .این امر
کمک میکند تا بافت جدید در حال شکلگیری با بافت قدیمی
موجود در بدن هماهنگی داشته باشد.
مجری طرح ،با بیان این که پس از این مرحله کامپوزیت تهیه
ت متخلخل تهیه شد ،یادآوري كرد :روی
شده به شكل داربس 
این داربست ،سلولهای قلب کشت داده شد و این سلولها
تحت تحریک الکتریکی مطابق با بافت طبیعی بدن قرار گرفتند.

اخبار علمی

تولید زیرپوستی عروق قلب در فاز حیوانی

اخبار علمی

منافذ گردنباريك تغييرپذيرگرمايي برای رهایش رنگينههای ضدمیکروب
ردیابی درجاي عفونتهای باکتریایی در زخمها برای كنش سریع
در برابر باکتری بیماریزای مربوط ضروری است .نشانه موضعي در
عفونت باکتریایی ،افزایش دمای زخم است .این شناساگر میتواند
براي رهايش نانومحفظههایی با دريچههای حساس به دما استفاده
شود که در دماهای کم در وضعیت بسته قرار دارند .با افزایش
دما در زخمهای آلوده ،اين دريچهها باز میشوند و در نتیجه
عوامل ضدمیکروب سيگنالدهنده آزاد میشوند .اخیرا در يك كار
پژوهشي ،نمونه اولیه وسيله ترانوستیک ( )theranosticارائه شده
است که برمبنای رهایش گرمايي نوعي آنتیبیوتیک فلوئورسان از
فیلمهای سیلیکوني متخلخل پوشش يافته با پليمر است.
فیلمهای متخلخل سیلیکونی نسبت سطح به حجم زیاد و
زیستسازگاری عالي دارند .برای بهدست آوردن حجم بيشتر برای
بارگذاری دارو و کنترل رهایش ،منافذ گردنباريك متخلخلی به کار
گرفته شده است .قسمت گردنباريك منافذ با ليفهاي برسمانند
پاسخگو به گرماي پلی(دیاتیلن گلیکول متیلاتر متاکریالت)
( ،)PDEGMAسنتز شده با روش پلیمرشدن  ،ATRPعاملدار
ميشوند تا با تغییر دما ،دريچه محفظه باز و رنگينه ضدمیکروب
فلوئورسان لووفلوکساسین ،آزاد شود .ليفهای  PDEGMAدمای
انحالل بحرانی كمتر ( )LCSTنزدیک به دماهای فیزیولوژیکی

دارند .در دماهای کمتر از  LCSTليفهای  PDEGMAمنبسط
شده و مانع از رهایش لووفلوکساسین ميشوند .در دمای بیشتر
از  LCSTليفهاي  PDEGMAجمع شده و لووفلوکساسین به
سرعت آزاد میشود .در این پژوهش ،رهایش لووفلوکساسین در
محلول با طيفسنجي فلوئورسان تعيين و مشخص شد ،سرعت
رهایش بحرانی در بيش از  9 ، LCSTبرابر بیشتر از دماهای کمتر از
آن است .در نهايت ،بارگذاری در منافذ گردنباريك ،در دمای بیش
از  ،LCSTتاخيراندازي مطلوبي در رشد باکتریهای بیماریزای
 Staphylococcus aureusو  Escherichia coliنشان دادند که با
آزمونهای مراحل رقیقسازی تا حداقل غلظت تاخيرانداز بهطور
کمي اندازهگیری شد.

			
منبع:

http://materialsviews.com
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پلیمرهای آلی نیمهرسانای ارزان با قابلیت جذب نور خورشید برای شکافت کربن
دیاکسید به سوختهای الکلی
شیمیدانهای دانشگاه تگزاس در آرلینگتون براي نخستين بار
اعالم كردهاند ،پلیمر نیمهرسانای آلی پلیآنیلین ماده نویدبخشي
بهعنوان نورکاتد برای تبدیل کربن دیاکسید به سوختهای الکلی،
بدون نیاز به کمککاتالیزور است .پژوهشگر اصلی گروه ،کریشنان
راجشوار پروفسور برجسته شیمی و زیستشیمی در  UTAو مدیر
مرکز انرژیهای تجدیدشدنی ،علوم و فناوري  UTAگفت :این
کشف ،زمینه پژوهشي جدیدی را براي کاربردهای جدید پلیمرهای
نیمهرسانای آلی ارزان و فراهم در سلولهای سوختی خورشیدی،

به وجود ميآورد .وی افزود :همچنین پلیمرهای مزبور از مزایای
فنی متعدد برخوردارند .اين مزايا شامل عدم نیاز به کمککاتالیزور
برای تبدیل به محصوالت الکلی و انجام تبدیل در دماهای کم و
102

با مصرف انرژی کمتر هستند که هزینهها را بیشتر کاهش میدهد.
راجشوار و نویسنده همکار او سیسابا جاناکی ،استاد دانشکده
شیمی فیزیک و علوم مواد دانشگاه  ،Szegedاخیرا یافتههای خود

را در نشريه  Chemical Communicationsمنتشر کردهاند كه ناشر
آن  Royal Society of Chemistryاست.
در این مطالعه اثبات مفهوم ( ،)proof-of-conceptپژوهشگران با
اندازهگیریهای نورالکتروشیمیایی و مطالعات جذب سطحي همراه
با دادههاي طيفسنجي ،بینشی به رفتار منحصر به فرد پلیآنیلین
فراهم کردهاند .همچنین ،آنها رفتار پلیمرهای رساناي متعددي را
مقایسه کردهاند .جریانهای ماناي ثبت شده پس از  2 hدر طول
آزمون نشان میدهند ،الیه پلیآنیلین کارایی نورالکتروشیمیایی
خود را در مدت زمان مطالعه حفظ کرده است .در فاز گازی ،تنها
هیدروژن رديابي شده بود ،اما سوختهایي مانند متانول و اتانول
برای نمونههای اشباع از کربن دیاکسید در محلول آشكارسازي
شدند.
به گفته پژوهشگر ارشد اين طرح ،صرفنظر از مزایای فنی،

پلیآنیلین بهعنوان پلیمر قابليت آن را دارد تا به آسانی به شکل پارچه و
فیلم درآید كه با سقف یا سطوح خميده سازگاري كامل دارند.
بدينترتيب ،مناطقي با مساحتهاي بزرگ بهوجود ميآيند كه
برای کاهش نورالکتروشیمیایی الزماند و ديگر به متمرکزکنندههای
خورشیدی خطرناک و گران ،نيازي نخواهد بود.
اهمیت این پژوهش در استفاده از مواد جدید برای تولید سوخت
خورشیدی در جهانی است که نیاز به کاهش اثر انتشار کربن
دیاکسید وجود دارد .یافتن ماده نورکاتد ارزان و فراهم میتواند
گزینههای جدیدی برای ساخت سلولهای سوخت خورشیدی
ارزان تر و بهرهورتر از نظر انرژي بيافريند.
				
منبع:

http://phys.org

پيچيدن نانولولههاي كربن در پليمرها و افزايش كارايي آنها

عاملهاي اضافي

CNT

اليه
پيچيده

پراكنده كننده
عاملدار
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بهگفته پژوهشگران ژاپني دانشگاه كيوشو ،نانولولههاي كربن پيچيده
در پليمر آينده خوبي را در زيستفناوري و كاربردهاي انرژي
رقم ميزنند .دانشمندان براي نخستين بار در اوايل دهه 1990
نانولولههاي كربني را گزارش كردند .از آن ب ه بعد ،اين استوانههاي
كوچك به بخشي از پژوهشها براي كاهش اندازه وسايل فني و
اجزاي تشكيلدهنده آنها تبديل شدهاند .نانولولههاي كربني
( )CNTsخواص بسيار مطلوبي دارند .آنها صد برابر قويتر از
فوالد بوده و يك ششم آن وزن دارند .همچنين ،چند برابر مس
رسانندگي الكتريكي و گرمايي دارند و مهمتر آنكه مشكالت
زيستمحيطي يا تخريب فيزيكي اغلب فلزات ،نظير انقباض و
انبساط گرمايي يا سايش را ندارند.
 CNTsتمايل به انبوهش دارند و دستههايي از لولهها تشكيل
ميدهند .براي استفاده از خواص برجسته آنها در كاربردهاي
مختلف ،پراكنش الزم است .اما آنها در بسياري از مايعات
نامحلولند كه پراكنش  CNTsرا مشكل ميسازد.
پژوهشگران ژاپني فني را به كار بستهاند كه دستههاي انبوهههاي
نانولولههاي كربني را ورقهاي كرده و آنها را در حالل پراكنده
ميكند .اين فن شامل پيچيدن لولهها در پليمر با استفاده از
پيوندي بدون به اشتراكگذاري الكترونهاست .اين فن ،پيچيدن
غيركوواالنسي در پليمر ناميده شده است .به اشتراكگذاري

الكترونها در پيچيدن كوواالنسي در پليمر به پيوند پايدارتري منجر
ميشود ،اما در عوض موجب تغيير خواص مطلوب ذاتي نانولولهها
ميشود .از اينرو ،پيچيدن غيركوواالنسي در پليمر مقدم بر اغلب
موارد در نظر گرفته شد ،زيرا حداقل صدمه را به لولهها ميرساند.
اين پژوهشگران ،طراحي را به انجام رساندهاند كه در آن
رويكردهاي مختلف پيچيدن در پليمر را تجزيه و تحليل كرده و
كاربردهايي را ارائه كردهاند كه اين نوع نانولولههاي كربني پيچيده
ميتوانند در آنها استفاده شوند .حاصل پژوهش در اينباره در
نشريه  Science and Technology of Advanced Materialsبه
چاپ رسيده است.
آنها دريافتند كه پليمرهاي متعددي براي اين فن قابل استفاده

هستند .اين دانشمندان اخيرا ،بسياري از پراكنشهاي پليمري را
توسعه دادهاند كه نهتنها  CNTsرا پراكنده ميكنند ،بلكه عاملهاي
جديدي نيز به آنها ميافزايند .اكنون ،پراكنشهاي پليمري بهطور
گسترده شناخته شدهاند و در بسياري از زمينهها ،شامل كاربردهاي
زيست فناوري و انرژي استفاده ميشوند.
 CNTsپايدار پيچيده در مواد زيستسازگار براي زيستپزشكي
بسيار جذابند .براي مثال ،به علت قابليت شگفتانگيز عبور از
سدگرهاي زيستي بدون توليد پاسخ ايمني ،قابليت بالقوهاي براي

استفاده در زمينه رهايش دارو دارند.
پيچيدن نانولولهها در پليمرها عملكردهاي فوتووولتايي آنها را
در سلولهاي خورشيدي بهبود ميبخشد ،مثال هنگامي كه پليمرها
مانند رنگدانه دريافتكننده نور عمل ميكند .انتظار ميرود ،عامليت
پليمرهاي استفاده شده براي پيچيدن  CNTsگستردهتر شده و
كاربردهاي جديدي با استفاده از آنها ايجاد شود.
			
منبع:

https://sciencedaily.com

بهبود خواص مکانیکی ژلهای پلیمری با طراحی مولکولی
ژلهای پلیمری ،که با استفاده از شبکهسازهای پلیروتاکسان ()PR
با وزنهای مولکولی مختلف ،اما با همان تعداد نقاط شبکهای شدن

فصلنامه علمي-ترويجي ،سال ششم ،شماره  ،3پاييز 1395

بر واحد حجم ژل تهیه میشوند ،دارای مدول یانگ یکسانی هستند.
در مقابل ،کششپذیری و استحکام گسیختگی ژلهای پلیمری ،با
افزایش وزن مولکولی شبکهساز  PRاساسا افزایش مییابد .یک
گروه پژوهشی بینالمللی از دانشگاههای ناگویا و توکیو راهی
برای افزایش مقاومت به شکست ژلهای پلیمری با استفاده از
طراحی بر مبنای دانههای مولکولی و رشتههای پلیمری یافتهاند.
دانههای مولکولی حلقههای سیکلودکسترین اصالحشدهاند که در
رشتههای پلیاتیلن گلیکول ( )PEGبه بند کشیده شدهاند .حلقههای
سیکلودکسترین دارای گروههایی هستند که به ساختارهای رشتهای
اجازه ایجاد پیوند عرضی را میدهند .این کار موجب تشکیل شبکه
سهبعدی پلیمری میشود که میتواند به عنوان ژل پلیمری استفاده
شود.
ژلهای پلیمری شامل شبکه پلیمری سهبعدی دارای پیوندهای
عرضی هستند که با مولکولهای مایع متورم شدهاند .اغلب ژلهای

پلیمری شکننده هستند ،زیرا تجمع تنش به آسانی در ساختار
شبکهای سهبعدی آنها رخ میدهد .برای آسان کردن کاربرد ژلهای

پلیمری ،برای مثال غربالهای مولکولی و مواد ابرجاذب ،خواص
مکانیکی آنها باید بهبود یابند .پژوهشگران اثر وزن مولکولی PEG
را به ازای حلقه سیکلودکسترین بر کرنش و استحکام گسیختگی
ژلهای حاصل بررسی کردند .آنها دریافتند ،ژلهای پلیمری تهیه
شده در برابر شکست مقاوماند ،زیرا دانههای سیکلودکسترین ،به
هنگام اعمال نیرو میتوانند در طول رشتههای پلیاتیلن گلیکول
بلغزند و از تجمع تنش جلوگیری کنند .ابعاد این اثر با وزن
مولکولی پلیاتیلن گلیکول به ازای حلقه سیکلودکسترین افزایش
مییابد که به کرنش و استحکام گسیختگی بیشتر منجر میشود .از
همین رو ،قابلیت دانههای سیکلودکسترین برای لغزش در طول
رشتههای پلیمر با طول رشته میان دانهها افزایش پیدا میکند.
قابلیت بهبود مقاومت به شکست ژلهای پلیمری با افزایش وزن
مولکولی واحدهای پلیمری برای هر حلقه سیکلودکسترین پیوند
عرضی یافته ،راه حل مناسبی برای غلبه بر مشکل تردی ژلهای
پلیمری متداول است.
پژوهشگران بر این باورند که این رویکرد در بهبود کرنش و
استحکام گسیختگی با استفاده از دانههای مولکولی پیوند عرضی
یابنده و گیرکردن آنها در زنجیرهای پلیمری منتهی به ساخت
ژلهای پلیمری با خواص مکانیکی مطلوب خواهد شد .اخیرا نتایج و
یافتههای این پژوهش در  Chemical Communicationsبه چاپ
رسیده است.
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