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Abstract
The regeneration process is affected by not only interactions between cells but also
the surfaces chemistry of biomaterials. For this reason, modifying the surface of
electrospun fibers with biomolecules is a good way to increase adhesion and cellular
organization. There are two general approaches to modify electrospun nanofibers,
which are performed in different ways. Loading of biological agents in a polymer
solution is a common method for trapping biomolecules in the structure of a scaffold,
in which the molecule is located in the fibrous labyrinth and plays its role. However,
due to the limitations of this method, post-modification methods have been considered
as an alternative path. This type of modification can be achieved by physical
adsorption of biomolecules or by chemical bonding on fibers. Due to the capabilities
of click chemistry, clickable electrospun structures provide a promising pathway for
the linking of different biomolecules, suitable for different tissue engineering
purposes. In this review article, we reviewed the latest research performed on the
functionalization and modification of electrospun structures with different types of
click reactions. The main purpose of this article is providing familiarity with recent
researches in this field which is required to achieve smart systems that stimulate
cellular activities.
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چکیده
فرآیند بازسازی متاثر از فعل و انفعاالت بین سلولها و شیمی سطح زیستمواد است .بههمین دلیل،
اصالح سطح الیاف الکتروریسیشده با مولکولهای زیستی ،روشی مناسب برای افزایش چسبندگی و
سازماندهی سلولی است .دو رویکرد کلی برای اصالح داربستهای الکتروریسیشده موجود است که با
روشهای مختلفی انجام میگیرد .بارگیری عوامل زیستی در محلول پلیمری یک روش مرسوم برای به
داماندازی مولکولهای زیستی در ساختار داربست است که مولکول مذکور در البالی الیاف قرار داشته
و به ایفای نقش خود میپردازد .اما بهدلیل محدودیتهای این روش ،روشهای پساعاملدارکردن
( )Postmodificationsبه عنوان مسیر جایگزین برای اصالح نانوالیاف مورد توجه قرار گرفته است .این
نوع اصالح میتواند با جذب فیزیکی مولکولهای زیستی بر روی سطح الیاف و یا با پیوند شیمیایی عامل
موردنظر بر روی الیاف بدست آید .بهدلیل قابلیتهای شیمی کلیک ،سازههای الکتروریسیشدهی قابل
کلیک مسیر نویدبخشی برای پیوند مولکولهای زیستی مختلف ،که مناسب برای اهداف متفاوت مهندسی
بافت باشد را ،فراهم میکند .این مقالهی مروری ،به تحقیقات انجامشده در زمینهی عاملدارکردن سازه-
های الکتروریسی به تفکیک انواع واکنشهای کلیک میپردازد .بدیهی است دستیابی به سامانههای
هوشمند که فعالیتهای سلولی را تحریک و کنترل مینمایند ،نیازمند آشنایی با پژوهشهای اخیر در این
زمینه است که هدف اصلی این مقالهی مروری است.
کلمات کلیدی :الکتروریسی ،عاملدارکردن نانوالیاف ،شیمی کلیک ،زیست مواد ،مهندسی بافت

 -1مقدمه

با پیشرفت مهندسی بافت ،طراحی داربستهای هوشمند ،که متشکل از مواد پلیمری و مولکولهای زیستی
هستند ،به دلیل قابلیت بیان سیگنالهای زیستی ،کنترل فعالیتهای سلولی و ترویج بازسازی بافت بهعنوان
جایگزین داربستهای ساده مورد توجه قرار گرفتهاند .مولکولهای زیستی مذکور گسترهی وسیعی از
خانوادهی فاکتورهای رشد ،پروتئینها ،پپتیدهای کوتاه ،ژنها و آنزیمها را شامل میشوند که داربستهای
الکتروریسی شده را میتوان برحسب کاربرد با چندین مورد از مواد فوق عاملدار کرد .به منظور زیستفعال-
سازی سازهها ،یک روش ساده ،ترکیب مولکول های زیستی با محلول پلیمری موردنظر قبل از فرآیند
الکتروریسی است .به این ترتیب ،اجزای زیستفعال ( )Bioactiveدر داربستهای الکتروریسیشده پخش
شده و میتوانند آزادسازی پیوسته یا کنترل شدهای را برای بازسازی بافت فراهم کنند (شکل  .)1ایراد این
روش ،عدم کنترل نرخ رهایش و از دست دادن یا تغییر بالقوه در فعالیت زیستی مولکولهای مذکور است که
بهدلیل اعمال ولتاژ یا برهمکنش با محلول پلیمری رخ میدهد [.]1
هدف روشهای نوینتر زیستفعالسازی ،تثبیت مولکولهای زیستی مانند پروتئینها ،پپتیدها و
پلیساکاریدها یا داروهای فعال زیستی بر روی سطح الیاف الکتروریسیشده است که بتواند برهمکنش بین
سطوح زیستمواد و سامانهی بیولوژیکی را تعدیل نماید .به منظور ایجاد و ارتقای برهمکنش بین زیست-
مولکولها و پلیمرهای داربست ،اغلب الزم است که فعالسازی سطح الیاف انجام شده و گروههای عاملی
خاص بر روی سطح آنها ایجاد شود .استفاده از پالسما و حکاکی شیمیایی مرطوب ( Wet Chemical
 )Etchingدو روش مرسوم برای تعبیه گروههای مورد نیاز بر روی سطح است [ .]2با این حال ،یک فرآیند
زیستفعالسازی سطحی ایده آل باید دارای شرایط واکنش آسان بوده و احتمال تخریب مولکول به حداقل
کاهش یابد .همچنین ،آزادسازی مولکولهای زیستی باید با سرعت کنترلشده و بدون افت فعالیت آنها انجام
شود .در این راستا ،واکنشهای کلیک بهدلیل واکنشپذیری باال ،شرایط سهولت انجام واکنش (عدم نیاز به
تجهیزات) ،انتخابپذیری و شرایط واکنش مالیم توجه زیادی را به خود جلب کردهاند .در این مقاله مروری،

رویکردهای فعلی برای ساخت داربستهای الکتروریسیشده زیستفعال با تمرکز بر روی برقراری اتصاالت
شیمیایی با واکنش کلیک مورد بررسی قرار میگیرد .واکنش حلقهزایی کاتالیستشده با مس (،)CuAAC
واکنش تیول-ان و تیول این ،افزایش مایکل تیول-ان و واکنش دیلز-آلدر و دیلز-آلدر معکوس از مهمترین
واکنشهای کلیک هستند که برای اصالح پلیمرها استفاده شدهاند .سازوکار و جزییات این واکنشها در منابع
گردآوری شده است و از این رو از ذکر مباحث اولیه واکنشهای کلیک صرفنظر شده است [.]3

شکل  .1فرآیند تولید داربستهای حاوی مولکولهای زیستی در مهندسی بافت [.]1
اصالح سطح الیاف الکتروریسیشده با مولکولهای زیستی توسط شیمی کلیک را میتوان از طریق
الکتروریسی مستقیم پلیمرهای حاوی گروههای عاملی مستعد برای واکنش کلیک انجام داد .بهعنوان مثال ،لین
( )Linو همکارانش ،الیاف پلی (استر-اوره) ( )PEUرا تهیه کردند که حاوی گروههای قابل کلیک آلکین،
آزید ،آلکن ،تیروزین-فنول و کتون بود که برحسب گروه عاملی موجود میتوان پپتیدها و مولکولهای
فلورسنت را بر روی سازه متصل نمود (شکل  .]4[ )2مطالعات زیادی در خصوص عاملدارکردن نانوالیاف بعد
از واکنش الکتروریسی انجام شده است و واکنشهای حلقهبندی آزید-آلکین بهدلیل سهولت واکنش و تعبیه
نمودن گروههای فعال بر روی اجزا بیشترین مطالعه را به خود اختصاص داده است .در ادامه ،به طور اجمالی به
بررسی شیمی واکنشهای کلیک پرداخته و سپس ،پژوهشهای انجام شده در خصوص عاملدارکردن سطح
الیاف به تفکیک واکنشهای کلیک بررسی خواهد شد.

شکل  .2سنتز و اصالح نانوالیاف پلی (استر-اوره) [.]4
 -2واکنشهای کلیک
شیمی کلیک یک واکنش خاص نبوده بلکه به تعریف واکنشهایی میپردازد که طی آن تولید محصوالت با
بازده و گزینشپذیری باال بوده و تحت شرایط مالیم انجام میشود .از ویژگیهای این واکنش میتوان به
سهولت ،عدم حساسیت به اکسیژن و آب ،استفاده از مواد اولیه و معرفهای در دسترس ،وهمچنین استفاده از
حداقل حالل اشاره کرد .از واکنشهای معروف کلیک میتوان به واکنش حلقهزایی کاتالیستشده با مس،
واکنش حلقهزایی با اثر فشار حلقه ،واکنش تیول ،X-واکنش دیلز-آلدر و واکنش اکسیم اشاره کرد []5
(شکل .)3

شکل  .3انواع واکنشهای کلیک و سازوکار آنها.
 -1-2واکنش حلقهزایی کاتالیستشده با مس ()CuAAC
واکنش حلقهزایی اولیه که به حلقهزایی هویسژن ( )Huisgenمعروف است بین گروههای آزید و آلکین
انجام شده و ترکیب -3،2،1تریازول را ایجاد میکند .این واکنش به دمای باال نیاز داشته و از این رو برای
مولکولهای بیولوژیکی مضر است .در آغاز قرن بیستم ،ملدال ( )Meldalو شارپلس ( )Sharplessبهطور
مستقل حلقهزایی آزید-آلکین کاتالیستشده با مس را گزارش کردند که این واکنش بهعنوان اولین واکنش
کلیک معرفی شد .از مزایای این واکنش میتوان به امکان انجام واکنش در محیط آبی و گزینشپذیری باالی

آن اشاره نمود که این ویژگیها سبب کاربرد گسترده این واکنش برای اصالح مولکولهای زیستی مانند
پلیپپتیدها ،نوکلئیک اسیدها و پلی ساکاریدها شده است [.]6
 -2-2واکنش حلقهزایی با اثر فشار حلقه ( Strain-Promoted Azide-Alkyne
)Cycloaddition, SPAAC
با توجه به محدودیتهای واکنش  CuAACکه از مهمترین آن میتوان به سمیت مس اشاره کرد ،ظهور
واکنش حلقهزایی بدون فلز فرصتهای استفاده در شرایط فیزیولوژیکی عمومی را گسترش میدهد .واکنش
 ،SPAACکه توسط برتوزی ( )Bertozziو همکارانش توسعه داده شد ،در دههی اخیر مورد توجه قرار
گرفت .حلقه اکتین و آزیدها ترکیبات درگیر در واکنش بوده که محصول -3،2،1تریازول با ساختاری پایدار
را حاصل میکند .این واکنش کلیک در اصالح پروتئین و الیگونوکلئوتیدها کاربرد وسیعی پیدا کرده است
[.]7
 -3-2واکنش تیولX-
واکنش تیول X-نوعی واکنش هیدروتیوالسیون ( )Hydrothiolationاست که از طریق افزودن گروههای
تیول ( )SHبه پیوندهای دوگانه کربن -کربن ( )C=Cانجام میشود .بهصورت کلی ،این واکنش به دو روش
افزایش رادیکالی و افزایش مایکل قابل انجام است که تاکنون در اصالح شیمیایی پلیمرها با مولکولهای
زیستی و همچنین سنتز هیدروژلها ،تهیه شبکههای پلیمری ،پوششها و فیلمها مورد توجه بوده است [.]6
 -4-2واکنش دیلز-آلدر ()Diels-Alder
واکنش دیلز آلدر یک واکنش افزایشی مزدوج بین دیان و دیانوفیل است که بهدلیل تشکیل پیوندهای σ
جدید از نظر ترمودینامیکی مطلوب است .همچنین ،واکنش دیلز-آلدر در دمای
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معکوس انجام شده و از این رو مسیری ساده برای طراحی مواد خود ترمیمشونده محسوب میشود [.]8

 -5-2واکنش اکسیم
واکنش اکسیم نوعی واکنش تراکمی بین گروههای کتون/آلدهید و نوکلئوفیلهای پایداری مانند هیدرازین و
الکوکسی آمین است که پیوندهای هیدرازون و اکسیم تشکیل شده پایداری مناسبی در شرایط فیزیولوژیکی
بدن دارند .در این واکنش آب بهعنوان محصول جانبی تولید میشود .بهمنظور تسریع واکنش ،نیاز به شرایط
اسیدی ضعیفی هست که کاربرد این واکنش را در محیط های بیولوژیکی محدود میسازد .از این رو ،توسعهی
سامانههای کاتالیزوری در این زمینه بسیار مورد توجه است [.]6
 -3پسااصالح نانوالیاف با واکنشهای کلیک
 -1-3واکنش حلقهزایی کاتالیستشده با مس ()CuAAC
واکنشهای آزیدها و آلکینهای آلی که توسط گونههای مس کاتالیز میشوند ،نمونههای اولیه شیمی کلیک
هستند .واکنش مذکور که در سال  2112کشف شد ،از آن زمان گسترش یافته و امروزه به یک واکنش
پرکاربرد در سنتز آلی تبدیل شده است .تعبیه کردن گروههای مستعد واکنش کلیک به روشهای مختلف
گزارش شده است .النچوسکی ( )Lancuškiو همکارانش ،داربستهای نانوالیافی قابل کلیک را از مخلوط
پلی (کاپروالکتون) ( )PCLبا وزن مولکولی  81و  2111گرم بر مول که با گروههای آزید اصالح شده بود
( )PCL-N3تهیه کردند [ .]9برای این منظور PCL ،که دارای گروههای انتهایی هیدروکسیل است با گروه
آزید در حضور مس اصالح گردیدکه قابلیت انجام واکنش کلیک را خواهد داشت  .آنها برای ارزیابی
توانایی الیاف برای واکنش با گروههای آلکین ،ماده فلئورسنت پروپارژیل فلوئورسئین ایزوتیوسیانات ()FITC
را سنتز کرده و بر روی الیاف قرار دادند .حذف ذرات مس و دیگر ترکیبات با شستوشوی الیاف با اتانول
انجام شد .تصاویر میکروسکوپی حاصل ،انجام واکنش کلیک را تایید مینماید (شکل  .)4گروه فوق در
پژوهشی مشابه ،اثر اصالح سطحی نانوالیاف  PCLتوسط کربوهیدرات را نسبت به اصالح تودهای (-Bulk
 ) Functionalizationمقایسه کردند .نتایج حاصل از چسبندگی پروتئین لکتین نشان داد که در نانوالیاف

حاوی گروه آزید زمانیکه بعد از فرآیند الکتروریسی با ترکیب پروپارژیل-α-D-مانوزید اصالح میشوند،
فراهمیزیستی ( ) Bioavailabilityکربوهیدرات نسبت به حالتی که قبل از فرآیند ریسیده شدن و با روش
دیگری به  PCLمتصل شده باشد ،افزایش چشمگیری مییابد که نقش پساعاملدارکردن الیاف را نشان می-
دهد [.]11

شکل ( .4الف) طرحی از فرآیند پسا اصالح الیاف  PCLبا گروههای فلوئورسنت ( .ب) تصویر
فلوئورسنت [.]9

فتالوسیانینها ترکیبات حساس به نوری هستند که در نوردرمانی بیماری سرطان استفاده میشوند .چانگ
( )Changو همکارانش روش جدیدی را برای تثبیت آهنفتالوسیانینها بر روی الیاف پلیمری گزارش کردند.
در این راستا ،اصالح الیاف پلیایمید با ترکیب فتالوسیانین آلکینهشده با استفاده از واکنش کلیک گزارش شد.
آمادهسازی نانوالیاف برای تثبیت ،با کلرومتیلدار کردن الیاف و سپس جانشینی کلر با گروه آزید انجام شد
[.]11
المینین و پپتیدهای مشتق از المینین ،مانندی (Isoleucyl‐lysyl‐valyl‐alanyl‐valine) IKVAV

ترکیباتی شناختهشده برای تقویت چسبندگی سلولی و القای رشد سلولهای پیشساز عصبی هستند .کیم
( )Kimو همکارانش با استفاده از واکنشهای کلیک تثبیت گرادیانی پپتیدهای IKVAVرا بر روی الیاف

کو-اکسترود شده گزارش کردند .تثبیت گرادیانی توسط یک پوشانندهی نوری ( )Photomaskانجام شده
و عاملی موثردر جهتگیری ( )Cellular alignmentسلولهای عصبی است .برای اصالح سطح الیاف،
ترکیب پروپارژیل بنزوفنون بر روی  PCLجذب شده و در نتیجه امکان اتصال پپتید حاوی گروه آزید فراهم
خواهد بود سرانجام الیاف جهت رنگزدایی و حذف پپتیدهای واکنشنداده در محلول دیمتیل
سولفوکسید/آب قرار گرفت .واکنش در حضور کاتالیست مس و با بازدهی باالیی قابل انجام است (شکل )5
[.]12

شکل  .5طرح واکنش اصالح الیاف  PCLبرای اتصال پپتید .]12[ IKVAV

در گزارشی دیگر ،هوآنگ ( )Huangو همکارانش الیاف کوپلیمر پلی (وینیل الکل) و پلیاتیلن را با
سیانوریک اسید اصالح کرده و سپس در یک واکنش جانشینی توانستند گروههای آزید و آلکین را بر روی
آن تعبیه نمایند که متعاقبا قابلیت اتصال گونههای دیگر را خواهد داشت .بررسیها نشان داد برای تثبیت
سولفوبتائینها بر روی الیاف کوپلیمر ،آلکینهکردن الیاف بهدلیل بازدهی واکنش بعدی تثبیت ،بهتر از آزیدی
کردن آنها است .سولفوبتائینها ترکیبات دویونی ( )Zwitterionهستند که خاصیت ضدخزه/ضدگرفتگی
( )Anti-foulingرا در نمونه ایجاد میکنند (شکل .]13[ )6

شکل  .6اصالح سطحی نانوالیاف کوپلیمر پلیاتیلن-پلی (وینیل الکل) با سولفوبتائین [.]13

بیوتین یکی از مولکولهایی است که با تثبیت بر روی نانوالیاف کارایی زیستی آنها را بسیار افزایش می-
دهد .گودجی ( )Goodgeو همکارانش ،توانستند با استفاده از واکنش آزید-آلکین ،مولکولهای بیوتین را
بر روی نانوالیاف سلولزاستات تثبیت نمایند .به این منظور الیاف سلولز استات تهیهشده و سپس گروههای
آلکین طی واکنش با پروپارژیل بروماید بر روی نانوالیاف ایجاد گردید .در ادامه ،امکان تثبیت مولکولهای
بیوتین در حضور کاتالیست مس سولفات میسر شد و جهت خالصسازی ،الیاف حاصل به مدت سه روز در
آب غوطهور گردید .میزان ماندگاری بیوتین بر روی سطح متاثر از زمان و محیط نگهداری الیاف است [.]14
عالوه بر ترکیبات مس ،ترکیبات دیگری نیز بهعنوان کاتالیست واکنش آزید-آلکین استفاده شدهاند که
برخی در زمینهی اصالح پلیمرها نیز بکاربرده شده است .ونگ ( )Wangو همکارانش از ذرات نقره به این
منظور استفاده کردند که میتواند ضمن تسهیل واکنش حلقهزایی ،به عنوان عامل شبکهایکننده (کراسلینکر) و
عامل ضدباکتری نیز در الیاف پلی (آکریلونیتریل) حضور داشته باشد .به این منظور الزم است تا ابتدا نقره آزید
از واکنش نقره نیترات و سدیم آزید تشکیل شده و بتواند بهعنوان کاتالیست موجب اتصال گروه آزید به گروه
کربونیل و تشکیل گروه تترازول گردد (شکل  .]15[ )7روش فوق مسیری مناسب برای اصالح الیاف پلی
آکریلونیتریل را فراهم میکند.

شکل  .7سازوکار پیشنهادی برای اصالح الیاف پلی (آکریلونیتریل) توسط یون نقره .استفاده از سدیم
آزید در غیاب نقره ،محصولی را حاصل نخواهد کرد [.]15

ترکیبات ضدباکتری برپایهی روی نیز در بستر کمپلکسهای فتالوسیانین بر روی الیاف تثبیت شده و
خاصیت ضدباکتری باالیی را نشان می دهند .در پژوهشی که در این زمینه انجام شده است ،پلیمر پلی (وینیل
الکل) طبق شکل  8با گروه های آزید اصالح شده و قادر به اتصال به کمپلکس روی فتالوسیانین شده است.
نتایج حاصل ،حاکی از کاهش میزان آبدوستی و افزایش خاصیت ضد باکتری با افزایش درجهی اصالح است
[.]16

شکل  .8مسیر کلی تهیهی پلی (وینیل الکل) حاوی فتالوسیانین از طریق شیمی کلیک .]16[ CuAAC

در حالی که گزارشهای زیادی از حلقهزایی کاتالیست شده با مس برای عاملدار کردن نانوالیاف ارائه
شده است ،رویکردهای جایگزینی که از راهکارهای بدون فلز استفاده میکنند نیز رو به گسترش است .از
آنجاییکه کمترین مقدار از فلزات ممکن است در سامانهی زیستی و کاربرد نهایی سازه اثر سو داشته باشد ،این
روشها بسیار مطلوب خواهند بود .واکنش حلقهزایی آزید-آلکین با اثر فشار حلقه ) (SPAACبهعنوان
یک جایگزین مناسب بدون فلز برای واکنش کالسیک  CuAACارائه شده است .بکر ( )Beckerو
همکارانش ،عاملدارکردن الیاف الکتروریسیشده را بر اساس  SPAACگزارش کردند .در این کار،
پلیمرهای پلی (-γبنزیل-L-گلوتامات) ( )PBLGکه حاوی یک گروه عاملی سیکلواکتین در انتهای زنجیر

خود بودند الکتروریسی شده و سپس بهدلیل فشار حلقه براحتی وارد واکنش میشوند .از پلیمرشدن حلقهگشای
-γبنزیل-L-گلوتامات-N-کربوکسیانیدرید برای سنتز پلیمر واکنشدهنده به آزید استفاده شد (شکل .)9
نانوذرات حاوی گروه آزید نیز میتوانند در سطح الیاف تثبیت شوند که در زمینه تشخیص و درمان بیماری،
تصویربرداری و انتقال دارو و ژن میتوانند مورد استفاده باشند [ .]17گروه بکر در گزارشی دیگر ،اصالح
نانوالیاف  PCLرا منتشر کردند که با استفاده از واکنش  SPAACانجام شده بود .پلیمرشدن  PCLبا
آغازگر -4دی بنزوسیکلوکتینول ( )DIBOو در حضور اکتوآت قلع انجام شد و امکان اتصال گروههای آزید
بر روی الیاف ،با اتصال رنگدانهی حاوی آزید و تصاویر فلوئورسنت آن تایید گردید (شکل .]18[ )11

شکل  .9تهیه و اصالح الیاف از طریق واکنشهای حلقهزایی آزید-آلکین در غیاب کاتالیست فلزی
[.]17

شکل  .11تهیه و اصالح الیاف پلیمر  PLAو  PCLاز طریق واکنشهای  SPAACبدون فلز [.]18

با روشی مشابه ،فیلیپ ( )Philipو همکارانش الیاف  PCLرا با گروههای  RGDاصالح کردند که میزان
بیان ژن و پروتئینها برابر با نمونههای خالص از  RGDبود .سطح باالی پروتئین اسیدی رشتهای گلیال در
مراحل اولیه حاکی از پیشسازهای عصبی ( )Neural Progenitorsبود که نسبت به نمونهی کنترل و
گزارشات موجود در منابع علمی بسیار سریعتر رخ داده بود [.]19
حضور گروه های متنوع قابل کلیک بر روی نانوالیاف ،امکان اتصال مولکولهای زیستی مختلف را فراهم
میکند .ژنگ ( )Zhengو همکارانش ،پلیمر  PCLرا به دو صورت اصالح کردند که مستعد برای واکنش
 SPAACو واکنش اکسیم باشد .در نتیجه ،پپتیدهای  )GRGDS( Gly-Arg-Gly-Asp-Serو Tyr-Ile-
 Gly-Ser-Argقابلیت اتصال بر روی الیاف  PCLرا داشتند که موجب تسهیل در تکثیر سلولهای شوآن
( )Schwannشده و سازههای نویدبخشی در بازسازی اعصاب محیطی محسوب میشوند [ .]21در پژوهشی
مشابه ،سه ترکیب  ،GRGDSدوپامین و پپتید  BMP-2با سه نوع واکنش کلیک اکسیم ،حلقهبندی
 CuAACو  SPAACبر روی کوپلیمری از کاپروالکتون و  -8،4،1تریاکسااسپیرو[-9-]4.6آندکانون

تثبیت شدند (شکل  .)11با روش مذکور ،اتصال مستقیم گسترهی وسیعی از مولکولهای زیستی بر روی سطح
نانوالیاف تسهیل مییابد [.]21

شکل  .11اصالح نانوالیاف تهیه شده از کوپلیمر پلی (کاپروالکتون) و تریاکسااسپیرو[-9-]4.6
آندکانون به سه طریق مختلف [.]21

در پژوهشی دیگر ،الیاف پلی (-Lالکتیک اسید) که از دو سر با گروههای دی بنزوسیکلواکتینول اصالح
شده بودند با واکنش کلیک به پپتید  Tyr-Ile-Gly-Ser-Argمتصل شدند .فشار حلقه درترکیب واکنش
دهنده نیروی محرکه برای واکنش کلیک بوده و نیازی به استفاده از کاتالیست مس نبود .سلولهای بنیادی
جنینی موش ) (mESCبر روی نمونههای اصالحشده و اصالح نشده با پپتید کشت داده شدند و نتایج نشان
داد که در حالت اصالح شده ،میزان بیان بتا تولومبین ( ،)TUJ1رشد سلولهای عصبی بیان ژن مارکرهای
عصبی بیشتر از حالت اصالح نشده بوده است [.]22
 -2-3واکنش دیلز-آلدر
واکنشهای دیلز-آلدر را میتوان بهدلیل سادگی و بازده باال بهعنوان واکنشهای کلیک طبقه بندی کرد .این
واکنشها به دلیل گسترهی وسیع مواد اولیه ،هم در زمینهی ترکیبات آلی کوچکمولکول و هم پلیمری

تحقیقات زیادی را داشته اند .آلتان ( )Altanو همکارانش نانوالیافی برپایهی کوپلیمرها را طراحی کردند که
تحت شرایطی مالیم قادر به انجام واکنش دیلز-آلدر هستند (شکل  .)12کوپلیمرهای فوق نهتنها بهدلیل حضور
گروههای جانبی فوران مستعد واکنشهای کلیک هستند ،بلکه پایداری نمونه بهدلیل برقراری تعادلی بین بخش
آبدوست و آبگریز درمحیط آبی افزایش مییابد .عاملدارکردن الیاف حاصل توسط لیگاندها و مولکولهای
حاوی مالئیمید مانند بیوتین اصالح شده با مالئیمید میتواند انجام شود که نانوالیاف بیوتینهشده ،قادر به جذب و
تسهیل تثبیت پروتئین استرپتاویدین ( )Streptavidinو نقاط کوانتومی ( )Quantum Dotsپوشش یافته
با استرپتاویدین هستند [.]23

شکل  .12طرح ساخت و عاملسازی نانوالیاف از طریق واکنش دیلز-آلدر [.]23

در گزارشی اخیر ،کوپلیمرهای مبتنی بر پلیالکتید ) (PLAحاوی گروههای فوران و تری اتیلن گلیکول
)(TEGنیز سنتزشده و برای تولی د نانوالیاف الکتروریسی شدند که الیاف با واکنش دیلز-آلدر قادر به اتصال
شیمیایی به پپتید حلقوی  cRGDfKهستند .نتایج حاکی از آن بود که حضور پپتیدهای فوق موجب افزایش
زیستسازگاری ،ارتقای چسبندگی سلولی و تکثیر سلولهای  L929میشود [.]24
-3-3واکنش تیولX-
گوو ( )Guoو همکارانش اصالح الیاف شبکهایشده پلی ((-3مرکاپتوپروپیل) متیل سیلوکسان) )(PMMS
را از طریق واکنش رادیکال تیول-ان گزارش کردند (شکل  .)13در فرآیند ریسیدن ،الیاف  PMMSشبکه-
ایشده و تیولهای آزاد باقیمانده را میتوان برای اتصال زنجیرهای اصالح شده با مالئیمید PNIPAM

استفاده کرد .به این منظور ،الیاف  PMMSدر محلول آبی  PNIPAMغوطهور شده و واکنش از طریق
افزایش مایکل تیول-مالئیمید انجام شد [.]25

شکل  .13تهیه و اصالح الیاف از طریق واکنش رادیکالی و نوکلئوفیلی تیول-ان [.]25

اصالح نانوالیاف سلولز توسط گروههای تیول نیز توسط سل ان ( )Sol Anو همکارانش گزارش شد .به
این منظور الیاف سلولز استات تهیه شده ،و پس از استیلزدایی ،طی واکنش با -'3،3دیتیودی پروپیونیک
اسید ،الیاف سلولز تیوله بدست آمد که به سه طریق قابل اصالح بودند :الف) جذب نانوذرات نقره با کاهش
نقره در سطح؛ ب) واکنش ترکیبات آمینی با افزایش مایکل و ج) واکنش با ترکیبات آلکن از طریق واکنش
رادیکالی تیول-ان .با واکنش مذکور ،نسل جدیدی از مواد برپایهی الیاف کربوهیدرات برای کاربردهای
مختلف معرفی شد [.]26
 -3-3روشهای دیگر
نانوالیاف سلولز توجه زیادی را در زمینهی مهندسی بافت به خود معطوف ساختهاند .با این حال ،اصالح توسط
کاتالیست مس مشکلهای زیادی را به دنبال دارد .دانگ ( )Dongو همکارانش ،نانوالیاف سلولزاستات و پلی

((-3فلوروسولفونیل)پروپیل متاکریالت) ( )PFPMرا با واکنش جدید کلیک تحت عنوان تبادل
سولفور(-)IVفلوئوراید (( )sulfur(VI)-fluoride exchange)SuFExعاملدار کردند که درجهی
اصالح را میتوان با نسبت پلیمرها کنترل کرد SuFEx .واکنش بین سولفونیل کلراید ( )-SO2Fیا
فلوئوروسولفات ( ) -OSO2Fبا سیلیل اتر است که با سرعت و بازدهی باال قابل انجام است و الیاف حاوی
سولفونیل فلوئوراید را با مولکولهای زیستی سیلیل اتر عاملدار ایجاد میکند (شکل .]27[ )14

شکل ( . 14الف) ساختار شیمیایی  CAو ( .PFPMب) طرح فرآیند الکتروریسی( .ج) و (د) طرح
الیاف قبل و بعد از عاملدارشدن طی واکنش .]27[ SuFEx

 -4نتیجهگیری و چشمانداز
الکتروریسی یک روش ساده و تطبیق پذیر برای تولید داربست های الیاف پلیمری است که قادر به تقلید از
ساختار ماتریس طبیعی خارج سلولی ) (ECMبرای طیف وسیعی از کاربردهای مهندسی بافت هستند .در
سالهای اخیر ،سازههای الکتروریسیشده بهعنوان یک بستر مناسب و نویدبخش برای ساخت داربستهای

 عملکرد زیستی الیاف الکتروریسیشده یک رویکرد نوین برای طراحی، در این راستا.زیستی بوده است
 زیستفعالی داربستهای الکتروریسیشده را میتوان با تثبیت کوواالنسی.ساختارهای هوشمند و کارآمد است
.مولکولهای زیستی از طریق واکنش کلیک و با هدف تسهیل چسبندگی و فعالیتهای سلولی انجام داد
ترکیبی از فرآیند الکتروریسی و واکنشهای کلیک نشاندهنده یک راهبرد امیدوارکننده برای طراحی و
 این راهکار میتواند نقطه.توسعه سامانههای زیستی پیشرو و هوشمند برای کاربردهای مهندسی بافت است
شروع معتبری برای دستیابی به سامانههای ز یستی قابل تنظیم و هوشمند باشد که قادر به تحریک و هدایت
.فرآیند بازسازی بافت باشند
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