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 چکیده

هدا دششد  . عنکبوتشدودتولید  یی خاص از حشرات یکه توسط برخ بوده یعیطب افیاز ال یادسته شمیابر

 یهداتاش. کنند یید  یدتولگونداگو   یهداکاشبرد ، براییختلف ییولکول یهابا ساختاش ینیپروتئ یهایولکول

 بد  دش داخد   شیسن ه یهااز غ ه های پروتئینیخروج ششتهبا  ینیبزشگ پروتئ یهاساختاش گرید ایعنکبوت 

عنکبدوت دش  یعدیطب شدمی. ابرکنند یعمد  ید دستگاه شیسدن گی کییانن  غ د  این که شون یی  یتول نکبوتع

ینحصر به فرد خود یوشد توجه  یکیزیو ف یکیخواص یکان  یبه دل یو یصنوع یعیطب افیال ریبا سا سهییقا

استفاده  یعنکبوت برا شمیابر افیبالقوه ال یهاینجر به کاشبرد ییخواص استثنا نی. اس قراش گرفته ا یادیز

ی قابد  کدیزیو ف یکیخدواص یکدان ه اسد .شد  رهیدها و غحسگر ،ی، عروق یصنوعجلیقه ض گلوله  یدش تول

 نیو همچند ینیپروتئ هاییولکولبزشگ یساختاش یولکول شود برگرفته ازاین الیاف یشاه ه یی از توجهی که

هدای تاش  یدتول ویدهه یهاسدازوکاش گدر،ید ی. از سدواسد  ینیپروتئ یهارهیزنج نیب یکیزیف هایبرهمکنش
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خواص  از دالی  هاتاششیس از خروج  یهانو دش  یونیتبادل  ،pH میتنظ ،تنشل اعما یهان یعنکبوت یانن  فرآ

هدا، توسدط عنکبدوت شمیابر افیال یعیطب  ییشکالت قاب  توجه دش تول  ی. به دلباش ییافیالفوق العاده این 

 دشکبدوت عن DNA قدراش داد یانند   یاشدرفتهیپ هدایشوش ازین یبزشگ ن اسیعنکبوت دش یق شمیابر  یتول

 ،هداشوش ه وسیله این  ش ه بیعنکبوت تول شمیابر افی. الزم به ذکر اس  که الباش یی هایو باکتر واناتیح

 یداشا عنکبدوت شدمیابر افید. الان شا ن اشدتهعنکبدوت  یعیطب شمیکایالً یشابه ابری کیزیو ف یکیخواص یکان

ایدن  ند هیشا به آ ی یج  چهیتوان  دشیی طالعهی نیا کهبوده یینظا و صنایع پزشکیدش  یبالقوه ا یهاکاشبرد

 باز کن . افیال

 عنکبوت، ابریشم، الیاف طبیعی، شیسن گی، پروتئین. کلمات کلیدی:
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Abstract 

Silk is a natural fiber composed of proteins produced by some insects. Spiders produce 

various proteinaceous macromolecules for different applications. The spider web or other 

large structures of proteins are emerged from spinner glands inside the spider body, 

which act as a spinning instrument. Spider natural silk has received a great deal of 

attentions because of their unique mechanical and physical properties, thermal resistance, 

biocompatibility, and biodegradability. which resulted to potential applications of spider 

silk fibers in production of bulletproof vest, artificial vessels, sensors, and etc. This 

interesting mechanical and physicochemical properties are derived from protein 

macromolecule’s structure, including the large protein sequences of the repeating units 

and also physical interactions between the protein chains and Specific mechanisms such 

as tension, pH adjusting, and ion exchange in spinnerets of spider. Because of remarkable 

difficulties in natural production of spider silk, other advanced techniques like inserting 

the DNA of the spider into an animals or bacteria is employed, but fibers produced by 

these methods did not have mechanical and physicochemical properties of natural spider 

silk lower molecular weight of the protein chains. Natural and synthetic spider silk fibers 



 

 

have potential applications in pharmaceutical and military industries which this study can 

open a new window to the future of this fibers. 
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 مقدمه -1

باشی  هیه بابتییی نیگی   ی و تبی یم بیه م گی دار نا دانا اسیی  الییاف مییی از الیاف طبیعی بر پایه پروتئین اهابریشم دست

هزانان سیا  از می اد  نهااانگباش   میهرم ابریشم  هاآن ترینهه معروف ش دمیپروتئی ی ابریشم ت سط حشرار خاصی ت لی  

سایر حشرار همچ ن هزانپا   [1] ان استفاده هردهمیی نظاهاو هانبردتا پانگمان زخم  نگادیاز  هادان اع هانبر یبرامیشیابر

ی هاا سیازهه     ع کب ر با هی ف مااظظیی از خی دو ت لیی  م یم و شیکانو تیان ع کبی ر ییمیو ع کب ر نیز ابریشم ت لی  

 نیزمی یسا  اسی هه نو  نیتیم 044ن هاد یها  نه ترینیمیاز ب  یکیبه ع  ان  هاع کب ر  [2]  دهمیدیگری نا تشکیم 

-یاظی میی هاو بات ده به ابتیم هر م ظقه ان اعی متفاوتی از آنن هادن سراسر د هاه     به دز دن بطب د  ب و آنمی یزن  

بیه صیرف  ازییده ی  بی ون نمییبه ع کب ر ادازه  ها  تان[0] کب ر ثبی ش ه اسی  نه ع  0444 ود  دن حا  حاضر ح ش د

مقی ان نییاز بیه  مییبیه دل تیاناما سیاخی  ب دهوغذا  یدمع آون ینوش هانآم  برا کی نیا    ه شکانطعمه خ د نا  و یانرژ

دهی  میخ د نا از دسی  یچگب    شمیابر یبع  از م ت اسی سخی همراه با مصرف انرژی باال     یظرا کی ونیپروتئ یادیز

می ند  یاز انیرژ یبخشی ی خی دهیاخی ندن تانبیا معم الً  ها  ع کب رده هانایی م اسبی نشان نمیطعمه  شکاندن  نیو ب ابرا

 مییعمی تاً بیه دل یعییع کبی ر طب شیمیابر  [0] ش ن می اظییباز شمیابر یهانیپروتئ ه    و به این ترتیبمینا دبران استفاده 

و  یعییطب افییبیا الدن مقایگیه  وو مقاومیی ظی ا العیاده یعیال خاصیی هشگانیساز انیو زیگیو ییدما و یکیمی مکانمقاو



 

 

 و2و باغی انوپیایی1ی طالیی  ردبافهادن حا  حاضر تاقیقار بیشتر بر نوی ان اع ع کب ر  [5] باش میدیگر برتر  یمص  ع

  [6] باش می 0بی ه سیاه غربیو همچ ین  و0آنانئ س ونتریکگ س

 تار عنکبوتالیاف  -2

آن خیان   5تیان نیی  از و باشی میی ی( یپروتئ ب ده هه یک پتیمر )بزنگ م لک  ع کب ر  شمیاز ابر یتان ع کب ر ساختان

و دن  هیانی ابریشم ع کب ر ت سط غ دی هه دنون تان  ه   میهه مان   یک اهگترودن یا دستگاه نیگ   ی عمم  ش دمی

ع کبی ر  کی ه   می ردد و هر غ ه یک نشته خاصی برای یک هانبرد ویژه ت لی  میت لی  زیر شکم ع کب ر وابع ش ه 

تیان نیی  بی ده و  6دانای  هیا  معمی ال ع کب ر نمای  یمختتف ت ل یهااستفاده ینا برا شمیت ان  تا هفی ن ع مختتف ابرمی

  هیر تیان نیی  باش می ها  ب دن تع اد تان نی زو دن ای جا نکته مهم و ت ان   داشته باش  میتان نی  هم  8یا  0یا  2 اهی 

و دانای یچیی ه بی ده پبگییان  هیاتیان نی  ساختان(  1نمای  )شکم وهان متفاور عمم میبه نوش مجزا و مگتقم همراه با ساز

د آنایی  ییاظتگی می ند   این ساز و هان باعث ایجا نمایمیت لی   نشته الیاف نا چ  ین هه اسیی پی میکروسک دچ   خرو

   [7] نمای  میی ضعیف و غیر بابم استفاده ای نا ایجاد هاش ه هه ب ون آن هانایی الزم نا ن اشته و ساختان هانیاز پروتئین

                                                      
1 Nephila clavipes 
2 Araneus diadematus 
0 Araneus ventricosus 
0 Latrodectus Hesperus 
5 Spinneret 



 

 

 

 [7] ش ه  یت ل یهاان اع غ د ع کب ر و تان -1شکم 

 خواص مکانیکی ابریشم عنکبوت -3

 ش ه اسی   هیبه هاآن یکی ل ژیعمتکرد ب مت اسب باهه  اسی یکیاز خ اص مکان یمجم عه ا یداناع کب ر  شمیهر ن ع ابر

م اصیر بیه ظیرد از  یبییتره ها    آنباشمیختصاصی ا یکیمکان یهایژ یو یدانا (6دن الین شمیابر ژهیبه و) هاشمیابر شتریب

سیازد تیا مقی ان میینا بیادن  شمیابر افیال وخاصیی نی ذانن   امی  یباال نا به نما یریانعطاف پذ ییو بابت یاومی هششمق

 42/4و دن مای وده (الیافشکگتن  یالزم برا ت  ) شمیان اع مختتف ابر ب نر   نمایدذب  ننا ببم از شکگت یانرژ یادیز

 یگاپاسکا ( ب ده و همچ ین دانای ازدیاد ط   بیین  5/1)ح ود تی بیشتر از ظ الد  یگاپاسکا  هه ح 7/1تا مق ان بابم ت ده 

بیر  یرم  0/1)ظی الد  یششیم چگیال کیش ه و ح ود  میتشک نیهه عم تا از پروتئ شمیابرچگالی  باش  میدنص   544تا  14

 آنشکگیی  نقطیه طی   دنازدییاد  هبه طی نی هیخاصیی هشگانی باالیی داشته ع کب ر  شمیابر باش  می( متر مکعب یسانت

از ظی الد و  شتریب انیبگاین مق ان آن برس  هه اولیه ت ان  به دو تا چهان برابر ط   می یو حت ب ده ت نیو نا شمیاز ابر شتریبمیه

  [9, 8] ه الن اسی

                                                      
6 Dragline 



 

 

 [14] م اد ریع کب ر با سا شمیابر یکیکانخ اص م گهیمقا-1د و  

 (MJ.m-3چقرمگی ) (GPaسفتی ) (MPaاستحکام ) مواد

 درگالینابریشم 

 عنکبوت
104-1644 0-14 16-054 

 74 7 644-544 ابریشم کرم ابریشم

 111پشم )رطوبت نسبی 

 درصد(
244 2-0 64 

 64 104 0644 7کوالر

 84 0-6/2 954-754 668نایلون 

فوالد با استحکام کششی 

 باال
1654 194-214 6 

 25 044 0444 اف کربنالی

 --- E 2244-0584 60-80الیاف شیشه نوع 

 

اسیتاکام بگییان خی بی داشیته و از بگییانی از الییاف ع کبی ر  دن الینابریشم  ش دمیمشاه ه  1همانط نهه هه دن د و  

بیر  از تمام م اد بی ده اسیی  بگیان باال و بیشتر ع کب ر دن الینابریشم  چقرمگی ه   میطبیعی بیشتر ب ده و با ظ الد برابری 

مقاومیی  وبیاال و ضیربه ادییز یهات ان  دن برابر ظشیانمیع کب ر  الیاف ابریشمو 1 زانش ش ه دن د و   یهایژ یاساس و

همچ ین این الییاف عیالوه بیر خی اص مکیانیکی  باش  میاز این دهی برتر  یعیو طب یم اد مص  ع ریسا با و دن مقایگه هرده

                                                      
7 Kevlar 

8 Nylon 66 



 

 

 دن طبیعیی شی ه  ییمی اد ت ل نیاز بهتیر یکییع کبی ر  شمیابرب ابراین  هو پای انی حرانتی بگیان عالی نیز داشته هبگیان عالی

 دن ت لیی آ    هییا یتیا آن نا بیه ع ی ان میاده ا شی دمیباعیث  ابعیادمیتمادن ع کب ر  شمیابر بگیان م اسبعمتکرد  و اسی

 یسیاز انزیگییو  پیذیریهییو تجز نآ  عیالوه بیر  ند اسیتفاده بیران ده ی مب ن  ی پ ششیهازنه یا ی پرش از انتفاعهاچتر

 یهیاو نباط هاتانی ون تی ان بیهمییهه از دمته    باش نیز یپزشک یهاهانبرد یدانااین الیاف ع کب ر باعث ش ه هه  شمیابر

 همیانط ن هیه  [12-14] اشیانه هیردمی اند دیگیر و  یدراحیم ند استفاده دن  هیبخالیاف ه   ه باظی و  میو م اد ترم یمص  ع

هیای سیایر آزم ن و 9یحرانتی یآزمی ن وزن سی ج جینتیاپای انی حرانتیی بگییان خی بی داشیته و  ابریشم ع کب ر  فته ش و

 (( گرادسیانتی دندیه -04ین )نشان داده هه ابریشم ع کبی ر دن دماهیای بگییان پیای بگیان همدن دماهای  به خص ص مکانیکی

شی د  زی یه م اسیبی هیه باعیث میبی ده   انییپا گرادیدنده سانت 244نم ده و همچ ین تا دمای نا حفظ خ د  یانتجاع ییبابت

   [10]م اسب باش   وسیعی نا دانن ما وده دمایی  نیاز به پای انی دنبرای هانبردهای خاص هه 

 نحوه تولید ابریشم در عنکبوت -4

بیا وزن  ییهیابزنگ م لک  نام داند تشکیم ش ه و  14اسپای نوینی ابریشم ع کب ر از یک یا چ   پروتئین هه هانشتهمیتما

 هییسیاختان اول یالگی  کیی یدانا هاهمیه اسیپای نوین  شی دنا شیامم مییهیت دالت ن  054تا ح ود  254لی دن ح ود م لک 

 244تیا  04هیه دانای حی ود می والن تکیران شی ه  یهابزنگ از واحی  یهگته مرهز کیمشترک هگت   هه شامم  پروتئی ی

سیاختان  یدانا یرتکیرانیغ ییهیاانت   ن احیاسیه نا احاطه هرده باش  و ن احی غیر تکران پذیر آنو هگتمیواح  آمی   اسی  

دن انی اع مختتیف  هیاآن ی  تی ال(2)شکم ان ش ه میتشک آمی  اسی  104 تا 144از  باًیهگت   و تقر همراه با تاخ ند ی یهرو

دن  افییال میو تشیک شیمیابردن غی د  اسیپای نوین رهییذخ یبرا ییهاانی ن احی همچ ین   باشمی متفاور هاع کب ر شمیابر

                                                      
9 Thermal Gravity Analysis 

14 Spidroin 



 

 

بیا  ییرد هیه همیراه میص نر  هااسپای نوین ی بر نویها یچیپ مراحم مهم هاداخم این مجرا دنوابع  اسی یضرون 11مجرا

  [15, 10, 14, 6] باش می تباد  ی ن و pH تغییرار مان   یطیما رارییتغ

 

 [5] نی نویاسپا کی یساختان هت -2شکم 

عمی تا از آمی ی   هیاآنی می والن هاهیه واحی  10و پیرچم دان 10ظرعییو 12آمپ لییی اصیتی غ د مهم و اصتی تر هه عبانت   از

(و Ala)0-10عمی تا بیه شیکم  هیاآنی هیاباش    همچ ین ت الیمی( Pro( و پرولین )Glyو  الیگین )(Alaی آالنین )هااسی 

n(GlyAla و)GlyGlyX  وGlyProGlyXX  ههX بیران  نای هن عو تع اد و   اسی هانشان ده  ه سایر آمی   اسی  هانآ

ییو ناحییه می والن هگیته ذاتیا هیابرخالف نی احی انت تاثیر  ذان اسی بگیان دن خ اص مکانیکی این الیاف  ها یری این ت الی

  [10, 14] ود د داند هه دنون غ د ذخیره ش ه باش   تا زمانی این حالی البتهظاب  تاخ ند ی اسی و 

اسیی   یییاهم یدانا زییبتکه از نظر سیاختان ن باش میع کب ر  شمیابر نیبهتر یکیاز نظر خ اص مکان هانه ت  دن الین افیال

دن الیین دانای  افییال ب سیی آوند  پیرونش ع کبی رتی ان از مینا  دن الین افیو ال یع کب ت یهاشمیابر ریبرخالف سا

و سیایر  هیاو  تیک پروتئینهایی همچی ن لیپیی هیام لک  ساختان هگته و پ سته ب ده هه پ سته دانای ضخامی نیازهی از بیای 

  (0)شکم  [15] ان ی ابریشم تشکیم ش ههاپروتئین

                                                      
11 Duct 

12 Major Ampullate 

10 Minor Ampullate 

10 Flagelliform 



 

 

و  MASp115 شییامم شیی دمیت لییی   اصییتی  ع پییروتئین هییه ت سییط غیی د آمپ لییییدن الییین عمیی تا از دو نیی افیییالهگییته 

MASp216 باش    یک واح  م والن میMASp1  الیگیین - الیگیینآالنین و چ ی ین تی الی ک پتیمعم ال از یک بت 

هیه ایین  ان  الیگین بران  رظته-پرولین-ی  الیگینهای  الیگینو ت الیهابه دای ت الی MASp2و دن اسی تشکیم ش ه 

دن الیین نا  افییال اسیپای نوین دن ه یان هیم هگیته هامیزان پرولین اظزای  یاب   چ   ده واح  از این می والن ش دمیباعث 

  [16] ده  میتشکیم 

ی هیی نوژنی بگییان بی ی هیه مان ی  ها ده و بیه دلییم پی نی بشیی -یی هه دانای ساختان بتاهاآالنینو نان  بت نی پتیهات الی 

ساختانآم نف داشته  MASp1 الیگین -ی  الیگینها  ت الیان ه    ظشرده ش همیی عرضی غیر ه االنگی عمم هاپی ن 

ه باعیث ی پرولین و سیاختان پ تیا پپتیی ی آن هیهابه دلیم بخ  MASp2 الیگین مرب ط به -پرولین-ی  الیگینهاو ت الی

بیا بابتییی هشگیانی بیاال(  17د ش ه برای پروتئین االستینها ساختان مانپیچی )مان   ساختان پیش و ش دمیی بتا هاایجاد چرخ 

  (0)شکم [16]نمای  میایجاد 

یی بر شی پذیری هشگانی داشته و بر این اسیاس ودی د آب وسی ب ده و همچ ین بابت MASp2ی مرب ط به هااسپای نوین 

بیه طی ن هامیم خی اص  هااسپای نوینباش   ساختان اولیه می( و آب وسی دن ه ان هم مطت ب MASp1یک دفی آبگریز )

نه مات   حاصم از غ د ع کب ر و ییا انایال  دوبیا  18الیاظی هه از نیگ   یه    میدن الین نا ت دیه ن افیالم اصر بفرد 

و هیچکی ام خی اص تیانع کب ر نا ن اشیته و دن نتیجیه ظرآی ی  انی ی شییمیایی ب سیی آم ههیاابریشم ع کبی ر دنون حال 

  [10, 6] باش میای ویژهنیگ   ی ع کب ر دانای اهمیی 

                                                      
15 Major Ampullate Spidroin 1 

16 Major Ampullate Spidroin 2 

17 Elastin 

18 Spinning 



 

 

از  هااسیپای نوین بی ده هیه 19دم شیامم او  بخی   دن نمی د میتقگی بخی ن هیاتی ان بیه چمیینا ظرآی   نیگ   ی ع کب ر 

  ردنی   همچ یینمییذخییره  هیاآندن  هااسیپای نوین هیه شی دمینا شامم  گهیدوم و ه بخ ش ن   میترشح  آن یهاست  

ت انی  میی هیگیهدن  ینگه ان نیح دن نیغتظی پروتئ  ردن  میتشکیم  دن این بخ  زینتشکیم ده  ه پ سته الیاف  باریتره

 ربابیمیبیه طی ن غ یطیشیرا نیدن چ  هانیپروتئ شتریب رایو زباش می ییغتظی ظ ا العاده باال نیا  [10] برس  وزنی دنص  54 تا

ا ن مایگیم هیشیب ییهاسیاختان هانی نویو اسیپ هت خه ای ش ناز  یریدت   ی  برا(ها) تشکیم ا ت مرهاب  یمیع یبر شی تجم

ی ذخییره هااسیپای نوین  [17] شی دمیه تیر   یتکران ریغ یهاو با انت هاآن خاصیی غیرآب وستیده   هه ت سط می میتشک

شکم سیا  بت ن مایع تای یک دریان هششی ثابی بیران  رظتیه  sهگت    دن بخ  س مو دن مجرا  24ش ه دانای ظاز بت ن مایع

و دن طی   عبی ن از مجیرا  یاب ی  انییدر آنایی  یاظتیهاز ببم  یبه نوش هاده  تا م لک  میادازه سیا   و خاصیی بت ن مایعی

 اظتیهی  یاظزا آندن امت اد  یبرش یهارویو ن ی مجرامخروطشکم  میبه دل  [15] آنای  پی ا ه    انیدن امت اد ما ن در شتریب

یاظتیه و   یاظیزا نوزنیهاز  الییاف  نیهشی رونیب میبه دل یت   برش    ردنمی شیی-بتا یی با آنای هابت ن میکو م جر به تش

همیراه بیا   [18]  ردنی میی (هاآن ییهاانت ین اح ژهی)به و هانی نوایدن اسپ یساختان رارییتغ یم جر به برخ یهشش یهاروین

بییه همییک  هانی نوایو اسییپ )آب( حییال  نیبیی ی ظییازیو بییه دنبییا  آن د اسییاز دن ظییاز بیرونییی زیییبییران  ییرظتن م ییاط  آبگر

یی باعیث تغیییر دن آنایی  دنون هگیته مرهیزی هیانی احی انتدن  یساختان راریی  تغش دمی ی بی ل ژیکی حذفهاهانوساز

 نمایی میبه یک یگر حمایی  نی نوایاسپ وصم ش نظاز و  ید اساز یو ازکیمکان یهارویو همراه با ن  ردن میمایگم شکم 

[6]  

شکم هه دن آن  sمخص صا دن مجرا  وش ن میدن ه ان تاثیرار مکانیکی مجراو تغییرار شیمیایی نیز باعث تغییرار ساختانی 

ن احی  ش دمی یرد هه این باعث میی س یم و هترای  و پتاسیم و ظگفار به نوش هگم تروپیک نگبی ص نر هاتباد  ی ن

                                                      
19 Tail 

24 Liquid Crystal 



 

 

یی آمی ی بیه حالیی هاو ن احی انت6متمایم به بتیایی به  7از  pHبگیرن   با هاه  ی آبگریز بران هادن معرض بخ  Cیی هاانت

  [19, 10] ه   مینا به هم وصم  های نویناه    و اسپمیی ظیزیکی عرضی عمم هادیمر دن آم ه و به ع  ان پی ن 

الییاف بیا  یپ  از پیان نمای   این بخ  میعب ن  یا شیر چهیاصطالح دن بخ  به  و ازنش  خان  نزونهاز  الیاف  کهیببم از ا

نونی   ردیی ه و  بیاز شی ه م تقیم چیهیپیانه شی ه بیه داخیم دن الیاف یهاانتهه  ش دمیچرخان ن هانا  به عقب و دت  سبب 

 بران  رظتن الییافهش  دن نتیجه تای   و هشمینا  الیافو ع کب ر خان  ش ن  الیاف یوبتمج دا شروع ش د   نیگ   ی

  [14] ش دمی نشتهداخم  یهام لک   آنای  یاظتگیآب و  شتریب ریم جر به تبخ

نا مییماک انیبگی الیافو  میمال طیسازد تا دن شرامیو ع کب ر نا بادن   هیچیپ انیبگ نیگ   ی   یظرآ نیا یهاسازوهانتمام 

  [6] ه    یت ل



 

 

 

 [5] ع کب ر شمیابر افیو ساختان ال ها نونیاسپا یص نر  رظته بر نو رارییو تغ یاصت ییساختان غ ه آم پ ل-0شکم 

 تجاری سازی -5

بقیا  زانیمو دن نتیجه ه     یزن   یهگت   و دوسی ن انن  به ص نر  روهمیدهابا خ ی ت  شتخ ان  ی اناتیح هاع کب ر

با  یعیع کب ر طب شمی  ابرباش میتر دش ان ادیز مقیاس مقایگه با هرم ابریشم دن دن هاپرونش آن  هم اسی انیدن پرونش بگ

هیم اسیی و  انیبگی بیازدهی آناما  وش دمیع کب ر  رظته  شمیاز غ ه ابر یبه ص نر دست او ی ع کب ر یهادمع آونی تان

شی ه ت سیط غی د   ییت ل شیمیابر اریو خص ص ب ده ادیز هادن ع کب ر شمیابرسازن ه  دغ    باش هاازین د ابگ ی ت ان مین

  [21, 24] باشی مییو زمان بیر  دش ان ک  اخیی ع کب ر با عمتکرد هامالً شمیابر یدمع آون نیمختتف متفاور اسیو ب ابرا



 

 

 اعنی ا نیتفیاور دن بی میبه دل  ردد میدن الین م ند نظر باش  این ظرآی   سخی تر البته ا ر ن عی دیگر از ابریشم به غیر از 

 ریع کب ر تیثث شمیابر ییفیبر ه شمیابر میتشک طیشراو  یخ ده ترل ییو حالی زن ه مان ن و ت انا یزن   طیو ما هاع کب ر

 ظیرآونشو نییعیالوه بیر ا شیته وودی د ن ا یعییع کبی ر طب شیمیابر یبرا یکگانی عمتکرد استان اند چیه   ب ابراین ذاندمی

 باشی  میی تیردشی ان گیریع کب ر شکم  رظتیه بیه اشیکا  خیاص د شمیابر دهیشکمدش ان و  انیبگ یعیع کب ر طب شمیابر

م  رظتیه و  از انزش هیانبردی هیالنوشی م ثر دن ت لی  ابریشم ع کب ر هیه از زیگیی ش اسیی هیانبردی ا 21کی نیبظ اونی 

می ند و ه ا ظضیا  یساز میی ات مبو ساخی و ساز و ص ع یمان   پزشک ییهاباش   ابریشم ع کب ر دن زمی همیباالیی برخ دان 

  [10, 11, 8, 6, 2] دن حا   گترش اسی آناستفاده دام ه  استفاده بران  رظته و

 شیمیابر یهیانیپروتئ DNA یسی هیه تی الهام ر باش  میناه ت لی  ابریشم ع کب ر به نوش ص عتی  هامه  سی ژنتیک ت 

ی ع کبی ر( برداشیته و دن هام ند نظر از میزبان )غ د ت لی  ه   ه اسیپای نوین DNAو با بران دادن مشخص ش ه  ی تع کب

 هاگیمیکروان انیو م نهیاای و  انیاریح ریسا ای شمیابر یهاع کب ر به هرم یهابه ع  ان م ا  و ژن  یرد مییک مهمان بران 

 22 اشرشییا هی لیی بیاهتر .نمای ی   یع کب ر ت ل شمیابر نیپروتئ یادیمق ان ز ختهیتران ینش ن  تا با استفاده از ظ اومیم تقم 

سیازد  زمیان شیروع مییب ده و امکان ت لی  سریعتر و بابم ت سعه نا ظیراهم  یص عت اسیدن مق نیپروتئ  یت ل یبرا یخ ب زبانیم

  یکیی ]6[نجام  لیکن باز هم این نوش بازدهی پایی ی داند امینوز بط    0تا  0ظرآی   تا پایان مرحته خالص سازی پروتئین 

هیت دالت ن بی ده  114تا  04باش  هه دن بازه می هام لک  بزنگ از مشکالر دن ت لی  این ابریشمو پایین ب دن وزن م لک لی 

  [14] هیت دالت ن وزن دانن  054تا  044ی طبیعی هادن ص نتی هه اسپای نوین

ی هانا به هم وصم و آنای  ده  ود د ن اشته لییکن بیا ابریشیم هاتا به حا  ساز وهان نیگ   ی هه همان   ع کب ر پروتئین

 های مختتفی همچ ن   یو هپگ  و ظیتم و الییاف غییر باظتیه ییا هیی نوژ هات ان به شکممیع کب ر مص  عی ت لی  ش ه نا 

  [22, 21] باش  میباالیی برخ ند دان  دهی نم د هه از هاناییشکم

                                                      
21 Bionic 

22 Escherichia coli 



 

 

 یعییطب یهاشیمیابرهه  رایباظی استفاده ش دو ز یمه  سدانبگی دن  ای نسانیت ان  به ع  ان دانومیظ ا الذهر  شمیاشکا  ابر

 یهیانی    پروتئباشمیهم(  ییو سمیریپذ بیتخر گییهم و ز ییزا یم یمختتف و ا یهابا ست   یساز ان )ساز ان گییز

  [21] یب ده اسم اسب  یپزشک گییز یهاهانبرد یو برا شتهدا یعیطب یهاشمیبا ابر یمشابه یساز ان وبین تره شمیابر

 هیه بی ده مان ی  سیطح صیاف زین یگرید یهایژ یو یدانا ی انساز گییعالوه بر ز وبین تره یع کب تمیشیابر یهاسازه

باظته شی ه بیه  ریغ یی همچ ن الیافهاهانبردت ان دن می هایژ یو نید  از اسازمیم اسب  دیگر یظ  یهاهانبرد ینا برا هاآن

  [6]  بخشمی   به ماصمی یابر  نه احگاس صاف  کی هه یشیم اد آنا یبرا هایاظزودن یا ه ا تتریع  ان ظ

 کاربردهای نوین ابریشم عنکبوت -5

نییز با ت ده به خ اص مکانیکی و حرانتی ظ ا العاده ابریشم ع کب رو زیگیی سیاز انی و زیگیی تخرییب پیذیر بی دن آن 

دن  بگیانی از م اد دن ص ایع   نا  ن نا داننی  یگزین هانبردهای ظراوانی استفاده ش د و پتانگیم داباعث ش ه این الیاف دن 

  [20] پرداخته ش ه اسی هااین ن آونیتع ادی از ه معرظی و برنسی ادامه ب

 مصنوعیساخت رگ  -1-6

باعث تغییر شی ه زن  ی اظراد ش ه و نییاز بیه  یی ب ده هههادانای پیچی  یو ع انض و ما وی ر عروبییی هادنمان بیمانی

مان ی  پتیی تتراظت ری نواتیتن دن دنمیان  مصی  عیباشی   از پتیمرهیای مییاستفاده مکیرن از دانوهیای ضی  انعقیاد و ام یا  آن 

این م اد به دلیم خ اص مکانیکی ضعیف )انعطاف پذیری و می و  پیایین( و بیاال  لیکن ردد  استفاده میی عروبی هابیمانی

  ابریشیم ع کبی ر بیا ت دیه بیه زیگیی ودی د داند ییهامای ودیی هاآناستفاده از  دن ودن خ ن گیبردن احتما  ایجاد لخت

بیه ع ی ان میاتری  بیه همیراه  [20]تخریب پذیریو انعطاف پذیریو خی اص مکیانیکی ظی ا العیاده و زیگیی سیاز ان بی دن 

ی زیگیتی بیرای سیاخی نگ مصی  عی می ند اسیتفاده بیران  رظتیه اسیی  ابریشیم ع کبی ر بیه صی نر می ازی دن هاست  

و سیایر می اد بیر نوی سیطح ایین  های ظ الد ض  زنگ با استفاده از سی زن مخصی ص باظتیه شی ه و سیپ  سیت  هاچانپ ب

( و می ند آزمیای  بیران  رظت ی   نتیایج 0ش ن  )شیکم میهایی به شکم ل له دن آونده ی باظته ش ه بران  رظته و دن نهاسازه



 

 

از ایین پیژوه  و  با ود د نتایج خ بی ب سیی آمی ه  [11] ب سی آم ه دن سطح آزمایشگاهی بگیان امی وانه   ه ب ده اسی

ها(و ایین ظرآی ی  بگییان ها بر سیطح سیازهکن با ت ده به نوش ت لی  )باظتن و بران دادن ست  و لین ین از عتم ایباز ش ن پ جره

هیای چیاس سیه بعی ی بهیره ت لیی و از نوش هاناییهای زیاد می باش   پیش هاد می ش د برای اظزای  زمان بر و با ما ودیی

هیا بیا ایین نوش بی ده هیه بایی  می ند و ساز انسازی آن رظته ش د  استفاده از نوش چاس سه بع ی نیازم   تغییر م اد اولیه 

 پژوه  بران  یرد 

 

الیاف  بر نوی هاست   نگ مص  عی: الف( باظی الیاف ابریشم ع کب ر به چانچ ب ظتزی ب( بران دادننون  تهیه -0شکم 

 [11] ( دن آوندن الیاف باظته ش هل له) نگبه شکم  باظته ش ه  (

 داروحامل ی هاکره -2-6

تی ان مییبا استفاده از مه  سی ژنتیک و بران دادن ترهیب ه های ژنتیکی خاص  های ع کب ر مه  سی ش ه خاص ناابریشم

ی حامم دنمان سرطان داشته باشی    خی اص دانونسیانی بیرای دانوهیای ضی  هات لی  هرد هه ت انایی عمتکرد به ع  ان هره



 

 

می ند مطالعیه بیران  رظتیه و نتیایج  MASp2و  MASp1ی هیای ع کب ر مه  سی ش ه بیر پاییه پروتئینهارطان ابریشمس

یی از این این دو ن ع ابریشم به دلیم بهره بردن از خ اص هر دو ابریشم به ط ن همزمیان دن هاب سی آم ه نشان داده هه آمیزه

  همچ یین اسیتفاده از آمییزه ایین دو نی ع  [20, 20]ری داشیته اسییهیانایی بهتی MASp2به  MASp1 2به  8نگبی وزنی 

ی هیانم نیه ای از هره 5ابریشم باعث بهب د ان ازه و ت زیع ذنارو پای انای هت ری ی و هیانایی ت لیی  شی ه اسیی  دن شیکم 

  [20] باش   نشان داده ش ه اسیمیبرپایه ابریشم ع کب ر هه حامم دانوی ض  سرطان 

 

ب( تص یر   MASp2به  MASp1 2به  8ذنار هروی حاوی دانو با نگبی وزنی  SEMالف( تص یر  -5شکم 

 [20] و دانوی ض  سرطان دنون آنمیکرسک س هانفکا  از ذنار هروی بگمی الف 

 ضد میکروببخیه جراحی  -3-6

هیا دن باظیی یهیاداشیتن لبیهاتصا  و نگه به دهی باال یاستاکام هشش یرن  بای  م ادی هه برای بخیه م ند استفاده بران می

  [20] یابی زخیم بهبی د  وف نییع جیادیبی ون ا داشته تا یساز انگییو ز یکروبیخ اص ض  م و همچ ینباش   بیمام آس

ب ده و امروزه تاقیقار بر نوی ت لی  می اد نی ین  یسالمت یبرا یمشکم د  کی یاز عمم دراح یناش یکروبیم یهاعف نی

تی ان ابریشیم میعانی از دانو و با خ اص ض  میکروبی برای دت  یری از ایجاد عف نی ب ده اسی  با همک اصالح ژنتیکی 

ی ت لیی  شی ه هاخییهده  هه بمی  نتایج آزمایشار نشان (6)شکم  ض  میکروبی مه  سی و ت لی  هرد 20ع کب ر با پپتی های

                                                      
20 Peptides 



 

 

 تاثیری ن اشته اسییبر نوی خ اص مکانیکی ابریشم ع کب ر نا حفظ هرده و با خ ن نیز ساز ان ب ده و  هازن ه مان ن ست  

[12]  

 

 [12] بخیه اصالح ش ه میکرومتر: الف( بخیه تجانی اصالح نش ه ب( 1الیاف بخیه با مقای   SEMتص یر  -6شکم 

 فیبر نوری برای سنجش مواد شیمیایی -4-6

 ی ییپروتئ الییاف نییا دن دن مه  سی باظیو دانونسانی و ص ایع نگادی م ند استفاده بران  رظته ولیی ابریشم ع کب ر معم الّ

بیه هیان بیرده شی ن   ایین  زیینن نی زیگی تخریب پیذیر  بری ان  به ع  ان ظتمی ای هگت   ههبردگته  یخ اص ن ن یهه دانا

 و سیایر می اد هایی همچ ن آم نیاکو اتان  و آالی ی هایمیش باریترهب ده و دن حض ن  حگاس ییایمیش باریذاتاً به تره الیاف

 بیریدن امتی اد ظ ینی ن هی ایی اصدن خی  یراتیییهه م جر بیه تغ ش ه یانتخاب یهاواه  حتی دن مقادیر هم باعث نخ دادن 

دن نتیجیه  داشیته و ی خاصی حتی برای استفاده به ع  ان حگیگر نط بییهاالیاف شیشه معم لی نیاز به پ ش  ش د می شمیابر

ابریشم ع کب ر تای تاثیر نط بیو تغییر طی   داده هیه بیه ایین   [25] باش می هاابریشم ع کب ر دایگزین م اسبی برای آن

و دنص  ط   اولیه هیاه  یاظتیه  64 فته ش ه هه دن نط بی نگبی باال ابریشم ع کب ر تا ح ود  20انقباضپ ی هو پ ی ه ظ ا

بیا م لگیازی نظتیان مکیانیکی ابریشیم   [26] شی دکی دن آمی ه و نیرم مییای  به حالی الستهمچ ین الیاف از حالی ظاز شیشه
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ای طراحییی نمی د هیه دییایگزین ع کبی ر نگیبی بیه مایییط و می اد شییمیایی   نیا  نو مییی تی ان حگیگرهای چ ی م ظ نه

 م ند استفاده ش ن  حگگرهای مت وا  

 یفعال نور یدیبریمواد ه -5-6

شی د  مییباظیی دن نظیر  رظتیه  یبازساز یهانبردها یبرام ند عالبه   یماتر کیبه ط ن  گترده به ع  ان ابریشم ع کب ر 

دن ایین پیژوه  الییاف   باش می   یظرآ برای ه تر  این و هانآم  دذاب یابزانها از نش  مج د باظی ینو ی برنظانر ن ن

از  مییرای اظزای  بازدهی بیا غتظیی ه( اصالح ش ه هه بHfظ ی م )ها( وZrابریشم ع کب ر با نان ذنار مع نی زیره نی م )

   (7)شکم  ه   میت لی   25تاب  ه ن ن ( پ ش  داده ش ه و دن نتیجه نان  م اد ذاتاYbّ( و ایتربی م )Erع اصر همیاب انبی م )

 

و تصاویر میکرسک پی ظ ت ل می گان  تای تاب  المپ دی ه ای: الف( الیاف اصالح نش ه ب( الیاف اصالح ش ه  -7شکم 

 [27] تاب اک
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 [00-28]ابریشم ع کب رسایر هانبردهای ن ین -8شکم 

 یهانبردها  انویپا یکیزیظ-ییایمیباالو عب ن ن ن باال و خ اص ش یو نان مان ن ن26هم ظ ن ن یانرژ میبه دلاین م اد هیبری ی 

  به دیز هانبردهیای پزشیکیو ایین نی آونی بابتییی اسیتفاده دن ابیزان دبیی  ماییط زیگیی ییا سیاخی دانن  یابالق ه یگتیز

  [27] باش  میهایی با مقاور مکانیکی و خ اص ن نی نا دانا لباس

تمییام هانبردهییای ذهییر شیی ه دن سییطح  شیی ه اسییی  ذهییراز ابریشییم ع کبیی ر هییای دن اسییتفاده سییایر ن آونی 8دن شییکم 

بی ن باظیی ابریشم ع کب ر به ع  ان حگیگر ییا برای استفاده از د ی  و دنیچه ای آزمایشگاهی نتایج امی وانه   ه ای داشته 

ابریشیم ع کبی ر بی ده و بیه  ی زییاد دیگیری دن ت لیی  انبی ههیاولی برای به مرحته تجانی نسان ن نیاز بیه تالشانگان داشته 

هیا بیا با امکان ت لی  ص عتی و با بهره باالی ابریشم ع کب ر و همگام سیازی آن باش  میی ن ین ت لی  هاهان یری تک  ل ژی

 ش د ایجاد می های ذهر ش هپژوه  سازیدهیو بابتیی تجانیهای ن ین شکمنوش

 نتیجه گیری. 7

یی از دنون غ د ت لی  ه  ی ه ابریشیم ع کبی ر پی  از طیی هاتئی ی ب ده هه طی ظرآی  پرو بزنگ م لک  ابریشم ع کب رو 

ی ع کب ر خان  ش ه اسیی  ایین سیاز هاو تباد  ی ن از تاننی  pHی هششیو ت ظیم هامراحم پیچی ه ای شامم اعما  نیرو

بیه حیا  ت سیط هییچ دسیتگاه  و هان باعث ایجاد خ اص مکانیک م اصربفرد و بگیان خی ب ابریشیم ع کبی ر شی ه هیه تیا

غ د ع کب ر دن یک  DNAت ان از پرونش ع کب ر یا بران دادن مینیگ   ی امکان پذیر نب ده اسی  ابریشم ع کب ر نا 

ی ابریشم طبیعی ع کب ر نا ن اشیته هیه هامیزبان ب سی آوند لیکن هیچ نوشی بابتیی ت لی  الیاف ابریشم ع کب ر با ویژ ی

باش   ابریشم ع کب ر چه به شکم طبیعی ییا مصی  عی بابتییی مین شبیه سازی ظرآی   نیگ   ی ع کب ر دلیم آن ع م امکا

ی دیگر یا ترهیب با سایر م اد نا داشته هه مگتع  بکان یری دن بگییانی از صی ایع پزشیکی و مه  سیی نا هااستفاده دن شکم

 باش   ها ند استفاده دن این زمی هت ان به ع  ان دایگزین بگیان خ ب برای م اد ممیداشته و 
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