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چکیده
ابریشم دستهای از الیاف طبیعی بوده که توسط برخی از حشرات خاص تولید ییشدود .عنکبوتهدا دششد
یولکولهای پروتئینی با ساختاشهای یولکولی یختلف ،برای کاشبردهدای گونداگو تولید یدیکنند  .تاشهدای
عنکبوت یا دیگر ساختاشهای بزشگ پروتئینی با خروج ششتههای پروتئینی از غ ههای شیسن ه دش داخد بد
عنکبوت تولی ییشون که این غ د یانن یک دستگاه شیسدن گی عمد یدیکنند  .ابریشدم طبیعدی عنکبدوت دش
یقایسه با سایر الیاف طبیعی و یصنوعی به دلی خواص یکانیکی و فیزیکی ینحصر به فرد خود یوشد توجه
زیادی قراش گرفته اس  .این خواص استثنایی ینجر به کاشبردهای بالقوه الیاف ابریشم عنکبوت برای استفاده
دش تولی جلیقه ض گلوله ،عروق یصنوعی ،حسگرها و غیدره شد ه اسد  .خدواص یکدانیکی و فیزیکدی قابد
توجهی که از این الیاف یشاه ه ییشود برگرفته از ساختاش یولکولی بزشگیولکولهای پروتئینی و همچندین
برهمکنشهای فیزیکی بین زنجیرههای پروتئینی اسد  .از سدوی دیگدر ،سدازوکاشهای ویدهه تولید تاشهدای

عنکبوت یانن فرآین های اعمال تنش ،تنظیم  ،pHتبادل یونی و دش نهای خروج از تاششیسها از دالی خواص
فوق العاده این الیافییباش  .به دلی یشکالت قاب توجه دش تولی طبیعی الیاف ابریشم توسدط عنکبدوتهدا،
تولی ابریشم عنکبوت دش یقیاس بزشگ نیازین شوشهدای پیشدرفتهای یانند قدراش داد  DNAعنکبدوت دش
حیوانات و باکتریها ییباش  .الزم به ذکر اس که الیاف ابریشم عنکبوت تولی ش ه به وسیله این شوشهدا،
خواص یکانیکی و فیزیکی کایالً یشابه ابریشم طبیعی عنکبدوت شا ن اشدتهان  .الیداف ابریشدم عنکبدوت داشای
کاشبردهای بالقوه ای دش صنایع پزشکی و نظاییبوده که این یطالعه ییتوان دشیچه ج ی ی شا به آیند ه ایدن
الیاف باز کن .
کلمات کلیدی :عنکبوت ،ابریشم ،الیاف طبیعی ،شیسن گی ،پروتئین.
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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.
Keywords: Spider, Silk, Natural Fibers, Spinning, Protein.

 -1مقدمه
ابریشم دستهای از الیاف طبیعی بر پایه پروتئین مییباشی هیه بابتییی نیگی

ی و تبی یم بیه م گی دار نا دانا اسیی الییاف

پروتئی ی ابریشم ت سط حشرار خاصی ت لی میش د هه معروفترین آنها هرم ابریشم میباش انگانها هزانان سیا از می اد
ابریشمیبرای ان اع هانبردها از نگادی تا پانگمان زخم و هانبردهای نظامیاستفاده هردهان [ ]1سایر حشرار همچ ن هزانپا
و ع کب ر نیز ابریشم ت لی میه

ع کب ر با هی ف مااظظیی از خی دو ت لیی م یم و شیکانو تیان ع کبی ر ییا سیازههای

دیگری نا تشکیم میده [ ]2ع کب رها به ع ان یکی از ب یمیترین
زن ی میه

نههای دهان  044میتی ن سا اسی هه نوی زمیین

به دز دن بطب د ب و آنها دن سراسر دهان و بات ده به ابتیم هر م ظقه ان اعی متفاوتی از آنها یاظی میی-

ش د دن حا حاضر ح ود 0444
انرژی و طعمه خ د نا شکان ه
زیادی پروتئینو یک ظرای

نه ع کب ر ثبی ش ه اسی [ ]0تانها به ع کب ر ادازه مییده ی بی ون نییاز بیه صیرف
این یک نوش هانآم برای دمع آونی غذا ب دهو اما سیاخی تیان بیه دلییم نییاز بیه مقی ان

سخی همراه با مصرف انرژی باال اسی بع از م تی ابریشم چگب

ی خ د نا از دسی میدهی

و ب ابراین دن شکان طعمه هانایی م اسبی نشان نمیده ع کب رها معم الً بیا خی ندن تانهیای خی د بخشیی از انیرژی می ند
استفاده نا دبران میه

و به این ترتیب پروتئینهای ابریشم بازیاظی میش ن [ ]0ابریشیم ع کبی ر طبیعیی عمی تاً بیه دلییم

مقاومی مکانیکی و دماییو زیگیساز انیو خاصیی هشگانی عیالی و مقاومیی ظی ا العیادهو دن مقایگیه بیا الییاف طبیعیی و

مص عی دیگر برتر میباش [ ]5دن حا حاضر تاقیقار بیشتر بر نوی ان اع ع کب رهای طالیی ردباف1و باغی انوپیایی2و
آنانئ س ونتریکگ س0و و همچ ین بی ه سیاه غربی 0میباش []6
 -2الیاف تار عنکبوت
تان ع کب ر ساختانی از ابریشم ع کب ر ب ده هه یک پتیمر (بزنگ م لک
میش د هه مان یک اهگترودن یا دستگاه نیگ

ی عمم میه

پروتئی ی) مییباشی و از تیان نیی  5آن خیان

ابریشم ع کب ر ت سط غ دی هه دنون تاننی هیا و دن

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

یک ع کبی ر

میت ان تا هفی ن ع مختتف ابریشم نا برای استفادههای مختتف ت لی نمای معمی ال ع کب رهیا دانای  6تیان نیی
اهی  2یا  0یا  8تان نی

بی ده و

هم میت ان داشته باش و نکته مهم دن ای جا زو ب دن تع اد تان نی ها میباش هیر تیان نیی

به نوش مجزا و مگتقم همراه با سازوهان متفاور عمم مینمای (شکم  )1ساختان تیان نی هیا بگییان پیچیی ه بی ده و دانای
چ خرودی میکروسک پی اسی هه چ ین نشته الیاف نا ت لی مینمای این ساز و هان باعث ایجاد آنایی

ییاظتگی می ند

نیاز پروتئینها ش ه هه ب ون آن هانایی الزم نا ن اشته و ساختانهای ضعیف و غیر بابم استفاده ای نا ایجاد مینمای []7

Nephila clavipes

1

Araneus diadematus

2

Araneus ventricosus

0

Latrodectus Hesperus

0

Spinneret

5

شکم  -1ان اع غ د ع کب ر و تانهای ت لی ش ه []7
 -3خواص مکانیکی ابریشم عنکبوت
هر ن ع ابریشم ع کب ر دانای مجم عه ای از خ اص مکانیکی اسی هه مت اسب با عمتکرد بی ل ژیکی آنها بهی ه ش ه اسی
بیشتر ابریشمها (به ویژه ابریشم دن الین )6دانای ویژ یهای مکانیکی اختصاصی میباش
مقاومی هششی و بابتیی انعطاف پذیری باال نا به نمای

آنها ترهیبیی م اصیر بیه ظیرد از

می ذانن این خاصییو الیاف ابریشم نا بیادن مییسیازد تیا مقی ان

زیادی انرژی نا ببم از شکگتن دذب نمای ب نر ان اع مختتف ابریشم (ت

الزم برای شکگتن الیاف)و دن مای وده 4/42

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

بیین

 14تا  544دنص میباش چگالی ابریشم هه عم تا از پروتئین تشکیم ش ه و ح ود یک ششیم چگیالی ظی الد ( 1/0یرم بیر
سانتی متر مکعب) میباش ابریشم ع کب ر خاصیی هشگانی باالیی داشته به طی نی هیه ازدییاد طی
همیبیشتر از ابریشم و نایت ن ب ده و حتی میت ان به دو تا چهان برابر ط

دن نقطیه شکگیی آن

اولیه آن برس هه این مق ان بگیان بیشتر از ظی الد و

ه الن اسی []9 ,8
Dragline

6

د و -1مقایگه خ اص مکانیکی ابریشم ع کب ر با سایر م اد []14
استحکام ()MPa

مواد
ابریشم درگالین

سفتی ()GPa

چقرمگی ()MJ.m-3

1644-104

14-0

054-16

644-544

7

74

244

0-2

64

0644

104

64

954-754

0-2/6

84

1654

214-194

6

الیاف کربن

0444

044

25

الیاف شیشه نوع E

0584-2244

80-60

---

عنکبوت
ابریشم کرم ابریشم
پشم (رطوبت نسبی 111
درصد)
کوالر

7

نایلون 66

8

فوالد با استحکام کششی
باال

همانط نهه هه دن د و  1مشاه ه میش د ابریشم دن الین ع کبی ر اسیتاکام بگییان خی بی داشیته و از بگییانی از الییاف
طبیعی بیشتر ب ده و با ظ الد برابری میه

چقرمگی ابریشم دن الین ع کب ر بگیان باال و بیشتر از تمام م اد بی ده اسیی بیر

اساس ویژ یهای زانش ش ه دن د و 1و الیاف ابریشم ع کب ر میت ان دن برابر ظشیانهای زییاد و ضیربه بیاالو مقاومیی
هرده و دن مقایگه با سایر م اد مص عی و طبیعی از این دهی برتر میباش همچ ین این الییاف عیالوه بیر خی اص مکیانیکی

Kevlar

7

Nylon 66

8

بگیان عالیو پای انی حرانتی بگیان عالی نیز داشته هه ب ابراین ابریشم ع کبی ر یکیی از بهتیرین می اد ت لیی شی ه دن طبیعیی
اسی و عمتکرد بگیان م اسب ابریشم ع کب ر دن تمامیابعیاد باعیث میشی د تیا آن نا بیه ع ی ان میاده ای ایی ه آ دن ت لیی
چترهای پرش از انتفاع یا زنههای پ ششی ب ن م ند اسیتفاده بیران ده ی عیالوه بیر آن و تجزییهپیذیری و زیگییسیاز انی
ابریشم ع کب ر باعث ش ه هه این الیاف دانای هانبردهای پزشکی نیز باش هه از دمته مییتی ان بیه تانی ونها و نباطهیای
مص عی و م اد ترمیم ه ه باظی و الیاف بخیه م ند استفاده دن دراحیی و می اند دیگیر اشیانه هیرد [ ]12-14همیانط ن هیه
فته ش و ابریشم ع کب ر پای انی حرانتیی بگییان خی بی داشیته و نتیایج آزمی ن وزن سی جی حرانتیی 9و سیایر آزم نهیای
مکانیکی به خص ص دن دماهای بگیان هم نشان داده هه ابریشم ع کبی ر دن دماهیای بگییان پیایین ( -04دندیه سیانتیگراد) )
بابتیی انتجاعی خ د نا حفظ نم ده و همچ ین تا دمای  244دنده سانتیگراد پایی ان بی ده هیه باعیث میشی د زی یه م اسیبی
برای هانبردهای خاص هه نیاز به پای انی دن ما وده دمایی وسیعی نا دانن م اسب باش []10
 -4نحوه تولید ابریشم در عنکبوت
تمامینشتههای ابریشم ع کب ر از یک یا چ پروتئین هه اسپای نوین 14نام داند تشکیم ش ه و بزنگ م لک هیایی بیا وزن
م لک لی دن ح ود  254تا ح ود  054هیت دالت ن نا شیامم مییشی د همیه اسیپای نوینها دانای ییک الگی ی سیاختان اولییه
پروتئی ی مشترک هگت هه شامم یک هگته مرهزی بزنگ از واحی های می والن تکیران شی ه هیه دانای حی ود  04تیا 244
واح آمی اسی میباش و ن احی غیر تکران پذیر آنو هگته نا احاطه هرده اسی ن احی انتهیایی غیرتکیرانی دانای سیاختان
هروی همراه با تاخ ند ی هگت و تقریباً از  144تا  104آمی اسی تشکیم ش هان (شکم )2تی الی آنهیا دن انی اع مختتیف
ابریشم ع کب رها متفاور میباش همچ ین ن احی انیهایی برای ذخییره اسیپای نوین دن غی د ابریشیم و تشیکیم الییاف دن

Thermal Gravity Analysis
Spidroin

9

14

مجرا 11ضرونی اسی دنوابع داخم این مجراها مراحم مهم پیچی های بر نوی اسپای نوینها ص نر می ییرد هیه همیراه بیا
تغییرار مایطی مان تغییرار  pHو تباد ی ن میباش []15 ,10 ,14 ,6

شکم  -2ساختان هتی یک اسپای نوین []5
غ د مهم و اصتی تر هه عبانت از آمپ لییی اصیتی12و ظرعیی 10و پیرچم دان 10هیه واحی های می والن آنهیا عمی تا از آمی ی
اسی های آالنین ()Alaو الیگین ( )Glyو پرولین ( )Proمیباش

همچ ین ت الیهیای آنهیا عمی تا بیه شیکم )Ala(0-10و

)GlyAla(nو  GlyGlyXو  GlyProGlyXXهه  Xآنها نشان ده ه سایر آمی اسی ها اسی ن عو تع اد و نای ه بیران
یری این ت الیها دن خ اص مکانیکی این الیاف بگیان تاثیر ذان اسی برخالف نی احی انتهیاییو ناحییه می والن هگیته ذاتیا
ظاب تاخ ند ی اسی و البته این حالی تا زمانی ود د داند هه دنون غ د ذخیره ش ه باش []10 ,14
الیاف دن الین نه ت ها از نظر خ اص مکانیکی بهترین ابریشم ع کب ر میباش بتکه از نظر سیاختان نییز دانای اهمییی اسیی
برخالف سایر ابریشمهای ع کب تی و الیاف دن الین نا میتی ان از پیرونش ع کبی ر ب سیی آوند الییاف دن الیین دانای
ساختان هگته و پ سته ب ده هه پ سته دانای ضخامی نیازهی از بیای م لک هیایی همچی ن لیپیی هاو تیک پروتئینهیا و سیایر
پروتئینهای ابریشم تشکیم ش هان [( ]15شکم )0

Duct

11

Major Ampullate

12

Minor Ampullate

10

Flagelliform

10

هگییته الی یاف دن الییین عمی تا از دو ن ی ع پییروتئین هییه ت سییط غ ی د آمپ لیییی اصییتی ت لی ی میش ی د شییامم  15MASp1و
 16MASp2میباش

یک واح م والن  MASp1معم ال از یک بت ک پتیآالنین و چ ی ین تی الی الیگیین -الیگیین

تشکیم ش ه اسی و دن  MASp2به دای ت الیهای الیگینو ت الیهای الیگین-پرولین -الیگین بران رظتهان هیه ایین
باعث میش د میزان پرولین اظزای

یاب چ ده واح از این می والنها دن ه یان هیم هگیته اسیپای نوین الییاف دن الیین نا

تشکیم میده []16
ت الیهای پتیآالنینو نان بت نهایی هه دانای ساختان بتا-شیی ب ده و بیه دلییم پی نی های هیی نوژنی بگییان بی ی هیه مان ی
پی ن های عرضی غیر ه االنگی عمم میه

ظشرده ش هان ت الیهای الیگین -الیگین  MASp1ساختانآم نف داشته

و ت الیهای الیگین-پرولین -الیگین مرب ط به  MASp2به دلیم بخ های پرولین و سیاختان پ تیا پپتیی ی آن هیه باعیث
ایجاد چرخ های بتا میش د و ساختان مانپیچی (مان ساختان پیش هاد ش ه برای پروتئین االستین 17بیا بابتییی هشگیانی بیاال)
ایجاد مینمای [( ]16شکم)0
اسپای نوینهای مرب ط به  MASp2آب وسی ب ده و همچ ین بابتیی بر شی پذیری هشگانی داشته و بر این اسیاس ودی د
یک دفی آبگریز ( )MASp1و آب وسی دن ه ان هم مطت ب میباش ساختان اولیه اسپای نوینها بیه طی ن هامیم خی اص
م اصر بفرد الیاف دن الین نا ت دیه نمیه

الیاظی هه از نیگ

ی 18مات

حاصم از غ د ع کب ر و ییا انایال دوبیانه

ابریشم ع کبی ر دنون حال هیای شییمیایی ب سیی آم هانی و هیچکی ام خی اص تیانع کب ر نا ن اشیته و دن نتیجیه ظرآی ی
نیگ

ی ع کب ر دانای اهمیی ویژهای میباش []10 ,6

Major Ampullate Spidroin 1

15

Major Ampullate Spidroin 2

16

Elastin

17

Spinning

18

ظرآی نیگ

ی ع کب ر نا مییتی ان بیه چهیان بخی

ست های آن ترشح میش ن بخ

تقگییم نمی د دن بخی

او شیامم دم 19بی ده هیه اسیپای نوینها از

دوم و هیگه نا شامم میشی د هیه اسیپای نوینها دن آنهیا ذخییره میی ردنی همچ یین

ترهیبار تشکیم ده ه پ سته الیاف نیز دن این بخ

تشکیم می ردن غتظی پروتئین دن حین نگه انی دن هیگیه مییت انی

تا  54دنص وزنی برس [ ]10این غتظی ظ ا العاده باالیی میباش و زیرا بیشتر پروتئینها دن چ ین شیرایطی بیه طی ن غیربابیم
بر شی تجمیع مییاب ( تشکیم ا ت مرهها) برای دت یری از هت خه ای ش ن و اسیپی نوینها سیاختانهایی شیبیه مایگیم نا
تشکیم میده هه ت سط خاصیی غیرآب وستی آنها و با انتهای غیر تکرانی ه تیر میشی د [ ]17اسیپای نوینهای ذخییره
ش ه دانای ظاز بت ن مایع 24هگت

دن بخ

س مو دن مجرا  sشکم سیا بت ن مایع تای یک دریان هششی ثابی بیران رظتیه

و خاصیی بت ن مایعی سیا ادازه میده تا م لک ها به نوشی از ببم آنایی
بیشتر دن امت اد ما ن دریان آنای

پی ا ه

و م جر به تشکیم بت نهایی با آنای

بتا-شیی می ردن ت

یاظتیه درییان یاب ی و دن طی

عبی ن از مجیرا

[ ]15به دلیم شکم مخروطی مجرا و نیروهای برشی دن امت اد آن اظزای
برشی به دلیم بیرون هشیی ن الییاف از نوزنیه اظیزای

یاظتیه
یاظتیه و

نیروهای هششی م جر به برخی تغییرار ساختانی دن اسپای نوینها (به ویژه ن احی انتهایی آنها) میی ردنی [ ]18همیراه بیا
بییران ییرظتن م ییاط آبگرییز دن ظییاز بیرونییی و بییه دنبییا آن د اسییازی ظییازی بیین حییال (آب) و اسییپای نوینها بییه همییک
سازوهانهای بی ل ژیکی حذف میش د تغییرار ساختانی دن نی احی انتهیایی باعیث تغیییر دن آنایی

دنون هگیته مرهیزی

مایگم شکم می ردن و همراه با نیروهای مکانیکیو از د اسازی ظاز و وصم ش ن اسپای نوین به یک یگر حمایی مینمایی
[]6
دن ه ان تاثیرار مکانیکی مجراو تغییرار شیمیایی نیز باعث تغییرار ساختانی میش ن و مخص صا دن مجرا  sشکم هه دن آن
تباد ی نهای س یم و هترای و پتاسیم و ظگفار به نوش هگم تروپیک نگبی ص نر می یرد هه این باعث میش د ن احی

Tail

19

Liquid Crystal

24

انتهایی  Cدن معرض بخ های آبگریز بران بگیرن با هاه
دیمر دن آم ه و به ع ان پی ن های ظیزیکی عرضی عمم میه
ببم از ای که الیاف از نزونه خان ش ن و از بخ

 pHاز  7متمایم به بتیایی به 6و ن احی انتهایی آمی ی بیه حالیی
و اسپای نوینها نا به هم وصم میه

به اصطالح دنیچه یا شیر عب ن مینمای این بخ

پ

[]19 ,10
از پیان ی الییاف بیا

چرخان ن هانا به عقب و دت سبب میش د هه انتهای الیاف پیانه شی ه بیه داخیم دنیچیه بیاز شی ه م تقیم ردیی ه و نونی
نیگ

ی مج دا شروع ش د وبتی الیاف خان ش ن و ع کب ر الیاف نا میهش و دن نتیجه تای هش

م جر به تبخیر بیشتر آب و آنای
تمام سازوهانهای این ظرآی نیگ
ت لی ه []6

بران رظتن الییاف

یاظتگی م لک های داخم نشته میش د []14
ی بگیان پیچی ه و ع کب ر نا بادن میسازد تا دن شرایط مالیم و الیاف بگییان ماکمیینا

شکم -0ساختان غ ه آم پ لیی اصتی و تغییرار ص نر رظته بر نوی اسپای نونها و ساختان الیاف ابریشم ع کب ر []5
 -5تجاری سازی
ع کب رها حی اناتی

شتخ ان با خ ی تهادمیهگت و دوسی ن انن به ص نر روهی زن ی ه

و دن نتیجه میزان بقیا

دن پرونش بگیان هم اسی پرونش آنها دن مقایگه با هرم ابریشم دن مقیاس زیاد دش انتر میباش ابریشم ع کب ر طبیعی با
دمع آونی تانهای ع کب ر و یا به ص نر دستی از غ ه ابریشم ع کب ر رظته میش دو اما بیازدهی آن بگییان هیم اسیی و
نمیت ان د ابگ ی نیازها باش غ د سازن ه ابریشم دن ع کب رها زیاد ب ده و خص صیار ابریشیم ت لیی شی ه ت سیط غی د
مختتف متفاور اسیو ب ابراین دمع آونی ابریشم ع کب ر با عمتکرد هامالً یک اخی دش ان و زمان بیر مییباشی []21 ,24

البته ا ر ن عی دیگر از ابریشم به غیر از دن الین م ند نظر باش این ظرآی سخی تر می ردد به دلیم تفیاور دن بیین انی اع
ع کب رها و مایط زن ی و حالی زن ه مان ن و ت انایی خ ده ترلی و شرایط تشکیم ابریشم بر هیفیی ابریشم ع کب ر تیثثیر
می ذاند ب ابراین هیچ عمتکرد استان اند یکگانی برای ابریشیم ع کبی ر طبیعیی ودی د ن اشیته و عیالوه بیر ایینو ظیرآونش
ابریشم ع کب ر طبیعی بگیان دش ان و شکمدهی ابریشم ع کب ر شکم رظتیه بیه اشیکا خیاص دیگیر دشی انتیر مییباشی
ظ اونی بی نیک 21نوشی م ثر دن ت لی ابریشم ع کب ر هیه از زیگیی ش اسیی هیانبردی الهیام رظتیه و از انزش هیانبردی
باالیی برخ دان میباش ابریشم ع کب ر دن زمی ههایی مان پزشکی و ساخی و ساز و ص عی ات مبیم سازی و ه ا ظضیا می ند
استفاده بران رظته و دام ه استفاده آن دن حا

گترش اسی []10 ,11 ,8 ,6 ,2

مه سی ژنتیک ت ها ناه ت لی ابریشم ع کب ر به نوش ص عتی میباش م رهاسی هیه تی الی  DNAپروتئینهیای ابریشیم
ع کب تی مشخص ش ه و با بران دادن  DNAم ند نظر از میزبان (غ د ت لی ه ه اسیپای نوینهای ع کبی ر) برداشیته و دن
یک مهمان بران می یرد به ع ان م ا و ژنهای ع کب ر به هرمهای ابریشم یا سایر حی انیارو یاهیان و میکروان انیگیمها
م تقم میش ن تا با استفاده از ظ اونی ترانیخته مق ان زیادی پروتئین ابریشم ع کب ر ت لی نمای ی  .بیاهتری اشرشییا هی لی

22

میزبان خ بی برای ت لی پروتئین دن مقیاس ص عتی ب ده و امکان ت لی سریعتر و بابم ت سعه نا ظیراهم مییسیازد زمیان شیروع
ظرآی تا پایان مرحته خالص سازی پروتئین  0تا  0نوز بط

میانجام لیکن باز هم این نوش بازدهی پایی ی داند ] [6یکیی

از مشکالر دن ت لی این ابریشمو پایین ب دن وزن م لک لی بزنگ م لک ها میباش هه دن بازه  04تا  114هیت دالت ن بی ده
دن ص نتی هه اسپای نوینهای طبیعی  044تا  054هیت دالت ن وزن دانن []14
تا به حا ساز وهان نیگ

ی هه همان ع کب ر پروتئینها نا به هم وصم و آنای

ع کب ر مص عی ت لی ش ه نا میت ان به شکمهای مختتفی همچ ن

ده ود د ن اشته لییکن بیا ابریشیمهای

یو هپگ و ظیتم و الییاف غییر باظتیه ییا هیی نوژ ها

شکمدهی نم د هه از هانایی باالیی برخ ند دان میباش []22 ,21
Bionic

21

Escherichia coli

22

اشکا ابریشم ظ ا الذهر میت ان به ع ان دانونسانی یا دانبگی دن مه سی باظی استفاده ش دو زیرا هه ابریشیمهای طبیعیی
زیگی ساز ان (ساز انی با ست های مختتف و ایم ی زایی هم و زیگی تخریب پذیریو سمیی هم) میباش

پروتئینهیای

ابریشم ن ترهیبو ساز انی مشابهی با ابریشمهای طبیعی داشته و برای هانبردهای زیگی پزشکی م اسب ب ده اسی []21
سازههای ابریشمیع کب تی ن ترهیبو عالوه بر زیگی ساز انی دانای ویژ یهای دیگری نیز مان ی سیطح صیاف بی ده هیه
آنها نا برای هانبردهای ظ ی دیگر م اسب میسازد از این ویژ یها میت ان دن هانبردهایی همچ ن الیاف غیر باظته شی ه بیه
ع ان ظیتتر ه ا یا اظزودنیها برای م اد آنایشی هه یک احگاس صاف

نه ابری میبه ماص

میبخش []6

 -5کاربردهای نوین ابریشم عنکبوت
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 نییز
باعث ش ه این الیاف دن هانبردهای ظراوانی استفاده ش د و پتانگیم دایگزین بگیانی از م اد دن ص ایع

نا ن نا داننی دن

ادامه به معرظی و برنسی تع ادی از این ن آونیها پرداخته ش ه اسی []20
 -6-1ساخت رگ مصنوعی
دنمان بیمانیهایی عروبی دانای پیچی یو ع انض و ما وی رهایی ب ده هه باعث تغییر شی ه زن ی اظراد ش ه و نییاز بیه
استفاده مکیرن از دانوهیای ضی انعقیاد و ام یا آن مییباشی از پتیمرهیای مصی عی مان ی پتیی تتراظت ری نواتیتن دن دنمیان
بیمانیهای عروبی استفاده می ردد لیکن این م اد به دلیم خ اص مکانیکی ضعیف (انعطاف پذیری و می و پیایین) و بیاال
بردن احتما ایجاد لختگی دن خ نو دن استفاده از آنها مای ودییهایی ودی د داند ابریشیم ع کبی ر بیا ت دیه بیه زیگیی
تخریب پذیریو انعطاف پذیریو خی اص مکیانیکی ظی ا العیاده و زیگیی سیاز ان بی دن [ ]20بیه ع ی ان میاتری

بیه همیراه

ست های زیگیتی بیرای سیاخی نگ مصی عی می ند اسیتفاده بیران رظتیه اسیی ابریشیم ع کبی ر بیه صی نر می ازی دن
چانپ بهای ظ الد ض زنگ با استفاده از سی زن مخصی ص باظتیه شی ه و سیپ

سیت ها و سیایر می اد بیر نوی سیطح ایین

سازههای باظته ش ه بران رظته و دن نهایی به شکم ل له دن آونده میش ن (شیکم  )0و می ند آزمیای

بیران رظت ی نتیایج

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

و

باز ش ن پ جرهای ن ین از عتمو لیکن با ت ده به نوش ت لی (باظتن و بران دادن ست ها بر سیطح سیازهها)و ایین ظرآی ی بگییان
زمان بر و با ما ودییهای زیاد می باش پیش هاد می ش د برای اظزای

هانایی ت لیی و از نوشهیای چیاس سیه بعی ی بهیره

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

بران یرد

شکم -0نون تهیه نگ مص عی :الف) باظی الیاف ابریشم ع کب ر به چانچ ب ظتزی ب) بران دادن ست ها بر نوی الیاف
باظته ش ه ) به شکم نگ (ل له) دن آوندن الیاف باظته ش ه []11
 -6-2کرههای حامل دارو
ابریشمهای ع کب ر مه سی ش ه خاص نا با استفاده از مه سی ژنتیک و بران دادن ترهیب ه های ژنتیکی خاص مییتی ان
ت لی هرد هه ت انایی عمتکرد به ع ان هرههای حامم دنمان سرطان داشته باشی

خی اص دانونسیانی بیرای دانوهیای ضی

سرطان ابریشمهای ع کب ر مه سی ش ه بیر پاییه پروتئینهیای  MASp1و  MASp2می ند مطالعیه بیران رظتیه و نتیایج
ب سی آم ه نشان داده هه آمیزههایی از این این دو ن ع ابریشم به دلیم بهره بردن از خ اص هر دو ابریشم به ط ن همزمیان دن
نگبی وزنی  8به  MASp1 2به  MASp2هیانایی بهتیری داشیته اسیی[ ]20 ,20همچ یین اسیتفاده از آمییزه ایین دو نی ع
ابریشم باعث بهب د ان ازه و ت زیع ذنارو پای انای هت ری ی و هیانایی ت لیی شی ه اسیی دن شیکم  5نم نیه ای از هرههیای
برپایه ابریشم ع کب ر هه حامم دانوی ض سرطان میباش نشان داده ش ه اسی []20

شکم  -5الف) تص یر  SEMذنار هروی حاوی دانو با نگبی وزنی  8به  MASp1 2به  MASp2ب) تص یر
میکرسک س هانفکا از ذنار هروی بگمی الف و دانوی ض سرطان دنون آن []20
 -6-3بخیه جراحی ضد میکروب
م ادی هه برای بخیه م ند استفاده بران می یرن بای استاکام هششی باال به دهی اتصا و نگهداشیتن لبیههیای باظییهیا دن
مام آسیب باش و همچ ین خ اص ض میکروبی و زیگیساز انی داشته تا بی ون ایجیاد عف نییو زخیم بهبی د یابی []20
عف نیهای میکروبی ناشی از عمم دراحی یک مشکم د ی برای سالمتی ب ده و امروزه تاقیقار بر نوی ت لی می اد نی ین
عانی از دانو و با خ اص ض میکروبی برای دت یری از ایجاد عف نی ب ده اسی با همک اصالح ژنتیکی میتی ان ابریشیم
ع کب ر با پپتی های 20ض میکروبی مه سی و ت لی هرد (شکم  )6نتایج آزمایشار نشان میده هه بخییههای ت لیی شی ه
Peptides

20

زن ه مان ن ست ها نا حفظ هرده و با خ ن نیز ساز ان ب ده و بر نوی خ اص مکانیکی ابریشم ع کب ر تاثیری ن اشته اسیی
[]12

شکم  -6تص یر  SEMالیاف بخیه با مقای

 1میکرومتر :الف) بخیه تجانی اصالح نش ه ب) بخیه اصالح ش ه []12

 -6-4فیبر نوری برای سنجش مواد شیمیایی
ابریشم ع کب ر معم الّ دن دن مه سی باظیو دانونسانی و ص ایع نگادی م ند استفاده بران رظته ولیی ایین الییاف پروتئی یی
هه دانای خ اص ن نی بردگته ای هگت هه میت ان به ع ان ظیبر ن نی زیگی تخریب پیذیر نییز بیه هیان بیرده شی ن ایین
الیاف ذاتاً به ترهیبار شیمیایی حگاس ب ده و دن حض ن ترهیبار شیمیایی همچ ن آم نیاکو اتان و آالی ی هها و سیایر می اد
حتی دن مقادیر هم باعث نخ دادن واه

های انتخابی ش ه هه م جر بیه تغییراتیی دن خی اص هی ایی نی نی دن امتی اد ظیبیر

ابریشم میش د الیاف شیشه معم لی نیاز به پ ش های خاصی حتی برای استفاده به ع ان حگیگر نط بیی داشیته و دن نتیجیه
ابریشم ع کب ر دایگزین م اسبی برای آنها میباش [ ]25ابریشم ع کب ر تای تاثیر نط بیو تغییر طی
پ ی هو پ ی ه ظ اانقباض

20

فته ش ه هه دن نط بی نگبی باال ابریشم ع کب ر تا ح ود  64دنص ط

داده هیه بیه ایین

اولیه هیاه

یاظتیه و

همچ ین الیاف از حالی ظاز شیشهای به حالی الستیکی دن آمی ه و نیرم میشی د [ ]26بیا م لگیازی نظتیان مکیانیکی ابریشیم

Supercontraction

20

نیا نو مییی تی ان حگیگرهای چ ی م ظ نهای طراحییی نمی د هیه دییایگزین

ع کبی ر نگیبی بیه مایییط و می اد شییمیایی
حگگرهای مت وا م ند استفاده ش ن
 -6-5مواد هیبریدی فعال نوری

ابریشم ع کب ر به ط ن گترده به ع ان یک ماتری

م ند عالبه برای هانبردهای بازسازی باظیی دن نظیر رظتیه مییشی د

نظانر ن نی بر نوی نش مج د باظی از ابزانهای دذاب و هانآم برای ه تر این ظرآی میباش دن ایین پیژوه
ابریشم ع کب ر با نان ذنار مع نی زیره نی م ( )Zrوهاظ ی م ( )Hfاصالح ش ه هه برای اظزای
ع اصر همیاب انبی م ( )Erو ایتربی م ( )Ybپ ش

شکم  -7تصاویر میکرسک پی ظ ت ل می گان

بازدهی بیا غتظیی همیی از

داده ش ه و دن نتیجه نان م اد ذاتاّ تاب ه ن ن 25ت لی میه

تای تاب

الییاف

(شکم )7

المپ دی ه ای :الف) الیاف اصالح نش ه ب) الیاف اصالح ش ه و
تاب اک []27

Luminescent
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شکم -8سایر هانبردهای ن ین ابریشم ع کب ر[]00-28
این م اد هیبری ی به دلیم انرژی هم ظ ن ن26و نان مان ن نی باالو عب ن ن ن باال و خ اص شیمیایی-ظیزیکی پای انو هانبردهای
زیگتی بالق های دانن به دیز هانبردهیای پزشیکیو ایین نی آونی بابتییی اسیتفاده دن ابیزان دبیی ماییط زیگیی ییا سیاخی
لباسهایی با مقاور مکانیکی و خ اص ن نی نا دانا میباش []27
دن شییکم  8سییایر ن آونیهییای دن اسییتفاده از ابریشییم ع کب ی ر ذهییر ش ی ه اسییی تمییام هانبردهییای ذهییر ش ی ه دن سییطح
آزمایشگاهی نتایج امی وانه ه ای داشته و دنیچه ای د ی برای استفاده از ابریشم ع کب ر به ع ان حگیگر ییا باظیی بی ن
انگان داشته ولی برای به مرحته تجانی نسان ن نیاز بیه تالشهیای زییاد دیگیری دن ت لیی انبی ه ابریشیم ع کبی ر بی ده و بیه
هان یری تک ل ژیهای ن ین ت لی میباش با امکان ت لی ص عتی و با بهره باالی ابریشم ع کب ر و همگام سیازی آنهیا بیا
نوشهای ن ین شکمدهیو بابتیی تجانیسازی پژوه های ذهر ش ه ایجاد میش د
 .7نتیجه گیری
ابریشم ع کب رو بزنگ م لک

پروتئی ی ب ده هه طی ظرآی هایی از دنون غ د ت لی ه ی ه ابریشیم ع کبی ر پی

از طیی

مراحم پیچی ه ای شامم اعما نیروهای هششیو ت ظیم  pHو تباد ی ن از تاننی های ع کب ر خان ش ه اسیی ایین سیاز
و هان باعث ایجاد خ اص مکانیک م اصربفرد و بگیان خی ب ابریشیم ع کبی ر شی ه هیه تیا بیه حیا ت سیط هییچ دسیتگاه
نیگ

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

میزبان ب سی آوند لیکن هیچ نوشی بابتیی ت لی الیاف ابریشم ع کب ر با ویژ یهای ابریشم طبیعی ع کب ر نا ن اشیته هیه
دلیم آن ع م امکان شبیه سازی ظرآی نیگ

ی ع کب ر میباش ابریشم ع کب ر چه به شکم طبیعی ییا مصی عی بابتییی

استفاده دن شکمها ی دیگر یا ترهیب با سایر م اد نا داشته هه مگتع بکان یری دن بگییانی از صی ایع پزشیکی و مه سیی نا
داشته و میت ان به ع ان دایگزین بگیان خ ب برای م اد م ند استفاده دن این زمی هها باش
Phonon
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