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الهام کریمی نظری و همکاران

مقاله پژوهشی

سنتز نانوالیاف کیتوسان/پلیاتیلناکساید و عصاره آویشن شیرازی به روش الکتروریسی و کاربرد آن
4

الهام کریمی نظری 1و ،*2مینو صدری ،2مطهره السادات حسینی ،3علی حیدری ،3سمانه کارگر قلعه سیفی ،3زینب کریمی مقدم
 -1مرکز تحقیقات تغذیه و ایمنی مواد غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 -2مرکز تحقیقات علوم و فناوری زیستی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،تهران ،ایران
 -3دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
 -8دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1397/28/16 :

تاریخ دریافت مقاله1396/29/22 :

چکیده
زمینه و هدف :نانوالیاف به الیافی با قطر کمتر از  1222نانومتر اطالق میشود .روشهای مختلفى براى ساخت نانوالیافها وجود دارد که یکى از این روشها،
الکتروریسى است .در این روش نانوالیاف بر روى ورقههای آلومینیومى تشکیل میشود .تبدیل کیتوسان به مشتقات با انحاللپذیری بیشتر ،اختالط آن با سایر
پلیمرها و استفاده از حاللهای ویژه روشهایی برای سهولت الکتروریسی آن است .در این مطالعه از عصاره آویشن با خاصیت آنتیباکتریال بودن ،التیام و تسریع
در بهبود زخم جهت تهیه ترکیب نانوالیاف کیتوسان/پلیاتیلناکساید و آویشن بهوسیله الکتروریسی ساخته و موردبررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :با کمک دستگاه الکتروریسی محلول پلیمری از کیتوسان و پلیاتیلن اکساید به نسبت  92/12و توئین  %42در محلول  2/5موالر استیک اسید
تهیه و با افزودن عصاره آویشن ،از نانوالیاف تهیهشده تصویر  SEMگرفته شد .سپس قطر نانوالیاف با استفاده از نرمافزار  Celemex visionاندازهگیری شد.
نتایج :با توجه به تصاویر بهدستآمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMو اندازهگیری قطر نانوالیاف بهدستآمده از محلول با فرموالسیون
کیتوسان/پلیاتیلناکساید/آویشن به نسبت  92/12میانگین قطر نانوالیاف در محدوده  62-122 nmاست و بهترین الیاف با کمترین گره تهیه شد.
نتیجهگیری :نانوالیاف تهیهشده کاربرد زیادی در صنعت پزشکی بهویژه درزمینهٔ داربستهای مهندسی بافت و زخم پوشها دارد و از آن به عنوان کاندیدی
آنتیباکتریال میتوان استفاده کرد .عالوه بر مؤثر بودن در درمان زخمها ،هزینه درمان را نیز کاهش میدهند.
کلمات کلیدی :کیتوسان ،پلیاتیلناکساید ،نانوالیاف ،الکتروریسی ،عصاره
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نانوبیوتکنولوژی تالش برای دست یافتن به نانوساختارها صورت
گرفته است ،عمدهترین روشهای در دسترس برای سنتز
نانوالیاف عبارت است از :الکتروریسندگی )،(Electro spinning
خودآرایی ( ،(Self-Assemblyجداسازی فازی (Phase
) ،Separationقالب سنتزی ( (Injection Moldingو
کشش ).)2((Tension
در میان این روشها الکتروریسندگی بهعنوان سادهترین و
کمهزینهترین روش ساخت نانوالیاف موردقبول است و تنها
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الکتروریسی تنها در حضور یک پلیمر دوم ممکن است
مشکل اصلی الکتروریسی کیتوسان ،انحاللپذیری ضعیف
کیتوسان و ویسکوزیته باالی محلول آبی آن است .ویسکوزیته
محلول یک فاکتور مهم در ریسندگی است که قابلیت ریسندگی
محلول و شکل الیاف ریسیده شده را تحت تأثیر قرار میدهد
( .)19علت ویسکوزیته باالی محلول کیتوسان ،به دلیل پیوندهای
قوی هیدروژنی بین گروههای  NH2و  OHزنجیرههای کیتوسان
است ( .)22در این مطالعه پلیاتیلناکساید برای کاهش
ویسکوزیته محلول کیتوسان استفاده شد تا با برهمکنش با
کیتوسان بهوسیله پیوندهای هیدروژنی محلولی باقابلیت
ریسندگی در غلظتهای باالتر ایجاد کند و موجب کاهش
ویسکوزیته محلول و افزایش در حاللیت کیتوسان شود.
پلیاتیلناکساید به دلیل وزنهای مولکولی متنوع و حاللیت
قابلمالحظه آن ،در اکثر حاللها بهویژه آب ،زیست سازگاری،
سمیت پایین ،قابلیت تولید الیاف در محلولهای آبی و درنهایت
تولید الیاف با وزن مناسب ،به یک پلیمر زیست سازگار تبدیل
شده است ( .)21از محلول توئین  %42برای کاهش کشش
سطحی استفاده میشود ( .)22آویشن شیرازی ،یکی از این
گیاهان داروئی است که نام علمی آن  Zataria multifloraبوده،
متعلق به تیره نعناع و بومی مناطق جنوبی ایران است (.)23
تیمول که ترکیب اصلی روغن آویشن گزارش شده است بهعنوان
ضد اکسیدان ،ضد بیوتیک برای درمان بیماریهای دستگاه
تنفسی ،بهبود زخم ،ضد نفخ شکمی ،ادرارآور ،ضدعفونیکننده
ادرار و داروی کرمزدا عمل میکنند ( .)28بهمنظور افزایش
خاصیت ضد میکروبی کیتوسان از عصاره آویشن استفاده شد
( )25که این ترکیبات خاصیت ضد قارچی و ضدمیکروبی فراوان
دارند ( .)27 ،26لذا در این رابطه مطالعه حاضر نیز تأثیر کاربرد
این مواد را بر روى نانوالیاف سنتز شده بر غشای کیتوسان
موردبررسی قرار گرفت .هدف از انجام این مطالعه ،تولید نوعی
پوشش زخم مناسب از نانوالیاف پلیمرهای زیستتخریبپذیر به
روش الکتروریسی و بررسی شرایط عملیاتی برای به حداقل
رساندن قطر متوسط نانوالیاف حاوی ماده مؤثره است بهطوریکه
در هنگام استفاده روی زخم بتواند خواصی مطلوب از قبیل
«ا یجاد کمترین آلودگی ،سازگاری با محیط زخم ،کنترل میزان
رطوبت و اکسیژن هوا بهمنظور ترمیم سریع و جلوگیری از خشک
شدن آن ،هزینه کمتر درمان به علت تعویض کم پوشش و
درنهایت ،جدا شدن آسان از روی پوست» را دارا باشد.
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تکنولوژی بوده که میتواند ترکیبات فیبری با قطرهایی در
محدوده میکرو و نانو ،تولید کند ( .)8 ،3در این تکنیک الیاف
میتواند جهت دارو یا داربستهایی سهبعدی با سطوح بسیار
وسیع و متخلخل مورداستفاده قرار گیرد ( .)5مساحت سطح
باالی نانوالیاف ،خلل و فرج فراوان در نانوالیاف الکتروریسی شده
و قابلیت طراحی شدن به فرمهای مختلف ،به نانوالیاف این اجازه
را میدهد که در موارد مختلفی ازجمله مهندسی بافت،
دارو رسانی و بیوپزشکی و بهبود زخم و سوختگی کاربرد داشته
باشد .اگرچه تمامی این زمینهها مطالعه شدهاند ولی کاربردهای
پزشکی نانوالیاف پلیمری ،بیشترین رشد را درزمینهٔ تحقیقات
نانوالیاف به خود اختصاص داده است (.)6
ازجمله کاربردهای بیوپزشکی دیگر برای ساخت نانوالیاف از
انواع پلیمرهای سنتزی و طبیعی استفاده میشود ( .)7پلیمرهای
طبیعی در مقایسه با پلیمرهای سنتزی واکنشهای بهتری را با
سلولها و سیستمهای بیولوژیکی میدهند ( .)4اما تبدیل یک
پلیمر طبیعی بهتنهایی به الیاف در اندازه نانو از طریق
الکتروریسی بهمراتب مشکلتر از پلیمر سنتزی است (.)9
کیتوسان پلیمر طبیعی زیست سازگاری است که دارای
ویژگیهای زیستتخریبپذیری ،زیست سازگار ،غیر آنتیژنیک،
غیر سمی ،بهبوددهنده زخم و دارای اثرات آنتیباکتریال و ضد
قارچ با منشأ طبیعی است ( .)12کیتوسان از هیدرولیز پلیمری
کیتین به دست میآید ( .)11کیتین دومین پلیساکارید فراوان
موجود در جهان بعد از سلولز است ( .)12درواقع کیتوسان مشتق
داستیله کیتین است ( .)18 ،13درجه داستیالسیون یک پارامتر
ساختاری است که نهتنها خواص فیزیکی و شیمیایی ازجمله جرم
مولکولی ،حاللیت ،استحکام را نیز تعیین میکند ،بلکه خواص
بیولوژیکی کیتوسان مانند زیستتخریبپذیری ،آنتی میکروبی و
دیگر خواص را نیز تحت تأثیر قرار میدهد ( .)15اخیراً تحقیقات
زیادی برای گسترش ترکیبات ضدمیکروبی در درمان زخمها
بهمنظور کاهش مقاومت ضد باکتری میکروارگانیسمها انجام شده
است .کیتین و کیتوسان هر دو یک تأثیر تسریعکننده بر بهبود
زخمها دارند ( .)16اخیراً گزارشی در مورد کامپوزیتی از کیتین
و نانوذرات نقره برای ترمیم زخمها منتشر شده است که نشان
میدهد این کامپوزیت خاصیت ضدباکتری باال و همچنین
سازگاری زیادی باپوست دارد ( .)17تشکیل نانوالیاف کیتوسان
بهشدت ،به نسبت جرمی کیتوسان/پلیاتیلناکساید بستگی دارد.
از طرفی دیگر مشخصشده که تهیه الیاف کیتوسان بهوسیله

(.)14
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مواد و روشها

تهیه محلول کیتوسان/پلیاتیلناکساید با نسبت  09به 19

محلول کیتوسان/پلیاتیلن اکساید با افزودن  2/27گرم پودر
کیتوسان با وزن مولکولی متوسط و  2/8گرم پلیاتیلن اکساید
در حجم مناسب  %52استیک اسید تهیه شد .سپس 25
میلیلیتر تویین  %42بهعنوان امولسیون کننده به محلول اضافه
شد .محلول آمادهشده بر روی استیرر با  322دور در دقیقه به
مدت  12ساعت در دمای اتاق به هم زده شد تا محلول هموژن
و یکنواختی حاصل شد (.)24
اندازهگیری فعالیت ضد باکتریایی آویشن خریداریشده
فعالیت ضد باکتریایی نمونههای آویشن با استفاده از دیسک
بلنک مورد ارزیابی قرار گرفت .در این روش بعد از کشت دادن
باکتریها بهصورت چمنی بر روی محیط کشت هر پلیت،
دیسکها را وسط پلیت قرار داده و با سمپلر به مقدار 32
میکرولیتر از عصاره آویشن را بر روی دیسک ریخته شد و سپس
پلیتها را به مدت  28ساعت در انکوباتور  37ºCقرار داده شد.
بعد از مشاهده و بررسی نتایج قطر نواحی هاله با استفاده از خط
کش میلیمتری در دو راستای عمود برهم اندازهگیری شد.

میلیمتری) ریخته شد .محلول پلیمری را در پمپ انفوزیون
دستگاه الکتروریسندگی قرار داده و ولتاژ دستگاه را در محدوده
 17-22 kvو فاصله نوک سوزن را با صفحه جمع کننده در
محدوده  12 cmبا نرخ تغذیه  2/5 ml/hقرار داده شد .عمل
پاشش روی سطح ورق آلومینیومی انجام شد .جهت تهیه
نانوالیاف باضخامت مناسب ،الکتروریسی به مدت  12ساعت انجام
شد .درنهایت جهت حذف کامل حالل ،نمونه در دمای اتاق
خشک شد.
تجزیهوتحلیل میکروسکوپ الکترونی روبشی
مورفولوژی و قطر نانوالیاف حاصل از فرآیند الکتروریسی با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMمشاهده و
بررسی شد؛ برای این منظور ،ابتدا فویل آلومینیومی که نانوالیاف
روی آن جمعآوریشده بود ،به قطعات  21× 1سانتیمتر برش
داده شد .مدل آمادهشده با استفاده از دستگاه پوششدهنده یونی
مدل  E5200و با اعمال ولتاژ  1کیلوولت برای  5دقیقه پوشش
طال داده شدند؛ سپس تصاویر  SEMنانوالیاف با اعمال ولتاژی در
حد کیلوولت به دست آمدند و درنهایت جهت اندازهگیری قطر
نانوالیاف از نرمافزار  Celemex Visionاستفاده شد.

نتایج
بهمنظور ساخت نانوالیاف پلیمری با خاصیت باالی ضد
میکروبی از دستگاه الکتروریس استفاده شد .با توجه به نتایج
حاصل از  SEMمیتوان نتیجه گرفت که محلول پلیمری

تهیه محلول پلیمری کیتوسان/پلیاتیلناکساید با
افزودنی آویشن
بعد از تهیه محلول کیتوسان/پلیاتیلناکساید ،آویشن شیرازی
خریداریشده از شرکت باریج اسانس را به محلول اضافه و سپس
به مدت کوتاهی بر روی دستگاه استیرر قرار داده شد.
تهیه الیاف
بهمنظور تهیه نانوالیاف ،محلول پلیمری آمادهشده را درون
سرنگ  5میلیلیتری با سوزن باریک استیل (قطر 2/9

journal.fums.ac.ir

شکل  -1تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوالیاف تهیهشده از محلول
کیتوسان/پلیاتیلناکساید

456

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 0:52 +0330 on Friday February 22nd 2019

مواد مورداستفاده در این مطالعه ،شامل پلیمر کیتوسان با وزن
مولکولی متوسط و درجه داستیالسیون  75-42درجه ،تولید
شرکت سیگما آلدریچ ،پلیمر پلیاتیلناکساید با وزن مولکولی
 922هزار دالتون ،تولید شرکت سیگما آلدریچ ،استیک اسید
گالسیال تولید شرکت مرک آلمان ،با درجه خلوص  %99/4و
جرم مولکولی  62/5گرم بر مول ،آب مقطر دو بار یونیزه ،توئین
 ،%42عصاره آویشن شیرازی تولید شرکت باریج اسانس است.
فرآیند الکتروریسندگی با استفاده از دستگاه الکتروریسندگی
(مدل  ES1000شرکت فناوران نانومقیاس) و میکروسکوپ
الکترونی روبشی ) SEMمدل  (MV2300جهت مطالعه
مورفولوژی سطح نانو الیاف آمادهشده ،استفاده شد.
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شکل  -2تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوالیاف تهیهشده از محلول کیتوسان/پلیاتیلناکساید با افزودنی آویشن

نمودار  -1توزیع قطر نانوالیاف کیتوسان/پلیاتیلناکساید با افزودنی آویشن در محدوده  62-122نانومتر

بحث
امروزه بهترین گزینه در کاربرد پزشکی بخصوص در درمان
نقص یا آسیب در بدن بهویژه زخم و آسیبهای پوستی ،استفاده
از نانوالیاف است که نانوالیاف کیتوسان پیشتاز بوده است.
روشهای تولید نانوالیاف شامل کشش ،تولید از قالب ،جدایش
فازی ،خودآرایی و الکتروریسی هستند .از معایب روش کشش
میتوان به نیازمندی موادی با رفتار ویسکواالستیسیته برای
تحمل تغییر شکل باال اشاره کرد درحالیکه چسبندگی کافی
برای مقاومت در برابر فشار وارده در طول عملیات کشش را داشته

457

وقتگیر است .روش الکتروریسی بسیار تطبیقپذیر بوده و
محدوده وسیعی از مواد پلیمری با محدوده وسیعی از قطر الیاف
را میتوان در مقیاس صنعتی تولید نمود .همچنین الکتروریسی
روشی شناختهشده در دنیاست که قابلیت تولید داربستهایی با
ساختار نانو را دارد ( .)29در این روش سرعت ترمیم جراحت
نسبت به سایر روشهای مرسوم بیشتر بوده و از طرفی کیتوسان
و عصاره آویشن دارای خاصیت آنتیباکتریال بوده و مانع تحریک
پاسخهای دفاعی علیه بدن میشود و درترمیم و بهبودی نقش
مؤثرتری دارند.
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کیتوسان/پلیاتیلناکساید با نسبت پلیمری  92به  12محلولی با
پایداری باال و ویسکوزیته پایین است شکل ( .)2 ،1با توجه به
نمودار  1الیاف حاصلشده با قطری در محدوده  62-122نانومتر
ازنظر یکنواختی و شبکهای شدن قابلقبول است .همچنین
مطالعات انجامشده روی آویشن نشان میدهد که میتوان
ازآنجهت افزایش خاصیت ضد میکروبی کیتوسان استفاده کرد.

باشند .از مهمترین ویژگیهای روش تولید از قالب میتوان به
تولید نانوالیاف پلیمرهای هادی ،فلزات ،نیمههادیها و کربن
اشاره کرد .ولی با استفاده از این روش نمیتوان نانوالیاف پیوسته
تولید کرد .فرایند جدایش فازی نیاز به دوره زمانی زیادی برای
انتقال پلیمر جامد به فوم نانو متخلخل دارد .روش خودآرایی نیز
مانند روش جدایش فازی ،برای تولید نانوالیاف پیوسته ،روشی

الهام کریمی نظری و همکاران

نتایج مطالعه شرافتی و همکاران ( )2213نشان داد که عصاره
آویشن شیرازی دارای اثر ضد باکتریایی بوده ( .)35با توجه به
کاربرد گیاهان دارویی در طب سنتی و سبک زندگی ،در این
مطالعه نیز از خواص آنتیمیکروبی آویشن استفاده شد.
بهطورکلی ترکیبات فنولی موجود در آویشن (تیمول ،کارواکرول)
با اثر بر روی غشای سلول باعث مرگ سلول باکتری میشود به
همین منظور جهت افزایش خاصیت انتیمیکروبی کیتوسان از
افزودنی آویشن استفاده شد.

نتیجه گیری
در این تحقیق ساخت نانوالیاف ابتدا بر روى ورقه
آلومینیومى انجام شد تا محلول کامپوزیتى مناسب و بهینه
جهت این منظور به دست آید .نتایج نشان داد که محلول
پلیمری کیتوسان/پلیاتیلناکساید/عصاره آویشن ،پلیمر زیست
سازگاری است که میتواند انتخاب مناسبی برای پوشش زخم و
ممانعت از رشد باکتری باشد و موجب تسهیل فرآیند ترمیم زخم
شود؛ عالوه براین ،پوشش نانوالیاف حاوی ماده مؤثره میتواند
عالوه بر مؤثر بودن در درمان زخمها ،هزینه درمان را نیز کاهش
دهد.
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Abstract
Background & Objective: The nanofibers are referred to as fibers with a diameter of less than 1000
nm. There are various ways to make nanofibers, one of which is electrospinning. In this method,
nanofibers are formed on aluminum sheets. The conversion of chitosan to derivatives with greater
solubility, its mixing with other polymers and the use of special solvents are methods for its ease of
use. In this study, antimicrobial thyme extracts were prepared for the synthesis of chitosan /
polyethylenoxide and thyme nanofibers by electroporation.
Materials & methods: Using electrospinning, chitosan and polyethylenoxide were prepared Ratio of
90 to 10 and 80% tween in a 0.5 molar acetic acid solution. Thyme extract was added and after the
synthesis of nanofibers, images of SEM were taken, then the diameter of the nanofibers with clemex
vision software was measured.
Results: According to the scanning electron microscopy (SEM) images and the nanofibers diameter
obtained from the solution with chitosan / polyethylenoxide / thyme formulation with Ratio of 90 to
10, the mean diameter of nanofibers was in the range of 100-60 nm (best fiber with the lowest node).
Conclusion: Prepared nanofibers are widely used in the medical industry, especially in the field of
tissue engineering and wound scaffolds and also are used as antibacterial candidate. In addition to
being effective in wound healing, they also reduce the cost of treatment.
Keywords: Chitosan, Polyethylenoxide, Nanofiber, Electrospinning, SEM
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