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چکـيده . . .
ســلولز ،فراوان تریــن پلیمــر زیســتی ،حاصــل ســنتز زیســتی گیاهــان ،حیوانــات
وباکتری هــا اســت .نانــو ســلولز مــاده ای طبیعــی و زیســت تخریب پذیر اســت کــه
از ســلولز خــام به دســت می آیــد و بــه دلیــل ویژگی هــای مطلــوب مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .نانــو ســلولز انــواع مختلفــی ماننــد :نانــو بلورســلولز ،نانوالیــاف
ســلولز ،ســلولز باکتریایــی دارد .نانوســلولز باکتریایــی ((Bacterial Nano Cellulose
 )(BNCیــا ســلولز میکروبــی ،پلیمــری زیســتی اســت کــه توســط باکتری هــای متعلــق
بــه جنس هــای اســتو باکتــر ،گلوکوناســتوباکتر ،ریزوبیــوم وسرســینا ســنتز شــده اســت.
(( )Bacterial Cellulose (BCدارای خلــوص بســیار بــاال اســت و هیــچ مــاده دیگری از جمله
لیگنیــن ،پکتیــن وهمــی ســلولز موجــود در ســلولز گیاهــی را نــدارد .ســلولز باکتریایــی
( )BCبــه دلیــل زیست ســازگاری ،ساختارشــبکه ســه بعدی الیــاف ،خــواص مکانیکــی
ونــوری خــوب ،ســطح ویــژه بــاال و ظرفیــت جــذب آب و همچنیــن درجــه بلورینگــی
بــاال و غیرســمی بــودن بــه عنــوان مــاده زیســتی مطلــوب درکاربردهــای پزشــکی،
مانندپوســت مصنوعــی ،رگ هــای خونــی مصنوعــی وریــز جانــداران ،پانســمان زخــم
و ...اســتفاده می شــود .عــاوه برایــن  BCمی توانــد بــه آســانی اصــاح شــود تــا
ویژگی هــای آن بهبــود یابــد و در نتیجــه چندیــن نانوکامپوزیــت برپایــه  BCایجــاد شــود.
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مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
ســلولز فراوان تریــن مــاده روی زمیــن اســت ،وکل منابــع
ســلولز در طبیعــت بــه یــک تریلیــون تــن می رســد .نانوســلولز
را می تــوان بــا اســتفاده از روش هــای مکانیکــی ،شــیمیایی
یــا آنزیمــی از منابــع مختلــف گیــاه لیگنوســلولزی اســتخراج
کــرد .زیســت تــوده لیگنوســلولزی مــواد زیســتی پیچیــده ای
اســت کــه شــامل ســلولز ،همی ســلولز و لیگنین اســت .ســلولز
در زیســت تــوده لیگنوســلولزی می توانــد بــا اســتفاده از
روش هــای مناســب بــه ابعــاد نانوبرســد [.]1
ســلولز عمدتــا از بیوســنتز گیاهــان ،حیوانــات و یــا باکتــری
تولیــد می شــود ،امــا اصطــاح عمومــی نانوســلولز بــه
عصاره هــای ســلولزی اشــاره دارد کــه دارای ابعــاد ســاختاری
در مقیــاس نانــو هســتند .خانــواده نانوســلولز را عمومــا به ســه
نــوع  :نانــو بلــور ســلولزی ،نانــو کیــف ســلولزی ،وســلولز
باکتریایــی تقســیم می کننــد .تولیــد نانوســلولز بلــوری و نانــو
ســلولز لیفــی از روش تبدیــل واحدهــای بزرگتــر ( )cmبــه
واحدهــای کوچکتــر ( )nmبه دســت می آیــد [.]2
نانــو بلــور ســلولز ( )Cellulose Nanocrystalsاز طریــق
آبکافــت اســیدی ســلولز خــام کــه در آن ناحیــه آمــورف از بین
مــی رود و ناحیــه بلوریــن حفــظ می شــود ،تولیــد می شــود.
ســاختارنانوذرات  CNCدارای قطــر  30-5نانومتروطــول -100
 500نانومتــر (ازســلولزگیاهی) یــا طــول  100نانومتــر تــا چنــد
میکرومتــر (ازســلولز تونیــکات وجلبــک) اســت .ذرات ســلولز
نانــو لیفــی ،لیفچه هــای ســلولزی ظریف تــری اســت ،فراینــد
بیوســنتز نانــو لیفــی شــده یــادآور لیفچه هــای اولیــه چــوب
و گیاهــان بــوده ،آنهــا متشــکل از  36زنجیــره ســلولزی در
ســاختار بلــوری هســتند وســطح مقطــع مربــع شــکل وتقریبــا
 100درصــد ســلولزی دارنــد ،ونواحــی آمــورف و بلــوری

درآنهــا دیــده می شــود .درجــدول ( )1مقایســه بیــن انــواع
نانوســلولز نشــان داده شــده اســت [.]3
تفــاوت ســلولز نانولیفــی شــده وســلولزمیکرولیفی له شــده
در فرایندهــای جداســازی الیــاف اســت .ذرات تولیدشــده
ســلولز نانولیفــی لــه شــده از ســلولز میکروفیبریلــه شــده
کوچک تــر اســت .باکتــری نانوســلولزاز ســایر انواع نانوســلولز
ســازگاری بهتــری دارد ،همچنیــن به دلیــل ویژگی هــای
بی نظیــری ماننــد تخلخــل ،جــذب آب ،زیســت تخریــب
پذیــری و ســازگاری بــاال ،توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب
کــرده اســت [.]4
 2سلولز
ســلولز یــک هوموپلــی ســاکارید تشــکیل شــده از واحدهــا
– B-Dگلوکوپیرانــوزی اســت کــه باپیوندهــای گلیکوزیــدی 1
بــه  4بــه یکدیگــر متصــل شــده انــد .مولکــول ســلولز کامــا
خطــی هســتند و تمایــل شــدیدی بــه تشــکیل پیوندهــای
هیدروژنــی بیــن مولکولــی دارنــد .درنتیجــه ،دســته هایی
از مولکول هــای ســلولز بــا یکدیگــر مجتمــع می شــوند و
ریزلیفچــه را تشــکیل می دهنــد .در ریزلیفچه هــا نواحــی
بســیار منظــم ونواحــی نســبتا نامنظــم بــه طــور متنــاوب در
مجــاورت یکدیگــر قراردارنــد .از تجمــع ریزلیفچه هــا،
لیفچــه ،و از تجمــع لیفچه هــا ،لیــف ســلولزی تشــکیل
می شــود .براثرهمیــن ســاختارلیفی وپیوندهــای هیدروژنــی
محکــم ،ســلولز از مقاومــت کششــی باالیــی برخــوردار اســت
ودراغلــب حالل هــا نامحلــول اســت [.]5
 3تولید سلولز باکتریایی
ســلولز باکتریایــی ،توســط باکتریهــای مختلفــی ماننــد گلوکــون

جدول  1مقایسه انواع نانوسلولز []4
ﻧﻮع ﻧﺎﻧﻮﺳﻠﻮﻟﺰ
NFC

ﻣﻨﺒﻊ

اﺑﻌﺎد

روش ﺗﻬﯿﻪ

ﭼﻮب ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ،

ﻗﻄﺮ 60 -5ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻃﻮل

از ﭘﯿﺶ ﻣﺎده ﭼﻮﺑﯽ و ﻣﺎده ﻫﻤﮕﻦ

ﮐﺘﺎن ،ﮐﻨﻒ

ﭼﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ

ﮐﻨﻨﺪه در ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ

ﻣﯿﮑﺮو ﺳﻠﻮﻟﺰﻫﺎي ﻣﯿﻠﻪ-

ﭼﻮب ،ﮐﺎه ﮔﻨﺪم ،ﺟﻠﺒﮏ

ﻗﻄﺮ 70-5ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻃﻮل

ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي ﻏﻠﯿﻆ ﻧﻤﮏﻫﺎي

اي،ﺑﻠﻮر ﻣﻨﻔﺮد ﮐﻮﭼﮏ

و ﺑﺎﮐﺘﺮي

 250-100ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ

ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﺳﯿﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ و

ﺳﻠﻮﻟﺰ زﯾﺴﺘﯽ و ﺳﻠﻮﻟﺰ

ﻗﻨﺪﻫﺎ و اﻟﮑﻞ ﺑﺎ وزن

ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ

ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﻧﺎﻧﻮ ﺳﻠﻮﻟﺰ اﻟﯿﺎف

ﺑﻪ روش آﺑﮑﺎﻓﺖ اﺳﯿﺪي و
NCC

اﺳﯿﺪﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ
BNC
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100-20ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ

ﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ

کاربردهای پزشکی و بهداشتی نانوسلولز با کرتیایی

شکل  1ساختار مولکولی سلولز []5

اســتو باکتــرزای لنیــوم ( ،)Gluconacetobacterxylinumآگروباکتریوم
( ،)Agrobacteriumریزوبیــم ( ،)Rhizobiumسارســینا (،)Sarcina
تولیــد میشــود ،کــه از میــان آنها گونــه گلوکون اســتو باکترزایلینیوم
بیشــترین کاربــرد را دارد.
اســتوباکتر زایلینیــوم تنهــا گونــه شــناخته شــده اســت کــه
قــادر بــه تولیــد ســلولز در مقیــاس تجــاری اســت .ایــن باکتری
گــرم منفــی اســت کــه توانایــی تولیــد مقــدار زیــادی ســلولز
بــا کیفیــت بــاال را دارد کــه بــه صــورت نوارهــای پیچیــده
در بســته های میکرولیفــی قــرار می گیــرد .ســاختار شــیمیایی
ســلولزباکتریایی از زنجیرهــای انیــدرو دی گلوکوپیرانــوزی بــا
پیوندهــای گلیکوزیدی 1به  4تشــکیل شــده اســت [ .]6ســلولز
باکتریایــی کامــا خالــص اســت ،دارای  99/8درصــد آن آب و
 0/2درصــد آن پلــی ســاکارید خنثــی اســت .در حالی کــه فاقــد
لیگنیــن ،همی ســلولز ،پکتیــن و موم هــا اســت .مرفولــوژی BC
را می تــوان بــا تغییــر نــوع گونه هــای باکتریایــی ،مــواد مغــذی
اضافــی بــه محیــط ،روش هــای مختلــف شــرایط رشــد و
روش هــای خشــک کــردن پــس از پــردازش تغییــر داد [.]8،7
در جــدول  2مقایســه بیــن ســلول های گیاهــی و لیــف BC
نیــز آمــده اســت.

 4ویژگی های فیزیکی و مکانیکی
ســاختار و خــواص مکانیکــی  BCبــا خــواص ســلولز گیاهــی،
علــی رغــم ترکیبــات شــیمیایی یکســان متفــاوت اســتBC .
ویژگی هــای مکانیکــی عالــی در دو حالــت خشــک و خیــس،
اســتحکام کششــی و مــدول زیــاد ،ظرفیــت نگــه داشــتن
آب بــاال ،شــکل پذیــری ،زیســت تخریــب پذیــری ،درجــه
بلورینگــی زیــاد و زیســت ســازگاری بــاال بــا بافــت دارد.
همچنیــن درجــه بلورینگــی زیاد آن تغییرات ســاختار ســلولزی
ناشــی از درمان هــای شــیمیایی ،فیزیکــی و بیولوژیکــی را
کاهــش می دهــد .ایــن ویژگی هــای مطلــوب باعــث شــده
اســت کــه از آن در کاغذســازی ،منســوجات ،الســتیک ،کاغــذ
الکترونیکــی ،غشــاهای جداکننــده ،اســتفاده شــود .همچنیــن
بــه دلیــل زیســت ســازگاری ،ســمیت کــم ،غیرآلژیــک بــودن
در زیســت پزشــکی بــه آن توجــه ویــژه می شــود [.]7،8
انــدازه الیــاف ســلولزباکتریایی حــدود  100مرتبــه کوچک تر
از ســلولز گیاهــی اســت ایــن مرفولــوژی نانــوی بــی نظیــر
در ســطح مقطــع بــزرگ می توانــد ســبب ظرفیــت بــاالی
نگهــداری آب و االستیســیته ی زیــاد ،اســتحکام مرطــوب بــاال

جدول  2مقایسه بین سلولزهای بنیادی گیاهی و لیف های ]7[ BC
ﻣﻌﯿﺎر

ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ

ﺳﻠﻮﻟﺰ ﮔﯿﺎﻫﯽ

زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع درﺧﺖ

روزﻫﺎ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ

ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ

ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎك ،ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ،ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ

ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﺘﺮل راﮐﺘﻮر زﯾﺴﺘﯽ ،pH:دﻣﺎ ،ﻣﺨﻠﻮط

ﺗﺮﮐﯿﺐ

اﺟﺰاي اﺻﻠﯽ ﭼﻮب :ﺳﻠﻮﻟﺰ ،ﻟﯿﮕﻨﯿﻦ ،ﻫﻤﯽ ﺳﻠﻮﻟﺰ

ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و

ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪﻫﺎي

ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه

ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ،ﺟﺪاﺳﺎزي اﻟﯿﺎف و ﺣﺬف

ﮐﺮدن ،ﻫﻮادﻫﯽ وﻣﻮاد ﻣﻐﺬي
ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺣﺬف ﺳﻠﻮلﻫﺎي
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ،ﺑﺪون ﻟﯿﮕﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰاي ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﺳﻠﻮلﻫﺎﺳﺖ.
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مــقــاالت عــلــمــی

و قابلیــت تطبیق پذیــری شــود .ســطح لیــف  BCدارای ســایت
فــراوان غنــی از گروهــای هیدروکســیل اســت کــه ویژگــی
آن جــذب یون هــای فلــزی یــا نانــو ذرات فلــزی را امــکان
پذیــر می ســازد .لیــف ســلولز میکروبــی دارای درجــه باالیــی
از بلورینگــی اســت .بــا اســتفاده از انــدازه گیــری مســتقیم
نانومکانیکــی ،مشــخص شــد كــه ایــن لیف هــا بســیار قــوی
هســتند و در هنــگام اســتفاده بــا مــواد دیگــر ســازگار بــا
مــواد زیســتی ،باعــث تولیــد نانوكامپوزیت هــا بــه ویــژه بــرای
اســتفاده در داروهــای انســانی و دامپزشــکی می شــوند .عــاوه
بــر ایــن ،نانوســاختار و شــباهت های مرفولوژیکــی  BCبــا
کالژن ،آن را بــرای تحمــل ســلول و حمایــت ســلولی جــذب
می کنــد [.]8
 5کاربرد نانوسلولز باکتریایی
برخــی از مهــم تریــن کاربردهــای زیســت پژشــکی در ذیــل
آمــده اســت:
 1-5قلب و عروق ()Cardiovascular

بیماری هــای قلبــی عروقــی یکــی از علــل مــرگ و میرزنــان و
مــردان در سراســر جهــان اســت .بــه گفتــه ســازمان بهداشــت
جهانــی و بنیــاد قلــب بریتانیــا ،بیماری هــای قلبــی عروقــی
بــه ترتیــب  30درصــد مــرگ و میــر درسراســرجهان و 42
درصــد در اروپــا اســت .هرســاله هــزاران بیمــار جراحــی بایپس
قلبــی انجــام می دهنــد .بــه دلیــل کمبــود کاشــتنی های بایپــس
مصنوعــی تاکنــون ،عــروق از پاهــا یــا قفســه ســینه بیمــاران
گرفتــه شــده اســت .کاشــتنی های بایپــس مصنوعــی ســاخته
شــده از پلــی تترافلــورو اتیلــن ،پلــی اتیلــن ترفتــاالت ،پلــی
اتیلــن و پلــی اورتــان بــرای جراحــی قلــب و عــروق ناموفــق
بوده انــد.
گروه هــای تحقیقاتــی متعــددی کاشــتنی های مبتنــی بــر
 BNCرا تولیــد کرده انــد ،کــه ســازگاری بــا خون و بافت،رشــد
ســلولی ،جراحــی ،و روش هــای معمــول ضــد عفونــی کــردن
مطایقــت دارد .در مجموعــه ای از تحقیقــات ،شــکل اولیــه
لوله هــای ( BNCنــام تجــاری  )BASYCبــا قطرهــای مختلــف
توســعه یافتــه؛ کــه می توانــد بــرای برنامه هــای پیونــد شــریانی
اســتفاده شــود (شــکل .)2دیــواره لولــه  BASYCدارای 90
درصــد آب یــا بیشتراســت .مطالعــات اولیــه نشــان داد کــه
لوله هــای  BNCبــرای جراحــی بســیار مناســب هســتند و
می تواننــد بــه روش هــای اســتاندارد ضدعفونــی شــوند [.]9
 2-5جایگزینی عروق خونی

یکــی از رایج تریــن درمان هــا بــرای بیماری هــای قلبــی عروقی
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شکل  2لوله های  BNCبا قطرهای مختلف (قطر داخلی =  0/6-6میلی
متر) برای کاربردهای پیوندزنی []9

جراحــی پیونــد عــروق کرونــر اســت ،کــه بــرای تامیــن خــون
بــه بافــت قلــب بــا جایگزینــی مناســب انجــام می شــود .نانــو
ســلولز (مخصوصــا  )BCبــا داشــتن مقاومــت مکانیکــی خوب
(فشــار خروجــی تــا  880میلیمتــر جیــوه) و زیســت ســازگاری
بــا خــون ،می تــوان آن را بــه عنــوان مــاده ای بــرای لوله هــای
مصنوعــی بــرای پیونــد عــروق بــا اندازه هــای کوچــک (کمتــر
از  4میلــی متــر) یــا (بزرگتــراز  6میلــی متــر) اســتفاده کــرد ،که
در ایــن صــورت از پدیــده لختگــی و تنگــی مجــرا جلوگیــری
کنــد [ .]10بــا توجــه بــه شــرایط بالینــی لختگــی خــون و
انســداد ،مــوادی کــه اغلــب بــرای جایگزینــی پیونــد عــروق
اســتفاده می شــوند ،به دلیــل کوچکــی عــروق خونــی مناســب
نیســتند .پیگیــری بــرای مــواد غیــر ترمبــوز ()Thrombogenic
جدیــد بــا خــواص مکانیکــی کــه شــبیه بــه رگ هــای خونــی
بــود منجــر بــه شناســایی  BCشــد و آزمایش هــای بــر روی
رگ هــای خونــی خــوک ،نشــان داد خــواص مکانیکــی BC
نســبت بــه شــریان کاروتیــد خــوک قابــل مقایســه و بهتــر از
پلــی تترافلوئوراتیلــن بــود [.]11
هیــدروژل نانــو ســلولز باکتریایــی بــه عنــوان مــواد
بیولوژیکــی امیــدوار کننــده بــرای عــروق خونــی مصنوعــی
پیشــنهاد شــده اســت .بــا ایــن حــال ،برخــی از خــواص BNC
بــه تمــام الزامــات رگ خونــی طبیعــی پاســخ نمی دهــد.
بــه همیــن منظــور تانــگ وهمــکاران ( )2015بــرای بهبــود
خــواص لولــه هــای  ،BNCاز پلــی وینیــل الــکل ( )PVAدر
لوله هــای  BNCبــرای ســاخت کامپوزیت هــا اســتفاده کردنــد
و نتایــج نشــان داد کــه  PVAآغشــته بــه لوله هــای  BNCبــه
طــور قابــل توجــه ای خــواص  ، BNCبــه خصــوص خــواص
مکانیکــی و نفــوذ پذیــری آب را بهبــود مــی بخشــد .لولــه

کاربردهای پزشکی و بهداشتی نانوسلولز با کرتیایی

 BNCخــود نقــش مهمــی در عملکــرد کامپوزیت هــا بــه عنوان
مــواد پایــه اســکلت ایفــا کــرده اســت .لوله هــای کامپوزیتــی
 PVA-BNCمی توانــد گزینه هــای جدیــد زیســت مــاده بــرای
پیونــد عــروق ایجــاد کننــد [.]12
تانــگ و همــکاران ( )2016فرآیندهــای زیســت ســنتز
لوله هــای  BNCرا در دو نــوع زیســت راکتــور ،لولــه دوتایــی
ســیلیکون ( )D-BNCو تــک لولــه ســیلیکون ( )S-BNCرا
درمقایســه بــا آمــاده ســازی و خــواص لوله هــای  BNCبــا
اســتفاده از فروکتــوز یــا گلوکــز مقایســه کردنــد .دو زیســت
راکتــور فرایندهــای مختلــف زیســت ســنتز تولیــد  BNCرا
نشــان دادنــد .زیســت راکتــور  D-BNCبــه دلیــل عرضــه
اکســیژن بیشــتر ،بــازده بــاال ،عملکــرد مکانیکــی لوله هــا را بهتر
می کنــد .غلظــت بــاالي فروكتــوز منجــر بــه افزايــش توليــد
( )D-BNCشــد .همچنیــن ،پیوتــرا و همــکاران دریافتنــد ،کــه
کشــت  BCدر لوله هــای ســیلیکون نفــوذ پذیــر بــا اکســیژن ،بــا
قطــر داخلــی کمتــر از  8میلــی متــر باعــث می شــود ،کــه ژل
 BCلولــه ای بــا طــول مــورد نظــر ،قطــر داخلــی و ضخامــت با
الیــاف تــک محــوری به دســت آیــد .لوله هــا خــواص مکانیکی
عالــی را ارائــه می دهنــد و می تــوان آنهــا را بــه عنــوان مــواد
ریــز رگ یــا بافــت نــرم در برنامه هــای پزشــکی و دارویــی
اســتفاده کــرد [.]13
 6تحویل رسانی دارو
تغییــرات شــیمیایی از جملــه اســتری کــردن ،اتــری کــردن،
آمیــد ســازی یــا فســفری کــردن  BNCمی توانــد آن را
بــرای تغییــرات انتشــار و ثبــات دارو بــا اتصــاالت پیونــد
کوواالنســی ،الکترواســتاتیک یــا آبگریــز مــورد اســتفاده قــرار
دهــد .ســلولز باکتریایــی بــا ویژگی هایــی همچــون انــدازه و
توزیــع نانــو لیــف ،خــواص مکانیکــی ،ســازگاری و توانایــی
قالــب ســازی ،مــاده بیولوژیکــی ضــروری در بخــش بهداشــت
اســت .بهبــود نفــوذ فیزیکــی و شــیمیایی می توانــد در ارتبــاط
بــا غشــای باکتــری ســلولز بــرای تأمیــن ســطح مطلــوب دارو
رســانی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد [.]14
تابــش یونیــزه منبــع انــرژی موثــر بــرای اصــاح ســطوح
پلیمــر اســت ،تــا ســامانه های ترمیمــی متفــاوت بــا خــواص
رهایــش راکنتــرل کنــد .از اشــعه گامــا بــرای ایجــاد تغییــرات
درغشــاهای ســلولزی باکتــری اســتفاده کردنــد .انتشــار و نفــوذ
دارو (تتراســایکلین) ازغشــاهای تابــش شــده و تابــش نشــده
بــا اســتفاده از ســلول انتشــاری انجــام شــد،که نتیجــه
آن انتشــار ســریع تر دارو از غشــاهای تایبــده شــده بــا اشــعه

گامــا نســبت بــه تابیــده نشــده بــود [ .]12غشــای  BCنیــز
بــه عنــوان نانوســاختارهای جدیــد ســامانه های تحویــل بــرای
دیکلوفنــاک ســدیم ( )Diclofenac Sodiumمــورد بررســی
قرارگرفتــه شــد ،کــه در آن دیکلوفنــاک ســدیم بــا غشــای
 BCترکیــب شــده و گلیســرول بــه عنــوان نــرم ســازکننده
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .نتایــج نشــان داد کــه دیکلوفنــاک
حــاوی غشــای  BCکامــا انعطــاف پذیــر ،همگــن و رفتــار
تورمــی دارد و میــزان نفوذپذیــری آنهــا بــه نســبت محصــوالت
تجــاری دیگــر بیشــتر اســت [.]16
غشــاء  BCبــرای تحویــل بربریــن هیدروکلریــد (Berberine
 )Hydrochlorideو بربریــن ســولفات نیــز اســتفاده شــده
اســت ،بربریــن ایزوکینولیــن آلکالوئیــد (Isoquinoline
 )Alkaloidمشــتق شــده از تعــدادی از منابــع گیاهــی اســت،
کــه فعالیــت ضــد قارچــی اســت .محققــان ادعــا می کننــد کــه
اســتفاده از  BCبــه عنــوان حامــل ،زمــان انتشــار را در مقایســه
بــا محصــوالت تجــاری افزایــش می دهــد [.]16
 7کاربرد در سامانه های اسکلتی ،غضروف
 1-7پروتز استخوان

کالژن ،کــه توســط هیدروکســی آپاتیــت ()Hydroxyapatite

پوشــیده می شــود ،بخــش مهمــی از ماتریــس اســتخوان را
تشــکیل می دهــد .بازســازی هدایــت شــده اســتخوان (Guided
 )Bone Regenerationعملــی پزشــکی اســت ،کــه بــا اســتفاده
از پرکننده هــا و غشــاهای اســتئوپروموتومی ،رشــد مجــدد
بافــت اســتخوانی را در آزمایش هــای درون تنــی  In-vivoمنجــر
می شــود .الیــاف  BCبــه عنــوان مــاده کالژن ماننــد ،بــرای
رشــد  HApبــا هــدف نهایــی ســاخت مــواد پرکننــده ،GBR
مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .انــدازه کوچــک و ناهمگونــی
منافــذ در هیدروژلهــای باکتــری نانــو ســلولز ( )BNCباعــث
محدودیــت رشــد درونــی ســلول ها و اســتفاده از آن هــا در مواد
کاشــتنی مهندســی بافــت می شــود [.]16
ســاکا و همــکاران ( )2011از خــواص بیولوژیکــی غشــاهای
نانوکامپوزیــت باکتــری سلولز-هیدروکســی آپاتیــت (BC-
 )HAبــرای بازســازی اســتخوان اســتفاده کردنــد .آنهــا
نانوکامپوزیت هایــی از غشــای ســلولز باکتریایــی تهیــه کردندکــه
بــه صــورت متوالــی درمحلول هــای  CaCl2و ســپس Na2HPO4
انکوباتــور شــد .غشــاهای  BC-HAدرکمبــود اســتخوان مــوش
صحرایــی  4 ،1و  16هفتــه مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .در
آزمایشهــای درون تنــی پــس از یــک هفتــه واکنــش التهابــی
نشــان داده نشــد .پــس از  4هفتــه ،مشــاهده شــد کــه بــا بافــت
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اســتخوانی جدیــد کامــل شــده اســت و غشــاهای BC-HA

بــرای بازســازی اســتخوان ها موثــر بودنــد [.]17
 BCمی توانــد ماتریــس خوبــی بــرای به دســت آوردن انــواع
مختلــف بلور هــای کربنــات کلســیم بــا بهبــود ســازگاری
زیســت محیطــی باشــد .اســتویکا و همــکاران نیــزاز کلســیم
کلریــد و ســدیم کربنــات بــه عنــوان آغــاز کننــده واکنش هــا
بــرای ترویــج رســوب کربنــات کلســیم درغشــای  BCاســتفاده
کردنــد .غشــای متشــکل از  BCو هیدروکســی آپاتیــت ()Hap
بــه عنــوان زیســت مــاده بــرای بازســازی بافــت اســتخوانی
ایجــاد شــده کــه رشــد پایــدار ســلول های استئوبالســت را
افزایــش می دهــد و ســطح بــاالی فعالیــت آلکالیــن فســفاتاز
و تشــکیل گره هــای اســتخوان بیشــتر می شــود [ .]18ترکیــب
باکتــری ســلولز ( )BCو آپاتیــت اســتخوان بــز (Goat Bone
 )Apatiteبــا روش حــال و-4متیــل مورفولین-4اکســاید
( )NMMOبــه عنــوان حــال بــرای  BCاســتفاده شــد .آپاتیــت
اســتخوانی بــز به محلول  NMMOاز  BCاضافه شــد ،تا شــکل
مــواد بــه راحتــی به توانــد بــا اســتفاده از قالب هــای مناســب
کنتــرل شــود .کامپوزیت هــای مــورد انتظــار از  NMMOبــا
غوطــه وری در حمــام آب و توســط لیوفیلیــزه شــدن تشــکیل
شــد .نتایــج نشــان داد ،کــه کامپوزیــت  BC / GBAمی توانــد
موجــب افزایــش تکثیــر ســلولی و تســهیل تمایــز ســلولی
شــود و همچنیــن زیســت کامپوزیــت  BC / GBAآمــاده شــده
می توانــد مــواد پرکننــده اســتخوان را بــرای تعمیــر و ســاخت
نقــص اســتخوان داشــته باشــد [.]19
 2-7پروتز قلبی

پروتــز قلــب شــامل جایگزینــی دریچه هــای قلبــی بیمــار
بــا دریچه هــای مصنوعــی مناســب اســت و عمــل جراحــی
پیشــرفته ای اســت کــه باعــث کاهــش مــرگ و میــر در بیمــاران
قلبــی می شــود .مــواد زیســت پزشــکی مختلــف مــورد
آزمایــش قــرار گرفته انــد و برخــی از آنهــا در حــال حاضــر
در عمــل پزشــکی قابــل اســتفاده هســتند .بــا ایــن حــال ،مــواد
موجــود محدودیــت در اســتفاده طوالنــی مــدت ،ماننــد آهــک
ســازی ،واکنش هــای اکســایش بــا خــون و عــوارض جانبــی
شــدید دارنــد .بنابرایــن تالش هــای تحقیقاتــی بــرای یافتــن
مــواد جایگزیــن بــرای ســاخت دریچه هــای قلــب مصنوعــی
منجــر بــه اســتفاده از  BCو نانوکامپوزیت هــای آن بــرای تهیــه
دریچــه مصنوعــی شــد .بــرای بهبــود ســازگاری مــواد بــا
خــون ،قبــل از پوشــش بــا تــری پپتیــد بــه کمــک اندوتلیالیــزه
کــردن ( ،)Endothelializeلختگــی خــون کاهــش می یابــد.
ســازگاری طبیعــی خــون و ســلولز باکتریایــی اصــاح شــده
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بــا  RGDبــرای اولیــن بــار مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتایــج
پــردازش پالســما و نتایــج لختــه شــدن کامــل خــون نشــان
دهنــده همبســتگی  BCبــود [.]20
 3-7پرده صماخ

ســوراخ شــدن پرده صمــاخ ( )Tympanic Membraneمشــکلی
رایــج اســت کــه باعــث کاهــش شــنوایی مزمــن مــی شــود.
ســوراخ های مزمــن  TMبــه جراحی هایــی ماننــد مینرپالســتی
یــا تیمپانوپالســتی نیــاز دارنــد .برنامه هــای کنونــی مهندســی
بافــت جراحی هــای معمــول را از بیــن می بــرد .بــا ایــن حــال،
بــرای درک عوامــل موثــر در موفقیــت و یــا شکســت درمــان
 TMســوراخ کــردن حیاتــی اســت .بــه همیــن ترتیــب،
چندیــن داربســت و زیســت مولکــول بــرای مهندســی بافــت
 TMارزیابــی شــده اســت BC .بــه عنــوان جایگزینــی ارائــه
شــده ،ایمــن ،زیســت ســازگار و غیرســمی اســت.
آزمایــش بالینــی تصادفــی توســط ســیلویرا و همــکاران کــه
در آن  40بيمــار مبتــا بــه ســوراخ شــدن پــرده صمــاخ ثانويــه
کــه درد مزمــن داشــتند و بــه صــورت تصادفــي در دو گــروه
قــرار گرفتنــد ،انجــام شــد :گــروه آزمايشــي اول 20 ،بیمــار
تحــت درمــان بــا پيونــد  BCو گــروه شــاهد  20بیمــار تحــت
درمــان بــا اتولوژیــک موقتــی ()Autologous Temporal
قــرار گرفتنــد .مــدت زمــان جراحــی ،مــدت زمــان بســتری
در بیمارســتان ،زمــان اپیتلیالیزاســیون و میــزان بســتن ســوراخ
 TMمــورد بررســی قــرار گرفــت و هزینه هــای بیمارســتان نیــز
مقایســه شــد .بــا وجــود ایــن کــه بســتن ســوراخ هــا در هــر
دو گــروه مشــابه بــود ،میانگیــن زمــان عمــل در گــروه فیشــا
بــه ترتیــب  76/50دقیقــه و  14/06دقیقــه بــرای  BCبــود .در
نهایــت ،هنگامــی کــه هزینــه بیمارســتان گــروه فیشــا بــا گــروه
 BCمقایســه شــد 92 ،درصدکاهــش قابــل توجــه درسیســتم
بهداشــت عمومــی مشــخص شــد [.]21
 8ترمیم بافت پوست و پانسمان زخم
پانســمان زخــم بــرای تســریع التیام زخــم وجلوگیــری از عفونی
شــدن زخــم انجــام می شــود .اســتفاده از پانســمان های مرســوم
زمــان ترمیــم طوالنــی ،تعویــض دردنــاک زخــم و ...را شــامل
می شــود .بنابرایــن محققــان درصــدد پانســمانی بودنــد ،کــه
ویژگی هــای مطلوبــی داشــته باشــد ،آنهــا از ســلولز باکتریایــی
اســتفاده کردنــد ،کــه شــبیه بــه ســلولز گیاهــی اســت.
ســلولزباکتریایی توســط باکتری هــای جنــس اســتوباکتر بــه
عنــوان زیســت فیلــم ســاخته می شــود .درایــن جنــس ،گونــه
گزیلینــوم بیشــترین مقــدار ســلولز را تولیــد می کنــد .درطــول
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زیســت ســنتز ســلولز ،ایــن باکتــری ترکیبــات مختلــف محیــط
شــرام -هســترین را مصــرف کــرده ،زنجیرهــای خطــی بتــا
1و 4گلــوکان را تولیــد می کنــد .ایــن زنجیرهــا توســط منافــذی
از ســطح ســلول بــه خــارج ترشــح وبــا اتصــال بــه یکدیگــر
نهایتــا نوارشــل وژالتینــه بــا ماهیــت ســه بعــدی راتشــکیل
می دهنــد ،کــه شــامل نانولیــف هــای فــوق نــازک وبســیار
شــفاف بــا مقاومــت مکانیکــی بــاال اســت .ســاختارظریف و
منظــم دربافــت ســلولز باکتریایــی وظرفیــت بــاالی نگهــداری
آب ومبادلــه بخاربــا محیــط عامــل برتــری آن اســت [.]22
پوشــش های ســلولزی بــه صــورت روکــش موقتــی بــرای
درمــان زخم هایــی ماننــد :فشــارهای دردنــاک ،ایســتایی
وریــدی ،زخم هــای اســکیمی و دیابتــی وســوختگی های
درجــه دوم ،محل هــای جراحــی پوســت ،خراش هــای عمیــق
و پارگی هــا اســتفاده می شــود .هــدف اصلــی اســتفاده ازآنهــا:
هزینــه کــم ،چســبندگی خــوب بــر روی زخــم ،نفوذپذیــری
بخــارآب ،کشســانی ،مقاومــت وممانعــت فیزیکــی و دسترســی
آســان بــا حداقــل ســرمایه گذاری اســت .مکانیســم عمــل
پوشــش های زخــم کامــا مشــخص نشــده اســت ،امــا بعضــی
از محققیــان مکانیســم درد راشــامل :دســتگیری آنیون هــا
ازطریــق پیوندهــای هیدروژنــی ســلولز یــا نانوباکتــری ســلولز
بــا شــبکه ســه بعــدی در ســطح پوســت می داننــد کــه شــرایط
بهینــه ای بــرای التیــام واحیــای زخــم ایجــاد می کننــد [.]23
اگرچــه نانوســلولزهای باکتریایــی ( )BNCممکــن اســت بــه
عنــوان ایــده ای بــرای پانســمان زخــم بــه کار بــرده شــوند ،امــا
هیــچ خصوصیــات ضــد باکتریایــی را بــه خــودی خــود نشــان
نمی دهنــد .بنابرايــن ،موریتــز و همــکاران ( )2014از  BNCو
اکتينيديــن کــه داروي ضــد عفونــي کننــده اســت ،اســتفاده
کردنــد کــه ترکیبــی از هــر دو مــاده منجــر بــه پانســمان زخــم
بــا بهبــودی ســریع تر و خــواص برتــر مــواد می شــود ،همچنین
باعــث کنتــرل کارآمــد عفونــت و عــوارض جانبی ناخواســته را
بــه حداقــل می رســاند [.]24
وانــا وهمــکاران(  )2013از ترکیــب  BCبــا کائولــن (عامــل
لختــه ی خــون ) کــه مــاده ای بــرای التیــام زخــم در دورهــای
کوتــاه مــدت (کائولــن) وبلنــد مــدت (باکتری) اســت ،اســتفاده
کردنــد .ســلولزباکتریایی عامــل اتصــال دهنــده موثــری بــرای
ذرات کائولــن اســت کــه ســاختارهای شــبکه ای راتشــکیل
می دهــد [.]25
لیــن وهمــکاران 2013غشــای ســلولزباکتریایی  BCوغشــای
ســلولز-کیتوزان باکتریایــی ( )BC-CHرا در مقیــاس وســیع
تولیــد کردنــد .تصاویــر  SEMنشــان دادکــه  BC-CHدارای

شــبکه لیفــی محکمــی بــا منافــذ کوچک تــر از  BCبــود.
همچنیــن هــردو غشــا بــرای نگــه داشــتن ســطح رطوبــت
مناســب بــرای دوره ای طوالنــی بــدون کــم آب شــدن حفــظ
می شــوند .مطالعــات کشــت ســلولی نشــان دادکــه  BCو BC-
 CHهیــچ ســمیت ســلولی نــدارد .آثــار هــردو بــر ترمیــم زخم
پوســت توســط مــدول موش هــا بررســی شــد .معاینــات نشــان
داد کــه زخم هــا بــا  BC-CHســریع تراز درمــان بــا  BCاحیــا و
بهبــود می یابــد ،بنابرایــن  BC-CHبــه عنــوان مــاده برتــر بــرای
ماده هــای پوششی(پانســمان) زخــم هســتند.
لیاســکیناوهمکاران ( )2017از ســلولز نانــو باکتــری بــه
همــراه آنتــی بیوتیــک اســید فوســیدیک کــه بــا آن اشــباع
شــده بــود ،یــک ژلــی شــفاف و بــی رنــگ بــرای پانســمان
زخــم به دســت آوردنــد .بــه علــت ســاختار شــبکه ای ســه
بعــدی منحصربــه فــرد نانــو ذرات BC ،دارای رطوبــت زیــاد،
مقاومــت مکانیکــی بــاال و قابلیــت زیســت ســازگاری عالــی
اســت کــه همــه آن را قــادر می ســازد تــا بــه عنــوان داربســتی
طبیعــی بــرای بازســازی انــواع بافت هــای مختلــف بــه کار رود.
و مشــخصه مهــم آن توانایــی جــذب ترشــح التهــاب در طــی
فرآینــد پوشــش و همچنیــن حــذف آنهــا از ســطح زخــم پــس
از بهبــودی اســت [.]26
 1-8درمان سوختگی

ســوختگی ،صدمــات بســیار خطرناکــی اســت کــه باعــث
آســیب جــدی بــه بافت هــای پوســت می شــود .فراینــد بهبــود
شــامل بازســازی اپیــدرم و ترمیــم غشــای میانــی پوســت
اســت کــه هــر دو باعــث تشــکیل بافــت اســکار ( )Scarیــا
همــان بافتــی کــه در اطــراف زخــم ایجــاده شــده ،می شــود.
هــدف اصلــی در طــول درمــان بیمــاران ســوختگی ایــن اســت
کــه ســریعا زخــم را بــرای افزایــش میــزان بهبــودی ببندیــم
و درد را کاهــش دهیــم .عــاوه بــر ایــن ،بــرای مدیریــت
زخــم مناســب بایــد زخــم را از ابتــا بــه آلــرژی و خشــکی
دور کــرد .علیرغــم ایــن واقعیــت کــه بســیاری از پانســمان
زخم هــای زیســتی و مصنوعــی مختلــف در حــال حاضــر
توســعه یافتــه اســت ،امــا نانــو پوســت ســلولز باکتریایــی
تقریبــا تنهــا محصولــی اســت کــه تمــام شــرایط مــورد نظــر را
مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد .بــه علــت ویژگی هــای منحصــر
بــه فــرد آن ،نانــو زیســت ســلولز بــه عنــوان مــواد بســیار مؤثــر
بــرای پوشــیدن زخــم شــناخته شــده اســت کــه در شــکل ()3
بهبــود زخــم را بــا نانــو پوســت باکتــری ســلولز نشــان داده
شــده اســت [.]27
خــواص ســازگاری و خــواص انعطــاف پذیــری TBC

سال سوم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،9بهار 1397
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شکل  3سوختگی درجه دوم که بعداز  7روز از بین رفت []27

ســطح باالیــی از پیونــد را بــا محــل زخــم ایجــاد می کنــد.
حتــی بــه قســمت های متحــرک ماننــد تنــه و صــورت ،نیــز
قــدرت پیونــد دارد .بــرای بیمــار بــا ســوختگی شــدید درجــه
دوم ســطح صــورت بــا بســتن کامــل زخــم بــا قــرار دادن یــک
ورق  ،BCکــه در آن ســوراخ بــرای چشــم ،بینــی و دهــان
ســاخته شــد (شــکل  .)4پــس از  44روز ،صــورت مجــروح
شــده بــه طــور کامــل بــدون نیــازی بــه پیونــد پوســت و بدون
نشــانه های قابــل توجــه ای از زخم هــای گســترده ،بهبــود
یافــت .آزمایش هــای بالینــی بــر روی  34بیمــار مبتــا بــه
ســوختگی های شــدید حرارتــی (درجــه دوم  )A / Bکــه شــامل
 9تــا  18درصــد از کل ســطح بــدن آن هــا ســوخته بــود ،انجــام
شــد؛  22نفــر از بیمــاران  BCرا به عنــوان گــروه آزمایشــی
دریافــت کردنــد .پیوســتن غشــای  BCبــه ســطح زخــم در
جلوگیــری از فضاهــای مــرده عالــی بــود ،ایــن امــر بــه انطبــاق
پذیــری بــاالی آن منجــر شــد ،و هیــچ گونــه حساســیتی در
بیمــاران در طــول دوره درمــان بــا  BCوجــود نداشــت .در روز
دهــم دوره درمــان ،در  7بیمــار از گــروه آزمایشــی (،)58/3 %
در مقایســه بــا  4بیمــار ( )33/3%از گــروه شــاهد ،رونــد
بازســازی دوبــاره شــروع شــد .ایــن نتایــج نشــان داد کــه
اســتفاده از پانســمان  BCدر درمــان ســوختگی های ضخیــم،
محیطــی مناســب بــرای ترمیــم زخــم ایجــاد می کنــد [.]28
ژل نانــو ســلولز باکتریایــی آزاده شــده از سریســین ابریشــم
(صمــغ پیلــه ابریشــم) کــه بــه عنــوان ماســک زیســت فعــال
بــرای درمــان صــورت اســتفاده می شــود ،دارای ســاختار
شــبکه های لیفــی فوق العــاده و بســیار خالــص اســت کــه برای
تولیــد ژل باکتــری نانوســلولز مطلــوب اســت و ژل نــرم و
پایــدار بــا ســطح صــاف بــه وجــود مــی آورد .بــرای بهبــود
خــواص بیولوژیکــی ،ژل بــا سریســین ابریشــم ترکیــب شــد.
ژل نانــو ســلولز باکتریایــی سریســین ابریشــمی دارای ســاختار
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شــبکه لیفــی فــوق العــاده و بســیار خالــص بــود .خــواص
مکانیکــی و توانایــی جــذب رطوبــت ژل نانــو ســلول های
باکتریایــی بــا سریســین ابریشــمی نســبت بــه ماســک کاغــذی
موجــود در بــازار بهبــود یافتــه اســت .سریســین ابریشــم
می توانــد از طریــق ژل آزاد شــود .عــاوه بــر ایــن ،ژل
نانوســلولز باکتریایــی سریســین ابریشــمی چســبندگی کــم
وغیــر ســمیت ســلولی نســبت بــه ماســک کاغــذی موجــود در
بــازار اســت .آزمایــش ایمنــی درون تنــی تاییــد کــرد ،کــه ژل
نانــو ســلول های باکتریایــی سریســین ابریشــم حساســیت زا
نیســت .بنابرایــن ژل نانوســلولز باکتریایــی سریســین ابریشــمی
عامــل برجســته در اســتفاده از تیمارهــای صــورت اســت [.]29
 9داربست
بافــت و انــدام آســیب دیــده مشــکلی هزینه بــر در بهداشــت و
درمــان اســت کــه در بعضــی مــوارد بــا اســتفاده از درمان هــای
متــداول پزشــکی قابــل حــل نیســت .روش هــای مهندســی
بافــت بــرای اصــاح بافــت و انــدام آســیب دیــده ،جایگزیــن
مناســب بــرای پیونــد ،پروتــز و جراحــی هســتند .ایــن
رویکردهــا ســلول های کشــت را بــر روی داربســت ها قــرار
می دهنــد کــه در محــل آســیب قــرار می گیرنــد .داربســت بــه
عنــوان پشــتیبان از ســلول ها عمــل می کنــد و چارچوبــی ســه
بعــدی بــرای ســلول ها بــرای تکثیــر ،تولیــد ماتریــس خــارج
ســلولی و ایجــاد بافــت فراهــم می کنــد [.]30
تالش هــای قابــل توجــه بــرای توســعه داربســت های
زیســت ســازگار بــا ســازه های مهندســی بافــت انجــام شــده

کاربردهای پزشکی و بهداشتی نانوسلولز با کرتیایی

شکل  5تصاویر ریزنگار  SEMاز ماسک تجاری کاغذی(الف) و ژل
نانوسلولز باکتریایی سرسین ابریشم(ب) []29

اســت .داربســت ها متخلخــل و ســازه های تجزیــه پذیر ســاخته
شــده از مــواد طبیعــی شــامل (کالژن ،فیبریــن) یــا پلیمرهــای
مصنوعــی (پلــی الکتیــد ،پلــی گلیكولیــد یــا کوپلیمــر پلــی
الكتیــد و گلیکولیــد) هســتند .در مهندســی بافــت ،جمعیــت
ســلولی معمــوال توســط کشــت بــر روی داربســت تطبیــق داده
می شــود و رشــد و تکثیــر ســلول های جدیــد را در ســه بعــد
گســترش می دهد.
بهینه ســازی داربســت ها کــه بــر روی آن ســلول ها کشــت
می شــود ،کلیــدی بــرای تشــکیل یکنواخــت بافت هــا اســت؛
زیــرا پشــتیبانی الزم بــرای تکثیــر ســلول ها و حفــظ عملکــرد
متفــاوت آن هــا را فراهــم می کنــد .معمــاری داربســت شــکل
نهایــی بافــت جدیــد را مشــخص می کنــد و تخلخــل داربســت
انتقــال مــواد مغــذی و مــواد زائــد را تنظیــم می کنــد [ .]30بــه
منظــور بهبــود ویژگی هــای مثبــت  BNCبــرای مرمــت بافــت،
می تــوان از ترکیــب آن هــا بــا چندیــن کامپوزیت ماننــد کالژن،
ژالتیــن ،آلژینــات ،بنزالکونیــوم کلریــد ،پلــی اتیلــن گلیکــول،
گاز پنبــه ای و آلوئــه ورا و یــا ترکیــب بــا مولکول هــای زیســت
فعــال ،بــه منظــور تغییــر در تخلخــل و بلورینگــی ،شــود [.]31
 BNCاصــاح شــده می توانــد عملکــرد داربســت را بــرای
بازســازی انــواع بافت هــا کــه احتمــاال مــاده بیولوژیکــی
جالــب بــرای ابــزار پزشــکی و محصــوالت مصرفــی اســت،
بهبــود دهــد .داربســت هایی کــه می تواننــد بــا اســتفاده از
نانوســلولزهای باکتریایــی ( )BNCآمــاده شــوند ،بــه دلیــل
ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد آنهــا ماننــد تخلخــل بــاال،
خــواص مکانیکــی مرطــوب عالــی ،غیــر ســمی بــودن
و زیســت ســازگاری ،ایــده آل هســتند .فیلــم نانوســلولز
(تتــرا متیــل پیپیریدیــن -1-اکســیل) اکســید شــده نمایانگــر
چســبندگی ســلولی عالــی و تکثیــر آن بــه عنــوان نماینــده
بــرای توســعه مــواد بیولوژیکــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

عــاوه بــر ایــن ،نانــو ســلولز باکتریایــی اکســید شــده می تواند
بــرای تولیــد هیــدروژل بــا پلــی اتیلــن ( )ELPنیــز بــه کار رود.
هیــدروژل هیبریــد دارای خواصــی ماننــد فاقــد ســمیت ســلول
و قابلیــت کپســول کــردن ســلول هایی اســت کــه می تواننــد
برنامه هــای کاربــردی ویــژه را در زمینه هــای زیســت پزشــکی
پیــدا کننــد [.]32
اندرســون وهمــکاران ( )2010داربســت های ســلولز باکتــری
متخلخــل ( )BCبــا اســتفاده از تخمیــر و باکتــر زایلنیــوم در
حضورکمــی مــوم ذوب شــده بــا قطــر  300-150میکرو متــر
تهیــه کردنــد و ایــن مــواد متخلخــل را بــه عنــوان داربســتی
بــرای بازســازی غضــروف ارزیابــی کردنــد .کندروســیت های
مفصلــی از بیمــاران جــوان بالــغ و همچنیــن کندروســیت
مفصلــی نــوزادان بــا روش هــای مختلــف کاشــت بــر روی
داربســت های متخلخــل  BCاســتفاده شــدند .تجزیــه و
تحلیــل میکروســکوپ الکترونــی ( )SEMو تجزیــه و تحلیــل
میکروســکوپ پاپــوکال نشــان داد کــه ســلول ها بــه حفره هــای
داربســت وارد شــده اند و بــه طــور فزاینــده ای منافــذ را
پرکردنــد وکندروســیت های مفصلــی در منافــذ  BCزیــاد
شــدند [.]33
بــا اســتفاده از روش هــای خشــک کــردن انجمــادی و حرارتی
ترکیبــی از اســفنج و ژالتیــن ســلولز باکتریایــی ( ،)GBبــه عنوان
داربســت در مهندســی بافت اســتفاده می شــود .بــرای جلوگیری
از مــواد ســمی و هزینــه پیوندهــای عرضــی عاملهــا ،گلوکــز
بــرای پیونــد عرضــی ژالتیــن از طریــق واکنــش میالرد اســتفاده
شــد و اثــرات نســبت وزن ژالتیــن بــه ســلولز باکتریایــی ()BC
و شــرایط اتصــال (دمــای و مــدت زمــان) بــر روی اســفنج GB
مــورد بررســی قــرار گرفــت .ســاختار متخلخــل بــاز و بســیار به
هــم پیوســته بــرای اســفنج بــا ژالتیــن به دســت آمــد .تخلخــل
بــاالی آن ،خــواص تــورم خــوب ،اســتحکام ســاختاری خــوب
در آب ،عــدم ســمیت و ســازگاری خــوب بــا ســلول ویــرو
( )Viroآن را بــه عنــوان داربســت مناســب بــرای مهندســی
بافــت تبدیــل کــرده اســت [.]34
 10کاربرد نانوسلولز باکتریایی در چشم پزشکی
اســتفاده از کامپوزیت های  BCشــامل توانایی آن برای پیوســتن
و افزایــش تکثیــر اپیتلیــوم رنگــی شــبکیه و کراتینوســیت ها
اســت .پیوندهــای  BCمی توانــد بــه طورگســترده میــزان رد
شــدن قرنیه هــای پیونــد را کاهــش دهــد و درمــان بیماری های
چشــم را بــا تقویــت موضعــی نئوواسکوالریزاســیون
( )Neovascularizationو کاهــش عــوارض جانبــی و فواصــل
سال سوم ،شماره  ،1شماره پیاپی  ،9بهار 83 1397

مــقــاالت عــلــمــی

جراحــی را بهبــود می بخشــد .بســیاری از کامپوزیت هــای مرتبط
بــا  BCقــادر بــه حمایــت از رشــد ســلول هــای اســترومای قرنیه
( i(Corneal Stromal Cellsبــا حفــظ دیــد کامــل بــرای بیمــار
هســتند .ایــن مــواد قابلیــت زیــادی بــرای داربســت چشــم دارند
و جایگزیــن پلــی متیــل متاکریــات یــا ســامانه های هیدروکســی
آپاتیــت اســت کــه در حــال حاضــر در درمانگاه هــا کاربــرد
دارد [ BC .]35همچنیــن یــک قابلیــت زیســت مهندســی
مناســبی بــرای بیماری هــای مرتبــط بــا چشــم ارائــه می دهــد؛
روش هــای مختلفــی از فشــار دادن بــه  BCبــرای ایجاد اشــکال
محــدب ایجــاد شــده اســت کــه می توانــد در تولیــد لنزهــای
ثابــت پایــدار بــرای اصــاح پیــر چشــمی ،آستیگماتیســم ،دور
بینــی و نزدیــک بینــی اســتفاده شــود .لنزهــای تمــاس بــا BC
ممکــن اســت بــا داروهــا بــرای حفــظ غلظــت کافــی در طــول
درمــان عفونت هــای چشــم و آلرژی هــا بارگیــری شــوند.
ایــن مســائل اخیــرا توســط کاویکــی لــی و همــکاران مــورد
بررســی قــرار گرفــت .آنهــا غشــاهای ســلولز باکتریایــی را
بــا گاماسیکلودکســترین ( )Cyclodextrinوسیپروفلوکساســین
( )Ciprofloxacinبــا و بــدون -2هیدروکســی پروپیــل
( )2-Hydroxypropylآغشــته کردنــد .غشــاهای ترکیــب شــده
بــرای بررســی ســمیت و اثــرات ژنتیکــی مــورد آزمایــش قــرار
گرفتنــد و نتایــج نشــان داد کــه لنزهــای تماســی تولیــد شــده
از  ،BCچشــم انــداز فــوق العــاده ای بــه عنــوان پانســمان زخم
پــس از عمــل جراحــی چشــم ،به وجــود مــی آورد .جایگزیــن
قطره هــای آنتــی بیوتیکــی چشــم می شــود ،یــا ســوزش چشــم
را بهبــود می بخشــند [.]36
 11خواص ضد باکتری
عفونــت زخــم ناشــی از ســطوح بــاالی باکتــری ،بــه ویــژه
در زخم هــای ســوختگی ،آســیب های تکانشــی و عمل هــای
جراحــی ،دلیــل مهمــی بــرای بهبــود ایــن گونــه زخم هــای
طوالنــی اســت .چســبندگی و بقــای باکتری هــای بیمــاری زا
در ســطح زخم هــا کــه منجــر بــه انتقــال همزمــان بــه میزبــان
جدیــد اســت در تکثیــر پاتوژن هــا موثــر اســت ،کــه بــه طــور
قابــل توجــه ای باعــث تهدیــد ســامتی انســان می شــود.
بــا توجــه بــه افزایــش آگاهــی از بیماری هــای عفونــی و
مقاومــت ضــد بیوتیــک ،بســیاری از مطالعــات بــه توســعه
ضــد عفونــی ســطحی مؤثــر و مــواد جایگزیــن حــاوی ضــد
میکروبــی و دیگــر ویژگی هــای زیســتی ،پرداخته شــده اســت.
نانوســلولز می توانــد ســاختار شــبکه متخلخــل را در معمــاری
مــواد بیولوژیکــی فراهــم کنــد کــه بــرای انتقــال موثــر آنتــی
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بیوتیک هــا یــا داروهــای دیگــر بــه زخــم ســودمند اســت،
در عیــن حــال بــه عنــوان مانــع فیزیکــی کارآیــی علیــه هــر
عفونــت خارجــی داشــته باشــد [.]37
نقــره از زمان های بســیار قدیــم در قالب نقره فلــزی ،نیترات
نقــره ،ســولفادیازین نقــره ای بــرای درمــان ســوختگی ها،
زخم هــا و چندیــن عفونــت باکتــری اســتفاده شــده اســت.
امــا بــا توجــه بــه ظهــور چندیــن آنتــی بیوتیــک ،اســتفاده از
ترکیبــات نقــره کاهــش یافتــه اســت .فنــاوری نانــو در قــرن
حاضــر بــه دلیــل توانایــی تغییــر فلــزات در مقیــاس نانویــی
خــود ،کــه بــه شــدت خــواص شــیمیایی ،فیزیکــی و نــوری
فلــزات را تغییــر می دهــد ،در حــال افزایــش چشــم گیر اســت.
نقــره فلــزی بــه شــکل نانــوذرات نقــره بــازده قابــل توجــه ای
را بــه عنــوان عامــل ضــد میکروبــی ســاخته اســت .اســتفاده
از نانــوذرات نقــره نیــز مهــم اســت ،زیــرا چندیــن باکتــری
پاتــوژن را بــرای مقاومــت در برابــر آنتــی بیوتیک هــای
مختلــف ایجــاد کــرده اســت .از ایــن رو ،نانــوذرات نقــره بــا
اســتفاده از داروهــای گوناگــون پزشــکی شــامل ســم زدایــی
نقــره ،دســتگاه های دارویــی نقــره ای پوشــش داده شــده
ماننــد نانــوژل ،نانوشــوینده و غیــره پدیــدار شــده اند [.]38
بیرنــدت و همــکاران نیــز از هیبریــد نانــوذرات باکتریایــی
( )BNCو نانــوذرات نقــره ( )AgNPاســتفاده کردنــد و بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه هیبرید هــای تولیــد شــده می توانــد بــه
طــور موثــر فعالیــت ضدمیکروبــی مناســب داشــته باشــد [.]28
کامپوزیت هــای  BC-chitosanهمچنیــن دارای فعالیت هــای
ضــد باکتــری در برابــر باکتری هــای گــرم مثبــت و منفــی
بودنــد .هنگامــی کــه در تمــاس بــا مایــع انســانی حــاوی
لیزوزیــم قــرار مــی گیــرد ،ایــن کامپوزیت هــا تجزیه می شــوند
و منجــر بــه تشــکیل واحدهــای گلوکوزامیــن و -Nاســتیل
گلوکوزامیــن می شــود کــه رونــد بهبــود زخــم را تســریع
می کنــد [.]40
 12نتیجه گیری
ســلولز یکــی از فراوان تریــن ترکیبــات ارگانیــک در طبیعــت
اســت .کــه اغلــب از گیاهــان حاصــل می شــود ،بــا ایــن حــال
سلولزتوســط انــواع میکروارگانیســم ها ماننــد باکتری هــا،
جلبک هــا و قارچ هــا نیــز می توانــد تولیــد شــود .ســلولز
باکتریایــی کــه توســط ســویه هایی از اســتوباکترها تولیــد
می شــود ،بــه عنــوان یــک زیســت پلیمــر بســیار مهــم و متنــوع
بــه وفــور در طراحــی و توســعه محصــوالت نوآورانــه از منابــع
تجدیدپذیــر در صنایــع مختلــف از جملــه پزشــکی و غذایــی
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ونســاجی و ...اســتفاده می شــود .ســلولز باکتریایــی بــا همــان
فرمــول ســلولز گیاهــی دارای ســاختار ســه بعــدی متخلخــل
منحصــر بــه فــرد و شــبکه پیچیــده ای از نانــو الیــاف بــا
ویژگی هــای مطلــوب نظیــر زیســت ســازگاری ،ســمیت کــم،
قابلیــت شــکل پذیــری اســت .عــاوه بــر ایــن ،نانوســاختار و

شــباهت های مرفولوژیکــی  BCبــا کالژن آن را بــرای تحمــل
ســلول و حمایــت ســلولی جــذب می کنــد .بنابرایــن از
نانوســلولز باکتریایــی در زمینه هــای زیســت پزشــکی ماننــد
داربســت ،ترمیــم پوســت ،درمــان ســوختگی ،رگ هــای خونی
مصنوعــی و پیونــد قلبــی و عروقــی و  ...اســتفاده می کننــد.
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