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سیستمهای نوین دارورسانی بر پایه پلیمر فیبروئین ابریشم
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گروه نانوفناوری دارویی  ،دانشگاه علوم پزشكی تهران ،تهران ،ایران
گروه مهندسی پزشكی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
بخش بانک سلولی ،انستیتو پاستور ایران،تهران ،ایران

چکیده
امروزه طراحی و ساخت سیستمهای دارورسانی مناسب برای بهینه کردن کارایی درمانی داروها و کاهش عوارض جانبی آنها ،ضرروری
است .تاکنون ،ساختارهای مختلفی برای دارورسانی طراحی شدهاند که در بین آنها  ،سیستمهای بر پایره پلریمرهرای طبیعری ،توجره
بیشتری را به خود جلب کردهاند .فیبروئین ابریشم یک پلیمر پروتئینی طبیعی است که بهواسطه خصوصیتهای منحصر برهفرردی از
جمله زیست سازگاری عالی ،زیستتخریبپذیری ،خواص مكانیكی خوب ،فرآیندپذیری آسان و نیز قابلیت تشكیل نرانورره ،میكررورره،
الیاف ،هیدروژل ،فیلم و  ...گزینه مناسبی برای کاربردهای زیستپزشكی بهویژه دارورسانی اسرت .در ایرن مقالره مرروری ،ویژگریهرای
مختلف پلیمر ابریشم و کاربردهای آن در دارورسانی مورد بررسی قرار میگیرد.
واژههای کلیدی :فیبروئین ابریشم ،دارورسانی ،زیست پزشكی

مقدمه

دو گروه پلیمرهای طبیعری و سرنتزی دارای مزایرا و معرایبی

یكی از مهمترین چالشهایی که در زمینره دارورسرانی مطرر

دارای یكنواختی ساختاری ،خلوص بیشترر و توانرایی کنتررل

است ،نفورپذیری به سلولهرای غیرر هردف و اثرهرای جرانبی
مختلف است .سیستمهای نوین دارورسرانی برهمنظرور کراهش
اثرهای جرانبی داروهرا ،بهینرهسرازی کرارایی درمرانی آنهرا و
افزایش رضایتمندی بیماران طراحی میشوند .برهایرن منظرور
سیستمهای بسیاری با ساختار و مورفولوژیهای متفاوت نظیرر
فیلمها ،الیافها ،ژلها ،اسرفن هرا ،میكرروررههرا و نرانوررههرا
طراحی شدهاند .در ساخت حاملهای دارویی میتوان از پلری-

مرهای زیسرت تخریربپرذیر سرنتزی و طبیعری بررای کنتررل
رهایش داروها استفاده کرد که در این میان سیستمهایی که بر
پایه پلیمرهای طبیعی هستند بهدلیل مزایایی از جمله زیست
سازگاری ،زیستتخریبپذیری ،قیمت مناسرب و در دسرتر
بودن ،توجه زیادی را به خود جلب کرردهانرد ( .)6 ،33،33هرر
نویسنده مسئول :ایران ،تهران ،انستیتوپاستور ایران ،بخش ،بانک سلولی
پست الكترونیكیM_farokhi@pasteur.ac.ir :

هستند .پلیمرهای سنتزی در مقایسه با پلریمرهرای طبیعری،
رهایش داروی بیشترر هسرتند .شررای واکرنش سرختترر و
استفاده از حاللهای آلی برای تهیه نرانوررههرا برا اسرتفاده از
پلیمرهای سنتزی ،کاربرد آنها را با محردودیت مواجره کررده
است .پلیالکتیک اسید ( ،)PLAپلیگلیكولیکاسرید (،)PGA

پلرریالکتیررک-گلیكولیررک اسررید ( )PLGAو پلرریآلكیررل
سرریانواکریالت پلرریمرهررای سررنتزی نویددهنرردهای برررای
کاربردهای بالینی هستند ( .)33،33با این حال ،علیرغم طیرف
گستردهای از پلیمرهای سنتزی موجرود ،اکثرر سیسرتمهرای
دارویی مجاز (دارای مجوز سازمان غذا و داروی ایاالت متحرده
آمریكا ( ))FDA۱بهدلیل خواصی از جمله توانرایی تخریرب در
محی درون تن ،فارماکوکینتیک مناسب و میزان تخریب قابرل
کنترررل بررر پایرره  ،PLGAهسررتند .بررا ایررن حررال کاربردهررای

 PLGAبا برخی محدودیتهایی از قبیل القای التهاب موضعی
و محدودیت در رساندن پروتئینهای درمانی بهدلیرل اسرتفاده

تاریخ دریافت13۶3۳6۳3 :
تاریخ پذیرش13۶3۳۶۳12 :

Food and drug administration
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از حراللهرای آلری مواجره اسرت ( .)33 ،35،55پلریمرهرای

رسید ( .)11در چند دهه اخیرر اسرتفاده از ابریشرم برهعنروان

طبیعی (مانند آلژینات ،کیتوسان ،کالژن ،دکستران و ژالترین)

ساختارهای زیست پزشكی رو به افزایش است .ابریشم بهعلرت

با دارا بودن زیستسازگاری و زیست تخریب پذیری باالتر نسبت

استحكام و سختی زیاد کره برهطرور کلری برهعلرت دارا برودن

به پلیمرهای سنتزی و شباهت به مراکرومولكولهرای زیسرتی

ساختارهای تاخورده ناهم سو بتا اسرت ،گزینره مناسربی بررای

میتوانند جایگزین مناسبی برای پلیمرهای سنتزی باشند .امرا

کاربردهای زیستی بهشرمار مریرود .پرروتئین ابریشرم شرامل

عدم توانایی دستیابی به نرخ رهایش قابرل کنتررل و رهرایش

رشته مرکزی از نوع پلریمرهرای پروتئینری (فیبرروئین) ،یرک

پیوسته طوالنی مدت ،از محدودیتهای پلیمرهای طبیعی بره

پوسته چسبنده پروتئینی (سریسین) و همچنین نوعی پوشش

دارورسانی کنترل شده بر پایه فیبروئین ابریشم 1برای غلبه برر

الیاف موازی فیبروئین است که بهوسریله یرک الیره سریسرین

روی محدودیتهای سایر پلیمرهای طبیعری گسرترش یافتره

روی سطحشان ،کنار هم قرار مریگیرنرد .بعرد از صرم زدایری

اسررت .پررروتئین ابریشررم یررک پلرریمررر دارای مجرروز  FDAبررا

ابریشم خام با از برین برردن سریسرین ،الیرافهرای فیبرروئین

خصوصیتهای منحصر بهفرد از جمله سرعت تخریرب پرایین،

درخشان و نرم بهدست میآیند (شكل  )1الیافهای فیبرروئین

شمار میروند ( .)32در نتیجه تحقیقهایی بر روی سیستمهای

خواص مكانیكی فوقالعاده ،فرآیندپذیری آسران در ترکیرب برا

از جنس پروتئین است .به بیان دیگر ،ابریشرم خرام شرامل دو

از ترکیب خواص جذابی از قبیل استحكام ،چقرمگی ،2زیسرت-

زیست سازگاری عرالی اسرت کره برهطرور موفقیرتآمیرزی در

سازگاری ،زیستتخریبپرذیری و پایرداری حرارتری برخروردار

کاربردهای گسترده از صنعت نساجی تا پزشركی و دارورسرانی

هستند که نماینده یكی از تأثیرگذارترین الیافهای پروتئینری

استفاده شده است.

طبیعی است که با این خواص بر بسیاری الیافهای سرنتزی و
طبیعی پیشی میگیرد (.)33،23

ویژگیهای فیبروئین ابریشم
ابریشم بهطور عمومی بهعنوان یک پلیمرر پروتئینری شرناخته

میشود که توس کرم ابریشم ،عنكبوت و یا حشرهها ریسریده
میشود .ابریشم در حدود  2322سال قبل از میالد مسری ،،در
چین کشف شد و در قرن ششم از طریق جاده ابریشم به اروپرا
101 Silk fibroin

سریسین یک پلیمر محلرول در آب اسرت و وزن مولكرولی آن
در محدوده وسیع  12-322کیلو دالتون است .بهطرور معمرول
از این پوشش خرارجی برهعنروان چسرب یراد مریشرود ولری
شواهدی موجود است که نشان مریدهرد ایرن مراده عرالوهبرر
Toughness
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شكل  :1چرخش طبیعی کرمهای ابریشم برای تولید الیاف فیبروئین با ویژگیهای خاص
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فعالیت دارد .از سایر خواص سریسرین مریتروان بره خاصریت

داخلی غیرکواالنت متصل و برای تجمع زنجیررههرای سربک و

آنتیاکسیدانی ،مقاومت و محافظت در مقابل نور ماوراء برنفش

سنگین الزم است ( .)53زنجیرره سرنگین ،پرروتئین تشركیل-

و همچنین قابلیت جرذب و آزادسرازی رطوبرت اشراره نمرود

دهنده لیف است و ساختارش خرواص لیرف ابریشرم را تعیرین

( .)33،15ابریشم خام با توجهبره وجرود سریسرین یرک مراده

میکند .زنجیره سرنگین برهطرور معمرول برهعنروان پرروتئین

حساسیت زا بوده که منجر به ایجاد آلرژی از نوع اول مریشرود

ابریشم شناخته میشود.

اما در صورتیکه سریسین بهطور کامل برطرف شرود ،پاسرخی

شكل  ،2ابریشم تولید شده برهوسریله کررم ابریشرم بمبریكس

مبتنی بر حساسیت نسربت بره ابریشرم دریافرت نخواهرد شرد

موری 3که ابریشمی با بهترین مشخصهها است را نشران مری-

(.)3 ،52،33

دهد .همانطور که گفتره شرد ،ابریشرم خرام شرامل دو الیراف

فیبروئین استخراج شده از ابریشم ،شامل دو نوع زنجیره پلری-

فیبروئین که با یک الیه سریسین در سطحشان کنار هرم قررار

2

گرفتهاند ،است .برای صم زدایی ابریشم (حذف سریسرین) ،از

مری است .زنجیرره سرنگین )3۶1 KDa( 1و زنجیرره سربک

( )23 KDaکه توس پیونردهای دی سرولفیدی بره یكردیگر

سدیم کربنات (رای ترین محلول برازی) اسرتفاده مریشرود ترا

متصررل مرریشرروند( .)3مرراده دیگررر موجررود در فیبررروئین،

رشتههای فیبروئین بازسازی شده ،حاصرل گرردد و سربس بره

گلیكوپروتئین  P25است که بررای کمرک بره ترییرر و ترشر،

دنبال آن با استفاده از غلظت باالی محلولهای نمكی از قبیرل

زنجیره سنگین :زنجیره سربک P25 :برابرر  1:6:6اسرت (.)53

تیوسیانات و کلسیم کلراید برای از بین بردن پیوند هیردروژنی

زنجیره سبک جهت ترش ،پرروتئین از غردد ابریشرم ضرروری

پایدارکننده صرفحههرای بترا و سربس دیرالیز در آب خرال ،

لیتیم بروماید (رای تررین نمرک) ،لیتریم تیوسریانات ،کلسریم

زنجیره سنگین فیبروئین مورد استفاده قرار مریگیررد .نسربت

محلول فیبروئین بهدست میآید ( .)32در شكل  2کرم ابریشم
بال و پیله تولید شده نیرز نشران داده شردهانرد .برا توجره بره
فرآیندپررذیری همرره جانبرره فیبررروئین ابریشررم ،سیسررتمهررای
بسیاری با ساختار و مورفولوژیهای متفاوت نظیرر اسرفن هرا،
هیدروژلها ،فیلمها ،الیافها ،میكروررهها و نانوررهها مریتروان
از محلول فیبروئین بهدست آورد ،اما فق بره ایرن سیسرتمهرا
محدود نمیشود (شكل  .)2از مهمترین این سیسرتمهرا بررای
کاربردهای زیست پزشكی میتروان بره تهیره نرخهرای بخیره،
حاملهای دارویری بررای رهرایش کنتررل شرده و هرمچنرین
داربست برای مهندسی بافت قرنیه ،عصب ،استخوان و  ...اشاره
کرد (.)51،33،36،23،12،۶
صورتبندیهای مختلف ابریشم
فیبروئین ابریشم میتواند در صورتبندیهای مختلفری شرامل
ابریشم نوع ( 1ابریشم  )Iو ابریشم نوع ( 2ابریشم  )IIو ابریشم
نوع ( 3ابریشم  )IIIوجود داشته باشد .سراختار نیمره پایردار و
آبدوست فیبروئین ابریشرم بمبریكس مروری ،کره برهعنروان
ابریشم  αیا ابریشم  Iشناخته میشود ،میتواند بره آسرانی بره

شكل  :2ابریشم تولید شده بهوسیله کرم ابریشم بمبیكس موری (.)23
H- chain

1

L- chain

2

11

Bombyx mori

3

Conformations
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خاصرریت چسرربندگی بررهعنرروان مرراده ضرردقارب و ضرردباکتری

است P25 .به هر دو زنجیره سبک و سنگین توس پیونردهای
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ابریشم آبگریز  IIبا استفاده از روشهای مختلف تبدیل شرود.

ساختارهای مختلف پروتئین ابریشم

ابریشم  IIبه آرایش مولكولهای فیبروئین بهصورت صفحههای

فیبروئین ابریشم بمبیكس موری ،از بیش از  3222آمینواسرید

بیشتر فیبروئین است .رای ترین روش تبردیل سراختار درهرم

ابریشم یک پلیمر بسیار منظم است که شامل  12ناحیره آب-

بتا اشاره دارد که استحكام بیشتری دارد و مسرئول بلرورینگی
(مارپیچ یا ابریشم نوع  )1ابریشرم بره سراختار ورقرههرای بترا
حاللهای آلی شناخته شدهای از جمله متانول ،اتانول ،اسرتون

گریررز (نررواحی کریسررتالی) بررا  11ناحیرره آبدوسررت (نررواحی
آمررورف) پراکنررده ،اسررت ( .)32فیبررروئین یررک مرراکرومولكول
عظیم شامل نرواحی کریسرتالی بره میرزان دو سروم و نرواحی

و ...در کریستالیزاسیون فیبروئین ابریشم و تبدیل یک سراختار

آمورف به میزان یک سوم کل مراده ،اسرت .از نظرر سراختاری

روشها برای القای ساختار ورقهای بتا میتروان بره اسرتفاده از

طبقهبندی میشود .بلوکهای آبگریز شرامل آمینواسریدهایی

فیبروئین ابریشم (نزدیک  ،)5استفاده از نمک و نیروی برشری

است ،در حالیکه بلوکهای آبدوست شامل آمینواسیدهایی با

درهم به یک ساختار ورقه بتا ،استفاده میشوند ( .)23از دیگرر
دمررای برراال ،اسررتفاده از  pHنزدیررک برره نقطرره ایزوالكتریررک
اشرراره کرررد ( .)32اگرچرره کریسررتالینیتی ،اسررا

پایررداری

سیستمهای بر پایه فیبروئین ابریشم است ،با این حال افرزایش
بیش از حد کریستالینیتی منجر بره کراهش انعطرافپرذیری و

منجر به شكننده شدن سیستمها میشود .برهعرالوه ،در زمران
دارورسانی مولكولهای حسا

مانند فاکتورهای رشد بهوسیله

فیبروئین ابریشم ،از روشهرای مالیرمترر بایرد اسرتفاده شرود.
استفاده از بخار آب میتواند یرک جرایگزین بهترر بررای القراء
ساختار ورقرهای بترا باشرد .آنرالیز کانفورماسریون C-MAS
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 NMRفیلمها و نانوالیافهای فیبروئین ابریشم نشران داد کره
درصد ابریشم  IIبعد از القا بهوسیله بخار آب ( )%32-%53کم-
تر از استفاده از متانول ( )%35است .ترییر در کریسرتالینیتی و
در نتیجه آبدوستی ،گزینههایی برای تأثیر بر روی برهمکنش
بین مولكولهای دارو و فیبروئین ابریشم و هرمچنرین سررعت
تخریب آن عرضه میکند که میتواند یک گزینه جرذاب بررای
سیستمهای دارورسانی برا کینتیرک رهرایش مشرخ

باشرد

فیبروئین ابریشم برهعنروان یرک کروپلیمر دسرتهای 1طبیعری
با زنجیره جانبی کوتاه ماننرد آالنرین 2و گالیسرین 3و سررین

5

زنجیرههای جانبی حجیم همرراه برا گرروههرای آمینری براردار
هستند .در این کوپلیمر بلوکهای آبگریز از ترتیب توالی به-
صررورت (گالیسررین -آالنررین -گالیسررین -آالنررین -سرررین
( ))GAGASتبعیت میکنند ،ولی بلروکهرای آبدوسرت برا
ترتیب پیچیدهتری ساخته شدهاند (.)31،3

ترکیب شیمیایی آمینواسریدهای تشركیلدهنرده فیبرروئین و
سریسین مربوط به پروتئین ابریشم را مریتروان از مراجرع آن
یافت .طبق این مراجع ،ترکیب درصرد مرولی آمینواسریدها در
فیبروئین ابریشم بهصورت  % 55۳1گالیسین % 21۳6 ،آالنرین،
3

6

 % 11۳۶سررین % 3۳21 ،تیروسررین  % 1۳1 ،والررین و % 1۳3۶
دیگر آمینواسیدهای باقیمانده است .بنابراین خرواص عمرومی
ابریشم برا توجرهبره خرواص ایرن آمینواسریدها ارزیرابی مری-
شود( .)21نواحی کریستالی % ۶5 ،از کرل رشرته فیبرروئین را
تشرركیل دادهانررد و ایررن نررواحی کریسررتالی از تكرررار متنرراوب
هگزاپبتایرررردهای ،GAGAGA ،GAGAGY ،GAGAGS

(.)32

 GAGYGAساخته شدهاند GAGAGS .بیشتررین درصرد

ابریشم  Iیک محلول پایردار اسرت کره در غردد کررم ابریشرم

( )% 32را در رشته متناوب هگزاپبتایدها شامل مریشرود .هرر

شده نیست و بهصورت مجموعهای از صورتبندیها (از میرزان

شده است و شامل  11آمینواسید است .این زنجیرها از طریرق

رخیره میشود .صورتبندی ابریشم  Iبرهطرور کامرل شرناخته
آرایش یافتگی خیلی پایین تا بلورهرای آرایرش یافتره) وجرود
دارد .شكلهای آرایش یافترهترر در حالرتهرای گرذار قبرل از
ریسررندگی ابریشررم  IIشرركل مرریگیرنررد .ابریشررم  IIهمرران
فیبروئین جامد است کره مریتوانرد برهصرورت الیراف ابریشرم
ریسندگی شود و صورتبندی بهطرور کامرل شرناخته شردهای
دارد .خالصهای از خواص ساختمانی پروتئینهرای سریسرین و
فیبروئین در جدول  1بیان شده است.

12

ناحیه کریستالی بهطور متوس از  5زنجیره مجزا بترا تشركیل

پیچهای بتا که از آمینواسید  GAASساخته شرده اسرت بره-
همردیگر مررتب مریشروند ( .)31شركل  ،3زنجیرره سرنگین
1

Block copolymer
)Alanine (A
3
)Glysine (G
4
)Serine (S
5
)Tyrosin (Y
6
)Valine (V
2
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(ساختار خیلی پایدار ابریشم نوع  )2با یک حرالل آلری اسرت.

تشكیل شده است .از نظر سازمانی ،زنجیره سرنگین فیبرروئین

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم  -بهار  ، 1398حمیدرضا متصدی زاده و همکاران

جدول  :1خواص ساختمانی پروتئینهای سریسین و فیبروئین.
الیاف ابریشم

سریسین ابریشم % 1۶-21

نوع پروتئین

پروتئین چسب مانند

گلیكوپروتئین P25

فیبروئین سبک

فیبروئین سنگین

وزنمولکولی ()KDa

12-322

23

23

3۶1

قطبیت

آبدوست

آبگریز

ساختار

ساختار غیربلورین یا آمورف

وظیفه

چسباندن دو رشته فیبروئین به

فیبروئین ابریشم % 32-11

ابریشم ( Iمارپیچهای تصادفی و ساختار نامنظم)

پروتئین ساختمانی لیف

یكدیگر
فیالمنت پروتئینی مرکزی

پروتئین پوشش دهنده

شكل  :3شماتیک زنجیره فیبروئین ابریشم

فیبروئین را نشان میدهد .ایرن زنجیرره ،شرامل قسرمتهرای

وجود دارد ،باعث تمامیت و پیوستگی در کرل لیرف مریشرود

تكراری آبگریز که در بین دامنههرای تكرارناپرذیر آبدوسرت

(.)15،31

قرار گرفتهانرد ،اسرت .هرر قسرمت تكررار شرونده شرامل زیرر

خواص زیستی پروتئین ابریشم

مجموعههایی است که توس پبتیدهای چهارگانره جردا مری-

جرردا از هندسرره و خررواص مكررانیكی ،زیسررت سررازگاری و

شوند .هر زیر مجموعه شامل واحدهای تكررار شرونده مختلرف

زیستتخریبپذیری برای کاربردهرای پزشركی مسرائل مهمری

پبتیدهای شرشگانره هسرتند و توسر پبتیردهای چهارگانره

هسررتند .پلرریمرهررای مصررنوعی ماننررد  ،PLGA ،PLAپلرری-

 GAASتمام میشوند (.)23

کاپروالکتران و پلرریمرهررای طبیعری ماننررد ابریشررم ،آلژینررات،

خواص مکانیکی پروتئین ابریشم

کراتین ،االستین و کالژن بهدلیل این خواص ،برای کاربردهای

خواص مكانیكی ابریشم ،آن را از سایر مرواد طبیعری شرناخته

پزشكی استفاده میشوند.

شررده ،متمررایز مرریسررازد .خررواص ابریشررم بررهعلررت بانرردهای

مواد طبیعی بهدلیل خواص ساختاری و زیستسازگاری فروق-

هیدروژنی زیاد ،طبیعرت آبگریرز پرروتئین و بلرورینگی قابرل

العادهشان بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند .اگرچه نگرانیهرایی

توجه آن ،است .مدول االستیک ابریشم بمبریكس مروری -13

در مورد زیستسازگاری ابریشم بمبیكس موری بهعنوان عامل

 13گیگاپاسرررركال و اسررررتحكام کششرررری آن 612 -6۶2

حساسیتزا نوع اول مطر است و کاربردهای پزشكی ابریشرم

گیگاپاسكال است ( .)1این خواص با افزایش درصرد فیبرروئین

به این دلیل کاهش پیدا کرد ،اما مشرخ

شرد کره سریسرین

ابریشررم ،کرراهش سررایز و افررزایش یكنررواختی منافررذ ،افررزایش

مسبب ایجاد این حساسریت بروده اسرت ( .)13برا جداسرازی

می یابند .ترکیب مقاومت مكانیكی و ازدیاد طول شكسرت براال

سریسین و یا پوشش سیلیكون یا واکرس در سراختار تجراری،

در الیاف ابریشم آن را به مادهای خراص تبردیل نمروده اسرت.

واکنش حساسیتزایی مشراهده نشرد .بنرابراین ابریشرم اولیره

ازدیاد طول تا پارگی غیرعادی در این الیاف به روشنی توضری،

(فیبروئین و صم سریسین) بالقوه آلرژیزا بروده ،امرا ابریشرم

کشش نواحی آمورف و تبدیل آنها به فرمهرای کشریده شرده

سازگار است.

صم گیری شده که سریسین از آن جدا شرده اسرت ،زیسرت-

داده نشده است ،ولی در بسیاری از تحقیقها ،آن را به قابلیرت
نسبت میدهند .استحكام باال در ابریشم به وجود صرفحههرای

تخریب زیستی پروتئین ابریشم

بتا که در قالب نواحی بلورین گررد هرم آمردهانرد ،نسربت داده

در دهه اخیر ،تنوع وسیع پلیمرهای زیستتخریبپذیر سنتزی

میشود .همچنین پیوندهای آبگریز که برین نرواحی بلرورین

و طبیعی برای کاربردهای پزشكی و داروسرازی مرورد بررسری
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ابریشم ( IIساختار بلورین)
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کالژن ،ژالتین و فیبروئین ابریشم مزایای بسیار خوبی نسبتبه

پروتئولیتیررک (پروتئرراز  )XIVغوطررهور شررد ،سرراختار بلرروری

پلیمرهای سنتزی دارند که دلیل آن ،خواص مطلوبی از قبیرل

ابریشم نوع  IIناپدید شد و ساختار ابریشم نوع  Iتشركیل شرد

زیسررررتسررررازگاری ،زیسررررتتخریرررربپررررذیری اسررررت.

( .)21کالژناز  ،IAابریشم نوع  IIرا بهمیزان کم ،تخریرب مری-

زیست تخریب پذیری ،شكست مواد پلیمری به اجزای کوچک-

کند .اعتقاد بر این است که کیموتریبسین ،ابریشرم را تخریرب

تر است .بستهبه حالت تخریب ،فیبروئین ابریشم میتوانرد بره-

میکند ولی اثر قابرل محسوسری برر روی تخریرب فریلمهرای

صورت پلیمرهای قابل تخریب با آنزیمها طبقرهبنردی گرردد

ابریشم ندارد ( .)3عالوهبر آنزیمهرای پروتئولیتیرک ،فیبرروئین

( .)12،3آنزیمها نقش مهمی در تخریب فیبرروئین برازی مری-

ابریشم میتواند توس

کنند .بهدلیل تخریرب آنزیمری ،خرواص فیزیكری -شریمیایی،

تخریب شود .ترابش گامرا ،برهطرور مسرتقیم برر روی کراهش

مكانیكی و بیولوژیكی خاص فیبروئین ابریشم بهطرور گسرترده

استحكام کششی الیاف فیبروئین اثر مریگرذارد .برا توجره بره

مورد بررسی قرار گرفتهاند .تخریب آنزیمی مرواد زیسرتی یرک

تضعیف پیوند پبتیدی در پلیپبتیدها ،کاهش ساختار صرفحه-

فرآیند دو مرحلهای است .مرحله اول جذب آنرزیم روی سرط،

ای بتا و همچنین رهایش پروتئینهای با وزن مولكولی کرم در

الیه از طریق دامنه سط ،اتصرال و دومرین مرحلره هیردرولیز

محصولهای تخریب ،میتوان نتیجه گرفت که تخریب زیستی

پیوند استری است .بهعنوان یرک پرروتئین ،فیبرروئین ابریشرم

فیبروئین ابریشم با افزایش شدت اشعه گاما ،افزایش مرییابرد

مستعد تخریب زیستی توس

(.)3

آنزیمهرای پروتئولیتیرک ماننرد

کیموتریبسررین ،پروتئرراز  XIVو کالژنرراز  IAاسررت ( .)21در

ساختارهای مختلفف فیبفروئین ابریشفم بفرای کفاربرد

ابتدا ،ابریشم توس آنرزیمهرای مختلرف جرذب مریشرود کره

رهایش عاملهای درمانی

نیازمند این است آنزیمها دامنههای اتصال روی سط ،مرواد را،

پروتئین ابریشم ،یک پلیمر دارای مجوز  FDAاست که بهطور

پیدا کنند .بعد از آن ،ابریشم بهوسیله آنزیمها هضم مریشرود.

موفقیتآمیز بهعنوان نرخ بخیره و سیسرتمهرای رهرایش دارو

محصولهای حاصل از تخریب فیبروئین ابریشرم برهآسرانی در
محی

کاربرد دارد .این پروتئین ،خصوصیتهای مكانیكی بسیار عالی،

درونتن جذب میشوند .ایرن یكری از مزایرای ابریشرم

فرآیند فعالسازی قابل انعطاف و زیست سازگاری بسیار باالیی

است که در زمینه پزشكی کاربرد دارد ( .)21ابریشم نسبت بره

دارد ( .)33داروها یا بهصورت سطحی یا حجمی در حاملهرای

آنزیمهای مختلف نرخ زیستتخریبپذیری ،متفاوتی را از خود

فیبروئین بارگذاری میشوند .این حالتها بره نروع دارو ،مقردار

بروز میدهد .برخی مقالهها بر روی تخریربپرذیری فیبرروئین

بارگررذاری و کینتیررک رهررایش مررورد نیرراز بسررتگی دارد .در

ابریشم در مقابل آنرزیمهرای پروتئرولیتیكی مختلرف ،تحقیرق

بارگذاری سطحی ،عاملهای درمانی بهطرور مسرتقیم برر روی

کردهاند .کیموتریبسین برای تخریب مناطق آمرورف فیبرروئین

حامل فیبروئین ،اتصال یا جرذب مریشروند ( .)23گرروههرای

مورد استفاده قررار مریگیررد ( .)21کیموتریبسرین مریتوانرد

عاملی بسیاری که در سط ،ابریشم وجود دارد ،امكران اصرال

پروتئینهای فیبروئین محلول را تخریب کند و اثرری برر روی

شیمیایی این پلیمر و اتصال داروهای متنروعی را فرراهم مری

صفحههای فیبروئینی نردارد .در مقابرل ،آنرزیمهرای دیگرر بره

سازد و همچنین شرای فرآیندی مالیرم ایرن پلریمرر امكران

خصوص پروتئاز  ،XIVبهطور گستردهای صفحههای فیبروئین

بارگذاری داروهای حسا

را تخریب مینماید ( .)3پس از تخریب زیستی ،ترییرهای قابل

را امكانپذیر میسازد(.)33

در بارگذاری حجمی ،عامرلهرای درمرانی در برین رشرتههرای

توجهی با توجه به ساختار و وزن مولكرولی فیبرروئین ابریشرم،

فیبروئینی به دام میافتند .بهطول معمول بارگذاری حجمی به

گزارش شده است .در مطالعههرای بررونتنری ،رفترار تخریرب

بارگررذاری سررطحی ترررجی ،داده مرریشررود ،بررهایررن دلیررلکرره

ابریشم با آنزیمهای پروتئولیتیرک ،فیبرروئینهرای ابریشرم بره

بارگذاری حجمی ،اجازه بارگذاری عاملهای درمانی برهمیرزان

مناطقی با بلورینگی کمتر تقسیم میشروند کره قادرنرد بررای
متابولیسم بیشتر ،توس

روشهای دیگر ،مانند تابش اشعه گامرا

بیشتر و رهایش طوالنی مدتتر و پیوستهتری را مریدهرد .در

سلولها فاگوسریتوز شروند .برهطرور

بارگذاری حجمی ،عاملهای درمانی در داخل محلرول ابریشرم

کلی ،رفتار تخریب ابریشم ،با توجه به نروع آنرزیمهرا متفراوت
است .برای مثال ،زمانیکره صرفحه فیبرروئین ابریشرم ،شرامل
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قرار گرفتهاند .پلیمرهای زیسرت تخریرب پرذیر طبیعری ماننرد

مقدار کمی ساختار بلروری ابریشرم نروع  ،IIدر محلرول آنرزیم

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم  -بهار  ، 1398حمیدرضا متصدی زاده و همکاران

مخلوط و یا حل شده و در ادامه حامرلهرای پایردار مكرانیكی

اندازه منافذ میتواند با ترییر پارامترهرای ایرن تكنیرک ترییرر

(میكرو و نانوررهها ،فیلم و  )..ساخته میشوند (.)23

کند ،اما منافذ بهدست آمده تصادفی هستند (.)32

تا بره امرروز ،سراختارهای مختلرف فیبرروئین ابریشرم شرامل

فیلمهای ابریشمی

اسررفن هررا ( ،)1،11فرریلمهررا ( ،)32،13الیررافهررا (،)11،1

فیلمهای فیبروئین ابریشم توس فرآیند ریختهگرری محلرول-

هیدروژلها ( ،)56،22میكرو ( )32،2و نانوررههرا ()52،31،13
برای کاربردهای رهایش دارو و مهندسی بافت توسعه یافتهانرد.

تكنیکهای رسوب الیه به الیه چرخشی یا دستی بررای تولیرد

در جرردول 2تعرردادی از پررژوهشهررای انجررام شررده بررر روی

فیلمهای خیلی نازک ،استفاده مریشروند .پایرداری فریلمهرای

ساختارهای مختلف فیبروئین ابریشم فهرسرت شرده اسرت .در

ریختهگری شده توسر

ادامه به اختصار به توضی ،موارد فوق پرداخته میشود:

تكنیرکهرایی ماننرد خشرک کرردن،

بازپخت آبری 3و غوطرهوری در الكرل بررای بهبرود ورقرههرای

اسفنجهای سه بعدی متخلخل

کریستالی بتا ،انجام مریشرود ( .)23فریلمهرای سراخته شرده

1

فیزیولوژیكی مشابه بدن گزینه مناسبی بررای مهندسری بافرت

توس این روشها ،بهطور معمرول شركننده هسرتند .بنرابراین

ساخت فیلمهای کامبوزیتی فیبروئین ابریشم با مخلروط پلری-

هستند .روش مورد استفاده برای ساخت اسفن متخلخل ،یک

مرهای طبیعی یا سنتزی میتواند راه حرل خروبی باشرد .ایرن

عامل مهم است که میتواند روی خرواص آن ،شرامل تخلخرل،

فیلمهای دو بعدی ساخته شده ممكن است کینتیرک رهرایش

زمان تخریب ،خواص مكانیكی ،شیمی سرط ،و ....اثرر بگرذارد

متفاوتی نسبت به ماتریكسهای سه بعدی از خود نشان دهنرد

( .)32،33اسفن های متخلخل ابریشمی میتوانند با استفاده از

( .)32با اتصال گروههای فعال پبتیدی به فیلمهای ابریشمی از

اسفن های متخلخرل ابریشرمی برهدلیرل ایجراد ریرز محری

روشهررای از جملرره فروشررویی ررهای و قالرربگیررری حررالل،2

آنها بهعنوان ایمبلنت برای تشكیل اسرتخوان و رهرایش دارو

اسفن شدن گازی 3و یا خشک کرن انجمرادی 5بعرد از شركل

استفاده شده است .همچنین این فیلمها بررای رهرایش داروی

دادن در قالب مناسب ایجاد شوند .استفاده از روشهایی ماننرد

موضعی از طریق ایمبلنت کردن مستقیم کراربرد دارنرد (.)52

الیاف ابریشمی-الکتروریسی شده

حالل شویی ررهها منجر به کنترل بهتر بر روی تشكیل حفرها
با سایز کنترل شده میشود ولی مردت طروالنی حرالل شرویی

الیاف الكتروریسی شرده دارای کاربردهرای مختلفری از جملره

ررهها میتواند منجر به رهایش داروی برارگیری شرده شرود و

غشاءهای دارای چنرد عملكررد ،فیلترهرا ،تقویرت کننرده هرای

همچنین استفاده از غلظتهای براالی نمكری مریتوانرد ترأثیر
منفی برر روی یكنرواختی و فعالیرت داروهرای حسرا

کامبوزیتی و  ...هستند که از میران کاربردهرای مختلرف تهیره

ماننرد

داربست برای دارورسانی و مهندسی بافت بهدلیل توانایی تقلید

روش ایجاد ماتریكس اسفنجی متخلخل است .در این روش برا

الكتروریسی تبردیل شرده اسرت ( .)5الیراف ابریشرم برهدلیرل

اسفن متخلخل ابریشمی کنترل کرد .دمای پایینترر برهدلیرل

گرمایی زیاد تا حدود  232درجه سانتیگراد و زیستسرازگاری

فاکتورهای رشد داشته باشد .خشک کن انجمرادی رایر تررین

مرراتریكس خررارج سررلولی 6برره یكرری از زمینررههررای جررذاب

کنترل دما و غلظت محلول ابریشم میتوان سرایز منافرذ را در

خواص خوبی مانند جرم ویرژه کرم ،اسرتحكام زیراد ،مقاومرت

کاهش زمان مورد نیاز برای رشد کریستالها ،منجر به کراهش

با بدن موجرود زنرده ،نظرر پژوهشرگران را در زمینره الیراف و

سایز حفرهها و افزایش تخلخل میشود در حالیکه دمای باالتر

پزشكی به خود جلب کرده است ( .)31بهکارگیری نانوالیاف در

منجر به افزایش سایز حفرهها و کاهش تخلخل مریشرود .بره-

سامانههای رهایش دارو بهدلیل نسبت زیاد سرط ،بره حجرم و

عالوه افزایش غلظت محلول ابریشمی منجرر بره کراهش سرایز

پیشرفتهای حاصل در بهکارگیری آنهرا برهعنروان داربسرتی

حفرهها و کاهش ارتباط بین حفرهها میشود .اگرچره شركل و

برای رشد سلولها و ترمیم زخم مورد توجه پژوهشگران اسرت
( .)23از میرران روشهررای متفرراوت تهیرره نانوالیرراف ،روش

1

Microenvironment
Solvent Casting and Particulate Leaching
3
Gas forming
4
Freeze drying
2
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Water annealing

5

)Extracellular matrix (ECM

6
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های ابریشمی یونی ،اسیدی و آبی تولید میشروند .هرمچنرین

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم -سیستم های نوین ...

جدول  :1خواص ساختمانی پروتئینهای سریسین و فیبروئین.
الیاف ابریشم

فیبروئین ابریشم % 32-11

سریسین ابریشم % 1۶-21

وزنمولکولی ()KDa

12-322

23

23

3۶1

قطبیت

آبدوست

آبگریز

ساختار

ساختار غیربلورین یا آمورف

وظیفه

چسباندن دو رشته فیبروئین به

ابریشم ( Iمارپیچهای تصادفی و ساختار نامنظم)
ابریشم ( IIساختار بلورین)
پروتئین ساختمانی لیف

یكدیگر
فیالمنت پروتئینی مرکزی

پروتئین پوشش دهنده

الكتروریسرری انعطررافپررذیری زیررادی در انتخرراب مررواد برررای

فاصله بین نوک سرنگ و صفحه جمرع آوری مریتوانرد ترییرر

کاربردهای رهایش دارو در اختیار میگذارد ،بهطروریکره هرم

کند ( .)52امروزه همه نوع دارو از قبیل آنتیبیوتیکها ،عوامل

مواد زیستتخریبپذیر و هم مواد تخریبناپذیر بررای رهرایش

ضد سرطان ،پرروتئینهرا مریتواننرد در داخرل داربسرتهرای

کنترل شده استفاده میشوند .قطرر الیراف الكتروریسری شرده

الكتروریسی شده جای داده شروند .مزیرت اصرلی حامرلهرای

توس خصوصیتهای محلول (ویسكوزیته ،هردایت ،دمرا و ،)..

لیفی رهایش موضعی کنترل شده داروها است.

جدول  :2برخی مطالعههای انجام شده بر روی ساختارهای مختلف فیبروئین ابریشم
فرموالسیون

پروتئین/داور

جزء اضافه شده به فیبروئین

نوع مطالعه

مرجع

اسفنج سه بعدی

BMP-2A

β-TCPB

درونتن

()5۶

-

TiO2 nanoparticls

برونتن

()1۶

Curcumin

-

برونتن

()21

Gentamicin

Gelatin

برونتن

()22

فیلم

Diltiazem, tetrahydrozoline,
ciprofloxacin, tetracycline
inulin

-

برونتن

()13

Gelatin

برونتن

()32

الیاف

HPLC

PEO

برونتن

()53

Curcumin, doxorubicin

SF nanospheres

برونتن

()2۶

-

Nanohydroxyapatite

برونتن

()56

Risperidone

-

برونتن

()3

Curcumin

-

برونتن

()22

BMP-2

-

برونتن ۳درونتن

()2

BMP-2, IGF-ID

-

برونتن

()32

quercetin

-

برونتن

()32

Curcumin

-

برونتن

()35

Paclitaxel, doxorubicin

-

برونتن

()33

هیدروژل

میکروذرهها

نانوذرهها

A

Bone morphogenetic protein-2
β-tricalcium phosphate
C
Human platelet lysate
D
Insulin-like growth factor I
B

هیدروژل فیبروئین ابریشم

شده ،در خود نگه دارد .هیدروژلها در زمینه دارورسانی ،توجه

یک هیدروژل ،شبكهای از پلیمرهای آبدوست است که مری-
تواند در آب متورم شده و مقدار زیادی آب را با ساختار حفر

16

بسیاری را به خود جلب کردهاند ( .)23بهطورکلی ،فاکتورهرای
بسیاری مانند کرا لینک شدن ،اندازه تخلخل ،تخریبپذیری،

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 2:07 +0430 on Thursday June 17th 2021

نوع پروتئین

پروتئین چسب مانند

گلیكوپروتئین P25

فیبروئین سبک

فیبروئین سنگین
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آبگریزی ،شارژ و غلظت پلیمر بر روی نرخ رهایش مولكرول-

آنهررا شررده اسررت .بررههمررین دلیررل ،پروتكررل فرموالسرریون

هررای مختلررف دارویرری از هیرردروژل تررأثیر مرریگذارنررد (.)33

میكروررهها برای حف داروی فعال ،نیاز به بهینرهسرازی دارد.

فیبروئین ابریشم یک پلیمر طبیعی با نواحی آبدوست و آب-

علیرغم مزیتهای گفته شده برای سیستمهرای رهرایش دارو

گریز اسرت کره قابلیرت تشركیل هیردروژل را دارد .هیردروژل

بر پایه میكروررههای فیبروئین ابریشم ،این محدودیتها منجر

فیبروئین میتواند بهصورت سیستمهای دارورسانی قابل تزریق

به توسعه سیستمهای نانوررهای شد.

یرا غیرقابررل تزریرق برررای رسراندن فاکتورهررای رشرد و حترری

نانوذرههای فیبروئین ابریشم

واقعیت که فرآیند ژل شدن فیبروئین ابریشم ،افرزایش میرزان

از اهمیت بسزایی برخروردار برودهانرد .از مزایرای نرانوررههرای

صفحههای  βرا القاء مریکنرد ،بنرابراین نیراز برهدسرتکراری

زیستتخریبپذیر میتوان بهسهولت استفاده از آنها در جهت

هیدروژلهای فیبروئین ابریشم با حاللها ،برای ایجاد خاصیت

تحریک سیستم ایمنی ،امكران بارگرذاری هرمزمران داروهرای

غیرقابل حل شردن در آب ،وجرود نردارد .روشهرای مختلفری

متنوع بر روی آنها اشاره کررد ( .)53برهعرالوه ،نرانوررههرا برا

برای ایجاد هیردروژل ابریشرم وجرود دارد .از آنجراییکره pH

جلوگیری از تخریب دارو و افرایش پایداری بیولروژیكی منجرر

ایزوالكتریک فیبروئین ابریشم حدود  5۳2است ،هیدروژلهرای

به افزایش فراهمی زیستی دارو ،افرزایش جرذب برافتی و نفرور

فیبروئین ابریشم بهراحتی با کاهش  pHمحلول فیبروئین به 5

سلولی در نتیجه کاهش هزینه بیمار و ریسک سمیت میشوند

در حضور دارو با استفاده از محلول اسیدی ،تهیه میشوند .این

( .)25پلیمرهای طبیعی زیست سازگار و زیستتخریبپذیر در

شرای اسیدی میتواند بررای بعضری از داروهرا مفیرد و بررای

محدوده نانو میتوانند برای مدت طوالنی بدون ایجراد سرمیت

بعضی دیگر مضر باشد .مخلوط کردن محلول فیبروئین ابریشم

در بدن باقی بمانند (.)51

با پلیاتیلناکساید 1یا پالکسومر 2باعرث القرای ژل شردن بره-

در میان پلریمرهرای طبیعری کراربرد نرانوررههرای فیبرروئین

وسیله افزایش میزان صفحههای بتا در  pHحردود  3برهدلیرل

ابریشم ،بهخاطر مزیتهرایی ماننرد زیسرتسرازگاری ،تخریرب

دهیدراته کردن محلول فیبروئین ابریشم میشود که مریتوانرد
برای ساخت هیدروژل حاوی داروهای حسا

کنترلشده ،شكل و اندازه ررهها قابرل کنتررل ،شررای مالیرم

بره  pHپرایین،

بارگذاری دارو  ،ظرفیت اتصال براال بررای داروهرای مختلرف و

مفید باشد .از دیگر روشهرای القرای هیردروژل مریتروان بره

رهایش داروی پیوسته و کنترل شده ،گسترش پیدا کرردهانرد.

افزایش  Ca2+و استفاده از التراسونیک اشاره کرد .خصوصریت

اندازه کوچک نانوررههای فیبروئین ابریشم باعث نفور آنهرا از

مكانیكی ضعیف ،محدودیت مهرم اسرتفاده از هیردروژلهرا در

میان مویرگهای کوچک میشود که این باعث افزایش جرذب

کاربردهای پزشكی است (.)23،31،32

سلولی داروهای انكبسوله شده و یا مولكولهرای درمرانی مری-

میکروذرههای فیبروئین ابریشم

شود( .)33یكری از اصرلیتررین مزایرای اسرتفاده از فیبرروئین

حاملهای میكروررهای فیبروئین ابریشم نیز بهعنروان حامرل-

ابریشم بهعنوان حامل دارویری ،انجرام فرآینردهای آبری بررای

های درمانی کاربرد دارند .استفاده از میكروررههرای فیبرروئین

بارگذاری داروهای حسرا

ماننرد پرروتئینهرا و نوکلئوئیرک-

ابریشم از مزیتهای زیرادی از جملره جلروگیری از تخریرب و

اسیدهای درمانی است که باعث ایجاد مقاومتهای خوب برای

شكست دارو ،کنترل کردن نرخ رهرایش دارو و پتانسریل زیراد

حررل شرردن و جلرروگیری از تخریرربهررای آنزیمرری و گرمررایی

برای رهایش داروی هدفمند ،در مقایسه با سراختارهای دیگرر

ناخواسته میشود ( .)33این فرآیند توس انتقال ترکیبی شكل

برخوردار است ( .)26علیرغرم خصوصریتهرای فرراوان بررای

آلفا هلیكسی ،به صفحههرای خیلری کریسرتالی بترا ،از طریرق

استفاده از میكروررهها بهعنروان حامرلهرای دارویری ،فرآینرد

کشش مكانیكی ،اولتراسونیک ،حالل و  ..انجام میشود .انجرام

آماده سازی سخت مانند عامرلهرای کررا لینرک کننرده یرا

این فرآیند از انجام هرگونه فرایند سرخت و دشروار جلروگیری

استفاده از دمای براال ،باعرث ایجراد محردودیت در اسرتفاده از

میکند و ابریشم را بهعنوان سیستمی برای کاربردهای رهایش
دارو آماده سازی میکنرد ( .)23روشهرای مختلفری از جملره

Poly(ethylene) oxide
Poloxamer

1
2
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سلولهای بنیادی مورد استفاده قرار بگیررد .برا توجرهبره ایرن

نانوررههای زیست تخریبپذیر بر پایه پلیمرهای زیستسرازگار

تازه های بیوتکنولوژی سلولی  -مولکولی دوره نهم شماره سی و چهارم -سیستم های نوین ...

روش حالل -ضد حالل ،1روش خرد کردن مكرانیكی ،2پاشرش

ها ،ژنها و مولكولهای کوچک بلكه برای سایر کاربردهای

الكتریكی ، 3تكنولوژی مایع فروق بحرانری 5و میكروامولسریون

پزشكی از قبیل مهندسی بافت ،پوشش ایمبلنت و عكس-

برای آماده سازی نانوررههای ابریشم وجود دارد (.)33

برداری تشخیصی تبدیل شده است.

بنابراین روش رای و آسان بررای الحراق دارو بره نرانوررههرای
فیبررروئین ابریشررم حررل و یررا مخلرروط کررردن دارو در محلررول
فیبروئین قبل از انجام فرآیند ساخت نانوررهها ،اسرت .یكری از
Downloaded from ncmbjpiau.ir at 2:07 +0430 on Thursday June 17th 2021

چالشهای ایرن روش اطمینران از عردم ترأثیر منفری فرآینرد
ساخت نانوررهها بر روی فعالیت بیولروژیكی و یكنرواختی دارو
است .نانوررههای ابریشم میتوانند برای رهایش مولكرولهرای
کوچک (داروهای ضد سرطان) ،پروتئینها ،فاکتورهرای رشرد،
داروهای ژنی و  ..استفاده شوند.
یكی دیگر از مزایای نانوررههای ابریشم سط ،فعال آنها است،
همانطور که اشاره شد ،پروتئین ابریشم شامل رن وسریعی از
آمینواسیدها با گروههای فعال شامل آمین ،الكل ،فنول ،گرروه-

های کربوکسیل و تیول است کره اتصرال کره اجرازه اصرال و
ترییر سط ،نانوررههای پروتئینی برای پاسرخهرای بیولروژیكی

(افزایش فراهمی زیستی و یا دارورسانی هدفمند) و هرمچنرین
اتصال دارو به سط ،نانو رره را فراهم مینماید بنابراین نانورره-
های فیبروئین توانایی اتصال و رسانش مقادیر قابل توجره دارو
با مكانسیمها مختلف مانند بررهمکرنشهرای الكترواسرتاتیک،
برهمکنشهرای آبگریرز و اتصرال کوواالنسری را دارنرد (.)33
نانوررههای ابریشم با بار منفی ( -26 mvتا  )-25برا داروهرای
مختلف با شارژ مثبت پیوند الكترواستاتیكی قوی برقررار مری-
کنند .این برهمکنشهای الكترواستاتیكی قوی ،رهرایش اولیره
خاصرری را برررای نررانوررههررای فیبروئینرری ایجرراد مرریکننررد
(.)31،33،16،13
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فیبروئین ابریشم ،یک پلیمر طبیعی دارای مجوز سازمان غذا
و داروی ایاالت متحده آمریكا است که بهواسطه ویژگیهایی
مانند زیست سازگاری ،زیستتخریبپذیری ،خواص مكانیكی
مطلوب ،گروههای عاملی بسیار ،فرآیندپذیری آسان و نیز
قابلیت تشكیل اسفن سه بعدی ،فیلم ،الیاف ،هیدروژل ،میكرو
و نانوررهها به گزینه مناسبی نه تنها برای دارورسانی پروتئین-
1

Desolvation
Mechanical comminution
3
Electrospraying
4
Supercritical fluid technology
2
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