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مقدمه
منسوجات پزشکى1 یکى از پویاترین بخش هاى در حال توسعه در بازار منسوجات فنى است. نرخ رشد منسوجات 
پزشــکى به دلیل افزایش مصرف در کشــورهاى آسیایى در حال توسعه و نرخ رشــد بازار غرب، در حال افزایش 
است. چشم انداز منسوجات پزشکى در حوزه منسوجات بى بافت و منسوجات پزشکى یک بار مصرف قابل استفاده 
در اتاق عمل نســبت به منســوجات تارى-پودى و گردباف چندبار مصرف، نسبتاً بهتر است. فناورى نانو، فناورى 
نوظهوربسیار قدرتمندى است که پیش بینى مى شود، تأثیر قابل توجهى در علم کنونى و آینده پزشکى داشته باشد. 
هرچند محصوالت زیادى در مرحله بررسى اثرات بالینى هستند، لیکن برخى از انواع منسوجات پزشکى نانوفناورانه 
نظیر منسوجات ضدمیکروب، زخم پوش ها و غیره هم اینک به صورت تجارى عرضه شده اند. گزارش پیش رو بیانگر 

کاربرد فناورى نانو در منسوجات پزشکى است.
 بازار منسوجات پزشکى تحت تاثیر عوامل متعددى قرار دارد که در شکل 1 اشاره شده است.

 شکل 1. عوامل تاثیرگذار بر بازار منسوجات پزشکى

با توجه به عوامل موثر بر بازار منســوجات پزشــکى جهان، میزان مصرف این محصوالت از ســال 1995-2015 
در شکل 2 گزارش شده است.
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 شکل 3. طبقه بندى 
منسوجات پزشکى[2]. 

 شکل 2. میزان مصرف 
جهانى منسوجات پزشکى/
بهداشتى 1995-2015 [1].
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ایــن حوزه بیش از 0/24 درصد از بازار منســوجات جهان را به خود اختصاص داده اســت، ca�Cienti پیش بینى 
مى کند، بازار منسوجات پزشکى نانوفناورانه از 167 میلیون دالر در سال 2012 به 1/21 میلیارد دالر در سال 2022 
و ارزش نانومواد اولیه مورد مصرف در این بخش از 12 میلیون دالر در سال 2012 به 73 میلیون دالر در سال 2022 

افزایش مى یابد[1].

طبقه بندی منسوجات پزشکی
صنعت بهداشت تجارتى است که نه تنها شامل خدمات پزشکى/بهداشتى در جامعه است، بلکه تولید محصوالت 
پزشکى را نیز در بر مى گیرد. در سال هاى اخیر منسوجات نقش ویژه اى را در میان محصوالت پزشکى و بهداشتى ایفا 
نموده اند. مهم ترین عامل فراگیر شدن منسوجات در این حوزه، خواص فیزیکى ویژه منسوجات همچون استحکام، 
انعطاف پذیرى، قابلیت گذردهى هوا و رطوبت و سازگارى با بدن است. طبقه بندى منسوجات مورد استفاد در صنعت 

پزشکى و بهداشتى در شکل 3 نشان داده شده است [2].
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 منسوجات بهداشتى
اقدامات نوین درمانى تقاضاى روزافزونى براى منسوجات با خواص بهداشتى و زیستى بهبودیافته به وجود آورده 

است که برخى از موارد عبارتند از:
 محافظت از پوست در مقابل مایعات، ذرات و 

عوامل محیطى مختلف
 ایجاد سد محافظ در برابر عوامل بیمارى زا، نظیر 

میکروب ها و کاهش خطر ابتال به عفونت
 تنظیم دما

 قابلیت جذب رطوبت و مایعات
 سهولت شست و شو و استرلیزه کردن 

 استحکام مکانیکى قابل توجه
یونیفرم پرسنل کادر پزشکى، گان و ماسک جراحى به عنوان سدى در برابر انتقال عفونت به پزشک و بیمار عمل 
مى نماید. هر روزه گزارش هاى متعددى در مورد شیوع انواع ویروس هپاتیت B ،C و HIV حین درمان منتشر مى شود. 
از آنجایى که ابعاد ویروس هاى مذکور موجود در خون به مراتب کوچک تر از منافذ منسوجات است؛ این امر لزوم 
به کارگیرى تکمیل ویژه منسوجات را پدید آورده است.منسوجات چند بار مصرف اغلب از الیاف پنبه، پلى استر 

و منسوجات یک بار مصرف از الیاف پلى پروپیلن 
تهیه مى شوند. هرچند استفاده از منسوجات بى بافت 
یک بار مصرف احتمال انتقــال عوامل بیمارى زا 
را کاهــش مى دهــد؛ لیکــن بیــش از 90 درصد 
منسوجات مورد اســتفاده در مراکز درمانى شامل 
لباس فرم پرسنل، روکش تخت، پرده و غیره از نوع 
منسوجات قابل شست و شو اند. استفاده از تکمیل با 
نانومواد، راه حل مناسبى براى رفع چالش یاد شده 
است. استفاده از مواد نانومقیاس قابلیت عبور هوا و 

موئینگى رطوبت را در منسوجات حفظ کرده، آویزش و نرمى پارچه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد. با استفاده از 
نانوذراتى همچون نقره و دى اکسید تیتانیوم مى توان در منسوجات خاصیت ضد میکروب و دفع مایعاتى نظیر خون 

ایجاد کرد.
به منظور تولید گان هاى جراحى ضدویروس ســه الیه، از منســوج بى بافت پلى پروپیلن به عنــوان الیه زیرین، فیلم 
پلى تترافلوئورو اتیلن (PTFE) به عنوان الیه میانى و پوششــى از نانوذرات دیسپرس شده TiO2 به عنوان الیه فوقانى 

استفاده شده است[3].
در محصول ®Dunamis ساخت شرکت Egis Nanotech سنگاپور از نانوساختارهاى 50 نانومترى به منظور تکمیل 
منسوجات بهداشتى استفاده شده است. این منسوج به دلیل استفاده همزمان از نانوالیاف و نانوذرات فوتوکاتالیستى 

و یون هاى رها کننده ى یون منفى، از قابلیت دفع آب و لکه، ضد میکروب و ضدبوى طبیعى برخورداراست[4].

 شکل4.نمونه اى منسوجات بهداشتى/ پزشکى

 شــکل5. ایجاد خاصیت دفع مایعات با استفاده از 
ترکیبات فلوروکربنى

کشش سطحى منسوج با استفاده از 
ترکیبات فلوروکربنى کاهش مى یابد 

و سطح از قابلیت دفع مایعات 
برخوردار مى شود
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استفاده از لباس هاى بهداشتى از جمله روش هاى جلوگیرى و یا درمان بیمارى است . Health Guard، نوعى کاله 
بیســبال است که براســاس تئورى ریزش مو به دلیل باکترى، به منظور جلوگیرى از طاسى با نانونقره تکمیل شده 

است[1].
جوراب هاى SoleFreshTM ارائه شده توسط شرکت JR Nanotech plc با ذرات نقره با ابعاد 5 نانومتر اشباع شده اند. 

ابعاد کوچک ذرات به معناى نسبت زیاد مساحت جانبى به حجم آن ها 
است، که به طرز مؤثرى تماس آن ها را با قارچ یا باکترى به ازاى مقدار 
 ،JR Nanotechمشــخصى از نقره افزایش مى دهد. براســاس گزارش
نانونقره بى خطر بوده، سریع واکنش مى دهد؛ حساسیت ایجاد نمى کند 
و آب دوســت بوده و اســتفاده از آن ســبب اختالل در راحتى شخص 
نمى شود. در تماس با قارچ یا باکترى، نانونقره اثر نامطلوب بر متابولیسم 
سلولى گذاشته و از رشد سلولى جلوگیرى مى کند. نانونقره سبب اختالل 
در تنفس، متابولیســم پایه انتقال الکترون و انتقال ماده در غشاى سلول 

میکروبى مى شود. 
در نتیجه نانونقره مانع تکثیر و رشــد قارچ ها و باکترى هاى مســبب بوى بد و خارش پا، قارچ بین انگشتان، عفونت 

قارچى ناخن پا، زخم پاشنه و عفونت هاى رایج در افراد دیابتى مى شود[4].
در دانشکده پزشکى دانشگاه آلبرت انیشتین و دانشگاه کالیفرنیا ترکیب جدیدى از نانوذرات با استفاده از کیتوسان 
ساخته  شده است که مى توان از آن براى درمان بیمارى هاى التهابى صورت مانند آکنه استفاده کرد. این نانوذرات 
نــه تنها براى از بین بــردن باکترى ایجاد کننده ى آکنه موثر اســت، بلکه از ایجاد زخم بزرگ و دردناك ناشــى 
ازتشدید التهاب آکنه نیز جلوگیرى مى کند. به منظور افزایش اثرگذارى بنزوئیل پراکسید به عنوان عامل ضد آکنه 
نانوحامل هاى (اندازه کمتر از 50 نانومتر) غیرسمى، زیست تخریب پذیر و زیست سازگارى از کیتوسان و آلجینات2 
تهیه شد. خاصیت ضد میکروبى کیتوسان اثبات شده است و از این ماده براى تولید لباس هاى ضد میکروب کارکنان 
 Staph.بخش مراقبت هاى بهداشتى استفاده مى شود. نانوذرات سنتز شده عالوه بر باکترى مولد آکنه، در برابر باکترى

aureus و E. coli نیز خاصیت ضدمیکروبى دارند[5].

گان جراحى نانو

فرآیند تولید

 شکل 6. محصوالت بهداشتى 
Egis Nanotech شرکت

SoleFresh شــکل 7. جــوراب 
JR Nanotech plc ساخت شــرکت

حاوى نانوذرات نقره
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تولید الیاف ضدبو توســط Takeda Chemical Industries انجام شــده اســت. این الیاف در طیف وســیعى از 
کاربردهاى منسوجات پزشکى، همچون پوشاك و منسوجات خواب محافظ قابل استفاده است. بوى بد محیط هاى 
بیمارستانى ناشى از مواد مختلفى نظیر ترکیبات محتوى نیتروژن (همچون آمونیاك و آمین ها)؛ ترکیبات محتوى 
گوگرد (به طور مثال، هیدروژن سولفید)؛ آلدهیدها (شامل فرم آلدهید)؛ اسیدهاى کم چرب (به طور مثال، فرمیک 

اسید، استیک اسید، پروپیونیک اسید و والریک اسید) است. 
فســفات و هیدروکسید مى توانند به واسطه دى اکسید سیلیســیومبر روى الیاف جذب شوند. الیاف ضدبو مى تواند 
داراى یک ساختار هسته-پوسته باشد که در آن ماده فوتوکاتالیست در پوسته نسبت به هسته غلظت بیشترى داشته 
باشد. به طور کلى الیاف مى توانند بشرساخت (مصنوعى یا بازیافتى) یا طبیعى و همچنین داراى سطح مقطع اصالح 
شده( مانند الیاف توخالى) باشند. ماده فوتوکاتالیستى که از خاصیت ضدمیکروبى برخوردار باشد، در معرض پرتو 
الکترومغناطیس (همچون فلوئورسنت فرابنفش یا نور خورشید) اکسیژن فعال تولید و طیف وسیعى از ترکیبات مضر و 
بدبو را اکسید مى نماید. همچنین جزء ضدبو در الیاف ممکن است شامل یک عامل ضدمیکروب همچون نقره باشد. 
در آســیا استفاده از الیاف حاوى خاکستر بامبو متداول است. تولیدکنندگان ادعا مى کنند که ابعاد کوچک ذرات 
�Formosa Ta و شرکت eta .خاکســتر مورد استفاده در الیاف سبب مؤثرتر شدن خصوصیت بو زدایى مى شــود

نساجى Shanghai Hengjia مهم ترین تأمین کنندگان این ماده به شمار مى روند.

 منسوجات کمک درمانى
منسوجاتى که به منظور مراقبت از بیمار استفاده مى شوند، باید از خصوصیات ذیل برخوردار باشند:

 نرمى و انعطاف پذیرى
 قابلیت کشسانى

 قابلیت جذب
 قابلیت انعقاد خون

 حفظ رطوبت به منظور تسهیل درمان
 زیست سازگارى

نانو ذراتى مانند نقره، مس، کیتوسان، ZnO ،TiO2 و غیره از جمله نانو ذراتى هستند که در حوزه بهداشتى و پزشکى 
و در فرآیند تکمیل پارچه هاى تولید شده یا در فرآیند تولید الیاف، استفاده مى شوند.

 شرکت Nanopro هنگ کنگ از فناورى نانو به منظور بهبود گردش خون در نواحى آرنج، زانو و رفع خستگى در 
ماهیچه ها و غضروف بهره گرفته است. با استفاده از نانوذرات سرامیکى محصوالتى شامل زانوبند، مچ بند و آرنج بند 

تولید نموده است[6].

شــرکت تهران زرنخ، تولید کننده نخ آنتى باکتریال نایلون با اســتفاده از نانوذرات نقره است که محصوالتى مانند 

 شــکل 8. محصوالت کمک 
درمانى نانوفناورانه ساخت شرکت 

Nanopro
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 شکل 10. گن باردارى ضد میکروب و ضد امواج مغناطیسى 
رایان بهداشت

 شکل 9. جوراب واریس و باندکشى 
ضدمیکروب تهران زرنخ

جوراب واریس و باند هاى کشى نانو ضدباکترى تولید و به بازار عرضه کرده است[7].
شرکت رایان بهداشت شرق، تولید کننده گن هاى باردارى حاوى الیاف نقره در ایران است. این گن متشکل از الیاف 
پنبه  و 20 درصد الیاف نقره است. این محصول از تمامى خواص نانوذرات نقره همچون عدم ایجاد بوى نامطبوع، 
خاصیت ضدمیکروبى ، ضد الکتریســیته ى ساکن، تنظیم دما و کمک به گردش خون در بدن برخوردار بوده و از 

ناهنجارى جنینى به دلیل امواج موبایل و ماهواره محافظ کرده و از سقط جنین جلوگیرى مى کند[8]

 شــکل 11. طرح واره اى 
از حسگر زیستى پنبه اى با 

پوشش نانولوله کربن

پوشش نانو لوله کربن

گیرنده زیستى

ماده قابل تشخیص

نمایى از لیف 
پنبه

 منسوجات هوشمند پایش گر زیستى
هرچند قابلیت هاى پوشاك هوشمند بسیار گسترده است، محققان در حال حاضر در مراحل ابتدایى پیشرفت فناورى 
در این زمینه قرار دارند. پوشاکى که بدن انسان را از نظر پزشکى (ضربان قلب یا تعریق) پایش  نمایند براى استفاده 
پزشکى از اهمیت زیادى برخوردارند. منسوجات الکترونیکى اولیه، محصوالت راحت و قابل استفاده اى نبودند وبه 

دلیل استفاده از سیم ها و حسگرهاى مختلف، راحتى چندانى براى فرد ایجاد نمى کردند.
با تولید ترانزیستورهاى لیفى و استفاده از فناورى هاى نوین از جمله فناورى نانو، امکان تولید محصوالتى با کارایى 

بیشتر و قابلیت حفظ راحتى فرد فراهم آمد.
براى مثال محققان دانشگاه میشیگان، با روش ساده پوشش دهى نخ پنبه اى با استفاده از دیسپرسیون3 نانولوله هاى کربنى 
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موفق به تولید نخ پنبه اى رســانا با مقاومت الکتریکى حدود Ω /cm 20 شــدند. نخ تهیه شده به عنوان یک حسگر 
زیستى، قادر به تشخیص آلبومین به عنوان پروتئین ضرورى در خون است. این نخ از نظر راحتى تفاوتى با نخ پنبه اى 

معمولى نداشته و امکان شناسایى سایر پروتئین ها و مولکول هاى زیستى را نیز فراهم مى آورد[9].
 (QTC) 4در حوزه منســوجات زیستى هوشمند، از کامپوزیت هاى تونلى کوانتومى
استفاده مى شــود. این مواد در اثر اعمال فشار از حالت نارساناى الکتریکى به شبه 
رســاناى فلزى تبدیل مى شــوند، از این ویژگى مى توان در کاربردهاى پزشــکى 
همچون پایش فشــار خون و تنفس و پایش فعالیت جنین در زنان بارداراســتفاده 

نمود[10].
شرکت فنالندى +Clothing رویکرد مشابه اى را براى حسگرهاى پایش گر قلب 
منســوج با کاربردهاى ورزشــى و پزشکى در پیش گرفته اســت. در حال حاضر 
+Clothing میلیون ها محصول حســگر در ســال براى نام هــاى تجارى همچون 

Philips ،Garmin،Adidas،Suunto و Timex تولید مى کند[1]. 

در مرکز سنت مارتینز در لندن لباسى با فناورى نانو ابداع شده است که قادر است 
ذرات یک ماده فعال نظیر دارو را در خود جاى دهد و بطور موضعى در بدن آزاد کند.پیش از این فناورى هاى نوینى 
در کمربندها و کفش ها مورد استفاده قرار گرفته بود، اما اکنون این فناورى در لباس هم تعبیه شده است به گونه اى 
که نه تنها به عنوان تن پوش از آن استفاده مى شود، بلکه سالمت انسان را نیز پایش مى کند. اکنون محققان در حال 
تالش هستند تا هر قطعه از لباس و کفش انسان بتواند عالئم حیاتى انسان را کنترل کرده و حتى به درمان بیمارى ها 

کمک کند[1].
لباسى که به تازگى محققان براى درمان سرطان سینه ابداع کرده اند، مى تواند داروى درمان سرطان سینه را به طور 
موضعى آزاد کند.این لباس حاوى حباب هاى میکرو کپســوله داروى تاموکســیفن (Tamoxifen) اســت.گرما و 
رطوبت بدن پوشــش این حباب ها را از بین برده و تاموکســیفن به تدریج در طول روز از طریق پوست جذب بدن 

مى شود.تاموکسیفن با مسدود کردن استروژن، موجب کند شدن رشد سلول هاى سرطانى مى شود[11].

 منسوجات خارج از بدن
تجهیزات خارج بدن، اندام هایى هســتند که براى تصفیه خون و یا به عنوان کلیه، کبد و یا ریه مصنوعى در خارج 
بدن استفاده مى شوند. به این منظور از الیاف توخالى پلى استر، ویسکوز، پلى پروپیلن و یا غشاى سیلیکونى توخالى 

استفاده مى شود. 
محققان دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو (UCSF) و دانشگاه وندربیلت موفق به بهره گیرى از فناورى نانو براى تولید 
کلیه مصنوعى شدند. با استفاده از نانوفیلترهاى سیلیکونى امکان زدودن سموم، نمک ها، برخى مولکول هاى ریز و 
آب از خون بیمار وجود دارد. وجود منافذ ریز یکنواخت از جمله مزایاى نانوفیلترهاى تولید شده نسبت به سامانه هاى 

موجود دیالیز است[12].

 منسوجات غیرقابل کاشت در بدن
منســوجات غیر قابل کاشت در حوزه بهداشتى، منسوجاتى هستند که به بهبود بیمارى فرد و یا ترمیم زخم کمک 

 شکل 12. گن شکم داراى 
Smart Fab- حسـگرفشارى
ric Bellyband بــه منظور 

کنترل فعالیت هاى جنین
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زخم پوش هاى نانولیفى، کارآمدتر و کم خطر تر بوده و انتظار مى رود در آینده این زخم پوش ها سهم قابل توجهى 
از بازار را به خود اختصاص دهند. در ادامه به برخى از دستاوردها در زمینه زخم پوش هاى نانولیفى اشاره مى شود:

1 زخم پوش نانولیفى پلى گلیسرول پرشاخه5 حاوى داروى ضد التهاب و ترمیم کننده زخم 
2 زخم پوشش نانو لیفى پلى وینیل الکل پوشش داده شده با کیتوسان به منظور تسریع روند التیام زخم

3 نانو ذرات اکسید روى در ترکیب با نانوالیاف سدیم آلجینات/پلى وینیل الکل براى بهبود خواص ضد میکروبى 
.[14]PVA /و افزایش قابلیت جذب ترشحات زخم توسط هیدروژل آلجینات

بنا به گزارش Nucryst، محصول نانونقره این شرکت با نام Acticoat، باکترى ها را در کمتر از 30 دقیقه از بین برده 
 Smith و خاصیت خود را براى چند روز حفظ مى کند. با وجود حضور این محصول در بازار از سال 1999، شرکت
Nephew &، از شرکاى Nucryst، 5 میلیون دالر براى کسب امتیازات فروش در فصل اول 2004 به این شرکت 

پرداخت. فروش از 3 میلیون دالر در سال 1999 تا 16 میلیون دالر در سال 2003 افزایش یافته است و Acticoat در 

 شکل 13. پوشش زخم 
سوختگى با فناورى نانو

الیه محافظالیه ژل مانندالیه خون بند الیه جاذب+
آنتى بیوتیک

الیه 
ضد باکترى

مى کنند. مواد مورد استفاده در پانسمان زخم باید توانایى حذف ترشحات زخم و حفاظت از زخم را داشته باشند. 
چند ویژگى بسیار مهم براى پانسمان زخم عبارت است از :

1 تخلخل باال براى تبادل هوا
2 یک مانع خوب براى حفاظت از زخم در برابر عفونت و کم شدن آب بدن

3 زیست سازگارى با بدن و عدم ایجاد حساسیت[13]
عالوه بر تمیز کردن زخم و استفاده از عوامل مختلف موضعى ضدمیکروب، پانسمان زخم مى تواند راه موثرى در 
جلوگیرى از عفونت میکروبى باشد. مناسب بودن یک پانسمان زخم سوختگى عامل موثرى در ترمیم زخم به شمار 
مى رود. امروزه طراحى زخم پوش هاى نانولیفى امکان پذیر بوده و یک الیه نانولیفى الکتروریسى شده بر پارچه اصلى 

زخم پوش اضافه مى شود.
زخم پوش هاى بر پایه نانوالیاف داراى مزایاى زیراند:

1 بند آمدن خون: به دلیل ساختار نانولیفى که دارند از خون ریزى جلوگیرى مى کنند
2 فیلتراسیون باال و راندمان جذب مایع: جذب باالى ترشحات زخم

3 نیمه تراوایى: تسهیل تنفس سلول به دلیل تخلخل ساختار
4 انطباق: تسهیل پوشش دهى سه بعدى به علت انطباق پذیرى باالى نانوالیاف

5 توانایى عملکردى: اعمال دارو و آنتى بیوتیک توسط شرکت تولید کننده در نانو الیاف
عالوه بر این، زخم پوش هاى نانولیفى که در محیط مرطوب مورد استفاده قرار مى گیرند، نیاز به تعویض مکرر ندارند 

که این امر سبب کاهش درد و طوالنى شدن روند التیام زخم مى شود.
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حال حاضر در بیش از 100 بیمارستان از 120 بیمارستان بزرگ سوختگى در امریکاى شمالى استفاده مى شود[15].

شــرکت smith&nephew زخم پوشى براى زخم هاى سوختگى از جنس نایلون/ سیلیکون تولید کرده است.این 
زخم پوش از یک پارچه حلقوى نایلونى همراه با الیه بســیار نازك و نیمه تراوایى از ســیلیکون تشکیل شده است. 

مخلوطى غیرســمى از پپتیدهاى استخراج 
شده از کالژن، به منظور افزایش انعطاف، 
راحتى، آب دوستى و زیست سازگارى بر 
روى غشاى نایلون/سیلیکون مورد استفاده 
قرار گرفته اســت.الیه سیلیکون بیرونى با 
عملکرد دوگانه همچون یک سد محافظ 

مانع از دست دادن رطوبت زخم شده و از خشک شدن زخم جلوگیرى نموده و به خروج بخار آب اضافى که سبب 
تجمع مایع اضافى روى زخم مى شود، کمک مى کند[15].

شرکت Mölnlycke با استفاده از فناورى تولید نانوالیاف موفق به تولید زخم پوش هاى پیشرفته شده است. ایده مستتر 
در این محصول، رهایش مواد ضد باکترى و پروتئین ماتریس خارج سلولى از زخم پوش نانولیفى به منظور جلوگیرى 

از رشد باکترى و تسریع فرایند التیام زخم است[16].
شرکت داروسازى دانش بنیان عماد با استفاده از نانو کریستال هاى نقره، موفق به تولید پانسمان تک الیه شده است. 

این محصول با نام  باند پانسمان آنتى باکتریال آجى کت  به بازار عرضه شده 
است.نوآورى دیگر این فراورده، وجود شاخص تغییر رنگ الیاف پس از 
آزادســازى یون نقره اســت. در این حالت رنگ الیاف از سبز تیره به سبز 
روشن (متمایل به سفید) تبدیل مى شود. با این روش به آسانى مى توان زمان 

تعویض پانسمان را تشخیص داد[17].
شــرکت داروسازى رازى نیز موفق به تولید و طراحى پانسمان نانویى شده 
است. این نوع پانسمان براى بهبود انوع زخم هاى سوختگى شدید، دیابتى و 
زخم هاى جراحى کاربرد دارد . در طراحى این نوع پانسمان از پارچه هاى 

نایلونى با انعطاف پذیرى باال با الیه اى از نانو ذرات نقره استفاده شده است.بهبود شدیدترین زخم ها بدون استفاده از 
دیگر ضدعفونى کننده ها همچون پمادها وآنتى بیوتیک ها، کاهش درد بیمار هنگام تعویض پانسمان، کوتاه شدن 
دوره بهبود زخم و کاهش 30 درصدى هزینه از جمله ویژگى هاى پانســمان نانویى اســت. با بومى ســازى این نوع 

پانسمان دانش فنى ساخت آن از انحصار کشورهاى آمریکا و سوئیس خارج شده است.

 شکل 14. زخم پوش هاى Acticoat با بهره گیرى از فناورى نانو

 شــکل15. نمایى از زخم پوش نایلون/ســیلیکون و نحوه 
استفاده از آن

الیه سیلیکونى بیرونى
منسوج نایلونى
پپتیدهاى کالژنى

 شکل 16. زخم پوش هاى 
Agcoat با بهره گیرى از فناورى نانو
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 منسوجات قابل کاشت در بدن
داربست هاى پلیمرى حاوى نانوذرات، بافت هاى متفاوت بدن از جمله رگ مصنوعى، غضروف و نخ هاى جراحى 
قابل جذب از جمله منسوجات قابل کاشت در بدن به شمار مى روند. به دلیل امکان جایگزینى با ساختار لیفى نسوج 
بدن، امکان برهم کنش نسوج و جزء کاشته شده در بدن و ترکیب ظرافت و استحکام، از ساختارهاى لیفى براى تولید 

اجزاى قابل کاشت در بدن استفاده مى شود.
داربست هاى زیستى را مى توان با خودآرایى، هیدروژل هاى پلیمرى، منسوجات بى بافت، ماتریس هاى نانولیفى، بافت 
سه بعدى تولید نمود. مهم ترین ویژگى هاى داربست هاى لیفى عبارتند از: تخلخل زیاد، ابعاد مناسب منافذ به منظور 
تسهیل هسته گذارى سلولى و انتشار، قابلیت تعامل با مولکول هاى زیستى، انطباق نرخ تجزیه زیستى با نرخ تشکیل 

نسوج و زیست سازگارى.
در میان داربست هاى زیستى موجود، داربست هاى نانولیفى به 
دلیل نسبت سطح به حجم بسیار باال، تخلخل و حفرات زیاد 
امکان شبیه سازى ماتریس خارج سلولى را براى سلول فراهم 

کرده و در رشد و تکثیر سلول ها بسیار موثر است[18].
شــرکت Neotherix از جمله تولید کنندگان داربست هاى 
زیستى قابل جذب براى ترمیم نســوج نرم است. ادعاى این 
شرکت تلفیق دانش الکتروریسى مواد پلیمرى با زیست شناسى 
ترمیم زخم به منظــور ارائه داربســت هاى لیفى قابل جذب 

است[19].
شرکت Nicast از جمله شرکت هاى فعال در زمینه تولید منسوجات نانولیفى با قابلیت کاربرد به عنوان زخم پوش، 

رگ مصنوعى و تورى هاى فتق شکمى است[20].
رگ مصنوعى مذکور از ســه الیه تشــکیل شده است. الیه داخلى یک منسوج نانولیفى میکرومتخلخل در تماس 
با خون اســت که از حداقل خاصیت چسبندگى خون به بستر منسوج برخوردار است.الیه میانى میکرومتخلخل با 
ضخامت 40 میکرومتر از نفوذ مولکول هاى بزرگ جلوگیرى کرده و استحکام و انعطاف ساختار رگ مصنوعى را 

تامین مى نماید. الیه نانولیفى بیرونى به منظور افزایش قابلیت اتصال و رشد سلول طراحى شده است[20].

 شکل 17. نمونه هایى از داربست نانولیفى به 
همراه سلول

 شکل 18. تورى فتق شکمى تهیه شده از نانوالیاف[20]

امکان رشد مناسب 
سلول

سطح صاف و غیره 
چسبنده

NovaMesh Ventral Hernia Mesh
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 شکل 19. رگ مصنوعى نانولیفى[20]

AV�o Vascular Access Graft

Self sealing

 شکل 20. نمونه اى از 
رگ مصنوعى در بدن

به عقیده دانشــمندان چنین رگ هایى در جراحى قلب از تقاضاى زیادى برخوردار خواهند شــد. آزمایشات ماقبل 
کلینیکى روى جانوران نشان دادند که این رگ ها در ارگانیزم زنده بخوبى کار مى کنند. پس از دو سال، پزشکان 
قصد دارند این رگ هاى مصنوعى را روى انسان آزمایش کنند.تا سال 2017 میالدى قرار است رگ هاى مصنوعى 
 micro-imprinting جدید براى جراحى باز قلبى معرفى شوند.محققان دانشگاه شانگ هاى نیز با استفاده از فرآیند
و الکتروریسى براى اولین بار موفق به تولید رگ مصنوعى سه الیه شدند. پلیمرهاى مورد استفاده در این پژوهش 

کیتوسان و پلى وینیل الکل بوده است [21].
از داربســت هاى نانولیفى به همراه نانو ذرات مختلف در ترمیم ضایعاتى چون ضایعات عصبى استفاده مى شود. به 
منظور بازسازى بافت عصب سیاتیک موش از نانولوله کربن (CNT) استفاده شده است. CNT به وسیله یک فرآیند 
شیمیایى به سطح میکروالیاف فسفات شیشه آرایش یافته (PGFs) متصل شده و درون لوله سه بعدى پلى الکتیک اسید 
(PLDLA) قرار داده مى شود. مطالعات برون تنى (in vitro) نشان مى دهدکه سلول هاى عصبى تیره پشتى در راستاى 
CNT-PGFs موازى شــده، رشد بهترى داشته و CNT به صورت چشم گیرى سبب افزایش بیشینه طول سلول هاى 

عصبى شده است[22].

 رهایش دارو و مواد فعال از منسوجات نانوساختار
پیشــرفت در علم دارورسانى ناشى از توســعه علوم مختلف پلیمر، داروسازى، بیوشیمى، زیست مولکولى و سایر 
فناورى هاى پیشرفته است. از مواد، فناورى ها و استراتژى هاى جدید به منظور موفقیت در این شاخه از علم استفاده 
شده است. استفاده از منسوجات دارورسان همچون برچسب  هاى پوستى به دلیل قابلیت تولید در ابعاد مختلف، امکان 

 شکل 21. نمایى از داربست 
سه  بعدى قرار داده شده در تیره 

پشتى موش
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عبور هوا، عدم ایجاد حساسیت پوستى، سهولت استفاده و انعطاف و راحتى از مزایاى زیادى برخوردار است.
مهم ترین مزیت الیاف حاوى دارو سهولت تولید، میزان رهایش در سطح زیاد و امکان تولید در شکل هاى متفاوت 
است. نانوالیاف پلیمرى حاوى دارو که با روش الکتروریسى تهیه شده اند، قطرى درحدود چندین نانومتر تا 1 میکرون 

دارند (معموال 500-50 نانومتر). دو رویکرد براى تولید نانو منسوجات دارورسان وجود دارد.
1 منسوجات طبیعى یا مصنوعى موجود با روش هاى مختلف با نانوحامل هاى دارورسان تکمیل مى شوند.

2 تولید منسوجات و وارد کردن دارو به طور همزمان در ساختار پارچه با استفاده از روش تولید الیاف کامپوزیتى 
حاوى نانومواد یا بارگذارى دارو درون نانوالیاف انجام مى شود.

سیکلودکسترین ها و نانوکپســول هاى پلیمرى از جمله نانوحامل هاى دارو هستند که در تولید منسوجات پزشکى 
دارورسان از آن ها استفاده مى شود.

شــرکت Biosurface از جمله تولیدکنندگان فعال در زمینه الکتروریســى 
نانوالیــاف تجزیــه پذیر/غیرقابل تجزیه حــاوى دارو، فاکتور رشــد و مواد 
زیست فعال است. این شرکت در حال حاضر گازهاى پانسمان زیست فعال 

Combat Gauze را براى سربازان ارتش آمریکا تأمین مى نماید[23].

شرکت ArsenalMedical تولید کننده نانوالیاف و میکروالیاف پوسته/ مغزى 
™AxioCore اســت که از این الیاف براى ترمیم نســوج و همچنین رهایش 

کنترل شده طیف وسیعى از مواد زیستى و دارویى استفاده مى شود[24].
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 نانوآفت کش و اثر آن در کنترل آفات
 کاربرد فناورى نانو در صنعت مقره

 کاربردهاى فناورى نانو در صنایع غذایى
 کاربرد فناورى نانو در روغن هاى روان کننده

 نانو افزودنى هاى سوخت
 کاربرد نانو الیاف در کشاورزى

 کاربرد فناورى نانو در سیمان و سیال حفارى
 کاربـرد نانو سـاختار ها در فناورى هاى جدا سـازى 

غشایى
 نانو فیلتر هاى لیفى

 فناورى هاى نویـن در مدیریت و افزایش بهره ورى 
آب در نیروگاه هاى گرمایى

Sandvik Nano �ex فوالد نانو ساختار 
کاربرد فناورى نانو در صنعت سیم و کابل

 کاربرد فناورى  نانو در صنعت دیودهاى نورافشـان 
 LED

 کاربرد هاى فناورى نانو در تولید انرژى الکتریکى
 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنعت خودرو

 کاربرد نانو کامپوزیت هاى پلیمرى در صنعت خودرو
 کاربرد فناورى  نانو در پوشاك 

 کاربرد فناورى  نانو در رنگرزى منسوجات 
 کاربرد فناورى نانو در منسوجات ورزشى/ بیرونى

 کاربـرد فناورى نانـو در تولیـد منسـوجات خـود 
تمیزشونده

 سلول هاى خورشیدى رنگ دانه اى 
 نانوحسگرهاى پایش آلودگى ذرات معلق در هوا

 نانوحسگرهاى تشخیص دهنده پاتوژن هاى میکروبى 
در مواد غذایى

 کاربردهاى فناورى نانو در چاه ارت
 کاربرد نانوحسـگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 

خاك
 کاربردهاى فناورى نانو در خنک کارى قسـمت هاى 

مختلف نیروگاه 
 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 

معکوس 
 درخت سان: نانوحاملى در عرصه سالمت 

 مدخل هوا-نانو الیاف

 فناورى هـاى نوین در اسـتفاده از آب هاى تخریب 
شده به عنوان منبع آب مصرفى صنایع مختلف 

 رنگ هاى محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس
 کاربرد فناورى نانو در رنگ ها و پوشش هاى آب گریز

 کاربرد فناورى نانو در رنگ هاى آنتى فولینگ
 کاربرد نانو رنگ ها، نانو پوشـش ها و سـازه هاى  ضد  

حریق در صنعت ساختمان
 کاربرد سامانه هاى رنگ سنجى مبتنى بر اسپکترو 

فتومترى در صنایع رنگ
 نانوحسگرهاى تشخیص تهدیدات بیولوژیکى

 نانوحسگرهاى تشخیص سرطان
 کاربرد فناورى نانو در صنعت کفپوش هاى نساجى

 کاربرد فناورى نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهاى 
مجتمع

 پوشـش ها، کفپوش ها و سـازه هاى مقاوم در برابر 
لغزش

 بررسى و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه هاى 
مختلف 

 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 
مستقیم 

 آزمایشگاه روى تراشه 
 کاربرد نانولوله هاى کربنى در فلزات

 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنایع مختلف، حوزه 
کامپوزیت و پلیمر

 کاربرد فناورى نانو در خازن ها
 کاربرد نانوکاتالیست ها در بهبود عملکرد پیل هاى 

سوختى
 کاربردهـاى فناورى پالسـماى قوسـى خزنده در 

صنایع
 نانوذرات مغناطیسـى،  تشخیص و درمان هدفمند 

بیمارى ها

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است
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