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در بسیاری از مطالعات که با هدف حذف عوامل ناخواسته از محیط ،محلولها و یا موارد دیگر
صورت میگیرد ،توجه ویژهای به استفاده از نانوسامانه جدیدی به نام مولکولهای  MIPمیگردد که
با هیبرید آن با نانوذرات مغناطیسی ،ایجاد پلیمرهای قالب مولکولی مغناطیسی ( )MMIPمیکند که
دارای پایداری فیزیکی و شیمیایی مناسب بوده و از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه میباشند .این
مولکولها عالوه بر ظرفیت جذب باال و سریع ،امکان انتقال هدفمند و هوشمند و نمونهبرداری آسان
و سریع را در سطح نانویی فراهم میکند و دارای موقعیت انتخابی خاصی بوده و گزینشپذیری
مناسبی دارند ،زیرا نسبت به مواد مشابه ،برهمکنش قویتری با مولکول هدف دارند .از دیگر خواص
مولکولهای  MMIPاینست که در دماهای مختلف ،در محلولهای آلی -آبی و pHهای متفاوت ،قابل
استفاده بوده و مراحل آمادهسازی آن سهل و آسان میباشد .همچنین به راحتی و با توجه به خاصیت
مغناطیسی آن ،قابل حذف شدن است .همه این عوامل موجب کاربردهای وسیع آن در زمینههای
مختلف از قبیل شناسایی و حذف مواد از آب و محلولهای آبی ،استخراج و شناسایی ترکیبات از
ادرار ،شناسایی هورمونها ،رنگها و برخی موارد دیگر شده است .در این مقاله پس از آشنایی
مقدماتی ،روش ساخت و نحوه شناسایی  MMIPوکاربردهای آن به تفصیل بررسی میگردد.
کلماتکلیدی:پلیمرقالبمولکولیمغناطیسی،MMIP،نانوذرهمغناطیسی،پلیمرقالبمولکولی.MIP،
 1مقدمه
پلیمرهای قالب مولکولی( 1)MIPنانوسامانههای
هوشمندی هستند که در حضور یک مولکول به
عنوان الگو شــکل میگیرند و میل شــیمیایی
اختصاصی و باالیی نسبت به مولکول الگو دارند
و مکانیزم آنها شــبیه آنتیبادیها یا آنزیمها
اســت[1و .]2از MIPها در ســاخت آنتیبادی
بــرای پروتئین ،جداســازی در کروماتوگرافی،
ســاخت حســگرها ،فرایندهای جداســازی و
استخراج استفاده میشــود .قالب مولکولی در
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سطح گستردهای به عنوان یک تکنیک مناسب
اســت و دارای فواید آشکاری مانند آمادهسازی

آســان ،هزینهکــم و اســتحکام شــیمیایی و
مکانیکی باال میباشد .بنابراین ساخت MIPها
به عنوان یک برنامه کاربردی وســیع میتواند
جذب و جداســازی ترکیبات شیمیایی خاص
در محیطهــای حقیقــی مانند آب ،پســاب،
محیطزیســت ،سیستمهای زیســتی ،صنایع
شیمیایی و پتروشیمیایی را فراهم ساخته و به
عنوان حسگرهای زیســتی و انتقال دارو مورد
توجه قرار گیرد.
در سـال  1998بـرای اولینبـار بـا اسـتفاده
از اکسـیـدآهــن مغنـاطیســـی 2MMIP ،بـا
قطــر میـانگیــن  13µmاز پلیمریزاســیون
3
سوسپانسـیون مونومرهـا در مایع پرفلوروکربن
تولیـد شـد[ .]3امـروزه توسـعه ایـن روش و
اسـتفاده از مونومرهـای عملگـرای ویـژه منجر
بـه تولیـد MMIPهایـی شـده اسـت کـه بـه
برخـی عوامـل محـرک نیـز پاسـخ میدهنـد،
مثـل محرکهـای دمایـی[ ،]4محرکهـای

شکل  .1طرح کلی از مراحل آمادهسازی .MMIP

نـوری[ ]5و محرکهـای  .]6[ pHبـه عنـوان
مثـال  MMIPبـا پایـه  4PNIPAmحسـاس بـه
محـرک دمایی اسـت ،بـه صورتیکه بـا کاهش
دمـا ،آبدوسـتی  PNIPAmافزایـش یافتـه
و سـبب متـورم شـدن در آب و دسـتیابی بـه
ت میگـردد .عالوه بر اسـتفاده از نانوذرات
آنالی 
مغناطیسـی ،نانوکپسـولها ،نانوسـیمها و
نانولولههـا را کـه دارای نسـبت سـطح به حجم
باالیـی هسـتند را نیز میتوان بـه  MIPمتصل
نمـود و ظرفیـت اتصـال و سـینتیک اتصـال
آنهـا را افزایـش داد .از کاربردهـای MMIP
کـه در سـالهای اخیر پیشـرفت زیـادی کرده
اسـت ،میتـوان به اسـتفاده در جداسـازیهای
سـلولی و پروتئیـن ،تثبیـت آنزیـم و سـایر
مولکولهـا ،تغلیـظ بسـیار سـریع مولکولهای
هـدف در نمونههـا ،روشهـای اسـتخراج فازی
جامـد ،کروماتوگرافـی و کاربردهای کاتالیزوری
اشـاره نمـود .بـه عنـوان مثال جهت شناسـایی
و اسـتخراج آنتیبیوتیکها[7و ،]8شناسـایی و
حـذف مـواد از آب و محلولهای آبـی[9و،]10
اسـتخراج برخـی مـواد شـیمیایی دارویـی و
برخـی مواد موجـود در داروهـای گیاهی[،]11
استخــراج و شناسـایی ترکیـبات از ادرار[،]12
اســتخراج و شـناســایی هــورمــونها [،]13
اســتخراج و شناســایی برخـی ترکیـبــات
شـیمیایی[ ،]14شناسـایی رنـگ[ ]15و غیـره
میتـوان اشـاره کـرد .بهطـور کلـی مهمتریـن
ویژگـی ،MMIPامـکان جداکـردن و بازیابی آن
از محلـول بـه کمـک یک میـدان مغناطیسـی
خارجـی اسـت ،زیـرا MMIPهـا بعـد از حـذف
میدان مغناطیسـی خارجی ،کلوخه نمیشـوند
و امـکان اسـتفاده مجـدد از آنهـا وجـود دارد.

شده با ســیلیکا که با توجه به نوع پلیمر مورد
نظر که ســطح آن اصالح شــده ،عامل ایجاد
اتصاالت عرضی مانند  ،5EGDMAمونومر دارای
گروههای عاملی ماننــد  ،6MAAآغازگر و ماده
مــورد نظر به عنوان الگو .با افزودن این مواد در
حال همزدن به تدریج دما باال برده میشــود و
واکنش انجام میگیرد.
 4جداســازی الگو از  :MMIPدر این مرحله
مواد با حاللی که بتواند الگو را جداسازی کند،
چندین بار شستشــو داده میشوند و در نهایت
خشک میشود.
نکته :در برخی از آزمایشهای مشــخصهیابی،
احتیاج به نانوســامانهای است که فاقد مولکول
الگو باشد .برای سنتز این مولکول تمامی مراحل
قبلی انجام میشــود ،با ایــن تفاوت که مرحله
ســوم بدون افزودن مولکول الگو است .مولکول
تولید شــده در این مرحله  MNIPنام دارد .در
ضمن قابل ذکر است که در سنتز اثر حالل ،اثر
زمان پلیمریزاسیون ،نسبت مولی ترکیبات مورد
اســتفاده در راندمان جذب و واجذب و شکل،
ســاختار و اندازه نانوذرات موثر میباشند و باید
بهینهسازی شوند.
پس از ســنتز ،خشــک کردن و مشخصهیابی
باید عوامل موثــر بر جذب و واجذب نظیر دما،
زمان ،غلظت اولیه ،حالل و  pHبررسی و بهینه
گردند .برای مشــخص کردن ظرفیت جذب و
واجذب  ،MMIPاز مدلهــای مختلف ایزوترم
(مانند النگمیر و فرندلیچ) اســتفاده میشود و
پارامترهای سینیتیکی و ترمودینامیکی بررسی
میگــردد .باید نتایج حاصل از بررســی اتصال
مولکولهای هــدف بــه  MMIPو  MNIPدر

مدلهای ایزوترم قرار داده شــده و با بهدســت
آمدن ثابت تعادل ،تمایــل مولکولهای هدف
به  MMIPو  MNIPارزیابی شــود .با مقایســه
ظرفیــت جــذب تعادلــی  MMIPو MNIP
مشخص میشود که جایگاههایی برای مولکول
هدف در  MMIPوجود دارند که ظرفیت جذب
تعادلی را در آن بــاال میبرند ،در حالیکه این
جایگاههای ویژه در MNIPوجود ندارند.
 3روشهای تعیین ویژگیهای MMIP
بعــد از ســنتز  MMIPباید ترکیب هســته و
ویژگیهای ســاختاری نانوذرات مغناطیســی،
اندازه و شــکل نانوســامانهها ،تاثیر ســاختار
نانوســامانه بر خاصیت مغناطیســی هســته
مغناطیسی ،گروههای عاملی موجود در ترکیب،
توانایی نانوسامانه در جذب مولکول الگو به دقت
ارزیابی و بهینهسازی شود.
بــرای تعیین ترکیــب هســته و ویژگیهای
ســاختاری نانوذرات مغناطیســی سنتز شده،
از تکنیــک  XRDاســتفاده میشــود .مطابق
شــکل ،2در طیــف ( )Aوجــود شــش پیک
منطبق با اطالعات کتابخانهای کمیته مشترک
اســتانداردهای پــراش پــودری (،7)JCPDS
تاییدکننــده حضــور  Fe3O4میباشــد .در
طیفهای دیگر  Bو  Cاین شش پیک نیز تکرار
میشــوند که بیانگر حضور نانوذرات  Fe3O4به
صورت هسته در این ترکیبات است .با افزایش
مراحل پوشش با  SiO2و  MMIPشدت پیکها
ک بیشینه در نصف ارتفاع آن
و میزان پهنای پی 
کاهش مییابد.
برای ســنجش ابعاد ،تعیین ســاختار ظاهری

ش آمادهسازی MMIP
 2رو 
در ساخت انواع  MMIPمطابق شکل  ،1چهار
مرحله اساسی وجود دارد.
 1ســنتز نانوذرات  :Fe3O4معمــوال به روش
همرسوبی -کاهشــی انجام میگیرد و غالبا از
نانوذره مغناطیسی مگنتیت و در برخی موارد از
مگمیت ) (γ-Fe2O3استفاده میشود[.]16

 2پوششدهی نانوذرات مغناطیسی با سیلیکا و

اصالح سطح :از آنجا که به علت وجود نیروی
واندروالسی و جذب مغناطیسی متقابل ،امکان
کلوخه شــدن Fe3O4ها وجــود دارد ،از ذرات
سیلیکا که دارای ثبات شــیمیایی و استحکام
فیزیکی و دوام مکانیکی باالئی هستند بهعنوان
مولکول پوشــشدهنده محافظتی برای تثبیت
اکسیدهای آهن استفاده میشود .این الیه نقش
محافظت از هســته را دارد .عالوه بر این در این
مرحله بعد از اصالح و عاملدار کردن ،شــیمی
ســطح بهگونهای تغییر مییابد کــه اتصال به
پلیمر در مرحله بعدی ممکن گردد[.]11
 3پلیمریزاسیون :در این مرحله احتیاج به پنج
واکنشگر است؛ نانوذره مغناطیسی پوششدهی

شکل .2الگوی  )A ،XRDنانوذره مغناطیسی  )B ،Fe3O4نانوذره مغناطیسی  Fe3O4پوشیده
شده با  SiO2و ]17[ .MMIP (C
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و شــکل  MMIPمطابق شــکل  3از  8TEMو
 9SEMاستفاده میشود.
حضــور گروههای عاملی در ترکیب بر اســاس
درصد عبور نور برحســب طولموجهای مختلف
( )400-4000cm-1با توجــه به گرافهایی که
در  10FT-IRمشــاهده میشود ،تعیین میگردد.
بــرای اثبات حضور محصوالتی که در هر مرحله
از آمادهســازی ذرات  MMIPایجاد میشوند نیز
میتــوان از  FT-IRبهره برد .در این آنالیز وجود
گروههای عاملی Fe-O ،Si-O ،Si-O-Si ،Si-O-H
و گروههــای عاملی مربوط به الگــو و ،MMIP
شناسایی میشوند.
برای اندازهگیری خواص مغناطیســی نانوذرات
متصل به نانوســامانههای  ،MMIPاز دســتگاه
 11VSMاستفاده میشود .این سنجش از اهمیت
باالیی برخوردار است ،زیرا در فرایند سنتز MMIP

از خاصیت مغناطیسی هسته پوشش داده شده،
کاسته میشود و باید این مسئله به دقت ارزیابی
شــود .این کاهش میتواند به دلیل پوششهای
پلیمــری و ســیلیکایی باشــد ،ولــی قابلیت
جداسازی با میدان مغناطیسی خارجی آن حفظ
میشود[ .]17میتوان با تغییراتی ،میزان اشباع
مغناطیســی را افزایش داد .بــه عنوان مثال اگر
چندین هسته درون یک  MMIPقرار گیرد باعث
افزایش قابل توجه مغناطیس اشباع میشود[.]18
 4آنالیزهای جذب و واجذب
بــرای اندازهگیری غلظت قبــل و بعد از جذب
از تکنیکهــای مختلــف تجزیه کالســیکی و
یا دســتگاهی ماننــد تیتراســیون ،روشهای
الکتروشــیمیایی ،جذب اتمی ،جذب مولکولی،
کروماتوگرافــی GC ،HPLC ،و غیــره میتوان

اســتفاده کــرد .به عنــوان مثــال ،هنگامیکه
اندازهگیــری غلظت مولکولهــای هدف جذب
شــده به  MMIPمدنظر باشــد ،در محلولی که
غلظت مشــخصی از مولکول هدف وجود دارد،
مقدار معینی  MMIPافزوده میشود و به مدت
چند ساعت در دمای اتاق انکوبه میشود؛ سپس
با میدان مغناطیســی خارجــیMMIP ،ها جدا
میشوند و پس از افزودن متانول و اسیداستیک،
مولکولهــای هــدف جدا شــده و بــا HPLC
اندازهگیری میشــوند و به ایــن ترتیب درصد
بازیابی  ،MMIPمحاسبه میشود .با اندازهگیری
غلظت مولکول هدف باقیمانده در محلول پس از
جدا شــدن از  ،MMIPتوسط  HPLCمیتوان با
کسر کردن این مقدار ،از مقدار اولیه مولکولهای
هدف ،درصد جذب توســط  MMIPرا سنجید.
عالوه بر روشهایی که گفته شــد و معموال در
تمامی مقاالت مشاهده میشوند ،از طیفسنجی
جرمی نیز در برخی موارد اســتفاده میشود .در
این روش با اســتفاده از کروماتوگرام ،یک اسکن
کامل از موادی که در ترکیب وجود دارند گرفته
میشود تا به حضور انواع مولکولهایی که در مواد
ی برد.
جداسازی شده توسط  MMIPوجود دارند ،پ 

5

کاربردهای MMIP

در ادامه اشاره مختصری به کاربردهای MMIP

شکل .3تصاویر (A ،TEMنانوذره مغناطیسی  (B ،Fe3O4نانوذره مغناطیسی Fe3O4
پوشیده شده با  SiO2و ]19[ .MMIP (C

شکل .4تصاویر (A ،VSMنانوذره مغناطیسی  (B ،Fe3O4نانوذره مغناطیسی Fe3O4
پوشیده شده با  SiO2و .]20[ .MMIP (C
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در موارد گوناگون میشود:
کلرامفنیکل یک آنتیبیوتیک علیه باکتریهاست
که علیرغم ممنوعیــت ،در برخی مواد غذایی به
کار مــیرود .بــرای شناســایی کلرامفنیکل به
عنوان آنتیبیوتیک در عســل از تکنیک MMIP
استفادهشــده که دارای حساسیت و دقت کافی
اســت .در این کار ،تولید نانوذره مغناطیســی با
روش همرسوبی انجام گرفته و سپس  MMIPبا
اســتفاده از کلرامفنیکل به عنوان مولکول قالب،
سنتز گردیده است [ .]7سنســور دیگری برای
آشکارسازیالکتروشیمیاییاسترپتومایسینایجاد
شــده که بر روی ذرات مغناطیسی عملگراشده
پوشش داده شده با ذرات طال ،سوار شده و توسط
تکنیک  MMIPطراحی شده است [ .]8استفاده
از سیستم  MMIPبا کمک نانوذرات مغناطیسی
 Flyash-cenospheres/Fe3O4برای جذب انتخابی
نانیلفنــل 12از محلولهای آبی توســط پن و
همکارانش انجام گرفت [ .]10همچنین در تعیین
آنتیبیوتیــک فلوروکینولــون در نمونههای آب
محیطی نیز کار مشابهی انجام شده است [.]9
 MMIPبرای استخراج انتخابی مهارکنندههای
فسفودیاســتراز نوع  5که از جملــه داروهای
مهــاری در درمــان به شــمار میآید ،شــامل
sildenafil ،vardenafil ،homosidenafil
 hydroxyhomosudenafil ،acetidenafilو
 aminotadalafilبــه کار رفتــه اســت و درصد
بازیابی مناســب و محدودیت تشخیصی پایین
برای آن حاصل شده است [.]11
لیزوزیم یک آنزیم باکتریولیتیک اســت که از

:پینوشتها
1. Molecularly Imprinted Polymers (MIP).
2. Magnetic Molecularly Imprinted Polymers (MMIP).
3. Perfluorocarbon.
4. poly (N-isopropylacrylamide).
5. ethylene glycol dimethacrylate.
6. 2-(trifluoromethyl) acrylic acid.
7. Joint Committee on Powder Diffraction

Standards(JCPDS).
8. Transmission Electron Microscope
(TEM).
9. Scanning Elecron Microscope(SEM).
10. Fournier Transform- Infra Red (FT-IR).
11. Vibrating Sample Magnetometers
(VSM).
12. Nonylphenol
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لوکوسیتها مشتق میشود که در مورد حفاظت
 تعیین.از هجوم میکروبی نقــش مهمی را دارد
 در موارد کلینیکی،میزان لیزوزیم اوره انســان
 آزمایشــات سمشناسی و تحقیقات،تشخیصی
در مــورد اثر آلودهکنندههــای محیطی بر روی
 به همین دلیل.ســامتی انســان اهمیت دارد
 همراه با تکنیکMMIP  از ذرات،در این مــورد
لومینسانس شیمیایی برای تعیین میزان لیزوزیم
.]12[ در نمونههای اوره انسانی به کار رفته است
ترکیــب تکنیــک قالبگیــری مولکولــی با
MMIP ذرات پلیمر مغناطیســی جهــت تولید
 اســتفاده.چنانکه گفته شــد فواید زیادی دارد
از روش ســنتز با مایکروویو نیــز به دلیل زمان
پلیمریزاسیون کوتاهتر و بازده باالتر و توزیع ذره
 در مطالعهای از ترکیب.باریکتر مفید میباشد
 جهتMMIP ایــن دو روش برای تهیــه ذرات
جمعآوری اســترولها بهره گرفته شــد که در
.]13[  تعیین مقدار شدGC-MS نهایت با
 اســتفاده از،به دلیــل خصوصیت ســرطانی
رنگهای ســودان در فرآوردههای غذایی برخی
 با اینحال هنوز در.کشورها ممنوع شــده است
برخی از غذاها حضور این نوع رنگها مشــاهده
 بنابراین وجود روشهای آنالیزی برای.میشــود
 در.سنجش دقیق و ســریع آنها ضروری است
هایی با کمک متاکریلیک اسیدMMIP ،مقالهای
 به عنوان مولکول قالبSudan IV  وEGDMA و
برای جذب رنگهای سودان از پودر فلفل به کار
 تعیینHPLC برده شد و سپس توسط دستگاه
.]15[ مقدار گردید
 نتیجهگیری6
 بســیار مورد توجه و عالقه قرار گرفته،MMIP
 زیرا با این تکنیک امــکان انتخابگری.اســت
 اندازه و گروه عاملی) برای،باال (بر اســاس شکل
 این.شناسایی مولکولهای هدف ممکن میشود
میزان از انتخابگری در بســیاری از حوزههای
، کروماتوگرافی،کاربردی از جمله در سنســورها
.کاتالیزوری و حذف فاز جامد بســیار مهم است
،ها در مقایســه با پذیرندههای طبیعیMMIP
 امکان،عالوه بر قدرت باالی حذف و جداســازی
اتصال قوی به مولکولها و استفاده مجدد را نیز
دارند و آمادهســازی و کاربرد آنها بسیار مقرون
 از اینرو پیشرفت در حوزههای.به صرفه میباشد
مختلف علوم و صنعت و افزایش بهرهوری تا حد
زیادی با کاربرد این نانوســامانههای هوشــمند
 نانوسامانههای، عالوه بر این موارد.ممکن میشود
 شــرایط را،هاMMIP  مغناطیســی و یــاMIP
جهت کنترل و جداســازی با استفاده از میدان
مغناطیســی فراهم میکنند و جایگزین بسیار
مناسبی برای ســانتریفیوژ و انواع سیستمهای
 زیرا در دسترس بوده و،فیلتراســیون هســتند
هایMMIP به صرفه میباشــند و امکان حذف
توزیع شده در ماتریکس تنها در اثر اعمال میدان
.مغناطیسی وجود دارد

