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مرحله آماده سازی نمونه به علت عدم ایجاد گزینشپذیری مطلوب ،همچنان عامل محدودکننده
فرایندهای تجزیهای در نظر گرفته میشود .در این راستا ،به منظور بهبود گزینشپذیری روشهای
آماده سازی نمونه ،پلیمرهای قالب مولکولی ،سنتز و ارائه شده اند .این ترکیبات ،توانایی انجام
استخراج گزینش پذیر را دارند .پلیمرهای قالب مولکولی( ،)MIPsپلیمرهای بسیار پایدار و با قابلیت
تشخیص مولکول خاص هستند که برای سنتز این پلیمرها ،از الگو (قالب) ،در طول فرایند سنتز،
استفاده میشود .از آن جایی که پلیمرهای قالب مولکولی دارای گزینشپذیری مناسب در فرایند
آمادهسازی نمونه هستند ،بنابراین ،از آنها به عنوان جاذب مناسب در فرایند استخراج فاز جامد
استفاده میشود .این روش ،تحت عنوان «استخراج فاز جامد قالب مولکولی» شناخته میشود .عالوه
بر این ،ترکیب پلیمرهای قالب مولکولی با سایر فنون ریزاستخراج ،از جمله ریزاستخراج فاز جامد،
استخراج با میله همزن یا ریزاستخراج فاز مایع ،راهبردی جدید برای تحقق الزامات آماده سازی
نمونه ،ارائه میدهد .بر این اساس ،رویکردهای مختلف توسعه فنون ریز استخراج مبتنی بر MIP
در سالهای اخیر در این مقاله مرور شده است .مزایا و معایب هر یک از روشها و همچنین ،روند
مورد انتظار در آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.
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 1مقدمه
باوجود توسعه چشمگیر دستگاههای تجزیهای ،از جمله اتصال
طیف سنج جرمی با ابزارهای سوانگاری ،همچنان کیفیت نتایج
بهدست آمده ،تحت تأثیر مرحل ه آمادهسازی نمونه است .مرحله
آماده سازی نمونه ،منبع اصلی خطاهای سیستماتیک و خطای
تصادفی در روشهای تجزیهای است .بنابراین ،هدف اصلی
آمادهسازی نمونه ،جداسازی گونههای آزمایشی مورد نظر
از بافت نمونه با هدف کاهش اثرات بافت در طول مرحله
اندازه گیری نمونه و افزایش غلظت گونههای آزمایشی مورد
نظر است .در سالهای اخیر ،توسعه فنون ریزاستخراج برای
روشهای آماده سازی نمونه ،منجر به بهبود صحت ،دقت،
حد تشخیص ،همراه با حداقل کردن مصرف نمونه ،کاهش
انرژی مورد نیاز و استفاده از مواد شیمیایی و توسعه روشهای
تجزیهای ایمنتر شده است [.]1
فنون اصلی ریزاستخراج ،شامل ریز استخراج فاز جامد
( ،)Solid phase Microextraction, SPMEریزاستخراج فاز
مایع ( ،)Liquid phase Microextraction, LPMEریزاستخراج
جذبی با میله همزن i(Stir bar sorptive extraction, SBSE)i
و ریزاستخراج فاز جامد  i(µ-Solid phase extraction)iاست.
اگرچه تمام این روشها ،دارای پیشرفت مناسبی بودهاند ،ولی
در حال حاضر SPME ،به طور معمول در آزمایشگاههای
تجزیهای مورد استفاده قرار میگیرد .با این حال ،مهم است
که تأکید شود ،فرایند استخراج بر اساس تقسیم گونههای
آزمایشی مورد نظر بین محلول نمونه و یک فاز پذیرنده
(فاز مایع یا ثابت) بنا شده است .پلیمرهای قالب مولکولی
( ،)Molecular Imprinted Polymers, MIPsمواد ساخته شده
دارای جایگاههای اختصاصی هستند که میتوانند مولکول هدف
را به طور خاص از سایر ترکیبات نزدیک به آن ،شناسایی و
استخراج کنند [2و .]3همانطور که در شکل  1نشان داده شده
است ،این مواد ،از پلیمری شدن مونومرها و اتصال عرضی
پیرامون مولکول الگو (گونه آزمایشی مورد نظر) ،به دست
میآیند و منجر به ایجاد پلیمر با پیوند کام ً
ال متصلشده،
میشوند .پس از پلیمری شدن ،مولکول الگو برداشته شده،
مکانهایی با شکل ،اندازه و ویژگیهای گونههای آزمایشی
مورد نظر ،ایجاد میشوند .پلیمرهای قالب مولکولی حاصل،
در برابر طیف گستردهای از  ،pHحالل و دما ،مقاوم و پایدار
هستند .بنابراین ،رفتار آن ها ،براساس برهم کنشهای ایجاد شده
بین گیرندههای ایجاد شده بر روی پلیمر و مولکول هدف ،برای
حفظ مولکول هدف ،به روشی انتخابی دنبال میشود (به عنوان
مثال آنتی بادی-آنتی ژن).
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شکل  1تهیه پلیمرهای قالب مولکولی [.]2

استفاده از پلیمرهای قالب مولکولی به عنوان مواد جاذب
انتخابی در استخراج فاز جامد ( ،)SPEکه اصطالح ًا استخراج
فاز جامد قالب مولکولی نامیده میشوند ،تاکنون ،پیشرفتهترین
روشهای کاربردی  MIPsاست که نتیجه آن ،روشهای
تجزیهای با گزینش پذیری باال است .نتایج نشان میدهند که
ترکیب پلیمرهای قالب مولکولی با فنون ریزاستخراج ،ابزارهای
تجزیهای قدرتمندی با مزایای سادگی ،انعطاف پذیری و
گزینشپذیری را فراهم میکنند .پیشرفتهای اخیر در این زمینه
در شکل  2نشان داده شد.
 2اشــکال مختلــف بــه کارگیــری پلیمــر قالــب
ـک
ـد کوچـ
ـاز جامـ
ـتخراج فـ
ـی در روش اسـ
مولکولـ
شــده
پلیمرهای قالب مولکولی ،درون کارتریجها و ستونها قرار
میگیرند تا امکان انجام استخراج فاز جامد به صورت غیر
برخط ،درون خطی و برخط را فراهم کنند .از اینرو ،امکان
توسع ه انواع زیادی از روشهای تجزیهای مبتنی بر استخراج فاز

شکل  2جدول زمانی ترکیب پلیمرهای قالب مولکولی با فنون ریز
استخراج.

مروری بر فنون میکرواستخراج مبتنی بر پلیمرهای قالب مولکولی

جامد قالب مولکولی ،برای استخراج انتخابی و تعیین ترکیبات
آلی در نمونههای زیستی ،غذایی و زیستمحیطی فراهم شده
است .با این حال ،بیش تر روشهای گزارش شده ،به استفاده از
مقدار زیادی حاللهای آلی نیاز داشته ،پلیمرهای قالب مولکولی
بر اساس پلیمری شدن تودهای ،سنتز میشوند که منجر به توزیع
ناهمگن ذرات جاذب از لحاظ شکل و اندازه میشود .چنین عدم
کنترلی بر ریخت شناسی پلیمرهای قالب مولکولی ،بر کارایی
آن ها تأثیر میگذارد .بنابراین ،مسیرهای جایگزین و آسانتر
آماده سازی  ،MIPدر حال افزایش است ،که از جمله آن ها،
فنون پلیمری شدن درجا و اتصال عرضی ،به دلیل سادگی و
هزینه کم ،به عنوان بهترین و موثرترین گزینهها ،مورد استفاده
قرار میگیرند.
 1-2پلیمرهــای قالب مولکولــی ســنتز شــده بــه
روش ســنتز درجــا بــرای اســتخراج فــاز جامــد

اولین روش پلیمری شدن درجا ،به کمک کینتین قالبی یکپارچه
( )Kinetin Imprinted Monolithدر سرنگ پلیپروپیلن []4
مورد بررسی قرار گرفت .پلیمرهای قالب مولکولی یکپارچه،
ساختاری متخلخل را ارائه میدهند .این خصوصیت ،برای
جذب و واجذب گونههای آزمایشی موردنظر ،مفید است و
میتواند جایگاههای تشخیص کافی و در دسترس را برای
استخراج گونههای مورد نظر فراهم کند .با این حال ،برای
دستیابی به چنین ریخت شناسی ،افزودن مقدار مناسبی از
حالل قطبی (مانند دودکانول) در مخلوط حاللهایی که
به عنوان حالل اجزای پلیمرها به منظور ایجاد تخلخل استفاده
میشوند ،ضروری است .متأسفانه ،چنین حاللی ممکن است،
فعل و انفعاالت پیوند هیدروژنی معمولی بین گون ه موردنظر و
مونومرها برای تشکیل قالب در پلیمرهای قالب مولکولی را
حین پلیمری شدن ،مختل کند .بنابراین ،کاربرد این روش به
برخی از گونهها ،محدود می شود .به منظور توسعه این روش،
معین و همکاران ،به جای استفاده از سرنگ [ ،]5سنتز درجای
پلیمرهای قالب مولکولی در نوک میکرو پیپت ،به کمک روش
سنتز سل-ژل را پیشنهاد کردند .سنتز پلیمر قالب مولکولی،
متشکل از آماده سازی مخلوطی از  -Lتیروزین (مولکول الگو)،
( -3تری متوکسی سیلیل) پروپیل-متاکریالت (پیش ماده)،
تترااتیلارتوسیلیکات و تری فلوئوراستیکاسید(کاتالیزور) در
آب است .باز هم ،استفاده از آب در طول آماده سازی پلیمر
قالب مولکولی ،ممکن است فعل و انفعاالت پیوند هیدروژنی را
مختل کند .از این رو ،به کارگیری روش سنتز سل-ژل برای
الگوهای خاص ،محدود میشود .به عنوان جایگزین ،سنتز پلیمر

شکل  3دستگاه دارای لوله باریک سیلیس ذوب شده با جاذب.

قالب مولکولی با الیه خارجی آب دوست ،توسط پلیمری شدن
درجا در لوله بسیار باریک سیلیس ذوب شده ارائه شد [.]6
همان طور که در شکل  ،3نشان داده شد ،برای انجام فرایند
استخراج ،لولههای بسیار باریک متصل شده به میکروسرنگ
معمولی سوانگاری مایع با عملکرد باال ،به کار میروند .اخیراً،
سنتز پلیمرهای قالب مولکولی پیوند شده بر روی فریتهای
متخلخل پلی اتیلن ( )PEدر استخراج فاز جامد قالب مولکولی
نیز ارائه شده است [.]7
برای این منظور ،روشهای مختلفی وجود دارد .روش سنتز
نشان داده شده در شکل ( ،4)Aبر اساس غوطهوری فریتهای
پلیاتیلنی در ظرف حاوی مخلوط پلیمری شدن است .با تابش
پرتو فرابنفش ،پلیمری شدن آغاز میشود.گونه موردنظر پس
از پلیمری شدن ،از فریتهای قالبی برداشته میشود .در آخر،
فریتهای اصالح شده درون لولههای شیشهای استخراج فاز

(الف)

(ب)

شکل  4طرح آماده سازی فریت های قالبی (الف) و تصاویر الکترونی

روبشی مربوط به فریت پلی اتیلن و فریت پلیمرهای قالب مولکولی(ب).

سال ششم ،شماره  ،2شماره پیاپی  ،22تابستان 1400
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جامد قرار میگیرند .شکل ( ،4)Bتصاویر میکروسکوپ الکترونی
روبشی فریت پلیاتیلن و فریت پلیمر قالب مولکولی تهیه شده
در شرایط پلیمری شدن بهینه را نشان میدهند .به روشی مشابه،
سنتز درجای پلیمرهای قالب مولکولی در سطح غشاهای الیاف
شیشهای در صفحات فیلترمتخلخل پیشنهاد شده است [ .]8در
ابتدا ،غشاهای صفحه فیلتر متخلخل با متانول شسته میشوند،
سپس ،مقادیر اندک از مخلوط پلیمری شدن را به صفحات فیلتر
و تحت اتمسفر آرگون منتقل کرده و در نهایت ،به مدت 3
ساعت ،تحت تابش المپ فرابنفش قرار میدهند .پس از انجام
فرایند پلیمری شدن ،گونه موردنظر (گونه الگو) ،با شستشوی
متوالی غشاها ،حذف میشود .غشاهای چندسازه پلیمر قالب
مولکولی ،کارایی باالیی را فراهم میکنند .بنابراین جایگزین
مناسبی برای کارتریجهای استخراج فاز جامد قالب مولکولی
موجود ارائه میدهند.

(الف)

(ب)

(پ)
شکل  5نمایش نموداری تهیه  MIPمغناطیسی هسته-پوسته با استفاده از
پروپازین به عنوان الگو ،برای  SPEانتخابی تریآزینها.

 2-2استخراج فاز جامد مغناطیسی قالب مولکولی

نانوذرات مغناطیسی اصالح شده
) ،MNPsبه طور گسترده در زمینههای مختلف مورد بررسی قرار
گرفتهاند .این ذرات مغناطیسی اصالح شده را میتوان به راحتی
با آهنربای ساده از محیط جدا کرد .واضح است که ترکیب الیه
پلیمر قالب مولکولی با نانوذرات مغناطیسی ،مزایای قابل توجهی
در تهیه نمونه دارد .اولین ترکیبات پلیمر قالب مولکولی
مغناطیسی ( )MMIPبا ساختار هسته-پوسته در سال  1998ارائه
شد [ ]9و با موفقیت برای بررسی اتصال لیگاندهای دارویی
استفاده شد .در این روش ،نانوذرات مغناطیسی (اکسیدآهن،
 )Fe3O4با الیه ای از پلیمر قالب مولکولی توسط پلیمری شدن
تعلیقه با استفاده از مایع پرفلوئوروکربن به عنوان فاز پراکنده
کننده ،اصالح میشوند .با این حال ،جاذبهای به دست آمده
حاوی مقدار کمی  Fe3O4هستند که جدا کردن آن ها از محیط
استخراج ،دشوار است .با این حال ،هنوز  ،Fe3O4متداول ترین
ماده مغناطیسی است .در اکثر این روشها ،ابتدا باید از طریق
روش سل-ژل معمولی و با استفاده از تترا اتیل ارتوسیلیکات
( ،)TEOSهسته مغناطیسی با یک الیه  SiO2پوشانده شود تا از
آن در برابر اکسایش و تجمع محافظت کند .عالوه بر این ،چنین
اصالحاتی ،امکان ترکیب بیش تر گروههای وینیلی روی سطح
را از طریق واکنش بین گروههای  Si-OHسطح و مولکولهایی
مانند ( -3متاکریلوکسی) پروپیل تری متوکسی سیالن فراهم
میکند .فرایند توصیف شده برای تهیه نانوذرات مغناطیسی
اصالح شده با پروپازین در شکل  ،5نشان داده شد [.]10
پس از تهیه ذرات پلیمر قالب مولکولی مغناطیسی ،میتوان از
(Magnetic Nanoparticles

i

i
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آن ها در مراحل استخراج فاز جامد نیز استفاده کرد .این روشها،
با موفقیت در استخراج سموم دفع آفات ،آنتیبیوتیکها ،یونهای
فلزی ،مواد افزودنی نمونههای غذایی با کاهش قابل توجهی در
مصرف حاللهای آلی در مقایسه با روشهای  MISPEمعمولی،
استفاده شده اند [.]11
 2-3ریزاســتخراج فــاز جامــد قالــب مولکولــی
محافظت شــده بــا غشــا

از غشاهای پلی پروپیلنی ( )PPبرای نگه داری مواد جاذب
استفاده شده است .در این روش که به طور کلی به عنوان
استخراج فاز جامد ریز ( )µ-SPEشناخته میشود ،گونههای
آزمایشی موردنظر ،قادر به انتشار آزادانه از طریق منافذ غشایی
هستند و توسط مواد جاذب ،استخراج میشوند .به طور همزمان،
سایر ترکیبات بافت نمونه به دلیل وجود غشا ،با مانع رو به
رو میشوند که درجه خاصی از گزینشپذیری را برای فرایند
استخراج فراهم میکند.
در این راستا ،ذرات  ،MIPدر پوشش غشایی ورق مسطح
متخلخل پلی پروپیلنی محصور شده و با موفقیت در روش
استخراج فاز جامد ریزقالب مولکولی ( ،)MI-µ-SPEبرای
استخراج گونههای آزمایشی مختلف از بافتهای متعدد ،استفاده
شده است [ .]12شکل  ،6دستگاهی معمولی  MI-µ-SPEرا نشان
میدهدکه شامل ذرات پلیمر قالب مولکولی محصور شده در
پوشش غشایی ورق مسطح متخلخل پلی پروپیلنی است .سامانه
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به شکل نگه دارنده فیلتر سرنگ ،ارائه شده است [ .]14این
دستگاه ،شامل نگه دارنده فیلتر سرنگ با قابلیت استفاده مجدد،
جاذب و غشای میکرومتخلخل است .جاذب محصور در غشای
میکرومتخلخل ،توسط نگه دارنده فیلتر سرنگ ،ثابت میشود،
سپس ،برای استخراج به راحتی به پمپ سرنگی دستگاه  SPEیا
پمپ پریستالتیک متصل میشود.
شکل  6دستگاه  µ-SPEقالب مولکولی [.]12

تهیهشده ،در حین استخراج تحت همزدن مداوم ،آزادانه درون
محلول نمونه قرار میگیرد .پس از استخراج ،سامانه تهیهشده
با کمک انبرک ،به صورت دستی برداشته میشود و در ظرف
مخصوص برای شستشوی گونههای آزمایشی موردنظر ،قرار
میگیرد .در روشی دیگر ،استفاده از لول ه بسیار باریک پلی پروپیلنی
به جای پوشش غشای ورق مسطح  ،PPبرای ریزاستخراج فاز
جامد قالب مولکولی پیشنهاد شده است.به منظور فرایند استخراج
در این شرایط ،وجود فقط  8 mgاز پلیمرهای قالب مولکولی قرار
گرفته درون لولههای باریک پلیپروپیلنی متخلخل برای استخراج
گونههای آزمایشی موردنظر که بعدا ً فقط با  400 μLمتانول شسته
شدند ،کافی است.
یکی از مزایای اصلی این روش ،محافظت غشای پلی
پروپیلنی از پلیمر قالب مولکولی در برابر اثرات بافت نمونه
است [ .]26چنین راهبردهایی با موفقیت در استخراج ترکیبات
مختلف مورد استفاده قرار گرفتهاند [ .]13عالوه بر آنچه بیان
شد ،تخلخل باالی الیاف توخالی استفاده شده ،باعث میشود
تا مقدار زیادی از پلیمر در بستر نگه داشته شود که منجر به
ظرفیت باالی جاذب مورد نظر در طی فرایند استخراج می شود.
برای قرارگیری پلیمر در بستر لیف توخالی ،الیاف توخالی در
مخلوط پلیمری شدن ،غوطهور میشوند .سپس ،پلیمری شدن
طی دوره زمانی مشخص به صورت حرارتی انجام میشود .پس
از آن ،الیاف در دمای  60 ºCبه مدت  60دقیقه قرار میگیرند.
پس از حذف گونه آزمایشی الگو ،الیاف توخالی پوشش داده
شده با  MIPآماده استفاده هستند .به طور کلی ،استفاده از این
قالب جدید پلیمر قالب مولکولی ،قابلیت تکرارپذیری خوب
و حد تشخیص پایینی را بههمراه خواهد داشت .از آن جایی
که برای این دسته از الیاف پوششی با پلیمر قالب مولکولی،
خطر شکستگی وجود ندارد ،کاربرد این دسته از پلیمرهای
قالب مولکولی در روشهای میکرواستخراج فاز جامد متداول
است .بنابراین ،انتظار میرود که در سالهای آینده ،توسعه
بیشتری در این زمینه رخ دهد .اخیراً ،دستگاه جدید MI-µ-SPE

 3ریزاســتخراج فاز جامد بــر پایــه پلیمرقالبمولکولی
()MI-SPME
ریزاستخراج فاز جامد از زمان معرفی در سال  ،]15[ 1990به یکی
از محبوبترین روشها برای استخراج نمونههای مختلف تبدیل
شده است و امروزه ،به طور معمول در آزمایشگاههای تجزیهای
مورد استفاده قرار میگیرد .به منظور حفظ گزینشپذیری فرایند
استخراج ،بدون تغییر در سادگی عملکرد و حفظ ماهیت بدون
حالل بودن فرایندهای ریزاستخراج فاز جامد ،ترکیب فناوری
قالب مولکولی با ریزاستخراج فاز جامد ،به عنوان روشی ایده آل
در نظر گرفته میشود .روشهای مورد استفاده برای تهیه الیاف
مبتنی بر پلیمر قالب مولکولی طی سالهای گذشته ،زمینه
فعالیتهای تحقیقاتی زیادی بوده است .این روشها در راستای
به دست آوردن دو نوع اصلی از الیاف :پوشش داده شده با MIP
و MIPهای انسجامیافته (پلیمرهای یکپارچه) هدایت شده اند.
 1-3الیاف پوشش داده شده با MIP

اولین نمونه از الیاف سیلیس با روکش  ،MIPبرای ریزاستخراج
فاز جامد مواد آزمایشی مورد نظر موجود در ادرار انسان []16
ارائه شد .در این روش ،الیاف سیلیس فعال شده در مخلوط
پلیمری شدن غوطهور میشوند تا طی  12ساعت در دمای 4 ºC
تحت تابش  ،350 nmپلیمری شدن انجام گیرد .در نهایت،
الیافی با ضخامت فیلم پلیمری  75 μmبه روشی تکرارپذیر،
به دست میآید .یکی از ایرادات این روش آن است که پس از
مدت زمان مشخص از گذشت فرایند پلیمری شدن ،الیاف باید
با احتیاط از محلول پلیمری شدن خارج شوند .بنابراین ،این
راهبرد ممکن است در کنترل ضخامت فیلم پلیمری مشکالتی
ایجاد کند .در این راستا ،با کنترل دقیق شرایط پلیمری شدن
میتوان شرایط تکرارپذیری را برای تولید مجدد ایجاد کرد.
از این رو ،یکی از عوامل اصلی این روش ،زمان پلیمری شدن
است .زیرا ،هم بر ضخامت پوشش و هم روی قابلیت تولید
مجدد الیاف (تکرارپذیری ساخت) ،تأثیر میگذارد .به طور کلی،
در زمانهای کوتاه پلیمری شدن ،پوشش نازکی به صورت غیر
یکنواخت به دست میآید .عالوه بر این ،استفاده از حاللهای
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(ب)

(ت)

(الف)

(پ)

شکل  8تصاویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی از سیم فوالد ضدزنگ
لخت قبل از پوشش (الف) و الیاف ضدزنگ با روکش  MIPتحت
بزرگنمایی های مختلف ( 80ب)( 800 ،پ)( 3000 ،ت).

شکل  7نمایش طرح گونه تهیه الیاف ضدزنگ با پوشش MIP
سیپروفلوکساسین.

غیرقطبی (به عنوان مثال تولوئن) در حین فرایند ساخت پلیمر،
منجر به پوشش همگن پلیمر قالب مولکولی با ضخامت 25 μm
میشود ،در حالی که با استفاده از استون میتوان ضخامت
 1/5 μmرا به دست آورد .واضح است که الیاف بر پایه سیلیس،
ماهیت شکنندهای دارند .بنابراین ،اخیرا ً تهیه الیاف فلزی (یعنی
آلومینیوم ،فوالد ضدزنگ) با روکش  MIPپیشنهاد شده است.
روش سنتز ،تقریب ًا مشابه روشی است که برای تهیه الیاف
سیلیس با روکش  MIPانجام شده است .فقط به فعال سازی
قبلی سطح فلز با اکسایش ،قبل از سیلیس دار کردن نیاز است .به
عنوان نمونه ،شکل  ،7به صورت طرح گونه ،آماده سازی الیاف
فوالد ضد زنگ با روکش  MIPبرای ریزاستخراج فاز جامد
آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین و شکل  ،8تصاویر میکروسکوپی
الکترون روبشی الیاف به دست آمده را در بزرگ نماییهای
مختلف نشان میدهد [ .]17تصاویر به دست آمده از الیاف
 ،MIPساختارهای ریخت شناسی کام ً
ال متقاطع و متخلخل را
نشان میدهند و مقایسه آن ها با سیم فوالد ضدزنگ اصالح نشده
(شکل  8الف) نشان میدهد که پوشش ،دارای ساختاری همگن،
متخلخل و فشرده است.
آزمایش مشابهی برای به دست آوردن الیاف فلزی با پلیمر
قالب مولکولی پوشش داده شده انجام شده و با موفقیت در
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 SPMEانتخابی به منظور بررسی تریآزینها از آب لولهکشی،
برنج ،ذرت و پیاز [ ]18و آفالکساسین در نمونههای آب رودخانه
[ ]19به کار رفتهاند .تهیه لیف فلزی پوشش داده شده با MIP
از پلیمری شدن الکتریکی مونومرهای مناسب (به عنوان مثال
پیرول) نیز پیشنهاد شده است [21و .]20فیلم  ،MIPصرف نظر
از اندازه و شکل آن ،مستقیم ًا بر روی تکیه گاه فلزی (به عنوان
مثال پالتینیا فوالد ضدزنگ) سنتز شده و ترسیب میشود .این
روش ،امکان تنظیم دقیق ضخامت پلیمر به دست آمده را با تغییر
در شرایط پلیمری شدن فراهم میکند.
 MIP 2-3های یکپارچه

به عنوان جایگزین برای سیلیس ذوب شده با پوشش ،MIP
روشی کام ً
ال متفاوت برای تهیه مستقیم لیف یکپارچه MIP
(لیف انسجام یافته) با استفاده از لولههای بسیار باریک سیلیس
ذوب شده به عنوان قالب ،به طور مستقل توسط توریال و
همکاران [ ]22وجوزانوباهری [ ]23در سال  2007پیشنهاد شد.
روش سنتز در شکل  ،9به تصویر کشیده شد که شامل مراحل
مختلف زیر است :در مرحله اول ،لولههای بسیار باریک سیلیس
به قطعات  30سانتی متری ،بریده شده ،با سوزاندن الیه محافظ
پلیمری موجود بر روی بستر سیلیسی ،پنجرههایی به ابعاد 1 cm
ایجاد شد .سپس ،لولههای بسیار باریک از مخلوط پلیمری شدن
مربوطه پر شده ،هر دو انتهای لولهها ،با دو قطعه الستیکی
کوچک بسته شدند .سپس ،لولههای پر شده در گرمخانهای که
در آن ،پلیمری شدن معموالً در دمای باالتر از  60 ºCبرای مدت
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شکل  9تهیه لیف قالب مولکولی یکپارچه.

زمان مشخص انجام میشود ،وارد شدند .به طور معمول ،زمان
پلیمری شدن حدود  1-3ساعت به طول میانجامد .اما زمان
انجام فرایند را میتوان با استفاده از ریزموج ()Microwave
به جای گرمایش معمولی ،حدود  20برابرکاهش داد .سرانجام
لولهها ،بریده شده و در محلول آبی  NH4HF2تحت هم زدن
قرار گرفتند و دیوارههای سیلیسی به صورت قالب ،ایجاد شدند.
به این ترتیبMIP ،های انسجام یافته به طول  1 cmبه دست
آمد .این ضخامت ،به قطر داخلی لولهی سیلیس مورد استفاده
وابسته است.
MIPهای انسجام یافته در  ،SPMEبرای فرایند استخراج در
انواع زیادی از نمونههای زیستمحیطی ،غذایی و زیستی مورد
استفاده قرار گرفتهاند .در تمام بررسیهای ذکر شدهMIP ،های
انسجام یافته ،درجه باالیی از گزینش پذیری را فراهم کردهاند که
امکان شناسایی گونههای آزمایشی موردنظر را در سطوح غلظتی
بسیار کم فراهم کرده است [ .]24در اکثر مقاالت گزارش شده،
نمونههای استخراج شده در حجم کمی از حالل مناسب ،واجذب
شده و توسط فنون سوانگاری مورد بررسی قرار گرفتهاند .با این
حال ،تأکید بر این که الیاف قالب مولکولی از نظر حرارتی تا دمای
 300-280 ºCپایدار هستند ،مهم است .زیرا آن ها را برای تلفیق
با دستگاه سوانگاری گازی ،مناسب میکند.
 4اســتفاده از پلیمرهــای قالب مولکولــی در روش
ـزن
ـه همـ
ـا میلـ
ـی بـ
ـتخراج جذبـ
اسـ
استخراج جذبی با میله همزن ( ]25[ )SBSEمبتنی بر همان
اصول ریزاستخراج فاز جامد است .اما ،جاذب بر روی میله
همزن مغناطیسی ،پوشانده میشود .چنین طراحی ،مقدار
بیشتری از فاز جاذب را فراهم میکند که ممکن است باعث
بهبود استخراج گونههای آزمایشی موردنظر شوند .با این حال،
به دلیل معایب موجود در نوع پوششهای مورد استفاده و
نیز فرایند واجذبی گونههای استخراج شده از روی جاذب،

کاربرد آن ها محدود شده است .در ابتدا ،میلههای همزن ،با
پوشش پلیدیمتیل سیلوکسان ( )PDMSبه صورت تجاری در
دسترس بودند .به این معنا که تنها گونههای آزمایشی مورد نظر
نیمه قطبی و غیرقطبی میتوانستند توسط این روش استخراج
شوند .اخیراً ،میلههای همزن جدید ،شامل  /PDMSاتیلن گلیکول
( ،)PDMS/ EGنیز تجاری شدهاند که امکان گسترش کاربرد
 SBSEرا برای ترکیبات قطبی ،بیشتر میکند .با این وجود،
بدیهی است که گزینش پذیری ارائه شده توسط چنین فاز جاذبی،
نسبت ًا محدود باشد .بنابراین ،تهیه میلههای همزن با پوششهای
انتخاب پذیر ،طی سالهای گذشته ،زمینه تحقیقاتی فعالی بوده
است .در این راستا ،زو ( )Zhuو همکاران ،میلههای همزن
مغناطیسی پوشیده شده با  MIPمتشکل از فیلم تشکیل شده از
پلیمر نایلون در محلول فرمیکاسید قالب شده با مونوکروتوفوس
را ایجاد کردند .میلههای همزن پوشش داده شده با این MIP
با موفقیت در استخراج چندین آفتکش ارگانوفسفره از محلول
دیکلرومتان استفاده شد [ .]26با این حال ،به رغم موفقیت MIP
پوشش داده شده ،به دلیل پیچیدگی و زمان بر بودن مرحله سنتز
میلههای همزن ،چندان مورد بررسی قرار نگرفته است .اخیرا ً تهیه
میلههای همزن مغناطیسی پوشش داده شده با  MIPدر نتیج ه اتصال
شیمیایی  MIPبه میله همزن از طریق سیلیسدار کردن سطح بستر
و سپس پلیمری شدن آن ،پیشنهاد شده است .عالوه بر آن ،تهیه
 MIPیکپارچه حاوی نانوذرات مغناطیسی نیز پیشنهاد شده است
[ .]27روش سنتز ،بسیار ساده است و فقط شامل تهیه مخلوطی از
نانوذرات مغناطیسی اصالح شده با وینیل و مخلوط پلیمری شدن
مربوط به آن در داخل ویال شیشه ای  0/5میلی لیتری برای انجام
فرایند پلیمری شدن است .پس از انجام پلیمری شدن ،شیشه با دقت
شکسته شده تا پلیمر قالب مولکولی یکپارچه آزاد شود .شکل ،10
تصویری از میله همزن مغناطیسی پوشانده شده با پلیمر یکپارچه
را نشان میدهد که به کمک این روش تهیه شده است.
 5پژوهشهای انجام شده در سالهای اخیر
همانگونه که اشاره شد ،استفاده از پلیمرهای قالب مولکولی در

شکل  10تصویری از میله همزن مغناطیسی پوشانده شده با پلیمر یکپارچه.

سال ششم ،شماره  ،2شماره پیاپی  ،22تابستان 1400
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روشهای میکرواستخراج ،کاربردهای وسیعی پیدا کرده است
و تالشها برای ساخت پلیمرهای جدید ،کماکان ادامه دارد.
در سال  ،2021اکسیدگرافن مغناطیسی به عنوان بستری برای
تهیه پلیمرهای قالب مولکولی ،به کار گرفته شده است .از این
بستر برای استخراج انتخابپذیر برخی زیست نشانگرها ،استفاده
شده است [ .]28همچنین ،استفاده از حاللهای اوتکتیک
عمیق نیز به عنوان اصالح کنندههای پلیمرهای قالب مولکولی،
مورد استفاده قرار گرفته است [ .]29پلیمرهای اصالح شده با
حاللهای اوتکتیک عمیق ،برای استخراج داروهای ضدسرطان،
مورد استفاده قرار گرفتهاند .استفاده از پلیمرهای طبیعی ،از
جمله سلولز ،به عنوان بستری برای قرارگیری پلیمرهای قالب
مولکولی ،مورد بررسی قرار گرفته است .در این راستا ،ابتدا
میکروساختارهای سلولز ،تهیه شده و پس از اصالح سطح آن ،به
عنوان بستری برای قرارگیری پلیمرهای قالب مولکولی ،استفاده
شده است .نتایج حاصل نشان داده است که پلیمر اصالح شده
با سلولز ،توانایی استخراج بهتری را از خود نشان میدهد [.]30
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 6نتیجه گیری
استفاده از پلیمر قالب مولکولی در فرایند آمادهسازی نمونه به
عنوان مواد جاذب گزینشپذیر در طی سالهای اخیر ،مورد
توجه بسیاری قرار گرفته است که منجر به ارائه روشهای
تجزیهای با گزینشپذیری عالی شدهاند .با انجام اصالحات
هوشمندانه بر روی روشهای پلیمری شدن برای تهیه پلیمرهای
قالب مولکولی میتوانند در فنون پیشرفته و نوین میکرواستخراج
که برای آماده سازی نمونه استفاده میشوند ،گنجانده شوند.
روشهای توسعه یافته برای سنتز ابزارهای ریزاستخراج مبتنی بر
پلیمر قالب مولکولی ،نسبت ًا ساده بوده ،منجر به تولید پوششهای
مقاوم میشود .عالوه بر آن ،این روشها به قدری ساده هستند
که در هر آزمایشگاهی ،با سادهترین امکانات ،قابل انجام
است .در حال حاضر ،به موازات آن ،استفاده از مونومرها و
پیونددهندههای جدید نیز در حال ارزیابی است .بنابراین انتظار
میرود پیشرفتهای بیشتری در عملکرد MIPها ایجاد شود.
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