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 :چکیده

های مختلفاي بارای   کنون روشباشد که تاارزش ميقیمت و باطان تاکسول از جمله داروهای گرانسرداروی ضد

صارفه  باه اند و از لحاظ اقتصاادی مقارون  رو بودهاما با مشکالت فراواني روبه .است کار رفتهاستخراج آن بهجداسازی و 

-ای مولکولاده از غشسرطان تاکسول با استفسازی داروی ضدغني ،اند. در همین راستا، هدف اصلي اين پژوهشنبوده

و غشاای   شااهد سولفون حاضر، نخست غشای پلي پژوهشفرد آن، بوده است. در هبعلت مزايای منحصرنگاری شده به

ور ايجااد ناانوحفرات اختصاصاي    ظا منی بعد بهاند و در مرحلهخته شدهروش جدايش فاز ساسولفون حاوی دارو بهپلي

شاده اسات. پاز از سااخت      ی پلیمار حا ف  متانول از شبکه مکمل با مولکول تاکسول، دارو با شستشو توسط حالل

هاا باا اساتفاده از میکروساکوک الکتروناي      نگاری شده برای مقايسه، خواص و مورفولاویی آن و مولکول غشاهای شاهد

ي قرار گرفتند. زاويه مورد بررس (DRS)سنج بازتابشي انتشاری و طیف (FTIR)سنج مادون قرمز ، طیف(SEM)روبشي 

لخال،  گیاری، تخ دوستي و خاصیت ترشوندگي سطح، فالکز گ ر آب خاال،، رساوب  منظور بررسي آبب بهتماس آ

پاز از آن، کاارايي هار     مولکولي هر دو نوع غشاء بررسي شده است. برش جرماساس سطح ويژه و حدود جداسازی بر

 (HPLC)ايع باا کاارايي باا     کماک کرومااتوگرافي ما   آزمون ج ب پیوسته و ناپیوسته به ی سنتز شده توسطدو گونه

انول در هاای آب و اتا  و درصاد حاالل   Hpهای موثر بر ج ب از جمله غلظات محلاول اولیاه،    سنجیده شدند و فاکتور

 نگااری تااثیر چشامگیری بار روی سااختار و مورفولاویی      مولکاول  کاه  ند. نتايج نشان دادمحلول تاکسول بررسي شد

شاده   %(6/67% تاا  8/55از ) مالحظه در میزان ج ب تاکسولافزايش قابل اما باعث ،غشاء نداشته است ماکروسکوپیک

شاده  نگاری ی درخت سرخدار استخراج شده و از غشای مولکولی حاوی تاکسول از تنه، عصارهی آخرمرحلهاست. در 

 سازی نهايي آن استفاده شده است.آمیزی برای خال،طور موفقیتهب

 ی اختصاصينگاری شده، نانوحفرهغشای مولکول، جداسازیتاکسول، : هاوایه کلید
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 مقدمه  -1

است. این رشد سریع سرعت رشد کرده و تشخیص مولکولی بهها در علوم و تکنولوژی گذشته، اهمیت گیرنده

-فا میه به نوع گروه عاملی نقش ایست که هر مولکول یک گروه عاملی دارد که وابستاقع به این علت بوده ادر و

دست آید. برای بدست تواند بهای میهای بسیار پیچیدههای عاملی هر مولکول، کارآیینماید. از طریق ترکیب گروه

های خاص، ما باید تعداد زیادی مولکول دارای گروه عاملی را در یک آرایش های مصنوعی با کارآییآوردن سیستم

نقش خودش را ایفا نماید. این حالت با حالتی  ،تا هر گروه عاملی ودار یکدیگر قرار داده و اجازه داده شمنظم در کن

 ,R. Wang)متفاوت است  ،اندهای عاملی متفاوت در یک محلول در کنار هم قرار گرفتههای با گروهکه مولکول

2004). 

های بسیار اختصاصی را با یک است که قادر است گیرندهارائه شده « 1مولکول نگاری»روشی تحت عنوان 

های مولکولی در یک حرکت ،طور کلی در این روشصرفه تولید نماید. بهبهمناسب و از نظر اقتصادی مقرونراندمان 

 .(R. Wang, 2004)شوند ساختار پلیمری تثبیت می

-اصی برای جذب مولکولهای مصنوعی دارای حفرات اختص، جاذب(MIPs) 1نگاری شدهپلیمرهای مولکول

ند هست باشند و قادرمخلوط مواد مختلف دارا میمیان خود هستند که قابلیت جذب این مولکول را از های مختص به

 .(R. Wang, 2004) های موجود را تشخیص دهندها در ساختار مولکولکوچکترین تفاوت

 یتشبیه کرد در واقع اساس این فناوری بر پایه «3قفل و کلید»فیشر این پیوندهای ویژه را به  1811در سال 

های منومر در اطراف های مصنوعی برای کلیدهای مولکولی استوار است. بدین ترتیب که در آن مولکولساخت قفل

لیمر، ی پا حذف این مولکول الگو از میان توده، پلیمریزه شده و سپس ب1یک مولکول هدف، مرسوم به مولکول الگو

                                                
1 Molecular imprinting 
2 Molecularly imprinted Polymers 
3 Lock and key 
4 Template 
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ست. در واقع این ا های عاملی مکمل مولکول الگوماند که از نظر شکل، اندازه و گروهای اختصاصی بر جای میحفره

 ی. خواص ویژه(Xu, Huang, & Wan, 2009)باشد حفره، همان قفل مصنوعی برای مولکول الگو )کلید( می

MIP خالصعنوان یک ابزار بسیار جالب توجه برای کاربردهای مختلف شامل علوم جداسازی و موجب شده که به-

 ، رهایش دارو و جداسازی غشایی استفاده شود.ورسنسورها، کاتالیززیستسازی، سنسورها و 

در  MIM. توجه بسیاری به خود جلب نموده است (MIM) 1نگاری شدهی مولکولهای اخیر، غشادر سال

در  همکارانش و 1ینگاری است که برای اولین بار توسط پیلسکنتیجه ادغام تکنولوژی غشاء با تکنولوژی مولکول

 .(Wencheng Zhang, 2012)ست سرعت گسترش یافته او به گزارش شده 1111سال 

ها است، دیگر مولکولپذیرش های هدف ویژه و عدمولی مولکاساس انتقال انتخابجداسازی غشایی که بر

های جداسازی مصرف طور پیوسته با راندمان باال عمل کند و در مقایسه با دیگر تکنولوژیراحتی و بهتواند بهمی

پذیری بویژه در کاربردهای صنعتی استفاده شود. انتخاتواند در مقیاس بزرگ بههمچنین می .تری داردانرژی پایین

MIM ست ن پتانسیل را در قرن جدید داشته ادر مقایسه با غشاهای سنتی بسیار بیشتر است بنابراین بیشتری

(Zhikang Xu, 2009). 

 3سازی داروهایی از جمله لواستاتین اسیدآمیزی در جداسازی و غنیطور موفقیتبه MIM از ،های اخیردر سال

(J. Wang, Xu, Feng, Bing, & Yang, 2008-X.)1، لوتئولین (Y. Zhang, Shan, & Gao, 2011) ،

، دکسترومتورفان (Faizal, Hoshina, & Kobayashi, 2008) 1، آلفاتوکوفرول(Fan et al., 2014) 5سینفرین

 & ,González, Hernando) 8، دیژوکسین(Dalo, & Nassory, 2014-Mustafa, Abu-Al) 1هیدروبروماید

Alegría, 2009)1، آمارانس (Han et al., 2014)11، سالیسیلیک اسید (Meng et al., 2013)11، ناپروکسن 

(Donato, Figoli, & Drioli, 2005)11، پروپرانولول (Bodhibukkana et al., 2006) ست.و ... استفاده شده ا 

                                                
1 Molecularly imprinted membrane 
2 Piletsky 
3 Lovastatin acid 
4 Luteolin  
5 Synephrine  
6 α-tocopherol 
7 Dextromethorphan hydrobromide 
8 Digoxin  
9 Amaranth  
10 Salicylic acid 
11 Naproxen  
12 Propranolol  
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قیمت و از جمله داروهای گران (Yao et al., 2011) تاکسولتاکسل، با نام تجاری پاکلیسرطان داروی ضد

است اما با مشکالت  کار رفتهفی برای جداسازی و استخراج آن بههای مختلکنون روشباشد که تاارزش میبا

. در همین راستا، (Watchueng et al., 2011)اند صرفه نبودهبهاند و از لحاظ اقتصادی مقرونرو بودهفراوانی روبه

علت مزایای به MIMتکنیک سرطان تاکسول با استفاده از سازی داروی ضدهدف اصلی این پژوهش غنی

 باشد.فرد آن، میهبمنحصر

جداسازی  روش وارونگی فاز سنتز شده و برایبهبرای مولکول الگوی تاکسول  MIMدر ابتدا  ،بر این اساس

ز عصاره گیاه تاکسول ا بهینه شدند سپس و پارامترهای مؤثر بر جداسازیاست کار رفته تاکسول از حالل خالص به

بررسی و نتایج حاصل گزارش  MIM و 1غشای شاهد در ادامه کارایی و مورفولوژی .ه استسرخدار جداسازی شد

 شود.سازی میغنی MIM فناوری وی تاکسول با استفاده ازاین نخستین بار است که دار الزم به ذکر است شدند.

 پژوهش ضرورت -1-1

های رایج درمان . روش(Matesanz et al., 2008)باشد هنگام بشر میبهسرطان یکی از دالیل عمده مرگ نا

-جراحی نمی باشند. معموالًدرمانی میدرمانی و پرتودرمانی، و ترکیبی از شیمیدرمانی، شیمیسرطان جراحی، پرتو

رود. با این وجود، کار میههای موضعی بدرمانی نیز برای کنترل بیماریکن کند. پرتوتواند سرطان متاستاز را ریشه

اند، هایی که تحت تاثیر بیماری قرار گرفتهی ارگانکثر بیماران نیازمند به دسترسی به همهدرمان موثر مورد نیاز ا

 سرطان تاکسول. داروی ضد(Pandi et al., 2011)اند ها مرکز توجه عالج سرطان واقع شدهباشد. بنابراین دارومی

-ده است و به سالمتی بشر کمک قابلکنون کشف شباشد که تاسرطان میترین محصوالت طبیعی ضدیکی از مهم

رشد سرخدار استخراج شده است و در نهایت درخت کُنداز  1111ای اولین بار در سال توجهی کرده است. تاکسول بر

 ,.Hodge et al)است ی بالینی تصویب شده برای استفاده (FDA) 1روکل غذا و دا یتوسط اداره 1111در سال 

-رشد میشود اما متاسفانه این درخت نادر و کُند. درخت سرخدار بهترین منبع کنونی تاکسول محسوب می(2009

مقدار کمی از دارو باشد و مقدار زیادی از پوست درخت برای دستیابی به باشد، مقدار تاکسول در آن بسیار اندک می

د شواین، این اقدام منجر به نابودی درخت می باشد. عالوه برو تهیه و تولید آن اقتصادی نمی مورد نیاز است

                                                
1 Blank 
2 Food and drug administration 
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(Watchueng et al., 2011)های گیاهی حاوی . عالوه بر پایین بودن مقدار تاکسول در درخت سرخدار، عصاره

 ,Shi, Oritani, Kiyota, & Zhao)باشند و ساختار تاکسوییدها اختالف چندانی با هم ندارند می مواد داخلی متنوع

سازی ویژه با های خالصبنابراین استخراج تاکسول از درخت سرخدار نیازمند سیستم پیچیده و تکنیک .(2000

دلیل ارزش بهدورنمای استفاده از این داروی پر. بنابراین (Malik et al., 2011)باشد تکنولوژی گران و پیشرفته می

صرفه از لحاظ هزینه و زمان با قدرت بهرسد. لذا یافتن راهی مقرونمینظر کننده بهمحدودیت منابع آن نگران

 باشد. های ساختاری آن، ضروری و حائز اهمیت میپذیری باال برای تشخیص تاکسول از دیگر آنالوگگزینش

سنتز گیاه، کشت سلولی گیاه و روش نیمهروش عمده برای دستیابی به تاکسول شامل استخراج مستقیم از سه 

 باشند.ماده از درخت سرخدار میهای جانبی پس از اخذ یک پیشجیرهاز طریق ترکیب شیمیایی زن

خراج با حالل آلی استتاکسل( های گیاهی حاوی پاکلیتوده )سلولتاکسل از زیستسلولی ابتدا پاکلیدر کشت 

-محصول بهشود تا سازی نهایی بر روی آن انجام میپس از آن خالص سازی وخالصیند پیششود سپس فرآمی

-خالصو بدون پیش رد و یا مستقیماًهای کروماتوگرافی استفاده کتوان از روشسازی میخالصدست آید. برای پیش

توده ل توسط حالل آلی از زیستوتاکساستفاده کرد. وقتی  (HPLC) 1سازی از کروماتوگرافی مایع با کارایی باال

ماند و اگر رصد باقی مید 11سازی زیر خالصپیشباشد و پس از درصد می 5/1شود، خلوصش زیر استخراج می

 کند و عمر ستونکار رود مقدار زیادی حالل آلی مصرف میبه HPLCطور مستقیم برای تصفیه نهایی با نمونه به

سازی خالص، باید پیشسازینهایی خالص ییجه، برای کاهش هزینهیابد. در نتدستگاه و توان عملیاتی کاهش می

ها ها مشکالت اقتصادی به همراه دارند و افزایش مقیاس یا تولید انبوه در این روشنمونه افزایش یابد. این روش

 .(G.-Y. Park, Kim, & Kim, 2015; Zu et al., 2009)د دارزمان استخراج طوالنی  به دشوار است و نیاز

 ,Pyo)باشد تاکسل نیز بسیار پیچیده است و از لحاظ تجاری در مقیاس صنعتی عملی نمیسنتز شیمیایی پاکلی

Song, Ju, Han, & Choi, 2005). 

-اند، مقدار زیادی از تاکسول را هدر میکار رفتهکنون برای جداسازی تاکسول بههایی که تاطور کلی روشبه

سازی در چندین مرحله با خلوص بسیار دشوار است و خالص ،ز تاکسولها ادهند و همچنین جداسازی دیگر تاکسان

 .(Watchueng et al., 2011)شود پایین انجام می

                                                
1 High performance liquid chromatography 
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 (Megerdichian, Olimpiadi, & Hurvitz, 2014)با توجه به روند رو به افزایش شمار بیماران سرطانی 

و قیمت بسیار باالی تاکسول  (Malik et al., 2011)شوند هایی که با تاکسول درمان میو گسترش تعداد سرطان

(Hemphill, 2006) ،باشد.هزینه و هر چه بیشتر تاکسول میاز اهمیت این پروژه یافتن راهی برای استخراج کم 

 نگاریمولکول یتاریخچه -1-2

میالدی  1111در دهه شناسی نسبت داد. توان به گسترش ایمنینگاری را میتکنولوژی مولکولپیدایش 

شان مربوط هایژنآنتی برای هاپادتن انتخاب مسئول نگاریمولکول یندی شبیهآکرد فرض فر 1لینوس پائولینگ

های بسیار متفاوت،  تولید پادتنانگیز سیستم ایمنی بدن انسان در  باشند. پائولینگ برای توجیه توانایی شگفتمی

محض العملی را در اختیار دارد که به ای را ارائه داد. بر طبق این فرضیه بدن انسان واحدهای ساختمانی سریع فرضیه

های عاملی حضور مولکول غیرخودی در بدن، این واحدها، مولکول غیرخودی )مهاجم( را محاصره کرده و با گروه

مولکولی را برای هم متصل شده و یک قالب دهند و سپس در همان وضعیت بهکنش میهمبا آن بر ،مناسب خود

بادی را بیان کند و این فرض را د. پائولینگ تالش کرد تا علت اصلی تشکیل آنتیآورنوجود میمولکول مهاجم به

-اصلی تئوری تشکیل آنتی ینکته .کار رودبادی بهوان الگو برای سنتز آنتیعنتواند بهژن مینهاد کرد که آنتیپیش

-تواند تا حد امکان برهمشود، ساختار سه بعدی آن میبادی تولید میبادی پائولینگ این بوده که هنگامی که آنتی

 بادی باقی خواهد ماند.های پیوندی آنتیمکان یژن در حافظهژن تشکیل دهد و آنتیای با آنتیکنش چند نقطه

موقوف شد، بنیاد نظری برای گسترش  «تکنیک کلون» یوسیلهپائولینگ به بادیاگرچه تئوری تشکیل آنتی

 .(Xu et al., 2009)نگاری را برقرار کرد مولکول

نگاری در ع مولکولعنوان نقطه شرورا پیشنهاد کرد که به «اختصاصیجذب »مفهوم  1دیکی 1111در سال 

از آن . را گزارش کردند MIPو همکارانش برای اولین بار تولید موفق  3ولف 1111است. در سال نظر گرفته شده 

و  1ساست که والتاکیاست. گسترش شدید آن، هنگامی بوده شناخته شده گاری نتدریج تکنولوژی مولکولپس، به

                                                
1 Linus Pauling 
2 Dickey 
3 Wulff 
4 Vlatakis 



 

111 

 

 1کمپ 1115و در سال  برای تئوفیلین منتشر کردند سنتز شده MIPای در رابطه با مقاله 1113همکارانش در سال 

 .(Xu et al., 2009)ند ها استفاده کردسازی پروتئینصنگاری برای جداسازی و خالاز تکنولوژی مولکول 1و مسباخ

 نگاریمولکول مفهوم -1-3

ل ویژه، به مواد پلیمری تشخیص یک مولکونگاری یک تکنیک کاربردی جهانی برای ایجاد خاصیت مولکول

خود هستند که های مختص بهاصی برای جذب مولکولهای مصنوعی دارای حفرات اختص، جاذبهاMIP باشد.می

ها در ساختار ند کوچکترین تفاوتهست باشند و قادرقابلیت جذب این مولکول را از مخلوط مواد مختلف دارا می

 . (X.-J. Wang et al., 2008)دهند  های موجود را تشخیصمولکول

نگاری پلیمر، هزینه پایین، ساخت آسان، عملکرد مکرر بدون از دست دادن فعالیت، از مزایای فرآیند مولکول

باشد های شیمیایی نامالیم میاستحکام مکانیکی باال، مقاومت نسبت به گرما و فشار و قابل اجرا بودن در محیط

(X.-J. Wang et al., 2008). 

 شامل سه مرحله است: MIP یتوان گفت که تهیهطور خالصه میهب

گیرند و با آن مناسب پیرامون مولکول الگو قرار می یصورت یک مجموعهمنومرهای عاملی به .1

 دهند.تشکیل کمپلکس می

رادیکالی به مجموعه افزوده  5و یک آغازگر 1زاو حالل تخلخل 3عرضی یدهندهعوامل اتصال .1

پلیمریزاسیون تحت تاثیر گرما یا نور  یوسیلهنش بین منومرهای عاملی و الگو بهکابراین برهمشود. بنمی

 گیرد.صورت می

د سپس شوی پلیمریزه شده حذف میروش استخراج یا آبکافت از مجموعهبه مولکول الگو معموالً .3

 باشند کمل مولکول الگو میهای عاملی مشوند که از نظر شکل ظاهری، اندازه و گروههایی ظاهر میحفره

(R. Wang, 2004). 

 ند:نشان داده شد (1-1)این مراحل در شکل 

                                                
1 Kempe 
2 Mosbach 
3 Cross linking agents 
4 Porogen solvent 
5 Initiator 
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 .(R. Wang, 2004)نگاری مولکولفرآیند شماتیک : 1-1شکل 

 

کار توانند بهکاتیونی و تراکمی( می ها )رادیکالی، آنیونی،انواع پلیمریزاسیون یهمه ،نگاریمولکولفرآیند برای 

)مولکول الگو، گرفته شوند. تنها شرط الزم این است که پلیمریزاسیون تحت شرایطی انجام شود که تمام اجزاء 

طلوب دست نخورده باقی بمانند. پس از پلیمریزاسیون و حذف بخش و مطور رضایتساز و ...( بهمنومر، عوامل شبکه

پذیر طور گزینشباشد و قادر است بهشده میهای منقوشای پایدار برای گونهدارای حافظه MIPمولکول الگو، 

شکل مولکول الگو، منومرهای عاملی به شده را از میان ترکیبات مشابه جذب کند. قبل از حذفمولکول منقوش

طور ها مکمل یکدیگر هستند اما اگر بههای عاملی آنطوری که گروهاند بهیکدیگر قرار گرفتهدر کنار  منظمی

های عاملی ی مولکولهای عرضی، همهدهندهدر غیاب اتصال از سیستم حذف شود، های الگوناگهانی مولکول

دست ی مربوط به مولکول الگو از حافظه رود در نتیجهها از بین میکنند و ترتیب آنشروع به حرکت تصادفی می

س از حذف سازد تا شکل خود را پها را قادر میعرضی، حفره یدهندههای اتصالرود. اما مقدار زیاد عاملمی

شوند و های عاملی در یک پیکربندی مناسب برای جذب مجدد نگه داشته میبنابراین گروهمولکول الگو حفظ کنند. 

 .(R. Wang, 2004)دهند تشخیص جزء هدف را می یهها اجازبه پذیرنده
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 شده نگاریمولکول یسامانه یک یهندهدتشکیل اجزای -1-3-1

 الگو -1-3-1-1

منظور تشکیل حفراتی که از ی پلیمریزاسیون از آن بهمولکول الگو همان مولکول هدف است که در مرحله 

شود و در نهایت هدف تشخیص و مل مولکول هدف باشند، استفاده میهای عاملی مکنظر شکل، اندازه و گروه

شوند باشد. برخی سواالت که در رابطه با مولکول الگو مطرح میمیان ترکیبات مشابه میجذب این مولکول از 

طور بالقوه از که بتواند به( آیا الگو عاملیتی دارد 1های قابل پلیمریزه شدن دارد؟ ( آیا مولکول الگو گروه1عبارتند از: 

( آیا الگو هنگام باال رفتن معتدالنه دما یا در 3زد؟ را به تأخیر اندارادیکال آزاد جلوگیری کند یا آن پلیمریزاسیون

ی تواند در محدودهنگاری این است که میپایدار است؟ یکی از خصوصیات جالب روش مولکول UVمعرض تابش 

-MIPنگاری نیستند. اکثر ی الگوها مستقیماً جوابگوی فرآیند مولکولچند همهکار رود. هرها بهگوناگونی از آنالیت

ای برای ویژه یهای تعدیل یافتهکنند هرچند پروتکلعنوان الگو استفاده میهای کوچک بهاز مولکولرایج،  های

سازی ساختارهای بزرگتر هنوز یک چالش محسوب ها پیشنهاد شدند اما منقوشمثل پروتئین ترکیبات آلی بزرگتر

توانند حفرات اختصاصی راحتی نمیبنابراین بهباشند ی برخوردار میشود زیرا الگوهای بزرگتر از سختی کمترمی

ها ممکن است در معرض حرارت یا های بزرگ مانند پروتئینمولکولزیستمطلوبی را ایجاد کنند. از این گذشته 

 .(Trotta, Biasizzo, & Caldera, 2012)، تحت تأثیر قرار گیرند هاMIPنیروی تابشی حین سنتز 

 منومرها -1-3-1-2

های مکمل از اهمیت باالیی برخوردار است. در کنشبرای میسر ساختن برهم 1انتخاب دقیق منومر عاملی

، نگاری غیرکواالنسیباشد اما در مولکولنسبت استوکیومتری میالنسی اتصال بین منومر و الگو بهنگاری کوامولکول

های مختلف شده با فرموالسیون ابی تعدادی پلیمر ساختهصورت تجربی توسط ارزیباید نسبت بهینه الگو/منومر به

 .(Trotta et al., 2012)دست آید به

                                                
1 Functional monomer 
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 (سازشبکه عوامل) عرضی یدهندهاتصال عوامل -1-3-1-3

پذیری دارد. سزایی بر روی گزینشهتاثیر ب ،MIPدهنده یا مورد استفاده در سنتز نوع و مقدار عوامل اتصال

عهده دارد. اوالً در کنترل مورفولوژی ماتریس پلیمری نقش مهمی مهم را بر یعرضی سه وظیفه یدهندهاتصال

 کند و در نهایت ماتریس پلیمری را از استحکام مکانیکیشده را تثبیت میهای پیوندی منقوشدارد. در ثانی مکان

شوند های عرضی ترجیح داده میدهندهباال از اتصال نسبت نظر پلیمریزاسیون معموالًسازد. از نقطهمند میباال بهره

تا همیشه به مواد متخلخل دسترسی داشته باشند و قادر باشند مواد با پایداری مکانیکی کافی تولید کنند. مقدار زیاد 

میایی بعدی منافذ را از لحاظ شکل، اندازه و عاملیت شیتواند پس از حذف الگو، ساختار سهعرضی می یدهندهاتصال

 مانند. تقریباًهای عاملی در یک پیکربندی بهینه برای اتصال مجدد الگو باقی میبرای الگو نگه دارد. بنابراین گروه

طور ها ممکن است بهدهند و فقط تعداد کمی از آندرستی انجام میهای عرضی وظیفه خود را بهدهندهتمام اتصال

 .(Trotta et al., 2012)عنوان منومر عاملی عمل کنند با الگو تشکیل کمپلکس دهند و به همزمان

 1زاتخلخل حالل -1-3-1-4

دارد. در ابتدا باید مولکول الگو، آغازگر، منومر و  MIPگیری ساختار زا نقش مهمی در شکلحالل تخلخل

زا آیند. حالل تخلخلهم از گردم اجزای پلیمر در یک فزا حل شوند و تماعرضی در حالل تخلخل یدهندهاتصال

های بزرگ ایجاد نماید و قطبیت نسبتاً پایینی داشته باشد تا مداخله بین مولکول الگو و منومر را طی باید تخلخل

زا دست آید. حالل تخلخلهپذیری باال ببا گزینش MIPتشکیل کمپلکس کاهش دهد و در آخر خیلی مهم است که 

زا با حاللیت باال های بزرگتر ایجاد کند. برعکس، حالل تخلخلشود و تمایل دارد حفرهمیبا حاللیت پایین، زود جدا 

 .(Trotta et al., 2012) کندایی با سایز کوچکتر تولید میهشود و مواد حاوی حفرهدر پلیمریزاسیون دیرتر جدا می

صورت غیر ایندر حین پلیمریزاسیون است. در  ها پراکنده کردن حرارت واکنش تولید شدهنقش دیگر حالل

 ,R. Wang)شوند های جانبی نامطلوب انجام مییابد و واکنشای افزایش میطور منطقهدمای مخلوط واکنش به

2004). 

                                                
1 Porogenic solvent 
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 آغازگرها -1-3-1-5

پذیری باالتری تر، دارای گزینشدر دماهای پایین پلیمریزه شده هایMIPند که مطالعات متعددی نشان داد 

باال، آغاز واکنش پلیمریزاسیون بسیار سریع بوده  باشند. در دماینسبت به پلیمرهای تهیه شده در دماهای باالتر می

همچنین دمای باال تأثیر منفی دنبال دارد. را به MIPمجدد  یباشد و قابلیت پایین برای تهیهو کنترل آن دشوار می

. گیردهای پیوندی بیشتر با کیفیت باالتر شکل میتر تعداد مکانبر روی پایداری کمپلکس دارد. در دماهای پایین

شود. برای بنابراین دمای پایین با زمان واکنش طوالنی برای دستیابی به پلیمریزاسیون تجدیدپذیرتر انتخاب می

گیرد باید از آغازگرهای واکنش استفاده شود. بسیاری از آغازگرهای یمریزاسیون در دمای پایین انجام که عمل پلاین

وان منبع رادیکالی در پلیمریزاسیون رادیکالی استفاده شوند. عنتوانند بهواص شیمیایی متفاوت میشیمیایی با خ

آغازگر به رادیکال، به ماهیت  یتجزیه یباشد. میزان و طریقهها در مقابل منومر بسیار کم میمقدار آن معموالً

ترل شود های شیمیایی/الکتروشیمیایی آغاز و کنتواند توسط گرما، نور و یا واسطهشیمیایی آن بستگی دارد و می

(Trotta et al., 2012). 

 1کنندهاستخراج حالل -1-3-1-6

نگاری در مولکول ی پیوند برای خارج کردن مولکول الگو از پلیمرکننده یا عوامل شکنندهحالل استخراج

لکول الگو را در خود حل رود. حالل باید فقط پیوند میان مولکول الگو و پلیمر را بشکند و موکار میغیرکواالنسی به

 .(R. Wang, 2004)کرده و از ماتریس پلیمری خارج کند و بر روی دیگر پیوندها تاثیری نگذارد 

 نگاریمولکول اصلی هایروش -1-4

های کنشهای کواالنسی و برهمپیوند ینگاری بر پایهدر حالت کلی سه نوع استراتژی برای مولکول

کنش با غیرکواالنسی بین الگو و منومرهای عاملی وجود دارد. در هرسه مورد، منومرهای عاملی که برای برهم

های کواالنسی و کنششوند. در اثر برهمشوند در حضور مولکول الگو پلیمریزه میهای عاملی الگو انتخاب میگروه

دنبال کوپلیمریزاسیون اتصال مولکول الگو و منومرهای عاملی بههای عاملی غیرکواالنسی بین گروه یا معموالً

                                                
1 Extraction solvent 
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است که اصول کلی آن  1سامان یافتهروش اول، روش پیشگیرند. شکل می های پیوندی اختصاصیعرضی، مکان

پذیر قبل از عمل ی پیوندهای کواالنسی برگشتگذاری شد. اساس این روش بر پایهتوسط ولف و همکارانش پایه

معروف است. در  1روش خودآراییسباخ و همکارانش ارائه شده بهن استوار است. روش دوم که توسط مپلیمریزاسیو

ا پیوندهای ک کمپلکس بین مولکول الگو و منومرهای عاملی با پیوندهای غیرکواالنسی و یاین روش، ی

( نشان داده 1-1)نگاری کواالنسی و غیرکواالنسی در شکل آید. طرح کلی مولکولوجود میکئوردیناسیون فلزی به

ومرهای عاملی از نوع کواالنسی است که در آن پیوند بین مولکول الگو و منست. روش سوم، روش نیمهشده ا

وندی پیوند تشکیل ی بازپیکواالنسی بوده، ولی پس از انجام عمل پلیمریزاسیون و استخراج مولکول الگو، در مرحله

نگاری کواالنسی )طبیعت واضح و روشن( و همچنین مزیت مولکول . در این روشباشدکواالنسی میشده از نوع غیر

 .(Trotta et al., 2012)اند سازی سریع مهمان( با یکدیگر ترکیب شدهبندرنگاری غیرکواالنسی )دولکولمزیت م

 

 
 

 .(Trotta et al., 2012) نگاری کواالنسی و غیرکواالنسیمولکولهای نمایش روش :1-1شکل 

 

                                                
1 Pre-organized 
2 Self-assembly 
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 آن هایروش و MIP فیزیکی هایشکل -1-5

ی مرسوم آن، سنتز توانند ساخته شوند. شیوهمی های فیزیکی مختلفمنگاری شده در فرلیمرهای مولکولپ

مطلوب با  ینگاری شده و سپس خرد کردن آن و در نهایت غربال کردن متوالی ذرات به اندازهتوده پلیمر مولکول

شکنی، دلیل سادگی، بیشتر رایج است. با این حال، سنگباشد. این روش بهمی ی آنتوجه به کاربردهای ویژه

بر است و ذرات با شکل و کننده و زمانمناسب خسته یساییدن و غربال کردن برای دستیابی به ذرات با اندازه

روند و ظرفیت کنش طی ساییدن از بین میهای برهمشوند. همچنین برخی مکاننامنظم حاصل می یاندازه

گیرد، این روش لیمر اصلی مورد استفاده قرار میجایی که فقط بخشی از پدهد و از آنرا کاهش می MIPبارگیری 

های خیر روشهای امنظور برطرف کردن این مشکالت، در سالباشد. بهف باالی مولکول الگو مینیازمند مصر

 سازی سطح و، منقوشنگاری شده، غشاهاهای مولکولرهمانند مه ،MIPهای جدید دیگری برای ساخت فرم

 .(Zhikang Xu, 2009)اند گسترش یافتهی شده، نگارهای مولکولمونوالیه

دست آیند. این روش مانند مخلوط ده از روش پلیمریزاسیون رسوبی بهتوانند با استفاهای منظم میمهره

کند پلیمری رشد می یباشد. زنجیرهمی زااستثناء حضور مقدار زیادی تخلخلکنش مورد استفاده در روش بالک بهوا

-کند. سپس دانهصورت نامحلول در مخلوط واکنش درآید، رسوب میی کافی بزرگ شد تا بهو زمانی که به اندازه

-شوند. این روش نسبت به پلیمریزاسیون تودهراحتی بازیافت میوسط شستشو و عملیات سانتریفوژ بههای پلیمری ت

از  MIPکند. کنترل اندازه های منظم تولید میتر است و با بازده خوبی دانهکند و آسانیای زمان کمتری صرف م

عنوان دست آمده است. بهی مختلف با تغییر شرایط واکنش بههای مورد استفاده در کاربردهانانوذرات تا میکرودانه

یط عرضی در شرا یدهندهاتصال نومرمثال، تغییر اندازه ذرات با حفظ خواص بازشناسی آن، با تغییر نسبت دو م

 .(Zhikang Xu, 2009)است دست آمده پلیمریزاسیون رسوبی مشابه، به

در  هاMIPعنوان روشی برای دستیابی به به نیزنگاری شده پلیمری مولکول الیه ها بادانه پیوندزنی سطح

عنوان پوششی بر روی پلیمرهای نگاری شده بهوش، از الیه مولکولاست. در این رپیشنهاد شده  کروماتوگرافی

ها، لی بر سطح دانهکروی یا سیلیکای متخلخل با استفاده از چند تکنیک برای باقی ماندن پلیمریزاسیون رادیکا

نگاری شده همچنین برای کاربرد سنسورها ساخته های مولکولنانوالیه .(Zhikang Xu, 2009)ست استفاده شده ا

 . (Zhikang Xu, 2009)اند شده
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MIM سکی باشد، برای اولین بار توسط پیلنگاری میکه در نتیجه ادغام تکنولوژی غشاء با تکنولوژی مولکول

. (Wencheng Zhang, 2012)است سرعت گسترش یافته گزارش شده است و به 1111در سال  و همکارانش

تواند ها است، میدیگر مولکولپذیرش های هدف ویژه و عدمتخابی مولکولناساس انتقال اجداسازی غشایی که بر

های جداسازی مصرف انرژی طور پیوسته با راندمان باال عمل کند و در مقایسه با دیگر تکنولوژیراحتی و بهبه

 .(Xu et al., 2009)ویژه در کاربردهای صنعتی استفاده شود تواند در مقیاس بزرگ بهتری دارد همچنین میپایین

 غشاء -1-6

 ممانعت انتخابی صورتهب ذرات از بعضی عبور برابر در که است تراوا نیمه یا تراوا فاز یک غشاء طور کلیبه

یندهای در فرآ .(Ulbricht, 2006)دهد می را ذرات عبور اجازه انتخابی طوربه دیگر عبارتیبه و یا کندمی ایجاد

از هم جدا  ءعامل انتقال جزئی از خوراک میان دو فازی است، که توسط غشا ،محرکه ینیرو ،ءجداسازی توسط غشا

پتانسیل اختالف ف فشار، اختالف غلظت و گاهی اختالف دما و یا اختال محرکه معموالً یاند. این نیروشده

 .(Ulbricht, 2006)الکتریکی است 

 غشاء هایشکل انواع -1-6-1

1تهیمیان الیاف و 3مارپیچی ،1ایلوله ،1ایصفحه غشاهای به شکل اساسبر توانمی را غشاها
 کرد. تقسیم 

 غشاء مکانیکی-فیزیکی مقاومت ا،فازه حرکت دینامیک جداسازی، عملیات نوع به توجه با غشاء باید ساختار و شکل

 استفاده مورد باال فشارهای و دماها در ،نیاز حسب بر توانمی را مارپیچی شود. غشاهای طراحی نگهداری یهزینه و

 جریان با فیلتراسیون یندفرآ گیرند. درمی قرار استفاده مورد جامد از باالیی هایتغلظ در ایداد. غشاهای لوله قرار

 .(Srikanth, 2008)داد  قرار معکوس شستشوی عملیات تحت توانمی را تهیالیاف میان نیز، متقاطع

                                                
1 Plate 
2 Tubular 
3 Spiral 
4 Hollow fiber 
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 جنس اساسبر غشاء بندیتقسیم -1-6-2

بررسی  .ندشومی تقسیم وسنتزی بیولوژیکی )طبیعی( یعمده گروه دو به غشاها گیری،منشاء شکل لحاظ از

آلی )پلیمری(  یعمده گروه دو به خود سنتزی، غشاهای اما گیردنمی قرار گردآوری این یحیطه در طبیعی غشاهای

 .(C. Zhao, Nie, Tang, & Sun, 2011)شوند می بندیقهطب معدنی((یرآلیغ و

 تفکافت شده، کربن پایدار، زیفل اکسیدهای سرامیک، شیشه، نظیر موادی از عمدتاً معدنی یا غیرآلی غشاهای

 و هستند قیمتگران اما دارند خوبی شیمیایی و گرمایی پایداری شوند،یم تهیه کربن مولکولی غربال و هازئولیت

 غشاهای ترینعمده فلزی است. غشاهای دقیق هایکنترل اعمال مستلزم و پیچیده اغلب هاآن یتهیه یندفرآ

 آلومینیوم، سیلیس، ضدزنگ، جنس فوالد از معموالً غشاها . این(Bischoff & Judkins, 2007)باشند یم آلیغیر

 در هاآن مقاومت است، مطرح این غشاها با رابطه در که ایبرجسته هستند. خصوصیت آلیاژها از برخی و نیکل نقره،

 .(R.-H. Kim, Lee, & Kim, 2005)است  خوردگی برابر

 ای ازدسته شود،می مربوط سوختی هایپیل برای هیدروژن گاز تخلیص به بیشتر که گاز جداسازی یزمینه در

و  سازیلخته روشهب طبیعی آلی مواد حذف و آشامیدنی آب یتصفیه در اند. البتهیافته توسعه فلزی غشاهای

حذف  برای جدید روش یک عنوانبه اوزون گاز تزریق یا هوادهی با همراه فلزی غشاهای از نیز میکروفیلتراسیون

از  کنندهآلوده ذرات و هامیکروب کاهش برای فلزی غشای که است شده ثابت و شده استفاده باران آب هایآلودگی

اهمیت  آن دهیپوشش و ساخت روش و پایه جنس ویژه، خواص با فلزی غشای حصول است. برای کافی باران آب

عملیات  برخی انجام همچنین و فشار و دما خاص شرایط ایجاد شامل ساخت، هایروش اکثر دارد. تقریباً بسیاری

سیال،  عبور ظرفیت پذیری،نفوذ نظیر غشاها خواص راستا این است. در شده، ساخته غشای یا پایه روی بر اصالحی،

 .(R.-H. Kim et al., 2005)گیرد  قرار نظرمد باید حرارتی و مکانیکی مقاومت شیمیایی، مقاومت

به را شیمیایی واکنش و نفوذ فرآیندهای توانمی که هستند سرامیکی معدنی، غشاهای غشاهای دیگر یگونه

 .(Bischoff & Judkins, 2007)داد  غشاها انجام این روی بر زمان هم طور

مانند  مزایایی دارای باشند،می سیلسیوم و تیتانیوم زیرکونیوم، آلومینیوم، اکسیدهای شامل که این غشاها

امکان  ،احیا امکان باال، باکتریایی و خوردگی مقاومت زیاد، عمر طول باال، شیمیایی و مکانیکی حرارتی، مقاومت

دمای  در محدودیتی و نبوده موردنیاز افزودنی هیچ غشاها، این هستند. در حفرات اندازه مطلوب کنترل و تمیزکردن
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 فازی است. ولی تبدیالت بدون و باال پذیریانتخاب با ندآیفر یک سرامیک، کمکبه فیلتراسیونندارد.  وجود فرآیند

دارد  نیز وجود غشاء روی بر بعدی اصالحات انجام بودن مشکل و باال ساخت یهزینه مانند معایبی مزایا، این کنار در

(J. Kim & Van der Bruggen, 2010). 

3ایمیدپلی ،1آمیدپلی ،1پروپیلنیپل جنس از شده ساخته غشاهای به توانمی پلیمری غشاهای جمله از
-، پلی 

محیط، حاللیت مواد و  pHو  دما خود، میاییشی ساختار اساسرب مواد این از و ... اشاره کرد. هرکدام 1سولفون

حالل و مقاومت واص ضدسولفون خ. در این میان، پلی(Ulbricht, 2006)گیرند می قرار استفاده ها موردمقاومت آن

ید کند و روش وارونگی فاز تولتواند غشاء با کیفیت خوب بهو میی و حرارتی خوبی دارد یمکانیکی، پایداری شیمیا

. (Kobayashi, Reddy, Ohta, Abe, & Fujii, 2002)رود کار میهپلیمری ب طور وسیعی در ساخت غشایهب

 بهتر ،دیگر غشاهای از اقتصادی لحاظ است. همچنین از پلیمری غشاهای در مهم هایویژگی از یکی باال تخلخل

 .(Ulbricht, 2006)باشند می

 غشاء ساخت یندفرآ -1-6-3

 اثر حک ،1اکستروژن، 5یکشش روش چهار غشاها به کلی طوربه
 ,Ulbricht)شوند می ساخته 8فاز وارونگی و1

غشاهای پلیمری میکروفیلتراسیون، اولترافیلتراسیون و  ییک روش مناسب برای تهیه ،. تکنیک وارونگی فاز(2006

یک فیلم از محلول یکنواخت پلیمری روی یک سطح مناسب مانند شیشه،  ،باشد. در این روشنانوفیلتراسیون می

ور حالل غوطهسرعت در یک حمام از ماده ضدگیری شده بهشود. فیلم قالبی میگیرلون قالباتیلن، فلز و یا تفپلی

 ,Rahimpour)شود نشین میحالل فیلم پلیمر از صفحه جدا شده و تهشود که در اثر جابجایی حالل و ضدمی

Madaeni, & Mansourpanah, 2010). 

                                                
1 Polypropylene 
2 Polamide 
3 Polyimide 
4 Polysulfone 
5 Stretching 
6 Extrusion 
7 Track-etching 
8 Phase inversion 
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 ءغشا هایویژگی -1-6-4

قرار  بررسی ردمو را غشاها مختلف هایویژگی باید جداسازی یندهایفرآ انجام چگونگی بینیپیش منظورهب

اندازه  شامل ءغشا فیزیکی خواص. نمود بندیتقسیم شیمیایی و فیزیکی دسته دو به توانمی را غشاها خواص داد.

 بار نیز شامل غشاء شیمیایی خواص د.باشمی ... و غشاء تخلخل ضخامت، حفرات، شکل حفرات، تعداد حفرات،

 تاثیر یند بایدآفر نوع به توجه با که است هاآن دوستیآب و پذیریواکنش جذب، قابلیت الکتریکی، هدایت سطحی،

 .(Figoli, Santoro, Galiano, & Basile, 2015)داد  قرار بررسی مورد را عوامل این

1-7- MIM  

 پذیری در عملیات پیوسته، سهولت در افزایش مقیاس و توانایی ادغام آنسازی انرژی، انعطافدر کنار ذخیره

یندهای واکنشی و جداسازی، مزایای اصلی تکنولوژی غشاء در مقایسه با دیگر عملیات واحد در مهندسی آبا دیگر فر

فرد یعنی انتقال انتخابی غشاء است. متاسفانه غشاهای تجاری رایج، یمی مربوط به اصول جداسازی منحصربه)بیو(ش

-های گسترش غشاها بهای اخیر، روشهنابراین در سالدهند. بی جداسازی انتخابی مواد اختصاصی را نمیاجازه

اند. ساخت غشاهای نوین با خود جلب کردهفرد، توجه بسیاری بهبات منحصربهمنظور اختصاصی بودن برای ترکی

 .X.-J)باشد حل مناسبی برای این چالش میراه ،ی مصنوعیاختصاصی پایدار دارای ساختار پذیرنده MIPاستفاده از 

Wang et al., 2008). 

 MIM ساخت هایروش -1-7-1

 های زیر است:شامل روش ه شده،در نظر گرفت MIMسه استراتژی اصلی که برای ساخت 

 .(Piletsky & Turner, 2006)و مورفولوژی غشاء  MIPتشکیل همزمان ساختار  -1

یند ساخت، بسیاری از آو همزمان آسان کردن فر MIMپذیری منظور بهبود نفوذپذیری و انتخاببه

کنون گزارش شدند های ساخت که تاروش تریناصلی از جمله های زیادی را امتحان کردند.ن روشدانشمندا

 ,Zhikang Xu)اند اختالط فیزیکی و ... بوده یون اتصال عرضی درجا،ی، پلیمریزاساپلیمریزاسیون توده

2009). 
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 اند.که از قبل سنتز شده MIPساخت غشاء از ذرات  -رویکرد متوالی -1

 & Piletsky) در داخل و یا بر سطح غشای پایه با مورفولوژی مناسب MIP تشکیل -رویکرد متوالی -3

Turner, 2006). 

طور زیرا به باشدیکی بسیار مناسب می، روش اختالط فیزMIMهای موجود برای ساخت در میان روش

موجب آن روش وارونگی فاز روش اصلی برای فناوری رود و بهکار میتقیم برای ساخت غشاهای متخلخل بهمس

صورت وارونگی فاز خشک و وارونگی فاز تواند بهط ساخت، وارونگی فاز میباشد. با توجه به شراینگاری میمولکول

کار به MIMبرای ساخت  1115باشد که برای اولین بار در سال وری نشینی غوطهمرطوب یا همان وارونگی فاز ته

های مکانگیری، شود و هنگام قالببه محلول پلیمری اضافه می اند. در این روش، مولکول الگو مستقیماًرفته

 .(Xu et al., 2009)شوند پیوندی و مورفولوژی غشاء همزمان ساخته می

نیز شده است که روشی فراگیر و مؤثر برای تولید  1توجه زیادی به الکترواسپینینگ MIMبرای ساخت  اخیراً

کار رفته است نگاری بهی مولکولدر زمینه 1111باشد و برای اولین بار در سال یکرو میفیبرهای با مقیاس نانو یا م

کنش اژ باال ممکن است موجب ویرانی برهمقدرت ولت یوسیلهرفته بهکار جایی که نیروی الکترواستاتیک بهناما از آ

کار رود خاصی به نگاریلهای مولکوتمتواند برای سیسهای عاملی و مولکول الگو شود، این روش فقط میبین گروه

(Xu et al., 2009)   .                            

                                                
1
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The anticancer drug taxol is one of the most expensive and valuable drugs that different 

methods were applied for separation and purification of it, but they confronted many 

difficulties and they were not economically affordable. In this regard, the main purpose of 

the present study is the enrichment of taxol using molecularly imprinted membrane 

because of its particular advantages. In this study, first, blank polysulfone membrane and 

polysulfone membrane containing drug were prepared using phase inversion technique and 

then washing methanol solvent, drug was removed from polymeric matrix to creat specific 

nanocavities complementary to taxol molecule. After preparing the membranes for 

comparison, their properties and morphologies were analyzed by scanning electron 

microscopy (SEM), fourier transform inferred spectroscopy (FTIR), diffuse reflectance 

spectroscopy (DRS). Water contact angle measurements were conducted to investigate the 

hydrophilicity and surface wettability of membranes. Both types of membranes' pure water 

flux, fouling, porosity, specific surface area and molecular weight cut off, were 

investigated. After that, performance of synthesized samples was evaluated by both 

continuous and discontinuous adsorption experiments using high performance liquid 

chromatography (HPLC). Effective factors on adsorption such as the initial solution 
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(22.8% to 67.6% ). Finally, the extract containing taxol was isolated from the trunk of yew 

tree and molecularly imprinted membrane was successfully applied for its final 

purification. 

 

 

 

 

Keywords: Taxol,separtion, molecularly imprinted membrane, specific nano-cavity 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Engineering

Department of Chemical Engineering 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.Sc. in chemical Engineering Major, Advanced Specialty

 

Title: 

Creating Specific Nanocavities on the Surface of Polymeric Membrane by 

Molecular Imprinting Technology for the Enrichment of Anticancer Drug 

Taxol 

 

Supervisor(s): 

Ali Nematollahzadeh (Ph. D) 

Advisor(s): 

E. Pourbasheer (Ph. D)  

By: 

Sahar Ghasemi 

 

 

October – 2016 


	1-  مقدمه
	1-1- ضرورت پژوهش
	1-2- تاریخچهی مولکولنگاری
	1-3- مفهوم مولکولنگاری
	1-3-1- اجزای تشکیلدهندهی یک سامانهی مولکولنگاری شده
	1-3-1-1- الگو
	1-3-1-2- منومرها
	1-3-1-3- عوامل اتصالدهندهی عرضی (عوامل شبکهساز)
	1-3-1-4- حلال تخلخلزا
	1-3-1-5- آغازگرها
	1-3-1-6- حلال استخراجکننده


	1-4- روشهای اصلی مولکولنگاری
	1-5- شکلهای فیزیکی MIP و روشهای آن
	1-6- غشاء
	1-6-1- انواع شکلهای غشاء
	1-6-2- تقسیمبندی غشاء براساس جنس
	1-6-3- فرآیند ساخت غشاء
	1-6-4- ويژگیهاي غشاء

	1-7- MIM
	1-7-1- روشهای ساخت MIM





