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 پليمرهاي قالب مولکولي تاریخچه 1-1
 

توسط نظریه مود صورت گرفت. به دنبال آن  1930به عنوان منبع اصلي در ایمونولوژي در سال  MIPظهور 

تئوري در مورد تنوع تشکیل آنتي بادیها در رویارویي با آنتي ژنهاي فعال زیستي توسط پائولینگ ارائه شدد. 

هدا و تئوري پائولینگ هر واحد ساختاري از آنتي بادي قادر است ساختار سه بعدي خدود را در جهتیابي طبق

هاي ممکن با آنتي ژن تغییر دهد. بنابراین آنتي بادي با نقاط نقدش شدده آنتدي ژن کده بده عندوان برهمکنش

  .به کار گرفته شد MIPشود که بعدها این تئوري در رود، ترکیب ميمولکول هدف یا الگو به کار مي

هاي متعددي داشته و چندین گدروه بده دنبدال پیشدرفت آن سدعي ها پیشرفتهامروزه تئوري تشکیل آنتي بادي

آزمایشدي در رابطده بدا « فرانک دیکدي»کردند که این تئوري را در سنتز به کار گیرند، دانشجوي پائولنیگ 

در دانشددگاه داسددلدروف آلمددان پیوندددهاي  والدد  1907جددذب ویددژه توسددط سددیلیکا انجددام داد. در سددال 

کوواالنسي بدین موندومر و مولکدول هددف تشدکیل داد و بده دنبدال آن پلیمریزاسدیون و شکسدت اتصداالت 

هداي مولکول هدف را مورد بررسي قرار داد. مفهوم حقیقي نظریده پائولیندگ سدرانجام در سدنتز آنتدي بادي

پژوهشدها و  1940در دانشگاه لوند سوئد کار شد. در سدال به وسیلة گروه ماسباخ  MIPمصنوعي با پیشرفت 



صدورت گرفدت.  MIPمطالعاتي بر مکانیسم بر همکنشدهاي آنتدي ژن و آنتدي بدادي بدا اسدتفاده از تکنیدک 

با استفاده از پیوند غیر کوواالنسدي توسدط ماسدباخ ارائده  MIPیک سنتز موفق از  1980همچنین در سالهاي 

  .، محدودیتهاي مواد سییلیکا مثل پایداري و تکثیر پذیري را ندارنددر فاز آلي MIPشد. تکنیک 

 
 مفهوم کالسیک سوبسترا و آنزیم -1-1شکل

این روش که مبتني بر خود تجمعي با پیوند غیر کوواالنسي است، مونومر و مولکول هدف را در کمدپلکس 

تلفي اسدتفاده گدردد. تحقیقدات ماسدباخ سازد که در کاربردهاي مخسازد و پلیمر را قادر ميبا هم مرتبط مي

هاي مختل  پلیمر و کالسهاي مختل  آنالیدت هاي تازه اي مشتمل بر مطالعاتي در سیستم منتهي به پیشرفت

در ارتبداط بدا جداسدازي بده روش  MIPهدف گردید. اولین کارهاي انجام شده دراین زمینه به کار گیدري 

رود. توده پلیمري حاصدل از پلیمریزاسدیون نمونده مر به کار ميکروماتوگرافي است که در جداسازي انانتیو

رود. بده کدار مدي HPLCشدده در سدتون  Packedهاي شود و به صورت داندهمورد نظر، آسیاب و الک مي

 MIPاست به طدور موفقیدت آمیدزي در  HPLCکه داراي بازده جداسازي باالتري در مقایسه با CECاخیراً 

 شود.استفاده مي

 هوم کلي پليمرهاي قالب مولکوليمف 1-2

  MIP  شود. به نحوي که اتصال انتخابي به ایجاد ساختارهاي دربرگیرنده در سطح پلیمر اطالق مي به روش

هدا در جداسدازي، بیوحسدگرها و نیدز بعندوان کاتدالیزور اسدتفاده  MIPمولکول مورد نظر صورت بگیرد. از 

اکز اتصال پذیرنده در سداختار پلیمدر مصدنوعي اسدت کده گیري مولکولي تکنیک ساخت مرقالب .شودمي

هاي مصدنوعي بدا کند و در مقایسه با گیرندههاي مشابه در گزینش سوبسترا بهتر عمل ميبادينسبت به آنتي

مولکدولي هاي مصنوعي با وزنهاي مقایسه با گیرندهوزن مولکولي کم میزان جذب باالتري دارد. این روش

هاي ایجاد پلیمر خطي که ساخت آن از طریدق پیونددزدن تري دارد. این روش با روشکم  میزان جذب باال



منظور مرتدب کدردن گیرد و نیدز اسدتفاده از تمپلیدت بدهمونومرها به پلیمر)بعنوان مولکول هدف(صورت مي

 .گرها در یک آرایش فضایي معین متفاوت استواکنش

شدوند. ابتددا ر حضدور مولکدول هددف کدوپلیمریزه ميسداز هدا ددر این تکنیک مونومرهاي عاملي و شبکه

هداي عداملي دهندد و بعدد از پلیمریزاسدیون گروهتشدکیل کمدپلکس مي مونومرهاي عاملي با مولکول قالدب

شود و مراکدزي شوند. در انتها مولکول هدف از میان پلیمر برداشته ميبوسیلة ساختار پلیمري نگاه داشته مي

ماند. بدین ترتیب حافظة مولکدولي کده تواندایي آنالیت در داخل پلیمر باقي ميکه در شکل و اندازه مکمل 

شود. کمپلکس بین مونومرها و مولکول هدف اتصال مجدد و انتخابي به آنالیت است براي پلیمر تعری  مي

پذیر مثددل پیوندددهاي هیدددروژني، یددوني، برهمکنشددهاي قطبددي و توسددط پیوندددهاي غیرکوواالنسددي برگشددت

 .شودواندروالسي تشکیل مي نیروهاي

کنند. در گیري، مونومرهاي عاملي براي شکل و خواص شیمیایي مولکول هدف مثل کلید عمل ميدر قالب

گیرند. در اینجدا ترتیدب هاي عاملي در حفرات قرار ميهاي مختل  زنجیرۀ پلیمري ایجاد شده گروهقسمت

هاسدت و بده همدین ادآور ساختار مراکز فعدال آنزیمدروني زنجیرۀ پلیمري مسئول ساختار فضایي است که ی

کنندد. رابطده مولکدول هددف بدا حفدرات نقدش دار، بندي ميها را جزء ترکیبات شبه آنزیم طبقهMIPدلیل 

براي کاتالیسدت آندزیم تعرید    سال پیش توسط امیل فیشر 100یادآور اصول قفل و کلید است که حدود 

 .شده است

پلیمرهایي سنتزي با حفرات سطحي مشدخص تولیدد شدده توسدط مولکدول الگدو پلیمرهاي قالب مولکولي، 

گیري مولکولي تکنیکي بسیار مناسب براي تهیه مواد پلیمري است که داراي سایتهاي تشخیص هستند. قالب

گیري مولکولي تکنیک ندویني اسدت کده در آن حفدرات و باشند. قالببا توانایي باال براي مولکول الگو مي

توانند در مراحل بعدي  بده عندوان پذیرندده هدایي هاي بوجود آمده در طول مرحله پلیمریزاسیون ميجایگاه

هدا و پلیمرهداي باديشبیه آنتي بادي در مقابل گونه شیمیایي خاص عمل کنند، شدباهت عمدل در کدار آنتي

هدا ایدن قالب .بدادي داده شدودقالب مولکولي موجب شده است که به پلیمرهاي قالب مولکدولي لقدب آنتي

 ها داراي آن نیستند:داراي چندین حسن هستند که آنتي بادي

دلیل ماهیت اتصاالت عرضي این پلیمرها، این نوع ترکیبات داراي مقاومت شیمیایي و مکدانیکي به -1

که میتوان آنهدا را در محیطهداي شدیمیایي خطرندال مثدل محیطهداي اي هستند به طوريالعادهفوق

 هاي آلي مورد استفاده قرار داد.ا در حضور حاللاسیدي و بازي و ی

این مواد به صورت ارزان قابل تولید بوده و میتوان آنهدا را در محیطهداي خشدک و در دمداي اتداق  -2

 براي مدت طوالني نگاه داشت.



هاي شددیمیایي و وضددوو وجددود دارد کدده بتددوان پلیمددر قالددب مولکددولي بددراي گونددهایددن قابلیددت به -3

بادیهدا بدراي تعدداد ا سداختارهاي گونداگون سدنتز کدرد، در صدورتي کده آنتيبیولوژیک مختل  ب

 محدودي از مواد به طور طبیعي وجود دارند.

این ترکیبات بشکلهاي فیزیکي مختل  قابل تهیه هستند. روش اصلي تهیده پلیمدر قالدب مولکدولي،  -4

 مر شدن است.اي شامل کمپلکس مولکول الگو و مونومر قابل پلیاستفاده از آرایه اولیه

 

گیري مولکولي در داخل پلیمرها عملیاتي است کده در آن مونومرهداي عداملي و مونومرهداي اتصدال قالب 

هاي عاملي آورند. در ادامه با انجام پلیمریزاسیون گروهميدهندۀ عرضي با آنالیت شیمیایي کمپلکس بوجود

ته به محل فضایي گدروه عداملي مولکدول این مونومرهاي در محل خود با یک آرایش فضایي ویژه که وابس

هداي پلیمدر کنند. در مرحله بعد انتهاي دیگر این مونومرها که در واقدع گروهباشد آرایش پیدا مي هدف مي

شوند و این مونومرها در همدان جدایي کده در عرضي بیکدیگر متصل ميدهندهشونده هستند از طریق اتصال

شوند. در مرحله بعد مولکول هدف با روشهاي مختل  از د ثابت مياطراف مولکول آرایش پیدا کرده بودن

ماندد یدک سدري گردد. با خارج شدن مولکول هدف چیزي که بدر جدا ميدرون حفرات پلیمري خارج مي

باشد. ایدن هاي عاملي در وضعیت خاص در فضا ميهاي هم اندازه با مولکول هدف و با آرایش گروهحفره

هداي تواندد وارد آن حفدره شدده و بدا گروهطوریست که مولکول هدف دوباره ميهاي عاملي آرایش گروه

آورد کده در واقدع مولکدول کنش ایجاد کند. این خاصیت یک حالدت اختصاصدي بوجدود مديهمعاملي بر

هداي عداملي مولکدول هددف و آرایدش آنهدا در فضدا هدف نه فقط از طریق اندازه بلکه از طریق نوع گروه

ایدن شدیوه تهیده سدایت هداي پیونددي مصدنوعي،  .گیرنددپلیمدر مدورد شاسدایي قدرار مي توسط حفره داخل

هاي فعدال اي متنوعي نظیدر تهیده فازهداي ثابدت بدراي کرومداتوگرافي، جداسدازیمولکولکاربردهاي تجزیه

 .[23]هاي مصنوعي و عناصر تشخیصي در حسگرهاي شیمیایي داردنوري، کاتالیز گزینشگر فضایي، پادتن

اي مناسب شدده اسدت. پدس از گیري مولکولي تبدیل به یک ابزار تجزیهول دو دهه اخیر فناوري قالبدر ط

کاربرد در جداسازي، توسعه و ساخت حسگرهاي الکتروشیمیایي بیشترین کداربرد را بخدود اختصداص داده 

توانند داشته ياست. این حسگرها کاربردهاي متنوعي در زمینه شیمي دارویي، صنایع غذایي و کشاورزي، م

 باشند.



 
 مراحل مختل  تهیة یک پلیمر قالب مولکولي -2-1شکل
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هاي طبیعي و سنتز پلیمرهایي به همراه نقاط اتصالي با تمایل باال است که تقلید گیرنده MIPیکي از اهداف 

ایر آنالیتهاي هدف به کدار هاي کوچک، پپتیدها و سها، آنالیتبه طور موفقیت آمیزي در اندازه گیري دارو

پایه همه ایمونوحسگرها ویژگي تشخیص مولکدولي از آنتدي ژن و آنتدي بدادي بدراي تشدکیل یدک .رودمي

آنتدي بدادي بدا  -تواند آنالیت را با یک ویژگي مشابه بر هم کنش آنتدي ژنمي MIPکمپلکس پایدار است. 

به عنوان مواد ساختگي غیر بیولوژیکي بدا الگدوبرداري از آنتدي  MIPبدین ترتیب  .سایر عوامل مرتبط سازد

تکنیکدي  MIPبا توجه به اینکه  .رود و کروماتوگرافي به کار مي SPEها در اندازه گیري اتصاالت در بادي

عناصدر  بدا ایدن فدن آوري  .تشخیصي یا آنتي بادي گیرندده اسدت براي ساختن پلیمر یبوتقلیدي داراي نقاط

بده عندوان گیرندده و آنتدي  MIPشوند که داراي گزینش پذیري باالیي هسدتند . تشخیص مولکولي تهیه مي

بادي در اتصاالت تقلیدي در آنالیز  و به عنوان تقلیدگر آنزیم در کاربردهاي کاتالیز  و ماتریکس تشخیصي 



زیسدت حسدگر، سدبب پیشدرفت با فدن آوري  MIPشوند. ترکیب روش در حسگرهاي تقلیدي  استفاده مي

  هایي در سیستم حسگرها شده است. 

  MIPمقایسه بيومولکولهاي طبيعي و 1-4

 

تواند از ترکیبات متضاد ساخته شود. که براي اسدتفاده آن است که پلیمر نقش شده مي MIPیکي از مزایاي 

ومت نسدبت بده محدیط هدایي بدا رود. مزیت دیگر آن پایداري ترم طوالني آن و مقااز آنتي بادیها به کار مي

pH  باال یا پایین است. در طدي دو دهده گذشدتهMIPs  توجده دانشدمندان را در زمینده پیشدرفت حسدگرهاي

شیمیایي و بیولوژیکي جلب نموده است. و مزایاي قابل مالحظده اي مانندد پایدداري بیشدتر، قیمدت پدایین در 

ها دارا است. بعضدي از محققدین سدعي طبیعي و آنتي باديهاي ها و گیرندهموارد تهیه آن در مقایسه با آنزیم

از  MIPهداي بهبدود بخشدنده و هاي شناسایي مولکولي مصدنوعي را در اشدکال آنتدي باديدارند که سیستم

بده عندوان روش تجزیده اي مفیددي در  MIهاي اخیدر پتانسیل خوبي براي اینکار برخودار است. در طي سال

به علت هزینه پدائین در  MIPهاي بیولوژیکي به کار رفته است. لیدي از گیرندهتولید عناصر تشخیصي، با تق

هداي بداال، کاربردهداي مواد اولیه نسبت به آنزیمهدا و پایدداري گرمدایي و مکدانیکي بداال در درجده حرارت

به آساني قابل حمل هستند و تحقیقات نشدان داده شدده کده  MIPهاي آلي مواد سنتزي گوناگوني در حالل

سدال یدا بیشدتر بددون از دسدت دادن گدزینش پدذیري و ظرفیدت شدان بداقي  5خواص تشخیص آنها بعدد از 

هداي تشخیصدي هاي بیولوژیکي ترد و شکننده در مولکولدر نتیجه آنها مزایاي بیشتري از سیستم   .مانندمي

ي عبدوري و دارند. تحت شدرایط مناسدب بده عندوان مدواد اتصدالي گدزینش پدذیر، میکروراکتدور و غشداها

سبب استفاده از آنها در کاربردهدایي چدون  MIPکاتالیزها کاربرد دارند. عمر طوالني و قدرت مندي باالي 

هاي پزشکي گردیدده اسدت. دراصدل از هدر ترکیبدي علم جداسازي، کاتالیزور در دماي صنعتي و تشخیص

اسدتفاده شددند. از  MIPات در اگر چه تا به حدال فقدط محددودي از ترکیبد . استفاده کرد MIPتوان در مي

با گزینش پذیري باال ایجاد ندوعي از سداختاري اسدت کده بدا آنالیدت  MIPعوامل مهم براي بدست آوردن 

 هدف سازگار باشد. 

 و اجزاء دخيل در تهيه آن MIPروش تهيه  1-5

دهي هاي قالب زدن مولکولي، مولکول هدف اهمیت مرکدزي دارد. از آن جهدت کده سدازماندر همه روش

هاي هدف باید تحت شدرایط هاي عاملي متعلق به مونومرهاي عاملي را بر عهده دارد. البته همه آنالیتگروه



پلیمریزاسیون از نظر شیمیایي بي اثر باشند. بنابراین باید قبل از پلیمریزاسیون به چند سؤال در این زمینه پاسخ 

 گفت: 

 لمر موثر است؟هاي قابل پ( آیا مولکول هدف مربوط روي گروه1

 ( آیا مولکول هدف بازدارنده پلیمریزاسیون رادیکال آزاد است؟ 2

 تواند تحت شرایط افزایش دما پایدار بماند؟( آیا مولکول هدف مي3

 

 کند: در واقع مولکول هدف در این فرآیند دو نقش ارائه مي

 مل اند. به عنوان پر کننده فضاي خالي سه بعدي که نسبت به حفرات پلیمر مک -1

 ها و مونومر عاملي در طي پلیمریزاسیون. هاي مکمل برنامه ریزي شده بین گروهبر همکنش -2

 

قالبهاي آلي کوچک به عندوان مثدال داروهدا، آمینواسدید، کربوهیددارت، پدروتئین هدا، بازهداي نوکلئوتیدد، 

مشخص گدزینش پدذیر هورمون، حشره کش، آفت کش و کوآنزیم به طور موفقیت آمیزي براي تهیه مواد 

هاي عاملي در قالدب شددن مداتریکس شوند. فلزات و سایر یونها براي ایجاد ترتیب ویژه از گروهاستفاده مي

شوند. یک استراتژي قالب زدن این است که بر همکنشهاي غیر کوواالنسي بدین مولکدول نقدش استفاده مي

 شده و مونومر عاملي به وجود آید.

غیدر کووالنسدي هسدتند. و  MIPهاي نقاط اتصدال نقدش زده شدده در بر همکنشمونومرهاي عاملي مسئول 

 4بده  1شوند. که نسبت آنالیت هددف بده موندومر معموالً در نسبت بیشتري نسبت مولکول هدف استفاده مي

زدن غیر کووالنسي این نکته که مشخصة آنالیدت هددف بدا مشخصدة موندومر عداملي مکمدل است. در نقش

است. مثال پیوند هیدروژني دهنده با پیوند هیدروژني گیرنده در افزایش کمپلکس تشدکیل  باشد، خیلي مهم

شده و تاثیرات نقش زدن اثر بسزایي دارد. کمپلکس آنالیدت هددف بدا موندومر عداملي بدر واکدنش پدذیري 

 گردد. مونومر تا حدي موثر است که آشفتگي الکترونیکي در مشاهده نتایج، از این نظر پدیدار مي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تعدادي از مونومرهاي عاملي بکار رفته معمول در ساختار پلیمرهاي قالب مولکولي. -3-1شکل

 

 شبکه ساز در ساختار ماتریکس پلیمر سه نقش مهم را بر عهده دارد:

 کند.شکل ماتریکس را کنترل مي -1

 در پایداري مکانیکي آن مؤثر است. -2

 شود.قالب گرفته شده ميباعث در کنار هم نگاه داشتن مراکز اتصالي  -3

 

نظر پلیمریزاسدیون شود در حالیکه از نقطهساز بر توانایي شناساگري پلیمر صحبت ميهمواره از تآثیر  شبکه 

شود زیرا براي دستیابي بده پلیمدر مداکروپروا بدا پایدداري مکدانیکي ساز پیشنهاد ميهاي باالي شبکهنسبت

است. منابع زیدادي در مدورد تداثیر شدبکه سداز بدر رفتدار تشدخیص  ساز مورد نیازمناسب مقادیر باالي شبکه

مولکولي در پلیمر نقش زده شده موجود است. معموالً براي ایجاد مواد متخلخل دائمي و پایداري مکانیکي 

اسدت.  %80کافي، نسبت باالي شبکه ساز الزم است. در این ندوع پلیمدر اغلدب نسدبت شدبکه سداز بداالتر از 

ها و واکنش پدذیري نظر گرفت که درصد گروههاي وینیل مونومرهاي چند عاملي با نسبت همچنین باید در

 یابند. هاي متفاوت وینیل با نسبتهاي متفاوت در پلیمر تجمع ميمتفاوتي همراه است و گروه

( شبکه ساز که در ایجاد ویژگي پلیمر ضروري اند، فقط تعدداد محددودي از 70-80از میان تعداد زیادي )%

، تري متیل پروپان و تدري متیدل (EGDMA)شوند، اتیلن گلیکول دي متا اکریالت بکه سازها استفاده ميش

اکریالت شبکه سازهاي عمومي قابل استفاده اند. اخیرا چندین نوع دیگدر شدبکه سداز هدم بده وجدود آمدده 

نسبت به پپتید گدزینش   MIPعاملي شبکه سازها مثل پنتااریترول براي تهیة 4یا  3است. بنابراین اکریالتهاي 

پذیر تهیه شده اند. عالوه بر شبکه سازهاي غیر قطبي که قطبیت ضعیفي در طبیعدت دارندد، شدبکه سدازهاي 

به عنوان مثال یک مونومر شدبکه سداز حداوي دو عامدل آمیدد بده  .داراي گروه عاملي موثر نیز بررسي شدند

به عنوان داروي مسدکن  نوان مشتقات اسید باربیتونیکشوند که به عطور مساوي در کنار پیریدینیل واقع مي

  .شوند خواب آور تجویز مي

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازهاي بکار رفته معمول در ساختار پلیمرهاي قالب مولکولي.تعدادي از شبکه -4-1شکل

 

ي غیدر هداحالل نقش مهمي در فرآیندهاي قالب زدن، به ویژه در روش خود تجمعي بر قدرت بدر همکنش

کوواالنسي پلیمریزاسیون دارا است. نقش حالل گردآوري اجزا و عوامل پلیمریزاسیون است. حالل مونومر 

کند و به عنوان دومین تابع عاملي، مولکول هدف، کراا لینکر و آغاز کننده را در یک فاز جمع آوري مي

حي از پدروژن کده اسدتفاده شدود. ندوع و سدطمهم در ایجاد حفرات در پلیمرهاي درشت حفره محسوب مي

کند. به ویژه استفاده ترمودینامیکي خوب از حدالل منتهدي شود ساختار و کل حجم حفرات را کنترل ميمي

گدردد. اسدتفاده از حاللهدایي کده از نظدر ترمودیندامیکي به پلیمرهایي با ساختار حفره هایي با سطح ویژه مي

گدردد. همچندین حفدرات و سدطح ویدژه کمتدر حفدره ميضعیفند، سبب ایجاد پلیمرهایي با ساختار ضدعی  

. انتخاب نوع پروژن اهمیت بسزایي دارد، چدرا کده ]24[نماید افزایش حجم پروژن، حجم حفره را بیشتر مي

 



هداي بدین مولکدول قالدب باید مونومرها را حل نموده و حتي در نقش زدن غیر کوواالنسي مانع بدر همکنش

پروژن همچنین به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده ساختار و شکل نهایي  شده و مونومرهاي عاملي نگردد.

 .پلیمر است

از آنجا که حالل عامل قطعي حل کردن اجزاي تشکیل دهنده و ایجاد برهمکنشهاي آنالیت هدف و مونومر 

ندد. اگدر کعاملي است، مقدار آن در طي پلیمریزاسیون تعداد حفره و مشخصه نفوذ این ساختار را تعیدین مي

چه تهیه چنین سیستمهایي نسبتاً ساده است، طراحي تعدادي از عوامل کامالً پیچیده است. اصلي ترین مرحله 

ها بین آنالیت هدف، حالل و مونومر عاملي است. آنالیت هدف باید از فرآیند بهینه کردن قدرت برهمکنش

در  MIPیبات محلول باشد. تهیده و اسدتفاده از با حالل سازگار باشد، بنابراین باید در محدوده زیادي از ترک

محلولهاي آبي به این علت که آب تداخلهاي زیادي با سیستم دارد، محدودیت دارد. یک راه غلبده بدر ایدن 

سختي استفاده از حاللهاي آلي است. اگر چه سمي بودن و ناسدازگاري ایدن حاللهدا، اسدتفاده از آنهدا را در 

  کند.ي محدود ميهاي جداسازدستگاهحسگرها و 

هاي بین آنالیت هدف و موندومر عداملي اسدت کده در آب بده علدت بدر راه حل دیگر، استفاده از برهمکنش

ها شدود. بده ایدن ترتیدب ایدن سیسدتمهمکنشهاي هیدروفوبیک و کئوردینه شدن فلز این برهمکنشها زیاد مي

هداي آن شدامل ي است کده بدر همکنششبیه به سیستمهاي کارآمد از درشت مولکولهاي طبیعي و لیگندهای

. بده غیدر از ایدن نقشدهایي کده حدالل بده ]24[هاي کئوردینه فلز اسدت هیدروفوبیک و بسیاري از برهمکنش

کندد. در نقدش زدن غیرکوواالنسدي نیدز بایدد انتخداب صدحیح و عنوان عامل تشکیل دهنده حفدره ارائده مي

مدپلکس موندومر عداملي و مولکدول هددف افدزایش عاقالنه اي از حالل داشت، چرا کده احتمدال تشدکیل ک

شود. بعضي حاللها نیدز ایجداد تیک )مثال تولوئن( ترجیح داده ميیابد. معموالً حاللهاي غیر قطبي یا آپرومي

تواندد نماید که اگدر نیروهداي هیددروفوبیکي در ایجداد کمدپلکس مدوثر باشدد، آب ميپیوند هیدروژني مي

بهترین حالل در قالب زدن، حاللهایي هستند کده ثابدت دي الکتریدک پدائین انتخاب درستي از حالل باشد. 

دارند، مانند تولوئن و دي کلرو متان. استفاده از حاللهایي که قطبیت بیشتري دارند، ناچارا نیروي بدین اندواع 

اثدر کند. به عبارت دیگر حالل روي سداختار پلیمدر تهیده شدده مواد قالب شده و مونومر عاملي را سست مي

نسدبت بده حدالل  έ=36گذارد. بنابراین استونیتریل که یک حالل نسبتا قطبي است با ثابت دي الکتریدک مي

شود، چرا که باعث باعث کم کردن نقاط تشخیص در پلیمر درشت حفره مي έ=5کلروفرم با دي الکتریک 

ز پلیمریزاسدیون قالدب بندابراین انتخداب ندوع حدالل سدئوال مهمدي قبدل ا  .گدرددکم کردن نقاط اتصال مي

مولکولي است، که باید به آن توجه نمود. از آنجائیکه نیروهاي غیر کوواالنسي تحت تداثیر خدواص حدالل 

هاي انجدام شدده آورندد. بدا بررسديگیرد، حاللهاي غیر قطبي بهترین نقاط تشخیص را به وجدود ميقرار مي



اسدت. ندوع حدالل و یدا  10: 1الب مولکولي تقریبداً بهترین نسبت حالل به مونومر عاملي در تهیة پلیمرهاي ق

عامل شتاب دهنده براي شکل گیري پلیمر تاثیر زیادي در ساختار پلیمر دارد. ولي اثدر آن بدر روي گدزینش 

 .هاي شکل گرفته کم استپذیري حفره

شدد، در در اصل هر روشي از راههاي آغازي کده قدبال در شدروع پلیمریزاسدیون رادیکدال آزاد اسدتفاده مي

حضور آنالیت هدف نیز قابل استفاده است. اگر آنالیت هددف از لحدان ندور شدیمیایي یدا گرمدایي ناپایددار 

هایي که جاذب نور شیمیایي و ندوري نیسدتند اسدتفاده نمدود. چنانکده کده کمدپلکس باشند، باید آغاز کننده

است و تحت چنین کیفیت که آغاز  تري، الزمتوسط پیوند هیدروژني ایجاد شود، دماي پلیمریزاسیون پائین

 .تواند در دماي پایین تري عمل نمایدکننده فعال نور شیمیایي است مي

تفکیک جور گرمایي آغازگرهدا، پدر مصدرفترین شدیوه تولیدد رادیکدال جهدت شدروع پلیمریزاسدیون بدراي 

صدورت آغدازگر پلیمریزاسیونهاي تجارتي و مطالعات نظري است. تعدداد اندواع ترکیبدات مختلفدي کده بده 

گرمایي قابل استفاده اند، نسبتاً محدود است. در این حالت محدود به ترکیباتي هسدتیم کده اندرژي تفکیدک 

باشد. ترکیباتي که انرژي تفکیک باالتر یدا پدایین تدري داشدته  kg/mol170تا  100ي پیوند در آنها در دامنه

 ,N-Oند دسته از ترکیبات که حاوي پیونددهاي شوند. تنها چباشند، خیلي سریع یا خیلي آهسته تفکیک مي

S-S,O-O شدوند. بدا وجدود ایدن، تنهدا پروکسدیدها هاي تفکیک را شدامل ميهستند، دامنه مورد نظر انرژي

هاي دیگر ترکیبات معموالً یا بده راحتدي در کاربرد گسترده اي به عنوان منابع رادیکالي پیدا کرده اند. دسته

کافي پایدار نیستند. جداي از پراکسیدها، دسته دیگري از ترکیبات که به صدورت دسترا نبوده و یا به حد 

آزو بددیس ایددزو  -2و  2کاتددالیزور مصددرف گسددترده اي دارنددد، تترکیبددات آزو هسددتند. بدده عنددوان مثددال 

بوتیرونیتریل، مهمترین عضو این دسته آغازگرهدا اسدت، ضدمن اینکده از دیگدر ترکیبدات آزو هدم اسدتفاده 

سهولت تفکیک ترکیبات آزو همانند مورد پراکسیدها، ناشي از حضور یک پیوند ضدعی  نیسدت. شود. مي

( ولدي نیدروي محرکده بدراي جدور کافدت و تشدکیل kg/mol 290)  بداال بدوده  C-Nانرژي تفکیک پیوندد 

هداي مولکول بسیار پایدار نیتروژن نیز باال است. از آغازگرهاي مختل  بسته به سدرعت تجزیده آنهدا در دما

، اسدتیل C70تدا  50شود. بدین ترتیب که معموالً آزو بیس ایزوبوتیرونیتریدل در دمداي مختل  استفاده مي

 شود. استفاده مي C140یا  120بوتیل پراکسید در  –t، دي کومیل یا C90تا  70پراکسید در 

 

شدوند کده بدراي آغداز پلیمریزاسدیون کاهشي رادیکال هایي تولید مي -هاي اکسایشيدر بسیاري از واکنش

هاي قابل استفاده اند. امتیاز اصلي چنین آغازي این است که تولید رادیکال در دامنه وسیعي ازدما با سدرعت

تدا   C0کاهشي به خصوص، مرحله آغاز دماهاي متوسدط  -شود. البته در سیستم اکسیاشيمعقول انجام مي



C50 گیرد. این مورد امکدان آزادي انتخداب وسدیعتري ازدمداي پلیمریزاسدیون را و حتي کمتر را در بر مي

کاهشي  -هاي اکسایشيدهد. در بعضي از سیستمنسبت به آنچه که در جور کافت گرمایي ممکن است، مي

شود، در حالي که در دیگر مدوارد، تشدکیل واسدطه از ده و اکسنده انجام ميانتقال مستقیم الکترون بین کاهن

 یابد. ترکیبات اخیر، در بعضي موارد، کمپلکهاي انتقال بار هستند. اکسنده انتقال مي –کمپلکسهاي کاهنده 

ر ها از طریق تابش فرا بنفش و نور مرئدي یدک سیسدتم تولیدد شدوند، پلیمریزاسدیون ندوهنگامي که رادیکال

افتد. عمدتاً جذب نور به یکي از دو طریق زیدر، سدبب تولیدد رادیکدال شیمیایي یا آغاز شده نوري اتفاق مي

 شود. مي

هدا ( بعضي از ترکیبات موجود در سیستم بدا جدذب اندرژي برانگیختده شدده و متعاقبداً بده رادیکال1

 شوند. تجزیه مي

مین ترکیب )از طریق انتقال انرژي یدا واکدنش ( بعضي از ترکیبات و اجزاي برانگیخته شده، بر دو2

 آید. کاهشي( اثر کرده و رادیکال هایي از ترکیب )ترکیبات( دوم یا اول بدست مي -اکسایشي

تدوان آغاز نوري پلیمریزاسیون از مزایاي عملي مهمي برخوردار است. تولید رادیکال و پلیمریزاسدیون را مي

ناحیه خاص محدود کرد( به سادگي با روشدن و خداموش نمدودن  به طور فضایي جهت داد. )یعني، در یک

تدوان بدا ترکیدب منبدع هاي آغداز را ميمنبع نوري، آن ر فعال یدا متوقد  سداخت، عدالوه بدر ایدن، سدرعت

 ها، شدت نور ودما کنترل کرد. رادیکال

طریدق واکدنش بدا  نمایدد، ایدن گونده مدواد ازافزودن مواد معیندي از پلیمریزاسدیون مونومرهدا جلدوگیري مي

هاي غیر رادیکدالي و یدا رادیکالهداي بدا واکدنش هاي آغازگر و در حال رشد و تبدیل آنها به گونهرادیکال

ها و پلیمریزاسیون را به طور کامدل نماید. باز دارنده ها، همه رادیکالپذیري خیلي کم جهت رشد، عمل مي

ا از تاثیر کمتدري برخدوردار بدوده و تنهدا بخشدي از هنمایند. کند کندهتا زماني که مصرف شوند متوق  مي

 افتد. کنند. در این حال پیلمریزاسیون با سرعتي آهسته تر اتفاق ميها را متوق  ميرادیکال

هاي پلیمریزاسیون تکرار ناپذیر با مونومرهایي کده بده بازداشتن و کند کردن معموالً به علت مشاهده سرعت

هاي موجود در مونومر ممکن است، به عنوان باز دارنده یا کند ست. ناخالصيطور کافي تخلیص نشده اند، ا

کننده عمل نماید. از طرف دیگدر، همدواره بده مونومرهداي تجدارتي بده منظدور جلدوگیري از پلیمریزاسدیون 

ها شدود. ایدن بازدارنددهگرمایي بي موقع در طول ذخیره سازي و حمل و نقل، بداز دارندده هدایي افدزوده مي

والً پیش از پلیمریزاسیون جدا شده یا به صورت دیگر با استفاده از افزایش مناسب آغدازگر وجدود آنهدا معم

 .نمایندرا جبران مي



شود که ثابت بازداشتن براي هر ترکیب خاص به طدور قابدل تدوجهي همانند عوامل انتقال زنجیر مشاهده مي

کند. انواع گوناگوني از ترکیبدات بده عندوان یر ميبسته با واکنش پذیري و قطبیت رادیکال در حال رشد تغی

نمایندد. رادیکالهداي آزاد پایدداري کده جهدت آغداز پلیمریزاسدیون بسدیار بازدارنده و کند کنندده عمدل مي

شدوند. دي توانند با رادیکالها واکنش دهند، یک نوع پایان دهنده رادیکدالي محسدوب ميپایدارند، ولي مي

 شود. به عنوان یک رباینده رادیکال محسوب مي (DPPH)فنیل پیکرین هیدرازیل 

ي بازدارنده ها، مولکولهایي هستند که با رادیکالهاي زنجیري واکنش داده و رادیکالهایي بدا مفیدترین دسته

، 6و  5و 3و 2واکدددنش پدددذیري کدددم حاصدددل کنندددد. کینونهدددایي همچدددون بنزوکیندددون و کلرانیدددل )

 Zشوند. اکسیژن به این علت که بیشترین مقدار ها محسوب ميازدارندهتتراکلروبنزوکینون( مهمترین دسته ب

نسبت بازداري به ثابت رشد است و به ثابدت بازداشدتن  Zشود. را داراست، یک بازدارنده قوي محسوب مي

Z گردد. اکسیژن با رادیکالها واکدنش داده و تشدکیل رادیکدال پروکسدي نسدبتاً واکدنش پدذیر را اطالق مي

شروع احتماالً از طریق تجزیه گرمایي پروکسیدها و هیدرو پراکسیدههاي تشدکیل شدده از موندومر دهد. مي

افتد. اینکه اکسدیژن بازدارندده یدا آغدازگر هاي موجود در سیستم( اتفاق مي)یا احتماالً از بعضي از ناخالصي

پراکسدیدها ندا پایدارندد اتفداق  باشد، شدیداً به دما بستگي دارد. آغاز تنها در دماهایي که هیدروپرکسیدها و

 .توان ترکیبات گوگرد، کربن، آروماتیک آزو و کلرو فسفینها را نام بردها ميافتد. از دیگر بازدارندهمي
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در بانددهاي اتصدالي در یدک  با توجه به اینکه مواد نقش زده شده حاصل بده عندوان مقایسده اي از آنزیمهدا

شوند، از جهت شکل آنالیت هدف و گروههاي عاملي مکمدل بدا آن سداختار چهارچوب سه بعدي واقع مي

اصلي هستند که در اتصال مجدد با آنالیت هدف بر همکنش منطقي خواهند داشدت. ایدن نقداط نقدش شدده 

هدا ولکولهداي مهمداني کده در آن حفرهتوانند بدا مشامل گروههاي عاملي جهت یابي شده هستند و فقط مي

 شوند، تطبیق داده شوند. ثابت مي

بدا مداتریکس سدخت بسدیار کدراا لیندک شدده  MIPاگر چه تفاوت اساسي بین درشت مولکول طبیعدي و 

هاي بیولدوژیکي مثدل بدر هداي مولکدولي موجدود در سیسدتمانواع مشابه بدر همکنش MIPموجود است. در 

نش هیدروفوبیکي و پیوند هیدروژني کئوردینة فلز که خدواص مطلدوب آنهدا را هاي یوني، بر همکهمکنش

شود. در شرایطي که پروتئینها و بیو پلیمر مثال در دجه حدرارت بداال، حاللهداي دهند، استفاده ميافزایش مي

تند دهند، پلیمرهاي قالب مولکولي داراي قابلیت هدایي هسدآلي و فعال شیمیایي طبیعت خود را از دست مي

 .توان آنها را براي موادي با گزینش پذیري باال در اشکال مختل ، تهیه نمودکه مي



واکنش پیلمریزاسیون به تنهایي و به همراه شرایط شکستن پیوندها در تعیین کیفیت عملکرد محصول پلیمدر 

جدود هداي موتدابع مسدتقیم مقددار بدر همکنش MIPموثر است. کمیت و کیفیت بانددها و نقداط تشخیصدي 

هدف در مخلوط قبل از پلیمریزاسیون است. بنابراین درل قوانین حاکم بر تشکیل کمدپلکس آنالیتمونومر

مونومر بدراي طراحدي نسدبتهاي پلیمریزاسدیون در تهیدة پلیمرهدایي بدا فعالیدت و خصوصدیات -آنالیت هدف

ان مثدال چدرا دو مطلوب آن، در ایجاد و دریافت خواص تشخیص مولکولي ضدروري خواهدد بدود. بده عندو

 کنشي ندارند؟ مولکول با هم بر همکنش دارند، یا اینکه چرا هیچ بر هم

با توجه به معادله انرژي آزاد گیبس محدوده وسیعي از متغیرها در پلیمریزاسدیون موثرندد و اتفاقداتي کده در 

یده اي از حافظدة دهد، خیلي پیچیده است. بده عندوان ایجداد پاحین پلیمریزاسیون در مخلوط واکنش رخ مي

در تشکیل، مونومر عاملي و انالیت هدف در مخلوط واکنش پیش پلیمریزاسیون تحت کنترل MIPمولکولي 

گیرند. قدرت نسبي ایدن برهمکنشدها تدابع قددرت نسدبي محددودۀ ضدعیفي از ترمودینامیکي سیستم قرار مي

 -ي بدر همکنشدهاي موندومرنیروهاي واندروالس و پیوندهاي کوواالنسي برگشدت پدذیر اسدت. قددرت نسدب

مونومر، بدر رقابدت تعدادل و بندابراین  -آنالیت هدف، حالل -مولکول هدف، حالل -مونومر، آنالیت هدف

ها مدوثر آنالیت هدف موثر است که در نتیجه در کفیت تعداد گیرنده -هاي مونومرمقدار کیفیت برهمکنش

هدا سي یا غیر کوواالنسدي اسدت. ایدن برهکنشبرهمکنش بین آنالیت هدف و مونومر عاملي کوواالن . است

 الکتروستاتیک، پیوند هیدروژني، هیدروفوبیک، برهکنشهاي پي به پي است. 
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در این روش نیاز به سنتز مشتق قابل پلیمریزاسدیون از آنالیدت هددف بدا پیوندد کووالنسدي اسدت و شکسدتن 

گیرد. بعد از مرحله شکستن، مونومرها باید ایدن ویژگدي را سیون صورت ميپیوندهاي آنها به دنبال پلیمریزا

دارا باشند که با مولکول نقش شده برهمکنش داشته باشند. بعضي از پیونددهاي معمدولي کوواالنسدي مانندد 

روندد. همچندین ایدن کربوکسیلیک و استبرهاي بورنیک، کتالها و شیفت بازها را به ایدن منظدور بده کدار مي

شدوند، اسدت. روش در برگیرنده کمپلکسهاي فلزي که با جهتیابي خاص به آنالیت هددف متصدل مي حوزه

 کوواالنسي پیش سازماندهي شده مزایاي بیشتري بر روش غیر کوواالنسي دارد. 

شاید مهمترین آن این است که نیازي به مونومر عاملي اضافي نیست و این مقدار از اتصاالت غیدر ویدژه کده 

کاهد. برهمکنشدهاي غیدر ویدژه در ایدن مدورد عبارتندد از هدر دهد، ميیت و ماتریکس پلیمر رخ ميبین آنال

دهدد. از معایدب ایدن اتصالي است که عالوه بر اتصاالت بین آنالیت و نقاط اتصاالت توصی  شدده رخ مي

یایي آنالیت هددف و زمدان شکسدتن شدیم -تکنیک هم مراحل اضافي است که براي سنتز کمپلکس مونومر



شود. اگر شکستن پیوند بدا شکسدتن پیونددهاي کوواالنسدي همدراه مولکول هدف از پلیمر در نظر گرفته مي

 .شود. که مناسب جداسازي در کروماتوگرافي نیستباشد سرعت شکستن، کند مي

 

 کنش غيرکوواالنسي برهم 1-6-2

نومر عداملي اسدت. برهمکنشدهایي هاي ضعیفتر بین آنالیت هدف و موقالب زدن غیر کوواالنسي بر همکنش

شوند، شامل پیوندد هیددروژني، الکتروسدتاتیک و برهمکنشدهاي هیددروفوبیک اسدت. که اغلب استفاده مي

روش غیر کوواالنسي مراحل بیشتري نسبت به روش کوواالنسي دارد. نوع و تعداد آنالیت هدف در مقایسه 

هاي هدفي که برهمکنش قدوي تدري بدا موندومر یتبا روش کوواالنسي کمتر است. این روش اگرچه با آنال

 .شود. اما تعداد مونومر عاملي بیشتري در مخلوط پلیمریزاسیون الزم استعاملي دارند، محدود مي
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