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اصطــاح درشــتمولكولبــه دســتهای از مولکولهــا بــا جــرم مولکولــی زیــاد کــه از واحدهــای
کوچکتــر تشــکیل شــدهاند ،اطــاق میشــود .درشــتمولكولها ،شــامل پروتئینهــا،
اســیدهاینوکلئیک ،کربوهیدراتهــا و  ...اســت و نقــش بســیار مهمــی در حیــات جانــداران
ایفــا میکننــد؛ بنابرایــن شناســایی و تشــخیص درشــتمولكولها از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
اســت .بهمنظــور شناســایی و تشــخیص درشــتمولكولها از روشهــای گوناگــون ماننــد
فلئورســانس ،NMR ،توموگرافــی الکتــرون ،الکتروفــورز و  HPLCاســتفاده میشــود .روش
ســریع و دقیــق بــرای تشــخیص درشــت   مولكولها ،قالبگیــری آنهــا اســت .قالبگیــری
مولکولــی یکــی از مهمتریــن روشهــای تشــخیص و تعییــن کمــی انــواع مولکولهــای
کوچــک ،درشــتمولكولها و ريزانداموارههــا (باکتــری و ویــروس) اســت .بــرای قالبگیــری
درشــتمولكولها و ريزانداموارههــا ،شــیوههای مختلفــی از جملــه قالبگیــری ســطحی،
میکروتمــاس و اپیتــوپ اســتفاده میشــود .قالبگیــری مولکولــی در مقایســه بــا دیگــر
روشهــای تشــخیص دارای ویژگیهایــی از جملــه هزینــه کــم ،قابلیــت تشــخیص بــاال ،پایــداری،
حــد تشــخیص پاییــن و دوام طوالنــی مــدت اســت .بهدلیــل ایــن ویژگیهــا از پلیمرهــای
قالبگیــری شــده در زمینههــای مختلــف ماننــد ســوانگاري ،دارورســانی ،نانوفنــاوری و
فنــاوری حســگر اســتفاده میشــود.
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پلیمرقالبمولکولی
درشتمولكولها
ريزانداموارهها

مــقــاالت عــلــمــی

 1مقدمه
آنتی بادی هــا و آنزیم هــا به علــت داشــتن قــدرت گزینــش
پذیــری بــاال ،اهمیــت بســیار زیــادی در علــوم شــیمی ،زیســتی
و تشــخیص دارنــد .تولیــد ایــن گیرنده هــای طبیعی ،ســخت و
پرهزینــه اســت .در واقــع آن هــا زیســت مولکول هایی بــا طــول
عمــر و کاربــرد محــدود هســتند .قالبگیــری مولکولــی،
روشــی اســت کــه بــرای غلبــه بــر ایــن محدودیت هــا توســعه
یافتــه اســت.
نزدیــک بــه نیــم قــرن اســت کــه پلیمرهــای قالــب مولکولــی
توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب كــرده اســت .حاصــل
قالبگیــری مولکولــی ،مــواد هوشــمند ســنتزی اســت کــه
شناســايی زیســتی را تقلیــد می کنــد .طراحــی چنیــن مــواد
زیســت تقلیدی یکــی از مثال هــای یادگیــری از طبیعــت اســت.
بــرای قالبگیــری بــا گزینش پذیــری خــاص،
الیگومربه ســادگی در حضــور مولکــول هدف پلیمري می شــود.
حيــن پلیمری شــدن ،دو عمــل همزمــان بــا هــم اتقــاق
می افتــد .گروه هــای عاملــی در الیگومــر بــه ســمت گروه هــای
عاملــی در الگــو جهــت گیــری می کننــد ومونومرهــای
عاملــی بــا جهت گیــری خاصــی در داخــل پلیمــر ثابــت باقــی
می ماننــد .در نتیجــه گونه هــای الگــو بعدهــا ترجیحـ ًا در حفره
موجــود در پلیمــر وارد می شــوند .پلیمرهــای حاصــل دارای
آینــده روشــنی هســتند ،زیــرا نســبتأ ارزان و بســیار محکمنــد
و تهیــه آن هــا آســان اســت .همچنیــن به دلیــل تعــداد زیــاد
مونومرهــای مختلفــی کــه از لحــاظ تجــاری قابــل دســترس
هســتند (بیــش از  4000ترکیــب قابــل پلیمری شــدن)،
ویژگی هــای آنهــا قابــل تنظیــم اســت .طــی ســال های اخیــر،
حــوزه ی قالبگیــری مولکولــی ،به ســرعت رشــد و توســعه
یافتــه اســت .تهیــه پلیمــر قالــب مولکولــی بــرای مولکول هــای
کوچــک ،آســان اســت ولــی قالبگیــری درشــت مولكول های
بــزرگ چالش برانگیــز اســت [.]1
 2سازوكار قالبگیری
اجــزای مــورد نیــاز بــرای تهیــه محلــول پلیمری شــدن
شــامل مونومــر عاملــی ،اتصالدهنــده عرضــی ،مولکــول
الگــو و حــال اســت .مولکــول الگــو همــان مولکــول هــدف
اســت کــه قصــد قالبگیــری آن را داریــم .مونومــر عاملــی
بــا مولکــول الگــو برهم کنــش کــرده ،گروههــای عاملــی
مونومــر عاملــی ،مکمــل گروههــای عاملــی مولکــول الگــو
اســت .اتصالدهنــده عرضــی ،پلیمری شــدن را انجــام
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میدهــد .بــرای قالبگیــری کارآمــد بایــد واکنشپذیــری
اتصالدهنــده عرضــی مشــابه مونومــر عاملــی باشــد ،در غیــر
ایــن صــورت مونومــر عاملــی و اتصالدهنــده عرضــی هــر
یــک به طــور جداگانــه پلیمری میشــوند و پلیمری شــدن
به طــور رضایتبخــش انجــام نمیشــود .شــکل  1فراينــد
قالبگیــری مولکولــی را نشــان میدهــد .ابتــدا مولکــول
الگــو بــا مونومرهــای عاملــی برهم کنــش میکنــد ،ســپس
پلیمری شــدن رخ میدهــد و پــس از تشــکیل قالبهــا،
مولکــول الگــو از درون شــبکه پلیمــری خــارج میشــود [.]2
از جملــه ویژگیهــای پليمرهــاي قالــب مولكولــي ميتــوان
بــه مــواردی ماننــد تمایــل زيــاد پليمرهــاي قالــب مولكولــي
بــراي انتخابگــري و تركيب شــدن بــا مولكولهــای
هــدف) مشــابه آنتیبادیهــا (،پايــداري بســيار زیــاد در
مقايســه بــا مولكول هــاي زيســتي ،قابليــت اســتفاده تحــت
شــرايط ســخت) دمــاي بــاال و پاييــن ،محيط هــاي ســمی،
اســیدی و بــازي) ســادگي تهيــه پليمرهــاي قالــب مولكولــي،
هزينــه پاييــن تهيــه پليمرهــاي قالــب مولكولــي و قابليــت
اســتفاده مكــرر از ایــن پليمرهــا اشــاره کــرد [.]3
 3قالبگیری درشت مولكولها
درشــت مولكولها فعالیــت زیســتی مشــخصی انجــام
میدهنــد و از نظــر ســاختار شــیمیایی در دســته ترکیبــات
آلــی قــرار میگیرنــد .درشــت مولكولها از نظــر فضایــی،
صورتبنــدی مشــخصی ندارنــد و هــر درشــت مولكول در
مــدت قالبگیــری دارای چندیــن صورتبنــدی اســت.
(Macromolecular
درشــت مولكولها
قالبگیــری
 )Imprintingدارای معایبــی از جملــه انــدازه بــزرگ
مولکولهــای الگــو و تغییــر صورتبنــدی آنهــا اســت و
ایــن معایــب منجــر بــه تشــکیل قالبهایــی باوضــوح کــم و
مشکل شــدن فرايندهــای خــروج مولکولهــای الگــو از درون
شــبکه پلیمــری و بازجــذب مجــدد مولکولهــای الگــو بــه
درون قالبهــای تشــکیل شــده میشــود ،درنتیجــه بازدهــی

شکل 1فرايند قالبگیری مولکولی []4
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ایــن فرايندهــا کاهــش مییابــد [ .]4از نانومــواد بــرای غلبــه
بــر مشــکالت موجــود در قالبگیــری درشــت مولكولها
اســتفاده میشــود .قالبگیــری درشــت مولكولها اغلــب
بــا اســتفاده از ســه روش قالبگیــری ســطحی ،قالبگیــری
میکروتمــاس و قالبگیــری اپیتــوپ انجــام میشــود [.]5

قالبهایــی بــا انــدازه نانــو تهیــه کــرد .قالبگیــری ســطحی
الیههــای پلیمــری ،نانورشــتهها و نانــوذرات غیرمعدنــی بــا
موفقیــت انجــام شــده اســت .همچنیــن گزارشهــای متعــددی
ازقالبگیــری علفکشهــا بــه روش قالبگیــری ســطحی
وجــود دارد [.]8

 1-3روش قالبگیری سطحی

 2-3روش قالبگیری میکروتماس

روش قالبگیــری ســطحی
 )Imprintingبــرای بــازه وســیعی از مولکولهــای الگــو
مثــا ًريزاندام وارههــا ،پروتئینهــا و ســلولها اســتفاده
میشــود .در ایــن روش ،الیــه نازکــی از پلیمــر قالبگیــری
شــده در ســطح مــاده دیگــر یــا در ســطح مــاده قالــب تشــکیل
میشــود و رشــد مــاده قالبگیــری شــده حداقــل در
یــک بعــد ،بــه واســطه ســطح ايجادشــده بــر روی آن قالــب،
محــدود مي شــود .در نتیجــه فیلــم پلیمــری دو بعــدی بــر
روی بســتر تشــکیل میشــود [ .]6ایــن روش هــم بــرای
اهــداف در محــل و هــم خــارج از محــل اســتفاده میشــود
و منجــر بــه کاهــش مقاومــت انتقــال جــرم در قالبگیــری
درشــت مولكولها میشــود .قالبگیــری ســطحی براســاس
محلــی کــه پلیمر شــدن در آنجــا رخ میدهــد ،بــه دو دســته
بــاال بــه پاییــن و پاییــن بــه بــاال تقســیم میشــود .شــکل 2
قالبگیــری ســطحی گلیکوپروتئیــن را نشــان میدهــد [.]7
کاربــرد روش قالبگیــری ســطحی در تهیــه حســگرها به دلیــل
کاهــش حساســیت قالبهــای تهیــه شــده محــدود اســت و
اغلــب در تهیــه حســگرها از قالبگیــری تــودهای اســتفاده
میشــود .قالبگیــری ســطحی مزایــای متعــددی نســبت
بــه ســایر روشهــای قالبگیــری دارد.یکــی از مزایــای
عمــده آن داشــتن توانايــي خــوب بــرای اهــداف مولکولــی
نانــو مقیــاس اســت و بــا اســتفاده از ایــن روش میتــوان
(Molecular

Surface

قالبگیــری میکروتمــاس
 )Methodروش رایــج بــرای قالبگیــری مولکولهــای
بــزرگ ،ناپایــدار و غیرصلــب اســت .در ایــن روش تکالیـهای
از نمونــه بــر روی بســتری بــا شــکل مشــخص قــرار داده
میشــود؛ ســپس اتصالدهنــده و دیگــر اجــزاي مــورد
نیــاز بــراي انجــام پلیمر شــدن بــه آن افــزوده و قالبگیــری
انجــام میشــود [ .]9در ایــن روش ،مقــدار نمونــه مصرفــی
در مقایســه بــا روشهــای دیگــر به دلیــل اســتفاده از نمونــه
به صــورت تک الیــه ،کم تــر اســت و معمــوالً از بســترهایی بــا
جنــس شیشــه ،ســیلیکون وطــا اســتفاده میشــود .از جملــه
کاربردهــای ایــن روش ،قالبگیــری پروتئینهــا ،ســلولهای
زنــده و  DNAاســت .قالبگیــری لیزوزیــم ،میوگلوبیــن و
پروتئیــن C-فعــال بــا ایــن روش گــزارش شــد ه اســت [.]10
پیشــرفتهای اخیــر در ایــن زمینــه منجــر بــه اســتفاده از
دوبســتر بــرای افزایــش وضــوح قالبگیــری شــده اســت.
هنــگام اســتفاده از دو بســتر ،نمونــه بــر روی یــک بســتر (بــه
طــور مثــال شیشــه) تثبیــت میشــود و محلــول پلیمر شــونده
بــر روی بســتری دیگــر ریختــه میشــود ،ســپس ایــن دو
بســتر بــر روی یکدیگــر قــرار داده میشــوند و قالبگیــری
انجــام شــده ،پــس از آن دو بســتر از هــم جــدا میشــوند .در
ســال  Isik 2017و همکارانــش حســگر رزونانــس پالســمون
ســطحی ( )Surface Plasmon Resonanceرا بــراي شناســایی
ســالمونال بــا اســتفاده از روش قالبگیــری میکروتمــاس بــا
دو بســتر تهیــه کردنــد .شــکل  3روش کار آن هــا را نشــان
میدهــد [.]11
(Micro-Contact Imprinting

 3-3قالبگیری اپیتوپ

شکل 2قالبگیری سطحی گلیکوپروتئین []11

قالبگیــری اپیتــوپ ( )Epitope Imprinting Methodروشــی
جدیــد بــرای شناســایی و جداســازی درشــت مولكولها
اســت .قالبگیــری اپیتــوپ ،تقلیــدی از گیرندههــای
طبیعــی آنتــیژن -آنتیبــادی اســت کــه در آن بــه جــای
قالبگیــری تمــام قســمتهای درشــت مولكول ،تنهــا
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مــقــاالت عــلــمــی

شکل  3قالب گیری سالمونال به شیوه قالبگیری میکروتماس با استفاده از
دو بستر []15

بخشکوچــک و مشــخصی از درشــت مولكول (اپیتــوپ)
قالبگیــری میشــود .ایــن روش دارای مزایــای زیــادی از
جملــه امــکان اســتفاده از حاللهــای آلــی ،کــم بــودن هزینــه
پپتیدهــای مــورد اســتفاده نســبت بــه هزینــه پروتئینهــا
و امــکان تهیــه پپتیدهــا بــا خلــوص بســیار بــاال و افزایــش
گزینشپذیــری فراينــد قالبگیــری اســت .مشــکل ایــن
روش ایــن اســت کــه بــا افزایــش انعطــاف مولکــول الگــو،
قالبگیــری ،نامشــخصتر و تشــکیل مکانهــای پیونــدی
مشــکل میشــود .گزارشهــای متعــددی از قالبگیــری
پروتئینهــا بــه ایــن شــیوه وجــود دارد [ .]12شــکل 4
قالبگیــری بــه شــیوه اپیتــوپ را نشــان میدهــد.
 4قالبگیری DNA
دئوکسیریبونوکلئیکاســید ( )DNAدســتورهای ژنتیکــی
مــورد اســتفاده در توســعه و عملکــرد تمــام موجــودات زنــده
شناخته شــده و بســیاری از ویروسهــا را کدگــذاری میکنــد.
تعییــن توالــی  DNAبــرای پــی بــردن بــه علــت بیماریهــای
مختلــف و ناهنجاریهــای ژنتیکــی اهمیــت فراوانــی دارد.
قالبگیــری مولکولــی ،روشــي ســریع و مطمئــن بــرای
تشــخیص و تعییــن توالــی  DNAاســت .تحقیقــات نشــان
میدهــد ،محققــان بــه شــیوههای بســیار متفاوتــی  DNAرا
قالبگیــری کردهانــد .بــرای مثــال در ســال Slinchenko،2004
و همکارانــش رویکــرد ویــژهای بــرای قالبگیــری DNA
اتخــاذ کردنــد .آن هــا بــرای تهیــه محلــول پلیمری شــونده
از  DNAدورشــتهایی به عنــوان مولکــول الگــو ،از ترکیــب
-2وینیل-6-4،دیآمینو-5-3-1،تریآزیــن به عنــوان مونومــر
عاملــی و از ترکیــب -N،N،Nتترامتیلاتیلـن دیآمیــن به عنــوان
اتصالدهنــده عرضــی اســتفاده کردنــد [ .]13به عنــوان مثالــی
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دیگــر در ســال  Ogiso 2007و همکارانــش موفــق بــه تهیــه
پلیمــر ژلــی قالبگیــری شــده بــا  DNAشــدند و از ژل تهیــه
شــده در الکتروفــورز اســتفاده کردنــد .در طــی الکتروفــورز،
مهاجــرت  DNAدورشــتهای به علــت ایجــاد برهم کنــش
قــوی بــا پلیمــر قالبگیــری شــده محــدود میشــود و از
ایــن روش بــرای جدایــی  DNAتک رشــتهای و دورشــتهای
از مخلوطــی از DNAهــا بــا طولهــای متفــاوت اســتفاده
میشــود .متأســفانه ایــن روش قــادر بــه تمایــز بیــن جفــت
بازهــا (بــه طــور مثــال تیامین_آدنیــن) نيســت [.]14
اســتفاده از کمپلکسهــای چنددندانــه کیلیت شــده
بــا فلــز به عنــوان مونومــر عاملــی ،روشــي بســیار کارامــد
بــرای قالبگیــری واضح تــر  DNAاســت .علــت تشــکیل
قالبهایــی بــا وضــوح بیشــتر در ایــن روش ایــن اســت کــه
کیلیتهــا تمایــل زیــادی بــه برقــراری پیونــد بــا مولکــول
الگــو دارنــد و بــا افزایــش قــدرت اتصــال مونومــر عاملــی
الگــو قالبگیــری بهتــر انجــام میشــود .از آنجایــی کــه
کیلیتهــا فقــط بــا بخشهــای مشــخصی از مولکــول
الگــو برهم کنــش میکننــد ،ایــن روش مشــابه قالبگیــری
اپیتــوپ اســت .طــی گزارشــی در ســال  Diltemiz 2008و
همکارانــش ،قالبگیــری  DNAبــا اســتفاده از مونومــر عاملــی
هیســتیدینمتاآکریلوآمید کیلیت شــده بــا فلــزرا بــا موفقیــت
انجــام دادنــد .مونومــر عاملــی هیســتیدین متاآکریلوآمیــد
کیلیت شــده بــا فلــز ،کمپلکــس پایــدار بــا بخشهــای
گوانیــن یــا گوانوزیــننوکلئتیــد تشــکیل میدهــد و فقــط
بخشهــای گوانیــن و گوانوزیــن قالبگیــری میشــوند
(مشــابه قالبگیــری اپیتــوپ) [.]15

مروری بر قالبگیری درشت مولکولها و ريزاندام وارهها

اخیــرا ً روش قالبگیــری میکروتمــاس برايقالبگیــری
 DNAتوســعه یافته اســت .برای مثال در ســال Hassan 2018
و همکارانــش بــا اســتفاده از الکتــرود گرافیــت اصــاح شــده
بــا پلیپیــرول موفــق بــه قالبگیــری بخشهــای گوانیــن و
آدنیــن در ســاختار  DNAوتهیــه حســگر الکتروشــیمیایی بــراي
تشــخیص نوعــی داروی ضدســرطان شــدند [.]16
 5قالبگیری پروتئینها
قالبگیــری پروتئینهــا به دلیــل ســاختار منعطــف و
صورتبندیهــای مختلــف شــان مشــکل اســت ،بــا ایــن
حــال امــکان قالبگیــری پروتئینهــا به صــورت فیلــم یــا
نانــوذرات بــا روشقالبگیــری اپیتــوپ وجــود دارد .در
بیــن روشهــای مختلــف موجــود ،روش اپیتــوپ نتایــج
بهتــری ارائــه میدهــد .ایــن روش بیشــترین کاربــرد را
در قالبگیــری پروتئینهــا دارد وگزارشهــای کمــی از
قالبگیــری پروتئینهــا بــه شــیوه میکروتمــاس و ســطحی
وجــود دارد .از پروتئینهــای قالبگیــری شــده اغلــب
بــرای تهیــه حســگر اســتفاده میشــود .بــرای مثــال Reddy
وهمکارانــش در ســال  2012هیــدروژل قالبگیــری شــده
آب دوســت را بــا هــدف تشــخیص هموگلوبین گاو و انســولین
تهیــه کردنــد .آن هــا بــا بررســی ظرفیــت پیونــد چهــار مونومــر
عاملــی مختلــف دریافتنــد کــه آکریلآمیــد بهتریــن مونومــر
عاملــی بــرای قالبگیــری هموگلوبیــن گاو و انســولین
اســت [ .]17بــه تازگــی تهیــه حســگرهای الکتروشــیمیایی بــا
اســتفاده از پروتئینهــای قالبگیــری شــده بــراي تشــخیص
ســریع و دقیــق پروتئینهــای مختلــف توســعه یافتــه اســت.
بــرای مثــال در ســال Binghua ،2017وهمکارانــش حســگر
الکتروشــیمیایی مبتنــی بــر نانــوذرات قالبگیــری شــده
مغناطیســی را بــا اســتفاده از الکتــرود کربــن شیش ـهای بــراي
تشــخیص هموگلوبیــن تهیــه کردنــد [.]18
 6قالبگیری کربوهیدراتها
کربوهیدراتهــا ترکیبــات زیســتی مفیــد و ضــروری بــرای
بــدن انســان هســتند .به منظورقالبگیــری کربوهیدراتهــا،
بــر حســب نــوع کربوهیــدرات مــورد نظــر از مونومرهــای
عاملــی مختلفــی اســتفاده میشــود .به عنــوان مثــال بــرای
قالبگیــری پلیســاکاریدهای تــودهای از مونومــر عاملــی
برونیکاســید به دلیــل توانایــی تشــکیل پیونــد ســیس-دی
ال مجــاور اســتفاده میشــود و مونومــر عاملــی مناســب
بــرای قالبگیــری نشاســته ،پورفیریــن اســت .متأســفانه

ایــن پلیمرهــای قالبگیــری شــده فقــط بــرای جداســازی
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد و کاربــرد محــدودی
دارنــد .همچنیــن از قالبگیــری کربوهیدراتهــا در تهیــه
سیکلودکســترین اســتفاده میشــود .سیکلودکســترین
ترکیبــي بــا شــکل دونــاتماننــد و داراي حفــره درونــی
آب گریــز اســت .از سیکلودکســترین به عنــوان مونومــر عاملــی
در قالبگیــری مولکولهــای الگــوي غیرقطبــی مختلــف در
محلولهــای آبــی اســتفاده میشــود .درواقــع بــا قــرار دادن
چنديــن سیکلودکســترین در کنــار هــم طــوری کــه مکمــل
گروههــای آب گریــز مولکــول الگــو باشــند ،چیدمــان منظمــی
حاصــل میشــود کــه میتوانــد بــه طــور انتخابــی بــه مولکــول
الگــو در محلولهــای آبــی متصــل شــود [ .]19اغلــب بــرای
قالبگیــری کربوهیدراتهــا از ترکیباتــی ماننــد پلیآلیلآمیــن
و آلکوکســیدتیتانیوم به دلیــل توانایــی برهم کنــش قــوی بــا
هیدروکســیلهای موجــود در ســاختار کربوهیدراتهــا اســتفاده
میشــود .بــرای مثــال در ســال  Cho ،2017و همکارانــش بــا
اســتفاده از مونومــر عاملــی پلیآلیلآمیــن و بــا بهرهگیــری از
روش قالبگیــری غیرکواالنســی ،موفــق بــه تهیــه هیــدروژل
قالبگیــری شــده بــا گلوکــز شــدند [ .]20طــی گزارشــی در
ســال  Zarah ،2014و همکارانــش گلوکــز را بــه روش ســل_ژل
و بــا اســتفاده از مونومــر عاملــی -nبوتوکســید تیتانیــوم –Ti(O
 nBu)4قالبگیــری کردنــد [ .]21اخیــرا ً از متاآکریلیکاســید
به عنــوان مونومــر عاملــی بــرای قالبگیــری واضحتــر
کربوهیدراتهــا اســتفاده میشــود .بــرای مثــال در ســال
 Yanti1،2016و همکارانــش حســگري مبتنــی بر فلوئورســانس
بــر اســاس قالبگیــری شــکر بــا اســتفاده از مونومــر عاملــی
متاآکریلیکاســید تهیــه کردنــد [.]22
 7قالبگیری باکتریها
شناســایی باکتریهــا بــا اســتفاده از فراينــد قالبگیــری ،فاقــد
معایــب دیگــر روشهــای شناســایی باکتریهــا از جملــه نیــاز
بــه صــرف زمــان طوالنــی و مکانــی بــراي رشــد باکتریهــا
و روشــي ســاده ،ســریع و ارزان بــراي شناســایی باکتریهــا
اســت .قالبگیــری باکتریهــا بــا اســتفاده از هــر ســه شــیوه
ذکــر شــده ،امکانپذیــر اســت ،امــا دو روش قالبگیــری
ســطحی و میکروتمــاس بــرای قالبگیــری باکتریهــا بیشــتر
اســتفاده میشــوند .در گزارشــی در ســال Romana،2012
و همکارانــش ســیانوباکتری را بــه روش میکروتمــاس بــا
موفقیــت قالبگیــری کردنــد .آن هــا توانســتند ســیانوباکتری را
بــا بازدهــی  90درصــد جداســازی کننــد .شــکل 5قالبگیــری
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شکل 5قالبگیری میکروتماس باکتری []25

میکروتمــاس باکتــری را نمایــش میدهــد [ .]23در گــزارش
دیگــری در ســال  Neslihan،2017و همکارانــش باکتــری را
بــه روش ســطحی ،قالبگیــری کردنــد .آن هــا بــا اســتفاده
از ایــن روش ،موفــق بــه جداســازی باکتــری از زمينه هــای
مختلــف شــدند [ .]24عــاوه بــر دو روش مذکــور ،قالبگیری
باکتــری بــا اســتفاده الیــه نازکــی از ســیلیکای اصــاح شــده که
طــی فراينــد ســل_ژل تهیــه میشــود ،گــزارش شــده اســت.
ایــن شــیوه بــراي تهیــه پــروب شناســایی بــا هــدف تشــخیص
آســان و ســریع باکتریهــا در مایعــات (بــه طــور مثــال
در آب) توســعه یافتــه اســت .بــرای مثــال در ســال ،2017
 Sibelو همکارانــش بــا بهرهگیــری از ایــن روش موفــق بــه
قالبگیــری باکتــری گــرم مثبــت استافیلوکوکالانتروتوکســین
 Bشــدند .شــکل  6ایــن روش قالبگیــری را نمایــش
میدهــد [.]25
 8قالبگیری ویروسها
از آنجایــی کــه ویروسهــا بیماریهــای مختلفــی در بــدن
انســان ایجــاد میکننــد ،شناســایی و تشــخیص ویروسهــا
بســیار حائــز اهمیــت اســت .قالبگیــری ویروسهــا ،روشــي
بســیار کارامــد براي تشــخیص ســریع انــواع گوناگــون ویروس
اســت .در طــی دهــه گذشــته محققــان تالشهــای بســیاری در
ایــن راســتا کردنــد و بــه نتایــج موفقیتآمیــزی دســت یافتنــد.
بــرای مثــال د ر ســال  Jenik ،2009و همکارانــش حســگري
را مبتنــی بــر فراينــد قالبگیــری بــا اســتفاده از پلیاورتــان
بــرای تشــخیص ویروسهــای مســئول بیماریهــای دهــان
و پــا تهیــه کردنــد [  .]26همچنیــن در ســال Wang ،2010
و همکارانــش قالبگیــری ویــروس آنفوالنــزا را بــا موفقیــت
انجــام دادنــد [.]27
بــا پیشــرفتهای بیشــتر در زمینــه قالبگیــری ویروسهــا،
حســگرهای مبتنــی بــر میکروتــرازوی بلــور کوارتــزی ()QCM

40

فصلنامه علمي ــ ترويجي پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران

شکل  6قالبگیری باکتری با استفاده از ترکیبات سیالنی و فرايند سل_ژل []37

بــا اســتفاده از پلیمــر قالبگیــری به عنــوان عنصــر تشــخیص
مولکولــی توســعه یافتنــد .ایــن حســگرها بــه دو دســته
طبقهبنــدی میشــوند؛ در دســته اول ذرات پلیمــر بــر روی
الکتــرود  QCMتثبیــت شــدهاند و در دســته دیگــر پلیمر شــدن
به صــورت درجــا بــر روی الکتــرود صــورت میگیــرد .بــرای
مثــال در ســال  Altintas ،2015و همکارانــش بــا اســتفاده از
ســامانه میکروســیال بــر پایــه  ،QCMقالبگیــری باکتروفــاژ
 MS2را گــزارش کردنــد [.]28
اخیــرا ً روش قالبگیــری میکروتمــاس کاربــرد بســیاری
درقالبگیــری ویروسهــا پیــدا کــرده اســت .به عنــوان مثــال
طــی گزارشــی در ســال  Manuela ،2018و همکارانــش بــا
اســتفاده از بســتر پلیاتیلنگلیکــول ( )PEGآدنوویــروس را
قالبگیــری کردنــد .آن هــا بــا ایــن روش بــرای اولیــن بــار
موفــق بــه اندازهگیــری کمــی آدنوویــروس شــدند [.]29
 9نتیجهگیری
قالبگیــری مولکولــی روشــی کارامــد بــراي تشــخیص و
اندازهگیــری درشــت مولكولهایی ماننــد  ،DNAپروتئیــن،
کربوهیــدرات و ريزاندام وارههایــی ماننــد باکتــری و ویــروس
ب مولکولــی درشــت مولكولها
اســت .بــرای تهیــه پلیمــر قال ـ 
و ريزاندام وارههــا از ســه روش قالبگیــری ســطحی،
میکروتمــاس و اپیتــوپ اســتفاده میشــود .حســگرهای
زیســتی تهیــه شــده بــر ایــن اســاس ،کمــک شــایانی بــه
پزشــکان و متخصصــان علوم زیســتی درتشــخیص و شناســایی
عوامــل بیمــاریزا ،میکروبهــا ،باکتریهــا و ویروسهــا
کــرده اســت و ایــن حســگرها بــه راحتــی درآزمایشــگاهها،
کلنیکهــای پزشــکی و مطبهــا قابــل اســتفاده اســت.
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