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 چکیده 
در فرایند  سولفونغشای الیاف توخالی پلی درصد حذف سموم موجود در خون برای میزان گرفتگی و در این مطالعه

، و SEM ،EDXیابی نظیر بهبود یافت. تست های مشخصه 2NH-125-Milبا استفاده از سنتز نانوذرات  دیالیز کلیه،

FTIR ( از غشای اولیهM0و غشای اصالح )( 3شدهMگرفته)فزودن نانوذره به ماتریس شد. نتایج حاکی از آن بود که با ا

شوند که موجب افزایش شار و حذف بیشتر سموم تری در سطح غشا ایجاد میحفرات بیشتر با اندازه بزرگپلیمری، 

بود،  %16.7و  %13.4ترتیب برابر با اولیه به زنی اوره و کراتنین برای غشایشود. میزان پسنظیر اوره و کراتنین می

دهد سموم به خوبی در غشای اصالح کاهش یافت، که نشان می %10.5و  %5.4به   3M که این مقادیر برای غشای

بود که این محدودیت مهم  %90برای کلیه غشاها بیش از  BSAزنی است. همچنین میزان پسشده نیز حذف شده

 %24.7به  %35.4است که در فرایند دیالیز رعایت شود. میزان گرفتگی غشاها نیز بهبود یافت و گرفتگی کلی از 

خوبی حضور نانوذرات در سطح غشای اصالح شده را اثبات نمودند. به EDXو  FTIRیافت. همچنین، آنالیز کاهش

عنوان غشای بهینه در نظر گرفته در میان غشاهای اصالح شده بهترین غملکرد را از خود نشان دادکه به 3Mغشای 

 است.شده

 

 2NH-125-Mil، همودیالیز کلیه، سولفونغشای پلی های کلیدی: واژه
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  مقدمه -1
باشد، بنابراین استفاده از دستگاه دیالیز کلیه امری اجتناب ناپذیر امروزه تعداد افراد مبتال به دیالیز کلیه رو به افزایش می

 نیپروتئف کرده و ، که مواد سمی را حذشودیدر نظر گرفته م کلیهغشاء به عنوان  ز،یالیدر همودباشد. برای این افراد می

شود و محلول دیالیزی از طرف دیگر غشا در جهت خون از یک سمت وارد غشا می[. 1]کند م.جود در خون را حفظ می

کند و به واسطه اختالف پتانسیل مواد از غشا عبور کرده و به درون محلول دیالیزی نفوذ مخالف جریان پیدا می

دلیل کوچیک بودن سایز، از به ونتدال 55000تا  10000اندازه  با ن،ینیکرات مانند اوره و کی[. سموم اورم2]کنندمی

به ( لتوندا 66000با اندازه ) نیمانند آلبوم ییها نیکه پروتئ یدر حال [3].شوندحفرات غشا عبور کرده و از خون حذف می

ان اندازه حفرات نقش بسیار مهمی دارد بنابراین در فرآیند ساخت غشا میزشود. میحفظ  هادلیل بزرگ بودن اندازه مولکول

شوند، همچنین، غشاهای دیالیز کلیه براساس نیاز بیمار طراحی می [.4] و باید غشایی با اندازه حفرات مناسب تهیه نمود

سموم  باالی آن در حذف ییتوانا لیبا شار باال را به دل زیالید معموال ستیباشد، نفرولوژ ادیز ماریسموم در خون ب زانیم اگر

 متخلخل و نامتقارن غشای الیاف توخالی دارند، اندازه متوسط سموم که حذفطور کلی، جهت . بهدهد یم حیترج را

نازک و قطر کوچک باشد.  اریپوست بس یدارا دیبا غشاء، سطح کل به حجم غشا، شیافزا ی[. برا6-4] ارجحیت دارد

 جه،ینت در [.7] ردیقرار گ زیالیدر معرض د یشتریشود خون ب یباعث م که دهند یم شینازک سطح غشا را افزا یغشاها

 یغشا یتجار یتوخال بریو همکاران، ف مایانجام شده توسط ها مطالعه توان از خون خارج کرد. از یرا م یشتریامالح ب

APS-150 (Asahi-medicalدارا )است یقطر داخل ی، ژاپن (ID )210 [8]بود کرومتریم 45 وارهیو ضخامت د کرومتریم .

 [9].   استشدههای متعددی نظیر استفاده از افزودنی در ماتریس پلیمری استفاده جهت بهبود خواص غشا از روش

 

است. بدین صورت که اصالح شده 2NH-125-Milسولفون با استفاده از نانوذرات در این مطالعه غشای الیاف توخالی پلی

،  SEM  ،EDXی نظیر های مشخصه یابشد، و با استفاده از تستری افزودهدرصدهای مختلف از نانوذره در ماتریس پلیم

های فلزی آنالیز زاویه تماس گرفتگی غشا، درصد بهینه از نانوذره نیز تعین شد. این نوع نانوذره گروهی از نانوذرات چارچوب

و مکانیکی باالیی  باشند. هچنین از مقاومت حرارتیدوستی باالیی را دارا میآلی هستند، که خواص آب

اند، اما برای کاربرد دیالیز کلیه این نانوذرات برای کاربردهای مختلف غشایی مورد استفاده قرار گرفته. [10,11]برخوردارند

 است.اند که در این مطالعه به آن پرداخته شدهتا کنون مورد بررسی نشده

 

 مواد و روش -2
مواد موردنیاز  -2.1  

، کره Daejung Chemical شرکت ( ازPVP ،K30) دونیرولیپ لینیو یپل ،شد هیته ایدر آس BASFکت از شر سولفونپلی  

 ومیتانیت دیزوپروپوکسای(، متانول، اDMF) دیفرمام لیمت ی، دN-Methyl-2-Pyrrolidone (NMP) همچنین شد. یداریخر

 ،2-aminoterephthalicو  نینی، اوره، کراتBSA شرکت از Merckav ردیدگ هیته. 
 

  2NH-125-Milروش سنتز نانوذره  -2.2

 

گراد هم درجه سانتی 100ساعت در  1مخلوط شده و به مدت  DMFمیلی لیتر  28آمینوترفتالیک اسید با -2گرم  1.75

 میلی لیتر متانول به مخلوط افزوده شد و از کندانسور برای فرآیند بازگرداندن متانول به فرایند استفاده 7زده شد. سپس 
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درجه  100ساعت در دمای  72میلی لیتر ایزوپروکسید تیتانیوم به مخلوط اضافه گردید و محلول به مدت  2.1شد. سپس، 

دست آمدند، در نهایت با شد و نانوذرات بهشده از کاغذ صافی عبور دادهشد. پس از آن، محلول حاصلگراد هم زدهسانتی

به  2NH-125-Milه شدند تا مواد ناخالص جدا شوند. سپس، نانوذرات ذرات چندین مرتبه شست DMFاستفاده از حالل 

  .[12] درجه سانتیگراد قرار داده و خشک شدند 155ساعت در آون با دمای  12مدت 

 
 ساخت غشای الیاف توخالی -2,3

 

اه آلتراسونیک در وسیله دستگابتدا محلول پلیمری با درصدهای متفاوت از نانوذره تهیه شد. بدین شکل که نانوذرات به

زن کامال مخلوط ساعت با استفاده از هم 24سولفون به محلول اضافه شد و به مدت پراکنده شدند، سپس پلی DMFحالل 

 است(. مشخصات غشاها را مشخص کرده  1)جدول  شد تا محلول شفافی بدست آید

 

 

 

 

 

 
شدهمشخصات غشاهای ساخته 1جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازی محلول پلیمری با استفاده از دستگاه اسپینریت غشای الیاف توخالی تهیه شد، که شماتیک ساخت غشا پس از آماده

 است.گزارش شده 2نین پارامترهای اسپینریت در جدول باشد. همچقابل مشاهده می 1در شکل 

 

 
 پارامترهای اسپینریت 2جدول 

Membrane PSF (wt.%) Mil-125-NH2 (wt.%) 

NMP (wt%) 

M0 18 0 81.50 

M1 18 0.08 81.45 

M2 18 0.12 81.40 

M3 18 0.16 81.35 

M4 18 0.2 81.30 
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شماتیک فرایند ساخت غشای الیاف توخالی    1شکل   

 

یابیهای مشخصهتست -3  

 3.1-مورفولوژی و آنالیز سطح
ها ابتدا در قرار گرفت. نمونه یمورد بررس( SEMی )روبش یالکترون کروسکوپیم وسیلهبهغشا  ی سطحمورفولوژ و اشکال  

. در نهایت تصاویر دنبه صفحه نمونه  متصل شوشدند و دقیقه با طال پوشش داده 15، سپس به مدت خالء خشک شدند

 مشخصات  فاکتوها

قطر داخلی سوزن   (mm)  0.2 

 0.3  (mm) قطر خارجی سوزن 

 آب خالص  سیال منعقد کننده 

 40    (cm) فاصله اسپسنریت تا حمام 

 6.2  (mL/min) سرعت سیال منعقد کننده

حلول پلیمریسرعت م  (mL/min)  9 

 23  (C°) دمای محیط
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SEM خوبی نشان از سطح غشاها تهیه گردید که این تصاویر تاثیر حضور نانوذرات درون غشا و تخلخل ایجاد شده را به

حضور فلزات و مواد موجود روی  شد، این تستاستفاده EDXغشا از آنالیز  دهند. جهت اثبات حضور نانوذرات درونمی

که واقع در  ،بودTescan, Czech Republic ها مدل دستگاه استفاده شده برای این تست. دهدسطح را به خوبی نشان می

 لیفروسرخ تبد یسنجفیسطح غشاء توسط ط یوندهایپهمچنین، جهت  تعین  مرکز خدمات دانشگاه صنعتی شریف است.

-1دامنه طول موج ( با FTIR-ATR) هیفور
cm 500  نوع دستگاهی که مورد استفاده قرار  ،شد یابیرزا 4000تا

 بود. ، ژاپنJascohc  4600گرفت

 

 3.2-گرفتگی غشا

 0.5 . ابتدا به مدت یک ساعت با فشار[13]گیری مقاومت گرفتگی سطح غشا از مطالعات پیشین استفاده شد جهت اندازه

(. سپس مخزن خوراک wJگیری شد )بار و دمای محیط آب خالص از درون ماژول غشا عبور کرد و شار آب خالص نیز اندازه

کند و میزان شار محلول با غلظت یک گرم در لیتر از ماژول با همان شرایط عملیاتی عبور می BSAکند و محلول تغییر می

BSA گیری میاندازه(شودBJسپس ماژول .) شود، و حاوی غشا با استفاده از آب خالص به مدت یک ساعت شسته می

 .]14[های زیر محاسبه شدند(. میزان گرفتگی غشا با استفاده از فرمولrJشود )مجددا شار آب خالص گرفته می
 

                                                                        (1) 

                     (2) 

 

(3) 

 

 .باشدمی پذیر، مقاومت برگشت ناپذیر و مقاومت کلترتیب نشان دهند مقاومت برگشتبه tR و  irRو  rR در روابط فوق

 

 آنالیز حذف مواد از خون 3.3

این پارامتر برای فرایند . شود تواند از غشا عبور داده شده و حذفکند که چه میزان از سموم میاین آنالیز مشخص می

 UV-visاز دستگاه غلظت مواد تعین  دیالیز کلیه بسیار کلیدی بوده و از اهمیت باالیی برخوردار است. جهت

spectrophotometer هایی با غلطت مشخص از کراتینین وشد. ابتدا نمونه)واقع در مرکز بیوشیمی دانشگاه شریف( استفاده 

BSA ها سنجیده شد تا نمودار کالیبراسیون برای هر ماده بدست آید. سپس، میزان جذب زان جذب آنتهیه گردید و می

های مجهول مواد مشخص شد. میزان های مجهول گرفته شد و با استفاده از نمودار کالیبراسیون هر ماده، غلظت نمونهنمونه

. جهت تعیین غلظت اوره، از کیت پارس 275و  420و کراتینین به ترتیب عبارت بودند از  BSAطول موج جذب برای 

آزمون استفاده شد. دلیل این امر این بود که، اوره در حالت عادی جذب نداشت و با استفاده از این کیت این محلول در 

 کرد. همچنین میزان درصد پس زنی مواد با استفاده از فرمول زیر تعیین گردید.( جذب پیدا می370طول موج معین )

 زنی مواد از فرمول زیر استفاده شد.جهت تعین میزان پس
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                                                (4) 

 .باشددر خوراک و محصول خروجی از غشا می BSAغلظت  tDC ،0DC  غلظت  

بحث و نتایج -4  

 FTIRو  SEM ،EDXتست  -4.1

است. آورده شده (3Mی غشای اولیه )عاری از نانوذره( و غشای اصالح شده )برا SEM سطحی تصاویر،  2در شکل 

باشد، که این ( بسیار کم می0Mها برای غشای اولیه )همانظور که قابل مشاهده است، میزان تخلخل و اندازه تخلخل

 اشد.بمی 2NH-125-Milاست که ناشی از حضور نانوذرات مقدار برای غشای اصالح شده افزایش یافته

 

 

 
 4Mو  0M، و پراکندگی فلزات در سطح غشاهای  SEM  ،EDXتصاویر  2شکل 

 

باشد، که نشان از حضور نانوذرات در سطح غشای اصالح می خوبی قابل مشاهدهبه EDXآنالیز  2همچنین در شکل 

 .شودیمشده مشاهدهاست، که در سطح غشای اصالح  2NH-125-Milجز فلزات اصلی نانوذره  Nو  Tiاست. فلزات شده

( و اصالح شده 0M)اولیه  PSF بر سطح غشاهای الیاف توخالی یعملکرد یگروه ها یابیارز یبرا FTIR لیو تحل هیتجز
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(3M انجام شد. در شکل )بنزن معطر در  یهاحلقه یارتعاش یهاکی، پ3PSF 1 در-
cm 1582 1 و-cm 1485 یسانت

-1 در O=S=Oل نامتعاد کیپ نیاند. همچنظاهر شده متر
cm 1321  نانوذرات فی[. در ط15] شودمیدیده  1294و 

2NH-125-Mil 1 ، حداکثر جذب در-cm 1665 1 و-
cm 1556 مربوط به کشش تعادل ترتیب بهC=O  در گروه

-1ی قله ها ن،یاست. عالوه بر ا کیترفتال دیدر اس  O-C-O و کشش نامتقارن کیترفتال دیاس التیکربوکس
cm 3518 و 

1-
cm 3337 2 گروه ینامتقارن، متقارن و کشش تعاشاتتوان به ار یرا مNH–  که در  ییوندهای[. پ16] نسبت داد

-1 هیناح
cm 400-800 به ارتعاش  ،ظاهر شدندO-Ti-O  3درM [17] شوندمیداده  نسبت. 

 

 

 

 

 

 

 
 (3Mاز غشای اولیه و اصالح شده ) FTIRآنالیز  3شکل 

 

 آنالیز گرفتگی غشا 4.2

باشد. مطابق با این جدول میزان گرفتگی قابل مشاهده می 3آنالیز گرفتگی برای کلیه غشاها صورت گرفت و نتایج در جدول

و  %24.7به  3Mبود، که این مقادیر برای غشای  %14.6و  %35.4کلی و یازگشت ناپذیر برای غشای اولیه به ترتیب برابر با 

ضور نانوذرات در ماتریس پلیمری نسبت داد. ه حشود بغشاهای اصالح شده را میاست. علت بهبود گرفتگی در رسیده 9.4%

توانند گرفتگی سطح که ناشی از به خوبی می NH–دوست نظیر های عاملی آباین نانوذرات به دلیل دارا بودن گروه

به افزایش شار عبوری از غشا شود همچنین علت دیگر این بهبود را میباشد را کنترل کند. های موجود در خون میپروتین

نشان داد، میزان حفرات در غشای اصالح شده افزایش یافت که این امر سبب  SEM   رگونه که تصاوینسبت داد. همان

اگر درصد نانوذره بیش از اندازه  زیرامیزان درصد نانوذره باید بهینه باشد،  ذکر است کهالزم به البتهشود. افزایش شار می

های بزرگ پروتین به راحتی درون این شود اندازه حفرات سطح غشا خیلی بزرگ شده و مولکولد موجب میافزایش یاب
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 4Mبرای غشای است قابل مشاهده 3طور که در جدولشود. همان، درنتیجه موجب افزایش گرفتگی میافتندحفرات به دام 

 است.می افزایش یافتهباشد، میزان گرفتگی کلی ککه بیشترین درصد نانوذره را دارا می

 

 آنالیز گرفتگی غشاها 3جدول 

(%) rR (%) irR (%) tR نوع غشا 

20.8 14.6 35.4 0M 

19.7 12.4 32.1 1M 

16.7 10.7 27.4 2M 

15.3 9.4 24.7 3M 

14.6 10.8 25.4 4M 

 

 

میزان حذف سموم موجود در خون -4.3  

زنی پروتین در غشای اولیه   است. میزان پسابل مشاهدهق 4در جدول  BSAمیزان حذف مواد اوره، کراتنین، و 

رسید. حفظ پروتین در فرایند دیالیز امری ضروری است و مطابق با  3M 95.7%بوده، که این عدد برای غشای  98.6%

طالعه ی غشاهای اصالح شده در این مباشد، که کلیهزنی پروتین داشتهپس %90استانداردها، غشای دیالیز باید بیش از 

زنی اوره و کراتنین برای غشای اولیه به زنی قابل قبولی را برای این ماده داشتند. همچنین میزان پسدرصد پس

که نشان  ،استکاهش یافته %10.5و  %5.4به   3Mبود، که این مقادیر برای غشای  %16.7و  %13.4ترتیب برابر با 

است. علت کاهش میزان است و این پارامتر بهبود یافتهشدهدهد سموم به خوبی در غشای اصالح شده نیز حذف می

شود به افزایش اندازه حفرات سطحی در غشاهای اصالح شده نسبت داد، که به واسطه حضور نانوذرات زنی را میپس

 اند.ایجاد شده

زنی موادمیزان پس 4جدول   

زنی پس غشا  

BSA (%) 

زنی پس

)%(اوره  

زنی پس

()%کراتنین  

M0 98.6 13.4 16.7 

M1 97.4 10.7 14.3 

M2 96.2 8.7 13.8 

M3 95.7 5.4 10.5 

M4 94.5 4.7 9.1 

 



 

 9 

گیرینتیجه -5  

برای فرایند دیالیز کلیه  2NH-125-Milسولفون با استفاده از سنتز نانوذرات در این مطالعه غشای الیاف توخالی پلی

واسطه حضور ایجاد تخلخل به SEMشد. تصاویر گرفته FTIR، و SEM ،EDXیابی نظیر های مشخصهشد. تستاصالح

نیز نشان داد عناصر نانوذره در سطح غشا حضور دارند. همچنین آنالیز  EDXنانوذرات را به خوبی اثبات کردند، وتست 

FTIR های عاملی مربوط به نانوذره در سطح غشای اند و گروهنشان داد نانوذرات به خوبی روی سطح غشا نشسته

برای  %35.4شد و مشخص شد که گرفتگی کلی از است. تست گرفتگی نیز از کلیه غشاها گرفتهح شده قابل دیدناصال

است. همچنین میزان حذف سموم در غشای اصالح شده افزایش برای غشای اصالح شده رسیده %24.7غشای اولیه به 

است. نتایج حاصل نشان داد که در بین غشاهای  بوده %90بیش از  BSAزنی است، و برای کلیه غشاها درصد پسیافته

 باشد.  باشد، که دارای کمترین گرفتگی و بیشترین درصد حذف اوره و کراتنین میمی  3Mترین غشا اصالح شده بهینه
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