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چکیده
استخراج زیستمولکولها و بررسیهای ژنتیک ی آن در زمین ۀ پزش کی و پزش کی ق انونی
اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اما با این حال محدودیتهای آن از قبیل حساسیت ،ماهیت کار،
هزینۀ باال ،نیاز به تکنسینهای بسیار ماهر و نیاز به خودکارسازی و قابلیت حم ل س امانه،
ازنظر تشخیص با فناوریهای موجود ،رفع نشده است .نیاز به ادغام روشهای آمادهسازی و
تشخیص نمون ه وج ود دارد؛ ب رای رف ع ای ن مح دودیته ا ،بیش تر مطالع ا ب ر بهب ود
فناوریهای تشخیص تمرکز کردهاند که پیشرفتهای چشمگیری حاصل شده است؛ یکی از
این فناوریها ،میکروفلوئیدیک است .ویژگیهای قانعکننده ای ،مانند خودکارسازی در تهیۀ
نمونه و قابلیت کار در حجم کمی از نمونه ،همچنین به حداقل رس اندن مص ر ،،هزین ه و
زمان پردازش حاللها از برتریهای این فن اوری در اس تخراج دیانای و پ روت ین اس ت.
عملکرد میکروکانالها در استخراج به سطح ویژۀ در دسترس انتقال جرم بس تگی دارد ک ه
خود نیز به الگوی جریان تولی د ش ده در اتص اال ورودی میکروکان اله ا وابس ته اس ت.
رایجترین الگوها ،موازی ،لختهای و قطرهای است که به مؤلفههای عملی اتی مانن د س رعت
جریان ،خواص فیزیکی ،هندسۀ میکروکانال و مواد سازندۀ آن وابستهاند .یک الگوی جریان
عالوه بر اینکه باید سطح ویژۀ زیادی را فراهم کند در عین حال باید بهگون های باش د ک ه
فازها پس از استخراج بهسرعت از یکدیگر جدا شوند .مهمت رین ه د ،ای ن مقال ه بررس ی
روشهای مرسوم در سامانههای ناپیوستهای است که قابلیت پیادهسازی در میکروفلوئیدیک
را داشتهان د.نتیج ۀ بررس ی ای ن ش د ک ه س ه روش اس تخراج ب ر پای ۀ س یلیکا ،اتص ال
الکترواستاتیک و کروماتوگرافی تمایل ژل سازگاری بسیار باالیی با این سامانهها دارند.

 .1مقدمه
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زیستمولکول ،دیانای ،پروت ین

مروری بر روشهای تخلیص دیانای :سامانههای میکروفلوئیدیک

مروری بر روشهای تخلیص دیانای :سامانههای میکروفلوئیدیک

میکرومتر پردازش میشوند .تاریخچۀ میکروفلوئیدیک به دهۀ پنج اه

میکروفلوئیدیک علم و فناوری سامانه هایی است که در آنها مقادیر

میالدی باز میگردد؛ هنگامیکه از میکروفلوئیدیک در تولی د ج وهر

ناچیزی از سیاال ب ا اس تفاده از کان اله ایی ب ا ابع اد ده ت ا ص د

چاپگر جوهرافشان استفاده شد .ساخت و کار این چاپگرها بر اس اس

1

میکروفلوئیدیک بود که در آن تیوبهای ریزی ،جوهر را برای عم ل
* تهران ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکدۀ مهندسی شیمی
1. Microfluidics

چاپ حمل میکردند .پس از آن در دهۀ هفتاد میالدی ،نخستین بار
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مقاالت

از میکروفلوئی دیک در تجزی ه و تحلی ل اس تفاده ش د .ی ک

خصوصیا فیزیکی و شیمیایی ویژهای از خ ود نش ان ده د ک ه در

کروماتوگرافی گازی کوچکشده 1روی یک ویفر س یلیکونی س اخته

کاربردهای مختلف مفید واقع شود].[2

ش د .در انته ای ده ۀ هش تاد م یالدی نخس تین میکروش یرها و

نخستین مطالعا در مورد استخراج مولکولهای زیستی ،ب ه اواخ ر
0

میکروپمپها براساس میکروماشین کاری کردن س یلیکون س اخته؛

دهۀپنجاه و اوایل دهۀ شصت مربو است .آنگاه ک ه آلبرتس ون ب ه

سپس در همین دهه چندین س امانۀ تجزی ۀ س یلیکونی ارائ ه ش د.

قابلیت باالی این شیوه برای ارزیابی اولی ۀ ترکیب ا زیس تی اش اره

استفاده از مقدار ن اچیزی از نمون هه ا و شناس اگرها و جداس ازی و

کرد .در جداسازی نوکل یکاسیدها از منابع زیس تی ،بای د از ره ایش
6

شناسایی با وضوح و حساسیت باال ،هزین ۀ ک م ،زم ان کوت اه ب رای

نوکل ازها و دیگر آنزیمها جلوگیری شود .عوامل ساختارشکن مانن د

تجزیه و تحلیل و اثر اندک بر روی دستگاههای تجزیه و تحلیل باعث

گوآنیدین ایزوتیوسیانا و شویندههایی مانند سدیم دودسیل سولفا

استفادۀ چشمگیر از میکروفلوئیدیک در تجزیه و تحلیل شد].[1

ساختار پروت ین را تخریب و از فعالیت آنزیمها پیشگیری م یکنن د.

در دو دهۀ گذشته محققان مطالعا بسیاری بر روی توسعۀ اج زای

در این مطالعه روشهای مرسوم را در استخراج  DNAو امک انی ابی

میکروفلوئیدیکی جدید برای انتقال س یال ،اخ تال س یال ،کنت رل

اس تفاده از روشه ای م ذکور در س امانهه ای میکروفلوئی دیک

جریان سیال یا غلظت و جداسازی مولکولها در حج مه ای خیل ی

بررسی کردهایم].[2

کوچک سیاال انجام داده اند؛ امروزه انواع مختلفی از میکروپمپه ا،
میکروهمزنها و میکروشیرها در کاربردهای میکروفلوئی دیکی ارائ ه

 .2جداسازی دیانای

شدهاند].[1

دیان ای یک عامل حمل کنندۀ محتوای اطالع ا ژنتیک ی -تقریب ا

نوکل وتی دها واح دهای س ازندۀ نوکل ی ک اس یدها مث ل آرانای و

در همۀ موجودا زنده است .دیان ای را جیمز واتسون 0و فرانسیس

دیانای هستند؛ نوکل وتیدها شامل سه بخش باز نیت روژندار ،قن د

کریک 0در سال  1900مشخص و کل ساختار آن را آش کار کردن د.

پنجکربنه و گروه فسفا هستند که بازهای نیت روژندار مت داول در

اکتشا ،اساسی آن ها نش انگر ی ک ش روع پرتح رک در م ورد ای ن

نوکل وتیدها آدنین ،سیتوزین ،گوانین ،تیمین و یوراسیل هستند.

مولکول ارثی است که درگذشته پروت ین تص ور م یش د .تاریخچ ۀ

نوکل یک اس یدها پل یآنی ونه ای خط ی و جه تدار هس تند و در

دیان ای در واقع به سال  1069میالدی برم یگ ردد ک ه ف ردریش

حوزه های مختلفی مثل زیست-تصویربرداری ،تشخیص ،حس گری و

میشر ،9دانشمند اهل سوئیس ،آن را را بهعنوان مادهای لزج از هستۀ

انتقال دارو کاربرد دارند .تمایل دیانای تکرشتهایۀ 2به ویژهگزین ی

سلول جدا کرد .امروزه ،استخراج دیانای به ی ک روش اساس ی در

و رشتۀ مکمل اس ت و دیانای دو رش تهای 0م یتوان د ب هط وری

زیس تشناس ی مولک ولی تب دیلش ده اس ت؛کیته ای تج اری و

طراحی شود که درون ساختارهای سه بع دی توپول وژیکی گون اگون

روشهای گوناگونی برای استخراج دیانای وجود دارد که با استفاده

قرار گیرد .بهعالوه در بسیاری از این کاربردها ،آرانای و دیانای 4نه

از مواد شیمیایی و مشابه روشهای میشر تولیدشده است .از آنجایی

تنها اطالعاتی را رمزگذاری میکنند ،بلک ه ب هعن وان م واد س ازندۀ

که میتوان دیانای را از انواع مختلف نمون هه ای زیس تش ناختی

نانومقی اس ،ب رای دس تکاری س اختار و عملکردش ان در س طح

مانند خون ،حیوان ،گیاه ،باکتری و ق ار اس تخراج ک رد[ ،]2روش

نوکلوئوتیدی قابلیت دارند ،که بهوس یلۀ نوکل وتی دهای غیرطبیع ی

استخراج دیانای را میتوان بر اساس ن وع نمون ه و غلظ ت نه ایی

گوناگون و آنزیمهای اصالحکنندۀ نوکل یک اسیدی امکانپذیر ش ده

دیانای مورد نیاز تعیین کرد .این روشها میتواند ش امل اس تفادۀ

است .دیانای -در مقایسه با آرانای -در برابر شرایط مختلف از نظر

پیشرفته از پشتیبانها و کیتها باشد ،که ب هط ور اختصاص ی ب رای

ساختاری مستحکمتر و از نظر ش یمیایی پای دارتر اس ت؛ همچن ین

نمونههای مربو تهیه میشوند تا حداکثر عملکرد و دیانای خالص

دیانای میتواند به روشهای شیمیایی و آنزیمی همنهشت ش ود و

را به دست آورند .از زمان جداسازی نخس تین اس یدهای نوکل ی ک

1. Miniaturized
2. ssDNA
3. dsDNA

 .4دئوکسی ریبونوکل یک اسید
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5. Albertson
6. Chaotropic Agents
7. Watson
8. Crick
9. Friedrich Miescher

مادۀ ارثی در سال  1944پس از اوج تحقیقا وس یع اٌس والد]4و،[0

دستگاههای میکروفلوئیدی به سامانۀ بیوحسگر آزمایشگاهی بر روی

سپس بهدس تآوردن س اختار دیان ای رمزگش اییش ده ب ه وس یلۀ

4

تراشه ) ( LOCمیپردازیم.

واتس ون و کریک و ت الش ب هس وی اخت راع روشه ای پیش رفتۀ
زیست شناختی مولکولی و تجهیزا موج ود ام روز ،رون د اس تخراج

 .4روشهای مرسوم مبتنی بر استخراج مایع /مایع

دیانای بهطور قابلتوجهی جریان یافته است.

استخراج مایع /مایع یک روش شیمیایی است که به طور سنتی برای

خالصسازی و پیشتغلیظ نوکل یک اسیدها ،ب هوی ژه دیانای ،نی از

استخراج و جداسازی ترکیبا جداگانه بر پایۀ حاللیت بین دو مایع

بیشتر برنامههای کاربردی تجزی ه و تحلی ل ژنتیک ی و ی ک مرحل ۀ

مخلو کننده که در آن استخراج ترکیب از یک م ایع ب ه ف از م ایع

آمادهسازی نمونۀ بسیار مهم در تجزیههای بالینی و پزش کی ق انونی

دیگر با استفاده از انواع دستگاهها و تجهیزا انجام میشود ،ب ه ک ار

است .در آزمایشگاههای پزشکی قانونی ،ب ازده اس تخراج ب اال ب رای

م یرود .در اس تخراج دیانای ،اس تخراج م ایع /م ایع مبتن ی ب ر

تجزیه و تحلیل نمونه های با تعداد کمنس خه و نمون ه ه ای دیان ای

دست کاری  pHمحلول برای استخراج دیان ای در ی ک ح الل آل ی

بسیار تخریب شده ،مهم است؛ زیرا موفقیت تحلیلی ذات ا وابس ته ب ه

است؛ ازنظر فنی به هم ین دلی ل ب ه عن وان اس تخراج حالل ی ه م

تودۀ نوکل یک اسیدهای بازیابی ش ده اس ت .ع الوه ب ر ای ن ،حج م

شناخته میشود .این روش در انواع نمونههای زیستشناختی ازجمله

شست وشوی کم (که اساسا نوکل یک اسید تغلیظ شده هستند) برای

خون ،ادرار ،خاک و بافت های گیاهی اس تخراج ش ده در ی ک ط رح

تجزیه و تحلیل پایین دس ت م ؤثرتر و نت ایج باکیفی ت ب االتر مه م

تحلیل ی اس تفاده م یش ود .دانس تن خصوص یا ش یمیایی نمون ۀ

هستند؛ با اینوج ود ،در بس یاری از زمین هه ای علم ی ب هوی ژه در

زیستشناختی ،امکان انتخاب ص حیح از ح الله ای آل ی را ف راهم

زمینههای پزشکی و پزش کی ق انونی نی از ب ه ی ک روش یکپارچ ۀ

میآورد که عامل اصلی جداسازی موفقی ت آمی ز و تص فیۀ دیان ای

حساس ،نیرومند و قابلاعتماد برای استخراج دیانای وجود دارد که

است[ .]6معیارهای اساس ی ه ر جداس ازی دیان ای موفقی ت آمی ز

سریع و مقرون به صرفه باشد .برای غلب ه ب ر مس ائلی ب ا روش ه ای

همانطور که در شکل ( )1مشاهده میشود چنین است:

شیمیایی مرسوم ،استخراج مایع -مایع و همچنین فناوری اس تخراج
فاز جامد ،بر روی سامانۀ مبتنی ب ر میکروفلوئی دها ب رای اس تخراج

0

 .1لی ز س لولی ی ا ب ا روشه ای فیزیک ی ی ا ش یمیایی مانن د
سانتریفیوژ ،فراصو و عملیا گرمایش.

دیان ای روی تراشه ،به طور گسترده ای بحث شده است و ج ایگزین

 .2حذ ،مجتمع نوکل وپروت ین و سایر آالیندهها مانند لیپیدهای

مناسبی خواهد بود .این امر شامل استفاده از م واد زیس ت ش ناختی

غشایی و اسیدهای نوکل یک و بهدنبال آن استخراج دیانای.

مناسبی برای ساخت دستگاه های میکرو با کم ک میکروفلوئی دیک،

 .0بازیابی دیان ای با استفاده از اتانول یا ایزوپروپانول یا ترکیبی

ادغام فناوری استخراج فاز جامد (پل یدیمتی لسیلوکس ان )1ب رای

مروری بر روشهای تخلیص دیانای :سامانههای میکروفلوئیدیک

بهوسیلۀفردریش میشر در سال  ،1069تا کش ف دیانای ب هعن وان

م ورد کوچ کس ازی اس تخراج آزمایش گاهی آزم ایشش ده در

از هر دو

استخراج س ریع ام ا پیچی دۀ دیان ای و همچن ین اج رای س امانه

دیان ای استخراج شده با استفاده از جذب م اورا ب نفش م یتوان د

ب ر روی تراش ه اس ت ،ک ه فن اوری میکروفلوئی دیک را ب ا ی ک

برای خلوص ارزیابی شود که در آن نسبت ج ذب در  265ن انومتر و

حسگر خودکارکارامد تشخیص دیانای ،تلفیق میکند].[0

میزان جذب  205نانومتر از یک نمونۀ خالص دیانای است .الزم به
ذکر است که حتی کوچکترین تغییر روش استخراج ،روش استخراج

 .3بررسی جداسازی و تخلیص دیانای

سامانۀ اتیک ارزیابیشده برای نمونههای خاص ،میتوان د منج ر ب ه

ما به بررسی ارزشهای اساسی روشهای شیمیایی معمولی استخراج

بازدههای متفاو و خلوص دیانای ش ود؛ هم انط ور ک ه در آث ار

دیانای ،با استفاده از استخراج مایع /مایع ) ( LLEو ب ه دنب ال آن

مختلف نشان داده شده است[.]0

توسعۀ استخراج فاز جامد ) ،( SPEهمچنین پیشرفته ای اخی ر در

4. Lab On Chip

1. PDMS
2. Liquid-Liquid Extraction
3. Solid Phase Extraction

 .0لیز ،تخریب یک یاخته بهدلیل ازمیانرفتن غشای بیرون ی آن اس ت؛ لی ز ممک ن
است بهوسیلۀ سازوکارهای ویروسی ،آنزیمی یا اسمزی باش د .س یالی ک ه دارای
سلولهای لیز شده باشد را لیزا مینامند.
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مقاالت
حذف آالینده
دینتراسیون بیومولکول با استفاده از بافر
برای استخراج DNA

آزادسازی  DNAو بیومولکولها مانند

شکستن مواد اولیه به وسیله نیروی برشی

نوکلوئیک اسیدها ،نوکلئوپروتئین

به صورت فیزیکی و یا شیمیایی

بازیابی DNA

لیز سلولی

شکل  .1مراحل مربوط به استخراج اولیه .دیانای سه فرایند عمده با جعبههای آبی نشان داده شده است].[7

 1-4روش سالتینگ آوت

آویزش مجدد لیزا سلول در محلول بافر لیز میشوند .ای ن مرحل ه

روش سالتینگآو یک روش معمول است؛ که ش امل عملی اتی ب ا

سلولها را به هم میریزد و پروت ینها را مختل م یکن د و دیانای

نمک یونی ضعیف اس ت ک ه پ س از لی ز س لولی اس تفاده و در آن

به یکرشته تبدیل میشود .پ س از انج ام مرحل ۀ خنث یس ازی ب ا

آلودگیهایی مانند پروت ین و سایر مولکولهای زیستی با استفاده از

استا پتاسیم در  ،pH=0دیانای پالسمید دو رشته ،اصالح خواهد

ود.

ش د ک ه منج ر ب ه تش کیل رس وب ب ا  SDSو پ روت ینه ای

غلظت باالی این نمک ها باعث رسوب آالینده ها میشود که میت وان

تغییر ماهیت داده ،میشود .کار اص لی ای ن روش ب ا تغیی ر ماهی ت

پس از سانتریفیوژ آنها را از بین برد .با وجود س ادگی و روش ه ای

انتخابی قلیایی دیان ای کروموزومی با وزن مولک ولی ب اال اس ت ت ا

ارزانقیمت استخراج دیانای همچون پاکنکردن نمونهبرداری برای

اجازه دهد دیان ای م دور کوواالنس ی بس ته ،ب ه ص ور دو رش ته

نمونههای زیستشناختی و همچنین غنیس ازی آنالی ت ،ای ن روش

ب اقی بمان د .ای ن روش اس تخراج دیانای نس بت ب ه روشه ای

حاوی معر،های مضر برای خوردگی به تجهیزا است و ناکارآمدی

ذکر شدۀ پیشین ،سالم تر و ارزان تر است .با این حال ،تغیی ر ماهی ت

در جداسازی دیانای از آالیندهه ا و در نتیج ه عملک رد و خل وص

دیانای که بهطور انتخابی در محلول قلیایی روی میدهد میتوان د

دیانای کم را در پی دارد .دیانایهای استخراجشده اغلب پیش از

منجر به تجزیۀ دیان ای ش ود ک ه ب ه نوب ۀ خ ود منج ر ب ه ب ازده

اینکه برای آزمایشه ای مولک ولی مناس ب باش د ،نی از ب ه تص فیۀ

بسیار کم میشود .همچنین گزارشهایی در مورد سلوله ای مق اوم

بیشتری دارند .در بیشتر موارد تهنشینی مکرر الکل نیز الزم است ت ا

در براب ر لی ز قلی ایی وج ود دارد ک ه باع ث ک اهش حساس یت در

جداسازی بهت ری از دیانای حاص ل ش ود؛ در ای ن ص ور نت ایج

تشخیص دیانای تا چندین برابر میشود].[9

غلظتهای زیاد استا پتاسیم ی ا آمونی وماس تا ح ذ ،م یش

متنوعی را ایجاد کند].[0
 3-4استخراج با CTAB
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 2-4استخراج قلیایی

 2CTABیک سورفکتانت کاتیونی اس ت ک ه در براب ر ب اکتریه ا و

روش استخراج قلیایی برای نخستینبار در سال  1909توسعه یاف ت

قار ها مؤثر است؛ در استخراج دیان ای CTAB ،با ب افر اس تخراج،

و یکی از قدیمیترین و س اده ت رین روش ه ای جداس ازی دیانای

برای از بین بردن لیپیدهای غشایی و ترویج لیز سلولی حت ی ب رای

است .در این روش ابتدا سلوله ا در محل ول قلی ایی (هیدروکس ید

بافتهایی که سرشار از چندقندیهاهستند یا آلودگی بیش از حد با

سدیم) با م واد ش ویندۀ س دیم دودس یل س ولفا ) (SDSپ س از

متابولیتهای ثانویه -مانند قار ها ،گیاهان ،باکتریهای گِرَم منفی و

1. Salting Out

2. Cetyltrimethyl ammonium bromide
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روش استخراج  CTABمانند دیگر روش ه ای معم ول اس ت ک ه در

گرادی ان س انتریفیوژ س زیم کلری د ) (CsClی ک روش فیزیک ی

ابتدا بافت نمونه برای پردازش مواد دیوارۀ سلولی تجزیه م یش ود و

جداسازی دیان ای بر اساس چگالی است که از دهۀ پنجاه م یالدی

اجازۀ دسترسی به اسید نوکل یک را میدهد ] .[15در روش استخراج

استفاده میشود .گرادیان هنگامی اتفاق میافتد که دیان ای ک ه ب ا

 ،CTABبافت نمون ه معم وال پ س از انجم اد آن ب ا نیت روژن م ایع

ترکیب رنگکنندۀ اتیدیومبروماید یا بیسبنزآمید مخلو شده است،

خرد میشود و سپس در بافر  CTABاز نو معلق میشود .اس تفاده از

با محلول  CsClتحت نیروی گریز از مرکز باال مخلو میشود و این

روش  CTABبرای استخراج دیان ای در مقایسه با س ایر روش ه ای

باعث جداسازی در مولکول های سزیم کلرید میشود؛ سپس اتم های

متداول ،رخ نماهای خوبی را از دیان ایب ا نت ایجی س ریع ت ر در پ ی

سنگین  Cs+بهسمت باال و انته ای لول ه و ب ه دور از مرک ز حرک ت

داشته است CTAB .با وجود نشاندادن رخنماه ای دیانای خ وب،

میکنند ،بنابراین ،یک گرادیان چگالی خطی تشکیل میدهند که با

اما هنوز هم یک عامل مض ر اس ت و پروتک ل وق ت گی ری را انج ام

توجه به تفاو در شکل ه ای دیان ای ،تف او چگ الی در گرادی ان

میدهد .افزون بر این ناخالصیهای دیانای را کم میکن د و مانن د

کافی اس ت ت ا ان واع مختل ف دیان ای را از مخل و ب ا ش ارندگی،

فنل ،عملکرد دیانای را نیز پایین میآورد.

به عنوان باندهای چندگانه و جداگانه مجزا کن د .بیش تر پروتک ل ه ا
برای استخراج دیانای از لیز سلولی تش کیلش دهان د و پ س از آن

 4-4استخراج با فنل -کلروفرم -ایزوآمیلالکل

تلقیح با یک پروت از غیراختصاصی ،مجموع های از بازی ابی و رس وب

فنل -کلروفرم -ایزوآمیل الکل ی ک روش اس تخراج آل ی اس ت ک ه

نهایی دیان ای تشکیل ش ده اس ت .ای ن روش ه ا منج ر ب ه ح ذ،

امروزه در بس یاری از آزمایش گاه ه ا در جداس ازی اس ید نوکل ی ک

ماندههای پروت ین میشوند؛ اما اغلب در ح ذ ،آالین دهه ای دیگ ر

استفاده میش ود .ای ن روش در اس تخراج مق ادیر زی ادی دیان ای

مثل اگزو پلیساکاریدها مؤثر نیستند ،که میتواند با فعالیت آنزیمها

ژنومیک با وزن مولکولی باال مؤثر است .در این روش ابتدا س لول ه ا

(محدودیت اندونوکل ازها و لیگازها) تداخل پیدا کند؛ چ ون در ای ن

برای ایجاد لیزا مختل م یش وند و ب هدنب ال آن غیرفع الس ازی

روش جداس

ارندگی،

هسته های سلولی انجام میشود .مخلوطی از حالل ه ای آل ی ،فن ل،

ماکرو مولکول های دیگر تخریب نشده است و ب ه ج ای آن ،دیان ای

کلروفرم و ایزوآمی ل الک ل ب رای دف ع م اکرو مولک وله ایی مانن د

ترکیبی ،استخراجشده و از طریق تهنشینی الکل تصفیهشده است .در

نها ،لیپیدها ،کربوهیدرا ها و بقایای سلولی از لیزا استفاده
پروت ی 

مقایسه با روش های دیگر که ذکر شد ،گرادیان چگالی سزیم کلری د،

میشوند .استفاده از این روش متداول است و م یت وان از آن ب رای

همچن ین کروم اتوگرافی س تونی ،روش فیزیک ی دیگ ر جداس ازی،

جداسازی دیانای از طیف گستردهای از نمونهها استفاده ک رد .ه ر

بسیار مهم و مناسب تر ب رای تص فیۀ دیان ای اس ت ک ه از قب ل از

دو عملیا قلیایی و همچنین استفاده از فنل کلروف رم -ای زو آمی ل

سلول ها استخراج شده بود .از کاستیهای این روش ای ن اس ت ک ه

الکل غشای سلولی را از بین میبرد و به لیز سلول کم ک م یکن د.

اگرچه دیان ای در محلول بافر سزیم کلری د در دم ای ات اق پای دار

حتی در صور فقدان ایزو آمیل الکل ،مخلو آل ی کلروف رم فن ل

است ،روش گرادیان سانتریفیوژ سزیم کلری د ب ه خ ودی خ ود ی ک

بهتنهایی میتواند در تصفیۀ دیانای کمک کند ،که ای ن م ورد در

پروتکل تصفیۀ پیچیده است که وقتگیر و گران است؛ استفاده از آن

بسیاری از آزمایشهای مربو به تصفیۀ دیانای از محل ول ح اوی

برای همۀ ریزاندام ها عملی نیست؛ زیرا همۀ باکتریها به سرعت رشد

پروت ین است و الیۀ آبی دیانای حلشده را -درحالیکه چیزه ای

نمیکنند .فاصلۀ جدایش بین دیان ای نیز اغل ب پ ایین اس ت ،ک ه

دیگر در الیۀ غیرآبی تهنشین میشود -با خود حمل میکند .ب ا ای ن

جمع آوری بخش های مجزا را دشوار میکند .بنابراین ،برای تهیۀ یک

حال ،در مقایسه با روشهای اخیر ،این روش وقتگیر و پرکار است؛

مقیاس بزرگ از دیان ای مناسب تر است] .[12شکل ( )2یک تصویر

عالوه بر آن ،س میت و س رطانزای ی فن ل و کلروف رم نی ز موض وع

کلی از نحوۀ کار استخراج مایع /مایع معمولی را نشان میدهد.

ازی دیانای مس

تقیم از طری

قش

مروری بر روشهای تخلیص دیانای :سامانههای میکروفلوئیدیک

گونه های کیتین مانند دافنیا مگنا اس تراوس  -ترکی ب ش ده اس ت؛

 5-4گرادیان سانتریفیوژ سزیم کلرید ()CsCl

بسیاری از مقاال علمی بوده است].[11
1. Daphnia Magna Straus
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مقاالت

لیز سلولی با
شستشو مجدد

حذف آالینده

سانتریفیوژ

معرف شیمیایی

آالینده

محیط کشت

سطحی
محلول خالص

محلول DNA

قرص سلولی

سول لیز

DNA

شکل  .2استخراج مایع /مایع شیمیایی متداول .تمام مراحل درجشده نمایش داده میشوند].[7

 .5توسعه و روند فناوری استخراج فاز جامد ()SPE

همانطور که در شکل ( )0مشاهده میشود] .[0فناوری  SPEب رای

ضعف استخراج مایع -مایع ای ن اس ت ک ه حج م نس بتا زی ادی از

نخستین بار در اوایل دهۀ هشتاد میالدی با اس تفاده از ج اذبه ای

حاللهای آلی با خلوص باال ،با الزاما دفع گران مورد نیاز است که

پیونددهندۀ سیلیکا برای پردازش نمونه استفاده و ب هس رعت بس یار

مشکال دفع را نیز بههمراه دارد .البت ه اس تخراج م ایع-م ایع ب ه

رایج شد؛ زیرا یک روش سریع و کارام د ب رای جداس ازی و تص فیۀ

تحلیلگران آموزشدیده نیاز دارد .ب ا توج ه ب ه ای ن پیچی دگیه ا،

دیان ای در مقایسه با فناوری استخراج مایع-مایع است و امروزه در

فناوریهای استخراج فاز جامد ) (SPEبرای ارائۀ روشهای جایگزین

بسیاری از روشه ای آم ادهس ازی نمون ه ب رای اس تخراج دیانای

استخراج دیان ای ایجاد شده اند .در مقایس ه ب ا نس ل قبل ی خ ود،

بهدلیل تنوع مواد مختلف ،به عنوان جاذب به ک ار گرفت ه م یش ود.

فناوری استخراج مایع -مایع ،که مبتنی بر تغیی ر  pHمحل ول ب رای

درنتیجه ،جاذبها در تعیین جداس ازی کارام د دیانای مه مان د ؛

اس تخراج دیانای در ی ک ح الل آل ی از راه ان واع دس تگاهه ا و

بنابراین ،انواع مختلفی از مواد جاذب برای بهبود انتخابپذیری و ی ا

تجهیزا است ،فناوری  SPEاز میل ترکیبی و همچنین خصوصیا

ویژگی نسبت به دیانای ه د ،،ررفی ت ج اذب ب االتر و اف زایش

شیمیایی و فیزیکی امالح حلشده یا معلق در مایع (که بهعنوان ف از

پایداری فیزیکی -مکانیکی برای اطمینان از عملکرد ب االی دیانای

متحرک ش ناخته م یش ود) ب رای ج دا ک ردن دیانای از اج زای

ب ا کمت رین ض رر ،ض روری هس تند] .[10ام روزه فن اوری

ناخواستۀ موجود در مخلو هنگ امیک ه از ج اذب عب ور م یکن د

با کیتهای استخراج دیانای ،در بازار موجود است.

(همچنین به عنوان مرحلۀ ثابت شناخته میشود) استفاده م یکن د؛

ستون چرخش
برای حذف
DNA

ستون چرخش
برای شستشو

ستون چرخش
برای DNA

آالینده
سطحی
محلول خالص
DNA

قرص DNA

حذف آالینده

سلول لیپوفیز شده

قرص DNA

شکل  .3استخراج فاز جامد ،تمام مراحل درجشده نمایش داده میشوند].[7
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SPE

استخراج بر پایۀ سیلیکا رایج ت رین روش م ورد اس تفاده در فن اوری

و از تعامل الکترواستاتیک بین بارهای منف ی در فس فا ه ای بدن ۀ

 SPEبرای استخراج دیان ای ب هدنب ال لی ز س لولی اس ت؛ در ای ن

دیان ای و مولکوله ای ب ا ب ار مثب ت روی س طح بس ترها ،مانن د

روش ،سیلیکا که به عن وان ج اذب عم ل م یکن د ،س طح آن را ب ا

گروههای دیمتیلآمینو اتیل سلولز ) (DEAEدر سطح رزین ،تح ت

مولک وله ای دیانای متص ل م یکن د ت ا دیانای را از س ایر

محل وله ای ح اوی غلظ ت ک م نم ک ب ا ش رایط  pHمناس ب

م اکرومولکوله ای موج ود در محل ول در حض ور نم که ای

( ،)pH=9-6استفاده م یکن د .در قال ب ن وعی س تون تح ت ای ن

ساختارشکن مانند نمک گوآنیدینیوم یا سدیم یدید با استحکام یونی

شرایط ،دیان ای بهطور خاصی به الیۀ رزی ن متص ل م یش ود ،ک ه

باال و تحت شرایط مشخص  pHجدا کند .در غلظ ت ب االی نم ک و

اساسا یک بسپار متخلخل یا ژل است که به عنوان واسط برای تبادل

شرایط  pHپایین ،ساختارشکن ها ماهیت زیستمولکول ها را تغییر و

یونی عمل میکند ،درحالیکه ماکرومولکول ها و دیگ ر ناخالص یه ا

به مولکول های دارای بار مثبت اجازۀ تشکیل ی ک پ ل نم ک -ب ین

مانند آرانایها بعد از شست وشو با ب افر نم ک ض عیف ی ا متوس ط

سیلیکای دارای بار مثبت و بدنۀ دیان ای دارای بار منفی -میده د.

حذ ،میشوند .سپس از بافر نمک قوی برای شست وشوی دیان ای

در یک شرایط مطلوب ،ماکرومولکول هایی که در محل ول آزاد ب اقی

از رزین استفاده و دیان ای از راه رسوب الکل بازی ابی م یش ود .ب ا

ماندهاند میتوانند از راه سانتریفیوژها و مراحل بعدی شستوشوی بر

وجود سادگی و کارایی آن در جداسازی دیان ای از روش اس تخراج

پای ۀ الک ل ،دور ریخت ه ش وند؛ درح الیک ه دیانای ب هش د ب ه

مایع -مایع مرسوم ،فناوری تبادل آنی ون هن وز ب ه مراح ل اض افی

ماتریسهای سیلیکا پیوند مییابد .دیانای بعدا با جداکردن پیون د،

مشابه برای بازیابی دیان ای نیاز دارد که شامل مراحل سانتریفیوژ و

با استفاده از بافر نمک ضعیف در شرایط  pHباال ،از ماتریس س یلیکا

رسوب الکل است و ب رای اس تخراج دیان ای وزن مولک ولی پ ایین

استخراج میشود و دیان ای جداش ده ب رای تجزی ه و تحلی ل ه ای

مناسب نیست]10و.[14

تجربی بعدی ،جمعآوری میش ود .اس تخراج ب ر پای ۀ س یلیکا ی ک
روش ساده و سریع برای جداسازی دیان ای فراهم ک رده و مق اال

 3-5جداسازی مغناطیسی

نیز نتیجۀ مطلوبی را گزارش کرده اند؛ با این ح ال ،ای ن روش ب رای

در مقایس ه ب ا دو روش  SPEب رای اس تخراج دیانای ،فن اوری

برخی کاربردها ،به ویژه کاربردهای پایین دست مناسب نیس ت ،زی را

استخراج بر پایۀ سیلیکا و تبادل آنیون ،روش جداسازی مغناطیس ی

میتواند منبع بالقوۀ آلودگی اندوتوکسین باشد .با این وجود ،ترکیب

نورهورتر است؛ ،در تصفیۀ دیانای بسیار سادهتر و کارامدتر و ازنظر

سیلیکا بر روی پشتیبان ها میتواند با جذب اس ید نوکل ی که ا ب ه

تجاری نیز در دسترس است .روش جداسازی مغناطیسی از مهره ه ا

غشای ژل سیلیکا این مشکال را به حداقل برس اند و آالین دهه ا از

یا ذرا مغناطیسی عاملدار استفاده میکند؛ مانند دانههای زیرکونیا

بین میروند .محدودیت دیگر این روش این است که سیلیکا بهعنوان

و دانه ه ای س یلیکا ک ه در ی ک س لول ب افر پوش ش داده ش ده ب ا

جاذب در شرایط  pHباال ناپایدار است ) .(2 >pH > 8آنها همچنین

آنتیبادی اتصال دیان ای یا سطحی که به طور خ اص و ب ا دیان ای

حاوی غلظت کمی از گ روهه ای س یالن ی ونیزه ش ده هس تند ک ه

تعامل دارد ،تلقیح شدند .مواد مغناطیسی و همچن ین ج اذب ه ایی

میتوانند امالح پایه را با ساز و کار تبادل یونی حفظ کنند].[0

برای جداسازی دیان ای از دیگر ماکرومولکول های زیستی ،بهدلی ل

مروری بر روشهای تخلیص دیانای :سامانههای میکروفلوئیدیک

 1-5استخراج بر پایۀ سیلیکا

تبادل آنیون برای استخراج و خالصسازی دیانای از محلولها است

تعدادی از عوامل ،یعن ی مس احت س طح ب زرگ ،زیس ت س ازگاری
 2-5استخراج با تبادل آنیون

مناسب ،ک ارکرد آس ان و قابلی ت چش مگیر ب رای دس ت ک اری در

بر خال ،استخراج بر پایۀ سیلیکا ،فناوری تبادل آنیون مناسب برای

بیحرکتی سطح برای اتصال دیان ای ،مناسب است .این دان ه ه ای

اس تخراج دیانای ب ا وزن مولک ولی زی اد اس ت و معم وال ب رای

مغناطیسی به ساختار دیان ای تمایل نشان میدهند ،که ب ه اتص ال

کاربردهای حساس طبقه بندی میشود؛ زیرا دیان ای کامال خالص ی

دیان ای به آنها و حذ ،آالینده ها از محلول مخلو کمک میکن د.

را ارائ ه م یکن د و نی ازی ب ه روشه ای ط والنی ی ا اس تفاده از

دیانای با شستوشو از بین مهرهها جدا و در تجزیه و تحلی له ای

مواد شیمیایی سمی ندارد .این فناوری مبتنی بر اصل کروماتوگرافی

بعدی استفاده میشود .یکی دیگر از برتریهای مهم استفاده از ای ن
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روش کاربرد مستقیم در استخراج مواد خام و درنتیجه از ب ینب ردن

 .6چشماندازهای آینده :سامانۀ استخراج بر پایۀ دستگاه

مراحل سانتریفیوژ غیرضروری در فرایند جداسازی مغناطیسی است

میکروفلوئیدی

که ممکن است منجر به تخریب دیان ای شود .این روش همچن ین

روشه ای مرس وم اس تخراج دیانای ب ا اس تفاده از روشه ای

برای آنالیتهای زیست شناختی مانند پروت ین ها یا پپتیدها و حت ی

استخراج مایع -مایع و استخراج ف از جام د ب رای تجزی ه و تحلی ل

مجتمع های پروت ین بزرگی که نحو دیگ ری تمای ل ب ه شکس ت در

دیانای معموال شامل مراحل پرتحرک و وقتگیر برای انتقال نمونه،

فرایندهای کروماتوگرافی ستونی سنتی دارند ،غیرمخرب است .عالوه

سانتریفیوژ و دیگر مراحل است .این روشهای معمول برای استخراج

بر این ،بهدلیل ماهیت مالیم ،آنالیتهای ه د ،ب ه راحت ی ج ذب و

دیانای ،ی ا پروتک له ای مبتن ی ب ر محل ول ی ا جام د ،معم وال

به طور انتخابی از محلول مخلو شده ،خارج میشوند؛ به وی ژه ب رای

اجازه میدهند که آلودگی نمونه و خطاهای آزمایشی رخ دهد .هر دو

تسهیل روشهای استخراج و خالص س ازی م ؤثر دیانای در انج ام

برتریها و کاستیه ای خ اص خ ود را دارن د .برخ ی از روشه ای

عملی ا در مقی اس ب زرگ .با وج ود همۀ این برتریها ،ای ن روش،

پیچیده در استخراج مایع -م ایع ب ه کارکن ان بس یار م اهر و اب زار

نسبتا جدید و هنوز در دست توسعه اس ت ک ه ررفی ت آن ب ه ط ور

گران قیمت نی از دارد؛ ب ه عن وان مث ال ،اس تفاده از نیت روژن م ایع،

کام ل اس تفاده نش ده اس ت .در برخ ی م وارد ،روش جداس ازی

درحالیکه برای استخراج فاز جامد توجه باالیی نسبت به حالل ه ای

مغناطیسی نی از ب ه اس تفاده از ابزاره ای تخصص ی خودک ار دارد و

آلی ندارد ،برخی از روشها در اس تخراج ف از جام د در مقایس ه ب ا

ممکن است معر،های شیمیایی موجود در شست وش وی نه ایی ب ا

حاللهای آلی نامناسب است و بهدلیل قرارگرفتن کمتر از مس احت

کاربردهای حساس پایین دست مانند اس تخراج دیان ای مبتن ی ب ر

سطح برای اتص ال دیان ای ،منج ر ب ه ب ازده کمت ری در دیان ای

سیلیکا ،سازگار نباشند].[10,16,10

میشود .ناکارامدی استخراج فاز جامد نیز م یتوان د ب ا حساس یتی
باالتر نسبت به آلودگی پروت ین بهعلت اتصال غیر اختصاصی ،نق ش

 4-5ابزارهای تجاری
با ترکیب تالش های فوق ،کیت های تجاری مختلف ی ب رای اس تفادۀ
ام روز وج ود دارن د ک ه از ی ک ح الل و پش تیبانی ف از جام د
(ستونی/مهره ای) برای استخراج دیان ای از انواع مختلف از نمونه ها
استفاده میکند .این کیت ها برای استخراج دیان ای ویژه بر اس اس
منبع انرژی ،توسعه داده میش وند .کی ت ه ای تج اری دیان ای ب ا
موفقیت در طول سالها رخ نماهای دیان ای را نشان دادهاند و هنوز
هم برای مؤسسا و شرکتهایی که امور زیستشناختی را به منظور
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داشته باشد؛ به عنوان مثال ،در استخراج مایع -م ایع ،در روش فن ل
کلروفرم استخراج دیان ای ،باقیمانده های فنل ب رای تغیی ر ماهی ت
این پروت ین ها وجود دارند ،حتی کیتهای تجاری با وجود سادگی و
نتایج سریع ،دارای کاستیهای خاص خود هستند .برای کاهش ای ن
کاستیها و همچنین تض مین بهب ود مس تمر در زمین ۀ جداس ازی
اسید نوکل یکها ،دانشمندان شروع به ترکیبکردن س امانۀ تحوی ل
بر پایۀ میکروفلوئیدیک برای استخراج دیان ای کرده اند ،که یک ی از
آنها امکان دستک اری در س یاال در ی ک منطق ۀ مع ین از نظ ر
هندسی ،حداقل زیر میلیمتر ،یا حت ی مقی اس ن انومتری را میس ر

سهولت در فرایندهای استخراج زیس تمولک ول در آزمایش گاه ه ای

میسازد .از دیگر برتریهای آن میتوان به ساخت روش های مختلف

خود به کار میگیرند ،به طور گسترده تولید میشوند .این کیت ه ای

برای اس تخراج دیان ای ب ا ک ارایی و کوچ ک س ازی مقی اس ه ای

تجاری دیان ای بهدلیل سادگی و مصر ،زمانی کمتر ،برای پردازش

آزمایش گاهی در س امانۀ عام له ای در مقی اس میک رو ،ب رای

نمونههای بزرگ در زمان محدود مطلوب هستند .با ای ن ح ال ،هم ۀ

خودکارسازی دیان ای بر روی تراشه اشاره کرد ک ه ش امل ادغ ام و

کیت ها به آسانی قابل اجرا نیس تند؛ برخ ی از کی ت ه ا در برخ ی از

بهینهسازی روشهای استخراج فاز جامد و اجزای مختلف ک ارکردی

کشورها در دس ترس نیس تند و ی ا بس یار گ ران هس تند ،ب ه وی ژه

مانند کانال ،دریچه ،پمپ ،همزن و حس گر در سامانۀ میکروفلوئیدی

هنگ امیک ه روشه ای دیگ ری وج ود دارد ک ه م یتوان د نت ایج

است .مطالعا نش ان دادهان د ک ه ط ی س اله ای اخی ر ،فن اوری

قابل مقایسه ای را با کیت های تجاری ارائه دهد ،ای ن ک ار ب ه ص رفه

میکروفلوئی دی موفقی ت چش مگیری در کوچ کس ازی کاره ای

نیست].[10

مولکولی بر روی یک تراشۀ واحد داشته اس ت .توان ایی ای ن س امانه

نشريه مهندسي شيمي ايران ـ سال نوزدهم ـ شماره صد و يازده ()9311

در چندین فرایند تحلیلی ب ا بازی ابی ک افی دیان ای ،توج ه بیش تر

روشنی از حسگر زیستی دشوار است ،اما در یک تعریف کلی حس گر

محققان را به سرمایه گذاری در زمان و توجه به اعمال ای ن فن اوری

زیس تی ب هعن وان وس یلهای توص یف م یش ود ک ه ی ک روی داد

درزمینۀ علوم مختلف به خصوص در تشخیص درجا برای بیماریزاها

زیست شناختی را به یک سیگنال خروجی دیجیتال تبدیل م یکن د.

در بخش کشاورزی و سامانهه ای پزش کی مراقب ته ای بهداش تی،

تبدیل رویدادهای زیستشناختی به سیگنال خروج ی ب ه رس انندۀ

اختصاص میدهد].[0

انرژی متکی است که س اخت و ک ار آن م یتوان د الکتروش یمیایی،
مکانیکی ،نوری ،پیزوالکتریک یا مغناطیسی باشد ،که به طور معم ول

 .7فیزیک میکروفلوئیدیکها

با برخی از مؤلفههای فعال زیس تی ک ار م یکن د ک ه اتص ال ب ین

ابتدا فناوری میکروفلوئیدی در زمینۀ ریززیست شناسی ب رای انج ام

مولک وله ای مکم ل را تس هیل م یکن د] .[25از ط ر ،دیگ ر،

سنجش های مختلف زیست ش ناختی ش امل حج م بس یار کم ی از

میکروفلوئی د بس تر جداس ازی اس ید نوکل ی که ا ،کوچ کس ازی

نمونه ها و معر،ها به کار گرفته شد .با توجه به ویژگ ی ق انع کنن دۀ

آزمایش های جامع و روش های استخراج دیان ای را در ی ک تراش ۀ

میکروفلوئیدها برای کار در ریزتجزیهها ،ب هزودی تب دیل ب ه اب زاری

واحد فراهم میکند .از آنجایی که دستگاه های فعلی اندازه گیریهای

معتبر برای بسیاری از تحلیل ها در زمینههای دیگر زیس ت ش ناختی

تحلیلی را فقط برای تشخیص دیان ای به خودیخود ارائه دادهاند ،با

خواهد شد .توانایی دستکاری در خواص سیال ،امکانا بیش ماری

ترکیب ساختار مشخص ش دۀ میکروفلوئی دی اس تخراج دیان ای در

را در ایجاد و بازآفرینی دستگاهه ای میکروفلوئی دی ب ا خصوص یا

دستگاه هایی از این دست ،دستگاه آزمایشگاهی را روی تراشه ایج اد

س یال مش خص از تجهی زا معم ول ب رای اس تفاده از اس تخراج

میکنند که یک سامانۀ کام ل ب رای تش خیص خودک ار دیان ای از

دیانای فراهم کرده است] .[19عدد رینولدز کم (کمتر از  )5/1برای

تصورهای زیادی را برای شناس ایی رخ نماه ای دیان ای گون ه ه ای

استخراج دیان ای در شرایط بهینه مهم است؛ از آنج ایی ک ه حت ی

هدفمند فراهم میکند (شکل ( .))4با وجود بسیاری از ویژگ یه ای

انهای بسیار
کوچک ترین تغییر در شکل و زبری سطح میتواند جری 

قانع کنندۀ آن ،همچون خودکارسازی در تهیۀ نمونه و قابلیت کار در

متفاوتی داشته باشد ،بر کارایی استخراج آن مؤثر است .عدد رینولدز

حجم کمی از نمونه ،همچنین به حداقل رس اندن مص ر ،،هزین ه و

همچنین رابطۀ بین نیروهای اینرسی و نیروه ای گران رو را در ی ک

زم ان پ ردازش مع ر،ه ا ،میکروفلوئی دیک هن وز ب ا چ الشه ایی

محلول نشان میدهد .یک معادلۀ دیگر که نقشی حی اتی در کس ب

روبهروست ،این چالشها شامل ساخت تراشۀ س یال ک مهزین ه ،ب ه

اطمینان از ذرۀ اختال مؤثر برای سلول ها بازی میکند ت ا ب ه ط ور

حداقل رساندن تعامل آنالیت /دیوارۀ غیراختصاص ی (از آنج ایی ک ه

کامل با معر ،های شیمیایی که برای لیز ش دن و آزاد ک ردن اس ید

میکروفلوئیدیک اغلب با نسبت سطح به حج م ب اال هم راه اس ت) و

نوکل یکه ا در مح یط محل ول هس تند ،م ؤثر باش د؛ ع دد پکل ت

ایجاد یک سامانۀ سنجش زیست شناختی کامل بر پایۀ تراشه اس

ت.

( )Pe=ul/Dاست] .[19هنگامیکه عدد رینولدز کوچ ک اس ت (ک ه

با این وجود ،یک حسگر میتواند کاربرده ایی ب ه عن وان ی ک اب زار

معموال در سامانههای ریزسیالی اینگونه است) ،جریان آشفته نیست

تشخیص ی پی دا کن د و نس بت ب ه روشه ای مرس وم ،ب هدلی ل

و اختال جریان بهوسیلۀ جابهج ایی قاب لتوج ه نیس ت .در چن ین
مواردی ،اختال از راه نفوذ مهم میشود؛ برای بی ان ی ک می زان از
انتقال نفوذی در برابر انتقال جابهجایی ،عدد پکلت ( )Uh/Dبهعنوان
نسبت انتقال جابهجایی ( )Uhبه انتقال نفوذی ( )Dتعریف میشود.

مروری بر روشهای تخلیص دیانای :سامانههای میکروفلوئیدیک

برای ادارۀ استخراج دیان ای در یک سطح پیچیده و حف ظ مه ار

حسگرهای زیستی اعمال میش ود ،متن وع اس ت؛ بن ابراین ،تعری ف

انتخابپذیری باال ،حساسیت باال و همچنین تشخیص توان عملیاتی
باال ترجیح داده شود].[0
در ج دول ( )1اطالع اتی در م ورد ت ودهه ای مختل ف دیانای،
امآرانای ،آرانای ریبوزومی (آرآرانای) و پلیریبونوکل یکاسیدها با
وزن مولک ولی ک م (انتق ال و میک روآرانای) موج ود در س لول

 .8مااروری باار پاا وهشهااای انجااامشااده باار پایااۀ

تکدیپلوئیدی نسبت به مؤلف ۀ پ روت ین موج ود اس ت .از بس یاری

میکروفلوئیدیک

جها  ،این جدول چالش مربو به استخراج نوکل

فن اوری س نجش زیس تی ب هان دازۀ کاربرده ایی ک ه ب ر روی ای ن

از نمونههای زیستشناختی را دارد که مؤلفۀ نوکل یک اسید از سلول

یک اسیدها )(NA
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سیال خروجی

اتصال  DNAیا گونههای

(محلول )DNA

عاملدار شده
سیال ورودی

پسماند
حسگر زیست شیمیایی

میکروفلوئیدیک

شکل  .4تصویر یک سامانۀآزمایشگاهی ساده بر روی تراشه .ادغام تحویل میکروفلوئیدی در حسگر].[7
1

جدول  .1اجزای یک سلول دوتایی پستانداران معمولی ].[21
2

با توسعۀ سامانه های بر پایۀ تراشه در طول سال ها ،ادغام روش ه ای
مختلف بر روی سامانه های بر پایۀ تراشه به عنوان یک تختگاه واح د

اجزا

جرم )(pg

%

دیانای

0-0

1/6-2

وو 0و همکاران پیرام ون کوچ ک س ازی ب رای اس تخراج ،تقوی ت و

آرانای

15-05

0-9

تشخیص دیان ای در سنجش های مبتنی بر میکروفلوئی دیک بح ث

آر آرانای

0-26

05-00

ام آرانای

1/0-6

10-25

ترکیب اجزای کوچک ،مانند ریزشیرها برای تنظ یم فش ار ،حرک ت

گونههایی با وزن مولکولی کم

1/0-5/1

1-0

س یال و ترکی بک ردن ،ض رور تجهی زا خ ارجی را ب ه ح داقل

پروت ین

055

09

اجرا شده است.

کرده اند .این نوع مجموعه های آزمایش ی ترکیب ی ،هزین ه و مراح ل
آزمایشی و زمان مورد نیاز را بهشد کاهش میدهد .عالوه ب ر ای ن،

میرساند].[22
اٌبالث 4و همکاران یک سامانه بر پایۀ تراش ۀ جدی د ب رای تش خیص
دیان ای از کل سلول های باکتری ایی س اکن در ب زاق ،ک ه توان ایی
بهمرتبۀ بزرگی با تودۀ پروت ین سلول کمرنگ شده است؛ ب هعب ار

تشخیص  055دیانای را دارد ،ایجاد کردهاند .چون سامانهه ای ب ر

ساده ،استخراج کارامد نوکل یک اسید از یک میکرو لیتر واحد خ ون

پایۀ تراشه به خوبی برای مقدار کم ی از نمون ه تنظ یم ش ده اس ت،

کام ل ،نی از ب ه ح ذ ،دهه ا ن انوگرم دیانای از دهه ا میکروگ رم

تجزیۀ دیانای از بزاق ،در دستگاه بر روی تراشه امکانپذیر اس ت و

پروت ین دارد .انتقال روشهای مرسوم تحلیلی به قالب اندازۀ میکرو،

از آنجایی که از نمونه برداری غیرتهاجمی پشتیبانی میکند ،اهمی ت

امکان سنجش طراحیشده ب رای کاربرده ای ان دازۀ ن انو ب ه ان دازۀ

می یابد .اُبالث و همک اران همچن ین اره ار داش تند ک ه س امانه ای

میکرولیت ر را ف راهم ک رده اس ت (ج دول ( .))2ب هط ور خ اص،

بر پایۀ تراشۀ مناسب با مواد بسپاری است و رسوب ناپذیری باالتر را

کوچکسازی روشهای آمادهسازی نمونه ،بهمنظور کاهش دستزدن

تسهیل میکند .مشخصۀ جذاب دیگر سامانۀ سنجش خودکار بر پایۀ

به نمونه ،کاهش آلودگی و تسریع زمان تجزیه و تحلیل بررسی شده

تراشۀ -کوپل شده ،کمینه سازی خطاها در طول جابه جایی نمونه ها و

است].[21

معر،ها است].[20

 1مقادیر درصد از کل مقدار نوکل یکاسید و پروت ین تعیین شد
 .2درصد آرانای کل
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3. Wu
4. Oblath

بستر

سیلیکون

فاز
میکروساپور

نمونه

-λدیانای

45ng/cm2
2

استخراج

(میکرولیتر)

%05

-

02 ng/cm

-

05-205

مهرههای سیلیکا

خون کامل

-

%05

-

مهرههای سیلیکا،

-λدیانای

-

%05-65

10

دیانای باکتریای و ویروسی

 5/2میکرو لیتر خون

%60

25

پیدیاماس

سل -ژل

-gدیانای

-

05-00

25-65

پیامامای

مهرههای سیلیکا

-λدیانای

150سلول اشریشیا کولی

-

-

شیشه

مونولیتهای آلی

-gدیانای ،خون

 15میکرو لیتر خون

05

2-0

موئینه
شیشه

سیلیکا

ظرفیت بارگذاری

بازدهی

حجم شستوشو

سل -ژل،
TEOS

ستون
چرخشی

پوشش سیلیکا

 255میکرو لیتر خون

خون

%05-155

05-255

کیاژن
سیلیکون
شیشه
پلی
کربنا
سیلیکون

کانال پوشش داده

-λدیانای،

با آمین

خون کامل

کانال پوشش داده
با کیتوزان
-

کانال متخلخل

90-194ng/cm2

20-45

10-05

-λدیانای

 1/0میکرو لیتر خون

00

2

-gدیانای-λدیانای،

25ng/cm2

آرانایکلی

gدیانای 105-255ng

00-00

15-45

-gدیانای آدم

2

05ng/cm

05

مروری بر روشهای تخلیص دیانای :سامانههای میکروفلوئیدیک

جدول  .2مراحل و روشهای استخراج برای تصفیۀ دیانای با دستگاههای میکروفلوئیدیکی].[21

-

چونگ اون جین و همکارانش استفاده از س امانۀ دیامپ ی 1را ب رای

سانتریفیوژ ،خأل و سایر موارد ،نیاز به مراح ل آم ادهس ازی ازجمل ه

استخراج اسیدهای نوکل یک از نمونههای مختلف ،ازجمله سلولهای

مراحل ساخت صافی /غشا  ،ذرا و پوشش معر ،ماهیت فش رده و

پستانداران ،سلولهای باکتریایی و ویروسهای ناشی از بیماریه ای

وقتگیر ،ازجمله مراحل بررسی نمونه و بستر نامناسب برای آزمایش

کهای
انسانی ارزیابی و تأیید کردند که کیفیت و کمیت اسید نوکل ی 

 POCازجمله دشواری ادغام با روش تشخیص است .در اینجا ،آنها

استخراجشده برای تجزیه و تحلیل قوی نشانگرهای زیستی یا عوامل

با استفاده از یک روش ساده و ارزان با دیمتی ل پ ی مل ی میی دا

بیماریزا در تجزیه و تحلیل پاییندست کافی است .ع الوه ب ر ای ن،

(دیامپی) برای استخراج اسید نوکل یکه ا (آرانای و دیانای) در

این سامانۀ دیامپی نیازی به ابزار و برق ندارد ،مقرون به صرفه است

ترکیب با یک تختگاه ف یلم ن ازک مبتن ی ب ر میکروفلوئی دیک ،ب ر

و کارایی زم ان و قابلی ت حم ل را بهب ود بخش یده اس ت] .[24ام ا

محدودیتهای استخراج اسید نوکل ی ک از ان واع مختل ف نمون هه ا

محدودیتهای بسیاری ازجمله تخریب نوکل یک اس یدها ب ه وس یلۀ

با استفاده از روشهای موجود گزارش میدهند].[24,20

حاللهای آل ی ،خط ر ب االی آل ودگی ،نی از ب ه ابزاره ایی ازجمل ه

دستگاه فیلم نازک برای استفاده بهعنوان یک سامانۀ میکروفلوئی دی

1. Dimethyl Pimelimidate

2. Point-Of-Care

2
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(سامانۀ بسته) با یک دستگاه برش لی زر  CO2س اخته ش د و دارای

سطح فیلم داخلی از آبگریزبودن به آبدوستبودن و غوطهورش دن

محفظههای میکروفلوئیدیک در یک میکروکانال ت ک در ترکی ب ب ا

در محلول  -0 ،%2آمینوپروپیلترینوکسیالن بهمد  65-15دقیقه

دیامپی برای استخراج اسید نوکل یک بود (شکل ( ))0برخال ،کیت

در دمای  60درجۀ سلسیوس تغییر کند و بهدنبال آن شستوش وی

کیاژن( 1سامانۀ باز) ،محفظۀ میکروفلوئیدیک این سامانه بر روی یک

کامل با آب دیونیزه شده است ،این سامانه تا زمان استفاده میتوان د

تختگاه بسته بناشده است ت ا از آل ودگی ناش ی از ی ک تختگ اه ب از

در دمای اتاق ذخیره شود].[24,20

جلوگیری کند .در طی مراحل شستوشو و پاکس ازی ،نمون هه ای

برای استخراج دیان ای ،سامانه بهمد  25دقیق ه م ورد تلق یح در

واکنش در محفظۀ میکروفلوئیدیک با تختگاه بسته باقی میمانند که

دمای  06درجۀ سلسیوس قرار گرفت تا دیان ای از منابع اس تخراج

باعث کاهش آلودگی میشود .شکل محفظ ۀ میکروفلوئی دیک ب رای

شود (شکل ( -)0د) .دیام پی میتواند نوکل یک اسیدها را با تجم ع

تسهیل لیز سلولی و پراکندگی نمونه از راه القای ریزمخل و ش دن

روی سطح ضبط کند .پس از شست وشو با  0PBSدر  05میکرولیت ر

منفعل در حین استخراج اسید نوکل یک طراحیشده است .انبسا و

بر دقیقه از سرعت جریان ب رای از ب ین ب ردن بقای ای نمون ه ه ا ب ا

انقباض ناگهانی در ناحیۀ مقطعی جریان میتواند ریزگردابه ا را در

اس تفاده از پم پ س رنگی ،ی ک ب افر شس توش و (15میل یم والر

تزریق نمونۀ مایع ایجاد کند].[24,20

بیکربنا سدیم ،pH<1506 ،س رعت جری ان؛  05میک رو لیت ر ب ر

برای ساخت تراشۀ یکبارمصر ،سهبعدی با سهالیه (شکل ( -)0ب)،

دقیقه) برای جمع آوری نوکل یک اس یدهایی ک ه ط ی چن د دقیق ه

دستگاه برش لیزر  CO2سه الیۀ تشکیلشده از نوار دوطرفۀ ضخامت

استخراج میشدند ،استفاده شد .مقدار و خلوص اسیدهای نوکل ی ک

 055میکرومتر را ایجاد کرد؛ بهعن وان ی کالی ۀ داخل ی و دو ف یلم

استخراج شده با استفاده از نس بت چگ الی ن وری (ت راکم چش می)

ن ازک  155میکرومت ر ض خامت ب هعن وان الی هه ای بیرون ی

نمونه ها در  265و  205نانومتر ،با نانودرآپ 4اندازه گیری شد .مق دار

(شکل ( -)0ب) .الیه های بیرونی به سطوح چس بندۀ دائم ی ب اال و

پروت ین موجود در نمونه با استفاده از طیف نورسنج درت راکم ن وری

پایین الیۀ داخلی (نوار دوطرفه) وصل شده بودند تا یک تراشۀ قاب ل

 090نانومتر پس از مخلو کردن با معر ،بردفورد اندازه گیری ش د.

عرضۀ سهبعدی را برای واکنش دیامپی تولید کنند (شکل ( -)0ب،

برای مقایسۀ سامانه با یک روش استخراج اسید نوکل یک معمولی ،از

راست) .بر این اساس ،ارتفاع محفظه در حدود  055میکرومتر تنظیم

کیوآیام پی ویرال آر ان ای مینیکیت 0ی ا کی و آیایامپ ی دیانای

6

شده و حجم کل  055میکرولیتر (شکل ( -)0ب) است].[24,20

مطابق پروتکل سازنده استفاده شد].[24,20

برای جابهجایی آسان تختگ اه ف یلم باری ک ب رای اس تخراج اس ید

برای آزمایش کارایی سامانه با نمونههای مختل ف ،ردهه ای س لولی

نوکل یک ،یک کارتریج پالستیکی با استفاده از دس تگاه ب رش لی زر

سرطانی(]AGSمعده ]HCT116 ،[ATCC_CRL-1739 ،رودۀ بزرگ،

ساخته شد (شکل ( -)0ب) کارتریج پالستیکی (قس مته ای ب اال و

[ATCC_CCL-247و ]MCF7پستان )[ATCC_HTB-22 ،در ررو،

پایین) تراشۀ یکبارمصر ،سهبعدی را در طول سنجش نگه داش ت.

پالستیک نگهداری شدند .گلوکز باال با  %15سرم جن ین گ اوی ،در

ابعاد آن  150میلیمتر طول 65 ،میلیمت ر ع رض و  15میل یمت ر

انکوباتور مرطوب  00درجۀ سلسیوس با  CO2 %0محیط تزریق ش د.

ارتفاع بود .ط رح ه ر ج ز پالس تیکی ابت دا ب ا اس تفاده از اتوک د

پس از کشت ،از سلولها برای استخراج اسید نوکل یک ب ا س امانه و

(شکل ( -)0ب) طراحیش ده ب ود .س رانجام ،ب همنظ ور اس تفاده از

کیت کیاژن استفاده شد .پ س از آن ،آنه ا ب ا اس تفاده از دیانای

دیام پی (شکل 0الف) به عنوان یک معر ،ساختارش کن ب ا تختگ اه

استخراجشده اشریشیا کولی با س امانه ،تقوی ت دیانای مبتن ی ب ر

فیلم نازک برای استخراج اسید نوکل یک ،پروتکل اصالح سطح بهینه

پیسیآر انجام شد .برای اعتبارس نجی توان ایی س امانۀ نمون هه ای

شد .به طور خالصه ،به منظور ایجاد یک گروه آمین در سطح داخل ی

بالینی انس انی 145 ،میکرولیت ر از نمون هه ای پالس مائی خ ون ،از

تراشۀ یکبارمصر ،س هبع دی ،ابت دا س طح ب ا پالس مای اکس یژن

بیماران مبتال به بیماری انسانی با  255میکرولیتر از محلول آزمایش

بهمد  0 ،0 ،0و  15دقیقه تحت عملیا قرار گرفت تا خصوص یا
1. Qiagen
2. AutoCad
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3. Phosphate Buffer Solution
4. Nanodrop
5. QIAamp Viral RNA Mini Kit
6. QIAmp DNA

(ب)

تراشه یکبار مصرف
سهبُعدی

(الف)

کارتریج

DMP

تلقیح در RT

RNA

(جریان کار) -RNA

(پ)
شستشوی DRC

خالصسازی DRC

کمپلکس  DMPو RNA
)(DRC
ایزولهکردن DRC

تلقیح در 56 C

DMP

سطح آمین
اصالح شده

(جریان کار) -DNA

DNA

(ت)

شستشوی DOC

خالصسازی DOC

کمپلکس  DMPو DNA
)(DOC
ایزولهکردن DOC

سطح آمین
اصالح شده

شکل  .5نمایش طرحواره از اصل سامانۀ دیامپی برای استخراج اسید نوکلئیک( .الف ) سفاتتار شفیمیایی (ب) دیامپفی یفک کفارتریج
میکروفلوئیدی پالستیکی از نوع پالستیک با یک تراشۀ یکبارمصرف سهبعدی که با استفاده از دستگاه برش لیزر برای استخراج اسید
نوکلئیک ساتتهشده است .طراحی طرحواره برای مونتاژ تراشۀ یکبارمصرف 3بعدی (پ ،ت) جریان کار طرحواره از سفامانۀ دیامپفی
برای استخراج (پ) آرانای و (ت) دیانای یک محلول مخلوط شامل بافر لیز ،نمونهها و دیامپی برای استخراج اسفیدهای نوکلئیفک بفه
تراشۀ یکبارمصرف سهبعدی اضافه میشود .محلول در دمای اتاق یا بهمدت  21-11دقیقه برای (آرانای) یا  55درجۀ سلسیوس بهمدت

مروری بر روشهای تخلیص دیانای :سامانههای میکروفلوئیدیک

کارتریج

 21دقیقه برای (دیانای) برای جذب اسیدهای نوکلئیک از راه معرف دیامپی روی سطح آمین اصالحشده از فیلم نازک ،برای جداسفازی
و تصفیه انکوبه میشود .مجتمع سرانجام ،اسیدهای نوکلئیک (آرانای یا دیانای) بهسرعت شسته میشوند( .پ ،ت) عکسفی از نمونفۀ
اولیۀ کارکرد سامانۀ دیامپی برای استخراج ) RNA] RNA-AMCمرکز پزشکی آسان) و .[24] (DNA-AMC) DNA

مخلو و سپس برای آرانای ویروسی و استخراج دیانای باکتریایی

استخراج دیان ای ژنومیک انس ان و آر ان ای از ردۀ س لولی س رطان
6

به سامانه تزریق شدند .سرانجام ،بافر شس توش و ب رای جم عآوری

(  1×15سلول از ردۀ سلولی سرطان پستان) استفاده شد .بر اس اس

اسیدهای نوکل یک استخراجشده (آرانای ی ا دیانای) ب ا شکس تن

نتایج مشخصا (شکل ( )6و شکل ( ،))0پروتکل سامانه از نظر زمان

تعامل بین سطح پیچیده و داخلی سامانه که میتواند برای تجزی ه و

پالس مای اکس یژن ( 15دقیق ه) ب رای ش کلگی ری آبدوس تی

تحلیل پاییندست زیست مولکولها استفاده شود ،اضافه شد.

روی سطح کانال میکروفلوئیدی داخلی (شکل ( -)0الف) بهینه شده

برای بررسی اینکه آی ا س امانۀ دیام پ ی م یتوان د ب رای اس تخراج

اس ت .ن رخ ( 05میکرولیت ر ب ر دقیق ه ،ش کل ( -)0ب) ب رای

اسیدهای نوکل ی ک (آر ان ای و دیان ای) مفی د باش د ،خصوص یا

شست وشوی اسید نوکل یکها ،غلظت دیام پ ی (155میل یگ رم در

اساس ی س امانه در س لوله ای س رطانی و س لوله ای باکتری ایی

میلیلیتر ،شکل ( -)6ب و پ) و دمای تلقیح ( 06درجۀ سلسیوس و

اج را ش د .در ش کل ((-)6ال ف) ،می زان بازی ابی دیانای ورودی

دمای اتاق ،ش کل ( -)0پ) ب رای کیفی ت و کمی ت ب اال اس تخراج

( 1میکروگ رم دیانای ژنومی ک انس ان) ب ا و ب دون دیامپ ی

نوکل یک اسیدها بررسی ش د .آن ان نش ان دادن د ک ه ک ارایی ب افر

اندازهگیری شد .بیش از  %90دیانای با دیامپی (سیاه) بازیابی شد

شستوشو بیکربنا س دیم ( )pH > 15بهت ر از ب افر ()Ph < 15

و کمتر از %05از دیان ای بدون دیام پی ازراه تعامل الکترواستاتیک

است (شکل ( .) -)0برخال ،استخراج دیانای ،اس تخراج آرانای

بازیابی شد (شکل ( -)6الف) .برای بهینهسازی پروتکل سامانه ب رای

بهدلیل تخریب آسان آر ان ای در همۀ شرایط محیطی دشوارتر است.
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با این وجود ،سامانۀ دیامپ ی م یتوان د ب رای اس تخراج آرانای در

پیسیآر ،از دیانای اس تخراجش ده از س امانه در دو غلظ ت ب رای

غلظت سلول های سرطانی ( 1×150و  1×156س لول ب ر میل یلیت ر)

تقوی ت ژن اکت ین ب ا پ یس یآر در زم ان واقع ی اس تفاده کردن د

استفاده شود .برای استخراج دیان ای با استفاده از سامانۀ دیام پ ی،

(شکل ( -)6ث ،شکل ( ) -)0آن ها مشاهده کردند ک ه ژن اکت ین
6

م ا همچن ین از س لوله ای س رطانی ( 1×150و  1×156س لول ب ر

در کلی ۀ غلظ ت دیامپ ی ب ا  1×15س لول (ش کل ( -)0ث،

میل یلیت ر) در غلظ ته ای مختل ف ب ا دیامپ ی اس تفاده کردن د

 (CT: 22/115/01و  1×150س لول ( CT: 01/00 5/51ش کل

(دامنۀ  205−05میلیگرم بر میلیلیتر) .ب رای آزم ایش س ازگار ب ا

( -)0پ) تقویت شد .[24

31

11

کیفیت (میلیگرم /میکرولیتر)

21

2

1

2

1

N

N

I

21

L

11

11

1
DMP

21

51

111

(ب)

(ال )

(پ)
41

2/5
41

2

21
11

1
11

(ت)

21

11

1/5

21

مقدار CT

خلوص

31

1

51

31
مقدار CT

1/5

111

1

غلظت(میلیگرم /میلیلیتر)

خالی ورودی

غلظت(میلیگرم /میلیلیتر)

کیفیت (میلیگرم /میکرولیتر)

31

3

11

8

11

1

سلول /میلیلیتر

(ث)

1
251

211

111

151

51

غلظت(میلیگرم /میلیلیتر)

( ج)

شکل  .5تصوصیات اساسی سامانۀ دیام پفی بفرای اسفتخراج آر ان ای و دیان ای (الف ) مقفادیر بازیفابی دیانای ورودی بفا دیامپفی
(ب) تجزیه و تحلیل پاییندسفت بفرای آزمفایش ژنتیکفی دیانای بفا ژن اکتفین بفا دیانای ورودی ) ،)Iبفدون گفروه دیامپفی ) ، (Nبفا
( )1دیامای و با ( )2دیامپی ،با استفاده از پیسیآر انجام شد( .پ) و (ت) مقدار (ث) و تلوص (ج) دیانای اسفتخراجشفده از سفلولهفا
( ،HCT116ردۀ سلولی سرطان رودۀ بزرگ) با اسفتفاده از غلظفتهفای مختلف

دیامپفی ( 21 ،51 ،111و  11میلفیگفرم در میلفیلیتفر).

سلولهای سرطانی،

(ث) تجزیه و تحلیل پاییندست برای آزمایش ژنتیکی آرانای با ژن  ،S11با استفاده از آرانایهای استخراجشده از
با سامانۀ دیامپی با استفاده از  qRT-PCRیکمرحلهای انجام شد( .چ) تجزیه و تحلیل پاییندسفت بفرای آزمفایش ژنتیکفی دیانای بفا
ژن اکتین ،با استفاده از دیان ای استخراج شده از سلولهای سرطانی (سفلولهفای  )1×115بفا سفامانه دیام پفی ،بفا اسفتفاده از روش
 Real-PCRانجام شد .همۀ نوارهای تطا نشاندهندۀ انحراف استاندارد از میانگین بر اساس حداقل سه آزمایش مستقل است].[24
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شکل  .7تصوصیات اساسی سامانۀ دیامپی برای استخراج اسید نوکلئیک (ال ) کارایی تقویفت دیانای بفا دیانای اسفتخراجشفده از
سامانۀ دیامپی با استفاده از پیسیآر به زمان اکسفایش پالسفما ( 7 ،5 ،3و  11دقیقفه) بفرای تغییفر سفطح ففیلم نفازک بسفتگی دارد.
(ب) بهرهوری ( Real-PCRو کمیت) استخراج دیانای به میفزان جریفان مرحلفۀ شسفتوشفو ( 111 ،51و  211میکرولیتفر در دقیقفه) بفا
استفاده از پمپ سرنگ بستگی دارد( .پ) کارایی استخراج دیانای به درجۀ حرارت تلقیح [ 55درجۀ سلسفیوس و دمفای اتفاق[ بسفتگی
دارد .کارایی استخراج دیان ای در  55درجۀ سلسیوس بهتر از دمای اتاق است( .ت) کارایی استخراج دیان ای به بافر شست وشو بستگی
دارد ( pH>11و ) pH < 11کارایی بافر شستوشو (بیکربنات سدیم( ))pH> 11بهتر از بافر است (ث)  pH<11تجزیه و تحلیل پاییندسفت
برای آزمایش ژنتیکی دیان ای با ژن اکتین با استفاده از دیان ای استخراج شده از سلولهای سرطانی (سلول هفای  ))113 ×1بفا سفامانۀ
دیامپی ،با استفاده از  Real-timeپیسیآر با غلظتهای مختل

( 211 ،151 ،111 ،51و  251میلیگرم در میلیلیتر) .همفۀ نوارهفای تطفا

نشاندهندۀ انحراف استاندارد از میانگین بر اساس حداقل  3آزمایش مستقل است].[24

عالوه بر این ،آن ها برخی از موارد از قبیل کاهش محل ول آزم ایش،

نشان دادند که مق دار و ک ارایی تقوی ت دیان ای اس تخراج ش ده از

استفاده از باتری و شرایط نگهداری ط والنیم د را ب رای تختگ اه

سامانه با  155میکرولیتر (نسبت  1 :1بافر لیز و دیامپ ی) محل ول

قابل حمل ارزیابی کردند .طبق دستورالعمل (WHOسازمان بهداشت

سنجش شبیه به سامانه با  255میکرولیتر محلول سنجش است ،که

جهانی) ،پردازش نمونه میتواند با هزینۀ کم ،ابزارهایی کمتر و بدون

هزینۀ آزمایش را کاهش میدهد .اگرچه سامانۀ دیامپ ی نی ازی ب ه

برق در تنظیما واقعی انجام ش ود .آنه ا مق دار و ک ارایی تقوی ت

استفاده از ابزارهای بزرگ ازقبیل س انتریفیوژها ،گ ردابه ا و س ایر

دیانای اس تخراجش ده از س امانۀ دیامپ ی را ب ا مق دار متف او

موارد ندارد ،اما این سامانه شامل نتایج حاص ل از اس تفادۀ بهین ه از

محلولهای سنجش آزمایش کردن د (ش کل ( -)0ال ف و ب) .آنه ا

پمپ سرنگی با برق است؛ بن ابراین ،آنه ا دلی ل مفه وم س امانه را
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بدون ابزار (بدون برق) بررسی کردن د .در پ یس یآر نقط ۀ پای انی،

میتوانند طی  25روز در ش رایط ذخی رهس ازی (در دم ای )-25°C

مشاهده کردند که دیانایهای اس تخراجش ده از س امانۀ دیامپ ی

استفاده شوند .آنها مشاهده کردند که مقدار آرانای استخراجشده با

بدون پمپ سرنگ (ب دون ب رق) نی ز ب ه خ وبی تقوی ت م یش وند.

سامانۀ دیام پی ب ه تع داد س لول بس تگی دارد (ش کل ( -)9ال ف)

عالوه بر این ،کارایی تقویت با اس تفاده از روش پ یس یآر در گ روه

شکل ( -)9پ) وابستگی آستانۀ چرخ ه (مق

دار  )CTدر qRT-PCR

ب دون پم پ س رنگی مش ابه ب ا گ روه پم پ س رنگی اس ت

یکمرحله ای را بر غلظت سلولهای  HCT116نشان میدهد .حال ت

(شکل ( -)0پ) .سپس ،آنها آزمایش ذخیرهسازی را انج ام دادن د؛

خطی خوبی ( )R2= 5/9950بین  CTو غلظت مشاهده شد .عالوه بر

ارزیابی مد زمان برای استخراج نوکل یک اس ید را م یت وان ب رای

این ،آرانای استخراج شده از سامانه بهطور قابل مقایسهای با آنچه از

تجزی ه و تحلی ل پ اییندس ت در یخچ ال نگه داری ک رد .آنه ا

کیت کیاژن به دست آمده ،تقویت شد].[24

نشان دادند که نوکل یک اسیدهای استخراج شده از سامانۀ دیام پ ی
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تقویت دیانای استخراجشده از محلولهای سنجش( .پ) آزمایش ظرفیت سامانۀ دیامپی بدون پمپ سرنگ (بفدون بفرق) .الکتروففورز
ژل از محصوالت اکتین با استفاده از پیسیآر نقطه انتهایی :L( .نشانگر اندازۀ دیانای ؛  :Qکیت کیفاژن ؛  :Pبفا پمفپ ؛ H1و : H2بفدون
پمپ ؛  :Nکنترل منفی)( .ت) آزمایش تقویت دیانای به مدتزمان ذتیره ( 1روز تا  21روز) با استفاده از  qRT-PCRبستگی دارد .رنگهفا
میزان سلولها را نشان میدهند :سیاه ( 115× 1سلول در میلیلیتر) و تاکستری ( 113× 1سلول در میلیلیتر) ]. [24
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شکل  .9کاربرد سامانۀ دیامپی برای استخراج آرانای باردههای سلولی سرطان (ال )ظرفیت سامانه دیامپی با ) HCT116ردۀ سفلولی
سرطان رودۀ بزرگ) در غلظتهای مختل

از  1 × 111تا  1 × 115سلول .مقدار آرانای استخراجشده از سلولها با استفاده از نانو قطفره

اندازهگیری شد .همۀ نوارهای تطا نشاندهندۀ انحراف استاندارد از میانگین بر اساس حداقل سه آزمایش مسفتقل اسفت( .ب) تجزیفه و
تحلیل پاییندست برای آزمایش ژنتیکی آرانای با ژن  S11با استفاده از آرانایهای استخراجشده از سفلولهفای سفرطانی بفا سفامانۀ
دیامپی با استفاده از  RTPCRنقطۀ پایانی تکمرحله انجام شد :L( .نشانگر اندازۀ دیانای ؛  :1آرانای از سلولهفای  1 × 111؛  :2آرانای
از سلولهای 1 × 112؛  :3آرانای از سلولهای  1 × 113؛  :4آرانای از سفلولهفای  1 × 114؛  :5آرانای از  1 × 115سفلولهفا (پ) تجزیفه و
تحلیل پاییندست برای آزمایش ژنتیکی آرانای با ژن  ،S11با استفاده از آرانایهای استخراجشده از سلولهفای سفرطانی  HCT116در
غلظتهای مختل

یامپی (سیاه) یا کیاژن (تاکستری) انجفام شفد qRT-PCR .یفکمرحلفهای .ایفن
از سلولهای  1 ×111تا  1 × 115یا با د 

آزمایش برای هر غلظت سه بار تکرار شد و برای هر غلظت فقط یک منحنی نشان داده شده است ]. [24

)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 19 - No. 111 (2020

56

مقاالت

دیانای استخراجشده از سامانۀ دیامپی با مقایسۀ حاص ل از کی ت

(اشریشیا کولی و بروس ال )1را از  155میک رو لیت ر از م ایع مغ ذی

کی اژن در س لوله ای  AGSو  HCT116تقوی تش ده اس ت

متوسط حاوی  1×155تا  2CFU/ml1×150اس تخراج کردن د .آن ه ا

(شکل ( -)15الف و ب) .عالوه بر این ،آنه ا س امانۀ دیامپ ی را ب ا

مشاهده کردند که ژن اشریش یا ک ولی ب ا اس تفاده از دیان ایه ای

محلول های نمونۀ حاوی سلول های  HCT116در غلظت های مختلف

استخراجشده از نمونههای رقیقشده سریالی بهشد تقویت میشود.

از  1×151تا  1×156سلول در حجم  155میکرولیتر ارزیابی کردن د.

بازده تقویت برای دیان ای استخراج شده از سامانۀ دیام پی و کی ت

در زمان واقعی پیسیآر ،مشاهده کردند که دیان ای استخراج ش ده

کیاژن قابل مقایسه است (شکل ( .) -)11کارایی تقوی ت دیان ای

از سامانۀ دیامپی )شکل ( -)11پ( بسته به رقت سریالی س لوله ا

استخراجشده از تختگاه دیامپی در غلظت کم بروسال نسبت به کیت

به تدریج تقویت میشود .عالوه بر این ،برای آزمایش انعط ا ،پ ذیری

کیاژن برتر است (شکل ( -)15پ) .همچنین میتوان د س رطان را از

س امانه در من ابع مختل ف نمون ه ،آنه ا دیانای از دو ب اکتری

دیانایهای استخراجشده از راه سامانه تشخیص دهد].[24,20
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سلولی سرطان معده  )AGSو (ب) (ردۀ سفلولی سفرطان رودۀ بفزرگ  )HCT116بفرای اسفتخراج دیانای بفا اسفتفاده از زمفان واقعفی
پیسیآر کیاژن (سفید) ،دیامپی( :سیاه) .همۀ نوارهای تطا نشاندهندۀ انحراف اسفتاندارد از میفانگین بفر اسفاس حفداقل  3آزمفایش
مستقل است( .پ) ظرفیت سامانۀ دیامپی با بروسال در غلظتهای مختل

از تشکیلدهندۀ کلونی  1 × 111تا  1 × 117با استفاده از زمفان

واقعی پیسیآر (کیاژن سفید ،دیامپی سیاه)]. [24
2. Colony Formation Units
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1. Brucella

51

خلوص

111

کیفیت (میلیگرم /میکرولیتر)

151

1

1

1

DMP

DMP

(ال )

(ب)
41

41

Qiagen
DMP

DMP
31
مقدار CT

21

21
11

11

11

112

113

114

116

115

مقدار CT

31

1

1

113

114

115

116

117

118

سلول /میلیلیتر

سلول /میلیلیتر

(ت)

(پ)

مروری بر روشهای تخلیص دیانای :سامانههای میکروفلوئیدیک

211

2

شکل  .11کاربرد سامانۀ دیامپی برای استخراج دیانای باردههای سلولی سرطان( .ال  ،ب) ظرفیفت سفامانۀ دیامپفی بفا سفلولهفای
( MCF7سلول سلولی سرطان پستان) برای استخراج دیانای مقدار (ال ) و تلوص دیانای (ب) استخراجشده با استفاده از نانو قطره
اندازهگیری شد( .پ) ظرفیت سامانۀ دیامپی با سلولهای  HCT116در غلظتهای مختل

از سلولهای  1 × 111تا  1 × 115با اسفتفاده از

پیسیآر در زمان واقعی .همه نوارهای تطا نشاندهندۀ انحراف استاندارد از میانگین بفر اسفاس حفداقل سفه آزمفایش مسفتقل اسفت.
(ت) ظرفیت سامانۀ دیامپی با اشریشیا کولی در غلظفتهفای مختلف

از کلسفی مهفای تشفکیلدهنفدۀ مسفتعمره از  1 × 113تفا 1 × 111

با استفاده از پیسیآر در زمان واقعی( .کیاژن سفید ،دیامپی سیاه) .همۀ نوارهای تطفا نشفاندهنفدۀ انحفراف اسفتاندارد از میفانگین
بر اساس حداقل سه آزمایش مستقل است].[24
2

با استفاده از کیت کیاژن و سامانۀ دیام پ ی اس تخراج ش د .ک ارایی

به عنوان نمونههای بالینی استفاده شده است .دیانای باکتریایی نی ز

تقویت  RT-PCRبا روش دیامپی نسبت به کیت کیاژن  2−0سیکل

از اورینتیا ت یساتساگاموش ی در پالس مای خ ون بیم اران  STب ا

طوالنیتر بود (شکل ( -)12ب) .این ممکن است ب ا مطالع ۀ ب الینی

استفاده از کیت کی اژن و دیام پ ی اس تخراج ش د .ک ارایی تقوی ت

بیشتر بهینه شود ،با این وجود؛ این سامانه میتوان د ب ه ط ور کام ل

یکمرحله ای  qRT-PCRبرای استخراج دیان ای باکتریایی با سامانه

پروت ین ها ( )%99را از بین ببرد (شکل ( -)12پ) ،که م یتوان د ب ا

قاب ل مقایس ه ب ا کی ت کی اژن اس ت (ش کل ( -)12ال ف) .آرانای

پیوند کوواالنسی بین گروههای آمینواسید نوکل ی ک و دیامپ ی ،در

اران SFTS

نمونه های بالینی ،اختالل ایجاد کند .بنابراین ،این سامانه م یتوان د

در ای ن مطالع ه از نمون هه ای پالس مائی خ

1

ون از  STو SFTS

ویروسی از ویروس هوایانگشان 4در پالس مای خ ون بیم

برای استخراج اسید نوکل یکها (آرانای و دیانای) از نمون هه ای
1. Scrub Typhus
2. Thrombocytopenia Syndrome
3. Orientia Tsutsugamushi
4. Huaiyangshan

بالینی مفید باشد].[24
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SFTS
ST

51

DMP N

Q

L

1/35

51

1/3
41
مقدار CT

21

21

11

11

مقدار CT

31

31

1/2
%99

1/15
1/1

1

1
DMP

Qiagen

(ال )

Qiagen

DMP

مقدار پروتئین در نمونه

41

1/25

1/15
1
بعد DMP

(ب)

قبل DMP

(پ)

شکل  .12اعتبارسنجی سامانۀ دیام پی در نمونه های بالینی( .الف ) اسفتخراج دیان ای باکتریفایی از اورینتیفا تفیساتساگاموشفی در
پالسمای تون بیمار مبتال به تاول اسکراب ( )STهمۀ نوارهای تطا نشاندهندۀ انحراف اسفتاندارد از میفانگین بفر اسفاس حفداقل سفه
آزمففایش مسففتقل اسففت( .ب) اسففتخراج آرانای ویروس فی از وی فروس هوایانگشففان در پالسففمای تففونریزی ت ف شففدید بففا سففندرم
ترومبوسیتوپنی ) (SFTSبیمار .رنگها کیت (کیاژن سفید) و سنجش (دیامپی سیاه) را نشان میدهند( .پ) مقدار پروتئین در نمونههای
پالسما قبل و بعد از دیامپی پروتئینها را میتوان با شستن مرحله با استفاده از سامانۀ دیامپی بهطور کامل ( )%99از بین برد].[24

ب رخال ،روش دیت یاس ک ه در مق اال گذش ته بی ان ش د

جدول  .3مقایسۀ سامانۀ دیامپی و دیتیاس.[24,25] 1

(جدول ( ،))0سامانۀ توسعهیافته گزینۀ مقرون به صرفۀ پردازش نمونه

دیامپی

را برای استخراج اسید نوکل یک از نمونه های بالینی فراهم میکند و

(رایج)

نی از ب ه اب زار آزمایش ی ب زرگ (یعن ی س انتریفیوژها ،گ ردابه ا و

نوعی از اسید

دستگاه های برقی) را رفع میکند و پیشآماده سازی (یعنی پوش ش،

نوکل یکها

دیانای

(جهشهای

اتصال) پرزحمت است .سامانۀ دیام پی همچنین یک جایگزین بدون

تکنقطهای)

ساختارشکن را ارائه میکند که م یتوان د نی از ب ه مهارکنن ده ه ا و
حالل های پیسیآر را کاهش دهد و باعث انجام یکپارچه سازی ساده



نوعی از منابع

دیتیاس



آرانای





مفید است ،شود .س رانجام ،کیفی ت و کمی ت اس یدهای نوکل ی ک

سلولهای سرطانی





استخراج شده از سامانه برای استفاده در تجزیه و تحلیل پایین دس ت

سلولهای باکترایی





با سایر روش های تشخیص ،که برای ایجاد ی ک س امانۀ قاب ل حم ل

نمونه

روسه ای
از منابع مختلف نمونه (سلولهای سرطانی ،باکتریها و وی 
موجود از پالسمای خون) کافی است].[24,20

آرانای ویروسی از
نمونۀ بالینی
دیانای باکتریای از
نمونۀ بالینی









1. Dimethyl Adipimidate/ Thin-Film-Based Sample
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میکرو سیلیکونی حاوی پشتیبانها ب ه ش کلی اس تفاده کردن د ک ه

نهای داخل سلولی ح ذ ،ش دند  -امک ان اخ تال فن اوری
پروت ی 

مساحت 0/0میلیمتر مربع را به دست آورد؛ بنابراین ی ک پیش رفت

ستونی مبتنی بر سیلیکا در یک سامانۀ میکروفلوئیدی ب رای تص فیۀ

 15برابر در مساحت سطح موجود برای ج ذب دیانای در مقایس ه

دیانای از طی ف گس تردهای از گون هه ای زیس تش ناختی

ب ا ی ک کان ال اس تاندارد ف راهم ک رد] .[26آنه ا ب ا اس تفاده از

(بهعنوانمثال :گلبولهای سفید ،سلولهای کشتشده ،خون کام ل)

ساختارشکن شیمیایی استاندارد ،ررفیت اتصال 12نانوگرم دیانای

مش خص ب ود .وان گ 2و همک اران ای ن فن اوری را ب ه میکروچی پ

 -λفاژ پالسمید خالص را ،با ک ارایی اس تخراج تقریب ا  %05گ زارش

منتقل کردند و انواع ماتریس س یلیکا و مه رۀ س یلیکا /س ل -ژل را

کردند .اگرچه هنگام اس تفاده از ی ک نمون ۀ دیانای تمی ز بس یار

برای تصفیۀ دیانای ارزیابی کردند] .[20با ای ن ح ال ،ب یحرکت ی

چشمگیر نیست؛ اما نخستین میکروفلوئید را بر پای ۀ اس تخراج ف از

ذرا سیلیس در میکروکاناله ا مش کلس از اس ت .ای ن مس ائل را

جامد از نوکل یک اسیدها نشان میدهد .به هم ین ترتی ب ،ک دی و

میتوان با بر موانع ساختار ساختهشده در طول مرحل ۀ ح کک ردن

همکاران با استفاده از میکرو آرایۀ پشتیبانهای مربعی ب ا ی ک الی ۀ

شیشهای با یا بدون فرایند سل-ژل برای بیحرکتک ردن دان هه ای

دیاکسید سیلیکون در یک کانال میکروفلوئی دیکی س یلیکون ی ک

سیلیس برطر ،کرد ].[21

حجم در ابعاد ماکرو از  205میکرولیتر الزم بود که ب هط ور م ؤثری

سل ژل یک آویزش کلوئیدی است که میتواند بهصور اس یدی ی ا

دیانای را از پشتیبانها جدا کند و امکان ادغام با دیگر فراین دهای

پایه ،کاتالیز شود تا یک مادۀ جامد را در فرایندی که ش امل انتق ال

بر پایه میکروفلوئیدیک را محدود کند .بهبود کم دیان ای (کمت ر از

محلول از یک مایع ("سل" کلوئیدی) به یک مرحل ۀ جام د ("ژل")

 )%25با س اختار پش تیبان ب هوس یلۀ هیندس ون و همک اران نی ز

باشد ،تشکیل شود .فازهای س ل -ژل ب رای خ الصس ازی دیانای

مشاهده شد؛ اگرچه مسائل مرب و ب ه هزین ه ،ک ارایی و س ازگاری

بهتنهایی و در ترکیب با مهرههای سیلیکا استفاده شده است ،ک ه در

شیمیایی هنوز تعریف میشود ،ستونها توانایی تولید مجدد را دارند

آن مهرههای پرشده درون یک کانال و سپس با استفاده از سل -ژل

و بهطور بالقوه میتوانند مقیاس ابعاد میکروخ الصس ازی ق وی ف از

بیحرکت میشوند .این روش را بریدمور 0و همکاران به کار بردند که

جامد نوکل یک اسید را فعال کنند .ن وع جدی دی از س اختارهای ب ا

یک سل-ژل بر پایۀ  4TEOSرا در کانال مستقیمی برای ب یحرک ت

نسبت باال که قادر ب ه ایج اد مس احت س طح ب االتری ب رای ض بط

کردن (ثابت نگهداشتن) مهرههای سیلیکا ایجاد کردن د .در مقایس ه

نوکل یکاسید هستند ،احتم اال بیش تر ناش ی از روشه ای س اخت

با ستونهای پرشدۀ سیلیکا ،ترکیبی از مهره ه ای سیلیکا/س ل -ژل

نامتعار ،بر روی بسترهایی غیر از شیشه و س یلیکون خواه د ب ود.

تمایل دارد با گذشت زمان پایدارتر باشد ،به همین دلیل خ ود را ب ه

هنگامیکه الکتروپالتینگ و لیت وگرافی اس تفاده م یش ود ،س اخت

بهبود تکثیر نسبت به اس تخراج ه ای همانن د تب دیل م یکن د .در

دقیق سازههای پیچیده با  S/Vباال در مواد بسپاری امکانپذیر است.

شرایط بارگذاری بهینهشده ،استخراج میکروچیپ سریع بود (کمتر از

بیشترین استفاده از ساپور های جامد برای اس تخراج ف از جام د از

سه ای
 10دقیقه) و دیانای قابل تقویت پیسیآر را از انواع م اتری 

نوکل یک اسید در میکروچیپ شیشهای ،دانههای س یلیکا ی ا ذرهای

زیست شناختی پیچیده ،ازجمل ه کش ت س المونال تیف یموری وم 0و

است که برای ایج اد س تون ه ای پرش ده ،س تون ه ای متش کل از

خون کامل به دست آوردند .عالوه بر این ،تصفیۀ ابزار در ابعاد میکرو

سل-ژل ،سیلیکای متخلخل و ساپور های ترکیب ی مه رۀ س یلیکا/

از اسید نوکل یکها از مایع منی در زمین ۀ تجزی ه و تحلی ل ش واهد

سل -ژل استفاده میشود .این مراحل بهطور معمول بعد از دس تگاه،

تجاوز جنسی نشان داده شد ،درنتیجه ای ن روش ب هعن وان م ؤثری

ایجاد یا ساخته میشوند و به منبع فشار خارجی متک ی هس تند ت ا

برای تصفیه با کیفیت باال از دیانای از انواع منابع ،کاربرد دارد .ام ا

معر،های الزم برای تصفیه را تحویل دهند .این نخستین استفاده از

وولف و همکاران دریافتند که سل ژلها بهتنهایی کارایی خوبی برای

مروری بر روشهای تخلیص دیانای :سامانههای میکروفلوئیدیک

در س ال  ،1999کریس تل و همک اران از ی ک دس تگاه در ابع اد

گلب وله ای س فید ،ک ارایی  ،%05حاص ل ش د وکمت ر از%05

رزینهای سیلیس برای اس تخراج مس تقیم دیانای از ی ک نمون ۀ
زیستشناختی در قالب کوچک بود .با استخراج مستقیم دیانای از
1. Hindson

2. Wang
3. Breadmore
4. Tetra Ethoxyortho Silicate
5. Salmonella Typhimurium
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استخراج نوکل یک اسیدها ندارند؛ این مشکل را میتوان به دش واری

 %00در یک لوله موئین به دست آمد .بر روی  1میکرولیتر مونولیت

در بهدستآوردن اندازۀ منافذ سل -ژل قابل تکرار و تمایل به ایج اد

با ررفیت حداقل  155نانوگرم ،بار نمونۀ خون ک ل انس ان ب هدلی ل

شکا ،بین ژل و دیوارۀ کانال اشاره کرد].[20

اتصال آالیندهها ،مانند پروت ینها ،به کمتر از  155نانو لیتر مح دود

وو و همکاران این مش کل را ب ا ی ک س ل -ژل ب ر پای ۀ  TEOSب ا

شده است؛ اما عملکرد کلی بیش از آن است که ب ا اس تفاده از ی ک

پلیاتیلن گلیکول به عنوان پوروژن 1برای ف راهمآوردن س طح ک افی

کیت استخراج دیانای تجاری به دست آمد .ازآنجایی ک ه ررفی ت

سیلیکا ب رای اتص ال دیانای و بهب ود جری ان محل ول ،دور زدن د.

اتصال به تمایل پروت ینهای خون برای اشغال محل وله ای اتص ال

اژ ( )%000و دیانای

دیان ای محدود است ،ی ک دس تگاه در ابع اد میک رو دومرحل ه ای

ژنومیکانسان از خون کامل ( )%600با استفاده از این س امانه ف از

متشکل از یک ستون فاز معکوس برای ض بط پ روت ین (مرحل ه )1

جامد نهتنها سریع ،بلکه مع ادل ی ا بهت ر از س امانهه ای اس تخراج

بهصور س ری ب ا ی ک س تون یکپارچ ه ب رای اس تخراج دیانای

تجاری بود .با استفاده از یک سل -ژل بر پایۀ  TEOSبرای استخراج

(مرحله  )2توسعه داده شد (ش کل ( .))10دو مرحل ه ،طراح ی ف از

اشریش یا ک ولی ،آنه ا ب هترتی ب متوس ط

دوگانه ،امکان بارگذاری  15میکرولیتر از خون کام ل ب ر روی ی ک

ریک اوری( )%009و  %05±0ب ا میک رو و ن انو ذرا را ب ه دس ت

مونولیت  20میکرولیتر را فراهم میکند ،درنتیجه ررفیت مونولی ت

آوردند .با این حال ،اگرچه دیانای خالص تقویتشده با پ یس یآر

را برای دیانای خونی تقریبا  455برابر میکند ،که این یکی دیگ ر

بود ،اما یک حجم بزرگ شس توش و ت ا  65میک رو لیت ر الزم ب ود.

از افزایش  05برابر ررفیت در بیشتر دستگاه در ابعاد میک رو اس ت.

این مس له منجر به غلظت پایین دیانای در محل ول شس ته ش ده

کارایی کلی سامانه ،که تقریبا %05پ روت ین را از  15میکرولیت ر ب ار

شد و ساخت رابط با سایر فرایندهای در ابعاد میکرو را دش وار ک رد.

خون در کل حفظ میکند].[21

اس

تخراج کارام

دیانای از لی زا

د دیانای از -λف

بهطورکلی ،هنگامیکه یکپارچهسازی آنالین تصفیۀ نوکل یک اسیدها
بارگیری خون

و پیسیآر در نظر گرفته میشود ،یک محل ول شس تهش دۀ تغل یظ
شده دیان ای مورد نظر است .این نیاز ب ه ک ارایی اس تخراج ب اال و

مخزن 1

حجم شس توش وی ک م (کمت ر از  0میک رو لیت ر) دارد .چون گ و

(فاز معکوس)

همکاران با استفاده از رویکردی که با پروتکلهای استخراج فاز جامد
معمولی متفاو است ،ضبط دیانای را از نمونهای ب ا ی ک جری ان
سیال دارای نوسان تکرارشونده و جریان بع دی نمون ه ب ر روی ف از
سیلیکا ،افزایش دادند .ای ن فراین د مش ابه  ZipTipsتج اری اس ت.

مخزن 3

امکانا جدیدی را برای قالبهای در ابعاد میکرو فراهم کرده اس ت.

بارگیری DNA

(فاز مونولیتیک)

این مواد منافذی از نانو تا اندازۀ میکرومتر در یک شبکۀ بههمپیوستۀ
کانال ایجاد میکردند .به دلیل برت ریه ای اس تفاده از ی ک س طح
بزرگ ،ان دازۀ مناف ذ قاب ل کنت رل و انتق ال ج رم زی اد از س اختار

مخزن 2

حذف DNA

متخلخل ،اخیرا از مونولیت برای تصفیۀ دیانای در یک لولۀ موئینه
اس تفاده ش ده اس ت .مونولی ت ،تش کیلش ده از ی ک تکپ ار از
( -0تریمتوکسیالل) پروپیل متاکریال  ،پس از آن با  TMOSپیوند

پروتئین یکپارچۀ استخراج دیان ای از  11میکرولیتفر تفون کفل

زده شد ،و درنتیجه افزایشی چشمگیر در تعداد محلهای عملکردی

انسان .سهم از مخازن  1تا  3نشان میدهد که از مرحلفۀ ( 1سفبز)

برای اتصال دیان ای به همراه داشت و بازده اس تخراج در مح دودۀ

به مرحلۀ ( 2قرمز) جریان مییابد .شستوشوی دیانای در جهت

 .1برای ساخت منافذ در سازههای قالب استفادهشده برای مهندسی باف ت اس تفاده
میشود.
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شکل  .13میکرودسفتگاه دومرحلفهای و دو ففاز بفرای اسفتخراج

معکوس از مخازن  3به  2انجام شد].[21
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بیحرکتکردن مهرههای سیلیس استفاده کرد .با این حال ،در ای ن

 25میکروگرم  DNA/gدانههای بدون پوشش فراهم میش ود .حت ی

سامانه ،مونولیت هیچ سهمی در استخراج دیانای ندارد و دسترسی

در ص ور نب ودن س طح ب زرگ ف راهمش ده ب هوس یلۀ مه رهه ا،

محدود ذرا سیلیکا با بازدهی استخراج  %05برای نخستین ب ار ب ا

میکروکانالهای پوشش دادهش ده ب ا کیت وزان اس تخراج مناس ب و

یک ررفیت بارگذاری کمتر از 45نانوگرم  –λف اژ دیانای عملک رد

معقولی را فراهم میکنند (شکل ( -)14ب) .بهعنوان ی ک نتیج ه از

داشت .اگرچه کارایی استخراج پس از نخستین اجرا بهسرعت کاهش

اتصال پروت ین کم به فاز میکروکانال ،تصفیۀ دیانای بسیار کارام د

مییابد ،در درجۀ اول بهدلیل ساختار ناپایدار مونولیت و دانهه ا ای ن

(تقریبا  )%00با حجم شست وشوی کوچک تا  1/0میکرولیت ر خ ون

نگرانی در استفادههای یکبارمصر ،دستگاههای قابلعرضه ب یرب ط

کامل میتواند به دست آید].[21

میشود.

سُپر 1و همکارانش ساختار  2PPCرا در ی ک تراش ۀ میکروفلوئی دی

هاشیوکا و همکاران با استفاده از میکروساپور ها با آلومینا؛ بهعنوان

مبتنی بر صفحا میکرو باهم ادغام کردند و نتایج امیدوارکنن دهای

روش ی ب رای ب یحرک تک ردن نوکل ی ک اس یدها در س تونه ای

در تصفیۀ دیانای ژنومیک باکتریایی (gدیانای) از خ ون کام ل و

پوشیدهش ده در ش رایط اس یدی ( )pH =4/0ب ه ای ن روش بهب ود

آرانای کلی 0اشریشیا کولی در بافر نشان دادند .ررفی ت ب االیی از

بخش یدند .ض بط دیانای  T4ب ا برچس ب ش ارندگی ()kbp 166

( )25690ن انوگرمg /دیانای از اشریش یا ک ولی در ه ر بس تر و

با استفاده از دریچه های هیدروژل وابسته به  pHبرای کنترل جریان

( )16001نانوگرم آرانای کلی گزارش شد .با ای ن ح ال ،تغیی را

در هنگام شستوشو در شرایط قلیایی ( )pH =15/1نشان داده شد.

بهرهوری تصفیه در بین منابع ) g%6024دیانای و  %0010برای

کائو و همکاران ضبط و انتشار دیانای ناشی از  pHرا با اس تفاده از

آرانای کلی( ،موردتوجه قرار گرفت؛ به احتمال قوی بهدلیل تغییرا

یک فاز کیت وزان جدی د ب رای ی ک س امانۀ اس تخراج مطلق ا آب ی

س رعت جری ان در مرحل ۀ شس توش و بیش تر ( )٪00دیانای

کش ف کردن د .کیت وزان دارای ی ک گ روه آمین ه  pKb 6/0اس ت

استخراج شده در  0میکرولیتر بافر شست وشو ،یک حجم شست وشو،

که یک بار وابسته به  pHرا دارد که قابل اتص ال ب ه دیانای اس ت

کمی بزرگتر از میکرودستگاه دومرحلهای دو فاز شسته شد .اگرچ ه

(شکل ( -)14الف) .دانههای پوشش دادهشده با کیتوزان ،نوکل ی ک

این دس تگاه ب ه تص فیۀ gدیان ای انس انی ک ه بس یار ب زرگ ت ر از

ا را در pH=9

gدیان ای باکتریایی است نپرداخت ه اس ت ،ام ا ای ن ک ار پتانس یل

آزاد میکنند .سطح آبگریز ،مشابه ژلهای الکتروفورز و بس یاری از

ای ن دس تگاهه ا را ب رای پ ذیرش نمون هه ای ب الینی واقع ی

مراحل کروماتوگرافی ،اتصال غیراختصاص ی پ روت ینه ا را ب هط رز

نشان داده است].[29

اس یدها را در  pH=0اتص ال م یدهن د و آنه

مروری بر روشهای تخلیص دیانای :سامانههای میکروفلوئیدیک

از یک مونولیت فازمعکوس متخلخل در یک دستگاه بس پاری ب رای

بارگیری  2455میکروگرم  DNA/gدانههای روک شش ده در مقاب ل

چش مگیری ک اهش داد ،ب دین ترتی ب پتانس یل اف زایش ررفی ت

(ب)

(الف)

6/3

1/5 cm

شکل ( .14ال ) ساتتار کیتوزان( .ب) تصویر از میکروچیپ کانال باز که در استخراج استفاده میشود].[21
3. tRNA

2. Photoactivated Polycarbonate

1

1. Soper
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مقاالت

درنتیجه ،ررفیت کارایی استخراج ،حجم شست وشوی ک م ،ح داقل

اجرای سامانههای بر روی تراشه است ،که فناوری میکروفلوئید و یک

آلودگی و انعطا ،پذیری حجم نمونۀ ورودی برای توسعۀ هر س امانۀ

حسگر را برای کاملکردن خودکار و بسیار کارامد تشخیص دیان ای

تصفیه برای کاربرده ای ب الینی و پزش کی ق انونی ض روری اس ت،

تلفیق میکند.

درحالیک ه انگی زۀ چن ین الزام اتی متف او اس ت .ب ا ای ن ح ال،

اگرچه بیشتر سامانه های میکرو ب رای ارزی ابی ررفی ت و به ره وری

با ه ر نمون ه انتق ال فن اوری تحلیل ی ،س رعت تجزی ه و تحلی ل و

استخراج ،نیاز به ارزیابی مؤلفه دارند؛ اما انگیزه و الزاما موج ود در

توانمندی مسائل اساسی است در جدول ( )4به بررسی کلی در مورد

آن ارزیابی ممکن است برای کاربردهای مختلف متف او باش د؛ ب ه

استخراج دیان ای و امکان اس تفاده از س امانه ه ای میکروفلوئی دی

عن وان مث ال ک ارایی اس تخراج ب اال در آزمایش گاه ب الینی هنگ ام

پرداخته شده است].[05

تشخیص حداقل بیماری باقیمانده و عوامل عفونی از اهمیت ب االیی
برخ وردار اس ت؛ زی را نوکل ی ک اس یدهای ه د ،اغل ب در تع داد

جدول  .4مقایسۀ روشهای استخراج اسید نوکلئیک در متن با

کپیهای پایین موجود است .در آزمایشگاه های پزشکی قانونی ،بازده

جوان مثبت  /منفی و اینکه آیا آنها با قال های میکروچیپ

استخراج باال برای تجزیه و تحلیل نمون ه ه ای ب ا تع داد ک منس خه

سازگار شدهاند یا تیر].[31

(اثبا ردیابی) و نمونه های دیان ای بسیار تخریب شده مه م اس ت؛

روش

سازگار با میکروفلوئیدیک؟

سزیم کلرید

خیر

فنل -کلروفرم

خیر

سامانههای تجاری

Econo

spin,Zygem

استخراج بر پایۀ سیلیکا
اتصال الکترواستاتیک (مانند
کیتوزان،آلمینیوماکسید)
کروماتوگرافی تمایل ژل

خیر
بله
بله

زیرا موفقیت تحلیلی ذاتا وابسته به تودۀ نوکل یک اسیدهای بازی ابی
شده است .عالوه بر این ،حجم شست وشوی کم (که اساسا نوکل یک
اسیدهای تغلیظ شده هستند) ب رای تجزی ه و تحلی ل پ ایین دس ت
مؤثرتر و نتایج باکیفیت باالتر مهم هستند.
درنتیجه ،ررفیت ،کارایی استخراج ،حجم شست وشوی کم ،ح داقل
آلودگی و انعطا ،پذیری حجم نمونۀ ورودی برای توسعۀ هر س امانۀ
تصفیه برای کاربرده ای ب الینی و پزش کی ق انونی ض روری اس ت؛
درحالیکه انگیزۀ چنین الزاماتی متفاو است .با ای ن ح ال ،ب ا ه ر
نمونه انتقال فناوری تحلیلی ،س رعت تجزی ه و تحلی ل و توانمن دی

بله

مسائل اساسی است .برای هر نوع ک اربرد ،س رعت پیش رفتۀ امک ان
پردازش چند برابر و موازی نمونه ها را فراهم میکند و خودکارسازی
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 .9نتیجهگیری

باعث کاهش زمان تجزیه و تحلیل و میزان ک ار مفی د ب ا روشه ای

در بسیاری از زمینههای علمی بهویژه درزمینههای پزشکی و پزشکی

معیارهایی میشود ک ه در س امانه ه ای آم اده س ازی نمون ۀ جدی د

قانونی نیاز به یک روش یکپارچه حساس ،نیرومن د و قاب ل اعتم اد

تقاضا میشود و همچنان ادامه خواهند یافت.

برای استخراج دیانای وجود دارد که سریع و بهصرفه باش د .ب رای

در این کار از سامانههای میکروفلوئی دی دیجیت ال (دیاما )،ب رای

غلبه بر مسائلی با روشهای شیمیایی مرسوم ،استخراج مایع -مایع و

استخراج و خالص سازی پروت ین از استانداردهای پروت ین و مخلو

همچنین فناوری اس تخراج ف از جام د ،ب ر روی س امانۀ مبتن ی ب ر

ناهمگن نامبرده ش د؛ روش جدی د دارای عملک رد قاب ل مقایس های

میکروفلوئی دیک ب رای اس تخراج دیانای روی تراش ه ،ب هط ور

نسبت به روشهای معمولی ،همراه ب ا برت ریه ای ک اهش مص ر،

گسترده ای بحث شده و جایگزینی مناسب اس ت؛ ای ن ام ر ش امل

معر ،و مصر ،نمونه ،نداشتن س انتریفیوژ و انتق ال خودک ار م ایع

استفاده از مواد زیست شناختی مناسب ب رای س اخت دس تگاه ه ای

است .این نتایج پتانسیل بزرگی را برای توسعۀ فرایندهای یکپارچه و

میکرو با کمک میکروفلوئید ،ادغام فناوری اس تخراج ف از جام د در

چندمرحل های ش امل ک اهش نمون ه ،آلکیالس یون و هض م

(پیدیام اس) برای استخراج سریع اما پیچیدۀ دیان ای و همچن ین

نشان میدهد.
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