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از  نمونه هایى   شکل1. 
سیستم هاى  میکروسیالى 

[1 و 2]

ده
کی

چ

آزمایشگاه روى تراشه  LOC 1 دستگاهى است که از یک یا چند عملگر آزمایشگاهى روى یک تراشه به ابعاد 
چند میلى متر یا سانتى مترمربع تشکیل شده است. LOC  با حجم هاى بسیار کم مایعات حتى کمتر از چند پیکولیتر2  
سروکار دارد و زیرمجموعه اى است از سیستم هاى میکروالکترومکانیکى3 که اغلب با نام «میکروسیستم هاى 
تحلیل کلى µTAS 4» شــناخته مى شود. میکروسیالى5  اصطالح گســترده ترى است که دستگاه هاى مکانیکى 
کنترل جریان مثل پمپ ها، سوپاپ ها و سنسورها (جریان سنج ها و ویسکومترها6 ) را توصیف مى کند. فناورى 
میکروسیالى یکى از فناورى هایى نوین است که توانسته با بهره گیرى از خواص ویژه ى سیاالت در مقیاس میکرو 
و نانولیتر، همچنین با کاهش هزینه ها و زمان آزمایش، کاربردهاى گسترده اى در بخش هاى تحقیقاتى و درمانى 
زیست شناسى و پزشکى به خود اختصاص دهد. یک دستگاه میکروسیالى، تراشه اى از جنس سیلیکون7  ، شیشه 
یا االســتومر8   اســت که کانال هایى با ابعاد میکرونى در آن تعبیه شده و ســیاالت درون این لوله ها جریان پیدا 
مى کنند. بر اساس نیاز مى توان تراشه هایى طراحى کرد که عملیات مورد نظر در آزمایش هاى معمول زیستى و 
پزشکى را در ابعاد کوچک انجام دهد. اصطالح «آزمایشگاه روى تراشه» بعدها مطرح شد، زمانى که مشخص 

شد فناورى µTAS به طور گسترده و بیشتر از مقاصد تحلیلى، کاربرد دارد.

مقدمه
منظور از حجم هاى میکرونى، حجم هاى کوچکى از سیاالت در حد میکرولیتر، نانولیتر و پیکولیتر است. وجود 
ساختمان هاى خاص درون تراشه از قبیل کانال ها، دریچه ها، مخلوط کننده ها و پمپ ها، این قابلیت را به دستگاه 
مى دهد که یک یا چند نوع سیال به درون آن وارد شوند؛ در طول کانال ها حرکت کنند؛ در صورت نیاز براى 
مدتى در بخشــى از تراشــه ذخیره شوند؛ با هم مخلوط شــده و یک واکنش خاص را ایجاد کنند و در نهایت 
محصوالت اصلى و ضایعات به وجود آمده، به وســیله ى خروجى ها به بیرون دســتگاه منتقل شــوند. تمام این 
فرآیندها را مى توان به وسیله ى انواع روش هاى دیده بانى، مانند استفاده از میکروسکوپ هاى نورى و فرابنفش 
دنبــال کرد. عالوه بر این، خواص فیزیکى و شــیمیایى ســیاالت در حجم هاى کــم و درون لوله هاى موئین، با 
خواص آن ها در مقیاس ماکرو، متفاوت اســت. این مسئله در بســیارى موارد سبب شده کار با سیاالت در این 
حجم راحت تر باشــد. همچنین از این خواص براى طراحى تراشه ها و ایجاد عملکردهاى خاص مانند حرکت 

سیال درون کانال و یا مخلوط کردن سیاالت بهره هاى فراوانى برده مى شود (شکل 1).
سیستم هاى میکروسیالى، طیف وسیعى از کاربردها را دارند. به دلیل اینکه در حوزه ى زیست شناسى و پزشکى 
آزمایش هاى تحقیقاتى و تشــخیصى فراوانــى وجود دارد که در آن ها نمونه ها و مــواد محلول مورد آزمایش 
هستند؛ بخش گسترده اى از کاربردهاى این سیستم، در این حوزه ها است. به این ترتیب که، هر بخش از تراشه 
عملکردى برابر با یک قسمت از آزمایشگاه دارد. بنابراین این فناورى «آزمایشگاه روى تراشه» نیز نامیده مى شود 

(شکل 2).
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آزمایشگاه سنتى

آزمایشگاه روى
تراشه

آنالیز دستى

آنالیز فورى

 شکل2. شماتیک آزمایشگاه بر روى تراشه [3]

 ساخت�ن و اجزای تراشه
مبناى فرایند ســاخت بیشــتر LOCها لیتوگرافى نورى9 است. در ابتدا بیشــتر فرآیندها بر روى سیلیکون بودند، 
اما توســعه ى این فرآیندها مستقیماً از ساخت نیمه هادى10 ناشى شــد. به دلیل درخواست هایى مثل ویژگى هاى 
خاص نورى، ســازگارى زیستى/شیمیایى، کاهش هزینه هاى تولید و نمونه سازى سریع تر، فرآیندهاى جدیدى 
نظیر اچ کردن11 شیشــه، ســرامیک و فلز، رســوب دهى12 و باند کــردن13، فرآورى پلى دى متیل سیلوکســان14 
 LOC (مثل لیتوگرافى نرم15)، فیلم ضخیم و استریولیتوگرافى16 توسعه یافته اند. تقاضا براى ساخت ارزان و آسان
منجر به ایجاد روش ESCARGOT17 براى تولید تراشــه هاى کوچک از PDMS شــد. در این روش از داربست 
تجزیه شــدنى ساخته شــده با چاپگر سه بعدى با کانال هاى میکروســیالى در یک بلوك واحد PDMS استفاده 
مى شود. LOC زمینه هاى مختلفى نظیر لیتوگرافى مبتنى بر فناورى میکروسیستم ها، نانوفناورى و مهندسى دقیق 

را شامل مى شود.

  ماده ى سازنده
با توجه به الهام گرفتن میکروســیال از میکروالکترونیک، اولین مواد مورد اســتفاده براى ســاخت این تراشه ها 
ســیلیکون و شیشــه بودند. با وجود مزایاى این مواد از جمله پایدارى شــیمیایى، عواملى از جمله گران بودن و 
غیرشــفاف بودن سبب شــد مواد جدیدى براى ساخت تراشه ها استفاده شــود. در حال حاضرPDMS  و دیگر 
پلیمرهاى بر پایه ى siloxane به صورت گســترده اى در ساخت تراشــه هاى میکروسیالى به کار مى روند. این 
ماده مزایاى فراوانى براى کاربرد در مصارف زیستى دارد. از جمله این که شفافیت آن امکان بررسى به وسیله 
میکروســکوپ نــورى و فرابنفش را فراهم مى آورد. PDMS در برابر گازهایــى مانند CO2، N2 و O2 نفوذپذیر 
است که این خصوصیت براى بررسى و حیات سلول هاى پستانداران در چنین سیستم هایى کامًال ضرورى است. 
همچنین، غیرسمى بوده و باعث مرگ سلول ها نمى شود. و از آنجاکه این ماده قابل اتوکالو است، تراشه داراى 
قابلیت استریل شدن بوده و بنابراین مى تواند مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. بعالوه، خواص سطحى این ماده را 

مى توان بر اساس نوع کاربرد تراشه تغییر داد.
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  خواص فیزیکى سیاالت در میکرو لوله ها
بهره گیرى از خواص متفاوت فیزیکى سیاالت در میکرولوله ها، سهم قابل توجهى در توسعه ى فناورى میکروسیالى 
ایفا کرده است. این تفاوت ها، کارکردهایى را ایجاد مى کند که دستیابى به آن ها در مقیاس ماکرو بسیار سخت و یا 

حتى غیرممکن است.
از جمله ى این خواص، متفاوت بودن نوع حرکت ســیاالت در میکرولوله هاست. در مقیاس ماکرولیترى، حرکت 
سیاالت به صورت جریانات همرفتى است و مخلوط شدن به صورت آشفته و در تمام جهات انجام مى پذیرد. در 
مقابل در حجم هاى میکرونى و نانویى از سیاالت که درون میکرولوله ها جریان دارند؛ حرکت سیال به صورت خطى 
و جریان المینار18 است و تنها در جهت موازى با دیواره ى لوله صورت مى گیرد. این خاصیت، نیاز به صرف انرژى 
براى هدایت مسیر حرکت سیال درون کانال را مرتفع کرده، سبب سهولت در آزمایش مى شود. همچنین در صورت 

تزریق همزمان دو نوع سیال در میکرولوله، این دو مخلوط نشده و تنها به صورت موازى جریان پیدا مى کنند.
یکى  دیگر از خواص مورد استفاده در میکروسیستم ها جریان الکترواسمزى19 است که از حرکت سیال حاوى یون 
درون میکرولوله اى که در سطح آن یون هاى ثابتى وجود دارد و در طول آن پتانسیل الکتریکى برقرار شده؛ ایجاد 
مى شــود. در جریان معمول سیال، سطح پیشروى سیال سهمى وار است. در مقابل جریان الکترواسمزى یک سطح 

صاف در مقطع لوله ایجاد مى کند که این امر سبب افزایش قدرت تفکیک در جداسازى سیاالت مى شود.

  اجزاى دستگاه
در یک دستگاه میکروسیالى ساختارهایى تعبیه مى شود که عملکرد آن ها سبب هدایت سیاالت درون تراشه و ایجاد 

واکنش هاى مورد نظر مى شود. از جمله مى توان به دریچه ها، مخلوط کننده ها و پمپ ها اشاره کرد.
دریچه محلى است که دو یا چند کانال به هم مى رسند؛ بنابراین نقش دریچه ها هدایت مسیر سیاالت است. گاهى 
هدایت جریان به وسیله ى دریچه هاى غیرمکانیکى صورت مى گیرد. مثالً با استفاده ازخواص جریان الکترواسمزى 
یا با ایجاد قطعات آب گریز روى سطح کانال. دریچه هاى مکانیکى نیز قطعات متحرکى از جنس سیلیکون، شیشه یا 

PDMS هستند که در عرض کانال قرار گرفته و باز و بسته مى شوند.

با توجه به حرکت خطى سیاالت درون میکرولوله ها و کند بودن مخلوط شدن سیاالت، در دستگاه هایى که مخلوط 
شدن سریع مد نظر است از مخلوط کننده ها استفاده مى شود. مخلوط کننده ها به دو نوع غیرفعال و فعال تقسیم مى شوند. 
مخلوط کننده هاى فعال (مانند: اولتراسونیک ، الکترو- هیدرودینامیک ، روش هاى مغناطیسى یا حرارتى) توسط یک 
منبع انرژى خارجى سیال را تکان داده یا به گردش در مى آورند. مخلوط کننده هاى غیرفعال بدون هیچ انرژى خارجى  

و با تکیه بر ویژگى هاى ذاتى جریان عمل اختالط را انجام مى دهند. 
جابه جایى سیاالت در تراشه معموالً با بهره گیرى از سازوکارهاى غیرفعال صورت مى گیرد. با این حال بسیارى از 
سیستم هاى میکروسیالى براى وارد کردن سیال و جابه جایى آن درون دستگاه از پمپ هاى فعال بهره مى برند. پمپ ها 

به دو دسته ى اصلى مکانیکى و غیرمکانیکى تقسیم مى شوند.

کاربرد فناوری آزمایشگاه بر روی تراشه در زیست شناسی سلولی و مولکولی
وجــود مزایاى فراوان از جملــه کاهش حجم نمونه ها، تولیــد مقادیر کم ضایعــات و صرفه جویى در وقت و 
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هزینه، سبب شده است تا فناورى میکروسیالى کاربران فراوانى را در بخش هاى مختلف زیست شناسى، شیمى، 
مهندسى و پزشکى جذب کند. عالوه بر این تراشه هاى میکروسیالى مى توانند سازنده ى ساختارهایى باشند که 
ابعاد آن ها متناســب با ابعاد ســلول هاى پروکاریوت20 (جاندارى که سلول هایش داراى  هسته ى واقعى و غشاى 
هســته اى نمى باشد مانند باکترى ) و یوکاریوت21 (جاندارى که ســلول هایش داراى هسته ى مشخصى بوده که 
ماده  ى ژنتیکى را از سیتوپالســم (ســایر محتویات درون ســلول) جدا مى کند) اســت. این ویژگى سبب شده 
فناورى میکروسیالى به صورت ویژه اى براى مطالعات زیست شناسى سلولى مفید واقع شود. برخى از مهم ترین 

کاربردهاى  فناورى میکروسیالى شامل موارد زیر است (جدول 1):   

کاربرد فناورى آزمایشگاه بر روى توضیحفناورى
تراشه (میکروسیالى)

مطالعات سلول هاى بنیادى

* توانایــى ویژه ى ســلول هاى بنیادى براى 
تمایز به انواع سلول ها

* اســتفاده از آن ها در بخش هاى درمانى و 
پژوهشى و بررسى عوامل مؤثر بر تمایز آن ها

* بررســى محیط پیرامون سلول هاى بنیادى 
شامل عناصرى مانند: ماده ى زمینه اى سلولى، 
عوامل بیوشــیمیایى و فیزیک وشــیمیایى و 
همچنین محرك هــاى مکانیکى بر تکثیر و 

تمایز آن ها

- ساخت سیستم میکروسیالى براى تولید 
شیب غلظتى از مواد زمینه ى درون محیط 
کشــت براى بهینه ســازى تکثیــر و تمایز 
سلول هاى بنیادى عصبى در محیط کشت 
بــراى مدت زمــان بیش از یــک هفته در 

دستگاه کشت 
- ســالم ماندن ســلول ها در مــدت زمان 
کشــت و درجــات متفاوتــى از تمایــز 
متناســب با غلظت فاکتور رشد در سیستم 

میکروسیالى 

بررسى حرکت 
شیمى وتاکسى22 

نوتروفیل23 

* بررســى رفتــار ســلول هاى نوتروفیل در 
فرآیند شیمى وتاکسى (فرآیند التهاب بافت)

- بررسى مهاجرت نوتروفیل ها در التهاب 
بافــت در یــک شــیب غلظتــى از مــواد 

(شکل 3) 

مطالعه ى بخشى از سلول: 
مطالعه ى آکسون24 ها

* مطالعه ســلول هاى عصبــى و مخصوصاً 
بررســى فرآیند میلین دار25 شدن و صدمات 

آکسونى و باززایى26 آنها 
* بررســى بیمارى هــاى اکتســابى مرتبط با 

آکسون مانند آلزایمر

- ساخت تراشه میکروسیالى براى مطالعه 
آکســون که داراى دو بخش مجزا با مانع 
فیزیکى شــیاردار، رشد جوانه هاى عصبى 

از شیارها 
- رشــد زوائد عصبى (آکسون) در بخش 

جدا و مطالعه روى آن (شکل 4) 

 جدول 1. برخى از مهم ترین کاربردهاى فناورى آزمایشگاه بر روى تراشه در پزشکى و بهداشت

آزمایشــگاه بر روی تراشــه مجموعه گزارش هاى  
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کاربرد فناورى آزمایشگاه بر روى توضیحفناورى
تراشه (میکروسیالى)

آنالیز اسیدهاى 
نوکلئیک  27

 DNA بررسى اسیدهاى نوکلئیک و *
* نیاز به انجام چندین مرحله آماده سازى 
 DNA نمونه از خون انسان و جداسازى
از آن و در ادامــه انجام آنالیزهاى مورد 

نیاز روى آن 

دســتگاه  از  اســتفاده  و  ســاخت   -
میکروسیالى براى اســتخراج نمونه و 

شناسایى DNA در خون (شکل 5) 
- دریافت نمونه خون به عنوان ورودى 
دســتگاه و انجــام تمــام فرآیندهاى 

آماده سازى نمونه در آن

مطالعات دارویى

* نیــاز بــه انجــام طیــف وســیعى از 
آزمایش هــاى ســلولى و مولکولى در 
صنایع داروسازى درون آزمایشگاه هاى 
مطالعاتــى و کنترل کیفى شــرکت ها و 

مراکز مطالعاتى 
* فراوانــى محدودیت ها از جمله زمان 
طوالنــى و صــرف هزینه هــاى باال در 
سیستم هاى آزمایشاتى ماکرو در مراکز 

نامبرده 

- طراحى و استفاده براى آزمایش هاى 
پیش کلینیکى از قبیل بررســى سمیت 
دارو بــر ســلول هاى طبیعــى و بیمار، 
اثــرات جمعــى داروها بــر درمان و 
اثــر دارو بر بافــت خونــى حیوانات 
به صــورت مســتقیم و بــدون نیاز به 

نمونه گیرى 
کلینیکــى  سیســتم هاى  ســاخت   -
رهایش  با  ســیلیکونى  میکروســیالى 
کنتــرل شــده دارو توســط تحریک 
الکتریکى، اعمال چرخه ى رهاسازى 
مشخص از دارو براى ثابت نگه داشتن 

غلظت دارو در بدن بیمار 

بهداشت عمومى
* مصرف و نیــاز به حجم نمونه باال در 
ابزارهاى تشــخیصى مورد اســتفاده در 

آزمایشگاه ها و مراکز درمانى. 

- ســاخت ابزارهــاى با سیســتم هاى 
میکروسیالى با مصرف حجم نمونه ى 
کــم، همچنین با کارکرد ســاده قابل 
توســط  آزمایشــگاه ها  در  اســتفاده 
پلیــس،  مأمــوران  زیست شناســان، 
مراکز درمانى و حتى مردم عادى غیر 

متخصص در منازل (شکل 6)

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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کاربرد فناورى آزمایشگاه بر روى توضیحفناورى
تراشه (میکروسیالى)

تشخیص ویروس ایدز 

* ابتالء حدود 40 میلیون نفر به ویروس 
ایدز در جهان،

* عدم دسترســى آزمایش براى حدود 
90 درصد مبتالیان به ویروس ایدز، 

* اندازه گیــرى تعــداد لنفوســیت تى 
کمک کننــده  28در خــون افــراد راهى 
صحیــح و مطمئن براى تشــخیص فرد 

بیمار و دنبال کردن فرایند بیمارى

- روش ســیتومترى29 روش استاندارد 
بــراى نشــان دادن تعــداد CD4 هــا، 
عدم دسترسى در کشورهاى در حال 

توسعه به دلیل پیچیدگى تکنولوژى 
- اســتفاده از LOC براى تشــخیص و 

مدیریت ویروس ایدز 
- ایجــاد ســیتومترى تشــخیصى بــا 
تکنولــوژى LOC با قیمتــى معادل 5 

دالر

 شکل4.  مطالعه ى 
جداگانه ى آکسون ها با 
استفاده از تراشه هاى 

میکروسیالى [5]

 شکل3.  سیستم 
میکروسیالى  ایجادکننده ى 

شیب غلظتى، به منظور 
مطالعه ى حرکت  نوتروفیل ها 

در شیب  غلظتى اینترلوکین8 
[4]

شیب غلظت در سر تا 
سر کانال

نوتروفیلالمل

PDMS

FIOW

آزمایشــگاه بر روی تراشــه مجموعه گزارش هاى  
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 شــکل5. شماتیک و تصویر یک تراشــه مرکب براى آنالیز DNA، مراحل آماده سازى نمونه، انجام PCR و 
تشخیص  به  وسیله ى میکروارى، همگى در یک دستگاه انجام مى شوند [6].

پمپپمپ

ضایعات

ذخیره سازى
نمونه

ذخیره سازى  بافر
هیبریداسیون

تراشه میکروسیالى
پالستیکى

PCB (زرد)

eSensorTM

ذخیره سازى
PCR معرف

PCR

پمپ
محفظه  میکرو

آرایه

دریچه

دریچه (سوپاپ)

هیتر مغناطیسى

پمپ

PZT دیسک

PZT دیسک

شست و شو 
بافر

 شکل 6. نمونه اى از تراشه  میکروسیالى تشخیصى [7]

آنتى بادىمخلوط کن
کانال
نمونه

کانال
نگه دارنده

دریچه 
رابط

ضایعات بافر مراجع اندازه گیرى و
سنجش

ورودى نمونه
بافر 

H-فیلترH-فیلتر
خالء 

H-فیلتر

25mm

محصوالت تولید شده آزمایشگاه بر روی یک تراشه (دستگاه های میکروسیالی)
در جــدول  2 بــه برخى از محصوالت تولید شــده به کمک آزمایشــگاه بر روى یک تراشــه (دســتگاه هاى 

میکروسیالى) موجود در بازار اشاره شده است.

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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مواد تراشه اندازه تراشهمحصوالت/دستگاهشرکت

Agilent Technologies
http://www.chem.agilent.

com

Agilent 2100
Bioanalyzer

کوارتز ذوب شده
1/8×1/8 سانتى متر

Agilent 1200 سیستم
HPLC-Chip/MS سرى

پلیمر

BF-Biolabs
www.bf-biolabs.com

میکرو آرایه هاى سفارشى
اسالیدهاى پوشش داده شده
25×75 میلى متر و سفارشى

سرویس کامل : سنجش بیان ژن و 
SNP30 ، مدیریت اطالعات

25×75 میلى متر و سفارشى

-صوص هد پرینترمخ     میکروآرایه ها

BioCat
www.biocat.de

MSA32 اسالید شیشه اى33سوبسترا31 متعدد با آرایه

RayBio بر پایه برچسب هاى موشى و 

انسانى با چگالى باال با آرایه آنتى بادى
اسالید شیشه اى

    RayBioبر پایه برچسب هاى موشى و 
انسانى با آرایه سیتوکین34

اسالید شیشه اى

Quantibody موشى و انسانى با آرایه 
آنتى بادى سیتوکین35

اسالید شیشه اى

Bio-Rad Laboratories
www.bio-rad.comتراشه هاى شیشه اىسیستم الکتروفورز خودکار

 جدول 2. برخى محصوالت آزمایشگاه بر روى یک تراشه (دستگاه هاى میکروسیالى)

آزمایشــگاه بر روی تراشــه مجموعه گزارش هاى  
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تصویرکاربرد(ها)

تجزیه و تحلیل DNA و RNA و طیف گسترده     اى پارامترهاى سلول. اندازه گیرى 
سریع و کمى پروتئین ها

تراشه میکروسیالى بر اساس فناورى جدید نانواسپرى

-بررسى بیان ژن

-بررسى بیان ژن

-بررسى بیان ژن

بررسى پروفیل چسبندگى سولى و جمعیت آن ها در مقابل درمان یا عدم درمان 
در برابر یک عامل خاص

-

بررسى بیان و غربالگرى برخى از پروتئین ها هدف (انسانى و موشى) مانند فاکتورها 
رشد و رگ زایى در محیط کشت سلولى

-

تشخیص همزمان تغییرات سطح بیان سیتوکین ها مانند مرگ سلولى، التهاب و 
غیره

-

-اندازه گیرى همزمان غلظت سایتوکاین در سرم، پالسما و سایر مایعات بدن

تجزیه و تحلیل DNA و RNA و پروتئین ها

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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مواد تراشه اندازه تراشهمحصوالت/دستگاهشرکت

 Caliper Life Sciences
www.caliperls.com

 EZ Reader-

 Carl Zeiss MicroImaging
www. Zeiss.de/microdissection

AmpliGrid-

febit biomed
www.geniom.eu, www.febit.euGenio آرایه

بررسى 8 آرایه مستقل با تراشه از میکروکانال 
یکبار مصرف، هیبریداسیون موازى 8 نمونه 

مختلف

GeSiM
www.gesim.de

MicCell
PDMS معمولى

22×22 میلى متر

Greiner Bio-One
www.gbo.com/bioscience

PapilloCheckبراى 12 آنالیز DNA تراشه

CytoCheckبراى 12 آنالیز DNA تراشه

ParoCheckبراى 12 آنالیز DNA تراشه

CarnoCheckبراى 12 آنالیز DNA تراشه

HairLoopCFبراى 12 آنالیز DNA تراشه

آزمایشــگاه بر روی تراشــه مجموعه گزارش هاى  
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تصویرکاربرد(ها)

بررسى پروفایل داروهاى آزمایش

بررسى ژنتیکى تک سولى، تعیین توالى تک سلولى ها، سلول هاى بنیادى

پروفایل میکرو RNA، پروفایل بیان ژن؛ بررسى پاتوژن و ویروس، آنزیم بر روى 
تراشه

-

آزمایش چسبندگى سلول، بررسى تنش برشى بر روى سلول و غیر

 براى تشخیص زود هنگام سرطان رحم

 تشخیص 40 گونه متفاوت مایکوپالسما36

-تشخیص 10 یا 20 باکترى مرتبط با بیمارى هاى دهانى و لثه اى

تشخیص ترکیبات پیچیده در مواد غذایى و محصوالت

- تشخیص همزمان چندین جهش متداول در ژن

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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مواد تراشه اندازه تراشهمحصوالت/دستگاهشرکت

HSG-IMIT

www.hsg-imit.de
پلى کربنات، PDMSآزمایشگاه بر روى تراشه

ibidi
www.ibidi.de

ECIS حامل از مواد پالستیکى با الکترود طالحامل

ibidi μ-Slidesمواد پالستیکى اسالید شیشه اى استاندارد

micro�uidic ChipShop

www.micro�uidic-chipshop.com

T نوع ChipGenieپلى کربنات37 25×75×1/5 میلى متر

E نوع ChipGenieپلیمرهاى مختلف 16 × 95 میلى متر

آزمایشگاه روى تراشه، تراشه 
کاتالوگ38  و پشتیبانى از میکروسیالى

پلیمرهاى مختلف

Micronit Micro�uidics

www.micronit.com
شیشهتراشه میکروسیالى

آزمایشــگاه بر روی تراشــه مجموعه گزارش هاى  
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تصویرکاربرد(ها)

PCR

  روش بهبود زخم، سنجش مهاجرت سلولى، رشد سلول

تصویربردارى ایمونوفلورسانس سلول، رگ زایى، سنجش جریان و بهبود زخم

PCR

الکتروفورز موئین

 میکروسوپ، زیست شناسى سلولى و الکتروفورز

استفاده در سنتز دارو، تشخیص و درمان، استفاده در تجزیه مواد غذایى و 
کشاورزى

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو
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 جدول 5. ثبت اختراعات جهانى تراشه هاى میکروسیالى

وضعیت فناوری در جهان  
مطالعـات و تحقیقـات زیـادى در این زمینـه در جهان صـورت پذیرفتـه اسـت. ایـن مطالعـات بـا هـدف ایجـاد 
و توســـعه فنـاورى نانـو و اصـالح محصـوالت نانـو در ســـطوح مختلــف مــورد بررســى و کنــکاش قــرار 

گرفتــه اســت. از مجموعه فعالیت هاى انجام شده، موارد زیر قابل اشاره هستند:

سال ثبت نمایندهعنوان اختراع
شماره ثبتاختراع

 BIO LAB-ON-A-CHIP AND
 METHOD OF FABRICATING AND

OPERATING THE SAME

 ELECTRONICS AND
 TELECOMMUNICAATIONS

RESEARCH INSTI
2010US 20100304501

 Method and apparatus for
 measuring �uorescence

polarization in lab-on-a-chip

 Korea Institute of Science
and Technology

2008US 7427509

 METHOD FOR PRODUCING A
 BIOREACTOR OR LAB-ON-A-CHIP

 SYSTEM AND BIOREACTORS
 OR LAB-ON-A-CHIP SYSTEMS

PRODUCED THEREWITH

FRAUNHOFER-
 GESELLSCHAFT ZUR

 FÖRDERUNG DER
 ANGEWANDTEN
FORSCHUNG E.V.

2008WO/2008/025351

FABRICATION SYSTEM FOR LAB-
 ON-A-CHIP (LOC) DEVICES WITH

 DIFFERING APPLICATION SPECIFIC
FUNCTIONALITY

Geneasys Pty Ltd2011US 20110312841

 METHOD AND APPARATUS FOR

 MEASURING FLUORESCENCE
POLARIZATION USING LAB-ON-

A-CHIP

 KOREA INST OF SCINENCE
& TECHNOLOGY

2007JP2007139744

 Software systems for
 development, control,

 programming, simulation,

 and emulation of �xed and
 recon�gurable lab-on-a-chip

devices

LUDWIG LESTER F.2013US 8396701

آزمایشــگاه بر روی تراشــه مجموعه گزارش هاى  
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سال ثبت نمایندهعنوان اختراع
شماره ثبتاختراع

Smart disposable plastic lab-on-

a-chip for point-of-care testing

 The University of
Cincinnati

2005US 20050130292

LOC مزایای
استفاده از این تراشه ها در انواع کاربردها مزایاى فراوانى دارد؛ که سبب شده این فناورى به یک فناورى جذاب 

و به سرعت در حال توسعه تبدیل شود. در زیر به برخى از مهمترین مزایاى آن اشاره شده است. 
 زمان بســیار کمتر براى انجام آزمایش و در نتیجه مصرف حجم کمى از نمونه هاى مایع (اتالف کمتر 

ماده و انرژى، هزینه هاى کمتر و کم بودن حجم نمونه مورد نیاز براى تشخیص)
 تحلیل سریع تر و زمان پاسخ گویى کم تر به دالیل چون فواصل کوتاه جریان نمونه درون کانال ها، کم 

بودن ظرفیت گرمایى و در نتیجه گرم شدن سریع و نسبت باالى سطح به حجم
 فشردگى سیستم به دلیل یکپارچگى بیشتر و حجم کم سیستم

 اجازه ى تولید انبوه تراشه ها به دلیل قیمت پایین ساخت و مقرون به صرفه  بودن تراشه هاى یکبار مصرف 
 تولید تراشه هاى امن  براى مطالعات شیمیایى، رادیواکتیو و زیستى

 انجام فرآیند جداسازى و تشخیص، با حساسیت و قدرت تفکیک باال
 کاهش دخالت نیروى انسانى در انجام کار، در نتیجه جلوگیرى از ایجاد بسیارى از آلودگى ها 

LOC معایب
 جدید بودن تکنولوژى LOC و عدم توسعه یافتگى کامل آن 

 پیچیدگى بیشــتر فرآیندها در LOC نسبت به تجهیزات مرسوم آزمایشگاهى به دلیل غالب شدن اثرات 
شــیمیایى و فیزیکى در مقیاس هاى کوچک  مانند نیروهاى مویینگى، زبرى سطح، واکنش هاى شیمیایى 

ساخت مواد در فرآیندهاى انعکاسى 

چالش ها و تالش های جهانی
از آنجایى که ســاختن تراشــه ها در مناطق با منابع محدود با محدودیت هاى گوناگونى همراه است، تالش هاى 
بســیارى براى غلبه بر این محدودیت ها باید انجام گیرد. در کشورهاى توسعه یافته، ابزارهاى تشخیصى بایستى 
فاکتورهاى مهمى نظیر ســرعت، حساســیت و خاص بودن براى ارگانیســم هاى مختلف را دارا باشــند؛ اما در 
کشورهایى که از زیرساخت هاى مراقبت از سالمت کمترى برخوردارند، خواصى مثل سهولت استفاده و زمان 
انقضــاى ابزارهــا نیز باید مورد توجه قرار بگیرد. معرف هایى39  که با تراشــه همراهند، بــراى مثال، باید طورى 
طراحى شوند که براى ماه ها تراشه چه در محیط کنترل شده ى هوایى قرار بگیرد چه قرار نگیرد، همچنان مؤثر 
باقى بماند. طراحان تراشــه باید مواردى نظیر قیمت، مقیاس پذیرى و قابلیت بازیافت شدن را در انتخاب مواد و 
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1  Lab-on-a-chip (LOC)

2  pico-litre

3  Microelectromechanical systems 
(MEMS)

4  Micro Total Analytical Systems (μTAS)

5  Micro�uidics
6  Viscometer
7  Silicone
8  Elastomer
9  Photolithography
10  Semiconductor
11  Etching
12  Bonding
13  Deposition
14  Polydimethylsiloxane (PDMS)
15  Soft lithography
16  Stereolithography

17  Embedded SCA�old RemovinG Open  

Technology

18  Laminar �ow
19  Electroosmotic �ow
20  Prokaryote 
21  Eukaryote 
22  Chemotaxis
23  Neutrophil
24  Axon
25  Myelination
26  Regeneration
27  Nucleic acid
28  CD4+ T lymphocytes
29  Cytometry
30  Single nucleotide polymorphisms 
(SNPs)
31  Substrate
32  Multiple Substrate Array, MSA™
33  Glass slide

پی نوشت ها

روش هاى ساخت در نظر بگیرند.

نتیجه گیری
با توجه به مزایا و کاربردهاى متنوع و فراوان سیستم هاى میکروسیالى و همچنین انعطاف پذیرى باالى آن ها براى 
تولید ســاختارهاى جدید، استفاده از این سیســتم ها جذابیت فراوانى داشته و ایجاد این فناورى در کشور امرى 
ضرورى به نظر مى رسد. در حال حاضر انواع مختلفى از این دستگاه ها طراحى شده اند. با این وجود، این فناورى 
بیشتر در بخش هاى تحقیقاتى مورد استفاده است و کم تر توانسته است به عنوان یک فناورى کاربردى وارد بازار 
مصرف شود. به این منظور، باید اصالحاتى در نحوه ى کاربرد و هزینه هاى آن صورت گیرد؛ تا تبدیل به یک 

روش همگانى و قابل استفاده به وسیله ى کاربران غیرمتخصص شود.
عالوه بر این، فناورى میکروســیالى، هنوز نتوانسته است ارتباط مناسبى با صنعت برقرار کند. براى برقرارى این 
ارتباط، باید یک تفاهم دو جانبه میان مراکز دانشــگاهى و صنعتى صورت گیرد. مراکز دانشــگاهى باید قیمت 
اولیه ى ایده هاى خود را کاهش داده و در مقابل کاربران بخش صنعت، خطر تجارى سازى این ایده ها را بپذیرند.

آزمایشــگاه بر روی تراشــه مجموعه گزارش هاى  
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مجموعه نرم افزارهای «نانو و صنعت» 

مجموعه نرم افزارهاى نانو و صنعت با هدف معرفى کاربردهاى فناورى نانو 
در بخش ها و صنایع مختلف طراحى و منتشر شــده است. در این نرم افزار 
اطالعاتى مفید و کاربردى در قالب فیلم مستند، مقاله، کتاب الکترونیکى 
و مصاحبــه با کارشناســان، در اختیار فعاالن صنعتى کشــور و عالقمندان 

به فناورى نانو قرار داده شده است. 
تاکنون شــش عنوان از مجموعــه نرم افزارهاى نانــو و صنعت با موضوع 
کاربردهاى فناورى نانو در صنایع «نفت»، «خودرو»، «نساجى»، «ساخت وساز»، 

«بهداشت و سالمت» و «کشاورزى»، ارائه شده است. 
www.nanosun.ir - 66871259  :مرکز پخش
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مراجع

34  Cytokine

35  Cytokine

36  Mycoplasma

37  Polycarbonates (PC)

38  Catalogue Chips

39  Reagents

www.nano.ir  ستاد ویژه توسعه فناورى نانو



20

 کاربرد فناورى نانو در صنعت آب
 کاربرد فناورى نانو در منسوجات خانگى

 مـرورى بـر فناورى نانو در تصفیه پسـاب صنعت 
نساجى

 نانوحسگرهاى پایش کیفیت آب
 نانو حسـگرهاى مورد استفاده در صنایع غذایى و 

آشامیدنى
 فوالد هاى نانوساختار

(CEA) فناورى نانو و محیط هاى کنترل شده کشت 
 نانوحسگرهاى تشخیص سموم کشاورزى

 کاربرد  فناورى نانو در شیشه هاى هوشمند (1)
 نانوآفت کش و اثر آن در کنترل آفات

 کاربرد فناورى نانو در صنعت مقره
 کاربردهاى فناورى نانو در صنایع غذایى

 کاربرد فناورى نانو در روغن هاى روان کننده
 نانو افزودنى هاى سوخت

 کاربرد نانو الیاف در کشاورزى
 کاربرد فناورى نانو در سیمان و سیال حفارى

 کاربـرد نانو سـاختار ها در فناورى هاى جدا سـازى 
غشایى

 نانو فیلتر هاى لیفى
 فناورى هاى نویـن در مدیریت و افزایش بهره ورى 

آب در نیروگاه هاى گرمایى
Sandvik Nano �ex فوالد نانو ساختار 

کاربرد فناورى  نانو در صنعت سیم و کابل
 کاربرد فناورى نانو در صنعت دیودهاى نورافشـان 

 LED
 کاربرد هاى فناورى نانو در تولید انرژى الکتریکى

 کاربردهاى نانومواد سلولز در صنعت خودرو
 کاربرد نانو کامپوزیت هاى پلیمرى در صنعت خودرو

 کاربرد فناورى نانو در پوشاك 
 کاربرد فناورى نانو در رنگرزى منسوجات 

 کاربرد فناورى  نانو در منسوجات ورزشى/ بیرونى
 کاربـرد فناورى نانـو در تولیـد منسـوجات خـود 

تمیزشونده
 سلول هاى خورشیدى رنگ دانه اى 

 نانوحسگرهاى پایش آلودگى ذرات معلق در هوا

 نانوحسگرهاى تشخیص دهنده پاتوژن هاى میکروبى 
در مواد غذایى

 کاربردهاى فناورى نانو در چاه ارت
 کاربرد نانوحسـگرها در تشخیص و کنترل رطوبت 

خاك
 کاربردهاى فناورى نانو در خنک کارى قسـمت هاى 

مختلف نیروگاه  
 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 

معکوس 
 درخت سان: نانوحاملى در عرصه سالمت 

 فناورى هـاى نوین در اسـتفاده از آب هاى تخریب 
شده به عنوان منبع آب مصرفى صنایع مختلف 

 مدخل هوا-نانو الیاف
 رنگ هاى محافظ در برابر امواج الکترومغناطیس

 کاربرد فناورى نانو در رنگ ها و پوشش هاى آب گریز
 کاربرد  فناورى نانو در رنگ هاى آنتى فولینگ

 کاربرد نانو رنگ ها، نانو پوشـش ها و سـازه هاى  ضد 
حریق در صنعت ساختمان

 کاربرد سامانه هاى رنگ سنجى مبتنى بر اسپکترو 
فتو مترى در صنایع رنگ

 نانوحسگرهاى تشخیص تهدیدات بیولوژیکى
 نانوحسگرهاى تشخیص سرطان

 کاربرد فناورى نانو در صنعت کفپوش هاى نساجى
  کاربرد فناورى نانو در صنعت ترانزیستور و مدارهاى 

مجتمع
 پوشـش ها، کفپوش ها و سـازه هاى مقاوم در برابر 

لغزش
 بررسى و کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در حوزه هاى 

مختلف 
 کاربـرد فناورى نانو در روش فیلتراسـیون اسـمز 

مستقیم 

از مجموعه گزارش های صنعتی فناوری نانو منترش شده است

آزمایشــگاه بر روی تراشــه مجموعه گزارش هاى  
117صنعتى فناورى نانـو




