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AC بهبود فرآیند واکنش در سطح ایمونوسنسور با بهکارگیری فلوی
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) الف: بهمنظور فراهم نمودن. در سالهای اخیر ایمونوسنسورها از مزایای مجتمعسازی و مینیاتوری کردن در میکروسیاالت بهره گرفتهاند:چکیده
انتقال جرم در ایمونوسنسور ب) پروفایل فلوهای چرخشی کارآمد در اطراف سنسور و ج) افزایش بازده تغلیظ سنسور؛ در این پژوهش یک فلوی
 فلوی چرخشی پیشنهادی پدیده انتقال آنتیژن (موجود در بافر) را به آنتیبادی. الکتروترمال کارآمد در داخل میکروکانال بکار برده شدAC
 فیزیکهای حاکم جهت ایجاد فلوی.(موجود در فاز ساکن) بهبود میبخشد و باعث فراهم شدن پروسسه ترکیب بین آنتیبادی و آنتیژن میشود
 انتقال جرم، حرارت، مکانیک سیاالت، الکتروترمال و انجام پروسه تغلیط بر روی سطح سنسور شامل معادالت کوپل شده ( الکترواستاتیکAC
 شبیهسازی در حالتهای پسیو (بدون.گونهها و معادله واکنش بین آنتی بادی و آنتی ژن) هستند که با روش المان محدود مورد تحلیل قرار گرفت
AC  فلو، مطابق نتایج به دست آمده.فلوی چرخشی) و اکتیو (با فلوی چرخشی) مورد بررسی قرار گرفت و محل قرارگیری سنسور بهینهسازی شد
، ثانیه پس از بارگذاری آنالیت5  کیلوهرتز) منجر به ایجاد فلوی چرخشی در اطراف سنسور میگردد و911  فرکانس، ولت11 الکتروترمال (ولتاژ
 ساختار تغلیظگر پیشنهادی برای سیستمهای ایمونوسنسور مبتنی بر میکروسیاالت با. مرتبه افزایش مییابد11 واکنش اتصال آنتیبادی به آنتیژن
. بسیار کارآمد است،مشخصه عدد دامکهلر بزرگ و عدد پکلت کوچک
. الکتروسینتیک، تغلیظ، ایمونوسنسور، الکتروترمالAC  فلوی، میکروسیاالت، سیستمهای میکروالکترومکانیکی:واژههای کلیدی

Immunosensor Surface Reaction Enhancment by Applying an
AC Electrotherm Flow
Reza Hadjiaghaie Vafaie1, Assistant Proffesor
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Abstract: Immunosensors have recently benefited from integration and miniaturization in microfluidic chips. In this research, an
efficient AC electrothermal flow have been employed inside a microchannel in order to provide b) circular vorticities near the
immunosensor, a) mass transfer effect, c) immunosensor concentrating enhancment. Our proposed stirring effect enhances the
transport of suspended antigen to the immobilized antibody and provides more binding opportunity. The governing equations for
fluid motion and immunosensor concentrating process are multiphysic coupled electric field, fluid flow, temperature field, diluted
species transport and also binding reactions equations. Both the paasive (without stirring flow) and active (with stirring flow) Ab-Ag
binding reaction has been numerically studied by Finite-Element Method, and the sensor location is optimized. Based on the results,
the AC electrothermal swirling flow (applied ac field 10 Volt and operating frequency 200 kHz) applied to the electrodes and the
surface reaction increases by the factor of 10 after 5 seconds of sample loading. The system is highly efficient for high conducive
fluid mediums. Results revealed that our proposed microfluidic based reaction enhancement method is of interest in high Damkohle
immunoassays and low Peclet number systems.
Keywords: Micro-Electro-Mechanical-Systems,
Electrokinetic.
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- 1مقدمه
اختراع اولین مدار مجتمع 1در سال  1451و مزایای بی نظیری که
مجتمعسازی مدارات الکترونیکی نمایان ساخت ،کلیه رشتههای علوم
مهندسی را تحت تأثیر قرار داد بطوریکه مینیاتورسازی 4تبدیل به یکی
از مهمترین موضوعات علوم مهندسی گردید و با پیشرفت تکنولوژی
سیستمهای میکروالکترومکانیکی ،]1[ 9شاخه میکروسیاالت 9شکل
گرفت [ .]9 ،4استفاده از میکرو تراشههای سیاالتی در آنالیزهای
بیولوژیکی منجر به کاهش زمان انجام تست و افزایش بازده آنالیز
میگردد و همچنین امکان پیاده سازی ادوات را بهصورت قابل کاشت و
قابل حمل فراهم مینماید.
ایمونواسی 5یک تکنیک تشخیص آنالیتی بسیار حساس است که
براساس اندرکنش آنتیبادی-آنتیژن خاص عمل مینماید و دارای
قابلیتهای تشخیصی فراوانی در زمینه بیولوژی ،آنالیزهای شیمیایی،
داروسازی و غیره است [ .]9عمومآ نمونههای مورد استفاده در این
سیستمها (آنتیبادی ،آنتیژن ،آنزیمها و غیره) بشدت گران قیمت
هستند .پیاده سازی این ادوات در مقیاس میکرو ضمن کاهش شدید
میزان مصرف نمونهها ،قابلیت تشخیصی این سیستمها را نیز افزایش
میدهد .ایمونوسنسورها 1جهت ردیابی آنتیژن 8یا آنتیبادی 1بکار
4
میروند بدین ترتیب که یکی از این دو ماده در بستر جامد ثابت
میشود و برای تشخیص آنالیت که در فاز محرک 11قرار دارد ،بکار
گرفته میشود .روشهای تشخیصی متفاوتی جهت اندازهگیری و
تشخیص میتواند استفاده شود که میتوان به روشهای تشدید
پالسمون سطحی ،11سنسور مبتنی بر میکرو کانتیلور 14و کوارتز
کریستال میکروباالنس 19اشاره کرد .کانتیلورها معموالً از سلیکون و
موادهایی ساخته میشوند که دارای ضریب یانگ باالیی هستند
کانتیلورها میتوانند در ساختمان زیست حسگرها بهعنوان مبدل
سیگنال شیمیایی به حرکت مکانیکی با حساسیت باال بکار روند
انعطاف پذیری کانتیلور سبب میشود تا اتصال مولکول هدف به
پذیرنده که بر سطح کانتیلور تثبیت شده منجر به انحراف و خمیدگی
در کانتیلور شود .در بسیاری از واکنشهای الکتروشیمیایی همزمان با
انجام واکنش ،گونههایی بر روی سطح الکترود نشسته یا از آن جدا
میشوند .با کمک تکنیک کوارتز کریستال میکروباالنس میتوان
تغییرات جرم در سطح الکترود را در طی فرایندهای الکترو شیمیایی
بررسی نمود .الزم به ذکر است که روش تشدید پالسمون سطحی به
مراتب قدرت تشخیص باالتری را دارا میباشد [ .]5نفوذ ضعیف
مولکولهای آنالیت به سطح سنسور باعث محدودیت در زمان تشخیص
و حساسیت سنسور میشود .بنابراین رساندن نمونههای حاوی آنتیژن
بر روی آنتیبادی تثبیت شده بر روی سنسور (یا برعکس) ،میتواند
انجام واکنش سطحی را تسریع نموده و ضریب واکنش سطحی را
افزایش دهد [.]1
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عدد بی بعد دامکهلر 19بیانگر نسبت نرخ واکنش بیومولکول به نرخ
انتقال جرم آن هست .عموماً مولکولهای بیولوژیکی دارای سرعت
واکنش باالیی هستند ولی نفوذ مولکولی بسیار ضعیفی دارند .از اینرو
عدد دامکهلر رفتار واکنشی و انتقالی را مطابق رابطه ( )1توصیف
میکند [.]8
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که در این رابطه  konبیانگر نرخ واکنش θ0 ،بیانگر تعداد سایتهای آزاد
گیرنده جهت ترکیب آنتیبادی -آنتیژن D ،ضریب نفوذ مولکولی و h
بیانگر مشخصه طولی (ارتفاع کانال) هستند .محدوده  Da>>1بیانگر
محدودیت در انتقال جرم است در حالیکه  Da<<1بیانگر محدودیت
در نرخ واکنش هست .از آنجائیکه برای سیستمهای ایمونواسی بر روی
تراشه میکروسیاالتی ،عدد دامکهلرعموما بسیار بزرگتر از  111محاسبه
میشود [ ،]8بنابراین چنین سیستمهایی با مشکل انتقال جرم مواجه
هستند و به عبارت بهتر آنتیژنهای موجود در فاز محرک توانایی
رسیدن به آنتیبادی موجود در فاز ساکن را ندارند .به دلیل محدودیت
در انتقال جرم در ایمونواسیها ،دوره تشخیص اغلب ساعتها طول
میکشد [ .]1در مرجع [ ]8بحث شد که سیستمهای ایمونواسی مبتنی
بر واکنش سطحی که توسط نیروی الکتروسینتیک راهاندازی میشوند،
رفتار واکنشی بهتری دارند.
نیروی دیالکتروفرزز 15که در اثر برهمکنش گشتاور الکتریکی بین
ذره و میدان الکتریکی غیریکنواخت به وجود میآید بهعنوان تغلیظگر
و همچنین جدا کننده ذرات بیولوژیکی مورد استفاده قرار گرفته است
[ .]1در مرجع [ ]4بهمنظور تغلیظ بیوسنسور از میکسر براساس نیروی
دیالکتروفرزز که عملکرد آن وابسته به فرکانس هست ،استفاده شده
است .بدین شکل که با اعمال میدان الکتریکی فرکانس پایین ،ذرات
توسط الکترودها جذب میشوند (دیالکتروفرزز مثبت )11و سپس با
افزایش فرکانس ذرات از الکترودها دفع میشوند (دیالکتروفرزز
منفی .)18سوئیچینگ مناسب فرکانس سبب ایجاد آشوب در داخل
کانال و در نتیجه تغلیظ بیوسنسور میگردد .بهطورکلی یک ذره وقتی
نیروی دیالکتروفرزز را تجربه میکند سرعتی متناسب با رابطه ( )4را
به دست میآورد.
()4
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که در این رابطه  aبیانگر قطر ذره r ،بیانگر فاصله مابین ذره و الکترود
و  Vبیانگر ولتاژ اعمال شده است .واضح است که این نیروی به سایز
ذره و همچنین به فاصله بین ذره و الکترود وابسته است .برای
کاربردهایی که اندازه ذرات زیر میکرون میباشند و همچنین ذرات با
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فاصله از الکترود حرکت میکنند ،نیروی دیالکتروفرزز بازده باالی
خود را از دست میدهد (همانند بسیاری از کاربردهای ایمونواسی [،6
.)]11 ،10
به دلیل فیزیک حاکم بر مکانیک میکروسیاالت ،حرکت سیال در
داخل کانال بهصورت الیهای و با اعداد رینولدز بسیار پایین انجام
میگیرد و تنها پدیده انتقالِ غالب ،نفوذ بین مولکولی است [ .]14از
اینرو ایجاد اثر تالطم و همچنین تغلیظ در داخل میکروکانال با
مشکالت عدیده همراه میباشند .یک نمونه تغلیظگر  DNAبا استفاده
از ترکیب فلوی  ACالکترواسموتیک 11و همچنین نیروی دیالکتروفرزز
طراحی شده است که نیروی  ACEOمسئول ایجاد فلو و نیروی DEP
مسئول جذب  DNAبر روی ناحیه واکنش هست [ .]19در نتیجه
استفاده از فلو  ،ACEOنیروی حجمی به سیال اعمال میشود و باعث
ایجاد مکانیسم فلوی چرخشی در اطراف سنسور میشود و در نهایت با
اعمال نیروی دیالکتروفرزز پروسه ترکیب 14انجام میگیرد و زمان مورد
نیاز برای تشخیص آنالیت توسط سنسور کاهش مییابد [.]19
الزم به ذکر است که در اکثر کاربردهای ایمونواسی عمومآ از
محلولهای اوره ،خون و فسفات بافر سالین 41بهعنوان بافر بیولوژیکی
استفاده میشود که دارای ضریب هدایت الکتریکی باالتر از  111میلی
زیمنس بر متر هستند ] .[15-18لذا بایستی این امر بهعنوان یکی از
پارامترهای مهم در طراحی این سیستمها مدنظر قرار گرفته شود .با
توجه به فیزیک پدیده  ACالکترواسموتیک ،این فلو برای سیاالت با
هدایت الکتریکی بسیار پایین (مانند آب یون زدایی شده) و محدوده
فرکانسی پایین (فرکانسی  111هرتر تا  41کیلوهرتز) کارآمد است .از
سوی دیگر این فلو به ازای مدیومهای با هدایت الکتریکی باال و
همچنین در فرکانسهای باال قابل صرفنظر است [ .]14 ،11در مرجع
[ ]41اثبات شد که وقتی میزان هدایت الکتریکی محلول بیشتر از
 1/114زیمنس بر متر است ،در اینصورت به ازای فرکانسهای باالتر از
 111کیلوهرتز موج  ACEOبه وجود نمیآید .بهطور مشابه مرجع
[ ]41نیز نشان داد ،زمانیکه هدایت الکتریکی محلول از مقدار 1/19
زیمنس بر متر بزرگتر هست ،در هیچ فرکانسی موج  ACEOبه وجود
نخواهد آمد .بنابراین در محیطهایی با هدایت الکتریکی باال ،نیروی
 ACEOتوانایی خود را از دست میدهد درحالیکه نیروی AC
الکترترمال گزینه مناسبی برای این قبیل محیطها است .در سالهای
اخیر ،نیروی  ACالکتروترمال بهطور وسیعی جهت پمپ نمودن و
دستکاری سیاالت با هدایت الکتریکی باال مورد استفاده قرار گرفته
است [ .]44-49پروسه واکنش سطحی یک ایمونواسی پروتئینی
براساس نیروی الکتروترمال مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد
که ایجاد فلوی چرخشی الکتروترمال برای بهبود واکنش ترکیب و حل
مشکل انتقال جرم مناسب است [ .]45در مرجع [ ]41فرآیند تغلیظ
 Biotinکه در فاز جامد قرار داشت با آنالیت  Streptavidinبهصورت
تجربی مورد بررسی قرار گرفت .بافر  PBSبا هدایت الکتریکی 1
زیمنس بر متر به همراه آنالیت در داخل تراشه بارگذاری شد.
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بهبود فرآیند واکنش در سطح . .

الکترودها با ولتاژ  19ولت و فرکانس  411کیلوهرتز تحریک شدند و
در اثر اعمال نیروی  ACالکتروترمال در داخل میکروکانال ،ضریب
بهبود واکنش با مرتبه  4مشاهده شد.
در این مقاله بهمنظور افزایش کارایی و بهینه سازی
ایمونوسنسورهای مبتنی بر واکنش سطحی ،رفتار انتقال جرم و فرآیند
واکنش پیوند آنتیبادی-آنتیژن در سطح ایمونوسنسور بهصورت
فیزیکهای کوپل شده مورد شبیه سازی قرار میگیرد .با ایجاد فلوی
 ACالکتروترمال در داخل کانال محل مناسب ایمونوسنسور بهینه
سازی میشود و رفتار سیستم براساس ویژگیهای مختلف ایمونوسنسور
(از قبیل اعداد دامکهلر و پکلت مختلف) بررسی میشود.
ساختار مقاله بدین شکل است که تئوری مربوط به الکتروسینتیک،
 ACالکتروترمال و قرآیند تغلیظ سنسور در بخش دوم بررسی خواهند
شد .ساختار پیشنهادی و شرایط مرزی فیزیکهای مورد نیاز در بخش
"مواد و روشها" بحث میشوند .در بخش چهارم نتایج شبیه سازی ارائه
و بحث خواهد شد .درنهایت نتیجهگیری کلی در بخش پنجم ارائه و
تبیین میشود.

- 4تئوری
بهمنظور تحلیل پروسه تغلیظ نمودن ایمونوسنسور نیاز به تحلیل
فیزیکهای کوپل شده میدان الکتریکی ،حرارتی ،سیاالتی ،انتقال-نفوذ
مولکولی و همچنین معادله واکنش سطحی بین آنتیبادی و آنتیژن
داریم که در این بخش تئوری فیزیکهای مربوطه بحث میشوند.
- 1- 4الکتروسینتیک
اگر یک میکروکانال حاوی بافر بیولوژیکی داشته باشیم ،با در نظر
گرفتن یک میکروکانال حاوی بافر بیولوژیکی و قرار دادن یک جفت
الکترود تحریک در کف کانال ،یک الیه الکتریکی به نام الیه دبی( 41با
ضخامت  )λDدر فصل مشترک سیال و دیواره تشکیل میشود .الزم به
ذکر است که ضخامت الیه دبی بشدت وابسته به هدایت الکتریکی
سیال است و با افزایش هدایت الکتریکی سیال این الیه نازکتر میشود
[.]48
با اعمال میدان الکتریکی با فرکانس  fبه یک جفت الکترود
تحریک ،مطابق شکل  1دو حالت زیر اتفاق میافتد:
الف) با اعمال میدان الکتریکی در یک بازه فرکانسی نسبتاً پایین،
بخشی از میدان الکتریکی صرف غربال شدن یونها بر روی الکترودها
میشوند ،و بخش دیگر میدان الکتریکی در داخل سیال افت میکند
(مطابق شکل -1الف) .در این حالت مؤلفه عمودی میدان باعث جذب
یونها به ناحیه الیه دبی میگردد و مؤلفه مماسی میدان باعث ایجاد فلو
 ACالکترواسموتیک میشود .الزم به ذکر است که در فضای بین دو
الکترود خطوط میدان الکتریکی متمرکز میباشند و در ضمن مقاومت
الکتریکی بدنه سیال نیز کمتر است بنابراین پدیده غربال شدن یونها از
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این ناحیه شروع میشود [ .]41به دست آوردن بازه فرکانسی
به شدت وابسته به خواص الکتریکی سیال (شامل ضریب گذردهی
سیال ،هدایت الکتریکی سیال) و همچنین ضخامت الیه دبی میباشد.
بهعنوان نمونه مرجع [ ]44نشان میدهد که فلوی  ACEOدر محدوده
فرکانسی  111هرتر تا  11کیلوهرتز کارآمد است و در سایر فرکانسها
قابل صرفنظر است .ب) با اعمال میدان الکتریکی در فرکانسهای نسبتاً
باال ،یونهای موجود در داخل سیال زمان کافی برای غربال شدن را
پیدا نمیکنند و تقریبآ هیچ یونی روی سطح الکترودها را نمیپوشاند و
شارژ الیه دبی کامالً قابل صرفنظر است .بنابراین کل میدان در داخل
بدنه سیال شکل میگیرد ولی چون یونهای موجود در سیال نقشی در
شکلگیری این میدان الکتریکی پیدا نمیکنند (شکل -1ب) ،لذا فلوی
 ACEOنخواهیم داشت [ .]48ولی در صورتیکه سیال دارای هدایت
الکتریکی قابل توجهی باشد اثرات حرارتی در داخل سیال اتفاق میافتد.
ACEO

بهبود فرآیند واکنش در سطح . .

عالوه بر این گرادیان هدایت الکتریکی و ضریب گذردهی الکتریکی
مطابق روابط ( )1و ( )8باعث تولید بار فضایی متحرک  ،ρدر سیال
میکند.
()1

  .( E )   .E  .E

()8


 .( E )  0
t

و این امر باعث میشود که سیال یک نیروی حجمی fE 49را تجربه کند.
1
2
E 
2

()1

 E 

E

f

این نیرو به کمک ویسکوزیته سیال باعث به حرکت درآوردن سیال
میشود که متوسط زمانی نیروی اعمال شده بر روی سیال بهصورت
رابطه ( )4است [:]44
E2
1  
1
2
F
( 

).
  E
ET
2 
 1( )2 4

()4

در این رابطه  τ=ε/σبیانگر زمان استراحت بار (عکس فرکانس سییال)
هست ،برای محلول آبی 49در دمای  911015 Kداریم [:]15
()11

1 

1 
 0.004 

T  0.004T
 T

 T
1 

1 
 0.02 

T  0.02T
 T

 T

()11
شکل  :1نمایش توزیع میدان الکتریکی و فلوی ایجاد شده در بدنه سیال بر
روی الکترودهای متقارن

- 4- 4تئوری  ACالکتروترمال
اثر  ACالکتروترمال بیانگر حرکت سیال القا شده توسط گرادیان
دمایی در حضور میدان الکتریکی متغییر میباشد ،زمانیکه میدان
الکتریکی  Eبر روی یک سیال با هدایت الکتریکی  σاعمال میشود،
مطابق با معادله توازن انرژی پدیده ژول گرمایش 44اتفاق میافتد [.]91
()9

1
2
2
k  T    E  0
2

که در این رابطه  Tبیانگر دما و  kبیانگر هدایت گرمایی هستند .وقتیکه
شدت میدان الکتریکی غیریکنواخت به سیستم اعمال میشود ،در
اینصورت تغییرات فضایی در تولید حرارت خواهیم داشت که منجر به
ایجاد گرادیان حرارتی محلی در سیال میگردد .گرادیان حرارتی باعث
تولید تغییرات فضایی در هدایت الکتریکی محلی و ضریب گذردهی
الکتریکی محلی میشود.
()9


)T
T

()5


)T
T
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(  

(  

()14

2

E2

F
 0.012T .
 0.001T . E
ET
1( )2

کهترم اول رابطه ( )14بیانگر نیروی کولمبی و ترم دوم بیانگر
نیروی دی الکتریک است .در فرکانسهای پایین عبارت (1+(ωτ)2)-1
به سمت عدد  1میل میکند ،بنابراین نیروی کولمبی خیلی قویتر از
نیروی دی الکتریک است .با افزایش فرکانس نیروی کولمبی ضعیفتر
میشود تا جائیکه در فرکانسهای خیلی باال نیروی دی الکتریک
غالبتر میشود .برای این دو حالت فرکانس تالقی 45از رابطه
1

) f c  11(2

به دست میآید که بشدت وابسته به ویژگیهای

سیال میباشد.
اگر فرکانس اعمال شده به سیستم از فرکانس تالقی کوچکتر باشد
و از طرف دیگر فرکانس اعمالی به اندازه کافی بزرگ باشد که بتوان از
 ACEOصرفنظر کرد ،در اینصورت میتوانیم ادعا کنیم که یک نیروی
 ACETغالب در سیستم ایجاد نمودهایم .برای اینکه بتوان از فلو
 ACEOصرفنظر کرد باید فرکانس اعمالی به اندازهای بزرگ باشد که
بتوان شارژ الیه دبی را نادیده گرفت .الزم به ذکر است که زمان شارژ
الیه دبی از طریق رابطه

1
) )(l .D

1

 ( .تخمین زده میشود [.]48
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- 9- 4انتقال جرم و واکنش سطحی آنتیبادی-آنتیژن
برای تحلیل پروسه ترکیب و تفکیک واکنش بین آنتیبادی-آنتیژن،
در کنار فیزیکهای الکترواستاتیک ،مکانیک سیاالت و حرارت ،بایستی
معادالت کوپل شده انتقال جرم و غلظت از طریق رابطه ( )19حل
گردد [:]91
()19

 .(  D c )  R  u .c

c
t

که در این رابطه  uبیانگر بردار سرعت گونهها c ،غلظت آنالیت ورودی،
 Dضریب نفوذ مولکولی بین آنتیبادی-آنتیژن و  Rنرخ واکنش در
بدنه سیال هستند .الزم به ذکر است که در پروسه تغلیظ ایمونوسنسور
واکنش در سطح سنسور اتفاق میافتد و هیچ واکنشی در بدنه سیال
اتفاق نمیافتد ( Rبرابر صفر است).
از نقطه نظر واکنش در سطح ایمونوسنسور ،آنتی بادی با غلظت
کلی  θ0بر روی سطح سنسور پوشش 41داده میشود و آن بخشی از
آنتیبادیها که موفق به انجام واکنش با آنالیت (موجود در فاز محرک)
میشوند نیز دارای غلظت  Bمیباشند .نرخ ترکیب آنتیبادی با آنالیت
در سطح سنسور وابسته به پارامترهای زیر میباشد [:]1
الف) غلظت آنالیت  cواقع در سطح ترکیب
ب)غلظت آنتیبادیهای آزادی که در فاز جامد و سطح ترکیب
قرار دارند و آماده واکنش با آنالیت میباشند.
ج) ثابت نرخ ترکیب kon
د) ثابت نرخ تفکیک  koffکه بیانگر شکست پیوند بین آنتیبادی و
آنالیت است.
ثابتهای مربوط به نرخ ترکیب و تفکیک با استفاده از روش
تشدید پالسمون سطحی اندازه گیری میشوند و بهصورت مرجع
موجود میباشند [ .]91بنابراین معادله واکنش ترکیب-تفکیک پیوند
مطابق رابظه ( )19هست.
()19

 k on c ( 0  B )  k off B

B
t

- 9مواد و روشها
- 1- 9ساختار پیشنهادی
جهت بهبود فرایند تغلیظ آنتیبادی و آنالیت (آنتی ژن که به همراه
بافر بیولوژیکی در فاز محرک قرار دارد) چند حالت مورد ارزیابی قرار
گرفت تا با اعمال نیروی  ACالکتروترمال بتوانیم مشکل انتقال جرم در
این ادوات را حل نموده و عملکرد ایمونوسنسور را بهبود بخشیم .با
انجام آنالیزهای بهینهسازی ساختار میکروکانال ،الکترودها و
ایمونوسنسور مطابق شکل  4پیشنهاد میشود .ساختار الکترودی
نامتقارن در کف میکروکانال ،و محل قرارگیری ایمونوسنسور در بخش
باالی کانال طراحی و بهینه سازی گردید.
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بهبود فرآیند واکنش در سطح . .

از نقطه نظر ابعاد هندسی ،ارتفاع کانال  ، 91عرض کانال ،111
طول کانال  ،411عرض الکترودهای باریک  ،5عرض الکترود عریض 91
است (واحد ابعاد ذکر شده میکرومتر است) .همچنین ناحیه واکنشی
تغلیظ ایمونوسنسور دارای طول  15میکرومتر و عرض  111میکرومتر
است .برای انتخاب محل مناسب سنسور ابتدا الکترودها با نیروی AC
الکتروترمال تحریک شدند و با مشاهده پروفایل فلوی اعمالی محل
مناسب بیوسنسور انتخاب شد .الزم به ذکر است که،ابعاد هندسی ذکر
شده برای میکروکانال ،ساختارهای الکترودی بیوسنسور با استفاده از
روش بهینه سازی تاگوچی بهینه گردیده است.
بافر بیولوژیکی فسفات بافر سالین بهعنوان سیال مدیوم انتخاب
گردید و پارامترهای الزم جهت تعریف خواص سیال و بارگذاری شرایط
مرزی برای فیزیکهای مورد نیاز آنالیز واکنش مطابق با جدول  1است.
بهمنظور محاسبه نیروی  ACالکتروترمال در رابطه ( )4میدان الکتریکی
در داخل میکروکانال توسط معادله انتشار موج حل میشود:
()15

.  e   

()11

E  e

شکل  :4شماتیک تغلیظ ایمونوسنسور در داخل میکروکانال؛ ایمونوسنسور در
دیواره باالیی کانال ،آنتی بادی بهصورت ساکن بر روی سطح ایمونوسنسور
پوشش داده شده و آنتی ژن در فاز محرک قرار دارد.

- 4- 9شرایط مرزی
پتانسیل الکتریکی متغییر با زمان مطابق شکل  9به الکترودها اعمال
میشود و سایر مرزها از لحاظ الکتریکی عایق میباشند .تحت این
شرایط یک میدان الکتریکی غیریکنواخت در داخل کانال ایجاد
میگردد که میدان در نزدیک الکترود باریک شدیدتر است .مطابق
قانون ژول ،اعمال میدان الکتریکی غیریکنواخت به سیالی که دارای
میزان هدایت الکتریکی باالیی میباشد ،منجر به ایجاد حرارت محلی
در داخل کانال و تغییر ویژگیهای الکتریکی سیال میگردد.
میزان حرارت و گرادیان حرارتی ایجاد شده در داخل سیال مطابق
معادله انرژی قابل محاسبه است:
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()18

2
2
 k T  E

T
t

جدول  :1ویژگی سیال بیولوژیکی ،پارامترهای مسئله تغلیظگر و پروسه
ترکیب
 m c pU .T   m c p

()14

2
 u u )   u  p  f Bulk

u
t

m /s

-11

1×10

0.1 mm/s
1×103 kg/m3
1×10-3 Pa.s
0.1-0.6 S/m
3-10
300 kHz
80.2
)4.184 kJ/(kg.K
)0.598 W/(m.K
300.15 K
1×10-6 mol/m3
1.7 ×10-8 mol/m2
)108 m3/(mol.s

( m

u  0

که  pبیانگر فشار در داخل میکروکانال µ ،ویسکوزیته دینامیکی سیال
و  FBulkبیانگر نیروی حجمی اعمال شده به سیال است .تحت این
شرایط نیروهای  ACالکترواسموتیک ،دی الکتروفرزز و  ACالکترترمال
در شکلگیری  FBulkتأثیر دارند؛ ولی با توجه به اینکه سیال دارای
هدایت الکتریکی باال هست و فرکانس تحریک سیستم بسیار بزرگتر از
فرکانس سیال ( )τq-1=σ/εاست ،لذا نیروهای  ACالکترواسموتیک و
دیالکتروفرزز کامالً قابل صرفنظر هستند و تنها  ACالکتروترمال
نیروی غالب است .شرایط اولیه صفر برای فشار مطابق روابط ( )41و
( )41هستند که بیانگر فشار صفر در ورودی و خروجی ،و همچنین
گرادیان فشار صفر در دیوارهها است و با حل معادالت نویر-استوکز
پروفایلهای فشار و سرعت سیال در داخل میکروکانال شکل میگرد.
()41

P 0

()41

n P  0

از نقطه نظر معادالت واکنش بین آنتیبادی و آنتیژن ،بافر بیولوژیکی
که حاوی آنالیت (آنتیژن با غلظت  )c0است ،با سرعت ورودی 111
میکرومتر بر ثانیه وارد کانال میشود .با توجه به ویژگی
میکروسیستمها ،حرکت سیال در داخل میکروکانال کامالً بهصورت آرام
و الیهای 48است و سرعت سیال در دیوارهها صفر (بدون لغزش)41
هست .در مرز ایمونوسنسور آنتی بادی با غلظت سطحی  θ0در فاز
جامد قرار گرفته است و مطابق با رابطه ( )19ترکیب پیوند (با نرخ )kon
و تفکیک پیوند (با نرخ  )koffبین آنتیبادی و آنتیژن انجام میگیرد.
شرایط مرزی سایر دیوارهها از نقطه نظر واکنش ،عایق است .الزم به

Serial no. 87

مقدار
2

که در این رابطه  ρmبیانگر چگالی سیال cp ،ضریب حرارتی ویژه سیال،
 Uبردار سرعت سیال T ،دما k ،ضریب هدایت گرمایی سیال σ ،هدایت
الکتریکی سیال و  Eمیدان الکتریکی اعمال شده به سیال است .با
توجه به اینکه سرعت سیال در میکروکانال بسیار کوچک است ،بنابراین
با یک تقریب خیلی خوب دما در ورودی و خروجی کانال برابر با میزان
دمای محیط است [.]94
در نتیجه گرادیان حرارتی ایجاد شده ،خواص هدایت الکتریکی و
دی الکتریک سیال مطابق روابط ( )9و ( )5تغییر مییابند [.]99
تحلیل حرکت سیال و فلو ایجاد شده در داخل میکروکانال توسط
معادالت پیوستگی و نویر-استوکس انجام میشود [:]99
()11

بهبود فرآیند واکنش در سطح . .

0.02 1/s

توضیحات
ضریب نفوذ بین مولکولی
متوسط سیال ورودی
چگالی سیال
ویسکوزیته دینامیکی سیال
هدایت الکتریکی سیال
ولتاژ سیگنال تحریک
فرکانس سیگنال تحریک
ثابت دی الکتریک سیال
ظرفیت گرمایی ویژه سیال
هدایت گرمایی سیال
دمای محیط
غلظت آنالیت در ورودی
کل غلظت سطحی آنتیبادی
ثابت نرخ ترکیب
ثابت نرخ تفکیک

پارامتر
D
u
ρm
μ
σ
V
f
εr
cp
k
Tambient
c0
θ0
kon
koff

ذکر است که ضریب نفوذ بین مولکولی گونهها  Dهست و مقادیر
عددی پارامترها در جدول  1آمده است.

- 9نتایج شبیه سازی و بحث
شبیهسازی المان محدود با استفاده از نرم افزار
 Multiphysicورژن  9/9انجام گرفت و تحلیلهای دو بعدی و سه
بعدی برای بررسی رفتار سیستم پیشنهادی انجام شد .با تحریک
الکترودها ،عملکرد فلوی  ACالکتروترمال مورد آنالیز دقیق قرار گرفت.
نتایج مربوط به تحلیل پتانسیل الکتریکی ،میدان الکتریکی ،حرارتی و
فلو ایجاد شده در داخل میکروکانال مطابق شکل  9است .نتایج به
دست آمده با نتایج فلوهای  ACالکتروترمال بکار رفته در طراحی
میکروپمپها کامالً مطابقت دارد [ .]44همانگونه که قابل پیش بینی
است ،بیشینه شدت میدان ،بیشینه حرارت و در نتیجه بیشینه سرعت
سیال در نزدیکی الکترود باریک اتفاق میافتد (جاییکه بیشینه میدان
الکتریکی را ایجاد نمودهایم).
COMSOL

شکل  :9توزیع پتانسیل الکتریکی بهصورت توزیع رنگ ،میدان الکتریکی
بهصورت بردار ،میدان سرعت برای جریان سیال نقاط بیشینه و کمینه دمای
ایجاد شده در میکروکانال.

اثرات پارامترهای ولتاژ ،فرکانس و میزان شدت یونی سیال بر
عملکرد سیستم مورد بررسی قرار گرفت .با افزایش میزان هدایت
الکتریکی سیال و همچنین میزان ولتاژ تحریک سرعت فلو ایجاد شده
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افزایش مییابد .از سوی دیگر تحلیل فرکانسی سیستم نشان میدهد
که با افزایش میزان هدایت الکتریکی سیال ،محدوده فرکانس کاری
سیال افزایش مییابد .برای بافر با هدایت الکتریکی  1/4زیمنس بر متر
در محدوده فرکانسی  111کیلوهرتز تا  1مگاهرتر سرعت فلو AC
الکتروترمال ثابت است و پس از آن افت میکند در حالیکه برای بافر با
هدایت الکتریکی  1/9زیمنس بر متر در محدوده فرکانسی 111
کیلوهرتز تا  11مگاهرتر سرعت فلو  ACالکتروترمال ثابت بوده و پس
از آن بشدت افت مییابد ،که این نتایج تطابق کامل با فرکانس تالقی
سیستمهای فوق دارد.
میزان بیشینه سرعت فلو و بیشینه افزایش دمای ایجاد شده در
داخل میکروکانال به ازای ولتاژهای تحریک مختلف مطابق جدول 4
لیست شده است .همانگونه که انتظار میرفت ،سرعت فلوی چرخشی
سیال با افزایش ولتاژ افزایش مییابد و در عین حال با افزایش ولتاژ
حرارت ایجاد شده در سیستم نیز افزایش مییابد که متناسب با
کاربردهای مختلف بایستی بیشینه دمای سیستم در طراحی مدنظر
قرار گیرد .الزم به ذکر است که نمونههای برای بسیاری از سیستمهای
ایمونواسی افزایش دمای  11درجه کلوین در سیستم قابل قبول است.
پروسه ترکیب و تفکیک انتیبادی-آنتیژن برای مدت زمان  5ثانیه
شبیه سازی گردید و نتایج تغییر غلظت آنالیت برای دو حالت پسیو
(بدون اعمال ولتاژ) و اکتیو (تحریک الکترودها و ایجاد فلو AC
الکتروترمال) مطابق شکلهای  9و  5به دست آمد .در اثر تحریک
الکترودها ،فلوی چرخشی پایدار در نزدیکی ایمونوسنسور ایجاد
میگردد که آنالیت را مجبور به عبور از مسیر باریک (تنگه) در نزدیکی
ناحیه ترکیب میکند .بنابراین عملکرد مناسب فلوی  ACالکتروترمال
باعث افزایش ضریب نرخ واکنش بین آنالیت و آنتی بادی میگردد.
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شکل  :5توزیع غلظت با تزریق آنالیت در داخل میکروکانال در حالت اعمال
فلو چرخشی الکتروترمال (اکتیو)
جدول  :4نتایج فرآیند تغلیظ برای سیال با هدایت الکتریکی  1/5زیمنس بر متر
متغییر

مقدار
11

1

9

1111

811

441

1/5

5/9

4/1

پتانسیل الکتریکی (ولت)
بیشینه سرعت (میکرومتر بر ثانیه)
بیشینه افزایش دما (درجه کلوین)

ضریب فاکتور بهبود تغلیظ 44مطابق رابطه ( )44تعریف میشود:
()44

B0

BEF  B

که در این رابطه B ،و  B0به ترتیب بیانگر آنتیژن اتصال پیدا کرده در
اثر اعمال فلو  ACالکتروترمال و بدون اعمال فلو الکتروترمال میباشد.
با افزایش ولتاژ ،محدوده شعاعی چرخش سیال وسعیتر میشود.
چرخش ایجاد شده منجر به عبور بخش عظیمی از آنالیت از تنگهای
که در نزدیکی ایمونوسنسور قرار دارد میشود .بنابراین تماس بین
آنالیت و آنتی بادی افزایش مییابد و واکنش سطحی شتاب میگیرد.
پروفایل مربوط به غلظت ایمونوسنسور در حالتهای پسیو (بدون
اعمال ولتاژ) و اکتیو (با اعمال ولتاژ) مطابق شکل  1نمایش داده شده
است .تحریک الکترودها با ولتاژ  1ولت و فرکانس  911کیلوهرتز منجر
به بهبود  9مرتبهای در اتصال آنتیبادی به آنتیژن میشود و با افزایش
ولتاژ به  11ولت ،فاکتور بهبود تغلیظ نشان از بهبود  11مرتبهای برای
واکنش سطحی انتیبادی-آنتیژن دارد .در اثر اعمال پتانسیل
الکتریکی  11ولت به الکترودها سرعت  1میلیمتر بر ثانیه برای سیال
حاوی آنالیت در باریکه نزدیک بیوسنسور به دست آمد.

شکل  :9توزیع غلظت با تزریق آنالیت در داخل میکروکانال در حالت بدون فلو
الکتروترمال (پسیو)

Serial no. 87

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 49, no. 1, spring 2019

بهبود فرآیند واکنش در سطح . .

 / 194مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،94شماره  ،1بهار 1941
.

شکل  :8تأثیر عدد پکلت بر ضریب بهبود تغلیظ
شکل  :1پروفایل فاکتور بهبود تغلیظ به ازای ولتاژهای تحریک مختلف

بهمنظور بررسی سیستمهای ایمونواسی با مشخصههای مختلف،
تأثیر عدد دامکهلر و عدد پکلت بر عملکرد سیستم شبیهسازی شد.
همانگونه که قبالً نیز بحث شد عدد دامکهلر بیانگر نسبت سرعت
واکنش به سرعت نفوذ هست که برای دامکهلر کوچک نرخ ترکیب
توسط سرعت واکنش پایین محدود میشود ،و برای سیستمهایی با
مشخصه دامکهلر بزرگ نرخ ترکیب توسط سرعت پایین نفوذ آنالیت
به ایمونوسنسور محدود میشود.
جهت بررسی عملکرد سیستم نرخ ثابت ترکیب ( )konو ضریب نفوذ
بین مولکولی گونهها ( )Dتغییر یافت و تأثیر دامکهلرهای مختلف بر
عملکرد سیستم بررسی شد .از سوی دیگر عدد بیبعد پکلت 91تأثیر
سرعت ورودی سیال را بر رفتار سیستم نمایش میدهد .عدد پکلت
مطابق رابطه ( )49نشان دهنده نسبت نرخ سرعت سیال به سرعت
نفوذ مولکولی هست [.]14
u

()49

)

h

(D

Pe 

سیال ورودی با پروفایل پارابولیک و با دامنه سرعت  uوارد میکروکانال
میشود .بنابراین بررسی اعداد بیبعد دامکهلر و پکلت رفتار پارامترهای
 ،θ0 ،D ،konسرعت ورودی سیال و ابعاد هندسی سیستم را در پروسه
تغلیظ نمایان میسازد.
از اینرو ،چندین شبیه سازی که شامل مشخصات مربوط به
بیومولکولهای مختلف بودند ،به ازای دو سرعت ورودی برای آنالیت
مورد آنالیز قرار گرفتند .شبیهسازی مشخصههای دامکهلر و پکلت بر
روی پروسه تغلیظ ایمونوسنسور بهصورت  ACالکتروترمال انجام گرفت
و نتایج مطابق شکل  8به دست آمد.
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ساختار تغلیظگر  ACالکترترمال برای سیستم ایمونواسی با
مشخصه دامکهلر  511و عدد پکلت  51ضریب بهبود تغلیظ  14/5را
فراهم میکند در حالیکه برای سیستم ایمونواسی با مشخصه دامکهلر
 511و عدد پکلت  511ضریب بهبود تغلیظ به عدد  1کاهش مییابد.
بنابراین ساختار پیشنهادی برای سیستمهای ایمونواسی مبتنی بر
میکروسیاالت که سیال دارای سرعت ورودی پایینی هست ،بسیار
بهینه میباشد.

- 5نتیجه گیری
در این پژوهش شبیهسازی المان محدودِ یک سیستم ایمونواسی مبتنی
بر میکروسیاالت بهطور کامل انجام گرفت .در این سیستم پروسه
تغلیظ ایمونوسنسور به کمک راه اندازی فلوی  ACالکتروترمال انجام
شد .در حضور سیال بیولوژیکی با هدایت الکتریکی باال (1/1-1/1
زیمنس بر متر) ساختارهای الکترودی تحریک شدند .در نتیجه اثرات
حرارتی ایجاد شده ،فلوی چرخشی در داخل کانال شکل گرفت .با
مطالعه رفتار فلو چرخشی و پارامترهای تاثیرگذار بر آن (شامل هدایت
الکتریکی سیال ،همچنین ولتاژ و فرکانس میدان الکتریکی) ،محل
مناسب ناحیه واکنشی سطحی (محل ایمونوسنسور) انتخاب
گردید.سپس با ایجاد فلوی  ACالکترترمال در نزدیکی سطح واکنش
ایمونوسنسور ،یک ناحیه باریک تحت عنوان تنگه ایجاد شد .بنابراین
آنالیت (بافر بیولوژیکی مخلوط شده با آنتیژن) مجبور به عبور از تنگه
کناری سطح واکنش میشود و نرخ ترکیب و تفکیک پیوند آنتیبادی-
آنتیژن افزایش مییابد.
شبیهسازی سیستم تغلیظگر در دو حالت پسیو و اکتیو انجام
گرفت و طبق نتایج به دست آمده ،به ازای تحریک  11ولتی الکترودها
سیال بیولوژیکی  1/5زیمنس بر متر ،فاکتور بهبود  11به دست آمد .به
ازای تحریک  11ولت ،بیشینه فلوی  ACالکتروترمال ایجاد شده در
نزدیکی بیوسنسور در رنج  1میلیمتر بر ثانیه محاسبه شد .مطابق نتایج
به دست آمده ساختار تغلیظگر پیشنهادی برای سیستمهای ایمونواسی
مبتنی بر میکروسیاالت که دارای اعداد دامکهلر بزرگ و اعداد پکلت
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