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عنوان پایاننامه
طراحی و ساخت دستگاه واکنش

زنجیره ی پلیمراز ریز سیالی

چکیده پایان نامه

واکنش زنجیره¬اي پلیمراز روش مورد استفاده در زیست شناسی مولکولی براي تکثیر یک و یا چند نسخه

از یک بخش از دنا و تولید میلیون¬ها نسخه از یک توالی خاص آن است. این واکنش در حال حاضر یک

روش معمول و اغلب ضروري در آزمایشگاه¬هاي بالینی و تحقیقاتی به شمار می¬آید. از دناي تکثیر شده

براي تعیین توالی دنا، تجزیه و تحلیل عملکرد ژن، تشخیص و نظارت بر بیماري-هاي ارثی، تشخیص اثر

انگشت، تشخیص عوامل بیماري¬زاي بیماري¬هاي عفونی، پزشکی شخصی شده و ... استفاده می¬شود.

دستگاه¬هاي واکنش پلیمراز تجاري امروزي با مشکالتی مانند مصرف زیاد مواد محلول تکثیر، تلفات

انرژي باال، سرعت پایین تکثیر و غیر قابل حمل بودن روبرو هستند. به این ترتیب ضرورت طراحی

ساختارهاي جدید براي رفع این معایب مشخص می¬شود. استفاده از ساختارهاي مبتنی بر ریز سیال

بسیاري از این مشکالت را رفع می¬کند. از جمله مزایاي این ساختارها، جرم حرارتی و لختی حرارتی کم،

انتقال حرارتی سریع، کوچکتر و سبکتر شدن دستگاه و امکان مجتمع سازي واحد¬هاي تحلیلی دیگر در

کنار دستگاه اصلی است. در این پژوهش ابتدا سیستمی طراحی شد که دماي المان حرارتی با استفاده از

حسگر مادون قرمز دما اندازه¬گیري می-شد و به واحد کنترلی سیستم فرستاده می¬شد. واحد کنترلی با

تنظیم میزان روشن بودن یک کلید که جریان المان حرارتی را کنترل می¬کرد. سپس چرخه¬ي حرارتی

الزم براي واکنش با دماهاي 94، 60 و 72 درجه سلسیوس پیاده¬سازي شد. در مرحله¬ي بعد تراشه¬ي

دستگاه طراحی شد. مواد مختلفی براي پیاده¬سازي تراشه مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت تراشه¬ با

چاپ سه بعدي SLA پیاده سازي شد. در آخر هم روش کنترل دما PID روي واحد کنترلی سیستم پیاده-

سازي و بهینه¬سازي شد. سیستم طراحی شده شیب افزایش دمایی 12 درجه بر ثانیه و شیب کاهش دمایی

6- درجه بر ثانیه با دقت دمایی 15/0 درجه سلسیوس را دارد.

واکنش زنجیره ی پلیمراز، ِدنا، تراشه، کنترلر، چاپ سه بعدي اِس.اِل.اِيکلمات کلیدي

Polymerase Chain Reaction, DNA, Chip, Controller, SLA 3D Printingکلمات کلیدي انگلیسی


