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A szerzők köszönik a MEDINPROT
F e h é r j e t u d o m á n y i K i v á l ó s á g i
Együttműködési Program támogatását.

Biomimetikus kapilláris szerkezetek
szárazságtűrő növények

vízszállító szöveteinek (xylem)
utánzása

Immunkomplexek által elindított gyulladási folyamatok
követésére alkalmas mikrofluidikai rendszer fejlesztése
Papp Krisztián és Fürjes Péter
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Célkitűzés
A kooperáció lényege egy olyan

. A kooperáció a mérnöki, anyagmegmunkálási folyamatokat egyesíti a
biológiai ismeretekkel: az biztosítja
az együttműködésben. A mikro- és biotechnológia eszközparkját innovatívan használva és fejlesztve, a hagyományos anyagszerkezetek köréből kilépve
olyan komplex

komplex autonóm mikrofluidikai eszköz és immunológiai módszer kidolgozása, amely a gyulladásban központi
szerepet játszó neutrofil granulociták aktivációjának mérésére alkalmas

MTA-TTK munkacsoportja a mikrotechnológiai tudást, az MTA-ELTE munkacsoport az immunológiai szakértelmet

Lab-on-a-Chip rendszereket hozzunk létre, amelyek integrálva alkalmazzák az érzékelő és mintapreparációs lehetőségeket.

Polimer alapú mikrofluidika kialakítása
Soft lithography, replika öntés

: P i- i - z á
rugalmas, transzparens, biokompatibilis
olcsó, gyors és egyszerű felhasználás
kovalens kötés önmagával, Si és üveg felülettel

Hátrány: hidrofób
alacsony áramlási sebesség
hidrofób ligandok adszorpciója,

Öntőforma

ol dimet l s ilox n (PDMS)

:

Szerkezeti anyag

i alapú negatív fotorezisztSU-8 epox

PDMS felületmódosítása tenzidekkel (Triton X-100, PDMS-b-PEO)
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PDMS

PDMS with
0,05% (v/v) Triton X-100

PDMS with
0,1% (v/v) Triton X-100

PDMS with
0,2% (v/v) Triton X-100

PDMS
(12min)

PDMS + 0,2% (v/v)
Triton X-100
(12min)

300 m� 10mm

fluidikai
csatlakozások

fluidikai
csatlakozások

UV megvilágítás

maszk

SU-8

SU-8

PDMS

PDMS

Szilícium szubsztrát

SU-8
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Fehérjetudományi Kiválósági Együttműködési Program

A vérben található
antigén specifikus ellenanyagok
mennyiségi és minőségi kimutatása

Antigén-ellenanyag kötődés által indukált
effektor funkciók vizsgálata

multiplex microarray rendszerekben

Immunkomplex
indukált

komplement
aktiváció

Immunkomplex
indulkált sejt
kötődés

Immunkomplex indukált
komplement aktiváció
vizsgálata microarray

rendszerben

Sejtek kötődése
immun-
komplexekhez
microarray
rendszerben

IgG C3

SZINERGIA

TERV: Lab-on-a-Chip

MTA-ELTE IKCS MTA TTK MFA MEMS

Antigénnel fedett
mikrofluidikai

Antigénre
specifikus

ellenanyagok
kötődése

Sejtek kötődése a
kialakult
immun-

komplexekhez

U937 sejtek kötődése a kinyomtatott

IgG3 ellenanyagokhoz mikrofluidikai

rendszerben

Folyadékáramlás iránya

IMMUNOLÓGIA

MIKROFLUIDIKA
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