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Κεφάλαιο 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
‘Περίληψη Κεφαλαίου’
Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μια εισαγωγική παρουσίαση του πεδίου στο οποίο εντάσσεται η
παρούσα διδακτορική διατριβή. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στη μικροτεχνολογία, στη
μικροηλεκτρονική και στα μικρο-ηλεκτρομηχανικά συστήματα (MEMS). Δίνεται έμφαση στα
ολοκληρωμένα μικροαναλυτικά συστήματα (μTAS) και συγκεκριμένα στις μικρορευστονικές
διατάξεις και στις μικροσυστοιχίες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα δομικά υλικά των
μικροαναλυτικών διατάξεων, η μικρο- και νανο- σχηματοποίηση των πολυμερών χρησιμοποιώντας
την επίπεδη τεχνολογία και τέλος η διαβροχή των πολυμερών και η τραχύτητα. Το κεφάλαιο κλείνει
με τους στόχους της παρούσας διδακτορικής διατριβής.

1.1. Η Μικροτεχνολογία και η Μικροηλεκτρονική
Τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια επανάσταση στην τεχνολογία των
πληροφοριών, των οποίων ακρογωνιαίος λίθος είναι η ανάπτυξη των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
ημιαγωγών (IC) που κατασκευάζονται με τεχνολογία μικροηλεκτρονικής. Όλα ξεκίνησαν το 1947,
όταν το πρώτο τρανζίστορ εφευρέθηκε από τους Bardeen, Brattain, και Shockley από τα Εργαστήρια
Bell, οι οποίοι μια δεκαετία αργότερα μοιράστηκαν το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής (1956). Σύντομα, τα
μικρά τρανζίστορ αντικατέστησαν τους ογκώδης σωλήνες κενού και έγιναν κοινός τόπος σε όλα, από
τα ραδιόφωνα μέχρι τα τηλέφωνα. Το 1958 και 1959 αντίστοιχα, ο Kilby από την εταιρεία Texas
Instruments και ο Noyce από την εταιρεία Fairchild Semiconductor εφηύραν και οι δυο ανεξάρτητα τα
πρώτα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Ο Kilby τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής (2000) για την
εφεύρεση των IC. Η ιδέα της ολοκλήρωσης γρήγορα τράβηξε την προσοχή των εταιρειών και τα IC
εξελίχθηκαν με πολύ γρήγορο ρυθμό από τότε. Μέσα στο 1965, ο Gordon Moore προέβλεψε ότι ο
αριθμός των τρανζίστορ σε μια ψηφίδα θα διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες.
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Αυτή η πρόβλεψη είναι

στις μέρες μας γνωστή ως νόμος του Moore. Ο νόμος έχει τεράστια επιρροή στον κλάδο των
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ημιαγωγών, ο οποίος συνεχίζει να αναπτύσσεται καλύτερα και φθηνότερα και όλο μικρότερες
ψηφίδες ακολουθούν το χάρτη πορείας που έθεσε ο Moore.
Με την επιτυχία και τις γνώσεις που αποκτώνται από την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων
και την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών συσκευών, οι δυνατότητες εκπλήρωσης μιας παρόμοιας
επανάστασης επίσης προέκυψε για τις μηχανικές και αργότερα τις ρευστονικές διατάξεις, οι οποίες
οδήγησαν στα πεδία των MEMS (Μικρο-Ηλεκτρο-Μηχανικών Συστημάτων) και των μTAS
(Ολοκληρωμένων Mικρο-Αναλυτικών Συστημάτων). Συνεπώς η μικροηλεκτρονική εξελίχθηκε σε
μικροτεχνολογία και σήμερα σε νανο-ηλεκτρονική και νανο-τεχνολογία. Η Μικροτεχνολογία πρώτη
και στη συνέχεια η νανο-τεχνολογία εξασφάλισε στους επιστήμονες εργαλεία για να μειώσουν το
μέγεθος των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, των αισθητήρων, των ενεργοποιητών και ακόμη
ολόκληρων εργαστηρίων σε επίπεδο ψηφίδας.

1.2. Μικρο-ηλεκτρομηχανικά Συστήματα (MEMS)
Ένα Μικρο-ηλεκτρο-μηχανικό σύστημα (MEMS) είναι ένα σύστημα το οποίο περιέχει και
ηλεκτρικά και μηχανικά εξαρτήματα το καθένα με διαστάσεις στη μικροκλίμακα. Οι χαρακτηριστικές
του διαστάσεις, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.1 κυμαίνονται από 100 nm σε χιλιοστά. Τα MEMS
ονομάζονται

επίσης

απλούστερα

μικροσυστήματα

και

η

τεχνολογία

τους

τεχνολογία

μικροσυστημάτων (MST). Οι διατάξεις MEMS είναι μια από τις γέφυρες οι οποίες συνδέουν το
ψηφιακό κόσμο των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με τον αναλογικό φυσικό κόσμο.
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Σχήμα 1.1. Οι διαστάσεις των MEMS, η νανο-τεχνολογία και τα lab-on-a-chip, σε σύγκριση με το
ηλεκτρομαγνητικό φάσμα και τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης.
Η τεχνολογία των μικροσυστημάτων παράγει διατάξεις οι οποίες είναι μικρότερες, καλύτερες
και φθηνότερες. Με την αξιοποίηση φαινομένων τα οποία είναι καλύτερα ή πιο αποδοτικά με τη
σμίκρυνση, οι διατάξεις MEMS είναι πιο γρήγορες, καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και είναι πιο
ευαίσθητες και εκλεκτικές. Επιπλέον, το κόστος ανά μονάδα είναι χαμηλό λόγω της κατασκευής
μεγάλου αριθμού αυτών. Επιπλέον, τα MEMS προσφέρουν νέες λειτουργίες οι οποίες δεν ήταν
εφικτές πιο πριν. Το μέλλον τους είναι ακόμη πιο συναρπαστικό, αξιολογώντας την ικανότητα τους να
ενσωματωθούν με τα ICs.
Πολλές από τις διεργασίες κατασκευής μικροσυστημάτων χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή των ICs, όπως η φωτολιθογραφία, η οξείδωση, η διάχυση, η εμφύτευση ιόντων, η χημική
εναπόθεση με ατμό (CVD), η εξάτμιση, η υγρή χημική εγχάραξη και η ξηρή χημική εγχάραξη με
πλάσμα. Πολλές διεργασίες μικροκατασκευής ειδικά για τα MEMS έχουν επίσης αναπτυχθεί κατά τη
διάρκεια των χρόνων, όπως η βαθιά εγχάραξη με πλάσμα ενεργών ιόντων (DRIE), η LIGA
(γερμανικά αρχικά για τη λιθογραφία ακτίνων Χ, την ηλεκτροχημική εναπόθεση σε καλούπι και το
καλούπιασμα), η συγκόλληση πλακιδίων, το electroplating, και η 3D στερεολιθογραφία 3. Τα
τελευταία χρόνια, τα πολυμερικά MEMS έχουν γίνει δημοφιλή, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη πολλών
νέων τεχνικών κατάλληλων για τα πολυμερή, όπως η ‘μαλακή’ λιθογραφία 4-6.

1.3. Ολοκληρωμένα Μικροαναλυτικά Συστήματα (μTAS)
Παρόλο που τα MEMS ξεκίνησαν με μηχανικές διατάξεις, το πεδίο σύντομα άρχισε ταχύτατα
να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε πολλούς επιμέρους και νέους τομείς, όπως τα MOEMS
(Μικρο-Οπτικά-Ηλεκτρο-Μηχανικά Συστήματα), τα RF-MEMS (RF = ραδιοσυχνότητες), τα BioMEMS και τα μTAS (Ολοκληρωμένα Μικρο-Αναλυτικά Συστήματα). Επί του παρόντος, τα μTAS ή
Lab on a Chip (ολοκληρωμένα εργαστήρια σε ψηφίδα) είναι ένα από τα ταχύτερα αυξανόμενα
υποπεδία, τα οποία είναι ιδιαίτερα διεπιστημονικά από τη φύση τους, καλύπτοντας τομείς όπως οι
μικρορευστονικές διατάξεις, η επιστήμη των υλικών, η αναλυτική χημεία και η βιοτεχνολογία.
Το Lab-on-a-chip είναι η σμίκρυνση και η ολοκλήρωση της πλήρους λειτουργικότητας ενός
χημικού ή βιολογικού εργαστηρίου σε ψηφίδα, όπως η προετοιμασία δείγματος, οι αντιδράσεις, οι
διαχωρισμοί και η ανίχνευση σε μια μόνο ψηφίδα. Οι μικρορευστονικές διατάξεις είναι το κλειδί για
την ανάπτυξη του lab-on-a-chip, το οποίο ονομάζεται επίσης και μTAS, δηλαδή το σμικρυμένο
μικρορευστονικό σύστημα που μπορεί αυτόματα να πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες
λειτουργίες για τη μετατροπή χημικών πληροφοριών σε ηλεκτρονικές πληροφορίες.
Η έννοια του μTAS προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Manz το 1990 7, αν και το πρώτο
μTAS κατασκευάστηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1970, όταν οι Terry et. al. 8, ανέπτυξαν ένα
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αναλυτή αέριας χρωματογραφίας πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου και άνοιξαν τους ορίζοντες για την
δυνατότητα χρήσης μικρού μεγέθους συστημάτων για χημική ανάλυση. Σήμερα, τα μTAS έχουν
εξελιχθεί παρά πολύ σε ένα μεγάλο δυναμικό διεπιστημονικό τομέα, η επίδραση του οποίου θα
μπορούσε να είναι εκτεταμένη και επαναστατική. Τα πλεονεκτήματα των μTAS περιλαμβάνουν
σημαντικά μειωμένο (α) μέγεθος (φορητότητα), (β) κατανάλωση ισχύος, (γ) δείγμα (δ) κατανάλωση
του αντιδραστηρίου και (ε) κόστος κατασκευής και λειτουργίας. Επιπλέον, τα μTAS μπορούν να
επιτύχουν καλύτερες επιδόσεις από άποψη ταχύτητας, παραγωγής, ευαισθησίας και αυτοματοποίησης.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, οτι σε αντίθεση με τα ολοκληρωμένα κυκλώματα, τα οποία
δίνουν έμφαση στη συνεχή μείωση του μεγέθους των τρανζίστορ, τα μTAS επικεντρώνονται στην
κατασκευή πολύπλοκων συστημάτων με πιο εξελιγμένες δυνατότητες στο χειρισμό ρευστών, αντί να
φιλοδοξούν για τα μικρότερα δυνατά μικρο-κανάλια. Το πεδίο των μTAS βρίσκει εφαρμογές στην
πρωτεομική και τη γονιδιωματική έρευνα, στη διάγνωση από τον ίδιο τον ασθενή (POC), στην
παρακολούθηση του περιβάλλοντος, σε βιομηχανικές ανάλυσεις, στην ασφάλεια των τροφίμων, στην
εγκληματολογία και σε πολλές άλλες εφαρμογές.
Τα ολοκληρωμένα μικροαναλυτικά συστήματα περιλαμβάνουν είτε μέρη με ροή σε κανάλια,
είτε επιφανειακή ροή σε θέσεις προκαθορισμένες σε μια επιφάνεια (βλέπε 1.3.1, 1.3.2).

1.3.1. Μικρορευστονικές Διατάξεις
Ο όρος μικρορευστονική αναφέρεται στο σύνολο των τεχνολογιών οι οποίες ελέγχουν την
ροή μικροποσοτήτων υγρών ή αερίων με όγκους που κυμαίνονται από micro liters (1 μL = (1 mm)3)
σε pico liters ( 1 pL = (10 μm)3 ) σε μία μικροδιάταξη 9. Μια μικρορευστονική διάταξη μπορεί να
αποτελείται από κανάλια, συστήματα ανάμειξης, αντλίες, φίλτρα, εναλλάκτες θερμότητας κ.ά., με
κατάλληλη ολοκλήρωση των οποίων καθίσταται δυνατή η προσθήκη, η ανάμειξη, ο διαχωρισμός, η
ανίχνευση και η μετακίνηση (πριν ή και μετά την ανίχνευση) συστατικών σε ένα διάλυμα 10. Με τον
τρόπο αυτό οι μικρορευστονικές διατάξεις μπορούν να ενσωματωθούν σε αναλυτικά συστήματα
βελτιώνοντας την απόδοση, την ακρίβεια και το κόστος τους.
Τα τελευταία χρόνια οι μικρορευστονικές διατάξεις χρησιμοποιούνται με επιτυχία σε
συγκεκριμένες εφαρμογές, με πιο αντιπροσωπευτικές τις διατάξεις Lab on a chip. Η σημαντική
πρόοδος και η καινοτομία που παρατηρείται τελευταία στις μικρορευστονικές διατάξεις άρχισαν να
τις κάνουν απαραίτητες σε πολλές άλλες εφαρμογές, όπως στη φαρμακευτική, στη βιοτεχνολογία,
στην αμυντική τεχνολογία, στην ιατρική και στην γεωργία και στην κάθε περίπτωση με ένα ξεχωριστό
και μοναδικό τρόπο. Συνεπώς, η επόμενη γενιά μικρορευστονικών διατάξεων μπαίνει δυναμικά στην
αγορά αφού διαθέτει μεγάλη ευελιξία και χρησιμότητα σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών, γνωρίσματα
σημαντικά για την κατασκευή διαφόρων βιομηχανικών συσκευών.
Ο διαχωρισμός μιγμάτων ενώσεων σε καθαρά συστατικά και η ποσοτικοποίησή τους
αποτελούν κεντρικό θέμα της αναλυτικής χημείας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αναλυθούν
σωστά τόσο η καθαρότητα των χημικών ουσιών όσο και η σύσταση μιγμάτων με διαφορετικό
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περιεχόμενο. Ο έλεγχος της ποιότητας, η ανάλυση των τροφίμων και του περιβάλλοντος, αλλά επίσης
και ο έλεγχος και η βελτιστοποίηση των χημικών αντιδράσεων και διαδικασιών βασίζονται όλα σε
έναν αναλυτικό προσδιορισμό των ποσοτήτων των υλικών. Μια σπουδαία τεχνολoγία στην ανάλυση
και τον ποσοτικό διαχωρισμό μιγμάτων υλικών είναι η χρωματογραφία.
Η σκέψη της εκτέλεσης χρωματογραφικών διαχωρισμών σε μικροστήλες πάνω σε ψηφίδα
οδηγείται από διαφορετικά κίνητρα: βελτίωση του συστήματος ως προς την ταχύτητα του
διαχωρισμού, μείωση της κατανάλωσης του αντιδραστηρίου της κινητής φάσης και επιπρόσθετα η
προοπτική μιας φθηνής μαζικής παραγωγής στηλών σε ψηφίδα
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. Ένα από τα σημαντικότερα

πλεονεκτήματα είναι η αυξημένη ευαισθησία, αφού η χρωματογραφική αραίωση (= αρχική
συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας / συγκέντρωση στη μέγιστη κορυφή) αυξάνεται με το τετράγωνο της
διαμέτρου της στήλης.
Η τεχνολογία των μικρορευστονικών διατάξεων υγρής χρωματογραφίας σε ψηφίδα εισήχθη
κατά τη τελευταία δεκαετία παρέχοντας νέες πλατφόρμες για διαχωρισμό βιομορίων και έχει
καθιερωθεί ως μια ισχυρή, αξιόπιστη και εναλλακτική λύση συγκριτικά με τα συμβατικά συστήματα
νανο-κολώνων υγρής χρωματογραφίας
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. Ένα παράδειγμα μιας χρωματογραφικής διάταξης σε

ψηφίδα ολοκληρωμένης με ακίδα ψεκασμού σε φασματογράφο μάζας χρησιμοποιώντας μια
πολυμερική μικρορευστονική διάταξη παρουσίασαν οι ερευνητές από την εταιρεία Agilent
Technologies 13 και φαίνεται στο Σχήμα 1.2.

Σχήμα 1.2. Παράδειγμα μιας χρωματογραφικής διάταξης σε ψηφίδα χρησιμοποιώντας μια πολυμερική
μικρορευστονική διάταξη από την εταιρεία Agilent Technologies

13

. Η στήλη καταλήγει σε ακίδα

ψεκασμού σε φασματογράφο μάζας.

1.3.2. Μικροσυστοιχίες
Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί πολύ το ενδιαφέρον για την κατασκευή και ιδιαίτερα την
απόθεση βιομορίων σε μικροσυστοιχίες που υπόσχονται να καταστήσουν δυνατή την ανάλυση
χιλιάδων δειγμάτων ταυτόχρονα για τη διάγνωση ασθενειών, αξιόπιστα, με χαμηλό κόστος, και σε
μικρό χρόνο. Συνήθως αποτελούνται από αλυσίδες DNA ή πρωτεϊνης τοποθετημένες σαν κηλίδες
(spots) σε ένα πλέγμα (2-D συστοιχία) από εκατοντάδες ή χιλιάδες κηλίδες πάνω σε σταθερό

5

υπόστρωμα (π.χ. πολυμερές). Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ένα παράδειγμα μιας
μικροσυστοιχίας που φέρει μερικές χιλιάδες αλληλουχίες διαφορετικών γονιδίων.

Σχήμα 1.3. Παράδειγμα μιας μικροσυστοιχίας.
Οι μικροσυστοιχίες πρωτεϊνών καθίστανται με ταχύ ρυθμό ένα από τα ισχυρότερα μέσα για
την ανίχνευση των πρωτεϊνών, τον έλεγχο της έκφρασής τους και την εξακρίβωση των πρωτεϊνικών
αλληλεπιδράσεων και λειτουργιών. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και πρόοδος σε
αυτό το τομέα με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι ένας από τους πιο δραστήριους τομείς στη
βιοτεχνολογία. Οι μικροσυστοιχίες πρωτεϊνών καθιστούν δυνατή την παράλληλη πολυσύνθετη
εξέταση χιλιάδων αλληλεπιδράσεων περιλαμβάνοντας αυτές μεταξύ πρωτεΐνης-αντιγόνου, πρωτεΐνηςπρωτεΐνης ή πρωτεΐνης-φαρμάκου. Στις μικροδιατάξεις αυτές τέτοιοι προσδιορισμοί μπορούν να
γίνουν με την ελάχιστη χρήση υλικών ενώ παράλληλα παράγουν τεράστιο όγκο δεδομένων. Τα
πλεονεκτήματα των διατάξεων αυτών είναι η αυτοματοποίηση, η ταχύτητα της αναλύσεως, η υψηλή
ευαισθησία, η οικονομία των χρησιμοποιούμενων αντιδραστηρίων και τέλος η αφθονία των
δεδομένων που παράγονται από ένα και μόνο πείραμα.

1.4. Υλικά Μικροαναλυτικών Διατάξεων
Αρχικά για την κατασκευή των μικροαναλυτικών διατάξεων χρησιμοποιήθηκαν το γυαλί και
το πυρίτιο. Οι διατάξεις από πυρίτιο και γυαλί κατασκευάζονται με τεχνικές μικρο-μηχανικής που τις
δανείστηκαν από τη βιομηχανία των ημιαγωγών. Η μικρο-μηχανική του πυριτίου και του γυαλιού
περιλαμβάνει τη χρήση της υγρής και ξηρής εγχάραξης, τη φωτολιθογραφία, τη λιθογραφία δέσμης
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ηλεκτρονίων και μια ποικιλία από άλλες τεχνικές, οι οποίες απαιτούν τη χρήση των εγκαταστάσεων
και του εξοπλισμού των καθαρών χώρων. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 κατέστη σαφές ότι τα
υλικά αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μαζική παραγωγή φθηνών διατάξεων μιας χρήσης.
Τα υλικά αυτά ( γυαλί, Si ) είναι ακριβά και εύθραυστα˙ επιπρόσθετα, το πυρίτιο είναι οπτικά μη
διαπερατό στην ορατή περιοχή και ηλεκτρικά αγώγιμο. Έτσι, κατέστη αναγκαία η επιλογή υλικών που
να έχουν αποτελεσματική εφαρμοσιμότητα σε διατάξεις μικρορευστονικών συστημάτων και
παράλληλα να διατηρούν χαμηλό το κόστος. Tα πολυμερικά υποστρώματα παρουσιάζουν σημαντικά
πλεονεκτήματα σαν υλικά κατασκευής μικροαναλυτικών διατάξεων, όπως μειωμένο κόστος, ευκολία
κατασκευής, και καλές φυσικοχημικές ιδιότητες (βιοσυμβατότητα, οπτική διαφάνεια, χαμηλό μέτρο
ελαστικότητας, κ.λ.π.). Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι ιδιότητες για τα παραπάνω υλικά.
Πρέπει να σημειωθεί πως στην κατασκευή των πολυμερικών μικρορευστονικών διατάξεων μιας
χρήσης, τα βήματα της μικρο-μηχανικής χρησιμοποιούνται συχνά για την παραγωγή των καλουπιών
από τα οποία αναπαράγονται οι πολυμερικές μικρορευστονικές διατάξεις 14-17.
Πίνακας 1.1: Ιδιότητες των Υλικών

Υλικά

Πυρίτιο

Γυαλί

Πολυμερή

Κόστος των υλικών

Ακριβό (~1 $/cm2)

Ακριβό (0.2~0.4
$/cm2)

Φθηνό (~0.01 $/cm2)

Ευκολία στην
κατασκευή

Διαθέσιμο στη
βιομηχανία των
ημιαγωγών,
εμπλέκοντας μια
σειρά από διεργασίες
και χημικά

Περιορισμός στη
γεωμετρία λόγω της
ισοτροπίας της
εγχάραξης

Υψηλή
επεξεργασιμότητα

Μαζική παραγωγή

Ναι, αργή διεργασία,
υψηλό κόστος

Ναι, αργή διεργασία,
υψηλό κόστος

Οπτικά

Αδιαφανές

Διαφανές

Θερμική
Αγωγιμότητα

~ 1.4 W/mK

~ 1 W/mK

~ 0.1 W/mK

Βιοσυμβατότητα

Συνήθως χρειάζεται
επιφανειακή
τροποποίηση

Ναι

Εξαρτάται από το
πολυμερές και την
εφαρμογή

Ναι δυνατή

Ναι δυνατή

Τείνουν να
παραμορφωθούν

Ημιαγωγός

Μονωτής

Μονωτής

Υψηλή
Θερμοκρασία
Αποστείρωσης
Ηλεκτρικά Αγώγιμο

Ναι, γρήγορη
διαδικασία, χαμηλό
κόστος
Διαφανές, μπορεί να
απορροφούν στο UV

Στην εργασία αυτή δίνουμε έμφαση στα πολυμερικά υλικά.

1.5. Μικρο- και Νανο- Σχηματοποίηση Πολυμερών με Επίπεδη Τεχνολογία
1.5.1. Λιθογραφία - Εγχάραξη
7

Βασικές διεργασίες της μικροτεχνολογίας είναι η λιθογραφία και η εγχάραξη με πλάσμα για
την μικρο και νανο σχηματοποίηση πολυμερικών υποστρωμάτων. Οι διεργασίες της λιθογραφίας και
της εγχάραξης δεν είναι εφαρμόσιμες μόνο στην μικροηλεκτρονική αλλά και σε οποιαδήποτε επίπεδη
τεχνολογία. Μικροσυστήματα, μικροαισθητήρες και ανιχνευτές χημικών ή φυσικών μεγεθών, επίπεδοι
καταλύτες, μικροαντιδραστήρες και μικροδομές για ανάπτυξη κυττάρων είναι μερικές σύγχρονες
τεχνολογικές εφαρμογές των τεχνολογιών αποτύπωσης σχήματος. Η αποτύπωση σχήματος πάνω στο
πολυμερικό υπόστρωμα περιλαμβάνει δυο στάδια:
i.

Αποτύπωση του διαγράμματος σε μάσκα. Το σχέδιο γίνεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή από
το σχεδιαστή.

ii.

Μεταφορά του διαγράμματος από τη μάσκα στο υπόστρωμα, η μεταφορά του σχήματος της
μάσκας γίνεται με τη διεργασία της λιθογραφίας και τη διεργασία της εγχάραξης με υγρά
χημικά μέσα ή με ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος.
Ένα στρώμα φωτοευαίσθητου πολυμερούς (φωτοπολυμερές) που παίζει το ρόλο ενός

φωτογραφικού υλικού, εναποτίθεται πάνω στο υπόστρωμα με περιστροφή από το διάλυμα του. Το
φωτοπολυμερές φωτίζεται μέσα από μια μάσκα με διαφανείς και αδιαφανείς περιοχές, η οποία
περιέχει το σχήμα που ζητούμε να αποτυπώσουμε στο πολυμερικό υπόστρωμα. Το φως που περνά
από τις διαφανείς περιοχές προκαλεί χημικές αλλαγές στο φωτοευαίσθητο πολυμερές. Ακολουθεί η
εμφάνιση του πολυμερούς σε κατάλληλο εμφανιστή που απομακρύνει είτε τις φωτισμένες περιοχές
αφήνοντας άθικτες τις αφώτιστες (διεργασία θετικού τόνου, positive tone resist), είτε το αντίστροφο
(αρνητικού τόνου διεργασία, negative tone resist). Με το τέλος της εμφάνισης στο πολυμερές έχει
εναποτεθεί το σχήμα της μάσκας ή το αρνητικό του. Όλα τα παραπάνω βήματα συνιστούν την
διεργασία της λιθογραφίας ή καλύτερα, της μικρολιθογραφίας. Κατόπιν ακολουθεί η διεργασία της
εγχάραξης του υποστρώματος με υγρά αντιδραστήρια ή χημικά αέρια που δημιουργούνται σε
ηλεκτρικές εκκενώσεις πλάσματος.
Στο παρακάτω Σχήμα 1.4 παριστάνεται η αποτύπωση ενός σχήματος με τη διεργασία αρνητικού
τόνου πάνω σε υπόστρωμα πολυμερούς.
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1.

Αρχικό υλικό

(π.χ. πολυμερικό υπόστρωμα)

Yπεριώδες φως

2.

Επίστρωση φωτοπολυμερούς

(photoresist)

Μάσκα
: Δεν περνάει φως
: Περνάει φως

3.

Αποτύπωση του
λιθογραφίας.

σχεδίου

με

τη

βοήθεια

της

4.

Η δομή που προκύπτει μετά τη λιθογραφία.

5.

Η εγχάραξη και ο σχηματισμός βαθιών καναλιών. Η
αποτύπωση δηλαδη του αρχικού σχεδίου (μάσκα) σε
βάθος.

6.

Η αφαίρεση του υπερκείμενου στρώματος
φωτοπολυμερούς και η τελική εγχαραγμένη δομή.

Σχήμα 1.4. Διεργασία αποτύπωσης σχήματος πάνω σε πολυμερικό υπόστρωμα..

1.5.2. Πλάσμα
O όρος ‘πλάσμα’ συνηθίζεται να αναφέρεται στην τέταρτη κατάσταση της ύλης. Είμαστε
εξοικειωμένοι με τις τρεις πρώτες καταστάσεις, τη στερεά, την υγρή και την αέρια, επειδή βρίσκονται
σε αφθονία γύρω μας, αλλά το πλάσμα, αν και βρίσκεται σε αφθονία στο σύμπαν, εμφανίζεται στη γη
μόνο κάτω υπό ορισμένες συνθήκες. Για παράδειγμα, στη γη φυσικές καταστάσεις πλάσματος είναι η
αστραπή και το βόρειο σέλας, ενώ ένα παράδειγμα πλάσματος ανθρώπινης κατασκευής είναι οι
φωτεινές πινακίδες νέου.

(α)

(β)
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Σχήμα 1.5. (α) Οι 4 καταστάσεις της ύλης. (β) Πλάσμα οξυγόνου, ηλίου και ιόντων υδρογόνου τα οποία
διαχέονται στο διάστημα από τις περιοχές κοντά στους γήινους πόλους. Η εξασθενημένη κίτρινη περιοχή
που παρουσιάζεται επάνω από το βόρειο πόλο αντιπροσωπεύει το αέριο που χάνεται από τη γη στο
διάστημα ενώ η πράσινη περιοχή είναι η aurora borealis, ή η ενέργεια του πλάσματος που επιστρέφει
πίσω στην ατμόσφαιρα.
Το πλάσμα δημιουργείται κατά την εφαρμογή υψηλής τάσης, συνήθως στην περιοχή των
ραδιοσυχνοτήτων (RF Power), μέσα σε ένα αέριο που βρίσκεται σε θάλαμο υπό κενό, με ηλεκτρική
εκκένωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μέσα στο θάλαμο ένα ηλεκτρικά ουδέτερο
μίγμα από ηλεκτρόνια, ιόντα, φωτόνια, προϊόντα επανασύνδεσης και ουδέτερα σωματίδια (ελεύθερες
ρίζες, άτομα) με την ταυτόχρονη εκπομπή φωτός (Σχήμα 1.6). Από τα προϊόντα αυτά, τα ελεύθερα
ηλεκτρόνια είναι αυτά που ξεκινούν τη διαδικασία του πλάσματος επειδή με την κινητική ενέργεια
που αποκτούν και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι αρκετά ελαφρά, συγκρούονται συνεχώς με
άλλα άτομα ή μόρια και αποκτούν μια υψηλή μέση ενέργεια πολλών eV (electron Volts) που
αντιστοιχούν σε δεκάδες χιλιάδες βαθμούς πάνω από τη θερμοκρασία του αερίου, η οποία είναι
συνήθως λίγο υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σχήμα 1.6. Τα ενεργά σωματίδια που υπάρχουν σε ένα πλάσμα οξυγόνου
Η υψηλή θερμοκρασία των ηλεκτρονίων επιτρέπει στις συγκρούσεις ηλεκτρονίων-μορίων να
προκαλούν αντιδράσεις υψηλής θερμοκρασίας που δημιουργούν ελεύθερες ρίζες, ιόντα και άλλα
ηλεκτρόνια, λόγω ιονισμού μέσα στο χαμηλής θερμοκρασίας ουδέτερο αέριο. Δημιουργώντας τα ίδια
αντιδρώντα στοιχεία χωρίς πλάσμα θα απαιτούσε θερμοκρασίες στην περιοχή μεταξύ ~ 103 – 104 οΚ
που θα κατέστρεφε τα οργανικά πολυμερή και πολλά ανόργανα φιλμ. H συνύπαρξη ενός ψυχρού
αερίου (από εκεί προκύπτει και ο όρος ‘ψυχρό πλάσμα’ που συχνά χρησιμοποιείται) και των θερμών
ηλεκτρονίων είναι αυτό που διαφοροποιεί τον αντιδραστήρα του πλάσματος από μια συμβατική
θερμική διεργασία.
Eίναι σωστή προσέγγιση να θεωρούμε ότι τα περισσότερα ουδέτερα σωματίδια έχουν μία κοινή
θερμοκρασία ή μέση ενέργεια. Συνηθίζεται να αναφερόμαστε σε μια ξεχωριστή θερμοκρασία για κάθε
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είδος σωματιδίου (π.χ. Τi για το σωματίδιο i ). Η θερμοκρασία μπορεί να οριστεί σε σχέση με τη μέση
ενέργεια, єi, των σωματιδίων:

єi =

3
kTi ,
2

όπου k είναι η σταθερά Boltzman ίση με 1.38x10-23 JoK-1 ή 8.62x10-5 eVoK-1. Έτσι η θερμοκρασία και
η μέση ενέργεια αναλογούν στο ίδιο πράγμα. Τυπικές τιμές θερμοκρασίας είναι 0.05–100 eV για τα
ιόντα, 0.025 eV για τα ουδέτερα και 1-10eV για τα ηλεκτρόνια.
Οι συγκρούσεις που γίνονται μέσα στο πλάσμα μπορεί να είναι ελαστικές ή ανελαστικές. Στις
ελαστικές συγκρούσεις, που συνήθως αποτελούν και τη πλειοψηφία των συγκρούσεων μεταξύ
ηλεκτρονίων και ατόμων ή μορίων, τα σωματίδια ανταλλάσσουν ορμή και κινητική ενέργεια χωρίς να
επηρεάζονται οι εσωτερικές τους καταστάσεις. Στις ανελαστικές συγκρούσεις αλλάζουν οι εσωτερικές
καταστάσεις και τα σωματίδια που συμμετέχουν τοποθετούνται συνήθως σε διεγερμένες καταστάσεις.
Αν η μέση ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι μικρή για να προκαλέσει διέγερση, οι πιο πολλές
συγκρούσεις ηλεκτρονίων-μορίων θα είναι ελαστικές και αυτό συμβαίνει συνήθως με τα ευγενή αέρια
ενώ αντίθετα στα μοριακά αέρια ένα μεγαλύτερο μέρος των συγκρούσεων είναι ανελαστικές.
Ελαστική σύγκρουση:
−
e −fast + Aslow → eless
fast + Aless slow

Ανελαστική σύγκρουση που οδηγεί σε διέγερση ή ιονισμό:
−
e −fast + A → eslower
+ A*
−
→ e slower
+ A+ + e −

Λόγω της μεγάλης κινητικής ενέργειας των ηλεκτρονίων, όλες οι επιφάνειες που έρχονται σε
επαφή με το περιβάλλον του πλάσματος (τοιχώματα, δείγματα) φορτίζονται αρνητικά με αποτέλεσμα
τα θετικά ιόντα να επιταχύνονται και να πέφτουν κάθετα σε αυτές. Τα αρνητικά ιόντα τα οποία
βρίσκονται σε μία πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία και διαχέονται πιο δύσκολα είναι γενικά ανίκανα
να διαφύγουν το πλάσμα και χάνονται αντίθετα σε συγκρούσεις επανασύνδεσης και απόσπασης. Οι
ρίζες που σχηματίζονται μέσα στο πλάσμα αντιδρούν με την επιφάνεια του στρώματος με χημικό
τρόπο ενώ τα ιόντα επιδρούν με μηχανικό τρόπο, μέσω της ιονοβολής. Η οπτική εκπομπή που
παρατηρείται μέσα σε ένα πλάσμα είναι αποτέλεσμα των διεγερμένων ατόμων και μορίων που
σχηματίζονται στο πλάσμα καθώς χάνουν την επιπλέον ενέργειά τους. Το μήκος κύματος της
εκπομπής του φωτός είναι ικανό να σπάει και τους χημικούς δεσμούς και μπορεί να είναι χρήσιμο
στην τροποποίηση κατά την επεξεργασία πολυμερικών υλικών. Για τις περισσότερες καταστάσεις
πλάσματος ο βαθμός ιονισμού είναι πολύ μικρός με τον αριθμό των αρνητικών σωματιδίων να είναι
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ίσος με αυτόν των θετικών. Τυπικά υπάρχει μόνο ένα φορτισμένο σωματίδιο ανά 100,000 –
1,000,000,000 ουδέτερα άτομα και μόρια.
Οι διεργασίες που γίνονται με τεχνολογία πλάσματος χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:
•

Εγχάραξη (αφαίρεση υλικού μέσω αντιδράσεων με ενεργά είδη που οδηγούν στην
δημιουργία πτητικών προϊόντων)

•

Εναπόθεση (δημιουργία νέων υλικών, υπό την μορφή λεπτών υμενίων που εναποτίθενται στις
επιφάνειες)

•

Τροποποίηση (χημική προσθήκη λειτουργικών ομάδων σε υλικά που εκτίθενται στο
πλάσμα).

1.5.3. Εγχάραξη με Πλάσμα
Μία επιφάνεια σε επαφή με πλάσμα εκτίθεται σε ροές ουδετέρων ατόμων, μορίων, ιόντων,
ηλεκτρονίων, και φωτονίων και υφίσταται κάποια τροποποίηση. Οι βασικοί μηχανισμοί που
προκαλούν την εγχάραξη είναι η μηχανική αφαίρεση του υλικού από τα ιόντα του πλάσματος που
ονομάζεται ιονοβολή (sputtering), η χημική εγχάραξη (θερμική εγχάραξη) και η χημική εγχάραξη
υποβοηθούμενη από τα ιόντα (ion enhanced chemical etching) (Σχήμα 1.7).

ουδέτερο
άτομο ή ρίζα

ιόν

ιονοβολή

ουδέτερο
άτομο ή ρίζα

ιόν

πτητικό
προϊόν

χημική εγχάραξη
ουδέτερο
άτομο ή ρίζα
πτητικό
προϊόν

ιόν

πτητικό
προϊόν
στρώμα
προστασίας

ιοντικά υποβοηθούμενη
εγχάραξη (ενεργητική)

ιοντικά υποβοηθούμενη εγχάραξη (με
στρώμα προστασίας παθητικοποίησης
που δημιουργείται από το πλάσμα)

Σχήμα 1.7. Βασικοί μηχανισμοί εγχάραξης στο πλάσμα.
Η βασική διαφορά της ιονοβολής με τη χημική και τη χημική εγχάραξη υποβοηθούμενη από
ιόντα είναι ότι στην περίπτωση της ιονοβολής (ή αλλιώς sputtering) έχουμε μηχανική αφαίρεση του
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υλικού, ενώ στη δεύτερη περίπτωση το υλικό μετατρέπεται πρώτα σε μια πτητική χημική ένωση που
απομακρύνεται από την επιφάνεια. Το πιο χαρακτηριστικό μέγεθος της εγχάραξης είναι η ποσότητα
του υλικού που αφαιρείται συναρτήσει του χρόνου που πραγματοποιείται η εγχάραξη και ονομάζεται
ρυθμός εγχάραξης (Ρ.Ε.). Όταν δύο υλικά εγχαράσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς τότε ο λόγος των
δύο ρυθμών ονομάζεται εκλεκτικότητα. Η χημική εγχάραξη μπορεί να παρουσιάσει μεγάλη
εκλεκτικότητα καθώς εξαρτάται από τις διαφορές στους δεσμούς και στη χημική συνοχή των
διαφορετικών υλικών. Αντίθετα η εκλεκτικότητα με την ιονοβολή είναι πολύ μικρή γιατί η εγχάραξη
στην περίπτωση αυτή δεν εξαρτάται από τη χημική φύση του υλικού. Η εγχάραξη περιορίζεται στο
ανώτατο στρώμα της επιφάνειας του υλικού και σπάνια σε μεγαλύτερο βάθος. Επομένως, η
τροποποίηση είναι επιφανειακή και το υλικό διατηρεί της φυσικές και χημικές του ιδιότητες στον
κύριο όγκο του.
Η αλλαγή στην ιοντική ενέργεια τείνει να αλλάξει τη διαδικασία με την οποία αφαιρείται ένα
υλικό. Για παράδειγμα σε υψηλότερες πιέσεις η χημική εγχάραξη από ρίζες υπερισχύει όταν η χημεία
είναι κατάλληλη. Αντίθετα, σε χαμηλότερη πίεση η πυκνότητα των αντιδρώντων ουδετέρων ειδών
που βρίσκονται στην αέρια φάση μειώνεται, η ιοντική ενέργεια αυξάνει, και οι μηχανισμοί
επιφανειακής αλλοίωσης προκαλούμενοι από την ενέργεια είναι πιο σημαντικοί. Επομένως, σε πολύ
υψηλή ιοντική ενέργεια και χαμηλή πίεση αντίστοιχα κυριαρχεί η φυσική ιονοβολή.

1.5.4. Εναπόθεση με Πλάσμα
Η εναπόθεση (deposition) είναι μια διεργασία δημιουργίας υμενίων απευθείας σε
υποστρώματα. Επικεντρωνόμαστε στον υποβοηθούμενο από πλάσμα πολυμερισμό. Σε αυτήν τη
διεργασία ο πολυμερισμός (μονομερή → πολυμερές) λαμβάνει χώρα με τη βοήθεια πλάσματος,
δηλαδή των ηλεκτρονίων, των ιόντων και των ριζών της αέριας φάσης. Εν γένει οι ιδιότητες ενός
πολυμερούς που αποτίθεται με τη βοήθεια πλάσματος είναι διαφορετικές από αυτές ενός πολυμερούς
που πολυμερίζεται με τις κλασικές χημικές ή ηλεκτροχημικές διεργασίες. Το μεγάλο πλεονέκτημα
είναι η δυνατότητα που δίνουν οι διεργασίες πλάσματος για ελεγχόμενη μεταβολή των ιδιοτήτων με
πιο κλασικό παράδειγμα τη δημιουργία φθορανθρακικών πολυμερών με ελεγχόμενη επιφανειακή
τάση (ρύθμιση του λόγου F/C στο υλικό) 18, 19.

1.5.5. Τροποποίηση με Πλάσμα
Η χρήση διεργασιών πλάσματος για την τροποποίηση επιφανειακών ιδιοτήτων πολυμερών
έχει αυξηθεί σημαντικά κυρίως τα τελευταία χρόνια. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πλάσματος και
κυρίως η μεγάλη γκάμα χημείας αέριας φάσης (Οξυγόνου, φθορίου κτλ) που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, οι χαμηλές θερμοκρασίες καθώς και η δυνατότητα αποφυγής υγρών χημικών και
οργανικών διαλυτών έχει καταστήσει την τεχνολογία πλάσματος απαραίτητη σε μια μεγάλη σειρά από
ερευνητικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Η διεργασία αυτή διαφοροποιείται από την εγχάραξη και
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την εναπόθεση στο ότι ο στόχος δεν είναι η μείωση ή η αύξηση της μάζας του υποστρώματος, αλλά
μόνο η επιφανειακή φυσική ή χημική τροποποίηση. Για παράδειγμα κατεργασία πολυμερών με
πλάσμα Οξυγόνου αυξάνει την υδροφιλικότητα της επιφάνειας και την περιεκτικότητά της σε Ο 19, ως
αποτέλεσμα της οξείδωσης των αλυσίδων (δημιουργία καρβονυλίων κτλ), ενώ υπό συνθήκες υψηλής
ενέργειας βομβαρδισμού εμφυτεύονται στο υπόστρωμα δημιουργώντας αντίστοιχα προφίλ
συγκέντρωσης.

1.6. Διαβροχή Πολυμερών και Τραχύτητα
Η γωνία επαφής θ (CA)
υδροφιλικότητας
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αποτελεί μία τυπική μέτρηση της υδροφοβικότητας και της

μιας επιφάνειας στερεού. Μετρήσεις CA μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον

υπολογισμό των επιφανειακών τάσεων στερεών και είναι ευαίσθητες στην εξωτερική επιφάνεια
πάχους 3-10 Å. Ο βαθμός υδροφοβικότητας ενός στερεού εκφράζεται από τη CA μεταξύ της
επιφάνειας του στερεού και της σταγόνας. Αύξηση της CA σημαίνει αύξηση της υδροφοβικότητας
του στερεού, Wh = σ (1− cosα ) όπου: σ είναι ο συντελεστής διεπιφανειακής τάσης νερού – αέρα.
Η επιφανειακή τάση είναι μια μέτρηση της συνεκτικής ενέργειας σε μια διεπιφάνεια. Όταν η
επιφανειακή ενέργεια ενός υποστρώματος είναι μεγαλύτερη από την επιφανειακή τάση ενός υγρού
τότε το υγρό διαβρέχει την επιφάνεια. Η επιφανειακή τάση, πού είναι μέτρο της επιφανειακής
ενέργειας, είναι η ιδιότητα λόγω μοριακών δυνάμεων εξαιτίας της οποίας όλα τα υγρά μέσω συστολής
της επιφάνειας τείνουν να φέρουν τον όγκο που περικλείουν σε ένα σχήμα που να έχει το μικρότερο
επιφανειακό εμβαδόν. Όσο μεγαλύτερη είναι η επιφανειακή ενέργεια του στερεού υποστρώματος σε
σχέση με την επιφανειακή τάση ενός υγρού τόσο καλύτερη είναι η διαβροχή και τόσο μικρότερη η
CA. Εικόνες υδρόφοβης και υδρόφιλης επιφάνειας φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

θ>90ο

θ<90ο

Καλή επιφανειακή διαβροχή

Μικρή επιφανειακή διαβροχή

Μεγάλη επιφανειακή ενέργεια

Μικρή επιφανειακή ενέργεια

Υδρόφιλη επιφάνεια

Υδρόφοβη επιφάνεια

Σχήμα 1.8. Εικόνες υδρόφιλης και υδρόφοβης επιφάνειας.
Η σταγόνα, λοιπόν μπορεί να χαρακτηριστεί από την γωνία που σχηματίζεται στο σημείο
όπου το υγρό έρχεται σε επαφή με το στερεό και το περιβάλλον. Οι συνιστώσες της επιφανειακής
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τάσης του υγρού και του στερεού μπορούν να υποδειχθούν ως διανύσματα. Οι τεχνικές με τις οποίες
γίνονται οι μετρήσεις των γωνιών χρησιμοποιούν την εξίσωση που εξήγαγε ο Thomas Young το 1805.
Η εξίσωση Young περιγράφει την ισορροπία μεταξύ των τριών διεπιφανειακών τάσεων και της CA θ
μιας σταγόνας ενός υγρού πάνω σε μια επιφάνεια ενός στερεού.

γ lv cosϑ = γ sv − γ sl
όπου:

γlv : επιφανειακή τάση του υγρού
γ sv : επιφανειακή τάση του στερεού
γ sl : επιφανειακή τάση του υγρού και του στερεού
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται το σχηματικό διάγραμμα που δείχνει τις δυνάμεις που
ασκούνται στο τριπλό σημείο συνύπαρξης στερεού υγρού και αερίου καθώς και την μετρούμενη
γωνία επαφής. Η εξίσωση Young θεωρεί ότι η στερεή επιφάνεια είναι ομαλή, ομοιογενής και
άκαμπτη, καθώς και χημικά και φυσικά αδρανής όσον αφορά τα υγρά με τα οποία έρχεται σε επαφή.

γlv
ατμός
υγρό γsl

θ

γsv

στερεό

Σχήμα 1.9. Σχηματικό διάγραμμα που δείχνει τις δυνάμεις που ασκούνται στο τριπλό σημείο
συνύπαρξης στερεού υγρού και αερίου καθώς και την μετρούμενη γωνία επαφής.
Έστω μία επιφάνεια στερεού πάνω στην οποία τοποθετούμε μία σταγόνα υγρού. Χαμηλές
τιμές της γωνίας θ δείχνουν ότι το υγρό διαβρέχει καλά την επιφάνεια, ενώ μεγάλες τιμές σημαίνουν
μικρή διαβροχή. Όταν το υγρό είναι νερό τότε μιλάμε για υδρόφιλες και υδρόφοβες επιφάνειες
αντίστοιχα. Όταν θ=0 τότε το υγρό διαβρέχει

πλήρως την επιφάνεια. Για να χαρακτηριστεί η

αλληλεπίδραση του υγρού με το στερεό ,δεν αρκεί μόνο η μέτρηση της στατικής γωνίας επαφής.
Υπάρχουν διάφορες γωνίες επαφής που μπορούν να υπολογιστούν. Όταν η σταγόνα έχει μόλις
διογκωθεί τότε η γωνία επαφής ορίζεται ως γωνία προώθησης (advancing) θα, ενώ όταν αυτή έχει
μόλις μικρύνει ορίζεται ως γωνία οπισθοχώρησης (receding) θr. Οι τιμές των δύο γωνιών
παρουσιάζουν ένα εύρος με τις γωνίες προώθησης να πλησιάζουν ένα
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μέγιστο και τις γωνίες

οπισθοχώρησης ένα ελάχιστο. Αν το οριακό σημείο των τριών φάσεων βρίσκεται σε πραγματική
κίνηση τότε οι γωνίες που παρατηρούνται ονομάζονται δυναμικές γωνίες επαφής.

Η διαφορά

μεταξύ της μέγιστης (γωνία προώθησης) και ελάχιστης τιμής (γωνία οπισθοχώρησης) της γωνίας
επαφής ονομάζεται υστέρηση γωνίας επαφής, θhyst:

θ hyst = θ a − θ r
Η υστέρηση της γωνίας επαφής έχει χρησιμοποιηθεί για να χαρακτηριστούν η επιφανειακή
ανομοιογένεια, τραχύτητα και κινητικότητα. Για τις επιφάνειες που δεν είναι ομοιογενείς θα υπάρχουν
περιοχές που παρουσιάζουν εμπόδιο στην κίνηση της γραμμής επαφής της σταγόνας με το στερεό.
Στην περίπτωση της χημικής ανομοιογένειας αυτές οι περιοχές αντιπροσωπεύουν περιοχές με
διαφορετικές γωνίες επαφής από την περιβάλλουσα επιφάνεια. Για παράδειγμα όταν το υγρό είναι
νερό, υδρόφοβες περιοχές θα εμποδίζουν την κίνηση της γραμμής επαφής καθώς το υγρό προωθείται
και έτσι θα μεγαλώνει η γωνία επαφής. Όταν το νερό υποχωρεί οι υδρόφιλες περιοχές συγκρατούν την
κίνηση και έτσι θα μειώνεται η γωνία επαφής. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι, όταν χρησιμοποιείται
νερό, οι advancing γωνίες θα είναι ευαίσθητες στις υδρόφοβες περιοχές και οι receding γωνίες θα
χαρακτηρίζουν τις υδρόφιλες περιοχές πάνω σε μια επιφάνεια. Για περιπτώσεις όπου η υστέρηση
οφείλεται σε επιφανειακή τραχύτητα, οι μικροσκοπικές αποκλίσεις της κλίσης στην επιφάνεια
δημιουργούν τα εμπόδια στην κίνηση της γραμμής επαφής και αλλάζουν την μακροσκοπική γωνία
επαφής.
Η υδρόφιλη ή η υδρόφοβη συμπεριφορά μιας επιφάνειας καθορίζεται τόσο από τη χημεία της
όσο και από την επιφανειακή της τοπογραφία. Για τραχείες επιφάνειες η CA εξαρτάται πάλι από τις
διεπιφανειακές τάσεις αλλά και από την τοπογραφία της επιφάνειας. Ο Wenzel
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μετέτρεψε την

εξίσωση του Young χρησιμοποιώντας μια ακόμη παράμετρο που την ονόμασε παράγοντα της
τραχύτητας (roughness factor, r) για να προσμετρήσει την πραγματική επιφάνεια επαφής της τραχείας
επιφάνειας με το υγρό:

cos θ W = r ⋅ cos θ
Το r είναι ο λόγος του εμβαδού της πραγματικής επιφάνειας προς το εμβαδόν της προβολής της. Ο
λόγος αυτός είναι πάντα μεγαλύτερος της μονάδας και συνεπώς προκύπτει ότι η τραχύτητα της
επιφάνειας σε κάθε περίπτωση αυξάνει την υδροφιλικότητα ή την υδροφοβικότητα της αντίστοιχης
λείας επιφάνειας. Για παράδειγμα, μια λεία υδρόφοβη επιφάνεια γίνεται εντονότερα υδρόφοβη όσο η
τραχύτητα και συνεπώς το r, αυξάνει. Από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους Johnson και
Dettre
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παρατηρήθηκε ότι αυτή η αύξηση της CA συναρτήσει του r λαμβάνει χώρα μέχρι ενός

σημείου. Από το κρίσιμο αυτό σημείο και για όσο αυξάνει περαιτέρω το r η CA παραμένει
αμετάβλητη. Αντίθετα η γωνία υστέρησης μειώνεται με το r. Από το κρίσιμο αυτό σημείο και μετά ο
λόγος ασυμμετρίας της επιφανειακής τοπογραφίας είναι τόσο μεγάλος ούτως, ώστε η σταγόνα να μην
έρχεται σε επαφή με όλη την επιφάνεια, αλλά μόνο με τα υψηλότερα σημεία της επιφάνειας (βλ.
Σχήμα 1.10.). Συνεπώς, η πραγματική επιφάνεια επαφής είναι χαμηλή και ως εκ τούτου και οι
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δυνάμεις τριβής ασθενείς επιτρέποντας στη σταγόνα να κυλάει πάνω στην επιφάνεια σε αντίθεση με
την κατάσταση Wenzel στην οποία η σταγόνα παραμένει προσκολλημένη στην επιφάνεια. Η
κατάσταση αυτή ονομάζεται υπερυδρόφοβη κατάσταση (superhydrophobic SH). Στην SH κατάσταση
η CA δίνεται πλέον από την εξίσωση των Cassie-Baxter 23:

cosθ CB

= r f ⋅ f ⋅ cosθ + f − 1

όπου rf είναι ο παράγοντας της τραχύτητας της επιφάνειας που διαβρέχεται από τη σταγόνα, και f
είναι ο λόγος του εμβαδού της προβολής της επιφάνειας, που έρχεται σε επαφή με τη σταγόνα προς το
εμβαδόν της συνολικής προβαλλόμενης επιφάνειας. Η εξίσωση αυτή για f=1 και rf=r μεταβάλλεται
ουσιαστικά στην εξίσωση του Wenzel.

(α)

(β)

Σχήμα 1.10. (α) Κατάσταση Young. (β) Κατάσταση Wenzel

(γ)
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. Η CA είναι μεγαλύτερη εκείνης της

αντίστοιχης λείας επιφάνειας, αλλά η υστέρηση είναι μεγάλη και η σταγόνα παραμένει προσκολλημένη
στην επιφάνεια. (γ) Κατάσταση Cassie-Baxter 23. Η τραχύτητα έχει αποκτήσει μεγάλο λόγο ασυμμετρίας,
η πραγματική επιφάνεια επαφής με τη σταγόνα είναι μικρή και η σταγόνα κυλάει στην επιφάνεια (SH).
Σε αυτήν την περίπτωση η CA είναι μικρή.
Σύμφωνα με τα προηγούμενα για την επίτευξη SH κατάστασης θα πρέπει να συνδυαστεί η
ύπαρξη επιφανειακής τοπογραφίας με μεγάλο λόγο ασυμμετρίας (High Aspect Ratio, HAR) μαζί με
χημεία χαμηλής επιφανειακής ενέργειας. Στην πράξη αυτό επιτυγχάνεται με εκτράχυνση μιας ήδη
υδρόφοβης επιφάνειας ή με απόθεση υδρόφοβου υμενίου σε μια ήδη τραχεία επιφάνεια ή με απόθεση
υδρόφοβου υμενίου υπό τέτοιες συνθήκες που να δημιουργείται ταυτόχρονα και τραχύτητα.

1.7. Στόχοι της Διδακτορικής Διατριβής
H παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στην περιοχή της επιφανειακής κατεργασίας
πολυμερικών υλικών για μικρο- και νανο- τεχνολογία και νανο- βιοτεχνολογία. Η διατριβή στοχεύει
στη κατεργασία πολυμερικών υλικών με λιθογραφία και εγχάραξη με πλάσμα για την κατασκευή
μικροαναλυτικών διατάξεων, καθώς επίσης και στο χαρακτηρισμό και τις εφαρμογές των διατάξεων
αυτών. Οι μικροαναλυτικές διατάξεις που στοχεύει είναι τόσο διατάξεις υπο ροή σε μικροκανάλια

17

(π.χ. χρωματογραφικές μικροστήλες), όσο και διατάξεις ανοικτής επιφάνειας όπως πρωτεϊνικές
μικροσυστοιχίες.

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει πέντε κατευθύνσεις:

1. Τη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης κλασικών διεργασιών μικροηλεκτρονικής /
μικρομηχανικής (λιθογραφία και κατεργασία με πλάσμα αερίων) ως εναλλακτικής τεχνικής
κατασκευής πολυμερικών μικρορευστονικών διατάξεων. Ένα βασικό πλεονέκτημα της
προτεινόμενης μεθοδολογίας είναι η δυνατότητα που προσφέρουν οι διεργασίες πλάσματος για
την ταυτόχρονη ρύθμιση των επιφανειακών χαρακτηριστικών (διαβροχή, τραχύτητα κτλ) μαζί
με τη σχηματοποίηση. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή για την κατασκευή των διατάξεων
επιλέχθηκαν

πολυμερή

κοινής

βιομηχανικής

πρακτικής,

δηλαδή

πλακίδια

PMMA

[πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα)] πάχους 2 mm, καθώς και πλακίδια ΡEEK [πολυ(διαίθερο
κετόνης)] πάχους 1.5 mm.
2. Πρόσφατα
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η ομάδα μας ανακάλυψε την δημιουργία νανο-δομημένων (για την ακρίβεια

καλύτερος όρος είναι νανο-υφασμένων) επιφανειών μετά την εγχάραξη με το πλάσμα. [Η νανοδόμηση ορίζεται ως η δημιουργία νανο-δομών σε μια επιφάνεια με συγκεκριμένη γεωμετρία και
διάταξη. Η νανο-ύφανση ορίζεται

ως η δημιουργία νανο-δομών σε μια επιφάνεια με τυχαία

διάταξη και σχήμα]. Γι’ αυτό το λόγο στην παρούσα διατριβή αποφασίστηκε να γίνει μελέτη
των νανο-υφασμένων επιφανειών με το πλάσμα για αναλυτικούς σκοπούς. Οπότε ο δεύτερος
στόχος της διατριβής ήταν η κατανόηση του σχηματισμού της νανο-δόμησης/νανο-ύφανσης και
ο έλεγχος αυτής. Συγκεκριμένα αποφασίσαμε να κάνουμε:
i.

Μελέτη των συνθηκών νανο-ύφανσης για τον απόλυτο έλεγχο της γεωμετρίας της
τραχύτητας: Από πολύ μεγάλη τραχύτητα με υψηλό λόγω ασυμμετρίας σε ομαλή
επιφάνεια με μικρή τραχύτητα.

ii.

Μελέτη της διαβροχής των νανο-υφασμένων επιφανειών αυτών για εφαρμογή σε
μικρορευστονικές διατάξεις.

iii.

Μελέτη της προσρόφησης πρωτεϊνών σε αυτές τις νανο-υφασμένες επιφάνειες για
εφαρμογή σε μικροσυστοιχίες πρωτεϊνών.

3. Την εφαρμογή των νανο-υφασμένων επιφανειών σαν υπόστρωμα για μικροσυστοιχίες
πρωτεϊνών και την κατασκευή πρότυπης μικροσυστοιχίας.
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4. Την ενσωμάτωση των νανο-υφασμένων επιφανειών σε μικροκανάλια για έλεγχο της ροής.
5. Την κατασκευή χρωματογραφικής μικροστήλης σε μια ψηφίδα από PMMA για την ανάλυση
φωσφωπεπτίδιων με χρωματογραφία συγγένειας διοξειδίου μετάλλου.
Στο παρακάτω σχηματικό διάγραμμα (Σχήμα 1.11) απεικονίζονται οι επιμέρους στόχοι της
παρούσας διατριβής, οι οποίοι οδηγούν στον απώτερο στόχο, δηλαδή την κατασκευή, με λιθογραφία
και κατεργασία με πλάσμα Ο2, πολυμερικών μικροαναλυτικών διατάξεων: μιας πολυμερικής
μικροσυστοιχίας πρωτεϊνών και μιας χρωματογραφικής μικροστήλης σε ψηφίδα PMMA.

Σχήμα 1.11. Στόχοι της παρούσας διδακτορικής διατριβής.
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Κεφάλαιο 2
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
‘Περίληψη Κεφαλαίου’
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται η βιβλιογραφική επισκοπήση της ‘τεχνολογικής στάθμης’.
Αρχικά παρουσιάζονται οι μέθοδοι κατασκευής των πολυμερικών μικρορευστονικών διατάξεων με
έμφαση στην μέθοδο που προτείνεται στην παρούσα διατριβή δηλαδή τη λιθογραφία και την
εγχάραξη με πλάσμα. Στη συνέχεια γίνεται επισκόπηση για τις φωτοευαίσθητες σιλικόνες ως υλικά
λιθογραφίας για την κατασκευή πολυμερικών μικρορευστονικών διατάξεων. Κατόπιν επισκοπούμε
την νανο-δόμηση επιφανειών με το πλάσμα για τον έλεγχο των ιδιοτήτων διαβροχής τόσο σε
μικροκανάλια για τον έλεγχο της ροής σε αυτά όσο και για τις μικροσυστοιχίες. Ακολουθεί εισαγωγή
στη χρωματογραφία και επισκόπηση της χρωματογραφίας σε μικροστήλες, όπου δίνεται έμφαση στη
Χρωματογραφίας Συγγένειας Διοξειδίου Μετάλλου για το διαχωρισμό φωσφοπεπτιδίων.

2.1. Μέθοδοι Κατασκευής Πολυμερικών Μικρορευστονικών Διατάξεων
Υπάρχει μια ποικιλία μεθόδων για την κατασκευή των μικρορευστονικών διατάξεων
συμπεριλαμβανομένης της υγρής εγχάραξης, της εγχάραξης ενεργών ιόντων, της συμβατικής μικρομηχανικής
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της φωτολιθογραφίας, της μαλακής λιθογραφίας ή της έγχυσης και σκλήρυνσης

ελαστομερούς (soft lithography), της εν θερμώ σφράγισης (hot embossing), της εν θερμώ έγχυσης
(injection molding), της εγχάραξης με laser (laser ablation) και της εγχάραξης με πλάσμα. Παρακάτω
γίνεται μια σύντομη περιγραφή των πιο κοινών μεθόδων, της μαλακής λιθογραφίας, της εν θερμώ
σφράγισης, της εν θερμώ έγχυσης και της εγχάραξης με laser που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή των πολυμερικών διατάξεων

26,

27

αναφέροντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Επιπρόσθετα στο Σχήμα 2.1 παρουσιάζεται
μια σχηματική αναπαράσταση (α) της εν θερμώ σφράγισης (β) της εν θερμώ έγχυσης και (γ) της
μαλακής λιθογραφίας. Κατά γενικό κανόνα, η επιλογή της κατασκευαστικής μεθόδου καθορίζεται από
διάφορους παράγοντες, όπως οι διαθέσιμες τεχνολογίες και ο εξοπλισμός, το κόστος, η ταχύτητα, οι
δυνατότητες κατασκευής (π.χ., το επιθυμητό χαρακτηριστικό μέγεθος και το προφίλ) και η προτίμηση
στο υλικό του υποστρώματος. Η εγχάραξη με πλάσμα είναι νέα μέθοδος και θα μελετηθεί στην
επόμενη ενότητα.
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Πίεση
Καλούπι
Πολυμερές
Θέρμανση
Έκχυση
ρητίνης

(α)
Πλήρωση
κοιλότητας

Καλούπι
Κοιλότητα
Καλουπιού

(β)
Σκληρυμένο
Πολυμερές
Απόχυση
διαλύματος
πολυμερούς

Τελικό Προϊόν

(γ)
Σχήμα 2.1. Παραδοσιακές μέθοδοι κατασκευής μικρορευστονικών διατάξεων, (α) εν θερμώ σφράγιση
(hot embossing), (β) εν θερμώ έγχυση (injection molding) και (γ) μαλακή λιθογραφία ή έγχυση και
σκλήρυνση ελαστομερούς (soft lithography).
Η εν θερμώ σφράγιση είναι μια τεχνική που περιλαμβάνει τη χρήση των θερμοπλαστικών
υλικών, συνήθως με τη μορφή επίπεδων φύλλων, τα οποία σχηματοποιούνται έναντι μιας σφραγίδας,
χρησιμοποιώντας πίεση και θέρμανση (Σχήμα 2.1. (α)). Τα θερμοπλαστικά έχουν την ικανότητα να
αναδιαμορφώνονται όταν θερμαίνονται κοντά στη θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης (Tg) του
υλικού. Θερμοπλαστικά που χρησιμοποιούνται στη τεχνική της εν θερμώ σφράγισης είναι ο
πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (poly(methyl methacrylate) PMMA), ο πολυ(ανθρακικός εστέρας)
(polycarbonate PC), το συμπολυμερές κυκλικής ολεφίνης (cyclic olefin copolymer COC), το
πολυστυρένιο

(polystyrene

PS),

το

πολυβινυλχλωρίδιο

(polyvinylchloride

πολυ(τερεφθαλική αιθυλενογλυκόλη) (poly(ethylene terephthalate glycol) PETG)

PVC)
26

και

η

. Συνήθως, οι

σφραγίδες κατασκευάζονται είτε από πυρίτιο ή από μέταλλο. Τα υποστρώματα πυριτίου
επεξεργάζονται με τη χρήση των τεχνικών μικρο-μηχανικής για τη δημιουργία της σφραγίδας του
πυριτίου

28-31

, ενώ οι μεταλλικές σφραγίδες είτε είναι electroplated ή είναι electroforms που

παράγονται χρησιμοποιώντας τη διαδικασία LIGA

32-34

. Μόλις δημιουργηθούν, η σφραγίδα και το

επιλεγμένο θερμοπλαστικό τοποθετούνται σε ένα υδραυλικό πιεστήριο και στη συνέχεια θέρμανση
και πίεση εφαρμόζονται για τη σφράγιση του ανάγλυφου στο πλαστικό έναντι της σφραγίδας. Η
τεχνική μπορεί επίσης να επιτευχθεί χωρίς θερμότητα με τη χρήση μεγαλύτερης πίεσης (imprinting σε
θερμοκρασία δωματίου) 35. Η τεχνική της εν θερμώ σφράγισης είναι αρκετά απλή, καθώς και γρήγορη
και ανέξοδη, εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε εξοπλισμό υδραυλικής πρέσσας και σε μια
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σχηματοποιημένη σφραγίδα. Η ικανότητα αναπαραγωγής της σφράγισης περιορίζεται από τη
διαδικασία (π.χ., μικρο-μηχανική ή LIGA) που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σφραγίδων.
Η εν θερμώ έγχυση είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία
πλαστικών για τη σχηματοποίηση μια ποικιλίας αντικειμένων καθημερινής χρήσης. Εν συντομία,
σφαίρες ενός θερμοπλαστικού (π.χ., PC ή PMMA) λιώνουν και εγχύνονται κάτω από υψηλή πίεση
στην θερμαινόμενη κοιλότητα του καλουπιού (Σχήμα 2.1. (β)). Τα κομμάτια που έχουν εγχυθεί στη
συνέχεια ψύχονται κάτω από το Tg του υλικού και απελευθερώνονται από το καλούπι 32. Η λιωμένη
φύση του πλαστικού κατά τη διάρκεια της έγχυσης επιτρέπει την εξαιρετική επαφή με τα
χαρακτηριστικά του καλουπιού και οδηγεί σε βέλτιστη αναπαραγωγή. Παραμέτροι όπως η
θερμοκρασία λειτουργίας και η πίεση, καθώς και ο χρόνος παραμονής επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό
την επαφής και, επομένως, πρέπει να βελτιστοποιούνται για κάθε κύκλο παραγωγής. Μόλις είναι
βελτιστοποιημένες οι λειτουργικές παράμετροι, η ποιότητα της αναπαραγωγής εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την ποιότητα των κατασκευασμένων καλουπιών σφραγίδας, τα οποία παράγονται
παρόμοια με τις σφραγίδες που χρησιμοποιούνται στη τεχνική της εν θερμώ σφράγισης (π.χ., μικροκατασκευασμένο πυρίτιο ή metal electroforms). Για τις μικρορευστονικές διατάξεις, η τεχνική της εν
θερμώ έγχυσης χρησιμοποιείται πιο συχνά σε βιομηχανικές εφαρμογές από ό, τι σε ερευνητικά
εργαστήρια, λόγω της πολυπλοκότητας του εξοπλισμού καλουπιού και την κατασκευή των
σφραγίδων. Σε σύγκριση με την εν θερμώ σφράγιση, η τεχνική της εν θερμώ έγχυσης προσφέρει
υψηλότερη απόδοση, στο ότι απαιτούνται λίγα δευτερόλεπτα στη μορφοποίηση κάθε κομματιού και η
διαδικασία επαναλαμβάνεται εύκολα για την παραγωγή μεγάλου όγκου.
Η μαλακή λιθογραφία (soft lithography), η οποία επινοήθηκε από τον Whitesides και τους
συνεργάτες του, είναι ένα διαφορετικό σύνολο τεχνικών που περιλαμβάνει τη μορφοποίηση με απλή
επαφή χρησιμοποιώντας ένα ελαστομερικό υλικό, ειδικά τη Πολυδιμεθυλοσιλοξάνη (PDMS), για την
κατασκευή μικρορευστονικών διατάξεων καθώς και για την σχηματοποίηση επιφανειών με τις
σφραγίδες από PDMS (microcontact printing)

36

. Η κοινή διαδικασία που χρησιμοποιείται για την

κατασκευή των μικρο-καναλιών περιλαμβάνει την κατασκευή της σφραγίδας από πυρίτιο με
σχηματοποιημένα χαρακτηριστικά αποτελούμενα από ένα φωτοπολυμερές (π.χ., AΖ 5247 ή SU-8).
Στη διαδικασία αυτή, τα υποστρώματα πυριτίου επικαλύπτονται με φωτοπολυμερές και στη συνέχεια
εκτίθενται σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) μέσω μιας μάσκας με το επιθυμητό σχήμα

37-39

. Υψηλής

ανάλυσης διαφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μάσκες για την ταχεία παραγωγή
σχηματοποιημένων σφραγίδων από φωτοπολυμερές, από τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν
καλούπια από PDMS. Χρησιμοποιώντας τις διαφανείς μάσκες, τα χαρακτηριστικά μεγέθη
περιορίζονται συνήθως στα 80 μm και μεγαλύτερα. Για τα μικρότερα χαρακτηριστικά μεγέθη
συνήθως απαιτείται μία μάσκα χρωμίου Cr, η οποία μπορεί να είναι σημαντικά ακριβότερη από τις
διαφάνειες. Η διαδικασία της φωτολιθογραφίας είναι εύκολα επαναλαμβανόμενη σε δισκία Si για την
παραγωγή πολλαπλών στρωμάτων σχηματοποιημένου φωτοπολυμερούς και λεπτών μεμβρανών
σχηματοποιημένου PDMS τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν μαζί για τη δημιουργία πολλαπλών
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τρισδιάστατων μικρορευστονικών διατάξεων

40

. Η μορφοποίηση με απλή επαφή με PDMS

περιλαμβάνει την έγχυση του προπολυμερούς PDMS, δηλαδή ενός μίγματος που αποτελείται από τη
βάση και το μέσο διασταύρωσης, απευθείας επάνω σε μια σχηματοποιημένη σφραγίδα και τη
θέρμανση σε μέτρια θερμοκρασία (60 °C για περίπου 2 ώρες) για την αναπαραγωγή των επιθυμητών
χαρακτηριστικών (Σχήμα 2.1 (γ)). Η Μαλακή λιθογραφία με PDMS προσφέρει πολλά
πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων του χαμηλού κόστους, της γρήγορης επεξεργασίας (<1 ημέρα
για το τελικό προϊόν), τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των σφραγίδων, την κατασκευή
πολυστρωματικών διατάξεων για τη δημιουργία πολύπλοκων τρισδιάστατων συστημάτων.
Η τεχνική της εγχάραξης με laser είναι μια άλλη τεχνική που χρησιμοποιείται χωρίς τη χρήση
καλουπιού και χωρίς τη χρήση υγρών χημικών ή και διαλυτών. Με χρήση υψηλής πυκνότητας
ενέργειας πηγών laser (με συχνότητα 10-104 Hz) είναι δυνατή η απομάκρυνση πολυμερικού υλικού
από τα περισσότερα πολυμερικά υλικά, δημιουργώντας δομές με γεωμετρικά χαρακτηριστικά που
εξαρτώνται από τα οπτικά μέρη που χρησιμοποιούνται για την εστίαση της δέσμης. Excimer laser KrF
και ArF χρησιμοποιούνται για την εγχάραξη PMMA, PET, PVC, PC και πολυιμιδίων. Επίσης laser
CO2 έχει χρησιμοποιηθεί επίσης για την εγχάραξη PMMA και PET. Για την επίτευξη της ακριβώς της
επιθυμητής δομής χωρίς περιορισμό από τη δέσμη του laser μπορεί να χρησιμοποιηθεί μάσκα με
καλυμμένες και ακάλυπτες περιοχές. Η τεχνική με laser πλεονεκτεί στο ότι δεν απαιτείται καλούπι,
είναι ξηρή, μπορεί να μορφοποιήσει ήδη μορφοποιημένα δείγματα, είναι εύκολη και για τον λόγο
αυτό προκρίνεται αυτήν τη στιγμή ως η τεχνική επιλογής για τη γρήγορη κατασκευή πρωτοτύπων. Τα
βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου είναι η χαμηλή παραγωγικότητα, εξαιτίας της ανάγκης για
σειριακή εγχάραξη. Επίσης, δεν ενδείκνυται για κατασκευή δομών με μεγάλο ποσοστό προεξεχόντων
χαρακτηριστικών (μικρά εξογκώματα σε μεγάλη επιφάνεια).
Ωστόσο, η σχηματοποίηση πολυμερικών υλικών με λιθογραφία και εγχάραξη στο πλάσμα
έχει ελάχιστα μελετηθεί ή χρησιμοποιηθεί σαν κατασκευαστική μέθοδος μικρορευστονικών
διατάξεων. Γι’ αυτό το λόγο η κατεργασία πλαστικών με πλάσμα αερίων με στόχο την κατασκευή
μικροδιατάξεων έχει προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον εξαιτίας των χαρακτηριστικών
πλεονεκτημάτων που εμφανίζει, όπως η δυνατότητα ταυτόχρονης ρύθμισης χημικών, φυσικών και
μηχανικών ιδιοτήτων της επιφάνειας και δυνατότητα κατασκευής μικρο- και νανο- δομών και
αποτελεί αντικείμενο μελέτης στην παρούσα διατριβή.

2.2. Κατασκευή Μικρορευστονικών Διατάξεων με Λιθογραφία και Εγχάραξη με
Πλάσμα
2.2.1. Η Προτεινόμενη Μέθοδος: Εισαγωγή
Η κατασκευή πλαστικών μικρορευστονικών διατάξεων αποτελεί τελευταία ένα πεδίο έντονης
ερευνητικής δραστηριότητας, με πολλά παραδείγματα πρακτικών αναλυτικών εφαρμογών. Η
λειτουργική τους αποτελεσματικότητα και η εμπορική τους επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
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τις χρησιμοποιούμενες διαδικασίες κατασκευής και γι αυτό χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό
κλασικές διεργασίες μικροηλεκτρονικής. Μια τέτοια είναι και η κατεργασία με πλάσμα αερίων, με
την οποία μπορεί όχι μόνο να σχηματοποιηθεί μια επιφάνεια όπως στη μικροηλεκτρονική, αλλά και
να τροποποιηθεί φυσικοχημικά.
Η σχηματοποίηση πολυμερικών υλικών με λιθογραφία και εγχάραξη στο πλάσμα έχει
ελάχιστα μελετηθεί ή χρησιμοποιηθεί σαν κατασκευαστική μέθοδος μικροαναλυτικών διατάξεων. Η
παρούσα διατριβή στοχεύει στη κατασκευή μικρορευστονικών διατάξεων χρησιμοποιώντας την
επίπεδη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τα MEMS, δηλαδή απευθείας λιθογραφία και εγχάραξη
με το πλάσμα. Γι’ αυτό το λόγο κατά τη διάρκεια της διατριβής αναπτύχθηκε μια διεργασία
κατασκευής η οποία βασίζεται στην απευθείας εγχάραξη οργανικών πολυμερικών υποστρωμάτων σε
περιβάλλον πλάσματος Οξυγόνου, για τη μεταφορά σχήματος στο υπόστρωμα, με τη χρήση
κατάλληλης λιθογραφημένης μάσκας. Η μάσκα αυτή μπορεί να είναι είτε: (α) κάποιο φωτοευαίσθητο
οργανικό υλικό με πάχος τόσο, ώστε να επιτρέψει τη μεταφορά του σχήματος πριν το ίδιο εγχαραχθεί
πλήρως, είτε (β) κάποιο μεταλλικό υλικό, π.χ. Al, το οποίο εμφανίζει μεγάλη ανθεκτικότητα στο
πλάσμα Οξυγόνου, είτε (γ) ένα πυριτιούχο φωτοευαίσθητο πολυμερές, το οποίο σε περιβάλλον
πλάσματος Οξυγόνου αναπτύσσει ένα στρώμα οξειδίου του πυριτίου, το οποίο παθητικοποιεί την
επιφάνεια και μειώνει τους ρυθμούς εγχάραξης (etching rate, ER) επιτρέποντας έτσι τη μεταφορά του
σχήματος (εκλεκτική εγχάραξη).
Στη παρούσα διατριβή αποφασίσαμε είτε τη χρήση λεπτού πυριτιούχου φωτοευαίσθητου
πολυμερούς και συγκεκριμένα της φωτοευαίσθητης πολυ(διμεθυλοσιλοξάνης) (PDMS) είτε την
χρήση παχέως οργανικού πολυμερούς. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η μεταφορά σχήματος
πάνω σε ένα πολυμερικό υπόστρωμα χρησιμοποιώντας τις διεργασίες της λιθογραφίας και της
εγχάραξης σε πλάσμα Οξυγόνου. Όπως παρατηρούμε από τη σχηματική παράσταση το πολυμερικό
υπόστρωμα επικαλύπτεται με υμένιο φωτοευαίσθητου πυριτιούχου πολυμερούς με διαδικασία
εξάπλωσης με περιστροφή. Κατόπιν και με χρήση της μάσκας το PDMS (αρνητικού τόνου) υπέστη
έκθεση και σκλήρυνση (διασταύρωση). Ακολουθεί εμφάνιση του PDMS και απομάκρυνση του
διαλυτού μέρους, αυτού δηλαδή που δεν έχει υποστεί έκθεση. Στο τελικό στάδιο το σχήμα του PDMS
(μετά την εμφάνιση) μεταφέρεται στο υποκείμενο οργανικό στρώμα με εγχάραξη σε περιβάλλον
πλάσματος Οξυγόνου.
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Σχήμα 2.2. Αποτύπωση σχήµατος σε πλαστικό υπόστρωμα µε λιθογραφία και εγχάραξη.

2.2.2. Φωτοευαίσθητες Σιλικόνες ως Υλικά Λιθογραφίας για την Κατασκευή
Πολυμερικών Μικρορευστονικών Διατάξεων
Οι σιλικόνες είναι ελκυστικές για εφαρμογές πολυστρωματικής λιθογραφίας. Η πρώτη χρήση
των οργανοπυριτικών πολυμερών και πιο συγκεκριμένα του PDMS σε συστήματα διστρωματικής
41-45

λιθογραφίας έχει δημοσιευθεί από την ομάδα του Μ. Hatzakis στην IBM

(διστρωματική

λιθογραφία = λεπτό φωτοευαίσθητο οργανοπυριτικό υλικό πάνω σε παχύ οργανικό υλικό). Αυτές οι
τεχνικές προσφέρουν υψηλή ανάλυση και ευαισθησία, από την απεικόνιση ενός μόνο λεπτού υμενίου
ευαίσθητο στην ακτινοβολία και μεταφορά αυτού του σχήματος (pattern) σε ένα υποκείμενο επίπεδο
του οργανικού πολυμερικού υμενίου. Ενώ τα συμπολυμερή του PDMS με βινυλικές ομάδες είναι
ευαίσθητα στο βαθύ υπεριώδες (DUV), λεπτά υμένια (< 1 μm) από PDMS χωρίς βινυλικές ομάδες
(alone) είναι ευαίσθητα στα 193 nm, στο VUV και στο e-beam και επίσης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σαν resist στην διστρωματική λιθογραφία

46, 47

. Οπότε θα ήταν έτσι χρήσιμο να

αναπτυχθούν διεργασίες φωτοσχηματοποίησης για παχύτερα υμένια από PDMS, ευαίσθητα στα 254
nm, καθώς και στα 300 - 400 nm ακτινοβολία και να χρησιμοποιηθούν τα υμένια αυτά στην
κατασκευή μικρο-ηλεκτρομηχανικών συστημάτων (MEMS) και μικρορευστονικών διατάξεων, ως μια
εναλλακτική λύση του διασταυρωμένου με θέρμανση PDMS, δεδομένου ότι πολλά εργαστήρια
κατέχουν DUV ή I-line ευθυγραμμιστές μασκών. Ιδανικά, κάποιος θα επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει
το ίδιο υλικό PDMS και για τη διασταύρωση με θέρμανση και για τη φωτοδιασταύρωση.
Πρόσφατα διάφορες εταιρείες πρόσφεραν φωτοευαίσθητα πολυμερικά υλικά που περιέχουν
πυρίτιο: οι σιλικόνες WL-5351 και WL-5150 από την εταιρεία Dow Corning για εφαρμογές στην
ηλεκτρονική συσκευασία

48

, οι φωτοευαίσθητες ρητίνες Cyclotene από τη εταιρεία Dow Chemical,

(προερχόμενες από το μονομερές Benzocyclobutene (BCB)) ως διηλεκτρικά
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49

, και τα ανόργανα -

οργανικά υβριδικά πολυμερή (inorganic – organic hybrid polymers) (ORMOCER)

50

για οπτικές

εφαρμογές, τα οποία αναπτύχθηκαν στο ίδρυμα Fraunhofer και εμπορευματοποιήθηκαν από την
εταιρεία Micro Resist. Αυτά τα νέα υλικά εντούτοις είναι διαφορετικά και χημικά και σε σκληρότητα
σε σύγκριση με τα συμπολυμερή PDMS με βινυλικές ομάδες ή με το καθαρό PDMS που
χρησιμοποιούνται στη λιθογραφία μέχρι τώρα.
Πρέπει να ειπωθεί πως η προσέγγιση της φωτοσχηματοποίησης του PDMS δεν είχε
αποκτήσει ακόμη, μεγάλη δημοτικότητα στην κοινότητα των MEMS, όταν το 2005 ξεκινήσαμε την
έρευνα για τη φωτοσχηματοποίηση του PDMS στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής.
Πρόσφατα όμως, μια σειρά ερευνητικών ομάδων παρουσίασαν έρευνες για την απευθείας
σχηματοποίηση του PDMS χρησιμοποιώντας φωτοευαισθητοποιητές και UV ακτινοβολία. Η ομάδα
του Lotters et al. 51 παρουσίασε αποτελέσματα της σχηματοποίησης του PDMS με την προσθήκη του
φωτοευαισθητοποιητή 2,2-διμεθοξυ-2-φαινυλο ακετοφαινόνη (2,2-dimethoxy-2-phenyl acetophenone
DMAP). Η τεχνική αυτή, ωστόσο, απαιτούσε ειδικές συνθήκες επεξεργασίας ώστε να ελαχιστοποιηθεί
η παρουσία του οξυγόνου κατά την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, δεδομένου ότι η παρουσία
του οξυγόνου εμπόδιζε τη σκλήρυνση του PDMS εμποδίζοντας τη φωτοδιασταύρωση. Παρ 'όλα αυτά,
η ομάδα του Almasri et al

52

χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο φωτοευαίσθητο PDMS για την

κατασκευή ενός φίλτρου υπερύθρου βασιζόμενο σε ελατήρια PDMS. Για να επιτύχει τη
φωτοδιασταύρωση του φωτοευαίσθητο PDMS χρησιμοποίησε ένα περιβάλλον αζώτου για να μειωθεί
η ευαισθησία του οξυγόνου κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Η ομάδα του Harkness et al

53

χρησιμοποίησε τη σιλικόνη WL-5351 από την εταιρεία Dow Corning για εφαρμογές στη
μικροηλεκτρονική συσκευασία και πιο πρόσφατα η ομάδα του Desai et al

54

για την κατασκευή μιας

διάταξης διδιάστατης ηλεκτροφόρησης για τη σχηματοποίηση κυττάρων. Η ομάδα του Huck et al

55

παρουσίασε μια μέθοδο για την κατασκευή πτυχώσεων σχηματοποιώντας χρυσό πάνω από ένα
υπόστρωμα PDMS εμβαπτισμένο σε βενζοφαινόνη (benzophenone), το οποίο παρατηρήθηκε οτι
γινόταν σκληρό από την υπεριώδη ακτινοβολία. Η ομάδα του Wang et. al. 56 παρουσίασε μια μέθοδο
επιφανειακής τροποποίησης με φως, για τη σχηματοποίηση κυττάρων, στην οποία το πολυακρυλικό
οξύ (PAA), το οποίο βρισκόταν σε επαφή με ένα στρώμα PDMS κατεργασμένο με βενζοφαινόνη,
ήταν εφικτό να σχηματοποιηθεί με επιλεκτική έκθεση σε ακτινοβολία UV, επιτρέποντας την
πρόσφυση κυττάρων στο πολυακρυλικό οξύ. Η ομάδα του Iojoiu et al.

57

ερεύνησε τη διασταύρωση

του PDMS χρησιμοποιώντας διαφορετικούς φωτοευαισθητοποιητές, υπό ακτινοβολία UV, για τη
σύνθεση πολυ(διμεθυλο σιλικονών) υποκατεστημένων με αλυσίδες ή ακραίες ομάδες benzyl acrylate
με αντιδράσεις υδροπυριτίωσης. Τα προϊόντα αυτών των αντιδράσεων μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας
φασματοσκοπία NMR. Ερευνήθηκε η εξάρτηση από μια σειρά παραμέτρων, όπως η ένταση του
φωτός, η συγκέντρωση του φωτοευαισθητοποιητή και η παρουσία του οξυγόνου. Επιπρόσθετα η
ομάδα του Jothimuthu etal

58

παρουσίασε την απευθείας σχηματοποίηση του PDMS (Sylgard 184,

χρησιμοποιώντας το τυπικό μίγμα βάσης διασταυρωτή, αναλογίας 10:1) με την προσθήκη του
φωτοευαισθητοποιητή βενζοφαινόνη (benzophenone), συγκέντρωσης 3% κ.β., κατασκευάζοντας
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σχήματα με τόσο θετικά όσο και αρνητικά χαρακτηριστικά (μέχρι 100 μm) στο ίδιο υπόστρωμα. Στην
εργασία τους παρουσίασαν πολλές εφαρμογές χρησιμοποιώντας την διαδικασία του φωτοευαίσθητου
PDMS.

Συγκεκριμένα

κατασκεύασαν

πολυστρωματικές

δομές

και

πολυστρωματικές

μικρορευστονικές ψηφίδες με τη διαδικασία της φωτο-σχηματοποίησης, φωτογραφίες των οποίων
παρουσιάζονται στο παρακάτω Σχήμα 2.3.

Σχήμα 2.3. (α) Εικόνα της πολυστρωματικής μικρορευστονικής ψηφίδας από PDMS. (β) Πλάγια όψη
των διστρωματικών μικροκαναλιών. (γ) Φωτογραφία και (δ) πλάγια όψη των διστρωματικών δομών
από το φωτοευαίσθητο PDMS 58.
Στην παρούσα διατριβή θα παρουσιάσουμε στο Κεφάλαιο 5 μια διαδικάσία φωτοσχηματοποίησης του PDMS, ως εφαρμογή στις μικρορευστονικές διατάξεις, για δύο κύριες χρήσεις:
α) ως λεπτό (~10 μm) δομικό στρώμα, και β) ως λεπτή (~1 μm) ανθεκτική μάσκα για την εγχάραξη
πολυμερικών υποστρωμάτων σε πλάσμα οξυγόνου. Επιπρόσθετα θα μελετήσουμε τις ιδιότητες της
φωτοδιασταύρωσης των συμπολυμερών σιλοξάνης στο DUV και UV (300 - 400) nm. Διάφορα
συμπολυμερή του PDMS με ομάδες βινυλομεθυλοσιλοξάνιο επιλέχτηκαν ως πολυμερίσιμες μονάδες.
Αυτά τα συμπολυμερή μπορούν να ευαισθητοποιηθούν στα 300 - 400 nm χρησιμοποιώντας
φωτοευαισθητοποιητές με ελεύθερες ρίζες.
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2.2.3. Κατασκευή Μικρορευστονικών Διατάξεων με πλάσμα
Η μικροκατασκευή των πολυμερικών διατάξεων μπορεί να επιτευχθεί με πολλές τεχνικές
όπως είδαμε στην Ενότητα 2.1, όπως η εν θερμώ σφράγιση, η εν θερμώ έγχυση και η μαλακή
λιθογραφία.59 Σε αυτές τις μεθόδους το πλαστικό θα πρέπει να είναι σε ιξώδη ή σε ιξωδοελαστική
κατάσταση. Η εφαρμογή αυτών των μεθόδων συνεπάγεται την ανάγκη κατασκευής καλουπιού
χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες διαδικασίες της μικροηλεκτρονικής, ενώ η τροποποίηση των
επιφανειών δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την κατασκευή. Πρόσφατα, για την παραγωγή
πολυμερικών μικρορευστονικών καναλιών προτάθηκε η μέθοδος της απευθείας λιθογραφίας στα
πολυμερικά υποστρωμάτα, η οποία ακολουθείται με βαθιά εγχάραξη αυτών με το πλάσμα

60-67

,

εισάγοντας έτσι, μια μέθοδο χωρίς καλούπι: Η ομάδα του Rossier et.al.60, 61 κατασκεύασε πολυμερικές
μικροψηφίδες με ενσωματωμένα μικρο-ηλεκτρόδια για την ηλεκτροχημική ανίχνευση ενζύμων, που
βασίζεται στην εγχάραξη πολυιμιδίου με πλάσμα Ο2 και συγκόλληση με θερμοευαίσθητο υμένιο από
PET-PE (πάχους 35 mm) θερμαίνοντας στους 125 oC. Στο παρακάτω Σχήμα 2.4 παρουσιάζονται
φωτογραφίες (α) των μικροκαναλιών πριν και μετά την συγκόλληση καθώς και (β) των μικροδομών
με τα ενσωματωμένα μικρο-ηλεκτρόδια.

Σχήμα 2.4. Φωτογραφίες (α) των μικροκαναλιών πριν και μετά την συγκόλληση καθώς και (β) των
μικροδομών με τα ενσωματωμένα μικρο-ηλεκτρόδια 60,61.
Η ομάδα του Nabesawa et al

62

κατασκεύασε μικρο-κανάλια από PMMA με εγχάραξη με

πλάσμα, χρησιμοποιώντας ένα μίγμα αερίων O2–CF4 75 / 25% και τιτάνιο ως μεταλλική μάσκα. Η
τοπογραφία των μικροκαναλιών ελέγθηκε, μεταβάλλοντας την πίεση του αερίου, από επίπεδα ομαλά
μικροκανάλια με rms < 10 nm (πίεση = 0.1 Pa) σε τραχιά μικρο-κανάλια (πίεση = 1.5 Pa) με λόγο
ασυμμετρίας μεγαλύτερο από 80. Στο παρακάτω Σχήμα 2.5 παρουσιάζονται εικόνες από τα κανάλια
κάτω από τις διαφορετικές συνθήκες πιέσεως.
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Σχήμα 2.5. Εγχαραγμένες επιφάνειες PMMA κάτω από τις διαφορετικές συνθήκες πιέσεως 62.
Η ομάδα του Holland et.al.63 κατασκεύασε μικρο-κανάλια με εγχάραξη με πλάσμα Ο2 σε
υμένια θερμοσκληρυνόμενου πολυμερούς (thermoset), για διερεύνηση της ροής χρησιμοποιώντας
φθορίζοντα σωματίδια. Η ομάδα του Weston et.al.64 κατασκεύασε μικρορευστονικές διατάξεις για
ανάλυση DNA εγχαράσσοντας απευθείας επιφάνειες πολυ(ανθρακικού εστέρα) (Polycarbonate) με
πλάσμα Ο2 χρησιμοποιώντας τιτάνιο ως μεταλλική μάσκα. Έχουν χρησιμοποιηθεί μεταλλικές μάσκες
64

, παρέχοντας κάθε δυνατή αντίσταση στο πλάσμα, αλλά από την άλλη πλευρά, επιβάλoυν δυσκολίες

και πολυπλοκότητα (ζάρες, καμπυλώσεις κλπ), ενώ η αφαίρεση ατόμων μετάλλου από την επιφανεία
τους λόγω της ιονοβολής και η εναπόθεση τους στο κανάλι συμβάλλει στην αύξηση της τραχύτητας
του καναλιού. Επιπλέον, η χρήση των μεταλλικών μασκών αυξάνει την πολυπλοκότητα της
διαδικασίας, εκτός εάν το μέταλλο είναι εναποθετημένο από πριν στο φύλλο του πολυμερούς. Η
ομάδα μας έχει προτείνει πρόσφατα μια απλοποιημένη διαδικασία η οποία περιλαμβάνει λιθογραφία
και εγχάραξη με πλάσμα χρησιμοποιώντας φωτοευαίσθητα υλικά που περιέχουν πυρίτιο (π.χ.
φωτοευαίσθητη σιλοξάνη) αντί μεταλλικής μάσκας.65-68

2.2.4. Σφράγιση Μικρορευστονικών Διατάξεων
Μετά την κατασκευή των μικροκαναλιών σε ένα υπόστρωμα πρέπει να κολληθεί στο
υπόστρωμα που εμπεριέχει τα μικροκανάλια ένα πλακίδιο-κάλυμμα ώστε να σχηματιστεί ένα κλειστό
δίκτυο από μικροκανάλια. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μέθοδοι συγκόλλησης πλαστικών στις
μικρορευστονικές διατάξεις: για παράδειγμα η θερμική συγκόλληση,
πιεζοευαίσθητων ταινιών ελασματοποίησης (lamination),

29

70, 71

69

η συγκόλληση μέσω χρήσης

μέσω χρήσης συγκολλητικών ουσιών,

διαλυτών 72 και επιφανειακών τροποποιήσεων 73. Από τις παραπάνω μεθόδους, η θερμική συγκόλληση
είναι από τις πιο δημοφιλείς. Σ’αυτή την περίπτωση, οι μικρορευστονικές διατάξεις από
θερμοπλαστικά πολυμερικά υποστρώματα έρχονται σε επαφή με μέτρια πίεση και θερμοκρασία κοντά
στη θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης Tg. Η θέρμανση της διεπιφάνειας του πολυμερούς κοντα στο
Tg προκαλεί την ενδοδιάχυση των πολυμερικών αλυσίδων στην επιφάνεια των δυο υποστρωμάτων και
τη συγκόλληση και στη συνέχεια η ψύξη της διάταξης ενισχύει το δεσμό. Οι παράμετροι όπως η
θερμοκρασία, η πίεση και ο χρόνος μεταβάλλονται σύμφωνα με τις ιδιότητες του θερμοπλαστικού
προς χρήση και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία. Ωστόσο η θερμική
συγκόλληση δεν είναι κατάλληλη για υποστρώματα με σχηματοποιημένα μικροκανάλια πολύ μικρών
διαστάσεων, καθώς είναι πιθανό να αλλοιωθεί το σχήμα των καναλιών κατά τη διαδικασία της
θέρμανσης. Έτσι λοιπόν, οι διεργασίες χαμηλής θερμοκρασίας είναι προτιμότερες. Μάλιστα,
διεργασίες σε χαμηλή θερμοκρασία που δεν απαιτούν εξειδίκευση ή ακριβό εξοπλισμό για να
πραγματοποιηθεί η συγκόλληση είναι προτιμότερες. Η συγκόλληση με διαλύτες είναι μια άλλη
ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική εναλλακτική της συγκόλλησης με θέρμανση. Σε αυτή τη τεχνική οι
επιφάνειες των πολυμερικών υποστρωμάτων προς επαφή κατεργάζονται με κατάλληλο διαλύτη και
μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, οι δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή υπό πίεση και θέρμανση.
Η ομάδα του Brown et.al. 74 κατασκεύασε μικροκανάλια μέσω της εν θερμώ σφράγισης και μελέτησε
τη συγκόλληση αυτών μέσω επιφανειακών τροποποιήσεων και διαλυτών. Στη μέθοδο της
συγκόλλησης βοηθούμενη με θέρμανση και διαλύτη που χρησιμοποίησαν, ο διαλύτης (47.5% DMSO,
47.5% DI νερο και 5 % methanol) είχε σχεδιαστεί ώστε να μαλακώνει λιγότερο από 50 nm την
επιφάνεια του πολυμερικού υποστρώματος κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, χωρίς να επηρεάζεται
το σχήμα του καναλιού. Η ομάδα του Kelly et al. χρησιμοποίησε
αλλάζει

φάση

(κερί

παραφίνης)

για

συγκόλληση

με

75

ένα θυσιαζόμενο υλικό που

διαλύτη

υποστρωμάτων

PMMA,

χρησιμοποιώντας ακετονιτρίλιο (acetonitrile) ως διαλύτη συγκόλλησης. Αυτή η προσέγγιση
περιλάμβανε την πλήρωση μικροκαναλιών με κερί παραφίνης, πριν την εφαρμογή του διαλύτη στην
επιφάνεια επαφής, προλαμβάνοντας τη πλήρωση του καναλιού από το διαλύτη. Μετά τη συγκόλληση,
η διάταξη θερμάνθηκε για να λιώσει το θυσιαζόμενο στρώμα του κεριού, το οποίο απομακρύνθηκε με
εφαρμογή κενού και διάλυση σε κυκλοεξάνιο. Αυτή η τεχνική επιτρέπει τη συγκόλληση καναλιών με
μικρές διαστάσεις με ταυτόχρονη προστασία της ακεραιότητας των καναλιών με τη βοήθεια διαλύτη,
αλλά απαιτεί την εφαρμογή και την αφαίρεση του θυσιαζόμενου στρώματος, το οποίο μπορεί να
μεταβάλει τις χημικές ιδιότητες της επιφάνειας των καναλιών και περιπλέκει τη διαδικασία
κατασκευής. Η συγκόλληση με ταινίες ελασματοποίησης είναι μια γρήγορη και ευρέως
χρησιμοποιούμενη μέθοδος. Μια προηγούμενη εργασία

70

έδειξε ότι η σφράγιση ενός τσιπ από

PMMA με πολύπλοκες δομές μπορεί να επιτευχθεί χειροκίνητα με πιεζοευαίσθητες ταινίες
ελασματοποίησης σε θερμοκρασία δωματίου, χωρίς την παραμόρφωση και απόφραξη των καναλιών.
Στη παρούσα διδακτορική διατριβή χρησιμοποιήσαμε αρχικά τη θερμική συγκόλληση
βοηθούμενη με διαλύτες ή με επιφανειακή τροποποίηση και στη συνέχεια για τη κατασκευή των

30

διατάξεων για την τριχοειδή πλήρωση, την παθητική βαλβίδα και όπως θα δούμε σε επόμενο
κεφάλαιο για τη χρωματογραφία, ακολουθήσαμε την προσέγγιση των πιεζοευαίσθητων ταινιών
ελασματοποίησης, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα αλλοίωσης του σχήματος των καναλιών και γιατί
είναι από τις πιο γρήγορες και φθηνές μεθόδους.

2.3. Νανο-δόμηση Επιφανειών με το Πλάσμα και Έλεγχος των Ιδιοτήτων Διαβροχής
Η κατεργασία των πολυμερικών υποστρωμάτων με πλάσμα είναι μια καθιερωμένη τεχνική
για πολλές εφαρμογές, λόγω της μοναδικής δυνατότητάς της να τροποποιεί τις πολυμερικές
επιφάνειες χωρίς να επηρεάζει τις ιδιότητες του όγκου.76 Οι διαδεδομένες εφαρμογές της επεξεργασίας
με πλάσμα στηρίζονται στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά που διαθέτει, όπως είναι ο ξηρός
χαρακτήρας, η επεξεργασία με χαμηλή θερμοκρασία και κυρίως η ευελιξία στην εναλλαγή της
διαδικασίας από εναπόθεση σε εγχάραξη, νανο-ύφανση και χημική τροποποίηση, αλλάζοντας τη
χημεία της αέριας φάσης και την ενέργεια βομβαρδισμού των ιόντων.
Η κατασκευή των μικρο- και νανο – δομημένων / υφασμένων επιφανειών με υψηλό
επιφανειακό λόγο συχνά εμπνέεται από το φυσικό κόσμο
διαφορετικές τεχνικές.

78-83

77

και επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας

Oι τεχνικές πλάσματος έχουν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή υπερ-

υδρόφοβων επιφανειών τροποποιώντας τη χημεία και τη μορφολογία των πολυμερικών επιφανειών
όπως α) του πολυτετραφθοροαιθυλενίου PTFE σε πλάσμα Ar/O2 84, β) του πολυβουταδιενίου 85 γ) του
πολυπροπυλενίου δημιουργώντας τραχύτητα (εγχαράσσοντας γρηγορότερα την κρυσταλλική έναντι
της άμορφης φάσης) και ταυτόχρονη εναπόθεση του πολυ(τετραφθοροαιθυλενίου,

86

δ) του

πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενεστέρα) εγχαράσσοντας γρηγορότερα μέρη της γραμμικής πολυμερικής
αλυσίδας έναντι μέρους της φαινολικής πολυμερικής αλυσίδας χρησιμοποιώντας ήπιες συνθήκες
πλάσματος και εναπόθεση ενός πολυμερικού υλικού, 87 ε) του πολυστυρενίου σε μίγμα CF4 / Ο2 88 και
ζ) επιφανειών πολυαιθυλενίου με πλάσμα μικροκυμάτων (microwave plasma) σε αέριο Ο2 και CF4 σε
ένα στάδιο ή σε δύο στάδια διαδικασίας. 89
Επιπλέον, το πλάσμα έχει χρησιμοποιηθεί για την εναπόθεση τυχαίων νανο-δομών μορφής
κορδέλλας, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως υπερ-υδρόφοβα επιστρώματα (coatings) φθοράνθρακα.
Σε προηγούμενες εργασίες η ομάδας μας,
εφαρμόζεται

σε

υβριδικά

πολυμερικά

91-95

υλικά

90

έχει προτείνει μια γρήγορη, γενική [δηλαδή
όπως

η

Πολυδιμεθυλοσιλοξάνη

(PDMS)

χρησιμοποιώντας πλάσμα SF6 καθώς επίσης και σε οργανικά πολυμερικά υλικά όπως ο
πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) PMMA χρησιμοποιώντας πλάσμα Ο2] διαδικασία πλάσματος για
την κατασκευή υπερ-υδρόφοβων πολυμερικών επιφανειών (από μερικά nm2 περιοχή σε διάφορα m2
ανάλογα με τις διαστάσεις του αντιδραστήρα), ελέγχωντας τη τιμή του επιφανειακού λόγου και της
μορφολογίας.
Η επεξεργασία με πλάσμα οξυγόνου είναι επίσης ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη
βελτίωση της διαβρεκτικότητας μιας επιφάνειας. Μετά την επεξεργασία με πλάσμα οξυγόνου, οι
πολυμερικές επιφάνειες παρουσιάζουν υπερ-υδροφιλικό χαρακτήρα (με γωνία επαφής < 5º), ως
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συνδυαστική επίδραση της οξείδωσης της επιφάνειας (χημείας) και της αύξησης της τραχύτητας της
επιφάνειας (τοπογραφίας). 96-98 Εντούτοις, οι υπερ-υδρόφιλες επιφάνειες πάσχουν από ένα φαινόμενο
γνωστό ως υδροφοβική αποκατάσταση (hydrophobic recovery) το οποίο ορίζεται ως μια βαθμιαία
αύξηση της γωνίας επαφής με το χρόνο (γήρανση). Διάφοροι μηχανισμοί έχουν προταθεί και
μελετηθεί για τις παρατηρηθείσες αλλαγές στις ιδιότητες των επιφανειών με το χρόνο,
συμπεριλαμβανομένης της διάχυσης και της αντίδρασης των ελεύθερων ριζών,
επαναπροσανατολισμό των πολικών ομάδων της επιφάνειας προς τον όγκο

99

τη διάχυση ή τον

84, 100, 101

και της

επαναμόλυνσης των καθαρισμένων από το πλάσμα επιφανειών. Η ομάδα του Weitkart et al.

102

μελέτησε την υδροφοβική υποκατάσταση πολυμερικών επιφανειών κατεργασμένων σε πλάσμα O2 και
υδρατμών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Wilhelmy balance και έκανε διαχωρισμό μεταξύ της
βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης υδροφοβικής υποκατάστασης. Η βραχυπρόθεσμη υδροφοβική
υποκατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη, πιθανώς λόγω της παραγωγής ολιγομερών στην επιφάνεια, ενώ
η μακροπρόθεσμη υδροφοβική υποκατάσταση αντιστράφηκε εν μέρει μέσω της βύθισης σε νερό και
οφείλεται στην ανασυγκρότηση της επιφάνειας. Η ομάδα του Dupont-Gillain et al.103 μελέτησε
επιφάνειες PS κατεργασμένες σε πλάσμα οξυγόνου και έδειξε την επίδραση των διαφορετικών
τρόπων αποθήκευσης στην υδροφοβική αποκατάσταση, χρησιμοποιώντας XPS και δυναμικές
μετρήσεις διαβροχής. Η υδροφοβική αποκατάσταση ήταν γρήγορη σε υγρό αέρα, λόγω της διάχυσης
των οξειδωμένων μακρομοριακών αλυσίδων στον όγκο, σε σύγκριση με το ξηρό αέρα, όπου συνέβη
μόνο αναπροσανατολισμός των λειτουργικών ομάδων, σε ένα στρώμα της τάξης των μερικών νανομέτρων. Η ομάδα της Mora et al.100,

104

εξέτασε την υδροφοβική αποκατάσταση μιας ποικιλίας

πολυμερικών επιφανειών, κατεργασμένων σε πλάσμα οξυγόνου, όπως πολυπροπυλένιο, πολυστυρένιο
και πολυ(ανθρακικό εστέρα). Η αναδόμηση της επιφάνειας, στην περίπτωση του κατεργασμένου σε
πλάσμα οξυγόνου Πολυπροπυλενίου, εμποδίστηκε σε περιβάλλον υγρού αζώτου και ενισχύθηκε με
την αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τη θερμοκρασία του δωματίου. Η ομάδα του Inagaki et al.105
μελέτησε την υδροφοβική υποκατάσταση επιφανειών Poly(aryl ether ether ketone) κατεργασμένων σε
πλάσμα οξυγόνου και διαπίστωσε οτι η γήρανση καθυστέρησε μετά το πλύσιμο με ακετόνη, λόγω της
απομάκρυνσης των προϊόντων αποικοδόμησης (επιφάνεια ολιγομερών), τα οποία εμφανίζονται κατά
τη διάρκεια της τροποποίησης με το πλάσμα.
Παρά τις εκτεταμένες εργασίες για την νανο-ύφανση των πολυμερικών επιφανειών με το
πλάσμα, λίγη προσπάθεια έχει αφιερωθεί για την κατανόηση του φαινομένου. Οι περισσότερες από
τις δημοσιευμένες εργασίες επισημαίνουν το ρόλο του ειδικού υλικού που εγχαράσσεται, ή τη χημεία
του αερίου και τις συνθήκες του πλάσματος που χρησιμοποιούνται. Η παρούσα εργασία έρχεται να
ρίξει φως στους μηχανισμούς με έμφαση τη σημασία της αλληλεπίδρασης πλάσματος-τοιχώματος στο
σχηματισμό της δομής. Οι αλληλεπιδράσεις πλάσματος-τοιχώματος υφίστανται σε διαφορετικό βαθμό
σε όλους τους αντιδραστήρες και αυτό οδηγεί συχνά σε παραλλαγές της ίδιας διαδικασίας μεταξύ
τους. Ο έλεγχος αυτών των αλληλεπιδράσεων μπορεί να οδηγήσει στον έλεγχο της διαδικασίας και
στην επαναληψιμότητα της διαδικασίας μεταξύ των διαφορετικών εξοπλισμών.
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2.4. Μικροκανάλια – Έλεγχος Ροής
Σε αυτήν την ενότητα ανασκοπούμε ένα άλλο σημαντικό θέμα και συγκεκριμένα τις ιδιότητες
διαβροχής των μικροκαναλιών και τον έλεγχό τους μέσω της επεξεργασίας με το πλάσμα. Είναι
γνωστό ότι η επεξεργασία με πλάσμα επηρεάζει τις ιδιότητες της επιφανείας με δύο τρόπους: πρώτον,
αλλάζει τη χημεία της επιφάνειας, και δεύτερον μπορεί να προκαλέσει τοπογραφικές αλλαγές, όπως
τραχύτητα και νανο-ύφανση.96 Τα πλάσματα με βάση το οξυγόνο προκαλούν υδροφιλικότητα
δημιουργώντας ομάδες όπως -OH, -COOH, -CO και άλλες σχετικές ομάδες, ενώ τα πλάσματα
φθορανθράκων προκαλούν υδροφοβικότητα με επικάλυψη CFX ομάδων. Ο συνδυασμός κάθε μιας
από αυτές τις χημείες και η αυξημένη τοπογραφία επηρεάζουν ακόμη περισσότερο τις ιδιότητες
διαβροχής και τις φαινόμενες γωνίες επαφής: Για τις μη-επίπεδες επιφάνειες, ο Wenzel 21 προβλέπει
ότι οι υδρόφιλες επιφάνειες γίνονται πιο υδρόφιλες και, τελικά, υπερ-υδρόφιλες (γωνία επαφής
μικρότερη από 5º) και οι υδρόφοβες επιφάνειες γίνονται πιο υδρόφοβες (βλέπε Κεφάλαιο 4). Ο
Wenzel περιγράφει το ομοιογενές σύστημα διαβροχής, όταν το υγρό διαβρέχει όλες τις προεξοχές της
επιφάνειας. Οι Cassie-Baxter 23 περιγράφουν το ετερογενές σύστημα διαβροχής, το οποίο προϋποθέτει
ότι μεταξύ του υγρού και της επιφάνειας, υπάρχει ένα παγιδευμένο στρώμα αέρα και προβλέπει ότι σε
υψηλές τιμές τραχύτητας μια υδρόφοβη επιφάνεια θα γίνει υπερ-υδρόφοβη, όπου οι σταγόνες του
νερού είναι στη κατάσταση “fakir” κυλώντας στις προεξοχές της επιφάνειας. Σε πρόσφατες εργασίες
της ομάδας μας έχουμε αποδείξει ότι η εγχάραξη με το πλάσμα και η εναπόθεση μπορούν να
δημιουργήσουν υπερ-υδρόφιλες και υπερ-υδρόφοβες επιφάνειες, συνδυάζοντας τη νανο-ύφανση με το
πλάσμα και τη χημική τροποποίηση των επιφανειών με το πλάσμα. Είναι ελπιδοφόρα η ενσωμάτωση
αυτών των ευρημάτων όχι μόνο σε ελεύθερες επιφάνειες, αλλά και σε μικρο-κανάλια.91, 93-95
Οι υπερ-υδρόφιλες επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της ροής των
υγρών.

106-109

Ίσως η πιο σημαντική εφαρμογή των υπερ-υδρόφιλων μικρο-καναλιών είναι η ικανότητά

τους να κατευθύνουν τα υγρά στο προορισμό τους με τριχοειδή δράση, χωρίς την ανάγκη πρόσθετων
εξαρτημάτων όπως αντλίες σύριγγας ή ηλεκτρικό δυναμικό. Η τριχοειδής πλήρωση δεν είναι μόνο μια
πολύ σημαντική φυσική διεργασία που συμβαίνει στα φυτά, στα ζώα και στους ανθρώπους, αλλά
επίσης μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος στη βιολογική ανάλυση και διαχωρισμό.110-112 Ο
αποτελεσματικός έλεγχος αυτής της διαδικασίας μπορεί να έχει μεγάλη επίπτωση στην επιστήμη της
βιολογίας και στη βιοϊατρική μηχανική. Για την αύξηση της τριχοειδούς ροής έχουν χρησιμοποιηθεί
μικρο-κανάλια με κωλωνοειδείς δομές.113-114 Στις περισσότερες περιπτώσεις η υδροφιλικότητα μέσα
στα μικρο-κανάλια επιτυγχάνεται με την επεξεργασία με πλάσμα οξυγόνου. Ωστόσο, οι υπερυδρόφιλες επιφάνειες υποφέρουν από το γνωστό φαινόμενο της υδροφοβικής αποκατάστασης 96, 115, η
οποία μειώνει τη τριχοειδή άντληση. Για το λόγο αυτό πολλές εργασίες προσπαθούν να παρακάμψουν
αυτό το πρόβλημα: Η ομάδα του Jeong et.al.116 δημιούργησε μόνιμα υδρόφιλα μικρο-κανάλια από
PEG με έγχυση και σκλήρυνση ελαστομερούς και συγκόλληση με τη βοήθεια υπεριώδους
ακτινοβολίας (UV) του πολυμερούς PEG. Η ομάδα του Chung et.al.117 εισήγαγε νανο-διάκενα
(nanointerstices NI) στο πλευρικό τοίχωμα των κατεργασμένων μικρο-καναλιών από PMMA με
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πλάσμα οξυγόνου, τα οποία οδήγησαν σε τριχοειδή ροή που ήταν λιγότερο εξαρτημένη από τη
γήρανση. Η διάταξη που παρουσίασαν παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.6.

Σχήμα 2.6. Σχηματικό διάγραμμα της διάταξης που παρουσίασε η ομάδα του Chung et.al 117 με τα
νανο-διάκενα στα πλευρικά τοιχώματα.
Άλλες ομάδες πρότειναν τη χρήση ατμοσφαιρικού πλάσματος ώστε τα κανάλια να καταστούν
υδροφιλικά.118 Στην παρούσα διατριβή (βλέπε Κεφάλαιο 6) αποδεικνύουμε ότι τα τραχειά
κατεργασμένα με πλάσμα μικρο-κανάλια δεν έχουν μόνο υψηλές τριχοειδείς ροές συγκρίσιμες με
εκείνες που δημιουργούνται από τις κολώνες (posts), αλλά είναι και σταθερά για μήνες μετά την
κατασκευή, δηλαδή η γήρανση τους επιβραδύνεται σημαντικά.91, 119
Η τριχοειδής μετακίνηση των υγρών τροποποιώντας τη δι-επιφανειακή τάση στερεού υγρού,
χρησιμοποιώντας επιφάνειες με βαθμωτή μεταβολή της διαβροχής, προσαρμόζεται καλά στα
μικρορευστονικά συστήματα.120 Ειδικότερα υδρόφοβες και υπερ-υδρόφοβες περιοχές στα μικροκανάλια θα σταματούν τη τριχοειδή ροή και θα ενεργούν ως παθητικές μικρο-βαλβίδες. Οι μικροβαλβίδες είναι βασικές δομικές μονάδες των μικρορευστονικών διατάξεων για τη δημιουργία
συνθηκών ακινητοποίησης της ροής.121 Οι παθητικές βαλβίδες κατασκευάζονται εύκολα είναι
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λιγότερο επιρρεπείς σε απόφραξη, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνουν κανένα μετακινούμενο στοιχείο.
Μια υδρόφοβη βαλβίδα χρησιμοποιεί την πίεση που προκαλείται από μια υδρόφοβη λωρίδα στη
διεπιφάνεια στερεού-υγρού-αέρα για να σταματήσει τη ροή του υγρού.122 Έχουν πρόσφατα προταθεί
κομψά τριχοειδή αυτόνομα συστήματα και βαλβίδες.123 Η ομάδα του Chunder et.al.122,

124

κατασκεύασε υδρόφοβες βαλβίδες καθώς και θερμικά μετατρεπόμενη υπερ-υδρόφοβη / υδρόφιλη
βαλβίδα χρησιμοποιώντας εναπόθεση στρώμα-με-στρώμα. Στην παρούσα διατριβή θα παρουσιάσουμε
μια πολύ απλή διαδικασία για τη δημιουργία τέτοιων παθητικών μικρο-βαλβίδων / υπερ-υδρόφοβων
περιοχών χρησιμοποιώντας εναπόθεση με πλάσμα σε τραχειά μικρο-κανάλια μέσω μιας διάτρητης
μάσκας (βλέπε Κεφάλαιο 6).

2.5. Μικροσυστοιχίες
Οι μικροσυστοιχίες γίνονται όλο και πιο σημαντικά εργαλεία για την κλινική διάγνωση, την
ανακάλυψη φαρμάκων και την έρευνα στην επιστήμη της ζωής λόγω των πλεονεκτημάτων τους, της
υψηλής απόδοσης, της υψηλής αξιοπιστίας, της ταχείας ανάλυσης και της μικρής ποσότητας
δείγματος

125-129

. Με στόχο τη βελτίωση των μικροσυστοιχιών, στη παρούσα διατριβή (βλέπε

Κεφάλαιο 7) θα παρουσιαστεί πως η νανο-δόμηση οργανικών πολυμερών (όπως του πολυ
(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) PMMA, του πολυστυρενίου PS και της πολυ(διαιθεροκετόνης) PEEK)
με πλάσμα Ο2 μπορεί να προσφέρει αύξηση σχεδόν μιας τάξης μεγέθους στο ποσό της προσρόφησης
πρωτεϊνών, σε σύγκριση με μια επίπεδη επιφάνεια. Στην παρούσα ενότητα θα προηγηθεί εν συντομία
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: α) θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην τεχνολογία των μικροσυστοιχιών
και β) θα γίνει ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της νανο-τοπογραφίας στη προσρόφηση πρωτεϊνών
και γ) θα δοθεί έμφαση στο ρόλο του πλάσματος στις χημικές και τοπογραφικές αλλαγές της
επιφάνειας.
α) Μια μεγάλη ποικιλία επιφανειών έχει χρησιμοποιηθεί ως υποστρώματα για μικροσυστοιχίες, συμπεριλαμβανομένων του γυαλιού,

128-130

του πυριτίου

131, 132

του χρυσού

133

καθώς και

οργανικών πολυμερικών υποστρωμάτων όπως το πολυστυρένιο (PS), ο πολυ(μεθακρυλικός
μεθυλεστέρας) (PMMA), ο πολυ(ανθρακικός εστέρας) (polycarbonate) (PC) και η πολυουρεθάνη
(polyurethane)

134-137

. Τα πολυμερή επιτρέπουν τη γρήγορη και φθηνή παραγωγή των

μικροσυστοιχιών σε μεγάλες ποσότητες, την ανίχνευση με φθορισμό με χαμηλό αυτο-φθορισμό και
την ευκολία χειρισμού κατά την αποθήκευση και τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες. Οι τρέχουσες
τάσεις στην κατασκευή των μικροσυστοιχιών περιλαμβάνουν τη σμίκρυνση της κηλίδας για την
επίτευξη πυκνότερης διάταξης των κηλίδων χωρίς να υπάρχει κίνδυνος μείωσης της έντασης του
σήματος της κηλίδας. Αυτό συνεπάγεται οτι η ένταση του σήματος πρέπει να αυξηθεί ανά μονάδα
επιφάνειας. Η μικροτεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει σίγουρα στην σμίκρυνση των διαστάσεων,
όπως αποδεικνύεται από πρόσφατες εργασίες για τη σχηματοποίηση βιομορίων σε υποστρώματα
χρησιμοποιώντας διεργασίες φωτολιθογραφίας και εγχάραξης

138-143

. Οι μεθόδοι μικροτεχνολογίας

προσπαθούν να αποφύγουν τις τεχνικές εναπόθεσης μικροκηλίδων με αυτόματες συσκευές για την

35

κατασκευή των συστοιχιών. Ωστόσο, μια καθιερωμένη μέθοδος για τη τοποθέτηση μικρών δειγμάτων
DNA, πρωτεϊνης, ή άλλο στόχο βιολογικού υλικού πάνω στα υποστρώματα μικροσυστοιχίας είναι με
μια αυτόματη συσκευή εναπόθεσης μικροκηλίδων, επίσης γνωστή ως "spotter". Τα σημαντικά
πλεονεκτήματα του είναι η ακρίβεια, η αναπαραγωγισιμότητα και η αποδεκτή ταχύτητα. Είναι επίσης
μικρού κόστους και προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με άλλες μεθόδους. Είτε οι κηλίδες
γίνουν με μικροτεχνολογία, είτε με εναπόθεση χρησιμοποιώντας την αυτόματη συσκευή κάθε
προσπάθεια για τη βελτίωση της έντασης των κηλίδων είναι πολύτιμη. Η παρούσα διατριβή
συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
β) Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα στην κατασκευή των πρωτεΐνικών συστοιχιών είναι η
αποτελεσματική ακινητοποίηση πρωτεϊνών ‘ανίχνευσης’ σε ένα υπόστρωμα. Σήμερα, μια σειρά από
στρατηγικές 144, όπως η φυσική προσρόφηση, η ειδική συγγένεια 145 και η ομοιοπολική σύνδεση είναι
διαθέσιμες για την πρωτεΐνική ακινητοποίηση

144

. Η φυσική προσρόφηση είναι η απλούστερη μορφή

της πρωτεΐνικής ακινητοποίησης σε μια επιφάνεια, όπου η αμοιβαία έλξη μεταξύ της στερεάς
επιφάνειας και της πρωτεΐνης καθορίζει την κάλυψη της επιφάνειας. Η διαδικασία αυτή στηρίζεται σε
μη ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις. Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιούμε τη φυσική προσρόφηση
και στις περισσότερες των περιπτώσεων αποδεικνύεται ότι είναι σταθερή και ελέγξιμη 146-148. Αρκετές
μελέτες έδειξαν ότι τόσο η χημεία της επιφάνειας όσο και η τοπογραφία της επιφάνειας μπορεί να
επηρεάσει την ακινητοποίηση των βιομορίων μέσω της προσρόφησης 146-152. Ειδικότερα, η ομάδα του
Denis et al.

153

μελέτησε την επίδραση της τοπογραφίας και της χημείας της επιφάνειας στη

προσρόφηση κολλαγόνου σε τραχειές επιφάνειες Au, τροποποιημένες με ομάδες CH3 και OH
χρησιμοποιώντας χημεία αυτοοργάνωσης με θειόλες, με μέγεθος τραχύτητας 15 nm ύψος και 60 nm
διάμετρο. Οι υδροφοβικές επιφάνειες (με CH3) παρουσίασαν μεγαλύτερα προσροφημένα ποσά σε
σχέση με τις υδροφιλικές επιφάνειες (με OH), ενώ τα προσροφημένα ποσά στις τραχειές επιφάνειες
Au ήταν παρόμοια με αυτά που βρέθηκαν στην ομαλά υποστρώματα δείχνοντας ότι οι μικρές τιμές
τραχύτητας δεν επηρεάζουν την προυπάρχουσα προσροφημένη ποσότητα πρωτεΐνης. Οι Han et al. 154
εξέτασαν την επίδραση της τραχύτητας (5 <Rave<60nm) μοντέλων υποστρωμάτων όπως οι μεμβράνες
πολυαιθεροσουλφόνης και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η τραχύτητα έχει μικρή επίδραση στο
ποσό της προσροφημένης πρωτεϊνης ανά μονάδα πραγματικής επιφάνειας του υποστρώματος.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την προβαλόμενη επιφάνεια το ποσό της προσροφημένης πρωτεΐνης
είναι ανάλογο με την αύξηση της επιφάνειας. Η ομάδα του Kumar et al. 155 εξέτασε την πυκνότητα της
πρωτεΐνικής προσρόφησης σε επιφάνειες συμπολυμερούς PS-b-PMMA diblock και την σύγκρινε με
επιφάνειες καθαρού ομοπολυμερούς PS. Η πυκνότητα της πρωτεΐνης στα ανομοιογενή υμένια PS-bPMMA βρέθηκε 3-4 φορές υψηλότερη στις νησίδες νανο-κλίμακας του PS σε σχέση με την ομοιογενή
επιφάνεια του ομοπολυμερούς PS, αποδεικνύοντας ότι η ανομοιογένεια νανο-κλίμακας και / ή
τοπογραφία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσρόφηση. Η ομάδα του Cai et al.
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σχηματοποίησε πρωτεΐνες χρησιμοποιώντας σταγονίδια PS τα οποία σχηματίζονται από την
αποκόλληση λεπτών υμενίων PS σε επιφάνειες PEG, τροποποιημένες με σιλάνια. Οι περιοχές PEG-
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σιλανίου αντιστέκονται στην πρωτεϊνική προσρόφηση, ενώ τα σταγονίδια PS επιτρέπουν την
επιλεκτική προσρόφηση των πρωτεϊνών.
γ) Ερχόμαστε τώρα στην εξέταση του ρόλου του πλάσματος στην κατεργασία επιφανειών για
προσρόφηση πρωτεϊνών. Η ομάδα του Xu et al.
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μελέτησε την επίδραση της διαβρεκτικότητας

επιφανειών LDPE, τροποποιημένων με πλάσμα Ο2, στην πρωτεΐνική πρόσφυση. Η οραλβουμίνη βοός
και η fibrinogen παρουσίασαν μια βηματική εξάρτηση στη δύναμη προσκόλλησης καθώς οι γωνίες
επαφής νερού περνούσαν στην περιοχή των 60-65o. Η ομάδα του Yeo et al. 158 προσρόφησε πρωτείνες
πάνω σε σχηματοποιημένες κηλίδες κατεργασμένες με πλάσμα Ο2 σε πολυμερισμένα με πλάσμα
λεπτά υμένια από εξαμεθυλοδισιλάνιο και διαπίστωσε ότι οι πρωτεΐνες προσροφώνται μόνο στην
υδρόφιλη περιοχή η οποία προκύπτει από το πλάσμα Ο2. Επίσης, οι Rucker et al. 142 χρησιμοποίησαν
μια διάτρητη μάσκα, με κυκλικά ανοίγματα 1.0 με 1,5 mm μέσα από τα οποία έγινε εγχάραξη με
πλάσμα και ακολούθησε προσρόφηση αντισωμάτων πάνω σε πολυμερικές επιφάνειες όπως το PC, το
PMMA και το Zeonex (Σχήμα 2.7). Σε δυο από τις τρεις περιπτώσεις η προσρόφηση αυξήθηκε
δραματικά.

(α)

(β)

Σχήμα 2.7. (α) Εικόνες SEM για τα πολυμερικά υποστρώματα που χρησιμοποιήθηκαν (PC, PMMA,
Zeonex). (β) Εικόνες φθορισμού για την ακινητοποίηση των αντισωμάτων (Cy3-labeled polyclonal
antibody)142.
Η ομάδα αυτή έκανε μια πρώτη παρουσίαση ότι η τραχύτητα, προκαλούμενη από το πλάσμα, μπορεί
να επηρεάσει την προσρόφηση πρωτεϊνών. Η ομάδα μας έχει μελετήσει εκτενώς την επίδραση τόσο
του πλάσματος οξυγόνου όσο και του πλάσματος φθορανθράκων στα χαρακτηριστικά διαβροχής του
PDMS, του PMMA, του PEEK και άλλων πολυμερών και έχει παρουσιάσει τόσο υπερ-υδρόφιλες,
όσο και υπερ-υδρόφοβες επιφάνειες 91-96, 159.
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Σε αυτή τη διατριβή εργασία χρησιμοποιήθηκε το πλάσμα οξυγόνου για να νανο-υφάνει
επιφάνειες PMMA και να δημιουργήσει υποστρώματα με βέλτιστη τοπογραφία και χημεία για την
κατασκευή πρωτεϊνικών μικρο-συστοιχιών (βλέπε Κεφάλαιο 7).

2.6. Χρωματογραφία σε Μικροστήλες
Πριν προχωρήσουμε στη βιβλιογραφική επισκόπηση της χρωματογραφίας σε ψηφίδα
θεωρούμε αναγκαίο να κάνουμε μια εισαγωγική παρουσίαση της χρωματογραφίας με έμφαση στη
χρωματογραφία συγγένειας προκειμένου να δοθεί στον αναγνώστη μια πλήρης εικόνα του πεδίου. Οι
ενότητες 2.6.1 με 2.6.7 αν και εισαγωγικές κρίθηκε σκόπιμο να μείνουν εδώ για την ενότητα του
θέματος.
H Χρωματογραφία ορίζεται ως μια φυσική μέθοδος διαχωρισμού στην οποία τα στοιχεία που
πρόκειται να διαχωριστούν κατανέμονται μεταξύ δύο φάσεων (οι οποίες δεν αναμιγνύονται), μία εκ
των οποίων είναι η στάσιμη φάση, ενώ η άλλη είναι η κινητή φάση. Η στάσιμη φάση είναι ένα
στρώμα στερεού ή υγρού ακινητοποιημένου σε στερεό υπόστρωμα μεγάλου εμβαδού. Η στάσιμη
φάση μπορεί να βρίσκεται πακτωμένη σε στήλη, τοποθετημένη ως στιβάδα, ή υμένιο, κλπ. Η κινητή
φάση είναι ένα ρευστό το οποίο κινείται διαμέσου και κατά μήκος της στήλης. Η κινητή φάση μπορεί
να είναι υγρή ή αέρια ή υπερκρίσιμο ρευστό.

2.6.1. Ιστορία της Χρωματογραφίας
Η Χρωματογραφία επινοήθηκε από ένα Ρώσο βοτανολόγο, τον Tswett Mikhail (1872-1919)
το 1903
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. Ο Tswett Mikhail χρησιμοποίησε την τεχνική αυτή για τον διαχωρισμό χρωστικών

ουσιών φυτών, παιρνώντας διαλύματα αυτών των ειδών μέσα από στήλες από γυαλί, οι οποίες ήταν
πακεταρισμένες με ανθρακικό ασβέστιο
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. Ο διαχωρισμός φαίνεται ως χρωματιστές ταινίες στη

στήλη, και αυτός είναι ο λόγος που ονόμασε αυτή τη τεχνική χρωματογραφία. Η λέξη χρωματογραφία
αποτελείται από δύο λέξεις με ελληνικές ρίζες, chroma (χρώμα) και graphein (γράφω).
Το 1941, οι Martin και Synge ανέπτυξαν τη θεωρία της χρωματογραφίας κατανομής (partition
chromatography) και χρησιμοποίησαν μαθηματικά για να περιγράψουν τη διαδικασία διαχωρισμού
162

, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη σύγχρονη υψηλής απόδοσης υγρή χρωματογραφία. Οι Martin

και Synge μοιράστηκαν το Βραβείο Νόμπελ Χημείας (1952) για την εφεύρεσή της χρωματογραφίας
κατανομής
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. Οι Martin και James δημοσίευσαν επίσης το 1952 την πρώτη εφαρμογή της αέριας

χρωματογραφίας. Το ίδιο έτος, αποδείχτηκε και η έκλουση με βαθμωτή μεταβολή από τον Alm. Από
τα τέλη της δεκαετίας του 1960, καθορίστηκαν καλά οι θεωρίες και οι χρήσεις των οργάνων της υγρής
χρωματογραφίας και αυτό οδήγησε στο πρώτο εμπορικά διαθέσιμο σύστημα υγρής χρωματογραφίας,
το 1969. Γύρω στο 1973, οι τεχνολογίες συσκευασίας προήχθηκαν τόσο, έτσι ώστε, για πρώτη φορά,
μπορούσαν να προετοιμαστούν αναπαραγωγίσιμες στήλες υψηλής απόδοσης με σωματίδια κάτω των
10 μm σε διάμετρο. Επίσης, το 1973, η τροποποίηση επιφανειών χαλαζία μέσω κατεργασίας με
σιλάνιο έγινε εφικτή από εμπορική άποψη. Αυτές οι ανακαλύψεις οδήγησαν στις πρώτες στήλες (10
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μm) υψηλής απόδοσης υγρής χρωματογραφίας ανάστροφης-φάσης (reversed-phase HPLC columns)
164, 165

. Από τότε, η HPLC έχει γίνει μια από τις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες

τεχνικές στο σύγχρονο εργαστήριο.

2.6.2. Είδη Χρωματογραφίας
Το είδος της χρωματογραφίας καθορίζεται από την επιλογή των δύο φάσεων και τη φύση των
δυνάμεων που καθορίζουν την κατανομή των συστατικών ανάμεσα στις φάσεις. Στο παρακάτω
σχεδιάγραμμα παρουσιάζονται τα είδη χρωματογραφίας.

Σχήμα 2.8. Είδη χρωματογραφίας.
Τα είδη της χρωματογραφίας ως προς τους μηχανισμούς διαχωρισμού ταξινομούνται σε:
1. Προσρόφησης
2. Κατανομής
3. Ιοντοανταλλαγής
4. Μοριακού Αποκλεισμού ή Διάχυσης Πηκτής
5. Συγγένειας
Οι μηχανισμοί διαχωρισμού παρουσιάζονται στο παρακάτω Σχήμα 2.9.

39

Σχήμα 2.9. Ταξινόμηση ειδών χρωματογραφίας σύμφωνα με τους μηχανισμούς διαχωρισμού.
Επιπρόσθετα τα είδη της χρωματογραφίας ως προς τη φύση της κινητής φάσης ταξινομούνται
σε υγρή, αέρια και υπερκρίσιμη ρευστή, ως προς τη διάταξη της στάσιμης φάσης διακρίνεται σε
στήλης και επίπεδη, ως προς τη διεργασία ανάπτυξης διακρίνεται σε έκλουσης, αντικατάστασης και
μετωπικής ανάλυσης και ως προς τη κλίμακα εφαρμογής σε αναλυτική και παρασκευαστική. Όταν η
κινητή φάση είναι υγρή, η χρωματογραφική τεχνική καλείται υγρή χρωματογραφία (Liquid
Chromatography (LC)).
Η διαδικασία που ακολουθείται στη μέθοδο της υγρής χρωματογραφίας είναι η εξής: Το προς
διαχωρισμό μίγμα εισάγεται με τη βοήθεια της κινητή φάσης στη στάσιμη φάση. Οι δύο φάσεις
επιλέγονται έτσι, ώστε τα συστατικά του δείγματος να κατανέμονται μεταξύ της κινητής και της
στάσιμης φάσης σε διαφορετικό βαθμό. Τα συστατικά τα οποία κατακρατούνται ισχυρότερα από τη
στάσιμη φάση κινούνται αργά κατά τη ροή της κινητής φάσης. Αντίθετα, τα συστατικά τα οποία
κατακρατούνται ασθενέστερα από τη στάσιμη φάση, κινούνται ταχύτερα. Ως αποτέλεσμα αυτών των
διαφορών στην ευκινησία, τα συστατικά διαχωρίζονται. Η διαδικασία απεικονίζεται στο Σχήμα 2.10.
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Σήμα
Ανιχνευτή

Γ

Χρόνος

Χρωματογραφική Στήλη

Δείγμα

Ένωση Α

Χρωματογράφημα

Ένωση Γ

Ένωση Β

Σχήμα 2.10. Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας του χρωματογραφικού διαχωρισμού.
Όταν η σύνθεση του διαλύτη της κινητής φάσης είναι σταθερή, αυτή ονομάζεται ισοκρατική
έκλουση. Όταν ένα δείγμα περιέχει πάνω από 20 ενώσεις, η ισοκρατική έκλουση μπορεί να είναι
προβληματική. Οι πρόωρες κορυφές έχουν συνήθως χαμηλή ανάλυση και η τελικές κορυφές είναι
ευρείες και επίπεδες. Η χρησιμοποίηση ασθενέστερων διαλυτών θα βελτίωνε τις πρόωρες κορυφές,
αλλά θα επιδείνωνε τις τελικές κορυφές, ενώ η χρησιμοποίηση ισχυρότερων διαλυτών θα συμπίεζε
περαιτέρω τις πρόωρες κορυφές αλλά θα βελτίωνε τις τελικές κορυφές. Αυτό το λεγόμενο "Γενικό
πρόβλημα έκλουσης" μπορεί να λυθεί ξεκινώντας με ένα αδύναμο διαλύτη και στη συνέχεια να
ξεκινήσει μια σταδιακή αύξηση της δύναμης του διαλύτη με την πάροδο του χρόνου, ούτως ώστε όλοι
οι κορυφές να διαχωριστούν καλά.
Ένα τυπικό σύστημα υγρής χρωματογραφίας αποτελείται από τα εξής μέρη: την αντλία, τη
συσκευή έγχυσης δείγματος, τη στήλη διαχωρισμού και τον ανιχνευτή (Βλ. Σχήμα 2.11.).

Δείγμα

Αντλία

Βαλβίδα
Έγχυσης

Αναλυτική
Στήλη

Ανιχνευτής

Κατεύθυνση ροής

Σχήμα 2.11. Σχηματική αναπαράσταση ενός τυπικού συστήματος υγρής χρωματογραφίας.
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2.6.3. Κατασκευή των στηλών χρωματογραφίας
Η κατασκευή των στηλών για υγρή χρωματογραφία έχει γίνει με τη χρήση διάφορων
εναλλακτικών μεθόδων. Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν στήλες πακεταρισμένες με μικροσωματίδια, στήλες με πορώδεις μονόλιθους, καθώς και στήλες με διατεταγμένες κολώνες (posts) σε
ψηφίδα όπως θα δούμε στην ενότητα της χρωματογραφίας σε ψηφίδα.
Οι στήλες διαχωρισμού είναι ως επί το πλείστον πυκνά συσκευασμένες με σωματίδια στη
μικρο-κλίμακα. Στόχος των σωματιδίων είναι να φέρουν τη στάσιμη φάση και να δημιουργούν
μεγάλη ενεργή επιφάνεια. Τα σωματίδια που χρησιμοποιούνται διαφέρουν στο σχήμα, στο μέγεθος,
στο μεγεθος των πόρων και στην ενεργή επιφάνεια (πορώδες). Στο Σχήμα 2.12. παρουσιάζεται μια
εικόνα στήλης πακεταρισμένης με σωματίδια.

Σχήμα 2.12. Στήλη πακεταρισμένη με σωματίδια.
Το σχήμα των σωματιδίων είναι είτε σφαιρικό ή ακανόνιστο. Η συντριπτική πλειοψηφία του
συνόλου των στηλών χρησιμοποιεί σφαιρικά σωματίδια, επειδή παρέχουν πιο ομοιόμορφη και πυκνή
συσκευασία, καλύτερο προφίλ ροής, λιγότερη αναπτυσσόμενη πτώση πιέσεως (backpressure) και
υψηλότερη απόδοση. Τα ακανόνιστα σωματίδια συχνά παρέχουν μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια και
μεγαλύτερη χωρητικότητα.
Το μέγεθος των περισσοτέρων εμπορικών σωματιδίων είναι μεταξύ 3 μm και 10 μm σε
διάμετρο, ενώ σωματίδια με διάμετρο 1 μm επίσης είναι υπο διερεύνηση. Τα μικρότερα σωματίδια
παρέχουν μικρότερο ύψος πλακών, το οποίο είναι ανάλογο με τη διάμετρο του σωματιδίου. Αυτό
έρχεται με τη μείωση της σημαντικά υψηλής αναπτυσσόμενης πτώσης πιέσεως, η οποία είναι
αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της διαμέτρου του σωματιδίου. Ως εκ τούτου, η τάση που
κυριαρχεί είναι η αύξηση της διακριτικής ικανότητας παρά η συνέχιση της μείωσης του μεγέθους των
σωματιδίων.
Το μέγεθος των πόρων είναι η μέση διάσταση των καναλιών στο εσωτερικό του πορώδους
σωματιδίου. Η εσωτερική δομή του σωματιδίου είναι πλήρως πορώδη και μπορεί να συγκριθεί
καλύτερα με ένα σφουγγάρι με άκαμπτη δομή. Εντός των πόρων, η κινητή φάση και οι αναλύτες δεν
ρέουν, αλλά κινούνται μόνο με διάχυση. Το μέγεθος των πόρων μπορεί να κυμαίνεται από 60 Å έως
10.000 Å. Μόρια μικρότερα από το μέγεθος των πόρων μπορούν να εισέλθουν στους πόρους και
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εκμεταλλεύονται πλήρως το εσωτερικό της στάσιμης φάσης. Τα μεγαλύτερη μόρια μπορούν να
παραμένουν εκτός των πόρων και συνεπώς έχουν μικρή κατακράτηση.
Η ενεργή επιφάνεια του σωματιδίου καθορίζεται από το μέγεθος των πόρων και την αφθονία
των πόρων στα σωματίδια. Σωματίδια υψηλού πορώδους με μικρότερους πόρους έχουν μεγαλύτερη
ενεργή επιφάνεια. Για παράδειγμα, η ενεργή επιφάνεια μιας στήλης γεμάτης με μη-πορώδη σωματίδια
διαμέτρου 5 μm είναι μόνο 0,02 m2/ml, ενώ εκείνη με ολικά πορώδη-σωματίδια είναι 150 m2/mL 160.
Οι πόροι που είναι πολύ μικροί είναι επιζήμιοι για την αποδοτικότητα της στήλης, καθώς είναι
δύσκολη η πρόσβαση. Για στήλες γενικού σκοπού, χρησιμοποιούνται συχνά πόροι διαμέτου 10 nm.
Για τα μεγάλα μόρια, όπως οι πρωτεΐνες, η καλύτερη επιλογή είναι οι πόροι με διάμετρο 100 nm. Για
σωματίδια τα οποία δεν έχουν στην επιφάνεια τους λειτουργικές ομάδες, μεγαλύτερη ενεργή
επιφάνεια σημαίνει περισσότερη χωρητικότητα, μεγαλύτερη κατακράτηση και γενικά υψηλότερη
ανάλυση. Υπάρχουν επίσης στήλες με μη πορώδη σωματίδια, τα οποία μπορούν να εξαλείψουν τη
διεύρυνση των ζωνών η οποία προκαλείται από την κακή μεταφορά μάζας στη στασιμότητα της
κινητής φάσης εντός των πόρων. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των εμπορικά
διαθέσιμων σωματιδίων σύμφωνα με το μέγεθος και το σχήμα του ως υλικό συσκευασίας των στηλών
διαχωρισμού 166.
Πίνακας 2.1. Εξέλιξη των εμπορικά διαθέσιμων σωματιδίων σύμφωνα με το μέγεθος και το σχήμα του
ως υλικό συσκευασίας των στηλών διαχωρισμού 166

Ένα μειονέκτημα των σωματιδίων είναι ότι τα χαρακτηριστικά μεταφοράς μάζας και η
αντίσταση της ροής είναι συνδυαστικά, έτσι ώστε πρέπει να γίνει ένας συμβιβασμός μεταξύ της καλής
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μεταφοράς μάζας και των γρήγορων ρυθμών ροής. Αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη των πορώδων
μονόλιθων. Οι μονόλιθοι είναι υλικά τα οποία έχουν ένα συνεχή πορώδη σκελετό με σχετικά μεγάλη
ροή μέσα από τους πόρους. Κατασκευάζονται με in-situ διεργασία πολυμερισμού ώστε να αυξηθεί η
μηχανική σταθερότητα τους. Υπάρχουν διαθέσιμοι και πολυμερικοί μονόλιθοι αλλά και μονόλιθοι
από διοξείδιο του πυριτίου. Στο Σχήμα 2.13. παρουσιάζεται μια εικόνα στήλης γεμάτης με μονόλιθο.

Σχήμα 2.13. Στήλη πακεταρισμένη με μονόλιθο.

2.6.4. Ανίχνευση
Εκτός

από

τη

στήλη

διαχωρισμού,

ο

ανιχνευτής

πρέπει

να

θεωρείται

ως

το πιο σημαντικό μέρος ενός χρωματογραφικού συστήματος. Για τη πρώτη χρωματογραφία, ο
διαχωρισμός κυριολεκτικά απεικονίστηκε από ένα ουράνιο τόξο χρωμάτων. Με τα χρόνια, έχει
αναπτυχθεί ένα μεγάλο φάσμα ανιχνευτών, οι οποίοι αξιοποιούν όλων των ειδών τις φυσικές και
χημικές ιδιότητες 167. Καθώς οι διαχωρισμένες ενώσεις βγαίνουν από τη στήλη και περνούν μέσα από
το κελί του ανιχνευτή, αλλαγές στο σήμα του υποβάθρου είναι αισθητές από τον ανιχνευτή και
καταγράφονται σε ένα χρωματογράφημα. Η επιλογή του ανιχνευτή εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες: τις χημικές ιδιότητες των αναλυτών, το επιθυμητό φάσμα των συγκεντρώσεων του
δείγματος που θα προσδιοριστούν, την πολυπλοκότητα του αναλύτη, αλλά επίσης εξαρτάται και από
το χρωματογραφικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό. Οι απαιτήσεις για το
διαχωρισμό και την ανίχνευση για ένα συγκεκριμένο αναλυτικό πρόβλημα είναι συμπληρωματικές:
όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα από άποψη της επιλεκτικότητας και της ευαισθησίας, τόσο λιγότερες
θα είναι οι απαιτήσεις που δημιουργούνται για το σύστημα διαχωρισμού και αντιστρόφως. Ένας
ιδανικός ανιχνευτής πρέπει:
•

είτε να είναι εξίσου ευαίσθητος σε όλες τις κορυφές έκλουσης ή να καταγράφει μόνο τις
κορυφές που ενδιαφέρουν.

•

να μην επηρεάζεται από τις αλλαγές στη θερμοκρασία ή στη σύνθεση της κινητής φάσης
(όπως συμβαίνει στη βαθμωτή έκλουση).

•

να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις μικρές ποσότητες των συστατικών
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•

να μη συμβάλλει στη διεύρυνση των κορυφών, ως εκ τούτου, ο όγκος του ανιχνευτή πρέπει
να είναι μικρός

•

να αποκρίνεται γρήγορα ώστε να παρθούν σωστά στενές κορυφές

•

να είναι εύκολος στη χρησιμοποίηση, σταθερός και φθηνός.

Μεταξύ όλων των μεθόδων ανίχνευσης, η απορρόφηση υπεριώδους-ορατού, ο φθορισμός, ο δείκτης
διάθλασης (RI), η αγωγιμότητα, η ηλεκτροχημική ανίχνευση και η φασματοσκοπία μάζας (MS) είναι
οι πιο συνηθισμένες. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή για την ανίχνευση των φωσφοπεπτιδίων
χρησιμοποιήσαμε έναν ανιχνευτή απορρόφησης υπεριώδους-ορατού.
Ο ανιχνευτής απορρόφησης υπεριώδους-ορατού μετρά την απορρόφηση του υπεριώδους ή
ορατού φωτός καθώς το φως περνάει μέσα από τη στήλη. Οι χημικές ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν
πρέπει να περιέχουν χρωμοφόρες οι οποίες απορροφούν είτε στο υπεριώδες ή στο ορατό φως, όπως οι
συζευγμένοι διπλοί δεσμοί και οι αρωματικοί δακτύλιοι. Το κελί ροής είναι τοποθετημένο συνήθως σε
σχήμα ‘Ζ’, στο οποίο η διαδρομή της ροής μεγιστοποιείται για να μεγιστοποιηθεί η απορρόφηση, η
οποία είναι ανάλογη με τη διαδρομή της ροής μέχρι το κελί του ανιχνευτή. Συνήθως καταγράφεται η
απορρόφηση και όχι η διαπερατότητα, διότι μόνο η απορρόφηση είναι γραμμική με τη συγκέντρωση
του δείγματος. Η μέθοδος της απορρόφησης είναι απλή και αξιόπιστη. Ωστόσο, είναι λιγότερο
ευαίσθητη από άλλες μεθόδους ανίχνευσης όπως π.χ. η ανίχνευση με φθορισμό και η ανίχνευση με τη
φασματοσκοπία μάζας.
Η μέθοδος ανίχνευσης με φθορισμό μετρά την εκπομπή φθορισμού σε ένα μεγαλύτερο μήκος
κύματος το οποίο παράγεται από ένα χαμηλότερο μήκος κύματος διέγερσης. Οι αναλύτες πρέπει να
έχουν χρωμοφόρες, οι οποίες φθορίζουν. Η μέθοδος αυτή έχει καλύτερη ευαισθησία και
επιλεκτικότητα από τις περισσότερες μεθόδους. Η ευαισθησία αυτή προέρχεται από το γεγονός ότι οι
περισσότεροι διαλύτες δεν φθορίζουν και οι αναλύτες που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη
συγκεκριμένη μέθοδο φθορίζουν έντονα. Επίσης η μέθοδος αυτή έχει μεγάλη επιλεκτικότητα γιατί
χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά μήκη κύματος, και έτσι μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα
παρεμβολής των κορυφών. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της ανίχνευσης με φθορισμό είναι ο
περιορισμένος αριθμός των ενώσεων που φθορίζουν. Επιπρόσθετα ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι η
ανίχνευση με φθορισμό μπορεί να επηρεαστεί από τον τύπο του διαλύτη, τη θερμοκρασία και το pH.
Η ανίχνευση με τη φασματοσκοπία μάζας (MS) φαίνεται να είναι η ιδανική επιλογή για το
διαχωρισμό και την ανίχνευση. Είναι γενική μέθοδος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
ταυτοποίηση ειδικών ενώσεων και για τον ποσοτικό προσδιορισμό. Η φασματοσκοπία μάζας έχει τη
μεγαλύτερη επιλεκτικότητα και μπορεί εύκολα να διακρίνει παρεμβολές από το υπόβαθρο ή από
άλλες ενώσεις οι οποίες εκλούονται. Σε αυτή τη μέθοδο, οι ενώσεις εξατμίζονται, ιονίζονται,
διαχωρίζονται ανάλογα με το λόγο της μάζας-προς-φορτίο (m / z) και ανιχνεύονται. Ο ιονισμός με
ηλεκτροψεκασμό (ESI) 168 είναι μια από τις πιο κοινές τεχνικές ιονισμού, ειδικά για δείγματα υψηλού
μοριακού βάρους τα οποία χρησιμοποιούνται στην πρωτεομική (proteomics). Άλλες τεχνικές ιονισμού
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είναι ο ιονισμός σε ατμοσφαιρική πίεση (atmospheric pressure chemical ionization (APCI)) και ο
matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI). Η απαίτηση της διασύνδεσης των διατάξεων με
το φασματογράφο μάζας είναι ένας παράγοντας που περιορίζει τη χρήση του. Ένας άλλος πρακτικός
λόγος είναι ότι οι φασματογράφοι μάζας είναι ακόμη πολύ ακριβά μηχανήματα.

2.6.5. Θεωρία Χρωματογραφίας
Ο στόχος όλων των μεθόδων χρωματογραφίας είναι ο διαχωρισμός των επιμέρους στοιχείων
ή διαλυμένων ουσιών του δείγματος. Οι διαχωρισμένες ενώσεις εμφανίζονται ως κορυφές στο
χρωματογράφημα (βλ. Σχήμα 2.14.), το οποίο είναι ένα διάγραμμα του σήματος του ανιχνευτή
συναρτήσει του χρόνου. Κάθε κορυφή στη θεωρία είναι μια Gaussian καμπύλη.

Σχήμα 2.14. Το χρωματογράφημα και τα χαρακτηριστικά του.
Η διακριτική ικανότητα (resolution), Rs, χρησιμοποιείται για να εκφράσει την έκταση του
διαχωρισμού μεταξύ των δύο παρακείμενων διαλυμένων συστατικών 1 και 2.

Rs =

2(t R2 − t R1 )
( w1 + w2 )

όπου, tR είναι ο χρόνος ανάσχεσης ή κατακράτησης και w είναι το το εύρος της κορυφής έκλουσης
του κάθε συστατικού, το οποίο μετριέται μεταξύ των τομών των εφαπτομένων με τη γραμμή βάσης. Ο
χρόνος ανάσχεσης ή κατακράτησης είναι ο χρόνος που χρειάζεται από τη στιγμή εισαγωγής του
δείγματος μέχρι τη στιγμή που η κορυφή της ουσίας φτάνει στον ανιχνευτή. Ο χρόνος κατακράτησης

46

χρησιμοποιείται για ποιοτική ανάλυση, δηλαδή για τον προσδιορισμό της ταυτότητας της ουσίας σε
σύγκριση με γνωστές πρότυπες ουσίες.
Ο χρόνος κατακράτησης σχετίζεται με τον παράγοντα κατακράτησης ή λόγο κατανομής μάζας k με τη
σχέση:

k=

tR − tM
tM

Όπου, tΜ είναι ο o χρόνος που χρειάζεται μια μη κατακρατούμενη ουσία για να φτάσει στον
ανιχνευτή. Ο παράγοντας κατακράτησης είναι μια κανονικοποιημένη μέτρηση της συγκράτησης μιας
ουσίας και και δεν εξαρτάται από το πλάτος της στήλης, το μήκος και το ρυθμό ροής. Ιδανικά το k
κυμαίνεται από 1-10. Αν k < 1 τότε δεν τπάρχει ικανοποιητικός διαχωρισμός και η έκλουση γίνεται
ταχύτατα. Αν k > 10 τότε οι χρόνοι έκλουσης είναι υπερβολικά μεγάλοι. Επίσης το k μπορεί να
εκφραστεί επίσης με την ακόλουθη σχέση

k=

nστατική
nκινητή

όπου τα nστατική και nκινητή αντιπροσωπεύουν τον αριθμό των μορίων μιας συγκεκριμένης ένωσης στη
στάσιμη και στην κινητή φάση, αντίστοιχα.
Ο παράγοντας εκλεκτικότητας ή σχετική συγκράτηση, α, μιας στήλης για δύο ουσίες Α και Β δίνεται
από τη σχέση:

α=

k Β t R ,Β − t M
=
(kB>kA)
k Α t R,Α − t M

όπου, Β η βραδύτερα εκλουόμενη ουσία (δηλαδή η ισχυρότερα κατακρατούμενη) και Α η ταχύτερα
εκλουόμενη ουσία (δηλαδή η ασθενέστερα κατακρατούμενη (δηλ. tR,A < tR,B). O παράγοντας
εκλεκτικότητας εξαρτάται από: τη φύση της κινητής και στάσιμης φάσης και τη θερμοκρασία της
στήλης. Ο παράγοντας εκλεκτικότητας είναι πάντοτε μεγαλύτερος της μονάδας.
Μια χρωματογραφική στήλη διαιρείται κατά μήκος αυτής σε διαχωριζόμενες ζώνες, κάθε δε
ζώνη έχει τέτοιο μήκος ώστε εντός αυτής να υπάρχει ισορροπία (κατανομή) μεταξύ στάσιμης και
κινητής φάσης. Η ζώνη αυτή καλείται θεωρητική πλάκα και το μήκος αυτής ύψος ισοδύναμο προς μια
θεωρητική πλάκα (ΥΙΘΠ).

ΥΙΘΠ = H =

L
N

όπου L είναι το μήκος της αναλυτικής στήλης και Ν ο αρθμός των θεωρητικών πλακών.
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Το Ν δίνεται από τη σχέση:

⎛ t
⎛t ⎞
N = 16⎜ R ⎟ = 5.54⎜⎜ R
⎜ w1
⎝w⎠
⎝ 2
2

⎞
⎟
⎟⎟
⎠

2

όπου, w1/2 είναι το εύρος της κορυφής έκλουσης στο ήμισυ του ύψους της.
Για ένα δεδομένο tR, όσο αυξάνεται το Ν, τόσο μειώνεται το εύρος w (δηλαδή προκύπτουν
στενότερες κορυφές). Επίσης αύξηση του Ν επιτυγχάνεται με αύξηση του L. Το Ν εξαρτάται από το
τρόπο πλήρωσης της στήλης, τη φύση της ουσίας, τη ταχύτητα ροής της κινητής φάσης, τη
θερμοκρασία και τον τρόπο εισαγωγής του δείγματος.
Συνοψίζοντας, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
1. Αύξηση του μήκους της στήλης, δηλ. του αριθμού Ν, οδηγεί σε αύξηση του χρόνου και του
όγκου ανάσχεσης.
2. Για ένα καθορισμένο μήκος στήλης, ο διαχωρισμός είναι τόσο αποτελεσματικότερος όσο
μικρότερο είναι το ΥΙΘΠ (Η).
3. Από δύο στήλες, εκείνη που έχει μεγαλύτερο αριθμό θεωρητικών πλακών, Ν, θα δίνει
οξύτερες κορυφές και συνεπώς καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ ουσιών που έχουν
παραπλήσιους όγκους (χρόνους) ανάσχεσης.
4. Επειδή, για δεδομένη στήλη, το εύρος W μιας κορυφής είναι ανάλογο με τον όγκο ανάσχεσης,
οι κορυφές συνεχώς θα διευρύνονται από την αρχή έως το τέλος του χρωματογραφήματος.
Παρατεταμένη έκλουση εκφυλίζει την κανονική κατανομή της κορυφής.
5. Το πλάτος της κορυφής είναι ανεξάρτητο του μεγέθους του δείγματος αρκεί η στήλη να μην
φτάσει σε κατάσταση κορεσμού.

2.6.6. Μορφές Υγρής Χρωματογραφίας
Οι πιο κοινές μορφές της υγρής χρωματογραφίας, με βάση τους μηχανισμούς διαχωρισμού
στη στήλη είναι η χρωματογραφία κανονικής-φάσης (normal-phase LC), η χρωματογραφία
ανάστροφης-φάσης (reversed-phase LC), η χρωματογραφία ιόντος (ion chromatography), η
χρωματογραφία

αποκλεισμού-μεγέθους

(size-exclusion

chromatography),

η

χρωματογραφία

υδρόφιλης αλληλεπίδρασης (hydrophilic interaction chromatography), η χρωματογραφία υδρόφοβης
αλληλεπίδρασης (hydrophobic interaction chromatography), η χρωματογραφία συγγένειας (affinity
chromatography) και η χρωματογραφία σε ψηφίδα. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή θα
χρησιμοποιηθεί η τεχνική της χρωματογραφίας συγγένειας σε ψηφίδα, όπως έχει ειπωθεί και στους
στόχους της παρούσας εργασίας για τον διαχωρισμό φωσφοπεπτιδίων.
Στη
κινητή
η

χρωματογραφία

φάση

στάσιμη

φάση

είναι
είναι

μη
μη

κανονικής-φάσης,
πολική,
πολική

ενώ
και

η

η

στάσιμη

στη
κινητή

φάση

είναι

χρωματογραφία
φάση

είναι

πολική

και

η

ανάστροφης-φάσης

πολική.

Μια

τυπική

στάσιμη φάση αποτελείται από έναν υδρογονάνθρακα μεγάλης-αλυσίδας (κατά κανόνα C8 ή C18) ο
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οποίος συνδέεται σε ένα στήριγμα, ενώ μια τυπική κινητή φάση περιλαμβάνει μίγματα νερού ή
ρυθμιστικών διαλυμάτων με πολικούς διαλύτες όπως η μεθανόλη (methanol MeOH), το ακετονιτρίλιο
(acetonitrile ACN) ή το τετραϋδροφουράνιο (tetrahydrofuran THF). Στις ημέρες μας, η
χρωματογραφία ανάστροφης-φάσης είναι μακράν η πιο δημοφιλής τεχνική HPLC 160. Σύμφωνα με τον
Ho et al. 169, η δημοτικότητα οφείλεται στους ακόλουθους λόγους:
•

Είναι μια ευέλικτη μέθοδος διαχωρισμού, όπου η χημεία της στάσιμης φάσης καλύπτει ένα
μεγάλο φάσμα δειγμάτων.

•

Τα υλικά της στάσιμης φάσης είναι υψηλής ποιότητας και είναι αρκετά σταθερά υπό κανονικές
συνθήκες λειτουργίας.

•

Η σειρά έκλουσης (elution order) των ενώσεων προς διαχωρισμό μπορεί να προβλεφθεί εύκολα
και είναι βασισμένη στην υδροφοβικότητα τους.

•

Οι

κινητές

φάσεις

είναι

μίγματα

υδατικών,

πολικών

διαλυτών.

Το

νερό,

το οποίο συνήθως είναι το κυρίαρχο συστατικό, είναι φθηνό, ασφαλές και άφθονο.
Η χρωματογραφία μεγέθους-αποκλεισμού είναι ένας διαχωρισμός με βάση το μέγεθος,
δηλαδή σύμφωνα με τη μοριακή μάζα, και όχι σε οποιαδήποτε άλλα φαινόμενα αλληλεπίδρασης. Οι
μεγαλύτεροι αναλύτες έχουν περιορισμένη πρόσβαση στους πόρους της στάσιμης φάση. Ως εκ
τούτου, τα μεγαλύτερα μόρια εκλούονται νωρίτερα από ό, τι τα μικρότερα. Η χρωματογραφία
υδρόφιλης αλληλεπίδρασης είναι μια επέκταση της χρωματογραφίας κανονικής-φάσης όπου
χρησιμοποιούνται πολύ πολικοί αναλύτες και υδατικές κινητές φάσεις. Οι στάσιμες φάσεις
εξακολουθούν να είναι οι ίδιες. Η χρωματογραφία ιόντος χρησιμοποιεί την αλληλεπίδραση
εναλλαγής-ιόντος των φορτισμένων αναλυτών, των ιόντων του μέσου έκλουσης και των φορτισμένων
λειτουργικών ομάδων στη στάσιμη φάση. Η ιοντική δύναμη του μέσου έκλουσης και το pH μπορεί να
επηρεάσει την έκλουση.

2.6.7. Χρωματογραφία Συγγένειας
Η Χρωματογραφία Συγγένειας είναι μια υγρή χρωματογραφική τεχνική, η οποία χρησιμοποιεί
ένα «βιολογικά συγγενές" μέσο ως στάσιμη φάση για τον καθαρισμό ή την ανάλυση των συστατικών
του δείγματος

170-173

. Η κατακράτηση των διαλυμένων ουσιών σε αυτή τη μέθοδο στηρίζεται γενικά

στις ίδιες κατηγορίες των ειδικών, αναστρέψιμων αλληλεπιδράσεων που βρίσκονται στα βιολογικά
συστήματα, όπως η σύνδεση ενός ενζύμου με το υπόστρωμα ή ενός αντισώματος με το αντιγόνο.
Αυτές οι αλληλεπιδράσεις γίνονται εφικτές στη χρωματογραφία συγγένειας ακινητοποιώντας (ή
προσροφώντας) το ένα μέλος από ένα ζευγάρι μορίων που αλληλεπιδρούν πάνω σε μια σταθερή
υποστήριξη, η οποία χρησιμοποιείται ως στάσιμη φάση. Αυτό το ακινητοποιημένο μόριο είναι γνωστό
ως ο υποκαταστάτης συγγένειας (affinity ligand) και αυτό το μόριο είναι που δίνει σε μια στήλη
συγγένειας τη δυνατότητα να δεσμεύει συγκεκριμένες ενώσεις σε ένα δείγμα.
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Η χρωματογραφία συγγένειας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο σε τομείς όπως η βιοχημεία, η
φαρμακευτική επιστήμη και η κλινική χημεία όπου έχει χρησιμοποιηθεί τόσο για τον καθαρισμό όσο
και για την ανάλυση ενώσεων από μείγματα σύνθετων δειγμάτων. Η ισχυρή και η σχετικά ειδική
δέσμευση η οποία χαρακτηρίζει πολλούς υποκαταστάτες συγγένειας επιτρέπει στις διαλυμένες ουσίες,
οι οποίες είναι συγγενείς με αυτούς τους υποκαταστάτες, να διαχωρίζονται με ελάχιστες ή καθόλου
παρεμβολές από τα άλλα συστατικά του δείγματος. Το πιο κοινό σύστημα για την εκτέλεση της
χρωματογραφίας συγγενείας είναι με τη χρησιμοποίηση μιας βαθμωτής έκλουσης, όπως φαίνεται στο
παρακάτω Σχήμα 2.15.

Σχήμα 2.15. Διαδικασία της τεχνικής της χρωματογραφίας συγγένειας.
Η διαδικασία περιλαμβάνει την έγχυση του δείγματος στη στήλη συγγένειας με την παρουσία
της κινητής φάσης, η οποία έχει το σωστό pH και τη σωστή σύνθεση διαλύτη για τη δέσμευση της
διαλυτής ουσίας-υποκαταστάτη. Αυτός ο διαλύτης, ο οποίος αντιπροσωπεύει την ‘αδύνατη’ κινητή
φάση της στήλης συγγένειας, καλείται ρυθμιστικό διάλυμα εφαρμογής. Ωστόσο, λόγω της υψηλής
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επιλεκτικότητας της αλληλεπίδρασης της διαλυτής ουσίας- υποκαταστάτη, τα υπόλοιπα συστατικά
του δείγματος θα περάσουν μέσα από τη στήλη χωρίς να κατακρατηθούν. Έτσι τα μη
κατακρατούμενα στοιχεία ξεπλένονται από τη στήλη και η ουσία που έχει κατακρατηθεί μπορεί να
εκλουστεί με την εφαρμογή ενός διαλύτη που να την εκτοπίζει από τη στήλη ή να προωθεί την
αποσύνδεση του συμπλόκου της διαλυτής ουσίας-υποκαταστάτη. Αυτός ο διαλύτης αντιπροσωπεύει
την ‘ισχυρή’ κινητή φάση για τη στήλη και είναι γνωστός ως ρυθμιστικό διάλυμα έκλουσης. Όπως οι
διαλυμένες ουσίες εκλούονται από την στήλη, τότε είτε μετρώνται είτε συλλέγονται για μελλοντική
χρήση. Η στήλη στη συνέχεια πρέπει να αναγεννηθεί χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό διάλυμα
εφαρμογής, πριν από την έγχυση του επόμενου δείγματος.

2.6.8. Χρωματογραφία σε ψηφίδα (chip)
Η πρώτη αναλυτική διάταξη με σμίκρυνση στη μικροκλίμακα ενσωματωμένη σε μια ψηφίδα,
κατασκευάστηκε περίπου πριν από 30 χρόνια. Το 1975, και αργότερα το 1979, ήταν οι Terry et al.8 οι
οποίοι έδειξαν έναν μικρο-κατασκευασμένο αέριο χρωματογράφο με τη στήλη διαχωρισμού
ενσωματωμένη σε μια ψηφίδα πυριτίου (Si). Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε ένα άρθρο επισκόπησης
για τα ολοκληρωμένα αναλυτικά μικροσυστήματα (μ-TAS) από την ομάδα Reyes et al.
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, ποτέ δεν

της δόθηκε η επιστημονική αναγνώριση που της αξίζει, κυρίως λόγω της νέας τεχνολογίας για εκείνη
την εποχή άγνωστη μεταξύ των χημικών. Το πρώτο σύστημα χρησιμοποιώντας μικροστήλες
διαχωρισμού σε μια ψηφίδα για υγρή χρωματογραφία προτάθηκε από τους Manz et al.
πρωτοποριακή εργασία. Οι Harrison et al. και Manz et al.
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σε μια

, πρότειναν επίσης τριχοειδή

ηλεκτροφόρηση σε ψηφίδα. Η εφαρμογή υψηλής τάσης σε επίπεδη ψηφίδα είναι λιγότερο πολύπλοκη
από την εφαρμογή πίεσης και των συναφών προβλημάτων της σφράγισης και των διασυνδέσεων. Εξ’
ου και το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας επικεντρώθηκε σε ψηφίδες βασισμένη σε τεχνικές
διαχωρισμού τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης, παρουσιάζοντας πολύ υψηλή απόδοση

177

. Ωστόσο, τα

συστήματα διαχωρισμού βασισμένη σε πίεση παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των
συστημάτων τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης: την ελεύθερη επιλογή των διαλυτών και των ρυθμιστικών
διαλυμάτων και τη σημαντικά μεγαλύτερη ευελιξία. Οι Ocvirk et al.
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παρουσίασαν το 1995 ένα

σύστημα υψηλής απόδοσης υγρής χρωματογραφίας σε ψηφίδα με μια πακεταρισμένη στήλη και
ανίχνευση με φθορισμό. Πέντε χρόνια αργότερα, οι McEnery et al.

179, 180

παρουσίασαν μια ψηφίδα

πυριτίου για υγρή χρωματογραφία με δυο ανιχνευτές: με ένα εξωτερικό ανιχνευτή υπεριώδους
ακτινοβολίας και με έναν ηλεκτροχημικό ανιχνευτή, ο οποίος αποτελούνταν από δύο ηλεκτρόδια
λευκόχρυσου ενσωματωμένα πάνω στη ψηφίδα και ένα εξωτερικό ηλεκτρόδιο αναφοράς Ag=AgCl.
Εκτός από την τεχνολογία κατασκευής των μικρορευστονικών διατάξεων, οι οποίες βελτιώνονται
συνεχώς με την εμπειρία που προσλαμβάνεται από την κοινότητα των MEMS
επικεντρώνεται

στην

μαθηματική

μοντελοποίηση

των

φυσικών
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, η βασική έρευνα

φαινομένων,

εντός

των

μικρορευστονικών καναλιών. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς οι συμβατικές στήλες είναι σε γενικές
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γραμμές κυλινδρικού σχήματος, ενώ στις στήλες σε ψηφίδα τα κανάλια είναι ως επί το πλείστον
ορθογώνια.
Η ομάδα του Li et.al.
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περιέγραψε την ανάπτυξη μιας ευέλικτης, μικρο-κατασκευασμένης

διάταξης που επέτρεπε την αποτελεσματική σύζευξη της τριχοειδoύς ηλεκτροφόρησης (CE) με ESIMS. Ένα ολοκληρωμένο μTAS περιγράφηκε από τους Wang et.al
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: σε αυτή ενσωματώθηκε μια

ακίδα ηλεκτροψεκασμού για διασύνδεση με ένα φασματογράφο μάζας, ένα μικρο-κανάλι για
τριχοειδή ηλεκτροφόρηση, μια διάταξη έγχυσης και ένας μικροαντιδραστήρας πέψης πρωτεϊνών πάνω
σε μονολιθικό υπόστρωμα. Ο μικροαντιδραστήρας ήταν ένα κανάλι μεγάλων διαστάσεων, πλάτους
800 μm, βάθους 150 μm και μήκους 15 mm και περιείχε τρυψίνη (trypsin), η οποία ήταν
ακινητοποιημένη σε σφαιρίδια διαμέτρου 40 - 60 μm. Ο διαχωρισμός διεξήχθη σε εγχαραγμένα
κανάλια βάθους 10 μm, πλάτους 30 μm και μήκους περίπου 45 mm. Η εφαρμογή αυτής της διάταξης
για την ταχεία πέψη, το διαχωρισμό και την ταυτοποίηση των πρωτεϊνών επιδείχθηκε για τις
πρωτείνες melittin, cytochrome c και bovine serum albumin (BSA). Στο παρακάτω σχήμα
παρουσιάζεται η συγκεκριμένη διάταξη.

Σχήμα 2.16. Η διάταξη της ομάδας του Wang et.al συνδεδεμένη με φασματογράφο μάζας για τον
διαχωρισμό πρωτεϊνών 183.
Η ομάδα του Lazar et al.

184

δημοσίευσε επίσης

ένα παράδειγμα διασύνδεσης

ηλεκτροχρωματογραφίας (CEC) με ανιχνευτή φασματογράφου μάζας. Η μικρο-διάταξη από γυαλί
περιείχε ένα μονόλιθο βασισμένο σε πολυμερισμό μεθακρυλικού μεθυλεστέρα, καθώς και μια
ενσωματωμένη τριχοειδή ακίδα για ιονισμό με ηλεκτροψεκασμό (ESI). Η εικόνα της διάταξης
παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.17.
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Σχήμα 2.17. Η χρωματογραφική στήλη για πειράματα ηλεκτροχρωματογραφίας συνδεδεμένη με
φασματογράφο μάζας 184.
Επιπρόσθετα η διάταξη περιελάμβανε μια πρόσθετη δεξαμενή ρευστού κοντά στο τέλος του καναλιού
διαχωρισμού. Αυτή η δεξαμενή περιείχε ένα αγώγιμο, ημιδιαπερατό γυάλινο δίσκο, η οποία επέτρεπε
την εφαρμογή τάσης στο υγρό του καναλιού, αλλά εμπόδισε τη μετακίνηση του κυρίως όγκου του
ρευστού.
Η ομάδα του Carlier et.al.

185

δημοσίευσε μια ενσωματωμένη διάταξη αφιερωμένη στην

προετοιμασία βιολογικών δειγμάτων πριν από την on-line ανάλυση με ιονισμό με ηλεκτροψεκασμό
(ESI-MS). Το παρακάτω Σχήμα 2.18. δείχνει μια σχηματική αναπαράσταση της μικρορευστονικής
διάταξης, η οποία κατασκευάστηκε από πολυμερές SU-8 με τη βοήθεια της μικροτεχνολογίας. Η
διάταξη περιελάμβανε έναν ενζυματικό μικρο-αντιδραστήρα, μία χρωματογραφική στήλη και μια
ενσωματωμένη ακίδα ψεκασμού η οποία είχε το σχήμα μιας μύτης.

Σχήμα 2.18. Η μικρορευστονική διάταξη με τον ενζυματικό αντιδραστήρα, τη χρωματογραφική στήλη
και το ολοκληρωμένο ακροφύσιο ιονισμού 185.
Οι πρώτες στήλες με διατεταγμένες κολώνες κατασκευάστηκαν από την ομάδα του του He
et.al

το 1998. Για την κατασκευή των διατεταγμένων κολωνών ήταν αναγκαία η μικρο-

κατασκευαστική τεχνολογία ώστε να καθοριστούν τέλεια οι δομές και να αποφευχθεί η διεύρυνση
των ζωνών (band broadening). Η ομάδα του He et.al 186-188 λοιπόν, εγχάραξε υποστρώματα χαλαζία σε
αντιδραστήρα πλάσματος για την παραγωγή μιας στήλης για υγρή χρωματογραφία. Η στήλη
αποτελούνταν απο μια παράταξη διατεταγμένων κολωνών με ύψος 10 μm και πλάτος 5x5 μm, οι
οποίες δρουν ως υποστήριγμα (support) της στάσιμης φάσης μέσα σε ένα κανάλι διαχωρισμού μήκους
4.5 cm και πλάτους 150 μm

186-188

. Στο Σχήμα 2.19 παρουσιάζεται μια εικόνα από SEM αυτού του

τύπου της στήλης διαχωρισμού, η οποία πάρθηκε από την είσοδο της στήλης διαχωρισμού. Η εικόνα
δείχνει καθαρά πώς η είσοδος του καναλιού είναι διακλαδούμενη αρκετές φορές σε μικρότερης
διάστασης κανάλια για να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή των διαλυμάτων, απ’αρχής μέχρι
τέλους της διάταξης των κολώνων σχήματος ρόμβου. Όπως παρατηρούμε από την εικόνα οι
διακλαδώσεις από τα μεγαλύτερα κανάλια καταλήγουν σε 32 ανοικτά παράλληλα κανάλια με
απόσταση μεταξύ τους ίση με 4 μm. Οι χρωματογραφικές επιδόσεις ήταν καλές
πεπτίδια που προέρχονται από την πέψη με τρυψίνη της αλβουμίνης αβγού 188.
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186

, διαχωρίζοντας

Σχήμα 2.19. Εικόνα SEM της δομής η οποία σχεδιάστηκε για χρωματογραφία σε μικροδιάταξη,
δείχνοντας τη διάταξη του καναλιού στην είσοδο της στήλης 186-188.
Στη βιβλιογραφία έχουν δημοσιευθεί μικρορευστονικά συστήματα με διάφορες γεωμετρίες
και διάφορες διαστάσεις και είναι κατασκευασμένες σε διάφορα υποστρώματα όπως υποστρώματα Si
και πολυμερικά υποστρώματα 13, 186-193. Η ομάδα του De Malsche et.al 191, 192 κατασκεύασε στήλες με
διατεταγμένες κολώνες για υγρή χρωματογραφία σε υποστρώματα Si και μελέτησε το πορώδες και
την απόσταση που θα πρέπει να έχουν οι δομές αυτές, ώστε να αποφευχθούν οι μεταβολές στη
ταχύτητα και η διεύρυνση των ζωνών.
Η τεχνολογία των μικρορευστονικών διατάξεων HPLC σε ψηφίδα εισήχθη κατά τη τελευταία
δεκαετία παρέχοντας νέες πλατφόρμες για διαχωρισμό πεπτιδίων και έχει καθιερωθεί ως μια ισχυρή,
αξιόπιστη και εναλλακτική λύση ενάντια στα συμβατικά συστήματα νανο-στηλών υγρής
χρωματογραφίας. Τα δυνητικά οφέλη παρέχονται από την ενσωμάτωση των στηλών εμπλουτισμού,
των αναλυτικών στηλών, των συνδεόμενων τριχοειδών, και της ακίδας ηλεκτροψεκασμού απευθείας
στη ψηφίδα HPLC που οδηγεί στη ταυτοποίηση πρωτεΐνών. Οι διατάξεις αυτές έχει αποδειχθεί ότι
είναι αποδεκτές για να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά συστήματα nanoLC για μια σειρά
εφαρμογών.
Τέλος οι ερευνητές από την εταιρεία Agilent Technologies

13

παρουσίασαν μια νέα

προσέγγιση για nano-LC/MS ψηφίδες χρησιμοποιώντας μια πολυμερική μικρορευστονική διάταξη
που κατασκευάστηκε με τη τεχνική της εγχάραξης με laser υποστρώματος πολυιμιδίου. Η διάταξη
αυτή παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.20. Η ψηφίδα είχε ενσωματωμένα μια στήλη εμπλουτισμού, μια
στήλη διαχωρισμού, και ένα μια ακίδα ηλεκτροψεκασμού, καταργώντας έτσι την ρευστονικές
συνδέσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως μεταξύ αυτών των στοιχείων. Αυτή η προσέγγιση
διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό την χρήση των nano-LC/MS, δεδομένου ότι η διάταξη εισαγόταν στο
σύστημα με απλό κλείσιμο ενός σύρτη χωρίς την αλλαγή οποιουδήποτε εξαρτήματος.
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Σχήμα 2.20. Η διάταξη της εταιρείας Agilent Technologies για nano-LC/MS 13.

2.7.

Χρωματογραφίας

Συγγένειας

Διοξειδίου

Μετάλλου

για

το

διαχωρισμό

φωσφοπεπτιδίων
2.7.1. Βασική μοριακή μηχανή του κυττάρου
Μια σειρά νουκλεοτιδίων του DNA αποτελούν ένα γονίδιο. Τα γονίδια περιέχουν τον κωδικό
για την παραγωγή των πρωτεϊνών, που είναι τα μακρομόρια εκείνα που διεκπεραιώνουν τις
περισσότερες εργασίες στο κύτταρο. Για τη σύνθεση των πρωτεϊνών απαιτείται πρώτα η μεταγραφή
του DNA σε αγγελιοφόρο RNA (mRNA), με τη βοήθεια ενός ενζύμου, της RNA πολυμεράσης. Στη
συνέχεια το mRNA οδηγείται εκτός του πυρήνα, στα ριβοσωμάτια για τη μετάφραση κάθε τριπλέτας
(κωδικόνιο, codon) του στα αντίστοιχα αμινοξέα και τη σύνθεση τελικά της πρωτεΐνης. Τα παραπάνω
παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.21 που αποτελεί το κεντρικό δόγμα της μοριακής βιολογίας όπως
ονομάστηκε από τον F. Crick (1958).

DNA

Μεταγραφή

Μετάφραση

RNA

Πρωτεΐνες

Αντιγραφή

Σχήμα 2.21. Το κεντρικό δόγμα της Μοριακής Βιολογίας, όπως εκφράστηκε από τον F. Crick το

1958.
Τα γονίδια μπορούν να καταταχθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τα δομικά (structural) και τα
ρυθμιστικά (regulatory). Τα δομικά γονίδια είναι εκείνα που περιέχουν τον κωδικό για τη σύνθεση
ενζύμων που καταλύουν χημικές αντιδράσεις του κυττάρου ( παραγωγή ενέργειας, άμυνα του
κυττάρου). Τα ρυθμιστικά γονίδια κωδικοποιούν πρωτεΐνες που προσδένονται σε σημεία του DNA
για να μεταβάλλουν την έκφραση των δομικών γονιδίων. Οι ρυθμιστικές πρωτεΐνες που παράγονται
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από τα γονίδια αυτά μπορούν είτε να εμποδίσουν τη μεταγραφή

ενός άλλου γονιδίου,

προσκολλώμενες σε αυτό, είτε εμποδίζοντας τη μετάφραση ορισμένων μηνυμάτων στα ριβοσώματα.
Επίσης οι πρωτεΐνες μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, μεταβάλλοντας τη δράση τους. Για
παράδειγμα, μια ρυθμιστική πρωτεΐνη μπορεί

να επιβάλλει την απομάκρυνση μιας άλλης που

παρεμποδίζει την έκφραση ενός δομικού γονιδίου.
Επομένως ο γενετικός κώδικας καθορίζει το πλήθος των πρωτεϊνών που μπορούν δυνητικά να
παραχθούν από το κύτταρο. Όλα τα κύτταρα ενός οργανισμού, ανεξάρτητα από τη μορφολογία, δομή
και λειτουργία τους περιέχουν το ίδιο γενετικό υλικό. Ωστόσο, η διαφοροποίηση των κυττάρων
έγκειται ακριβώς στην έκφραση των γονιδίων εξαρτάται και από περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Κάθε λειτουργία του κυττάρου για να ολοκληρωθεί απαιτεί μια ακολουθία αντιδράσεων
(μονοπάτι - pathway). Η ακολουθία αυτή καταρχήν δεν είναι απαραίτητο να είναι σειριακή. Μπορεί
να περιέχει κλάδους, βρόχους ανατροφοδότησης, ταυτόχρονη πραγματοποίηση χημικών αντιδράσεων
και αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο διαφορετικών ακολουθιών. Ακόμα, παρατηρείται συχνά πλεονασμός
στους κλάδους που είναι δυνατό να ακολουθηθούν. Διαφορετικοί συνδυασμοί γονιδίων οδηγούν σε
διαφορετικά αποτελέσματα. Στην περίπτωση των δομικών γονιδίων μετά τη σύνθεση μιας πρωτεΐνης,
μπορεί να ακολουθήσει τροποποίηση της, ανάλογα με την ανατροφοδότηση και τους ρυθμιστικούς
παράγοντες σε κάθε φάση της διαδικασίας μετάφρασης και μεταγραφής του DNA. Η τροποποίηση
αυτή μπορεί να προσδώσει διαφορετικό λειτουργικό ρόλο στην πρωτεΐνη. Έτσι μπορούμε να πούμε
ότι υπάρχουν γονίδια τα οποία δεν κωδικοποιούν μόνο μία, αλλά μέχρι και εκατοντάδες διαφορετικές
πρωτεΐνες.
Επομένως ένα πληρέστερο σχήμα για την απεικόνιση του κεντρικού δόγματος της βιολογίας
είναι το ακόλουθο:

Άλλα κύτταρα

DNA

RNA

Πρωτεΐνες

Λειτουργία/
Περιβάλλον
Ρύθμιση

Σχήμα 2.22. Πλησιέστερη απεικόνιση του κεντρικό δόγματος της Μοριακής Βιολογίας.

2.7.2. Πρωτείνες - Πεπτίδια
Τα πρωτείνικά μόρια δομούνται από 20 διαφορετικά αμινοξέα, τα οποία, καθώς συνδέονται
με διαφορετική αλληλουχία κάθε φορά, παρέχουν μια τεράστια ποικιλία πρωτείνών. Στη δημιουργία
του πολύ μεγάλου αριθμού πρωτείνών συμβάλλει και το ότι ο αριθμός των αμινοξέων σ’ένα
πρωτεινικό μόριο μπορεί να ξεπερνά ακόμη και τα 1.000 αμινοξέα. Στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν
30.000 διαφορετικές πρωτείνες. Τα αμινοξέα αποτελούνται από δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι
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σταθερό και αποτελείται από μία καρβοξυλομάδα, μία αμινομάδα και ένα άτομο υδρογόνου
συνδεδεμένα με ένα άτομο άνθρακα. Το μεταβλητό τμήμα αποτελείται από την πλευρική ομάδα R.
Στο παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι 20 διαφορετικές ομάδες οι οποίες αντιστοιχούν στα 20
διαφορετικά αμινοξέα που συγκροτούν τις πρωτείνες.
Πίνακας 2.2. Τα 20 διαφορετικά αμινοξέα που συγκροτούν τις πρωτείνες.

Αμινοξύ

Γλυκίνη (Gly)

Αλανίνη (Ala)

Βαλίνη (Val)

Λευκίνη (Leu)

Ισολευκίνη (lle)

Φαινυλαλανίνη (Phe)

Τυροσίνη (Tyr)

Τύπος

Αμινοξύ

Κυστεΐνη (Cys)

Μεθειονίνη (Met)

Ασπαργανίνη (Asn)

Γλουταμίνη (Gln)

Ασπαρτικό οξύ (Asp)

Γλουταμινικό Οξύ (Glu)

Λυσίνη (Lys)

Τρυπτοφάνη (Trp)
Αργινίνη (Arg)

Σερίνη (Ser)
Ιστιδίνη (His)
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Τύπος

Θρεονίνη (Thr)

Προλίνη (Pro)

Με το όνομα πεπτίδιο (peptide) χαρακτηρίζεται στη Βιολογία και Βιοχημεία οποιαδήποτε
ομάδα οργανικών ενώσεων που αποτελείται από δύο ή περισσότερα αμινοξέα τα οποία και
συνδέονται με χημικό δεσμό που ονομάζεται εν προκειμένω πεπτιδικός δεσμός ή δεσμός πεπτιδίων.
Γενικά τα πεπτίδια είναι αζωτούχες οργανικές ενώσεις που αποτελούν δομικό συστατικό των
πρωτεϊνών. Στα πεπτίδια ανήκουν και πολλές ορμόνες και αντιβιοτικά. Το χαρακτηριστικό των
πεπτιδίων είναι ότι αποτελούνται από δύο ή περισσότερα αμινοξέα συνδεόμενα με πεπτιδικό δεσμό
γεγονός που προσδιορίζει και τον ορισμό τους. Ο αριθμός των αμινοξέων σ΄ ένα πεπτίδιο
υποδηλώνεται με αριθμητικό πρόθεμα π.χ. διπεπτίδιο (2 αμινοξέα), οκταπεπτίδιο (με 8), ή ακόμα
ολιγοπεπτίδιο, ή πολυπεπτίδιο (περισότερα των 50). Η δε διάκριση μεταξύ πολυπεπτιδίου και μιας
πρωτεΐνης είναι μάλλον ασαφής χωρίς καμία πρακτική σημασία.
Η ένωση δύο αμινοξέων πραγματοποιείται με την αντίδραση συμπύκνωσης, μεταξύ της
καρβοξυλομάδας του ενός και της αμινομάδας του επομένου. Συνέπεια αυτής της ένωσης είναι η
δημιουργία διπεπτιδίου. Αν στη συνέχεια στο δεύτερο αμινοξύ του δημιουργημένου διπεπτιδίου
συνδεθεί κατά τον ίδιο τρόπο (αντίδρασης) ένα τρίτο αμινοξύ δημιουργείται τριπεπτίδιο κ.ο.κ. Έτσι
στη πεπτιδική αλυσίδα μπορεί να προστίθεται οποιοδήποτε από τα 20 διαφορετικά αμινοξέα που
απαντώνται στις πρωτεΐνες. Το πρώτο αμινοξύ στην αλληλουχία ενός πεπτιδίου έχει ελεύθερη την
αμινομάδα (-NH2), ενώ το τελευταίο κάθε φορά αμινοξύ έχει ελεύθερη την καρβοξυλομάδα (-COOH).

2.7.3. Φωσφορυλίωση Πρωτεϊνών
Η δομή της πρωτεΐνης και η λειτουργία της ρυθμίζεται συχνά με ομοιοπολικές τροποποιήσεις
της πρωτεΐνης. Μία από τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι η φωσφορυλίωση, η οποία μπορεί να
ελέγξει πολλές κυτταρικές διαδικασίες, όπως η κυτταρική ανάπτυξη, η κυτταρική διαίρεση, η
διαφοροποίηση των κυττάρων, η μετατροπή σήματος και η έκφραση των γονιδίων

194

. Οι

ομοιοπολικές τροποποιήσεις των πρωτεϊνών, όπως η φωσφορυλίωση, ελέγχουν τις ενζυματικές
δραστηριότητες των μεμβρανών των κυττάρων, των ριβοσωμάτων, των μιτοχονδρίων, και του πυρήνα
195

. Όταν μια φωσφορική ομάδα προσκολλάται σε ένα κατάλοιπο αμινοξέους, η ενζυμική

δραστηριότητα ρυθμίζεται, με αποτέλεσμα τη σύνθεση ή την αποικοδόμηση. Η φωσφορυλίωση
παρατηρείται σε πολλά αμινοξέα, αν και πιο συχνά εμφανίζεται στη σερίνη (serine), στη θρεονίνη
(threonine) και σε κατάλοιπα τυροσίνης (tyrosine) ενεργώντας ως ένας αντιστρεπτός διακόπτης των
κυτταρικών διεργασιών με την προσθήκη ή την αφαίρεση φωσφορικών ομάδων. Ορισμένοι όγκοι που
προκαλούνται από ιούς μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο μέσω της υπερβολικής φωσφορυλίωσης των
υπολειμμάτων της τυροσίνης σε πρωτεΐνες οι οποίες ελέγχουν την κυτταρική εξάπλωση
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196

. Όταν ο

φυσιολογικός κυτταρικός έλεγχος δεν είναι εφικτός, π.χ όταν η πρωτεΐνη υφίσταται υπερβολική
φωσφορυλίωση και αποφωσφορυλίωση, προκύπτουν ασθένειες όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης

197

.

Τα στάδια της φωσφορυλίωσης πρέπει να προσδιοριστούν ώστε να κατανοηθεί η λειτουργία της
πρωτεΐνης και οι ρυθμιστικές της λειτουργίες με δεδομένη χαμηλή στοιχειομετρία των
φωσφορυλιωμένων ρυθμιστικών πρωτεΐνών. Η στοιχειομετρία αναφέρεται στο ποσό των
φωσφορυλιωμένων μορφών σε σχέση με τις μη-φωσφορυλιωμένες μορφές. Η παρουσία των
φωσφοπεπτιδίων τα οποία βρίσκονται σε πολύ μικρό ποσοστό σε σύγκριση με τα μηφωσφορυλιωμένα πεπτίδια, οδηγεί στην ανάγκη επιλεκτικού εμπλουτισμού των φωσφοπεπτιδίων.
Οι παραδοσιακές στρατηγικές για τον προσδιορισμό των θέσεων φωσφορυλίωσης
περιλαμβάνουν τη ραδιοσήμανση (radiolabeling) πρωτεϊνών είτε in vivo ή in vitro χρησιμοποιώντας
τη τριφωσφορική αδενοσίνη [32P] (adenosine triphosphate ΑΤΡ),

198

ακολουθούμενη με

ηλεκτροφόρηση μέσω πηκτής (gel electrophoresis) και ενζυματική πέψη (enzymatic digestion) των
πρωτεϊνών. Τα πεπτίδια που προκύπτουν υπόκεινται στη συνέχεια σε κλασμάτωση HPLC και
αποικοδόμηση Edman. Οι παραδοσιακές τεχνικές είναι δύσκολες, χρησιμοποιούν σημαντικές
ποσότητες φωσφορυλιωμένης πρωτεΐνης και μεγάλη ποσότητα ραδιενέργειας. Εναλλακτικές
προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση αυτών των περιορισμών, οι οποίες βασίζονται
στη χρωματογραφία συγγένειας διοξειδίων μετάλλου (Metal Oxide Affinity Chromatography
(ΜΟAC))

199-204

ή στη χρωματογραφία συγγένειας ακινητοποιημένου μετάλλου (Immobilized Metal

Affinity Chromatography (IMAC)) 205, 206 για το επιλεκτικό εμπλουτισμό των φωσφοπεπτιδίων.

2.7.4. Χρωματογραφίας Συγγένειας Διοξειδίου Μετάλλου
Η χρωματογραφία συγγενείας ακινητοποιημένου μετάλλου (IMAC) βασίζεται στην
επιλεκτικότητα των μεταλλικών ιόντων να κατακρατούν τα φωσφορικά ιόντα. Η μέθοδος αυτή
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Porath et al το 1975

207

. Τα πρώτα μεταλλικά ιόντα που

χρησιμοποιήθηκαν για χρωματογραφία συγγενείας ακινητοποιημένου μετάλλου ήταν τα Zn+2,Ni+2,
Cu+2 Al+3, Fe+3, In+3, και Ga+3
φωσφοπεπτιδίων
και αυτά

210

209

207, 208

. Η μέθοδος IMAC είναι δημοφιλής για εμπλουτισμό

, αλλά τείνει να διατηρεί και τα μη-φωσφορυλιωμένα πεπτίδια, εμπλουτίζοντας

. Απόσπαση των όξινων πεπτιδίων σε χαμηλό pH 210 ή προστασία των όξινων ομάδων με

εστεροποίηση των μεθυλίων 211, 212 βελτιώνει την επιλεκτική παγίδευση των φωσφοπεπτιδίων.
Η ικανότητα του διοξειδίου του Τιτανίου (TiO2) και του διοξειδίου του Ζιρκονίου (ZrO2) να
διατηρούν επιλεκτικά τα οργανικά φωσφορικά άλατα είναι καλά τεκμηριωμένη σε πολλές εργασίες
213-215

. Πιο πρόσφατα, η χρωματογραφία συγγένειας διοξειδίου μετάλλου (MOAC) αξιολογήθηκε ως

μια εναλλακτική λύση για την IMAC 216, 217 για τον διαχωρισμό φωσφωπετιδίων. Ο μηχανισμός με τον
οποίο παγιδεύονται τα φωσφοπεπτίδια σε αυτή τη μέθοδο είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ της περιοχής
του φωσφοπεπτιδίου και του διοξειδίου του μετάλλου ή και της κρυσταλλικής δομής του διοξειδίου
του μετάλλου, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.23. (α, β). Η μέθοδος MOAC λέγεται πως παγιδεύει τα
φωσφοπεπτίδια λόγω των ιδιοτήτων του οξέος Lewis που εμφανίζουν τα διοξείδια μετάλλου όπως π.χ
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τα διοξείδια του τιτανίου και του ζιρκονίου, όπως φαίνεται και στο Σχήμα. 2.23. (β) για την
περίπτωση της κρυσταλλικής δομής του διοξειδίου του τιτανίου. Επίσης, εκτός από τα
φωσφοπεπτίδια, η MOAC μπορεί να διαχωρίσει επίσης οργανικά φωσφορικά άλατα 218, φωσφολιπίδια
219

και πυριτιωμένα γλυκοπεπτίδια 220, 221. Επιπρόσθετα σε σύγκριση με την IMAC, η μέθοδος MOAC

είναι ευκολότερο να εφαρμoστεί σε μια νανο-LC-MS μορφή

222, 223

.

(α)

(β)
Σχήμα 2.23. (α) ‘Bidentate’ μέθοδος δέσμευσης των φωσφοπεπτιδίων σε μια επιφάνεια διοξειδίου
μετάλλου (Me = μέταλλο). (β) Χημεία επιφάνειας της κρυσταλλικής δομής του διοξειδίου του τιτανίου
(TiO2). Τα κύρια χαρακτηριστικά της επιφάνειας του διοξειδίου του τιτανίου περιλαμβάνουν: οξύ
Brönsted (κάθε μόριο ή ιόν που μπορεί να δράσει σαν δότης πρωτονίων), βάση Brönsted (κάθε μόριο ή
ιόν που μπορεί να δράσει σαν δέκτης πρωτονίων), και περιοχές οξέος Lewis (κάθε μόριο ή ιόν που
μπορεί να δεχθεί ένα ή και περισσότερα ζεύγη ηλεκτρονίων).
Υπάρχουν διάφορες εργασίες στην βιβλιογραφία που χρησιμοποιούν τη χρωματογραφία
συγγένειας διοξειδίου μετάλλων (MeΟ2) για το διαχωρισμό φωσφοπεπτιδίων. Οι στρατηγικές που
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ακολουθούνται για τη χρωματογραφία διοξειδίου μετάλλου μπορεί να είναι και offline και online.
Στην περίπτωση των offline στρατηγικών τα σωματίδια διοξειδίου μετάλλου μπορούν να
πακεταριστούν σε ακροφύσια/πιπέτες (για πρώτη φορά παρουσιάστηκε από την ομάδα του Miyazaki
et al.

224

), και ο διαχωρισμός μπορεί να επιτευχθεί περνώντας επανειλημμένα το διάλυμα του

πεπτιδίου μέσα από το απορροφητικό υλικό των σωματιδίων. Τα βήματα που ακολουθούνται για το
διαχωρισμό των φωσφοπεπτιδίων απεικονίζονται στην παρακάτω σχηματική παράσταση.

Σχήμα 2.24. Η διαδικασία που ακολουθείται στα ακροφύσια-πιπέτες επικαλυμένες στο εσωτερικό τους
με διοξείδιο μετάλλου για το διαχωρισμό φωσφοπεπτιδίων.
Πολλά σχέδια πιπετών είναι διαθέσιμα εμπορικά στις ημέρες μας. Η εταιρεία GL Sciences
(www.glsiences.com) κατασκεύασε πιπέτες/ακροφύσια με το εμπορικό όνομα MonoTip® TiO2, που
περιέχουν στο εσωτερικό τους monolithic silica επικαλυμμένο με TiO2 και χρησιμοποιούνται για τον
διαχωρισμό φωσφοπεπτιδίων. Τα χαρακτηριστικά του MonoTip® TiO2 καθώς επίσης και εικόνες του
MonoTip® TiO2 παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.25. Η ίδια εταιρεία διαθέτει και έτοιμες
χρωματογραφικές στήλες για το διαχωρισμό φωσφοπεπτιδίων, με εμπορική ονομασία TitansphereTiO2 column. Οι στήλες αυτές έχουν μήκος 10 cm και εσωτερική διάμετρο 4.6 mm και στο εσωτερικό
τους περιέχουν σωματίδια TiO2 διαμέτρου 10 μm.
Χαρακτηριστικά του MonoTip® TiO2
Monolith

silica επικαλυμμένο με TiO2

Ειδική ενεργή επιφάνεια

200 m2/g

Μέγεθος συνολικού πόρου

10-20 μm

Μέσο μέγεθος πόρου

20 nm
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Όγκος ακροφυσίου/πιπέτας

200 μL

Χωρητικότητα δείγματος

15μg του φωσφοπεπτιδίου Tyrosine

Σχήμα 2.25. Χαρακτηριστικά του MonoTip® TiO2 και εικόνες των ακροφυσίων/πιπετών όπου φαίνεται
και η δομή του μονόλιθου.
Η ομάδα του Larsen et al.

216, 221

αξιολόγησε την επιλεκτικότητα ακροφυσίων-πιπεττών (tips)

τα οποία είχαν στο εσωτερικό τους 0.4 mg TiO2 και σύγκρινε τις επιδόσεις αυτών των ακροφυσίων με
τη μέθοδο IMAC. Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν το 2,5-διυδροξυβενζοϊκό οξύ (DHB) για τη
βελτίωση της επιλεκτικότητας του διαχωρισμού. Το 2,5-διυδροξυβενζοϊκό οξύ (DHB) επηρεάζει την
προσρόφηση των μη-φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων, ενώ ο διαχωρισμός των φωσφοπεπτιδίων
ουσιαστικά δεν επηρεάζεται 216. Επίσης παρατήρησαν πως προσθέτοντας πολλά βήματα εκπλύνσεων,
το επίπεδο των μη-φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων μειωνόταν περαιτέρω. Επιπρόσθετα αλλάζοντας το
ρυθμιστικό διάλυμα έκλουσης από όξινο ανθρακικό αμμώνιο με pH=9 σε υδατικό διάλυμα αμμωνίας
με pH=10.5 ή υψηλότερο, η απόδοση των φωσφοπεπτιδίων αυξήθηκε σημαντικά.
Ωστόσο, οι on-line στρατηγικές επιτρέπουν την αυτοματοποίηση και μπορεί να είναι ιδιαίτερα
ελκυστικές για τις περιπτώσεις όπου οι ποσότητες του δείγματος είναι πολύ περιορισμένες, γιατί τα
βήματα χειρισμού του δείγματος ελαχιστοποιούνται. Σε αυτή την περίπτωση, τα οξείδια μετάλλων
ενσωματώνονται συνήθως σε συστήματα LC-MS με τη μορφή προ-στηλών (επίσης ονομάζονται
‘στήλες παγίδευσης’) κινούμενες αντίθετα από το τελικό βήμα του χρωματογραφικού διαχωρισμού,
το οποίο είναι συνήθως μια χρωματογραφία ανάστροφης-φάσης (reversed-phase chromatography)
(Σχήμα 2.26. (α),

222

). Η ίδια ιδέα εφαρμόστηκε επίσης πρόσφατα σε μια μικρορευστονική διάταξη

από την εταιρεία Agilent για τον διαχωρισμό φωσφοπεπτιδίων με τη μέθοδο της υγρής
χρωματογραφίας σε ψηφίδα ''chip-LC'' και με ανάλυση με nanoLC-MS2 (Σχήμα 2.26. (β) 13). Και στα
δύο συστήματα, τα κλάσματα των φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων μπορούν να διαχωριστούν από τα μη
φωσφορυλιωμένα πεπτίδια. Μετά από την έκλουση από τη φάση του TiO2 τα φωσφοπεπτίδια

62

διαχωρίζονται στη συνέχεια στην αναλυτική στήλη με τη βοήθεια της χρωματογραφίας ανάστροφης
φάσης πριν την ανάλυση με το MS.

Σχήμα 2.26. Πειραματικά διατάξεις για on-line χρωματογραφία συγγενείας διοξειδίου μετάλλου
(MOAC) για το διαχωρισμό φωσφοπεπτιδίων. (α) Μια διάταξη τριών διαστάσεων με ενσωματωμένο
συνδυασμό C18-C18-TiO2

222

. (β) Χρωματογραφία συγγένειας διοξειδίου μετάλλου σε ψηφίδα η οποία

βασίζεται στην πλατφόρμα υγρής χρωματογραφίας σε ψηφίδα ''chip-LC'' της εταιρείας Agilent
Technologies 13.
Η ομάδα του Pinkse et al.
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παρουσίασε ένα online διαχωρισμό φωσφοπεπτιδίων με μια

στήλη παγίδευσης με TiO2. Η στήλη TiO2 διαχώρισε τα φωσφοπεπτίδια από τα υπόλοιπα πεπτίδια
ενός δείγματος μιας φωσφορυλιωμένης cGMP πρωτεΐνης κινάσης και στη συνέχεια τα πεπτίδια
αναλύθηκαν με μια στήλη LC η οποία ήταν συνδεδεμένη με φασματογράφο μάζας MS. Η ομάδα του
Yu et.al

225

χρησιμοποίησε μια πλάκα με 96 κοιλότητες, όπου κάθε κοιλότητα είχε πακεταριστεί με

2,5 mg σωματιδίων TiO2 διάστασης 20 μm, για το διαχωρισμό φωσφοπεπτιδίων. Η συσκευή SPE
συνδέθηκε με MALDI TOF MS για τη εξαγωγή των φωσφοπεπτιδίων. Η ομάδα του Yu et.al 225 έκανε
σύγκριση των διαφόρων προσθέτων που χρησιμοποιούνται στη κινητή φάση, με σκοπό να κατανοηθεί
ο τρόπος της αποτελεσματικής μείωσης

της μη-ειδικής εξαγωγής των μη-φωσφορυλιωμένων

πεπτιδίων. Τα μη-φωσφορυλιωμένα πεπτίδια, τα οποία περιέχουν ασπαρτικό οξύ (aspartic acid) και /
ή γλουταμικό οξύ (glutamic acid), μπορούν αποτελεσματικά να απομακρυνθούν από τις θέσεις
δέσμευσης της φάσης του TiO2 με την έκπλυση της διάταξης με διαλύματα διυδροξυβενζοϊκού οξέος
(dihydroxybenzoic acid DHB) ή σαλικυλικού οξέος (salicylic acid). Η ομάδα του Lin et.al
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226

εναπόθεσε ένα λεπτό υμένιο από σωματίδια διοξειδίου του τιτανίου στην εσωτερική επιφάνεια
τριχοειδών σωλήνων από χαλαζία με την τεχνική της εναπόθεσης σε υγρή φάση για το διαχωρισμό
φωσφοπεπτιδίων από προϊόντα πέψης πρωτεΐνης, συνδέοντας τη διάταξη αυτή είτε offline είτε online
με MALDI-TOF-MS και ESI-QTOF MS, αντίστοιχα. Οι Lin et.al
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εξέτασαν την επιρροή της

ασβεστοποίησης (θερμική διεργασία) στην απόδοση του διαχωρισμού της στήλης με το TiO2 και
γι’αυτό έκαναν δυο παράλληλα πειράματα μεταξύ στηλών που έχουν υποστεί τη θερμική διαδικασία
ασβεστοποίησης και στηλών που δεν έχουν υποστεί τη διαδικασία αυτή. Τα αποτελέσματα έδειξαν
πως ο εμπλουτισμός των φωσφοπεπτιδίων ήταν ο ίδιος και στις δυο περιπτώσεις δηλαδή με ή χωρίς
θερμική κατεργασία. Για να απλοποιήσουν την διαδικασία στα πειράματα τους χρησιμοποίησαν
στήλες χωρίς τη θερμική κατεργασία. Η εταιρεία Dionex

227

μελέτησε την απόδοση μιας στήλης

πακεταρισμένη με σωματίδια TiO2 διαμέτρου 5 μm για το διαχωρισμό φωσφοπεπτιδίων. Τα
φωσφοπεπτίδια κατακρατούνταν στην κολώνα με το TiO2 και εκλούονταν χρησιμοποιώντας όξινο
ανθρακικό αμμώνιο (NH4HCO3). Στη συνέχεια τα διαχωρισμένα πεπτίδια συλλέγονταν και
διαχωρίζονταν χρησιμοποιώντας μια νανο-κολώνα ανάστροφης-φάσης (reversed-phase (RP) nano
precolumn) και τελικά κατευθύνονταν σε ένα φασματογράφο μάζας για ταυτοποίηση. Τα
φωσφοπεπτίδια που χρησιμοποίηθηκαν ήταν δυο μονά συνθετικά φωσφοπεπτίδια και ένα προϊόν
πέψης BSA με τα ίδια συνθετικά φωσφοπεπτίδια.
Ένα μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι οτι τα διοξείδια μετάλλων (MeΟ2) κατακρατούν
εκτός των φωσφοπεπτιδίων και άλλα μη φωσφορυλιωμένα πεπτίδια αλλά σε λιγότερο βαθμό σε
σύγκριση με τη μέθοδο IMAC

228, 229

. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, προηγούμενες μελέτες έχουν

δείξει πως το TiO2 δεν δεσμεύει μόνο φωσφορυλιωμένα πεπτίδια αλλά και άλλα μη φωσφορυλιωμένα
πεπτίδια. Αυτά εκλούονται από το TiO2 σε υψηλό pH

μαζί με τα φωσφορυλιωμένα πεπτίδια,

κάνοντας την ανάλυση των φασμάτων πολύ δύσκολη και μερικές φορές καταστέλλει τον ιονισμό των
φωσφοπεπτιδίων. Οι Pinkse et al.

217

και οι Larsen et al.

216, 221

,

όπως αναφέρθηκε και παραπάνω

απέδειξαν οτι η χρήση ισχυρών οξέων, η οποία ακολουθείται με ένα όξινο ξέπλυμα, είναι πολύ
αποτελεσματική στην απομάκρυνση των μη-ειδικών δεσμευμένων πεπτιδίων. Το

οξικό οξύ, το

τριφθοροοξικό οξύ, και το διυδροξυβενζοϊκό οξύ έχει αποδειχθεί οτι βοηθούν στην απομάκρυνση των
μη-φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων. Η εταιρεία Dionex χρησιμοποίησε επταφθοροβουτυρικό οξύ για
την απομάκρυνση των μη-φωσφορυλιωμένων όξινων πεπτιδίων. Επίσης πραγματοποίησαν ένα
συμπληρωματικό ξέπλυμα με 20 mg/ml διυδροξυβενζοϊκού οξέος, 20 % DI νερό, 0.1 %
επταφθοροβουτυρικό οξύ και 80 % ακετονιτρίλιο και παρατήρησαν πως και αυτή η έκπλυση οδήγησε
σε επιπλέον απομάκρυνση όξινων πεπτιδίων που δεν είχαν απομακρυνθεί προηγουμένως από τη
στήλη.

2.7.5. Μέθοδοι Παρασκευής Κρυσταλλικού TiO2-ZrO2
Το διοξείδιο του τιτανίου (TiO2), επίσης γνωστό ως οξείδιο του τιτανίου (IV) έχει τρεις
βασικές κρυσταλλικές φάσεις: τον ανατάση, το ρουτίλιο και τη brokite, οι οποίες παρουσιάζονται στο
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Σχήμα 2.27. (α, β, γ). Η πιο συνηθισμένη μορφή είναι το ρουτίλιο, η οποία είναι και η πιο σταθερή
μορφή. Tόσο ο ανατάσης όσο και η brokite μετατρέπονται στο ρουτίλιο, με θέρμανση σε υψηλές
θερμοκρασίες. Η μορφή brookite απαντάται σπάνια σε σχέση με τον ανατάση και το ρουτίλιο και δεν
εμφανίζει φωτο-καταλυτική δραστηριότητα. Η μορφή του ανατασίου είναι μια μετασταθής φάση και
επίσης χημικά και οπτικά ενεργή. Το διοξείδιο του τιτανίου έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς για την
μετατροπή της ηλιακής ενέργειας και την φωτο-κατάλυση λόγω της υψηλής φωτο-καταλυτικής
δραστηριότητας του (μορφή ανατασίου) και της σταθερότητας του. Η δραστηριότητα του TiO2
εξαρτάται από την κρυσταλλική δομή, τη μορφολογία, το μέγεθος των σωματιδίων, την ενεργή
επιφάνεια και το πορώδες.

Τα άτομα Ti+4 είναι τα γκρι
Τα άτομα Ο-2 είναι τα κόκκινα
(α)

(β)

Τα άτομα Ti+4 είναι τα γαλάζια
Τα άτομα Ο-2 είναι τα κόκκινα
(γ)
Σχήμα 2.27. Οι τρεις κρυσταλλικές φάσεις του TiO2: (α) ανατάσης, (β) ρουτίλιο και (γ) brokite.
Το διοξείδιο του ζιρκονίου (ZrO2), μερικές φορές γνωστό ως ζιρκονία, είναι ένα λευκό
κρυσταλλικό οξείδιο. Το καθαρό ZrO2 έχει μια μονοκλινική (monoclinic) κρυσταλλική δομή σε
θερμοκρασία δωματίου και μεταβαίνει στις tetragonal και cubic πολυκρυσταλλικές δομές με αύξηση
της θερμοκρασίας. Στο Σχήμα 2.28 παρουσιάζονται οι κρυσταλλικές φάσεις του ZrO2: η cubic, η
tetragonal και η monoclinic.
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(α)

(β)

(γ)

Σχήμα 2.28. Τα κρυσταλλικά πλέγματα του ZrO2: (α) cubic, (β) tetragonal και (γ) monoclinic
(ανοιχτόχρωμες σφαίρες = Zr, σκουρόχρωμες σφαίρες = O).
Λεπτά υμένια διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) χρησιμοποιούνται ευρέως σε διάφορες
εφαρμογές, όπως στη προστασία από τη διάβρωση, στα ηλιακά κύτταρα, στους αισθητήρες αερίου,
στις αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες, στις φωτοκαταλυτικές επιφάνειες και στους πυκνωτές, λόγω των
διηλεκτρικών, φωτοκαταλυτικών ιδιοτήτων του υλικού και την υψηλή χημική σταθερότητα 230-232.
Λεπτά κρυσταλλικά υμένια TiO2 έχουν προετοιμαστεί με μια σειρά από τεχνικές εναπόθεσης,
όπως η καθοδική ιονοβολή από στόχο

233

, η πυρόλυση ψεκασμού

σωματιδίων, η χημική εναπόθεση με ατμό
εναπόθεση με sol-gel

236

235

234

, η θερμοσυσσωμάτωση νανο-

, η εναπόθεση βοηθούμενη με δέσμη ιόντων και η

. Οι μέθοδοι αυτοί συνήθως απαιτούν μια διαδικασία θέρμανσης σε σχετικά

υψηλές θερμοκρασίες, πάνω από 400 οC, ώστε να αποκτηθεί η επαρκής κρυσταλλικότητα.
Η ομάδα του Amor et.al 237 χρησιμοποίησε τη μέθοδο της ιονοβολής από ηλεκτρική εκκένωση
σε μαγνητικό πεδίο για την εναπόθεση λεπτών υμενίων TiO2 και μελέτησε την επίδραση της
θερμοκρασίας του υποστρώματος κατά τη διάρκεια της εναπόθεσης καθώς και της θερμοκρασίας
ανόπτησης στις ιδιότητες των υμενίων. Τα υμένια που εναποθέτηκαν χωρίς θέρμανση με αυτή τη
μέθοδο ήταν άμορφα. Η κρυσταλλικότητα ξεκινούσε με θέρμανση του υποστρώματος στους 350 οC.
Ωστόσο, αφού η κρυστάλλωση των άμορφων λεπτών υμενίων TiO2 απαιτεί μια θερμική κατεργασία
σε σχετικά υψηλή θερμοκρασία με τις παραπάνω τεχνικές, η εφαρμογή αυτών των διαδικασιών
απαγορεύεται ουσιαστικά σε υποστρώματα με χαμηλή θερμική αντοχή, όπως είναι τα πολυμερικά
υποστρώματα. Συνεπώς, είναι πολύ ενδιαφέρον να προετοιμαστούν καλά-κρυσταλλικά λεπτά υμένια
TiO2 σε χαμηλή θερμοκρασία. Πολλές εργασίες

238-240

έχουν δημοσιευθεί για την προετοιμασία

λεπτών κρυσταλλικών υμενίων TiO2 τα οποία εναποτίθενται πάνω σε θερμοευαίσθητα υποστρώματα.
Η ομάδα του Hu et.al.

241

εναπόθεσε σε θερμοκρασία δωματίου και σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος, λεπτά κρυσταλλικά υμένια TiO2 σε υποστρώματα PMMA, σε υποστρώματα PMMA
επικαλυμμένα με υμένιο SiO2 και σε υποστρώματα ελαστομερούς σιλοξάνης επικαλυμμένα με υμένιο
SiO2 με μια διαδικασία επίστρωσης μέσω εμβάπτισης σε anatase TiO2 sol, το οποίο συντέθηκε με
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υδρόλυση του Ti(OBu)4 σε όξινο υδατικό διάλυμα και διαδοχική θέρμανση (reflux) μέχρι τους 75 οC
για την ενίσχυση της κρυστάλλωσης.
Η εναπόθεση σε υγρή φάση (Liquid Phase Deposition (LPD)) είναι επίσης μια τεχνική, η
οποία βασίζεται σε υγρή χημεία για την εναπόθεση υμενίων οξειδίου όπως το SiO2 242, το TiO2

243-249

και άλλα οξείδια μετάλλου όπως το SnO2 και το ZrO2. Για πρώτη φορά η μέθοδος δημοσιεύθηκε σε
μια πατέντα του Thomsen et.al. το 1950

250

. Το 1980 η ομάδα του Kawahara et.al.

251, 252

δημοσίευσε

μια πατέντα με παρόμοια μέθοδο για επικάλυψη υποστρωμάτων γυαλιού με TiO2. Τα χαρακτηριστικά
που διακρίνουν την LPD είναι η χρησιμοποίηση ενός διαλύματος με σύμπλοκα μετάλλου-φθορίου,
του οποίου η υδρόλυση διαμορφώνεται προσθέτοντας βορικό οξύ (H3BO3). Το φθόριο εξασφαλίζει
μια αργή και πιο σταθερή υδρόλυση, ενώ το H3BO3 χρησιμοποιείται ως συλλέκτης των F¯

253

. Οι

χημικές και φυσικές ιδιότητες των παραγόμενων υμενίων οξειδίου του μετάλλου μπορούν να
ρυθμιστούν με διάφορες πειραματικές παραμέτρους, όπως το pH και τη συγκέντρωση του πρόδρομου
διαλύματος, ο χρόνος εναπόθεσης και τη θερμοκρασία ασβεστοποίησης. H LPD είναι εύκολη στην
εκτέλεση και μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε διάφορα είδη υποστρωμάτων, με μεγάλη ενεργή
επιφάνεια ή πολύπλοκη μορφολογία.
Η ομάδα του Shimizu et.al.

254

έφτιαξε κρυσταλλικά λεπτά υμένια TiO2 (μικρά σωματίδια

anatase 20 nm) σε υποστρώματα από γυαλί καθώς και σε διάφορα είδη οργανικών υποστρωμάτων
όπως πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, μαλακό και σκληρό πολυβίνυλοχλωρίδιο, πολυ(μεθακρυλικό
μεθυλεστέρα), πολυ (τερεφθαλικό αιθυλενεστέρα), ρητίνη ABS, πολυ(ανθρακικό εστέρα) και ίνα
βαμβακιού, στους 40 - 70 οC με εναπόθεση ενός υδατικού διαλύματος 0.05 mol/l TiF4 σε PH=1.9. Η
μορφολογία της επιφάνειας και η κρυσταλλικότητα των υμενίων ήταν σχεδόν η ίδια με εκείνη στα
υποστρώματα από γυαλί. Ωστόσο, η πρόσφυση των υμενίων επηρεαζόταν από τις ιδιότητες της
επιφάνειας των υποστρωμάτων. Τα εναποθετιμένα υμένια σε υποστρώματα που είχαν μια σχετικά
υδρόφοβη επιφάνεια, όπως ο πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας), ο πολυ(ανθρακικός εστέρας) και η
ρητίνη ABS περιείχαν πολλές ρηγματώσεις και αφαιρούνταν εύκολα, ενώ παρουσίαζαν εξαιρετική
πρόσφυση σε σχετικά υδρόφιλες επιφάνειες. Γι’αυτό προτάθηκε τα εναποτεθημένα υμένια να
δεσμεύονται σε υποστρώματα με δεσμούς υδρογόνου ή με ομοιοπολικό δεσμό οξυγόνων, η οποία
σχηματίζεται με μια αντίδραση αφυδάτωσης. Ο ρυθμός ανάπτυξης και το μέγεθος των σωματιδίων
ελέγθηκαν τόσο από τις συνθήκες εναπόθεσης όσο και από την προσθήκη ενός οργανικού
τασιενεργού.
Η ομάδα των Pizem et.al.

255

χρησιμοποίησε την μέθοδο LPD με διαλύματα H3BO3 και

NH4TiF6 διαφόρων αναλογιών, για την εναπόθεση υμενίων TiO2 σε υποστρώματα Si και
παρατήρησαν οτι ο ρυθμός ανάπτυξης και η κρυσταλλικότητα των υμενίων μπορεί να ελεγθούν με
προσεκτικό χειρισμό των ιδιοτήτων του διαλύματος και με τροποποίηση του υποστρώματος.
Η ομάδα των Verdier et al. 256 εναπόθεσε υμένιο TiO2 και ZrO2 πάνω σε επιφάνεια κράματος
μαγνησίου AM60 χρησιμοποιώντας διάλυμα που περιείχε H2TiF6 και H2ZrF6 αντίστοιχα και
παρατήρησαν πως τα πιο αραιά διαλύματα εναποθέτουν ταχύτερα και δίνουν σταθερές εναποθέσεις,

67

γεγονός που σχετίζεται με την επιρροή που έχει η ηλεκτροχημική συμπεριφορά της επιφάνειας του
κράματος μαγνησίου με τα ιόντα φθορίου καθώς και με τη φύση των συμπλόκων Ti και Zr. Επίσης
παρατήρησαν πως η αλκαλοποίηση του διαλύματος φαίνεται να ευνοεί τη ταχύτερη και μεγαλύτερη
εναπόθεση.
Η ομάδα του Lin et al.

257

εναπόθεσαν με την μέθοδο LPD ένα υμένιο TiO2 στην εσωτερική

επιφάνεια ενός τριχοειδή σωλήνα από πυριτία, χρησιμοποιώντας διάλυμα που περιείχε (NH4)2TiF6 και
Η3ΒΟ3. Οι αντιδράσεις που πρότειναν φαίνονται παρακάτω:
TiF62- + nH2O ↔ [TiF(6-n)OHn]2- + nHF

(Αν. 1-1)

[TiF(6-n)OHn]2- → [TiF(5-n)(OH)(n+1)]2- + F- → [Ti(OH)6]2- + (6-n)F-

(Αν. 1-2)

H3BO3 + 4 HF ↔ BF4- + H3O+ + 2H2O

(Αν. 1-3)

Το βορικό οξύ (Αν. 1-3), όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, προστίθεται γιατί αντιδρά ραγδαία
με το προϊόν της αντίδρασης 1-1, το οποίο είναι το υδροφθόριο και δημιουργεί ένα σταθερό ιόν BF4με αποτέλεσμα η αντίδραση 1-1 να προχωράει προς τα δεξιά επιταχύνοντας την καθίζηση του TiO2.
Τα στρώματα TiO2 που δημιουργούνται με την μέθοδο της υγρής εναπόθεσης, έχουν κρυσταλλική
μορφή χωρίς να χρειάζονται κατεργασία σε μεγάλες θερμοκρασίες

258

όπως στην περίπτωση άλλων

τεχνικών όπως π.χ. της εναπόθεσης με καθοδική ιοντοβολή από στόχο, και είναι της μορφής anatase
259

.
Το διάλυμα εξαφθορο-ζιρκονικού οξέος (H2ZrF6) και εξαφθορο-τιτανικού οξέος (H2TiF6)

χρησιμοποιείται στην βιομηχανία αλουμινίου, όπου έχουν αναπτυχθεί κατεργασίες με τα
συγκεκριμένα διαλύματα για την αντιδιαβρωτική προστασία στην βαφή των προϊόντων αλουμινίου
260-262

. Σε αυτά τα κράματα η κατεργασία οδηγεί στο σχηματισμό ενός λεπτού στρώματος το οποίο

είναι ένα μείγμα από οξυφθοριούχου αλουμινίου (aluminium oxyfluoride), διοξειδίου του τιτανίου,
και οξυφθοριούχου ζιρκονίου (zirconium oxyfluoride).
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Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο 3
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
3.1. Αντιδραστήρας πλάσματος
Το εργαστήριο πλάσματος του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής είναι εξοπλισμένο με έναν
αντιδραστήρα πλάσματος υψηλής πυκνότητας, στον οποίο έχουν συνδεθεί ένα φασματοφωτόμετρο,
μία διάταξη μέτρησης της ροής των ιόντων και ένα ελλειψόμετρο.

Σχήμα 3.1. Ο αντιδραστήρας πλάσματος του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής.

Πίνακας 3.1. Χαρακτηριστικά μεγέθη του αντιδραστήρα υψηλής πυκνότητας τύπου Helicon του
εργαστηρίου πλάσματος
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Mέγεθος

Όρια λειτουργίας

Ισχύς Πηγής

μέχρι 2000 Watts

Tάση Υποστρώματος (Volts)

-20 μέχρι -250 Volts

Πίεση

0.2 – 100 mTorr

Θερμοκρασία

-100 μέχρι +150 οC

Ο αντιδραστήρας πλάσματος που βρίσκεται στο εργαστήριο πλάσματος του Ινστιτούτου
Μικροηλεκτρονικής είναι κατασκευασμένος από

την Alcatel, έχει την ονομασία MET

(Micromachining Etch Tool) και χρησιμοποιείται για διεργασίες εγχάραξης ή εναπόθεσης διαφόρων
υλικών. Όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα το σύστημα αποτελείται από έναν προθάλαμο, από
τον κύριο θάλαμο και από διάφορες επιμέρους μονάδες που χρησιμεύουν για τη λειτουργία του
αντιδραστήρα. Αυτές είναι η κεντρική μονάδα για τις βασικές λειτουργίες του συστήματος (π.χ.
φόρτωση – εκφόρτωση δισκίου), το σύστημα ρύθμισης δυναμικού (bias), το σύστημα

ελέγχου

πίεσης, η μονάδα ελέγχου ισχύος , το σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας, οι ρυθμιστές ροής των
αερίων, οι ενδείξεις πίεσης του προθαλάμου και του κυρίους θαλάμου και η μονάδα ενημέρωσης της
κατάστασης των αντλιών του συστήματος (Σχήμα 3.1).
Στον προθάλαμο γίνεται η φόρτωση των δειγμάτων που πρόκειται να επεξεργαστούν τα οποία
μπορεί να είναι είτε επιμέρους κομμάτια είτε δισκίο 3΄΄ ή 4΄΄ ιντσών. Στην περίπτωση που τα δείγματα
είναι επιμέρους κομμάτια ή δισκίο 3΄΄ τοποθετούνται πάνω σε ειδική βάση από ανοδιωμένο αλουμίνιο
ή σε δισκίο 4΄΄ πυριτίου με τη μεσολάβηση θερμικής κόλλας ώστε να εξασφαλίζεται ομαλή μεταφορά
θερμότητας από το δίσκο αλουμινίου προς το δείγμα. Στην περίπτωση που το δείγμα είναι δισκίο 4΄΄
τοποθετείται ως έχει μέσα στον προθάλαμο. Στη συνέχεια ο προθάλαμος αντλείται με τη βοήθεια μια
μηχανικής και μιας τυρβομοριακής αντλίας και η πίεσή του κατεβαίνει μέχρι τα ≤ 10-4 mbar. Αφού
αποκατασταθεί το κενό μπορούμε να μεταφέρουμε το δισκίο από τον προθάλαμο στον κύριο θάλαμο.
Αυτό πραγματοποιείται με τη βοήθεια ένας βραχίονα ο οποίος αναλαμβάνει να πάρει το δισκίο και να
το μεταφέρει στον κύριο θάλαμο.
Μέσα στον κύριο θάλαμο παράγεται το πλάσμα. Η πηγή πλάσματος βρίσκεται τοποθετημένη
στο επάνω μέρος του κυλινδρικού θαλάμου και το πλάσμα διαχέεται μέσα σε αυτόν (Σχήμα 3.2). Η
πηγή πλάσματος μπορεί να επιτύχει πυκνότητες του ρεύματος πλάσματος μεγαλύτερες από 2 mA/cm2.
Ο κύριος θάλαμος είναι ανοδιωμένος

και βρίσκεται υπό κενό με τη βοήθεια δύο αντλιών μια

μηχανικής και μιας τούρμπο-μοριακής αντλίας. Η πίεση στην οποία βρίσκεται είναι συνήθως 10-6
mbar. Ο βραχίονας αφού φέρει το δισκίο από τον προθάλαμο, το αφήνει στην υποδοχή που υπάρχει
στο κάτω μέρος του θαλάμου και κατόπιν αποσύρεται ενώ στη συνέχεια το δισκίο σφραγίζεται
μηχανικά μέσα στον υποδοχέα υποστρώματος (substrate holder). Αυτό βελτιώνει τη θερμική
μεταφορά μεταξύ του δισκίου και του υποδοχέα του υποστρώματος. Το υπόστρωμα ψύχεται με υγρό
άζωτο και θερμαίνεται με αντιστάσεις. Επίσης στην κάτω πλευρά του δισκίου εφαρμόζεται πίεση

70

ηλίου ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή μεταφορά θερμότητας μεταξύ του δισκίου και της ψυχρής
υποδοχής του υποστρώματος. Τέλος ο κύριος θάλαμος είναι εξοπλισμένος και με ένα μαγνητικό,
πολυπολικό σύστημα περιορισμού (πολλοί ραβδόμορφοι μαγνήτες σε διάταξη NS-SN), που αναγκάζει
τα ηλεκτρόνια να επιστρέφουν στον κύριο όγκο του πλάσματος και να μην χάνονται στα τοιχώματα.
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ο κύριος θάλαμος του αντιδραστήρα με την πηγή πλάσματος και την
παροχή ισχύος:

Σχήμα 3.2. Ο κύριος θάλαμος του αντιδραστήρα με την πηγή πλάσματος και τη παροχή ισχύος. Δεξιά
φαίνεται η σύζευξη ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου.
Το σύστημα ελέγχου ισχύος μπορεί να ρυθμίσει την ισχύ (ισχύς ραδιοσυχνότητας - RF) σε
ένα εύρος από 0 μέχρι 2000 Watts. Η RF παροχή ισχύος βρίσκεται σε σύζευξη με το πλάσμα μέσω
μιας επιχαλκωμένης κεραίας (πηνίο) που ψύχεται με νερό και που περιβάλει την πηγή. Η κεραία
αυτή τύπου Helicon μιας μόνο σπύρας συνδέεται σε αυτόματο δίκτυο προσαρμογής

ειδικής

αντίστασης. Το εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο που προκύπτει από την κεραία έχει μια συχνότητα
στα 13.56 ΜΗz. Η συχνότητα λειτουργίας στα 13.56 ΜΗz προσφέρει πλεονεκτήματα και μεγαλύτερη
απόδοση ισχύος σε σχέση με αντιδραστήρες που λειτουργούν σε χαμηλότερες συχνότητες.
Το σύστημα ρύθμισης δυναμικού ρυθμίζει το δυναμικό του υποστρώματος (substrate bias) σε
μια περιοχή από 0 μέχρι –200 Volts με τη βοήθεια μιας RF πηγής τάσης. Στην ουσία ποτέ δεν έχουμε
0 Volts πόλωση αφού το πλάσμα δημιουργεί από μόνο του ένα αρνητικό δυναμικό που ονομάζεται
δυναμικό πλάσματος. Το δυναμικό είναι αρνητικό επειδή τα ηλεκτρόνια κινούνται πιο γρήγορα από
τα ιόντα μέσα στο πλάσμα με αποτέλεσμα να φορτίζουν τις επιφάνειες αρνητικά. Καθώς η παροχή
των ηλεκτρονίων προς τις επιφάνειες συνεχίζεται το αρνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων που
βρίσκονται στις επιφάνειες δημιουργεί ένα ηλεκτρικό πεδίο που απωθεί τα εισερχόμενα ηλεκτρόνια
και έλκει τα ιόντα. Έτσι δημιουργείται μια αρνητική τάση πόλωσης (DC bias) που αυξάνει μέχρι η
ροή των ηλεκτρονίων στην επιφάνεια και η ροή των ιόντων εξισορροπηθούν. Η τιμή αυτή είναι το
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δυναμικό πλάσματος και είναι περίπου -20 Volts. Η επιπλέον παροχή εξωτερικού δυναμικού
μεγαλώνει κατά απόλυτη τιμή την αρνητική τιμή της τάσης. Το σύστημα ελέγχου πίεσης στην ουσία
ελέγχει τη θέση μιας βάνας που την κλείνει ή την ανοίγει, αυξάνοντας έτσι η μειώνοντας αντίστοιχα
την τιμή της πίεσης σε ένα εύρος από 5 mTorr – 100 mTorr. To σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας
μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του υποστρώματος από –100 ως +150

ο

C. Η ψύξη

πραγματοποιείται με τη βοήθεια υγρού αζώτου ενώ η θέρμανση με τη χρήση θερμαντικής αντίστασης.
Από τη στιγμή που το δισκίο έχει φορτωθεί στον κύριο θάλαμο για να εισάγουμε τα αέρια το
υπόστρωμα μετακινείται, μαζί με τη βάση του, σε μια υψηλότερη θέση (μαζί με όλους τους
μηχανισμούς που το συνοδεύουν από κάτω). Η άνοδος του δισκίου γίνεται ώστε αυτό να είναι πιο
κοντά στην πηγή. Κατόπιν τα αέρια εισέρχονται στο θάλαμο. Η ροή των αερίων ρυθμίζεται από
ελεγκτές αερίων (mass flow controllers) και μπορούμε να εισάγουμε ένα μέχρι τέσσερα αέρια
(ταυτόχρονα) στο θάλαμο.
Οι αντιδραστήρες υψηλής πυκνότητας επιτρέπουν στο υπόστρωμα του δισκίου να
τροφοδοτείται με διαφορετική ισχύ από αυτή της πηγής γεγονός που προκαλεί σημαντική αποσύζευξη
μεταξύ της ιοντικής ενέργειας και της συγκέντρωσης των ιόντων (που προκαλείται κυρίως από την
ισχύ της πηγής). Έτσι καθώς η ισχύς της πηγής μπορεί να πάρει διάφορες τιμές, ο αριθμός των
σωματιδίων που προκαλούν την εγχάραξη μπορεί να αυξηθεί χωρίς να χρειάζεται να αυξήσουμε την
τάση του υποστρώματος. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένας αντιδραστήρας υψηλής πυκνότητας μπορεί να
λειτουργήσει σε υψηλότερες πυκνότητες και σε χαμηλότερες πιέσεις από τα συμβατικά εργαλεία
πλάσματος.

3.2. Συμβολομετρία με laser (laser interferometry)
H συμβολομετρία με laser είναι μια in situ διαγνωστική μέθοδος με την οποία είναι δυνατός ο
υπολογισμός του ρυθμού εγχάραξης ή εναπόθεσης ενός υλικού. Όταν μια δέσμη ακτινοβολίας
προσπίπτει σε μια διεπιφάνεια μεταξύ δύο μέσων με διαφορετικούς συντελεστές διάθλασης, ένα
μέρος της δέσμης ανακλάται ενώ το υπόλοιπο διαθλάται, δηλαδή διαπερνά αυτήν την επιφάνεια και
εισέρχεται στο μέσο με τον διαφορετικό συντελεστή διάθλασης. Αν η δέσμη προσπέσει σε ένα λεπτό
και διαφανές υμένιο που βρίσκεται πάνω σε ένα υπόστρωμα, ένα μέρος της θα ανακλάται από την
επιφάνεια του υμενίου και ένα μέρος από την επιφάνεια του υποστρώματος όπως φαίνεται στο Σχήμα
3.3. Τότε λαμβάνει χώρα συμβολή των δύο ανακλώμενων δεσμών, ενισχυτική ή καταστροφική, που
εξαρτάται από το μήκος κύματος του προσπίπτοντος φωτός και από το πάχος του υμενίου. Όταν το
πάχος μειώνεται ή αυξάνεται, λόγω π.χ. εγχάραξης ή εναπόθεσης σε πλάσμα, η ένταση της συμβολής
μεταβάλλεται. Όταν η ένταση παραμένει σταθερή σημαίνει ότι το πάχος του υμενίου δεν
μεταβάλλεται, και συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει εγχαραχτεί πλήρως.
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πρόσπτωση

ανάκλαση
διάθλαση

υμένιο
υπόστρωμα

Σχήμα 3.3. Πρόσπτωση δέσμης ακτινοβολίας σε διεπιφάνειες μεταξύ μέσων με διαφορετικό συντελεστή
διάθλασης.
Πάνω στον αντιδραστήρα πλάσματος της Alcatel είναι προσαρμοσμένη μια απλή διάταξη
συμβολόμετρου που περιλαμβάνει δέσμη laser He-Ne που εκπέμπει σε μήκος κύματος 632,8 nm. Η
δέσμη πέφτει κάθετα πάνω στο δείγμα που υποβάλλεται σε κατεργασία εγχάραξης ή εναπόθεσης μέσα
στο πλάσμα. Η απόσταση μεταξύ δύο μέγιστων ή δύο ελάχιστων του συμβολογράμματος που δίνει
την ένταση της δέσμης που προκύπτει από την συμβολή των ανακλώμενων δεσμών συναρτήσει του
χρόνου, L (σε nm), δίνεται από την παρακάτω σχέση:

L=

λ
2n

όπου λ είναι το μήκος κύματος της δέσμης laser που χρησιμοποιείται και n ο δείκτης διάθλασης του
υλικού. Υπολογίζοντας το χρόνο μιας περιόδου, Τ (σε min), από το συμβολόγραμμα μπορεί να
υπολογιστεί ο ρυθμός εγχάραξης (Ρ.Ε.) ενός υλικού από την παρακάτω σχέση:

Ρ.Ε. =

L
T

Στο Σχήμα 3.4. παρουσιάζεται ένα τυπικό συμβολόγραμμα κατά την διάρκεια της εγχάραξης
υμενίου PMMA σε πλάσμα O2. Η ένταση της συμβολής μεταβάλλεται ημιτονοειδώς με το πάχος του
υμενίου και τελικά σταθεροποιείται όταν αυτό εγχαράσσεται πλήρως (στο συγκεκριμένο
συμβολόγραμμα δεν έχει τελειώσει η εγχάραξη).
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Σχήμα 3.4. Συμβολόγραμμα από εγχάραξη υμενίου PMMA σε πλάσμα O2.

3.3. Σύστημα Μέτρησης Γωνιών επαφής
Το

σύστημα

που

χρησιμοποιείται

στο

εργαστήριο

πλάσματος

του

Ινστιτούτου

Μικροηλεκτρονικής για τις μετρήσεις γωνιών επαφής είναι το GBX Digidrop Contact Angle
Measurement System. Στο παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι προδιαγραφές του συστήματος της GBX
DIGIDROP.

Πίνακας 3.2. Προδιαγραφές του συστήματος μέτρησης γωνίας επαφής GBX DIGIDROP.
Εύρος μετρήσεων

0 – 180ο

Ακρίβεια

± 0,5ο

Διακριτικότητα

0,1ο

Όγκος σταγόνας

≥ 0,5 μl

Χωρητικότητα σύριγγας

1 ml

Το σύστημα εναποθέτει αυτόματα, με ανέβασμα της βάσης πάνω στην οποία τοποθετείται το
δείγμα, μια σταγόνα πάνω στην επιφάνεια, για να μετρηθεί η ικανότητα διαβροχής αυτής. Το υγρό
τοποθετείται μέσα σε μια μικρομετρική σύριγγα που συγκρατείται πάνω από το δείγμα. Η επιφάνεια
του δείγματος και η άκρη της σύριγγας είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να βρίσκονται στο οπτικό πεδίο
μιας κάμερας για να φαίνεται στην οθόνη ενός υπολογιστή μια μεγενθυμένη εικόνα της σταγόνας και
του σημείου επαφής της με την επιφάνεια. Το σύστημα περιέχει εκτός από την CCD κάμερα για την
καταγραφή των δεδομένων και ένα λογισμικό για την ανάλυση της εικόνας. Το λογισμικό αυτό

74

καθορίζει το σχήμα και την περίμετρο της σταγόνας και εξάγει τις γωνίες επαφής (δεξιά και αριστερή
γωνία).

Έμβολο
Σύριγγα

1
0

Κάμερα

Σχήμα 3.5. Το σύστημα μέτρησης γωνιών επαφής.

3.4. Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (AFM)
Η Μικροσκοπία Ατομικής Δύναμης (Atomic Force Microscopy, AFM) είναι ιδανική για την
ποσοτική μέτρηση επιφανειακής τραχύτητας σε κλίμακα νανο-μέτρου και για την απεικόνιση της
επιφανειακής νανο-δομής πολλών υλικών. Τα πλεονεκτήματα των Μικροσκοπίων Ατομικής Δύναμης
προκύπτουν από το γεγονός ότι είναι μη-καταστροφικά και έχουν πολύ υψηλή χωρική διακριτική
ικανότητα στις τρεις διαστάσεις. Η μέτρηση της επιφανειακής δομής δειγμάτων σε κλίμακα
οριζόντιου μήκους λιγότερο των 10 μικρομέτρων και κάθετου μήκους των 100 νανο-μέτρων είναι
κρίσιμη για πολλές περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας.
Στο Μικροσκόπιο Ατομικής Δύναμης χρησιμοποιείται μια δοκός με μια ακίδα στην άκρη της.
Η δοκός σαρώνει την επιφάνεια του δείγματος και κάμπτεται καθώς αποκρίνεται στη δύναμη μεταξύ
της ακίδας και του δείγματος. Το Σχήμα 3.6 δείχνει πώς λαμβάνεται η εικόνα της επιφάνειας. Καθώς
η ράβδος κάμπτεται μια δέσμη laser με αρχικό σήμα Α ανακλάται σε μια φωτοδίοδο δίνοντας σήμα Β.
Μετρώντας τη διαφορά στα σήματα (Α – Β), μπορούν να υπολογιστούν διαφορές στην κάμψη της
ράβδου και συνεπώς, σύμφωνα με το νόμο του Hooke για μικρές μετατοπίσεις, η δύναμη
αλληλεπίδρασης μεταξύ της ακίδας και του δείγματος. Μπορούν να εντοπιστούν μικρής εμβέλειας
διατομικές δυνάμεις και δυνάμεις τριβής ή μεγάλης εμβέλειας ηλεκτροστατικές ή μαγνητοστατικές
δυνάμεις. Το δείγμα μπορεί να είναι είτε αγώγιμο ή μονωτικό. Η κίνηση της ακίδας εκτελείται από μια
συσκευή εξαιρετικής ακρίβειας κατασκευασμένη από πιεζοηλεκτρικά κεραμικά με εφαρμογή τάσεων
σε ηλεκτρόδια στις x, y και z διαστάσεις (ο z άξονας είναι κάθετος στο δείγμα). Ο πιεζοηλεκτρικός
σαρωτής μπορεί να έχει διακριτική ικανότητα πικομέτρου.

75

Σχήμα 3.6. Η αρχή λειτουργίας ενός Μικροσκοπίου Ατομικής Δύναμης.

Το Μικροσκόπια Ατομικής Δύναμης που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία είναι το
Nanoscope III AFM, της εταιρείας Digital Instruments, το οποίο βρίσκεται στο Ινστιτούτο
Φυσικοχημείας και το CP-II της εταιρείας Veeco, το οποίο βρίσκεται στο Ινστιτούτο
Μικροηλεκτρονικής. Και τα δυο αυτά μικροσκόπια σαρώνουν μια επιφάνεια για την ανάδειξη της
τοπογραφίας της με την τεχνική διακοπτόμενης επαφής (tapping mode). Σε αυτήν την περίπτωση η
ράβδος ταλαντώνεται στη συχνότητα συντονισμού της (συχνά εκατοντάδων KHz) και είναι
τοποθετημένη πάνω από την επιφάνεια έτσι ώστε να χτυπά ελαφρά την επιφάνεια για ένα πολύ μικρό
κλάσμα της περιόδου ταλάντωσης.
Και στα δύο μικροσκόπια χρησιμοποιήθηκαν ακίδες πυριτίου που βρίσκονται πάνω σε μια
μικροδοκό (cantilever)με επικάλυψη από αλουμίνιο. Η δοκός έχει πάχος ~ 4 μm, μήκος ~ 125 μm,
πλάτος ~ 30 μm, ύψος ακίδας ~ 10 μm, ακτίνα της ακίδας ~ 5 nm, μια σταθερά δύναμης 50 Nm-1, και
συχνότητα συντονισμού ~ 290 kHz. Ο ρυθμός σάρωσης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την
επιφάνεια που σαρώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευθυγράμμιση (leveling) στα ανεπεξέργαστα
δεδομένα. Τα μικροσκόπια έχουν την δυνατότητα να δείξουν στατιστικά στοιχεία της σαρωμένης
επιφάνειας όπως το rms, το μέσο πάχος των κόκκων (αν έχει) κ.α..

3.5. Μικροσκοπία σάρωσης ηλεκτρονίων (SEM)
Στην διατριβή αυτή, για την παρατήρηση των επιφανειών πολύ μεγάλης τραχύτητας
χρησιμοποιήθηκε το μικροσκόπιο σάρωσης ηλεκτρονίων (SEM). Το μικροσκόπιο ατομικής δύναμης
που παρόλο που αναλύει τη τοπογραφία μιας επιφάνειας στην κλίμακα των νανο-μέτρων δεν μπορεί
να δώσει πληροφορίες ύψους για την ανάλυση της τραχύτητας μιας επιφάνειας με ύψος > 100 nm.
Από την άλλη πλευρά το SEM είναι ταχύτερο και μπορεί να αποδώσει την τοπογραφία μιας
ολόκληρης δομής. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο όπως υποδηλώνει και το όνομα του στηρίζει τη
λειτουργία του σε μια δέσμη ηλεκτρονίων μεγάλης κινητικής ενέργειας που προσπίπτει στην την
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περιοχή του δείγματος που πρόκειται να μελετηθεί και αλληλεπιδρά με το υπόστρωμα δημιουργώντας
μια ποικιλία σημάτων ηλεκτρονίων, φωτονίων και άλλων.
Υπάρχουν τρεις τύποι ηλεκτρονίων που μπορούν να εκπέμπονται από την πτώσηαλληλεπίδραση των ηλεκτρονίων στην επιφάνεια του δείγματος: α) τα δευτερογενή ηλεκτρόνια με
ενέργεια <50 eV, β) τα ηλεκτρόνια Auger που παράγονται από την αποδιέγερση των διεγειρόμενων
ατόμων και γ) τα οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια ιδίας ενέργειας με αυτή των προσπιπτόντων
ηλεκτρονίων.

Σχήμα 3.7. Σήματα που εκπέμπονται από μια επιφάνεια κατά την πτώση δέσμης ηλεκτρονίων.
Στη συνέχεια η δέσμη των ηλεκτρονίων που προέρχεται από το δείγμα επεξεργάζεται με τη βοήθεια
του προγράμματος που συνοδεύει το SEM αναπαριστώντας μια τρισδιάστατη εικόνα της εξωτερική
επιφάνειας της δομής. Πριν τη μέτρηση τα δείγματα επιμεταλλώνονται με ένα στρώμα πλατίνας ώστε
να μη φορτίζεται η επιφάνεια από τα ηλεκτρόνια που πέφτουν πάνω της.
Στη συγκεκριμένη διατριβή χρησιμοποιήθηκαν δυο διαφορετικά μικροσκόπια σάρωσης
ηλεκτρονίων. Το πρώτο μοντέλο SEM που χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται στο Ινστιτούτο Επιστήμης
Υλικών και είναι της εταιρίας FEI company. Η διακριτική ικανότητά, σύμφωνα με τον κατασκευαστή,
είναι 3 nm. Το δεύτερο μοντέλο SEM που χρησιμοποιήθηκε βρίσκεται στο Ινστιτούτο
Μικροηλεκτρονικής και είναι τύπου JSM – 7401F του Οίκου JEOL Europe (SAS, Σχήμα 3.8.) με
πηγή πεδίου ψυχρής καθόδου (field emission gun, FEG SEM). Το συγκεκριμένο μικροσκόπιο μπορεί
να μεγεθύνει μια επιφάνεια μέχρι και 1.000.000 φορές και σαρώνει με ανάλυση έως και 2.2 nm.
Σαρώνει επιφάνειες με δύο λειτουργίες, η πρώτη χρησιμοποιεί δευτερεύοντα ηλεκτρόνια (secondary
electron image, SEI) και η δεύτερη οπισθοσκεδαζόμενα ηλεκτρόνια (backscattered electron image,
BEI). Επιπλέον για την αναπαραγωγή της εικόνας χρησιμοποιεί το συνδυασμό και των λειτουργιών
SEI και BEI. Η τάση λειτουργίας του οργάνου SEM επιταχύνεται με βήματα των 10 V από τα 0,5
μέχρι τα 2,9 kV και με βήματα των 100 V από τα 2,9 μέχρι τα 30 kV, ενώ το ρεύμα της δέσμης
παίρνει τιμές από τα 10-13 μέχρι και τα 2×10-9 Α. Στο παρακάτω Σχήμα παρουσιάζεται Μικροσκόπιο
σάρωσης ηλεκτρονίων JSM-7401-F που βρίσκεται στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής.
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Σχήμα 3.8. Μικροσκόπιο σάρωσης ηλεκτρονίων JSM-7401-F που βρίσκεται στο Μνστιτούτο
Μικροηλεκτρονικής.

3.6. Περίθλαση ακτινών-Χ
Για τον προσδιορισμό του κρυσταλλογραφικού προσανατολισμού των επικαλύψεων οξειδίων
που χρησιμοποιήθηκαν για την χρωματογραφία συγγενείας όπως το TiO2 και το ZrO2,
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της περίθλασης ακτινών Χ. Στη μέθοδο περίθλασης ακτινών-Χ (ΧRD), οι
ακτίνες Χ έχουν μήκη κύματος στην κλίμακα των angstrom. Το XRD χρησιμοποιείται για να
προσδιορίσει τις φάσεις ενός υλικού, για την παρακολούθηση της κινητικής των μετασχηματισμών,
καθώς και για την εκτίμηση του μεγέθους σωματιδίων.
Μια συμβατική πηγή ακτινών Χ αποτελείται από ένα στόχο που βομβαρδίζεται με ηλεκτρόνια
υψηλής ενέργειας. Η περίθλαση των Ακτινών Χ είναι η ελαστική σκέδαση των φωτονίων ακτίνων-Χ
από άτομα σε ένα περιοδικό πλέγμα.
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Σχήμα 3.9.

Περίθλαση ακτίνων Χ από άτομα σε ένα κρυσταλλικό πλέγμα όπου οι κατευθύνσεις

δόμησης δίνονται από το νόμο του Bragg.
Στο Σχήμα 3.9. απεικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο η περίθλαση ακτινών Χ διεισδύει σε ένα
επίπεδο ενός κρυσταλλικού πλέγματος όπου με τον νόμο του Bragg μπορούν να υπολογιστούν οι
αποστάσεις που υπάρχουν σε ένα κρυσταλλικό πλέγμα.

nλ = 2dsinθ, n = 1,2,…
όπου λ είναι το μήκος κύματος των ακτίνων Χ, d η απόσταση μεταξύ δύο επιπέδων (planes) του
πλέγματος, θ η γωνία μεταξύ της εισερχόμενης ακτίνας-Χ και του κανονικού στο ανακλώμενο
επίπεδο του πλέγματος και n ο ακέραιος αριθμός που ορίζεται από τον προσανατολισμό της
ανάκλασης. Με την μέτρηση των γωνιών που προκύπτουν από την εισροή και την εκροή των ακτίνων
Χ από μια κρυσταλλική δομή, ο νόμος του Bragg δίνει τις διαστάσεις του πλέγματος που είναι
χαρακτηριστικές σε κάθε σύνθεση υλικού 263.
Οι μετρήσεις που έγιναν στην διατριβή αυτή, έγιναν στο περιθλασίμετρο SIEMENS 500 με
ακτινοβολία CuKα (λ=1.5418 Å). H ταυτοποίηση των διαφορετικών φάσεων έγινε με τη βοήθεια του
προγράμματος EVA, που επιτρέπει τη σύγκριση πειραματικών διαγραμμάτων με τα αρχεία κάρτες
ASTM. Οι μετρήσεις της

ταυτοποίησης των φάσεων ελήφθησαν με βήμα 0.03 degree/3s στο

διάστημα τόξου 2θ = 20-80°.

3.7. Μικροσκοπία Φθορισμού
Η απορρόφηση και η επακόλουθη εκπομπή ακτινοβολίας από οργανικά και ανόργανα
δείγματα είναι το αποτέλεσμα των φυσικών φαινομένων που περιγράφονται ως φθορισμός ή
φωσφορισμός. Η εκπομπή ακτινοβολίας μέσω της διαδικασίας του φθορισμού είναι σχεδόν
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ταυτόχρονη με την απορρόφηση της ακτινοβολίας διέγερσης λόγω μιας σχετικά μικρής χρονικής
καθυστέρησης μεταξύ της απορρόφησης και της εκπομπής φωτονίων, που συνήθως κυμαίνεται σε
λιγότερο από ένα μικροδευτερόλεπτο σε διάρκεια. Όταν η εκπομπή εξακολουθεί να υφίσταται και
μετά την σβέση της ακτινοβολίας διέγερσης, το φαινόμενο αναφέρεται ως φωσφορισμός.
Η τεχνική της μικροσκοπίας φθορισμού έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο στην βιολογία και
στις βιοϊατρικές επιστήμες, καθώς επίσης και στην επιστήμη των υλικών λόγω των πλεονεκτημάτων
που προσφέρει σε σύγκριση με την παραδοσιακή οπτική μικροσκοπία. Η χρήση διαφόρων
φθορίζουσων χρωστικών κατέστησε δυνατό τον προσδιορισμό κυττάρων και κυτταρικών συστατικών
με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης. Μάλιστα, με την μικροσκοπία φθορισμού είναι δυνατή η ανίχνευση
ενός και μόνο μορίου. Επιπλέον, μέσω της χρήσης πολλαπλής επισήμανσης μπορούν να ανιχνευθούν
διαφορετικά μόρια-στόχοι ταυτόχρονα.
Η βασική λειτουργία ενός μικροσκόπιο φθορισμού είναι ο φωτισμός του δείγματος με μία
επιθυμητή και συγκεκριμένη ζώνη μηκών κύματος, και στη συνέχεια ο διαχωρισμός του πολύ
ασθενέστερου εκπεμπόμενου φθορισμού από την ακτινοβολία διέγερσης. Σε ένα κατάλληλα
ρυθμισμένο μικροσκόπιο, μόνο η ακτινοβολία εκπομπής πρέπει να φτάνει στο μάτι ή στον ανιχνευτή,
έτσι ώστε οι φθορίζουσες δομές που προκύπτουν να εμφανίζονται με υψηλή αντίθεση έναντι ενός ένα
πολύ σκούρου (ή μαύρου) υποβάθρου (Σχήμα 3.10 (α)). Τα όρια ανίχνευσης γενικά εξαρτώνται από
το πόσο σκοτεινό είναι το υπόβαθρο, ενώ η ακτινοβολία διέγερσης είναι συνήθως αρκετές
εκατοντάδες χιλιάδες έως ένα εκατομμύριο φορές πιο φωτεινή από τον εκπεμπόμενο φθορισμό.
Η ενέργεια δόνησης χάνεται όταν τα ηλεκτρόνια μεταπίπτουν από την διεγερμένη στην
θεμελιώδη κατάσταση. Ως αποτέλεσμα της απώλειας ενέργειας, το φάσμα εκπομπής μιας
φθορίζουσας ομάδας συνήθως μετατοπίζεται σε μεγαλύτερα μήκη κύματος συγκρινόμενο με το
φάσμα απορρόφησης ή διέγερσης. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως Νόμος του Stokes ή
μετατόπιση Stokes. Όσο μεγαλύτερη είναι η μετατόπιση Stokes, τόσο ευκολότερος γίνεται ο
διαχωρισμός των ακτινοβολιών διέγερσης και εκπομπής με τη χρήση συνδυασμού φίλτρων.
Ο ανοσοφθορισμός περιλαμβάνει τη χρήση αντισωμάτων στα οποία έχει προσδεθεί κάποιο
φθορίζον μόριο. Τα αντισώματα είναι μόρια τα οποία αναγνωρίζουν και προσδένονται επιλεκτικά σε
συγκεκριμένα μόρια-στόχους. Το φθορίζον σήμα μπορεί να ενισχυθεί χρησιμοποιώντας ένα μη
επισημασμένο πρωταρχικό αντίσωμα και ανιχνεύοντάς το με επισημασμένα δευτερεύοντα
αντισώματα.
Το μικροσκόπιο φθορισμού που χρησιμοποιήθηκε σε αυτήν τη μελέτη για την ανίχνευση
προσροφημένης πρωτεΐνης πάνω στις μελετούμενες επιφάνειες είναι το Axioskop 2 plus της Carl
Zeiss (Germany) (Σχήμα 3.10. (β)), ενώ ως φθορίζοντα μόρια χρησιμοποιήθηκαν η Alexa Fluor 546™
(Molecular Probes Inc., Eugene, OR), η οποία απορροφά στα 556.557 nm και εκπέμπει στα 572.573
nm και η Alexa Fluor 647™ η οποία απορροφά στα 650 nm και εκπέμπει στα 668 nm.
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(α)

(β)

Σχήμα 3.10. (α) Η αρχή λειτουργίας του μικροσκοπίου φθορισμού. (β) Το μικροσκόπιο φθορισμού
Axioskop 2 plus (Carl Zeiss, Germany) που χρησιμοποιήθηκε για την παρατήρηση της προσροφημένης
πρωτεΐνης στις υπό εξέταση επιφάνειες.

3.8. Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS)
Η Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον
προσδιορισμό της επιφανειακής σύστασης ενός στερεού. Το δείγμα ακτινοβολείται με ακτίνες Χ και
δημιουργούνται φωτοηλεκτρόνια μέσω του φωτοηλεκτρονικού φαινομένου. Αν η κινητική ενέργεια
αυτών των φωτοηλεκτρονίων (ενέργεια διέγερσης - ενέργεια δεσμού) είναι αρκετά υψηλή ώστε να
μπορούν να φύγουν από το δείγμα μπορούν να ανιχνευτούν από έναν αναλυτή ενέργειας. Ανάλογα με
την ενέργεια των φωτονίων των ακτίνων Χ (χρησιμοποιούνται συνήθως MgKa=1253.6 eV ή
AlKa=1486.6 eV) μπορούν να ερευνηθούν διαφορετικές ενεργειακές στάθμες. Μόνο τα
φωτοηλεκτρόνια που προέρχονται από την επιφάνεια μπορούν να φύγουν από το δείγμα χωρίς
απώλεια κινητικής ενέργειας λόγω συγκρούσεων με άλλα άτομα του δείγματος. Επομένως, η μέθοδος
XPS είναι κατάλληλη για ανάλυση επιφανειών. Κάθε χημικό στοιχείο έχει ένα μοναδικό σετ από
ενέργειες δεσμού, και έτσι, η υπολογιζόμενη πυκνότητα καταστάσεων είναι σαν ένα ‘δακτυλικό
αποτύπωμα’ για κάθε στοιχείο που υπάρχει σε μια επιφάνεια. Επίσης, μπορεί να αναλυθεί η χημική
κατάσταση ενός στοιχείου. Η ύπαρξη δεσμού μεταξύ των ατόμων έχει σαν αποτέλεσμα την μεταφορά
φορτίου μεταξύ τους που εξαρτάται από τον αριθμό και το είδος του στοιχείου, και τον χαρακτήρα
του δεσμού (ομοιοπολικός ή ιοντικός). Αυτή η μεταφορά φορτίου δεν αλλάζει μόνο την κατανομή
ενέργειας των ηλεκτρονίων σθένους αλλά, σε κάποιο βαθμό, και τις εσωτερικές ενεργειακές στάθμες
προκαλώντας μικρές μετατοπίσεις των θέσεων των κορυφών που μπορούν να ανιχνευτούν. Η μέθοδος
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XPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα στοιχεία εκτός του υδρογόνου. Στο Σχήμα 3.11 φαίνεται
σχηματικά μια πειραματική διάταξη για ανάλυση XPS.

πηγή ακτίνων Χ

αναλυτής
ενέργειας

δείγμα

Σχήμα 3.11. Μια πειραματική διάταξη για Φασματοσκοπία Φωτοηλεκτρονίων ακτίνων X περιλαμβάνει
μία πηγή ακτίνων Χ, το δείγμα και έναν φασματογράφο ηλεκτρονικής ενέργειας.
Η μέθοδος XPS μπορεί να παρέχει τις παρακάτω πληροφορίες:
•

Ταυτοποίηση ατομικών ειδών από την κινητική ενέργεια, ΚΕ, των φωτοηλεκτρονίων που
προέρχονται από μια εσωτερική στοιβάδα (inner shell) με ενέργεια δεσμού U
KE = Ex – U
Ex είναι η ενέργεια των ακτίνων Χ

•

Ταυτοποίηση της ένωσης στην οποία ανήκει ένα στοιχείο, από τις μετατοπίσεις της U
ανάλογα με την χημική σύσταση

•

Ατομική συγκέντρωση, από την ένταση του σήματος των φωτοηλεκτρονίων και τους
παράγοντες ευαισθησίας που καθορίζονται εμπειρικά

•

Σύσταση βάθους, από την ανάλυση της έντασης των φωτοηλεκτρονίων συναρτήσει την γωνία
παρατήρησης

•

Πλευρική σύσταση ή imaging, όταν χρησιμοποιούνται καλά εστιασμένες ακτίνες Χ ή ειδικά
ηλεκτρονικά οπτικά

•

Τοπική δομή σε κρυστάλλους, μέσω φωτοηλεκτρονικής περίθλασης που μετρείται
αλλάζοντας την γωνία παρατήρησης
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Η μέθοδος XPS είναι μια από τις πιο χρησιμοποιούμενες αναλυτικές τεχνικές λόγω της
μεγάλης ευαισθησίας στην χημική σύσταση κοντά στο εξώτατο στρώμα την επιφάνειας (0,5 - 8 nm),
της σχετικής ευκολίας λειτουργίας, τον πλούτο των χρήσιμων πληροφοριών, και την ευκολία της
χημικής ερμηνείας. Η μέθοδος XPS έχει βρει πολλές εφαρμογές σε μέταλλα, κεραμικά, ημιαγωγούς,
πολυμερή και βιοϋλικά.
Η ανάλυση των υμενίων που εναποτέθηκαν στο πλάσμα σε αυτήν την μελέτη έγινε στην
Γαλλία στο Ινστιτούτο Υλικών ‘Jean Rouxel’ και το όργανο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το ‘Axis
Ultra’ της εταιρίας Kratos που φαίνεται στο Σχήμα 3.12. Η διέγερση των ακτίνων Χ γίνεται με μια
μονοχρωματική πηγή ακτίνων Χ που περιλαμβάνει μια άνοδο Al. O μονοχρωμάτορας επιτρέπει την
επιλογή της γραμμής Kalpha του Al (1486,6 eV) στην φασματική περιοχή των ακτίνων Χ. Η ισχύς
λειτουργίας είναι 150 Watts. Ο αναλυτής ενέργειας είναι ημισφαιρικός, και λειτουργεί με μία σταθερή
ενέργεια για να δώσει σταθερή φασματική ανάλυση (διαχωριστική ικανότητα) σε όλο το φάσμα. Η
συνολική ενεργειακή ανάλυση είναι 0,64 eV (FWHM) όπως μετρήθηκε στην γραμμή Ag3d5/2. Τα
ηλεκτρονικά οπτικά, η ίριδα και το άνοιγμα είναι ρυθμισμένα ώστε να εξασφαλίζεται μια αναλυόμενη
περιοχή 300μm x 700μm. Τα δείγματα τοποθετούνται μηχανικά σε μια γειωμένη βάση. Τα δείγματα
πιέζονται ελαφρά πάνω στην βάση από δύο χάλκινες ταινίες που εξασφαλίζουν την γείωση της
επιφάνειας. Ο εξουδετερωτής φορτίου (flood gun) είναι ενεργός ώστε να αντισταθμίζει την θετική
φόρτιση των μονωτικών υλικών κατά την διάρκεια της εκπομπής φωτοηλεκτρονίων.

Σχήμα 3.12. Το σύστημα ‘Axis Ultra’ της εταιρίας Kratos που χρησιμοποιήθηκε για την XPS ανάλυση
των εναποτιθέμενων στο πλάσμα υμενίων.

3.9. Ανιχνευτής απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας
Για την ανίχνευση των φωσφοπεπτιδίων που θα διαχωριστούν στις μικρο-αναλυτικές
διατάξεις που κατασκευάστηκαν με τη χρωματογραφία συγγενείας, χρησιμοποιήθηκε μια διάταξη που
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αποτελείται από μια λάμπα που εκπέμπει υπεριώδες φως το οποίο διαπερνά το προς ανάλυση ρευστό
και ένα ανιχνευτή που μετρά την απορρόφηση της ακτινοβολίας από το ρευστό.
Στην παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκε μια διάταξη που αποκτήθηκε από την εταιρεία Θmetrisis που έχει ενσωματωμένη πηγή φωτός και ανιχνευτή. Η πηγή φωτός που χρησιμοποιείται είναι
το μοντέλο DT-MINI-2-GS (Σχήμα 3.13. (α)) της εταιρείας Ocean Optics και περιέχει μια λάμπα
δευτερίου για την υπεριώδης περιοχή (εκπέμπει από 200 έως 410 nm) και μια λάμπα βολφραμίου
(εκπέμπει από 360 έως 2000 nm) για την περιοχή του ορατού. Στην πηγή φωτός αυτή υπάρχει η
ικανότητα χρήσης της κάθε λάμπας ξεχωριστά ή και συγχρόνως. Το φασματοφωτόμετρο που
χρησιμοποιείται είναι το μοντέλο QE65000-ABS (Σχήμα 3.13. (β)) της εταιρείας Ocean Optics και
περιέχει ανιχνευτή το μοντέλο S7031-1006 της εταιρείας Hamamatsu. Οι τεχνικές προδιαγραφές του
φασματοφωτομέτρου παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3.3. Οι οπτικές ίνες που
χρησιμοποιήθηκαν έχουν τις ακόλουθες προδιαγραφές: QP200-2-SR-BX, 200μm core, Premium
grade Solarization-Resistant High OH content fiber, 200nm – 1100nm wavelength range, 2m long,
Stainless-steel BX jacket.
Πίνακας 3.3. Οι τεχνικές προδιαγραφές του φασματοφωτομέτρου QE65000-ABS με τον ανιχνευτή
S7031-1006.
Back-thinned FFT-CCD
TE-cooled
1044x64 total pixels
1024x58 active pixels
24.576 mm x 1.392 mm active area
pixel well depth 1000KeSensitivity ~0.065 counts/eQuantum efficiency 90% peak, 65% at 250 nm
Grating HC1-QE, 300lines composite blaze, provides 200 nm – 950 nm range
OFLV-QE-200 Order-sorting detector filter, 200 nm – 925 nm
Slit 50 μm
Optical resolution 2.3 nm
Signal to noise ratio (at full signal) 1000:1
A/D resolution 16 bit
Dark noise 2RMS counts
Corrected linearity > 99.8%
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α)

β)

Σχήμα 3.13. α) Πηγή φωτός DT-MINI-2-GS, β) φασματοφωτόμετρο QE65000-ABS.

3.10. Άλλα χρησιμοποιηθέντα όργανα
Εκτός των οργάνων που περιγράφησαν ανωτέρω στα πλαίσια της παρούσας διατριβής
χρησιμοποιήθηκαν επίσης:
1. Ευθυγραμμιστής μασκών Karl-Suss, μοντέλο MJB 3 STD, χρησιμοποιώντας μια λάμπα
ευρυζωνικής έκθεσης.
2. Περιστροφικός επιστρωτής (spin coater), για επίστρωση υµενίων πάνω σε δισκίο. Στη
διάρκεια της επίστρωσης το δισκίο συγκρατείται µε υποπίεση (η οποία προκαλείται µε τη
χρήση μηχανικής αντλίας κενού) πάνω σε κεφαλή ενός περιστροφέα. Η όλη διάταξη
συμπληρώνεται µ’ έναν πίνακα οργάνων ελέγχου λειτουργίας και ένα διακόπτη εκκίνησης και
τερµατισµού ανάγκης ( Της Headway Research μοντέλο I-PM-1010DCB15).
3. Λυχνία εκκένωσης υδραργύρου-ξένου (Oriel 500 W DUV Exposure Systerm)
4. Ελασματοποιητής (Laminator) της εταιρείας Mega Photopolymer.
5. Προφιλόμετρο ακίδας της εταιρείας Ambios Technology μοντέλο XP-2.
6. Θερμοπρέσα της εταιρίας Carver.
7. BioOdyssey Calligrapher MiniArrayer
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Κεφάλαιο 4
Μηχανισμοί της Νανο-ύφανσης Οργανικών Πολυμερικών Επιφανειών με
Πλάσμα Ο2 και Εφαρμογές στη Διαβροχή Αυτών: Από Σταθερές Υπερυδρόφιλες Επιφάνειες σε Υπερ-υδρόφοβες Επιφάνειες*
‘Περίληψη Κεφαλαίου’
Στο κεφάλαιο αυτό οι διεργασίες πλάσματος Ο2 χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υπερ
υδρόφιλων ή υπερ υδρόφοβων πολυμερικών επιφανειών. Τα πολυμερικά υποστρώματα (πλακίδια)
που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο Πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (PMMA), η Πολυ(διαιθερο
κετόνη) (ΡΕΕΚ) και το Πολυστυρένιο (PS). Στη περίπτωση που επιδιώκεται η υδροφοβοποίηση της
επιφάνειας ακολουθεί μια εναπόθεση με πλάσμα C4F8 μετά την εγχάραξη με Ο2. Παρουσιάζουμε την
κατασκευή τραχύτητας μορφής κολωνών (pillars) με υψηλό λόγο ασυμμετρίας, των οποίων το ύψος
κυμαίνεται από 16 nm εως μερικά μm, ανάλογα με το χρόνο επεξεργασίας και με γωνία επαφής κοντά
στη τιμή των 0o μετά από την κατεργασία με πλάσμα Ο2 ή γωνία επαφής 153o (με υστέρηση
χαμηλότερη από 5o) μετά την εναπόθεση του φθοράνθρακα. Οι υπερ υδρόφοβες επιφάνειες είναι
σταθερές θερμοδυναμικά και σταθερές με το χρόνο, αφού η γήρανση των υπερ υδρόφιλων επιφανειών
καθυστερεί σημαντικά λόγω της ευεργετικής επίδρασης της τοπογραφίας. Οι μηχανισμοί αρμόδιοι για
τη νανο-ύφανση των πολυμερικών επιφανειών εξηγούνται μέσω έξυπνων πειραμάτων που
περιλαμβάνουν τη σκόπιμη τροποποίηση των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα πλάσματος και τη
φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων X, η οποία χρησιμοποιείται επίσης για τη μελέτη της
χημικής τροποποίησης των επιφανειών στο πλάσμα. Επιπλέον αποδεικνύουμε ότι ο έλεγχος της νανούφανσης στο πλάσμα μπορεί να επιτευχθεί αν γίνει προσεκτικά η επιλογή του υλικού των τοιχωμάτων
του αντιδραστήρα.
Το Κεφάλαιο οργανώνεται ως εξής: Αρχικά, αποδεικνύουμε τη δημιουργία της πλούσιας
νανο-ύφανσης στις επιφάνειες των πολυμερικών υποστρωμάτων, μεσω της παρατήρησης των
επιφανειών με τη μικροσκοπία ατομικής δύναμης ΑFM και τη μικροσκοπία σάρωσης ηλεκτρονίων
SEM. Δεύτερον, εφαρμόζουμε αυτή τη νανο-ύφανση στον έλεγχο των ιδιοτήτων διαβροχής, από
υπερ-υδρόφιλες σε υπερ-υδρόφοβες επιφάνειες. Τρίτον, επιδεικνύουμε μια σημαντική (έως πολλές
εβδομάδες) επιβράδυνση της υδροφοβικής αποκατάστασης για τις νανο-υφασμένες επιφάνειες που
κατασκευάσαμε. Τέταρτον, παρουσιάζουμε τον μηχανισμό της νανο-ύφανσης με το πλάσμα,
εξετάζοντας τη χημική σύνθεση της επιφάνειας συναρτήσει της εγχάραξης με το πλάσμα,
χρησιμοποιώντας ανάλυση XPS, και συμπληρώνοντας την ανάλυση XPS με πειράματα που
περιλαμβάνουν τη σκόπιμη τροποποίηση του υλικού του τοιχώματος του αντιδραστήρα. Τέλος,
συζητούμε την επιφανειακή χημική τροποποίηση των πολυμερών χρησιμοποιώντας XPS.
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* Το Κεφάλαιο αυτό δημοσιεύτηκε σαν μέρος της εργασίας ‘Mechanisms of Oxygen Plasma Nanotexturing
of Organic Polymer Surfaces: From Stable Super Hydrophilic to Super Hydrophobic Surfaces’ K.
Tsougeni, N. Vourdas, A. Tserepi, and E. Gogolides Langmuir 2009, 25(19), 11748–11759.

4.1. Πειραματικό Μέρος
4.1.1. Υλικά και Μέθοδοι
Το PMMA είναι ένα πολύ γνωστό υψηλής διαφάνειας άμορφο πολυμερές με θερμοκρασία
υαλώδους μετάπτωσης Tg ~ 119oC. Το PEEK είναι ένα ημι-κρυσταλλικό πολυμερές υψηλής
μηχανικής αντοχής με θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης Tg ~ 150oC και θερμοκρασία τήξεως Tm
~ 340oC, το οποίο προσφέρει υψηλή θερμική σταθερότητα, χημική αντοχή και εξαιρετικές μηχανικές
ιδιότητες. Τα οπτικά διαφανή υποστρώματα (πλακίδια) από PMMA, πάχους 2 mm, αγοράστηκαν από
την εταιρεία IRPEN (Ισπανία), τα 0,5 mm πάχους υποστρώματα από PMMA αγοράστηκαν από την
εταιρεία Goodfellow GmbH (Γερμανία), τα αδιαφανής γκρι υποστρώματα πάχους 0,5 mm από PΕΕΚ
αγοράστηκαν από την εταιρεία Goodfellow GmbH (Γερμανία) και τα οπτικά διαφανή υποστρώματα
(πλακίδια) από PS, πάχους 1 mm, αγοράστηκαν από την εταιρεία Nalge Nunc Int. (ΗΠΑ). Τα
υποστρώματα πάχους 0,5 mm χρησιμοποιήθηκαν μόνο για συγκριτική ανάλυση των XPS. Όλα τα
άλλα αποτελέσματα που αφορούν το υπόστρωμα του PMMA αναφέρονται σε υποστρώματα πάχους 2
mm. Τα δείγματα πριν από την επεξεργασία με το πλάσμα καθαρίστηκαν διεξοδικά με ισο-προπυλικήαλκοόλη (IPA) και στη συνέχεια με απιονισμένο νερό (DI), ώστε να αφαιρεθεί κάθε πιθανή μόλυνση
(π.χ. σκόνη ή λίπος από επαφή των δειγμάτων). Για λόγους σύγκρισης, υμένια από καθαρό PMMA
επιστρώθηκαν μέσω φυγοκέντρησης σε υποστρώματα Si, από ένα διάλυμα PMMA 20% κ.β με Mw ~
120.000, το οποίο αγοράστηκε από την εταιρεία Aldrich.
Για το βήμα της νανο-ύφανσης, χρησιμοποιήθηκε χημεία πλάσματος οξυγόνου, σε ισχυρά
ανισοτροπικές συνθήκες εγχάραξης. Οι παράμετροι της διαδικασίας των εκκενώσεων οξυγόνου ήταν:
1900 W, 0.75 Pa, 100 sccm, -100 V, -20 oC. Για τη δημιουργία υδρόφοβων ή υπερ-υδρόφοβων
επιφανειών, μετά την επεξεργασία με το πλάσμα οξυγόνου χρησιμοποιήθηκε το αέριο C4F8 ως
πρόδρομος φθορανθρακικών υμενίων, χρησιμοποιώντας ένα ήδη βελτιστοποιημένο σύνολο
παραμέτρων: 900 W, 5.32 Pa, 25 sccm, 0 oC. 264 Με αυτή τη διαδικασία εναποτίθεται, μέσα σε 15 sec,
ένα υμένιο φθοράνθρακα, πάχους 15 nm.
Οι εικόνες του Μικροσκοπίου Ατομικής Δύναμης (AFM) ελήφθησαν από ένα μικροσκόπιο
ατομικής δύναμης Nanoscope ΙΙΙ, της εταιρείας Digital Instruments, σε tapping mode και απο ένα
μικροσκόπιο ατομικής δύναμης Veeco CPII, της εταιρείας Veeco σε tapping mode. Ο χαρακτηρισμός
της τραχύτητας πραγματοποιήθηκε επίσης με τη βοήθεια ενός μικροσκοπίου σάρωσης ηλεκτρονίων
της εταιρείας FEI (το δείγμα απεικονίζεται σε κάτοψη ή σε πλάγια όψη). Οι γωνίες επαφής
μετρήθηκαν από ένα σύστημα μέτρησης γωνιών επαφής της εταιρείας GBX-DIGIDROP σε
ατμοσφαιρικές συνθήκες περιβάλλοντος. Για όλες τις μετρήσεις των γωνιών επαφής χρησιμοποιήθηκε
απιονισμένο νερό και σταγονίδια των 5 μl.
Η χημική σύνθεση της επιφάνειας παρακολουθήθηκε με φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων
ακτίνων Χ (XPS) σε ένα όργανο Axis Ultra της εταιρείας Kratos. Πριν την εγχάραξη όλες οι
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επιφάνειες καθαρίστηκαν συστηματικά με ισο-προπυλική-αλκοόλη και απιονισμένο νερό. Τα
δείγματα από PMMA (περίπου 1x1 cm, πάχους 2 mm και 0,5 mm) και τα δείγματα από PEEK
(περίπου 1x1 cm, πάχους 0,5 mm) μετρήθηκαν και αναλύθηκαν πριν και μετά από την κατεργασία με
πλάσμα Ο2 για 1 min, 2 min, 15 min και 60 min ( 1900 W, -100 V, 100 O2 sccm, 10 oC, 0,75 Pa). Η
λέπτυνση των δειγμάτων PMMA (πίσω μεριά δείγματος), πάχους 2 mm, κρίθηκε αναγκαία πριν από
την ανάλυση XPS, για τον περιορισμό της εκτεταμένης εκπομπής αερίων μέσα στο θάλαμο του
οργάνου, ώστε να καθίσταται δυνατή η επίτευξη του απαραίτητου πολύ χαμηλού κενού. Τα φάσματα
χαμηλής

ανάλυσης

αποκτήθηκαν

με

μονοχρωματική

ακτινοβολία

AlKα

(15kV-10mA)

χρησιμοποιώντας ενέργεια (PE) 160 eV και τα φάσματα υψηλής ανάλυσης επιτεύχθηκαν σε 20 eV
PE. Για κάθε δείγμα ΡΜΜΑ πάχους 2 mm ελήφθησαν δύο φάσματα: (1) υπό γωνία 0o και (2) υπό
γωνία 30o. Οι συγκεντρώσεις των στοιχείων αξιολογήθηκαν από την περιοχή των κορυφών μετά την
αφαίρεση του υποβάθρου Shirley χρησιμοποιώντας τους παράγοντες ευαισθησίας του συστήματος
Kratos. Η φόρτιση των πολυμερών κατά τη διάρκεια του πειράματος αντισταθμίστηκε με τη χρήση
ενσωματωμένης ομοαξονικής πηγής ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας. Η φασματοσκοπία XPS έγινε
από τον Dr. Christophe Cardinaud ερευνητή στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του CNRS της
Νάντης.

4.2. Αποτελέσματα και Συζήτηση
4.2.1. Μορφολογία (νανο-ύφανση) των κατεργασμένων επιφανειών PMMA και PEEK με
πλάσμα Ο2
Η εγχάραξη με πλάσμα οξυγόνου χρησιμοποιήθηκε για τη νανο-ύφανση των επιφανειών
PMMA και PEEK με αποτέλεσμα την δημιουργία τοπογραφίας με υψηλό λόγο ασσυμετρίας (HAR),
όπως αποδεικνύεται από την ανάλυση με AFM και SEM. Ξεκινώντας από επίπεδες επιφάνειες πριν
από την εγχάραξη, σχηματίζονται δομές με τη μορφή κολωνών μέσα σε 1 και 2 min, με ύψος περίπου
37 nm και 98 nm για το PMMA και 16 nm και 21 nm για το PEEK, όπως αποδεικνύεται από την
ανάλυση με το μικροσκόπιο AFM. Στο Σχήμα 4.1, παρουσιάζεται η εξέλιξη της τοπογραφίας των
επιφανειών PEEK για χρόνο κατεργασίας 1 min (αριστερά), 3 min (κέντρο) και 4 min (δεξιά),
αντίστοιχα.
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Σχήμα 4.1. 3D εικόνες από AFM, επιφανειών PEEK μετά από 1 min (αριστερά) (τραχύτητα rms ~ 16
nm), 3 min (κέντρο) (τραχύτητα rms ~ 66 nm) και 4 min (δεξιά) (τραχύτητα rms ~ 75 nm) εγχάραξη με
πλάσμα Ο2.
Η νανο-τραχύτητα που προκαλείται από το πλάσμα συνεχίζει να αυξάνεται με το χρόνο
εγχάραξης, από τη νανο-κλίμακα στην μικροκλίμακα. Στο Σχήμα 4.2 (α, β) απεικονίζονται σε κάτοψη
οι επιφάνειες από (α) PMMA και (β) PEEK αντίστοιχα, για κατεργασία σε πλάσμα Ο2 από 5 min
μέχρι και 60 min (ανά 5 min). Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται πάρθηκαν από το μικροσκόπιο
SEM. Επίσης, στο Σχήμα 4.3 (α, β) παρουσιάζεται η πλάγια όψη για (α) το PMMA και (β) το PEEK
για χρόνο κατεργασίας 5 min (αριστερά), 20 min (PMMA), 30 min (PEEK) (κέντρο) και 60 min
(δεξιά), αντίστοιχα. Επιπρόσθετα στο Σχήμα 4.3 (γ, δ) παρουσιάζονται εικόνες από το SEM για την
κατεργασία των 60 min και για τα δυο υλικά, όπου φαίνεται λεπτομερέστερα η νανο-δομή αυξάνοντας
τη μεγέθυνση στο SEM.
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(α) Εικόνες από SEM (κάτοψη) των επιφανειών PMMA (μπάρες: 10 μm)

5 min

10 min

15 min

20 min

25 min

30 min

35 min

40 min

45 min

50 min

55 min

60 min

(α) Εικόνες από SEM (κάτοψη) των επιφανειών PEEK (μπάρες: 10 μm)

5 min

10 min

15 min

20 min

25 min

30 min

35 min

40 min

45 min

50 min

55 min

60 min

Σχήμα 4.2. Εικόνες από το μικροσκόπιο SEM της κάτοψης των επιφανειών (α) PMMA και (β) PEEK
μετά από 5 min μέχρι 60 min κατεργασία σε πλάσμα O2. Συνθήκες : πλάσμα O2, 1900 W, 0.75 Pa, 100
sccm, -100 V, -20 oC.
(α) Εικόνες από SEM (πλάγια όψη) των επιφανειών PMMA

5 min

20 min

60 min

(β) Εικόνες από SEM (πλάγια όψη) των επιφανειών PEEK

5 min

30 min

60 min

(γ) Εικόνες από SEM (πλάγια όψη) των επιφανειών PΜΜΑ:
Λεπτομέρεια της δομής (60 min)
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(δ) Εικόνες από SEM (πλάγια όψη) των επιφανειών PΕΕΚ:
Λεπτομέρεια της δομής (60 min)

Σχήμα 4.3. Εικόνες από το μικροσκόπιο SEM της πλάγιας όψης των επιφανειών (α) PMMA και (β)
PEEK μετά από 5 min (αριστερά), 20 min (α) και 30 min (β) (κέντρο) και 60 min (δεξιά) αντίστοιχα
κατεργασία σε πλάσμα O2. (γ, δ) Εικόνες από το μικροσκόπιο SEM, σε μεγαλύτερη μεγέθυνση, για τα 60
min κατεργασία των επιφανειών (γ) PMMA και (δ) PEEK. Συνθήκες : πλάσμα O2, 1900 W, 0.75 Pa,
100 sccm, -100 V, -20 oC.
Οι εικόνες αποκαλύπτουν το σχηματισμό πυκνών πακεταρισμένων μικρο- και νανο- κολωνών
με ύψος από 111 nm έως 24 μm, μετά από 1 min και 60 min κατεργασία σε πλάσμα Ο2 για τις
επιφάνειες από PMMA και ύψος από 16 nm έως 29 μm, μετά από 1 min και 60 min κατεργασία σε
πλάσμα Ο2 για τις επιφάνειες από PEEK, αντίστοιχα. Τόσο το πλάτος όσο και το ύψος της ύφανσης
των επιφανειών εξαρτάται από τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι μικρο- και νανο- κολώνες φαίνεται να
συσσωματώνονται με την αυξανόμενη κατεργασία στο πλάσμα και σχηματίζεται ένα πορώδες υλικό
για κατεργασίες πάνω από 40 min. Τα αποτελέσματα για το PMMA και PEEK συνοψίζονται στο
Σχήμα 4.4 και δείχνουν την αύξηση του ύψους των κολωνών με το χρόνο, με ρυθμό περίπου 400 nm /

Ύψος Νανοκολώνων (μm)

min.
PEEK
PMMA

10

1

0.1

1

10

Χρόνος Κατεργασίας στο πλάσμα O2 (min)
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Σχήμα 4.4. Μεταβολή του ύψους των μικρο / νανο κολωνών των επιφανειών PMMA και PEEK με το
χρόνο κατεργασίας στο πλάσμα. Για σύντομο χρόνο κατεργασίας το ύψος των νανο-κολώνων
προέρχεται από την ανάλυση των εικόνων με το AFM: η τιμή του rms πολλαπλασιάζεται με το 3 για να
μετατραπεί σε ύψος. Για μεγάλους χρόνους κατεργασίας το ύψος των κολωνών προέρχεται από τις
εικόνες SEM των μικρο / νανο κολωνών υπό πλάγια όψη.
Στο Σχήμα 4.5 παρουσιάζονται εικόνες SEM σε πλάγια όψη για το PS για (α) 3 min, (β) 5
min, (γ) 7 min, (δ) 10 min και (ε) 20 min κατεργασία σε πλάσμα Ο2 (1900 W, 0.75 Pa, 100 sccm, -80
V, -20 oC). Οι εικόνες αποκαλύπτουν το σχηματισμό νανο- και μικρο- κολωνών με ύψος από 400 nm
έως 5.1 μm, μετά από 3 min και 20 min κατεργασία σε πλάσμα Ο2. Τα αποτελέσματα για το PS
συνοψίζονται στο Σχήμα 4.6 και δείχνουν την αύξηση του ύψους των κολωνών με το χρόνο, με ρυθμό
περίπου 250 nm / min.

(α) 3 min

(β) 5 min
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(γ) 7 min

(δ) 10 min

(δ) 20 min
Σχήμα 4.5. Εικόνες από το μικροσκόπιο SEM της κάτοψης των επιφανειών PS μετά από (α) 3 min, (β)
5 min, (γ) 7 min, (δ) 10 min και (ε) 20 min κατεργασία σε πλάσμα O2. Συνθήκες : πλάσμα O2, 1900 W,
0.75 Pa, 100 sccm, -80 V, -20 oC.
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Ύψος Νανοκολώνων (μm)

1

0.1
10

20

Χρόνος Κατεργασίας στο πλάσμα O2 (min)
Σχήμα 4.6. Μεταβολή του ύψους των μικρο / νανο κολωνών των επιφανειών PS με το χρόνο
κατεργασίας στο πλάσμα.

4.2.2. Σταθερότητα των νανο-δομών των επιφανειών PMMA και PEEK μετά από την
εμβάπτιση σε απιονισμένο νερό
Μετά από την παρατήρηση των νανο-δομών που σχηματίζονται μετά από την επεξεργασία σε
πλάσμα Ο2 με τα μικροσκόπια AFM και SEM, έγιναν πειράματα για τη σταθερότητα των νανο-δομών
αυτών μετά από την εμβάπτιση σε ένα υδατικό διάλυμα (στη συγκεκριμένη περίπτωση απιονισμένο
νερό) για συγκεκριμένο χρόνο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όπως έχει ειπωθεί παραπάνω ένας από
τους κύριους στόχους της παρούσας διατριβής είναι η χρήση των επιφανειών αυτών, με τη μεγάλη
ενεργή επιφάνεια, ως εσωτερική επιφάνεια σε μικροκανάλια για χρωματογραφία συγγένειας (affinity
chromatography), προκειμένου να αποδώσουν μεγάλο λόγο επιφάνειας προς όγκο που οδηγεί στη
βελτίωση της αναλυτικής απόδοσης της διάταξης.
Γι’ αυτό το λόγο, επιφάνειες PMMA και PEEK κατεργάστηκαν σε πλάσμα Ο2 για 10 min και
20 min για το PMMA και 30 min για το PEEK και στη συνέχεια εμβαπτίστηκαν σε απιονισμένο νερό
για 1 h και στέγνωσαν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Ο απώτερος στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν
υδατικά διαλύματα, π.χ. απιονισμένο νερό, κατά την αλληλεπίδρασης τους με την τροποποιημένη
επιφάνεια καταστρέφουν την νανο-δομή με το μεγάλη ενεργή επιφάνεια. Τα αποτελέσματα για το
PMMA και το PEEK συνοψίζονται στο Σχήμα 4.7 και δείχνουν οτι η κολωνωειδής δομή με τη
μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια, λυγίζει και συσσωματώνεται μετά την αλληλεπίδραση με το νερό και
το στέγνωμα. Το αποτέλεσμα είναι μια δομή με μικρότερο ύψος σε σχέση με το ύψος των δομών πριν
την εμβάπτιση. Το ύψος των νανο-κολώνων μετά από 20 min κατεργασία είναι 11 μm για το PMMA
και μετά από την εμβάπτιση στο νερό είναι 3.8 μm. Όπως παρατηρούμε από τις φωτογραφίες οι δομές
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με τη μικρότερη ενεργή επιφάνεια, δηλαδή μετά από 10 min κατεργασία δεν συσσωματώνονται τόσο
πολύ και συνεπώς είναι πιο σταθερές. Το ύψος των μικροκολωνών μετά από 10 min κατεργασία είναι
4 μm και μετά από την εμβάπτιση στο νερό είναι 3.5 μm.
Επιφάνειες PMMA μετά από 10 min
Συνθήκες : πλάσμα O2, 1900 W, 0.75 Pa, 100 sccm, -100 V, -20 oC
Μετα την κατεργασία με πλάσμα Ο2

Μετά την εμβάπτιση σε απιονισμένο νερό

Μέσο ύψος νανο-κολώνων 4 μm

Μέσο ύψος νανο-κολώνων 3.5 μm
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Επιφάνειες PMMA μετά από 20 min
Συνθήκες : πλάσμα O2, 1900 W, 0.75 Pa, 100 sccm, -100 V, -20 oC
Μετα την κατεργασία με πλάσμα Ο2

Μετά την εμβάπτιση σε απιονισμένο νερό

Μέσο ύψος νανο-κολώνων 11 μm

Μέσο ύψος νανο-κολώνων 3.8 μm

Επιφάνειες PΕΕΚ μετά από 30 min
Συνθήκες : πλάσμα O2, 1900 W, 0.75 Pa, 100 sccm, -100 V, -20 oC
Μετα την κατεργασία με πλάσμα Ο2

Μετά την εμβάπτιση σε απιονισμένο νερό

Μέσο ύψος νανο-κολώνων 10 μm

Μέσο ύψος νανο-κολώνων 2.7 μm

99

Σχήμα 4.7. Εικόνες από το μικροσκόπιο SEM της πλάγιας όψης των επιφανειών PMMA μετά
κατεργασία σε πλάσμα O2 για 10 min και 20 min (αριστερά) και μετά την εμβάπτιση σε απιονισμένο
νερό για 1 h (δεξιά). Επίσης εικονες SEM των επιφανειών PEEK μετά από 30 min κατεργασία σε
πλάσμα O2 (αριστερά) και μετά την εμβάπτιση σε νερό για 1 h (δεξιά). Συνθήκες : πλάσμα O2, 1900 W,
0.75 Pa, 100 sccm, -100 V, -20 oC.
Σύμφωνα με τις παραπάνω εικόνες, παρατηρήσαμε ότι οι δομές λυγίζουν και
συσσωματώνονται μετά από την εμβάπτιση σε απιονισμένο νερό και μετά το στέγνωμα τους σε
θερμοκρασία δωματίου. Οι δομές μεγάλου επιφανειακού λόγου συσσωματώνονται ολοκληρωτικά σε
σχέση με την αρχική δομή της τραχύτητας που έχουμε στην επιφάνεια. Από την άλλη μεριά οι δομές
μικρότερου επιφανειακού λόγου δεν καταστρέφονται και συνεπώς είναι πιο σταθερές. Όπως θα δούμε
και σε επόμενο κεφάλαιο, για τα πειράματα της χρωματογραφίας χρησιμοποιήθηκαν μικροκανάλια
μετά από κατεργασία 10 min σε πλάσμα Ο2.

4.2.3. Γήρανση των υπερ-υδρόφιλων επιφανειών PMMA και PEEK
Το PMMA είναι πιο υδρόφιλο υλικό από το PEEK (γωνίες επαφής 65o και 83º, αντίστοιχα). Η
κατεργασία με πλάσμα Ο2 οδηγεί σε γωνίες επαφής < 5º για τις επιφάνειες του PMMA και του
PEEK, ως αποτέλεσμα τόσο της χημικής όσο και της τοπογραφικής τροποποίησης αυτών. Στο Σχήμα
4.8 παρουσιάζονται οι γωνίες επαφής των σταγονιδίων νερού για (α) το ακατέργαστο PMMA, (β) το
ακατέργαστο PEEK και (γ) επιφάνεια PMMA μετά από κατεργασία σε πλάσμα Ο2 για 1 min.
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(γ)

(β)

(α)

Σχήμα 4.8. Εικόνες γωνιών επαφής σταγονιδίων νερού για (α) το ακατέργαστο PMMA, (β) το
ακατέργαστο PEEK και (γ) επιφάνεια PMMA μετά από κατεργασία σε πλάσμα Ο2 για 1 min.
Προκειμένου να γίνει διάκριση μεταξύ των επιδράσεων της χημικής και της τοπογραφικής
τροποποίησης στη διαβροχή της επιφάνειας και στη γήρανση της, κατεργαστήκαμε επιφάνειες από
PMMA και PEEK σε πλάσμα O2 για μικρούς χρόνους (π.χ. 30 s, όπου η προκληθείσα από το πλάσμα
χημική τροποποίηση της επιφάνειας έχει ολοκληρωθεί χωρίς εμφανή αύξηση της επιφάνειας) και για
μεγάλους χρόνους (5 έως 60 min), όπου αναπτύσσεται μεγάλη τραχύτητα. Κατά τη διάρκεια της
κατεργασίας με το πλάσμα O2 σχηματίζονται στην επιφάνεια πολικές λειτουργικές ομάδες, όπως
υδροξύλια και ελεύθερες καρβονυλικές ομάδες. Έτσι, αμέσως μετά την κατεργασία με πλάσμα O2, οι
γωνίες επαφής που μετρώνται στις επιφάνειες του PEEK μειώνονται από 83o σε λιγότερο από 5o για
κατεργασία μεγαλύτερη από 1 min και περίπου 30o για 30 s κατεργασία. Ομοίως για τις επιφάνειες
του PMMA, η γωνία επαφής μειώνεται από 65o σε λιγότερο από 5o για κατεργασία μεγαλύτερη από 1
min και περίπου 25o για 30 s κατεργασία.
80
70

0

Γωνία Επαφής ( )

60
50
40
30

30 sec treatment in O2 plasma

20
10

5 min treatment in O2 plasma
20 min treatment in O2 plasma

0

60 min treatment in O2 plasma
0

20

40

60

80

100

120

Γήρανση μετά απο κατεργασία σε πλάσμα Ο2 (Μέρες)

(α)

101

160
140

o

Γωνία Επαφής ( )

120
100
80
60
30 sec O2 plasma treatment

40

5 min O2 plasma treatment

20

20 min O2 plasma treatment
60 min O2 plasma treatment

0
0

20

40

60

80 100 120 140 160 180 200 220 240

Γήρανση μετά απο κατεργασία σε πλάσμα Ο2 (Μέρες)

(β)
Σχήμα 4.9. Υδροφοβική υποκατάσταση (α) υποστρωμάτων PMMA και (β) υποστρωμάτων PEEK, μετά
την νανο-δόμηση σε πλάσμα O2 για 30 s (T), 5 min ( ), 20 min (z) και 60 min (○).
Είναι σημαντικό να σημειώσουμε οτι οι υδρόφιλες από το πλάσμα επιφάνειες υποφέρουν από
ένα φαινόμενο γνωστό ως υδροφοβική αποκατάσταση, δηλαδή τη σταδιακή αύξηση της γωνίας
επαφής με το χρόνο (γήρανση). Για τη διερεύνηση της γήρανσης, οι γωνίες επαφής των
κατεργασμένων από το πλάσμα επιφανειών PΜΜΑ και PΕΕΚ μετρήθηκαν για ένα εκτεταμένο
χρονικό διάστημα μετά τη κατεργασία με το πλάσμα. Τα δείγματα αποθηκεύτηκαν σε συνθήκες
ατμόσφαιρας. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.9, διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη της πλούσιας τοπογραφίας
καθυστέρησε την υδροφοβική αποκατάσταση των επιφανειών PΜΜΑ και PΕΕΚ. Η υδροφοβική
αποκατάσταση ήταν γρήγορη (εντός 10 ημερών) για τις κατεργασμένες για 30 s στο πλάσμα
επιφάνειες, που χαρακτηρίζονται από αμελητέα νανο-ύφανση. Από την άλλη πλευρά, οι επιφάνειες
που κατεργάστηκαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο πλάσμα (π.χ. 60 min) παρουσίασαν υπερυδροφιλικότητα για χρονικό διάστημα 60 ημερών για το PEEK και 20 ημερών για το PMMA. Η
σημαντική αυτή καθυστέρηση στην υδροφοβική αποκατάσταση, που παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στις
τραχειές επιφάνειες σε σύγκριση με τις μη-τραχειές επιφάνειες (30 s κατεργασία), μπορεί να αποδοθεί
σε διάφορους λόγους, οι οποίοι θα καταστούν σαφέστεροι μετά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων
XPS: 1) Ένας λόγος είναι η μεγάλη επιφάνεια του νανο-δομημένου υλικού και συνεπώς ο
μεγαλύτερος αριθμός υδρόφιλων ομάδων σε σύγκριση με ένα επίπεδο δείγμα. Επιπλέον, κάποια
πιθανή διασταύρωση και ακαμψία του τροποποιημένου από το πλάσμα ανώτερου στρώματος, λόγω
του βομβαρδισμού με ιόντα, μπορεί να καθυστερήσει περαιτέρω την αποκατάσταση παρεμποδίζοντας
τις υδροφοβικές ομάδες να φτάσουν στην επιφάνεια.146 2) Ένας δεύτερος λόγος είναι η ιονοβολή
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οξειδίου του αλουμινίου από το θόλο ή κύλινδρο (dome) του αντιδραστήρα, όπως φαίνεται και από
την ανάλυση με τα XPS. Το οξείδιο του αλουμινίου είναι υδρόφιλο υλικό και καθυστερεί την
αποκατάσταση της υδροφοβικότητας του PMMA. 3) Ένας τρίτος λόγος είναι ο σχηματισμός οξειδίων
του πυριτίου στην επιφάνεια των δειγμάτων, όπως φαίνεται επίσης από τα XPS. Τα οξείδια αυτά
προέρχονται εν μέρει από τα υλικά πληρώσεως που περιέχονται στα εμπορικά υποστρώματα (είτε
οξείδια ή σιλικόνες), τα οποία κατά την έκθεση στο πλάσμα μετατρέπονται σε οξείδια, και είναι ως εκ
τούτου υδρόφιλα, τουλάχιστον για τα φρέσκα δείγματα.
Μια δεύτερη παρατήρηση που προκύπτει από τα γραφήματα στο Σχήμα 4.9 είναι ότι μόνο η
ελάχιστα τραχειά επιφάνεια (30 s κατεργασία) επιστρέφει στην αρχική γωνία επαφής της με τη
γήρανση (83º για το PEEK και 60º για το PMMA, αντίστοιχα). Δεδομένου του μικρού συντελεστή
τραχύτητας των επιφανειών αυτών, η επιστροφή της γωνίας επαφής στην αρχική τιμή της δηλώνει την
αποκατάσταση της αρχικής χημικής σύνθεσης της επιφάνειας. Αντιθέτως, όλες οι άκρως νανουφασμένες επιφάνειες φθάνουν σε υψηλότερη υδροφοβικότητα σε σύγκριση με τις επίπεδες
επιφάνειες. Για παράδειγμα, οι επιφάνειες του PEEK που κατεργάστηκαν για περισσότερο από 5 min
επιδεικνύουν, μετά την υδροφοβική αποκατάσταση στην αρχική κατάσταση, μια αργή αύξηση της
υδροφοβικότητας και μετατροπή από ‘κολλώδεις’ επιφάνειες τύπου Wenzel σε απωθητικές του νερού
υπερ-υδρόφοβες (CA ~ 150 °), με αμελητέα υστέρηση, για περίπου 200 ημέρες μετά την κατεργασία
με το πλάσμα Ο2. Η παρατηρούμενη υπερυδροφοβικότητα μπορεί να εξηγηθεί μόνο αν η τελική
χημική κατάσταση των επιφανειών είναι διαφορετική από την αρχική. Πράγματι, αν εφαρμοστεί η
σχέση του Wenzel
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για μια επιφάνεια PEEK κατεργασμένη για 5 min σε πλάσμα Ο2 (με r ~ 1.8,

όπως μετρήθηκε από το AFM), γερασμένη για 140 ημέρες και παρουσιάζοντας μια γωνία θrough ~ 140o
(βλ. Σχήμα 4.9), η αντίστοιχη γωνία επαφής της επίπεδης επιφάνειας υπολογίζεται να είναι ~ 115o
(αντί των 83º, για την ακατέργαστη επιφάνεια PEEK). Σημειώστε ότι, λόγω του σημαντικού ύψους
των δομών που λαμβάνονται, το AFM μπορεί να έχει ανακρίβειες που υποτιμούν την πραγματική
επιφάνεια. Παρ' όλα αυτά, οι πολύ γερασμένες νανο-υφασμένες επιφάνειες του PEEK μετά την
κατεργασία με το πλάσμα O2 φαίνεται να έχουν διαφορετική χημεία (περισσότερο υδρόφοβη) σε
σύγκριση με την επιφάνεια την κατεργασμένη για 30 s στο πλάσμα O2 ή την αρχική επίπεδη επιφάνεια
με την αμελητέα νανο-ύφανση. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρήθηκε και για τις γερασμένες
ισχυρώς νανο-υφασμένες επιφάνειες του PMMA. Συγκεκριμένα, οι κατεργασμένες για 60 min
επιφάνειες του PMMA επιστρέφουν εντός 40 ημερών στο αρχικό επίπεδο της υδροφοβικότητας και
στη συνέχεια η γωνία επαφής αυξάνεται περαιτέρω, φθάνοντας σε μια τιμή περίπου 70º μετά από 90
ημέρες από τη γήρανση. Ο συντελεστής τραχύτητας για μια επιφάνεια PMMA, μετά από 5 min
κατεργασίας στο πλάσμα O2 μετρήθηκε από το AFM ίσος με r ~ 2.4, υποδεικνύοντας σύμφωνα με το
μοντέλο του Wenzel για μια γερασμένη επιφάνεια με γωνία επαφής θrough ~ 70o (βλ. Σχήμα 4.9) μια
αντίστοιχη επίπεδη επιφάνεια με γωνία επαφής ίση με ~ 80ο (αντί των 65ο, για το ακατέργαστο
PMMA). Εν κατακλείδι, οι τραχειές επιφάνειες του PEEK και του PMMA, δεν έχουν την αρχική
χημική τους σύνθεση, γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ανάλυση των XPS.
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Για την πρόληψη της γήρανσης, μπορεί κανείς να εναποθέσει ένα υδρόφιλο πολυμερές
αμέσως μετά την εγχάραξη με το πλάσμα.
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Ωστόσο, η σταθερότητα των εναποθετημένων απο το

πλάσμα υδρόφιλων πολυμερών δεν έχει μελετηθεί και δεν είναι βέβαιη.

4.2.4. Κατασκευή υπερ-υδρόφοβων επιφανειών PMMA και PEEK
Εάν μετά την εγχάραξη με πλάσμα O2 ακολουθήσει η εναπόθεση ενός λεπτού υμενίου
φθορανθράκων με πλάσμα αερίου C4F8, παράγονται υπερ-υδρόφοβες επιφάνειες. Η εξέλιξη της
γωνίας επαφής και της υστέρησης στη γωνία επαφής σε συνάρτηση με τη διάρκεια του βήματος της
εγχάραξης φαίνεται στο Σχήμα 4.10, μετά από την προκληθείσα από το πλάσμα εναπόθεση του
φθοράνθρακα. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.10, η αρχικά επίπεδη επιφάνεια του PEEK, η οποία
καλύπτεται με μια επίστρωση πολυμερούς παρουσιάζει γωνία επαφής ~ 112o με μεγάλη υστέρηση στη
γωνία επαφής ~ 38o. Κατεργασία των 30 s στο πλάσμα Ο2 αυξάνει την επιφανειακή τραχύτητα και
αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της γωνίας επαφής στις 129o: Η επιφάνεια γίνεται πολύ γρήγορα
υδρόφοβη, αλλά με μεγάλη υστέρηση, είναι δηλαδή μια επιφάνεια του τύπου Wenzel.21 Υπερυδρόφοβη συμπεριφορά παρατηρείται για τις επιφάνειες PEEK οι οποίες έχουν κατεργαστεί για 1,5
min και γίνονται τύπου Cassie-Baxter 23 (γωνία επαφής = 148o και υστέρηση = 8o). Ο συνδυασμός της
υδροφοβικής επίστρωσης του φθοράνθρακα με την νανο-δομημέμη επιφάνεια έχει ως αποτέλεσμα την
αύξηση της γωνίας επαφής των σταγονιδίων του νερού πάνω στην επιφάνεια σε περισσότερο από
150°. Για χρόνους διαδικασίας περισσότερο από 1,5 min όλες οι επιφάνειες γίνονται υπερ-υδρόφοβες
με γωνία επαφής περίπου 152o και υστέρηση στη γωνία επαφής < 8o, τιμές οι οποίες δεν διαφέρουν
με το χρόνο διαδικασίας. Περαιτέρω επεξεργασία δεν αυξάνει την υπερ-υδροφοβικότητα των
επιφανειών του PEEK. Στο Σχήμα 4.11 παρουσιάζονται οι στατικές γωνίες επαφής σταγονιδίων νερού
μετά από κατεργασία σε πλάσμα Ο2 επιφανειών PEEK για (α) 30 sec, (β) 2 min και (γ) 5 min και μετά
την εναπόθεση ενός λεπτού φθορανθρακικού υμενίου.
Παρόμοια αποτελέσματα ελήφθησαν και για το PMMA. Η μελέτη της συμπεριφοράς των
υπερ-υδρόφοβων επιφανειών πάνω σε υποστρώματα PMMA έχει γίνει στη διδακτορική διατριβή του
Δρ. Ν. Βούρδα (ομάδα πλάσματος, Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής)

24, 94

. Οι υπερ-υδρόφοβες

επιφάνειες τις οποίες κατασκευάζουμε είναι εύρωστες, με την έννοια ότι η κατάσταση Cassie-Baxter
είναι ενεργιακά προτιμητέα σε σύγκριση με την κατάσταση Wenzel, και με ένα πολύ υψηλό φράγμα
ενέργειας μεταξύ των δύο καταστάσεων, λόγω του σχετικά υψηλού λόγου ασσυμετρίας των
εγχαραγμένων από το πλάσμα δομών 93. Επιπλέον οι υπερ-υδρόφοβες επιφάνειες είναι σταθερές με το
χρόνο, δηλαδή δεν παρατηρείται γήρανση κατά την αποθήκευση των δειγμάτων σε ατμοσφαιρικές
συνθήκες δωματίου. Έχουμε μετρήσει την ίδια γωνία επαφής μετά από μήνες και έως 1 χρόνο
αποθήκευσης.
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Σχήμα 4.10. Στατική γωνία επαφής, γωνία προώθησης,

γωνία υπόχώρησης και υστέρηση των

επιφανειών PEEK, επικαλυμένων με πολυμερές φθοράνθρακα, συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας στο
πλάσμα Ο2. Επίσης για σύγκριση στο διάγραμμα παρουσιάζεται η γωνία προώθησης και η υστέρηση των
επιφανειών PMMA μετά την κατεργασία σε πλάσμα Ο2. Συνθήκες: πλάσμα Ο2, 1900 W, 0.75 Pa, 100
sccm, -100 V, -20oC.

30 sec

2 min

5 min

Σχήμα 4.11. Εικόνες της στατικής γωνίας επαφής σταγονιδίων νερού μετά από κατεργασία σε πλάσμα
Ο2 για (α) 30 sec, (β) 2 min και (γ) 5 min και εναπόθεση ενός φθορανθρακικού υμενίου με πλάσμα
C4F8. Οι τιμές των γωνιών επαφής είναι 117º, 146º και 144º, αντίστοιχα.

4.2.5. Μηχανισμοί του σχηματισμού της νανο-ύφανσης και η επίδραση του υλικού του
τοιχώματος του αντιδραστήρα
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Για την κατανόηση του μηχανισμού του σχηματισμού της νανο-ύφανσης έγινε μια
λεπτομερής ανάλυση με XPS τόσο για τις επιφάνειες του PMMA όσο και για τις επιφάνειες του
PEEK, καθώς και επιλεγμένα πειράματα τροποποιώντας τα τοιχώματα του αντιδραστήρα και
χρησιμοποιώντας υμένια από καθαρό PMMA επιστρωμένα με περιστροφή αντί των εμπορικών
πλακιδίων. Η φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS) είναι μια δημοφιλής τεχνική για
τον προσδιορισμό της σύνθεσης της επιφάνειας

97, 105, 266

. Η φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων

ακτίνων Χ, θεωρείται πολύ καλή μέθοδος επιφανειακής ανάλυσης με βάθος ανάλυσης περίπου 40 Å.
Η χρησιμοποίηση της, λοιπόν θα δώσει πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στη χημεία μιας
επιφάνειας, κάτι το οποίο θα μπορούσε να συνδεθεί με το σχηματισμό της τραχύτητας σε μια
επιφάνεια. Ο στόχος σε αυτή τη μελέτη είναι (α) να γίνει διαλεύκανση των μηχανισμών βάσει των
οποίων η τραχύτητα σχηματίζεται και αναπτύσσεται (παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα), (β) να
μελετήσει την τροποποίηση της χημείας της επιφάνειας των δειγμάτων PMMA και PEEK μετά την
κατεργασία στο πλάσμα και τη γήρανση της (παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα).
Εγχαράχθηκαν τρεις τύποι υποστρωμάτων και μελετήθηκαν με την βοήθεια του XPS:
υποστρώματα PMMA 0,5 mm και 2 mm, υποστρώματα PEEK 0,5 mm. Ο λόγος για την επανάληψη
της ανάλυσης των δύο τύπων υποστρωμάτων PMMA είναι τριπλός: Πρώτον, τα δείγματα 2 mm
έπρεπε να λεπτυνθούν πριν από την ανάλυση εισάγωντας αμφιβολίες για πιθανή μόλυνση του
δείγματος και αβεβαιότητα στα αποτελέσματα. Δεύτερον, τα υποστρώματα PMMA 2 mm είχαν
πληρωτικά που περιείχαν πυρίτιο όπως αποκάλυψε το XPS, ενώ τα υποστρώματα 0,5 mm ήταν
απαλλαγμένα από τέτοια πληρωτικά. Τρίτον, τα δείγματα πάχους 2 mm αναλύθηκαν πολύ καιρό μετά
από τη νανο-ύφανση στο πλάσμα (γερασμένα δείγματα), ενώ τα δείγματα πάχους 0,5 mm αναλύθηκαν
αμέσως μετά τη νανο-ύφανση στο πλάσμα (φρέσκα δείγματα). Τα δείγματα του PEEK ήταν
γερασμένα, με την εξαίρεση ενός δείγματος που ήταν φρέσκο.
Η εξέλιξη της ατομικής συγκέντρωση των C, O, F, Si, και Al συναρτήσει του χρόνου
κατεργασίας για τα φρέσκα και γερασμένα δείγματα του PMMA και για τα γερασμένα δείγματα του
PEEK παρουσιάζεται στο Σχήμα. 4.12 (α, β, γ, δ) και στον Πίνακα 4.1. Το Σχήμα 4.12 (α) είναι για τα
φρέσκα δείγματα PMMA πάχους 0.5, το Σχήμα 4.12 (β) είναι για τα γερασμένα και λεπτυμένα
δείγματα PMMA πάχους 2 mm, το Σχήμα 4.12 (γ) είναι για τα γερασμένα δείγματα PΕΕΚ πάχους 0,5
mm και το Σχήμα 4.12 (δ) δείχνει αποτελέσματα XPS υπο διαφορετική γωνία για τα δείγματα PMMA
πάχους 2 mm. Η ανάλυση αποκαλύπτει ορισμένες κοινές τάσεις: Η περιεκτικότητα σε άνθρακα (C)
μειώνεται, ενώ η περιεκτικότητα σε οξυγόνο αυξάνεται με το χρόνο κατεργασίας στο πλάσμα. Για
παράδειγμα, για το δείγμα πάχους 0,5 mm (Σχ. 4.12 (α)) ο άνθρακας (C) μειώνεται από ~ 77% σε ~
40% μετά από 60 min κατεργασία λόγω της ταχείας εγχάραξης του οργανικού μέρους του PMMA [CH2], ενώ η περιεκτικότητα του οξυγόνου (O) αυξήθηκε από ~ 23% σε ~ 38% ως συνάρτηση του
χρόνου εγχάραξης, ως αποτέλεσμα της σημαντικής οξείδωσης της επιφάνειας. Ομοίως, για την
περίπτωση των γερασμένων δειγμάτων του PEEK (Σχ. 4.12 (γ)), ο άνθρακας (C) μειώθηκε από ~ 82%
σε ~ 44% μετά από 60 min κατεργασία, λόγω της ταχείας εγχάραξης του οργανικού μέρους του PΕΕΚ
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[phenyl], ενώ η περιέκτικότητα σε οξυγόνο (O) αυξήθηκε από ~ 16% σε ~ 34% ως συνάρτηση του
χρόνου εγχάραξης. Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα και για τα δείγματα PMMA πάχους 2 mm (Σχ.
4.12 (β)). Επιπλέον χαρακτηριστικό σε όλα τα φάσματα μετά την κατεργασία με το πλάσμα Ο2 είναι η
παρουσία των κορυφών από Al στα ~ 75 eV (Al2p) και στα ~ 120 eV (Al2s) και από F στα ~ 686 eV
(F1s) και στα ~ 30 eV (F2s) (δεν είναι ορατό για το δείγμα πάχους 2 mm). Η συγκέντρωση του Al
αυξήθηκε ραγδαία από 2% για 2 min σε 10% για 60 min για τα δείγματα των PMMA και PEEK
πάχους 0,5 mm, ενώ αυξήθηκε από 0,5% σε 2% για τα δείγματα PMMA πάχους 2 mm. Επίσης, η
συγκέντρωση του F αυξήθηκε από 0,8% για 2 min σε 9,4% για 60 min για τα δείγματα πάχους 0,5
mm. Η παρουσία του Al και του F είναι συστηματική σε όλα τα φάσματα μετά την κατεργασία με το
πλάσμα. Δεδομένου ότι ο θόλος (κύλινδρος) του αντιδραστήρα μας είναι κατασκευασμένος από
Alumina, ενώ το δαχτυλίδι συγκράτησης του μεταφορέα των υποστρωμάτων είναι από ανοδιωμένο
αλουμίνιο μπορούμε να εντοπίσουμε αμέσως την πηγή του Al πάνω στα δείγματα. Επιπλέον αν και
έγινε πλάσμα Ο2 για τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την εισαγωγή των δειγμάτων, φθοριούχο
αλουμίνιο εξακολουθεί να υπάρχει στο θόλο, λόγω προηγούμενων πειραμάτων με πλάσμα αερίου SF6
(δηλαδή περιέχει φθόριο) και χρησιμοποιείται για την εγχάραξη του πυριτίου. Αυτό εξηγεί την πηγή
φθορίου, η οποία φαίνεται να ακολουθεί την τάση του αλουμινίου, τουλάχιστον για τα δύο δείγματα
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Σχήμα 4.12. Εξέλιξη της σχετικής ατομικής συγκέντρωσης των C, O, F, Si, και Al συναρτήσει του
χρόνου κατεργασίας για (α) φρέσκα δείγματα PMMA πάχους 0,5 mm, (β) γερασμένα και λεπτυμένα
δείγματα PMMA πάχους 2 mm και (γ) φρέσκα δείγματα PΕΕΚ πάχους 0,5 mm. Σημειώστε ότι η
λέπτυνση των δειγμάτων PMMA (2 mm) εισάγει κάποια αβεβαιότητα στα αποτελέσματα, (δ) λόγος
έντασης Al2p (30°) / Al2p (0°) συναρτήσει του χρόνου κατεργασίας για το δείγμα PMMA 2 mm. Οι
γραμμές είναι οδηγοί για το μάτι.

Συνεπώς η ανάλυση των XPS έδειξε ότι η επιφάνεια είναι μολυσμένη με αλουμίνιο και
επιπλέον, η θέση της ενέργειας της κορυφής του Al2p (74,9 με 75,6 eV) έδειξε ότι το Al βρίσκεται με
τη μορφή οξειδίου και οξυφθοριούχου Al. Η αύξηση της συγκέντρωσης του Al με το χρόνο της
κατεργασίας (Σχήμα 4.12) αποδεικνύει ότι η κατεργασία με το πλάσμα μολύνει τις επιφάνειες του
PMMA και του PEEK. Η ιονοβολή του ανοδιωμένου με Al τοιχώματος του αντιδραστήρα, του
διηλεκτρικού του θόλου από αλουμίνα ή του ανοδιωμένου αλουμινίου του δακτύλιου κατακράτησης,
λόγω του ενεργητικού και έντονου βομβαρδισμού με ιόντα, απελευθερώνει στην αέρια φάση Al και
σωματίδια από alumina. Τα σωματίδια αυτά, τα οποία είναι μη πτητικά, θα εναποτεθούν ξανά στην
επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων των πολυμερικών δειγμάτων. Εκεί, τα σωματίδια αυτά ενεργούν
στην επιφάνεια του πολυμερούς ως μικρο-μάσκες (micromasks), προκαλώντας τοπικά διαφορετικούς
ρυθμούς εγχάραξης και οδηγώντας στην ανάπτυξη των κολωνών. Το ποσοστό και η σύνθεση αυτής
της μόλυνσης από αλουμίνιο κυμαίνεται ανάλογα με την ιστορία του αντιδραστήρα πλάσματος.
Έτσι, η αύξηση του ποσοστού του αλουμινίου φαίνεται να συνδέεται με την αύξηση της
τραχύτητας της επιφάνειας. Η ανάλυση υπο γωνία υποστηρίζει αυτή την ερμηνεία: Όντως για μικρούς
χρόνους κατεργασίας (~ 1 min), η ένταση του Al2p είναι μεγαλύτερη για τη γωνία των 30° (IAl(30°)) σε
σύγκριση με τη γωνία των 0° (IAl(0°)). Αυτή η παρατήρηση αντιστοιχεί στο σχηματισμό του συνεχούς ή
του σχεδόν συνεχούς στρώματος αλουμινίου σε μια επίπεδη επιφάνεια. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται ο
χρόνος της κατεργασίας, ο λόγος των εντάσεων (IAl(30°)) (IAl(0°)) του Al2p βρέθηκε να υποχωρεί κάτω
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από τη μονάδα και να μειώνεται συνεχώς (Σχήμα 4.12 (δ)). Μια τέτοια συμπεριφορά είναι
αναμενόμενη στην περίπτωση των τραχιών επιφανειών εάν το Al βρίσκεται στην κορυφή των
κολωνών ή των δομών και όχι σαν ένα ομοιογενές στρώμα υμενίου. Υποθέτουμε ότι ο σχηματισμός
των κολωνών στις επιφάνειες των PMMA και PEEK είναι πρώτον αποτέλεσμα της ιονοβολής της
αλουμίνας από το τοίχωμα του αντιδραστήρα και σχηματισμός μικρομασκών στην επιφάνεια του
πολυμερούς. Η ομάδα του Gogolides et.al. 267 δημοσίευσε πρόσφατα αποτελέσματα προσομοίωσης για
τους μηχανισμούς σχηματισμού των νανο-κολώνων σε υποστρωμάτα Si, τα οποία επιβεβαιώνουν
αυτή την υπόθεση. Η εναπόθεση των παρεμποδιστών εγχάραξης (υλικό που δεν εγχαράσσεται) σε
συνδυασμό με μια γρήγορη ανισοτροπική εγχάραξη του πολυμερούς από το πλάσμα οξυγόνου
φαίνεται να είναι ο πρώτος και ο πιο σημαντικός μηχανισμός για την διαμόρφωση αυτής της πλούσιας
νανο-ύφανσης.
Πίνακας 4.1. Συνολική σύνθεση των κατεργασμένων επιφανειών με το πλάσμα συναρτήσει του χρόνου

F

O

C

Cl

Si

Al

PMMA

untreated 2mm
1min aged 2mm
2min aged 2mm
15min aged 2mm
60min aged 2mm
untreated 0.5mm
2min fresh 0.5mm
15min fresh 0.5mm
60min fresh 0.5mm

0.8
5.8
9.4

23.5
26.0
26.8
31.0
29.0
23.3
29.5
32.1
37.8

74.0
57.0
65.8
61.6
57.9
76.6
67.1
55.4
40.4

0.6
-

1.9
17.0
7.0
5.5
11.6
0.6
1.1
1.9

0.5
1.8
1.6
2.0
5.6
10.4

PEEK

κατεργασίας στο πλάσμα
At %

Untreated
1min aged
2min aged
15min fresh
15min aged
60min aged

0.1
0.4
0.4
5.6
4.2
10.0

15.7
26.2
26.6
27.1
27.8
33.7

82.3
59.5
52.3
61.4
57.5
44.1

-

1.9
12.7
19.3
0.7
5.5
1.8

1.3
1.4
3.5
5.2
10.3

Η ανάλυση με το XPS έδειξε επίσης την παρουσία πυριτίου (Si2p στα ~ 102,2 eV) στα
δείγματα. Για το δείγμα PMMA πάχους 0,5 mm δεν ανιχνεύτηκε πυρίτιο πριν από την κατεργασία στο
πλάσμα, ενώ κατά τη διάρκεια της κατεργασίας η περιεκτικότητα σε πυρίτιο αυξήθηκε έως 1,9%.
Υποθέτουμε ότι σε αυτή την περίπτωση το πυρίτιο προήλθε από την ιονοβολή του υποστρώματος
πυριτίου πάνω στο οποίο τοποθετείται το δείγμα και χρησιμοποιείται για την μεταφορά του στο
θάλαμο του αντιδραστήρα. Επιπλέον, δεδομένου ότι χρησιμοποιούμε μια θερμική πάστα που περιέχει
πυρίτιο για να κολλήσουμε τα δείγματα πάνω στο υπόστρωμα πυριτίου για να εξασφαλίσουμε την
καλύτερη μεταφορά της θερμικής ενέργειας, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποια μόλυνση από τη
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θερμική πάστα, παρά την προσεκτική διαχείριση των δειγμάτων και το σκούπισμα των
περισσευμάτων πάστας από το κάτω μέρος του δείγματος. Ωστόσο, για την περίπτωση του PEEK και
του PMMA πάχους 2 mm ανιχνεύτηκε σχεδόν 2% πυρίτιο στα δείγματα τα οποία ΔΕΝ έχουν
κατεργαστεί στο πλάσμα, γεγονός που οφείλεται προφανώς σε πυρίτιο που περιέχεται σαν πληρωτικό
υλικό. Η θέση της ενέργειας δέσμευσης του Si2p στα 102.1eV για το PMMA πάχους 2 mm δείχνει ότι
το πυρίτιο συνδέεται με δύο άνθρακες (είναι πολυ(διμεθυλοσιλοξάνη) σαν το PDMS. Για το PEEK η
θέση της ενέργειας δέσμευσης του Si2p στα 101.9eV δείχνει ότι το πυρίτιο συνδέεται με δύο άτομα
οξυγόνου. Είναι σημαντικό να παρατηρηθεί ότι ακόμη και μετά από μια μικρή κατεργασία στο
πλάσμα, εμφανίζονται στα δείγματα μεγάλα και κυμαινόμενα ποσοστά από πυρίτιο (βλ. Πίνακα 4.1
και Σχ. 4.12 (β), 4.12 (γ)). Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτό μπορεί να οφείλεται σε μόλυνση από
τη θερμική πάστα και σε μόλυνση από τη διαδικασία της λέπτυνσης. Πάντως, υπάρχουν θεωρητικά
στοιχεία από προσομοιώσεις, που έγιναν από την ομάδα του Gogolides et.al.
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νανο-σύνθετων υλικών υπάρχει και άλλη εξήγηση: έστω p η καθαρότητα ενός οργανικού υλικού (π.χ.
98% στην δική μας περίπτωση για το PEEK) και (1-p) το ποσοστό των δυσκόλως εγχαρασσομένων
προσμίξεων (π.χ. 2% πυρίτιο στην δική μας περίπτωση); έστω s η επιλεκτικότητα εγχάραξης των
προσμείξεων (τυπικές τιμές για το πυρίτιο είναι 20-30 σε σύγκριση με την εγχάραξη οργανικών
υλικών). Η θεωρία προβλέπει ότι ο ρυθμός εγχάραξης του μη καθαρού υλικού κανονικοποιημένο ως
προς το καθαρό υλικό θα είναι Ρ.Ε = 1 / (p + s * (1-p), ενώ η κάλυψη της επιφάνειας (surface
coverage) θ θα είναι θ = 1- Ρ.Ε. Χρησιμοποιώντας μία επιλεκτικότητα s = 20 και καθαρότητα ίση με
98% προβλέπουμε ότι ο ρυθμός εγχάραξης για το καθαρό υλικό είναι Ρ.Ε = 0,72. χάραξη Πράγματι,
οι ρυθμοί εγχάραξης για τα καθαρά υμένια PMMA (επιστρωμένα δια περιστροφής) είναι περίπου 1.7
μm/min, ενώ οι ρυθμοί εγχάραξης για τα εμπορικά υποστρώματα PMMA είναι περίπου 1,1 έως 1,2
μm / min, δηλαδή το 70% του καθαρού υλικού, σε καλή συμφωνία με την θεωρία. Έτσι, βασιζόμενοι
στη θεωρία θα αναμενόταν η κάλυψη της επιφάνειας του πυριτίου να έχει φτάσει το 28%. Επιπλέον, η
θεωρία προβλέπει ότι η περιεκτικότητα του πυριτίου θα έχει μεγάλες διακυμάνσεις στην επιφάνεια,
πηδώντας από 1-p σε υψηλές τιμές αμέσως μετά την έναρξη του πλάσματος και θα κυμαίνεται έντονα
έως ότου φθάσει στη θεωρητική τιμή. Η επιφάνεια διέρχεται μέσω κύκλων συσσώρευσης και κύκλων
καθαρισμού αφού τα ιόντα αφαιρούν το επιφανειακό πυρίτιο αλλά και πυρίτιο από το εσωτερικό του
υλικού εκτίθεται στο πλάσμα. Θεωρούμε ότι αυτός είναι ο κύριος λόγος για τη διακύμανση του
πυριτίου, το οποίο φαίνεται ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της εγχάραξης. Τέλος, σημειώστε ότι η
περιεκτικότητα του πυριτίου σε μεγάλους χρόνους εγχάραξης είναι χαμηλότερη από τη τιμή που είχε
προβλέψει η θεωρία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το XPS παίρνει σήμα από μια πολύ τραχειά
επιφάνεια και πολύ πιθανό να ‘βλέπει’ και κύρια μάζα του υλικού (bulk material) των μικροκολώνων,
μειώνοντας έτσι την πραγματική περιεκτικότητα σε πυρίτιο.
Έχοντας μιλήσει για τις προσμείξεις πυριτίου, τίθεται το ερώτημα: Θα μπορούσε ο
σχηματισμός των νανο-κολώνων να είναι επίσης αποτέλεσμα των προσμείξεων που υπάρχουν στα
υλικά; Και πάλι αποτελέσματα προσομοίωσης της ομάδας του Gogolides et.al
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των νανο-σύνθετων υλικών αποκαλύπτουν το σχηματισμό τραχύτητας για επίπεδα ακόμη και κάτω
από λίγες μονάδες % μη εγχαρασσόμενου υλικού.
Για να διευκρινιστεί η σημασία του κάθε παράγοντα (προσμείξεις Si ή ιονοβολή αλουμίνας)
για το σχηματισμό της τραχύτητας, αποφασίσαμε να εγχαράξουμε υμένια από PMMA αντί
υποστρωμάτων, και επίσης να εγχαράξουμε και υποστρώματα PMMA πάχους 0,5 mm, τα οποία
έδειξαν ότι δεν περιέχουν ανιχνεύσιμα ποσοστά πυριτίου. Προχωρήσαμε στο σχηματισμό παχέων
υμενίων PMMA διαλύοντας το χημικά καθαρό προϊόν PMMA σε Propylene Glycol Monomethyl
Ether Acetate (PGMEA) και σχηματίζοντας υμένια PMMA πάχους 5 μm. Η ανάλυση με AFM έδειξε
ότι και τα υμένια PMMA και τα υποστρώματα PMMA πάχους 0,5 mm παρουσιάζουν μεγάλη
τραχύτητα μετά από 30 s, 1 min, ή 2 min εγχάραξη στο πλάσμα Ο2. Η τραχύτητα των υμενίων PMMA
και των υποστρωμάτων πάχους 0,5 mm ήταν σημαντική, ωστόσο πάντοτε χαμηλότερη (π.χ. 2 / 3) από
την τραχύτητα των υποστρωμάτων PMMA πάχους 2 mm. Στο Σχήμα 4.13 παρουσιάζουμε 3D εικόνες
από το AFM για ένα (α) υμένιο PMMA πάχους 5 μm και (β) υπόστρωμα PMMA πάχους 2 mm μετά
από κατεργασία στο πλάσμα για 30 sec. Το μέγεθος της σάρωσης της εικόνας είναι 2×2 μm2. Η τιμή
της τραχύτητας rms για (α) το υμένιο PMMA είναι 14 nm ενώ για (β) το υπόστρωμα PMMA είναι 19
nm. Πρέπει να τονιστεί σε αυτό το σημείο οτι ο ρυθμός εγχάραξης του υμενίου PMMA είναι ~ 1600
nm/min, ενώ ο ο ρυθμός εγχάραξης του υποστρώματος PMMA είναι ~ 900 nm/min, για τις ίδιες
συνθήκες εγχάραξης (1900 W, 0.75 Pa, 100 sccm, -100 V, 10 oC). Έτσι για να έχουμε ακριβώς το ίδιο
βάθος εγχάραξης θα έπρεπε το υπόστρωμα PMMA να εγχαραχθεί για περίπου διπλάσιο χρόνο. Έτσι η
διαφορά στη τιμή του rms θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη. Παρόλα αυτά ακόμη και για τα 30 sec
εγχάραξης το υπόστρωμα PMMA έχει μεγαλύτερη τιμή στο rms. Eπομένως έχουμε καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι το υλικό του τοιχώματος του αντιδραστήρα πλάσματος ευθύνεται για το σχηματισμό
της τραχύτητας, η οποία ενισχύεται στην περίπτωση των υποστρωμάτων PMMA πάχους 2 mm και
των υποστρωμάτων PEEK, από τις προσμίξεις που υπάρχουν στο υλικό του υποστρώματος.

(α)

(β)

Σχήμα 4.13. Εικόνες AFM των (α) υμενίων PMMA πάχους 5 μm και (β) υποστρωμάτων PMMA
πάχους 2 μm μετά από 30 sec κατεργασία στο πλάσμα. Σάρωση εικόνας 2 × 2 μm2 από το μηχάνημα
Veeco CPII. Συνθήκες: πλάσμα Ο2, 1900 W, 0.75 Pa, 100 sccm, -100 V, 10 oC.
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Για την περαιτέρω διερεύνηση της συνεισφοράς των μετάλλων / οξειδίων μετάλλου των
υλικών του τοιχώματος του αντιδραστήρα στο σχηματισμό της νανο-τραχύτητας, καλύψαμε το θόλο
από αλουμίνα του αντιδραστήρα πλάσματος και το δακτύλιο συγκράτησης του δείγματος με ένα παχύ
φωτοπολυμερές, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ιονοβολή της αλουμίνας κατά τη διάρκεια της εγχάραξης
με το πλάσμα. Στο πρώτο πείραμα που διεξήχθηκε καλύφθηκε και ο θόλος και ο δακτύλιος
συγκράτησης του δείγματος. Στο Σχήμα 4.14 παρουσιάζουμε 3D εικόνες επιφανειών PMMA από το
AFM μετά την κατεργασία στο πλάσμα για (α) 1 min, (β) 2 min, (γ) 5 min και (δ) 7 min στον
καλυμμένο θάλαμο (θόλος και δακτύλιος συγκράτησης) και (ε) 1 min, (στ) 2 min, (ζ) 5 min στον
καθαρό θάλαμο. Το μέγεθος της σάρωσης της εικόνας είναι 4×4 μm2 στο Σχήμα 4.14 (α, β, γ, δ) και
10×10 μm2 για Σχήμα 4.14 (ε, ζ, στ). Η τραχύτητα της επιφάνειας μειώθηκε στο καλυμμένο θάλαμο
και η τιμή της τραχύτητας RMS είναι 21 nm μετά από 2 min κατεργασία, σε σύγκριση με το καθαρό
(ακάλυπτο) θάλαμο, όπου η τραχύτητα της επιφάνειας RMS είναι ίση με 98 nm μετά από 2 min
κατεργασία.

(α) rms = 20 nm
(ε) rms = 34.5 nm

(β) rms = 21 nm
(στ) rms = 98 nm
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(γ) rms = 39 nm

(ζ) rms = 240 nm

(δ) rms = 133 nm
Σχήμα 4.14. Εικόνες AFM των επιφανειών PMMA για (α) 1 min, rms = 20 nm, (β) 2 min, rms = 21
nm, (γ) 5 min, rms = 39 nm και (δ) 7 min, rms = 133 nm στον καλυμμένο με φωτοπολυμερές θάλαμο
και (ε) 1 min, rms = 34.5 nm, (στ) 2 min, rms = 98 nm και (ζ) 5 min, rms = 240 nm στον καθαρό
θάλαμο. Σάρωση εικόνας 10 × 10 μm2 από το μηχάνημα Nanoscope III και σάρωση εικόνας 4 × 4 μm2
από το μηχάνημα Veeco CPII εμφανίζονται, αντίστοιχα. Συνθήκες: πλάσμα Ο2, 1900 W, 0.75 Pa, 100
sccm, -100 V, 10 oC.
Στα επόμενα πειράματα που ακολούθησαν καλύφθηκε μόνο ο θόλος ή μόνο ο δακτύλιος, για
να βρεθεί ποια είναι η συνεισφορά του θόλου και του δακτύλιου ξεχωριστά στην αύξηση της
τραχύτητας. Στο δεύτερο πείραμα που ακολούθησε, μόνο ο θόλος του αντιδραστήρα πλάσματος
καλύφθηκε με το παχύ φωτοπολυμερές. Ο δακτύλιος συγκράτησης καθαρίστηκε πολύ καλά από τυχόν
υπολλείματα ρητίνης από το προηγούμενο πείραμα έτσι ώστε το ανοδιωμένο Al να είναι εκτεθιμένο
κατά την διάρκεια της εγχάραξης με το πλάσμα. Στο τρίτο πείραμα καλύφθηκε μόνο ο δακτύλιος με
πολυμερική ρητίνη και κρατήθηκε καθαρός ο θόλος του αντιδραστήρα. Στο Σχήμα 4.15 (α, β)
παρουσιάζουμε 3D εικόνες από το AFM επιφανειών PMMA μετά την κατεργασία στο πλάσμα για (α)
2 min στον καλυμμένο θόλο και (β) 2 min στον καλυμμένο δακτύλιο. Το μέγεθος της σάρωσης των
εικόνων είναι 4×4 μm2. Η τραχύτητα της επιφάνειας στο καλυμμένο θόλο είναι ίση με 61 nm, ενώ η
τραχύτητα της επιφάνειας στο καλυμμένο δακτύλιο είναι ίση με 64 nm. Όπως παρατηρούμε και τα
δυο τοιχώματα δηλαδή του θόλου ή του δακτυλίου) συνεισφέρουν στο σχηματισμό της τραχύτητας.
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(α) rms = 61 nm

(β) rms = 64 nm

Σχήμα 4.15. Εικόνες AFM των επιφανειών PMMA για (α) 2 min, rms = 61 nm στον καλυμμένο με
φωτοπολυμερές θόλο και (β) 2 min, rms = 64 nm στον καλυμμένο με φωτοπολυμερές δακτύλιο. Σάρωση
εικόνων 4 × 4 μm2 από το μηχάνημα Veeco CPII. Συνθήκες: πλάσμα Ο2, 1900 W, 0.75 Pa, 100 sccm, 100 V, 10 oC.
Οι συστηματικές μετρήσεις της τραχύτητας της επιφάνειας με το χρόνο κατεργασίας σε
καλυμμένο θάλαμο με φωτοπολυμερές και σε ακάλυπτο θάλαμο φαίνονται στο Σχήμα 4.16. Σύμφωνα
με το Σχήμα 4.16, η τραχύτητα στο καθαρό αντιδραστήρα αυξάνεται γρήγορα από 35 nm στα 240 nm,
ενώ η τραχύτητα στο καλυμμένο με πολυμερές αντιδραστήρα (και ο θόλος και ο δακτύλιος) τείνει
προς τιμές της τάξης των 21 nm για 2 min κατεργασία και 39 nm για 5 min κατεργασία. Για τα 7
λεπτά κατεργασίας, το πολυμερικό τοίχωμα σταδιακά εγχαράσσεται και η τραχύτητα αυξάνεται σε σε
μια τιμή ίση με 133 nm. Επιπρόσθετα όταν είναι καλυμμένος μόνο ο θόλος ή μόνο ο δακτύλιος οι
τιμές της τραχύτητας αυξάνονται και είναι της τάξης των 61 nm και των 64 nm, αντίστοιχα για τα 2
min κατεργασία στο πλάσμα. Παρ’ όλα αυτά η τιμή της τραχύτητας είναι μειωμένη κατά περίπου το
μισό σε σχέση με την αύξηση της τραχύτητας στον καθαρό θάλαμο. Όταν το πολυμερές καλύπτει τα
τοιχώματα του αντιδραστήρα, η αλουμίνα δεν μπορεί να αποκολληθεί, ωστόσο όμως το πολυμερικό
υλικό υπόκειται σε ιονοβολή. Ο «μαλακός» οργανικός παρεμποδιστής της εγχάραξης προσγειώνεται
πάνω στο δείγμα και προκαλεί το σχηματισμό τραχύτητας
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. Γι’ αυτό το λόγο η τραχύτητα δεν

μειώνεται στο μηδέν, αλλά είναι αισθητά χαμηλότερη. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι για τα
συγκεκριμένα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν τα δείγματα PMMA πάχους 2 mm για τα οποία κάποια
τραχύτητα θα υπάρχει ούτως ή άλλως λόγω των προσμείξεων πυριτίου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
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Σχήμα 4.16. Εξέλιξη της τραχύτητας της επιφάνειας για τα υποστρώματα PMMA συναρτήσει της
κατεργασίας με το πλάσμα Ο2, σε αντιδραστήρα καλυμμένο με πολυμερές (θόλος+δακτύλιος:▲,
θόλος:♦, δακτύλιος: ) και σε καθαρό θάλαμο (●). Συνθήκες: πλάσμα O2, 1900 W, 0.75 Pa, 100 sccm, 100 V, 10 oC.
Ο λόγος για τη σημαντική ιονοβολή της αλουμίνας από το θόλο του αντιδραστήρα είναι
κυρίως γιατί δεν υπάρχει ηλεκτροστατική ασπίδα στις ραδιοσυχνότητες (rf) των ηλεκτρικών πεδίων
της κεραίας προκαλώντας κάποια χωρητική σύζευξη (capacitive coupling) στο πλάσμα και ιονοβολή
του θόλου. Γι’ αυτό το λόγο διεξήχθηκαν πειράματα σε ένα άλλο αντιδραστήρα πλάσματος της
εταιρείας Oxford (αντιδραστήρα επαγωγικής σύζευξης (ICP) με ηλεκτροστατική ασπίδα, με 3 φορές
μεγαλύτερη διάμετρο θόλου και με παρόμοιο ύψος, δηλαδή μικρότερο λόγο επιφάνειας τοιχώματος /
όγκο σε σύγκριση με το αντιδραστήρα μας). Οι κυριότερες διαφορές του αντιδραστήρα της Oxford με
τον δικό μας αντιδραστήρα είναι δύο. Η πρώτη διαφορά είναι ότι ο αντιδραστήρας της Oxford, έχει
ηλεκτροστατική ασπίδα στις ραδιοσυχνότητες (rf) των ηλεκτρικών πεδίων της κεραίας και έτσι δεν
έχουμε αποκόλληση (sputtering) σκληρών ή μαλακών παρεμποδιστών από το θόλο που και σε αυτήν
την περίπτωση είναι από αλουμίνα, όπως και ο δικός μας. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι ο δακτύλιος
είναι από χαλαζία (quartz) σε αντίθεση με το δακτύλιο στον αντιδραστήρα μας που είναι από
ανοδιωμένο Al. Οι συνθήκες της εγχάραξης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τέτοιες ώστε να μιμούνται
τις συνθήκες των πειραμάτων που έγιναν στο δικό μας αντιδραστήρα. Τα πειράματα διεξήχθησαν
στην Οξφόρδη της Αγγλίας από τον Dr. Andy Goodyear. Στο Σχήμα 4.17 παρουσιάζουμε 2D και 3D
εικόνες από το AFM επιφανειών PMMA μετά την κατεργασία για 2 min στον αντιδραστήρα
επαγωγικής σύζευξης με την ηλεκτροστατική ασπίδα (ICP). Το μέγεθος της σάρωσης των εικόνων
είναι 4×4 μm2.
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Τα πειράματα έδειξαν σημαντική μείωση της τραχύτητας στη τιμή των 4 nm σε αυτό τον
αντιδραστήρα αντί της τιμής 98 nm στο δικό μας αντιδραστήρα μετά από 2 min εγχάραξη και με τον
ίδιο ρυθμό εγχάραξης. Η τιμή αυτή των 4 nm είναι η τραχύτητα η οποία οφείλεται στις προσμίξεις του
υλικού. Επίσης αποδεικνύεται ότι η κύρια αιτία του σχηματισμού της τραχύτητας δεν οφείλεται στις
προσμείξεις του υλικού, αλλά στην εναπόθεση του υλικού του τοιχώματος πάνω στο εγχαρασσόμενο
υμένιο.
4 µm

29.81 nm

0.00 nm

2.8158 nm
3.7164 nm
11.0754 nm

2 µm

52.5330 nm

0 µm
0 µm

2 µm

4 µm

Σχήμα 4.17. AFM εικόνες των επιφανειών PMMA για 2 min στον αντιδραστήρα επαγωγικής σύζευξης
με ηλεκτροστατική ασπίδα (ICP). Σάρωση εικόνων 4 × 4 μm2 από το μηχάνημα Veeco CPII. Συνθήκες:
πλάσμα Ο2, 1000 W, 5.6 mT, 40 sccm, -101 V, 5 oC.
Όλα αυτά τα πειράματα (εγχάραξη υμενίων και όχι υποστρωμάτων, επικάλυψη των
τοιχωμάτων του αντιδραστήρα με πολυμερές, εκτέλεση πειραμάτων σε αντιδραστήρα ICP με
ηλεκτροστατική θωράκιση) επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση ότι το υλικό του τοιχώματος που φθάνει
στην πολυμερική επιφάνεια κατά τη διάρκεια της εγχάραξης προκαλεί το σχηματισμό της τραχύτητας.

4.2.6. Χημική ανάλυση των τροποποιημένων επιφανειών PMMA και PEEK από το
πλάσμα Ο2
Έχοντας συζητήσει τη στοιχειακή ανάλυση από τα XPS και τη σχέση της με το σχηματισμό
της τραχύτητας, σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε την ανάλυση της χημικής τροποποίησης των
πολυμερών από το πλάσμα. Είναι περιττό να πούμε, οτι η ανάλυση μας θα έχει κάποιες αβεβαιότητες
λόγω της παρουσίας του μεγάλου ποσοστού του οξειδίου πυριτίου ή οξυφθοριούχου αλουμινίου πάνω
στις επιφάνειες των εμπορικών πολυμερών που χρησιμοποιούμε.
Για την ανάλυση των κορυφών αρχικά διενεργήθηκε μέτρηση υψηλής ανάλυσης. Στο Σχήμα
4.18 παρουσιάζονται τα φάσματα υψηλής ανάλυσης για (i) 1-min, (ii) 2-min, (iii) 15 min και (iv) 60min κατεργασία στο πλάσμα Ο2, για (α) τα φρέσκα δείγματα PMMA, (β) τα γερασμένα 4 μηνών
δείγματα PMMA, (γ) τα γερασμένα 4 μηνών δείγματα PEEK.
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(α) φρέσκα δείγματα PMMA πάχους 0.5 mm
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(β) γερασμένα δείγματα PMMA πάχους 2 mm
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(γ) γερασμένα δείγματα PEEK
Σχήμα 4.18. Φάσματα XPS υψηλής ανάλυσης των κορυφών C1s, O1s, F1s, Al2p και Si2p για (α)
φρέσκα δείγματα PMMA, (β) γερασμένα 4 μηνών δείγματα PMMA και (γ) γερασμένα 4 μηνών δείγματα
PEEK μετά από κατεργασία στο πλάσμα Ο2 για (i) 1 min, (ii) 2-min, (iii) 15 min και (iv) 60-min.
Για τη διευκρίνιση των ομάδων που ακριβώς υπάρχουν στις επιφάνειες των ακατέργαστων
PMMA και PEEK, προχωρούμε στην ανάλυση των κορυφών C1s και O1s. Το Σχήμα 4.19 (α, β)
δείχνει τα τυπικά φάσματα XPS του C1s (πάνω) και του O1s (μέση) των ακατέργαστων επιφανειών
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(α) PMMA πάχους 0.5 mm και (β) PEEK, καθώς και τη χημική δομή των PMMA και PEEK,
αντίστοιχα.
20000
C1s spectrum

C1s spectrum

8000

1

Intensity (CPS)

Intensity (CPS)

10000

6000
3

4

4000

2

2000
0
292

290

288

286

284

15000

2

5000
0

282

1

10000

π-π*

294 292 290 288 286 284 282

Binding Energy (eV)

Binding Energy (eV)

10000

O1s spectrum

O1s spectrum
8000

8000
2

6000

Intensity (CPS)

Intensity (CPS)

10000

3

1

4000
2000

O-Si

2

6000
4000

1

2000

538

536

534

532

530

528

538

536

Binding Energy (eV)

534

532

530

528

Binding Energy (eV)

2

3
1

(α)

(β)

Σχήμα 4.19. Φάσματα XPS του C1s (πάνω) και του O1s (μέση) και η χημική δομή (κάτω) των
ακατέργαστων (α) PMMA και (β) PEEK υλικών.
Το φάσμα του C1s για το ακατέργαστο PMMA είναι αποτέλεσμα της συνεισφοράς τεσσάρων
στοιχείων:
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του υδρογονάνθρακα (hydrocarbon) (C-C/C-H) (αριθμός 1) σε ενέργεια σύνδεσης ~

284,9 eV, του β-μετατοπισμένου άνθρακα (β-shifted carbon) (λόγω της τοποθέτησης του πλάι στις
ομάδες O-C=O) (αριθμός 2) στα ~ 285,6 eV, του άνθρακα της methoxy ομάδας (methoxy group
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carbon) (αριθμός 3) στα ~ 286,7 eV και του άνθρακα στην ομάδα του εστέρα (carbon in the ester
group) (αριθμός 4) στα ~ 289,0 eV. Το φάσμα του O1s των ακατέργαστων δειγμάτων PMMA είναι
αποτέλεσμα της συνεισφοράς δύο στοιχείων: του οξυγόνου του καρβονυλίου (αριθμός 1 στο φάσμα)
στα ~ 532,3 eV, καθώς και της γεφύρωσης των ατόμων οξυγόνου της μεθυλοεστερικής ομάδας
(αριθμός 2 στο φάσμα) του PMMA στα ~ 533,6 eV.
Το φάσμα του C1s των ακατέργαστων δειγμάτων PEEK είναι αποτέλεσμα της συνεισφοράς
τριών κύριων στοιχείων: του phenyl (αριθμός 1) στα ~ 284,7 eV, των ομάδων C-O (αριθμός 2 στο
φάσμα) στα ~ 286,2 eV, των ομάδων C = O (αριθμός 3 στο φάσμα) στα ~ 287,2 eV. Η μικρή
εξάπλωση των στοιχείων μεταξύ τα 288 και 293 eV οφείλεται στην εξάπλωση των π-π* δεσμών. Το
φάσμα του O1s του ακατέργαστου PEEK είναι αποτέλεσμα της συνεισφοράς δύο στοιχείων: της
ομάδας C=O (αριθμός 1 στο φάσμα) στα ~ 531,5 eV, και της ομάδας O-C (αριθμός 2 στο φάσμα) στα
~ 533,1 eV. Επίσης εδώ παρατηρείται ένα τρίτο στοιχείο στα 532,2 eV, λόγω της παρουσίας των
προσμείξεων οξειδίου του πυριτίου (silica fillers). Η συνεισφορά όλων των συνιστωσών τόσο για τα
φάσματα του C1s όσο και για τα φάσματα του O1s παρουσιάζεται στους Πίνακες 4.2 και 4.3. Στους
πίνακες παρουσιάζονται και τα δυο υλικά PMMA. Οι τιμές για τα δείγματα PMMA πάχους 2 mm
διαφέρουν ελαφρώς από τις τιμές της βιβλιογραφίας λόγω των προσμείξεων (σιλικόνης), κάτι που έχει
ήδη συζητηθεί στην προηγούμενη ενότητα.
Στο Σχήμα 4.20 (α-δ) παρουσιάζονται τα τυπικά φάσματα XPS του C1s (αριστερά) και του
O1s (δεξιά) για (i) 2-min, (ii) 15 min και (iii) 60-min κατεργασία στο πλάσμα Ο2, για (α) φρέσκα
δείγματα PMMA, (β) γερασμένα 4 μηνών δείγματα PMMA, (γ) φρέσκα δείγματα PEEK και (δ)
γερασμένα 4 μηνών δείγματα PEEK. Οι διαφορές στο σχήμα των φασμάτων του C1s αποκαλύπτουν
τις ισχυρές τροποποιήσεις των επιφανειών PMMA και PEEK. Η προσαρμογή των καμπυλών (curve
fitting) έχει πραγματοποιηθεί κατά τον ακόλουθο τρόπο. Τα στοιχεία που ελήφθησαν για τα
ακατέργαστα δείγματα PMMA και PEEK χρησιμοποιήθηκαν για τα κατεργασμένα δείγματα με το
πλάσμα, αλλά παράμετροι όπως η θέση, η ένταση και το πλάτος αφέθηκαν ελεύθεροι. Πρόσθετα
στοιχεία εισήχθησαν οπουδήποτε κρίθηκε αναγκαίο από τα πειραματικά δεδομένα. Αυτή η ανάλυση
αποκαλύπτει πρόσθετες εισφορές από τις ομάδες C=O, O-C-O, and O2-C=O. Τα στοιχεία της
τοποθέτησης των καμπυλών (curve fitting) για τις κορυφές του C1s και του O1s πριν και μετά την
κατεργασία με το πλάσμα Ο2 δίνονται στον Πίνακα 4.2 και στον Πίνακα 4.3. Σε περίπτωση παρόμοιας
θέσης της ενέργειας δέσμευσης των O-Si και O=C στο ΡΜΜΑ και στο PEEK, είναι συχνά δύσκολο
να γίνει διάκριση μεταξύ αυτών των δύο ειδών στη προσαρμογή της καμπύλης του O1s. Στον Πίνακα
4.3 ωστόσο αναφέρουμε σε παρένθεση και όποτε αυτό είναι δικαιολογημένο, το πιθανό ποσοστό του
Ο-Si, όπως εκτιμάται από την ένταση του Si2p.
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(iii) 60 min
(α) φρέσκα δείγματα PMMA πάχους 0.5 mm
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(iii) 60 min
(β) γερασμένα δείγματα PMMA πάχους 2 mm
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(γ) φρέσκα δείγματα PEEK
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(iii) 60 min
(δ) γερασμένα δείγματα PEEK
Σχήμα 4.20. Φάσματα XPS του C1s (αριστερά) και του O1s (δεξιά) με προσαρμοσμένες κορυφές για (α)
φρέσκα δείγματα PMMA, (β) γερασμένα 4 μηνών δείγματα PMMA, (γ) φρέσκα δείγματα PEEK και (δ)
γερασμένα 4 μηνών PEEK μετά από κατεργασία στο πλάσμα Ο2 για (i) 2-min, (ii) 15-min και (iii) 60min. Αναφέρονται συνεισφορές που αντιστοιχούν στο μη κατεργασμένο PMMA.

Πίνακας 4.2. Σχετικό ποσοστό των διαφορετικών συστατικών στη κορυφή του C1s για το PMMA και το
PEEK. Τυπικές ενέργειες δέσμευσης δίνονται με ακρίβεια ± 0,1 eV.
Binding energy
(eV)

Moieties
Treatment time

PMMA

(min)

CH2
(1)

285.6

286.7

287.5

289.0

C-C(OH)-O

C-O

O-C-O

O-C=O

(2)

(3)

C=O

(4)

C-C=O

untreated 2mm
2min aged 2mm
15min aged 2mm
60min aged 2mm
Untreated 0.5mm
2min fresh 0.5mm

43.6
45.5
47.6
66.2
47.8
39.0

23.3
22.5
26.7
24.8
17.4
23.0

17.7
14.9
11.6
4.8
17.4
15.4

15 fresh 0.5mm

44.0

20.7

60 fresh 0.5mm

24.2

42.2

Binding energy
(eV)

Moieties
Treatment
(min)
P

284.9

Untreated

290.3

O2-C=O

4.7

15.4
6.8
12.5
4.2
17.4
18.0

14.4

3.6

16.1

1.0

14.6

2.6

15.1

1.3

284.7

286.2

287.2

289.3

291.3

Phenyl

C-O

C=O

(1)

(2)

(3)

O-C=O

π-π*

71.4

17.2

4.3
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6.4
1.7

3.5

4.1

7.1

1 min aged

84.4

9.1

3.7

2.8

-

2 min aged

92.5

5.8

0.8

1.0

-

15 min fresh

59.9

16.9

10.4

4.4

8.4

15 min aged

71.6

14.9

4.4

4.3

4.8

60 min aged

58.1

23.2

3.1

15.7

Πίνακας 4.3. Σχετικό ποσοστό των διαφορετικών συστατικών στη κορυφή του Ο1s για το PMMA και το
PEEK. Τυπικές ενέργειες δέσμευσης δίνονται με ακρίβεια ± 0,1 eV.
Binding energy

533.6

532.3

O-C

O=C

(2)

(1)

untreated 2mm
2 aged 2mm
15 aged 2mm
60 aged 2mm
untreated 0.5mm
2 fresh 0.5mm

45.4
28.7
31.6
10.4
50.0
24.9

54.7 (6.5)
62.0 (12.5)
62.6 (15.3)
87.5 (25.0)
50.0
57.4 (2.7)

15 fresh 0.5mm

34.8

60.6 (4.9)

4.6

60 fresh 0.5mm

36.2

56.2 (7.3)

7.7

(eV)

Moieties
Treatment
(min)

PMMA

Binding energy

535.5

530.8

SiOx

-OH

AlOxFy

9.3
5.8
2.1
3.5

533.1

531.5

O-C

O=C

(2)

(1)

untreated

56.4

25.7

17.9

1 aged

22.2

10.5

67.7

-

2 aged

9.0

8.2

82.8

-

15 fresh

59.7

33.8 (3.5)

6.5

15 aged

33.5

61.40 (27.1)

5.1

60 aged

49.5

41.0 (7.7)

9.5

(eV)

Moieties
Treatment
(min)

PEEK

532.2

532.2

530.9

SiOx

AlOxFy

Πίνακας 4.4. Λόγος οξυγόνου συνδεόμενου με C / συνολικό C.
Treatment
(min)
PMMA

untreated “2mm”
2 aged
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O(C)/C ratio
0.30 (=nominal)
0.36

15 aged
60 aged
untreated “0.5mm”
2 fresh

0.40
0.37
0.30 (=nominal)
0.41

15 fresh

0.52

60 fresh

0.79

Treatment
(min)
0.19 (=nominal)

untreated

PEEK

1 aged

0.14

2 aged

0.09

15 fresh

0.44

15 aged

0.30

60 aged

0.63

Αξίζει να επισημανθεί ότι η ακριβής ανάλυση της ανάπτυξης κάθε ομάδας ξεχωριστά είναι
ιδιαίτερα δύσκολη. Ωστόσο, η μελέτη μας έρχεται σε καλή συμφωνία με τα αποτελέσματα από τη
βιβλιογραφία. Η ομάδα του Chai et. al.97 τροποποίησε επιφάνειες PMMA με DC πλάσμα O2 και
κατέγραψε ανάλογη αύξηση της ατομικής συγκέντρωσης του O με την ανάλυση XPS, από ~ 26% σε ~
30% μετά από 50 sec κατεργασία, αλλαγή που αντιστοιχεί σε αυτή που έχει παρουσιαστεί στο Σχήμα
4.12. Παρά το γεγονός ότι η κλίμακα του χρόνου δεν είναι η ίδια, προφανώς λόγω των διαφορετικών
συνθηκών της διαδικασίας, η ομάδα του Chai et. al.

97

αναφέρει επίσης την εξέλιξη των συστατικών

του C1s, που αντιστοιχεί στη δική μας παρατήρηση: οι ομάδες carbonate (O2-C=O στα ~290.4 eV)
σχηματίζονται στιγμιαία και τείνουν να εξαφανιστούν σε μεγαλύτερους χρόνους διαδικασίας, οι
ελεύθερες καρβονυλικές ομάδες (C=O στα ~ 287,5 eV) εμφανίζονται σταδιακά και παρατηρούνται σε
όλα τα χρονικά στάδια της διαδικασίας.
Η προσεκτική εξέταση του Πίνακα 4.2 για το PMMA δείχνει ότι η κορυφή του CH2 (κορυφή
1) μειώνεται μετά την κατεργασία με το πλάσμα για τα φρέσκα δείγματα, ενώ ανακτάται ξανά και σε
ακόμη υψηλότερες τιμές (από ό,τι τα ακατέργαστα δείγματα) για τα γερασμένα δείγματα. Επιπλέον
νέες κορυφές εμφανίζονται για το PMMA, όπως η κορυφή Ο2-C=O, για το φρέσκα υδρόφιλα
δείγματα, η οποία φαίνεται να εξαφανίζεται για τα γερασμένα δείγματα. Κοιτάζοντας στον Πίνακα 4.3
για τις κορυφές του O1s παρατηρεί κανείς ότι η κορυφή O-C έχει μειωθεί σημαντικά, ιδίως σε
σύγκριση με το ακατέργαστο υλικό. Η κορυφή O=C στον Πίνακα 4.3 δίνει μια μάλλον συγκεχυμένη
εικόνα για το PMMA η οποία οφείλεται στην επικάλυψη των κορυφών SiOx και O=C. Μια
προσπάθεια να εκτιμηθεί το ποσοστό του SiOx ή το κλάσμα σιλικόνης του σήματος της κορυφής O=C
δείχνει ότι τα γερασμένα υλικά έχουν σημαντική συμβολή σε αυτή την κορυφή. Σύγκριση του λόγου
O (συνδεδεμένο στον C) / C για το PMMA δείχνει πράγματι ότι περισσότερο οξυγόνο υπάρχει στα
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φρέσκα δείγματα, ενώ τα γερασμένα δείγματα έχουν μόνο ελαφρώς διαφορετική περιεκτικότητα σε O
σε σύγκριση με το ακατέργαστο υλικό (Πίνακας 4.4). Εν κατακλείδι, για το PMMA τα δεδομένα
στους Πίνακες 4.2, 4.3 και 4.4 δείχνουν ότι παρά την αρχική υδροφιλοποίηση της επιφάνειας, κατά τη
διάρκεια της γήρανσης η επιφάνεια ανακτάται σχεδόν ξανά, με την ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι
υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των δεσμών σιλοξάνης, σε σύγκριση με το ακατέργαστο υλικό. Έτσι
υποθέτουμε ότι ο ελαφρώς πιο υδροφοβικός χαρακτήρας των κατεργασμένων δειγμάτων PMMA,
όπως συζητήθηκε παραπάνω, θα μπορούσε να οφείλεται στα υλικά πληρώσεως που προυπάρχουν στο
υλικό.
Ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στο PEEK. Τα φρέσκα δείγματα παρουσιάζουν μια
μείωση στη κορυφή των φαινυλίων και επίσης εμφανίζονται νέες κορυφές όπως η κορυφή O-C=O.
Οι κορυφές του τύπου phenyl αυξάνονται σημαντικά για τα γερασμένα δείγματα σε σύγκριση με το
ακατέργαστο PEEK. Έτσι, εδώ το υλικό όχι μόνο ανακτά ξανά τις αρχικές τιμές των δεσμών τύπου
φαινυλίου, αλλά φαίνεται να έχει ακόμη περισσότερο αυτό το είδος σύνδεσης. Η υδροφοβική
αποκατάσταση είναι εμφανής και η σύγκριση του λόγου O (συνδεδεμένο στον C) / C, που είναι 3
φορές υψηλότερη στο φρέσκο δείγμα σε σύγκριση με το ακατέργαστο, μειώνεται σημαντικά μετά τη
γήρανση. Αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι για τα κατεργασμένα δείγματα για 1 min και 2 min
ο λόγος O / C είναι μικρότερος από εκείνον του ακατέργαστου υλικού που υποδηλώνει ότι οι
επιφάνειες είναι πιο υδροφοβικές, οπότε η γωνία επαφής είναι μάλλον μεγαλύτερη από 90º, μια
αλλαγή η οποία ανοίγει το δρόμο για υπερ-υδροφοβικότητα για το PEEK. Σημειώστε ότι για τα
δείγματα που είναι κατεργασμένα για 15 min και 60 min ο λόγος εξακολουθεί να είναι υψηλότερος
από το ακατέργαστο υλικό, που υποδηλώνει οτι είναι είτε ανακρίβεια του XPS λόγω του υψηλής
τραχύτητας ή ότι απλά αυτά τα δείγματα δεν έχουν γεράσει ακόμη.

4.3. Συμπεράσματα
Σε αυτή την εργασία η τοπογραφία των επιφανειών PMMA και PEEK τροποποιήθηκε σε
πλάσμα Ο2 παρέχοντας μια γρήγορη μέθοδο κατασκευής δομών με κολωνοειδή μορφή με υψηλό λόγο
ασσυμετρίας. Βρήκαμε ότι οι νανο-κολώνες αυξάνονται με την αύξηση της διάρκειας της κατεργασίας
στο πλάσμα, χρησιμοποιώντας τον Εγχαράκτη Πλάσματος του εργαστηρίου μας και το αποτέλεσμα
είναι επιφάνειες με σημαντικά ενισχυμένο επιφανειακό λόγο. Ερευνήσαμε την επίδραση της
τροποποίησης των επιφανειών στον έλεγχο των υπερ-υδρόφιλων επιφανειών και είδαμε οτι η
τραχύτητα καθυστερεί σημαντικά τη γήρανση. Κατασκευάσαμε υπερ-υδρόφοβες επιφάνειες μετά την
ομοιόμορφη εναπόθεση με πλάσμα ενός φθορανθρακικού υμενίου. Η ιονοβολή των υλικών του
τοιχώματος του αντιδραστήρα και, σε μικρότερο βαθμό, οι προσμείξεις στο υλικό βρέθηκαν αρμόδιες
για το σχηματισμό της τραχύτητας. Έχουμε έτσι σαφώς δείξει ότι στην εγχάραξη / δόμηση με πλάσμα
πολυμερικών υποστρωμάτων οι αλληλεπιδράσεις του τοιχώματος δεν μπορεί να αγνοηθούν και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν επωφελώς για τον έλεγχο της νανο-ύφανσης. Δεν είναι μόνο τα υμένια
των πολυμερών, οι προσμείξεις τους, η χημεία του πλάσματος, καθώς και οι συνθήκες του πλάσματος
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που ελέγχουν το σχηματισμό της δομής, αλλά και ο σχεδιασμός του αντιδραστήρα και η επιλογή του
υλικού του τοιχώματος / θόλου / ηλεκτροδίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αύξηση ή την
μείωση της νανο-ύφανσης. Τα αποτελέσματα αυτά ανοίγουν το δρόμο στη βασισμένη στο πλάσμα
νανο-ύφανση επιφανειών κατά βούληση, ελέγχοντας αυτές τις αλληλεπιδράσεις. Τέλος, αυτές οι νανουφασμένες επιφάνειες είναι ενδεχομένως κατάλληλες για εφαρμογές σε μικροαναλυτικές συσκευές
και στη προσρόφηση πρωτεϊνών/κυττάρων 147, ή ως πορώδεις επιφάνειες. Επιπλέον οι επιφάνειες μας
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως μη ανακλαστικές (διαφανείς ή αδιαφανείς) επιφάνειες,
ανάλογα με το χρόνο κατεργασίας.94, 270
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Κεφάλαιο 5
Φωτοευαίσθητη

Πολυδιμεθυλοσιλοξάνη

για

εφαρμογές

στις

μικρορευστονικές διατάξεις *
‘Σκοπός και Περίληψη Κεφαλαίου’
Ένας από τους στόχους της παρούσας διατριβής όπως έχει ειπωθεί είναι η κατασκευή
πολυμερικών μικρορευστονικών διατάξεων χρησιμοποιώντας απευθείας λιθογραφία και εγχάραξη με
πλάσμα. Όπως παρουσιάσαμε και στο Σχήμα 2.2, για τη διεργασία της λιθογραφίας αποφασίσαμε να
χρησιμοποιήσουμε είτε ένα λεπτό πυριτιούχο φωτοευαίσθητο πολυμερές (και συγκεκριμένα τη
φωτοευαίσθητη πολυ(διμεθυλοσιλοξάνη) (PDMS)), είτε ένα παχύ οργανικό πολυμερές όπως η maP1275.
Η θερμοσκληρυνόμενη Πολυδιμεθυλοσιλοξάνη (PDMS) χρησιμοποιείται σαν δομικό υλικό
στις μικρορευστονικές διατάξεις και στα βιο-μικρο-ηλεκτρομηχανικά συστήματα (Bio-MEMS).
Πρόσφατα έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τα φωτοευαίσθητα δομικά υλικά, καθώς για τις
πολυστρωματικές δομές αυξάνονται συνέχεια οι απαιτήσεις για εύκολη ευθυγράμμιση, κάτι που
γίνεται εύκολα με φωτολιθογραφία. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μια διαδικασία λιθογραφίας
για φωτοευαίσθητο PDMS στις μικρορευστονικές διατάξεις, για δυο κύριες χρήσεις: α) σαν ένα λεπτό
(περίπου 10 μm) δομικό υλικό και β) σαν μια πολύ λεπτή (< 1 μm) σκληρυνόμενη μάσκα (hard mask)
που θα χρησιμοποιηθεί για εγχάραξη πολυμερικών υποστρωμάτων σε πλάσμα οξυγόνου. Επίσης
μελετήθηκαν οι ιδιότητες της φωτο-διασταύρωσης, στο βαθύ υπεριώδες (deep-UV) και στο I-line, των
συμπολυμερών σιλοξάνης τα οποία περιέχουν ομάδες βινυλομεθυλοσιλοξανίου (vinyl-methylsiloxane) ως πολυμερίσιμες μονάδες. Αυτά τα υλικά είναι ευαίσθητα στο βαθύ υπεριώδες (< 250 nm)
και μορούν να ευαισθητοποιηθούν και στα 300 – 400 nm χρησιμοποιώντας ευαισθητοποιητές με
ελεύθερες ρίζες. Ακόμη στο παρόν κεφάλαιο αποδεικνύεται οτι ακόμη και το θερμοσκληρυνόμενο
PDMS (Sylgard 184, βάση) μπορεί να γίνει φωτοευαίσθητο στο βαθύ υπεριώδες (deep-UV), αν και η
πρακτική χρήση του περιορίζεται στα πολύ λεπτά υμένια, λόγω του μικρού μοριακού βάρους.
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*Το Κεφάλαιο αυτό δημοσιεύτηκε σαν μέρος της εργασίας ‘Photosensitive Poly(dimethylsiloxane) Materials for
Microfluidic Applications’ K. Tsougeni, A. Tserepi, E. Gogolides, Microelectronic Engineering, 84, 1104, (2007).
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5.1. Πειραματικό Μέρος
5.1.1. Υλικά και Μέθοδο
Για τη λιθογραφική διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν δύο συμπολυμερή PDMS, το VDT 954
από την εταιρεία ABCR

271

και το PS 264 από την εταιρεία UCT

272

, καθώς επίσης και η βάση του

SYLGARD 184 από την εταιρεία Dow Corning. Όλα παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.1. Για να
προκληθεί η διασταύρωση του υλικού στην περιοχή 300 - 400 nm, πρέπει να εισαχθεί στο υλικό ένας
κατάλληλος φωτοευσθητοποιητής με ελεύθερες ρίζες.

a)VDT 954

b) PS 264

c) Sylgard 184 Βάση
Σχήμα 5.1. Τα PDMS υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την εργασία: α) Πολυδιμεθυλοσιλοξάνη
PDMS που περιέχει βινυλικές ομάδες (VDT 954

Vinylmethylsiloxane-Dimethylsiloxane–

Trimethylsiloxy terminated Copolymer, 300.000 - 500.000 cST (ποσοστό βινυλικής ομάδας 11,0 - 13,0
%), β) PS 264, Πολυδιμεθυλοσιλοξάνη PDMS - (5%) - (Diphenylsiloxane) (0.1-0.3%)
(Methylvinylsiloxane)

copolymer,

Μn

=

450.000

και

Mw

=

990.000,

Gum,

και

Πολυδιμεθυλοσιλοξάνη PDMS με βινυλικές ως ακραίες ομάδες (SYLGARD 184 βάση, Mw ~ 60.000).
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γ)

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε τρεις φωτοευαισθητοποιητές με ελεύθερες ρίζες, οι
οποίοι παρουσιάζονται στo Σχήμα 5.2. Η απορρόφηση των υμενίων του PDMS με και χωρίς
φωτοευσθητοποιητή μετρήθηκε με φασματοφωτομέτρο UV- Vis (Lambda 40).
CH3CH2
CH3CH2N

O

CH2CH3

C

N CH2CH3

α) Φωτοευαισθητοποιητής A
O

S
β) Φωτοευαισθητοποιητής Β
O

OCH3

OCH3
γ) Φωτοευαισθητοποιητής Γ
Σχήμα 5.2. Οι φωτοευσθητοποιητές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία: α) 4, 4’-bis
(diethylamino)benzophenone, 99+% (A(365)=1 για συγκέντρωση 0,0008% σε ακετονιτρίλιο), β)
thioxathen-9-one, 98% (A(365)=0.15 για συγκέντρωση 0,0005% σε ακετονιτρίλιο) και γ) Igracure 651
(2,2–Dimethoxy-2-phenyl acetophenone, (A(254)=0.5 για συγκέντρωση 0,001% σε ακετονιτρίλιο), ο
οποίος χρησιμοποιήθηκε από την ομάδα της Shaw et.al [5] για το DUV. Ο φωτοευαισθητοποιητής Α
χρησιμοποιήθηκε για λεπτά υμένια ~ 1 μm, ο Β για παχύτερα υμένια ~ 10 μm και ο Γ χρησιμοποιήθηκε
για τις εκθέσεις στο DUV.
Τα φωτοευαίσθητα PDMS υλικά διαλύθηκαν σε μεθυλοισοβουτυλοκετόνη (methyl isobutyl
ketone) (MIBK) ή σε τολουόλιο και η επίστρωση των υμενίων έγινε με περιστροφή είτε σε
υποστρώματα Si είτε σε υποστρώματα PMMA, (μετά από ρύθμιση των επιφανειακών ιδιοτήτων με
διάλυμα εξαμεθυλοδισιλανίου (HMDS) σε τολουόλιο). Έπειτα τα υμένια θερμάνθηκαν στους 50 oC
για 1 λεπτό και εκτέθηκαν σε βαθύ υπεριώδες φως στα 254 nm (συνήθως χωρίς φωτοευσθητοποιητή)
ή σε υπεριώδες φως στα 365nm (πάντα με φωτοευαισθητοποιητή). Μετά από την έκθεση, τα δείγματα
θερμάνθηκαν σε μια πλάκα στους 120 oC για 5 λεπτά, για να επιτευχθεί η διασταύρωση του υμενίου.
Στη συνέχεια, τα υμένια εμβαπτίστηκαν για περίπου ~3 λεπτά σε διάλυμα εμφανιστή, το οποίο
αποτελείται από ένα μίγμα 1:1 μεθυλοισοβουτυλοκετόνης (MIBK) και 2-προπανόλης. Το πάχος των
υμενίων μετρήθηκε με φασματοσκοπικό ελλειψόμετρο M2000 της εταιρείας Woolam (245-1000 nm,
470 μήκη κύματος).
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5.2. Αποτελέσματα και Συζήτηση
Στο Σχήμα 5.3 παρουσιάζεται το φάσμα απορρόφησης των υμενίων PDMS (PS 264) χωρίς
και με 4% φωτοευαισθητοποιητή Α (βλ. Σχήμα 5.2 (α)). Όπως μπορεί να φανεί, το PDMS χωρίς
φωτοευσθητοποιητή απορροφά μόνο στην περιοχή DUV, το οποίο αποδίδεται στις φαινυλικές ομάδες
(phenyl groups) του PS 264. Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να προστεθεί φωτοευσθητοποιητής για
το DUV, αν και μια τέτοια προσθήκη βελτιώνει την ευαισθησία 5 φορές 45. Η Shaw et.al 45 έδειξε ότι
η ευαισθησία βελτιώθηκε από 100 mJ/cm2 σε 20 mJ/cm2, για ένα υμένιο με πάχος 180 nm, με την
προσθήκη του φωτοευσθητοποιητή Igracure 651 (βλ. Σχήμα 5.2 (γ)). Για τις εκθέσεις στην περιοχή
300 - 400 nm, η προσθήκη 4 κ.β. % του φωτοευσθητοποιητή Α (βλ. Σχήμα 5.2 (α)) αυξάνει την
απορρόφηση του υμενίου με πάχος 1200 nm και επιτρέπει τη σκλήρυνση.

Οπτική Απορρόφηση

1,0
0,8
365 nm

0,6

Με φωτοευαισθητοποιητή
0,4
0,2

Χωρίς φωτοευαισθητοποιητή

254 nm
0,0
200

300

400

500

600

Μήκος Κύματος (nm)

Σχήμα 5.3. Οπτική απορρόφηση του PDMS (συμπολυμερούς PS 264) με πάχος 1,2 μm χωρίς και με 4%
φωτοευαισθητοποιητή Α (Σχήμα 5.2 (α)). [ α = 0,026 μm -1 στα 248 nm και α = 0,38 μm -1 στα 365 nm
αντίστοιχα ].
Στο Σχήμα 5.4 παρουσιάζεται το φάσμα του VDT 954 με την προσθήκη 9% του ίδιου
φωτοευσθητοποιητή Α, το οποίο δείχνει πάλι οτι το υλικό απορροφά στα 365 nm. Επιπλέον, το Σχήμα
5.4 παρουσιάζει την απορρόφηση υπεριώδους ορατού του PDMS (VDT 954) σε διάφορες
θερμοκρασίες ψησίματος. Όπως μπορεί να φανεί, ο φωτοευσθητοποιητής απομακρύνεται
(εξαχνώνεται) θερμαίνοντας τα υμένια σε θερμοκρασίες οι οποίες κυμαίνονται από 40 oC - 120 oC.
Στην παρούσα εργασία τα υμένια τα θερμαίνουμε στους 50 oC για 1 λεπτό και υπολογίζουμε
ξεκινώντας με την αρχική ποσότητα (9%) του φωτοευαισθητοποιητή Α οτι στο υμένιο παραμένει
περίπου το 5,4% από τον φωτοευαισθητοποιητή Α μετά από το ψήσιμο.
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1.2
Χωρίς Θέρμανση

Απορρόφηση

1.0
0.8

o

50 C
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o
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o

100 C
o
120 C
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200
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400
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600

Μήκος Κύματος (nm)

Σχήμα 5.4. Απορρόφηση υπεριώδους-ορατού του PDMS (συμπολυμερούς VDT 954) με πάχος 1,2 μm σε
διαφορετική θερμοκρασία θέρμανσης του υμενίου, και με φωτοευσθητοποιητή Α 9% (Σχήμα 5.2. (α)).
Κάποιο ποσοστό από το φωτοευσθητοποιητή απομακρύνεται από το υμένιο ακόμη και σε θερμοκρασίες
θέρμανσης τόσο χαμηλές όπως οι 50 ºC.
Οι καμπύλες αντίθεσης για τις εκθέσεις στο DUV παρουσιάζονται στο Σχήμα 5.5 (α). Όπως
μπορεί να φανεί στο Σχήμα 5.5 (α), για να διασυνδεθεί το υλικό PS 264, πάχους ~ 1,2 μm στο DUV
χωρίς την προσθήκη φωτοευσθητοποιητή, θα απαιτούνταν 332 mJ/cm2 δόση έκθεσης. Για περαιτέρω
αύξηση της αποδοτικότητας του πολυμερισμού κάποιος μπορεί: α) είτε να προσθέσει το
φωτοευαισθητοποιητή Γ

45

είτε β) να θερμαίνει κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Η συμπεριφορά του

VDT 954 με πάχος υμενίου ~ 8 μm παρουσιάζεται επίσης στο Σχήμα 5.5 (α). Το VDT 954 είναι
ευαίσθητο στο DUV, αν και δεν περιέχει φαινυλικές ομάδες και έχει μια πολύ μικρή τιμή
απορρόφησης α < 0,02 μm

-1

στο DUV. Η ευαισθησία μπορεί να αυξηθεί από 4940 mJ/cm2 χωρίς

φωτοευσθητοποιητή έως 2060 mJ/cm2 με προσθήκη 2% του φωτοευσθητοποιητή Γ που απορροφά
στο DUV. Επιπλέον, στο Σχήμα 5.5 (α) παρουσιάζεται η ευαισθησία της βάσης του Sylgard 184 στο
DUV μετά την προσθήκη 10% από το φωτοευαισθητοποιητή Γ. Κατά συνέπεια, αποδεικνύουμε ότι το
θερμοσκληρυνόμενο PDMS μπορεί να είναι φωτοευαίσθητο στο DUV με την προσθήκη του
κατάλληλου φωτοευαισθητοποιητή. Η ευαισθησία έχει τιμή 1110 mJ/cm2 για ένα λεπτό υμένιο
πάχους 0,18 μm. Για μεγαλύτερα πάχη, χρειαζόμαστε μεγάλους χρόνους έκθεσης για να διασυνδεθεί
το υλικό (βλ. Πίνακα 5.1), λόγω του χαμηλού μοριακού βάρους του Sylgard 184. Όλα τα λεπτομερή
αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα Ι.
Στο Σχήμα 5.5 (β) παρουσιάζει την ευαισθησία του VDT 954 στο UV (300 – 400 nm) μετά
την προσθήκη του φωτοευαισθητοποιητή Α για ένα υμένιο πάχους 1,2 μm και μετά την προσθήκη του

133

φωτοευαισθητοποιητή Β για ένα υμένιο πάχους 8 μm. Το VDT 954 έχει 10 φορές περισσότερες
βινυλικές ομάδες σε σύγκριση με το PS 264 και είναι πράγματι πιό ευαίσθητο στην περιοχή 300 – 400
nm, εντούτοις η βελτίωση σχετικά με το PS 264 είναι μικρή και οφείλεται στο μικρότερο μοριακό
βάρος του πολυμερούς VDT 954. Για τις UV εκθέσεις και για καλύτερη ευαισθησία κάποιος θα
χρειαζόταν ένα υλικό όπως το VDT 954 (με βινυλικές ομάδες 11,0% - 13,0%) αλλά να έχει και ψηλό
μοριακό βάρος (Mw~990,000) συγκρίσιμο με αυτό του PS 264. Στην παρούσα εργασία έχουμε
διεξάγει λεπτομερή αξιολόγηση της ευαισθησίας και των τριών πολυμερών (βλ. Σχήμα 5.1) και των
τριών φωτοευαισθητοποιητών (βλ. Σχήμα 5.2) και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.

Κανικοποιημένο Πάχος
Εναπομένοντος Υμενίου

deep-UV
1,00

PS 264
VDT 954
2

0,95 332 mJ / cm
Πάχος 1.2 μm

2

2060 mJ/cm

2

1110 mJ/cm

0,90
0,85

Πάχος 0.18 μm
0,80
SYLGARD,βάση

0,75
100

Πάχος 8 μm

1000
2

∆όση Έκθεσης (mJ/cm )
(α)

Κανονικοποιημένο Πάχος
Εναπομένοντος Υμενίου

i-line
1,00

Πάχος 1 μm

VDT 954
2

8400 mJ / cm

0,95
0,90

2

970 mJ / cm

0,85
0,80
0,75
100

Πάχος 8 μm

1000

2

∆όση Εκθεσης (mJ/cm )
(β)
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10000

Σχήμα 5.5. (α) Καμπύλες αντίθεσης για το PDMS στο DUV με και χωρίς φωτοευαισθητοποιητή. I) PS
264 με πάχος 1.2μm χωρίς φωτοευαισθητοποιητή, ii) VDT 954 με πάχος 8 μm με το
φωτοευαισθητοποιητή Γ (βλ. Σχήμα 5.2) και iii) Sylgard 184 με πάχος 0.18μm με το
φωτοευαισθητοποιητή Γ (βλ. Σχήμα 5.2). (β) Καμπύλες αντίθεσης για το PDMS στο UV (300 - 400 nm
ακτινοβολία) με το κατάλληλο φωτοευαισθητοποιητή. I) VDT 954 με πάχος 1,2 μm με το
φωτοευαισθητοποιητή Α (βλ. Σχήμα 5.2) και ii) VDT 954 με πάχος 8 μm με το φωτοευαισθητοποιητή Β
(βλ. Σχήμα 5.2). Για τις εκθέσεις στο UV στα 300 - 400 nm, μια μάσκα γυαλιού χρησιμοποιήθηκε για να
κόψει (filter out) την ακτινοβολία κάτω από τα 300 nm, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η διασταύρωση
οφείλεται στα 300 - 400 nm ακτινοβολία. Οι τιμές της ευαισθησίας που παρουσιάζονται στο σχήμα
καθορίστηκαν από το 99% του τελικού εναπομείνοντος πάχους.
Πίνακας 5.1. Αξιολόγηση των ευαισθησιών των τριών πολυμερών PDMS (βλ. Σχήμα 5.1) και των
τριών φωτοευαισθητοποιητών (βλ. Σχήμα 5.2)

Υλικά

Μήκος

Πάχος

Κύματος

(μm)

Φωτοευαισθητοποιητής
(% w/w) -

Συνθήκες

(mJ / cm2)
(99% του
συνολικού πάχους)

PS 264

DUV

1.2

PS 264

DUV

1.2

PS 264

DUV

8

χωρίς

2680

1.2

A (4%)

1180

8

B (4%)

9000

PS 264
PS 264

UV(300 – 400
nm)
UV(300 – 400
nm)

χωρίς

Ευαισθησία

χωρίς / θέρμανση κατά την
έκθεση (100°C)

332
237

VDT 954

DUV

1.2

χωρίς

740

VDT 954

DUV

1.2

A (9%)

371

VDT 954

DUV

1.2

Γ (8%)

200

VDT 954

DUV

8

χωρίς

4940

VDT 954

DUV

8

Γ (2%)

2060

1.2

A (9%)

970

8

B (9%)

740

~ 60

Γ (12%)

20600

0.18

Γ (10%)

1110

VDT 954
VDT 954
VDT 954
Sylgard 184-βάση

UV(300 – 400
nm)
UV(300 – 400
nm)
UV(300 – 400
nm)
DUV
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Sylgard 184-βάση

DUV

1.08

Γ (8%)

19650

Συμπερασματικά ακόμη και το διασταυρωμένο με θέρμανση Sylgard 184 μπορεί να είναι
φωτοευαίσθητο στο DUV, ενώ για την ευαισθητοποίηση στο UV (300 – 400 nm) απαιτούνται
μεγαλύτερα μοριακά βάρη και μεγαλύτερη ποσότητα από βινυλικές ομάδες, για να είναι πιο πρακτικές
οι δόσεις της έκθεσης. Έχουμε κατορθώσει να διασταυρώσουμε ακόμη και υμένιο πάχους περίπου ~
60μm, αν και με μεγάλο χρόνο έκθεσης (βλ. Πίνακα 5.1).
Έχοντας παρουσιάσει τις καμπύλες αντίθεσης, ερχόμαστε στις εφαρμογές της λιθογραφίας.
Στο Σχήμα 5.6 (α) παρουσιάζονται φωτογραφίες από το PDMS (VDT 954) (α) γραμμών πλάτους 10
μm, (β) γραμμών πλάτους 50 μm σε υποστρώματα Si, το οποίο εκτέθηκε σε έναν ευθυγραμμιστή
μασκών (mask aligner) (300 - 400 nm) για δόση 970 mJ/cm2. Αυτές οι γραμμές έχουν πάχος 1μm.
Παρόμοιες γραμμές μπορούν να ληφθούν με υμένια πάχους 10μm. Επιπλέον, είναι εφικτό να γίνει η
λιθογραφία σε πλαστικά υποστρώματα. Το Σχήμα 5.6 (β) παρουσιάζει 175 μm και 100 μm πλατιές
γραμμές από ένα μικρορευστονικό κανάλι από PDMS (VDT 954) πάχους 8-μm, το οποίο βρίσκεται
πάνω σε υπόστρωμα PMMA, για δόση 8400 mJ/cm2. Τέτοια ή πολύ λεπτότερα κανάλια (π.χ. πάχους
1μm) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σκληρή μάσκα για την εγχάραξη καναλιών σε πλαστικά
υποστρώματα
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. Το Σχήμα 5.6 (γ) παρουσιάζεται η κάτοψη ενός μικρορευστονικού καναλιού σε

PMMA μετά την εγχάραξη σε πλάσμα Ο2 και το Σχήμα 5.6 (δ) παρουσιάζει την τομή του
συγκεκριμένου καναλιού.

(i)

(ii)

(α)

50 μm

180 μm

(β)

(γ)
136

(δ)

Σχήμα 5.6. Φωτογραφίες από οπτικό μικροσκόπιο του PDMS (VDT 954) που εκτέθηκε σε έναν
ευθυγραμμιστή μασκών (300 - 400 nm). (α) Υμένιο πάχους 1.2μm πάνω σε Si που διασταυρώθηκε με
δόση 970 mJ/cm2, (i) γραμμές πλάτους 10 μm, (ii) γραμμές πλάτους 50 μm, (β) Κανάλι
μικρορευστονικής πάχους 8 μm από PDMS το οποίο επιστρώθηκε σε υπόστρωμα PMMA και
λιθογραφήθηκε, λήφθηκαν 175 μm και 100 μm γραμμές με δόση 8400 mJ/cm2, (γ) Κανάλι
μικρορευστονικής διάταξης από PMMA, παρόμοιο με αυτό της εικόνας 6 (β), το οποίο έχει εγχαραχθεί
με πλάσμα Ο2 σε βάθος 50 μm, και (δ) τομή του καναλιού μετά από την εγχάραξη στο πλάσμα.

5.3. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, παρασκευάστηκαν υμένια από PDMS ευαίσθητα στο UV και DUV για
λιθογραφία χρησιμοποιώντας εμπορικά συμπολυμερή του PDMS με βινυλικές ομάδες, τα οποία είναι
χρήσιμα

στην

κατασκευή

των

μικροηλεκτρομηχανικών

συστημάτων

(MEMS)

και

των

μικρορευστονικών διατάξεων. Επιπλέον έχουμε δείξει ότι ακόμη και η θερμοσκληρυνόμενη σιλοξάνη
με βινυλικές ομάδες (βάση του Sylgard 184) μπορεί να ευαισθητοποιηθεί στο DUV αν και η
ευαισθησία της είναι χαμηλή, λόγω του μικρού μοριακού βάρους. Επίσης παρουσιάστηκαν αποδεκτές
ευαισθησίες για τα συμπολυμερή του PDMS, για εκθέσεις στο DUV και στο UV και για πάχη υμενίων
μέχρι 10 μm. Για τα παχύτερα υμένια και για περαιτέρω αύξηση της ευαισθησίας, είναι απαραίτητη η
αύξηση της συγκέντρωσης των βινυλικών ομάδων του PDMS με εύρος 5 - 13%, (όπως στο VDT 954)
και η αύξηση του μοριακού βάρους Mw > 300.000, (όπως στο PS 264). Παρουσιάστηκε επίσης η
φωτολιθογραφία του PDMS, καθώς και η χρήση του ως ανθεκτική μάσκα για την εγχάραξη
πολυμερικών υποστρωμάτων με πλάσμα.
Παρά το ενδιαφέρον για την εργασία μας (έχει μέχρι στιγμής 7 αναφορές) δυστυχώς κατά τα
μέσα της εκπόνησης της διατριβής τα φωτοευαίσθητα υλικά τύπου PDMS που χρησιμοποιούνταν ως
εκείνη τη χρονική στιγμή για τη διεργασία της λιθογραφίας δεν ήταν πλέον διαθέσιμα εμπορικά,
οπότε αποφασίσαμε τη χρήση ενός άλλου φωτοευαίσθητου πυριτιούχου πολυμερούς, του OrmocerOrmocomp, του οποίου η εμπορική κυκλοφορία είχε ξεκινήσει εκείνο το διάστημα από την εταιρεία
MicroResist.
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Κεφάλαιο 6
Εξυπνες Πολυμερικές Μικρορευστονικές Διατάξεις Κατασκευασμένες με
Διεργασίες Πλάσματος: Ελεγχόμενη Διαβροχή, Τριχοειδής Πλήρωση,
Υπερ-υδρόφοβη Παθητική Βαλβίδα *
‘Περίληψη Κεφαλαίου’
Στο παρών κεφάλαιο αναπτύσουμε την μεθοδολογία για την κατασκευή πολυμερικών
μικρορευστονικών διατάξεων, την τροποποίηση των επιφανειών τους και την ενσωμάτωση
πολλαπλών λειτουργιών σε αυτές, με χρήση λιθογραφίας επάνω στο πολυμερικό υπόστρωμα που
ακολουθείται από εγχάραξη του πολυμερούς με πλάσμα και επιλεκτική εναπόθεση φθοράνθρακα από
το πλάσμα. Εφαρμόζουμε την τεχνολογία επεξεργασίας με το πλάσμα για την κατασκευή
πολυμερικών μικρορευστονικών διατάξεων σε υποστρώματα πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα)
(PMMA) και πολυ(διαιθεροκετόνης) (PEEK). α) Πρώτα, χρησιμοποιήθηκε ανισοτροπική εγχάραξη με
πλάσμα Ο2 για να σχηματοποιηθεί το πολυμερές μέσω μιας in situ, εξαιρετικά ανθεκτικής στην
εγχάραξη μάσκας, η οποία είναι είτε ένα λεπτό υμένιο από πυριτιούχο φωτοπολυμερές ή ένα παχύ
οργανικό φωτοπολυμερές. Κατορθώσαμε να έχουμε απόλυτο έλεγχο της τραχύτητας των επιφανειών
(από επίπεδες σε πολύ τραχιές) και κατασκευάσαμε υπερ-υδρόφιλα μικρο-κανάλια, σχεδόν σταθερά
στο χρόνο (με αργή γήρανση). β) Δεύτερον, επιτύχαμε την αυθόρμητη τριχοειδή άντληση υγρών σε
αυτά τα τραχιά (νανο--δομημένα), υπερ-υδρόφιλα μικρο-κανάλια (σε αντίθεση με τα ομαλά κανάλια
που δεν έχουν τριχοειδή άντληση), ακόμη και 5 εβδομάδες μετά την κατασκευή. γ) Τρίτον,
εναποθέτοντας ένα φθορανθρακικό υμένιο με πλάσμα C4F8 μέσω μιας διάτρητης μάσκας
κατασκευάσαμε

υπερ-υδρόφοβες

νησίδες

στο

εσωτερικό

των

μικρο-καναλιών

και

τις

χρησιμοποιήσαμε ως παθητικές βαλβίδες. Η προσέγγισή μας οδήγησε σε "έξυπνες" πολυλειτουργικές
μικρορευστονικές διατάξεις κατασκευασμένες με λιθογραφία και τεχνολογία πλάσματος.
Αυτό το Κεφάλαιο οργανώνεται ως εξής: Πρώτον παρουσιάζουμε τη τεχνολογία της
κατασκευής χρησιμοποιώντας λιθογραφία και εγχάραξη με πλάσμα, για δύο πολυμερή το PMMA και
το PEEK. Η λιθογραφία με πυριτιούχα φωτοπολυμερή είναι άμεση συνέχεια του Κεφαλαίου 5 όπου
αναπτύξαμε διεργασίες λιθογραφίας για πυριτιούχα φωτοπολυμερή. (Δυστυχώς όμως από τα μέσα της
διατριβής το PDMS δεν ήταν διαθέσιμο εμπορικά και καταφύγαμε σε παρόμοιου τύπου πυριτιούχο
πολυμερές, γνωστό με το εμπορικό όνομα ORMOCER). Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα
αποτελέσματά μας για τον απόλυτο έλεγχο της τραχύτητας μέσα στα μικρο-κανάλια. Ακολουθεί η
παρουσίαση του ελέγχου των ιδιοτήτων διαβροχής δίνοντας έμφαση στις σχεδόν σταθερές-στο-χρόνο
(που δε γερνούν) υπερ-υδρόφιλες επιφάνειες. Δείχνουμε τη σταθερή-στο-χρόνο τριχοειδή πλήρωση σε
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* Το Κεφάλαιο αυτό δημοσιεύτηκε σαν μέρος της εργασίας ‘Smart polymeric microfluidics fabricated by
plasma processing: controlled wetting, capillary filling and hydrophobic valving’ Katerina Tsougeni,
Dimitris Papageorgiou, Angeliki Tserepi and Evangelos Gogolides Lab Chip, 2010, 10, 462–469.

ανοικτά και κλειστά τραχειά μικρο-κανάλια. Τέλος, δημιουργούμε υπερ-υδρόφοβες περιοχές και
επιδεικνύουμε μια παθητική βαλβίβα.

6.1. Πειραματικό Μέρος
6.1.1. Υλικά και Μέθοδοι
Το PMMA είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο υψηλής διαφάνειας άμορφο πολυμερές με
θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης Tg ~ 119oC. Το PEEK είναι ένα ημι-κρυσταλλικό πολυμερές
υψηλής μηχανικής αντοχής με θερμοκρασία υαλώδους μετάπτωσης Tg ~ 150oC και τήξεως Tm ~
340oC, το οποίο προσφέρει υψηλή θερμική σταθερότητα, χημική αντοχή και εξαιρετικές μηχανικές
ιδιότητες. Τα οπτικά διαφανή υποστρώματα πάχους από PMMA αγοράστηκαν από την εταιρεία
IRPEN (Ισπανία) και τα αδιαφανή γκρι υποστρώματα πάχους 1,5 mm από PEEK από την εταιρεία
RTP (ΗΠΑ).
Η λιθογραφία έγινε σε έναν ευθυγραμμιστή μασκών της εταιρείας Karl-Suss, μοντέλο MJB 3
STD, χρησιμοποιώντας μια λάμπα ευρυζωνικής έκθεσης. Όλες οι διεργασίες πλάσματος έγιναν σε ένα
αντιδραστήρα εγχάραξης τύπου Helicon για μικρομηχανική (MET) από την εταιρεία Alcatel. Οι
μεταβλητές της διεργασίας είναι: η ισχύς πλάσματος (σε W), η πίεση (σε Pa), η ροή του αερίου (σε
sccm), το δυναμικό πόλωσης υποστρώματος (σε V) και η θερμοκρασία του υποστρώματος (σε oC). Οι
συνθήκες της εναπόθεσης των λεπτών φθορανθρακικών υμενίων (FC) είναι: 900 W, 5.32 Pa, 25 sccm,
0 oC και ρυθμός εναπόθεσης του φθορανθρακικού πολυμερούς που προέκυψε 1 nm/s, ο δε χρόνος
εναπόθεσης 15 s
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. Η θερμοκρασία του αντιδραστήρα ελέγχεται ψύχοντας την πίσω πλευρά του

υποστρώματος συγκράτησης (συνήθως υπόστρωμα Si) εξασφαλίζοντας μεταφορά θερμότητας προς
το ηλεκτρόδιο. Εαν το δείγμα είναι ένα δισκίο πυριτίου αυτό ψύχεται άμεσα. Αν το δείγμα είναι ένα
κομμάτι ή μια διάταξη κολλάται στο υπόστρωμα συγκράτησης με μια θερμική κόλλα (thermal paste).
Υπό τις συνθήκες εγχάραξης στο δικό μας αντιδραστήρα η εγχάραξη είναι ανισοτροπική δηλαδή o
κατακόρυφος ρυθμός εγχάραξης >> από τον οριζόντιο, εξασφαλίζοντας κάθετα προφίλ καναλιών, μια
τεχνολογία ιδανική και για νανο-ρευστονικές διατάξεις.
Η συγκόλληση με λεπτό έλασμα (lamination films) πραγματοποιήθηκε σε ένα μηχάνημα της
εταιρείας Mega Photopolymer Laminators. Ο χαρακτηρισμός της τραχύτητας έγινε με ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο σάρωσης της εταιρείας JEOL με μοντέλο JSM-7401F FEG SEM ή της εταιρείας FEI (η
απεικόνιση του δείγματος έγινε σε κάτοψη ή πλάγια όψη). Το βάθος εγχάραξης για κάθε δείγμα
μετρήθηκε με ένα προφιλόμετρο ακίδας. Οι γωνίες επαφής σταγονιδίων νερού μετρήθηκαν με ένα
σύστημα γωνιών επαφής της εταιρείας GBX-DIGIDROP σε ατμοσφαιρικές συνθήκες περιβάλλοντος.
Σε όλες τις μετρήσεις των γωνιών επαφής χρησιμοποιήθηκε απιονισμένο νερό με 5 μl σταγονίδια.
Λεπτομέρειες για τις συσκευές υπάρχουν στο Κεφάλαιο 3.

139

Η διαδικασία που ακολουθήσαμε περιγράφεται στο Σχήμα 6.1, και είναι γενική για όλα τα
πολυμερικά υποστρώματα:

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

PMMA ή PEEK

(α)
ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

Ormocer ή maP-1275

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

(β)

ΜΑΣΚΑ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

(γ)

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

SiOx

O2 plasma

(δ)

ΜΑΣΚΑ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

(ε)

Πολυμερικό Καπάκι

Ταινία ελασματοποίησης

Διαλύτης
Μικρο-κανάλι

Μικρο-κανάλι

Πιεζοευαίσθητη
κόλλα (PSA)

Σχήμα 6.1. Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας κατασκευής με το πλάσμα που ακολουθείται: (α)
Εναπόθεση λεπτού ανόργανου ή παχύ οργανικού φωτοπολυμερούς ως μάσκα εγχάραξης στα πολυμερικά
υποστρώματα PMMA και PEEΚ μέσω επίστρωσης δια περιστροφής, (β) λιθογραφία του
φωτοπολυμερούς στα πολυμερικά υποστρώματα, χρησιμοποιώντας έκθεση μέσω μάσκας, (γ) εμφάνιση
του φωτοπολυμερούς, (δ) βαθιά εγχάραξη

με πλάσμα των πολυμερικών υποστρωμάτων και (ε)

συγκόλληση βοηθούμενη με διαλύτες ή με επιφανειακή τροποποίηση και θέρμανση, και με ταινίες
ελασματοποίησης αντίστοιχα. Τα αναφορικά πάχη στη σχηματική παράσταση δεν αντιστοιχούν στο
πραγματικό πάχος.
Πρώτον, επιστρώθηκαν δια περιστροφής στα υποστρώματα PMMA και PEEK ένα λεπτό
υμενίο πυριτιούχου φωτοπολυμερούς, όπως η φωτοευαίσθητη πολυδιμεθυλοσιλοξάνη (αρνητικού
τόνου) (βλέπε Κεφάλαιο 5), ή ένα λεπτό υμένιο ανόργανου-οργανικού υβριδικού πολυμερούς
(ORMOCER) (αρνητικού τόνου),273 ή ένα παχύ οργανικό φωτοπολυμερές όπως η maP-1275 (θετικού
τόνου) 273.
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Δεύτερον, το λεπτό υμένιο του πυριτιούχου φωτοπολυμερούς (~ 2 – 4 μm) ή το παχύ υμένιο
του οργανικού φωτοπολυμερούς (~ 15 μm) εκτέθηκε μέσω μια φωτο-μάσκας σε υπεριώδες φως
ευρυζωνικής έκθεσης στα 365 nm για 12 sec στη περίπτωση του πυριτιούχου φωτοπολυμερούς ή για 1
min στην περίπτωση του οργανικού φωτοπολυμερούς, και στη συνέχεια θερμάνθηκε στους 80 oC για
4 min στην περίπτωση του πυριτιούχου φωτοπολυμερούς ώστε να επιτευχθεί η διασταύρωση του
υμενίου ή στους 100 oC για 10 min στην περίπτωση του παχέως οργανικού φωτοπολυμερούς. To
διαλυτό μη εκτεθειμένο μέρος του πυριτιούχου φωτοπολυμερούς απομακρύνθηκε (εμφανίστηκε)
χρησιμοποιώντας MIBK (μεθυλοισοβουτυλοκετόνη) και IPA (ισοπροπυλοαλκοόλη) για 1 min. Το
θετικού τόνου φωτοπολυμερές εμφανίστηκε σε υδατικό διάλυμα τετραμεθυλικό υδροξειδιο του
αμμωνίου (TMAH) για ~ 1.5 min. Ο διαλύτης του φωτοπολυμερούς και τoυ εμφανιστή δεν
επηρεάζουν την επιφάνεια των πολυμερικών υποστρωμάτων PMMA και PEEK. Άλλα πολυμερικά
υποστρώματα, όπως ο πολυ(τερεφθαλικός αιθυλενεστέρας) (PET) και το πολυστυρένιο (PS) ελαφρώς
φουσκώνουν υπο την επίδραση του εμφανιστή. Σε αυτή την περίπτωση επιλέχθηκε είτε αραίωση του
οργανικού εμφανιστή ή χρήση υδατικού εμφανιστή.
Τρίτον, ακολούθησε βαθιά εγχάραξη με πλάσμα O2 των πολυμερικών υποστρωμάτων.
Επιτεύχθηκε υψηλή επιλεκτικότητα επιτεύχθηκε λόγω του διαφορετικού ρυθμού εγχάραξης του
οργανικού πολυμερούς και της μάσκας (PDMS ή ORMOCER) κατά τη διάρκεια της εγχάραξης με
πλάσμα Ο2. Η αντίσταση στην εγχάραξη του PDMS και του ORMOCER αποδίδεται στο σχηματισμό
στρώματος οξειδίου στην επιφάνεια κατά τα πρώτα δευτερόλεπτα της κατεργασίας με το πλάσμα
Ο2.274 Η χρονική διάρκεια της διαδικασίας ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή και το επιθυμητό
βάθος εγχάραξης. Μετά την κατεργασία με πλάσμα και πριν τη συγκόλληση των μικρο-καναλιών
ανοίγονται κωνικές τρύπες με δράπανο, από τις οποίες θα εισέρχονται και θα εξέρχονται τα ρευστά.
Στη παρούσα διατριβή επιλέχθηκε να ανοιχτούν οι τρύπες στο υπόστρωμα που έχει σχηματοποιηθεί
με το πλάσμα.
Τέταρτον γίνεται συγκόλληση των πολυμερικών υποστρωμάτων. Η συγκόλληση έγινε με
τρεις τρόπους: α) συγκόλληση με ένα άλλο πολυμερικό υπόστρωμα υποβοηθούμενη με διαλύτες και
θέρμανση (εφαρμόστηκε στο PMMA), β) συγκόλληση με ένα άλλο υπόστρωμα μέσω επιφανειακής
τροποποίησης (εφαρμόστηκε στο PEEK) και γ) συγκόλληση χρησιμοποιώντας διαφανείς ταινίες
ελασματοποίησης από πολυολεφίνη (3M Advanced Polyolefin Microplate Sealing Tape 9795 από την
εταιρεία 3Μ) μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε θερμοκρασία δωματίου (εφαρμόστηκε και στα δυο
υποστρώματα PMMA και PEEK). Οι διαφανείς αυτές ταινίες από πολυολεφίνη είναι αδιαφανής,
έχουν χαμηλό αυτο-φθορισμό και δεν αφήνουν υπολλείματα κόλλας στο υπόστρωμα.
Στη συγκόλληση του υποστρώματος PMMA με διαλύτες και θέρμανση ακολουθήθηκε η εξής
διαδικασία: Πριν τη συγκόλληση τα πολυμερικά υποστρώματα

τοποθετήθηκαν για 10 min σε

υπέρηχους σε ένα υδατικό διάλυμα που αποτελείται από 2-προπανόλη (IPA) και απιονισμένο νερό
(H2O) με αναλογία 1:1. Στη συνέχεια τα δείγματα στεγνώθηκαν υπό ροή αέριου αζώτου. Τέσσερις
σταγόνες ενός υδατικού διαλύματος που αποτελείται από 47.5% διμεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO),
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47.5% απιονισμένο νερό και 5% μεθανόλη (methanol) απλώθηκαν ομοιόμορφα στην επιφάνεια του
πολυμερικού υποστρώματος που αποτελεί το καπάκι σφράγισης της διάταξης και

αυτό

ευθυγραμμίστηκε με το πολυμερικό υπόστρωμα που φέρει το κανάλι της διάταξης. Τα δύο
υποστρώματα στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε θερμαινόμενη πρέσα υπό συνθήκες θερμοκρασίας
95oC και πίεσης 10 kg/cm2. Γενικά σαν μέθοδος έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα όσον αφορά στη
δύναμη συγκόλλησης με μειονέκτημα τη μικρή αλλαγή της δομής του καναλιού λόγω επίδρασης του
διαλύτη.
Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκόλληση του PEEK έχει αναπτυχθεί στην υπο
εκπόνηση διδακτορική διατριβή της Μ.Ε Βλαχοπούλου. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τη χημική
τροποποίηση της επιφάνειας του πολυμερικού υποστρώματος που θα χρησιμοποιηθεί ως το καπάκι
σφράγισης με υδατικό διάλυμα αμινοπρόπυλο-τριαιθοξυσιλάνης 0.5% κατ’ όγκο (APTES), με
συνέπεια την εισαγωγή πυριτιούχων ομάδων στην επιφάνεια. Τα υποστρώματα ενεργοποιήθηκαν με
πλάσμα Ο2 κάτω από ήπιες συνθήκες (χαμηλή ισχύς = 100 W, υψηλή πίεση = 13.33 Pa, 1 min).
Κατόπιν απλώθηκαν ομοιόμορφα τρεις σταγόνες του υδατικού διαλύματος στην επιφάνεια του
ενεργοποιημένου με πλάσμα καπακιού σφράγισης της διάταξης, το οποίο ευθυγραμμίστηκε με το
εγχαραγμένο πολυμερικό υπόστρωμα που φέρει το κανάλι της διάταξης. Πρέπει να τονιστεί οτι έγιναν
δοκιμές εναπόθεσης του APTES με επίστρωση δια περιστροφής αλλά η συγκόλληση δεν ήταν
επιτυχής. Τα δύο υποστρώματα στη συνέχεια τοποθετήθηκαν σε θερμαινόμενη πρέσα υπό συνθήκες
θερμοκρασίας 170oC και πίεσης 30-40 kg/cm2. Η συγκόλληση ήταν επιτυχής με μειονέκτημα το
πιθανό βούλωμα των καναλιών μικρών διαστάσεων λόγω του APTES.
Στη συγκόλληση με τις ταινίες ελασματοποίησης, η μία πλευρά του υμενίου πολυολεφίνης,
πάχους 50 μm, περιέχει διαφανές συγκολλητικό παράγοντα από σιλικόνη που ενεργοποιείται με πίεση
και έχει πάχος 50 μm (Pressure Sensitive Adhesive, PSA). Η συγκόλληση με λεπτό έλασμα
πραγματοποιήθηκε σε ένα μηχάνημα της εταιρείας Mega Photopolymer Laminators σε θερμοκρασία
δωματίου, οπότε δεν υπήρξε κίνδυνος παραμόρφωσης και βουλώματος των καναλιών.

6.2. Αποτελέσματα και συζήτηση
6.2.1. Λιθογραφία, εγχάραξη με πλάσμα και συγκόλληση
Ο ρυθμός εγχάραξης με πλάσμα (E.R.) είναι μια κρίσιμη παράμετρος, η οποία σχετίζεται με
την απόδοση του συστήματος της κατασκευής των μικρορευστονικών διατάξεων. Όσο υψηλότερος
είναι ο ρυθμός εγχάραξης τόσο συντομότερος θα είναι ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για τη
διαδικασία. Ο ρυθμός εγχάραξης E.R. αυξάνεται συναρτήσει της πηγής ισχύος του πλάσματος και
παρουσιάζει ένα μέγιστο συναρτήσει της πίεσης του αντιδραστήρα. Επίσης, ο ρυθμός εγχάραξης
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το δυναμικό πόλωσης πράγμα που αποδεικνύει τον ενισχυμένο με
ιόντα μηχανισμό της εγχάραξης. Στο Σχήμα 6.2 παρουσιάζονται μετρήσεις του βάθους εγχάραξης
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(αριστερός άξονας) και του ρυθμού εγχάραξης (δεξιός άξονας) του PMMA και του PEEK σε πλάσμα
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Ο2 σαν συνάρτηση του χρόνου εγχάραξης για μια πηγή ισχύος πλάσματος 1900 W.
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Σχήμα 6.2. Μετρήσεις του βάθους εγχάραξης με πλάσμα Ο2 (αριστερός άξονας) και του ρυθμού
εγχάραξης (δεξιός άξονας) συναρτήσει του χρόνου εγχάραξης [θερμοκρασία ηλεκτροδίου: -20oC,
δυναμικό πόλωσης: -120 V, ροή O2: 100 sccm, πίεση αντιδραστήρα: 0,75 Pa, ισχύς πλάσματος: 1900
W]. Σημειώστε ότι γεννήτριες ριαδιοσυχνότητας με ονομαστική υψηλότερη ισχύ θα παράγουν
υψηλότερους ρυθμούς εγχάραξης.
Για τη μέτρηση του ρυθμού εγχάραξης του PMMA και του PEEK, πολλά δείγματα εγχαράχθηκαν
ταυτόχρονα σε πλάσμα Ο2 και έγινε μέτρηση πάχους ανά 5 min μέχρι το μέγιστο χρόνο των 60 min.
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.2 το βάθος εγχάραξης αυξάνεται με το χρόνο εγχάραξης δίδοντας
ρυθμούς εγχάραξης περίπου 900 και 660 nm/min για το PMMA και το PEEK, αντίστοιχα. Υπό τις
ίδιες συνθήκες πλάσματος ο ρυθμός εγχάραξης του PDMS είναι 15 nm/min μετά από μια αρχική
απώλεια πάχους 100 nm για το πρώτο λεπτό της εγχάραξης. Σε σύγκριση, ο ρυθμός εγχάραξης του
ORMOCER είναι 25 nm/min μετά από μια αρχική απώλεια πάχους 120 nm κατά το πρώτο λεπτό.
Τέλος, ο ρυθμός εγχάραξης του ma-P 1275 είναι 800 nm/min. Ως εκ τούτου για το PMMA μια τυπική
επιλεκτικότητα χρησιμοποιώντας το ORMOCER είναι > 30:1, δηλαδή εγχαράσσονται 30 μm από το
υπόστρωμα PMMA με 1 μm resist, και για τη ma-P 1275 είναι 1.1:1, δηλαδή το πάχος του resist είναι
αναγκαίο να είναι ίσο με το βάθος εγχάραξης. Στο δικό μας αντιδραστήρα, οι υψηλότεροι ρυθμοί
εγχάραξης που έχουν επιτευχθεί για το PMMA είναι ~ 1.5 μm/min, το οποίο έλαβε χώρα σε -100 V,
15 ºC, 2000 W και σε 0,53 Pa. Σε άλλους αντιδραστήρες, οι οποίοι διαθέτουν γεννήτριες
ραδιοσυχνότητας ονομαστικής ισχύος (> 2000 W), μπορούν να επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθμοί.
Τα υποστρώματα του PMMA και του PEEK έχουν σχηματοποιηθεί σύμφωνα με το
λιθογραφικά καθορισμένο σχέδιο του φωτοπολυμερούς. Το Σχήμα 6.3 δείχνει υποστρώματα από (α)
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PMMA και από (β) PEEK αντίστοιχα, (i) μετά τη λιθογραφία, (ii) μετά την εγχάραξη με το πλάσμα
και (iii) μετά τη συγκόλληση με τις ταινίες ελασματοποίησης. Επίσης εμφανίζονται λεπτομέρειες των
καναλιών σε πλάγια όψη και σε κάτοψη. Επιπρόσθετα στο Σχήμα 6.3 (iv) παρουσιάζονται εικόνες της
διατομής των μικρο-καναλιών από οπτικό μικροσκόπιο, μετά τη συγκόλληση μικρο-καναλιών από
PMMA (αριστερά), υποβοηθούμενη με θέρμανση και διαλύτη και μετά τη συγκόλληση μικροκαναλιών από PΕΕΚ (δεξιά) με τη βοήθεια επιφανειακής τροποποίησης.

21 μm

19 μm

100 μm

40 μm

(iv)
Σχήμα 6.3. Μικρορευστονικά κανάλια από (α) το PMMA και (β) το PEEK (i) μετά τη λιθογραφία με το
φωτοπολυμερές ORMOCER (PMMA) και το φωτοπολυμερές maP-1275 (PEEK), (ii) μετά
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την

εγχάραξη με πλάσμα Ο2 και (iii) μετά τη συγκόλληση και πλήρωση των καναλιών με διαλύματα κόκκινης
και πράσινης χρωστικής, αντίστοιχα. Επίσης, οι εικόνες αποκαλύπτουν λεπτομέρειες της κάτοψης και
της πλάγιας όψης των καναλιών. (iv) Εικόνες μετά τη συγκόλληση μικρο-καναλιού από PMMA
(αριστερά), υποβοηθούμενη με θέρμανση και διαλύτη και μετά τη συγκόλληση μικρο-καναλιού από
PΕΕΚ (δεξιά) με τη βοήθεια επιφανειακής τροποποίησης με APTES.
Για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα, σημειώνουμε ότι η εφαρμογή της κατεργασίας με
το πλάσμα παρουσιάζει ορισμένα μοναδικά πλεονεκτήματα: (i) η εγχάραξη με πλάσμα είναι μια
τεχνολογία με δυνατότητα μαζικής παραγωγής, (ii) τα πολυμερικά υποστρώματα κατεργάζονται, ενώ
είναι σε στερεά κατάσταση, (iii) η σχηματοποίηση των μικρο-καναλιών εκτελείται κοντά σε
θερμοκρασία δωματίου, (iv) στον ίδιο αντιδραστήρα πλάσματος, μπορούν να τροποποιηθούν
διάφορες φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες της επιφάνειας (διαβρεξιμότητα, σκληρότητα κτλ)
ανάλογα με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εφαρμογής, (v) το προφίλ της διατομής της δομής είναι
δυνατόν να ελεχθεί, (vi) το βάθος εγχάραξης μπορεί να ρυθμιστεί κατά βούληση χωρίς την ανάγκη
νέων καλουπιών, όπως στις άλλες τεχνολογίες, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται η ίδια δισδιάστατη
(2D) φωτομάσκα λιθογραφίας. (vii) Η τεχνολογία της λιθογραφίας και της εγχάραξης με το πλάσμα
είναι μια συνήθης (standard) τεχνολογία για τα μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα (MEMS) και τα
ολοκληρωμένα κυκλώματα (IC) και είναι ιδιαίτερα δεκτική στην ενσωμάτωση πολύπλοκων και
πολυστρωματικών δομών. (viii) Η διεργασία είναι γρήγορη. Για παράδειγμα, αν ο ρυθμός εγχάραξης
είναι ~ 2 μm/min, ο χρόνος που απαιτείται για να εγχαραχθεί ένα κανάλι 20 μm θα είναι ~ 10 min.
Δεδομένου οτι μπορούν να υποβληθούν σε κατεργασία ταυτόχρονα πολλές διατάξεις, ακριβώς όπως
πολλές διατάξεις κατεργάζονται πάνω σε υπόστρωμα πυριτίου υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αύξησης
παραγωγικότητας. (viii) Μετά την εγχάραξη με το πλάσμα μπορεί να ακολουθήσει εναπόθεση με το
πλάσμα είτε σε ολόκληρο το κανάλι ή σε επιλεγμένες περιοχές χρησιμοποιώντας μια διάτρητη μάσκα,
ή χρησιμοποιώντας ένα δεύτερο στάδιο λιθογραφίας, έτσι ώστε μια συγκεκριμένη λειτουργία να
εντοπιστεί σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

6.2.2. Έλεγχος της τραχύτητας των μικροκαναλιών
Η κατεργασία με πλάσμα προκαλεί την ανάπτυξη τραχύτητας στην επιφάνεια. Η τραχύτητα
μπορεί να είναι αποτέλεσμα των προσμείξεων που περιέχονται στα εμπορικά πολυμερικά
υποστρώματα,268 ή του υλικού από το θόλο του αντιδραστήρα, ή υλικού του υποστρώματος που
χρησιμοποιείται ως φορέας της μικρορευστονικής διάταξης ή και υλικού από το δακτύλιο
συγκράτησης του μεταφερόμενου υποστρώματος (βλέπε Κεφάλαιο 4).119 Δεδομένου οτι ο
αντιδραστήρα μας δεν έχει ηλεκτροστατική ασπίδα των πεδίων ραδιοσυχνότητας στην κεραία, η
χωρητική πτώση τάσης οδηγεί σε ιονοβολή της αλουμίνας (υλικού του θόλου) και ως εκ τούτου
δημιουργεί τοπικές μικρο-μάσκες (βλέπε Κεφάλαιο 4). Οι μικρο-μάσκες προκαλούν τοπικά
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διαφορετικούς ρυθμούς εγχάραξης και καταλήγουν στην ανάπτυξη των νανο-κολώνων, ενισχυμένων
λόγω του ιδιαίτερα ανισοτροπικού χαρακτήρα της εγχάραξης με το πλάσμα. Άλλοι αντιδραστήρες
πλάσματος υψηλής πυκνότητας, οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτροστατική ασπίδα των πεδίων
ραδιοσυχνότητας, καταλήγουν σε ομαλότερη εγχάραξη των πολυμερικών υποστρωμάτων (βλέπε
Κεφάλαιο 4). Ομαλότερα κανάλια μπορούν επίσης να ληφθούν χρησιμοποιώντας μια διαδικασία
ισοτροπικής εγχάραξης σε υψηλότερη πίεση, εις βάρος της καθετότητας του προφίλ των δομών.60 Για
την ανισοτροπική εγχάραξη με το πλάσμα, έχουμε δείξει στο Κεφάλαιο 4 ότι μπορούμε να έχουμε τον
απόλυτο έλεγχο του λόγου του ύψους των νανο-κολώνων συναρτήσει του βάθους εγχάραξης
κατασκευάζοντας από πολύ τραχειά (νανο-κολώνες με υψηλό ασσυμετρίας) μέχρι ομαλά κανάλια,
επιλέγοντας κατάλληλες συνθήκες πλάσματος και τοιχώματος του αντιδραστήρα.119,
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Σε αυτό το

κεφάλαιο δείχνουμε επίσης ότι η μικρο-τραχύτητα μπορεί επίσης να ελεχθεί μεταβάλλοντας μια άλλη
παράμετρο, δηλαδή τη θερμοκρασία της εγχάραξης.
Συστηματικές μετρήσεις του ύψος των νανο-κολώνων, και του λόγου του ύψους των νανοκολώνων διαιρεμένο με το βάθος εγχάραξης συναρτήσει της θερμοκρασίας του ηλεκτροδίου

Μέγιστο ύψος τραχύτητας (μm)

12
0.6
10
0.5
8

0.4

6

0.3

4

0.2

2

0.1
0.0

0
-120 -100 -80

-60

-40

-20

0

20

Θερμοκρασία ηλεκτροδίου (oC)

40

60

Μέγιστο ύψος τραχύτητας / βάθος εγχάραξης

φαίνονται στο Σχήμα 6.4.

Σχήμα 6.4. Μετρήσεις του μέγιστου ύψους της τραχύτητας που προκαλείται από το πλάσμα (άδεια
τρίγωνα), και του λόγου της τραχύτητας προς το βάθος εγχάραξης (γεμάτα τρίγωνα) συναρτήσει της
θερμοκρασίας του ηλεκτροδίου: [δυναμικό πόλωσης: -120 V, ροή O2: 100 sccm, πίεση αντιδραστήρα:
0,75 Pa, ισχύς πλάσματος: 1900 W].
Σύμφωνα με αυτό το σχήμα, το ύψος των νανο-κολώνων αυξάνεται ραγδαία από 3 μm έως 11
μm, όταν η θερμοκρασία του ηλεκτροδίου μειώνεται από τους 50 oC έως τους -20 oC, αντίστοιχα.
Παρατηρείται ένα μέγιστο στους -20 oC όπου το ύψος των νανο-κολώνων είναι περίπου 11 μm. Στη
συνέχεια, η τραχύτητα μειώνεται καθώς η θερμοκρασία του ηλεκτροδίου μειώνεται μέχρι τους -110
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o

C όπου μπορούν να παραχθούν ομαλά κανάλια με ύψος των νανο-κολώνων περίπου 1 μm. Αυτό το

ύψος των νανο-κολώνων μπορεί να μειωθεί περαιτέρω με τη μείωση της ιονοβολής του υλικού του
θόλου, π.χ. με την ηλεκτροστατική θωράκιση του πηνίου ή της κεραίας του αντιδραστήρα. Επιπλέον
ομαλά κανάλια μπορούν να κατασκευαστούν μέσω μιας μετα-επεξεργασίας των μικρο-καναλιών
χρησιμοποιώντας ακετονιτρίλιο (Acetonitrile) και απιονισμένο νερό με αναλογία 1:1 για χρονικό
διάστημα 1 h. Το Σχήμα 6.5 παρουσιάζει εικόνες (σε πλάγια όψη) από το μικροσκόπιο σάρωσης
ηλεκτρονίων (SEM) πολύ τραχειών καναλιών από (α) PMMA, και (δ) από PEEK μετά από εγχάραξη
σε πλάσμα Ο2 για 20 min και 30 min, με βάθος εγχάραξης ~ 20 μm, ομαλών καναλιών από (β) PMMA
και από (ε) PEEK ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία του ηλεκτροδίου στους -110 oC, με βάθος ~ 20 μm,
καθώς και ομαλών καναλιών μετά από επεξεργασία μετά την εγχάραξη για (γ) το PMMA και (στ) το
PEEK με βάθος εγχάραξης ~ 20 μm.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

Σχήμα 6.5. Εικόνες από το SEM σε πλάγια όψη των καναλιών (α-γ) από PMMA και (δ-στ) από PEEK
μετά από 20 min και 30 min εγχάραξη με πλάσμα O2, αντίστοιχα (βάθος ~ 20 μm). (α, δ) Παρατηρείστε
τη δημιουργία πορώδων καναλιών μετά την εγχάραξη με το πλάσμα O2 στους -20 oC. (β, ε) Ομαλά
κανάλια μετά την ρύθμιση της θερμοκρασίας του ηλεκτροδίου στους -110 oC και (γ, στ) ομαλά κανάλια
μετά τη διαδικασία της επεξεργασίας με διαλύτες. Σημειώστε ότι τα ομαλά κανάλια δεν είναι δυνατόν να
έχουν μηδενική τραχύτητα λόγω των προσμείξεων στα εμπορικά πολυμερικά υποστρώματα που
χρησιμοποιήθηκαν (βλέπε Κεφάλαιο).119, 268
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Μπορεί κανείς να παρατηρήσει τα καλά καθορισμένα κανάλια με τα κάθετα τοιχώματα,
λόγω της ανισοτροπικής συνθήκης εγχάραξης. Η ανάλυση των XPS έδειξε ότι τα συγκεκριμένα
εμπορικά πολυμερικά υποστρώματα έχουν ένα μικρό ποσοστό ανόργανων προσμίξεων.119 Έτσι,
ακόμη και όταν χρησιμοποιήθηκε ένας αντιδραστήρας με ηλεκτροστατική θωράκιση δεν ήταν δυνατό
να ληφθούν απόλυτα ομαλά κανάλια με μηδενική τραχύτητα. Με την ανισοτροπική εγχάραξη, θα
υπάρχει πάντα ένα μικρό ποσοστό εναπομείνουσας τραχύτητας.

6.2.3. Έλεγχος των χαρακτηριστικών της διαβροχής και παραγωγή σχεδόν σταθερών
στο χρόνο υδρόφιλων καναλιών
Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 4 το πλάσμα Ο2 δημιουργεί τραχιές και υπερ-υδρόφιλες
επιφάνειες PMMA και PEEK. Η υπερ-υδρόφιλη κατάσταση οφείλεται στο συνδυασμό της αυξημένης
συγκέντρωσης του οξυγόνου στην επιφάνεια και στην αύξηση της τραχύτητας της επιφάνειας.
Από την άλλη πλευρά όπως ειπώθηκε στο Κεφάλαιο 4, οι υπερ-υδρόφιλες επιφάνειες είναι
γνωστό οτι γερνάνε με το χρόνο και τη χρήση. Το Σχήμα 6.6 (πρόκειται για το ίδιο Σχήμα 4.9 που
δείξαμε στο Κεφάλαιο 4) απεικονίζει την υδροφοβική αποκατάσταση των επιφανειών PEEK και
PMMA μετά τη νανο-ύφανση σε πλάσμα Ο2 για 20 min και μετά από κατεργασία σε πλάσμα Ο2 για 1
min. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.6, διαπιστώθηκε ότι η ύπαρξη της νανο-ύφανσης καθυστερεί την
υδροφοβική αποκατάσταση των επιφανειών PEEK και PMMA. Οι επιφάνειες που έχουν κατεργαστεί
για 20 min παρουσιάζουν υπερ-υδροφιλικότητα για χρονικό διάστημα 30 ημερών στην περίπτωση του
PEEK και 17 ημερών στην περίπτωση του PMMA. Από την άλλη πλευρά η υδροφοβική
αποκατάσταση ήταν γρήγορη (μέσα σε 8 ώρες) για τις επιφάνειες PMMA κατεργασμένες για 1 min σε
πλάσμα O2 (ήπιες συνθήκες: 100 mT, 100 W σε αντιδραστήρα RIE) οι οποίες παρουσίαζαν αμελητέα
νανο-ύφανση.
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Σχήμα 6.6. (Τμήμα του Σχήματος 4.9 του Κεφαλαίου 4) Υδροφοβική αποκατάσταση των πολυμερικών
υποστρωμάτων PEEK (●) και PMMA (▲) μετά την νανο-ύφανση με το πλάσμα Ο2 για 20 min
(δυναμικό πόλωσης: -100V, πίεση: 0.75Pa, ισχύς: 1900W, ροή O2: 100sccm). Για σύγκριση
παρουσιάζεται η υδροφοβική αποκατάσταση ομαλών υποστρωμάτων από PMMA (►) μετά από
κατεργασία σε πλάσμα Ο2 για 1 min, σε ήπιες συνθήκες, μια τυπική διαδικασία για την τροποποίηση με
πλάσμα (πίεση: 13,33Pa, ισχύς: 100W, ροή O2: 50sccm, αντιδραστήρας RIE). Αναφέρονται επίσης οι
γωνίες επαφής ακατέργαστων επιφανειών PMMA και PEEK.

6.2.4. Υπερυδρόφιλα σταθερά στο χρόνο μικροκανάλια για χρήση στη τριχοειδή
πλήρωση
Ως εφαρμογή των υπερ-υδρόφιλων καναλιών παρουσιάζουμε σε αυτήν την ενότητα την
αυθόρμητη τριχοειδή πλήρωση, προκαλούμενη από την τραχύτητα. Χρησιμοποιούμε ένα υδατικό
διάλυμα χρωστικής που γεμίζει τα υπερ-υδρόφιλα μικροκανάλια από PEEK και από PMMA. Επίσης
συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με ομαλά υδρόφιλα κανάλια, ενεργοποιημένα με πλάσμα Ο2, τα οποία
γερνούν μέσα σε 8 ώρες και δεν γεμίζουν με τριχοειδείς δυνάμεις.
Πρώτον, ελέγχθηκαν ανοιχτά (χωρίς καπάκι) τραχιά κανάλια από PMMA (πλάτους 80 μm,
βάθους 20 μm και μήκους 3.8 cm), και η μέση τριχοειδής ταχύτητα ροής μετρήθηκε ίση με 5.0 × 103
μm/s, επί συνολικού μήκους 3.8 cm. Η μέση ταχύτητα σε ένα ανοικτό υπερ-υδρόφιλο και τραχύ
μικρο-κανάλι από PEEK (πλάτους 80 μm, βάθους 20 μm και μήκους 3.8 cm) μετρήθηκε επίσης ίση με
104 μm/sec, επί συνολικού μήκους 3.8 cm. Οι τιμές των τριχοειδών ταχυτήτων είναι πολύ συγκρίσιμες
με τις τιμές της βιβλιογραφίας για τα μικρο-κανάλια από PEG ή για τα μικρο-κανάλια γεμάτα με
κολώνες.294-296 Πράγματι, οι τραχειές νανο-κολώνες που κατασκευάζουμε είναι ένα είδος τυχαίων
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νανοκολώνων μέσα στο μικρο-κανάλι. Παρατηρήσαμε επίσης οτι οι ταχύτητες δεν μεταβάλλονται
σημαντικά σε διάστημα λίγων εβδομάδων.
Δεύτερον, τα μικρο-κανάλια συγκολλήθηκαν με πιεζοευαίσθητες ταινίες ελασματοποίησης.
Συνεπώς το τέταρτο τοίχωμα του καναλιού είναι μια υδρόφοβη επιφάνεια τύπου σιλοξάνης. Έτσι, η
ταινία ελασματοποίησης αναμένεται να επιβραδύνει τις τριχοειδής ταχύτητες.
Το Σχήμα 6.7 παρουσιάζει διαδοχικά στιγμιότυπα ενός υδατικού διαλύματος κόκκινης
χρωστικής όπως εισέρχεται σε ένα τραχύ, εγχαραγμένο με πλάσμα Ο2 κανάλι από PMMA και σε ένα
ομαλό, τροποποιημένο με πλάσμα Ο2 κανάλι από PMMA. Οι διαστάσεις των καναλιών που
χρησιμοποιήθηκαν είναι: πλάτος 180 μm, βάθος 20 μm και μήκος 3.8 cm. Στο Σχήμα 6.7 (α) η
χρωστική εισέρχεται αυθόρμητα στο φρέσκο, εγχαραγμένο με πλάσμα Ο2 τραχύ μικρο-κανάλι από
PMMA μόνο με τριχοειδείς δυνάμεις (η γωνία επαφής σε μια παρόμοια επιφάνεια είναι μικρότερη
από 5o. Το ύψος των νανο-κολώνων του εγχαραγμένου με πλάσμα PMMA είναι 11 μm). Μετά από
205 s η χρωστική έχει γεμίσει το συγκολλημένο μικρο-κανάλι με ταχύτητα ~ 200 μm/s αντί των 5.0 ×
103 μm/s στο ανοικτό κανάλι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η εξαιρετικά υδρόφοβη (γωνία επαφής
120°) ταινία ελασματοποίησης επιβραδύνει τη ροή του διαλύματος της χρωστικής. Στο Σχήμα 6.7 (β)
ένα γερασμένο για 8 h, τροποποιημένο με πλάσμα, ομαλό μικροκανάλι (γωνία επαφής 65o) γεμίζει
μόνο με την εφαρμογή πίεσης με τη βοήθεια μιας πρόσθετης αντλίας σύριγγας. Για αυτό το κανάλι η
ροή διακόπτεται και ποτέ δε εισχωρεί στο κανάλι χωρίς την εφαρμογή πίεσης. Ως εκ τούτου,
τριχοειδείς δυνάμεις δεν είναι αρκετές για να προκαλέσουν άντληση.
Επιπλέον, το Σχήμα 6.7 (γ) παρουσιάζει διαδοχικά στιγμιότυπα ενός υδατικού διαλύματος
κόκκινης χρωστικής που γεμίζει αυθόρμητα υπερ-υδρόφιλα, τραχειά, εγχαραγμένα με πλάσμα μικροκανάλια από PEEK (πλάτος 180 μm, βάθος 20 μm, μήκος 3.8 cm, ύψος νανο-κολώνων 6 μm). Το
Σχήμα 6.7 (γ) (i) αντιστοιχεί στο φρέσκο μικροκανάλι από PEEK και το Σχήμα 6.7 (γ) (ii) αντιστοιχεί
στο γερασμένο για 35 ημέρες μικροκανάλι από PEEK. Η ισοδύναμη επίπεδη επιφάνεια έχει γωνία
επαφής <5o. Μετά από 73 s για το φρέσκο μικρο-κανάλι και 98 s για το γερασμένο μικρο-κανάλι, η
χρωστική γεμίζει τα μικρο-κανάλια με ταχύτητες ~ 500 μm/s και ~ 400 μm/s, αντίστοιχα.
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(α)

(β)

00:00
00:00

Εφαρμογή πίεσης
00:03

00:03

01:43

02:30

Εφαρμογή πίεσης

02:18

02:35

03:25

(ii)

(γ) (i)

00:00

00:00

00:03

00:02

00:32

00:25

00:55

00:49

01:13

01:38

Σχήμα 6.7. Διαδοχικά στιγμιότυπα ενός διαλύματος κόκκινης χρωστικής που γεμίζει με τριχοειδείς
δυνάμεις τα μικροκανάλια (α) ένα φρέσκο, υπέρ-υδρόφιλο, τραχύ και συγκολλημένο μικρο-κανάλι από
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PMMA, με ταχύτητα ~ 200 μm/s (β) ένα γερασμένο για 8 ώρες τροποποιημένο με πλάσμα, ομαλό μικροκανάλι από PMMA. Σημειώστε ότι για το ομαλό μικρο-κανάλι, απαιτείται η εφαρμογή πίεσης για το
γέμισμα του καναλιού. Στη (γ) (i) φρέσκα και (ii) γερασμένα για 35 ημέρες, υπερ-υδρόφιλα, τραχειά
μικρο-κανάλια από PEEK γεμίζουν με τριχοειδείς δυνάμεις και με ταχύτητες ~ 500 μm/s και ~ 400 μm/s,
αντίστοιχα. Σημειώστε, ότι σε ανοικτά φρέσκα υπερυδρόφιλα μικροκανάλια PMMA και PEEK η
τριχοειδής άντληση οδηγεί σε ταχύτητες 5.0 × 103 και 104 μm/s, δεδομένου ότι δεν υπάρχει η υδρόφοβη
ταινία ελασματοποίησης σαν τέταρτο τοίχωμα του καναλιού.
Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, τα τραχειά μικρο-κανάλια από PMMA και από PEEK θα
μπορούσαν να είναι μια γρήγορη και αξιόπιστη πλατφόρμα για μια αναλυτική Lab-on-Chip (LOAC)
διάταξη, η οποία θα παρουσιάζει υπερυδρόφιλες ιδιότητες διαρκείας τουλάχιστον ενός μηνός. Τα
κανάλια αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά ή επανειλημμένα ακόμη και με
μειωμένη τριχοειδή ροή, για πολλαπλές χρήσεις. Σημειώνουμε οτι μετά το πρώτο στέγνωμα του
μικρο-καναλιού, οι υψηλές νανο-κολώνες έχουν την τάση να κολλούν μεταξύ τους, λόγω της
επιφανειακής τάσης με αποτέλεσμα κάπως ευρύτερες και μικρότερες κολώνες.

6.2.5. Υδρόφοβες παθητικές βαλβίδες ενσωματωμένες σε ένα μικρο-κανάλι
Μετά την εγχάραξη των μικρο-καναλιών χρησιμοποιήσαμε μια διάτρητη μάσκα και κάναμε
εναπόθεση φθορανθρακικού υμενίου με πλάσμα C4F8 σε επιλεγμένες περιοχές, παράγοντας τοπικά
υπερ-υδρόφοβες νησίδες σε ένα μικρο-κανάλι. Οι υπερ-υδρόφοβες νησίδες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως παθητικές βαλβίδες για τον έλεγχο της ροής του υγρού. Η σκέψη αυτή μπορεί να
επεκταθεί σε μικρορευστονικά δίκτυα.
Το Σχήμα 6.8 παρουσιάζει διαδοχικά στιγμιότυπα ενός υδατικού διαλύματος κόκκινης
χρωστικής όπως εισέρχεται σε ένα συγκολλημένο μικρο-κανάλι από PMMA, με ενσωματωμένες
υπερ-υδρόφοβες, υδρόφοβες και υπερ-υδρόφιλες νησίδες, ώστε να δοκιμαστεί η ικανότητα της
βαλβίδας στον έλεγχο της ροής του υγρού. Το Σχήμα 6.8 επίσης αποκαλύπτει λεπτομέρειες του μικροκαναλιού από οπτικό μικροσκόπιο που δείχνουν τα μεταβλητά χαρακτηριστικά της διαβροχής και την
αλλαγή στη γωνία επαφής του νερού για τις υδρόφοβες, υπερ-υδρόφοβες και υπερ-υδρόφιλες νησίδες.
Σύμφωνα με το Σχήμα 6.8, η κόκκινη χρωστική εισάγεται αυθόρμητα στην υπερ-υδρόφιλη
περιοχή, με γωνία επαφής <5o, χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση ή διακοπή, μόνο με τριχοειδή
άντληση και σταματάει στις υδρόφοβες και υπερ-υδρόφοβες περιοχές, με υψηλές γωνίες επαφής (120o
και 150o αντίστοιχα), οι οποίες εμποδίζουν την πλήρωση του υγρού στο υπόλοιπο μικρο-κανάλι,
δεδομένου ότι αυτές οι περιοχές δημιουργούν τη κλειστή κατάσταση της βαλβίδας. Όταν εφαρμοστεί
πίεση, το διάλυμα της χρωστικής περνάει πάνω από τις υδρόφοβες και υπερυδρόφοβες νησίδες (η
βαλβίδα ανοίγει) και εισέρχεται στην υπερ-υδρόφιλη περιοχή, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.8. Όταν το
υγρό περνάει πάνω από την υπερυδρόφοβη περιοχή (ανοίγει δηλαδή η παθητική βαλβίδα) (Σχήμα 6.8
(γ, στ)), το τμήμα του καναλιού που ακολουθεί γεμίζει με το διάλυμα της κόκκινης χρωστικής.
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Δευτερόλεπτα μετά το γέμισμα της χρωστικής, το υγρό αρχίζει να διοχετεύεται πίσω στις υπερυδρόφιλες περιοχές (Σχήμα 6.8 (ε, η)). Τέλος, τα μικροκανάλια έχουν υδρόφοβα και υπερ-υδρόφοβα
τμήματα χωρίς χρωστική, όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.8 (α, η).
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Υπερ-υδρόφοβες λωρίδες
ΡΟΗ

(α)

(β)

Υπερ-υδρόφιλη περιοχή
με τριχοειδή άντληση

(γ)

Υπερ υδρόφοβες,
υδρόφοβες περιοχές
(βαλβίδες)
Εφαρμογή πίεσης

(δ)

(ε)

Υπερ-υδρόφιλη περιοχή
με τριχοειδή άντληση

Υπερ υδρόφοβες,
υδρόφοβες περιοχές
(βαλβίδες)
Εφαρμογή πίεσης

(στ)

(ζ)

(η)

(θ)
130o

Υδρόφοβη

Υπερ-υδρόφιλη περιοχή
με τριχοειδή άντληση

Υπερ-υδρόφοβη

Υδρόφοβη Υπερ-υδρόφιλη

< 5o

150o

(ι)
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Σχήμα 6.8. Διαδοχικά στιγμιότυπα ροής ενός διαλύματος κόκκινης χρωστικής σε ένα μικρο-κανάλι
ΡΜΜΑ με ενσωματωμένες υπερυδρόφοβες, υδρόφοβες και υπερυδρόφιλες νησίδες (α-η) Η χρωστική
γεμίζει αυθόρμητα τις υπερ-υδρόφιλες περιοχές β, ε. Η εφαρμογή πίεσης είναι απαραίτητη για να
περάσει τις υπερυδρόφοβες περιοχές (βαλβίδες) (γ, στ) (η βαλβίδα ανοίγει). Η χρωστική διοχετεύεται
πίσω στις υπερυδρόφιλες περιοχές (α, η) (η βαλβίδα κλείνει). Η εικόνα (θ) αποκαλύπτει λεπτομέρειες
των μεταβλητών χαρακτηριστικών διαβροχής του μικρο-καναλιού από το οπτικό μικροσκόπιο. Οι
εικόνες (ι) δείχνουν τις γωνίες επαφής νερού των υδρόφοβων, υπερ-υδρόφοβων και υπερ-υδρόφιλων
νησίδων της εσωτερικής επιφάνειας του μικρο-καναλιού.
Ένα ερώτημα που μπορεί να προκύψει είναι πώς δημιουργήθηκαν οι υδρόφοβες νησίδες
μεταξύ των υπερ-υδρόφιλων και των υπερ-υδρόφοβων νησίδων. Αυτό συνέβη επειδή η εναπόθεση
του φθορανθρακικού υμενίου μπορεί να επεκταθεί λίγο από κάτω και πλευρικά της διάτρητης μάσκας,
παράγοντας εκεί ένα λεπτότερο μη συνεχές φθορανθρακικό υμένιο, δημιουργώντας έτσι υδρόφοβες
λωρίδες.
Μια τελευταία παρατήρηση που θα πρέπει να γίνει εδώ, είναι ότι η εναπόθεση με πλάσμα δεν
περιορίζεται μόνο σε εναπόθεση υδρόφοβων πολυμερών. Θα μπορούσε κανείς να εναποθέσει επίσης
υδρόφιλα πολυμερή

265, 276

για την περαιτέρω σταθεροποίηση της υδροφιλικότητας, ή για τον έλεγχο

των ιδιοτήτων προσρόφησης βιομορίων.

6.3. Συμπεράσματα
Προτείνουμε μια επίπεδη τεχνολογία η οποία χρησιμοποιεί άμεση λιθογραφία στην επιφάνεια
του πολυμερούς, η οποία ακολουθείται από εγχάραξη με πλάσμα, ακολουθούμενη από επιλεκτική
εναπόθεση ως εναλλακτική μέθοδο στην κατασκευή και τροποποίηση των επιφανειών
μικρορευστονικών διατάξεων. Χρησιμοποιήθηκε ανισοτροπική εγχάραξη με πλάσμα Ο2 για να
σχηματοποιηθούν τα πολυμερικά υποστρώματα μέσω ενός in situ -άκρως ανθεκτικού στην εγχάραξηλεπτού πυριτιούχου ή παχέως οργανικού φωτοπολυμερούς με αποτέλεσμα κάθετα προφίλ καναλιών.
Το πλάσμα O2 μεταβάλλει το χαρακτήρα των υπο διαδικασία πολυμερικών επιφανειών, με
αποτέλεσμα τραχειές και υπερ-υδρόφιλες επιφάνειες από PMMA και από PEEK. Ο έλεγχος της
θερμοκρασίας κατά την εγχάραξη έχει ως αποτελέσματα τον ακριβή έλεγχο της τραχύτητας σύμφωνα
με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Δείξαμε ακόμη την αυθόρμητη τριχοειδή άντληση, προκαλούμενη
από τη τραχύτητα, σε σχεδόν σταθερά (με αργή γήρανση) μικρο-κανάλια. Επίσης κατασκεύαστηκε
παθητική βαλβίδα μετά την εισαγωγή υπερ-υδρόφοβων νησίδων στην εσωτερική επιφάνεια των
μικροκαναλιών. Αυτή η μεθοδολογία που βασίζεται στο πλάσμα μπορεί να εφαρμοστεί στον έλεγχο
της ροής του υγρού στα μικρο-κανάλια με εφαρμογές στην ανάπτυξη των κυττάρων, στο χειρισμό
πρωτεΐνων και σε άλλες τεχνολογίες των μικροαναλυτικών συστημάτων
εφαρμογές χρωματογραφίας, αξιοποιώντας τη μεγάλη ενεργή επιφάνεια.
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106-108

, καθώς και σε

Κεφάλαιο 7
Νανο-υφασμένες
Μικροσυστοιχίες:

με

Πλάσμα

Αυξημένη

Επιφάνειες
Ικανότητα

PMMA
Δέσμευσης

για

Πρωτεϊνικές

Πρωτεϊνών

και

Κινητική Προσρόφησης *
‘Περίληψη Κεφαλαίου’
Πλακίδια Πολυ (μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) (PMMA) νανο-υφάνθηκαν μέσω της
κατεργασίας σε πλάσμα Ο2 για τη δημιουργία υποστρωμάτων με αυξημένη ενεργή επιφάνεια για
εφαρμογές σε πρωτεϊνικές μικροσυστοιχίες. Προσδιορίστηκαν οι συνθήκες κατεργασίας στο πλάσμα
για μέγιστη και ομοιόμορφη προσρόφηση πρωτεϊνών στις νανο-υφασμένες επιφάνειες PMMA. Η
ικανότητα δέσμευσης πρωτεϊνών αξιολογήθηκε μέσω της μελέτης προσρόφησης δύο πρωτεϊνών, της
βιοτινυλιωμένης οραλβουμίνης βοός (b-BSA) και της γ-σφαιρίνης κουνελιού (RgG). Η
ακινητοποίηση των πρωτεϊνών αυτών, πάνω στις νανο-υφασμένες επιφάνειες, προσδιορίστηκε
ποσοτικά μέσω της αντίδρασης με δεσμευτικά μόρια επισημασμένα με φθορίζουσες ουσίες.
Διαπιστώθηκε ότι η προσρόφηση και των δύο πρωτεϊνών αυξήθηκε μέχρι και 6 φορές με την
κατεργασία στο πλάσμα σε σύγκριση με μη κατεργασμένες επιφάνειες. Η ευαισθησία της ανίχνευσης
βελτιώθηκε κατά 2 τάξεις μεγέθους. Επιπλέον, οι πρωτεϊνικές κηλίδες που δημιουργήθηκαν στις
βελτιστοποιημένες νανο-υφασμένες με πλάσμα επιφάνειες ήταν εξαιρετικά ομοιογενής όταν η
εναπόθεση πραγματοποιήθηκε με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εναπόθεσης μικροκηλίδων. Έτσι
αποδείχτηκε η δυνατότητα των νανο-δομημένων με πλάσμα επιφανειών να χρησιμοποιηθούν σαν
βελτιωμένα υποστρώματα πρωτεΐνικών μικροσυστοιχιών.
Το Κεφάλαιο είναι οργανωμένο ως εξής: Πρώτον, ο σχηματισμός της πλούσιας νανο-δομής
για τις επιφάνειες του PMMA αποκαλύπτεται μέσω φωτογραφιών SEM. Στη συνέχεια, μελετάται η
επίδραση του χρόνου κατεργασίας στο πλάσμα, της γήρανσης και της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών
στην βέλτιστη και ομοιόμορφη προσρόφηση πρωτεϊνών στις νανο-υφασμένες επιφάνειες. Επίσης
μελετάται η κινητική της προσρόφησης επί των νανο-δομημένων επιφανειών PMMA και
προσδιορίζεται η ελάχιστη ανιχνεύσιμη συγκέντρωση προσροφημένης πρωτεΐνης. Τέλος, τα νανοδομημένα υποστρώματα χρησιμοποιούνται ως υποστρώματα για την κατασκευή μικροσυστοιχιών
πρωτεϊνών μέσω της χρήσης ενός εμπορικά διαθέσιμου αυτόματου συστήματος εναπόθεσης
μικροκηλίδων, ώστε να αποδειχθεί η συμβατότητά τους με τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή μικροσυστοιχιών σε πρότυπα υποστρώματα.
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* Το Κεφάλαιο αυτό δημοσιεύτηκε σαν μέρος των εργασιών ‘Nanotexturing of Poly(methyl methacrylate) Polymer Using
Plasma Processes and Applications in Wetting Control and Protein Adsorption’ K.Tsougeni, P.S.Petrou, A.Tserepi,
S.E.Kakabakos, E.Gogolides Microelectronic Engineering, 86(4-6), 1424 (2009) και K.Tsougeni, P S Petrou, A Tserepi, S E
Kakabakos and E Gogolides, submitted Langmuir (2010).

7.1. Πειραματικό Μέρος
7.1.1. Υλικά και Μέθοδοι
Τα οπτικά διαφανή υποστρώματα PMMA πάχους 2 mm και 0.5 mm αγοράστηκαν από τις
εταιρείες IRPEN (Ισπανία) και Goodfellow (Γερμανία), αντίστοιχα. Τα δείγματα πριν από την
κατεργασία στο πλάσμα καθαρίστηκαν με 2-προπανόλη (IPA) ώστε να απομακρυνθεί κάθε πιθανή
μόλυνση. Τα δείγματα PMMA κατεργάστηκαν σε πλάσμα Ο2, σε συνθήκες εγχάραξης υψηλής
ανισοτροπίας (πίεση αερίου O2 0,75 Pa, ισχύς πλάσματος 1900 W, και τάση πόλωσης -100 V), που
δημιουργήθηκαν σε έναν αντιδραστήρα πλάσματος τύπου-Helicon (Micromachining Etching Tool,
MET, από την Alcatel), όπως έχει περιγραφεί λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 4.
Η γ-σφαιρίνη κουνελιού και η οραλβουμίνη βοός (BSA, Cohn fraction V, RIA grade)
αγοράστηκαν από την εταιρεία Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, ΗΠΑ). Το επισημασμένο με
AlexaFluor® 488 (AF488) αντίσωμα κατά των γ-σφαιρινών κουνελιού και η επισημασμένη με
AlexaFluor ® 546 (AF546) στρεπταβιδίνη αγοράστηκαν από την εταιρεία Molecular Probes, Inc.
(Eugene, OR, ΗΠΑ). Η βιοτινυλιωμένη οραλβουμίνη βοός παρασκευάστηκε σύμφωνα με τη
δημοσιευμένη μέθοδο 277.
Η δέσμευση των πρωτεϊνών επάνω στις νανο-υφασμένες επιφάνειες με το πλάσμα O2
προσδιορίστηκε με δεσμευτικές αντιδράσεις μοντέλα. Η διαδικασία της ακινητοποίησης των
πρωτεϊνών και της ανίχνευση τους απεικονίζεται στο Σχήμα 7.1.
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α)
β)

γ)

δ)

ε)

Σχήμα 7.1. Διαδικασία ακινητοποίησης και ανίχνευσης των πρωτεϊνών b-BSA και RgG στις επιφάνειες
PMMA: α) Χειροκίνητη εναπόθεση διαλυμάτων (b-BSA) ή (RgG) σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών
50 mM, pH 7.4, στα υποστρώματα PMMA, β) επώαση μέχρι και 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου σε
ένα θάλαμο με υγρασία, γ) κατεργασία με διάλυμα αποκλεισμού των ελεύθερων θέσεων του
υποστρώματος αποτελούμενο από 10 g/l BSA σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 50 mM, pH 7.4, δ)
κάλυψη με διάλυμα αντισώματος κατά των RgG (5 μg/ml) επισημασμένου με AF488 ή στρεπταβιδίνης
(5 μg/ml) επισημασμένης με AF546 σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 50 mM, pH 7.4, που περιείχε
BSA 10 g/l και ε) παρατήρηση με μικροσκόπιο φθορισμού.
Η ακινητοποίηση των πρωτεϊνών RgG και b-BSA στις επιφάνειες PMMA πραγματοποιήθηκε
με εμβάπτιση ή εναπόθεση με πιπέττα 1μl διαλυμάτων RgG (50-1000 μg/ml) ή b-BSA (25-200 μg/ml)
σε 50 mM ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών pH 7.4 και επώαση για 1 ώρα, εκτός και εάν αναφέρεται
διαφορετικά, σε θερμοκρασία δωματίου σε θάλαμο με υγρασία. Μετά την έκπλυση, τα δείγματα
εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα αποκλεισμού των ελεύθερων θέσεων δέσμευσης του υποστρώματος
αποτελούμενο από 10 g/l BSA (σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 10 mM, pH 7.0) για 1 ώρα σε
θερμοκρασία δωματίου. Η ακινητοποιημένη RgG ή b-BSA πάνω στην επιφάνεια ανιχνεύθηκε μέσω
αντίδρασης με 5 μg/ml αντισώματος κατά των γ-σφαιρινών κουνελιού επισημασμένου με AF488 σε
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ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 50 mM, pH 7.4, που περιείχε BSA 10 g/l ή με 5 μg/ml
στρεπταβιδίνης επισημασμένης με AF546, σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 50 mM, pH 7.4, που
περιείχε BSA 10 g/l για 1 h και 30 min σε θερμοκρασία δωματίου, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, οι
επιφάνειες εκπλύθηκαν με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 50 mM, pH 7.4 που περιείχε 0.05 % v/v
Tween 20 και απεσταγμένο νερό και στεγνώθηκαν υπό ροή Ν2. Οι εικόνες φθορισμού ελήφθησαν με
μικροσκόπιο φθορισμού Axioskop 2 Plus (Carl Zeiss, Γερμανία) το οποίο ήταν συνδεμένο με μια με
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Sony Cyber-shot και επεξεργάστηκαν με το λογισμικό ImagePro Plus
(Media Cybernetics, Inc., ΗΠΑ). Η ένταση του φθορισμού χρησιμοποιήθηκε ως μέτρο της
προσροφημένης πρωτεΐνης b-BSA ή RgG στις επιφάνειες PMMA. Επιπρόσθετα δημιουργήθηκαν
μικροσυστοιχίες RgG και b-BSA χρησιμοποιώντας ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εναπόθεσης
μικροκηλίδων, το BioOdyssey Calligrapher MiniArrayer (Bio-Rad Laboratories Inc., ΗΠΑ).

7.2. Αποτελέσματα και Συζήτηση
7.2.1. Τοπογραφία των κατεργασμένων με πλάσμα O2 επιφανειών PMMA
Κάτω από συνθήκες ανισοτροπικής εγχάραξης (πίεση O2 0.75 Pa, ισχύς πλάσματος 1900 W
και τάση πόλωσης -100 V), η επεξεργασία των επιφανειών PMMA στο πλάσμα έχει ως αποτέλεσμα
το σχηματισμό κολωνοειδών νανο-δομών

93, 95, 119, 147

Ο σχηματισμός των κολωνών στις επιφάνειες

του PMMA είναι αποτέλεσμα της ιονοβολής αλουμίνας από το θόλο του αντιδραστήρα και των
προσμείξεων που προυπάρχουν στο εμπορικά υλικό PMMA προκαλώντας μικρομάσκες στην
επιφάνεια του πολυμερούς. Η ανάλυση XPS έδειξε

119

ότι η επιφάνεια είναι μολυσμένη με Al με τη

μορφή οξειδίου του αργιλίου ή οξυφθοριδίου. Το ποσοστό και η σύνθεση της μόλυνσης με αλουμίνιο
ποικίλει ανάλογα με την ιστορία του αντιδραστήρα πλάσματος.
Το Σχήμα 7.2 δείχνει εικόνες SEM, σε πλάγια όψη, (α) μιας μη κατεργασμένης επιφάνειας και
επιφανειών PMMA κατεργασμένων σε πλάσμα O2 (αντιδραστήρας ICP) για (β) 0.5 min, (γ) 5 min, (δ)
20 min και (ε) 60 min αντίστοιχα. Το δείγμα το οποίο έχει κατεργαστεί για 0.5 min έχει αμελητέα
τοπογραφία, ενώ οι εικόνες (β, γ, δ) αποκαλύπτουν το σχηματισμό πυκνών μικρο- και νανο-κολωνών
ύψους 1 μm, 11 μm και 24 μm μετά από 5 min, 20 min και 60 min κατεργασία σε πλάσμα Ο2,
αντίστοιχα. Οι μικρο- και νανο-κολώνες φαίνεται να συναθροίζονται με την αυξανόμενη κατεργασία
στο πλάσμα και δημιουργείται ένα πορώδες υλικό για κατεργασίες μεγαλύτερες των 20 min.
Επιπρόσθετα στο Σχήμα 7.3 παρουσιάζεται μια εικόνα από το SEM, σε πλάγια όψη, μιας
κατεργασμένης σε πλάσμα Ο2 επιφάνειας PMMA για 10 min (10 mT, 400 W, 50 sccm, ρυθμός
εγχάραξης 480 nm/min), σε ένα άλλο αντιδραστήρα πλάσματος (αντιδραστήρας αντιδρώντων ιόντων,
RIE). Στον συγκεκριμένο αντιδραστήρα ο θάλαμος διεργασιών είναι από αλουμίνιο, ενώ ο δίσκος
τοποθέτησης των δειγμάτων είναι κατασκευασμένος από χαλαζία (quartz), έτσι ώστε να αποφευχθεί η
μόλυνση των δειγμάτων από την εναπόθεση Al, από το δίσκο συγκράτησης των δειγμάτων. Όμως
είναι σημαντικό να ειπωθεί πως κατά την διάρκεια της κατεργασίας λαμβάνει χώρα εναπόθεση SiO2.
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Όπως παρατηρούμε από την εικόνα, μετά από 10 min κατεργασία στον αντιδραστήρα RIE
σχηματίζονται κολώνες ύψους 1.3 μm. Παρακάτω θα γίνει σύγκριση μεταξύ δυο επιφανειών PMMA
που έχουν κατεργαστεί στους δυο διαφορετικούς αντιδραστήρες, ώστε να βρεθεί αν υπάρχει διαφορά
στην ικανότητα προσρόφησης της πρωτεΐνης.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)
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Σχήμα 7.2. Εικόνες SEM επιφανειών PMMA σε πλάγια όψη μετά από (α) 0 min, (β) 0.5 min, (γ) 5 min,
(δ) 20 min και (ε) 60 min κατεργασία σε πλάσμα O2 στον αντιδραστήρα ICP (Συνθήκες: 1900 W, 0.75
Pa, 100sccm, -100 V, -20 oC).

Σχήμα 7.3. Εικόνα SEM επιφάνειας PMMA σε πλάγια όψη μετά από 10 min κατεργασία σε πλάσμα O2,
στον αντιδραστήρα RIE (10 mT, 400 W, 50 sccm, ρυθμός εγχάραξης 480 nm/min).

7.2.2. Δέσμευση πρωτεΐνης στις κατεργασμένες σε πλάσμα Ο2 επιφάνειες PMMA
Το PMMA είναι ένα υδρόφιλο υλικό και παρουσιάζει στατική γωνία επαφής ίση με 65ο. Μετά
την κατεργασία στο πλάσμα Ο2, η επιφάνεια του PMMA γίνται υπερυδρόφιλη και αντιστέκεται στη
γήρανση για αρκετές εβδομάδες 119, 147. Η κατεργασία με πλάσμα Ο2 των επιφανειών PMMA έχει ως
αποτέλεσμα τη χημική τροποποίηση της επιφάνειας, καθώς και την αύξηση της ενεργής επιφάνειας,
λόγω της νανο-δόμησης της επιφάνειας. Εμείς στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε αυτές τις νανουφασμένες

επιφάνειες

ως

υποστρώματα

ακινητοποίησης

πρωτεϊνών

μέσω

προσρόφησης.

Χρησιμοποιήσαμε και φρέσκα και γερασμένα νανο-δομημένα δείγματα, ώστε από τα πρώτα να
εξαλθούν συμπεράσματα για την επίδραση της χημείας και της τοπογραφίας και από τα δεύτερα μόνο
για την επίδραση της τοπογραφίας στη προσρόφηση των πρωτεϊνών.

7.2.3. Κινητική της δέσμευσης πρωτεΐνης στις νανο-υφασμένες επιφάνειες PMMA
Σε αυτή την ενότητα μελετήθηκε η κινητική προσρόφησης πρωτεΐνης στις κατεργασμένες με
πλάσμα Ο2 και στις μη κατεργασμένες επιφάνειες PMMA. Στο Σχήμα 7.4 (α) παρουσιάζονται οι τιμές
της έντασης του φθορισμού ως συνάρτηση του χρόνου επώασης, οι οποίες ελήφθησαν από περιοχές
καλυμμένες με διάλυμα b-BSA 200 μg/ml, τόσο σε μη κατεργασμένες επιφάνειες, όσο και σε
επιφάνειες κατεργασμένες σε πλάσμα Ο2 για 5 min (μετά από γήρανση για 30 ημέρες, έτσι ώστε η
χημεία της επιφάνειας να είναι σταθεροποιημένη). Στο Σχήμα 7.4 (β) παρουσιάζονται
αντιπροσωπευτικές εικόνες από μικροσκόπιο φθορισμού για διαφορετικούς χρόνους επώασης της bBSA από μια μη κατεργασμένη επιφάνεια και από μια επιφάνεια κατεργασμένη σε πλάσμα Ο2 για 5
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min. Επιπλέον στο Σχήμα 7.4 (γ) παρουσιάζονται εικόνες φθορισμού τόσο από μη κατεργασμένη όσο
και από κατεργασμένη για 20 min επιφάνεια PMMA στο πλάσμα Ο2 στις οποίες δεν είχε προσροφηθεί
b-BSA, αλλά είχαν επωαστεί μετά από κατεργασία με διάλυμα αποκλεισμού και με διάλυμα
στρεπταβιδίνης επισημασμένης με AF546. Οι εικόνες ελήφθησαν μετά από επώαση των
υποστρωμάτων με το διάλυμα αποκλεισμού των ελεύθερων θέσεων του υποστρώματος, 10 g/l BSA,
(σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 50 mM, pH 7.4) και αντίδραση με διάλυμα στρεπταβιδίνης
επισημασμένης με AF546 σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 50 mM, pH 7.4, που περιείχε BSA 10
g/l, για 30 min σε θερμοκρασία δωματίου.
Όπως φαίνεται από το διάγραμμα του Σχήματος 7.4 (α), μέγιστες τιμές του σήματος
φθορισμού ελήφθησαν μετά από 240 min επώαση για το δείγμα PMMA που είχε κατεργαστεί για 5
min στο πλάσμα ενώ για το μη κατεργασμένο δείγμα οι μέγιστες τιμές σήματος επιτεύχθηκαν μετά
από μόλις 20 min επώασης με το διάλυμα της b-BSA. Η νανο-δομημένη επιφάνεια PMMA των 5 min
παρείχε 5 φορές υψηλότερο μέγιστο σήμα οροφής σε σχέση με αυτό που ελήφθη για τη μη
κατεργασμένη επιφάνεια. Η πιο αργή κινητική προσρόφησης, η οποία παρατηρήθηκε για τις
κατεργασμένες με το πλάσμα επιφάνειες, μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση του επιφανειακού λόγου
λόγω της νανο-δόμησης της επιφάνειας σε σύγκριση με τη μη κατεργασμένη επιφάνεια. Το
υψηλότερο επίπεδο σήματος της νανο-δομημένης επιφάνειας PMMA καθιστά δυνατό ένα
ενδεχομένως πιο ευαίσθητο assay με τη χρήση μικρότερων χρόνων επώασης.

Ένταση Φθορισμού (RFU)
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∆ιάρκεια Επώασης της b-BSA (min)
(α)
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μη κατεργασμένη επιφάνεια

5 min πλάσμα O2

Επώαση της b-BSA
για 20 min

Επώαση της b-BSA
για 24 h

(β)

μη κατεργασμένη επιφάνεια

20 min πλάσμα O2

(γ)
Σχήμα 7.4. (α) Ένταση φθορισμού συναρτήσει του χρόνου επώασης της b- BSA (200 μg/ml) σε μη
κατεργασμένες επιφάνειες PMMA (ανοιχτά σύμβολα) και σε κατεργασμένες για 5 min επιφάνειες PMMA
σε πλάσμα Ο2 (κλειστά σύμβολα). Ο φθορισμός μετρήθηκε μετά την αντίδραση με στρεπταβιδίνη
επισημασμένη με AF546. β) Εικόνες από μικροσκόπιο φθορισμού οι οποίες ελήφθησαν από μη
κατεργασμένη επιφάνεια PMMA και κατεργασμένη για 5 min επιφάνεια PMMA μετά από επώαση με
διάλυμα b-BSA για 20 min και 24 h, αντίστοιχα. (γ) Εικόνες από μικροσκόπιο φθορισμού επιφανειών μη
κατεργασμένων και κατεργασμένων με πλάσμα Ο2 για 20 min, οι οποίες έχουν κατεργαστεί με διάλυμα
αποκλεισμού και κάλυψη με διάλυμα στρεπταβιδίνης, επισημασμένης με AF546.

7.2.4. Επίδραση της γήρανσης μετά την κατεργασία στο πλάσμα στην προσρόφηση των
πρωτεϊνών
Η γήρανση των κατεργασμένων στο πλάσμα Ο2 επιφανειών PMMA δεν έχει επίδραση στη
τοπογραφία της επιφάνειας, ωστόσο η χημική σύνθεση της επιφάνειας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό.
Οι γερασμένες επιφάνειες αποκαλύπτουν μια σημαντικά αυξημένη γωνία επαφής σε σχέση με τις
φρέσκες επιφάνειες. Στο Σχήμα 7.5 (α), παρουσιάζεται η γωνία επαφής νερού ως συνάρτηση της
διάρκειας γήρανσης. Οι νανο-υφασμένες στο πλάσμα O2 επιφάνειες για 5 και 20 min παρουσιάζουν
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υπερ-υδροφιλικότητα για 4 ημέρες και 11 ημέρες μετά την κατεργασία, αντίστοιχα. Η γωνία επαφής
επιστρέφει στην αρχική της τιμή εντός 17 ημερών για τα 5 min κατεργασίας και εντός 43 ημερών για
τα 20 min κατεργασίας, αντίστοιχα. Ενώ τιμές περίπου των 70° λαμβάνονται και για τα δυο δείγματα
μετά από 90 ημέρες γήρανσης.
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Ένταση Φθορισμού (RFU)
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(γ)
Σχήμα 7.5. (α) Μεταβολή της γωνίας επαφής των νανο-δομημένων επιφανειών PMMA για 5 min ()
και 20 min ({) ως συνάρτηση της γήρανσης μετά την κατεργασία στο πλάσμα Ο2. (β) Ένταση
φθορισμού των καλυμμένων με b-BSA περιοχών για τη μη κατεργασμένη επιφάνεια ( ), για τη
κατεργασμένη με πλάσμα Ο2 επιφάνεια για 5 min (S) και για 20 min (T) ως συνάρτηση της γήρανσης
μετά την κατεργασία στο πλάσμα. (γ) Εικόνες φθορισμού που ελήφθησαν από τη μη κατεργασμένη
επιφάνεια και τις κατεργασμένες με πλάσμα Ο2 επιφάνειες για 5 min και 20 min, 2 ώρες και 2 μήνες
μετά την κατεργασία στο πλάσμα, αντίστοιχα. Ο χρόνος επώασης με το διάλυμα της b-BSA ήταν 1h.
Ωστόσο, το ποσοστό της ακινητοποιημένης πρωτεΐνης δεν επηρεάζεται σημαντικά από τη
γήρανση πέραν των 5 ημερών. Στο Σχήμα 7.5 (β), παρουσιάζεται η ένταση φθορισμού που
προσδιορίστηκε από περιοχές που έχουν επικαλυφθεί με b-BSA (200 μg/ml) σε επιφάνειες
κατεργασμένες στο πλάσμα Ο2 για 5 min και 20 min για μια περίοδο 4 μηνών. Τα αποτελέσματα αυτά
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επισημαίνουν ότι, για όλες τις κατεργασμένες με το πλάσμα επιφάνειες, η προσρόφηση της πρωτεϊνης
αυξάνεται συνεχώς μετά την κατεργασία και λαμβάνει μέγιστες τιμές οροφής μετά από 25 ημέρες.
Αυτές οι τιμές ήταν 3 έως 4 φορές υψηλότερες για τις κατεργασμένες για 5 min και 20 min επιφάνειες
σε σύγκριση με εκείνες που ελήφθησαν για τις μη κατεργασμένες επιφάνειες PMMA. Η περαιτέρω
γήρανση, δηλαδή από 25 ημέρες σε 120 ημέρες, οδηγεί σε μια μικρή επιπλέον αύξηση της
πρωτεΐνικής δέσμευσης των γερασμένων επιφανειών έως και 25%. Επιπρόσθετα στο Σχήμα 7.5 (γ)
παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές εικόνες από μικροσκόπιο φθορισμού από τις μη κατεργασμένες
και τις κατεργασμένες για 5 min και 20 min με πλάσμα Ο2 επιφάνειες PMMA, σε διάφορα στάδια της
γήρανσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ομοιογένεια της κάλυψης της επιφάνειας με πρωτεΐνες δεν
επηρεάζεται σημαντικά από τη διαδικασία της γήρανσης, επειδή η τυπική απόκλιση των τιμών
φθορισμού που ελήφθησαν για τα γερασμένα δείγματα είναι παρόμοια με εκείνη που προβλέπεται από
τα φρέσκα κατεργασμένα δείγματα.
Εν κατακλείδι, αν και η χημική τροποποίηση της επιφάνειας παίζει ρόλο στην προσρόφηση
της πρωτεϊνης (πολύ υδρόφιλες επιφάνειες έχουν μικρότερη προσρόφηση πρωτεϊνών) η προσρόφηση
των πρωτεϊνών σταθεροποιείται πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με τη χημεία της επιφάνειας.
7.2.5. Επίδραση του χρόνου κατεργασίας στο πλάσμα Ο2 στην προσρόφηση πρωτεϊνών
Στο Σχήμα 7.6 παρουσιάζεται (α) η ένταση φθορισμού των επιφανειών PMMA που έχουν
επικαλυφθεί με τις πρωτείνες b-BSA και RgG, ως συνάρτηση του χρόνου κατεργασίας στο πλάσμα
Ο2, (β) η αύξηση του ύψους των κολωνών των επιφανειών PMMA συναρτήσει του χρόνου
κατεργασίας στο πλάσμα, με ρυθμό περίπου 300 nm/min, καθώς και αντιπροσωπευτικές εικόνες
φθορισμού από μη κατεργασμένες και κατεργασμένες στο πλάσμα επιφάνειες (0.5 min, 5 min, 20 min
και 60 min). Μια επιφάνεια κατεργασμένη μόνο για 0.5 min συμπεριλήφθηκε επίσης στη μελέτη. Η
επιφάνεια αυτή αναμένεται να έχει τη χημική τροποποίηση που οφείλεται στην έκθεση στο πλάσμα
O2, αλλά έχει σχεδόν αμελητέα τοπογραφία. Επίσης χρησιμοποιήσαμε γερασμένα δείγματα 30
ημερών, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί ότι η συμπεριφορά της διαβροχής των επιφανειών έχει
σταθεροποιηθεί. Μια τάση που παρατηρείται σε γενικές γραμμές είναι η αύξηση της έντασης
φθορισμού με το χρόνο κατεργασίας στο πλάσμα μέχρι περίπου 6 φορές, σε σύγκριση με τις μη
κατεργασμένες επιφάνειες. Αυτή η αύξηση μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση της πραγματικής
ενεργής επιφάνειας που διατίθεται για την προσρόφηση των πρωτεϊνών στις νανο-υφασμένες
επιφάνειες που δημιουργούνται κατά την κατεργασία στο πλάσμα O2. Σημειώστε ότι, η κατεργασμένη
για 0.5 min επιφάνεια, η οποία έχει σχεδόν αμελητέα τοπογραφία, έχει επίσης σχεδόν την ίδια
ικανότητα στην πρωτεΐνική προσρόφηση με τη μη κατεργασμένη επιφάνεια. Από την άλλη πλευρά, η
κατεργασμένη για 5 min επιφάνεια παρουσίασε 2-3 φορές υψηλότερες τιμές φθορισμού, οι οποίες
είναι δυνατόν να συσχετιστούν με τη τιμή 2.4 του επιφανειακού λόγου του δείγματος αυτού, σε
σύγκριση με τη μη κατεργασμένη ή τη κατεργασμένη για 0.5 min επιφάνεια. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι
το ποσό της πρωτεΐνης που προσροφάται είναι ανάλογο με τη πραγματική ενεργή επιφάνεια, όπως
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συζητήθηκε από την ομάδα του Han et al.
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Ωστόσο, η μεγαλύτερη διάρκεια κατεργασίας στο

πλάσμα (και σε συμφωνία η αύξηση της ενεργής επιφάνειας) δεν απεικονίζεται στην αύξηση της
προσρόφησης πρωτεϊνών για τις αντίστοιχες επιφάνειες. Αυτό είναι πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός
ότι η εξαιρετικά πορώδης επιφάνεια που προκύπτει μετά από μεγάλη κατεργασία στο πλάσμα είναι
λιγότερο προσβάσιμη στις πρωτείνες. Επιπλέον, το γεγονός ότι η παράταση του χρόνου επώασης με
το διάλυμα της πρωτεΐνης πέραν της 1 h είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του σήματος (20 40% ανάλογα με την πρωτεΐνη) μόνο στις επιφάνειες που αντιστοιχούν σε μεγάλους χρόνους
κατεργασίας στο πλάσμα, θα μπορούσε επίσης να αποδοθεί στην παρουσία της πορώδης επιφάνειας η
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RgG

24h

Τοπογραφία

Σχήμα 7.6. (α) Ένταση φθορισμού των b-BSA (μαύρες γραμμές) και RgG (κόκκινες γραμμές),
επικαλυμμένων περιοχών που αντιστοιχούν σε χρόνους επώασης 1 h (ανοικτά σύμβολα) ή 24 h (κλειστά
σύμβολα) μετά από αντίδραση με στρεπταβιδίνη επισημασμένη με AF546 και με αντίσωμα κατά των γσφαιρινών κουνελιού επισημασμένο με AF488, ως συνάρτηση του χρόνου έκθεσης στο πλάσμα O2. (β)
Μεταβολή του ύψους των μικρο / νανο κολωνών των επιφανειών PMMA συναρτήσει του χρόνου
κατεργασίας στο πλάσμα. (γ) Εικόνες φθορισμού που ελήφθησαν από μη κατεργασμένες και
κατεργασμένες στο πλάσμα Ο2 επιφάνειες PMMA για 0.5 min, 5 min, 20 min και 60 min οι οποίες
επικαλύφθηκαν με διάλυμα 100 μg/ml b-BSA και διάλυμα 500 μg/ml RgG, αντίστοιχα.
Οι εικόνες δείχνουν καλή ομοιογένεια της έντασης φθορισμού από τις επικαλλυμένες με
πρωτεΐνη περιοχές στις κατεργασμένες με πλάσμα Ο2 επιφάνειες από 5 min έως 20 min. Για
μεγαλύτερη διάρκεια κατεργασίας στο πλάσμα (> 20 min) εμφανίζεται σημαντική ανομοιογένεια στο
εσωτερικό των κηλίδων πρωτεΐνης (διακύμανση εντός των κηλίδων μεγαλύτερη από 10%). Η
ανομοιογένεια που παρατηρήθηκε μπορεί να αποδοθεί στη σημαντική συσσωμάτωση των νανοκολώνων σε μεγάλους χρόνους κατεργασίας στο πλάσμα (βλ. Σχήμα 7.2). Ως εκ τούτου, για να
επιτευχθεί η καλύτερη ομοιογένεια εντός των κηλίδων σε συνδυασμό με υψηλή ικανότητα
προσρόφησης πρωτεϊνών προτείνεται κατεργασία των επιφανειών στο πλάσμα για χρόνους από 5 min
έως 20 min.
7.2.6. Προσδιορισμός βέλτιστης συγκέντρωσης πρωτεΐνης για προσρόφηση στις νανο-

υφασμένες επιφάνειες
Προκειμένου να προσδιοριστεί η ικανότητα της δέσμευσης πρωτεϊνών των νανο-δομημένων
επιφανειών με το πλάσμα σε σύγκριση με τις μη κατεργασμένες επιφάνειες χρησιμοποιήθηκαν
διαλύματα με συγκεντρώσεις που κυμαίνονταν από 25 έως 200 μg/ml για τη b-BSA και 50 έως 1000
μg/ml για την RgG. Στο Σχήμα 7.7, παρουσιάζονται οι τιμές της έντασης φθορισμού που ελήφθησαν
από τις επικαλλυμένες επιφάνειες με b-BSA (α, β) και RgG (γ, δ) για επώαση επι 1 h (α, γ) ή 24 h (β,
δ), αντίστοιχα, συναρτήσει των συγκεντρώσεων των b-BSA και RgG, για τις μη κατεργασμένες και
τις κατεργασμένες σε πλασμα O2 επιφάνειες PMMA (5 min, 20 min και 60 min κατεργασία στο
πλάσμα). Η προσρόφηση καθορίστηκε μέσω της αντίδρασης με στρεπταβιδίνη επισημασμένη με
AF546 και αντίσωμα κατά των γ-σφαιρινών κουνελιού επισημασμένο με AF488, αντίστοιχα.
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Σχήμα 7.7. Ένταση φθορισμού των επιφανειών PMMA που έχουν επικαλυφθεί με b-BSA (α, β) ή RgG
(γ, δ) συναρτήσει της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης για τις μη κατεργασμένες επιφάνειες () και για τις
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κατεργασμένες επιφάνειες σε πλάσμα Ο2 για 5 min (z), 20 min (S), και 60 min(T). Εικόνες
φθορισμού που ελήφθησαν από μη κατεργασμένες και κατεργασμένες επιφάνειες PMMA για 20 min στο
πλάσμα Ο2 ως συνάρτηση της συγκέντρωσης των b-BSA (ε) και RgG (στ) μετά την αντίδραση με
στρεπταβιδίνη επισημασμένη με AF546 και αντίσωμα κατά των γ-σφαιρινών κουνελιού επισημασμένο
με AF488, αντίστοιχα.
Οι κατεργασμένες με πλάσμα επιφάνειες παρουσίασαν 2 - 4 φορές υψηλότερες τιμές στην
ένταση φθορισμού (τουλάχιστον 2 - 4 φορές υψηλότερη προσρόφηση) ανάλογα με τη συγκέντρωση
της πρωτεΐνης και για τις δύο πρωτεΐνες σε σύγκριση με τη μη κατεργασμένη επιφάνεια. Επιπλέον, οι
κατεργασμένες με πλάσμα επιφάνειες τείνουν σε κορεσμό σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις πρωτεϊνης
από ότι οι μη κατεργασμένες επιφάνειες, κάτι που αναμενόταν από την αύξηση της ενεργής
επιφάνειας των νανο-δομημένων δειγμάτων. Αντιπροσωπευτικές εικόνες από μικροσκόπιο φθορισμού
των μη κατεργασμένων και κατεργασμένων για 20 min επιφανειών παρουσιάζονται επίσης ως
συνάρτηση της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης, στο Σχήμα 7.7 (ε, στ).
Ανάλογη συμπεριφορά παρουσιάστηκε και στα δείγματα PMMA που κατεργάστηκαν για 10
min (10 mT, 400 W, 50 sccm, ρυθμός εγχάραξης 480 nm/min) σε έναν διαφορετικό αντιδραστήρα
πλάσματος (RIE) από τον αντιδραστήρα πλάσματος τύπου Helicon που χρησιμοποιήθηκε στα
παραπάνω αποτελέσματα. Στο Σχήμα 7.8 παρουσιάζονται εικόνες φθορισμού που ελήφθησαν από μη
κατεργασμένες (α, β) και κατεργασμένες (γ, δ) επιφάνειες PMMA για 10 min στο πλάσμα Ο2 (RIE) ως
συνάρτηση της συγκέντρωσης της b-BSA ((α, γ) 25 μg/ml και (β, δ) 200 μg/ml) μετά την αντίδραση
με στρεπταβιδίνη επισημασμένη με AF546. Όπως παρατηρούμε από τις εικόνες και σε αυτή την
περίπτωση, οι κατεργασμένες με πλάσμα επιφάνειες παρουσίασαν 4 - 5 φορές υψηλότερες τιμές στην
ένταση φθορισμού ανάλογα με τη συγκέντρωση της πρωτεΐνης σε σύγκριση με τη μη κατεργασμένη
επιφάνεια.

(α) 25 μg/ml

(β) 200 μg/ml

Ένταση φθορισμού: 23

Ένταση φθορισμού: 31
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(γ) 25 μg/ml

(δ) 200 μg/ml

Ένταση φθορισμού: 90

Ένταση φθορισμού: 123

Σχήμα 7.8. Εικόνες από μικροσκόπιο φθορισμού που ελήφθησαν από μη κατεργασμένες και
κατεργασμένες επιφάνειες PMMA για 10 min σε έναν διαφορετικό αντιδραστήρα πλάσματος (RIE) ως
συνάρτηση της συγκέντρωσης της b-BSA μετά την αντίδραση με στρεπταβιδίνη επισημασμένη με AF546.
7.2.7. Ευαισθησία ανίχνευσης
Η αυξημένη ικανότητα προσρόφησης πρωτεϊνών των κατεργασμένων με πλάσμα επιφανειών
PMMA θα μπορούσε να είναι επωφελής και από άποψη της ευαισθησίας ανίχνευσης, σε σύγκριση με
τη μη κατεργασμένη επιφάνεια. Στο Σχήμα 7.9, η ένταση φθορισμού, η οποία ελήφθει
χρησιμοποιώντας b-BSA (200 μg/ml, επώαση 1 h) ακινητοποιημένη σε επιφάνειες κατεργασμένες με
πλάσμα Ο2 για 5 min και σε μη κατεργασμένες επιφάνειες PMMA, παρουσιάζεται μετά από
αντίδραση με διαφορετικές συγκεντρώσεις (0.1 - 100 ng/ml) στρεπταβιδίνης επισημασμένης με
AF546. Από αυτές τις καμπύλες, τα όρια ανίχνευσης, όπως υπολογίζονται από τη συγκέντρωση που
αντιστοιχεί σε 3 Τυπικές Αποκλίσεις (Standard Deviations SD) (για n=10 μετρήσεις) της μη ειδικής
δέσμευσης, η οποία καθορίστηκε χρησιμοποιώντας επιφάνειες οι οποίες έχουν κατεργαστεί με το
διάλυμα αποκλεισμού των ελεύθερων θέσεων του υποστρώματος (αποτελούμενο από 10 g/l
οραλβουμίνης βοός (BSA)) και στη συνέχεια επωάστηκαν με διάλυμα στρεπταβιδίνης επισημασμένη
με AF546. Η τιμή της SD που ελήφθει για τις μη κατεργασμένες επιφάνειες ήταν 2.6 RFU ενώ για τις
κατεργασμένες επιφάνειες ήταν 2.8 RFU. Από αυτές τις τιμές υπολογίστηκε ένα όριο ανίχνευσης ίσο
με 0.02 ng/ml υπολογίστηκε για τις κατεργασμένες με το πλάσμα Ο2 επιφάνειες ενώ για τις μη
κατεργασμένες επιφάνειες η αντίστοιχη τιμή ήταν 5 ng/ml. Αυτό σημαίνει ότι η ευαισθησία
ανίχνευσης βελτιώθηκε κατά 2 τάξεις μεγέθους χρησιμοποιώντας νανο-υφασμένες επιφάνειες με
πλάσμα σε σύγκριση με εκείνη των μη κατεργασμένων επιφανειών PMMA.
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Σχήμα 7.9. Ένταση φθορισμού που ελήφθη χρησιμοποιώντας b-BSA (200 μg/ml, επώαση 1 h) για
προσρόφηση σε κατεργασμένες για 5 min ( ) και σε μη κατεργασμένες επιφάνειες PMMA () ως
συνάρτηση των συγκεντρώσεων της επισημασμένης με AF546 στρεπταβιδίνης (0.1-100 ng/ml).

7.2.8. Σταθερότητα προσρόφησης πρωτεϊνών στις νανο-υφασμένες επιφάνειες PMMA
Για την εκτίμηση της σταθερότητας της προσρόφησης πρωτεϊνών στις νανο-υφασμένες
επιφάνειες PMMA (5 min, 20 min και 60 min κατεργασία στο πλάσμα Ο2) έγινε απευθείας
προσρόφηση του επισημασμένου με AF488 αντισώματος κατά των γ-σφαιρινών κουνελιού για 1 h.
Στη συνέχεια ακολούθησαν διεξοδικές εκπλύσεις με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 50 mM, pH
7.4, καθώς και με το ίδιο διάλυμα το οποίο περιείχε 1 Μ KCl (χαοτροπικό διάλυμα). Στο Σχήμα 7.10
παρουσιάζονται οι τιμές της έντασης φθορισμού συναρτήσει του αριθμού διαδοχικών εκπλύσεων με
ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 50 mM, pH 7.4, καθώς και με το ίδιο διάλυμα το οποίο περιείχε 1
Μ KCl, για επιφάνειες οι οποίες είχαν επωαστεί με διαλύματα (α) 50 μg/ml και (β) 200 μg/ml
επισημασμένου με AF488 αντίσωματος κατά των γ-σφαιρινών κουνελιού. Όπως παρατηρούμε από το
Σχήμα 7.10 (α) παρατηρήθηκε μείωση του φθορισμού 8 - 15 % για τις κατεργασμένες επιφάνειες και
10% για τη μη κατεργασμένη επιφάνεια μετά από 17 διαδοχικές εκπλύσεις. Η έκπλυση με το
ρυθμιστικό διάλυμα που περιείχε 1 Μ KCl είχε επιπλέον μείωση στο φθορισμό 16 % για τη μη
κατεργασμένη επιφάνεια και 10 - 30 % για τις κατεργασμένες επιφάνειες. Όπως παρατηρούμε από το
Σχήμα 7.10 (β) παρατηρήθηκε μείωση του φθορισμού 5 - 10 % για τις κατεργασμένες επιφάνειες και
15 % για τη μη κατεργασμένη επιφάνεια μετά από 17 διαδοχικές εκπλύσεις. Η έκπλυση με το
ρυθμιστικό διάλυμα που περιείχε 1 Μ KCl είχε επιπλέον μείωση στο φθορισμό 19 % για τη μη
κατεργασμένη επιφάνεια και 11 – 20 % για τις κατεργασμένες επιφάνειες.
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Σχήμα 7.10. Ένταση φθορισμού που ελήφθη χρησιμοποιώντας επισημασμένο με AF488 αντίσωμα κατά
των γ-σφαιρινών κουνελιού ((α) 200 μg/ml και (β) 200 μg/ml, επώαση 1 h) για προσρόφηση σε
κατεργασμένες για 5 min, 20 min και 60 min και σε μη κατεργασμένες επιφάνειες PMMA ως συνάρτηση
του αριθμού διαδοχικών εκπλύσεων με ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών 50 mM, pH 7.4, καθώς και με
το ίδιο διάλυμα το οποίο περιείχε 1 Μ KCl.

7.2.9. Εναπόθεση πρωτεϊνών σε νανο-υφασμένες επιφάνειες PMMA με μια αυτόματη
συσκευή εναπόθεσης μικροκηλίδων
Η αξιολόγηση των ιδιοτήτων δέσμευσης πρωτεϊνών των μη κατεργασμένων και
κατεργασμένων με πλάσμα Ο2 επιφανειών πραγματοποιήθηκε καλύπτοντας περιοχές περίπου 2x2 cm
με το διάλυμα επικάλυψης. Ωστόσο, προκειμένου να επωφεληθούμε από την αυξημένη ικανότητα
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πρωτεϊνικής δέσμευσης των νανο-δομημένων με πλάσμα επιφανειών για τις εφαρμογές της των
μικροσυστοιχιών πρωτεΐνης οι επιφάνειες αυτές θα πρέπει να είναι συμβατές με εμπορικά διαθέσιμες
συσκευές εναπόθεσης μικροκηλίδων. Έτσι, τόσο οι μη κατεργασμένες όσο και οι κατεργασμένες
επιφάνειες PMMA χρησιμοποιήθηκαν ως υποστρώματα για τη δημιουργία συστοιχιών δύο πρωτεϊνών
με μια αυτόματη συσκευή εναπόθεσης μικροκηλίδων. Για αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν
γερασμένα δείγματα 4 εβδομάδων για τα οποία προσδιορίστηκε μια σταθερή γωνία επαφής νερού. Η
εναπόθεση κηλίδων σε φρέσκες παρασκευασμένες επιφάνειες PMMA, κατεργασμένες με πλάσμα Ο2,
δεν ήταν δυνατή λόγω της υψηλής υδροφιλικότητας της επιφάνειας η οποία δεν επιτρέπει την
δημιουργία κηλίδων με κανονικό σχήμα.
Αρχικά διερευνήθηκε η επίδραση της συγκέντρωσης της πρωτεΐνης στην ένταση φθορισμού
των κηλίδων. Στο Σχήμα 7.11, παρουσιάζεται η ένταση φθορισμού κηλίδων πρωτεΐνης ως συνάρτηση
των συγκεντρώσεων της b-BSA (25 έως 500 μg/ml) για τις μη κατεργασμένες καθώς και για τις
γερασμένες κατεργασμένες για 5 min και 20 min με πλάσμα Ο2 επιφάνειες PMMA. Όπως ήταν
αναμενόμενο, η εξάρτηση του σήματος της κηλίδας από τη συγκέντρωση της επικαλυμένης πρωτεΐνης
ήταν διαφορετικό από εκείνο της επικάλυψης μεγάλης ενεργής επιφάνειας με πιπέττα, κυρίως για τις
νανο-υφασμένες με το πλάσμα επιφάνειες PMMA. Ειδικότερα, για τις νανο-υφασμένες με το πλάσμα
επιφάνειες κορεσμός με το διάλυμα της πρωτεΐνης δεν επιτεύχθηκε ακόμη και για συγκέντρωση bBSA τόσο υψηλή όσο 500 μg/ml, ενώ για τη μη κατεργασμένη επιφάνεια μέγιστες τιμές οροφής
ελήφθησαν για συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 100 μg/ml. Ωστόσο, αυτές οι μέγιστες τιμές
οροφής ήταν 3 - 4 φορές χαμηλότερες, από αυτές που αποκτήθηκαν από τις νανο-υφασμένες
επιφάνειες υπό συνθήκες μη-κορεσμού.

Ένταση Φθορισμού (RFU)
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Σχήμα 7.11. Ένταση φθορισμού των κηλίδων b-BSA σε μη κατεργασμένες (z) και σε κατεργασμένες
επιφάνειες PMMA για 5 min (S) και 20 min () με πλάσμα Ο2 συναρτήσει της συγκέντρωσης της bBSA.
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Εκτός από την ένταση σήματος της κηλίδας, η ομοιογένεια της κηλίδας είναι μια κρίσιμη
παράμετρος στην τεχνολογία των συστοιχιών πρωτεΐνης, καθώς οι ανομοιογένειες της κηλίδας (όπως
το αποτέλεσμα του " coffee-ring ") εμποδίζουν συχνά την αξιόπιστη ανίχνευση του σήματος με τους
εμπορικά διαθέσιμους σαρωτές μικροσυστοιχιών. Στο Σχήμα 7.12 παρουσιάζονται εικόνες από μια
μικροσυστοιχία η οποία αποτελείται από κηλίδες b-BSA και RgG οι οποίες εναποτέθηκαν με τη
βοήθεια μιας αυτόματης συσκευής εναπόθεσης μικροκηλίδων, πάνω σε μη κατεργασμένες και σε
κατεργασμένες για 20 min με το πλάσμα Ο2 επιφάνειες PMMA μετά από αντίδραση με ένα μείγμα
στρεπταβιδίνης επισημασμένης με AF546 και αντισώματος κατά των γ-σφαιρινών κουνελιού
επισημασμένου με AF488. Οι διακυμάνσεις της έντασης φθορισμού εντός των κηλίδων και μεταξύ
των κηλίδων ήταν 16.8 και 12.5% για τη μη κατεργασμένη επιφάνεια και 9.6 και 4.8% για τη νανοδομημένη με πλάσμα επιφάνεια PMMA, αντίστοιχα, αποκαλύπτοντας μια εξαιρετική ομοιογένεια της
κηλίδας των συστοιχιών που δημιουργούνται στις νανο-υφασμένες με το πλάσμα επιφάνειες PMMA.
Όπως διαπιστώθηκε και για τις επικαλυμένες με πιπέττα επιφάνειες, οι ομοιογενείς κηλίδες
προέκυψαν από επιφάνειες που είχαν κατεργαστεί στο πλάσμα O2 έως και 20 min. Σε επιφάνειες
κατεργασμένες στο πλάσμα για μεγαλύτερους χρόνους προσδιορίστηκε αυξημένη διακύμανση εντός
των κηλίδων πιθανώς λόγω της συσσωμάτωσης των επιμέρους νανο-δομών.

(α)

(β)

Σχήμα 7.12. Εικόνες από μικροσκόπιο φθορισμού κηλίδων από μικροσυστοιχία b-BSA και RgG η
οποία εναποτέθηκε με αυτόματη συσκευή εναπόθεσης μικροκηλίδων σε (α) μια μη κατεργασμένη
επιφάνεια και (β) σε μια κατεργασμένη για 20 min στο πλάσμα O2 επιφάνεια PMMA.

7.3. Εναπόθεση πρωτεϊνών σε άλλα νανο-δομημένα πολυμερικά υποστρώματα
Προκειμένου

να

δειχθεί

η

γενικότητα

της

μεθόδου

νανο-ύφανσης

πολυμερικών

υποστρωμάτων σε πλάσμα, υποστρώματα πολυστυρενίου (PS) και πολυ(διαιθεροκετόνης) (PEEK)
κατεργάστηκαν επίσης σε πλάσμα Ο2 και οι κατεργασμένες επιφάνειες αξιολογήθηκαν ως προς την
ικανότητα πρόσδεσης πρωτεϊνών σε σύγκριση με τις μη κατεργασμένες επιφάνειες.
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7.3.1. Εναπόθεση σε υποστρώματα πολυστυρενίου (PS) με μια αυτόματη συσκευή
εναπόθεσης μικροκηλίδων
Στο Σχήμα 7.13 παρουσιάζεται η ένταση φθορισμού κηλίδων πρωτεΐνης ως συνάρτηση των
συγκεντρώσεων της b-BSA (25 έως 500 μg/ml) για τις μη κατεργασμένες καθώς και για τις
γερασμένες κατεργασμένες για 20 min με πλάσμα Ο2 επιφάνειες PS. Για τις νανο-υφασμένες με το
πλάσμα επιφάνειες κορεσμός με το διάλυμα της πρωτεϊνης δεν επιτεύχθηκε ακόμη και για
συγκέντρωση b-BSA τόσο υψηλή όσο 500 μg/ml, ενώ για τη μη κατεργασμένη επιφάνεια μέγιστες
τιμές οροφής ελήφθησαν για συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 100 μg/ml. Ωστόσο, αυτές οι
μέγιστες τιμές οροφής ήταν περίπου 5 φορές χαμηλότερες από αυτές που αποκτήθηκαν από τις νανο-
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Σχήμα 7.13. Ένταση φθορισμού των κηλίδων b-BSA σε μη κατεργασμένες (z) και σε κατεργασμένες
επιφάνειες PS για 20 min () με πλάσμα Ο2 συναρτήσει της συγκέντρωσης της b-BSA.
Στο Σχήμα 7.14 παρουσιάζονται εικόνες από μια μικροσυστοιχία η οποία αποτελείται από
κηλίδες b-BSA οι οποίες εναποτέθηκαν με τη βοήθεια μιας αυτόματης συσκευής εναπόθεσης
μικροκηλίδων, πάνω σε μη κατεργασμένες και σε κατεργασμένες για 20 min με το πλάσμα Ο2
επιφάνειες PS μετά από αντίδραση με επισημασμένη με AF546 στρεπταβιδίνη.
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200 μg/ml 500 μg/ml

200 μg/ml

500 μg/ml

(β)

(α)

Σχήμα 7.14. Εικόνες από μικροσκόπιο φθορισμού κηλίδων από μικροσυστοιχία b-BSA η οποία
εναποτέθηκε με αυτόματη συσκευή εναπόθεσης μικροκηλίδων σε (α) μια μη κατεργασμένη επιφάνεια και
(β) σε μια κατεργασμένη για 20 min στο πλάσμα O2 επιφάνεια PS.

7.3.2. Εναπόθεση σε υποστρώματα πολυ(διαιθεροκετόνης) (PEEK) με φωτομετρική
μέθοδο
Το PEEK φθορίζει σε όλα τα μήκη κύματος και γι’ αυτό δεν είναι δυνατή η χρήση της
φθορισμομετρικής μεθόδου για την ανίχνευση της προσρόφησης πρωτεϊνών. Γι΄ αυτό το λόγο
χρησιμοποιήθηκε μια φωτομετρική μέθοδος για να προδιοριστεί η επίδραση της κατεργασίας των
επιφανειών PEEK με το πλάσμα Ο2 στην ικανότητα δέσμευσης πρωτεϊνών. Σε αυτή τη μέθοδο το
ποσοστό της προσροφημένης b-BSA ανιχνεύτηκε μετά από αντίδραση με διάλυμα στρεπταβιδίνης
επισημασμένης με υπεροξειδάση της ραπανίδος σε συνδυασμό με ένα χρωμογόνο υπόστρωμα
(H2O2/ABTS) και μετρώντας την απορρόφηση (Α) του υπερκειμένου στα 405 nm (Σχήμα 7.15). Όπως
παρατηρούμε απο το διάγραμμα η προσρόφηση της b-BSA έχει αυξηθεί 2 φορές στην επιφάνεια που
είχε κατεργαστεί για 20 min σε σύγκριση με τη μη κατεργασμένη επιφάνεια.
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Σχήμα 7.15. Τιμές απορρόφησης (Α) στα 405 nm που ελήφθησαν από μη κατεργασμένη και
κατεργασμένες επιφάνειες PEEK (5 min και 20 min) μετά από προσρόφηφη b-BSA και ανίχνευση με
διάλυμα στρεπταβιδίνης επισημασμένης με υπεροξειδάση της ραπανίδος σε συνδυασμό με ένα
χρωμογόνο υπόστρωμα (H2O2/ABTS).

7.4. Συμπεράσματα
Βελτιστοποιημένες πολυμερικές επιφάνειες με τοπογραφία υψηλού λόγου ασυμμετρίας,
προκαλούμενη από το πλάσμα, αξιολογήθηκαν ως προς την ικανότητα προσρόφησης πρωτεϊνών.
Διαπιστώθηκε ότι οι νανο-υφασμένες με το πλάσμα επιφάνειες παρουσίασαν 6 φορές υψηλότερη
ικανότητα δέσμευσης πρωτεϊνών σε σύγκριση με τις μη κατεργασμένες επιφάνειες. Αυτή η αύξηση
της ικανότητας της δέσμευσης πρωτεϊνών των νανο-υφασμένων επιφανειών αποδόθηκε στην
αυξημένη ενεργή επιφάνεια σε σύγκριση με τις μη κατεργασμένες επιφάνειες για ένα σταθερό
μέγεθος κηλίδας. Είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται εδώ
δείχνουν ότι τα νανο-δομημένα υποστρώματα μπορούν να προσφέρουν ενισχυμένη ακινητοποίηση
πρωτεϊνών ανεξάρτητα από τη πρωτεΐνη που χρησιμοποιείται. Η εναπόθεση διαλυμάτων πρωτεΐνών
στις νανο-υφασμένες με πλάσμα επιφάνειες PMMA με μια αυτόματη συσκευή εναπόθεσης κατέδειξε
την κατασκευή πρωτεϊνικών μικροσυστοιχιών με ομοιόμορφες και έντονες κηλίδες, και με μια
βελτιωμένη κατά 2 τάξεις μεγέθους ευαισθησία. Επιπλέον από τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από
τα υποστρώματα του PS και του PEEK φαίνεται οτι η αναπτυχθήσα μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί
και σε άλλα πολυμερικά υποστρώματα με αντίστοιχα αποτελέσματα. Τα εν λόγω νανο-δομημένα με
το πλάσμα υποστρώματα αναμένεται να βρουν ευρείες εφαρμογές σε διατάξεις ολοκληρωμένων
εργαστηρίων σε ψηφίδα (lab-on-a-chip) για μια νέας γενιάς μικροαναλυτικά συστήματα.
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Κεφάλαιο 8
Μικρο-Χρωματογραφική στήλη σε ψηφίδα PMMA για τον διαχωρισμό
φωσφοπεπτιδίων με Χρωματογραφία Συγγένειας TiO2-ZrO2
‘Περίληψη Κεφαλαίου’
Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χρωματογραφίας συγγένειας
TiO2-ZrO2

χρησιμοποιώντας

τη

μικρο-χρωματογραφική

στήλη

σε

ψηφίδα

PMMA

που

κατασκευάστηκε στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής για το διαχωρισμό πρότυπων
φωσφοπεπτιδίων και ενός πολύπλοκου μίγματος πεπτιδίων. Στο πειραματικό μέρος Ι για την
κατασκευή της χρωματογραφικής στήλης αναφέρεται αρχικά η σχεδίαση και η κατασκευή της μικροχρωματογραφικής στήλης πάνω σε ψηφίδα PMMA, και στη συνέχεια η εναπόθεση και ο
χαρακτηρισμός του κρυσταλλικού TiO2-ZrO2 με τις μεθόδους της υγρής εναπόθεσης και της
πυρόλυσης

ψεκασμού

φλόγας.

Στο

πειραματικό

μέρος

ΙΙ

αναφέρονται

τα

υλικά

που

χρησιμοποιήθηκαν για τους χρωματογραφικούς διαχωρισμούς, η διάταξη ανίχνευσης και τελικά οι
διαχωρισμοί των πρότυπων φωσφοπεπτιδίων και του πολύπλοκου μίγματος πεπτιδίων. Το κεφάλαιο
κλείνει με τα συμπεράσματα.

8.1. Πειραματικό Μέρος Ι: Κατασκευή Μικρο-χρωματογραφικής Στήλης
8.1.1. Σχεδίαση και Kατασκευή της Mικρο-χρωματογραφικής Στήλης Πάνω σε Ψηφίδα
PMMA
Στην παρούσα διατριβή προτείνεται μια διαφορετική γεωμετρία σε σύγκριση με την
γεωμετρία μιας συστοιχίας κολωνών που προτάθηκε από την ομάδα του He et.al. 186-188. Οι στήλες που
κατασκευάστηκαν αποτελούνται από 32 παράλληλα κανάλια τα οποία δεν επικοινωνούν μεταξύ τους
μέχρι την έξοδο από τη στήλη. Η στήλη λοιπόν, αποτελείται από 32 παράλληλα κανάλια, με πλάτος
κάθε καναλιού ίσο με 4 μm, τα οποία θα δρουν ως υποστήριγμα της στάσιμης φάσης μέσα στο κανάλι
διαχωρισμού μήκους 3.8 cm και πλάτους 128 μm. Στο Σχήμα 8.1 παρουσιάζεται η εικόνα της μάσκας
αυτού του τύπου στήλης που σχεδιάστηκε για την κατασκευή των μικροδιατάξεων διαχωρισμού, όπου
φαίνεται η είσοδο της στήλης. Η είσοδος και η έξοδος της στήλης έχει τη μορφή οπών διαμέτρου 1.6
mm. Η εικόνα δείχνει καθαρά πώς η είσοδος του καναλιού διακλαδίζεται αρκετές φορές σε
μικρότερης διάστασης κανάλια, καταλήγοντας σε 32 παράλληλα κανάλια με απόσταση μεταξύ τους
ίση με 4 μm. Πρέπει να τονιστεί πως η είσοδος και η έξοδος είναι ίδιες. Επιπρόσθετα είναι σημαντικό
να αναφερθεί πως με το συγκεκριμένο σχεδιασμό της μάσκας μπορούμε να έχουμε σε μια ψηφίδα
μέχρι και πέντε διαφορετικές ανεξάρτητες διατάξεις, σε ένα σύστημα ή μια διάταξη που μπορεί να
χρησιμοποιεί πολλαπλές εισόδους ή/και εξόδους για διάφορες χρήσεις.
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Black = transparent area
White = metal (chromium) area
Σχήμα. 8.1. Φωτογραφία της μάσκας των 32 παράλληλων καναλιών για την κατασκευή των
μικροδιατάξεων για χρωματογραφία, δείχνοντας μεγενθυμένα τη διάταξη του καναλιού στην είσοδο της
στήλης.
Η διαδικασία κατασκευής των μικρο-διατάξεων έχει περιγραφεί αναλυτικά στο Κεφάλαιο 6.
Σε αυτή την παράγραφο συνοψίζουμε όλα τα βήματα κατασκευής της μικρο-κολώνας για την
εφαρμογή της χρωματογραφίας συγγένειας. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε για την κατασκευή των
μικροδιατάξεων για τη χρωματογραφία περιγράφεται στο Σχήμα 8.2.
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H2TiF6 and H2ZrF6
solution + H3BO3

Σχήμα 8.2. Σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας κατασκευής με το πλάσμα που ακολουθείται: (α)
Εναπόθεση λεπτού ανόργανου φωτοπολυμερούς ως μάσκα εγχάραξης στo PMMA μέσω επίστρωσης δια
περιστροφής, (β) λιθογραφία του φωτοπολυμερούς στο PMMA, χρησιμοποιώντας έκθεση μέσω μάσκας,
(γ) εμφάνιση του φωτοπολυμερούς, (δ) εγχάραξη με πλάσμα των πολυμερικών υποστρωμάτων, (ε)
εναπόθεση υμενίου TiO2-ZrO2 και (στ) συγκόλληση με ταινίες ελασματοποίησης.
Όπως παρατηρούμε στο Σχήμα 8.2 τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής:
1. Ένα λεπτό υμενίο ανόργανου-οργανικού υβριδικού πολυμερούς (~ 2 – 4 μm) (ORMOCER)
(αρνητικού τόνου), επιστρώθηκε δια περιστροφής στα υποστρώματα PMMA και στη
συνέχεια θερμάνθηκε στους 80 oC για 4 min για να εξατμιστεί ο διαλύτης.
2. Το λεπτό υμένιο του πυριτίουχου πολυμερούς (~ 2 – 4 μm) εκτέθηκε μέσω μια φωτο-μάσκας
σε υπεριώδες φως ευρυζωνικής έκθεσης στα 365 nm για 12 sec.
3. To διαλυτό μη εκτεθιμένο μέρος του πυριτιούχου πολυμερούς απομακρύνθηκε (εμφανίστηκε)
χρησιμοποιώντας MIBK (μεθυλοισοβουτυλοκετόνη) και IPA (2-προπανόλη) σε αναλογία 1:1
για 1 min.
4. Ακολούθησε βαθιά εγχάραξη του υποστρώματος PMMA με πλάσμα O2 για 10 min στις
ακόλουθες συνθήκες: -100V, 0.75Pa, 1900W, 100 sccm, -20οC, σε αντιδραστήρα Helicon της
εταιρείας Alcatel (MET system).
5. Ακολούθησε η εναπόθεση του υμενίου TiO2-ZrO2 με τη μέθοδο της εναπόθεσης σε υγρή
φάση εμβαπτίζοντας τις μικροδιατάξεις σε διάλυμα (βλ. Ενότητα 8.3 όπου περιγράφεται
αναλυτικά η μελέτη της εναπόθεσης το TiO2-ZrO2 στις μικροδιατάξεις) / εναλλακτικά η
εναπόθεση υμενίου TiO2 με τη μέθοδο της πυρόλυσης ψεκασμού φλόγας (η εναπόθεση έγινε
από την ομάδα του Prof. Pratsinis στο Particle Technology Laboratory, ETH Zurich).
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6. Το τελευταίο βήμα ήταν η συγκόλληση των πολυμερικών υποστρωμάτων χρησιμοποιώντας
τις διαφανείς ταινίες ελασματοποίησης από πολυολεφίνη.
Στο παρακάτω Σχήμα 8.3 (α, β, γ) παρουσιάζονται εικόνες από SEM της μικροκολώνας
PMMA, με τη γεωμετρία των 32 παράλληλων καναλιών, στην είσοδο της στήλης (α) μετά από την
απευθείας λιθογραφία και (β) μετά από την εγχάραξη με πλάσμα Ο2. Επίσης στην εικόνα (γ)
παρουσιάζεται η τομή της μικροκολώνας μετά τη συγκόλληση με τις ταινίες ελασματοποίησης. Η
μικρο-κολώνα PMMA έχει μήκος 3.8 cm, κάθε ένα από τα 32 παράλληλα κανάλια έχει πλάτος 7.5 μm
και το βάθος είναι 12 μm.

(α)

(β)
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Φύλλο ελασματοποίησης

Υπόστρωμα PMMA

(γ)
Σχήμα 8.3. Εικόνες SEM της μικροκολώνας PMMA, με τη γεωμετρία των 32 παράλληλων καναλιών,
στην είσοδο της στήλης (α) μετά από την απευθείας λιθογραφία και (β) μετά από την εγχάραξη με
πλάσμα Ο2. (γ) Η τομή της μικροκολώνας μετά τη συγκόλληση με τις ταινίες ελασματοποίησης. Η
μικροκολώνα έχει μήκος 3.8 cm, κάθε ένα από τα 32 παράλληλα κανάλια έχει πλάτος 7.5 μm και το
βάθος είναι 12 μm.
Για την συγκράτηση των μικροδιατάξεων με τη γεωμετρία των 32 παράλληλων καναλιών, για
την εφαρμογή της χρωματογραφίας, αγοράστηκε μια συσκευή συγκράτησης, η “Lab-on-a-Chip Kit
4515” από την εταιρεία Micronit Microfluidics BV, η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 8.4. Η
συγκεκριμένη συσκευή συγκράτησης δέχεται διατάξεις με διαστάσεις 1,5 cm πλάτος και 4,5 cm
μήκος. Αποτελείται από δύο κομμάτια, το κάτω μέρος (βάση) είναι ο υποδοχέας της διάταξης και το
πάνω μέρος (καπάκι) έχει τις εισόδους και εξόδους που συνδέονται με την διάταξη και βιδώνονται
μεταξύ τους για την συγκράτηση της διάταξης. Η συγκεκριμένη βάση έχει πέντε εισόδους και εξόδους
αντίστοιχα στο πάνω καπάκι. Για την σύνδεση των σωληνώσεων στην διάταξη, χρησιμοποιήθηκαν
ειδικά εξαρτήματα καθώς και τριχοειδή σωληνάκια (εσωτερικής διαμέτρου 150 μm και εξωτερικής
διαμέτρου 360 μm) από τηγμένο διοξείδιο του πυριτίου (fused silica) επικαλυμμένα με υμένιο
πολυιμιδίου, τα οποία αγοράστηκαν από την εταιρεία Upchurch Scientific.
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Καπάκι

Μικροδιάταξη
από PMMA

Βάση
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Nut
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Σχήμα 8.4. Κάτοψη και πλάγια όψη της συσκευής συγκράτησης “Lab-on-a-Chip Kit 4515” από την
εταιρεία Micronit Microfluidics BV μαζί με τα εξαρτήματα για τη σύνδεση των σωληνώσεων από την
εταιρεία Upchurch. Τα εξατρήματα που χρησιμοποιήθηκαν ονομαστικά με τον κωδικό τους είναι τα
εξής: 1) N-123-03x: NanoPort Ferrule 6-32 FB-360/510μm, 2) FS-115: Tub Fused Silica 360μm x
150μm x 2m, 3) F-123Hx: Nut, nanoport, headless, 6-32 FB, 360μm, PEEK, Natural.

8.2. Εναπόθεση και Χαρακτηρισμός του Κρυσταλλικού TiO2-ZrO2
Στην συγκεκριμένη διατριβή έγινε εναπόθεση υμενίου TiO2-ZrO2 χρησιμοποιώντας τη
τεχνική εναπόθεσης σε υγρή φάση με διάλυμα το οποίο περιείχε σε ισόποση αναλογία εξαφθοροζιρκονικό οξύ (H2ZrF6) και εξαφθορο-τιτανικό οξύ (H2TiF6). Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τα
αποτελέσματα της εναπόθεσης TiO2-ZrO2 πάνω στα υποστρώματα PMMA. Επιπρόσθετα έγινε
εναπόθεση σωματιδίων TiO2 χρησιμοποιώντας τη τεχνική εναπόθεσης με πυρόλυση ψεκασμού

183

φλόγας. Η εναπόθεση έγινε από την ομάδα του Prof. Pratsinis
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και τον υποψήφιο διδάκτορα T.

Rudin, στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων, στο ETH, Ζυρίχη. Μετά από τα αποτελέσματα της
εναπόθεσης TiO2-ZrO2 θα αναφέρουμε τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου.
Αρχικά μελετήσαμε την εναπόθεση των υμενίων TiO2-ZrO2 σε ελεύθερες επιφάνειες PMMA
εγχαραγμένες για 10 min σε πλάσμα Ο2 στις ίδιες συνθήκες στις οποίες εγχαράσσονται τα
μικροδιατάξεις για την εφαρμογή της χρωματογραφίας συγγένειας (πλάσμα Ο2: -100V, 0.75Pa,
1900W, 100 sccm, -20 oC) και για διάφορους χρόνους εναπόθεσης από 30 min μέχρι και 22 h. Ο
στόχος της παρούσας μελέτης είναι ο χαρακτηρισμός της μορφολογίας και της κρυσταλλικής δομής
των υμενίων με τη βοήθεια της μικροσκοπίας σάρωσης ηλεκτρονίων και της περίθλασης ακτίνων Χ,
αντίστοιχα. Η πρόσφυση των υμενίων επηρεάζεται από τις ιδιότητες της επιφάνειας των
υποστρωμάτων. Σε υδρόφιλες επιφάνειες τα υμένια έχουν πολύ καλή πρόσφηση, είναι ομοιόμορφα
και δεν δημιουργούνται ρηγματώσεις. Στις υδρόφοβες επιφάνειες τα υμένια δεν έχει καλή πρόσφυση,
και ξεφλουδίζονται εύκολα από το υπόστρωμα. Έτσι για να εξασφαλιστεί η καλύτερη πρόσφυση των
υμενίων πάνω στα υποστρώματα PMMA, οι ήδη εγχαραγμένες επιφάνειες PMMA κατεργάστηκαν σε
πλάσμα Ο2 RIE κάτω από ήπιες συνθήκες (χαμηλή ισχύς = 100 W, υψηλή πίεση = 13.33 Pa) για 10
min, ώστε να γίνει ενεργοποίηση της επιφάνειας με τη χημεία του Ο2. Στη συνέχεια ακολούθησε η
εναπόθεση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, η οποία έγινε με εμβάπτιση της κάθε επιφάνειας σε
διάλυμα H2TiF6-H2ZrF6 (pH = 2.9), στο οποίο προστέθηκε και 20% Η3ΒΟ3. Μετά την εναπόθεση
ακολούθησε θέρμανση των δειγμάτων στους 95οC για 4 h, ώστε να στεγνώσουν τα δείγματα και να
σταθεροποιηθούν τα υμένια TiO2-ZrO2. Στο Σχήμα 8.5 παρουσιάζονται εικόνες από το SEM μετά από
την εναπόθεση του TiO2-ZrO2 στις ελεύθερες επιφάνειες υποστρωμάτων PMMA σε διάφορους
χρόνους, από 30 min μέχρι και 22 h.

30 min

1h
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4h

16h

22h
Σχήμα 8.5. Εικόνες SEM μετά την εναπόθεση του TiO2-ZrO2 για 30 min, 1 h, 2h, 3h, 4h, 16h και 22h σε
ελεύθερες επιφάνειες υποστρωμάτων PMMA εγχαραγμένες για 10 min σε πλάσμα Ο2 στις ίδιες συνθήκες
στις οποίες εγχαράσσονται τα μικροδιατάξεις για την εφαρμογή της χρωματογραφίας συγγένειας
(πλάσμα Ο2: -100V, 0.75Pa, 1900W, 100 sccm, -20oC). Πριν την εναπόθεση οι επιφάνειες PMMA
ενεργοποιήθηκαν σε πλάσμα Ο2 και μετά την εναπόθεση ακολούθησε έψηση των δειγμάτων στους 95 oC
για 4 h.
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Όπως παρατηρούμε από τις εικόνες SEM, μετά από τις 16 h εναπόθεση, αναπτύσσονται
συσσωματώματα τα οποία μεγαλώνουν αυξάνοντας το χρόνο εναπόθεσης. Στις 22 h εναπόθεση τα
συσσωματώματα έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 5 μm. Το πάχος των υμενίων TiO2-ZrO2, μετά από
την εναπόθεση στα υποστρώματα PMMA, μετρήθηκε με προφιλόμετρο ακίδας. Για να
πραγματοποιηθεί η μέτρηση του πάχους των υμενίων η εναπόθεση έλαβε μέρος στη μισή επιφάνεια
του υποστρώματος. Έτσι με το προφιλόμετρο ακίδας μετρήθηκε το σκαλοπάτι μεταξύ των περιοχών
με εναπόθεση και χωρίς εναπόθεση. Τα αποτελέσματα για την εναπόθεση των υμενίων TiO2-ZrO2 στα
υποστρώματα PMMA συνοψίζονται στο Σχήμα 8.6 και δείχνουν την αύξηση του πάχους των υμενίων
TiO2-ZrO2 με το χρόνο εναπόθεσης, με ρυθμό περίπου 8 nm / min.

Πάχος υμενίων TiO2-ZrO2 (nm)
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Σχήμα 8.6. Μεταβολή του πάχους των υμενίων TiO2-ZrO2 με το χρόνο εναπόθεσης, τα οποία έχουν
εναποτεθεί σε υποστρώματα PMMA. Η μέτρηση του πάχους έγινε με προφιλόμετρο ακίδας.
Η κρυσταλλική δομή των υμενίων TiO2-ZrO2 προσδιορίστηκε με την τεχνική της περίθλασης
ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction (XRD). Στο Σχήμα 8.7 (α, β) παρουσιάζονται τα φάσματα XRD μετά
από την εναπόθεση των υμενίων TiO2-ZrO2, από το διάλυμα εξαφθορο-ζιρκονικού οξέος (H2ZrF6) και
εξαφθορο-τιτανικού οξέος (H2TiF6), για (α) 16 h και (β) 30 min. Και στα δύο φάσματα εμφανίζονται
κορυφές της κρυσταλλικής δομής anatase του TiO2 καθώς και κορυφές της κρυσταλλικής δομής του
ZrO2. Στο φάσμα (α), το οποίο αντιστοιχεί στις 16 h εναπόθεση, εμφανίζονται κορυφές της δομής
anatase σε διάφορες κατευθύνσεις όπως (101), (105), (204) και (220), δείχνοντας προτίμηση στο
προσανατολισμό με κατεύθυνση (101). Επίσης εμφανίζονται κορυφές του μονοκλινούς συστήματος
του ZrO2 σε διάφορες κατευθύνσεις όπως (101), (032) και (024). Στο φάσμα (β), το οποίο αντιστοιχεί
στα 30 min εναπόθεση, εμφανίζεται δυο κορυφές: η πρώτη κορυφή, στις 25ο αντιστοιχεί στη
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κρυσταλλική μορφή anatase του TiO2 με κατεύθυνση (101) και η δεύτερη κορυφή στις 31o αντιστοιχεί
στο μονοκλινές σύστημα του ZrO2 με κατεύθυνση (012).
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Σχήμα 8.7. Φάσματα XRD μετά από την εναπόθεση των υμενίων TiO2-ZrO2 από διάλυμα H2TiF6H2ZrF6 (pH 2.9), για α) 16 h και β) 30 min, σε ελεύθερες επιφάνειες PMMA εγχαραγμένες για 10 min
στις ίδιες συνθήκες σε πλάσμα Ο2 στις οποίες εγχαράσσονται τα μικροδιατάξεις για την εφαρμογή της
χρωματογραφίας συγγένειας (-100V, 0.75Pa, 1900W, 100 sccm, -20oC).
Όπως έχει αναφερθεί στους στόχους της παρούσας διατριβής, το TiO2-ZrO2 θα
χρησιμοποιηθεί ως στάσιμη φάση στη μικροαναλυτική διάταξη από PMMA, για τον διαχωρισμό των
φωσφοπεπτιδίων με χρωματογραφία συγγένειας. Επομένως είναι αναγκαίο να γίνει η μελέτη της
εναπόθεσης στα σχηματοποιημένα κανάλια της διάταξης, με τη γεωμετρία των 32 παράλληλων
καναλιών πλάτους 4 μm, ώστε να επιλεχθεί ο κατάλληλος χρόνος εναπόθεσης που δε θα φράζει τα
μικροκανάλια. Παρακάτω παρουσιάζεται αρχικά η επίδραση του pH του διαλύματος H2TiF6-H2ZrF6
στην εναπόθεση των υμενίων TiO2-ZrO2, ώστε να βρεθεί το καταλληλότερο διάλυμα που θα οδηγεί σε
ομοιόμορφη εναπόθεση. Το αρχικό pH του διαλύματος H2TiF6-H2ZrF6 είναι 2,9 και μπορεί να
ρυθμίστεί σε 4.7 και 5.5 με την προσθήκη φθοριούχου αμμωνίου (ammonium fluoride). Επίσης στη
συνέχεια παρουσιάζεται η μελέτη της εναπόθεσης για διάφορους χρόνους, μετά την εναπόθεση και
μετά την έκπλυση με υδατικό διάλυμα NaOH 0.1 Μ.
Για τη μελέτη της επίδρασης του pH χρησιμοποιήθηκαν διαλύματα H2TiF6-H2ZrF6 με τρια
διαφορετικά pH: α) 2.9, β) 4.7 και γ) 5.5. Η μικροαναλυτική διάταξη από PMMA με τη γεωμετρία
των 32 παράλληλων καναλιών κατασκευάστηκε με απευθείας λιθογραφία και εγχάραξη με πλάσμα Ο2
για 10 min (-100V, 0.75Pa, 1900W, 100 sccm, -20oC). Το βάθος των καναλιών ήταν 10 μm. Μετά την
κατασκευή των μικροκαναλιών ακολούθησε η εμβάπτιση τους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για 30
min στα διαλύματα H2TiF6-H2ZrF6, στα οποία προστέθηκε και 20% Η3ΒΟ3. Στο Σχήμα
παρουσιάζονται εικόνες από το SEM μετά την εναπόθεση για 30 min με τα διαλύματα H2TiF6-H2ZrF6
με τα τρια διαφορετικά pH.

(α) pH=2.9
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(β) pH=4.7

(γ) pH=5.5
Σχήμα 8.8. Εικόνες SEM μετά την εναπόθεση του TiO2-ZrO2 για 30 min χρησιμοποιώντας διαλύματα
H2TiF6-H2ZrF6 με τρια διαφορετικά pH: α) 2.9, β) 4.7 και γ) 5.5. Η εναπόθεση έγινε σε
σχηματοποιημένα κανάλια πάνω σε υποστρώματα PMMA εγχαραγμένα για 10 min (πλάσμα Ο2: -100V,
0.75Pa, 1900W, 100 sccm, -20oC). Πριν την εναπόθεση οι επιφάνειες PMMA ενεργοποιήθηκαν σε
πλάσμα Ο2 και μετά την εναπόθεση ακολούθησε έψηση των δειγμάτων στους 95 oC για 4 h.
Παρατηρείται σχηματισμός συσσωμάτων για pH 4.7 και pH 5.5. Επιλέγεται pH 2.9.
Όπως παρατηρούμε από τις εικόνες του SEM του Σχήματος 8.8, η εναπόθεση με το διάλυμα
H2TiF6-H2ZrF6 με pH 2.9 είναι ομοιόμορφη στο εσωτερικό των καναλιών και δεν δημιουργεί
συσσωματώματα στην εξωτερική (επάνω) επιφάνεια των μικροκαναλιών. Αντίθετα η εναπόθεση
χρησιμοποιώντας τα διαλύματα με pH 4.7 και 5.5 δημιουργεί συσσωματώματα στην εξωτερική
(επάνω) επιφάνεια των μικροκαναλιών με αποτέλεσμα να εμποδίζει την επιτυχή συγκόλληση των
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καναλιών, το τελευταίο βήμα κατασκευής της μικροδιάταξης. Γι’αυτό το λόγο για την εναπόθεση των
υμενίων TiO2-ZrO2 επιλέχθηκε το διάλυμα H2TiF6-H2ZrF6 με pH 2.9.
Στο Σχήμα 8.9 παρουσιάζονται εικόνες (α) από οπτικό μικροσκόπιο και (β) από μικροσκόπιο
σάρωσης ηλεκτρονίων πριν και μετά από την εναπόθεση του TiO2-ZrO2 στα μικρο-κανάλια
(γεωμετρία παράλληλων καναλιών) που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή της χρωματογραφίας
συγγένειας. Οι χρόνοι εναπόθεσης που μελετήθηκαν είναι 15 min, 30 min, 40 min, 1 h και 2h. Μετά
την εναπόθεση ακολούθησε έψηση των δειγμάτων στους 95 oC για 4 h. Όπως παρατηρούμε από τις
εικόνες από το οπτικό μικροσκόπιο και από το SEM από τα 15 min εναποτίθενται μέσα στα
μικροκανάλια μη σφαιρικά σωματίδια, τα οποία πολλαπλασιάζονται όσο αυξάνεται ο χρόνος
εναπόθεσης. Μετά από 1 h εναπόθεση, τα σωματίδια αρχίζουν να συσσωματώνονται με αποτέλεσμα
το μέγεθος των σωματιδίων να είναι πολύ μεγαλύτερο και το σχήμα τους ακανόνιστο.
Μετά την θέρμανση των δειγμάτων στους 95 oC για 4 h γίνεται έκπλυση των μικρο-καναλιών
με υδατικό διάλυμα NaOH 0.1 Μ. Η ομάδα του Lin et.al. 226 χαρακτήρισε τα υμένια του TiO2 με XPS
και παρατήρησε πως το υμένιο περιέχει εκτός από τα στοιχεία του Ti και του Ο και ένα μικρό
ποσοστό F, το οποίο προέρχεται από το πρόδρομο διάλυμα. Η ύπαρξη του F αναμένεται να εξασθενεί
την αλληλεπίδραση των φωσφορικών ομάδων με το TiO2, αλλά η έκπλυση με 0.1 Μ NaOH μπορεί να
εξαλείψει εντελώς τη παρουσία F. Στο Σχήμα 8.9 (γ) παρουσιάζονται εικόνες από το μικροσκόπιο
σάρωσης ηλεκτρονίων μετά από την έκπλυση με το υδατικό διάλυμα NaOH 0.1 Μ. Όπως
παρατηρούμε από τις εικόνες η έκπλυση με το NaOH δεν επηρεάζει τη τοπογραφία των υμενίων.

Xωρίς εναπόθεση

Τραχύτητα απο την
εγχάραξη

Μετά την έκπλυση με υδατικό διάλυμα
ΝαΟΗ 0.1 Μ

Μετά την εναπόθεση του TiO2-ZrO2
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Σχήμα 8.9. Εικόνες (α) από οπτικό μικροσκόπιο και (β, γ) από SEM μετά την εναπόθεση του TiO2-ZrO2
για 15 min, 30 min, 40 min, 1 h και 2h στα μικροκανάλια PMMA εγχαραγμένα για 10 min σε πλάσμα Ο2
(πλάσμα Ο2: -100V, 0.75Pa, 1900W, 100 sccm, -20oC), με βάθος 10 μm και μετά την έκπλυση με
υδατικό διάλυμα NaOH 0.1 M. (γ) Πριν την εναπόθεση οι επιφάνειες PMMA ενεργοποιήθηκαν σε
πλάσμα Ο2 και μετά την εναπόθεση ακολούθησε θέρμανση των δειγμάτων στους 95 oC για 4 h.
Συνοψίζοντας, τα τελικά βήματα που ακολουθήσαμε για την εναπόθεση του υμενίου TiO2ZrO2 στη μικρο-διάταξη με τη γεωμετρία των 32 παράλληλων μικρο-καναλιών είναι:
1. Ενεργοποίηση της μικρο-διάταξης PMMA με πλάσμα Ο2, σε ήπιες συνθήκες (100W,
13.33Pa), για 10 min.
2. Εμβάπτιση της μικρο-διάταξης σε διάλυμα H2TiF6-H2ZrF6 με pH 2.9, στο οποίο προστέθηκε
και 20% Η3ΒΟ3, για 30 min σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
3. Έψηση της μικρο-διάταξης στους 95oC για 4 h.
4. Έκπλυση της μικρο-διάταξης με υδατικό διάλυμα NaOH 0.1 Μ και απιονισμένο (DI) νερό.
5. Έψηση της μικρο-διάταξης στους 95oC για 1 h, ώστε να σταθεροποιηθεί το υμένιο TiO2ZrO2.
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η μελέτη της εναπόθεσης σωματιδίων TiO2 με τη μέθοδο
της πυρόλυσης ψεκασμού φλόγας σε χαμηλή θερμοκρασία. Η ομάδα του Prof. Pratsini
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ανέπτυξε

μια μέθοδο κατά την οποία τα ήδη εναποτεθειμένα υμένια σε χαμηλή θερμοκρασία σταθεροποιούνται
με μια in situ ταχεία κατεργασία με φλόγα. Η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί διατηρώντας
παράλληλα χαμηλή θερμοκρασία στο υπόστρωμα με διατήρηση του αρχικού μεγέθους των
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κρυσταλλιτών. Μια σημαντική πρόκληση κατά την παρασκευή των υμενίων ήταν η πρόσφυση των
υμενίων στα πολυμερικά υποστρώματα (PMMA) που χρησιμοποιούμε στην παρούσα διατριβή. Με
πειράματα (που έγιναν όπως ειπώθηκε σε άλλο εργαστήριο (ETH, Ζυρίχη) έγινε σταθεροποίηση των
υμενίων ώστε να μην απομακρύνονται κάτω από ροή αιθανόλης. Τα υμένια που παρασκευάστηκαν
είναι πολύ πορώδη με πάχος περίπου 200 nm. Τα υμένια επίσης είναι ομογενή σε μεγάλη κλίμακα
(δηλ. και κατά μήκος της μικρο-αναλυτικής στήλης). Στο Σχήμα 8.10 (α, β, γ) παρουσιάζονται εικόνες
σε κάτοψη από μικροσκόπιο SEM των υμενίων με τα σωματίδια TiO2, τα οποία προσανατολίζονται
σε δομές συσσωματωμάτων. Αυτή η δομή είναι πολύ χαρακτηριστική για τα υμένια σωματιδίων τα
οποία εναποτίθενται με τη βοήθεια θερμότητας. Το πορώδες επίσης των υμενίων είναι πολύ μεγάλη
(περίπου 95%).

(α)

(β)
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(γ)
Σχήμα 8.10. Εικόνες SEM μετά την εναπόθεση με τη μέθοδο της πυρόλυσης ψεκασμού φλόγας. Το
υμένιο έχει πάχος περίπου 200 nm. Η εικόνα (γ) είναι μετά την έκπλυση του υμενίου κάτω από ροή
αιθανόλης.
Στο Σχήμα 8.11 παρουσιάζονται εικόνες από μικροσκόπιο σάρωσης ηλεκτρονίων μετά από
την εναπόθεση του TiO2 με τη μέθοδο της πυρόλυσης ψεκασμού στα μικρο-κανάλια (γεωμετρία
παράλληλων καναλιών) που θα χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή της χρωματογραφίας συγγένειας.

Σχήμα 8.11. Εικόνες SEM μετά την εναπόθεση υμενίου TiO2 με τη μέθοδο της πυρόλυσης ψεκασμού
φλόγας στα μικρο-κανάλια με τη γεωμετρία των 32 παράλληλων καναλιών.

8.3. Πειραματικό Μέρος ΙΙ: Χρωματογραφικοί Διαχωρισμοί
Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται: α) η κατακράτηση των φωσφοπεπτιδίων από το
TiO2-ZrO2 (στάσιμη φάση της χρωματογραφικής στήλης), που εναποτέθηκε με υγρή εναπόθεση και
έχει περιγραφεί σε προηγούμενη παράγραφο, λόγω της μεγάλης εκλεκτικότητας του TiO2-ZrO2 ως
προς τη φωσφορική ομάδα που υπάρχει στα φωσφοπεπτίδια και β) ο διαχωρισμός των
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φωσφοπεπτιδίων χρησιμοποιώντας τη χρωματογραφική στήλη με τη γεωμετρία των 32 παράλληλων
καναλιών που περιγράφηκε στα παραπάνω κεφάλαια, πάνω σε υπόστρωμα PMMA.

8.3.1. Υλικά
Στη παρούσα διατριβή χρησιμοποιήθηκαν εμπορικά φωσφοπεπτίδια με γνωστή ακολουθία,
από την εταιρεία AnaSpec. Τα φωσφοπεπτίδια που χρησιμοποιήθηκαν είναι α) το μονοφωσφοπεπτίδιο (monophosphopeptide) με ακολουθία αμινοξέων FQ-pS-EEQQQTEDELQDK και
μοριακό βάρος Mw=2062,96 Da και β) το τετρα-φωσφοπεπτίδιο (tetraphosphopeptide) με ακολουθία
αμινοξέων RELEELNVPGEIVEpSLpSpSpSEESITR και μοριακό βάρος Mw=3123,92 Da.
Το μονο-φωσφοπεπτίδιο (FQ-pS-EEQQQTEDELQDK) αποτελείται από τα εξής αμινοξέα:
Phe (phenylalanine) στα 214 nm με ε=5200, 5x Glu (glutamic acid) στα 214 nm με ε=5×78, pSer
(phosphoserine) στα 214 nm με ε=34, 4x Gln (glutamine) στα 214 nm με ε=4×142, Thr (threonine)
στα 214 nm με ε=41, 2x Asp (Aspartic acid) στα 214 nm με ε=2×58, Leu (Leucine) στα 214 nm με
ε=45 και Lys (Lysine) στα 214 nm με ε=41. Άρα ο συνολικός μοριακός συντελεστής απορρόφησης
στα 214 nm είναι ε214,μονο=6435.
Το τετρα-φωσφοπεπτίδιο (RELEELNVPGEIVEpSLpSpSpSEESITR) αποτελείται από τα εξής
αμινοξέα: 7x Glu (glutamic acid) στα 214 nm με ε=7×78, 4x pSer (phosphoserine) στα 214 nm με
ε=4×34, Thr (threonine) στα 214 nm με ε=41, 2x Arg (arginine) στα 214 nm με ε=2×102, 3x Leu (
leucine) στα 214 nm με ε=3×45, Asn (asparagine) στα 214 nm με ε=136, Pro (proline) στα 214 nm με
ε=30, 2x Val (valine) στα 214 nm με ε=2×43, Gly (glycine) στα 214 nm με ε=21, 2x lle (isoleucine)
στα 214 nm με ε=2×45 και Ser (serine) στα 214 nm με ε=34. Άρα ε214,τετρα=1459. Οι τιμές των
συντελεστών μοριακής απορρόφησης που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή του συνολικού
συντελεστή μοριακής απορρόφησης των φωσφοπεπτιδίων έχουν δημοσιευτεί από την ομάδα του
Kuipers et.al. 279
Επίσης χρησιμοποιήθηκε και ένα πολύπλοκο μίγμα πεπτιδίων, ένα προϊόν πέψης της
πρωτεΐνης Καζεΐνη (Casein). Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το ενζυματικό προϊόν πέψης από
Καζεΐνη από την εταιρεία Aldrich. H Καζεΐνη είναι η επικρατούσα φωσφοπρωτεΐνη (αS1, αS2, β, κ),
που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% των πρωτεϊνών του αγελαδινού γάλακτος και του τυριού.
Η συγκράτηση των φωσφοπεπτιδίων γίνεται σε όξινο περιβάλλον. Στην συγκεκριμένη
διατριβή χρησιμοποιήθηκαν δυο υδατικά διαλύματα οξέων α) το μυρμηγκικό οξύ (HCOOH) 0.001 M
με pH = 3 και β) το τριφθοροοξικό οξύ (TFA) 0.0005 M με pH = 3, τα οποία αποτελούν την κινητή
φάση στην οποία τα φωσφοπεπτίδα συγκρατούνται στη στήλη. Η αποδέσμευση των φωσφοπεπτιδίων
γίνεται σε βασικό περιβάλλον. Στην συγκεκριμένη διατριβή σαν διάλυμα βάσης χρησιμοποιήθηκε το
ΝΗ4ΟΗ συγκέντρωσης 0.0035 Μ με pH = 10, το οποίο αποτελεί την κινητή φάση στην οποία τα
φωσφοπεπτίδια αποδεσμεύονται από τη στήλη. Μάλιστα όσο περισσότερο φωσφόρο έχει ένα πεπτίδιο
τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται για να αποδεσμευτεί.
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Στα πειράματα χρωματoγραφίας για τον διαχωρισμό των φωσφοπεπτιδίων χρησιμοποιήθηκαν
διαλύματα μονο-φωσφοπεπτιδίου και τετρα-φωσφοπεπτιδίου συγκέντρωσης 50 μM καθώς και ένα
μείγμα, με αναλογία 1:1, των δύο φωσφοπεπτιδίων της ίδιας συγκέντρωσης. Επιπρόσθετα
χρησιμοποιήθηκαν διαλύματα ενός προϊόντος πέψης β-Καζεΐνης συγκεντρώσεων 1 μM και 10 μM,
αντίστοιχα. Η απορρόφηση Α υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:

A = ε ⋅b⋅C

Εξ. (1)

όπου, ε ο συντελεστής μοριακής απορρόφησης σε L mol-1 cm-1, C η συγκέντρωση σε mol L-1 και b
είναι το μήκος διαδρομής του δείγματος, δηλαδή το μήκος διαδρομής της κυψελίδας στην οποία
περιλαμβάνεται το δείγμα σε cm.
Στα χρωματογραφήματα η απορρόφηση δίνεται συναρτήσει του χρόνου διεξαγωγής του πειράματος.
Η απορρόφηση υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:

⎛I ⎞
Α = log⎜ o ⎟
⎝ I ⎠

Εξ. (2)

όπου, I είναι η ένταση του φωτός σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος λ, το οποίο έχει περάσει μέσω
ενός δείγματος (ένταση διαπερατού φωτός) και Iο είναι η ένταση του φωτός προτού εισαχθεί το δείγμα
ή η ένταση του προσπίπτοντος φωτός.
Για το μονο-φωσφοπεπτίδιο, συγκέντρωσης 50 μM, το οποίο διαπερνά από το σωληνάκι
χαλαζία, διαμέτρου 150*10-4 cm και με συντελεστή απορρόφησης ε214,μονο=6435, η θεωρητική τιμή
της απορρόφησης είναι Αθεωρ. = 0.005. Ομοίως, η απορρόφηση για το τετρα-φωσφοπεπτίδιο είναι
Αθεωρ.=0.001.
Στο Σχήμα 8.12 παρουσιάζονται τα φάσματα απορρόφησης του μονο-φωσφωπεπτιδίου
(συγκέντρωσης 50 μM), του τετρα-φωσφωπεπτιδίου (συγκέντρωσης 50 μM), καθώς και του
μείγματος (συγκέντρωσης 50 μM). Οι μετρήσεις έγιναν σε ένα φασματοφωτόμετρο UV-Vis Lambda
40. Στις μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε μήκος διαδρομής κυψελίδας 0.1 cm και από το διάγραμμα
μπορούμε να υπολογίσουμε την πειραματική τιμή της απορρόφησης των φωσφοπεπτιδίων.
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Σχήμα 8.12. Φάσματα απορρόφησης του μονο-φωσφωπεπτιδίου (συγκέντρωσης 50 μM), του τετραφωσφωπεπτιδίου (συγκέντρωσης 50 μM), καθώς και του μείγματος (συγκέντρωσης 50 μM).
Χρησιμοποιήθηκε κυψελίδα 0.1 cm.
Σύμφωνα με τα φάσματα απορρόφησης, για το μονο-φωσφοπεπτίδιο η απορρόφηση έχει τιμή
Αμονο= 0.02 (214 nm), για το τετρα-φωσφοπεπτίδιο η απορρόφηση έχει τιμή Ατετρα= 0.01 (214 nm) και
για το μείγμα η απορρόφηση έχει τιμή Αμείγμα= 0.03 (214 nm). Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω τιμές
βρίσκουμε τις πειραματικές τιμές των συντελεστών μοριακής απορρόφησης και τελικά την τιμή της
απορρόφηση των φωσφοπεπτιδίων που περιμένουμε να έχουν, μετρώντας την τιμή της απορρόφησης
με μήκος διαδρομής κυψελίδας ίσο με 150*10-4 cm (διάμετρος σωληνακίου χαλαζία), από την
εξίσωση.
Μετά από υπολογισμούς, για το μονο-φωσφοπεπτίδιο στα 214 nm και για μήκος κυψελίδας
150*10-4 cm προκύπτει οτι Απειραμ. = 0.003 με συντελεστή μοριακής απορρόφησης επειραμ. = 3508.
Επίσης για το τετρα-φωσφοπεπτίδιο προκύπτει οτι Απειραμ. = 0.002 με συντελεστή μοριακής
απορρόφησης επειραμ. = 2388.
Στον Πίνακα 8.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι θεωρητικές και πειραματικές τιμές της
απορρόφησης του μονο-φωσφοπεπτιδίου και του τετρα-φωσφοπεπτιδίου. Στον ίδιο πίνακα δίδονται
επίσης και οι τιμές των συντελεστών μοριακής απορρόφησης. Από τον Πινακα 8.1 παρατηρούμε οτι η
θεωρητική τιμή του συντελεστή μοριακής απορρόφησης για το μονο-φωσφοπεπτίδιο είναι πολύ
μεγαλύτερη από ότι η πειραματική, με συνέπεια να είναι μεγαλύτερη η απορρόφηση που αναμένεται
να έχει, γεγονός που δεν συμβαίνει σύμφωμα με τα πειραματικά δεδομένα. Στην περίπτωση του
τετρα-φωσφοπεπτιδίου η θεωρητική τιμή του συντελεστή μοριακής απορρόφησης είναι πολύ
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μικρότερή από την πειραματική τιμή, έτσι ώστε η τιμή απορρόφησης να είναι μεγαλύτερη από την
αναμενόμενη. Στα πειράματα της χρωματογραφίας αναμένουμε την απορρόφηση που προκύπτει
πειραματικά.
Πίνακας 8.1. Σύγκριση των θεωρητικών και πειραματικών τιμών της απορρόφησης και του συντελεστή
μοριακής απορρόφησης για τα δυο φωσφωπεπτίδια
Συντελεστής

Φωσφοπεπτίδια

μοριακής

C = 0.00005 M

Θεωρητική απορρόφηση

Πειραματική απορρόφηση

Α =0.03, b = 0.1 cm

Α = 0.02, b = 0.1 cm

απορρόφησης
εθεωρ.= 6435

ΜόνοΤέτρα-

επειραμ.= 3508

Α = 0.005, b = 150*10 cm

Α = 0.003, b = 150*10-4 cm

εθεωρ.= 1459

Α = 0.007, b = 0.1 cm

Α = 0.01, b = 0.1 cm

επειραμ.= 2388

-4

-4

Α = 0.002, b = 150*10-4 cm

Α = 0.001, b = 150*10 cm

Στο Σχήμα 8.13 παρουσιάζονται τα φάσματα απορρόφησης του προϊόντος πέψης της
πρωτεΐνης Καζεΐνη για συγκεντρώσεις 50 μM, 10 μM και 1 μM, αντίστοιχα. Στις μετρήσεις αυτές
χρησιμοποιήθηκε μήκος διαδρομής κυψελίδας 0.1 cm και από το διάγραμμα μπορούμε να
υπολογίσουμε την πειραματική τιμή της απορρόφησης του προϊόντος πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη.
0.10
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Σχήμα 8.13. Φάσματα απορρόφησης του προϊόντος πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη για συγκεντρώσεις 50
μM, 10 μM και 1 μM, αντίστοιχα. Χρησιμοποιήθηκε κυψελίδα 0.1 cm.

201

Σύμφωνα με τα φάσματα απορρόφησης του προϊόντος πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη, για τη
συγκέντρωση 50 μM η απορρόφηση έχει τιμή Α50μM = 1.02 (214 nm), για τη συγκέντρωση 10 μM έχει
τιμή Α10μM = 0.15 (214 nm) και για τη συγκέντρωση 1 μM η απορρόφηση έχει τιμή Α1μM = 0.02 (214
nm). Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω τιμές βρίσκουμε τις πειραματικές τιμές των συντελεστών
μοριακής απορρόφησης και τελικά την τιμή της απορρόφηση των φωσφοπεπτιδίων που περιμένουμε
να έχουν, μετρώντας την τιμή της απορρόφησης με μήκος διαδρομής κυψελίδας ίσο με 150*10-4 cm
(διάμετρος σωληνακίου χαλαζία), από την εξίσωση .
Μετά από υπολογισμούς, για το προϊόν πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη, για τη συγκέντρωση 50
μM, στα 214 nm και για μήκος κυψελίδας 150*10-4 cm προκύπτει οτι Απειραμ. = 0.15 με συντελεστή
μοριακής απορρόφησης επειραμ. = 205942. Για το προϊόν πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη, για τη
συγκέντρωση 10 μM, προκύπτει οτι Απειραμ. = 0.02 με συντελεστή μοριακής απορρόφησης επειραμ. =
153960. Επίσης για το προϊόν πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη, για τη συγκέντρωση 1 μM, προκύπτει
οτι Απειραμ. = 0.003 με συντελεστή μοριακής απορρόφησης επειραμ. = 181000.
Στον Πίνακα 8.2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πειραματικές τιμές της απορρόφησης του
προϊόντος πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη για τις συγκεντρώσεις 50 μM, 10 μM και 1 μM, αντίστοιχα.
Στον ίδιο πίνακα δίδονται επίσης και οι τιμές των συντελεστών μοριακής απορρόφησης του προϊόντος
πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη.
Πίνακας 8.2. Πειραματικές τιμές της απορρόφησης και του συντελεστή μοριακής απορρόφησης για το
προϊόν πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη
προϊόν πέψης της

Συντελεστής

πρωτεΐνης

μοριακής

Καζεΐνη

απορρόφησης

C = 0.00005 M

επειραμ.= 205942

Α = 0.15, b = 150*10-4 cm

C = 0.00001 M

επειραμ.= 153960

Α = 0.02, b = 150*10-4 cm

C = 0.000001 M

επειραμ.= 181000

Α = 0.003, b = 150*10-4 cm

Πειραματική απορρόφηση

Στο Σχήμα 8.14 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα φάσματα απορρόφησης των κινητών
φάσεων, δηλαδή της όξινης φάσης (την οποία αποτελεί ή το μυρμηγκικό οξύ ή το τριφθοροοξικό
οξύ), της βασικής φάσης (την οποία αποτελεί το ΝΗ4ΟΗ) καθώς και της φάσης καθαρισμού της
στήλης (την οποία αποτελεί το επταφθοροβουτυρικό οξύ HFBA) απο τα μη φωσφορυλιωμένα
πεπτίδια, όταν χρησιμοποιείται το προϊόν πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη. Η κυψελίδα που
χρησιμοποιήθηκε ήταν 0.1 cm.
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Μονάδες Απορρόφησης
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Σχήμα 8.14. Φάσματα απορρόφησης των κινητών φάσεων: της όξινης φάσης (την οποία αποτελεί ή το
μυρμηγκικό οξύ ή το τριφθοροοξικό οξύ), της βασικής φάσης (την οποία αποτελεί το ΝΗ4ΟΗ) και της
φάσης καθαρισμού της στήλης (την οποία αποτελεί το επταφθοροβουτυρικό οξύ) από τα μη
φωσφορυλιωμένα πεπτίδια, όταν χρησιμοποιείται το προϊόν πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη.
Χρησιμοποιήθηκε κυψελίδα 0.1 cm.
Χρησιμοποιώντας την εξίσωση υπολογίσαμε την τιμή της απορρόφησης των διαλυμάτων των
κινητών φάσεων για b = 150*10-4. Για το μυρμηγκικό οξύ στα 214 nm προκύπτει οτι ΑFA = 0.72 με
συντελεστή μοριακής απορρόφησης εFA = 1275. Ομοίως για το τριφθοροοξικό οξύ προκύπτει οτι ΑTFA
= 0.08 με συντελεστή μοριακής απορρόφησης εΤFA = 1257, για το NH4OH προκύπτει οτι ΑNH4OH =
0.0003 με συντελεστή μοριακής απορρόφησης εNH4OH = 9.63 και για το επταφθοροβουτυρικό οξύ
προκύπτει οτι ΑHFBA = 0.008 με συντελεστή μοριακής απορρόφησης εHFBA = 550.
Στον παρακάτω Πίνακα 8.3 παρουσιάζονται οι τιμές της απορρόφησης και του συντελεστή
μοριακής απορρόφησης για όλα υλικά: τα φωσφοπεπτίδια, το προϊόν πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη
και τα διαλύματα των κινητών φάσεων.
Πίνακας 8.3. Πειραματικές τιμές της απορρόφησης και του συντελεστή μοριακής απορρόφησης για όλα
τα υλικά
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Συντελεστής
Υλικά

Συγκέντρωση C

μοριακής
απορρόφησης ε

Aπορρόφηση Α για
b = 150*10-4 cm

0.00005 M

205942

0.15

0.00001 M

153960

0.02

0.000001 M

181000

0.003

Μονοφωσφοπεπτίδιο

0.00005 M

3508

0.003

Τετραφωσφοπεπτίδιο

0.00005 M

2388

0.002

Formic acid

0.001 M

1275

0.72

Trifluoroacetic acid

0.0005 M

1257

0.08

0.0035 Μ

9.63

0.0003

0.001 M

550

0.008

προϊόν πέψης της
πρωτεΐνης Καζεΐνη

Ammonium
Hydroxide
Heptafluorobutyric
acid

8.3.2. Διάταξη Ανίχνευσης
Η ανίχνευση των φωσφοπεπτιδίων και του προϊόντος πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη έγινε με
ένα φασματοφωτόμετρο UV με ψύξη Peltier. Για την σύνδεση της μικρο-διάταξης με το
φασματοφωτόμετρο UV, τοποθετήθηκε στην έξοδο της χρωματογραφικής στήλης ένα σωληνάκι από
χαλαζία (εσωτερικής διάμετρου 150 μm) και ευθυγραμμίστηκε ανάμεσα σε δύο οπτικές ίνες
διαμέτρου 200 μm. Οι δυο οπτικές ίνες συνδέονται με την πηγή φωτός και με το φασματοφωτόμετρο.
Έτσι όταν ένα υγρό-κινητή φάση-περνά από το σωληνάκι μετράται η ένταση της κορυφής της UV
ακτινοβολίας. Στο παρακάτω Σχήμα 8.15 (α, β) παρουσιάζεται η μικροδιάταξη συνδεδεμένη με το
φασματοφωτόμετρο UV και το φάσμα της λάμπας δευτερίου που χρησιμοποιήθηκε για την υπεριώδη
περιοχή.
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Κουτί που περιέχει την πηγή φωτός
και το φασματοφωτόμετρο

Συσκευή συγκράτησης
της μικροδιάταξης

Οπτική ίνα που συνδέεται
με την πηγή φωτός

Οπτική ίνα που συνδέεται με
το φασματοφωτόμετρο

Σωληνάκι απο χαλαζία διαμέτρου
150 μm που φεύγει από την στήλη
και περνά μεταξύ των δύο οπτικών
ινών

(α)

(β)
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Σχήμα 8.15. (α) Η στήλη συνδεδεμένη στον ανιχνευτή UV με ενσωματωμένη πηγή φωτός.
Παρουσιάζονται σε μεγέθυνση η περιοχή σύνδεσης των οπτικών ινών με το σωληνάκι χαλαζία και η
συσκευή συγκράτησης της μικροδιάταξης. (β) Φάσμα της λάμπας δευτερίου για την υπεριώδη περιοχή
(εκπέμπει από 200 έως 410 nm).

8.4. Χρωματογραφικοί Διαχωρισμοί
Σ’αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα πειράματα για τον διαχωρισμό των φωσφοπεπτιδίων
με χρωματογραφία συγγένειας TiO2-ZrO2, χρησιμοποιώντας τις μικρο-στήλες PMMA με την
γεωμετρία των 32 παράλληλων καναλιών, στις οποίες έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2 με τη μέθοδο
της υγρής εναπόθεσης και της πυρόλυσης ψεκασμού φλόγας, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη
ενότητα.

8.4.1. Γραμμές Αναφοράς Χρωματογραφημάτων
Στο Σχήμα 8.16 (α, β) παρουσιάζονται οι γραμμές αναφοράς των χρωματογραφημάτων
παριστάνοντας την ένταση συναρτήσει του χρόνου διεξαγωγής του πειράματος καθώς και την
Απορρόφηση συναρτήσει του χρόνου διεξαγωγής του πειράματος, αντίστοιχα. Οι γραμμές αναφοράς
πάρθηκαν και με τα δυο διαλύματα της όξινης κινητής φάσης: το μυρμηγκικό οξύ και το
τριφθοροοξικό οξύ. Όπως παρατηρούμε από τα διαγράμματα παρατηρείται μια μεταβολή στη γραμμή
αναφοράς συναρτήσει του χρόνου.
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Σχήμα 8.16. Γραμμές αναφοράς των χρωματογραφημάτων. (α) Η ένταση δίνεται συναρτήσεις του
χρόνου διαξαγωγής του πειράματος. (β) Η απορρόφηση δίνεται συναρτήσει του χρόνου διεξαγωγής του
πειράματος. Οι γραμμές αναφοράς πάρθηκαν και με τις δυο όξινες κινητές φάσεις: μυρμηγκικό οξύ
0.1% και τριφθοροοξικό οξύ 0.05%.

8.4.2. Διαχωρισμοί Πρότυπων Φωσφοπεπτιδίων σε Μικρο-στήλη με Υγρή Εναπόθεση
TiO2-ZrO2
Αρχικά σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο διαχωρισμός των εμπορικών φωσφοπεπτιδίων
με τη γνωστή ακολουθία όπως είδαμε παραπάνω χρησιμοποιώντας μια μικρο-στήλη PMMA με την
γεωμετρία των 32 παράλληλων καναλιών όπου έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2. Τα φωσφοπεπτίδια
συγκρατούνται σε όξινο περιβάλλον και εκλούονται σε βασικό περιβάλλον. Παρακάτω
παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα του μονο-φωσφοπεπτιδίου (FQ-pS-EEQQQTEDELQDK),
του τετρα-φωσφοπεπτιδίου (RELEELNVPGEIVEpSLpSpSpSEESITR) και του μίγματος τους με
αναλογία 1:1 χρησιμοποιώντας σαν κινητή όξινη φάση διάλυμα μυρμηγκικού οξέος 0.1%. Σαν βασική
κινητή φάση χρησιμοποιήθηκε υδατικό διάλυμα NH4OH. Η συγκέντρωση του μονο-φωσφοπεπτιδίου,
του τετρα-φωσφοπεπτιδίου και του μίγματος που χρησιμοποιήθηκε ήταν 50 μM. Τα φωσφοπεπτίδια
εισήχθηκαν στη στήλη χρησιμοποιώντας 0.1% μυρμηγκικό οξύ με ρυθμό ροής 2 μl/min. Ο όγκος που
εισήχθηκε για το μονο-φωσφοπεπτίδιο και για το τετρα-φωσφοπεπτίδιο ήταν 4 μl ενώ για το μίγμα ο
όγκος που εισήχθηκε ήταν 8 μl. Στο Σχήμα 8.17 (α) παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα του μονοφωσφοπεπτιδίου και του τετρα-φωσφοπεπτιδίου και στο Σχήμα 8.17 (β) παρουσιάζεται το
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χρωματογράφημα του μίγματος. Όπως παρατηρούμε από τα χρωματογραφήματα, τα διαλύματα των
φωσφοπεπτιδίων εισάγονται σε χρόνο t = 0 και σε χρόνο t = 40 min έχουν φτάσει στον ανιχνευτή.
Κατά τη διάρκεια ροής του μυρμηγκικού οξέος 0.1% (PH = 3) τα φωσφοπεπτίδια συγκρατούνται
επιτυχώς από τη στήλη, αφού δεν παρατηρείται έξοδος και ανίχνευση αυτών, επιβεβαιώνοντας την
ικανότητα της στήλης να παγιδεύει τα φωσφωπεπτίδια. Σε χρόνο t = 40 min γίνεται η εισαγωγή της
βασικής φάσης (υδατικό διάλυμα NH4OH). Το υδατικό διάλυμα NH4OH φτάνει στον ανιχνευτή σε
χρόνο t = 80 min με ρυθμό ροής 2 μl/min, όπου παρατηρούμε και την πτώση της απορρόφησης λόγω
αλλαγής της φάσης από μυρμηγκικό οξύ σε NH4OH. Μετά την έκλουση χρησιμοποιώντας το υδατικό
διάλυμα NH4OH (PH=10), παρατηρούμε τον επιτυχή διαχωρισμό και την ανίχνευση των
φωσφοπεπτιδίων. Η έκλουση του μονο-φωσφοπεπτιδίου έγινε σε 12.6 min και του τετραφωσφοπεπτιδίου έγινε σε 17.5 min. Επιτυχής ήταν και ο διαχωρισμός του μίγματος, όπου η έκλουση
του μονο-φωσφοπεπτιδίου έγινε σε 13.1 min και του τετρα-φωσφοπεπτιδίου έγινε σε 18 min.
Επιπρόσθετα στο Σχήμα 8.17 (β) παρουσιάζεται και το χρωματογράφημα του μίγματος
χρησιμοποιώντας μια μικρο-στήλη PMMA με την γεωμετρία των 32 παράλληλων καναλιών χωρίς να
έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2. Όπως παρατηρούμε στο χρόνο t = 40 min, κατά τον οποίο το
δείγμα έχει φτάσει στον ανιχνευτή, παρατηρείται έξοδος και ανίχνευση των φωσφοπεπτιδίων και
εμφανίζεται μια κορυφή. Η στήλη αυτή δεν έχει την ικανότητα να παγιδεύσει τα φωσφοπεπτίδια και
γι’αυτό εκλούονται στο όξινο περιβάλλον. Στη συνέχεια με την αλλαγή της φάσης από όξινη σε
βασική δεν παρατηρούμε καμία κορυφή. Τονίζουμε οτι η βασική φάση ρέει συνεχώς και δεν
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Σχήμα 8.17. Xρωματογραφήματα (α) του μονο-φωσφοπεπτιδίου (FQ-pS-EEQQQTEDELQDK) και του
τετρα-φωσφοπεπτιδίου

(RELEELNVPGEIVEpSLpSpSpSEESITR)

και

(β)

του

μίγματος,

χρησιμοποιώντας στήλη PMMA στην οποία έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2 με τη μέθοδο της υγρής
εναπόθεσης. Η όξινη κινητή φάση ήταν μυρμηγκικό οξύ 0.1% (PH=3) και η βασική κινητή φάση
NH4OH (PH=10). Στο Σχήμα 23 (β) δείχνουμε και τη μη κατακράτηση δείγματος από στήλη στην οποία
δεν υπάρχει TiO2-ZrO2. Η ποσότητα του δείγματος είναι 4 μl (50 μΜ), δηλαδή 0.2 nmoles, ~ 410 ng.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα του μονο-φωσφοπεπτιδίου και του τετραφωσφοπεπτιδίου χρησιμοποιώντας σαν κινητή όξινη φάση διάλυμα τριφθοροοξικού οξέος 0.05%. Τα
πειράματα έγιναν χρησιμοποιώντας την ίδια στήλη με το προηγούμενο πείραμα. Σ’αυτό το σημείο
πρέπει να τονιστεί οτι μετά από κάθε πείραμα γίνεται αναγέννηση (καθαρισμός) της στήλης, για
περίπου 2 ώρες, ώστε να δημιουργθεί το κατάλληλο περιβάλλον για την συγκράτηση των
φωσφοπεπτιδίων, χρησιμοποιώντας σε κάθε περίπτωση την όξινη κινητή φάση (δηλ. ή το
τριφθοροοξικό οξύ ή το μυρμηγκικό οξύ). Τα διαλύματα των φωσφοπεπτιδίων εισάγονται σε χρόνο t
= 0 και σε χρόνο t = 40 min έχουν φτάσει στον ανιχνευτή. Όπως παρατηρούμε, κατά τη διάρκεια ροής
του TFA 0.05 % (PH = 3) τα φωσφοπεπτίδια συγκρατούνται επιτυχώς από τη στήλη, αφού δεν
παρατηρείται έξοδος και ανίχνευση αυτών, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της στήλης να παγιδεύει
τα φωσφοπεπτίδια. Σε χρόνο t = 40 min γίνεται η εισαγωγή της βασικής φάσης (υδατικό διάλυμα
NH4OH). Το υδατικό διάλυμα NH4OH φτάνει στον ανιχνευτή σε χρόνο t = 84.5 min, με ρυθμό ροής 2
μl/min. Μετά την έκλουση παρατηρούμε τον επιτυχή διαχωρισμό και την ανίχνευση των
φωσφοπεπτιδίων. Η έκλουση του μονο-φωσφοπεπτιδίου έγινε σε 9.3 min και του τετρα-
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φωσφοπεπτιδίου έγινε σε 17 min. Συμπερασματικά παρατηρούμε πως η στήλη μπορεί να
χρησιμοποιηθεί παραπάνω από μια φορά και επιτυχώς να διαχωρίσει φωσφοπεπίδια.
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Σχήμα 8.18. Xρωματογραφήματα του μονο-φωσφοπεπτιδίου (FQ-pS-EEQQQTEDELQDK) και του
τετρα-φωσφοπεπτιδίου (RELEELNVPGEIVEpSLpSpSpSEESITR) χρησιμοποιώντας την ίδια στήλη
PMMA όπως και στο Σχήμα 8.17, στην οποία έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2 με τη μέθοδο της υγρής
εναπόθεσης. Η όξινη κινητή φάση ήταν τριφθοροοξικό οξύ 0.05% (PH=3) και η βασική κινητή φάση
NH4OH (PH=10).
Για να δούμε αν τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω είναι επαναλήψιμα,
διεξάγαμε πειράματα και σε μια καινούργια στήλη με ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά όπως και η
παραπάνω. Στο Σχήμα 8.19 (α, β) παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα του μονο-φωσφοπεπτιδίου,
του τετρα-φωσφοπεπτιδίου και του μίγματος χρησιμοποιώντας σαν κινητή όξινη φάση διάλυμα
τριφθοροοξικού οξέος 0.05% με ρυθμό ροής 2 μl/min. Όπως παρατηρούμε, κατά τη διάρκεια του
τριφθοροοξικού οξέος 0.05 % (PH = 3) τα φωσφοπεπτίδια συγκρατούνται επιτυχώς από τη στήλη,
αφού δεν παρατηρείται έξοδος και ανίχνευση αυτών, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της στήλης να
παγιδεύει τα φωσφοπεπτίδια. Το υδατικό διάλυμα NH4OH φτάνει στον ανιχνευτή σε χρόνο t = 85
min, με ρυθμό ροής 2 μl/min. Μετά την έκλουση παρατηρούμε τον επιτυχή διαχωρισμό και την
ανίχνευση των φωσφοπεπτιδίων. Η έκλουση του μονο-φωσφοπεπτιδίου έγινε σε 8.6 min και του
τετρα-φωσφοπεπτιδίου έγινε σε 17 min. Επιτυχής ήταν και ο διαχωρισμός του μίγματος, όπου η
έκλουση του μονο-φωσφοπεπτιδίου έγινε σε 9.1 min και του τετρα-φωσφοπεπτιδίου έγινε σε 17.1
min. Ομοίως με παραπάνω, στο Σχήμα 8.19 (β) παρουσιάζεται το χρωματογράφημα μιας στήλης
χωρίς εναπόθεση TiO2-ZrO2, όπου τα φωσφοπεπτίδια δεν συγκρατούνται στη στήλη.
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Όπως παρατηρούμε από τα χρωματογραφήματα έχουμε αλλαγή στη γραμμή αναφοράς. Αυτές
οι μεταβολές οφείλονται στη λάμπα. Στο Σχήμα 8.16 (β) αναμένονται αλλαγές μέχρι και 20 μονάδες
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Σχήμα 8.19. Xρωματογραφήματα (α) του μονο-φωσφοπεπτιδίου (FQ-pS-EEQQQTEDELQDK) και του
τετρα-φωσφοπεπτιδίου

(RELEELNVPGEIVEpSLpSpSpSEESITR)
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και

(β)

του

μίγματος,

χρησιμοποιώντας καινούργια στήλη PMMA στην οποία έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2 με τη μέθοδο
της υγρής εναπόθεσης. Η όξινη κινητή φάση ήταν τριφθοροοξικό οξύ 0.05% (PH=3) και η βασική
κινητή φάση NH4OH (PH=10). Στο Σχήμα 8.19 (β) δείχνουμε και τη μη κατακράτηση δείγματος από
στήλη που δεν περιέχει TiO2-ZrO2.

Επίσης μελετήσαμε τη χωρητικότητα της στήλης PMMA με την γεωμετρία των 32
παράλληλων καναλιών, στις οποίες έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2. Όπως παρατηρούμε στο Σχήμα
8.20

(α)

γίνεται

η

εισαγωγή

του

πρώτου

δείγματος

(μονο-φωσφοπεπτίδιο

(FQ-pS-

EEQQQTEDELQDK)) όγκου 4 μl, συγκέντρωσης 50 μM. Το πρώτο δείγμα φτάνει στον ανιχνευτή
και γίνεται η εισαγωγή του δεύτερου δείγματος (FQ-pS-EEQQQTEDELQDK) όγκου 2 μl,
συγκέντρωσης 50 μM. Ομοίως όταν το δεύτερο δείγμα φτάνει στον ανιχνευτή γίνεται η εισαγωγή του
τρίτου δείγματος (FQ-pS-EEQQQTEDELQDK) όγκου 2 μl, συγκέντρωσης 50 μM, δηλαδή 0.6
nmoles, ~ 1200 ng. Τελικά αφού και το τρίτο δείγμα φτάνει στον ανιχνευτή γίνεται η εισαγωγή του
τέταρτου δείγματος (FQ-pS-EEQQQTEDELQDK) όγκου 4 μl, συγκέντρωσης 50 μM. Συνολικά στη
στήλη εισήχθηκαν 12 μl διαλύματος μονο-φωσφοπεπτιδίου συγκέντρωσης 50 μM. Όπως
παρατηρούμε, κατά τη διάρκεια του τριφθοροοξικού οξέος 0.05 % (PH = 3) όλη η ποσότητα (12 μl)
του μονο-φωσφοπεπτιδίου συγκρατείται επιτυχώς από τη στήλη, αφού δεν παρατηρείται έξοδος και
ανίχνευση αυτού, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της στήλης να παγιδεύει τα φωσφοπεπτίδια. Μετά
την έκλουση παρατηρούμε τον επιτυχή διαχωρισμό και την ανίχνευση του μονο-φωσφοπεπτιδίου. Η
έκλουση του μονο-φωσφοπεπτιδίου έγινε σε 9.5 min. Το εμβαδόν του τριγώνου της κορυφής του
μονο-φωσφοπεπτιδίου μετά την εισαγωγή της ποσότητας των 12 μl (50 μM) είναι ίσο με 1.2.
Συγκρίνοντας το εμβαδόν του τριγώνου της κορυφής του μονο-φωσφοπεπτιδίου μετά την εισαγωγή
της ποσότητας των 12 μl (50 μM) με το εμβαδόν του τριγώνου της κορυφής του μονοφωσφοπεπτιδίου του Σχήματος 8.19 (όπου εισήχθηκαν 4 μl (50 μM), δηλαδή 0.2 nmoles, ~ 410 ng,
και είναι ίσο με 0.43), προκύπτει οτι το εμβαδόν είναι 3 φορές μεγαλύτερο, οπότε έχει συγκρατηθεί
όλη η ποσότητα των 12 μl (50 μM), δηλαδή 0.6 nmoles, ~ 1200 ng. Στο Σχήμα 8.20 (β) παρουσιάζεται
η καμπύλη βαθμονόμησης του μονο-φωσφοπεπτιδίου μετά την εισαγωγή της ποσότητας των 12 μl (50
μM), δηλαδή ~ 410 ng. Όπως παρατηρούμε από την καμπύλη, η απορρόφηση αυξάνεται γραμμικά
συναρτήσει της ποσότητας που έχει εισαχθεί στη στήλη. Είναι σημαντικό να ειπωθεί πως το πείραμα
της χωρητικότητας της στήλης έδωσε καλά αποτελέσματα σύμφωνα με τα αναμενόμενα επίπεδα
φυσικής αφθονίας προβλεπόμενη για τα βιολογικά δείγματα.
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Σχήμα 8.20. Μελέτη της χωρητικότητας της στήλης. (α) Xρωματογράφημα του μονο-φωσφοπεπτιδίου
(FQ-pS-EEQQQTEDELQDK) χρησιμοποιώντας την ίδια στήλη PMMA στην οποία έχει εναποτεθεί
υμένιο TiO2-ZrO2 με τη μέθοδο της υγρής εναπόθεσης. Η όξινη κινητή φάση ήταν τριφθοροοξικό οξύ
0.05% (PH=3) και η βασική κινητή φάση NH4OH (PH=10). Η ποσότητα του δείγματος είναι 12 μl (50
μΜ), δηλαδή 0.6 nmoles, ~ 1200 ng. (β) Καμπύλη βαθμονόμησης του του μονο-φωσφοπεπτιδίου.
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8.4.3. Διαχωρισμοί προϊόντος πέψης β-Καζεΐνης σε Μικρο-στήλη με Υγρή Εναπόθεση
TiO2-ZrO2
Για να παρουσιάσουμε το διαχωρισμό και την ανίχνευση φωσφοπεπτιδίων από ένα
πολύπλοκο μίγμα πεπτιδίων, χρησιμοποιήθηκε ένα προϊόν πέψης της πρωτεΐνης β-Καζεΐνη (Casein).
Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το προϊόν πέψης Καζεΐνης από την εταιρεία Aldrich, το οποίο
εισήχθηκε στην ίδια στήλη που χρησιμοποιήθηκε στα Σχήματα 8.19, 8.20. Πρέπει να σημειωθεί πως
δε γνωρίζουμε πόσα και ποια φωσφοπεπτίδια περιέχει το συγκεκριμένο προϊόν πέψης Καζεΐνης, αλλά
από τα πειραματικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω παρατηρούμε πως από τη στήλη
έχει διαχωριστεί και ανιχνευτεί ένα μονο-φωσφοπεπτίδιο, του οποίου ο χρόνος έκλουσης ταιριάζει με
το χρόνο έκλουσης του πρότυπου μονο-φωσφοπεπτιδίου που χρησιμοποιήθηκε παραπάνω.
Όπως είδαμε και στο θεωρητικό μέρος προηγούμενες μελέτες από την ομάδα του Pinkse et.al
[24] και του Larsen et.al [28] έδειξαν πως το υμένιο TiO2-ZrO2 δεν συγκρατεί μόνο φωσφοπεπτίδια,
αλλά και άλλα μη φωσφορυλιωμένα πεπτίδια. Έδειξαν πως ο καθαρισμός και η απομάκρυνση αυτών
των πεπτιδίων από τη στήλη μπορεί να γίνει με ένα πολύ όξινο διάλυμα. Σε αυτή τη μελέτη
χρησιμοποιήθηκε το επταφθοροβουτυρικό οξύ (HFBA) 0.1%, το οποίο έχει pKa ίσο με 0.4.
Αρχικά στο παρακάτω Σχήμα 8.21 παρουσιάζεται το χρωματογράφημα του προϊόντος πέψης
Καζεΐνης

χρησιμοποιώντας μια μικρο-στήλη PMMA με την γεωμετρία των 32 παράλληλων

καναλιών, στην οποία δεν έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2. Όπως παρατηρούμε σε χρόνο t = 40
min, κατά τον οποίο το δείγμα έχει φτάσει στον ανιχνευτή, παρατηρείται έξοδος των φωσφοπεπτιδίων
και εμφανίζεται μια κορυφή. Η στήλη αυτή δεν έχει την ικανότητα να παγιδεύσει τα φωσφοπεπτίδια
και

γι’αυτό

εκλούονται

στο

όξινο

περιβάλλον.

Στη

συνέχεια

με

την

εισαγωγή

του

επταφθοροβουτυρικού οξέος 0.1% παρατηρούμε από το χρωματογράφημα πως η στήλη που
κατασκευάσαμε συγκρατεί τα μη φωσφορυλιωμένα πεπτίδια τα οποία εκλούονται, ενώ με την
εισαγωγή του NH4OH δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο χρωματογράφημα, επιβεβαιώνοντας πως τα
φωσφοπεπτίδια δεν συγκρατήθηκαν από τη στήλη και εκλούστηκαν στην αρχή, στο όξινο περιβάλλον.
Η συγκράτηση των μη φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων είναι εφικτή λόγω της μεγάλης ενεργής
επιφάνειας που έχει η στήλη PMMA, όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά και παραπάνω.
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Σχήμα 8.21. Xρωματογράφημα του προϊόντος πέψης Καζεΐνης, συγκέντρωσης 1 μM, όγκου 4 μl
χρησιμοποιώντας την ίδια στήλη PMMA στην οποία δεν έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2 με τη μέθοδο
της υγρής εναπόθεσης. Η όξινη κινητή φάση ήταν τριφθοροοξικό οξύ 0.05% (PH=3), η φάση
απομάκρυνσης των μη φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων ήταν HFBA 0.1% και η βασική κινητή φάση
NH4OH (PH=10). Παρατηρείται οτι τα φωσφοπεπτίδια δεν συγκρατούνται (κορυφή 1), ενώ η στήλη
λόγω μεγάλης επιφάνειας συγκρατεί πεπτίδια που εκλούονται σε όξινο περιβάλλον.
Επιπρόσθετα στο παρακάτω Σχήμα 8.22 παρουσιάζεται το χρωματογράφημα του προϊόντος
πέψης Καζεΐνης χρησιμοποιώντας μια μικρο-διάταξη PMMA με διαφορετική γεωμετρία σε σύγκριση
με τη γεωμετρία των 32 παράλληλων καναλιών που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα
χρωματογραφίας που αναφέρονται παρακάτω. Η μικρο-διάταξη αυτή αποτελείται από ένα
ευθύγραμμο μικρο-κανάλι (πλάτους: 100 μm, βάθους: 20 μm, μήκους 3.8 cm, ύψος τραχύτητας: 11
μm) στο οποίο δεν έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2 με τη μέθοδο της υγρής εναπόθεσης. Όπως
παρατηρούμε από το χρωματογράφημα το δείγμα δεν συγκρατείται, εκλούεται και εμφανίζεται μια
κορυφή σε χρόνο t = 40 min. Στη συνέχεια με την εισαγωγή του επταφθοροβουτυρικού οξέος 0.1%
και του NH4OH παρατηρούμε πως δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο χρωματογράφημα,
επιβεβαιώνοντας πως το δείγμα δεν συγκρατήθηκε από τη μικρο-διάταξη και εκλούστηκε στην αρχή,
στο όξινο περιβάλλον. Η συγκράτηση των πεπτιδίων δεν είναι εφικτή λόγω της μικρότερης ενεργής
επιφάνειας που έχει η μικρο-διάταξη PMMA (ένα απλό ευθύγραμμο κανάλι) σε σύγκριση με τη
χρωματογραφική μικρο-στήλη με τη γεωμετρία των 32 παράλληλων καναλιών.
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Σχήμα 8.22. Xρωματογράφημα του προϊόντος πέψης Καζεΐνης, συγκέντρωσης 1 μM, όγκου 4 μl
χρησιμοποιώντας μια διάταξη PMMA με ένα ευθύγραμμο μικρο-κανάλι (πλάτους: 100 μm, βάθους: 20
μm, μήκους 3.8 cm, ύψος τραχύτητας: 11 μm) στο οποίο δεν έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2 με τη
μέθοδο της υγρής εναπόθεσης. Η όξινη κινητή φάση ήταν τριφθοροοξικό οξύ 0.05% (PH=3), η φάση
απομάκρυνσης των μη φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων ήταν HFBA 0.1% και η βασική κινητή φάση
NH4OH (PH=10).
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα χρησιμοποιώντας τις μικρο-στήλες
PMMA με την γεωμετρία των 32 παράλληλων καναλιών, στις οποίες έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2ZrO2 με τη μέθοδο της υγρής εναπόθεσης. Στο Σχήμα 8.23 (α, β) παρουσιάζεται το χρωματογράφημα
του προϊόντος πέψης Καζεΐνης, συγκεντρώσεων (α) 1 μM, όγκου 4 μl και (β) 10 μM, όγκου 4 μl,
αντίστοιχα χρησιμοποιώντας σαν κινητή όξινη φάση διάλυμα τριφθοροοξικού οξέος 0.05% με ρυθμό
ροής 2 μl/min. Όπως παρατηρούμε, κατά τη διάρκεια του τριφθοροοξικού οξέος 0.05 % (PH = 3) τα
φωσφοπεπτίδια συγκρατούνται επιτυχώς από τη στήλη, αφού δεν παρατηρείται έξοδος αυτών,
επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της στήλης να παγιδεύει τα φωσφοπεπτίδια από το πολύπλοκο δείγμα
πεπτιδίων. Αφού φτάσει το δείγμα στον ανιχνευτή εισάγεται το επταφθοροβουτυρικό οξύ 0.1% με
ρυθμό ροής 2 μl/min για να απομακρύνει τα μη φωσφορυλιωμένα πεπτίδια από τη στήλη. Σε χρόνο t =
79.4 min το HFBA έχει φτάσει στον ανιχνευτή και από το χρωματογράφημα παρατηρούμε την
αποτελεσματικότητα του HFBA στην απομάκρυνση των μη φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων. Στη
συνέχεια γίνεται εισαγωγή του NH4OH, το οποίο φτάνει στον ανιχνευτή σε χρόνο t = 159.4 min, με
ρυθμό ροής 2 μl/min. Μετά την έκλουση παρατηρούμε τον επιτυχή διαχωρισμό και την ανίχνευση του
μονο-φωσφοπεπτιδίου μετά από 9 min για τη συγκέντρωση 1 μM και μετά από 9.8 min για τη
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συγκέντρωση 10 μM. Ο χρόνος έκλουσης του ταιριάζει με το χρόνο έκλουσης του πρότυπου μονοφωσφοπεπτιδίου.
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Σχήμα 8.23. Xρωματογραφήματα του προϊόντος πέψης Καζεΐνης, (α) συγκέντρωσης 1 μM, όγκου 4 μl
και (β) συγκέντρωσης 10 μM, όγκου 4 μl χρησιμοποιώντας την ίδια στήλη PMMA στην οποία έχει
εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2 με τη μέθοδο της υγρής εναπόθεσης. Η όξινη κινητή φάση ήταν
τριφθοροοξικό οξύ 0.05% (PH=3), η φάση απομάκρυνσης των μη φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων ήταν
HFBA 0.1% και η βασική κινητή φάση NH4OH (PH=10). Σε συνεχή ροή τριφθοροοξικού οξέος 0.05%
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με ρυθμό ροής 2 μl/min, γίνεται η εισαγωγή του δείγματος προς ανάλυση και τη στιγμή που φτάνει το
δείγμα στον ανιχνευτή εισάγεται το HFBA 0.1% με ρυθμό ροής 2 μl/min. Εν συνεχεία μετά την εμφάνιση
της κορυφής των μη φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων στο περιβάλλον του HFBA γίνεται εισαγωγή του
NH4OH, με ρυθμό ροής 2 μl/min για την ανίχνευση του φωσφοπεπτιδίου.

Στο Σχήμα 8.24 παρουσιάζεται το χρωματογράφημα του προϊόντος πέψης Καζεΐνης,
συγκέντρωσης 1 μM και όγκου 4 μl χρησιμοποιώντας σαν κινητή όξινη φάση διάλυμα
τριφθοροοξικού οξέος 0.05% με ρυθμό ροής 2 μl/min, στο οποίο πρώτα γίνεται η έκλουση του μονοφωσφοπεπτιδίου στο βασικό περιβάλλον και στην συνέχεια ακολουθεί η απομάκρυνση των μη
φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων με το HFBA. Όπως παρατηρούμε από το χρωματογράφημα, το μονοφωσφοπεπτίδιο εκλούεται μετά από 8.5 min και διαχωρίζεται επιτυχώς από τα μη φωσφορυλιωμένα
πεπτίδια. Πρέπει να σημειωθεί πως συνήθως η απομάκρυνση των μη φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων
γίνεται πριν την έκλουση των φωσφοπεπτιδίων, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην ανάλυση
των φασμάτων, αφού μαζί με τα φωσφοπεπτίδια υπάρχει πιθανότητα να εκλουστούν και κάποια
εναπομείναντα μη φωσφορυλιωμένα πεπτίδια.
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Σχήμα 8.24. Xρωματογράφημα του προϊόντος πέψης Καζεΐνης, συγκέντρωσης 1 μM, όγκου 4 μl
χρησιμοποιώντας την ίδια στήλη PMMA στην οποία έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2 με τη μέθοδο της
υγρής εναπόθεσης. Η όξινη κινητή φάση ήταν τριφθοροοξικό οξύ 0.05% (PH=3), η φάση
απομάκρυνσης των μη φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων ήταν HFBA 0.1% και η βασική κινητή φάση
NH4OH (PH=10). Σε συνεχή ροή τριφθοροοξικό οξύ 0.05% με ρυθμό ροής 2 μl/min, γίνεται η εισαγωγή
του δείγματος προς ανάλυση και τη στιγμή που φτάνει το δείγμα στον ανιχνευτή εισάγεται το NH4OH, με
ρυθμό ροής 2 μl/min. Εν συνεχεία μετά την εμφάνιση της κορυφής του φωσφοπεπτιδίου στο περιβάλλον
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του NH4OH γίνεται εισαγωγή του HFBA 0.1%, με ρυθμό ροής 2 μl/min για την ανίχνευση των μη
φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων.
Στο Σχήμα 8.25 παρουσιάζεται επίσης το χρωματογράφημα του προϊόντος πέψης Καζεΐνης,
συγκέντρωσης 1 μM και όγκου 4 μl χρησιμοποιώντας σαν κινητή όξινη φάση διάλυμα
τριφθοροοξικού οξέος 0.05% με ρυθμό ροής 2 μl/min και στο οποίο έχουμε μεταβάλλει τους ρυθμούς
ροής του NH4OH και του HFBA. Όπως παρατηρούμε, κατά τη διάρκεια του τριφθοροοξικού οξέος
0.05 % (PH = 3) τα φωσφοπεπτίδια συγκρατούνται επιτυχώς από τη στήλη, αφού δεν παρατηρείται
έξοδος και ανίχνευση αυτών, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της στήλης να παγιδεύει τα
φωσφοπεπτίδια από το πολύπλοκο δείγμα πεπτιδίων. Αφού φτάσει το δείγμα στον ανιχνευτεί
εισάγεται το NH4OH με μεγαλύτερο ρυθμό ροής, ίσο με 20 μl/min και φτάνει στον ανιχνευτή σε
χρόνο t = 42 min. Μετά την έκλουση παρατηρούμε τον επιτυχή διαχωρισμό και την ανίχνευση του
μονο-φωσφωπεπτιδίου μετά από 2.3 min. Στη συνέχεια εισάγεται και το HFBA 0.1% με μεγαλύτερο
ρυθμό ροής 20 μl/min για να απομακρύνει τα μη φωσφορυλιωμένα πεπτίδια από τη στήλη. Σε χρόνο t
= 58 min το HFBA έχει φτάσει στον ανιχνευτεί και από το χρωματογράφημα παρατηρούμε την
αποτελεσματικότητα του HFBA στην απομάκρυνση των μη φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων. Όπως
παρατηρούμε από το χρωματογράφημα μεταβάλλοντας το ρυθμό ροής εισαγωγής του NH4OH και του
HFBA, οι κορυφές γίνονται πιο στενές, δηλαδή μειώνεται το πλάτος της βάσης του τριγώνου της
κορυφής και γίνονται πιο οξύτερες. Επίσης παρατηρείται οτι η κορυφή των φωσφοπεπτιδίων που
εμφανίζεται στα 9 min με ροή 2 μl/min, τώρα εμφανίζεται στα 2.3 min με ροή 20 μl/min.
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Σχήμα 8.25. Xρωματογράφημα του προϊόντος πέψης Καζεΐνης, συγκέντρωσης 1 μM, όγκου 4 μl
χρησιμοποιώντας την ίδια στήλη PMMA στην οποία έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2-ZrO2 με τη μέθοδο της
υγρής εναπόθεσης. Η όξινη κινητή φάση ήταν τριφθοροοξικό οξύ 0.05% (PH=3) (με ρυθμό ροής 2
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μl/min), η φάση απομάκρυνσης των μη φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων ήταν HFBA 0.1% (με ρυθμό ροής
20 μl/min) και η βασική κινητή φάση NH4OH (PH=10) (με ρυθμό ροής 20 μl/min).
Συμπερασματικά

τα

παραπάνω

πειράματα

δείχνουν

την

επαναληψιμότητα

των

αποτελεσμάτων στην ανίχνευση και τον διαχωρισμό των φωσφοπεπτιδίων, χρησιμοποιώντας την ίδια
στήλη πολλές φορές.

8.5. Διαχωρισμοί Πρότυπων Φωσφοπεπτιδίων σε Μικρο-στήλη με Εναπόθεση TiO2 με
Πυρόλυση Ψεκασμού Φλόγας
Σ’αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα πειράματα για τον διαχωρισμό των φωσφοπεπτιδίων
με χρωματογραφία συγγένειας TiO2, χρησιμοποιώντας τις μικρο-κολώνες PMMA με την γεωμετρία
των 32 παράλληλων καναλιών, στις οποίες έχει εναποτεθεί το υμένιο TiO2 με τη μέθοδο της
πυρόλυσης ψεκασμού φλόγας, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα.
Αρχικά σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο διαχωρισμός των εμπορικών φωσφοπεπτιδίων
με τη γνωστή ακολουθία όπως είδαμε παραπάνω. Παρακάτω παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα
του μονο-φωσφοπεπτιδίου (FQ-pS-EEQQQTEDELQDK) και ενός μίγματος μονο-φωσφοπεπτιδίου
και τετρα- φωσφοπεπτιδίου με αναλογία 1:1 χρησιμοποιώντας σαν κινητή όξινη φάση διάλυμα
τριφθοροοξικού οξέος 0.05%. Σαν βασική κινητή φάση χρησιμοποιήθηκε υδατικό διάλυμα NH4OH. Η
συγκέντρωση του μονο-φωσφοπεπτιδίου και του μίγματος που χρησιμοποιήθηκε ήταν 50 μM. Τα
φωσφοπεπτίδια εισήχθηκαν στη στήλη χρησιμοποιώντας 0.05% τριφθοροοξικού οξέος με ρυθμό ροής
2 μl/min. Ο όγκος που εισήχθηκε για το μονο-φωσφοπεπτίδιο ήταν 4 μl ενώ για το μίγμα ο όγκος που
εισήχθηκε ήταν 8 μl. Στο Σχήμα 8.26 (α) παρουσιάζονται τα χρωματογραφήματα του μονοφωσφοπεπτιδίου και στο Σχήμα 8.26 (β) παρουσιάζεται το χρωματογράφημα του μίγματος. Όπως
παρατηρούμε από τα χρωματογραφήματα, τα διαλύματα των φωσφοπεπτιδίων εισάγονται σε χρόνο t
= 0 και σε χρόνο t = 40 min έχουν φτάσει στον ανιχνευτή. Όπως παρατηρούμε, κατά τη διάρκεια της
όξινης φάσης (PH = 3) τα φωσφοπεπτίδια συγκρατούνται επιτυχώς από τη στήλη, αφού δεν
παρατηρείται έξοδος αυτών, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της στήλης να παγιδεύει τα
φωσφωπεπτίδια. Σε χρόνο t = 40 min γίνεται η εισαγωγή της βασικής φάσης (υδατικό διάλυμα
NH4OH) και σε χρόνο t = 84 min φτάνει στον ανιχνευτή με ρυθμό ροής 2 μl/min. Μετά την έκλουση
χρησιμοποιώντας το υδατικό διάλυμα NH4OH (PH = 10), παρατηρούμε τον επιτυχή διαχωρισμό και
την ανίχνευση των φωσφοπεπτιδίων. Η έκλουση του μονο-φωσφοπεπτιδίου έγινε σε 8.8 min.
Επιτυχής ήταν και ο διαχωρισμός του μίγματος, όπου η έκλουση του μονο-φωσφοπεπτιδίου έγινε σε
9.6 min και του τετρα-φωσφοπεπτιδίου έγινε σε 17 min.
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Σχήμα 8.26. Xρωματογραφήματα (α) του μονο-φωσφοπεπτιδίου (FQ-pS-EEQQQTEDELQDK) και (β)
του μίγματος, χρησιμοποιώντας καινούργια στήλη PMMA στην οποία έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2 με τη
μέθοδο της πυρόλυσης ψεκασμού. Η όξινη κινητή φάση ήταν τριφθοροοξικό οξύ 0.05% (PH=3) και η
βασική κινητή φάση NH4OH (PH=10).

8.5.1. Διαχωρισμοί προϊόντος πέψης β-Καζεΐνης σε Μικρο-στήλη με Εναπόθεση TiO2 με
Πυρόλυση Ψεκασμού Φλόγας
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Στο Σχήμα 8.27 παρουσιάζεται το χρωματογράφημα του προϊόντος πέψης Καζεΐνης,
συγκεντρώσης 1 μM, όγκου 4 μl χρησιμοποιώντας σαν κινητή όξινη φάση διάλυμα τριφθοροοξικού
οξέος 0.05% με ρυθμό ροής 2 μl/min. Όπως παρατηρούμε, κατά τη διάρκεια του τριφθοροοξικού
οξέος 0.05 % (PH = 3) τα φωσφοπεπτίδια συγκρατούνται επιτυχώς από τη στήλη, αφού δεν
παρατηρείται έξοδος αυτών, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της στήλης να παγιδεύει τα
φωσφοπεπτίδια από το πολύπλοκο δείγμα πεπτιδίων. Αφού φτάσει το δείγμα στον ανιχνευτή
εισάγεται το HFBA 0.1% με ρυθμό ροής 2 μl/min για να απομακρύνει τα μη φωσφορυλιωμένα
πεπτίδια από τη στήλη. Το HFBA φτάνει στον ανιχνευτή και από το χρωματογράφημα παρατηρούμε
την αποτελεσματικότητα του HFBA στην απομάκρυνση των μη φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων. Στη
συνέχεια γίνεται εισαγωγή του NH4OH με ρυθμό ροής 2 μl/min. Μετά την έκλουση παρατηρούμε τον
επιτυχή διαχωρισμό και την ανίχνευση του μονο-φωσφωπεπτιδίου μετά από 11.2 min.
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Σχήμα 8.27. Xρωματογράφημα του προϊόντος πέψης Καζεΐνης, συγκέντρωσης 1 μM, όγκου 4 μl
χρησιμοποιώντας την ίδια στήλη PMMA στην οποία έχει εναποτεθεί υμένιο TiO2 με τη μέθοδο της
πυρόλυσης ψεκασμού. Η όξινη κινητή φάση ήταν τριφθοροοξικό οξύ 0.05% (PH=3), η φάση
απομάκρυνσης των μη φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων ήταν HFBA 0.1% και η βασική κινητή φάση
NH4OH (PH=10).

8.6. Συμπεράσματα

Στη συνέχεια αναφέρονται τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από το Κεφάλαιο.
Πειραματικό Μέρος Ι: Κατασκευή Μικρο-χρωματογραφικής Στήλης
•

Για το σχεδιασμό της χρωματογραφικής μικρο-στήλης σε ψηφίδα από PMMA επιλέχθηκε η
γεωμετρία των παράλληλων καναλιών.
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•

Η χρωματογραφική μικρο-στήλη σε ψηφίδα από PMMA κατασκευάστηκε με πλάσμα Ο2 και
συγκολλήθηκε με ταινίες ελασματοποίησης.

•

Για τη συγκράτηση της διάταξης επιλέχθηκε η συσκευή ‘Lab-on-a-Chip Kit 4515’ από την
εταιρεία Micronit Microfluidics BV.

•

Υμένια TiO2-ZrO2 ή TiO2 εναποτέθηκαν με δυο μεθόδους, (α) εναπόθεση σε υγρή φάση, (β)
εναπόθεση με πυρόλυση ψεκασμού φλόγας και χρησιμοποιήθηκαν ως στάσιμη φάση σε
μικροαναλυτικές διατάξεις από PMMA, για τον διαχωρισμό των φωσφοπεπτιδίων με
χρωματογραφία συγγένειας.

•

Η μέθοδος της υγρής εναπόθεσης είναι γρήγορη και εύκολη στην εκτέλεση και μπορεί να
εφαρμοστεί εύκολα σε πολυμερικά υποστρώματα χωρίς την εφαρμογή υψηλών θερμοκρασιών
για τη δημιουργία κρυσταλλικών μορφών.

•

Τα υμένια TiO2-ZrO2 ή TiO2 που εναποτέθηκαν παρουσίασαν κρυσταλλική δομή, όπως
προσδιορίστηκε με την τεχνική της περίθλασης ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction (XRD).

•

Τα υμένια που εναποτέθηκαν ήταν σταθερά υπό ροή υδατικών διαλυματών μετά από πολλά
πειράματα.

Πειραματικό Μέρος ΙΙ: Χρωματογραφικοί Διαχωρισμοί
•

Η μικρο-κατασκευασμένη χρωματογραφική στήλη από PMMA με στάσιμη φάση είτε TiO2ZrO2 ή TiO2 διαχώρισε και συγκράτησε επιτυχώς φωσφορυλιωμένα πεπτίδια.

•

Οι δυο διαφορετικές στάσιμες φάσεις (TiO2-ZrO2 και TiO2) που χρησιμοποιήθηκαν ήταν
σταθερές μετά από πολλές χρήσεις.

•

Χρησιμοποιήθηκαν εμπορικά φωσφοπεπτίδια με γνωστή ακολουθία: α) το μονο-φωσφοπεπτίδιο
(FQ-pS-EEQQQTEDELQDK)

και

β)

το

τετρα-φωσφοπεπτίδιο

(RELEELNVPGEIVEpSLpSpSpSEESITR), αλλά και ένα πολύπλοκο μίγμα πεπτιδίων, ένα
προϊόν πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη.
•

Η ανίχνευση των φωσφοπεπτιδίων και του προϊόντος πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη έγινε με ένα
φασματοφωτόμετρο UV εκτός της ψηφίδας.

•

Η συγκράτηση των φωσφοπεπτιδίων έγινε σε όξινο περιβάλλον, ενώ η αποδέσμευση των
φωσφοπεπτιδίων έγινε σε βασικό περιβάλλον.

•

Η μικρο-κατασκευασμένη χρωματογραφική TiO2-ZrO2 στήλη έχει μεγάλη χωρητικότητα, αφού
διαχώρισε επιτυχώς 10 μM από το προϊόν πέψης της πρωτεΐνης Καζεΐνη.

•

Το επταφθοροβουτυρικό οξύ HFBA 0.1% χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για την απομάκρυνση των
μη φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων από το προϊόν πέψης της Καζεΐνη.

•

Η μικρο-κατασκευασμένη χρωματογραφική TiO2-ZrO2 στήλη από PMMA μπορεί να
χρησιμοποιηθεί πολλές φορές με επαναλήψιμα αποτελέσματα.
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•

Η μικρο-κατασκευασμένη χρωματογραφική στήλη από PMMA χωρίς την εναπόθεση της
στάσιμης φάσης συγκρατεί τα μη φωσφορυλιωμένα πεπτίδια λόγω της μεγάλης ενεργής
επιφάνειας μετά την κατασκευή.
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Συμπεράσματα και Προτάσεις
Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η κατεργασία πολυμερικών υλικών με λιθογραφία και
εγχάραξη με πλάσμα για την κατασκευή μικροαναλυτικών διατάξεων. Οι μικροαναλυτικές διατάξεις
που κατασκευάστηκαν ήταν τόσο διατάξεις υπο ροή σε μικροκανάλια (χρωματογραφική μικροστήλη),
όσο και διατάξεις ανοικτής επιφάνειας όπως πρωτεϊνική μικροσυστοιχία.
Αρχικά, προτάθηκε μια επίπεδη τεχνολογία (που συνίσταται σε α) άμεση λιθογραφία στην
επιφάνεια δυο πολυμερικών υποστρωμάτων, του PMMA και του PEEK, β) εγχάραξη με πλάσμα και
γ) επιλεκτική εναπόθεση) ως εναλλακτική μέθοδο στην κατασκευή και τροποποίηση των επιφανειών
μικρορευστονικών διατάξεων. Η εγχάραξη με το πλάσμα O2 είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του
χαρακτήρα των πολυμερικών επιφανειών, με αποτέλεσμα την δημιουργία τραχέων και υπερυδρόφιλων επιφανειών από PMMA και από PEEK. Ο έλεγχος της θερμοκρασίας κατά την εγχάραξη
είχε ως αποτελέσματα τον ακριβή έλεγχο της τραχύτητας. Δείξαμε την αυθόρμητη τριχοειδή άντληση
νερού, προκαλούμενη από τη τραχύτητα σε μικρο-κανάλια και κατασκεύσαμε παθητική βαλβίδα μετά
την εισαγωγή υπερ-υδρόφοβων νησίδων στην εσωτερική επιφάνεια των μικροκαναλιών.
Η τεχνολογία που προτείνουμε στο πλάσμα μπορεί να εφαρμοστεί στον έλεγχο της ροής του
υγρού στα μικρο-κανάλια με εφαρμογές στην ανάπτυξη των κυττάρων, στο χειρισμό πρωτεϊνών και
σε άλλες τεχνολογίες των μικροαναλυτικών συστημάτων

106-108

, καθώς και σε εφαρμογές

χρωματογραφίας, αξιοποιώντας τη μεγάλη ενεργή επιφάνεια.
Σύμφωνα με τη δεύτερη κατεύθυνση της παρούσας διατριβής νανο-υφάνθηκαν επιφάνειες
PMMA και PEEK σε πλάσμα Ο2 οδηγώντας σε νανο-δομές με κολωνοειδή μορφή με υψηλό λόγο
ασυμμετρίας. Βρέθηκε ότι οι νανο-κολώνες αυξάνονται με την αύξηση της διάρκειας της κατεργασίας
στο πλάσμα οδηγώντας σε μεγάλη αύξηση της ενεργού επιφανείας. Παρατηρήθηκε οτι αυτή η
τραχύτητα καθυστερεί σημαντικά τη γήρανση των υπερυδρόφιλων επιφανειών. Κατασκευάστηκαν
επίσης υπερ-υδρόφοβες επιφάνειες μετά την ομοιόμορφη εναπόθεση με πλάσμα ενός φθορανθρακικού
υμενίου. Αποδείχτηκε οτι η ιονοβολή των υλικών του τοιχώματος του αντιδραστήρα και, σε
μικρότερο βαθμό, οι προσμείξεις στο υλικό είναι υπεύθυνες για το σχηματισμό της τραχύτητας και
της νανο-υφής. Οι νανο-υφασμένες/νανο-δομημένες επιφάνειες είναι κατάλληλες για εφαρμογές σε
μικροαναλυτικές συσκευές και στη προσρόφηση πρωτεϊνών/κυττάρων 147, ή ως πορώδεις επιφάνειες.
Επιπλέον οι επιφάνειες αυτές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως μη ανακλαστικές
(διαφανείς ή αδιαφανείς) επιφάνειες, ανάλογα με το χρόνο κατεργασίας.94, 270
Σύμφωνα με τη τρίτη κατεύθυνση της διατριβής οι βέλτιστες νανο-υφασμένες πολυμερικές
επιφάνειες αξιολογήθηκαν ως προς την ικανότητα προσρόφησης πρωτεϊνών. Διαπιστώθηκε ότι
παρουσίασαν 6 φορές υψηλότερη ικανότητα δέσμευσης πρωτεϊνών σε σύγκριση με τις μη
κατεργασμένες επιφάνειες. Αυτή η αύξηση αποδόθηκε στην αυξημένη ενεργή επιφάνεια σε σύγκριση
με τις μη κατεργασμένες επιφάνειες για ένα σταθερό μέγεθος κηλίδας. Η εναπόθεση διαλυμάτων
πρωτεϊνών με μια αυτόματη συσκευή εναπόθεσης κατέδειξε την κατασκευή πρωτεϊνικών
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μικροσυστοιχιών με ομοιόμορφες και έντονες κηλίδες, και με μια βελτιωμένη κατά 2 τάξεις μεγέθους
ευαισθησία. Τα νανο-δομημένα / νανο-υφασμένα με το πλάσμα υποστρώματα αναμένεται να
βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση των μικροσυστοιχιών.
Τέλος σύμφωνα με την τελευταία κατεύθυνση της παρούσας διατριβής σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε μια χρωματογραφική μικρο-στήλη σε ψηφίδα από PMMA με γεωμετρία των
παράλληλων καναλιών. Υμένια TiO2-ZrO2 ή TiO2 εναποτέθηκαν στη στήλη με δυο μεθόδους, (α)
εναπόθεση σε υγρή φάση, (β) εναπόθεση με πυρόλυση ψεκασμού φλόγας και χρησιμοποιήθηκαν ως
στάσιμη φάση, για τον διαχωρισμό φωσφοπεπτιδίων με χρωματογραφία συγγένειας. Τα υμένια TiO2ZrO2 ή TiO2 που εναποτέθηκαν παρουσίασαν κρυσταλλική δομή, όπως προσδιορίστηκε με την τεχνική
της περίθλασης ακτίνων Χ (X-Ray Diffraction (XRD). Η μικρο-στήλη από PMMA με στάσιμη φάση
είτε TiO2-ZrO2 ή TiO2 συγκράτησε και διαχώρισε επιτυχώς φωσφορυλιωμένα εμπορικά πεπτίδια,
αλλά και ένα πολύπλοκο μίγμα πεπτιδίων από πέψη Καζεΐνης. Η στήλη είχε μεγάλη χωρητικότητα,
αφού διαχώρισε επιτυχώς 10 μM από τα προϊόντα πέψης της Καζεΐνης. Η στήλη χρησιμοποιήθηκε
πολλές φορές με επαναλήψιμα αποτελέσματα.
Για τη συνέχιση της παρούσας διδακτορικής διατριβής θα μπορούσε κανείς να προτείνει:
α) Κατασκευή μικροσυστοιχιών DNA για την ανίχνευση μεταλλάξεων που σχετίζονται με την
διάγνωση συγκεκριμένων κληρονομικών ασθενειών.
β) Κατασκευή μικροστήλης χρωματογραφίας ανάστροφης φάσης (με C18 ή C8) αμέσως μετά τη
μικροστήλη ψηφίδας PMMA που κατασκευάστηκε για χρωματογραφία συγγενείας TiO2-ZrO2, για την
απευθείας ανάλυση πολύπλοκων βιολογικών δειγμάτων.
γ) Απευθείας σύνδεση της μικροστήλης με φασματογράφο μάζας με ηλεκτροψεκασμό (ESI-MS).
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ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Τσουγένη Αικατερίνη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή
Η κατασκευή πολυμερικών μικρορευστονικών διατάξεων αποτελεί τελευταία ένα πεδίο
έντονης ερευνητικής δραστηριότητας, με πολλά παραδείγματα πρακτικών αναλυτικών εφαρμογών. Η
λειτουργική τους αποτελεσματικότητα και η εμπορική τους επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τις χρησιμοποιούμενες διαδικασίες κατασκευής και γι αυτό χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό
κλασικές διεργασίες μικροηλεκτρονικής. Μια τέτοια διεργασία είναι και η κατεργασία με πλάσμα
αερίων, με την οποία (σε συνδυασμό με την λιθογραφία) μπορεί όχι μόνο να σχηματοποιηθεί μια
επιφάνεια όπως στη μικροηλεκτρονική, αλλά και να τροποποιηθεί φυσικοχημικά.
Περιγραφή και Αντικείμενο
H παρούσα Διδακτορική Διατριβή εντάσσεται στην περιοχή της επιφανειακής κατεργασίας
πολυμερικών υλικών για μικρο- και νανο- τεχνολογία και νανο- βιοτεχνολογία. Η διατριβή στοχεύει
στη κατεργασία πολυμερικών υλικών με λιθογραφία και εγχάραξη με πλάσμα για την κατασκευή
μικροαναλυτικών διατάξεων (Micro Total Analysis Systems), καθώς επίσης και στο χαρακτηρισμό
και τις εφαρμογές των διατάξεων αυτών. Οι μικροαναλυτικές διατάξεις που στοχεύει είναι τόσο
διατάξεις υπο ροή σε μικροκανάλια (π.χ. χρωματογραφικές μικροστήλες), όσο και διατάξεις ανοικτής
επιφάνειας, όπως πρωτεϊνικές μικροσυστοιχίες. Στην παρούσα διδακτορική διατριβή για την
κατασκευή των διατάξεων επιλέχθηκαν πλακίδια PMMA [πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα)] πάχους
2 mm, καθώς και πλακίδια ΡEEK [πολυ(διαιθεροκετόνης)] πάχους 1.5 mm.
Αντικείμενο της Διδακτορικής Διατριβής αποτελούν: (α) Η μελέτη και κατανόηση του
μηχανισμού της νανο-ύφανσης οργανικών πολυμερικών επιφανειών με πλάσμα Ο2 και ο έλεγχος της
διαβροχής αυτών σε όλο το εύρος από Σταθερές Υπερ-υδρόφιλες επιφάνειες σε Υπερ-υδρόφοβες
Επιφάνειες. (β) Η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης κλασικών διεργασιών μικροηλεκτρονικής /
μικρομηχανικής (λιθογραφία και κατεργασία με πλάσμα αερίων) ως εναλλακτικής τεχνικής για την
κατασκευή έξυπνων μικρορευστονικών διατάξεων, και η ενσωμάτωση των νανο-υφασμένων
πολυμερικών επιφανειών σε μικροκανάλια για έλεγχο της ροής. (γ) Η μελέτη της προσρόφησης
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πρωτεϊνών στις νανο-υφασμένες πολυμερικές επιφάνειες για την κατασκευή πρωτεϊνικών
μικροσυστοιχιών. (δ) Η κατασκευή χρωματογραφικής στήλης σε μια ψηφίδα από PMMA γεωμετρίας
32 παράλληλων καναλιών για την ανάλυση πρότυπων φωσφοπεπτίδιων καθώς και ενός πολύπλοκου
μίγματος πεπτιδίων από την πέψη της Καζεΐνης, με χρωματογραφία συγγένειας διοξειδίου μετάλλου.
Στο παρακάτω σχηματικό διάγραμμα (Σχήμα 1.11) απεικονίζονται οι επιμέρους στόχοι της
παρούσας διατριβής, οι οποίοι οδηγούν στον απώτερο στόχο, δηλαδή την κατασκευή, με λιθογραφία
και κατεργασία με πλάσμα Ο2, πολυμερικών μικροαναλυτικών διατάξεων: μιας πολυμερικής
μικροσυστοιχίας πρωτεϊνών και μιας χρωματογραφικής μικροστήλης σε ψηφίδα PMMA.
Διευκρινίζουμε ότι η βιβλιογραφική επισκόπηση της τεχνολογικής στάθμης για τα παραπάνω
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2.

Σχήμα 1.11. Στόχοι της παρούσας διδακτορικής διατριβής.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα
(α) Μελέτη και κατανόηση του μηχανισμού της νανο-ύφανσης οργανικών πολυμερικών επιφανειών με
πλάσμα Ο2 και του ελέγχου της διαβροχής αυτών σε όλο το εύρος από Σταθερές Υπερ-υδρόφιλες
επιφάνειες σε Υπερ-υδρόφοβες Επιφάνειες. (βλέπε κεφάλαιο 4 και εργασία ‘Mechanisms of Oxygen
Plasma Nanotexturing of Organic Polymer Surfaces: From Stable Super Hydrophilic to Super
Hydrophobic Surfaces’ K. Tsougeni, N. Vourdas, A. Tserepi, and E. Gogolides Langmuir 2009,
25(19), 11748–11759)119.
Οι διεργασίες πλάσματος Ο2 χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υπερ υδρόφιλων ή υπερ
υδρόφοβων

πολυμερικών

επιφανειών.

Τα

πολυμερικά

υποστρώματα

(πλακίδια)

που

χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα διατριβή είναι ο Πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) (PMMA), η
Πολυ(διαιθεροκετόνη) (ΡΕΕΚ) και το Πολυστυρένιο (PS). Στη περίπτωση που επιδιώκεται η
υδροφοβοποίηση της επιφάνειας ακολουθεί μια εναπόθεση με πλάσμα C4F8 μετά την εγχάραξη με
πλάσμα Ο2. Στην παρούσα διατριβή κατασκευάζουμε τραχύτητα μορφής κολωνών (pillars) με υψηλό
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λόγο ασυμμετρίας, των οποίων το ύψος κυμαίνεται από 16 nm εως μερικά μm, ανάλογα με το χρόνο
επεξεργασίας, και με γωνία επαφής περίπου 0o μετά από την κατεργασία με πλάσμα Ο2 ή γωνία
επαφής 153o (με υστέρηση χαμηλότερη από 5o) μετά την εναπόθεση του φθοράνθρακα. Οι υπερ
υδρόφοβες επιφάνειες είναι σταθερές θερμοδυναμικά και σταθερές με το χρόνο, ενώ οι
υπερυδρόφιλες είναι επίσης σχεδόν σταθερές με τον χρόνο, αφού η γήρανση των υπερ υδρόφιλων
επιφανειών καθυστερεί σημαντικά λόγω της ευεργετικής επίδρασης της τοπογραφίας. Οι μηχανισμοί
υπεύθυνοι για τη νανο-ύφανση των πολυμερικών επιφανειών εξηγούνται μέσω έξυπνων πειραμάτων
που περιλαμβάνουν τη σκόπιμη τροποποίηση των τοιχωμάτων του αντιδραστήρα πλάσματος, και τη
φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων X, η οποία χρησιμοποιείται επίσης για τη μελέτη της
χημικής τροποποίησης των επιφανειών στο πλάσμα. Επιπλέον αποδεικνύουμε ότι ο έλεγχος της νανούφανσης στο πλάσμα μπορεί να επιτευχθεί αν γίνει προσεκτικά η επιλογή του υλικού των τοιχωμάτων
του αντιδραστήρα. Εν κατακλείδι ο κύριος μηχανισμός νανο-ύφανσης είναι η εναπόθεση
παρεμποδιστών της εγχάραξης που προέρχονται από ανόργανο ή μεταλλικό υλικό των τοιχωμάτων
του αντιδραστήρα.
(β) Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης κλασικών διεργασιών μικροηλεκτρονικής / μικρομηχανικής
(λιθογραφία και κατεργασία με πλάσμα αερίων) ως εναλλακτικής τεχνικής για την κατασκευή
«έξυπνων» μικρορευστονικών διατάξεων, με ενσωματωμένες νανο-δομές για έλεγχο της ροής. (βλέπε
κεφάλαια 5 και 6, και εργασίες ‘Photosensitive Poly(dimethylsiloxane) Materials for Microfluidic
Applications’ K. Tsougeni, A. Tserepi, E. Gogolides, Microelectronic Engineering, 84, 1104, (2007)68
και ‘Smart polymeric microfluidics fabricated by plasma processing: controlled wetting, capillary
filling and hydrophobic valving’ Katerina Tsougeni, Dimitris Papageorgiou, Angeliki Tserepi and
Evangelos Gogolides Lab Chip, 2010, 10, 462–469)280.
Αποδεικνύουμε την δυνατότητα κατασκευής πολυμερικών μικρορευστονικών διατάξεων, την
τροποποίηση των επιφανειών τους, και την ενσωμάτωση πολλαπλών λειτουργιών σε αυτές, με χρήση
λιθογραφίας επάνω στο πολυμερικό υπόστρωμα ακολουθούμενης από εγχάραξη του πολυμερούς με
πλάσμα και κατά περίπτωση επιλεκτική εναπόθεση φθοράνθρακα από το πλάσμα. Η τεχνολογία μας
είναι από εκείνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μαζική παραγωγή πολυμερικών
μικροαναλυτικών διατάξεων και όχι μόνο για κατασκευή προτύπων.
Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται μια διαδικασία λιθογραφίας για φωτοευαίσθητο PDMS στις
μικρορευστονικές διατάξεις, για δυο κύριες χρήσεις: α) σαν ένα λεπτό (περίπου 10 μm) δομικό υλικό
και β) σαν μια πολύ λεπτή (< 1 μm) σκληρυνόμενη μάσκα (hard mask) που θα χρησιμοποιηθεί για
εγχάραξη πολυμερικών υποστρωμάτων σε πλάσμα οξυγόνου. Επίσης μελετήθηκαν οι ιδιότητες της
φωτο-διασταύρωσης, στο βαθύ υπεριώδες (deep-UV) και στο I-line, των συμπολυμερών σιλοξάνης τα
οποία περιέχουν ομάδες βινυλομεθυλοσιλοξανίου (vinyl-methyl-siloxane) ως πολυμερίσιμες μονάδες.
Αυτά τα υλικά είναι ευαίσθητα στο βαθύ υπεριώδες (< 250 nm) και μορούν να ευαισθητοποιηθούν και
στα 300 – 400 nm χρησιμοποιώντας ευαισθητοποιητές με ελεύθερες ρίζες. Ακόμη στο κεφάλαιο 5
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αποδεικνύεται οτι ακόμη και το θερμοσκληρυνόμενο PDMS (Sylgard 184, βάση) μπορεί να γίνει
φωτοευαίσθητο στο βαθύ υπεριώδες (deep-UV), αν και η πρακτική χρήση του περιορίζεται στα πολύ
λεπτά υμένια, λόγω του μικρού μοριακού βάρους.
Μετά την λιθογραφία που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 5 εφαρμόζουμε την τεχνολογία
επεξεργασίας με το πλάσμα (κεφάλαιο 6) για την κατασκευή πολυμερικών μικρορευστονικών
διατάξεων σε υποστρώματα πολυ(μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) (PMMA) και πολυ(διαιθερο κετόνης)
(PEEK). Πρώτα, χρησιμοποιήθηκε βαθιά ανισοτροπική εγχάραξη με πλάσμα Ο2 για να
σχηματοποιηθεί το πολυμερές μέσω μιας in situ, εξαιρετικά ανθεκτικής στην εγχάραξη μάσκας, η
οποία είναι είτε ένα λεπτό υμένιο από πυριτιούχο φωτοπολυμερές ή ένα παχύ οργανικό
φωτοπολυμερές. Το πλάσμα O2 μεταβάλλει το χαρακτήρα των πολυμερικών επιφανειών, με
αποτέλεσμα τραχιές και υπερ-υδρόφιλες επιφάνειες από PMMA και από PEEK. Ο έλεγχος της
θερμοκρασίας κατά την εγχάραξη έχει ως αποτελέσματα τον ακριβή έλεγχο της τραχύτητας σύμφωνα
με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Kατασκευάσαμε υπερ-υδρόφιλα μικρο-κανάλια, σχεδόν σταθερά στο
χρόνο (με αργή γήρανση). Επιδείξαμε την αυθόρμητη τριχοειδή άντληση νερού εντός αυτών των
μικρο-καναλιών σε αντίθεση με τα ομαλά κανάλια, ακόμη και 5 εβδομάδες μετά την κατασκευή. Στη
συνέχεια, εναποθέτοντας ένα φθορανθρακικό υμένιο με πλάσμα C4F8 μέσω μιας διάτρητης μάσκας
παρήγαμε υπερ-υδρόφοβες νησίδες στο εσωτερικό των μικρο-καναλιών και τις χρησιμοποιήσαμε ως
παθητικές βαλβίδες. Η προσέγγισή μας οδήγησε σε "έξυπνες" πολυλειτουργικές μικρορευστονικές
διατάξεις κατασκευασμένες με λιθογραφία και τεχνολογία πλάσματος.
(γ) Μελέτη της προσρόφησης πρωτεϊνών στις νανο-υφασμένες πολυμερικές επιφάνειες για την
κατασκευή πρωτεϊνικών μικροσυστοιχιών (βλέπε κεφάλαιο 7 και εργασίες ‘Nanotexturing of
Poly(methyl methacrylate) Polymer Using Plasma Processes and Applications in Wetting Control and
Protein Adsorption’ K.Tsougeni, P.S.Petrou, A.Tserepi, S.E.Kakabakos, E.Gogolides Microelectronic
Engineering, 86(4-6), 1424 (2009)147 και K.Tsougeni, P S Petrou, A Tserepi, S E Kakabakos and E
Gogolides, submitted Langmuir (2009))281.
Πλακίδια πολυ (μεθακρυλικού μεθυλεστέρα) (PMMA) και πολυστυρενίου (PS) νανουφάνθηκαν μέσω της κατεργασίας σε πλάσμα Ο2 για τη δημιουργία υποστρωμάτων με αυξημένη
ενεργή επιφάνεια για εφαρμογές σε πρωτεϊνικές μικροσυστοιχίες. Προσδιορίστηκαν οι συνθήκες
κατεργασίας στο πλάσμα για μέγιστη και ομοιόμορφη προσρόφηση πρωτεϊνών στις νανο-υφασμένες
επιφάνειες. Η ικανότητα δέσμευσης πρωτεϊνών αξιολογήθηκε μέσω της μελέτης προσρόφησης δύο
πρωτεϊνών, της βιοτινυλιωμένης οραλβουμίνης βοός (b-BSA) και της γ-σφαιρίνης κουνελιού (RgG).
Η ακινητοποίηση των πρωτεϊνών αυτών, πάνω στις νανο-υφασμένες επιφάνειες, προσδιορίστηκε
ποσοτικά μέσω της αντίδρασης με δεσμευτικά μόρια επισημασμένα με φθορίζουσες ουσίες.
Διαπιστώθηκε ότι η προσρόφηση και των δύο πρωτεϊνών αυξήθηκε μέχρι και 6 φορές με την
κατεργασία στο πλάσμα σε σύγκριση με μη κατεργασμένες επιφάνειες. Η ευαισθησία της ανίχνευσης
βελτιώθηκε κατά 2 τάξεις μεγέθους. Επιπλέον, οι πρωτεϊνικές κηλίδες που δημιουργήθηκαν στις
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βελτιστες

νανο-υφασμένες

επιφάνειες

ήταν

εξαιρετικά

ομοιογενείς

όταν

η

εναπόθεση

πραγματοποιήθηκε με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα εναπόθεσης μικροκηλίδων.
(δ) Κατασκευή χρωματογραφικής στήλης σε μια ψηφίδα από PMMA γεωμετρίας 32 παράλληλων
καναλιών για την ανάλυση προτύπων φωσφωπεπτίδιων και ενός πολύπλοκου μίγματος πεπτιδίων από
την πέψη της Καζεΐνης, με χρωματογραφία συγγένειας διοξειδίου μετάλλου. (βλέπε κεφάλαιο 8, και
εργασίες σε συνέδρια ΙΜΑ2009282 και Lab on Chip 2010283)
Έγινε σχεδιασμός και κατασκευή χρωματογραφικής στήλης σε μια ψηφίδα από PMMA για το
διαχωρισμό προτύπων φωσφοπεπτιδίων καθώς και πολύπλοκου μίγματος πεπτιδίων Για το σχεδιασμό
της χρωματογραφικής μικρο-στήλης σε ψηφίδα από PMMA επιλέχθηκε η γεωμετρία των παράλληλων
καναλιών. Η χρωματογραφική μικρο-στήλη σε ψηφίδα από PMMA κατασκευάστηκε με πλάσμα Ο2
και συγκολλήθηκε με ταινίες ελασματοποίησης. Για τη συγκράτηση της διάταξης επιλέχθηκε η
συσκευή ‘Lab-on-a-Chip Kit 4515’ από την εταιρεία Micronit Microfluidics BV. Υμένια TiO2-ZrO2 ή
TiO2 εναποτέθηκαν με δυο μεθόδους, (α) εναπόθεση σε υγρή φάση, ή εναλλακτικά εναπόθεση με
πυρόλυση ψεκασμού φλόγας. Τα υμένια χρησιμοποιήθηκαν ως στάσιμη φάση σε μικροαναλυτικές
διατάξεις από PMMA, για τον διαχωρισμό των φωσφοπεπτιδίων με χρωματογραφία συγγένειας. Η
μέθοδος της υγρής εναπόθεσης είναι γρήγορη και εύκολη στην εκτέλεση και μπορεί να εφαρμοστεί
εύκολα σε πολυμερικά υποστρώματα χωρίς την εφαρμογή υψηλών θερμοκρασιών για τη δημιουργία
κρυσταλλικών μορφών. Τα υμένια TiO2-ZrO2 ή TiO2 που εναποτέθηκαν παρουσίασαν κρυσταλλική
δομή, όπως προσδιορίστηκε με την τεχνική της περίθλασης ακτίνων Χ . Τα υμένια που εναποτέθηκαν
ήταν σταθερά υπό ροή υδατικών διαλυματών μετά από πολλά πειράματα.
Η μικρο-κατασκευασμένη χρωματογραφική στήλη από PMMA με στάσιμη φάση είτε TiO2ZrO2 ή TiO2 διαχώρισε και συγκράτησε επιτυχώς φωσφορυλιωμένα πεπτίδια. Οι δυο διαφορετικές
στάσιμες φάσεις (TiO2-ZrO2 και TiO2) που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σταθερές μετά από πολλές
χρήσεις. Χρησιμοποιήθηκαν εμπορικά φωσφοπεπτίδια με γνωστή ακολουθία: α) το μονοφωσφοπεπτίδιο (με ακολουθία αμινοξέων FQ-pS-EEQQQTEDELQDK και μοριακό βάρος
Mw=2062,96)

και

β)

το

τετρα-φωσφοπεπτίδιο

(με

ακολουθία

αμινοξέων

RELEELNVPGEIVEpSLpSpSpSEESITR και μοριακό βάρος Mw=3123,92), αλλά και ένα πολύπλοκο
μίγμα πεπτιδίων, από πέψη της Καζεΐνη. Η ανίχνευση έγινε με ένα φασματοφωτόμετρο UV εκτός της
ψηφίδας. Η συγκράτηση των φωσφοπεπτιδίων έγινε σε όξινο περιβάλλον, ενώ η αποδέσμευση των
φωσφοπεπτιδίων έγινε σε βασικό περιβάλλον και ο χρόνος έκλουσης ήταν ανάλογος των ομάδων
φωσφόρου που περιέχουν τα πεπτίδια, έτσι όσο περισσότερες ομάδες φωσφόρου υπάρχουν, τόσο
μεγαλύτερος ο χρόνος έκλουσης. Η μικρο-κατασκευασμένη χρωματογραφική TiO2-ZrO2 στήλη έχει
μεγάλη χωρητικότητα, αφού διαχώρισε επιτυχώς 10 μM από το προϊόν πέψης της Καζεΐνης. Το
επταφθοροβουτυρικό οξύ 0.1% χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς για την απομάκρυνση των μη
φωσφορυλιωμένων πεπτιδίων από την πέψη της Καζεΐνη. Η μικρο-κατασκευασμένη χρωματογραφική
TiO2-ZrO2 στήλη από PMMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές με επαναλήψιμα
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αποτελέσματα. Επιπλέον παρατηρήθηκε πως η μικρο-κατασκευασμένη χρωματογραφική στήλη από
PMMA χωρίς την εναπόθεση της στάσιμης φάσης συγκρατεί τα μη φωσφορυλιωμένα πεπτίδια λόγω
της μεγάλης ενεργής επιφάνειας μετά την κατασκευή.
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MICRO- AND NANO- TEXTURING OF POLYMERS FOR THE
FABRICATION OF MICROANALYTIC DEVICES
Tsougeni Katerina

SUMMARY
Introduction
Fabrication of polymeric microfluidics has recently attracted attention, due to numerous
analytic applications. The functional and commercial feasibility of such microfluidic devices depends
strongly on the fabrication processes, some of which are typical microelectronic processes. Plasma
processing in combination with microlithography may be utilized not only to pattern a surface, as in
microelectronics, but also to modify its physicochemical properties.

Objective
This PhD thesis is positioned in the field of surface treatment of polymeric materials for
micro- and nano-technology and nano- biotechnology. The thesis aim is the treatment of polymeric
materials using lithography and plasma etching for the fabrication of micro-analytic devices (Micro
Total Analysis Systems), as well as the characterization and application of these devices. We targeted
two types of devices: A polymeric protein microarray and a polymeric TiO2 affinity chromatography
column for phosphopeptide separation. For the fabrication of these devices we selected PMMA [poly
(methyl methacrylate)] substrates with thickness of 2 mm, and PEEK [poly (ether ether ketone)]
substrates with thickness of 1.5 mm.
The specific targets of the thesis are to explore: (a) The study and understanding the
mechanisms of Oxygen plasma nanotexturing of organic polymeric surfaces and the modification of
their wetting properties in the broad range from stable super-hydrophilic to super-hydrophobic
surfaces; (b) The use of conventional microelectronic / micromachining processes (lithography and
plasma etching / plasma processing) as an alternative technique for fabricating “smart” microfluidic
devices, integrating nanotextured surfaces into microchannels to control liquid flow. (c) The study of
protein adsorption on plasma nanotextured PMMA surfaces for the fabrication of protein microarrays.
(d) The fabrication of a chromatography column on 2 mm PMMA plates, using a design of 32 parallel
channel geometry, to analyze phosphopeptides with known sequence and a complex peptide mixture, a
tryptic digest of Casein, with TiO2-ZrO2 Affinity Chromatography.
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A logic diagramme of the thesis workflow and targets follows below. We clarify that the
literature review for all the targets described above is included in Chapter 2 which summarizes the
state of the art.

Fig. 1.11. Logic diagramme of the thesis workflow and targets.
Results and Conclusions
(a) Understanding the mechanisms of Oxygen plasma nanotexturing of organic polymeric surfaces
and their wetting conrol in the broad range from stable super-hydrophilic to super-hydrophobic
surfaces.(see chapter 4 and reference‘Mechanisms of Oxygen Plasma Nanotexturing of Organic
Polymer Surfaces: From Stable Super Hydrophilic to Super Hydrophobic Surfaces’ K. Tsougeni, N.
Vourdas, A. Tserepi, and E. Gogolides Langmuir 2009, 25(19), 11748–11759)119.
Plasma processing is used to fabricate super hydrophilic or super hydrophobic polymeric
surfaces by means of O2 plasma etching of two organic polymers namely Poly (methyl methacrylate)
(PMMA) and Poly (ether ether ketone) (PEEK); a C4F8 plasma deposition follows O2 plasma etching,
if surface hydrophobization is desired. We demonstrate high aspect ratio pillars with height ranging
from 16 nm to several microns depending on the processing time, and contact angle (CA) close to 0o
after O2-plasma treatment or CA of 153o (with CA hysteresis lower than 5o after fluorocarbon
deposition). Super hydrophobic surfaces are robust and stable in time; in addition ageing of super
hydrophilic surfaces is significantly retarded due to the beneficial effect of the nanotextured
topography. The mechanisms responsible for the plasma-induced PMMA and PEEK surface
nanotexturing are unveiled through intelligent experiments involving intentional modification of the
reactor wall material and X-ray Photoelectron Spectroscopy, which is also used to study the surface
chemical modification in the plasma. We prove that control of plasma nanotexture can be achieved by
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carefully choosing the reactor wall material. Sputtering of alumina from the wall materials is the major
cause of the nanotexture formation.

(b) Proof of concept of using conventional microelectronic / micromachining processes (lithography
and plasma processing) as an alternative technique for fabricating smart microfluidic devices
integrating nanotextured surfaces for flow control (see chapter 5 and 6, and references
‘Photosensitive Poly(dimethylsiloxane) Materials for Microfluidic Applications’ K. Tsougeni, A.
Tserepi, E. Gogolides, Microelectronic Engineering, 84, 1104, (2007)68 και ‘Smart polymeric
microfluidics fabricated by plasma processing: controlled wetting, capillary filling and hydrophobic
valving’ Katerina Tsougeni, Dimitris Papageorgiou, Angeliki Tserepi and Evangelos Gogolides Lab
Chip, 2010, 10, 462–469)280.
We demonstrate a mass-production amenable technology for fabrication, surface modification
and multifunction integration in polymeric microfluidic devices, namely direct lithography on the
polymeric substrate followed by polymer plasma etching, and selective plasma deposition. We apply
the plasma processing technology to fabricate polymeric microfluidics in Poly(methyl methacrylate)
(PMMA) and Poly(ether ether ketone) (PEEK).
For the direct lithography we use photosensitive Poly(dimethylsiloxane) (PDMS), or other
silicon containing photoresist, or a thick organic resist. In Chapter 5 we present a photopatterning
process for PDMS in microfluidics, for two main uses: (a) as a thin (approximately 10 μm) structural
layer, and (b) as a very thin (approximately 1 μm) hard mask for oxygen plasma etching of
microfluidic polymeric substrates down to several tens of microns. We study the deep-UV and I-line
photocrosslinking properties of siloxane copolymers containing vinyl-methyl-siloxane groups as
polymerizable units. These materials are sensitive to DUV and can be sensitized to 300-400 nm using
free radical initiators. We prove that even thermally curable PDMS (Sylgard 184, base) can become
photosensitive in DUV, although its practical use is limited to very thin films, due to its small
molecular weight.
In chapter 6 we focus in deep anisotropic O2 plasma etching to pattern the polymer via an insitu, highly etch-resistant, thin Si-containing photoresist or via a thick organic photoresist. O2 plasma

alters the surface character of the processed polymer, resulting in rough and superhydrophilic
PMMA and PEEK surfaces. Controlling etching temperature results in exact control of
surface roughness. First, we produce stable in time (slowly ageing) superhydrophilic micro channels.
Second, we demonstrate the spontaneous capillary pumping through such rough, superhydrophilic,
plasma-etched microchannels in contrast to smooth ones, even 5 weeks after fabrication. Third, by
using C4F8 fluorocarbon plasma deposition through a stencil mask we produce super-hyrdophobic
patches inside the microchannels, and use them as passive valves. This plasma-based toolbox can be
applied to control fluid flow in microchannels, as well as chromatographic applications making use of
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this large surface area. Our approach proposes “smart” multifunctional microfluidics fabricated by a
plasma technology toolbox.
(c) Study of protein adsorption on plasma nanotextured PMMA surfaces for the fabrication of protein
microarrays. (see chapter 7 and papers ‘Nanotexturing of Poly(methyl methacrylate) Polymer Using
Plasma Processes and Applications in Wetting Control and Protein Adsorption’ K.Tsougeni,
P.S.Petrou, A.Tserepi, S.E.Kakabakos, E.Gogolides Microelectronic Engineering, 86(4-6), 1424
(2009)147 and K.Tsougeni, P S Petrou, A Tserepi, S E Kakabakos and E Gogolides, submitted
Langmuir (2009))281.
Poly(methyl methacrylate) (PMMA) substrates were nanotextured through treatment in
Oxygen plasma to create substrates with increased surface area for protein microarray applications.
Conditions of plasma treatment were found for maximum and uniform protein adsorption on these
nanotextured PMMA surfaces. The protein binding was evaluated by studying the adsorption of two
model proteins, namely biotinylated bovine serum albumin and rabbit gamma-globulins. The
immobilization of these proteins onto the surfaces was quantitatively determined through reaction with
fluorescently labelled binding molecules. It was found that adsorption of both proteins was increased
up to 6-times with plasma treatment compared to untreated surfaces. The sensitivity of detection was
improved by 2 orders of magnitude. Moreover, highly homogeneous protein spots were created on
optimized plasma-nanostructured surfaces through deposition with an automated microarray spotter
revealing the potential of plasma nanotextured surfaces as protein microarray substrates.
(d) Fabrication of a chromatography column on 2 mm PMMA plates, suggesting a 32 parallel
channel geometry to analyze phosphopeptides with known sequence and a complex peptide mixture, a
tryptic digest of Casein, with a TiO2-ZrO2 Affinity Chromatography.(see chapter 8 and conference
papers K. Tsougeni et al IMA282, K. Tsougeni et al Lab on Chip283).
The fabrication of a chromatographic column in a PMMA chip to separate phosphopeptides
with known sequence and a complex peptide mixture was undertaken. For the design of the microchromatographic column a geometry of parallel channels was chosen. The chips consisted of 32
parallel microchannels with common input and output and were fabricated by direct lithography and
plasma etching on the polymeric substrate, and sealed with lamination film. As a chip holder we
selected the 'Lab-on-a-Chip Kit 4515’ device from Micronit Microfluidics BV Company. The TiO2ZrO2 or TiO2 films were deposited by two methods (a) a liquid phase deposition, or alternatively a
flame spray pyrolysis deposition and were used as stationary phase in the affinity column. The method
of liquid phase deposition is quick and easy to implement and can be easily applied to polymeric
substrates without applying high temperatures in order to create crystalline forms. The TiO2-ZrO2 or
TiO2 films had a crystalline structure as determined by X-Ray Diffraction. The films were
mechanically and chemically stable under flow of aqueous solutions after many experiments.
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The PMMA micro-chromatographic column, with either stationary phase TiO2-ZrO2 or TiO2,
successfully separates and captures phosphorylated peptides. The two different stationary phases
(TiO2-ZrO2 and TiO2) were stable after many cycles of binding and elution. Commercial
phosphopeptides with known sequence were used: a) mono-phosphopeptide (with aminoacid sequence
FQ-pS-EEQQQTEDELQDK and molecular weight Mw = 2062,96), and b) tetra-phosphopeptide (with
aminoacid sequence RELEELNVPGEIVEpSLpSpSpSEESITR and molecular weight Mw = 3123,92),
as well as a complex peptide mixture, a tryptic digest of casein. Off-chip UV detection was used,

with a Peltier cooled UV-sensitive spectrophotometer. Our fabricated column retains the
phosphopeptides in formic acid environment. In basic environment the phosphopeptides are released
and eluted, while the elution time is commensurate with the number of phosphate-containing groups,
therefore the more the phosphate groups, the longer the elution time. The micro-fabricated TiO2-ZrO2
chromatographic column has large capacity, having successfully separated 10 mM from the tryptic
digest of casein protein. The heptafluorobutyric acid HFBA 0.1% successfully eluted the acidic
peptides from the digest of casein. The micro-fabricated TiO2-ZrO2 chromatographic column of
PMMA can be used several times with repeatable results. The PMMA micro-chromatographic column
without the deposition of stationary phase retains the acidic peptides because of the high surface-area
after fabrication.
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