العنوان ) (Titleصناعة شريحة زجاجية محتوية على مادة السيليكا المونوليثية وإستخدامها في إستخالص
البروتينات
Fabrication of glass microchip containing silica monolith for protein
extraction

مقدم من :الدكتورة إيمان سعد الزهراني – أستاذ مساعد في قسم الكيمياء بجامعة الطائف

 .1التجريدية )(Abstract
تم تصنيع شريحة زجاجية محتوية على مادة السيليكا المونوليثية

(Silica-based

) monolithالتي تتميز بعدم تأثرها بالحرارة العالية او األحماض العضوية باإلضافة إلى مساميتها
العالية ) (High porosityوأنها ذات نفاذية جيدة ) .(Good permeabilityتم إستخدام الشريحة
كأداه إلستخالص البروتينات القياسية (األنسولين ،سيتوكروم سي ،الليزوزيم ،الميوجلوبين ،بيتا
الكتوغلوبيولين ،والهيموجلوبين) وهذه البروتينات تتفاوت في الوزن الجزئي )(Molecular weight
ونقطة التساوي الكهربية ) ، (Isoelectric pointوقد أظهرت نتائج الدراسة مقدرة الشريحة الزجاجية
المحتوية على مادة السيليكا المونوليثية على إستخالص البروتينات القياسية بكفاءة عالية ،باإلضافة إلى
مقدرتها العالية على إستخالص البروتينات الموجودة في عينة حليب البقر السائل .تم التأكد من إنتاجية
الشريحة المصنعة في إستخالص البروتينات عن طريق حساب اإلنحراف المعياري النسبي (Relative
) standard deviationوالتي كانت في المدى  % 5.4-0.2للشريحة الواحدة ) (Intra-chipو -0.2
 % 4.5من شريحة إلى شريحة أخرى ) .(Inter-chipسوف تكون لهذه الشريحة الزجاجية المحتوية على
مادة السيليكا المونوليثية تطبيقات في المجاالت الطبية إلستخالص البروتينات من العينات البيولوجية مثل الدم
واألنسجة.

 .0المقدمة )(Introduction
لقد أصبح إستخدام الشرائح الزجاجية في إنتشار متزايد في الدراسات اإلكلينيكة نظرا ً لما لها من
ً
مقارنة باألجهزة التقليدية ومن ضمن تلك الفوائد :تقليص الزمن الالزم للتحليل ،سهولة حمل
فوائد كثيرة
الشرائح الزجاجية مقارنة باألجهزة التقليدية الكبيرة  ،تقليل كميات المواد الكيميائية المستخدمة ،وتقليص كمية
العينة المطلوبة للتحليل .من ضمن هذه الدراسات اإلكلينيكية هو دراسة علم البروتيوميكس
) (Proteomicsوهو علم قائم على دراسة البروتينات وتفاعالتها ،ويعتبر هذا العلم ذو أهمية كبيرة في
التعرف على البروتينات الممرضة وكيفيه تفاعلها مع االدوية و من ثم يصبح من السهل إيجاد العالج المناسب
للمريض.
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تتم دراسة البروتينات بإستخالصها من العينات البيولوجية وهضمها بواسطة إستخدام أنزيمات ومن
ثم فصلها وتقديرها .ويعد إستخالص البروتينات من العينة البيولوجية من أهم الخطوات التي البد من إجرائها
وذلك ألن معظم العينات البيولوجية تحتوي على الكثير من المواد المتداخلة )(Interfering materials
مثل الدهون ،األحماض النووية ،السكريات التي يجب التخلص منها قبل دراسة البروتينات ،كما أن كثير من
األحيان تكون كمية البروتينات المراد دراستها قليلة في العينة .لذلك فإن من أهداف اإلستخالص هو التخلص
من هذه الشوائب وتركيز البروتينات المراد تحليلها وذلك ألن معظم األجهزة الحديثة التستطيع دراسة وتقدير
البروتينات إذا لم تكن العينة نقية من المواد المتداخلة.
إستخالص البروتينات عاد ًة يتم بإستخدام طريقة طور اإلستخراج الصلب (Solid phase
) extractionويتم بها عزل المادة المراد دراستها من مزيج يحوي على مواد أخرى وتعتبر هذه الطريقة
من أكثر ال ُطرق شيوعا ً في فصل كثير من العينات اإلكلينيكية والبيئية والعقاقير .وتعتمد هذه الطريقة على
إستخدام مواد ماصة ) (Sorbentوالتي من الممكن أن تصنع بإستخدام الحبيبات ) (Particlesوتعتمد
طريقة تصنيع الشرائح ال ُحبيبية ) (Particle-based microchipعلى تعبيئة الشريحة الزجاجية
) (Glass microchipبالحبيبات وإستخدام فريتس ) (Fritsمن أجل حفظ هذه الحبيبات داخل الشريحة
الزجاجية .عاد ًة يتطلب صناعة هذه الشرائح إلى مهارة عالية لتأكد من تعبئة الشريحة كامالً ومن عدم وجود
فراغات بين الحبيبات ،وقد يؤدي إستخدام الفريتس إلى تكوين فقاقيع ) (Bubblesداخل الشريحة والتي
من شأنها أن تؤثر على عمل الشريحة ،باإلضافة إلى ذلك فإن تكلفة ثمن شراء الحبيبات باهض جدا ً لذلك البد
من إيجاد بديل لهذه الحبيبات.
من المواد حديثة اإلكتشاف والتي من الممكن إستخدامها لصناعة المواد الماصة هي مادة السيليكا
المونوليثية ) (Silica-based monolithوهي مواد مسامية تحتوي على الكثير من الفراغات التي
تساعد على زيادة المساحة السطحية ) (Surface areaللمادة الماصة باإلضافة إلى مساميتها العالية
والتي من الممكن أن تساعد في زيادة تدفق ) (Flow rateالسوائل فيها وتقليص الزمن الالزم للتحليل،
كما أن صناعتها اليتطلب إستخدام فرييس .سوف تكون هذه المادة محور هذه الدراسة.

 .3أهداف الدراسة )(Aims of study
 .1تصنيع شريحة زجاجية تكون صغيرة الحجم وتحتوي على قرص مادة السيليكا المونوليثية.
 .0التحقق من كفاءة الشريحة بإستخدام بروتينات قياسية.
 .3البد أن تؤدي هذه الشريحة إلى تقليل كمية العينة المطلوبة ،التقليل من إستهالك المواد الكيميائية
المستخدمة ،سرعة التحليل ،وأن يكون أدائها أفضل من أداء الطرق التقليدية المستخدمة إلستخالص
البروتينات.
 .5التحقق من اّداء الشريحة الزجاجية بإستخدام عينة بيولوجية.
 .4التأكد من إنتاجية الشريحة الزجاجية في إستخالص البروتينات من خالل حساب اإلنحراف القياسي
النسبي.
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 .5الطريقة ((Methods
 .1.5المواد الكيميائية المستخدمة )(Chemicals


أوكسيد البولي إثيلين ).(Polyethylene oxide



ثالثي ميثيل كلوروسيلين ).(Trimethylchlorosilane



رباعي ميثيل أورثوسيليكيت ).(Tetramethylorthosilicate



كلوروثنائي ميثيل أوكتاديكيل سيلين (.(Chlorodimethyloctadecylsilane



حمض النتريك (.(Nitric acid



أسيتونيتريل ).(Acetonitrile



طولوين (.(Toluene



أمونيا ).(Ammonia



ميثانول )(Methanol



ثالثي فلورو حمض الخليك ).(Trifluoroacetic acid



محلول منظم ترس هيدروكلوريد (درجة الحموضة )7



البروتينات القياسية المستخدمة :األنسولين من بنكرياس البقر ،سيتوكروم سي من قلب البقر،
ليزوزيم من بياض البيض ،ميوجلوبين من قلب الحصان ،بيتا الكتوجلوبيولين من حليب األبقار،
هيموجلوبين من دم اإلنسان.

تم شراء هذه المواد الكيميائية والبروتينات القياسية من شركة سيجما الدريش )(Sigma Aldrich
(بول -بريطانيا) وقد تم إستخدامها بدون أي تنقية.


حليب أبقار سائل يحتوي على نسبة  %2.4من الدهون ،تم شراءه من سوبر ماركت محلي.

 .0.5األدوات واألجهزة المستخدمة )(Materials and instrumentation


أنابيب اإلثيلين تترافلوروإثيلين ) (Ethylene tetrafluoroethylene, ETFEمن شركة
ثيم رستك (سندرتون -بريطانيا).



شريط بولي تترافلوروإيثيلين ) )Seal tapeمن شركة أكرو (هل -بريطانيا).



إبرة بالستيكية ( 0مل) ) (Plastic syringeمن شركة سينتيفيك البوراتوري (نونتجهام-
بريطانيا).



خرطوش إستخالص تجاري ) (Commercial cartridge, DSC 18من شركة سبليكو
(بينسيلفانيا -أمريكا).
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مضخة إبر (  (Syringe pumpمن شركة بيواناليتيكال (غرب الفاييت -امريكا).



جهاز الفصل الكروماتوجرافي المتصل بجهاز األشعة فوق البنفسجية (High performance
) liquid chromatography−Ultraviolet detectionمن شركة بيركين إلمر(كاليفورنيا-

امريكا).


مجهر المسح االلكتروني ) (Scanning electron microscopeمن شركة كامبردج
إنسترومنت (كامبردج -بريطانيا).



جهاز التحليل الطيفي باألشعة السينية )(Energy-dispersive X-ray spectrometer
من شركة إكسفورد إنسترومنت (أبينقدون -بريطانيا).



مجهر النفاذية اإللكتروني ) (Transmission electron microscopeمن شركة جيول
المتحدة (جاردين سيتي -بريطانيا).



جهاز مطياف الكتلة ) )Mass spectrometerمن شركة بروكر دالتونيكس (بيرلين -المانيا).

 .3.5طريقة تصنيع مادة السيليكا المونوليثية

Preparation of the silica-based monolith

يتم تحضير مادة السيليكا المونوليثية بمزج أوكسيد البولي إثيلين ( 2.0.0ملجم) مع  0.437مل
من حمض النتريك تركيزه  1موالر والماء المقطر ( 2.021مل) ويحرك الخليط لمدة  02دقيقة في حمام ثلجي
ومن ثم ُيضاف رباعي ميثيل أورثوسيليكيت ( 0.044مل) ويخلط مرة أخرى لمدة  32دقيقة .يصب الخليط داخل
اإلبرة البالستيكية وتقفل نهاية اإلبرة بواسطة شريط خاص (بولي تترافلوروإيثيلين) ومن ثم يتم وضع اإلبرة في
الفرن لمدة  05ساعة على درجة حرارة  52درجة حرارة مئوية .يتم غسيل عينات المونوليث بوضعها في
وعاء زجاجي يحتوي على ماء مقطر لمدة ساعتين (كما هو موضح في الشكل رقم  )1ومن ثم يتم وضعها في
محلول األمونيا المائي (تركيزه  1موالر) لمدة  05ساعة على درجة حرارة  .4درجة حرارة مئوية .يتم غسل
المونوليث بإستخدام ماء مقط ر ومن ثم يتم تجفيفها في الفرن لمدة  05ساعة على درجة حرارة  52درجة
حرارة مئوية ومن ثم على درجة حرارة  122درجة حرارة مئوية .يتم تنفيذ المعالجة الحرارية النهائية لمادة
السيليكا المونوليثية على درجة حرارة  422درجة حرارة مئوية لمدة ساعتين.
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مادة السيليكا المونوليثية
أثناء غسيلها بالماء المقطر
الشكل رقم  :1صورة فوتوغرافيه توضح شكل مادة السيليكا المونوليثية أثناء غسيلها بالماء المقطر وقبل
وضعها في الشريحة الزجاجية.

 .5.5تصميم وطريقة تصنيع الشريحة الزجاجية
Design and fabrication of the glass microchip
الشريحة الزجاجية تتكون من طبقتين (طبقة علوية وطبقة سفلية) .أبعاد الطبقتين هي كاالّتي:
سمك الطبقة السفلية 1
سمك الطبقة العلوية  1مليميتر في حين ُ
الطول  14.4مليميتر ،العرض  15مليميترُ ،
مليميتر.
كل من الطبقتين تحتوي على فتحة ) )Holeومقاسها  1.4مليميتر تستخدم لوضع أنابيب اإلثيلين
تترافلوروإثيلين ،باإلضافة إلى ذلك تحتوي الطبقة السفلية على غرفة اإلستخراج )(Extraction chamber
وقد تم صنعها بإستخدام جهاز الحفر التقليدي) .(Milling machineعرض غرفة اإلستخراج  4.4مليميتر
بينما عمقها  0مليميتر.
يتم قطع قرص من مادة السيليكا المونوليثية ومن ثم يتم وضعه في غرفة اإلستخالص الموجودة في
الطبقة السفلية ،ومن ثم يتم ربط الطبقتين حراريا َ بوضع الطبقتين في الفرن على درجة حرارة  474درجة
حرارة مئوية لمدة  3ساعات .يتم بعد ذلك وضع أنابيب اإلثيلين تترافلوروإثيلين في الفتحات وتثبيتها بإستخدام
غراء .يوضح الشكل رقم  0رسم كروكي للطبقة العلوية والسفلية من الشريحة الزجاجية بينما التصوير
الفوتوغرافي يوضح شكل الطبقة السفلية قبل وبعد وضع قرص مادة السيليكا المونوليثية داخل غرفة
اإلستخالص والشكل النهائي للشريحة الزجاجية والمحتوية على قرص مادة السيليكا المونوليثية.
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الطبقة العلوية

الطبقة السفلية

الطبقة السفلية من الشريحة
الزجاجية

قرص المونوليث في غرفة
اإلستخالص

غرفة اإلستخالص قبل وضع
قرص المونوليث
 8مليميتر

الشكل رقم  :0رسم كروكي (األعلى) للشريحة الزجاجية موضح قياسات الطبقة العلوية والسفلية ،وتصوير
فوتوغرافي (األسفل) للشريحة الزجاجية المستخدمة إلستخالص البروتينات قبل وبعد وضع قرص المونوليث
داخل غرفة اإلستخالص في الطبقة السفلى من الشريحة الزجاجية والتركيب النهائي للشريحة الزجاجية بعد
لصق الطبقة العلوية والسفلية حراريا ً ( 474درجة حرارة مئوية لمدة  3ساعات) وتثبيت أنبوب اإلثيلين
تترافلوروإثيلين في الشريحة الزجاجية .

بعد تصنيع الشريحة الزجاجية والمحتوية على قرص المونوليث ،يتم حقن الشريحة الزجاجية
بمحلول كلوروثنائي ميثيل أوكتاديكيل سيلين ( 1جرام في  12مل من الطولوين) لمدة  4ساعات على درجة
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حرارة  .4درجة حرارة مئوية ومن ثم حقنها بمحلول ثالثي ميثيل كلوروسيلين ( 1جرام في  12مل من
الطولوين) لمدة  4ساعات أ خرى وعلى نفس درجة الحرارة ومن ثم تغسل الشريحة الزجاجية بالطولوين ثم
بالميثانول وبذلك تصبح الشريحة الزجاجية جاهزة لإلستخدام.

 .4.5دراسة الخصائص الفيزيائية لمادة المونوليث المصنعة
Monolithic material characterisation
تمت دراسة الخصائص الفيزيائية لمادة السيليكا المونوليثية بإستخدام أجهزة مختلفة من ضمنها:
مجهر المسح االلكتروني ) ،(Scanning electron microscopeجهاز التحليل الطيفي باألشعة
السينية

) ،)Energy dispersive X-ray spectroscopyومجهر النفاذية اإللكتروني

).)Transmission electron microscope

 .4.5إستخالص البروتينات القياسية بإستخدام الشريحة الزجاجية المحتوية على مادة السيليكا المونوليثية
Extraction of standard proteins using the silica monolith microchip
يتم تحضير محاليل العينات البروتينية بتركيز قدره  42ميكروموالر ) (60 µMكالً على حده
بإستخدام محلول منظم (ترس هيدروكلوريد) ذو الرقم الهيدروجيني  .7يتم حقن محلول العينة البروتينية وجميع
ال محاليل المستخدمة في إستخالص البروتينات بإستخدام المضخة ) .(Syringe pumpتتم تهيئة مادة
السيليكا المونوليثية بغسلها باألسيتونتريل ( 122ميكروليتر) والمحتوي على ثالثي فلورو حمض الخليك (2.1
 )%ومن ثم غسلها بأسيتونيتريل ( 122ميكروليتر) .يتم حقن  422ميكروليتر من محلول عينة البروتين
القياسي في الشريحة الزجاجية ومن ثم ُت غسل الشريحة الزجاجية بإستخدام المحلول المنظم ( 122ميكروليتر)
ومن ثم يتم إستخالص البروتينات القياسية من الشريحة الزجاجية بإستخدام  142ميكروليتر أسيتونيتريل
والمحتوي على  % 2.1ثالثي فلورو حمض الخليك.
يتم حساب كفاءة إستخالص البروتينات القياسية بإستخدام الشريحة الزجاجية بواسطة إستخدام جهاز
الفصل الكروماتوجرافي المتصل بجهاز األشعة فوق البنفسجية

(High performance liquid

) chromatography-Ultraviolet detectionوذلك بمقارنة مساحة القمة ) (Peak areaلعينة
البروتين المستخلصة مع مساحة القمة لعينة البروتين غير المستخلصة ،ولحساب كفاءة اإلستخالص يتم
إستخدام المعادلة التالية:

كفاءة اإلستخالص ( = )%كمية المادة المستخلصة  /كمية المادة المحقونة في الشريحة الزجاجية
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 .7.5إستخالص البروتينات الموجودة في عينة حليب البقر بإستخدام الشريحة الزجاجية المحتوية على مادة
السيليكا المونوليثية ومقارنتها بوسائل اإلستخالص التقليدية
Extraction of proteins in cow milk using the silica monolith microchip
and compare it with conventional cartridge
تم مزج  042ميكروليتر من عينة حليب البقر السائل والمحتوية على  % 2.4من الدهون مع
 042ميكروليتر من المحلول المنظم ومن ثم تم إستخالص البروتينات الموجودة في عينة الحليب بإستخدام
الشريحة الزجاجية وبإتباع نفس الطريقة المستخدمة إلستخالص البروتينات القياسية .تمت مقارنة أداء
الشريحة الزجاجية في إستخالص بروتينات الحليب مع أداء خرطوش اإلستخالص التجاري ) ،(DSC 18وتم
حساب كفاءة اإلستخالص بإستخدام جهاز مطياف الكتلة ).(Mass spectrometer

 .4النتائج والمناقشة )(Results and Discussion
 .1.4صناعة الشريحة الزجاجية المحتوية على مادة السيليكا المونوليثية
Fabrication of the glass microchip containing silica-based monolith
إن الغرض الرئيسي من هذه الدراسة هو تصنيع شريحة زجاجية تكون صغيرة الحجم من أجل
إستخدامها في إستخالص البروتينات وذلك بغرض التقليل من إستخدام العينات البروتينية والتي قد تكون في
الغالب توجد بكميات قليلة ،والتقليل من إستهالك كميات كبيرة من المحاليل الكيميائية التي تكون في الغالب
ً
مقارنة
غالية الثمن ،والتسريع من عمليه اإلستخالص .وعلى الرغم من أنَ الشريحة البالستيكية رخيصة الثمن
بسعر الشريحة الزجاجية إال أن الشريحة الزجاجية أكثر مقاومة للحرارة واألحماض لذلك فقد تم إختيار الشريحة
فعاله من أجل إستخدامها
الزجاجية لهذه الدراسة .باإلضافة إلى ذلك فإن هذه الدراسة تتضمن تحضير مادة ّ
إلستخالص البروتينات والتي هي مادة السيليكا المونوليثيه.
ي تم تحضير هذه المادة بإستخدام تفاعل يسمى تفاعل سول جل ) (Sol-gel processوالتي
يتكون من خطوتين رئيسيتين :أوالً تفاعل التحليل بالماء ) (Hydrolysis reactionوثانيا ً تفاعل التكثيف
( ،(Condensation reactionويوضح الشكل رقم  3التفاعل الكيميائي لتحضير مادة السيليكا
المونوليثية حيث تخضع مادة رباعي ميثيل أورثوسيليكيت ) (TMOSللتحليل بواسطة الماء المقطر في وجود
حمض النتريك ( 1موالر) والذي إستخدم كحافز للتفاعل بينما تم إستخدم أوكسيد البولي إثيلين كمذيب حيث أنه
يعمل على تكوين الثقوب ) (Poresفي مادة السيليكا المونوليثية .يتضمن تفاعل التكثيف تكثيف الميثانول أو
تكثيف الماء من أجل تكوين الديمر ) (Dimerومن ثم يبدأ الجل ( (Gelفي التكوين الذي يمثل مادة السيليكا
المونوليثية.

8

الشكل رقم  :3التفاعل الكيميائي لتحضير مادة السيليكا المونوليثية والمتضمن خطوتين :التحليل بالماء وتفاعل
تكثيف الماء او الميثانول.

وقد تم تحضير هذه المادة بوضع محلول البوليمر ) )Polymerisation mixtureداخل إبرة بالستيكية
والتي قد إستخدمت كقالب ) (Mouldحيث أن مادة السيليكا المونوليثية تأخذ شكل القالب التي توضع فيه.
يوضح الشكل رقم  5الشكل النهائي لمادة السيليكا المونوليثية بعد االنتهاء من تحضيرها.

9

الشكل رقم  :5الشكل النهائي لمادة السيليكا المونوليثية قبل قطعها ووضعها في الطبقة السفلية من الشريحة
الزجاجية.

تمت دراسة الشكل المورفولوجي ) (Morphology structureلمادة السيليكا المونوليثية
بإستخدام مجهر المسح اإللكتروني ( .)Scanning electron microscopeالشكل رقم  4يوضح
التركيب الهندسي لمادة السيليكا المونوليثية .من الشكل يتضح أن هذه المادة ذات شكل إسفنجي وأنها ذات
تجانس عالي ،باإلضافة إلى ذلك فإن هذه المادة تمتلك ثقوب دائرية الشكل والتي تساعد على زيادة تدفق
) (Flow rateا لمحاليل داخل المادة وبالتالي تؤدي إلى سرعة إستخالص البروتينات وتقليل الوقت الالزم
للتجربة.

الشكل رقم  :4الشكل المورفولوجي لمادة السيليكا المونوليثية بإستخدام مجهر المسح اإللكتروني.
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من الخواص المهمة التي يجب أن تتوفر في المادة الماصة ) (Sorbentهي مسامية المادة
الماصة وذلك من أجل زيادة قدرتها على إمتصاص المواد وبالتالي الزيادة من كفاءتها ،وقد تم التأكد من
مسامية مادة السيليكا المونوليثية بإستخدام مجهر النفاذية اإللكتروني (Transmission electron
) microscopeبإستخدام عدسات تكبير مختلفة الحجم .الشكل رقم  4يوضح أن مادة السيليكا المونوليثية
مسامية وأنها ذات تجانس عالي.

الشكل رقم  :4مسامية مادة السيليكا المونوليثية بإستخدام مجهر النفاذية اإللكتروني.

 .0.4إستخالص البروتينات القياسية بواسطة الشريحة الزجاجية المحتوية على مادة السيليكا المونوليثية.
Extraction of the standard proteins using the silica monolith microchip
كما ذكر سابقا ً فإن الهدف من هذه الدراسة هو صناعة شريحة زجاجية تكون قادرة على إستخالص
ا لبروتينات من العينات البيولوجية ،لذلك فقد تقرر التحقق من كفاءة الشريحة الزجاجية بإستخدام البروتينات
قياسية أوالً ومن ثم إستخالص البروتينات من العينة البيولوجية.
من أجل إستخالص البروتينات تتم أوالً تهيئة مادة السيليكا المونوليثة بإستخدام أسيتونتريل (122
ميكروليتر) والمحتوي على  %2.1ثالثي فلورو حمض الخليك من أجل التخلص من أي شوائب قد تكون عالقة
في الشريحة الزجاجية أو في مادة السيليكا المونوليثية ،ومن ثم يتم غسل الشريحة الزجاجية بإستخدام
اسيتونتريل ( 122ميكروليتر) لتصبح مادة السيليكا المونوليثية مستعدة إلستخالص وتركيز البروتينات .يتم بعد
ذلك حقن الشريحة الزجاجية بمحلول العينة ( 422ميكروليتر) وسرعان ما تقوم مادة السيليكا المونوليثية
11

بإمتصاص البروتين وتركيزه على سطحها .يوضح الشكل رقم  )1( 7شكل الطبقة العلوية للشريحة الزجاجية
قبل إستخالص البروتينات ،بينما الشكل رقم  )0( 7يوضح تغير لون مادة السيليكا المونوليثية من اللون األبيض
إلى اللون األحمر كما في حالة إستخالص بروتين السيتوكروم سي أو إلى اللون البني في حالة إستخالص
بروتين الهيموجلوبين ،الشكل رقم  .)3( 7الشكل رقم  )5( 7يوضح مقطع عرضي للشريحة الزجاجية الذي
يبين إمتصاص بروتين الميوجلوبين (بني اللون) بواسطة مادة السيليكا المونوليثية والذي يثبت من فعالية هذه
المادة على إمتصاص البروتينات وتركيزها.

4

أنبوب لحقن

1

البروتينات

الطبقة العلوية

2

3

قرص السيليكا أثناء عملية

الطبقة السفلية

إستخالص الميوجلوبين

الشكل رقم  :7شكل الشريحة الزجاجية والمحتوية على مادة السيليكا المونوليثية قبل إستخالص البروتينات
( ،)1وأثناء تركيز بروتين السيتوكروم سي ( ،)0وأثناء تركيز بروتين الهيموجلوبين ( ،)3و( )5يوضح مقطع
عرضي للشريحة الزجاجية أثناء تركيز بروتين الميوجلوبين.

تغسل الشريحة الزجاجية بإستخدام  122ميكروليتر من المحلول المنظم (ترس هيدروكلوريد)
لتخلص من أي مواد غير مرغوب فيها دون التأثير ع لى البروتين الممتص على سطح مادة السيليكا
المونوليثية ،ومن ثم يتم شطف الشريحة الزجاجية بإستخدام  142ميكروليتر أسيتونيتريل المحتوي على 2.1
 %ثالثي فلورو حمض الخليك وذلك من أجل إخراج البروتين المستخلص من الشريحة الزجاجية .الشكل رقم
 .يوضح الشكل العام للشريحة الزجاجية أثناء عملية تركيز وإمتصاص بروتين السيتوكروم سي والذي
12

يوضح تغير لون مادة السليكا المونوليثية من اللون األبيض إلى اللون األحمر ،)1( . ،وبعد شطف الشريحة
الزجاجية وتجميع محلول البروتين المستخلص ،(2) 8 ،والذي يوضح تحول لون مادة السيليكا المونوليثية
من اللون األحمر إلى اللون األبيض وبذلك تكون مادة السيليكا المونوليثية الموجودة داخل الشريحة الزجاجية
مستعدة إلستخالص بروتين آخر.

A
1

0

الشكل رقم  :.شكل الشريحة الزجاجية والمحتوية على مادة السيليكا المونوليثية أثناء تركيز بروتين
السيتوكروم سي ( ،)1وأثناء شط ف الشريحة الزجاجية من أجل إخراج البروتين المستخلص (.)0

تمت مقارنة كفاءة إستخالص البروتينات القياسية ) (Extraction recoveryبإستخدام
الشريحة الزجاجية بكفاءة إستخالص نفس البروتينات بإستخدام خرطوش تجاري (Commercial
) cartridgeوالذي ُيستخدم عاد ًة في تركيز البروتينات أو األحماض النووية ) (Nucleic acidsمن
العينات البيولوجية ويكون في الغالب باهض الثمن .الشكل رقم ُ 2يبين مقارنة بين أداء الشريحة الزجاجية
المصنعة والخرطوش التجاري في إستخالص البروتينات القياسية والذي يثبت أن الشريحة الزجاجية لها
كفاءة عالية تفوق الطريقة التقليدية المتبعة في إستخالص البروتينات .السبب في ذلك قد يعزو إلى تكون
قنوات ) (Channelsداخل الخرطوش التجاري والذي قد لوحظ بواسطة دراسات سابقة .األمر الذي يؤدي
إلى خروج البروتين من الخرطوش دون أن ُيم َتص على سطحه بينما لم يالحظ أي تغير قد طرأَ على مادة
السيليكا المونوليثية الموجودة داخل الشريحة الزجاجية.
تم التحقق من إنتاجية الشريحة الزجاجية وذلك عن طريق حساب اإلنحراف المعياري النسبي
) (Relative standard deviationللشريحة الواحدة (عدد  5شرائح) ومن شريحة إلى شريحة أخرى
(عدد  3شرائح) .الجدول رقم  1يوضح حساب اإلنحرافات المعيارية النسبية والتي كانت من  % 0.2إلى
 % 5.4للشريحة الواحدة بينما كانت من  % 0.2إلى  % 4.5من شريحة إلى شريحة أخرى والذي يثبت من
أن الشريحة الزجاجية ذات إنتاجية عالية في إستخالص البروتينات.
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كفاءة اإلستخالص ()%

80

0

البروتينات القياسية

إستخالص البروتينات بإستخدام الشريحة الزجاجية

إستخالص البروتينات بإستخدام الخرطوش التقليدي

الشكل رقم  :2مقارنة كفاءة إستخالص البروتينات القياسية بإستخدام الشريحة الزجاجية (اللون األحمر) مع
كفاءة إستخالص البروتينات بإستخدام خرطوش تجاري (اللون األزرق).

اإلنحراف المعياري

األنسولين

سيتوكروم سي

ليزوزيم

ميوقلوبين

النسبي

بيتا

هيموجلوبين

الكتوجلوبيولين

للشريحة الواحدة

4.1

0.2

3..

3.7

5.3

5.4

من شريحة إلى

4..

0.2

5.7

5.0

4.4

4.5

شريحة أخرى
الجدول رقم  :1اإلنحراف المعياري النسبي في كفاءة إستخالص البروتينات القياسية للشريحة الواحدة ومن
شريحة إلى شريحة أخرى.

 .3.4إستخالص بروتينات الحليب بواسطة الشريحة الزجاجية المحتوية على مادة السيليكا المونوليثية.
Extraction of milk proteins using the silica monolith microchip
بعد التحقق من كفاءة مادة السيليكا المونوليثية في إستخالص البروتينات القياسية كان البد من
التحقق من كفاءة هذه المادة بإستخدام عينة بيولوجية والتي كانت عينة حليب البقر السائل .السبب الرئيسي في
14

إختيار هذه العينة هو أنها تحتوي على الكثير من البروتينات المختلفة عن بعضها البعض من ناحية الوزن
الجزيئي ونقطة التساوي الكهربية ،باإلضافة إلى ذلك فإن أغلب هذه البروتينات ذو قيمة غذائية عالية وهي
مصدر الغذاء الرئيسي للرضع واالطفال.
تم إستخالص بروتينات الحليب بواسطة الشريحة الزجاجية بإستخدام نفس الخطوات التي قد
أُستخدمت من قبل في إستخالص البروتينات القياسية ومن ثم مقارنة أدائها بأداء الخرطوش التجاري .وقد تم
التحقق من كفاءة الشريحة في إستخالص البروتينات بإستخدام جهاز مطياف الكتلة

(Mass

) .spectrometerالشكل رقم  )1( 12يوضح طيف الكتلة ) (Mass spectrumللبروتينات الموجودة
في عينة الحليب السائل والتي لم تستخلص وبعد عملية اإلستخالص بواسطة إستخدام الخرطوش التجاري12 ،
( ،)0وبواسطة إستخدام الشريحة الزجاجية  ،)3( 12،وكما هو مالحظ من طيف الكتلة فإن بروتينات الحليب
تظهر ب شكل قوي عند إستخدام الشريحة الزجاجية مقارنة بطيف الكتلة لبروتينات الحليب المستخلصة بإستخدام
الخرطوش التجاري مما يدل على كفاءتها العالية.
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1
الشدة Intensity

2
الشدة Intensity

3
الشدة Intensity

11498.81

23561

m/z

الشكل رقم  :12طيف الكتلة للبروتينات الموجودة في عينة حليب البقر السائل غير المستخلص ( ،)1وبعد
إستخالص البروتينات بإسخدام الخرطوش التجاري ( )0والشريحة الزجاجية (.)3

تم تلخيص جميع بروتينات الحليب التي تم إستخالصها بواسطة الشريحة الزجاجية المحتوية على
مادة السيليكا المونوليثية في الجدول رقم  0وقد تمت مقارنة أوزانها الجزئية ) (Molecular weightمع
األوزان الجزيئية التي قُدرت بواسطة دراسات السابقة ،وقد تم حساب نسبة الخطا النسبي (Relative
) percentage errorفي قياس األوزان الجزيئية لبروتينات الحليب المستخلصة بواسطة الشريحة
الزجاجية ويتراوح نسبة الخطأ النسبي ما بين  % 2.21و .% 2.22

16

الوزن الجزيئي (دالتون)
البروتينات المستخلصة من عينة

نسبة الخطأ

حليب البقر السائل

النسبي ()%
المقاسة في هذه

دراسات سابقة

الدراسة
يوبيكوتين )(Ubiquitin

8577

8500

0.90

جاما كاسين )γ3-casein) 3

11498

11500

0.01

جاما كاسين )γ2-casein) 0

11763

11800

0.31

ألفا الكتا البومين ))α-lactalbumin

14117

14200

0.58

بيتا الكتوجلوبيولين )(β-lactoglobulin

18297

18277

0.10

ألفا كاسين (αs1-casein) 1

23561

23600

0.16

بيتا كاسين )(β-casein

23934

24000

0.27

الجدول رقم  :0مقارنة بين الوزن الجزيني لبروتينات الحليب المستخلصة بإستخدام مادة السيليكا المونوليثية
الموجودة داخل الشريحة الزجاجية والوزن الجزئيي لنفس البروتينات بناءاً على دراسات السابقة.

تمت مقارنة طيف الكتلة ) (Mass spectrumلبروتينات الحليب غير المستخلصة مع جميع
بروتينات الحليب المستخلصة بواسطة مادة السيليكا المونوليثية وبواسطة الخرطوش التجاري ،كما في الشكل
رقم  11والذي يوضح أن الوفرة النسبية ) (Signal intensityلبروتينات الحليب قد زادت زيادة واضحة
ً
مقارنة بالوفرة النسبية لبروتينات الحليب المستخلصة بواسطة
عند إستخدام مادة السيليكا المونوليثية
الخرطوش التجاري .
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الشكل رقم  :11مقارنة بين شدة اإلشارة ) (Signal intensityلبروتينات الحليب قبل وبعد اإلستخالص
بواسطة مادة السيليكا المونوليثية الموجودة داخل الشريحة الزجاجية وبواسطة الخرطوش التجاري.

 .4الخالصة ))Conclusions
بناءاً على النتائج السابقة فقد تم صناعة شريحة زجاجية محتوية على مادة السيليكا المنوليثية التي
تمتاز بمسامية عالية والتي لها القدرة على إستخالص البروتينات القياسية ،باإلضافة إلى كفاءتها العالية في
إستخالص البروتينات الموجودة في عينة حليب األبقار المختلفة في الوزن الجزيئي والنقطة االتساوي الكهربيه.
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 معلومات عن اإلبتكار المقدم.2
 والمقام في مركز الرياض الدولي0213 حائز على الميدالية البرونزية للمجاالت الطبية في معرض إبتكار.1.2
.0213 ،الرياض- للمؤتمرات والمعارض
 حائز على المركز الثاني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإلبتكار التقني في معرض.0.2
.0213 ،الرياض-  والمقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض0213إبتكار
 حائز على أفضل ورقة علمية (المركز األول) في المؤتمر العلمي الدولي السعودي الخامس في بريطــــانيا.3.2
 بريطانيا- كوفنتري- ) والمقام في جامعة وريكThe 5th Saudi International Conference(
.0211 لعام
 حائز على أفضل ملصق علمي (المركز األول) في المؤتمر العلمي الدولي السعودي الخامس في.5.2
- ) والمقام في جامعة وريكThe 5th Saudi International Conference) بريطــــانيا
.0211  بريطانيا لعام-كوفنتري
ً  تم نشر ثالث أوراق علمية في إحدى المجالت العلمية المعروفة دوليا.5.9
4.387 ) ومعامل الدوريةAnalytica Chimica Acta ( مجلة اناالتيكا كيميا اكتا



3.969 ( ومعامل الدوريةAnalyst) مجلة األنلست
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 E. Alzahrani and K. Welham, “Preconcentration of milk proteins using
octadecylated monolithic silica microchip” Analytica Chimica Acta,
2013, (798), 40–47.
:الموقع اإللكتروني
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003267013011288

 E. Alzahrani and K. Welham, “Fabrication of an octadecylated silica
monolith inside a glass microchip for protein enrichment”, Analyst,
2012, 137 (20), 4751- 4759.
:الموقع اإللكتروني
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2012/an/c2an16018h

 E. Alzahrani and K. Welham, “Design and evaluation of synthetic silicabased monolithic materials in shrinkable tube for efficient protein
extraction”, Analyst, 2011, 136 (20), 4321-4327.
:الموقع اإللكتروني
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2011/AN/c1an15447h

: تم عرض اإلبتكار في مؤتمرات عالمية.6.9
(International Conference on Materials المؤتمر الدولي لعلوم المواد وتطبيقاتها
Science and its Applications)



.0210  المملكة العربية السعودية لعام،جامعة الطائف

(Lab-on-a-Chip European Congress) مؤتمر اإلتحاد األوروبي لصناعة الشرائح



.0210  بريطانيا لعام، أدنبره،جامعة هيروات

(2nd International الندوة الدولية الثانية حول تقنيات الدمج للتحضير العينات
Symposium on Hyphenated Techniques for Sample Preparation)
.0210  بلجيكا لعام،مدينة بروج
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مؤتمر األبحاث التحليلية )(Analytical Professionals Conference
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22

