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RESUMO 

A produção de microssistemas de análises totais (µTAS) tem sido objeto de 
esforços intensos pela comunidade científica. A necessidade de produção de uma 
plataforma que realize extração, amplificação e separação de DNA--um verdadeiro 
“lab on a chip”--é impulsionada pelas vantagens associadas com as análises em 
plataformas miniaturizadas. Esta Tese foca no desenvolvimento de métodos para 
análises de DNA em dispositivos microfluídicos que podem ser associados em 
µTAS. Inicialmente, foi feito o desenvolvimento de um novo método de extração em 
fase sólida em que a eficiência de extração depende da manipulação magnética das 
partículas e não do fluxo da solução através da fase sólida. A utilidade desta técnica 
em isolar DNA puro de alta qualidade (amplificável) a partir de uma amostra 
biológica complexa foi demonstrada através da purificação de DNA a partir de 
sangue total e a subsequente amplificação do fragmento do gene β-globina. A 
técnica descrita é rápida, simples e eficiente, permitindo uma recuperação de mais 
de 60% de DNA a partir de 600 nL de sangue em concentração suficiente para 
amplificação via reação em cadeia da polimerase (PCR). Após o desenvolvimento 
da extração dinâmica de DNA em fase sólida (dSPE) em microchip de vidro, o 
método foi adaptado para o uso em microchips de poliéster-toner (PT). Além da 
extração, a amplificação e separação de DNA também foram realizadas em 
microchips de PT. O processo convencional de fabricação dos dispositivos de PT 
produz canais com 12 µm de profundidade. Este trabalho descreve um novo 
processo de fabricação dos microchips de PT com canais mais profundos. Uma 
cortadora a laser de CO2 é usada para definir a estrutura desejada no filme de 
poliéster recoberto com toner. Estes filmes de poliéster recobertos com toner e os 
canais recortados são utilizados com partes intermediárias no microchip. A tampa e 
a base (filmes de poliéster) são laminadas juntamente com as partes intermediárias. 
Desta forma microchips com canais mais profundos podem ser criados. Microchips 
com 4 filmes de poliéster (base, tampa, e dois filmes centrais) foram utilizados para 
realizar dSPE. Estes microchips possuem canais com ~270 µm de profundidade. A 
dSPE adaptada para os microchips de PT demonstrou ser capaz de extrair 
eficientemente DNA (∼65%), e o DNA purificado apresentou qualidade suficiente 
para PCR. A PCR realizada em microchips de PT demonstrou que os dispositivos 
de PT são compatíveis com os reagentes da PCR e o sucesso da reação de PCR 
foi demonstrado através da amplificação do fragmento de 520  pares de bases do λ-
DNA. A possibilidade de manipular diferentes soluções que são necessárias para 
realizar a extração e a PCR demonstra o grande potencial desta plataforma para 
realizar análises genéticas. Além da extração e amplificação, a separação também 
foi demonstrada nos dispositivos de PT. Duas integrações foram feitas nos 
microchips de PT, dSPE-PCR e PCR-separação. Na primeira integração a dSPE e 
PCR foram realizadas em uma única câmara, e a amplificação do fragmento de 520 
pb do λ-DNA foi demonstrada. Na segunda integração, o dispositivo foi fabricado 
com espessuras diferentes para os diferentes domínios. No domínio da PCR as 
câmaras possuem profundidade de ~270 µm de profundidade, e para o domínio da 
eletroforese os canais apresentam 12 µm de profundidade. A integração realizada 
sem válvulas foi demonstrada através da amplificação e detecção do fragmento de 
520 pb do λ-DNA em um mesmo microchip. Este trabalho demonstra o grande 
potencial dos microchips de PT para produzir dispositivos descartáveis totalmente 
integrados para análise genética. 
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ABSTRACT 
Efforts to develop a microfluidic-based total analysis system (µTAS) have been 
intense in the scientific community. The goal of achieving a device comprising DNA 
extraction, amplification, and detection in a single device, a true “lab on a chip,” is 
driven by the substantial advantages associated with such a device.  This Thesis 
focus on development of methods for DNA analysis on microdevices, that can be 
associated with µTAS. Sequentially, the first step was the development of a novel 
solid-phase extraction technique in which DNA is bound and eluted from magnetic 
silica beads in a manner that efficiency is dependent on the magnetic manipulation 
of the beads and not on the flow of solution through a packed bed.  The utility of this 
technique in the isolation of reasonably pure, PCR-amplifiable DNA from complex 
samples is shown by isolating DNA from whole human blood, and subsequently 
amplifying a fragment of the β-globin gene.  The technique described here is rapid, 
simple, and efficient, allowing for recovery of more than 60% of DNA from 600 nL of 
blood at a concentration which is suitable for PCR amplification.  The second step 
was the use of polyester-toner (PT) microchips for DNA analysis (extraction, PCR 
and separation). The laser-printing of toner onto polyester films has been shown to 
be effective for generating PT microfluidic devices with channel depths on the order 
of 12 µm. We describe a novel and innovative process that allows for the production 
of multilayer PT microdevices with substantially larger channel depths.  Utilizing a 
CO2 laser to create the microchannel in polyester sheets containing a uniform layer 
of printed toner, multilayer devices can easily be constructed by sandwiching the 
channel layer between uncoated cover sheets of polyester containing precut access 
holes.  The process allows for the fabrication of channels several hundred microns in 
depth, with ~270 µm deep microchannels utilized here to demonstrate the 
effectiveness of multilayer PT microchips for dynamic solid phase extraction (dSPE) 
and PCR amplification. Dynamic SPE adapted for PT microchip was able to recover 
more than 65% of DNA from 600 nL of blood and the DNA was compatible with 
downstream microchip-based PCR amplification. The compatibility of PT microchips 
was demonstrated by successful amplification of a 520 bp fragment of λ-phage DNA.  
The ability to handle the diverse chemistries associated with DNA purtification and 
extraction is a testimony to potential utility of PT microchips beyond separations, and 
presents a promising new platform for genetic analysis that is low cost and easy to 
fabricate. Two integrations were carrying out on PT microchip, dSPE - PCR and 
PCR-ME. The first integration was made in a single chamber and the amplification of 
520 bp fragment of λ-phage was demonstrated. The second integration describes a 
process that allows the production of a multidomain microchip with different channel 
depths for the different domains for genetic analysis. The final device was made by 
the conventional sandwiching of the four polyester films of the PCR domain with the 
two polyester films for the electrophoresis domain. The successful valveless 
integration of PCR and separation was demonstrated by amplification and detection 
of a 520 bp fragment of λ-phage DNA. This work shows the enormous potential of 
PT microchips to be used for total genetic analysis.  
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1.1. INTRODUÇÃO 

O foco principal desta Tese é a realização de análises genéticas em 

plataformas microfluídicas que podem ser utilizadas tanto para diagnóticos clínicos 

quanto para identificação humana, através da análise de DNA. Do ponto de vista 

químico, o DNA é um longo polímero constituído de unidades simples chamadas 

monômeros. Cada monômero consiste de um açúcar, um grupo fosfato e uma das 

quatro bases, adenina (A), guanina (G), timina (T) ou citosina (C). Watson e Crick1 

foram os primeiros a determinarem a estrutura de dupla hélice do DNA e 

descobriram que o DNA consiste de duas fitas antiparalelas. Na Figura 1.1 a 

estrutura química do DNA é mostrada por um fragmento de DNA fita dupla. A 

estrurura externa do DNA é formada por açúcares e fosfatos. Os açúcares são 

unidos por grupos fosfatos que formam ligações fosfodiéster com os átomos de 

carbono dos anéis de açúcar adjacentes. Do lado de dentro da hélice estão as bases 

que se ligam em pares, a adenina (A) se liga especificamente com a timina (T) e a 

guanina (G) com a citosina (C)2-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1  - Estrutura da molécula de DNA fita dupla. 
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O DNA é uma cadeia de 2,0 a 2,4 nanômetros de diâmetro e a distância entre 

as duas bases é de 0,34 nm. Cada 10 pares de base ou 3,4 nm forma uma volta 

completa da hélice. A dupla hélice do DNA é estabilizada por ligações de hidrogênio 

entre as bases presas às duas fitas e as interações hidrofóbicas entre as bases 

adjacentes. Cada grupo fosfato externo à molécula DNA possui carga negativa, 

porém a densidade efetiva de carga é consideravelmente baixa devido a 

neutralização de cargas por interações eletrostáticas5. 

Cada vez mais as comunidades clínicas e foresenses buscam novos 

caminhos para melhorar as análises de DNA para identificação de seres humanos e 

diagnósticos de doenças, de forma que se torne mais rápida, eficiente e produza 

resultados confiáveis. Nesse sentido, a busca por novas plataformas para análise de 

DNA têm sido cada vez mais crescente6.  Atualmente, sistemas microfluídicos se 

tornaram uma ferramenta analítica poderosa para análise de DNA tanto para 

diagnóstico clínico quanto para análise forense. A extração7-10, amplificação11-14 e 

separação15-17 de DNA já são realizadas em plataformas miniaturizadas. Com o 

sucesso da adaptação destes processos em dispositivos microfluídicos, os quais já 

estão razoavelmente bem estabelecidos em microchips (em particular em microchips 

de vidro), as pesquisas atuais têm focado na integração destas etapas e na busca 

de novos materiais para produção dos dispositivos. Devido a natureza de múltiplas 

etapas da análise de DNA, algumas considerações importantes devem ser levadas 

em conta, como compatibilidade das soluções, tamanho da amostra e 

interfaceamento fluídico, para a produção de microssistemas de análises totais 

(micro total analysis systems, µTAS), também chamados de lab-on-a-chip. Desta 

forma, tem-se dado atenção não só a busca de novos materiais para a produção 
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mais simples de microchips, mas também ao desenvolvimento de novos desings e 

arquitetura dos dispositivos. 

Plataformas microfluídicas oferecem soluções para muitos problemas que 

afetam as análises genéticas tradicionais, tanto para aplicações forenses quanto 

para aplicações em diagnóstico clínico. Primeiramente, as análises genéticas 

requerem múltiplas etapas analíticas e consomem muito tempo, além de utlizar 

múltiplos instrumentos e manipulação das soluções entre as etapas. A manipulação 

manual das soluções entre as etapas cria diversas oportunidades de contaminação 

ou perda da amostra. Sistemas microfluídicos integrados apresentam a oportunidade 

de automatização da manipulação das soluções, reduzindo o contato manual com a 

amostra. Além da redução do tempo e custo necessário para realizar todas as 

etapas em dispositivos microfluídicos, a redução da quantidade de amostra 

necessária para análise é uma das grandes vantagens, inerente ao uso de 

plataformas miniaturizadas.  

Embora os microchips já sejam usados para realizar uma variedade de 

processos analíticos, esta Tese foca no desenvolvimento de um novo método de 

purificação de DNA em fase sólida em sistemas microfluídicos, realizada tanto 

isoladamente quanto integrada com outras etapas da análise genética, além do 

desenvolvimento de novas arquiteturas do microchip de poliéster-toner (PT) para ser 

utilizado como plataforma para realização de análises genéticas. 
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1.2. FABRICAÇÃO  DE DISPOSITIVOS MICROFLUÍDICOS 

Os experimentos desta Tese utilizaram dois substratos diferentes para a 

produção dos microchips. Primeiramente para o desenvolvimento do método de 

extração de DNA em fase sólida com partículas magneticamente controladas, 

chamado de “dynamic SPE” (dSPE), utilizou-se microchip de vidro18. Para a 

produção do microchip de vidro utilizou-se métodos padrão de litografia ótica. A 

palavra litografia (lito: pedra; grafia: escrita) se refere ao processo inventado em 

1796 por Aloys Senefelder para transferência de imagens de pedra para o papel19. 

Atualmente, a litografia é utilizada para designar qualquer processo de gravação de 

imagens sob um substrato. A litografia com radiação UV, por ser um método óptico, 

é comumente denominada de fotolitografia com radiação UV e é o método litográfico 

mais utilizado na fabricação de microdispositivos. A fotolitografia se resume à 

fotogravação de imagens (preparadas em uma máscara) em um substrato a partir da 

exposição à radiação UV, tornando possível a obtenção de microestruturas.  

A fotolitografia funciona projetando-se luz através de uma máscara, para se 

produzir padrões sobre um substrato recoberto quimicamente. A luz altera a 

estrutura química do recobrimento do substrato (fotoresiste). Dependendo do tipo de 

fotolitografia, ou o padrão projetado ou a sua sombra, são retirados do substrato no 

passo subseqüente. Mas o resultado final é sempre um padrão gravado sobre esse 

substrato. 

O processo de gravação de imagens através da fotolitografia se resume nas 

seguintes etapas: 1) limpeza do substrato, 2) recobrimento com uma camada de 

fotorresiste através do spinning, 3) exposição à radiação UV e 4) revelação.  

Os fotorresistes utilizados no processo fotolitográfico são classificados como 

negativos ou positivos e são polímeros orgânicos de alta massa molecular. Se a 
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área exposta à radiação permanecer intacta após a revelação com o solvente, e a 

área não-irradiada for removida com um solvente apropriado, conhecido como 

revelador, o resiste é denominado de fotorresiste negativo. Se área exposta à 

radiação for dissolvida em um solvente orgânico que não remove a área não 

irradiada o resiste é denominado de fotorresiste positivo19. 

Além do dispositivo de vidro, utilizaram-se também microchips de poliéster-

toner (PT) para desenvolver métodos de extração, amplificação e separação de 

DNA. O processo de fabricação dos microdispositivos de poliéster-toner é um 

processo alternativo para a produção de dispositivos de baixo custo proposto por 

Lago e colaboradores em 200320. O processo de impressão direta baseia-se na 

impressão de padrões de imagem em um filme de poliéster (uma transparência de 

retroprojeção) seguido de uma etapa de laminação. O desenho das estruturas a 

serem produzidas podem ser feitos usando softwares como Corel Draw ou AutoCad. 

A estrutura desejada é criada na transparência com o auxílio do toner, através de 

uma impressora a laser. O toner é composto por uma base polimérica, contendo 

poliestireno e poli(metilmetacrilato) (45-55%) além de óxido de ferro (45-55%). O 

filme de poliéster é composto de polietileno tereftalato (PET) revestido com uma 

camada de sílica20. A estrutura dos microcanais no dispositivo microfluídico é 

definida por filmes de poliéster e toner, sendo a base dos canais constituída pelo 

filme de poliéster e as paredes pelo toner. O método de fabricação dos microchips 

de PT desenvolvido por Lago representa um dos mais simples e baratos métodos de 

produção de dispositivos microfluídicos. 

O trabalho desenvolvido nesta Tese utilizou pela primeira vez os microchips 

de PT para realizar as etapas das análises genéticas, que são: extração, 

amplificação e separação de DNA. Inicialmente as etapas foram realizadas 
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isoladamente e depois de forma integrada. Nesse sentido, será feito a seguir uma 

breve introdução sobre cada umas destas etapas, primeiramente como é feito no 

formato convencional e em seguida com é no formato de microchip. 

 

1.3. EXTRAÇÃO DE DNA 

1.3.1 Métodos convencionais de extração de DNA 

Embora exista um grande número de métodos empregados para extração de 

DNA a partir de amostras biológicas, as análises convencionais clínicas e forenses 

utlizam basicamente três técnicas: extração orgânica (mais comumente utilizada), 

purificação com a resina Chelex e o  uso de cartões FTATM 6. A extração orgânica é 

realizada através da adição sequencial de vários diferentes reagentes e múltiplas 

etapas de centrifugação. Brevemente, um detergente (dodecilsulfato de sódio (SDS)) 

e proteinase K são adicionados para lisar as células e liberar as proteínas. Para 

completar a lise das células, uma mistura de fenol/clorofórmio é adicionada para 

separar as proteínas lisadas dos ácidos nucleicos6. O DNA é mais solúvel na porção 

aquosa da mistura e permanece nesta, enquanto as proteínas são mais solúveis na 

fase orgânica. Após a centrifugação, as duas fases são separadas e os ácidos 

nucleicos purificados encontram-se na fase aquosa. 

O uso da resina Chelex para purificação de DNA foi feito pela primeira vez 

em 1992 e envolve o uso de uma resina de troca iônica adicionada diretamente na 

amostra21. Para este método de purificação, uma suspensão de 5% de Chelex é 

adicionada na amostra e aquecida até ebulição para lise das células. Após a 

centrifugação, o sobrenadante é removido e utilizado diretamente nas reações de 

amplificação por PCR.  
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O terceiro método comumente utilizado, o cartão de FTATM foi desenvolvido 

por Burgoyne22 em 1994. De acordo com que a amostra entra em contato com papel 

de celulose, os reagentes químicos presentes no papel previnem a degradação do 

DNA e preservam a amostra do crescimento de bactérias. Além disso, as células são 

lisadas e imobilizadas na matriz do papel. Após a imobilização, o papel pode ser 

estocado por um longo período de tempo ou um pequeno pedaço do papel contendo 

a amostra lisada pode ser recortado e usado para purificação. A etapa de purificação 

requer uma simples lavagem com água para remoção dos inibidores e 

contaminantes e subsequentemente o pedaço de papel pode ser usado diretamente 

na amplificação1. 

Os dois últimos métodos (Chelex e cartões FTATM) envolvem a ligação das 

moléculas de DNA em uma fase sólida, enquanto o primeiro trata-se de uma 

extração líquido-líquido. Todos estes métodos são utilizados com sucesso para 

purificação de DNA de alto peso molecular tanto para análises clínicas quanto para 

análises forenses; entretanto apresentam alguns incovenientes, principalmente para 

a conversão para o formato microfluídico. Em particular, a extração orgânica requer 

um longo tempo, utiliza reagentes tóxicos e necessita de várias transferências entre 

tubos, aumentando o risco de contaminação. Na extração com Chelex, se muita 

amostra é utilizada pode ocorrer inibição na etapa subsequente (PCR). No método 

usando cartões FTATM, o pedaço de papel contendo a amostra frequentemente 

“salta” do tubo devido a eletricidade estática durante o processamento da amostra, 

causando problemas de contaminação. Além disso, embora dois dos métodos de 

purificação discutidos acima sejam realizados em fase sólida, eles requerem 

múltiplas etapas de agitação em vortex, centrifugação e transferências da amostra, 

fazendo que estes métodos sejam laboriosos e consumam muito tempo.  
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Recentemente, foram desenvolvidas técnicas de purificação de DNA que 

utilizam sílica como fase sólida, reduzindo o tempo total da extração enquanto 

mantém a pureza e integridade da amostra. Além disso, estes métodos são mais 

facilmente adaptados para plataformas microfluídicas. As partículas de sílica podem 

ser facilmente empacotadas em canais microfluídicos para criar uma coluna de fase 

sólida para purificação de DNA.  

Nos métodos que utilizam sílica como fase sólida para purificação de DNA, a 

adsorção das moléculas de DNA nas partículas de sílica é feita na presença de um 

sal caotrópico, seguida pela eluição das proteínas com isopropanol ou etanol e a 

subsequente eluição das moléculas de DNA com água ou tampão apropriado. Estes 

métodos encontram-se bem estabelecidos em escala convencional (macroescala) e 

já existem trabalhos mostrando o uso de sílica como fase sólida para extração de 

DNA em microescala (microchips)23,24. Quando adaptado para o formato 

microfluídico, este método representa um novo caminho para purificação de DNA 

sem a necessidade de mudanças significativas no princípio do método, que envolve 

as principais etapas: adsorção das moléculas de DNA na fase sólida, lavagem com 

isopropanol (para retiradas das proteínas e impurezas) e eluição do DNA purificado 

da fase sólida. Todas as solução são levadas através do microchip com o auxílio de 

bomba seringa. 
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1.3.2 Métodos de extração de DNA em microchips 

A primeira extração de DNA em fase sólida (SPE) em microchip foi realizada 

por Christel et al.25 em 1999. Neste trabalho, foi utilizado um microchip contendo 

pilares para aumentar a razão área/volume da superfície e assim aumentar a 

adsorção das moléculas de DNA. Embora esta tenha sido a primeira vez que um 

microchip foi utilizado para purificação e concentração de DNA, o método sofisticado 

de fabricação para produzir os pilares limitou a potencialidade do uso desta 

plataforma para purificação de DNA. Além disso, a recuperação do método usando 

λDNA pré-purificado foi apenas 50%, o que é consideravelmente menor do que o 

esperado para o método que utiliza partículas de sílicia como fase sólida, 

especialmente partindo de uma amostra que não contém proteínas e dejetos 

celulares (como o sangue). Este microchip, entretanto, representa o primeiro 

exemplo de uma purificação de DNA realizada em um formato miniaturizado e 

representou o passo inicial para o desenvolvimento de outros métodos de extração 

de DNA em microchip. 

Uma adaptação mais direta dos métodos basedos no uso de sílica como fase 

sólida para purificação de DNA em formato miniaturizado foi realizada pelo grupo do 

Prof. Landers. Este tipo de extração foi realizada no formato miniaturizado pela 

primeira vez em capilar, para demonstrar a utilidade do uso do método em 

microescala. Tian et al.26 empregaram um capilar como câmara de 500 nL 

empacotado com partículas de sílica e obtiveram DNA adequado para amplificação 

com a PCR (remoção de 80 – 90% das proteínas) a partir de células brancas com 

alta eficiência (70%). Este trabalho demonstrou a grande aplicabilidade da extração 

em fase sólida em formato miniaturizado a partir de uma variedade de amostras 

biológicas (células brancas, cultura de células e sangue total). 
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A técnica de extração em microescala desenvolvida por Tian foi então 

extrapolada para o formato de microchip por Wolfe et al.24 que utilizou sílica e sol-gel 

como fase sólida para extração de DNA. Neste trabalho, os problemas associados 

com o empacotamento das partículas em um canal microfluídico foram evidenciados. 

A tendência das partículas em se tornarem cada vez mais empacotadas pela 

passagem do fluxo das soluções após o uso repetido afeta a reprodutibilidade e 

repetibilidade das extrações. Alternativamente, o uso de sol-gel (suspensão de sílica 

coloidal) demonstrou ser eficiente e reutilizável para extrações subsequentes. As 

soluções são simplesmente levadas para dentro da câmara com o auxílio de uma 

bomba seringa na forma líquida e o gel poroso é formado posteriormente dentro da 

câmara é usado como uma coluna de fase sólida para extração de DNA. A reação 

de catálise da formação do gel pode ser controlada para criar poros com área 

superficial suficientemente grande para a adsorção eficiente de DNA, como 

demonstrado por Wu et al.9, que obteve uma eficiência de extração de 65% a partir 

de uma amostra de sangue. 

Em seguida, Breadmore et a.l8 otimizaram a taxa do fluxo, o pH das soluções 

e realizaram a purificação de DNA a partir de sangue total em 15 minutos com 

eficiência de 79%. O uso da extração em fase sólida para extração de DNA em 

microchips foi demonstrada também a partir de células de esperma7 o que 

evidenciou o potencial do método de extração para análises forenses. 

Até o presente momento, todos os métodos de extração em fase sólida 

baseados no uso de partículas de sílica, utilizaram as partículas empacotadas em 

um canal, fazendo uma coluna estática de fase sólida para purificação de DNA. Esta 

Tese apresenta o desenvolvimento de um novo método de extração que utiliza 

partículas magnéticas de sílica controladas magneticamente. A diferença principal 
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entre os métodos já publicados e o método desenvolvido neste trabalho é a não 

necessidade do empacotamento da fase sólida, uma vez que a fase sólida neste 

caso é “dinâmica” e permanece em movimento durante o processo de extração 

através da aplicação de um campo magnético. O desenvolvimento do método é 

descrito no Capítulo 2 sendo utilizado primeiramente o microchip de vidro. 

Posteriormente o método foi adaptado para os microchips de PT, e os resultados 

encontram-se no Capítulo 3. 

 

1.4. AMPLIFICAÇÃO DE DNA ATRAVÉS DA REAÇÃO EM CADEIA DA 
POLIMERASE (PCR) 

1.4.1 PCR em escala convencional 

A PCR, um processo enzimático em que uma região específica do DNA é 

replicada repetidamente para produzir um grande número de cópias de uma 

sequência particular, foi descrita pela primeira vez por Mullis et al.27 em 1985. O 

processo de amplificação envolve o aquecimento e resfriamento (termociclo) da 

amostra utilizando um controle preciso da temperatura, tipicamente através de três 

patamares de temperaturas, como descrito na Figura 1.2. Primeiramente, a 

desnaturação do DNA (94 °C), em seguida o anelamento específico do primer (∼60 

°C) e por fim a extensão do fragmento (∼72 °C).  
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Figura 1.2 - Perfil típico de ciclos de aquecimento de uma PCR mostrando as três diferentes 
temperaturas normalmente empregadas. 

 

Os ciclos de aquecimento podem ser feitos utilizando diferentes fontes de 

aquecimento. Os sistemas convencionais utilizam blocos metálicos que são 

aquecidos e resfriados de forma a aquecer e resfriar o tubo que contém os 

reagentes para PCR. Este aquecimento indireto, combinado com o grande volume 

utilizado nos tubos reacionais (10 – 50 µL), limita as taxas de aquecimento e 

resfriamento e resulta em um longo tempo de amplificação (1 – 2 horas). A reação 

em cadeia da polimerase é, teoricamente, uma amplificação exponencial do 

fragmento de interesse em que após cada ciclo o número de fragmentos é dobrado, 

sendo produzido aproximadamente 30 bilhões de cópias do fragmento de interesse6. 

Entretanto, o DNA molde utilizado na reação de PCR deve ser livre de 

contaminantes que interferem na ação da enzima polimerase e de outros reagentes 

necessários para a reação da PCR ocorrer. Consequentemente, a etapa de 

purificação da amostra é essencial para garantir que o DNA molde seja livre de 

contaminantes e apropriado para a reação enzimática de amplificação. 
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1.4.2 PCR em microchip 

A miniaturização do recipiente da amostra proporciona um mecanismo para 

diminuição do tempo total da reação de amplificação, através do aumento da razão  

área/volume da superfície. O uso de microchips para realizar as reações de PCR 

proporciona  homogeneidade da temperatura da solução que pode ser aquecida e 

resfriada rapidamente, reduzindo o tempo de cada ciclo e o tempo total da reação. 

Além disso, o uso de microchips para a PCR proporciona o uso de diferentes formas 

de aquecimento. Alguns grupos11,14,28,29, utilizaram métodos de aquecimento 

diretamente no microchip para produzir os ciclos de aquecimento, similar àqueles 

utilizados em termocicladores de bancada. O grupo do Prof. Landers utilizou além do 

método convencional de aquecimento um novo método indireto de aquecimento 

para aquecer e resfriar a solução, produzindo análises mais rápidas. Este método 

utiliza radiação de infravermelho próximo para seletivamente aquecer a 

solução12,13,30 através dos modos vibracionais de excitação das moléculas de água. 

Com isso, o tempo necessário para aquecer a solução é diminuido, resultando na 

diminuição do tempo total da amplificação. Este modo de aquecimento foi utilizado 

nos experimentos de amplificação de DNA em microchip de PT que encontra-se no 

Capítulo 4. 

 

1.5. SEPARAÇÃO ELETROFORÉTICA 

1.5.1 Separação eletroforética convencional 

Historicamente, a separação eletroforética de DNA para aplicações clínicas e 

forenses envolve o uso da eletrofese em gel1,31. Gel de agarose ou poliacrilamida 

com tamanho de poros controlados são usados para proporcionar separações de 

DNA com alta resolução, permitindo a separação de várias amostras 

simultâneamente, entretando, exitem vários incovenientes desta técnica. Os géis 
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levam muito tempo para serem preparados, o tempo para separação é longo além 

de requer extensiva manipulação manual6. Atualmente a separação eletroforética de 

DNA é realizada em capilares ao invés de placa de gel na maioria das análises de 

rotina.  

Basicamente, a eletroforese capiliar utiliza um capilar de vidro, dois frascos 

contendo tampão e dois eletrodos conectados à uma fonte de alta tensão, como 

descrito na Figura 1.3. A separação eletroforética das moléculas de DNA com alta 

resolução é realizada com uma coluna contendo a matriz polimérica.  

 

Figura 1.3  - Desenho esquemático dos componentes de um equipamento de eletroforese 
capilar. 

 

Devido a razão carga/tamanho das moléculas de DNA serem constantes para 

qualquer tamanho de DNA, as moléculas de DNA são separadas com base no 

tamanho, migrando através de uma matriz polimérica porosa, que funciona como 

uma “peneira”. Desta forma, as moléculas maiores sofrem maiores impedimentos 

para sua passagem e demoram mais tempo para percorrer a matriz polimérica, 

enquanto as moléculas menores movem-se mais rapidamente devido ao menor 

impedimento à passagem das moléculas. Sendo assim, os fragmentos de DNA, 
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marcados fluorescentemente, são separados por tamanho e podem ser detectados 

com um detector de fluorescência induzida a laser (LIF)6. A eletroforese capilar 

oferece inúmeras vantagens à eletroforese em placa, incluindo a habilidade de 

automatizar a injeção, separação e detecção e realizar análises rápidas, e 

atualmente é considerado um método eficiente de separação e detecção de ácidos 

nucleicos.  

 

1.5.2 Separação eletroforética em microchip 

Talvez uma das adaptações de maior sucesso da escala convencional para o 

formato miniaturizado seja a separação eletroforética. A eletroforese em microchip 

(ME) é realizada da mesma forma que na eletroforese capilar. Uma matriz polimérica 

é inserida no canal microfluídico no microchip e eletrodos inseridos nos reservatórios 

aplicam a voltagem desejada. A eletroforese em microchip é atualmente utilizada 

para aplicações clínicas15,16,17,32 e forenses33 e o grande sucesso da transição para o 

formato microfluídico se deve em grande parte à similaridade com os métodos em 

escala convencional. A separação eletroforética de DNA foi realizada neste trabalho 

em microchips de PT e os resultados encontram-se no Capítulo 5. 

 

1.6. APRESENTAÇÃO DA TESE 

Esta Tese está dividida em seis Capítulos que apresentam estrutura completa 

(Introdução, Objetivos, Experimental, Resultados e Discussões, Conclusão e 

Referências), os quais apresentam métodos desenvolvidos para análises genéticas 

em microchips. Os assuntos abordados na Tese tratam da extração, amplificação e 

separação de DNA, primeiramente realizadas individualmente nos microchips e em 
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seguida a integração destas etapas. A seguir é dada uma sinopse do assunto 

abordado em cada Capítulo. 

Capítulo 1: Introdução Geral e estruturação da Tese - apresenta uma 

introdução geral dos métodos utilizados em análise genética que são utilizados 

nesta Tese, comparando a escala convencional com o formato miniaturizado. 

Capítulo 2: Extração dinâmica de DNA em fase sólida com partícu las 

magneticamente controladas em microchip de vidro  – este capítulo mostra o 

desenvolvimento de um novo método de extração em fase sólida que utiliza 

partículas magneticamente controladas para purificação de DNA, desenvolvido em 

microchip de vidro. 

Capítulo 3: Extração dinâmica de DNA em fase sólida (dSPE) em 

microchip de Poliéster-Toner (PT)  – este capítulo apresenta pela primeira vez o 

uso de microchips de PT para realizar extração de DNA em fase sólida. Uma nova 

arquitetura dos microchips de PT foi desenvolvida para possibilitar o uso desta 

plataforma para extração em fase sólida e é mostrada neste capítulo. O método de 

extração desenvolvido para os microchips de vidro foi adaptado para os microchips 

de PT. 

Capítulo 4: Amplificação de DNA via Reação em Cadeia da Polimer ase 

(PCR) em microchip de PT  – este capítulo mostra o uso do microhips de PT para 

realizar a PCR, demonstrando que a plataforma é compatível com os reagentes da 

PCR e com a utilização do aquecimento mediado por radição infravermelha para 

produzir os ciclos de aquecimento. 

Capítulo 5: Separação eletroforética de DNA em microchip de P oliéster-

Toner (PT) – este capítulo mostra o uso de microchips de PT para realizar a 
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separação eletroforética de DNA, tanto de uma amostra padrão de tamanho de DNA 

quanto de uma amostra produto de uma reação de PCR. 

Capítulo 6: Dispositivos integrados de PT para análises genétic as – este 

capítulo final mostra os avanços em direção a produção de um microchip de PT 

totalmente integrado para análises genéticas, através da integração entre as etapas 

de extração e amplificação e das etapas de amplificação e separação. 
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2.1. INTRODUÇÃO 
 

A extração eficiente de DNA de amostras biológicas é uma etapa crucial para 

pesquisas biomédicas, clínicas e para diagnósticos clínicos1. Para isso é necessário  

isolar o DNA de componentes celulares ou extracelulares que podem inibir análises 

posteriores, como a PCR. Vários tipos de métodos de extração são utilizados para 

esta proposta, incluindo extração orgânica (fenol/clorofórmio), purificação com 

Chelex, ou purificação com o uso do cartão FTA2, como descrito no Capítulo 1. 

Como já discutido, estes métodos embora sejam efetivos para a extração de DNA de 

alto peso molecular, requerem múltiplas etapas de agitação, centrifugação e 

transferência da solução.  

Recentemente, foram desenvolvidos métodos de purificação de DNA em 

macro-escala baseados na adsorção do DNA em fase sólida, reduzindo o tempo de 

extração enquanto mantém boa eficiência de extração, pureza e integridade do DNA 

extraído3,4. Estes métodos de extração em fase sólida (SPE) proporcionam uma forte 

interação entre o DNA e o suporte sólido, usualmente envolvendo ligações de 

hidrogênio ou eletrostática e permitindo que as espécies indesejadas possam ser 

retiradas (lavadas) antes que o DNA purificado seja removido das partículas 

sólidas5. Atualmente são comercializados no mercado kits para SPE que utilizam 

sílica como fase sólida, um sal caotrópico para proporcionar a ligação do DNA na 

fase sólida e um tampão de  baixa força iônica para a eluição. Uma desvantagem em 

relação a estes métodos de extração é a necessidade de várias etapas de 

centrifugação, deixando a amostra susceptível a contaminações. Uma excelente 

alternativa, que reduz etapas de transferência de amostra e conseqüentemente  

reduz fontes de contaminação é a implementação da SPE em microchip. A SPE em 

microchip (µchipSPE) consome pequeno volume de amostra e reagentes, permite a 



 

 

38 

integração entre outras etapas do processo analítico em uma mesma plataforma e, 

além disso, a µchipSPE ocorre em um ambiente fechado, o que é extremamente útil 

quando se trabalha com amostras biológicas6-8.  

O novo método de extração de DNA desenvolvido neste trabalho, chamado 

de SPE dinâmica, ou no inglês “dynamic SPE” (dSPE), utiliza o mesmo princípio da 

adsorção de DNA em sílica, porém utiliza uma fase sólida dinâmica (móvel) ao invés 

de uma fase sólida estática como nos métodos de extração em microchip atualmente 

utilizados. Neste último, o canal é empacotado com partículas de sílica. Ao invés de 

fazer o empacotamento do canal microfluídico com sílica, o método desenvolvido 

neste trabalho utiliza uma “fase sólida móvel” manipulada através de um campo 

magnético9. Para isso, utilizam-se partículas magnéticas de sílica, disponíveis 

comercialmente como MagneSil 10. 

Essas partículas de sílica recobertas com material paramagnético são 

utilizadas com grande sucesso na extração de DNA pela Divisão de Ciências 

Forenses da Virginia em uma plataforma robótica automatizada. O grupo do 

Professor James P. Landers tem realizado a transposição destes métodos que 

utilizam partículas de MagneSil para o formato de microchip, o que permite o uso 

da tecnologia já desenvolvida de µSPE em microchip utilizando partículas de 

sílica11,12. 

As partículas de MagneSil são partículas paramagnéticas de sílica com 

grande afinidade a ácidos nucléicos sob determinadas condições. As partículas são  

compostas de dióxido de silício (SiO2)  juntamente com um compósito de Fe3O4 na 

razão de 1:1. A Figura 2.1 (A) mostra uma imagem de microscopia eletrônica das 

partículas de MagneSil. A estrutura das partículas e a composição da solução 

podem ser alteradas para adsorver seletivamente ácidos nucléicos de diferentes 
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tipos e tamanho. Essas propriedades são utilizadas para desenvolver métodos de 

purificação baseados em três etapas: adsorção do DNA nas partículas, lavagem dos 

contaminantes e eluição do DNA purificado. As propriedades do MagneSil 

combinam as vantagens da química sílica-DNA com uma excelente resposta ao 

campo magnético13. 

  
Figura 2.1  (A) - Imagem de microscopia eletrônica das partículas de MagnesilTM e (B) - 
Desenho esquemático da formação do movimento de “pinwheel” característico das 
partículas de MagneSil na presença de DNA. 

 
Esta excelente resposta ao campo magnético torna as partículas de 

MagneSil extremante interessante para o uso em µSPE para extração de DNA.  A 

aplicação do campo magnético faz com que as partículas magnéticas possam se 

movimentar dentro do canal microfluídico. Este movimento das partículas faz com 

que a dessorção das moléculas de DNA seja mais efetiva, promovendo assim uma 

recuperação de uma quantidade maior de DNA purificado. Além disso, o movimento 

característico das partículas de MagneSil sob a aplicação do campo magnético na 

presença de DNA serve como um detector visual da presença de DNA na amostra. 

As moléculas de DNA quando submetidas ao campo magnético rotacional são 

adsorvidas nas partículas de forma a aglomerar as partículas de MagneSil, 

formando pequenos turbilhões, provocando um movimento chamado de “pinwheel” 

(A) (B) 
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pelo grupo do Prof. Landers14. O movimento de “pinwheel” ocorre devido à 

aglomeração das partículas de MagneSil na presença de DNA como mostrado na 

Figura 2.1B. 

Os resultados apresentados neste Capítulo foram publicados em um artigo da 

revista Analyst, em 20109.  

 

2.2. OBJETIVO 

Desenvolver um novo método de extração de DNA em fase sólida, em 

microchip de vidro. O novo método utiliza fase sólida “móvel” e baseia-se no uso de 

partículas de sílica magnéticas (MagneSil) não empacotadas e a aplicação de 

campo magnético externo para promover o movimento das partículas dentro do 

canal microfluídico. Inicialmente, o objetivo foi otimizar o método para amostra de 

DNA pré-purificada e posteriormente aplicar o método para extração de DNA em 

amostras reais (sangue) e avaliar a influência de parâmetros como tamanho dos 

fragmentos de DNA na amostra e tempo de acondicionamento da amostra de 

sangue na eficiência de extração e perfil de eluição. Finalmente, pretende-se 

comparar os resultados obtidos por dSPE em microchip com resultados obtidos com 

outros métodos de extração, para avaliar a performance do método desenvolvido em 

relação aos métodos de extração disponíveis atualmente. 

 

2.3. EXPERIMENTAL 
 
2.3.1. Materiais, amostras e reagentes 
 

Os reagentes Tris(hidroximetil)aminometano (Tris), o sal dissódico 

etilenodiaminotetracético (EDTA), o detergente Triton X-100 e o isopropanol foram 
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adquiridos junto à Sigma Chemical (St. Louis, MO). O hidrocloreto de guanidina 

(GuHCl) e os reagentes para PCR foram adquiridos junto à Fisher Scientific 

(Fairlawn, NJ).  Os primers para a amplificação do fragmento de 380 pb do gene β-

globina foram sintetizados pela MWG Biotech (High Point, NC).  O intercalador de 

DNA PicoGreen, usado para marcar fluorescentemente as moléculas de DNA, foi 

adquirido junto à Invitrogen (Carlsbad, CA).  As partículas de MagneSil adquiridas 

junto à  Promega (Madison, WI) foram diluídas 3,3 vezes em GuHCl 8 mol/L (pH 

7,6).  Amostras de sangue total com o valor da quantidade de células brancas 

conhecidas foram fornecidas pelo Hospital da Universidade da Virgínia, doados por 

pacientes anônimos. As amostras de DNA humano pré-purificadas foram preparadas 

a partir de amostras de sangue também fornecidas pelo Hospital da Universidade da 

Virgínia, usando kits comercias QIAmp DNA da  Qiagen (Valencia, CA).  

 

2.3.2. Fabricação do microchip de vidro 

Os microdispositivos de vidro usados para dSPE foram fabricados em 

substrato de borosilicato (Telic Company, Valencia, CA) usando métodos padrões de 

fotolitografia e corrosão úmida. As dimensões dos canais do microchip de vidro 

foram: 1,5 cm de comprimento efetivo, 1,4 mm de largura e 200 µm de profundidade. 

Os reservatórios foram criados utilizando uma broca de diamante de 1,1 mm de 

diâmetro. Uma tampa de vidro foi usada para selagem térmica do dispositivo. A 

Figura 2.2 mostra um esquema do microdispositivo usado em dSPE. O volume do 

canal, usado como câmara para extração, é de 4 µL.  
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Figura 2.2 -  Desenho esquemático do microdispositivo de vidro. 

  

O microdispositivo usado nas extrações com fase sólida estacionária tem as 

mesmas dimensões do dispositivo para dSPE, com exceção à existência de um 

estrangulamento, ou seja, uma região mais estreita para conter as partículas durante 

o empacotamento. Esta barreira tem ~15 µm de largura e está localizada à 2/3 do 

comprimento do canal.  

 

2.3.3. Preparo das amostras 
 

As amostras pré-purificadas de DNA humano foram diluídas na concentração 

desejada com GuHCl 8 mol/L pH 7,6. As amostras de sangue foram preparadas 

misturando 6 µL de sangue com 5 µL de proteinase K (20 mg/mL) e 9 µL de GuHCl 

8 mol/L pH 7,6 + 1% triton X-100, fazendo um volume total de 20 µL de solução. A 

mistura foi agitada em vortex e incubada em banho maria a 56 °C por 10 min. Uma 

alíquota de 2 µL da amostra, equivalente a 600 nL de sangue foi utilizada em cada 

extração. A quantidade de DNA em 600 nL de sangue era calculada através da 

quantidade conhecida de células brancas em cada amostra de sangue (informação 

fornecida pelo Hospital da Universidade da Virgínia) e considerando que cada célula 

branca possui 6,25 pg de DNA. 

inlet 

outlet 
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Para o preparo das amostras de plasma, amostras de sangue foram 

centrifugadas a 3000x g por 10 minutos e a parte clara correspondente ao plasma foi 

coletada. Para as amostras de plasma enriquecidas com DNA, 6 µL de plasma  

foram misturados com 5 µL de proteinase K e 8,67 µL de GuHCl 8 mol/L pH 7,6 + 

1% de triton X-100, e foram incubadas em banho maria a 56 °C por 10 min. DNA 

puro foi então adicionado para completar o volume para 20 µL e a concentração final 

de DNA na amostra de plasma foi de 10 ng/µL, sendo 2 µL da amostra usados para 

cada extração. 

 

2.3.4. Extração dinâmica de DNA em fase sólida 

 O procedimento de extração de DNA em fase sólida compreende 

basicamente três etapas: introdução da amostra (adsorção do DNA na fase sólida), 

lavagem com isopropanol (lavagem das impurezas) e eluição do DNA com tampão 

apropriado. Antes de iniciar o procedimento de extração, o canal era sempre lavado 

com HCl 2 mol/L para limpeza do canal entre as extrações. Para dar início a 

extração, o canal foi preenchido com 4 µL de GuHCl 8 mol/L pH 7,6, seguida da 

adição das partículas magnéticas (MagneSil). As partículas magnéticas foram 

adicionadas ao canal com o auxílio de um íma posicionado no topo do microchip 

para prender as partículas no interior do canal e o excesso da solução, acima da 

capacidade máxima (4 µL) coletado no reservatório de saída. Com o magneto 

prendendo as partículas, 2 µL da amostra foi adicionada no canal e 2 µL de GuHCl 8 

mol/L foi coletada no outlet. O microchip foi colocado em um agitador magnético 

operando em velocidade máxima e as partículas permaneceram em movimento 

através da combinação de dois campos magnéticos atuando simultaneamente, o 

campo magnético proveniente do agitador magnético e o segundo proveniente de 
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um magneto suspenso no topo do microchip. Nesta etapa, de adsorção do DNA na 

fase sólida, o movimento foi mantido por 10 minutos. As partículas foram então 

lavadas com 6 µL de isopropanol 80% e em seguida o DNA foi eluído das partículas 

magnéticas com 0,1× TE (1 mol/L Tris/0,1 mol/L EDTA, pH 8,0)  através da mesma 

manipulação magnética por 2 minutos para cada alíquota de 2 µL coletada. Foram 

coletadas um total de dez frações. Para a quantificação do DNA extraído e cálculo 

da eficiência de extração, a cada fração de 2 µL coletada em tubo Ependorff,  

adicionou-se  18 µL de 0,1× TE e 2 µL de PicoGreen 0,5%, para as medidas de 

fluorescênica das amostras no espectrofluorímetro NanoDrop 3300 (Thermo 

Scientific, Wilmington, DE). Uma curva analítica utilizando DNA humano pré-

purificado foi preparada para a comparação de fluorescência  com as amostras. 

 

2.3.5. Extração de DNA em microchip com a fase sóli da estacionária 

(empacotada no canal) 

 Realizou-se a extração de DNA em microchip com a fase sólida empacotada 

no canal para efeito de comparação com a eficiência de extração obtida com a 

extração dinâmica de DNA, realizada neste trabalho.  

 Para isto, primeiramente as partículas magnéticas foram empacotas no canal 

microfluídico. Como as partículas de MagneSil têm apenas 5 µm de diâmetro, e não 

podem ser retidas pela barreira existente no canal, que é de 15 µm,  adicionou-se 

primeiramente uma pequena quantidade de partículas de sílica de 30 µm de 

diâmetro (Supelco, Bellefonte, PA)  e em seguida foram adicionadas as partículas de 

MagneSil até o empacotamento de 2/3 do canal. A Figura 2.3A mostra um 

microchip de vidro utilizado para os experimentos de SPE com fase estacionária 
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empacotada no canal. A Figura 2.3B é uma ampliação da região da barreira no 

canal, mostrando que as partículas empacotadas no canal são retidas pela barreira. 

 

Figura 2.3  (A) - Microchip de vidro utilizado nos experimentos de extração de DNA com fase 
estacionária empacotada no canal e (B) - Partículas empacotadas no canal e retidas pela 
barreira. 

 
 As partículas empacotadas foram condicionadas antes de cada experimento 

com GuHCl 6 mol/L pH 7,6 com uma vazão de fluxo de 7,0 µL/min por 30 min. Em 

todas as etapas, introdução da amostra, lavagem e eluição, as soluções foram 

levadas através das partículas empacotadas por uma bomba seringa operando com 

fluxo de 7,0 µL/min. O procedimento de extração iniciou-se pela introdução de 2 µL 

da amostra de sangue preparada como descrito no ítem 2.3.3, (equivalente a 600 nL 

de sangue) e levada através das partículas empacotadas com o auxílio da bomba 

seringa. Em seguida, as partículas foram lavadas com 35 µL de isopropanol 80%. 

DNA purificado foi eluído com  0,1× TE pH 8.0 e foram coletadas 10 frações de 2 µL 

para  quantificação via ensaio com PicoGreen. A cada tudo adicionou-se  18 µL de 

0,1× TE e 2 µL de PicoGreen 0,5%, para as medidas de fluorescênica das amostras 

A 

B 
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no espectrofluorímetro NanoDrop 3300 (Thermo Scientific, Wilmington, DE). Uma 

curva analítica utilizando DNA humano pré-purificado foi preparada para a 

comparação de fluorescência  com as amostras. 

 

2.3.6. Avaliação da qualidade do DNA extraído atrav és da amplificação do DNA 

pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 A amplificação do DNA extraído do sangue foi realizada no termociclador da 

Bio-Rad MyCycler usando primers para amplificação do fragmento do gene β-globin 

através do seguinte protocolo de aquecimento: 95 °C por 1 minuto (desnaturação 

inicial), 30 ciclos de 95 °C por 30 segundos (desnaturação), 60° C por 30 segundos 

(anelamento) e 72 °C por 30 segundos, seguido por 72 °C por 2 minutos (extensão 

final). Todos os produtos de PCR foram analisados pelo Bioanalyzer 2100 de acordo 

com o protocolo do fabricante. 

 

2.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O método de extração dinâmica de DNA em fase sólida envolve 

primeiramente o preenchimento do canal com a solução de GuHCl 8 mol/L seguido 

da adição de partículas de MagneSil de 5 µm de diâmetro. A quantidade de 

partículas utilizadas em cada extração depende da concentração de células brancas 

no sangue ou quantidade de DNA na amostra pura. A melhor relação encontrada 

nos experimentos, que proporcionou maior eficiência de extração, foi de 1,0 µL de 

solução de MagneSil (diluição 3:1) para o sangue contendo 7,0x103 células 

brancas/µL  de sangue ou 25 ng de DNA em 2 µL de amostra. Para amostras de 

sangue com concentrações maiores de células brancas utilizou-se um volume maior 
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Enquanto as partículas magnéticas respondem sempre da mesma forma 

quando são expostas ao CMR, independentemente da fonte de DNA, se DNA puro 

ou amostra de sangue humano. O mesmo não acontece para a eficiência da 

extração que apresenta diferenças entre as extrações de DNA proveniente de 

amostra pura e amostra de sangue e demonstrou depender do tamanho da molécula 

de DNA. 

 
  

2.4.1. Extração dinâmica de DNA em fase sólida a pa rtir de amostra pré-

purificada de DNA e amostra de sangue humano 

Em trabalhos anteriores de extração de DNA em microchip8,15,16 a adsorção 

de DNA geralmente é realizada através de uma coluna de sílica empacotada no 

canal microfluídico e utilizam bomba seringa para controlar o fluxo da solução. Os 

maiores problemas destes sistemas são a inconsistência inerente com (1)  o 

empacotamento da coluna de sílica, (2) pressão gerada pelo empacotamento da 

coluna, (3)  eluição e (4) vazão do eluente. Além disso, algumas vezes o DNA 

extraído usando este tipo de extração não possui concentração suficiente para 

aplicações posteriores como PCR, por exemplo17. A alternativa de usar dSPE ao 

invés de coluna empacotada elimina muitas das variáveis relacionadas com o 

empacotamento da fase sólida e permite um controle fluídico manual. 

 Os experimentos iniciais foram realizados com amostra pré-purificada de 

DNA, de forma a otimizar o método e verificar a eficiência da técnica de extração 

dinâmica especialmente a partir de volumes reduzidos. 

 Para os experimentos de extração de DNA a partir de uma amostra pré-

purificada utilizou-se 2 µL de amostra na concentração de 10 ng/µL em GuHCl 8 

mol/L pH 7,6 (20 ng de DNA) e 1 µL de MagneSil e foram coletadas 10 frações de 2 
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µL cada. A Figura 2.5A  (em preto) mostra o perfil de eluição do DNA extraído a 

partir de uma amostra pré-purificada de DNA humano. As duas primeiras frações 

coletadas são majoritariamente isopropanol 80%, proveniente das lavagens e 

espera-se não ter DNA nestas frações ou pelo menos muito pouco DNA. A primeira 

fração coletada contendo DNA, eluído após o início do movimentos das partículas 

em contato com o tampão, é a terceira fração (6 µL) como visto na Figura 2.5A, e 

contém a maior parte do DNA recuperado (~50% do total recuperado, o que 

corresponde a 5,2 ng de DNA). 

 

  

Figura 2.5  (A) - Perfil de eluição a partir de amostra pré-purificada de DNA (preto) e sangue 
(vermelho) e (B) -  Eficiência de extração a partir de amostra pré-purificada  de DNA (n=3) e 
sangue (n=9). 

 

Após o sucesso da extração a partir de amostra pré-purificada de DNA 

(eficiência de extração de 55 ± 3,2%, Figura 2.5B), determinou-se a capacidade do 

método em extrair DNA a partir de uma amostra real (sangue). Como mostrado na 

Figura 2.5 o perfil de eluição para amostra de sangue apresenta um perfil diferente 

daquele bem formado apresentado pela amostra pura de DNA. O perfil mais extenso 
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apresentado pelas amostras de sangue foi sempre consistente para amostras de 

sangue fresco. Os dados utilizados para construir a Figura 2.5 foram provenientes de 

amostras de sangue coletadas no mesmo dia da extração. Enquanto na extração de 

DNA a partir de amostra pré-purificada quase todo DNA é coletado na primeira 

fração após o início do movimento das partículas (~50%) e nas frações seguintes 

pouco DNA é eluído, nas extrações a partir de amostras de sangue a primeira fração 

não é tão concentrada (~18%) e as adições seguintes de tampão e agitação das 

partículas de MagneSil proporcionaram eluição de quantidades significativas de 

DNA. A Figura 2.5A (em vermelho) mostra o perfil de eluição da extração de DNA a 

partir de uma amostra de sangue.  Embora a extração de DNA a partir de amostra 

de sangue não possua perfil tão acentuado para a primeira fração eluída, a 

eficiência de extração é comparavável a eficiência de extração de uma amostra de 

DNA pré-purificada e muitas vezes apresentou uma eficiência de extração superior, 

especialmente quando se coletava mais do que 10 frações. Quando frações 

adicionais foram coletadas (12 frações), 2 frações a mais, a eficiência de extração 

aumentou de 63,9 ± 6,0% (10 frações) para 71,8 ± 5,8% (12 frações).   

Embora a eficiência de extração para amostras de sangue tenha sido 

ligeiramente superior, o perfil de eluição extendido indica que a cinética de desorção 

é diferente daquela apresentada pela amostra de DNA pré-purificada. Para 

compreender a base deste fenômeno e se esta mudança é provocada em função de 

componentes proteicos ou material celular, amostra de  plasma (sangue total menos 

os componetes celulares) foi isolada do sangue, adicionado DNA purificado e em 

seguida foi realizada a extração. A Figura 2.6A mostra o perfil de eluição para a 

extração de DNA a partir da amostra de plasma na qual foi adicionada 20 ng de 

DNA. O perfil de eluição é praticamente idêntico ao apresentado nas extrações a 
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partir de amostras pré-purificadas de DNA. Além disso, a eficiência de extração das 

duas amostras são comparáveis (Figura 2.6B). Isso sugere que o perfil de eluição 

extendido das extrações de DNA em sangue não é provocado pela presença das 

proteínas, já que as proteínas compõem cerca de 8% do sangue em volume.  

 

Figura 2.6  (A) - Perfil de eluição da extração de DNA amostras de DNA puro e plasma 
adicionado DNA e (B) - Eficiência de extração em uma amostra pré-purificada de DNA e 
eficiência de extração para uma amostra de plasma enriquecida com DNA. 

 
 

A partir do conhecimento que as proteínas sozinhas não são a causa da 

desorção mais lenta do DNA das partículas magnéticas, experimentos 

complementares envolvendo a extração dinâmica de DNA a partir de células brancas 

isoladas do sangue, as únicas células do sangue que contém DNA, foram 
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sugere que o perfil de eluição extendido, característico das extrações a partir de 

sangue,  não é inerente as células brancas presentes no sangue. A combinação 

destes dois experimentos, extração de DNA a partir de plasma enriquecido com DNA 

e a partir de células brancas isoladas do sangue, sugere que a base para a 

explicação do perfil de eluição extendido para amostras de sangue total não está 

associado com proteínas e dejetos celulares e talvez seja inerente a extração de 

DNA intactos a partir sangue total. 

 

Figura 2.7  - Perfil de eluição do DNA extraído a partir de células brancas isoladas do 
sangue. 
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sangue ou como sendo inerentes ás células brancas. Interessantemente, nenhuma 

informação clara pode ser obtida na literatura em termos do comprimento da 

molécula de DNA purificada a partir de células eucarióticas18. A purificação de DNA 

reduz o tamanho da molécula de DNA, porém a extensão desta redução depende de 

muitos fatores, incluindo o método de purificação utilizado e a manipulação da 

amostra18. Portanto, é provável que os fragmentos da molécula de DNA na amostra 

pré-purificada, utilizada para os experimentos de otimização da dSPE, eram de 

tamanho menor que as moléculas de DNA extraídas diretamente do sangue total. 

Para verificar o efeito do tamanho dos fragmentos das moléculas de DNA na 

extração, comparou-se a eficiência de extração e perfil de eluição  de três fontes 

diferentes de DNA com tamanhos de fragmentos diferentes: amostra intacta de 

sangue total, amostra de DNA pré-purificado (espera-se que neste caso os 

fragmentos de DNA sejam menores) e amostra pré-purificada de E-coli. O genoma 

intacto da E-coli possui 4,6 kpb, enquanto o genoma humano intacto possui 3 

bilhões de pares de bases. Os dados da Figura 2.8 dão suporte a teoria de que o 

tamanho do fragmento de DNA tem influência na eficiência de extração. A eficiência 

de extração de amostra de sangue (~70%) é um pouco maior que da amostra pré-

purificada de DNA (~55%), porém a eficiência da amostra de E-coli é muito menor 

(23%), sugerindo que fragmentos menores de DNA são mais difíceis de serem 

eluídos. Fragmentos menores de DNA demostram se ligar mais fortemente à silica, 

sendo mais difícil de serem eluídos. Este efeito pode ser devido a porosidade das 

partículas de sílica, que dificultam a desorção destas moléculas de DNA3,19. 
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Figura 2.8  (A) - Perfil de eluição de amostras contendo tamanhos diferentes de fragmentos 
de DNA (sangue total, DNA pré-purificado e E.Coli e (B) - Eficiência de extração das três 
extrações. 
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(diminuição de 65%). A sonificação para as amostras de E-coli não foi muito 

significativa, caindo de 23,1% para 15,2% (Figura 2.9C). Acredita-se que pelo fato 

dos fragmentos de E-coli já serem suficientemente pequenos para proporcionar uma 

eficiência de extração baixa, a sonificação não tenha um efeito muito acentuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9  - Efeito da sonificação sob eficiência de extração em diferentes amostras. 
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Uma correlação interessante entre a sonificação e a eficiência de extração e 

perfil de eluição foi observada para as amostras de sangue. Como pode ser 

observado na Figura 2.10, a sonificação da amostra de sangue alterou o perfil de 

eluição de um perfil extendido para um perfil acentuado, com alta concentração de 

DNA na primeira fração eluída, tornando um perfil similar ao de amostras puras de 

DNA. Os experimentos de sonificação indicaram que a diminuição na eficiência de 

extração e a mudança no perfil de eluição, principalmente para as amostras de 

sangue, pode estar relacionada com o tamanho dos fragmentos de DNA. 

 

Figura 2.10  - Efeito da sonificação no perfil de eluição de uma amostra de sangue. 
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de extração da amostra de sangue do mesmo paciente contendo 9,9x103 células 

brancas/µL de sangue permaneceu quase que inalterada ao longo de 40 dias. Desta 

forma, pode-se considerar que a extração dinâmica  de DNA pode ser utilizada com 

sucesso não só para amostras frescas de sangue como também para amostras de 

sangue coletadas após semanas. 

 

Figura 2.11  - Efeito a idade da amostra de sangue sob a eficiência de extração. 
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coleta as três primeiras frações mais concentradas de DNA apresentou 60% do total 

de DNA extraído.  

 

Figura 2.12  - Efeito idade da amostra de sangue no perfil de eluição. Em azul a amostra de 
sangue fresca e em vermelho amostra de sangue após 40 dias da coleta. 
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duas primeiras frações mais concentradas foram 15 vezes mais concentradas que o 

método comercial.  

 

Tabela 2.1  - Comparação da eficiência de extração e concentração de DNA nas duas 
primeiras frações coletadas entre SPE dinâmica e outros métodos de extração. 

 Eficiência de Extração (%) 
Concentração de DNA 

(ng/ µµµµL) nas duas 
primeiras frações 

dSPE 65,7 ± 2,0 1,7±0,4 

Fase sólida empacotada 42,5 ± 5,6 2,3±0,5 

Qiagen 65,4 ± 3,0 0,1±0,01 

 

 

2.4.5. Amplificação através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) do DNA 

extraído a partir de dSPE 

 Outro requisito para que um método de extração seja considerado um bom 

método é o de extrair DNA de alta qualidade, ou seja, que possa ser amplificado. A 

qualidade do DNA extraído através da dSPE foi verificada demonstrando que o DNA 

é amplificável através da reação da PCR do fragmento de 318 pb do gene β-globina. 

Nos primeiros esforços de amplificar o DNA proveniente da dSPE somente as 

frações menos concentradas apresentaram produto da reação da PCR, 

provavelmente porque as primeiras frações continham ainda isopropanol ou 

proteínas residuais do sangue, que são inibidores da PCR. Desta forma, para 

possibilitar a amplificação do DNA na primeira fração (mais  concentrada) inseriu-se 

no processo de extração lavagens extras das partículas com 0,1× TE. Após as 

lavagens das partículas com isopropanol, as partículas foram lavadas com quatro 

frações extras de 2 µL de 0,1× TE sem agitação das moléculas. Esta etapa foi 
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adicionada para garantir a eliminação total do isopropanol da primeira fração mais 

concentrada e permitir a amplificação do DNA nesta fração. Apenas uma quantidade 

muito pequena de DNA é perdida na lavagem extra com TE (7,8 ± 1,7%), sendo que 

92,2 ± 1,7% do total extraído só é eluído após o início do movimento das partículas. 

Desta forma, como a eluição do DNA é dependente do movimento das partículas é 

possível controlar o processo de uma forma simples. As extrações incluindo 

lavagens extras com TE apresentaram amplificação de DNA na primeira fração mais 

concentrada (Figura 2.13) e nas frações subsequentes, indicando que o DNA 

purificado por dSPE é amplificável, viabilizando desta forma  uma posterior 

integração entre dSPE e PCR. 

 

Figura 2.13 - Eletroferograma mostrando a amplificação do fragmento de 380 pb do gene β-
globina na primeira fração coletada na extração de DNA a partir de uma amostra de sangue 
usando  dSPE. 
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2.5. CONCLUSÃO 

Um novo método de extração em fase sólida em microchip, dSPE, foi 

caracterizado a partir de uma amostra biológica complexa (sangue) para extração de 

DNA. Os dados de eficiência de extração e perfil de eluição demonstram que mesmo 

um pequeno volume de amostra (600 nL de sangue) proporciona uma extração 

eficiente de DNA de alta qualidade, ou seja, DNA amplificável e frações altamente 

concentradas de DNA. Em contraste com outros métodos de extração em fase 

sólida, que apresentam limitações como a inconsistência inerente ao 

empacotamento da coluna de sílica e o grande volume para a eluição de DNA, em 

SPE dinâmica a fase estacionária é facilmente manipulada pela ação do campo 

magnético. Além disso, a eluição de DNA é dependente do movimento das 

partículas e  produz frações 15 vezes mais concentradas quando comparado com 

métodos convencionais de extração em macroescala. O ambiente fechado do 

microchip diminui as possibilidades de contaminação durante o processo de 

extração. Outra vantagem importante da SPE dinâmica é que os reagentes utilizados 

na extração são compatíveis com a PCR. Desta forma, o DNA eluído por este 

método, incluíndo-se a primeira fração, demonstrou ser amplificável. Sendo assim, o 

método de extração apresentado é conveniente para integração com a amplificação, 

devido ao pequeno volume necessário para eluição e alta concentração das frações 

eluídas. A SPE dinâmica também é passível de automação, uma vez que o 

movimento das partículas requer apenas um agitador magnético e um íma suspenso 

no topo do microchip. O uso de equipamentos simples e baratos faz desta técnica 

atrativa o bastante, tanto para aplicações de “point of care” quanto para o uso em 

lugares com poucos recursos, objetivos da utilização de microchips. Devido a 
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qualidade e a concentração do DNA extraído o método demonstra ser viável para 

uma incorporação em um dispositivo integrado para análises de amostras reais. 
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Capítulo 3: Extração 

dinâmica de DNA em fase 
sólida (dSPE) em 

microchip de Poliéster-
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3.1.  INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento de microssistemas totais de análises (µTAS) capazes de 

realizar análises genéticas requer a miniaturização e integração de múltiplas etapas 

do processamento analítico1. Vários avanços foram feitos nos últimos anos na área 

de miniaturização2-4 e recentemente, foi realizada a integração de todas as etapas 

de análises de DNA através do desenvolvimento de um microchip de vidro 

totalmente integrado pelo grupo do Prof. James P. Landers para análises genéticas5. 

O grande interesse de produzir um sistema capaz de realizar extração, 

amplificação e detecção em um mesmo dispositivo, o verdadeiro conceito de “lab on 

a chip”, é implusionado pelas vantagens associadas à integração. Estas vantagens 

incluem 1) custo reduzido como resultado da diminuição do consumo de amostra, 

reagente e o curto tempo analítico, 2) etapas reduzidas de manipulação da amostra, 

reduzindo as possibilidades de contaminação e 3) potencial para revolucionar 

análise de amostras on-site e aumento do acesso a lugares remotos. Em direção a 

consolidação deste conceito (“lab on a chip”), a comunidade científica tem buscado 

diferentes materias e novos designs de dispositivos microfluídicos6-8.  

Com o crescimento do uso de microchips como uma plataforma poderosa 

para análise de DNA, o uso de vidro e quartzo, materiais inicialmente utilizados 

como substrato para produção de microchips9-11, tem dado lugar ao uso de materiais 

poliméricos. Estes novos sistemas, idealmente, devem oferecer benefícios 

significativos sobre o vidro, como por exemplo: facilidade e rapidez no processo de 

microfabricação, reproduzir canais com alta fidelidade e baixo custo.  

Whitesides e colaboradores12 descreveram pela primeira vez o procedimento 

para fabricar sistemas microcluídicos fechados usando um polímero que, 

futuramente se tornaria o polímero mais popular para fabricação de dispositivos 
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microfluídicos, o poli(dimetilsiloxano) (PDMS). A técnica permitiu a produção de 

microdispositivos em menos de 24 horas, o que representou uma redução 

significante no tempo de fabricação em relação a produção dos microchips de vidro9. 

Outros polímeros foram utilizados para a produção de microchips. Ablação a laser 

tem sido usada para criar dispositivos em policarbonato, poliestireno, e 

polie(etilenoftalato) (PET)13-15, enquanto outros grupos tem usado estampagem a 

quente e impressão com ferro a quente para criar canais usando moldes metálicos 

aquecidos pressionados contra materiais poliméricos16-21.  

Na busca por materiais alternativos e métodos mais simples de fabricação de 

microfabricação, em 2003 Lago e colaboradores descreveram um outro processo 

alternativo, ainda mais simples e mais barato, para produção de dispositivos 

microfluídicos22. O método descrito por Lago para produção dos microchips utiliza 

uma camada de toner depositada em filme de poliéster (transparência) para definir 

os canais microfluídicos, além de servir como adesivo para vedação do dispositivo 

através de uma etapa de laminação a quente. A profundidade do canal criado pela 

laminação de dois filmes de poliéster é determinada pela altura da camada de toner 

– 6 µm de toner por filme de poliéter. Se o dispositivo impresso é laminado contra 

um filme de poliéster branco (sem toner) o dispositivo contém uma camada de toner 

simples (CTS) ou  se o dispositivo impresso for laminado contra sua imagem 

especular, o dispositivo produzido possui uma camada de toner dupla (CTD). Os 

canais nestes dispositivos possuem 6 µm ou 12 µm de profundidade, 

respectivamente. 

Em ambos os casos, a superfície do canal (base e topo) é composta pelo 

filme de poliéster enquanto as paredes do canal é composta por toner.  Este método, 

chamado de impressão direta, tem sido usado para fabricar microchips com 
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detecção amperométrica23 e outros métodos de detecção eletroquímica24. Técnicas 

utilizando toner em etapas intermediárias na produção de outros tipos de dispositivos 

também foram publicadas25-29.  

Convencionalmente, análises genéticas em microchips são realizadas em 

microchip de vidro30-33. Porém os microchips de PT representam uma alternativa 

simples e barata para produção de dispositivos que tem potencial para revolucionar 

as análises genéticas. Até o presente momento os microchips de PT eram usados 

apenas para separação e detecção de analitos23,34,35. A proposta deste trabalho é 

utilizar estes dispositivos de baixo custo em uma nova arquitetura que permita a 

realização de extração de DNA em fase sólida.  

A extração dinâmica de DNA em fase sólida (dSPE) que utiliza fase sólida 

dinâmica ao invés de fase sólida estática (empacotada no canal) que foi 

demonstrada anteriormente em microchip de vidro36 pode ser facilmente adaptada 

aos microchips de PT devido a simplicidade da técnica, não sendo necessário o 

empacotamento do canal e dispensa o uso de bomba seringa. 

 

3.2. OBJETIVO 

 O objetivo principal desta Tese é a produção de um dispositivo  de PT 

descartável e integrado para análises genéticas. Para a obtenção deste objetivo, 

primeiramente trabalhou-se em cada etapa separadamente, para o desenvolvimento 

das condições experimentais e otimização de cada etapa, uma vez que a realização 

das etapas de uma análise genética (extração, amplificação e separação de DNA) 

em microchip de PT é completamente desconhecida.  

Desta forma, os trabalhos foram iniciados com a extração de DNA nos 

microchips de PT. Portando, o objetivo deste Capítulo é adaptar a metodologia de 
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extração dinâmica de DNA em fase sólida (dSPE), desenvolvida em microchip de 

vidro (Capítulo 2), para os microchips de PT. Para viabilizar o uso dos microchips de 

PT para extração em fase sólida (SPE) é necessário o desenvolvimento de 

microchips de PT com canais mais profundos do que os tradicionalmente utilizados 

para eletroforese, uma vez que a profundidade do canal produzido nestes dipositivos 

convencionais não é suficiente para realização de SPE. Sendo assim, o primeiro 

objetivo deste Capítulo foi desenvolver um novo método de fabricação de microchips 

de PT que proporcione a produção de microchips com canais mais profundos, os 

quais podem ser utilizados para inserir partículas para extração em fase sólida ou 

outras aplicações que necessitem de canais mais profundos. 

 Após a otimização do novo processo de fabricação dos microchips de PT, 

seguiu-se para a utilização destes microchips para relizar dSPE para extração de 

DNA. Os objetivos seguintes foram: a) comparação dos resultados obtidos com a 

extração de DNA em microchip de PT com os obtidos com o microchip de vidro, b) 

avaliação da qualidade do DNA extraído em microchip de PT, ou seja, se o DNA 

extraído  nesta plataforma pode ser amplificado e c) produção de microchips 

contendo multicanais para extrações simultâneas de DNA em um mesmo microchip 

de PT. 

 

3.3. EXPERIMENTAL 

3.3.1. Materiais, amostras e reagentes 

Os reagentes Tris(hidroximetil)aminometano (Tris), o sal dissódico 

etilenodiaminotetracético (EDTA), o detergente Triton X-100 e o isopropanol foram 

adquiridos junto à Sigma Chemical (St. Louis, MO). O hidrocloreto de guanidina 

(GuHCl) e os reagentes para PCR foram adquiridos junto à Fisher Scientific 
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(Fairlawn, NJ).  Os primers para a amplificação do fragmento de 389 pb do gene β-

globina foram sintetizados pela MWG Biotech (High Point, NC).  O intercalador de 

DNA PicoGreen, usado para marcar fluorescentemente as moléculas de DNA, foi 

adquirido junto à Invitrogen (Carlsbad, CA).  As partículas de MagneSil adquiridas 

junto à  Promega (Madison, WI) foram diluídas 3,3 vezes em GuHCl 8 mol/L (pH 

7,6).  Amostras de sangue total com o valor da quantidade de células brancas 

conhecidas foram fornecidas pelo Hospital da Universidade da Virgínia, doados por 

pacientes anônimos.  

 
3.3.2. Produção dos microdispositivos 

 O processo de fabricação dos microchips de PT foi modificado do processo 

apresentado por Lago e colaboradores em 200322. Foram feitas duas mudanças 

importantes: 1) utilizou-se quatro filmes de poliéster ao invés de 2 filmes que é 

originalmente usado, 2) os canais foram definidos por uma cortadora a laser de CO2. 

Estas mudanças foram feitas para proporcionar a produção de canais mais 

profundos nos microchips de PT.  

A Figura 3.1 mostra como foi produzido o microchip com quatro camadas de 

filme de poliéster. Primeiramente, os filmes de poliester (I) foram cobertos totalmente 

com toner dos dois lados com o auxílio de uma impressora a laser HP LaserJet 4000 

(II). Para proporcionar uma cobertura mais homogênea, em cada lado do filme de 

poliester foram impressas três camadas de toner. A geometria dos canais foram 

desenhadas utilizando o software CorelDraw 11.0 e os canais foram criados com o 

auxílio de uma cortadora a laser com laser de CO2  de 50 W (VersaLaser 350, 

Universal Laser Systems). Estes filmes de poliéster recobertos com toner e com os 

microcanais recortados foram usados como partes intermediárias nos microchips 
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3.3.4. Extração dinâmica de DNA em fase sólida (dSP E) 

O procedimento de extração nos microchips de PT foi similar ao procedimento 

de extração desenvolvido para os microchips de vidro36. Uma diferença importante é 

que não foi necessário a etapa de lavagem do microchip com HCl 2 mol/L antes do 

início da extração, uma vez que os dispositivos de PT são descartáveis e são 

utilizados apenas uma vez para cada extração. Para dar início á extração, o canal foi 

preenchido com 4 µL de GuHCl 8 mol/L pH 7,6, seguida da adição das partículas 

magnéticas. As partículas de MagneSil foram adicionadas ao canal com o auxílio 

de um magneto posicionado no topo do microchip para prender as partículas no 

interior do canal e o excesso da solução, acima da capacidade máxima (4 µL) foi 

coletada no reservatório de saída. Com o magneto prendendo as partículas, 2 µL da 

amostra foram adicionados no canal e 2 µL de GuHCl 8 mol/L foram coletados no 

reservatório de saída. O microchip foi colocado em um agitador magnético Thermix 

120S (Fisher Scientific, Fairlawn, NJ)  operando em velocidade máxima e as 

partículas permaneceram em movimento através da combinação de dois campos 

magnéticos atuando simultaneamente, o campo magnético proveniente do agitador 

magnético e o segundo proveniente de um magneto mantido no topo do microchip. 

Nesta etapa de adsorção do DNA na fase sólida o movimento foi mantido por 5 

minutos. As partículas foram então lavadas com 6 µL de isopropanol 80% e com 

quatro frações de 2 µL de 0,1× TE sem agitação e em seguida o DNA foi eluído das 

partículas magnéticas com 0,1× TE através da manipulação magnética por 2 minutos 

para cada fração de 2 µL. Foram coletadas um total de dez frações. Para a 

quantificação do DNA extraído e cálculo da eficiência de extração, a cada fração de 

2 µL coletada em tubo Ependorff,  adicionou-se  18 µL de 0,1× TE e 2 µL de 

PicoGreen 0,5%, para as medidas de fluorescênica das amostras no 



 

 

73 

espectrofluorímetro NanoDrop 3300 (Thermo Scientific, Wilmington, DE). Uma curva 

analítica utilizando DNA humano pré-purificado foi preparada para a comparação de 

fluorescência  com as amostras. Para os experimentos de oito extrações 

simultâneas de DNA em um mesmo microchip de PT, o procedimento experimental 

foi exatamente igual ao descito acima para uma única extração. Cada microchip de 

PT foi utilizado apenas uma vez (devido ao baixo custo do dispositivo) e em seguida 

descartado, embora possa ser utilizado mais de uma vez, desde que seja adicionada 

uma etapa de lavagem do canal entre cada extração.  

 

3.3.5. Avaliação da qualidade do DNA extraído em mi crochip de PT através da 

amplificação do DNA pela PCR 

 A amplificação do DNA extraído do sangue em microchip de PT foi realizada 

no termociclador da Bio-Rad MyCycler usando primers para amplificação do 

fragmento do gene β-globina através do seguinte protocolo de aquecimento: 95 °C 

por 1 minuto (desnaturação inicial), 30 ciclos de 95 °C por 30 segundos 

(desnaturação), 60°C por 30 segundos (anelamento) e 72 °C por 30 segundos, 

seguido por 72 °C por 2 minutos (extensão final). Todos os produtos de PCR foram 

analisados pelo Bioanalyzer 2100 de acordo com o protocolo do fabricante. 
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3.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.4.1 Produção dos microchips de PT 

A produção dos microchip de PT representa um método rápido, simples e de 

baixo custo de fabricação de dispositivos microfluídicos. Neste trabalho, demonstrou-

se o grande potencial destes microchips em fazer parte de análises genéticas. As 

vantagens da simplicidade de fabricação dos dispositivos, além da rapidez e baixo 

custo tanto de matéria prima quanto da instrumentação para o processo de 

fabricação são as principais razões do uso destes dispositivos.  

Para a realização da extração dinâmica de DNA em fase sólida, os microchip 

de PT foram fabricados diferentemente dos métodos convencionais, que utilizam 

apenas dois filmes de poliéster (base e topo) impressos com o desenho dos padrões 

desejados dos canais22. Para possibilitar a inserção e o movimento das partículas de 

MagneSil através da aplicação de um campo magnético no canal microfluídico, os 

microchips de PT foram fabricados de modo a produzir  canais mais profundos. Os 

canais produzidos nos microchips de PT convencionais possuem 6 µm de altura, se  

em somente uma das partes for impresso o padrão dos canais (camada de toner 

simples, CTS), ou podem possuir 12 µm de altura se na tampa do microchip for 

impresso a imagem especular do padrão dos canais (camada de toner dupla, CTD). 

Desta forma, usando o método convencional de fabricação de microchips de PT a 

profundidade máxima do canal é 12 µm. Esta profundidade não é suficiente para a 

inserção da fase sólida para extração. Sendo assim, foi necessário uma modificação 

para produzir canais mais profundos nos microchips de PT. Nesta modificação 

utilizou-se mais do que dois filmes de poliéster, ou seja, utilizou-se multicamadas de 

filmes de poliéster para proporcionar maior profundidade ao canal. Para viabilizar 
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este procedimento foi necessário utilizar uma cortadora a laser para recortar a área 

dos canais nos filmes de poliéster intermediários no microchip (Figura 3.1). Foram 

fabricados microchips com três e quatro filmes de poliéster e a eficiência de extração 

foi avaliada utlizando os dois dispositivos. Os resultados mostraram que os 

microchips com três filmes de poliéster apresentaram menor eficiência de extração 

do que os microchips com 4 filmes de poliéster. A provável explicação para isto é 

fato da eluição das moléculas de DNA da fase sólida depender da manipulação 

magnética efetiva das partículas. No microchip com canal mais profundo (∼270 µm 

de profundidade) as partículas possuem maior liberdade de movimento sob a 

aplicação do campo magnético facilitando a desorção das moléculas de DNA do que 

em um microchip com 3 filmes de poliéster em que a profundidade do canal é ± 135 

µm. 

 O novo método de fabricação dos microchips de PT mantém as mesmas 

características de simplicidade de fabricação dos dispositivos de PT. A Figura 3.3 

mostra os materiais e equipamentos necessários para a produção do microchip de 

PT desenvolvido neste trabalho. Os materiais utilizados para a fabricação dos 

microchips são apenas transparência e toner e em relação aos equipamentos são: 

impressora, cortadora a laser e laminadora. A impressora a laser e a laminadoras 

comumente utilizadas como materiais de escritório custam em torno de US $ 200 e 

US $ 100 respectivamente. A cortadora a laser utilizada neste trabalho custa em 

torno de US $ 10.000,00. Porém existem alternativas mais baratas para recortar com 

precisão os canais, como a ploter de corte, que custa menos de US $ 5.000,0037 ou 

outra alternativa ainda mais barata seria usar uma ploter de corte compacta que 

custa entre US $ 150-30038. Além da simplicidade e  baixo custo de fabricação do 
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dispositivo, uma das maiores vantagens desta plataforma é o tempo gasto para a 

sua produção (menos de 10 minutos) e grande potencial para produção em massa. 

 

 

 

 

 

 

computador                               impressora a laser             

 

 

 

 

    Cortadora a laser                               laminadora                       furador de papel 

Figura 3.3  - Materiais e equipamentos utilizados para a produção do microchip de PT 
multicamadas. 

 

Os microchips de PT representam uma plataforma promissora para análises 

genéticas não só pelas razões apresentadas até o presente momento, mas também 

por outras vantagens que são apresentadas na Tabela 3.1. A tabela apresenta uma 

comparação direta das vantagens dos microchips de PT em relação aos microchips 

de vidro.  
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Tabela 3.1  - Comparação entre microchip de PT e microchip de vidro. 

 Chip de  PT  Chip de vidro  

Custo por chip ~$ 0.15 ~$ 40.0 

Tempo de fabricação Menos que 10 min ~24 horas 

Reprodutibilidade Moderado  Excelente 

Durabilidade descartável Reutilizável  

Compatibilidade com 
solventes 

Compatível com reagentes 
para SPE e PCR Excelente 

 

3.4.2 Extração dinâmica de DNA em fase sólida em mi crochip de PT 

 O primeiro trabalho com dSPE em microchip de vidro demonstrou que a 

plataforma é capaz de extrair eficientemente DNA (eficiência maior que 60%) a partir 

de um pequeno volume de amostra de sangue (600 nL) e a concentração da solução 

de DNA purificado é conveniente para amplificação36. As vantagens da técnica 

alternativa, que usa fase sólida dinâmica (partículas magnéticas) ao invés de fase 

sólida empacotada, incluem a eliminação do uso de bomba seringa e a remoção das 

variáveis associadas com o fluxo através de uma coluna empacotada em um canal 

microfluídico. 

  O método desenvolvido para microchips de vidro foi adaptado com sucesso 

para os microchips de PT. A extração dinâmica de DNA em fase sólida em microchip 

de PT mostrou ser um excelente método para extração de DNA combinando 

diversas vantagens, como rapidez (extração em cerca de 10 minutos) e um 

excelente perfil de eluição (Figura 3.4), visto que 73,2% do total de DNA extraído são 

eluídos nas três primeiras frações após o início do movimento da fase sólida. As 

duas primeiras frações coletadas são majoritariamente isopropanol 80%, proveniente 

das lavagens e as quatro frações seguintes são coletadas a partir das lavagens com 

0,1× TE sem o movimento das partículas. A sétima fração (14 µL) corresponde a 
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primeira fração de DNA eluído após o início o movimento das partículas para a 

desorção das moléculas de DNA da fase sólida. O método mostrou-se altamente 

eficiente para a extração de DNA a partir de uma amostra de sangue, 

porporcionando uma eficiência de extração de 69,7 ± 5,7% e frações altamente 

concentradas, 3,2 ± 0,08 ng/µL considerando os primeiros 4 µL (duas primeiras 

frações). 

 

Figura 3.4  - Perfil de eluição de uma extração de DNA a partir de uma amostra de sangue 
em microchip de PT. (n=3) 

 
 A extração de DNA no microchip com três filmes de poliéster apresentou 

eficiência de extração de 27%, um valor bem menor do que a extração de DNA no 

microchip com quatro filmes de poliéster que apresentou uma eficiência de extração 

de quase 70%. Acredita-se que esta diminuição na eficiência de extração no 

microchip com três filmes de poliéster seja devido ao fato de que a eluição das 

moléculas de DNA das partículas de MagneSil dependem da liberdade com que 

estas partículas se movimentam sob a aplicação do campo magnético, e em um 

canal mais raso as moléculas têm dificuldade de se movimentarem. 
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3.4.3 Extrações simultâneas de DNA em um mesmo micr ochip de PT 

Devido a facilidade em fabricar os microchips de PT, sendo extremamente 

fácil imprimir vários canais em um mesmo dispositivo, os microchips de PT têm 

grande potencial para realizar extrações paralelas, além disso, o tempo necessário 

para fazer um microchip de PT com um canal ou com vários canais é exatamente o 

mesmo.  Sendo assim, fizeram-se simultaneamente oito extrações dinâmicas em 

fase sólida de DNA em um mesmo microchip. A Figura 3.5A mostra o perfil de 

eluição médio das oito extrações. O perfil de eluição nas oito extrações paralelas 

manteve-se o mesmo de única extração de DNA em um microchip. 

A Figura 3.5B mostra o perfil de eluição de todas as oito extrações e a Figura 

3.6 mostra a eficiência de extração de cada uma das oito extrações em três 

experimentos e a média de todas as extrações (24 no total). Embora a eficiência de 

extração tenha reduzido de 70% para uma única extração para 50% nas 8 extrações 

realizadas simultaneamente, o perfil de eluição das oito extrações são muito 

próximos, mostrando o sucesso de todas as extrações.   
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Figura 3.5  (A) - Perfil de eluição de oito extrações simultâneas no mesmo microchip e (B) - 
Perfil de eluição médio de oito extrações realizadas simultaneamente em um mesmo 
microchip. (n=3). 

 

Extrações simultâneas de DNA em um mesmo microchip de PT além da 

vantagem da economia de tempo tem a vantagem da redução do custo por extração. 
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um microchip de PT pode ser amplificado, ou seja, é considerado um DNA de alta 

qualidade, podendo ser utilizado em etapas posteriores à extração em uma análise 

genética. 

  

Figura 3.7  - Eletroferograma mostrando a amplificação do gene β-globina na primeira fração 
coletada na extração de DNA a partir de uma amostra de sangue, usando  dSPE em 
microchip de PT. 

 

3.4.5 Comparação entre dSPE em microchip de PT e dS PE em microchip de 

vidro  

 A dSPE em microchip de PT apresentou vantagens sobre a dSPE em 

microchips de vidro. Mais importante que o pequeno aumento no valor da eficiência 

de extração, (63,9 ± 6,0% para o vidro e 69,7 ± 5,7 % para PT), foi o aumento 

signicante na concentração das frações eluídas  (1,7 ± 0,4 ng/µL de DNA para o chip 

de vidro e 3,2 ± 0,08 ng/µL de DNA para o chip de PT, para os primeiros 4 µL). 
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 Embora a eficiência de extração tenha sido comparável em ambos 

microchips, o perfil de eluição foi significantemente diferente (Figura 3.8A). Enquanto 

o microchip de vidro apresentou um perfil de eluição alargado, em que o DNA é 

eluído ao longo das frações coletadas, a extração em microchip de PT apresentou 

um perfil bem acentuado, sendo boa parte do DNA eluído já na primeira fração (34% 

do total recuperado) e 73,5% do total de DNA recuperado foi eluído nas três 

primeiras frações (6 µL), enquanto para o microchip de vidro  apenas 34 % do total 

eluído foi recuperado nas três primeiras frações (Figura 3.8B).  

 Uma hipótese para a diferença significativa entre o perfil de eluição nos dois 

microchips se deve ao fato de que as partículas de MagneSil inseridas no microchip 

de PT experimentam uma maior ação do campo magnético do que microchip de 

vidro, devido a espessura mais fina do filme de poliéster (∼100 µm) em relação ao 

substrato de vidro (∼1 mm). Uma vez que a eluição das moléculas de DNA depende 

diretamente do movimento das partículas magnéticas, a agitação mais eficiente das 

partículas no microchip de PT facilita dessorção das moléculas de DNA e aumento 

da eficiência de extração nos microchips de PT. O fato da eficência de extração ter 

sido significantemente menor no microchip com canal mais raso (três filmes de 

poliéster) do que no microchip com canal mais profundo (quatro filmes de poliéster) 

reforça essa hipótese, de que a agitação mais efetiva das partículas magnéticas 

favorece a eficiência de extração. 

 Outro fator que pode estar contribuindo para o melhor perfil de eluição no 

microchip de PT é a menor rugosidade da superfície do filme de poliéster quando 

comparado com o vidro após a corrosão com HF. Outro fator que também deve ser 

considerado é a natureza do substrato de vidro. Da mesma forma que as moléculas 

de DNA adsorvem nas partículas magnéticas de sílica, as moléculas de DNA podem 
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ser adsorvidas também na superfície do vidro, que possui grupos silanóis. Embora o 

tampão de eluição seja capaz de eluir as moléculas de DNA das partículas, o 

dispositivo em sí não está sujeito a agitação magnética, o que foi demonstrado ser 

essencial a desorção das moléculas de DNA.  

 

 

 

Figura 3.8  (A) - Comparação entre o perfil de eluição de DNA extraído por dSPE em 
microchip de vidro e em microchip de PT e (B) - Recuperação de DNA nas três primeiras 
frações eluídas em relação ao total recuperado em microchip de vidro e PT. 

  

A comparação entre dSPE em microchip de PT com outras técnicas de 

extração diponíveis, em termos de eficiência de extração e concentração de DNA 

nas frações eluídas, é um bom parâmetro para avaliar a performance da técnica em 

relação a outras técnicas. A Tabela 3.2 mostra a comparação entre dSPE em 

microchip de PT com um método de extração comercial (QIAmp Qiagen), com a 

extração em microchip de vidro com as partículas de sílica empacotada e  com 

dSPE em microchip de vidro. A tabela mostra a comparação da eficiência de 

extração e concentração de DNA nas duas primeiras frações eluídas (∼4 µL), as 

quais são tipicamente as frações mais concentradas obtidas em extração em 
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microchip. A concentração de DNA obtida a partir do método comercial é baseada 

na quantidade total de DNA recuperado, uma vez que apenas uma fração de 200 µL 

é coletada. A dSPE em microchip de PT demonstrou eficiência de extração 

comparável ao método comercial e dSPE em microchip de vidro, porém foi mais 

eficiente que SPE em microchip que utiliza partículas empacotadas. 

Entretanto a principal vantagem da dSPE é a concentração de DNA 

purificado, o qual apresentou uma concentração 30 vezes superior ao método 

comercial. dSPE em geral e, principalmente em microchip de PT, oferece grandes 

vantagens para análise de DNA em microchips sob os produtos comercialmente 

disponíveis para extração de DNA. 

 
Tabela 3.2  - Comparação da eficiência de extração e concentração de DNA nas duas 
primeiras frações coletadas entre SPE dinâmica em microchip de PT e outros métodos de 
extração. 

Método de extração Eficiência de extração 
(%) 

Concentração de DNA 
(ng/ µµµµL) em 4 µµµµL 

dSPE em microchip de PT 69,7 ± 5,7 3,2 ± 0,1 

dSPE em microchip de vidro 65,7 ± 2,0 1,7 ± 0,4 

microchip de vidro com SPE 
estático 

42,5 ± 5,6 2,3 ± 0,5 

Kit Qiagen 65,4 ± 3,0 0,1o ± 0,01 

 
 
 
 
 
 

3.5.  CONCLUSÃO 

O novo processo de fabricação do dispositivo de PT, que proporciona a 

arquitetura de canais mais profundos, permitiu que a extração dinâmica em fase 

sólida fosse realizada em um dispositivo simples e descartável. A facilidade do 

processo de fabricação, a simplicidade da técnica de dSPE e o baixo custo (tanto do 
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processo de fabricação quanto da extração) torna a técnica ainda mais atrativa 

quando oito extrações são feitas simultaneamente em um mesmo microchip. Além 

disso, a densidade de canais para relização de extrações simultâneas em um 

mesmo microchip de PT pode ainda ser aumentada futuramente para, por exemplo, 

16 canais, fazendo com que o custo associado apenas com a plataforma seja 

insignificante ou quase “zero”.  

O sucesso da dSPE em microchip de PT, proporcionando uma extração 

eficiente de DNA (∼70%)  e frações altamente concentradas de DNA de alta 

qualidade (amplificável), é um avanço importante em direção a integração da etapa 

de extração de DNA com etapas seguintes do processo analítico de uma análise 

genética. 

  A superioridade dos resultados apresentados na extração de DNA em 

microchip de PT em relação à outras técnicas de extração, inclusive ao método 

comercial (Qiagen QIAmp) que além da necessidade  de aquisição de kits não tem 

potencial para integração com outras etapas, faz dos microchips de PT uma 

plataforma promissora de baixo custo para análises genéticas. 
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4.1.  INTRODUÇÃO 

A reação em cadeia da polimerase (PCR) é uma reação enzimática in vitro 

que permite a amplificação de uma região específica da molécula de DNA1,2. A PCR 

envolve o uso de oligonucleotídeos curtos, normalmente de 15 a 20 pares de base 

(pb), chamados primers. Os primers possuem uma sequência complementar de uma 

região específica que se pretende amplificar da molécula de DNA, são misturados 

com nucleotídeos, MgCl2, uma pequena quantidade de DNA molde e a enzima 

termicamente estável DNA polimerase (Taq), para formar a mistura reacional da 

PCR, também chamada de master mix. Os processos que ocorrem na PCR são 

controlados pelo ajuste da temperatura da mistura reacional da PCR através do uso 

de termocicladores2. A Figura 4.1 ilustra os três processos que ocorrem durante a 

PCR.  

 

Figura 4.1  - Esquema ilustrando os processos que ocorrem na PCR. A) Mostra o perfil de 
um ciclo de aquecimento típico de uma PCR, contendo B) desnaturação, C) anelamento, e 
D) extensão da molécula de DNA. 
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A mistura é inicialmente aquecida para desnaturar as moléculas de DNA, 

transformando-as em moléculas de DNA fita simples. A temperatura é então 

diminuída para uma temperatura determinada empiricamente, na qual os primers se 

anelam às fitas simples de DNA, que servem como molde. A temperatura é então 

elevada novamente para a extensão dos primers através da adição de nucleotídeos. 

Esta etapa é mediada pela ação da enzima da polimerase, resultando na duplicação 

do número de fragmentos em cada ciclo (após o segundo ciclo). Estes ciclos de 

temperaturas são repetidos até que se tenha uma quantidade detectável  do produto 

específico da reação de PCR (normalmente são necessários de 30 a 35 ciclos). O 

primeiro passo da PCR envolve o aquecimento inicial, geralmente entre 93 – 96 °C, 

para desnaturar as moléculas de DNA. A mistura permanece nesta temperatura por 

um tempo extendido (cerca de 3 minutos) para garantir que todo DNA está 

desnaturado.  Após esta etapa, a reação é submetida a ciclos de aquecimento 

através de três temperaturas necessárias para permitir a desnaturação, anelamento 

dos primers e extensão via polimerase. A primeira temperatura do ciclo envolve a 

desnaturação do DNA, usando a mesma temperatura usada na etapa inicial de 

desnaturação, porém por um período curto. A temperatura de anelamento 

(temperatura em que os primers se ligam a molécula molde de DNA) é determinada 

empiricamente; entretanto, a temperatura de melting do primer proporciona uma boa 

sugestão do ponto incial. Esta temperatura pode variar entre 55 – 68 °C e dependerá 

da porcentagem da composição de nucleotídeos (guanina e citosina), do 

comprimento e sequência do primer.3 Uma vez que os primers se hibridizaram, a 

temperatura é elevada para 72 -75 °C, na qual a enzima polimerase promove a 

extensão do primer através da incorporação de nucleotídeos. Após esta etapa, o 

ciclo é novamente repetido a partir da etapa de desnaturação. A enzima Taq  
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polimerase, derivada da bactéria Thermus aquaticus, é uma enzima termoestável e 

ainda terá 50% da sua atividade enzimática após 9 minutos a 97,5 °C.4 

Desde que a técnica da PCR foi descrita pela primeira vez há duas décadas 

atrás5, ela se tornou uma ferramenta essencial para análises genéticas. Entretanto, 

embora os métodos convencionais tenham buscado aumentar a velocidade da 

reação da PCR, eles ainda consomem muito tempo (1 a 3 horas por amplificação). 

Segundo Wittwer e Garling6, um controle térmico preciso em cada temperatura do 

ciclo de aquecimento e transições rápidas entre as temperaturas proporcionam uma 

máxima eficiência da PCR. Enquanto nas técnicas convencionais de PCR os tempos 

de transição são muito lentos para proporcionar esta máxima eficiência da PCR, a 

miniaturização da PCR é capaz de atingir este propósito. Além de reduzir 

significantemente o tempo da reação de amplificação, a miniaturização da PCR 

também reduz o consumo dos reagentes7. A diminuição do volume e o aumento da 

razão área/volume da superfície, característica das câmaras de reação da PCR em 

microchips, permitem que a homogeneização da temperatura da solução possa ser 

obtida muito mais rápido do que nos métodos convencionais da PCR. Sistemas 

microfluídicos para PCR são capazes de possibilitar ciclos rápidos, bem como 

integrar a PCR com outras etapas em um microssistema de análise total (µTAS) 

para análises genéticas8,9,10. 

Os dispositivos microfluídicos para PCR permitem uma variedade de métodos 

de aquecimento. Alguns grupos11-14 têm escolhido utilizar métodos de aquecimento 

direto para fornecer ciclos de aquecimento em microchips, similar àqueles usados 

em termocicladores de bancada. A massa  do bloco de metal que precisa ser 

aquecido é grande quando comparado a mistura reacional da PCR, e desta forma a 

taxa de aquecimento e resfriamento é limitada pelas propriedades e massa do metal. 
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Alguns trabalhos na literatura15-18 descrevem como aumentar a taxa das transições 

entre as temperaturas, resultando em ciclos mais rápidos sem perda de eficiência da 

PCR. Neste sentido,  transferências rápidas de calor e ciclos de aquecimento mais 

rápidos foram obtidos através do aumento da razão área/volume da superfície da 

câmara reacional e com a redução do volume da solução da PCR. 

 Normalmente, a fonte de aquecimento, o próprio microchip e a mistura 

reacional da PCR contribuem para o aumento da massa que necessita ser aquecida 

no sistema da PCR, e o aquecimento deve ser através do microchip para a solução, 

limitando as taxas de aquecimento e resfriamento. O problema da grande massa que 

necessita ser aquecida foi eliminado por um novo método de aquecimento, 

desenvolvido pelo grupo do Prof. James P. Landers, que usa uma lâmpada de 

tungstênio para aquecer especificamente a solução da PCR19,20. O aquecimento 

direto da solução ocorre devido a excitação vibracional das moléculas de água pela 

irradiação de infravermelho produzida pela lâmpada. A massa que necessita ser 

aquecida é reduzida pela eliminação do aquecimento da câmara reacional do 

microchip, e pode ser reduzida ainda mais pela redução do volume da solução a ser 

aquecida. A taxa de resfriamento também é aumentada porque a fonte de 

resfriamento da solução é independente do resfriamento da fonte de aquecimento. 

Este método demonstrou ser efetivo para um controle preciso de temperatura e 

ciclos rápidos de aquecimento de volumes reduzidos21,22.  

 

4.2. OBJETIVO 

 Este Capítulo tem como objetivo principal verificar a compatibilidade entre o 

microchip de PT (toner e poliéster) com os regentes da PCR e realizar a reação de 
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amplificação nesta plataforma. Para obtenção de um dispositivo integrado de PT 

para análises genéticas é fundamental a realização da etapa de preparo de amostra 

correspondente à amplificação da região de interesse da molécula de DNA. Desta 

forma, procurou-se desenvolver designs de microchips de PT para PCR a fim de 

viabilizar o sucesso desta etapa importante do processo analítico  na análise de 

DNA. Após a confirmação da possibillidade de realizar PCR em microchip de PT, o 

objetivo secundário é a otimização do processo através da redução de volume e 

diminuição do tempo total da reação através do uso da radiação infravermelho (IV) 

como fonte de aquecimento. 

 

4.3. EXPERIMENTAL 

4.3.1. Materiais e reagentes 

Os reagentes para PCR foram adquiridos junto à Fisher Scientific (Fairlawn, 

NJ). Os primers para a amplificação do fragmento de 520 pb do λDNA foram 

sintetizados pela MWG Biotech (High Point, NC). λDNA digerido com HinD III foi 

obtido junto à Sigma-Aldrich (St. Louis,MO). O intercalador de DNA PicoGreen, 

usado para marcar fluorescentemente as moléculas de DNA, foi adquirido junto à 

Invitrogen (Carlsbad, CA).   

 

4.3.2. Produção do microchip 

Os microchips de PT usados nos experimentos de PCR foram feitos como 

descrito no ítem 3.3.2 do Capítulo 3 (Figura 3.1). Em resumo, os microchips foram 

produzidos através do alinhamento e laminação de quatro filmes de poliéster, sendo 

que nos dois filmes centrais a região delimitada para o canal era recortada com 
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4.3.3. PCR em termocicladores de bancada 

A compatibilidade dos microchips de PT com a PCR foi testada usando  

λDNA e primers para amplificar uma fragmento específico de 520 pb. A princípio, 

apenas para verificar a possibilidade de amplificação de DNA nos microchips de PT, 

os experimentos da PCR foram realizados em termocicladores de bancada. Estes 

experimentos iniciais de amplificação de DNA em microchip de PT foram realizados 

em um microchip de PT contendo uma câmara reacional com capacidade para 10 

µL. 

Um estoque de 60 µL da mistura reacional da PCR (master mix) foi preparada 

com a seguinte composição: 

- 10 mM deTris-HCl, pH 8,3/ 50 mMKCl 

- 2,4 mM de MgCl2  

- 0,2 mM de dNTPs  

- 0,4 mM de cada primer 

- 0,1 unidades/µL de AmpliTaq DNA polimerase 

- 1 ng/mL de λDNA  

- 0,24 mg/mL de BSA  

 A solução estoque (master mix) foi dividida em duas parte e uma parte 

sempre era usada para realizar a PCR em tubos levados em termocicladores, que 

funcionava como controle positivo. Para a PCR em microchip, a câmara reacional 

era preenchida com 10 µL da solução estoque, óleo mineral era colocado sobre os 

reservatórios para impedir a evaporação da solução e em seguida o chip era levado 

ao termociclador. A amplificação do fragmento de 520 pb do λDNA realizada em 

tubo e em microchip foi realizada no termociclador da Perkin Elmer 2400 usando o 
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seguinte protocolo de aquecimento: 95 °C por 2 minutos (desnaturação inicial), 30 

ciclos de 95 °C por 30 segundos (desnaturação), 68 °C por 30 segundos 

(hibridização e extensão), seguido por 72 °C por 2 minutos (extensão final). Após o 

término da reação as soluções eram coletadas do microchip e do tubo e os produtos 

de PCR eram analisados pelo Bioanalyzer 2100 para verificar o sucesso da 

amplificação. Controle negativo também era realizado simultâneamente ao controle 

positivo. 

 

4.3.4. IV-PCR em microchip de PT 

 O termociclador com aquecimento por infravermelho (IV) sem contato usado 

neste trabalho é um sistema home-made desenvolvido no laboratório do Prof. James 

P. Landers21. A Figura 4.3 mostra um desenho esquemático do sistema e a Figura 

4.4 mostra uma foto do sistema completo utilizado neste trabalho. O sistema utiliza 

um computador equipado com um conversor analógico-digital (A/D), uma lâmpada 

de tungstênio (CXR/CXL, 8V, 50 W, General Electric) como fonte de aquecimento IV 

e um mini circulador de ar para promover o resfriamento. A radiação é focada na 

câmara de PCR usando lentes plano-convexas. A temperatura é controlada pelo 

programa LabVIEW, que monitora a temperatura na câmara de PCR através de um 

termopar com 5 µm de diâmetro do tipo T (modelo T-240C) obtida na Physitemp 

Instruments, Clifton, NY. O conversor analógico do termopar (TAC-386-T) foi 

adquirido junto à Omega Engineering (Stamford, CT) e alimentado  por uma bateria 

alcalina de 9 volts. O sinal referente a temperatura é então amplificado 25 vezes e 

coletado por uma interface de controle e aquisição de dados (modelo 6024, Nacional 

Instruments, Austin, Texas) conectado ao laptop onde o programa LabVIEW está 
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instalado e alterna o funcionamento da lâmpada e do circulador de ar para 

proporcionar o aquecimento e o resfriamento da solução. 

 

Figura 4.3  - Desenho esquemático do sistema de IV-PCR usado neste trabalho. 

 
  
 

 
 
Figura 4.4  - Foto do sistema completo de IV-PCR utilizado neste trabalho.  
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A possibilidade de usar o aquecimento por IV para gerar os ciclos de 

aquecimentos da PCR em microchip de PT foi verificada através da amplificação do 

fragmento de 520 pb do λ-DNA. Os microchips utilizados nos experimentos de IV-

PCR foram fabricados com quatro camadas de filme de poliéster como descrito no 

3.3.2 do Capítulo 3. O microchip contém duas câmaras, uma para a reação da PCR 

e outra câmara de referência para controlar a temperatura, onde o termopar é 

inserido. Cada câmara possui capacidade de 2 µL. A mistura reacional da PCR foi 

preparada com a seguinte composição: 10 mM Tris/50 mM KCl / 2,4 mM de MgCl2 / 

0,4 mM de cada primer / 0,2 mM de dNTP / 1 ng/µL de λDNA / 0,24 mg/mL de BSA / 

1,5% (v/v) de polietilenoglicol (PEG, MM = 200) / 0,2 unidades/µL de Taq 

polimerase. A câmara da PCR foi preenchida totalmente com 2 µL da mistura 

reacional preparada anteriormente e a câmara de referência foi preenchida com 2 µL 

de tampão 10 mM Tris/50 mM KCl e em seguida, na câmara de referência, inseriu-se 

o termopar. Em microchip feito com quatro filmes de poliéster (câmara com 272 µm 

de profundidade) o termopar pode ser facilmente inserido na câmara de referência. A 

Figura 4.5A mostra um dispositivo no qual o termopar está inserido na câmara de 

referência e a Figura 4.5B mostra uma foto ampliada, tirada em um microscópio 

eletrônico (Olympus MIC-D) para melhor visualização do termopar dentro da câmara. 

Após o preenchimento das câmaras adicionou-se óleo mineral em todos os 

resevatórios para evitar a evaporação da solução. 
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Figura 4.5  (A) - Foto do dispositivo usado em IV-PCR com o termopar inserido na câmara 
de referência e (B) - Foto tirada com microscópio eletrônico (Olympus MIC-D)  mostrando o 
termopar dentro da câmara de referência. 

  

O programa de LabVIEW foi então utilizado para controlar a potênica da 

lâmpada de IV para os ciclos de aquecimento da PCR nas seguintes condições: 95 

°C por 2 minutos, 30 ciclos de (95 °C por 30 segundos, 68 °C por 30 segundos) e 

extensão final a 72 °C por 2 minutos.  

Após o término da reação o produto da PCR  foi coletado e analisado no 

Bioanalyzer 2100 de acordo com o protocolo do fabricante. Controles positivos e 

negativos também foram realizados simultaneamente. 

 

4.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Tradicionalmente as reações da PCR são feitas em tubos plásticos usando 

termocicladores convencionais. Dispositivos microfluídicos representam a 

oportunidade de reduzir significantemente o volume dos reagentes da PCR, como 

mostrado por Easley et al.23 através da amplificação de um fragmento do genoma da 

bactéria Bacillus anthracis a partir de 500 nL de sangue. A redução do volume da 

PCR  proporciona uma redução drástica no tempo necessário para a reação se 

completar e facilita a integração tanto com a extração quanto com a separação. Por 

estas razões, atualmente muitos esforços são feitos em direção a realização da PCR 

PCR 

Referência 

A B 

1 cm 

1 mm 
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em microdispositivos19,24,25. Os materiais utilizados na fabricação de microchips para 

PCR são normalmente o vidro21, silício26 e polímeros22. Embora o vidro seja o 

substrato mais polular usado na microfabricação, ele não é o material ideal, pois 

além do alto custo e elevado tempo do processo de fabricação, a superfície do vidro 

precisa passar por uma etapa de passivação, para minimizar a adsorção da enzima 

Taq polimerase em sua superfície27,28. A necessidade de uma etapa adicional de 

passivação de sua superfície torna-se uma desvantagem do uso do vidro como 

substrato para fabricação de microchips para PCR. Esta desvantagem do uso do 

vidro têm levado à procura de novos materias para serem usados como substratos. 

Por outro lado, os microchips de PT representam uma excelente alternativa de 

plataformas simples e de baixo custo29,30 para o desenvolvimento de dispositivos 

integrados entre extração e amplificação de DNA, uma vez que o sucesso desta 

plataforma para realizar extrações já foi demonstrada anteriormente31.  

Esta parte do trabalho mostra que os reagentes da PCR são compatíveis 

tanto com o toner quanto com o poliéster, sem a necessidade de passivação da 

superfície, demonstrando mais uma vez o grande potencial desta plataforma na 

produção de um dispositivo totalmente integrado para análises genéticas.  

 

4.4.1. PCR em termocicladores de bancada 

 A integração entre a extração e amplificação de DNA em um único dispositivo 

é uma área de intenso estudo9,23. Nesta parte do trabalho procurou-se verificar a 

compatibilidade dos microchips de PT com os reagentes da PCR, fazendo deste 

dispositivo uma plataforma  promissora para produção de µTAS. 

A comprovação da compatibilidade entre o microchip de PT com a bioquímica 

da PCR foi obtida através do sucesso da amplificação do fragmento de 520 pb do 
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λDNA realizada em microchip de PT levado a um termociclador de bancada. Após o 

término da reação da PCR a solução contendo o produto da amplificação foi 

coletada da câmara reacional e levada ao Bioanalyzer. A Figura 4.6 mostra o 

eletroferograma obtido através da detecção do fragmento de 520 pb. 

 

 
Figura 4.6 - Eletroferograma mostrando a amplificação do fragmento de 520 pb do λDNA em 
microchip de PT em termociclador de bancada. 

 

4.4.2. IV-PCR em microchip de PT 

 O aquecimento através de uma lâmpada de tungstênio apresenta diversas 

vantagens sobre o aquecimento convencional utilizado nos termocicladores. Uma 

das maiores vantagens do aquecimento por IV é a habilidade em aquecer 

seletivamente a solução aquosa antes do aquecimento do recipiente em que ela se 

encontra (neste caso o microchip). Um aquecimento efetivo por IV ocorre se o 

microchip no qual está a solução não absorve significativamente a luz transmitida. 

Como o toner é preto, e absorve a luz IV, foi necessário o recobrimento do fundo do 

microchip da parte que contém toner com folha de papel alumínio, deixando exposta 

a luz IV somente as câmaras da reação da PCR e a câmara de referência. 
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15 
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 Taxa de aquecimento na ordem de 10 °C/s com a lâmpada na intensidade 

máxima e resfriamento de 10 °C/s com resfriamento induzido foram observados nos 

microchips de PT com aquecimento por IV. Em contraste, para o aquecimento em 

termocicladores convencionais as taxas de aquecimento são de 0,9 °C/s e 

resfriamento de 3,9 °C/s, resultando em um tempo muito maior para completar os 

ciclos da PCR28.  

 A Figura 4.7 mostra o perfil de ciclos de aquecimento em um microchip de PT. 

O perfil de ciclos de aquecimento mostra um ciclo de 50 segundos e um tempo total 

de amplificação de 26 minutos para 30 ciclos. 

 

Figura 4.7  - Perfil de ciclos de aquecimento mediado por IV em microchip de PT. 

 
 A Figura 4.8 mostra o sucesso da amplificação do fragmento de 520 pb do 

fragmento do λDNA através da IV-PCR após 30 ciclos de aquecimento. 

O sucesso da amplificação de DNA por IV-PCR foi obtido, porém um 

problema encontrado repetidas vezes durante os experimentos foi a presença de 

bolhas nas câmaras, tanto da PCR quanto na célula de referência. Estas bolhas 

crescem com aquecimento, principalmente a 95 °C e em alguns casos podem 
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ocupar totalmente a câmara da PCR, afa

de aquecimento e não permitindo que a PCR se desenvolva. Produto de PCR foi 

observado mesmo na presença de bolha na câmara de PCR desde que a bolha não 

ocupe totalmente a câmara. 
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A Figura 4.9 mostra dois eletroferogramas, o primeiro é de uma PCR sem 

PEG na mistura reacional da PCR (A) e no segundo foi adicionado PEG (B). As duas 

reações de PCR foram realizadas em sequência. Após a confirmação de que a 

presença de PEG era fundamental para o sucesso da PCR realizada em microchips 

de PT com aquecimento com IV, em todos os experimentos envolvendo IV-PCR 

foram adicionados PEG na mistura reacional da PCR. 

 

4.5. CONCLUSÃO 

 Os microchips de PT demonstraram novamente seu grande potencial para 

produção de dispositivos integrados para análises genéticas, através do sucesso da 

realização da reação da PCR. A PCR constitui uma etapa fundamental do preparo 

de amostra em análises genéticas e a produção de um dispositivo integrado para 

este fim deve obrigatoriamente contemplar esta etapa. O microchip de PT mostrou 

ser compatível com os reagentes da PCR através da amplificação do fragmento de 

520 pb do λDNA. Enquanto o termociclador de bancada foi usado para a verificação 

inicial do sucesso da reação de amplificação nos microchips de PT, o aquecimento 

mediado por radiação infravermelho proporcionou a redução do volume da reação, 

tornando o sistema mais adequado para integração, tanto com a extração quanto 

com a eletroforese. A redução de volume e o controle preciso da temperatura, 

proporcionado pelo aquecimento com IV, demonstraram grande potencial de 

redução no tempo total da reação da PCR. 

 Os microchips de PT demonstraram ser uma excelente alternativa para 

produção de microchips para PCR, que associa um processo de fabricação 

extremamente simples e de baixo custo dos dispositivos, com uma superfície 

apropriada para o desenvolvimento da reação da PCR sem a necessidade de 
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passivação da superfície. Além disso, os microchips de PT são descartáveis, o que 

elimina o problema de contaminação e possibilidade de amplificação de regiões 

indesejadas da molécula de DNA. Todas estas vantagens tornam os microchips de 

PT uma plataforma extremamente promissora para reações de PCR, além do grande 

potencial de produção de µTAS para análises genéticas. 
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Capítulo 5: Separação 
eletroforética de DNA em 
microchip de Poliéster-

Toner (PT) 
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5.1. INTRODUÇÃO 

Em 1992, Manz e seus colaboradores1,2 realizaram pela primeira vez uma 

separação eletroforética em microchip. Dois compostos fluorescentes, fluoresceína e 

calceína, foram separados em um microchip construído de vidro e silício, utilizando 

fluorescência induzida a laser (LIF) como método de detecção. Embora o tempo de 

análise não tenha sido significativamente reduzido quando comparado a separação 

eletroforética em capilar (CE), houve uma redução drástica em relação ao volume 

consumido de amostra e reagentes. Logo depois, separações mais rápidas foram 

sendo publicadas na literatura. Seiler e colaboradores3 separaram três aminoácidos 

– arginina, fenilalanina e glutamina em menos de 120 segundos utilizando um canal 

de separação com comprimento de 9,6 cm. Ramsey e colaboradores4 reduziram o 

comprimento do canal de separação para 0,9 mm e separaram fluoresceína de 

rodamina B em fração de segundos (150 milisegundos). Desde então, a eletroforese 

em microchip se tornou uma ferramenta poderosa de separação devido às 

vantagens associadas à miniaturização, como i) curto tempo de análise, ii) alta 

resolução na separação, iii) baixo consumo de amostra e de reagentes, iv) fácil 

automação e v) grande versatilidade tanto para aplicações de rotina quanto para 

pesquisa, além da sua característica mais interessante: a capacidade de integração 

com outras etapas do processo analítico5-8. 

A primeira separação rápida de oligonucleotídeos marcados 

fluorescentemente foi demonstrada em 1994 em um microchip de polidimetilsiloxano 

(PDMS) usando hidroxipropilcelulose (HPC) como meio de separação9. Com a 

aplicação de um campo elétrico elevado (2300 V cm-1), oligonucleotídeos de fita 

simples foram separados em menos de 45 segundos, sendo o comprimento efetivo 

do canal de separação de 3,8 cm. No mesmo ano, fragmentos de DNA com mais de 
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1000 pares de base foram analisados em microchip de vidro. Usando um canal de 

separação de 3,5 cm de comprimento e hidroxietilcelulose (HEC) como meio 

separação, fragmentos de restrição φX174 HaeIII foram separados em 120 

segundos10. Desde então, vários estudos foram realizados utilizando dispositivos 

microfluídicos para separação de DNA11-14. 

Uma grande variedade de substratos pode ser utilizada para a fabricação dos 

microdispositivos para separação eletroforética, sendo o vidro o substrato mais 

popular devido as características bem conhecidas da superfície e métodos de 

microfabricação bem desenvolvidos, adaptados da indústria microeletrônica. Os 

canais nos microchips de vidro são fabricados usando métodos fotolitográficos 

associados com técnicas de corrosão química (em via seca ou úmida), com o 

dispositivo vedado termicamente (em temperaturas da ordem de 500-700°C) usando 

uma tampa de vidro contendo orifícios para acesso aos microcanais. Além do vidro, 

o quartzo foi também utilizado como substrato para a fabricação de microdispositivos 

para eletroforese, embora o custo seja relativamente maior quando comparado com 

o vidro15. 

Embora o vidro e o quartzo apresentem vantagens como baixa condutividade 

elétrica e alta condutividade térmica, o que permite a aplicação de altos potenciais, 

além da transparência ideal para métodos óticos de detecção, os processos de 

fabricação dos microdispositivos são laboriosos, demorados e apresentam alto custo 

por dispositivo16. Além disso, os processos litográficos requerem instrumentação 

sofisticada, de alto custo, e ambientes limpos. Por estas razões, métodos 

alternativos mais simples e de baixo custo são extremamente importantes para a 

microfluídica. 
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Como resultado da busca por métodos alternativos, a introdução de novos 

materiais ofereceu novos caminhos para prototipagem rápida e de baixo custo de 

microdispositivos. Neste sentido, devido ao baixo custo de certos materiais 

poliméricos, estes têm se tornado uma alternativa excelente ao vidro e ao quartzo 

para a produção mais simples e barata de dispositivos microfluídicos. Assim, o 

PDMS se tornou o polímero mais popular para a produção alternativa dos 

microdispositivos17. Além do PDMS, outros polímeros como poli(metil metacrilato) 

(PMMA)18, poli(carbonato) (PC)19, poli(etileno tereftalato) (PET)20 e poli(uretana) 

(PU)21 foram utilizados com sucesso como substratos para a produção de 

microchips para eletroforese. Uma das principais vantagens do uso de polímeros 

para fabricação de microdispositivos é que eles não exigem que o processo de 

microfabricação seja realizado em sala limpa. Os microdispositivos poliméricos 

podem ser fabricados por diferentes técnicas como: ablação a laser22, moldagem por 

injeção23, litografia suave24 e litografia por impressão25. Embora algumas vezes 

estas técnicas sejam mais simples que aquelas utilizadas para fabricação de 

microdispositivos de vidro, ela ainda requere instrumentação sofisticada para a 

produção do molde ou réplica. 

De todos os métodos alternativos, o método de impressão direta é o método 

mais simples, rápido e barato de produção de microdispositivos para eletroforese. O 

método de impressão direta descrito por Lago e colaboradores26 em 2003 baseia-se 

na impressão direta da imagem dos canais em um filme de poliéster usando uma 

impressora a laser. O padrão pode ser desenhado em Corel Draw ou outro programa 

de desenho de imagens. A impressora produz a imagem enviada pelo computador 

através de uma série de pontos. Sendo assim, a resolução da impressora 

normalmente é dada em dpi (dots per inch). O layout dos canais é impresso no filme 
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de poliéster pela deposição de uma camada de toner (∼ 6 µm) e os canais 

microfluídicos são definidos pelas linhas brancas (região sem toner). A base do 

dispositivo que contém o layout dos canais é laminada junto a outro filme de 

poliéster, vedando assim o dispositivo. Quando a tampa do dispositivo é um filme 

branco de poliéster sem toner, o dispositivo final possui uma camada de toner 

simples (CTS) e os canais possuem uma altura de 6 µm. Quando o dispositivo é 

vedado contra outra lâmina contendo a sua imagem especular impressa, o 

dispositivo final possui uma camada de toner dupla (CTD) e os canais possuem uma 

altura de 12 µm. 

  

5.2.  OBJETIVO 

Esta parte do traballho tem como objetivo principal realizar a separação 

eletroforética por tamanho (sizing) de DNA em microchip de PT usando detecção por 

LIF e definição de parâmetros como: preenchimento do canal microfluídico com a 

matriz de separação, aplicação do campo elétrico para injeção e separação, 

eficiência de separação e linearidade do método. 

O sucesso da extração e amplificação de DNA em microchip de PT, mostrado 

nos Capítulos 3 e 4 respectivamente, representa um grande avanço em direção a 

produção de um microchip de PT totalmente integrado para análises genéticas. 

Desta forma, a realização da última etapa da análise de DNA, que requer a 

separação e detecção de DNA, constitui uma etapa essencial para obtenção do 

objetivo maior desta Tese.  
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5.3. EXPERIMENTAL 

5.3.1. Produção do dispositivo de PT 

Os microdispositivos de PT para separação eletroforética de DNA foram 

fabricados através do processo de impressão direta. As etapas de produção do 

dispositivo estão ilustradas na Figura 5.1. Primeiramente, o padrão dos canais 

desenhados em Corel Draw foram impressos em um filme de poliéster (modelo GC 

3300, 3M, Sumaré-SP) usando-se uma impressora a Laser (LaserJet 2200, Hewllet 

Packard). A impressão foi realizada com uma resolução de 600 dpi. A estrutura dos 

canais foi definida por uma camada de toner dupla, sendo o desenho do padrão do 

dispositivo e sua imagem especular laminados juntos, resultando assim em um canal 

com 12 µm  de altura após a vedação. A vedação dos canais (etapa IV) foi realizada 

pelo processo de laminação térmica utilizando uma laminadora modelo AC91-230 

(Gazela, Divinópolis-MG, Brasil) operando a 120 °C. Nesta temperatura ocorre a 

fusão do toner provocando a vedação do dispositivo. Antes da etapa de laminação, 

foram feitos furos diretamente nos reservatórios da tampa com o auxílio de um 

perfurador de papel. Após a laminação, bases de ponteiras de pipetadores de 100 

µL foram coladas com o auxílio de uma resina epóxi para criar os reservatórios para 

as soluções. 
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Figura 5.1  - Representação das etapas dos processos de microfabricação dos dispositivos. 
(I). Filme de poliéster, (II). Filme de poliéster impresso com o desenho dos canais, (III). 
Alinhamento das duas partes, base e topo, (IV). Laminação, (V). Dispositivo pronto com os 
reservatórios (a). 

 

A Figura 5.2 mostra o desenho esquemático do microchip utilizado nos 

experimentos de separação de DNA. Os canais foram projetados com largura de 200 

µm e altura de 12 µm. O comprimento dos canais de injeção e separação foi igual a 

10 e 40 mm respectivamente.  

 

 

Figura 5.2  - Layout do microdispositivo de PT. (1). Reservatório da amostra, (2). 
Reservatório do tampão de corrida, (3) reservatório de descarte da amostra e (4) 
reservatório de descarte do tampão. 
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5.3.2. Separação eletroforética de um padrão de DNA  de 100 a 1000 pb 

5.3.2.1. Preparo do microchip 

Primeiramente os canais foram preenchidos com uma solução 0,5% de 

hidroxietilcelulose (HEC 90-105 kDa) por capilaridade, adicionando 25 µL da solução 

de  0,5% de HEC no reservatório do tampão. O tempo para preenchimento dos 

microcanais foi de aproximadamente 2 minutos. Após esta etapa, adicionou-se 25 µL 

de 0,1× TE  (1 mM Tris/0,1 mM EDTA, pH 8,0) no reservatório do tampão de corrida 

contendo os 25 µL da solução de  0,5% de HEC e o reservatório de descarte do 

tampão foi preenchido do mesmo modo que o reservatório do tampão. Em seguida, 

nos reservatórios da amostra e descarte da amostra foram preenchidos com 50 µL 

de tampão (0,1× TE). Para verificar se os canais de injeção e separação foram 

totalmente preenchidos e que não havia bolhas no interior do canal, aplicou-se um 

campo elétrico de 200 V cm-1 tanto no canal de injeção quanto no canal de 

separação. Quando a corrente eletroforética apresentava-se estável, indicava que o 

preenchimento do canal estava uniforme, não existindo bolhas na matriz polimérica. 

Nos casos em que a corrente eletroforética apresentava-se instável, indicando a 

presença de bolhas, a matriz polimérica presente no canal mircrofluídico era 

substituída no mesmo microchip ou utilizava-se um novo microchip. Após a etapa de 

estabilização da corrente e condicionamento da matriz polimérica, o tampão contido 

no reservatório da amostra foi substituído por 50 µL da amostra marcada 

fluorescentemente com Picogreen. A amostra de DNA marcador de tamanho de 100 

pb teve a concentração final, após a marcação com Picogreen, de 25 ng µL-1. 
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5.3.2.2. Introdução da amostra 
 

A amostra foi introduzida no canal de separação através do modo de injeção 

eletrocinético. Para uma melhor compreensão do modo de introdução da amostra a 

Figura 5.3 ilustra o esquema do modo de injeção utilizado. Para realizar a introdução 

da amostra um potencial de 300 V foi aplicado entre os reservatórios 1 (amostra) e 3 

(descarte da amostra) durante 30 s com os eletrodos de platina inseridos nos 

reservatórios. Após os 30 s o potencial aplicado entre os eletrodos contidos nos 

reservatórios 1 e 3 foram desligados e foi então aplicado o potencial no canal de 

separação através dos eletrodos inseridos no reservatórios 2 (tampão de corrida) e 4 

(descarte do tampão). As separações eletroforéticas foram realizadas sob a 

aplicação de campo elétrico entre 100 e 300 V cm-1. 

  

 

Figura 5.3  - Representação do modo de introdução eletrocinética da amostra. 1, 2, 3 e 4 
são respectivamente os reservatórios da amostra, tampão, descarte da amostra e descarte 
do tampão. AT representa o reservatório onde a alta tensão foi aplicada. 
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5.3.2.3. Detecção por Fluorescência Induzida a Laser (LIF) 
 

A detecção por LIF foi realizada utilizando um equipamento feito sob 

encomenda (produzido por IS BIOTECH, Porto Alegre-RS) equipado com um laser 

de argônio (LaserPhysics, Salt Lake City-UT, EUA) com excitação em 488 nm e 

emissão em 520 nm e potência de 1 a 50 mW. O sinal de fluorescência captado e 

amplificado por uma fotomultiplicadora foi enviado a uma interface analógica/digital e 

monitorado em tempo real usando um software escrito em LabVIEW Student 

Edition 8.0. A detecção foi realizada a 34 mm do ponto de introdução da amostra.  

 

5.3.3. Detecção de um fragmento de 520 pb amplifica do por PCR 

 Além da separação de DNA a partir de um padrão marcador de tamanho 

entre 100 e 1000 pb, realizou-se também a separação e detecção do fragmento de 

520 pb amplificado pela reação de PCR a partir do λDNA.  

A amplificação do fragmento de 520 pb do λDNA foi realizada no 

termociclador da Perkin Elmer 2400 usando o seguinte protocolo de aquecimento: 

95 °C por 2 minutos (desnaturação inicial), 30 ciclos de 95 °C por 30 segundos 

(desnaturação), 68 °C por 30 segundos (hibridização e extensão), seguido por 72 °C 

por 2 minutos (extensão final). Um estoque de 50 µL da mistura reacional da PCR foi 

preparado com a seguinte composição: 10 mM Tris/50 mM KCl / 2,4 mM de MgCl2 / 

0,4 mM de cada primer / 0,2 mM de dNTP / 1 ng/µL de λDNA / 0,24 mg/mL de BSA / 

1.5% (v/v) de polietilenoglicol (PEG, MM = 200) / 0,2 unidades/µL de Taq 

polimerase.  

Após o término da reação da PCR, a solução contendo o produto amplificado 

foi retirada do microchip e uma alíquota de 1 µL foi utilizada para detecção do 
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fragmento de 520 pb  no Bioanalyzer 2100 de acordo com o protocolo do fabricante. 

Para a separação do fragmento de 520 pb em microchip de PT, 2 µL da solução 

contendo o produto da reação de PCR foram adicionados a 18 µL de tampão 1× TE 

pH 8,0 e 20 µL de PicoGreen 1% e a amostra foi então incubada no escuro por 10 

min. Os 40 µL da amostra preparada foram adicionados no reservatório da amostra 

do microchip  com os canais já preenchidos com a matriz de separação. Todos os 

outros reservatórios foram preenchidos também com 40 µL de solução tampão (1× 

TE pH 8,0). A matriz utilizada para este experimento foi HPC 1% em 1× TE pH 8,0. 

As dimensões do canal foram as mesmas descrita no ítem 2.1. A detecção por LIF 

foi realizada com mesmo equipamento descrito no ítem 5.3.2.3, entretando a 

detecção foi realizada a 32 mm do ponto de introdução da amostra. O modo de 

injeção foi realizado da mesma forma como descrito no ítem 5.3.2.2 e a separação 

foi realizada sob a aplicação de um campo elétrico de 250 V cm-1. 

 

5.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.4.1. Separação do padrão de DNA de 100 a 1000 pb 

Inicialmente as separações eletroforéticas do padrão de DNA marcador de 

tamanho de 100 a 1000 pb foram realizadas sob a aplicação de diferentes valores 

de campo elétrico. Sob a aplicação de 100 V cm-1 no canal de separação o tempo 

total de análise foi elevado (12 min) e os picos apresentaram-se bastante alargados. 

Sob a aplicação de 200 V cm-1 a resolução foi maior que 1 para todos os picos e o 

tempo de análise foi reduzido para 4 min. Sob a aplicação de um campo elétrico de 

300 V cm-1 a resolução entre os picos maiores que 700 bp foi menor que 1. Desta 

forma a separação foi otimizada sob a aplicação de 200 V cm-1. A Tabela 5.1 mostra 
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a resolução entre todos os picos, calculada através da fórmula Rs = 2∆tm/((W1b + 

W2b) sob a aplicação de uma campo elétrico de 200 V cm-1. Os valores apresentados 

na Tabela 5.1 mostram que a separação realizada sob aplicação de 200 V cm-1 

apresenta resolução (Rs) maior que 1 entre todos os picos. A separação  realizada 

sob a aplicação de 200 V cm-1  apresentou a melhor relação entre tempo de análise 

e resolução maior que 1 para todos os picos. Desta forma, o campo elétrico mais 

indicado para a separação de fragmentos entre 100 e 1000 pb em microchip de PT 

usando HPC 0,5% como matriz de separação foi 200 V cm-1.   

Tabela 5.1  - Resolução calculada entre os picos, usando a fórmula Rs = 2∆tm/((W1
b + W2

b) 
sob a aplicação de 200 V cm-1. 

Pares de base (pb) R S 

100/200 1,20 

200/300 2,06 

300/400 2,58 

400/500 2,73 

500/600 2,10 

600/700 1,68 

700/800 1,65 

800/900 1,59 

900/1000 1,04 

 

A Figura 5.4 mostra um eletroferograma típico da separação dos fragmentos 

do marcador de tamanho molecular de 100 pb sob a aplicação de um campo elétrico 

de 200 V cm-1. 
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Figura 5.4  - Eletroferograma mostrando a separação de marcador de fragmentos de DNA 
de 100 pb sob a aplicação de 200 V cm-1. O fragmento de 500 pb é cerca de 3× mais 
concentrado do que os demais fragmentos. 

 
 

5.4.2. Eficiência de separação 

 A eficiência de separação, avaliada pelo número de pratos, é um parâmetro 

importante para avaliar a capaciade do sistema em distinguir moléculas de DNA de 

tamanho próximo, ou seja, a menor diferença possível de ser visualizada entre duas 

moléculas de DNA. A Tabela 5.2 mostra a eficiência de separação calculada para 

todos os picos, considerando a largura à meia altura do pico. 
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Tabela 5.2  - Eficiência de separação calculada usando a fórmula N = 5,55 (tm/Wh/2)
2 sob a 

aplicação de 200 V cm-1 no canal de separação. 

Fragmentos (pb) ∗∗∗∗Nh/2 (pratos por metro)  

100 138.000 

200 73.000 

300 78.000 

400 176.000 

500 215.000 

600 95.000 

700 154.300 

800 178.000 

900 143.600 

1000 231.000 

  

Tian27 realizou uma separação de DNA em microchip de vidro usando a 

mesma matriz de separação (HEC) e encontrou um valor de eficiência de separação 

de 683.000 pratos/m para uma fragmento de 504 pb em um microchip de vidro com 

8,5 cm de comprimento. Para a separação de DNA em microchip de PT um 

fragmento de 500 pb apresentou uma eficiência de 215.000 pratos/m. O valor de 

eficiência de separação encontrada para o fragmento de 500 pb nas condições 

descritas acima foi cerca de três vezes menor do que a encontrada por Tian em 

microchip de vidro para num fragmento de tamanho similar. As diferenças podem 

estar relacionadas a qualidade dos canais, inerente ao processo de fabricação dos 

microchips de PT. 
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5.4.3. Influência do campo elétrico na mobilidade 

O aumento da intensidade do campo elétrico afetou a mobilidade 

eletroforética dos fragmentos maiores (maior que 500 pb) assim como era esperado, 

uma vez que o aumento do campo elétrico promove o estiramento das moléculas 

maiores de DNA induzindo a uma reptação com estiramento. A Figura 5.5 mostra a 

relação entre log 1/pb versus log da mobilidade dos fragmentos sob a aplicação de 

campo elétrico variáveis. Pode-se observar que quanto mais alto é o campo elétrico 

maior é o efeito na mobilidade dos fragmentos maiores. Embora o uso de campo 

elétrico mais baixo seja mais adequado para minimizar o efeito da variação na 

mobilidade dos fragmentos maiores, valores de campo elétrico muito baixo 

proporcionam análises muito demoradas. O ideal é balancear os dois parâmetros: o 

campo elétrico aplicado e o tempo de análise. 

 

Figura 5.5 -  Mobilidade do DNA versus tamanho dos fragmentos (pb) sob a aplicação de 
diferentes campos elétricos. 
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5.4.4. Linearidade  

 Para uma determinação precisa do tamanho de um fragmento de DNA dentro 

de uma determinada faixa,  o ideal é que exista uma relação de linearidade entre o 

log do número de pares de base dos fragmentos e o log da mobilidade. Em uma 

situação ideal, quando r2 é maximizado para toda a extensão (r2 = 1), todos os 

fragmentos irão migrar de acordo com um mecanismo de separação, ou seja, eles 

apresentarão o mesmo comportamento em relação ao mecanismo de separação. Na 

prática, quando  r2 aumenta, um mecanismo de separação é favorecido sobre os 

outros. A Figura 5.6 mostra o gráfico de log pb versus log µ  para a separação dos 

fragmentos de 100 a 1000 pb sob a aplicação de um campo elétrico de 200 V cm-1. 
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Figura 5.6 -  Linearidade entre o log pb versus log da mobilidade dos fragmentos entre 200 e 
1000 pb com r2 = 0,9974. 
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 Como pode ser observado na Figura 5.6 a faixa linear entre o log pb versus 

log mobilidade compreende os fragmentos entre 200 e 1000 pares de base. Dentro 

da faixa dos fragmentos estudados, a reptação é o mecanismo de separação que 

predomina, sendo que apenas o fragmento de 100 pb apresenta um desvio da 

linearidade. O mecanismo de separação que predomina para fragmentos menores é 

o de Ogston. Neste caso, o ponto correspondente ao fragmento de 100 pb foi 

eliminado para o cálculo do ajuste da reta, obtendo assim para a região entre 200 e 

1000 pb um  r2 = 0,9974. Os dados são concordantes com Catai e colaboradores28 

que encontraram um r2 = 0,9948 para os fragmentos entre 201 e 2036 pb em uma 

separação realizada em capilar e HEC 140 – 160 kDa como matriz de separação. 

 

5.4.5. Injeções sequenciais da amostra em mesmo chi p e mesma matriz  

Com o objetivo de verificar o número de vezes que se pode utilizar a mesma 

matriz de separação inserida no canal do microchip de PT, fez-se várias injeções 

sequenciais de uma amostra padrão de DNA. A Figura 5.7 mostra cinco injeções 

sequenciais do padrão de DNA marcador de tamanho de 100 a 1000 pb. Observou-

se que para quatro injeções consecutivas as separações apresentaram-se 

reprodutíveis o suficiente para demonstrar que é possível realizar replicatas para 

uma mesma amostra.  Nestas separações não houve alteração evidente no tempo 

de migração e eficiência de separação, mostrando assim que é possível utilizar mais 

de uma vez o microchip de PT sem a necessidade de troca da matriz, o que pode 

aumentar a confiabilidade da análise, partindo de replicações de um mesmo 

resultado. A partir da quinta injeção consecutiva na mesma matriz observou-se uma 

deterioração na relação sinal ruído, comprometendo desta forma a utilização de um 
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mesmo microchip de PT com a mesma matriz de separação apenas a partir da 

quinta separação.  

Embora o microchip de PT seja considerado descartável (pelo baixo custo), 

mais de uma separação foram realizadas consecutivamente no mesmo microchip 

utilizando a mesma matriz de separação. Com isso, verificou-se que é possível 

reutilizar a mesma matriz polimérica em um único dispositivo várias vezes. 

Equipamentos comerciais para a separação de DNA, como o Bioanalyzer, utilizam 

microchips vendidos em kits, que podem ser utilizados uma única vez. A grande 

desvantagem é o alto custo por chip (U$ 40,00), que é descartado após uma única 

corrida. Mesmo que sejam feitas 12 corridas por chip, o custo por corrida é cerca de 

U$ 3,50 em relação a plataforma, o que significa um custo muito maior quando 

comparado ao microchip de PT, que custa menos de U$ 0,15 por chip. Outra 

vantagem dos microchips de PT é o baixo valor de EOF (0,35 × 10-4 cm2 V-1 s-1) que 

permite que o microchip de PT seja utilizado para separação de DNA utilizando uma 

matriz polimérica sem a necessidade de nenhum tratamento do canal29. 



 

 

129 

 

Figura 5.7  - Cinco injeções sequencias da amostra de DNA marcador de tamanho de 100 a 
1000 pb em um mesmo microchip e mesma matriz de separação. Em vermelho (primeira 
injeção), azul (segunda), preto (terceira) e verde (quarta) e roxo (quinta). 

 

5.4.6. Separação de um fragmento de DNA produto de uma reação de PCR 

 A Figura 5.8 mostra o eletroferograma obtido a partir da separação e 

detecção do fragmento de  pb no microchip de PT. O sistema mostrou ser capaz de 

separar e detectar um produto de uma reação de PCR, o que mostra a aplicabilidade 

do sistema na detecção de uma amostra real e a possibilidade de integração entre a 

separação e a etapa de amplificação. 
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Figura 5.8  - Eletroferograma mostrando a separação do fragmento de 520 pb no microchip 
de PT. 

 

 Para esta separação, de um fragmento de DNA produto de uma aplificação 

por PCR, a matriz polimérica utlizada foi a HPC e o campo elétrico aplicado foi de 

250 V cm-1. Nestas condições a eficiência de separação para este fragmento foi de 

50.000 pratos/m. A eficiência de separação encontrada para um fragmento de 500 

pb em uma  amostra purificada de DNA foi de 215.000 usando HPC como matriz 

polimérica e a aplicação de uma campo elétrico de 200 V cm-1. As diferenças 

encontradas devem-se ao aumento do campo elétrico aplicado (redução do tempo 

de análise) e o fato da amostra não ser uma amostra de DNA purificada e sim uma 

amostra real que contém alta concentração de sais. 
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5.5. CONCLUSÃO 

 A separação e detecção de dsDNA realizada pela primeira vez em um 

microchip descartável de toner representa um avanço importantíssimo em direção à 

produção de um microchip totalmente integrado para análises genéticas, em uma 

plataforma de fácil fabricação e baixo custo.  

O sistema permitiu a separação de fragmentos de dsDNA de tamanho entre 

100 e 1000 pares de base, sem a necessidade de recobrimento do canal, com boa 

correlação de tamanho do fragmento e mobilidade. A variação do campo elétrico na 

separação afetou apenas os fragmentos maiores de DNA, como é esperado para 

separação eletroforética de DNA em gel devido ao estiramento de DNA maiores 

induzindo a uma reptação com orientação dos fragmentos. O sistema apresentou 

uma eficiência comparável com a eficiência apresentada por microchips de vidro e 

um tempo total de análise de 4 minutos para a detecção de um pico de 1000 pb. 

Embora os microchips de PT sejam descartáveis, eles puderam ser utilizados mais 

que uma vez sem a troca da matriz de separação. 

Desta forma, os microchips de PT demonstraram ser uma plataforma 

promissora para separação barata, simples e rápida de DNA, além da posssibilidade 

de integração de outras etapas de análises de DNA como extração e amplificação. 
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Capítulo 6: Dispositivos 
integrados de PT para 
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6.1. INTRODUÇÃO 

Plataformas microfluídicas integradas representam a nova geração de 

dispositivos para análises genéticas, já que tradicionalmente as análises genéticas 

requerem etapas múltiplas de análises, levando a um grande consumo de tempo, 

envolve muitos instrumentos diferentes e requer a manipulação manual da amostra 

em todas as etapas, aumentando a possibilidade de contaminação da amostra 

durante as transferências. Os sistemas microfluídicos integrados apresentam a 

possibilidade de automação e integração de todas as etapas em um mesmo 

dispositivo. Em 1996, Mathies e colaboradores1 foram os primeiros a criarem um 

sistema integrado para análise de DNA através do acoplamento de um capilar de 

vidro com um microchip. Pouco tempo depois surgiu o primeiro artigo mostrando a 

integração entre a PCR e a separação eletroforética em um único dispositivo 

microfluídico2. Mathies e colaboradores3 obtiveram sucesso na amplificação do 

fragmento de 136 pb a partir de uma única molécula do vetor de clonagem 

M13/pUC19 em menos de 15 minutos em um volume de 280 nL em um dispositivo 

integrado entre PCR e separação. 

Recentemente, Legendre e colaboradores4 avançaram na integração entre 

SPE e PCR em uma única câmara. O dispositivo, usando bomba seringa e um 

termociclador covencional de bancada, foi capaz de extrair e amplificar DNA a partir 

de 600 nL de sangue. Em seguida eles melhoraram o processo através do 

acoplamento com o sistema de aquecimento mediado por radiação IV para realizar a 

PCR e desta forma, foram capazes de realizar a SPE e PCR em aproximadamente 

de 25 minutos5. 
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Para que um verdadeiro “lab on a chip” seja útil para diagnóstico clínico ou 

para proporcionar um perfil genético em análise forense, ele deve ser capaz de 

aceitar uma amostra de sangue total e gerar o perfil genético da amostra. 

O primeiro dispositivo totalmente integrado para análises genéticas, com 

capacidade para receber uma amostra lisada de sangue total e realizar extração, 

amplificação e separação/detecção de DNA em uma plataforma totalmente integrada 

foi mostrado pelo grupo do Prof. Landers em 20066. Para a produção do dispositivo 

de vidro, que contém 5 válvulas para o controle do fluxo, são feitas 3 etapas de 

corrosão. Uma bomba seringa foi usada para dirigir o fluxo entre os diferentes 

domínios. Eles mostraram a detecção de B. anthracis, a partir de 750 nL de sangue 

de rato, em um tempo total de análise de 23 minutos. 

 Apesar do sucesso e de representar um marco na literatura com a produção 

do primeiro e verdadeiro “lab on a chip” ou µTAS, o dispositivo apresentado 

apresenta grande complexidade tanto no processo de fabricação quanto na 

manipulação do sistema. O custo por dispositivo ainda é alto, uma vez que requer 

instrumentação sofisticada e um ambiente de sala limpa. Além disso, etapas de 

passivação da superfície para PCR, longas etapas de condicionamento do 

dispositivo e a necessidade de limpeza cuidadosa entre análises fazem com que 

seja necessário um longo tempo de  preparo do dispositivo. Vale ressaltar que os 23 

minutos de análise mostrado no artigo de Easley não considera o tempo de preparo 

do dispositivo, sendo apenas referente ao tempo analítico da análise.   

 Neste sentido, métodos que produzam dispositivos também totalmente 

integrados, como aquele mostrado pelo grupo do Prof. Landers, porém com custo 

reduzido e idealmente de fácil manipulação representam uma evolução do 

dispositivo e um grande avanço dos µTAS. 
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 Alguns métodos para reduzir o custo do dispositivo incluem o uso de 

polímeros7,8, porém em alguns casos a incompatibilidade com os reagentes, 

especialmente os reagentes da PCR, ou a incompatibilidade com o aquecimento por 

IV é um problema.  

 Os dispositivos de PT já demonstraram serem capazes de 1) extrair DNA de 

alta qualidade (amplificável) com frações altamente concentradas a partir de um 

pequeno volume de sangue9, 2) amplificar DNA com aquecimento mediado por 

radiação IV e 3) separar e detectar moléculas de DNA. Neste sentido, os microchips 

de PT apresentam grande potencial para a produção de dispositivos microfluídicos 

integrados para análises genéticas. Os microchips de PT representam uma 

oportunidade de produção de um dispositivo semelhante àquele apresentado pelo 

grupo do Prof. Landers, com a grande vantagem de ser um dispositivo  de fácil 

fabricação10, baixo custo e descartável, tendo grande potencial para revolucionar as 

análises genéticas. 

 

6.2. OBJETIVO 

Este Capítulo tem como objetivo realizar integrações entre as etapas 

constituintes das análises genéticas em um mesmo dispositivo de PT. Para a 

obtenção do objetivo de produzir um microssistema integrado de análise total 

(µTAS), o pré-tratamento da amostra (purificação e amplificação) e a etapa de 

análise (separação eletroforética e detecção) devem ser fluidicamente interfaceados 

no dispositivo microfluídico. Estas integrações devem ser uniformes, proporcionar 

robustez e reprodutibilidade ao método e, idealmente, deve ser simples, de fácil 

construção e manipulação. O objetivo é produzir formas simples de integrações 

entre as etapas, uma vez que o maior atrativo da proposta de produção de um 
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dispositivo descartável de PT para análises genéticas é a simplicidade do 

dispositivo. Desta forma, não faria sentido incorporar válvulas complicadas e de 

difícil fabricação em um dispositivo simples e descartável de PT. Assim, procurou-se 

neste trabalho desenvolver primeiramente integrações parciais entre as etapas de 

extração e amplificação e em seguida entre as etapas de amplificação e 

separação/detecção.  

 

6.3. EXPERIMENTAL 

6.3.1. Materiais e reagentes 

Os reagentes Tris(hidroximetil)aminometano (Tris), o sal dissódico 

etilenodiaminotetracético (EDTA) e o isopropanol foram adquiridos junto à Sigma 

Chemical (St. Louis, MO, USA). O hidrocloreto de guanidina (GuHCl) e os reagentes 

para PCR foram adquiridos junto à Fisher Scientific (Fairlawn, NJ).  Os primers para 

a amplificação do fragmento de 520 pb do λDNA foram sintetizados pela MWG 

Biotech (High Point, NC). λDNA digerido com HinD III foi obtido junto à Sigma-

Aldrich (St. Louis, MO). O intercalador de DNA PicoGreen, usado para marcar 

fluorescentemente as moléculas de DNA, foi adquirido junto à Invitrogen (Carlsbad, 

CA).  As partículas de MagneSil adquiridas junto à  Promega (Madison, WI) foram 

diluídas 3,3 vezes em GuHCl 8 mol/L (pH 7,6). Hidroxietilcelulose (HEC 90-105 kDa) 

foi obtida junto a Fluka (Buchs, Switzerland).  
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uma vez que elas permanecerão dentro da câmara durante a PCR nos experimentos 

de dSPE-PCR em uma única câmara.  

Para verificar a compatibilidade das partículas de MagneSil com os 

reagentes da PCR, realizou-se experimentos de amplificação do fragmento de 520 

pb do λDNA na presença de 1 µL de MagneSil na câmara da PCR. Um microchip 

com o mesmo layout da Figura 6.1 foi utilizado para este experimento. Para realizar 

a PCR na presença de partículas de Magnesil, preencheu-se a câmara com  a 

mistura reacional da PCR (10 mM Tris /50 mM KCl / 2,4 mM de MgCl2 / 0,4 mM de 

cada primer / 0,2 mM de dNTP / 0,24 mg/mL de BSA / 1,5% (v/v)  de PEG / 0,2 

unidades/µL de Taq polimerase) e em seguida adicionou-se de 1 µL de MagneSil 

(aproximadamente 300.000 partículas/µL - diluição de 3:1) na câmara reacional 

antes do início da PCR. A PCR desenvolveu-se sob as seguintes condições de 

aquecimento: 95 °C por 2 minutos, 30 ciclos de 95 °C por 30 segundos, 68 °C por 30 

segundos e extensão final a 72 °C por 2 minutos. Após o término da PCR a solução 

foi retirada do microchip e o produtos da PCR foram analisados pelo Bioanalyzer 

2100 de acordo com o protocolo do fabricante. 
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A etapa de extração foi basicamente a mesma descrita anteriormente 

(Capítulo 2 e 3). Primeiramente a câmara foi preenchida com GuHCl 8 mol/L pH 7,6 

seguida da adição de 1 µL de MagneSil e 2 µL de amostra (40 ng de λDNA). Após 

a adição da amostra, o microchip foi levado ao agitador magnético para a 

movimentação das partículas. Para a etapa de adsorção do DNA nas partículas 

magnéticas, o movimento foi mantido por 5 minutos. Após a adsorção do DNA nas 

partículas, as partículas foram lavadas com 12 µL de isopropanol 80%, adicionando  

6 µL de isopropanol e 1 minuto de movimentação das partículas e mais 6 µL de 

isopropanol e mais 1 minuto de movimentação. Para a retirada total do isopropanol, 

que é um inibidor da PCR, as partículas de MagneSil foram lavadas com 10 µL de 

tampão para PCR (10 mM Tris/50 mM KCl). Na etapa de lavagem com tampão as 

partículas permanecem imobilizadas por um magneto para que nenhum DNA seja 

eluído, uma vez que a eluição do DNA das partículas é dependente do movimento 

destas. Após as etapas de lavagem, o DNA foi eluído já com a mistura reacional da 

PCR (10 mM Tris /50 mM KCl / 2,4 mM de MgCl2 / 0,4 mM de cada primer / 0,2 mM 

de dNTP / 0,24 mg/mL de BSA / 1,5% (v/v)  de PEG / 0,2 unidades/µL de Taq 

polymerase) e após 5 minutos de movimentação das partículas a solução presente 

na câmara da PCR está pronta para IV-PCR. As partículas são então imobilizadas 

na câmara da PCR com o auxílio do um íma e estas permanecem na câmara 

durante a PCR.  

Para o experimento de IV-PCR a câmara de referência foi preenchida com 2 

µL de tampão 10 mM Tris/50 mM KCl, e em seguida inseriu-se o termopar. Para 

evitar a evaporação da solução, adicionou-se óleo mineral em todos os 

reservatórios. O programa de LabVIEW foi então utilizado para controlar a 

temperatura da lâmpada de tungstênio para os ciclos da PCR nas seguintes 
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condições: 95 °C por 2 minutos, 30 ciclos de 95 °C por 30 segundos, 68 °C por 30 

segundos e extensão final a 72 °C por 2 minutos. Após o término da PCR o produto  

foi retirado do microchip e analisado pelo Bioanalyzer 2100 de acordo com o 

protocolo do fabricante. 

O controle negativo de partículas de MagneSil para a integração entre 

dSPE/IV-PCR foi realizado para comprovar que o produto obtido na PCR é 

proveniente da amplificação de DNA extraído das partículas de MagneSil e não de 

DNA que possivelmente poderia estar aderido nas paredes do canal provenientes da 

etapa de inserção da amostra de λDNA. 

O experimento de controle negativo das partículas foi realizado exatamente 

da mesma forma como descrito acima com a única diferença da não adição de 1 µL 

de MagneSil. Primeiramente a câmara foi preenchida com GuHCl 8 mol/L pH 7,6, 

em seguida adicionou-se 2 µL da amostra de λDNA (40 ng de DNA). Mesmo com a 

ausência das partículas, o microchip foi levado ao agitador magnético por 5 minutos, 

como no experimento original. Em seguida, foram feitas as lavagens com 12 µL de 

isopropanol 80% e 10 µL de tampão para PCR (10 mM Tris/50 mM KCl) e então 

adicionou-se 4 µL da mistura para PCR (10 mM Tris /50 mM KCl / 2,4 mM de MgCl2 / 

0,4 mM de cada primer / 0,2 mM de dNTP / 0,24 mg/mL de BSA / 1,5% (v/v)  de 

PEG / 0,2 unidades/µL de Taq polimerase) e após 5 minutos sob o agitador 

magnético a solução presente na câmara da PCR está pronta para IV-PCR. Para o 

experimento de IV-PCR a câmara de referência foi preenchida com 2 µL de tampão 

10 mM Tris/50 mM KCl, e em seguida inseriu-se o termopar. Para evitar a 

evaporação da solução, adicionou-se óleo mineral em todos os reservatórios. O 

programa de LabVIEW foi utilizado para controlar a temperatura da lâmpada de IV 
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para os ciclos da PCR nas seguintes condições: 95 °C por 2 minutos, 30 ciclos de 95 

°C por 30 segundos, 68 °C por 30 segundos e extensão final a 72 °C por 2 minutos. 

Após o término dos ciclos de aquecimento, a solução foi retirada do microchip e 

analisada pelo Bioanalyzer 2100 de acordo com o protocolo do fabricante. 

 

6.3.3. Integração sem válvula entre as etapas de IV -PCR e eletroforese em 

microchip (ME) 

6.3.3.1. Produção do dispositivo 

 O dispositivo de PT integrado sem válvula entre as etapas de IV-PCR e 

separação eletroforética de DNA foi construído com quatro camadas de poliéster na 

região delimitada para PCR e com duas camadas para o domínio da separação. A 

câmara da PCR possui as mesmas dimensões das câmaras utilizadas nos 

experimentos de IV-PCR (ítem 4.3.2 do Capítulo 4) e os canais para separação tem 

200 µm de largura e o comprimento dos canais de injeção e separação de 10 e 40 

mm respectivamente.  

A Figura 6.3 mostra um desenho esquemático da construção do microchip 

integrado e a Figura 6.4 mostra uma foto do dispositivo pronto. Para a produção do 

microchip integrado entre PCR-ME, a seguinte configuração foi adotada: na base e 

na tampa do dispositivo foram impressos os desenhos dos canais para separação 

enquanto que  na parte que servirá como base e tampa para o domínio da PCR 

nada foi impresso. Para a região do microchip em que será realizada a PCR inseriu-

se mais dois filmes de poliéster entre a base e a tampa. Nestes dois filmes de 

poliéster centrais foram  impressos toner dos dois lados do filme e o desenho das 

câmaras foram recortados com o auxílio da cortadora a laser. Estas duas partes do 

meio compõe apenas o domínio da PCR. Desta forma, o microchip contendo a 
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integração da PCR e ME é um chip que possui 2 filmes (base e tampa) para a região 

da separação e quatro filmes para o domínio da PCR. Furos foram feitos diretamente 

nos reservatórios da tampa. Os filmes de poliéster foram alinhados e laminados 

juntos para vedar o dispositivo. Ponteiras de pipetas de 100 µL foram coladas nos 

reservatórios 1, 2, 3 e 4 para armazenar as soluções. Os reservatórios 3 e 6 são 

colocados próximos (lado a lado)  no dispositivo final e a ponteira da pipeta, para 

criar o reservatório da solução, é colada na superfície do microchip de forma que 

envolva os dois reservatórios (3 e 6). 

 

 

Figura 6.3  - Partes utilizadas para produzir o microchip integrado para PCR-ME. (A) Tampa, 
(B e C) Partes intermediárias e (D) tampa. 1- reservatório para descarte da amostra, 2 - 
reservatório para tampão, 3 – reservatório para amostra, 4 – reservatório para descarte do 
tampão, 5 e 6 reservatórios para PCR. 
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passar de um domínio a outro, os canais de injeção e separação permancem vazios 

durante a PCR.  

Após o término da PCR, os canais do domínio da separação (canal de injeção 

e separação) foram preenchidos com hidroxipropilcelulose (HPC) 0,5% por 

capilaridade. Após o preenchimento total dos canais com a matriz de separação 

(cerca de 2 min), os reservatórios do tampão, descarte do tampão e descarte da 

amostra foram preenchidos com 25 µL de 0,1× TE. A próxima etapa então é a 

transferência da solução contida na câmara da PCR contendo o DNA amplificado 

para o reservatório da amostra do domínio da separação. O controle fluídico da 

solução integrando a PCR com a separação foi realizada em um procedimento 

simples e sem válvula. A transferência da solução contendo o produto amplificado, 

após a reação da PCR, para o domínio da separação eletroforética foi realizada da 

seguinte forma: com uma massa de moldar aplicou-se manualmente uma pressão 

positiva, com o auxílio de um pedaço de PDMS de 1 cm com um furo central, no 

reservatório  inferior  da câmara da PCR (reservatório 5). A massa de moldar ficou 

aderida na superfície do microchip vedando assim o reservatório e impedindo que a 

solução retornasse ao reservatório 5. Desta forma, a solução contendo o DNA 

amplificado foi forçada a ir para o reservatório 6 e imeditamente ela espalhou-se 

entre os reservatórios 3 e 6, já que o reservatório para solução (ponteira da pipeta) 

era comum para os dois reservatórios. Sendo assim, a solução contendo o DNA 

amplificado já estava presente no reservatório 3, faltando apenas a marcação 

fluorescente das moléculas de DNA para serem inseridas no canal de separação. 

Para isso, inseriu-se no reservatório da amostra 21 µL de 0,1× TE e 2 µL de 

PicoGreen (diluído 200 vezes), totalizando 25 µL de solução no reservatório, já que 

o volume da câmara da PCR era de 2 µL. O microchip permaneceu em sala escura 
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por 10 minutos para a marcação fluorescente do DNA. Após os 10 minutos, o 

microchip foi levado ao sistema de eletroforese acoplado com um detector de LIF. 

Para a introdução da amostra no canal de injeção, aplicou-se um potencial de -100 V 

no reservatório da amostra e +100 V no resevatório do descarte da amostra por 60 

segundos, e para a separação, aplicou-se um potencial de -50 V no reservatório do 

tampão e +250 V no reservatório do descarte do tampão. 

  

6.4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A integração entre a extração e amplificação de DNA é um componente 

necessário  para o avanço na produção de sistemas totalmente integrados para 

análises genéticas, tanto para aplicações clínicas quanto para análises forenses, 

uma vez que o pré-tratamento da amostra é uma etapa crucial nas análises de DNA. 

Os benefícios associados com a realização da PCR em microchips somente 

são efetivos se a câmara da PCR tem volume reduzido. Como resultado disso, o uso 

de métodos de extração que proporcione o isolamento de DNA em frações 

altamente concentradas não é simplesmente vantajoso, mas necessário, 

especialmente para os casos de amostras contendo um pequeno número de cópias 

de moléculas de DNA. Neste sentido, o método de extração desenvolvido neste 

trabalho, chamado de extração dinâmica de DNA em fase sólida (dSPE)9, 

demonstrou ser um método que extrai DNA de alta qualidade (amplificável) em 

frações altamente concentradas, em microchip de PT. Sendo portanto um método de 

extração com grande potencial para integração com a PCR em microchips. 
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6.4.2. dSPE e IV-PCR em uma única câmara reacional 

 A grande vantagem da integração entre SPE e IV-PCR em uma mesma 

câmara proposta neste trabalho é a simplicidade. Além da facilidade e baixo custo 

para produzir um microchip descartável de PT, a possibilidade de realizar extração e 

amplificação de DNA em uma mesma câmara agrega ainda mais vantagens a 

técnica. Os experimentos com uma única câmara para SPE-PCR envolve a etapa de 

pré-tratamento da amostra (SPE) e amplificação da amostra (PCR) sem a 

necessidade de transferência da mesma. O sucesso da integração entre dSPE-PCR 

em uma única câmara se deve em grande parte ao uso de partículas magnéticas 

“móveis” como fase sólida. A possibilidade de se manipular as partículas de 

MagneSil na câmara de acordo com a necessidade da técnica é extremamentte 

interessante. Isto permite que as partículas sejam movimentadas durante as etapas 

de adsorção e eluição das partículas de DNA, aumentando a eficiência de ambos 

processos, e sejam imobilizadas em uma pequena região na câmara durante a PCR. 

Além disso, as partículas podem ser movimentadas para lavagem com isopropanol e 

podem ser imobilizadas para lavagem com tampão. Esta etapa de lavagem das 

partículas com tampão é fundamental para o sucesso da reação de amplificação, 

uma vez que o isopropanol inibe a reação da PCR. Mais uma vez o uso das 

partículas magnéticas é crucial, já que o tampão é capaz de eluir as moléculas de 

DNA, mas não para o caso do uso das partículas de  Magnesil, em que a 

dessorção das moléculas de DNA é dependente do movimento das partículas. 

Sendo assim, com as partículas imobilizadas foi possível retirar todo o isopropanol 

da câmara sem eluir as moléculas de DNA, e consequentemente, sem perder 

amostra. 
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para integração entre os dois domínios, o que agrega complexidade à manipulação 

e especialmente ao processo de fabricação da plataforma. Wooley e colaboradores1 

publicaram o primeiro exemplo de dispositivo fluidicamente integrado entre PCR e 

ME que integrou estas duas etapas em menos de 15 minutos em microchip de vidro, 

porém o dispositivo apresentava válvulas complicadas de PDMS, e requerem 

bombas de vácuos para acionamento destas. Outros grupos11-14 também 

demonstraram a integração entre PCR e ME, porém vale ressaltar novamente  que 

em todos os casos os microchips eram contemplados com válvulas.  

Um microchip de PT foi desenvolvido para a integração entre PCR e 

separação em um mesmo dispositivo. Mais uma vez a simplicidade do sistema de 

PT é ainda mais pronunciada pelo fato da integração entre a PCR e a ME ter sido 

realizada sem a necessidade de válvulas. Canais com profundidades diferentes 

foram facilmente feitos utilizando quantidades diferentes de filmes de poliéster para 

cada domínio. Para o domínio da PCR (câmara reacional e referência) onde é 

necessário maior profundidade para a inserção do termopar utilizou-se 4 filmes de 

poliéster e para os canais do domínio da separação utilizou-se apenas dois filmes de 

poliéster com camada dupla de toner entre a base e a tampa. A facilidade em 

fabricar um dispositivo com profundidade diferentes para domínios diferentes com a 

mesma facilidade com que se fabrica microchip com profundidade uniforme, é outra 

característica que demonstra a versatilidade dos microchips de PT, facilidade única 

nesta tecnologia. 

O controle microfluídico extremamente simples foi feito através dos 

reservatórios da PCR e da eletroforese, que permanecem sem contato durante a 

etapa da PCR e que são posteriormente conectados após o término da PCR. Esta 

conexão é feita com o auxílio de uma ponteira de pipeta que serve como um grande 
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reservatório (que conecta os dois reservatórios - saída da PCR e ME) para a solução 

que é forçada a passar do reservatório da PCR para o reservatório da eletroforese 

através da aplicação de uma pressão positiva no reservatório de entrada da PCR. 

Desta forma foi possível obter o sucesso da integração de forma simples (sem 

válvulas) entre a PCR e a separação/detecção. 

A Figura 6.8 demonstra o sucesso da integração entre PCR-ME através da 

detecção do fragmento de 520 pb do λDNA amplificado na PCR e detectado através 

da deteção por LIF no mesmo microchip integrado. 
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Figura 6.8  - Eletroferograma mostrando a detecção do fragmento de 520 pb do λDNA 
amplificado na PCR e detectado em um mesmo microchip integrado. 
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6.5. CONCLUSÃO 

 Os processos de integração em microchips resultam na diminuição do tempo 

de análise além da redução das possibilidades de contaminação, uma vez que a 

manipulação da amostra é reduzida. Este Capítulo mostrou avanços importantes em 

direção a produção de dispositivos de PT totalmente integrados para análises 

genéticas. As integrações  mostradas neste Capítulo foram realizadas sem válvulas, 

o que representa uma vantagem importante dos sistemas apresentados. A 

integração entre a extração e a PCR em uma única câmara demonstrou o grande 

potencial dos microchips de PT em realizar de forma simples e rápida o preparo de 

amostra para análises genéticas e pode ser facilmente incorporado em um 

dispositivo totalmente integrado. 

 O sucesso da integração entre PCR e ME mostrado neste trabalho representa 

um avanço importante para integração entre a etapa de preparo de amostra e 

análise do DNA de forma simples (sem válvulas), o que agrega simplicidade às 

vantagens do dispositvo mostradas anteriormente, como por exemplo, a facilidade 

do processo de fabricação e a não necessidade de tratamento da superfície tanto 

para a PCR quanto para a eletrofrese. 

Os microchips de PT demonstraram o grande potencial para  o 

desenvolvimento de um dispositivo totalmente integrado entre todas as etapas da 

análise genética: i) extração, ii) amplificação e iii) separação. Este dispositivo de PT 

descartável totalmente integrado com capacidade de sample-in-answer-out  terá 

grande potencial para revolucionar os diagnósticos clínicos e as análises forenses. 
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