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Abstract
Two designs were developed for a fast antibiotic susceptibility test (AST) based on a microfluidic
system by Gradientech AB. Antibiotic resistance is a big and growing global problem. Faster
diagnostic tests are needed to improve the diagnostics of bacterial infections and enable
specialized antibiotic therapy. Linear gradients of antibiotics in the microfluidic system in this
project enables faster detection of antibiotic susceptibility compared to ASTs used today in
health care. The aim of this project has been to adapt the test developed by Gradientech AB for
a clinical market. The main focus has been on materials, pumping systems and structure of the
AST. The two designs are based on requirements of a reliable and cheap test that is easy to use
and minimizes the biohazard. The first design uses a chip-based peristaltic pump and the other
design is a three-layer structure with a diaphragm pump. The two designs consists of both a
rigid plastic material and an elastic material. When this test becomes available to the clinical
market it will improve the care of patients with bacterial blood infections and reduce healthcare
costs. It will also reduce the use of broad-spectrum treatment of antibiotics and help counteract
increased global antibiotic resistance.

Sammanfattning
Två designförslag har utvecklats för ett snabbtest av antibiotikakänslighet baserat på ett
mikrofluidiskt system av Gradientech AB. Antibiotikaresistens är ett stort och växande problem i
världen. För att förbättra diagnostiken av bakteriella blodinfektioner krävs snabbare
diagnostiska tester vilket möjliggör specialanpassad behandling. Linjära gradienter av antibiotika
i det mikrofluidiska systemet möjliggör snabbare detektion av antibiotikakänslighet jämfört med
diagnostiska test som används idag. Projektet har syftat till att anpassa testet utvecklat av
Gradientech AB för en klinisk marknad. Fokus har varit på material, pumpsystem och struktur
för snabbtestet. De två designförslagen baseras på krav på ett pålitligt och billigt test som är
användarvänligt och som minimerar smittorisker. Det ena designförslaget använder sig av en
chipbaserad peristaltisk pump och det andra förslaget är ett trelagersystem med en
diafragmapump. De två förslagen består av både hårdplast och ett elastiskt material. När detta
test kommer ut på den kliniska marknaden så kommer det förbättra vården av patienter med
bakteriella blodinfektioner och minska sjukvårdskostnader. Testet kommer även minska
behovet av behandling med bredspektrumantibiotika och därmed hjälpa till att stoppa spridning
av antibiotikaresistens.
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1 Två designförslag på lätthanterliga test som kan rädda liv
och minska sjukvårdskostnader
Robust, lätthanterlig och producerbar är tre viktiga nyckelord som legat till grund i utvecklingen
av de designförslag på antibiotikaresistenstest som presenteras nedan. Det är allmänt känt att
antibiotikaresistens hos bakterier är ett stort växande globalt problem som bidrar till stora
dödssiffror och höga sjukvårdskostnader. Därför krävs det ett antibiotikaresistenstest som inte
bara ger snabb diagnostik, utan som framförallt är anpassat för användning i sjukvårdsmiljö.
Designförslagen av testet har därför konstruerats för att tillgodose den kliniska marknadens
behov av resultatsäkerhet och användarvänlighet samt låg smittorisk och låg inköpskostnad.
Projektet som presenteras i denna rapport har syftat till att ta fram förslag på pumpsystem,
material, tillverkningsmetod och struktur för ett mikrofluidiksystem för snabbtest av
antibiotikaresistens av bakterier från patientblodprov för klinisk marknad. Detta på beställning
av Gradientech AB. Projektet har inte fokuserat på utveckling av avläsningsinstrument eller
optimering av systemets teknik för resistensdetektion.
De två förslagen som tagits fram är båda baserade på Gradientech AB:s prototyp och teknik för
snabb detektion av antibiotikakänslighet samt på de krav som ställs på denna typ av
diagnostikprodukter. Grunddesignen för de två förslagen består av ett mikrofluidiksystem, men
de har i övrigt olika styrkor i sin utformning. Ett mikrofluidiksystem hanterar små mängder
vätska, vilket är lämpligt i denna produkt för att minska diagnostiseringstiden. För att effektivt
analysera antibiotikaresistens hos varje patient finns 11 olika förladdade antibiotika i varje
engångstest som jämförs mot en referens. Bakterieprov från patienten laddas på testet direkt i
en odlingskammare och bakterietillväxten kan därefter analyseras efter bara 2-4 timmar. De två
designförslagen har separata 24-vägssystem för mediegenomströmning med separata tankar
och kanaler för att minimera riskerna för korskontamination, se figur 1 och figur 2.

1.1 Förslag 1: Instrumentintegrerad pump ger billigare test och
pålitligt resultat
Pumpsystemet i denna design består av roterande cylindrar som deformerar systemets alla 24
kanaler samtidigt ovanifrån. Pumpen driver flödet av odlingsmedium från laddningstankar, förbi
odlingskammare och vidare till avfallstankar. Med ett sådant pumpsystem som är integrerat i
avläsningsinstrumentet och inte har några komponenter som måste kopplas in i engångstestet
minimeras risken för läckage. Det medför dessutom lägre kostnad för det enskilda testet
eftersom mindre material används och produktionen av testet blir enklare. Det är även ett
miljövänligt alternativ då färre delar måste kasseras efter användning. Denna pump möjliggör
körning av flera tester samtidigt i instrumentet, oberoende av varandra. Designen kombinerar
ett elastiskt material för systemet med odlingskammare och kanaler med hård genomskinlig
plast för grundstruktur och tankar, vilket skapar en stabil produkt som är lätthanterlig för
sjukvårdsriktad användning.
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Figur 1. Designförslag 1. Designförslaget har ett fristående pumpsystem från engångstestet vilket skapar
en billig, säker och lätthanterlig produkt. Strukturen i elastiskt material syns i blått i figuren och består av
24 separata flödesvägar som passerar 12 odlingskammare som laddas med bakterier uppifrån i små
laddningskanaler. Denna struktur sitter ihop med laddningstankar och avfallstankar som syns i grönt. Det
instrumentintegrerade pumpsystemet utgörs av tre mekaniskt drivna cylindrar som roterar och rör sig i
en rektangelformad bana för att skapa flöden genom kanaler. Skala kan ses av den 1 cm långa staven
framför testet på bilden.

1.2 Förslag 2: Lättanvänt allt-i-ett test med skräddarsydda
klickmoduler
En design med trelagerstruktur på engångstestet integrerar effektivt pumpsystem med både
test och avläsningsinstrument. Odlingsmedium drivs genom systemets alla 24 kanaler samtidigt
då undertryck öppnar och stänger valv i cykler genom att deformera ett elastiskt membran.
Med kilformade plastmoduler på testets utsidor möjliggörs smidig inpassning av testet i
instrumentet och enkel förslutning av testet till det vakuumsystem som skapar undertrycket.
Utöver det elastiska membranet består designens delar av en biokompatibel hårdplast som gör
kassetten robust och stabil. Med denna design är risken för kontaminering av bakterier liten, då
all vätska hålls inom kassetten.
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Figur 2. Designförslag 2. Denna design har ett system i tre lager för att möjliggöra en effektiv
framdrivning av vätska. Det understa lagret innehåller tankar för odlingsmedium och en nedsänkt del i
mitten med valv i tre rader, där varje rad är ihopkopplad genom tunna kanaler. Kanalerna löper ut till
munstycken i systemets ände (markerade i grönt, blått och rött) där förslutning till pumpsystemet i
instrumentet sker. På utsidan av testet sitter vingformade plastbitar (i grönt) som tillåter användaren att
skjuta in och klicka fast testet i en väldefinierad position i instrumentet. Mellanlagret består av ett
elastiskt membran, som behövs för framdrivningen av vätska. Översta lagret ligger mot membranet och
innehåller själva odlingskamrarna samt flödeskanaler. Skala kan ses av den 1 cm långa staven framför
testet på bilden.

1.3 Lätthanterliga ihopsatta test minskar risker
I de två designförslagen minimeras både kontaminering och risker i samband med hantering av
testet. Genom att sätta ihop testets alla delar till ett komplett system redan innan leverans till
sjukvården sparas tid och hantering av testet samt ökar reproducerbarheten. Hantering
minimeras också genom att integrera pumpsystemet direkt i avläsningsinstrumentet. Utan
förberedelser kan laboratoriepersonal på sjukhus enkelt dra av en skyddande plastfilm som
håller testet sterilt under lagring och transport, sedan direkt stoppa in testet i instrumentet för
laddning av patientprov och detektion, oberoende av andra test som redan körs. Testet laddas
lätt med bakterier samt odlingsmedium uppifrån med en 12-armad multipipett integrerad i
instrumentet och resistensen mot alla 11 antibiotika kan övervakas underifrån med hjälp av
förflyttningsbar detektionssystem.
3

Självständigt arbete i molekylär bioteknik VT16
Uppsala Universitet

2016-06-02

Bakgrund till varför dessa designförslag utvecklats, krav på testets utformning samt utförlig
beskrivning av de pumpsystem, material och strukturdelar som står till grund för designen av
testet redogörs för i resterande delar av rapporten. Mer detaljerade beskrivningar, motiveringar
samt bilder av de två designförslag på snabbtestet av antibiotikaresistens som presenterats
finns i avsnitt 7.

2 Utvecklingen av snabbare diagnostik är essentiell för
bättre sjukvård i framtiden
Den moderna sjukvården är idag beroende av antibiotika. Tidigare dödliga sjukdomar botas
enkelt och vid till exempel operationer och cancerbehandling är det en viktig komponent för att
skydda patienten mot infektioner. Sjukvården som vi känner den är dock hotad av ökande
antibiotikaresistens hos patogener. Situationen är allvarlig och inom en snar framtid är det
kanske inte längre möjligt med kirurgiska ingrepp utan stor fara för dödliga infektioner.
Bakteriesjukdomar kommer också återgå till att vara dödliga och världen kan komma att stå
inför förödande epidemier (WHO 2014).
Redan idag är antibiotikaresistens hos mikrobiella patogener ett stort globalt problem. Det har
kraftig påverkan på sjukvårdens möjlighet att behandla patienter och bidrar till högre kostnader
och ökad dödlighet (Ares et al. 2013). Antibiotikaresistens har också ökat kraftigt de senaste
åren (Mohan et al. 2013). Sepsis, alltså patogena bakterier i blodet, är ett vanligt problem på
sjukhus och drabbar ofta sjuka eller skadade patienter (Ares et al. 2013). För att effektivt kunna
behandla patienter med blodinfektioner är det viktigt att snabbt kunna bestämma bakterietyp
samt vilka antibiotika den är känslig mot (Hou et al. 2015). Existerande metoder för att
bestämma resistensen hos en patogen från patientblodprov använder bland annat
diffusionsmetoder, till exempel lapptest, vilket är mycket tidskrävande. Det tar ca 1-2 dygn för
att odla upp bakterierna till en högre densitet, samt 1-2 dygn för att odla tillsammans med
antibiotika (Mohan et al. 2013).
I praktiken är dessa metoder för långsamma för specialanpassad behandling, vilket leder till
användning av bredspektrumantibiotika eller fel antibiotika. Detta bidrar i sin tur till ökad
spridning av antibiotikaresistens (Hou et al. 2015). Tiden för att bestämma antibiotikakänslighet
kan förkortas avsevärt med hjälp av mikrofluidiksystem. Ett mikrofluidiksystem är ett system av
små kanaler där vätska, med volym på nl till µl-skalan, flödar. Man kan också inkorporera tankar
och kammare att till exempel förvara vätska eller odla bakterier i. Bakterieprovet behöver
fortfarande odlas upp och renas, men istället för de odlingsbaserade lapptesten kan analysen
ske snabbare i små odlingskammare i ett mikrofluidiksystem (Hou et al. 2015). Det finns
fungerande system för detta i laboratoriemiljö, men det saknas ännu system som är tillräckligt
billiga för att kunna massproduceras och kan fungera för en klinisk marknad (Hou et al. 2014).
En klinisk marknad ställer höga krav på robusthet, säkerhet, användarvänlighet och låg kostnad.
Systemet som utvecklats i projektet som denna rapport avser grundar sig på mikrofluidik och en
odlingskammare utvecklad av Gradientech AB. I odlingskammaren laddas bakterier lösta i en
agar-gel genom en separat kanal. När gelen stelnat får sedan odlingsmediet Mueller-Hinton
broth flöda i kanaler på var sida om odlingskammaren. I den ena kanalen är odlingsmediet löst
med antibiotika. Antibiotikan diffunderar genom gelen och skapar en gradient. Genom att
4
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detektera var i odlingskammaren som bakterierna kan växa kan man bestämma MIC-värdet
(Minimum Inhibitory Concentration), ett mått på antibiotikakänslighet, se figur 3. Med flera
parallella odlingskammare kan flera olika antibiotikum testas i samma kassett.

Figur 3. Närbild på en odlingskammare. På ena sidan flödar odlingsmedium med löst antibiotika och på
andra sidan odlingsmedium utan antibiotika. Förändringen av färg i odlingskammaren motsvarar en
gradient av antibiotika som bildas i gelen. Den gröna kanalen på odlingskammarens högra sida är till för
att ladda kammaren med bakterier lösta i gel.

Det utvecklade mikrofluidiktestet ersätter lapptest och minskar tiden det tar att undersöka
antibiotikakänslighet ner till några få timmar (Hou et al. 2014). Den totala tiden för att få en
specialanpassad behandling blir då tiden det tar för den första, koncentrationshöjande odlingen,
tillsammans med tiden det tar att köra mikrofluidiksystemet. Det innebär en ökad chans för den
enskilda patienten att överleva. Ur ett samhällsperspektiv betyder det sparade resurser i form
av minskade vårdkostnader och kortare inläggningstider. Dessutom minskar användningen av
bredspektrumantibiotika, en bidragande orsak till ökad antibiotikaresistens.

3 För optimalt test måste produkten uppfylla grundläggande
krav
Följande krav på snabbtestet har satts upp av projektets beställare Gradientech AB och har legat
till grund för utvecklingen av de designförslag som tagits fram. Dessa baseras på att den färdiga
produkten ska kunna säljas på klinisk marknad.
● Systemet ska vara robust. Snabbtesterna med tillhörande detektion och pump- och
trycksättningssystem ska ge reproducerbart resultat i test
● Systemet ska vara pålitligt och ge säker diagnostisering för korrekt behandling av
patienter
● Testet ska innehålla 12- 24 odlingskammare
● Flera olika tester ska kunna startas oberoende av varandra i samma instrument
● Systemet ska vara möjligt att producera storskaligt, ca en miljon tester per år
● Försäljningspris per produkt max 200 kr
● Systemet ska fungera med högupplöst optisk detektion
● Systemet ska levereras som ett färdigt kit och inte behöva sättas ihop av kunden
● Systemet ska vara lätthanterligt för kunden. Personal på analyslaboratorium ska snabbt
och enkelt kunna använda testet
● Det får inte finnas någon risk fö r läckage av patientprov utanfö r snabbtestet
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4 Struktur för mikrofluidiksystem
4.1 Flera aspekter att ta hänsyn till när strukturen av ett
mikrofluidiksystem designas
Ett mikrofluidiksystems struktur kan se ut på många olika sätt och det är många komponenter
att ta hänsyn till. För systemet som utvecklats i projektet, med de krav som satts upp, kunde
delar av strukturen fastställas redan innan utvecklingen av systemet påbörjades. Beslutet blev
att använda Gradientech AB:s ursprungsdesign som bas och utifrån denna utveckla systemets
design med tanke på krav på testet, val av pumpsystem samt material.
Produkten ska kunna produceras storskaligt och designades därför med minimering av
materialantal och materialmängd. Minimering av antal komponenter som måste sättas ihop i
systemet är också en viktig aspekt för att testet vid produktion och användning ska vara billigt
och enkelt. Systemet ska även fungera med högupplöst optisk detektion och därför designades
systemet så att allt material runt odlingskamrarna är transparent för att möjliggöra detektionen.
Det kompletta systemet som utvecklats i projektet består av följande komponenter:
Mikrofluidiskt chip: Ett chip som innehåller kanaler och odlingskammare.
Kassett: Stabil yttre struktur som omger det mikrofluidiska chipet inklusive laddnings- och
avfallstankar. Vid körning av antibiotikaresistenstest placeras kassetten i ett instrument.
Beroende på design kan även mikrofluidiskt chip inkluderas i kassetten.
Instrument: Ansvarar för optisk detektion av bakteriernas tillväxt i odlingskamrarna samt hålla
kassetten på plats. Instrumentets utformning har inte behandlats i projektet men är ändå en del
som måste tas hänsyn till för att kunna utveckla produkten. De olika designförslagen på testet
innehåller dock förslag på olika komponenter som bör integreras i instrumentet, bland annat för
pumpsystemet. Instrumentet kan också ansvara för att pipettera bakterier och odlingsmedium i
kassetten och chipet. Instrumentet ska kunna tillåta körning av flera olika kassetter oberoende
av varandra.

Figur 4. Schematisk bild av instrumentet med tre separata kassetter. Chipen innehåller kanalerna och
odlingskamrarna i grönt och blått. Varannan tank med tillhörande kanal har markerats i två olika färger
för att visa på att varannan innehåller antibiotika. Den kompletta kassetten är markerad i beige och
instrumentet med optisk kamera är lila. Endast fyra odlingskammare har ritats ut i varje kassett för att
enklare visualisera systemet.
6
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4.2 Chip och kassett har anpassade dimensioner för kostnad,
tillverkning och funktion
Flödeskanalerna i chipet utgår ifrån 24 laddningstankar för odlingsmedium, där varannan
innehåller förladdat, frystorkat antibiotika och de mynnar ut i 24 avfallstankar, se figur 5a. All
antibiotika kommer vara förladdat för att minska hantering av personal. Runt den sista
odlingskammaren flödar endast odlingsmedium utan löst antibiotika. Denna fungerar som
referenskammare för att se hur bakterierna växer utan närvaro av antibiotika. Att ha 24
laddningstankar och 12 kammare valdes eftersom det är kompatibelt med standardiserade
multipipetter och uppfyller också efterfrågan på antal testbara antibiotika (Christer Malmberg,
muntligen). De 24 tankarna för odlingsmedium samt avfall medför även helt separata
flödesvägar vilket eliminerar risken för korskontamination mellan flöden.

Figur 5. a) Schematisk bild över kassettens och chipets struktur. De gröna området till vänster i bilden är
laddningstankar där prickarna illustrerar laddningskanaler som möjliggör laddning av odlingsmedium.
Området till höger är avfallstankar. Alla mörkgröna tankar till vänster innehåller förladdad antibiotika.
Det blå området är chipet. Chipet inkluderar kanaler och odlingskammare. Odlingskamrarna är de
mörkblå partierna och även där finns laddningskanaler som möjliggör laddning av bakterier.
Odlingskammaren längst upp, med tillhörande två ljusgröna tankar, är referenskammare. b) Bild över
kassett och chip sett från sidan där höjdskillnader illustreras.
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Dimensioner på odlingskamrarna och tankarna är samma för båda designförslagen som tagits
fram och finns i bilaga 2, tillsammans med kanalernas bredd och djup. Exakta mått på
kanalernas längd anpassades till vilken pump och vilket material som används och redovisas i de
färdiga förslagen, se avsnitt 7 i rapporten. Kassettens hela längd kommer därför variera
beroende på längden på kanalerna.
Olika dimensioner och höjdskillnader på kassetten kan påverka flödet, avläsningen, laddning och
andra aspekter rörande strukturen. Dimensionerna påverkar även svårighetsgraden och
kostnaden på tillverkningen. Fördelar med att ha höjdskillnader på tankarna gentemot resten av
kassettens delar, se figur 5b, är mindre storlek på kassetten och mindre materialåtgång då inget
onödigt material används som utfyllnad. Nackdelen med höjdskillnader på kassetten kan vara
att vissa pumptyper inte kan kombineras med kassetten optimalt. Eventuellt skulle
höjdskillnader på kassetten ge en svagare produkt i och med att den är tunnare på vissa ställen
och tjockare på andra och skulle kunna brytas av lättare än en jämntjock kassett. Det kan även
bli svårare att tillverka en kassett med höjdskillnader som använder sig av flera olika material i
lager, beroende på tillverkningsmetod.

4.3 Minimering av separata komponenter ger ett lätthanterligt test
Att systemet skall levereras som ett färdigt kit och inte behöva sättas ihop av kunden är ett krav
på denna produkt för klinisk marknad. Visionen är att så mycket av produkten som möjligt ska
färdigställas i fabrik för att minimera hanteringen av testet av sjukvårdspersonal. Att leverera
systemet som ett kit med så få delar som möjligt som måste sättas ihop, skulle minska risken för
att patientprov läcker ut från testet. Nackdelen med att göra systemet i ett färdigt kit är att det
kan vara svårt att tillverka eftersom det består av många olika typer av komponenter.
Antibiotikaresistenstestet i som presenteras i projektet skulle kunna designas med separerade
delar för chip och kassett. Det skulle underlätta tillverkningen då delarna kan tillverkas separat.
Kassetten skulle då inkludera botten, tankar, eventuellt pump och lock som skulle skydda
kassetten. En nackdel med en design med många separata komponenter är att risken för
läckage blir större. Även risken för kontamination ökar då testet fysiskt måste flyttas från bänk
till instrument efter ihopsättning av laboratoriepersonal.

4.4 Åtgärder i designen möjliggör säkrare laddning av testet
För att göra laddningen av bakterier och odlingsmedium så säker som möjligt så skulle små
skyddsmekanismer kunna tilläggas till strukturen. För att minska risken för kontamination kan
en plastfilm, för att hålla produkten steril fram till landningstillfället, läggas över kassetten.
Plastfilmen skulle antingen kunna avlägsnas av laboratoriepersonal innan manuell pipettering
eller tas sönder av pipett väl inne i instrumentet. Om plastfilm används tillsammans med
robotpipett inkorporerad i systemet så finns dock risken att små plastrester skulle kunna följa
med ner i vätskan och täppa till systemet.
En backventilsstruktur skulle också kunna vara ett komplement för att göra systemet säkrare
och minska risken för läckage och kontaminering i systemet. Backventilen fungerar i detta fall
endast som en svängdörr. Ventilen är stängd då inget tryck appliceras, men då pipetten trycks
ned viker sig strukturen och öppnar upp pipetteringsvägen, se figur 6. När pipetten sedan tas
upp igen täpper ventilen återigen till laddningshålen. Backventilen skulle vara placerad i varje
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laddningshål för odlingsmedium och bakterier samt vara tillverkad i ett flexibelt material.
Backventilstrukturen anses dock vara en överflödig säkerhetsdetalj för testet och skulle
eventuellt kunna bidra till läckage om ventilen inte är helt tät i sin konstruktion.

Figur 6. Backventiler integrerat i laddningshålen. Till vänster visas en stängd backventilstruktur i chipet.
Denna fungerar som en dörr för att hindra läckage och kontamination. När odlingsmedium laddas (t.h)
trycker pipetten upp den flexibla ventilen som sedan stänger laddningshålet igen då pipetten lyfts upp.

5 Pumpar för mikrofluidiksystem
Det finns många olika sätt att skapa flöden genom mikrofluidiksystem. Dels finns många
kommersiella pump- och trycksättningssystem för mikrofluidiksystem ute på marknaden. Dels
utvecklas nya system i laboratoriemiljö i takt med att forskningen om mikrofluidiksystem går
framåt och nya krav ställs på pumpningsmetoder. Några vanliga sätt att driva flöden genom
mikrostrukturer, kanaler i mikrofluidiksystem är genom osmos, ytspänning, gravitation,
centrifugalkraft, elektrokinetik, elektroosmos, sprutor och peristaltiska pumpar (Byun et al.
2014). Olika pump- och trycksättningssystem skiljer sig bland annat genom vilket sorts flöde
som genereras, möjliga flödeshastighetsintervall, hur flödet förändras över tid och möjlighet till
reglering av systemet (Byun et al. 2014). Olika pump- och trycksättningssystem passar olika bra
för olika mikrofluidiksystem beroende på bland annat vilket flöde som önskas och applikation av
mikrofluidiksystem. Förslag på pumpsystem som presenteras i det här kapitlet baserades på vad
som är viktigt för framdrivning av vätska genom typen av antibiotikakänslighetstest som
utvecklats i detta projekt.

5.1 Klinisk marknad, pris och flödestyp påverkar val av pump
Val av pump- och trycksättningssystem baserades på anpassning till strukturen av
antibiotikakänslighetstestet och uppsatta krav, se avsnitt 3. Vätskor beter sig annorlunda i
mikroskala jämfört med i makroskala vilket har betydelse för val av pump- och
trycksättningssystem. Mer om fluidikdynamik i mikrofluidiksystem, se bilaga 3. Designen av
mikrofluidikchipet med kanaler och odlingskammare har stor betydelse vid val av pump- eller
trycksättningssystem. Flödeshastigheten ska vara runt 2 μl/min i samtliga flödeskanaler och vara
konstant över tid. I närliggande kanaler som delar odlingskammare får flödeshastighet skilja sig
med högst 10% för att kunna bilda en stabil gradient i odlingskammare och för att inte påverka
gelen med inbäddade celler. Periodiskt, pulserande flöde är därför möjligt så länge perioderna
är synkade. För kanaler som inte delar odlingskammare ska flödeshastigheten vara inom
intervallet 1 till 3 μl/min (Christer Malmberg, skriftligen).
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Anpassning av testet till klinisk marknad ställer ytterligare krav på pumpsystemet, bland annat
att risk för kontamination och feldiagnostistik ska minimeras. Detta kan uppnås genom att
minimera mänsklig hantering av kassett och pumpsystem. För att minimera kostnader och risk
för kontamination finns två alternativ. Pumpsystemet kan integreras i engångskassetten och
kasseras efter varje test. Fördel är att ett slutet system erhålls men pumpsystemet måste då
vara tillräckligt billigt att tillverka så att kostnaden för varje test inte överstiger uppsatta
kostnadsgränser, 200 kr per test. Alternativet är ett instrumentintegrerat pumpsystem som inte
löper risk att kontamineras av vätska i kassetten och som därmed inte måste kasseras efter
varje test. Det instrumentintegrerade pumpsystemet kan ha delar som kontamineras och som
kasseras efter varje test.
Pumpar kan främst delas in i tryckbaserade och volymetriska. Vid tryckbaserade system används
tryckskillnader mellan inlopp och utlopp av kanaler för att driva flöde genom
mikrofluidikssystem. Vid volymetriska system förflyttas en väldefinerad volym vätska,
exempelvis genom att kolven i en spruta skjuts framåt en viss sträcka. Tryckreglerat flöde har
dömts ut av Gradientech AB för det aktuella antibiotikaresistenstestet (Christer Malmberg,
skriftligen). Fokus vid val av pump- och trycksättningssystem har därför varit på volymetriska
pumpsystem och inget tryckreglerat system har tagits med i något av de slutgiltiga
designförslagen för antibiotikaresistenstestet. För mer information om volymetriska och
tryckbaserade pumpsystem se bilaga 3.2.
Vid val av pumpsystem måste även hänsyn tas till den biologiska applikationen, att celler finns i
mikrofluidiksystemet. Hög spänning över ett mikrofluidiksystem kan påverka cellers tillväxt och
orsaka cellysering. Pålagt elektriskt fält bör vara mindre är 1kV/cm för att förhindra cellysering
(Byun et al. 2014). Därför är vissa pumpsystem, bland annat elektro-kinetiska och
elektroosmotiska pumpar inte aktuella för mikrofluidiksystemet i vårt projekt. För mer
information om dessa typer av pumpsystem se bilaga 3.3.2. Flödande vätska i mikrostrukturer
kan skada celler (Byun et al. 2014) men det innebär inget problem i detta fall då cellerna är
inbäddade i en gel i odlingskammare.

5.2 Pumpförslag har valts ut baserat på uppsatta krav
De två framtagna förslagen nedan på pump- och trycksättningssystem är anpassade för
antibiotikakänslighetstestet för klinisk marknad som utvecklas i projektet och baseras på
uppsatta krav. Ytterligare information om pump- och trycksättningssystemen nedan samt
kasserade förslag som av olika anledningar inte lämpar sig för vårt antibiotikakänslighetstest
återfinns i bilaga 3.
5.2.1 Peristaltiska pumpar kan bli slangfria
Pumpsystemet i det första presenterade designförslaget i rapporten är inspirerat av ett
chipbaserat peristaltiskt pumpsystem av Zhang et al. (2015) men har modifierats för designen av
vårt antibiotikakänslighetstest. Peristaltiska pumpar är en typ av volymetriska pumpar vars
princip baseras på att en slang eller kanal temporärt deformeras periodiskt på så sätt att vätska
skjuts framåt i slangen eller i kanalen. Generellt erhålls ett pulserande och periodiskt flöde i
motsats till ett jämnt flöde över tid. Den traditionella varianten använder en roterande rotor
med komponenter som verkar på en slang, se figur 7. Med chipbaserad peristaltisk pump verkar
pumpkomponenter istället direkt på kanaler i ett mikrofluidiskt chip (Byun et al. 2014).
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Figur 7. Pumpmekanism hos en traditionell peristaltisk pump. Pil visar rotation av komponenter som
deformerar slangen och driver flöde framåt. Modifierad bild från Wikimedia commons (2013).

Pumpsystemet av Zhang et al. (2015), en linjär peristaltisk chipbaserad pump, utgörs av en
rullande halvcylinder som deformerar kanaler i ett mikrofluidikchip och medför att chipet
förflyttar sig, vilket skapar ett flöde. När halvcylinderns platta sida ligger an mot chipet kan en
fjäder användas för att dra tillbaka chipet till utgångsläget varvid en ny cykel kan påbörjas med
deformering av kanal. Kontinuerligt utflöde erhålls men även ett oönskat flödesmönster med
tillbaka-flöden och pulser på grund av återställningsfasen (Zhang et al. 2015).
I vårt pumpförslag är den roterande halvcylindern ersatt av tre roterande cylindrar som rör sig i
en rektangelformad bana. Chipet är statiskt medan pumpkomponenterna rör sig i denna
pumpuppställning, se figur 8. Dessa förändringar syftar till att minska det pulserande flödet och
tillbaka-flöden för att skapa ett jämnare flöde i de olika kanalerna. När den ena roterande
cylindern rört sig över kanalen och avslutar deformeringen genom att den lyfts ovanför chipet
så påbörjar den andra cylindern samtidigt sin cykel med deformering av kanalen och rullning
över chipet.

Figur 8. Schematisk bild över hur pumpdelarna i den chipbaserade peristaltiska pumpen rör sig för att
deformera kanaler i det mikrofluidiska chipet och driva flöde framåt. I a) har cylinder 1 börjat trycka ner
på chipet medan cylinder 2 har fullföljt sin bana längs med kanalen och börjat lyfta från chipets yta.
Mikrokanaler är halvt blockerade vid två ställen vid denna tidpunkt. I b) rullar cylinder 1 över kanalen och
deformerar chipet så att kanalen är helt blockerad. Flödesriktning i kanal visas av blåa pilar.
11
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Ovan beskrivs en typ av chipbaserad peristaltisk pump men det finns många fler tekniker för att
enligt peristaltisk princip öppna och stänga kanaler i mikrofluidiksystem för att skapa flöde
(Skafte-Pedersen et al. 2009, Byun et al. 2014, Zhang et al. 2015). För fler chipbaserade
peristaltiska pumpar som skulle kunna fungera som pumpsystem för vår design av
antibiotikakänslighetstest se bilaga 3.1.1.
Externa peristaltiska pumpar som bygger på den traditionella tekniken används ofta i
mikrofluidiksystem för laboratoriemiljö. Medan dessa kräver inkoppling av slangar till systemet
har peristaltiska pumpsystem som deformerar flödeskanaler direkt i det mikrofluidiska chipet
som fördel att vara mer lätthanterliga. Med separata flödeskanaler hade det krävts ihopsättning
av 24 slangar till kassetten. Med chipbaserad instrumentintegrerad pump behöver kassetten
endast placeras i instrumentet och kasseras efter körning av test. Lätthanterligt test är en viktig
aspekt eftersom testet är ämnat för klinisk marknad.
De låga flödeshastigheter som önskas i vår design är möjliga att erhålla i det chipbaserade
peristaltiska pumpsystemet (Skafte-Pedersen et al. 2009, Byun et al. 2014, Zhang et al. 2015).
Flöden blir periodiska men eftersom flöde genereras av en mekanism samtidigt i alla parallella
flödeskanaler så blir pulserna synkroniserade och flödet kommer inte variera betydligt mellan
kanaler. Inga pumpkomponenter kontamineras och kassetten blir ett slutet system då vätska
inte rör sig utanför kassetten. Risken för kontamination i och utanför instrumentet minimeras
vilket är viktigt för en pump för klinisk marknad. Även materialåtgång minimeras då endast
kassett och inga pumpkomponenter behöver kasseras efter körning av test. Pumparna tar liten
plats vilket möjliggör körning av oberoende test i instrumentet samtidigt, vilket är ett uppsatt
krav.
Nackdelar med dessa pumpsystem är att mekaniska delar slits ut över tid och att det ställer krav
på att mikrofluidikchipet med kanaler och odlingskammare är i ett deformerbart material. I
andra system så skulle pumpens deformering kunna skada celler i kanaler (Byun et al. 2014)
men i detta fall är det inget problem då cellerna är i odlingskammare och inte transporteras
genom kanalerna. Deformeringen av chipet skulle även kunna påverka odlingskammare och
bildkvalitet vid detektion.
5.2.2 Diafragmapumpar möjliggör låga flöden och liten kontaminationsrisk
En annan typ av volymetrisk pump är diafragma-pumpen, som används i ett av de
sammanställda förslagen. Grundtypen består av tre valv efter varandra och flöde skapas genom
att de öppnas och stängs i cykler om fem steg som visas i figur 9. Valven består av en kammare
och ett membran. Genom att skapa undertryck i kamrarna A, B och C (se figur 9), deformeras
membranet in i kammaren vilket suger in vätska i valvet. När valvet stängs trycks vätskan ut
igen. Volymen som pumpas beror linjärt av mittenkammarens volym (Grover et al. 2003). Denna
pump kräver tre olika lager, där det mellersta lagret, grönt i figur 9, är ett membran av något
elastiskt material. De övriga lagren, blåa i figur 9, behöver vara i ett hårdare material. Flödet blir
stötvis i pulser, men så länge pulserna är synkroniserade med varandra på båda sidor om
odlingskammaren så är det inget problem för det aktuella systemet.
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Figur 9. Grundmodellen för diafragmapump. Flöde skapas genom att valven öppnas och stängs i en cykel
om fem steg:
1. Öppna valv A och stäng valv C
2. Öppna valv B
3. Stäng valv A. Volymen vätska som pumpas per cykel är nu definierad som den volym som finns i
det öppnade valv B
4. Öppna valv C
5. Stäng valv B
Vätskans flöde framåt är visualiserat med gul och orange. Pulsen av vätska som genereras av pumpen är
markerad med en ljusare nyans.

För att få en så lättanvänd produkt som möjligt är tanken att koppla samman systemets alla
luftkammare A med varandra, alla B med varandra och alla C med varandra enligt figur 10. På
detta sätt krävs totalt tre kopplingar till instrumentet, som förser kamrarna med undertryck. Det
undertryck som krävs är i storleksordningen några tiotals kPa (Groover et al. 2003, Zhang et al.
2009). I och med att instrumentet endast bidrar med undertryck, kommer det aldrig i kontakt
med vätskan och risken för kontamination blir mycket låg. För att underlätta för användaren ska
inga slangar behöva kopplas in. Idén är istället att kopplingen bildas automatiskt när kassetten
placeras i instrumentet. Detta kräver att kassetten har en väldefinierad position i instrumentet
vilket kan åstadkommas genom en ömsesidig passform.

Figur 10. Kammare A, B och C i det mikrofluidiska chipet är ihopkopplade med gröna luftkanaler. Med denna
uppställning krävs endast tre kopplingar mellan kassett och instrument. Kanaler är utritade i blått.
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5.2.3 Sprutpumpar kan utvecklas till praktiska lösningar
Sprutpumpar är vanliga inom mikrofluidik då de pumpar en väldefinierad volym, är
kommersiellt tillgängliga och enkla att använda (Byun et al. 2014). För systemet som utvecklas i
vårt projekt är dock den traditionella sprutpumpen inte ett alternativ. Det skulle ta alltför stor
plats i instrumentet och kräva ihopkoppling av slangar, vilket inte är användarvänligt samt att de
skapar risk för mänskliga fel. Dessutom vill Gradientech AB ha möjlighet att köra flera kassetter
parallellt, vilket skulle resultera i orimliga mängder slangar och sprutpumpar. Under
litteratursökningen i projektet har vi, utan stöd av någon litteraturkälla, tänkt ut ett alternativt
sätt att använda sig av sprutpumpar. Flöde kan skapas genom mikrofluidiksystemet genom att
formbara påsar med odlingsmedium i kassetten trycks ihop av instrumentintegrerade kolvar.
Denna metod har vi inte sett i någon artikel men vi väljer ändå att inkludera den då vi tycker att
metoden är intressant och har potential att kunna användas. Pumpen beskrivs i bilaga 3.1.3.

6 Material för mikrofluidiksystem
6.1 Vad ska man tänka på vid val av material?
I arbetet som denna rapport avser finns många krav på materialval. Då den slutliga produkten är
designförslag på ett antibiotikakänslighetstest som ska fungera på klinisk marknad finns det krav
på att materialen inte får läcka vätska (Läkemedelsverket 2001). En optisk avläsningsmetod ska
användas och därför krävs transparenta material där avläsning sker.
Eftersom levande celler ska befinna sig och kunna växa i testet är det av stor vikt att materialet
inte påverkar cellernas tillväxt. Det är omdiskuterat huruvida materialen måste vara
gasgenomsläppliga. Glas är inte gasgenomsläppligt, men har ändå använts i mikrofluidiksystem
för celler. I dessa fall finns de nödvändiga gaserna lösta i odlingsmediet som används (Alrifaiy et
al. 2012). Det skulle vara möjligt även i testet som denna rapport avser. Det anses vara positivt
om materialet som innesluter odlingskammaren är gasgenomsläppligt.
Då Gradientech AB önskar att slutproduktens marknadspris ska vara högst 200 kr är även låg
materialkostnad ett krav. Eftersom produkten ska användas av människor är det av hög vikt att
den inte är toxisk eller släpper ifrån sig toxiska ämnen. Med hänsyn till hållbar utveckling och
etik har även materialens miljöpåverkan och etiska aspekter under tillverkningsprocess av
materialen tagits i beaktning vid val av material.

6.2 Termoplaster och elastomerer är passande material för
cellbaserade mikrofluidiksystem
När mikrofluidiksystem började användas under 1990-talet var de flesta tillverkade av glas.
Sedan dess har kraven på låga kostnader och snabba produktionsmetoder av mikrofluidiksystem
blivit högre. Idag tillverkas mikrofluidiksystem ofta av olika polymermaterial, som termoplaster
och elastomerer eftersom de är billigare och enklare att tillverka i stor skala. Polymermaterial
finns dessutom med många olika egenskaper, vilket gör att materialval kan anpassas till
mikrofluidiksystemets tilltänkta användningsområde (Becker & Locascio 2002).
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Den här rapporten presenterar tre olika termoplaster och en elastomer som förslag på
materialval för antibiotikakänslighetstestet. Termoplaster, eller termoplastiska polymerer,
består av långa polymerkedjor som är svagt bundna till varandra. Dessa material har en
glasövergångstemperatur, Tg. Under Tg har materialet en glasliknande, fast konsistens. Om
materialet värms upp över denna temperatur så får det en mjuk och formbar struktur.
Glasövergångstemperaturen ska dock inte förväxlas med smälttemperatur, då materialet inte
övergår i flytande form vid Tg. För att materialet ska smälta krävs ännu högre temperaturer
(Becker & Gärtner 2000).
Elastomerer har också svaga bindningar mellan polymerkedjorna. När en extern kraft appliceras
på elastomerer kan de sträckas ut, men återgår till ursprunglig form när kraften tas bort.
Material av elastomerer är således elastiska (Becker & Gärtner 2000). Elastomerer har ofta
glasövergångstemperatur som ligger under rumstemperatur. Exempelvis har elastomeren som
presenteras i denna artikel, PDMS, glasövergångstemperatur på -123°C (Kuo 1999).
6.2.1 Tre passande termoplaster för tillverkning av mikrofluidiksystem
De tre termoplaster som undersökts i syfte att utgöra de hårda delarna av
antibiotikakänslighetstesten är polystyren (PS), polymetylmetakylat (PMMA) och polykarbonat
(PC). Tabell 1 presenterar materialen och dess egenskaper närmare. De är alla plaster som i
litteraturen ofta förekommer i mikrofluidiksystem och uppfyller många av de krav som finns på
materialen (Becker & Gärtner, 2000). De är alla transparenta, vattentäta och möjliggör storskalig
produktion av mikrostrukturer. PS är dock den termoplast som oftast används i
mikrofluidiksystem och annan laborativ utrustning som ska innehålla levande celler (Berthier et
al. 2012) och antas därför ha högst biokompabilitet. Mer information om PS, PMMA och PC
hittas i bilaga 4.1-3.
Tabell 1. Egenskaper för de fyra material som studerats. Tabellen ger information om typ av material,
glasövergångstemperatur, transparens, återvinningsbarhet och densitet. Informationen är hämtad från
Becker and Gärtner (2000).
Namn

Typ av material

Tg

Transparent Återvinningsbar Densitet

PMMA

Termoplast

106° C

Ja

Ja

1,18 g/cm3

PC

Termoplast

150° C

Ja

Nej

1,20 g/cm3

PS

Termoplast

80° - 100°C

Ja

Nej

1,05 g/cm3

PDMS

Elastomer

-

Ja

Nej

0,97 kg/m3

6.2.2 PDMS är en populär elastomer med storskalig produktionsmöjlighet
PDMS, dimetylpolysiloxan, är en elastomer som inom det mikrofluidiska fältet är mycket
populär. Dess kemiska struktur beskrivs i figur 11. Den är väl omskriven i litteraturen och
används mycket inom bioteknisk forskning (Tsao & DeVoe 2009). PDMS är till skillnad från de
andra presenterade materialen inte en hårdplast, utan har en mer gummiaktig och böjlig
konsistens. PDMS kan produceras billigt och storskaligt. Det är lätt att få materialet att binda
med sig själv samt med andra material. Materialet är även gasgenomsläppligt, kan autoklaveras
och är transparent (Kim et al. 2007). PDMS är biokompatibel och används till många biologiska
mikrofluidiksystem. Biokompatibiliteten har dock nyligen ifrågasatts där ett antal forskare är
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skeptiska mot PDMS faktiska påverkan på levande celler (Paguirigan & Beebe 2009). Mer
information om PDMS finns i bilaga 4.4.

Figur 11. Den kemiska strukturen för PDMS. n står för antalet monomerer. När flera monomerer kopplas
samman bildas en polymer.

6.3 Storskalighet är nyckelord vid val av produktionsmetod
I arbetet som denna rapport behandlar finns krav på slutprodukt som måste beaktas vid val av
tillverkningsmetod. Det inkluderar kravet på att kunna producera en miljon produkter per år på
ett kostnadseffektivt sätt. Tillverkningsmetoderna måste också vara kompatibla med tilltänkta
material. Då produkten inte får läcka vätska finns också krav på att bindningar mellan olika
komponenter ska vara täta och hållbara. Den slutgiltiga produkten måste vara steril, vilket
ställer krav på antingen tillverkningsmetod eller efterbehandling av produkten.
6.3.1 Massproduktion av mikrostrukturer möjliggörs av en master
Det finns många metoder för att tillverka mikrofluidiksystem. När samma mikrostruktur ska
skapas ett fåtal gånger, exempelvis inom forskning, kan dyra och komplicerade metoder
användas för produktion (Becker & Gärtner 2000). I arbetet som denna rapport avser ska
samma mikrostruktur produceras upp till en miljon gånger per år och därför fokuserar
rapporten endast på tillverkningsmetoder som är kompatibla för massproduktion.
I massproduktion av mikrostrukturer används med fördel en negativ replika, en typ av form som
mikrostrukturerna tillverkas med hjälp av. En sådan form eller negativ replika kallas för
“master”. Genom att skapa en enda slittålig, robust master med en dyrare metod, kan flera
replikor sedan skapas med billigare metoder. Att producera mikrofluidiksystem med hjälp av en
master har dock vissa nackdelar och ställer höga krav på mastern. Exempelvis kan inga
överhängande kanter skapas i mikrostrukturerna, då mastern måste kunna avlägsnas från
mikrostrukturen. Kraven på masterns ytor är höga. Å ena sidan bör ytorna vara så släta som
möjligt för att de resulterande replikorna ska bli så bra som möjligt. Å andra sidan förkortas
masterns livslängd då ytorna är alltför släta. Det finns även krav på ytkemin hos mastern, då det
inte ska bildas kemiska eller fysikaliska bindningar mellan mastern och polymermaterialet som
replikan ska bestå utav (Becker & Gärtner 2000). Exempel på metoder för mastertillverkning är
fotolitografi och mikrobearbetningsmetoder. Mer information om dessa finns i bilaga 5.1.
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6.3.2 Metoder för effektiv replikatillverkning möjliggör storskalig produktion av
mikrostrukturer
När mastern är tillverkad kan den utnyttjas för massproduktion av mikrostrukturer. Det finns
flera metoder för replikatillverkning och tre av dem presenteras i tabell 2. Värmepressning och
formsprutning är båda exempel på metoder för massproduktion av mikrostrukturer gjorda av
termoplaster, medan gjutning är en metod som används för att skapa dito av elastomerer
(Becker & Gärtner 2000).
I de båda metoderna som är applicerbara på termoplaster krävs en temperaturhöjning för att
materialet ska kunna formas efter mastern. När materialet har formats kyls det av för att kunna
avlägsnas från mastern. Det innebär att man får en temperaturcykel, där temperaturen höjs och
sedan sänks. De olika metoderna har olika fördelar och nackdelar, men då formsprutning är mer
automatiserad och snabb kan den metoden passa bättre för produktion i stor skala. Vid gjutning
av elastomerföremål finns inga temperaturcykler (Becker & Gärtner 2000). Mer detaljerad
information om hur tillverkningsmetoderna fungerar finns i bilaga 5.2.
Tabell 2: Tre metoder för produktion av mikrostrukturer i polymermaterial. Tabellen berättar vilka
material som metoderna är applicerbara på, hur lång tid en temperaturcykel tar, kostnad för redskap,
hur mycket extern kraft som appliceras under tillverkning, hur höga temperaturer som krävs och grad av
automatisering. Tabellen visar att olika metoder har olika fördelar och nackdelar. Informationen i
tabellen är hämtad från Becker & Gärtner (2000).

Metodnamn

Redskaps- Kraft
Applicerbar på Tidsåtgång/cykel kostnad
(kN) Temperatur Automatisering

Värmepressning Termoplaster

Medium - lång
(3-10 min)

Låg medium

Hög

Omkring Tg,
100-200°C
Lite
Över
smältpunkt,
150-400°C
Ja

Formsprutning

Termoplaster

Kort - medium
(0,3 - 3 min)

Hög

Hög

Gjutning

Elastomerer

Lång (min-h)

Låg

Rumstemp Ingen 80°C
Lite

Gradientech AB, projektets beställare, har inte möjlighet att själva producera denna produkt i
sådan stor skala som är satt i kraven. Därför behöver produkten produceras av ett företag, som
med hjälp av dessa tillverkningsmetoder, kan tillverka vår produkt i önskad skala. Några av dessa
företag presenteras i bilaga 5.4.
6.3.3 Vid framställning av en tät produkt är förslutning av mikrostrukturen viktigt
Att binda polymermaterial till sig själva och andra material är essentiellt för produktion av
mikrofluidiksystem. I många fall önskas stängda kanaler, vilket kräver en förslutning av
mikrostrukturerna. Det utförs ofta genom bindning av mikrostrukturen till någon typ av platta
eller film. Det finns ett flertal olika principer för hur föremål av polymermaterial kan bindas till
varandra. Några exempel är värmebindning, limning, laminering och bindning med
lösningsmedel (Tsao & DeVoe 2009). Mer information finns i bilaga 5.3.
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7 Fördjupning av designförslag
7.1 Design med instrumentintegrerad peristaltisk pump och chip i
mjuk PDMS
7.1.1 Struktur
Designförslaget har den gemensamt bestämda strukturen för kassetten enligt avsnitt 4. Måtten
på alla delar av kassetten är anpassade efter den peristaltiska pumptyp som används och kan
ses i figur 12 och 13. Avfallstanken är något nedsänkt som en extra åtgärd för att minska risken
att vätska färdas tillbaka genom systemet och därmed orsaka opålitligt resultat. Höjdskillnaden
på ovansidan av kassetten mellan tankar och kanaler möjliggör att pumpen kan komma åt
kanalerna utan att tankarna för odlingsmedium måste bli längre och bredare och därmed öka
den totala storleken och kostnaden för varje test. En platt, genomskinlig botten gör att testet
lätt kan föras in i instrumentet och bakterietillväxten kan detekteras underifrån oberoende av
testets höjd samt pumpen som driver fram vätskan ovanifrån.

Figur 12. Kassett med chip-baserad peristaltisk pump. De specifika dimensionerna för kassetten i
designförslaget i är utskrivna. Cylindrars rörelse är utritade med gröna pilar.
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Figur 13. Avskalad bild av designförslag 1 med tankar, kanaler, odlingskammare, PDMS-chip (blått) och
cylindrar som utgör pumpsystemet. Dimensioner för cylindrars diameter och den rektangelformade
banan är utskrivna i vitt. Avstånd från det ytterst läget hos cylindrar på chipets yta till odlingskammare
och avfallstank samt kanalernas längd är även utskrivna.

Utöver den plastförpackning som håller testet sterilt till leverans finns ytterligare
skyddsåtgärder i denna design. För att skydda testet från kontamination samt läckage av
frystorkad antibiotika levereras kassetten med en tunn skyddande plastfilm ovanpå tankarna för
odlingsmedium och antibiotika. Denna dras bort innan testet placeras i instrumentet.
7.1.2 Pumpsystem
Pumpsystemet valt till designförslag är en chipbaserad peristaltisk pump bestående av tre
roterande cylindrar som rör sig i en rektangelformad bana. Cylindrarna deformerar kanalerna i
mikrofluidikchipet och blockerar på det sättet kanalerna, se figur 12 och 13. Vätska pressas
framåt i kanalerna av cylindrarnas framåtrullande rörelse och ett volymetriskt flöde erhålls.
Pumpdelarna drivs mekaniskt och är integrerade i instrumentet. Pumpuppställningen är
inspirerad av design av Zhang et al. (2015) men modifikationer har gjorts för anpassning till
antibiotikakänslighetstestet. Mer information om pumpsystemet av Zhang et al. (2015) och
genomförda modifikationer, se avsnitt 5.2.1.
Denna pumpuppställning uppfyller uppsatta krav beskrivna i avsnitt 3 och 5.1. Samma flöde kan
skapas samtidigt i alla separata kanaler. Det genererade flödet är periodiskt men på grund av
uppställningen med deformation av samma pumpkomponent över hela chipet samtidigt så är
flödena i de olika kanalerna synkroniserade. Detta gör att flödeshastighet inte kommer variera
betydligt mellan olika flödeskanaler vilket är viktigt för att behålla den linjära gradienten över
odlingskammare.
Låga flödeshastigheter är möjliga med denna pumpuppställning. 10 µl vätska förflyttas av en
cylinders rörelse mellan ytterlägena på chipets yta med antaganden om kanalers dimensioner
på 800x500 µm, en diameter på cylindrarna på 1 cm och med antagande att cylindrarna rullar
en sträcka på 2,5 cm över kanalerna. För en önskad flödeshastighet på 2 µl/min bör en cylinders
rörelse mellan ytterlägena på chipets yta ta 5 min. Den önskade flödeshastigheten ger en
rotationshastighet av cylindrar på 0,16 varv/min. En cykel, d.v.s. en cylinders rörelse runt hela
den rektangelformade banan bör då ta 15,5 min.
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Risk för fel vid hantering av testet och kontaminering minimeras eftersom testet är
lätthanterligt, inga pumpkomponenter behöver anslutas till kassetten och kassetten blir ett
slutet system. Kostnadsmässigt är denna pumpuppställning fördelaktig. En liten mekanisk
pumpuppställning är integrerat i instrumentet och pumpkomponenter verkar direkt på
mikrokanalerna i chipet utan risk för att kontamineras varvid endast kassett behöver kasseras
efter testkörning. Detta minimerar materialåtgång och kostnad per test och gör det till ett
miljövänligt alternativ. Pumpsystemet tar liten plats i instrumentet och oberoende testkörningar
i instrumentet är möjliga genom separata pumpuppställningar. Förutom krav på att chipet
består av ett elastiskt material ställer pumpsystemet inga ytterligare krav på mikrostrukturer i
chipet utöver grunddesign med kanaler och odlingskammare, vilket ger en låg
tillverkningskostnad av chipet.
En nackdel med denna pump är att vätska eventuellt flödar tillbaka i kanalerna när cylinder
slutar deformera mikrofluidikchipet (Zhang et al. 2015). För att motverka dessa tillbaka-flöden
består pumpsystemet av tre cylindrar så att när en cylinder slutar blockera kanalen så tar nästa
cylinder vid och blockerar flödet i en annan punkt. Ett annat möjligt problem är att den
mekaniska kompressionen av det elastiska chipet kan påverka läget av odlingskamrarna, de
inbäddade cellerna och försämra bildkvalitén vid den optiska detektionen på grund av
skakningar. För att minimera denna risk kan odlingskammare placeras längre ifrån cylindrarnas
rörelsebana och närmare laddningstankar. Kanalers längd kan även förlängas för att möjliggöra
ett större avstånd mellan odlingskammare och cylindrarnas ytterläge. För de önskade låga
flödeshastigheterna kommer cylindrarna röra sig långsamt över chipet vilket även medför
mindre påverkan på odlingskammare.
För att undvika kompression av odlingskammare och påverkan på bildkvalitet kan den del av
chipet som inkluderar odlingskammare istället tillhöra kassetten och tillverkas i det hårda
materialet. Chipet skulle då bli mindre och endast innehålla mikrostrukturer för kanaler.
Mekanisk kompression av chipet över kanalerna skapar då flöde i systemet men
odlingskammare påverkas inte av kompressionen.
7.1.3 Material
Chipet är tillverkat av elastomeren dimetylpolysiloxan (PDMS). Det är ett transparent och
gasgenomsläppligt material och uppfyller därmed kraven på materialval. Transparens och
gasgenomsläpplighet är av stor vikt då den tilltänkta optiska detektionen ska fungera och
systemet ska innehålla levande celler. Materialet är dessutom elastiskt, vilket gör det
kompatibelt med den peristaltiska pumpen (Sia and Whitesides 2003). Då pumpsystemet bygger
på upprepad kompression av kanalerna i chipet är det essentiellt att materialet ska kunna
omformas när en extern kraft appliceras, och få tillbaka sin ursprungliga form när kraften
avlägsnas.
Kassettens hårda delar, det vill säga tankar och bottenplatta, är tillverkade av någon av de tre
termoplaster som presenteras i rapporten. Dessa är polystyren (PS), polykarbonat (PC) och
polymetylmetakylat (PMMA). De är alla transparenta och kompatibla med massproduktion
(Chen et al. 2008, Tsao & DeVoe 2009, Niklas Hansson, muntligen). Polystyren är det vanligaste
polymermaterialet för tillverkning av laboratorieartiklar som ska innehålla levande celler och
anses ha bäst biokompabilitet. Då inga levande celler ska befinna sig i kassetten är kraven på
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biokompabilitet lägre och kravet gasgenomsläpplighet obefintligt. Därför bör val av material på
kassetten göras med avseende på pris, hållbar utveckling och etik. För dagsaktuella priser för
produktion av kassetten i de olika materialen kan företagen i listan i bilaga 5.4 kontaktas.
PMMA är det mest miljövänliga alternativet eftersom det vid höga temperaturer kan brytas ner
till monomerer, som sedan kan polymeriseras igen för tillverkning av nya produkter (Chen et al.
2008). Huruvida sjukhuslaboratorier har möjlighet att på ett effektivt sätt återvinna
engångsartiklar som är kontaminerade med bakterier är dock inte känt. De höga
temperaturerna skulle kunna underlätta återvinningsmöjligheterna eftersom bakterier dör vid
höga temperaturer.
Produktion av polystyren innefattar hantering av monomeren styren. Långvarig exponering för
styren leder till skador på det centrala nervsystemet, lever och njure. Styren är också klassat
som en möjlig cancerogen för människan. Detta leder till att 90 000 människor per år blir
negativt påverkade vid hantering av styren (US EPA, 2000.). Därför ses polystyren inte som ett
etiskt alternativ.
7.1.4 Tillverkning
Två exempel på metoder för massproduktion av mikrostrukturer av termoplaster är
varmpressning och formsprutning. Formsprutning är en automatiserad och snabb metod och
passar därför bra vid massproduktion (Becker & Gärtner 2000). Mikrostrukturer av elastomerer
tillverkas genom gjutning med hjälp av en master. Mer information om tillverkningsmetoderna
hittas i bilagan 5.2.
För att försluta chipet rekommenderas irreversibel förslutning med hjälp av ett membran eller
en platta av PDMS. PDMS kan binda irreversibelt till kiselbaserade material (Sia & Whitesides
2003). Att fästa PDMS-chipet till kassettens bottenplatta involverar ingen bindning av
mikrostrukturer och därför bör limning fungera bra (Tsao & DeVoe 2009). Mer information finns
i bilaga 5.3.

7.2 Polystyrenkassett med integrerad tryckluftsbaserad
diafragmapump i tre lager
7.2.1 Struktur
Denna design har pumpssystemet inbyggt i kassetten, vilket ger oss ett allt-i-ett snabbtest. På
ett smidigt och robust sätt klickas kassetten in i instrumentet med hjälp av de vingformade
utbyggnaderna på sidorna (grönt i figur 14). Den enda hanteringen av testet som krävs är
placering av kassett i instrument om pipettering av odlingsmedium och bakterieprov utförs i
instrumentet. Detta minimerar risk för den mänskliga faktorn som felmarginal. Den färdiga
kassetten består av tre lager: ett undre lager som innehåller pumpens tryckluftskammare samt
laddnings- och avfallstankar, ett flexibelt mellanlager, ett 250 µm tjock membran och till sist ett
övre lager med graverade mikrokanaler och odlingskammare. De graverade mikrokanalerna
försluts av membranet, se figur 14.
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Figur 14. Trelagerstruktur hos designförslag 2. Denna design har ett system i tre lager för att möjliggöra en
effektiv framdrivning av vätska. Det understa lagret innehåller tankar för odlingsmedium och en
nedsänkt del i mitten med valv i tre rader, där varje rad är ihopkopplad genom tunna kanaler. Kanalerna
löper ut till munstycken i systemets ände (markerade i grönt, blått och rött) där anslutning till
pumpsystemet i instrumentet sker. På utsidan av testet sitter vingformade plastbitar (i grönt) som tillåter
användaren att skjuta in och klicka fast testet i en väldefinierad position i instrumentet. Mellanlagret
består av ett elastiskt membran, som behövs för framdrivningen av vätska. Översta lagret ligger mot
membranet och innehåller själva odlingskamrarna samt flödeskanaler. Skala kan ses av den 1 cm långa
staven framför testet på bilden.

Designen har den gemensamt bestämda strukturen för kassett enligt avsnitt 4. Strukturen
inkluderar dimensioner på tankar, kanaler och odlingskammare. Övriga mått specifika för
designförslaget presenteras i figur 15. Hur stor plats pumpsystemets tryckkammare tar baseras
på tryckkammares dimensioner som kan ses nedan under avsnitt 7.2.2 och på att avstånd
mellan valv längs samma kanal är 1 mm. Avstånd mellan valv baseras på pumpsystemet av
Grover et al. (2003). En plastfilm läggs på de olika höjderna för att hålla produkten så steril som
möjligt fram till laddningstillfället.
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Figur 15. a) Skalenlig, schematisk bild sett uppifrån av kassetten för designförslag 2. Mått specifika för
designförslaget är utskrivna. b) Inzoomad bild av mikrostrukturer i kassett: kanaler, odlingskammare,
laddningskanaler och tryckkammare under kanaler. Det undre lagret med tryckkammare är i vitt och det
övre med kanaler och odlingskammare är i grått. Mått mellan olika strukturer är utskrivna.

7.2.2 Pumpsystem
Pumpen som används är en diafragmapump, som är beskrivet i avsnitt 5.2.2 och mer detaljerat i
bilaga 3.1.2. Den baseras på tre valv som öppnas och stängs i cykler vilket regleras med hjälp av
undertryck i tryckkammare. Grover et al. (2003) med denna typ av diafragmapump testade
flöde över tid med olika volymer på mittenkammaren och kom fram till att flödet berodde linjärt
på volymen av mittenkammaren. De hade dock relativt grunda kanaler, endas 20 µm, medan
våra är 800 µm djupa. För att tillåta vätskan att flöda obehindrat genom kamrarna bör dessa
kunna öppnas till ett djup motsvarande kanalens. I denna design har vi därför valt ett
kammardjup på 1000 µm. Vi har inte hittat någon information i litteraturen om hur kamrarnas
djup påverkar flödet över tid. Det är dock rimligt att anta att membranet har svårare att tänjas
hela vägen i en djupare kammare än i en grund. Vi kan därför anta att samma kammarvolym
men med djupare kammare ger lägre flöde över tid än de flödeshastigheter på 0,6 - 5,34 µl/min
som Grover et al. (2003) uppmätte med sina 12 luftkammare med olika diameter.
Flödet över tid är något man behöver testa i sin modell. Dock så är en stor kammarvolym inget
hinder för att få lägre flödeshastigheter, då flödeshastighet kan regleras genom aktiveringstiden
och tiden mellan cykler. Aktiveringstiden avser tiden mellan att de efterföljande valven (A-C)
öppnas och stängs. För denna modell har vi valt att maximera diametern på kammare B för att
få en högre flödeshastighet. Med ett avstånd på 0,5 mm mellan tryckkammare över de två olika
flödeskanalerna till samma odlingskammare och 4 mm mellan dessa flödeskanaler finns
utrymme för en kammardiameter på 3250 µm. Om det vid tester skulle visa sig att flödet över
tid blir för lågt kan man bredda kassetten och därmed få plats med kammare med större
diameter. Man behöver då lägga in böjar på flödeskanalerna så att de kan gå ihop till det
önskade avståndet 4 mm vid odlingskamrarna, se figur 16.
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Figur 16. Schematisk bild över kanaler, tryckkammare och luftkanaler med böjar på flödeskanalerna. Böjarna
möjliggör ökning av diametern på tryckkammare och därmed högre flödeshastigheter.

Volymen av de två yttre kamrarna, A och C, påverkar inte volymen som pumpas per cykel, men
måste tillåta vätskan att flöda ostört. På grund av djupet på kanalerna ser vi en risk med att göra
för små kammare, då membranet kanske inte kan deformeras hela vägen ner. Vi har därför valt
att ha samma diameter på kammare A och C som på B. För att underlätta flödet genom valven
utvidgas flödeskanalerna i anslutning till dessa. Hur flödeskanalens anslutning till valvet ser ut
samt mått visas schematiskt i figur 17.

Figur 17. Schematisk bild av en flödeskanal (blå) över ett av pumpens valv (grönt). Kanalerna utvidgas vid
valven för att underlätta in och utflöde av vätska genom valvet.

Att delen av pumpen som genererar undertryck finns i instrumentet och inte bara är en
engångsprodukt för varje kassett minskar kostnader för varje test och gör det till ett mer
hållbart alternativ. Pumpen kräver inga mekaniska delar eller avancerade komponenter som
elektroder eller liknande och kan produceras till mycket låga kostnader (Zhang et al. 2009).
Risken för kontamination är mycket låg då all vätska hålls inom kassetten och hantering av
laboratoriepersonal är minimal. Dessa faktorer är anledningen till att denna pump valdes som
ett lovande förslag till det färdiga systemet.
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7.2.3 Material
Då PDMS har böjlig struktur och är slittåligt är det ett bra material för membranet (blå i figur
14) i diafragmapumpen. Även om produkten är en engångsartikel så ställs det höga krav på
membranets funktion och hållbarhet då det ska hålla under hela körningen. Med PDMS som
material blir detta inget problem. Zhang et al. (2009) har med en liknande pump som ovan visat
hur PDMS-membranet (254 µm tjockt) fortfarande fungerar felfritt vid en körning på 8 dagar. Då
PDMS är transparent möjliggör det att den optiska detektionen sker lika smidigt som i förslaget
med den peristaltiska pumpen.
Polystyren (PS) är en hårdplast som används till mikrochipet samt den omslutande strukturen
innehållande tankarna och pumpens lufttryckskammare. Produkten blir då stadigare, slittåligare
och mer lätthanterlig jämfört med en produkt i ett mjukare material. Att så få material som
möjligt används är bra både ur hållbarhets- och produktionsperspektiv. Då PS är den mest
använda plasten i laborativa miljöer för cellkulturer är dess biokompabilitet väl dokumenterad
och studerad (Berthier et al. 2012). Detta gör just PS till ett säkert val för cellstudier. PS används
även i redan existerande produkter på den kommersiella marknaden, se mer i bilaga 4.1
(Wünsch 2000, Tang et al. 2013). Därav är PS väl etablerat i marknaden och möjliggör en
storskalig produktion. I och med att det är en termoplast går den bra ihop med väl använda
tillverkningsmetoder, vilket för denna produkt är essentiellt då produktion på 1 miljon kassetter
per år är ett viktigt krav för att kunna applicera produkten på den kliniska marknaden.
Polystyren är även transparent, vilket är viktigt för den optiska detektionen av cellerna i
odlingskammaren.
7.2.4 Tillverkning
Tillverkningsmetod för kassett beror ofta, som nämnt i förslag 1, på vad produktionsföretaget
använder sig av för tillverkningsmetoder. Två metoder som fungerar bra för massproduktion av
termoplaster är formsprutning och varmpressning, se bilaga B.5.2 . För att sätta ihop de tre
lagren kan bindningsmetoder användas och en dialog med valt produktionsföretag är därför
viktigt för en så optimal ihopsättning av kassetten som möjligt. Ett kritiskt steg skulle kunna vara
att foga ihop chipets kanaler med kanalerna till tankarna på ett felfritt sätt. Därför borde en
bindningsmetod med hög precision användas, om inte en bindning mellan kanalerna kan ske
med så hög precision som krävs kan ihopsättningen av kassetten ske på ett annat sätt. Till
exempel skulle fokus kunna vara att producera de mikrofluidiska kanalerna i chipet och
kassetten i en sammanfogad del. Därav blir kanalerna helt fullständiga och inget läckage
kommer att ske. Man kan då försluta membranet och den undre kassettdelen innehållande
pumpsystemet med hjälp av en bindningsmetod så som limning, värmebinding eller
lösningsmedel i gasform. Se bilaga 5.3.
PDMS är en elastomer som är lätt att binda till andra material. Beroende på om materialet är
kiselbaserat eller inte sker en reversibel eller irreversibel bindning, se bilaga 5.3.4. Se även lista
med presenterade förslag på produktionsföretag i bilaga 5.4. Zhang et al. (2009) använde sig av
reversibel bindning mellan de olika lagren i kassetten. De hade ett membran av PDMS och som
hårdplast användes PMMA. Dessa reversibla bindningar var starka nog att sluta tätt kring valven
och pumpen fungerade utan problem i 8 dagar. Dock behövde båda materialen förbehandlas
med bland annat ultraljud och torr kvävgas.
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I det här förslaget har vi valt att använda den struktur med höjdskillnader, se avsnitt 4.
Strukturen kan vara svår att passa in med vissa pumptyper men just en diafragmapump passar
bra eftersom strukturen av pumpen finns integrerad i kassetten och kommer inte påverkas av
höjdskillnader. På grund av strukturvalet minimeras materialåtgången och i och med det
kostnaden för hela produkten.

8 Etik och miljö är nyckelord vid framtagning av en hållbar
produkt
Viktiga aspekter för ett snabbtest av antibiotikaresistens är etik och hållbarhet. Produktionssätt
av en liknande produkt kan variera mycket beroende på användare och hur ihopsättningen av
produkten görs. Om utvecklingsländer är målgruppen för användning av testet så skulle
produkten designats på ett helt annat sätt än vad den skulle ha gjorts för industrialiserade
länder. Just denna produkt riktas mot den kliniska marknaden i industrialiserade länder då det
kommer krävas speciell laboratorieutrustning och kunnig personal för användandet. Det kan
ofta vara svårt att etablera en produkt som denna i utvecklingsländer innan den etablerats i
industrialiserade länder där det finns större ekonomiska och tekniska möjligheter.
Även om det är kunnig personal som ska hantera denna produkt ligger det stor vikt i att hantera
produkten på lämpligt sätt. Eftersom det är en produkt som innehåller antibiotika och bakterier
så ska det behandlas varsamt. Testet måste efter användning tas hand om på rätt sätt för att
minska spridningen av antibiotikaresistens och potentiellt farliga patogener.
Produktionssättet måste ses över för att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt och för
att se till att det är rättvisa arbetsförhållanden för alla inblandade i hela produktionsförloppet.
Det är därför även viktigt att se över från vilka källor alla komponenter kommer ifrån så att man
får tillförlitliga produkter till kunderna. Resursslöseri är även det något som påverkar miljön och
det kommer tyvärr att förkomma eftersom engångsprodukter används. Det har tänkts mycket
på materialåtgång överlag i designprocessen och storlek på kassett och antal olika material har
setts över. Att använda en så liten mängd antibiotika och medium som möjligt är också något
som kommer göra produkten mer hållbar.

9 Från designförslag till säljbar produkt
Innan det utvecklade antibiotikaresistenstestet kan säljas på den kliniska marknaden krävs en
CE-märkning utifrån EU:s direktiv för medicintekniska produkter. Märkningen fungerar som en
försäkran om att testet har den prestanda som uppges samt att produkten uppfyller de krav
som finns (Läkemedelsverket 2014). Figur 18 visar ett flödesschema över processen till CEmärkning av produkten i vårt projekt.
Antibiotikaresistenstestet som har utvecklats i projektet omfattas av Läkemedelsverkets
regelverk och krav för medicintekniska produkter för in vitro diagnostik (Läkemedelsverkets
föreskrifter 2001). Dessa kravspecifikationer är utformade för att i möjligaste mån minimera
potentiella risker med produkten. Hos antibiotikaresistanstester av den typ som designats här
inkluderas framförallt risken för läckage av biologiska substanser som kan utgöra smittorisk
samt risker som medför feldiagnostisering av patienter.
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I utvecklingsprocessen av antibiotikaresistenstestet för klinisk marknad har hänsyn tagits till
dessa produktspecifika krav och i möjligaste mån tillämpats på designen av systemet för att
minimera riskerna. Läkemedelsverkets kravspecifikation sammanfattar alla steg i processkedjan.
Utöver utformning av design och konstruktion, vilket är den fas som har inkluderats i vårt
projekt, finns även riktlinjer för att minimera riskerna i samband med tillverkningsprocessen,
lagring, transport, användning och kassering av produkten (Läkemedelsverkets föreskrifter
2001).
Baserat på klassificeringen av antibiotikaresistenstestet som en in vitro diagnostisk produkt är
det tillverkaren själv som ansvarar för att testa om produkten uppfyller kraven, säkerställa
kvalitén samt se till att rätt dokumentation finns tillgänglig för att slutligen själv CE-märka
produkten (Läkemedelsverkets föreskrifter 2001). Standarder sammanställda av International
Organization for Standardization (ISO) och International Electrotechnical Commission (IEC) kan
användas som hjälp till att sätta upp ett kvalitetssäkringssystem för utvärdering av produkten
utifrån de specifika krav och regelverk som finns. ISO13485 är en sådan standard som är
utformad att efterfölja EU:s direktiv inom medicintekniska produkter och matchar de
kravspecifikationer som finns uppsatta för projektet som denna rapport avser. (International
Organization for Standardization 2016). Utvärderingen av standarden utförs av ett anmält
organ, vilket är en oberoende organisation som övervakar tillverkarens kontroll och verifiering
av produkten (Läkemedelsverket 2014). Efter utvärdering kan det anmälda organet utfärda ett
kvalitetsintyg som underbygger CE-märkningen av produkten (International Organization for
Standardization 2016).
För CE-märkning av antibiotikaresistenstestet som designats krävs rent konkret en
sammanställd försäkran om överensstämmelse. Denna försäkran innebär att tillverkaren
garanterar att produkten lever upp till de produktspecifika kraven. Försäkran ska innehålla en
tillverkardeklaration, ett system för fullständig kvalitetssäkring samt en kvalitetssäkring av
produktionen (Läkemedelsverkets föreskrifter 2001). Exakt vad alla dessa tre delar av försäkran
om överensstämmelse ska innehålla samt kravspecifikationer för alla steg i processkedjan finns i
Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik. För att gå
vidare från prototyp av antibiotikaresistenstestet till färdig säljbar produkt för klinisk marknad
måste alltså fortsatt hänsyn tas till Läkemedelsverkets och EU:s föreskrifter då bland annat
tillverkning, lagring och transport tas i beaktning (Läkemedelsverkets föreskrifter 2001).
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Figur 18: Processen att CE-märka antibiotikaresistenstestet som designats i projektet. Processen inleds med
att identifiera vilka direktiv och krav som måste uppfyllas för att produkten ska få säljas till sjukvården.
Produkten har designats, och måste därefter produceras samt kontrolleras, på ett sådant sätt att
produkten uppfyller dessa krav. Sammanfattningsvis måste en försäkran om överensstämmelse
sammanställas och denna inkluderar all dokumentation som behövs för att garantera att produkten lever
upp till de regler och krav som ställs på medicintekniska produkter för in vitro diagnostik. Standarder,
som används för utvärdering av produkten av ett anmält organ, kan vara till hjälp för att kvalitetssäkra
att antibiotikaresistenstestet lever upp till kraven. Bilden är baserad på information om CE-märkning för
medicintekniska produkter från Läkemedelsverket samt International Organization for Standardization.

10 Två designförslag med lovande egenskaper för etablering
och förbättring av den kliniska marknaden
Projektet har tagit fram två sammanställda förslag på mikrofluidiksystem för ett snabbt
antibiotikakänslighetstest av bakterier från patientblodprov från patientprov, i uppdrag av
Gradientech AB. Förslagen är baserade på litteraturkällor och är vidareutvecklade för att bättre
kunna anpassas efter de givna kraven. Utöver de sammansatta systemen presenteras ytterligare
relevanta förslag på de olika komponenterna samt möjliga tillverkningsmetoder. Projektet har
även undersökt hur det fungerar att få snabbtestet godkänd för att säljas till klinisk marknad. De
färdiga förslagen har möjlighet att tillverkas i stor skala till låg kostnad, samt kan kvalitetssäkras
i enlighet med Läkemedelsverkets och EU:s föreskrifter. När den färdiga produkten kommer ut
på marknaden ges läkarna möjlighet att rädda många patienter som i dagsläget inte kan
behandlas i tid. Effektiviteten som snabbtestet möjliggör minskar därför sjukvårdskostnader och
användning av bredspektrumantibiotika.
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Bilaga 1. Metod för projektet
För ett effektivt och målfokuserad arbete valde gruppen tidigt att dela upp projektet i kortare
faser. Den första delen, bestående av litteratursökning, fokuserade mer på att hitta information
från vetenskapliga artiklar. Där skulle krav och förslag identifieras. Litteratursökningen delades
även upp i tre mindre delar som fokuserade på varsin aspekt av produkten. Dessa tre delar var
pump, struktur och material.
2-5 förslag från varje del presenterades utefter uppsatta krav utifrån produktens behov. Vid
sidan av detta skedde även en kvalitetskontrollanalys där produktens väg från designförslag till
marknaden granskades.
Efter den första fasen, informationssökning, började andra fasen: sammanställningen. Här
sattes de olika förslagen på komponenterna ihop till färdiga och kompletta designförslag.
Främst två förslag valdes ut för att presenteras i slutrapporten. Till detta modellerades
skalenliga modeller på produkterna i programmen SolidWorks och AutoCAD. Dessa ger en både
schematisk och översiktlig bild över antibiotikaresistenstestets struktur och design.
Kontakt med Gradientech AB har skett frekvent för att förebygga missförstånd och oklarheter.
Kontakt med artikelförfattare och produktionsföretag har skett via mail och telefon för en mer
nyanserad och fördjupad informationssammanställning.
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Bilaga 2. Mer om struktur - Specificerade mått och struktur
Flödet som önskas av beställaren är 1-3 µl/min. Testet tar som längst 4-5 timmar, vilket ger en
maximal åtgång av vätska på 900 µl. För att ha marginal designade vi system med laddnings- och
avfallstankar som rymmer 1,125 ml. För att få en stabil yttre struktur har vi även räknat med
minst 2 mm hårdplast runt om tankarna och alla kanaler, samt 1 mm mellan tankarna.
Tankarnas dimensioner presenteras i figur 19.

Figur 19. Dimensioner av laddnings- och avfallstankar. Samtliga tankar har samma dimensioner och är
anpassade för att rymma 1,125 ml vätska. Innerdimensionerna på en laddnings- eller avfallstank är
markerade med pilar. Ena kortsidan är kopplad mot odlingskammarna och de 24 tankarna ligger
parallellt med långsidorna mot varandra.

Generella strukturen med mått mellan tankar och odlingskammare presenteras nedan i figur 20.
Flödeskanalerna och odlingskammarna är 800 µm djupa.

Figur 20. Mått och dimensioner på flödeskanaler och odlingskammare. Den gröna cirkeln avser ett
pippetteringshål, som finns på samtliga laddningstankar men inte på avfallstankarna.
35

Självständigt arbete i molekylär bioteknik VT16
Uppsala Universitet

2016-06-02

Bilaga 3. Mer om pumpar
3.1 Ytterligare information om olika pumpförslag
3.1.1 Chipbaserade peristaltiska pumpar
Det första designförslaget på antibiotikakänslighetstestet använde en chip-baserad peristaltisk
pump med tre roterande cylindrar som drivs mekaniskt och den beskrevs i avsnitt 5.2.1 samt
7.1.2. Detta är endast ett sätt att med hjälp av peristaltisk teknik deformera mikrokanaler och
skapa flöden i ett mikrofluidiskt chip. Andra tekniker som nämns nedan kan även fungera bra för
Gradientech AB:s test som utvecklas för klinisk marknad i denna rapport.
Ett sätt att blockera mikrokanaler för att enligt peristaltisk teknik generera flöde är med hjälp av
tryckluftsteknik. Kammare som ligger an mot kanaler i ett mikrofluidiksystem i ett elastiskt
material kan med tryckluftsteknik expanderas så att kanaler stängs. Genom att successivt
expandera och komprimera flera efterföljande kammare kan flöde skapas genom kanalen (Byun
et al. 2014). Tillverkningskostnad för kassett för detta system skulle vara högre för att inkludera
mer mikrostrukturer i chip då pumpsystemet kräver tryckkammare. Med kopplade kammare
över de 24 parallella flödeskanalerna som i figur 21 skulle det inte kräva mer tryckreglering att
skapa flöde i 24 kanaler än i en kanal. Separata tryckluftsgeneratorer möjliggör att tester i olika
kassetter kan ske oberoende av varandra.

Figur 21. Tryckkammare i grönt expanderas underifrån och deformerar kanaler i blått. Med ihopkopplade
tryckkammare över flera kanaler med luftkanaler kan flöde skapas i flera kanaler samtidigt av en och
samma tryckluftsgenerator.

Mekaniskt kan man öppna och stänga kanaler genom så kallade Braille pins, pinnar som
mekaniskt deformerar det elastiska materialet kring kanaler och stänger igen dessa (Byun et al.
2014). På samma sätt som ovan genereras flöde genom cyklisk öppning och stängning av
kanaler. Mekaniskt kan man även deformera kanaler i mikrofluidiskt chip med cylindrar på en
rotor, se bild 22. Skafte-Pedersen et al. (2009) har utvecklat ett sådant system där varje enskild
cylinder deformerar kanalen och driver vätska framåt vilket skapar ett flöde.
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Figur 22. Pumpuppställning med flera cylindrar på en rotor som deformerar kanaler i det
mikrofluidiska chipet (blått) och därmed skapar flöde genom kanalen. Design baserad på
pumpsystem av Skafte-Pedersen et al. (2009).
Den mekaniska komponenten, en rotor med cylindrar kan här integreras i instrumentet och har
ingen kontakt med vätska vid test. Ett stabilt material krävs under det elastiska chipet för att
hålla det på plats vid pumpdrivning. Kanaler är resta ovanför chipets yta för att minska friktion
mellan cylinder och chip och för att förenkla deformering (Skafte-Pedersen et al. 2009). Detta
skulle kunna ge högre tillverkningskostnader av kassett. Med detta pumpsystem erhålls
volymetriskt flöde och låga flödeshastigheter i skalan µl/min är möjligt. Dock fås ett starkt
pulserande flöde och flödeshastighet ändras betydligt då respektive cylinder slutar deformera
kanalen. Man kan minska denna effekt genom att skapa osynkade flöden i två kanaler som
sedan kombineras till en flödesväg. Det osynkande flödet kan fås av att förändra utseendet av
den stabila underliggande materialkomponenten (Skafte-Pedersen et al. 2009). Det framtagna
pumpsystemet av Skafte-Pedersen et al. (2009) inkluderade 8 cylindrar fastsatta på rotorn. Fler
och mindre cylindrar som i figur 22 skulle kunna hjälpa till att reducera det pulserande flödet
och de stora förändringarna i flödeshastighet. Detta system möjliggör pumpdrivning i samtliga
parallella flödeskanaler med endast en rotor. Oberoende test i olika kassetter är möjligt med
flera rotorsystem.
3.1.2 Mer om diafragma-pump
Denna pumpmetod har blivit testad både med avseende på prestanda och volym som pumpas
per cykel och över tid av Zhang et al. (2009) och Grover et al. (2003). Man skulle kunna tänka sig
att vår modifierade modell, där alla de luftkammare A är ihopkopplade, liksom alla luftkammare
B och C (se figur 10 i avsnitt 5.2.2), försämrar pumpens effektivitet i de valv som är längst ifrån
undertryckskällan. Till exempel om membranen, när de deformeras, täpper till luftkanalerna.
Detta blir troligtvis inte ett problem, då membranet antagligen inte kommer deformeras så pass
att det helt följer kammarens sidor, och i så fall bara i mitten av botten. Skulle det vid
testkörningar visa sig att det ändå blir ett problem, kan luftkanalen flyttas till sidan av kamrarna,
som visas i figur 23. Hela pumpen behöver då större plats.
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Figur 23. Diafragmapump med luftkanalerna flyttade till sidan av kamrarna. Endas 12 kammare är
utritade. Texten i figuren visar var bilden ligger i förhållande till resten av kassetten, alltså mellan tankar
och odlingskammare.

Zhang et al. (2009) utförde en rad tester på ett system med tre valv, som visat i figur 9 i avsnitt
5.2.2. för att undersöka valvens och pumparnas prestanda. Vätskan drevs i dessa test genom
övertryck och pumpades alltså inte av valven. De visade att valven, när de är öppna, har en
försumbar effekt på ett vätskeflöde som drivs av övertryck. I stängt läge höll deras valv tätt upp
till vätsketryck på 45 kPa. Vid högre tryck läckte valven, dock med mycket små volymer, ca
tiondels µl/min. För vårt system kommer vi inte nå upp i dessa höga vätsketryck i kanalerna och
därmed torde detta system med tryckreglerade valv erbjuda en robust och pålitlig pumplösning.
Flödet över tid beror både på volymen hos kammare B (alltså kammaren i mitten av de tre, se
figur 10 i avsnitt 5.2.2), men också på tiden mellan att valven öppnas och stängs i cykeln (Zhang
et. al 2009, Grover et al. 2003). För att pumpa maximal volym per cykel behöver valven få tid på
sig att hinna öppnas och stängas ordentligt. Beroende på luftkamrarnas volym finns en optimal
aktiveringstid som ger maximalt flöde över tid. Att variera aktiveringstiden är alltså ett enkelt
sätt att ändra flödet utan att behöva ändra kammare B:s volym. (Zhang et al. 2009)
Volymen i kammare B begränsar den maximala volymen som kan pumpas per cykel och därmed
även maximala flödet över tid. Grover et al (2003) kom fram till att den maximala volymen som
pumpas per cykel beror linjärt av kammaren B:s volym, där den pumpade volymen motsvarar ca
82% av kammarens volym. De noterar även att ju styvare eller tjockare membran, desto mindre
andel av kammare B:s volym pumpas per cykel. Pumpen fungerar även pålitligt, men med
nedsatt pumpvolym, för att pumpa vätska uppför en tryckskillnad. Grover et al. (2003) använde
ett 254 µm tjockt PDMS-membran och maximerade flödet för olika volymer på kammare B, från
67,1 nl till 2050 nl, och fick flöden som varierade mellan 0,6 µl/min och 5,34 µl/min. För det
önskade flödet på mellan 1-3 µl/min kan alltså volym väljas ganska fritt, och flödet kan
optimeras genom justering av aktiveringstiden.
Det finns många liknande varianter på pumpar som använder olika sätt för att deformera
membran för att skapa flöden. Ofta används en kammare med in- och utlopp i form av
backventiler. Olika metoder används för att deformera kammarens väggar och på så vis suga in
och pressa ut vätska ur kammaren. Sådana metoder är till exempel piezoelektriska,
elektrostatiska, magnetiska, med hjälp av värme med mera (Amirouche et al. 2009).
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3.1.3 Mer om sprutpump delvis integrerad i kassett
Denna design är en sprutpump som är delvis integrerad i kassetten och delvis i instrumentet. En
schematisk bild visas i figur 24. I kassetten finns kammare (blått) i ett hårt material. I dessa finns
i sin tur mjuka påsar (rött) i ett deformerbart material. Påsarna motsvarar tankarna i tidigare
förslag och laddas med vätska innan körning. Hälften av dem innehåller förladdad antibiotika.
Innan kassetten placeras i instrumentet tas ett plastlock av vilket exponerar baksidan av
påsarna. I instrumentet finns mekaniska plattor (grönt) vars uppgift är att pressa ihop påsarna
och på så vis skapa ett volymetriskt flöde.

Figur 24. Uppställning av sprutpump från sidan (a) och uppifrån (b). Påsarna (rött) i laddningstankar
(blått) pressas ihop av kolvar (grönt) integrerade i systemet.

Fördelarna med detta pumpsystem är att flödet blir volymetriskt och lätt att reglera, genom att
anpassa med vilken hastighet som plattorna trycks in i kassetten. Instrumentet kommer heller
inte i kontakt med vätskan vilket betyder liten risk för kontamination och att instrumentet ej
behöver rengöras mellan de olika körningarna. Hanteringen av laboratoriepersonal blir liten då
endast ett lock behöver tas bort innan placering av kassetten i instrumentet.
Nackdelar med metoden är svårigheten att förladda antibiotika samt ladda odlingsmedium i
påsarna. Det är också viktigt att påsarna laddas helt fulla med vätska så att inte luftbubblor
pressas genom kanalerna. Laddning av vätska skulle kunna ske genom sprutinjektion, men detta
måste ske på ett sådant sätt att odlingsmediet inte kan läcka ut eller kräva mycket hantering av
laboratoriepersonal.

3.2 Flöden i mikroskala och dess reglering med hjälp av tryck
3.2.1 Flöden i mikrofluidik är endast laminära
Vätskors beteende i mikrofluidiksystem skiljer sig från beteendet i makroskala. Fluiddynamik i
mikroskala är därför viktigt att ta hänsyn till vid design av vårt test då det inkluderar ett
mikrofluidiksystem. Endast laminärt flöde, alltså utan turbulens, fås i mikrofluidik på grund av
låga Reynoldstal (Squires & Quake 2005). Detta får som följd att vätskor från två kanaler som
går samman inte blandas utan endast diffusion sker mellan flödena. Speciella
blandningsmekanismer krävs därför ofta i mikrofluidiksystem. För detta system har vi dock valt
att ha separata flödeskanaler och blandning är inte aktuellt. Antibiotika blandas med
odlingsmediet Mueller-Hinton broth i tankar i kassetten. Om ytterligare utblandning av
antibiotika skulle önskas finns metoder såsom Herringbone mixer, som blandar vätskor genom
mikrostrukturer på kanalernas väggar. (Stroock et al. 2002).
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Den laminärt flödande vätskan kan skada celler i mikrofluidiksystem (Byun et al. 2014) genom
shear stress, skjuvspänning som uppkommer från krafter som verkar parallellt mot en yta
(Nationalencyklopedin).
3.2.2 Från tryck till flöde
Vätskors flöden beskrivs av Navier-Stokes ekvation, vilket är en kontinuerlig version av Newtons
lag:

∂𝐮

⃡ + 𝐟 = −∇𝐩 + 𝛈∇2 𝐮 + 𝐟
p ( ∂t + 𝐮 ∙ ∇𝐮) = ∇𝛔

I

Där ρ avser vätskans densitet, u är flödeshastighet, p är tryck, η är vätskan viskositet, f är yttre
krafter såsom gravitation, centrifugalkrafter eller elektromagnetiska krafter. “Stress” från
vätskan, till exempel shear stress, representeras av σ. I mikrofluidik är tröghetskrafterna ofta
mycket mindre än viskösa krafter, vilket gör att Navier-Stokes ekvation kan förenklas till Stokes
ekvation (Squires and Quake 2005, Fernández et al. 2015).

∂𝐮

p ∂t = ∇𝛔 + 𝐟 = −∇𝐩 + 𝛈∇2 𝐮 + 𝐟

II

Tillsammans med lagen om massas bevarande:

∂𝐩
∂t

+ ∇ ∙ (p𝐮) = 0

III

Och antaganden om konstant viskositet och att vätskan inte kan komprimeras; Δu=0 kan flödet i
en mikrokanal beräknas enligt:

∆𝑃

𝑄=𝑅

IV

ℎ

Där Q är det volymetriska flödet, ΔP avser tryckskillnaden mellan kanalens ändar och R h
betecknar den hydrauliska resistansen. Denna ekvation kan jämföras med Ohms lag, I=U/R, men
istället för spänning har vi en tryckskillnad och istället för elektrisk resistans har vi en hydraulisk
resistans Rh. Denna beror av vätskans viskositet samt kanalernas utformning och dimensioner
(Fernández et al. 2015).
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För cirkelformad kanal gäller:

Rh =

8μL
πr4

V

Där r är kanalens diameter, L är kanalens längd och µ är vätskans viskositet.
För rektangulär tvärsnittsyta:

Rh =

12μL
1−0.63

ℎ 1
𝑤ℎ3 𝑤

VI

Där h och w motsvarar flödeskanalens höjd respektive bredd. (Fernández et al. 2015)
3.2.3 Tryckreglerade pumpar
Beställaren Gradientech AB har förkastat möjligheten att använda sig av tryckdrivet flöde i
antibiotikakänslighetstestet som utvecklas i detta projekt. Vid tryckbaserade system påverkas
flödeshastigheten av vätskans egenskaper (Fernández et al. 2015). För reglering av tryck och
därmed flödeshastighet krävs då mätning av flöde. För de aktuella låga flödeshastigheterna,
runt 2 μl/min och låga trycken är dessa mätningar för dyra för att tryckbaserade pumpar ska
fungera för antibiotikaresistanstestet för en klinisk marknad. (Christer Malberg, muntligen) För
volymetriska pumpsystem beror inte flödeshastigheten på vätskans viskositet. (Skafte-Pedersen
et al. 2009)
Det finns ändå en hel del artikelförfattare som beskriver olika metoder för att använda sig av
detta. Fördelen med att använda över- eller undertryck för att driva flödet är att det finns goda
möjligheter att separera vätska från instrumentet och därmed undvika kontamination. Det krävs
inte heller något elastiskt material eller speciella konstruktioner inuti chipet, vilket skulle
innebära reducerade produktionskostnader.
Ett exempel på en sådan artikelförfattare är Moscovici et al. (2010), som beskriver ett
pumpsystem baserat på över- eller undertryck. Systemet består av kammare med vätska och
luft i ett mikrofluidikchip, som genom en luftkanal är kopplad till en sprutpump. Genom att
pressa ihop eller dra isär sprutan skapas över- eller undertryck vilket antingen pressar eller
suger vätskan genom mikrofluidikchipet. Luftkanalen är även kopplad till en extra luftkammare,
som tjänar till att jämna ut tryckskillnader och därmed ge jämnare flöde. Experimentet hade
endast en kanal och för att anpassa metoden till systemet som projektet utvecklar tänker vi oss
en gemensam luftkammare för samtliga kanaler, så att endast en koppling behöver ske till
instrumentet, se figur 25. Metoden genererar konstant tryck och inte volymetriskt flöde.
Artikelförfattarna menar att steget mellan tryck och flöde är enkelt och beskrivs enligt:
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π𝐷ℎ4

Q = ∆P 2CμL

VII

Där Q är flödet, ΔP är tryckskillnaden mellan kanalernas ändar, Dh är den hydrauliska diametern
av kanalen, µ är vätskans viskositet, L är kanalens längd och C är en konstant. C beror på
kanalens tvärsnittsyta och är till exempel 64 för runda och 78 för de rektangulära kanaler som
artikelförfattarna använde (140 * 25 μm). Denna ekvation är analog med flödesmotsvarigheten
till Ohms lag (ekvation IV), presenterad ovan av Fernández et al 2015 och härstammar alltså från
Navier-Stokes ekvation. Det finns även företag som säljer tryckreglerande pumpar, till exempel
företaget Elveflow som på sin hemsida också beskriver hur tryck och flöde hänger ihop utifrån
Navier-Stokes ekvation (ekvation I).
Moscovici et al. (2010) försummar volymändringen över tid på grund av flödande vätska, då den
extra luftkammarens volym är mycket större än den flödande vätskans. De räknar således med
konstant tryck (avvikelser på max ca 10%). Med endast en gemensam luftkammare, samt ett
flöde som ska pågå under ett antal timmar, är det inte rimligt att anta att ett undertryck initierat
vid starten av testet kommer förbli konstant. Istället behövs antingen en kontinuerlig koppling
till undertryck i instrumentet eller påfyllning med jämna mellanrum. En schematisk bild av den
tänka pumpen finns i figur 25.

Figur 25. Avfallstankarna är kopplade till en luftbehållare genom korta luftkanaler. När undertryck skapas
i behållaren sugs vätska genom mikrofluidiksystemet och in i avfallstankarna. Systemet kan även fungera
åt motsatt håll, det vill säga att övertryck i behållaren pressar vätska från laddningstankarna ut i
mikrokanalerna.

3.3 Vissa pumpsystem lämpar sig inte för projektets
mikrofluidiksystem
Utöver de pumpsystem som valts ut finns en mängd andra sätt att skapa flöden i
mikrofluidiksystem. Vissa av dem är så pass vanligt förekommande att det är lämpligt att nämna
dem och varför vi har valt bort dessa för snabbtestet av antibiotikakänslighet som utvecklas i
detta projekt.
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3.3.1 Centrifugalkraft
Den första pumpmetoden som valdes bort är centrifugalkraft. Flöde skapas genom att systemet
roterar (Byun et al. 2014). Detta alternativ valdes bort av praktiska skäl. Den optiska
detektionen skulle försvåras av att kassetten roteras och det är oklart hur gradient och bakterier
skulle påverkas.
3.3.2 Elektro-kinetiska och elektroosmotiska pumpsystem
Elektro-kinetiska och elektroosmotiska pumpsystem baseras på att polär vätska drivs av
överliggande elektriska fält genom mikrofluidiksystemet. Dessa pumpsystem valdes bort
eftersom hög spänning kan skada celler (Obermeier et al. 2009, Glawdel & Ren 2009). Med
dessa pumpsystem kan man få jämnt flöde med låga flödeshastigheter i mikrofluidiska system.
Dessa pumpsystem ger också möjlighet till reglering av flöde över tid och i olika delar av
mikrofluidiksystem i hög grad (Byun et al. 2014). Denna reglering behövs dock inte för
mikrofluidiktestet som utvecklas i detta projekt. Istället önskas ett jämnt flöde över hela
systemet över lång tid. Dessa pumpsystem kräver även ofta många komponenter integrerade i
mikrofluidikchipet (Byun et al. 2014) vilket skulle ge en högre produktionskostnad av testet.
Med tanke på att kassetterna ska vara engångsprodukter för att minimera kontaminationsrisk
och kasseras efter varje test skulle detta innebära höga kostnader för varje test. Ett indirekt
elektro-osmotisk pumpsystem skulle kunna användas för att generera tryckdrivet flöde och
undvika spänning över odlingskammarna (Glawdel et al. 2009). Detta system skulle dock inte ge
volymetriskt flöde och vara kostsamt för engångsprodukter på grund av många komponenter
integrerade i mikrofluidikchipet.
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Bilaga 4. Mer information om material
Här presenteras de material som anses passande för tillverkning av antibiotikakänslighetstestet
noggrannare. Här presenteras även material som inte är kompatibla med arbetet som denna
rapport avser, men som anses intressanta av andra anledningar eller kan bli möjliga att använda
i framtiden.

4.1 Polystyren är en välstuderad termoplast med optimal
biokompabilitet
Polystyren (PS) är en plast som i dagens samhälle är mycket populär och utgör allt från
vattenflaskor till petriskålar. Det är en hård termoplast som produceras i flera miljarder kilogram
per år, och således vet man väldigt mycket om denna plast. Den är ursprungligen skapad från
den aromatiska polymeren styren (Maul et al. 2000), och kemisk struktur presenteras i figur 26.

Figur 26. Polystyren bildas av sammanlänkade monomeren styren.

Med tanke på dess höga gasgenomsläpplighet och transparens är polystyren en stark kandidat
inom bioteknikfältet. Plasten används till exempel för cellbaserade assayer för forskning av
däggdjurscellkulturer. Det finns även industriellt existerande produkter av mikrofluidiksystem
för biologiskt bruk. Exempelvis har företaget BelleBrook labs ett mikrofluidiksystem för
kemotaxis gjord av polystyren. (Wünsch 2000, Tang et al. 2013) Då PS är den mest använda
plasten i laborativa miljöer inom cellkulturer finns det mycket väl dokumenterad forskning på
hur polystyren påverkar cellernas tillväxt, vilket gör denna till en säker kandidat för just
cellstudier (Berthier et al. 2012).
Rent praktiskt är plasten lätt att få tag på och lätt att hantera. Den är alltså redan väl etablerad
på marknaden, och möjliggör en storskalig produktion. Det är även en billig plast, som beroende
på produktionsmetod, skulle kunna produceras till ett pris som kan jämföras med PDMS. Detta
presenterade bland annat en artikel där författarna (Tang et al. 2013) modifierade den
traditionella produktionsprocessen till en mer ekonomisk och effektiv process innehållande
fotolitografi. Även om PS kan mäta sig med PDMS i produktionskostnad, är det långt ifrån alla
företag som erbjuder en produktionsmetod till ett sådant pris. Den mer konventionella
metoden som innebär fräsning är nästan 10 gånger så dyr och har många kritiska steg (Tang et
al. 2013).
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Då detta projekt har som mål att skapa en engångsprodukt har materialets biodegradering och
påverkan på miljön en stor betydelse. Även om polystyren redan produceras i en mycket stor
mängd så är det näst intill omöjligt att finna återvinningsmöjligheter för denna plast. I klinisk
marknad kommer produkten troligtvis slängas i riskavfall där den inte kommer att återvinnas
energieffektivt och miljövänligt. Ur en etisk aspekt är polystyren inte heller ett bra alternativ.
Upp till 90 000 arbetare per år blir negativt påverkade genom att arbeta med styren. Kronisk
exponering leder till skador på det centrala nervsystemet samt skador på lever och njure.
International Agency for Research on Cancer (IARC) har även klassat styren som en möjlig
cancerogen för människan (US EPA, 2000). Ett miljövänligt och hållbart alternativ till polystyren
är plasten zein som är helt bestående av biopolymerer från jordbruket, se bilaga 4.5.

4.2 Polykarbonat är en billig och slittålig termoplast
Polykarbonat (PC) är en termoplast som består av karbonater. Dess kemiska struktur
presenteras i figur 27. Den är mycket använd i resten av industrin i allt från flaskor till
isoleringsväggar. Jämfört med de andra termoplasterna och elastomeren PDMS är polykarbonat
mindre omskriven i litteraturen. Oavsett detta används polykarbonat i mikrofluidiksystem och
erbjuder standardiserade protokoll baserat på litografi och gjutning i PDMS (Ogończyk et al.
2010).

Figur 27. När flera monomerer binds samman bildas polymeren polykarbonat som visas här.

Fördelar med PC är att den är billig och är slittålig. I jämförelse med PMMA, som inte går att
böja, är PC en stark plast som även går att böja utan att den gå sönder. PC har även låg
vattenabsorption, goda formningsegenskaper och transparens i synligt ljus, vilket möter kraven
på materialet. Glasövergångstillståndet för PC är relativt högt med en temperatur på 145°C,
vilket är bra då plasten tål höga temperaturer under lång tid och kan då autoklaveras, vilket
garanterar en steril produkt (Medical device and diagnostic industry 1999)
Nackdelar med PC är dess dåliga genomsläpplighet av gas. Som presenterat i kraven är det
diskuterat huruvida gasgenomsläppligt är essentiellt för bakteriernas tillväxtprocess och levnad.
PC är relativt ogenomsläppligt av syre. När PC används som material för mikrostrukturer, där
celler ska leva, används ofta ett gasgenomsläppligt membran som förslutning. (Lange et al.
2005, Meyvantsson & Beebe 2008).

4.3 PMMA, en återvinningsbar termoplast som passar i mikrofluidik
Polymetylmetakylat (PMMA) är en termoplast som också går under namnet plexiglas. Dess
kemiska struktur visas i figur 28. PMMA har flera egenskaper som gör det passande i
mikrofluidiksystem. Det är billigt, slittåligt, biokompatibelt, optiskt transparent och lättviktigt.
PMMA refereras till i litteraturen som ett mer ekonomiskt alternativ till polykarbonat (PC) (Chen
et al. 2008).
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Figur 28. Monomeren MMA. När flera monomerer binds samman bildas polymeren PMMA.

Tillverkningsmetoderna för mikrofluidiksystem i PMMA är många och produktionen är lätt att
skala upp, vilket gör materialet passande för engångsartiklar. Vid höga temperaturer kan PMMA
brytas ned till dess monomerer, metylmetakrylat (MMA), och det gör materialet
återvinningsbart. I litteraturen presenteras inte bara mängder av metoder för att skapa
mikrokanaler i PMMA, utan också en mängd passande tillvägagångssätt för att försluta dessa
(Chen et al. 2008).
PMMA ger, som de flesta termoplaster, problem med hydrofobicitet i mikrofluidiksystem. Det
problem som kan uppstå är att materialet absorberar hydrofoba analyter från vätskan.
Ytmodifieringar kan dock utföras för att åtgärda dessa problem. PMMA är trots problemen den
minst hydrofoba av alla polymerer. Pumpar drivna av elektroosmotisk kraft presenteras kort i
denna rapport och PMMA är ett material som är mycket kompatibelt med dessa typer av
pumpar (Chen et al. 2008).

4.4 PDMS, en omdiskuterad och använd elastomer för chip till
mikrofluidik
Den kemiska strukturen för PDMS presenteras i figur 29. En anledning till att PDMS är en
populär och använd plast är att den kan produceras effektivt och kostnadssnålt, vilket möjliggör
en storskalig produktion av PDMS i snabb takt (Berthier et al. 2012). PDMS är också lätt att
binda ihop med sig själv och andra ytor, något som för andra plaster kan vara ett kritiskt steg
(Sia & Whitesides 2003). Utöver detta är PDMS gasgenomsläpplig, har transparens ner till 230
nm och kan autoklaveras (Kim et al. 2007).

Figur 29. Den kemiska strukturen för PDMS. n står för antalet monomerer. När flera monomerer kopplas
samman bildas en polymer.
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Dock är just PDMS biokompabilitet mycket omdiskuterad i litteraturen, där vissa är skeptiska
mot PDMS faktiska påverkan på levande celler. Just detta tas upp i artikeln “Engineers are from
PDMS-land, Biologists are from Polystyrenia” av Berthier et al. (2012). Författarna menar på att
den expanderande användningen av PDMS främst beror på dess tillgänglighet och fördelar i
produktionen, medan man inte lika noggrant undersökt dess egentliga påverkan på celler
(Berthier et al. 2012). Nyligen har forskare, när de tittat närmare på PDMS-strukturer, funnit att
materialet exempelvis kan bilda komplex med hydrofoba molekyler och läcka oligomerer som i
sin tur kan binda in till cellmembranen (Young & Beebe 2010, Paguirigan & Beebe 2009). Därav
är det viktigt att ta hänsyn till detta om PDMS ska användas med cellkulturer, vilket det i detta
projekt ska. Vissa negativa aspekter med PDMS kan förebyggas. Exempelvis kan man förebygga
och förhindra läckage av oligomerer genom att behandla PDMS med kemikalien parylen
(Berthier et al. 2012).

4.5 Majsplast är ett hållbart alternativ på konceptuell nivå
Ett miljövänligare alternativ till polystyren, och andra termoplaster, är majsplasten zein. Detta är
en plast som utvinns från DDGS, en produkt ifrån produktion av bio-etanol på majs. Zein är alltså
helt bestående av biopolymerer från jordbruket (Luecha et al. 2011).
Detta är möjligen inte det mest självklara materialvalet, men ett mycket spännande substitut
som med modifikationer möter materialkraven. Ur ett etiskt och hållbarhetsperspektiv är detta
det optimala materialvalet som kommer bidra till en långsiktig hållbar produktion och
användning av projektets produkt. Zein går också smidig att binda till glas, vilket är en fördel då
plasten inte är helt transparent då den exponeras för vatten. Därav, med bindning till glas, kan
man använda sig av synlig detektion genom glasdelen. Dock har författarna Han et al. (2014)
lyckats behandla zeinfilmen till att bli transparent. Denna plast är dock fortfarande i det
konceptuella stadiet. Artikelnförfattarna Luecha et al. (2011) letar efter mikrofluidikföretag som
kan hjälpa dem att kommersialisera zein (Josef L. Kokini, skriftligen).

4.6 Mikrofluidiksystem av papper är ett billigare alternativ till
polymermaterial
Mikrofluidiksystem tillverkade av papper skiljer sig mycket från de mikrofluidiksystem
tillverkade av termoplaster och elastomerer som denna rapport tidigare presenterat.
Mikrofluidiksystem tillverkade av papper är inte kompatibla med tillämpningen som avses för
detta arbete. Det finns idag inga möjligheter att försluta kanalerna på att fördelaktigt sätt och
eftersom papper inte är transparent fungerar inte den tilltänkta optiska avläsningen på dessa
system (Li et al. 2012).
Mikrofluidiksystem av cellulosa har dock många egenskaper som är kompatibla för andra
applikationer. Dessa mikrofluidiksystem är främst tillämpbara för diagnostisering av patienter
och test av kvalitet på vatten och föda (Li et al. 2012).
Eftersom papper är vanligt förekommande och mycket billigt är mikrofluidiksystem tillverkade
av cellulosa lovande för användning i utvecklingsländer. Vätskorna i dessa mikrofluidiksystem
kräver ingen extern kraft för att drivas framåt (Li et al. 2012).
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Tillverkningsmetoderna för mikrofluidiksystem av cellulosa skiljer sig mycket från de tidigare
presenterande tillverkningsmetoderna. Det finns många sätt att tillverka mikrofluidiksystem i
papper, men alla bygger på samma princip: att bygga mönster av hydrofoba och hydrofila
grupper på ytan av ett pappersark. Genom att skapa hydrofoba mönster, exempelvis med hjälp
av en skrivare, skapas kanaler där vätska kan drivas fram av kapillärkraft (Li et al. 2012).
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Bilaga 5. Tillverkningsmetoder
Här presenteras förslag på tillverkningsmetoder av antibiotikakänslighetstestet noggrannare.
Även metoder för bindning av föremål av polymermaterial och förslutning av mikrostrukturer
presenteras.

5.1 Tillverkningsmetoder för mastern
5.1.1 Fotolitografi är en beprövad metod för masterutformning
Fotolitografi, eller ljuslitografi, är en metod som bygger på att en typ av materials elektriska
resistans och kemiska egenskaper ändras utefter ljusets intensitet. Detta kallas fotoresistans och
innebär att materialet är ljuskänsligt. För att skapa en master läggs ett material med dessa
egenskaper ihop med en bärande yta i exempelvis materialet kisel. Skapandet av mönstret görs
med hjälp av en fotomask som ljuset skiner igenom på fotoresistansmaterialet. En fotomask har
areor och mönster gjorda av en transparent film som låter ljus skina igenom på det
fotoresistenta materialet. Utifrån att endast vissa områden belyses genom fotomasken kan
belysta områdena av fotoresistans avlägsnas för att skapa inbukter i mastern, detta förlopp sker
med hjälp av kemisk behandling. Ofta används fotoresistanten SU-8, som med UVljusexponering kan skapa strukturer upp till 1 mm (Becker & Gärtner 2000, Choi & Park 2010).
Fotolitografi är en metod som kräver avancerad laborationsutrustning och mycket kemikalier.
En mer effektiv och enklare metod som idag ofta används istället för fotolitografi är mjuk
litografi. Detta är samlingsnamn på metoder där elastiska stämplar används för att överföra
mönster (Xia and Whitesides 1998). För att genomföra denna process krävs det dels färre steg
och inte lika avancerade instrument, där även ett forskningslaboratorium skulle ha möjlighet att
genomföra metoden (Xia & Whitesides, 1998).
5.1.2 Mikrobearbetningsmetoder skapar slittåliga och enkla masters
Med hjälp av moderna mikrobearbetningsmetoder (Micromachining methods) som sågning,
borrning och utskärning kan enklare mikrostrukturer som kanaler med raka väggar enkelt
skapas. Att skapa kanalkorsningar och djupa hål är dock svårt med dessa metoder. Att skapa
masters i denna metod har dock en given fördel. Det går att skapa masters av rostfritt stål, vilket
i sammanhanget ses som en mycket slittålig master med lång levnadstid (Becker & Gärtner
2000).

5.2 Tillverkningsmetoder för replikor
5.2.1 Varmpressning är en enkel metod för att producera mikrostrukturer
Varmpressning är en av de mest använda processerna för att producera mikrostrukturer i
polymerer. Översiktligt går metoden ut på att man varmpressar plasten som ska få
mikrofluidikmönstring mellan två plattor med en master. Genom att utnyttja platsernas
formbarhet upphettas plasten som ska formas till dess glasövergångstemperatur, Tg, i en
vakuumkammare.
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Figur 30. Schematisk bild över hur varmpressningen sker. Temperaturen befinner sig i plastens
glasövergångstemperatur medan de två plattorna pressas ihop under en valbar tyngd. Därefter sänks
temperaturen till under glasövergångstemperatur, plattorna säras och en mikrostruktur är formad i
plasten. (Becker & Gärtner 2000).

Som visas i figur 30 tillsätts två plattor, där den översta har mastern så den ska kunna gjuta ett
mönster på plasten. Plattorna pressar sedan plasten under en kraft som brukar vara mellan 0,52 kN/cm2. Därefter kyls systemet ner till en temperatur lite under glasövergångstillståndet. För
att minimera felen och de olika volymskillnaderna som kan uppstå med en temperaturändring
försöker man ändra temperaturen så lite som möjligt (Becker & Gärtner 2000).
5.2.2 Formsprutning är en effektiv metod för storskalig produktion av
mikrostrukturer i polymerer
Formsprutning är den vanligaste metoden för att forma material av plast i makroskala. Metoden
ger möjligheter att skapa plastföremål av många olika former och storlekar. Därför är det inte
förvånande att formsprutning även används för att skapa mikrofluidiksystem. Principen är enkel
och beskrivs schematiskt i figur 31. Råpolymermaterial i form av pellets placeras i en cylinder
med en uppvärmd skruv. I cylindern smälts materialet ner och pressas framåt av skruven.
Typiska temperaturer för processen är 200°C för PMMA och PS, och 280°C för PC. Det
nedsmälta polymermaterialet förs av skruven in i en andra kammare, där mastern finns.
Polymermassan pressas in i mastern och formas. Processen sker under ett högt tryck på 60-100
MPa (Becker & Gärtner 2000).
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Figur 31. Schematisk bild för tillvägagångssätt under formsprutning. Processen börjar med att
råpolymermaterial i form av pellets, placeras i en kammare med en uppvärmd skruv. Där smälts
materialet ner och skruven pressar polymermassan mot en annan kammare, där mastern finns. När
polymermassan pressas mot mastern bildas en replika, och när systemet kylts ner kan den färdiga
mikrostrukturen tas loss.

När materialet befinner sig i den andra kammaren ska temperaturen hållas nära materialets
smältpunkt. Det beror på att materialet enkelt ska kunna flöda in i de mikroskopiska
strukturerna i mastern. Systemet kyls sedan ned för att mikrostrukturen ska kunna stelna och
tas bort från mastern (Becker & Gärtner 2000).
Denna process innehåller cykler där temperaturer går från mycket höga till låga. En sådan cykel
tar för tillverkning av mikrostruktur i genomsnitt 1-3 minuter. Under detta snabba
temperaturskifte kan materialets volym minska, vilket leder till att replikans storlek minskar.
Sådana volymförändringar måste tas i beaktning när man skapar sin master och utför
formsprutning (Becker & Gärtner 2000).
5.2.3 Att skapa mikrostrukturer av elastomerer kräver varken höga tryck eller
temperaturer
Gjutning är en metod för att tillverka mikrostrukturer i silikonbaserade elastomerer, som PDMS.
Metoden är vanlig i den akademiska världen, men även i produktion för marknad. Även här
används en master. En blandning av förstadiet till elastomeren och dess härdningsmedel hälls
över mastern. Efter härdning kan mikrostrukturen enkelt avlägsnas från mastern (Becker &
Gärtner 2000).
Det finns både för- och nackdelar med gjutning. En nackdel är att härdningen ofta tar lång tid.
Det kan ta flera timmar innan mikrostrukturen helt stelnat och kan avlägsnas från formen.
Fördelarna med metoden är att inga externa tryck behöver appliceras, och gjutning kan ske i
rumstemperatur då ingen uppvärmning av polymermaterialet krävs (Becker & Gärtner, 2000).
Efter gjutning kan hål för in- och utlopp borras i mikrostrukturen (Tsao & DeVoe 2009).
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5.3 Förslutning av mikrostrukturer
5.3.1 Direkt värmebindning är en simpel bindningsmetod som skapar starka
bindningar mellan termoplaster
Direkt värmebindning har utförts på termoplaster som PC och PMMA. Principen för direkt
värmebindning är uppvärmning av föremålen som ska bindas samman. Föremålen värms till
temperaturer som ligger nära dess glasövergångstemperatur, medan de pressas samman av en
extern kraft. Kombinationen av temperatur och tryck leder till att polymerer diffunderar mellan
de två föremålen. Detta leder till en mycket stark bindning och under optimala förutsättningar
kan bindningen bli lika stark som materialen själva (Tsao & DeVoe 2009).
Direkt värmebindning utförs med fördel på föremål av samma material, men har även utförts
framgångsrikt på föremål av olika material. Det kräver dock att de två materialen har ungefär
samma glasövergångstemperatur (Tsao & DeVoe 2009).
När värmebindning utförs som förslutning av mikrofludiksystem är det av mycket stor vikt att
temperatur och tryck optimeras. Om ingen optimering sker finns risk att kanalerna i
mikrostrukturen deformeras och täpps igen. Optimeringen är vanligtvis det mest kritiska steget
när man utför direkt värmebindning för att försluta mikrofluidiksystem. Hur stort tryck och hur
hög temperatur som används beror på materialens egenskaper (Tsao & DeVoe 2009).
5.3.2 Limning är en enkel bindningsmetod som ännu inte är optimerad för
mikrostrukturer
Limning är en enkel och vanlig metod för att sammanfoga två föremål av polymermaterial.
Därför förekommer det även mycket inom förslutning av mikrofluidiksystem. Dock finns få
publicerade exempel på när denna teknik genomförts framgångsrikt för mikrofluidiksystem.
Misslyckandena är ofta resultat av igentäppta kanaler.
Det mest förekommande limmet i dessa sammanhang aktiveras med UV-ljus. Ett tunt lager lim
appliceras mellan de två föremålen. När limmet aktiveras sammanfogas de två föremålen. Det
finns många olika metoder för att undvika igensättning av mikrokanalerna och förebygga
bildning av bubblor. Trots detta är limning ännu inte en perfekt metod för förslutning av
mikrofluidiksystem (Tsao & DeVoe 2009).
En annan, relaterad, metod för förslutning av termoplastiska mikrostrukturer är laminering.
Laminering är en attraktiv förslutningsmetod eftersom det är billigt, lätt att utföra och erbjuder
stor variation i val av lamineringsfilm. Lamineringsfilmerna kan vara så tunna som 40 μm. Det är
också en metod som är lätt att skala upp och passar därför för förslutning av engångsartiklar.
Det finns många olika metoder för laminering och dessa inkluderar bland annat tryckselektiva
lamineringsfilmer och lamineringsfilmer med lim som aktiveras av värme (Tsao & DeVoe 2009).
5.3.3 Bindning med lösningsmedel är en snabb metod för polymerföremål
När sammanfogning av föremål av polymermaterial utförs kan lösningsmedel användas. När
föremålets yta kommer i kontakt med lösningsmedel blir polymerkedjorna mobila. När två
upplösta ytor möts kan polymerkedjor diffundera från den ena ytan till den andra och flätas
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samman med varandra, vilket leder till en mycket stark bindning. Beroende på exakt metod för
bindning med lösningsmedel kan processen få hög genomströmning och är därför möjlig att
skala upp till massproduktion (Tsao & DeVoe 2009).
Vid bindning med lösningsmedel kan man använda lösningsmedel i vätskeform eller i gasform.
Det finns olika fördelar med de olika metoderna. Lösningsmedel i vätskeform används främst vid
bindning av polymermaterial som har olika löslighetsparametrar. Det beror på att det annars
finns risk för stor absorption av lösningsmedel in i materialet. Om lösningsmedel tas upp av
materialet kan kanalerna deformeras. Lösningsmedelsabsorption kan dock förebyggas,
exempelvis genom mycket korta exponeringstider. När PMMA binds med aceton som
lösningsmedel är ytan på PMMA-föremålen exponerade för aceton i tre sekunder. När man
utför bindning med lösningsmedel i gasform undviker man helt risken för
lösningsmedelsabsorption. Det beror på att mängden lösningsmedel som ytan utsätts för är
lättare att kontrollera när lösningsmedlet är i gasform (Tsao & DeVoe 2009).
5.3.4 Bindning av elastomerer kräver varken höga temperaturer eller tryck
Mikrostrukturer av PDMS binds enkelt till plana ytor av PDMS eller andra material. Bindningarna
kan vara reversibla eller irreversibla. Reversibla bindningar skapas genom direktkontakt och
uppstår genom van der Waals-krafter. Om PDMS ska binda irreversibelt krävs att materialet det
binder till är kiselbaserat och att materialen behandlas med plasma innan bindning. Det skapas
kovalenta bindningar mellan materialen. Bindningarna är vattentäta och kräver varken höga
temperaturer eller tryck för att skapas (Sia & Whitesides 2003).

5.4 Företag som möjliggör storskalig produktion av produkten
För att denna produkt ska kunna komma ut på den kliniska marknaden och möta de krav som
finns på systemet är en tillförlitlig och storskalig produktion essentiell. Därav behövs ett företag
som specialiserar sig på produktion av mikrofluidiksystem. Olika sådana Europabaserade företag
listas därför nedanför där deras specialisering samt relevant information presenteras. Del av
information och sammanfattning av företagens specialisering hittades hos Elveflow (n.d.).
● Z-microsystems - one stop shop - Tillverkar mikrofluidikchip av polymermaterial,
använder sig främst av formsprutning som tillverkningsmetod
● thinXXS - producerar plastbaserade mikrofluidiska engångsartiklar för diagnostik och
analys, där de använder sig av formsprutning
● Sony DADC BioSciences - Polymer mikrofluidik, och specialiserar sig på in vitro
diagnostik
● Micronit Microfluidics - Producerar sedan 2014 mikrofluidikchip i polymermaterial
● NILT - Kan erbjuda mikrofluidikchip av polymermaterial. De använder sig främst av
formsprutning. Efter kontakt med företaget om produktionsmöjligheterna för
produktens chip rekommenderade företaget polykarbonat som material och
formsprutning som metod. Med den storskaliga produktionen på produkten som behövs
estimerade företaget att materialet och tillverkningen per chip skulle bli 1-5 dollar
(Niklas Hansson, muntligen)
● SIMTech - Efter kontakt med företaget meddelade de att de inte har möjlighet att
producera produkten i den skala projektet kräver
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