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Giới thiệu về công nghệ vi lưu



Giới thiệu về công nghệ vi lưu

Thuật ngữ microfluidic (vi lưu) được định nghĩa là việc xử lý và phân tích 
chất lỏng ở thang đo micromet. Microfluidic liên quan đến tất cả các công 
nghệ có khả năng điều khiển các dòng chất lưu có thể tích micro hoặc nano 
lit thông qua các kênh có kích thước micromet trên hệ thống vi cơ điện tử 
(MEMS)



Ứng dụng của công nghệ vi lưu

• Chuẩn đoán bệnh

• Chuẩn đoán thời điểm chăm sóc
bệnh nhân

• Nghiên cứu y học và khoa học
sự sống

• Thiết bị phân tích

• Phân tích trong thực phẩm, 
công nghiệp và môi trường

• Truyền thuốc

• Vi phản ứng trong dòng chảy
hóa học



Ứng dụng của công nghệ vi lưu

Giảm thể tích mẫu và hóa

chất

Tự động hóa và tích hợp với

nhiều hệ thống vận hành phức

tạp

Kiểm soát các phản ứng

hóa học tốt hơn

Tốn thời gian cho sự hòa

trộn khuếch tán

Tốn ít thời gian cho việc thay thế

chất lỏng, truyền nhiệt và phân tích

Kiểm soát chất lỏng chính xác

An toàn hơn trong các phản ứng

hóa học

Cần một vài sự kích thích để tăng

cường các bước trộn



Ứng dụng của công nghệ vi lưu



Vật liệu và phương pháp chế tạo thiết bị 
vi lưu

Các vật liệu sử dụng cho chế
tạo thiết bị vi lưu

• Silicon

• Thủy tinh

• Polymer

• Giấy



Vật liệu và phương pháp chế tạo thiết bị 
vi lưu
Silicon

Ưu điểm

• Chống lại dung môi hữu cơ

• Dễ lắng đọng kim loại

• Độ dẫn nhiệt cao

Nhược điểm

• Độ cứng cao nên không dễ dàng
chế tạo

• Silicon là vật liệu mờ đục nên khó
nhìn xuyên qua dẫn đến khó khăn
khi phát hiện huỳnh quang hay 
hình ảnh



Vật liệu và phương pháp chế tạo thiết bị 
vi lưu
Thủy tinh

Ưu điểm

• Tương thích với các mẫu sinh học

• Không thấm nước

• Độ hấp phụ thấp

• Tính dẫn nhiệt cao

• Cung cấp hiệu suất tốt hơn các vật liệu 
khác

Nhược điểm

• Độ cứng cao, chi phí chế tạo cao

• Cần sơ sở bảo vệ và môi trường siêu 
sạch để liên kết



Vật liệu và phương pháp chế tạo thiết bị vi 
lưu
Polymer

Ưu điểm

• Tính đa dạng cao mang lại sự linh hoạt

• Dễ tiếp cận, ít tốn kém hơn so với vật liệu vô 
cơ

• Dễ dàng chế tạo

• Liên kết mạnh mẽ với thủy tinh

• Thích hợp với các cấu trúc nhiều lớp

• Tính tương tính sinh học cao

Nhược điểm

• Độ hấp phụ cao với protein trên thành kênh

• Bọt khí sản sinh trong quá trình sản xuất

• Độ dẫn nhiệt kém



Vật liệu và phương pháp chế tạo thiết bị vi 
lưu
Giấy

Ưu điểm

• Chi phí thấp

• Biến đổi hóa học dễ dàng bằng cách thay đổi
thành phần

• Nguồn nguyên liệu sẵn có

• Dễ xử lý bằng cách đốt hoặc tự thoái hóa

Nhược điểm

• Tính chất cơ học yếu, công nghệ hạn chế



Phương pháp chế tạo thiết bị vi lưu

• Vật liệu Silicon/ Glass : Phương pháp khắc ướt ( Wet etching) 
hoặc phương pháp khắc khô (Dry etching), phương pháp 
quang khắc, in 2D, 3D

• Vật liệu Polymers (Polymethyl methacrylate (PMMA), 
polycarbonate, polystyrene (PS), Polydimethylsiloxane 
(PDMS)…) : Phương pháp khuôn đúc (Molding),.

• Vật liệu giấy: Phương pháp in 2D, 3D, phương pháp SAM (self 
assemble monolayer)

• Các phương pháp khác: gia công vi mô (micromachining), dập 
nổi (embossing) , đúc phun xây dựng tại chỗ (In situ 
construction injection moulding), cắt laser



Phương pháp chế tạo thiết bị vi lưu



Phương pháp chế tạo thiết bị vi lưu

Hệ thống xác định và kiểm tra dòng chảy vi lưu



Phương pháp chế tạo thiết bị vi lưu

Lều khử trùng Thiết bị sắp xếp phân

lớp mặt nạ chống

sáng

Thiết bị thổi

Thiết bị phủ xoayLò nung chân không



So sánh các phương pháp phân tích thông thường
với phương pháp phân tích bằng thiết bị vi lưu

Chất cần phân

tích

Thời gian LOD

Thiết bị phân tích

thông thường

Thiết bị vi lưu Thiết bị phân tích

thông thường

Thiết bị vi lưu

Chlorpyrifos GC-MS, GC-FPD

2 – 3 ngày

20 phút 0.05 ng/g 1 ng/mL

Hg AAS, ICP - MS

2 ngày

10 phút 0.1 ppb 11 ppb

Cd ICP – MS 

3 ngày

10 phút 1.0 ppb 0.45 mg/L

Pb AAS, ICP - MS

2 ngày

10 phút 0.1 ppb 2 µg/L

X. Weng, S. Neethirajan / Trends in Food Science & Technology 65 (2017) 10-22



Ứng dụng của công nghệ vi lưu trong phân
tích nhanh thực phẩm



Ứng dụng của công nghệ vi lưu trong phân 
tích nhanh thực phẩm

• Nhiều thiết bị vi lỏng đã được phát triển tập trung vào xác định 
mầm bệnh trong thực phẩm (vi sinh vật), chất gây dị ứng thực 
phẩm, độc tố sinh học, ion kim loại nặng và các thành phần hóa 
học khác có thể có trong thực phẩm

• Trong phân tích nhanh tại hiện trường, thiết bị vi lưu chế tạo từ
giấy có nhiều ưu điểm, như dễ chế tạo, dễ sử dụng, chi phí
thấp và có khả năng tự phân hủy nên có thể thải bỏ mà không
cần lo lắng về vấn đề ô nhiễm



Ứng dụng của công nghệ vi lưu trong phân 
tích nhanh thực phẩm

Chất phân tích Phương pháp phân tích LOD Thực phẩm phân tích

Dichlorvos Phát quang phản ứng hóa học 0.8 ng/L Bắp cải, cà chua

Methomyl, Profenofos Đo màu 6.16 × 10−4 mM, 

0.27 mM

Bắp cải, cà chua

Chất phụ gia

Glucose, Fructose,

Sucrose

Điện hóa 270 nM, 340 nM,

430 nM

Nước ngọt, nước có ga, nước

tăng lực

Nitrite Đo màu 5.6 μM Thịt nguội, xúc xích

Kim loại

Pb(II) Đo màu 1.0 ppb

As(III) Đo màu 1.0 ppb

Hg(II) Đo màu 0.12 ppm Nước uống

Các hóa chất khác

Bromide, Iodide, Chloride Điện hóa 10−5 M Phụ gia thực phẩm, nước

khoáng

X. Weng, S. Neethirajan / Trends in Food Science & Technology 65 (2017) 10-22



Ứng dụng của công nghệ vi lưu trong phân 
tích nhanh thực phẩm

Phản ứng Griess

Phân tích hàm lượng nitrit

Thiết bị vi lưu và vị trí phân tích
Định tính nitrit bằng thiết bị vi lưu kết hợp với ứng dụng

trên điện thoại thông minh

N. Lopez-Ruiz, V. F. Curto, M. M. Erenas, F. Benito-Lopez, D. Diamond, A. 

J. Palma and L. F. Capitan-Vallvey, Smartphone-based simultaneous pH 

and nitrite colorimetric determination for paper microfluidic devices, Anal. 

Chem., 2014, 86, 9554–9562



Ứng dụng của công nghệ vi lưu trong phân 
tích nhanh thực phẩm

Ứng dụng Android dung trong phân tích nhanh của nghiên cứu (a) Menu chính (b)Thu 

nhận mẫu chụp (c) Đánh dấu điểm phát hiện (d) Kết quả phân tích trên ứng dụng

Phân tích hàm lượng nitrit



Ứng dụng của công nghệ vi lưu trong phân 
tích nhanh thực phẩm

Phân tích Cu2+

(A) Sơ đồ thiết kế của bộ cảm biến sinh học, vùng tải và miếng dẫn điện để kết nối với hệ 

thống điện hóa (B) Khuôn thép được sử dụng để tạo mô hình các kênh kỵ nước – ưa nước

trên cảm biến

Thao, N. L. (2013). Developing of a versatile 

and compact paper-based microfluidic 

biosensors for detection of copper in food 

products. International University, Vietnam



Ứng dụng của công nghệ vi lưu trong phân 
tích nhanh thực phẩm

Phản ứng ure

Cơ chế phát hiện kim loại nặng

Việc tạo ra amoniac (NH3) dẫn đến 

tăng pH của dung dịch, do đó làm đổi 

màu phenol đỏ. Khi các kim loại nặng 

được thêm vào dung dịch, liên kết 

của chúng với nhóm thiol ở trung tâm 

hoạt động của urease làm giảm hoạt 

tính xúc tác của enzym. Vì lượng NH3

được tạo ra hoặc độ pH bị ảnh hưởng 

bởi các kim loại nặng, nồng độ của 

các kim loại nặng có thể được xác 

định từ mức độ thay đổi màu sắc.

Phân tích Cu2+



Ứng dụng của công nghệ vi lưu trong phân 
tích nhanh thực phẩm

Nồng độ Cu2+ xuất hiện trên giấy vi lưu (a) 0 (b) 0.001 (c) 0.01 (d) 0.1 (e) 1 và (f) 10ppm 

Bảng màu phân tích định lượng Cu2+

Phân tích Cu2+



Ứng dụng của công nghệ vi lưu trong phân 
tích nhanh thực phẩm

Phân tích thuốc trừ sâu (Gốc

photphat)

Mô tả quy trình phát hiện thuốc trừ sâu bằng phương

pháp vi lưu
Nouanthavong, S., Nacapricha, D., Henry, C. S., & Sameenoi, Y. (2016). 

Pesticide analysis using nanoceria-coated paper-based devices as a detection 

platform. Analyst, 141, 1837e1846



Ứng dụng của công nghệ vi lưu trong phân 
tích nhanh thực phẩm

Phân tích thuốc trừ sâu (Gốc

photphat)

Phản ứng màu xác định sự có mặt của

thuốc trừ sâu Mô tả cơ chế phát hiện thuốc trừ sâu của thiết bị vi lưu



Kết luận



Kết luận

• Công nghệ vi lưu là 1 công nghệ hứa hẹn cho nhiều ngành
nghề, đặc biệt là công nghệ phân tích nhanh thực phẩm ngoài
hiện trường

• Ở Việt Nam, công nghệ vi lưu còn hạn chế do là công nghệ
mới. Tuy nhiên, nếu được phát triển, đây sẽ là 1 công cụ mạnh
không chỉ cho phân tích mà còn trong nhiều lĩnh vực khác



Cảm ơn quý vị đã lắng nghe


