
DNA-extractie  
met een enorme 
doorvoersnelheid
Langzamerhand wordt de genetische vingerafdruk van steeds meer 
dieren en planten bekend. Onderzoek van DNA brengt nieuwe 
informatie over de juiste indeling van soorten. Die kennis kunnen we 
ook goed gebruiken bij maatschappelijke kwesties waarin biologisch 
materiaal een rol speelt. Om deze kennis op te bouwen is de DNA 
extractie van een groot aantal samples met een hoge kwaliteit van DNA 
zuivering noodzakelijk. Dit kost met de huidige technieken veel tijd! 

Goed nieuws nu voor plantveredelaars, dierenfokkers en moleculaire 
biologen in het algemeen: met de nieuwe oKtopure™ van LGC wordt de 
volledig automatische extractie van DNA bijna kinderspel. Deze DNA-
extractierobot combineert een hoge doorvoersnelheid van de samples 
met een gestandaardiseerde hoge kwaliteit DNA zuivering. Zo wordt 
vermeden dat hooggekwalificeerd personeel voor 
routinewerkzaamheden wordt ingezet. Een deel van de oplossing is een 
handlingssysteem op basis van elektrische assen, motoren en 
controllers van Festo.

oKtopure-robot; innovatie met precieze (elektrische) handlingssytemen van Festo



2.2017 trends in automation
 1 – 2

DNA maakt de soort 

Tot de jaren '90 van de twintigste eeuw 
letten biologen bij het ordenen van 
soorten, de taxonomie, alleen op uiter-
lijke kenmerken. Ze telden blaadjes en 
pootjes, namen maten, vergeleken 
kleuren enzovoort. Zo werd een hele-
boel soorten van elkaar onderschei-
den. Inmiddels zijn zo'n 1,7 miljoen 
levende soorten bekend. Dat lijkt veel, 
maar is waarschijnlijk maar een topje 
van de ijsberg.



De hoge mate van de automatisering 
wordt bereikt door inzet van een 
handlingssysteem van Festo, waarvan 
de experts in de productie van pneu-
matische en elektrische automatise-
ringstechnologie dit precies aanpas-
sen aan de specifieke eisen van de 
laboratoriumtoepassing van de klant.

V eel teeltprogramma's leiden tot 
een aanzienlijke toename van 
het aantal monsters, dat tech-
nisch uitdagend kan zijn voor 

plantenveredelaars als ze snel en nauw-
keurig planten moeten analyseren. De 
eerste stap in het selectieproces is het 
DNA te zuiveren, dat moet worden gezui-
verd voor analyse zodat het geen veront-
reinigingen meer bevat.

De oKtopure van LGC is ontwikkeld om de 
fok -en teeltprogramma's en vele andere 
moleculaire biologische analyses te ver-
snellen. De robot zorgt ervoor dat 8 x 96 
Deepwell platen (microtiterplaten) paral-
lel worden gezuiverd, waardoor maximaal 
5.000 monsters kunnen worden geëx-
traheerd tijdens een normale achturige 
werkdag. De precieze doorvoer hangt ten 
eerste af van de duur van het extractie-
protocol en ten tweede van het startge-
wicht of volume. Daarnaast hangt het ook 
in grote mate af van het aangeboden 

monstermateriaal. (blad- en zaadmateri-
aal, dierlijk weefsel, haar enz.).

Sbeadex - hoogwaardige DNA preparaten
De oKtopure maakt gebruik van de sbe-
adex™-extractiechemie, ontwikkeld door 
LGC, die gebaseerd is op het gebruik van 
magnetische deeltjes. Deze deeltjes kun-
nen specifiek nucleïnezuren zoals DNA 
binden en dus het DNA scheiden van de 
andere verontreinigingen. Sbeadex is 
gebaseerd op een tweetraps bindend 
mechanisme, zodat water kan worden 
gebruikt voor het uiteindelijke wassen. 
Dit voorkomt het DNA te moeten drogen 
en kan zo efficiënt de verontreinigingen 
verwijderen. Het resultaat is zeer zuivere 
DNA dat kan worden gebruikt voor alle 
moleculaire biologische technologieën, 
waaronder sequencing. Sbeadex zuive-
ring, dit maakt het ook mogelijk om 
KASP™, LGC's unieke SNP genotypering 
chemie, te gebruiken.
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"Het feit dat Festo ons een compleet 
pakket hardware, software, consultatie 
en diensten kon aanbieden was de 
sleutel tot onze beslissing."
Dr. Dietrich Köster, Product Manager, LGC.

De oKtopure zelf is uitgerust met een 
96-voudige pipetkop en acht magnetische 
blokken. Deze magnetische blokken bin-
den de magnetische deeltjes aan de basis 
van de Deepwell platen, dit geeft de 
mogelijkheid extractie buffers en dus de 
verontreiniging efficiënt te verwijderen.

Individueel compleet systeem
De hoge mate van de automatisering 
wordt bereikt door inzet van een hand-
lingssysteem van Festo, waarvan de 
experts in de productie van pneumatische 
en elektrische automatiseringstechnolo-
gie dit precies aanpassen aan de speci-
fieke eisen van de laboratoriumtoepas-
sing van de klant.

De vereiste hoge precisie van het driedi-
mensionale gantry systeem voor de hand-
ling van vloeistoffen wordt mogelijk 
gemaakt door toepassing van een elek-
trisch aangedreven tandriemsysteem EGC 
op de X- en Y-assen. 

De dubbele Z-as EGSK met spindel aan-
drijving zorgt voor de exacte positionering 
van de afgiftekop. Het driedimensionale 
gantry systeem van Festo wat zorgt voor 
de handling van de vloeistoffen wordt 
geleverd als een compleet systeem.
Het gantry systeem is makkelijk in bedrijf 
te stellen en kan dan ook snel in machi-
nes geïntegreerd worden. Het voorgepa-
rametreerde aandrijf- en besturingspak-
ket geeft gebruikers zoveel zekerheid dat 
ze zich kunnen concentreren op hun eigen 
kerncompetenties zonder zich te hoeven 
verdiepen in de details van automatise-
ringstechnologie. "Het feit dat Festo ons 
een compleet pakket kon aanbieden, 
bestaande uit hardware, software en con-
sultancy, heeft bij ons de doorslag gege-
ven om voor Festo te kiezen," verklaart 
Dr. Dietrich Köster, Product Manager bij 
LGC.

Op kernprocessen concentreren
Festo levert zijn ready-to-install systeem- 

oplossing volledig geassembleerd en 
getest op de testfaciliteit. De levering-
somvang omvat alle ontwerpgegevens en 
schema's en een uitgebreide functionele 
garantie. Onder één enkel artikelnummer 
ontvangen gebruikers niet alleen hard-
ware in de vorm van een ready-to-install 
module of subsysteem, maar een com-
pleet pakket met toegevoegde waarde.
 Complete oplossingen verlagen de druk 
op het technisch personeel, houden de 
ontwerpkosten laag, vereenvoudigen het 
inkoopproces en verlagen de proceskos-
ten. "We hebben gebruikgemaakt van de 
technische kennis van de Festo-automati-
seringsspecialisten, die ons veel tijd heb-
ben bespaard, vooral tijdens het testen en 
inbedrijfstellen," benadrukt Köster.  


